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 การประเมินมีวตัถุประสงคเพ่ือประเมินบรบิท (Context) ปจจัยนําเขา (Input) กระบวนการ 
(Process) และดานผลผลติ (Product) และเพื่อศึกษาดานผลกระทบ (Impact) และปญหาอุปสรรค
การดําเนินงานโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน  โดยประยุกตใชรูปแบบการประเมินแบบซิปป 
(CIPP Model) ของสตัฟเฟลบีมและคณะ (Stufflebeam & Other. 1971) เปนกรอบในการประเมิน 
ผูวิจัยเก็บขอมูลดวยแบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ กับประชากรและกลุมตัวอยาง ประกอบดวย 
บุคลากรของสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด จํานวน 5 คน  คณะกรรมการโครงการไทยสายใยชุมชน 
จํานวน 34 คน บุคลากรของหนวยงานที่เก่ียวของและผูนําชุมชน จํานวน 30 คน ใชวธิีเลือกกลุม
ตวัอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  และกลุมตัวอยางเด็ก เยาวชน และประชาชน แบงเปน 
ตําบลลําพญา จํานวน 370 คน และ ตําบลหินมูล จํานวน 375 คน กําหนดขนาดของกลุมตัวอยาง
จากการเปดตาราง Taro Yamane ความคลาดเคลื่อนที่ระดับ 0.5  ไดมาดวยวิธกีารเลือกแบบ
บังเอิญ (Accidental sampling) 
 ผลการประเมิน สรุปไดดังนี้ 
 ดานบริบท (Context Evaluation)  ตําบลลําพญา ประชาชนมีความตองการในการพัฒนา
ชุมชนสอดคลองกับวัตถุประสงคของโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนโดยรวมอยูในระดับมาก มี
คะแนนเฉลี่ยเทากับ 8.81 สูงกวาเกณฑ  และ ตําบลหินมูล ประชาชนมีความตองการในการพัฒนา
ชุมชนสอดคลองกับวัตถุประสงคของโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนโดยรวมอยูในระดับ
คอนขางมาก มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 7.87 ต่ํากวาเกณฑ 
 ดานปจจัยนําเขา (Input Evaluation)  ตําบลลําพญา ความเหมาะสมของปจจัยนําเขา
โดยรวมอยูในระดับปานกลาง มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.45  ต่ํากวาเกณฑ และ ตําบลหินมูล ความ
เหมาะสมของปจจัยนําเขาโดยรวมอยูในระดับปานกลาง มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.14 ต่ํากวาเกณฑ 
 ดานกระบวนการ (Process Evaluation)  ตําบลลําพญา ความเหมาะสมของกระบวนการ
ดําเนินงานโดยรวมอยูในระดับปานกลาง มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.18 ต่ํากวาเกณฑ และ ตําบล
หินมูล ความเหมาะสมของกระบวนการดาํเนินงานโดยรวมอยูในระดับปานกลาง มีคะแนนเฉลี่ย
เทากับ 3.05 ต่ํากวาเกณฑ  
   ดานผลผลิต (Product Evaluation)  ตําบลลําพญา กิจกรรมที่ประชาชนรูจัก/รับรู และเคย
เขารวม/ใชประโยชนจากกิจกรรมมากที่สุด คือ กิจกรรมดานการสงเสริมอาชีพ คือ ตลาดนํ้าลําพญา 
มีผูเขารวมกิจกรรม จํานวน 353 คน คิดเปนรอยละ 98.1  และผูเขารวมกิจกรรมมีความพึงพอใจอยู
ในระดับมาก มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.25 สูงกวาเกณฑ กิจกรรมที่ประชาชนรูจัก/รับรู แตไมเคยเขา
รวม/ใชประโยชนจากกิจกรรมมากที่สุดคือ กิจกรรมดานสารสนเทศและหองสมุด คือ ศูนยการเรียนรู



 

ตําบลลําพญา  มีผูไมเคยเขารวมกิจกรรมจํานวน 82 คน คิดเปนรอยละ 22.8  และ กิจกรรมที่
ประชาชนไมรูจัก/ไมเคยรับรูมากที่สุด คือ กิจกรรมดานพิพิธภัณฑ คือ บานภัณฑารักษ  มีผูไมรูจัก
จํานวน 325 คน คิดเปนรอยละ 90.3  และ ตําบลหินมูล กิจกรรมที่ประชาชนรูจัก/รับรู และเคยเขา
รวม/ใชประโยชนจากกิจกรรมมากที่สุด คือ กิจกรรมดานสารสนเทศและหองสุมด คือ ศาลาอาน
หนังสือประชาชนประจําหมูบานหินมูล มีผูเขารวมกิจกรรม จํานวน 244 คน คิดเปนรอยละ 66.8  
และผูเขารวมกิจกรรมมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.63  สูงกวาเกณฑ  
กิจกรรมที่ประชาชนรูจัก/รับรู แตไมเคยเขารวม/ใชประโยชนจากกิจกรรมมากที่สุด คือ กิจกรรมดาน
การสงเสริมอาชีพ คือ การผลิตน้ํายาคลายเสน  มีผูไมเคยเขารวมกิจกรรมจํานวน 195 คน คิดเปน
รอยละ 53.4  และ  กิจกรรมที่ประชาชนไมรูจัก/ไมเคยรับรูมากท่ีสุด คือ กิจกรรมดานการสงเสริม
อาชีพ คือ การทําดอกไมจันทน  มีผูไมรูจักจํานวน 34 คน คิดเปนรอยละ 9.3   
 ดานผลกระทบ (Impact Evaluation) และปญหาอุปสรรค 
 ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการจัดโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน ดานการมีสวนรวม
ของชุมชน คือ คนในชุมชนเขามามีสวนรวมในขั้นตอนของการวางแผน และรวมทํากิจกรรม
ผลกระทบดานการสงเสริมอาชีพของคนในชุมชน ชวยสรางความเขมแข็งแกชุมชนดานเศรษฐกิจ 
สรางรายได ลดรายจาย และมีตลาดน้ําเปนแหลงรองรับเพ่ือจําหนายผลิตภัณฑ  
 ปญหาอุปสรรคของการดําเนินงานโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน ไดแก  ดานความ
พรอมของคนในชุมชน ปญหาดานการดําเนินงาน และ ปญหาดานงบประมาณ  
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 The purpose of the evaluation is to evaluate context, input, process, product, impact, 
and to study problems and obstacles in conducting Thai culture bond among community project 
by applying Stufflebeam & Other’s CIPP Model (1971) as evaluation framework. The 
researcher gathered data by questionnaire and interview from people and samples: 5 
personnel from office of culture, 34 committees in Thai culture bond among community 
project, 30 personnel in related institutes and community leaders was selected using 
purposive sampling. In addition, samples of children, youths, and people can be divided into 
370 people from Tambon Lamphya and 375 people from Tambon Hinmool. Samples Size 
was considered by Taro Yamane Table with the deviation at 0.5, which was from accidental 
sampling. 
 Evaluation result can be concluded as following: 
 For context evaluation, the number of people in Tambon Lamphya who need to 
develop the community along with the purpose of Thai culture bond among community 
project is generally in high level as the mean shown in 8.81, which means it is in higher 
level than the standard. Moreover, the number of people in Tambon Hinmool who need to 
develop the community along with the purpose of Thai culture bond among community 
project is quite high as the mean shown in 7.87, but it is in lower level than the standard. 
 For input evaluation, the suitability of the input in Tambon Lamphya is generally in 
average with the mean of 3.45, which is lower than the standard. Also, the suitability of the 
input in Tambon Hinmool is generally in average with the mean of 3.14, which is lower than 
the standard. 
 From the aspect of process evaluation, the suitability of work process in Tambon 
Lamphya is average counted as the mean of 3.18, which is considered as lower than the 
standard. Moreover, the suitability of work process in Tambon Hinmool is average counted as 
the mean of 3.05, which is considered as lower than the standard.  
   For product evaluation, the activity that the people in Tambon Lamphya 
know/notice and have been participated/benefited the most is activities about job advice, 
which is Lamphya float market. There were 353 participants in this activity counted as 



 

98.1% and the participants were very satisfied with the mean of 4.25 (higher than the 
standard). The activity that people know/notice, but never participate/benefit the most is 
activities about information and library that is Tambon Lamphya Learning Centre. There are 
82 people who have never participated in the activity, which is 22.8%. Additionally, the 
activity that the people don’t know/notice the most is activities about museum, which is 
curator house.  There are 325 people counted as 90.3% who don’t know curator house. 
Also, the activity that the people in Tambon Hinmool know/notice and have been 
participated/benefited the most is activities about information and library, which is Hinmool 
public reading hall. There were 244 participants in this activity counted as 66.8% and the 
participants were very satisfied with the mean of 3.63 (higher than the standard). The 
activity that people know/notice, but never participate/benefit the most is activities about job 
advice that is making muscle pain relief cream. There are 195 people who have never 
participated in the activity, which is 53.4%. Moreover, the activity that the people don’t 
know/notice the most is activities about job advice, which is cremation flowers making.  
There are 34 people counted as 9.3% who don’t know cremation flowers making.   
 From the aspect of impact evaluation and obstacles, 
 The impact that occurred in conducting Thai culture bond among community 
project on community involvement is that people in community were involved in process 
planning and participated impact activity on job advice for the community. It encourages the 
community on economy: to cash up, to reduce expensese, and to have float market as a 
centre to sell products.  
 The problems and obstacles in conducting Thai culture bond among community 
project are readiness of people in the community, operation, and budget. 

 
 
 
 
 
 
 
 





 

ประกาศคุณูปการ 
 
 การประเมินคร้ังนี้สําเร็จลุลวงดวยดีดวยการใหคําปรึกษา แนะนํา สั่งสอน พรอมทั้งความ
เมตตากรุณาและเสียสละเวลาอันมีคายิ่งของ ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุรชัย มีชาญ ประธาน  
ผูควบคุมปริญญานิพนธ  ซึ่งทําใหผูวิจัยมีความรูความเขาใจที่ถูกตองเก่ียวกับการประเมินมากยิ่งขึ้น 
เห็นความสําคญัและคุณคาของงานประเมิน  ผูวิจัยรูสึกซาบซ้ึงและขอขอบพระคุณเปนอยางสูงมา ณ 
โอกาสน้ี และขอขอบพระคณุ อาจารย ดร.อุไร  จักษตรีมงคล กรรมการควบคุมปริญญานิพนธ  
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ไพฑรูย โพธิสาร และ รองศาสตราจารย ดร.สมสรร วงศอยูนอย  กรรมการ
สอบปากเปลาที่กรุณาใหคาํแนะนําในประเด็นสําคัญ ซึง่ทําใหงานวิจัยเชิงประเมินนี้มีความสมบรูณ
มากยิ่งขึ้น  อีกทั้งผูเชี่ยวชาญในการตรวจเครื่องมือ ที่ไดเสียสละเวลาตรวจสอบเครื่องมือเก็บ
รวบรวมขอมูล จนทําใหเคร่ืองมือมีความถูกตองสมบรูณ สามารถนําไปใชเก็บขอมูลไดตามประเด็น
การประเมิน  ขอขอบพระคณุคณาจารยทุกทานที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรูแกผูวิจัยใหมีความรู
ความสามารถในการวิจัยเชงิประเมินเพื่อนําไปใชประโยชนในทางวชิาการ 
 

 ขอขอบพระคณุผูใหขอมูลทกุทาน ที่ทําใหผลการประเมินน้ีมีความถูกตองสมบูรณ และ 
ขอบคุณเพ่ือนรวมงาน เพ่ือนรวมรุนทุกคนที่ใหกําลังใจและชวยเหลือผูประเมินดวยไมตรีจิตอันดียิ่ง 
อีกทั้ง นางสาวสุปราณี เวชประสิทธิ์ ที่ใหคําแนะนํา บันทึกขอมูล และกําลังใจที่มีให รวมทั้ง         
นางนนทพร  วันงาม วัฒนธรรมจังหวัด ที่สงเสริมใหผูวิจัยไดศึกษาตอในระดับทีสู่งขึ้น และผูบริหาร  
ขาราชการในสังกัดสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ผูนําชุมชน คณะกรรมการโครงการ
วัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน และบุคลากรของหนวยงานที่เก่ียวของทั้งตําบลลําพญา และตําบล      
หินมูล อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ที่ใหขอมูลในทุกประเด็นการประเมินเปนอยางดี และ
ขอขอบคุณกระทรวงวัฒนธรรม ที่ใหทุนอุดหนุนการศึกษา  
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บทที่ 1 
บทนํา 

 

ภูมิหลัง 
 วัฒนธรรม คอื วิถีชีวติ ถือเปนทุนทางสงัคมและศักยภาพที่สําคัญยิ่งของชุมชนทองถิ่นและ
สังคมไทยที่ไดแสดงออกในรูปแบบและวิธีการตางๆ ทั้งในรูปแบบของขนบธรรมเนียม ประเพณี ภูมิ
ปญญา เคร่ืองมือเคร่ืองใชในการทํามาหากิน ความเชือ่ แหลงวัฒนธรรม ศิลปวตัถุ โบราณสถาน 
(สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ. 2552: 3)  สังคมไทยเปนสังคมที่มีความหลากหลาย
ทางภาษา วฒันธรรม และชาติพันธุ ความหลากหลายดังกลาวไดสรางสีสันและคณูุปการใหกับ
สังคมไทยเปนอยางยิ่ง เปนตนทุนทางวฒันธรรมที่ล้ําคา หากสูญเสียไปแลวยากที่จะกูกลับคืนมาได 
แตทวาในปจจุบันความหลากหลายดังกลาวกําลังไดรบัผลกระทบจากกระแสโลกาภิวัตนที่พยายาม
ทําใหทั้งโลกมีเพียงวัฒนธรรมเดียว จําเปนอยางยิ่งที่จะตองใหทองถิ่นรูจักตัวเองใหมากขึ้น กระตุน
ใหมีการสรางองคความรูของทองถิ่นเพื่อใชในการแกปญหาและทําใหทองถิ่นสามารถพ่ึงพาตนเองได 
อันจะนําไปสูความรัก ความภาคภูมิใจและความหวงแหนในทองถิ่นของตน เหลาน้ีคือภูมิคุมกันที่จะ
ดํารงความหลากหลายทางภาษา วัฒนธรรม และชาตพัินธุใหมีความยั่งยืนตอไป การดําเนินงาน
วัฒนธรรมใหประสบผลสําเร็จน้ัน นอกจากจะตองเขาใจความหมาย ความจริง และธรรมชาตขิอง
วัฒนธรรมอยางถูกตองแลว จําเปนตองเรียนรูแนวคิด เทคนิค วธิีการ และเครื่องมือในการเขาไป
เรียนรู และทาํงานรวมกับเจาของวัฒนธรรม เพ่ือทําความเขาใจวัฒนธรรมในมิตขิองคนในวัฒนธรรม
นั้นๆ จึงจะสามารถเขาใจถงึบทบาทหนาที่ การดํารงอยู และการเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรม 
ขณะเดียวกันก็สามารถนําวฒันธรรมนั้นๆ มาปรับประยกุตใชใหเหมาะสมกับสภาพสังคมที่มีพลวตัิ
อยูตลอดเวลา (กระทรวงวฒันธรรม. 2548: บทนํา)   
 การดําเนินงานวัฒนธรรมใหมีประสิทธิภาพน้ันตองครอบคลุม 1) การฟนฟูวัฒนธรรม          
2) การถายทอดวัฒนธรรม 3) การสงเสริมสนับสนุนงานวัฒนธรรม 4) การสรางสรรคทางวัฒนธรรม   
5) การเสริมสรางความสัมพันธทางวัฒนธรรมตางประเทศ 6) การพัฒนาดวยการริเร่ิมสรางสรรคและ
การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงวฒันธรรมใหเหมาะกับยุคสมัย 7) การบูรณาการดานวัฒนธรรมกับดาน
การศึกษา 8) การเสริมสรางประชาธิปไตยทางวัฒนธรรม 9) การเผยแพรผลงานของผูสรางสรรค
วัฒนธรรมและสินคาทางวฒันธรรม 10) การคนควาวจัิย 11) การลงทุนทางวัฒนธรรม 12) การมี
สวนรวมของประชาชนทางดานวัฒนธรรม (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. 2554: ออนไลน) 
 กระทรวงวัฒนธรรมรวมกบัองคกรชุมชน และหนวยงานที่เก่ียวของไดกําหนดนโยบาย
สงเสริมสนับสนุนการจัดตั้ง “ศูนยบูรณาการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน” ขึ้นในป พ.ศ.2547 และใน
ป พ.ศ.2549 ไดมีการประเมินผลการดําเนินงานโครงการจัดตั้ง “ศูนยบูรณาการวฒันธรรมไทย
สายใยชุมชน”  ซึ่งกระทรวงวัฒนธรรมไดพิจารณาใหมีการปรับปรุงแนวทางการดําเนินงานใหม โดย
ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนการดําเนินงานจากโครงการจัดตั้ง “ศูนย” เปนการสงเสริมการดําเนินงาน 
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“โครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน” โดยมุงเนนใหมีการบูรณาการโครงการ/กิจกรรมหนวยงานใน
สังกัดกระทรวงวัฒนธรรมทีส่อดคลองกับ 6 องคประกอบหลักของโครงการวัฒนธรรมไทยสายใย
ชุมชน ไดแก 1) คลังสมองภูมิปญญาทองถิ่น 2) การสงเสริมอาชีพดานศิลปะและวฒันธรรม 3) การ
สงเสริมคุณธรรมจริยธรรม 4) ลานวัฒนธรรม 5) พิพิธภัณฑพ้ืนบาน 6) สารสนเทศและหองสมุด
ชุมชน และรวมทั้งประสานงานบูรณาการโครงการกิจกรรมรวมกับหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 
และภาคประชาชน เพ่ือสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนจากทุกภาคสวนของสังคมในการ
สงเสริมสนับสนุนการทํากิจกรรมใหเกิดขึ้นในพื้นที่ทางวัฒนธรรมของชุมชนทองถิ่นใหเกิดความ
เขมแข็งและยัง่ยืน โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเสริมสรางแหลงการเรียนรูและถายทอดภูมิปญญาทองถิ่น
ทางดานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม เพ่ือการนํามาประยุกตใชในการพัฒนาคุณภาพชีวิตแก
ครอบครัว ชุมชนและสังคม เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนดวยมิติวัฒนธรรม โดยนําระบบ
คุณคาทางวัฒนธรรม การมีคุณธรรมจริยธรรมตามหลกัธรรมของศาสนา การมีจิตสํานึกรักษและ
ภาคภูมิใจในถิ่นกําเนิด มาพัฒนาและแกไขปญหาภายในชุมชนสังคมอยางเปนองครวม พัฒนา
ศักยภาพทุนทางสังคมที่มีรากฐานมาจากวัฒนธรรมทองถิ่นใหมีความเขมแข็ง และนําไปสูการพัฒนา
ที่ยั่งยืน และ สงเสริมการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนของสังคมในการขับเคลื่อนโครงการวัฒนธรรม
ไทยสายใยชุมชนไปสูประชาชน (สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ. 2552)  
 ในปงบประมาณ 2552-2553 กระทรวงวฒันธรรมไดมุงเนนการยกระดับคุณภาพของ
โครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนที่จัดตั้งขึ้นแลว โดยการสงเสริมศักยภาพ สามารถเปนชุมชน
ตนแบบได มีการจัดกลุมโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนทั่วประเทศ (ยกเวน 5 จังหวัด
ชายแดนภาคใต) เพ่ือใหมีการพัฒนาศักยภาพของโครงการเปนไปตามความพรอมและศักยภาพของ
ชุมชนอยางเปนรูปธรรม โดยแบงโครงการออกเปน 5 ระดับ คือ ระดับที่ 1-2 มีโครงการผานการ
ประเมิน จํานวน 1,450 แหง ระดับที่ 3 มีโครงการผานการประเมิน จํานวน 300 แหง ระดับที่ 4 มี
โครงการผานการประเมิน จํานวน 28 แหง ระดับที่ 5 มีโครงการผานการประเมิน จํานวน 5 แหง 
(กรมสงเสริมวัฒนธรรม. 2554) 
 จากการตรวจราชการของผูตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรมในปงบประมาณ 2553 พบวา 
โดยภาพรวมโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนสามารถบรรลวุัตถปุระสงคของโครงการหลักใน
การเสริมสรางความเขมแขง็แกโครงการที่จัดตั้งใหมีศกัยภาพ สามารถขยายเครอืขายสายใยชมุชน 
สรางขวัญกําลังใจใหแกชุมชนทองถิ่นในการมีสวนรวมผลักดันงานวัฒนธรรมทองถิ่นใหมีความ
เขมแข็ง ประชาชนมีความรูความเขาใจและตระหนักถึงคุณคาของโครงการ เครือขายวัฒนธรรมเขา
มามีสวนรวมในการดําเนินการ เปนแบบแผนการดําเนินโครงการที่มีคุณภาพ และสงเสริมใหมีการ
บริหารจัดการดานองคความรูและภูมิปญญาทองถิ่นในการนําทุนทางวัฒนธรรมมาเพ่ิมคุณคาทาง
สังคมและเพ่ิมมูลคาทางเศรษฐกิจ  โดยสามารถขยายโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนสูระดับ
จังหวัด อําเภอ ตําบล จํานวน 2,300 แหง ทั่วประเทศ โครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนที่เปน
ตนแบบดีเดนระดับภูมิภาค มีจํานวน 61 แหง คิดเปนรอยละ 2.65  ของจํานวนโครงการที่จัดตั้ง 
ปญหาอุปสรรคการดําเนินงานโครงการในพื้นที่ ไดแก กรรมการบริหารโครงการมีภารกิจสวนตวั
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มากและตองรวมกิจกรรมกับสวนราชการอ่ืนที่เห็นวามีความสําคัญมากกวา การดําเนินโครงการขาด
ความตอเน่ือง บางจังหวัดขาดการติดตอประสานงานที่ชัดเจนระหวางชุมชนกับผูรับผิดชอบ
โครงการ  ขาดการประชาสมัพันธการดําเนินโครงการ  ประชาชน ชุมชน ยังไมเขามามีบทบาทหรือ
เขามามีสวนรวมในการดําเนินงานอยางจริงจัง ขาดความตอเน่ืองในการสนับสนุนงบประมาณ  แนว
ทางการดําเนินงานของโครงการไมสอดคลองกับแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
(สํานักงานปลดักระทรวงวฒันธรรม. 2553) 
  การดําเนินโครงการวัฒนธรรมไทยสายชุมชน จังหวัดนครปฐม โดยสํานักงานวฒันธรรม
จังหวัดนครปฐม มีโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนที่จัดตั้งขึ้นกอนปพุทธศกัราช 2552 จํานวน 
1 แหง และไดจัดตั้งโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนเพ่ิมขึ้นอีก อําเภอละ 1 แหง รวม 10 แหง
จากการดําเนินงาน การจัดเวทีประชาคม การสืบคนขอมูลพ้ืนฐานและองคประกอบของโครงการ
วัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน ทั้ง 10 แหง ทําใหทราบวาโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนทุกแหง
มีองคประกอบครบ 6 ดาน ซึ่งไดรับความรวมมือเปนอยางดีจากทุกๆ หนวยงานทั้งภาครัฐ และ
เอกชน รวมทัง้ประชาชนในพื้นที่  ดานปญหาอุปสรรคการดําเนินงานในภาพรวม ที่อาจจะสงผลตอ
เขมแข็งและยัง่ยืนของโครงการ ไดแก ดานงบประมาณ ซึ่งมีจํานวนนอย และดานการมีสวนรวมของ
ประชาชน เน่ืองจากขาดการสรางความรูความเขาใจกับชุมชนในพื้นที่ ขาดการประชาสัมพันธ
โครงการ 
 โครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน ตําบลลําพญา อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม          
จัดตั้งเม่ือพุทธศักราช 2545 จากการจัดประชาคมของคนในชุมชน ไดมีมติเลือกวดัลําพญาเปน
ศูนยกลางการดําเนินโครงการ ซึ่งที่ผานมามีการจัดกิจกรรมตอเน่ืองทุกป เชน ตลาดน้ําลําพญา การ
จัดกิจรรมมุทิตาจิตผูสูงอายุ การบรรพชาสามเณรภาคฤดูรอน การจัดงานประเพณีเนื่องในเทศกาล
ตาง ๆ เปนตน จากการประเมินระดับคณุภาพจากกรมสงเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม 
โครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชมุชน ตาํบลลาํพญา มีระดับคุณภาพอยูในระดับ 4   
  โครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน ตําบลหินมูล อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม          
จัดตั้งเม่ือพุทธศักราช 2552 จากการจัดประชาคมของคนในชุมชน ไดมีมติเลือกโรงเรียนวัดศลิามูล
เปนศูนยกลางการดําเนินโครงการ ซึ่งที่ผานมามีการจัดกิจกรรมตอเน่ืองทุกป เชน การปฏิบตัิธรรม 
การอบรมเด็กและเยาวชนภาคฤดูรอน การจัดงานประเพณีเนื่องในเทศกาลตาง ๆ เปนตน จากการ
ประเมินระดับคุณภาพจากกรมสงเสริมวฒันธรรม กระทรวงวัฒนธรรม โครงการวฒันธรรมไทยสายใย
ชุมชน ตําบลลาํพญา มีระดับคุณภาพอยูในระดับ 2 (สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม. 2552-
2553) 
 จากความสําคญัของการดําเนินงานดานวัฒนธรรม และจุดมุงหมายของโครงการ
วัฒนธรรมสายใยชุมชนในการเสริมสรางความเขมแขง็ของชุมชนโดยใชมิติทางศาสนา ศิลปะและ
วัฒนธรรม ภายใตพ้ืนฐานการมีสวนรวมของชุมชน ประกอบกับลกัษณะของโครงการที่บูรณาการ
ความรวมมือกับหลายหนวยงาน  การมีจุดเนนในการยกระดับคุณภาพโครงการของกรมสงเสริม
วัฒนธรรม ซึ่งเปนเจาของโครงการ และปญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการดําเนินงาน ทําใหผูวิจัยมี
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ความประสงคที่จะประเมินโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน: กรณีศึกษาตําบลลําพญา และ
ตําบลหินมูล อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม  เน่ืองจากโครงการของทั้งสองตําบลมีความแตกตาง
ในดานระดับคุณภาพจากผลการประเมินของกรมสงเสริมวัฒนธรรม การมีขอมูลที่ไดจากการ
วิเคราะหสภาพการดําเนินงาน การติดตามผล และประเมินผลกระทบของโครงการของทั้งสองตําบล
ที่มีคุณภาพแตกตางกันอยางเปนระบบ ทําใหไดขอมูลทุก ๆ ดานที่เก่ียวของเพ่ือนําไปใชประโยชน
ตอการปรับปรุง พัฒนา และยกระดับคุณภาพโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนใหเหมาะสมกับ
สภาพของแตละพื้นที่  โดยผูวิจัยไดใชรูปแบบการประเมินโครงการแบบจําลองซิปป (CIPP Model) 
ของสตัฟเฟลบีม เปนกรอบในการประเมินโครงการ ซึ่งเปนรูปแบบประเมินที่ครอบคลุมทุกมิติของ
โครงการทั้งดานบริบท ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิต และผลกระทบของโครงการ  
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
  การประเมินโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน ตําบลลําพญา และตําบลหินมูล อําเภอ
บางเลน จังหวัดนครปฐม ผูวิจัยไดกําหนดวัตถุประสงคของการประเมินไว ดังนี้ 
 1.  เพ่ือประเมินบริบท (Context) ปจจัยนําเขา (Input) กระบวนการ (Process) และดาน
ผลผลติ (Product) ของโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชมุชน 
 2.  เพ่ือศึกษาผลกระทบ (Impact) และปญหาอุปสรรคการดําเนินงานโครงการวัฒนธรรม
ไทยสายใยชุมชน    
  
ความสําคญัของการวิจัย 
 การประเมินโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน: กรณีศึกษาตําบลลําพญา และตําบลหิน
มูล อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม จะทาํใหไดขอมูลสารสนเทศดานบริบท ดานปจจัยนําเขา ดาน
กระบวนการ ดานผลผลิต และดานผลกระทบ รวมทั้งปญหาและอุปสรรคของการดําเนินโครงการ  
ซึ่งครอบคลุมทุกองคประกอบและจุดมุงหมายของการดําเนินโครงการ ขอมูลผลการประเมินสามารถ
นําไปใชประกอบการตัดสินใจของผูบริหาร ผูมีสวนเกี่ยวของทุกระดับ เพ่ือการปรับปรุง พัฒนาการ
ดําเนินโครงการในแตละพ้ืนที่ใหประสบความสําเร็จ  และสอดคลองเหมาะสมกับสภาพของแตละ
พ้ืนที่ รวมทั้งเปนตัวอยางแนวทางในการประเมินโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชมุชนในพื้นที่อ่ืน ๆ  
ผลักดันใหโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนเปนแหลงการเรียนรูและถายทอดภูมิปญญาทองถิ่น
ทางดานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สงเสริมการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน นําไปสูการพัฒนา
คุณภาพชีวิตแกครอบครัว ชุมชน และสังคม ตามเจตนารมณของการจัดโครงการ 
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ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากรและกลุมตวัอยางที่ใชในการวิจัย    จําแนกตามตําบลดังนี้ 
 ตําบลลําพญา  
 ประชากร 
 1.  บุคลากรของสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด ประกอบดวย วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม 
จํานวน 1 คน ผูอํานวยการกลุมสงเสริม ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม จํานวน 1 คน ผูอํานวยการ
กลุมยุทธศาสตรและเฝาระวังทางวัฒนธรรม จํานวน 1 คน  นักวิชาการวัฒนธรรมผูรับผิดชอบ
โครงการ จํานวน  2 คน รวมทั้งหมดจํานวน 5 คน  
 2.  คณะกรรมการโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน จํานวน 36 คน  
 3.  บุคลากรของหนวยงานที่เก่ียวของ ประกอบดวย สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอบางเลน 
สํานักงานประมงอําเภอบางเลน สํานักงานเกษตรอําเภอบางเลน ศูนยการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย องคกรปกครองสวนทองถิ่น และโรงเรียน รวมจํานวน 10 คน รวมทั้ง     
ผูนําชุมชน จํานวน 5 คน รวมทั้งหมดจํานวน 15 คน 
 4.  เด็ก เยาวชน และประชาชน จํานวน 4,561 คน (สํานักงานสถิติแหงชาติ. 2553: ออนไลน) 
 กลุมตัวอยาง แบงตามวธิีการเก็บรวบรวมขอมูล ดังนี้ 
 1.  กลุมตัวอยางที่ทําการสัมภาษณ ประกอบดวย 
  1.1  บุคลากรของสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด ประกอบดวย วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม 
จํานวน 1 คน ผูอํานวยการกลุมสงเสริม ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม จํานวน 1 คน  ผูอํานวยการ
กลุมยุทธศาสตรและเฝาระวังทางวัฒนธรรม จํานวน 1 คน  นักวิชาการวัฒนธรรมผูรับผิดชอบ
โครงการ จํานวน 2 คน รวมทั้งหมดจํานวน 5 คน  ศึกษากับประชากรทั้งหมด 
  1.2  คณะกรรมการโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน จํานวน 3 คน ไดมาดวย
วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  
  1.3  บุคลากรของหนวยงานที่เก่ียวของ จํานวน 3 คน และผูนําชุมชน จํานวน 2 คน  
รวมทั้งหมดจํานวน 5 คน ไดมาดวยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  
 2.  กลุมตัวอยางที่ใชในการเกบ็รวบรวมขอมูลดวยแบบสอบถาม ประกอบดวย 
  2.1  บุคลากรของสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด ประกอบดวย  วัฒนธรรมจังหวัด
นครปฐม จํานวน 1 คน ผูอํานวยการกลุมสงเสริม ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม จํานวน 1 คน  
ผูอํานวยการกลุมยุทธศาสตรและเฝาระวังทางวัฒนธรรม จํานวน 1 คน นักวิชาการวัฒนธรรม
ผูรับผิดชอบโครงการ จํานวน 2 คน รวมทั้งหมดจํานวน 5 คน  ศึกษากับประชากรทั้งหมด 
  2.2  คณะกรรมการโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน ประกอบดวย ประธาน
กรรมการในแตละดาน จํานวน 6 ดาน ๆ ละ 1 คน  กรรมการ จํานวน 10 คน และกรรมการและ
เลขานุการ จํานวน 1 คน รวมทั้งหมดจํานวน 17 คน ไดมาดวยวิธกีารเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling)  
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  2.3  บุคลากรของหนวยงานที่เก่ียวของ ประกอบดวย สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ
บางเลน สํานักงานประมงอําเภอบางเลน สํานักงานเกษตรอําเภอบางเลน ศูนยการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศยั องคกรปกครองสวนทองถิ่น และโรงเรยีน รวมจํานวน 10 คน รวมทั้ง
ผูนําชุมชน จํานวน 5 คน รวมทั้งหมดจํานวน 15 คน ศึกษากบัประชากรทั้งหมด 
  2.4  เด็ก เยาวชน และประชาชน  จํานวน 370 คน ไดกําหนดขนาดของกลุมตัวอยาง
จากการเปดตาราง Taro Yamane ความคลาดเคลื่อนที่ระดับ 0.5  ไดมาดวยวิธกีารเลือกแบบ
บังเอิญ (Accidental sampling) 
 
 ตําบลหินมูล 
 ประชากร 
 1.  บุคลากรของสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด ประกอบดวย วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม 
จํานวน 1 คน ผูอํานวยการกลุมสงเสริม ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม จํานวน 1 คน ผูอํานวยการ
กลุมยุทธศาสตรและเฝาระวังทางวัฒนธรรม จํานวน 1 คน  นักวิชาการวัฒนธรรมผูรับผิดชอบ
โครงการ จํานวน  2 คน รวมทั้งหมดจํานวน 5 คน  
 2.  คณะกรรมการโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน จํานวน 55 คน  
 3.  บุคลากรของหนวยงานที่เก่ียวของ ประกอบดวย สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอบางเลน 
สํานักงานประมงอําเภอบางเลน สํานักงานเกษตรอําเภอบางเลน ศูนยการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย องคกรปกครองสวนทองถิ่น และโรงเรียน รวมจํานวน 10 คน รวมทั้งผูนํา
ชุมชน จํานวน 5 คน รวมทั้งหมดจํานวน 15 คน 
 4. เด็ก เยาวชน และประชาชน จํานวน 6,001 คน (สํานักงานสถิติแหงชาติ. 2553: ออนไลน) 
กลุมตัวอยาง แบงตามวธิีการเก็บรวบรวมขอมูล ดังนี้ 
  4.1 กลุมตัวอยางที่ทําการสัมภาษณ ประกอบดวย 
   4.1.1  บุคลากรของสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด ประกอบดวย วัฒนธรรมจังหวัด
นครปฐม จํานวน 1 คน ผูอํานวยการกลุมสงเสริม ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม จํานวน 1 คน  
ผูอํานวยการกลุมยุทธศาสตรและเฝาระวังทางวัฒนธรรม จํานวน 1 คน  นักวิชาการวัฒนธรรม
ผูรับผิดชอบโครงการ จํานวน 2 คน รวมทั้งหมดจํานวน 5 คน  ศึกษากับประชากรทั้งหมด 
   4.1.2  คณะกรรมการโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน จํานวน 3 คน ไดมา
ดวยวธิีการเลอืกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  
   4.1.3  บุคลากรของหนวยงานที่เก่ียวของ จํานวน 3 คน และผูนําชุมชน จํานวน 2 
คน  รวมทั้งหมดจํานวน 5 คน ไดมาดวยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  
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  4.2 กลุมตัวอยางที่ใชในการเกบ็รวบรวมขอมูลดวยแบบสอบถาม ประกอบดวย 
   4.2.1 บุคลากรของสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด ประกอบดวย วัฒนธรรมจังหวัด
นครปฐม จํานวน 1 คน ผูอํานวยการกลุมสงเสริม ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม จํานวน 1 คน  
ผูอํานวยการกลุมยุทธศาสตรและเฝาระวังทางวัฒนธรรม จํานวน 1 คน นักวิชาการวัฒนธรรม
ผูรับผิดชอบโครงการ จํานวน 2 คน รวมทั้งหมดจํานวน 5 คน  ศึกษากับประชากรทั้งหมด 
   4.2.2  คณะกรรมการโครงการไทยสายใยชุมชน ประกอบดวย ประธานกรรมการ
ในแตละดาน จํานวน 6 ดาน ๆ ละ 1 คน  กรรมการ จํานวน 10 คน และกรรมการและเลขานุการ 
จํานวน 1 คน รวมทั้งหมดจํานวน 17 คน ไดมาดวยวธิกีารเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  
   4.2.3  บุคลากรของหนวยงานที่เก่ียวของ ประกอบดวย สํานักงานพัฒนาชุมชน
อําเภอบางเลน สํานักงานประมงอําเภอบางเลน สํานักงานเกษตรอําเภอบางเลน ศูนยการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย องคกรปกครองสวนทองถิ่น และโรงเรียน รวมจํานวน 10 คน 
รวมทั้งผูนําชมุชน จํานวน 5 คน รวมทั้งหมดจํานวน 15 คน ศึกษากับประชากรทัง้หมด 
   4.2.4  เด็ก เยาวชน และประชาชน  จํานวน 375 คน ไดกําหนดขนาดของกลุม
ตัวอยางจากการเปดตาราง Taro Yamane ความคลาดเคลื่อนที่ระดับ 0.5  ไดมาดวยวธิีการเลอืก
แบบบังเอิญ (Accidental sampling) 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย  
        โครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน เปนโครงการที่กระทรวงวัฒนธรรมบูรณาการ
โครงการ/กิจกรรมหลักใน 6 ดาน ไดแก ดานคลังสมองภูมิปญญาทองถิ่น  ดานการสงเสริมอาชีพ
ดานศิลปะและวัฒนธรรม ดานการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม ดานลานวัฒนธรรม ดานพิพิธภัณฑ
พ้ืนบาน และดานสารสนเทศและหองสมุดชุมชน รวมทั้งบูรณาการโครงการกิจกรรมรวมกับ
หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนเพื่อสงเสริมการมีสวนรวม สนับสนุนการทํา
กิจกรรมใหเกิดขึ้นในพื้นทีท่างวัฒนธรรมของชุมชนทองถิ่นใหเกิดความเขมแข็งและยั่งยืน 
(สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ. 2552) การดําเนินโครงการเร่ิมตั้งแตหนวยงานที่
เก่ียวของรวมศึกษารายละเอียดกรอบการดําเนินโครงการ และนําไปสูการจัดทําประชาคมเพื่อให
ประชาชนในพื้นที่ไดมีสวนรวมในการดําเนินงาน รวมเลือกกิจกรรมที่สอดคลองกับความตองการ
ของชุมชน เลอืกคณะกรรมการ รวมดําเนินกิจกรรม และติดตามประเมินผลโครงการ  ทั้งน้ี การ
ดําเนินโครงการจะสําเร็จลุลวงตามเปาหมายไดหรือไมนั้นจําเปนตองตรวจสอบความเหมาะสมของ
วัตถุประสงคโครงการวามีความสอดคลองกับความตองการของประชาชนในพื้นทีห่รือไม เพียงใด 
เน่ืองจากบริบทของชุมชนในแตละพื้นที่แตกตางกัน ดังนั้น ความตองการในการพัฒนาชุมชนในแต
ละดานจึงมีความแตกตางกัน  หากวัตถุประสงคของโครงการสอดคลองกับความตองการของชุมชน
ก็จะนําไปสูการขับเคลื่อนโครงการ เพราะเปนโครงการที่ประชาชนในพื้นที่มีความตองการอยาง
แทจริง และการที่โครงการจะประสบความสําเร็จไดนั้นจําเปนอยางยิ่งที่ตองมีปจจัยนําเขา และ
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กระบวนการดาํเนินงานที่เหมาะสม  ซึ่งจะนําไปสูผลผลติของโครงการที่ทําใหเด็ก เยาวชน และ
ประชาชนในพื้นที่ไดรับรูและมีความพึงพอใจจากการเขารวมกิจกรรมตามโครงการ  รวมทั้ง
ผลกระทบของโครงการทั้งทางตรงและทางออมซึ่งมีผลตอความยั่งยืนของโครงการ  ดังนั้น ผูวิจัยจึง
ไดใชกรอบแนวคิดรูปแบบการประเมินแบบซิปป (CIPP Model) ของสตัฟเฟลบีมและคณะ 
(Stufflebeam & Other. 1971) เปนแนวทางในการประเมินโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน
ตําบลลําพญา และตําบลหินมูล อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ในทกุมิติของโครงการทั้งดานบริบท 
ดานปจจัยนําเขา ดานกระบวนการ ดานผลผลติ และดานผลกระทบของโครงการ เพ่ือใหไดขอมูล
จากความคิดเห็นของผูมีสวนเกี่ยวของทกุระดับทั้งเด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นที่ ซึ่งเปน
กลุมเปาหมายผูไดรับประโยชนจากกิจกรรมตามโครงการ  บุคลากรของหนวยงานที่เก่ียวของทั้ง
สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดซ่ึงเปนผูรับผิดชอบโครงการในระดับภูมิภาค คณะกรรมการโครงการ 
และหนวยงานที่เก่ียวของ รวมทั้งผูนําชมุชน ซึ่งมีสวนสําคัญในการขับเคลื่อนโครงการใหประสบ
ความสําเร็จ  โดยมีกรอบแนวคิดในการวจัิยดังภาพประกอบ 1 
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การประเมิน 
ดานบริบท 
(Context Study) 

  ความสอดคลองของวัตถุประสงค
โครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน
กับความตองการในการพัฒนาชุมชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การประเมิน 
ดานกระบวนการ 
(Process 
Evaluation) 

  ความเหมาะสมของกระบวนการ
ดําเนินงาน ไดแก 
  - ดานการวางแผน 
  - ดานการจัดกิจกรรม  
  - ดานการติดตามประเมินผล  

 
 
 

การประเมิน 
ดานผลผลิต 
(Product  
Evaluation) 

  การรับรูและความพึงพอใจตอผล 
การดําเนินงานกิจกรรมของโครงการ  
6 ดาน ไดแก 
  - ดานคลังสมองภูมิปญญาทองถ่ิน   
 - ดานการสงเสริมอาชีพดานศิลปะ
และวัฒนธรรม   
- ดานการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
  - ดานลานวัฒนธรรม   
  - ดานพิพิธภัณฑพ้ืนบาน  
  - ดานสารสนเทศและหองสมุดชุมชน   

 

 
 
 
 
                     
 
 
 

ภาพประกอบ 1  กรอบแนวคิดการวิจัย 

การประเมิน 
ดานปจจัยนําเขา 
 (Input 
Evaluation) 

  ความเหมาะสมของปจจัยนําเขา  
ไดแก 
   - ดานบุคลากร   
   - ดานกิจกรรม  
   - ดานงบประมาณ  
   - ดานวัสดุอุปกรณ  สถานท่ี 

ศึกษาผลกระทบ 
(Impact)  
และ 
ปญหาอุปสรรค 

  ผลกระทบของโครงการวัฒนธรรมไทย
สายใยชุมชน ไดแก 
     - ดานการมีสวนรวมของชุมชนในการ
ดําเนินโครงการ 
      - ดานการสงเสริมอาชีพของคนในชุมชน 
  ปญหาและอุปสรรคการดําเนินงานโครงการ 

โครงการ
วัฒนธรรมไทย
สายใยชุมชน 

การจัดโครงการ
ระดับภูมิภาค 
 - ศึกษารายละเอียด
กรอบดําเนินโครงการ 
- ทําประชาคม 
- แตงต้ัง
คณะกรรมการ 
-  ดําเนินกิจกรรม
ภายใตโครงการ 

 

ประเมินผล 
โครงการ 
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นิยามศัพทเฉพาะ 
 การประเมินโครงการ หมายถึง การตรวจสอบหรือการวัดอยางเปนระบบ โดยใชรูปแบบ
การประเมิน CIPP Model ของสตัฟเฟลบีม และคณะ (Stufflebeam; et al. 1971) ในการประเมิน
โครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน ตําบลลําพญา และตําบลหินมูล อําเภอบางเลน จังหวัด
นครปฐม รวมทั้งการศึกษาปญหาและอุปสรรคในการดําเนินโครงการ ดังนี้ 
 1.  การประเมินดานบริบท (Context Evaluation) หมายถึง การประเมินความสอดคลอง
ของวัตถปุระสงคโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนกับความตองการในการพัฒนาชุมชน วัดได
จากแบบสอบถามความคิดเห็นของเด็ก เยาวชน และประชาชนตอความตองการในการพัฒนาชุมชน 
 2.  การประเมินดานปจจัยนาํเขา (Input Evaluation) หมายถึง การประเมินความเหมาะสม
ของปจจัยตางๆ ไดแก ดานบุคลากร ดานกิจกรรม ดานงบประมาณ และดานวสัดุอุปกรณ สถานที่    
ซึ่งเปนปจจัยสําคัญท่ีสงผลตอความสําเร็จของการดําเนินโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน วัดได
จากแบบสอบถามความคิดเห็นของผูมีสวนเกี่ยวของตอความเหมาะสมของปจจัยนําเขา 
 3.  การประเมินดานกระบวนการ (Process Evaluation) หมายถึง การประเมินความเหมาะสม
ของกระบวนการดําเนินงาน ไดแก ดานการวางแผน ดานการจัดกิจกรรม และดานการติดตาม
ประเมินผล ซึง่ทําใหการบรหิารโครงการวฒันธรรมไทยสายใยชุมชนประสบความสาํเร็จตาม
จุดมุงหมาย วัดไดจากสอบถามความคิดเห็นของผูมีสวนเกี่ยวของตอความเหมาะสมของ
กระบวนการดาํเนินงาน 
 4.  ดานผลผลิต (Product Evaluation) หมายถึง การประเมินการรูจักหรือรับรู และความ
พึงพอใจตอผลการดําเนินกิจกรรมในโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชมุชน 6 ดาน คือ ดานคลังสมอง
ภูมิปญญาทองถิ่น ดานการสงเสริมอาชีพดานศิลปะและวัฒนธรรม ดานการสงเสริมคุณธรรม
จริยธรรม ดานลานวัฒนธรรม ดานพิพิธภัณฑพ้ืนบาน และดานสารสนเทศและหองสมุดชุมชน  
  ความพึงพอใจ  หมายถึง ความชอบ ความชื่นชม ความรูสึกทางบวกตอผลการดําเนิน
กิจกรรมตามโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน   
  วัดไดจากแบบสอบถามการรูจัก/รับรู และความพึงพอใจของเด็ก เยาวชน และ
ประชาชนตอผลการดําเนินกิจกรรม 
 5.  ดานผลกระทบ (Impact) หมายถึง การศึกษาผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการจัดโครงการ
วัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน ซึ่งพิจารณาจากการเปลีย่นแปลงของชุมชนทั้งทางตรงและทางออม 
ไดแก ดานการมีสวนรวมของชุมชนในการดําเนินโครงการ และดานการสงเสริมอาชีพของคนใน
ชุมชน วัดไดจากแบบสัมภาษณความคิดเห็นของผูมีสวนเกี่ยวของตอผลกระทบของโครงการ  
 6.  ปญหาและอุปสรรค หมายถึง สิ่งขัดขวางหรือเง่ือนไขที่มีผลกระทบตอการดําเนิน
โครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน ทําใหการดําเนินโครงการไมใหประสบความสําเร็จอยางราบร่ืน  
ไดจากแบบสัมภาษณความคิดเห็นของผูมีสวนเกี่ยวของตอปญหาอุปสรรคการดําเนินงานโครงการ  
 



บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ 

 
 การประเมินคร้ังน้ี ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ และไดนําเสนอตาม
หัวขอ ดังตอไปน้ี 
 1.  โครงการวัฒนธรรมไทยสายชุมชน 
  1.1 โครงการวัฒนธรรมไทยสายชุมชน กระทรวงวัฒนธรรม 
  1.2 โครงการวัฒนธรรมไทยสายชุมชน กระทรวงวัฒนธรรม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2554 
  1.3  ผลการดําเนินงานโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน 
  1.4 การดําเนินโครงการวัฒนธรรมไทยสายชุมชน จังหวัดนครปฐม 
   1.4.1 โครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน ตําบลลําพญา 
   1.4.2 โครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน ตําบลหินมูล  
 2. การประเมิน 
  2.1 ความหมายของการประเมิน 
  2.2 รูปแบบการประเมิน 
  2.3 แนวคิดและรปูแบบของแบบจําลอง CIPP 
 3. ความพึงพอใจ 
  3.1  ความหมายของความพึงพอใจ 
  3.2 ความสําคัญของความพึงพอใจ 
 4. งานวิจัยที่เก่ียวของ 
  4.1  งานวิจัยในประเทศ 
  4.2 งานวิจัยตางประเทศ 
 
1. โครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน   
 
 1.1 โครงการวัฒนธรรมไทยสายชุมชน กระทรวงวัฒนธรรม (สํานักงานคณะกรรมการ
วัฒนธรรมแหงชาติ. 2552) 
   
 ความเปนมาของโครงการ 
 กระทรวงวัฒนธรรมรวมกบัองคกรชุมชน และหนวยงานที่เก่ียวของไดกําหนดนโยบาย
สงเสริมสนับสนุนการจัดตั้ง “ศูนยบูรณาการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน” ขึ้นในป พ.ศ.2547 และ ใน
ป พ.ศ.2549 ไดมีการประเมินผลการดําเนินงานโครงการจัดตั้ง “ศูนยบูรณาการวฒันธรรมไทย
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สายใยชุมชน” ซึ่งกระทรวงวัฒนธรรมไดพิจารณาใหมีการปรับปรุงแนวทางการดําเนินงานใหม โดย
ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนการดําเนินงานจากโครงการจัดตั้ง “ศูนย” เปนการสงเสริมการดําเนินงาน 
“โครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน” โดยมุงเนนใหมีการบูรณาการโครงการ/กิจกรรมหนวยงานใน
สังกัดกระทรวงวัฒนธรรมทีส่อดคลองกับ 6 องคประกอบหลกัของโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชมุชน 
ไดแก 1) คลังสมองภูมิปญญาทองถิ่น 2) การสงเสริมอาชีพดานศิลปะและวัฒนธรรม 3) การสงเสริม
คุณธรรมจริยธรรม 4) ลานวัฒนธรรม 5) พิพิธภัณฑพ้ืนบาน 6) สารสนเทศและหองสมุดชุมชน และ
รวมทั้งประสานงานบูรณาการโครงการกิจกรรมรวมกับหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาชน เพ่ือสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนจากทุกภาคสวนของสังคม ในการสงเสริม
สนับสนุนการทํากิจกรรมใหเกิดขึ้นในพื้นที่ทางวัฒนธรรมของชุมชนทองถิ่นใหเกิดความเขมแข็งและ
ยั่งยืน 
 
 วัตถุประสงค 
 1.  เพ่ือเสริมสรางแหลงการเรียนรูและถายทอดภูมิปญญาทองถิ่น ทางดานศาสนา ศลิปะ
และวัฒนธรรม เพ่ือการนํามาประยุกตใชในการพัฒนาคุณภาพชีวิตแกครอบครัว ชุมชน และสังคม 
 2.  เพ่ือเสริมสรางความเขมแขง็ของชุมชนดวยมิตวิัฒนธรรม โดยนําระบบคุณคาทาง
วัฒนธรรม การมีคุณธรรมจริยธรรมตามหลักธรรมของศาสนา การมีจิตสํานึกรักษและภาคภูมิใจใน
ถิ่นกําเนิดมาพัฒนาและแกไขปญหาภายในชุมชน สังคมอยางเปนองครวม 
 3.  เพ่ือพัฒนาศักยภาพทุนทางสังคมที่มีรากฐานมาจากวฒันธรรมทองถิ่นใหมีความ
เขมแข็ง และนําไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 4.  เพ่ือสงเสริมการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนของสังคมในการขับเคลื่อนโครงการ
วัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนไปสูประชาชน 
 
 เปาหมาย 
 1.  ประชาชนในชมุชนทุกกลุม ทุกเพศ ทุกวยั ไดมีโอกาสสืบคน แลกเปลี่ยนเรียนรู
วัฒนธรรมและวิถชีีวติ ซึ่งจะเปนการสรางความเขาใจพื้นฐานของการดําเนินชีวิต และการครองตน
ภายใตระบบความเชื่อ ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงาม ตลอดจนสงเสริมใหเกิด
กระบวนการพัฒนาคน และองคความรูในชุมชนเพ่ือแสวงหาทิศทาง และแนวทางการปกปอง ดูแล 
และพัฒนาชุมชนใหเขมแข็ง สามารถปองกันหรือแกไขปญหา และพัฒนาชุมชนใหเกิดความอบอุน 
ม่ันคงไปพรอมกันในทุกๆ ดาน 
 2.  ประชาชนในชมุชนรวมกันพัฒนาโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน ใหเปน
ศูนยกลางในการศึกษา แลกเปลี่ยน เรียนรู และศูนยสงเสริมการพัฒนาและแกไขปญหาของชุมชน 
โดยใชมิติทางศาสนาศลิปะและวัฒนธรรม บูรณาการกับแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง ของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวติที่ยั่งยืนของประชาชนในชุมชน 
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 3.  หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในทุกภาคสวนของสังคมรวมกัน
ขับเคลื่อนโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชมุชนไปสูประชาชนเพ่ือสรางความเขมแขง็ใหเกิดขึ้นแก
ชุมชนและสังคมอยางยั่งยืน 
   
 แนวความคิดและหลักการ 
 1.  การสรางสังคมแหงการเรียนรู ดวยการสรางความเขมแข็งทางวัฒนธรรมใหกับคนใน
ชุมชนในการปลูกฝงความเปนไทยและวถิีชีวติที่เหมาะสมจําเปนอยางยิ่งที่ประชาชนจะตองสามารถ
แสวงหาความรู ไดมีโอกาสเขาถึงขอมูล การเขารวมกิจกรรมในชุมชน โดยเฉพาะอยางยิ่งในการ
แลกเปลีย่นเรยีนรูคุณคาทางวัฒนธรรมเพื่อใหเกิดโอกาสในการศึกษา วิเคราะห สรางสรรค และ
เลือกสรรกอนนําไปประยุกตใช 
 2.  การเพ่ิมคุณคาทางสังคมและเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจ โดยการนําทุนภูมิปญญาทางดาน
ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมของสังคมไทยที่ปรากฏในลักษณะระบบความเชื่อ ขนบธรรมเนียม
ประเพณีหลักธรรมคําสอนทางศาสนา ภูมิปญญาทองถิ่น วิถีการดําเนินชีวติ โบราณสถาน 
โบราณวัตถ ุฯลฯ มาสรางคุณคาทางสังคมและจิตใจใหแกประชาชนในชุมชนและสงัคมที่กอใหเกิด
ความรักษและความภาคภมิูใจในถิ่นเกิด ตลอดจนการพิทักษ ปกปอง และแกไขปญหาตางๆ ทีอ่าจ
เกิดขึ้นในชุมชน ทั้งยังสามารถนําระบบคุณคาในสังคมทองถิ่นมาสรางสรรค ผลติภัณฑของชมุชนให
เกิดมูลคาเพ่ิมทางเศรษฐกิจได 
 3.  การมีสวนรวมของประชาชน เนนการมีสวนรวมของประชาชน ชุมชน และองคกรตางๆ 
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพ่ือสรางจิตสํานึกและความตระหนักตอการรวมคิด รวมดําเนินการ รวม
รับผิดชอบและรับประโยชนรวมกันภายใตการสนับสนุนการดําเนินงานจากกระทรวง ทบวง กรม ที่
เก่ียวของ 
 4.  การบูรณาการ เนนการบูรณาการทั้งความคิดและการปฏิบัตลิงสูพ้ืนที่เปาหมายรวมกัน
เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และเกิดสัมฤทธิผ์ลตามโครงการอยางเปนรูปธรรม
เหมาะสมแกยุคสมัย 
 แนวทางการดําเนินงานทั้ง 6 องคประกอบสําคัญของโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน  
 1.  สงเสริมการจัดตั้งคลังสมองภูมิปญญาทองถิ่น (Brain Bank) เพ่ือรวบรวม     ภูมิ
ปญญาทองถิน่อยางเปนระบบ จากบรรดาผูรูหรือปราชญชาวบาน เพ่ือใชเปนฐานขอมูลหลักในการ
นําไปใชใหเกิดประโยชนตอชุมชน ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และจิตใจ 
  เปนการสํารวจและรวบรวมภูมิปญญาทองถิ่น ปราชญชาวบาน จัดทําทําเนียบประวัต ิ
และผลงานของภูมิปญญาทกุสาขาในชมุชนใหเปนระบบ ทั้งในรูปของเอกสาร สื่ออิเลกทรอนกิ เพ่ือใช
เปนขอมูลในการสืบคน ศึกษาเรียนรู ใหคําปรึกษา และใหสัมภาษณแกผูที่สนใจในชุมชนมีการ
ประสานงานดานภูมิปญญาทองถิ่นของชุมชน มีการประชุมเพ่ือปรึกษาหารือกับหนวยงานที่
เก่ียวของ มีการสาธิต การแนะนําเก่ียวกบัภูมิปญญาทองถิ่น พิธีกรรมทองถิ่นที่ถูกตองเหมาะสม 
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เปนตน และใชเปนฐานขอมูลหลักในการนําไปใชใหเกิดประโยชนตอชุมชนทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม 
และจิตใจ 
 2.  สงเสริมอาชีพดานศิลปะและวัฒนธรรม อันไดแก กลุมอาชีพ กลุมสนใจในกิจกรรมทาง
วัฒนธรรมตางๆ โดยใชแนวพระราชดําริ เศรษฐกิจพอเพียง สงเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนใน
ชุมชน (การผลิต การบริโภค และการตลาด) เนนการนําภูมิปญญาทองถิ่นและกองทุนหมูบานมา
สรางงาน สรางอาชีพใหแกชุมชนโดยรวม และเปนการสอดรับกับโครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลติภัณฑ 
อันจะนําไปสูการแกไขปญหาความยากจนของชุมชน และปญหาการแพรระบาดของยาเสพติด 
  เปนกลุมผูประกอบอาชีพทางศิลปะและวฒันธรรมในดานใดดานหนึ่ง เชน การ
ทําอาหาร การแปรรูปอาหาร การนวดแผนไทย สมุนไพร การทอผา การเลนกีฬาพ้ืนบาน ดนตรี 
เพลง กลอน นิทาน ศาสนา ความเชื่อ ประเพณี พิธีกรรม เปนตน เปนการรวบรวมกลุมอาชีพ กลุม
สนใจในกิจกรรมสงเสริมรายไดในชุมชน การอยูดีกินดี และการสรางความมีสุข ตามแนวพระราชดําริ
เศรษฐกิจพอเพียง เปนการนําคุณคาชื่อเสียง สิ่งดีงาม หรือการนําสัญลักษณของทองถิ่นเหลาน้ีมา
ปรับใหเปนตราหรือเครื่องหมายของสินคา เพ่ือบริการเผยแพรบอกเลากลาวถึงสืบตอกันไป หรือ
นําไปผลิตเปนสินคา การขยายโอกาสสรางอาชีพใหเกิดรายได ลดรายจายแกไขปญหาความยากจน 
และพัฒนาคณุภาพชีวิตของชาวบานในทองถิ่น 
 3. สงเสริมคุณธรรมจริยธรรม แกเด็กเยาวชนและประชาชนในตําบล กิจกรรมดังกลาวไม
เพียงเฉพาะการถายทอดระบบคุณคาจากระบบความเชือ่ในสังคม ยังตองเปนศูนยฯ ความรวมมือ
การดําเนินงานและกิจกรรมทางดานศาสนา ความเชือ่และวัฒนธรรมตางๆ ในทองถิ่นเปนระบบท่ี
ควรไดรับการเลือกสรรกลั่นกรองจากชุมชนอยางมีแบบแผนไมผดิเพ้ียนไปจากคานิยมชุมชน 
  เปนแหลงรวบรวมบุคคลท่ีเปนตัวอยางทางดานการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม
รวมมือกันดําเนินงานจัดกิจกรรมทางศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ความเช่ือ ขนบธรรมเนียม จารีต
ประเพณี วัฒนธรรมในทองถิ่น เปนที่ยอมรับนับถือของคนในชุมชนรวมมือกันใหความรูถายทอด
คณุคาทางศาสนา คุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมอันดีงามในทองถิ่นไปสูเด็ก เยาวชนและ
ประชาชนในทองถิ่นและบริเวณใกลเคียงใหเขาใจเห็นคุณคาของคุณธรรมและจริยธรรม รวมมือรวม
ใจกันปฏิบตัิตนดานการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมของทองถิ่นตอเน่ืองเปนเนืองนิจตลอดป   จน
เปนเรื่องปกต ิเปนสังคมคุณธรรม นอกจากนี้ยังสํารวจรวบรวมสถานที่หรือแหลงสืบทอดพัฒนา
คุณคาทางคณุธรรมและจริยธรรม ตลอดทั้งสํารวจรวบรวมกิจกรรมที่เก่ียวของดานการพัฒนา
คุณธรรมและจริยธรรม เชน วัด หรือศาสนสถาน ประเพณี พิธีกรรม ความเชื่อของทองถิ่น เปนตน 
เพ่ือเปนมรดกและเปนแหลงศึกษาเรยีนรูของผูคนในทองถิ่นชุมชนเดียวกันและบริเวณใกลเคียงทั้ง
ใกลและไกล 
 4.  สงเสริมการจัดทําลานวัฒนธรรม เพ่ือใหชุมชนไดมีเวทีพบปะสังสรรคแสดงออก 
แลกเปลีย่นเรยีนรูระบบคุณคาตางๆ ในชุมชน ตลอดจนการปรึกษาปญหาทั้งของตนเองและของ
ชุมชนรวมกนั 
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  เปนสถานที่สาํหรับจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรม ศิลปะ กีฬา และการละเลนของทองถิ่นที่
หลากหลายมีคุณคาของทองถิ่น เชน ศิลปะการแสดง การเลนดนตร ีกลอน นิทาน การละเลน กีฬา
พ้ืนบาน และการออกกําลังกายตามความเหมาะสมของทองถิ่น เปนตน เพ่ือมุงใหชุมชนมีสุขภาพ
กาย สุขภาพใจที่สมบูรณแขง็แรง เกิดความสามัคคีมีคุณธรรมในหมูคณะ เปนการสรางสัมพันธที่ดี
ในครอบครวั การใชเวลาวางใหเปนประโยชนรวมกัน กอใหเกิดการอนุรักษประเพณีวัฒนธรรม
ด้ังเดิม และเพ่ือเปนที่พบปะสังสรรคของชาวบานในชมุชน 
 5.  สงเสริมการจัดทําพิพิธภัณฑพ้ืนบาน เพ่ือรวบรวมมรดกทางวัฒนธรรมและการจัดแสดง
ความเปนมาทางประวตัิศาสตรของทองถิ่นและภูมิปญญาของบรรพบุรุษ 
  เปนแหลงรวบรวมและจัดแสดงประวัตศิาสตรความเปนมาของหมูบาน ทองถิ่น บุคคล
สําคัญ ผูทรงภูมิปญญา บรรพบุรุษ เครือญาต ิประวัตคิวามเปนมา การดํารงชีพการทํามาหากินของ
ผูคนในละแวกทองถิ่นเปนแหลงรวบรวมและแสดงมรดกทางวัฒนธรรม วัตถุสิ่งของเครื่องมือ 
เคร่ืองใชตางๆ ของทองถิ่น 
 6.  สงเสริมงานสารสนเทศและหองสมุดชุมชน เพ่ือสงเสริมนิสัยรักการอาน การศึกษา
คนควาหาความรูทั้งจากภูมิปญญาในชมุชนในระดับอําเภอ ระดับจังหวัด ระดับชาต ิและในสงัคม
โลกมากระตุนใหบุคคลชุมชนนําความรูเหลาน้ันมาปรับใชอยางเหมาะสม 
  เปนสถานที่รวบรวมขอมูลเร่ืองราวท่ีไดจากการสืบคน และจดบันทึกเหตุการณสําคัญ
ของชุมชนในลักษณะจดหมายเหตุของหมูบาน จัดระบบการใหบริการ การศึกษาเรียนรู คนควา 
ขอมูลความรูดานศาสนาศลิปะ และวัฒนธรรมของชมุชนจากเอกสารและสื่ออ่ืนๆ ในรูปแบบหองสมุด 
เปนแหลงคนควาเอกสารขอมูลหนังสือที่เปนสารประโยชนและรื่นเรงิบันเทิงใจเพ่ือทําใหบรรยากาศ
ของการเรียนรูมีเสนห ชวนกันคนควาอยางเปนธรรมชาติเรียบงาย แตเนนเปนเรือ่งแกนของความรู
สังคมทองถิ่นที่หลากหลายและเรียนรูสังคมรอบขางใหเกิดประเด็นอธิบายความรูรวมกันระหวาง
ชุมชนถึงชุมชน สรางเสริมนิสัยรักการอาน การเรียนรู การคนควาหาความรูใหมทนัตอเหตุการณ 
การเสวนาแลกเปลี่ยนแบงปนความรูกันทั้งชาวบานและลูกหลาน ทัง้จากผูมีภูมิปญญาในทองถิน่ 
และนอกทองถิ่นทั้งใกลไกล กระตุนเตือนใหชาวบานนําความรูมาปรับใชใหเกิดประโยชนเหมาะสม
กับความเปนอยูของตนและทองถิ่น  
  
 การจัดหาสถานที่ตั้ง 
 การจัดทําโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชมุชนไมเนนการขยายจัดตั้งโครงการฯเพิ่มเติม
แตสนับสนุนใหโครงการฯ ที่มีอยูเดิมใหมีศักยภาพตอบสนองความตองการของประชาชนอยาง
แทจริง และเนนการมีสวนรวมจากคนในชุมชนเปนแกนหลักโดยมีหนวยงานภายนอกชุมชนเปน
ผูสนับสนุน 
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 งบประมาณดําเนินการของโครงการวฒันธรรมไทยสายใยชุมชน  
 การดําเนินงานโครงการฯ สามารถประสานขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากสวนตางๆ 
ไดดังนี้ 
 - การสนับสนนุจากองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 - การสนับสนนุจากสวนราชการ หนวยงาน และสถาบนัการศึกษาทีร่วมสนับสนุนใน
กิจกรรมที่เก่ียวของ 
 - งบประมาณและทุนของชมุชนที่มีอยู ตลอดจนงบประมาณภาครัฐที่ลงสูชุมชนและ
ประชาชน เชน เงินกองทุนสัจจะออมทรัพย กองทุนหมูบาน และธนาคารประชาชน ฯลฯ 
 - เงินดอกผลกองทุนสงเสริมงานวัฒนธรรมจังหวัด 
 - การสนับสนนุจากภาคเอกชน สมาคม มูลนิธ ิสโมสร และองคกรการกุศลตางๆ ทัง้ในและ
นอกพ้ืนที่ 
 - งบประมาณสนับสนุนจากตางประเทศ ฯลฯ 
  
 แนวทางการบริหารงาน 
 การบริหารงานโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน บริหารงานโดยคณะกรรมการที่ไดรับ
การแตงตั้งจากผูวาราชการจังหวัด มีองคประกอบ เชน 
 - ที่ปรึกษา เชน เจาคณะจังหวัด เจาคณะอําเภอ ผูวาราชการจังหวัด ประธานองคการ
บริหารสวนจังหวัด (อบจ.) ประธานสภาวฒันธรรมจังหวัด เปนตน (อาจรวมเปนคณะเดียวกันหรือ
แยกเปน 2 คณะก็ไดตามความเหมาะสมของแตละจังหวัด) 
 - ประธานกรรมการ ควรเปนผูนําชุมชนทีม่าจากการเลือกสรร กลั่นกรองจากคนในทองถิ่น
ที่รวมหารือกัน 
 - กรรมการ ประกอบดวยบคุคลที่มาจากผูแทนหมูบานตางๆ ในตําบล เชน กํานัน 
ผูใหญบานสถานศึกษา ศาสนา องคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) ปราชญชาวบาน ศิลปน 
สาธารณสุข เกษตรกร วัฒนธรรมจังหวัด เปนตน 
  
 บทบาทหนาที่ของคณะกรรมการประกอบดวยดานตางๆ เชน 
 - ศึกษา วิเคราะห สภาพปญหาอุปสรรค วางแผน และกําหนดแนวทางแกปญหาการ
บริหารจัดการโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน 
 - ดําเนินโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชมุชน ปรับปรุง พัฒนา และแกไขปญหา 
 - ประชาสัมพันธโครงการวฒันธรรมไทยสายใยชุมชนใหเผยแพรไปสูประชาชนอยาง
กวางขวาง 
 - ติดตามประเมินผล และสรปุรายงานผลการดําเนินโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน 
 - แสวงหาการสนับสนุนจากหนวยงานนอกชุมชน 
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 คุณประโยชนของโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน 
 1.  ชุมชนเกิดความม่ันคงเขมแข็งพ่ึงตนเองไดอยางยั่งยืน เปนกําลังสําคัญสําหรับ
ขับเคลื่อนสังคมไทยไปสูสงัคมแหงการเรียนรู นําไปสูสังคมอยูดีมีสุข 
 2.  เกิดการผลักดันและผสานพลังของประชาชนในชุมชน ซึ่งจะสามารถปองกันและแกไข
ปญหาเศรษฐกิจ สังคม การเมืองของชุมชน และสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไปสู
ระบบเศรษฐกจิบนฐานของความรูโดยใชมิติทางวัฒนธรรม 
 3.  เปนชุมชนที่มีความรวมมือรวมใจกันดําเนินงานทั้งทางดานเศรษฐกิจ สังคม การบริหาร
จัดการชุมชนและสิ่งแวดลอมพรอมกันไปในทองถิ่นแบบบูรณาการทัง้ภาครัฐและภาคเอกชน 
 4.  เกิดแหลงเรียนรู แหลงทองเท่ียว เกิดเวทีกิจกรรมทางวัฒนธรรมรวมกันของชุมชนใน
ทองถิ่น คนดีจะไดรับการยกยองกอใหเกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน นําไปสูสังคมคุณธรรม 
 5.  เกิดความม่ันคงแกสังคมชุมชนในระดับรากหญา ซึ่งจะสงผลใหเกิดความผาสุกของ
ประชาชนในทองถิ่น และความกาวหนาของประเทศโดยสวนรวม 
  
 ผูรับผิดชอบโครงการ 
 1.  หนวยงานหลกั คือ ประชาชนทั่วไป องคกรพัฒนาเอกชน และองคกรประชาสังคมใน
ระดับพื้นที่ที่สนใจงานดานวัฒนธรรม โดยหนวยงานของกระทรวงวัฒนธรรม ประกอบดวย 
สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาต ิสํานักงานวฒันธรรมจังหวัด และสภาวฒันธรรม    ทุก
ระดับบูรณาการใหเกิดความรวมมือจากทุกๆ ฝายทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงวฒันธรรม 
 2.  หนวยงานรวม/สนับสนุน ไดแก กระทรวงดานสังคม วฒันธรรม และกระทรวง  อ่ืน ๆ ที่
เก่ียวของรวมทั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่นระดับตางๆ  
  
 ผลประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 1.  ชุมชนและวัฒนธรรมในชุมชนเกิดความมั่นคงเขมแข็ง ซึ่งจะเปนกําลังสําคัญสําหรับ
ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืนและนําสังคมไทยสูสังคมแหงการเรียนรู 
 2.  เกิดการผลักดันและผสานพลังของประชาชนในชุมชน ซึ่งจะปองกันและแกไขปญหา
เศรษฐกิจ สังคม การเมืองชุมชน และสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกจิของประเทศไปสูระบบเศรษฐกิจ
มูลฐานแหงความรูโดยใชมิติทางศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
 3.  เกิดการบูรณาการการปฏิบัติงานขององคกรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในทองถิ่น 
ตลอดจนเกิดการบูรณาการเน้ือหาการดําเนินงานทางดานเศรษฐกิจและสังคมในทองถิ่น 
 4.  สรางฐานความรูทางวัฒนธรรมของทองถิ่น ซึ่งสามารถนํามาพัฒนาคุณภาพชีวิตและนํา
รายไดสูชุมชน สงผลใหชุมชนเกิดความมั่นคงเขมแข็ง 
 5.  สรางความม่ันคงแกสังคมชุมชนในระดับรากหญา ซึ่งจะสงผลใหเกิดความผาสุกของ
ประชาชนและความกาวหนาของประเทศตามนโยบายรัฐบาล 
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 1.2 โครงการวัฒนธรรมไทยสายชุมชน กระทรวงวัฒนธรรม ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ.2554 (สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ. 2553; กรมสงเสริมวัฒนธรรม. 2554) 
 โครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน เปนภารกิจสําคัญของกระทรวงวัฒนธรรม  ตาม
ระเบียบวาระแหงชาติ “ การสรางความเขมแข็งของชมุชนอยางยั่งยืนดวยการรวมพลังทุกหนวยใน
การสงเสริมวฒันธรรมชุมชนสูสังคมเพ่ือสังคมอยูเย็นเปนสุขอยางยั่งยืน” กรมสงเสริมวัฒนธรรม เม่ือ
คร้ังเปนสํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติไดรับมอบหมายจากกระทรวงวัฒนธรรม เปน
ผูรับผิดชอบหลักมาตั้งแตปงบประมาณ 2551 เปนตนมา โดยในปงบประมาณ 2552 – 2553 ได
มุงเนนการยกระดับคุณภาพของโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนที่จัดตั้งขึ้นแลว โดยการ
สงเสริมศักยภาพสามารถเปนชุมชนตนแบบได  
 ในปงบประมาณ 2553 ไดมีการจัดกลุมโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน     ทั่ว
ประเทศ (ยกเวน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต) เพ่ือใหมีการพัฒนาศักยภาพของโครงการเปนไปตาม
ความพรอมและศักยภาพของชุมชนอยางเปนรูปธรรม ตามเกณฑการประเมินโครงการวัฒนธรรม
ไทยสายใยชุมชนที่มีการดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพ ดังนี้ 
 1.  ประชาชน ชุมชนในพ้ืนที่ใหความรวมมือและมีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรม 
 2.  มีการดําเนินงานภายใตองคประกอบ 6 ดาน 
 3.  มีการจัดกิจกรรมการเผยแพรขอมูลอยางสมํ่าเสมอ 
 4.  มีการกําหนดเปาหมาย ภารกิจ และกิจกรรมการดําเนินงาน (มีการกําหนดแผนการ
ดําเนินงานอยางชัดเจน) 
 5.  กิจกรรมที่ดําเนินงานสามารถบรรลุผลตามยุทธศาสตรการดําเนินงาน ไดแก  
  5.1  การใหความรูความเขาใจ โดยประชาชนตองมีความรูความเขาใจ ใหความสําคัญ
และสนับสนุนการดําเนินงานในกิจกรรมของโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน 
  5.2  การบูรณาการการทํางาน เปนการบูรณาการการทํางานทั้งในระดับนโยบาย ระดับ
จังหวัด องคกรปกครองสวนทองถิ่น สภาวัฒนธรรม และเครือขาย เครือญาติทางวัฒนธรรมให
เชื่อมโยงการรวมมือกันทํางานอยางสอดคลองกันและเปนองครวม 
  5.3  การบริหารจัดการทรัพยากร ไดแก บุคลากร วัสดุอุปกรณ ครุภัณฑ และ
งบประมาณจากทองถิ่นเปนหลัก และมาจากความพรอมของแตละทองถิ่น จนทําใหเกิดการ
ขับเคลื่อนงานวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนที่มีประสทิธภิาพ เกิดประโยชนตอประชาชน 
 องคประกอบของเกณฑประเมินผลสัมฤทธ์ิโครงการวฒันธรรมไทยสายใยชุมชน ระดับ 1-3 
 ดานคลังสมองภูมิปญญาทองถิ่น 
 - การสงเสริมการเรียนรูภูมิปญญาทองถิน่ใหเกิดอาชีพทางศิลปวัฒนธรรมและสรางรายได
เพ่ิมใหกับชุมชนทองถิ่น 
 - เด็ก เยาวชน และประชาชนในทองถิ่นไดรับการถายทอดความรูภูมิปญญาทองถิ่น 
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 ดานอาชีพดานศิลปะและวฒันธรรม 
 - ชุมชนสามารถผลติสินคาทางศิลปะและวัฒนธรรมอยางใดอยางหนึ่ง เชน การแสดง 
ดนตรี เพลง วาดรูป จักสาน ปน แกะสลกั เปนตน ที่สรางมูลคาเพ่ิมใหแกอาชีพของทองถิ่น 
 - ชุมชนไดใชองคความรูดานศิลปะและวฒันธรรมของทองถิ่นมาเปนสวนสําคัญในการเพ่ิม
มูลคาของสินคาและรายไดใหกับชุมชน 
 ดานลานวัฒนธรรม 
 - การจัดกิจกรรมสงเสริมทางคุณธรรม จริยธรรม ทําใหประชาชนในชุมชนอยูรวมกันอยาง
มีความสุข 
 - ประชาชนมีความสขุกับการไดชม ไดฟง และไดเขารวมกิจกรรมทางศลิปวัฒนธรรมตางๆ 
บริเวณลานวฒันธรรม 
 ดานคุณธรรมจริยธรรม 
 - กิจกรรมคุณธรรมจริยธรรมที่จัดในชุมชนมีความเหมาะสม สอดคลองกับความตองการ
ของชุมชน 
 - กิจกรรมในลานวัฒนธรรมที่จัดเปนที่สนใจของคนในชมุชน 
 ดานพิพิธภัณฑพ้ืนบาน 
 - ประชาชนไดรับประโยชนจากการเขาชมพิพิธภัณฑ 
 - เม่ือไดชมพิพิธภัณฑพ้ืนบานแลว ประชาชนมีความภาคภูมิใจในรากเหงาของทองถิ่น มี
ความรักและผกูพันกับทองถิน่ของตนเองมากขึ้น 
 ดานสารสนเทศและหองสมุดชุมชน 
 - หองสมุดชุมชนไดเก็บขอมูลสารสนเทศตางๆ เพ่ือเปนแหลงเรียนรูของทองถิ่นอยาง
เหมาะสม 
 - ความรูและขอมูลที่ไดจากหองสมุดชุมชนสามารถนําไปใชเพ่ือพัฒนาตนเอง ทองถิ่น และ
ชุมชนได 
 การประเมินโครงการแบงออกเปน 5 ระดับ คือ 
 1.  ระดับที่ 1-3 มอบหมายใหจังหวัดแตงตั้งคณะกรรมการประเมินโครงการฯ ตามคูมือการ
ประเมินโครงการระดับ 1-3 ที่กรมสงเสริมวัฒนธรรมจัดสงไปให โดยมีโครงการผานการประเมินเปน
โครงการระดับ 1-2 จํานวนประมาณ 1,450 แหง และโครงการระดับ 3 จํานวนประมาณ 300 แหง 
 2. ระดับ 4-5 ดําเนินการประเมินโดยคณะทํางานจากสวนกลาง ประกอบดวย 
ผูทรงคุณวุฒิโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน และบุคลากรของกรมสงเสริมวฒันธรรม โดยมี
การลงพื้นที่เพ่ือประเมินศกัยภาพชุมชนโครงการที่สมัครเขารวมการประเมินทุกแหง (ระดับ 4 
พิจารณาจากโครงการระดับ 3 ประจําป 2552 และระดับ 5 พิจารณาจากโครงการระดับ 4 ประจําป 
2552) โดยมีโครงการผานการประเมินโครงการระดับ 4 จํานวน 28 แหง (รวมกับโครงการระดับ 4 
ประจําป 552 อีก 5 แหง รวมทั้งสิ้น 33 แหง) และโครงการระดับ 5 จํานวน 5 แหง 
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 ในปงบประมาณ 2554 กรมสงเสริมวัฒนธรรม ไดจัดทําโครงการวัฒนธรรมไทยสายใย
ชุมชนทั่วประเทศ ซึ่งเปนการดําเนินการตอเน่ืองจากปงบประมาณ 2553 โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ
เสริมสรางศักยภาพและความเขมแข็งของโครงการโดยเฉพาะอยางยิ่งโครงการระดับ 3 ระดับ 4 และ
ระดับ 5  ซึ่งถือวามีศักยภาพในการพัฒนาเปนชุมชนตนแบบ รวมทัง้เปดพ้ืนที่เปนแหลงเรียนรู และ
แหลงทองเท่ียวทางวัฒนธรรม ตลอดจนการศึกษาดูงาน โดยมุงเนนการสงเสริมอัตลักษณภายใต
กรอบแนวคิดของ “9 เสนหมรดกทางวฒันธรรม 8 วิถีไทย” อาทิ มรดกวัฒนธรรมลานนา มรดก
วัฒนธรรมสุโขทัย มรดกวฒันธรรมทวาราวดี มรดกวัฒนธรรมศรีโคตรบูรณ และมรดกวัฒนธรรม
ธนบุรี – รัตนโกสินทร ในดานวิถีไทย คือ อาหาร การแตงกาย ที่อยูอาศัย ประเพณี ภาษา อาชีพ 
ความเชื่อ และศิลปะพ้ืนถิ่น เพ่ือเพ่ิมคุณคาทางสังคมและมูลคาทางเศรษฐกิจใหแกชุมชน โดย
กําหนดกลยุทธในการดําเนินงานดวยการใชมิตวิัฒนธรรมและการบูรณาการรวมกับหนวยงานทัง้
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคสังคมและประชาชน ในทองถิน่ทั่วประเทศ เพ่ือใหเกิดความเขมแข็งของ
ชุมชนทุกภูมิภาคของประเทศ เพ่ือสราง “สายใย” ใหเกิดแกชุมชนไดอยางแทจริงดวยหลักการ “รวม
คิด รวมทํา และรวมเปนเจาของ” 
 วัตถุประสงค 
 1.  เพ่ือเสริมสรางศักยภาพและความเขมแข็งใหแกโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน 
 2.  เพ่ือสงเสริมใหเกิดเวทีประชาคม และสรางการมีสวนรวมของชุมชนและทองถิ่น 
 3.  เพ่ือสงเสริมการนําทุนทางวฒันธรรมของชุมชนและภูมิปญญาของทองถิ่น เพ่ือเพ่ิม
คุณคาทางสังคมและเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจ 
 การดําเนินงานดานการสงเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมของโครงการในภูมิภาค 
 1.  สนับสนุนงบประมาณใหแกจังหวัดเพ่ือขับเคลื่อนโครงการในพื้นที ่
  - บริหารจัดการโครงการ 
  - จัดคายเยาวชนแลกเปลี่ยนความรูในโครงการตนแบบของจังหวัด 
  - จัดประชุมระดมความคดิเพ่ือกําหนดพ้ืนที่โครงการในการนําเสนอเสนห 8 วิถไีทย เชน 
จัดทําแผนผงัทางวัฒนธรรม/รูปแบบการนําเสนอเสนหของทองถิ่น) 
 2.  สนับสนุนงบประมาณใหแกจังหวัดเจาภาพเพ่ือจัดกิจกรรม เปดพ้ืนที่ 9 เสนหมรดก
วัฒนธรรม 8 วิถีไทย สรรคสรางสายใยชมุชน 
 ผลลัพธ  
 1. โครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน มีเปาหมายในการพัฒนาที่ชัดเจนและเปนรูปธรรม
ตามแผนพัฒนาโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน 
 2.  มรดกวัฒนธรรมและภูมิปญญาซ่ึงเปนรากเหงาของทองถิ่นไดรับการอนุรักษ เผยแพร 
ฟนฟู และถายทอด ทําใหประชาชนในชมุชนรูจักตนเอง เห็นคุณคา และรวมสืบสานวัฒนธรรม
ทองถิ่น ผานกิจกรรมตาง ๆ ในองคประกอบสําคัญของโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน 
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 3.  เสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางสวนกลางและภาคเีครือขายทางวัฒนธรรมในพื้นที่
มีการบริหารจัดการทุนทางวัฒนธรรมใหเปนระบบ ในการเพิ่มคุณคาทางสังคมและเพ่ิมมูลคาทาง
เศรษฐกิจใหแกชุมชน 
 4.  ชุมชนตนแบบไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติและเผยแพรประชาสัมพันธอยางกวางขวาง
เพ่ือนําเสนอเอกลักษณและเสนหของชุมชน เพ่ือสรางแรงบันดาลใจและเปนแบบอยางการพัฒนา
ดวยการใชมิตทิางวัฒนธรรม โดยยังคงอนุรักษภูมิปญญาของทองถิ่นและสามารถสรางรายไดแก
ชุมชน 
 
 1.3 ผลการดาํเนินงานโครงการวฒันธรรมไทยสายใยชุมชน (สํานักงานปลัดกระทรวง
วัฒนธรรม. 2553) 
 ผลการตรวจราชการของผูตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
พบวา โครงการนี้เปนโครงการที่มีการดําเนินงานอยางตอเน่ืองจากหลายปที่ผานมา รูปแบบของการ
ดําเนินงานยังคงเนนการขยายการจัดตั้งโครงการลงสูพ้ืนที่ตําบล การสนับสนุนการดําเนินโครงการ
โดยใหทุกภาคสวนเขามามีสวนรวมในการขับเคลื่อนโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนของ
ทองถิ่นน้ันๆ การจัดกิจกรรมสอดคลองกับความตองการของชุมชน โดยบางพื้นที่มีการสงเสริมให
องคกรปกครองสวนทองถิ่นเขามามีสวนรวมในการกําหนดแนวทางพัฒนา และการสนับสนุน
งบประมาณ แตอยางไรก็ตามการดําเนินโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนในบางพื้นที่ยังมีปญหา
ในหลายประเด็น อาทิเชน ประชาชนไมคอยเห็นความสําคัญและประโยชนของโครงการ องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ถึงแมจะใหความรวมมือในการขบัเคลื่อนกิจกรรมมากขึ้น แตก็ยังไมครอบคลุม
ทุกพ้ืนที่ เน่ืองจากการจัดตั้งโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนเปนโครงการใหญ ชุมชนบางแหง
ยังขาดความรูความเขาใจในการบริหารจัดการวัฒนธรรมของตนเอง นอกจากนี้บริบทของแตละ
ชุมชนก็มีขอแตกตางกัน จําเปนตองใชเวลาในการสรางความเขาใจและบริหารจัดการเพ่ือให
โครงการเกิดความเขมแข็งและยั่งยืน  
 ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน คือ 
โครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนมีองคประกอบ 6 องคประกอบ เปนฐานการดําเนินงาน
โครงการซ่ึงแตละองคประกอบมีความเก่ียวของกับวิถีชีวิตของคนในชุมชน ดังน้ัน การจัดตั้ง
โครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนจึงเปนการชวยอนุรักษ ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น สราง
การมีสวนรวมของชุมชนในการคิดสรางสรรค เกิดความรวมมือ ความสามัคคี เด็กเยาวชน 
ประชาชนเกิดการเรียนรู สืบทอดภูมิปญญาทองถิ่น วัฒนธรรมทองถิ่น และทําใหเกิดอาชีพเสริมของ
คนในชุมชน เพ่ิมมูลคาของงานศิลปวัฒนธรรม เปนฐานในการสรางชุมชนที่เขมแข็งอยางยั่งยืน                 
 โครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนสามารถบรรลวุัตถปุระสงคของโครงการหลักในการ
เสริมสรางความเขมแข็งแกโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนที่จัดตั้งใหมีศักยภาพ สามารถขยาย
เครือขายสายใยชุมชน สรางขวัญกําลังใจใหแกชุมชนทองถิ่นในการมีสวนรวมผลักดันงานวัฒนธรรม
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ทองถิ่นใหมีความเขมแข็ง มีความรูความเขาใจและตระหนักถึงคุณคาของโครงการวัฒนธรรมไทย
สายใยชุมชน โดยใหเครือขายวัฒนธรรมไดมีสวนรวมในการดําเนินการ เปนแบบแผนการดําเนิน
โครงการที่มีคุณภาพ และสงเสริมใหมีการบริหารจัดการดานองคความรูและภูมิปญญาทองถิ่นในการ
นําทุนทางวัฒนธรรมมาเพ่ิมคุณคาทางสังคมและเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจ โดยสามารถขยายโครงการ
วัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนสูระดับจังหวัด อําเภอ ตําบล จํานวน   2,300 แหง ทั่วประเทศ  
 โครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนที่เปนตนแบบดีเดนระดับภูมิภาค แบงเปน   
      - ภาคเหนือจํานวน 13 แหง  
 - ภาคใต จํานวน 10 แหง  
 - ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จํานวน 17 แหง  
 - ภาคกลาง จํานวน 15 แหง  
 - ภาคตะวันออก จํานวน 6 แหง  
 รวม 61 แหง คิดเปนรอยละ 2.65 ของจํานวนโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนที่จัดตั้ง  
 ปญหาอุปสรรคการดําเนินโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนในพื้นที่   
 1. กรรมการบริหารโครงการมีภารกิจสวนตัวมาก และตองรวมกิจกรรมกับสวนราชการอ่ืน
ที่เห็นวามีความสําคัญมากกวา 
 2. การดําเนนิโครงการขาดความตอเน่ือง บางจังหวัดขาดการติดตอประสานงานที่ชัดเจน
ระหวางชุมชนกับผูรับผิดชอบโครงการ (เจาหนาที่สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดกับคณะกรรมการ
ดําเนินโครงการ) ขาดการประชาสัมพันธการดําเนินโครงการฯ 
 3. ประชาชน ชุมชน ยังไมเขามามีบทบาทหรือเขามามีสวนรวมในการดําเนินงานอยาง
จริงจัง 
 4. ขาดความตอเน่ืองในการสนับสนุนงบประมาณ  
 5. แนวทางการดําเนินงานของโครงการฯ ไมสอดคลองกับแผนพัฒนาขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น  
 
 ขอเสนอแนะของผูตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม 
 1. สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดควรจัดทําแผนขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองคกร
หรือหนวยงานภายนอก เพ่ือนํามาจัดพิมพเอกสารประชาสัมพันธผลงานทางวิชาการ  ตลอดจน
กิจกรรม โครงการ และบุคคลท่ีเปนภูมิปญญาของทองถิ่นใหเปนที่รูจักอยางกวางขวางและ
แพรหลายเพ่ือเพ่ิมพูนองคความรูสูสังคม ทองถิ่น และชุมชน 
 2. ใหสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดดําเนินโครงการ/กิจกรรมที่เปนความตองการของแตละ
ชุมชน โดยของบสนับสนุนจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือแปลงงบบางสวนจากสํานักงาน
ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เพ่ือใหงานโครงการเหลานี้สอดคลองกับวิถชีีวติและเปนประโยชนกับ
ทองถิ่นอยางแทจริง 
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 3. โครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนจะตองดําเนินการอยางเขมแข็ง โดยคํานึง ถึง
ประโยชนของประชาชนในชมุชนเปนหลัก ยึดบริบทของความเปนไปของวิถีชวีิตที่เปนอยูอยาง
แทจริงในชุมชนนั้นๆ การดําเนินงานตามองคประกอบตางๆ ทั้ง 6 องคประกอบ หากยังไมครบถวน 
ใหคอยๆ พัฒนาไป และ สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดตองใหการสนบัสนุนอยางตอเนือ่ง โดยบรูณาการ
ความรวมมือกับทุกภาคสวน โดยเฉพาะภาคเอกชน และองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 4. ใหสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงเสริมงานดานศิลปะและวัฒนธรรม ในเชิงสรางสรรคตอ
ยอด เพ่ือสรางฐานรายไดใหกับชุมชนในท องถิ่น โดยใชภูมิปญญาด้ังเดิมและนํามาพัฒนารูปแบบ
ใหมๆ ใหเกิดขึ้นกับผลติภัณฑเดิมที่มีอยูพรอมทั้งจัดทํายุทธศาสตรการประชาสมัพันธใหชัดเจน 
เพ่ือเผยแพรผลงานใหเปนทีรู่จักแพรหลายและนําไปใชใหเกิดประโยชนสูงสุดตอชมุชน 
 5. สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดควรมีการจัดเก็บองคความรูตางๆ เรื่องราวทาง
ประวตัิศาสตร ภูมิปญญาทองถิ่น ศิลปะและประเพณขีองชนเผาที่หลากหลาย ซึ่งนารู นาศึกษา เปน
งานวิจัย เปนองคความรูในโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน สามารถเผยแพรไปสูสังคม 
ประชาชน เพ่ือประโยชนในการศึกษา คนควา และสบืคนมิใหสูญหาย  
  
 1.4 การดําเนินโครงการวัฒนธรรมไทยสายชุมชน จังหวัดนครปฐม (สํานักงาน
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม. 2552-2553) 
  
 การดําเนินงานในภาพรวม  
 ตามที่กระทรวงวัฒนธรรม มีนโยบายที่จะดําเนินการเร่ือง “การขับเคลื่อนยุทธศาสตร
วัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน จากสภาวัฒนธรรมหมูบานสูสภาวัฒนธรรมตําบล” เพ่ือสงเสริมใหเกิด
การรวมคิด รวมอนุรักษ และรวมพัฒนาวัฒนธรรม โดยยึดหลักความตองการของคนในพื้นที่ และ
เพ่ือเสริมสรางวัฒนธรรมประชาธิปไตย ผานเวทีประชาคมวัฒนธรรมไทยสายใยชมุชนของตําบล 
สภาวัฒนธรรมตําบล และสภาวัฒนธรรมหมูบาน อันจะนําไปสูการพัฒนาพ้ืนที่ใหมีความ
เจริญกาวหนา และมีความปรองดองสมานฉันทตามนโยบายของรัฐบาลตอไปน้ัน ในป พ.ศ.2552 
สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติไดจัดสรรงบประมาณใหจังหวัดนครปฐม โดยสํานักงาน
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ดําเนินงานในโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนที่จัดตั้งขึ้นกอนป พ.ศ.
2552 และคัดเลือกพ้ืนที่ที่มีความพรอมจัดตั้งโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนเพิ่มเติม อําเภอละ 
1 แหง รวม 10 แหง รายละเอียดดังตาราง 1 
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ตาราง 1 พ้ืนที่ดําเนินโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชมุชน จังหวัดนครปฐม 
 

ชื่อโครงการ ที่ตั้ง ปที่จัดตั้ง 
ระดับ

คุณภาพ* 
1. โครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน 
  ตําบลลําพญา 

ต.ลําพญา  
อ.บางเลน 

2545 4 

2. โครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน 
  ตําบลหินมูล 

ต.หินมูล  
อ.บางเลน 

2552 2 

3. โครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน 
  ตําบลโพรงมะเด่ือ 

ต.โพรงมะเด่ือ  
อ.เมืองฯ 

2552 2 

4. โครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน 
  ตําบลไรขิง   

ต.ไรขิง  
อ.สามพราน 

2552 3 

5. โครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน 
  ตําบลบางชาง 

ต.บางชาง  
อ.สามพราน 

2552 2 

6. โครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน 
  ตําบลวัดสําโรง 

ต.วัดสําโรง  
อ.นครชัยศรี 

2552 
2 
 

7. โครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน 
  ตําบลง้ิวราย 

ต.ง้ิวราย 
อ.นครชัยศรี 

2553 2 

8. โครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน 
  ตําบลทุงขวาง 

ต.ทุงขวาง  
อ.กําแพงแสน 

2552 3 

9. โครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน 
  ตําบลลําเหย 

ต.ลําเหย  
อ.ดอนตูม  

2552 2 

10. โครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน 
  ตําบลศาลายา 

ต.ศาลายา  
อ.พุทธมณฑล 

2552 2 

  
* ผลการประเมินคุณภาพของกรมสงเสริมวัฒนธรรมในป พ.ศ. 2553 

 
 จากการดําเนินงาน การจัดเวทีประชาคม การสืบคนขอมูลพ้ืนฐานและองคประกอบของ
โครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน ทั้ง 10 แหง ทําใหทราบวา โครงการวัฒนธรรมไทยสายใย
ชุมชนทุกแหงมีองคประกอบครบ 6 ดาน ทั้งดานภูมิปญญาทองถิ่น ดานอาชีพทางศิลปะและ
วัฒนธรรม ดานการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ดานลานวัฒนธรรม ดานศูนยสารสนเทศและหองสมุด
ชุมชน และดานพิพิธภัณฑชมุชน นอกจากน้ี สิ่งหนึ่งที่เห็นไดเดนชัดคือ สถาบันศาสนาเปนสถาบัน
สําคัญท่ีจะทําใหชุมชนเกิดความเขมแข็งและมีการพัฒนาอยางยั่งยืน สําหรับการดําเนินงานโครงการ
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วัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนน้ันหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนตองเขามามีบทบาทในการสนบัสนุน 
สงเสริมการดําเนินงานและเปดโอกาสใหประชาชนไดมีสวนรวมคิดรวมดําเนินการและรวมกัน
ติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธผิลในทางปฏิบัติจริง  
ซึ่งไดรับความรวมมือเปนอยางดีจากทุกๆ หนวยงาน รวมทั้งประชาชนในพื้นที ่
 การดําเนินงานโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนในจังหวัดนครปฐม ไดรับความรวมมือ
จากประชาชนในพื้นที่เปนอยางดี โดยมีความเขาใจ สนใจ และมีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรมทุกๆ 
ดาน มีการบริหารจัดการทรัพยากร เชน บุคลากร วัสดุอุปกรณ ครุภัณฑ และงบประมาณ จาก
ทองถิ่นเปนหลักจนทําใหเกิดการขับเคลื่อนงานวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนประสบความสําเร็จ และ
เกิดประโยชนตอประชาชนในทองถิ่นเปนอยางยิ่ง นอกจากนี้ ทุกหนวยงานในทองถิ่นที่มีงาน/
โครงการที่สอดคลองกับโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน ไดนํากิจกรรมของหนวยงานลงใน
โครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน 
 การดําเนินโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนของจังหวัดนครปฐมเปนไปดวยความ
ราบร่ืน เกิดจากการมีสวนรวมของประชาชนในทองถิ่นอยางแทจริง สําหรับปญหาอุปสรรคการ
ดําเนินงานที่อาจจะสงผลตอเขมแข็งและยัง่ยืนของโครงการ ซึ่งในแตละแหงมีปญหาอุปสรรค    ไม
แตกตางกัน สามารถสรุปไดดังนี้ ดังนี้  
   1. ดานงบประมาณ  
  - ควรมีการสงเสริมสนับสนนุงบประมาณวัสดุ อุปกรณ ในการดําเนินงาน ใหมากขึ้น 
และตอเน่ือง เพ่ือจะไดเกิดการขับเคลื่อนอยางมีประสิทธภิาพ ถึงแมวาโครงการ ฯ บางแหงจะไดรับ
การสนับสนุนงบประมาณจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นอยูแลวก็ตาม แตหากเปนการสนับสนุน
งบประมาณจากกระทรวงวฒันธรรมก็จักทําใหนักวิชาการวัฒนธรรมผูปฏิบัติงานในพื้นที่มีความ
ม่ันใจในการตดิตอประสานงานกับประชาชนในพื้นที่มากขึ้น  
  - การเบิกจายงบประมาณอยูภายใตระเบยีบของทางราชการ ทําใหการดําเนินงานจึงไม
คลองตัว 
 2.  ความยั่งยืนของโครงการ 
  - ประชาชนสวนใหญมองวานโยบายการดําเนินงานโครงการไมตอเน่ือง มีการ
เปลี่ยนแปลงตามสถานการณสภาพเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง จึงควรกําหนดเปาหมายการ
ดําเนินงานกิจกรรมเพื่อประโยชนของประชาชนเปนเปาหมายสูงสุด และดําเนินการอยางตอเน่ือง  
  - ควรเชิญชวนใหประชาชนเขามามีสวนรวมหรือหุนสวนในการดําเนินงานโครงการ
วัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนของทองถิ่น เพ่ือมุงผลสัมฤทธิผ์ลการดําเนินงานสามารถพัฒนาคุณภาพ
ชีวติประชาชน และสงเสริมใหทองถิ่นเกิดความเจริญม่ันคง และใหหนวยงานทีเ่ก่ียวของมีสวนรวม
ในบูรณาการการทํางานรวมกัน 
  - ควรดําเนินการในพื้นที่ทีมี่ความพรอมเพ่ือประสิทธภิาพของโครงการฯ และควรเนน
คุณภาพมากกวาปริมาณ 
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  - ควรมีการสรางความรูความเขาใจกับชุมชนในพื้นที่ใหมากขึ้น 
  - ควรมีการประชาสัมพันธใหมากกวาน้ี 
 
 โครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนตําบลลําพญา  
 ตําบลลําพญา อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม เกิดจากการจัดเวทีประชาคมของตําบลลํา
พญา เม่ือวันที่ 19 สิงหาคม 2545 ณ หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลลําพญา มีผูเขารวมเวที
ประชาคม จํานวน 102 คน ประกอบดวยขาราชการ ผูนําชุมชน และประธานกลุมตาง ๆ ไดแก 
นายกองคการบริหารสวนตาํบลลําพญา ประธานสภาวฒันธรรมตําบลลําพญา กํานันตําบลลําพญา 
ผูใหญบานในตําบลลําพญา ครูโรงเรียนวดัลําพญา ขาราชการจากองคการบริหาร สวนตําบลลําพญา 
และประชาชนในพื้นที่ จํานวน 98 คน และเจาหนาที่จากสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม 
จํานวน 4 คน ผลการจัดเวทีประชาคมไดมีมติเลือกวดัลําพญา เปนศูนยกลางเปนศูนยกลางในการ
ดําเนินโครงการ โดยมีองคประกอบของโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน ครบทั้ง 6 ดาน ไดแก 
1) ดานคลังสมองภูมิปญญาทองถิ่น 2) ดานการสงเสริมอาชีพดานศิลปะและวัฒนธรรม 3) ดานการ
สงเสริมคุณธรรมจริยธรรม 4) ดานลานวฒันธรรม 5) ดานพิพิธภัณฑพ้ืนบาน 6) ดานสารสนเทศและ
หองสมุดชุมชน และมีการแตงตั้งคณะกรรมการดานตาง ๆ รวมจํานวน 36 คน กิจกรรมของ
โครงการที่จัดตอเน่ืองเปนประจําทุกป เชน ตลาดน้ําลําพญา การจัดกิจรรมมุทิตาจิตผูสูงอายุ การ
บรรพชาสามเณรภาคฤดูรอน การจัดงานประเพณีเน่ืองในเทศกาลตาง ๆ เปนตน จากการประเมิน
ระดับคุณภาพจากกรมสงเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ในป พ.ศ.2553 โครงการวัฒนธรรม
ไทยสายใยชุมชน  ตําบลลําพญา มีระดับคุณภาพอยูในระดับ 4 เน่ืองจากชุมชนมีสวนรวมในการ
ดําเนินโครงการ การดําเนินกิจกรรมมีความตอเน่ือง และไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 
  
 โครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนตําบลหินมูล  
 ตําบลหินมูล อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม เกิดจากการจัดเวทีประชาคมของตําบลลํา
พญา เม่ือวันที่ 18 สิงหาคม 2552 ณ ลานตากขาวตําบลหินมูล มีผูเขารวมเวทีประชาคม จํานวน 
165 คน ประกอบดวยขาราชการ      ผูนําชุมชน และประธานกลุมตาง ๆ ไดแก นายอําเภอ กํานัน
ตําบลหินมูล นายกองคการบริหารสวนตาํบลหินมูล ปลัดองคการบริหารสวนตําบลหินมูล นักพัฒนา
ชุมชน พัฒนากรตําบล ผูอํานวยการโรงเรยีนวัดศลิามูล และครูโรงเรียนวัดศิลามูล และประชาชนใน
พ้ืนที่ และเจาหนาที่จากสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม จํานวน 4 คน ผลการจัดเวทีประชาคม
ไดมีมติเลือกโรงเรียนวัดศลิามูล เปนศูนยกลางเปนศูนยกลางในการดําเนินโครงการ โดยมี
องคประกอบของโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน ครบทั้ง 6 ดาน ไดแก 1) ดานคลังสมองภูมิ
ปญญาทองถิน่ 2) ดานการสงเสริมอาชีพดานศิลปะและวัฒนธรรม 3) ดานการสงเสริมคุณธรรม
จรยิธรรม 4) ดานลานวัฒนธรรม 5) ดานพิพิธภัณฑพ้ืนบาน 6) ดานสารสนเทศและหองสมุดชุมชน 
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และมีการแตงตั้งคณะกรรมการดานตาง ๆ รวมจํานวน 55 คน กิจกรรมของโครงการที่จัด เชน การ
ปฏิบัตธิรรม การอบรมเด็กและเยาวชนภาคฤดูรอน การจัดงานประเพณีเนื่องในเทศกาลตาง ๆ เปน
ตน จากการประเมินระดับคณุภาพจากกรมสงเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ในป พ.ศ.2553 
โครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน ตําบลหินมูล มีระดับคุณภาพอยูในระดับ 2 เน่ืองจากเปน
โครงการที่เพ่ิงจัดตั้งใหม กิจกรรมที่ดําเนินการจึงมีไมมาก  
   
2. การประเมิน 
 2.1 ความหมายของการประเมิน 
 ไทเลอร (Tyler. 1950) กลาววา การประเมิน เปนการเปรียบเทยีบระหวางส่ิงที่เปนจริง 
(What is) กับสิ่งที่ควรจะเปน (What should be) และการใชขอมูลความไมสอดคลองเปนหลักในการ
ตัดสินใจสรุปผลการดําเนินงาน 
 ครอนบาค (Cronbach. 1963, 1982) กลาววา การประเมิน คือ การเก็บรวบรวมขอมูล
อยางไดมาตรฐาน เพ่ือนําไปสูการตัดสินใจเกี่ยวกบัโครงการ 
 โพรวัส (Provus. 1971) กลาววา การประเมินเปนการเปรียบเทยีบความสอดคลองระหวาง
การปฏิบัตติามที่วางแผนกบัการปฏิบตัิตามที่เปนจริง และผลลัพธทีค่าดหวังตามแผนกับผลลัพธที่
เกิดขึ้นจริง ความสอดคลอง ไมสอดคลองที่เกิดขึ้น แสดงถึงขอดีขอเสียของโครงการ 
 อัลคิน (Alkin. 1969) ไดใหความหมายของการประเมินวา คือ กระบวนการที่ไดมาซึ่งสิ่งที่
เก่ียวของกับการตัดสินใจ การเลือกเฟนขาวสารที่เหมาะสม การรวบรวมและวเิคราะหขาวสารเพ่ือ
รายงานขอสรุป เปนประโยชนตอผูที่ทาํการตัดสินใจในการเลือกหนทางตาง ๆ ที่เปนไปได 
 สคริฟเวน (Scriven. 1973) กลาววา การประเมิน เปนกระบวนการตัดสินคุณคาที่แทจริง
ทั้งหมดของสิ่งที่มุงประเมิน ทั้งคุณคาของผลที่คาดหวงัและมิไดคาดหวัง 
 สเตก (Stake. 1975) ไดใหความหมายของการประเมินวา เปนการบรรยายและตดัสิน
คุณคาโปรแกรมการศึกษา ซึ่งเนนเรื่องการบรรยายสิ่งที่จะถูกประเมิน โดยอาศัยผูทรงคุณวุฒิ หรือ 
ผูเชี่ยวชาญในการตัดสินคณุคา 
 สตัฟเฟลบีม และคณะ (Stufflebeam; et al. 1971) กลาววา การประเมินเปนการกําหนด
ปญหา การเก็บรวบรวมขอมูล และเสนอสารสนเทศที่เปนประโยชนตอการตัดสินใจเลือกทางเลอืกที่
ดีที่สุด 
 ไพศาล หวังพานิช (2543: 2) กลาววา การประเมินหมายถึงกระบวนการในการตรวจสอบ
หรือการพิจารณาตัดสินคุณลักษณะของสิ่งหนึ่งสิ่งใดหรือของกิจกรรมใดๆ เพ่ือกําหนดคุณคา 
คุณภาพ ความถูกตอง เหมาะสม โดยอาศัยเกณฑเปนหลัก สรุปไดวา การประเมิน คือ การพิจารณา
หรือกําหนดคณุคาส่ิงตางๆ ตามเกณฑใดเกณฑหน่ึง 
 สมคิด พรมจุย (2542: 27-28) กลาววา การประเมินเปนกระบวนการที่กอใหเกิด
สารสนเทศ เพ่ือชวยใหผูบริหารตัดสินใจอยางมีประสิทธิภาพ เปนการตรวจสอบความกาวหนาของ
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โครงการหรือแผนงาน ตลอดจนการพิจารณาผลสัมฤทธิ์วามีมากนอยเพียงใด เปนกระบวนการบงชี้
ถึงคุณคาของโครงการ กลาวคือ โครงการที่ไดดําเนินการไปแลวไดผลตามวตัถุประสงคหรือไม 
เพียงใด  
 สมหวัง พิธิยานุวัฒน (2544: 20-21 ; 2549: 113) สรุปไววา การประเมิน หมายถึง 
กระบวนการใชดุลยพินิจ และหรือคานิยมและขอจํากัดตาง ๆ ในการพิจารณาตัดสินคุณคาของสิ่งใด
สิ่งหนึ่ง โดยการเปรียบเทียบผลทีว่ัดไดกับเกณฑที่กําหนดไว การประเมินเปนกระบวนการที่มุงตอบ
คําถาม How good? ซึ่งกอใหเกิดสารสนเทศ (เชิงคุณคา) เพ่ือชวยใหผูมีอํานาจตัดสินใจไดตัดสินใจ
เลือกทางเลือกอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด  
 เยาวดี รางชัยกุล วิบลูยศรี (2549: 23) สรุปไววา การประเมินผล (Evaluation) หมายถึง 
กระบวนการตัดสินคุณคาของสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยางมีหลักเกณฑ  
 ศิริชัย กาญจนวาสี (2552: 21-22) กลาววา ความหมายของการประเมินไดรับการพัฒนา
มาอยางตอเน่ือง เริ่มตนจากความเขาใจที่วาการประเมินเปนส่ิงเดียวกับการวัดผลการเรียนรูของ
ผูเรียน (Measurement-oriented) การประเมินเปนกระบวนการศึกษาสิ่งตางๆ โดยใชระเบียบวิธี
วิจัย (Research-oriented) การประเมินเปนการตรวจสอบการบรรลผุลตามวตัถปุระสงคที่กําหนดไว 
(Objectives-oriented) การประเมินเปนการชวยเสนอสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจ (Decision-
oriented) การประเมินเปนการสนองสารสนเทศแกผูเก่ียวของทั้งหลายดวยการบรรยายอยางลุมลึก 
(Description-oriented) และการประเมินเปนการตัดสินคุณคาของสิ่งที่มุงประเมิน (Judgment-
oriented) 
 จากความหมายที่นักประเมินและนักวชิาการใหไวขางตนสรุปไดวา การประเมิน หมายถึง 
กระบวนการในการเก็บรวบรวมและวิเคราะหขอมูล เพ่ือเสนอสารสนเทศท่ีนํามาใชในการตัดสิน
คุณคาของสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยการเปรียบเทยีบกับเกณฑ และชวยใหสามารถตัดสินใจเลือกทางเลอืกที่
มีประสิทธิภาพสูงสุด  
 
 2.2 รูปแบบการประเมิน 
 สมคิด พรมจุย (2542: 39) กลาววา รูปแบบการประเมิน คือ กรอบความคิด หรือแบบแผน
ในการประเมิน ที่แสดงใหเห็นถึงรายการที่ควรประเมินหรือกระบวนการของการประเมิน ในการ
ประเมินโครงการใดโครงการหนึ่งนั้น เราควรพิจารณาเรื่องใดบาง (What) ในขณะเดียวกัน บาง
รูปแบบอาจมีการเสนอแนะดวยวา ในการประเมินแตละรายการ แตละเรื่องควรพิจารณาหรือ
ตรวจสอบอยางไร ซึ่งเปนลักษณะการเสนอแนะวิธีการ (How)  
 รูปแบบการประเมินมีประโยชนที่สําคัญ 4 ประการ คือ     
 1. การเลือกใชรูปแบบการประเมินไดเหมาะสมกับสิ่งที่มุงประเมินจะชวยใหเห็นแนวทาง
หรือกรอบความคิดในการประเมิน  
 2. ชวยใหการกําหนดวัตถุประสงคของการประเมินชัดเจนและครอบคลุม 
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 3. ชวยใหกําหนดตัวแปรหรือประเด็นสําคัญในการประเมินไดอยางชัดเจน 
 4. ทําใหผลงานการประเมินมีความเปนระบบ ครอบคลมุ เปนที่ยอมรับ และสื่อความหมาย
ไดอยางชัดเจน 
 เยาวดี รางชัยกุล วิบลูยศรี (2549: 63-64) ไดสรุปรูปแบบการประเมิน โดยจําแนกตาม
วัตถุประสงคของการประเมิน แบงไดเปน 2 กลุมใหญ ๆ ดังนี้  
 1. กลุมรูปแบบการประเมินเพ่ือการตัดสินใจ (Decision Oriented Evaluation) นักประเมินกลุมน้ี
มีความเชื่อในการประเมินทีเ่ปนระบบ โดยมีขั้นตอนการประเมินที่ครบวงจร ซึ่งใหสารสนเทศเพ่ือ
การตัดสินใจอยางเหมาะสม ไดแก รูปแบบการประเมินของครอนบาค สตัฟเฟลบมี อัลคิน โพรวัส 
รวมทั้งรูปแบบ CSE (Center for the Study of Evaluation) ซึ่งพัฒนาโดยมหาวิทยาลัย
แคลิฟอรเนีย  
 2. รูปแบบการประเมินเพื่อการตัดสินคุณคา (Value Oriented Evaluation) นักประเมินกลุมน้ี
เห็นวาการประเมินเปนการใหคณุคาหรือตีราคาส่ิงที่ถกูประเมิน ใหความสําคัญกับผลผลิตทีเ่กิดจาก
โครงการทั้งหมด รวมทั้งผลกระทบ ไดแก รูปแบบการประเมินของสคริฟเวน กลาส เวอรเธนและ
แซนเดอร สเตก ไอสเนอร เฮาวส กูบาและลินคอลน เปนตน 
 และ ไดสรปุไววา การประเมินโครงการหนึ่ง ๆ ไมควรยึดติดรูปแบบใดรูปแบบหนึง่เพียง
อยางเดียว แตตองพิจารณาถึงสภาพแวดลอมและวตัถุประสงคของการประเมินโครงการ รวมทั้ง
องคประกอบอ่ืน ๆ ที่เอ้ือตอการใชรูปแบบนั้น ๆ และประโยชนที่จะไดรับจากการใชรูปแบบน้ัน ๆ 
เปนสําคัญควบคูกันไปดวย (เยาวดี รางชัยกุล วิบลูยศรี. 2549: 72) 
 สมบูรณ ชิตพงศ, ดิลก ดิลกานนท และพวงรัตน ทวีรัตน (2543: 36-37) ไดสรุปรูปแบบ
การประเมินที่สําคัญและเปนที่ยอมรับในการนาํมาใชประเมินโครงการทางการศึกษา มี 3 กลุม คือ 
 1. รูปแบบการประเมินท่ีเนนการตัดสินคณุคา (Judgment Evaluation Models) ไดแก 
รูปแบบการประเมินของสคริฟเวน สเตก และโพรวัส 
 2. รูปแบบการประเมินท่ีเนนการใหขอมูลเพื่อการตัดสินใจ (Decision-Oriented 
Evaluation Models) ไดแก รูปแบบการประเมินของสตฟัเฟมบีม และอัลคิน  
 3. รูปแบบการประเมินท่ียึดจุดมุงหมายเปนหลัก (Objective-Centered Evaluation 
Models) รูปแบบการประเมินของ ไทเลอร แฮมมอนด และ ครอนบาค  
 การศึกษาในเรื่องรูปแบบการประเมินโครงการยอมจะชวยใหนักประเมินไดเกิดความคิด
รวบยอดในวิธกีารของการประเมินโครงการในลักษณะตาง ๆ แมวารูปแบบการประเมินโครงการ
เหลาน้ันจะไมสามารถนํามาใชในการตอบจุดมุงหมายของการประเมินไดทุกลักษณะของโครงการก็
ตาม แตอยางนอยก็ชวยใหนักประเมินไดเกิดแนวคิดทีจ่ะสามารถพัฒนารูปแบบของการประเมิน
โครงการของตนได ดังนั้น รูปแบบการประเมินโครงการจึงเปรียบเสมือนแปลนทีส่ามารถจะนําไป
ดัดแปลงใหไดสิ่งที่กอสรางที่เหมาะสมกับเปาหมายในการกอสราง (ประเมิน) ในแตละโครงการ
ตอไป 
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 ศิริชัย กาญจนวาสี (2552: 106-110, 127-129) กลาววา จากการที่นักทฤษฎีการประเมิน
มีปรัชญาการประเมินที่แตกตางกัน จึงทําใหมีการเสนอโมเดลหรือรูปแบบ สําหรับการประเมินใน
ลักษณะที่แตกตางกันไป เม่ือพิจารณาถึงปรัชญาการประเมิน สามารถวิเคราะหไดวา นักทฤษฎีการ
ประเมินมีความเชื่อที่แตกตางกันอยางนอย 2 ประการ คือ วัตถุประสงคของการประเมิน และ วธิกีาร
เขาถึงคุณคาของสิ่งที่ถูกประเมิน ซึ่งนําไปสูการจําแนกเปนทวิมิติของโมเดลการประเมิน คือ มิติ
วัตถุประสงค และ มิติวธิีการ ดังนี้ 
 1. มิติวัตถปุระสงค: Decision-oriented V.S. Value-oriented Evaluation 
  1.1 การประเมินเนนการตดัสินใจ (Decision-oriented Evaluation) การประเมินทีเ่นน
การเสนอสารสนเทศที่เปนประโยชนตอการตัดสินใจทางการบริหาร ใหความหมายของการประเมิน 
ไววา เปนกระบวนการตรวจสอบความสอดคลองระหวางสิ่งที่เกิดขึ้นกับสิ่งที่ควรจะเปน เพ่ือเปน
สารสนเทศสําหรับผูบริหารในการตัดสินคณุคาของสิ่งของหรือเหตุการณนั้น ๆ นักทฤษฎีการ
ประเมินที่มีความเช่ือในแนวน้ีที่สําคัญ ไดแก ไทเลอร โพรวัส สตัฟเฟมบีม  
  1.2 การประเมินเนนการตัดสินคุณคา (Value-oriented Evaluation) ใหความหมายของ
การประเมินไววา เปนกระบวนการที่นักประเมินตัดสินคุณคาของสิ่งที่มุงประเมิน นักทฤษฎีการ
ประเมินที่มีความเช่ือในแนวน้ีที่สําคัญ ไดแก สคริฟเวน เวอรเธนและแซนเดอร เฮาวส คูลลี่ยและ
โลน กูบาและลินคอลน  
 2. มิติวิธีการ: Systematic V.S. Naturalistic Approaches 
  2.1 วิธีเชิงระบบ (Systematic Approach) นักทฤษฎีการประเมินทีย่ึดมาตรการเขาถึง
คุณคาและเกณฑตัดสินคุณคาตามแนวคดิปรัชญาปรนัยนิยม (Objectivism) จะมีความเชื่อวาวธิีเชิง
ระบบเปนวธิทีี่เหมาะสมในการประเมิน นักทฤษฎีการประเมินในกลุมน้ีพยายามเสนอโมเดล/รูปแบบ
การประเมินทีแ่สดงถึงการวางแผนการดําเนินงาน และวิธีดําเนินงานอยางชัดเจน รัดกุม และเปน
ระบบ สนบัสนุนการใชเคร่ืองมือที่ไดมาตรฐานในการเก็บรวบรวมขอมูล พยายามควบคุม
สถานการณและตวัแปรแทรกซอนที่อาจสงผลกระทบตอผลการประเมิน ทําการวิเคราะหขอมูลตาม
แผนการที่กําหนด และสรุปผลการประเมินตามเกณฑมาตรฐานที่ประกาศไวลวงหนา 
  2.2 วิธีเชิงธรรมชาติ (Naturalistic Approach) นักทฤษฎีการประเมินที่ยึดมาตรการ
เขาถึงคุณคาและเกณฑตัดสินคุณคาตามแนวคิดอัตนัยนิยม (Subjectivism) จะมีความเชื่อวา วธิเีชิง
ธรรมชาติเปนวิธีทีเ่หมาะสมในการประเมิน นักทฤษฎีการประเมินในกลุมน้ีพยายามเสนอโมเดล/
รูปแบบการประเมินที่มีลักษณะการดําเนินงานที่ยืดหยุน สนบัสนุนการเก็บรวบรวมขอมูลในสภาพ
ธรรมชาติ โดยเนนการสังเกตแบบไมมีโครงสราง พยายามวิเคราะหขอมูลโดยอาศัยหลักการ
เชื่อมโยงเหตุผล การสังเกตและการวิเคราะหเบื้องตนจะนําไปสูการสังเกตและวิเคราะหในขั้นลกึๆ 
ถัดไป จนไดขอสรุปเก่ียวกบัคุณคาของสิง่ที่ประเมินโดยอาศัยความรู ความเชี่ยวชาญ และ
ประสบการณสําคัญในการสรุปผล 
 เกณฑการตัดสินความเหมาะสมของรูปแบบหรือโมเดลที่เลือกใช อาจพิจารณาไดจากการ
วิเคราะหความสอดคลองระหวางปรัชญาหรือแนวคิดของรูปแบบการประเมิน กับประเด็นปญหาของ
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สิ่งที่ตองการประเมิน นักประเมินจะตองทําความเขาใจกับประเด็นปญหาของการประเมินวา 
เปาหมายของการประเมินคอือะไร ประเมินเพื่อใหไดสารสนเทศท่ีเปนประโยชนในการตัดสินใจของ
ผูเก่ียวของ หรือประเมินเพื่อตัดสินคุณคาของสิ่งนั้นดวยนักประเมินเอง และควรใชมาตรการใดใน
การเขาถึงคุณคาของสิ่งที่ประเมิน มาตรการเชิงระบบหรือมาตรการเชิงธรรมชาติ ซึ่งนักประเมินและ
ผูตองการใชสารสนเทศ จะตองทําความเขาใจรวมกันเพ่ือหาวิธีการรวมที่คิดวานาจะดีที่สุดภายใต
สถานการณของการประเมินน้ันๆ เม่ือมีความชัดเจนเกี่ยวกับเปาหมายและวธิีการเกี่ยวกบัประเด็น
ปญหาที่ตองประเมินแลว นักประเมินสามารถพิจารณา ประเภทของการประเมิน หรือกลุมของ
รูปแบบ/โมเดลท่ีสอดคลองกับเปาหมายและวธิีการทีต่องการ จากน้ันจึงทําการเลอืกรูปแบบหรอื
โมเดลท่ีจัดอยูภายในกลุมน้ัน วารูปแบบหรือโมเดลไหนที่นักประเมินมีความถนัดหรือคุนเคย หรือ
ไดรับการฝกฝนมาโดยตรง รูปแบบหรือโมเดลนั้นจึงนาจะเปนรูปแบบที่เหมาะสมที่สุดสําหรับการ
ประเมินในครัง้นั้น  
 จากทฤษฎีและโมเดลรูปแบบการประเมิน สามารถนํามาสรางเปนสมมุติฐานตางๆ เพ่ือทํา
การทดสอบได เชน  
 1. รูปแบบการประเมินท่ีเนนการตัดสินใจ นาจะสนับสนุนหลักการนําผลการประเมินไปใช
ประโยชนไดดีกวารูปแบบการประเมินที่เนนการตัดสินคุณคา 
 2. รูปแบบการประเมินท่ีเนนการตัดสินใจนาจะเหมาะสมสําหรับใชกับผูบริหารหรือผูใชผล
การประเมินทีมี่ความสามารถในเชิงวิชาการสูง เน่ืองจากผูใชผลการประเมินจะตองเปนผูวินิจฉยั
คุณคาดวยตนเองอยางถูกตองเสียกอนจึงจะนําผลการประเมินไปใชอยางถูกตอง 
 3. รูปแบบการประเมินทีเ่นนการตัดสินคณุคาน้ันนาจะเหมาะสําหรับใชกับนักประเมิน ที่มี
ความสามารถเชิงวิชาการสูงและเปนผูเชีย่วชาญ เพราะสามารถจะวนิิจฉัยคุณคาไดอยางถูกตองกวา
ผูใชผลการประเมิน แตอาจมีปญหาเรื่องการยอมรับและการนําผลการประเมินไปใชประโยชนจาก
ผูใชผลการประเมินหรือผูบริหาร 
 4. การประเมินดวยวธิีธรรมชาติ นาจะสนองความตองการสารสนเทศไดดี แตอาจมีปญหา
เรื่องความนาเชื่อถือของผลการประเมิน ในขณะที่การประเมินดวยวธิเีชิงระบบนาจะใหผลการ
ประเมินที่นาเชื่อถือ แตอาจจะไมไวตอการสนองความตองการสารสนเทศของผูเก่ียวของ 
 5. สถานการณของการประเมินจะเปนตวักําหนดรูปแบบการประเมินที่เหมาะสม โดย
จะตองพิจารณาองคประกอบดานผูใชผลการประเมิน ผูประเมิน สิ่งที่ตองประเมินและสิ่งแวดลอม 
 จากขอมูลรูปแบบการประเมินที่กลาวมาขางตน สรปุไดวา รูปแบบการประเมิน เปนกรอบ
ความคิดในการประเมิน แสดงใหเห็นแนวทางหรือกระบวนการของการประเมิน รูปแบบการประเมิน
มีความแตกตางกันตามปรัชญา แนวคิด ทฤษฎีการประเมินที่แตกตางกัน ดังนั้น การเลือกใชรปูแบบ
การประเมินควรคํานึงถึงความเหมาะสมกับประเด็นปญหาของสิ่งที่ตองการประเมิน สภาพแวดลอม 
และวตัถุประสงคของการประเมิน รวมทั้งองคประกอบอ่ืนๆ ที่เอ้ือตอการใชรูปแบบการประเมิน และ
ประโยชนที่จะไดรับจากการใชรูปแบบการประเมินน้ันๆ  
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 2.3 แนวคิดและรูปแบบของแบบจําลอง CIPP  
 รูปแบบในการประเมินโครงการหรือแบบจําลอง (Model) มีอยูเปนจํานวนมากจําแนกได
ตามมิติของการประเมินดังกลาวขางตน แตแบบจําลองที่เปนนิยมและถูกนําใชหรอืประยุกตใชในการ
ประเมินอยางแพรหลายก็คอื แบบจําลอง CIPP โดยเปนคํายอของคําวา Context Input Process 
Product เสนอโดย สตัฟเฟมบีม (Daneil L. Stufflebeam) แหงมหาวิทยาลัย Ohio State 
สหรัฐอเมริกา เปนแบบจําลองการประเมินที่เปนกระบวนการตอเน่ือง โดยมีจุดเนนที่สําคัญใชควบคู
กับการบริหารโครงการ ไมเพียงแตประเมินวาบรรลวุตัถุประสงคหรือไมเทาน้ัน แตยังเปนการ
ประเมินเพื่อใหรายละเอียดตางๆ เพ่ือรวบรวมขอมูลสารสนเทศที่ชวยในการตัดสินใจเก่ียวกบัการ
เลือกเปาหมาย/จุดมุงหมาย การดําเนินงาน การกําหนดยุทธวิธี แผนงาน รวมทั้งการปรับเปลี่ยนให
มีความเหมาะสม และการตดัสินใจเก่ียวกบัการปรับเปลีย่น คง-ขยาย/ยุบ-เลิกโครงการ (สมหวัง  
พิธิยานุวัฒน. 2549) 
 แบบจําลอง CIPP ประเมินในดานตางๆ ดังนี้ (Stufflebeam & Other. 1971) 
 1. การประเมินสภาวะแวดลอม (Context Evaluation) จะชวยใหการตัดสินใจเก่ียวกับการ
วางแผนในการกําหนดวัตถปุระสงค โดยจะเนนในดานความสัมพันธที่เก่ียวกบัสภาพแวดลอม ความ
ตองการและความจําเปน กระแสทิศทางของสังคมและการเมือง สภาพเศรษฐกิจและปญหาของ
ชุมชน ตลอดจนนโยบายของหนวยงานระดับบนและหนวยงานที่เก่ียวของ ชวยวินจิฉัยปญหาเพ่ือให
ไดขอมูลพ้ืนฐานที่จะเปนประโยชนตอการตัดสินใจ การบรรยายและการวิเคราะหสภาวะแวดลอม ยัง
ชวยใหทราบถึงตัวแปรที่เกีย่วของและมีความสําคัญสาํหรับการบรรลุเปาหมาย ทาํใหไดมาซ่ึงการ
เปลี่ยนแปลงวตัถุประสงคโดยอาศัยการวินจิฉัยและการจดัเรียงลําดับปญหาใหสอดคลองกับความ
ตองการ  
  วิธีการประเมินสภาวะแวดลอม มี 2 วิธี 
  1.1 Contingency Mode เปนการประเมินสภาวะแวดลอมเพ่ือหาโอกาสและแรงผลกัดัน
จากภายนอกระบบ เพ่ือใหไดขอมูลมาใชพัฒนาสงเสริมโครงการใหดีขึ้น โดยใชการสํารวจปญหา
ภายในขอบเขตที่กําหนดอยางกวางๆ จะทําใหคาดการณเก่ียวกับอนาคตซ่ึงมีประโยชนในการ
วางแผนโครงการตอไป คําถามที่ใชในการประเมินคือ  คําถาม “ถา…แลว” เปนการตรวจสอบความ
ถูกตองของวตัถุประสงค 
  1.2 Congruence Mode เปนการประเมินโดยการเปรียบเทียบระหวางการปฏิบัติจริง
กับวตัถุประสงคที่วางไว ทาํใหทราบวาวตัถุประสงคใดบางที่ไมสามารถบรรลเุปาหมายได เปนไป
เพ่ือการปรับปรุง 
 2.  การประเมินปจจัยเบื้องตน (Input Evaluation) เปนการตรวจสอบความพรอมของ
ปจจัยนําเขาของโครงการ หมายถงึ การประเมินทรัพยากรท่ีจําเปนสําหรับการนํามาใชในการดําเนิน
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โครงการ เพ่ือวิเคราะหหาทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดกับทรัพยากรที่มีอยูและเปนทางเลือกที่มีโอกาส
ทําใหบรรลวุตัถุประสงคโครงการไดมากที่สุด ซึ่งมักประเมินในดานตาง ๆ คือ 
  2.1 ความสามารถของหนวยงานหรือตวัแทนในการจดัโครงการ 
  2.2 ยุทธวธิีทีใ่ชในการบรรลวุัตถุประสงคของโครงการ 
  2.3 การไดรับความชวยเหลอืในดานตาง ๆ ซึ่งจะชวยใหโครงการดําเนินไปได เชน 
หนวยงานที่จะใหความชวยเหลือดาน เวลา เงินทุน อาคารสถานที่ อุปกรณเคร่ืองมือ 
 3.  การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) 
  เม่ือแผนดําเนินการไดรบัการอนุมัติและลงมือทํา การประเมินกระบวนการจําเปนตอง
ไดรับการเตรยีมการเพ่ือใหขอมูลยอนกลบัแกผูรับผิดชอบและผูดําเนินการทุกลําดับขั้นเพื่อที่จะได
สามารถปรับปรุงแกไขไดทนัทวงที ซึ่งมีวัตถุประสงค 3 ประการ คือ 
  3.1 เพ่ือหาและทํานายขอบกพรองของกระบวนการ หรอืการดําเนินการตามขั้นตอนที่
วางไว ประเมินเกี่ยวกับวธิกีารจัดกิจกรรมของโครงการ การนําปจจัยนําเขามาใชเหมาะสมมากนอย
เพียงใด เปนไปตามลําดับขัน้ตอนหรือไม กิจกรรมที่จัดขึ้นจะกอใหเกิดการบรรลุวตัถุประสงคของ
โครงการหรือมีอุปสรรคใดๆ เกิดขึ้น  
  3.2 เพ่ือรวบรวมสารนิเทศสําหรับผูตัดสินใจวางแผนงาน นําผลการประเมินมาปรับปรุง
กระบวนการดาํเนินงานใหรัดกุมมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
  3.3 เพ่ือเปนรายงานสะสมถงึการปฏิบัตติางๆ ที่เกิดขึ้น 
 4.  การประเมินผลผลติ (Product Evaluation) มีจุดมุงหมายเพ่ือวัดและแปลความหมาย
ของความสําเร็จ เปนการประเมินเกี่ยวกับผลที่ไดรบัทัง้หมดจากการดําเนินงานวาไดผลมากนอย
เพียงไรเปนไปตามวตัถุประสงคที่กําหนดไวหรือไม โดยนําผลที่วัดไดมาเปรียบเทียบกับเกณฑ
มาตรฐานที่กําหนดไว และแปลความหมายถึงเหตุของสิ่งที่เกิดขึ้น โดยอาศัยรายงานจากการ
ประเมินสภาวะแวดลอม ปจจัย และกระบวนการรวมดวย เพ่ือการตัดสินใจปรับปรุงขยายโครงการ 
นําไปใชตอเน่ืองตอไป และเพ่ือลมเลิกโครงการ 
 ความสัมพันธระหวางการประเมินและการตัดสินใจ และกระบวนการของการประเมินตาม
แบบจําลอง CIPP สรุปไดดังภาพประกอบ 2-3 (สมหวัง พิธิยานุวัฒน. 2549: 231, 233)   
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ภาพประกอบ 2 กระบวนการของการประเมินตามแบบจําลอง CIPP 
 
 
 
 
 

   
 
 
    
 
 
 
 
  
 

ภาพประกอบ 3  ความสัมพันธระหวางการประเมินและการตัดสินใจในแบบจําลอง CIPP 

ประเภทของการประเมิน 

การประเมินปจจัยเบื้องตน 

การประเมินกระบวนการ 

การประเมินผลผลิต 

การประเมินสภาวะแวดลอม การตัดสินใจเลือกวัตถุประสงค 

เลือกแบบการจัดแผนงานที่เหมาะสมท่ีสุด 

การนําแผนงานที่วางไวไปปฏิบัติการ 
ปรับปรุงอะไรบาง 

ควรปรับปรุงขยายแผนงานหรือควรลมเลิก 

ประเภทของการตัดสินใจ 
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  สุขุม มูลเมือง (2530: 17-19) ไดเสนอยุทธวธิีในการนํา CIPP Model ไปใช ดังตาราง 2 
 
ตาราง 2  การใช CIPP Model ในการประเมิน 
 

การประเมิน 
บริบท ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลติ 

วัตถุประสงค 
1. เพ่ือกําหนด
สภาพแวดลอมที่
เก่ียวของ 
2. เพ่ือหา
กลุมเปาหมายและ
ความตองการ 
3. เพ่ือหาเวลาและ
โอกาสที่ตองการสนอง
ความตองการ 
4. เพ่ือวินิจฉัยปญหา
ความตองการนั้นๆ 

1. เพ่ือกําหนดและ
ประเมินสมรรถนะของ
โครงการ 
2. หาทางเลือกยุทธวิธี
ในการดําเนินโครงการ
3. กําหนดการ
ออกแบบการ
ดําเนินการตามยุทธวธิี
4. กําหนดงบประมาณ
5. กําหนดเวลา 
6. กําหนดกิจกรรม 

เพ่ือหาและคะเน
เก่ียวกับการดําเนิน
ตามโครงการดาน
ตางๆ ดังนี้ 
1. ขั้นตอนการ
ดําเนินงาน 
2. ผลจากการ
ดําเนินงานตามการ
ออกแบบเพ่ือที่จะหา
ขอมูลและสารสนเทศ
ในการตัดสินใจ 

1. เพ่ือตัดสินผลผลติ 
2. เพ่ือหาความ
เก่ียวพันระหวาง
ผลผลติกับ
วัตถุประสงคของ
โครงการ 
3. หาความสัมพันธ
ระหวางผลผลติกับ
สภาพแวดลอม ปจจัย
นําเขา และ
กระบวนการ 

5. เพ่ือตัดสินใจวา
วัตถุประสงคที่
เหมาะสมของโครงการ
ควรเปนอยางไร 
 

 เก่ียวกับโปรแกรม 
และกิจกรรมตางๆ 
3. เพ่ือการตัดสินใจ
กระบวนการ 
4. เพ่ือตัดสินกิจกรรม
ภายในกระบวนการ 

4. เพ่ือแปล
ความหมายในแงของ
ขอ 1-3 

วิธีการ 
โดยการใชวิธี
วิเคราะหระบบการ
สํารวจการวิจัย 
เอกสาร การ
สัมภาษณ 
แบบทดสอบ และ
เทคนิคเดลฟาย 

โดยการจัดอันดับ
คุณภาพการวิเคราะห
ทรัพยากร ยุทธวธิี การ
ออกแบบกระบวนการ 
ความเปนไปไดในแง
เศรษฐกิจ ซึ่งคงใช
วิธีการวิจัยเอกสารและ 

โดยการกํากับและ
ติดตามเก่ียวกับ
ศักยภาพอุปสรรคและ
ความตื่นตัวในการ
ทํางานของผูรับผิดชอบ 
โดยการกําหนดขอมูล
หรือสารสนเทศเพื่อการ 

1. โดยระบุการ
ปฏิบัติการและการ
วัดผลสัมฤทธิ ์
2. เปรียบเทียบผล
กับเกณฑมาตรฐาน 
3. เปลี่ยนโดยการ
เปรียบเทียบเกณฑ 
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ตาราง 2  (ตอ) 
 

การประเมิน 
บริบท ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลติ 

 จะทําการทดลองนํารอง ตัดสินโปรแกรมของ
กิจกรรมตางๆ และโดย
การอธิบาย
กระบวนการที่กระทํา
จริงอยางตอเน่ือง และ
ปฏิสัมพันธกับสิ่งที่
คาดหมายไว 

โดยพิจารณาท้ัง
ปริมาณและคณุภาพ 

ความสัมพันธกระบวนการตัดสินใจ 
1. เพ่ือการตัดสินใจ
เก่ียวกับสภาพที่จะ
จัดทํา 
2. เพ่ือตัดสินใจ
เก่ียวกับจุดมุงหมาย 
ใหบรรลุผล 
3. เพ่ือตัดสินใจ
เก่ียวกับวตัถปุระสงค
ในการแกปญหา 
4. เพ่ือตัดสินใจ
เก่ียวกับการวางแผน 
เปลี่ยนแปลงความ
ตองการและแสวงหา
การตัดสินใจพื้นฐาน
เก่ียวกับผลลพัธ 

เพ่ือเลือก 
1. แหลงความ
ชวยเหลือ 
2. ยุทธวธิีในการ
แกปญหา 
3. รูปแบบและ
กระบวนการเพ่ือรวม
กิจกรรมและจัดหาการ
ตัดสินใจพื้นฐานในการ
ดําเนินโครงการ 

1. เพ่ือดําเนินการและ
ขัดเกลารูปแบบ
กระบวนการ 
2. เพ่ือควบคมุโครงการ 

เพ่ือตัดสินใจวาจะ
ดําเนินการตอไป 
แกไขปรับปรงุ หรือ
ยกเลิกกิจกรรมตางๆ 
ในโครงการ 

 
3. ความพึงพอใจ 
 3.1 ความหมายของความพึงพอใจ 
 วรูม (Vroom. 1964: 328) กลาววา ทัศนคติและความพึงพอใจในสิ่งหนึ่งสามารถใชแทน
กันได เพราะทั้งสองคําน้ี หมายถึง ผลที่ไดจากการที่บุคคลเขาไปมีสวนรวมในสิ่งนัน้ ทัศนคติดาน
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บวกจะแสดงใหเห็นสภาพความพึงพอใจในสิ่งนั้น และทัศนคติดานลบจะแสดงใหเห็นสภาพความไม
พึงพอใจ 
 กูด (Good. 1973) ใหความหมายของความพึงพอใจวา หมายถึง คุณภาพสภาพหรือระดับ
ความพึงพอใจซึ่งเปนผลจากความสนใจตาง ๆ  
 พอตเตอร และลอวเลอร (Porter ; & Lawler. 1975) ไดใหความหมายของความพึงพอใจวา 
หมายถึง แนวคิดหรือทัศนคติอยางหนึ่ง เปนภาวะรับรูภายในซึ่งเกิดจากความคาดหวังในสิ่ง
ตางๆ  
 โวลแมน (Wolman. 1973: 304) ใหความหมายของความพึงพอใจวา หมายถึง ความรูสึก
มีความสุขเม่ือไดรับผลสําเร็จตามความคาดหวัง ความตองการจากแรงจูงใจ 
 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑติยสถาน พ.ศ. 2542 (ราชบณัฑิตสถาน. 2546: 793) ไดให
ความหมายคาํวา “พึงพอใจ” คือ รัก ชอบใจ สวน “ความพอใจ” ตรงกับคําในภาษาอังกฤษวา 
“Satisfaction” ซึ่งมีความหมายโดยทัว่ ๆ ไปวาระดับความรูสึก ในทางบวกของบคุคลตอส่ิงหน่ึงสิ่งใด 
 วัฒนา เพชรวงศ (2542: 18) กลาววา ความพึงพอใจ เปนความรูสึกหรือทัศนคตทิางดาน
บวกของบคุคลท่ีมีตอสิ่งหนึง่สิ่งใด ซึ่งจะเกิดขึ้นก็ตอเม่ือส่ิงนั้นสามารถตอบสนองความตองการใหแก
บุคคลน้ันได แตทั้งน้ีความพึงพอใจของแตละบุคคลยอมมีความแตกตางกันได ขึ้นกับคานิยมและ
ประสบการณที่ไดรับ  
 จากความหมายของความพึงพอใจที่ไดกลาวมาแลวน้ัน สรุปไดวา ความพึงพอใจหมายถึง 
ความรูสึกทางบวกตอตอส่ิงหนึ่งสิ่งใด ซึ่งจะเกิดขึ้นก็จากการไดรับการตอบสนองความตองการ หรือ
เปนไปตามความคาดหวัง 
 
 3.2 ความสําคัญของความพึงพอใจ 
 ความสําคัญของความพึงพอใจในมิติของงานบริการ สรุปไดดังนี้ 
 จิตตินันท เดชะคุปต (2543: 39, 41 – 42) ไดแบงระดับของความพงึพอใจ และสรุป
ความสําคัญของความพึงพอใจตอผูรับบรกิาร ไวดังนี้ 
 ระดับของความพึงพอใจ แบงไดออกเปน 2 ระดับ คือ 
 1. ความพึงพอใจที่ตรงกับความคาดหวงั เปนการแสดงความรูสึกยินดี มีความสุขของ
ผูรับบริการเม่ือไดรับบริการที่ตรงกับความคาดหวังที่มีอยู 
 2. ความพึงพอใจที่เกินความคาดหวัง เปนการแสดงความรูสึกปลาบปลื้มใจหรือประทับใจ
ของผูรับบริการ เม่ือไดรับบริการที่เกินความคาดหวังที่มีอยู 
 สําหรับความไมพึงพอใจเปนการแสดงความรูสึกขุนของใจ อารมณไมดี เน่ืองจากไมไดรับ
บริการตรงกับความคาดหวงัในการบริการน้ัน ๆ  
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 ความพึงพอใจมีความสําคญักับผูรับบริการใน 2 ประเด็น ไดแก 
 1. ความพึงพอใจของลูกคาเปนตวัผลักดันคุณภาพชีวติที่ดี เม่ือองคกรตระหนักถงึ
ความสําคัญของความพึงพอใจของลูกคาหรือผูรับบริการ ก็จะพยายามคนหาปจจัยที่กําหนดความ
พึงพอใจของลูกคาสําหรับนําเสนอบริการที่เหมาะสม ผูรับบริการยอมไดรับการบริการที่มีคุณภาพ
และตอบสนองความตองการที่ตนคาดหวงัไวได 
 2. ความพึงพอใจของผูปฏิบัติงานบริการชวยพัฒนาคณุภาพของงานบริการและอาชีพ
บริการ เปนทีย่อมรับวาความพึงพอใจในงานมีผลตอการเพ่ิมประสิทธภิาพและประสิทธิผลของงาน
ในแตละองคกร เม่ือองคกรใหความสําคัญกับการสรางความพึงพอใจในงานใหกับผูปฏิบัติงานบรกิาร 
พนักงานบริการยอมทุมเทความพยายามในการเพ่ิมคุณภาพมาตรฐานของงานบริการใหกาวหนา
ยิ่งๆ ขึ้นไป  
 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2539: 21-22)  ไดสรุปความสําคัญของความพึงพอใจ 
ไวดังนี้ 
 ความพึงพอใจเปนปจจัยสําคัญประการหนึ่งที่ชวยใหงานประสบความสําเร็จโดยเฉพาะ
อยางยิ่งงานที่เก่ียวกับการบริการยอมมีความสําคัญตอผูใหและผูรบับริการ และมีความสําคัญในการ
บริการ ดังน้ี 
 ความสําคัญตอผูใหบริการ 
 1. ความพึงพอใจของลูกคาเปนตวักําหนดคุณลักษณะของบริการ 
 2. ความพึงพอใจของลูกคาเปนตวัแปรสําคัญในการประเมินคุณภาพของการบริการ  
 ความสําคัญตอผูรับบริการ 
 1. ความพึงพอใจของลูกคาเปนตวัผลักดันคุณภาพชีวติที่ดี 
 2. ความพึงพอใจของผูปฏิบัติงานเปนบริการชวยพัฒนาคุณภาพงานบริการและอาชีพ
บริการ  
 นอกจากนั้นยังมีความพึงพอใจที่เก่ียวของกับปจจัยอ่ืนๆ อีกมาก เชน  
 ความพึงพอใจที่มีตอสภาพแวดลอมทางกายภาพตามธรรมชาติอันหมายถึง พฤติกรรม
หรือการ แสดงความรูสึกท่ีดี หรือเจตคตทิี่ดีรวมถึงอารมณความรูสึกที่ดีใด ๆ ของมนุษย ที่มีตอ
สภาพแวดลอมทางกายภาพตามธรรมชาต ิไดแก สภาพของน้ํา ทราย อากาศ พืชพันธุไม ภูมิ
ประเทศ 
 ความพึงพอใจที่มีตอสภาพแวดลอมทางกายภาพที่มนุษยสรางขึ้นอันหมายถึงพฤติกรรม
หรือการแสดงความรูสึกที่ดีหรือเจตคติทีดี่ รวมถึงอารมณความรูสึกที่ดีใดๆ ของมนุษยที่มีตอ
สภาพแวดลอมทางกายภาพที่มนุษยเปนผูกระทําใหเกิดขึ้น ไดแก สาธารณูปโภคอาคาร สิ่งปลูก
สราง จํานวนผูคน ประเพณี วัฒนธรรม และรวมถึงบริการเพ่ือการทองเท่ียว เปนตน 
 จากความสําคญัของความพึงพอใจดังกลาวขางตน สรุปไดวา ความพึงพอใจเปนปจจัย
สําคัญประการหนึ่งที่สะทอนผลของกิจกรรม หรือการกระทําตาง ๆ และจะนําไปสูพฤติกรรมหรือการ
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แสดงออกของบุคคลในการตอบสนองความพึงพอใจ ผลของความพงึพอใจเปนตัวบงชี้เก่ียวกับ
ประเด็นตาง ๆ ไดเปนอยางดี เน่ืองจากความพึงพอใจเปนเรื่องของความรูสึก ความนึกคิด ความเชื่อ 
ความรูความเขาใจของบุคคลกับส่ิงใดสิ่งหนึ่ง และมีความสัมพันธกับพฤติกรรมอยางมีเหตุมีผล  
 

4. งานวิจัยที่เก่ียวของ 
 4.1 งานวิจัยในประเทศ 
 วิวัฒนชัย บุญญานุพงศ (2544: บทคัดยอ) ไดศึกษาการมีสวนรวมของประชาชนในการ
อนุรักษวัฒนธรรมชุมชน ศกึษาเฉพาะกรณีชุมชนมอญบานเกาะเกร็ด อําเภอปากเกร็ด จังหวัด
นนทบุรี พบวา ประชาชนมสีวนรวมในการอนุรักษวัฒนธรรมชุมชนในกิจกรรมการทําบุญในวัน
สงกรานตเปนประจําสูงกวากิจกรรมอ่ืนๆ เพราะเปนประเพณีที่แสดงออกไดถึงความกตัญตูอ
บรรพบุรุษ และขอพรผูใหญ ซึ่งเปนงานบุญใหญประจําปของชาวมอญเกาะเกร็ด และประเพณีงาน
ศพ มอญทุกคนจะตองไปรวมงานโดยไมตองบอกกลาว สําหรับระดับการมีสวนรวมในการอนุรักษ
วัฒนธรรมชุมชนมอญ พบวา สวนใหญอยูในระดับปานกลาง ซึ่งแสดงใหเห็นวาชาวมอญยังคงมีการ
สืบทอดทางวฒันธรรมไวในทามกลางสังคมที่กําลังเปลี่ยนแปลง และ พบวา ชาวมอญที่มีการศึกษา 
จะมีสวนรวมในกิจกรรมของชุมชนนอย เพราะอาชีพและวถิีชวีิตที่ทนัสมัย 
 ประมวล นอมจิตร (2548: บทคัดยอ) ประเมินโครงการการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของ
ผูเรียน โรงเรียนวัดบานโปง “สามัคคีคุณูปถัมภ” อําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี พบวา ดานบริบท 
โรงเรียนมีความตองการจําเปนเพื่อการปฏิรูปการเรียนรู คือการพัฒนาดานจริยธรรมของผูเรียน 
ดังนั้นจึงไดดําเนินโครงการดังกลาว ดานปจจัยนําเขา โรงเรียนมีความพรอมดานบุคลากร 
งบประมาณ วสัดุอุปกรณ เปนไปตามเกณฑการประเมิน ดานกระบวนการ การดําเนินงานเปนไป
ตามระยะเวลาที่กําหนด การอบรมดานคุณธรรมจริยธรรมแกครู การจัดกระบวนการเรียนการสอน
ดานคุณธรรมจริยธรรมของครู และ การนิเทศภายใน เปนไปตามแผนและระยะเวลาที่กําหนดและอยู
ในระดับดีสอดคลองกับเกณฑการประเมิน ดานผลผลิต เปนไปตามวัตถุประสงค คือ ครูรอยละ 80 มี
พัฒนาการการจัดกระบวนการเรียนการสอนดานคุณธรรมจริยธรรมเพ่ิมขึ้น และนกัเรียนมีความรู
ความเขาใจ และปฏบิัตตินดานคุณธรรมจริยธรรมเพ่ิมขึน้รอยละ 80 ตามเกณฑทีกํ่าหนด 
ขอเสนอแนะ ควรใหมีการประเมินโครงการอยางตอเน่ือง ควรจัดใหมีหองจริยศึกษาเพียงพอกับ
จํานวนนักเรียน และควรสนบัสนุนใหมีครูพระสงฆเขามาสอนจริยศึกษาในโรงเรียนชวงชั้นละ 1 รูป  
 มนต ขอเจริญ และคณะ (2549) สํารวจสถานภาพเพื่อกําหนดแนวทางการพัฒนาแหลง
เรียนรูและเครือขายทางวัฒนธรรม ของสํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ กระทรวง
วัฒนธรรม พบวา แหลงเรยีนรูสวนใหญจัดอยูในกลุมเส่ือมโทรม ซึ่งไดแก ศูนยวฒันธรรม (47.9%) 
หอวัฒนธรรมนิทัศน (47.9%) สําหรับแหลงเรียนรูที่เปนโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน อยูใน
กลุมเส่ือมโทรม จํานวน 276 แหง คิดเปน 82.1% ของจํานวนโครงการทั้งหมด ประเด็นที่ควรปรับปรุง
มากที่สุดสําหรับโครงการวฒันธรรมไทยสายใยชุมชน คือ การติดตามและประเมินผลเพื่อปรับปรุงและ
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พัฒนาอยางตอเน่ือง รองลงมา คือ การบริหารจัดการแหลงเรียนรู การสรางกระบวนการ การเรียนรู 
และ นโยบายและจุดมุงหมายของแหลงเรียนรู แนวทางการพัฒนาศักยภาพแหลงเรียนรูจะตองเนน
การมีสวนรวมของชุมชน โดย สวช.จะตองมีบทบาทในการสนับสนนุกระบวนการมีสวนรวมของชุมชน
ในการจัดการ บริหารวัฒนธรรมทองถิ่นของตนเอง เพราะปญหาสวนใหญทีเ่กิดขึ้นกับแหลงเรยีนรูเชิง
วัฒนธรรมโดยเฉพาะในกลุมเส่ือมโทรม คือ การขาดการมีสวนรวมของชุมชนในแหลงเรียนรู เปนการ
มีสวนรวมในระดับการรวมวางนโยบาย การบริหารงานแหลงเรียนรู สวช.ตองดําเนินการประสานการ
ทํางานของเครือขายใหเกิดภาพของการทํางานเชิงยุทธศาสตรใหเกิดขึ้นทั้งในเครอืขายระดับผูกําหนด
นโยบาย และ ระดับผูปฏิบตัิในระดับทองถิ่น รวมทั้งพัฒนาองคความรูดานวัฒนธรรมทองถิ่นใหเปน
ระบบมากขึ้น โดยการพัฒนาองคความรูดานแหลงเรียนรูเชิงวัฒนธรรม ทั้งองคความรูดานวัฒนธรรม
ในทองถิ่น ผานรูปแบบการทําแผนที่วฒันธรรมของชมุชน หรือใหทุนสนับสนุนงานวิจัยในเนื้อหาที่ยัง
ขาดอยู  
 อริยา ผลาพฤกษ (2549: บทคัดยอ) ประเมินโครงการการใชภูมิปญญาทองถิ่นดนตรี
พ้ืนบาน (เทิ้งเมืองเพชร) โรงเรียนบานมะขามโพรง อําเภอแกงกระจาน สํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาเพชรบุรี เขต 2 พบวา วทิยากรมีความคิดเห็นวาโครงการโดยรวมมีความเหมาะสมอยูใน
ระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานบริบทมีความเหมาะสมมากเปนอันดับ 1 รองลงมา 
คือ ดานกระบวนการ มีความเหมาะสมมากเปนอันดับ 2 สวนดานผลผลิตและดานปจจัยนําเขา มี
ความเหมาะสมอยูในระดับปานกลาง  ครูมีความคิดเห็นวาโครงการโดยรวมมีความเหมาะสมอยูใน
ระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานปจจัยนําเขาและดานกระบวนการมีความเหมาะสม
มาก โดยดานกระบวนการมีความเหมาะสมมากเปนอันดับ 1 สวนดานบริบทและดานผลผลิตมีความ
เหมาะสมอยูในระดับปานกลาง  ผูปกครองมีความคิดเห็นวาผลผลิตของโครงการโดยรวมมีความ
เหมาะสมอยูในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา สวนใหญมีความเหมาะสมอยูใน
ระดับปานกลาง ยกเวนขอผูเรียนมีความภาคภูมิใจในภูมิปญญาทองถิ่นดนตรีพ้ืนบาน (เทิ้งเมือง
เพชร) ผูเรียนทุกคนมีความรูสึกชื่นชมและซาบซ้ึงในคณุคาของดนตรีพ้ืนบาน (เทิง้เมืองเพชร) 
ชุมชนและหนวยงานในชุมชนชื่นชอบผลของโครงการและสนับสนุนสงเสริมโครงการ และควรมีการ
ดําเนินโครงการการใชภูมิปญญาทองถิ่นดนตรีพ้ืนบาน (เทิ้งเมืองเพชร) ตอไป มีความคิดเห็นอยูใน
ระดับมาก นักเรียนมีความคดิเห็นวาผลผลิตของโครงการโดยรวมมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก 
เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา สวนใหญมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก ยกเวนขอการจัดกิจกรรม
โครงการการใชภูมิปญญาทองถิ่นดนตรีพ้ืนบาน (เทิ้งเมืองเพชร) ชวยเพ่ิมทักษะดนตรีพ้ืนบานใหกับ
ผูเรียน และควรมีการดําเนินโครงการการใชภูมิปญญาทองถิ่นดนตรพ้ืีนบาน (เทิ้งเมืองเพชร) ตอไป 
มีความเหมาะสมอยูในระดับมากที่สุด 
 สุระ จันทึก (2549: บทคัดยอ) ประเมินโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ของวัดนาโพธิ์ 
ตําบลเขวาสินรินทร ก่ิงอําเภอเขวาสินรินทร จังหวัดสุรินทร พบวา ความคิดเห็นของผูผานการอบรม 
มีความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวยมากทุกดาน ประกอบดวย ดานบริบท ไดแก วตัถุประสงคของ
โครงการ สถานที่ ความสะดวกสบาย ดานปจจัยเบื้องตน ไดแก วิทยากร เทคนิคการอบรม การใช
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สื่อ ระยะเวลา งบประมาณ ดานกระบวนการ ไดแก การจัดกิจกรรม การดําเนินการอบรม การสราง
บรรยากาศ ความพรอมในการดําเนินงาน ดานผลที่ไดรับ ไดแก การตระหนักและเห็นคุณคาของ
ความรูที่ไดจากการอบรมไปใชในการพัฒนาตนเองและการดําเนินชีวติ  
 พระมหาประโยชน ตะพงษ (2550: บทคัดยอ) ประเมินโครงการฝกอบรมศีลธรรม คาย
คุณธรรมจริยธรรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตสําหรับนักเรียน พบวา ความคิดเห็นของผูบริหาร 
ครูผูสอน และพระวิทยากร ในดานสภาวะแวดลอมโดยภาพรวมผลการประเมินอยูในระดับมาก เม่ือ
พิจารณาเปนรายองคประกอบยอย พบวา ความตองการจําเปน ความเปนไปได และวตัถุประสงค
ของโครงการอยูในระดับมาก ดานปจจัยนําเขาโดยภาพรวมผลการประเมินอยูในระดับมาก เม่ือ
พิจารณาเปนรายองคประกอบยอย พบวา ดานบุคลากร ดานอาคารสถานที่ ดานหลักสูตรฝกอบรม 
และดานวัสดุอุปกรณอยูในระดับมาก และดานกระบวนการโดยภาพรวมผลการประเมินอยูในระดับ
มาก เม่ือพิจารณาเปนรายองคประกอบยอย พบวา กิจกรรมการฝกอบรม และการประเมินผลการ
ฝกอบรมอยูในระดับมาก  การประเมินดานผลผลติ ความคิดเห็นของนักเรียน และผูปกครองผูผาน
การอบรม พบวา นักเรียนผูผานการอบรมนําหลักธรรม ไดแก ศีล 5 และหนาที่ 6 ไปใชใน
ชีวติประจําวันอยูในระดับมาก   
 ดวงใจ อินทรพรม (2550: บทคัดยอ) ประเมินโครงการสงเสริมวิถีชวีิตตามแนวเศรษฐกิจ
แบบพอเพียงของจังหวัดตาก และ จัดทําแนวทางพัฒนาโครงการ ผลการประเมิน พบวา ปจจัย
เบื้องตนดานบุคลากรดําเนินงาน ดานกิจกรรม ดานการจัดการ ดานงบประมาณ มีความเหมาะสม  
การประเมินดานกระบวนการดานการดําเนินกิจกรรม มีความเหมาะสม สวนดานการประสานงาน
และดานการตดิตามประเมินผล ไมเหมาะสม ปญหาที่พบ ไดแก การขาดการฝกปฏิบัติ การขาดการ
ประสานงานที่ชัดเจนและตอเน่ือง และขาดการติดตามและประเมินผลอยางตอเนื่อง การประเมิน
ดานผลผลิตของโครงการ มีหมูบานผานเกณฑในระดับดี จํานวน 5 หมูบาน มีหมูบานที่สามารถ
ยกระดับรายไดครัวเรือนยากจน จํานวน 7 หมูบาน และมีหมูบานที่สามารถเพ่ิมจํานวนเงินออม 
จํานวน 4 หมูบาน สวนความรูความเขาใจเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีผลการประเมินความรู
ตามเกณฑทีกํ่าหนด  แนวทางการพัฒนาโครงการสงเสริมวิถีชวีิตตามแนวพระราชดําริเศรษฐกิจ
แบบพอเพียงมีแนวทางพัฒนาที่สําคัญ ไดแก 1) ควรบรูณาการการทํางานรวมกันโดยทุกหนวยงาน
ที่เก่ียวของรวมจัดทําแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทุกระดับ ตั้งแตระดับ
อําเภอ จังหวัด และดําเนินการตามแผนที่วางไว 2) ควรสงเสริมใหคณะทํางานสนับสนุนหมูบาน
เศรษฐกิจพอเพียงประพฤตตินเปนแบบอยางที่ดีในการดํารงชีวิตอยางพอเพียง เพ่ือเปนตัวอยางแก
ประชาชน 3) ควรคัดเลือกผูนําชุมชน ผูนํากลุม และปราชญชาวบานที่สมัครใจเปนคณะทํางาน
ขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยผานเวทปีระชาคมของหมูบาน 4) ควรจัดเวทีแลกเปลีย่น
เรียนรูสําหรับประชาชนในแตละหมูบานเปนประจําและตอเน่ือง เพ่ือใหเกิดกระบวนการเรียนรูอยาง
แทจริง 5) ควรเพิ่มบทบาทองคกรภาคประชาชนใหมีสวนรวมในการจัดการ 6) ควรใหประชาชนใน
ชุมชนรวมกันคิด และดําเนินโครงการตามศักยภาพของตนเอง 7) ควรเนนการเรียนรูจากการปฏิบัติ 
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8) ควรมีการรวบรวมองคความรูที่มีอยูในชุมชนไวอยางเปนระบบ 9) ควรมีการจัดตั้งศูนยเรียนรู
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามศักยภาพของชุมชน  
 วิเชียร แสนคาํ (2551: บทคัดยอ) ประเมินโครงการการสงเสริมอาชีพขององคการบริหาร
สวนตําบลหวยหินลาด อําเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด พบวา ความคิดเห็นของคณะผูบริหาร 
สมาชิก อบต. พนักงานราชการ พนักงานจาง คณะกรรมการหมูบาน คณะกรรมการบริหารกลุม
อาชีพ สมาชิกผูเขารวมโครงการสงเสริมอาชีพ ดานการประเมินสภาพแวดลอม ศกึษาสภาพทั่วไป
ของหมูบาน สภาพปญหาที่เกิดกับกลุมอาชีพและความตองการ นโยบายและแผนพัฒนาของ
องคการบริหารสวนตําบล สภาพเศรษฐกจิทั่วไปของตาํบล ศักยภาพของคนในชมุชน สภาพพ้ืนที่
ดําเนินการเหมาะสมกับศิลปะประเพณี พ้ืนฐานของหมูบาน มีระดับความคิดเห็นสอดคลองมากรอย
ละ 94.62  การประเมินปจจัยนําเขา ประเมินบุคลากรทีเ่ก่ียวของ ผูรบัผิดชอบโครงการ หนวยงาน
ราชการอ่ืน ๆ ที่ใหความรวมมือ วิธีการดำเนินโครงการ ระยะเวลาการดําเนินงาน งบประมาณ ความ
ยุติธรรมโปรงใสในการทํางาน ดานอาคารสถานที่ ผูเขารวมโครงการ การวางแผน เปาหมาย
โครงการ มีระดับความคิดเห็นเหมาะสมมากรอยละ 97.31 การประเมินกระบวนการ ประเมินปญหา
อุปสรรคที่เกดิขึ้น การดําเนินการตามขัน้ตอน ระบบแสงเสียง วิทยากรผูใหการอบรม บทบาท
วิทยากร การทํางานของเจาหนา มีระดับความคิดเห็นปฏิบัติมากรอยละ 97.31 การประเมินผลผลิต 
ประเมินความพึงพอใจของหมูบานและผูที่เก่ียวของ การดําเนินงานของสมาชิก ความสามารถในการ
สรางผลผลติออกสูตลาด การเผยแพรประชาสัมพันธโครงการ การตอยอดผลิตภัณฑกลุมอาชีพมี
ความเขมแข็งในการดําเนินงาน เปนการสรางรูปแบบใหมในการเปนผูนําในการผลติ สามารถ
ชวยเหลือกลุมอ่ืน ๆ ไดเปนอยางดี มีระดับความคิดเห็นเห็นดวยกบัโครงการในระดับมากรอยละ 
95.16  
 วรรษรวี โคตรบง (2552: บทคัดยอ) ไดศึกษาบทบาทแหลงเรียนรูทางวัฒนธรรมของ
พิพิธภัณฑทองถิ่นจังหวัดเลย มหาวิทยาลยัราชภัฏเลย พบวา พิพิธภัณฑทองถิ่นจังหวัดเลยมี
กระบวนการดาํเนินงาน คือ การวางแผนบริหารงานดานงบประมาณ โครงการหรือกิจกรรม 
บุคลากรผูรบัผิดชอบ โดยการจัดโครงสรางงาน แบงออกเปน 5 ดาน คือ งานบริหารทั่วไป งาน
สารสนเทศและเครือขาย งานพิพิธภัณฑ งานสงเสริมเผยแพรศิลปวฒันธรรม งานอนุรักษ
สิ่งแวดลอมและแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และประเมินผลเปนรายประจําป  พิพิธภัณฑทองถิ่น
จังหวัดเลยเปนแหลงเรียนรูทางวัฒนธรรมมีบทบาทในการทํานุบํารุง สงเสริม อนุรักษ สืบสานศลิปะ
และวัฒนธรรมทองถิ่น ระดับชาติ ทั้งยังใหบริการความรูและสารสนเทศทางวัฒนธรรมทองถิ่น
จังหวัดเลย และมีการประสานงานเปนเครือขายทางวฒันธรรมเพ่ือการเรียนรู ซึ่งลักษณะเครือขาย
แบงออกเปน 8 ประเภท ไดแก หนวยงานดานการศึกษา องคกรวัฒนธรรมทองถิ่น องคกรชุมชน 
องคกรปกครองสวนทองถิ่น หนวยงานองคกรตางประเทศ บุคลากรทางวัฒนธรรม บุคลากรและ
หนวยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และ หนวยงานอ่ืนๆ ของภาครัฐและเอกชน มีการ
ดําเนินงานวัฒนธรรมแบบมีสวนรวม มีการจัดการความรูรวมกัน สรางจิตสํานึกรักวัฒนธรรมทองถิ่น
และวัฒนธรรมไทยใหคงอยูสืบไป 
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สุนทร สากระสัน (2550: บทคัดยอ) การประเมินโครงการจัดหางานแกนักเรียน นักศึกษา 
ใหมีรายไดจากอาชีพ ของสํานักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐม มีวตัถุประสงคเพ่ือประเมินความ
เหมาะสมดานบริบท ดานปจจัยนําเขา และผลกระทบ จากกลุมตัวอยาง 467 คน ผลการประเมิน
ความเหมาะสมของบริบทพบวา กลุมคณะกรรมการดําเนินโครงการมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก
ที่สุด สวนกลุมหัวหนาสวนราชการ/รัฐวิสาหกิจ กลุมผูควบคุมงาน กลุมผูไดรับการจางงานและกลุม
ผูปกครอง มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก ดานปจจัยนําเขา พบวา ทกุกลุมมีความคิดเห็นอยูใน
ระดับมาก ดานกระบวนการ พบวา กลุมคณะกรรมการดําเนินโครงการมีความคดิเห็นอยูในระดับ
มากที่สุด สวนกลุมผูไดรับการจางงาน กลุมผูควบคุมงาน กลุมหัวหนาราชการ/รัฐวิสาหกิจ และกลุม
ผูปกครอง มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก ดานผลผลิต พบวา กลุมคณะกรรมการดําเนินโครงการมี
ความคิดเห็นอยูในระดับมากที่สุด สวนกลุมผูไดรับการจางงาน กลุมผูปกครอง กลุมหัวหนาสวน
ราชการ/รัฐวิสาหกิจ และกลุมผูควบคุมงาน มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก และดานผลกระทบ 
พบวา กลุมคณะกรรมการดําเนินโครงการมีความคิดเห็นอยูในระดับมากที่สุด สวนกลุมผูไดรบัการ
จางงาน กลุมผูปกครอง กลุมหัวหนาสวนราชการ/รัฐวิสาหกิจ และกลุมผูควบคุมงาน มีความคิดเห็น
อยูในระดับมาก  
   
 4.2 งานวิจัยตางประเทศ   
 ฮากัน และ ซีวัล (Karatas Hakan; & Fer Seval. 2011: abstract) ไดศึกษาวิจัยเพ่ือ
ตรวจสอบความเที่ยงตรงและความเชื่อม่ันของสเกลการประเมิน ที่พัฒนาโดยผูวิจัยตามหลักการของ
การประเมิน CIPP Model ของสตัฟเฟมบีม (ป 1988) เพ่ือประเมินหลักสูตรภาษาอังกฤษของ Yildiz 
Technical University ในอิสตันบลู การเตรียมดานสเกลการประเมินเปนไปตามกรอบทฤษฏีและ
หลักการของการประเมิน CIPP Model สรางขอคําถามจํานวนทั้งหมด 65 ขอ นําไปสอบถามความ
คิดเห็นของผูเชี่ยวชาญเพื่อหาคาความเทีย่งตรงเชิงพินจิ จากน้ันนําไปทดสอบกับนักเรียนจํานวน 
415 คน ที่เรียนในสาขาแตกตางกัน ผลการวิเคราะหองคประกอบไดสเกลการประเมินตามโมเดล 
CIPP ใน 4 องคประกอบ ไดแก ดานบริบท ดานปจจัยนําเขา ดานกระบวนการ และดานผลผลิต มี
ขอคําถามจํานวนทั้งหมด 46 ขอ ตั้งชื่อวา สเกลการประเมิน CIPP (CIPP Evaluation Scale) มี
ความเที่ยงตรงและความเชือ่ม่ันสําหรับนําไปใชเปนเครื่องมือประเมินสาขาวิชาทางดานการศึกษา 
 อัลลาเวยีดียาณี (Khalil Allahvirdiyani. 2011: abstract) ไดทําการประเมินที่ปรกึษาทาง
วิชาการแกนกัเรียนราชวงศของมหาวิทยาลัยในรฐัเตหราน โดยใช CIPP Model เปนการวิจัยเชิง
สํารวจและการวิจัยเชิงประเมิน ประชากรประกอบดวยนักเรียนราชวงศ และผูเชีย่วชาญที่มีสวนรวม
ในโครงการทีป่รึกษาทางวชิาการแกนักเรียนราชวงศ กลุมตัวอยางประกอบดวย 1) เอกสารที่
เก่ียวของจากแตละมหาวิทยาลัย ไดมาดวยวธิีการสุม (แบงเปนเอกสารของนักเรียนหญิง 10 คน 
และ นักเรียนชาย 10 คน) 2) ที่ปรึกษาจํานวน 5 คน เปนผูที่ใหความรวมมือในการเปนกลุมตวัอยาง
สําหรับการสัมภาษณ 3) สัมภาษณผูบริหารโครงการดานภารกิจของมหาวิทยาลัยเก่ียวกับโครงการ
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ที่ปรึกษา 4) นักเรียน 5 – 9 คน เปนนักเรียนของที่ปรกึษาซ่ึงเปนกลุมตัวอยางในการสัมภาษณ 
ประเมินโครงการดวยนักวจัิยจํานวน 3 คน และใชแบบสอบถาม พบวา ดานปจจัยนําเขาตวับงชี้
ทั้งหมดอยูในระดับนาพอใจ ดานกระบวนการโดยทั่วไปสถานการณทีเ่ปนตวับงชี้อยูในระดับนา
พอใจ เน่ืองจากใน 20 ตัวบงชี้ทั้งหมด มีอยู 8 ตัวบงชี้ที่สถานการณอยูในระดับไมนาพอใจ มี 3 
สถานการณอยูในระดับพอใช และมี 9 สถานการณอยูในระดับนาพอใจ ดานผลผลติโดยทั่วไปอยูใน
ระดับไมนาพอใจ เน่ืองจาก มี 3 ใน 5 สถานการณที่อยูในระดับไมนาพอใจ และมี 2 สถานการณอยู
ในระดับพอใช และดานบริบทมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่แสดงวาโครงการอยูในระดับนาพอใจ 
 โมฮีบบี และคณะ (Nooshin Mohebbi, et al.  2011: abstract) ไดศึกษาระดับการยอมรับ
ดานบริบท ดานปจจัยนําเขา ดานกระบวนการ และดานผลผลติ ของหลักสูตรการศึกษาประวตัทิาง
การแพทย ระดับปริญญาโททางวิทยาศาสตรของมหาวิทยาลัยดานวิทยาศาสตรการแพทยใน
ประเทศอิหราน จํานวน 4 แหง เก็บรวบรวมขอมูลดวยแบบสอบถาม ซึ่งพัฒนาขึ้นจากกรอบแนวคิด
ดานการประเมิน CIPP Model พบวา ทั้งดานปจจัยนําเขา ดานกระบวนการ และดานผลผลติ อยูใน
ลําดับของประเภทกลุมที่ไดรับการยอมรับ ผลของการศึกษาชี้ใหวาการประเมินดานการวางแผนอยาง
ตอเนื่องของกลุมประวัติทางการแพทยใหผลดีกวาการวิเคราะหจุดแข็งและจุดออนของแผนและการปรับปรุงระดับ
คุณภาพ 

 โคว และฮอฟแมน (Qing Cao; & James J. Hoffman. 2011: abstract) ไดพัฒนาระบบ
การประเมินการดําเนินงานโครงการขึ้น เน่ืองจากการวิจัยเก่ียวกับการจัดโครงการกอนหนาน้ีได
ชี้ใหเห็นความหลากหลายของการวัดเพ่ือบรรยายผลของโครงการและคุณลักษณะของปจจัยนําเขาที่
มีผลตอผลผลติ อยางไรก็ตาม ในทางปฏิบัติกําหนดการของโครงการยังถูกนําไปใชสําหรับการวดั
การดําเนินงานของโครงการในบางหนวยงาน การใชกําหนดการของโครงการจึงเปนวิธีการที่ดีของ
บางหนวยงาน สําหรับหนวยงานอ่ืน ๆ การใชกําหนดการของโครงการในโครงการเดี่ยวนั้นการวัด
การดําเนินงานสามารถใหผลของโครงการดานอุตสาหกรรมทั้งความลมเหลวและกาํไรที่มากขึน้จาก
กําหนดการน้ัน ๆ ดังนั้น โคว และฮอฟแมน จึงไดพัฒนาระบบการประเมินการดําเนินงานโครงการ
และทําการศึกษากับบรษิัท Honeywell Federal Manufacturing & Technologies (FM&T) 
ผลการวิจัย พบวา วธิีการประเมินการดําเนินงานโครงการที่สามารถนําไปสูการปรับปรุง มี 2 
ขั้นตอน คือ วธิีทางเอกสาร ใชสําหรับออกแบบระบบการประเมินการดําเนินงานโครงการใหม ๆ 
เพ่ือใหผูจัดการสามารถตรวจสอบโครงการและตัดสินใจในสวนทีส่ามารถปรับปรุงได และ บทเรยีนที่
ไดรับจากการพัฒนาระบบการประเมินการดําเนินงานโครงการจะนําไปสูการปรึกษาหารือ  
 สกินเนอร และรัชทวี (Joan Skinner; & Tung Rathavy. 2009: abstract) ไดประเมินการ
มีสวนรวมของชุมชน ในโครงการเตรียมความพรอมการคลอดลูกในประเทศกัมพูชา เพ่ือประเมิน
ความเปนไปและผลลัพธของโครงการ ใชวิธีการสังเกต การสัมภาษณ การศึกษาเอกสารและการ
วิเคราะหตนทนุ โครงการดังกลาวจัดขึ้นใน 15 หมูบานเชื่อมโยงกับศนูยสุขภาพใน Kampong 
Chhnang ประเทศกัมพูชา กลุมตัวอยางประกอบดวย ผูใหขอมูลสําคัญ หมอตําแย ผูนําหมูบาน 
อาสาสมัครหมูบานและสมาชิกของหมูบานที่มีสวนเกีย่วของกับโครงการ การมีสวนเกี่ยวของของ
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ชุมชนมีความเปนไปไมได แตประสบความสําเร็จดานประสิทธผิลของตนทุนในเรือ่งการแนะนําการ
เตรียมความพรอมการคลอดลูก ผูชวยดานสุขภาพและคนชุมชนมีความพึงพอใจมาก สิ้นปโครงการ
นี้ไดรับการรับรอง เน่ืองจากผลของโครงการทําใหมีศูนยดูแลกอนคลอดเพ่ิมขึ้น 22% มีผูที่คลอด
ดวยหมอตําแยเพ่ิมขึ้น 32% และมีผูเขารับบริการที่โรงพยาบาลเพิม่ขึ้น 281% การเตรียมพรอมใน
การคลอดลูกไมไดเกิดขึ้นจากผูหญิงที่ตั้งครรภเพียงเทาน้ันแตยังมีชุมชนที่คอยชวยเหลือ คนใน
ชุมชนลวนยากจนและอยูหางไกล ผูหญิงที่ตองคลอดลกูมีความตองการไดรับการตอบสนองความ
จําเปนในดานสุขภาพ เห็นไดชัดเจนเม่ือพวกเขาไดรบัโอกาส ปฏิสัมพันธระหวางผูชวยดานสุขภาพ
ในดานวิธีการใหขอมูลขาวสารสามารถนําไปสูประโยชนที่มากขึ้นของงานบริการดานสุขภาพ 
 จากเอกสารและงานวิจัยทีเ่ก่ียวของกับโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน และการ
ประเมินผล ทาํใหผูวิจัยมีความประสงคทีจ่ะประเมินโครงการวัฒนธรรมสายใยชุมชน: กรณีศึกษา
ตําบลลําพญา และ ตําบลหินมูล อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม โดยมีการดําเนินงานภายใต
องคประกอบ 6 ดาน ไดแก ดานคลังสมองภูมิปญญาทองถิ่น ดานการสงเสริมอาชีพดานศิลปะและ
วัฒนธรรม ดานการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม ดานลานวัฒนธรรม ดานพิพิธภัณฑพ้ืนบาน และดาน
สารสนเทศและหองสมุดชุมชน ดวยการประยุกตใชรูปแบบการประเมินซิป (CIPP Model) 
ของสตัฟเฟลบีมและคณะ (Stufflebeam; et al. 1971) เน่ืองจากรูปแบบของการประเมินครอบคลุม
ทุกมิติของโครงการทั้งดานบริบท ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลติ ผลกระทบ ทั้งน้ี โครงการ
วัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนน้ันเปนโครงการที่จัดขึ้นทัว่ประเทศ บูรณาการความรวมมือจากหลาย
หนวยงาน และเปนโครงการตอเน่ือง ประกอบกับจุดมุงหมายในการยกระดับคุณภาพโครงการของ
กรมสงเสริมวฒันธรรม ซึ่งเปนเจาของโครงการ จึงจําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีขอมูลที่เก่ียวของกบั
โครงการครบทุกมิติ ซึ่งจะเปนประโยชนตอการนําไปปรับปรุง พัฒนา และยกระดับคุณภาพโครงการ 
เพ่ือใหการดําเนินโครงการประสบความสําเร็จตามความมุงหมาย ผลการประเมินโครงการวัฒนธรรม
ไทยสายใยชุมชน ในทุกมิตจิะทําใหสามารถเสนอขอมูลสารสนเทศที่เปนประโยชนตอผูมีสวน
เก่ียวของทุกระดับ ซึ่งประกอบดวย กรมสงเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม หนวยงานตางๆ 
ของกระทรวงวัฒนธรรม สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด หนวยงานในชมุชน คณะกรรมการโครงการ 
และประชาชน เด็กเยาวชน ตามความตองการใชขอมูลเพ่ือนําไปสูการยกระดับคุณภาพของ
โครงการอยางแทจริง 
 
 



บทที่ 3 
วิธีดําเนินการประเมิน 

 
 การประเมินโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน กรณีศึกษาตําบลลําพญา และตําบล
หินมูล อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 
 1.  การกําหนดประชากรและกลุมตวัอยาง 
 2.  กระบวนการประเมิน 
 3.  เคร่ืองมือที่ใชในการเกบ็รวบรวมขอมูล 
 4.  การเก็บรวบรวมขอมูล 
 5.  การจัดกระทําและวิเคราะหขอมูล 
 
1.  การกําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชากรและกลุมตวัอยางที่ใชในการวิจัย    จําแนกตามตําบลดังนี้ 
 ตําบลลําพญา  
 1. ประชากร 
  1.1 บุคลากรของสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด ประกอบดวย วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม 
จํานวน 1 คน ผูอํานวยการกลุมสงเสริม ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม จํานวน 1 คน ผูอํานวยการ
กลุมยุทธศาสตรและเฝาระวังทางวัฒนธรรม จํานวน 1 คน  นักวิชาการวัฒนธรรมผูรับผิดชอบ
โครงการ จํานวน  2 คน รวมทั้งหมดจํานวน 5 คน  
  1.2 คณะกรรมการโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน จํานวน 36 คน  
  1.3 บุคลากรของหนวยงานที่เก่ียวของ ประกอบดวย สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ
บางเลน สํานักงานประมงอําเภอบางเลน สํานักงานเกษตรอําเภอบางเลน ศูนยการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศยั องคกรปกครองสวนทองถิ่น และโรงเรยีน รวมจํานวน 10 คน รวมทั้ง     
ผูนําชุมชน จํานวน 5 คน รวมทั้งหมดจํานวน 15 คน 
  1.4 เด็ก เยาวชน และประชาชน จํานวน 4,561 คน (สํานักงานสถิติแหงชาต.ิ 2553: 
ออนไลน) 
 2. กลุมตัวอยาง แบงตามวธิีการเก็บรวบรวมขอมูล ดังนี้ 
  2.1 กลุมตัวอยางที่ทําการสัมภาษณ ประกอบดวย 
   2.1.1 บุคลากรของสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด ประกอบดวย วัฒนธรรมจังหวัด
นครปฐม จํานวน 1 คน ผูอํานวยการกลุมสงเสริม ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม จํานวน 1 คน  
ผูอํานวยการกลุมยุทธศาสตรและเฝาระวังทางวัฒนธรรม จํานวน 1 คน  นักวิชาการวัฒนธรรม
ผูรับผิดชอบโครงการ จํานวน 2 คน รวมทั้งหมดจํานวน 5 คน  ศึกษากับประชากรทั้งหมด 
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   2.1.2 คณะกรรมการโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน จํานวน 3 คน ไดมา
ดวยวธิีการเลอืกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  
   2.1.3 บุคลากรของหนวยงานที่เก่ียวของ จํานวน 3 คน และผูนําชุมชน จํานวน 2 
คน  รวมทั้งหมดจํานวน 5 คน ไดมาดวยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  
  2.2 กลุมตัวอยางที่ใชในการเกบ็รวบรวมขอมูลดวยแบบสอบถาม ประกอบดวย 
   2.2.1  บุคลากรของสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด ประกอบดวย  วัฒนธรรมจังหวัด
นครปฐม จํานวน 1 คน ผูอํานวยการกลุมสงเสริม ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม จํานวน 1 คน  
ผูอํานวยการกลุมยุทธศาสตรและเฝาระวังทางวัฒนธรรม จํานวน 1 คน นักวิชาการวัฒนธรรม
ผูรับผิดชอบโครงการ จํานวน 2 คน รวมทั้งหมดจํานวน 5 คน  ศึกษากับประชากรทั้งหมด 
   2.2.2  คณะกรรมการโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน ประกอบดวย ประธาน
กรรมการในแตละดาน จํานวน 6 ดาน ๆ ละ 1 คน  กรรมการ จํานวน 10 คน และกรรมการและ
เลขานุการ จํานวน 1 คน รวมทั้งหมดจํานวน 17 คน ไดมาดวยวิธกีารเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling)  
   2.2.3  บุคลากรของหนวยงานที่เก่ียวของ ประกอบดวย สํานักงานพัฒนาชุมชน
อําเภอบางเลน สํานักงานประมงอําเภอบางเลน สํานักงานเกษตรอําเภอบางเลน ศูนยการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย องคกรปกครองสวนทองถิ่น และโรงเรียน รวมจํานวน 10 คน 
รวมทั้งผูนําชมุชน จํานวน 5 คน รวมทั้งหมดจํานวน 15 คน ศึกษากับประชากรทัง้หมด 
   2.2.4  เด็ก เยาวชน และประชาชน  จํานวน 370 คน ไดกําหนดขนาดของกลุม
ตัวอยางจากการเปดตาราง Taro Yamane ความคลาดเคลื่อนที่ระดับ 0.5  ไดมาดวยวธิีการเลอืก
แบบบังเอิญ (Accidental sampling) 
 รายละเอียดดังตาราง 3 
 
ตาราง 3  จํานวนประชากรและกลุมตัวอยางตําบลลําพญา  
 

กลุมตัวอยาง/ประชากร  
ประชากร 

แบบสัมภาษณ แบบสอบถาม 
บุคลากรของสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด 5 5 5 
คณะกรรมการโครงการ 36 3 17 
บุคลากรของหนวยงานที่เก่ียวของ 10 3 10 
ผูนําชุมชน 5 2 5 
เด็ก เยาวชน และประชาชน   4,561 - 370 
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 ตําบลหินมูล 
 1. ประชากร 
  1.1 บุคลากรของสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด ประกอบดวย วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม 
จํานวน 1 คน ผูอํานวยการกลุมสงเสริม ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม จํานวน 1 คน ผูอํานวยการ
กลุมยุทธศาสตรและเฝาระวังทางวัฒนธรรม จํานวน 1 คน  นักวิชาการวัฒนธรรมผูรับผิดชอบ
โครงการ จํานวน  2 คน รวมทั้งหมดจํานวน 5 คน  
  1.2 คณะกรรมการโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน จํานวน 55 คน  
  1.3 บุคลากรของหนวยงานที่เก่ียวของ ประกอบดวย สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ
บางเลน สํานักงานประมงอําเภอบางเลน สํานักงานเกษตรอําเภอบางเลน ศูนยการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศยั องคกรปกครองสวนทองถิ่น และโรงเรยีน รวมจํานวน 10 คน รวมทั้ง     
ผูนําชุมชน จํานวน 5 คน รวมทั้งหมดจํานวน 15 คน 
  1.4 เด็ก เยาวชน และประชาชน จํานวน 6,001 คน (สํานักงานสถิติแหงชาติ. 2553: 
ออนไลน) กลุมตัวอยาง แบงตามวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล ดังนี้ 
 2. กลุมตัวอยางที่ทําการสัมภาษณ ประกอบดวย 
  2.1 บุคลากรของสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด ประกอบดวย วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม 
จํานวน 1 คน ผูอํานวยการกลุมสงเสริม ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม จํานวน 1 คน  ผูอํานวยการ
กลุมยุทธศาสตรและเฝาระวังทางวัฒนธรรม จํานวน 1 คน  นักวิชาการวัฒนธรรมผูรับผิดชอบ
โครงการ จํานวน 2 คน รวมทั้งหมดจํานวน 5 คน  ศึกษากับประชากรทั้งหมด 
  2.2 คณะกรรมการโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน จํานวน 3 คน ไดมาดวย
วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  
  3.3 บุคลากรของหนวยงานที่เก่ียวของ จํานวน 3 คน และผูนําชุมชน จํานวน 2 คน  
รวมทั้งหมดจํานวน 5 คน ไดมาดวยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  
 3.  กลุมตัวอยางที่ใชในการเกบ็รวบรวมขอมูลดวยแบบสอบถาม ประกอบดวย 
  3.1  บุคลากรของสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด ประกอบดวย วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม 
จํานวน 1 คน ผูอํานวยการกลุมสงเสริม ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม จํานวน 1 คน  ผูอํานวยการ
กลุมยุทธศาสตรและเฝาระวังทางวัฒนธรรม จํานวน 1 คน นักวิชาการวัฒนธรรมผูรับผิดชอบ
โครงการ จํานวน 2 คน รวมทั้งหมดจํานวน 5 คน  ศึกษากับประชากรทั้งหมด 
  3.2  คณะกรรมการโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน ประกอบดวย ประธาน
กรรมการในแตละดาน จํานวน 6 ดาน ๆ ละ 1 คน  กรรมการ จํานวน 10 คน และกรรมการและ
เลขานุการ จํานวน 1 คน รวมทั้งหมดจํานวน 17 คน ไดมาดวยวิธกีารเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling)  
  3.3  บุคลากรของหนวยงานที่เก่ียวของ ประกอบดวย สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ
บางเลน สํานักงานประมงอําเภอบางเลน สํานักงานเกษตรอําเภอบางเลน ศูนยการศึกษานอกระบบ
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และการศึกษาตามอัธยาศยั องคกรปกครองสวนทองถิ่น และโรงเรยีน รวมจํานวน 10 คน รวมทั้ง
ผูนําชุมชน จํานวน 5 คน รวมทั้งหมดจํานวน 15 คน ศึกษากบัประชากรทั้งหมด 
  3.4  เด็ก เยาวชน และประชาชน  จํานวน 375 คน ไดกําหนดขนาดของกลุมตัวอยาง
จากการเปดตาราง Taro Yamane ความคลาดเคลื่อนที่ระดับ 0.5  ไดมาดวยวิธกีารเลือกแบบ
บังเอิญ (Accidental sampling) 
รายละเอียดดังตาราง 4 
 
ตาราง 4  จํานวนประชากรและกลุมตัวอยางตําบลหินมูล  
 

กลุมตัวอยาง/ประชากร  
ประชากร 

แบบสัมภาษณ แบบสอบถาม 
บุคลากรของสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด 5 5 5 
คณะกรรมการโครงการ 55 3 17 
บุคลากรของหนวยงานที่เก่ียวของ 10 3 10 
ผูนําชุมชน 5 2 5 
เด็ก เยาวชน และประชาชน   6,001 - 375 

 
2. กระบวนการประเมิน 
 การประเมินโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนจังหวัดนครปฐม ผูวิจัยไดใชรูปแบบ
รูปแบบการประเมินแบบซิปป (CIPP Model) ของสตัฟเฟลบีม และคณะ (Stufflebeam; & et al. 
1971)   เปนกรอบในการประเมินดานบริบท ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิต และผลกระทบ 
รวมทั้งการศึกษาปญหาและอุปสรรคของการดําเนินโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน ซึ่งผูวิจัย
ไดกําหนดกระบวนการประเมินโครงการในแตละจุดประสงคของการวิจัย เพ่ือนําไปสูการสรุปผลการ
ประเมิน รายละเอียดสรุปไดตาราง 5  
 



 
ตาราง 5 กระบวนการประเมิน 
 
วัตถุประสงคของ
การประเมิน 

ประเด็นการประเมิน เครื่องมือ แหลงขอมูล ตัวบงชี ้ เกณฑการตดัสิน 

 ดานบรบิท 
 (Context)   
 

 ประเมินความสอดคลอง 
ของวตัถุประสงคโครงการ
วัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน 
กับความตองการในการพัฒนา
ชุมชนดาน 
1. แหลงการเรียนรูและ
ถายทอดภูมิปญญาทองถิ่น 
2. ความเขมแข็งของชุมชน 
3. ศักยภาพทุนทางสังคมที่มี
รากฐานมาจากวัฒนธรรม
ทองถิ่น 
4. การมีสวนรวมในงานดาน
ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
 

แบบสอบถามความ
คิดเห็นของเด็ก เยาวชน
และประชาชนตอความ
ตองการในการพัฒนา
ชุมชน 

เด็ก เยาวชน และ
ประชาชน  
 

ระดับความคดิเห็นของ
เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนตอความ
ตองการในการพัฒนา
ชุมชน 

คะแนนเฉลี่ยความ
ตองการในการพัฒนา
ชุมชนอยูในระดับมาก 
(มากกวาหรือเทากับ 
8.00 หมายถึง  
ความคิดเห็นตอความ
ตองการในการพัฒนา
ชุมชนสอดคลองกับ
วัตถุประสงคโครงการ
วัฒนธรรมไทยสายใย
ชุมชน) 
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ตาราง 5  (ตอ) 
 
วัตถุประสงคของ
การประเมิน 

ประเด็นการประเมิน เครื่องมือ แหลงขอมูล ตัวบงชี ้ เกณฑการตดัสิน 

ดานปจจัยนําเขา 
(Context)   
 

ประเมินความเหมาะสมของ
ปจจัยนําเขา  ไดแก  
1. ดานบุคลากร  
2. ดานกิจกรรม  
3. ดานงบประมาณ  
4. ดานวัสดุอุปกรณ สถานที่ 
 

แบบสอบถามความ
คิดเห็นของผูมีสวน
เกี่ยวของตอความ
เหมาะสมของปจจัย
นําเขา 

1. บคุลากรของ
สํานักงานวัฒนธรรม
จังหวัด 
2. คณะกรรมการ
โครงการ 
3. บคุลากรของ
หนวยงานที่เกี่ยวของ 
4. ผูนําชุมชน 

ระดับความคดิเห็นของ 
ผูมีสวนเกี่ยวของตอ
ความเหมาะสมของ 
ปจจัยนําเขา 

คะแนนเฉลี่ยความ
เหมาะสมของปจจัย
นําเขารายดานและ 
โดยรวมอยูในระดับ
คอนขางมาก (มากกวา
หรือเทากับ 3.50) 

ดานกระบวนการ 
(Process) 
 

ประเมินความเหมาะสมของ
กระบวนการดําเนินงาน 
ไดแก  
1. ดานการวางแผน  
2. ดานการจัดกิจกรรม  
3. ดานการติดตาม
ประเมินผล 

แบบสอบถามความ
คิดเห็นของผูมีสวน
เกี่ยวของตอความ
เหมาะสมของ
กระบวนการดําเนินงาน 

1. บคุลากรของ
สํานักงานวัฒนธรรม
จังหวัด 
2. คณะกรรมการ
โครงการ 
3. บคุลากรของ
หนวยงานที่เกี่ยวของ 
4. ผูนําชุมชน 
 

ระดับความคดิเห็นของ 
ผูมีสวนเกี่ยวของตอ
ความเหมาะสมของ 
กระบวนการดาํเนินงาน 

คะแนนเฉลี่ยความ
เหมาะสมของ
กระบวนการดําเนินงาน
รายดานและโดยรวม 
อยูในระดับคอนขางมาก 
(มากกวาหรือเทากับ 
3.50) 
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ตาราง 5  (ตอ) 
 
วัตถุประสงคของการ 

ประเมิน 
ประเด็นการประเมิน เครื่องมือ แหลงขอมูล ตัวบงชี ้ เกณฑการตดัสิน 

ดานผลผลิต 
(Product) 

ประเมินการรับรูเกี่ยวกับการ
ดําเนินกิจกรรมในโครงการ
วัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน 
และความพึงพอใจตอผลการ
ดําเนินกิจกรรมในโครงการ
วัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน 
6 ดาน ไดแก 
1. ดานคลังสมองภูมิปญญา
ทองถิ่น   
2. ดานการสงเสริมอาชีพดาน
ศิลปะและวัฒนธรรม   
3. ดานการสงเสริมคุณธรรม
จริยธรรม  
4. ดานลานวัฒนธรรม   
5. พิพิธภัณฑพื้นบาน  
6. ดานสารสนเทศและ
หองสมุดชุมชน   

แบบสอบถามการรูจัก/
รับรูและความพึงพอใจ
ตอผลการดําเนิน
กิจกรรม 

เด็ก เยาวชน และ
ประชาชน 

- รอยละของจํานวนผูที่
รับรู และเคยเขารวม/ใช
ประโยชนจากกิจกรรมใน
โครงการ 
- ระดับความพึงพอใจตอ
ผลการดําเนินกิจกรรม 

- รอยละของจํานวนผูที่
รับรู และเคยเขารวม/
ใชประโยชนจาก
กิจกรรมในโครงการอยู
ในระดับมาก (มากกวา
หรือเทากับรอยละ 65) 
- คะแนนเฉลีย่ความ 
พึงพอใจตอผลการ
ดําเนินกิจกรรมใน
โครงการอยูในระดับ
มาก (มากกวาหรือ
เทากับ 3.50) 

52 
 



 
 

53 

ตาราง 5 (ตอ) 
 
วัตถุประสงคของการ 

ประเมิน 
ประเด็นการประเมิน เครื่องมือ แหลงขอมูล ตัวบงชี ้ เกณฑการตดัสิน 

ดานผลกระทบ 
และปญหาอุปสรรค 
 

ศึกษาผลกระทบ (Impact)  
จากการดําเนินโครงการ 
วัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน
ไดแก 
1. ดานการมีสวนรวมของ
ชุมชนในการดําเนินโครงการ 
2. ดานการสงเสริมอาชีพของ
คนในชุมชน 
 
และศึกษาปญหาอุปสรรคการ
ดําเนินงานโครงการ 
 

แบบสัมภาษณ 
ความคิดเห็นของ 
ผูมีสวนเกี่ยวของตอ
ผลกระทบและปญหา
อุปสรรคการดําเนินงาน
โครงการ 
 

1. บคุลากรของ
สํานักงานวัฒนธรรม
จังหวัด 
2. คณะกรรมการ
โครงการ 
3. บคุลากรของ
หนวยงานที่เกี่ยวของ 
4. ผูนําชุมชน 

ความคิดเห็นของผูมีสวน
เกี่ยวของตอผลกระทบ
และปญหาอุปสรรคการ
ดําเนินงานโครงการ 

ไดขอมูลสรุปผลดาน
ผลกระทบและปญหา
อุปสรรคการดําเนินงาน
โครงการ 
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4. เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล  
 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล มีดังนี้ 
 ฉบับที่ 1 แบบสอบถามความคิดเห็นของเด็ก เยาวชน และประชาชนตอความตองการใน
การพัฒนาชุมชน จํานวน 4 ดาน รวม 13 ขอ ประกอบดวย ดานการเสริมสรางแหลงการเรียนรูและ
การถายทอดภูมิปญญาทองถิ่น จํานวน 5 ขอ ดานการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน จํานวน 2 
ขอ ดานการพัฒนาศักยภาพทุนทางสังคมที่มีรากฐานมาจากวัฒนธรรมทองถิ่น จํานวน 3 ขอ และ
ดานการมีสวนรวมในงานดานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม จํานวน 3 ขอ 
 ฉบับที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นของผูมีสวนเกี่ยวของตอความเหมาะสมของปจจัย
นําเขา จํานวน 4 ดาน ๆ ละ 5 ขอ รวมจํานวน 20 ขอ ประกอบดวย ดานบุคลากร ดานกิจกรรม 
ดานงบประมาณ และดานวสัดุอุปกรณ สถานที่   
 ฉบับที่ 3 แบบสอบถามความคิดเห็นของผูมีสวนเกี่ยวของตอความเหมาะสมของ
กระบวนการดาํเนินงาน จํานวน 3 ดาน ๆ ละ 5 ขอ รวม 15 ขอ ประกอบดวย ดานการวางแผน 
ดานการจัดกิจกรรม และดานการติดตามประเมินผล 
 ฉบบัที่ 4 แบบสอบถามการรูจัก/รับรู และความพึงพอใจของ เด็ก เยาวชน และประชาชนตอ
ผลการดําเนินกิจกรรม แยกเปน  
 ตําบลลําพญา จํานวน 6 ดาน จํานวน 19 ขอ/กิจกรม ประกอบดวย ดานคลังสมองและ    
ภูมิปญญาทองถิ่น จํานวน 3 ขอ/กิจกรรม ดานการสงเสริมอาชีพดานศิลปะและวฒันธรรม จํานวน 5 
ขอ/กิจกรรม ดานการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม จํานวน 6 ขอ/กิจกรรม ดานลานวัฒนธรรม จํานวน 
2 ขอ/กิจกรรม ดานพิพิธภัณฑพ้ืนบาน จํานวน 2 ขอ/ดาน และดานสารสนเทศและหองสมุด จํานวน 
1 ขอ/กิจกรรม 
 ตําบลหินมูล จํานวน 6 ดาน จํานวน 19 ขอ/กิจกรม ประกอบดวย ดานคลังสมองและ    
ภูมิปญญาทองถิ่น จํานวน 6 ขอ/กิจกรรม ดานการสงเสริมอาชีพดานศิลปะและวฒันธรรม จํานวน 4 
ขอ/กิจกรรม ดานการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม จํานวน 4 ขอ/กิจกรรม ดานลานวัฒนธรรม จํานวน 
1 ขอ/กิจกรรม ดานพิพิธภัณฑพ้ืนบาน จํานวน 2 ขอ/กิจกรรม และดานสารสนเทศและหองสมุด 
จํานวน 2 ขอ/กิจกรรม 
 ฉบับที่ 5 แบบสัมภาษณความคิดเห็นของผูมีสวนเกี่ยวของตอผลกระทบของโครงการ และ
ปญหาอุปสรรคการดําเนินงานโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน จํานวน 4 ขอ 
  
 ข้ันตอนการสรางเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล  
 ฉบับที่ 1 แบบสอบถามความคิดเห็นของเด็ก เยาวชน และประชาชนตอความ
ตองการในการพัฒนาชุมชน 
 ขั้นตอนในการสรางเคร่ืองมือ 
 1.  ศึกษาวัตถุประสงคของโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน  
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 2.  เขียนนิยามตามประเด็นการประเมินดานบริบท   และเขียนขอคําถามดานบริบทให
สอดคลองกับวัตถุประสงคโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน ไดขอคําถามจํานวน 13 ขอ และ
เกณฑการใหคะแนนความตองการ 1 ถึง 10 คะแนน และเกณฑการแปลความหมายคะแนนเฉลี่ย 
 3.  นําแบบสอบถามที่ออกแบบขึ้นเสนออาจารยผูควบคุมปริญญานิพนธ ตรวจสอบความ
เหมาะสมในดานการใชภาษา รูปแบบของแบบประเมิน ความสอดคลองกับวัตถุประสงคของการ
ประเมิน เกณฑการใหคะแนน และเกณฑการแปลความหมายคะแนนเฉลี่ย  ปรับแกตามคําแนะนํา
ของอาจารยผูควบคุมปริญญานิพนธ 
 4.  นําแบบสอบถามที่แกไขปรับปรุงเรียบรอยแลวเสนอผูเชี่ยวชาญ  ซึ่งเปนผูที่มีความรู
ดานโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน ดานระเบียบวิจัยและสถิติ และดานการวัดและประเมินผล 
ดานละ 1 คน  รวมจํานวน 3 คน ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงพินิจ (Face Validity) พบวา ขอ
คําถามมีคาดัชนีความสอดคลองตั้งแต 0.67 – 1.00 (ดังรายชื่อผูเชี่ยวชาญในภาคผนวก ก และการ
หาคุณภาพของเครื่องมือในภาคผนวก ค)  และนําแบบสอบถามมาปรับปรุงดานสํานวนภาษา  และ
ประเด็นตามวัตถุประสงคของโครงการ ตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ  
 5.  จัดพิมพเปนฉบับสมบูรณ เพ่ือนําไปใชในการเก็บขอมูลกับกลุมตัวอยาง 
  
 เกณฑการใหคะแนน 
 ระดับความตองการในการพัฒนาชุมชน ใหคะแนน  1   ถึง  10   คะแนน 
 
 เกณฑการแปลความหมายคะแนนเฉลี่ย  
 คะแนนเฉลี่ย     ความตองการในการพัฒนาชุมชนสอดคลองกับวัตถปุระสงค 
              โครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนอยูในระดับ 
   มากกวาหรือเทากับ 8.00  แปลวา  มาก 
   7.00 - 7.99        แปลวา  คอนขางมาก 
    6.00 – 6.99           แปลวา  ปานกลาง 
 5.00 – 5.99             แปลวา  คอนขางนอย    
    นอยกวาหรือเทากับ 4.99    แปลวา  นอย 
 
 ฉบับที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นของผูมีสวนเกี่ยวของตอความเหมาะสมของ
ปจจัยนําเขา   
 ขั้นตอนในการสรางเคร่ืองมือ 
 1.  ศึกษาปจจัยนาํเขาของโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชมุชน  
 2.  เขียนนิยามตามประเด็นการประเมินความเหมาะสมของปจจัยนําเขา  ดานบุคลากร  
ดานกิจกรรม ดานงบประมาณ และดานวัสดุอุปกรณ สถานที่  และเขียนขอคําถามตามนิยามของ
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การประเมิน โดยขอคําถามแตละขอมีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 
ระดับ ไดแก มาก คอนขางมาก ปานกลาง คอนขางนอย และนอย ไดแบบสอบถามวัดความเหมาะสม
ของปจจัยนําเขา แบงเปน 4 ดานๆ ละ 5 ขอ รวม 20 ขอ  
 3.  นําแบบสอบถามที่ออกแบบขึ้นใหอาจารยผูควบคุมปรญิญานิพนธ   ตรวจสอบความ
เหมาะสมของขอคําถาม ในดานภาษาที่ใช ความครอบคลุมและความสอดคลองตามนิยาม เกณฑ
การใหคะแนน และเกณฑการแปลความหมายคะแนน แลวปรับปรุงแกไขใหเหมาะสมตามคําแนะนํา
ของอาจารยผูควบคุมปริญญานิพนธ 
 4.  นําแบบสอบถามที่แกไขปรับปรุงเรียบรอยแลวเสนอผูเชี่ยวชาญ   ซึ่งเปนผูที่มีความรู
ดานโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน ดานระเบียบวิจัยและสถิติ และดานการวัดและประเมินผล 
ดานละ 1 คน  รวมจํานวน 3 คน ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงพินิจ (Face Validity) พบวา ขอ
คําถามทั้ง 20 ขอ มีคาดัชนีความสอดคลองเทากับ 1.00 (ดังรายชื่อผูเชี่ยวชาญในภาคผนวก ก และ
การหาคุณภาพของเครื่องมือในภาคผนวก ค)  และนําแบบสอบถามมาปรับปรุงดานสํานวนภาษา  
ตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ  
 5.  จัดพิมพเปนฉบับสมบูรณ เพ่ือนําไปใชในการเก็บขอมูลกับกลุมตัวอยาง 
 
 เกณฑการใหคะแนน      
 มาก         5 คะแนน 
 คอนขางมาก  4 คะแนน 
 ปานกลาง  3 คะแนน 
 คอนขางนอย     2 คะแนน 
 นอย   1 คะแนน 
 
 เกณฑการแปลความหมายคะแนนเฉลี่ย  
    มากกวาหรือเทากับ 4.50   แปลวา  ปจจัยนําเขามีความเหมาะสมอยูในระดับมาก 
 3.50 – 4.49   แปลวา  ปจจัยนําเขามีความเหมาะสมอยูในระดับ 
       คอนขางมาก 
 2.50 – 3.49   แปลวา  ปจจัยนําเขามีความเหมาะสมอยูในระดับปานกลาง 
 1.50 – 2.49   แปลวา  ปจจัยนําเขามีความเหมาะสมอยูในระดับคอนขาง 
       นอย 
    นอยกวาหรือเทากับ 1.49 แปลวา  ปจจัยนําเขามีความเหมาะสมอยูในระดับนอย 
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 ฉบับที่ 3 แบบสอบถามความคิดเห็นของผูมีสวนเก่ียวของตอความเหมาะสมของ
กระบวนการดําเนินงาน 
 ขั้นตอนในการสรางเคร่ืองมือ 
 1.  ศึกษากระบวนการดําเนินงานของโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน  
 2.  เขียนนิยามตามประเด็นการประเมินความเหมาะสมของกระบวนการดําเนินงาน ดาน
การวางแผน ดานการจัดกิจกรรม และดานการติดตามประเมินผล และเขียนขอคําถามตามนิยาม
ของการประเมิน โดยขอคําถามแตละขอมีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 
5 ระดับ ไดแก มาก คอนขางมาก  ปานกลาง คอนขางนอย และนอย ไดแบบสอบถามวัดความ
เหมาะสมของกระบวนการดําเนินงาน แบงเปน 3 ดานๆ ละ 5 ขอ รวม 15 ขอ  
 3.  นําแบบสอบถามที่ออกแบบขึ้นใหอาจารยผูควบคุมปรญิญานิพนธ   ตรวจสอบความ
เหมาะสมของขอคําถาม ในดานภาษาที่ใช ความครอบคลุมและความสอดคลองตามนิยาม เกณฑ
การใหคะแนน และเกณฑการแปลความหมายคะแนน แลวปรับปรุงแกไขใหเหมาะสมตามคําแนะนํา
ของอาจารยผูควบคุมปริญญานิพนธ 
 4.  นําแบบสอบถามที่แกไขปรับปรุงเรียบรอยแลวเสนอผูเชี่ยวชาญ   ซึ่งเปนผูที่มีความรู
ดานโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน ดานระเบียบวิจัยและสถิติ และดานการวัดและประเมินผล 
ดานละ 1 คน  รวมจํานวน 3 คน ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงพินิจ (Face Validity) พบวา ขอ
คําถามมีคาดัชนีความสอดคลองตั้งแต 0.67 - 1.00 (ดังรายชื่อผูเชี่ยวชาญในภาคผนวก ก และการ
หาคุณภาพของเคร่ืองมือในภาคผนวก ค)  นําแบบสอบถามมาปรับปรุงดานสํานวนภาษา ตาม
คําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ  
 5.  จัดพิมพเปนฉบับสมบูรณ เพ่ือนําไปใชในการเก็บขอมูลกับกลุมตัวอยาง  
 
 เกณฑการใหคะแนน      
 มาก         5 คะแนน 
 คอนขางมาก  4 คะแนน 
 ปานกลาง  3 คะแนน 
 คอนขางนอย     2 คะแนน 
 นอย   1 คะแนน 
  
 เกณฑการแปลความหมายคะแนนเฉลี่ย  
 มากกวาหรือเทากับ 4.50  แปลวา กระบวนการดําเนินงานมีความเหมาะสมอยูในระดับ 
       มาก 
 3.50 – 4.49   แปลวา  กระบวนการดําเนินงานมีความเหมาะสมอยูในระดับ 
       คอนขางมาก 
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 2.50 – 3.49   แปลวา กระบวนการดําเนินงานมีความเหมาะสมอยูในระดับ 
       ปานกลาง 
 1.50 – 2.49   แปลวา กระบวนการดําเนินงานมีความเหมาะสมอยูในระดับ 
       คอนขางนอย 
 นอยกวาหรือเทากับ 1.49 แปลวา  กระบวนการดําเนินงานมีความเหมาะสมอยูในระดับ 
       นอย 
 
 ฉบับที่ 4 แบบสอบถามการรูจัก/รับรู และความพึงพอใจของเด็ก เยาวชน และ
ประชาชนตอผลการดําเนินกิจกรรม  
 ขั้นตอนในการสรางเคร่ืองมือ 
 1.  ศึกษาองคประกอบ 6 ดานของโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน คือ ดานคลังสมอง
ภูมิปญญาทองถิ่น  ดานการสงเสริมอาชีพดานศิลปะและวัฒนธรรม ดานการสงเสริมคุณธรรม
จริยธรรม  ดานลานวัฒนธรรม  ดานพิพิธภัณฑพ้ืนบาน และดานสารสนเทศและหองสมุดชุมชน   
 2.  เขียนนิยามตามประเด็นการรูจัก/รับรู และความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานโครงการ 
 3.  สรางแบบสอบถามการรูจัก/รับรู และความพึงพอใจตามนิยามของการประเมินผลการ
ดําเนินงานโครงการ  โดยขอคําถามวัดความพึงพอใจแตละขอมีลักษณะเปนแบบมาตราสวน
ประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ ไดแก มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย และ นอยที่สุด  ได
แบบสอบถามการรูจัก/รับรูและความพึงพอใจตอผลการดําเนินกิจกรรมตามโครงการใน 6 ดาน 
ประเมินในแตละโครงการยอย/กิจกรรม จําแนกตามตาํบล  ดังนี้ 
  ตําบลลําพญา จํานวน 6 ดาน จํานวน 19 ขอ/กิจกรม ประกอบดวย ดานคลังสมองและ    
ภูมิปญญาทองถิ่น จํานวน 3 ขอ/กิจกรรม ดานการสงเสริมอาชีพดานศิลปะและวัฒนธรรม จํานวน 5 
ขอ/กิจกรรม ดานการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม จํานวน 6 ขอ/กิจกรรม ดานลานวัฒนธรรม จํานวน 
2 ขอ/กิจกรรม ดานพิพิธภัณฑพ้ืนบาน จํานวน 2 ขอ/ดาน และดานสารสนเทศและหองสมุด จํานวน 
1 ขอ/กิจกรรม 
  ตําบลหินมูล จํานวน 6 ดาน จํานวน 19 ขอ/กิจกรม ประกอบดวย ดานคลังสมองและ    
ภูมิปญญาทองถิ่น จํานวน 6 ขอ/กิจกรรม ดานการสงเสริมอาชีพดานศิลปะและวัฒนธรรม จํานวน 4 
ขอ/กิจกรรม ดานการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม จํานวน 4 ขอ/กิจกรรม ดานลานวัฒนธรรม จํานวน 
1 ขอ/กิจกรรม ดานพิพิธภัณฑพ้ืนบาน จํานวน 2 ขอ/กิจกรรม และดานสารสนเทศและหองสมุด 
จํานวน 2 ขอ/กิจกรรม 
 4.  นําแบบสอบถามที่สรางขึ้นใหอาจารยผูควบคุมปริญญานิพนธ ตรวจสอบความเหมาะสม
ของขอคําถาม ในดานภาษาที่ใช ความครอบคลุมและความสอดคลองตามนิยาม เกณฑการให
คะแนน และเกณฑการแปลความหมายคะแนน แลวปรับปรุงแกไขใหเหมาะสมตามคําแนะนําของ
อาจารยผูควบคุมปริญญานิพนธ 



 59 

 5.  นําแบบสอบถามที่แกไขปรับปรุงเรียบรอยแลวเสนอผูเชี่ยวชาญ ซึ่งเปนผูที่มีความรู
ดานโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน ดานระเบียบวิจัยและสถิติ และดานการวัดและประเมินผล 
ดานละ 1 คน  รวมจํานวน 3 คน ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงพินิจ (Face Validity) พบวา ขอ
คําถามทุกขอมีคาดัชนีความสอดคลองอยูเทากับ 1.00 (ดังรายชื่อผูเชี่ยวชาญในภาคผนวก ก และ
การหาคุณภาพของเครื่องมือในภาคผนวก ค)  นําแบบสอบถามมาปรับปรุงดานสํานวนภาษาและ
ประเด็นตามวัตถุประสงคของโครงการ ตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ  
 6.  จัดพิมพเปนฉบับสมบูรณ เพ่ือนําไปใชในการเก็บขอมูลกับกลุมตัวอยาง 
 
 เกณฑการแปลความหมายคะแนนรอยละ 
 มากกวาหรือเทากับ 65.00%  แปลวา จํานวนผูรูจัก/รับรู และเคยเขารวม/ใชประโยชน 
       จากกิจกรรมอยูในระดับมาก 
 50.00 – 64.99 % แปลวา  จํานวนผูรูจัก/รับรู และเคยเขารวม/ใชประโยชน 
       จากกิจกรรมอยูในระดับปานกลาง 
 นอยกวาหรือเทากับ 49.99 %   แปลวา   จํานวนผูรูจัก/รับรู และเคยเขารวม/ใชประโยชน 
       จากกิจกรรมอยูในระดับนอย 
 
 เกณฑการใหคะแนนความพึงพอใจ  
 มากที่สุด        5  คะแนน 
 มาก   4  คะแนน 
 ปานกลาง  3  คะแนน 
 นอย         2  คะแนน 
 นอยที่สุด  1  คะแนน 
 
 เกณฑการแปลความหมายคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ  
 ตั้งแต 4.50 ขึ้นไป   แปลวา ความพึงพอใจตอกิจกรรมโครงการวัฒนธรรมไทยสายใย 
       ชุมชนอยูในระดับมากที่สุด 
 3.50 – 4.49   แปลวา ความพึงพอใจตอกิจกรรมโครงการวัฒนธรรมไทยสายใย 
       ชุมชนอยูในระดับมาก 
 2.50 – 3.49   แปลวา  ความพึงพอใจตอกิจกรรมโครงการวัฒนธรรมไทยสายใย 
       ชุมชนอยูในระดับปานกลาง 
 1.50 – 2.49   แปลวา ความพึงพอใจตอกิจกรรมโครงการวัฒนธรรมไทยสายใย 
       ชุมชนอยูในระดับระดับนอย 
 เทากับ 1.49   แปลวา ความพึงพอใจตอกิจกรรมโครงการวัฒนธรรมไทยสายใย 
       ชุมชนอยูในระดับระดับนอยที่สุด 
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 ฉบับที่ 5 แบบสัมภาษณความคิดเห็นของผูมีสวนเก่ียวของตอผลกระทบของ
โครงการ และปญหาอุปสรรคการดําเนินงานโครงการ 
 ขั้นตอนการสรางเคร่ืองมือ 
 1.  ศึกษาโครงการ เอกสารแนวทางดําเนินงาน งานวิจัยที่เก่ียวของกับโครงการวัฒนธรรม
ไทยสายใยชุมชน เพ่ือกําหนดประเด็นในการตั้งคําถาม 
 2.  เขียนนิยามตามประเด็นการประเมินผลกระทบของโครงการ และเขียนขอคําถามใหตรง
กับนิยามของประเด็นการประเมิน จัดทําเปนแบบสมัภาษณปลายเปด ตั้งคําถามในประเด็นสาํคัญ 
ไดแก ดานการมีสวนรวมของชุมชนในการดําเนินโครงการ  ดานการสงเสริมอาชีพของคนในชมุชน 
ดานผลกระทบ และปญหาอุปสรรคการดําเนินงานโครงการ เพ่ือเปดโอกาสใหผูถกูสัมภาษณไดแสดง
ความคิดเห็นและความรูสึกอยางเต็มที่  
 3.  นําแบบสัมภาษณทีส่รางขึน้ใหอาจารยผูควบคุมปริญญานิพนธ ตรวจสอบความเหมาะสม
ของขอคําถาม ในดานภาษาที่ใช ความครอบคลุมและความสอดคลองตามนิยาม แลวปรับปรุงแกไข
ใหเหมาะสมตามคําแนะนําของอาจารยผูควบคุมปริญญานิพนธ 
 4.  จัดพิมพเปนแบบสัมภาษณความคิดเห็นของผูมีสวนเกี่ยวของกับโครงการตอผลกระทบ
ของโครงการ และปญหาอุปสรรคการดําเนินงานโครงการ ฉบับสมบูรณ มีขอคําถามจํานวน 4 ขอ  
เพ่ือนําไปใชในการเก็บขอมูล  
 
5. การเก็บรวบรวมขอมูล 
 ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล ตามขั้นตอน ดังนี้ 
   1.  ผูวิจัยนัดหมาย วัน เวลา และวธิีการที่จะเก็บรวบรวมขอมูล 
 2.  ผูวิจัยเก็บขอมูลตามวัน เวลา ที่ไดนัดหมาย รายละเอียดดังตาราง 6 
  2.1  การสัมภาษณผูมีหนาที่เก่ียวของกับโครงการ ผูวิจัยดําเนินการสัมภาษณตามวัน 
เวลา ที่ไดนัดหมาย 
  2.2  การเก็บรวบรวมขอมูลกับประชากรและกลุมตัวอยางดวยแบบสอบถามความ
คิดเห็น  
 3.  นําขอมูลที่ไดทั้งหมดมาตรวจสอบความถูกตอง สมบูรณ และนําไปบันทึก วิเคราะห 
และสรุปผล ตามประเด็นการประเมิน 
 



 61 

ตาราง 6  การเก็บรวบรวมขอมูล 
 

ประเด็น 
การประเมิน 

วัน เวลาเก็บ
ขอมูล 

แหลงขอมูล/จํานวน วิธีการเก็บขอมูล 

ดานบริบท 
 
-  ตําบลลําพญา 
-  ตําบลหินมูล 
 

 
 
5 – 10 ม.ค. 55 
7 – 12 ม.ค. 55  

เด็ก เยาวชน และ
ประชาชน  
- จํานวน 370 คน 
- จํานวน 375 คน 

แบบสอบถามความคิดเห็นของ
เด็ก เยาวชน ประชาชนตอ
ความตองการในการพัฒนา
ชุมชน  

ดานปจจัยนําเขา 
 
-  ตําบลลําพญา 
-  ตําบลหินมูล 
 

 
 
13 – 15 ม.ค. 55 
18 – 20 ม.ค. 55 

ผูมีสวนเกี่ยวของกับ
โครงการ 
จํานวน 37 คน 
จํานวน 37 คน 

แบบสอบถามความคิดเห็นของ
ผูมีสวนเกี่ยวของตอความ
เหมาะสมของปจจัยนําเขา 

ดานกระบวนการ 
 

-  ตําบลลําพญา 
-  ตําบลหินมูล 
 

 
 
13 – 15 ม.ค. 55 
18 – 20 ม.ค. 55 

ผูมีสวนเกี่ยวของกับ
โครงการ  
จํานวน 37 คน 
จํานวน 37 คน 
 

แบบสอบถามความคิดเห็นของ
ผูมีสวนเกี่ยวของตอความ
เหมาะสมของกระบวนการ
ดําเนินงาน 

ดานผลผลิต 
 
-  ตําบลลําพญา 
-  ตําบลหินมูล 
 

 
 
5 – 10 ม.ค. 55 
7 – 12 ม.ค. 55 

เด็ก เยาวชน และ
ประชาชน 
จํานวน 370 คน 
จํานวน 375 คน 

แบบสอบถามการรูจัก/รับรู และ
ความพึงพอใจของเด็ก เยาวชน 
และประชาชนตอผลการดําเนิน
กิจกรรม 
 

ดานผลกระทบ
และปญหา
อุปสรรค 
-  ตําบลลําพญา 
-  ตําบลหินมูล 

 
 
 
21 – 25 ม.ค. 55  
26 – 30 ม.ค. 55 

ผูมีสวนเกี่ยวของกับ
โครงการ  
 
จํานวน 13 คน 
จํานวน 13 คน 

แบบสัมภาษณความคิดเห็น
ของผูมีสวนเกีย่วของตอ
ผลกระทบของโครงการ และ
ปญหาอุปสรรคการดําเนินงาน
โครงการ 
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6. การจัดกระทําและวิเคราะหขอมูล 
 ผูวิจัยไดดําเนินการวิเคราะหขอมูลตามขัน้ตอน  ดังนี้ 
 1.  หาความถี่ คาเฉลี่ย คารอยละ และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานคะแนนความคิดเห็นจาก
แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ 
 2.  สรุปขอมูลจากแบบสัมภาษณ เปนความเรียง หาความถี่ 
 3.  สรุปผลและเปรียบเทียบกับเกณฑการประเมินในแตละดาน ดังนี้ 
  3.1 การประเมินดานบริบท  
   คะแนนเฉลี่ยความตองการในการพัฒนาชุมชนรายดานและโดยรวมมากกวาหรือ
เทากับ 8.00 หมายถึง ความตองการในการพัฒนาชุมชนสอดคลองกับวตัถุประสงคโครงการ
วัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนอยูในระดับมาก 
  3.2 การประเมินดานปจจัยนาํเขา 
   คะแนนเฉลี่ยความเหมาะสมของปจจัยนําเขารายดานและโดยรวมมากกวาหรือ
เทากับ 3.50 หมายถึง ปจจัยนําเขามีความเหมาะสมอยูในระดับคอนขางมาก 
  3.3 การประเมินดานกระบวนการดําเนินงาน 
   คะแนนเฉลี่ยความเหมาะสมของกระบวนการดําเนินงานรายดานและโดยรวม
มากกวาหรือเทากับ 3.50 หมายถึง กระบวนการดําเนินงานมีความเหมาะสมอยูในระดับคอนขางมาก 
  3.4 การประเมินดานผลผลติ 
   - จํานวนผูรูจัก/รับรู และเคยเขารวม/ใชประโยชนจากกิจกรรมมากกวาหรือเทากับ
รอยละ 65 หมายถึง มีผูรูจัก/รับรู และเคยเขารวม/ใชประโยชนจากกิจกรรมโครงการวัฒนธรรมไทย
สายใยชุมชนอยูในระดับมาก 
   - คะแนนเฉลีย่ความพึงพอใจมากกวาหรือเทากับ 3.50 หมายถึง ผูเขารวมกิจกรรม
มีความพึงพอใจตอกิจกรรมโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนอยูในระดับมาก 
  3.5 การศึกษาดานผลกระทบ และปญหาอุปสรรค 
   - สรุปเปนความเรียงดานผลกระทบ และปญหาอุปสรรค 
   - หาความถี่ประเด็นดานผลกระทบ และปญหาอุปสรรค 
   - สรุปผลในประเด็นสําคัญ 
 
7. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 1. สถิติที่ใชในการหาคุณภาพเคร่ืองมือ 
  1.1 ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงพินิจ (Face  Validity) โดยหาคาดัชนีความสอดคลอง 
(IOC) ใชสตูร (ลวน สายยศ;  และอังคณา สายยศ. 2539: 249; อางอิงจาก Rovinelli; & Hambleton. 
1977) 
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        IOC   =     

 R  

 
   เม่ือ    IOC  แทน ดัชนีความสอดคลอง 
    R แทน ผลรวมคะแนนจากการพิจารณาของผูเชี่ยวชาญ 
    N  แทน จํานวนผูเชี่ยวชาญ 
 
 2.  สถิติพื้นฐาน และสถิตทิี่ใชในการเปรยีบเทียบกับเกณฑ 
  2.1  หาคะแนนเฉลีย่ (Mean) โดยใชสตูร (ลวน สายยศ และ อังคณา สายยศ. 2538: 73) 
 

        

    X  =  
N
x  

     
   เม่ือ   X    แทน คะแนนเฉลี่ย 
    X    แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
     N      แทน  จํานวนคะแนนทั้งหมด 
 

  2.2  หาคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (Standard Deviation)  โดยใชสูตร (ลวน  สายยศ;  
และอังคณา  สายยศ. 2538: 79) 
      

    S.D. = 
1)N(N

X)(XN 22


   

 

     
   เม่ือ S.D.     แทน  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
    X 2   แทน  ผลรวมทั้งหมดของคะแนนแตละคนยกกําลังสอง 
    (X 2) แทน  ผลรวมของคะแนนทั้งหมดยกกําลังสอง 
    N       แทน  จํานวนขอมูลทั้งหมด 
 

  2.3  หาคารอยละของคะแนน (Percentage) โดยใชสตูร (บญุชม ศรีสะอาด. 2543: 101) 
       

    P   =   
N
f

  x  100 
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   เม่ือ   P    แทน  คารอยละ 
           f     แทน  จํานวนหรือคะแนนที่ตองการแปลงใหเปนรอยละ 
           N   แทน  จํานวนหรือคะแนนทั้งหมด 
 
 



 

บทที่ 4 
ผลการประเมิน 

 
 การประเมินโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน จังหวัดนครปฐม ผูวิจัยไดใชรปูแบบการ
ประเมินแบบซิปป (CIPP Model) ของสตัฟเฟลบีมและคณะ (Stufflebeam & Other. 1971) เปน
กรอบในการประเมินดานบริบท ดานปจจัยนําเขา ดานกระบวนการ และดานผลผลิต รวมทั้ง
การศึกษาผลกระทบและปญหาอุปสรรคการดําเนินงานโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน        
ผลการประเมินสรุปในแตละดานจําแนกตามตําบล  ดังนี้ 
  
 ตอนที่ 1 ดานบริบท (Context Evaluation)   
 ประเมินความสอดคลองของวตัถุประสงคโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนกับความ
ตองการในการพัฒนาชุมชน 
 - คะแนนความตองการในการพัฒนาชุมชนโดยรวม และรายโครงการ 
   
 ตอนที่ 2 ดานปจจยันําเขา (Input Evaluation)  
 ประเมินความเหมาะสมของปจจัยนําเขาของโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนดาน
บุคลากร ดานกิจกรรม ดานงบประมาณ และดานวัสดุอุปกรณ สถานที่  
 - คะแนนเฉลีย่ความเหมาะสมของปจจัยนําเขาโดยรวมและรายดาน  
  
 ตอนที่ 3 ดานกระบวนการ (Process Evaluation) 
 ประเมินความเหมาะสมของกระบวนการดาํเนินงานของโครงการวัฒนธรรมไทยสายใย
ชุมชน ไดแก ดานการวางแผน ดานการจัดกิจกรรม และดานการติดตามประเมินผล  
 - คะแนนเฉลีย่ความเหมาะสมของกระบวนการดําเนินงานโดยรวมและรายดาน  
 
 ตอนที่ 4 ดานผลผลิต (Product Evaluation)  
 ประเมินการรูจัก/รับรู และความพึงพอใจของประชาชนตอผลการดําเนินกิจกรรมใน
โครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน 6 ดาน คือ ดานคลังสมองภูมิปญญาทองถิ่น  ดานการสงเสริม
อาชีพดานศิลปะและวัฒนธรรม  ดานการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม  ดานลานวัฒนธรรม  ดาน
พิพิธภัณฑพ้ืนบาน และดานสารสนเทศและหองสมุดชุมชน   
 - คะแนนรอยละการรับรูเก่ียวกับกิจกรรมในโครงการ  
 - คะแนนเฉลีย่ความพึงพอใจตอผลการดําเนินกิจกรรมในโครงการ  
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 ตอนที่ 5 ดานผลกระทบ (Impact) และปญหาอุปสรรค 
 ศึกษาผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการจัดโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชมุชน  ดานการมีสวน
รวมของชุมชนในการดําเนินโครงการ และ ดานการสงเสริมอาชีพของคนในชุมชน และ ศึกษาปญหา
อุปสรรคการดําเนินงานโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชมุชน   
 - สรุปประเด็นสําคัญของผลกระทบดานการมีสวนรวมของชุมชนในการดําเนินโครงการ
วัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน และ ดานการสงเสริมอาชีพของคนในชุมชน  และสรุปประเด็นสําคัญ
ดานปญหาอุปสรรค  
 
ตอนที่ 1 ดานบริบท (Context Evaluation)   
 ตําบลลําพญา 
 แบบสอบถามดานบริบทและดานผลผลติเก็บขอมูลกับกลุมตัวอยางเด็ก เยาวชน และ
ประชาชน จํานวน 370 คน ไดรับคืนมาและมีความถกูตองสมบูรณ จํานวน 360 ชุด คิดเปนรอยละ 
97.29 นํามาวิเคราะหสรุปผล รายละเอียดดังตาราง 7 
 
ตาราง 7  ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามความคดิเห็นดานบริบทและดานผลผลติตําบลลาํพญา  
 

ตัวแปร จํานวน (n = 360) รอยละ 
เพศ 
      ชาย 

 
170 

 
47.2 

    หญิง 190 52.8 
อายุ 
   นอยกวา 15 ป 

 
2 

 
0.6 

   15 – 20 ป 19 5.3 
   21 – 25 ป 27 7.5 
   26 – 30 ป 46 12.8 
   31 – 35 ป 62 17.2 
   36 – 40 ป 51 14.1 
   41 – 45 ป 80 22.2 
   46 – 50 ป 
   51 ปขึ้นไป 

42 
31 

11.7 
8.6 
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ตาราง 7  (ตอ) 
 

ตัวแปร จํานวน (n = 360) รอยละ 
วุฒิการศึกษา 
   ประถมศึกษา 

 
96 

 
26.7 

   มัธยมศึกษา 130 36.1 
   ปวช./ปวส. 54 18.3 
   ปริญญาตรี 66 2’2 
   สูงกวาปริญญาตรี 8 1.7 
   อ่ืนๆ  6 0.2 
อาชีพ 
   ขาราชการ 

 
11 

 
3.1 

   พนักงานของรัฐ/รฐัวิสาหกิจ 9 2.5 
   พนักงานหนวยงานเอกชน 41 11.4 
   ธุรกิจสวนตวั/คาขาย 61 16.9 
   นักเรียน/นักศึกษา 9 2.5 
   เกษตรกร 201 55.8 
   รับจาง/อ่ืน ๆ  28 7.8 

 
 จากตาราง 7 พบวา  ผูตอบแบบสอบถามความคิดเห็นดานบริบทและดานผลผลติตําบลลํา
พญา จํานวน 360 คน จําแนกตามเพศ แบงเปนชาย จํานวน 170 คน คิดเปนรอยละ 47.2  และ 
หญิง จํานวน 190 คน คิดเปนรอยละ 52.8  จําแนกตามอายุ 3 ลําดับแรก อยูในชวงอายุ 41 – 45 ป  
จํานวน 80 คน คิดเปนรอยละ 22.2  อายุ 31 – 35 ป จํานวน 62 คน  คิดเปนรอยละ 17.2  และ 
อาย ุ36 – 40 ป จํานวน  51 คน  คิดเปนรอยละ 14.1 จําแนกตามวุฒิการศึกษา 3 ลําดับแรก มี
การศึกษาอยูในระดับมัธยมศึกษา จํานวน 130 คน คิดเปนรอยละ 36.1 ประถมศึกษา จํานวน 96 
คน คิดเปนรอยละ 26.7 และ ปริญญาตรี จํานวน 66 คน คิดเปนรอยละ 18.3  จําแนกตามอาชีพ 3 
ลําดับแรก ประกอบอาชีพเกษตรกร จํานวน 201 คน คิดเปนรอยละ 55.8  ธุรกิจสวนตวั/คาขาย 
จํานวน 61 คน คิดเปนรอยละ 16.9 และ พนักงานหนวยงานเอกชน จํานวน 41 คน คิดเปนรอยละ 
11.4  ตามลําดับ 
 
 ผลจากการสอบถามความคดิเห็นของประชาชนในพื้นที ่ดานความตองการในการพัฒนา
ชุมชนตามประเด็นวัตถุประสงคโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนตําบลลําพญา  รายละเอียดดัง
ตาราง 8 
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ตาราง 8  ความตองการในการพัฒนาชุมชนตําบลลําพญา   
 
                       คําถาม X  แปลผล 
 1. ดานการเสริมสรางแหลงการเรียนรูและการถายทอด 
ภูมิปญญาทองถ่ิน 
   1.1 พิพิธภัณฑทองถิ่น 

 
 

8.71 

 
 

มาก 
   1.2 ศาลาอานหนังสือประชาชน/ที่อานหนังสือประจําหมูบาน 8.82 มาก 
   1.3 หองสมุด/แหลงขอมูลสารสนเทศ 8.82 มาก 
   1.4 ลานวฒันธรรม 8.77 มาก 
   1.5 ศูนยการเรียนรู 8.80 มาก 
รวมเฉลี่ย 8.78 มาก 
2. ดานการเสริมสรางความเขมแข็งของชมุชน 
    2.1 คุณธรรมจริยธรรม 

 
8.88 

 
มาก 

    2.2 จิตสํานึกรักษและความภาคภูมิใจในทองถิ่น 8.85 มาก 
รวมเฉลี่ย 8.86 มาก 
3. ดานการพัฒนาศักยภาพทุนทางสงัคมที่มีรากฐานมาจาก
วัฒนธรรมทองถ่ิน 
   3.1 ตลาดชมุชน 

 
 

8.84 

 
 

มาก 
   3.2 อาชีพจากภูมิปญญาทองถิ่น 
   3.3 ผลิตภัณฑชุมชน/สินคาโอท็อป 
รวมเฉลี่ย 

8.84 
8.83 
8.83 

มาก 
มาก 
มาก 

4. ดานการมีสวนรวมในงานดานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
   4.1 รวมคิด/รวมวางแผน 

 
8.80 

 
มาก 

   4.2 รวมดําเนินงาน 8.78 มาก 
   4.3 รวมตดิตามผล 8.79 มาก 

รวมเฉลีย่ 8.78 มาก 
รวมเฉลีย่ทั้งหมด 8.81 มาก 

  
 จากตาราง 8 พบวา ประชาชนมีความตองการในการพัฒนาชุมชนสอดคลองกับ
วัตถุประสงคของโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนตําบลลําพญา โดยรวมอยูในระดับมาก มี
คะแนนเฉลี่ยเทากับ 8.81 สูงกวาเกณฑ (มีคะแนนเฉลีย่มากกวาหรือเทากับ 8.00)  
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 เม่ือจําแนกเปนรายดาน พบวา ประชาชนมีความตองการในการพัฒนาชุมชนสอดคลองกับ
วัตถุประสงคของโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนอยูในระดับมากทุกดาน ไดแก  ดานการ
เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน  ดานการพัฒนาศักยภาพทุนทางสังคมที่มีรากฐานมาจาก
วัฒนธรรมทองถิ่น  ดานการเสริมสรางแหลงการเรียนรูและการถายทอดภูมิปญญาทองถิ่น และ ดาน
การมีสวนรวมในงานดานศาสนา ศลิปะและวัฒนธรรม มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 8.86, 8.83,  8.78 และ 
8.78 ตามลาํดับ 
 เม่ือจําแนกเปนรายกิจกรรม พบวา กิจกรรมที่ประชาชนมีความตองการในการพัฒนา
ชุมชนสอดคลองกับวัตถปุระสงคของโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชมุชน 3 ลําดับแรก ไดแก 
คุณธรรมจริยธรรม  จิตสํานึกรักษและความภาคภูมิใจในทองถิ่น  ตลาดชุมชน  และอาชีพจาก
ภูมิปญญาทองถิ่น เปนกิจกรรมที่ประชาชนมีความตองการในการพัฒนาชุมชนสอดคลองกับ
วัตถุประสงคของโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนอยูในระดับมาก  มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 8.88 , 
8.85, 8.84 และ 8.84 ตามลําดับ  
  

 ตําบลหินมูล  
 แบบสอบถามดานบริบทและดานผลผลติเก็บขอมูลกับกลุมตัวอยางเด็ก เยาวชน และ
ประชาชน จํานวน 375 คน ไดรับคืนมาและมีความถกูตองสมบูรณ จํานวน 365 คิดเปนรอยละ 
97.33  นํามาวิเคราะหสรปุผล รายละเอียดดังตาราง 9  
 
ตาราง 9  ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามความคดิเห็นดานบริบทและดานผลผลติตําบลหินมูล 
 

ตัวแปร จํานวน (n = 365) รอยละ 
เพศ 
   ชาย 

 
166 

 
45.5 

   หญิง 199 54.5 
อายุ 
   นอยกวา 15 ป 

 
9 

 
2.5 

   15 – 20 ป 31 8.5 
   21 – 25 ป 28 7.7 
   26 – 30 ป 37 10.1 
   31 – 35 ป 65 17.8 
   36 – 40 ป 42 11.5 
   41 – 45 ป 59 16.2 
   46 – 50 ป 50 13.7 
   51 ปขึ้นไป 44 12.0 
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ตาราง 9  (ตอ) 
 

ตัวแปร จํานวน (n = 365) รอยละ 
วุฒิการศึกษา 
   ประถมศึกษา 

 
83 

 
22.7 

   มัธยมศึกษา 129 35.3 
   ปวช./ปวส. 63 17.3 
   ปริญญาตรี 55 15.1 
   สูงกวาปริญญาตรี 7 1.9 
   อ่ืนๆ  28 7.7 
อาชีพ 
   ขาราชการ 

 
18 

 
4.9 

   พนักงานของรัฐ/รฐัวิสาหกิจ 15 4.1 
   พนักงานหนวยงานเอกชน 35 9.6 
   ธุรกิจสวนตวั/คาขาย 70 19.2 
   นักเรียน/นักศึกษา 31 8.5 
   เกษตรกร 175 47.9 
   รับจาง/อ่ืน ๆ  21 5.8 
 
 จากตาราง 9 พบวา  ผูตอบแบบสอบถามความคิดเห็นดานบริบทและดานผลผลติตําบล
หินมูล จํานวน 365 คน จําแนกตามเพศ แบงเปนชาย จํานวน 166 คน คิดเปนรอยละ 45.5 และ 
หญิง จํานวน 199 คน คิดเปนรอยละ 54.5  จําแนกตามอายุ 3 ลําดับแรก อยูในชวงอายุ 31 – 35 ป  
จํานวน 65 คน คิดเปนรอยละ 17.8  อายุ 41 – 45 ป จํานวน 59 คน  คิดเปนรอยละ 16.2 และ อาย ุ
46 – 50 ป จํานวน 50 คน  คิดเปนรอยละ 13.7 จําแนกตามวุฒิการศึกษา 3 ลําดับแรก มีการศึกษา
อยูในระดับมัธยมศึกษา จํานวน 129 คน คิดเปนรอยละ 35.3  ประถมศึกษา จํานวน 83 คน คิดเปน
รอยละ 22.7 และ ปวส./ปวช. จํานวน 63 คน คิดเปนรอยละ 17.3 จําแนกตามอาชีพ 3 ลําดับแรก 
ประกอบอาชพีเกษตรกร จํานวน 175 คน คิดเปนรอยละ 47.9  ธุรกิจสวนตวั/คาขาย จํานวน 70 คน 
คิดเปนรอยละ 19.2 และ พนักงานหนวยงานเอกชน จํานวน 35 คน คิดเปนรอยละ 9.6 ตามลําดับ 
 
 ผลจากการสอบถามความคดิเห็นของประชาชนในพื้นที ่ดานความตองการในการพัฒนา
ชุมชนตามประเด็นวัตถุประสงคโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนตําบลหินมูล  รายละเอียดดัง
ตาราง 10 
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ตาราง 10  ความตองการในการพัฒนาชุมชนตําบลหินมูล 
 
                      คําถาม X  แปลผล 
1. ดานการเสริมสรางแหลงการเรียนรูและการถายทอด 
ภูมิปญญาทองถ่ิน 
1.1 พิพิธภัณฑทองถิ่น 

 
 

7.90 

 
 
คอนขางมาก 

1.2 ศาลาอานหนังสือประชาชน/ที่อานหนังสือประจําหมูบาน 8.09 มาก 
1.3 หองสมุด/แหลงขอมูลสารสนเทศ 7.85 คอนขางมาก 
1.4 ลานวัฒนธรรม 7.95 คอนขางมาก 
1.5 ศูนยการเรียนรู 7.99 คอนขางมาก 
รวมเฉลี่ย 7.95 คอนขางมาก 
2. ดานการเสริมสรางความเขมแข็งของชมุชน 
2.1 คุณธรรมจริยธรรม 

 
7.83 

 
คอนขางมาก 

2.2 จิตสํานึกรักษและความภาคภูมิใจในทองถิ่น 7.82 คอนขางมาก 
รวมเฉลี่ย 7.82 คอนขางมาก 
3. ดานการพัฒนาศักยภาพทุนทางสงัคมที่มีรากฐานมาจาก
วัฒนธรรมทองถ่ิน 
3.1 ตลาดชุมชน 

 
 

7.84 

 
 

คอนขางมาก 
3.2 อาชีพจากภูมิปญญาทองถิ่น 8.03 มาก 
3.3 ผลิตภัณฑชุมชน/สินคาโอท็อป 7.88 คอนขางมาก 
รวมเฉลี่ย 7.91 คอนขางมาก 
4. ดานการมีสวนรวมในงานดานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
4.1 รวมคิด/รวมวางแผน 

 
7.82 

 
คอนขางมาก 

4.2 รวมดําเนินงาน 7.79 คอนขางมาก 
4.3 รวมติดตามผล 7.62 คอนขางมาก 

รวมเฉลีย่ 7.74 คอนขางมาก 
รวมเฉลีย่ทั้งหมด 7.87 คอนขางมาก 
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จากตาราง10 พบวา ประชาชนมีความตองการในการพัฒนาชุมชนสอดคลองกับวตัถุประสงค
ของโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนตําบลหินมูล โดยรวมอยูในระดับคอนขางมาก มีคะแนนเฉลี่ย
เทากับ 7.87 ต่ํากวาเกณฑ (คะแนนเฉลีย่มากกวาหรือเทากับ 8.00)  
 เม่ือจําแนกเปนรายดาน พบวา ประชาชนมีความตองการในการพัฒนาชุมชนสอดคลองกับ
วัตถุประสงคของโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนอยูในระดับคอนขางมากทุกดาน ไดแก  ดาน
การเสริมสรางแหลงการเรียนรูและการถายทอดภูมิปญญาทองถิ่น  ดานการพัฒนาศักยภาพทนุทาง
สังคมที่มีรากฐานมาจากวฒันธรรมทองถิ่น  ดานการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน และ ดาน
การมีสวนรวมในงานดานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 7.95 , 7.91 , 7.82 
และ 7.74 ตามลําดับ 
 เม่ือจําแนกเปนรายกิจกรรม พบวา กิจกรรมที่ประชาชนมีความตองการในการพัฒนา
ชุมชนสอดคลองกับวัตถปุระสงคของโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชมุชน 3 ลําดับแรก ไดแก ศาลา
อานหนังสือประชาชน/ที่อานหนังสือประจําหมูบาน  อาชีพจากภูมิปญญาทองถิ่น  และ ศูนยการ
เรียนรู  เปนกิจกรรมที่ประชาชนมีความตองการในการพัฒนาชุมชนสอดคลองกับวตัถุประสงคของ
โครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนอยูในระดับมาก และคอนขางมาก มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 8.09 , 
8.03 และ 7.99  ตามลําดับ 
 

ตอนที่ 2 ดานปจจัยนําเขา (Input Evaluation)  
 ตําบลลําพญา 
 แบบสอบถามดานปจจัยนําเขาเก็บขอมูลกับกลุมตวัอยางผูเก่ียวของกับโครงการ จํานวน 
32 คน ไดรับคืนมาและมีความถูกตองสมบูรณ จํานวน 30 ชุด คิดเปนรอยละ 93.75 นํามาวิเคราะห
สรุปผล รายละเอียดดังตาราง 11 
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ตาราง 11 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามความคดิเห็นดานปจจัยนําเขา และดานกระบวนการ   
      ตําบลลําพญา 
 
        ตัวแปร จํานวน (n = 30) รอยละ 

เพศ 
   ชาย 

 
15 

 
50.0 

   หญิง 15 50.0 
อายุ  
   21 – 25 ป 

 
1 

 
3.3 

   26 – 30 ป 1 3.3 
   31 – 35 ป 4 13.3 
   36 – 40 ป 5 16.7 
   41 – 45 ป 9 30.0 
   46 – 50 ป 6 20.0 
   51 ปขึ้นไป 4 13.3 
วุฒิการศึกษา 
   ประถมศึกษา 

 
1 

 
3.3 

   มัธยมศึกษา 6 20.0 
   ปวช./ปวส. 2 6.7 
   ปริญญาตรี 18 60.0 
   สูงกวาปริญญาตรี 3 10.0 
อาชีพ 
   ขาราชการ 

 
10 

 
33.3 

   พนักงานของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ 9 30.0 
   พนักงานหนวยงานเอกชน 3 10.0 
   ธุรกิจสวนตวั/คาขาย 3 10.0 
   เกษตรกร 5 16.7 
ความเก่ียวของกับโครงการ 
   บุคลากรของสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด 

 
5 

 
16.7 

   คณะกรรมการโครงการ 17 56.6 
   บุคลากรของหนวยงานอ่ืนและผูนําชุมชน 8 26.7 
 



 

 

74 

 จากตาราง 11 พบวา  ผูมีสวนเกี่ยวของกับโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน ตําบล
ลําพญา ตอบแบบสอบถามความคิดเห็นดานปจจัยนําเขา และดานกระบวนการ จํานวน 30 คน  
จําแนกตามเพศแบงเปนชาย จํานวน 15 คน คิดเปนรอยละ 50 และ หญิง จํานวน 15 คน คิดเปน
รอยละ 50  จําแนกตามอายุ 3 ลําดับแรก อยูในชวงอายุ 41 – 45 ป  จํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 
30.0  อายุ 46 – 50 ป จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 20 และอายุ 36 – 40 ป จํานวน 5 คน  คิดเปน
รอยละ16.7  จําแนกตามวฒิุการศึกษา 3 ลําดับแรก มีการศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี จํานวน 18 
คน คิดเปนรอยละ 60  มัธยมศึกษา จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 20 และ สูงกวาปริญญาตรี จํานวน 
3 คน คิดเปนรอยละ10 จําแนกตามอาชีพ 3 ลําดับแรก เปนขาราชการ จํานวน 10 คน คิดเปนรอย
ละ 33.3  นักงานของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ จํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 30 และ เกษตรกร จํานวน 5 คน 
คิดเปนรอยละ 16.7 จําแนกตามความเกี่ยวของกับโครงการ สวนใหญเปนคณะกรรมการโครงการ 
จํานวน 17 คน คิดเปนรอยละ 56.6 บุคลากรของหนวยงานอ่ืนและผูนําชุมชน จํานวน 7 คน คิดเปน
รอยละ 26.7 และ บุคลากรของสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด จํานวน 5 คน  คิดเปนรอยละ 16.7 
ตามลําดับ 
 
 ผลการตอบแบบแบบสอบถามความคิดเห็นของผูมีสวนเกี่ยวของตอความเหมาะสมของ
ปจจัยนําเขาของโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนตําบลลําพญา  รายละเอียดดังตาราง 12 
 
ตาราง 12 ความเหมาะสมของปจจัยนําเขาตําบลลําพญา 
 
                      ประเด็น X  SD แปลผล 
1. ดานบุคลากร      
1.1 บุคลากรของโครงการมีจํานวนเพียงพอ 3.67 .66 คอนขางมาก 
1.2 บุคลากรของโครงการมีความรูความสามารถ
เหมาะสม 

3.53 .73 คอนขางมาก 

1.3 บุคลากรของโครงการมีความเสียสละ 3.53 .62 คอนขางมาก 
1.4 บุคลากรของโครงการมีหนาที่รับผิดชอบที่ชัดเจน 3.57 .56 คอนขางมาก 
1.5 บุคลากรของโครงการทํางานเปนทมี 3.30 .65 ปานกลาง 

รวมเฉลี่ย 3.52 .51 คอนขางมาก 
2. ดานกิจกรรม    
2.1 กิจกรรมตามโครงการสอดคลองกับวัตถุประสงค
ของโครงการ 

3.63 .61 คอนขางมาก 

2.2 กิจกรรมตามโครงการมีประโยชนตอชมุชนโดยรวม 3.70 .83 คอนขางมาก 
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ตาราง 12 (ตอ) 
 
                      ประเด็น X  SD แปลผล 

2.3 กิจกรรมตามโครงการเกิดขึ้นจากความตองการ
ของประชาชน 

3.20 .76 ปานกลาง 

2.4 กิจกรรมตามโครงการมีความหลากหลาย  3.60 .93 คอนขางมาก 
2.5 ระยะเวลาการจัดกิจกรรมตามโครงการมีความ
เหมาะสม 

3.13 .68 ปานกลาง 

รวมเฉลี่ย 3.43 .61 ปานกลาง 
3. ดานงบประมาณ    
3.1 งบประมาณที่ไดรับจัดสรรเพียงพอตอการ
ดําเนินงาน 

3.13 .97 ปานกลาง 

3.2 ไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากหนวยงานอ่ืนๆ 3.60 .81 คอนขางมาก 
3.3 มีการวางแผนการใชจายงบประมาณอยางเหมาะสม 3.17 .79 ปานกลาง 
3.4 การจัดทําเอกสาร หลักฐานในการใชจาย
งบประมาณถกูตอง ตรวจสอบได 

3.57 .56 คอนขางมาก 

3.5 การรายงานการใชจายงบประมาณตอผูมีสวน
เก่ียวของตามระยะเวลาที่กําหนด 

3.20 .76 ปานกลาง 

รวมเฉลี่ย 3.33 .65 ปานกลาง 
4. ดานวัสดุอุปกรณ สถานที่    
4.1 วัสดุอุปกรณเพียงพอกับการดําเนินงาน 3.37 .89 ปานกลาง 
4.2 วัสดุอุปกรณมีความเหมาะสมกับการจัดกิจกรรม
ตามโครงการ/อยูในสภาพดี 

3.43 .56 ปานกลาง 

4.3 สถานที่เพียงพอกับการดําเนินงาน 3.60 .85 คอนขางมาก 
4.4 สถานที่มีความสะอาด เปนระเบยีบ เรียบรอย 3.50 .90 คอนขางมาก 
4.5 ไดรับการสนับสนุน วัสดุอุปกรณ สถานที่จาก
บุคคล/หนวยงานอ่ืน 

3.67 .80 คอนขางมาก 

รวมเฉลี่ย 3.51 .69 คอนขางมาก 
รวมเฉลี่ยทั้งหมด 3.45 .54 ปานกลาง 

 
 จากตาราง 12 พบวา ความเหมาะสมของปจจัยนําเขาตาํบลลําพญา โดยรวมอยูในระดับ
ปานกลาง มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.45  ต่ํากวาเกณฑ (คะแนนเฉลี่ยมากกวาหรือเทากับ 3.50)  
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 เม่ือจําแนกเปนรายดาน พบวา ความเหมาะสมของปจจัยนําเขาดานที่อยูในระดับคอนขาง 
มาก ไดแก ดานบุคลากร และดานวัสดุอุปกรณ สถานที่ มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.52 และ 3.51 และ 
ดานที่อยูในระดับปานกลาง ไดแก ดานกิจกรรม และ ดานงบประมาณ มีคะแนนเฉลีย่เทากับ 3.43 และ 
3.33 ตามลําดับ 
 เม่ือจําแนกเปนรายขอ พบวา ปจจัยนําเขาที่มีความเหมาะสม 3 ลําดับแรก ไดแก กิจกรรม
ตามโครงการมีประโยชนตอชุมชนโดยรวม  บุคลากรของโครงการมีจํานวนเพียงพอ และ กิจกรรม
ตามโครงการสอดคลองกับวัตถุประสงคของโครงการ  เปนปจจัยนําเขาที่มีความเหมาะสมอยูใน
ระดับคอนขางมาก มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.70 , 3.67 และ 3.63  ตามลําดับ 
 
 ตําบลหินมูล 
 แบบสอบถามดานปจจัยนําเขา เก็บขอมูลกับกลุมตวัอยางผูเก่ียวของกับโครงการ   
วัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน  จํานวน 32 คน ไดรับคืนมาและมีความถูกตองสมบรูณ จํานวนทั้งหมด 
26 ชุด คิดเปนรอยละ 81.25 นํามาวิเคราะหสรุปผล รายละเอียดดังตาราง 13 
 
ตาราง 13  ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามความคิดเห็นดานปจจัยนาํเขา และดานกระบวนการ   
      ตําบลหินมูล 
 

ตัวแปร จํานวน (n = 26) รอยละ 

เพศ 
   ชาย 

 
12 

 
46.2 

   หญิง 14 53.8 
อายุ  
   21 – 25 ป 

 
2 

 
7.7 

   26 – 30 ป 2 7.7 
   31 – 35 ป 3 11.5 
   36 – 40 ป 4 15.4 
   41 – 45 ป 5 19.2 
   46 – 50 ป 6 23.1 
   51 ปขึ้นไป 4 15.4 
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ตาราง 13  (ตอ) 
 

ตัวแปร จํานวน (n = 26) รอยละ 

วุฒิการศึกษา 
   ประถมศึกษา 

 
0 

 
0.0 

   มัธยมศึกษา 4 15.4 
   ปวช./ปวส. 3 11.5 
   ปริญญาตรี 15 57.7 
   สูงกวาปริญญาตรี 4 15.4 
อาชีพ 
   ขาราชการ 

 
9 

 
34.6 

   พนักงานของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ 8 30.8 
   พนักงานหนวยงานเอกชน 2 7.7 
   ธุรกิจสวนตวั/คาขาย 5 19.2 
   เกษตรกร 2 7.7 
ความเก่ียวของกับโครงการ 
   บุคลากรของสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด 

 
5 

 
19.2 

   คณะกรรมการโครงการ 16 61.6 
   บุคลากรของหนวยงานอ่ืนและผูนําชุมชน 5 19.2 
 
 จากตาราง 13 พบวา  ผูมีสวนเกี่ยวของกบัโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนตําบลหินมูล 
ตอบแบบสอบถามความคิดเห็นดานปจจัยนําเขา มีจํานวน 26 คน แบงเปนชาย จํานวน 12 คน คิดเปน
รอยละ 46.2 และ หญิง จํานวน 14 คน คิดเปนรอยละ 53.8  จําแนกตามอายุ 3 ลําดับแรก อยูในชวง
อายุ 46 – 50 ป  จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 23.1 อายุ 41 – 45 ป จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 19.2 
และ อายุ 36 – 40 ป, 51 ปขึ้นไป จํานวนละ 4 คน  คิดเปนรอยละ 15.4  จําแนกตามวุฒิการศึกษา 3 
ลําดับแรก มีการศึกษาอยูในระดับ ปริญญาตรี จํานวน 15 คน คิดเปนรอยละ 57.7  สูงกวาปริญญาตรี
,มัธยมศึกษา จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 15.4 และปวช./ปวส. จํานวน 3 คน คดิเปนรอยละ 11.5  
จําแนกตามอาชีพ 3 ลําดับแรก เปนขาราชการ จํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 34.6  พนักงานของรัฐ/
รัฐวิสาหกิจ จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 30.8 และ ธุรกิจสวนตวั/คาขาย จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 
19.2  จําแนกตามความเกี่ยวของกับโครงการสวนใหญเปนคณะกรรมการโครงการ จํานวน 16 คน คิด
เปนรอยละ 61.6 บุคลากรของสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด และ บุคลากรของหนวยงานอ่ืนและผูนํา
ชุมชน จํานวนละ 5 คน คดิเปนรอยละ 19.2  ตามลําดับ 
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 ผลการตอบแบบแบบสอบถามความคิดเห็นของผูมีสวนเกี่ยวของตอความเหมาะสมของ
ปจจัยนําเขาของโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนตําบลหินมูล รายละเอียดดังตาราง 14 
 
ตาราง 14  ความเหมาะสมของปจจัยนําเขาตําบลหินมูล 
 

ประเด็น X  SD แปลผล 
1. ดานบุคลากร      
1.1 บุคลากรของโครงการมีจํานวนเพียงพอ 3.08 .62 ปานกลาง 
1.2 บุคลากรของโครงการมีความรูความสามารถ
เหมาะสม 

3.62 .49 คอนขางมาก 

1.3 บุคลากรของโครงการมีความเสียสละ 3.77 .76 คอนขางมาก 
1.4 บุคลากรของโครงการมีหนาที่รับผิดชอบที่ชัดเจน 3.23 .58 ปานกลาง 
1.5 บุคลากรของโครงการทํางานเปนทมี 3.12 .58 ปานกลาง 

รวมเฉลี่ย 3.36 .38 ปานกลาง 
2. ดานกิจกรรม    
2.1 กิจกรรมตามโครงการสอดคลองกับวัตถุประสงค
ของโครงการ 

3.62 .57 คอนขางมาก 

2.2 กิจกรรมตามโครงการมีประโยชนตอชมุชนโดยรวม 3.58 .70 คอนขางมาก 
2.3 กิจกรรมตามโครงการเกิดขึ้นจากความตองการ
ของประชาชน 

2.77 .51 ปานกลาง 

2.4 กิจกรรมตามโครงการมีความหลากหลาย  3.35 .68 ปานกลาง 
2.5 ระยะเวลาการจัดกิจกรรมตามโครงการมีความ
เหมาะสม 

2.85 .46 ปานกลาง 

รวมเฉลี่ย 3.23 .36 ปานกลาง 
3. ดานงบประมาณ    
3.1 งบประมาณที่ไดรับจัดสรรเพียงพอตอการ
ดําเนินงาน 

2.27 .60 คอนขาง
นอย 

3.2 ไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากหนวยงานอ่ืนๆ 2.62 .80 ปานกลาง 
3.3 มีการวางแผนการใชจายงบประมาณอยาง
เหมาะสม 

2.92 .68 ปานกลาง 

3.4 การจัดทําเอกสาร หลักฐานในการใชจาย
งบประมาณถกูตอง ตรวจสอบได 

3.54 .58 คอนขางมาก 
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ตาราง 14  (ตอ) 
 

ประเด็น X  SD แปลผล 
3.5 การรายงานการใชจายงบประมาณตอผูมีสวน
เก่ียวของตามระยะเวลาที่กําหนด 

3.15 .54 ปานกลาง 

รวมเฉลี่ย 2.90 .47 ปานกลาง 
4. ดานวัสดุอุปกรณ สถานที่    
4.1 วัสดุอุปกรณเพียงพอกับการดําเนินงาน 2.88 .58 ปานกลาง 
4.2 วัสดุอุปกรณมีความเหมาะสมกับการจัดกิจกรรม
ตามโครงการ/อยูในสภาพดี 

3.04 .44 ปานกลาง 

4.3 สถานที่เพียงพอกับการดําเนินงาน 3.19 .49 ปานกลาง 
4.4 สถานที่มีความสะอาด เปนระเบยีบ เรียบรอย 3.12 .51 ปานกลาง 
4.5 ไดรับการสนับสนุน วัสดุอุปกรณ สถานที่จาก
บุคคล/หนวยงานอ่ืน 

3.19 .56 ปานกลาง 

รวมเฉลี่ย 3.08 .42 ปานกลาง 
รวมเฉลี่ยทั้งหมด 3.14 .29 ปานกลาง 

 
 ตาราง 14  พบวา ความเหมาะสมของปจจัยนําเขาตําบลหินมูล โดยรวมอยูในระดับปาน
กลาง มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.14 ต่ํากวาเกณฑ  (คะแนนเฉลี่ยมากกวาหรือเทากับ 3.50)   
 เม่ือจําแนกเปนรายดาน พบวา ความเหมาะสมของปจจัยนําเขาอยูในระดับปานกลางทุก
ดาน ไดแก  ดานบุคลากร  ดานกิจกรรม  ดานวัสดุอุปกรณ สถานที่ และ ดานงบประมาณ  มี
คะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.36 , 3.23 , 3.08 และ 2.90  ตามลําดับ   
 เม่ือจําแนกเปนรายขอ พบวา ปจจัยนําเขาที่มีความเหมาะสม 3 ลําดับแรก ไดแก บุคลากร
ของโครงการมีความเสียสละ  บุคลากรของโครงการมีความรูความสามารถ กิจกรรมตามโครงการ
สอดคลองกับวัตถุประสงคของโครงการ และ กิจกรรมตามโครงการมีประโยชนตอชุมชนโดยรวม  
เปนปจจัยนําเขาที่มีความเหมาะสมอยูในระดับคอนขางมาก มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.77 , 3.62 , 
3.62  และ 3.58 ตามลําดับ 
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ตอนที่ 3 ดานกระบวนการ (Process Evaluation) 
 ตําบลลําพญา 
 ผลการตอบแบบสอบถามความคิดเห็นของผูมีสวนเกี่ยวของตอความเหมาะสมดาน
กระบวนการของโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน ตําบลลําพญา รายละเอียดดังตาราง 15  ทั้งน้ี
จํานวนผูตอบแบบสอบถามรายละเอียดดังตาราง 15 
 
ตาราง 15  ความเหมาะสมของกระบวนการดําเนินงานตําบลลําพญา 
 

ประเด็น X  SD แปลผล 
1. ดานการวางแผน     
1.1 มีการศึกษานโยบายของกรมสงเสริมวัฒนธรรม
กอนการวางแผน 

3.60 .72 คอนขางมาก 

1.2 มีการศึกษาความตองการของชุมชนกอนการ
วางแผน 

3.53 .90 คอนขางมาก 

1.3 ผูมีสวนเกี่ยวของไดเขามามีสวนรวมในการจัดทํา
แผนการดําเนินงาน 

3.23 .67 ปานกลาง 

1.4 จัดทําแผนการดําเนินงานระยะสั้น ระยะปาน
กลาง และระยะยาวไวอยางชัดเจน 

2.67 .54 ปานกลาง 

1.5 นําเสนอแผนการดําเนินงานแกผูมีสวนเกี่ยวของ 3.13 .68 ปานกลาง 
รวมเฉลี่ย 3.23 .55 ปานกลาง 

2. ดานการจัดกิจกรรม    
2.1 กําหนดคณะทํางานดําเนินการจัดกิจกรรมในแต
ละโครงการอยางชัดเจน 

3.53 .81 คอนขางมาก 

2.2 จัดกิจกรรมไดตามชวงเวลาที่กําหนด 3.23 .62 ปานกลาง 
2.3 มีการปรับเปลี่ยนกิจกรรมใหเขากับสถานการณ
ในปจจุบัน 

3.30 .80 ปานกลาง 

2.4 กิจกรรมบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายที่กําหนด   3.10 .96 ปานกลาง 
2.5 การขยายผลการดําเนินกิจกรรมไปยังกลุม 
เปาหมาย/พ้ืนที่อ่ืนๆ 

2.40 .62 คอนขางนอย 

รวมเฉลี่ย 3.12 .55 ปานกลาง 
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ตาราง 15  (ตอ) 
 

ประเด็น X  SD แปลผล 
3. ดานการติดตามประเมินผล    
3.1 กําหนดคณะทํางานในการติดตามประเมินผล
โครงการไวอยางชัดเจน 

3.13 .68 ปานกลาง 

3.2 การติดตามประเมินผลเปนไปตามระยะเวลาที่
กําหนด 

3.07 .64 ปานกลาง 

3.3 การติดตามประเมินผลเปนไปอยางมีระบบ 3.70 .71 คอนขางมาก 
3.4 จัดทํารายงานสรุปผลการติดตามประเมินผลและ
รายงานตอผูมีสวนเกี่ยวของ 

3.47 .68 ปานกลาง 

3.5 นําผลของการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนา
โครงการ 

3.10 .71 ปานกลาง 

รวมเฉลี่ย 3.19 .58 ปานกลาง 
รวมเฉลี่ยทั้งหมด 3.18 .52 ปานกลาง 

 
 จากตาราง 15 พบวา ความเหมาะสมของกระบวนการดาํเนินงานตําบลลําพญา โดยรวม
อยูในระดับปานกลาง มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.18 ต่ํากวาเกณฑ (คะแนนเฉลี่ยมากกวาหรือเทากับ 
3.50)  
  เม่ือจําแนกเปนรายดาน พบวา ความเหมาะสมของกระบวนการดําเนินงานดานอยูในระดับ
ปานกลางทุกดาน ไดแก  ดานการวางแผน  ดานการติดตามประเมินผล  และ ดานการจัดกิจกรรม  
มีคะแนนเฉลีย่เทากับ 3.23 , 3.19 และ 3.12  ตามลําดับ   
 เม่ือจําแนกเปนรายขอ พบวา กระบวนการดําเนินงานที่มีความเหมาะสม 3 ลําดับแรก 
ไดแก การติดตามประเมินผลเปนไปอยางมีระบบ มีการศึกษานโยบายของกรมสงเสริมวัฒนธรรม
กอนการวางแผน  กําหนดคณะทํางานดําเนินการจัดกิจกรรมในแตละโครงอยางชัดเจน และ มี
การศึกษาความตองการของชุมชนกอนการวางแผน  เปนกระบวนการดําเนินงานที่มีความเหมาะสม
อยูในระดับคอนขางมาก มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.70 , 3.60, 3.53 และ 3.53  ตามลําดับ 
 
 ตําบลหินมูล 
 ผลการตอบแบบแบบสอบถามความคิดเห็นของผูมีสวนเกี่ยวของตอความเหมาะสมดาน
กระบวนการของโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน ตําบลลําพญา รายละเอียดดังตาราง 16  ทั้งน้ี
จํานวนผูตอบแบบสอบถามรายละเอียดดังตาราง 13 
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ตาราง 16  ความเหมาะสมของกระบวนการดําเนินงานตําบลหินมูล 
 

ประเด็น X  SD แปลผล 

1. ดานการวางแผน     
1.1 มีการศึกษานโยบายของกรมสงเสริมวัฒนธรรม
กอนการวางแผน 

3.65 .48 คอนขางมาก 

1.2 มีการศึกษาความตองการของชุมชนกอนการ
วางแผน 

3.42 .57 ปานกลาง 

1.3 ผูมีสวนเกี่ยวของไดเขามามีสวนรวมในการจัดทํา
แผนการดําเนินงาน 

3.23 .58 ปานกลาง 

1.4 จัดทําแผนการดําเนินงานระยะสั้น ระยะปาน
กลาง และระยะยาวไวอยางชัดเจน 

2.77 .51 ปานกลาง 

1.5 นําเสนอแผนการดําเนินงานแกผูมีสวนเกี่ยวของ 3.15 .46 ปานกลาง 
รวมเฉลี่ย 3.24 .36 ปานกลาง 

2. ดานการจัดกิจกรรม    
2.1 กําหนดคณะทํางานดําเนินการจัดกิจกรรมในแต
ละโครงการอยางชัดเจน 

3.62 .57 คอนขางมาก 

2.2 จัดกิจกรรมไดตามชวงเวลาที่กําหนด 3.23 .58 ปานกลาง 
2.3 มีการปรับเปลี่ยนกิจกรรมใหเขากับสถานการณ
ในปจจุบัน 

2.88 .76 ปานกลาง 

2.4 กิจกรรมบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายที่กําหนด   2.58 .50 ปานกลาง 
2.5 การขยายผลการดําเนินกิจกรรมไปยังกลุม 
เปาหมาย/พ้ืนที่อ่ืนๆ 

2.12 .76 คอนขางนอย 

รวมเฉลี่ย 2.88 .46 ปานกลาง 
3. ดานการติดตามประเมินผล    
3.1 กําหนดคณะทํางานในการติดตามประเมินผล
โครงการไวอยางชัดเจน 

2.81 .56 ปานกลาง 

3.2 การติดตามประเมินผลเปนไปตามระยะเวลาที่
กําหนด 

3.08 .62 ปานกลาง 

3.3 การติดตามประเมินผลเปนไปอยางมีระบบ 3.08 .56 ปานกลาง 
3.4 จัดทํารายงานสรุปผลการติดตามประเมินผลและ
รายงานตอผูมีสวนเกี่ยวของ 

3.19 .49 ปานกลาง 
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ตาราง 16  (ตอ) 
 

ประเด็น X  SD แปลผล 

3.5 นําผลของการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนา
โครงการ 

3.08 .48 ปานกลาง 

รวมเฉลี่ย 3.04 .40 ปานกลาง 
รวมเฉลี่ยทั้งหมด 3.05 .33 ปานกลาง 

 
 จากตาราง 16 พบวา ความเหมาะสมของกระบวนการดาํเนินงานตําบลหินมูล โดยรวมอยู
ในระดับปานกลาง มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.05 ต่ํากวาเกณฑ (คะแนนเฉลี่ยมากกวาหรือเทากับ 
3.50)  
 เม่ือจําแนกเปนรายดาน พบวา ความเหมาะสมของกระบวนการดําเนินงานดานอยูในระดับ
ปานกลางทุกดาน ไดแก  ดานการวางแผน  ดานการติดตามประเมินผล  และ ดานการจัดกิจกรรม  
มีคะแนนเฉลีย่เทากับ 3.24 , 3.04 และ 2.88  ตามลําดับ 
 เม่ือจําแนกเปนรายขอ พบวา กระบวนการดําเนินงานที่มีความเหมาะสม 3 ลําดับแรก 
ไดแก มีการศึกษานโยบายของกรมสงเสริมวัฒนธรรมกอนการวางแผน กําหนดคณะทํางาน
ดําเนินการจัดกิจกรรมในแตละโครงอยางชัดเจน และ มีการศึกษาความตองการของชุมชนกอนการ
วางแผน  เปนกระบวนการดําเนินงานที่มีความเหมาะสมอยูในระดับคอนขางมาก มีคะแนนเฉลี่ย
เทากับ 3.65 , 3.62 และ 3.42  ตามลําดับ 
 
ตอนที่ 4 ดานผลผลิต (Product Evaluation)  
 ตําบลลําพญา 
 การรับรูและความพึงพอใจของประชาชนตอผลการดําเนินกิจกรรมในโครงการวฒันธรรม
ไทยสายใยชุมชนตําบลลําพญา รายละเอียดดังตาราง 17 ทั้งน้ี จํานวนผูตอบแบบสอบถาม
รายละเอียดดังตาราง 17  
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ตาราง 17  การรับรูและความพึงพอใจของประชาชนตอผลการดําเนินกิจกรรมในโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนตําบลลําพญา 
 

การรับรู และความพึงพอใจ (n = 360) 
ไมรูจัก/ไมเคย

รับรู 
รูจัก/รับรู แตไมเคยเขารวม/
ใชประโยชนจากกิจกรรม 

รูจัก/รับรู และเคยเขารวม/ใชประโยชนจาก
กิจกรรม และมีความพึงพอใจตอกิจกรรม 

 กิจกรรม 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ X  แปลผล 
1. ดานคลังสมองและภูมิปญญาทองถิ่น 
   1.1 นายณรงคศักดิ์  เลิศสิทธิพันธ 
ดานการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมทองถิ่น 

 
0 

 
0.0 

 
26 

 
7.2 

 
334 

 
92.8 

 
4.65 

 
มากที่สุด 

   1.2 นายสมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ  
ดานประวัตศิาสตรทองถิ่นและชุมชน 

302 83.9 26 7.2 32 8.9 3.97 มาก 

   1.3 นายชาตรี ตวนศรีแกว  
ดานเกษตรพอเพียงและพลังงานทดแทน   

0 0 32 8.9 328 91.1 3.80 มาก 

2. ดานการสงเสริมอาชีพ         
   2.1 ตลาดน้าํลําพญา 0 0.0 7 1.9 353 98.1 4.25 มาก 
   2.2 การนวดแผนไทย 2 0.6 68 18.9 290 80.5 3.52 มาก 
   2.3 การจักสานดวยไมไผ  0 0.0 48 13.3 312 86.7 3.42 ปานกลาง 
   2.4 การจักสานดวยผักตบชวา 0 0.0 48 13.3 312 86.7 3.46 ปานกลาง 
   2.5 งานชางฝมือกอสราง 0 0.0 55 15.3 305 84.7 3.53 มาก 
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ตาราง 17 (ตอ) 
 

การรับรู และความพึงพอใจ (n = 360) 
ไมรูจัก/ไมเคย

รับรู 
รูจัก/รับรู แตไมเคยเขารวม/
ใชประโยชนจากกิจกรรม 

รูจัก/รับรู และเคยเขารวม/ใชประโยชนจาก
กิจกรรม และมีความพึงพอใจตอกิจกรรม 

 
กิจกรรม 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ X  แปลผล 
3. ดานการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม         
   3.1 โครงการบวชอุบาสกิาแกว 0 0.0 50 13.9 310 86.1 3.66 มาก 
    3.2 โครงการปฏิบัตธิรรม นั่งสมาธิ  
ณ วัดกัลยาณมิตร 

271 75.3 75 20.8 14 3.9 4.58 มากที่สุด 

   3.3 การแสดงมุทิตาจิต เนื่องในโอกาส
สําคัญตางๆ 

2 0.6 37 10.3 321 89.1 3.89 มาก 

   3.4 โครงการสรางจิตอาสา ปลูก
จิตสํานึกใหเยาวชนชวยกันดูแล
สิ่งแวดลอมและแมน้ําทาจีน 

2 0.6 33 9.1 325 90.3 3.93 มาก 

   3.5 โรงเรียนวิถีพุทธ 0 0.0 43 11.9 317 80.1 3.91 มาก 
   3.6 โครงการทําบุญทุกวนัพระ 0 0.0 38 10.6 322 89.4 3.89 มาก 
4. ดานลานวัฒนธรรม         
   4.1 การแสดงศิลปวัฒนธรรมไทยที่วัด
ลําพญา  

0 0.00 32 8.9 328 91.1 3.90 มาก 
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ตาราง 17 (ตอ) 
 

การรับรู และความพึงพอใจ (n = 360) 
ไมรูจัก/ไมเคย

รับรู 
รูจัก/รับรู แตไมเคยเขารวม/
ใชประโยชนจากกิจกรรม 

รูจัก/รับรู และเคยเขารวม/ใชประโยชนจาก
กิจกรรม และมีความพึงพอใจตอกิจกรรม 

กิจกรรม 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ X  แปลผล 
   4.2 การแสดงศิลปวัฒนธรรมไทยที่วัด
เวฬุนาราม 

0 0.0 34 9.4 326 90.6 3.92 มาก 

5. ดานพิพิธภัณฑ         
   5.1 พิพิธภัณฑพื้นบานตลาดน้ํา 
วัดลําพญา 

0 0.0 36 10.0 324 90.0 3.90 มาก 

   5.2 บานภัณฑารักษ  325 90.3 16 4.4 19 5.3 3.31 ปานกลาง 
6. ดานสารสนเทศและหองสมุด 
   6.1 ศูนยการเรียนรูตําบลลําพญา 

 
0 

 
0.00 

 
82 

 
22.8 

 
278 

 
77.2 

 
3.57 

 
มาก 
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 จากตาราง 17 พบวา ตําบลลําพญา กิจกรรมที่ประชาชนรูจัก/รับรู และเคยเขารวม/ใช
ประโยชนจากกิจกรรมมากท่ีสุด 3 ลําดับแรก ไดแก กิจกรรมดานการสงอาชีพ คือ ตลาดน้ําลําพญา 
มีผูเคยเขารวมกิจกรรม จํานวน 353 คน คิดเปนรอยละ 98.1  และผูเคยเขารวมกจิกรรมมีความพึง
พอใจอยูในระดับมาก มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.25 สูงกวาเกณฑ   กิจกรรมดานคลังสมองและ      
ภูมิปญญาทองถิ่น คือ นายณรงคศักด์ิ เลศิสิทธิพันธ ดานการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมทองถิ่น         
มีผูเคยเขารวมกิจกรรม จํานวน 334 คน คิดเปนรอยละ 92.8  และผูเคยเขารวมกจิกรรมมีความพึง
พอใจอยูในระดับมากที่สุด มีคะแนนเฉลีย่เทากับ 4.65 และ กิจกรรมดานลานวัฒนธรรม คือ การ
แสดงศิลปวัฒนธรรมไทยทีว่ัดลําพญา มีผูเคยเขารวมกิจกรรม จํานวน 328 คน คิดเปนรอยละ 91.1  
และผูเคยเขารวมกิจกรรมมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.90   
 กิจกรรมที่ประชาชนรูจัก/รับรู แตไมเคยเขารวม/ใชประโยชนจากกิจกรรมมากที่สุดคือ 
กิจกรรมดานสารสนเทศและหองสมุด คือ ศูนยการเรียนรูตําบลลําพญา  มีผูไมเคยเขารวมกิจกรรม
จํานวน 82 คน คิดเปนรอยละ 22.8  กิจกรรมดานการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม คือ โครงการ
ปฏิบัตธิรรม นั่งสมาธ ิณ วัดกัลยาณมิตร มีผูไมเคยเขารวมกิจกรรม จํานวน 75 คน คิดเปนรอยละ 
20.8 และ กิจกรรมดานการสงเสริมอาชีพ คือ การนวดแผนไทย มีผูไมเคยเขารวมกิจกรรม จํานวน 
68 คน คิดเปนรอยละ 18.9 
 กิจกรรมที่ประชาชนไมรูจัก/ไมเคยรับรูมากที่สุด 3 ลําดับแรก คือ กิจกรรมดานพิพิธภัณฑ 
คือ บานภัณฑารักษ  มีผูไมรูจักจํานวน 325 คน คิดเปนรอยละ 90.3  กิจกรรมดานคลังสมองและ
ภูมิปญญาทองถิ่น คือ นายสมศักด์ิ เอ่ียมพลับใหญ ดานประวตัิศาสตรทองถิ่นและชุมชน  มีผูไมรูจัก 
จํานวน 302 คน คิดเปนรอยละ 83.9  และ กิจกรรมดานการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม คือ โครงการ
ปฏิบัตธิรรม นั่งสมาธิ ณ วัดกัลยาณมิตร มีผูไมรูจัก จํานวน 271 คน คิดเปนรอยละ 75.3 
 
 ตําบลหินมูล 
 การรับรูและความพึงพอใจของประชาชนตอผลการดําเนินกิจกรรมในโครงการวัฒนธรรม
ไทยสายใยชุมชนตําบลหินมูล รายละเอียดดังตาราง 18 ทั้งน้ี จํานวนผูตอบแบบสอบถาม
รายละเอียดดังตาราง 9 



 

ตาราง 18  การรับรูและความพึงพอใจของประชาชนตอผลการดําเนินกิจกรรมในโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนตําบลหินมูล 
 

การรับรู และความพึงพอใจ (n = 365) 
ไมรูจัก/ไมเคย

รับรู 
รูจัก/รับรู แตไมเคยเขารวม/
ใชประโยชนจากกิจกรรม 

รูจัก/รับรู และเคยเขารวม/ใชประโยชนจาก
กิจกรรม และมีความพึงพอใจตอกิจกรรม 

กิจกรรม 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ X  แปลผล 
1. ดานคลังสมองและภูมิปญญาทองถิ่น         
   1.1 นางมาเรียม มูลผล   
ดานการนวดแผนโบราณ  

8 2.2 178 48.8 179 49.0 3.91 มาก 

   1.2 นายอํานวย รื่นนุสาน  
ดานการทําดอกไมจันทน  

26 7.1 177 48.5 162 44.4 3.71 มาก 

   1.3 นายธานี ฟกสุวรรณ  
ดานดนตรีไทย  

25 6.8 176 48.2 164 45.0 3.32 มาก 

   1.4 นางปลิว วิมูลชาติ  
ดานการทําขนมชั้น  

25 6.8 182 49.9 158 43.3 3.32 มาก 

   1.5 นางผิน มะโนมั่น      
ดานการทําขนมครก  

19 5.2 160 43.8 186 51.0 3.87 มาก 

  1.6 ขอมูลการทําปุยหมักชีวภาพ 13 3.6 136 37.3 216 59.1 3.86 มาก 
  1.7 ขอมูลการทําเตาเผาถานกลั่น
น้ําสมไม 

30 8.2 156 42.7 179 49.1 3.72 มาก 
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ตาราง 18 (ตอ) 
 

การรับรู และความพึงพอใจ (n = 365) 
ไมรูจัก/ไมเคย

รับรู 
รูจัก/รับรู แตไมเคยเขารวม/
ใชประโยชนจากกิจกรรม 

รูจัก/รับรู และเคยเขารวม/ใชประโยชนจาก
กิจกรรม และมีความพึงพอใจตอกิจกรรม 

 
กิจกรรม 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ X  แปลผล 
2. ดานการสงเสริมอาชีพ         
   2.1 การทําเฟอรนิเจอรจากวัสดุใน
ทองถิ่น 

27 7.4 181 49.6 157 43.0 2.94 ปานกลาง 

   2.2 การทําดอกไมจันทน 34 9.3 183 50.1 148 40.5 3.84 มาก 
    2.3 การผลิตน้ํายาคลายเสน 23 6.3 195 53.4 147 40.3 3.65 มาก 
    2.4 การผลิตน้ํายาลางจาน 25 6.8 184 50.4 156 42.8 3.82 มาก 
3. ดานการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม         
    3.1 โครงการบรรพชาสามเณรภาค
ฤดูรอน  

4 1.1 185 50.7 176 48.2 3.45 มาก 

    3.2 โครงการอบรมเด็กและเยาวชน
ภาคฤดูรอน 

9 2.5 185 50.7 171 46.8 3.27 มาก 

    3.3 โครงการปฏิบัตธิรรม 6 1.6 188 51.6 171 46.8 3.33 มาก 
    3.4 โครงการทําบุญทุกวนัพระ 17 4.7 166 45.5 182 49.8 3.40 มาก 
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ตาราง 18 (ตอ) 
 

การรับรู และความพึงพอใจ (n = 365) 
ไมรูจัก/ไมเคย

รับรู 
รูจัก/รับรู แตไมเคยเขารวม/
ใชประโยชนจากกิจกรรม 

รูจัก/รับรู และเคยเขารวม/ใชประโยชนจาก
กิจกรรม และมีความพึงพอใจตอกิจกรรม 

 
 

กิจกรรม 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ X  แปลผล 
4. ดานลานวัฒนธรรม         
   4.1 การแสดงศิลปวัฒนธรรมไทยที่วัด
ศิลามูล 

12 3.3 179 49.0 174 47.7 3.49 มาก 

5. ดานพิพิธภัณฑ         
    5.1 ศูนยอนุรักษศลิปวฒันธรรมลุม
แมน้ําทาจีน 

12 3.3 182 49.9 171 46.8 3.48 มาก 

6. ดานสารสนเทศและหองสมุด         
   6.1 ศูนยการเรียนรูชุมชน 12 3.3 183 50.1 170 46.6 3.66 มาก 
   6.2 ศาลาอานหนังสือประชาชน
ประจําหมูบานหินมูล 

8 2.2 113 31.0 244 66.8 3.63 มาก 
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 จากตาราง 18 พบวา ตําบลหินมูล กิจกรรมที่ประชาชนรูจัก/รับรู และเคยเขารวม/ใช
ประโยชนจากกิจกรรมมากท่ีสุด 3 ลําดับแรก ไดแก กิจกรรมดานสารสนเทศและหองสุมด คือ ศาลา
อานหนังสือประชาชนประจําหมูบานหินมูล มีผูเคยเขารวมกิจกรรม จํานวน 244 คน คิดเปนรอยละ 
66.8  และผูเคยเขารวมกิจกรรมมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.63  สงูกวา
เกณฑ  กิจกรรมดานคลังสมองและภูมิปญญาทองถิ่น คือ ขอมูลการทําปุยหมักชีวภาพ  มีเคยเขา
รวมกิจกรรม จํานวน 216 คน คิดเปนรอยละ 59.1  และผูเคยเขารวมกิจกรรมมีความพึงพอใจอยูใน
ระดับมาก มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.86 และ นางผิน มะโนม่ัน ดานการทําขนมครก  มีผูเคยเขารวม
กิจกรรม จํานวน 186 คน คิดเปนรอยละ 51.0 และผูเคยเขารวมกิจกรรมมีความพึงพอใจอยูในระดับ
มาก มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.87   
 กิจกรรมที่ประชาชนรูจัก/รับรู แตไมเคยเขารวม/ใชประโยชนจากกิจกรรมมากที่สุดคือ 
กิจกรรมดานการสงเสริมอาชีพ คือ การผลิตน้ํายาคลายเสน  มีผูไมเคยเขารวมกิจกรรมจํานวน 195
คน คิดเปนรอยละ 53.4 กิจกรรมดานการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม คือ โครงการปฏิบัตธิรรม มีผูไม
เคยเขารวมกจิกรรม จํานวน 188 คน คิดเปนรอยละ 51.6 และโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดู
รอน , โครงการอบรมเด็กและเยาวชนภาคฤดูรอน มีผูไมเคยเขารวมกิจกรรม จํานวน 185 คน คิด
เปนรอยละ 50.7 เทากัน 
 กิจกรรมที่ประชาชนไมรูจัก/ไมเคยรับรูมากที่สุด 3 ลําดับแรก คือ กิจกรรมดานการสงเสริม
อาชีพ คือ การทําดอกไมจันทน  มีผูไมรูจักจํานวน 34 คน คิดเปนรอยละ 9.3  กิจกรรมดานคลัง
สมองและภูมิปญญาทองถิน่ คือ ขอมูลการทําเตาเผาถานกลั่นนํ้าสมไม  มีผูไมรูจัก จํานวน 30 คน 
คิดเปนรอยละ 8.2  และ กิจกรรมดานการสงเสริมอาชีพ  คือ การทําเฟอรนิเจอรจากวัสดุ        ใน
ทองถิ่น มีผูไมรูจัก จํานวน 27 คน คิดเปนรอยละ 7.4 
 
 

ตอนที่ 5 ดานผลกระทบ (Impact) และปญหาอุปสรรค 
 ผลการสัมภาษณผูมีสวนเก่ียวของดานผลกระทบท่ีเกดิขึ้นจากการจัดโครงการวัฒนธรรม
ไทยสายใยชุมชน ในดานการมีสวนรวมของชุมชนในการดําเนินโครงการ และ ดานการสงเสริม
อาชีพของคนในชุมชน และ ปญหาอุปสรรคการดําเนินงานโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน     
ในภาพรวมทกุตําบล สรปุไดดังตาราง 19 
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ตาราง 19  ความคิดเห็นของผูมีสวนเกี่ยวของดานผลกระทบและปญหาอุปสรรคการดําเนินงาน    
     โครงการ 
 

ความคิดเห็น ความถ่ี 

ดานผลกระทบ  
การมีสวนรวมของชุมชนในการดําเนินโครงการ  

- ประชาชนมสีวนรวมพอสมควร เริ่มจากการทําประชาคมเพ่ือสํารวจความตองการของ
ชุมชน แลวจึงดําเนินกิจกรรมในโครงการตามความตองการของชุมชน ทําใหไดรับความ
รวมมือจากประชาชน 

7 

- ในพื้นที่ตําบลท่ีมีผูนําชุมชน เชน อบต. หรือ บุคคลทีค่นในชุมชนยอมรับ หรือ 
หนวยงานที่มีความสัมพันธที่ดีกับชุมชน เขามามีสวนเกี่ยวของทําใหการขับเคลื่อน
โครงการเปนไปไดดวยดี     

7 

- การที่ชุมชนเขามามีสวนรวมทั้งรวมคิด รวมวางแผน รวมทํากิจกรรม ทําใหเกิดการ
เรียนรูในการพัฒนาชุมชน  

5 

ดานการสงเสริมอาชีพของคนในชุมชน  
- กิจกรรมที่ชวยดานสงเสริมอาชีพ และเกิดการสืบคนภูมิปญญาทองถิ่นที่กําลังจะ 
สูญหาย เชน ภูมิปญญาดานอาหาร ขนมไทย งานฝมือ สมุนไพรพ้ืนบาน พรอมทั้งมี
ตลาดน้ําเปนแหลงรองรับเพ่ือจําหนายผลิตภัณฑตาง ๆ และมีการถายทอดสูเด็กและ
เยาวชน รวมทั้งผูสนใจทั่วไป  

10 

- สรางความเขมแข็งแกชุมชนในดานเศรษฐกิจ เปนการสรางรายไดลดรายจาย สราง
ชื่อเสียงแกชุมชน 

5 

- สวนใหญกิจกรรมของโครงการเนนในดานการสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี  3 
ปญหาอุปสรรคการดําเนินงานโครงการ  
- ดานความพรอมของคนในชุมชน เน่ืองจากสวนใหญอยูในวัยทํางาน ทําใหเวลาวางไม
ตรงกับกิจกรรมที่จัด จึงทําใหบางกิจกรรมมีผูเขารวมกจิกรรมยังนอยมาก ควรแกไข
ดวยการประชาสัมพันธ เชน ทําเปนแผนพับ และเผยแพรความรู  

8 

- การดําเนินงาน เน่ืองจากกรมสงเสริมวฒันธรรมขาดความตอเน่ืองในการดําเนิน
โครงการ ทําใหจังหวัดไมสามารถวางแผนลวงหนาได กรมสงเสริมวฒันธรรมจึงควรมี
แผนงานการดําเนินงานโครงการที่ชัดเจน ทําในลักษณะแผน 5 ป เพ่ือจะไดทํางานเปน
รูปธรรม 

6 

- ไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมสงเสริมวัฒนธรรมนอยมาก  5 
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 จากตาราง 19 พบวา  ผลกระทบทีเ่กิดขึน้จากการจัดโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน 
ในภาพรวมของทั้งตําบลลําพญา และตําบลหินมูล ดานการมีสวนรวมของชุมชนในการดําเนิน
โครงการ คือ  คนในชุมชนเขามามีสวนรวมในขั้นตอนของการวางแผน รวมคิด เน่ืองจากสํานักงาน
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐมมีการทําประชาคม สํารวจความตองการทีแ่ทจริงของชุมชน เพ่ือใหได
กิจกรรมที่เกิดจากความตองการของชุมชน ประกอบกับการที่ผูนําชมุชน เชน นายกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น บุคคลที่คนในชุมชนยอมรับ หรือหนวยงานที่มีความสัมพันธที่ดีกับชมุชน เขามีมาสวน
เก่ียวของกับโครงการ ทําใหไดสามารถขับเคลื่อนโครงการไดดวยดี และไดรับความรวมมือจากคนใน
ชุมชน การทีชุ่มชนเขามามีสวนรวมทั้งรวมคิด รวมวางแผน รวมทํากิจกรรม ทําใหเกิดการเรียนรูใน
การพัฒนาชุมชน 
 ผลกระทบดานการสงเสริมอาชีพของคนในชุมชน  กิจกรรมที่ชวยสงเสริมอาชีพสรางความ
เขมแข็งแกชมุชนดานเศรษฐกิจ สรางรายไดลดรายจาย สรางชื่อเสียงแกชุมชน  ทําใหเกิดการสืบคน
ภูมิปญญาทองถิ่นที่กําลังจะสูญหาย เชน ภูมิปญญาดานอาหาร ขนมไทย งานฝมือ สมุนไพรพ้ืนบาน 
และยังมีตลาดน้ําเปนแหลงรองรับเพ่ือจําหนายผลิตภัณฑตาง ๆ รวมทั้งมีการถายทอดสูเด็กและ
เยาวชน และผูสนใจทั่วไป 
 ปญหาอุปสรรคการดําเนินงานโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน ปญหาที่สําคญัไดแก  
ดานความพรอมของคนในชุมชน เน่ืองจากสวนใหญอยูในวัยทํางาน ทําใหเวลาวางไมตรงกับ
กิจกรรมที่จัด จึงทําใหบางกิจกรรมมีผูเขารวมกิจกรรมยังนอยมาก ปญหาดานการดําเนินงาน 
เน่ืองจากกรมสงเสริมวัฒนธรรมขาดความตอเน่ืองในการดําเนินโครงการ ทําใหจังหวัดไมสามารถ
วางแผนลวงหนาได และ ปญหาดานงบประมาณ เน่ืองจากไดรบัการสนับสนุนงบประมาณจากกรม
สงเสริมวัฒนธรรมนอยมาก 
 
 
 



บทที่ 5 
สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
 กระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมสงเสริมวัฒนธรรมรวมกบัองคกรชุมชน และหนวยงานที่
เก่ียวของไดบรูณาการรวมกันในดําเนินโครงการวัฒนธรรมสายใยชมุชนขึ้นทั่วประเทศ  เพ่ือสงเสริม
การมีสวนรวมของประชาชนจากทุกภาคสวนของสังคมในการสงเสริมสนับสนุนการทํากิจกรรมให
เกิดขึ้นในพื้นที่ทางวัฒนธรรมของชุมชนทองถิ่นใหเกิดความเขมแข็งและยั่งยืน  ซึ่งโครงการวัฒนธรรม
สายใยชุมชนมีองคประกอบจํานวน 6 ดาน ไดแก 1) คลังสมองภูมิปญญาทองถิน่ 2) การสงเสริมอาชีพ
ดานศิลปะและวัฒนธรรม 3) การสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม 4) ลานวัฒนธรรม 5) พิพิธภัณฑพ้ืนบาน 
6) สารสนเทศและหองสมุดชุมชน (สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ. 2552)  จากขอมูลการ
ตรวจราชการของผูตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม ในปงบประมาณ 2553  พบวา โดยภาพรวม
สามารถบรรลวุัตถุประสงคของโครงการ สวนปญหาอุปสรรคในการดําเนินโครงการในพื้นที่ ไดแก 
กรรมการบริหารโครงการมีภารกิจสวนตวัมากและตองรวมกิจกรรมกับสวนราชการอื่นที่เห็นวามี
ความสําคัญมากกวา การดําเนินโครงการขาดความตอเน่ือง บางจังหวัดขาดการติดตอประสานงานที่
ชัดเจนระหวางชุมชนกับผูรบัผิดชอบโครงการ  ขาดการประชาสัมพันธการดําเนินโครงการ  ประชาชน 
ชุมชน ยังไมเขามามีบทบาทหรือเขามามีสวนรวมในการดําเนินงานอยางจริงจัง ขาดความตอเน่ืองใน
การสนับสนุนงบประมาณ  แนวทางการดําเนินงานของโครงการไมสอดคลองกับแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวน (สํานักงานปลดักระทรวงวฒันธรรม. 2553) 
 การดําเนินโครงการวัฒนธรรมไทยสายชมุชน จังหวัดนครปฐม โดยสํานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดนครปฐม มีโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนที่จัดตั้งขึ้นกอนปพุทธศกัราช 2552 จํานวน 1 
แหง และไดจัดตั้งโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนเพิ่มขึ้นอีก อําเภอละ 1 แหง รวม 10 แหงจาก
การดําเนินงาน การจัดเวทีประชาคม การสืบคนขอมูลพ้ืนฐานและองคประกอบของโครงการวัฒนธรรม
ไทยสายใยชุมชน ทั้ง 10 แหง ทําใหทราบวาโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนทุกแหงมี
องคประกอบกิจกรรมการดําเนินงานครบ 6 ดาน ซึ่งไดรับความรวมมือเปนอยางดีจากทุกๆ หนวยงาน
ทั้งภาครัฐ และเอกชน รวมทั้งประชาชนในพื้นที่ สําหรับปญหาอุปสรรคในการดําเนินงานในภาพรวม ที่
อาจจะสงผลตอเขมแข็งและยั่งยืนของโครงการ ไดแก งบประมาณ ซึ่งมีจํานวนนอย การมีสวนรวมของ
ประชาชน ขาดการสรางความรูความเขาใจกับชุมชนในพื้นที่ ขาดการประชาสัมพันธโครงการ  
 โครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน ตําบลลําพญาจัดตัง้เม่ือพุทธศักราช 2545 มีวัดลําพญา
เปนศูนยกลางการดําเนินโครงการ และมีระดับคุณภาพจากการประเมินของกรมสงเสริมวัฒนธรรมอยูใน
ระดับ 4 สวนโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน ตําบลหินมูล จัดตัง้เม่ือพุทธศักราช 2552 มีโรงเรียน
วัดศิลามูลเปนศูนยกลางการดําเนินงาน และมีระดับคณุภาพจากการประเมินของกรมสงเสริมวฒันธรรม
อยูในระดับ 2 
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 จากความสําคญัของการดําเนินงานดานวัฒนธรรม และจุดมุงหมายของโครงการวัฒนธรรม
สายใยชุมชน ในการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนโดยใชมิติทางศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
ภายใตพ้ืนฐานการมีสวนรวมของชุมชน ประกอบกับลักษณะของโครงการที่บูรณาการความรวมมือกับ
หลายหนวยงาน  การมีจุดเนนในการยกระดับคุณภาพโครงการของกรมสงเสริมวัฒนธรรม ซึ่งเปน
เจาของโครงการ และปญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการดําเนินงาน ทําใหผูวิจัยมีความประสงคที่จะ
ประเมินโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชมุชน ตําบลลําพญา และตําบลหินมูล อําเภอบางเลน จังหวัด
นครปฐม โดยใชรูปแบบการประเมินโครงการแบบจําลองซิปป (CIPP Model) ของสตัฟเฟลบีม เปน
กรอบในการประเมินโครงการอยางเปนระบบ เพ่ือใหไดขอมูลสารสนเทศดานบริบท ดานปจจัยนําเขา 
ดานกระบวนการ และดานผลผลติ รวมทั้งผลกระทบและปญหาอุปสรรคของการดําเนินโครงการ  ซึ่ง
ครอบคลุมทุกองคประกอบและจุดมุงหมายของการดําเนินโครงการ ขอมูลผลการประเมินสามารถ
นําไปใชประกอบการตัดสินใจของผูบริหาร ผูมีสวนเกี่ยวของทุกระดับ เพ่ือการปรับปรุง พัฒนาการ
ดําเนินโครงการในแตละพ้ืนที่ใหประสบความสําเร็จ  และสอดคลองเหมาะสมกับสภาพของแตละพ้ืนที่ 
รวมทั้งเปนตัวอยางแนวทางในการประเมินโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนในพื้นที่อ่ืน ๆ  ผลักดัน
ใหโครงการวฒันธรรมไทยสายใยชุมชนเปนแหลงการเรียนรูและถายทอดภูมิปญญาทองถิ่นทางดาน
ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สงเสริมการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน นําไปสูการพัฒนาคุณภาพชีวติแก
ครอบครัว ชุมชน และสังคม ตามเจตนารมณของการจัดโครงการ ผูวิจัยจึงกําหนดจุดประสงคของการ
ประเมินไว ดังนี้    
 1. เพ่ือประเมินบริบท (Context) ปจจัยนําเขา (Input) กระบวนการ (Process) และดาน
ผลผลิต (Product) ของโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน 
 2. เพ่ือศึกษาผลกระทบ (Impact) และปญหาอุปสรรคการดําเนินงานโครงการวัฒนธรรมไทย
สายใยชุมชน 
 ผูวิจัยไดใชรูปแบบการประเมินแบบซิปป (CIPP Model) ของสตัฟเฟลบีม และคณะ
(Stufflebeam; et al.  1971) เปนกรอบในการประเมิน ดังนี้  
 1.  ประเมินดานบริบท (Context Evaluation) ประเมินความสอดคลองของวัตถปุระสงค
โครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนกับความตองการในการพัฒนาชุมชน  
 2.  การประเมินดานปจจัยนําเขา (Input Evaluation) ประเมินความเหมาะสมของปจจัยตางๆ 
ไดแก ดานบุคลากร ดานกิจกรรม ดานงบประมาณ และดานวัสดุอุปกรณ สถานที่     
 3.  การประเมินดานกระบวนการ (Process Evaluation) ประเมินความเหมาะสมของ
กระบวนการดาํเนินงาน ไดแก ดานการวางแผน ดานการจัดกิจกรรม และดานการติดตามประเมินผล  
 4.  ดานผลผลิต (Product Evaluation) ประเมินการรับรู และความพึงพอใจตอผลการดําเนิน
กิจกรรมในโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน 6 ดาน คือ ดานคลังสมองภูมิปญญาทองถิ่น ดานการ
สงเสริมอาชีพดานศิลปะและวัฒนธรรม ดานการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม ดานลานวัฒนธรรม  ดาน
พิพิธภัณฑพ้ืนบาน และดานสารสนเทศและหองสมุดชุมชน  
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 5.  ดานผลกระทบ (Impact) ศึกษาผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการจัดโครงการวัฒนธรรมไทย
สายใยชุมชน  ไดแก  ดานการมีสวนรวมของชุมชนในการดําเนินโครงการ และดานการสงเสริมอาชีพ
ของคนในชุมชน  รวมทั้งปญหาอุปสรรคในการดําเนินโครงการ 
 
 แหลงขอมูลที่ใชเปนกลุมตัวอยางในการวิจัย  แบงตามวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล  จําแนก
ตามตําบล ดังนี้ 
 ตําบลลําพญา 
 1.  กลุมตัวอยางที่ทําการสัมภาษณ ประกอบดวย 
  1.1  บุคลากรของสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด ประกอบดวย วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม 
จํานวน 1 คน ผูอํานวยการกลุมสงเสริม ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม จํานวน 1 คน  ผูอํานวยการกลุม
ยุทธศาสตรและเฝาระวังทางวัฒนธรรม จํานวน 1 คน  นักวิชาการวฒันธรรมผูรับผิดชอบโครงการ 
จํานวน 2 คน รวมทั้งหมดจํานวน 5 คน  ศึกษากบัประชากรทั้งหมด 
  1.2  คณะกรรมการโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน จํานวน 3 คน ไดมาดวยวิธีการ
เลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  
  1.3  บุคลากรของหนวยงานที่เก่ียวของ จํานวน 3 คน และผูนําชุมชน จํานวน 2 คน  รวม
ทั้งหมดจํานวน 5 คน ไดมาดวยวธิีการเลอืกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  
 2.  กลุมตัวอยางที่ใชในการเกบ็รวบรวมขอมูลดวยแบบสอบถาม ประกอบดวย 
  2.1  บุคลากรของสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด ประกอบดวย  วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม 
จํานวน 1 คน ผูอํานวยการกลุมสงเสริม ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม จํานวน 1 คน  ผูอํานวยการกลุม
ยุทธศาสตรและเฝาระวังทางวัฒนธรรม จํานวน 1 คน นักวิชาการวฒันธรรมผูรับผิดชอบโครงการ 
จํานวน 2 คน รวมทั้งหมดจํานวน 5 คน  ศึกษากบัประชากรทั้งหมด 
  2.2  คณะกรรมการโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน ประกอบดวย ประธานกรรมการ
ในแตละดาน จํานวน 6 ดาน ๆ ละ 1 คน  กรรมการ จํานวน 10 คน และกรรมการและเลขานุการ 
จํานวน 1 คน รวมทั้งหมดจํานวน 17 คน ไดมาดวยวธิกีารเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  
  2.3  บุคลากรของหนวยงานที่เก่ียวของ ประกอบดวย สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอบาง
เลน สํานักงานประมงอําเภอบางเลน สํานักงานเกษตรอําเภอบางเลน ศูนยการศกึษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย องคกรปกครองสวนทองถิ่น และโรงเรียน รวมจํานวน 10 คน รวมทั้งผูนํา
ชุมชน จํานวน 5 คน รวมทั้งหมดจํานวน 15 คน ศึกษากบัประชากรทั้งหมด 
  2.4  เด็ก เยาวชน และประชาชน  จํานวน 370 คน ไดกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางจาก
การเปดตาราง Taro Yamane ความคลาดเคลื่อนที่ระดับ 0.5  ไดมาดวยวธิีการเลอืกแบบบังเอิญ 
(Accidental sampling) 
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 ตําบลหินมูล 
 1.  กลุมตัวอยางที่ทําการสัมภาษณ ประกอบดวย 
  1.1  บุคลากรของสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด ประกอบดวย วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม 
จํานวน 1 คน ผูอํานวยการกลุมสงเสริม ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม จํานวน 1 คน  ผูอํานวยการกลุม
ยุทธศาสตรและเฝาระวังทางวัฒนธรรม จํานวน 1 คน  นักวิชาการวฒันธรรมผูรับผิดชอบโครงการ 
จํานวน 2 คน รวมทั้งหมดจํานวน 5 คน  ศึกษากบัประชากรทั้งหมด 
  1.2  คณะกรรมการโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน จํานวน 3 คน ไดมาดวยวิธีการ
เลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  
  1.3  บุคลากรของหนวยงานที่เก่ียวของ จํานวน 3 คน และผูนําชุมชน จํานวน 2 คน  รวม
ทั้งหมดจํานวน 5 คน ไดมาดวยวธิีการเลอืกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  
 2.  กลุมตัวอยางที่ใชในการเกบ็รวบรวมขอมูลดวยแบบสอบถาม ประกอบดวย 
  2.1  บุคลากรของสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด ประกอบดวย วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม 
จํานวน 1 คน ผูอํานวยการกลุมสงเสริม ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม จํานวน 1 คน  ผูอํานวยการกลุม
ยุทธศาสตรและเฝาระวังทางวัฒนธรรม จํานวน 1 คน นักวิชาการวฒันธรรมผูรับผิดชอบโครงการ 
จํานวน 2 คน รวมทั้งหมดจํานวน 5 คน  ศึกษากบัประชากรทั้งหมด 
  2.2  คณะกรรมการโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน ประกอบดวย ประธานกรรมการ
ในแตละดาน จํานวน 6 ดาน ๆ ละ 1 คน  กรรมการ จํานวน 10 คน และกรรมการและเลขานุการ 
จํานวน 1 คน รวมทั้งหมดจํานวน 17 คน ไดมาดวยวธิกีารเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  
  2.3  บุคลากรของหนวยงานที่เก่ียวของ ประกอบดวย สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอบาง
เลน สํานักงานประมงอําเภอบางเลน สํานักงานเกษตรอําเภอบางเลน ศูนยการศกึษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย องคกรปกครองสวนทองถิ่น และโรงเรียน รวมจํานวน 10 คน รวมทั้งผูนํา
ชุมชน จํานวน 5 คน รวมทั้งหมดจํานวน 15 คน ศึกษากบัประชากรทั้งหมด 
  2.4  เด็ก เยาวชน และประชาชน  จํานวน 375 คน ไดกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางจาก
การเปดตาราง Taro Yamane ความคลาดเคลื่อนที่ระดับ 0.5  ไดมาดวยวธิีการเลอืกแบบบังเอิญ 
(Accidental sampling) 
 
สรุปผลการประเมิน    
 ผลการประเมินโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน ตําบลลําพญา และตําบลหินมูล อําเภอ
บางเลน จังหวัดนครปฐม  โดยอาศัยวิธศีกึษาเอกสารทีเ่ก่ียวของ การสัมภาษณ และแบบสอบถาม ใน
แตละจุดประสงคและประเด็นของการประเมิน จําแนกตามตําบล สรุปไดดังนี้   
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 ดานบริบท (Context)   
 ตําบลลําพญา 
 ประชาชนมีความตองการในการพัฒนาชุมชนสอดคลองกับวัตถุประสงคของโครงการ
วัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนตําบลลําพญา โดยรวมอยูในระดับมาก มีคะแนนเฉลีย่เทากับ 8.81 สูงกวา
เกณฑ  
 เม่ือจําแนกเปนรายดาน พบวา ประชาชนมีความตองการในการพัฒนาชุมชนสอดคลองกับ
วัตถุประสงคของโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนอยูในระดับมากทุกดาน ไดแก  ดานการ
เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน ดานการพัฒนาศักยภาพทุนทางสังคมที่มีรากฐานมาจากวัฒนธรรม
ทองถิ่น ดานการเสริมสรางแหลงการเรียนรูและการถายทอดภูมิปญญาทองถิ่น และ ดานการมีสวนรวม
ในงานดานศาสนา ศลิปะและวัฒนธรรม มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 8.86, 8.83, 8.78 และ 8.78 ตามลาํดับ 
 เม่ือจําแนกเปนรายกิจกรรม พบวา กิจกรรมที่ประชาชนมีความตองการในการพัฒนาชุมชน
สอดคลองกับวัตถุประสงคของโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน 3 ลําดับแรก ไดแก คุณธรรม
จริยธรรม  จิตสํานึกรักษและความภาคภูมิใจในทองถิ่น ตลาดชุมชน และ อาชีพจากภูมิปญญาทองถิ่น 
เปนกิจกรรมที่ประชาชนมคีวามตองการในการพัฒนาชุมชนสอดคลองกับวัตถปุระสงคของโครงการ
วัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนอยูในระดับมาก  มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 8.88, 8.85, 8.84 และ 8.84 
ตามลําดับ  
  
   ตําบลหินมูล  
 ประชาชนมีความตองการในการพัฒนาชุมชนสอดคลองกับวัตถุประสงคของโครงการ
วัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนตําบลหินมูล โดยรวมอยูในระดับคอนขางมาก มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 7.87 
ต่ํากวาเกณฑ  
 เม่ือจําแนกเปนรายดาน พบวา ประชาชนมีความตองการในการพัฒนาชุมชนสอดคลองกับ
วัตถุประสงคของโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนอยูในระดับคอนขางมากทุกดาน ไดแก  ดานการ
เสริมสรางแหลงการเรียนรูและการถายทอดภูมิปญญาทองถิ่น ดานการพัฒนาศักยภาพทุนทางสังคมที่
มีรากฐานมาจากวัฒนธรรมทองถิ่น  ดานการเสริมสรางความเขมแขง็ของชุมชน และ ดานการมีสวน
รวมในงานดานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 7.95 , 7.91, 7.82 และ 7.74 
ตามลําดับ 
 เม่ือจําแนกเปนรายกิจกรรม พบวา กิจกรรมที่ประชาชนมีความตองการในการพัฒนาชุมชน
สอดคลองกับวัตถุประสงคของโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน 3 ลําดับแรก ไดแก ศาลาอาน
หนังสือประชาชน/ที่อานหนังสือประจําหมูบาน  อาชีพจากภูมิปญญาทองถิ่น  และ ศูนยการเรียนรู  
เปนกิจกรรมที่ประชาชนมคีวามตองการในการพัฒนาชุมชนสอดคลองกับวัตถปุระสงคของโครงการ
วัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนอยูในระดับมาก และคอนขางมาก มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 8.09 , 8.03 และ 
7.99  ตามลําดับ 
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 ดานปจจัยนําเขา (Input Evaluation)  
 ตําบลลําพญา 
 ความเหมาะสมของปจจัยนําเขาของโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชมุชนตําบลลําพญา 
โดยรวมอยูในระดับปานกลาง มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.45  ต่ํากวาเกณฑ  
 เม่ือจําแนกเปนรายดาน พบวา ความเหมาะสมของปจจัยนําเขาดานที่อยูในระดับ
คอนขางมาก ไดแก ดานบุคลากร และดานวัสดุอุปกรณ สถานที่ มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.52 และ 3.51 
และ ดานที่อยูในระดับปานกลาง ไดแก ดานกิจกรรม และ ดานงบประมาณ มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.43 
และ 3.33 ตามลําดับ 
 เม่ือจําแนกเปนรายขอ พบวา ปจจัยนําเขาที่มีความเหมาะสม 3 ลําดับแรก ไดแก กิจกรรม
ตามโครงการมีประโยชนตอชุมชนโดยรวม  บุคลากรของโครงการมีจํานวนเพียงพอ  และ กิจกรรมตาม
โครงการสอดคลองกับวตัถปุระสงคของโครงการ  เปนปจจัยนําเขาทีมี่ความเหมาะสมอยูในระดับ
คอนขางมาก มีคะแนนเฉลีย่เทากับ 3.70 , 3.67 และ 3.63  ตามลําดับ 
 
 ตําบลหินมูล 
 ความเหมาะสมของปจจัยนําเขาของโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนตําบลหินมูล 
โดยรวมอยูในระดับปานกลาง มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.14 ต่ํากวาเกณฑ  
 เม่ือจําแนกเปนรายดาน พบวา ความเหมาะสมของปจจัยนําเขาอยูในระดับปานกลางทุกดาน 
ไดแก ดานบุคลากร ดานกิจกรรม ดานวัสดุอุปกรณ สถานที่ และ ดานงบประมาณ  มีคะแนนเฉลี่ย
เทากับ 3.36 , 3.23 , 3.08 และ 2.90  ตามลําดับ   
 เม่ือจําแนกเปนรายขอ พบวา ปจจัยนําเขาที่มีความเหมาะสม 3 ลําดับแรก ไดแก บุคลากร
ของโครงการมีความเสียสละ  บุคลากรของโครงการมีความรูความสามารถ กิจกรรมตามโครงการ
สอดคลองกับวัตถุประสงคของโครงการ และ กิจกรรมตามโครงการมีประโยชนตอชุมชนโดยรวม  เปน
ปจจัยนําเขาทีมี่ความเหมาะสมอยูในระดับคอนขางมาก มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.77 , 3.62 , 3.62  และ 
3.58 ตามลําดับ 
 
 ดานกระบวนการ (Process Evaluation) 
 ตําบลลําพญา 
 ความเหมาะสมของกระบวนการดําเนินงานของโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนตําบลลํา
พญา โดยรวมอยูในระดับปานกลาง มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.18 ต่ํากวาเกณฑ  
  เม่ือจําแนกเปนรายดาน พบวา ความเหมาะสมของกระบวนการดําเนินงานอยูในระดับปาน
กลางทุกดาน ไดแก ดานการวางแผน ดานการติดตามประเมินผล และ ดานการจัดกิจกรรม มีคะแนน
เฉลี่ยเทากับ 3.23 , 3.19 และ 3.12  ตามลําดับ   
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 เม่ือจําแนกเปนรายขอ พบวา กระบวนการดําเนินงานที่มีความเหมาะสม 3 ลําดับแรก ไดแก 
การติดตามประเมินผลเปนไปอยางมีระบบ มีการศึกษานโยบายของกรมสงเสริมวฒันธรรมกอนการ
วางแผน  กําหนดคณะทํางานดําเนินการจัดกิจกรรมในแตละโครงอยางชัดเจน และ มีการศึกษาความ
ตองการของชุมชนกอนการวางแผน  เปนกระบวนการดําเนินงานที่มีความเหมาะสมอยูในระดับ
คอนขางมาก มีคะแนนเฉลีย่เทากับ 3.70, 3.60, 3.53 และ 3.53  ตามลําดับ 
 
 ตําบลหินมูล 
 ความเหมาะสมของกระบวนการดําเนินงานของโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนตําบล
หินมูล โดยรวมอยูในระดับปานกลาง มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.05 ต่ํากวาเกณฑ  
 เม่ือจําแนกเปนรายดาน พบวา ความเหมาะสมของกระบวนการดําเนินงานดานอยูในระดับ
ปานกลางทุกดาน ไดแก ดานการวางแผน ดานการติดตามประเมินผล และ ดานการจัดกิจกรรม  มี
คะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.24 , 3.04 และ 2.88  ตามลําดับ 
 เม่ือจําแนกเปนรายขอ พบวา กระบวนการดําเนินงานที่มีความเหมาะสม 3 ลําดับแรก ไดแก 
มีการศึกษานโยบายของกรมสงเสริมวัฒนธรรมกอนการวางแผน กําหนดคณะทํางานดําเนินการจัด
กิจกรรมในแตละโครงอยางชัดเจน และ มีการศึกษาความตองการของชุมชนกอนการวางแผน  เปน
กระบวนการดาํเนินงานที่มีความเหมาะสมอยูในระดับคอนขางมาก มีคะแนนเฉลีย่เทากับ 3.65 , 3.62 
และ 3.42  ตามลําดับ 
 
   ดานผลผลิต (Product Evaluation)  
 ตําบลลําพญา  
 กิจกรรมที่ประชาชนรูจัก/รับรู และเคยเขารวม/ใชประโยชนจากกิจกรรมมากที่สุด 3 ลําดับ
แรก ไดแก กิจกรรมดานการสงอาชีพ คือ ตลาดน้ําลําพญา มีผูเคยเขารวมกิจกรรม จํานวน 353 คน 
คิดเปนรอยละ 98.1  และผูเขารวมกิจกรรมมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.25  
สูงกวาเกณฑ  กิจกรรมดานคลังสมองและภูมิปญญาทองถิ่น คือ นายณรงคศักด์ิ เลศิสิทธิพันธ ดาน
การทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมทองถิ่น  มีผูเคยเขารวมกิจกรรม จํานวน 334 คน คิดเปนรอยละ 92.8  
และผูเคยเขารวมกิจกรรมมีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด  มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.65  และ 
กิจกรรมดานลานวัฒนธรรม คือ การแสดงศิลปวัฒนธรรมไทยที่วัดลําพญา มีผูเคยเขารวมกิจกรรม 
จํานวน 328 คน คิดเปนรอยละ 91.1และผูเคยเขารวมกิจกรรมมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก มี
คะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.90   
 กิจกรรมที่ประชาชนรูจัก/รับรู แตไมเคยเขารวม/ใชประโยชนจากกิจกรรมมากที่สุดคือ 
กิจกรรมดานสารสนเทศและหองสมุด คอื ศูนยการเรียนรูตําบลลําพญา  มีผูไมเคยเขารวมกิจกรรม
จํานวน 82 คน คิดเปนรอยละ 22.8  กิจกรรมดานการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม คือ โครงการปฏิบัติ
ธรรม นั่งสมาธิ ณ วัดกัลยาณมิตร มีผูไมเคยเขารวมกิจกรรม จํานวน 75 คน คิดเปนรอยละ 20.8 และ 
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กิจกรรมดานการสงเสริมอาชีพ คือ การนวดแผนไทย มีผูไมเคยเขารวมกิจกรรม จํานวน 68 คน คิด
เปนรอยละ 18.9 
 กิจกรรมที่ประชาชนไมรูจัก/ไมเคยรับรูมากที่สุด 3 ลําดับแรก คือ กิจกรรมดานพิพิธภัณฑ คือ 
บานภัณฑารักษ  มีผูไมรูจักจํานวน 325 คน คิดเปนรอยละ 90.3  กิจกรรมดานคลังสมองและภูมิ
ปญญาทองถิน่ คือ นายสมศกัด์ิ เอ่ียมพลับใหญ ดานประวตัิศาสตรทองถิ่นและชุมชน  มีผูไมรูจัก 
จํานวน 302 คน คิดเปนรอยละ 83.9  และ กิจกรรมดานการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม คือ โครงการ
ปฏิบัตธิรรม นั่งสมาธิ ณ วัดกัลยาณมิตร มีผูไมรูจัก จํานวน 271 คน คิดเปนรอยละ 75.3 
 
 ตําบลหินมูล  
 กิจกรรมที่ประชาชนรูจัก/รับรู และเคยเขารวม/ใชประโยชนจากกิจกรรมมากที่สุด 3 ลําดับ
แรก ไดแก กิจกรรมดานสารสนเทศและหองสุมด คือ ศาลาอานหนังสือประชาชนประจําหมูบานหินมูล 
มีผูเคยเขารวมกิจกรรม จํานวน 244 คน คิดเปนรอยละ 66.8  และผูเคยเขารวมกจิกรรมมีความพึง
พอใจอยูในระดับมาก มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.63  สูงกวาเกณฑ  กิจกรรมดานคลังสมองและภูมิ
ปญญาทองถิน่ คือ ขอมูลการทําปุยหมักชีวภาพ  มีผูเคยเขารวมกิจกรรม จํานวน 216 คน คิดเปนรอย
ละ 59.1  และผูเคยเขารวมกิจกรรมมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก มีคะแนนเฉลีย่เทากับ 3.86 และ 
นางผิน มะโนม่ัน ดานการทําขนมครก  มีผูเคยเขารวมกิจกรรม จํานวน 186 คน คิดเปนรอยละ 51.0 
และผูเคยเขารวมกิจกรรมมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.87   
 กิจกรรมที่ประชาชนรูจัก/รับรู แตไมเคยเขารวม/ใชประโยชนจากกิจกรรมมากที่สุดคือ 
กิจกรรมดานการสงเสริมอาชีพ คือ การผลิตน้ํายาคลายเสน  มีผูไมเคยเขารวมกิจกรรมจํานวน 195คน 
คิดเปนรอยละ 53.4  กิจกรรมดานการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม คือ โครงการปฏิบตัิธรรม มีผูไมเคย
เขารวมกิจกรรม จํานวน 188 คน คิดเปนรอยละ 51.6  โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูรอน และ 
โครงการอบรมเด็กและเยาวชนภาคฤดูรอน มีผูไมเคยเขารวมกิจกรรม จํานวน 185 คน คิดเปนรอยละ 
50.7 เทากัน 
 กิจกรรมที่ประชาชนไมรูจัก/ไมเคยรับรูมากที่สุด 3 ลําดับแรก คือ กิจกรรมดานการสงเสริม
อาชีพ คือ การทําดอกไมจันทน  มีผูไมรูจักจํานวน 34 คน คิดเปนรอยละ 9.3  กิจกรรมดานคลังสมอง
และภูมิปญญาทองถิ่น คือ ขอมูลการทําเตาเผาถานกลัน่นํ้าสมไม  มีผูไมรูจัก จํานวน 30 คน คิดเปน
รอยละ 8.2  และ กิจกรรมดานการสงเสริมอาชีพ  คือ การทําเฟอรนิเจอรจากวัสดุในทองถิ่น มีผูไมรูจัก 
จํานวน 27 คน คิดเปนรอยละ 7.4 
  
 ดานผลกระทบ (Impact) และปญหาอุปสรรค 
 ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการจัดโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน ดานการมีสวนรวมของ
ชุมชนในการดําเนินโครงการ คือ  คนในชุมชนเขามามีสวนรวมในขั้นตอนของการวางแผน รวมคิด 
เน่ืองจากสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐมมีการทาํประชาคม สาํรวจความตองการที่แทจริงของ
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ชุมชน เพ่ือใหไดกิจกรรมที่เกิดจากความตองการของชุมชน ประกอบกับการที่ผูนาํชุมชน เชน นายก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น บุคคลที่คนในชุมชนยอมรับ หรือหนวยงานที่มีความสัมพันธที่ดีกับชุมชน 
เขามีมาสวนเกี่ยวของกับโครงการ ทําใหสามารถขับเคลื่อนโครงการไดดวยดี และไดรับความรวมมือ
จากคนในชุมชน การที่ชุมชนเขามามีสวนรวมทั้งรวมคิด รวมวางแผน รวมทํากิจกรรม ทําใหเกิดการ
เรียนรูในการพัฒนาชุมชน 
 ผลกระทบดานการสงเสริมอาชีพของคนในชุมชน  กิจกรรมที่ชวยสงเสริมอาชีพสรางความ
เขมแข็งแกชมุชนดานเศรษฐกิจ สรางรายไดลดรายจาย สรางชื่อเสียงแกชุมชน  ทําใหเกิดการสืบคน
ภูมิปญญาทองถิ่นที่กําลังจะสูญหาย เชน ภูมิปญญาดานอาหาร ขนมไทย งานฝมือ สมุนไพรพ้ืนบาน 
และยังมีตลาดน้ําเปนแหลงรองรับเพ่ือจําหนายผลิตภัณฑตาง ๆ รวมทั้งมีการถายทอดสูเด็กและ
เยาวชน และผูสนใจทั่วไป 
 ปญหาอุปสรรคการดําเนินงานโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน ปญหาที่สําคญัไดแก  
ดานความพรอมของคนในชุมชน เน่ืองจากสวนใหญอยูในวัยทํางาน ทําใหเวลาวางไมตรงกับกิจกรรมที่
จัด จึงทําใหบางกิจกรรมมีผูเขารวมกิจกรรมยังนอยมาก ปญหาดานการดําเนินงาน เน่ืองจากกรม
สงเสริมวัฒนธรรมขาดความตอเน่ืองในการดําเนินโครงการ ทําใหจังหวัดไมสามารถวางแผนลวงหนา
ได และ ปญหาดานงบประมาณ เน่ืองจากไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมสงเสริมวัฒนธรรม
นอยมาก 
 

อภิปรายผล 
 ดานบริบท  
 ตําบลลําพญา ประชาชนมีความตองการในการพัฒนาชุมชนสอดคลองกับวัตถุประสงคของ
โครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนโดยรวมอยูในระดับมาก มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 8.81 สูงกวาเกณฑ  
และ ตําบลหินมูล ประชาชนมีความตองการในการพัฒนาชุมชนสอดคลองกับวตัถปุระสงคของโครงการ
วัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนโดยรวมอยูในระดับคอนขางมาก มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 7.87 ต่ํากวาเกณฑ 
สอดคลองกับผลการประเมนิระดับคุณภาพจากกรมสงเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวฒันธรรม ในป พ.ศ.
2553 ซึ่งโครงการวฒันธรรมไทยสายใยชมุชนตําบลลําพญา มีระดับคุณภาพอยูในระดับ 4  และ 
โครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน ตําบลหินมูล มีระดับคุณภาพอยูในระดับ 2  เน่ืองจากระดับความ
ตองการในการพัฒนาชุมชนของประชาชนในทั้งสองแตกตางกัน จึงสงผลใหผลการดําเนินโครงการ
แตกตางกันอยางชัดเจน ประกอบกับโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชมุชนตําบลลําพญาน้ันไดมีชุมชน
เขามามีสวนรวมในการดําเนินโครงการ การดําเนินกิจกรรมมีความตอเน่ือง และไดรับการสนับสนุน
งบประมาณเปนอยางดีจากองคกรปกครองสวนทองถิ่น  สําหรับโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชมุชน
ตําบลหินมูลน้ัน เปนโครงการที่เพ่ิงจัดตั้งใหมในป พ.ศ.2552  จึงทําใหกิจกรรมที่ดําเนนิการมีไมมาก
นัก และยังไมสอดคลองกับความตองการของประชาชนตามประเด็นการประเมินดังกลาว  
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 ดานปจจัยนําเขา  
 ความเหมาะสมของปจจัยนําเขาโดยรวมของทั้งสองตําบลอยูในระดับปานกลาง ต่าํกวาเกณฑ 
ทั้งน้ีเน่ืองจากปญหาดานบุคลากรโดยเฉพาะอยางยิ่งคณะกรรมการโครงการสวนใหญเปนผูที่มีความรู
ความสามารถแตไมมีเวลาในการพบปะหารือ หรือตองเขารวมกิจกรรมกับหนวยงานอื่น ๆ อยูเปน
ประจํา สอดคลองกับผลการตรวจราชการของผูตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม (สํานักงาน
ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม. 2553) ที่พบวา คณะกรรมการโครงการมีภารกิจสวนตวัมากและตองรวม
กิจกรรมกับสวนราชการอ่ืนที่เห็นวามีความสําคัญมากกวา ในดานกิจกรรมกิจกรรมสวนใหญมี
ระยะเวลาการจัดกิจกรรมในชวงสั้น ๆ จึงทําใหไมครอบคลุมกลุมเปาหมายไดอยางทั่วถึง ประกอบกับ
ขอจํากัดดานงบประมาณทีไ่ดรับการสนับสนุนจากกรมสงเสริมวัฒนธรรมนอยมาก แมจะรับการ
สนับสนุนงบประมาณจากหนวยงานในพืน้ที่แตก็ยังไมเพียงพอและครอบคลุมทุกกิจกรรม สอดคลองกับ
ความคิดเห็นของคณะกรรมการโครงการ และบุคลากรของสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดที่ไดจากการ
สัมภาษณ สรุปไดวา “งบประมาณไดการจัดสรรจากสวนกลางนอยมาก ตองหากันเอง อบต.สนับสนุน
งบประมาณในบางกิจกรรมเทาน้ัน ไมครอบคลุมทั้งหมด แตตองทํากันไปเพราะตองการสงเสริมภูมิ
ปญญาทองถิน่...”(กรรมการตําบลลําพญาคนที่ 1 สัมภาษณ 22 มกราคม 2555, กรรมการตําบลหินมูล
คนที่ 3 สัมภาษณ 27 มกราคม 2555, กรรมการตําบลลาํพญาคนที่ 3 สัมภาษณ  21 มกราคม 2555 
และ บุคลากรของสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดคนที่ 2 สัมภาษณ 21 มกราคม 2555)  และสอดคลองกับ
ผลการตรวจราชการของผูตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม ที่พบวา การดําเนินโครงการขาดความ
ตอเน่ืองในการสนับสนุนงบประมาณ การวางแผนการใชจายงบประมาณนั้นเปนไปอยางเหมาะสม  และ
การรายงานการใชจายงบประมาณตอหนวยงานที่เก่ียวของ     มีการยึดหลักตามระเบียบราชการมาก
เกินไป ไมมีความยดึหยุน และบุคลากรของสํานักงานวฒันธรรมจังหวัดมีจํานวนไมเพียงพอตอการ
ปฏิบตัิงานในดานน้ี (สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม. 2553) และสอดคลองกับรายงานสรปุผลการ
ดําเนินงานของสํานักงานวฒันธรรมจังหวัดนครปฐม ทีพ่บวา งบประมาณสนับสนุนการดําเนินงาน
โครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนมาจากหนวยงานภาครัฐ  ทําใหการดําเนินงานตองอยูภายใต
ระเบียบของทางราชการ ไมมีความยึดหยุน และบุคลากรมีภาระงานมากเกินไป (สํานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดนครปฐม. 2552-2553)  สวนในดานกิจกรรมน้ัน ดานระยะเวลาการจัดกิจกรรมยังไมเหมาะสม
เพราะชวงเวลาการจัดกิจกรรมไมสอดคลองกับการประกอบอาชีพของคนในชุมชน ซึ่งสวนใหญ
ประกอบอาชพีเกษตรกรรมเปนหลัก จึงไมสามารถเขารวมกิจกรรมได  ในดานอุปกรณ สถานที่ของ
ตําบลลําพญา มีหนวยตาง ๆ ตั้งอยูในบรเิวณเดียวกัน เชน ศูนยการการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย ตลาดนํ้าลําพญา องคการบริหารสวนตําบลลําพญา ซึง่มีระบบการบริหารจัดการอยาง
เปนระบบ จึงทําใหไดรับการสนับสนุนทั้งดานวัสดุ อุปกรณ และสถานที่เม่ือยามขาดแคลน แตอุปกรณ
ที่มีอยูใชงานมานานจึงทําใหมีสภาพเส่ือมโทรม ประกอบกับกรมสงเสริมวัฒนธรรมไมไดจัดสรร
งบประมาณในสวนนี้  สําหรับตําบลหินมูล สถานทีต่ั้งของโครงการหางไกลจากชุมชนพอสมควร มีการ
คมนาคมที่ไมสะดวก คณะกรรมโครงการไมคอยมีเวลาพบปะหารือกัน เน่ืองจากตองประกอบอาชีพ
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สวนตวัหรืออาจจะตองปฏิบัติภารกิจอ่ืน  ประกอบกับไมมีเจาหนาที่ประจําที่ทําหนาที่ดูแลอาคาร
สถานที่ และวสัดุอุปกรณ จึงทําใหมีปญหาดานสถานที่ และวัสดุอุปกรณ 
  
 ดานกระบวนการ  
 ความเหมาะสมของกระบวนการดําเนินงานโดยรวมของทั้งสองตําบลอยูในระดับปานกลาง 
ต่ํากวาเกณฑ  ในดานการวางแผน มีการศึกษานโยบายของกรมสงเสริมวัฒนธรรม และมีการศกึษา
ความตองการของชุมชนกอนการวางแผน เน่ืองจากกรมสงเสริมวัฒนธรรมไดมีการชี้แจงขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน พรอมทั้งจัดทําคูมืออธิบายขัน้ตอนการปฏบิัติงานกอนทีจ่ะดําเนินโครงการ และบุคลากร
ของสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม มีการลงพ้ืนที่จริงพรอมทั้งชี้แจงความเปนมาวัตถปุระสงค
ของโครงการ  สวนดานผูมีสวนเกี่ยวของไดมีสวนรวมในการจัดทําแผนทั้งระยะสัน้และระยะยาวไว
อยางชัดเจน และนําเสนอแผนการดําเนินงานตอผูมีสวนเก่ียวของ แตมีรูปแบบการวางแผนที่ยดึตาม
ระบบราชการมากเกินไปไมมีความยึดหยุนตอการปฏิบตัิงานในชุมชน และการแผนในระยะสั้นและ
ระยะยาวไมมีความชัดเจน เน่ืองจากขาดความตอเน่ืองในเร่ืองนโยบายจากกรมสงเสริมวัฒนธรรม  
ดานการจัดกิจกรรมแตละกจิกรรมอาจยกเลิกเนื่องจากปญหาฝนตก น้ําทวม สวนกิจกรรมไมบรรลุผล
สําเร็จตามเปาหมายเนื่องจาก บางกิจกรรมมีการเผยแพรประชาสัมพันธไมทั่วถึง และการขยายผลการ
ดําเนินกิจกรรมไปยังกลุมเปาหมายพ้ืนที่อ่ืนอยูในระดับนอยที่สุด เน่ืองจากลักษณะโครงการมีการ
ดําเนินการตองอาศัยศักยภาพภายในชุมชนนั้น ๆ เปนหลัก และพื้นที่อ่ืนมีบริบทที่แตกตางกันออกไป 
จึงเปนการยากที่จะขยายผลการดําเนินการไปยังกลุมเปาหมายพ้ืนที่อ่ืนได สําหรับดานการติดตาม
ประเมินผลไมผานเกณฑ เน่ืองจากไมมีการแตงตั้งคณะทํางาน หรือเจาหนาที่ดานการติดตาม
ประเมินผลโดยเฉพาะ ซึ่งปจจุบันไดมีการแตงตั้งบคุคลากรของสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม 
ซึ่งที่เปนผูดําเนินโครงการวัฒนธรรมสายใยชุมชน เปนผูรับผิดชอบดานการติดตามประเมินผล ซึ่ง
อาจจะทําใหไมไดขอมูลที่ครอบคลุมในทกุมิติ    
   
 ดานผลผลิต  
 ตําบลลําพญา  กิจกรรมที่ประชาชนรูจัก/รับรู และเคยเขารวม/ใชประโยชนจากกิจกรรมมาก
ที่สุด 3 ลําดับแรก ไดแก ตลาดน้ําลําพญา  นายณรงคศักด์ิ เลิศสิทธพัินธ ดานการทองเท่ียวเชิง
วัฒนธรรมทองถิ่น และการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทยทีว่ัดลําพญา และผูเขารวมกจิกรรมมีความพึง
พอใจอยูในระดับมาก  เน่ืองจากเปนกิจกรรมที่เปนที่สนใจของบุคคลท่ัวไปทั้งในแงของการยอนยุคหา
อดีต การทองเท่ียวทางวัฒนธรรม และการแสวงหาศิลปวัฒนธรรมการแสดงไทยทีเ่กิดจากชุมชนโดย
แทจริง  ซึ่งเปนกระแสนิยมของคนปจจุบัน และมีคณะผูบริหารโครงการไดมีการเผยแพรผานชองทาง
สื่อตาง ๆ เชน เวบ็ไซตหนวยงานราชการ องคกรปกครองสวนทั้งถิน่ แผนพับ วทิยุ โทรทศัน เปนตน  จึง
ทําใหเปนที่รูจักของประชาชน  
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 กิจกรรมที่ประชาชนรูจัก/รับรู แตไมเคยเขารวม/ใชประโยชนจากกิจกรรมมากที่สุดคือ ศูนย
การเรียนรูตําบลลําพญา รองลงมา คือ โครงการปฏิบตัิธรรม นั่งสมาธิ ณ วัดกัลยาณมิตร และ การนวด
แผนไทย  สาเหตุที่มีคนรูจักแตไมเคยเขารวมกิจกรรม เน่ืองจากการนวดแผนโบราณ และโครงการ
ปฏิบัตธิรรม นั่งสมาธิ ณ วัดกัลยาณมิตร เน่ืองจากเปนกิจกรรมที่ใชเวลานานในการปฏิบตัิ สวนศูนย
การเรียนรูตําบลลําพญาน้ันตั้งใกลกับตลาดน้ําลําพญา จึงอาจจะเปนสาเหตุที่ผูคนไปเท่ียวชมตลาดน้ํา
มากกวาที่จะเขาชมศูนยการเรียนรู  
 กิจกรรมที่ประชาชนไมรูจัก/ไมเคยรับรูมากที่สุด 3 ลําดับแรก คือ บานภัณฑารักษ รองลงมา 
คือ นายสมศักด์ิ เอ่ียมพลับใหญ ดานประวตัิศาสตรทองถิ่นและชุมชน และกิจกรรม โครงการปฏิบัติ
ธรรม นั่งสมาธิ ณ วัดกัลยาณมิตร สาเหตขุองกิจกรรมที่คนไมรูจักเน่ืองจากขาดการประชาสัมพันธ  
สวนใหญเปนการประชาสัมพันธในภาพรวมทั้งหมดของกิจกรรมภายใตโครงการวฒันธรรมไทยสายใย
ชุมชน ไมไดประชาสัมพันธเปนรายกิจกรรม ประกอบกับเพิ่งจะเร่ิมกิจกรรม จึงยังไมเปนที่รูจักของ
ประชาชนทัว่ไป  
 ตําบลหินมูล กิจกรรมที่ประชาชนรูจัก/รับรู และเคยเขารวม/ใชประโยชนจากกิจกรรมมาก
ที่สุด 3 ลําดับแรก ไดแก ศาลาอานหนังสือประชาชนประจําหมูบานหินมูล รองลงมา คือ ขอมูลการทํา
ปุยหมักชีวภาพ และนางผิน มะโนม่ัน ดานการทําขนมครก และผูเขารวมกิจกรรมมีความพึงพอใจอยู
ในระดับมาก เน่ืองจากศาลาอานหนังสือประจําหมูบานนั้นเปนสถานที่ติดตามขาวสารบานเมือง 
สถานที่มีความสะอาด ตั้งอยูใจกลางชุมชน และมีขอมูลขาวสารครบถวน  ขอมูลการทําปุยหมักชวีภาพ
ตอบสนองความตองการของประชาชนในพื้นที่ซึ่งสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม  ประกอบกับใน
ปจจุบันเกษตรกรหันมาสนใจการทาํเกษตรแบบปุยอินทรีมากยิ่งขึ้น สําหรับการทําขนมครก เปนที่
สนใจของประชาชนทัว่ไปทีหั่นมาสนใจประกอบอาชีพอิสระ หรือหารายไดพิเศษจากงานประจํา และ
นางผิน มะโนม่ัน เปนผูที่อัธยาศัยดี ยิ้มแยม แจมใส จึงเปนที่รูจักของคนทั่วไป  
 กิจกรรมที่ประชาชนรูจัก/รับรู แตไมเคยเขารวม/ใชประโยชนจากกิจกรรมมากที่สุด คือ การ
ผลิตน้ํายาคลายเสน  รองลงมา คือ โครงการปฏิบตัธิรรม และ โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูรอน 
โครงการอบรมเด็กและเยาวชนภาคฤดูรอน สาเหตุมีผูที่ไมเคยเขารวมกิจกรรมทางศาสนาเน่ืองจาก
เปนกิจกรรมที่จัดในชวงระยะเวลาหนึ่ง คือ ชวงปดภาคเรียนเทาน้ัน  
 กิจกรรมที่ประชาชนไมรูจัก/ไมเคยรับรูมากที่สุด 3 ลําดับแรก คือ การทําดอกไมจันทน 
รองลงมา คือ ขอมูลการทําเตาเผาถานกลัน่นํ้าสมไม และ การทําเฟอรนิเจอรจากวัสดุในทองถิ่น  
สาเหตุของกิจกรรมที่คนไมรูจักเนื่องจากขาดการประชาสัมพันธ  สวนใหญเปนการประชาสัมพันธใน
ภาพรวมทั้งหมดของกิจกรรมภายใตโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชมุชน ไมไดประชาสัมพันธเปนราย
กิจกรรม และลักษณะกิจกรรมไมมีความโดดเดน ประชาชนสามารถหาซื้อไดตามตลาดทัว่ไป 
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 ดานผลกระทบและปญหาอุปสรรค 
 ผลกระทบดานการมีสวนรวมของชุมชนในการดําเนินโครงการ เน่ืองจากเปาหมายของ
โครงการตองการสงเสริมใหชุมชนมีสวนรวมเปนหลัก โดยเร่ิมจากการจัดใหมีเวทปีระชาคมเพื่อสํารวจ
ความตองการของชุมชน ทําการคัดเลือกคณะกรรมการโครงการ โดยคัดเลือกจากบุคคลในชุมชนที่เห็น
วามีความเหมาะสมในทั้ง 6 ดาน ประกอบดวย ดานคลังสมองภูมิปญญาทองถิ่น ดาน การสงเสริม
อาชีพดานศิลปะและวัฒนธรรม ดานการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม ดานลานวัฒนธรรม ดานพิพิธภัณฑ
พ้ืนบาน และสารสนเทศและหองสมุดชุมชน และรวมดําเนินกิจกรรมของโครงการ จึงทําใหชุมชนเกิด
การเรียนรูในการพัฒนาชุมชน ซึ่งจะไปสูความยั่งยืนของการจัดโครงการ  สําหรับผลกระทบดานการ
สงเสริมอาชีพของคนในชุมชน  ทําใหคนในชุมชนมีความภาคภูมิใจในอาชีพที่เกิดจากภูมิปญญา
ทองถิ่น เริ่มสืบคนและรวบรวมภูมิปญญาทองถิ่นที่มีคุณคาหรือกําลังสูญหายไปใหเปนหมวดหมู  เม่ือ
คนในชุมชนใหความสนใจทําใหหนวยงานภาครัฐ เขามาสงเสริมสนับสนุนไดอยางเต็มที่ ทั้งรวมคิด 
รวมทํา และจัดหาชองทางในการสงเสริมรายได เชน การจัดงานมหกรรมสินคาภูมิปญญาทองถิ่น 
จัดหาชองทางการตลาด และการแนะนําออกแบบผลติภัณฑที่ทันสมัย สรางมูลคาเพ่ิมแกสินคาภูมิ
ปญญาทองถิน่ 
 ปญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน ในดานความไมตอเน่ืองของโครงการ และการขาดแคลน
งบประมาณ เปนปญหาที่เกิดขึ้นมาโดยตลอด เน่ืองจากภาครัฐมีงบประมาณในการสนับสนุนจํากัด 
เปนไปตามแผนการใชจายงบประมาณในแตละป ดังน้ัน ชุมชนเจาของโครงการจึงจําเปนตองหา
งบประมาณจากองคกรอ่ืน  สําหรับปญหาดานผูเขารวมกิจกรรมมีนอย เน่ืองจากขาดการ
ประชาสัมพันธ ประกอบกับวิถชีีวติของคนในชุมชนทีเ่ปลี่ยนแปลงไปตองทํางานหนวยงานตาง ๆ ทํา
ใหเวลาวางสวนใหญไมตรงกับระยะเวลาของการจัดกิจกรรมตามโครงการ ผูจัดโครงการจึงควร
ปรับเปลี่ยนกิจกรรมใหสอดคลองกับบริบทของชุมชนในแตละพื้นที ่
 
ขอเสนอแนะ 
 1. ขอเสนอแนะในการนําผลการประเมินไปใช  
   -  สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ควรเผยแพรกิจกรรมตามโครงการ โดยเฉพาะ
อยางยิ่งกิจกรรมที่คนรูจักหรือรับรูนอย  ดวยการประชาสัมพันธใหทัว่ถึง หลากหลายรูปแบบ  เพื่อให
คนในชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัดกิจกรรมมากย่ิงขึ้น และนําไปสูความสําเร็จตามจุดมุงหมายของ
โครงการ 
  -  สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ควรแสวงหาความรวมมือจากหนวยงานตาง ๆ 
เพ่ือลดปญหาการขาดความพรอมของปจจัยนําเขา และดานกระบวนการ  ซึ่งสงผลตอความสาํเร็จใน
การขับเคลื่อนโครงการ เน่ืองจากหนวยงานแตละแหงมีจุดแข็งที่แตกตางกัน เชน องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นมีจุดแข็งดานการสนับสนุนงบประมาณ วัสดุอุปกรณ สถานที่  สวนสถานศึกษามีบคุลากรที่
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สามารถดึงเขามามีสวนรวมไดทั้งครูอาจารย นักเรียน  หรือบูรณาการกิจกรรมที่โดดเดนกับหนวยงาน
อ่ืน ๆ  เปนตน  
 2.  ขอเสนอแนะสาํหรับการประเมินโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน 
  -  ควรประเมินโครงการในแตละดานอยางครอบคลุมและตอเน่ือง เพ่ือจะทําใหไดขอมูล
การเปลี่ยนแปลงที่เปนรูปธรรม ซึ่งจะนําไปสูสารสนเทศท่ีมีประโยชนตอการปรับปรุงโครงการใหสําเร็จ
ยิ่งขึ้น 
  -  ควรมีการแตงตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลโครงการจากบุคลากรทั้งภายนอก
และภายใน เพ่ือใหไดมุมมองความคิดเห็นที่หลากหลาย และประเมินครอบคลุมในทุกมิต ิ
  -  ควรมีการประเมินผลกระทบจากการจัดโครงการในเชิงลึก ซึ่งเปนตัวแปรที่สงผลตอ
ความยั่งยืนของโครงการ 
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 2. นางสายสวาท  โสขวัญฟา   กศ.ม. การวิจัยและสถิตทิางการศึกษา  
       มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       ผูอํานวยการกลุมยุทธศาสตรและเฝาระวังทางวัฒนธรรม 
       สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ  
  
 3.  นางละออ  ปานพิมพ     กศ.ม. การวัดผลการศึกษา  
       มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       นักวิชาการศาสนา  สํานักงานเลขานุการกรม  
       กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม 
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ภาคผนวก ข 
 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจยั 
เร่ือง  การประเมินโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน: กรณีศึกษาตําบลลําพญา และ 

ตําบลหินมูล อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 
 
คําชี้แจง 
 แบบสอบถามฉบับนี้มีจุดมุงหมายเพ่ือประเมินโครงวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน: 
กรณีศึกษาตําบลลําพญา และตําบลหินมูล อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม แบงออกเปน 4 ตอน 
ดังนี้  
 ตอนที ่1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม  
 ตอนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นตอความตองการในการพัฒนาชุมชน 
 ตอนที่ 3 แบบสอบถามการรูจัก/รับรู และความพึงพอใจตอผลการดําเนินกิจกรรม  
 ตอนที่ 4 ขอเสนอแนะ      
 ขอมูลที่ไดจาการสอบถามจะนําไปพิจารณาในลักษณะภาพรวมและคําตอบที่ไดรับจะเปน
ขอมูลสารสนเทศในการปรบัปรุงแกไขและพัฒนาโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชมุชนใหมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งน้ีคําตอบของทานจะไมมีผลกระทบตอการปฏิบัติงานและสถานภาพของ
ทานแตประการใด  
 ผูวิจัยจึงขอความกรุณาจากทานโปรดใหขอมูลครบถวนสมบูรณตามความเปนจริง และ
ขอขอบคุณเปนอยางสูง ที่ทานกรุณาใหความอนุเคราะหในการตอบแบบสอบถามครั้งนี้ 
 
   
 

นายฐปนัท  วงศศานตบิูรณ 
นิสิตปริญญาโท สาขาวิทยาการการประเมิน 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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แบบสอบถาม 
ความคิดเห็นของเด็ก เยาวชน และประชาชนตอโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน 

 ตําบลลําพญา                                                        ตําบลหินมูล 
 

ตอนที่ 1  ขอมูลทั่วไป 
คําชี้แจง  โปรดทําเครื่องหมาย / ลงใน   และเติมคําในชองวางที่ตรงกับขอมูลตามสถานภาพ 
            ของทาน 
 
 1. เพศ    
    ชาย    หญิง  
 
 2. อายุ    
    ต่ํากวา 15 ป  15 – 20 ป   21 – 25 ป  
    26 – 30 ป   31 – 35 ป   36 – 40 ป 
    41 – 45 ป   46 – 50 ป   51 ปขึ้นไป 
 
 3. วุฒิทางการศึกษาสูงสุด 
    ประถมศึกษา  มัธยมศึกษา   ปวช./ปวส.  
    ปริญญาตรี   สูงกวาปริญญาตรี   อ่ืน ๆ (ระบุ)…...………… 
 
 4. อาชีพ 
    ขาราชการ    พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
    พนักงานหนวยงานเอกชน  ธุรกิจสวนตัว/คาขาย 
    นักเรียน/นักศึกษา   เกษตรกร  
    รับจาง/อ่ืน ๆ (ระบุ)...................................................................... 
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ตอนที่ 2  ความตองการในการพัฒนาชุมชน 
คําชี้แจง  โปรดพิจารณาความตองการในแตละประเด็นคําถาม และใหคะแนนตามความคิดเห็นของทาน  
         โดยทําเคร่ืองหมาย / ลงในชองระดับคะแนนความตองการ 

ระดับคะแนนความตองการ 
 คําถาม 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 
ทานตองการใหชุมชนของทานเกิดการพัฒนาในประเด็นตอไปน้ีมากนอยเพียงใด 
1. ดานการเสริมสรางแหลงการเรียนรู
และการถายทอดภูมิปญญาทองถิ่น 
   1.1 พิพิธภัณฑทองถิ่น 

          

   1.2 ศาลาอานหนังสือประชาชน/ 
ที่อานหนังสือประจําหมูบาน 

          

   1.3 หองสมุด/แหลงขอมูลสารสนเทศ           
   1.4 ลานวฒันธรรม           
   1.5 ศูนยการเรียนรู           
2. ดานการเสริมสรางความเขมแข็ง
ของชุมชน 
    2.1 ดานคุณธรรมจริยธรรม 

          

    2.2 ดานจิตสํานึกรักษและความ
ภาคภูมิใจในทองถิ่น 

          

3. ดานการพัฒนาศักยภาพทุนทางสังคม
ที่มีรากฐานมาจากวัฒนธรรมทองถิ่น 
   3.1 ตลาดชมุชน 

          

   3.2 อาชีพจากภูมิปญญาทองถิ่น           
   3.3 ผลิตภัณฑชุมชน/สินคาโอท็อป           
4. ดานการมีสวนรวมในงานดาน
ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
   4.1 รวมคิด/รวมวางแผน 

          

   4.2 รวมดําเนินงาน           
   4.3 รวมติดตามผล           
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ตอนที่ 3  การรูจัก/รับรู และความพงึพอใจตอผลการดําเนินกิจกรรม ตําบลลําพญา 
คําชี้แจง  โปรดพิจารณากิจกรรมในแตละดานวาทานรูจัก/รับรู เขารวม และใชประโยชนเก่ียวกับ 
 กิจกรรมน้ันๆ หรือไม  โดยทําเคร่ืองหมาย / ลงในชองที่ตรงกับขอมูลของทาน และหาก 
 ทานรับรูและเคยเขารวม/ใชประโยชนจากกิจกรรมน้ัน ใหทานประเมินความพึงพอใจตอ 
 กิจกรรมนั้นดวย 

 

 รูจัก/รับรูและเคยเขารวม/ใชประโยชนจาก
กิจกรรม และ มีความพึงพอใจตอกิจกรรม กิจกรรม 

ไม
รูจัก/
ไม
เคย
รับรู  

รูจัก/รับรู 
แตไมเคย 
เขารวม/ใช

ประโยชนจาก
กิจกรรม 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ที่สุด 

1. ดานคลังสมองและ
ภูมิปญญาทองถ่ิน 
   1.1 นายณรงคศักด์ิ  
เลิศสิทธิพันธ ดานการ
ทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม
ทองถิ่น 

  

     

   1.2 นายสมศักด์ิ เอ่ียม
พลับใหญ ดานประวตั-ิ 
ศาสตรทองถิ่นและชุมชน 

       

   1.3 นายชาตรี ตวนศร-ี
แกว ดานเกษตรพอเพียง
และพลังงานทดแทน   

       

2. ดานการสงเสริม
อาชีพ 

       

   2.1 ตลาดน้าํลําพญา        
   2.2 การนวดแผนไทย        
   2.3 การจักสานดวย   
ไมไผ  

       

   2.4 การจักสานดวย
ผักตบชวา 

       

  2.5 งานชางฝมือ
กอสราง 
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ตอนที่ 3 ตําบลลําพญา (ตอ) 
 

 รูจัก/รับรูและเคยเขารวม/ใชประโยชนจาก
กิจกรรม และ มีความพึงพอใจตอกิจกรรม กิจกรรม 

ไม
รูจัก/
ไม
เคย
รับรู 

รูจัก/รับรู 
แตไมเคย 
เขารวม/ใช

ประโยชนจาก
กิจกรรม 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ที่สุด 

3. ดานการสงเสริม
คุณธรรมจริยธรรม 

  
     

   3.1 โครงการบวช
อุบาสิกาแกว 

       

    3.2 โครงการปฏิบัตธิรรม 
นั่งสมาธิ ณ วัดกัลยาณมิตร 

       

   3.3 การแสดงมุทิตาจิต 
เน่ืองในโอกาสสําคัญตางๆ 

       

   3.4 โครงการสรางจิต
อาสา ปลูกจิตสํานึกให
เยาวชนชวยกนัดูแล
สิ่งแวดลอมและแมน้ํา     
ทาจีน 

       

   3.5 โรงเรียนวิถีพุทธ        
   3.6 โครงการทําบุญ    
ทุกวันพระ 

       

4. ดานลานวัฒนธรรม        
   4.1 การแสดงศิลป- 
วัฒนธรรมไทยที่วัดลําพญา  

       

   4.2 การแสดงศิลป- 
วัฒนธรรมไทยที่วัดเวฬุ-  นา
ราม 

       

5. ดานพิพิธภัณฑ        
   5.1 พิพิธภัณฑพ้ืนบาน
ตลาดน้ําวัดลาํพญา 
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ตอนที่ 3 ตําบลลําพญา (ตอ) 
 

 รูจัก/รับรูและเคยเขารวม/ใชประโยชนจาก
กิจกรรม และ มีความพึงพอใจตอกิจกรรม  กิจกรรม 

ไม
รูจัก/
ไม
เคย
รับรู 

รูจัก/รับรู 
แตไมเคย 
เขารวม/ใช

ประโยชนจาก
กิจกรรม 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ที่สุด 

   5.2 บานภัณฑารักษ         
6. ดานสารสนเทศและ
หองสมุด 
   6.1 ศูนยการเรียนรู
ตําบลลําพญา 

  

     

 
 
ตอนที่ 4  ขอเสนอแนะ 
  …………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

ขอใหตรวจสอบอีกครั้งวาไดทําแบบสอบถามครบทุกขอแลว 
ขอขอบคุณสําหรับความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม  
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ตอนที่ 3 การรูจัก/รับรู และความพงึพอใจตอผลการดําเนินกิจกรรม ตําบลหินมูล 
คําชี้แจง  โปรดพิจารณากิจกรรมในแตละดานวาทานรูจัก/รับรู เขารวม และใชประโยชนเก่ียวกับ
กิจกรรมน้ันๆ หรือไม  โดยทําเครื่องหมาย / ลงในชองที่ตรงกับขอมูลของทาน และหากทานรบัรูและ
เคยเขารวม/ใชประโยชนจากกิจกรรมน้ัน ใหทานประเมินความพึงพอใจตอกิจกรรมนั้นดวย 

 

 รูจัก/รับรูและเคยเขารวม/ใชประโยชนจาก
กิจกรรม และ มีความพึงพอใจตอกิจกรรม กิจกรรม 

ไม
รูจัก/
ไม
เคย
รับรู  

รูจัก/รับรู 
แตไมเคย 
เขารวม/ใช

ประโยชนจาก
กิจกรรม 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ที่สุด 

1. ดานคลังสมองและภูมิ
ปญญาทองถ่ิน 

  
     

   1.1 นางมาเรียม มูลผล 
ดานการนวดแผนโบราณ  

       

   1.2 นายอํานวย รื่นนุสาน 
ดานการทําดอกไมจันทน  

       

   1.3 นายธานี ฟกสุวรรณ 
ดานดนตรีไทย  

       

   1.4 นางปลิว วิมูลชาติ 
การทําขนมชัน้  

       

   1.5 นางผิน มะโนม่ัน      
ดานการทําขนมครก  

       

  1.6 ขอมูลการทําปุยหมัก
ชีวภาพ 

       

  1.7 ขอมูลการทําเตาเผา
ถานกลั่นน้ําสมไม 

       

2. ดานการสงเสริมอาชีพ        
   2.1 การทําเฟอรนิเจอร
จากวัสดุในทองถิ่น 

       

   2.2 การทําดอกไม จันทน        
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ตอนที่ 3  ตําบลหินมูล  (ตอ) 
 

 

 รูจัก/รับรูและเคยเขารวม/ใชประโยชนจาก
กิจกรรม และ มีความพึงพอใจตอกิจกรรม กิจกรรม 

ไม
รูจัก/
ไม
เคย
รับรู 

รูจัก/รับรู 
แตไมเคย 
เขารวม/ใช

ประโยชนจาก
กิจกรรม 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ที่สุด 

    2.3 การผลิตน้ํายา
คลายเสน 

       

    2.4 การผลิตน้ํายา    
ลางจาน 

  
     

3. ดานการสงเสริม
คุณธรรมจริยธรรม 

       

    3.1 โครงการบรรพชา
สามเณรภาคฤดูรอน  

       

    3.2 โครงการอบรมเด็ก
และเยาวชนภาคฤดูรอน 

       

    3.3 โครงการปฏิบัติ
ธรรม 

       

   3.4 โครงการทําบุญทุก
วันพระ 

       

4. ดานลานวัฒนธรรม        
   4.1 การแสดงศิลป- 
วัฒนธรรมไทยที่วัดศลิามูล 

       

5. ดานพิพิธภัณฑ        
    5.1 ศูนยอนุรักษ
ศิลปวัฒนธรรมลุมแม
น้ําทาจีน 

       

6. ดานสารสนเทศและ
หองสมุด 

       

   6.1 ศูนยการเรียนรู
ชุมชน 
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ตอนที่ 3  ตําบลหินมูล  (ตอ) 
 

 

 รูจัก/รับรูและเคยเขารวม/ใชประโยชนจาก
กิจกรรม และ มีความพึงพอใจตอกิจกรรม  กิจกรรม 

ไม
รูจัก/
ไม
เคย
รับรู 

รูจัก/รับรู 
แตไมเคย 
เขารวม/ใช

ประโยชนจาก
กิจกรรม 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ที่สุด 

   6.2 ศาลาอานหนังสือ
ประชาชนประจําหมูบานหิน
มูล 

  
     

 
 
ตอนที่ 4  ขอเสนอแนะ 
  …………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 

ขอใหตรวจสอบอีกครั้งวาไดทําแบบสอบถามครบทุกขอแลว 
ขอขอบคุณสําหรับความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม  
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แบบสอบถามเพื่อการวิจยั 
เร่ือง  การประเมินโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน: กรณีศึกษาตําบลลําพญา และ

ตําบลหินมูล อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 
 
 

คําชี้แจง 
 1.  แบบสอบถามฉบับนี้มีจุดมุงหมายเพ่ือประเมินโครงวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน: 
กรณีศึกษาตําบลลําพญา และตําบลหินมูล อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม แบงออกเปน  4 ตอน 
ดังนี้  
  ตอนที ่1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม  
  ตอนที ่2 แบบสอบถามความคิดเห็นตอความเหมาะสมของปจจัยนําเขา  
  ตอนที่ 3 แบบสอบถามความคิดเห็นตอความเหมาะสมของกระบวนการดําเนินงาน  
  ตอนที่ 4 ขอเสนอแนะ      
 ขอมูลที่ไดจาการสอบถามจะนําไปพิจารณาในลักษณะภาพรวมและคําตอบที่ไดรับจะเปน
ขอมูลสารสนเทศในการปรบัปรุงแกไขและพัฒนาโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชมุชนใหมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งน้ีคําตอบของทานจะไมมีผลกระทบตอการปฏิบัติงานและสถานภาพของ
ทานแตประการใด  
 ผูวิจัยจึงขอความกรุณาจากทานโปรดใหขอมูลครบถวนสมบูรณตามความเปนจริง และ
ขอขอบคุณเปนอยางสูง ที่ทานกรุณาใหความอนุเคราะหในการตอบแบบสอบถามครั้งนี้ 
 
   
 

นายฐปนัท  วงศศานตบิูรณ 
นิสิตปริญญาโท สาขาวิทยาการการประเมิน 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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แบบสอบถามคิดเห็นของผูมีสวนเก่ียวของตอความเหมาะสมของปจจัยนําเขา 
และกระบวนการดําเนินงาน โครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน 

  ตําบลลาํพญา                                                     ตําบลหินมูล 
 

 ตอนท่ี 1  ขอมูลท่ัวไป 

คําชี้แจง  โปรดทําเคร่ืองหมาย / ลงใน  และเติมคําในชองวางท่ีตรงกับขอมูลตามสถานภาพ 

            ของทาน 
 

 1. เพศ    
    ชาย    หญิง  
 
 2. อายุ    
    ต่ํากวา 15 ป  15 – 20 ป   21 – 25 ป  
    26 – 30 ป   31 – 35 ป   36 – 40 ป 
    41 – 45 ป   46 – 50 ป   51 ปขึ้นไป 
 
 3. วุฒิทางการศึกษาสูงสุด 
    ประถมศึกษา  มัธยมศึกษา   ปวช./ปวส.  
    ปริญญาตรี   สูงกวาปริญญาตรี   อ่ืน ๆ (ระบุ)…...………… 
 
 4. อาชีพ 
    ขาราชการ    พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
    พนักงานหนวยงานเอกชน  ธุรกิจสวนตัว/คาขาย 
    นักเรียน/นักศึกษา   เกษตรกร  
    รับจาง/อ่ืน ๆ (ระบุ)...................................................................... 
 

 5. ความเกี่ยวของกับโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน  
    บุคลากรของสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด 
     วัฒนธรรมจังหวัด   ผอ.กลุมฯ       นักวิชาการวัฒนธรรม 
    คณะกรรมการโครงการ (ระบุดาน)................................................................ 
     บุคลากรของหนวยงานที่เก่ียวของ (ระบุหนวยงาน)....................................... 
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ตอนที่ 2   ดานปจจัยนําเขา 
คําชี้แจง  โปรดพิจารณาขอความในแตละประเด็นและทําเคร่ืองหมาย / ลงในชองระดับความ 
            เหมาะสมของแตละดานทีเ่ก่ียวของกับโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชมุชน 

ระดับความเหมาะสม 
ประเด็น 

มาก 
คอนขาง 
มาก 

ปาน
กลาง 

คอนขาง 
นอย 

นอย 

1. ดานบุคลากร        
1.1 บุคลากรของโครงการมีจํานวนเพียงพอ      
1.2 บุคลากรของโครงการมีความรูความ 
สามารถเหมาะสม 

     

1.3 บุคลากรของโครงการมีความเสียสละ      
1.4 บุคลากรของโครงการมีหนาที่รับผิดชอบที่
ชัดเจน 

     

1.5 บุคลากรของโครงการทํางานเปนทมี      
2. ดานกิจกรรม      
2.1 กิจกรรมตามโครงการสอดคลองกับ
วัตถุประสงคของโครงการ 

     

2.2 กิจกรรมตามโครงการมีประโยชนตอชุมชน
โดยรวม 

     

2.3 กิจกรรมตามโครงการเกิดขึ้นจากความ
ตองการของประชาชน 

     

2.4 กิจกรรมตามโครงการมีความหลากหลาย       
2.5 ระยะเวลาการจัดกิจกรรมตามโครงการมี
ความเหมาะสม 

     

3. ดานงบประมาณ      
3.1 งบประมาณที่ไดรับการจัดสรรเพียงพอตอ
การดําเนินงาน 

     

3.2 ไดรับการสนับสนุนงบประมาณจาก
หนวยงานอ่ืน ๆ  

     

3.3 มีการวางแผนการใชจายงบประมาณอยาง
เหมาะสม 

     

3.4 การจัดทําเอกสาร หลักฐานการใชจาย
งบประมาณถกูตอง ตรวจสอบได 
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ตอนที่ 2  ดานปจจัยนําเขา (ตอ) 
ระดับความเหมาะสม 

ประเด็น 
มาก 

คอนขาง 
มาก 

ปาน
กลาง 

คอนขาง 
นอย 

นอย 

3.5 การรายงานการใชจายงบประมาณตอผูมี
สวนเกี่ยวของตามระยะเวลาที่กําหนด 

     

4. ดานวัสดุอุปกรณ สถานที่      
4.1 วัสดุอุปกรณเพียงพอกับการดําเนินงาน      
4.2 วัสดุอุปกรณมีความเหมาะสมกับการจัด
กิจกรรมตามโครงการ/อยูในสภาพดี 

     

4.3 สถานที่เพียงพอกับการดําเนินงาน      
4.4 สถานที่มีความสะอาด เปนระเบยีบ 
เรียบรอย 

     

4.5 ไดรับการสนับสนุน วัสดุอุปกรณ สถานที่
จากบุคคล/หนวยงานอ่ืน     

     

 
 

ตอนท่ี 3   ดานกระบวนการดาํเนินงาน 

ระดับความเหมาะสม 
ประเด็น 

มาก 
คอนขาง 
มาก 

ปาน
กลาง 

คอนขาง 
นอย 

นอย 

1. ดานการวางแผน       
1.1 การศึกษานโยบายของกรมสงเสริม
วัฒนธรรมกอนการวางแผนดําเนินงาน 

     

1.2 การศึกษาความตองการของชุมชนกอนการ
วางแผนดําเนินงาน 

     

1.3 ผูมีสวนเกี่ยวของไดเขามามีสวนรวมในการ
จัดทําแผนการดําเนินงาน 

     

1.4 จัดทําแผนการดําเนินงานระยะสั้น ระยะ
ปานกลาง และระยะยาวไวอยางชัดเจน 

     

1.5 นําเสนอแผนการดําเนินงานแกผูมีสวน
เก่ียวของ 
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ตอนที่ 3   ดานกระบวนการดําเนินงาน (ตอ) 
ระดับความเหมาะสม 

ประเด็น 
มาก 

คอนขาง 
มาก 

ปาน
กลาง 

คอนขาง 
นอย 

นอย 

2. ดานการจัดกิจกรรม      
2.1 กําหนดคณะทํางานดําเนินจัดกิจกรรมใน
แตละโครงการไวอยางชัดเจน 

     

2.2 จัดกิจกรรมไดตามชวงเวลาที่กําหนด      
2.3 การปรับเปลี่ยนกิจกรรมใหเขากับ
สถานการณในปจจุบัน 

     

2.4 กิจกรรมบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมาย
กําหนด   

     

2.5 การขยายผลการดําเนินกิจกรรมไปยัง
กลุมเปาหมาย/พ้ืนที่อ่ืนๆ  

     

3. ดานการติดตามประเมนิผล      
3.1 กําหนดคณะทํางานในการติดตาม
ประเมินผลโครงการไวอยางชัดเจน 

     

3.2 การติดตามประเมินผลเปนไปตามระยะเวลา
ที่กําหนด   

     

3.3 การติดตามประเมินผลเปนไปอยางมีระบบ       
3.4 จัดทํารายงานสรุปผลการติดตาม
ประเมินผลและรายงานตอผูมีสวนเกี่ยวของ 

     

3.5 นําผลของการประเมินมาปรับปรุงและ
พัฒนาโครงการ 

     

 
ตอนที่ 4  ขอเสนอแนะ 
 ……………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 

ขอใหตรวจสอบอีกครั้งวาไดทําแบบสอบถามครบทุกขอแลว 
ขอขอบคุณสําหรับความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม  
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แบบสัมภาษณความคิดเห็นของผูมีสวนเก่ียวของกับโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชมุชน 
ตอผลกระทบของโครงการและปญหาอุปสรรคในการดําเนินงานโครงการ 

        ตําบลลําพญา      ตําบลหินมูล      
 
 
ผูใหขอมูล 
 บุคลากรของสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด 
   วัฒนธรรมจังหวัด     ผอ.กลุมฯ       นักวิชาการวัฒนธรรม  
 คณะกรรมการโครงการ (ระบุดาน) )…….…………………………….……………… 
 บุคลากรของหนวยงานที่เก่ียวของ (ระบุหนวยงาน)……….………………………… 
 ผูนําชุมชน (ระบุตําแหนง).....................................................................................    
 
ประเด็นคําถาม 
 1. ทานคิดวาประชาชนในชมุชนไดเขามามีสวนรวมในการจัดโครงการวัฒนธรรมไทย
สายใยชุมชนอยางไรบาง และมีสวนรวมมากนอยเพียงใด  
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
 2. ทานคิดวาการจัดโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนทําใหเกิดการสงเสริมอาชีพของ
คนในชุมชนหรือไม อยางไรบาง  
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
 3. ทานคิดวาชุมชนไดรับผลกระทบจากการดําเนินโครงการวัฒนธรรมสายใยชุมชนมี
หรือไม อะไรบาง และอยางไร 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
 4. ทานคิดวาปญหาและอุปสรรคที่สําคัญของการจัดโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน   
คืออะไร และควรแกไขอยางไร  
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
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ภาคผนวก  ค 
 

การหาคุณภาพของเครื่องมือ 
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ตารางคาความเที่ยงตรงเชงิพินิจ  (IOC) ของแบบสอบถามความคดิเห็นของเด็ก เยาวชน  
      ประชาชนตอความตองการในการพัฒนาชุมชน (ดานบริบท) 
 

คะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 
ขอที่ 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 
รวม

คะแนน 
IOC 

1.1 +1 +1 +1 3 1.00 
1.2 +1 +1 0 2 0.67 
1.3 +1 +1 +1 3 1.00 
1.4 +1 +1 +1 3 1.00 
1.5 +1 +1 +1 3 1.00 
2.1 +1 +1 +1 3 1.00 
2.2 +1 +1 +1 3 1.00 
3.1 +1 +1 +1 3 1.00 
3.2 +1 +1 +1 3 1.00 
3.3 +1 +1 +1 3 1.00 
4.1 +1 +1 +1 3 1.00 
4.2 +1 +1 +1 3 1.00 
4.3 0 +1 +1 2 0.67 

 
หมายเหต ุ    เกณฑคัดเลือกขอคําถามท่ีมีคา IOC  ตั้งแต 0.67 – 1.00   
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ตารางคาความเที่ยงตรงเชงิพินิจ  (IOC) ของแบบสอบถามความคดิเห็นของผูมีสวนเกี่ยวของ 
     เก่ียวของกับโครงการตอความเหมาะสมของปจจัยนําเขา 
 

คะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 
ขอที่ 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 
รวม

คะแนน 
IOC 

1.1 +1 +1 +1 3 1.00 
1.2 +1 +1 +1 3 1.00 
1.3 +1 +1 +1 3 1.00 
1.4 +1 +1 +1 3 1.00 
1.5 +1 +1 +1 3 1.00 
2.1 +1 +1 +1 3 1.00 
2.2 +1 +1 +1 3 1.00 
2.3 +1 +1 +1 3 1.00 
2.4 +1 +1 +1 3 1.00 
2.5 +1 +1 +1 3 1.00 
3.1 +1 +1 +1 3 1.00 
3.2 +1 +1 +1 3 1.00 
3.3 +1 +1 +1 3 1.00 
3.4 +1 +1 +1 3 1.00 
3.5 +1 +1 +1 3 1.00 
4.1 +1 +1 +1 3 1.00 
4.2 +1 +1 +1 3 1.00 
4.3 +1 +1 +1 3 1.00 
4.4 +1 +1 +1 3 1.00 
4.5 +1 +1 +1 3 1.00 
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ตารางคาความเที่ยงตรงเชงิพินิจ  (IOC) ของแบบสอบถามความคดิเห็นของผูมีสวนเกี่ยวของ 
      กับโครงการตอความเหมาะสมของกระบวนการดาํเนินงาน 
 

คะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 
ขอที่ 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 
รวม

คะแนน 
IOC 

1.1 +1 +1 +1 3 1.00 
1.2 +1 +1 +1 3 1.00 
1.3 +1 +1 +1 3 1.00 
1.4 +1 +1 +1 3 1.00 
1.5 +1 +1 +1 3 1.00 
2.1 +1 +1 +1 3 1.00 
2.2 +1 +1 +1 3 1.00 
2.3 +1 +1 +1 3 1.00 
2.4 0 +1 +1 2 0.67 
2.5 +1 +1 +1 3 1.00 
3.1 +1 +1 +1 3 1.00 
3.2 +1 +1 +1 3 1.00 
3.3 +1 +1 0 2 0.67 
3.4 +1 +1 +1 3 1.00 
3.5 +1 +1 +1 3 1.00 
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ตารางคาความเที่ยงตรงเชงิพินิจ  (IOC) ของแบบสอบถามการรับรู และความพึงพอใจของเด็ก 
     เยาวชน และประชาชนตอผลการดําเนินกิจกรรม 
  

คะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 
ขอที่ 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 
รวม

คะแนน 
IOC 

1.1 +1 +1 +1 3 1.00 
1.2 +1 +1 +1 3 1.00 
1.3 +1 +1 +1 3 1.00 
2.1 +1 +1 +1 3 1.00 
2.2 +1 +1 +1 3 1.00 
2.3 +1 +1 +1 3 1.00 
2.4 +1 +1 +1 3 1.00 
2.5 +1 +1 +1 3 1.00 
3.1 +1 +1 +1 3 1.00 
3.2 +1 +1 +1 3 1.00 
3.3 +1 +1 +1 3 1.00 
3.4 +1 +1 +1 3 1.00 
3.5 +1 +1 +1 3 1.00 
3.6 +1 +1 +1 3 1.00 
4.1 +1 +1 +1 3 1.00 
4.2 +1 +1 +1 3 1.00 
5.1 +1 +1 +1 3 1.00 
5.2 +1 +1 +1 3 1.00 
6.1 +1 +1 +1 3 1.00 
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