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บทคดัย่อ 

การประเมินผลโครงการน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือประเมินผลความส าเร็จของโครงการ บีจีซี รักษน์ ้ า ของบริษทั  
บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จ ากดั (มหาชน) เป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยศึกษากบัผูใ้ห้สัมภาษณ์
จ านวน 6 คน คือตวัแทนผูอ้ยูอ่าศยัในเขตชุมชนซอยวดัเขียนเขต 2 คน ตวัแทนองคก์ร 2 คน และตวัแทนคณะกรรมการ
โครงการ จ านวน 2 คน ผลการประเมินโครงการ พบวา่ ดา้นของการวางแผนการด าเนินงานโครงการ บีจีซี รักษน์ ้ า เพ่ือ
เป็นการแกไ้ขปัญหาน ้ าเสียของชุมชนซอยวดัเขียนเขต คือ 1) ความชดัเจนของวตัถุประสงคข์องโครงการ และ 2) การ
ก าหนดแผนงานเพ่ือน าไปสู่แนวทางปฏิบติัก่อใหเ้กิดความร่วมมือจากชุมชน ดา้นการด าเนินงาน พบวา่ โครงการ บีจีซี 
รักษน์ ้ า มี 4 กิจกรรม ไดแ้ก่ 1) กิจกรรมบา้นรักษน์ ้ า 2) กิจกรรม Big Cleaning Day 3) กิจกรรมพุทธรักษา รักษน์ ้ า และ    
4) กิจกรรมตอบค าถามประจ าสัปดาห์ โดยพบว่า กิจกรรมบา้นรักษน์ ้ า เป็นกิจกรรมเปิดโครงการ และประชาชนให้
ความสนใจเขา้ร่วมเป็นจ านวนมาก และเป็นกิจกรรมท่ีถูกพูดถึงมากท่ีสุด เน่ืองจากถูกจดัข้ึนในวนัอาทิตย ์ท าให้
ประชาชนสามารถเขา้ร่วมกิจกรรมได ้ดา้นผลความส าเร็จของโครงการ จากการประเมินผลส าเร็จของโครงการ บีจีซี 
รักษ์น ้ า พบวา่ โครงการประสบความส าเร็จตามเป้าหมายและไดรั้บความสนบัสนุนในดา้นต่าง ๆ จากทางบริษทัและ
ชุมชนส่งผลใหโ้ครงการประสบผลส าเร็จของเป้าหมายท่ีไดมี้การวางไว ้คือ แหล่งน ้ าในชุมชนจะมีสภาพท่ีดีข้ึน น ้ าใน
ล าคลองจะใสสะอาด กล่ินไม่พึงประสงคห์ายไป 

 
ค ำส ำคญั: การประเมินโครงการ บีจีซี รักษ์น า้ บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์กล๊าส จ ากัด (มหาชน) 

 
Abstract 

This project evaluation aims to measure the success of BGC Water Conservation Project implemented by 
BG Container Glass PCL., applying qualitative research and the interview with 6 interviewers including 2 residents 
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in Wat Kianket Temple Community, 2 representatives of the company and 2 representatives of the project 
committee. The evaluation results are as follows:   

The plan of “BGC Water Conservation Project” in solving wastewater problem in Soi Wat Kianket 
Community involved 1) a clear-cut objective of the project, and 2) a plan with led to a community collaboration. 

Regarding the operation, there were 4 activities in BGC Water Conservation Project, i.e. 1) Home Saves 
Water, 2) Big Cleaning Day, 3) Puttaruksa Saves Water, and 4) Weekly Quiz. It shows that Home Saves Water, the 
opening activity, was so interesting that it became the most attended as well as the most mentioned activity by 
community members as it was held on Sunday on which people were free to join the activity. 

From the evaluation of the success of BGC Water Conservation Project, it revealed that the project reaches 
the goal since it was supported in any aspects by the company and the community which led to the goal 
achievement; water resource in the community would be in a better condition and the water in the canal would be 
clear without any odor pollution 
 
Keywords: Evaluation, BGC water conservation project, BG container glass public limited company 

 
1. บทน า 

บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จ ากัด (มหาชน) หรือ บีจีซี (BGC) ในเครือบริษัท บางกอกกล๊าส จ ากัด 
(มหาชน) ด าเนินธุรกิจบรรจุภณัฑ์แกว้ โดยเร่ิมด าเนินการผลิตท่ีโรงงานปทุมธานี ดว้ยก าลงัการผลิต 150 ตนัต่อวนั 
ปัจจุบนับีจีซีมีโรงงานผลิตบรรจุภณัฑแ์กว้ทั้งหมด 5 แห่ง มีก าลงัการผลิตเป็นอนัดบัหน่ึงของประเทศไทย และภูมิภาค
อาเซียน ดว้ยก าลงัการผลิต 3,495 ตนัต่อวนั ปัจจุบันไดจ้ดทะเบียนจดัตั้งเป็น บริษทั บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จ ากดั 
(มหาชน) มีการวางรากฐานดา้นนวตักรรมและเทคโนโลยกีารผลิตให้ทนัสมยั มีประสิทธิภาพ และไม่ส่งผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงในการด าเนินการดา้นการประชาสัมพนัธ์และส่ือสารองคก์รอยูภ่ายใตก้ารดูของส านกังานกิจกรรมเพ่ือ
สงัคมและส่ือสารในองคก์ร (www.bgiglass.com, 2 สิงหาคม 2561) 

ส านกักิจกรรมเพ่ือสังคมและส่ือสารในองคก์รเป็นหน่วยงานท่ีมีการจดัตั้งข้ึนเพ่ือดูแลและสร้างภาพลกัษณ์
ในดา้นของการท างานเพ่ือสังคม โดยส านกังานกิจรรมเพ่ือสังคมและส่ือสารในองคก์รมีการท างานร่วมกบัหน่วยงาน
รัฐและเอกชนและชุมชนโดยรอบบริษทัฯ นอกจากการท างานในส่วนของการสร้างภาพลกัษณ์ในการท างานเพ่ือสงัคม
แลว้ยงัมีภาระหนา้ท่ีในการจดัการดู ความเรียบร้อยในส่วนของคณะเยี่ยมชมและศึกษาดูงานในส่วนการผลิต รวมถึง
การปรับปรุงพ้ืนท่ีเส้นทางเยี่ยมชมภายในบริษทัฯ ในปัจจุบนัโครงการ บีจีซี รักษ์น ้ า ของบริษทั บีจี คอนเทนเนอร์ 
กล๊าส จ ากดั (มหาชน) ไดก้ าหนดแนวทางนโยบายในการท างานร่วมหน่วยงานรัฐและเอกชนในการจดัท าโครงการ
อนุรักษน์ ้ าข้ึนโดยใชช่ื้อวา่ “โครงการ บีจีซี รักษน์ ้ า” (www.bgiglass.com, 2 สิงหาคม 2561) 

โครงการอนุรักษน์ ้ าของบริษทั บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จ ากดั (มหาชน) เกิดข้ึนจากการท่ีองคก์รเล็งเห็นถึง
ทรัพยากรน ้ าเป็นปัจจยัส าคญัในการด ารงชีวติของมนุษย ์และเป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญัของส่ิงมีชีวติทั้งหลาย น ้ าเป็น
แหล่งก าเนิดของพืชและสตัวน์ ้ า น ้ าท าให้เกิดความอุดมสมบูรณ์แก่ส่ิงมีชีวติทั้งมวลการใชน้ ้ าในปัจจุบนัเพ่ือประโยชน์
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ในดา้นต่าง ๆ แตกต่างกันออกไป ทั้ งในด้านการอุปโภค บริโภคในด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม ซ่ึงมีความ
แตกต่างกนัออกไปจากการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศ น ้ าถูกน ามาใชอ้ยา่งมากจนเกิดปริมาณน ้ า
เสียไหลลงสู่แม่น ้ า จนท าให้เกิดสถานการขาดแคลนน ้ าและการปนเป้ือนส่ิงสกปรกและสารเคมีส่งผลต่อส่ิงมีชีวติและ
ระบบนิเวศทางธรรมชาติ อีกทั้งยงัขยะมูลฝอยท่ีเพ่ิมมากยิ่งข้ึนส่งผลกระทบต่อแหล่งน ้ าล าคลองซ่ึงมี การตรวจสอบ
คุณภาพน ้ าในคลองชุมชนซอยวดัเขียนเขต โดยการประเมินค่าความเน่าเสียของน ้ า แลว้ส่งต่อไปยงัประชาชนเพ่ือให้
เกิดความตระหนักถึงความส าคญัของการอนุรักษน์ ้ า เพ่ือท าการรณรงคเ์ชิญชวนคนในชุมชนเขา้ร่วมกิจกรรมภายใต ้
โครงการ บีจีซี รักษน์ ้ า ซ่ึงมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ 1) ความร่วมมือและการมีส่วนร่วมอนุรักษน์ ้ าในชุมชน 2) การด าเนินงาน
ตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษทั บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จ ากดั (มหาชน) 3) การท ามวลชนสัมพนัธ์ 
โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ กลุ่มประชาชนชุมชนซอยวดัเขียนเขต โดยประมาณ 115 หลงัคาเรือนซ่ึงโครงการไดมี้การ
จดัตั้งคณะกรรมการดูแลโครงการ บีจีซี รักษน์ ้ าข้ึน ซ่ึงประกอบไปดว้ยกิจกรรมยอ่ย ดงัน้ี 

1. กิจกรรมบา้นรักษ์น ้ า เป็นกิจกรรมท่ีช่วยส่งเสริมจิตส านึกของชุมชนในการอนุรักษ์น ้ า โดยจะเป็นการ
ลงทะเบียนเพื่อรับถงัดกัไขมนั โดย 1 หลงัคาเรือนต่อ 1 เคร่ือง ซ่ึงเป็นการลงทะเบียนเฉพาะกลุ่มของประชาชนท่ีอาศยั
อยูใ่นชุมชนซอยวดัเขียนเขตเท่านั้น และยงัมีกิจกรรมสะสมสติกเกอร์เพ่ือลุน้รับเกียรติบตัรบา้นรักษน์ ้ า และมอบโล่
เกียรติคุณแก่ชุมชนเพ่ือแสดงวา่เป็นชุมชนรักษน์ ้ าตน้แบบ โดยมีการเร่ิมลงทะเบียนในคร้ังแรกในวนัการเปิดพิธีเม่ือตน้
เดือนมิถุนายน 2561 ซ่ึงเป็นการลงตวัแทนบา้นละหน่ึงคนและจะตอ้งเป็นผูท่ี้อาศยัอยูใ่นชุมชนซอยวดัเขียนเขตเท่านั้น 

2. กิจกรรม Big Cleaning Day เป็นกิจกรรมท่ีจัดข้ึนอยู่ภายใต้โครงการ บีจีซี มารักษ์น ้ า ซ่ึงเป็นการจัด
กิจกรรมท าความสะอาด เก็บขยะ และปรับพ้ืนท่ีบริเวณคลองชุมชนซอยวดัเขียนเขต โดยได้รับความร่วมมือจาก
หน่วยงานภาครัฐ เช่น เทศบาลต าบลบึงยี่โถ ทีมงานผูว้า่ราชการจงัหวดั หน่วยงานกรมราชทณัฑ ์ท่ีไดส่้งนกัโทษชั้นดี
เขา้ร่วมกิจกรรมน้ีดว้ยนอกจากน้ียงัมีพนักงานจิตอาสาของบริษทั บางกอกกล๊าส จ ากดั (มหาชน) โดยกิจกรรมเป็น
กิจกรรมเพ่ือเทิดพระเกียรติแด่ พระบาท สมเด็จพระสมเด็จพระเจา้อยูห่วัมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกรู รัชกาล
ท่ี 10 โดยเป็นการเร่ิมท าความสะอาดพ้ืนบริเวณชุมชนซอยวดัเขียนเขต ความยาวโดยประมาณ 10 เมตร จากทางตน้สาย
ชุมชน   จนสุดซอยชุมชน ให้พ้ืนท่ีชุมชนมีความสะอาด เน่ืองจากบริเวณคลองมีจ านวนขยะ ท่ีเกิดจากบา้นเรือนเป็น
จ านวนมาก ส่งผลให้เกิดกล่ินเน่าเหม็น ไขมนัท่ีลอยเหนือบริเวณผิวน ้ า ซ่ึงในการจดักิจกรรมน้ีไดรั้บความอนุเคราะห์
จากทีมงานภาครัฐในการส่งนกัโทษชั้นดีจากกรมราชทณัฑ ์และรถขยะท่ีเขา้มารับขยะจากการท าความสะอาดคร้ังน้ี 

3. กิจกรรมพุทธรักษารักษ์น ้ า เป็นกิจกรรมท่ีจัดข้ึนเพ่ือเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จ พระนางเจา้สิริกิต์ิ 
พระบรมราชินีนาถใน รัชกาลท่ี 9 โดยในภายในงานมีการจดักิจกรรมปลูกตน้พุทธรักษาโดยความร่วมมือกนัระหวา่ง
พนกังานจิตอาสาบริษทั บางกอกกลา๊ส จ ากดั (มหาชน) กลุ่มเทศบาลต าบลบึงยี่โถ และประชาชนผูอ้าศยัในเขตชุมชน
ซอยวดัเขียนเขต โดยภายในงานจะจัดข้ึนในสัปดาห์วนัแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2561 โดยภายในกิจกรรมได้มี 
การรวมตวักนัเพ่ือปลูกตน้พุทธรักษาบริเวณคนัดินริมน ้ าเพ่ือเป็นการปรับสภาพน ้ า เน่ืองจากตน้พุทธรักษาเป็นพ้ืนท่ี 
ทนต่อสภาพน ้ าและมีสรรพคุณในการปรับสภาพน ้ าเสีย การเทน ้ าอีเอ็ม น ้ าหมกัชีวภาพเพ่ือช่วยในการแกไ้ขปัญหาอีก
ทาง และนอกจากน้ีบริษทั บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จ ากดั (มหาชน) ยงัไดมี้การมอบกงัหันน ้ าพลงัแสงอาทิตย ์เพ่ือเป็น
การเติมอากาศในน ้ า ใหก้บัชุมชนซอยวดัเขียนเขตจ านวนสามเคร่ืองอีกดว้ยซ่ึงมีการติดตั้งบริเวณ ตน้ซอยบริเวณหนา้
อนามยัจุดท่ีสองคือ บริเวณอาคารอเนกประสงคชุ์มชนซอยวดัเขียนเขต และจุดท่ีสามคือ บริเวณบา้นคุณ นกเลก็ เช่ือมฉิม 
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4. กิจกรรมตอบค าถามประจ าสปัดาห์ เป็นกิจกรรมร่วมสนุกเพ่ือเสริมสร้างความรู้ ความเขา้ใจของประชาชน 
ผูอ้าศยัในเขตชุมชนซอยวดัเขียนเขตใหมี้ความเขา้ใจเก่ียวกบัความส าคญัของการอนุรักษน์ ้ าวา่มีความส าคญัอยา่งไรและ
ยงัเป็นประชาสมัพนัธ์โครงการใหเ้ป็นท่ีจดจ าส าหรับประชาชนในชุมชน ซ่ึงจะมีความสอดคลอ้งกนักบักิจกรรม เสวนา
มารักษน์ ้ าและกิจกรรมบา้นรักษน์ ้ าโดยกิจกรรมจะมีการวางค าถาม กระดาษส าหรับเขียนค าตอบ และโปสเตอร์ค าถาม
บริเวณบา้นผูน้ าชุมชนโดยจะมีการเฉลยค าตอบและมอบของรางวลัประจ าสปัดาห์ในวนัอาทิตยซ่ึ์งจดัเดือนละสองคร้ัง 

จากในการด าเนินกิจกรรมในคร้ังน้ีกลุ่มพนักงานบริษทั บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จ ากดั (มหาชน) ผูดู้แล
โครงการ บีจีซี รักษน์ ้ า ซ่ึงมีการท างานแบ่งออกเป็น ฝ่ายประสานงานกบัชุมชน ฝ่ายจดัการสถานท่ี ฝ่ายงบประมาณฝ่าย
สรุปผลโครงการ และฝ่ายส่ือเพ่ือการประชาสัมพนัธ์ โดยมีการประชุมหารือกนัระหว่างหน่วยงานภาครัฐ พนักงาน
ผูดู้แล และตวัแทนคณะกรรมการชุมชนซอยวดัเขียนเขต เก่ียวกบัวดัและช่วงเวลาในการด าเนินงาน ลกัษณะกิจกรรม
การประสานงานเร่ืองสถานท่ีและอาหารเคร่ืองด่ืมในวนัจดังาน โดยมีจุดให้บริการความรู้เร่ืองน ้ า หน่วยรักษาความ
ปลอดภยั จุดบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมซ่ึงมีการจดัตั้งอยูบ่ริเวณลาน เอนกประสงคชุ์มชนซอยวดัเขียนเขต ต าบลบึง
ยีโ่ถ อ าเภอเมือง จงัหวดัปทุมธานี โดยมีระยะเวลาการด าเนินงานตั้งแต่ ปี 2561 – 2562 โดยกิจกรรมโครงการดงักล่าวน้ี 
ไดมี้การเผยแพร่ ผ่านทางส่ือสังคมออนไลน์ขององคก์รคือ เฟสบุ๊ก แฟนเพจ BG ส่ือสารในองคก์ร แอพพิเคชัน่ไลน์ 
BG ส่ือสารองค์กร อินสตาแกรม bg.official เสียงตามสายชุมชนซอยวดัเขียนเขต ในช่วงเวลา 06.00 – 07.40 น. และ
ในช่วงเวลา 17.00 – 18.00 น. ส่ือไวนิลติดตั้งบริเวณหนา้ลานเอนกประสงค ์ส่ือวดีิโอโครงการประชาสมัพนัธ์ กิจกรรม
เสวนามารักษ์น ้ า โดยได้รับความร่วมจากชุมชนซอยวดัเขียนเขต พนักงานจิตอาสา หน่วยงานภาครัฐ และชุมชน
ใกลเ้คียง (ฐาปกรณ์ เกตุแยม้, สมัภาษณ์, 20 กรกฎาคม 2561) 

การประเมินผลโครงการคร้ังน้ี ผูว้ิจยัเป็นส่วนหน่ึงในคณะผูด้  าเนินโครงการบีจีซี รักษน์ ้ าในฐานะนกัศึกษา
ฝึกงาน จึงมีความสนใจศึกษาเก่ียวกบั โครงการ บีจีซี รักษน์ ้ า เน่ืองจากเม่ือมีการด าเนินโครงการแลว้ ผูว้จิยัไดเ้ล็งเห็น
ถึงประโยชน์ของการอนุรักษ์น ้ าและการปรับปรุงสภาพแวดลอ้มของชุมชนซอยวดัเขียนเขต เพ่ือเกิดประโยชน์ แก่
ประชาชนผูอ้าศยัในชุมชนซอยวดัเขียนเขต ดงันั้น ผูว้จิยัจึงมีความสนใจศึกษาเก่ียวกบั “การประเมินผลส าเร็จโครงการ 
บีจีซี รักษน์ ้ า ของบริษทั บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จ ากดั (มหาชน)” วา่มีผลความส าเร็จอยา่งไร เพื่อท่ีจะน าผลการวิจยั
มาน าเสนอแก่ส านักงานกิจกรรมเพ่ือสังคมและส่ือสารในองค์กร บริษทั บีจี  คอนเทนเนอร์ กล๊าส จ ากดั (มหาชน)    
การพฒันาปรับปรุงการด าเนินกิจกรรม ใหส้อดคลอ้งกบัการด าเนินกิจกรรมของโครงการคร้ังต่อไป 
 
2. วตัถุประสงค์ 

เพ่ือประเมินผลความส าเร็จโครงการ บีจีซี รักษน์ ้ า ของบริษทั บีจี คอนเทนเนอร์ กลา๊ส จ ากดั (มหาชน) ไดแ้ก่
ดา้นการวางแผนของโครงการ ดา้นการด าเนินงานของโครงการ และผลความส าเร็จของโครงการ 

 
3. อุปกรณ์และวธีิการ / วธีิด าเนินการวจิยั 

การวิจยัน้ีเป็นงานวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative  Research) โดยแหล่งขอ้มูลวิจยัท่ีใชใ้นทางศึกษาคร้ังน้ี คือ 
ประชาชนผูอ้าศยัในเขตชุมชน ซอยวดัเขียนเขต ต าบลบึงยีโ่ถ อ าเภอเมือง จงัหวดัปทุมธานี  
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3.1 แหล่งขอ้มูลวจิยั 
แหล่งขอ้มูลวิจยัในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดค้ดัเลือกบุคคลท่ีมาให้สัมภาษณ์แบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดย

ก าหนดบุคคลท่ีเขา้ร่วมทุกกิจกรรมของโครงการ ซ่ึงเป็นตวัแทนผูอ้ยูอ่าศยัในเขตชุมชนซอยเขียนเขตท่ีไดมี้การเขา้ร่วม
กิจกรรมโครงการบีจีซี รักษน์ ้ า จ านวน 2 คน ตวัแทนองคก์รท่ีเป็นผูด้  าเนินโครงการ บีจีซี รักษน์ ้ า จ านวน 2 คน และ
ตวัแทนคณะกรรมการโครงการ จ านวน 2 คน รวมจ านวน 6 คน 

3.2 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 
1. แนวค าถามในการสมัภาษณ์เชิงลึกเก่ียวกบัโครงการ บีจีซี รักษน์ ้ า  
2. เคร่ืองบนัทึกเสียง 
3. กลอ้งถ่ายภาพดิจิตอล 
3.3 การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
การเก็บรวบรวมขอ้มูลในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี คือ การเก็บรวบรวมขอ้มูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก (Indeep – 

Depth - View) ซ่ึงผูว้จิยัไดจ้ดัเตรียมชนิดค าถามปลายเปิด เพื่อใชใ้นการสัมภาษณ์กบัผูใ้ห้สัมภาษณ์โดยจะเปิดโอกาส 
ให้ผูใ้ห้สัมภาษณ์ซ่ึงมีประสบการณ์ในการเขา้ร่วมโครงการ บีจีซี รักษน์ ้ า ในการตอบค าถาม แสดงความคิดเห็น และ
ให้ขอ้มูลไดอ้ยา่งเต็มท่ี แต่จะมีการก าหนดแนวทางของค าถามท่ีตอ้งการสัมภาษณ์ไว ้(Interview Guide) ล่วงหน้าซ่ึง
เป็นค าถามปลายเปิดเพ่ือเป็นแนวทางในการก าหนดประเด็นใหไ้ดข้อ้มูลท่ีตอ้งการส าหรับงานวจิยั 
 
4. ผลการวจิยั 

4.1 สรุปผลการสมัภาษณ์ 
4.1.1 การวางแผน / แผนงาน ของโครงการ  
จากผลการประเมิน พบว่า กิจกรรมโครงการ บีจีซี รักษ์น ้ า ถูกจดัข้ึนเพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาน ้ าเสียของ

ชุมชนซอยวดัเขียนเขต ซ่ึงปัญหาดงักล่าวเกิดข้ึนจากพฤติกรรมของผูท่ี้อาศยัในเขตชุมชนท่ีมีการท้ิงของเสียลงสู่แหล่ง
น ้ า จนท าใหเ้กิดการสะสมจนเกิดน ้ าเสียจนมีกล่ินเน่าเหม็น และปัญหาการจดัการน ้ าของชุมชนท่ีไม่มีระบบการจดัการ
น ้ าท่ีดี ก็เป็นอีกหน่ึงสาเหตุท่ีท าให้น ้ าเน่าเสียซ่ึงส่งผลต่อสุขภาพของคนในชุมชนโดยตรง ซ่ึงผูท่ี้อาศยัในเขตชุมชนก็มี
ความเขา้ใจถึงวตัถุประสงค์ของโครงการเป็นอยา่งดีวา่โครงการน้ีถูกจดัข้ึนมาเพ่ือวตัถุประสงคใ์ด และเน่ืองจากเป็น
กิจกรรมท่ีมีประโยชน์ชุมชนโดยตรง ส่งผลใหไ้ดรั้บความร่วมมือจากคนในชุมชนในการเขา้ร่วมกิจกรรมค่อนขา้งมาก 
โครงการน้ีเป็นท่ีรู้จกักบัประชาชนในเขตพ้ืนท่ีจากการลงพ้ืนท่ีของพนกังานบริษทัและติดต่อประสานงานโครงการ
ผ่านทางผูน้ าชุมชนอย่างสม ่าเสมอ ซ่ึงทางองค์กรไดมี้การวางแผนการด าเนินงานโครงการไวอ้ย่างชดัเจนตามแนว
ทางการปฏิบติังานขององคก์รเพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินงานให้ประสบผลส าเร็จโดยท่ีมีการก าหนดแนวทางการ
ปฏิบติัไวอ้ยา่งชดัเจนวา่จะตอ้งมีการปฏิบติัไปในแนวทางท่ีก าหนดไวเ้พ่ือความส าเร็จของโครงการ 

4.1.2 การด าเนินงานของโครงการ 
จากผลการประเมิน พบว่า กิจกรรมในโครงการ บีจีซี รักษ์น ้ า นั้นมีทั้งหมด 4 กิจกรรม ซ่ึงถูกจดัอยู่ในเขต

ชุมชนซอยวดัเขียนเขตทั้งส้ิน ประกอบดว้ยกิจรรม 1. กิจกรรมบา้นรักษน์ ้ า 2. กิจกรรม Big Cleaning Day 3. กิจกรรม
พทุธรักษา รักษน์ ้ า และ 4. กิจกรรมตอบค าถามประจ าสัปดาห์ซ่ึงทั้ง 4 กิจกรรมท่ีกล่าวมานั้นไดรั้บความสนใจจากผูท่ี้
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อาศยัในชุมชนอยูใ่นระดบัหน่ึงเร่ิมจากกิจกรรมบา้นรักษน์ ้ า เน่ืองจากเป็นกิจกรรมเร่ิมแรก โดยวา่ถือเป็นกิจกรรมเปิด
โครงการ และประชาชนให้ความสนใจเขา้ร่วมเป็นจ านวนมาก เม่ือเทียบกบักิจกรรมท่ีถูกพูดมากท่ีสุดอยา่งกิจกรรม 
Big Cleaning Day และกิจกรรมพุทธรักษา รักษ์น ้ า นั้นประชาชนท่ีอาศัยในเขตพ้ืนท่ีเขา้ร่วมกิจกรรมค่อนขา้งน้อย
เน่ืองจากกิจกรรมทั้งสองกิจกรรมถูกจดัข้ึนในวนัท างาน ซ่ึงถูกจดัข้ึนในวนัท างานท าใหป้ระชาชนส่วนใหญ่ไม่สามารถ
ท่ีจะเขา้ร่วมกิจกรรมไดโ้ดยท่ีประชาชนท่ีเขา้ร่วมไดคื้อผูสู้งอายท่ีุไม่สามารถจะร่วมลงแรงในการท ากิจกรรมไดเ้ยอะ
เน่ืองจากติดปัญหาเร่ืองของสุขภาพ ท าให้ไม่สะดวกในการท ากิจกรรม ซ่ึงแตกต่างจากกิจกรรมบา้นรักษน์ ้ าท่ีถูกจดัข้ึน
ในวนัอาทิตย ์แต่กิจกรรมท่ีถูกพูดและไดรั้บความสนใจนอ้ยท่ีสุดอยา่งกิจกรรมตอบค าถามประจ าสัปดาห์ ถึงแมว้า่จะ
ถูกจดัข้ึนในวนัหยดุสุดสัปดาห์แต่กลบัไดรั้บความสนใจนอ้ยกวา่กิจกรรม Big Cleaning Day และกิจกรรมพุทธรักษา 
รักษน์ ้ า อยา่งเห็นไดช้ดั ปัจจยัหน่ึงอาจจะเป็นเพราะการส่ือสารของผูจ้ดัท าและประชาชนท่ีไม่ถึงกนัท าใหป้ระชาชนยงั
ไม่เขา้ใจถึงจุดประสงค์ของกิจกรรมน้ีจึงไม่สนใจท่ีจะเขา้ร่วมกนั แต่ทั้ ง 4 กิจกรรมท่ีกล่าวมาทั้งหมดน้ีถูกจดัข้ึนใน
ชุมชนตามวตัถุประสงค์ของโครงการ ซ่ึงสะดวกต่อประชาชนในเขตชุมชนในการเข้าร่วมกิจกรรม รวมถึงการ
ประชาสัมพนัธ์กิจกรรมผ่านส่ือของเจา้หน้าท่ีท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการดูแลความเรียบซ่ึงในการด าเนินงานของ
ทีมงานผูด้  าเนินโครงการนั้นเป็นการร่วมมือกนัระหวา่งองคก์รและหน่วยงานภาครัฐและชุมชนในการด าเนินกิจกรรม
ใหด้ าเนินกิจกรรมตามแผนการปฏิบติังานท่ีไดว้างไว ้

4.1.3 ผลความส าเร็จของโครงการ 
จากการประเมินผลส าเร็จของโครงการ บีจีซี รักษ์น ้ า พบวา่ โครงนั้นการประสบความส าเร็จตามเป้าหมาย

ของโครงการท่ีวางไวด้ว้ยไดรั้บความสนับสนุนในดา้นต่าง ๆ จากทางบริษทัและชุมชนส่งผลให้โครงการประสบ
ผลส าเร็จของเป้าหมายท่ีไดมี้การวางไว ้ซ่ึงจะส่งผลท่ีเป็นรูปธรรมแก่ชุมชนโดยตรง กล่าวคือ แหล่งน ้ าในชุมชนจะมี
สภาพท่ีข้ึน น ้ าในล าคลองจะใสสะอาดกล่ินไม่พึงประสงค์จะหายไป สุขภาพของคนในชุมชนก็จะดีข้ึนตามคุณภาพ
ของน ้ าในชุมชน 

ซ่ึงจุดอ่อนท่ีส่งผลกระทบต่อโครงการโดยตรงการท่ีโครงการนั้นไม่ประสบผลส าเร็จตามเป้าหมายในเร่ือง
ของการปลูกจิตส านึกให้ผูท่ี้อาศยัในชุมชน เพราะประชาชนในเขตชุมชนส่วนใหญ่ยงัไม่เห็นถึงความส าคญัของการ
อนุรักษน์ ้ าในชุมชนของตวัเองท าใหก้ารด าเนินโครงการค่อนขา้งมีอุปสรรคใ์นการด าเนินงานอยา่งเห็นไดช้ดั 
 
5. การอภิปรายผล 

จากผลการประเมิน พบวา่ การท่ีโครงการ บีจีซี รักษน์ ้ า มีการจดัตั้งโครงการข้ึนเพ่ือเป็นการพฒันาปรับปรุง
ภูมิทศันของแหล่งน ้ าในชุมชน ปรับปรุงปัญหาน ้ าเน่าเสียซ่ึงเกิดจากคนในชุมชนท่ีมีการท้ิงขยะลงในล าคลองโดยไม่มี
การขดัแยกขยะเพ่ือท้ิงลงในถงัขยะ แต่เลือกท่ีจะท้ิงขยะลงในล าคลองซ่ึง ส่งผลให้น ้ าในชุมชนเน่าเสีย ส่งกล่ินเหม็น 
ซ่ึงประชาชนส่วนใหญ่มีความเขา้ใจเก่ียวกบัการด าเนินโครงการจากส่ือการประชาสัมพนัธ์ท่ีทางหน่วยงานไดมี้การ
ประชาสัมพนัธ์กบัทางชุมชน โดยมีแผนการด าเนินงานตามแนวทางการด าเนินงานของบริษทั ซ่ึงผูว้จิยัมีความคิดเห็น
วา่ การด าเนินโครงการดงักล่าวเป็นประโยชน์ต่อชุมชน นอกจากจะเป็นการปรับสภาพน ้ าเสียให้ดีข้ึนแลว้ การด าเนิน
โครงการในคร้ังน้ียงัส่งผลต่อสุขภาพของคนในชุมชนและมีแผนการด าเนินงานอยา่งชดัเจนวา่เพ่ือให้เกิดความเขา้ใจ 
และความร่วมมือแก่ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ประสิทธ์ิ ตงยิง่ศิริ (2544) อธิบายวา่ กิจกรรมหรือ 
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งานท่ีเก่ียวกบัการใช้ทรัพยากรเพ่ือหวงัผลประโยชน์ตอบแทน กิจกรรมหรืองานดงักล่าวสามารถท าการวิเคราะห์ 
วางแผน และน าไปปฏิบติัพร้อมทั้งมีลกัษณะแจง้ชดัถึงจุดเร่ิมตน้และจุดส้ินสุดและสามารถตอบสนองวตัถุประสงคท่ี์
มุ่งหวงัไดส้ าเร็จ 

จากผลการประเมิน พบว่า กิจกรรมในโครงการ บีจีซี รักษ์น ้ า นั้นเป็นกิจกรรมท่ีถูกจดัข้ึนโดยส านักงาน
กิจกรรมเพ่ือสังคมโดยการด าเนินกิจกรรมซ่ึงมีทั้งส้ิน 4 กิจกรรม โดยกิจกรรมท่ีไดรั้บความนิยมมาท่ีสุด คือ กิจกรรม
บา้นรักษ์น ้ า ท่ีถูกจดัข้ึนในวนัอาทิตยแ์ละเป็นกิจกรรมเปิดโครงการบีจีซี รักษน์ ้ า ท าให้สามารถสร้างความสนใจจาก
ประชาชนผูอ้าศยัเป็นอยา่งมาก ซ่ึงเห็นไดจ้ากการท่ีจ านวนผูเ้ขา้ร่วมท่ีมากกวา่ของเป้าหมายท่ีทางโครงการไดต้ั้งไว ้
โดยท่ีมีการประชาสัมพนัธ์โครงการผ่านเสียงตามสายของชุมชน ซ่ึงเป็นส่ือท่ีสามารถเขา้ถึงประชาชนได้เป็นอยา่งดี 
นอกจากน้ีการลงพ้ืนท่ีของทีมงานอยา่งสม ่าเสมอ จึงท าให้ในวนัจดักิจกรรมนั้นมีผูท่ี้สนใจเขา้ร่วมเป็นจ านวนมาก     
ซ่ึงผูว้ิจยัมีความคิดเห็นวา่ การด าเนินโครงการเป็นส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินชีวติของชุมชน ท าใหเ้กิดความเกิด
ความร่วมมือของชุมชนข้ึนมาอย่างชัดเจน นอกจากน้ีการใช้ส่ือเพื่อการประชาสัมพนัธ์ท่ีมีความหลากหลาย และ
สามารถเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมาย ท าให้เกิดความเขา้ใจต่อการด าเนินงานของโครงการ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ เสรี 
วงษ์มณฑา (2542) กล่าวว่า ความพยายามท่ีมีการวางแผนประชาสัมพนัธ์ในการสร้างการโน้มน้าวใจเหนือความคิด
จิตใจของสาธารณะชนท่ีเก่ียวขอ้งโดยการกระท าส่ิงท่ีมีคุณค่าต่อสังคม เพ่ือให้สาธารณะชนเหล่านั้นมีทัศนคติต่อ
หน่วยงาน องค์กร ห้างร้าน หรือสมาคมตลออดจนภาพพจน์ท่ีดีเก่ียวกบัหน่วยงานต่าง ๆ เหล่านั้น เพ่ือให้หน่วยงาน
ไดรั้บการสนบัสนุนและความร่วมมือท่ีดี จากสาธารณะชน ท่ีเก่ียวขอ้งกนัในระยะยาวและมีความต่อเน่ือง 

จากการประเมินผลส าเร็จของโครงการ บีจีซี รักษ์น ้ า พบวา่ หลงัจากการประเมินการเขา้ร่วมโครงการของ
ประชาชนผูอ้าศยัในเขตชุมชนวดัเขียนเขตนั้น พบวา่ กิจกรรมท่ีประชาชนเขา้ร่วมมากท่ีสุดเป็นกิจกรรมท่ีถูกจดัข้ึนใน
วนัเสาร์ และวนัอาทิตย ์ซ่ึงในกิจกรรมต่อมาถูกจดัข้ึนในวนัจนัทร์-ศุกร์ ท าใหจ้ านวนผูเ้ขา้ร่วมมีจ านวนท่ีนอ้ยลง ดงันั้น
หลงัจากท่ีมีการวิเคราะห์แลว้นั้นทางทีมงานผูจ้ดักิจกรรมจึงไดมี้การปรับเปล่ียนวนัในการจดักิจกรรมเป็นวนัอาทิตย ์
เดือนละ 2 คร้ัง เพ่ือเป็นเพ่ิมจ านวนการเขา้ร่วมของจ านวนประชาชน เพ่ือใหต้รงกบัเป้าหมายของโครงการ ซ่ึงผูว้จิยัมี
ความคิดเห็นว่า โครงการท่ีถูกจัดข้ึนในแต่ละคร้ังจะตอ้งมี การประเมินเพ่ือหาข้อบกพร่องเพ่ือน าปัญหาท่ีพบมา
ปรับปรุงและพฒันาจดัการเพื่อ ลดปัญหาในการด าเนินโครงการ  ในคร้ังต่อไป ซ่ึงจะเป็นการขยายฐานความส าเร็จและ
ความเช่ือมัน่ต่อตวัโครงการให้กบัประชาชนท่ีจะเป็นกลุ่มเป้าหมายในการด าเนินงานคร้ังต่อไป ซ่ึงสอดคลอ้งกับ
แนวคิดของ ทองหล่อ เดชไชย (2544) ซ่ึงศึกษาเร่ือง “การบริหารเชิงกลยุทธ์ส าหรับหน่วยงานสาธารณะ” อธิบายว่า 
การแสดงให้ทราบถึงผลท่ีไดรั้บของโครงการหรือบริการท่ีมีส่วนช่วยลดและแกปั้ญหาหรือพฒันางานให้ดีข้ึน ฉะนั้น
ประสิทธิผลจึงเป็นการวดัองศาของการไดม้าซ่ึงวตัถุประสงคห์รือเป้าหมาย ท่ีก าหนดไวใ้นโครงการโดยการประเมิน
ประสิทธิผลเหล่านั้น มุ่งเพ่ือปรับปรุงแผนงานหรือหนา้ท่ีและโครงสร้างของสถาบนัท่ีเก่ียวขอ้งโดยการวิเคราะห์การ
ไดม้าซ่ึงวตัถุประสงค์ของงานเปรียบเทียบกบัปัจจยัน าเขา้หรืออาจรวมถึง การประเมินความพึงพอใจของชุมชนท่ีรับ
บริการดว้ย ดงันั้นในการศึกษาคร้ังน้ีจึงสรุปไดว้า่ประสิทธิผลหมายถึงความสามารถขององคก์ารในการบรรลุเป้าหมาย
ท่ีก าหนดไวโ้ดยใชท้รัพยากรในองคก์ารใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด 
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6. บทสรุป 
การศึกษาวิจยั เร่ือง การประเมินโครงการ บีจีซี รักษน์ ้ า ของบริษทั บีจี คอนเทนเนอร์ กลา๊ส จ ากดั (มหาชน)

โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือเพ่ือประเมินผลความส าเร็จโครงการ บีจีซี รักษ์น ้ า ของบริษทั บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จ ากดั 
(มหาชน) ทั้ ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการวางแผน ด้านการด าเนินงาน และด้านการประเมินผลส าเร็จของโครงการซ่ึง
สามารถสรุปขอ้เสนอแนะทัว่ไป และขอ้เสนอแนะส าหรับงานวจิยัในอนาคตไดด้งัน้ี 

6.1 ขอ้เสนอแนะทัว่ไป 
1. จากการประเมินผล พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีความคิดเห็นวา่ควรจดักิจกรรมในวนัเสาร์ – วนัอาทิตย ์

เน่ืองจากในวนัธรรมดาประชาชนส่วนใหญ่ติดภารกิจในการท างานประจ าไม่สามารถเดินทางมาร่วมกิจกรรมได ้
ดงันั้นควรมีการจดักิจกรรมในวนัเสาร์ – วนัอาทิตย ์เพ่ือความสะดวก ในการเดินทางมาร่วมกิจกรรมของผูท่ี้มีความ
สนใจเขา้ร่วม 

2. จากการประเมินผล พบว่า กลุ่มผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมส่วนใหญ่เป็นผูสู้งอายุซ่ึงไม่สามารถท่ีร่วม กิจกรรม
บางอยา่งได ้เช่น กิจกรรมปลูกตน้พทุธรักษา กิจกรรม Big Cleaning day ซ่ึงกิจกรรมดงักล่าวน้ี ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมท่ีเป็น
ผูสู้งอายไุม่สามารถร่วมกิจกรรมไดอ้ยา่งเต็มท่ี ท าให้ขาดความร่วมมือ ในส่วนน้ีไป องคก์รควรมีการประชาสัมพนัธ์
กิจกรรม หรือเพ่ิมกิจกรรมเพ่ือผูสู้งอายสุามารถท่ีจะเขา้ร่วมไดอ้ยา่งเตม็ท่ี เช่น การจดัพ้ืนท่ีส าหรับผูสู้งอายเุพื่อผูสู้งอายุ
จะสามารถ เขา้ร่วมกิจกรรมได้อย่างเต็มท่ีโดยการมอบหมายงานในส่วนของสวสัดิการ ได้แก่ การท าอาหาร การ
แจกจ่ายน ้ า และ ทางบริษทัควรมีการวา่จา้งกบัทางผูสู้งอายเุพ่ือเป็นการสร้างแรงจูงใจในการเขา้ร่วมกิจกรรม  

3. จากการประเมินผล พบวา่ พนักงานท่ีเขา้ร่วมโครงการมีจ านวนน้อยท าให้ไม่สะดวกในการลงพ้ืนท่ีเพ่ือ
ควบคุมการด าเนินกิจกรรมอยา่งท่ีพบในการสมัภาษณ์ วา่ในช่วงเวลาท่ีมีการจดักิจกรรมกลุ่มพนกังานท่ีมีหนา้ท่ีในการ
รับผิดชอบกิจกรรมไม่สามารถกระจายกนัลงพ้ืนท่ีเพ่ือท ากิจกรรมได ้ดงันั้น ทางทีมงานผูรั้บผิดชอบโครงการควรมีการ
ประชาสัมพนัธ์เพ่ือเชิญชวนพนกังานภายในใหเ้ขา้ร่วมโครงการและจดัตั้งเป็นทีมงาน BG จิตอาสา หรือการขอ ความ
ร่วมมือจากหน่วยงานภายนอกองค์กร เช่น หน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ เช่น เทศบาลต าบลบึงยี่โถ มหาวิทยาลยัใกลเ้คียง 
เพ่ือร่วมมือกนัในการจดัท ากิจกรรมโครงการใหป้ระสบผลส าเร็จตามเป้าหมายโครงการ 

4. จากการประเมินผล พบว่า การประชาสัมพนัธ์โครงการนั้นมีการประชาสัมพนัธ์โดยตรงกบักลุ่มตวัแทน
ชุมชน ซ่ึงในบางคร้ังการส่ือสารอาจมีความผิดพลาดและเกิดความคลาดเคล่ือนได้แต่ในบางคร้ังสารท่ีทางองค์กร
ส่ือสารออกไปกลบัไม่ไดมี้การกระจายไปถึงผูรั้บคนอ่ืนนอกจากกลุ่มของตวัแทนชุมชน ดงันั้นควรเพ่ิมช่องทางในการ
ส่ือสาร และควรมีการประชาสัมพนัธ์โครงการอยา่งสม ่าเสมอ เช่น ส่ือโปสเตอร์ควรมีการออกแบบท่ีสามารถเขา้ใจได้
ง่ายและมีรูปแบบท่ีน่าสนใจกวา่น้ี และควรมีการประชาสมัพนัธ์กิจกรรมอยา่งนอ้ย 1 – 2 คร้ังต่อสปัดาห์ 

5. โครงการกิจกรรมเพ่ือสังคมดังกล่าวน้ี เป็นกิจกรรมท่ีถูกจัดข้ึนเพ่ือเช่ือมโยงเขา้กับองค์ความรู้ดา้นการ
ประชาสัมพนัธ์ ได้แก่ 1) การด าเนินกิจกรรมเป็นการสร้างภาพลกัษณ์ขององค์กรไดท้ั้ งภายในและภายนอกเพ่ือให้
องค์กรนั้นมีภาพลกัษณ์ท่ีดีข้ึน 2) การสร้างชุมชนสัมพนัธ์ระหวา่งองค์กรและผูท่ี้มีส่วนไดส่้วนเสีย 3) การใชส่ื้อเพื่อ
การประชาสัมพนัธ์ซ่ึงมีการใชส่ื้อทั้งส่ือบุคคลท่ีสามารถท าให้ผูด้  าเนินกิจกรรมและผูเ้ขา้ร่วมนั้นสามารถแลกเปล่ียน
ความคิดเห็นไดซ่ึ้งผูด้  าเนินกิจกรรมเองนั้นสามารถท่ีจะรับรู้ถึงผลตอบรับของกิจกรรมได ้และยงัมีการใชส่ื้อส่ิงพิมพ์
เพ่ือการประชาสัมพนัธ์ในการประชาสัมพนัธ์กิจกรรมให้กลุ่มเป้าหมายสามารถเข้าถึงงานและกิจกรรม 4) การ
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ประชาสมัพนัธ์ในเชิงรุก เพ่ือเป็นการสร้างทศันคติท่ีดีของผูเ้ป็นทั้งกลุ่มเป้าหมายหลกัและกลุ่มเป้าหมายรองของแต่ละ
กิจกรรมนั้น ๆ และหลงัจากนั้นควรมีการประเมินงานในทุกคร้ังเพ่ือน าผลการประเมินนั้นมาพฒันาและปรับปรุง
แผนการด าเนินงานใหมี้ประสิทธิภาพท่ีดียิง่ข้ึน 

6.2 ขอ้เสนอแนะส าหรับงานวจิยัคร้ังต่อไป 
1. ควรมีการติดตามการด าเนินโครงการควบคู่กบัการประเมินโครงการจะท าใหง้านวจิยัมีความน่าสนใจมาก

ข้ึน ซ่ึงการศึกษาและวจิยัอยา่งต่อเน่ืองน้ีสามารถน าไปพฒันาเพื่อใหเ้กิดความยัง่ยนืใหก้บัชุมชน 
2. จากการประเมินผลพบวา่ ประเด็นในเร่ืองรูปแบบกิจกรรมยงัไม่สามารถตอบสนองกลุ่มประชาชนในทุก

กลุ่ม ดงันั้น ควรมีการศึกษา เร่ือง ความตอ้งการของประชาชนท่ีมีต่อการจดัโครงการ บีจีซี รักษน์ ้ า เพื่อส ารวจความรู้
ความเขา้ใจเก่ียวกบัการอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้ม เพ่ือน ามาเป็นแนวทางในการด าเนินโครงการคร้ังต่อไปวา่ควรมีการเพ่ิม
เน้ือหาในดา้นใดใหป้ระชาชนท่ีเขา้ร่วมเกิดความรู้ ความเขา้ใจ และเกิดความตระหนกัถึงการอนุรักษม์ากยิง่ข้ึน 
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