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บทคัดย่ อ
การประเมินผลโครงการนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อประเมินผลความสาเร็ จของโครงการ บีจีซี รักษ์น้ า ของบริ ษทั
บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จากัด (มหาชน) เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยศึกษากับผูใ้ ห้สัมภาษณ์
จานวน 6 คน คือตัวแทนผูอ้ ยูอ่ าศัยในเขตชุมชนซอยวัดเขียนเขต 2 คน ตัวแทนองค์กร 2 คน และตัวแทนคณะกรรมการ
โครงการ จานวน 2 คน ผลการประเมินโครงการ พบว่า ด้านของการวางแผนการดาเนินงานโครงการ บีจีซี รักษ์น้ า เพื่อ
เป็ นการแก้ไขปั ญหาน้ าเสี ยของชุมชนซอยวัดเขียนเขต คือ 1) ความชัดเจนของวัตถุประสงค์ของโครงการ และ 2) การ
กาหนดแผนงานเพื่อนาไปสู่ แนวทางปฏิบตั ิก่อให้เกิดความร่ วมมือจากชุมชน ด้านการดาเนิ นงาน พบว่า โครงการ บีจีซี
รักษ์น้ า มี 4 กิจกรรม ได้แก่ 1) กิจกรรมบ้านรักษ์น้ า 2) กิจกรรม Big Cleaning Day 3) กิจกรรมพุทธรักษา รักษ์น้ า และ
4) กิ จกรรมตอบคาถามประจาสัปดาห์ โดยพบว่า กิจกรรมบ้านรักษ์น้ า เป็ นกิจกรรมเปิ ดโครงการ และประชาชนให้
ความสนใจเข้าร่ วมเป็ นจานวนมาก และเป็ นกิ จกรรมที่ ถูกพูด ถึ งมากที่ สุด เนื่ องจากถู กจัดขึ้ นในวัน อาทิ ตย์ ท าให้
ประชาชนสามารถเข้าร่ วมกิจกรรมได้ ด้านผลความสาเร็ จของโครงการ จากการประเมินผลสาเร็ จของโครงการ บี จีซี
รักษ์น้ า พบว่า โครงการประสบความสาเร็ จตามเป้ าหมายและได้รับความสนับสนุนในด้านต่าง ๆ จากทางบริ ษทั และ
ชุมชนส่งผลให้โครงการประสบผลสาเร็ จของเป้ าหมายที่ได้มีการวางไว้ คือ แหล่งน้ าในชุมชนจะมีสภาพที่ดีข้ ึน น้ าใน
ลาคลองจะใสสะอาด กลิ่นไม่พึงประสงค์หายไป
คำสำคัญ: การประเมินโครงการ บีจีซี รั กษ์ นา้ บริ ษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊ าส จากัด (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. บทนา
บริ ษ ัท บี จี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จากัด (มหาชน) หรื อ บี จีซี (BGC) ในเครื อบริ ษ ัท บางกอกกล๊าส จากัด
(มหาชน) ดาเนิ นธุรกิ จบรรจุภณ
ั ฑ์แก้ว โดยเริ่ มดาเนิ นการผลิตที่ โรงงานปทุมธานี ด้วยกาลังการผลิต 150 ตันต่อวัน
ปั จจุบนั บีจีซีมีโรงงานผลิตบรรจุภณั ฑ์แก้วทั้งหมด 5 แห่ง มีกาลังการผลิตเป็ นอันดับหนึ่งของประเทศไทย และภูมิภาค
อาเซี ยน ด้วยกาลังการผลิต 3,495 ตันต่อวัน ปั จจุบันได้จดทะเบี ยนจัดตั้งเป็ น บริ ษทั บี จี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จากัด
(มหาชน) มีการวางรากฐานด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีการผลิตให้ทนั สมัย มีประสิ ทธิภาพ และไม่ส่งผลกระทบต่อ
สิ่ งแวดล้อม ซึ่ งในการดาเนินการด้านการประชาสัมพันธ์และสื่ อสารองค์กรอยูภ่ ายใต้การดูของสานักงานกิจกรรมเพื่อ
สังคมและสื่ อสารในองค์กร (www.bgiglass.com, 2 สิ งหาคม 2561)
สานักกิจกรรมเพื่อสังคมและสื่ อสารในองค์กรเป็ นหน่วยงานที่มีการจัดตั้งขึ้นเพื่อดูแลและสร้างภาพลักษณ์
ในด้านของการทางานเพื่อสังคม โดยสานักงานกิจรรมเพื่อสังคมและสื่ อสารในองค์กรมีการทางานร่ วมกับหน่วยงาน
รัฐและเอกชนและชุมชนโดยรอบบริ ษทั ฯ นอกจากการทางานในส่วนของการสร้างภาพลักษณ์ในการทางานเพื่อสังคม
แล้วยังมีภาระหน้าที่ ในการจัดการดู ความเรี ยบร้อยในส่ วนของคณะเยี่ยมชมและศึกษาดูงานในส่ วนการผลิต รวมถึง
การปรับปรุ งพื้นที่ เส้นทางเยี่ยมชมภายในบริ ษทั ฯ ในปั จจุบนั โครงการ บี จีซี รักษ์น้ า ของบริ ษทั บี จี คอนเทนเนอร์
กล๊าส จากัด (มหาชน) ได้กาหนดแนวทางนโยบายในการทางานร่ วมหน่วยงานรัฐและเอกชนในการจัดทาโครงการ
อนุรักษ์น้ าขึ้นโดยใช้ชื่อว่า “โครงการ บีจีซี รักษ์น้ า” (www.bgiglass.com, 2 สิ งหาคม 2561)
โครงการอนุรักษ์น้ าของบริ ษทั บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จากัด (มหาชน) เกิดขึ้นจากการที่องค์กรเล็งเห็นถึง
ทรัพยากรน้ าเป็ นปั จจัยสาคัญในการดารงชีวติ ของมนุษย์ และเป็ นองค์ประกอบที่สาคัญของสิ่ งมีชีวติ ทั้งหลาย น้ าเป็ น
แหล่งกาเนิดของพืชและสัตว์น้ า น้ าทาให้เกิดความอุดมสมบูรณ์แก่สิ่งมีชีวติ ทั้งมวลการใช้น้ าในปั จจุบนั เพื่อประโยชน์
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ในด้านต่าง ๆ แตกต่างกันออกไป ทั้งในด้านการอุปโภค บริ โภคในด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม ซึ่ งมีความ
แตกต่างกันออกไปจากการเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ น้ าถูกนามาใช้อย่างมากจนเกิดปริ มาณน้ า
เสี ยไหลลงสู่ แม่น้ า จนทาให้เกิดสถานการขาดแคลนน้ าและการปนเปื้ อนสิ่ งสกปรกและสารเคมีส่งผลต่อสิ่ งมีชีวติ และ
ระบบนิ เวศทางธรรมชาติ อีกทั้งยังขยะมูลฝอยที่ เพิ่มมากยิ่งขึ้นส่ งผลกระทบต่อแหล่งน้ าลาคลองซึ่ งมี การตรวจสอบ
คุณภาพน้ าในคลองชุมชนซอยวัดเขียนเขต โดยการประเมินค่าความเน่าเสี ยของน้ า แล้วส่ งต่อไปยังประชาชนเพื่อให้
เกิดความตระหนักถึงความสาคัญของการอนุรักษ์น้ า เพื่อทาการรณรงค์เชิญชวนคนในชุมชนเข้าร่ วมกิ จกรรมภายใต้
โครงการ บีจีซี รักษ์น้ า ซึ่งมีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) ความร่ วมมือและการมีส่วนร่ วมอนุรักษ์น้ าในชุมชน 2) การดาเนินงาน
ตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมของบริ ษทั บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จากัด (มหาชน) 3) การทามวลชนสัมพันธ์
โดยมีกลุ่มเป้ าหมาย คือ กลุ่มประชาชนชุมชนซอยวัดเขียนเขต โดยประมาณ 115 หลังคาเรื อนซึ่ งโครงการได้มีการ
จัดตั้งคณะกรรมการดูแลโครงการ บีจีซี รักษ์น้ าขึ้น ซึ่งประกอบไปด้วยกิจกรรมย่อย ดังนี้
1. กิ จกรรมบ้านรักษ์น้ า เป็ นกิ จกรรมที่ ช่วยส่ งเสริ มจิ ตสานึ กของชุมชนในการอนุ รักษ์น้ า โดยจะเป็ นการ
ลงทะเบียนเพื่อรับถังดักไขมัน โดย 1 หลังคาเรื อนต่อ 1 เครื่ อง ซึ่งเป็ นการลงทะเบียนเฉพาะกลุ่มของประชาชนที่อาศัย
อยูใ่ นชุมชนซอยวัดเขียนเขตเท่านั้น และยังมีกิจกรรมสะสมสติกเกอร์ เพื่อลุน้ รับเกียรติบตั รบ้านรักษ์น้ า และมอบโล่
เกียรติคุณแก่ชุมชนเพื่อแสดงว่าเป็ นชุมชนรักษ์น้ าต้นแบบ โดยมีการเริ่ มลงทะเบียนในครั้งแรกในวันการเปิ ดพิธีเมื่อต้น
เดือนมิถุนายน 2561 ซึ่งเป็ นการลงตัวแทนบ้านละหนึ่งคนและจะต้องเป็ นผูท้ ี่อาศัยอยูใ่ นชุมชนซอยวัดเขียนเขตเท่านั้น
2. กิ จ กรรม Big Cleaning Day เป็ นกิ จ กรรมที่ จัด ขึ้ น อยู่ภ ายใต้โ ครงการ บี จี ซี มารั ก ษ์น้ า ซึ่ งเป็ นการจัด
กิ จกรรมทาความสะอาด เก็บ ขยะ และปรั บพื้ นที่ บริ เวณคลองชุ ม ชนซอยวัดเขี ยนเขต โดยได้รับ ความร่ วมมื อจาก
หน่วยงานภาครัฐ เช่น เทศบาลตาบลบึงยี่โถ ทีมงานผูว้ า่ ราชการจังหวัด หน่วยงานกรมราชทัณฑ์ ที่ได้ส่งนักโทษชั้นดี
เข้าร่ วมกิ จกรรมนี้ ดว้ ยนอกจากนี้ ยงั มีพนักงานจิตอาสาของบริ ษทั บางกอกกล๊าส จากัด (มหาชน) โดยกิ จกรรมเป็ น
กิจกรรมเพื่อเทิดพระเกียรติแด่ พระบาท สมเด็จพระสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร รัชกาล
ที่ 10 โดยเป็ นการเริ่ มทาความสะอาดพื้นบริ เวณชุมชนซอยวัดเขียนเขต ความยาวโดยประมาณ 10 เมตร จากทางต้นสาย
ชุมชน จนสุ ดซอยชุมชน ให้พ้ืนที่ ชุมชนมีความสะอาด เนื่ องจากบริ เวณคลองมีจานวนขยะ ที่ เกิดจากบ้านเรื อนเป็ น
จานวนมาก ส่งผลให้เกิดกลิ่นเน่าเหม็น ไขมันที่ลอยเหนื อบริ เวณผิวน้ า ซึ่ งในการจัดกิจกรรมนี้ ได้รับความอนุเคราะห์
จากทีมงานภาครัฐในการส่งนักโทษชั้นดีจากกรมราชทัณฑ์ และรถขยะที่เข้ามารับขยะจากการทาความสะอาดครั้งนี้
3. กิ จกรรมพุท ธรักษารักษ์น้ า เป็ นกิ จกรรมที่ จัดขึ้ น เพื่ อเป็ นการเทิ ดพระเกี ยรติ สมเด็จ พระนางเจ้าสิ ริกิต์ ิ
พระบรมราชินีนาถใน รัชกาลที่ 9 โดยในภายในงานมีการจัดกิจกรรมปลูกต้นพุทธรักษาโดยความร่ วมมือกันระหว่าง
พนักงานจิตอาสาบริ ษทั บางกอกกล๊าส จากัด (มหาชน) กลุ่มเทศบาลตาบลบึงยี่โถ และประชาชนผูอ้ าศัยในเขตชุมชน
ซอยวัด เขี ยนเขต โดยภายในงานจะจัดขึ้ น ในสั ป ดาห์ วนั แม่ แ ห่ งชาติ 12 สิ งหาคม 2561 โดยภายในกิ จกรรมได้มี
การรวมตัวกันเพื่อปลูกต้นพุทธรักษาบริ เวณคันดิ นริ มน้ าเพื่อเป็ นการปรับสภาพน้ า เนื่ องจากต้นพุทธรักษาเป็ นพื้นที่
ทนต่อสภาพน้ าและมีสรรพคุณในการปรับสภาพน้ าเสี ย การเทน้ าอีเอ็ม น้ าหมักชีวภาพเพื่อช่วยในการแก้ไขปั ญหาอีก
ทาง และนอกจากนี้บริ ษทั บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จากัด (มหาชน) ยังได้มีการมอบกังหันน้ าพลังแสงอาทิตย์ เพื่อเป็ น
การเติมอากาศในน้ า ให้กบั ชุมชนซอยวัดเขียนเขตจานวนสามเครื่ องอีกด้วยซึ่ งมีการติดตั้งบริ เวณ ต้นซอยบริ เวณหน้า
อนามัยจุดที่สองคือ บริ เวณอาคารอเนกประสงค์ชุมชนซอยวัดเขียนเขต และจุดที่สามคือ บริ เวณบ้านคุณ นกเล็ก เชื่อมฉิ ม
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4. กิจกรรมตอบคาถามประจาสัปดาห์ เป็ นกิจกรรมร่ วมสนุกเพื่อเสริ มสร้างความรู ้ ความเข้าใจของประชาชน
ผูอ้ าศัยในเขตชุมชนซอยวัดเขียนเขตให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับความสาคัญของการอนุรักษ์น้ าว่ามีความสาคัญอย่างไรและ
ยังเป็ นประชาสัมพันธ์โครงการให้เป็ นที่จดจาสาหรับประชาชนในชุมชน ซึ่งจะมีความสอดคล้องกันกับกิจกรรม เสวนา
มารักษ์น้ าและกิจกรรมบ้านรักษ์น้ าโดยกิจกรรมจะมีการวางคาถาม กระดาษสาหรับเขียนคาตอบ และโปสเตอร์คาถาม
บริ เวณบ้านผูน้ าชุมชนโดยจะมีการเฉลยคาตอบและมอบของรางวัลประจาสัปดาห์ในวันอาทิตย์ซ่ ึงจัดเดือนละสองครั้ง
จากในการดาเนิ นกิ จกรรมในครั้งนี้ กลุ่มพนักงานบริ ษทั บี จี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จากัด (มหาชน) ผูด้ ู แล
โครงการ บีจีซี รักษ์น้ า ซึ่งมีการทางานแบ่งออกเป็ น ฝ่ ายประสานงานกับชุมชน ฝ่ ายจัดการสถานที่ ฝ่ ายงบประมาณฝ่ าย
สรุ ปผลโครงการ และฝ่ ายสื่ อเพื่อการประชาสัมพันธ์ โดยมีการประชุมหารื อกันระหว่างหน่ วยงานภาครัฐ พนักงาน
ผูด้ ูแล และตัวแทนคณะกรรมการชุมชนซอยวัดเขียนเขต เกี่ยวกับวัดและช่วงเวลาในการดาเนิ นงาน ลักษณะกิจกรรม
การประสานงานเรื่ องสถานที่ และอาหารเครื่ องดื่ มในวันจัดงาน โดยมีจุดให้บริ การความรู ้เรื่ องน้ า หน่ วยรักษาความ
ปลอดภัย จุดบริ การอาหารและเครื่ องดื่มซึ่ งมีการจัดตั้งอยูบ่ ริ เวณลาน เอนกประสงค์ชุมชนซอยวัดเขียนเขต ตาบลบึ ง
ยีโ่ ถ อาเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี โดยมีระยะเวลาการดาเนินงานตั้งแต่ ปี 2561 – 2562 โดยกิจกรรมโครงการดังกล่าวนี้
ได้มีการเผยแพร่ ผ่านทางสื่ อสังคมออนไลน์ขององค์กรคือ เฟสบุ๊ก แฟนเพจ BG สื่ อสารในองค์กร แอพพิเคชัน่ ไลน์
BG สื่ อสารองค์กร อินสตาแกรม bg.official เสี ยงตามสายชุมชนซอยวัดเขียนเขต ในช่วงเวลา 06.00 – 07.40 น. และ
ในช่วงเวลา 17.00 – 18.00 น. สื่ อไวนิลติดตั้งบริ เวณหน้าลานเอนกประสงค์ สื่ อวิดีโอโครงการประชาสัมพันธ์ กิจกรรม
เสวนามารั กษ์น้ า โดยได้รับความร่ วมจากชุ มชนซอยวัดเขี ยนเขต พนักงานจิ ตอาสา หน่ วยงานภาครัฐ และชุ มชน
ใกล้เคียง (ฐาปกรณ์ เกตุแย้ม, สัมภาษณ์, 20 กรกฎาคม 2561)
การประเมินผลโครงการครั้งนี้ ผูว้ ิจยั เป็ นส่ วนหนึ่ งในคณะผูด้ าเนิ นโครงการบี จีซี รักษ์น้ าในฐานะนักศึกษา
ฝึ กงาน จึงมีความสนใจศึกษาเกี่ยวกับ โครงการ บีจีซี รักษ์น้ า เนื่ องจากเมื่อมีการดาเนิ นโครงการแล้ว ผูว้ จิ ยั ได้เล็งเห็น
ถึงประโยชน์ของการอนุ รักษ์น้ าและการปรับปรุ งสภาพแวดล้อมของชุมชนซอยวัดเขียนเขต เพื่อเกิ ดประโยชน์ แก่
ประชาชนผูอ้ าศัยในชุมชนซอยวัดเขียนเขต ดังนั้น ผูว้ จิ ยั จึงมีความสนใจศึกษาเกี่ยวกับ “การประเมินผลสาเร็ จโครงการ
บีจีซี รักษ์น้ า ของบริ ษทั บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จากัด (มหาชน)” ว่ามีผลความสาเร็ จอย่างไร เพื่อที่จะนาผลการวิจยั
มานาเสนอแก่สานักงานกิ จกรรมเพื่อสังคมและสื่ อสารในองค์กร บริ ษทั บี จี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จากัด (มหาชน)
การพัฒนาปรับปรุ งการดาเนินกิจกรรม ให้สอดคล้องกับการดาเนินกิจกรรมของโครงการครั้งต่อไป
2. วัตถุประสงค์
เพื่อประเมินผลความสาเร็ จโครงการ บีจีซี รักษ์น้ า ของบริ ษทั บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จากัด (มหาชน) ได้แก่
ด้านการวางแผนของโครงการ ด้านการดาเนินงานของโครงการ และผลความสาเร็ จของโครงการ
3. อุปกรณ์ และวิธีการ / วิธีดาเนินการวิจยั
การวิจยั นี้ เป็ นงานวิจยั เชิ งคุณภาพ (Qualitative Research) โดยแหล่งข้อมูลวิจยั ที่ ใช้ในทางศึ กษาครั้งนี้ คือ
ประชาชนผูอ้ าศัยในเขตชุมชน ซอยวัดเขียนเขต ตาบลบึงยีโ่ ถ อาเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
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3.1 แหล่งข้อมูลวิจยั
แหล่งข้อมูลวิจยั ในครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้คดั เลือกบุคคลที่ มาให้สัมภาษณ์ แบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดย
กาหนดบุคคลที่เข้าร่ วมทุกกิจกรรมของโครงการ ซึ่งเป็ นตัวแทนผูอ้ ยูอ่ าศัยในเขตชุมชนซอยเขียนเขตที่ได้มีการเข้าร่ วม
กิจกรรมโครงการบีจีซี รักษ์น้ า จานวน 2 คน ตัวแทนองค์กรที่เป็ นผูด้ าเนิ นโครงการ บีจีซี รักษ์น้ า จานวน 2 คน และ
ตัวแทนคณะกรรมการโครงการ จานวน 2 คน รวมจานวน 6 คน
3.2 เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
1. แนวคาถามในการสัมภาษณ์เชิงลึกเกี่ยวกับโครงการ บีจีซี รักษ์น้ า
2. เครื่ องบันทึกเสี ยง
3. กล้องถ่ายภาพดิจิตอล
3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ คือ การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก (Indeep –
Depth - View) ซึ่ งผูว้ จิ ยั ได้จดั เตรี ยมชนิ ดคาถามปลายเปิ ด เพื่อใช้ในการสัมภาษณ์ กบั ผูใ้ ห้สัมภาษณ์โดยจะเปิ ดโอกาส
ให้ผใู ้ ห้สัมภาษณ์ซ่ ึ งมีประสบการณ์ในการเข้าร่ วมโครงการ บีจีซี รักษ์น้ า ในการตอบคาถาม แสดงความคิดเห็น และ
ให้ขอ้ มูลได้อย่างเต็มที่ แต่จะมีการกาหนดแนวทางของคาถามที่ ตอ้ งการสัมภาษณ์ไว้ (Interview Guide) ล่วงหน้าซึ่ ง
เป็ นคาถามปลายเปิ ดเพื่อเป็ นแนวทางในการกาหนดประเด็นให้ได้ขอ้ มูลที่ตอ้ งการสาหรับงานวิจยั
4. ผลการวิจยั
4.1 สรุ ปผลการสัมภาษณ์
4.1.1 การวางแผน / แผนงาน ของโครงการ
จากผลการประเมิน พบว่า กิ จกรรมโครงการ บี จีซี รั กษ์น้ า ถูกจัดขึ้ นเพื่อเป็ นการแก้ไขปั ญ หาน้ าเสี ยของ
ชุมชนซอยวัดเขียนเขต ซึ่งปั ญหาดังกล่าวเกิดขึ้นจากพฤติกรรมของผูท้ ี่อาศัยในเขตชุมชนที่มีการทิ้งของเสี ยลงสู่แหล่ง
น้ า จนทาให้เกิดการสะสมจนเกิดน้ าเสี ยจนมีกลิ่นเน่าเหม็น และปั ญหาการจัดการน้ าของชุมชนที่ไม่มีระบบการจัดการ
น้ าที่ดี ก็เป็ นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทาให้น้ าเน่าเสี ยซึ่งส่ งผลต่อสุ ขภาพของคนในชุมชนโดยตรง ซึ่งผูท้ ี่อาศัยในเขตชุมชนก็มี
ความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของโครงการเป็ นอย่างดีวา่ โครงการนี้ ถูกจัดขึ้นมาเพื่อวัตถุประสงค์ใด และเนื่ องจากเป็ น
กิจกรรมที่มีประโยชน์ชุมชนโดยตรง ส่ งผลให้ได้รับความร่ วมมือจากคนในชุมชนในการเข้าร่ วมกิจกรรมค่อนข้างมาก
โครงการนี้ เป็ นที่รู้จกั กับประชาชนในเขตพื้นที่ จากการลงพื้นที่ของพนักงานบริ ษทั และติดต่อประสานงานโครงการ
ผ่านทางผูน้ าชุ มชนอย่างสม่ าเสมอ ซึ่ งทางองค์กรได้มีการวางแผนการดาเนิ นงานโครงการไว้อย่างชัดเจนตามแนว
ทางการปฏิบตั ิงานขององค์กรเพื่อเป็ นแนวทางในการดาเนิ นงานให้ประสบผลสาเร็ จโดยที่ มีการกาหนดแนวทางการ
ปฏิบตั ิไว้อย่างชัดเจนว่าจะต้องมีการปฏิบตั ิไปในแนวทางที่กาหนดไว้เพื่อความสาเร็ จของโครงการ
4.1.2 การดาเนินงานของโครงการ
จากผลการประเมิน พบว่า กิ จกรรมในโครงการ บี จีซี รักษ์น้ า นั้นมีท้ งั หมด 4 กิ จกรรม ซึ่ งถูกจัดอยู่ในเขต
ชุมชนซอยวัดเขียนเขตทั้งสิ้ น ประกอบด้วยกิจรรม 1. กิจกรรมบ้านรักษ์น้ า 2. กิจกรรม Big Cleaning Day 3. กิจกรรม
พุทธรักษา รักษ์น้ า และ 4. กิจกรรมตอบคาถามประจาสัปดาห์ซ่ ึ งทั้ง 4 กิจกรรมที่กล่าวมานั้นได้รับความสนใจจากผูท้ ี่
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อาศัยในชุมชนอยูใ่ นระดับหนึ่ งเริ่ มจากกิจกรรมบ้านรักษ์น้ า เนื่ องจากเป็ นกิจกรรมเริ่ มแรก โดยว่าถือเป็ นกิจกรรมเปิ ด
โครงการ และประชาชนให้ความสนใจเข้าร่ วมเป็ นจานวนมาก เมื่อเทียบกับกิจกรรมที่ถูกพูดมากที่ สุดอย่างกิจกรรม
Big Cleaning Day และกิ จกรรมพุทธรักษา รักษ์น้ า นั้นประชาชนที่ อาศัยในเขตพื้นที่ เข้าร่ วมกิ จกรรมค่อนข้างน้อย
เนื่องจากกิจกรรมทั้งสองกิจกรรมถูกจัดขึ้นในวันทางาน ซึ่งถูกจัดขึ้นในวันทางานทาให้ประชาชนส่วนใหญ่ไม่สามารถ
ที่จะเข้าร่ วมกิจกรรมได้โดยที่ ประชาชนที่เข้าร่ วมได้คือผูส้ ู งอายุที่ไม่สามารถจะร่ วมลงแรงในการทากิจกรรมได้เยอะ
เนื่องจากติดปั ญหาเรื่ องของสุขภาพ ทาให้ไม่สะดวกในการทากิจกรรม ซึ่งแตกต่างจากกิจกรรมบ้านรักษ์น้ าที่ถูกจัดขึ้น
ในวันอาทิตย์ แต่กิจกรรมที่ถูกพูดและได้รับความสนใจน้อยที่สุดอย่างกิจกรรมตอบคาถามประจาสัปดาห์ ถึงแม้วา่ จะ
ถูกจัดขึ้นในวันหยุดสุ ดสัปดาห์แต่กลับได้รับความสนใจน้อยกว่ากิจกรรม Big Cleaning Day และกิจกรรมพุทธรักษา
รักษ์น้ า อย่างเห็นได้ชดั ปั จจัยหนึ่งอาจจะเป็ นเพราะการสื่ อสารของผูจ้ ดั ทาและประชาชนที่ไม่ถึงกันทาให้ประชาชนยัง
ไม่เข้าใจถึงจุดประสงค์ของกิจกรรมนี้ จึงไม่สนใจที่ จะเข้าร่ วมกัน แต่ท้ งั 4 กิ จกรรมที่ กล่าวมาทั้งหมดนี้ ถูกจัดขึ้นใน
ชุ ม ชนตามวัต ถุป ระสงค์ข องโครงการ ซึ่ ง สะดวกต่ อ ประชาชนในเขตชุ ม ชนในการเข้าร่ วมกิ จกรรม รวมถึ งการ
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมผ่านสื่ อของเจ้าหน้าที่ ที่มีหน้าที่ รับผิดชอบในการดูแลความเรี ยบซึ่ งในการดาเนิ นงานของ
ทีมงานผูด้ าเนินโครงการนั้นเป็ นการร่ วมมือกันระหว่างองค์กรและหน่วยงานภาครัฐและชุมชนในการดาเนิ นกิจกรรม
ให้ดาเนินกิจกรรมตามแผนการปฏิบตั ิงานที่ได้วางไว้
4.1.3 ผลความสาเร็ จของโครงการ
จากการประเมินผลสาเร็ จของโครงการ บี จีซี รักษ์น้ า พบว่า โครงนั้นการประสบความสาเร็ จตามเป้ าหมาย
ของโครงการที่ วางไว้ดว้ ยได้รับความสนับสนุ นในด้านต่าง ๆ จากทางบริ ษทั และชุมชนส่ งผลให้โครงการประสบ
ผลสาเร็ จของเป้ าหมายที่ ได้มีการวางไว้ ซึ่ งจะส่ งผลที่ เป็ นรู ปธรรมแก่ชุมชนโดยตรง กล่าวคือ แหล่งน้ าในชุมชนจะมี
สภาพที่ ข้ ึน น้ าในลาคลองจะใสสะอาดกลิ่นไม่พึงประสงค์จะหายไป สุ ขภาพของคนในชุมชนก็จะดีข้ ึนตามคุณภาพ
ของน้ าในชุมชน
ซึ่ งจุดอ่อนที่ ส่งผลกระทบต่อโครงการโดยตรงการที่โครงการนั้นไม่ประสบผลสาเร็ จตามเป้ าหมายในเรื่ อง
ของการปลูกจิตสานึ กให้ผูท้ ี่อาศัยในชุมชน เพราะประชาชนในเขตชุมชนส่ วนใหญ่ยงั ไม่เห็นถึงความสาคัญของการ
อนุรักษ์น้ าในชุมชนของตัวเองทาให้การดาเนินโครงการค่อนข้างมีอุปสรรค์ในการดาเนินงานอย่างเห็นได้ชดั
5. การอภิปรายผล
จากผลการประเมิน พบว่า การที่โครงการ บีจีซี รักษ์น้ า มีการจัดตั้งโครงการขึ้นเพื่อเป็ นการพัฒนาปรับปรุ ง
ภูมิทศั นของแหล่งน้ าในชุมชน ปรับปรุ งปั ญหาน้ าเน่าเสี ยซึ่งเกิดจากคนในชุมชนที่มีการทิ้งขยะลงในลาคลองโดยไม่มี
การขัดแยกขยะเพื่อทิ้งลงในถังขยะ แต่เลือกที่จะทิ้งขยะลงในลาคลองซึ่ ง ส่ งผลให้น้ าในชุมชนเน่ าเสี ย ส่ งกลิ่นเหม็น
ซึ่ งประชาชนส่ วนใหญ่มีความเข้าใจเกี่ ยวกับการดาเนิ นโครงการจากสื่ อการประชาสัมพันธ์ที่ทางหน่วยงานได้มีการ
ประชาสัมพันธ์กบั ทางชุมชน โดยมีแผนการดาเนิ นงานตามแนวทางการดาเนิ นงานของบริ ษทั ซึ่งผูว้ จิ ยั มีความคิดเห็น
ว่า การดาเนิ นโครงการดังกล่าวเป็ นประโยชน์ต่อชุมชน นอกจากจะเป็ นการปรับสภาพน้ าเสี ยให้ดีข้ ึนแล้ว การดาเนิ น
โครงการในครั้งนี้ ยงั ส่ งผลต่อสุ ขภาพของคนในชุมชนและมีแผนการดาเนิ นงานอย่างชัดเจนว่าเพื่อให้เกิดความเข้าใจ
และความร่ วมมือแก่ผเู ้ ข้าร่ วมกิจกรรม ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดของ ประสิ ทธิ์ ตงยิง่ ศิริ (2544) อธิ บายว่า กิจกรรมหรื อ
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งานที่ เกี่ ยวกับ การใช้ทรัพยากรเพื่ อหวังผลประโยชน์ตอบแทน กิ จกรรมหรื องานดังกล่าวสามารถทาการวิเคราะห์
วางแผน และนาไปปฏิบตั ิพร้อมทั้งมีลกั ษณะแจ้งชัดถึงจุดเริ่ มต้นและจุดสิ้ นสุ ดและสามารถตอบสนองวัตถุประสงค์ที่
มุ่งหวังได้สาเร็ จ
จากผลการประเมิ น พบว่า กิ จกรรมในโครงการ บี จีซี รั กษ์น้ า นั้นเป็ นกิ จกรรมที่ ถูกจัดขึ้ นโดยสานักงาน
กิจกรรมเพื่อสังคมโดยการดาเนิ นกิจกรรมซึ่ งมีท้ งั สิ้ น 4 กิจกรรม โดยกิจกรรมที่ ได้รับความนิ ยมมาที่สุด คือ กิจกรรม
บ้านรักษ์น้ า ที่ถูกจัดขึ้นในวันอาทิ ตย์และเป็ นกิจกรรมเปิ ดโครงการบี จีซี รักษ์น้ า ทาให้สามารถสร้างความสนใจจาก
ประชาชนผูอ้ าศัยเป็ นอย่างมาก ซึ่ งเห็ นได้จากการที่ จานวนผูเ้ ข้าร่ วมที่ มากกว่าของเป้ าหมายที่ ทางโครงการได้ต้ งั ไว้
โดยที่ มีการประชาสัมพันธ์โครงการผ่านเสี ยงตามสายของชุมชน ซึ่ งเป็ นสื่ อที่ สามารถเข้าถึงประชาชนได้เป็ นอย่างดี
นอกจากนี้ การลงพื้นที่ ของที มงานอย่างสม่ าเสมอ จึ งทาให้ในวันจัดกิ จกรรมนั้นมีผูท้ ี่ สนใจเข้าร่ วมเป็ นจานวนมาก
ซึ่งผูว้ ิจยั มีความคิดเห็นว่า การดาเนินโครงการเป็ นสิ่ งที่เป็ นประโยชน์ต่อการดาเนินชีวติ ของชุมชน ทาให้เกิดความเกิด
ความร่ วมมื อของชุ มชนขึ้ นมาอย่างชัดเจน นอกจากนี้ การใช้สื่อเพื่อการประชาสัม พัน ธ์ที่ มีความหลากหลาย และ
สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้ าหมาย ทาให้เกิดความเข้าใจต่อการดาเนิ นงานของโครงการ ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดของ เสรี
วงษ์มณฑา (2542) กล่าวว่า ความพยายามที่ มีการวางแผนประชาสัมพันธ์ในการสร้างการโน้มน้าวใจเหนื อความคิด
จิ ตใจของสาธารณะชนที่ เกี่ ยวข้องโดยการกระทาสิ่ งที่ มีคุณ ค่าต่อสังคม เพื่อให้สาธารณะชนเหล่านั้นมีทัศนคติต่อ
หน่ วยงาน องค์กร ห้างร้าน หรื อสมาคมตลออดจนภาพพจน์ที่ดีเกี่ยวกับหน่ วยงานต่าง ๆ เหล่านั้น เพื่อให้หน่ วยงาน
ได้รับการสนับสนุนและความร่ วมมือที่ดี จากสาธารณะชน ที่เกี่ยวข้องกันในระยะยาวและมีความต่อเนื่อง
จากการประเมินผลสาเร็ จของโครงการ บี จีซี รักษ์น้ า พบว่า หลังจากการประเมินการเข้าร่ วมโครงการของ
ประชาชนผูอ้ าศัยในเขตชุมชนวัดเขียนเขตนั้น พบว่า กิจกรรมที่ประชาชนเข้าร่ วมมากที่สุดเป็ นกิจกรรมที่ถูกจัดขึ้นใน
วันเสาร์ และวันอาทิตย์ ซึ่งในกิจกรรมต่อมาถูกจัดขึ้นในวันจันทร์-ศุกร์ ทาให้จานวนผูเ้ ข้าร่ วมมีจานวนที่นอ้ ยลง ดังนั้น
หลังจากที่มีการวิเคราะห์แล้วนั้นทางทีมงานผูจ้ ดั กิจกรรมจึงได้มีการปรับเปลี่ยนวันในการจัดกิจกรรมเป็ นวันอาทิตย์
เดือนละ 2 ครั้ง เพื่อเป็ นเพิ่มจานวนการเข้าร่ วมของจานวนประชาชน เพื่อให้ตรงกับเป้ าหมายของโครงการ ซึ่ งผูว้ จิ ยั มี
ความคิ ดเห็ นว่า โครงการที่ ถู กจัดขึ้ น ในแต่ละครั้ งจะต้องมี การประเมิ นเพื่อหาข้อบกพร่ องเพื่อ นาปั ญ หาที่ พ บมา
ปรับปรุ งและพัฒนาจัดการเพื่อ ลดปั ญหาในการดาเนินโครงการ ในครั้งต่อไป ซึ่งจะเป็ นการขยายฐานความสาเร็ จและ
ความเชื่ อมัน่ ต่อตัวโครงการให้กบั ประชาชนที่ จะเป็ นกลุ่มเป้ าหมายในการดาเนิ นงานครั้งต่อไป ซึ่ งสอดคล้องกับ
แนวคิดของ ทองหล่อ เดชไชย (2544) ซึ่ งศึ กษาเรื่ อง “การบริ หารเชิ งกลยุทธ์สาหรั บหน่ วยงานสาธารณะ” อธิ บายว่า
การแสดงให้ทราบถึงผลที่ได้รับของโครงการหรื อบริ การที่มีส่วนช่วยลดและแก้ปัญหาหรื อพัฒนางานให้ดีข้ ึน ฉะนั้น
ประสิ ทธิ ผลจึงเป็ นการวัดองศาของการได้มาซึ่ งวัตถุประสงค์หรื อเป้ าหมาย ที่กาหนดไว้ในโครงการโดยการประเมิน
ประสิ ทธิ ผลเหล่านั้น มุ่งเพื่อปรับปรุ งแผนงานหรื อหน้าที่และโครงสร้างของสถาบันที่เกี่ยวข้องโดยการวิเคราะห์การ
ได้มาซึ่ งวัตถุประสงค์ของงานเปรี ยบเที ยบกับปั จจัยนาเข้าหรื ออาจรวมถึง การประเมินความพึงพอใจของชุมชนที่ รับ
บริ การด้วย ดังนั้นในการศึกษาครั้งนี้จึงสรุ ปได้วา่ ประสิ ทธิผลหมายถึงความสามารถขององค์การในการบรรลุเป้ าหมาย
ที่กาหนดไว้โดยใช้ทรัพยากรในองค์การให้เกิดประโยชน์สูงสุด
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6. บทสรุป
การศึกษาวิจยั เรื่ อง การประเมินโครงการ บีจีซี รักษ์น้ า ของบริ ษทั บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จากัด (มหาชน)
โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อเพื่อประเมินผลความสาเร็ จโครงการ บี จีซี รักษ์น้ า ของบริ ษทั บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จากัด
(มหาชน) ทั้ง 3 ด้าน ได้แ ก่ ด้านการวางแผน ด้านการด าเนิ น งาน และด้านการประเมิ น ผลส าเร็ จของโครงการซึ่ ง
สามารถสรุ ปข้อเสนอแนะทัว่ ไป และข้อเสนอแนะสาหรับงานวิจยั ในอนาคตได้ดงั นี้
6.1 ข้อเสนอแนะทัว่ ไป
1. จากการประเมินผล พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าควรจัดกิจกรรมในวันเสาร์ – วันอาทิตย์
เนื่ องจากในวันธรรมดาประชาชนส่ วนใหญ่ ติดภารกิ จในการทางานประจาไม่ส ามารถเดิ นทางมาร่ วมกิ จกรรมได้
ดังนั้นควรมีการจัดกิ จกรรมในวันเสาร์ – วันอาทิตย์ เพื่อความสะดวก ในการเดิ นทางมาร่ วมกิ จกรรมของผูท้ ี่มีความ
สนใจเข้าร่ วม
2. จากการประเมิ นผล พบว่า กลุ่มผูเ้ ข้าร่ วมกิ จกรรมส่ วนใหญ่เป็ นผูส้ ู งอายุซ่ ึ งไม่สามารถที่ ร่วม กิ จกรรม
บางอย่างได้ เช่น กิจกรรมปลูกต้นพุทธรักษา กิจกรรม Big Cleaning day ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวนี้ ผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรมที่เป็ น
ผูส้ ู งอายุไม่สามารถร่ วมกิ จกรรมได้อย่างเต็มที่ ทาให้ขาดความร่ วมมือ ในส่ วนนี้ ไป องค์กรควรมีการประชาสัมพันธ์
กิจกรรม หรื อเพิ่มกิจกรรมเพื่อผูส้ ูงอายุสามารถที่จะเข้าร่ วมได้อย่างเต็มที่ เช่น การจัดพื้นที่สาหรับผูส้ ูงอายุเพื่อผูส้ ูงอายุ
จะสามารถ เข้าร่ วมกิ จกรรมได้อย่างเต็ม ที่ โดยการมอบหมายงานในส่ วนของสวัสดิ การ ได้แ ก่ การท าอาหาร การ
แจกจ่ายน้ า และ ทางบริ ษทั ควรมีการว่าจ้างกับทางผูส้ ูงอายุเพื่อเป็ นการสร้างแรงจูงใจในการเข้าร่ วมกิจกรรม
3. จากการประเมินผล พบว่า พนักงานที่ เข้าร่ วมโครงการมีจานวนน้อยทาให้ไม่สะดวกในการลงพื้นที่ เพื่อ
ควบคุมการดาเนินกิจกรรมอย่างที่พบในการสัมภาษณ์ ว่าในช่วงเวลาที่มีการจัดกิจกรรมกลุ่มพนักงานที่มีหน้าที่ในการ
รับผิดชอบกิจกรรมไม่สามารถกระจายกันลงพื้นที่เพื่อทากิจกรรมได้ ดังนั้น ทางทีมงานผูร้ ับผิดชอบโครงการควรมีการ
ประชาสัมพันธ์เพื่อเชิญชวนพนักงานภายในให้เข้าร่ วมโครงการและจัดตั้งเป็ นทีมงาน BG จิตอาสา หรื อการขอ ความ
ร่ วมมือจากหน่ วยงานภายนอกองค์กร เช่น หน่ วยงานภาครัฐต่าง ๆ เช่น เทศบาลตาบลบึงยี่โถ มหาวิทยาลัยใกล้เคียง
เพื่อร่ วมมือกันในการจัดทากิจกรรมโครงการให้ประสบผลสาเร็ จตามเป้ าหมายโครงการ
4. จากการประเมินผล พบว่า การประชาสัมพันธ์โครงการนั้นมีการประชาสัมพันธ์โดยตรงกับกลุ่มตัวแทน
ชุมชน ซึ่ งในบางครั้ งการสื่ อสารอาจมี ความผิดพลาดและเกิ ดความคลาดเคลื่ อนได้แต่ในบางครั้งสารที่ ทางองค์กร
สื่ อสารออกไปกลับไม่ได้มีการกระจายไปถึงผูร้ ับคนอื่นนอกจากกลุ่มของตัวแทนชุมชน ดังนั้นควรเพิ่มช่องทางในการ
สื่ อสาร และควรมีการประชาสัมพันธ์โครงการอย่างสม่าเสมอ เช่น สื่ อโปสเตอร์ควรมีการออกแบบที่สามารถเข้าใจได้
ง่ายและมีรูปแบบที่น่าสนใจกว่านี้ และควรมีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมอย่างน้อย 1 – 2 ครั้งต่อสัปดาห์
5. โครงการกิ จกรรมเพื่อสังคมดังกล่าวนี้ เป็ นกิ จกรรมที่ ถูกจัดขึ้นเพื่อเชื่ อมโยงเข้ากับองค์ความรู ้ดา้ นการ
ประชาสัมพันธ์ ได้แก่ 1) การดาเนิ นกิ จกรรมเป็ นการสร้างภาพลักษณ์ ขององค์กรได้ท้ งั ภายในและภายนอกเพื่อให้
องค์กรนั้นมีภาพลักษณ์ที่ดีข้ ึน 2) การสร้างชุมชนสัมพันธ์ระหว่างองค์กรและผูท้ ี่มีส่วนได้ส่วนเสี ย 3) การใช้สื่อเพื่อ
การประชาสัมพันธ์ซ่ ึ งมีการใช้สื่อทั้งสื่ อบุคคลที่สามารถทาให้ผดู ้ าเนิ นกิจกรรมและผูเ้ ข้าร่ วมนั้นสามารถแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นได้ซ่ ึ งผูด้ าเนิ นกิจกรรมเองนั้นสามารถที่จะรับรู ้ถึงผลตอบรับของกิจกรรมได้ และยังมีการใช้สื่อสิ่ งพิมพ์
เพื่ อ การประชาสั ม พัน ธ์ ในการประชาสัม พัน ธ์ กิจ กรรมให้ ก ลุ่ ม เป้ าหมายสามารถเข้าถึ งงานและกิ จ กรรม 4) การ
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ประชาสัมพันธ์ในเชิงรุ ก เพื่อเป็ นการสร้างทัศนคติที่ดีของผูเ้ ป็ นทั้งกลุ่มเป้ าหมายหลักและกลุ่มเป้ าหมายรองของแต่ละ
กิ จกรรมนั้น ๆ และหลังจากนั้นควรมี การประเมิ นงานในทุ กครั้งเพื่อนาผลการประเมินนั้นมาพัฒนาและปรับปรุ ง
แผนการดาเนินงานให้มีประสิ ทธิภาพที่ดียงิ่ ขึ้น
6.2 ข้อเสนอแนะสาหรับงานวิจยั ครั้งต่อไป
1. ควรมีการติดตามการดาเนินโครงการควบคู่กบั การประเมินโครงการจะทาให้งานวิจยั มีความน่าสนใจมาก
ขึ้น ซึ่งการศึกษาและวิจยั อย่างต่อเนื่องนี้สามารถนาไปพัฒนาเพื่อให้เกิดความยัง่ ยืนให้กบั ชุมชน
2. จากการประเมินผลพบว่า ประเด็นในเรื่ องรู ปแบบกิจกรรมยังไม่สามารถตอบสนองกลุ่มประชาชนในทุก
กลุ่ม ดังนั้น ควรมีการศึกษา เรื่ อง ความต้องการของประชาชนที่มีต่อการจัดโครงการ บีจีซี รักษ์น้ า เพื่อสารวจความรู ้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการอนุ รักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อนามาเป็ นแนวทางในการดาเนิ นโครงการครั้งต่อไปว่าควรมีการเพิ่ม
เนื้อหาในด้านใดให้ประชาชนที่เข้าร่ วมเกิดความรู ้ ความเข้าใจ และเกิดความตระหนักถึงการอนุรักษ์มากยิง่ ขึ้น
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