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 รัญสญา  สหฤทานันท  : ประเมินผลโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุ รักษมูลนิธิชัยพัฒนา               
อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม.  อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ  : ผศ.ดร.พิทักษ  ศริิวงศ.  81 หนา.

การวิจัยคร้ังน้ีเปนการประเมินผลโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ มูลนิธิชัยพัฒนา อําเภออัมพวา 
จังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งเปนการศึกษาในชุมชนตลาดนํ้าอัมพวา ทั้งน้ีเพื่อใหทราบวาตลอดระยะของการ
ดําเนินโครงการในพื้นที่ดังกลาวที่ผานมาน้ัน เกิดผลสําเร็จของโครงการมากนอยเพียงใด และเปนประโยชน
หรือตองนํามาปรับปรุงแนวทางการดําเนินงานดานใด เพื่อใหทราบแนวทางปฏิบัติที่ดีและเหมาะสมตอพื้นที่ที่
ไดรับการสนับสนุนจากโครงการนี้ ดวยการสัมภาษณระดับลึก ผูใหขอมูลหลัก ไดแก พอคา แมคา ชาวบานที่
อาศัยอยูบริเวณตลาดน้ํา และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของกับโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษกับบทบาททั้ง 4 มิติของ
โครงการ กลาวคือ การอนุรักษวัฒนธรรมวิถีชีวิตชุมชนอัมพวา การสงเสริมเศรษฐกิจชุมชน การเชื่อมโยงพื้นที่
ทองเที่ยว และการใหชุมชนมีสวนรวม เปนการประเมินที่ครอบคลุมองคประกอบของระบบทั้งหมด ผลการวิจัย
พบวา ดานการอนุรักษวัฒนธรรมวิถีชีวิตชาวชุมชนอัมพวา มีการสงเสริมเศรษฐกิจชุมชนและเกิดการเชื่อมโยง
พื้นที่ทางการทองเที่ยวแตยังไมชัดเจน และเมื่อสิ้นสุดโครงการผลที่เกิดข้ึนเปนไปตามวัตถุประสงคของ
โครงการ เกิดการอนุรักษและพัฒนา หากแตยังไมสามารถทําใหชุมชนมีสวนรวมในการดําเนินงาน

ผลการวิจัย พบวา รูปแบบการประเมินโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ อําเภออัมพวา จังหวัด
สมุทรสงคราม ตามแบบตัวแบบจําลอง CIPP Model (Context input Process and Product) ของDaniel Stuffebeam 
เปนการประเมินท่ีครอบคลุมองคประกอบของระบบทั้งหมด 4 ดาน ดังน้ี

1.การประเมินสภาพแวดลอม (Context Evaluation) พบวา เพื่อชวยในการกําหนดวัตถุประสงคของ
โครงการ ความเปนไปไดของโครงการ

2.การประเมินปจจัยเบื้องตน (Input Evaluation) เปนการประเมินดานบุคลากร งบประมาณ วัสดุ
อุปกรณ การบริหารจัดการ เปนตน

3.การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) กระบวนการดําเนินงานของโครงการเกิดการ
เปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลาตามปจจัยสิ่งแวดลอม ไดแก งบประมาณ บุคลากร กิจกรรมเพื่อสังคมตามปจจัย
แวดลอมที่มีเขามา

4.การประเมินผลผลิต (Product Evaluation) ผลท่ีเกิดข้ึนเม่ือส้ินสุดโครงการเปนไปตาม
วัตถุประสงคคาดหวังไว เกิดการอนุรักษและพัฒนา
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This research was to Evaluation of the Amphawa Chai Pattananurak Project. The 
Chaipattana Foundation, Amphawa, Samut Songkram. Study has been Amphawa floating 
markets community. The results reveal that the Chai Pattananurak Project has had a high 
level of success, and has been very helpful in improving performance. Performance of groups 
of participants active in the role s of residents, govrnment official of Chai Pattananurak 
Project.The patterns to operate initiatives are agreeable alone with CIPP Model of 
Stufflebeam. And their role in areas such as development and conservation of art, local life 
and culture were measured. Facilitate of community economy. Integrated of travel source was 
not obvious. And community participate was purpose, all participants should foster 
collaboration and coordinate with all sectors, linking the information together. There should be 
greater emphasis on public relations, while still preserving the community identity as much as 
possible.

The study found that the support of Amphawa Chai Pattananurak Project. The 
Chaipattana Foundation, Amphawa, Samut Songkram. A model based on the CIPP Model 
(Context input Process and Product) Daniel Stuffbeam 0f a comprehensive assessment of all 
four elements as follows.

1.Context Evaluation was to assist in the objectives of the project. Feasibility of the 
project.

2.Input Evaluation is an assessment of the budget, personnel, materials 
management, etc.

3.Process Evaluation project implementation process of change at any time by 
environmental factors such as budget, personnel, social environmental factors are added.

4.Product Evaluation resulis when the project is expected to meet the objectives. 
Conservation and development.
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รองศาสตราจารยพรชัย เทพปญญา ที่เสียสละเวลาอันมีคาในการสนับสนุนความรูและใหคําปรึกษา
อยางใกลชดิตั้งแตเริ่มตนโครงการจนกระทั่งเสร็จสมบูรณ ผูศกึษาขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูง
ไว ณ ที่นี้ดวย

สุดทายน้ี ขอกราบขอบคุณทุกคนในครอบครัว โดยเฉพาะคุณพอ คุณแม ที่ใหการ
สนับสนุนและเปนกําลังใจมาโดยตลอด ขอขอบคุณอาจารยทุกทานที่ใหความรู รวมทั้งเพื่อนๆ    
ทุกคน โดยเฉพาะ ปู เจนท พี่กานต เดียร พี่เล็ก พี่หญิง พี่หมวย ที่ใหความชวยเหลือและใหกําลังใจ 
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