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         บทคัดย่อ 

  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) น าเสนอกระบวนการด าเนินงานโครงการเขื่อนป่าสักชล
สิทธิ์ (2) เสนอนวัตกรรมที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการบริหารโครงการเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์  ระเบียบวิธีวิจัยเป็นการ
วิจัยเอกสาร มีกระบวนการดังนี้ (1) การรวบรวมจากเอกสารช้ันต้นและเอกสารช้ันรอง (2) การสัมภาษณ์ผู้บริหาร
ระดับสูงและผู้เกี่ยวข้อง (3) การน าข้อมูลที่ได้จากเอกสารช้ันต้น เอกสารช้ันรอง และการสัมภาษณ์มาท าการ
วิเคราะห์ สังเคราะห์และตีความหมายข้อมูล(4) การน าข้อมูลที่ได้ทั้งหมดมารายงานผลการวิจัยแบบพรรณนาความ 
ผลการศึกษาพบว่าการสัมภาษณ์สอดคล้องกับการวิเคราะห์เอกสาร ความส าเร็จของโครงการเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์
เกิดขึ้นจากระบวนการวางแผนที่มีประสิทธิภาพ ความเป็นผู้น า เทคนิคต่างๆ ท่ี1บทความนี้ ได้พัฒนามาจากรายงาน
การวิจัย “การน านโยบายไปสู่การปฏิบัติ : โครงการเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์” โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทาง
สังคมศาสตร์ สาขา รัฐศาสตร์(เน้นวิจัย)ส่วนกลาง มหาวิทยาลัยรามค าแหง  เพื่ออ านวยประโยชน์ต่อการบูรณาการ
ที่มีความสอดรับสถานการณ์ปัจจุบัน คณาจารย์ที่ปรึกษา ประกอบด้วย ศ.พิเศษ ดร.จิรโชค วีระสย ราชบัณฑิต รศ.
ดร.โกวิท วงศ์สุรวัฒน์ ราชบัณฑิต และนายอ าพล ทิมาสาร อดีตรองผู้อ านวยการส านักงบประมาณ การควบคุม
ผลงาน วิจัยโดย อ.ดร.ปราโมทย์ ไม้กลัด  ส่งผลท าให้กระบวนการท างานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ผลการวิจัยช้ีให้เห็น
ว่าควรเสนอแนวทางด าเนินงานท่ีดีที่สุดของโครงการเพิ่มเติมและวิธีการที่เหมาะสมในการเผยแพร่แนวพระราชด าริ 
และการน าไปใช้กับนโยบายสาธารณะที่เหมาะสมเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ 
ค าส าคัญ: 1) นวัตกรรม 2) โครงการเขื่อนป่าสักชลสทิธ์ิ 
 
 
 
 
 

                                                           
3อาจารย์ประจ า โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎ
ก าแพงเพชร 
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Abstract 

   This research aims to (1) study the process in policy implementation for the Pa Sak 

Jolasid Dam Project (2) the innovations that affect of success in the management of the Pa Sak 

Jolasid Dam Project. The research methodology is documentary research which as the follows; (1) 

collect both of the primary data and the second data from documents (2) Interview the 

executive and the person concerned (3) Analysis and synthesis the data. (4) Overall of research 

results is descriptive research style. 

Research results are found that (1) the results show that the interview is consistent with 

analysis of the information from collective document. (2) The project success is from the efficient 

of planning process, adding more from the concept and theory of management such as 

leadership and techniques gives more efficiency through the working processes. The research 

suggests that it should add more of optimized operation to the project.The appropriate method 

to publicize the Royal opinions and used in appropriate public policies for the purpose 

achievement. 

Key words: 1) innovations 2) the Pa Sak Jonlasid Dam Project. 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ก่อนที่จะเกิดโครงการเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นั้น บริเวณลุ่มน้ าป่าสักในช่วงฤดูแล้งได้เกิดความแห้งแล้งอย่าง
รุนแรงในพื้นที่จังหวัดลพบุรีและจังหวัดสระบุรี เพราะว่าฤดูฝนน้ าจากแม่น้ าป่าสักไหลมารวมกับแม่น้ าเจ้าพระยาที่
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ถือเป็นสาเหตุอย่างหนึ่งท าให้แม่น้ าเจ้าพระยารองรับน้ าไม่ทันด้วยเป็นช่วงเวลาเดียวกับ
น้ าจากแม่น้ าทั้งสี่สายจากทางเหนือไหลบรรจบพอดี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเล็งเห็นถึงความส าคัญของ
การสร้างเขื่อนว่ามีประโยชน์ จึงได้พระราชทานแนวพระราชด าริให้     กรมชลประทานศึกษาเบื้องต้นในปี พ.ศ. 
2532 โดยครอบคลุมพื้นที่ในเขตจังหวัดลพบุรีและจังหวัดสระบุรี (ศรีนิตย์ บุญทอง, 2548, หน้า 23) และเริ่มสร้าง
เขื่อนเมื่อวันท่ี 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2537 ณ บ้านหนองบัว ต าบลหนองบัว อ าเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรีและบ้าน
ค าพราน ต าบลค าพราน อ าเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี โดยเขื่อนสร้างเสร็จสมบูรณ์เป็นตัวเขื่อนและอาคารประกอบ
เมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2542 นับว่าเป็นโครงการส าคัญและเป็นต้นแบบของการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า 
(ส านักงาน กปร ., 2548, หน้า 1) เห็นได้จากพระราชด ารัสที่พระราชทานให้กับคณะบุคคลที่ เข้า
เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายชัยมงคล เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา 
พระราชวังดุสิต เมื่อวันอังคารที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2540 ดังความตอนหนึ่งว่า “...แต่ที่ปลื้มใจที่ป่าสักฯ นี่น้ าท่วมมี
บ้างแต่น้อยมาก... ฉะนั้นการที่ท าเขื่อนแล้วก็ไม่มีน้ าท่วม ก็มีจ่ายเงินส าหรับค่าท าเขื่อน แล้วก็มีเสียหายเล็กน้อย 
จนถึงเดี๋ยวนี้ เมืองไทยก็มีรายได้มากกว่ารายจ่าย แต่ถ้าไม่ได้ท า โครงการป้องกันไม่ให้น้ าท่วม มีแต่รายจ่าย ไม่มี
รายได้ แล้วอย่างนี้เราก็อยู่ไม่ได้…”(ส านักงานเครือข่ายกาญจนาภิเษก, 2557: ระบบออนไลน์) และพระราชด ารัส
พระราชทานให้แก่คณะบุคคลที่ได้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายชัยมงคล ในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
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ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต ในวันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2542 ความตอนหนึ่งว่า “...
กิจการใหญ่ ๆ เหมือนสร้างเขื่อนป่าสัก ก็เป็นเศรษฐกิจพอเพียงเหมือนกัน เขานึกว่าเป็นเศรษฐกิจสมัยใหม่ เป็น
เศรษฐกิจที่ห่างไกล จากเศรษฐกิจพอเพียง. แต่ที่จริงแล้ว เป็นเศรษฐกิจพอเพียงเหมือนกัน...” (มูลนิธิพระดาบส, 
2551, หน้า 180)  พระราชด ารัสข้างต้นแสดงให้เห็นว่าการสร้างเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ได้ก่อให้เกิดคุณประโยชน์
มหาศาลต่อประเทศและชาวไทย ทรงวินิจฉัย วิเคราะห์ปัญหาและวางแผนงานอย่างรอบคอบการจัดการน้ าเป็น
ระบบท่ีไม่ใช่เพียงสร้างเขื่อนอย่างเดียว แต่รวมถึงความคุ้มค่าในการลงทุน ประกอบกับการตระหนักคุณูประการใน
พระราชกรณียกิจนานับประการที่ทรงทุ่มเทกับโครงการพัฒนาต่าง ๆ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของพสกนิกรจนปัจจุบัน 
อย่างไรก็ดี เมื่อวิเคราะห์ปัญหาด้านนโยบายหลายโครงการ ส่วนใหญ่มักขัดข้องในการควบคุมและติดตามผลการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน เท่าที่ผ่านมาตั้งแต่มีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับแรก เมื่อ พ.ศ. 2504 
จนถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับปัจจุบัน คือฉบับที่ 11 (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2557: ระบบออนไลน์) มีเนื้อหาสาระในการปฏิบัติตามนโยบายที่ยังไม่แสดงผลการ
ด าเนินงานเป็นรูปธรรม รายละเอียดไม่ชัดเจน การควบคุมการปฏิบัติตามนโยบายของหน่วยงานรัฐตรวจสอบได้ยาก 
ประสบปัญหาในการก ากับติดตามผล หรือติดตามความก้าวหน้า หน่วยงานที่น านโยบายไปปฏิบัติจัดท าได้เพียงการ
สรุปรายงานผลการด าเนินตามนโยบาย (จุมพล หนิมพานิช,2554)  

จากความส าเร็จของโครงการเขื่อนป่าสกัชลสทิธ์ิ ท าให้เกิดความสนใจการบริหารงานโครงการเพื่อเป็นแนว

ปฏิบัติหรือการท างานที่ดีว่ามีนวัตกรรมใดที่น ามาเป็นองค์ความรู้ องค์ประกอบส าคัญเพื่อใช้เป็นแนวทางการ

บริหารงานด้านต่างๆ ท่ีนอกเหนือจากคุณค่าของการสร้างเขื่อน อาทิ ประโยชน์เชิงวิทยาการด้านนโยบายสาธารณะ

และทางปฏิบัติ การประยุกต์ใช้ในการด าเนินงานตามนโยบายในโครงการอื่น ๆ ดังนั้นการศึกษาครั้งนี้เน้น

ความส าคัญแสดงถึงการพัฒนาชาติในลักษณะเชิงประจักษ์ ผู้วิจัยขอน้อมน าโครงการเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ อัน

เนื่องมาจากพระราชด าริมาเป็นแบบอย่าง ตลอดจนหลักการต่าง ๆ ความทั้นสมัยอันเป็นสากล เช่น หลักธรรมาภิ

บาล เป็นต้น เหล่านี้ล้วนมีอยู่ในโครงการนี้แทบท้ังสิ้น โดยเฉพาะเพื่อประโยชน์ต่อการบูรณาการด้านการบริหารงาน 

และพัฒนาประเทศชาติต่อไป   

  วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อน าเสนอกระบวนการด าเนนิงานโครงการเขื่อนป่าสักชลสิทธ์ิ 
2. เพื่อเสนอนวัตกรรมที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการบริหารโครงการเขื่อน 
   ป่าสักชลสิทธ์ิ 

  ขอบเขตของการวิจัย 
1. เนื้อหา ศึกษาการก าหนดนโยบาย เป้าหมาย วัตถุประสงค์ของนโยบายและแผนงาน ความเข้าใจใน

นโยบายของผู้ปฏิบัติงาน ทรัพยากรในการด าเนินงาน ขั้นตอนด าเนินงาน การเข้ามาด าเนินงานแต่ละขั้นตอนของ
หน่วยงานหลักและหน่วยงานสนับสนุนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานให้บรรลุผลเป้าหมาย บทบาท หน้าที่ ของ
คณะกรรมการบริหารโครงการฯ อุปสรรค ปัญหาและการแก้ไข จนได้แนวทางที่ส่งผลให้โครงการส าเร็จ  
 2. ประชากร ศึกษาจากผู้รับสนองพระราชด าริและเจ้าหน้าที่คนส าคัญของส่วนราชการหลักต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องในการด าเนินงานโครงการ  

3. พื้นที่ศึกษา ที่ตั้งโครงการเขื่อนป่าสักชลสิทธ์ิ คือ จังหวัดลพบุรี และจังหวัดสระบุรี 
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 4. เวลา พ.ศ. 2532-2542 (การจะเป็นโครงการตั้งแต่ก่อนปฏิบัติโครงการ ระหว่างปฏิบัติงานโครงการจน
ส าเร็จเป็นตัวเขื่อนและอาคารประกอบ)  

วิธีด าเนินการวิจัย 

  การวิจัยนี้ใช้วิธีวิจัยเอกสาร จากปรากฏการณ์อย่างเป็นระบบ เพื่อให้เห็นภาพรวมความต่อเนื่องของการ
ก าหนดนโยบาย ความเข้าใจวัตถุประสงค์นโยบาย เป้าหมายและกระบวนการบริหารงาน ที่ได้จากเอกสารภาษาไทย 
ภาษาต่างประเทศ การสัมภาษณ์ เพื่อให้เกิดความน่าเช่ือถือ แล้วน าข้อมูลนั้นมาวิเคราะห์เชิงตรรกะ วิเคราะห์
เอกสารและสังเคราะห์หาข้อสรุป การรายงานผลการวิจัยแบบพรรณนาและยืนยันการด าเนินวิจัยให้น่าเชื่อถือ จึงน า
เทียบเคียงกับแนวคิดเชิงคุณภาพ และเทคนิควิเคราะห์การพรรณนาเนื้อหา ขั้นตอนมีดังนี ้

1. การค้นคว้าและรวบรวมข้อมูล จากเอกสารและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยค้นหาเพื่อเลือกเอกสารจาก
ส่วนราชการและหน่วยงาน ห้องสมุดสถาบันศึกษา ข้อมูลสารสนเทศและผู้ให้สัมภาษณ์ดังนี้ 

1.1 การรวบรวมข้อมูล โดยการสัมภาษณ์จากกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง 12 ท่าน คือ ผู้รับผิดชอบ
โครงการระดับสูงและผู้รับประโยชน์ 3 ท่าน ตามบริบทขณะนั้น เพื่อสนับสนุนความน่าเช่ือถือและเพื่อให้เกิด
ประโยชน์มากขึ้น ดังมีรายนามต่อไปนี้ (1) ฯพณฯ นายสวัสดิ์ วัฒนายากร (องคมนตรี) อดีตอธิบดีกรมชลประทาน 
(2) นายปราโมทย์ ไม้กลัด ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (3) นายลลิต ถนอมสิงห์ ผู้อ านวยการ ส านัก 
กปร. ผู้แทนดร.สุเมธ ตันติเวชกุล (4) พลเอกเลิศรัตน์ รัตนวานิช เจ้ากรมกิจการทหารบก (5) นายกมลพร หัสรังค์ 
ผู้จัดการโครงการฯ (6) นายมนุชญ์ วัฒนโกเมร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี (7) นายปริญญา นาคฉัตรีย์ ผู้ว่าราชการ
จังหวัดสระบุรี (8) นายสงัด ปัถวี ตัวแทนคณะท างานฝ่ายประชาสัมพันธ์โครงการ (9) นายชลิต ด ารงศักดิ์ ช่าง
วิศวกรโครงการ (10) นายภูธร ภูมะธน ผู้เชี่ยวชาญด้านโบราณคดีโบราณสถานวัตถุและวัฒนธรรม (11) นางสาวผ่อง
ศรี ธาราภูมิ ตัวแทนชมรมผู้รักษ์ต้นไม้ และ (12) นายธาดา เสือพันธุ์เจริญ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 
ส านักงานจังหวัดลพบุรี และราษฎรในพื้นที่ 

 1.2 เครื่องมือท่ีใช้รวบรวมข้อมูล โดยสัมภาษณ์   ก าหนดเฉพาะหัวข้อสัมภาษณ์และตั้งค าถามที่เกี่ยวข้อง
กับการวิจัยเป็นภาพกว้างในสิ่งที่เกิดขึ้นไปแล้ว  

 2. การวิเคราะห์ข้อมูลมีขั้นตอนดังนี้ (1) จ าแนกประเภทเอกสาร จากเอกสารช้ันต้น เป็นข้อมูลโดยตรง 
คือพระราชด ารัส พระบรมราโชวาท  พระราชกระแสรับสั่งในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ค ากล่าวและสัมภาษณ์
จากผู้รับสนองพระราชด าริ และเอกสารช้ันรองต้องเป็นเอกสารที่รับรองการอ้างอิง (2) คัดเลือกเอกสาร พิจารณา
จากคุณภาพเอกสารก่อนอ้างอิง ตรวจสอบความถูกต้อง การตีพิมพ์ในหนังสือที่น่าเช่ือถือและทันสมัย ความแม่นย า
หลายแหล่งว่าสอดคล้องตรงกัน (3) การพรรณนาวิธีการท าให้งานวิจัยน่าเช่ือถือจากบริบทจริง การตรวจสอบความ
น่าเช่ือถือว่าเป็นเอกสารแท้จริงจากการอ้างอิงที่ไม่ใช่เนื้อหาสารสนเทศแต่เป็นตัวงานวิจัยทีได้ตรวจสอบจากกรม
ชลประทาน ส านักงาน กปร. ส านักงานลพบุรี เอกสารได้รับรองจากผู้เช่ียวชาญว่าถูกต้องและครบถ้วน มีเพียงพอต่อ
การวิเคราะห์ สังเคราะห์และความถูกต้องในการตีความ เพื่อขยายประโยชน์ของงานวิจัยทั้งรับรองวาจาและหนังสือ
ขอค าปรึกษาจากผู้ทรงคุณวุฒิที่ปฏิบัติงานจริง(4) การวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์การวิจัย โดยสรุปบรรยาย
ทฤษฎี แนวคิดจากการทบทวนวรรณกรรม สรุปประเด็นและสรา้งข้อสรุปเพื่อพัฒนาเป็นกรอบแนวคิดและสอดคลอ้ง
กับวัตถุประสงค์   

  3. การสังเคราะห์ข้อมูล เฉพาะประเด็นเช่ือมโยงจนได้ข้อค้นพบ โดยการน าข้อมูลเชิงรูปธรรมย่อยสรุปเป็น
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เชิงนามธรรมเพื่อหารูปแบบเชิงทฤษฎี เป็นการสรุปภาพรวมจากบริบท การเช่ือมโยงเนื้อหาสาระให้ชัดเจน อ่าน
วิเคราะห์ข้อมูล สร้างข้อสรุปตามวิธีวิเคราะห์ระบบ แล้วตีความหมายจนค้นพบ 

   สรุปขั้นตอนการวิจัยเป็นดังนี้ (1) การวิเคราะห์ ตั้งแต่การรวบรวมขอ้มูล คัดเลือกและตรวจสอบข้อมลู (2) 

การประมวลผล โดยจ าแนก จดัหมวดหมู่ คือ ข้อมูล การทบทวนวรรณกรรมและสัมภาษณผ์ู้ทรงคุณวฒุิ (3) การ

สังเคราะห์เพื่อหารูปแบบจากการวิเคราะหเ์อกสาร (4) การตีความหมาย โดยเปรยีบเทียบการวิเคราะห์และ

สังเคราะห์จากข้อ(2) และ(3) จนกระทั่งได้แนวทางใหม ่

ผลการวิจัย ตามวัตถุประสงค์การวิจัยทั้งสองข้อดังนี้  

1. แนวคิดโครงการ (project idea) เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นและความตอ้งการของราษฎร ผ่านการวิเคราะห์
และการก าหนดเป็นแนวนโยบายรฐับาลในด้านบรหิาร การพัฒนาทีก่ล่าวถึงปัญหา ความจ าเป็นของโครงการให้กับ
คณะรัฐมนตรีและรัฐบาลทราบ เนือ่งจากปัญหาน้ าแล้งและอุทกภัย ทรงมีแนวพระราชด าริให้เร่งศึกษาการพัฒนาลุ่ม
น้ าป่าสัก วันท่ี 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2532 

2. การศึกษาความเป็นไปได้ (feasibility study) ในเบื้องต้นเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของโครงการ ไดแ้ก่ 
ความเหมาะสม ความเข้าใจสภาพปัญหา ความต้องการ เป้าหมาย วตัถุประสงค์ของนโยบาย โครงสรา้ง อ านาจ 

3. การออกแบบโครงการ (project design) เป็นการจัดรายละเอยีดในการจัดท าแผน ความรับผดิชอบ 
ทรัพยากรที่จ าเป็น เชน่ ทักษะ บุคลากร ความสามารถของผู้ปฏบิัติงาน วัสดุอุปกรณ์ เงื่อนไขสภาพแวดล้อมและ
คณะกรรมการบรหิารโครงการ ท าหน้าที่ก ากับดูแลให้ค าแนะน ามีคณะอนุกรรมการในแต่ละคณะท าหน้าท่ีเป็น
หน่วยปฏิบัติในส่วนท่ีไดร้ับมอบหมายประสานการปฏิบตัิท าหน้าท่ีประสานและติดตามผลงานในช่วงเดือนกรกฎาคม 
พ.ศ. 2535 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2536 

4. การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (environmental impact assessment) ผลกระทบของ
สิ่งแวดล้อม ผลกระทบจากการด าเนินโครงการตามมติคณะรัฐมนตรี ภายใต้ก ากับของคณะกรรมการทรัพยากรน้ า
แห่งชาติ วันท่ี 23 กุมภาพันธ์ 2537 

5. คณะรัฐมนตรีอนุมัติเปิดโครงการ (cabinet’s  approval) ในรายละเอียดที่น าโครงการพิจารณาเพื่อ
ตรวจสอบความสมบูรณ์อีกครั้ง ความจ าเป็นเหตุผลที่มีโครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ค านึงความสอดคล้องกับ
นโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนปฏิบัติการ แผนงานและโครงการ ซึ่งผลที่จากการ
สัมภาษณ์ภายหลังจากท่ีศึกษาโครงการเขื่อนป่าสักชลสิทธ์ิ กรมชลประทานได้เสนอคณะรัฐมนตรี เมื่อคณะรัฐมนตรี
พิจารณาความเหมาะสมในการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ โดยผ่านความเห็นชอบ ของคณะรัฐมนตรี จึงมี
ค าสั่งอนุมัติโครงการในวันท่ี 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2537 

6. การจัดสรรงบประมาณ (budget allocation) โดยแบ่งสรรงบประมาณรายจ่ายตามพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ระบุประมาณด าเนินงานโครงการ รายละเอียดค่าใช้จ่ายและแหล่งที่มาเมื่อวันที่ 3 
พฤษภาคม พ.ศ. 2537 

7. การออกแบบรายละเอียด (detailed design) ผลการสัมภาษณ์ ขณะนั้นไม่มีการออกแบบรายละเอียด
ของเขื่อนและอาคารประกอบเกี่ยวกับงานก่อสร้างด้านชลประทาน กรมชลประทานจ าเป็นต้องออกแบบและ 
ก่อสร้างเองทั้งหมด ตั้งแต่วันท่ี 2 ธันวาคม พ.ศ. 2537 
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8. การสื่อสารและการเตรียมพื้นที่ (community & area preparation) การท าความเข้าใจร่วมกับฝ่าย
ต่อต้านและราษฎร  

9. การน าไปปฏิบัติ (implementation) โดยการมอบหมายงานให้แก่ผู้มีส่วนรับผิดชอบโครงการในการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับความต้องการในการจัดหา การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ทรัพยากรและระบบควบคุม การน าปฏิบัติที่
สอดคล้องกับผลสัมภาษณ์ กรมชลประทานใช้วิธีการออกแบบการก่อสร้างคู่กับการจัดหาที่ดิน  และในวันที่ 2 
ธันวาคม 2537 เริ่มงานสร้างโครงการเป็นปฐมฤกษ์ 

10. การประเมินผล (evaluation) การตรวจสอบผลการปฏิบัติและติดตามผลสม่ าเสมอ เช่น การก าหนด
วันประชุมและการตรวจสอบและประเมินผลให้ประสบความส าเร็จตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ เช่น ติดตามผล
การด าเนินงานของหน่วยด าเนินการด้านตา่ง ๆ ทางจังหวัดได้จดัให้มีการประชุมทุกสัปดาห์ โดยตรวจสอบและ
ประเมินผลโครงการเป็นระยะจนถึงปัจจุบัน 

สรุปผลการวิจัย  

1. การสัมภาษณ์และวิเคราะห์เอกสาร สอดคล้องและสนับสนุน สามารถตอบวัตถุประสงค์ข้อแรก
นอกเหนือจากพระราชด าริ โครงการเป็นตามเป้าหมายและเวลาที่ก าหนดไว้ คือ ส าเร็จเป็นเขื่อนและบรรลุ
วัตถุประสงค์ของโครงการ  

2. การประสานงานในรูปคณะกรรมการบริหารโครงการตอบวัตถุประสงค์ข้อสอง คือนวัตกรรมที่ส่งผลต่อ
ความส าเร็จ คือความเป็นผู้น า มีความหมายมากกว่าทั่วไป ซึ่งความเป็นผู้น าของพระบาทสมเด็จพระเจ้าหัว 
ประชาชนมีความเช่ือมั่นในพระองค์ว่าทรงท าเพื่อประโยชน์และความสุขให้กับประชาชนแท้จริงซึ่งเห็นได้จากการ
บริหารงานโครงการฯ และเป็นตามหลักธรรมาภิบาลดังปัจจุบันทุกประการ 

การอภิปรายผลการวิจัย 

 องค์ความรู้สอดคล้องกับกรอบแนวคิด สนับสนุนทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง โครงการเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เป็น
ผลผลิตจากกระบวนการนโยบาย ความส าเร็จต้องอาศัยการบริหารโครงการที่มีผู้ปฏิบัติ ผู้เกี่ยวข้อง องค์กร  วิธี
ปฏิบัติ แนวทางทั้งมวลมาบูรณาการและพัฒนาในกรอบแนวคิดด้วยเหตุผลต่อไปนี้ 

1. ความสมเหตุสมผล เป็นความจริง การน าข้อเท็จจริงมาอธิบายเหตุผลในการก าหนดนโยบาย ปัญหา 
ความจ าเป็นท่ีต้องด าเนินการ อาศัยหลักการความเป็นเหตุเป็นผลในคุณค่าของผลประโยชน์ บรรลุวัตถุประสงค์หรือ
ผลที่ได้รับหรือแก้ปัญหาและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนส่วนใหญ่ในสังคม 

2. ความเป็นระบบ เป็นกระบวนการที่ตั้งอยู่บนหลักของความต้องการและปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อสนองความ
ต้องการและแก้ปัญหา เป็นองค์ประกอบส าคัญหรือตัวป้อน คือ สิ่งน าเข้าเพื่อด าเนินงานที่สัมพันธ์เป็นกระบวนการ
ให้ได้ผลผลิตตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด  

3. กระบวนการของระบบราชการ การระดมทรัพยากรในการปฏิบัติงาน โครงการเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ไม่ได้
จ ากัดในส่วนของงบประมาณ ทั้งส่วนกลาง ส่วนราชการจึงเพียงพอ ระบบราชการเป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อน
นโยบายควบคู่กับภาคเอกชนและรัฐวิสาหกิจเพื่อให้การด าเนินงานโครงการต่อไปได้ 

4. ความสอดคล้องกับทฤษฎีบริหารของ Luther Gulick and Lyndall Urwick และส่งเสริมแนวคิด วิรัช 
วิรัชนิภาวรรณ ในปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารเพิ่มขึ้น ได้แก่ นโยบาย อ านาจหน้าท่ี คุณธรรมและสังคม  
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5. มีความสอดคล้องกับแนวรัฐประศาสนศาสตร์ และรัฐศาสตร์ โดยรัฐศาสตร์เน้นสาระนโยบายที่สนใจ
ปัญหาสาธารณะ การก าหนดวัตถุประสงค์นโยบายเพื่อแก้ปัญหาเพื่อความอยู่ดีกินดีภายใต้ระบบการเมือง ทางรัฐ
ประศาสนศาสตร์เน้นเข้าใจผลด าเนินงาน เป็นกรอบช้ีน าภาพรวมการบริหารและผลสัมฤทธิ์ ทั้งสองแนวใช้กับ
นโยบายทีเ่ป็นรูปธรรม คือการพัฒนา 

ข้อเสนอแนะ 

การน าผลการวิจัยไปใช้  
1.การใช้ประโยชน์ทางการศึกษา ในการด าเนินโครงการ การบริหารมุ่งผลสมัฤทธ์ิ อาจประเมินผลลัพธ์ตาม

วัตถุประสงค์โครงการ สามารถเปรียบเทียบผลการด าเนินงานโครงการกับโครงการอื่น 
 2. ด้านประโยชน์ในการศึกษาและงานเพื่อหาวิธีปฏิบัติงาน ตัวแบบใหม่  ๆ และเผยแพร่แนว

พระราชด าริที่ไม่เน้นเพิ่มจ านวนโครงการ แต่ให้ความส าคัญกับการสร้างเง่ือนไขท างานร่วมกัน การท างานมี
ประสิทธิภาพ ความต่อเนื่องและยั่งยืน 

การวิจัยในครั้งต่อไป  
1. องค์ความรู้ อาจเป็นทฤษฎีในตัวเองหรือช่วยเสริมทฤษฎี ถ้ามีผู้สนใจเนื้อหาทีใ่กล้เคียงกับงานวิจัยนี้  จึง

ควรศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของ (1) กลุ่มต่อต้าน กลุ่มสนับสนุน เพิ่มพื้นที่ศึกษา เช่น จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดนครนายก (2) ปัจจัยส าคัญในการบริหารตามหลักศาสนา และ (3) เทคนิควิจัย ได้แก่ 
เทคนิควิจัยแบบเดลฟาย การเปรียบเทียบในเชิงเหตุผลในการบรรลุเป้าหมาย  

 2. นักวิจัยและบุคคลที่สนใจ น าข้อมูลศึกษาหาความสัมพันธ์ที่มีอิทธิพลและส่งเสริมการบริหาร
พัฒนา อาจเป็นตัวอย่างอ้างอิงในการเพิ่มความรู้และพัฒนาไปสู่งานวิจัยในการประเมินผลและผลกระทบของ
โครงการเขื่อนป่าสักชลสิทธ์ิที่สมบูรณ์  

กิตติกรรมประกาศ 

การน าเสนอผลงานวิจัย เพื่อแสดงถึงคุณูประการทั้งปวงของโครงการเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ ความกตัญญู แด่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ท าให้โครงการประสบผลส าเร็จจนทุกวันน้ี ผู้ให้ค าสัมภาษณ์ทุกท่าน
ในการปลูกฝังให้ผู้วิจัยน าเผยแพร่หลักการและความส าคัญของงานวิจัย โดยเฉพาะความตระหนักและเทิดทูนสถาบนั
ชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ การนี้ ขอขอบคุณสถาบันวิจัยและพัฒนา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎก าแพงเพชร ที่เห็นความส าคัญและให้เผยแพร่ผลงานวิจัย คุณความดีทั้งหมดมอบแด่แผ่นดิน 
บิดามารดา ครอบครัว อาจารย์และกัลยาณมิตรทุกท่าน 
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