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บทคัดย่อภำษำไทย 

57252913 : กำรบริหำรกำรศึกษำ แบบ 2.1 ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต 
ค ำส ำคัญ : แผนที่ผลลัพธ์ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 

นำย ยรรยง สุขเกษม : แผนที่ผลลัพธ์ของนักเรียนที่ส ำเร็จกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่  6 จำกโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหำนคร อำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ ์ : ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร. วรกำญจน ์สุขสดเขียว 

  
กำรวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อทรำบข้อมูลและแนวปฏิบัติในแต่ละขั้นตอนย่อยของแผนที่ผลลัพธ์ของนักเรียน 

ที่ส ำเร็จกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่  6 จำกโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหำนคร 2) แผนที่ผลลัพธ์ของนักเรียนที่ส ำเร็จกำรศึกษำ 
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 จำกโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหำนคร กำรวิจัยครั้งนี้เป็นกำรวิจัยเชิงคุณภำพ (qualitative research) ในลักษณะ 
กำรวิจัยเอกสำร (document research) โดยใช้รูปแบบกำรน ำเสนอแบบพรรณนำ (descriptive) เก็บรวบรวมข้อมูลจำกกำรศึกษำ 
เอกสำรแบบสอบถำม  (questionnaires) แบบสัมภำษณ์ (interview from) สอบถำมผู้ส ำเร็จกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่  6 
จำกโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหำนครปีกำรศึกษำ  2559 และสัมภำษณ์ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหำนคร 
ที่มีนักเรียนระดับมัธยมศึกษำปีที่ 6 จ ำนวน 9 คน เป็นกำรสัมภำษณ์แบบเจำะลึก (intensive interview) เป็นรำยบุคคล ประชำกร 
ในกำรวิจัยครั้งนี้ได้แก่ นักเรียนที่ส ำเร็จกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่  6 จำกโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหำนคร ปีกำรศึกษำ 2559 
จ ำนวน 805 คน โดยประยุกต์ใช้แผนที่ผลลัพธ์ในกำรด ำเนินกำรโดยจำกตัวอย่ำงผู้จบกำรศึกษำที่ให้ข้อมูลจ ำนวน  686 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 85.22 

ผลกำรวิจัยพบว่ำ 

1. ขั้นตอนย่อยของแผนที่ผลลัพธ์ของนักเรียนที่ส ำเร็จกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่  6 จำกโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหำนคร จำกกำรศึกษำใน 3 ขั้นตอน 12 ขั้นตอนย่อยของแผนที่ผลลัพธ์ พบว่ำ กำรบริหำรและนโยบำยโรงเรียนในสังกัด
กรุงเทพมหำนคร โดยส ำนักกำรศึกษำ กรุงเทพมหำนคร มีอ ำนำจหน้ำที่เกี่ยวกับงำนด้ำนกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ก ำหนดนโยบำย 
เป้ำหมำย กำรจัดท ำ และพัฒนำแผนกำรศึกษำของกรุงเทพมหำนคร จัดกำรศึกษำในระบบอย่ำงมีคุณภำพ มีภำคีหุ้นส่วนที่เป็น 
ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน สถำบันกำรศึกษำ ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
ซึ่งขั้นออกแบบเจตนำรมณ์ทำงส ำนักกำรศึกษำ กรุงเทพมหำนครได้ก ำหนดวิสัยทัศน์ให้กับโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหำนครน ำไปใช้  
ขั้นกำรติดตำมผลลัพธ์ตำมแผนที่ยุทธศำสตร์ และกำรด ำเนินงำนขององค์กร พบว่ำ คุณภำพผู้เรียนกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
มีควำมเหมำะสมในระดับดี ขั้นกำรจัดท ำแผนกำรประเมินผล พบว่ำ ด้ำนบริบทรวมทั้งภำคีหุ้นส่วนมีควำมเหมำะสม ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 
มีควำมรู้ควำมสำมำรถในระดับดี สำมำรถเรียนต่อในสถำนศึกษำในระดับที่สูงขึ้น 

2. แผนที่ผลลัพธ์ของนักเรียนที่ส ำเร็จกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 จำกโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหำนคร พบว่ำ 
นักเรียนที่ส ำเร็จกำรศึกษำจ ำนวน 9 โรงเรียน มีกำรศึกษำต่อ ในมหำวิทยำลัยของรัฐบำล 28 มหำวิทยำลัย จ ำนวน 564 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 68.61 มหำวิทยำลัยเอกชน 19 มหำวิทยำลัย จ ำนวน 112 คน คิดเป็นร้อยละ 13.63 ต่ออื่น ๆ เช่น อำชีวศึกษำ จ ำนวน 
26 วิทยำลัยพลศึกษำ 22 ประกอบอำชีพ 57 ไม่ศึกษำต่อ 15 ไม่ส ำเร็จกำรศึกษำ 25 คน ลำออก 1 คน รวมเป็นจ ำนวน 146 คน 
คิดเป็นร้อยละ 17.76 ในกำรประเมินผลแผนที่ผลลัพธ์ พบว่ำ ผู้บริหำรสถำนศึกษำได้มีกำรหำแนวทำงในกำรพัฒนำและปรับปรุง 
สถำนศึกษำ โดยก ำหนดโครงกำรต่ำง ๆ เพื่อรักษำคุณภำพของนักเรียน รวมถึงกำรแก้ไขปัญหำต่ำง ๆ ที่เกิดขึ้นเพื่อยกระดับ 
คุณภำพมำตรฐำนกำรศึกษำให้ดียิ่งขึ้น ผู้บริหำรสถำนศึกษำมีหน้ำที่ในกำรสนับสนุนส่งเสริมกำรเรียนกำรสอน  และสนับสนุนให้ 
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ำยช่วยสนับสนุนให้เกิดกำรจัดกำรเรียนรู้  ที่มีประสิทธิภำพ เกิดควำมหลำกหลำยต่อเนื่อง  ร่วมสร้ำง 
ประสบกำรณ์ตรงเปิดโอกำสให้เด็กได้เรียนรู้ และปฏิบัติจริง สร้ำงเครือข่ำยส่งเสริมกำรเรียนรู้ มีกำรจัดโครงกำร กิจกรรม ลงนำม 
MOU กับเครือข่ำยหน่วยงำนต่ำง ๆ ในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
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บทคัดย่อภำษำอังกฤษ 

57252913 : Major (EDUCATIONAL ADMINISTRATION) 
Keyword : OUTCOME MAPPING OF HIGH SCHOOL 

MR. YUNYONG SUKKASEAM : OUTCOME MAPPING OF HIGH SCHOOL 
GRADUATES FROM BANGKOK METROPOLITAN ADMINISTRATION SCHOOL THESIS 
ADVISOR : ASSISTANT PROFESSOR VORAKARN SUKSODKITW, Ph.D. 

The purpose of this research was to determine. 1. To study the information and guidelines of each Mesub –step of the 
outcome mapping of the students who graduated from Bangkok Metropolitan Administration School. 2. To study the outcome mapping 
of High School Graduates from Bangkok Metropolitan Administration School. This research, is a type of qualitative research, in a form of 
document research, by using a descriptive presentation format. All data have been collected by studying the answers to the questionnires 
information, the replies to the interview form, both were used to interview the respondents who were graduated from Bangkok 
Metropolitan Administration School, academic year 2016. And to interview 9 Directors of High School Graduates from Bangkok Metropolitan 
Administration School, by using the individual intensive interview personally. The population of this research focused on the students who 
graduated from Bangkok Metropolitan Administration School, academic year 2016 total of 805 students, by applying the outcome mapping 
strategy maps, based on samples of 686 graduated students who provided the information: equal to 85.22% 

The findings were as follows: 

1. To study the outcome mapping over 12 steps in 3 stages of students who graduated from Bangkok Metropolitan 
Administration School It was found that those schools are authorized under the Role and Authority of Department of Education, Bangkok 
Metropolitan Administration. Department of Education, Bangkok Metropolitan Administration is responsible for basic education 
management, development plan, goals and policies, to meet the educational quality assurance system. There is an associated partnership, 
associated by School Director, the Commission for Basic Education, Education Institutions, Graduated Students, Educational Supportors. 
The step of Intention Designed was specified by Department of Education, to define the High School Graduates from Bangkok Metropolitan 
Administration School. To following up the outcome mapping strategic and the organization operation, it was found that students quality 
and Learning Management System being good and suitable. Planning Assessment was found that steps on contexts created, including the 
associated partnership, being suitable. Graduated students were educated in good level, being able to get further education in higher 
educational institution. 

2. To study the outcome mapping of students who have graduated from of High School Graduates from Bangkok 
Metropolitan Administration School, total of 9 schools, it was found as the following: 564 Graduated students study in 28 government 
universities: equal to 68.61% 112 Graduated students study in 19 private universities: equal to 13.63%. The others, 26 graduated study in 
Vocational Education, 22 graduated students study in Physical Education, 57 graduated students study work, 15 graduated students decided 
not to continue studying, 25 non – graduated students decided to drop out and 1 students decided to leave out, all total of 146 students: 
equal to 17.76% To evaluate the outcome mapping, it was found that School Directors, kept investigating useful guideline methods for 
adjusting and developing schools, by projects working out. That was to maintain quality of students, including problem solving, in order 
to enhance better quality of educational standards. School Directors are responsible to promote and support Learning and Teaching, 
encouraging all participants to continuously support variety efficiency Learning Management, in order to assist students creating direct 
experience for the chance to be learning by doing Networking was built up to encourage acquiring of knowledge by signing arranging of 
the Memorandum of Understanding (MOU) on the cooperation to join with the other networking agencies. It is to gain a quality of education 
developing. 
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ที่กรุณำรับเป็นกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิในกำรสอบ เป็นที่ปรึกษำที่ให้ค ำชี้แนะช่วยเหลือ 

ขอขอบคุณผู้อ ำนวยกำรส ำนักกำรศึกษำ กรุงเทพมหำนคร ที่กรุณำชี้แนะและอ ำนวยควำม
สะดวกในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลกำรวิจัย ขอขอบคุณคณะผู้บริหำรสถำนศึกษำ คณะครู และนักเรียน 
สังกัดกรุงเทพมหำนคร ที่ไดใ้ห้ข้อมูลในกำรวิจัย 

คุณควำมดีและกุศลอันพึงบังเกิด ผู้วิจัยขอมอบเพื่อกรำบบูชำพระคุณ คุณพ่อนพคุณ สุขเกษม                                      
และคุณแม่แพรพรรณ สุขเกษม ผู้ให้ก ำเนิด และขอขอบคุณญำติพี่น้องทุกคน เพื่อนร่วมชั้นเรียน                                                
ปริญญำเอกทุกท่ำน ที่เป็นก ำลังใจช่วยเหลือในกำรท ำงำนวิจัยฉบับนี ้จนเสร็จสมบูรณ์ด้วยดี 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
1. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

กำรปฏิรูปกำรศึกษำในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2553 – 2561) รัฐบำลจะมุ่งเน้นให้คนไทย 
ได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่ำงมีคุณภำพ โดยมีเป้ำหมำยหลัก 3 ประกำร คือ พัฒนำคุณภำพและมำตรฐำน 
กำรศึกษำและเรียนรู้ของคนไทย เพิ่มโอกำสทำงกำรศึกษำและเรียนรู้อย่ำงทั่วถึงและมีคุณภำพและ
ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วนของสังคมในกำรบริหำรและจัดกำรศึกษำ1 โดยกำรสร้ำงโอกำส
ทำงกำรศึกษำให้เท่ำเทียมกันจำกภำครัฐที่ ได้จัดท ำนโยบำยเพื่อสร้ำงโอกำสและสนับสนุน  
กำรจัดกำรศึกษำเพื่อมนุษย์ทุกคนทุกซนชั้นให้ได้รับกำรศึกษำอย่ำงเท่ำเทียมกันตำมลักษณะ วิธีกำร
เรียนรู้ที่ผู้เรียนจะสำมำรถเลือกได้ตำมควำมพึงพอใจ ควำมจ ำเป็นและตำมศักยภำพพื้นฐำนที่มี  
ท่ำมกลำงกำรเปลี่ยนแปลงและภำวะกดดันทำงด้ำนเศรษฐกิจ สังคมและโดยเฉพำะทำงด้ำนกำรเมือง
ในปัจจุบันของไทยก็ตำม เพรำะในโลกยุคปัจจุบันที่ถือว่ำเป็นโลกของยุคโลกำภิวัตน์ (globalization) นั้น  
เป็นยุคของกำรเปลี่ยนแปลงแข่งขันมำกมำย ซึ่งมนุษย์ในสังคมจะต้องมีองค์ควำมรู้และอำศัย 
องค์ควำมรู้ (knowledge based society) ในกำรด ำรงอยู่ในสังคมได้อย่ำงเหมำะสม ร่วมใช้องค์ควำมรู้ 
ในกำรพัฒนำชุมชนสังคมภำยนอกสัง้คมแห่งชำติได้อย่ำงเต็มตำมศักยภำพภำยใต้องค์ควำมรู้ที่มี  
อย่ำงสมเหตุสมผล กำรบริหำรจัดกำรกำรศึกษำในยุคปัจจุบันที่สอดคล้องกับพระรำชบัญญัติกำรศึกษำ
แห่งชำติ พุทธศักรำช 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักรำช 2545 ที่ถือว่ำ กำรเรียนรู้เป็น 
หัวใจส ำคัญของกำรศึกษำทุกฝ่ำยต้องท ำงำนประสำนกันเพื่อพัฒนำผู้เรียนให้เต็มตำมศักยภำพ  
กำรด ำเนินกำรทุกอย่ำงจะต้องยึดผู้เรียนเป็นส ำคัญ มุ่งพัฒนำผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์สำมำรถ  
อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่ำงมีควำมสุข ดังนั้น แนวกำรจัดกำรศึกษำจึงต้องสนองตอบควำมต้องกำร  
ควำมสนใจ ควำมถนัดและเต็มตำมศักยภำพของผู้เรียน ซึ่งในปัจจุบันกำรบริหำรจัดกำ รศึกษำ
ก ำหนดให้กระจำยอ ำนำจกำรบริหำรจัดกำรศึกษำไปยังเขตพื้นที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำโดย  
ยึดหลักกำร กำรจัดระบบโครงสร้ำงและกระบวนกำรจัดกำรศึกษำ  ให้มีควำมเป็นเอกภำพ 

                                                            
1ส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ, กระทรวงศึกษำธิกำร, ข้อเสนอแนะการปฏิรูป 

การศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.2553 – 2561) (กรุงเทพฯ: บริษัทพริกหวำนกรำฟฟค จ ำกัด), 1. 
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และหลำกหลำยในทำงปฏิบัติ ทั้งทำงด้ำนกำรบริหำรงำนวิชำกำร กำรบริหำรงำนงบประมำณ  
กำรบริหำรงำนบุคคล และกำรบริหำรงำนทั่วไป2 

กำรจัดกำรศึกษำที่มีประสิทธิภำพเป็นวิถีทำงอย่ำงหนึ่ง ที่จะท ำให้บรรลุจุดหมำยแห่งกำร 
พัฒนำเศรษฐกิจและสังคมตำมเป้ำหมำยของประเทศ โดยกำรศึกษำเป็นปัจจัยส ำคัญในกำรพัฒนำ
ทรัพยำกรมนุษย์ ซึ่งส่งผลต่อกำรพัฒนำประเทศในด้ำนต่ำง ๆ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรศึกษำในระดับ 
มัธยมศึกษำตอนปลำย เป็นกำรศึกษำที่สำมำรถท ำให้ผู้เรียนมีกำรพัฒนำ เปลี่ยนแปลงทั้งในด้ำน
ควำมรู้เจตคติ ค่ำนิยมควำมพึงพอใจ เป้ำหมำยแห่งชีวิตและบุคลิกภำพ นอกจำกนี้ยังคงท ำให้ผู้เรียน  
มีทักษะเฉพำะทำงในกำรประกอบวิชำชีพ มีคุณภำพออกไปพัฒนำประเทศชำติและสังคม บุคลำกรที่มี
คุณภำพเป็นที่ยอมรับกันทั่วไปคือ ผู้ที่มีควำมรู้และทักษะควำมช ำนำญในวิชำชีพ เป็นผู้ที่มีควำมคิด
ริเริ่มสร้ำงสรรค์ และเป็นผู้มีคุณธรรม อันเป็นที่ยอมรับของสังคม รวมทั้งเป็นผู้ที่สำมำรถท ำงำน  
ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่ำงดี ควำมเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ภำยใต้ระบบกำร
แข่งขันที่เสรีและไร้พรมแดน ได้สร้ำงควำมเหลื่อมล้ ำให้เกิดขึ้นในสังคม แต่กำรบริหำรกำรศึกษำจะ 
ไม่สำมำรถประสบผลส ำเร็จได้เลยถ้ำขำดกำรวำงแผนเพรำะกำรปฏิบัติงำนที่มีแผนงำนจะท ำให้งำน
ประสบผลส ำเร็จได้ ดังนั้นเครื่องมือที่ส ำคัญในกำรท ำงำนอย่ำงหนึ่งคือแผนที่ในกำรที่จะน ำทำงในกำร
ปฏิบัติงำนในแต่ละแผนงำนซึ่งสอดคล้องกับ ซำรำล เอล, เฟรด คำร์เดน และเทอรี่ สมุไทโลที่ ว่ำ  
เครื่องมือที่ส ำคัญอย่ำงหนึ่งต่อมนุษย์ ตั้งแต่สมัยโบรำณถึงปัจจุบันคือ “แผนที่” หำกกล่ำวถึงแผนที่
นับว่ำมีควำมส ำคัญ ในด้ำนกำรบริหำรกำรศึกษำก็จ ำเป็นต้องมีแผนกำรบริหำร ดังนั้นกำรใช้แผนที่  
ผลลัพธ์เป็นเครื่องมือในกำรติดตำมและประเมินผลกำรท ำงำน โดยแผนที่ผลลัพธ์ให้ควำมส ำคัญในกำร
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้ที่เกี่ยวข้องในแผนงำน คือ กำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ควำมสัมพันธ์ 
กิจกรรมหรือกำรกระท ำของคน กลุ่มคนหรือองค์กร แผนที่ผลลัพธ์ไม่สำมำรถน ำไปใช้กับแผนงำนใน  
ทุกแผน แต่จะใช้ได้กับแผนงำนที่เกี่ยวกับควำมสัมพันธ์ของคน กลุ่มคนหรือองค์กำรแผนที่ผลลัพธ์ 
เป็นเครื่องมือหนึ่งที่จะช่วยให้ตรวจพบหรืออำจจะไม่พบกำรเปลี่ยนแปลงเชิงกระบวนกำรและเชิง
พฤติกรรมเป็นขั้นเป็นตอน ที่จะน ำไปสู่ผลลัพธ์ภำพร่วมในที่สุด คุณลักษณะเด่นประกำรหนึ่งของ 
แผนที่ผลลัพธ์คือมีกำรติดตำม และประเมินผลเขำไว้กับแผนงำน เพื่อให้กำรติดตำมและประเมินผล  
เป็นเครื่องมือเพื่อกำรเรียนรู้ กำรจัดกำรควำมรู้ ทั้งควำมส ำเร็จและปัญหำอุปสรรคที่เกิดขึ้นกับ
แผนงำน กำรติดตำมผู้ส ำเร็จกำรศึกษำจึงเป็นแผนงำนหนึ่งที่ส ำคัญในกำรตรวจสอบบุคคลว่ำ มีกำร
พัฒนำก้ำวหน้ำทำงกำรศึกษำหรือไม่เพียงใด ซึ่งมีผลกระทบต่อสถำนศึกษำอำจเกิดโดยทำงตรงหรือ 

                                                            
2ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำแห่งชำติ, พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 

พุทธศักราช 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2545 (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ 
คุรุสภำลำดพร้ำว, 2554), ฉ. 
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ทำงอ้อม โดยผลกระทบหรือกำรสะท้อนกลับอำจมีทั้งในทำงบวกและทำงลบ ก็จะท ำให้สถำนศึกษำ  
ได้รับประโยชน์เพื่อใช้เป็นข้อมูลในกำรปรับปรุงหรือพัฒนำต่อไป3 

กรุงเทพมหำนครเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกิดขึ้นตำมพระรำชบัญญัติระเบียบ 
บริหำรรำชกำรกรุงเทพมหำนคร พ.ศ. 2528 ที่ก ำหนดให้กรุงเทพมหำนครเป็นนิติบุคคล มีอ ำนำจ
หน้ำที่ใน 27 เรื่อง แต่ต่อมำได้มีกำรเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นเป็น 44 เรื่อง ตำมพระรำชบัญญัติก ำหนด 
แผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้อง ถิ่น พ.ศ. 2542 โดยหน้ำที่ส ำคัญ
ประกำรหนึ่งคือ อ ำนำจหน้ำที่ในกำรจัดกำรศึกษำซึ่งสอดคล้องกับพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ 
พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2545 มำตรำ 41 ที่ก ำหนดให้องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นมีสิทธิจัดกำรศึกษำในระดับใดระดับหนึ่งหรือทุกระดับตำมควำมพร้อม ควำมเหมำะสม
และควำมต้องกำรภำยในท้องถิ่นและมำตรำ 42 ก ำหนดว่ำ ให้กระทรวงก ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำร 
ประเมินควำมพร้อมในกำรจัดกำรศึกษำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและมีหน้ำที่ในกำรประสำน
และส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สำมำรถจัดกำรศึกษำให้สอดคล้องกับนโยบำยและ 
ได้มำตรฐำนกำรศึกษำรวมทั้งให้ข้อเสนอแนะจัดสรรงบประมำณอุดหนุนกำรจัดกำรศึกษำขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น4 

โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหำนครเป็นองค์กรที่อยู่ภำยใต้กำรดูแลและกำรบริหำรจัดกำรของ 
กรุงเทพมหำนคร ซึ่งเป็นกำรปกครองลักษณะพิเศษแบบท้องถิ่น สังกัดกระทรวงมหำดไทย โดยมี  
ส ำนักกำรศึกษำเป็นผู้รับผิดชอบและดูแลด้ำนกำรศึกษำของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหำนคร  
จัดกำรศึกษำในหลำยลักษณะ ได้แก่ โรงเรียนที่จัดกำรเรียนกำรสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบำลศึกษำ 
ถึงชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 โรงเรียนที่จัดกำรเรียนกำรสอนตั้งแต่ระดับช้ันอนุบำลศึกษำถึงชั้นมัธยมศึกษำ 
ปีที่ 3 หรือโรงเรียนขยำยโอกำส โรงเรียนที่จัดกำรเรียนกำรสอนระดับชั้นอนุบำลศึกษำถึงชั้นมัธยมศึกษำ 
ปีที่ 6 และโรงเรียนที่จัดกำรเรียนกำรสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่  1 ถึงชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6  
กำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหำนคร มุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนำควำมรู้ ควำมสำมำรถ  
ทักษะที่จ ำเป็นพื้นฐำนของกำรเรียนในแต่ละระดับชั้น ให้เหมำะสมกับวัย เพื่อสร้ำงองค์ควำมรู้พื้นฐำน 
ในกำรศึกษำต่อในระดับที่สูงขึ้น โดยมีควำมรู้พัฒนำได้ตรงเต็มตำมศักยภำพของผู้เรียน และเป็นผู้มี 
คุณธรรม แต่จำกผลกำรประเมินควำมส ำเร็จในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและผลกำรประเมินคุณภำพ

                                                            
3Sarah Earl, Fred Carden, & Terry Smutylo, “Outcome Mapping” (Building 

Learning and Reflection into Development Programs, 2001), 1-3. 
4ชูชำติ พ่วงสมจิตร์, “กำรวิเครำะห์ปัจจัยที่ส่งเสริมและปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อกำร 

มีส่วนร่วมของชุมชนกับโรงเรียนประถมศึกษำในเขตปริมณฑลกรุงเทพมหำนคร” (วิทยำนิพนธ์
ปริญญำครุศำสตร์ดุษฎีบัณฑิต สำขำกำรบริหำรกำรศึกษำ.จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย, 2554). 
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มำตรฐำนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหำนคร พบว่ำ กำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหำนคร 
ด้ำนวิชำกำรยังไม ่ได้มำตรฐำนในระดับที่สูงมำกนัก คุณภำพกำรศึกษำของผู้เรียนยังไม่ได้ตำมเกณฑ์ 
มำตรฐำนที่ควรจะเป็นในเรื่องกำรอ่ำน กำรเขียน กำรคิดวิเครำะห์ กำรเรียบเรียง ควำมคิด กระบวนกำร 
ต่ำง ๆ ของผู้เรียน ส ำหรับมำตรฐำนของกำรศึกษำในระดับนี้ท ำให้ผู้เรียนมีพื้นฐำนควำมรู้ไม ่เหมำะสม 
ไม่ได้มำตรฐำนเท่ำที่ควรจะเป็นส ำหรับกำรเรียนในระดับที่สูงขึ้นต่อไป5 

จำกนโยบำยกำรกระจำยอ ำนำจกำรบริหำรจัดกำรศึกษำสู่ระดับโรงเรียน โรงเรียนสังกัด 
กรุงเทพมหำนครเป็นหน่วยงำนส ำคัญหน่วยงำนหนึ่งในกำรที่จะน ำนโยบำย หลักสูตร แนวปฏิบัติอื่น ๆ  
เพื่อน ำไปปฏิบัติโดยตรง โดยผู้ที่จะต้องท ำหน้ำที่รับผิดชอบสูงสุดคือ ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ ถือว่ำ
เป็นผู้มีบทบำทหน้ำที่ส ำคัญที่สุดบุคคลหนึ่งในฐำนะที่เป็นผู้รับผิดชอบโดยตรง ในกำรเป็นผู้น ำในกำร 
พัฒนำกำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำจะต้องมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในเรื่องกำร
บริหำรอันเป็นภำรกิจหลักที่กรุงเทพมหำนคร มีนโยบำยมุ่งเน้นให้ผู้บริหำรโรงเรียนให้ควำมส ำคัญกับ 
งำนวิชำกำรเป็นอันดับหนึ่ง ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำควรใช้เวลำในกำรบริหำรงำนวิชำกำรมำกกว่ำ 
งำนด้ำนอื่น 

ดังนั้นจะเห็นได้ว่ำ กรุงเทพมหำนครนั้นได้ก ำหนดยุทธศำสตร์ในกำรพัฒนำคุณภำพ  
กำรศึกษำด้ำนวิชำกำรและด้ำนอื่น ๆ ของสถำนศึกษำสังกัดกรุงเทพมหำนครไว้ให้เร่งพัฒนำ 
กระบวนกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ โดยเน้นกำรน ำหลักกำรไปสู่กำร  
ปฏิบัติที่เห็นผลเป็นรูปธรรม เพื่อแก้ไขปัญหำกำรได้ผู้เรียนที่ด้อยคุณภำพด้วยกระบวนกำรจัดกำร
เรียนรู้ที่หลำกหลำย มีประสิทธิภำพต่อกำรพัฒนำผู้เรียนได้อย่ำงสมบูรณ์ เต็มตำมศักยภำพของผู้เรียน 
เหมำะสมกับผู้เรียน โดยกำรประสำนควำมร่วมมือจำกทุกฝ่ำยร่วมกัน งำนบริหำรงำนวิชำกำรเป็นงำน 
ที่ผู้บริหำรโรงเรียนต้องให้ควำมส ำคัญมำกที่สุด6 เนื่องจำก กำรบริหำรงำนวิชำกำรเกี่ยวข้องกับ
กิจกรรมทุกสิ่งทุกอย่ำงที่เกี่ยวกับกำรปรับปรุงพัฒนำกำรเรียน กำรสอนให้ได้ผลดีและมีประสิทธิภำพ 
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียน ดังนั้นโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหำนครภำยใต้กำรดูแลรับผิดชอบ
ของส ำนักกำรศึกษำ กรุงเทพมหำนคร จึงควรเห็นควำมส ำคัญของกำรพัฒนำคุณภำพด้ำนวิชำกำรของ 
ผู้เรียนให้มีคุณภำพได้มำตรฐำนตำมเกณฑ์ มำตรฐำนที่หลักสูตรก ำหนดไว้ในเกณฑ์มำตรฐำนของชำติ 
ไม่ปล่อยให้ปัญหำของกำรผลิตผู้เรียนที่ด้อยคุณภำพออกสู่สังคมจ ำนวนมำกขึ้นต่อไป จึงควรจะต้อง  

                                                            
5ส ำนักกำรศึกษำ, การประเมินคุณภาพมาตรฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

(กรุงเทพฯ: ชุมนุมกำรสหกรณ์กำรเกษตรแห่งประเทศไทย, 2551, 49. 
6ชูชำติ พ่วงสมจิตร์, “กำรวิเครำะห์ปัจจัยที่ส่งเสริมและปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อกำรมี

ส่วนร่วมของชุมชนกับโรงเรียนประถมศึกษำในเขตปริมณฑลกรุงเทพมหำนคร” (วิทยำนิพนธ์
ปริญญำครุศำสตร์ดุษฎีบัณฑิต สำขำกำรบริหำรกำรศึกษำ.จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย, 2554). 
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ร้องขอและพัฒนำรูปแบบกำรบริหำรงำนวิชำกำรที่มีประสิทธิภำพ เพื่อกำรพัฒนำและผลิตผลผลิตคือ 
นักเรียนทีมี่คณุภำพได้ เกณฑ์มำตรฐำนออกสู่สังคมท่ีดีต่อไป 

 
2. ปัญหาของการวิจัย 

กำรด ำเนินงำนของส ำนักกำรศึกษำ กรุงเทพมหำนคร โดยภำพรวมหน่วยงำนมีกำร 
ด ำเนินกำรในภำรกิจเชิงยุทธศำสตร์ของหน่วยงำน ซึ่งมีเป้ำหมำยหลักในกำรจัดบริกำรกำรศึกษำ 
ขั้นพื้นฐำนอย่ำงทั่วถึง มีคุณภำพ ทั้งภำรกิจที่ตอบสนองนโยบำยของผู้บริหำรกรุงเทพมหำนคร ภำรกิจ 
เชิงยุทธศำสตร์ที่ตอบสนองแผนพัฒนำกรุงเทพมหำนคร ระยะ 20 ปี รวมถึงภำรกิจประจ ำที่หน่วยงำน
ด ำเนินกำรเพื่อตอบสนองวิสัยทัศน์ของหน่วยงำน คือ ส ำนักกำรศึกษำเป็นองค์กรหลักในกำร  
จัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนกรุงเทพมหำนครให้ได้คุณภำพมำตรฐำนก้ำวไกลสู่ประชำคมอำเซียน”  
โดยมีกำรด ำเนินงำนโครงกำรเพิ่มโอกำสกำรศึกษำต่อในระดับที่สูงขึ้นของนักเรียนโรงเรียนสังกัด 
กรุงเทพมหำนคร และยังด ำเนินโครงกำรสนับสนุนให้เกิดควำมร่วมมือในกำรจัดกำรศึกษำทั้งภำครัฐ  
และภำคเอกชน จำกกำรจัดกำรศึกษำของกรุงเทพมหำนครพบว่ำ มีทั้งสิ่งที่เป็นจุดแข็งและโอกำส 
และสิ่งที่ เป็นจุดอ่อนและอุปสรรคอยู่หลำยประกำรโดยสิ่งที่ เป็นจุดแข็งและโอกำสคือ กำรที่ 
กรุงเทพมหำนครมีอิสระสูงในกำรบริหำรทั้งงบประมำณ บุคลำกรและอยู่ในสิ่งแวดล้อมใช้ประโยชน์
จำกเทคโนโลยีที่จะน ำมำใช้ในกำรจัดกำรศึกษำได้ดี บุคลำกรมีจ ำนวนเพียงพอและมีคุณวุฒิเหมำะสม 
กับกำรปฏิบัติงำนขณะเดียวกันกรุงเทพมหำนครก็มีอุปสรรคจำกสภำวะควำมเป็นสังคมเมืองที่มีกำร
ย้ำยถิ่นฐำนบ่อย ประชำชนมีปัญหำสังคมมำก ผู้ เรียนส่วนใหญ่มำจำกครอบครัวที่แตกแยกและขำด 
ควำมพร้อม ท ำให้เป็นอุปสรรคต่อกำรจัดกำรศึกษำให้มีคุณภำพตำมศักยภำพที่กรุงเทพมหำนครมีอยู่ 
ในปัจจุบันผลกำรจัดกำรศึกษำของกรุงเทพมหำนครได้ด ำเนินกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำของ
โรงเรียนในสังกัด ด้วยกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน เพื่อให้ได้รับโอกำสในกำรพัฒนำศักยภำพ 
ตำมควำมแตกต่ำงของแต่ละคนอย่ำงเหมำะสมและส่งเสริมให้มีกำรศึกษำต่อในระดับที่สูงขึ้น แต่จำก 
กำรวิเครำะห์แนวทำงในกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำของกรุงเทพมหำนคร พบว่ำ กำรจัดกำร
ศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนโดยเฉพำะนักเรียนที่จบชั้นระดับมัธยมศึกษำปีที่ 6 ยังขำดกำร 
ติดตำมผู้ส ำเร็จกำรศึกษำที่มีรำยละเอียดชัดเจน ไม่มีกำรติดตำมรำยละเอียดหลังจำกจบกำรศึกษำไป
แล้ว ซึ่งท ำให้ไม่มีทิศทำง ไม่ทรำบอนำคตของกำรผลิต ถ้ำได้ทรำบข้อมูลที่ก ำหนดในแผนที่ผลลัพธ์นี้ 
จะสำมำรถน ำไปก ำหนดทิศทำงในกำรพัฒนำหลักสูตรหรือพัฒนำกำรฝึกอบรมได้ในอนำคต ดังนั้น  
ผู้วิจัยจึงเห็นว่ำกำรติดตำมผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำปีที่  6 จำกโรงเรียนในสังกัด 
กรุงเทพมหำนคร โดยใช้แผนที่ผลลัพธ์ ซึ่งกำรติดตำมนั้นมีควำมส ำคัญมำกและเป็นจุดหมำยที่ส ำคัญ
ประกำรหนึ่งของช่วยในกำรติดตำมนักเรียนที่ส ำเร็จกำรศึกษำจำกโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหำนคร 
เพื่อใช้เป็นข้อมูลในกำรพัฒนำผู้เรียนให้มีควำมรู้ ทักษะ เจตคติที่ดีในกำรปฏิบัติงำนและศึกษำต่อ และ 
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กรุงเทพมหำนครซึ่งเป็นต้นสังกัด จะได้ทรำบว่ำ ควรจะก ำหนดนโยบำยอย่ำงไรให้ตรงกับบริบท และ 
ควำมต้องกำรของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย กรุงเทพมหำนครยังต้องรับผิดชอบในเรื่อง
กำรส่งเสริมกำรให้ควำมช่วยเหลือแก่ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ ในกำรปรับตัวให้เข้ำกับสภำพของงำนให้มีกำร 
พัฒนำตนเองและวิชำชีพ เพื่อให้มีควำมมั่นคงในกำรท ำงำนและสร้ำงเสริมให้กำรปฏิบัติงำนนั้นมีให้ 
คุณภำพ ดังนั้นกรุงเทพมหำนคร จึงจ ำเป็นเป็นต้องทรำบข้อมูล 

ของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำจำกสถำนศึกษำสังกัดกรุงเทพมหำนคร โดยใช้แผนที่ผลลัพธ์มำใช้ 
เป็นเครื่องมือที่ใช้ติดตำม เพื่อน ำข้อมูลมำใช้ในกำรส่งเสริมและพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของ 
สถำนศึกษำสังกัดกรุงเทพมหำนคร กำรตรวจสอบสถำนภำพและกำรสืบค้นควำมเห็นของผู้บริหำร
สถำนศึกษำและผู้ส ำเร็จกำรศึกษำนี้ จะท ำให้ทรำบถึงข้อเสนอแนะในกำรแก้ปัญหำและปรับปรุง 
ส่วนบกพร่องของหลักสูตร และคงคุณค่ำของส่วนดีไว้ส ำหรับกำรวิจัยนี้ ผู้วิจัยมีจุดมุ่งหมำยที่จะใช้แผน
ที่ผลลัพธ์ในกำรติดตำมนักเรียนที่ส ำเร็จกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่  6 จำกโรงเรียนสังกัด 
กรุงเทพมหำนคร ปีกำรศึกษำ 2559 รวมจ ำนวน 805 คน 

 
3. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อทรำบข้อมูลและแนวปฏิบัติในแต่ละขั้นตอนย่อยของแผนที่ผลลัพธ์ของนักเรียน 
ที่ส ำเร็จกำรศึกษำช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 6 จำกโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหำนคร 

2. เพื่อทรำบแผนที่ผลลัพธ์ของนักเรียนที่ส ำเร็จกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่  6  
จำกโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหำนคร ใน 3 ขั้นตอน คือ กำรออกแบบเจตนำรมณ์ กำรติดตำมผลลัพธ์ 
แผนที่ยุทธศำสตร์ และกำรด ำเนินงำนขององค์กร และกำรวำงแผนกำรประเมินผล 

 
4. ข้อค าถามของการวิจัย 

เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกำรวิจัย และเป็นแนวทำงในกำรหำค ำตอบ ผู้วิจัยจึง 
ได้ก ำหนดข้อค ำถำมของกำรวิจัยไว้ ดังนี ้

1. ข้อมูลและแนวปฏิบัติในแต่ละขั้นตอนย่อยของแผนที่ผลลัพธ์ของนักเรียนที่ส ำเร็จ 
กำรศึกษำช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 6 จำกโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหำนครว่ำเป็นอย่ำงไร 

2. แผนที่ผลลัพธ์ของนักเรียนที่ส ำเร็จกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 จำกโรงเรียนสังกัด 
กรุงเทพมหำนครใน 3 ขั้นตอน คือกำรออกแบบเจตนำรมณ์ กำรติดตำมผลลัพธ์แผนที่ยุทธศำสตร์ 
และกำรด ำเนินงำนขององค์กร และกำรวำงแผนกำรประเมินผลเป็นอย่ำงไร  
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5. สมมุติฐานการวิจัย 
เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกำรวิจัย ผู้วิจัยจึงได้ก ำหนดสมมุติฐำนกำรวิจัยไว้ ดังนี้  
1. ข้อมูลและแนวปฏิบัติในแต่ละขั้นตอนย่อยของแผนที่ผลลัพธ์ของนักเรียนที่ส ำเร็จ

กำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 จำกโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหำนคร เป็นข้อมูลและแนวปฏิบัติพื้นฐำน 
ในกำรก ำหนดแผนที่ผลลัพธ์ 

2. แผนที่ผลลัพธ์ของนักเรียนที่ส ำเร็จกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 จำกโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหำนครใน 3 ขั้นตอน คือกำรออกแบบเจตนำรมณ์ กำรติดตำมผลลัพธ์แผนที่ยุทธศำสตร์  
และกำรด ำเนินงำนขององค์กร และกำรวำงแผนกำรประเมินผล สำมำรถอธิบำยภำพรวมของผู้ส ำเร็จ
กำรศึกษำมัธยมศึกษำปีที่ 6 จำกโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหำนครได้อย่ำงเหมำะสม 

 
6. กรอบแนวคิดในการวิจัย 

งำนวิจัยนี้มีกรอบแนวคิดที่ส ำคัญ 3 ขั้นตอน เกี่ยวกับแผนที่ผลลัพธ์ (Outcome mapping) 
ของนักเรียนที่ส ำเร็จกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 จำกโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหำนคร 

แผนที่ผลลัพธ์ซึ่งมีขั้นตอนด้วยกัน 3 ขั้นตอน 12 ขั้นตอนย่อย ดังนี ้
ขั้นตอนที่ 1 กำรออกแบบเจตนำรมณ์/กำรก ำหนดกรอบกำรพัฒนำ/กำรวำงแผนกำร

ด ำเนินงำน (Intentional design) 
1. วิสัยทัศน์ (Vision) : ผลลัพธ์ที่ เกิดจำกกำรด ำเนินกำรที่ต้องกำรเห็นในเชิงกำร

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 
2. พันธกิจ (Mission) : โครงกำรที่สนับสนุนวิสัยทัศน์หรืองำนโครงกำรหลักของหน่วยงำน

ที่สนับสนุนเพื่อบรรลุผลสัมฤทธิ์ต่อวิสัยทัศน์ 
3. ภำคีหุ้นส่วน (Boundary partners) : ผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจำกโครงกำร เพื่อให้

เกิดกำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 
4.  ผลลัพธ์ที่พึ งประสงค์  (Outcome challenge)  : กลุ่ม เป้ำหมำยที่มีพฤติกรรม

ควำมสัมพันธ์ กิจกรรม กำรกระท ำที่ เปลี่ยนไปเมื่อมีโครงกำรลงไปสู่แล้ว ท ำให้เกิดผลลัพธ์  
ที่พึงประสงค์อำจยังไม่เกิดขึ้นในปัจจุบัน แต่มีแนวโน้มที่ท ำได้จริง 

5. เกณฑ์บ่งชี้ควำมก้ำวหน้ำ (Progress markers) : กำรก ำหนดตัวชี้วัดควำมก้ำวหน้ำที
ละขั้นตอนขั้นที่ 1 สิ่งที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น (Expect to see) หรือคำดว่ำจะได้เห็น 

ขั้นที่ 2 สิ่งที่ต้องกำรให้เกิดขึ้น (Like to see) หรืออยำกเห็น 
ขั้นที่ 3 สิ่งที่เห็นว่ำเกิดขึ้นได้ก็ดี (Love to see) หรือมุ่งหำสิ่งที่จะได้เห็น 
ซึ่งกำรก ำหนดตัวชี้วัดเช่นนี้ จะช่วยให้สำมำรถเก็บข้อมูล เพื่อติดตำมควำมส ำเร็จของ

กำรด ำเนินโครงกำร 
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6. แผนที่ยุทธศำสตร์ (Strategy map) : วัตถุประสงค์ของแผนยุทธศำสตร์ คือ กำรก ำหนด 
ยุทธศำสตร์ที่โครงกำรจะใช้เพ่ือน ำไปสู่ควำมส ำเร็จของผลลัพธ์ โดยมียุทธศำสตร์ที่มุ่งประสงค์ 2 ระดับ 
ได้แก่ ระดับบุคคลและระดับสิ่งแวดล้อม แต่ละระดับประกอบด้วย 3 กลุ่ม คือ 

6.1 ยุทธศำสตร์ที่ก่อให้เกิดผลโดยตรง (causal) 
6.2 ยุทธศำสตร์ที่เน้นกำรชักชวน (persuasive) 
6.3 ยุทธศำสตร์ที่เน้นกำรสร้ำงเครือข่ำยสนับสนุน (supportive) 

7. กำรด ำเนินงำนระดับองค์กร (Organization practices) : กำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำน 
โดยผู้รับผิดชอบโครงกำร ต้องก ำหนดรูปแบบวิธีกำรที่มีประสิทธิภำพให้สำมำรถน ำไปสู่กำรเปลี่ยนแปลง  
พัฒนำ อันประกอบด้วยวิธีกำรส ำคัญ 8 ประกำร ได้แก่ 1) ค้นหำ ส ำรวจควำมคิดเห็น โอกำสและ 
ทรัพยำกรใหม่ 2) ฟังเสียงสะท้อนจำกผู้ให้ข้อมูลส ำคัญ (key informants) 3) หำกำรสนับสนุนจำก 
ผู้มีอ ำนำจสูงสุด 4) ทบทวนระบบผลลัพธ์และกำรด ำเนินกำรอยู่เสมอ 5) ตรวจสอบกิจกรรมต่ำง ๆ  
ที่ท ำอยู่ 6) เพิ่มคุณค่ำแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ได้กับโลกภำยนอก 7) ทดลองสิ่งใหม่อยู่เป็นประจ ำ  
8) มีเวลำให้กับกำรสะท้อนควำมเห็นในกำรท ำงำนของหน่วยงำน 

ขั้นตอนที่ 2 กำรติดตำมผลลัพธ์แผนที่ยุทธศำสตร์และกำรด ำเนินงำนขององค์กร  
(Outcome & performance monitoring)   

8. แบบแสดงรำยกำรติดตำม (monitoring priorities) แผนกำรติดตำมกระบวนกำรใน 
กำรติดตำมผลลัพธ์ที่จัดเป็นขั้นตอนในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล หลังจำกโครงกำรเริ่มต้นด ำเนินกำรแล้ว 
ข้อมูลที่จะได้รับจะเป็นประโยชน์ส ำหรับกำรประเมิน ปรับปรุงแก้ไข หรือพัฒนำโครงกำรให้น ำไปเป็น
เป้ำหมำยที่พึงประสงค์ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ อันประกอบด้วยแบบติดตำม 3 แบบ 

8.1 แบบบันทึกผลลัพธ-์ติดตำมควำมส ำเร็จของภำคี 
8.2 แบบบันทึกยุทธศำสตร-์ติดตำมยุทธวิธีของโครงกำร 
8.3 แบบบันทึกกำรด ำเนินงำน-ติดตำมกำรด ำเนินงำนของโครงกำร 

9. แบบบันทึกผลลัพธ์เพื่อติดตำมควำมก้ำวหน้ำ (Outcome journal) : เป็นกำรติดตำม 
กำรจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมกำรเปลี่ยนแปลงของกลุ่มเป้ำหมำย ตำมที่ก ำหนดไว้ใน  
ตัวควำมก้ำวหน้ำ 

10.  แบบบันทึกยุทธศำสตร์  (Strategy journals)  : เป็นกำรจัดเก็บข้อมูลกำรใช้ 
ยุทธศำสตร์ที่มุ่งให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของกลุ่มเป้ำหมำยที่มีประสิทธิภำพที่สุด  
มียุทธศำสตร์ใดที่ควรปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือควรน ำยุทธศำสตร์อื่นมำใช้เพียงใด 

11. แบบบันทึกกำรด ำเนินงำนโครงกำร (Performance journal) : เป็นกำรติดตำม 
วิธีกำรปฏิบัติงำน ภำยในโครงกำรว่ำมีส่วนเอื้อให้เกิดกำรท ำงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพมำกน้อย  
เพียงใด และหำทำงปรับปรุงวิธีกำรด ำเนินงำนดังกล่ำว 
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ขั้นตอนที่ 3 กำรวำงแผนกำรประเมินผล (Evaluation Planning) 
12. แผนกำรประเมิน (Evaluation Plan) : สรุปหรือบรรยำยสั้น ๆ เกี่ยวกับองค์ประกอบ 

ส ำคัญของกำรประเมินตำมโครงกำร โดยสรุปประเด็นกำรประเมินวิธีหำข้อมูล ค ำถำมแหล่งข้อมูล 
วิธีกำรประเมิน ทีมประเมิน ระยะเวลำในกำรประเมินและค่ำใช้จ่ำยในกำรประเมินและกำรรำยงำนผล 
ประจ ำปี (Annual report) เพื่อให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปอย่ำงต่อเนื่อง สร้ำงสรรค์ และมีกำรติดตำม
กำรท ำงำนรวมทั้งกำรท ำให้เป็นองค์กรที่มีกำรสะท้อนของกำรด ำเนินงำน มีกำรก ำหนด หรือ  
เกิดโครงกำรอะไรขึ้นบ้ำง และ/หรือมีกิจกรรมอะไรใหม่  ๆ เกิดขึ้น และยังมีกำรด ำเนินงำน 
อย่ำงต่อเนื่องหรอืไม ่
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ขั้นตอนการจดัท าแผนที่ผลลัพธ์ (Outcome mapping) 
 

 

 
ภำพที่ 1 กรอบแนวคิดกำรวิจัย 
ที่มา : Sarah Earl, Fred Carden, and Terry Smutylo, “Outcome Mapping” (Building 
Learning and Reflection into Development Programs, 2001), 4. 
  

ควำมคิดเห็นของ 
ผู้อ ำนวยกำรถำนศึกษำ
เกี่ยวกับแผนที่ผลลัพธ์
ของนั ก เ รี ยนที่ ส ำ เ ร็ จ
กำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำ
ปีที่ 6 จำกโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหำนคร 

- แนวคิดทฤษฎี 
- งำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

- แนวคิดทฤษฎี 
- งำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

ขั้นตอนแนวปฏิบัติ
และแผนที่ผลลัพธ์

ของนักเรียนที่
ส ำเร็จกำรศึกษำ
ชั้นมัธยมศึกษำ 

ปีที่ 6 จำกโรงเรียน
สังกัด

กรุงเทพมหำนคร
แผนที่ผลลัพธ์ของ
ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 
จำกโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหำนคร 

ข้อมูลของผู้ส ำเร็จ
กำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำ 
ปีที่ 6จำกโรงเรียนสังกัด

กรุงเทพมหำนคร 

ข้อมูลของผู้ส ำเร็จ
กำรศึกษำจำกโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหำนคร 

ขั้นตอนที่ 2 : การติดตามผลลัพธ์ แผนที่ยุทธศาสตร์และ
การด าเนินงานขององค์กร 

ขั้นตอนย่อยที่ 8 จัดล ำดับกำรติดตำมกำรท ำงำนของ
ผลลัพธ์ของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 
ขั้นตอนย่อยที่ 9 แบบบันทึกผลลัพธ์ 
ขั้นตอนย่อยที่ 10 แบบบันทึกยุทธศำสตร์ที่ใช้ในผลลัพธ์
ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 
ขั้นตอนย่อยที่ 11 แบบบันทึกกำรด ำเนินงำนขององค์กร 

ขั้นตอนที่ 3 : การจัดท าแผนการประเมินผล 
ขั้นตอนย่อยที่ 12 แผนกำรประเมินผล 

 

ขั้นตอนที่ 1 : การออกแบบเจตนารมณ์ 
ขั้นตอนย่อยที่ 1 กำรสร้ำงวิสัยทัศน์ของผลลัพธ์ 
ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 
ขั้นตอนย่อยที่ 2 ก ำหนดพันธกิจ 
ขั้นตอนย่อยที่  3  ระบุภำคีส่วนที่ เกี่ยวข้อง            
ในผลลัพธ์ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 
ขั้นตอนย่อยที่ 4 ก ำหนดผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ 
ขั้นตอนย่อยที่ 5 สร้ำงเกณฑ์บ่งชี้ควำมก้ำวหน้ำ 
ขั้นตอนย่อยที่ 6 ก ำหนดแผนที่ยุทธศำสตร์ 
ขั้นตอนย่อยที่ 7 ก ำหนดงำนระดับองค์กร 
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7. นิยามศัพทเ์ฉพาะ 
เพื่อให้เข้ำใจควำมหมำยเฉพำะของศัพท์ที่ใช้ในกำรศึกษำวิจัย จึงได้นิยำมควำมหมำยของ 

ค ำต่ำง ๆ ดังนี ้
แผนที่ผลลัพธ์ (Outcome mapping) หมำยถึง เครื่องมือหรือวิธีกำรที่ใช้ในกำรวำงแผน  

(planning) กำรติดตำม (monitoring) และใช้ในกำรประเมินกำรท ำงำน (evaluation) ของแผนงำน 
หรือโครงกำร โดยมีเป้ำหมำยเพื่อให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของควำมสัมพันธ์ของกลุ่มคน  
ซึ่งวัดได้จำกเกณฑ์บ่งชี้ควำมก้ำวหน้ำทำงพฤติกรรมและผลกำรติดตำมด ำเนินงำนจำกแบบบันทึก
พฤติกรรม จึงสำมำรถน ำไปใช้ในกำรพัฒนำโครงกำรต่ำง ๆ ได้ตั้งแต่เริ่มต้น ระหว่ำงหรือหลังสิ้นสุด 
โครงกำร ซึ่งมีกระบวนกำร 3 ขั้นตอน และ 12 ขั้นตอนย่อยของกำรศึกษำ  

นักเรียน หมำยถึง นักเรียนที่ส ำเร็จกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 จำกโรงเรียนสังกัด 
กรุงเทพมหำนคร ที่เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 จ ำนวน  
805 คน 
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บทที่ 2 

วรรณกรรมทีเ่ก่ียวข้อง 
 

กำรศึกษำวิจัยเรื่อง แผนที่ผลลัพธ์ของนักเรียนที่ส ำเร็จกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6  
จำกโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหำนคร ผู้วิจัยได้ท ำกำรศึกษำค้นคว้ำเอกสำร และงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
ในประเด็นต่ำง ๆ ดังนี้  

1. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับกำรประเมิน 
1.1 ควำมหมำยของกำรประเมิน 
1.2 แนวคิดและรูปแบบกำรประเมิน 

2. แนวคิดทฤษฎีกระบวนกำรแผนที่ผลลัพธ์ (Outcome Mapping) 
2.1 ควำมหมำยของแผนที่ผลลัพธ ์
2.2 ลักษณะของแผนที่ผลลัพธ ์
2.3 กำรใช้แผนที่ผลลัพธ ์
2.4 ขั้นตอนของแผนที่ผลลัพธ ์
2.5 ควำมเหมำะสมของแผนที่ผลลัพธ์กับแผนงำน 
2.6 กระบวนกำรจัดท ำแผนที่ผลลัพธ ์

3. กำรติดตำมผลผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 
4. ควำมเป็นมำของกำรจัดกำรศึกษำกรุงเทพมหำนคร  

4.1 ยุทธศำสตร์และแนวทำงกำรพัฒนำกำรศึกษำของส ำนักกำรศึกษำกรุงเทพมหำนคร 
4.2 แนวทำงกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหำนคร 

5. งำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
5.1 งำนวิจัยภำยในประเทศ 
5.2 งำนวิจัยต่ำงประเทศ 
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1. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการประเมิน 
1.1 ความหมายของการประเมิน 

นักวิชำกำรและนักกำรประเมินผลได้ให้ควำมหมำยเกี่ยวกับกำรประเมินไว้แตกต่ำงกัน 
และเหมือนกันไวม้ำกมำย ดังนี ้

ริคเคน (Riecken) ได้ใหค้วำมหมำยของกำรประเมิน คือ กำรวัดผลทั้งที่พึงปรำรถนำ 
และไม่พึงปรำรถนำอันสืบเนื่องจำกกำรด ำเนินงำนที่ก ำลังกระท ำอยูเ่พือ่ทีมุ่่งเป้ำประสงคท์ี่ตอ้งกำร7 

เวลช (Welch) ได้ให้ควำมหมำยของกำรประเมิน คือ กระบวนกำรที่ ก่อให้เกิด
สำรสนเทศ เพื่อให้ผู้บริหำรใชใ้นกำรตัดสินใจ8 

แอนเดอสัน (Anderson) ได้ให้ควำมหมำยของกำรประเมิน คือ กระบวนกำร
รวบรวมข้อมูลให้อยู่ ในรูปที่สำมำรถตีควำมได้ เพื่อใช้ เป็นฐำนส ำหรับน ำไปสู่กำรตัดสินใจ  
ในขั้นประเมินผล (Evaluation) ต่อไป9 

บรำว (Brown) ได้ให้ควำมหมำยของกำรประเมิน คือ กระบวนกำรต่ำง ๆ ของกำร 
สังเครำะห์ข่ำวสำรเกี่ยวกับบุคคลซึ่งน ำไปสู่กำรประเมินคุณค่ำตำมสภำพกำรณ์ของบุคคลนั้น ๆ เพื่อให้
สำมำรถอธิบำยและเข้ำใจบุคคลนั้น ๆ ได้ดีขึ้น10 

ครอนบำค (Cronbach) ได้ให้ควำมหมำยของกำรประเมิน คือ กำรเก็บรวบรวม
ข้อมูลและใช้ข้อมูลเพื่อตัดสินใจเกี่ยวกับโครงกำร11 

                                                            
7H. Riecken, Evaluation action programs: reading in social action research 

(Boston: Allyn & Bacon, 1972), 1. 
8Wayne W. Welch, “The Process of Evaluation” Journal of research on 

science Teaching 11, 2 (1974): 175-183. 
9S. B. Anderson, & R. T. Murphy, Associates Encyclopedia of Education of 

Educational Evaluation (California: Jossey-Bass, lnc, 1975), 26-27. 
10F. G. Brown, Principles of Education and Psychological Testing, 3rded. 

(New York: CBS College Publishing, 1983), 14. 
11Lee J. Cronbach, Course improvement through evaluation (Teachers 

College Record, 1993), 672-683. 
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รอสซีและฟรีแมน (Rossi and Freeman) ได้ให้ควำมหมำยของกำรประเมิน คือ  
กำรประยุกต์วิธีกำรวิจัยทำงสังคมอย่ำงเป็นระบบเพื่อประเมินกรอบแนวคิด กำรออกแบบกำรน ำ  
นโยบำยไปปฏิบัติและประโยชน์ของแผนกำรแทรกแซงทำงสังคม12 

สรุปได้ว่ำกำรประเมิน หมำยถึง กระบวนกำรรวบรวมข้อมูลเพื่อให้ได้มำซึ่ง 
สำรสนเทศแล้วน ำมำวิเครำะห์และสังเครำะห์ เพื่อเป็นประโยชน์ในกำรตัดสินใจในกำรด ำเนินงำน โดย 
เปรียบเทียบผลกำรปฏิบัติกับเกณฑ์ที่ตั้งไว้ เพื่อตรวจสอบว่ำกำรด ำเนินงำนบรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่ 
หรือกล่ำวได้ว่ำ เป็นกำรตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ของกำรด ำเนินงำนนั้น ๆ  

1.2 ความส าคญัของการประเมินโครงการ  
สตีลและทอรรี่ (Steel & Torrie) ได้สรุปลักษณะที่ส ำคัญของกำรประเมินโครงกำร  

7 ประกำร คือ 
1. กำรประเมินโครงกำรเป็นกระบวนกำรมำกกว่ำเป็นวิธีกำร เพรำะโครงกำร 

ในปัจจุบันมีลักษณะ และขอบเขตที่กว้ำงขวำงมำกจึงจ ำเป็นต้องพิจำรณำว่ำกำรประเมินโครงกำรเป็น
กระบวนกำรใน 2 ลักษณะ คือ 

1.1 เป็นกระบวนกำรของกำรตัดสินเกี่ยวกับโครงกำรโดยใช้มำตรฐำนหรือ 
เกณฑ์ในกำรเปรียบเทียบรวมทั้งกำรบรรยำยผลที่เกิดจำกโครงกำรซึ่งเน้นในเรื่องกำรติดสินใจและ 
หำข้อสรุปเกี่ยวกับผลของโครงกำรเพ่ือน ำไปสู่กำรตัดสินใจกำรด ำเนินงำนในอนำคต 

1.2 เป็นกระบวนกำรของกำรใช้ข้อมูลประกอบกำรเปรียบเทียบหำแนวทำงเลือก 
ปฏิบัติเหมำะสม เน้นในเรื่องกำรหำแนวทำงเลือก และกำรใช้กำรประเมินเพื่อช่วยในกำรเลือก 
แนวทำงเหล่ำนั้น 

2. กำรประเมินโครงกำร เป็นกำรตรวจสอบดูว่ำโครงกำรนั้นได้บรรลุผลตำม 
จุดมุ่งหมำยที่ก ำหนดไว้มำกน้อยเพียงใด รวมทั้งเป็นกำรประเมินผลกระทบที่เกิดจำกโครงกำรด้วย 

3. กำรประเมินโครงกำรเป็นกำรประเมินผลย่อย (formative evaluation) และ 
กำรประเมินผลสรุป (summative evaluation) ทั้งนี้เพื่อกำรหำข้อมูลต่ำง ๆ มำพัฒนำปรับปรุงกำร  
ด ำเนินงำนของโครงกำรให้ดีขึ้น ตลอดจนกำรหำข้อบกพร่องว่ำจะต้องแก้ไขเรื่องปัจจัยวิธีกำร
ด ำเนินกำรอย่ำงไรจึงจะท ำให้กำรด ำเนินงำนมีประสิทธิภำพ และเมื่อโครงกำรได้สิ้นสุดลงแล้ว 
จ ำเป็นต้องมีกำรประเมินเพื่อกำรหำข้อมูลมำใช้ในกำรประกอบกำรตัดสินใจว่ำจะท ำอย่ำงไรต่อไป 
เกีย่วกับโครงกำรในอนำคต เปน็ต้น 

                                                            
12Peter H. Rossi, & Howrd E. Freeman, Evaluation: A systematic approach 

(London: Sage Publications, 1993), 15. 
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4. กำรประเมินโครงกำร เป็นเรื่องเกี่ยวกับกำรประเมินองค์ประกอบต่ำง ๆ ของ 
กำรเรียนกำรสอนที่ด ำเนินมำจนจบโครงกำร และเน้นในเรื่องที่ผลที่เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลง 
ในตัวบุคคล และองค์ประกอบอื่น ๆ ดังนั้นกำรประเมินผลกำรเรียนกำรสอนจึงเป็นส่วนหนึ่งของ 
กำรประเมินโครงกำร  

5. กำรประเมินโครงกำร เป็นกระบวนกำรที่มุ่งค้นหำค ำตอบเฉพำะของโครงกำรใด 
โครงกำรหนึ่งไม่ได้มุ่งในเรื่องกำรค้นหำทฤษฎีหรือหลักเกณฑ์เพื่อกำรหำข้อสรุปอ้ำงอิง แต่เป็น 
กำรรวบรวมขอ้มูลเพ่อกำรใช้ประโยชน์เฉพำะโครงกำรนั้น ๆ 

6. กำรประเมินโครงกำร เป็นเครื่องมือส ำคัญในกำรบริหำรงำน มีบทบำทส ำคัญ 
ในกำรจัดด ำเนินงำนโครงกำรต่ำง ๆ เพรำะประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรประเมินโครงกำรมีมำกมำย เช่น  
ช่วยในกำรให้ข้อมูลเพื่อกำรตัดสินใจเลือกแนวทำงปฏิบัติ ช่วยในกำรปรับปรุงกำรปฏิบัติให้มี
ประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น ช่วยในกำรให้ข้อมูลที่จะใช้ในกำรตัดสินใจว่ำจะด ำเนินกำรเกี่ยวกับโครงกำร  
ต่อไปอย่ำงไร 

7. กำรประเมินโครงกำร เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่ปฏิบัติโครงกำร  
กำรประเมินเพื่อกำรปรับปรุงโครงกำรนั้นจะต้องท ำกำรประเมินโดยผู้รับผิดชอบและปฏิบัติงำน  
โครงกำรนั้น นอกจำกนี้กำรประเมินเพื่อกำรตัดสินโครงกำรซึ่งจ ำเป็นต้องมีกำรสร้ำงเกณฑ์กำร
ประเมินนั้นผู้ที่ก ำหนดเกณฑ์คือ บุคคลต่ำง ๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับครูกำรกล่ำวโดยสรุป บทบำท 
ในกำรประเมินโครงกำรในปัจจุบันเป็นควำมรับผิดชอบของคณะผู้ปฏิบัติงำนโครงกำร นักประเมิน  
ที่เป็นบุคคลภำยนอกจึงอยู่ใสฐำนะที่ปรึกษำกำรประเมินโครงกำร13 

ไวส (Weiss) กล่ำวว่ำ กำรประเมินโครงกำรเป็นเครื่องมือที่ให้ประโยชน์ต่อผู้เกี่ยวข้อง 
กับกำรด ำเนินงำนของโครงกำรทุกฝ่ำย เช่น ผู้ก ำหนดนโยบำย ผู้วำงแผน คณะผู้ปฏิบัติงำนโครงกำร 
หรือผู้อ ำนวยกำรหน่วยงำนหรือผู้แทนที่ให้กำรสนับสนุนในเรื่องงบประมำณ และได้สรุปประโยชน์  
ที่ได้รับจำกกำรประเมินโครงกำร ดังนี ้

1. ช่วยในกำรจัดหำข้อมูลที่น ำมำใช้ตัดสินใจเกี่ยวกับกำรปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลง 
แก้ไขโครงกำร  

2. ช่วยในกำรจัดหำข้อมูลเพื่อน ำไปใช้ตัดสินใจเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนของโครงกำร 
ซึ่งได้แก่ กำรก ำหนดควำมต้องกำร กำรตรวจสอบแนวควำมคิด และควำมถูกต้องทำงวิชำกำรรวมทั้ง 
กำรประเมินควำมพอเพียงของทรัพยำกรต่ำง ๆ ที่จ ำเป็นในกำรด ำเนินงำนของโครงกำร 

                                                            
13R. G. F. Steel, & J. H. Torrie, Principles of evaluation (New York: McGraw-

Hill Book Company, 1973). 
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3. ช่วยในกำรจัดหำข้อมูลที่น ำมำใช้กำรตัดสินใจเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนของโครงกำร  
ใน 2 ลักษณะ คือ จะด ำเนินตอ่ไปหรือไม่ จะขยำยโครงกำรออกไปหรือไม ่

4. ช่วยในกำรจัดหำข้อมูลที่จะน ำมำใช้ในกำรท ำรำยงำนสนับสนุนกำรด ำเนินงำน 
ของโครงกำร14 

สรุปได้ว่ำ ควำมส ำคัญของกำรประเมินโครงกำร คือ เป็นกระบวนกำรที่ส ำคัญยิ่ง 
ในกำรบริหำรโครงกำร เพรำะเป็นแหล่งที่มำของข้อมูลที่สะท้อนให้เห็นว่ำเป้ำหมำยของโครงกำรนั้น 
ได้บรรลุผลมำกน้อยเพียงใด นอกจำกนี้ยังเป็นกำรศึกษำดูว่ำ วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้เดิมเหมำะสมหรือไม่ 
เพียงใด ข้อมูลที่ได้จำกกำรศึกษำสำมำรถน ำไปใช้ในกำรตัดสินใจเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนโครงกำร 
ในปัจจุบันและกำรปรับปรุงโครงกำรในอนำคตดว้ย 

1.3 แนวคิดและรปูแบบการประเมิน 
นักกำรศึกษำได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับกำรประเมินทำงกำรศึกษำไว้หลำยรูปแบบ 

แต่ละรูปแบบมีแนวคิด ทฤษฎี และหลักเหตุผลของกำรพัฒนำโดยเฉพำะ มีควำมเชื่อและปรัชญำ  
ส่วนบุคคลที่แตกต่ำงกันไป ดังนั้น ผู้ที่ท ำหน้ำที่ประเมินผลจ ำเป็นต้องศึกษำรูปแบบกำรประเมินชนิด 
ต่ำง ๆ เพื่อให้ได้สำมำรถกลั่นกรองแนวคิดและรูปแบบของกำรประเมินมำใช้ได้เหมำะสม รูปแบบ 
กำรประเมินที่ส ำคัญมี ดังนี้ 

แนวคิดและรูปแบบการประเมินของแฮมมอนด์ (Hammond Concepts and  
Model of Evaluation) 

แฮมมอนด์ได้น ำเสนอแนวคิดเกี่ยวกับกำรประเมินโปรแกรมกำรศึกษำ โดยเน้นหนัก 
ทำงด้ำนโครงกำรนวัตกรรมในระดับท้องถิ่น ซึ่งมีลักษณะเป็นโมเดล 3 มิติ ดังนี้ 

1. มิติด้านพฤติกรรมด้านการเรียนการสอน มิติในส่วนนี้แบ่งออกได้เป็น 3 ส่วนย่อย  
คือ 

1.1 พุทธิพิสัย หมำยถึง กำรเรียนรู้เนื้อหำวิชำกำรต่ำง ๆ ที่ต้องใช้ปัญญำและ 
สมองเป็นที่ตั้ง 

1.2 จิตพิสัย หมำยถึง กำรอบรมสั่งสอนให้เป็นคนดี มีควำมประพฤติที่ถูกต้อง  
มีควำมสนใจในค่ำนิยมที่เหมำะสม 

1.3 ทักษะพิสัย ได้แก่ กำรเรียนรู้ที่เน้นด้ำนกำรท ำงำนด้วยกำรใช้ทักษะทำง
กล้ำมเนื้อ  

                                                            
14 Carol H. Weiss, Evaluation action programs (Massachusette: Allyn and 

Bacon, 1972). 
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2. มิติด้านการจัดการเรียนการสอน มิติในส่วนนี้แบ่งรำยละเอียดได้ดังนี้ 
2.1 กำรจัดระบบ กำรจัดระบบในส่วนนี้สำมำรถแบ่งออกเป็น 2 ส่วนย่อย คือ 

2.1.1 เวลำ หมำยถึง ช่วงเวลำและล ำดับขั้นตอนของกำรใช้เวลำในกำร
จัดกำรเรียนกำรสอน 

2.1.2 กำรจัดกลุ่มนักเรียน แบ่งออกได้เป็น 2 ลักษณะย่อย คือ กำรจัดกลุ่ม 
นักเรียนตำมล ำดับของพัฒนำกำรทำงกำรเรียนรู้ และกำรจัดกลุ่มนักเรียนเพื่อกำรจัดกิจกรรม 
กำรเรียนกำรสอน 

2.2 เนื้อหำ หมำยถึง องค์ควำมรู้ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรและกำรจัดกำรเรียน 
กำรสอน 

2.3 วิธีกำร หมำยถึง องค์ควำมรู้ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรและกำรจัดกำรเรียน 
กำรสอนที่เหมำะสม 

2.4 สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก หมำยถึง วัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ที่อ ำนวย 
ควำมสะดวกในด้ำนต่ำง ๆ 

2.5 ค่ำใช้จ่ำย หมำยถึง รำยจ่ำยในกำรจัดหำวัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ที่
จ ำเป็นต้องใช้รวมทั้งค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดโปรแกรมกำรศึกษำ 

3. มิติด้านสถาบัน มิติในส่วนนี้ แบ่งออกได้อีก 6 ด้ำน คือ ตัวนักเรียน ครู ผู้บริหำร 
ผู้เชี่ยวชำญ ครอบครัว ชุมชนแวดล้อมโดยมีประเด็นที่ควรได้รับกำรพิจำรณำในแต่ละด้ำน 

แนวคิดที่ส ำคัญจำกโมเดลกำรประเมินของ แฮมมอนด์ ก็คือกำรชี้ประเด็นที่ว่ำในกำร 
จัดกำรเรียนกำรสอนที่มีวัตถุประสงค์ปลำยทำง คือต้องกำรให้ผู้เรียนเกิดกำรเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรม 
ทั้งสำมส่วนได้แก่ พุทธพิสัย จิตพิสัย และทักษะพิสัยนั้น ย่อมมีควำมจ ำเป็นที่ผู้ด ำเนินกำรจะต้อง 
ค ำนึงถึงมิติที่ส ำคัญในอีกสองส่วนควบคู่กันไป คือ (1) มิติด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน และ (2) มิติ 
ด้ำนสถำบันนอกจำกนั้นกำรประเมินยังมีจุดเน้นส ำคัญที่กำรก ำหนดและกำรวัดผลตำมวัตถุประสงค์
เชิงพฤติกรรมโดยใช้ผลกำรประเมินเป็นปัจจัยพื้นฐำนเพื่อกำรตัดสินใจเกี่ยวกับนวัตกรรมด้ำนกำร  
จัดกำรเรียนกำรสอนขององค์กรศึกษำ รวมทั้งผลสัมฤทธิ์ด้ำนพฤติกรรมของผู้เรียนกำรประเมินตำม
แนวคิดและโมเดลกำรประเมินของแฮมมอนด์นับว่ำเป็นกำรประเมินอย่ำงเป็นระบบและมีควำมส ำคัญ 
ทำงกำรศึกษำ ซึ่งในอดีตที่ผ่ำนมำ กำรประเมินมักจะอิงนิยำมของกำรวัดผลแต่เพียงอย่ำงเดียว 
จึงไม่ครอบคลุมทุกมิติ แต่กำรประเมินตำมโมเดลของแฮมมอนด์ เป็นโมเดลที่สมบรูณ์ เอื้อต่อกำร  
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พัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำ และสำมำรถให้ข้อมูลพื้นฐำนเชิงระบบส ำคัญกำรคัดสินคุณค่ำทำง
กำรศึกษำได้เป็นอย่ำงดี15 

แนวคิดและรูปแบบการประเมินของสตัฟเฟิลบีม (Stufflebeam’ s CIPP Model) 
สตัฟเฟิลบีมและคณะได้เขียนหนังสือทำงกำรประเมินออกมำหนึ่งเล่ม ชื่อ  

Educational Evaluation and Decision Making หนังสือเล่มนี้ได้เป็นที่ยอมรับกันอย่ำงกว้ำงขวำง
ในวงกำรศึกษำของไทย เพรำะได้แนวคิดและวิธีกำรทำงกำรวัดและประเมินผลกำรศึกษำ สตัฟเฟิลบีม  
ได้เขียนหนังสือเกี่ยวกับกำรประเมินและรูปแบบของกำรประเมินอีกหลำยเล่มอย่ำงต่อเนื่อง จึงกล่ำว 
ได้ว่ำท่ำนผู้นี้เป็นผู้มีบทบำทส ำคัญในกำรพัฒนำทฤษฎีกำรประเมิน จนเป็นที่ยอมรับกันทั่วไป  
ในปัจจุบัน 

สตัฟเฟิลบีมได้ให้นิยำมค ำว่ำกำรประเมิน คือ กระบวนกำรของกำรระบุ หรือก ำหนด 
ข้อมลที่ต้องกำร รวมถึงกำรด ำเนินกำรเก็บรวบรวมข้อมูล และน ำข้อมูลที่จัดเก็บมำแล้วนั้น มำจัดท ำ
ให้เกิดเป็นสำรสนเทศที่มีประโยชน์ เพื่อน ำเสนอส ำหรับใช้เป็นทำงเลือกในกำรประกอบกำรตัดสินใจ  
ต่อไป 

จำกนิยำมดังกล่ำว มีสำระส ำคัญที่สำมำรถขยำยควำมเป็นข้อ ๆ ได้ดังนี ้
1. กำรประเมิน เป็นกิจกรรมที่มีลักษณะเป็นกระบวนกำร คือ มีควำมต่อเนื่องกัน 

ในกำรด ำเนินงำนอย่ำงครบวงจรและย้อนกลับมำสู่รอบใหม่ของวงจรด้วย 
2. กระบวนกำรประเมิน จะต้องมีกำรระบุหรือบ่งช้ีหรือบ่งชี้ข้อมูลที่ต้องกำร 
3. กระบวนกำรประเมิน จะต้องมีกำรเก็บรวบรวมข้อมูลตำมทีไ่ด้ระบุหรือบ่งช้ีไว ้
4. กระบวนกำรประเมิน จะต้องมีกำรน ำเอำข้อมูลที่เก็บรวบรวมมำแล้วนั้นมำจัดท ำ

ให้เป็นสำรสนเทศ 
5. สำรสนเทศที่ได้มำนั้น จะต้องมีควำมหมำยและมีประโยชน์ 
6. สำรสนเทศดังกล่ำว จะต้องได้รับกำรน ำไปเสนอเพื่อใช้ประกอบกำรตัดสินใจใน

กำรก ำหนดทำงเลือกใหม่หรือแนวทำงด ำเนินกำรต่อไปแนวคิดของสตัฟเฟิลบีมมีลักษณะที่จะแบ่งแยก
บทบำทของกำรท ำงำนระหว่ำงฝ่ำยประเมินกับฝ่ำยบริหำรออกจำกกันอย่ำงเด่นชัด กล่ำวคือ ฝ่ำย
ประเมินมีหน้ำที่ระบุ จัดหำและน ำเสนอสำรสนเทศให้กับฝ่ำยบริหำร ส่วนฝ่ำยบริหำรมีหน้ำที่เรียกหำ
และน ำผลกำรประเมินที่ได้นั้นไปใช้ประกอบกำรตัดสินใจเพื่อด ำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องตำมควรแก่
กรณีนี้ ในส่วนที่เป็นรำยละเอียดของกำรประเมินตำมนิยำมของสตัฟเฟิลบีมนั้น สำมำรถถ่ำยทอด
ออกเป็นโมเดลพื้นฐำนได้ดังนี ้  

                                                            
15B. R. Worthen, & J. R. Sanders, Education: Alternative Approaches and 

Practical Guideline (New York: Longman lnc, 1987), 158. 
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ภำพที่ 2 โมเดลพื้นฐำนของสตัสเฟิลบีม 
ที่มำ : Daniel L. Stufflebeam, & Anthony J. Shinkfield, Evaluation theory, models, and 
applications (California: Jossey-Bass Publishers, 2007), 134. 
 

กำรประเมินตำมโมเดลของสตัฟเฟิลบีมนั้น สำมำรถสรุปกำรประเมินเป็น 3 ขั้นตอน คือ 
1. ก ำหนด หรือระบุและบ่งช้ีข้อมูลที่ต้องกำร 
2. จัดเก็บรวมรวมข้อมูล 
3. วิเครำะห์และจัดสำรสนเทศ เพื่อน ำเสนอฝ่ำยบริหำร 
ประเภทของการประเมิน 
สตัฟเฟิลบีมและคณะ ไดแ้บ่งกำรประเมินออกเป็น 4 ประเภท คือ 
1. กำรประเมินบริบทหรือสภำวะแวดล้อม (Context Evaluation : C) เป็นกำรประเมิน 

ก่อนที่จะลงมือด ำเนินกำรโครงกำรใด ๆ มีจุดมุ่งหมำยเพื่อก ำหนดหลักกำรและเหตุผล รวมทั้ง 
เพื่อพิจำรณำควำมจ ำเป็นที่จะต้องจัดท ำโครงกำรดังกล่ำว กำรช้ีประเด็นปัญหำ ตลอดจนกำรพิจำรณำ
ควำมเหมำะสมของเป้ำหมำยโครงกำร 

2. กำรประเมินตัวป้อนเข้ำ (Input Evaluation : I) เป็นกำรประเมินเพื่อพิจำรณำถึง 
ควำมเหมำะสม ควำมเพียงพอของทรัพยำกรที่จะใช้ในกำรด ำเนินโครงกำร ตลอดจนเทคโนโลยีและ 
แผนของกำรด ำเนินงำน 

3. กำรประเมินกระบวนกำร (Process Evaluation : P) ส่วนนี้เป็นกำรประเมินเพื่อหำ 
ข้อบกพร่องของกำรด ำเนินกำรโครงกำร เพื่อท ำกำรแก้ไขให้สอดคล้องกับข้อบกพร่องนั้น ๆ หำข้อมูล
ประกอบกำรตัดสินใจที่จะสั่งกำรเพื่อกำรพัฒนำงำนต่ำง ๆ และบันทึกภำวะของเหตุกำรณ์ต่ำง ๆ  
ที่เกิดขึ้นไว้เป็นหลักฐำน 

4. กำรประเมินผลผลิตที่ เกิดขึ้น (Product Evaluation : P) เป็นกำรประเมินเพื่อ 
เปรียบเทียบผลที่เกิดขึ้นจำกกำรท ำโครงกำรกับเป้ำหมำยหรือวัตถุประสงค์ของโครงกำรที่ก ำหนดไว้
แต่ต้น รวมทั้งกำรพิจำรณำในประเด็นของกำรยุบ เลิก ขยำย หรือปรับเปลี่ยนโครงกำร กำรจัดประเภท 
ของกำรประเมินดังกล่ำว แสดงถึงกำรประเมินที่พยำยำมให้ครอบคลุมกระบวนกำรท ำงำนในทุก ๆ ขั้นตอน  

กำรด ำเนินกิจกรรม 

ของโครงกำร 

กำรประเมิน กำรตัดสินใจสั่งกำร 
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ตำมแนวคิดที่รู้จักกันดีในนำมว่ำ “CIPP” สิ่งที่ควบคู่กับกำรประเมินทั้ง 4 ประเภทข้ำงต้น ได้แก่  
กำรตัดสินใจเพื่อด ำเนินกำรใด ๆ ซึ่งสำมำรถแบ่งออกได้อีก 4 ประเภทเช่นกัน คือ 

4.1 กำรตัดสินใจเพื่อกำรวำงแผน เป็นกำรตัดสินใจที่อำศัยกำรประเมินสภำพแวดล้อม 
มีบทบำทส ำคัญคือ ก ำหนดวัตถุประสงค์ของโครงกำรให้สอดคล้องกับแผนในกำรด ำเนินงำน 

4.2 กำรตัดสินใจเพื่อก ำหนดโครงสร้ำงของโครงกำร เป็นกำรตัดสินใจที่อำศัยกำร 
ประเมินตัวป้อน มีบทบำทส ำคัญคือ กำรก ำหนดโครงสร้ำงของแผนงำนและขั้นตอนกำรท ำงำนต่ำง ๆ 
ของโครงกำร 

4.3 กำรตัดสินใจเพื่อน ำโครงกำรไปปฏิบัติ เป็นกำรตัดสินใจที่อำศัยกำรประเมิน 
กระบวนกำร มีบทบำทส ำคัญคือ ควบคุมกำรท ำงำนให้เป็นไปตำมแผนที่ก ำหนด และเพื่อปรับปรุง
แก้ไขแนวทำงกำรท ำงำนให้ได้ผลดีที่สุด 

4.4 กำรตัดสินใจเพื่อกำรทบทวนโครงกำรเป็นกำรตัดสินใจที่อำศัยผลจำกกำรประเมิน 
ที่เกิดขึ้น มีบทบำทหลักคือ กำรตัดสินใจเกี่ยวกับกำรยุติ ล้มเลิก หรือขยำยโครงกำรในช่วงเวลำต่อไป 
แนวคิดและเป้ำหมำยของกำรประเมินตำมที่สตัฟเฟิลบีมได้เสนอมำแล้วนั้น ก็เพื่อประโยชน์ต่อกำร 
ตัดสินใจกำรด ำเนินโครงกำรแต่ละประเภทจะเห็นได้ชัดว่ำ กำรประเมินแต่ละประเภทดังกล่ำวจะต้อง
เอื้ออ ำนวยต่อกำรน ำไปตัดสินใจ ดังรูปแบบควำมสัมพันธ์ต่อไป 
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ภำพที่ 3 ควำมสัมพันธ์ของกำรตัดสินใจและประเภทของกำรประเมิน ตำมโมเดลของสตัฟเฟิลบีม 
ที่ ม ำ : Daniel L. Stufflebean, & Anthony J. Shinkfield, Evaluation theory, models, and 
applications (California: Jossey-Bass Publishers, 1989). 

 
แนวคิดและรูปแบบกำรประเมินของสตีฟเฟิลบีม (Stufflebeam) นับว่ำเป็นต้นแบบของ 

กำรประเมินอย่ำงมีระบบ ต่อเนื่องและมีกำรปรับปรุงตัดสินผลทุกขั้นตอนเป็นกระบวนกำรประเมิน 
ที่มีประสิทธิภำพตัดสินใจ16 

แนวคิดและรูปแบบการประเมินของของไทเลอร์ (Tyer’s Rationale and Model  
of Evaluation) 

แนวคิดกำรประเมินของไทเลอร์ (Tyer) จัดเป็นแนวคิดของกำรประเมินในระดับชั้นเรียน  
โดยไทเลอร์มีควำมเห็นว่ำ กำรประเมินผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียน จะมีส่วนช่วยอย่ำงมำกใน 
กำรพัฒนำกระบวนกำรเรียนกำรสอน ไทเลอร์ ได้เริ่มต้นน ำเสนอแนวควำมคิดทำงกำรประเมินโดยยึด
กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเป็นหลักกล่ำวคือไทเลอร์ได้นิยำมว่ำ กระบวนกำรจัดกำรเรียน 
กำรสอนเป็นกระบวนกำรที่มุ่งจัดขึ้นเพื่อก่อให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่พึงปรำรถนำในตัวของ 
                                                            

16Daniel L. Stufflebeam, & Anthony J. Shinkfield, Evaluation theory, models,  
and applications (California: Jossey-Bass Publishers, 2007), 134.  

กำรประเมินกระบวนกำร 
(Process Evaluation) 

กำรประเมินผลผลิต 
(Product Evaluation) 

กำรตัดสินใจเพื่อน ำโครงกำรไปปฏิบัติ 
(Implementing Decisions) 

กำรตัดสินใจเพื่อก ำหนดโครงสร้ำง 
(Structuring Decisions) 

ประเภทการประเมิน ประเภทการตัดสินใจ 

กำรประเมินสภำวะแวดล้อม 
(Context Evaluation) 

กำรประเมินปัจจัยเบื้องต้น/ตัวป้อน 
(Input Evaluation) 

กำรตัดสินใจเพื่อกำรวำงแผน 
(Planning Decisions) 

กำรตัดสินใจเพื่อก ำหนดโครงสร้ำง 
ของโครงกำรไปปฏิบัติ 

(Implementing Decisions) 
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ผู้เรียน ด้วยเหตุนี้จุดเน้นของกำรเรียนกำรสอน จึงขึ้นอยู่กับกำรที่ผู้เรียนจะต้องมีกำรเปลี่ยนแปลง  
พฤติกรรมหลังกำรเรียนกำรสอน ดังนั้น เพื่อให้กำรสอนเกิดกำรเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรม 
ในตัวผู้เรียนตำมที่มุ่งหวังกระบวนกำรดังกล่ำวควรมีขั้นตอนในกำรด ำเนินกำรงำนดังนี้ 

ขั้นที่ 1 ต้องมีกำรระบุหรือก ำหนดวัตถุประสงค์ให้ชัดเจนลงไปว่ำเมื่อสิ้นสุดกำรจัดกำร 
เรียนกำรสอนแล้ว ผู้เรียนควรเกิดพฤติกรรมใด หรือสำมำรถกระท ำสิ่งใดได้บ้ำง ลักษณะของ
วัตถุประสงค์ที่ชัดเจนดังกล่ำวนี้ ควรมีจุดเน้นอยู่ที่กำรก ำหนดพฤติกรรมซึ่งสังเกตเห็นได้โดยชัดเจน  
หรือที่เรียกว่ำวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

ขั้นที่ 2 ต้องระบุต่อไปว่ำ จำกวัตถุประสงค์ที่ก ำหนดไว้ดังกล่ำวนั้นมีเนื้อหำใดบ้ำงที่ผู้เรียน
จะต้องเรียนรู้ หรือมีสำระใดบ้ำงที่เมื่อผู้เรียนเกิดกำรเรียนรู้แล้วจะก่อให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลง  
พฤติกรรมไปตำมวัตถุประสงค์ไว้ในขั้นตอนที่ 1 

ขั้นที่ 3 หำรูปแบบและวิธีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เหมำะสมกับเนื้อหำซึ่งผู้เรียนจะต้อง 
เรียนรู้ตำมที่ระบุไว้ในขั้นตอนที่ 2 

ขั้นตอนที่ 4 หำมำตรกำรในกำรตรวจสอบหลังจำกสิ้นสุดกำรจัดกำรเรียนกำรสอนว่ำ 
ผู้เรียนได้เกิดกำรเรียนรู้และบรรลุตำมวัตถุประสงค์ตำมที่ก ำหนดไว้ในข้อใดบ้ำงและมีวัตถุประสงค์  
ข้อใดบ้ำงที่ผู้เรียนยังไม่เกดิกำรเรียนรู ้

แนวคิดดังกล่ำวนี้เป็นแนวคิดในช่วงต้น  ๆ ของไทเลอร์ ต่อมำไทเลอร์ได้สร้ำงวงจรของ 
วัตถุประสงค์ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและกำรประเมินผลขึ้น ซึ่งเขียนเป็นโมเดลพื้นฐำนได้ดังนี้ 

จำกโมเดลดังกล่ำว จะเห็นว่ำ หัวลูกศรจะชี้ไปยังทั้งสองทิศทำงของทุกองค์ประกอบ  
มีควำมหมำยว่ำ ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนนั้น ตำมทัศนะของไทเลอร์ องค์ประกอบทั้ง 3 คือ  
(1) วัตถุประสงค์ (2) กำรจัดกำรเรียนกำรสอน (3) กำรประเมินผลผู้เรียน จะต้องด ำเนินกำรให้  
ประสำนสัมพันธ์กันไปเสมอ 
 

 

ภำพที่ 4 วงจรกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและกำรประเมินผล 
ที่มำ : R. W. Tyler, ed. Educational evaluation: new roles, new means (Chicago: 
University of Chicago Press, 1969).  

กำรประเมินผลผู้เรียน 

วัตถุประสงค์ 

กำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
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โดยสรุป กำรประเมินในควำมเห็นของไทเลอร์ หมำยถึง กำรเปรียบเทียบสิ่งที่ผู้เรียน 
สำมำรถกระท ำได้จริงหลังจำกที่ได้จัดกำรเรียนกำรสอนแล้ว กับวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม ซึ่งได้  
ก ำหนดไว้ก่อนที่จะจัดกำรเรียนกำรสอนนั้น  ๆ จำกแนวคิดพื้นฐำนด้ำนหลักกำร และทฤษฎีที่เกี่ยวกับ
กำรประเมินกำรเรียนกำรสอนดังกล่ำว ไทเลอร์จึงได้เสนอโมเดลกำรประเมินขึ้นเรียกว่ำ Tyler s Goal  
Attainment Model ซึ่งเป็นโมเดลที่ยึดจุดมุ่งหมำยเป็นหลักในกำรประเมินควำมส ำเร็จของโครงกำร 
โดยกำรตรวจสอบผลผลิตของโครงกำรว่ำ ได้เป็นไปตรงตำมจุดมุ่งหมำยที่ตั้งไว้หรือไม่17 

แนวคิดและรูปแบบการประเมินของครอนบาค (Cronbach s Concept and Model) 
ครอนบำคได้เขียนบทควำมชื่อ Course Improvement Through Evaluation โดยได้ 

นิยำมกำรประเมินของตนไว้ว่ำ “กำรประเมิน” เป็นกำรรวบรวมข้อมูลและกำรใช้สำรสนเทศเพื่อ 
กำรตัดสินใจเกี่ยวกับกำรจัดกำรโปรแกรมทำงกำรศึกษำ ครอนบำคได้แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ 

1. กำรตัดสินใจเพ่ือกำรปรับปรุงรำยวิชำ 
2. กำรตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับตัวนักเรียนเป็นรำยบุคคล 
3. กำรจัดกำรบริหำรในโรงเรียน 
วิธีการประเมิน 
ครอนบำคมีควำมเห็นว่ำ กำรประเมินนั้นไม่ควรกระท ำโดยใช้แต่แบบทดสอบเพียง 

ประกำรเดียว แต่ควรมีมำตรกำรอื่นประกอบด้วย โดยครอนบำคได้เสนอแนวทำงกำรประเมินเพิ่มเติม
ไว้อีก 4 แนวทำง 

1. กำรศึกษำกระบวนกำร (Process Studies) ได้แก่ กำรศึกษำสภำวะต่ำง ๆ ที่เกิดขึ้น 
ในชั้นเรียน เช่น กำรที่นักเรียนท ำแบบฝึกหัดไม่ถูกต้อง กำรสังเกตกำรณ์ใช้สื่อ กำรซักถำมนักเรียน
ขณะด ำเนินกำรสอนหรือขณะให้ท ำกิจกรรมต่ำง ๆ สภำวกำรณ์เหล่ำนี้ สำมำรถจะน ำมำเป็นข้อมูล 
ที่ใช้เพื่อกำรพัฒนำและปรับปรุงรำยวิชำได้เปน็อย่ำงดี 

2. กำรจัดศักยภำพของผู้เรียน (Proficiency Measurement) ครอนบำคได้ให้ควำมส ำคัญ 
ต่อคะแนนรำยข้อมำกกว่ำคะแนนจำกแบบทดสอบทั้งฉบับ โดยให้ทัศนะว่ำ คะแนนแต่ละข้อสำมำรถ
ชี้ให้ถึงสิ่งที่ผู้เรียนได้เรียนรู้แล้วและสิ่งที่ควรพัฒนำต่อไป ด้วยเหตุผลนี้ ครอนบำคจึงให้ควำมส ำคัญต่อ 
กำรสอบเพื่อวัดสมรรถภำพของผู้เรียนระหว่ำงกำรเรียนกำรสอนว่ำ มีควำมส ำคัญมำกกว่ำกำรสอบ
ประจ ำปลำยภำคเรียนหรือกำรสอบปลำยป ี

                                                            
17 R. W. Tyler, ed. Educational evaluation: new roles, new means (Chicago: 

University of Chicago Press, 1969). 
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3. กำรวัดทัศนคติ (Attitude Measurement) ครอนบำคให้ทัศนะว่ำ กำรวัดทัศนคติเป็น 
ผลที่เกิดจำกกำรจัดกำรเรียนกำรสอนส่วนหนึ่งซึ่งมีควำมส ำคัญเช่นกัน กำรวัดทัศนคติท ำได้หลำยวิธี
เช่น กำรสัมภำษณ์กำรตอบแบบสอบถำมและอื่น ๆ 

4. กำรติดตำมผล (Follow-up Studies)  เป็นกำรติดตำมผลกำรท ำงำนหรือภำวะ 
กำรเลือกศึกษำต่อในสำขำวิชำต่ำง ๆ รวมทั้งกำรให้บุคคลที่เรียนในระดับขั้นพื้นฐำนที่ผ่ำนมำแล้ว  
ได้ประเมินถึงข้อดีและข้อจ ำกัดของวิชำต่ำง ๆ ว่ำควรมีกำรปรับปรุงเพิ่มเติมอย่ำงไร เพื่อช่วยในกำร
พัฒนำหรือปรับปรุงรำยวิชำเหล่ำน้ันต่อไป 

เมื่อสรุปแนวคิดของครอนบำคข้ำงต้นแล้ว จะเห็นว่ำ ครอนบำคนั้นมีควำมเชื่อว่ำกำร 
ประเมินที่เหมำะสมนั้นต้องพิจำรณำหลำย ๆ ด้ำนดังกล่ำวมำแล้วทั้ง 4 ประกำร ครอนบำคจึงได้เสนอ
โมเดลกำรประเมินที่เรียกว่ำ “Cronbach s Goal Side Effect Attainment Model” เพื่อน ำมำใช้ 
ส ำหรับกำรประเมินโครงกำรด้ำนกำรเรียนกำรสอน โดยเน้นว่ำ กำรประเมินโครงกำรด้ำนกำรเรียน  
กำรสอนนั้น ไม่ควรประเมินเฉพำะแต่จุดมุ่งหมำยที่ตั้งไว้เท่ำนั้น แต่ควรประเมินหรือตรวจสอบ 
ผลข้ำงเคียงของโครงกำรด้วย18 

แนวคิดและรูปแบบการประเมินของสคริฟเวน (Scriven s Evaluation Ldeologies  
and Model) 

บทควำมชื่อ “The Methodologies and model” ของสคริฟเวนออกมำเผยแพร่  
ในบทดังกล่ำว สคริฟเวนได้นิยำมกำรประเมินไว้ว่ำ “กำรประเมิน” เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ 
กำรรวบรวมข้อมูล กำรตัดสินใจเลือกใช้เครื่องมือเพื่อเก็บข้อมูลและกำรก ำหนดเกณฑ์ประกอบ  
ในกำรประเมินเป้ำหมำยส ำคัญของกำรประเมิน เป้ำหมำยส ำคัญของกำรประเมิน ก็คือ กำรตัดสิน 
คุณค่ำให้กับกิจกรรมใด ๆ ที่ต้องกำรจะประเมิน 

สคริฟเวนได้จ ำแนกประเภทและบทบำทของกำรประเมินออกเป็น 2 ลักษณะ คือ 
1. กำรประเมินระหว่ำงกำรด ำเนินกำร (Formative Evaluation) เป็นบทบำทของ 

กำรประเมินงำน กิจกรรม หรือโครงกำร ที่บ่งช้ีถึงข้อดีและข้อจ ำกัดที่เกิดขึ้นในระหว่ำงกำรด ำเนินงำน  
ผลจำกกำรประเมินดังกล่ำว สำมำรถน ำไปใช้เพื่อกำรพัฒนำงำนให้ดีขึ้น จึงอำจเรียกกำรประเมิน  
ประเภทนี้ว่ำเป็นกำรประเมินเพื่อกำรปรับปรุง 

2. กำรประเมินผลงำน (Summative Evaluation) เป็นบทบำทของกำรประเมินเมื่อ 
กิจกรรม สิ้นสุดลง เพื่อเป็นตัวบ่งชี้ถึงคุณค่ำควำมส ำเร็จของกิจกรรมนั้น ๆ รวมทั้งน ำเอำควำมส ำเร็จ
หรือแนวทำงที่ดีไปใช้กับงำนหรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่มีลักษะคล้ำยคลึงกันในโอกำสต่อไปได้ จึงอำจเรียก 
กำรประเมินประเภทนี้ว่ำ เป็นกำรประเมินสรุปรวม 

                                                            
18L. J, Cronbach, Essentiais of Psyhological Testing, 4th ed. (New York: Harper  

& Row, 1894). 
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นอกจำกนี้ สคริฟเวนยังได้เสนอสิ่งที่ต้องประเมินออกเป็นส่วนส ำคัญอีก 2 ส่วน คือ 
1. กำรประเมินเกณฑ์ภำยใน (Intrinsic Evaluation) เป็นกำรประเมินในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

กับคุณภำพของเครื่องมือใด ๆ ที่ใช้ในกำรเก็บข้อมูลรวมทั้งคุณภำพลักษณะต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ 
กำรด ำเนินโครงกำร เช่น เป้ำหมำย โครงสร้ำง วิธีกำร ตลอดจนทัศนคติของบุคลำกรที่รับผิดชอบ 
ในกำรด ำเนินโครงกำร ควำมเช่ือจำกสำธำรณชนและข้อมูลอื่น ๆ ในอดีตที่เกี่ยวข้องกับโครงกำรนั้น ๆ  
กำรประเมินในส่วนนี้ถือว่ำมีควำมส ำคัญมำกข้อที่น่ำสังเกตก็คือ กำรประเมินเกณฑ์ภำยในจะไม่สนใจ
ถึงผลิตผลหรือผลกระทบที่มีต่อผู้รับบริกำรของโครงกำร 

2. กำรประเมินควำมคุ้มค่ำ (Payoff Evaluation) เป็นกำรประเมินในส่วนที่ไม่เกี่ยวข้อง 
กับคุณภำพของโครงกำร ทฤษฎี หรือสิ่งอื่น ๆ ของโครงกำร แต่เป็นกำรประเมินในส่วนซึ่งเป็นผลดี 
ต่อผู้รับบริกำรกำรด ำเนินโครงกำร เช่น ผลที่ ได้จำกคะแนนสอบ หรือผลกำรปฏิบัติงำนของ 
ผู้รับบริกำรจำกกำรด ำเนินโครงกำร หรือผลกระทบต่อด้ำนสุขภำพอนำมัยของผู้รับบริกำร  
กำรประเมินควำมคุ้มค่ำได้ให้ควำมสนใจเกี่ยวกับผลของโครงกำรที่ให้แก่ผู้รับบริกำร จึงจัดว่ำเป็น  
กำรตัดสินคุณค่ำของโครงกำรโดยอิงเกณฑ์ภำยนอก (Extrinsic criteria) 

สคริฟเวนกล่ำวถึงกำรประเมินทั้งสองส่วนว่ำ ควรให้ควำมส ำคัญต่อกำรประเมินเกณฑ์ 
ภำยใน แต่ขณะเดียวกัน นักประเมินก็จะต้องตรวจสอบผลผลิตในเชิงสัมพันธ์ของตัวแปรระหว่ำง
กระบวนกำรกับผลผลิตอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นด้วย แนวคิดทำงกำรประเมินของสคริฟเวนในระยะต่อมำ คือ  
ในช่วงปี ค.ศ.1970–1971 ได้พัฒนำไปจำกแนวคิดเดิมของกำรประเมินที่ยึดวัตถุประสงค์แต่เพียง
อย่ำงเดียว มำเป็นกำรประเมินที่มุ่งเน้นถึงผลผลิตต่ำง ๆ ที่เกิดขึ้นจำกกำรท ำกิจกรรมหรือโครงกำร 
ใด ๆ ในทุก ๆด้ำน โดยให้ควำมสนใจต่อผลผลิตต่ำง ๆ ที่เกิดขึ้น ทั้งที่เป็นผลโดยตรงจำกโครงกำร 
และผลกระทบหรือผลพลอยได้ ท ำให้มีกำรแบ่งประเภทของกำรประเมินตำมแนวคิดของสคริฟเวน 
ออกได้เป็น 2 ลักษณะใหญ่ ๆ คือ (1) กำรประเมินที่ยึดถือวัตถุประสงค์เป็นหลัก (Goal-Based 
Evaluation) แนวคิดแรก ๆ ของสคริฟเวนที่กล่ำวมำแล้วและ (2) กำรประเมินที่ไม่ยึดถือวัตถุประสงค์ 
เป็นหลัก (Goal Free Evaluation) 

แนวคิดและรูปแบบกำรประเมินของสคริฟเวน (Scriven in Pophan) นั้น เป็นกำรประเมิน 
ที่ไม่ยึดถือวัตถุประสงค์เป็นหลักควำมหมำยว่ำ ผลที่เกิดขึ้นจำกกำรท ำโครงกำร เป็นเพียงส่วนหนึ่งของ
ผลอื่น ๆ ที่อำจเกิดขึ้นด้วย แนวคิดดังกล่ำวนี้ได้รับค ำวิจำรณ์ทั้งในทำงสนับสนุนและไม่สนับสนุน  
ในทำงสนับสนุนมีควำมเห็นว่ำ แนวคิดกำรประเมินในลักษณะนี้ ท ำให้นักประเมินมองผลงำนในทัศนะ
ที่กว้ำง สำมำรถทรำบทุกผลทุก ๆ ส่วนที่เกิดขึ้นจำกกำรท ำโครงกำร ซึ่งจะส่งผลดีในกำรท ำงำนหรือ 
ในกำรวำงแผน ส่วนในทำงที่ไม่สนับสนุนนั้น จะมีจุดโต้แย้งหนักไปในด้ำนวิธีกำรคือ มีควำมเห็นว่ำ  
ในทำงปฏิบัติคงยำกที่จะติดตำมผลกำรประเมิน ที่เกิดขึ้นให้ครบทั้ งหมดได้ นอกจำกนั้น มำตรกำร 
และเครื่องมือที่ใช้ในกำรประเมินให้ครอบคลุมผลทุกด้ำนที่เกิดขึ้น ก็ย่อมยำกที่จะก ำหนดหรือระบุ
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แนวทำงที่ชัดเจนในกำรประเมินให้บรรลุหลักกำรดังกล่ำวได้ ในแนวคิดที่สนับสนุน ได้มีกำรน ำวิธีกำร 
ประเมินที่ไม่ยึดถือวัตถุประสงค์เป็นหลักไปประยุกต์ใช้กับวิธีวิจัยเชิงคุณภำพ และวิธีกำรประเมิน
โครงกำรประเภทให้บริกำรสังคมได้เป็นจ ำนวนมำกซึ่งมักจะเป็นโครงกำรที่เกี่ยวข้องกับชุมชน มีควำม 
ซับซ้อนในกำรด ำเนินโครงกำร มีองค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อโครงกำรสรุปได้ว่ำกำรประเมินที่ไม่ยึด
วัตถุประสงค์เป็นหลัก มิได้หมำยควำมว่ำ กำรประเมินจะไม่มีวัตถุประสงค์ แต่กำรประเมินนั้น  
นอกจำกพิจำรณำวัตถุประสงค์แล้ว ยังต้องมีกำรคัดเลือกข้อมูลข่ำวสำรที่จ ำเป็นอื่น ๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับ
โครงกำร โดยอำศัยพื้นฐำนของกำรตัดสินคุณค่ำอย่ำงมีคุณธรรม รวมทั้งมีกำรเปรียบเทียบกับ  
เกณฑ์มำตรฐำนที่ก ำหนดไว้ด้วย โดยนักประเมินต้องมีอิสระในกำรเลือกเกณฑ์มำตรฐำนเอง ดังนั้น  
มโนทัศน์กำรประเมินที่ไม่ยึดถือวัตถุประสงค์เป็นหลัก จึงจ ำเป็นต้องมีกำรออกแบบกำรประเมิน  
ให้สำมำรถรวบรวมสำรสนเทศ ทั้งผลผลิตโดยตรงและผลกระทบอื่น  ๆ ที่เกิดขึ้นจำกกำรด ำเนิน 
โครงกำรทั้งหมดที่มีคุณค่ำต่อกำรตัดสินโครงกำรนั้น ๆ19 

แนวคิดและรูปแบบการประเมินของสเตก (Strake s Concept and Model of 
Evaluation)  

กำรประเมินในทัศนะของสเต็ก (Stake) เป็นกำรเก็บรวบรวมข้อมูลจำกหลำย ๆ  
แหล่งเพื่อน ำมำจัดให้เป็นระเบียบและมีควำมหมำยในกำรประเมิน โดยสเตกได้สร้ำงแบบจ ำลอง  
ทำงควำมคิดเกี่ยวกับกำรประเมินขึ้นเรียกว่ำ โมเดลเคำน์ทิแนนซ์ (Countenance Model) ดังน้ี20 

1. ทฤษฎีการประเมินผล (evaluation theory) ต่ำงไปจำกทฤษฎีสังคมศำสตร์และ 
ทฤษฎีโครงกำรที่กล่ำวมำ เพรำะทฤษฎีสังคมศำสตร์เป็นควำมรู้ทำงสังคมทั่วไป ส่วนทฤษฎีโครงกำร
เป็นหลักกำรของกำรใช้โครงกำรเพื่อแทรกแซงสังคมและก่อนให้เกิดผลกระทบต่อกำรเปลี่ยนแปลงต่อ 
สังคมอันมีรำกฐำนมำจำกทฤษฎีสังคมศำสตร์ แต่ส ำหรับทฤษฎีกำรประเมินผลเน้นที่วิธีกำรปฏิบัติ 
หรือเป็นหลักเกณฑ์ หรือค ำแนะน ำในกำรปฏิบัติ เพื่อก ำหนดว่ำกำรประเมินผลที่ดีหรือที่เหมำะสมเป็น
อย่ำงไร และควรท ำอย่ำงไร ทฤษฎีกำรประเมินผลเน้นกำรกระท ำควำมเข้ำใจสิ่งที่ประเมิน ตลอดจน  
กำรก ำหนดค่ำนิยมในกำรประเมิน สร้ำงควำมรู้และน ำควำมรู้ ไปใช้ หรือกล่ำวสั้น ๆ ได้ว่ำทฤษฎี 
กำรประเมินผลเป็นควำมรู้ที่ว่ำด้วยตัวแบบหรือแนวทำงในกำรประเมินผล  ชำดิช คุก เลวิตัน  
(Shadis, Cook, and Leviton : cited in Donaldson and Lipsey) อธิบำยว่ำทฤษฎีกำรประเมินผล
พัฒนำมำเป็น 3 ระยะคือ 

                                                            
19Micheal S. Scriven, “Evaluation Ideologies” In Evaluation Model: 

Veiwpoints on Educational and Human Services Evaluation (Hingham, Massachusells: 
Kluwer Niijhoff, 1983). 

20R. E. Stake, Setting. “Standard for Educational Evaluators” Evaluation News 
2 (February 1981): 148-152. 
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ระยะแรก เน้นกำรค้นพบควำมจริง เช่น ทฤษฎีกำรประเมินผลของสคริบเวน (Scriven)  
และแคมป์เบล (Campball) ซึ่งมุ่งสร้ำงองค์ควำมรู้ของกำรทฤษฎีกำรประเมินผลเลียนแบบ
วิทยำศำสตร์เป็นหลัก จึงมีจุดอ่อนที่ไม่สอดคล้องกับควำมเป็นจริงและอำจไม่มีประโยชน์ในทำงปฏิบัติ 
มำกเท่ำที่ควร เช่น ทฤษฎีกำรประเมินผลที่เน้นกำรวิจัยหรือกึ่งกำรทดลอง เป็นต้น 

ระยะที่สอง เน้นที่วิธีกำรประเมินผลเพื่อประโยชน์ของสังคม เช่น ทฤษฎีกำรประเมินผล 
ของฮอร์ลี่ย์ (Wholey) สเตก (Stake) และไวส์ (Weiss) โดยค ำนึงถึงควำมสอดคล้องของสังคม เช่น 
กำรประเมินควำมเป็นไปได้ของกำรประเมินผล เพื่อดึงดูดควำมจริงก่อนกำรประเมิน เป็นต้น 

ระยะที่สำม เน้นที่กำรบูรณำกำรกำรแสวงหำควำมรู้และกำรใช้ประโยชน์จำกกำร 
ประเมินผลเข้ำด้วยกัน เช่น ทฤษฎีกำรประเมินผลของครอนบำค (Cronbach) และรอสซี่ (Rossi)  
ปัจจุบันกำร ประเมินผลนโยบำยสำธำรณะอยู่ในยุคนี้พยำยำมเน้นหลำย ๆ ด้ำนซึ่งพัฒนำมำเป็นเกณฑ์
กำรวัดทฤษฎีกำรประเมินผลที่ดีในปัจจุบัน ได้แก่ (1) ด้ำนควำมรู้ (Knowledge) (2) ด้ำนกำรใช้ 
ประโยชน์ (use) (3) ด้ำนกำรตัดสินคุณค่ำ (valuing) (4) ด้ำนกำรปฏิบัติ (practical) (5) ด้ำนกำรเป็น 
โครงกำรทำงสังคม (social program)  

กำรประเมินผลส่วนใหญ่ในอดีตกระท ำตำมหลักปฏิบัติที่แต่ละคนยึดถือ ซึ่งส่วนใหญ่ 
เป็นหลักวิจัยทำงสังคมศำสตร์ โดยไม่ค่อยสนใจกำรทฤษฎีกำรประเมินผล แต่กระนั้นนักประเมินผล 
ก็ควรสนใจ  

ทฤษฎีกำรประเมินผล เพรำะเป็นแกนกลำงของควำมรู้ในวิชำชีพประเมินผล ทฤษฎี 
กำรประเมินผลมีบทบำทด้ำนบวก 5 ประกำร ดังนี ้

1) ทฤษฎีกำรประเมินผลช่วยให้เกิดกำรสื่อสำรระหว่ำงนักประเมินผลทั่วโลกท ำให้  
ผู้ปฏิบัติเข้ำใจและเกิดกำรแลกเปลี่ยนควำมคิดและกำรปฏิบัติที่เป็นเลิศในกำรประเมินผล รวมทั้ง 
ใช้เป็นเหตุผลส ำหรับแนะน ำด้ำนระเบียบวิธีและกำรปฏิบัติในกำรประเมินผล 

2) ทฤษฎีกำรประเมินผลเป็นสื่อกลำงระหว่ำงนักประเมินผลกับผู้รับบริกำร เพรำะ 
ปัจจุบันทฤษฎีกำรประเมินผลเป็นแนวทำงและวิธีกำรที่เป็นที่ยอมรับกันทั่วไป  จึงท ำให้ผู้ให้เงิน
สนับสนุนและผู้ใช้ผลกำรวิจัยเข้ำใจ และสำมำรถแจ้งควำมต้องกำรและควำมสนใจแก่นักประเมินผล  
ได้ นักประเมินผลสำมำรถเลือกแนวทำงและวิธีกำรที่เหมำะสมกับผู้ให้เงินสนับสนุนและผู้ใช้ประโยชน ์
แต่ละรำย 

3) ทฤษฎีกำรประเมินผลช่วยผู้รับบริกำรหรือผู้มีส่วนได้เสียปรับปรุงกำรท ำงำน เช่น  
นักประเมินผลช่วยผู้ที่มีส่วนได้เสียตัดสินใจเกี่ยวกับกำรบริกำร ก ำหนดนโยบำยและทิศทำงของ  
องค์กำร สร้ำงควำมรู้และทักษะ พัฒนำควำมคิดในกำรปรับปรุง ช่วยให้กำรปรับปรุงคุณภำพอย่ำง  
ต่อเนื่องและ ท ำให้เกิดกำรเรียนรู้เกี่ยวกับองค์กำร เช่น ผู้ลงทุน อำสำสมัครช่วยงำน เจ้ำหน้ำที่และ
ผู้ให้เงิน สนับสนุน อย่ำงไรก็ตำม ทฤษฎีกำรประเมินผลก็มีข้อจ ำกัด เช่นกัน ข้อจ ำกัดที่ส ำคัญ คือ  
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กำรประเมินผลต้องเหมำะสมกับโครงกำรและระยะเวลำ ดังนั้นกำรประเมินผลและผู้มีส่วนได้เสียต้อง
คำดกำรณ์และวำงแผนให้สอดคล้องกับควำมเป็นจริง 

4) ทฤษฎีกำรประเมินผลช่วยให้เข้ำใจกำรวิจำรณ์และตอบโต้กำรวิจำรณ์ได้ดีขึ้นเพรำะ
หำกกำรวิจำรณ์ใช้ทฤษฎีต่ำงไปจำกผู้ถูกวิจำรณ์ ก็ย่อมไม่เป็นกำรยุติธรรมต่อผู้ถูกวิจำรณ์ 

5) ทฤษฎีกำรประเมินผลช่วยให้เลือกใช้ทฤษฎีได้เหมำะสมกับสถำนกำรณ์ เพรำะ 
ทฤษฎี กำรประเมินผลไม่ได้รับประกันว่ำเมื่อน ำไปปฏิบัติจะประสบควำมส ำเร็จ บำงทฤษฎีอำจไม่ 
ได้ผลหรือ เป็นอันตรำย แต่ทฤษฎีทุก ๆ ทฤษฎีย่อมเหมำะสมกับสถำนกำรณ์หนึ่งมำกกว่ำสถำนกำรณ์
อื่น กำรเข้ำใจข้อจ ำกัดและบทบำทของแต่ละทฤษฎีจึงเป็นประโยชน์อย่ำงมำกต่อกำรปฏิบัติ ดังนั้น  
กรอบแนวคิดหรือตัวแบบที่เป็นหลักกำรและมำตรฐำนในกำรปฏิบัติจึงเป็นสิ่งที่มีควำมส ำคัญต่อ  
กำรประเมินผล 

2. การพัฒนาทฤษฎีการประเมินผลในปัจจุบัน “กำรประเมินผลที่อำศัยทฤษฎีหรือ 
มุ่งเน้นทฤษฎี "(theory-based or theory-driven evaluation) หรือบำงครั้งเรียกว่ำ "ทฤษฎี” 
กำรประเมินผลที่มุ่งเน้นโครงกำร" ( program theory-driven approach) เพรำะได้บูรณำกำร  
ทฤษฎี 3 ส่วนเข้ำด้วยกัน ได้แก่ ทฤษฎีสังคมศำสตร์ ทฤษฎีโครงกำร และทฤษฎีกำรประเมินผล  
ส่วน ทฤษฎีโครงกำรท ำให้ควำมคิดเกี่ยวกับโครงกำร รวมทั้งเป้ำหมำยของกำรเปลี่ยนแปลงของ
โครงกำร ทฤษฎีทั้งสองนี้ต้องอำศัยทฤษฎีและกำรวิจัยทำงสังคมศำสตร์ ช่วยยกระดับกำรประเมินผล 
ให้มีควำมรู้เกี่ยวกับกระบวนกำรแทรกแซงทำงสังคมที่จะท ำให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลง ซึ่งอำจใช้ทฤษฎี
และงำนวิจัยทำงสังคมศำสตร์เป็นแนวทำงประเมินผล ฉะนั้น จึงกล่ำวได้ว่ำ กำรประเมินผลนโยบำย 
ต้องเริ่มต้นด้วยกำรมีควำมรู้เรื่องนโยบำยและโครงกำรที่จะประเมิน รวมทั้งมี ควำมรู้ทำงสังคมศำสตร์
โดยทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นเสียก่อน ต่อจำกนั้นจึงออกแบบและลงมือ ประเมินผล ยกตัวอย่ำง  
กรอบแนวคิดในกำรประเมินผลของศูนย์ควบคุมโรค (Centers for Disease Control) ของ 
สหรัฐอเมริกำ ก ำหนดขั้นตอนกำรประเมินผลเอำไว้ 6 ขั้นตอน ซึ่งครอบคลุมทฤษฎีทั้ง สำมทฤษฎี
ข้ำงต้น คือ (Donaldson and Lipsey) 

1) กำรถึงผู้ที่มีส่วนได้เสียเข้ำมำมีส่วนร่วม (engage stakeholders) ได้แก่ ระบุว่ำใคร  
เกีย่วข้อง ใครได้รับผลกระทบ จุดมุ่งหมำยเริ่มแรกของผู้ใช้งำนวิจัยประเมินผลคืออะไร 

2) กำรพรรณนำโครงกำร(describe the program) ได้แก่ พรรณนำถึงควำมต้องกำร  
กำรผลกระทบที่คำดหวัง กิจกรรม ทรัพยำกร ขั้นตอน บริบท และตัวแบบตรรกะ 

3) กำรมุ่งเน้นกำรออกแบบกำรประเมินผล (focus the evaluation design) ได้แก่ 
กำรก ำหนดเป้ำประสงค์ของกำรประเมินผล ผู้ใช้งำนวิจัยประเมินผล กำรใช้ประโยชน์ ค ำถำม วิธีกำร  
และข้อตกลง 
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4) กำรรวบรวมหลักฐำนที่น่ำเชื่อถือ (gather credible evidence) ได้แก่ ตัวชี้วัด  
แหล่งที่มำ คุณภำพ ปริมำณ กำรส่งข้อมูล 

5) กำรตัดสินใจหำข้อสรุป (justify conclusion) ได้แก่ สร้ำงมำตรฐำน สังเครำะห์  
แปลควำม ใช้ดุลพินิจตัดสิน และให้ค ำแนะน ำ 

6) กำรให้ควำมมั่นใจว่ำจะมีกำรใช้ประโยชน์และแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์จำกกำร 
วิจัย ประเมินผล (ensure use and share lessons learned) ได้แก่ กำรออกแบบกำรใช้ประโยชน์ 
เตรียมกำรน ำเข้ำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ น ำข้อมลูไปใช้ประโยชน์ ติดตำมผล และเผยแพร่ 

แนวคิดเรื่องกำรประเมินผลที่อำศัยทฤษฎีที่เกิดมำไม่นำน เช่น ในปี ค.ศ. 1996 วำรสำร  
“Evaluation Practice" ฉบับประจ ำฤดูใบไม้ผลิถึงฤดูร้อน ได้น ำเอำงำนเก่ำของพิซซ์ กิมบอน  
(Fitz - Gibbon) และมอร์ริส (Morris) จำกหนังสือ “Evaluation Research" ปี ค.ศ. 1975 มำตีพิมพ์ 
ใหม่ และวอร์เทน (Worthen) ได้เขียนประวัติควำมเป็นมำของทฤษฎีกำรประเมินผลเป็นบทน ำ  
เมื่อมองย้อนไปนำนกว่ำนั้นจะพบว่ำ ชัชแมน (Suchman) เคยพูดถึงทฤษฎีกำรประเมินผลเอำไว้  
ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1967 ในหนังสือชื่อ “Evaluation Research” โดยมีสำระส ำคัญว่ำควำมล้มเหลวของ  
กำรประเมินผลมี 2 ประเภท คือ “ควำมล้มเหลวของกำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติ" ( implementation 
failure) และ “ควำมล้มเหลวทำงทฤษฎี” (theory failure) ควำมล้มเหลวของกำรน ำนโยบำยปฏิบัติ 
หมำยถึง ควำมล้มเหลวที่ ไม่สำมำรถน ำกิจกรรมของโครงกำรไปสู่กำรปฏิบัติดังที่ตั้ งใจไว้   
สว่นควำมล้มเหลวทำงทฤษฎี หมำยถึง กำรน ำโครงกำรไปปฏิบัติแล้ว แต่ไม่เกิดผลดังที่ตั้งใจไว ้

ทฤษฎีกำรประเมินผลมีแกนกลำงอยู่ที่ทฤษฎีโครงกำร ต่อมำมีกำรพัฒนำทฤษฎี 
กำรประเมินผลใหม่ ๆ หลำยทฤษฎี เช่น ฮอร์ลี่ย์ (Wholey) เมื่อปี ค.ศ. 1979 ได้พัฒนำทฤษฎี 
กำรประเมิน ควำมเป็นไปได้ของกำรประเมินผล (evaluability assessment) ซึ่งเน้นกำรค้นหำว่ำ 
โครงกำรมี ทฤษฎีรองรับอย่ำงมีเหตุผลหรือไม่ ซึ่งเป็นกำรประเมินก่อนที่จะลงมือท ำประเมินผล  
อย่ำงเป็นทำงกำร หลังจำกนั้น เช่น เชน (chen) และรอสซี่ (Rossi) เมื่อปี ค.ศ. 1980 เสนอว่ำ ทฤษฎี 
กำรประเมินผลควร รวมทฤษฎีสังคมศำสตร์เข้ำไปด้วย ไม่ใช่เพียงแต่มีหลักกำรควำมสัมพันธ์เชิง
สำเหตุและผลชั่วครำว ช่วงปลำยทศวรรษ 1980 กำรประเมินผลที่อำศัยโครงกำร (program based  
evaluation) จึงกลำยเป็นแนวคิดที่ได้รับควำมนิยมทั่วไปในหมู่บ้ำนนักประเมินผล ส่วนแนวคิดเรื่อง
กำรประเมินผลที่อำศัยทฤษฎีก็พบเห็นมำกขึ้น รวมทั้ งมีงำนเขียนเกี่ยวกับตัวแบบตรรกะ  
(Logic model) มีควำมหมำยคล้ำยกันมำกกับทฤษฎีโครงกำร สำเหตุที่ทฤษฎีกำรประเมินผลได้รับ 
ควำมสนใจมำก ก็เนื่องมำจำกกำรประเมินผลที่อำศัยทฤษฎีจะมีควำมแกร่งและตรงประเด็นมำกกว่ำ  
กำรประเมินผลเชิงสุ่ม ซึ่งกระท ำได้โดยไม่มีทฤษฎี (Weiss) 

สรุปได้ว่ำ กำรประเมินผลที่มุ่งเน้นทฤษฎีเป็นทฤษฎีค่อนข้ำงใหม่ เกิดจำกควำมพยำยำม  
สร้ำงควำมรู้จำกกำรปฏิบัติของกำรประเมินผลในระยะ 30 ปี ที่ผ่ำนมำ ถือว่ำ  เป็นทฤษฎี 
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กำรประเมินผลที่ก้ำวหน้ำที่สุดรูปแบบหนึ่ง เนื่องจำกได้อธิบำยถึงแนวทำงกำรบูรณำกำรและ  
สังเครำะห์แนวทำงกำรประเมินผลที่ผ่ำนมำเพื่อพัฒนำแนวทำงที่เหมำะสมตำมสถำนกำรณ์ของ 
กำรประเมินผล โดยเฉพำะกำรรับรู้ว่ำแนวทำงบำงอย่ำงอำจได้ผลภำยใต้สถำนกำรณ์ของ 
กำรประเมินผล หนึ่งแต่ล้มเหลวภำยใต้สถำนกำรณ์อื่น แนวทำงกำรประเมินผลที่มุ่งเน้นทฤษฎีเป็นที่  
นิยมกันมำกที่สุดในยุคปัจจุบัน และเป็นพื้นฐำนที่ปรำกฏอยู่ในต ำรำกำรประเมินผลส่วนใหญ่ 
เป้ำหมำยของกำรประเมินผลที่มุ่งเน้นทฤษฎีก็เพื่อต้องกำรสร้ำงควำมเป็นศำสตร์ (Science)  
ให้กำรประเมินผลเพื่อเป็นพื้นฐำนของแนวคิดทดสอบทฤษฎีซึ่งมีกำรพิสูจน์อย่ำงต่อเนื่อง ทฤษฎีที่ดี  
มีอ ำนำจอธิบำยกว้ำงขวำง น ำไปใช้ประโยชน์อ้ำงอิงได้กับทุกอย่ำ งเนื่องจำกมีพื้นฐำนมำจำก 
กำรปฏิบัติ และเมื่อปฏิบัติแล้วก็ช่วยพิสูจน์ว่ำ ทฤษฎีนั้นมีควำมแกร่งและตรงประเด็น ส่วนทฤษฎี  
ที่ไม่ดีจะน ำทำงผิดและก่อให้เกิดปัญหำร้ำยแรงตำมมำ ตัวอย่ำง ทฤษฎีที่อธิบำยว่ำกำรประเมินผลเป็น
กระบวนกำรที่ทดสอบว่ำผ่ำนวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้โดยเจำะจงประสบผลส ำเร็จหรือไม่นั้น จัดว่ำ  
เป็นทฤษฎีที่น ำทำงผิดมำเป็นเวลำนำน เพรำะท ำให้นักประเมินผลมุ่งไปที่ผลลัพธ์ที่ตั้งใจ ( intended 
outcomes) อย่ำงเดียว ไม่ได้สนใจผลข้ำงเคียง (side effects) หรือบริบทและกระบวนกำรของ 
โครงกำรอีกตัวอย่ำงหนึ่ง คือ กรณีนี้เป็นผลมำจำกกำรก ำหนดเงื่อนไขให้ทุนกำรวิจัยประเมินผลของ  
รัฐบำล แต่ก่อให้เกิดผลเสียหำยต่อ ทฤษฎีกำรประเมินผล เพรำะท ำให้กำรประเมินผลเสียเวลำและ  
ไม่พัฒนำ เพรำะมีจุดอ่อนอยู่ที่เชื่อมั่นในอ ำนำจของวิธีกำรทำงวิทยำศำสตร์ว่ำจะท ำให้เกิดผลลัพธ์ 
ที่ชัดเจนและสำมำรถลดทอนปัญหำทำงกำรเมืองให้เป็นปัญหำทำงเทคนิคได้ รวมทั้งยังมอง  
ควำมส ำคัญที่ผู้น ำระดับบนและใช้เทคนิคทำงสถิติที่ซับซ้อนเกินไป21  

แม้ในระยะเวลำ 30 ปี ที่ผ่ำนมำ นักประเมินผลหลำยคนพยำยำมต่อต้ำนเงื่ อนไข 
กำรประเมินผลที่ก ำหนดใช้วิธีทดลองอย่ำงเคร่งครัด แต่ก็ไม่มีผลต่อเจ้ำหน้ำที่รัฐบำลที่ควบคุมกำรใช้  
จ่ำยงบประมำณมำกนัก รัฐบำลยังต้องใช้จ่ำยเงินจำนวนมำกเพื่อให้วิจัยประเมินผลทดลอง  
กำรประเมินผลโครงกำรเป็นพลวัติและมีกำรเมืองมำก ทฤษฎีกำรประเมินผลที่ดีจะต้องเอำใจใส่ต่อ
กำรเมืองของกำรประเมินผลและกระท ำให้ปัจจัยกำรเมืองเป็นปัจจัยที่สัมพันธ์กับกำรประเมินผล  
ที่มีประสิทธิผลด้วย แต่กระนั้น กำรเห็นไม่ตรงกันของนักประเมินผลดังกล่ำวก็ก่อให้เกิดกำรพัฒนำ  
และทำงกำรวิจัยประเมินผลใหม่ ๆ ขึ้นมำหลำยแนวทำง เช่น กำรประเมินผลแบบสนองตอบ  
(responsive evaluation) ของสเต๊ก (Stake) ปี ค.ศ. 1976 กำรประเมินผลที่เป็นอิสระจำกจุดมุ่งหมำย  

                                                            
21Dahler-Larsen, “Evaluation after disenchantment Five issues shaping 

the role of evaluation in society.” In shaw: Ian F. Green, Jennifer, and Mark, Melvin 
M. Handbook of evaluation: Policies, programs and practices (London: Sage publication, 
2006), 143. 
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(Goal evaluation) ของสกรีเวน (Scriven) ปี ค.ศ. 1973 และกำรประเมินผลแนวทำงธรรมชำติ  
(Naturalistic Approach) ของกูบำ (Guba) ปี ค.ศ. 1978 แนวทำงกำรวิจัยประเมินผลเหล่ำนี้
ย่อมขึ้นอยู่กับประสบกำรณ์ในทำงปฏิบัติของนักประเมินผลแต่ละคนและนี้เองที่เป็นค ำตอบว่ำท ำไม  
ทฤษฎีกำรประเมินผลจึงมีได้หลำยแนวทำง ดังนั้น ทฤษฎีกำรประเมินผลจึงควร เป็นแนวทำงให้  
นักประเมินผลน ำไปพิจำรณำเลือกใช้ให้ เหมำะสมกับเงื่อนไขทำงบริบทของตน22 ส่วนทำงด้ำน
ประโยชน์ของทฤษฎีกำรประเมินผลอำจสรุปได้ 3 ประกำร 

1) ช่วยด้ำนกำรวำงแผน ทฤษฎีช่วยให้นักวำงแผนกำรก่อนลงมือท ำปฏิบัติ เช่น สำมำรถ  
ออกแบบให้ตรงกับทฤษฎีและคำดหวังได้ว่ำโครงกำรจะด ำเนินไปอย่ำงไร ช่วยให้จ ำแนกฐำนคติของ 
ขั้นตอนย่อย ๆ แต่ละขั้นตอนออกจำกกัน สำมำรถตั้งสมมติฐำนก่อนกำรประเมินผลและแสดงให้เห็น 
ว่ำทฤษฎีใดที่เกี่ยวข้องบ้ำง  

2) ช่วยด้ำนกำรวัด เมื่อมีกำรน ำทฤษฎีไปทดสอบหลำยครั้งซ้ ำกัน นักประเมินผลก็สำมำรถ  
พัฒนำกำรวัดผลลัพธ์ที่ตรงประเด็นได้ กำรพัฒนำกำรวัดนี้เป็นกำรประเมินผล นักประเมินผลต้องหำ 
กำรวัดให้ดีขึ้น แต่จะท ำไม่ได้ถ้ำไม่มีทฤษฎีควำมสัมพันธ์ระหว่ำงตัวแปรต่ำง ๆ 

3) ช่วยพัฒนำทฤษฎีโครงกำรให้ดีขึ้น นักประเมินผลในปัจจุบันเชื่อว่ำโครงกำร 
จะก่อให้เกิด กำรเปลี่ยนแปลงและสำมำรถวำงแผนล่วงหน้ำได้ แต่กำรเยี่ยมโยงควำมสัมพันธ์ 
ระหว่ำงโครงกำรกับ  

ผลลัพธ์นั้นต้องอำศัยควำมรู้ต่ำง  ๆ จำกสังคมศำสตร์เพื่อน ำมำก ำหนดโครงกำรและ 
พัฒนำทฤษฎีให้ดี ขึ้น กำรมีทฤษฎีที่ดีขึ้นจะเป็นพื้นฐำนส ำคัญของกำรประเมินผลเพรำะท ำให้  
กำรออกแบบโครงกำรดี 

นอกจำกนั้น นักวิชำกำรยังได้ตั้งข้อสังเกตว่ำทฤษฎีประเมินผลในปัจจุบันมีลักษณะเด่น ๆ  
อยู่ 3 ประกำร คือ 

1) มีควำมหลำกหลำยมำก (very diverse) ทฤษฎีประเมินผลในปัจจุบันมีกระบวนทัศน์ 
และควำมเข้ำใจในทฤษฎีที่หลำกหลำย มิติต่ำง  ๆ กลำยเป็นมิติที่ส ำคัญของทฤษฎีกำรประเมินผล  
เช่น มิติด้ำนค่ำนิยม กำรใช้ประโยชน์ และควำมรู้หรือกระบวนทัศน์ เป็นต้น นักประเมินผลแต่ละคน 
มีจุดยืนทำงทฤษฎีแตกต่ำงกัน ท ำให้มีบทบำท เป้ำหมำย และกำรปฏิบัติแตกต่ำงกัน ด้วยเหตุนี้ 
จึงยำกที่ จะใช้ค ำพูดสื่อควำมหมำยถึงทฤษฎีทั้งหมดได ้

2) มีควำมเจริญเติบโต (growth) อย่ำงต่อเนื่อง ควำมเจริญเติบโตนี้ดูได้จำกจ ำนวน 
วำรสำรและหนังสือต่ำง ๆ เกี่ยวกับกำรประเมินผล ตลอดจนกำรประเมินผลได้กลำยเป็นส่วนหนึ่งของ 

                                                            
22Daniel L. Stufflebeam, & Anthony J. Shinkfield (California: Jossey-Bass 

Publishers, 2007), 59-6. 
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กำรตัดสินใจและระเบียบปฏิบัติขององค์กำรระหว่ำงประเทศ รัฐบำลกลำง ท้องถิ่นและหน่วยงำนที่  
ให้บริกำร เช่น กำรประเมินผลกำรพัฒนำเป็นกระแสทำงวัฒนธรรมที่ประกอบกันเป็นกำรตรวจสอบ 
(audit) กำรตรวจคุณสมบัติ (inspection) และกำรประกันคุณภำพ (Quality insurance) ซึ่งเกิดกำร 
ทดลองขนำดใหญ่ขึ้นทั่วโลก 

3) มีควำมเชื่อมโยงถึงกัน (coherent) ทั้ง ๆ ที่ทฤษฎีประเมินผลในปัจจุบันมีควำม  
หลำยหลำกและเจริญเติบโต แต่ก็ยังสัมพันธ์กันอย่ำงแยกไม่ออก กำรประเมินผลได้ชักจูงคนจ ำนวน  
มำกหันมำสนใจเรื่องเดียวกัน แม้อำจสับสนและเห็นไม่ตรงกัน แต่คนเหล่ ำนั้นก็มำร่วมประชุมเพื่อ 
แสดงจุดยืน ในเรื่องมำตรฐำนกำรประเมินผล นักประเมินผลอ่ำนหนังสือและวำรสำรบำงเล่มด้วยกัน 
มีกำรโต้ตอบข้ำมกระบวนทัศน์ เสนอหัวข้อที่สนใจ และเป็นแนวคิดที่ข้ำมพรมแดนของชำติและ  
วัฒนธรรม แม้นักประเมินผลทุกคนไม่ได้เป็นสมำชิกสมำคมประเมินผล แต่จ ำนวนองค์กำรที่เป็น
สมำชิกของสมำคมประเมินผลก็เพิ่มขึ้นเป็นอันมำกช่วยให้กำรพัฒนำสำขำวิชำและกำรโต้ตอบกัน  
ชัดเจนยิ่งขึ้น กำรมีองค์กำรที่เป็นสมำชิกสมำคมประเมินผลเป็นจ ำนวนมำกเช่นนี้ ย่อมท ำให้ 
กำรประเมินผลอยู่ได้นำนกว่ำกำรพึ่งพำอำศัยตัวบุคคล23 

ทิศทางการพัฒนาทฤษฎีการประเมินผลในอนาคต 
ทฤษฎีกำรประเมินผลมีมุมมองแตกต่ำงกัน แต่นักประเมินผลสนใจปัญหำในทำงปฏิบัติ  

มำกกว่ำ ส ำหรับกรณีของกำรปฏิบัติในอนำคต เมื่อปี ค.ศ. 2003 โดยเนลด์สัน (Donaldson) และ 
สกรีเวน (Scriven) ได้เชิญนักประเมินผล 300 กว่ำคนมำร่วมสัมมนำเสนอบทควำมโดยตั้งค ำถำมว่ำ 
“กำรประเมินผลควรเป็นอย่ำงไรในรอบหนึ่งปีข้ำงหน้ำ” เพื่อให้นักประเมินผลบรรยำยว่ำ  
กำรประเมินผลโครงกำรในศตวรรษที่ 21 ควรเป็นอย่ำงไร ผลปรำกฏว่ำนักประเมินผลส่วนใหญ่  
เน้นควำมส ำคัญของทฤษฎีโครงกำรและได้น ำแนวทำงกำรประเมินผลที่ เน้นทฤษฎีมำ เสนอ  
ยกตัวอย่ำงเช่น สกรีเวน (Scriven) บรรยำยถึงกำรประเมินผลข้ำมสำขำวิชำ (transdisciplinary  
view of evaluation) ซึ่งเกิดจำกกำรท ำควำมเข้ำใจทฤษฎีเป็นขั้นตอน 3 ขั้น คือ เริ่มจำกทฤษฎี 
โครงกำรที่กล่ำวอ้ำงถึงโดยที่ยังไม่ได้พิสูจน์ (the alleged program theory) พัฒนำไปสู่ตรรกะที่ 
แท้จริงของโครงกำร (the real logic of the program) และในที่สุดจะได้ทฤษฎีโครงกำรที่เหมำะสม 
(the optimal program theory) ส่วนเฟตเตอร์แมน (Fetterman) บรรยำยถึงกระบวนกำรเสริมสร้ำง 
พลังอ ำนำจ (empowerment) ในกำรประเมินผลต่อผู้มีส่วนร่วมได้เสียซึ่งจะช่วยสร้ำงทฤษฎีโครงกำร  
ส ำหรับมำร์ก (Mark) เสนอวิสัยทัศน์ว่ำด้วยกำรบูรณำกำรทฤษฎีกำรประเมินผลเป็นกำรประเมินผล 
                                                            

23Carol H. Weiss, “Theory-based evaluation: Past, present, and future,” In 
Rog. Debra, Fournier and Deborah, Fournier, eds. Progress and future directions in 
evaluation: Perspectives on theory, practice, and methods (California: Jossey-Bass 
Publishers, 1997), 51. 
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ที่มุ่งเน้นทฤษฎี (Theory-driven evaluation) ซึ่งจะมีบทบำทเป็นแนวทำงแก่กำรประเมินผล 
ทุกแนวทำง ทั้งนี้ มำร์กเสนอให้ใช้กำรประเมินผลเชิงสัจจะ (realist evaluation) กำรประเมินผล 
ที่มุ่งเน้นกำรใช้ประโยชน์ (utilization-focused evaluation) เป็นกลไกส ำคัญในกำรประเมินผล 
เพรำะเขำเห็นว่ำเป็นกำรประเมินผลที่สอดคล้องกับกำรมุ่งเน้นทฤษฎีมำกที่สุด นอกจำกนี้ยังมีกำร
เสนอแนวทำงใหม่ ๆ เช่น มำร์ก (Mark) ตั้งข้อสังเกตว่ำวิสัยทัศน์ของกำรประเมินผลในอนำคต 
ล้วนแต่ให้ควำมส ำคัญกำรสร้ำงทฤษฎีให้เป็นหนึ่งเดียว ทำงออกเรื่องนี้จึงท ำให้ได้โดยกำรพัฒนำกรอบ
แนวคิดระดับที่สูงขึ้น (higher-order frameworks) ทั้งนี้ เพื่อกำรบูรณำกำรทฤษฎีต่ำง ๆ เข้ำด้วยกัน  
นอกนั้นมำร์กยังเสนอให้ใช้กลยุทธ์ส ำหรับรวมทฤษฎีที่หลำกหลำยเข้ำด้วยกัน แต่เขำก็ยอมรับว่ำ
ส ำหรับทฤษฎีที่มีพื้นฐำนแตกต่ำงกันนั้นไม่สำมำรถบูรณำกำรเข้ำกันได้ ซึ่ งกำรคงควำมแตกต่ำงนี้ไว้ 
จะเป็นประโยชน์ต่อกำรเลือกใช้ในทำงปฏิบัติมำกกว่ำ 

ปัญหำของทฤษฎีกำรประเมินผลมำจำกกำรเกิดทฤษฎีที่มำจำกปรัชญำและประสบกำรณ์  
มำกกว่ำกำรวิจัยเชิงประจักษ์ ทฤษฎีต่ำง ๆ จึงยังไม่ได้น ำไปทดสอบ ดังนั้น กำรสะสมควำมรู้ที่แท้จริง 
จึงยังไม่เกิด ทฤษฎีส่วนใหญ่ยังเป็นเพียงข้อก ำหนดที่ยังไม่ได้พิสูจน์แต่อย่ำงไรก็ตำม กำรพัฒนำทฤษฎี  
ต่อไปสำมำรถน ำไปทดสอบเชิงประจักษ์อย่ำงเป็นระบบได้จำกกำรศึกษำของเบิร์กแมร์ (Birckmayer) 
และไวส์ (Weiss) เมื่อปี ค.ศ. 2000 พบว่ำ ทฤษฎีกำรประเมินผลที่เสนอมำระยะกว่ำทศวรรษที่ผ่ำนมำ 
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับทฤษฎีโครงกำรนั้น ยังไม่มีกำรวิจัยสนับสนุน เพียงแต่มีข้อมูลที่พอระบุไว้ว่ำ  
ทฤษฎีหรือแนวคิดใดไม่ถูกต้องอยู่บ้ำง แต่ถ้ำให้ดีกว่ำนั้นควรมีงำนวิจัยที่พิสูจน์ได้ว่ำโครงกำรใด  
ใช้ทฤษฎีที่ถูกต้อง ซึ่งจะเกิดกำรสังเครำะห์งำนวิจัยและช่วยสร้ำงองค์ควำมรู้ให้แก่นักประเมินผล  
ผู้ก ำหนดนโยบำยและนักสังคมศำสตร์ท ำให้ทรำบว่ำโครงกำรท ำให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงท ำอย่ำงไรบ้ำง  
ซึ่งตรงนี้เป็นเป้ำหมำยของศำสตร์แห่งกำรประเมินผลที่มุ่งเน้นทฤษฎี โดยเริ่มจำกกำรพัฒนำโครงกำร
และกำรประเมินผลบนพื้นฐำนของทฤษฎีและกระท ำอย่ำงเป็นระบบ ในที่สุดจะทรำบว่ำโครงกำร
ก่อให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงตำมทฤษฎีหรือไม่ เมื่อกระท ำเป็นระบบนำน ๆ เข้ำก็ช่วยให้ค้นพบหลักฐำน 
ควำมสัมพันธ์ของกำรเปลี่ยนแปลงที่เกิดในโครงกำรกำรปรับปรุงโครงกำรและทฤษฎีโครงกำรไวส์  
(Weiss) เมื่อปี ค.ศ. 2004 เคยแนะน ำว่ำผลดีจะเกิดขึ้นเมื่อมีกำรสะสมหลักฐำนเชิงประจักษ์ 
จนกระทั่งสำมำรถระบุกลไกกำรเปลี่ยนแปลงได้ชัดเจนและน ำไปใช้กับกำรแก้ปัญหำสังคมในวงกว้ำง  
ดังนั้น เป้ำหมำยของศำสตร์แห่งกำรประเมินผลที่มุ่งเน้นทฤษฎีจึงได้แก่กำรสร้ำงทฤษฎีโครงกำรที่  
ตั้งอยู่บนพื้นฐำนของข้อมูลเชิงประจักษ์เพื่อเพิ่มควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำสังคมให้ดีขึ้น 24  
ส ำหรับทิศทำงที่สองจะจ ำกัดจ ำนวนทฤษฎีซึ่งปรำกฏเป็นฐำนคติอยู่ในแต่ละโครงกำร ท ำให้โครงกำร
                                                            

24 Stewart Donaldson, & Mark W. Lipsey, Roles for theory in contemporary  
evaluation practice: Developing practical knowledge. In Shaw, lan F. Greene,  
Jennifer C. and Mark, Melvin M. eds., Handbook of evaluation: Policies, programs 
and practices (London: Sage Publications, 2006), 70-72. 
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อำศัยทฤษฎีร่วมกันมำกขึ้น ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อกำรก ำหนดปัญหำและควำมส ำเร็จของโครงกำร  
ตัวอย่ำงเช่น ปัจจุบันมีฐำนคติว่ำกำรใช้อ ำนำจชุมชนในกำรวำงแผนโครงกำรจะช่วยปรับปรุงกำรให้  
กำรบริกำรที่ดีขึ้น ท ำให้โครงกำรต่ำง ๆ น ำฐำนคตินี้ไปใช้ เช่นโครงกำรพัฒนำสังคม เศรษฐกิจ และ
กำรศึกษำของชุมชน หรือตัวอย่ำงของทฤษฎีที่เชื่อว่ำหำกสร้ำงควำมมั่นใจและกำรยกย่องให้เกิดกับ  
คนแล้วเขำจะสำมำรถเปลี่ยนพฤติกรรมได้ ซึ่งน ำไปใช้ในโครงกำรแก้ปัญหำเด็กเรียนอ่อน เด็กกระท ำ
ผิด หรือควำมรุนแรงในครอบครัว เป็นต้น กำรวิจัยประเมินผลในอนำคตจะสนใจพัฒนำทฤษฎีมำกขึ้น  
ดังนั้น จึงมีกำรทดสอบโดยอำศัยทฤษฎีจำกกรณีต่ำง ๆ มำกขึ้น ซึ่งอำจกระท ำได้โดยกำรวิเครำะห์ 
อภิมำน (meta-analysis) มำกกว่ำกำรศึกษำกรณีเดียว (single studies) กำรวิเครำะห์อภิมำนเป็น
แนวทำงกำรประเมินผลที่มีควำมส ำคัญมำก กำรประเมินผลในอนำคตจึงไม่ใช่อำศัยทฤษฎีอย่ำงเดียว
แต่ต้องมีส่วนสร้ำงทฤษฎีด้วย 

สรุป นักวิชำกำรส่วนใหญ่ยอมรับกันว่ำกำรประเมินผลยุคปัจจุบันเป็นกำรประเมินผล  
มุ่งเน้นทฤษฎี อันมีควำมหมำยตรงตัวว่ำเป็นกำรประเมินผลที่อำศัยทฤษฎีเป็นแนวทำง ซึ่งมีกรอบ
แนวคิดและกระบวนกำรพิสูจน์ที่ชัดเจน เมื่อพิสูจน์ไปแล้วนำน ๆ เข้ำก็จะได้องค์ควำมรู้และพัฒนำ  
ไปสู่ศำสตร์ของกำรประเมินผลและโครงกำร กำรประเมินผลในปัจจุบันจึงนิยมเรียกกันว่ำ  
“กำรประเมินผลที่มุ่งเน้นทฤษฎี” หรือ “กำรประเมินผลที่มุ่งเน้นทฤษฎีโครงกำร” ซึ่งมีควำมหมำย 
คล้ำย ๆ กัน หมำยถึง กำรประเมินผลที่ประยุกต์ควำมรู้และวิธีกำรของทฤษฎีต่ำง ๆ ไปใช้ จ ำแนกได้ 
เป็น 3 ทฤษฎี ทฤษฎีแรก คือ ทฤษฎีสังคมศำสตร์ซึ่งเป็นควำมรู้ทั่วไปเกี่ยวกับปรำกฏกำรณ์และ  
ควำมสัมพันธ์ทำงสังคมที่สำมำรถน ำมำประยุกต์ใช้ในโครงกำรและกำรประเมินผลได้ ส่วนทฤษฎีที่สอง 
คือ ทฤษฎีโครงกำร หมำยถึง ควำมรู้เกี่ยวกับควำมสัมพันธ์เชิงสำเหตุและผลระหว่ำงโครงกำรกับ 
กำร เปลี่ยนแปลงทำงสังคม เช่น กำรด ำเนินโครงกำรในเง่ือนไขใดหรือกลไกใดโดยเฉพำะของโครงกำร  
จึงท ำให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงสังคมตำมที่ตั้งใจและสุดท้ำย คือ ทฤษฎีกำรประเมินผลอันหมำยถึง 
ตัวแบบกำรประเมินผล ซึ่งค ำแนะน ำหรือข้อก ำหนดว่ำควรประเมินผลด้วนวิธีกำรอย่ำงไร หัวใจส ำคัญ
ของกำรประเมินผลที่อำศัยทฤษฎี คือ ช่วยให้นักประเมินผลรู้ว่ำนโยบำยหรือโครงกำรที่ด ำเนินไป  
ส ำเร็จหรือล้มเหลวและเป็นเพรำะอะไรไม่ใช่ทรำบแต่ผลลัพธ์ แต่ไม่รู้สำเหตุ ซึ่งไม่ ช่วยให้เกิดกำร
ปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบำยหรือโครงกำร ทฤษฎีจึงมีประโยชน์เพรำะช่วยให้เข้ำใจกระบวนกำร และ
ควำมสัมพันธ์ต่ำง ๆ อย่ำงเป็นระบบรวมทั้งสำมำรถพัฒนำและสะสมควำมรู้เพื่อใช้ทฤษฎีเจริญงอก
งำมต่อไปอีกทำงหนึ่งด้วย25 

                                                            
25Carol H. Weiss, “Theory-based evaluation: Past, present, and future,” In 

Ros. Debra. Fournier and Deborah, Fournier, eds. Progress and future directions in 
evaluation: Perspectives on theory, practice, and methods (California: Jossey-Bass 
Publishers, 1997), 19, 51-52. 
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แนวคิดทฤษฎีผลกระทบ 
ควำมหมำยของผลกระทบ 
ดำย (Dye) กล่ำวว่ำ ผลกระทบ หมำยถึง กำรแสวงหำควำมจริงถึงสำเหตุและผลของ  

นโยบำย โดยใช้ระเบียบวิธีทำงวิทยำศำสตร์26 
วรยุทธ วิเชียรโชติ กล่ำวว่ำ ผลกระทบ หมำยถึง กำรแยกแยะปัญหำของสังคมเพื่อให้  

ทรำบถึงองค์ประกอบอันเป็นธรรมชำติ และที่เป็นปัญหำรวมถึงกำรสืบสำวหำสำเหตุของปัญหำต่ำง ๆ  
เหล่ำนั้นตลอดจนกำรเสนอวิธีแก้ไขปัญหำ27 

เสถียร เหลืองอร่ำม กล่ำวว่ำ ผลกระทบ หมำยถึง ผลประโยชน์และหรือผลเสียหำย  
อันเกิดขึ้นจำกกำรกระท ำเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยตรง28 

ไบรเยนท์และไวท์ (Bryant & White) กล่ำวว่ำ ผลกระทบ หมำยถึง ผลที่ตำมมำจำก  
ผลผลิต เช่น ถ้ำมีกำรรักษำพยำบำลเพิ่มขึ้น เป็นผลผลิตของโครงกำรผลกระทบอย่ำงหนึ่งก็คือ  
กำรลดกำรตำยของทำรก29 

เมอร์ฟีและผู้ร่วมงำน (Murphy & A) กล่ำวว่ำผลกระทบหมำยถึงที่เกิดขึน้จำก ควำมสัมพันธ์ 
ที่เป็นเหตุเป็นผลต่อกันของกำรเปลี่ยนแปลงระดับประถมศึกษำไปสู่ระดับต่อ ๆ ไป30 

อนันต์ เกตุวงศ์กล่ำวว่ำ ผลกระทบ หมำยถึง ผลที่ตำมมำจำกผลงำน หรือผลผลิตหรือ  
ผลประโยชน์ในระดับประถม (primary effects)ของแผน หรือโครงกำรผลกระทบอำจเป็นได้ทั้ง 
ทำงบวก ทำงบวกและทำงลบ และอำจเกิดขึ้นกับกลุ่มเป้ำหมำย และมิใช่กลุ่มเป้ำหมำยทั้งในปัจจุบัน
และ อนำคตและได้ให้ควำมหมำยผลกระทบอีกว่ำเป็นผลของกำรเปลี่ยนแปลงระดับประถม  

                                                            
26Dye Thomas R., Understanding Public Policy (Englewood Cliffs, NJ: Prentice  

Hall, 1984), 19. 
27วีรยุทธ วิเชียรโชติ, นโยบายสังคมและสวัสดิการสังคม , พิมพ์ครั้งที่ 8 (กรุงเทพฯ: 

มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร,์ 2516), 5. 
28เสถียร เหลืองอร่ำม, “กำรมีส่วนร่วมของเกษตรกรในกำรพัฒนำแหล่งน้ ำขนำดเล็ก 

วิทยำนิพนธ์สังคมศำสตรมหำบัณฑิต สำขำเอกกำรวิเครำะห์ทำงสังคม” (บัณฑิตวิทยำลัย สถำบัน 
บัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร,์ 2527), 1. 

29Bryant & White, Political Analysis Technique and Practic. (Belmont Calif 
Wadsworth, 1982), 137-140. 

30Murphy & All, Urban Planning and Municipal Public Policy (New York: 
Harper & Row Publishers, 1981), 253. 
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เป็นผลที่เกิดขึ้นตำมวัตถุประสงค์ของแผนงำน และโครงกำรและผลอันนี้จะมีส่วนท ำให้เกิดผลกระทบ 
ต่อไปได้ อีกระดับหนึ่ง หรือหลำยระดับได้เป็นกรณี  ๆ ไป31 

ดำย (Dye) ได้กล่ำวถึง ทฤษฎีผลกระทบ ซึ่งสรุปผลกระทบ แบ่งผลกระทบได้เป็น  
ประเภทต่ำง ๆ ดังนี ้

1. กำรแบ่งผลกระทบตำมแง่มุมเนื้อหำอำจแบ่งออกได้เป็นผลกระทบทำงด้ำนเศรษฐกิจ  
สังคม ด้ำนกำรเมือง ด้ำนกำรบริหำร ด้ำนสิ่งแวดล้อม และกำยภำค เช่น ผลกระทบจำกกำรด ำเนิน
นโยบำยสร้ำงเขื่อนท ำให้คนเป็นโรคพยำธิ ซึ่งไม่เคยเป็นมำก่อนมำกขึ้น หรือผลกระทบจำกกำรด ำเนิน 
นโยบำยโครงกำร คจก. ก่อให้เกิดควำมขัดแย้งระหว่ำงชำวบ้ำนและทหำรมำกขึ้นหรือ ผลกระทบจำก  
โครงกำรก่อสร้ำงท่อส่งก๊ำซธรรมชำติบนบกตัดผ่ำนพื้นที่เกษตรกรรมท ำให้เกษตรกรมีกำรเปลี่ยนแปลง 
กำรย้ำยที่อยู่ เปลี่ยนแปลงวิธีกำรเพำะปลูกพืชผลทำงกำรเกษตรอย่ำงไม่เคยเป็นมำก่อนมำกขึ้น 

2. กำรแบ่งผลกระทบตำมแง่มุมของควำมเป็นจริงที่เกิดขึ้น (reality) เรำอำจแบ่งได้เป็น  
2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ ผลกระทบในเชิงภำวะวิสัย (objective impact) ซึ่งได้แก่ ผลกระทบที่เกิดขึ้น  
โดยที่ไม่ขึ้นอยู่กับควำมรู้สึกนึกคิดของคน เช่น กำรด ำเนินนโยบำยคุมก ำเนิด จะท ำให้สัดส่วนของ
ผู้สูงอำยุสูงขึ้น ไม่ว่ำใครจะรับรู้หรือไม่เช่นนี้ก็จะเกิดขึ้นประเภทหนึ่ง  คือ ผลกระทบเชิงอัตวิสัย  
(subjective impact) ได้แก่ ผลกระทบที่เกิดขึ้นในควำมรู้สึกนึกคิดของคน เช่น กำรด ำเนินนโยบำย
ส่งเสริมกำรท่องเที่ยวที่ก่อให้เกิดกำรขยำยตัวของโสเภณี ท ำให้คนไทยเป็นอันมำกรู้สึกอับอำยต่ำงชำติ 

3. กำรแบ่งตำมแง่มุมของทิศทำงที่กระทบ direction impact อำจแบ่งออกได้เป็น  
ผลกระทบโดยตรง (direction impact) ผลกระทบทำงอ้อม (indirect impact) 

4. กำรแบ่งตำมแง่มุมของคุณค่ำของผลกระทบ อำจแบ่งออกได้เป็นผลกระทบในเชิงบวก  
(Positive impact) หมำยถึง ผลกระทบที่เป็นสิ่งที่พึงปรำรถนำและกำรแบ่งตำมแง่มุมของคุณค่ำของ 
ผลกระทบ (negative impact) ได้แก ่ผลกระทบที่ไม่เป็นที่พึงปรำรถนำ32 

ทฤษฎีโครงกำร ประกอบด้วยแผนองค์กำร แผนให้บริกำรและผลกระทบ โดยองค์กำร 
เตรียมทรัพยำกรไว้ปฏิบัติในเขตพื้นที่ตำมแผน และน ำแผนไปปฏิบัติโดยมุ่งหวังให้ประชำกรเป้ำหมำย 
ได้รับ 

สรุปผลกระทบที่จะน ำมำใช้จริง ๆ คือ ผลที่เกิดขึ้นจำกกำรกระท ำเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
อำจเป็นผลที่เกิดขึ้นทั้งในปัจจุบันและอนำคต เป็นไปได้ทั้งทำงบวก และทำงลบ อำจขึ้นกับ  

                                                            
31อนันต์ เกตุวงศ์, หลักและเทคนิคการวางแผน, พิมพ์ครั้งที่ 8 (กรุงเทพฯ: มหำวิทยำลัย 

ธรรมศำสตร,์ 2543), 26-27. 
32Dye Thomas R., Understanding Public Policy (Englewood Cliffs, NJ: Prentice 

Hall, 1984), 20. 
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กลุ่มเป้ำหมำย และมิใช่กลุ่มเป้ำหมำย หรือผลกระทบต่อสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ ทั้งทำงตรงและทำงอ้อม 
ทฤษฎีผลกระทบ (impact theory) หมำยถึง ผลกระทบจำกกำรด ำเนินนโยบำยที่เกิดแก่ประชำกร
เป้ำหมำยซึ่งได้รับประโยชน์ทำงสังคมที่พึงปรำรถนำแผนองค์กำรกับแผนกำรให้บริกำรจะประกอบกัน
เป็นทฤษฎี กระบวนกำรโครงกำร (program process theory) และเมื่อรวมกับอีกส่วนหนึ่งที่เป็น 
ผลกระทบตำมทฤษฎีผลกระทบ (impact theory) ก็จะกลำยเป็นหลักตรรกะของโครงกำร (program 
logic) หรือ ทฤษฎีโครงกำร (program) ซึ่งแสดงให้ถึงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงโครงกำรกับกำรประเมินผล 
บริกำร และเกิดผลกระทบ คือ กำรเปลี่ยนแปลงต่อสังคมทฤษฎีโครงกำรพัฒนำมำจำกกำร ให้บริกำร 
ตำมโครงกำรบริบทแวดล้อม โดยมีแนวคิดว่ำโครงกำรเป็นตัวแปรอิสระที่เมื่อทดลองหรือปฏิบัติกำร  
แล้วจะก่อให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลง เมื่อมองตำมนี้ผลกระทบจึงมีฐำนะเป็นตัวแปรตำม ซึ่งมุ่งเน้นที่  
กำรเปลี่ยนแปลงตำมที่โครงกำรต้องกำร ได้แก่ ผลกระทบทำงสังคม และจิตวิทยำหรือพฤติกรรม  
แต่กำรเปลี่ยนแปลงอำจไม่ได้เกิดจำกโครงกำรอย่ำงเดียว อำจมีผลมำจำกกำรเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ ที่อยู่ 
นอกเหนือจำกโครงกำรด้วย อย่ำงไรก็ตำม ส ำหรับทฤษฎีโครงกำรแล้ว ผลลัพธ์ที่ต้องกำร คือ  
กำรเปลี่ยนแปลงตำมแผนเสมอ เพรำะจะท ำให้โครงกำรเกิดควำมสมเหตุสมผลและสอดคล้องกับ 
ทฤษฎีและกำรวิจัยทำงสังคมศำสตร์ กระนั้นในบำงครั้งทฤษฎีและกำรวิจัยที่ใช้เป็นฐำนอ้ำงอิง  
ก็มีไม่พอ จึงต้องสร้ำงค ำอธิบำยจำกข้อมูลที่ได้จำกกำรประเมินผลก่อน ซึ่งอำจเป็นข้อสังเกตหรือ  
กำรวิจัย บุกเบิกที่พัฒนำไปสู่ข้อเสนอเพื่อกำรทดสอบเป็นทฤษฎีต่อไป ทำงสังคมที่พึงปรำรถนำแผน 
องค์กำรกับแผนกำรให้บริกำรจะประกอบกันเป็นทฤษฎี กระบวนกำรโครงกำร (program process 
theory) และเมื่อรวมกับอีกส่วนหนึ่งที่เป็นผลกระทบตำม ทฤษฎีผลกระทบ ( impact theory) ก็จะ 
กลำยเป็นหลักตรรกะของโครงกำร (program logic) หรือ ทฤษฎีโครงกำร (program) ซึ่งแสดงให้ถึง
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงโครงกำรกับกำรประเมินผลบริกำร และเกิดผลกระทบ คือ กำรเปลี่ยนแปลงต่อ 
สังคมทฤษฎีโครงกำรพัฒนำมำจำกกำรให้บริกำรตำมโครงกำรบริบทแวดล้อมโดยมีแนวคิดว่ำโครงกำร
เป็นตัวแปรอิสระที่เมื่อทดลองหรือปฏิบัติกำรแล้วจะก่อให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลง เมื่อมองตำมนี้ 
ผลกระทบจึงมีฐำนะเป็นตัวแปรตำมซึ่ง มุ่งเน้นที่กำรเปลี่ยนแปลงตำมที่โครงกำรต้องกำร ได้แก่  
ผลกระทบทำงสังคมและจิตวิทยำหรือ พฤติกรรม แต่กำรเปลี่ยนแปลงอำจไม่ได้เกิดจำกโครงกำรอย่ำง 
เดียว อำจมีผลมำจำกกำรเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ ที่อยู่นอกเหนือจำกโครงกำรด้วย อย่ำงไรก็ตำม ส ำหรับ
ทฤษฎีโครงกำรแล้วผลลัพธ์ที่ต้องกำร คือกำรเปลี่ยนแปลงตำมแผนเสมอ เพรำะจะท ำให้โครงกำรเกิด 
ควำมสมเหตุสมผลและสอดคล้องกับทฤษฎีและกำรวิจัยทำงสังคมศำสตร์ กระนั้นในบำงครั้งทฤษฎี
และกำรวิจัยที่ใช้เป็นฐำนอ้ำงอิงก็มีไม่พอ จึงต้องสร้ำงค ำอธิบำยจำกข้อมูลที่ได้จำกกำรประเมินผล  
ก่อน ซึ่งอำจเป็นข้อสังเกตหรือกำรวิจัยบุกเบิกที่พัฒนำไปสู่ข้อเสนอเพื่อกำรทดสอบเป็นทฤษฎีต่อไป 

ส ำหรับโครงกำรทำงสังคม สถำนกำรณ์ที่ส่วนต่ำง ๆ ในโครงกำรมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันนั้น
เป็น เงื่อนไขก ำหนดว่ำโครงกำรจะมีส่วนท ำให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงได้มำกน้อยเพียงใด โดยเฉพำะ  
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กระบวนกำรเปลี่ยนแปลงของโครงกำรและกำรปรับปรุงเงื่อนไขต่ำง ๆ ที่ต้องกำรให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลง 
เงื่อนไขเริ่มต้น คือ มีประชำกรเป้ำหมำยอยู่ต่ ำกว่ำระดับชั้นมำตรฐำน เช่น อำจเป็น นักเรียนชั้นประถม 
อ่ำนออกเขียนได้ต่ ำกว่ำเกณฑ์ หรือเด็กกลุ่มเสี่ยงจำกครอบครัวแตกแยก คนกระท ำผิดกฎหมำย  
ผู้ใหญ่ที่ไม่มีงำนท ำ ครอบครัวที่ไม่บ้ำนหรือปัญหำสังคมอื่น ๆ แต่รัฐบำลหรือหน่วยงำนต่ำง ๆ ของ 
รัฐบำลต้องกำรแก้ปัญหำจึงจัดท ำโครงกำรขึ้น โครงกำรจึงเป็นตัวน ำกระบวนกำรกำรเปลี่ยนแปลง
เพื่อให้ได้มำซึ่งผลลัพธ์โดยยกระดับประชำกรเป้ำหมำยให้สูงกว่ำมำตรฐำน แต่ก็อำจเกิดผลลัพธ์  
อื่นด้วย เช่น มีคนที่อยู่ในสภำพที่ไม่เปลี่ยนแปลงจ ำนวนหนึ่งหรือมีคนแย่ลงกว่ำเดิม ซึ่งดูได้จำกสภำพ 
พฤติกรรม สถำนกำรณ์ หรือตัวช้ีวดัต่ำง ๆ 

ส่วนกระบวนกำรกำรเปลี่ยนแปลงในโครงกำรอำจใช้ควำมรู้จำกตัวแบบสภำวะตำม  
ขั้นตอน (Stage-state model) ซึ่งใช้กับกำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในหลำยเรื่อง ตัวแบบนี้จะแสดง 
ให้เห็นถึงกำรเปลี่ยนแปลงในแต่ละขั้น เช่น ขั้นเริ่มต้นของโครงกำรแก้ไขผู้กระท ำผิดคนที่เข้ำโครงกำร 
อำจไม่ยอมรับว่ำตนกระท ำผิดกฎหมำยหรือมีปัญหำ หรือกรณีโครงกำรรณรงค์เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม  
ผ่ำนสื่อต่ำง ๆ เช่น กำรมีควำมสัมพันธ์ทำงเพศอย่ำงปลอดภัย กำรลดน้ ำหนัก กำรไม่ใช้ยำเสพติด หรือ 
โครงกำรอื่น ๆ เมื่อโครงกำรเหล่ำนี้  ด ำเนินไปก็จะเริ่มเปลี่ยนแปลงทีละขั้นค่อย ๆ มีควำมรู้  
มีทัศนะคติที่ดี มีควำมตั้งใจที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและลงมือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ตัวแบบ  
ควำมรู้ ทัศนะคติและพฤติกรรม จำกโครงกำรที่รณรงค์ผ่ำนทำงสื่อช่วยให้ประชำกรเป้ำหมำยมีควำมรู้
มำกขึ้น ซึ่งมีผลต่อกำรเปลี่ยนแปลงทัศนะคติและควำมตั้งใจ ในที่สุดจึงเกิดกำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 
กำรเปลี่ยนแปลงแต่ละขั้นมี 2 ด้ำน คือ เปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยน เช่น มีควำมรู้เพียงพอหรือไม่เพียงพอ 
หรือมีทัศนะคติที่ดีเพียงพอหรือไม่เพียงพอ เป็นต้น ตัวแบบควำมรู้ ทัศนะคติและพฤติกรรมนี้ 
ใช้กับโครงกำรต่ำง ๆ หลำยโครงกำรเป็นตัวอย่ำงที่แสดงให้เห็นว่ำทฤษฎีโครงกำรก่อให้เกิดกำร 
เปลี่ยนแปลงอย่ำงไร 

จำกที่กล่ำวมำสรุปได้ว่ำทฤษฎีโครงกำรมีบทบำทในกำรประเมินผลนโยบำย 3 ด้ำน ได้แก่ 
1) ทฤษฎีโครงกำรเป็นกรอบกำรตั้งค ำถำมและกำรออกแบบวิจัยประเมินผล ทฤษฎี  

โครงกำรช่วยให้นักประเมินผลและผู้เกี่ยวข้องสำมำรถระบุได้ว่ำ มิติของกำรออกแบบวิจัยประเมินผล 
ได้แก่ ช่วยเหลือตัวแปร ก ำหนดระยะเวลำในกำรวัดและกำรท ำวิจัย ระบุผู้ให้ข้อมูล และก ำหนดกรอบ  
แนวคิดและขั้นตอนกำรวำงแผนกำรวิจัยประเมินผล รวมไปถึงเชื่อมโยงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ เข้ำร่วม 
วำงแผน ช่วยกันประเมินผลและแปรควำมหมำย 

2) ทฤษฎีโครงกำรช่วยประเมินควำมต้องกำรวำงแผนและกำรออกแบบและกำรประเมิน  
สมรรถนะของกำรประเมินผล เป็นพื้นฐำนของกำรวัดและกำรก ำหนดวิธีกำรวิจัยสำมำรถแยก 
ควำมส ำเร็จและควำมล้นเหลวได้โดยดูจำกกรอบแนวคิดของโครงกำร ส่วนสะสมควำมรู้และปรับปรุง  
โครงกำร 
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3) ทฤษฎีโครงกำรช่วยดึงเอำผู้มีส่วนร่วมได้เสียเข้ำมำมีส่วนร่วมในฐำนะที่เป็นเครื่องมือ  
แผนกำรประเมิน รวมไปถึงกำรพูดคุยกันถึงกำรมอบอ ำนำจให้ผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่ำง ๆ เข้ำมำม ี
ส่วนร่วมในกำรประเมินผล ซึ่งท ำให้กำรประเมินผลมีประโยชน์ มีควำมเป็นไปได้ ถูกต้องและเหมำะสม
ตำม มำตรฐำนของกำรประเมินผล เพรำะตำมหลักทฤษฎีโครงกำรถือว่ำมีส่วนได้ส่วนเสียมีบทบำท  
ส ำคัญในกำรประเมินผล 

ส่วนข้อจ ำกัดของทฤษฎีโครงกำรนั้นมีหลำยด้ำน เช่น อำจไม่ได้รับควำมร่วมมือจำก 
ผู้มีส่วน ได้เสีย กำรตกลงกันไม่ได้ในรำยละเอียดของโครงกำร กำรผันแปรของโครงกำร กำรตกลงกัน 
ไม่ได้ว่ำ ค ำถำมวิจัยคืออะไร หรืออะไรที่เป็นหลักฐำนที่ควรเช่ือถือและปัญหำว่ำจะเผยแพร่ผลกำรวิจัย 
ประเมินผลต่อไปอย่ำงไร นักประเมินผลต้องประเมินเงื่อนไขตำมทฤษฎีในโครงกำรต่ำง ๆ เหล่ำนี้ให้ดี 
เพื่อระบุว่ำผู้มีส่วนได้เสีย และโครงกำรพร้อมที่จะพัฒนำและใช้ทฤษฎีโครงกำรเป็นกรอบ กำรประเมินผล
ได้แล้วหรือยัง33 

การประเมินผลกระทบ 
กำรประเมินผลกระทบ ( impact evaluation) เป็นกำรประเมินผลสรุป (summative  

evaluation) ซึ่งกระท ำหลังจำกที่เสร็จสิ้นโครงกำรแล้ว เพื่อประเมินว่ำโครงกำรก่อให้เกิดผลตำมที่  
ตั้งใจไว้หรือไม่ กำรประเมินผลกระทบเป็นเป้ำหมำยส ำคัญของกำรประเมินผล กระท ำเพื่อหำควำม
เป็นเหตุเป็นผลระหว่ำงนโยบำยหรือโครงกำรกับผลผลิต (outputs) ผลลัพธ์ (Outcomes) และ 
ผลกระทบ (impacts) ในบทนี้จะได้กล่ำวถึงกำรประเมินผลกระทบ ประกอบด้วยหัวข้อที่ส ำคัญ  
8 หัวข้อ ได้แก่ (1) ควำมน ำ (2) แนวคิดเกี่ยวกับผลกระทบ (3) ตัวแบบผลกระทบนโยบำย (4) แนวทำง 
กำรศึกษำผลกระทบของนโยบำย (5) แนวคิดหลักในกำรประเมินผลกระทบ (6) กำรออกแบบ
ประเมินผลกระทบ (7) กำรใช้ดุลพินิจในกำรประเมินผลกระทบ และ(8) บทสรุป 

แนวคิดเกี่ยวกับผลกระทบ 
กำรศึกษำหรือวิเครำะห์ผลกระทบเป็นหัวใจของกำรประเมิน เนื่องจำกเป็นเป้ำหมำยของ  

กำรวิจัยประเมินผลส่วนใหญ่ ได้แก่ กำรวัดผลกระทบของนโยบำยโดยดูจำกจุดมุ่งหมำยที่ก ำหนดไว้ 
เพื่อเป็นเครื่องมือตัดสินใจต่อไปว่ำจะปรับปรุงหรือจะท ำอย่ำงไรกับนโยบำย ดังที่ ไวส์ (Weiss)  
อธิบำยกำรประเมินผลกระทบในควำมหมำยเดียวกันกับกำรวิจัยประเมินผลว่ำมีองค์ประกอบ  
4 ประกำร ได้แก่ 

                                                            
33 Stewart onaldson, & Mark W. Lipsey, “Roles for theory in contemporary 

evaluation practice: Developing practical knowledge,” In Shaw, lan F. Greene, Jennifer 
C. and Mark, Melvin M. eds. Handbook of evaluation: Policies, Programs and 
practices (London: Sage Publications, 2006), 64-65. 
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1) กำรวัดผลกระทบ หมำยถึง กำรใช้ระเบียบวิธีกำรวิจัย (research methodology) 
2) ผลกระทบของนโยบำย ไม่ใช่หมำยถึงเกณฑ์วัด เช่น ประสิทธิภำพ ควำมซื่อสัตย์  

ขวัญก ำลัง หรือกำรยกกฎระเบียบหรือมำตรฐำน แต่หมำยถึงผลกระทบของผลลัพธ์ (Outcomes)  
ที่เกิดจำกนโยบำย 

3) ต้องมีเกณฑ์วัด (criteria) กำรเปรียบเทียบผลกระทบกับจุดมุ่งหมำยต้องใช้เกณฑ์ 
ที่ปรำกฏชัดเพื่อตัดสินใจว่ำนโยบำยด ำเนินไปด้วยดีหรือไม่  

4) ต้องมีเป้ำหมำยทำงสังคม (Social purpose) ซึ่งส่วนใหญ่เป้ำประสงค์ของกำรวิจัย  
น ำผลที่ได้จำกกำรประเมินไปใช้ประโยชน์ในกำรตัดสินใจและปรับปรุงนโยบำยต่อไป 

เมื่อมองผลกระทบในฐำนะที่เป็นส่วนหนึ่งของระบบ จะเห็นได้ว่ำ ผลกระทบเป็นล ำดับขั้น 
ของสิ่งที่เกิดขึ้นอันเป็นผลมำจำกกำรประกำศให้มีผลผลิตของนโยบำย (policy output) กล่ำวคือ 
กำรประกำศนโยบำยจะน ำไปสู่กำรปฏิบัติตำมมำ ซึ่งกระท ำเป็นชั้น ๆ หรือเป็นขั้นตอนผลผลิตของขัน  
หนึ่งอำจกลำยเป็นปัจจัยน ำเข้ำของขั้นต่อไป ฉะนั้น หำกมองผลกระทบตำมกรอบของระบบ  
งบประมำณแบบแผนกำรและโครงกำร (planning-programming-budgeting approaches) แล้ว  
ผลกระทบจะเป็นส่วนหนึ่งของขั้นตอนทั้งหมด 8 ขั้น ดังนี้ 

1) กำรประกำศใช้ (enactment) ขั้นเริ่มต้น คือ กำรประกำศนโยบำยใหม่หรือเปลี่ยน 
นโยบำยที่เป็นอยู่ทำงเป็นทำงกำร อำจอยู่ในรูปพระรำชบัญญัติ กฎหมำยอื่น มติหรือค ำสั่งของ 
ฝ่ำยบริหำร หรือค ำตัดสินของศำล หรืออีกนัยหนึ่ง คือ ข้อควำมที่เป็นนโยบำย (policy statement)  
หรือ ค ำประกำศนโยบำย (policy declaration)  

2) ปฏิกิริยำทำงกำรบริหำร (administrative reaction) ขั้นต่อมำ ข้ำรำชกำรและ 
เจ้ำหน้ำที่ระดับบริหำรอำจต้องกำรปรับหรือเปลี่ยนนโยบำย เช่น จ้ำงพนักงำน เปลี่ยนกำรบริหำรและ 
ระเบียบต่ำง ๆ รวมทั้งก ำหนดแนวทำงใหม่ อำจต้องมีกำรปรับองค์กำร เช่น ก ำหนดเจ้ำหน้ำที่ในพื้นที่ 
และจัดสรรงบประมำณใหม่ขึ้นนี้จ ำแนกออกได้หลำยขั้น ถือว่ำเป็นขั้นแรกของกำรน ำนโยบำยไป 
ปฏิบัต ิ

3) กำรติดต่อขั้นต้น (primary Contact) ในขั้นนี้เป็นกำรติดตำมอย่ำงเป็นทำงกำร 
ระหว่ำง รัฐบำลกับประชำกรเป้ำหมำย หรือที่อีสตัน (Easton) เรียกว่ำ “มีกำรแลกเปลี่ยนเขตแดน
เกิดขึ้น” (a boundary transaction takes place) เช่น สัมภำษณ์ผู้ที่อยู่ในข่ำยที่จะได้รับสวัสดิกำร 
หรือโอน เงินที่จะจ่ำยไปให้โรงเรียน หรือคณะกรรมำธิกำรที่ควบคุมโครงกำรได้ออกค ำสั่งให้ 
ด ำเนินกำร หรือมี กำรตกลงท ำสัญญำสร้ำงทำงด่วน เป็นต้น 

4) ผลกระทบขั้นต้น (primary impact) เมื่อมีกำรติดต่อขั้นต้นแล้วกลุ่มเป้ำหมำยจะรู้สึก 
ได้ว่ำมีผลกระทบขั้นต้นเกิดขึ้น โดยคำดหวังว่ำชีวิต เหตุกำรณ์หรือพฤติกรรมของกลุ่มเป้ำหมำย 
จะเกิดกำรเปลี่ยนแปลงจำกกำรติดต่อขั้นต้นไม่มำกก็น้อย เช่น ผู้รับสวัสดิกำร ได้รับเงินจำกรัฐบำลแล้ว
อำจไม่ดื่มเหล้ำ หรือโรงเรียนจ้ำงครูเพิ่ม ท ำให้สัดส่วนของนักเรียนที่ครูจะดูแลมีจ ำนวนน้อยลง เป็นต้น 
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5) ผลกระทบขั้นที่สอง (Secondary impact) ถัดต่อไปจำกนั้นกลุ่มอื่นที่ไม่ใช่กลุ่มเป้ำหมำย  
อำจได้รับผลกระทบด้วย ซึ่งมักหมำยถึงผลข้ำงเคียง (spillover effect) ของนโยบำยผลกระทบนี้อำจ 
กว้ำงขวำงมำกและยำกต่อกำรติดตำม จึงเป็นเรื่องท้ำทำยอันดับแรกสุดของกำรศึกษำผลกระทบ เช่น  
กำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยสังคมอำจกระทบต่อผู้ถือครองที่ดินในย่ำนชุมชนแออัด หรือกำรจ้ำงงำน 
หรือกำรจัดสรรเงินของมูลนิธิเอกชน หรือตัวอย่ำงอื่น เช่น กำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยของศึกษำอำจ  
ขยำยอุตสำหกรรมอื่น เช่น กำรพิมพ์ สื่อสำรมวลชนต ำแหน่งงำนทำงวิชำกำรในมหำวิทยำลัย หรือ 
นโยบำยที่เป็นกฎระเบียบใหม่ ๆ อำจส่งท ำให้กำรแข่งขันในอุตสำหกรรมที่เกี่ยวข้องเปลี่ยนไป หรือ  
ผลกระทบของกำรสร้ำงทำงหลวงเส้นใหม่ซึ่งสำมำรถมองเห็นได้ชัดเจน 

6) ผลกระทบเชิงระบบ (Systemic impact) ผลผลิตของนโยบำยอำจมีผลกระทบทั่วทั้ง  
ระบบซึ่งสำมำรถรู้สึกได้ และโดยทั่วไปจะสืบค้นหลังจำกที่มีข้อมูลผลกระทบต่อบุคคลและกลุ่มใน  
ขั้นตอนและขั้นที่สองแล้ว เช่น นโยบำยสวัสดิกำรอำจมีผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจทั้งหมดทั้งระบบ  
เช่น เงินเฟ้อเพิ่มขึ้น กำรว่ำงงำนลดลง และกำรเปลี่ยนแปลงระบบกำรกระจำยรำยได้ หรือนโยบำย  
สวัสดิกำรและกำรศึกษำอำจกระทบแบบแผนอพยพ โครงสร้ำงสังคมหรือแม้แต่กำรจัดสรรอ ำนำจ  
ทำงกำรเมือง นโยบำยเกี่ยวกับกฎระเบียบอำจมีผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจอย่ำงกว้ำงขวำง หรือ  
กำรก่อสร้ำงทำงหลวงอำจมีผลกระทบต่อแบบแผนกำรอพยพและเศรษฐกิจ 

7) ผลย้อนกลับ (feedback) ผลลัพธ์ของขั้นก่อน ๆ อำจเปลี่ยนแปลงและมีผลต่อปัจจัย  
น ำเข้ำในขั้นต่อมำ เช่น ผลกระทบในขั้นต้น ขั้นที่สองและผลกระทบเชิงระบบ อำจมีผลท ำให้เกิด  
กำรเปลี่ยนแปลงทัศนะคติที่มีต่อกำรเมือง ระบอบกำรปกครองหรือนโยบำยที่ก ำลังด ำเนินกำร  
ควำมตึงเครียดอำจเพิ่มขึ้นหรือลดลง กลุ่มผลประโยชน์ใหม่ ๆ อำจรวมกันเป็นกลุ่มใหม่และเลิกกลุ่ม
เก่ำไป ดังนั้น ปัจจัยน ำเข้ำหรือควำมสนับสนุนอำจเพิ่มขึ้น ลดลงหรือเปลี่ยนไป และอำจเกิดควำม 
ต้องกำรใหม่ ๆ ต่อกำรจัดสรรสิ่งที่มีคุณค่ำซึ่งเป็นแรงกดดันต่อระบบ โดยเฉพำะกรณีของนโยบำยเชิง  
สัญลักษณ์อำจศึกษำได้จำกผลย้อนกลับนี้เท่ำน้ัน 

8) ผลผลิตนโยบำยที่เปลี่ยนไป (altered policy Output) เมื่อวงจรนโยบำยด ำเนินไป 
ครบแล้ว จะเริ่มขั้นตอนใหม่ โดยน ำผลกระทบจำกนโยบำยก่อนมำเป็นผลย้อนกลับสู่ระบบกลำ  
ปัจจัยน ำเข้ำ และมีกระบวนกำรเปลี่ยนปัจจัยนี้เป็นผลผลิตใหม่ต่อไป34 

ตำมแนวคิดเชิงระบบ ผลกระทบมีควำมหมำยกว้ำงขวำงมำก สำมำรถมองได้หลำยมิติ   
เช่น มองในมิติชั่วครำว ผลกระทบอำจหมำยถึงสิ่งที่รู้สึกได้ในทันที หรืออำจมองยำวกว่ำนั้นเป็นมิติ  
ระยะสั้นหรือระยะยำวก็ได้ ในแง่ของขั้นหรือขั้นตอน ผลกระทบอำจแบ่งเป็นขั้นต้นขั้นที่สอง ขั้นที่สำม 

                                                            
34Carol H. Weiss, Evaluation research: Methods for assessing program 

effectiveness (New Jersey: Prentice-Hall, 1972), 4. 
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หรือขั้นอื่น ๆ หรืออำจมองเป็นผลกระทบทำงตรง หรือทำงอ้อม ผลกระทบแฝงหรือเปิดเผย  
ผลกระทบที่ตั้งใจหรือไม่ตั้งใจ อำจมองในแง่ของผลกระทบต่อบุคคล กลุ่ม สังคม สภำพแวดล้อม  
โครงสร้ำงของระบบกำรเมือง ปัจจัยน ำเข้ำ หรือผลผลิตที่ตำมมำของระบบ  

ตัวแบบผลกระทบนโยบาย 
กำรวิเครำะห์นโยบำยสำธำรณะสนใจที่จะตอบค ำถำมว่ำปัจจัยใดมีผลต่อกำรก่อตัวของ  

นโยบำยในระดับรัฐและท้องถิ่น ประเด็นที่สนใจ ได้แก่ สนใจว่ำแปรที่ เลือก เช่น โครงสร้ำง  
กำรปกครอง หรือลักษณะทำงสังคมและเศรษฐกิจ ก่อให้เกิดควำมแตกต่ำงต่อผลผลิตของนโยบำย 
อย่ำงไร เช่นค่ำใช้จ่ำยในโครงกำร กำรวิเครำะห์นโยบำยมุ่งวัดผลลัพธ์ของนโยบำย โดยตอบค ำถำมว่ำ  
นโยบำยเป็นสำเหตุที่ก่อให้เกิดผลอย่ำงไร หรือส่วนของนโยบำยส่วนใดที่ก่อให้เกิดผลอย่ำงใด  
อย่ำงหนึ่ง กำรวิเครำะห์นโยบำยดังกล่ำวแสดงถึงผลกระทบของนโยบำย  หมำยถึง โครงกำรต่ำง ๆ  
ที่จัดท ำขึ้น เพื่อด ำเนินกำรให้บรรลุผลตำมเป้ำหมำยของนโยบำยสำธำรณะ เช่น สมัยประธำนำธิบดี 
จอห์นสัน มีนโยบำยสงครำมควำมยำกจน (war on poverty) ซึ่งประกอบด้วยโครงกำรจ ำนวนมำก 
เช่น โครงกำรปฏิบัติกำรชุมชน โครงกำรเยำวชน โครงกำรต่อสู้กับควำมยำกจนในเขตเมือง โครงกำร  
ฝึกประสบกำรณ์ท ำงำน โครงกำรให้เงินกู้แก่ธุรกิจขนำดย่อม และโครงกำรอื่น ๆ ซึ่งแต่ละโครงกำร
ให้บริกำรทำงกฎหมำย กำรวำงแผนครอบครัว โครงกำรกระตุ้นให้โรงเรียนพัฒนำสังคมและกำรรับรู้  
แก่นักเรียนเป็นต้น 

ตัวแบบผลกระทบนโยบาย 
1) วัตถุประสงค์ (objectives) วัตถุประสงค์แยกออกเป็นวัตถุประสงค์ทำงด้ำนขั้นตอน  

(procedural objectives) และวัตถุทำงด้ำนผลลัพธ์ (Outcome objectives) วัตถุประสงค์ทำงด้ำน  
ขั้นตอนเน้นที่กำรปฏิบัติหน้ำที่ของคนที่รับผิดชอบในแต่ละขั้น เช่น วัตถุประสงค์ของโครงกำรลด 
ระยะเวลำกำรให้บริกำรของต ำรวจทำงด้ำนขั้นตอน ได้แก่ กำรลดระยะเวลำระหว่ำงกำรรับโทรศัพท์  
แจ้งเหตุและกำรเดินทำงไปยังสถำนที่เกิดเหตุ วัตถุประสงค์ทำงด้ำนขั้นตอนจึงเป็นวัตถุประสงค์ 
ทำงด้ำนผลลัพธ์เป็นวัตถุประสงค์ภำยนอกของกำรปฏิบัติกำรตำมโครงกำรซึ่งเกี่ยวข้องกับกำร  
ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนและประสิทธิผล เช่น วัตถุประสงค์ของโครงกำรลดระยะเวลำกำรให้บริกำร 
ของต ำรวจทำงด้ำนผลลัพธ์ ได้แก่ กำรเพิ่มควำมน่ำจะเป็นในกำรจับกุมผู้กระท ำควำมผิดซึ่งเป็น  
ผลลัพธ์โดยรวมที่ส ำคัญของโครงกำร ดังนั้น ค ำถำมหลักของกำรวิเครำะห์ผลกระทบของนโยบำย  
อำจได้แก่ วัตถุประสงค์ด้ำนขั้นตอนบรรลุผลหรือไม่เช่นกำรน ำโครงกำรไปปฏิบัติมีต้นทุนและ  
ประสิทธิภำพเป็นอย่ำงไร ค ำถำมนี้เป็นเงื่อนไขส ำคัญของกำรบรรลุจุดมุ่งหมำยที่เป็นผลลัพธ์ต่อไป 

2) กิจกรรม (activities) ค ำว่ำ “นโยบำยของโครงกำร” หมำยถึง เนื้อหำที่ก ำหนดไว้  
โดยเฉพำะของกำรน ำโครงกำรไปปฏิบัติ ปกติจะใช้ภำระงำนและผลกำรปฏิบัติงำนตำมหน้ำที่เป็น 
ตัวชี้วัดเนื้อหำของกิจกรรมของโครงกำร กิจกรรมแต่ละอย่ำงมีขั้นตอนและกำรปฏิบัติที่มีรำยละเอียด  
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ซึ่งก ำหนดว่ำต้องท ำอะไรบ้ำงจึงประสบควำมส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์ของโครงกำรกิจกรรม ลักษณะ 
ของบุคคลที่ปฏิบัติ ที่ตั้งของโครงกำรและลักษณะทำงกำรบริหำรและกำรจัดองค์กำรของระบบ  
กำรให้บริกำรของโครงกำร นอกจำกนี้ยังต้องพิจำรณำถึงลักษณะทำงด้ำนเวลำ เช่น ควรก ำหนด 
ระยะเวลำและช่วงที่ให้บริกำรให้ชัดเจน เพรำะโครงกำรที่ให้บริกำร เช่น กำรรักษำพยำบำลนั้น  
ระยะเวลำ ควำมถี่และช่วงเวลำของปฏิบัติงำนเป็นปัจจัยส ำคัญที่มีผลต่อประสิทธิภำพของโครงกำร 
นอกจำกนั้นยังมีอีกปัจจัยหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับควำมต่อเนื่องของโครงกำร คือ ควำมคงที่ (constancy)  
ของกำรปฏิบัติช่วงที่มีกำรประเมินผลกระทบ ควำมคงที่เป็นสิ่งจ ำเป็นของกำรประเมินผลกระทบ 
โดยเฉพำะเมื่อประเมินโดยใช้อนุกรมเวลำ ( time series) และกำรวิเครำะห์แนวโน้ม ( trend  
analysis) เพรำะช่วงที่ด ำเนินโครงกำรมีเหตุกำรณ์หลำยอย่ำงเกิดขึ้นและมีผลกระทบต่อควำม 
ต่อเนื่องของโครงกำร เช่น กำรเปลี่ยนแปลง กำรด ำเนินโครงกำร หรือกำรเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบ  
ทำงกำรบริหำรและตัวบุคคลที่รับผิดชอบกำรปฏิบัติงำน รวมทั้งจุดมุ่งหมำยหรือวัตถุประสงค์อำจ
เปลี่ยนไปจำกตอนเริ่มต้นของกำรน ำโครงกำรไปปฏิบัติ ดังนั้น นักวิจัยต้องหำหลักฐำนกำรปฏิบัติ 
ของโครงกำรเปรียบเทียบกันตำมเวลำ เพื่อประเมินผลกระทบแต่ละระยะ 

3) เกณฑ์ประสิทธิผล (effectiveness Criteria) ส ำหรับเกณฑ์ประสิทธิผลของโครงกำร 
หมำยถึง กำรวัดผลกำรปฏิบัติงำนที่เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ทำงด้ำนผลลัพธ์แต่ละด้ำนเกณฑ์กำรวัด 
ที่เกี่ยวข้องกับกำรเลือกเกณฑ์ประสิทธิผลมีหลำยตัว เกณฑ์ส ำคัญ ได้แก่ (1) ควำมเป็นมำตรฐำน  
(standardized) (2) ภววิสัย (objective) (3) เชื่อถือได้ (reliable) และ (4) ตรงประเด็น (valid) 

เกณฑ์แรก มำตรฐำน หมำยถึง ขนำดที่ขั้นตอนกำรวัดได้ก ำหนดให้มีเกำะป้องกันไม่ให้เกิด 
ควำมผิดพลำดในกำรแปลควำม หรืออีกนัยหนึ่ง หมำยควำมว่ำ เกณฑ์ประสิทธิผลได้ก ำ หนด  
บรรทัดฐำนเอำไว้อย่ำงชัดเจนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงเกณฑ์ช่วงที่ประเมินผล เช่น  
ก ำหนดฐำนเทียบ (baseline) ของเกณฑ์เอำไว้ กรณีเงินเฟ้อหรืออัตรำกำรว่ำงงำนซึ่งต้องก ำหนด 
ปีฐำนเอำไว้ หำกไม่มีฐำนเทียบ เกณฑ์ที่วัดอำจวัดจำกเวลำที่แตกต่ำงกันซึ่งเปลี่ยนแปลงจนไม่สำมำรถ
แปลควำมอะไรได ้

เกณฑ์ที่สอง ภววิสัย เป็นเงื่อนไขที่ต้องกำรลดอคติของผู้ตรวจสอบในขั้นตอนกำรวัด 
ให้เหลือน้อยที่สุด หัวใจส ำคัญของภววิสัยอยู่ที่ผลลัพธ์ที่ได้จำกกำรวัดนั้นเป็นอิสระจำกกำรกระท ำ 
ของบุคคล 

เกณฑ์ที่สำม ควำมเชื่อถือได้ หมำยถึง จ ำนวนควำมผิดพลำดเชิงสุ่ม (random error)  
ที่ปรำกฏอยู่ ในกำรวัดซึ่ งสัมพันธ์กับผลลัพธ์ที่ ไม่คงเส้นคงวำ ( inconsistency) จำกกำรวัด 
ในปรำกฏกำรณ์ที่คล้ำยคลึงกันแต่กระท ำต่ำงเวลำกัน กล่ำวคือ ยิ่งมีควำมไม่คงเส้นคงวำมำกเท่ำใด
ควำมเช่ือถือได้ของกำรวัดก็ต่ ำเท่ำนั้น 
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เกณฑ์ที่สี่เกณฑ์สุดท้ำย สัมพันธ์อย่ำงมำกกับควำมเชื่อถือได้ คือ ควำมตรงประเด็นเกณฑ์  
ที่กล่ำวมำทั้งสำมเกณฑ์เป็นเกณฑ์เกี่ยวกับวัด เช่น ควำมเป็นมำตรฐำน หมำยถึง มีปทัฏฐำนส ำหรับ  
กำรเปรียบเทียบ ด้ำนภววิสัยเป็นกำรให้แนวทำงส ำหรับกำรวัดซ้ ำ ส่วนควำมเชื่อถือได้เป็นควำม 
คงเส้นคงวำของกำรน ำไปท ำซ้ ำ ๆ กัน แต่ทั้งหมดนั้นจะใช้ไม่ได้เลยหำกไม่มีควำมตรงประเด็นตำม  
แนวคิดที่ก ำหนดไว้ เพรำะจะเกิดควำมสงสัยว่ำเกี่ยวข้องกับประเด็นที่ก ำลังศึกษำหรือไม่ เช่น  
ทัศนะคติของผู้ต้องขังต่อบุหรี่ต่ำง ๆ อำจน่ำสนใจต่อผู้ผลิตบุหรี่แต่เป็นควำมตรงประเด็นพื้นที่ 4  
(validity) เพรำะไม่แน่ใจว่ำจะใช้เป็นตัวพยำกรณ์ทัศนคติที่สม่ ำเสมอกับผู้อื่นได้หรือไม่ อีกทั้งน่ำจะจัด 
ว่ำเป็นสิ่งที่คุกคำมควำมตรงประเด็นในข้อที่ว่ำเป็นผลมำจำกตัวคนที่ท ำกำรวัดและปฏิบัติกิจ  
ปรำกฏกำรณ์ขณะวัด ตลอดจนบริบทของกำรวัดด้วย 

เกณฑ์ประสิทธิผลตำมตัวแบบนี้เป็นตัวชี้วัดผลกระทบที่ได้เลือกมำประเมินผลโครงกำร  
เช่น กำรลดจ ำนวนควำมน่ำจะเป็นในกำรกระท ำผิดซ้ ำ หรือกำรเพิ่มจ ำนวนกำรได้งำนท ำและมีควำม 
มันคงในกำรท ำงำน ควำมแตกต่ำงระหว่ำงผลกระทบขั้นต้นกับขั้นที่สองอยู่ที่ผลกระทบขั้นต้น 
เป็นกำรเปลี่ยนแปลงที่เกิดผลทันที ส่วนกับผลกระทบในขั้นที่สอง เป็นผลระยะยำวของโครงกำร  
กำรจ ำแนกควำมแตกต่ำงดังกล่ำวจึงต้องระบุว่ำอะไรเป็นผลลัพธ์ทันทีและอะไรเป็นผลลัพธ์ขั้นที่สอง 
ส่วนค ำว่ำ “ผลลัพธ์ที่ตั้งใจ” กับ “ไม่ตั้งใจ” หมำยควำมว่ำ จะประเมินผลลัพธ์หลักหรือผลภำยนอก 
หรือผลข้ำงเคียง ผลที่ไม่ได้ตั้งใจมีทั้งผลทำงบวกและทำงลบ เช่น โครงกำรฝึกอบรมผู้ต้องขังเพื่อให้มี  
อำชีพจัดเป็นผลที่ตั้งใจ แต่ผลที่ท ำให้ค่ำจ้ำงลูกจ้ำงที่เป็นอยู่ในอำชีพเดียวกันต่ ำลง จัดเป็นผลที่ไม่ได้
ตั้งใจ ท ำนองเดียวกัน กำรจ ำกัดควำมเร็วของรถยนต์ไว้ที่ 55 ไมล์ต่อชั่วโมง อำจท ำให้อัตรำกำรตำย 
บนถนนลดลง ซึ่งเป็นผลที่ไม่ได้ตั้งใจ และท ำให้เกิดกำรประหยัดน้ ำมันอันเป็นผลที่ตั้งใจ  

แนวทางการศึกษาผลกระทบของนโยบาย 
ส ำหรับแนวทำงกำรศึกษำผลกระทบของนโยบำยอำจแบ่งได้ 2 แนวทำง แนวทำงแรก  

(ทำงด้ำนซ้ำยมือของภำพข้ำงบน) เน้นกำรวิเครำะห์ที่ตัวนโยบำย ( focus on policy) วัตถุประสงค์ 
ของแนวทำงแรกก็เพื่อค้นคว้ำและประเมินผลกระทบต่ำง ๆ ส่วนแนวทำงที่สอง (ทำงด้ำนขวำมือของ
ภำพ) เน้นที่อำณำบริเวณของผลกระทบ (focus on an arena of impact) เงื่อนไขกำรเปลี่ยนแปลง 
บำงอย่ำงที่เกิดขึ้นในสภำพแวดล้อมทำงสังคม วัตถุประสงค์ของแนวทำงที่สองก็เพื่อประเมินอิทธิพล
ของนโยบำยสำธำรณะเปรียบเทียบกับปัจจัยอื่น ๆ ที่มีผลต่อกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงไรก็ตำมกำรศึกษำ 
ผลกระทบแนวทำงที่สองต้องมีกำรอธิบำยต่ออีกว่ำวิจัยที่ท ำจริง ๆ นั้นท ำอย่ำงไร กำรออกแบบกำรวิจัย 
ควรมีข้อมูลทั้งระยะยำว (Longitudinal) และตัดขวำง (cross-sectional) เพื่อแยกผลกระทบของ 
นโยบำยกับผลกระทบด้ำนสภำพแวดล้อมในระยะเวลำต่ำง ๆ และในเขตต่ำง ๆ ออกจำกกัน รวมไปถึง 
ผลของสภำพแวดล้อมอื่นที่มีผลต่อผสมผสำนระหว่ำงนโยบำยกับตัวแปร ผลกระทบเป็นตัวอย่ำง  
กำรศึกษำผลกระทบของนโยบำยต่ำง ๆ ที่มีต่อกำรป้องกัน อำชญำกรรม ประกอบด้วยตัวแปรอิสระ  
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2 ชุด ได้แก่ ตัวแปรนโยบำยที่มีสมมติฐำนว่ำมีผลกระทบต่ออัตรำอำชญำกรรม ได้แก่ (1) จ ำนวน 
ต ำรวจสำยตรวจต่อประชำกร 10,000 คน (2) สัดส่วนของคดีอำชญำกรรมทั้งหมดที่ยุติลงด้วยกำร  
ไกล่เกลี่ย ไม่ใช่กำรพิจำรณำคดีอำญำและ (3) กำรจ่ำยเงินโดยเฉลี่ยต่อเดือนต่อผู้รับสวัสดิกำรส่วนตัว 
แปรสภำพแวดล้อม ได้แก่ (1) ร้อยละของประชำกรที่อยู่ใต้เส้นควำมยำกจน (2) ดัชนีวัดกำรพัฒนำ
เศรษฐกิจของชุมชน และ (3) กำรติดยำเสพติด 

ส ำหรับลูกศรที่ชี้ไปแต่ละตัวแปรเป็นควำมสัมพันธ์เชิงสมมติฐำนที่จะต้องทดสอบต่อไป  
กำรวัดตัวแปรแต่ละตัวควรวัดจำกร้อยละของกำรเปลี่ยนแปลง แม้ว่ำตัวแปรสภำพแวดล้อมจะวัดช่วง 
ระยะเวลำที่ 1 แต่ในทำงปฏิบัติข้อมูลนี้ควรแสดงเป็นร้อยละของควำมแตกต่ำงระหว่ำงช่วงระยะเวลำ  
ที่ 2 กับปีก่อนหน้ำนั้น อำจเป็นก่อนระยะเวลำที่ 1 ก็ได้ แต่ไม่ควรนำนจนเกินระยะ เวลำที่ก ำหนด 
ส่วนตัวแปรอำชญำกรรมควรแสดงในรูปร้อยละของกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำกำรก่ออำชญำกรรม
ระหว่ำง ระยะเวลำที่ 3 กับปีก่อนหน้ำนั้นจนถึงระยะเวลำที่ 2 แต่ไม่ควรนำนจนเกินระยะเวลำที่ 1  
ปัญหำหลักของกำรออกแบบนี้ คือ กำรก ำหนดช่วงระยะเวลำส ำหรับกำรวัดกำรเปลี่ยนแปลงและกำร
ใช้ช่วงเวลำ ซึ่งอำจไม่ตรงกัน วิธีแก้ปัญหำ คือ กำรประมำณระยะเวลำที่จะเกิดกำรเปลี่ยนแปลงในตัว  
สภำพแวดล้อมที่มีผลต่อนโยบำย ถัดมำจึงก ำหนดระยะเวลำที่เกิดกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยที่มีผลต่อ  
ตัวแปรตำม ซึ่งอำจน ำกรณีศึกษำแต่ละเรื่องมำก ำหนดเป็นค่ำประมำณเริ่มต้น ต่อจำกนั้นจึงประมำณ
ค่ำเวลำและทดสอบระยะเวลำแต่ละช่วงให้สอดคล้องกัน ข้อที่ควรระวังอย่ำงมำก คือ ควำมสัมพัน ธ์  
ระหว่ำงตัวแปรที่อำจก่อให้เกิดสำเหตุและผลต่อกันทั้งสองทำง ( reciprocal causation) ทิศทำง  
ควำมสัมพันธ์จึงเป็นไปได้ทั้งที่ตรงข้ำมกับที่ตั้งสมมติฐำนไว้ และมีควำมสัมพันธ์ต่อกันทั้งสองทำง35 

แนวคิดหลักในการประเมินผลกระทบ 
กำรประเมินผลกระทบทุกประเภทล้วนแต่เป็นกำรเปรียบเทียบ (Comparative) เพียงแต่ 

ต้องท ำอย่ำงจริงจัง เช่น เปรียบเทียบกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุม ซึ่งอำจมีกลุ่มเดียวหรือหลำยกลุ่ม 
กลุ่มควบคุมอำจมีประสบกำรณ์จำกโครงกำรอื่นหรือไม่มีกำรทดลองใด  ๆ กำรเลือกกลุ่ม เปรียบเทียบ 
กระท ำได้หลำยวิธี เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมหรือเงื่อนไข ซึ่งอำจเก็บข้อมูลก่อน หรือ ระหว่ำงกำรวัด 
ผลลัพธ์ของโครงกำร เพื่อคำดคะเนว่ำจะเกิดอะไรขึ้นหำกไม่มีโครงกำร อำจแยกแนวคิดหลักของ  
กำรประเมินผลกระทบได้ 5 ประเด็น ดังต่อไปน้ี 

ตัวแบบทดลอง (the experimental model) แม้ว่ำกำรประเมินผลกระทบอำจท ำได้หลำย
วิธี แต่ได้ผลไม่เท่ำกัน บำงวิธีได้ผลเชื่อถือมำกกว่ำวิธีอื่น กำรเลือกวิธีประเมินผลกระทบยังแตกต่ำงกัน

                                                            
35John G. Grumm, “The analysis of policy impact,” In Greenstein, Fred I, and 

Polsby, Nelson W. eds. Handbook of political science, Volume 6 , Politics and 
policymaking (Massachusetts: Addison-Wesley Publishing, 1975), 450-451. 
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ตำมค่ำใช้จ่ำยและระดับทักษะทำงเทคนิค หรืออีกด้ำนหนึ่ง แนวทำงที่ดีกว่ำก็ต้องมีทักษะเวลำและ  
ค่ำใช้จ่ำยมำกกว่ำ ส ำหรับแนวทำงกำรประเมินผลกระทบที่ถือว่ำดีที่สุด คือ กำรทดลองซึ่งเลือก
ตัวอย่ำงโดยกำรสุ่มเหมือนที่กระท ำในห้องทดลอง สิ่งที่ถูกน ำมำหรือไม่ได้รับผลใด ๆ จำกโครงกำร  
ส่วนอีกกลุ่มหนึ่งเป็นกลุ่มทดลองได้รับผลจำกโครงกำรทดลองเลือกมำโดยกำรสุ่ม โดยแบ่งออกเป็น  
สองกลุ่มหรือมำกกว่ำนั้น กลุ่มหนึ่งเป็นกลุ่มควบคุม ไม่ได้รับกำรทดลองที่ต่อจำกนั้นจึงสังเกตทั้งสอง
กลุ่มดูว่ำเกิดควำมแตกต่ำงกันหรือไม่ ตัวแบบทดลองเน้นกำรประเมินผลกระทบเพื่อระบุสิ่งที่เป็น  
สำเหตุและผลต่อกัน เช่น ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงโครงกำรกับผลกระทบแต่ทั้งนี้ต้องค ำนึงถึงควำม 
เป็นไปได้ ค่ำใช้จ่ำยด้วยเงื่อนไขที่ต้องมีก่อนที่จะประเมินผลกระทบ (Prerequisites for assessing 
impacts) เงื่อนไขที่จะประเมินผลกระทบมี 2 ประกำร ประกำรแรก คือ วัตถุประสงค์ของโครงกำร 
ต้องชัดเจนพอที่สำมำรถวัดควำมส ำเร็จได้หรือไม่ก็นักประเมินผลสำมำรถก ำหนดชุดวัตถุประสงค์ 
ที่เหตุสมผลได้ และประกำรที่สองโครงกำรต้องถูกน ำไปปฏิบัติจนเกิดผลแล้วไม่มีปัญหำกำรให้บริกำร
แก่กลุ่มเป้ำหมำย เพรำะถ้ำวัดวัตถุประสงค์ไม่ได้และโครงกำรไม่ได้น ำไปปฏิบัติแล้วประเมินผลไปก็จะ 
ไม่ได้อะไร เสียเวลำ เสียทรัพยำกรไปโดยเปล่ำประโยชน์ อีกทั้ง กำรประเมินผลกระทบก็ท ำได้ต่อเมื่อ 
โครงกำรได้น ำไปปฏิบัตินำนพอที่จะก่อให้เกิดปัญหำและได้แก้ไขปัญหำแล้ว ยิ่งกว่ำนั้นกำรประเมินผล
กระทบยังมีปัญหำทำงด้ำนเทคนิคและกำรจัดกำร เนื่องจำกเป้ำหมำยของโครงกำร เป็นคนละครัวเรือน 
ซึ่งยำกจะเข้ำถึงหรือได้ข้อมูล บำงครั้งอำจมีปัญหำกำรเมืองด้วย ดังนั้น นักประเมินผลจึงต้องแสวงหำ
ควำมร่วมมือจำกเจ้ำหน้ำที่และกลุ่มเป้ำหมำย ขณะเดียวกันก็ต้องต่อสู้กับแรงกดดันที่ต้องประเมินผล
ให้ทันเวลำและได้ข้อค้นพบที่ชัดเจน 

กำรเชื่ อมโยงโครงกำรกับผลลัพธ์  ( inking interventions to outcomes) ปัญหำ 
กำรประเมินผลกระทบเป็นปัญหำเกี่ยวกับปัญหำของกำรระบุว่ำโครงกำรเป็นสำเหตุของผลกระทบ
บำงอย่ำง เพรำะกำรก ำหนดผลกระทบเป็นกำรก ำหนดควำมสัมพันธ์เชิงสำเหตุและผลต่อกัน นักวิจัย 
ต้องระบุว่ำอะไรเป็นสำเหตุของอะไร แม้ว่ำปรำกฏกำรณ์ทำงสังคมจะมีสำเหตุมำกกว่ำหนึ่งอย่ำงก็ตำม 
ในทำงสังคมศำสตร์ ควำมสัมพันธ์เชิงสำเหตุและผลมักกล่ำวในแง่ของควำมน่ำจะเป็น ด้วยเหตุนี้  
ประโยคที่กล่ำวว่ำ ก. เป็นสำเหตุของ ข. ตำมปกติแล้วย่อมหมำยควำมว่ำ ถ้ำมีกำรกระท ำ ก. แล้ว ข.  
จะเกิดขึ้นเสมอ ๆ จำกกำรกระท ำ ก. หรือไม่ได้หมำยควำมว่ำ ข. จะเกิด จำกกรณีที่กระท ำ ก. เท่ำนั้น  
ตัวอย่ำง โครงกำรลดกำรว่ำงงำน เช่น กำรฝึกอบรมกำรท ำงำนทำงด้ำนเทคนิค หำกประสบควำมส ำเร็จ  
น่ำจะเพิ่มควำมน่ำจะเป็นที่กลุ่มเป้ำหมำยจะมีงำนท ำเวลำต่อมำ แต่ควำมน่ำจะเป็นก็ขึ้นอยู่กับปัจจัย
หลำยอย่ำงมำกกว่ำควำมสำมำรถทำงเทคนิคที่ได้จำกกำรอบรม เช่น เงื่อนไขและกระบวนกำรหำงำน 
ซึ่งอยู่นอกเหนือกำรอบรม เช่น เงื่อนไขทำงเศรษฐกิจของชุมชน โครงกำรอบรมไม่ว่ำจะออกมำดี
เพียงใดก็ไม่สำมำรถขจัดกำรว่ำงงำนให้หมดไปได้ เพรำะกลุ่มเป้ำหมำยบำงคนอำจปฏิเสธโอกำสที่จะมี 
งำนท ำ บำงคนไม่สำมำรถรับประโยชน์จำกโครงกำรได้ ด้วยเหตุผลหลำยอย่ำงที่ส ำคัญขึ้นอยู่กับ
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ต ำแหน่งงำนในตลำดแรงงำน ท ำนองเดียวกัน ยังมีปัจจัยอื่นนอกจำกโครงกำรอบรมที่สำมำรถลด 
กำรว่ำงงำนได้ เช่น เลือกโดยให้สมัครใจเข้ำร่วมโครงกำร ซึ่งคนที่สมัครใจเหล่ำนี้มีแนวโน้มที่จะ
ปรับปรุงตนเองอยู่แล้ว ไม่ว่ำจะได้รับหรือไม่ได้รับกำรอบรมจำกโครงกำรหรือถ้ำเลือกคนที่ตั้งใจ 
จะหำงำนท ำอยู่แล้วเข้ำโครงกำร คนเหล่ำนี้ก็มีโอกำสได้งำนท ำอยู่แล้ว ไม่ว่ำจะได้รับหรือไม่ได้รับ 
กำรอบรมจำกโครงกำร นอกจำกควำมตั้งใจแล้ว อำจมีปัจจัยอื่นที่มีผลต่อ กำรได้งำน โดยตัวผู้เข้ ำรับ 
กำรอบรม เช่น โอกำสหรือควำมสำมำรถ ซึ่งเป็นเหตุให้เข้ำใจผิดได้ว่ำกำรได้ งำนท ำ เป็นผลมำจำก 
โครงกำรอบรม ยิ่งกว่ำนั้น ยังอำจมีปัจจัยร่วมอีก เช่นอำจมีโครงกำรอื่นก่อให้เกิดผลขึ้นมำระหว่ำง  
กำรทดลอง เช่น ขณะที่โครงกำรอบรมก ำลังด ำเนินกำรอยู่นั้น นำยจ้ำงอำจเกิดควำม ต้องกำรจ้ำงคน
ว่ำงงำน หรือต้องกำรให้คนปกติหรือคนพิกำรไปฝึกงำน โดยไม่เกี่ยวกับโครงกำร ฉะนั้น กำรประเมินผล 
ว่ำโครงกำรก่อให้เกิดผลกระทบตำมที่ต้องกำรหรือไม่ จึงซับซ้อน เพรำะมีปัจจัยอื่นอีกหลำยปัจจัย
นอกจำกตัวโครงกำรมีผลต่อสภำพปัญหำของโครงกำร ประเด็นส ำคัญของกำรประเมินผลกระทบจึง 
ได้แก่ค ำถำมที่ว่ำ โครงกำรก่อให้เกิดผลที่ต้องกำรอันเป็นผลที่แตกต่ำงจำกกำรไม่มีโครงกำร  
หรือมีโครงกำรอื่น ใช่หรือไม่ 

กำรประเมินผลกระทบที่สมบูรณ์แบบกับแค่ดีพอ (perfect versus good enough  
impact assessments) ในหลำยกรณีเป็นเรื่องยำกหรือเป็นไปไม่ได้ที่จะประเมินผลกระทบตำมอุดม
คติโดย กำรออกแบบให้ดีที่สุด อำจเป็นเพรำะโครงกำรหรือกลุ่มเป้ำหมำยไม่ยอมให้ออกแบบทดลอง  
เช่น กำรสุ่มตัวอย่ำงที่เป็นปัญหำศีลธรรมหรือห้ำมทดลองกับมนุษย์ หรือมีเวลำและทรัพย์กรจ ำกัด 
หรือ สิ้นเปลือง หรือเป็นโครงกำรแก้ปัญหำส ำคัญ หรือมีข้อโต้แย้งกันซึ่งต้องประเมินอย่ำงระมัดระวัง  
หรือ ในทำงกลับกัน เป็นเพียงโครงกำรเล็ก ๆ ที่ไม่จ ำเป็นต้องประเมินผล เมื่อพบปัญหำเหล่ำนี้  
กำรประเมินผลต้องทบทวนกำรออกแบบวิจัยประเมินผลเพื่อก ำหนดวิธีกำรที่ เหมำะสมที่สุด  
แต่ทำงเลือกมักเป็นเรื่องได้อย่ำงเสียอย่ำง รวมทั้งไม่มีแบบวิจัยประเมินผลใดดีที่สุด เพรำะฉะนั้น  
จึงควรให้ กำรออกแบบเพียงแค่ดีพอ ตำมหลักพอดีพอนั่นหมำยควำมว่ำนักประเมินผลควรเลือกแบบ 
ที่เป็นไปได้ที่ดีที่สุดจำกจุดยืนทำงด้ำนระเบียบวิธีวิทยำน ำควำมส ำคัญของโครงกำรมำพิจำรณำศึกษำ
ควำมเป็นไปได้ และปฏิบัติได้ของแบบวิจัยประเมินผลแต่ละอย่ำง และควำมน่ำจะเป็นที่แบบวิจัย  
จะเป็นผลลัพธ์ที่น่ำเชื่อถือ 

ผลลัพธ์รวมกับผลลัพธ์สุทธิ (Gross versus net outcome) ดังที่กล่ำวแล้วว่ำจุดเริ่มต้น 
ของกำรประเมินผลกระทบ คือ กำรระบุถึงบำงอย่ำงหรือหลำยอย่ำงที่ใช้แทนวัตถุประสงค์ของ
โครงกำร เช่น กำรวิจัยประเมินผลโครงกำรที่ออกแบบ ครูหนังสือของผู้ใหญ่ วัตถุประสงค์ของ 
โครงกำรอำจก ำหนดว่ำ “เพื่อเพิ่มคะแนนกำรอ่ำน ตำมคะแนนทดสอบทักษะกำรอ่ำนมำตรฐำน” 
ดังนั้น โครงกำรนี้จะประสบควำมส ำเรจ็ต่อเมื่อด ำเนินกำรไปแล้ว คะแนนของผู้เขำร่วมโครงกำรทุกคน 
มำกกว่ำเกณฑ์ก ำหนด ทั้งนี้ต้องแยกระหว่ำง ผลลัพธ์รวม (Gross Outcome) กับผลลัพธ์สุทธิ  
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(Net Outcome) ผลลัพธ์รวม กำรเปลี่ยนแปลงกำรวัดผลลัพธ์ทั้งหมดที่สังเกตได้จำกกำรประเมิน 
โครงกำร เช่น กำรเปลี่ยนแปลงคะแนนกำรอ่ำนของผู้เข้ำร่วมโครงกำรก่อนกับหลังเข้ำร่วมโครงกำร 
ผลลัพธ์รวมวัดง่ำยและปกติเป็นควำมแตกต่ำงระหว่ำงกำรวัดค่ำก่อนและหลังเข้ำร่วมโครงกำร  
บำงกรณีค่ำก่อนเข้ำร่วมอำจวัดไม่ได้ จึงวัดได้เฉพำะหลังเข้ำร่วมโครงกำรส่วนผลลัพธ์สิทธิวัดยำกกว่ำ 
เพรำะนับเฉพำะผลที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร โดยไม่นับรวมสำเหตุอื่น  ๆ ที่เกิดขณะด ำเนินโครงกำร  
ดังนั้น ผลลัพธ์รวมจึงนับผลลัพธ์สุทธิเข้ำไว้ด้วย ซึ่งสำมำรถเขียนเป็นสมกำรได้ดังนี้ 

ผลลัพธ์รวม = ผลกระทบของโครงกำร หรือ ผลลัพธ์สุทธิ + ผลกระทบของกระบวนกำร 
อื่นหรือปัจจัยรวมที่มำจำกภำยนอก + ผลกระทบของกำรออกแบบวิจัยกำรประเมิน 

ดังนั้น กำรวัดควำมรู้หนังสือก่อนและหลังโครงกำรของคนที่เข้ำร่วมโครงกำร (ผลลัพธ์ 
รวม) จึงประกอบด้วย 3 ส่วน ส่วนแรก คือ ผลกระทบของโครงกำร (ผลลัพธ์ สุทธิ) ส่วนที่สอง 
ผลกระทบของปัจจัยร่วมที่มำจำกภำยนอกอันประกอบด้วยกระบวนกำรเลือกตัวอย่ำงเหตุกำรณ์อื่น  
ที่ เกิดพร้อมกัน ประสบกำรณ์ของผู้ เข้ำร่วมโครงกำร และปัจจัยอื่นที่มีผลเป็นสิ่งที่ เกิดจำก  
กระบวนกำรวิจัยประเมินผล เช่น ปัจจัยที่เกิดควำมผิดพลำดของกำรวัดควำมแปรปรวนในกำรสุ่ม 
ตัวอย่ำง และระดับประสิทธิผลของกำรเก็บรวบรวมข้อมูล ส ำหรับกำรประเมินผลกระทบนั้นสนใจ  
เฉพำะผลลัพธ์ของสุทธิ โดยหำทำงตัดหรือหำปัจจัยร่วมที่มำจำกภำยนอกและผลกระทบของ 
กำรออกแบบให้อยู่คงที่ เช่น กำรควบคุมโดยกำรสุ่มตัวอย่ำง กำรเปรียบเทียบ กำรควบคุมทำงสถิติ 
รวมทั้งระมัดระวังในกำรวัดและเก็บรวบรวมข้อมูล 

การออกแบบประเมินผลกระทบ 
กำรออกแบบประเมินผลกระทบสำมำรถกระท ำได้ ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ  

กำรประเมินผลกระทบโครงกำรที่ครอบคลุมประชำกรบำงส่วน (partial-Coverage programs)  
และโครงกำรที่ครอบคลุมประชำกรทั้งหมด (full Coverage programs) ดังรำยละเอียดต่อไปน้ี36 

กำรออกแบบโครงกำรที่ครอบคลุมประชำกรบำงส่วน 
1. กำรทดลองเชิงสุ่ม (randomized experiments) ลักษณะส ำคัญของ กำรทดลองแท้  

คือ มีกำรสุ่มคนที่ประกอบกันเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมส ำหรับกำรวิจัยประเมินผล กำรทดลอง 
เชิงสุ่มจะใช้ได้กับโครงกำรที่ครอบคลุมประชำกรบำงส่วนเท่ำนั้น ในทำงควำมเป็นจริง กำรทดลอง  
เชิงสุ่มอำจมีควำมซับซ้อนแตกต่ำงกัน ดังตัวอย่ำงต่อไปนี ้

1) กำรทดลองเพื่อทดสอบประสิทธิภำพผลกำรฝึกอบรมกำรจ้ำงงำนใหม่และกำรหำ 
งำนเพื่อช่วยคนงำนที่ถูกจำกกำรปรับโครงสร้ำงอุตสำหกรรม โดยสุ่มตัวอย่ำงคนงำนที่ตกงำนมำกกว่ำ  

                                                            
36Peter H. Rossi, & Howrd E. Freeman, Evaluation: A systematic approach 

(London: Sage Publications, 1993), 243-252. 
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2,000 คน ในโรงงำนหลำยแห่งในมลรัฐเท็กซัสเข้ำมำรับกำรอบรมในโครงกำรที่หำงำนอย่ำงเดียว หรือ 
โครงกำรที่มีทั้งกำรหำงำนและกำรฝึกอบรมใหม่ หรือเป็นกลุ่มควบคุมต่อจำกนั้น จึงติดตำมผลคนงำน
อยู่ระยะเวลำหนึ่งเพื่อทดสอบกำรมีงำนท ำและมีรำยได ้

2) กำรทดลองเพื่อเงินช่วยเหลือจ ำนวนหนึ่งจะช่วยนักโทษที่ถูกปล่อยจำกเรือนจ ำ 
ให้สำมำรถปรับตัวเข้ำกับคนปกติได้หรือไม่ โดยสุ่มตัวอย่ำงจำกนักโทษ 400 คน ที่ถูกปล่อยตัวจำก  
เรือนจ ำมลรัฐแมรีแลนด์ กลุ่มทดลองกลุ่มแรกได้รับเงินช่วยเหลือจำกว่ำงงำนเป็นเวลำ 13 สัปดำห์ 
ส่วนกลุ่มที่สองได้รับเงินช่วยเหลือ 13 สัปดำห์พร้อมทั้งบรรจุเข้ำท ำงำนด้วย ส่วนกลุ่มที่สำมได้รับ 
บรรจุเข้ำท ำงำนอย่ำงเดียวส ำหรับกลุ่มควบคุมไม่ได้รับทั้งเงินช่วยเหลือและกำรบรรจุงำนคนทั้ง  
400 คน ถูกสัมภำษณ์เป็นระยะ ๆ เป็นเวลำปีกว่ำหลังกำรถูกปล่อยตัวเพื่อประเมินกำรปรับตัวเข้ำกับ 
ชุมชน 

3) กำรทดลองเพื่อประเมินว่ำแม่ได้รับควำมกังวลจำกกำรผ่ำตัดของลูกที่มีอำกำรดีขึ้น  
หลังจำกออกจำกโรงพยำบำลมำกน้อยเพียงใด โดยสุ่มตัวอย่ำงจำกแม่ แบ่งออกเป็นกลุ่มทดลองและ 
กลุ่มควบคุม กลุ่มทดลองเป็นแม่ที่ได้รับกำรปรึกษำและค ำรับรองเมื่อเด็กเข้ำโรงพยำบำล ส่วนกลุ่ม  
ควบคุมที่เป็นแม่ที่ได้รับกำรรักษำพยำบำลตำมปกต ิ

4) กำรทดลองเพื่อทดสอบวิธีที่ดีที่สุดในกำรจัดกำรกับกรณีกำรท ำร้ำยร่ำงกำยใน 
ครอบครัว ต ำรวจเขตเมืองมินนิอำโปลิส ท ำกำรทดลองเชิงสุมตำมวิธีที่ต ำรวจรำยงำนว่ำมีวิธีจัดกำร
ปัญหำ 3 วิธี วิธีแรก จับกุมผู้ท ำร้ำยคู่สมรสและยังคุก ส่วนวิธีที่สอง ให้ผู้ท ำร้ำยคู่สมรสและไม่กลับมำ 
เป็นเวลำ 16 ชั่วโมง ส่วนวิธีที่สำม ต ำรวจพยำยำมให้คู่สมรสคืนดีกัน หลังจำกนั้นก็ จ ำลองแบบวิจัย 
ไปทดลองในสถำนีต ำรวจทั่วประเทศเพื่อทดสอบว่ำวิธีใดดีที่สุด 

5) กำรทดลองช่วยเหลือให้เงินก่อสร้ำงบ้ำน โดยสมตัวอย่ำงจำกครัวเรือนยำกจน 
ในเมืองพิสเบิร์กและฟีนิกซ์เป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มทดลองได้รับเงินอุดหนุนกำรก่อสร้ำง 
บ้ำนตำมแผนกำรจ่ำยเงิน ส่วนกลุ่มควบคุมไม่ได้รับเงินอุดหนุนต่อจำกนั้นติดตำมผลครอบครัวที่เข้ำ
ร่วมโครงกำรทั้งหมด โดยสัมภำษณ์เป็นระยะ ๆ เป็นเวลำ 4 ปี พร้อมกับตรวจสอบกำรก่อสร้ำงกำร 
ทดลองดังกล่ำวนี้ มีต้นทุนต่ำงกันมำก ขึ้นอยู่กับควำมซับซ้อนของโครงกำร โครงกำรที่แพงที่สุด คือ  
กำรให้เงินช่วยเหลือก่อสร้ำงบ้ำน ส่วนที่ถูกที่สุด คือกำรทดลองกับแม่ที่มีลูกเข้ำโรงพยำบำล 
กำรทดลองเชิงสุ่มส่วนใหญ่เป็นกำรศึกษำระยะยำวประกอบด้วยกำรวัดผลกลุ่มทดลอง และกลุ่ม  
ควบคุมเป็นระยะ ๆ ส่วนใหญ่ใช้เวลำหลำยปี โครงกำรทดลองขนำดใหญ่ใช้เวลำกว่ำ 20 ปี เพื่อทดสอบ
โครงกำรและเก็บรวบรวมข้อมูลระยะยำว เช่น กำรทดลองใช้ภำษีเงินได้ติดลบหลำยโครงกำรที่ 
ออกแบบระยะยำว ซึ่งต่ำงกันไปตำมกำรทดลองและระยะเวลำ มีตั้งแต่ 3 ปี - 10 ปี เวรทดลอง
โครงกำรรักษำระดับเงินได้ของมลรัฐนิวเจอร์ซีย์ มีกลุ่มทดลอง 8 กลุ่ม แต่ละกลุ่มมีรำยได้แตกต่ำงกัน 
เล็กน้อยและมีกลุ่มควบคุมหนึ่งกลุ่ม โดยสุ่มตัวอย่ำงจำกครอบครัวที่มีสิทธิ์ ได้รับกำรช่วยเหลือ
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ครอบครัวแต่ละครอบครัวถูกศึกษำจำกกำรรำยงำนเงินได้ทุกเดือนเป็นเวลำ 3 ปี และถูกสัมภำษณ์  
ทุก 4 เดือนและทุก ๆ ปี ตลอดจนสัมภำษณ์พิเศษจำกกำรคืนเงินภำษีเงินได้ทั้งนี้ กลุ่มทดลองจะได้รับ 
เงินช่วยเหลือเป็นกำรรักษำระดับรำยได้ นอกจำกนั้นทั้งกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมต่ำงก็ได้รับเงินค่ำ
สัมภำษณ์ เป็นที่น่ำสังเกตว่ำโครงกำรทดลองขนำดใหญ่เกือบทั้งหมดเป็นกำรทดลองนโยบำยของ  
รัฐบำลที่ด ำเนินอยู่และหำข้อสรุประดับชำติ ส่วนกำรทดลองขนำดเล็กไม่ค่อยมุ่งหำผลสรุป มุ่งท ำ 
ควำมเข้ำใจวิธีกำรด ำเนินงำนของโครงกำรมำกกว่ำ กำรทดลองเชิงสุ่มส่วนใหญ่ออกแบบกำรวัดผล
ลัพธ์ก่อนและหลังโครงกำร เหตุผลก็ต้องวัดผลเปรียบเทียบจุดเริ่มต้นกับภำยหลังผลกระทบจำก  
โครงกำร อย่ำงไรก็ตำมกำรวัดผลก่อนอำจท ำไม่ได้ เช่น โครงกำรดัดนิสัยนักโทษที่ท ำผิดซ้ ำในระหว่ำง  
ต้องโทษนั้นวัดผลได้เฉพำะหลังโครงกำร เนื่องจำกกำรท ำผิดซ้ ำไม่อำจระบุได้จนกว่ำจะปล่อยตัว 
ออกจำกเรือนจ ำ ท ำนองเดียวกัน โครงกำรลดกำรเกิดโรคหรืออุบัติเหตุไม่อำจระบุผลลัพธ์ก่อนมี 
โครงกำรได้ ดังนั้น จึงท ำได้เฉพำะกำรวัดผลหลังโครงกำร  

2. กึ่ งทดลอง (quasi - experiments) กำรออกแบบประเมินผลกระทบส่วนใหญ่  
เป็นแบบกึ่งทดลองไม่มีกำรสุ่ม แต่เป็นกำรเปรียบเทียบกลุ่มทดลองที่มีส่วนร่วมในโครงกำรกับกลุ่มที่  
ไม่ได้มีส่วนร่วม สำเหตุที่เรียกว่ำ “ถึงกำรทดลอง” ก็เพรำะไม่มีกำรสุ่มซึ่งเป็นสำระส ำคัญของ 
กำรทดลองแท้ กำรประเมินผลกระทบแบบกึ่งทดลองมีตัวอย่ำงดังต่อไปนี้ 

1) กำรทดลองให้สำมีที่ท ำร้ำยร่ำงกำยภรรยำเข้ำมำรับกำรอบรมในโครงกำรเปลี่ยน 
ควำมคิดและพฤติกรรมเป็นเวลำ 15 สัปดำห์ โดยวัดผลส ำเร็จจำกโครงกำรกำรเปรียบเทียบสำมี  
320 คน ที่ผ่ำนกำรอบรมจนเสร็จสมบูรณ์จำกโครงกำรกับสำมี 36 คนที่ออกจำกโครงกำรไปก่อนครบ 
ก ำหนด ผลปรำกฏว่ำ คนที่ผ่ำนโครงกำรมีอัตรำกำรท ำร้ำยร่ำงกำยภรรยำในเวลำต่อมำน้อยกว่ำกลุ่ม 
ควบคุมที่ออกจำกโครงกำรกลำงคัน 

2) กำรทดลองเพื่อประเมินผลกระทบของกำรให้เงินอุดหนุนกำรก่อสร้ำงบ้ำนต่อ 
อุปทำน กำรก่อสร้ำงแก่ผู้มีรำยได้ต่ ำของผู้รับเหมำก่อสร้ำงและเจ้ำของที่ดินโครงกำรทดลองให้เงิน  
ช่วยเหลือท ำในเมืองกรีนเบย์ มลรัฐวิสคอนซิน และเมืองเซำท์เบนด์ มลรัฐอินเดียนำ หลังกำรทดลอง
ไปหลำยปี เปรียบเทียบรำคำก่อสร้ำงบ้ำนในเมืองสองเมืองนี้กับเมืองที่คล้ำยกันในมิดเวสต์ที่เลือก  
มำเป็นกลุ่มควบคุม 

3) กำรทดลองเลือกนักเรียนโดยกำรสุ่มมำจำกโรงเรียนของรัฐเปรียบเทียบกับโรงเรียน 
ของเอกชน โดยให้ภูมิหลังทำงสังคมเศรษฐกิจคล้ำย ๆ กัน เพื่อดูว่ำประเภทของโรงเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ของกำรเรียนรำยวิชำส ำคัญหรือไม่ ข้อมูลที่ใช้ได้มำจำกฐำนข้อมูลกำรส ำรวจตัวอย่ำงโรงเรียน
มัธยมศึกษำแห่งชำต ิ
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4) กำรทดลองเลือกครอบครัวที่ได้รับคัดเลือกให้เข้ำโครงกำรเคหะสำธำรณะในเมือง 
ติมอร์จับคู่กับครอบครัวที่สมัครเข้ำร่วมโครงกำร แต่ไม่ได้รับคัดเลือกทั้งกลุ่มที่เข้ำโครงกำรและไม่ได้
คัดเลือกถูกสัมภำษณ์ซ้ ำ ๆ กันหลำยครั้งในช่วงเวลำ 5 ป ี

กำรออกแบบกึ่งทดลองบำงอย่ำงเกี่ยวข้องกับกำรวัดผลลัพธ์หลำยครั้ง ทั้งก่อนและ
หลัง โครงกำร เช่น กำรศึกษำที่ออกแบบประเมินผลกระทบของกฎหมำยควบคุมอำวุธปืนฉบับใหม่ใน
มลรัฐแมสสำชูเสตต์ ใช้กลุ่มควบคุมเปรียบเทียบอัตรำกำรเกิดอำชญำกรรมรำยเดือนกับเมืองบอสตัน
เป็น เวลำหลำยปีก่อนประกำศใช้กฎหมำย และหลังประกำศใช้กฎหมำยเป็นเวลำ 1 ปี ก็ติดตำมผล
แนวโน้มของอัตรำกำรเกิดอำชญำกรรมในเมืองหลำยเมืองแถบนิวอิงแลนด์ที่ไม่มีประสบกำรณ์และ
กำรเปลี่ยนแปลงกฎหมำยกำรควบคุมอำวุธปืนเพื่อน ำมำเปรียบเทียบกัน ส ำหรับกำรออกแบบถึง
ทดลองที่นิยมใช้กันมี 4 รูปแบบ ดังนี้ 

1 )  ก ำ ร อ อ ก แ บ บ ถ ด ถ อ ย ไ ม่ ต่ อ เ นื่ อ ง  ( regression-discontinuity designs)  
กำรประเมินผลที่ออกแบบถดถอยไม่ต่อเนื่อง มีลักษณะคล้ำยกับกำรทดลองเชิงสุ่มในแง่ ให้ค่ำ 
ผลกระทบสุทธิที่ไม่มีอคติ กำรออกแบบถดถอยไม่ต่อเนื่องทดสอบว่ำกลุ่มทดลองมีผลผลิตเปลี่ยนไป 
มำกน้อยเพียงใดเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มไม่ทดลอง โดยถือว่ำ ปัจจัยก ำหนดต ำแหน่งในกำรทดลอง 
มีค่ำคงที่กำรวิเครำะห์กำรออกแบบถดถอยไม่ต่อเนื่องใช้ได้กรณีที่ประเมินโครงกำรที่เลือกโครงกำร 
ที่เลือกกลุ่มทดลองมำได้แม่นย ำและเป็นรูปแบบเดียวกัน และต้องวัดผลผลิตตรงประเด็นและ 
เชื่อถือได้ยกตัวอย่ำงโครงกำรให้ทุนเรียนมหำวิทยำลัยบำงแห่งจัดสรรทุนตำมคะแนนทดสอบ  
มำตรฐำนหรือ ตำมเกณฑ์อื่นที่สำมำรถน ำไปใช้เป็นรูปแบบเดียวกันได้ ถ้ำเกณฑ์ดังกล่ำวด ำเนินไป 
อย่ำงถูกต้องแล้ว ค่ำของผลกระทบสุทธิของโครงกำรอำจวัดได้จำกกำรวิเครำะห์ค่ำเฉลี่ยสถิติ 
ของคะแนนของคนที่ได้รับทุนเปรียบเทียบกับคะแนนของคนที่ไม่ได้รับทุน แม้ว่ำรูปแบบนี้อำจไม่มี  
ปัญหำที่เกิดกับกำรออกแบบไม่ทดลองแต่กำรน ำไปใช้ก็จ ำกัด เพรำะมีไม่กี่โครงกำรเท่ำนั้น ที่เลือก 
ผู้มีส่วนร่วมเป็นรูปแบบเดียวกัน มีวิธีกำรที่ชัดเจนและแม่นย ำยิ่งกว่ำนั้น กำรวิเครำะห์ทำงสถิติ 
ยังซับซ้อนและไม่อำจใช้ได้ง่ำย 

2) กำรจับคู่กลุ่มควบคุมเชิงแนวคิด (matched “constructed” control groups)  
ตำมประวัติที่เป็นมำนั้น วิธีควบคุมเชิงแนวคิดเป็นวิธีที่ใช้ในกำรออกแบบกึ่งทดลองมำกที่สุดและ  
ใช้บ่อยมำกในกรณีที่ไม่สำมำรถใช้วิธีกำรทำงสถิติขั้นสูงได้ เนื่องจำกเจ้ำหน้ำที่ไม่ได้รับกำรอบรม 
หรือไม่มีคอมพิวเตอร์ ตำมปกติโครงกำรจะเป็นผู้คัดเลือกกลุ่มเข้ำร่วมโครงกำร และเพื่อเปรียบเทียบ  
กับกรณีกลุ่มที่ไม่มีโครงกำร นักประเมินผลจะเลือกจับคู่กับกลุ่มควบคุมซึ่งมีลักษณะคล้ำยกับ  
กลุ่มทดลองมำกที่สุดเท่ำที่จะเป็นไปได้ กำรจับคู่กลุ่มควบคุมเชิงแนวคิดอำจเลือกจำกกลุ่มที่มีอยู่แล้ว  
เช่น เมื่อเลือกจับคู่นักเรียนในชั้นเรียนตำมอำยุหรือเกรด หรืออำจใช้วิธีรวมคนทั้งหมดเพื่อน ำมำ 
เปรียบเทียบกับกลุ่ม ที่ได้รับประโยชน์จำกโครงกำร 
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3) กำรควบคุมเชิงแนวคิดที่มีควำมเท่ำทียมกันทำงสถิติ (Statistically equated  
Constructed controls) ทำงเลือกกำรจับคู่ คือ กำรใช้วิธีทำงสถิติที่ถือว่ำผู้มีส่วนร่วมกับไม่มีส่วนร่วม 
ในโครงกำรมีควำมเท่ำเทียมกัน ปกติใช้กำรวิเครำะห์ตัวแปรหลำยตัว เช่น กำรถดถอยเชิงพหุ  
(multiple regression) ตัวแบบล็อกลิเนียร์ (log-linear models) หรือกำรวิเครำะห์ควำมแปรปรวน 
กำรให้มีควำมเท่ำเทียมกันทำงสถิตินี้มักใช้กับกำรส ำรวจตัดขวำง (cross-sectional Surveys) ซึ่งวัด  
ข้อมูลจำกจุดเดียวหรือตัดขวำงออกมำ วิธีกำรก็คือท ำกำรส ำรวจประชำกรเป้ำหมำยว่ำใครมีส่วนร่วม 
และไม่มีส่วนร่วมในโครงกำร เพื่อให้ได้ข้อมูลมำปรับใช้ทำงสถิติโดยแบ่งออกเป็นสองกลุ่มใน  
กำรวัดผลกระทบของโครงกำรนักวิจัยจะเปรียบเทียบผลลัพธ์จำกผู้มีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม  
ในโครงกำร และใช้กำรควบคุมทำงสถิติเพื่อดูควำมแตกต่ำงระหว่ำงกลุ่มโดยก ำหนดระบุถึงตัวแปรคุม 
เพื่อทดสอบว่ำค่ำควำมแตกต่ำงทำงสถิติดังกล่ำวเกิดจำกควำมแตกต่ำงของกลุ่ม ไม่ใช้เกิดจำกตัวแปร 
ที่น ำมำคุมรูปแบบกำรคุมตัวแปรทำงสถิติ รวมถึงวิธีกำรถดถอยและกำรจับคู่ เป็นวิธีกำรที่ใช้เพื่อ 
แก้ปัญหำที่ไม่สำมำรถใช้วิธีกำรสุ่มตัวอย่ำงเพื่อลดอคติจำกกำรเลือกตัวอย่ำงเพรำะหำกสำมำรถสุ่ม  
ตัวอย่ำงได้แล้วกำรออกแบบกึ่งทดลองเหล่ำนี้ก็เป็นอันเดียวกันกับกำรทดลองแท้อย่ำงไรก็ตำม  
กำรประเมินผลกระทบตำมวิธีกำรดังกล่ำวเกิดควำมผิดพลำดได้ง่ำยจำกกำรเลือกตัวแปรและ  
กำรเปรียบเทียบระหว่ำงกลุ่มที่มีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วมในโครงกำร นอกจำกนั้นแล้ว กำรตัดขวำง 
ยังต้องอำศัยควำมทรงจ ำของผู้ตอบที่จะตอบค ำถำมเหตุกำรณ์ในอดีต ท ำให้ข้อมูลที่ได้จำกกำรวัด 
ไม่แม่นย ำและไม่น่ำเช่ือถือ 

4) กำรวัดผลผลิตของกลุ่มคนทั่วไปเป็นกลุ่มควบคุม (generic output measure as  
controls) ปกติกำรควบคุมทั่วไปใช้กำรวัดที่ทดแทนผลผลิตทั้งหมดของกลุ่มที่ไม่ได้ทดลองหรือ
ประชำกรทั้งหมด เช่น น ำคะแนนทดสอบมำตรฐำนของนักเรียนที่เรียนตำมหลักสูตรใหม่ไป 
เปรียบเทียบกับคะแนนของนักเรียนในช่วงอำยุหรือขั้นเรียนเดียวกันกำรควบคุมทั่วไปนิยมใช้กับ 
บำงเรื่อง เช่น กำรวัดไอคิว (IQ) และผลสัมฤทธิ์ในกำรเรียน แต่ในทำงปฏิบัติก็ไม่ใช้ง่ำยยิ่งกว่ำนั้น  
ยังมี กรณีที่เหมำะสมที่จะใช้ไม่กี่กรณี เพรำะกลุ่มที่เลือกมำทดลองมักมีลักษณะแตกต่ำงไปจำก 
ประชำกร ทั่วไป  

3. กำรออกแบบโครงกำรที่ครอบคลุมประชำกรทั้งหมด โครงกำรที่ครอบคลุมประชำกร 
ทั้งหมดเป็นอุปสรรคต่อกำรประเมินผลกระทบ เพรำะไม่ได้จัดกลุ่มเอำไว้เป็นกลุ่มควบคุม กำรควบคุม 
ที่ท ำให้ได้จึงท ำได้เพียงเปรียบเทียบก่อนและหลังได้รับปัจจัยจำกโครงกำร ซึ่งเรียกว่ำ “กำรควบคุม
แบบสะท้อนตนเอง” (reflexive Controls) แม้ว่ำ กำรวิจัยประเมินผลที่กล่ำวในหัวข้อก่อนน ำมำใช้ 
กับโครงกำรที่ครอบคลุมประชำกรทั้งหมดไม่ได้ แต่แบบวิจัยประเมินผลในหัวข้อนี้สำมำรถน ำไปใช้กับ
โครงกำรที่ครอบคลุมประชำกรบำงส่วนได้ โดยเฉพำะกำรใช้ส ำหรับกำรประเมินก่อนและหลัง 
โครงกำรโดยไม่มีกำรเปรียบเทียบหรือไม่มีกลุ่มทดลองแต่ไม่แนะน ำให้ท ำวิธีนี้ เพรำะกำรประเมินผล
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กระทบจะไม่น่ำเช่ือถือ เนื่องจำกเกิดอคติจำกผลกระทบของตัวแปรร่วม เช่น กำรเติบโตของประชำกร 
และกำรเปลี่ยนแปลงในระยะยำว 

1. กำรศึกษำก่อนและหลังโครงกำรแบบง่ำย (Simple before-and-after studies)  
แม้ว่ำกำรออกแบบกำรศึกษำก่อนและหลังโครงกำรแบบง่ำยเป็นกำรออกแบบกำรวิจัยประเมินผล 
ไม่กี่วิธีที่คนทั่วไปรู้จักดี แต่ก็เป็นวิธีที่มีควำมตรงประเด็นน้อยที่สุดวิธีหนึ่งลักษณะส ำคัญของวิธีนี้ คือ  
เปรียบเทียบกลุ่มเดียวกันสองครั้ง แยกตำมระยะเวลำที่เข้ำร่วมโครงกำร เช่น เริ่มต้นเข้ำร่วมโครงกำร
กับหลังเข้ำร่วมโครงกำรควำมแตกต่ำงของกำรวัดทั้งสองระยะเป็นกำรประมำณค่ำผลกระทบของ 
โครงกำร ข้อบกพร่องของกำรวิจัยแบบนี้อยู่ที่กำรไม่สำมำรถแยกผลกระทบจำกปัจจัยภำยนอกออก
จำกผลกระทบของโครงกำรได้ค่ำผลกระทบของโครงกำรจึงคลุมเครือ ยิ่งกว่ำนั้นยังมีปัญหำด้ำนกำร 
เก็บรวบรวมข้อมูล เพรำะมักประเมินเมื่อโครงกำรด ำเนินกำรไปแล้ว กำรวัดผลก่อนท ำได้เพียงขอให้
ผู้เข้ำร่วมโครงกำรนึกถึงสิ่งที่เกิดก่อนมีโครงกำร ซึ่งเป็นสิ่งที่เชื่อถือไม่ได้และอำจเป็นผลกระทบของ
กำรออกแบบที่ก่อให้เกิดควำมเสียหำยได ้

2. กำรศึกษำตัดขวำง ส ำหรับโครงกำรที่ไม่ได้เป็นรูปแบบเดียวกัน (Cross sectional  
studies for non-uniform programs) แม้โครงกำรที่ครอบคลุมประชำกรทั้งหมดให้บริกำรแก่กลุ่ม
ทุกกลุ่มในรูปแบบเดียวกัน แต่ก็มีหลำยโครงกำรที่มีควำมแตกต่ำงออกไป เช่น สหรัฐอเมริกำ  
มีโครงกำรให้เงินช่วยเหลือครอบครัวที่มีเด็กเป็นภำระพึ่งพำ (aid to families with dependent  
children) ทุกมลรัฐ แต่มีผู้มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือและกำรจ่ำยเงินช่วยเหลือต่ำงกันในแต่ละมลรัฐ 
ควำมแตกต่ำงของกำรจ่ำยเงินช่วยเหลืออำจมีปริมำณแตกต่ำงกันถึงห้ำเท่ำ อำจประเมินผลกระทบ 
ของควำมแตกต่ำงดังกล่ำวได้ด้วยกำรวิจัยตัดขวำงซึ่งวัดว่ำมีผู้ได้รับประโยชน์จำกโครงกำรไปมำก
เท่ำใด หลังจำกน้ันจึงเปรียบเทียบว่ำกำรได้รับประโยชน์นั้นแตกต่ำงกันมำกน้อยเพียงใด 

3. กำรศึกษำเป็นคณะที่วัดซ้ ำกันหลำยครั้ง ส ำหรับโครงกำรที่ไม่ได้เป็นรูปแบบเดียวกัน  
(panel studies several repeated measures for non-uniform programs) กำรศึกษำเป็นคณะ
เป็นกำรวัดที่รับกำรทดลองซ้ ำ ๆ กัน แม้ว่ำกำรศึกษำเป็นคณะจะเป็นกำรขยำย กำรศึกษำก่อนและ 
หลังแบบง่ำยออกไปโดยเพิ่มจุดกำรเก็บข้อมูลมำกขึ้น แต่กำรศึกษำแบบนี้ก็มีเหตุผลมำกกว่ ำ 
ระยะเวลำที่ เพิ่มขึ้นท ำให้นักวิจัยเริ่มระบุได้ว่ำกระบวนกำรใดของโครงกำรที่มีผลกระทบต่อ 
กลุ่มเป้ำหมำย กำรออกแบบนี้มีควำมส ำคัญโดยเฉพำะต่อกำรศึกษำโครงกำรที่ครอบคลุมประชำกร
ทั้งหมดซึ่งกลุ่มเป้ำหมำยได้รับปัจจัยแตกต่ำงกันไปตำมโครงกำร เช่น กำรออกแบบที่ใช้ศึกษำ  
ผลกระทบจำกกำรดูโทรทัศน์รำยกำรที่รุนแรงต่อพฤติกรรมที่ก้ำวร้ำวต่อเพื่อนร่วมชั้นเรียน  
โดยก ำหนดสถำนกำรณ์ให้ในนักเรียนดูโทรทัศน์ด้วยกันเกือบทุกรำยกำร ฉะนั้น จึงเป็นไปได้ที่  
ก ำหนดให้นักเรียนที่ไม่ได้ดูโทรทัศน์เป็นกลุ่มควบคุมสถำนกำรณ์ดังกล่ำวเป็นวิธีที่ดีที่สุดที่ จะศึกษำว่ำ 
กำรดูโทรทัศน์รำยกำรที่รุนแรงมีผลกระทบต่อพฤติกรรมก้ำวร้ำวในเวลำต่อมำอย่ำงไร 
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4 กำรวิ เครำะห์อนุกรมเวลำที่ วัดซ้ ำกันหลำยครั้ ง  ( time-series analyses many  
repeated measures) กำรวิเครำะห์อนุกรมเวลำประกอบด้วยกำรวัดซ้ ำ ๆ กันที่นับรวมเป็นหน่วย
รวมซึ่งมีทั้งจุดที่วัดก่อนและวัดหลังกำรน ำโครงกำรใหม่มำใช้กับประชำกรทั้งหมด หรือโครงกำรเดิม 
ที่ได้ปรับเปลี่ยนไปเป็นอย่ำงมำก กำรรวมชุดทำงสถิติ หมำยถึงกำรวัดเป็นระยะกับประชำกร ค่อนข้ำง 
ใหญ่ หรือตัวอย่ำงที่คู่ขนำนกัน เช่น ชุดสถิติส ำคัญอย่ำงอัตรำกำรเกิดกำรตำยหรือกำรอพยพแม้ว่ำ
วิธีกำรทำงเทคนิคของกำรวิเครำะห์อนุกรมเวลำจะซับซ้อน แต่แนวคิดพื้นฐำนของอนุกรมเวลำ  
ง่ำยมำก นักวิจัยวิเครำะห์แนวโน้มก่อนมีกำรทดลองเพื่อให้ได้ภำพว่ำอะไรจะเกิดขึ้นหำกไม่มีโครงกำร  
หลังจำกนั้นน ำภำพที่คำดคะเนไปเปรียบเทียบกับแนวโน้มจริงหลังจำกที่มีโครงกำร ส่วนกำรทดสอบ
ทำงสถิติกระท ำเพื่อระบุว่ำกำรวัดหลังมีโครงกำรแตกต่ำงจำกภำพที่คำดคะเนหรือไม่ เพื่อหำข้อสรุป
ถึงผลกระทบของโครงกำร ตัวอย่ำงเช่น นักวิจัยใช้กำรวิเครำะห์อนุกรมเวลำศึกษำ ผลกระทบ  
กำรเปลี่ยนแปลงของนโยบำยรำคำต่อกำรบริโภคน้ ำประปำของครัวเรือน โดยวิเครำะห์แนวโน้ม  
กำรบริโภคก่อนเปลี่ยนรำคำค่ำน้ ำ คำดคะเนแนวโน้มกำรบริโภคเอำไว้หลังจำกนั้นจึง เปรียบเทียบ  
กำรบริโภคจริงกับที่คำดคะเนวิเครำะห์อนุกรมเวลำมีควำมส ำคัญต่อกำรประมำณค่ำ ผลกระทบสุทธิ 
ของกำรเปลี่ยนแปลงโครงกำรที่ครอบคลุมประชำกรทั้งหมด โดยเฉพำะโครงกำรที่ให้บริกำรเป็น
รูปแบบเดียวกัน ในโครงกำรที่ครอบคลุมประชำกรทั้งหมดหลำยโครงกำร กลุ่มเป้ำหมำย ที่มีสิทธิ  
ได้รับบริกำรเหมือนกันทุกคน เช่น กำรออกกฎหมำยส่วนใหญ่ เช่น กฎหมำยอำญำบังคับใช้แก่คน  
ทุกคนที่อยู่ในเขตปกครองในรูปแบบเดียวกัน หรือกำรจ่ำยเงินประกันสังคมแก่ผู้เกษียณอำจจ่ำยให้แก่
คนทุกคนที่มีประวัติกำรจ้ำงงำนและเกษียณอำยุหรือกำรลงโทษผู้กระท ำผิดอำญำในช่วงเวลำหนึ่ง 
ก็สำมำรถศึกษำผลกระทบของกำรเปลี่ยนแปลงช่วงเวลำดังกล่ำวได้ด้วยกำรวิเครำะห์อนุกรมเวลำ  
ด้วยเหตุนี้ กำรออกแบบอนุกรมเวลำจึงเป็นวิธีที่แข็งแกร่งวิธีหนึ่งในกำรตรวจสอบโครงกำรที่
ครอบคลุมประชำกรทั้งหมด เพรำะให้ข้อมูลที่จ ำเป็นที่ผู้ประเมินต้องกำรส่วนข้อจ ำกัดกำรวิเครำะห์ 
อนุกรมเวลำที่ส ำคัญที่สุดอยู่ที่กำรวัดก่อนมีโครงกำรซึ่งต้องกระท ำหลำยครั้งเพื่อระบุแนวโน้มก่อน
โครงกำรให้ชัดเจนส่วนใหญ่แนะน ำให้วิเครำะห์หลำยครั้ง เช่น มำกกว่ำ 30 ครั้ง เป็นต้น 

การใช้ดุลพินิจประเมินผลกระทบ 
นอกจำกกำรประเมินผลกระทบที่กล่ำวมำแล้ว ยังมีทำงเลือกในกำรประเมินผลกระทบ  

โดยวิธีอื่นอีก คือ กำรใช้ดุลพินิจประเมินผลกระทบที่กล่ำวมำแล้ว ยังมีทำงเลือกในกำรประเมินผล  
กระทบตำมวิธีกำรหลัดนั้นอำจแพงและใช้เวลำนำน บำงคนจึงเปลี่ยนมำเป็นวิธีที่ไม่ต้องเก็บข้อมูลใหม่  
หรือไม่ต้องวิเครำะห์ข้อมูลที่มีอยู่จ ำนวนมำก นอกจำกนั้นยังมีเหตุกำรณ์บำงอย่ำงที่ไม่สำมำรถ
ออกแบบด้วยวิธีดังกล่ำว โดยเฉพำะเมื่อถูกกดดันให้ต้องประมำณผลกระทบภำยในระยะเวลำที่จ ำกัด  
วิธีที่เป็นทำงเลือกนี้แยกพิจำรณำได้ 3 วิธี ดังนี ้
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1) กำรประเมินผลโดยผู้เชี่ยวชำญ (Connoisseurial impact assessments) ) วิธีนี้เป็น 
กำรใช้ผู้เชี่ยวชำญหรือนักวิเครำะห์ตรวจสอบโครงกำร ตำมปกติจะท ำโดยกำรออกเยี่ยมที่ตั้งโครงกำร 
ผู้เชี่ยวชำญเก็บข้อมูลอย่ำงไม่เป็นทำงกำรและใช้ดุลพินิจตัดสินกำรใช้ดุลพินิจตัดสินอำจใช้วิธีควบคม 
ทั่วไป (generic Controls) เพื่อเปรียบเทียบ คือ กำรประมำณว่ำประชำกรทั้งหมดตำมปกติ  
จะประสบอะไรหรือกำรใช้ควบคุมเงำ (shadow Controls) ใช้คนที่มีกำรศึกษำสูงหรือต่ ำกว่ำคนปกติ 
ทั่วไปเพื่อให้เขำตอบว่ำควำมก้ำวหน้ำของโครงกำรโดยปกติเป็นอย่ำงไร อย่ำงไรก็ตำมกำรประเมินผล 
กระทบโดยผู้เชี่ยวชำญหรือนักวิเครำะห์เป็นวิธีที่ไม่แน่นอนมำกที่สุดในบรรดำเทคนิคกำรประเมินผล  
ทั้งหมด 

2) ประเมินผลโดยผู้บริหำร (administrator impact assessments) เป็นวิธีประเมิน 
โดยผู้บริหำรลงมือประเมินผลกระทบของโครงกำร เช่น รวบรวมข้อมูลและสรุปผลเสมือนเป็น 
นักประเมินผลคนหนึ่ง แต่กำรประเมินโดยวิธีนี้เป็นวิธีที่มีอคติเช่นกัน เพรำะว่ำผู้บริหำรสนใจ  
แต่ควำมส ำเร็จของโครงกำรจึงเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและไม่เป็นกลำง 

3) กำรใช้ดุลพินิจของผู้มีส่วนร่วม (participants’ judgments) กำรประเมินผลบำงโครงกำร  
อำจใช้ดุลพินิจของผู้มีส่วนร่วมประเมินควำมส ำเร็จ กำรใช้ดุลพินิจนี้มีควำมตรงประเด็นอยู่บ้ำง  
โดยเฉพำะโครงกำรมีเป้ำหมำยสร้ำงควำมพึงพอใจแก่ผู้ที่มีส่วนร่วม อย่ำงไรก็ตำมกำรประเมินวิธี 
ปัญหำกำรใช้ดุลพินิจตัดสินผลกระทบสุทธิ เพรำะผู้มีส่วนร่วมมักไม่มีควำมรู้ในกำรประเมิน37  

กำรประเมินผลโดยใช้ดลพินิจมีข้อจ ำกัดหลำยอย่ำง แต่ทั้งนี้ไม่ได้หมำยควำมว่ำไม่ควรใช้ 
ในกำรประเมินผลกระทบเลยบำงสถำนกำรณ์นักประเมินผลไม่สำมำรถใช้กำรประเมินอะไรได้  
แม้บำงที่มีค ำแนะน ำว่ำไม่ต้องประเมินก็ได้ แต่หำกมีกำรประเมินผลบ้ำงก็ยังดีกว่ำไม่มีเลย  
นักประเมินผลอำจต้องออกแบบกำรวิจัยประเมินผลโดยใช้ดุลพินิจโดยเฉพำะเมื่อมีเงินทุนจ ำ กัด  
หรือเมื่อไม่มีกำรวัดผลก่อนโครงกำร ซึ่งไม่อำจเปรียบเทียบผลก่อนมีโครงกำรกับหลังมีโครงกำรได้  
หรือเมื่อทุกคนมำมีส่วนร่วมในโครงกำรและโครงกำรเป็นรูปแบบเดียวกันทั่วทุกแห่งในเวลำเดียวกัน  
ซึ่งไม่สำมำรถสุ่มหรือจัดกลุ่มตัวอย่ำงได้ 

บทสรุปกำรประเมินผลกระทบเป็นหัวใจของกำรประเมินผลนโยบำยสำธำรณะ เนื่องจำก 
กำรประเมินผลนโยบำยสำธำรณะส่วนใหญ่ต้องกำรทรำบว่ำนโยบำยบรรลุวัตถุประสงค์และมีผลกระทบ 
ต่อสังคมตำมที่ต้องกำรหรือไม่ เช่น แก้ไขปัญหำที่ก ำหนดไว้ได้หรือไม่และท ำให้สังคมดีขึ้นกว่ำเดิม
หรือไม่ เป็นต้น เมื่อประเมินแล้วยังสำมำรถน ำผลที่ได้ไปตัดสินใจและปรับปรุงนโยบำยต่อไปได้ด้วย  
อย่ำงไรก็ตำมผลกระทบมีหลำยขั้นตั้งแต่ผลกระทบต่อกลุ่มเป้ำหมำยไปจนถึงผลข้ำงเคียงต่อกลุ่มอื่น 

                                                            
37 Peter H. Rossi, & Howrd E. Freeman, Evaluation: A systematic approach 

(London: Sage Publications, 1993), 243-252. 



 56 

 

ผลกระทบต่อสังคม ด้วยเหตุน้ีตัวแบบผลกระทบจึงประกอบด้วยส่วนที่ส ำคัญ 3 ส่วน คือ วัตถุประสงค์  
กิจกรรมและเกณฑ์ประสิทธิผลซึ่งเป็นเกณฑ์ในกำรประเมินผลกระทบของนโยบำยหรือ โครงกำร
ส ำหรับกำรศึกษำผลกระทบมีทั้งที่เน้นกำรวิเครำะห์ของนโยบำย และเน้นอำณำบริเวณของผลกระทบ 
ซึ่งต้องกำรประเมินอิทธิพลของนโยบำยเปรียบเทียบกับปัจจัยอื่น กำรประเมินผลกระทบที่จ ำแนก
ผลกระทบได้ชัดเจนที่สุด คือ กำรประเมินผลโดยกำรทดลองและกำรหำผลกระทบสุทธิ ซึ่งแยกปัจจัย 
ร่วมและผลกระทบจำกกำรออกแบบออกไปจำกผลลัพธ์รวม อย่ำงไรก็ตำมในทำงควำมเป็นจริง  
อำจทดลองแท้หรือทดลองเชิงสุ่มไม่ได้ เพรำะมีปัญหำข้อจ ำกัดเรื่องกำรสุ่มตัวอย่ำงเข้ำมำเป็นกลุ่ม  
จึงศึกษำแบบกึ่งทดลอง และศึกษำโดยวิธีอื่น เช่น ศึกษำแบบตัดขวำง ศึกษำเป็นคณะ และศึกษำ 
อนุกรมเวลำ หำกจ ำเป็นจริง  ๆ อำจกระท ำโดยใช้ดุลพินิจของผู้ที่เชี่ยวชำญ ผู้บริหำร หรือผู้ที่มี 
ส่วนร่วมในโครงกำร แต่กำรใช้ดุลพินิจก็เป็นวิธีกำรที่มีข้อจ ำกัด โดยเฉพำะผลกำรประเมินไม่แน่นอน 
และขำดควำมน่ำเชื่อถือ กำรออกแบบผลกระทบจ ำแนกได้เป็น 2 ประเภท คือ กำรออกแบบโครงสร้ำง 
ที่ครอบคลุมประชำกรบำงส่วนและครอบคลุมประชำกรทั้งหมด แต่ละประเภทยังแยกออกเป็น  
ประเภทย่อย ๆ ซึ่งมีข้อดีและข้อจ ำกัดในตัว นักประเมินผลต้องเข้ำใจและเลือกออกแบบให้สอดคล้อง
กับ นโยบำยหรือโครงกำรที่ศึกษำ 

 
2. แนวคิดทฤษฎีกระบวนการแผนที่ผลลัพธ์ (Outcome Mapping : OM) 

2.1 ความหมายของแผนทีผ่ลลัพธ ์
ผู้วิจัยได้ศึกษำแนวคิดทฤษฎีของแผนที่ผลลัพธ์ที่เป็นเครื่องมือตำมแนวคิดใหม่ของ 

กำรพัฒนำที่เชื่อว่ำกำรพัฒนำมีควำมสัมพันธ์กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและกำรชักน ำให้เข้ำเป็นภำคีหุ้นส่วน 
ซึ่งเป็นเครื่องมือที่พัฒนำโดยศูนย์วิจัยเพื่อกำรพัฒนำระหว่ำงชำติแห่งคำนำดำ ( IDRC) ที่ได้เสนอ 
หลักกำร แนวคิดของ“แผนที่ผลลัพธ์” ในหนังสือ ชื่อ Outcome Mapping : Building Learning 
and Reflection into Development Programs เขียนขึ้นโดย Earl et al. (2004) ซึ่งเป็นองค์กรที่มี 
ควำมเชื่อที่ว่ำ กำรวำงแผนและกำรติดตำมกำรประเมินผลจะเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้แผนงำนหรือ
โครงกำรมีกระบวนกำรเรียนรู้และกำรพัฒนำตัวเองได้ดีขึ้น แผนงำนที่ใช้แผนที่ผลลัพธ์จ ำเป็นต้องมี  
กำรเรียนรู้อยู่บนฐำนของทุกฝ่ำยที่เกี่ยวข้องกับกำรวำงแผนงำนและกำรติดตำมประเมินผล 

เอล คำร์เดน และสมุไทโล (Earl, Carden and Smutylo) ได้กล่ำวว่ำ แผนที่ผลลัพธ์  
(Outcome Mapping) คือ เครื่องมือที่ใช้ในกำรติดตำมและกำรประเมินผลกำรท ำงำน ที่มำเสริม
วิธีกำรประเมินผลรูปแบบเดิม โดยที่ “แผนที่ผลลัพธ์” ให้ควำมสนใจในกำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 
ของผู้ที่เกี่ยวข้องในแผนกำรพัฒนำ คือ กำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ควำมสัมพันธ์ กิจกรรม หรือ 
กำรกระท ำของคน กลุ่มคน หรือองค์กร ซึ่งแผนงำนท ำงำนด้วย กำรเปลี่ยนแปลงเหล่ำนี้อำจเป็นผล
สืบเนื่องโดยตรงจำกกิจกรรมของแผนงำนหรือไม่ก็ตำม กำรเปลี่ยนแปลงเหล่ำนี้ มีเป้ำหมำยอยู่ที่กำร  
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มีส่วนท ำให้ควำมเป็นอยู่ของคนและสิ่งแวดล้อมดีขึ้นโดยอำศัยเทคนิค และทรัพยำกรใหม่ ๆ ที่ได้จำก 
กระบวนกำรในกำรพัฒนำ38 

ประพนธ์ ผำสุกยืด ได้ให้ควำมหมำยของแผนที่ผลลัพธ์ หมำยถึง กำรวำงแผนแบบ 
ยั่งยืนเป็นกำรบริหำรโครงกำรที่ท ำให้โครงกำรเดินต่อไปได้โดยเจ้ำของที่แท้จริงเป็นผู้ที่ผลักดัน
โครงกำร ถ้ำท ำโครงกำรแบบเดิม ๆ เมื่อโครงกำรจบทุกอย่ำงหยุดหมด เทคนิคแผนที่ผลลัพธ์สำมำรถ
ช่วยท ำให้โครงกำรยังอยู่ต่อไปได้อยำ่งยัง่ยืน ุ39 

วิจำรณ์ พำนิช ได้ให้ควำมหมำยของแผนที่ผลลัพธ์ หมำยถึง เครื่องมือที่ใช้ส ำหรับ 
กำรวำงแผนโครงกำรต่ำง ๆ กำรบริหำรโครงกำรและกำรประเมินโครงกำรที่เป็นลักษณะโครงกำร
พัฒนำ ซึ่งมีเป้ำหมำยในกำรเปลี่ยนวิธีคิด และเปลี่ยนพฤติกรรมของคน40 

ทรงพล เจตนำวณิชย์ ได้ให้ควำมหมำยของแผนที่ผลลัพธ์ หมำยถึง แนวคิดแผนที่  
ผลลัพธ์ว่ำเป็นกำรมีส่วนร่วมของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับแผนงำนในทุกขั้นตอน รวมถึงภำคีหุ้นส่วน  
และด้วยกระบวนกำรมีส่วนร่วมตั้งแต่กำรออกแบบไปจนถึงกำรเก็บข้อมูลที่ส่งเสริมควำมรูสึกของ 
กำรเป็นเจ้ำของแผนงำนและส่งเสริมให้มีกำรน ำผลที่ได้ไปใช้ประโยชน์ปรับปรุงกำรท ำงำนและสนใจ  
ในประเด็นของกำร 

เรียนรู้ที่เกิดขึ้นจำกกำรท ำงำนที่จะน ำมำใช้ในกำรเพิ่มประสิทธิภำพให้กับแผนงำน 
ส่วนประโยชนที่ใช้ในกำรเขียนรำยงำนนั้นเพื่อแสดงกำรตรวจสอบแก่องค์กรทุน วำแผนงำนก ำลัง
ก้ำวหน้ำไปในทิศทำงที่มุ่งสู่ผลกระทบของแผนงำนและกำรมีประสิทธิภำพของแผนงำน แต่ไม่ใช่  
เป็นกำรตรวจสอบเพ่ือแสดงถึงผลกระทบของแผนงำนโดยตรง41 

จำกควำมหมำยของแผนที่ผลลัพธ์ที่กล่ำวมำจะเห็นได้ว่ำ แผนที่ผลลัพธ์ (Outcome  
mapping) หมำยถึง เครื่องมือหรือวิธีกำรที่ใช้ในกำรวำงแผน (planning) กำรติดตำม (monitoring) 

                                                            
38Sarah Earl, Fred Carden, & Terry Smutylo, Outcome mapping. Building 

learning and reflection into development programs ( Ottawa: International  
Development Research Center, 2011), 1. 

39ประพนธ์ ผำสุกยืด, การจัดการความรู้ สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม 
(สคส) (บริษัทใยไหม ครีเอทีฟกรุ๊ฟ จ ำกัด, 2549), 12. 

40วิจำรณ์ พำนิช, ผู้บริหารองค์กรอัจฉริยะ ฉบับนักปฏิบัติสถาบันส่งเสริมการจัดการ
ความรู้เพื่อสังคม (ม.ป.ท., 2550), 26. 

41ทรงพล เจตนำวณิชย์, “เรียนรู้เรื่องเครื่องมือที่ใช้ในกำรท ำงำน. สถำบันเสริมสร้ำงกำร
เรียนรู้เพื่อชุมชนเป็นสุข (สรส.)” (ในเวทีกำรเรียนรู้ กำรจัดกำรควำมรู้บนเนื้องำนแก่บุคลำกรของ
ส ำนักควบคุมโรคที่ 1 ครั้งที่ 4 ระหว่ำงวันที่ 20 -21 กรกฎำคม 2552 จังหวัดชลบุรี). 
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และใช้ในกำรประเมินกำรท ำงำน (evaluation) ของแผนงำนหรือโครงกำร โดยมีเป้ำหมำยเพื่อให้เกิด 
กำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของควำมสัมพันธ์ของกลุ่มคน ซึ่งวัดได้จำกเกณฑ์บ่งชี้ควำมก้ำวหน้ำ  
ทำงพฤติกรรมและผลกำรติดตำมด ำเนินงำนจำกแบบบันทึกพฤติกรรม ซึ่งมีกระบวนกำร 3 ขั้นตอน  
และ 12 ขั้นตอนย่อย ของกำรศึกษำจึงสำมำรถน ำไปใช้ในกำรพัฒนำโครงกำรต่ำง ๆ ได้ตั้งแต่เริ่มต้น  
ระหว่ำงหรือหลังสิ้นสุดโครงกำร  

2.2 ลักษณะของแผนที่ผลลพัธ ์
เอล (Earl) ได้กล่ำวถึงลักษณะของแผนที่ผลลัพธ์คือ กำรท ำแผนที่ผลลัพธ์ ตระหนักว่ำ 

กำรพัฒนำเป็นกระบวนกำรที่ซับซ้อนซึ่งประกอบด้วยสำมขั้นตอนแบบขนำน ได้แก่ 1) กำรเปลี่ยนแปลง 
พฤติกรรมกำรกระท ำกิจกรรมและควำมสัมพันธ์ของบุคคล กลุ่มและองค์กรที่โปรแกรมท ำงำนโดยตรง  
2) กลยุทธ์ที่โปรแกรมใช้เพื่อกระตุ้นให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงในคู่ค้ำและ 3) กำรท ำงำนของโปรแกรม
เป็นหน่วยขององค์กร42  

ส ำหรับกำรเปลี่ยนแปลงที่เกิดจำกแผนงำนหรือโครงกำร มีเป้ำหมำยอยู่ที่กำรมีส่วน 
ท ำให้ควำมเป็นอยู่ของคนและสิ่งแวดล้อมดีขึ้น โดยอำศัยเครื่องมือเทคนิคและทรัพยำกรใหม่  ๆ  
ที่ได้จำกกระบวนกำรในกำรพัฒนำ กำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนของแผนงำนที่พัฒนำโดยใช้แผนที่ 
ผลลัพธ์และจะเห็นได้ว่ำแผนงำนนั้น ๆ เป็นส่วนหนึ่งแห่งควำมส ำเร็จในกำรพัฒนำ และเมื่อกำรพัฒนำ
จบสิ้นแล้วต้องส่งผลในระยะยำวด้วยหลักกำรของแผนที่ผลลัพธ์ คือ ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในแผนงำน  
เป็นผู้ควบคุม คนนอกเป็นเพียงคนที่สนับสนุนให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงให้ควำมรู้และทรัพยำกรใหม่ ๆ  
ในช่วงใดช่วงหนึ่งเท่ำนั้น43  

พัชรินทร์ เอื้ออิฐผล ได้กล่ำวถึง ลักษณะของแผนงำนที่ใช้เทคนิคแผนที่ผลลัพธ์ 
จะเหมำะสมกับแผนงำนหรือโครงกำรโดยมีเกณฑ์ในกำรพิจำรณำดังต่อไปนี้ 

1. กำรก ำหนดทิศทำงของยุทธศำสตร์แผนที่ผลลัพธ์ใช้ได้ดีที่สุด เมื่อแผนงำนตัดสินใจ
เกี่ยวกับทิศทำงของยุทธศำสตร์หรือแผนที่เป้ำหมำยเบื้องต้นของโครงกำรหรือจัดล ำดับควำมส ำคัญ
ของโครงกำร แต่จะช่วยค้นหำเง่ือนไขในกำรปฏิบัติกำรแนวทำงของแผนยุทธศำสตร์ 

                                                            
42Laura Roper, Jethro Pettit & Deborah Eade (Eds.) , Development and the 

Learning Organization: Essays from Development in Practice (Oxfam GB, 2003), 4. 
43Sarah Earl, Fred Carden, & Terry Smutylo, อ้ำงถึงใน สรร ธงยศ, “กำรพัฒนำ

ระบบกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนวิจัยโดยประยุกต์แนวคิดแผนที่ผลลัพธ์กรณีศึกษำคณะศึกษำศำสตร์
และแนววิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยนครพนม” (วิทยำนิพนธ์ปริญญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำวิจัยและ
จิตวิทยำกำรศึกษำ คณะครุศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย ปีกำรศึกษำ, 2553), 20-21. 
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2. ชนิดของข้อมูลข่ำวสำรที่ใช้ในกำรติดตำมและกำรประเมินผลแผนที่ผลลัพธ์ 
สำมำรถให้ข้อมูลแก่กำรประเมินผลบำงแบบได้ เช่น กำรประเมินผลที่ต้องกำรพิจำรณำถึง  
กำรด ำเนินงำนของแผนงำนหรือดูที่ผลลัพธ์ที่ได้จำกกำรท ำงำนของภำคีหุ้นส่วนแต่ไม่ช่วยในกำร 
ประเมินผลทำงเทคนิค (technical evaluation) หรือ กำรประเมินเพื่อพิจำรณำควำมคุ้มทุน 
ของโครงกำร  

3. ควำมต้องกำรเกี่ยวกับกำรเขียนรำยงำนแผนที่ ผลลัพธ์นั้นขึ้นกับกำรเก็บข้อมูล  
ที่เป็นระบบเพื่อกำรประเมินผลตัวเองของโครงกำรและภำคีหุ้นส่วน ซึ่งอำศัยกำรท ำงำนแบบมี 
ส่วนร่วมและกำรเรียนรู้ (learning - based) กำรติดตำมและประเมินผล แม้ว่ำวิธีกำรนี้จะสำมำรถ 
ดึงเอำคนนอกเข้ำมำร่วมทีมได้ด้วย ต้องให้รู้ว่ำข้อมูลที่ เก็บนี้ต้องครอบคลุมกำรเขียนรำยงำน 
ตำมข้อผูกพันที่มีต่อองค์กรทุน เพื่อแสดงถึงควำมสำมำรถตรวจสอบได้ของโครงกำร 

4. พันธะผูกพันรวมของทีมท ำงำน ทีมท ำงำนต้องเข้ำใจวัตถุประสงค์ของกำรท ำงำน  
ให้ควำมส ำคัญกับควำมเห็นต่อ ถ้ำเห็นไม่ตรงกันหรือเกิดกำรไม่ลงรอยกันระหว่ำงสมำชิกในทีม แผนที่ 
คนละไม่ใช่คำถำวิเศษที่สำมำรถแก้ปัญหำทั้งหมดได้ อำจเป็นเพียงกำรสร้ำงโอกำสให้กับกลุ่มในกำร
อภิปรำยถกเถียงต่อรองที่น ำไปสู่ข้อตกลงร่วมกันใหม่เท่ำนั้น 

5. กำรแบ่งสรรทรัพยำกร โครงกำรต้องตกลงร่วมกันในเรื่องของทรัพยำกร หรือ 
ประมำณเวลำเพื่อกำรติดตำมและกำรประเมินผล44 

จำกที่กล่ำวมำสรุปได้ว่ำ ลักษณะของแผนที่ผลลัพธ์มีลักษณะที่ส ำคัญคือ แผนกำร
ประเมินเกิดจำกภำยนอกและผลที่เกิดจำกกำรปฏิบัติงำนภำยใน มีเป้ำหมำยอยู่ที่กำรมีส่วนท ำให้
ควำมเป็นอยู่ของคนและสิ่งแวดล้อมดีขึ้น โดยอำศัยเครื่องมือ เทคนิคและทรัพยำกรใหม่ ๆ ที่ได้จำก
กระบวนกำรในกำรพัฒนำกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำน และเน้นกำรมีส่วนร่วมของทุกฝ่ำยโดยมี
บุคคลภำยนอกเป็นผู้ให้ค ำแนะน ำสนับสนุน เน้นที่ผลลัพธ์มำกกว่ำผลกระทบ เป้ำหมำยวิธีกำรสำมำรถ
ปรับเปลี่ยนอยู่เสมอซึ่งแผนงำนเป็นส่วนหนึ่งแห่งควำมส ำเร็จ 

2.3 การใช้แผนที่ผลลัพธ ์
กำรน ำแนวคิดแผนที่ผลลัพธ์ไปใช้เพื่อพัฒนำโครงกำรหรือแผนงำนทำงสังคมนั้น 

ได้เสมอว่ำ แผนที่ผลลัพธ์ไม่สำมำรถน ำไปใช้กับแผนงำนในทุกแผน แต่จะใช้ได้กับแผนงำนที่เกี่ยวกับ
ควำมสัมพันธ์ของคนหรือกลุ่มคนและยังได้ระบุถึงหลักในกำรน ำแผนที่ผลลัพธ์ไปใช้ซึ่งมี 4 ประกำร คือ  

                                                            
44พัชรินทร์ เอื้ออิฐผล, “กำรประยุกต์ใช้เทคนิคแผนที่ผลลัพธ์เพื่อกำรพัฒนำควำมสำมำรถ

ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของครูประถมศึกษำ” (วิทยำนิพนธ์ปริญญำดุษฎีบัณฑิต 
สำขำวิชำวิจัยและจิตวิทยำกำรศึกษำ คณะครุศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย, 2552), 47. 
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1. หลักควำมยืดหยุ่น (flexible) สำมำรถท ำกำรปรับเปลี่ยนให้เข้ำกับสถำนกำรณ์ 
ต่ำง ๆ ได ้

2. หลักกำรส่งเสริม (complementary) เป็นกำรช่วยให้วิทยำกำรต่ำง ๆ สมบูรณ์ 
3. หลักกำรมีส่วนร่วม (participatory) เป็นกำรสร้ำงควำมร่วมมือจำกผู้เกี่ยวข้อง 

ทั้งในกระบวนกำรวำงแผน กำรติดตำมและกำรประเมินผล 
4. หลักกำรคิดเชิงประเมิน (evaluative thinking) ซึ่งจะต้องมีกำรสะท้อนข้อมูลกับ 

ในกระบวนกำรคิดของคนในองค์กร ตลอดจนมีกำรประเมินกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้ในองค์กรแนวคิด 
เพิ่มเติมว่ำกำรเริ่มท ำแผนที่ผลลัพธ์ตั้งแต่ เริ่มของงำนจะได้แผนที่ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิผล เนื่องจำกจะ
ท ำให้เห็นภำพรวมของแผนงำน เข้ำใจในเป้ำหมำยของแผนงำนว่ำคืออะไร แผนกำรท ำงำนกับภำคี  
หุ้นส่วนเป็นอย่ำงไรและมีวิธีติดตำมกำรเปลี่ยนแปลงในภำคีหุ้นส่วนที่ร่วมแผนงำนและกระตุ้นให้ 
แผนงำนเฝ้ำส ำรวจตนเองอย่ำงสม่ ำเสมอ เพื่อปรับปรุงกำรท ำงำนให้ดีขึ้นอย่ำงไรก็ตำมกระบวนกำร
จัดท ำแผนที่ผลลัพธ์กำรจะด ำเนินไปตำมขั้นตอนของแผนที่ผลลัพธ์เองหรือใช้ร่วมกับคู่มืออื่น ๆ ก็ได้ 
เช่น SWOT analysis, situation analysis หรือ logical framework analysis และมีบำงครั้ งที่ 
แผนที่ผลลัพธ์ถูกใช้เป็นเครื่องมือในกำรประเมินผล สูตรแผนงำนได้ด้วย ถึงแม้แผนที่ผลลัพธ์จะ 
สำมำรถน ำไปใช้ในกำรเริ่มต้นระหว่ำงและหลังสิ้นสุดโครงกำรหรือแผนงำนแต่สำมำรถใช้เพื่อเป็น
เครื่องมือบูรณำกำรวิธีกำรต่ำง ๆ เข้ำด้วยกัน ดังที่  Earl, Carden and Smutylo (2004) และ  
Earl (n.d.) กำรกล่ำวว่ำกำรวำงแผนกำรท ำงำน กำรติดตำมกำรท ำ และกำรประเมินผลในกระบวนกำร 
แผนที่ผลลัพธ์ ไม่ใช่กิจกรรมที่แยกจำกกันโดยสิ้นเชิง แต่เป็นกิจกรรมที่ต่อเนื่องกัน โดยขั้นตอนหนึ่งจะ
ให้ข้อมูลแก่อีกขั้นตอนหนึ่ง เป็นไปไม่ได้ที่จะท ำแผนงำนที่แข็งตัวส ำหรับทุกอย่ำงต้ังแต่เบื้องต้น ฉะนั้น  
แผนงำนที่ประสบควำมส ำเร็จจะต้องใช้ข้อมูลจำกกำรติดตำมและกำรประเมินผลเป็นเครื่องสะท้อน  
ในกำรปรับเปลี่ยนและเลือกกำรตอบสนองที่เหมำะสมต่อไป45 

2.4 ขั้นตอนของแผนที่ผลลพัธ ์
แผนที่ผลลัพธ์มี 3 ขั้นตอนคือ กำรออกแบบเจตนำรมณ์ กำรติดตำมผลลัพธ์ แผนที่

ยุทธศำสตร์และกำรด ำเนินงำนขององค์กรและกำรจัดท ำแผนกำรประเมินผล 
ขั้นตอนที่ 1 การออกแบบเจตนารมณ์ (Intention design) 

                                                            
45Sarah Earl, Fred Carden, & Terry Smutylo, อ้ำงถึงใน สรร ยงยศ, “กำรพัฒนำ

ระบบกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนวิจัยโดยประยุกต์แนวคิดแผนที่ผลลัพธ์กรณีศึกษำคณะศิลปศำสตร์
และวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยนครพนม” (วิทยำนิพนธ์ปริญญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำวิจัยและ
จิตวิทยำกำรศึกษำ คณะครุศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย, 2553), 24. 



 61 

 

เป็นกำรสร้ำงเป้ำหมำยร่วมกันในภำพรวม ซึ่งจะน ำมำสู่แผนและยุทธศำสตร์ที่จะใช้ 
ในกำรท ำงำนของแผนงำน เป็นกำรตอบค ำถำม “วิสัยทัศน์” (Why) “ผู้เกี่ยวข้องในแผนงำน” (Who)  
“กำรเปลี่ยนแปลงอะไรที่ต้องกำร” (What) และ “แผนงำนจะท ำให้เกิดกระบวนกำรในกำรเปลี่ยนแปลง 
นั้นได้อย่ำงไร” (How) โดยขั้นตอนที่ 1 มี 7 ขั้นตอน ย่อยดังนี้ 

ขั้นตอนย่อยที่ 1 วิสัยทัศน์ (Vision) 
ขั้นตอนย่อยที่ 2 พันธกิจ (Mission) 
ขั้นตอนย่อยที่ 3 ระบุภำคีหุ้นส่วนที่เกี่ยวข้องในแผนงำน (Boundary partners) 
ขั้นตอนย่อยที่ 4 ก ำหนดผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ (Outcome challenges) 
ขั้นตอนย่อยที่ 5 เกณฑ์บ่งช้ีควำมก้ำวหน้ำ (Progress markers) 
ขั้นตอนย่อยที่ 6 ก ำหนดแผนที่ยุทธศำสตร์ (Strategy maps) 
ขัน้ตอนย่อยที่ 7 กำรด ำเนินงำนระดับองค์กร (Organizational practices)  
ขั้นตอนที่ 2 การติดตามผลลัพธ์ แผนที่ยุทธศาสตร์และการด าเนินงานขององค์กร 

(Outcome & Performance Monitoring) โดยเน้นกำรประเมินตนองเป็นหลัก ขั้นตอนนี้มี  
4 ขั้นตอนย่อย ดังนี ้

ขั้นตอนย่อยที่ 8 จัดล ำดับกำรติดตำมกำรท ำงำนของแผนงำน (Monitoring  
priorities) 

ขั้นตอนย่อยที่ 9 แบบบันทึกผลลัพธ์  คือ กำรเปลี่ยนแปลงของภำคีหุ้นส่วน 
(Outcome Journal) 

ขั้นตอนย่อยที่ 10 แบบบันทึกยุทธศำสตร์ที่ใช้ในแผนงำน (Strategy Journal) 
ขั้นตอนย่อยที่ 11 แบบบันทึกกำรด ำเนินงำนขององค์กร (Performance Journal) 
ขั้นตอนที่ 3 การจัดท าแผนการประเมินผล (Evaluation Planning) 
เป็นกำรจัดล ำดับควำมส ำคัญในกำรประเมินผล และกำรสร้ำงแผนกำรประเมินผล 

ระยะน้ีมี 1 ขั้นตอนย่อยดังนี้ 
ขั้นตอนย่อยที่ 12 แผนกำรประเมินผล (Evaluation plan) ดังภำพที่ 5 
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ภำพที่ 5 ขั้นตอนกำรจัดท ำแผนที่ผลลัพธ์ (Outcome mapping) 
ที่มำ : Sarah Earl, Fred Carden, & Terry Smutylo “Outcome Mapping” (Building Learning 
and Reflection into Development Programs, 2001). 
 

กำรเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น และกำรออกแบบกรอบกำรติดตำมกำรท ำงำน รวมถึง  
แผนกำรประเมินผลโดยใช้แผนที่ผลลัพธ์ จะเน้นกำรมีส่วนร่วมของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับแผนงำน  
ในทุกขั้นตอน ซึ่งรวมถึงภำคีหุ้นส่วน (boundary partners) และด้วยกระบวนกำรมีส่วนร่วมตั้งแต่ 
กำรออกแบบไปจนถึงกำรเก็บข้อมูลจะส่งเสริมควำมรู้สึกของกำรเป็นเจ้ำของแผนงำน และส่งเสริมให้ 
มีกำรน ำผลที่ได้ไปใช้ประโยชน์ปรับปรุงกำรท ำงำน นอกจำกนี้ในกระบวนกำรยังช่วยกระตุ้นจิตส ำนึก
สร้ำงพันธะผูกพันต่อแผนงำน และกำรส่งเสริมควำมเข้มแข็งให้แก่คนท ำงำนในแผนงำนด้วย 

ขั้นตอนที่ 1 : การออกแบบเจตนารมณ ์

ขั้นตอนย่อยที่ 1 กำรวิสัยทัศน ์
ขั้นตอนย่อยที่ 2 พันธกิจ 
ขั้นตอนย่อยที่ 3 ระบุภำคีส่วนที่เกี่ยวข้องในแผนงำน 
ขั้นตอนย่อยที่ 4 ก ำหนดผลลพัธ์ที่พึงประสงค์ 
ขั้นตอนย่อยที่ 5 เกณฑ์บ่งชี้ควำมก้ำวหน้ำ 
ขั้นตอนย่อยที่ 6 ก ำหนดแผนที่ยุทธศำสตร ์
ขั้นตอนย่อยที่ 7 ก ำหนดงำนระดับองค์กร 

ขั้นตอนที่ 3 : การจัดท าแผนการประเมนิ 

ขั้นตอนย่อยที่ 12 แผนกำรประเมินผล 

ขั้นตอนที่ 2 : การติดตามผลลัพธ์ แผนที่ยทุธศาสตร์และการด าเนินงานขององค์กร 

ขั้นตอนย่อยที่ 8 จัดล ำดับกำรติดตำมกำรท ำงำนของแผนงำน 
ขั้นตอนย่อยที ่9 แบบบันทึกผลลัพธ ์
ขั้นตอนย่อยที ่10 แบบบันทึกยุทธศำสตร์ที่ใช้ในแผนงำน 
ขั้นตอนย่อยที่ 11 แบบบันทึกกำรด ำเนินงำนขององค์กร 
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กำรพิจำรณำแผนงำนพัฒนำโดยกำรแยกกระบวนกำร ออกจำกผลที่ได้จำกแผนงำน 
นั้น เป็นสิ่งผิดพลำด เพรำะหมำยถึงว่ำ องค์กรเห็นว่ำผลที่ได้นั้นเป็นผลงำนของแผนงำนโดยตรง เข้ำใจ
ที่ไม่ถูกต้องนัก เนื่องจำกผลเหล่ำนั้นไม่ได้เกิดโดยตรงจำกแผนงำนใดแผนงำนเดียว แต่เรำให้ควำมส ำคัญ 
ที่จะติดตำมและประเมินผล กำรเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับภำคีหุ้นส่วนจะท ำให้ได้เสียงสะท้อนที่มี
ประโยชน์เกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนของแผนงำน และผลที่เกิดขึ้นภำยใต้อิทธิพลของแผนงำน  

พื้นฐำนกำรคิดในเรื่องนี้ก็คือ ทรัพยำกรที่ใช้ในกำรติดตำมและประเมินผลนั้นมีจ ำกัด  
จึงควรใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยใช้ในกำรศึกษำเพื่อท ำควำมเข้ำใจอิทธิพลจำกกำรด ำเนินงำนของ
แผนงำนซึ่งจะช่วยในกำรปรับปรุงกำรปฏิบัติงำนของแผนงำนนอกจำกนี้กำรมีระบบที่สำมำรถเก็บ 
ข้อมูลที่ เชื่อถือได้ในเรื่องของกำรปฏิบัติงำนของแผนงำนและผลลัพธ์ จะช่วยให้แผนงำนได้รับ 
ควำมน่ำเชื่อถือจำกแหล่งทุน 

กำรประเมินผลแบบเดิมนั้นใช้กำรเก็บข้อมูลจำกกิจกรรมจ ำนวนหนึ่ง ส่วนแผนที่ 
ผลลัพธ์ให้วิธีกำรในกำรก ำหนดภำพรวมของเป้ำประสงค์ และยุทธศำสตร์ของแผนงำน เพื่อติดตำมว่ำ 
แผนงำนมีส่วนท ำให้เกิดผลต่ำง  ๆ ได้อย่ำงไร แผนที่ผลลัพธ์ที่ระบบให้ต่อเนื่องในกำรคิดแบบภำพรวม 
และคิดในเชิงยุทธศำสตร์ เพื่อด ำเนินงำนไปสู่จุดมุ่งหมำยของแผนงำนและยังเป็นเครื่องมือในกำร
บันทึกกำรด ำเนินงำนของแผนงำนด้วย โดยกำรติดตำมกำรท ำงำนใน 3 ส่วน คือ 1) กำรเปลี่ยนแปลง 
พฤติกรรมของภำคีหุ้นส่วนของแผนงำน 2) ยุทธศำสตร์ของแผนงำน และ3) แนวทำงกำรท ำงำน 
ในฐำนะองค์กรหน่วยหนึ่งองค์กรที่ให้ทุนมักกดดันต่อแผนงำนก่อให้เกิดผลกระทบ ( impact) จำก 
แผนงำนที่สำมำรถเห็นได้ตรวจวัดได้และตรวจสอบได้ จึงน ำเครื่องมือที่ใช้ในกำรวำงแผน และ  
กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของแผนงำนมำใช้ เช่น logical framework analysis (LFA) หรือ result 
based management (RBM) ผลที่ตำมมำคือ กำรหำผลกระทบใจมำเป็นส่วนส ำคัญของงำนพัฒนำ 
ยิ่งไปกว่ำนั้นเมื่อแผนงำนมุ่งแต่เพียงกำรพยำยำมสร้ำงควำมน่ำเชื่อถือ ในเรื่องของผลกระทบแผนงำน
จะจ ำกัดศักยภำพของตัวเองที่จะพยำยำมท ำควำมเข้ำใจว่ำผลกระทบกำรเกิดได้อย่ำงไรและท ำไมถึง
เกิดขึ้นได้ซึ่งเป็นกำรเสียโอกำสในกำรสร้ำงสรรค์ควำมรู้ที่ได้จำกกำรท ำงำน 

แนวคิดแบบควำมสัมพันธ์เชิงเส้นตรง และควำมเป็นเหตุเป็นผลนี้ (cause and  
effect) ขัดแย้งกับควำมเข้ำใจที่ว่ำกำรพัฒนำเป็นกระบวนกำรที่ซับซ้อน (complexity) เกิดขึ้นใน
ระบบเปิด (open system) จ ำเป็นต้องแสดงควำมชัดเจนในกำรประเมินและเพิ่มควำมน่ำเชื่อถือนั้น  
จึงท ำให้เกิดกำรประเมินผลแผนงำนแบบ cause and effect โดยเริ่มจำกกำรจ ำแนกปัญหำและหำ
สำเหตุแล้วท ำกำรแก้ไขไปตำมนั้น แต่ในกำรพัฒนำเป็นกระบวนกำรที่ซับซ้อน เพรำะมีกำรร่วมกันของ 
องค์กรทุนต่ำง ๆ ภำคีหุ้นส่วน รัฐ ชุมชน องค์กร และกลุ่มต่ำง ๆ ในชุมชน ซึ่งต่ำงก็มีปฏิสัมพันธ์กัน ไม่
สำมำรถแยกตัวออกมำจำกปัจจัยเงื่อนไขทั้งทำงสังคม กำรเมือง วัฒนธรรม เศรษฐกิจ ประวัติศำสตร์ 
และสิ่งแวดล้อมของพื้นที่นั้นได้ จึงเกิดข้อตกลงร่วมกัน และกำรเป็นหุ้นส่วนกัน (agreement and  



 64 

 

partnerships) มีพื้นฐำนมำจำกกำรเห็นคุณค่ำกำรพัฒนำร่วมกัน แทนที่จะเป็นกำรพัฒนำแบบแข็งตัว 
เหมือนรัฐ บนพื้นฐำนของแผนงำน งบประมำณ และบัญชี ในแนวทำงใหม่นี้เน้นที่กำรเลือกผู้เข้ำร่วม
แผนงำน กำรพัฒนำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงผู้เข้ำร่วม ชนิดของกำรจัดกำร และกำรเขียนรำยงำน กำรที่ 
องค์กรทุนต้องกำรแสดงให้เห็นถึงผลงำนของตนนั้น ถือเป็นกำรท ำให้องค์กรภำยในและชุมชนไม่ได้
เป็นเจ้ำของแผนงำน ซึ่งต้องอำศัยกำรส่งผ่ำนอ ำนำจในกำรวำงแผน กำรตัดสินใจ และงำนอื่น ๆ จำก 
คนนอกที่มำท ำแผนงำนไปสู่คนในและชุมชน นอกจำกนี้ กำรพยำยำมที่จะแสดงให้เห็นว่ำควำมส ำเร็จ
นั้น เป็นผลงำนของตนเอง จะท ำให้เกิดควำมรู้สึกที่แตกต่ำงกันในฐำนะของกำรเข้ำร่วมระหว่ำงทุนกับ 
ผู้อื่น และยังละเลยปัจจัยที่มีผลต่อควำมส ำเร็จของแผนงำนที่มำจำกส่วนอื่น ๆ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภำพที่ 6 แสดงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงแผนงำนกับผู้ได้รับประโยชน์จำกแผนงำน 
ที่มำ: Sarah Earl, Fred Carden, & Terry Smutylo “Outcome Mapping” (Building Learning 
and Reflection into Development Programs, 2001). 
 

จำกแผนภำพข้ำงบน แสดงถึงขั้นตอนต่ำง ๆ ของกระบวนกำรพัฒนำ ตั้งแต่กำรให้
ปัจจัยน ำเข้ำ (input) เพื่อให้เกิดกิจกรรมและได้ผลผลิต (outputs) จำกกำรท ำกิจกรรม ซึ่งจะท ำให้
เกิดผลลัพธ์ (outcomes) และผลกระทบ (impacts) ที่จะเกิดขึ้นในระยะยำว 

ปัจจัย กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบ 

สูง 

ผู้รับประโยชน์ กลุ่มเป้ำหมำย โครงกำร, แผนงำน, แหล่งทุน 

ต่ ำ 



 65 

 

ขั้นปัจจัยน ำเข้ำนั้นคนนอก (ทั้งแผนงำน หรือแหล่งทุน) มีอ ำนำจเต็มที่ในกำร 
ตัดสินใจ เช่น วงเงินงบประมำณ กำรเลือกผู้ที่จะได้รับทุน สถำนที่ด ำเนินกำรและระยะเวลำ ในขั้นนี้  
ภำคีหุ้นส่วนของแผนงำนและกลุ่มเป้ำหมำยจะต้องได้รับอ ำนำจกำรตัดสินใจเพิ่มขึ้นมำเรื่อย ๆ ท ำให้
ควำมสมดุลในกำรมีอิทธิพลเหนือแผนงำนจะเปลี่ยนไป แผนงำนด ำเนินไปตำมที่ตั้งใจกลุ่มเป้ำหมำย 
หรือผู้รับประโยชน์จะมีบทบำทเพิ่มขึ้น โดยเฉพำะกำรก ำหนดผลลัพธ์ ซึ่งจะส่งผลกระทบในระยะยำว 
แผนภำพข้ำงต้นนี้ 

กำรให้ควำมส ำคัญแต่เพียงผลของแผนงำน เป็นควำมขัดแย้งกับกำรส่งเสริมให้เกิด
ควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์และเงื่อนไขที่มีผลต่อคุณภำพที่ดีของสังคมและสิ่งแวดล้อม กำรพยำยำม  
หำผลกระทบ ท ำให้องค์กรทุนต้องหำผลของแต่ละแผนงำนทันทีที่แผนงำนสิ้นสุดลง เพื่อน ำไป
ปรับเปลี่ยนกำรให้ทุนในครำวต่อไป แต่ผลกระทบจำกแผนงำนเหล่ำนี้ในหลำยกรณีไม่ได้เกิดขึ้น 
ทันทีที่แผนงำนสิ้นสุดลง แต่เมื่ออยู่ในเงื่อนไขที่จะต้องแสดงถึงผลของกำรพัฒนำในรูปแบบนี้ จึงเป็น
กำรจ ำกัดวิสัยทัศน์และควำมคิดริเริ่มในกำรท ำแผนงำนเพรำะสนใจแต่เพียงเป้ำหมำยที่จะครบระยะ  
สั้นเท่ำนั้น46 เชื่อว่ำผลส ำเร็จของแผนงำนจะเกิดได้มำกหรือน้อยขึ้นอยู่กับกำรเพิ่มควำมเป็นเจ้ำของ
แผนงำนไปสู่ผู้รับประโยชน์ ในบำงกรณีจะดูผลกระทบของกำรพัฒนำทันทีที่จบแผนงำนและไม่ว่ำ 
ผลกระทบที่ปรำรถนำนั้น เกิดขึ้นหรือไม่ กำรเปลี่ยนแปลงจะยังด ำเนินต่อไปเรื่อย ๆ ตำมเงื่อนไขทำง
สังคมและสภำพแวดล้อม แผนงำนแต่ละแผนงำนอำจท ำให้เกิดผลที่ต่ำงกัน แล้วสะสมจนกลำยเป็น  
ผลรวมที่แสดงถึงกำรเปลี่ยนแปลง ซึ่งไม่ใช่เป็นผลงำนของแผนงำนใดแผนงำนหนึ่ง และยังต้อง
ตระหนักว่ำแม้จะได้รับผลที่พึงประสงค์จำกกำรด ำเนิน งำนของแผนงำนแล้ว แต่เมื่อเวลำผ่ำนไป  
ผลที่ได้อำจถูกกัดกร่อนหรือหมดไป เนื่องจำกอิทธิพลอื่น ๆ ก็เป็นได้ จำกข้อเท็จจริงนี้ ท ำให้องค์กร 
พยำยำมที่จะสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับชุมชนเพื่อรักษำควำมสำมำรถในกำรตอบสนองต่อกำร
เปลี่ยนแปลงต่ำง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนำคต แผนที่ผลลัพธ์สนใจในกำรวำงแผน กำรติดตำมกำรท ำงำน 
และกำรประเมินผลกำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม กำรกระท ำและควำมสัมพันธ์ของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ในแผนงำนและสนใจใน “กำรเรียนรู้” ที่เกิดขึ้นจำกกำรท ำงำนที่จะน ำมำใช้ในกำรเพิ่มประสิทธิผล 
ให้กับแผนงำนส่วนประโยชน์เพื่อใช้ในกำรเขียนรำยงำนนั้นท ำเพื่อแสดงกำรตรวจสอบแก่องค์กรทุนว่ำ
แผนงำนก ำลังก้ำวหน้ำไปในทิศทำงที่มุ่งสู่ผลกระทบของแผนงำน และกำรมีประสิทธิผลของแผนงำน 
แต่ไม่ใช่เป็นกำรตรวจสอบเพ่ือแสดงถึงผลกระทบของแผนงำนโดยตรง 

แผนที่ผลลัพธ์ เป็นวิธีกำรที่มีกำรบูรณำกำรทั้งกำรวำงแผนกำรติดตำมและ 
กำรประเมินผลเข้ำด้วยกันและเป็นวิธีกำรที่ใช้ได้ดีที่สุดในช่วงเริ่มต้นของแผนงำนหรือภำยหลังจำก  

                                                            
46พิกุล สิทธิประเสริฐกุล, แผนที่ผลลัพธ์: การสร้างการเรียนรู้และการสะท้อนกลับใน

แผนงานพัฒนา (กรุงเทพฯ: โครงกำรเสริมสร้ำงกำรเรียนรู้เพื่อชุมชนเป็นสุข, 2547), 7. 
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มีกำรตัดสินใจแล้วว่ำจุดเน้นของแผนงำนอยู่ที่ใดกำรเริ่มท ำแผนที่ผลลัพธ์ตั้งแต่เริ่มแผนงำนจะได้  
แผนที่ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิผลอย่ำงมำกเนื่องจำกจะท ำให้เห็นภำพรวมของแผนงำนเข้ำใจในเป้ำหมำย
ของแผนงำนว่ำคืออะไรแผนกำรท ำงำนกับภำคีหุ้นส่วนเป็นอย่ำงไรจะมีวิธีติดตำมกำรเปลี่ยนแปลง  
ในภำคีหุ้นส่วนที่ร่วมแผนงำนและจะกระตุ้นให้ส ำรวจตัวเองอย่ำงสม่ ำเสมอเพื่อปรับปรุงกำรท ำงำน  
ให้ดีขึ้นอย่ำงไรกระบวนกำรจัดท ำแผนที่ผลลัพธ์นั้นจะด ำเนินไปตำมขั้นตอนของแผนที่ผลลัพธ์เองหรือ 
ใช้ร่วมกับเครื่องมืออื่น ๆ ก็ได้ เช่น SWOT analysis, Situation analysis หรือ Local framework  
analysis และมีบำงครั้งที่แผนที่ผลลัพธ์ถูกใช้เป็นเครื่องมือในกำรประเมินผลเมื่อสิ้นสุดแผนงำน 
ได้ด้วย 

กำรท ำแผนกำรท ำงำน กำรติดตำมกำรท ำงำน และกำรประเมินผล ในกระบวนกำร 
แผนที่ผลลัพธ์ไม่ใช่กิจกรรมที่แยกจำกกันโดยสิ้นเชิงแต่เป็นกิจกรรมที่ต่อเนื่องกันโดยขั้นตอนหนึ่งจะให้
ข้อมูลแก่อีกขั้นตอนหนึ่งเพรำะเป็นไปไม่ได้ที่จะท ำแผนงำนส ำหรับทุกอย่ำงตั้งแต่เบื้องต้นฉะนั้น  
แผนงำนที่ประสบควำมส ำเร็จจะต้องใช้ข้อมูลจำกกำรติดตำมและกำรประเมินผลเป็นเครื่องสะท้อน  
ในกำรปรับเปลี่ยนและเลือกกำรตอบสนองที่เหมำะสมต่อไปแผนที่ผลลัพธ์สำมำรถบอกเล่ำเรื่องรำว
กำรท ำงำนของแผนงำนโดยกำรก ำหนดกรอบกำรพัฒนำและแสดงให้เห็นควำมเป็นเหตุเป็นผลมีกำร
บันทึกเพื่อติดตำมกำรเปลี่ยนแปลงของภำคีหุ้นส่วนทั้งที่ เป็นควำมส ำเร็จและที่ต้องปรับปรุง 
กำรจัดล ำดับควำมส ำคัญเพื่อกำรประเมินผลและแผนกำรประเมินผลในกำรออกแบบแผนที่ผลลัพธ์
สำมำรถช่วยตั้งชุดค ำถำมที่ส ำคัญ ๆ ต่อแผนงำน เช่น กำรไปถึงเป้ำหมำยของกำรพัฒนำใครคือ  
ภำคีหุ้นส่วนในกำรท ำงำนเรำจะชักน ำให้ภำคีหุ้นส่วนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรก ำหนดระบุเป้ำหมำยของ
กำรพัฒนำในระดับกว้ำงได้อย่ำงไรกำรบันทึกข้อมูลกำรติดตำมและประเมินผลภำยในและภำยนอก  
จำกควำมก้ำวหน้ำของภำคีหุ้นส่วนวิธีกำรใดบ้ำงที่สนับสนุนให้เกิดผลสัมฤทธิ์ของแผนงำน  
กำรด ำเนินงำนโดดและกำรด ำเนินงำนใดต้องปรับปรุง และได้ใช้ยุทธศำสตร์ที่จ ำเป็นทุกประกำรแล้ว
หรือยังสนับสนุนกำรท ำงำนของแผนงำนได้อย่ำงเต็มที่หรือเต็มก ำลังควำมสำมำรถอย่ำงไร  
กำรประเมินผลต่อผลที่คำดหวังว่ำจะเกิดและที่ไม่ได้คำดว่ำจะเกิดหรือไม่มีใครเปลี่ยนแปลงบ้ำงและ
เปลี่ยนแปลงได้อย่ำงไรถ้ำไม่มีกำรเปลี่ยนแปลงตำมที่คำดหวังจะต้องปรับเปลี่ยนอะไรบ้ำงหรือไม่ 
หรือปรับเปลี่ยนควำมคำดหวังกำรเก็บข้อมูลอะไรบ้ำงที่ท ำให้ภำคีหุ้นส่วนเกิดกำรเปลี่ยนแปลง
กิจกรรมเหล่ำนั้น มีอิทธิพลต่อภำคีหุ้นส่วนอย่ำงไรบ้ำงในกำรท ำให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลง ทั้งในระดับ 
บุคคล กลุ่มและองค์กร หรือสถำบัน จัดล ำดับกำรประเมินผลและสร้ำงแผนกำรประเมินผล 
ควำมแตกต่ำงของแผนที่ผลลัพธ์กับกำรประเมินผลแบบอื่น 

นอกจำกแผนที่ผลลัพธ์จะให้วิธีกำรในกำรจ ำลองว่ำแผนงำนต้องท ำอะไรแล้ว แผนที่ 
ผลลัพธ์ยังเห็นว่ำควำมแตกต่ำงของภำคีหุ้นส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับแผนงำนท ำงำนด้วยระบบควำม
รับผิดชอบและควำมเป็นเหตุเป็นผล ( logic) ที่แตกต่ำงกัน แผนที่ผลลัพธ์ไม่ได้มีพื้นฐำนมำจำก 
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กรอบวิธีคิดของเหตุ–ผล (cause - effect) แต่สนใจเหตุกำรณ์ที่หลำกหลำยซับซ้อนและมีควำมสัมพันธ์ 
ต่อกันจนน ำไปสู่กำรเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้มองว่ำผลลัพธ์ต้องเกิดจำกกำรกระท ำอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง
หรือชุดของเหตุกำรณ์ชุดใดชุดหนึ่งเพียงอย่ำงเดียวแต่จะมองไปที่ควำมสัมพันธ์ของกำรเชื่อมโยง  
เหตุผลระหว่ำงกำรเข้ำแทรกแซง ( interventions) ของแผนงำนกับกำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ 
เกิดขึ้น โดยติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนใน 3 ส่วนได้แก่ 1) กำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของ
ภำคีหุ้นส่วนร่วมในแผนงำน 2) ยุทธศำสตร์ของแผนงำนและ 3) กำรด ำเนินงำนขององค์กรเพื่อท ำ  
ควำมเข้ำใจว่ำแผนงำนท ำให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงได้อย่ำงไร 

 

 

ภำพที่ 7 พื้นทีข่องกำรติดตำม 
ที่มำ: C. Sander, “Development research impact: reach” Paper presented at the ACRAF 
International Workshop on Assessing Impacts in Natural Resources Management 
Research, 27-29 April 1998, Nairobi, Kenya Evaluation Unit, International Development 
Research Centre, Ottawa, ON, Canada. http://www.idic.ca/evaluation/reach_e.pdf. 

 
แผนที่ผลลัพธ์ให้ควำมส ำคัญเกี่ยวกับผลกระทบของแผนงำนและกระบวนกำรในกำร 

เปลี่ยนแปลงของภำคีหุ้นส่วนแผนที่ผลลัพธ์ให้ควำมส ำคัญกับกำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคน  
กลุ่มคนและองค์กรแต่ก็ไม่ได้ละเลยกำรเปลี่ยนแปลงอื่น  ๆ เช่นทำงสังคมสิ่งแวดล้อมเศรษฐกิจ  
แต่สิ่งเหล่ำนี้ไม่ใช่จุดหลักของแผนที่ผลลัพธ์แผนที่ผลลัพธ์ติดตำมและประเมินว่ำแผนงำนท ำให้ภำคี  
หุ้นส่วนเกิดกำรเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรมไปในแนวทำงที่เป็นเหตุเป็นผลอันจะเป็นกำรสนับสนุนให้
เกิดกำรพัฒนำในอนำคตที่ถูกทำงหรือไม่แผนที่ผลลัพธ์ให้ควำมส ำคัญต่อควำมท้ำทำยต่ำง ๆ  
(challenges) นอกเหนือจำกขอบเขตของแผนงำนแผนที่ผลลัพธ์ให้กำรสนับสนุนแผนงำนไปสู่ควำม 
เสี่ยง (risk taking) ด้วยเชื่อว่ำกำรเข้ำใกล้ควำมเสี่ยงเป็นปัจจัยที่จ ำเป็นในกำรส่งเสริมให้เกิดกำร 
พัฒนำในขณะที่กรอบกำรท ำงำนตรรกะวิทยำ (logical) ส่วนใหญ่มีแนวโน้มที่จะจ ำกัดวิสัยทัศน์และ
ขอบเขตของตัวเองไว้ที่กำรเชื่อมโยงระหว่ำงกิจกรรมกับผลกระทบจำกกำรพัฒนำ ซึ่งเท่ำกับเป็นกำร  

แผนงาน / 
โครงงาน 

ผลกำรด ำเนินกำร 

ขององค์กร 

ภาคีหุ้นส่วน 

ผลลัพธ์ที่พึง
ประสงค ์

และเกณฑ์บ่งชี้ 

ยุทธวิธี 
& 

กิจกรรม 
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ไปลดศักยภำพในกำรมีส่วนท ำให้เกิดกำรพัฒนำของแผนงำนเพรำะไปบังคับให้แผนงำนต้องเชื่อมโยง
กิจกรรมที่ตรวจวัดได้เท่ำนั้น 

เนื่องจำกแผนที่ผลลัพธ์เป็นกำรติดตำมกำรเปลี่ยนแปลงของภำคีหุ้นส่วนในกำร 
ท ำงำนและท ำกำรปรับเปลี่ยนกำรด ำเนินงำนของแผนงำนตำมกำรเรียนรู้ที่ได้จำกแผนที่ผลลัพธ์ ดังนั้น 
แผนงำนที่น ำแผนที่ผลลัพธ์ไปใช้น้ันต้องสำมำรถปรับเปลี่ยนให้เข้ำกับบทบำทของภำคีหุ้นส่วน หำกท ำ
ไม่ได้หรือปฏิเสธกำรปรับเปลี่ยนย่อมหมำยถึงควำมล้มเหลว แผนที่ผลลัพธ์กระตุ้นให้แผนงำนมอง 
ตนเองเหมือนกับเป็นองค์กรหนึ่งที่มีควำมเป็นพลวัต ซึ่งทั้งเป้ำหมำย วิธีกำร และควำมสัมพันธ์กับภำคี
หุ้นส่วนต้องได้รับกำรทบทวนและปรับเปลี่ยนอยู่เสมอเมื่อแผนงำนก ำหนดทิศทำงยุทธศำสตร์จึงจะใช้
แผนที่ผลลัพธ์ในกำรหำกลุ่มเป้ำหมำยที่จะได้รับผลกระทบว่ำจะเกิดขึ้นในทำงใด โดยกิจกรรมใด และ
ช่วยสร้ำงระบบในกำรติดตำมกำรท ำงำนและประเมินผลแผนงำนเพื่อช่วยในกำรบันทึกและกำรจัดกำร
กับผลลัพธ์สำมำรถน ำแผนที่ผลลัพธ์มำใช้ได้ใน 2 ระดับคือ 1) ระดับโครงกำรที่มีขนำดใหญ่พอสมควร 
โดยควรเริ่มท ำแผนที่ผลลัพธ์เมื่อเริ่มโครงกำรแต่ก็สำมำรถใช้เป็นเครื่องมือในกำรประเมินผลส ำหรับ
กำรประเมินผลจำกภำยนอกหรือกำรประเมินผลตนเองระหว่ำงกำรด ำเนินโครงกำรหรือตอนสิ้นสุด
โครงกำรใต้ด้วย 2) ระดับแผนงำนแต่ควรแบ่งแผนงำนออกเป็นชุดโครงกำรขนำดย่อยเช่นชุดโครงกำร 
เกี่ยวกับกำรเกษตรกรรมชำนเมือง อำจประกอบด้วยโครงกำรน ำน้ ำเสียมำใช้ใหม่ และโครงกำรจ ำกัด
บริเวณกำรท ำกำรเกษตร เพรำะถ้ำจัดท ำในระดับใหญ่เกินไปอำจยำกที่จะบอกว่ำใครจะเปลี่ยนแปลง 
และจะเปลี่ยนแปลงอย่ำงไร ซึ่งเป็นกำรลดโอกำสที่จะประสบควำมส ำเร็จแผนงำนควรจะมีควำม
เฉพำะเจำะจงพอสมควร 

2.5 ความเหมาะสมของแผนที่ผลลัพธ์กับแผนงาน 
แผนที่ผลลัพธ์ไม่ได้เป็นเครื่องมือที่จ ำเป็นส ำหรับทุกแผนงำน ควรใช้กับแผนงำนที่

เน้นผลลัพธ์ในรูปของกำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมควำมสัมพันธ์กิจกรรมหรือกำรกระท ำของคนกลุ่มคน 
หรือองค์กรที่แผนงำนท ำงำนด้วยแผนงำนที่จะน ำเครื่องมือแผนที่ผลลัพธ์ไปใช้ต้องมีควำมยืดหยุ่น  
ที่จะปรับเปลี่ยนกำรท ำงำนตำมผลที่ได้จำกกำรติดตำมกำรท ำงำนดังต่อไปน้ี 

1. ในกำรก ำหนดทิศทำงของยุทธศำสตร์แผนที่ผลลัพธ์ใช้ได้ดีที่สุดเมื่อแผนงำนมี
ทิศทำงของยุทธศำสตร์หรือพื้นที่เป้ำหมำยเบื้องต้นของแผนงำนแล้วแผนที่ผลลัพธ์จะช่วยค้นหำ
เงื่อนไขในกำรปฏิบัติกำรแนวทำงของแผนยุทธศำสตร์ เช่น ใครจะได้รับผลกระทบจำกแผนงำนในทำง
ใดบ้ำง และผ่ำนทำงกิจกรรมใดของแผนงำน และจะช่วยในกำรออกแบบระบบติดตำมและกำร
ประเมินผลเพื่อช่วยในกำรติดตำมผลลัพธ์ที่ต้องกำร 

2. ชนิดของข้อมูลข่ำวสำรที่ใช้ในกำรติดตำมและกำรประเมินผลแผนที่ผลลัพธ์ 
สำมำรถให้ข้อมูลกำรประเมินผลบำงประเภทได้เช่นกำรประเมินผลที่ต้องกำรพิจำรณำเกี่ยวกับ  
กำรด ำเนินงำนของแผนงำนหรือดูที่ผลลัพธ์จำกกำรท ำงำนของภำคีหุ้นส่วนแต่ไม่ช่วยในกำร
ประเมินผลทำงเทคนิค (technical evaluation) หรือกำรประเมินเพื่อพิจำรณำควำมคุ้มทุนได้แผนงำน 
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3. ควำมต้องกำรเกี่ยวกับกำรเขียนรำยงำนกำรใช้แผนที่ผลลัพธ์นั้นต้องมีกำรเก็บ 
ข้อมูลที่เป็นระบบเพื่อกำรประเมินผลตัวเองของแผนงำนและภำคีในส่วนซึ่งอำศัยกำรท ำงำนแบบมี
ส่วนร่วมและกำรเรียนรู้ (earning, based) จำกกำรติดตำมและประเมินผลข้อมูลที่เก็บนีจ้ะครอบคลุม
กำรเขียนรำยงำนตำมข้อผูกพันที่มีต่อองค์กรทุนเพ่ือแสดงถึงควำมสำมำรถตรวจสอบได้ของแผนงำน 

4. พันธะผูกพันร่วมของทีมท ำงำน ทีมท ำงำนต้องเข้ำใจวัตถุประสงค์ของกำรท ำงำน 
และให้ควำมส ำคัญกับควำมเห็นของผู้อื่นหำกเห็นไม่ตรงกันหรือเกิดกำรไม่ลงรอยกันระหว่ำงสมำชิก  
ในทีมแผนที่ผลลัพธ์สำมำรถสร้ำงโอกำสให้กับกลุ่มในกำรอภิปรำยเพิ่มกำรต่อรองเพื่อน ำไปสู่ข้อตกลง
ร่วมกันใหม่ 

5. กำรแบ่งสรรทรัพยำกรแผนงำนต้องตกลงร่วมกันในเรื่องของทรัพยำกรทั้งบุคคล 
งบประมำณและเวลำเพื่อกำรติดตำมและกำรประเมินผลโดยปกติในกำรสัมมนำเชิงปฏิบัติกำรเพื่อ  
สร้ำงเครื่องมือ“แผนที่ผลลัพธ์” นี้ใช้เวลำประมำณ 3 วันส่วนกำรน ำ “แผนที่ผลลัพธ์” ไปใช้เพื่อเป็น
ระบบติดตำมกำรท ำงำนต้องใช้เจ้ำหน้ำที่คนที่จะท ำงำน 1 วันต่อกำรติดตำมกำรท ำงำนในขั้นตอนหนึ่ง ๆ 
และต้องกำรเจ้ำหน้ำที่ในกำรให้ข้อมูล 

2.6 กระบวนการจัดท าแผนที่ผลลัพธ ์
1. ขั้นตอนที่ 1 การออกแบบเจตนารมณ์ (Intention design) 

เป็นกำรสร้ำงเป้ำหมำยร่วมกันในภำพรวมซึ่งจะน ำมำสู่แผนและยุทธศำสตร์ที่จะ
ใช้ในกำรท ำงำนของแผนงำนเป็นกำรตอบค ำถำม “วิสัยทัศน์” (why)“ ผู้ที่เกี่ยวข้องในแผนงำน” 
(Who) “กำรเปลี่ยนแปลงอะไรที่ต้องกำร” (What) และ“ แผนงำนจะท ำให้เกิดกระบวนกำรในกำร 
เปลี่ยนแปลงนั้นอย่ำงไร” (HOW) 

ขั้นตอนที่ 1 กำรออกแบบเจตนำรมณ์ (Intention design) แบ่งเป็น 7 ขั้นตอน 
ย่อยคือขั้นตอนย่อยที่ 1 วิสัยทัศน์ (Vision) ขั้นตอนย่อยที่ 2 พันธกิจ (Mission) ขั้นตอนย่อยที่ 3 ระบุ
ภำคีหุ้นส่วนที่ เกี่ยวข้องในแผนงำน (Boundary partners) ขั้นตอนย่อยที่ 4 ก ำหนดผลลัพธ์ที่ 
พึงประสงค์ (Outcome challenges) ขั้นตอนย่อยที่  5 เกณฑ์บ่งชี้ควำมก้ำวหน้ำ (Progress  
markers) ขั้นตอนย่อยที่ 6 ก ำหนดแผนที่ยุทธศำสตร์ (Strategy maps) และขั้นตอนย่อยที่  7  
กำรด ำเนินงำนระดับองค์กร (Organizational practices)47 

1.1 ขั้นตอนย่อยที่ 1 วิสัยทัศน์ (Vision) คือภำพของสิ่งที่แผนบำนต้องกำรให้เกิด 
และต ำรงอยู่ต่อไปแม้ว่ำจะมีกำรเปลี่ยนแปลงภำวะรอบข้ำงก็ตำมวิสัยทัศน์แสดงถึงเป้ำหมำยในภำพ

                                                            
47Sarah Eart, Fred Garden, & Terry Smutylo, อ้ำงถึงใน พิกุล สิทธิประเสริฐกุล และ

วีรบูรณ์วิสำรทสกุล (แปล), การสร้างการเรียนรู้และการสะท้อนกลับในแผนงานพัฒนา (กรุงเทพฯ: 
โครงกำรเสริมสร้ำงกำรเรียนรู้เพื่อชุมชนเป็นสุข, 2548), 3. 
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กว้ำงที่แผนงำนต้องกำรให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงซึ่งจะแสดงให้เห็นถึงกำรเปลี่ยนแปลงทั้งทำงเศรษฐกิจ
สังคมกำรเมืองและสิ่งแวดล้อมที่จะเกิดจำกแผนงำนเช่นเดียวกับกำรเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรมใน
ภำพกว้ำงของภำคีหุ้นส่วนวิสัยทัศน์จะสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์ของแผนงำนเป็นกำรเปลี่ยนแปลงใน
ระยะยำวและในภำพกว้ำงสิ่งที่จะท ำกำรประเมินคือ “กระบวนกำร” ที่แผนงำนก้ำวไปสู่วิสัยทัศน์ผ่ำน
ทำงภำคีหุ้นส่วน 

กระบวนกำรในกำรสร้ำงวิสัยทัศน ์
1. ตั้งค ำถำมถึงสิ่งที่แผนงำนต้องกำรจะได้รับ คืออะไร อำจมีกำรอภิปรำย 

ร่วมกันเพ่ือให้ทุกคนได้แสดงควำมคิดเห็น 
2. เขียนสิ่งที่ต้องกำรเห็นในอนำคตมำ 2 - 3 ภำพเป็นกำรบรรยำยภำพ

อนำคตในอีก 3 - 5 ปี ถ้ำแผนงำนประสบควำมส ำเร็จอยำกท ำให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงอะไรในอนำคต 
จินตนำกำรถึงสถำนกำรณ์ในอีก 3 - 5 ปี และเมื่อแผนงำนประสบควำมส ำเร็จจะเกิดกำรเปลี่ยนแปลง 
ไปอย่ำงไรบ้ำง 

3.  เริ่ ม เขียนวิสัยทัศน์จำกข้อ เสนอที่ ได้  ตรวจสอบ ควำมถูกต้อง  
ควำมเหมำะสมทำงวัฒนธรรม กำรเมือง 

1.2 ขั้นตอนย่อยที่ 2 พันธกิจ (Mission) คือ กำรอธิบำยว่ำแผนงำนสำมำรถท ำให้ 
ไปถึงวิสัยทัศน์ได้อย่ำงไรแต่ยังไม่มีกำรก ำหนดกิจกรรมที่จะท ำในแผนงำนและไม่เพียงระบุว่ำแผนงำน
จะท ำให้เกิดผลลัพธ์โดยภำคหุ้นส่วนได้อย่ำงไรแต่ต้องค ำนึงว่ำท ำอย่ำงไรให้สำมำรถรักษำผลลัพธ์นั้นไว้ 
ได้แผนงำนจะด ำเนินงำนอย่ำงไรที่จะให้ประสบควำมส ำเร็จที่สุด (ดูรำยละเอียดในเรื่องนี้ในขั้นย่อย 
ที่ 7 กำรด ำเนินงำนระดับองค์กร) 

กระบวนกำรก ำหนดพันธกิจ 
1. ร่วมกันตอบค ำถำม “แผนงำนจะสำมำรถท ำให้เกิดผลตำมวิสัยทัศน์ 

ให้อย่ำงไรหรือแผนงำนต้องท ำอย่ำงไรเพื่อให้เกิดวิสัยทัศน์ตำมที่ต้องกำร 
2. ให้ผู้เกี่ยวข้องแต่ละคนเขียนแนวทำงกำรท ำงำนที่จะใช้ในกำรท ำงำนของ 

แผนงำน 
3. กำรค้นหำวิสัยทัศน์และระบุพันธกิจ โดยกำรท ำงำนเป็นทีม เป็นกำรเปิด 

โอกำสแลกเปลี่ยนควำมคิดและโต้ตอบกัน 
1.3 ขั้นตอนย่อยที่ 3 ระบุภำคีหุ้นส่วนที่ เกี่ยวข้องในแผนงำน (Boundary  

partners) คือ คน กลุ่มคนหรือองค์กร ที่แผนงำนจะเข้ำไปมีควำมสัมพันธ์หรือท ำงำนด้วยโดยตรง 
เพื่อให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงขึ้น ทั้งนี้ แผนงำนเป็นเพียงตัวอ ำนวยควำมสะดวกในกำรเข้ำถึงทรัพยำกร 
ควำมคิดและโอกำสใหม่ ๆ เพื่อเอื้อให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลง โดยภำคีหุ้นส่วนหนึ่ง  ๆ อำจรวมเอำ 
หลำย ๆ คนหลำย ๆ กลุ่มคน หรือองค์กรต่ำง ๆ ที่ท ำงำนในลักษณะเดียวกัน ตัวอย่ำงภำคีหุ้นส่วน 
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เช่น 1) องค์กรในท้องถิ่นเช่น NGOs กลุ่มพื้นเมืองกลุ่มศำสนำกลุ่มผู้น ำชุมชน 2) เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ 
ผู้ก ำหนดนโยบำยระดับชำติระดับภูมิภำค 3) ภำคเอกชนที่เกี่ยวข้อง 4) นักวิชำกำรและนักวิจัย  
(หรือสถำบันทำงวิชำกำร) 5) สถำบันระหว่ำงประเทศ เป็นต้น 

เมื่อระบุภำคีหุ้นส่วนได้แล้ว หรือแผนงำนจะสำมำรถมีอิทธิพลต่อใคร หรือ 
ใครกันที่สำมำรถไปมีอิทธิพลต่อพวกเขำเหล่ำนั้น เพื่อให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลง ให้น ำเขำเหล่ำนั้น  
มำรวมไว้ในภำคีหุ้นส่วน เช่น องค์กรพัฒนำในชนบท อำจไม่สำมำรถมีอิทธิพลต่อ รัฐมนตรีคลัง 
โดยตรงได้ แต่สำมำรถมีอิทธิพลต่อองค์กรชำวนำ ซึ่งจะไป Lobby รัฐมนตรี เพื่อท ำให้เกิดกำร 
เปลี่ยนแปลงตำมที่ต้องกำรได้ ฉะนั้น องค์กรชำวนำควรถูกรวมอยู่ในภำคีหุ้นส่วน แต่ไม่ต้องรวม
รัฐมนตรีคลังเป็นหุ้นส่วน 

โดยทั่วไปแล้ว แต่ละแผนงำนมักมีภำคีหุ้นส่วนไม่เกินกว่ำ 4 - 5 ประเภท  
แม้ว่ำแต่ละประเภทประกอบด้วยหลำยกลุ่มหลำยองค์กร ควรพิจำรณำจำกกำรที่แผนงำนต้องกำรให้
เกิดกำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ควำมสัมพันธ์ กิจกรรม และกำรกระท ำอย่ำงไรขึ้นในภำคีหุ้นส่วน  
เหล่ำนั้น เช่น องค์กรพัฒนำชนบทอำจท ำงำนกับองค์กรชำวนำใน 5 จังหวัด แต่ถ้ำกำรเปลี่ยนแปลง 
ที่ต้องกำรให้เกิดในองค์กรชำวนำเหล่ำนั้นเหมือนกันทั้ง 5 องค์กร ก็ควรรวมองค์กรชำวนำทั้ง  
5 องค์กรนั้น เข้ำเป็นภำคีหุ้นส่วนเพียงกลุ่มเดียวถ้ำมีกลุ่มอื่นที่แผนงำนจ ำเป็นต้องท ำงำนด้วยแต่ไม่  
หวังผลที่จะท ำให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงให้เรียกว่ำ“หุ้นส่วนทำงยุทธศำสตร์” (strategic partners) โดย
จะรวมเอำหุ้นส่วนลักษณะนี้เข้ำมำ เมื่อถึงกำรท ำแผนยุทธศำสตร์แผนงำนจ ำเป็นต้องเป็นพันธมิตรกับ
องค์กรเหล่ำนี้เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์แต่ไม่ได้ต้องกำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมขององค์กรเหล่ำนี ้

กระบวนกำรระบุภำคีหุ้นส่วน 
1. คณะกรรมกำรที่ประชุมร่วมกันเขียนภำคีหุ้นส่วนที่แผนงำนต้องท ำงำน 

ด้วยใครคือคนกลุ่มคนองค์กรที่ส ำคัญที่สุดที่แผนงำนท ำงำนด้วย และด้วยกำรกระท ำของใครที่จะท ำ
ให้แผนงำนบรรลุวิสัยทัศน์ ควรเช่ือมโยงระหว่ำงกำรค้นหำภำคีหุ้นส่วนกับวิสัยทัศน์ของแผนงำน 

2. เขียนรำยชื่อเหล่ำนั้นลงไปใน flip chart ตระหนักว่ำแผนงำนต้องกำรท ำ 
ให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงเพื่อน ำไปสู่กำรบรรลุผลตำมวิสัยทัศน์ หรือใครคือผู้ได้รับผลประโยชน์ 
ในท้ำยที่สุด แผนงำนสำมำรถมีอิทธิพลต่อใครมำกที่สุดใครจะช่วยหรือขัดขวำงกำรท ำงำนเหล่ำน้ัน 

3. บำงครั้งอำจระบุภำคีหุ้นส่วนออกมำมำกมำยให้ค ำนึงถึงว่ำเรำจะใส่ 
ทรัพยำกรและควำมพยำยำมเข้ำไปที่ภำคีใดมำกที่สุด ใครที่เรำท ำงำนด้วยโดยตรง แต่ถ้ำกลุ่มยังมี
รำยนำมของภำคีหุ้นส่วนอยู่มำก ให้กลับไปดูค ำนิยำมของภำคีหุ้นส่วนอีกที หำกกลุ่มต้องกำรแสดงถึง 
ควำมเป็นเหตุเป็นผลของกำรมีอิทธิพลของแผนงำนที่จะขยำยวงออกไปอำจท ำกำรระบุภำดีหุ้นส่วน
ของภำคีหุ้นส่วนอีกขั้นหนึ่งซึ่งก็คือคนหนุ่มคนองค์กรที่มำดีหุ้นส่วนท ำงำนด้วยและหวังผลให้เกิด 
กำรเปลี่ยนแปลงในสังคมวิทยำกรกระบวนกำรถำมว่ำ “กลุ่มที่ภำคีหุ้นส่วนต้องกำรมีอิทธิพลเพื่อให้น้ ำ
ไปสู่กำรบรรจุวิสัยทัศน์” 
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4. จัดกลุ่มภำคีหุ้นส่วนแต่ละประเภท เช่น กลุ่มนักวิจัย กลุ่มผู้วำงนโยบำย  
และอื่น ๆ วิทยำกรกระบวนกำรถำมว่ำ “ใครคือคนที่แผนงำนก ำลังท ำงำนด้วยและจะท ำต่อไป 
ใครที่เรำต้องเริ่มเข้ำไปท ำงำนด้วย” แล้วเขียนรำยนำมเหล่ำนี้ลงไปอำจอภิปรำยข้อมูลอื่น ๆ เช่นที่ตั้ง 
และควำมตั้งใจที่จะเข้ำร่วมในแผนงำน แล้วเขียนข้อมูลเหล่ำนี้ลงใน flip chart  

1.4 ขั้นตอนย่อยที่ 4 ก ำหนดผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ (Outcome challenges) เมื่อ 
ค้นหำภำคีหุ้นส่วนได้แล้วต้องท ำ กำรก ำหนดผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของแต่ละภำคีหุ้นส่วน ผลลัพธ์ที่ 
ประสงค์คือกำรอธิบำยว่ำพฤติกรรมควำมสัมพันธ์กิจกรรมและกำรกระท ำของคนกลุ่มคนและองค์กรที่
แผนงำนท ำงำนด้วยโดยตรงจะเปลี่ยนแปลงไปอย่ำงไร ถ้ำแผนงำนประสบควำมส ำเร็จสูงสุดผลลัพธ์ที่ 
พึงประสงค์จะมุ่งเน้นที่กำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ทั้งนี้ เพรำะเชื่อว่ำกำรพัฒนำนั้น ท ำโดยคนและ
เพื่อคน และแสดงให้เห็นว่ำ แม้ว่ำแผนงำนมีส่วนช่วยในกำรบรรลุผลลัพธ์ แต่ไม่สำมำรถควบคุม  
กำรเกิดของผลลัพธ์น้ันได้ แผนงำนมีส่วนท ำให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลง แต่ท้ำยที่สุด ควำมรับผิดชอบและ
อ ำนำจในกำรควบคุม กำรเปลี่ยนแปลงนั้นขึ้นอยู่กับภำคีหุ้นส่วน 

กำรก ำหนดผลลัพธ์ที่พึงประสงค์นั้น เป็นกำรแสดงให้เห็นว่ำ ภำคีหุ้นส่วน 
ของแผนงำนจะมีกำรด ำเนินงำนและมีควำมสัมพันธ์กันอย่ำงไร ขณะที่แผนงำนก ำลังเอื้อให้เกิดกำร
เปลี่ยนแปลงและเนื่องจำกกำรเปลี่ยนแปลงแต่ละอย่ำงขอคน หรือกลุ่มคนนั้น ไม่สำมำรถเกิดขึ้นได้ 
ตำมล ำพัง โดยแยกออกจำกกันอย่ำงสิ้นเชิงจำกกำรเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ ดังนั้น กำรเปลี่ยนแปลงที่ระบุ
ในผลลัพธ์ที่พึงประสงค์นี้ ควรเป็นชุดของกำรเปลี่ยนแปลงหลำย ๆ ประกำร มำกกว่ำกำรระบุแยก 
ออกจำกกำรเปลี่ยนแปลงแต่ละประเภท 
  



 73 

 

ตำรำงที่ 1 บันทึกกำรออกแบบกรอบแผนด ำเนินงำน 
แผ่นบันทึกกำรออกแบบที่ 1 : กอรอบแผนด ำเนินงำน 

วิสัยทัศน์ : 
 
 
พันธกิจ :  
 
 
ภำคีพันธมิตร 1 
 

ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ 1 

ภำคีพันธมิตร 2 
 

ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ 2 

ภำคีพันธมิตร 3 
 

ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ 3 

ภำคีพันธมิตร 4 
 

ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ 4 

 
ขั้นตอนย่อยที่ 5 เกณฑ์บ่งชี้ความก้าวหน้า 
1.5 ขั้นตอนย่อยที่ 5 เกณฑ์บ่งชี้ควำมก้ำวหน้ำ (Progress markers) ควรเขียนไปพร้อม

กับผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ เกณฑ์บ่งชี้ควำมก้ำวหน้ำแบ่งได้เป็น 3 ระดับ คือ ระดับที่คำดหวังว่ำจะ
เกิดขึ้น (expect to see) ระดับที่อยำกจะให้เกิดขึ้น (like to See) และระดับที่ถ้ำเกิดขึ้นได้ก็ดี (love 
to see) ซึ่ง มีระดับของกำรเกิดขึ้นจำกง่ำยไปยำกตำมล ำดับ 

ตัวอย่ำงเกณฑ์บ่งช้ีควำมก้ำวหน้ำ : 
ระดับที่คำดหวังว่ำจะเกิดขึ้นกบชุมชน (เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ง่ำยที่สุด) เช่น 
1. สมำชิกในชุมชนเข้ำร่วมในกำรประชุมกำรท ำแบบจ ำลองป่ำ (model forest) 

อย่ำงสม่ ำเสมอ 
2. คิดช่องทำงหรือโครงสร้ำงในกำรร่วมมือกันวำงหุ้นส่วนอื่น ๆ เพื่อให้มั่นใจว่ำ

ผลประโยชน์ของชุมชนจะไม่ถูกมองข้ำม 
3. ได้รับควำมรู้ควำมช ำนำญใหม่ ๆ เกี่ยวกับกำรท ำแบบจ ำลองป่ำ 
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4. ร่วมลงแรงและงบประมำณในกำรน ำแบบจ ำลองป่ำไปใช้ระดับที่อยำกจะให้เกิด
ขึ้นกับชุมชน 

5. ชุมชนสำมำรถแสดงวิสัยทัศน์ของขุมขนในเรื่องกำรท ำแบบจ ำลองป่ำ 
6. ส่งเสริมแนวคิดในกำรท ำแบบงำลองป่ำและแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์กับชุมชนอื่น 

ๆ ที่มีกำรท ำแบบจ ำลองป่ำ 
7. ขยำยเครือข่ำยให้ครอบคลุมกลุ่มผู้ใช้ประโยชน์จำกป่ำทุกกลุ่ม 
8. สำมำรถแสวงหำผู้เชี่ยวชำญด้ำนเทคนิคมำให้ค ำปรึกษำได้ตำมควำมจ ำเป็น 
9. ได้โอกำสในกำรรับกำรอบรมใหม่ ๆ 
10. สำธิตและเผยแพร่ประโยชน์ที่ได้จำกกำรจัดท ำแบบบ้ำนสองป่ำ 
11. แสดงถึงโอกำสในกำรได้รับควำมร่วมมือกับภำคส่วนอ่ืน ๆ 
12. แสดงถึงโอกำสและควำมส ำเร็จในกำรได้รับควำมช่วยเหลือ (เช่น) จำกแหล่ง 

ต่ำงระดับที่ถ้ำเกิดขึ้นที่ดีกับชุมชน 
13. ชุมชนมีบทบำทน ำในกำรจัดกำรทรัพยำกรโดยค ำนึงถึงผลประโยชน์ทั้งในระยะ

กลำงและระยะยำว 
14. แบ่งเป็นบทเรียนและประสบกำรณ์กับชุมชนอื่นทั้งระดับชำติและนำนำชำติเพื่อ

ส่งเสริมกำรจัดกำรป่ำ โดยใช้แบบจ ำลองป่ำ 
15. สำมำรถมีอิทธิพลต่อนโยบำยของชำติในกำรวำงแผนกำรจัดกำรทรัพยำกร 
เกณฑ์บ่งชี้ควำมก้ำวหน้ำนี้ก ำหนดตำมผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ที่มำจำกแต่ละ 

ภำคีหุ้นส่วนซึ่งแสดงถึงควำมซับซ้อนของกระบวนกำรเปลี่ยนแปลงในภำคีหุ้นส่วนแต่ละกลุ่มและ
แสดงถึงข้อมูลที่แผนงำนสำมำรถรวบรวมได้ เพื่อใช้ในกำรติดตำมกำรท ำงำนของแผนงำน ส่วนใน  
รำยละเอียดของควำมก้ำวหน้ำสำมำรถศึกษำได้ด้วยกำรประเมินระดับลึก ( in - dept evaluation)  
โดยผนวกข้อมูลที่ได้ จำกเกณฑ์บ่งชี้ควำมก้ำวหน้ำเข้ำไปด้วย ชุดของเกณฑ์บ่งชี้ควำมก้ำวหน้ำนี้แสดง
ถึงแบบจ ำลอง (model) กำรเปลี่ยนแปลงของภำคีหุ้นส่วนซึ่งท ำควำมกระจ่ำงชัดให้กับกำรเปลี่ยนแปลง 
ในระดับควำมลึก โดยที่เกณฑ์บ่งชี้ควำมก้ำวหน้ำนั้น ควรมีตั้งแต่ระดับง่ำยสุดคือระดับที่คำดหวังว่ำจะ
เกิดขึ้น (expect to see) ซึ่งจะเกิดขึ้นตั้งแต่ตอนแรก ๆ ของแผนงำน เป็นกำรตอบสนองต่อกิจกรรม 
พื้นฐำนของแผนงำน ระดับที่สูงขึ้นมำ คือ ระดับที่อยำกจะให้เกิดขึ้น (like to see) และระดับที่ 
ถ้ำเกิดขึ้นก็ดี (love to see) ซึ่งจะเกิดเมื่อแผนงำนได้รับควำมส ำเร็จอย่ำงสูง เช่น เกณฑ์บ่งชี้ 
ควำมก้ำวหน้ำที่ต้องกำรเห็นกำรเข้ำมำมีส่วนร่วมของภำคีหุ้นส่วนนั้นเกิดได้ง่ำย จึงเอำมำเขียนไว้  
ในล ำดับต้น ๆ ส่วนระดับที่อยำกจะให้เกิดขึ้นนั้น ต้องอำศัยกำรเรียนรู้ที่มำกขึ้น จึงจะเกิดขึ้นได้  
จะจัดไว้ในล ำดับต่อมำ ส่วนระดับที่ถ้ำเกิดขึ้นก็ดีนั้นเป็นเรื่องของกำรเปลี่ยนผ่ำนที่แท้จริง 
(truly transform) จะจัดไว้ในขั้นหลังสุดคือยำกที่สุด 
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กำรแบ่งระดับควำมยำกง่ำยของเกณฑ์บ่งชี้ควำมก้ำวหน้ำเช่นนี้ ท ำให้แผนงำน
สำมำรถตรวจติดตำมผลส ำเร็จที่ได้รับจำกแผนงำนได้ดี ขณะเดียวกันก็ช่วยเตือนว่ำ อะไรคือ 
กำรเปลี่ยนแปลงที่ยังไม่เกิดขึ้น ชั้นของระดับที่ถ้ำเกิดขึ้นก็ดี นั้น ควรวำงไว้ให้สงเพื่อแสดงถึงกำรไปถึง 
กำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงลึกซึ้ง ซึ่งจะออกมำโดยตรงจำกผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ หำกเกณฑ์บ่งชี้ 
ควำมก้ำวหน้ำในระดับที่ถ้ำเกิดขึ้นก็ดีนั้น สำมำรถเกิดได้ง่ำยตั้งแต่ในระยะต้น  ๆ ของแผนงำน  
แสดงว่ำแผนงำนไม่ได้วำงไว้ให้สูงพอ เกณฑ์บ่งชี้ควำมก้ำวหน้ำจะถูกอีกรอบโดยค ำถำม เช่น ใคร  
ท ำอะไร และอย่ำงไร 

กำรใช้เกณฑ์บ่งชี้ควำมก้ำวหน้ำ ควรน ำไปใช้ทั้งชุด เพรำะจะแสดงถึงควำมซับซ้อน 
ของกระบวนกำรเปลี่ยนแปลง ซึ่งไม่มีเกณฑ์บ่งชี้ควำมก้ำวหน้ำที่อธิบำยว่ำภำคีหุ้นส่วนมีกำร  
ปฏิสัมพันธ์สัมพันธ์กับภำคีหุ้นส่วนด้วยกันอย่ำงไร ซึ่งเป็นกำรสะท้อนกำรมีอิทธิพลโดยตรงของ
แผนงำนต่อภำคีหุ้นส่วน เกณฑ์บ่งชี้ควำมก้ำวหน้ำนี้ สำมำรถตรวจติดตำม (สืบทรำบ) กำรมีอิทธิพล 
นั้นได้ เกณฑ์บ่งชี้ควำมก้ำวหน้ำถูกสร้ำงขึ้นมำเพื่อท ำควำมเข้ำใจ และตอบสนองต่อกระบวนกำร 
เปลี่ยนแปลงของภำคีหุ้นส่วนและต้องตระหนักในควำมจริงอย่ำงหนึ่งที่ว่ำไม่มีแผนงำนใดที่ประสบ  
ควำมส ำเร็จที่จะท ำให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงในภำคีหุ้นส่วนของแผนงำนในหนทำงที่พวกเขำไม่ต้องกำร 
ดังนั้นเกณฑ์บ่งชี้ควำมก้ำวหน้ำจึงต้องได้รับควำมยินยอมจำกทั้ง 2 ฝ่ำย หำกมีควำมแตกต่ำงกัน 
ในระดับหลักกำรหรือในระดับรำกฐำน (fundamentally differences) จะต้องได้รับกำรแก้ไขทั้งนี้  
อยู่บนฐำนควำมจริงที่ว่ำ แผนงำนช่วยให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลง โดยก ำจัดอุปสรรค เปิดช่องทำงในกำร 
เข้ำถึงข้อมูล และโอกำสใหม่ ๆ แก่ภำคีหุ้นส่วนเท่ำนั้น เกณฑ์บ่งชี้ควำมก้ำวหน้ำจึงควรเป็นสิ่งที่ 
สำมำรถตกลงกันได้ระหว่ำงภำคีหุ้นส่วน ทั้งก่อน ระหว่ำงหรือหลังจำกกำรสัมมนำเพื่อสร้ำง “แผนที่
ผลลัพธ”์ เพื่อให้มั่นใจว่ำมีควำมสอดคล้องและเหมำะสมกับทุกฝ่ำย 

เกณฑ์บ่งชี้ควำมก้ำวหน้ำบำงตัวอำจมีกรอบของเวลำมำก ำหนด แต่ไม่ควรปล่อยให้ 
มำเป็นอุปสรรคต่อกำรท ำงำนของแผนงำน จุดประสงค์ของแผนงำน คือ ต้องกำรให้เกิดกำร  
เปลี่ยนแปลงของกำรด ำรงอยู่ในภำคีหุ้นส่วนและจุดประสงค์ของเกณฑ์บ่งชี้ควำมก้ำวหน้ำ คือ  
เพื่อตรวจ ติดตำมกำรได้รับผลส ำเร็จของผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ในขั้นตอนใหญ่ที่ 2 กำรติดตำมผลและ 
กระบวนกำรด ำเนินกำรมีกำรสร้ำงระบบกำรติดตำมกำรท ำงำน (monitoring System) ให้สอดคล้อง
กับเกณฑ์บ่งชี้ควำมก้ำวหน้ำโดยกำรใช้แบบบันทึกผลลัพธ์ (outcome journal) ในกำรเก็บข้อมูลและ 
ควรจ ำกัดจ ำนวนของเกณฑ์บ่งชี้ควำมก้ำวหน้ำของแต่ละผลลัพธ์ที่พึงประสงค์เป็นกำรอ ำนวยควำม
สะดวกในกำรจัดกำรกับข้อมูล เช่น ระดับที่คำดหวังว่ำจะเกิดขึ้น (expect to see) ไม่ควรเกิน 4 ระดับ 
ที่อยำกจะให้เกิดขึ้น (like to see) ไม่ควรเกิน 8 ตัวระดับที่ปรำรถนำอยำกให้เกิดมำกที่สุดและถ้ำเกิด
ได้ก็ดี (love to see) ไม่ควรเกิน 3 กระบวนกำรสร้ำงมณฑ์ตัวบ่งช้ีควำมก้ำวหน้ำ 
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1. ในกำรจัดจ้ำดับควำมส ำคัญของกำรติดตำมกำรท ำงำนและกำรประเมินผล  
“มีภำคีหุ้นส่วนใดที่ส ำคัญ หรือเข้ำมำมีส่วนเกี่ยวข้อง มำกกว่ำภำคีหุ้นส่วนอื่น  ๆ หรือไม่ หรือมี 
ประสบกำรณ์ที่สำมำรถท ำให้เกิดกำรเรียนรู้ได้มำกกว่ำ ควรมีกำรติดตำมภำคีหุ้นส่วนลักษณะนี้  
อย่ำงใกล้ชิด หุ้นส่วนที่ส ำคัญนี้อำจหมำยถึงกำรที่แผนงำนวำงแผนที่จะทุ่มเททรัพยำกรและ 
ควำมพยำยำมในกำรท ำงำนกับภำคีหุ้นส่วนนั้นในอนำคตอันใกล้ หรือภำคีหุ้นส่วนนั้น คือ  
จุดศูนย์กลำง ของวิสัยทัศน์ หรือกำรเปลี่ยนแปลง ส่วนภำคีหุ้นส่วนที่มีควำมเสี่ยงสูง (higher risk  
actors) คือภำคีหุ้นส่วนที่แผนงำนมีประสบกำรณ์ในกำรท ำงำนร่วมกันน้อยกว่ำ หรือ กลุ่มที่ 
ในสภำพกำรณ์ปัจจุบันเป็นอุปสรรคต่อกำรเกิดพฤติกรรมที่ต้องกำร เมื่อจ ำแนกล ำดับควำมส ำคัญของ
ภำคีหุ้นส่วนในกำรติดตำมและประเมินผลได้แล้วจึงใช้เกณฑ์บ่งช้ีควำมก้ำวหน้ำ และแผนที่ยุทธศำสตร์ 
กับกลุ่มเหล่ำนี้แต่ก็ต้องก ำหนดช่วงเวลำในกำรท ำงำนกับภำคีที่ว่ำนี้เพื่อจะได้ไปท ำเกณฑ์บ่งชี้  
ควำมก้ำวหน้ำของภำคีที่เหลือ 

2. ช่วยกันตอบค ำถำมที่ว่ำ “แผนงำนจะรู้ได้อย่ำงไรว่ำภำคีหุ้นส่วนก ำลังก้ำวไปสู่
ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์” ค ำถำมต่อมำคือ “อะไรคือหลักที่หมำย (milestone) ที่ต้องไปให้ถึง เพื่อแสดง
ว่ำภำคีหุ้นส่วนก ำลังก้ำวไปสู่วิสัยทัศน์” ค ำนึงถึงกำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและกิจกรรมหรือ
ควำมสัมพันธ์ที่จะเกิดขึ้นทั้งในระดับง่ำยและยำก 

3. เกณฑ์บ่งชี้ควำมก้ำวหน้ำ โดยเลือกข้อควำมที่เป็นควำมคำดหวังที่ง่ำยที่สุด 
ของแผนงำน คือ ระดับที่คำดหวังว่ำจะเกิดขึ้น (expect to see) ระดับที่อยำกจะให้เกิดขึ้น  
(like to see) และระดับที่ถ้ำเกิดขึ้นก็ดี (love to see) 

เกณฑ์บ่งชี้ควำมก้ำวหน้ำแบ่งได้เป็น 3 ระดับคือระดับที่คำดหวังว่ำจะเกิดขึ้น  
(expect to see) ระดับที่ อยำกจะ ให้ เ กิ ดขึ้ น  ( like to see) และระดับที่ ถ้ ำ เ กิ ดขึ้ น ไ ด้ ก็ ดี   
(love to see) ดังตำรำงที่ 2   
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ตำรำงที่ 2 แบบบันทึกกำรออกแบบเกณฑ์บ่งชี้ควำมก้ำวหน้ำ (ส ำหรับผลลัพธ์ที่พึงประสงค์แต่ละตัว) 
แผ่นบันทึกกำรออกแบบที่ 2 : เกณฑ์บ่งชี้ควำมก้ำวหน้ำ (ชื่อภำคีพันธมิตร) 
ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ 
ระดับที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น 
1  
2  
3  
4  
ระดับที่อยำกให้เกิดขึ้น 
5  
6  
7  
แผ่นบันทึกกำรออกแบบที่ 2 : เกณฑ์บ่งชี้ควำมก้ำวหน้ำ (ชื่อภำคีพันธมิตร) 
8  
9  
10  
11  
12  
ระดับที่ถ้ำเกิดขึ้นก็ด ี
13 
14 
15 

 
ขั้นตอนย่อยที่ 6 แผนที่ยุทธศาสตร์ 
1.6 ขั้นตอนย่อยที่ 6 ก ำหนดแผนที่ยุทธศำสตร์ (Strategy mans) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 

หำยุทธศำสตร์ที่จะใช้เพื่อให้ได้มำซึ่งผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ โดยที่กำรใช้ขุดของยุทธศำสตร์แต่ละชุดเพื่อ
บรรลุถึงผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ชุดหนึ่ง ๆ จำกตำรำงที่ 1 แบ่งยุทธศำสตร์ออกเป็น 6 ชนิดแต่ละช่อง 
แทนชนิดควำมสัมพันธ์ระหว่ำงแผนงำนกับภำคีหุ้นส่วนของแผนงำนโดยปกติผลลัพธ์ที่พึงประสงค์จะ
ใช้ยุทธศำสตร์มำกกว่ำ 1 ตัวร่วมกันไป เพรำะจะได้รับควำมส ำเร็จมำกกว่ำ โดยแบ่งเป็นยุทธศำสตร์  
ที่เด่น 2-3 ตัวที่เหลือเป็นยุทธศำสตร์สนับสนุน 
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กำรก ำหนดยุทธศำสตร์โดยหลักกำรนี้มีประโยชน์คือ สร้ำงควำมชัดเจนในยุทธศำสตร์ 
ที่จะเลือกใช้เพื่อให้ได้มำซึ่งผลลัพธ์ที่ พึงประสงค์แต่ละตัว แสดงกำรมีอิทธิพลที่แผนงำนจะมีต่อคน  
กลุ่มคนองค์กรที่เป็นเป้ำหมำย ช่วยในกำรชี้ช่องว่ำงของยุทธศำสตร์ หรือดูว่ำแผนงำนขยำยตัวมำก
เกินไปหรือไม่ ให้ข้อสังเกตเกี่ยวกับชนิดของกำรประเมินผลที่เหมำะสม ในกำรใช้ เพื่อติดตำม 
กำรท ำงำนของแผนงำน ดังตำรำงที่ 3 

 
ตำรำงที่ 3 แผนที่ยุทธศำสตร ์

Strategy Causal Persuasive supportive 

 I - 1 I - 2 I - 3 
มุ่งที่ คน กลุ่มคน 
หรือองค์กร 

-  ท ำให้เกิดผลโดยตรง 
- ให้ผลผลิต (output;) 

ออกมำ เช่น ได้เงิน ได้
งำนวิจัย ให้ทุนแก่แผน
งำนวิจัย 

- กระตุ้น/ท ำให้เกิดควำมคิด 
หรือควำมช ำนำญใหม่ 

- มีจุดประสงค์เดียว เช่น 
จัดกำรอบรมระเบียบวิธีวิจัย
เชิงปริมำณและเชิงคุณภำพ,
อบรมเรื่อง กระบวนกำรกำร
มีส่วนร่วม เป็นต้น 

- สร้ำงเครือข่ำยกำรหนุนช่วยในกำร
ท ำงำน 

- มีคนหรือกลุ่มคน ที่ช่วยให้เกิดกำร
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลำ 

- ควำมเกี่ยวข้องต้องมีบ่อย ๆ และ
ต่อเนื่อง 

- เอื้อให้เกิดกำรพึ่งตนเอง 
- มีหลำยจุดประสงค์ เช่น : จ้ำง
นักเรียนมำช่วยนักวิจัยในกำรเขียน
เผยแพร่, จ้ำงคนมำช่วยระดมทุน 
เพื่อหำแหล่งทุน และให้กำร 
สนับสนุนด้ำนเทคนิคอย่ำงต่อเนื่อง 

Strategy Causal Persuasive supportive 

 E - 1 E – 2 E - 3 
มุ่งที่สิ่งแวดล้อม - เปลี่ยนแปลงทำง

กำยภำพหรือนโยบำย 
- ให้แรงจูงใจ,

กฎระเบียบ,คู่มือกำร
ท ำงำน เช่น ให้เครื่อง
คอมพิวเตอร์หรือกำร
เชื่อมต่อกับ internet 
หรือต้ังเงื่อนไข ให้รวม
เอำกลุ่มเยำวชนและ
ผู้หญิงไว้ในแผนงำน
ด้วย 

- กำรเผยแพร่ข้อมูลและ
ข่ำวสำรออกไปอย่ำง
กว้ำงขวำง 

- สร้ำงสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อ
กำรท ำงำน ของแผนงำน 

- เปลี่ยนแปลงระบบของ
ข่ำวสำร เช่น วิทยุ TV 
สิ่งพิมพ์ กำรสัมมนำต่ำง ๆ 
สร้ำง web site เกี่ยวกับ 
แผนงำน และจัดพิมพ์
บทควำมจำกแผนงำน 

- สร้ำงกำรเรียนรู้และเครือข่ำย
ปฏิบัติกำร 

- หุ้นส่วนท ำงำนด้วยกันและ
สนับสนุนซึ่งกันและกัน อย่ำง
สม่ ำเสมอ เช่น : ตั้งเครือข่ำย
งำนวิจัยทำง internet 
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จำกตำรำงที่ 3 ในแถวแรกยุทธศำสตร์ในช่องนี้ มีเป้ำหมำยที่คน กลุ่มคน หรือองค์กร  
ส่วนแถวล่ำงมีเป้ำหมำยที่สภำพแวดล้อมที่ล้อมรอบคน กลุ่มคน หรือองค์กร โดยกำรเปลี่ยนแปลง  
ที่สภำพแวดล้อมเหล่ำนี้ ก็เพื่อเอื้อให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงที่พึงประสงค ์

ยุทธศำสตร์ทั้ง 2 ลักษณะนี้มีคุณสมบัติที่ต่ำงกันคือ 1) เป็นยุทธศำสตร์ที่เป็นเหตุโดยตรง 
ให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลง (Causal) 2) เป็นยุทธศำสตร์ที่ชักจูงให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลง (persuasive) 
และ 3) เป็นยุทธศำสตร์ที่หนุนเสริมให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลง (supportive) ตัวยุทธศำสตร์ หลักที่ 
ก่อให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลง คือ ช่อง 1 ในแนวตั้ง ส่วนยุทธศำสตร์ที่เหลือเป็นตัวช่วยให้เกิดกำร
เปลี่ยนแปลง วัตถุประสงค์ของกำรท ำแผนที่ยุทธศำสตร์นั้นไม่จ ำเป็นต้องเติมให้เต็มทุกซ่องในตำรำง
ยุทธศำสตร์ สำมำรถปล่อยให้ว่ำงไว้ได้ ขึ้นอยู่กับกำรท ำงำนในแผนงำนนั้น ๆ 

กระบวนกำรสร้ำงแผนที่ยุทธศำสตร ์
1. ร่วมกันเขียนประเภทของงำนภำยใต้ยุทธศำสตร์ที่จะใช้กับแผนงำนเพื่อท ำให้เกิดผล

ลัพธ์ที่พึงประสงค์ระบุระยะเวลำที่จะท ำอำจเป็นงำนเก่ำที่เคยใช้มำแล้วหรือเป็นงำนใหม่ก็ได้ 
2. ร่วมกันพิจำรณำคัดเลือกให้เหลือที่ส ำคัญจริง ๆ 
3. เลือกเอำที่ต้องกำรไว้ในตำรำงแผนที่ยุทธศำสตร ์
4. ในกำรคิดแผนที่ยุทธศำสตร์นั้นต้องสำมำรถปฏิบัติได้และขณะเดียวกันยุทธศำสตร์ 

แต่ละยุทธศำสตร์จะต้องมีควำมสัมพันธ์ในลักษณะของกำรเสริมกันและกันอำจจะช่วยกันตอบค ำถำม 
ว่ำ “จะท ำงำนให้ได้มำกที่สุดอย่ำงไรกับเงินที่มีอยู่อะไรคืออุปสรรคของกำรบรรลุเป้ำหมำยจะช่วยภำคี
หุ้นส่วนได้อย่ำงไรในกำรก้ำวผ่ำนอุปสรรคเหล่ำนั้นต้องท ำอย่ำงไรที่จะช่วยให้ประสบควำมส ำเร็จมีใคร 
อีกบ้ำงที่ต้องกำรช่วยให้เกิดผลลัพธ์ท ำนองเดียวกันนี้กับภำคีหุ้นส่วนแบบเรำควรจะท ำเหมือนเดิม
หรือไม่ท ำไมต้องท ำเหมือนเดิมหรือท ำไมไม่ท ำเหมือนเดิมใครอีกที่จะมำมีอิทธิพลต่อภำคีหุ้นส่วน  
ในกำรท ำให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลง” 

ช่วยกันคิดยุทธศำสตร์ครบทุกช่องในตำรำงที่แผนยุทธศำสตร์โดยกำรถำมว่ำจะต้องท ำ 
อะไรอีกที่จะให้ได้ผลลัพธ์ในทันที ( I - 1) จะต้องท ำอะไรอีกในกำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็ง หรือ
ควำมสำมำรถของผู้ที่เกี่ยวข้องในแผนงำน (I - 2) ท ำอย่ำงไรที่จะท ำรงรักษำกำรสนับสนุนต่ำง ๆ  
หุ้นส่วน และจะได้รับกำรสนับสนุนนั้นจำกใคร ( I - 3) จะต้องท ำอะไรให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงทำง
กำยภำพหรือสภำพแวดล้อมที่เอื้อต่อแผนงำน (E - 1) จะท ำอย่ำงไรให้สื่อหรือสิ่งพิมพ์หนุนช่วยในกำร
ท ำงำนของแผนงำน (E - 2) จะต้องสร้ำงเครือข่ำยหรือควำมสัมพันธ์อะไรบ้ำง เพื่อให้กำรท ำงำนของ 
แผนงำนด ำเนินไปได้อย่ำงรำบรื่น (E - 3) 

5. ตรวจสอบอีกครั้งในวำมสมบูรณ์และปฏิบัติได้จริงของแต่ละยุทธศำสตร์โดยพิจำรณำ 
จำกก ำลังคนทรัพยำกรที่มีอยู่ เนื่องจำกแผนงำนหนึ่ง  ๆมีกำรใช้ยุทธศำสตร์หลำยยุทธศำสตร์
ยุทธศำสตร์เพื่อช่วยในกำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของยุทธศำสตร์วิทยำกรกระบวนกำรอำจถำมกลุ่มว่ำ   
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“มียุทธศำสตร์ใดที่ต้องท ำก่อนในช่วง 3-6 เดือนข้ำงหน้ำนี้อะไรที่คุณคิดว่ำต้องท ำหรือก ำลังท ำและ
จะต้องท ำต่อไปอะไรคือยุทธศำสตร์ที่ส ำคัญที่สุด” แล้วท ำเครื่องหมำยไว้ที่ยุทธศำสตร์เหล่ำนั้นจำกนั้น
จึงถำมว่ำ  “เรำมีทรัพยำกรที่ต้องกำรควำมสำมำรถควำมช ำนำญที่จะน ำยุทธศำสตร์นี้ไปกำรปฏิบัติ
หรือยัง” หำกยังกลุ่มต้องดูว่ำจะแก้ไขจุดอ่อนน้ีได้หรือไม่หรือต้องเลอืกยุทธศำสตร์อื่นแทน 

6. อำจช่วยกันสร้ำงแผนงำนที่มีระยะเวลำก ำกับไว้ด้วย ดังตำรำงที่ 4 
 

ตำรำงที่ 4 แผ่นบันทึกกำรออกแบบแผนที่ยุทธศำสตร์ผลลัพธ์ที่พึงประสงค ์
Strategy Causal Persuasive supportive 

 1 - 1 1 - 2 1 - 3 
มุ่งที่ คน กลุ่มคน 
หรือองค์กร 

 
 
 
 
 

  

 E - 1 E – 2 E - 3 
มุ่งที่สิ่งแวดล้อม  

 
 
 
 

  

 
ขั้นตอนย่อยที่ 7 การด าเนินงานระดับองค์กร 
1.7 ขั้นตอนย่อยที่  7 กำรด ำเนินงำนระดับองค์กร (Organizational practices)  

เมื่อเกิดควำมชัดเจนมำกขึ้นในทิศทำงของแผนงำนจะต้องมีกำรลงในรำยละเอียดว่ำจะด ำเนินงำน
อย่ำงไร เพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยของแผนงำน ขั้นตอนนี้จึงเป็นกำรแสดงถึงแผนกำรด ำเนินงำนของ  
องค์กรที่จะรักษำกำรเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นไว้ได้อย่ำงยั่งยืน กำรด ำเนินงำนบำงอย่ำงอำจสัมพันธ์
โดยตรงกับกิจกรรมของแผนงำนขณะที่บำงอย่ำงอำจมีผลมำจำกปัจจัยที่ป้อนเข้ำไปขอแผนงำนกำร  
เก็บข้อมูลเกี่ยวกับกำรค้ำเนินงำนของแผนงำนส่งผลใน 2 ทำงคือประกำรแรกเป็นกำรให้ข้อมูลว่ำเกิด
อะไรขึ้นในแผนงำนและจะท ำให้สถำนกำรณ์นั้นขึ้นได้อย่ำงไร เพื่อให้แผนงำนด ำเนินงำนไปได้ด้วยดี  
นั่นคือ กำรรักษำไว้ซึ่งควำมสอดคล้องและควำมสำมำรถของแผนงำน หรือรักษำควำมมีสมรรถนะ
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สูงสุดของแผนงำนเอง ประกำรที่ 2 คือผลที่ได้โดยไม่ได้ตั้งใจซึ่งมักเกิดโดยสัมพันธ์กับแผนกำร
ด ำเนินงำนขององค์กรดังนั้นควรมีกำรบันทึกไว้เพรำะผลที่ได้โดยไม่ได้ตั้งใจนี้อำจส่งผลต่อกำรอยู่รอด 
ของแผนงำน หรือมีผลต่อทิศทำงใหม่ของแผนงำนอนำคตในวันนี้เริ่มจำกกำรทบทวนผลลัพธ์ที่  
พึงประสงค์ก่อนที่จะร่วมกันก ำหนดแผนกำรด ำเนินงำนระดับองค์กรมีแนวทำงที่ควรค ำนึงเกี่ยวกับ  
กำรด ำเนินงำนระดับองค์กรอยู่ 8 ประกำร ดังตำรำงที่ 5 

 
ตำรำงที่ 5 แนวทำงในกำรด ำเนินระดับองค์กร 

แนวทางในการด าเนินงานระดับองค์กร 
ตัวอย่างการด าเนนิงานระดบั 

องค์กรของแผนงานหนึ่ง 
1. ค้นหำส ำรวจควำมคิดโอกำสและทรัพยำกรใหม่ ๆ 

จำกแหล่งข้อมูลทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับโลก
เพื่อหำโอกำสใหม่ ๆ ในกำรท ำงำนให้ประสบ
ควำมส ำเร็จมองหำควำมสัมพันธ์กับกิจกรรมที่ท ำ
อยู่รวมทั้งกำรหำพื้นที่ใหม่ ๆ ในกำรท ำงำนหรือ
กำรเชื่อมโยงสิ่งที่ท ำกับ ภูมิภำคอื่นหรือกับกลุ่ม
ใหม่ ๆ 

2. ฟังเสียงสะท้อนจำกผู้ให้ข้อมูลหรือผู้รำยงำนที่เป็น
บุคคลส ำคัญ (key informant) ควรมีกำรสื่อสำร
สม่ ำ เสมอกับภำคีหุ้นส่วนและผู้ เกี่ยวข้องใน
แผนงำนหรือผู้ที่อำจสร้ำงโอกำสให้กับแผนงำน
องค์กรทุนอย่ำงไรก็ตำมต้องสนใจผู้ที่อยู่ในพื้นที่ซึ่ง
แม้ไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงแต่มีควำมรู้ควำมช ำนำญ
ในงำนที่แผนงำนท ำอยู่คนกลุ่มนี้สำมำรถให้เสียง
สะท้อนทั้งทำงบวกและลบแก่แผนงำนและเป็น
เสียงสะท้อนที่ผู้ได้รับประโยชน์จำกแผนงำนอำจ
ไม่ต้องกำรสะท้อนหรือไม่สำมำรถสะท้อนได้ด้วย
ตนเอง 

แผนงำนใช้ข้อมูลและเทคโนโลยีใหม่ล่ำสุด
ในกำรค้นหำโอกำสใหม่ ๆ จำกในภูมิภำค
และทั่วโลกเพื่อเป็นประโยชน์ในกำรท ำงำน, 
กำรศึกษำดูงำนกำรส่งบุคลำกรเข้ำรับกำร
อบรม 
 
 
เจ้ำหน้ำที่แผนงำนมีควำมกระตือรือร้นใน
กำรศึกษำควำมคิดเห็นของผู้เชี่ยวชำญใน
เรื่องที่ก ำลังจะท ำ 
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ตำรำงที่ 5 แนวทำงในกำรด ำเนินงำนระดับองค์กร (ต่อ) 

แนวทางในการด าเนินงานระดับองค์กร 
ตัวอย่างการด าเนนิงานระดบั 

องค์กรของแผนงานหนึ่ง 
3. หำกำรสนับสนุนจำกผู้มีอ ำนำจสูงสุดแผนงำนคิดถึงกำร

น ำเสนอควำมคิดต่อคน (องค์กร) ที่มีอ ำนำจในกำร
ตัดสินใจระดับสูงกำรน ำเสนอควรไปในลักษณะของกำร
ขอควำมร่วมมือไม่ใช่กดดันท ำให้ได้รับควำมร่วมมือ
มำกกว่ำซึ่ งไม่ เพียงเป็นสร้ำงโอกำสในกำรรับกำร
สนับสนุนแต่เป็นกำรดึงเข้ำมำเกี่ยวข้องกับกิจกรรมและ
เสริมสร้ำงเป็นเจ้ำของและกำรมีพันธะผูกพันกับแผนงำน
ทั้งนี้ต้องท ำอย่ำงต่อเนื่องเพื่อรักษำระดับกำรสนับสนุน
ควำมสนใจอยู่ตลอดเวลำ 

4. ต้องทบทวนระบบผลลัพธ์และกำรด ำเนินงำนเสมอเพื่อ
ปรับปรุงให้เกิดควำมสอดคล้องอยู ่

 
 
 
5. ตรวจสอบกิจกรรมต่ำง ๆ ที่ท ำอยู่เพื่อเพิ่มคุณค่ำของสิ่ง

เหล่ำนั้นโดยกำรท ำให้มีคุณภำพมำกขึ้นหน้ำที่แผนงำน
ต้องได้รับเสียงสะท้อนทั้งบวกและลบจำกภำคีหุ้นส่วน
เมื่อพบว่ำระบบเก่ำ ๆ วิธีกำรเก่ำ ๆ ไม่มีประสิทธิผลอีก
ต่อไปแล้วหรือถึงขั้นสร้ำงปัญหำจึงต้องร่วมกับภำคี
หุ้นส่วนในกำรแก้ไขปัญหำนั้น ๆ และเรียนรู้จำกกิจกรรม
เหล่ำนั้น 

6. แลกเปลี่ยนควำมรู้ที่ได้กับโลกภำยนอกแผนงำนต้องมี
ระบบกำรเผยแพร่ควำมรู้ที่ได้กับทั้งภำยในและภำยนอก
เครือข่ำยของแผนงำน 

 

เจ้ำหน้ำที่แผนงำนมีกำรประชุมทุกเดือนเพื่อ
ทบทวนกำรท ำงำนและตรวจสอบระบบกำร
ท ำงำนและปรับปรุงตำมควำมเหมำะสม (โดย
ใช้ข้อมูลจำกกำรติดตำมและประเมินผล) 
 
 
 
 
 
แผนงำนดึงคณะกรรมกำรให้มำรับรู้ตั้งแต่ 
ขั้นกำรออกแบบรำยงำนผลควำมก้ำวหน้ำ 
ให้ทรำบระยะ ๆ , พำคณะกรรมกำรฯ  
ลงโครงกำร เป็นต้น 
 
เจ้ำหน้ำที่โครงกำรให้ควำมช่วยเหลือด้ำน
เทคนิคในกำรท ำงำนของภำคีหุ้นส่วนและกำร
ตรวจสอบคุณภำพผลผลิตของแผนงำน 
 
 
 
 
เจ้ำหน้ำที่แผนงำนมีกำรประชุมกันทุกเดือน
เพื่อเดือนติดตำมควำมก้ำวหน้ำของกำร
ด ำเนินงำนกับหุ้นส่วนมีกำรประเมินกำร
ท ำงำนขงเจ้ำหน้ำที่ทุกปีเพ่ือพิจำรณำถึงควำม
มีคุณภำพและควำมพอเพียงของทรัพยำกร
มนุษย์ในแผนงำน 
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ตำรำงที่ 5 แนวทำงในกำรด ำเนินงำนระดับองค์กร (ต่อ) 

แนวทางในการด าเนินงานระดับองค์กร 
ตัวอย่างการด าเนนิงานระดบั 

องค์กรของแผนงานหนึ่ง 
7. ทดลองสิ่งใหม่  ๆ อยู่ เป็นประจ ำเพื่อท ำให้ เกิดกำร

สร้ำงสรรค์และต้องสร้ำงบรรยำกำศในกำรค้นหำทิศทำง
เครื่องมือหรือภำคีหุ้นส่วนในกำรท ำงำนใหม่ซึ่งอำจ
หมำยถึงกำรอ่ำนสิ่งที่ไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับแผนงำน
หรือกำรพูดคุยกับคนอื่น (ไม่ใช่เฉพำะที่เป็นที่ปรึกษำ) 

8. โอกำสในกำรทดลองท ำสิ่งใหม่ ๆ และกำรให้ควำมสนใจ
ต่อมิติทั้งทำงกำยภำพและจิตวิญญำณของคนที่ท ำงำน
ด้วยกันมีเวลำให้กับกำรสะท้อนควำมเห็นในกำรท ำงำน
ขององค์กรอย่ำงสม่ ำเสมอทั้งในเรื่องทิศทำงและกำร
จัดสรรทรัพยำกรของแผนงำน 

เจ้ำหน้ำที่แผนงำนจัดกำรสัมมนำเรื่องที่
เกี่ยวกับแผนงำนเผยแพร่ผลที่ได้จำกกำร
สัมมนำอย่ำงน้อยปีละ 2 ครั้ง 
 
 
แผนงำนต้องแบ่งเวลำให้เจ้ำหน้ำที่สะท้อน
ควำมคิดเห็นในกำรด ำเนินงำนของแผนงำน
โดยให้มีกำรเสนอควำมคิดได้อย่ำงอิสระและ
ไม่ติดกรอบ 
 

 
กระบวนกำรก ำหนดแผนกำรด ำเนินงำนระดับองค์กร 
1. ร่วมกันคิดว่ำท ำอย่ำงไรจึงจะสำมำรถท ำให้เจ้ำหน้ำที่แผนงำน ท ำงำนได้เต็มที่เพื่อบรรลุ

เป้ำหมำยของแผนงำนโดยเน้นที่กำรด ำเนินงำนขององค์กรเพื่อให้เกิดควำมมั่นใจว่ำกำรด ำเนินงำน
เป็นไปอย่ำงต่อเนื่องสร้ำงสรรค์ และมีกำรติดตำมกำรท ำงำน รวมทั้งกำรท ำให้เป็นองค์กรที่มีกำร
สะท้อน หรือติดตำมตัวเองอยู่ตลอดเวลำ (reflective organization) 

2. ร่วมกันทบทวนผลลัพธ์ที่พึงประสงค์กับกลุ่มกระตุ้นให้เกิดกำรอภิปรำยว่ำแผนงำน  
จะท ำอย่ำงไรเพื่อให้บรรลุถึงผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ ดังตำรำงที่ 6 
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ตำรำงที่ 6 บันทึกกำรออกแบบ กำรด ำเนินงำนขององค์กร 
จำก Flip chart ให้สมำชิกในกลุ่มจ ำแนกกำรกระท ำที่ส ำคัญ (key actions) ที่ต้องท ำ ขณะที่
แผนงำนยังด ำเนินกำรอยู่ ซึ่งกำรกระท ำที่ส ำคัญเหล่ำนี้ สำมำรถติดตำมได้ ด้วยกำรใช้แบบบันทึก
กำรติดตำมกำรด ำเนินงำน (performance journal) ที่จะสร้ำงขึ้นในขั้นตอนย่อยที่ 11 แผ่นบันทึก
กำรออกแบบที่ 6  

การด าเนินงานขององค์กร การด าเนินงานที่ส าคัญ 
1. ค้นหำ ส ำรวจควำมคิด โอกำส และทรัพยำกรใหม่ ๆ  
2. ฟังเสียงสะท้อนจำกผู้รำยงำนหลัก หรือผู้ให้ข้อมลูที่

เป็นบุคคลส ำคัญ (key informants) 
 

3. หำกำรสนับสนุนจำกผู้มีอ ำนำจ สูงสุด  
4. ต้องทบทวนระบบและกำรด ำเนินงำนอยู่เสมอ  
5. ตรวจสอบสิง่ที่มีอยู่ เพื่อเพิ่มคุณค่ำของสิ่งเหล่ำนั้น  
6. แลกเปลี่ยนควำมรู้ที่ได้กับโลกภำยนอก  
7. ทดลองสิ่งใหม ่ๆ อยู่เป็นประจ ำ  
8. มีเวลำให้กบักำรสะท้อนควำมเห็นในกำรท ำงำนของ

องค์กร 
 

 
ขั้นตอนที่ 2: การติดตามผลลัพธ์และการด าเนินงานของแผนงานและผู้เกี่ยวข้อง 
ขั้นตอนนี้จะช่วยจัดล ำดับควำมส ำคัญของกำรติดตำมและกำรประเมินผลติดตำมอย่ำง

ต่อเนื่องส ำหรับกิจกรรมของแผนงำนเพื่อดูกำรบรรลุผลลัพธ์ของแผนงำนกำรใช้เกณฑ์บ่งชี้
ควำมก้ำวหน้ำ (Progress markers) ในกำรติดตำมผลลัพธ์ใช้แผนที่ยุทศำสตร์และกำรด ำเนินงำนของ
องค์กรเพื่อสร้ำงกรอบในกำรติดตำมกำรด ำเนินงำนซึ่งเป็นโอกำสท ำให้แผนงำนมีกระบวนกำรสะท้อน
กลับและปรับปรุงกำรท ำงำนได้ ซึ่งขั้นตอนที่ 2 แบ่งเป็น 4 ขั้นตอนย่อย 

1. ขั้นตอนย่อยที ่8 จัดล ำดับกำรติดตำมกำรท ำงำนของแผนงำน (Monitoring priorities) 
2. ขั้นตอนย่อยที่ 9 แบบบันทึกผลลัพธ์ (Outcome Journal) คือกำรเปลี่ยนแปลงของ

ภำคีหุ้นส่วน 
3. ขั้นตอนย่อยที่ 10 แบบบันทึกยุทธศำสตร์ที่ใช้ในแผนงำน (Strategy Journal) 
4. ขั้นตอนย่อยที่ 11 แบบบันทึกกำรด ำเนินงำนขององค์กร (Performance Journal)  
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ขั้นตอนย่อยที่ 8 จัดล าดับความส าคัญของการติดตามการท างาน (Monitoring 
priorities) 

แผนที่ผลลัพธ์ได้จ ำแนกกำรติดตำมกำรท ำงำนออกเป็น 3 ส่วนที่จะท ำกำรติดตำมได้ 
อย่ำงต่อเนื่อง ไม่ว่ำจะเป็นกำรแสดงผลลัพธ์ของแผนงำน หรือเพื่อกำรปรับปรุงกำรท ำงำนนั่นคือ  
1) กำรด ำเนินงำนขององค์กรเพื่อให้แผนงำนยังคงมีควำมสอดคล้อง สร้ำงสรรค์ และมีชีวิตชีวำ  
2) ควำมก้ำวหน้ำของภำคีหุ้นส่วนในกำรได้มำซึ่งผลลัพธ์และ 3) ยุทธศำสตร์ที่แผนงำนใช้เพื่อกระตุ้น 
ให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงในภำคีหุ้นส่วนระบบกำรติดตำมกำรท ำงำนทั้ง 3 ส่วนนี้ต้องมีกำรจ ำกัดชนิด
ของข้อมูลที่จัดเก็บ ทั้งนี้เพื่อให้กำรเก็บข้อมูลสำมำรถจัดกำรได้จริงโดยใช้เครื่องมือในกำรเก็บข้อมูล  
3 ส่วน คือ แบบบันทึกมีผลลัพธ์ แบบบันทึกยุทธศำสตร์ และแบบบันทึกกำรด ำเนินงำนขององค์กร 
แผนงำนอำจเลือกที่จะจัดวำงระบบกำรติดตำมผลแบบง่ำย ๆ โดยทีมท ำงำนจะพบกันสม่ ำเสมอ 
โดยตรงหรือทำงกำรสื่อสำรอิเล็กโทนิค เพื่ออภิปรำยถึงกำรได้รับผลส ำเร็จของกำรท ำงำนและ
ยุทธศำสตร์หรือกำรด ำเนินงำนของแผนงำนแต่ละวิธีต่ำงมีข้อดีข้อต้อยต่ำงกันซึ่งแผนงำนจะต้อง 
เลือกว่ำวิธีใดเหมำะสมที่สุดส ำหรับสถำนกำรณ์ขณะนั้น 

กระบวนกำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของกำรติดตำมกำรท ำงำน 
แม้รู้ดีว่ำสิ่งที่ท ำกำรติดตำม คือ สิ่งที่ก ำลังจัดกำรอยู่แต่เนื่องจำกเป็นไปไม่ได้ที่จะ 

ติดตำมทุกสิ่งทุกอย่ำงที่แผนงำนก ำลังต ำเนินงำนฉะนั้นจึงต้องมีกำรจ ำกัดในกำรเลือกเอำภำคีหุ้นส่วน
จ ำนวนหนึ่งหรือยุทธศำสตร์บำงตัวหรือกำรด ำเนินงำนบำงอย่ำงมำเพื่อท ำกำรติดตำมกำรท ำงำน 

1. ท ำกำรเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในกำรติดตำม กำรท ำงำนคือกำรได้รับผลส ำเร็จของภำคี 
หุ้นส่วนโดยเทียบกับเกณฑ์ยุทธศำสตร์ที่แผนงำนใช้ และกำรด ำเนินงำนของแผนงำน เครื่องมือในกำร
ติดตำม กำรท ำงำนแต่ละตัวนี้ สร้ำงจำกข้อมูลในขั้นของกำรวำงกรอบกำรพัฒนำของแผนงำน 

2. หนทำงที่ดีที่สุดในกำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของกำรติดตำมกำรท ำงำน คือ คิดถึง 
กำรใช้ประโยชน์ของข้อมูลที่จะเก็บรวบรวม ทั้งนี้ เพื่อหลีกเลี่ยงกำรเก็บข้อมูลที่สนใจ แต่ไม่ได้ใช้
ประโยชน ์

3. ติดตำมควำมส ำเร็จของภำคีหุ้นส่วน อำจจะตั้งค ำถำมว่ำ “ต้องกำรเก็บข้อมูลจำกทุก
ภำคีหุ้นส่วนหรือเฉพำะเจำะจงเพียงบำงกลุ่ม” ในทำงหลักกำรอำจต้องกำรติดตำมกำรท ำงำนของทุน
ภำคีหุ้นส่วนแต่ในทำงปฏิบัติเป็นไปได้ยำกจึงต้องมีกำรจัดล ำดับควำมส ำคัญ  “ภำคีหุ้นส่วนใดที่เรำ 
ต้องกำรติดตำมอย่ำงใกล้ชิด”  

4. หำกแผนงำนต้องกำรประเมินยุทธศำสตร์บำงตัวในระดับลึก ต้องช่วย ระบุว่ำ
ยุทธศำสตร์นั้น อยู่ในช่องใดในตำรำงแผนยุทธศำสตร์ที่สร้ำงขึ้นในขั้นตอนย่อยที่ 6 ยุทธศำสตร์ทั้ง 6 
แบบนั้น ต้องใช้กำรประเมินผลต่ำงวิธีกัน กล่ำวคือยุทธศำสตร์ I-1 และ E-1 เป็นยุทธศำสตร์ 
ที่ตรงไปตรงมำที่สุด สำมำรถใช้กำรเก็บข้อมูลเชิงปริมำณและกำรให้เหตุผลแบบตรงไปตรงมำได้ 
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เพรำะเป็นเพียงกำรตรวจดูว่ำได้ “ผลผลิต” หรือไม่ส่วนยุทธศำสตร์ I-2 และ E-2 นั้น ต้องกำรข้อมูล 
เชิงคุณภำพมำกกว่ำ แต่ยังจ ำกัดอยู่ที่เหตุกำรณ์เดียว (event) ส่วนยุทธศำสตร์ I-3 และ E–3 นั้น เป็น
ส่วนที่ซับซ้อนที่สุด ข้อมูลในส่วนนี้สำมำรถเข้ำถึงได้ดีที่สุดด้วยเทคนิคแบบบอกเล่ำหรือกำรเล่ำเรื่อง 

5. กำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของกำรติดตำมกำรท ำงำนจะต้องกระท ำบนพื้นฐำนของ 
สิ่งที่สำมำรถจัดกำรได้ในขอบเขตของทรัพยำกรและก ำลังคนที่มีอยู่ ค่ำใช้จ่ำยในกำรติดตำมกำร
ท ำงำนขึ้นอยู่กับกำรออกแบบในกำรเก็บข้อมูลเช่นเก็บจำกกำรประชุมกลุ่มจำกคนที่ท ำงำน 
ในส ำนักงำนเดียวกัน หรือเก็บโดยวิธีกำรอื่น ๆ ทั้งนี้ สุดแต่ควำมพร้อมของแผนงำน 

6. ช่วยกันสร้ำงเนื้อหำของแบบบันทึกกำรติดตำม โดยใช้ ขั้นตอนย่อยที่  9–11  
ดังตำรำงที่ 7 
 
ตำรำงที่ 7 บันทึกกำรติดตำมแผนกำรติดตำม 

แผ่นบันทึกการติดตาม 1 : แผนการติดตาม 

ล าดับการติดตาม ใครใช้
ข้อมูล 

จุดประสงค์
ของข้อมูล 

ใช้
เมื่อไร 

ใครเป็นคน
เก็บข้อมูล 

ความถ่ี เก็บ
ข้อมูล
อย่างไร 

เครื่องมือที่ใช้ 

กำรบรรลุผลลัพธ์
ของภำคีพันธมิตร 

      แบบบันทึก
ผลลัพธ์ 

ยุ ท ธศ ำ สต ร์ ข อ ง
แผนงำน 

      แบบบันทึก
ยุทธศำสตร์ 

กำรด ำเนินงำนของ
องค์กร 

      แบบบันทึกกำร
ด ำเนินงำนของ
องค์กร 

 
ขั้นตอนย่อยที่ 9 แบบบันทึกผลลัพธ์ (Outcome Journal) 
แบบบันทึกผลลัพธ์สร้ำงขึ้นมำเพื่อติดตำมควำมก้ำวหน้ำของภำคีหุ้นส่วนกำรวัดผล 

ลัพธ์โดยใช้เกณฑ์บ่งชี้ควำมก้ำวหน้ำเป็นกำรบันทึกถึงกำรเปลี่ยนแปลงที่ค่อยเป็นค่อยไปของระดับที่
อยำกจะให้เกิดขึ้น (like to see) ระดับที่ถ้ำเกิดขึ้นได้ก็ดี (love to see) ยำกที่จะนับให้เห็นได้ว่ำ
เกณฑ์บ่งชี้ควำมก้ำวหน้ำหลำยตัวอำจเป็นกำรประเมินผลในระดับลึกอธิบำยถึ งหลักที่ส ำคัญ ๆ  
(major milestone) ที่จะบ่งชี้ถึงควำมก้ำวหน้ำซึ่งจะน ำไปสู่ควำมส ำเร็จตำม ของผลลัพธ์ที่พึงประสงค์
ซึ่งแผนงำนหรือภำคีหุ้นส่วนเห็นว่ำมีกำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมกำรกระท ำ ควำมสัมพันธ์ที่สมำรถ  
อธิบำยได้ด้วยเกณฑ์บังขี้ควำมก้ำวหน้ำก็สำมำรถบันทึกไว้ เพรำะนั่นอำจแสดงถึงกำรได้มำตำมเกณฑ์ 
บ่งชี้ควำมก้ำวหน้ำตัวเดียวกัน แต่ถ้ำมีควำมแตกต่ำงกัน ก็ต้องมีกำรบันทึกไว้ กำรบันทึกกำรเปลี่ยนแปลง 
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โดยใช้เกณฑ์บ่งชี้ควำมก้ำวหน้ำนี้ ควรสะท้อนให้เห็นถึงกำรเปลี่ยนแปลงของคนกลุ่มและองค์กร  
โดยถือเป็นกำรเก็บข้อมูลกำรเปลี่ยนแปลงของภำคีหุ้นส่วนอย่ำงเป็นระบบ เกณฑ์บ่งชี้ควำมก้ำวหน้ำ
แสดงให้เห็นถึงผลส ำเร็จของแผนงำนคือ กำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในภำคีหุ้นส่วนโดยกำรติดตำม
กำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของภำคีหุ้นส่วนมีกำรจัดเก็บข้อมูลโดยใช้แบบบันทึกผลลัพธ์จะท ำให้  
แผนงำนเข้ำใจถึงผลของกำรด ำเนินงำนของแผนงำนที่มีต่อภำคีหุ้นส่วนได้ดี ยิ่งขึ้นซึ่งสำมำรถน ำผลที่
ได้ไปใช้ในกำรปรับปรุงกำรท ำงำนในครั้งต่อไปเป็นกำรกระตุ้นให้หุ้นส่วนก้ำวไปถึงกำรเปลี่ยนผ่ำน  
ในระดับที่สูงขึ้นไป หำกผ่ำนไประยะเวลำหนึ่งแล้ว แผนงำนยังไม่เห็นกำรเปลี่ยนแปลงในภำคีหุ้นส่วน  
ก็ควรต้องทบทวนดูว่ำมีปัญหำอยู่ที่เกณฑ์บ่งชี้ควำมก้ำวหน้ำ หรืออยู่ที่ยุทธศำสตร์ที่ใช้หรือไม่  
ซึ่งอำจจะต้องปรับเปลี่ยนกำรด ำเนินงำน เพื่อกระตุ้นให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลง หรือภำคีหุ้นส่วนได้
เปลี่ยนแปลงเป้ำหมำยในกำรท ำงำนไปแล้ว หำกปรำกฏชัดว่ำเกณฑ์บ่งชี้ควำมก้ำวหน้ำชุดนั้นใช้ไม่ได้  
อีกต่อไป ก็ต้องทบทวนเกณฑ์นั้นกันใหม่ แผนงำนต้องรวบรวมข้อมูลของบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป 

กระบวนการสร้างแบบบันทึกผลลัพธ์ 
1. เขียนผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ และเกณฑ์บ่งชี้ควำมก้ำวหน้ำลงในแบบบันทึกผลลัพธ์ 

และช่วยกันตัดสินใจระดับค่ำลำงต่ ำ (HTML) เพื่อให้สำมำรถวัดผลลัพธ์ได้ด้วยมำตรฐำนที่สม่ ำเสมอ 
อยู่ตลอดเวลำ โดยที่สำมำรถพิจำรณำได้ใน 2 มิติส ำหรับกำรให้ค่ำแบบ สูง กลำง ต่ ำ โดยพิจำรณำ
จำกจ ำนวนของภำคีหุ้นส่วนที่แสดงถึงกำรเปลี่ยนพิจำรณำจำกคุณภำพของกำรเปลี่ยนแปลงของ  
หุ้นส่วน หำกรู้จ ำนวนภำคีหุ้นส่วนที่แน่นอนก็สำมำรถก ำหนดกำรให้ค่ำ สูง กลำง ต่ ำ ตำมสัดส่วน 
ที่เหมำะสมได้เช่น สูงมีค่ำระหว่ำง 80-100% กลำงมีค่ำระหว่ำง 50-79 และ ต่ ำ คือ มีค่ำระหว่ำง  
0–49 % แต่หำกไม่ทรำบจ ำนวนภำคีหุ้นส่วนที่แน่นอน ก็ให้ก ำหนดจ ำนวนภำคีหุ้นส่วนสูงสุด 
ที่แผนงำนจะท ำงำนด้วย 

2. ภำคหุ้นส่วนในแต่ละกลุ่มอำจมำจำก บุคคล กลุ่ม หรือองค์กรหลำย ๆ องค์กร  
เรำก็สำมำรถที่จะรวมองค์กรทั้ง 5 องค์กรนี้เข้ำด้วยกันหำกต้องกำรกำรเปลี่ยนแปลงลักษณะเดียวกัน  
โดยใช้พูดของผลลัพธ์ที่พึงประสงค์และเกณฑ์บ่งชี้ควำมก้ำวหน้ำชุดเดียวกันได้ ส ำหรับกำรวัด 
ควำมก้ำวหน้ำ กำรใช้เกณฑ์บ่งชี้ควำมก้ำวหน้ำจ ำเป็นต้องค ำนึงถึงควำมต่ำงกันของแต่ละหุ้นส่วนย่อย
เพื่อให้สำมำรถบันทึกกำรเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในแต่ละหุ้นส่วนย่อยได้อย่ำงเหมำะสม โดยต้องมีกำร  
หมำยเหตุ กำรบันทึกผลลัพธ์สิ่งเหล่ำนี้จะเป็นข้อมูลพื้นฐำน (baseline) ส ำหรับพิจำรณำควำมก้ำวหน้ำ 
ของแผนงำนให้ดูว่ำแต่ละหุ้นส่วนอยู่ในระดับเดียวกันหรือต่ำงระดับ และดูว่ำนำดีหุ้นส่วนใดที่มี
พฤติกรรมถึงขั้นนี้แล้วบ้ำง 

3. ทบทวนแบบบันทึกผลลัพธ์โดยมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
3.1 ประชุมและบันทึกกำรเปลี่ยนแปลงที่ได้จำกกำรสังเกตจำกเอกสำรและอื่น  ๆ  

ตำมควำมเหมำะสม 
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3.2 สร้ำงแบบเพื่อใช้ในกำรบันทึก ที่สำมำรถกรอกกำรเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได ้
3.3 เก็บข้อมูลโดยผู้ประเมินผลภำยนอก 
3.4 สัมภำษณ์หรือท ำกำรสนทนำกลุ่ม (focus group) กับภำคีหุ้นส่วน 

4. แบบบันทึกผลลัพธ์สำมำรถใช้ในกำรเปรียบเทียบผลกำรท ำงำนได้โดยก ำหนด 
ค่ำสูงสุดเป็น 100 ส ำหรับข้อมูลเชิงปริมำณ กำรน ำเสนอนั้นท ำได้หลำยแบบควรเสนอโดยมีกำร
อธิบำยบริบทเพื่อใช้ประโยชน์ในกำรติดตำมกำรท ำงำนอย่ำงต่อเนื่องในกรณีที่มีกำรติดตำมกำร  
เปลี่ยนแปลงของภำคีหุ้นส่วนที่มีควำมก้ำวหน้ำแตกต่ำงกัน ควรติดตำมควำมก้ำวหน้ำแบบภำพรวม  
จะมีประโยชน์มำกกว่ำ เนื่องจำกกำรให้ค่ำเป็นตัวเลขนี้ท ำเพื่อเปรียบเทียบผลกำรท ำงำนภำยใน 
หุ้นส่วนเดียวกัน ตัวเลขที่ตั้งจึงไม่จ ำเป็นต้องเปรียบเทียบระหว่ำงภำคีหุ้นส่วน เพรำะแต่ละภำคี
หุ้นส่วนอำจมีจุดเริ่มต้นที่ต่ำงกันค่ำสูง กลำง ต่ ำ ของระดับที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น (expect to see)  
4 อย่ำงให้ค่ำคะแนนอย่ำงละ 1 รวม 12 คะแนน ค่ำสูง กลำง ต่ ำ ของระดับที่อยำกให้เกิดขึ้น (like to  
see) 8 อย่ำงให้ค่ำ คะแนนอย่ำงละ 2 รวม 48 คะแนนค่ำสูง กลำง ต่ ำ ของระดับที่หำกเกิดขึ้นก็ดี  
(love to see) 3 อย่ำง ให้ค่ำ คะแนนอย่ำงละ 3 รวม 27 คะแนน กำรเปลี่ยนจำก ระดับที่คำดหวังให้ 
เกิดขึ้น สู่ระดับที่อยำกให้เกิดขึ้นให้ 5 คะแนน ซึ่งจะเกิดเมื่อระดับที่คำดวำจะเกิดขึ้นกำรเปลี่ยนจำก
ระดับที่อยำกให้เกิดขึ้นสู่ระดับที่หำกเกิดขึ้นก็ดีให้ 8 คะแนน ซึ่งจะเกิดเมื่อทุกตัวของระดับที่อยำกให้  
เกิดขึ้น ได้เกิดขึ้นครบทั้งหมดแล้วค่ำรวมทั้งหมด หำกผลลัพธ์เกิดขึ้นทุกตัวคือ 100 

5. แบบบันทึกผลลัพธ์หลังจำกกำรน ำไปใช้แล้วสิ่งที่ควรท ำคือสิ่งที่ท ำได้ดีอยู่แล้วและ 
สิ่งที่ควรท ำต่อไปแต่ถ้ำแค่พอใช้ไม่ประสบผลส ำเร็จควรต้องมีกำรปรับปรุงพัฒนำควรเพิ่มยุทธศำสตร์
กำรด ำเนินงำนอะไรบ้ำงและมียุทธศำสตร์หรือกำรด ำเนินงำนอะไรบ้ำงที่ต้องเลิกใช้หำคนรับผิดชอบ 
มีประเด็นใดบ้ำงที่ต้องลงไปประเมินในระดับเจำะลึก ดังตำรำงที่ 8 และ ตำรำงที่ 9 
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ตำรำงที่ 8 บันทึกกำรติดตำม 
แผ่นบันทึกกำรติดตำมที่ 2 : แบบบันทึกผลลัพธ์ (1) 

ผู้ให้ข้อมูล / วันที่ 
ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ 
ระดับที่คำดหวังว่ำจะเกิด ใคร 
ต่ ำ    กลำง    สูง  
 1  
 2  
 3  
 4  
ระดับที่อยำกให้เกิดขึ้น  
 5  
 6  
 7  
 8  
 9  
 10  
 11  
 12  
ระดับที่หำกเกิดขึ้นก็ด ี  
 13  
 14  
 15  
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ตำรำงที่ 9 บันทึกกำรติดตำมแบบบันทึกผลลัพธ ์
แผ่นบันทึกการติดตามที่ 2 : แบบบันทึกผลลัพธ์ (2) 

อธิบำยกำรเปลี่ยนแปลง 
 
ปัจจัยและผู้ที่มีส่วนต่อกำรเปลี่ยนแปลง 
 
หลักฐำนเชิงประจักษ ์
 
กำรเปลี่ยนแปลงที่ไม่ได้คำดกำรณ์ล่วงหน้ำ 
 
บทเรียน 
 

 
ขั้นตอนย่อยที่ 10 แบบบันทึกยุทธศาสตร์ที่ใช้ในแผนงาน (Strategy Journal) 
แผนที่ผลลัพธ์มีพื้นฐำนในกำรคิดว่ำแผนงำนที่ เตรียมพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงไป 

พร้อมกับภำคีหุ้นส่วนโดยจะต้องท ำงำนให้ดีขึ้นเรื่อย ๆเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรในกำรเปลี่ยนแปลง 
ของภำคีหุ้นส่วนเพื่อให้แผนงำนมีกำรติดตำมอย่ำงเป็นระบบแผนที่ผลลัพธ์จึงน ำเสนอเครื่องมือในกำร
ติดตำมกำรท ำงำนที่เรียกว่ำ “แบบบันทึกยุทธศำสตร์” (Strategy journal) แบบบันทึกยุทธศำสตร์นี้ 
ใช้บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับยุทธศำสตร์ที่ใช้เพื่อกระตุ้นให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงในภำคหุ้นส่วนซึ่งจะบันทึก
จำกกำรประชุมติดตำมกำรท ำงำนแต่ละครั้งอย่ำงต่อเนื่องแม้ว่ำจะมีกำรปรับแต่งเพื่อรวมเอำ  
บำงประเด็นที่แผนงำนต้องกำรจะติดตำมลงไปแต่โดยทั่วไปแล้วจะให้ควำมเสนใจในกำรติดตำม
ประเด็นต่ำง ๆ เหล่ำนี้คือ 1) กำรจัดสรรทรัพยำกร (inputs) 2) กิจกรรมที่ด ำเนินกำร 3) ประสิทธิผล
ของกำรท ำงำน 4) ผลผลิตที่ได้ (outputs) และ 5) ควำมต้องกำรในกำรติดตำมงำนต่อไป (follow  
up) หำกมีกำรเก็บรวบรวมข้อมูลเหล่ำนี้อย่ำงเป็นระบบและสม่ ำเสมอจะช่วยในกำรติดตำมว่ำ
แผนงำนได้ใช้ควำมพยำยำมเต็มที่เพื่อให้บรรลุผลลัพธ์ (Outcome) แล้วหรือยังและมีกำรปรับปรุงกำร
ด ำเนินงำนตำมผลกำรติดตำมกำรท ำงำนที่ได้เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดจำกกำรเรียนรู้หรือไม่ และได้ใช้ 
เป็นเครื่องมือในกำรจัดกำรแผนงำนเมื่อมีกำรเก็บข้อมูลตำมแบบบันทึกยุทธศำสตร์หรือไม่ แต่ควรถำม
ว่ำ เรำจะท ำให้ดีขึ้นใน 2-3 เดือนข้ำงหน้ำนี้ได้อย่ำงไรโดยใช้ข้อมูลที่ได้จำกแบบบันทึกยุทธศำสตร์นี้ 
ร่วมกับแบบบันทึกผลลัพธ์ (ขั้นตอนย่อยที่ 9) และแบบบันทึกกำร (ขั้นตอนย่อยที่ 11) เมื่อได้หลักกำร
แผนงำนกำรด ำเนินงำนและผลลัพธ์ที่ได้แล้ว จะช่วยให้แผนงำนสำมำรถสอดคล้องกับยุทธศำสตร์  
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ที่ใช้ซึ่งเข้ำกับควำมส ำเร็จที่เกิดขึ้นกับภำคีหุ้นส่วน กระบวนกำรสร้ำงแบบบันทึกยุทธศำสตร์ ในขั้นนี้ 
เป็นกำรบันทึกกระบวนกำรติดตำมผล จะท ำให้เกิดควำมคุ้นเคยกับแบบบันทึกยุทธศำสตร์ และจะ
น ำไปใช้งำนได้ง่ำยขึ้นเมื่อต้องติดตำมจริงบำงแผนงำนอำจใช้แบบบันทึกนี้ ช่วยให้เกิดกำรอภิปรำยกัน 
แต่บำงแผนงำนอำจต้องกำรเก็บข้อมูลตำมเต็มรูปแบบ จะท ำแบบใดก็ตำมขึ้นอยู่กับแผนงำน โดยต้อง
ค ำนึงถึงข้อมูลที่เกี่ยวกับยุทธศำสตร์ที่ใช้ เพื่อให้บรรลุควำมต้องกำรกำรเรียนรู้ที่จะใช้ในกำรบันทึก 

1. วิทยำกรกระบวนกำรทบทวนประเด็นต่ำง ๆ ของแบบบันทึกยุทธศำสตร์กับสมำชิก 
ในกลุ่มเช่นกำรมีประสิทธิผลของกิจกรรมผลผลิตที่ได้รับสิ่งที่ต้องท ำกำรติดตำมกำรท ำงำน  
บทเรียนที่ ได้รับแบบบันทึกยุทธศำสตร์นี้ต้องสำมำรถบอกถึงกำรมีอิทธิพลของแผนงำน 
ต่อกำรพัฒนำกำรของภำคีหุ้นส่วน 

2. วิทยำกรกระบวนกำรสอบถำมสมำชิกในกลุ่มว่ำต้องเพิ่มเติมประเด็นใดบ้ำงจำก  
ข้อ 1 มีอะไรบ้ำงที่ต้องกำรบันทึกแต่อำจไม่ต้องท ำกำรบันทึกขณะที่มีกำรประชุมติดตำมกำรทำงำน
แบบบันทึกยุทธศำสตร์ควรสำมำรถปรับแต่งได้ตำมควำมเหมำะสมของแผนงำนที่ปฏิบัต ิ

3. หำกสมำชิกในกลุ่มยังไม่ ได้ออกแบบแบบบันทึกผลลัพธ์  (ขั้นตอนย่อยที่  9)  
วิทยำกรกระบวนกำรต้องช่วยสร้ำงกระบวนกำรเพื่อสำมำรถน ำกำรเรียนรู้ที่ได้จำกกำรติดตำมกำร
ท ำงำนไปใช้ในกำรด ำเนินงำนในอนำคตโดยสำมำรถใช้ค ำถำมดังตัวอย่ำงต่อไปนี ้

3.1 อะไรที่เรำท ำดีอยู่แล้วและอะไรที่ควรท ำต่อไป 
3.2 อะไรที่เรำท ำอยู่แต่พอใช้ได้หรือไม่ดีและควรมีกำรปรับปรุง 
3.3 มียุทธศำสตร์หรือกำรด ำเนินงำนอะไรบ้ำงที่เรำควรเพิ่ม 
3.4 มียุทธศำสตร์หรือกำรด ำเนินงำนอะไรบ้ำงที่เรำต้องยกเลิก 
3.5 ยุทธศำสตร์หรือกำรด ำเนินงำนของเรำจะตอบสนองต่อกำรเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรมของภำคีหุ้นส่วนได้อย่ำงไร 
3.6 ใครเป็นคนรับผิดชอบมีก ำหนดเวลำเท่ำไรใช้เวลำประมำณ 
3.7 มีประเด็นอะไรบ้ำงที่เรำต้องประเมินในระดับลึกขึ้นท ำอย่ำงไรท ำไมต้องท ำท ำ

เมื่อไหร ่
4. หำกกลุ่มยังไม่ได้ผ่ำนกระบวนกำรในกำรสร้ำงแบบบันทึกผลลัพธ์  (ขั้นตอนย่อย 

ที่ 9) ไห้วิทยำกรกระบวนกำรด ำเนินกำรถำมควำมต้องกำรให้กำรประชุมติดตำมกำรด ำเนินงำนด ำเนิน
ไปอย่ำงไรเช่นในรูปแบบกำรประชุมแล้วให้มีผู้รับผิดชอบบันทึกกำรเปลี่ยนแปลงของภำคีหุ้นส่วนหรือ
ในรูปแบบกำรเติมข้อควำมกำรเปลี่ยนแปลงของภำคีหุ้นส่วนลงในแบบฟอร์มที่ก ำหนดขึ้นหรือให้มี 
กำรเก็บข้อมูลโดยคนนอกหรือต้องกำรให้ท ำอย่ำงไรจำกนั้นจุดบันทึกไว้ 

หำกเลือกวิธีกำรประชุมหรือกำรเติมข้อควำมในแบบฟอร์ม วิทยำกรกระบวนกำร 
ถำมว่ำใครจะเป็นผู้รับผิดชอบในกำรรวบรวมข้อมูลโดยมีกำรประชุมเพ่ือกำรติดตำมกำรท ำงำนอย่ำงไร 
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ภำคีหุ้นส่วนจะเข้ำร่วมในกระบวนกำรติดตำมกำรท ำงำนนี้อย่ำงไร และควรเป็นข้อมูลโดยใช้รูปแบบ
ใด เพื่อให้เกิดกำรใช้ประโยชน์ หรือกำรเข้ำถึงข้อมูลได้ง่ำย และจะท ำกำรสะท้อนผลที่ได้กลับสู่ทีม
ท ำงำนอย่ำงสร้ำงสรรค์ได้อย่ำงไร วิทยำกรกระบวนกำรบันทึกควำมเห็นร่วมกันไว้บน flip chart 

5. สุดท้ำยกำรทบทวนในกลุ่มว่ำได้ท ำอะไรมำบ้ำงต้ังแต่ต้น ดังตำรำงที่ 10 
 

ตำรำงที่ 10 บนัทึกกำรติดตำม แบบบันทึกยุทธศำสตร ์
แผ่นบันทึกกำรติดตำมที่ 3 : แบบบันทึกยุทธศำสตร ์
ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่ 

ผู้ให้ข้อมูล 

ยุทธศำสตร์ที่ติดตำม (ชนิดของยุทธศำสตร์) 
 
อธิบำยกิจกรรมที่ด ำเนินกำร (อะไร กับใคร เมื่อไร) 
ประสิทธิผล (มันมีอิทธิพลต่อกำรเปลี่ยนแปลงของภำคีหุ้นส่วนอย่ำงไร) 
ผลผลิต (output) 

ประเด็นหรือกำรเปลี่ยนแปลงที่แผนงำนต้องกำร 
บทเรียน 
วันที่ ที่จะจัดกำรประชุมติดตำมผลครั้งถัดไป 

 
ขั้นตอนย่อยที่ 11 แบบบันทึกการด าเนินงานขององค์กร (Performance Journal) 
แบบบันทึกกำรด ำเนินงำน เป็นเครื่องมือในกำรติดตำมกำรท ำงำนอย่ำงหนึ่ ง  

ซึ่งบันทึกข้อมูลว่ำแผนงำนมีกำรด ำเนินงำนอย่ำงไร เพื่อให้บรรลุภำรกิจขององค์กร แบบบันทึกนี้
ส ำหรับใช้บันทึกในกำรประชุมติดตำมกำรท ำงำน ข้อมูลที่บันทึกจะเป็นทั้งในเชิงปริมำณและเชิง 
คุณภำพ หรือทั้งสองแบบผสมกันหำกมีกำรเก็บรวบรวมข้อมูลเหล่ำนี้อย่ำงเป็นระบบและสม่ ำเสมอจะ
ช่วยในกำรติดตำมว่ำ แผนงำนมีประสิทธิภำพเต็มที่เพื่อให้บรรลุผลลัพธ์ (outcome) แล้วหรือยัง และ 
มีกำรปรับปรุงกำรด ำเนินงำนตำมผลกำรติดตำมกำรท ำงำนที่ได้เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดจำก  
กำรเรียนรู้หรือไม่ และได้ใช้เป็นเครื่องมือในกำรจัดกำรแผนงำน เมื่อมีกำรเก็บข้อมูลตำมแบบบันทึก
ยุทธศำสตร์หรือไม่แบบบันทึกกำรด ำเนินงำนนี้ใช้ร่วมกันกับข้อมูลที่ได้จำกแบบบันทึกผลลัพธ์  
(ขั้นตอนย่อยที่ 9) และแบบบันทึกยุทธศำสตร์ (ขั้นตอนย่อยที่ 10) โดยจะมีชุดข้อมูลเกี่ยวกับ  
กำรด ำเนินงำนและผลลัพธ์ที่ได้รับจำกแผนงำน จะช่วยให้แผนงำนสำมำรถเชื่อมยุทธศำสตร์ที่ใช้ 
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เข้ำกับควำมส ำเร็จที่ได้อย่ำงเป็นเหตุเป็นผลกัน กำรวิเครำะห์ข้อมูลและกำรตีควำมข้อมูลจำกกำร  
ติดตำมกำรท ำงำนนี้ ต้องพิจำรณำภำยใต้บริบทของแผนงำนที่ก ำลังด ำเนินกำรอยู่ด้วย จึงจะเข้ำใจถึง
ควำมส ำเร็จและควำมล้มเหลวที่เกิดขึ้นได้ดีขึ้น 

กระบวนกำรในกำรสร้ำงแบบบันทึกกำรด ำเนินงำน 
แผนงำนอำจใช้แบบบันทึกนี้ช่วยให้เกิดกำรอภิปรำยกันแต่บำงแผนงำนอำจต้องกำรเก็บ

ข้อมูลตำมแบบบันทึกอย่ำงเต็มรูปแบบ ซึ่งจะท ำแบบใดนั้นก็สุดแต่ควำมต้องกำรของแผนงำนตัวอย่ำง
เกณฑ์บ่งชี้กำรด ำเนินงำนขององค์กร (organizational practice indicators) 

(1) ควำมคิดใหม่ ๆ โอกำสใหม่ และทรัพยำกรใหม่  ๆ จ ำนวนของควำมคิดใหม่ ๆ  
ที่เอำมำแบ่งปันกันในทีม จ ำนวนควำมคิดใหม่ ๆ ที่เอำมำผสมผสำนลงในแผนงำน 

(2) กำรรับฟังควำมเห็นที่เป็นเสียงสะท้อน (feedback) จ ำนวนผู้ให้ข้อมูลหลักจำกทั้งหมด
ที่แผนงำนคำดหวัง จ ำนวนกำรเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจำกกำรได้รับเสียงสะท้อนน้ัน 

(3) ได้รับกำรสนับสนุนจำกผู้มีอ ำนำจ จ ำนวนครั้ งที่มีกำรติดต่อกับคนเหล่ำนี้   
จ ำนวนของควำมหวังที่จะได้รับกำรตอบสนองจำกคนเหล่ำนี ้

(4) มีกำรประเมินและออกแบบใหม่ของผลผลิต กำรบริกำรและระบบจ ำนวนของกำร
เปลี่ยนแปลงเล็ก ๆ ที่ท ำต่อผลผลิต กำรบริกำร ระบบ และกระบวนกำร จ ำนวนของกำรเพิ่ม 
ผลผลิตกำรบริกำร ระบบ และกระบวนกำร ระบบ และกระบวนกำรที่มีนัยส ำคัญ 

(5) ตรวจสอบผลผลิตที่ได้ เพื่อท ำกำรเพ่ิมคุณค่ำ จ ำนวนของภำคีหุ้นส่วนที่มีกำรให้บริกำร
เพิ่มกำรตรวจสอบสม่ ำเสมอต่อผู้ที่ได้รับบริกำรแล้ว 

(6) แบ่งปันควำมรู้กับสำธำรณะ จ ำนวนครั้งที่ได้รับเชิญให้ไปแลกเปลี่ยนควำมรู้จ ำนวน
ครั้งของเหตุกำรณ์ที่แผนงำนได้ไปแลกเปลี่ยนควำมรู้กับสำธำรณะ 

(7) มีกำรค้นคว้ำ ทดลองเพื่อด ำรงควำมเป็นผู้น ำ หรือกำรใช้นวัตกรรมใหม่  ๆ  
(new ventures)  จ ำนวนของกำรด ำ เนินกำรใหม่  ๆ (new ventures)  สู่พื้นที่ที่ ยั ง ไม่ เคยมี  
ประสบกำรณ์จ ำนวนครั้งของประสบกำรณ์ที่ได้รับควำมส ำเร็จและถูกน ำมำท ำซ้ ำในองค์กร 

(8) เข้ำร่วมในสะท้อนกำรท ำงำนขององค์กรจ ำนวนครั้งและควำมถี่ในกำรสะท้อนกำร
ท ำงำนจ ำนวนครั้งที่มีกำรปรับเปลี่ยนในแผนงำน ซึ่งเป็นผลจำกกระบวนกำรนี้ 

แผนงำนไม่จ ำเป็นต้องท ำให้ครบทั้ง 8 เกณฑ์บ่งชี้ข้ำงต้นนี้พร้อม ๆ กันอยู่ตลอดเวลำ  
แต่กำรได้ทบทวนเกณฑ์บ่งชี้ทั้ง 8 ประกำรนี้อยู่เสมอ ท ำให้แผนงำนได้มีโอกำสทบทวนบำงประเด็นที่
อำจหลงลืมไป ดังตำรำงที่ 11 และตำรำงที่ 12  
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ตำรำงที่ 11 บนัทึกกำรติดตำมแบบบันทึกกำรด ำเนินงำน 
แผ่นบันทึกกำรติดตำมที่ 4 : แบบบันทึกกำรด ำเนินงำน 

ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่ 
ผู้ให้ข้อมูล 
เกณฑ์ชี้วัด 1 : ควำมคิดใหม่ ๆ โอกำสใหม่ ๆ และทรัพยำกรใหม่ ๆ 
ตัวอย่ำงรูปธรรม : 
หลักฐำนเชิงประจักษ์ : 
บทเรียน : 
เกณฑ์ชี้วัดที่ 2 : กำรรับฟังควำมเห็นที่เป็นเสียงสะท้อน (feedback) 
ตัวอย่ำงรูปธรรม : 
หลักฐำนเชิงประจักษ์ : 
บทเรียน : 
เกณฑ์ชี้วัดที่ 3 : ได้รับกำรสนับสนุนจำกผู้มีอ ำนำจสูงสุด 
ตัวอย่ำงรูปธรรม : 
หลักฐำนเชิงประจักษ์ : 
บทเรียน : 
เกณฑ์ชี้วัดที่ 4 : มีภำระประเมินและออกแบบผลผลิต กำรบริกำรและระบบใหม่ ๆ 
ตัวอย่ำงรูปธรรม : 
หลักฐำนเชิงประจักษ์ : 
บทเรียน : 
เกณฑ์ชี้วัดที่ 5 : ตรวจสอบผลผลิตที่ได้ เพ่ือท ำกำรเพิ่มคุณค่ำ 
ตัวอย่ำงรูปธรรม : 
หลักฐำนเชิงประจักษ์ : 
บทเรียน : 
เกณฑ์ชี้วัด 6 : แบ่งปันควำมรู้กับสำธำรณะ 
ตัวอย่ำงรูปธรรม : 
หลักฐำนเชิงประจักษ์ : 
บทเรียน : 
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ตำรำงที่ 11 บันทึกกำรติดตำมแบบบันทึกกำรด ำเนินงำน (ต่อ) 
แผ่นบันทึกกำรติดตำมที่ 4 : แบบบันทึกกำรด ำเนินงำน 

เกณฑ์ชี้วัดที่ 7 : มีกำรค้นคว้ำทดลองเพื่อควำมเป็นผู้น ำด้ำนนวัตกรรมใหม่ ๆ (innovative) 
ตัวอย่ำงรูปธรรม : 
หลักฐำนเชิงประจักษ์ : 
บทเรียน : 
เกณฑ์ชี้วัด 8 : เข้ำร่วมในกำรสะท้อนกำรท ำงำนขององค์กร 
ตัวอย่ำงรูปธรรม : 
หลักฐำนเชิงประจักษ์ : 
บทเรียน : 

 
ตำรำงที่ 12 บนัทึกกำรติดตำมแบบบันทึกกำรตอบสนองของแผนงำน 

แผ่นบันทึกการติดตามที่ 5 : บันทึกการตอบสนองของแผนงาน 
 ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลำ 
เรำยังควรท ำอะไรต่อ 
 
เรำต้องเปลี่ยนแปลงแก้ไขอะไรเพื่อกำรปรับปรุง
คุณภำพ 
 
ยุทธศำสตร์/วิธีปฏิบัติกำรที่เรำต้องเพ่ิมเติม 
 
ยุทธศำสตร์/วิธีปฏิบัติกำรที่เรำควรเลิกใช้ 
 
 

  

มีประเด็นที่เรำต้องกำรท ำกำรประเมินผลทีล่ึกกว่ำน้ีมำกขึ้นหรือไม่ ประเด็นอะไรบ้ำง ท ำไม เมื่อไร 
อย่ำงไร 
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ขั้นตอนที่ 3 การจัดท าแผนการประเมินผล (Evaluation Planning) 
แผนกำรประเมินผลจะช่วยแผนงำนจัดล ำดับควำมส ำคัญของกำรประเมินผลและท ำให้  

กำรใช้ทรัพยำกรในกำรประเมินผลเกิดประโยชน์มำกที่สุดแผนกำรประเมินผลนี้จะระบุประเด็นส ำคัญ
ที่ต้องท ำกำรประเมินแผนกำรจัดกำร และกำรเก็บข้อมูลแต่จะไม่วิเครำะห์ข้อมูลที่ได้แผนร้ำนต้องแปล 
ควำมหมำยข้อมูลเองเพื่อน ำไปใช้ในกำรปรับปรุงแผนงำนหรือเพ่ือแลกเปลี่ยนผลที่ได้กับผู้อื่นขั้นตอนนี้
มีเพียง 1 ขั้นตอนย่อยคือขั้นตอนย่อยที่ 12 แผนกำรประเมินผล (Evaluation plan) 

แผนที่ผลลัพธ์ใช้วิธีกำรในกำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของกำรประเมินผลและ 1 รอบ 
แผนกำรประเมินผลวัตถุประสงค์ของทั้งกำรติดตำมกำรท ำงำนและกำรประเมินผลคือกำรกระต้นให้
แผนงำนมีกำรจัดกำรและมีกำรตัดสินใจที่มีพื้นฐำนจำกกำรเก็บข้อมูลอย่ำงเป็นระบบมำกว่ำกำรใช้ 
เพียงแค่กำรรับรู้และข้อสันนิษฐำน (perception and assumption) กำรใช้แบบบันทึกผลลัพธ์  
แบบบันทึกยุทธศำสตร์ และแบบบันทึกกำรด ำเนินงำน เพื่อเป็นเครื่องมือในกำรติดตำมกำรท ำงำนนั้น 
ท ำให้แผนงำนสำมำรถเก็บข้อมูลที่มีควำมครอบคลุมอย่ำงกว้ำงขวำงมำกกว่ำเน้นที่ควำมลึกของ 
รำยละเอียดกำรประเมินผลนี้ แผนงำนสำมำรถเลือกเอำยุทธศำสตร์ ประเด็นหรือควำมสัมพันธ์ที่  
ต้องกำรกำรศึกษำอย่ำงลึกซึ้งมำบำงประเด็นเพื่อท ำกำรศึกษำเพรำะไม่มีเวลำพอที่จะท ำกำร
ประเมินผลทุกอย่ำงกำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของสิ่งที่ต้องกำรประเมินจึงเป็นสิ่งจ ำเป็นอย่ำงยิ่ง  
กำรสร้ำงแผนกำรประเมินผล จะช่วยให้สำมำรถจัดสรรทรัพยำกรได้อย่ำงเหมำะสม และค ำนึงถึง  
กำรน ำผลกำรประเมินนั้นไปใช้ประโยชน์ได้เต็มที่ แผนงำนจะต้องมีควำมชัดเจนในกำรระบุภำคี  
หุ้นส่วนหรือ สิ่งที่ต้องกำรประเมินในระดับลึก และมั่นใจว่ำเขำจะเข้ำร่วมในกระบวนกำรประเมินผล
แผนงำนไม่จ ำเป็นต้องท ำแผนกำรประเมินผลเสร็จในช่วงกำรสัมมนำ แผนที่ผลลัพธ์ อำจสร้ำงขึ้นมำ 
ในตอนไหนก็ได้ เมื่อแผนงำนต้องกำรจะท ำกำรประเมินผล 

ขั้นตอนย่อยที่ 12 แผนการประเมินผล (Evaluation plan) 
แผนกำรประเมินผลเป็นกำรบรรยำยอย่ำงสั้น  ๆ เกี่ยวกับกระบวนกำรประเมินผล เช่น  

ค ำถำมที่จะใช้ และแหล่งของข้อมูล วิธีกำรประเมินผล ทีมประเมินผล ช่วงเวลำและกำรคำดกำรณ์
งบประมำณที่ใช้ หำกแผนงำนต้องกำรให้ผู้ประเมินจำกภำยนอกสิ่งเหล่ำนี้จะช่วยในกำรก ำหนด 
ข้อตกลงกำรท ำงำน (term of reference) ของกำรประเมินผล กำรได้อภิปรำยถึงประเด็นต่ำงของ
แผนกำรประเมินผลจะช่วยให้กำรประเมินผลใช้ได้จริงไม่ว่ำกำรประเมินผลจะเป็นสิ่งที่ต้องกำรหรือไม่  
(requirement) แผนงำนต้องมีควำมสัมพันธ์เชื่อมโยงกันเพื่อไม่ให้เสียทรัพยำกรในโดยเปล่ำประโยชน์
แม้ว่ำกำรประเมินผลอำจจะต้องท ำเพื่อให้บรรลุตำมข้อตกลงกับองค์กรทุนแต่ผลของกำรประเมิน  
ยังสำมำรถใช้เพื่อสร้ำงควำมรู้ใหม่  ๆ สนับสนุนกำรเรียนรู้ตั้งค ำถำมกับสมมติฐำนวำงแผนและกระตุ้น 
กิจกรรมของแผนงำนในอนำคตหรือสร้ำงควำมสำมำรถในกำรวิเครำะห์ของผู้เกี่ยวข้องกับแผนงำน
อย่ำงไรก็ตำมแผนงำนจ ำเป็นต้องวำงแผนส ำหรับกำรใช้ประโยชน์จำกกำรประเมินผลเพรำะกำรใช้  
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ประโยชน์นั้นไม่ได้เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติผู้ใช้ประโยชน์เบื้องต้นจำกผลของกำรประเมินนั้นต้อง  
เข้ำร่วมกับกลุ่มสร้ำงแผนกำรประเมินผลกำรให้ผู้เกี่ยวข้องได้เข้ำมำมีส่วนร่วมในกระบวนกำร
ประเมินผลตั้งแต่ขั้นตอนของกำรวำงแผนจะท ำให้กำรด ำเนินกำร ในกำรเก็บข้อมูลให้ควำมสนใจหรือ 
มุ่งเน้นไปที่ประเด็นต่ำง ๆ ที่ส ำคัญและยังเป็นกำรป้องกันกำรสูญเสียของทรัพยำกรทั้งด้ำนบุคลำกร
และงบประมำณทั้งยังเป็นกำรกระตุ้นให้เกิดกำรใช้ประโยชน์จำกกำรประเมินผลนั้นด้วย นอกจำกนี้  
กำรให้ผู้ได้ประโยชน์จำกกำรประเมินผลเข้ำร่วมตั้งแต่ขั้นกำรเก็บข้อมูลและกำรวิเครำะห์ผลถือเป็น
กำรทดสอบควำมน่ำเชื่อถือของข้อค้นพบ และเป็นกำรเพิ่มควำมน่ำจะเป็นในกำรน ำผลกำรประเมิน 
ไปใช้ประโยชน์ คือ วัตถุประสงค์สูงสุดของกำรประเมินผล ดังนั้นงำนสุดท้ำยซึ่งได้ก ำหนดไว้แล้วก็ควร
ที่จะให้ควำมสนใจ ไม่ว่ำแผนงำนจะด ำเนินกำรประเมินตัวเอง หรือเป็นแรงกดดันจำกภำยนอก 
แผนกำรประเมินผลท ำเมื่อใดก็ได้ที่ต้องกำรท ำกำรประเมินผล 

กระบวนกำรในกำรสร้ำงแผนกำรประเมินผล 
1. หำกมีกำรระบุประเด็นที่จะประเมินแล้วควรทบทวนว่ำประเด็นเหล่ำนั้นมีควำม 

สอดคล้องกับข้อมูลที่ต้องกำรหรือไม่ 
2. เกณฑ์ทั่วไปในกำรเลือกสิ่งที่จะประเมินคือประเด็นที่ต้องกำรในกำรเรียนรู้ข้อผูกพันที่ 

ต้องท ำรำยงำนหรือกำรแสดงให้เห็นถึงกำรตรวจสอบได้ของแผนงำนและข้อมูลที่ต้องกำรของภำคี
หุ้นส่วนประเด็นใดที่แผนงำนต้องกำรจะรู้เพิ่มขึ้นเพื่อปรับปรุงกำรท ำงำนอะไรคือช่องว่ำงของควำมรู้
ของเรำหรือของภำคีหุ้นส่วนมีประเด็นใดที่ต้องกำรกำรศึกษำในระดับลึกขณะติดตำมกำรท ำงำนอะไร
ที่จะช่วยให้ภำคีหุ้นส่วนไต้เติมเต็มกำรเรียนรู้และเพิ่มควำมสำมำรถในกำรตรวจสอบได้ในกำรท ำงำน 

3. ระบุอย่ำงมีควำมเฉพำะเจำะจงมำกที่สุดเท่ำที่จะท ำได้เกี่ยวกับใครเมื่อไหร่ที่จะใช้
ผลประโยชน์จำกกำรประเมินผลอะไรบ้ำงที่จะเป็นกำรกระตุ้นให้ผู้ใช้ได้ใช้ประโยชน์จำกผลของกำร
ประเมิน  
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ตำรำงที่ 13 ปจัจัยบำงประกำรที่จะช่วยส่งเสริมกำรใช้ผลของกำรประเมินผล 
ปัจจัยบางประการที่จะช่วยส่งเสริมการใชผ้ลของการประเมินผล 

- กำรสนับสนุนด้ำนกำรจัดกำร 
-ส่งเสริมกำรประเมินผลให้เป็นส่วนหนึ่งของ
วัฒนธรรมกำรเรียนรู้ภำยในองค์กร 

- วิธีกำรประเมินผลแบบมีส่วนร่วม 
-  ช่วง เวลำในกำรประเมินผลที่ สัมพันธ์กับ
ช่วงเวลำในกำรวำงแผนหรือทบทวนแผนใหม่ของ
แผนงำน 
- คุณภำพและควำมสัมพันธ์เกี่ยวข้องเชื่อมโยง
ของข้อมูล 
- ผลของกำรประเมินที่มีควำมสัมพันธ์กับบริบท
ขององค์กร 
- ทักษะของผู้ประเมินผล 

ที่มำ : El-Husseiny and Earl, “Enhancing the use of evaluation finding: results of survey” 
(Evaluation Unit, International Development Research Center. Ottawa, on, Canada, 
1996). 

 
กำรเผยแพร่ผลของกำรประเมิน คือ กำรสื่อสำรผลที่ได้จำกกำรประเมินนี้อย่ำงมีประสิทธิผล 

ต่อผู้ที่จะใช้ประโยชน์ อย่ำงมีประสิทธิผลต่อผู้ที่จะใช้ประโยชน์อย่ำงมีควำมน่ำเชื่อถือมำกที่สุด และ
สำมำรถใช้เป็นฐำนในกำรตัดสินใจได้ ดังนี ้

1. ควรมีกำรสรุปประเด็นที่ต้องกำรสื่อสำร 
2. มีแหล่งข้อมูลใดบ้ำง ที่จะช่วยในกำรตอบค ำถำมที่ใช้ในกำรประเมินผล กำรใช้ 

แหล่งข้อมูลที่หลำกหลำย ช่วยให้ได้รับมุมมองที่ต่ำงกันในกำรประเมินผล ซึ่งเป็นกำรเพิ่มควำม
น่ำเชื่อถือให้กับกำรประเมินผล อำจจะใช้แบบบันทึกผลลัพธ์ แบบบันทึกยุทธศำสตร์ และแบบบันทึก 
กำรด ำเนินงำน ซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลที่ดีส ำหรับทั้งผู้ประเมินจำกภำยในและภำยนอก 

3. วิธีกำรประเมินผล ไม่มีวิธีกำรประเมินผลที่ดีวิธีหนึ่งเพียงวิธีเดียว ที่จะใช้ในกำรเก็บ 
ข้อมูลได้อย่ำงสมบูรณ์ ปกติแผนงำนจะใช้วิธีกำรแบบผสมผสำนระหว่ำงกำรเก็บข้อมูลทั้งเชิงปริมำณ
และเชิงคุณภำพหำกต้องกำรท ำ ex–post evaluation ข้อมูลต่ำง ๆ ที่ได้จำกแผนที่ผลลัพธ์สำมำรถ 
น ำไปใช้ได้ หำกแผนงำนไม่ได้ใช้แผนที่ผลลัพธ์ ในกำรติดตำมและประเมินผล ก็มีข้อเสนอดังนี้ 

3.1 แม้จะไม่ได้ใช้ แผนที่ผลลัพธ์ ตั้งแต่เริ่มแรก ก็อำจใช้ประเด็นต่ำง  ๆ จำกขั้น  
กำรวำงกรอบกำรพัฒนำ เป็นขั้นแรกของกำรท ำประเมินผล ex–post evaluation เพื่อยืนยันถึง 
ควำมเป็นเหตุเป็นผลของแผนงำน และท ำวิสัยทัศน์และพันธกิจให้ชัดเจนสอดรับกับผลลัพธ์ที่ได้เพื่อใช้
เป็นพ้ืนฐำนของกำรประเมิน 
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3.2 หำกแผนงำนเลือกที่จะศึกษำผลกระทบจำกกำรพัฒนำที่เกิดขึ้นในระยะยำว 
วิสัยทัศน์พันธกิจและผลลัพธ์ที่พึงประสงค์จะมีประโยชน์เพรำะขณะที่ท ำกำรสร้ำงหรือพัฒนำควำมคิด
ต่ำง ๆ เกี่ยวกับสิ่งเหล่ำนี้แผนงำนจะถูกกระตุ้นให้อธิบำยเกี่ยวกับกำรเปลี่ยนแปลงในภำพกว้ำงที่อยู่
นอกเหนือขอบเขตกำรท ำงำนของแผนงำนด้วย 

3.3 ควรมีกำรศึกษำเกี่ยวกับควำมสัมพันธ์ที่ถูกสร้ำงหรือไม่ได้ถูกสร้ำงระหว่ำงภำคี 
หุ้นส่วนกับแผนงำนหรือระหว่ำงภำคีหุ้นส่วนด้วยกันเอง 

3.4 ในกำรออกแบบกำรประเมินผลลัพธ์สำมำรถท ำได้โดยกำรใช้ เกณฑ์บ่งชี้ 
ควำมก้ำวหน้ำซึ่งอำจรวบรวมข้อมูลจำกกำรติดตำมผลเป็นรำยเดือนเพื่อติดตำมควำมเคลื่อนไหวและ
อธิบำยบริบทของกำรเปลี่ยนแปลงโดยกำรบอกถึงปัจจัยที่ช่วยให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงในภำคีหุ้นส่วน 
หรืออำจใช้กำรรวบรวมผลผลิตที่ได้ (output) หำกแบบบันทึกผลลัพธ์ถูกสร้ำงขึ้นมำเพื่อเป็นกำร
ประเมินผลแบบรวมกำรเก็บข้อมูลอำจยำกขึ้นเพรำะคนมักจะลืมรำยละเอียดแต่มักจ ำได้แต่สิ่งเด่น  ๆ
วิทยำกรกระบวนกำรอำจถำมกลุ่มให้ระบุข้ออ่อนและช่องว่ำงของข้อมูลที่เก็บมำจำกภำคีหุ้นส่วน 

3.5 แนวคิดในกำรด ำเนินงำนขององค์กรทั้ง 8 ประกำรอำจถูกใช้เป็นเกณฑ์เพื่อ 
ประเมินควำมมีประสิทธิผลของแผนงำน และอำจพบผลที่ตำมมำบำงประกำร โดยไม่ได้ตั้งใจจำก
แผนงำนเพรำะค ำตอบจะช่วยบอกว่ำแผนงำนจัดกำรอย่ำงไรกับเรื่องที่ไม่ได้คำดคิดมำก่อนซึ่งควรมี  
กำรศึกษำในระดับลกึต่อไป 

3.6 นอกจำกนี้ก็อำจน ำเอำแผนยุทธศำสตร์มำใช้เพื่อทบทวนช่วงเวลำของกำรใช้ 
ยุทธศำสตร์ต่ำง ๆหำกต้องกำรประเมินนำงยุทธศำสตร์ในระดับลีกควรค ำนึงด้วยว่ำยุทธศำสตร์แต่ละ
ประมำทใช้วิธีกำรประเมินที่แตกต่ำงกันยุทธศำสตร์ I-1 และ E-1 ซึ่งเป็นยุทธศำสตร์ที่ตรงไปตรงมำ 
ที่สุดใช้ข้อมูลเชิงปริมำณและกำรอธิบำยแบบตรงไปตรงมำได้เพรำะเป็นกำรตรวจสอบว่ำผลลัพธ์ได้
เกิดขึ้นหรือไม่กำรประเมินของยุทธศำสตร์ I-2 และ E-2 น้ันต้องกำรข้อมูลเชิงคุณภำพมำกขึ้นแต่ยัง 
จ ำกัดอยู่ที่เหตุกำรณ์เดียวส่วนยุทธศำสตร์ I-3 และ E-3 นั้นซับซ้อนที่สุดควรเก็บข้อมูลในรูปของกำร
บรรยำยในแต่ละยุทธศำสตร์นั้นกำรประเมินผลควรได้มองถึงผลด้ำนลบที่ตำมมำหรืออำกำรข้ำงเคียง  
หรือโอกำสในเชิงบวกและผลที่ไม่คำดหวังของแผนงำนด้วยเมื่อใช้แผนที่ยุทธศำสตร์ส ำหรับกำรท ำ  
ex-post evaluation แทนที่จะให้กลุ่มช่วยกันระบุแผนที่ยุทธศำสตร์ทั้งหมด ควรให้ระบุเฉพำะตัว 
เด่น ๆ แต่กำรกระท ำแบบนี้มีข้อด้อยคือกลุ่มพลำดโอกำสในกำรศึกษำกิจกรรมทั้งหมดของตน เพื่อท ำ
กำรระบุถึงปัญหำในกำรด ำเนินงำน หรือท ำควำมเข้ำใจกับสิ่งที่ได้ท ำไปให้กระจ่ำงขึ้น 

4. หำกเป็นกำรท ำกำรประเมินผลภำยในให้ใส่ชื่อของเจ้ำหน้ำที่ของแผนงำนที่ท ำกำร  
ประเมินลงไปได้ในตำรำง หำกเป็นกำรท ำโดยคนนอกก็ไม่ต้องระบุช่ือลงไป แต่อย่ำงแรกคำมควรมีกำร
ระบุชื่อผู้ที่รับผิดชอบในกำรประเมินผลกำรประเมินผลที่เป็นกำรท ำงำนร่วมกันระหว่ำงคนในกับคน  
นอกจะช่วยให้มั่นใจว่ำกำรประเมินนั้นยังมีควำมสอดคล้องกับข้อมูลที่เป็นที่ต้องกำรของแผนงำน  
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กำรจะใช้ผู้ประเมินผลที่เป็นคนในหรือคนนอกนั้นขึ้นกับชนิดของกำรประเมินผลอย่ำงไรก็ตำมผู้ 
ประเมินที่เป็นคนนอกควรต้องเข้ำใจเป้ำประสงค์ขององค์กรหำกกำรประเมินผลต้องกำรควำมเห็นจำก 
ผู้เชี่ยวชำญเฉพำะทำงหรือต้องกำรผู้ประมวลข้อมูลเชิงปริมำณและคุณภำพที่ต้องจัดหำมำ 

5. กำรเริ่มต้นและสิ้นสุดของกำรประเมินผลขึ้นกับประมำทของกำรศึกษำแต่กลุ่มที่ควร
เสนอช่วงเวลำได้ซึ่งขึ้นกับควำมต้องกำรในกำรน ำผลของกำรประเมินไปใช้ประโยชน ์

6. เป็นกำรยำกที่จะก ำหนดวงเงินงบประมำณกำรประเมินผลก่อนที่จะมีกำรออกแบบกำร
ประเมินผลแต่ควรมีกำรประมำณกำรงบประมำณและแหล่งของงบประมำณโดยค ำนึงถึงสิ่งต่อไปน้ี 

6.1 ค่ำตอบแทนผู้ประเมินผล 
6.2 ค่ำเดินทำง 
6.3 กำรสัมมนำเชิงปฏิบัติกำร (ออกแบบกำรตรวจสอบควำมถูกต้องของผลกำร

วำงแผนในกำรน ำผลที่ได้ไปใช้ประโยชน) 
6.4 กำรติดต่อสื่อสำร 
6.5 กำรพิมพ์และเผยแพร่ 
6.6 อุปกรณ์เครื่องใช้ที่จ ำเปน็ 
6.7 กำรใช้ประโยชน์จำกผลของกำรประเมินโดยผู้ใช้ที่มีควำมตั้งใจ 

7. ควรจัดท ำแผนกำรประเมินที่มีผลในเชิงยุทธศำสตร์ข้อมูลทั้งหมดที่มีกำรเสนอให้เก็บ
เพื่อท ำกำรประเมินผลนั้นจะช่วยในกำรปรับเปลี่ยนกำรท ำงำนได้อย่ำงไรอำจใช้วิธีกำรสมมติสิ่งที่เป็น
ผลจำกกำรประเมินทั้งด้ำนบวกลบและเป็นกลำง48 
 

ตำรำงที่ 14 บนัทึกกำรประเมินผล : แผนกำรประเมิน 
แผนบันทึกการประเมินผลที่ 1 : แผนการประเมิน 
ใครจะใชผ้ลการ

ประเมนิ 
อย่างไร เมื่อไร 

ค าถาม แหล่งข้อมูล วิธีการ
ประเมนิผล 

โดยใคร เวลา งบประมาณ 

 
 
 

      

                                                            
48Sarah Earl, Fred Carden and Terry Smutylo อ้ำงถึงใน พิกุล สิทธิประเสริฐกุล 

และวีบูรณ์ วิสำรทสกุล (แปล) กำรสร้ำงกำรเรียนรู้และกำรสะท้อนกลับในแผนงำนพัฒนำ (กรุงเทพฯ: 
โครงกำรเสริมสร้ำงกำรเรียนรู้เพื่อชุมชนเป็นสุข, 2548), 83. 
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3. การติดตามผลผู้ส าเร็จการศึกษา 
ในทุกปีกำรศึกษำจะมีผู้ส ำเร็จกำรศึกษำออกไปแล้วสำมำรถศึกษำต่อและประกอบอำชีพ  

ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำเปรียบเสมือนกระจกสะท้อนให้เห็นถึงควำมส ำเร็จหรือควำมล้มเหลวในกำรจัดกำร
เรียนกำรสอนของสถำนศึกษำนั้น ๆ กำรติดตำมผลผู้ส ำเร็จกำรศึกษำจึงเป็นวิธีกำรที่จะท ำให้ได้ข้อมูล 
ในกำรพัฒนำหลักสูตรกำรเรียนกำรสอน ตลอดจนเป็นกำรให้ควำมช่วยเหลือผู้ส ำเร็จกำรศึกษำและ
จัดบริกำรต่ำง ๆ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียนซึ่งจะเข้ำมำศึกษำในรุ่นต่อ ๆ ไปเพื่อให้เกิดควำม
เข้ำใจในควำมหมำยและสำระของกำรติดตำมผลกำรศึกษำชัดเจนยิ่งขึ้นจึงได้น ำเสนอควำมคิดและ  
ข้อสรุปของนักวิชำกำรที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

ดำวนิ่ง (Downing) อธิบำยว่ำ กำรติดตำมนักเรียนนักศึกษำเป็นกิจกรรมหลักที่จ ำเป็น 
ไม่เฉพำะแต่ในระดับอุดมศึกษำเท่ำนั้น แม้แต่ในระดับโรงเรียนก็มีควำมจ ำเป็น ทั้งนี้เพ่ือจะได้ทรำบผล
ของกำรจัดกำรศึกษำของสถำบันนั้น ๆ ว่ำเป็นไปตำมควำมมุ่งหมำยหรือวัตถุประสงค์ที่ต้ังได้เพียงใด49 

คำลวิน (Calvin) เชื่อว่ำกำรติดตำมผลกำรศึกษำของผู้ที่ส ำเร็จกำรศึกษำไปแล้วนั้นจะเป็น 
ประโยชน์ต่อกำรให้บริกำรแนะแนวและบริกำรด้ำนอื่น ๆ แก่นักศึกษำในรุ่นต่อ ๆ ไป นอกจำกนั้น 
กำรติดตำมผลกำรศึกษำยังให้ประโยชน์ในด้ำนกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงสถำนประกอบกำรกับ
สถำบันกำรศึกษำ ซึ่งจะท ำให้กำรให้กำรศึกษำ กำรฝึกงำน และกำรมีงำนท ำมีควำมสัมพันธ์กันมำก
ยิ่งขึ้นด้วย50 

กู๊ด (Good) ได้ให้ควำมหมำยของกำรติดตำมผล ไว้ดังนี ้
1. เป็นกระบวนกำรให้ได้มำ ซึ่งข้อมูลเกี่ยวกับสถำนภำพปัจจุบันของนักศึกษำ หรือ 

นักศึกษำที่จบออกไปแล้ว ส ำหรับฝ่ำยแนะแนวหรือบริหำรบุคคลของสถำบันกำรศึกษำ 
2. เป็นผลงำนที่ก ำหนดขึ้น เพื่อติดตำมให้ทรำบถึงสภำพในกำรปฏิบัติงำน ควำมรู้ 

ควำมสำมำรถของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำจำกหลักสูตรวิชำชีพใด ๆ เพื่อให้สอดคล้องในกำรจัดหลักสูตรและ
สภำพกำรปฏิบัติงำน51 

เซอร์ทเซอร์ และสโตน (Schertzer and stone) ที่ได้ให้ควำมหมำยของกำรติดตำมผลว่ำ 
เป็นวิธีกำรหนึ่งที่น ำมำใช้ในกำรตรวจสอบบุคคลว่ำ มีกำรพัฒนำในหน้ำที่กำรงำน กำรก ำหนดแผนงำน  

                                                            
49Lester N. Downing, Guiedance and Counseling Service on introduction 

(New York: McGraw – Hill, 1968), 209. 
50Lee B. T. Calvin, Improving College Teaching (Washington D. C.: Americal 

Council on Education, 1970), 17. 
51C. V. Good, (Ed.), Dictionary of Education (New York: McGraw-Hill Book 

Company, 1973), 246. 
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และควำมก้ำวหน้ำในกำรท ำงำน และยังเป็นกำรช่วยให้นิสิตสำมำรถปรับตัวเข้ำกับสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ  
รวมทั้งยังใช้ในกำรประเมินควำมคิดเห็นต่ำง ๆ หลังส ำเร็จกำรศึกษำไปแล้วมำกน้อยเพียงใด52 

สรุปได้ว่ำ กำรติดตำมผลผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ หมำยถึง กำรติดตำมผลกำรศึกษำหลังจำกที่ 
นักเรียนจบกำรศึกษำออกจำกโรงเรียนไปแล้ว จะได้ข้อมูลให้ทำงโรงเรียนทรำบว่ำนักเรียนที่ออกจำก
โรงเรียนไปแล้วศึกษำต่อ หรือประกอบอำชีพใด ท ำงำนอะไร เพื่อน ำข้อมูลที่ได้จำกกำรติดตำมผล 
ไปใช้เป็นข้อมูลในกำรพิจำรณำในกำรปรับปรุงและพัฒนำหลักสูตรให้สอดคล้องและเหมำะสมกับกำร
เปลี่ยนแปลง 

3.1 ความส าคญัของการติดตามผล 
สุริยำ แก้วมณี กล่ำวถึงควำมส ำคัญของกำรติดตำมผลไว้ดังน้ี 
1. ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ กำรติดตำมผลและช่วยผู้ส ำเร็จกำรศึกษำไปแล้ว ให้ได้งำนเร็ว 

ที่สุดเท่ำที่จะเร็วได้ นอกจำกนี้ยังได้ทรำบถึงกำรเปลี่ยนแปลงต่ำง ๆ ที่ควรจะจัดให้มีขึ้นในโรงเรียน  
อันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนต่อไป 

2. ผู้ให้ค ำปรึกษำกำรติดตำมผลจะเป็นกำรตรวจสอบควำมส ำเร็จของโครงกำรแนะ 
แนวและควำมสำมำรถของผู้ให้ค ำปรึกษำ ผลที่ได้รับจะใช้เป็นข้อมูล ในกำรที่จะพิจำรณำปรับปรุง
แก้ไขโครงกำรต่อไปในอนำคต 

3. หน่วยบริกำรจัดหำงำน กำรที่ได้ทรำบว่ำผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ ได้เข้ำท ำงำน หรือไม่  
หน่วยบริกำรจัดหำงำนจะได้ใช้ในกำรพิจำรณำบรรจุผู้ที่ยังไม่ได้เข้ำท ำงำนให้ได้จัดหำงำนที่เหมำะสม
กับควำมสำมำรถของผู้นั้นมำกที่สุด 

4. ผู้บริหำรหรือผู้จัดหำหลักสูตร ผลที่ได้จำกกำรติดตำมผลจะเป็นประโยชน์ในกำร
ปรับปรุงหลักสูตร กำรเรียน กำรสอน ให้ดียิ่งขึ้น แล้วยังจะได้ทรำบเกี่ยวกับเรื่องอื่น ๆ เช่นกำรปรับตัว
และสังคม ฯลฯ เป็นต้น 

3.2 วิธีด าเนินการติดตามผล 
เวนทลิ่ง (Wentling) ได้กล่ำวไว้โดยสรุปดังนี ้
1. ก ำหนดกลุ่มประชำกรที่จะติดตำมและในกำรติดตำมผลนั้นจะต้องก ำหนดไว้ว่ำจะ

ศึกษำช่วง 
ระยะเวลำปีกำรศึกษำ.ใด และจ ำนวนประชำกรที่จะศึกษำว่ำมีจ ำนวนเท่ำใด 
2. เลือกวิธีกำรที่จะใช้ในกำรติดตำมผล เพรำะเทคนิควิธีกำรมีหลำกหลำยวิธี ผู้วิจัย

ต้องเลือกก ำหนดเอำไว้ 

                                                            
52Schertze, Bruce, & Shelley C. Stone, Fundamental of Guidance (Boston: 

Houghton Mifflin Co, 1981), 346. 
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กำรส่งข้อมูลกลับคืน จ ำนวนข้อมูลที่ได้กลับคืนมำ ผู้วิจัยต้องค ำนึงถึงให้มำกเพรำะ 
ถ้ำได้รับข้อมูลกลับคืนมำน้อยย่อมท ำให้งำนวิจัยนั้นได้ผลออกมำไม่ดีเท่ำที่ควร ดังนั้นในกำรสร้ำง  
เครื่องมือหรือแบบสอบถำมส ำหรับงำนติดตำมผลส ำเร็จกำรศึกษำต้องออกแบบให้ดี เพรำะผู้ตอบ
แบบสอบถำมอำจจะไม่ตอบกลับคืนมำ ถ้ำพบว่ำแบบสอบถำมนั้นไม่มีสำระส ำคัญ อ่ำนแล้วไม่เข้ำใจ 
มีควำมสงสัยเกิดขึ้น ข้อมูลที่ตอบไปจะมีผลเสียต่อผู้ตอบ และกำรใช้เวลำมำกในกำรตอบแบบสอบถำม 
ซึ่งสิ่งต่ำง ๆเหล่ำนี้ผู้วิจัยจะต้องระมัดระวังในกำรออกแบบสอบถำมให้ดี และจะต้องหำวิธีกำรต่ำง ๆ 
เพื่อให้ได้ข้อมูลกลับคืนมำมำกที่สุดเท่ำที่จะมำกได้ส ำรวจที่อยู่ของกลุ่มตัวอย่ำงที่จะศึกษำ หลังจำก 
ได้จ ำนวนประชำกรที่จะศึกษำแล้วต้องส ำรวจรำยชื่อพร้อมทั้งที่อยู่ที่สำมำรถจะติดต่อได้แน่นอน  
เพื่อจะได้ส่งแบบสอบถำมไปให้โดยทำงไปรษณีย์ส ำหรับผู้ที่อยู่ห่ำงไกล 

1. จัดกำรส่งแบบสอบถำมให้กลุ่มประชำกรที่จะศึกษำ เพื่อสะดวกในกำรส่งกลับคืน 
ผู้วิจัยจัดพิมพ์ที่อยู่ถึงตนเองพร้อมทั้งติดแสตมป์ไว้ให้เรียบร้อย 

2. ข้อมูลที่ได้จำกแบบสอบถำม ควรได้รับกลับคืนมำร้อยละ 80 % หรืออย่ำงต่ ำต้อง
ประมำณ 60 % แต่ผลที่ได้อำจไม่ดีนักกำรจัดกระท ำข้อมูล หลังจำกได้รับข้อมูลกลับคืนมำเพียงพอ 
แล้วขั้นตอนต่อไปน ำข้อมูลเหล่ำนั้นมำจัดแยกเพื่อท ำกำรวิเครำะห์ผล ถ้ำมีกำรจัดกระท ำข้อมูลมำก 
ก็ควรป้อนข้อมูลเข้ำเครื่อง 

3. คอมพิวเตอร์ แต่ถ้ำข้อมูลไม่มำกนักก็สำมำรถจัดท ำเองได้โดยเสนอผลกำร
วิเครำะห์ในรูปตำรำงแจกแจงตำมควำมถี่และเทียบค่ำร้อยละ53 

สรุปวิธีกำรติดตำมผลได้ดังน้ี 
1. กำรใช้แบบสอบถำมหรือแบบส ำรวจ ข้อดีของวิธีนี้คือประหยัดเวลำ แต่จะมี 

ปัญหำเกี่ยวกับกำรรวบรวมข้อมูล แบบสอบถำมควรเป็นแบบสอบถำมที่เข้ำใจง่ำย มีข้อค ำถำม  
ลักษณะปลำยเปิดให้ผู้ตอบแสดงควำมคิดเห็นและเพื่อให้เกิดควำมร่วมมือและสะดวกในกำรส่ง
แบบสอบถำมกลับควรจ่ำหน้ำซองถึงผูว้ิจัยและติดดำวงตรำไปรษณีย์ให้เรียบร้อย 

2. วิธีกำรสัมภำษณ์ ข้อดีของวิธีนี้คือ สำมำรถสร้ำงสัมพันธภำพกับผู้ถูกติดตำม 
ได้ดีกว่ำวิธีอื่นแต่มีข้อบกพร่องคือเสียเวลำมำก 

3. วิธีกำรใช้แบบตรวจสอบ สำมำรถใช้ส ำรวจทัศนคติ ควำมคิดเห็น ตลอดจน 
ข้อเท็จจริงต่ำง ๆ ที่ต้องกำรทรำบ แบบตรวจสอบจะรวบรวมค ำถำมไว้และให้ผู้ตอบเพียงแต่ท ำ 
เครื่องหมำยตอบเท่ำนั้น 

                                                            
53T. L. Wentling, Evaluation Occupational Education and Training 

Program, 2nd ed. (Boston: Allyn and Bacon, 1980), 160. 
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4. กำรให้ผู้ตอบบรรยำยเกี่ยวกับประโยชน์ และข้อบกพร่องของกำรบริหำรต่ำง ๆ  
ของสถำนศึกษำ เป็นข้อมูลเปิดยำกแก่กำรรวบรวมประเมินผล เพรำะไม่มีข้อจ ำกัดขอบเขตกำรตอบ 

5. กำรอภิปรำย เป็นกำรแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น สรุปข้อบกพร่องต่ำง ๆ แล้วน ำมำ 
ปรับปรุงแก้ไข ซึ่งอำจท ำกับผู้ที่ส ำเร็จกำรศึกษำไปแล้วและยังศึกษำอยู่ 

6. กำรใช้โทรศัพท์ในชุมชนบำงแห่งสำมำรถใช้โทรศัพท์ได้แต่ก็ยังมีข้อจ ำกัด 
เช่นเดียวกัน กำรสัมภำษณ์ คือเสียเวลำมำก จึงใช้เฉพำะในกรณีที่จ ำเป็นเท่ำนั้น วิธีกำรต่ำง ๆ ดังที่ได้ 
กล่ำวมำแล้ว วิธีที่สะดวกที่สุดและได้ข้อมูลมำมำกที่สุดคือ กำรใช้แบบสอบถำม (Questionnaires) 
และเป็นวิธีที่นิยมใช้มำกที่สุด นอกจำกน้ี 

3.2 ลักษณะเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามผล 
ในกำรติดตำมผลนั้นจ ำเป็นต้องใช้เครื่องมือช่วยเพื่อให้ได้ข้อมูลตำมที่ต้องกำร 

ซึ่งมีนักวิชำกำรได้ให้ควำมเห็นเกี่ยวกับเครื่องมือที่ใช้ในกำรติดตำผลไว้ ดังนี ้
กู๊ด (Good) ได้ให้หลักเกณฑ์ในกำรสรำงแบบสอบถำมไว้ว่ำแบบสอบถำมจะต้องไม่ 

ใช้เวลำมำกในกำรตอบและควรค ำนึงถึงกำรปรับตัวหลังจำกส ำเร็จกำรศึกษำออกไปแล้ว อย่ำงไรก็ตำม
ลักษณะของเครื่องมือที่ใช้ในกำรติดตำมผลนั้นย่อมขึ้นอยู่กับควำมเหมำะสมของวิธีกำรติดตำมผล  
และกลุ่มตัวอย่ำงที่จะติดตำมผลด้วย สรุปดังน้ี  

1. ใช้แบบสัมภำษณ์ กำรใช้เรื่องมือวิธีนี้จัดเป็นวิธีที่ดีที่สุดและมีคุณค่ำในแง่ของ 
กำรติดตำมผลเพรำะจะได้ข้อเท็จจริงต่ำง ๆ ค่อนข้ำงมำกแต่มีข้อเสียที่ใช้เวลำมำกในกำรเก็บรวบรวม 
ข้อมูล 

2. ใช้แบบสังเกต กำรใช้เครื่องมือวิธีนี้ส่วนใหญ่ใช้ได้ดีในกำรติดตำมผลผู้เรียนที่อยู่ใน 
สถำนศึกษำตำมปกติหรือเพื่อพิจำรณำใกล้ชิดและละเอียดรอบคอบในพฤติกรรมของผู้ที่ต้องกำร  
ติดตำม 

3. กำรใช้แบบสอบถำม กำรใช้เครื่องมือวิธีนี้เป็นที่นิยมใช้มำกที่สุดในกำรติดตำม 
เนื่องจำกเป็นวิธีที่ประหยัดสำมำรถส่งทำงไปรษณีย์ได้แม้กลุ่มตัวอย่ำงที่ต้องกำรติดตำมจะอยู่ไกลและ
ถือว่ำผู้ตอบตอบด้วยควำมจริงใจ 

4. กำรใช้ศึกษำรำยกรณี  (Case Study) และกำรประชุมปรึกษำรำยกรณี   
(Case Conference) ของผู้ปฏิบัติงำนและผู้เชี่ยวชำญร่วมกันซึ่งเป็นวิธีกำรที่มีคุณค่ำในแง่ของกำร
ติดตำมเฉพำะบุคคลเป็นกรณีพิเศษจะเห็นได้ว่ำกำรใช้แบบสอบถำมเป็นวิธีกำรที่เหมำะสมที่สุด 
ในกรณีที่กลุ่มที่ต้องกำรติดตำมอยู่กระจัดกระจำยในส่วนภูมิภำคและเป็นวีที่สะดวกประหยัดที่สุด54 

                                                            
54C. V. Good, (Ed.), Dictionary of Education (New York: MCGarw-Hill Book 

Company, 1973), 565. 
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โฟรลิค (Froehlich) ได้ให้หลักเกณฑ์ที่ควรปฏิบัติในกำรใช้แบบสอบถำมไว้  
3 ประกำร กล่ำวคือ แบบสอบถำมนั้นต้องไม่กินเวลำผู้ตอบมำกเกินไป ควรค ำนึงถึงกำรปรับตัว 
หลังจำกได้ส ำเร็จกำรศึกษำไปแล้วด้วยเพรำะจะท ำให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์อย่ำงยิ่งและข้อมูล  
ต่ำง ๆ ที่รวบรวมมำนั้น สถำนศึกษำควรด ำเนินกำรวิเครำะห์ด้วยตนเอง อย่ำงไรก็ตำมวิธีด ำเนินกำร 
ติดตำมผลผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 

สำมำรถด ำเนินกำรได้หลำยวิธี แต่วิธีที่เหมำะสม สะดวก ประหยัด คือ กำรใช้ 
แบบสอบถำมเป็นเครื่องมือในกำรติดตำมผลเพรำะกระท ำได้แม้กลุ่มตัวอย่ำงอยู่ห่ำงไกลด้วยกำร  
ส่งแบบสอบถำมทำงไปรษณีย์และแบบสอบถำมนั้นต้องไม่รบกวนเวลำในกำรตอบมำกเกินไปด้วย  
เช่นเดียวกัน55 

ดังนั้น อำจกล่ำวได้ว่ำ ลักษณะของเครื่องมือที่ใช้ในกำรติดตำมผลกำรปฏิบัติงำน  
ของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำขึ้นอยู่กับควำมเหมำะสมของวิธีด ำเนินกำรในกำรติดตำมผลและในกำรใช้  
แบบสอบถำมเป็นเครื่องมือในกำรติดตำมผลนั้น สิ่งที่ต้องค ำนึงถึงคือไม่ควรใช้เวลำในกำรตอบ
แบบสอบถำมมำกเกินไปเป็นส ำคัญ 

 
4. ความเป็นมาของการจัดการศึกษากรงุเทพมหานคร  

กรุงเทพมหำนครมีอ ำนำจหน้ำที่ในกำรจัดกำรศึกษำตั้งแต่เริ่มสถำปนำในปี พ.ศ.  2515  
ตำมประกำศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 335 โดยรับโอนกำรจัดกำรศึกษำจำก 2 หน่วยงำน คือ เทศบำลนคร
หลวงและองค์กรบริหำรนครหลวงกรุงเทพธนบุรี ซึ่งหน่วยงำนทั้งสองได้ถือก ำเนิด เมื่อปี พ.ศ. 2514  
จำกประกำศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 24 และ 25 โดยเทศบำลนครหลวงกรุงเทพธนบุรี เป็นกำรยุบรวมกัน
และรับโอนกำรจัดกำรศึกษำจำกเทศบำลนครหลวงกรุงเทพ และเทศบำลธนบุรี ทั้งนี้ โดยเทศบำล  
ทั้งสองรับโอนกำรจัดกำรศึกษำมำจำกกระทรวงศึกษำธิกำร เมื่อปี พ.ศ. 2481 และองค์กรบริหำรนคร
หลวงกรุงเทพธนบุรี เป็นกำรยุบรวมกันและรับโอนกำรจัดกำรศึกษำจำกองค์กรบริหำรส่วนจังหวัด
พระนคร และองค์กรบริหำรส่วนจังหวัดธนบุรี โดยองค์กรทั้งสองโอนกำรจัดกำรศึกษำมำจำก 
กระทรวงศึกษำธิกำร เมื่อปี พ.ศ. 2509 กรุงเทพมหำนครมีลักษณะเป็นกำรปกครองส่วนท้องถิ่น
รูปแบบพิเศษที่มีฐำนะเป็นนิติบุคคล จัดระบบกำรบริหำรสถำนศึกษำในลักษณะสำยกำรบังคับบัญชำ  
คือ ผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร ปลัดกรุงเทพมหำนคร ส ำนักงำนเขต และโรงเรียนตำมล ำดับ โดยมี 
ส ำนักกำรศึกษำเป็นฝ่ำยอ ำนวยกำรหรือหน่วยงำนที่ปรึกษำ ส่งเสริม สนับสนุน ก ำกับ ดูแลในระดับ
กรุงเทพมหำนคร และฝ่ำยกำรศึกษำเป็นส่วนรำชกำรที่ท ำหน้ำที่เช่นเดียวกันในระดับส ำนักงำนเขต  

                                                            
55Clifford P. Froehlich, Guidance Service in Schools (New York: MCGarw-Hill 

Book, 1959), 309. 
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ซึ่งอยู่ภำยใต้กำรบริหำรงำนของผู้อ ำนวยกำรเขต โดยมีศูนย์วิชำกำรเขต กลุ่มโรงเรียน และ  
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน เป็นส่วนที่ช่วยส่งเสริมให้กำรบริหำรงำนของผู้บริหำรโรงเรียน  
ให้เป็นไปตำมนโยบำยและบรรลุเป้ำหมำยส ำนักกำรศึกษำ กรุงเทพมหำนครมีอ ำนำจหน้ำที่เกี่ยวกับ
งำนด้ำนกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ประเภทสำมัญศึกษำของกรุงเทพมหำนคร เกี่ยวกับกำรก ำหนด
นโยบำย เป้ำหมำยกำรจัดท ำ และพัฒนำแผนกำรศึกษำของกรุงเทพมหำนคร จัดกำรศึกษำในระบบ 
อย่ำงมีคุณภำพส่งเสริมมำตรฐำน วิชำชีพครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ส่งเสริมกำรน ำเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำร มำใช้ในกำรบริหำรกำรจัดกำรเรียนรู้เป็นศูนย์กลำงเครือข่ำยสำรสนเทศ  
ด้ำนกำรศึกษำ ส่งเสริมให้โรงเรียนมีระบบกำรประกันคุณภำพภำยใน เพื่อน ำไปสู่กำรพัฒนำคุณภำพ
และมำตรฐำน กำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่องแบ่งส่วนรำชกำรภำยในเป็น 7 ส่วนรำชกำร ประกอบด้วย  
ส ำนักงำน เลขำนุกำร กองกำรเจ้ำหน้ำที่ กองคลัง หน่วยศึกษำนิเทศก์ ส ำนักงำนยุทธศำสตร์กำรศึกษำ 
กองเทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนกำรสอน และกองพัฒนำข้ำรำชกำรครูกรุงเทพมหำนคร มีอัตรำก ำลัง  
345 ต ำแหน่ง มีบุคลำกรครองต ำแหน่งในปัจจุบัน จ ำนวน 327 ต ำแหน่ง จ ำแนกเป็นข้ำรำชกำร 
สำมัญ 271 ต ำแหน่ง ข้ำรำชกำรครูกรุงเทพมหำนคร (ศึกษำนิเทศก์) 56 ต ำแหน่ง (ข้อมูล ณ  
1 ตุลำคม 2558) ส ำนักกำรศึกษำ กรุงเทพมหำนคร มีภำรกิจในกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนประเภท 
สำมัญศึกษำให้แก่เด็กและเยำวชนของกรุงเทพมหำนคร โดยมีโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหำนคร  
จ ำนวน 437 โรงเรียน มีกำรจัดกำรศึกษำ ดังนี้       

1. ระดับก่อนประถมศึกษำและประถมศึกษำ จ ำนวน 327 โรงเรียน 
2. ระดับก่อนประถมศึกษำ ประถมศึกษำ และมัธยมศึกษำตอนต้น จ ำนวน 99 โรงเรียน 
3. ระดับก่อนประถมศึกษำ ประถมศึกษำ มัธยมศึกษำตอนต้น และมัธยมศึกษำตอนปลำย 

จ ำนวน 3 โรงเรียน 
4. ระดับประถมศึกษำ จ ำนวน 1 โรงเรียน 
5. ระดับประถมศึกษำ และมัธยมศึกษำตอนต้น จ ำนวน 1 โรงเรียน 
6. ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น และมัธยมศึกษำตอนปลำย จ ำนวน 9 โรงเรียน 
7. โรงเรียน ตำมข้อ 1 - 6 ที่จัดกำรเรียนกำรสอนโครงกำรจัดกำรเรียนร่วม (กำรศึกษำ 

พิเศษ) มีจ ำนวน 115 โรงเรียน มีจ ำนวนนักเรียน 293,884 คน แบ่งเป็น ระดับอนุบำลศึกษำ จ ำนวน  
50,417 คน ระดับประถมศึกษำ จ ำนวน 203,339 คน มัธยมศึกษำตอนต้น จ ำนวน 33,726 คน  
มัธยมศึกษำตอนปลำย จ ำนวน 2,971 คน นักเรียนเรียนร่วม (เด็กพิเศษ) จ ำนวน 3,431 คน  
ครู จ ำนวน 15,949 คน (ข้อมูล ณ 10 มิถุนำยน 2559) 

ส ำนักกำรศึกษำกรุงเทพมหำนครมีหน้ำที่ในกำรสนับสนุนส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ 
ขั้นพื้นฐำน ซึ่งนอกจำกกำรสนับสนุนให้จัดกำรศึกษำตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
ให้มีคุณภำพ มีผลกำรประเมินที่สูงขึ้นเมื่อเทียบกับนำนำชำติแล้ว ยังต้องสนับสนุนให้นักเรียนเกิดกำร 
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เรียนรู้เท่ำทันกำรเปลี่ยนแปลงของกระแสสังคมโลกได้อย่ำงมั่นใจ พร้อมเข้ำสู่สังคมอำเซียนได้อย่ำง
ภำคภูมิ และสนับสนุนให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ำย ช่วยสนับสนุนให้เกิดกำรจัดกำรเรียนรู้ที่มี  
ประสิทธิภำพ เกิดควำมหลำกหลำยต่อเนื่อง ร่วมสร้ำงประสบกำรณ์ตรงเปิดโอกำสให้เด็กไทยได้เรียนรู้ 
และปฏิบัติจริง 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT Analysis) 
จุดแข็ง (Strengths)  
1. เป็นศูนย์กลำงของกำรศึกษำที่มีควำมสะดวกสบำยเอื้อต่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอน  
2. มีแหล่งกำรเรียนรู้ที่มีควำมหลำกหลำย  
3. บุคลำกรทำงกำรศึกษำมีควำมรู้ควำมสำมำรถเฉพำะทำงหลำกหลำยด้ำน  
4. มีงบประมำณสนับสนุนด้ำนกำรศึกษำเพียงพอต่อกำรบริหำรจัดกำรในภำพรวม  
5. มีสื่อกำรเรียนกำรสอนที่มีควำมทันสมัย เพียงพอ และมีคุณภำพ 
จุดอ่อน (Weaknesses)  
1. กำรประสำนระหว่ำงส ำนักกำรศึกษำ ส ำนักงำนเขต โรงเรียน ไม่เป็นไปตำมก ำหนด  

ระยะเวลำ  
2. โครงสร้ำงในกำรบริหำรงำนไม่เอ้ือต่อกำรปฏิบัติงำน  
3. บุคลำกรมีกำรโยกย้ำยท ำให้กำรปฏิบัติงำนไม่ต่อเนื่อง  
4. งำนประจ ำได้รับผลกระทบจำกงำนนโยบำย/อ่ืน ๆ ท ำให้กำรด ำเนินงำนล่ำช้ำ  
โอกาส (Opportunities)  
1. เป็นศูนย์กลำงทำงกำรศึกษำของสถำบันกำรศึกษำต่ำง ๆ รวมถึงแหล่งกำรเรียนรู้ 

ซึ่งมีคุณภำพมำตรฐำน และควำมทันสมัยกว่ำภูมิภำคอื่น ๆ  
2. ได้รับกำรสนับสนุน/ควำมร่วมมือจำกหน่วยงำนทุกภำคส่วนในกำรจัดกำรศึกษำ  
3. มีระบบกำรคมนำคมขนส่งที่เข้ำถึงทั่วพื้นที่ 
4. บุคลำกรมีโอกำสในกำรพัฒนำตนเองจำกหน่วยงำนภำยนอก  
5. มีควำมสะดวกในกำรใช้เทคโนโลยีและกำรสื่อสำรที่เข้ำถึงง่ำยเพรำะมีระบบโครงสร้ำง  

ด้ำนเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีควำมครอบคลุมพื้นที่ในเขตกรุงเทพฯ ประชำกรส่วนใหญ่มีอุปกรณ์
เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต  

อุปสรรค (Threats)  
1. มีภำระงำนอื่นที่นอกเหนือจำกกำรสอนเป็นจ ำนวนมำก ท ำให้กระทบต่อกำรจัด 

กิจกรรมกำรเรียนรู้ของนักเรียน  
2. กำรปฏิบัติงำนที่สนับสนุน ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียนต้องใช้ระเบียบกำร

ปฏิบัติงำนทำงรำชกำรซึ่งมีขั้นตอนมำก ท ำให้กำรด ำเนินงำนล่ำช้ำ  
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3. ควำมขัดแย้งทำงกำรเมืองและสังคมเกิดขึ้น ท ำให้เป็นอุปสรรคต่อกำรพัฒนำงำน 
อย่ำงต่อเนื่อง  

4. มีกำรโยกย้ำยของข้ำรำชกำรกลับภูมิล ำเนำบ่อยครั้ง ท ำให้เป็นอุปสรรคต่อกำรแต่งตั้ง
บรรจุข้ำรำชกำรและครูให้ปฏิบัติหน้ำที่ให้ต่อเนื่อง  

5. มีนักเรียนที่ไม่ได้มีภูมิล ำเนำอยู่ในกรุงเทพฯ และนักเรียนที่ไม่มีสัญชำติไทยมำเข้ำเรียน 
ในกรุงเทพมหำนครเป็นจ ำนวนมำก ท ำให้ยำกต่อกำรบริหำรจัดกำรและพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 

การขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 
วิสัยทัศน์ : “ส ำนักกำรศึกษำเป็นองค์กรหลักในกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนของ

กรุงเทพมหำนครให้ได้คุณภำพมำตรฐำน ก้ำวไกลสู่ประชำคมอำเซียน”  
พันธกิจ  
1. เป็นองค์กรที่ส่งเสริมสนับสนุนให้สถำนศึกษำจัดกำรศึกษำสู่ควำมเป็นเลิศ มีคุณภำพ 

มีคุณธรรม และควำมโปร่งใส เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณภำพและสำมำรถแข่งขันได้ในเวทีระดับชำติ และ
ระดับภูมิภำคอำเซียน  

2. พัฒนำศักยภำพของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในด้ำนคุณวุฒิ คุณธรรม ควำมรู้ 
และทักษะในกำรบริหำร กำรจัดกำรควำมรู้ โดยเน้นควำมเป็นเอกภำพด้ำนนโยบำย และมีควำม  
หลำกหลำยในกำรปฏิบัติ  

3. จัดกำรศึกษำโดยให้สังคมมีส่วนร่วม ทั้งของบุคคล ครอบครัว ชุมชน และองค์กรเอกชน  
อื่น ๆ  

4. ก ำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำและจัดระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำทุกระดับ  
วัตถุประสงค์  
1. เพื่อให้แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี พ.ศ. 2559 ของส ำนักกำรศึกษำ และนโยบำยของ 

ผู้บริหำรกรุงเทพมหำนครไปสู่กำรปฏิบัติอย่ำงเป็นรูปธรรมภำยใต้แผนพัฒนำกรุงเทพมหำนคร ระยะ 
20 ปี ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2556 - 2560) ได้แก่ ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 มหำนครส ำหรับทุกคน และ 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 7 กำรบริหำรจัดกำร 

2. เพื่อให้กำรด ำเนินงำนในภำรกิจที่สนับสนุนกำรด ำเนินงำนในมิติที่ 2-4 สอดคล้องตำม 
แผนพัฒนำกรุงเทพมหำนคร ระยะ 20 ปี ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2556-2559) ได้แก่ ประเด็นยุทธศำสตร์ 
ที่ 7 กำรบริหำรจัดกำร  

3. เพื่อให้ส ำนักกำรศึกษำ มีแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนประกอบกำรติดตำมประเมินผล 
กำรปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี พ.ศ. 2559 
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เป้าหมายหลัก  
1. จัดบริกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนอย่ำงทั่วถึง  
2. จัดบริกำรกำรศึกษำให้มีคุณภำพ เป็นกลุ่มผู้น ำในประชำคมอำเซียน  
3. ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีควำมรู้ ควำมสำมำรถและทักษะในกำรปฏิบัติงำน 

ด้ำนกำรศึกษำ ตัวชี้วัด  
ก. ภารกิ จ เชิ งยุ ทธศาสตร์ของหน่ วยงานที่ สนั บสนุนแผนปฏิบั ติ ร าชการ 

กรุงเทพมหานคร ประจ าปี พ.ศ. 2559 (ตอบสนองนโยบาย ผว.กทม.)  
1. นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหำนครได้รับกำรพัฒนำแนวคิดปฏิเสธ 

กำรคอรัปชั่น  
2. ร้อยละของลูกเสือเนตรนำรีและยุวกำชำดร่วมกันท ำควำมดีต่อตนเอง ครอบครัว 

โรงเรียน ชุมชน สังคม  
3. ร้อยละของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหำนครศึกษำต่อในระดับกำรศึกษำ 

ที่สูงขึ้น  
4. ร้อยละของนักเรียนที่ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เพ่ือกำรเรียนรู้  
5. ร้อยละของโรงเรียนที่จัดกำรเรียนกำรสอนสองภำษำหลักสูตรไทย-อังกฤษที่มี

คะแนน ตั้งแต่ระดับ 2 ขึ้นไป  
6. ร้อยละของข้ำรำชกำรครูกรุงเทพมหำนครที่ผ่ำนกำรอบรมภำษำอังกฤษ น ำควำมรู้ 

ไปใช้ จัดกิจกรรมกำรพัฒนำด้ำนภำษำอังกฤษให้กับนักเรียน  
7. ร้อยละของโรงเรียนที่จัดกำรเรียนกำรสอนภำษำมลำยูที่มีนักเรียนผ่ำนเกณฑ์  
8. โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหำนครจัดกำรเรียนกำรสอนอิสลำมศึกษำ  
9. นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหำนคร จ ำนวน 436 โรงเรียน ได้รับกำร

สนับสนุน ส่งเสริมควำมพร้อมในกำรเรียนรู้ตำมรำยกำรที่ก ำหนด 20 รำยกำร  
10. จ ำนวนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหำนครที่จัดกำรศึกษำส ำหรับเด็กที่มีควำมต้องกำร

พิเศษ (เรียนร่วม) 
ข. ภารกิ จ เชิ งยุ ทธศาสตร์ของหน่ วยงานที่ สนั บสนุนแผนปฏิบั ติ ร าชการ

กรุงเทพมหานคร ประจ าปี พ.ศ. 2559 (ตอบสนองแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ 20 ปี)  
1. นักเรียนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหำนคร มีกิจกรรมที่พัฒนำทักษะกระบวนกำรคิด

วิเครำะห์ และกำรแก้ปัญหำ  
ค. ภารกิจประจ าที่หน่วยงานด า เนินการเพื่อสนับสนุนแผนปฏิบัติ ราชการ

กรุงเทพมหานคร ประจ าปี พ.ศ. 2559 และ/หรือตอบสนองวิสัยทัศน์ของหน่วยงาน  
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งานเชิงยุทธศาสตร์  
1. ร้อยละของโรงเรียนที่ได้รับกำรรับรองคุณภำพกำรศึกษำตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด  
2. ร้อยละของส ำนักงำนเขตที่มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียนในสังกัดผ่ำน 

เกณฑ์  
3. ร้อยละของครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำและผู้เกี่ยวข้องในกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  
และปฐมวัยได้รับกำรพัฒนำศักยภำพ  
4. จ ำนวนเครือข่ำยควำมร่วมมือในกำรจัดกำรศึกษำในพื้นที่กรุงเทพมหำนคร  
5. ร้อยละของเด็กและเยำวชนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหำนครและนอกสังกัด 

กรุงเทพมหำนคร มีสุขภำพตำมมำตรฐำนที่ก ำหนด  
6. ร้อยละของนักเรียนที่บำดเจ็บและเสียชีวิตจำกเหตุอุบัติภัย และควำมรุนแรง 

ในโรงเรียนลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่ำนมำ  
7. ร้อยละของบุคลำกรที่ได้รับกำรพัฒนำควำมรู้ได้น ำควำมรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ 

ในกำรปฏิบัติงำน  
8.  ผลคะแนนกำรประเมินผลกำรปรับปรุงข้อมูลบนเว็บไซต์ของหน่วยงำน

กรุงเทพมหำนครตำมเกณฑ์ประเมินผลที่ก ำหนดงำนประจ ำ  
9. ร้อยละของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหำนครที่ข้ำรำชกำรครูใช้สื่อสังคมออนไลน์ 

เพื่อกำรเรียนกำรสอน  
10. ร้อยละของโรงเรียนมีระบบกำรประกันคุณภำพภำยในที่มีประสิทธิภำพ  
11. ร้อยละของโครงกำรก่อสร้ำงอำคำรสถำนที่ เพื่อกำรศึกษำที่ได้ด ำเนินกำรแล้ว

เสร็จตำมแผนที่ก ำหนด 
12. ร้อยละของส ำนักงำนเขตที่มีคะแนนเฉลี่ยจำกกำรตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำ

ผ่ำนเกณฑ์  
13. ร้อยละของข้ำรำชกำรครูได้รับกำรพัฒนำวิชำชีพเฉพำะทำงก่อนหรือหลังแต่งตั้ง 

ให้ด ำรงต ำแหน่งในระดับสูงขึ้น  
14. ร้อยละของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำกรุงเทพมหำนครที่ผ่ำนกำร

ประเมนิจำกคณะกรรมกำรประเมินฯ ให้มีวิทยฐำนะช ำนำญกำร  
15. ร้อยละของข้ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร ส ำนักกำรศึกษำ ที่ปฏิบัติงำนด้ำนพัสดุ 

ได้รับกำรอบรม  
จ. ภารกิจสนับสนุนมิติที่ 2 - 4  

1. ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรก่อหนี้ผูกพัน 
2. ร้อยละของควำมส ำเร็จของกำรเบิกจ่ำยงบประมำณในภำพรวม  



 111 

 

3. ร้อยละของเงินกันไว้เหลื่อมปี  
4. คะแนนของควำมส ำเร็จของกำรจัดท ำงบกำรเงินทันเวลำและถูกต้อง  
5. คะแนนของควำมส ำเร็จของกำรจัดท ำรำยงำนบัญชีมูลค่ำทรัพย์สิน ประจ ำปี 

๒๕๕๙ ทันเวลำ และถูกต้อง  
6. ระดับควำมส ำเร็จของกำรจัดท ำระบบกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยใน  
7. ระดับควำมส ำเร็จในกำรแก้ไขเรื่องร้องเรียนจำกประชำชน/ผู้รับบริกำร  
8. ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินโครงกำรให้บริกำรที่ดีที่สุด (Best Service)  
9. ระดับควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร  
10. ระดับควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินกำรพัฒนำสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน  
11. ร้อยละของผลกำรปฏิบัติงำนตำมแผนปฏิบัติกำรสร้ำงรำชกำร ใสสะอำดของ 

กรุงเทพมหำนคร56  
4.1 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาการศึกษาของส านักการศึกษากรุงเทพมหานคร 

ประเด็นยุทธศาสตร์ มหานครส าหรับทุกคน  
สถำนกำรณ์และกำรประเมิน กรุงเทพมหำนคร มีฐำนะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

รูปแบบพิเศษ มีฐำนะเป็นเมืองหลวงของประเทศท ำให้เป็นศูนย์กลำงของกำรด ำเนินงำนด้ำนต่ำง  ๆ 
ของประเทศ รวมถึงด้ำนกำรศึกษำที่เป็นศูนย์กลำงทำงกำรศึกษำของสถำบันกำรศึกษำ และแหล่ง 
กำรเรียนรู้ต่ำง ๆ ที่มีคุณภำพมำตรฐำนและทันสมัยกว่ำในภูมิภำคอื่น ๆ ระบบโครงสร้ำงพื้นฐำนที่เอื้อ
ต่อกำรจัดกำรศึกษำ ท ำให้ได้รับควำมสะดวกสบำย ทั้งจำกระบบกำรคมนำคมขนส่งที่เข้ำถึง  
ทั่วทุกพื้นที่ ได้รับควำมสะดวกในกำรใช้เทคโนโลยีและกำรสื่อสำรที่เข้ำถึงง่ำย เพรำะมีระบบ  
โครงสร้ำงด้ำนเทคโนโลยีที่ทันสมัย ประชำกรส่วนใหญ่ในกรุงเทพมหำนครมีอุปกรณ์ส ำหรับเชื่อมต่อ
อินเทอร์เน็ตทั้งคอมพิวเตอร์ และโทรศัพท์แบบพกพำ สิ่งเหล่ำนี้เป็นปัจจัยส ำคัญประกำรหนึ่งที่ท ำให้
โรงเรียนในเขตกรุงเทพมหำนคร มีโอกำสในกำรเข้ำถึงข้อมูลและแหล่งกำรเรียนรู้ที่มีควำมหลำกหลำย  
มีโอกำสในกำรพัฒนำตนเองได้ง่ำยขึ้น มีงบประมำณสนับสนุนในกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรศึกษำ 
เพียงพอ และมีโรงเรียนในสังกัดให้บริกำรด้ำนกำรศึกษำครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหำนคร รวมถึง  
มีโอกำสในกำรได้รับควำมร่วมมือสนับสนุนจำกภำคเอกชนทุกภำคส่วน กำรเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน  
ในปี พ.ศ. 2558 ท ำให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงทำงสังคม และวัฒนธรรม ทั้งรูปแบบกำรขยำยตัวทำง
พื้นที่ของกรุงเทพฯ และปริมณฑล มีกำรเคลื่อนย้ำยแรงงำน เป็นจ ำนวนมำก ส่งผลให้เด็กที่อยู่ในวัย  
ศึกษำเล่ำเรียนบำงส่วนต้องย้ำยถิ่นฐำนตำมผู้ปกครอง รวมถึงมีนักเรียนที่ไม่ได้มีภูมิล ำเนำอยู่ใน

                                                            
56ส ำนักกำรศึกษำ, แผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.2559 (กรุงเทพฯ: เอกสำรกลุ่มงำน

นโยบำยและแผนกำรศึกษำ ล ำดับที่ 1/2559.1-12, 2559). 



 112 

 

กรุงเทพมหำนคร และนักเรียนที่ไม่ได้มีสัญชำติไทยมำเข้ำเรียน โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหำนครเป็น 
จ ำนวนมำก ซึ่งยำกต่อกำรบริหำรจัดกำร กรุงเทพมหำนคร จึงต้องท ำหน้ำที่ในกำรเป็นพื้นที่  
แลกเปลี่ยนทำงวัฒนธรรมด้วยกำรเป็นศูนย์กลำงด้ำนต่ำง ๆ ตำมแผนพัฒนำกรุงเทพมหำนคร ระยะ 
20 ปี ได้ระบุไว้ นอกจำกนี้ยังมีกำรเปลี่ยนแปลงทำงกำรเมือง และ สังคมที่เกิดขึ้นบ่อยท ำให้เป็น 
อุปสรรคต่อกำรพัฒนำเมืองอย่ำงต่อเนื่อง 

ในส่วนของส ำนักกำรศึกษำกรุงเทพมหำนครมีหน้ำที่ในกำรสนับสนุนส่งเสริม 
กำรจัดกำร ศึกษำขั้นพื้นฐำน ซึ่งนอกจำกกำรสนับสนุนให้จัดกำรศึกษำตำมหลักสูตรแกนกลำง
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำนให้มีคุณภำพ รวมถึงพัฒนำทักษะในกำรด ำเนินชีวิตให้สำมำรถปรับตัวให้ทัน  
ตำมกำรเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสังคม โดยเฉพำะกำรก้ำวเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน สนับสนุนให้เกิด
กำรจัดกำรเรียนรู้ที่มีประสิทธิภำพ เกิดควำมหลำกหลำยต่อเนื่องร่วมสร้ำงประสบกำรณ์ตรง  
เปิดโอกำสให้เด็กไทยได้เรียนรู้ และปฏิบัติจริง สำมำรถด ำรงชีวิตอยู่ในสังคมปัจจุบันได้ เมื่อวิเครำะห์
บริบทในด้ำนต่ำง ๆ พบว่ำ ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อกำรจัดกำรศึกษำซึ่งเป็นจุดอ่อน และอุปสรรค  
ได้แก่ กำรวำงแผนพัฒนำบุคลำกรในภำพรวมยังไม่ชัดเจนท ำให้เกิดควำมซ้ ำซ้อน กำรประสำนระหว่ำง
ส ำนักกำรศึกษำ ส ำนักงำนเขตและโรงเรียนมีควำมล่ำช้ำ โครงสร้ำงในกำรบริหำรงำนไม่เอื้อต่อกำร  
ปฏิบัติงำน บุคลำกรมีกำรโยกย้ำย กำรแต่งตั้งผู้บริหำร และบุคลำกรทำงกำรศึกษำล่ำช้ำ รวมถึง  
กำรขำดกำรวิจัยเพื่อพัฒนำทำงกำรศึกษำ/กำรติดตำม ประเมินผลกำรด ำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่อง 
ข้ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครสำมำรถที่ปฏิบัติงำน ด้ำนกำรสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำมีควำมก้ำวหน้ำ 
ในวิชำชีพน้อย ส่วนปัจจัยที่ส่งผลทำงบวกนั้น พบว่ำ บุคลำกร มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และมีควำม
รับผิดชอบสูงและมีโอกำสได้รับกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง ทั้งจำกหน่วยงำนภำยในและหน่วยงำน 
ภำยนอก 

พันธกิจ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และตัวชี้วัด  
พันธกิจ  
1. ส่งเสริมสนับสนุนให้สถำนศึกษำบริหำรจัดกำรสู่ควำมเป็นเลิศ มีคุณภำพ  
2. พัฒนำศักยภำพของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในด้ำนคุณวุฒิ คุณธรรม  

ควำมรู้ และทักษะในกำรบริหำร กำรจัดกำรควำมรู้ โดยเน้นควำมเป็นเอกภำพด้ำนนโยบำย และ  
มีควำมหลำกหลำยในกำรปฏิบัติ  

3. จัดกำรศึกษำโดยให้สังคมมีส่วนร่วม ทั้งของบุคคล ครอบครัว ชุมชนและองค์กร 
เอกชนอื่น ๆ 

วัตถุประสงค์  
1. เพื่อพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  
2. เพื่อพัฒนำกำรจัดบริกำรทำงกำรศึกษำให้กับเด็กและเยำวชน  
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3. พัฒนำศักยภำพครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ และผู้เกี่ยวข้องในกำรจัดกำรศึกษำ 
เป้าหมาย  
1. จัดบริกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนอย่ำงทั่วถึง  
2. จัดบริกำรกำรศึกษำให้มีคุณภำพ เป็นกลุ่มผู้น ำประชำคมอำเซียน  
3. ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีควำมรู้ควำมสำมำรถ และทักษะในกำร 

ปฏิบัติงำนด้ำนกำรศึกษำและแนวทำงกำรพัฒนำ  
1. ส ำนักกำรศึกษำได้ก ำหนดแนวทำงในกำรพัฒนำกำรศึกษำในระดับกำรศึกษำ 

ขั้นพื้นฐำนและปฐมวัยให้กับนักเรียนทุกคนอย่ำงทั่วถึง รวมถึงส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำให้กับเด็กที่มี
ควำมต้องกำรพิเศษ มีกำรจัดกำรศึกษำที่ผ่ำนเกณฑ์กำรรับรองคุณภำพ มีระบบกำรประกันคุณภำพ  
ภำยในที่มีประสิทธิภำพ มีกำรตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำปลูกฝังคุณลักษณะ อันพึงประสงค์ให้กับ
นักเรียน ได้แก่ ควำมซื่อสัตย์สุจริต กำรมีจิตสำธำรณะ ควำมเป็นธรรมทำงสังคม กำรกระท ำอย่ำง 
รับผิดชอบ และกำรเป็นอยู่อย่ำงพอเพียงปลูกฝังให้เด็กและเยำวชนมุ่งมั่นท ำควำมดี มีคุณธรรมประจ ำใจ 
มีระเบียบวินัยต่อตนเอง ครอบครัว โรงเรียน ชุมชน และสังคมส่งเสริม ควำมสำมำรถต่ำง  ๆ  
อย่ำงหลำกหลำย เช่น กำรจัดกำรเรียน กำรสอนในหลักสูตรสองภำษำ กำรสอนภำษำมลำยู พัฒนำ  
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนอิสลำมศึกษำ พัฒนำกระบวนกำรคิดวิเครำะห์ และกำรแก้ปัญหำเพิ่มโอกำส
กำรศึกษำต่อระดับกำรศึกษำที่สูงขึ้นของนักเรียนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหำนคร สำมำรถเข้ำเรียนต่อ 
ในระดับกำรศึกษำที่สูงขึ้น  

2. ด้ำนกำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรศึกษำ มีกำรสนับสนุนกำรเตรียมควำมพร้อม 
ให้กับนักเรียน ด้วยกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำย 20 รำยกำร สนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์ในโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหำนคร เพื่อกำรเรียนรู้ตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ ส่งเสริมควำมพร้อมในกำรเรียนรู้  
ให้นักเรียน มีสุขภำพดี มีควำมปลอดภัย ด้วยกำรส่งเสริมสุขภำพกำยของเด็กและเยำวชนในโรงเรียน 
มีกำรสนับสนุน ด้ำนอำคำรสถำนที่ เพื่อกำรศึกษำให้กับโรงเรียนในสังกัด รวมถึงได้รับกำรสนับสนุน  
ควำมร่วมมือด้ำนต่ำง ๆ จำกหน่วยงำนทุกภำคส่วนทั้งทำงด้ำนวิชำกำร/วัฒนธรรม/ประสบกำรณ์ และ
เทคนิคในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 

3. ด้ำนบุคลำกร มีกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคลให้กับครูและ 
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ และผู้เกี่ยวข้องในกำรศึกษำได้รับกำรพัฒนำศักยภำพ ได้แก่ กำรเพิ่ม
ควำมสำมำรถด้ำนภำษำให้กับครูและบุคลำกรที่เกี่ยวข้องให้ได้รับกำรอบรม/สัมมนำ/ศึกษำดูงำน 
ข้ำรำชกำรครูได้รับกำรพัฒนำวิชำชีพเฉพำะทำง เป็นต้น ด้วยมำตรกำรและกลยุทธ์ ดังนี้  

1) พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนและปฐมวัย  
2) ส่งเสริมให้สถำนศึกษำจัดโปรแกรมกำรศึกษำที่รองรับเด็กที่มีควำมต้องกำรพิเศษ  



 114 

 

3) ส่งเสริมกำรจัดกิจกรรมที่พัฒนำทักษะกระบวนกำรคิดวิเครำะห์ และกำรแก้ปัญหำ 
ให้กับนักเรียนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหำนคร 

ประเด็นยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการ  
สถำนกำรณ์และกำรประเมิน ส ำนักกำรศึกษำในฐำนะที่เป็นหน่วยงำนหนึ่งในสังกัด 

กรุงเทพมหำนครที่มีเป้ำหมำยร่วมกัน ในกำรด ำเนินงำนโดยกำรน ำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้ในกำร
บริหำรจัดกำรซึ่งมีเป้ำหมำย ในปี พ.ศ. 2575 ให้กรุงเทพมหำนครมีระบบสำรสนเทศ เพื่อให้บริกำร 
ที่ทันสมัยและถูกต้องแก่ประชำชน เพิ่มควำมสะดวกในกำรติดต่อแก่ประชำชน และลดขั้นตอนในกำร
ติดต่อประสำนงำน ซึ่งเมื่อวิเครำะห์บริบทในด้ำนต่ำง ๆ พบว่ำ ปัจจัยที่ส่งผลต่อกำรจัดกำรศึกษำ  
ได้แก่ ระบบกำรคมนำคมขนส่งที่สำมำรถเข้ำถึงทุกพื้นที่ ซึ่งส่งเสริมท ำให้ได้รับควำมสะดวกกว่ำ  
ในพื้นที่อื่น ส่วนอุปสรรคและจุดอ่อน ได้แก่ กำรขำดเครื่องมือเครื่องใช้ส ำนักงำนที่ไม่เพียงพอและ 
ไม่ทันสมัย จึงไม่สำมำรถใช้เทคโนโลยีต่ำง ๆ ที่อ ำนวยกำรกำรจัดกำรศึกษำได้อย่ำงเต็มที่ ขำดกำรน ำ 
เทคโนโลยีมำช่วยในกำรสนับสนุนกำรท ำงำนของบุคลำกรและสำรสนเทศทำงกำรศึกษำในกำรบริหำร
จัดกำรยังไม่เพียงพอ ส่วนปัจจัยทำงบวกที่เป็นจุดแข็งและโอกำส ได้แก่ กำรมีสื่อกำรเรียนรู้ส ำหรับ 
นักเรียนในสังกัดอย่ำงเพียงพอ 

พันธกิจ วัตถุประสงค์ เป้าหมายและตัวชี้วัด  
พันธกิจ  
1.  บริหำรกำรจัดกำรศึกษำให้มีควำมเหมำะสม สอดคล้องกับบริบทของ

กรุงเทพมหำนคร และควำมต้องกำรของประชำชน  
2. ส่งเสริมกำรน ำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้ในกำรสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำ  
วัตถุประสงค์  
1. พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรศึกษำให้มีควำมเหมำะสมสอดคล้องกับควำมต้องกำร

ของประชำชน 
2. พัฒนำกำรน ำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรท ำงำน  
เป้าหมายและตัวชี้วัด  
1. ส ำนักกำรศึกษำเป็นองค์กรที่จัดบริกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนที่มีประสิทธิภำพ  
2. ส ำนักกำรศึกษำมีเทคโนโลยีสำรสนเทศที่มีประสิทธิภำพมำใช้ในกำรสนับสนุน  

กำรปฏิบัติงำน  
แนวทางการพัฒนา  
ส ำนักกำรศึกษำน ำเทคโนโลยีมำประยุกต์ใช้กับกระบวนงำนในภำรกิจหลักของ 

หน่วยงำน (Core Business) ให้รวดเร็วขึ้น มีระบบกำรจัดเก็บข้อมูลในกำรท ำงำนที่มีประสิทธิภำพ 
และประชำสัมพันธ์ข่ำวสำรต่ำง ๆ ผ่ำนช่องทำง คือ เว็บไซต์ส ำนักกำรศึกษำ ซึ่งได้ปรับปรุงพัฒนำ 
เว็บไซต์ของหน่วยงำนให้เป็นไปตำมแนวทำงกำรด ำเนินงำนของกรุงเทพมหำนคร ด้วยกำรเพิ่มระบบ
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สำรสนเทศ และ/หรือระบบภูมิสำรสนเทศ เพื่อบริกำรประชำชนหรือหน่วยงำนภำครัฐ (e-Service/ 
m-Service) ซึ่งเป็นแนวทำงเดียวกันกับทุกหน่วยงำนในสังกัด เพื่อให้ผู้ใช้บริกำรได้รับข่ำวสำร  
ด้วยควำมสะดวกรวดเร็ว มีควำมครบถ้วน ทันสมัยและสม่ ำเสมอ รวมถึงกำรพัฒนำระบบกำรบริหำร 
จัดกำรด้ำนต่ำง ๆ ได้แก่ กำรคลังและงบประมำณ และกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล เพื่อให้เกิด 
ประสิทธิภำพ คุณภำพในกำรปฏิบัติรำชกำรรวมถึงพัฒนำองค์กรให้ดียิ่งขึ้นด้วยมำตรกำรและกลยุทธ์  
ดังนี้  

1) เพิ่มระบบสำรสนเทศ และ/หรือระบบภูมิสำรสนเทศเพื่อบริกำรประชำชนหรือ 
หน่วยงำนภำครัฐ (e-Service/m-Service)  

2) พัฒนำคุณภำพกำรให้บริกำรด้วยควำมอบอุ่น เป็นมิตรแก่คนทุกชำติ ทุกภำษำ 
ทุกวัฒนธรรม  

3) ส่งเสริมกำรใช้หลักธรรมำภิบำลในกำรบริหำรจัดกำรและขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ 
ของกรุงเทพมหำนคร  

4) ส่งเสริมให้หน่วยงำนปฏิบัติรำชกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผลด้วยกำร
บริหำรควำมเสี่ยง และกำรควบคุมภำยใน  

5) พัฒนำสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพที่เอื้อต่อกำรสร้ำงบรรยำกำศกำรท ำงำนที่มี
ควำมสุข  

6) ส่งเสริมกำรรักษำวินัยทำงกำรเงินกำรคลังของกรุงเทพมหำนคร  
7) พัฒนำประสิทธิภำพของกำรเบิกจ่ำยงบประมำณและกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 

4.2 แนวทางการจัดการศึกษาของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 
เพื่อให้สอดคล้องกับสภำวะกำรเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกำภิวัตน์ที่กระทบต่อ 

ประชำกรในกรุงเทพมหำนครโดยตรง กรุงเทพมหำนครในฐำนะที่เป็นหน่วยงำนที่รับผิดชอบกำรจัด
กำรศึกษำตำมหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนได้ด ำเนินกำรพัฒนำกำรศึกษำจนได้รับกำรรับรอง  
มำตรฐำนกำรประกันคุณภำพจำกส ำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ (องค์กำร 
มหำชน) หรือ สมศ. คณะผู้บริหำรกรุงเทพมหำนครได้ก ำหนดนโยบำยเพื่อพัฒนำ คุณลักษณะของ
นักเรียนให้นักเรียนมีคุณภำพมำตรฐำนโดยก ำหนดให้มีกำรประเมินคุณภำพ มำตรฐำนโรงเรียนใน  
สังกัดกรุงเทพมหำนครตำมกรอบนโยบำยเป็นตัวก ำหนดนโยบำยด้ำนกำรศึกษำของกรุงเทพมหำนคร 
โดยส ำนักกำรศึกษำที่มีหน้ำที่ ควำมรับผิดชอบเกี่ยวกับกำรก ำหนดนโยบำย เป้ำหมำย กำรจัดท ำ
แผนพัฒนำกำรศึกษำของกรุงเทพมหำนครจัดกำรศึกษำอย่ำงมีคุณภำพ ส่งเสริมมำตรฐำนวิชำชีพครู  
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ส่งเสริมกำรน ำเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรมำใช้ในกำรบริหำร
กำรจัดกำรเรียนรู้เป็นศูนย์กลำงเครือข่ำยสำรสนเทศด้ำนกำรศึกษำ ส่งเสริมให้โรงเรียนมีระบบ 
กำรประกัน คุณภำพภำยในเพื่อน ำไปสู่กำรพัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง  
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ส ำนักกำรศึกษำได้ด ำเนินกำรตำมพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พุทธศักรำช 2542 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักรำช 2545 และหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช  
2551 ตลอดจนนโยบำยของรัฐในด้ำนกำรศึกษำตำมกรอบทิศทำงกำรพัฒนำกำรศึกษำ ในช่วง
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2555 - 2559) ที่สอดคล้องกับแผนกำร 
ศึกษำแห่งชำติ (พ.ศ. 2545 - 2559) แผนบริหำรรำชกำรกรุงเทพมหำนคร พ.ศ. 2552 - 2555 
ยุทธศำสตร์ที่ 2 พัฒนำศักยภำพเมืองเพื่อก้ำวทันกำรแข่งขันทำงเศรษฐกิจและเป็นมหำนครแห่งกำร
เรียนรู้และนโยบำยของผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร โดยก ำหนดวิสัยทัศน์ ยุทธศำสตร์ในกำรบริหำร 
จัดกำรศึกษำ เพื่อให้โรงเรียนมีคุณภำพมำตรฐำนอย่ำงต่อเนื่อง ส่งเสริมกำรใช้นวัตกรรมและ 
เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรในกำรบริหำรกำรเรียนกำรสอน ส่งเสริมให้มีกำรสอน  
ภำษำต่ำงประเทศ โดยครูชำวต่ำงประเทศ พัฒนำโรงเรียนด้วยระบบเครือข่ำย โรงเรียนโดยน ำชุมชน
เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำในรูปคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำนและภูมิปัญญำท้องถิ่น  
ตลอดจนได้รับควำมร่วมมือจำกหน่วยงำนอื่น ๆ ทั้งภำครัฐและเอกชน 

การบริหารการศึกษาของกรงุเทพมหานคร 
กรุงเทพมหำนครมีลักษณะเป็นกำรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษที่มีฐำนะเป็นนิติบุคคล  

จัดระบบกำรบริหำรกำรศึกษำในลักษณะสำยกำรบังคับบัญชำคือ ผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร  
ปลัดกรุงเทพมหำนคร ส ำนักงำนเขต และโรงเรียนตำมล ำดับ โดยมีส ำนักกำรศึกษำเป็นฝ่ำยอ ำนวยกำร
หรือหน่วยงำนที่ปรึกษำส่งเสริม สนับสนุนก ำกับดูแลในระดับกรุงเทพมหำนคร และฝ่ำยกำรศึกษำเป็น 
ส่วนรำชกำรที่ท ำหน้ำที่เช่นเดียวกันในระดับล ำนักงำนเขต ซึ่งอยู่ภำยใต้กำรบริหำรงำนของผู้อ ำนวยกำร 
เขต โดยมีศูนย์วิชำกำรเขต กลุ่มโรงเรียนและคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำนเป็นส่วนที่ช่วย
ส่งเสริมให้กำรบริหำรงำนของผู้บริหำรโรงเรียน ให้เป็นไปตำมนโยบำยและบรรลุเป้ำหมำย ซึ่งแสดง  
เป็นภำพได้ ดังนี้ 
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ภำพที่ 8 โครงสร้ำงระบบกำรบริหำรกำรศึกษำของกรุงเทพมหำนคร 
ที่มำ: ส ำนักกำรศึกษำ, สรุปติดตามผลการด าเนินงานของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร (กรุงเทพฯ: ส ำนักกำรศึกษำ, 2550), 6. 

 
บทบาทหน้าที่ของกรุงเทพมหานครในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา 
บทบำทหน้ำที่ของกรุงเทพมหำนครที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรศึกษำ คือ กำรจัดกำรศึกษำ 

ให้แก่ ประชำชนในกรุงเทพมหำนคร โดยมีบทบำทส ำคัญในกำรก ำหนดนโยบำย ดูแลมำตรฐำน ก ำกับ 
ติดตำม ดูแล สนับสนุนทรัพยำกร ซึ่งกรุงเทพมหำนครได้ด ำเนินกำรจัดกำรศึกษำหลำยระดับ และ 
หลำยรูปแบบ ดังนี้ 

1. กำรจัดในรูปแบบศูนย์เลี้ยงดูเด็กหรือศูนย์พัฒนำเด็กเล็กอยู่ในควำมรับผิดชอบของ 
ส ำนักพัฒนำชุมชน ซึ่งด ำเนินงำนในลักษณะของกำรให้ควำมสนับสนุนชุมชนที่เปิดด ำเนินกำรและ  
ส ำนักอนำมัย ซึ่งเปิดสถำนเลี้ยงเด็กกลำงวันและให้กำรสนับสนุนบ้ำนเลี้ยงเด็ก 

2. กำรจัดกำรศึกษำในระดับปฐมวัยและกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนระดับประถมศึกษำระดับ
มัธยมศึกษำอยู่ในควำมรับผิดชอบของส ำนักกำรศึกษำและส ำนักงำนเขต 

กลุ่มโรงเรียน คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน 

โรงเรียน 

ฝ่ำยกำรศึกษำ ศูนย์วิชำกำรเขต 

ส ำนักงำนเขต สภำเขต กลุ่มเขต (โซน) 

ส ำนักงำนอื่น ๆ ส ำนักกำรศึกษำ 

ผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร สภำกรุงเทพมหำนคร 

ปลัดกรุงเทพมหำนคร 

คณะที่ปรึกษำ 
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3. กำรจัดกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ ได้แก่ วิทยำลัยแพทยศำสตร์และวิทยำลัยพยำบำล 
เกื้อกำรุณย์ในควำมรับผิดชอบของมหำวิทยำลัยนวมินทรำธิรำช 

4. กำรจัดกำรศึกษำนอกโรงเรียน ได้แก่ กำรอบรมอำชีพระยะสั้นในโรงเรียนกำรอำชีพ 
กรุงเทพมหำนคร และจัดให้แก่กลุ่มสนใจตำมควำมเหมำะสม ซึ่งอยู่ในควำมรับผิดชอบของส ำนัก
พัฒนำชุมชน หน่วยงำนที่รับผิดชอบด้ำนกำรศึกษำปฐมวัยและกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนของกรุงเทพมหำนคร 
มีดังน้ี 

1. ส านักการศึกษา เป็นหน่วยงำนที่มีฐำนะเทียบเท่ำกรม มีหน้ำที่ รับผิดชอบงำนด้ำน 
กำรศึกษำโดยน ำนโยบำยด้ำนกำรศึกษำของกรุงเทพมหำนคร ทั้ง 4 ด้ำน ได้แก่ ด้ำนบริหำรงำน 
วิชำกำร ด้ำนบริหำรงำนงบประมำณ ด้ำนบริหำรงำนบุคคล และด้ำนกำรบริหำรทั่วไปให้ส ำนักงำน
เขตและโรงเรียนด ำเนินกำรส ำนักกำรศึกษำแบ่งส่วนรำชกำรภำยในออกเป็น 7 หน่วยงำน คือ 

1.1 ส ำนักงำนเลขำนุกำร มีหน้ำที่ รับผิดชอบเกี่ยวกับงำนสำรบรรณและธุรกำร 
ทั่วไปของส ำนักกำรศึกษำ งำนช่วยอ ำนวยกำรและเลขำนุกำร กำรบริหำรงำนบุคคลและงำนด้ำน 
สวัสดิกำรของข้ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครสำมัญและลูกจ้ำง งำนนิติกรรมสัญญำงำนสิทธินักเรียน  
งำนบริหำรศูนย์สิทธิเด็กนักเรียน ศูนย์รับเรื่องรำวร้องทุกข์ กำรประชำสัมพันธ์ ศูนย์ข้อมูลข่ำวสำร  
กำรบริหำรงำนก่อสร้ำง กำรบริหำรสินทรัพย์ส่วนกลำงของส ำนักงำนกิจกรรมพิเศษและงำนที่มิได้  
ก ำหนดให้เป็นหน้ำที่ของส่วนรำชกำรใดโดยเฉพำะและปฏิบัติหน้ำที่อื่นที่เกี่ยวข้อง 

1.2 กองกำรเจ้ำหน้ำที่ มีหน้ำที่ รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคลของ 
ข้ำรำชกำรครูกรุงเทพมหำนครและลูกจ้ำงในสถำนศึกษำ ได้แก่ กำรบรรจุแต่งตั้ง กำรโอนย้ำย กำรขอ
กลับเข้ำรับรำชกำร กำรเลื่อนต ำแหน่งและระดับเงินเดือน กำรก ำหนดกรอบอัตรำก ำลังข้ำรำชกำรครู  
กำรก ำหนดต ำแหน่ง และอัตรำเงินเดือน กำรปรับปรุงกำรก ำหนดต ำแหน่ง กำรด ำเนินกำรทำงวินัย  
กำรพิจำรณำควำมชอบ และประเมินผลสมรรถภำพ กำรจัดท ำและรักษำทะเบียนประวัติ กำรจัดท ำ 
บัญชี จ่ำยอัตรำเงินเดือน และค่ำจ้ำง กำรส่งเสริมสนับสนุนกำรพัฒนำ วิชำชีพครู และบุคลำกร  
ทำงกำรศึกษำตำมมำตรฐำน และจรรยำบรรณวิชำชีพ กำรตรวจสอบและกำรเสนอผลงำนทำงวิชำกำร
ของข้ำรำชกำรครู กำรประชุม อ.ก.ก.ข้ำรำชกำรครู กำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรสอบแข่งขันข้ำรำชกำร 
ครูและปฏิบัติหน้ำที่อื่นที่เกี่ยวข้อง 

1.3 กองคลัง มีหน้ำที่ รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรด้ำนกำรเงิน กำรคลัง  
กำรรวบรวมและจัดท ำค ำของบประมำณประจ ำปีของส ำนักกำรศึกษำ กำรบริหำรงบประมำณ ตรวจสอบ 
ฎีกำทุกหมวดรำยจ่ำยทั้งงบประมำณกรุงเทพมหำนคร งบประมำณเงินอุดหนุนรัฐบำล และเงินนอก
งบประมำณ กำรรับเงิน งบประมำณกรุงเทพมหำนคร งบประมำณเงินอุดหนุนรัฐบำล และเงินนอก
งบประมำณ กำรรับเงิน กำรเบิกเงิน กำรจ่ำยเงิน กำรน ำส่งเงิน และกำรเก็บ รักษำเงินพร้อมรำยงำน
ประจ ำวันทำงกำรเงิน กำรบันทึกบัญชี จัดท ำทะเบียนคุม รำยงำนรำยรับ – รำยจ่ำยเงินทำงกำรบัญชี 
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ตำมคู่มือบัญชีกำรพัสดุ จัดซื้อจัดจ้ำง ติดตำม รวบรวมรำยงำนในด้ำน กำรคลังของส ำนักกำรศึกษำ  
และปฏิบัติหน้ำที่อื่นที่เกี่ยวข้อง 

1.4 หน่วยศึกษำนิเทศก์ มีหน้ำ ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรพัฒนำกำร  
จัดระบบกำรนิเทศตรวจสอบ สร้ำงกลไกเพ่ือพัฒนำให้เป็นไปตำมแผนงำน รวมทั้งนิเทศกำรพัฒนำกำร
จัดระบบกำรนิเทศตรวจสอบ สร้ำงกลไกเพื่อพัฒนำให้เป็นไปตำมแผนงำน รวมทั้งนิเทศเพื่อแนะน ำ  
ส่งเสริมกำรพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำในโรงเรียน กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน
ตำมหลักสูตรระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ระดับปฐมวัย และกลุ่มเป้ำหมำยเฉพำะให้มีคุณภำพ  
ตลอดจนปฏิบัติงำนตำมนโยบำยด้ำนกำรศึกษำของกรุงเทพมหำนครและปฏิบัติหน้ำที่อื่นที่เกี่ยวข้อง 

1.5 ส ำนักงำนยุทธศำสตร์กำรศึกษำ มีหน้ำที่ รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรจัดท ำ 
ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรศึกษำ ก ำหนดกรอบแนวทำง หลักเกณฑ์ ล่งเสริมและสนับสนุนงำนด้ำน นโยบำย
และแผนกำรศึกษำ กำรส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำและควำมร่วมมือในประเทศและต่ำงประเทศ  
กำรวิจัยทำงกำรศึกษำ งำนด้ำนหลักสูตรและกำรจัดกำรเรียนรู้ งำนด้ำนกำรพัฒนำมำตรฐำนและ 
กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ งำนด้ำนประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำและปฏิบัติหน้ำที่อื่นที่เกี่ยวข้อง 

1.6 กองเทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนกำรสอน มีหน้ำที่ รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรส่งเสริม 
สนับสนุนกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรเพ่ือกำรเรียนกำรสอน จัดระบบ และควบคุมกำร
ใช้เทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนกำรสอน ผลิตและพัฒนำสื่อกำรเรียนรู้ในรูปแบบต่ำง  ๆ เป็นศูนย์กลำง 
ในกำรให้บริกำรด้ำนเทคโนโลยีเพื่อกำรศึกษำ จัดทั้งศูนย์วิทยบริกำรและบริกำรด้ำน สื่อกำรเรียนรู้
รูปแบบต่ำง ๆ จัดระบบสำรสนเทศด้ำนเทคโนโลยีเพื่อกำรศึกษำส่งเสริม สนับสนุนให้มีกำรผลิตและ 
พัฒนำสื่อกำรเรียนรู้ในโรงเรียน ผลิตและเผยแพร่เอกสำรวิชำกำรด้ำนเทคโนโลยีเพื่อกำรศึกษำ  
กำรประเมินติดตำมผลศึกษำ วิเครำะหว์ิจัยด้ำนเทคโนโลยีเพื่อกำรศึกษำและปฏิบัติหน้ำที่อื่นที่เกี่ยวข้อง 

1.7 กองพัฒนำข้ำรำชกำรครูกรุงเทพมหำนคร มีหน้ำที่ รับผิดชอบเกี่ยวกับ 
กำรพัฒนำกำรอบรมข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ กำรวิเครำะห์ควำมต้องกำร ก ำหนด  
และพิจำรณำหลักสูตร นโยบำย แผน และมำตรฐำนในกำรพัฒนำกำรอบรมข้ำรำชกำรครู 
กรุงเทพมหำนครและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ กำรจัดกำรพัฒนำกำรอบรม ตำมที่ก ำหนดในมำตรฐำน 
ก ำหนดต ำแหน่งและวิทยฐำนะตำมพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  
พ.ศ. 2547 ตำมนโยบำยควำมจ ำเป็นและกำรพัฒนำกำรอบรมทักษะเฉพำะด้ำนกำรบริหำรงำนลูกเสือ
และยุวกำชำด รวมทั้งกำรติดตำมประเมินผลอย่ำงต่อเนื่อง กำรลำศึกษำ กำรอบรม ประชุม สัมมนำ  
ดูงำน กำรเดินทำงไปรำชกำร กำรบริหำรกองทุนพัฒนำข้ำรำชกำรครู กรุงเทพมหำนครและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำและปฏิบัติหน้ำที่อื่นที่เกี่ยวข้อง 

2. ส านักงานเขต มีผู้อ ำนวยกำรเขตเป็นผู้บังคับบัญชำ เป็นหน่วยงำนที่น ำนโยบำย  
กรุงเทพมหำนครมำปฏิบัติให้เกิดผลโดยตรงต่อประชำชน และมีฝ่ำยกำรศึกษำ ท ำหน้ำที่เกี่ยวกับ  
กำรส่งเสริมสนับสนุนและประสำนงำนในด้ำนกำรศึกษำ 
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3. โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เป็นหน่วยงำนในสังกัดส ำนักงำนเขต และจะอยู่ 
ภำยใต้นโยบำยและกำรก ำกับดูแลของล ำนักกำรศึกษำ ในกำรบริหำรจัดกำรระดับโรงเรียน  
กรุงเทพมหำนครได้เริ่มด ำเนินกำรให้โรงเรียนมีควำมสำมำรถในกำรบริหำรจัดกำรด้วยตนเองมีควำม 
คล่องตัวในกำรบริหำร และจัดกำรศึกษำได้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของนักเรียนและชุมชน  
อย่ำงต่อเนื่อง ในปัจจุบันมีโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหำนคร จ ำนวน 437 โรงเรียน ข้ำรำชกำรครู
จ ำนวน 15,096 คน นักเรียน จ ำนวน 338,638 คน  

โครงสร้างสายการบังคับบญัชาระดบัโรงเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 
โรงเรียนเป็นหน่วยรำชกำรขั้นต้นปฏิบัติหน้ำที่ด้ำนกำรเรียนกำรสอนโดยมีผู้อ ำนวยกำร 

สถำนศึกษำเป็นผู้บังคับบัญชำ รับผิดชอบดูแลกำรปฏิบัติงำนของครูและบุคลำกรภำยในโรงเรียน  
ซึ่งขึ้นตรงกับส ำนักกำรศึกษำ กรุงเทพมหำนคร ประกอบด้วย สำยกำรบังคับบัญชำระดับโรงเรียน ดังนี ้

1. ระดับผู้บริหำรโรงเรียน ได้แก่ ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 
2. ระดับที่ปรึกษำ ได้แก่ รองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำทุกฝ่ำย 
3. ระดับงำนกำรบริหำรในโรงเรียน ได้แก่ คณะครูที่ผู้บริหำรสถำนศึกษำแต่งต้ังเจ้ำหน้ำที่ 

ที่รับผิดชอบงำนต่ำง ๆ ในแต่ละงำนตั้ง 4 งำน ส่วนใหญ่จะแต่งตั้งรองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 
เป็นหัวหน้ำงำน 

4. ระดับครูผู้สอน ได้แก่ กำรจัดชั้นเรียน โดยผู้บริหำรโรงเรียนจะจัดชั้นเรียนและ 
ออกค ำสั่งให้ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับครปูระจ ำชั้น ครูพิเศษ หรือครูท ำหน้ำที่เกี่ยวกับกำรเรียนกำรสอน 
 
5. งานวิจัยทีเ่ก่ียวข้อง 

5.1 งานวิจัยภายในประเทศ 
สุชีรำ วิบูลย์สุข ได้ท ำกำรวิจัยเรื่อง บทบำทของภำคีหุ้นส่วนในกำรส่งเสริมปรัชญำ 

เศรษฐกิจพอเพียงในสถำนศึกษำสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ พหุกรณีศึกษำ  
กำรวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษำบทบำทและยุทธวิธีกำรด ำเนินงำนของภำคีหุ้นส่วน 
ในกำรส่งเสริมปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงตำมกรอบแนวคิด 5 มำตรกำร “เพียงพอเพื่อพอเพียง”  
2) เพื่อศึกษำผลที่ภำคีหุ้นส่วนได้รับจำกกำรด ำเนินบทบำท 3) เพื่อประเมินผลส ำเร็จของกำรส่งเสริม
ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงโดยประยุกต์ใช้แผนที่ผลลัพธ์ ด ำเนินกำรวิจัยโดยใช้กำรวิจัยเชิงคุณภำพ
แบบพหุกรณีศึกษำ ผลกำรวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1) บทบำทและยุทธวิธีกำรด ำเนินงำนในกำรส่งเสริม 
ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงตำมกรอบแนวคิด 5 มำตรกำร “เพียงพอเพื่อพอเพียง พบว่ำ ภำคีที่มี 
บทบำทส ำคัญคือ ผู้บริหำร เป็นผู้น ำและให้กำรสนับสนุน ยุทธวิธีที่ใช้คือ กำรอบรมบุคลำกรและ  
มีกำรต่อยอดองค์ควำมรู้ในรูปแบบโครงกำรเกษตรและโครงกำรออมเงิน ภำคีที่มีบทบำทรองลงมำคือ  
ครู เป็นก ำลังส ำคัญในกำรสอนหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงและกำรประยุกต์ใช้ และสร้ำงควำม
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ตระหนักให้เกิดแก่ผู้เรียน ยุทธวิธีที่ ใช้ คือ กำรบูรณำกำรและสอดแทรกแนวคิดที่สำมำรถน ำมำใช้ 
ในชีวิตประจ ำวัน และนักเรียนเป็นผู้ที่ได้รับกำรส่งเสริมจำกครูด้วยวิธีกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
ในรูปแบบต่ำง ๆ และน ำควำมรู้ที่ได้มำประยุกต์ใช้กับกำรด ำเนินชีวิตประจ ำวัน ยุทธวิธีที่ใช้คือ กำรให้ 
ควำมร่วมมือในโครงกำรและกิจกรรมต่ำง ๆ ที่วิทยำลัยได้จัดขึ้น 2) ผลที่ภำคีหุ้นส่วนได้รับจำกกำร 
ด ำเนินงำนในด้ำนกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำของผู้บริหำรพบว่ำ ทั้ง 2 วิทยำลัย ได้น ำหลักปรัชญำ
เศรษฐกิจพอเพียงมำใช้ในกำรบริหำร ผลที่ได้คือ วิทยำลัยกำรอำชีพพอเพียงเน้นกำรเพิ่มรำยรับ  
ให้บุคลำกร มีกำรพัฒนำแหล่งเรียนรู้ วิทยำลัยสำรพัดช่ำงพอเพียงเน้นกำรกระจำยงำนเป็นระบบ  
ลดควำมขัดแย้งภำยในองค์กร เน้นกำรออมเงิน กำรท ำบัญชีรำยรับรำยจ่ำย เน้นให้ผู้ เรียนมี 
จรรยำบรรณวิชำชีพ ทั้ง 2 วิทยำลัยได้ปรับปรุงสภำพแวดล้อมให้เอื้อต่อกำรเรียนรู้ มีกำรบริกำรชุมชน 
ด้วยควำมตั้งใจ ในด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของครูพบว่ำ ทั้ง 2 วิทยำลัย มีกำรสอดแทรก 
หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง คุณธรรมจริยธรรม และกำรพัฒนำสิ่งประดิษฐ์โดยมีแนวคิดจำก  
หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง และในด้ำนคุณภำพชีวิตของผู้เรียน พบว่ำ ผู้เรียนสำมำรถน ำ 
หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงมำประยุกต์ใช้ เกิดควำมประหยัด รู้จักกำรใช้จ่ำยอย่ำงมีเหตุผลและ 
เกิดประโยชน์สูงสุด เกิดทักษะจำกกิจกรรมเสริมหลักสูตร ได้แก่ กำรท ำเกษตรทฤษฎีใหม่และ  
กำรออมเงิน 3) ผลกำรประเมินควำมส ำเร็จของกำรส่งเสริมปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงโดยประยุกต์ใช้ 
แผนที่ผลลัพธ์พบว่ำ ในระดับที่คำดหวังว่ำจะเกิดของครูทั้งสองวิทยำลัยมีกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์
บ่งชี้ควำมก้ำวหน้ำครบทุกข้อ ในส่วนของผู้เรียนวิทยำลัยสำรพัดช่ำงพอเพียงมีกำรด ำเนินงำนตำม  
เกณฑ์ครบทุกข้อ วิทยำลัยกำรอำชีพพอเพียงยังด ำเนินกำรไม่ครบถ้วน ในระดับที่อยำกจะให้เกิดขึ้น
ของครูและผู้เรียนยังมีกำรด ำเนินงำนไม่ครบตำมเกณฑ์ และในระดับที่ถ้ำเกิดขึ้นได้ก็ดี ทั้งครูและ 
ผู้เรียนไม่พบกำรด ำเนินงำนเช่นกันทั้ง 2 วิทยำลัย57 

พัชรินทร์ เอื้ออิฐผล ได้ท ำกำรวิจัยเรื่อง กำรประยุกต์ใช้เทคนิคแผนที่ผลลัพธ์เพื่อ  
พัฒนำควำมสำมำรถด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่อสำรของครูประถมศึกษำ กำรวิจัยครั้งนี้  
มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษำผลกำรออกแบบกำรใช้เทคนิคแผนที่ผลลัพธ์มำใช้ในกำรพัฒนำควำมสำมำรถ
ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของครูและเพื่อศึกษำผลกำรประยุกต์ใช้เทคนิคแผนที่  
ผลลัพธ์ในกำรพัฒนำควำมสำมำรถด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของครูประถมศึกษำ  
ซึ่งประกอบด้วยกำรพัฒนำควำมสำมำรถด้ำนกำรพัฒนำควำมสำมำรถด้ำนเข้ำถึงข้อมูล ควำมสำมำรถ
ด้ำนกำรจัดกระท ำข้อมูล ควำมสำมำรถด้ำนกำรแปลควำมหมำยข้อมูล ควำมสำมำรถด้ำน 

                                                            
57สุชีรำ วิบูลย์สุข, “บทบำทของภำคีหุ้นส่วนในกำรส่งเสริมปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงใน

สถำนศึกษำ สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ : พหุกรณีศึกษำ” (วิทยำนิพนธ์ ปริญญำ
มหำบัณฑิต ภำควิชำวิจัยและจิตวิทยำกำรศึกษำ คณะครุศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย, 2551). 
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กำรประเมินผลข้อมูล ควำมสำมำรถด้ำนกำรสร้ำงข้อมูลขึ้นมำใหม่  ผลกำรวิจัยสรุปได้ว่ำ  
กำรน ำควำมสำมำรถด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของครูประถมศึกษำประกอบด้วย  
กำรก ำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ภำคีหุ้นส่วน ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ เกณฑ์บ่งชี้ควำมก้ำวหน้ำ ตำรำง  
แผนที่ยุทธศำสตร์และกำรด ำเนินงำนระดับองค์กร ผลกำรประยุกต์ใช้เทคนิคและแผนที่ผลลัพธ์มำใช้ 
ในกำรพัฒนำควำมสำมำรถด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของครูประถมศึกษำปรำกฏว่ำ 
หลังกำรทดลองมีควำมสำมำรถสูงกว่ำครูที่พัฒนำแบบปกต5ิ8  

สุรำณีย์ ปำจำรย์ ได้ท ำกำรวิจัยเรื่อง กำรวิจัยและพัฒนำกระบวนกำรมีส่วนร่วมของ 
ผู้ปกครองในกำรปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียนประถมศึกษำปีที่ 1 : กำรประยุกต์ใช้
กระบวนกำรแผนที่ผลลัพธ์ กำรวิจัยครั้งนี้เป็นกำรวิจัยและพัฒนำกระบวนกำรมีส่วนร่วมของ 
ผู้ปกครอง ในกำรปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียน ในระดับชั้นประถมศึกษำปีที่  1:  
กำรประยุกต์ใช้กระบวนกำรแผนที่ผลลัพธ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนำกระบวนกำรมีส่วนร่วมของ
ผู้ปกครองในกำรปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียนประถมศึกษำปีที่ 1 โดยกำรประยุกต์ใช้ 
กระบวนกำรแผนที่ผลลัพธ์และ 2) เพื่อศึกษำผลของกำรใช้กระบวนกำรมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง 
ในกำรปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมที่พัฒนำขึ้น ส ำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 โดยกำร 
ประยุกต์ใช้กระบวนกำรแผนที่ผลลัพธ์ วิธีด ำเนินกำรวิจัยใช้กำรวิจัยเชิงคุณภำพ กำรวิเครำะห์ข้อมูล  
ใช้วิธีกำรวิเครำะห์เนื้อหำ กำรวิเครำะห์โดยวิธีกำรจ ำแนกข้อมูล และกำรสร้ำงข้อสรุปแบบอุปนัย 
ผลกำรวิจัยที่ส ำคัญสรุปได้ดังนี้  

1. กระบวนกำรมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในกำรปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้กับ 
นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 ด้วยกำรประยุกต์ใช้กระบวนกำรแผนที่ผลลัพธ์มี 3 ขั้นตอน คือ  
1) กำรออกแบบเจตนำรมณ์ร่วมกัน คือ กำรตั้งเป้ำหมำยร่วมกันและวำงแผนหำแนวทำงเพื่อไปสู่ 
เป้ำหมำย 2) ขั้นติดตำมผล และด ำเนินงำนตำมแผนยุทธศำสตร์ คือ ขั้นลงมือท ำตำมแผนที่ร่วมกันวำง
ไว้และวำงแผนกำรติดตำมผล รวมทั้งปรับปรุงพัฒนำแผนงำนให้ด ำเนินไปในทิศทำงที่วำงไว้ร่วมกัน  
3) จัดท ำแผนกำรประเมิน ประเมินผลและปรับปรุง คือ ขั้นตอนกำรวำงแผนร่วมกันเพื่อวำงกรอบ  
กำรประเมินสรุปผลรวม โดยมีเป้ำหมำยว่ำ ผลกำรประเมินจะน ำไปใช้ประโยชน์อย่ำงไร ใครเป็นผู้ใช้  

2. ผลของกำรใช้กระบวนกำรมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในกำรปลูกฝังคุณธรรม 
จริยธรรมที่พัฒนำขึ้น ส ำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 พบว่ำ นักเรียนมีกำรตอบสนองเกณฑ์
บ่งชี้ควำมก้ำวหน้ำในระดับที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นทุกข้อในระดับสูง คือ 1) นักเรียนเริ่มมีพัฒนำกำรที่ดี 

                                                            
58พัชรินทร์ เอื้ออิฐผล, “กำรประยุกต์ใช้เทคนิคแผนที่ผลลัพธ์เพื่อพัฒนำควำมสำมำรถ

ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่อสำรของครูประถมศึกษำ” (วิทยำนิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำ
วิจัยและจิตวิทยำกำรศึกษำ คณะครุศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย, 2552). 

http://cuir.car.chula.ac.th/browse?type=author&value=%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%8C+%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B9%8C
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ในด้ำน ขยัน ประหยัด และวินัย 2) ยึดครูเป็นแบบอย่ำงที่ดี 3) ให้ควำมเคำรพผู้ใหญ่ 4) เป็นที่รักใคร ่
ของบุคคลอื่น 5) ไม่กล้ำท ำผิดระเบียบวินัย 6) แข่งกันท ำดี ในระดับที่อยำกให้เกิดขึ้นและหำกเกิดขึ้น
ได้ก็ดี พบว่ำ นักเรียนมีกำรตอบสนองเกณฑ์บ่งชี้ควำมก้ำวหน้ำในระดับกลำง และมีเพียงข้อเดียว  
ที่นักเรียนมีกำรตอบสนองเกณฑ์บ่งชี้ควำมก้ำวหน้ำในระดับต่ ำคือ นักเรียนรู้ จักกำรเสียสละเพื่อ 
ส่วนร่วม59 

สรร ธงยศ ได้ท ำกำรวิจัยเรื่อง กำรพัฒนำระบบกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนวิจัยโดย 
ประยุกต์แนวคิดแผนที่ผลลัพธ์: กรณีศึกษำคณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยนครพนม 
วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนำระบบกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนวิจัยโดยประยุกต์แนวคิดแผนที่ผลลัพธ์ และ 
มีวัตถุประสงค์เฉพำะคือ เพื่อศึกษำองค์ประกอบและพัฒนำระบบกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนวิจัยของ
คณำจำรย์โดยประยุกต์แนวคิดแผนที่ผลลัพธ์ ศึกษำผลกำรทดลองใช้ระบบกำรประเมินกำรปฏิบัติ  
งำนวิจัยของคณำจำรย์โดยประยุกต์แนวคิดแผนที่ผลลัพธ์ เปรียบเทียบพฤติกรรมกำรวิจัยของ
คณำจำรย์ก่อนและหลังกำรทดลองใช้ระบบประเมินกำรปฏิบัติงำนวิจัยโดยประยุกต์แนวคิดแผนที่  
ผลลัพธ์เปรียบเทียบควำมสำมำรถทำงกำรประเมินของคณำจำรย์ก่อนและหลังกำรทดลองใช้ระบบ
กำรประเมินกำรปฏิบัติงำนวิจัยโดยประยุกต์แนวคิดแผนที่ผลลัพธ์ และเพื่อประเมินและตรวจสอบ  
ประสิทธิผลระบบกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนวิจัยของคณำจำรย์โดยประยุกต์แนวคิดแผนที่ผลลัพธ์  
ผลกำรวิจัยพบว่ำ ระบบกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนวิจัยโดยประยุกต์แนวคิดแผนที่ผลลัพธ์มี 
องค์ประกอบคือ กำรวำงแผนด ำเนินงำน กำรติดตำมกำรด ำเนินงำน และแผนกำรประเมินผล ระบบ
กำรประเมินช่วยกระตุ้นให้ภำคีหุ้นส่วนที่เป็นคณบดีหรือรองคณบดีฝ่ำยแผนและวิจัย เจ้ำหน้ำที่วิจัย  
และหัวหน้ำโครงกำรวิจัยเกิดควำมตระหนักที่จะพัฒนำงำนวิจัยตำมบทบำทหน้ำที่ของตน เปิดโอกำส
ให้ผู้เกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมแสดงควำมคิดเห็นอย่ำงอิสระ มีควำมยืดหยุ่นสำมำรถปรับเปลี่ยนวิธีกำร  
ด ำเนินงำนเพื่อให้สอดคล้องกับบริบทของหน่วยงำนและมีควำมชัดเจนในกำรจัดเก็บข้อมูล ส่งเสริม  
ให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทำงกำรวิจัย และเป็นแนวทำงสร้ำงควำมสำมำรถทำงกำรประเมิน
แก่ผู้เกี่ยวข้อง นอกจำกนี้ระบบกำรประเมินยังมีควำมเป็นประโยชน์ ควำมเป็นไปได้ ควำมเหมำะสม
และควำมถูกต้อง60 

                                                            
59สุรำณีย์ ปำจำรย์, “กำรวิจัยและพัฒนำกระบวนกำรมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในกำรปลูกฝัง 

คุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียนประถมศึกษำปีที่ 1 : กำรประยุกต์ใช้กระบวนกำรแผนที่ผลลัพธ์”  
(วิทยำนิพนธ์ครุศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิจัยกำรศึกษำ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย, 2552). 

60สรร ธงยศ, “กำรพัฒนำระบบกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนวิจัยโดยประยุกต์แนวคิดแผน
ที่ผลลัพธ์: กรณีศึกษำคณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยนครพนม” (วิทยำนิพนธ์
ปริญญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำวิจัยและจิตวิทยำกำรศึกษำ คณะครุศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย, 
2553). 

http://cuir.car.chula.ac.th/browse?type=author&value=%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%8C+%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B9%8C
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มงคลชัย บุญแก้ว ได้ท ำกำรวิจัยเรื่อง รูปแบบแผนที่ผลลัพธ์กำรพัฒนำนักกีฬำ 
ว่ำยน้ ำสู่ควำมเป็นเลิศในสถำบันกำรศึกษำ กำรวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนำรูปแบบแผนที่ผลลัพธ์ 
กำรพัฒนำนักกีฬำว่ำยน้ ำสู่ควำมเป็นเลิศในสถำบันกำรศึกษำและก ำหนดเกณฑ์กำรประเมินแผนที่
ผลลัพธ์ ในกำรพัฒนำรูปแบบแผนที่ผลลัพธ์ โดยกำรจัดสัมมนำเชิงปฏิบัติกำร (Outcome Mapping  
Workshop) จำกกำรมีส่วนร่วมของสถำบันกำรศึกษำ และภำคีหุ้นส่วน ได้แก่ ภำคีหุ้นส่วนโดยตรง 
(Direct Partners) และภำคีหุ้นส่วนทำงยุทธศำสตร์ (Strategy Partners) มีจ ำนวน 24 คน และ 
กำรวิพำกษ์รูปแบบจ ำนวน 13 คน ในส่วนกำร ก ำหนดเกณฑ์กำรประเมินแผนที่ผลลัพธ์ ใช้วิธีกำร 
วิเครำะห์สรุปประเด็นจำกรูปแบบแผนที่ผลลัพธ์ที่พัฒนำขึ้น และตรวจสอบโดยผู้ เชี่ยวชำญ  
กำรวิเครำะห์ข้อมูลวิจัยครั้งนี้ใช้กำรวิเครำะห์เชิงเนื้อหำ ผลกำรวิจัยได้รูปแบบแผนที่ผลลัพธ์  
กำรพัฒนำนักกีฬำว่ำยน้ ำสู่ควำมเป็นเลิศในสถำบันกำรศึกษำ 3 ระดับ คือ ระดับประถมศึกษำ ระดับ
มัธยมศึกษำ และระดับอุดมศึกษำ ที่มี 3 ขั้นตอนใหญ่ และ12 ขั้นตอนย่อย โดยมีเนื้อหำสำระที่ต่ำงกัน 
ในขั้นตอนใหญ่ที่ 1 กำรสร้ำงเจตนำรมณ์ มี 7 ขั้นตอน ได้แก่ กำรก ำหนดวิสัยทัศน์ กำรก ำหนด 
พันธกิจ กำรก ำหนดภำคีหุ้นส่วนกำรก ำหนดผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ กำรก ำหนดเกณฑ์บ่งชี้ควำมก้ำวหน้ำ 
กำรก ำหนดยุทธศำสตร์ และกำรด ำเนินกำรของสถำบันกำรศึกษำ ส่วนที่มีเนื้อหำสำระที่เหมือนกัน 
ในขั้นตอนใหญ่ที่ 2 กำรติดตำมผลลัพธ์ มี 4 ขั้นตอน ได้แก่ กำรจัดล ำดับในกำรติดตำม แบบบันทึก
ติดตำมผลลัพธ์ แบบบันทึกติดตำมยุทธศำสตร์ และแบบบันทึกกำรด ำเนินงำนของสถำบันกำรศึกษำ 
และที่มีเนื้อหำสำระเหมือนกัน ขั้นตอนใหญ่ที่ 3 แผนกำรประเมินผล มี 1 ขั้นตอนย่อย ได้แก่  
กำรวำงแผนกำรประเมินผล ในส่วนกำรก ำหนดเกณฑ์กำรประเมินแผนที่ผลลัพธ์ มี 4 องค์ประกอบ  
26 ตัวชี้วัด และ 151 เกณฑ์ปฏิบัต6ิ1 

ณัฎฐำ ระก ำพล ได้ท ำวิจัยเรื่อง แผนที่ผลลัพธ์ของโครงกำรอันเนื่องมำจำก 
พระรำชด ำริด้ำนกำรศึกษำกำรวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อทรำบ 1) โครงกำรอันเนื่องมำจำก 
พระรำชด ำริด้ำนกำรศึกษำของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวและพระบรมวงศำนุวงศ์ของส ำนักงำน 
กปร. ตั้งแต่ พ.ศ.2525 - 2555 และ 2) แผนที่ผลลัพธ์ของโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำร ิ
ด้ำนกำรศึกษำ กำรวิจัยครั้งนี้เป็นกำรวิจัยเชิงคุณภำพ (qualitative research) ในลักษณะกำรวิจัย
เอกสำร กลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรวิจัยคือ โครงกำรพระรำชด ำริด้ำนกำรศึกษำของโรงเรียนต ำรวจ 
ตระเวนชำยแดนที่ขอรับกำรสนับสนุนงบประมำณจำกส ำนักงำน กปร. ในช่วงเวลำ ดังกล่ำว  
โดยประยุกต์ใช้แผนที่ผลลัพธ์ในกำรด ำ เนินกำร ทั้งนี้  ครูใหญ่ ครูผู้สอนและนักเรียน ซึ่งเป็น 

                                                            
61มงคลชัย บุญแก้ว, “รูปแบบแผนที่ผลลัพธ์กำรพัฒนำนักกีฬำว่ำยน้ ำสู่ควำมเป็นเลิศ 

ในสำบันกำรศึกษำ” (วิทยำนิพนธ์ปริญญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์กำรออกก ำลังกำยและ 
กำรกีฬำ คณะวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ มหำวิทยำลัยบุรพำ, 2555). 
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ภำคีหุ้นส่วน เป็นผู้ ให้ข้อมูลจ ำนวน 36 คน จำก 12 โรงเรียน ผลกำรวิจัยพบว่ำ  1) โครงกำร 
อันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริด้ำนกำรศึกษำของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวและพระบรมวงศำนุวงศ์ 
ของส ำนักงำน กปร. รวมทั้งหมด 334 โครงกำร/กิจกรรม โดยเป็นโครงกำรที่ขอรับกำรสนับสนุน 
งบประมำณจำกส ำนักงำน กปร. ตั้งแต่ พ.ศ.2525 - 2555 มีทั้งหมด 12 โครงกำร/กิจกรรม 2) โครงกำร 
อันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริด้ำนกำรศึกษำโดยประยุกต์แนวคิดแผนที่ผลลัพธ์ซึ่งมีองค์ประกอบ คือ  
กำรวำงแผนกำรด ำเนินงำน กำรติดตำมกำรด ำเนินงำน และแผนกำรประเมินผลโดย ภำคีหุ้นส่วน 
ที่เป็นครูใหญ่ ครูผู้สอน และนักเรียน มีควำมตระหนักที่จะพัฒนำหน้ำที่ของตนเองให้เกิดผลสัมฤทธิ์
ยิ่งขึ้น และเปิดโอกำสให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมแสดงควำมคิดเห็นอย่ำงอิสระ สำมำรถปรับเปลี่ยน 
วิธีกำรด ำเนินงำน เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทของหน่วยงำน ส่งเสริมให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
เพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยของ องค์กร นอกจำกนี้ แผนที่ผลลัพธ์ยังมีควำมเป็นประโยชน์ ควำมเป็นไปได้  
ควำมเหมำะสมกับกำรด ำเนินงำนสนองพระรำชด ำริด้ำนกำรศึกษำ62 

พรมภัทร์ อุดมนิธิภัคนนท์ ได้ท ำกำรวิจัยเรื่อง กำรพัฒนำคุณภำพมำตรฐำนโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหำนคร กำรวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อทรำบ 1) องค์ประกอบกำรพัฒนำคุณภำพ 
มำตรฐำนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหำนคร 2) ผลกำรเปรียบเทียบองค์ประกอบกำรพัฒนำคุณภำพ 
มำตรฐำนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหำนครที่มีขนำดแตกต่ำงกัน 3) ผลกำรยืนยันกำรเปรียบเทียบ 
องค์ประกอบกำรพัฒนำคุณภำพมำตรฐำนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหำนครที่มีขนำดแตกต่ ำงกัน 
ผลกำรวิจัยพบว่ำ 1) องค์ประกอบกำรพัฒนำคุณภำพมำตรฐำนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหำนคร 
ประกอบด้วย 9 องค์ประกอบ คือ ด้ำนกำรด ำเนินงำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ กำรพัฒนำครู 
กำรจัดกำรด้ำนงบประมำณ ศักยภำพของผู้บริหำร คุณภำพของผู้เรียน กำรมีส่วนร่วม กำรใช้ภำษำ 
ในกำรสื่อสำร กำรตอบสนองควำมต้องกำรของชุมชน ผู้ปกครอง แผนกำรด ำเนินงำน 2) ผลกำร 
เปรียบเทียบองค์ประกอบและกำรพัฒนำคุณภำพมำตรฐำนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหำนครที่มีขนำด
แตกต่ำงกันทั้ง 3 ขนำดไม่มีควำมแตกต่ำงกันทุกองค์ประกอบ 3) ผลกำรยืนยันกำรเปรียบเทียบ
องค์ประกอบกำรพัฒนำคุณภำพมำตรฐำนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหำนครที่มีขนำดแตกต่ ำงกัน  
ประกอบด้วย 9 องค์ประกอบ มีควำมเหมำะสม ควำมเป็นไปได้ ควำมถูกต้อง และใช้ประโยชนได้จริง 
สอดคลองกับทฤษฎีและกรอบแนวคิดกำรวิจัย63 

                                                            
62ณัฎฐำ ระก ำพล, “แผนที่ผลลัพธ์ของโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริด้ำนกำรศึกษำ”  

(วิทยำนิพนธ์ปริญญำดุษฎีบัณฑิต สำขำกำรบริหำรกำรศึกษำ บัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยศิลปำกร,  
2557). 

63พรมภัทร์ อุดมนิธิภัคนนท,์ “กำรพัฒนำคุณภำพมำตรฐำนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหำนคร”  
(วิทยำนิพนธ์ปริญญำดุษฎีบัณฑิต สำขำกำรบริหำรกำรศึกษำ บัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยศิลปำกร, 
2557). 
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วิภำดำ มณีน้อย และคณะ ได้ท ำกำรวิจัยเรื่อง กำรประยุกต์ใช้แผนที่ผลลัพธ์ในกำร 
ประเมินผลกำรด ำเนินงำนของเครือข่ำยสร้ำงเสริมสุขภำพ  และครอบครัวต ำบลโคกม่วง อ ำเภอ 
เขำชัยสน จังหวัดพัทลุง กำรวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษำแนวทำงกำรประยุกต์แผนที่ผลลัพธ์ 
ในกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนของเครือข่ำยสร้ำงเสริมสุขภำพ ผลกำรวิจัยพบว่ำ  กำรประยุกต์ใช้
แผนที่ผลลัพธ์มีประโยชน์ คือ 1) สำมำรถใช้ในกระบวนกำรวำงแผน กำรด ำเนินกำรและกำรติดตำม 
ประเมินผล 2) ท ำให้เกิดกระบวนกำรเรียนรู้ระหว่ำงภำคี หุ้นส่วน และน ำไปสู่กำรพัฒนำในทุกขั้นตอน
ของแผนที่ผลลัพธ์ 3) กำรประยุกต์ใช้เหมำะสมกับกำรวำงแผน และกำรค้นหำศักยภำพของภำคี 
หุ้นส่วน ส ำหรับปัญหำอุปสรรคในกำรน ำ ไปใช้  คือ 1) ควำมจ ำเพำะของศัพท์เฉพำะทำงท ำให้ 
กลุ่มผู้ใช้ขำดควำมเข้ำใจและใช้เวลำนำนในแต่ละขั้นตอน 2) กำรประยุกต์ใช้จะได้ผลน้อยลงหำก
เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบมีกำรโยกย้ำยเพรำะกำรด ำเนินงำนจะขำดควำมต่อเนื่อง 3) ควรประเมินควำม
พร้อมในกำรมีส่วนร่วมของภำคีหุ้นส่วนก่อนน ำแผนที่ผลลัพธ์ไปใช้ 4) กำรด ำเนินกำรในแต่ละขั้นตอน  
ควรใช้ผู้มีประสบกำรณ์ตรงเป็นผู้น ำประเด็น และสื่อสำรให้ผู้ร่วมเวทีเข้ำใจได้ง่ำย และ 5) แบบบันทึก
มีจ ำนวนมำกไม่เหมำะกับกลุ่มภำคีหุ้นส่วนที่ เป็นคนในชุมชนซึ่งไม่มีควำมถนัดในกำรบันทึก ดังใน 
กำรศึกษำนี้หำกจะน ำ ไปใช้ควรมีกำรเตรียมเจ้ำหน้ำที่ช่วยบันทึกหรือปรับแบบบันทึกให้สั้นและ 
เข้ำใจง่ำย กำรศึกษำนี้แสดงให้เห็นว่ำ หำกเครือข่ำยฯ น ำแผนที่ผลลัพธ์ไปประยุกต์ใช้วำงแผน 
ด ำเนินงำนมีควำมเหมำะสมในภำพรวม กลุ่มที่สำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ในกำรวำงแผนเชิงนโยบำย  
และกำรประเมินผลคือ ภำคีหลักและภำคียุทธศำสตร์ประโยชน์ที่เกิดขึ้น คือสำมำรถน ำมำใช้เป็น 
กรณีศึกษำให้กับท้องถิ่นอื่น ๆ ได้แต่ควรพิจำรณำถึงระดับควำมรู้ของเครือข่ำยฯ และขอบเขต 
ให้มีควำมสอดคล้องกับสภำพและบริบทของพืน้ที่64 

อุไรรัตน์ หน้ำใหญ่ ได้ท ำกำรวิจัยเรื่อง กำรพัฒนำรูปแบบกิจกรรมสร้ำงเสริมสุขภำวะ
ทำงปัญญำส ำหรับเด็กและเยำวชนในสถำนพินิจและคุ้มครองเด็กและเยำวชนจังหวัดปัตตำนี   
ผลกำรวิจัยพบว่ำ กระบวนกำรสร้ำงเสริมสุขภำวะทำงปัญญำส ำหรับเด็กและเยำวชนในสถำนพินิจและ 
คุ้มครองเด็กและเยำวชน ประกอบด้วย 1) กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรก ำหนดเป้ำหมำยเชิงผลลัพธ์  
2) ก ำหนดกิจกรรมสร้ำงเสริมสุขภำวะทำงปัญญำเป็นชุดกิจกรรมเพื่อบรรลุเป้ำหมำยเชิงผลลัพธ์  
3) ออกแบบกิจกรรมสร้ำงเสริมสุขภำวะทำงปัญญำด้วยเครื่องมือแผนที่ผลลัพธ์ (Outcome mapping)  
4) จัดกิจกรรมด้วยกระบวนกำรพัฒนำงำนต่อเนื่อง (PDCA cycle) แนวทำงในกำรสร้ำงเสริมสุขภำวะ

                                                            
64วิภำดำ มณีน้อย, “กำรประยุกต์ใช้แผนที่ผลลัพธ์ในกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนของ

เครือข่ำยสร้ำงเสริมสุขภำพและครอบครัวต ำบลโคกม่วง อ ำเภอเขำชัยสน จังหวัดพัทลุงนคร )” 
(วิทยำนิพนธ์ปริญญำ วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต (กำรจัดกำรระบบสุขภำพ) สถำบันกำรจัดกำรระบบ
สุขภำพ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร,์ 2558). 
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ทำงปัญญำส ำหรับเด็กและเยำวชนในสถำนพินิจมี 2 แนวทำง คือแนวทำงสนับสนุนกระบวนกำรแก้ไข  
บ ำบัดฟ้ืนฟูและแนวทำงป้องกันกำรใช้ควำมรุนแรง65 

5.2 งานวิจัยต่างประเทศ 
Flavia ท ำกำรวิจัยเรื่อง ผลข้ำงเคียงในกำรบูรณำกำรกำรจัดกำรควำมรู้บนฐำนของ 

กำรปฏิบัติงำนและผลกระทบในองค์กร กรณีศึกษำธนำคำรโลก กำรวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษำ
ผลกระทบของโครงกำรจัดกำรควำมรู้ในกำรปฏิบัติงำนขององค์กรโดยใช้วิธีกำรบันทึกข้อมูล  
กำรสัมภำษณ์และใช้แผนที่ผลลัพธ์ มีกำรวิเครำะห์ข้อมูลทั้งเชิงคุณภำพและเชิงปริมำณผลกำรวิจัย  
พบว่ำ ผลที่ได้มีควำมไม่สอดคล้องกับโปรแกรมกำรจัดกำรควำมรู้ที่มีกำรบูรณำกำรทั้งกระบวนกำร 
และผลผลิตเข้ำด้วยกัน และเกิดช่องว่ำงระหว่ำงโปรแกรมกำรจัดกำรควำมรู้กับโปรแกรมอื่น ๆ ถึงแม้ 
กำรจัดกำรควำมรู้จะเป็นปัจจัยส ำคัญในองค์กรแต่ยังมีควำมแตกต่ำงระหว่ำงเป้ำหมำยและกำรแปล
ผลควำมรู้ของผลผลิต และกำรบริกำรเพ่ือกำรน ำไปใช้66 

Lewis ท ำกำรวิจัยเรื่อง กำรใช้แผนที่ผลลัพธ์ในบริบทด้ำนกำรศึกษำ ซึ่งมีจุดประสงค์ 
เพื่อวัดกระบวนกำรที่เกิดกำรเปลี่ยนแปลงมันเปลี่ยนไปจำกผลิตภัณฑ์ของโปรแกรมเพื่อมุ่งเน้นไปที่
กำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมควำมสัมพันธ์กำรกระท ำหรือกิจกรรมของคนที่เกี่ยวข้องในโปรแกรม 
กำรรักษำ วิธีกำรที่มุ่งเน้นกระบวนกำรนี้ส่วนใหญ่มักใช้ในกำรออกแบบและประเมินผลโครงกำร
พัฒนำชุมชนใช้ตัวบ่งชี้ควำมก้ำวหน้ำที่ส ำเร็จกำรศึกษำเพื่อก ำหนดว่ำกำรแทรกแซงนั้นบรรลุผลตำมที่ 
ต้องกำรหรือไม่ บทควำมทำงทฤษฎีนี้ส ำรวจกำรใช้แผนที่ผลลัพธ์เป็นทำงเลือกหรือวิธีกำรสนับสนุน
ของกำรออกแบบกำรวิจัยและกำรประเมินผลในกำรสอนและกำรเรียนรู้บริบทกำรท ำแผนที่ผลลัพธ์  
สำมำรถให้เครื่องมือในกำรคิดแบบองค์รวมและเชิงกลยุทธ์เกี่ยวกับกระบวนกำรและคู่ค้ำที่ต้องกำร  
เพื่อให้บรรลุผลส ำเร็จ บทควำมน้ีกล่ำวถึงควำมเกี่ยวข้องของวิธีกำรนี้และเปรียบเทียบและเปรียบเทียบ 
กับกำรท ำงำนกำรใช้งำนและกำรวัดผลที่ใช้ในวิธีกำรประเมินกำรศึกษำในปัจจุบนั67 

                                                            
65อุไรรัตน์ หน้ำใหญ่, “กำรพัฒนำรูปแบบกิจกรรมสร้ำงเสริมสุขภำวะทำงปัญญำส ำหรับ

เด็กและเยำวชนในสถำนพินิจและคุ้มครองเด็กและเยำวชนจังหวัดปัตตำนี” (ปริญญำศิลปะศำสตร 
มหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรบริหำรกำรพัฒนำสังคม มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์, 2559). 

66F. A. Flavia, The effect of an integrated knowledge management 
architecture on organizational performance and impact: The case of the world 
bank, Accessed June 26, 2003, Available from http://proquest.umi.com. 

67A. Lewis, “ The Use of Outcome Mapping in the Educational Context” 
International Journal of Progressive Education 10, 2: 89–102. 

http://proquest.umi.com/
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Yang ท ำกำรวิจัยเรื่อง โครงกำรประเมินผลกำรพัฒนำ: กำรส ำรวจรูปแบบกำรสังเครำะห์ 
โดยกรอบเหตุผลสัมพันธ์และแผนที่ผลลัพธ์ ซึ่งสรุปได้ว่ำ กำรพัฒนำที่ขับเคลื่อนด้วยผลลัพธ์ 
กำรประเมินที่ถูกต้องและชุดเครื่องมือกำรประเมินที่สอดคล้องกันจ ำเป็นต้องมีเพื่อตรวจสอบว่ำ  
กำรแทรกแซงกำรพัฒนำได้บรรลุวัตถุประสงค์และผลลัพธ์ตำมเป้ำหมำยที่ตั้งไว้หรือไม่และเพื่อสร้ำง
บทเรียนส ำหรับกำรพัฒนำและเรียนรู้เพิ่มเติม จำกกำรวิจัยแสดงให้เห็นว่ำจ ำเป็นต้องมีวิธีกำรประเมิน 
ที่เป็นนวัตกรรมและเหมำะสมเพื่อจัดกำรกับควำมท้ำทำยที่ส ำคัญในกำรประเมินเช่นควำมตึงเครียด
ระหว่ำงกำรเรียนรู้และวัตถุประสงค์ในกำรรับผิดชอบควำมต้องกำรในกำรคลำยกลไกที่เชื่อมโยง  
ผลลัพธ์หรือเป้ำหมำยตำมแนวกรอบเหตุผลสัมพันธ์ไม่ว่ำจะเป็นประเภทโครงกำรแบบใดมักเป็น
ข้อก ำหนดมำตรฐำนของหน่วยงำนผู้บริจำครำยใหญ่อย่ำงเป็นทำงกำรในโครงกำรที่พวกเขำให้ทุน  
เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของระบบรำชกำร อย่ำงไรก็ตำมมันก็มักจะถือว่ำไม่เพียงพอในกำรจัดกำร
กับควำมท้ำทำยที่ส ำคัญในกำรประเมินผลกำรพัฒนำ กำรสังเครำะห์กรอบเหตุผลสัมพันธ์และแผนที่ 
ผลลัพธ์เป็นหนึ่งในตัวเลือกซึ่งกำรน ำแบบจ ำลองมำใช้ในโครงกำร พบว่ำ เป็นเครื่องมือกำรประเมิน
ตำมทฤษฎีพร้อมกับทฤษฎีกำรเปลี่ยนแปลงแบบสองฝั่ง แบบจ ำลองนี้ช่วยปรับกำรเรียนรู้และ  
ควำมรับผิดชอบให้สอดคล้องและเพิ่มพลังในกำรอธิบำยและมุมมองของนักแสดงที่ชัดเจน นอกจำกน้ี 
ยังช่วยสร้ำงสำเหตุและเปิดใช้งำนกำรอ้ำงสิทธิ์ที่มำในระดับผลลัพธ์ที่หลำกหลำยด้วยองค์ประกอบ  
ที่แตกต่ำงกัน รูปแบบมีข้อจ ำกัดบำงประกำร แต่ผลลัพธ์มีข้อแนะน ำว่ำสำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์  
ได้อย่ำงเป็นประโยชน์ ตัวเลือกของแอปพลิเคชั่นขึ้นอยู่กับบริบทกำรประเมินผลโครงกำรและ 
วัตถุประสงค์ในบำงกรณ6ี8 

จำกแนวคิดของแผนที่ผลลัพธ์ที่กล่ำวมำทั้งหมดจะเห็นได้ว่ำ แผนที่ผลลัพธ์เป็นทั้ง 
เครื่องมือในกำรประเมินผลกำรท ำงำนและใช้เป็นเครื่องมือในกำรจัดกำรควำมรู้ ส ำหรับแนวคิดของ
แผนที่ผลลัพธ์ที่ใช้ในกำรประเมินผลแผนงำนหรือโครงกำรนั้น มีจุดเด่นในกำรให้ควำมสนใจในกำร  
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้ที่เกี่ยวข้องหรือกำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมควำมสัมพันธ์ กิจกรรมหรือ
กำรกระท ำของคน กลุ่มคน หรือองค์กรและค ำนึงถึงปัจจัยแทรกซ้อนอื่น  ๆ ที่อำจมีผลต่อแผนงำน 
หรือโครงกำร แผนที่ผลลัพธ์เป็นวิธีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนที่ช่วยบูรณำกำร ต่อกำรจัดองค์กร 
แห่งกำรเรียนรู้ โดยผ่ำนข้อมูลสะท้อนกลับจำกผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นและข้อมูลจำกกำรประเมินผล  
ในรำยละเอียดต่ำง ๆ ขององค์กร 

                                                            
68T. Yang, Evaluating development projects: exploring a synthesis model 

of the logical framework approach and outcome mapping, Available from 
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=edsble&AN=edsble.759589&s
ite=eds-live. 
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บทที่ 3 

การด าเนินการวิจัย 
 

กำรวิจัยครั้งนี้เป็นกำรวิจัยเชิงคุณภำพ (qualitative research) ในลักษณะกำรวิจัยเอกสำร  
(document research) โดยใช้รูปแบบกำรน ำเสนอแบบพรรณนำ (descriptive) เก็บรวบรวมข้อมูล
จำกกำรศึกษำเอกสำรแบบสอบถำม (questionnaires) แบบสัมภำษณ์ (interview from) สอบถำม 
ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 จำกโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหำนครปีกำรศึกษำ 2559 และ
สัมภำษณ์ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหำนครที่มีนักเรียนระดับมัธยมศึกษำปีที่ 6  
จ ำนวน 9 คน ลักษณะกำรสัมภำษณ์เป็นแบบเจำะลึก ( intensive interview) โดยสัมภำษณ์ด้วย
ตนเองเป็นรำยบุคคล ซึ่งกำรวิจัยครั้งนี้ได้แก่ กำรศึกษำแผนที่ผลลัพธ์ของนักเรียนที่ส ำเร็จกำรศึกษำ 
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 จำกโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหำนคร ปีกำรศึกษำ 2559 จ ำนวน 805 คน  
โดยประยุกต์ใช้แผนที่ผลลัพธ์ในกำรด ำเนินกำรโดยจำกตัวอย่ำงผู้จบกำรศึกษำที่ให้ข้อมูล โดยมี
วัตถุประสงค์ 1) เพื่อทรำบข้อมูลและแนวปฏิบัติในแต่ละขั้นตอนย่อยของแผนที่ผลลัพธ์ของนักเรียน  
ที่ส ำเร็จกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 จำกโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหำนคร 2) เพื่อทรำบแผนที่  
ผลลัพธ์ของนักเรียนที่ส ำเร็จกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 จำกโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหำนคร 
ใน 3 ขั้นตอน คือ กำรออกแบบเจตนำรมณ์ กำรติดตำมผลลัพธ์แผนที่ยุทธศำสตร์และกำรด ำเนินงำน 
ขององค์กร และกำรวำงแผนกำรประเมินผล โดยใช้ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่  6  
จำกโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหำนครเป็นหน่วยวิเครำะห์ (unit of analysis) ผู้วิจัยด ำเนินกำรวิจัย 
แบ่งเป็น 3 ขั้น คือ ขั้นที่ 1 กำรจัดเตรียมโครงกำรวิจัย ขั้นที่ 2 กำรด ำเนินกำรวิจัย และขั้นที่ 3  
กำรรำยงำนผล มีรำยละเอียดดังต่อไปน้ี 
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ขั้นตอนการด าเนนิการวิจัย 
 
ชั้นที่ 1 การเตรียมโครงการวิจัย 

เป็นขั้นตอนกำรเตรียมโครงกำรวิจัยตำมระเบียบวิธีวิจัย ในลักษณะวิจัยเอกสำร  
(document research) เพื่อศึกษำแผนพัฒนำคุภำพกำรศึกษำของกรุงเทพมหำนคร นโยบำยด้ำน
กำรศึกษำของกรุงเทพมหำนคร สำรสนเทศ SAR และศึกษำวิเครำะห์ สังเครำะห์ แนวคิดทฤษฎี  
เอกสำรวรรณกรรม วำรสำร ข้อมูลสำรสนเทศ สถิติ งำนวิจัยทฤษฎีที่เกี่ยวข้องทั้งภำยในประเทศและ
ต่ำงประเทศและเว็บไซต์ต่ำง ๆ เกี่ยวกับแผนที่ผลลัพธ์ (outcome mapping) ของนักเรียนที่ส ำเร็จ 
กำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 ของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหำนคร โดยใช้แนวคิด“แผนที่ผลลัพธ์”
ของ ซำรำล เอล, เฟรด คำร์เดน และเทอรี่ สมุไทโล ซึ่งเป็นเครื่องมือที่พัฒนำโดยศูนย์วิจัยเพื่อ 
กำรพัฒนำระหว่ำงชำติแห่งคำนำดำ (IDRC) ท ำให้ทรำบผลลัพธ์ของกระบวนกำรด ำเนินงำนในส่วนที่ 
เกี่ยวช้องกับคน (people) กลุ่ม(groups) และองค์กร (organizations) ใน 3 ด้ำน ได้แก่ ด้ำนกำร 
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ในส่วนของพฤติกรรม ควำมสัมพันธ์ กิจกรรม และกำรปฏิบัติ ด้ำนภำคี  
หุ้นส่วน ในส่วนของกำรปฏิสัมพันธ์โดยตรงและกำรเช้ำไปมีส่วนร่วม และด้ำนผลลัพธ์สุดท้ำย  
ที่ต้องกำรซึ่งเป็นผลลัพธ์ที่เกิดประโยชน์ที่แท้จริง 
 
ขั้นที่ 2 การด าเนนิการวิจัย 

1. ศึกษำวิเครำะห์แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับแผนที่ผลลัพธ์ของผู้ส ำเร็จ 
กำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 จำกโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหำนคร จำกเอกสำร ข้อมูล สถิติ งำนวิจัย
วำรสำร บทควำมวิชำกำร และเว็บไซต์ทั้งภำยในประเทศและต่ำงประเทศ 

2. จัดท ำกระบวนกำรแผนที่ผลลพัธม์ ี3 ขั้นตอน 12 ขั้นตอนย่อย ดังนี ้
 
ขั้นตอนที่ 1 การออกแบบเจตนารมณ์/การก าหนดกรอบการพัฒนา/การวางแผน 

การด าเนินงาน (Intention design) 
1. วิสัยทัศน์(vision) : ผลลัพธ์ที่เกิดจำกกำรด ำเนินกำรที่ต้องกำรเห็นในเซิงกำรเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรม 
2. พันธกิจ (mission) : โครงกำรที่สนับสนุนวิสัยทัศน์หรืองำนโครงกำรหลักของหน่วยงำน 

ที่สนับสนุนเพื่อให้บรรลุผลสัมฤทธิต์่อวิสัยทัศน์ 
3. ภำคีหุ้นส่วน (boundary partners) : ผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจำกโครงกำรเพื่อให้ 

เกิดกำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 
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4. ผลลัพธ์ที่พึ งประสงค์  (outcome challenge) : กลุ่ ม เป้ ำหมำยที่ มีพฤติกรรม 
ควำมสัมพันธ์ กิจกรรม กำรกระท ำที่เปลี่ยนไปเมื่อมีโครงกำรลงไปสู่แล้วท ำให้เกิดผลลัพธ์ที่พึงประสงค์
อำจยังไม่เกิดขึ้นในปัจจุบัน แต่มีแนวโน้มที่ท ำได้จริง 

5. เกณฑ์บ่งชี้ควำมก้ำวหน้ำ (progress markers) : กำรก ำหนดตัวขี้วัดควำมก้ำวหน้ำ 
ทีละขั้น ขั้นที่1 สิ่งที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น (expect to see) หรือคำดหวังจะได้เห็น ขั้นที่2 สิ่งที่ต้องกำรให้
เกิดขึ้น (Like to see) หรืออยำกเห็น และ ขั้น'ที่ 3 สิ่งที่เห็นว่ำถ้ำเกิดขึ้นได้ก็ดี (Love to see) หรือ
มุ่งหวังจะได้เห็น ซึ่งกำรก ำหนดตัวชี้วัด เซ่นน้ีจะช่วยให้สำมำรถเก็บข้อมูลเพื่อติดตำมควำมส ำเร็จ 
ของกำรด ำเนินโครงกำร 

6. แผนที่ยุทธศำสตร์  (strategy map) : วัตถุประสงค์ของแผนที่ยุทธศำสตร์  คือ  
กำรก ำหนดยุทธศำสตร์ที่โครงกำรจะใช้เพื่อน ำไปสู่ควำมส ำเร็จชองผลลัพธ์โดยมียุทธศำสตร์ที่มุ่ง
ประสงค์ 2 ระดับ ได้แก่ ระดับบุคคลและระดับสิ่งแวดล้อม แต่ละระดับประกอบด้วย 3 กลุ่ม คือ 

6.1 ยุทธศำสตร์ที่เป็นเหตุโดยตรงให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลง (causal) 
6.2 ยุทธศำสตร์ที่ชักจูงให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลง (persuasive) 
6.3 ยุทธศำสตร์ที่ส่งเสริมให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลง (supportive) 

7. กำรด ำเนินงำนระดับองค์กร (organization practices) : กำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำน 
โดยผู้รับผิดชอบโครงกำรต้องก ำหนดรูปแบบวิธีกำรปฏิบัติงำนที่มีประสิทธิภำพ ให้สำมำรถน ำไปสู่  
กำรเปลี่ยนแปลง พัฒนำ อันประกอบด้วยวิธีกำรส ำคัญ 8 ประกำรได้แก่ ค้นหำ ส ำรวจควำมคิดเห็น  
โอกำสและทรัพยำกรใหม่ ฟังเสียงสะท้อนจำกผู้ให้ข้อมูลส ำคัญ (key informants) หำกำรสนับสนุน
จำกผู้มีอ ำนำจสูงสุด ทบทวนระบบ ผลลัพธ์และกำรด ำเนินงำบอยู่เสมอ ตรวจสอบกิจกรรมต่ำง  ๆ  
ที่ท ำอยู่เพื่อเพิ่มคุณค่ำ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ได้กับโลกภำยนอก ทดลองสิ่งใหม่อยู่เป็นประจ ำ มีเวลำ
ให้กับกำรสะท้อนควำมเห็นในกำรท ำงำนของโรงเรียน 

ขั้นตอนที่ 2 การติดตามผลลัพธ์ แผนที่ยุทธศาสตร์และการด าเนินงานขององค์กร 
(Outcome & Performance Monitoring) 

8. แบบแสดงรำยกำรติดตำม (monitoring priorities) แผนกำรติดตำม: กระบวนกำร 
ในกำรติดตำมผลลัพธ์ที่จัดเป็นขั้นตอนในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลหลังจำกโครงกำรเริ่มต้นด ำเนินกำร  
แล้วข้อมูลที่จะได้รับจะเป็นประโยชน์ส ำหรับกำรประเมิน ปรับปรุงแก้ไข หรือพัฒนำโครงกำร  
ให้น ำไปสู่เป้ำหมำยที่พงึประสงค์ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ อันประกอบด้วยแบบติดตำม 3 แบบ 

8.1 แบบบันทึกผลลัพธ์ - ติดตำมควำมส ำเร็จของภำคี 
8.2 แบบบันทึกยุทธศำสตร์ - ติดตำมยุทธวิธีของ 
8.3 แบบบันทึกกำรด ำเนินงำน - ติดตำมกำรด ำเนินงำบโครงกำร 
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9. แบบบันทึกผลลัพธ์เพื่อติดตำมควำมก้ำวหน้ำ (outcome journal) เป็นกำรติดตำม 
กำรจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมกำรเปลี่ยนแปลงของกลุ่มเป้ำหมำยตำมที่ก ำหนดไว้ในตัวชี้วัด
ควำมก้ำวหน้ำ 

10. แบบบันทึกยุทธศำสตร์ (strategy journal) เป็นกำรเก็บรวบรวมข้อมูลกำรใช้ 
ยุทธศำสตร์ที่มุ่งให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของกลุ่มเป้ำหมำยที่มีประสิทธิภำพที่สุด  
มียุทธศำสตร์ใดที่ควรปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือควรน ำยุทธศำสตร์อื่นมำใช้เพียงใด 

11. แบบบันทึกกำรด ำเนินงำนโครงกำร (Performance journal): เป็นกำรติดตำมวิธีกำร 
ปฏิบัติงำบภำยในโครงกำรว่ำมีส่วนเอื้อให้เกิดกำรท ำงำบได้อย่ำงมีประสิทธิภำพมำกน้อยเพียงใดและ 
หำทำงปรับปรุงวิธีกำรด ำเนินงำนดังกล่ำว 

ขั้นตอนที่ 3 การวางแผนการประเมินผล (Evaluation Planning) 
12. แผนกำรประเมิน (evaluation plan) : สรุปหรือบรรยำยสั้น ๆ เกี่ยวกับองค์ประกอบ

ส ำคัญของกำรประเมินผู้ส ำเร็จกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 จำกโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหำนคร 
โดยใช้วิธีกำรประเมินผล ช่วงเวลำ ผู้ได้รับผลประโยชน์ โดยผลกำรประเมินอำจน ำมำวำงแผนกำรจัด
กำรศึกษำในระดับมัธยมศึกษำตอนปลำยของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหำนคร สรุปเป็นตำรำง ดังตำรำงที่ 15 
 
ตำรำงที่ 15 ขั้นตอนกำรด ำเนินกำรวิจัยของแผนที่ผลลัพธ์ของผู้นักเรียนที่ส ำเร็จกำรศึกษำ 

ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 จำกโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหำนคร 
องค์ประกอบ

หลัก 
องค์ประกอบย่อย เครื่องมือ การวิเคราะห์

ข้อมูล 
ผลจากการด าเนนิงาน 

1. กำรออกแบบ
เจตนำรมณ์/ 
กำรก ำหนด 
กรอบ 
กำรพัฒนำ/ 
กำรวำงแผน 
กำรด ำเนินงำน 
(Intention 
design) 

1. กำรสร้ำง
วิสัยทัศน์ (vision) 

- แบบ
สัมภำษณ ์

- กำรวิเครำะห์
และสังเครำะห์
เนื้อหำ 

ผลลัพธ์ที่เกิดจำกกำร
ด ำเนินกำรที่ต้องกำรเห็นใน
เชิงกำรเปลี่ยนแปลง 
พฤติกรรม 

2. กำรสร้ำง 
พันธกิจ(mission) 

- แบบ
สัมภำษณ ์

- กำรวิเครำะห์
และสังเครำะห์
เนื้อหำ 

กิจกรรม/โครงกำรที่
สนับสนุนวิสัยทัศน์หรืองำน
โครงกำรหลักของโรงเรียนที่
สนับสนุนเพื่อให้บรรลุ
ผลสมัฤทธิ์ต่อวิสัยทัศน ์
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ตำรำงที่ 15 ขั้นตอนกำรด ำเนินกำรวิจัยของแผนที่ผลลัพธ์ของผู้นักเรียนที่ส ำเร็จกำรศึกษำ 
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 จำกโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหำนคร (ต่อ) 

องค์ประกอบ
หลัก 

องค์ประกอบย่อย เครื่องมือ การวิเคราะห์
ข้อมูล 

ผลจากการด าเนนิงาน 

1. กำรออกแบบ
เจตนำรมณ์/ 
กำรก ำหนด 
กรอบ 
กำรพัฒนำ/ 
กำรวำงแผน 
กำรด ำเนินงำน 
(Intention 
design) 

3. กำรก ำหนดภำคี
หุ้นส่วน 
(boundary 
partners) 

- แบบ
สัมภำษณ ์
 

- กำรวิเครำะห์
และสังเครำะห์
เนื้อหำ 

สภำพกำรปฏิบัติงำนของ
โรงเรียนระดับมัธยมศึกษำ
ของโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหำนคร 

4. กำรก ำหนด
ผลลัพธ์ที่พึง
ประสงค ์
(outcome 
challenge) 

- แบบ
สัมภำษณ ์
- แบบ 
สอบถำม 

- กำรวิเครำะห์
และสังเครำะห์
เนื้อหำ 

ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของ
ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ
และนักเรียน 

5. กำรสร้ำงตัวบ่งช้ี
ควำมก้ำวหน้ำ 
(progress 
markers) 

- แบบ
สัมภำษณ ์

- กำรวิเครำะห์
และสังเครำะห์
เนื้อหำ 

ตัวบ่งช้ีควำมก้ำวหน้ำของ
นักเรียนทีส่ ำเร็จกำรศึกษำ
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6  
จำกโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหำนคร ใน 3 
ระดับ คือสิ่งที่คำดว่ำจะ
เกิดขึ้น (expect to see) 
สิ่งที่ต้องกำรให้เกิดขึ้น (like 
to see) และสิง่ที่เห็นว่ำถ้ำ
เกิดขึ้นได้ก็ดี (love to see) 

6. กำรก ำหนดแผน
ที่ยุทธศำสตร์ 
(strategy map) 

- แบบ
สัมภำษณ ์

- กำรวิเครำะห์
และสังเครำะห์
เนื้อหำ 

- ยุทธศำสตร์ที่มุ่งประสงค์ 2 
ระดับได้แก่ ระดับบุคคล
และระดับสิ่งแวดล้อมและ
ในแต่ละระดับ แบ่งออกเป็น 
3 กลุม่ คือ 
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ตำรำงที่ 15 ขั้นตอนกำรด ำเนินกำรวิจัยของแผนที่ผลลัพธ์ของผู้นักเรียนที่ส ำเร็จกำรศึกษำ 
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 จำกโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหำนคร (ต่อ) 

องค์ประกอบ
หลัก 

องค์ประกอบย่อย เครื่องมือ การวิเคราะห์
ข้อมูล 

ผลจากการด าเนนิงาน 

1. กำรออกแบบ
เจตนำรมณ์/
กำรก ำหนด
กรอบกำร
พัฒนำ/กำร
วำงแผนกำร
ด ำเนินงำน
(Intention 
design) 

   1. ยุทธศำสตร์ที่เป็นเหตุ
โดยตรงให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลง 
(causal) 
2. ยุทธศำสตร์ที่ชักจูงให้เกิด
กำรเปลี่ยนแปลง 
(persuasive)  
3. ยุทธศำสตร์ที่หนุนเสริมให้
เกิดกำรเปลี่ยนแปลง
(supportive) 

7. กำรด ำเนิน 
งำนระดับองค์กร 
(organization 
practices) 

- แบบ 
สอบถำม 

- กำรวิเครำะห์
และสังเครำะห์
เนื้อหำ 

รูปแบบวิธีกำรปฏิบัติงำนที่มี
ประสิทธิภำพ ให้สำมำรถ
น ำไปสู่กำรเปลี่ยนแปลง
พัฒนำ อันประกอบด้วย
วิธีกำรที่ส ำคัญ 8 ประกำร คอื 
ค้นหำ ส ำรวจควำมคิดเห็น 
โอกำส และทรพัยำกรใหม่ ๆ 
ฟังเสียงสะท้อนจำกผู้ให้ข้อมลู
หรือผู้รำยงำนที่เป็นบุคคล
ส ำคัญสูงสุด ต้องทบทวน
ระบบ ผลลัพธแ์ละกำร
ด ำเนินงำนอยู่เสมอตรวจ สอบ
กิจกรรมต่ำง ๆ ที่ท ำอยู่เพ่ือ
เพิ่มคุณค่ำของสิ่งเหล่ำนั้น 
แลกเปลี่ยนควำมรู้ที่ได้กับโลก
ภำยนอก ทดลองสิ่งใหม่ ๆ 
อยู่เป็นประจ ำ มีเวลำให้กับ
กำรสะท้อนควำมเห็น 



 135 

 

ตำรำงที่ 15 ขั้นตอนกำรด ำเนินกำรวิจัยของแผนที่ผลลัพธ์ของผู้นักเรียนที่ส ำเร็จกำรศึกษำ 
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 จำกโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหำนคร (ต่อ) 

องค์ประกอบ
หลัก 

องค์ประกอบย่อย เครื่องมือ การวิเคราะห์
ข้อมูล 

ผลจากการด าเนนิงาน 

    ในกำรท ำงำนของโรงเรียน 
(key informants) หำกำร
สนับสนุนจำกผู้มีอ ำนำจ 

2. กำรติดตำม
กำรด ำเนินงำน 
(Outcome & 
Performance 
Monitoring) 

8. ล ำดับขั้นตอนใน
กำรติดตำม
ด ำเนินงำน 
(monitoring 
priorities) 
9. แบบบันทึก
ผลลัพธ ์
10. กำรบันทึก
ยุทธศำสตร์ 
11. แบบบันทกึ
กำรด ำเนินงำน 

- แบบ
สัมภำษณ ์
- แบบ 
สอบถำม 

- กำรวิเครำะห์ 
และสังเครำะห์
เนื้อหำ 

ได้แผนกำรติดตำม
กระบวนกำรในกำรติดตำม
ผลลพัธ์ที่จัดเปน็ขั้นตอนใน
กำรเก็บรวบรวมข้อมูล
หลังจำกริ่มต้นด ำเนินกำร
แล้ว ข้อมูลที่จะได้รับจะเป็น
ประโยชน์ส ำหรับกำร
ประเมินปรับปรุงแก้ไข หรือ
พัฒนำนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษำปีที่ 6 ให้น ำไปสู่
เป้ำหมำยที่พึงประสงค์ได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

3. แผนกำร
ประเมินผล 
(Evaluation 
Planning) 

12. กำรประเมนิ 
ผลกำรปฏิบัติงำน 
(evaluation 
planning) ด้ำน
กำรจัดกำรเรียน
กำรสอนในระดับ
มัธยมศึกษำและ
กำรรำยงำนผล
ประจ ำปี  
(annual report) 

- แบบ
สัมภำษณ ์
 

- กำรวิเครำะห์ 
และสังเครำะห์
เนื้อหำ 

ได้รับรำยงำนกำรปฏิบัติงำน
ด้ำนกำรเรียนกำรสอนให้
ผู้เกี่ยวข้องได้รับทรำบโดย
ทั่วถึงและเปิดเผย 
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ขั้นที่ 3 การรายงานผลการวิจัย  
เป็นขั้นตอนกำรจัดท ำร่ำงรำยงำนผลกำรวิจัย โดยผู้วิจัยด ำเนินกำรรวบรวมผลกำรวิเครำะห์  

และสังเครำะห์ข้อมูล สรุปข้อค้นพบที่ได้จำกกำรวิจัย อภิปรำยผลและเสนอแนะ โดยจัดท ำเป็น 
รำยงำนผลกำรวิจัยเป็นฉบับร่ำงเพื่อน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรผู้ควบคุมวิทยำนิพนธ์ ตรวจสอบ
ควำมถูกต้องและปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องตำมที่คณะกรรมกำรผู้ควบคุมวิทยำนิพนธ์เสนอแนะ  
แล้วจัดท ำเป็นรำยงำนพิมพ์รำยงำนผลกำรวิจัยฉบับสมบูรณ์ต่อบัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยศิลปำกร  
เพื่อขออนุมัติ ให้ เป็นส่วนหนึ่ งของกำรศึกษำหลักสูตรระดับปริญญำปรัชญำดุษ ฎีบัณฑิต  
สำขำกำรบริหำรกำรศึกษำ ซึ่งสรุปขั้นตอนกำรจัดท ำรำยงำนผลกำรวิจัย ดังน้ี 

1. กำรจัดเตรียมโครงกำรวิจัย ด ำเนินกำรโดย ศึกษำเอกสำรด้ำนกำรจัดกำรศึกษำของ 
กรุงเทพมหำนคร และแผนที่ผลลัพธ์ แนวคิด ทฤษฎี วรรณกรรมและงำนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้ข้อมูล
เบื้องต้นในกำรศึกษำวิจัย 

2. กำรด ำเนินกำรวิจัย ด ำเนินกำรโดย ศึกษำวิเครำะห์ สังเครำะห์ เอกสำรข้อมูลและ 
งำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง (documentary analysis) จัดท ำกระบวนกำรแผนที่ผลลัพธ์ ใน 3 ขั้นตอน  
12 ขั้นตอนย่อย เมื่อได้แนวทำงด ำเนินกำรจัดท ำเครื่องมือ และตรวจสอบคุณภำพเครื่องมือ น ำเสนอ 
อำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ น ำแบบสอบถำม แบบสัมภำษณ์ไปทดลองใช้ (Try out) น ำเครือ่งมือไป
ใช้กับกลุ่มประชำกรและรวบรวมข้อมูล น ำมำวิเครำะห์และสังเครำะห์ข้อมูล ผลที่ได้คือ เครื่องมือ 
แผนที่ผลลัพธ์ฉบับสมบูรณ์ 

3. กำรเขียนรำยงำนผลกำรวิจัย จัดท ำรำยงำนผลกำรวิจัยฉบับร่ำงเสนอต่อคณะกรรมกำร 
ควบคุมวิทยำนิพนธ์ ปรับปรุงแก้ไขรำยงำนตำมข้อเสนอแนะ เมื่อสมบูรณ์แล้วเสนอรำยงำนวิจัย 
ต่อบัณฑิตวิทยำลัย ผลที่ได้คือ รำยงำนกำรวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
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ระเบยีบวิธีการวิจัย 
 

เพื่อให้กำรวิจัยนี้ด ำเนินไปตำมวัตถุประสงค์ ผู้วิจัยจึงก ำหนดรำยละเอียดต่ำง ๆ เกี่ยวกับ
ระเบียบวิธีวิจัย ซึ่งประกอบด้วยแผนแบบกำรวิจัย ประชำกร และกลุ่มตัวอย่ำง ตัวแปรที่ศึกษำ
เครื่องมือและกำรสร้ำงเครื่องมือ กำรเก็บรวบรวมข้อมูล กำรวิเครำะห์ข้อมูล และสถิติที่ใช้ในกำรวิจัย
ตำมรำยละเอียด ดังนี้ 
 
แบบแผนการวิจัย 

กำรวิจัยครั้งนี้เป็นกำรวิจัยเชิงพรรณนำ (Descriptive  research) ที่มีกำรศึกษำกลุ่ม 
ตัวแปรจำกแนวคิด ทฤษฎี และงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนกำรสอบถำมควำมคิดเห็น โดยมี  
แผนแบบกำรวิจัยลักษณะของกลุ่มประชำกรเดียว ศึกษำสภำวกำรณ์ไม่มีกำรทดลอง (the one-shot,  
non-experimental case  study) ซึ่งสำมำรถเขียนแสดงเป็นแผนผัง (diagram) ของแผนแบบ 
กำรวิจัย ได้ดังนี้ 

 

 

ภำพที่ 9 แผนผังของแผนแบบกำรวิจัย 
เมื่อ S  หมำยถึง  ตัวอย่ำงที่ได้จำกกำรสุ่ม 
 X  หมำยถึง  ตัวแปรที่ศึกษำ 
 O  หมำยถึง  ข้อมูลที่ได้จำกกำรศึกษำ 
 

ประชากรที่ศึกษา 
ประชำกรที่ใช้ในกำรวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้ส ำเร็จทำงกำรศึกษำระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6  

จำกโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหำนคร ปีกำรศึกษำ 2559 จ ำนวน 805 คน   
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ตำรำงที่ 16 ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำปีที่ 6 ปีกำรศึกษำ 2559 
โรงเรียน ส านักงานเขต ชาย หญิง รวม 

มัธยมนำคนำวำอุปถัมภ์ สวนหลวง 24 50 74 
วิชูทิศ ดินแดง 28 35 63 
มัธยมประชำนิเวศน์ จตุจักร 73 118 191 
มัธยมบ้ำนบำงกะปิ บำงกะปิ 29 48 77 
แก่นทองอุปถัมภ ์ ประเวศ 5 10 15 
มัธยมสุวิทย์เสรีย์อนุสรณ ์ ประเวศ 37 57 94 
มัธยมวัดสุทธำรำม คลองสำน 35 35 70 
มัธยมปุรณำวำส ทวีวัฒนำ 71 84 155 
นำหลวง ทุ่งคร ุ 22 44 66 

รวม 324 481 805 
 
ตัวแปรที่ศึกษา 

ตัวแปรที่ใช้ในกำรศึกษำวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วยตัวแปรพื้นฐำนและตัวแปรที่ศึกษำ  
ซึ่งมีรำยละเอียดดังนี ้

1. ตัวแปรพื้นฐำน คือ ตัวแปรที่เกี่ยวกับสถำนภำพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถำม ได้แก่  
เพศ โรงเรียนที่ส ำเร็จกำรศึกษำ เกรดเฉลี่ยสะสม รำยได้ครอบครัวเฉลี่ยต่อเดือน ควำมคำดหวังเมื่อ
เรียนจบ สถำนภำพปัจจุบัน 

2. ตัวแปรที่ศึกษำ คือ ตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับแผนที่ผลลัพธ์ของนักเรียนที่ส ำเร็จกำรศึกษำ 
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 จำกโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหำนครใน 3 ขั้นตอน คือ กำรออกแบบ เจตนำรมณ์ 
กำรติดตำมผลลัพธ์แผนที่ยุทธศำสตร์และกำรด ำเนินงำนขององค์กร และกำรวำงแผนกำรประเมินผล 

 
เครื่องมือทีใ่ช้ในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย 
1. แบบสัมภำษณ์และแบบบันทึกแผนที่ผลลัพธ์ 3 ขั้นตอน 12 ขั้นตอนย่อย ได้จำกกำรน ำ 

ข้อมูลที่ได้จำกกำรศึกษำเอกสำรมำสังเครำะห์ข้อมูลที่จ ำเป็นและพัฒนำเป็นแบบสัมภำษณ์ตำม
กระบวนกำรจัดท ำแผนที่ของลัพธ์ของ Sarah Fred Garden and Terry Smutylo 

2. แบบสอบถำม ได้จำกกำรน ำข้อมูลที่ได้จำกกำรศึกษำเอกสำรมำสังเครำะห์ตัวแปรและ 
พัฒนำเป็นแบบสอบถำม โดยแบบสอบถำมควำมคิดเห็นนี้ แบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ 
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ตอนที่ 1 เพื่อทรำบข้อมูลสถำนภำพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม ได้แก่ เพศ โรงเรียนที่ 
ส ำเร็จกำรศึกษำ เกรดเฉลี่ยสะสม รำยได้ครอบครัวเฉลี่ยต่อเดือน ควำมคำดหวังเมื่อเรียนจบ 
สถำนภำพปัจจุบัน โดยลักษณะแบบสอบถำมเป็นกำรตรวจสอบรำยกำร (Check-List) 

ตอนที่ 2 แบบสอบถำมกำรด ำเนินงำนของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ ได้แก่ เหตุผลที่เลือกศึกษำ 
ต่อ เหตุผลกำรตัดสินใจเลือกคณะ ควำมรู้และประสบกำรณ์จำกที่เรียนมำ สำขำที่เลือกเรียน ลักษณะ 
ของแบบสอบถำมเป็นแบบเลือกตอบและปลำยเปิด (open ended questions) 
 
การสร้างและพัฒนาเครื่องมือวิจัย  

เพื่อให้กำรวิจัยครั้งนี้ได้เครื่องมือที่มีคุณภำพตอบสนองวัตถุประสงค์ของกำรวิจัย ผู้วิจัย 
ได้ด ำเนินกำรสร้ำงและพัฒนำเครื่องมือวิจัย โดยศึกษำแนวคิด ทฤษฎี เอกสำร งำนวิจัย และวรรณกรรม 
ที่เกี่ยวข้องโดยน ำผลที่ได้มำสร้ำงเป็นแบบสัมภำษณ์ แบบบันทึกตำรำงข้อมูล และข้อกระทงค ำถำม
ของแบบสอบถำมควำมคิดเห็น (Opinionnaire) ตำมแนวทำงวิธีของซำรำล เอล, เฟรด คำร์เดน และ 
เทอรี่ สมุไทโล เพื่อท ำให้ทรำบข้อมูลและแนวปฏิบัติในแต่ละขั้นตอนย่อยของแผนที่ผลลัพธ์ของ
นักเรียนทีส่ ำเร็จกำรศึกษำช้ันมธัยมศึกษำปีท่ี 6 จำกโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหำนคร โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

1. กำรสร้ำงแบบบันทึกและแบบสัมภำษณ์ โดยก ำหนดกรอบกำรพัฒนำ กำรวำงแผนกำร
ด ำเนินกำร มำเป็นกรอบค ำถำมในกำรสัมภำษณ์ผู้บริหำรสถำนศึกษำเกี่ยวกับแผนที่ผลลัพธ์ โดยน ำ
เครื่องมือที่พัฒนำขึ้นจำกกำรศึกษำตำมแนวทำงของซำรำล เอล, เฟรด คำร์เดน และเทอรี่สมุไทโล   
ซึ่งมีจ ำนวน 12 ฉบับ โดยมีกำรบันทึกทั้งหมด 3 ขั้นตอน และ 12 ขั้นตอนย่อย คือ 

ขั้นตอนที่ 1 กำรออกแบบเจตนำรมณ์ จ ำนวน 7 ฉบับ คือ 1) กำรสร้ำงวิสัยทัศน์  
2)กำรก ำหนดพันธกิจ 3) ภำคีหุ้นส่วน 4) ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ 5) กำรสร้ำงเกณฑ์บ่งชี้ควำมก้ำวหน้ำ  
6) กำรก ำหนดแผนที่ยุทธศำสตร์ 7) กำรด ำเนินงำนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 

ขั้นตอนที่ 2 กำรติดตำมผลลัพธ์ แผนที่ยุทธศำสตร์และกำรด ำเนินงำนของผู้ส ำเร็จ 
กำรศึกษำ จ ำนวน 4 ฉบับ คือ 8) ล ำดับกำรติดตำมกำรท ำงำนของผลลัพธ์ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ  
9) แบบบันทึกผลลัพธ์ 10) แบบบันทึกยุทธศำสตร์ 11) แบบบันทึกกำรด ำเนินงำนของผู้ส ำเร็จ 
กำรศึกษำ  

ขั้นตอนที่ 3 กำรจัดท ำแผนกำรประเมินผล จ ำนวน 1 ฉบับ 12) แผนกำรประเมินผล 
น ำร่ำงเครื่องมือที่ได้เสนอต่ออำจำรย์ผู้ควบคุมงำนวิจัย จำกนั้นส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิ

ตรวจสอบควำมเที่ยงตรงเชิงเน้ือหำ โดยกำรวัดค่ำกำรพิจำรณำควำมตรงตำมเนื้อหำของแบบสอบถำม  
ควำมถูกต้องของเนื้อหำและภำษำที่ใช้  โดยผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งด ำรงต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 
ในสังกัดกรุงเทพมหำนคร จ ำนวน 3 ท่ำน คือ ดร.นพดล ฤทธิโสม ดร.ทรงพล เจริญค ำ และ 
ดร.วิภำ ทองหง ำ จำกนั้นน ำเครื่องมือ ที่ผ่ำนกำรตรวจสอบจำกผู้ทรงคุณวุฒิแก้ไขปรับปรุง  
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แล้วน ำผลที่ได้เสนออำจำรย์ผู้ควบคุมงำนวิจัย เพื่อน ำไปตรวจสอบควำมเหมำะสมของเครื่องมือ  
แล้วจึงจัดท ำฉบับสมบูรณ์เพื่อใช้ในกำรเก็บข้อมูล 

2. กำรสร้ำงแบบสอบถำมผลลัพธ์ของนักเรียนที่จบกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6  
โดยกำรศึกษำข้อมูลของผู้จบกำรศึกษำในระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 มำสร้ำงประเด็นค ำถำม และ 
น ำข้อค ำถำมมำสร้ำงเป็นแบบสอบถำมควำมคิดเห็น (Opinionnaire) ภำยใต้ค ำแนะน ำของอำจำรย์ 
ที่ปรึกษำ เป็นแบบสัมภำษณ์แบบกึ่งโครงสร้ำง ได้จำกกำรศึกษำเอกสำรงำนวิจัย รวมถึงกำรศึกษำ
วรรณกรรมต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง แล้วน้ ำข้อมูลที่ได้มำพัฒนำสร้ำงแบบสอบถำม และน ำมำสังเครำะห์ 
ตัวแปรและพัฒนำเป็นแบบสอบถำมควำมคิดผลลัพธ์ของนักเรียนที่จบกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6  
จำกโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหำนคร จ ำนวน 1 ฉบับ แบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 เพื่อทรำบ
ข้อมูลสถำนภำพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม และตอนที่ 2 แบบสอบถำมกำรด ำเนินงำนของผู้ส ำเร็จ 
กำรศึกษำ ลักษณะของแบบสอบถำมเป็นแบบเลือกตอบและปลำยเปิด (open ended questions) 
โดยกำรวัดค่ำกำรพิจำรณำควำมตรงตำมเนื้อหำของแบบสอบถำม ( Index Item Objective  
Congruence : IOC) โดยผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งด ำรงต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหำนคร 
จ ำนวน 3 ท่ำน คือ ดร.นพดล ฤทธิโสม ดร.ทรงพล เจริญค ำ และดร.วิภำ ทองหง ำ โดยมีค่ำควำม  
สอดคล้องระหว่ำงข้อค ำถำมกับวัตถุประสงค์ที่มีค่ำอยู่ตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป ถ้ำข้อใดมีค่ำ IOC ต่ ำกว่ำ 0.5 
น ำมำปรับปรุง จำกนั้นน ำเครื่องมือ ที่ผ่ำนกำรตรวจสอบจำกผู้ทรงคุณวุฒิแก้ไขปรับปรุง แล้วน ำผล 
ที่ได้เสนออำจำรย์ผู้ควบคุมงำนวิจัย เพื่อน ำไปตรวจสอบควำมเหมำะสมของเครื่องมือ แล้ วจึงจัดท ำ
ฉบับสมบูรณ์เพื่อใช้ในกำรเก็บข้อมูล 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

กำรเก็บรวบรวมข้อมูลกำรวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลจำกกลุ่มประชำกร 
จำกผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำปีที่ 6 ของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหำนคร จ ำนวน 769 คน  
โดยด ำเนินกำรเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีกำร ดังนี ้

1. ผู้วิจัยท ำหนังสือถึงภำควิขำกำรบริหำรกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยศิลปำกร เพื่ออกหนังสือ
ขอควำมอนุเครำะห์จำกโรงเรียนที่ใช้ข้อมูลเกี่ยวกับแผนที่ผลลัพธ์ของนักเรียนที่ส ำเร็จกำรศึกษำ 
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 จำกโรงเรียนสังกดักรุงเทพมหำนคร 

2. ในกำรรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยได้สัมภำษณ์และส่งแบบสอบถำมไปยังแต่ละโรงเรียน 
โดยตรง  
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สถิติที่ใช้ในการวิจัย 
สถิติที่ใช้ในกำรวิจัย ได้แก่ ค่ำควำมถี่ (frequency) ค่ำร้อยละ (percentage) 

 
การวิเคราะหข์้อมูล 

เพื่อให้กำรวิจัยครั้งนี้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ของกำรวิจัยผู้วิจัยรวบรวมข้อมูล โดยกำร 
จดบันทึก และกำรถอดเทปในช่วงกำรสัมภำษณ์  และน ำมำวิเครำะห์ ด้วยวิธีกำรวิเครำะห์เนื้อหำ  
แล้วสรุปเป็นควำมเรียงประกอบกับน ำเสนอเป็นตำรำงและมีกำรใช้สถิติในกำรวิจัย  ดังนี ้

1. กำรวิเครำะห์ข้อมูลจำกแบบสัมภำษณ์ แบบบันทึกตำรำงข้อมูล น ำเสนอเป็นตำรำง 
ประกอบกำรบรรยำยแบบพรรณนำ (descriptive) 

2. กำรวิเครำะห์ข้อมูลจำกแบบสอบถำมควำมคิดเห็น (Opinionnaire) ของแผนที่ผลลัพธ ์
ของนักเรียนที่ส ำเร็จกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำปีที่ 6 จำกโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหำนคร โดยผู้วิจัย
ด ำเนินกำร ดังนี ้

1.1 ตรวจนับแบบสอบถำมพร้อมทั้งตรวจสอบควำมถูกต้องสมบูรณ์ 
1.2 ข้อมูลจำกแบบสอบถำมในตอนที่ 1 ซึ่งเป็นข้อมูลเกี่ยวกับสถำนภำพของผู้ตอบ 

แบบสอบถำม คือ เพศ โรงเรียนที่ส ำเร็จกำรศึกษำ เกรดเฉลี่ยสะสม รำยได้ครอบครัวเฉลี่ยต่อเดือน 
ควำมคำดหวังเมื่อเรียนจบ สถำนภำพปัจจุบัน หำค่ำควำมถี่  ( frequencies) และค่ำร้อยละ  
(percentage) 

1.3 น ำข้อมูลจำกแบบสอบถำมตอนที่ 2 ซึ่งเป็นควำมคิดเห็นเกี่ยวกับแผนที่ผลลัพธ์ 
ของนักเรียนที่ส ำเร็จกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 จำกโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหำนคร กำรวิเครำะห์
ค่ำระดับควำมคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถำม หำค่ำควำมถี่  ( frequencies) และค่ำร้อยละ  
(percentage) ผลกำรวิเครำะห์แผนที่ผลลัพธ์ของนักเรียนที่ส ำเร็จกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6  
จำกโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหำนครใน 3 ขั้นตอน คือ กำรออกแบบเจตนำรมณ์ กำรติดตำมผลลัพธ์ 
แผนที่ยุทธศำสตร์และกำรด ำเนินงำนขององค์กรและกำรจัดท ำแผนกำรประเมินผล 
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สรุป 
 

แผนที่ผลลัพธ์เป็นชื่อของเครื่องมือหรือวิธีกำร (Methodology) ส ำหรับใช้เพ่ือกำรติดตำม  
กำรท ำงำนและประเมินผลโครงกำร หรือแผนงำนที่ศูนย์กำรวิจัยเพื่อกำรพัฒนำระหว่ำงประเทศ
(International Development Research Center) ของแคนำดำสร้ำงขึ้นมำ เพื่อให้เหมำะกับ 
โครงกำรเพือ่กำรพัฒนำกำรพัฒนำเป็นเรื่องของควำมสัมพันธ์ระหว่ำงคนกับคน และคนกับสิ่งแวดล้อม 
แผนที่ผลลัพธ์ต้องเน้นที่คน จึงเปลี่ยนแนวคิดของกระบวนกำรประเมินผลโครงกำร จำกเดิมที่เน้นกำร 
ประเมินผลกระทบ (Impact) ของโครงกำร เช่น ควำมตรงประเด็นของนโยบำย กำรลดควำมยำกจน
หรือกำรลดควำมขัดแย้ง มำเป็นกำรเน้นกำรประเมินผลลัพธ์ (Outcome) ของโครงกำร ซึ่งหมำยถึง  
กำรเปลี่ยนพฤติกรรม (กำรกระท ำ กิจกรรม หรือควำมสัมพันธ์) ของบุคคล กลุ่มคน และองค์กร  
ที่โครงกำรด ำเนินกำรด้วยโดยตรง โดยมี  3 ขั้นตอน และ 12 ขั้นตอนย่อย ซึ่งแผนที่ผลลัพธ์ที่ได้ 
จะใช้ในกำรปรับปรุงกำรด ำเนินงำน จึงเป็นเครื่องมือที่ผู้วิจัยใช้ในกำรติดตำม ประเมินผลของนักเรียน 
ที่ส ำเร็จกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 จำกโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหำนคร โดยมีวัตถุประสงค์ 
กำรวิจัย ดังนี้ 1) เพื่อทรำบข้อมูลและแนวปฏิบัติในแต่ละขั้นตอนย่อยของแผนที่ผลลัพธ์ของนักเรียน 
ที่ส ำเร็จกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 จำกโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหำนคร 2) เพื่อทรำบแผนที่ 
ผลลัพธ์ของนักเรียนที่ส ำเร็จกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 จำกโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหำนคร 
ใน 3 ขั้นตอน คือ กำรออกแบบเจตนำรมณ์ กำรติดตำมผลลัพธ์แผนที่ยุทธศำสตร์และกำรด ำเนินงำน
ขององค์กร และกำรวำงแผนกำรประเมินผล ผู้วิจัยได้ด ำเนินกำรวิจัย 3 ขั้น คือ ขั้นที่ 1 กำรศึกษำ 
ตัวแปรเกี่ยวกับแผนที่ผลลัพธ์ของนักเรียนที่ส ำเร็จกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 จำกโรงเรียนสังกัด 
กรุงเทพมหำนคร ขั้นที่ 2 กำรสร้ำงและกำรพัฒนำเครื่องมือกำรวิจัย ขั้นที่ 3 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล
และกำรวิเครำะห์ข้อมูล งำนวิจัยครั้งนี้เป็นกำรวิจัยเชิงพรรณนำ (descriptive research) ผู้ให้ข้อมูล  
ประกอบด้วย ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 จำกโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหำนคร จ ำนวน  
9 โรงเรียน รวมนักเรียนทั้งหมดจ ำนวน 805 คน และผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำโรงเรียนสังกัด 
กรุงเทพมหำนครที่มีนักเรียนระดับมัธยมศึกษำปีที่ 6 จ ำนวน 9 คน สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
ได้แก่ ควำมถี่ (Frequency) และค่ำร้อยละ (Percentage) วิเครำะห์เนื้อหำ (Content analysis)  



 
 

143 

 
บทที่ 4 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

กำรวิจัยเรื่อง “แผนที่ผลลัพธ์ของนักเรียนที่ส ำเร็จกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6  
จำกโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหำนคร” ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อทรำบข้อมูลและแนวปฏิบัติ 
ในแต่ละขั้นตอนย่อยของแผนที่ผลลัพธ์ของนักเรียนที่ส ำเร็จกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่  6  
จำกโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหำนคร 2) เพื่อทรำบแผนที่ผลลัพธ์ของนักเรียนที่ส ำเร็จกำรศึกษำ 
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 จำกโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหำนคร ใน 3 ขั้นตอน คือ กำรออกแบบเจตนำรมณ์ 
กำรติดตำมผลลัพธ์แผนที่ยุทธศำสตร์และกำรด ำเนินขององค์กร และกำรจัดท ำแผนกำรประเมินผล 
เป็นกำรวิจัยเชิงพรรณนำ (Descriptive research) ในลักษณะวิจัยเอกสำร (document research)  
ใช้รูปแบบกำรน ำเสนอแบบพรรณนำ (descriptive Analysis) โดยรวบรวมข้อมูลจำกกำรศึกษำ
เอกสำร แบบสอบถำม และแบบสัมภำษณ์ในลักษณะสัมภำษณ์แบบเจำะลึก ( intensive interview)  
โดยกำรสัมภำษณ์ด้วยตนเองเป็นรำยบุคคล ( face to face interview) สอบถำมและสัมภำษณ์
กลุ่มเป้ำหมำยซึ่งได้แก่ ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ และผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับชั้นมั ธยมศึกษำปีที่ 6  
จำกสถำนศึกษำสังกัดกรุงเทพมหำนคร ซึ่งจำกผลกำรสอบถำม สัมภำษณ์ ในกระบวนกำรแผนที่
ผลลัพธ์และกำรศึกษำข้อมูลจำกเอกสำรเพื่อตอบวัตถุประสงค์งำนวิจัยโดยแบบกำรตอบเป็น 2 ตอน  
ดังนี้ 

ตอนที่ 1 เพื่อทราบข้อมูลและแนวปฏิบัติในแต่ละขั้นตอนย่อยของแผนที่ผลลัพธ์ของ
นักเรียนที่ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร  

จำกเอกสำร ข้อมูล สถิติ งำนวิจัย วำรสำร บทควำมวิชำกำร และเว็ปไซต์ทั้งภำยในประเทศ 
และต่ำงประเทศโดยใช้แผนที่ผลลัพธ์ของซำรำล เอล, เฟรด คำร์เดน และเทอรี่ สมุไทโล ท ำให้ทรำบ 
ข้อมูลและแนวปฏิบัติในแต่ละขั้นตอนย่อยของแผนที่ผลลัพธ์ของนักเรียนที่ส ำเร็จกำรศึกษำ 
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 จำกโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหำนคร  

ตอนที่ 2 เพื่อทราบข้อมูลและแนวปฏิบัติในแต่ละขั้นตอนย่อยของแผนที่ผลลัพธ์ของ
นักเรียนที่ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร  

โดยเป็นกำรวิจัยเชิงพรรณนำ (Descriptive research) ในลักษณะวิจัยเอกสำร (document  
research) ใช้รูปแบบกำรน ำเสนอในเชิงพรรณนำ (descriptive) โดยรวบรวมข้อมูลจำกกำรศึกษำ
เพื่อตอบวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพื่อทรำบข้อมูลและแนวปฏิบัติในแต่ละขั้นตอนย่อยของแผนที่ผลลัพธ์ 
ของนักเรียนที่ส ำเร็จกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 จำกโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหำนคร  
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ตอนที่ 1 เพื่อทราบข้อมูลและแนวปฏิบัติในแต่ละขั้นตอนย่อยของแผนที่ผลลัพธ์ของนักเรียนที่
ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร  
จำกเอกสำร ข้อมูล สถิติ งำนวิจัย วำรสำร บทควำมวิชำกำร และเว็ปไซต์ทั้งภำยในประเทศ 

และต่ำงประเทศโดยใช้แผนที่ผลลัพธ์ของซำรำล เอล, เฟรด คำร์เดน และเทอรี่ สมุไทโล ท ำให้ทรำบ
ข้อมูลและแนวปฏิบัติในแต่ละขั้นตอนย่อยของแผนที่ผลลัพธ์ของนักเรียนที่ส ำเร็จกำรศึกษำ 
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 จำกโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหำนคร ซึ่งใช้ตอบวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 โดยแผนที่ 
ผลลัพธ์มี 3 ขั้นตอน 12 ขั้นตอนย่อย ดังนี ้

ขั้นตอนที่ 1 การออกแบบเจตนารมณ์ (Intention Design) ซึ่งขั้นตอนนี้ประกอบด้วย  
7 ขั้นตอนย่อย คือ 

ขั้นตอนย่อยที่ 1 กำรสร้ำงวิสัยทัศน์ (Vision) จำกกำรศึกษำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี  
พ.ศ. 2559 พบว่ำ ส ำนักกำรศึกษำ ได้กล่ำวถึง วิสัยทัศน์ของส ำนักกำรศึกษำไว้เป็นแนวทำงกำร
ปฏิบัติงำนตำมภำรกิจหลักของกรุงเทพมหำนคร ดังนี้ “ส ำนักกำรศึกษำเป็นองค์กรหลักในกำร 
จัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ของกรุงเทพมหำนครให้ได้คุณภำพมำตรฐำน ก้ำวไกลสู่ประชำคมอำเซียน”69 

จำกกำรสัมภำษณ์ผู้บริหำรสถำนศึกษำทั้ง 9 โรงเรียน พบว่ำ วิสัยทัศน์ของโรงเรียนเป็นกำร 
ตั้งเป้ำหมำยให้เกิดขึ้นในอนำคต ที่จะช่วยก ำหนดทิศทำงขององค์กร ท ำให้องค์กรมีจุดมุ่งหมำยในกำร
ด ำเนินงำนแบบมีจุดหมำย โดยวิเครำะห์สภำพแวดล้อมของโรงเรียน (SWOT Analysis) มำใช้จัดท ำ 
แผนระยะยำว 4 ปี  

ขั้นตอนย่อยที่ 2 กำรก ำหนดพันธกิจ (Mission) จำกกำรศึกษำแผนปฏิบัติรำชกำร 
ประจ ำปี พ.ศ. 2559 ส ำนักกำรศึกษำ พบว่ำ พันธกิจ คือ เป็นองค์กรที่ส่งเสริมสนับสนุนให้สถำนศึกษำ
จัดกำรศึกษำสู่ควำมเป็นเลิศ มีคุณภำพ มีคุณธรรม และควำมโปร่งใส เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณภำพและ 
สำมำรถแข่งขันได้ในเวทีระดับชำติ และระดับภูมิภำคอำเซียน กำรพัฒนำศักยภำพของครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำในด้ำนคุณวุฒิคุณธรรม ควำมรู้ และทักษะในกำรบริหำร กำรจัดกำรควำมรู้  
โดยเน้นควำมเป็นเอกภำพด้ำนนโยบำยและมีควำมหลำกหลำยในกำรปฏิบัติ  ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำ
โดยให้สังคมมีส่วนร่วม ทั้งของบุคคล ครอบครัว ชุมชน และองค์กรเอกชน  อื่น ๆ มีกำรก ำหนด 
มำตรฐำนกำรศึกษำและจัดระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำทุกระดับ จำกกำรสัมภำษณ์ผู้บริหำร
สถำนศึกษำ พบว่ำ พันธกิจของโรงเรียนมัธยมศึกษำตอนปลำย สังกัดกรุงเทพมหำนคร คือ ภำรกิจ 
ที่จะท ำให้โรงเรียนประสบควำมส ำเร็จ โดยพัฒนำผู้เรียนให้มีคุณภำพมำตรฐำน ด้วยกำรส่งเสริม  
บุคลำกรให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถสู่ควำมเป็นมืออำชีพ และพัฒนำสภำพแวดล้อมของโรงเรียนส่งเสริม
กำรมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและชุมชนและองค์กรอ่ืนในกำรพัฒนำโรงเรียน 

                                                            
70ส ำนักกำรศึกษำ กรุงเทพมหำนคร , แผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2559  

ส านักการศึกษา (กรุงเทพมหำนคร, 2559), 1-2. 
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ขั้นตอนย่อยที่ 3 กำรระบุภำคีหุ้นส่วนที่เกี่ยวข้องในแผนงำน (Boundary partners)  
จำกกำรสัมภำษณ์ผู้บริหำรสถำนศึกษำ และจำกกำรศึกษำเอกสำร พบว่ำ มีกำรก ำหนดผลลัพธ์ 
ที่พึงประสงค์นักเรียนที่ส ำเร็จกำรศึกษำ มีคุณภำพวิชำกำรตำมที่หลักสูตรก ำหนดสุขภำพกำย  
สุขภำพจิตดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีควำมรับผิดชอบต่อสังคม สำมำรถเข้ำศึกษำต่อในระดับอุดมศึกษำ 
หรือมีงำนท ำ เป็นแบบอย่ำงที่ดีต่อรุ่นน้อง กำรระบุภำคีส่วนที่เกี่ยวข้องในแผนงำนประกอบด้วย 
ผู้บริหำร ครู นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรศึกษำร่วมกันจัดกำรศึกษำบูรณำกำรเนื้อหำสำระ  
ของหลักสูตร เน้นกำรมีส่วนร่วมของผู้เรียนและกำรเชื่อมโยงเนื้อหำให้สัมพันธ์กับกำรปฏิบัติงำนจริง
และสภำพสังคมในปัจจุบัน รวมทั้งสร้ำงมำตรฐำนควำมรู้และประสบกำรณ์ให้แก่ผู้เรียนเพื่อพัฒนำ 
ไปสู่กำรศึกษำต่อหรือกำรประกอบอำชีพ 

ขั้นตอนย่อยที่  4 กำรก ำหนดผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ (Outcome challenges) จำก  
สัมภำษณ์ผู้บริหำรสถำนศึกษำ และจำกกำรศึกษำเอกสำร พบว่ำ โรงเรียนมุ่งเน้นให้นักเรียนจบกำรศึกษำ 
อย่ำงมีคุณภำพมำตรฐำนกำรศึกษำ มีสุขภำพกำย สุขภำพจิตดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีควำม 
รับผิดชอบต่อสังคม  สำมำรถใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม เข้ำศึกษำต่อในระดับอุดมศึกษำ หรือมีงำน
ท ำเป็นแบบอย่ำงที่ดีต่อรุ่นน้อง กำรก ำหนดผลลัพธ์ที่พึงประสงค์จะมุ่งเน้นที่กำรเปลี่ยนแปลง 
พฤติกรรม แผนงำนมีส่วนท ำให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงและบรรลุผลลัพธ์ได ้

ขั้นตอนย่อยที่ 5 เกณฑ์บ่งชี้ควำมก้ำวหน้ำ จำกกำรสัมภำษณ์ผู้บริหำรสถำนศึกษำน ำมำ
บันทึกผลน ำเสนอเป็นตำรำงที่ 17 

 
ตำรำงที่ 17 เกณฑ์บ่งชี้ควำมก้ำวหน้ำ 
แผ่นบันทึกการออกแบบ : เกณฑ์บ่งชี้ความก้าวหน้า 
ระดับที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (Expect to see) 
1 กำรศึกษำมีคุณภำพพัฒนำผู้เรียนให้จบกำรศึกษำ 

2 ศึกษำต่อในระดับอุดมศึกษำในคณะที่ตนเองต้องกำรได้หรือประกอบอำชีพที่ถนัดและสนใจ 
3 มีงำนท ำและมีคุณภำพชีวิตที่ด ี

4 ขยำยควำมร่วมมือระหว่ำงสถำนศึกษำ หน่วยงำนของภำครัฐและเอกชนในกำรจัดกำรเรียน
กำรสอน 

ระดับที่อยากจะให้เกิดขึ้น (Like to see) 
5 มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรใช้ภำษำอังกฤษและเทคโนโลยี 
6 สำมำรถหำควำมรู้จำกวำรสำรต่ำงประเทศได้ 
7 มีควำมคิดสร้ำงสรรค์สำมำรถสร้ำงนวัตกรรมใหม่ ๆ ได ้
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ตำรำงที่ 17 เกณฑ์บ่งชี้ควำมก้ำวหน้ำ (ต่อ) 
แผ่นบันทึกการออกแบบ : เกณฑ์บ่งชี้ความก้าวหน้า 
ระดับที่ถ้าจะให้เกิดขึ้นก็ดี (Love to see) 
8 สอบติดคณะที่ดี เช่น คณะแพทย์ศำสตร์ วิศวกรรมศำสตร์ 

9 ได้ศึกษำต่อในมหำวิทยำลัยชั้นน ำของประเทศ 
10 สอบชิงทุนได้ระดับปริญญำตรี ปริญญำโท และปริญญำเอก จำกมหำวิทยำลัยของรัฐ 

 

จำกแบบบันทึกที่ เกิดจำกกำรสัมภำษณ์ผู้บริหำรสถำนศึกษำ พบว่ำ เกณฑ์บ่งชี้ 
ควำมก้ำวหน้ำ ระดับที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น (Expect to see) ซึ่ง ระดับที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น กำรศึกษำ 
มีคุณภำพพัฒนำให้ผู้เรียนจบกำรศึกษำ สำมำรถศึกษำต่อในระดับอุดมศึกษำในคณะที่ตนเองต้องกำร 
ได้หรือประกอบอำชีพที่ถนัดและสนใจ มีงำนท ำและมีคุณภำพชีวิตที่ดี โรงเรียนขยำยควำมร่วมมือ
ระหว่ำงสถำนศึกษำ หน่วยงำนของภำครัฐและเอกชนในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ระดับที่อยำกจะให้ 
เกิดขึ้น (Like to see) มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรใช้ภำษำอังกฤษและเทคโนโลยี สำมำรถหำควำมรู้
จำกวำรสำรต่ำงประเทศได้ มีควำมคิดสร้ำงสรรค์สำมำรถสร้ำงนวัตกรรมใหม่ ๆ ได้ ระดับที่ถ้ำจะให้ 
เกิดขึ้นก็ดี (Love to see) สอบติดคณะที่ดี เช่น คณะแพทย์ศำสตร์ วิศวกรรมศำสตร์ ได้ศึกษำต่อ 
ในมหำวิทยำลัยช้ันน ำของประเทศ สอบชิงทุนได้ระดับปริญญำตรี จำกมหำวิทยำลัยของรัฐ 

 

ขั้นตอนย่อยที่ 6 แผนที่ยุทธศำสตร์ จำกกำรสัมภำษณ์ผู้บริหำรสถำนศึกษำ น ำเสนอเป็น
เป็นตำรำงที่ 18 

 

ตำรำงที่ 18 แผนที่ยุทธศำสตร์ 

Strategy 
Causal Persuasive supportive 

I-1 I-2 I-3 
มุ่งที่คน กลุ่มคน
หรือองค์กร 

- ผู้ส ำเร็จกำรศกึษำสำมำรถ
สอบเข้ำคณะที่ตนเอง
ต้องกำร  

- ผู้ส ำเร็จกำรศกึษำได้เข้ำ
ศึกษำต่อในมหำวิทยำลัยที่มี
ชื่อเสียง  
– ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำสำมำรถ
ประกอบอำชีพและเรียนต่อไป
พร้อมกันได้  

มีกำรจัดกิจกรรม
กำรเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
โดยให้นักเรียนมี
ส่วนร่วมในกำร
ออกแบบกิจกรรม
กำรเรียนรู้และ
กำรประเมิน 

สร้ำงเครือข่ำยในกำรช่วย
พัฒนำกำรเรียนกำรสอน 
โดยท ำ MOU กับ
มหำวิทยำลัยต่ำง ๆ  
ในกำรพัฒนำครูผู้สอน 
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ตำรำงที่ 18 แผนที่ยุทธศำสตร ์(ต่อ) 

Strategy 
Causal Persuasive supportive 

E-1 E-2 E-3 
มุ่งที่สิ่งแวดล้อม สื่อ เครื่องคอมพิวเตอร์

และกำรเชื่อมต่อกับ
อินเตอร์เน็ตที่เพียงพอและ
ทันสมัยกำรเผยแพร่ข้อมูล
และข่ำวสำร 

สัมมนำต่ำง ๆ สร้ำง 
เว็ปไซค์ บทควำม
งำนวิจัย สร้ำงกำร
เรียนรู้และ
เครือข่ำย 

ประชำสัมพันธ์กิจกรรม
ควำมส ำเรจ็ของนักเรียน 
ลงเฟสบุค ไลน ์เว็ปไซค์ 
เอกสำรเผยแพร่โรงเรียน 
เอกสำรส ำนักกำรศึกษำ TV 

 

จำกแบบบันทึกแผนที่ยุทธศำสตร์โดยกำรสัมภำษณ์ผู้บริหำรสถำนศึกษำ พบว่ำ แผนที่ 
ยุทธศำสตร์ที่ตั้งไว้เกี่ยวกับมุ่งที่คน กลุ่มคน หรือองค์กรที่จะได้รับผลลัพธ์ในทันที ( I-1) คือ ผู้ส ำเร็จ 
กำรศึกษำสำมำรถสอบเข้ำคณะที่ตนเองต้องกำร เข้ำศึกษำต่อในมหำวิทยำลัยที่มีชื่อเสียง หรือ
สำมำรถประกอบอำชีพและเรียนต่อไปพร้อมกันได้ (I-2) คือ มีกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นส ำคัญ โดยให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกำรออกแบบกิจกรรมกำรเรียนรู้และกำรประเมิน (I-3) คือ  
สร้ำงเครือข่ำยในกำรช่วยพัฒนำกำรเรียนกำรสอน โดยท ำ MOU กับมหำวิทยำลัยต่ำง ๆ ในกำร
พัฒนำครูผู้สอน ส่วนในด้ำนมุ่งที่สิ่งแวดล้อม (E-1) คือ สื่อ เครื่องคอมพิวเตอร์และกำรเชื่อมต่อกับ 
อินเตอร์เน็ตที่ เพียงพอและทันสมัยกำรเผยแพร่ข้อมูลและข่ำวสำร (E-2) คือ สัมมนำต่ำง ๆ  
สร้ำงเว็ปไซค์บทควำมงำนวิจัย สร้ำงกำรเรียนรู้และเครือข่ำย (E-3) คือ ประชำสัมพันธ์กิจกรรม 
ควำมส ำเร็จของนักเรียน ลงเฟสบุ๊ค ไลน์ เว็ปไซค์ เอกสำรเผยแพร่โรงเรียน เอกสำรส ำนักกำรศึกษำ  

 

ขั้นตอนย่อยที่ 7 กำรด ำเนินงำนระดับองค์กร จำกตำรำงบันทึกจำกกำรศึกษำเอกสำรและ
กำรสัมภำษณผ์ู้บริหำรสถำนศึกษำ น ำเสนอเป็นเป็นตำรำงที่ 27 
 

ตำรำงที่ 19 แบบบันทึกกำรด ำเนินงำนระดับองค์กร 
แบบบันทึกการด าเนินงานระดับองค์กร 

การด าเนินงานระดับองค์กร การด าเนินงานที่ส าคัญ 
1. ค้นหำ ส ำรวจควำมคิด โอกำสและ
ทรัพยำกรใหม ่ๆ 

 โรงเรียนเปิดโอกำสให้คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้น
พื้นฐำน กรรมกำรเครือข่ำยผู้ปกครอง หน่วยงำนเอกชนใน
กำรร่วมวำงแผนกำรบริหำรงำนโรงเรียน และกำรระดม
ทุนใช้ทรัพยำกรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์มำกที่สุด เพื่อให้
เกิดผลงำนเชิงประจักษ์  
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ตารางที่ 19 แบบบันทึกกำรด ำเนินงำนระดับองค์กร 
แบบบันทึกการด าเนินงานระดับองค์กร 

การด าเนินงานระดับองค์กร การด าเนินงานที่ส าคัญ 
2. ฟังเสียงสะท้อนจำกผู้ให้ขอ้มูลหรือ
ผู้รำยงำนที่เป็นบุคคลส ำคัญ  
(key informants) 

โรงเรียนได้รับกำรติดตำมและได้รับค ำแนะน ำตรวจสอบ
จำกศึกษำนิเทศก์ หัวหน้ำฝ่ำยกำรศึกษำเขต ผู้อ ำนวยกำร
เขต และเพื่อได้รับค ำแนะน ำ น ำผลมำพัฒนำ รวบรวม
ข้อมูล วิเครำะห์และประเมินผล โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งมีกำร
ประเมินคุณภำพตนเอง และมีกำรปรับปรุงหลักสูตร และ
ฟังเสียงสะท้อนจำกศษิย์เก่ำ บุคลำกรภำยนอก ดูผลงำน
จำกผู้ที่ส ำเร็จกำรศึกษำ  

3. มีกำรสนับสนุนจำกผู้มีอ ำนำจสูงสุด โรงเรียนได้รับกำรสนับสนุนจำกคณะกรรมกำร
สถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ และ
ผู้อ ำนวยกำรเขต และส ำนักกำรศึกษำ กรุงเทพมหำนคร  

4. ต้องทบทวนผลลัพธ์และกำร
ด ำเนินกำรอยู่เสมอ 

โรงเรียนมีกำรทบทวนผลลัพธ์โดยจัดท ำรำยงำนประจ ำปีที่
เป็นรำยงำนกำรประเมินคุณภำพภำยใน  

5. ตรวจสอบกจิกรรมต่ำง ๆที่ท ำอยู่
เพื่อเพิ่มคุณค่ำของสิ่งเหล่ำนั้น 

- โรงเรียนมีกำรตรวจสอบกิจกรรมและโครงกำรต่ำง ๆ 
โดยจัดท ำเป็นแผนงำนและรำยงำนโครงกำรเมื่อ
ด ำเนินกำรเสร็จสิ้นแล้วทกุโครงกำร  

6. แลกเปลี่ยนควำมรู้ที่ได้กับโลก
ภำยนอก 

 

โรงเรียนมีกำรแลกเปลี่ยนควำมรู้ที่ได้ในเรื่องกำรจัดกำร
เรียนกำรสอน กำรปรับปรุงหลักสูตร เทคนคิกำรสอน  
กำรวิจัยในชั้นเรียนและเชิญผู้เชี่ยวชำญจำกภำยนอกมำให้
ควำมรู้แลกเปลี่ยนเกี่ยวกับเทคนิคกำรสอน กำรผลิตสื่อ 
นวัตกรรม ท ำงำนวิจัย  

7. ทดลองสิ่งใหม่ ๆ อยู่เป็นประจ ำ โรงเรียนมีกำรสนับสนุนผลิตสื่อสิ่งใหม ่ๆ อยู่เสมอ และ 
ให้กำรสนับสนนุด้ำนเทคโนโลย ี

8. มีเวลำให้กบักำรสะท้อนควำมเห็น
ในกำรท ำงำนให้กับองค์กรอย่ำง
สม่ ำเสมอ 

โรงเรียนมีกำรรับฟังควำมคิดเห็นทั้งภำยในองค์กรและ
ภำยนอก  
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จำกตำรำงบันทึกจำกกำรศึกษำเอกสำรและกำรสัมภำษณ์ผู้บริหำรสถำนศึกษำ พบว่ำ  
กำรด ำเนินงำนระดับองค์กร ประกอบด้วยวิธีกำร 8 ประกำรดังนี้  

1. ค้นหำ ส ำรวจควำมคิดเห็น โอกำสและทรัพยำกรใหม่  ๆ โดยโรงเรียนเปิดโอกำสให้ 
คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน กรรมกำรเครือข่ำยผู้ปกครอง หน่วยงำนเอกชนในกำรร่วมวำง
แผนกำรบริหำรงำนโรงเรียน และกำรระดมทุนใช้ทรัพยำกรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์มำกที่สุด เพื่อให้
เกิดผลงำนเชิงประจักษ์  

2. ฟังเสียงสะท้อนจำกผู้ให้ข้อมูลหรือผู้รำยงำนที่เป็นบุคคลส ำคัญ (key informants)  
โรงเรียนได้รับกำรติดตำมและได้รับค ำแนะน ำตรวจสอบจำกศึกษำนิเทศก์ หัวหน้ำฝ่ำยกำรศึกษำเขต 
ผู้อ ำนวยกำรเขต และเพื่อได้รับค ำแนะน ำ น ำผลมำพัฒนำ รวบรวมข้อมูล วิเครำะห์และประเมินผล 
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งมีกำรประเมินคุณภำพตนเอง และมีกำรปรับปรุงหลักสูตร และฟังเสียงสะท้อนจำก 
ศิษย์เก่ำ บุคลำกรภำยนอก ดูผลงำนจำกผู้ที่ส ำเร็จกำรศึกษำ 

3. มีกำรสนับสนุนจำกผู้มีอ ำนำจสูงสุด โรงเรียนได้รับกำรสนับสนุนจำกคณะกรรมกำร 
สถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ และผู้อ ำนวยกำรเขต และส ำนักกำรศึกษำ  
กรุงเทพมหำนคร  

4. ต้องทบทวนผลลัพธ์ และกำรด ำเนินกำรอยู่เสมอ โรงเรียนมีกำรทบทวนผลลัพธ์ 
โดยจัดท ำรำยงำนประจ ำปีที่เป็นรำยงำนกำรประเมินคุณภำพภำยใน  

5. ตรวจสอบกิจกรรมต่ำง ๆที่ท ำอยู่เพื่อเพิ่มคุณค่ำของสิ่งเหล่ำนั้น โรงเรียนมีกำร 
ตรวจสอบกิจกรรมและโครงกำรต่ำง ๆ โดยจัดท ำเป็นแผนงำนและรำยงำนโครงกำรเมื่อด ำเนินกำร 
เสร็จสิ้นแล้วทุกโครงกำร 

6. แลกเปลี่ยนควำมรู้ที่ได้กับโลกภำยนอก โรงเรียนมีกำรแลกเปลี่ยนควำมรู้ที่ได้ในเรื่อง  
กำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรปรับปรุงหลักสูตร เทคนิคกำรสอน กำรวิจัยในชั้นเรียน และเชิญ
ผู้เชี่ยวชำญจำกภำยนอกมำให้ควำมรู้แลกเปลี่ยนเกี่ยวกับเทคนิคกำรสอน กำรผลิตสื่อ นวัตกรรม 
ท ำงำนวิจัย 

7. กำรทดลองในสิ่งใหม่ ๆ อยู่เป็นประจ ำ โรงเรียนมีกำรสนับสนุนผลิตสื่อสิ่งใหม่  ๆ 
อยู่เสมอ และให้กำรสนับสนุนด้ำนเทคโนโลย ี

8. มีเวลำให้กับกำรสะท้อนควำมเห็นในกำรท ำงำนให้กับองค์กรอย่ำงสม่ ำเสมอโรงเรียน 
มีกำรรับฟังควำมคิดเห็นทั้งภำยในองค์กรและภำยนอก 

ขั้นตอนที่ 2 การติดตามผลลัพธ์ แผนที่ยุทธศาสตร์และการด าเนินงานขององค์กร 
(Outcome & performance  Monitoring)  

จำกกำรศึกษำแนวปฏิบัติในแต่ละขั้นตอนย่อยของแผนที่ผลลัพธ์ของนักเรียนที่ส ำเร็จ 
กำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่  6 จำกโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหำนคร  ในส่วนขั้นตอนที่  2 น้ี 
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จะช่วยจัดล ำดับควำมส ำคัญของกำรติดตำมและกำรประเมินผลให้กรอบในกำรติดตำมอย่ำงต่อเนื่อง  
เพื่อดูกำรบรรลุผลลัพธ์ของแผนงำนกำรใช้เกณฑ์บ่งชี้ควำมก้ำวหน้ำ (Progress markers) ในกำร
ติดตำมผลลัพธ์ ใช้แผนที่ยุทธศำสตร์และกำรด ำเนินงำนของโรงเรียน เพื่อสร้ำงกรอบในกำรติดตำม
กำรด ำเนินงำน แผนงำนมีกระบวนกำรสะท้อนกลับและปรับปรุงกำรท ำงำนได้ แบ่งเป็น 4 ขั้นตอน  
ย่อย จำกกำรติดตำมแนวปฏิบัติจำกกำรศึกษำเอกสำรและกำรสัมภำษณ์และตอบแบบสอบถำม 
ในขั้นตอนน้ี คือ 

ขั้นตอนย่อยที่ 8 จัดล ำดับกำรติดตำมกำรท ำงำนของแผนงำน (Monitoring Priorities)  
จำกกำรศึกษำเอกสำรงำนวิจัยและสัมภำษณ์ผู้บริหำร พบว่ำ แนวทำงปฏิบัติใช้แบบบันทึกกำรติดตำม
กำรท ำงำนของแผนงำนกำรจัดกระบวนกำรภำคีหุ้นส่วนร่วมกันเสนอแนวทำงในกำรจัดล ำดับกำร
ติดตำมและอภิปรำยกลุ่มเพื่อหำแนวทำงที่ดีที่สุดแล้วจึงจัดล ำดับกำรติดตำมกำรท ำงำน ทรัพยำกร 
ที่ใช้ในกำรติดตำมและประเมินผลนั้นมีจ ำกัด จึงควรใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยใช้ในกำรศึกษำ 
เพื่อท ำควำมเข้ำใจอิทธิพลจำกกำรด ำเนินงำนของแผนงำน ซึ่งจะช่วยในกำรปรับปรุงกำรปฏิบัติงำน  
ของแผนงำน นอกจำกนี้ กำรมีระบบจัดกำรที่ดีสำมำรถเก็บข้อมูลที่เชื่อถือได้  ในเรื่องของกำร 
ปฏิบัติงำนของแผนงำนและผลลัพธ์จะช่วยให้แผนงำนได้รับควำมน่ำเชื่อถือ กำรประเมินผลแบบเดิม
นั้นใช้กำรเก็บข้อมูลจำกกิจกรรมในกำรก ำหนดภำพรวมของเป้ำประสงค์และยุทธศำสตร์ของแผนงำน 
เพื่อติดตำมว่ำแผนงำนมีส่วนท ำให้เกิดผลต่ำง ๆ ได้อย่ำงไร ในส่วนของแผนที่ผลลัพธ์ให้ระบบ 
ที่ต่อเนื่องในกำรคิดแบบภำพรวม และคิดในเชิงยุทธศำสตร์ เพื่ อด ำเนินงำนไปสู่จุดมุ่งหมำยของ 
แผนงำน และยังเป็นเครื่องมือในกำรบันทึกกำรด ำเนินงำนของแผนงำนด้วย โดยกำรติดตำมกำร
ท ำงำนใน 3 ส่วน คือ 1) กำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้มีส่วนร่วมในแผนงำน 2) ยุทธศำสตร์  
ของแผนงำน และ 3) แนวทำงกำรท ำงำนในฐำนะองค์กำรหน่วยหนึ่ง 70 แผนที่ผลลัพธ์ได้จ ำแนก 
กำรท ำงำนออกเป็น 3 ส่วน คือ กำรบรรลุผลลัพธ์ของภำคีพันธมิตร ยุทธศำสตร์ของแผนงำน และ  
กำรด ำเนินงำนขององค์กำร 

ขั้นตอนย่อยที่ 9 แบบบันทึกผลลัพธ์ ขั้นตอนนี้สร้ำงขึ้นมำเพื่อติดตำมควำมก้ำวหน้ำของ 
ภำคีหุ้นส่วน (Outcome Journal) โดยอิงตำมเกณฑ์บ่งชี้ควำมก้ำวหน้ำที่สร้ำงขึ้นในขั้นตอนย่อยที่ 5 
ระดับที่คำดหวังว่ำจะเกิดขึ้น ระดับที่อยำกจะให้เกิดขึ้น และระดับที่เกิดขึ้นได้ก็ดี โดยแสดงให้เห็นถึง  
ระดับกำรเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ ต่ ำ กลำง สูง โดยกำรสัมภำษณ์ผู้มีประสบกำรณ์ตรงเป็นผู้น ำประเด็น

                                                            
70Michael Comfort, Research and Monitoring Priorities (Department of 

Primary Industries, Parks, Water & Environment, Hobart, 2013). 
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และสื่อสำรให้ผู้ร่วมตอบค ำถำมเข้ำใจได้ง่ำย71  จำกกำรศึกษำเอกสำรงำนวิจัย พบว่ำ ค่ำระดับสูงมีค่ำ 
คือ กำรกระท ำเฉพำะเจำะจงอันใดอันหนึ่งที่เกิดขึ้นตำมผลลัพธ์ที่ก ำหนด ค่ำระดับกลำงมีค่ำ คือ ไม่มี
อะไรเกิดขึ้นในหุ้นส่วนทั้งทำงบวกและทำงลบ ค่ำระดับต่ ำมีค่ำคือ กำรด ำเนินงำนของแผนงำนกับภำคี 
หุ้นส่วนนั้นถูกต่อต้ำนหรือเป้ำหมำยของแผนงำนไม่ได้รับกำรยอมรับ ซึ่งเป็นกำรแสดงว่ำภำคีหุ้นส่วน
กลุ่มใดมีกำรเปลี่ยนแปลงมำกที่สุด ข้อมูลนั้นจะอธิบำยเหตุผลของกำรเปลี่ยนแปลง คน เหตุกำรณ์  
แวดล้อมที่ก่อให้เกิดกำรเลี่ยนแปลง และแผนงำนก็จะถูกบันทึกด้วย เพื่อประโยชน์ในกำรวิเครำะห์
หรือกำรประเมินผลต่อไป กำรวัดผลลัพธ์โดยใช้ “เกณฑ์บ่งชี้ควำมก้ำวหน้ำ” เป็นกำรบันทึก 
กำรเปลี่ยนแปลงที่ค่อยเป็นค่อยไป โดยเฉพำะส่วนของ “ระดับที่อยำกจะให้เกิดขึ้น” (like to see)  
และ “ระดับที่ถ้ำเกิดขึ้นได้ก็ดี” (love to see) ซึ่งอธิบำยพฤติกรรมที่ซับซ้อนซึ่งยำกที่จะนับให้เห็นได้
ว่ำ “ได้เกิดขึ้น” หรือ “ไม่ได้เกิดขึ้น” เกณฑ์บ่งชี้ควำมก้ำวหน้ำหลำยตัวอำจเป็นกำรประเมินผลใน
ระดับลึก แต่ไม่ใช่จุดประสงค์ที่ต้องกำร เกณฑ์บ่งชี้ควำมก้ำวหน้ำไม่ได้สร้ ำงขึ้นเพื่ออธิบำยถึง  
“จุดเปลี่ยน” (lockstep) ในกำรท ำให้เกิดกระบวนกำรเปลี่ยนแปลง แต่จะอธิบำยถึงหลักหมำย 
ที่ส ำคัญ ๆ (major milestone) ที่จะบ่งชี้ถึงควำมก้ำวหน้ำในกำรไปให้ถึงควำมส ำเร็จตำม “ผลลัพธ ์
ที่พึงประสงค”์ ตัวอย่ำงค ำถำมที่ใช้ได้แก่ เรำก ำลังท ำอะไรเกี่ยวกับกำรจัดกำรศึกษำและอะไรที่เรำควร
ท ำต่อไป อะไรที่เรำท ำแค่พอใช้ได้หรือไม่ดีและควรมีกำรปรับปรุง มียุทธศำสตร์หรือกำรด ำเนินงำน  
อะไรบ้ำงที่เรำต้องเพิ่มเข้ำไป มียุทธศำสตร์หรือกำรด ำเนินงำนอะไรบ้ำงที่เรำต้องเลิกใช้ เป็นต้น และ
ให้มีกำรบันทึกไว้ กำรบันทึกกำรเปลี่ยนแปลงโดยใช้เกณฑ์บ่งชี้ควำมก้ำวหน้ำนี้ ควรสะท้อนควำม
ซับซ้อนของกำรเปลี่ยนแปลงคน กลุ่มคนและองค์กำร โดยถือเป็นกำรเก็บข้อมูลกำรเปลี่ยนแปลงของ 
ภำคีหุ้นส่วน อย่ำงเป็นระบบเกณฑ์บ่งชี้ควำมก้ำวหน้ำแสดงให้เห็นถึงผลส ำเร็จของแผนงำน คือ  
กำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในภำคีหุ้นส่วนโดยกำรเฝ้ำติดตำมแนวโน้มกำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของ
ภำคีหุ้นส่วน ซึ่งอำศัยกำรเก็บข้อมูลโดยใช้แบบบันทึกผลลัพธ์จะท ำให้แผนงำนเข้ำใจถึงผลของกำร  
ด ำเนินงำน ของแผนงำนที่มีต่อภำคีหุ้นส่วนได้ดีขึ้น ซึ่งจะได้น ำไปใช้ในกำรปรับปรุง กำรท ำงำนต่อไป  
และเป็นกำรกระตุ้นให้หุ้นส่วนก้ำวไปถึงกำรเปลี่ยนผ่ำนในระดับที่สูงยำกขึ้นไปอีก 

ขั้นตอนย่อยที่  10  แบบบันทึกยุทธศำสตร์  (Strategy Journal)  จำกกำรศึกษำ 
เอกสำรรำยงำน พบว่ำ แผนที่ผลลัพธ์มีพื้นฐำนกำรคิดที่ว่ำ แผนงำนต้องเตรียมพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลง 
ไปพร้อม ๆ กับภำคีหุ้นส่วน จะต้องท ำงำนให้ดีขึ้นเรื่อย ๆ เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรในกำร 

                                                            
71วิภำดำ มณีน้อย, “กำรประยุกต์ใช้แผนที่ผลลัพธ์ในกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนของ 

เครือข่ำยสร้ำงเสริมสุขภำพและครอบครัวต ำบลโคกม่วง อ ำเภอเขำชัยสน จังหวัดพัทลุง ”  
(วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต (กำรจัดกำรระบบสุขภำพ) สถำบันกำรจัดกำรระบบสุขภำพ  
มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์, 2558). 
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เปลี่ยนแปลงของภำคีหุ้นส่วน เพื่อให้แผนงำนมีกำรติดตำมอย่ำงเป็นระบบ แผนที่ผลลัพธ์จึงน ำเสนอ  
เป็นเครื่องมือในกำรติดตำมกำรท ำงำนที่เรียกว่ำ “แบบบันทึกยุทธศำสตร์” (Strategy Journal)  
แบบบันทึกยุทธศำสตร์นี้ ใช้บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับยุทธศำสตร์ที่ใช้เพื่อกระตุ้นให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลง 
ในภำคีหุ้นส่วน ซึ่งจะบันทึกจำกกำรประชุมติดตำมกำรท ำงำนแต่ละครั้งอย่ำงต่อเนื่องแม้ว่ำจะมีกำร
ปรับแต่งเพื่อรวมเอำบำงประเด็นที่แผนงำนต้องกำรติดตำมลงไป แต่โดยทั่วไปแล้วจะให้ควำมสนใจ  
ในกำรติดตำมประเด็นต่ำง ๆ เหล่ำนี้ คือ 1) กำรจัดสรรทรัพยำกร (inputs) 2) กิจกรรมที่ก ำลังท ำ  
3) ประสิทธิผลของกำรท ำงำน 4) ผลผลิตที่ได้ (outputs) และ 5) ควำมต้องกำรในกำรติดตำมงำน
ต่อไป (follow up) 

จำกใช้แบบบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับยุทธศำสตร์ที่ใช้ในกำรบริหำรจัดกำรโรงเรียน และ 
แนวปฏิบัติโดยกำรศึกษำเอกสำรงำนวิจัยและสัมภำษณ์ผู้เชี่ยวชำญ พบว่ำ กำรติดตำมประเด็น  
1) กำรจัดสรรทรัพยำกร (inputs) 2) กิจกรรมที่ก ำลังท ำ 3) ประสิทธิผลของกำรท ำงำน 4) ผลผลิต 
ที่ได้ (outputs) และ 5) ควำมต้องกำรในกำรติดตำมงำนต่อไป (follow up) ใช้ร่วมกับข้อมูลที่ได้จำก
แบบบันทึก(ขั้นตอนย่อยที่ 9) และแบบบันทึกกำรด ำเนินงำน(ขั้นตอนย่อยที่ 11) เพื่อให้แผนงำนมีกำร
ติดตำมอย่ำงเป็นระบบแผนที่ผลลัพธ์จึงน ำเสนอเครื่ องมือในกำรติดตำมกำรท ำงำนที่เรียกว่ำ  
“แบบบันทึกยุทธศำสตร์” (Strategy Journal) แบบบันทึกยุทธศำสตร์นี้ใช้บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับ 
ยุทธศำสตร์ที่ใช้เพื่อกระตุ้นให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงในภำคีหุ้นส่วน ตัวอย่ำงค ำถำมที่ใช้ได้ดี เช่น  
เรำจะท ำให้ดีขึ้นใน 1-2 ปีข้ำงหน้ำนี้ได้อย่ำงไร อธิบำยกิจกรรมที่ด ำเนินกำร กำรเกิดประสิทธิผล และ 
ผลผลิตที่ได้ ซึ่งจะบันทึกติดตำมกำรท ำงำนแต่ละขั้นอย่ำงต่อเนื่อง ทั้งนี้ ต้องตระหนักอยู่เสมอว่ำ
ผลส ำเร็จที่ปรำกฏนั้น ไม่ได้เป็นควำมสัมพันธ์แบบเป็นเหตุเป็นผลกันโดยตรง (casual) กับกำร
ด ำเนินงำนของแผนงำน กำรวิเครำะห์ข้อมูลและกำรตีควำมข้อมูลจำกกำรติดตำมกำรท ำงำนนี้  
ต้องพิจำรณำบริบทของแผนงำน เพื่อให้เข้ำใจถึงควำมส ำเร็จและควำมล้มเหลวหรือดีขึ้น 

ขั้นตอนย่อยที่ 11 แบบบันทึกกำรด ำเนินงำนขององค์กำร (Performance Journal)  
ใช้เป็นเครื่องมือในกำรติดตำมกำรท ำงำนอย่ำงหนึ่ง ซึ่งบันทึกข้อมูลว่ำแผนงำนมีกำรด ำเนินงำน  
อย่ำงไร เพื่อให้บรรลุภำรกิจขององค์กำร แบบบันทึกนี้ส ำหรับใช้บันทึกในกำรติดตำมกำรท ำงำน 
ข้อมูลที่บันทึกจะเป็นทั้งในเชิงปริมำณและเชิงคุณภำพผสมกันกำรติดตำม พบว่ำ แผนงำนได้ใช้ 
ควำมพยำยำมอย่ำงเต็มที่ เพื่อให้บรรลุผลลัพธ์ (Outcome) และมีกำรปรับปรุงกำรด ำเนินงำน  
ตำมผลกำรติดตำมกำรท ำงำนที่ได้เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดจำกกำรเรียนรู้และได้ใช้เป็นเครื่องมือ  
ในกำรจัดกำรแผนงำน เมื่อมีกำรเก็บข้อมูลตำมแบบบันทึกยุทธศำสตร์ใช้ร่วมกันกับข้อมูลที่ได้จำก 
แบบบันทึกผลลัพธ์ (ขั้นตอนย่อยที่ 9) และแบบบันทึกยุทธศำสตร์ (ขั้นตอนย่อยที่ 10) แผนงำนจะมี
ชุดข้อมูลเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนและผลลัพธ์ที่ได้รับจำกแผนงำนช่วยให้แผนงำนสำมำรถเชื่อม  
ยุทธศำสตร์ที่ใช้เข้ำกับควำมส ำเร็จที่ได้อย่ำงเป็นเหตุเป็นผลกันโดยตรง กำรวิเครำะห์ข้อมูลและ  
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กำรตีควำมข้อมูลจำกกำรติดตำมกำรท ำงำนนี้ ต้องพิจำรณำภำยใต้บริบทของแผนงำนที่ก ำลังด ำเนินกำร 
อยู่ด้วย ซึ่งในที่นี้ก ำหนดให้มีทั้งหมด 8 เกณฑ์ชี้วัด 1) ควำมคิดใหม่ ๆ โอกำสใหม่ ๆ และทรัพยำกร
ใหม่ ๆ 2) กำรรับฟังควำมคิดเห็นที่เป็นเสียงสะท้อน (feedback) 3) ได้รับกำรสนับสนุนจำกผู้มีอ ำนำจ 
สูงสุด 4) มีภำรประเมินและออกแบบผลผลิต กำรบริหำรและระบบใหม่  ๆ 5) ตรวจสอบผลผลิต 
ที่ได้เพ่ือท ำกำรเพิ่มคุณค่ำ 6) แบ่งปันควำมรู้กับสำรธำรณะ 7) มีกำรค้นคว้ำทดลองเพื่อด ำรงควำมเป็น 
ผู้น ำด้ำนนวัตกรรมใหม่ ๆ (innovative) 8) เข้ำร่วมในกำรสะท้อนกำรท ำงำนขององค์กำร 

ขั้นตอนที่ 3 การจัดท าแผนการประเมินผล (Evaluation Planning) แผนกำรประเมินผล 
จะระบุประเด็นส ำคัญที่ต้องท ำกำรประเมิน แผนกำรจัดกำร และกำรเก็บข้อมูล แต่จะไม่วิเครำะห์
ข้อมูลที่ได้ แผนงำนต้องแปลควำมหมำยข้อมูลเอง เพื่อน ำไปใช้ในกำรปรับปรุงแผนงำน หรือเพื่อ
แลกเปลี่ยนผลที่ได้กับผู้อื่น ขั้นตอนน้ีมีเพียงหนึ่งขั้นตอนย่อย คือ 

ขั้นตอนย่อยที่ 12 แผนกำรประเมินผล (Evaluation  plan) เป็นกำรบรรยำยแบบสั้น ๆ 
เกี่ยวกับกระบวนกำรประเมินผล เช่น ค ำถำมที่จะใช้ และแหล่งของข้อมูล วิธีกำรประเมินผล  
ทีมประเมินผล ช่วงเวลำ และกำรคำดกำรณ์ งบประมำณที่ใช้ หำกแผนงำนต้องกำรใช้ผู้ประเมินจำก
ภำยนอก สิ่งเหล่ำนี้จะช่วยในกำรก ำหนดข้อตกลงกำรท ำงำน (term of reference) ของกำรประเมินผล  
ช่วยให้กำรประเมินผล ให้ผลที่ใช้ได้จริง ไม่ว่ำกำรประเมินผลจะเป็นสิ่งที่ต้องท ำหรือไม่ (requirement)  
แผนงำนควรมีควำมสัมพันธ์เชื่อมโยงกับควำมต้องกำรของแผนงำน เพื่อไม่ให้เสียทรัพยำกรไปโดย
เปล่ำประโยชน์ กำรประเมินผลอำจจะต้องท ำเพื่อให้บรรลุตำมข้อตกลง และผลของกำรประเมิน 
ยังสำมำรถใช้เพื่อสร้ำงควำมรู้ใหม่ ๆ สนับสนุนกำรเรียนรู้ นอกจำกนี้ กำรให้ผู้ได้ประโยชน์จำกกำร
ประเมินผลเข้ำร่วมตั้งแต่ขั้นกำรเก็บข้อมูลและกำรวิเครำะห์ผล ถือเป็นกำรทดสอบควำมน่ำเชื่อถือ 
ของข้อค้นพบ และเป็นกำรเพิ่มควำมน่ำจะเป็นในกำรน ำผลกำรประเมินไปใช้ประโยชน์ กำรใช้
ประโยชน์คือ วัตถุประสงค์สูงสุดของกำรประเมินผล  
  



 154 

 

ตอนที่ 2 แผนที่ผลลัพธ์ของนักเรียนที่ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานครใน 3 ขั้นตอน คือ การออกแบบเจตนารมณ์ การติดตามผลลัพธ์แผน
ที่ยุทธศาสตร์และการด าเนินขององค์กร และการจัดท าแผนการประเมินผล  
จำกกำรรวบรวมข้อมูลจำกกำรศึกษำเพื่อตอบวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพื่อทรำบข้อมูลและ 

แนวปฏิบัติในแต่ละขั้นจอนย่อยของแผนที่ผลลัพธ์ของนักเรียนที่ส ำเร็จกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 
จำกโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหำนคร และกำรติดตำมผลลัพธ์แผนที่ยุทธศำสตร์และกำรด ำเนินของ 
องค์กร และกำรจัดท ำแผนกำรประเมินผล แผนปฏิบัติรำชกำร กำรรำยงำนกำรประเมินตนเองของ
โรงเรียน จำกกำรสัมภำษณ์ผู้บริหำรโรงเรียน เป็นดังนี ้

1. การออกแบบเจตนารมณ์ (Intention Design) 
จำกกำรศึกษำข้อมูลและแนวทำงปฏิบัติในแต่ละขั้นตอนย่อยของแผนที่ผลลัพธ์ของ 

นักเรียนที่ส ำเร็จกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 จำกโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหำนคร ในขั้นตอนที่ 1 
และกำรสัมภำษณ์จำกผู้บริหำรสถำนศึกษำ จะเห็นได้ว่ำ รูปแบบของแผนที่ผลลัพธ์ ในส่วนที่หนึ่ง  
เป็นกำรวำงเจตนำรมณ์ (Intention design) ประกอบด้วย 7 ขั้นตอนย่อย คือ  

ขั้นตอนย่อยที่ 1 วิสัยทัศน์ (Vision) คือ กรุงเทพมหำนครมีอ ำนำจหน้ำที่ในกำรสร้ำง
วิสัยทัศน์หรือกำรวำงแผนเป็นกำรสร้ำงเป้ำหมำยร่วมกันในภำพรวมของกำรศึกษำมีแผนยุทธศำสตร์ 
ที่จะใช้ในกำรท ำงำนของแผนงำน โรงเรียนเป็นผู้ด ำเนินกำรตำมวิสัยทัศน์ ผู้บริหำรโรงเรียนที่ต้อง
น ำมำใชแ้ละจะปรับเปลี่ยนพัฒนำอย่ำงไรให้บรรลุตำมวิสัยทัศน์ของกรุงเทพมหำนครและของโรงเรียน  

ขั้นตอนย่อยที่ 2 พันธกิจ (Mission) คือ เป็นหน้ำที่ของโรงเรียนที่จะท ำให้บรรลุตำม 
วิสัยทัศน์  

ขั้นตอนย่อยที่ 3 ระบุภำคีหุ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง (Boundary Partners) คือ สถำนศึกษำ 
ระดับอำชีพหรือสูงกว่ำ ศูนย์ฝึกอำชีพ บริษัทเอกชน ชุมชนที่อยู่ใกล้ อ ำนวยควำมสะดวกในกำรเข้ำมำ
ท ำงำนร่วมกัน โดยให้ควำมสนับสนุนด้ำนต่ำง ๆ คนหรือให้เงินเพื่อพัฒนำศักยภำพโรงเรียน  

ขั้นตอนย่อยที่ 4 ก ำหนดผลลั พ ธ์ ที่ พึ ง ป ระส งค์  ( Outcome Challenges)  คื อ  
กำรออกแบบผลลัพธ์ที่ผู้ร่วมทีมหรือภำคีหุ้นส่วนร่วมกันคิดให้แผนงำนประสบควำมส ำเร็จสูงสุดตำม
พันธกิจ จะมุ่งเน้นที่กำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม โดยใชแ้ผนงำนท ำให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงในทำงที่ดีขึ้น  

ขั้นตอนย่อยที่ 5 เกณฑ์บ่งชี้ควำมก้ำวหน้ำ (Progress Markers) คือ เกณฑ์บ่งชี้ 
ควำมก้ำวหน้ำกำรท ำงำน โดยโรงเรียนได้ระบุกำรกระท ำที่จะด ำเนินกำรต่อไป ให้เห็นภำพของ 
ควำมส ำเร็จของงำน แบ่งเป็น 3 ระดับ จำกง่ำยไปยำกตำมล ำดับคือ ระดับที่คำดหวังว่ำจะเกิดขึ้น 
(expect to see) ระดับที่อยำกจะให้เกิดขึ้น (like to see) และระดับที่ถ้ำเกิดขึน้ก็ดี (love to see)  

ขั้นตอนย่อยที่ 6 ก ำหนดแผนที่ยุทธศำสตร์ (Strategy Maps) คือ เครื่องมือทำง 
กำรบริหำรมีกำรก ำหนดควำมชัดเจนในแผนกลยุทธ์ของโรงเรียน ผู้บริหำรสำมำรถก ำหนดยุทธศำสตร์ 
ที่จะน ำองค์กรไปสู่ควำมส ำเร็จ  
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ขั้นตอนย่อยที่ 7 กำรด ำเนินงำนระดับองค์กำร (Organizational Practices) คือ 
กระบวนกำรสร้ำงควำมส ำพันธ์เน้นควำมร่วมมือและกำรมีส่วนร่วม ในกำรบริหำรกำรเปลี่ยนแปลงจะ
ประสบควำมส ำเร็จได้ต้องรวมถึงกำรด ำเนินงำนองค์กรด้วย คือ กำรท ำแผนปฏิบัติรำชกำร เพื่อใช้
ด ำเนินกำรงำนให้เกิดควำมมีประสิทธิผล เน้นควำมร่วมมือและกระบวนกำรมีส่วนร่วม  ซึ่งกำร
ด ำเนินงำนระดับองค์กำร  

2. การติดตามผลลัพธ์แผนที่ยุทธศาสตร์และการด าเนินงานขององค์กร  
กำรติดตำมผลลัพธ์ แผนที่ยุทธศำสตร์และกำรด ำเนินงำนขององค์กร คือ ขั้นตอนนี้ 

จะช่วยล ำดับควำมส ำคัญของกำรติดตำมและกำรประเมินผลให้กรอบในกำรติดตำมอย่ำงต่อเนื่อง  
ส ำหรับกิจกรรมของแผนงำนเพื่อดูกำรบรรลุผลลัพธ์ของแผนงำนกำรใช้เกณฑ์ชี้บ่งควำมก้ำวหน้ำ 
(Progress Markers) ในกำรติดตำมผลลัพธ์ใช้แผนที่ยุทธศำสตร์และกำรด ำเนินงำนขององค์กรเพื่อ
สร้ำงกรอบในกำรติดตำมกำรด ำเนินงำนกำรใช้กรอบนี้อย่ำงสม่ ำเสมอจะเป็นโอกำสให้แผนงำน 
มีกระบวนกำรสะท้อนกลับและปรับปรุงกำรท ำงำนได้ ดังนี ้

ขั้นตอนย่อยที่ 8 จัดล ำดับกำรติดตำมกำรท ำงำนของแผนงำน พบว่ำ กระบวนกำร 
ติดตำมผลลัพธ์จำกแบบแสดงรำยกำรติดตำม (monitoring priorities ) เป็นขั้นตอนย่อยที่  8  
จัดล ำดับกำรติดตำมกำรท ำงำนของแผนงำน ที่จัดเป็นขั้นตอนในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลหลังจำก
โครงกำรเริ่มต้นด ำเนินกำรแล้วข้อมูลที่จะได้รับจะเป็นประโยชน์ส ำหรับกำรประเมิน เพื่อปรับปรุง 
แก้ไข หรือพัฒนำโครงกำรให้น ำไปสู่เป้ำหมำยที่พึงประสงค์ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ อันประกอบด้วย
แบบติดตำม 3 แบบ ติดตำมควำมส ำเร็จของภำคี ติดตำมยุทธวิธีของยุทธศำสตร์ ติดตำมกำรด ำเนิน 
งำบโครงกำร ผู้ให้ข้อมูลเป็นผู้บริหำรสถำนศึกษำ โดยแสดงเป็นล ำดับขั้นตอนกำรติดตำมดังตำรำที่ 20  

 
ตำรำงที่ 20 จดัล ำดับกำรติดตำมกำรท ำงำนของแผนงำน 

ล าดับการ
ติดตาม 

ใครให้ข้อมูล จุดประสงค์ของ
ข้อมูล 

เก็บข้อมูล
อย่างไร 

เครื่องมือทีใ่ช ้

กำรบรรลุ
ผลลัพธ์ของภำคี
พันธมิตร 

ผู้บริหำร
สถำนศึกษำ 

เพื่อทรำบกำรบรรลุ
ผลลัพธ์ของภำคี
พันธมิตร 

สัมภำษณ ์ แบบบันทึกผลลัพธ ์

ยุทธศำสตร์ของ
แผนงำน 

ผู้บริหำร
สถำนศึกษำ 

เพื่อทรำบยุทธศำสตร์
ของแผนงำน 

สัมภำษณ ์ แบบบันทึกยุทธศำสตร ์

กำรด ำเนินงำน
ขององค์กร 

ผู้บริหำร
สถำนศึกษำ 

เพื่อทรำบกำร
ด ำเนินงำนขององค์กร 

สัมภำษณ ์ แบบบันทึกกำร
ด ำเนินงำนขององค์กร 
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จำกตำรำงบันทึกกำรสัมภำษณ์ผู้บริหำรสถำนศึกษำ พบว่ำ กำรจัดล ำดับเป็นดังนี้   
กำรติดตำมกำรท ำงำนของแผนงำน กำรบรรลุผลลัพธ์ของภำคีพันธมิตร จุดประสงค์ของข้อมูล 
เพื่อทรำบกำรบรรลุผลลัพธ์ของภำคีพันธมิตร 

บันทึกผลลัพธ์เพื่อติดตำมควำมก้ำวหน้ำ (outcome journal) เป็นกำรติดตำมกำร 
จัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมกำรเปลี่ยนแปลงของกลุ่มเป้ำหมำยตำมที่ก ำหนดไว้ในตัวชี้วัด
ควำมก้ำวหน้ำผู้ให้ข้อมูล โดยเครื่องมือที่ใช้แบบบันทึกผลลัพธ์ยุทธศำสตร์ของแผนงำน จุดประสงค์
ของข้อมูลเพื่อทรำบยุทธศำสตร์ของแผนงำน 

บันทึกยุทธศำสตร์ (strategy journal) เป็นกำรเก็บรวบรวมข้อมูลกำรใช้ยุทธศำสตร์ 
ที่มุ่งให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของกลุ่มเป้ำหมำยที่มีประสิทธิภำพที่สุด มียุทธศำสตร์ใดที่ควร
ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือควรน ำยุทธศำสตร์อื่นมำใช้เพียงใดผู้ให้ข้อมูล เครื่องมือที่ใช้แบบบันทึก
ยุทธศำสตร์ กำรด ำเนินงำนขององค์กร จุดประสงค์ของข้อมูลเพื่อทรำบกำรด ำเนินงำนขององค์กร 

บันทึกกำรด ำเนินงำนโครงกำร (Performance journal): เป็นกำรติดตำมวิธีกำร 
ปฏิบัติงำบภำยในโครงกำรว่ำมีส่วนเอื้อให้เกิดกำรท ำงำบได้อย่ำงมีประสิทธิภำพมำกน้อยเพียงใด 
และหำทำงปรับปรุงวิธีกำรด ำเนินงำนดังกล่ำวผู้ให้ข้อมูล เครื่องมือที่ใช้แบบบันทึกกำรด ำเนินงำนของ
องค์กร 

ขั้นตอนย่อยที่ 9 แบบบันทึกผลลัพธ์ พบว่ำ จำกกำรบันทึกผลลัพธ์เพื่อติดตำม 
ควำมก้ำวหน้ำของภำคีหุ้นส่วนโดยองเกณฑ์บ่งชี้ควำมก้ำวหน้ำในขั้นตอนย่อยที่ 5 คือ ระดับคำดว่ำจะ 
เกิดขึ้น (expect to see) ระดับที่อยำกจะให้เกิดขึ้น ( like to see) และระดับที่ถ้ำเกิดขึ้นก็ดี  
(love to see) โดยแสดงให้เห็นระดับกำรเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ ต่ ำ กลำง สูง ซึ่ งเป็นกำรแสดงว่ำ 
ภำคีหุ้นส่วนใดมีกำรเปลี่ยนแปลงมำกที่สุดข้อมูลนั้นจะอธิบำยกำรเปลี่ยนแปลงของคนเหตุกำรณ์
สิ่งแวดล้อมดัง ตำรำงที่ 21 

 

ตำรำงที่ 21 แบบบันทึกผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ 
แบบบันทึกผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ 
ระดับที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (expect  to  see) 

ต่ ำ กลำง สูง   
  ✓ 1 กำรศึกษำมีคุณภำพพัฒนำผู้เรียนให้จบกำรศึกษำ 

 ✓  2 ศึกษำต่อในระดับอุดมศึกษำในคณะที่ตนเองต้องกำรได้หรือประกอบ
อำชีพที่ถนัดและสนใจ 

  ✓ 3 มีงำนท ำและมีคุณภำพชีวิตที่ด ี

  ✓ 4 ขยำยควำมร่วมมือระหว่ำงสถำนศึกษำ หนว่ยงำนของภำครัฐและเอกชน
ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
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ตำรำงที่ 21 แบบบันทึกผลลัพธ์ที่พึงประสงค ์(ต่อ) 
แบบบันทึกผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ 
ระดับที่อยากจะให้เกิดขึ้น (like to see) 

ต่ ำ กลำง สูง   
 ✓  5 มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรใช้ภำษำอังกฤษและเทคโนโลยี 
 ✓  6 สำมำรถสื่อสำรด้วยภำษำต่ำงประเทศได ้
  ✓ 7 มีควำมคิดสร้ำงสรรค์สำมำรถสร้ำงนวัตกรรมใหม่ ๆ ได ้

ระดับที่ถ้าเกิดขึ้นก็ดี (love to see) 
ต่ ำ กลำง สูง   
 ✓  8 สอบติดคณะที่ดี เช่น คณะแพทย์ศำสตร์ วิศวกรรมศำสตร์ 

 ✓  9 ได้ศึกษำต่อในมหำวิทยำลัยชั้นน ำของประเทศ 
  ✓ 10 สอบชิงทุนได้ระดับปริญญำตรี ปริญญำโท และปริญญำเอก จำก

มหำวิทยำลัยของรัฐ 
 

จำกกำรบันทึกผลลัพธ์ที่พึงประสงค์จำกกำรสัมภำษณ์ผู้บริหำรสถำนศึกษำและ  
เอกสำร งำนวิจัย พบว่ำ  

ระดับที่คาดว่าจะเกิดขึ้น คือ มีคุณภำพระดับต้นของสถำนศึกษำอยู่ในระดับที่เป็นไป 
ได้สูง ศึกษำต่อในระดับอุดมศึกษำในคณะที่ตนเองต้องกำรได้หรือประกอบอำชีพที่ถนัดและสนใจ   
ระดับที่เป็นไปได้ระดับกลำง มีงำนท ำและมีคุณภำพชีวิตที่ดี อยู่ในระดับที่เป็นไปได้สูง  ขยำยควำม
ร่วมมือระหว่ำงสถำนศึกษำ หน่วยงำนของภำครัฐและเอกชนในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอยู่ในระดับที่ 
เป็นไปได้สูง 

ระดับที่อยากจะให้เกิดขึ้น คือ มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรใช้ภำษำอังกฤษและ 
เทคโนโลยีอยู่ในระดับที่เป็นไปได้กลำง สำมำรถสื่อสำรด้วยภำษำต่ำงประเทศได้อยู่ในระดับที่เป็นไปได้
กลำง มีควำมคิดสร้ำงสรรค์สำมำรถสร้ำงนวัตกรรมใหม่ ๆ ได้อยู่ในระดับที่เป็นไปได้สูง  

ระดับที่ถ้าเกิดขึ้นก็ดี คือ สอบติดคณะที่ดี เช่น คณะแพทย์ศำสตร์ วิศวกรรมศำสตร์  
อยู่ในระดับที่เป็นไปได้กลำง ได้ศึกษำต่อในมหำวิทยำลัยชั้นน ำของประเทศ  อยู่ในระดับที่เป็นไปได้ 
กลำง สอบชิงทุนได้ระดับปริญญำตรี ปริญญำโทและปริญญำเอก จำกมหำวิทยำลัยของรัฐ อยู่ในระดับ
ที่เป็นไปได้สูง 

ขั้นตอนย่อยที่ 10 แบบบันทึกยุทธศำสตร์ที่ใช้ในกำรวำงแผน : Strategy Journal  
จำกบันทึกยุทธศำสตร์ที่ใช้ในกำรวำงแผน : Strategy Journal นั้น ทำงสถำนศึกษำได้บันทึกข้อมูล
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เกี่ยวกับยุทธศำสตร์ที่ใช้กระตุ้นให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงในภำคีหุ้นส่วนโดยให้ควำมสนใจในกำรติดตำม
ประเด็นต่ำง ๆ เหล่ำนี้ คือ 1. ยุทธศำสตร์ของสถำนศึกษำ 2. กิจกรรมที่ด ำเนินกำร  3.ผลผลิตที่ได้  
4. ประเด็นหรือกำรเปลี่ยนแปลงที่แผนงำนต้องกำร ดังตำรำงที่ 22 

 
ตำรำงที่ 22 แบบบันทึกยุทธศำสตร ์

แบบบันทึกยุทธศาสตร์ 
ผู้ให้ข้อมูล – โรงเรียน แก่นทองอุปถัมภ ์: ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 
ยุทธศาสตร์ของสถานศึกษา 

มุ่งพัฒนำโรงเรียนให้กลำยเป็นพื้นที่ที่เด็กจะได้เรียนรู้ และฝึกทักษะกำรใช้ชีวิตประจ ำวัน
อย่ำงเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ภำยใต้กรอบแนวคิดกำรพัฒนำโรงเรียนทั้งระบบ (Whole School 
Approach) ตั้งแต่กำรก ำหนดนโยบำยของผู้บริหำร กำรพัฒนำหลักสูตรกำรเรียนกำรสอน กำรจัด
กระบวนกำรเรียนรู้ กำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมภำยในสถำนศึกษำ รวมถึงกำรมีส่วนร่วมของนักเรียน 
ครอบครัว ชุมชน และภำคส่วนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องให้เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำ 

อธิบายกิจกรรมที่ด าเนินการ 
เริ่มตั้งแต่ อ.1-ม.6 จัดท ำแผนปฏิบัติงำนระยะยำว 4 ปี วิเครำะห์ SWOT Analysis แล้ว

น ำมำใช้ ท ำวิสัยทัศน์ เพื่อให้ผลผลิตที่เป็นพลเมืองที่ค ำนึงถึงสิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืน ได้น ำหลักสูตร 
อีโก้ สคูล มำใช้ กำรจัดกำรเรียนรู้ น ำทฤษฎี Best Management (เบส เมเนจเมนท์) : กำรเรียนรู้
ด้วยกำรกระท ำ กำรส่งเสริมในกำรศึกษำต่อ เด็กใช้แฟ้มผลงำน โดยสะสมจำกกำรท ำงำน จำก อีโก 
สคูล,กิจกรรมอำเซียน มีระบบกำรส่งต่อของโรงเรียนมีหลำยรูปแบบ ส่วนใหญ่ได้รับควำมร่วมมือ
จำกต้นสังกัดและหน่วยงำนภำยนอก โครงกำรต่ำง ๆ ที่โรงเรียนจัดให้นักเรียนเอื้อให้นักเรียนมี
ฐำนควำมรู้ที่หลำกหลำย โดยเฉพำะโครงกำรของผู้ว่ำให้ไว้กับโรงเรียนสังกัด กรุงเทพมหำนคร
ร่วมกับศูนย์ฝึกอำชีพของกรุงเทพมหำนคร โรงเรียนได้จัดเป็นโปรแกรมกำรเรียนแบบเลือกเสรี และ
มีหลำกหลำยทักษะให้เลือกอำชีพ โดยมีศูนย์ฝึกอำชีพคลองเตยมำให้ควำมรู้ สอนอำชีพช่ำงไฟฟ้ำ
และช่ำงเสริมสวย ถือว่ำกำรได้รับกำรสนับสนุนจำกหน่วยงำนเดียวกันให้อิสระกำรเลือกเรียนรู้แบบ
เสรีค้นพบตนเองมำกขึ้น 
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ตำรำงที่ 22 แบบบันทึกยุทธศำสตร ์(ต่อ) 
แบบบันทึกยุทธศาสตร์ 

ผลผลิตที่ได้ 
โรงเรียนได้จัดท ำนโยบำย MOU กับ มหำวิทยำลัย อำชีวะพำณิชยกำรณ์บำงนำ จัดท ำและ

ร่วมมือกันบูรณำกำรใช้ฐำนข้อมูลเดิมของแต่ละปีที่เคยท ำ เพื่อเป็นเสริมจุดอ่อนกับนักเรียนจบ ม.6 
ว่ำจะไปเรียนต่อที่ไหน จนสำมำรถจัดทวิศึกษำกับพำณิชยกำรบำงนำ และหน่วยงำนภำยนอก เช่น 
วิทยำลัยเทคนิคไทย-ไต้หวัน ซึ่งเป็นโอกำสดีของเด็ก กรุงเทพมหำนครซึ่งส่วนใหญ่จะขำดแคลน
ด้ำนทุนทรัพย์ ในกำรศึกษำต่อได้รับคัดเลือกไป ต่ำงประเทศได้ถึงจะมีควำมรู้แต่ก็ไม่มีโอกำส มีกำร
อนุเครำะห์ให้เรียนฟรี และมีงำนรองรับ พยำยำมสร้ำงโปรแกรมกำรศึกษำให้เป็นที่ต้องกำรของ
อุดมศึกษำ เช่น ทุนแพทย์ ผู้บริหำรต้องกำรเพิ่มเด็กด้อยโอกำส เด็กไร้สัญชำติ หำพ่อแม่ไม่เจอ  
กำรขอทะเบียนรำษฎร์ คือ บอกว่ำให้เด็กท ำผลงำนระดับชำติถึงจะได้สัญชำติกำรติดตำม
ประเมินผล เด็กส่วนมำกดิ้นรน ด้วยตนเองตั้งแต่เด็ก ท ำงำนภำคค่ ำ เช่น ในโรงแรมดุสิต เอำชีวิต
รอดได้ในสังคมใช้ชีวิตได้ หรือเป็นนักกีฬำอำชีพ ปีนี้ครูรำยงำนว่ำ นักเรียนมีควำมสุขในกำรเรียน
มำก แสวงหำและค้นพบตัวเอง 
ประเด็นหรือการเปลี่ยนแปลงที่แผนงานต้องการ 

มีระบบกำรส่งต่อของโรงเรียนมีหลำยรูปแบบ จำกต้นสังกัดและหน่วยงำนภำยนอก โรงเรียน
ได้จัดเป็นโปรแกรมกำรเรียนแบบเลือกเสรี และมีหลำกหลำยทักษะให้เลือกอำชีพ โดยมีศูนย์ฝึก
คลองเตยมำให้ควำมรู้ สอนอำชีพช่ำงไฟฟ้ำและช่ำงเสริมสวย ได้รับกำรสนับสนุนจำกหน่วยงำน
เดียวกันให้อิสระกำรเลือกเรียนรู้แบบเสรีค้นพบตนเองมำกขึ้นโรงเรียนได้จัดท ำนโยบำย MOU กับ 
มหำวิทยำลัย อำชีวะพำณิชยกำรบำงนำ และหน่วยงำนภำยนอก เช่น วิทยำลัยเทคนิคไทย-ไต้หวัน   

ผู้ให้ข้อมูล – โรงเรียนมัธยมประชำนิเวศน์: ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 
ยุทธศาสตร์ของสถานศึกษา 

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนเริ่มท ำแผนยุทธศำสตร์ใหม่ ครูระดมควำมคิดเห็นท ำตำมแนวทำงกำร
สร้ำงยุทธศำสตร์ วิเครำะห์ศักยภำพของผู้เรียน และวำงแผนยุทธศำสตร์ก ำหนดเป้ำหมำย เมื่อมี
กำรวำงยุทธศำสตร์แล้วก็มีกำรปรับเปลี่ยนทุกปี เนื่องจำกปีแรกที่ท ำให้คุณครูมองภำพลูกศิษย์ของ
คุณครูเอง และสร้ำงแผน สร้ำงกิจกรรม โครงกำร ในแต่ละปีเมื่อเรำมองเห็นศักยภำพอะไร ที่เรำ
เสริมเติม เข้ำไปได้แล้ว เรำก็จะเติมเข้ำไปทุกปี ๆ อย่ำงเช่น ปีนี้ก ำลังปรับแผนและให้ครูวำงแผนใน
กำรท ำงำนเข้ำสำกลให้มำกขึ้น สู่กำรแข่งขัน ระดับนำนำชำติ ระดับประเทศให้มำกขึ้นกว่ำเดิม เช่น 
โครงกำร สอวน. โอลิมปิกวิชำกำร ท ำแผนรองรับไปสู่  สำกล ไปสู่กำรแข่งขันนำนำชำติ  
ท ำแผนที่จะท ำตำมไปด้วยเพรำะเรำรอให้เอกสำรเสร็จก่อนไม่ได้ทุกวันนี้เริ่มแล้วแผนก ำลังปรับ 
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ตำรำงที่ 22 แบบบันทึกยุทธศำสตร ์(ต่อ) 
แบบบันทึกยุทธศาสตร์ 

อธิบายกิจกรรมที่ด าเนินการ 
ผอ.อยู่มัธยมประชำนิเวศน์มำปีที่ 3 สิ่งที่พึงพอใจเป็นอย่ำงมำกคือ ศักยภำพของครูสูงมำก 

ผอ.คิดและมำขำยควำมคิดให้คุณครู เมื่อคุณครูได้รับท ำ คุณครูทุกคนท ำงำนได้อย่ำงมีคุณภำพ
สำมำรถท ำได้ดีกว่ำสิ่งที่ ผอ.คิด เป็นศักยภำพที่สูงมำกของคุณครู  อีกส่วนเครือข่ำยผู้ปกครองเอง 
ผู้ปกครองส่วนใหญ่ไม่ได้มีควำมพร้อม 100 % ผู้ปกครองมีควำมพร้อมช่วยเหลือโรงเรียน  
แค่ 30 % แต่ว่ำใน 30 % ผู้ปกครองเขำลงแรงกับเรำเต็มที่ ที่จะเข้ำมำเป็นเครือข่ำย ผู้ปกครอง 
ช่วยสนับสนุนโรงเรียน แก้ปัญหำข้อขัดแย้ง อะไรต่ำง ๆ ที่จะเกิดขึ้นภำยในโรงเรียน เขำจะสยบ
ปัญหำให้เรำก่อน ท ำให้เรำไม่ต้องเสียเวลำกับกำรที่ต้องมำนั่งท ำควำมเข้ำใจกับคน 100 %  
เรำเคลียกับ 30 % ให้เข้ำใจแล้ว เขำมีเครือข่ำยที่จะไปบอกต่อ ตอบค ำถำมกัน สร้ำงเครือข่ำยของ
เขำเอง เมื่อเกิดปัญหำใด ๆ สอบถำมกันในกลุ่มผู้ปกครอง จะมีผู้ปกครองเข้ำไปตอบค ำถำมให้  
ซึ่งเป็นบุคคลที่ใกล้ชิดโรงเรียน มำช่วยดูแลโรงเรียน เป็นสิ่งที่ไม่ท ำให้เรำเสียเวลำกับปัญหำรกใจ 
แล้วเรำก็มีสมองที่จะมำคิดวำงงำนพัฒนำโรงเรียนต่อไปได้ให้ดียิ่ง ๆ ขึ้น 
ผลผลิตที่ได้ 

เด็กที่นี่เหนียวแน่นมำก เขำกลับมำช่วยน้องมำดูแลน้องตลอดทุกเรื่องตำมที่เขำถนัด เช่น  
วงดนตรี รุ่นพี่ที่ไปประสบควำมส ำเร็จ ไปเรียนต่อเป็นนักดนตรี เป็นนักร้อง กลับช่วยกันฝึกฝน  
น้อง ๆ หรือทุกเรื่อง ในเรื่องต่ำง ๆ วันไหว้ครู เรำจะปลื้มใจแล้วก็มองเห็นภำพที่ศิษย์เก่ำประกอบ
อำชีพแล้วหรือไปเรียนต่อที่ไหน รู้ว่ำเป็นวันไหว้ครู ก็จะกลับมำกันเย็นบ้ำง เลิกเรียนบ้ำงถ้ำเขำมำ
ได้ หรือถ้ำโรงเรียน ต้องกำรควำมช่วยเหลือ พี่ ๆ เป็นไอดอลของน้อง ๆ เยอะมำก เรำต้องกำรที่จะ
ไปสอบเข้ำแข่งขันแพทย์วชิระ รุ่นพี่จะกลับมำแนะแนวให้น้อง ควำมส ำเร็จของเด็ก ๆ เรำมีเด็กไป
เรียนต่อคณะวิศวกรรมศำสตร์ ที่จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย นักเรียนของเรำโดยส่วนใหญ่จะชอบ 
ที่จะไปเรียนต่อวิศวกรรมศำสตร์ ที่ผ่ำนมำวิศวกรรมศำสตร์ ลำดกระบัง วิศวกรรมศำสตร์  
พระจอมเกล้ำพระนครเหนือ ปีที่แล้วเด็กไปเรียนต่อที่วิศวกรรมศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 
ถือเป็นอีกทำงหนึ่งเป็นบันไดให้เรำได้เหยียบได้อีกขั้นหนึ่ง เด็ก ๆ ที่จบไปของเรำศึกษำต่อ 100 % 
แต่มหำวิทยำลัยก็แตกต่ำงกันไป บำงคนก็ไปเอกชน บำงคนก็ไปมหำวิทยำลัยของรัฐ สถำบันรำชภัฏ 
ก็เยอะอยู่แต่ 100 % ที่เรียนต่อ 
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ตำรำงที่ 22 แบบบันทึกยุทธศำสตร ์(ต่อ) 
แบบบันทึกยุทธศาสตร์ 

ประเด็นหรือการเปลี่ยนแปลงที่แผนงานต้องการ 
โรงเรียนได้ท ำ MOU  กับมหำลัยรำชภัฏจันทรเกษม เป็นมหำวิทยำลัยพี่เลี้ยงของเรำ ตอนนี้

ได้เข้ำมำช่วยจัดอบรมให้กับคุณครูในเรื่องของกำรท ำ PLC ซึ่งเริ่มด ำเนินกำรเมื่อวันพุธที่แล้ว เริ่ม
อบรมคุณครูให้ก่อนครึ่งวัน เป็นวันที่มีกิจกรรมชมรม ครูส่วนหนึ่งมำเข้ำอบรมตรงนี้ คัดมำเป็น
ตัวแทนก่อนเพื่อจะขยำยผลในกำรที่จะท ำให้เกิดชุมชนทำงอำชีพ ครอบคลุมทั้งโรงเรียน และเรำยัง
มีอีกส่วนหนึ่งซึ่งอำจจะเป็นสัมพันธภำพส่วนตัวมหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ เขำมำท ำ CHR 
ของมหำลัยบริกำรทำงวิชำกำรของเขำมำท ำให้กับเรำ มำให้กำรอบรมที่คุณครูต้องกำร ว่ำในปีนี้เรำ
ต้องกำรอบรมอะไร เช่นคุณครูอยำกอบรมเรื่อง กำรใช้แอปพลิเคชั่น กูเกิ้ลมำใช้กับกำรเรียนกำร
สอน ก็สำมำรถที่จะท ำได้ และเขำเข้ำมำช่วยจัดอบรมให้ 

โครงกำรทวิศึกษำของโรงเรียน ตอนนี้เนื่องจำกว่ำเบื้องต้น โรงเรียนที่เป็นคู่อยู่ในเขตของเรำ 
คือโรงเรียนเทคนิคดอนเมือง ซึ่งควำมต้องกำรของผู้ปกครองเมื่อเรำสอบถำมไป กับนักเรียนเองเขำ
ไม่มีควำมประสงค์ ถ้ำกำรเดินทำงไม่สะดวก ไกล สำขำวิชำไม่ตรงกับควำมต้องกำร ซึ่งเรำเห็นว่ำมัน
เป็นโครงกำรที่ดี ตอนนี้ก ำลังดูว่ำสถำบันไหน ที่มีสำขำวิชำที่นักเรียนสนใจ เรำก็จะไปประสำน เพื่อ
ติดต่อกันว่ำเด็กสนใจไหมสำขำต่ำง ๆ ในเบื้องต้นเรำส ำรวจควำมต้องกำรของเด็กก่อน เด็กส่วน
ใหญ่ต้องกำรวิศวกรรมศำสตร์ ซึ่งจะมีหลักสูตรเรียนวิศวกรรมศำสตร์ของสถำบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้ำพระนครเหนือ เป็นหลักสูตร ปวส. แต่มันไม่ได้อยู่อำชีวะ ตรงนั้นยังไม่ได้ เรำจะดูลักษณะ
คล้ำย ๆ แบบนี้  เด็กเรำของต้องกำรไป เขำอยำกได้มำกพวกช่ำงฝีมือทหำร หรือเรียน
วิศวกรรมศำสตรข์อง สจร. ซึ่งเด็กเขำต้องกำร 

โรงเรียนฝึกอำชีพของกทม. ขณะนี้ที่เข้ำมำสอนในโรงเรียนของเรำทุกวันศุกร์ จะเป็นพวก
ช่ำงไฟฟ้ำ ออกแบบแฟชั่น เป็นอะไรที่เด็กชอบ อยำกเรียน เรำจัดเป็นแผนกำรเรียนของมัธยม
ปลำยให้กับเด็ก จัดให้เด็กสำยศิลป์เรียน แต่เด็กคณิตวิทย์ ก็อยำกเรียน เด็กชอบมำกกำรออกแบบ
แฟชั่น จะลองดูว่ำสำมำรถที่จะขยำยเวลำเพื่อเป็นวิชำเลือกให้กับเด็กแผนกำรเรียนอื่น ๆ  

ผู้ให้ข้อมูล – โรงเรียนมัธยมปรุณำวำส: ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 
ยุทธศาสตร์ของสถานศึกษา 

พัฒนำระบบกำรบริหำรเพื่อรองรับระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำและมุ่งสู่ควำมเป็น
สำกลระดับอำเซียน พัฒนำนักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำม
มำตรฐำนกำรศึกษำและหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ส่งเสริมให้ครูมีทักษะกระบวนกำร
จัดกำรเรียนรู้สู่ควำมเป็นครูมืออำชีพและเป็นผู้น ำทำงด้ำนวิชำกำร  พัฒนำอำคำรสถำนที่และ
สิ่งแวดล้อมให้ร่มรื่นเอื้อต่อกำรเรียนรู้ พัฒนำระบบสำรสนเทศและส่งเสริมกำรใช้เทคโนโลยีอย่ำงมี
คุณธรรม จริยธรรม ส่งเสริมควำมสัมพันธ์และควำมร่วมมือกับชุมชน 
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ตำรำงที่ 22 แบบบันทึกยุทธศำสตร ์(ต่อ) 
แบบบันทึกยุทธศาสตร์ 

อธิบายกิจกรรมที่ด าเนินการ 
โ ร ง เ รี ยน ได้ จั ดท ำขึ้ น  ตำม MOU กับส ำนั กพัฒนำสั งคม โดยโรง เ รี ยนฝึ กอำชีพ

กรุงเทพมหำนคร โรงเรียนมีกิจกรรมศูนย์ข่ำวอำเซียน มีกำรตัดต่อภำพ และกำรน ำเสนอด้วย
เทคโนโลยี และมีกำรปฏิบัติจริงผู้ปกครอง ส่วนใหญ่นักเรียนมีควำมต้องกำรที่จะเข้ำสู่ตลำดแรงงำน 
นักเรียนเน้นท ำงำน มีกำรจัดท ำรำยงำนผลกำรศึกษำต่อ และกำรประกอบอำชีพ มีกำรจัดแสดงผล
งำนนักเรียนทุกปี ทุกช่วงชั้นมีกำรประชำสัมพันธ์ เช่น นักเรียนมีกำรร่วมโครงกำร เด็กไทย
อ่อนหวำน ซึ่งนักเรียนจะจัดท ำวิดีโอรณรงค์ขึ้น โรงเรียนก็จะสนับสนุนให้เผยแพร่ทำงสื่อออนไลน์ 
ต่อสำธำรณะชนมีกำรเผยแพร่จำกสื่อออนไลน์  
ผลผลิตที่ได้ 

ผลกำรเรียน มีหน่วยกิจของกำรเรียนครบถ้วนตำมหลักสูตร และนโยบำย เช่น หลักสูตร 
ฝึกอำชีพ ที่ โรงเรียนได้จัดท ำขึ้น ตำมMOU กับส ำนักพัฒนำสังคมโดยโรงเรียนฝึกอำชีพ
กรุงเทพมหำนคร เปิดให้นักเรียนเรียน ๓ หลักสูตร เช่น ท ำขนม ช่ำงไฟฟ้ำ จัดดอกไม้ใบตอง 
แกะสลักผักผลไม้ ระดับที่ต้องกำรให้เกิด คือ ผลสัมฤทธิ์ที่จะเกิดแก่นักเรียน คือ กำรจัดกำรเรียน 
เป็นกำรจัดฝึกอำชีพแบบชมรม ท ำให้ไม่กระทบด้ำนกำรเรียนวิชำกำรอื่น และเป็นไปตำมเป้ำหมำย 
นอกจำกนี้ยังได้ท ำทวิศึกษำ กับโรงเรียนช่ำงทองหลวง และได้จัดนักเรียนเรียนทั้งสิ้น 2 สำขำ คือ 
ช่ำงทอง และ ออกแบบและผลิตเครื่องประดับมณี โดยเป็นกำรน ำร่องนักเรียนทั้งสิ้น 3 คน วิธีกำร
คือ ท ำหลักสูตรร่วมกัน โดยใช้เวลำในชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 บำงส่วนเรียนชมรม บำงส่วนเรียน
นักศึกษำวิชำทหำร และอีก 3 คนเรียนทวีศึกษำ  

ประเด็นหรือการเปลี่ยนแปลงที่แผนงานต้องการ 
กำรสัมภำษณ์นักเรียนว่ำหลังจำกจบแล้ว ต้องกำรอะไร โดยมีบทบำทจำก ครูแนะแนว  

ครูประจ ำชั้น และครูประจ ำวิชำ มีกำรแสดงผลงำนระหว่ำงเรียนบ้ำงหรือไม่ และโรงเรียนได้
สนับสนุนให้นักเรียนได้แสดงผลงำน เช่น กำรแสดงวงโยธวำธิต กำรส่ งนักเรียนแลกเปลี่ยน
ต่ำงประเทศ กำรให้ทุนกำรศึกษำในกำรดูงำนต่ำงประเทศ เป็นต้น  

ผู้ให้ข้อมูล – โรงเรียนสุวิทย์เสรีอุปถัมภ:์ ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 
ยุทธศาสตร์ของสถานศึกษา 

วิสัยทัศน์ของโรงเรียนคือ เป็นสิ่งที่มุ่งหวังจะให้เกิดขึ้นในอนำคตที่ผู้บริหำรและคณะครู
ร่วมกันก ำหนด โดยทุกคนมีส่วนร่วมว่ำต้องกำรให้เกิดร่วมกันภำยใต้วิสัยทัศน์  “พัฒนำควำมรู้ 
ระเบียบวินัย ทักษะกระบวนกำร ปลอดยำเสพติด สุขภำพแข็งแรง อนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรม
ประเพณีไทย ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย มีทักษะในกำรด ำเนินชีวิตอย่ำงพอเพียง  บริหำรโดยมีส่วน
ร่วม มุ่งสู่ประชำคมอำเซียน 
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ตำรำงที่ 22 แบบบันทึกยุทธศำสตร ์(ต่อ) 
แบบบันทึกยุทธศาสตร์ 

ผู้ให้ข้อมูล – โรงเรียนวิชูทิศ: ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 
อธิบายกิจกรรมที่ด าเนินการ 

โรงเรียนได้จัดท ำ MOU กับโรงเรียนฝึกอำชีพ คือโรงเรียนฝึกอำชีพหนองจอก และทำง
โรงเรียนได้จัดครู เพื่อมำฝึกอำชีพให้ แต่ จ ำนวนนักเรียนนั้น มำกเกินกว่ำจ ำนวนที่คำดหวัง คือ 
โรงเรียนสำมำรถจัดเรียนกำรสอนได้ ทั้งหมด 2 ห้อง ห้องละไม่เกิน 50 คน แต่มีนักเรียนมำสมัคร
ถึง 150 คน มหำวิทยำลัยที่มี MOU คือ รำชมงคลกรุงเทพ และ วิทยำลัยเทคนิคไทย-ไต้หวัน  
ซึ่งเป็นวิทยำลัยใหม่ โดยจะรับเด็กนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 และมีโรงงำนให้นักศึกษำท ำ 
โดยมีเงินเดือนให้ ตั้งแต่เริ่มท ำงำน และเรียนที่วิทยำลัย พร้อมทั้งให้ทุนกำรศึกษำนักศึกษำทุกอย่ำง 
แต่เมื่อเรียนจบกำรศึกษำ นักเรียนและผู้ปกครองจะต้องท ำสัญญำกับวิทยำลัย โดยกำรท ำงำนที่
โรงงำนนี้ ตำมระยะเวลำที่โรงงำนก ำหนด 
ผลผลิตที่ได้ 

เครือข่ำย คือ โรงเรียนมีสมำคมกรรมกำรเครือข่ำยผู้ปกครอง ช่วยประสำนงำน ช่วยดูแล
นักเรียน ไม่ว่ำจะเป็นเรื่องกำรเรียน หรือกำรสั่งสอนเรื่องอื่น เช่น กำรกินอยู่ของนักเรียนมุสลิม  
มีสมำคมผู้ปกครอง มีกำรตอบรับ มีกำรฟีดแบค ข้อเสนอแนะตลอด  

โรงเรียนไม่เน้นวิชำกำร แต่กำรประชุมผู้ปกครอง ในชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 เป็นช่วงกำร
เปลี่ยนแปลง แต่จะเน้นกับผู้ปกครอง ให้ดูทุน คุณทรัพย์ กำรสนับสนุน ให้นักเรียนเลือกสำย  
ให้ตรงใจ ไม่ว่ำจะเน้นกำรต่อ ม.4 หรือกำรต่อสำยอำชีพ  

ประเด็นหรือการเปลี่ยนแปลงที่แผนงานต้องการ 
ควำมพึงพอใจ ผู้อ ำนวยกำรพึงพอใจมำกแล้ว ในกำรผลักดันให้นักเรียนเรียนจบ ประสบ

ควำมส ำเร็จ มีกำรประกอบอำชีพสุจริต และที่ส ำคัญ ท ำงำนเป็น เด็กสำมำรถช่วยเหลือตัวเองได้ 
และเด็กพวกนี้มีคุณภำพมำก  

และมีควำมประทับใจครูผู้สอนในโรงเรียน ที่ไม่ได้สนใจแค่นักเรียนที่ก ำลังศึกษำอยู่หรือ เมื่อ
เด็กเรียนจบแล้วจบเลย ครูยังพยำยำมศึกษำ หำทุนกำรศึกษำให้นักเรียน จนนักเรียนได้
ทุนกำรศึกษำจนจบปริญญำตรี  

ยุทธศาสตร์ของสถานศึกษา 
พัฒนำผู้เรียนให้มีคุณภำพมำตรฐำนกำรศึกษำและมำตรฐำนสำกล เป็นผู้มีคุณธรรม 

จริยธรรมและด ำรงชีวิตตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนำศักยภำพของครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำด้วยกำรประกันคุณภำพเน้นกระบวนกำร 
มีส่วนร่วม พัฒนำอำคำรสถำนที่ 
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ตำรำงที่ 22 แบบบันทึกยุทธศำสตร ์(ต่อ) 
แบบบันทึกยุทธศาสตร์ 

อธิบายกิจกรรมที่ด าเนินการ 
โรงเรียนได้จัดภำคีเครือข่ำยท ำ MOU ตำมนโยบำยกรุงเทพมหำนครลงมำจนมำถึงส ำนัก

กำรศึกษำลงมำที่ โรง เรียน ไม่ว่ ำจะเป็นหลักสูตรทวิศึกษำโดยร่วมกับศูนย์  ฝึกอำชีพ
กรุงเทพมหำนคร(ดินแดง) ให้นักเรียนเรียนเพิ่มเติมด้ำนอำชีพ โดยมัธยมศึกษำตอนต้นเรียนท ำขนม
อบ มัธยมศึกษำตอนปลำยเรียนเรื่องท ำอำหำร จัดหลักสูตรสำมัญโรงเรียนกีฬำตำมที่ก ำหนด
กระทรวงก ำหนด แต่เพิ่มเติมกีฬำและเพิ่มเติม ฝึกอำชีพ โดยมีวิชำสำมัญ คณิต วิทย์ ตำมโครงสร้ำง
หลักสูตรที่กระทรวงก ำหนด ส่วนนักกีฬำก็เป็นกีฬำแต่ละประเภทส่งเด็กไปอบรมเพิ่มในแต่ละ
ประเภทกีฬำ 
ผลผลิตที่ได้ 

นักเรียนเป็นนักกีฬำจะฝึกกีฬำหลังเลิกเรียน และช่วงเวลำ 14.30 น บำงวัน 15.30 น  
ภำคเช้ำเรียนวิชำสำมัญเต็ม เพรำะในปีนี้เรำจะมีเด็กทั้งกีฬำและหลักสูตรเฉพำะทำง ก็คือขนมอบ 
ที่เปิดปีนี้ ปกติเรำรับเฉพำะนักเรียนกีฬำ นักเรียนมัธยมศึกษำปีที่ 6 ส่วนใหญ่ของเรำจะเป็นเด็ก
ต่ำงจังหวัด ถูกคัดตัวมำเรียน โดย 90% เป็นเด็กต่ำงจังหวัดมีนักเรียน ในชุมชนประมำณ 10% 
ผลผลิตเมื่อจบกำรศึกษำสำมำรถเข้ำรับรำชกำรเช่น ทหำร ต ำรวจ ประกอบธุรกิจส่วนตัว  
เป็นนักกีฬำอำชีพ 

ประเด็นหรือการเปลี่ยนแปลงที่แผนงานต้องการ 
นักเรียนสุขภำพจิตที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรมและมีควำมรับผิดชอบต่อสังคม ครูแนะแนวจะ

แนะน ำกำรศึกษำต่อ มีกำรเก็บสถิติกำรศึกษำต่อภำครัฐ ภำคเอกชน และใครประกอบอำชีพจะท ำ
เก็บไว้ นักเรียน 100% มีที่ศึกษำต่อ มีโอกำสได้ใช้กีฬำในกำรเข้ำเรียนต่อและท ำงำน 

 
จำกแบบบันทึกยุทธศำสตร์ที่ได้จำกกำรสัมภำษณ์ผู้บริหำรสถำนศึกษำ พบว่ำ ผู้บริหำร 

สถำนศึกษำ มียุทธศำสตร์ของโรงเรียน คือ มุ่งพัฒนำโรงเรียนให้กลำยเป็นพื้นที่ที่เด็กจะได้เรียนรู้ และ
ฝึกทักษะกำรใช้ชีวิตประจ ำวันอย่ำงเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีกำรก ำหนดนโยบำยของผู้บริหำร  
กำรพัฒนำหลักสูตรกำรเรียนกำรสอน กำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ กำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมภำยใน
สถำนศึกษำ รวมถึงกำรมีส่วนร่วมของนักเรียน ครอบครัว ชุมชน และภำคส่วนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ให้เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำ โดยผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนเริ่มท ำแผนยุทธศำสตร์ใหม่ ครูระดมควำม
คิดเห็นท ำตำมแนวทำงกำรสร้ำงยุทธศำสตร์ วิเครำะห์ศักยภำพของผู้เรียน และวำงแผนยุทธศำสตร์
ก ำหนดเป้ำหมำย เมื่อมีกำรวำงยุทธศำสตร์แล้วก็มีกำรปรับเปลี่ยนทุกปี เนื่องจำกปีแรกที่ท ำให้คุณครู
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มองภำพลูกศิษย์ของคุณครูเอง และสร้ำงแผน สร้ำงกิจกรรม โครงกำร ในแต่ละปีมีกำรเสริมเติมแผน 
ในกำรท ำงำนเข้ำสำกลให้มำกขึ้น  สู่กำรแข่งขัน ระดับนำนำชำติ  ระดับประเทศให้มำกขึ้นกว่ำเดิม  
มีกำรพัฒนำระบบกำรบริหำรเพื่อรองรับระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำและมุ่งสู่ควำมเป็นสำกล 
ระดับอำเซียน มุ่งพัฒนำนักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำมมำตรฐำน
กำรศึกษำและหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ส่งเสริมให้ครูมีทักษะกระบวนกำรจัดกำร 
เรียนรู้สู่ควำมเป็นครูมืออำชีพและเป็นผู้น ำทำงด้ำนวิชำกำร มีกำรพัฒนำอำคำรสถำนที่และสิ่งแวดล้อม 
ให้ร่มรื่นเอื้อต่อกำรเรียนรู้ พัฒนำระบบสำรสนเทศและส่งเสริมกำรใช้เทคโนโลยีอย่ำงมีคุณธรรม 
จริยธรรม ส่งเสริมควำมสัมพันธ์และควำมร่วมมือกับชุมชน  

ขั้นตอนย่อยที่ 11 แบบบันทึกกำรด ำเนินงำนขององค์กร (performance  journal) 
จำกแบบสอบถำมกำรบันทึกผลลัพธ์ของนักเรียนที่ส ำเร็จกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 จำกโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหำนคร ในกำรวำงแผนกำรจ ำท ำแผนประเมินผลนี้ ผู้วิจัยใช้แบบสอบถำมในกำรเก็บ
ข้อมูล ส่งแบบสอบถำมไปยังนักเรียนที่ส ำเร็จกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำปีที่ 6 ของ โรงเรียน 
ในสังกัดกรุงเทพมหำนคร ปีกำรศึกษำ 2559 จ ำนวน 805 คน (จำกสถิติรำยงำนกำรศึกษำของ 
นักเรียนในสังกัดกรุงเทพมหำนคร ปีกำรศึกษำ 2559) ติดตำมตอบแบบสอบถำมได้ 686 คน  
คิดเป็นร้อยละ 85.22 โดยจ ำแนกตำมเพศของผู้ตอบแบบสอบถำม ตำมตำรำง ดังนี้ 
 
ตำรำงที่ 23 จ ำแนกตำมเพศของผู้ตอบแบบสอบถำม 

เพศ ชาย ร้อยละ 
ชำย 304 44.31 
หญิง 382 55.69 

 686 100 
 

จำกตำรำง พบว่ำ ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำปีที่ 6 ที่ตอบแบบสอบถำม 
จ ำนวน 686 คน จ ำแนกตำมเพศ เป็นชำย 304 คน คิดเป็นร้อยละ 44.31 เป็นหญิง จ ำนวน 382 คน 
คิดเป็นร้อยละ 55.69 ดังแผนภูมิที่ 1  
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แผนภูมิที่ 1 จ ำแนกตำม เพศผู้ตอบแบบสอบถำม 
 
ตำรำงที่ 24 จ ำแนกตำมโรงเรียนที่ส ำเร็จกำรศึกษำขอบผู้ตอบแบบสอบถำม 

โรงเรียน ส านักงานเขต รวม ร้อยละ 
มัธยมนำคนำวำอุปถัมภ์ สวนหลวง 64 9.33 
วิชูทิศ ดินแดง 37 5.39 
มัธยมประชำนิเวศน์ จตุจักร 147 21.43 
มัธยมบ้ำนบำงกะปิ บำงกะปิ 99 14.43 
แก่นทองอุปถัมภ ์ ประเวศ 15 2.19 
มัธยมสุวิทย์เสรีย์อนุสรณ ์ ประเวศ 76 11.08 
มัธยมวัดสุทธำรำม คลองสำน 61 8.89 
มัธยมปุรณำวำส ทวีวัฒนำ 132 19.24 
นำหลวง ทุ่งคร ุ 55 8.02 

รวม 686 100 
 

จำกตำรำง พบว่ำ ผู้จบกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำปีที่ 6 ที่ตอบแบบสอบถำมจ ำนวน 
686 คน จ ำแนกตำมโรงเรียนที่ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ มำกที่สุดคือ  มัธยมประชำนิเวศน์ จ ำนวน 147 คน 
คิดเป็นร้อยละ 21.43 รองลงมำ คือ มัธยมปุรณำวำส จ ำนวน 132 คน คิดเป็นร้อยละ 19.24 และ
น้อยที่สุด คือ แก่นทองอุปถัมภ์ ร้อยละ 2.19 ดังแผนภูมิที่2  
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แผนภูมิที่ 2 จ ำแนกตำมโรงเรียนที่จบกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหำนคร 
 
ตำรำงที่ 25 แสดงสถำบันกำรศึกษำทีน่ักเรยีนศึกษำต่อ ในปีกำรศึกษำ 2560 

ที่ สถาบันการศึกษา จ านวน (คน) ร้อยละ (%) 
1 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 3 0.44 
2 มหำวิทยำลัยนวมินทรำธิรำช (เกื้อกำรุณ) 11 1.60 
3 มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร ์ 7 1.02 
4 มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร ์ 35 5.10 
5 มหำวิทยำลัยมหิดล 3 0.44 
6 มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ 12 1.75 
7 มหำวิทยำลัยศิลปำกร 14 2.04 
8 มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 1 0.15 
9 มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม 5 0.73 
10 มหำวิทยำลัยบูรพำ 6 0.87 
11 มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร ์ 1 0.15 
12 มหำวิทยำลัยนเรศวร 1 0.15 
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ตำรำงที่ 25 แสดงสถำบันกำรศึกษำที่นักเรียนศึกษำต่อ ในปีกำรศึกษำ 2560 (ต่อ) 
ที่ สถาบันการศึกษา จ านวน (คน) ร้อยละ (%) 
13 วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนน ี 1 0.15 
14 มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ 17 2.48 
15 มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุร ี 9 1.31 
16 มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำเจ้ำคุณทหำร

ลำดกระบัง 
11 

1.60 
17 มหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวง 5 0.73 
18 มหำวิทยำลัยทักษิณ 1 0.15 
19 มหำวิทยำลัยสวนดุสิต 6 0.87 
20 มหำวิทยำลัยรำชภัฎ 185 26.97 
21 มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล 88 12.83 
22 วิทยำลัยกำรสำธำรณสุขสิรินธร 1 0.15 
23 วิทยำลัยช่ำงศิลปะ 1 0.15 
24 มหำวิทยำลัยวิทยำลัยชุมชนอุทัยธำน ี 1 0.15 
25 ศูนย์ฝึกพำณิชย์รำชนำวี 1 0.15 
26 สถำบันวิชำกำรป้องกันประเทศ 3 0.44 
27 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 1 0.15 
28 มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง 98 14.29 
29 มหำวิทยำลัยรตันบัณฑิต 13 1.90 
30 มหำวิทยำลัยเกษมบัณฑิต 18 2.62 
31 มหำวิทยำลัยธุรกิจบัณฑิต 17 2.48 
32 มหำวิทยำลัยกรุงเทพ 10 1.46 
33 มหำวิทยำลัยหอกำรค้ำไทย 10 1.46 
34 สถำบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 1 0.15 
35 มหำวิทยำลัยกรุงเทพธนบุรี 3 0.44 
36 มหำวิทยำลัยเอเชียอำคเนย์ 2 0.29 
37 มหำวิทยำลัยหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรต ิ 1 0.15 
38 มหำวิทยำลัยศรีปทุม 15 2.19 
39 มหำวิทยำลัยนอร์ทกรงุเทพฯ 1 0.15 
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ตำรำงที่ 25 แสดงสถำบันกำรศึกษำที่นักเรียนศึกษำต่อ ในปีกำรศึกษำ 2560 (ต่อ) 
ที่ สถาบันการศึกษา จ านวน (คน) ร้อยละ (%) 
40 มหำวิทยำลัยรงัสิต 4 0.58 
41 มหำวิทยำลัยรำชพฤกษ ์ 3 0.44 
42 มหำวิทยำลัยเซำธ์อีสท์เทิร์นบำงกอก 1 0.15 
43 มหำวิทยำลัยสยำม 4 0.58 
44 มหำวิทยำลัยปทุมธำน ี 4 0.58 
45 มหำวิทยำลัยพำยับ 2 0.29 
46 มหำวิทยำลัยชินวัตร 1 0.15 
47 มหำวิทยำลัยกรุงเทพสุวรรณภูม ิ 2 0.29 
48 ศึกษำต่ออำชีวศึกษำ 24 3.50 
49 วิทยำลัยพลศึกษำ 22 3.21 

รวม 686 100 
 

จำกตำรำง พบว่ำ ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำและศึกษำต่อมีทั้งหมด 49 สถำบัน สถำบันที่มีผู้เรียน 
มำกที่สุดคือ มหำวิทยำลัยรำชภัฏ จ ำนวน 185 คน คิดเป็นร้อยละ 26.97 รองลงมำ มหำวิทยำลัย
รำมค ำแหง จ ำนวน 88 คน คิดเป็นร้อยละ 12.83 น้อยที่สุดคือ มี 15 สถำบัน จ ำนวนสถำบันละ 1 คน  
คิดเป็นร้อยละ 0.15 ได้แก่ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ มหำวิทยำลัยนเรศวร 
วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี มหำวิทยำลัยทักษิณ วิทยำลัยกำรสำธำรณสุขสิรินธร วิทยำลัยช่ำง
ศิลปะ ศูนย์ฝึกพำณิชย์รำชนำวี มหำวิทยำลัยวิทยำลัยชุมชนอุทัยธำนี มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช  
สถำบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ มหำวิทยำลัยนอร์ทกรุงเทพ 
มหำวิทยำลัยเซำธ์อีสท์เทิร์นบำงกอก มหำวิทยำลัยชินวัตร สำมำรถแสดงผู้ส ำเร็จกำรศึกษำในระดับ
มัธยมศึกษำปีที่ 6 โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหำนคร ที่ศึกษำตอในสถำบันกำรศึกษำต่ำง ๆ ดังแผนภูมิ 
ที่ 3 
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ตำรำงที่ 26 แสดงกำรศึกษำต่อในคณะที่ศึกษำของนักเรียนที่จบกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำปีที่ 6 
โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหำนคร ในปีกำรศึกษำ 2559 

ที่ คณะทีศ่ึกษา จ านวน (คน) ร้อยละ 
1 ศิลปศำสตร ์ 40 5.83 
2 เทคโนโลยีคหกรรมศำสตร ์ 16 2.33 
3 วิศวกรรมศำสตร ์ 34 4.96 
4 วิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี 58 8.45 
5 วิทยำกำรจัดกำร 67 9.77 
6 บริหำรธุรกิจ 78 11.37 
7 วิทยำศำสตร์กำรกีฬำ 10 1.46 
8 อุตสำหกรรม 8 1.17 
9 แพทยศำสตร ์ 4 0.58 
10 พยำบำลศำสตร ์ 14 2.04 
11 สำธำรณสุขศำสตร ์ 5 0.73 
12 ครุศำสตร์/ศึกษำศำสตร ์ 178 25.95 
13 มนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร ์ 61 8.89 
14 นิติศำสตร ์ 12 1.75 
15 นิเทศศำสตร ์ 21 3.06 
16 รัฐศำสตร ์ 18 2.62 
17 หลักสูตรช่ำงกลทหำรเรือ 2 0.29 
18 สถำปัตยกรรมศำสตร ์ 12 1.75 
19 หลักสูตรนักเรยีนนำยสิบ 8 1.17 
20 เกษตรศำสตร ์ 15 2.19 
21 รัฐประศำสนศำสตร ์ 5 0.73 
22 ศิลปกรรมศำสตร ์ 6 0.87 
23 นิติศำสตร ์ 6 0.87 
24 บริหำรกิจกำรกำรบิน 1 0.15 
25 วนศำสตร ์ 2 0.29 
26 เภสัชศำสตร ์ 5 0.73 

รวม 686 100 
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กำรศึกษำต่อในคณะที่ศึกษำของนักเรียนที่จบกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำ 
ปีที่ 6 โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหำนคร ในปีกำรศึกษำ 2559 มีทั้งหมด 26 คณะวิชำ คณะวิชำที่มี 
ผู้เรียนมำกที่สุดคือ คณะครุศำสตร์/ศึกษำศำสตร์ จ ำนวน 179 คน คิดเป็นร้อยละ 25.95 รองลงมำ 
คณะบริหำรธุรกิจ จ ำนวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 11.37 น้อยที่สุดคือ บริหำรกิจกำรกำรบิน จ ำนวน  
1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.15 สำมำรถแสดงผู้ส ำเร็จกำรศึกษำในระดับมัธยมศึกษำปีที่ 6 โรงเรียน 
ในสังกัดกรุงเทพมหำนคร ดังแผนภูมิที่ 4 
 

 

แผนภูมิที่ 4 จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำปีที่ 6 ที่ศึกษำต่อในคณะต่ำง  ๆ 
 

เกรดเฉลี่ยสะสมของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำปีที่ 6 โรงเรียนในสังกัด
กรุงเทพมหำนคร ดังตำรำงที่ 27  
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ตำรำงที่ 27 จ ำนวนเกรดเฉลี่ยสะสมของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำปีที่ 6 โรงเรียนในสังกัด
กรุงเทพมหำนคร 

ที่ จ านวนผู้ใต้บังคับบัญชา จ านวน (คน) ร้อยละ (%) 
1 เกรดเฉลี่ยต่ ำกว่ำ 2.00 33 4.68 
2 เกรดเฉลี่ย 2.00-2.50 98 13.90 
3 เกรดเฉลี่ย 2.51-3.00 198 28.09 
4 เกรดเฉลี่ย 3.01-3.50 245 34.75 
5 เกรดเฉลี่ย 3.51-4.00 112 15.89 

รวม 686 100 
 

จำกตำรำง พบว่ำ เกรดเฉลี่ยสะสมที่ผู้เรียนท ำได้มำกที่สุดคือ เกรดเฉลี่ย 3.01-3.50 
จ ำนวน 248 คน คิดเป็นร้อยละ 35.18  รองลงมำ เกรดเฉลี่ย 2.51-3.00 จ ำนวน 198 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 28.09 น้อยที่สุดคือ เกรดเฉลี่ยต่ ำกว่ำ 2.00 จ ำนวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 4.68 ดังแผนภูมิที่ 5 
 

 

แผนภูมิที่ 5 แสดงคะแนนเฉลี่ยสะสมของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำปีที่ 6 โรงเรียน ในสังกัด
กรุงเทพมหำนคร 
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จ ำนวนรำยได้ครอบครัวเฉลี่ยต่อเดือนของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำปีที่ 6 
โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหำนคร ดังตำรำงที่ 28 
 
ตำรำงที่ 28 รำยได้ครอบครัวเฉลี่ยต่อเดือนของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำปีที่ 6 โรงเรียน

ในสังกัดกรุงเทพมหำนคร 
ที่ รายได้ครอบครัวเฉลี่ยต่อเดอืน จ านวน (คน) ร้อยละ (%) 
1 ไม่เกิน 15,000  บำท 198 28.05 
2 15,001-30,000 บำท 215 30.45 
3 30,001-45,000 บำท 208 29.46 
4 45,001-60,000 บำท 43 6.09 
5 มำกกว่ำ 60,001 บำทขึ้นไป 22 3.12 

รวม 686 100 
 

จำกตำรำง พบว่ำ รำยได้ครอบครัวเฉลี่ยต่อเดือนของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับ 
มัธยมศึกษำปีที่ 6 โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหำนคร เป็นดังนี้ กลุ่มที่มีรำยได้ครอบครัวเฉลี่ยต่อเดือน 
มำกที่สุด คือ รำยได้ครอบครัวอยู่ระหว่ำง 15,001-30,000 บำท จ ำนวน 215 คน คิดเป็นร้อยละได้ 
30.45 รองลงมำกลุ่มที่มีรำยได้ครอบครัวอยู่ระหว่ำง 30,001-45,000 บำท จ ำนวน 208 คน คิดเป็น 
ร้อยละได้ 29.46 และน้อยที่สุด กลุ่มที่มีรำยได้ครอบครัวอยู่ระหว่ำงมำกกว่ำ 60,001 บำทขึ้นไป คือ 
22 คน คิดเป็นร้อยละ 3.12 ดังแผนภูมิที่ 6 
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แผนภูมิที่ 6 จ ำนวนรำยได้ครอบครัวเฉลี่ยต่อเดือนของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำปีที่ 6 
โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหำนคร 

 

ควำมคำดหวังของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำปีที่ 6 โรงเรียนในสังกัด
กรุงเทพมหำนครดังตำรำงที่ 29 

 

ตำรำงที่ 29 ควำมคำดหวังของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำปีที่  6 โรงเรียนในสังกัด
กรุงเทพมหำนคร 

ที่ ความคาดหวังเมื่อเรียนจบมัธยมศึกษาปีที่ 6 จ านวน (คน) หน่วย (%) 
1 ต้องกำรศึกษำต่อให้สูงขึ้น 338 49.27 
2 ต้องกำรน ำควำมรู้ไปประกอบอำชีพ 124 18.08 
3 ต้องกำรประสบควำมส ำเร็จในชีวิต 139 20.26 
4 ต้องกำรเป็นที่ยอมรับในสังคม 79 11.52 
5 ไม่มีควำมคิดเห็นใด ๆ ผู้ปกครองให้เรียนก็เรียน 6 0.87 

รวม 686 100 
 

ควำมคำดหวังของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำปีที่ 6 โรงเรียนในสังกัด 
กรุงเทพมหำนคร มีควำมคำดหวังมำกที่สุด ดังนี้ ต้องกำรศึกษำต่อให้สูงขึ้น จ ำนวน 338 คน คิดเป็น
ร้อยละ 49.27 คน รองลงมำ คือ ต้องกำรประสบควำมส ำเร็จในชีวิต จ ำนวน 139 คน คิดเป็นร้อยละ 
20.26 และน้อยที่สุดคือ ไม่มีควำมคิดเห็นใด ๆ ผู้ปกครองให้เรียนก็เรียน จ ำนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 
0.87 ดังแผนภูมิที่ 7 

28.05
30.45 29.46

6.09
3.12

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

35.00

ไม่เกิน 15,000 บำท 15,001-30,000 บำท 30,001-45,000 บำท 45,001-60,000 บำท มำกกว่ำ 60,001 บำทข้ึนไป

ร้อยละ



 176 

 

 

แผนภูมิที่ 7 ควำมคำดหวังของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำปีที่  6 โรงเรียนในสังกัด
กรุงเทพมหำนคร 

 

สถำนภำพปัจจุบันของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำปีที่ 6 โรงเรียนในสังกัด
กรุงเทพมหำนคร ดังตำรำงที่ 30 
 

ตำรำงที่ 30 สถำนภำพปัจจุบันของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำปีที่ 6 โรงเรียนในสังกัด
กรุงเทพมหำนคร 

ที่ สถานภาพปัจจุบัน จ านวน (คน) หน่วย (%) 
1 ก ำลังศึกษำต่อสถำบันกำรศึกษำของรัฐ 537 78.28 
2 ก ำลังศึกษำต่อสถำบันกำรศึกษำเอกชน 112 16.33 
3 อื่น ๆ  37 5.39 

รวม 686 100 
 

จำกตำรำง พบว่ำ สถำนภำพปัจจุบันของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำปีที่ 6  
โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหำนคร มำกที่สุด คือ ก ำลังศึกษำต่อสถำบันกำรศึกษำของรัฐ จ ำนวน 537 คน 
คิดเป็นร้อยละ 78.28 คน รองลงมำ คือ ก ำลังศึกษำต่อสถำบันกำรศึกษำเอกชน จ ำนวน 112 คน  
คิดเป็นร้อยละ 16.33 และน้อยที่สุด คือ อื่น ๆ จ ำนวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 5.39 ดังแผนภูมิที่ 8 
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แผนภูมิที่ 8 สถำนภำพปัจจุบันของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำปีที่ 6 โรงเรียนในสังกัด
กรุงเทพมหำนคร 

 

ตอนที่ 2 กำรด ำเนินงำนของกำรด ำเนินงำนของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำปีที่ 6 
โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหำนคร 

เหตุผลที่เลือกศึกษำต่อของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำปีที่ 6 โรงเรียนในสังกัด
กรุงเทพมหำนคร ดังตำรำงที่ 30 

 

ตำรำงที่ 31 เหตุผลที่เลือกศึกษำต่อของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำปีที่ 6 โรงเรียนในสังกัด
กรุงเทพมหำนคร 

ที ่ เหตุผลที่เลือกศึกษาต่อ จ านวน (คน) หน่วย (%) 
1 เรียนต่อตำมเป้ำหมำยของตนเองที่ตั้งไว้ในอนำคต 238 34.69 
2 เรียนต่อเพรำะดูจำกควำมถนัดของตนเอง 190 27.70 
3 เรียนต่อเพรำะดูจำกผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของตนเอง 97 14.14 
4 เรียนต่อเพรำะผู้ปกครองเป็นผู้แนะน ำ 76 11.08 
5 เรียนตำมตัวอย่ำงรุ่นพ่ีที่ส ำเร็จกำรศึกษำ 10 1.46 
6 เรียนตำมค ำแนะน ำของครูแนะแนว 44 6.41 
7 เรียนตำมโควตำหรือทุนกำรศึกษำของกรุงเทพมหำนคร 11 1.60 
8 เรียนตำมโควตำหรือทุนของสถำบันกำรศึกษำนั้น ๆ 20 2.92 

รวม 686 100 
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จำกตำรำง พบว่ำ เหตุผลที่เลือกศึกษำต่อ มำกที่สุด คือ เรียนต่อตำมเป้ำหมำยของตนเอง 
ที่ตั้งไว้ในอนำคต จ ำนวน 238 คน คิดเป็นร้อยละ 34.69 รองลงมำ คือ เรียนต่อเพรำะดูจำกควำม 
ถนัดของตนเอง จ ำนวน 190 คน คิดเป็นร้อยละ 27.70 และน้อยที่สุด คือ เรียนตำมตัวอย่ำงรุ่นพี่ 
ที่ส ำเร็จกำรศึกษำ จ ำนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 1.46 ดังแผนภำพที่ 9 
 

 

แผนภูมิที่ 9 แผนงำนและควำมคิดใหม่ ๆ กับงำนที่ท ำของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำปีที่ 6 
โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหำนคร 

 

เกณฑ์กำรตัดสินใจเลือกเรียนต่อคณะวิชำ สำขำวิชำที่เรียนของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับ
มัธยมศึกษำปีที่ 6 โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหำนคร ดังตำรำงที่ 32 

 

ตำรำงที่ 32 เกณฑ์กำรตัดสินใจเลือกเรียนต่อคณะวิชำ สำขำวิชำที่เรียนของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับ
มัธยมศึกษำปีที่ 6 โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหำนคร 

ที ่ เกณฑ์การตัดสินใจเลือกเรียนต่อคณะวิชา สาขาวิชาที่เรียน จ านวน (คน) ร้อยละ 
1 ควำมถนัดและควำมชอบ 397 57.87 
2 ควำมต้องกำรประกอบอำชีพ 156 22.74 
3 กำรเดินทำงสะดวก 23 3.35 
4 ได้รับทุนกำรศึกษำ 30 4.37 
5 ชื่อเสียงสถำบัน 80 11.66 

รวม 686 100 
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จำกตำรำง พบว่ำ เกณฑ์กำรตัดสินใจเลือกเรียนต่อคณะสำขำวิชำที่เรียน มำกที่สุด คือ  
ควำมถนัดและควำมชอบ จ ำนวน 397 คิดเป็นร้อยละ 57.87 รองลงมำ คือ ควำมต้องกำรประกอบ
อำชีพ จ ำนวน 156 คน คิดเป็นร้อยละ 22.74 และน้อยที่สุด คือ กำรเดินทำงสะดวก 23 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 3.35 ดังแผนภูมิที่ 10 
 

 

แผนภูมิที่ 10 เกณฑ์กำรตัดสินใจเลือกเรียนต่อคณะวิชำ สำขำวิชำที่เรียนของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับ
มัธยมศึกษำปีที่ 6 โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหำนคร 

 
กำรน ำควำมรู้และประสบกำรณ์จำกที่เรียนมำใช้ในกำรศึกษำต่อของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ

ระดับมัธยมศึกษำปีที่ 6 โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหำนคร ดังตำรำงที่ 33 
 
ตำรำงที่ 33 กำรน ำควำมรู้และประสบกำรณ์จำกที่เรียนมำใช้ในกำรศึกษำต่อของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ

ระดับมัธยมศึกษำปีที่ 6 โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหำนคร 
ที่ การน าความรูแ้ละประสบการณ์จากทีเ่รียน 

มาใช้ในการศึกษาต่อ 
จ านวน (คน) ร้อยละ 

1 ใช้ได้มำก 648 94.46 
2 ไม่ได้ใช ้ 38 5.54 

รวม 686 100 
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จำกตำรำง พบว่ำ กำรน ำควำมรู้และประสบกำรณ์จำกที่เรียนมำใช้ในกำรศึกษำต่อของ 
ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำปีที่ 6 โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหำนคร มำกที่สุด คือ ใช้ได้มำก 
จ ำนวน 648 คน คิดเป็นร้อยละ 94.46 รองลงมำ คือ ไม่ได้ใช้ จ ำนวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 5.54  
ดังแผนภูมิที่ 11 
 

 

แผนภูมิที่ 11 กำรน ำควำมรู้และประสบกำรณ์จำกที่เรียนมำใช้ในกำรศึกษำต่อของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ
ระดับมัธยมศึกษำปีที่ 6 โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหำนคร 

 
กำรเรียนในสำขำวิชำที่เลือกเรียนตรงกับควำมรู้และประสบกำรณ์ของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ

ระดับมัธยมศึกษำปีที่ 6 โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหำนครดัง ตำรำงที่ 34 
 

ตำรำงที่ 34 กำรเรียนในสำขำวิชำที่เลือกเรียนตรงกับควำมรู้และประสบกำรณ์ของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ
ระดับมัธยมศึกษำปีที่ 6 ในสังกัดกรุงเทพมหำนคร 

ที่ การเรียนในสาขาวิชาทีเ่ลือกเรียนตรงกับความรู ้
และประสบการณ ์

จ านวน (คน) ร้อยละ 

1 ตรงกับที่ต้องกำรมำก 641 93.44 
2 ไม่ตรงกับที่ต้องกำร 45 6.56 

รวม 686 100 
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จำกตำรำง พบว่ำ กำรเรียนในสำขำวิชำที่เลือกเรียนตรงกับควำมรู้และประสบกำรณ์ของ 
ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำปีที่ 6 โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหำนคร มำกที่สุด คือ ตรงกับที่ 
ต้องกำรมำก 641 คน คิดเป็นร้อยละ 93.44 รองลงมำ คือ ไม่ตรงกับที่ต้องกำร จ ำนวน 45 คน  
คิดเป็นร้อยละ 6.56 ดังแผนภูมิที่ 12 

 

 

แผนภูมิที่ 12 กำรเรียนในสำขำวิชำที่เลือกเรียนตรงกับควำมรู้และประสบกำรณ์ของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ
ระดับมัธยมศึกษำปีที่ 6 โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหำนคร 

 

ปัญหำในกำรศึกษำต่อเมื่อส ำเร็จกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำปีที่ 6 โรงเรียนในสังกัด
กรุงเทพมหำนคร ดังตำรำงที่ 35 

 

ตำรำงที่ 35 ปัญหำในกำรศึกษำต่อเมื่อส ำเร็จกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำปีที่ 6 โรงเรียนในสังกัด
กรุงเทพมหำนคร 

ที ่ ปัญหาในการศึกษาต่อ จ านวน (คน) ร้อยละ 
1 ไม่มีปัญหำ 639 93.15 
2 มีปัญหำ 47 6.85 

รวม 686 100 
 

จำกตำรำง พบว่ำ ปัญหำในกำรศึกษำต่อเมื่อส ำเร็จกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำปีที่ 6 
โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหำนคร พบมำกที่สุด คือ ไม่มีปัญหำ จ ำนวน 639 คน คิดเป็นร้อยละ 
93.15 รองลงมำ คือ มีปัญหำ จ ำนวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 6.85 ดังแผนภูมิที่ 13 
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แผนภูมิที่ 13 ปัญหำในกำรศึกษำต่อเมื่อส ำเร็จกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำปีที่ 6 โรงเรียนในสังกัด
กรุงเทพมหำนคร 

 
ขั้นตอนที่ 3 การจัดท าแผนการประเมินผล (Evaluation Planning)  
โดยกำรจัดล ำดับควำมส ำคัญในกำรประเมินผล และกำรสร้ำงแผนกำรประเมินผล ระยะนี้ 

มี 1 ขั้นตอนย่อย คือ ขั้นตอนที่ 12 แผนกำรประเมินผล (evaluation  plan) ในขั้นตอนนี้ต้องกำร
ประเมินคุณภำพผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำปีที่ 6 ของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหำนคร  
และต้องกำรทรำบปัญหำและอุปสรรคของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 โรงเรียนในสังกัด
กรุงเทพมหำนคร  โดยศึกษำจำกแหล่งข้อมูล คือ แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี พ.ศ. 2559  
ส ำนักกำรศึกษำ รำยงำนกำรประเมินตนเองของโรงเรียน (SAR) และกำรสัมภำษณ์ผู้บริหำร 
สถำนศึกษำ จำกกำรวิเครำะห์เอกสำรและสรุปควำมจำกกำรสัมภำษณ์ โดยเป็นขั้นตอนสุดท้ำย 
ของกำรประเมินเพื่อทรำบแผนที่ผลลัพธ์ของนักเรียนที่ส ำเร็จกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6  
จำกโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหำนคร   
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ขั้นตอนที่ 12 แผนกำรประเมินผล (evaluation  plan) น ำเสนอข้อมูลดังตำรำงที่ 36 
 
ตำรำงที่ 36 แผนกำรประเมินผล 

แผนการประเมินผล 

การใช้ผลการ 
ประเมิน 

แหล่งข้อมูล วิธีการประเมิน ผลการประเมิน 

1. เพื่อประเมิน 
คุณภำพของกำร
เรียนกำรสอนใน
หลักสูตรมัธยม 
ศึกษำปีที่ 6 ของ
โรงเรียนในสังกัด
กรุงเทพมหำนคร 
 

- แผนปฏิบัติ
รำชกำรประจ ำปี 
พ.ศ. 2559  
ส ำนักกำรศึกษำ 
- รำยงำนกำร
ประเมินตนเอง
ของโรงเรียน SAR 

- วิเครำะห์
เอกสำร 
- สรุปควำมจำก
กำรสัมภำษณ์ 
 

1) กำรบริหำรและนโยบำยโรงเรียน 
ในสังกัดกรุงเทพมหำนคร  

-  ส ำนักกำรศึกษำ กรุง เทพมหำนคร  
มีอ ำนำจหน้ ำที่ เ กี่ ยวกับงำนด้ ำนกำรจัด
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ประเภทสำมัญศึกษำของ
กรุงเทพมหำนคร เกี่ยวกับกำรก ำหนดนโยบำย 
เป้ำหมำย กำรจัดท ำ และพัฒนำแผนกำรศึกษำ 

2. เพื่อทรำบปัญหำ
และอุปสรรคของ
ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่6 
โรงเรียนในสังกัด 
กรุงเทพมหำนคร 

- ผู้บริหำรโรงเรียน  กรุงเทพมหำนคร จัดกำรศึกษำในระบบ
อย่ำงมีคุณภำพ ส่งเสริมมำตรฐำน วิชำชีพครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ส่งเสริมกำรน ำ
เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร มำใช้ใน 

3. เพื่อทรำบคุณภำพ
ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ
ระดับมัธยมศึกษำ
ตอนปลำยของ
โรงเรียนในสังกัด
กรุงเทพ มหำนคร 

  กำ รบริ ห ำ รก ำ รจั ด ก ำ ร เ รี ยน รู้ เ ป็ น
ศูนย์กลำงเครือข่ำยสำรสนเทศด้ำนกำรศึกษำ 
ส่งเสริมให้ โรงเรียนมีระบบกำรประกันคุณภำพ
ภำยใน เพื่อน ำไปสู่กำรพัฒนำคุณภำพและ
มำตรฐำน กำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่องแบ่งส่วน
รำชกำรภำยในเป็น 7 ส่วนรำชกำร ประกอบด้วย 
ส ำนักงำน เลขำนุกำร กองกำรเจ้ำหน้ำที่ กอง
คลัง หน่วยศึกษำนิเทศก์ ส ำนักงำนยุทธศำสตร์
กำรศึกษำกองเทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนกำรสอน 
และกองพัฒนำข้ำรำชกำรครูกรุงเทพมหำนคร 
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ตำรำงที่ 36 แผนกำรประเมินผล (ต่อ) 
แผนการประเมินผล 

การใช้ผลการ 
ประเมิน 

แหล่งข้อมูล วิธีการประเมิน ผลการประเมิน 

   2) กำรบริหำรงำนโรงเรียน  
- ผู้บริหำรได้มีกำรหำแนวทำงในกำรพัฒนำและ
ปรับปรุงสถำนศึกษำโดยกำรก ำหนดโครงกำร
ต่ำง ๆ เพื่อรักษำคุณภำพของนักเรียน รวมถึง
กำรแก้ไขปัญหำต่ำง ๆ ที่เกิดขึ้นเพื่อยกระดับ
คุ ณภำพมำต ร ฐ ำนก ำ รศึ กษ ำ ให้ ดี ยิ่ ง ขึ้ น 
โดยเฉพำะกลุ่มสำระที่มีคะแนนต่ ำกว่ำคะแนน
เฉลี่ยระดับประเทศ และส่งเสริมรำยวิชำที่
นักเรียนมีควำมถนัดให้สำมำรถประกอบอำชีพ
ได้ ผู้บริหำรมีหน้ำที่ในกำรสนับสนุนส่งเสริมกำร
เรียนกำรสอน ซึ่งนอกจำกกำรสนับสนุนให้จัด
กำรศึกษำตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้น
พื้นฐำน ให้มีคุณภำพ และสนับสนุนให้ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องทุกฝ่ำยช่วยสนับสนุนให้เกิดกำรจัดกำร
เรียนรู้ ที่มีประสิทธิภำพ เกิดควำมหลำกหลำย
ต่อเนื่อง ร่วมสร้ำงประสบกำรณ์ตรงเปิดโอกำส
ให้เด็กไทย ได้เรียนรู้และปฏิบัติจริง  

3) ดำ้นผู้เรียน 
- เรียนตำมควำมถนัด ควำมสนใจ และศักยภำพ 
จัดโครงกำร กิจกรรรม ชมรม ส่งเสริมคุณภำพ
ผู้ เรียนด้วยเครือข่ำยควำมร่วมมือ ติดตำม
กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของครูที่เปิด
โอกำสให้ผู้ เรียนฝึกคิด ตัดสินใจแก้ปัญหำ
สร้ำงสรรค์นวัตกรรมจนเกิดผลงำนของนักเรียน 
- เมื่อนักเรียนเรียนจบแล้วสำมำรถน ำไปใช้
ศึกษำต่อได้มำก 

4) ด้ำนกระบวนกำร วิธีกำร กิจกรรม 
เนื้อหำหลักสูตร  
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ตำรำงที่ 36 แผนกำรประเมินผล (ต่อ) 
แผนการประเมินผล 

การใช้ผลการ 
ประเมิน 

แหล่งข้อมูล วิธีการประเมิน ผลการประเมิน 

   - หลักสูตรมีควำมเหมำะสมด้ำนโครงสร้ำงและ
เนื้อหำอยู่ในระดับมำกซึ่งสอดคล้องกับควำม
คิดเห็นของนักเรียนปัจจุบัน 
- ด้ำนกระบวนกำรจัดกิจกรรมของหลักสูตร
พบว่ำ มีกำรบูรณำกำรกับสถำบันฝึกอำชีพ 
ต่ำง ๆ ที่อยู่บริเวณใกล้เคียง-จัดท ำแผนพัฒนำ
ครู ให้ครูใช้วิธีกำรจัดกำรเรียนรู้เชิงรุก (Active 
Learning) ครูต้องส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้
ด้วยตัวเอง ครูเป็นเพียงผู้ชี้แนะและสนับสนุน 
- กำรติดตำมกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้อย่ำง
ต่อเนื่อง เพื่อให้ครูน ำควำมรู้และประสบกำรณ์
ไปจัดกำรเรียนรู้ตำมรูปแบบที่ได้รับกำรพัฒนำ 

5) ด้ำนครู 
- มีควำมพร้อมในด้ำนคุณวุฒิและวัยวุฒิสำมำรถ
เข้ำใจหลักสูตรและกำรจัดกำรศึกษำได้ดีมี
ประสิทธิภำพ 
- จัดครูเข้ำสอนให้ตรงตำมสมรรถนะและคุณวุฒิ 
- จัดโครงกำร กิจกรรมให้ครูขอมีหรือเลื่อน 
วิทยฐำนะได้ตำมหลักเกณฑ ์
- มีแผนพัฒนำครูที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม  
แจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำเพื่อวำงแผนกำรสอน 

6) ด้ำนกำรตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และกำร
วัดผลประเมินผล 
- พัฒนำครูให้มีทักษะในกำรบริหำรจัดกำรชั้น
เรียนยกย่องเชิดชูเกียรติครูที่เป็นแบบอย่ำงที่ดี
ในกำรจั ดกำรชั้ น เ รี ยนและจั ดกำรสอนมี
ห้องเรียนที่มีสื่อกำรสอนพร้อมเป็นแบบที่ดี 
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ตำรำงที่ 36 แผนกำรประเมินผล (ต่อ) 
แผนการประเมินผล 

การใช้ผลการ 
ประเมนิ 

แหล่งข้อมูล วิธีการประเมนิ ผลการประเมนิ 

   7) ด้ำนกำรสร้ำงเครือข่ำยส่งเสริมกำร
เรียนรู้ 
-  จัดโครงกำร กิจกรรม ลงนำม MOU กับ
เครือข่ำยหน่วยงำนต่ำง ๆ ในกำรพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำ 

8) ด้ำนทรัพยำกรเพื่อส่งเสริมกำรเรียนรู ้
- ก ำชับให้ครูสร้ำงและใช้แหล่งกำรเรียนรู้หรือ
ภูมิปัญญำท้องถิ่นในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้
ให้กับผู้เรียน 
-สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือ ใช้แหล่งเรียนรู้เพื่อ
สร้ำงประสบกำรณ์จริงให้กับผู้เรียน 

 
จำกตำรำงบันทึกแผนกำรประเมินผล พบว่ำ กำรใช้ผลกำรประเมินคุณภำพของกำรเรียน

กำรสอนในหลักสูตรมัธยมศึกษำปีที่ 6 องโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหำนคร ผลกำรประเมินเป็น ดังนี ้
1. กำรประเมินคุณภำพของกำรเรียนกำรสอนในหลักสูตรมัธยมศึกษำปีที่ 6 องโรงเรียน 

ในสังกัดกรุงเทพมหำนคร พบว่ำ กำรบริหำรและนโยบำยโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหำนคร  
ส ำนักกำรศึกษำ กรุงเทพมหำนคร มีอ ำนำจหน้ำที่เกี่ยวกับงำนด้ำนกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน   
ประเภทสำมัญศึกษำของกรุงเทพมหำนคร เกี่ยวกับกำรก ำหนดนโยบำย เป้ำหมำย กำรจัดท ำ  และ
พัฒนำแผนกำรศึกษำของกรุงเทพมหำนคร จัดกำรศึกษำในระบบอย่ำงมีคุณภำพ ส่งเสริมมำตรฐำน  
วิชำชีพครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ส่งเสริมกำรน ำเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร  มำใช้ใน 
กำรบริหำรกำรจัดกำรเรียนรู้เป็นศูนย์กลำงเครือข่ำยสำรสนเทศด้ำนกำรศึกษำ  ส่งเสริมให้ โรงเรียน 
มีระบบกำรประกันคุณภำพภำยใน เพื่อน ำไปสู่กำรพัฒนำคุณภำพและมำตรฐำน กำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง 
แบ่งส่วนรำชกำรภำยในเป็น 7 ส่วนรำชกำร ประกอบด้วย ส ำนักงำน เลขำนุกำร กองกำรเจ้ำหน้ำที่ 
กองคลัง หน่วยศึกษำนิเทศก์ ส ำนักงำนยุทธศำสตร์กำรศึกษำกองเทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนกำรสอน  
และกองพัฒนำข้ำรำชกำรครูกรุงเทพมหำนคร 

2. ปัญหำและอุปสรรคของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 โรงเรียนในสังกัด  
กรุงเทพมหำนคร พบว่ำ กำรบริหำรงำนโรงเรียนของผู้บริหำรได้มีกำรหำแนวทำงในกำรพัฒนำและ
ปรับปรุงสถำนศึกษำโดยกำรก ำหนดโครงกำรต่ำง ๆ เพื่อรักษำคุณภำพของนักเรียน รวมถึงกำรแก้ไข 
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ปัญหำต่ำง ๆ ที่เกิดขึ้นเพื่อยกระดับคุณภำพมำตรฐำนกำรศึกษำให้ดียิ่งขึ้น โดยเฉพำะกลุ่มสำระที่มี 
คะแนนต่ ำกว่ำคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ และส่งเสริมรำยวิชำที่นักเรียนมีควำมถนัดให้สำมำรถ
ประกอบอำชีพได้ ผู้บริหำรมีหน้ำที่ในกำรสนับสนุนส่งเสริมกำรเรียนกำรสอน ซึ่งนอกจำกกำร
สนับสนุนให้จัดกำรศึกษำตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ให้มีคุณภำพ และสนับสนุนให้ 
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ำยช่วยสนับสนุนให้เกิดกำรจัดกำรเรียนรู ้ที่มีประสิทธิภำพ เกิดควำมหลำกหลำย
ต่อเนื่อง ร่วมสร้ำงประสบกำรณ์ตรงเปิดโอกำสให้เด็กไทย ได้เรียนรู้ และปฏิบัติจริง 

3. คุณภำพผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำตอนปลำยของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพ 
มหำนคร พบว่ำ  

3.1 ด้ำนผู้เรียนเรียนตำมควำมถนัด ควำมสนใจ และศักยภำพ จัดโครงกำร กิจกรรรม  
ชมรม ส่งเสริมคุณภำพผู้เรียนด้วยเครือข่ำยควำมร่วมมือ ติดตำมกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
ของครูที่เปิดโอกำสให้ผู้เรียนฝึกคิด ตัดสินใจแก้ปัญหำสร้ำงสรรค์นวัตกรรมจนเกิดผลงำนของนักเรียน  
เมื่อนักเรียนเรียนจบแล้วสำมำรถน ำไปใช้ศึกษำต่อได้มำก 

3.2 ด้ำนกระบวนกำร วิธีกำร กิจกรรม เนื้อหำหลักสูตร หลักสูตรมีควำมเหมำะสม 
ด้ำนโครงสร้ำงและเนื้อหำอยู่ในระดับมำกซึ่งสอดคล้องกับควำมคิดเห็นของนักเรียนปัจจุบัน   
กระบวนกำรจัดกิจกรรมของหลักสูตรพบว่ำ มีกำรบูรณำกำรกับสถำบันฝึกอำชีพต่ำง ๆ ที่อยู่บริเวณ
ใกล้เคียง-จัดท ำแผนพัฒนำครู ให้ครูใช้วิธีกำรจัดกำรเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ครูต้องส่งเสริม 
ให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยตัวเอง ครูเป็นเพียงผู้ชี้แนะและสนับสนุน มีกำรติดตำมกระบวนกำรจัดกำร
เรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง เพื่อให้ครูน ำควำมรู้และประสบกำรณ์ไปจัดกำรเรียนรู้ตำมรูปแบบที่ได้รับ  
กำรพัฒนำ 

3.3 ด้ำนครู พบว่ำ มีควำมพร้อมในด้ำนคุณวุฒิและวัยวุฒิสำมำรถเข้ำใจหลักสูตรและ 
กำรจัดกำรศึกษำได้ดีมีประสิทธิภำพ กำรจัดครูเข้ำสอนให้ตรงตำมสมรรถนะและคุณวุฒิ มีกำรจัด
โครงกำร กิจกรรมให้ครูขอมีหรือเลื่อนวิทยฐำนะได้ตำมหลักเกณฑ์  มีแผนพัฒนำครูที่ชัดเจนและ 
เป็นรูปธรรม แจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำเพ่ือวำงแผนกำรสอน 

3.4 ด้ำนกำรตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และกำรวัดผลประเมินผล  พบว่ำ พัฒนำครูให้มี 
ทักษะในกำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียนยกย่องเชิดชูเกียรติครูที่เป็นแบบอย่ำงที่ดีในกำรจัดกำรชั้นเรียน
และจัดกำรสอนมีห้องเรียนที่มีสื่อกำรสอนพร้อมเป็นแบบที่ดี  ด้ำนกำรสร้ำงเครือข่ำยส่งเสริมกำร
เรียนรู้ มีกำรจัดโครงกำร กิจกรรม ลงนำม MOU กับเครือข่ำยหน่วยงำนต่ำง ๆ ในกำรพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำ 

3.5 ด้ำนทรัพยำกรเพื่อส่งเสริมกำรเรียนรู้ มีกำรก ำกับติดตำมให้ครูสร้ำงและใช้แหล่ง
กำรเรียนรู้หรือภูมิปัญญำท้องถิ่นในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ให้กับผู้เรียน  สร้ำงเครือข่ำยควำม
ร่วมมือ ใช้แหล่งเรียนรู้เพ่ือสร้ำงประสบกำรณ์จริงให้กับผู้เรียน 
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บทที่ 5 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

กำรวิจัยเรื่อง “แผนที่ผลลัพธ์ของนักเรียนที่ส ำเร็จกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6  
จำกโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหำนคร” ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อทรำบข้อมูลและแนวปฏิบัติในแต่ละ 
ขั้นตอนย่อยของแผนที่ผลลัพธ์ของนักเรียนที่ส ำเร็จกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 จำกโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหำนคร 2) เพื่อทรำบแผนที่ผลลัพธ์ของนักเรียนที่ส ำเร็จกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6  
จำกโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหำนครใน 3 ขั้นตอน คือ กำรออกแบบเจตนำรมณ์ กำรติดตำมผลลัพธ์ 
แผนที่ยุทธศำสตร์และกำรด ำเนินขององค์กร และกำรจัดท ำแผนกำรประเมินผล เป็นกำรวิจัยเชิง
พรรณนำ (Descriptive research) ในลักษณะวิจัยเอกสำร (document research) ใช้รูปแบบ 
กำรน ำเสนอแบบพรรณนำ (descriptive Analysis) โดยรวบรวมข้อมูลจำกกำรศึกษำเอกสำร  
แบบสอบถำม และแบบสัมภำษณ์ในลักษณะสัมภำษณ์แบบเจำะลึก ( intensive interview) โดยกำร
สัมภำษณ์ด้วยตนเองเป็นรำยบุคคล (face to face interview) สอบถำมและสัมภำษณ์กลุ่มเป้ำหมำย
ซึ่งได้แก่ ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ และผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 จำกสถำนศึกษำ
สังกัดกรุงเทพมหำนคร ปีกำรศึกษำ 2559 จ ำนวน 686 คน ซึ่งผลจำกกำรตอบแบบสอบถำม และ
กำรศึกษำข้อมูลจำกเอกสำร เพ่ือตอบวัตถุประสงค์ในกำรท ำวิจัย  

 
ผลการวิจัย 

 
ตอนที่ 1 เพื่อทราบข้อมูลและแนวปฏิบัติในแต่ละขั้นตอนย่อยของแผนที่ผลลัพธ์ของนักเรียน 

ที่ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร  
จำกเอกสำร ข้อมูล สถิติ งำนวิจัย วำรสำร บทควำมวิชำกำร และเว็ปไซต์ทั้งภำยในประเทศ 

และต่ำงประเทศโดยใช้แผนที่ผลลัพธ์ของซำรำล เอล, เฟรด คำร์เดน และเทอรี่ สมุไทโล ท ำให้ทรำบ
ข้อมูลและแนวปฏิบัติในแต่ละขั้นตอนย่อยของแผนที่ผลลัพธ์ของนักเรียนที่ส ำเร็จกำรศึกษำ 
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 จำกโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหำนคร ซึ่งใช้ตอบวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 โดยแผนที่
ผลลัพธ์มี 3 ขัน้ตอน 12 ขั้นตอนย่อย ดังนี ้

ขั้นตอนที่ 1 การออกแบบเจตนารมณ์ (Intention Design) ซึ่งขั้นตอนนี้ประกอบด้วย 
7 ขั้นตอนย่อย คือ 
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ขั้นตอนย่อยที่ 1 กำรสร้ำงวิสัยทัศน์ (Vision) จำกกำรศึกษำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี  
พ.ศ. 2559 ส ำนักกำรศึกษำ ได้กล่ำวถึง วิสัยทัศน์ของส ำนักกำรศึกษำไว้เป็นแนวทำงกำรปฏิบัติงำน
ตำมภำรกิจหลักของกรุงเทพมหำนคร ดังนี้ “ส ำนักกำรศึกษำเป็นองค์กรหลักในกำรจัดกำรศึกษำ 
ขั้นพื้นฐำน ของกรุงเทพมหำนครให้ได้คุณภำพมำตรฐำน ก้ำวไกลสู่ประชำคมอำเซียน” จำกกำร
สัมภำษณ์ผู้บริหำรสถำนศึกษำทั้ง 9 โรงเรียน พบว่ำ วิสัยทัศน์ของโรงเรียนเป็นกำรตั้งเป้ำหมำยให้ 
เกิดขึ้นในอนำคต ที่จะช่วยก ำหนดทิศทำงขององค์กร ท ำให้องค์กรมีจุดมุ่งหมำยในกำรด ำเนินงำนแบบ
มีจุดหมำย โดยวิเครำะห์สภำพแวดล้อมของโรงเรียน (SWOT Analysis) ร่วมกับกำรก ำหนดนโยบำย
ของกรุงเทพมหำนคร มำใช้จัดท ำแผนยุทธศำสตร์ และแผนปฏิบัติรำชกำร รวมถึงแผนงำนกำรศึกษำ  

ขั้นตอนย่อยที่ 2 กำรก ำหนดพันธกิจ (Mission) จำกกำรศึกษำแผนปฏิบัติรำชกำร 
ประจ ำปี พ.ศ. 2559 ส ำนักกำรศึกษำ พบว่ำ พันธกิจ คือ เป็นองค์กรที่ส่งเสริมสนับสนุนให้สถำนศึกษำ
จัดกำรศึกษำสู่ควำมเป็นเลิศ มีคุณภำพ มีคุณธรรม และควำมโปร่งใส เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณภำพและ 
สำมำรถแข่งขันได้ในเวทีระดับชำติ และระดับภูมิภำคอำเซียน กำรพัฒนำศักยภำพของครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำในด้ำนคุณวุฒิคุณธรรม ควำมรู้ และทักษะในกำรบริหำร กำรจัดกำรควำมรู้ 
โดยเน้นควำมเป็นเอกภำพด้ำนนโยบำยและมีควำมหลำกหลำยในกำรปฏิบัติ  ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำ 
โดยให้สังคมมีส่วนร่วม ทั้งของบุคคล ครอบครัว ชุมชน และองค์กรเอกชนอื่น  ๆ มีกำรก ำหนด
มำตรฐำนกำรศึกษำและจัดระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำทุกระดับ จำกกำรสัมภำษณ์ผู้บริหำร
สถำนศึกษำ พบว่ำ พันธกิจของโรงเรียนมัธยมศึกษำตอนปลำย สังกัดกรุงเทพมหำนคร คือ ภำรกิจ 
ที่จะท ำให้โรงเรียนประสบควำมส ำเร็จ โดยพัฒนำผู้เรียนให้มีคุณภำพมำตรฐำน ด้วยกำรส่งเสริม
บุคลำกรให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถสู่ควำมเป็นมืออำชีพ และพัฒนำสภำพแวดล้อมของโรงเรียน 
ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและชุมชนและองค์กรอ่ืนในกำรพัฒนำโรงเรียน 

ขั้นตอนย่อยที่ 3 กำรระบุภำคีหุ้นส่วนที่เกี่ยวข้องในแผนงำน (Boundary  partners) จำก 
กำรสัมภำษณ์ผู้บริหำรสถำนศึกษำ และจำกกำรศึกษำเอกสำร พบว่ำ มีกำรก ำหนดผลลัพธ์ที่พึง
ประสงค์นักเรียนที่ส ำเร็จกำรศึกษำ มีคุณภำพวิชำกำรตำมที่หลักสูตรก ำหนดสุขภำพกำย สุขภำพจิตดี  
มีคุณธรรมจริยธรรม มีควำมรับผิดชอบต่อสังคม สำมำรถเข้ำศึกษำต่อในระดับอุดมศึกษำ หรือมีงำน
ท ำ เป็นแบบอย่ำงที่ดีต่อรุ่นน้อง กำรระบุภำคีส่วนที่เกี่ยวข้องในแผนงำนประกอบด้วยผู้บริหำร ครู  
นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรศึกษำร่วมกันจัดกำรศึกษำบูรณำกำรเนื้อหำสำระของหลักสูตร 
เน้นกำรมีส่วนร่วมของผู้เรียนและกำรเช่ือมโยงเนื้อหำให้สัมพันธ์กับกำรปฏิบัติงำนจริงและสภำพสังคม
ในปัจจุบัน รวมทั้งสร้ำงมำตรฐำนควำมรู้และประสบกำรณ์ให้แก่ผู้เรียนเพื่อพัฒนำไปสู่กำรศึกษำต่อ 
หรือกำรประกอบอำชีพ 

ขั้นตอนย่อยที่ 4 กำรก ำหนดผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ (Outcome challenges) จำกกำร 
สัมภำษณ์ผู้บริหำรสถำนศึกษำ และจำกกำรศึกษำเอกสำร พบว่ำ  โรงเรียนมุ่งเน้นให้นักเรียน 
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จบกำรศึกษำอย่ำงมีคุณภำพมำตรฐำนกำรศึกษำ มีสุขภำพกำย สุขภำพจิตดี มีคุณธรรม จริยธรรม  
มีควำมรับผิดชอบต่อสังคม  สำมำรถใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม เข้ำศึกษำต่อในระดับอุดมศึกษำ หรือ
มีงำนท ำเป็นแบบอย่ำงที่ดีต่อรุ่นน้อง กำรก ำหนดผลลัพธ์ที่พึงประสงค์จะมุ่งเน้นที่กำรเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรม แผนงำนมีส่วนท ำให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงและบรรลุผลลัพธ์ได ้

ขั้นตอนย่อยที่ 5 เกณฑ์บ่งชี้ควำมก้ำวหน้ำ จำกแบบบันทึกที่เกิดจำกกำรสัมภำษณ์ 
ผู้บริหำรสถำนศึกษำ พบว่ำ เกณฑ์บ่งชี้ควำมก้ำวหน้ำ ระดับที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น (Expect to see)  
ซึ่งกำรศึกษำมีคุณภำพพัฒนำให้ผู้เรียนจบกำรศึกษำ สำมำรถศึกษำต่อในระดับอุดมศึกษำในคณะที่
ตนเองต้องกำรได้หรือประกอบอำชีพที่ถนัดและสนใจ มีงำนท ำและมีคุณภำพชีวิตที่ดี โรงเรียนขยำย
ควำมร่วมมือระหว่ำงสถำนศึกษำ หน่วยงำนของภำครัฐและเอกชนในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ระดับ 
ที่อยำกจะให้เกิดขึ้น (Like to see) มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรใช้ภำษำอังกฤษและเทคโนโลยี  
มีควำมคิดสร้ำงสรรค์สำมำรถสร้ำงนวัตกรรมใหม่ ๆ ได้ ระดับที่ถ้ำจะให้เกิดขึ้นก็ดี (Love to see)  
สอบติดคณะที่ดี เช่น คณะแพทย์ศำสตร์ วิศวกรรมศำสตร์ ได้ศึกษำต่อในมหำวิทยำลัยชั้นน ำของ
ประเทศ สอบชิงทุนได้ระดับปริญญำตรี จำกมหำวิทยำลัยของรัฐและเอกชนได ้

ขั้นตอนย่อยที่ 6 แผนที่ยุทธศำสตร์ จำกแบบบันทึกแผนที่ยุทธศำสตร์โดยกำรสัมภำษณ์ 
ผู้บริหำรสถำนศึกษำ พบว่ำ แผนที่ยุทธศำสตร์ที่ตั้งไว้เกี่ยวกับมุ่งที่คน กลุ่มคน หรือองค์กรที่จะได้รับ
ผลลัพธ์ในทันที (I-1) คือ ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำสำมำรถสอบเข้ำคณะที่ตนเองต้องกำร เข้ำศึกษำต่อ 
ในมหำวิทยำลัยที่มีชื่อเสียง หรือสำมำรถประกอบอำชีพและเรียนต่อไปพร้อมกันได้ (I-2) คือ มีกำรจัด
กิจกรรมกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ โดยให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกำรออกแบบกิจกรรม 
กำรเรียนรู้และกำรประเมิน (I-3) คือ สร้ำงเครือข่ำยในกำรช่วยพัฒนำกำรเรียนกำรสอน โดยท ำ MOU  
กับมหำวิทยำลัยต่ำง ๆ ในกำรพัฒนำครูผู้สอน ส่วนในด้ำนมุ่ งที่สิ่ งแวดล้อม (E-1) คือ สื่อ  
เครื่องคอมพิวเตอร์และกำรเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ตที่เพียงพอและทันสมัยกำรเผยแพร่ข้อมูลและ 
ข่ำวสำร (E-2) คือ สัมมนำต่ำง ๆ สร้ำง สร้ำงกำรเรียนรู้และเครือข่ำย (E-3) คือ ประชำสัมพันธ์ 
กิจกรรมควำมส ำเร็จของนักเรียน ลงเฟสบุ๊ค ไลน์ เว็ปไซค์ เอกสำรเผยแพร่โรงเรียน เอกสำร  
ส ำนักกำรศึกษำ  

ขั้นตอนย่อยที่ 7 กำรด ำเนินงำนระดับองค์กร จำกตำรำงบันทึกจำกกำรศึกษำเอกสำรและ 
กำรสัมภำษณ์ผู้บริหำรสถำนศึกษำ พบว่ำ กำรด ำเนินงำนระดับองค์กร ประกอบด้วยวิธีกำร  
8 ประกำรดังนี้  

1. ค้นหำ ส ำรวจควำมคิดเห็น โอกำสและทรัพยำกรใหม่  ๆ โดยโรงเรียนเปิดโอกำสให้ 
คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน กรรมกำรเครือข่ำยผู้ปกครอง หน่วยงำนเอกชนในกำรร่วมวำง
แผนกำรบริหำรงำนโรงเรียน และกำรระดมทุนใช้ทรัพยำกรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์มำกที่สุด เพื่อให้
เกิดผลงำนเชิงประจักษ์  
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2. ฟังเสียงสะท้อนจำกผู้ให้ข้อมูลหรือผู้รำยงำนที่เป็นบุคคลส ำคัญ (key informants) 
โรงเรียนได้รับกำรติดตำมและได้รับค ำแนะน ำตรวจสอบจำกศึกษำนิเทศก์ หัวหน้ำฝ่ำยกำรศึกษำเขต  
ผู้อ ำนวยกำรเขต และเพื่อได้รับค ำแนะน ำ น ำผลมำพัฒนำ รวบรวมข้อมูล วิเครำะห์และประเมินผล 
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งมีกำรประเมินคุณภำพตนเอง และมีกำรปรับปรุงหลักสูตร และฟังเสียงสะท้อนจำก 
ศิษย์เก่ำ บุคลำกรภำยนอก ดูผลงำนจำกผู้ที่ส ำเร็จกำรศึกษำ 

3. มีกำรสนับสนุนจำกผู้มีอ ำนำจสูงสุด โรงเรียนได้รับกำรสนับสนุนจำกส ำนักกำรศึกษำ  
กรุงเทพมหำนคร ผู้อ ำนวยกำรเขต ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ และคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ  
ขั้นพื้นฐำน  

4. ทบทวนผลลัพธ์ และกำรด ำเนินกำรอยู่เสมอ โรงเรียนมีกำรทบทวนผลลัพธ์โดยจัดท ำ 
รำยงำนประจ ำปีที่เป็นรำยงำนกำรประเมินคุณภำพภำยใน  

5. ตรวจสอบกิจกรรมต่ำง ๆที่ท ำอยู่เพื่อเพิ่มคุณค่ำของสิ่งเหล่ำนั้น โรงเรียนมีกำร 
ตรวจสอบกิจกรรมและโครงกำรต่ำง ๆ โดยจัดท ำเป็นแผนงำนและรำยงำนโครงกำรเมื่อด ำเนินกำร 
เสร็จสิ้นแล้วทุกโครงกำร 

6. แลกเปลี่ยนควำมรู้ที่ได้กับโลกภำยนอก โรงเรียนมีกำรแลกเปลี่ยนควำมรู้ที่ได้ในเรื่อง  
กำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรปรับปรุงหลักสูตร เทคนิคกำรสอน กำรวิจัยในชั้นเรียน และเชิญ  
ผู้เชี่ยวชำญจำกภำยนอกมำให้ควำมรู้แลกเปลี่ยนเกี่ยวกับเทคนิคกำรสอน กำรผลิตสื่อ นวัตกรรม  
ท ำงำนวิจัย 

7. กำรทดลองในสิ่งใหม่ ๆ อยู่เป็นประจ ำ โรงเรียนมีกำรสนับสนุนผลิตสื่อสิ่งใหม่  ๆ 
อยู่เสมอ และให้กำรสนับสนุนด้ำนเทคโนโลย ี

8. มีเวลำให้กับกำรสะท้อนควำมเห็นในกำรท ำงำนให้กับองค์กรอย่ำงสม่ ำเสมอโรงเรียน 
มีกำรรับฟังควำมคิดเห็นทั้งภำยในองค์กรและภำยนอก 

ขั้นตอนที่ 2 การติดตามผลลัพธ์ แผนที่ยุทธศาสตร์และการด าเนินงานขององค์กร 
(Outcome & performance Monitoring)  

จำกกำรศึกษำแนวปฏิบัติในแต่ละขั้นตอนย่อยของแผนที่ผลลัพธ์ของนักเรียนที่ส ำเร็จ 
กำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 จำกโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหำนคร ในส่วนขั้นตอนที่ 2 นี้จะช่วย 
จัดล ำดับควำมส ำคัญของกำรติดตำมและกำรประเมินผลให้กรอบในกำรติดตำมอย่ำงต่อเนื่องเพื่อดู
กำรบรรลุผลลัพธ์ของแผนงำนกำรใช้เกณฑ์บ่งชี้ควำมก้ำวหน้ำ (Progress markers) ในกำรติดตำม
ผลลัพธ์ ใช้แผนที่ยุทธศำสตร์และกำรด ำเนินงำนของโรงเรียน เพื่อสร้ำงกรอบในกำรติดตำมกำร 
ด ำเนินงำน แผนงำนมีกระบวนกำรสะท้อนกลับและปรับปรุงกำรท ำงำนได้ แบ่งเป็น 4 ขั้นตอนย่อย  
เริ่มจำกขั้นตอนย่อยที่ 8-11 จำกกำรติดตำมแนวปฏิบัติจำกกำรศึกษำเอกสำรและกำรสัมภำษณ์และ
ตอบแบบสอบถำมในขั้นตอน ดังนี้ 
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ขั้นตอนย่อยที่ 8 จัดล าดับกำรติดตำมกำรท ำงำนของแผนงำน (Monitoring Priorities)  
จำกกำรศึกษำเอกสำรงำนวิจัยและสัมภำษณ์ผู้บริหำร พบว่ำ แนวทำงปฏิบัติใช้แบบบันทึกกำรติดตำม
กำรท ำงำนของแผนงำนกำรจัดกระบวนกำรภำคีหุ้นส่วนร่วมกันเสนอแนวทำงในกำรจัดล ำดับกำร
ติดตำมและอภิปรำยกลุ่มเพื่อหำแนวทำงที่ดีที่สุดแล้วจึงจัดล ำดับกำรติดตำมกำรท ำงำน ทรัพยำกรที่
ใช้ในกำรติดตำมและประเมินผลนั้นมีจ ำกัด จึงควรใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยใช้ในกำรศึกษำเพ่ือท ำ 
ควำมเข้ำใจอิทธิพลจำกกำรด ำเนินงำนของแผนงำน ซึ่งจะช่วยในกำรปรับปรุงกำรปฏิบัติงำนของ
แผนงำน นอกจำกนี้ กำรมีระบบจัดกำรที่ดีสำมำรถเก็บข้อมูลที่เชื่อถือได้ในเรื่องของกำรปฏิบัติงำน
ของแผนงำนและผลลัพธ์จะช่วยให้แผนงำนได้รับควำมน่ำเชื่อถือ กำรประเมินผลแบบเดิมนั้นใช้กำร  
เก็บข้อมูลจำกกิจกรรมในกำรก ำหนดภำพรวมของเป้ำประสงค์และยุทธศำสตร์ของแผนงำนเพื่อ
ติดตำมว่ำแผนงำนมีส่วนท ำให้เกิดผลต่ำง ๆ ได้อย่ำงไร ในส่วนของแผนที่ผลลัพธ์ให้ระบบที่ต่อเนื่อง 
ในกำรคิดแบบภำพรวม และคิดในเชิงยุทธศำสตร์ เพื่อด ำเนินงำนไปสู่จุดมุ่งหมำยของแผนงำน และ  
ยังเป็นเครื่องมือในกำรบันทึกกำรด ำเนินงำนของแผนงำนด้วย โดยกำรติดตำมกำรท ำงำนใน 3 ส่วน  
คือ กำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้มีส่วนร่วมในแผนงำน ยุทธศำสตร์ของแผนงำน และแนวทำง 
กำรท ำงำนในฐำนะองค์กำรหน่วยหนึ่ง  แผนที่ผลลัพธ์ได้จ ำแนกกำรท ำงำนออกเป็น 3 ส่วน คือ  
1) กำรบรรลุผลลัพธ์ของภำคีพันธมิตร 2) ยุทธศำสตร์ของแผนงำน และ3) กำรด ำเนินงำนขององค์กำร 

ขั้นตอนย่อยที่ 9 แบบบันทึกผลลัพธ์ ขั้นตอนนี้สร้ำงขึ้นมำเพื่อติดตำมควำมก้ำวหน้ำของ 
ภำคีหุ้นส่วน(Outcome  Journal) โดยอิงตำมเกณฑ์บ่งชี้ควำมก้ำวหน้ำที่สร้ำงขึ้นในขั้นตอนย่อยที่ 5 
ระดับที่คำดหวังว่ำจะเกิดขึ้น ระดับที่อยำกจะให้เกิดขึ้น และระดับที่เกิดขึ้นได้ก็ดี โดยแสดงให้เห็นถึง
ระดับกำรเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ ต่ ำ กลำง สูง โดยกำรสัมภำษณ์ผู้มีประสบกำรณ์ตรงเป็นผู้น ำประเด็น 
และสื่อสำรให้ผู้ร่วมตอบค ำถำมเข้ำใจได้ง่ำย  จำกกำรศึกษำเอกสำรงำนวิจัย พบว่ำ ค่ำระดับสูงมีค่ำคือ 
กำรกระท ำเฉพำะเจำะจงอันใดอันหนึ่งที่เกิดขึ้นตำมผลลัพธ์ที่ก ำหนด ค่ำระดับกลำงมีค่ำคือ ไม่มีอะไร 
เกิดขึ้นในหุ้นส่วนทั้งทำงบวกและทำงลบ ค่ำระดับต่ ำมีค่ำคือ กำรด ำเนินงำนของแผนงำนกับภำคี
หุ้นส่วนนั้นถูกต่อต้ำนหรือเป้ำหมำยของแผนงำนไม่ได้รับกำรยอมรับ ซึ่งเป็นกำรแสดงว่ำภำคีหุ้นส่วน  
กลุ่มใดมีกำรเปลี่ยนแปลงมำกที่สุด ข้อมูลนั้นจะอธิบำยเหตุผลของกำรเปลี่ยนแปลง คน เหตุกำรณ์
แวดล้อมที่ก่อให้เกิดกำรเลี่ยนแปลง และแผนงำนก็จะถูกบันทึกด้วย เพื่อประโยชน์ในกำรวิเครำะห์  
หรือกำรประเมินผลต่อไป กำรวัดผลลัพธ์โดยใช้ “เกณฑ์บ่งชี้ควำมก้ำวหน้ำ” เป็นกำรบันทึกกำร
เปลี่ยนแปลงที่ค่อยเป็นค่อยไป โดยเฉพำะส่วนของ “ระดับที่อยำกจะให้เกิดขึ้น” (like to see) และ  
“ระดับที่ถ้ำเกิดขึ้นได้ก็ดี” (love to see) ซึ่งอธิบำยพฤติกรรมที่ซับซ้อนซึ่งยำกที่จะนับให้เห็นได้ว่ำ 
“ได้เกิดขึ้น” หรือ “ไม่ได้เกิดขึ้น” เกณฑ์บ่งชี้ควำมก้ำวหน้ำหลำยตัวอำจเป็นกำรประเมินผลในระดับ 
ลึก แต่ไม่ใช่จุดประสงค์ที่ต้องกำร เกณฑ์บ่งชี้ควำมก้ำวหน้ำไม่ได้สร้ำงขึ้นเพื่ออธิบำยถึง “จุดเปลี่ยน” 
(lockstep) ในกำรท ำให้เกิดกระบวนกำรเปลี่ยนแปลง แต่จะอธิบำยถึงหลักหมำยที่ส ำคัญ  ๆ  
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(major milestone) ที่จะบ่งชี้ถึงควำมก้ำวหน้ำในกำรไปให้ถึงควำมส ำเร็จตำม “ผลลัพธ์ที่ 
พึงประสงค์” ตัวอย่ำงค ำถำมที่ใช้ ได้แก่ เรำก ำลังท ำอะไรเกี่ยวกับกำรจัดกำรศึกษำและอะไรที่เรำควร
ท ำต่อไป อะไรที่เรำท ำแค่พอใช้ได้หรือไม่ดีและควรมีกำรปรับปรุง มียุทธศำสตร์หรือกำรด ำเนินงำน  
อะไรบ้ำงที่เรำต้องเพิ่มเข้ำไป มียุทธศำสตร์หรือกำรด ำเนินงำนอะไรบ้ำงที่เรำต้องเลิกใช้ และให้มีกำร
บันทึกไว้ กำรบันทึกกำรเปลี่ยนแปลงโดยใช้เกณฑ์บ่งชี้ควำมก้ำวหน้ำนี้ ควรสะท้อนควำมซับซ้อนของ 
กำรเปลี่ยนแปลงคน กลุ่มคนและองค์กำร โดยถือเป็นกำรเก็บข้อมูลกำรเปลี่ยนแปลงของภำคีหุ้นส่วน
อย่ำงเป็นระบบ เกณฑ์บ่งชี้ควำมก้ำวหน้ำแสดงให้เห็นถึงผลส ำเร็จของแผนงำน คือ กำรเปลี่ยนแปลง 
พฤติกรรมในภำคีหุ้นส่วนโดยกำรเฝ้ำติดตำมแนวโน้มกำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของภำคีหุ้นส่วน  
ซึ่งอำศัยกำรเก็บข้อมูลโดยใช้แบบบันทึกผลลัพธ์จะท ำให้แผนงำนเข้ำใจถึงผลของกำรด ำเนินงำน  
ของแผนงำนที่มีต่อภำคีหุ้นส่วนได้ดีขึ้น ซึ่งจะได้น ำไปใช้ในกำรปรับปรุง กำรท ำงำนต่อไป และเป็นกำร
กระตุ้นให้หุ้นส่วนก้ำวไปถึงกำรเปลี่ยนผ่ำนในระดับที่สูงยำกขึ้นไปอีก   

ขั้นตอนย่อยที่  10  แบบบันทึกยุทธศำสตร์  (Strategy Journal)  จำกกำรศึกษำ 
เอกสำรรำยงำน พบว่ำ แผนที่ผลลัพธ์มีพื้นฐำนกำรคิดที่ว่ำ แผนงำนต้องเตรียมพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลง
ไปพร้อม ๆ กับภำคีหุ้นส่วน จะต้องท ำงำนให้ดีขึ้นเรื่อย ๆ เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรในกำร 
เปลี่ยนแปลงของภำคีหุ้นส่วน เพื่อให้แผนงำนมีกำรติดตำมอย่ำงเป็นระบบ แผนที่ผลลัพธ์จึงน ำเสนอ
เป็นเครื่องมือในกำรติดตำมกำรท ำงำนที่เรียกว่ำ “แบบบันทึกยุทธศำสตร์” (Strategy Journal)   
แบบบันทึกยุทธศำสตร์นี้ ใช้บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับยุทธศำสตร์ที่ใช้เพื่อกระตุ้นให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลง 
ในภำคีหุ้นส่วน ซึ่งจะบันทึกจำกกำรประชุมติดตำมกำรท ำงำนแต่ละครั้งอย่ำงต่อเนื่องแม้ว่ำจะมีกำร  
ปรับแต่งเพื่อรวมเอำบำงประเด็นที่แผนงำนต้องกำรติดตำมลงไป แต่โดยทั่วไปแล้วจะให้ควำมสนใจ  
ในกำรติดตำมประเด็นต่ำง ๆ เหล่ำนี้ คือ 1) กำรจัดสรรทรัพยำกร (inputs) 2) กิจกรรมที่ก ำลังท ำ  
3) ประสิทธิผลของกำรท ำงำน 4) ผลผลิตที่ได้ (outputs) และ 5) ควำมต้องกำรในกำรติดตำมงำน
ต่อไป (follow up) 

จำกใช้แบบบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับยุทธศำสตร์ที่ใช้ในกำรบริหำรจัดกำรโรงเรียน และ 
แนวปฏิบัติโดยกำรศึกษำเอกสำรงำนวิจัยและสัมภำษณ์ผู้เชี่ยวชำญ พบว่ำ กำรติดตำมประเด็น  
1) กำรจัดสรรทรัพยำกร (inputs) 2) กิจกรรมที่ก ำลังท ำ 3) ประสิทธิผลของกำรท ำงำน 4) ผลผลิตที่
ได้ (outputs) และ 5) ควำมต้องกำรในกำรติดตำมงำนต่อไป (follow up) ใช้ร่วมกับข้อมูลที่ได้จำก 
แบบบันทึก(ขั้นตอนย่อยที่ 9) และแบบบันทึกกำรด ำเนินงำน(ขั้นตอนย่อยที่ 11) เพื่อให้แผนงำนมีกำร
ติดตำมอย่ำงเป็นระบบแผนที่ผลลัพธ์จึงน ำเสนอเครื่องมือในกำรติดตำมกำรท ำงำนที่เรียกว่ำ  
“แบบบันทึกยุทธศำสตร์” (Strategy Journal) แบบบันทึกยุทธศำสตร์นี้ใช้บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับ 
ยุทธศำสตร์ที่ใช้เพื่อกระตุ้นให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงในภำคีหุ้นส่วน ตัวอย่ำงค ำถำมที่ใช้ได้ดี เช่น  
เรำจะท ำให้ดีขึ้นใน 1-2 ปีข้ำงหน้ำนี้ได้อย่ำงไร อธิบำยกิจกรรมที่ด ำเนินกำร กำรเกิดประสิทธิผล  
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และผลผลิตที่ได้ ซึ่งจะบันทึกติดตำมกำรท ำงำนแต่ละขั้นอย่ำงต่อเนื่อง ทั้งนี้ ต้องตระหนักอยู่เสมอว่ำ 
ผลส ำเร็จที่ปรำกฏนั้น ไม่ได้เป็นควำมสัมพันธ์แบบเป็นเหตุเป็นผลกันโดยตรง (casual) กับกำร
ด ำเนินงำนของแผนงำน กำรวิเครำะห์ข้อมูลและกำรตีควำมข้อมูลจำกกำรติดตำมกำรท ำงำนนี้  
ต้องพิจำรณำบริบทของแผนงำน เพื่อให้เข้ำใจถึงควำมส ำเร็จและควำมล้มเหลวหรือดีขึ้น 

ขั้นตอนย่อยที่ 11 แบบบันทึกกำรด ำเนินงำนขององค์กำร (Performance Journal)  
ใช้เป็นเครื่องมือในกำรติดตำมกำรท ำงำนอย่ำงหนึ่ง ซึ่งบันทึกข้อมูลว่ำแผนงำนมีกำรด ำเนินงำน  
อย่ำงไร เพื่อให้บรรลุภำรกิจขององค์กำร แบบบันทึกนี้ส ำหรับใช้บันทึกในกำรติดตำมกำรท ำงำน 
ข้อมูลที่บันทึกจะเป็นทั้งในเชิงปริมำณและเชิงคุณภำพผสมกันกำรติดตำม พบว่ำ แผนงำนได้ใช้ควำม 
พยำยำมอย่ำงเต็มที่ เพื่อให้บรรลุผลลัพธ์ (Outcome) และมีกำรปรับปรุงกำรด ำเนินงำน ตำมผล 
กำรติดตำมกำรท ำงำนที่ได้เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดจำกกำรเรียนรู้และได้ใช้เป็นเครื่องมือในกำร  
จัดกำรแผนงำน เมื่อมีกำรเก็บข้อมูลตำมแบบบันทึกยุทธศำสตร์ใช้ร่วมกันกับข้อมูลที่ได้จำกแบบ
บันทึกผลลัพธ์ (ขั้นตอนย่อยที่ 9) และแบบบันทึกยุทธศำสตร์ (ขั้นตอนย่อยที่ 10) แผนงำนจะมี  
ชุดข้อมูลเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนและผลลัพธ์ที่ได้รับจำกแผนงำนช่วยให้แผนงำนสำมำรถเชื่อม
ยุทธศำสตร์ที่ใช้เข้ำกับควำมส ำเร็จที่ได้อย่ำงเป็นเหตุเป็นผลกันโดยตรง กำรวิเครำะห์ข้ อมูลและ 
กำรตีควำมข้อมูลจำกกำรติดตำมกำรท ำงำนนี้ ต้องพิจำรณำภำยใต้บริบทของแผนงำนที่ก ำลัง 
ด ำเนินกำรอยู่ด้วย ซึ่งในที่นี้ก ำหนดให้มีทั้งหมด 8 เกณฑ์ชี้วัด 1) ควำมคิดใหม่ ๆ โอกำสใหม่ ๆ  
และทรัพยำกรใหม่ ๆ 2) กำรรับฟังควำมคิดเห็นที่เป็นเสียงสะท้อน (feedback) 3) ได้รับกำรสนับสนุน 
จำกผู้มีอ ำนำจสูงสุด 4) มีภำรประเมินและออกแบบผลผลิต กำรบริหำรและระบบใหม่ ๆ 5) ตรวจสอบ 
ผลผลิตที่ได้เพื่อท ำกำรเพิ่มคุณค่ำ 6) แบ่งปันควำมรู้กับสำรธำรณะ 7) มีกำรค้นคว้ำทดลองเพื่อด ำรง
ควำมเป็นผู้น ำด้ำนนวัตกรรมใหม่ ๆ (innovative) 8) เข้ำร่วมในกำรสะท้อนกำรท ำงำนขององค์กำร 

ขั้นตอนที่  3 การจัดท าแผนการประเมินผล (Evaluation Planning) แผนกำร 
ประเมินผลจะระบุประเด็นส ำคัญที่ต้องท ำกำรประเมิน แผนกำรจัดกำร และกำรเก็บข้อมูล แต่จะไม่  
วิเครำะห์ข้อมูลที่ได้ แผนงำนต้องแปลควำมหมำยข้อมูลเอง เพื่อน ำไปใช้ในกำรปรับปรุงแผนงำน หรือ
เพื่อแลกเปลี่ยนผลที่ได้กับผู้อื่น ขั้นตอนน้ีมีเพียงหนึ่งขั้นตอนย่อย คือ 

ขั้นตอนย่อยที่ 12 แผนกำรประเมินผล (Evaluation  plan) เป็นกำรบรรยำยแบบสั้น ๆ 
เกี่ยวกับกระบวนกำรประเมินผล เช่น ค ำถำมที่จะใช้ และแหล่งของข้อมูล วิธีกำรประเมินผล  
ทีมประเมินผล ช่วงเวลำ และกำรคำดกำรณ์ งบประมำณที่ใช้ หำกแผนงำนต้องกำรใช้ผู้ประเมินจำก
ภำยนอก สิ่งเหล่ำนี้จะช่วยในกำรก ำหนดข้อตกลงกำรท ำงำน (term of reference) ของกำรประเมินผล  
ช่วยให้กำรประเมินผลให้ผลที่ใช้ได้จริง ไม่ว่ำกำรประเมินผลจะเป็นสิ่งที่ต้องท ำหรือไม่ (requirement) 
แผนงำนควรมีควำมสัมพันธ์เชื่อมโยงกับควำมต้องกำรของแผนงำน เพื่อไม่ให้เสียทรัพยำกรไปโดย  
เปล่ำประโยชน์ กำรประเมินผลอำจจะต้องท ำเพื่อให้บรรลุตำมข้อตกลง และผลของกำรประเมินยัง
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สำมำรถใช้เพื่อสร้ำงควำมรู้ใหม่ ๆ สนับสนุนกำรเรียนรู้ นอกจำกนี้ กำรให้ผู้ได้ประโยชน์จำกกำร 
ประเมินผลเข้ำร่วมตั้งแต่ขั้นกำรเก็บข้อมูลและกำรวิเครำะห์ผล ถือเป็นกำรทดสอบควำมน่ำเชื่อถือ
ของข้อค้นพบ และเป็นกำรเพิ่มควำมน่ำจะเป็นในกำรน ำผลกำรประเมินไปใช้ประโยชน์ กำรใช้
ประโยชน์คือ วัตถุประสงค์สูงสุดของกำรประเมินผล  

 
ตอนที่ 2 แผนที่ผลลัพธ์ของนักเรียนที่ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนสังกัด

กรุงเทพมหานครใน 3 ขั้นตอน คือ การออกแบบเจตนารมณ์ การติดตามผลลัพธ์แผน
ที่ยุทธศาสตร์และการด าเนินขององค์กร และการจัดท าแผนการประเมินผล  
จำกกำรรวบรวมข้อมูลจำกกำรศึกษำเพื่อตอบวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพื่อทรำบข้อมูลและ 

แนวปฏิบัติในแต่ละขั้นจอนย่อยของแผนที่ผลลัพธ์ของนักเรียนที่ส ำเร็จกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 
จำกโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหำนคร และกำรติดตำมผลลัพธ์แผนที่ยุทธศำสตร์และกำรด ำเนินของ 
องค์กรและกำรจัดท ำแผนกำรประเมินผล แผนปฏิบัติรำชกำร กำรรำยงำนกำรประเมินตนเองของ
โรงเรียน จำกกำรสัมภำษณ์ผู้บริหำรโรงเรียน ใช้แผนที่ผลลัพธ์ของซำรำล เอล, เฟรด คำร์เดน และ 
เทอรี่ สมุไทโล มี 3 ขั้นตอน 12 ขั้นตอนย่อย ดังนี ้

1. การออกแบบเจตนารมณ์ (Intention Design)  
จำกกำรศึกษำข้อมูลและแนวทำงปฏิบัติในแต่ละขั้นตอนย่อยของแผนที่ผลลัพธ์ของ 

นักเรียนที่ส ำเร็จกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 จำกโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหำนคร ในขั้นตอนที่ 1  
และกำรสัมภำษณ์จำกผู้บริหำรสถำนศึกษำ จะเห็นได้ว่ำ รูปแบบของแผนที่ผลลัพธ์ ในส่วนที่หนึ่ง  
เป็นกำรวำงเจตนำรมณ์ (Intention design) ประกอบด้วย 7 ขั้นตอนย่อย คือ  

ขั้นตอนย่อยที ่1 กำรก ำหนดวิสัยทัศน์ (Vision) พบว่ำ กรุงเทพมหำนครมีอ ำนำจ
หน้ำที่ในกำรสร้ำงวิสัยทัศน์หรือกำรวำงแผนเป็นกำรสร้ำงเป้ำหมำยร่วมกันในภำพรวมของกำรศึกษำมี
แผนยุทธศำสตร์ที่จะใช้ในกำรท ำงำนของแผนงำน โรงเรียนเป็นผู้ด ำเนินกำรตำมวิสัยทัศน์ ผู้บริหำร 
โรงเรียนที่ต้องน ำมำใช้และจะปรับเปลี่ยนพัฒนำอย่ำงไรให้บรรลุตำมวิสัยทัศน์ของกรุงเทพมหำนคร
และของโรงเรียน  

ขั้นตอนย่อยที ่2 กำรก ำหนดพันธกิจ (Mission) พบว่ำ เป็นหน้ำที่ของโรงเรียนที่จะท ำ 
ให้บรรลุตำมวิสัยทัศน์  

ขั้นตอนย่อยที ่3 กำรระบุภำคีหุ้นส่วนที่ เกี่ยวข้อง (Boundary Partners) พบว่ำ  
สถำนศึกษำระดับอำชีพหรือสูงกว่ำ ศูนย์ฝึกอำชีพ บริษัทเอกชน ชุมชนที่อยู่ใกล้ อ ำนวยควำมสะดวก 
ในกำรเข้ำมำท ำงำนร่วมกัน โดยให้ควำมสนับสนุนด้ำนต่ำง ๆ คนหรือให้เงินเพื่อพัฒนำศักยภำพ 
โรงเรียน  
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ขั้นตอนย่อยที ่4 กำรก ำหนดผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ (Outcome Challenges) พบว่ำ  
กำรออกแบบผลลัพธ์ที่ผู้ร่วมทีมหรือภำคีหุ้นส่วนร่วมกันคิดให้แผนงำนประสบควำมส ำเร็จสูงสุดตำม 
พันธกิจ จะมุ่งเน้นที่กำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม โดยใช้แผนงำนท ำให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงในทำง 
ที่ดีขึ้น  

ขั้นตอนย่อยที ่5 เกณฑ์บ่งชี้ควำมก้ำวหน้ำ (Progress Markers) พบว่ำ เกณฑ์บ่งชี้ 
ควำมก้ำวหน้ำกำรท ำงำน โดยโรงเรียนได้ระบุกำรกระท ำที่จะด ำเนินกำรต่อไป ให้เห็นภำพของ 
ควำมส ำเร็จของงำน แบ่งเป็น 3 ระดับ จำกง่ำยไปยำกตำมล ำดับคือ ระดับที่คำดหวังว่ำจะเกิดขึ้น  
(expect to see) ระดับที่อยำกจะให้เกิดขึ้น (like to see) และระดับที่ถ้ำเกิดขึ้นก็ดี (love to see)  

ขั้นตอนย่อยที่ 6 กำรก ำหนดแผนที่ยุทธศำสตร์ (Strategy Maps) พบว่ำ เครื่องมือทำง 
กำรบริหำรมีกำรก ำหนดควำมชัดเจนในแผนกลยุทธ์ของโรงเรียน ผู้บริหำรสำมำรถก ำหนดยุทธศำสตร์ 
ที่จะน ำองค์กรไปสู่ควำมส ำเร็จ  

ขั้นตอนย่อยที ่7 กำรด ำเนินงำนระดับองค์กำร (Organizational Practices) พบว่ำ  
กระบวนกำรสร้ำงควำมส ำพันธ์เน้นควำมร่วมมือและกำรมีส่วนร่วม ในกำรบริหำรกำรเปลี่ยนแปลง  
จะประสบควำมส ำเร็จได้ต้องรวมถึงกำรด ำเนินงำนองค์กรด้วย คือ กำรท ำแผนปฏิบัติรำชกำร  
เพื่อใช้ด ำเนินกำรงำนให้เกิดควำมมีประสิทธิผล เน้นควำมร่วมมือและกระบวนกำรมีส่วนร่วม   

ซึ่งกำรด ำเนินงำนระดับองค์กำร  
2. การติดตามผลลัพธ์แผนที่ยุทธศาสตร์และการด าเนินงานขององค์กร  

กำรติดตำมผลลัพธ์ แผนที่ยุทธศำสตร์และกำรด ำเนินงำนขององค์กร พบว่ำ ขั้นตอนนี้
จะช่วยล ำดับควำมส ำคัญของกำรติดตำมและกำรประเมินผลให้กรอบในกำรติดตำมอย่ำงต่อเนื่อง  
ส ำหรับกิจกรรมของแผนงำนเพื่อดูกำรบรรลุผลลัพธ์ของแผนงำนกำรใช้เกณฑ์ชี้บ่งควำมก้ำวหน้ำ  
(Progress Markers) ในกำรติดตำมผลลัพธ์ใช้แผนที่ยุทธศำสตร์และกำรด ำเนินงำนขององค์กรเพื่ อ
สร้ำงกรอบในกำรติดตำมกำรด ำเนินงำนกำรใช้กรอบนี้อย่ำงสม่ ำเสมอจะเป็นโอกำสให้แผนงำน  
มีกระบวนกำรสะท้อนกลับและปรับปรุงกำรท ำงำนได้ มี 4 ขั้นตอนย่อย ดังนี ้

ขั้นตอนย่อยที่ 8 กำรจัดล ำดับกำรติดตำมกำรท ำงำนของแผนงำน (monitoring  
priorities) พบว่ำ กระบวนกำรติดตำมผลลัพธ์จำกแบบแสดงรำยกำรติดตำมกำรท ำงำนของแผนงำน 
ที่จัดเป็นขั้นตอนในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลหลังจำกโครงกำรเริ่มต้นด ำเนินกำรแล้วข้อมูลที่จะได้รับจะ 
เป็นประโยชน์ส ำหรับกำรประเมิน เพื่อปรับปรุงแก้ไข หรือพัฒนำโครงกำรให้น ำไปสู่เป้ำหมำยที่ 
พึงประสงค์ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ อันประกอบด้วยแบบติดตำม 3 แบบ ติดตำมควำมส ำเร็จของภำคี  
ติดตำมยุทธวิธีของยุทธศำสตร์ ติดตำมกำรด ำเนินงำบโครงกำร ผู้ให้ข้อมูลเป็นผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
โดยแสดงเป็นล ำดับขั้นตอนกำรติดตำม  จำกบันทึกกำรสัมภำษณ์ผู้บริหำรสถำนศึกษำ พบว่ำ  
กำรจัดล ำดับเป็น ดังนี้   
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1) กำรบรรลุผลลัพธ์ของภำคีพันธมิตร เป็นบันทึกผลลัพธ์เพื่อติดตำมควำมก้ำวหน้ำ  
(outcome journal) เพื่อติดตำมกำรจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมกำรเปลี่ยนแปลงของ 
กลุ่มเป้ำหมำยตำมที่ก ำหนดไว้ในตัวชี้วัดควำมก้ำวหน้ำผู้ให้ข้อมูล โดยเครื่องมือที่ใช้แบบบันทึกผลลัพธ์
ยุทธศำสตร์ของแผนงำน จุดประสงค์ของข้อมูลเพื่อทรำบยุทธศำสตร์ของแผนงำน 

2) ยุทธศำสตร์ของแผนงำน เป็นบันทึกยุทธศำสตร์ (strategy journal) กำรเก็บ 
รวบรวมข้อมูลกำรใช้ยุทธศำสตร์ที่มุ่งให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของกลุ่มเป้ำหมำยที่มี 
ประสิทธิภำพที่สุด มียุทธศำสตร์ใดที่ควรปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือควรน ำยุทธศำสตร์อื่นมำใช้  
เพียงใดผู้ให้ข้อมูล เครื่องมือที่ใช้แบบบันทึกยุทธศำสตร์ กำรด ำเนินงำนขององค์กร จุดประสงค์ของ
ข้อมูลเพื่อทรำบกำรด ำเนินงำนขององค์กร 

3) กำรด ำเนินงำนขององค์กร เป็นบันทึกกำรด ำเนินงำนโครงกำร (Performance  
journal): เป็นกำรติดตำมวิธีกำรปฏิบัติงำบภำยในโครงกำรว่ำมีส่วนเอื้อให้เกิดกำรท ำงำบได้อย่ำง  
มีประสิทธิภำพมำกน้อยเพียงใดและหำทำงปรับปรุงวิธีกำรด ำเนินงำนดังกล่ำวผู้ให้ข้อมูล เครื่องมือ  
ที่ใช้แบบบันทึกกำรด ำเนินงำนขององค์กร 

ขั้นตอนย่อยที่ 9 แบบบันทึกผลลัพธ์ พบว่ำ จำกกำรบันทึกผลลัพธ์เพื่อติดตำม 
ควำมก้ำวหน้ำของภำคีหุ้นส่วนโดยองเกณฑ์บ่งชี้ควำมก้ำวหน้ำในขั้นตอนย่อยที่ 5 คือ ระดับคำดว่ำจะ 
เกิดขึ้น (expect to see) ระดับที่อยำกจะให้เกิดขึ้น ( like to see) และระดับที่ถ้ำเกิดขึ้นก็ดี  
(love to see) โดยแสดงให้เห็นระดับกำรเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ ต่ ำ กลำง สูง ซึ่งเป็นกำรแสดงว่ำ 
ภำคีหุ้นส่วนใดมีกำรเปลี่ยนแปลงมำกที่สุดข้อมูลนั้นจะอธิบำยกำรเปลี่ยนแปลงของคนเหตุกำรณ์ 
สิ่งแวดล้อม จำกกำรบันทึกผลลัพธ์ที่พึงประสงค์จำกกำรสัมภำษณ์ผู้บริหำรสถำนศึกษำและเอกสำร 
งำนวิจัย พบว่ำ  

ระดับที่คาดว่าจะเกิดขึ้น คือ มีคุณภำพระดับต้นของสถำนศึกษำอยู่ในระดับที่เป็นไป 
ได้สูง ศึกษำต่อในระดับอุดมศึกษำในคณะที่ตนเองต้องกำรได้ ระดับที่เป็นไปได้ระดับกลำง มีงำนท ำ
และมีคุณภำพชีวิตที่ดี อยู่ในระดับที่เป็นไปได้สูง ขยำยควำมร่วมมือระหว่ำงสถำนศึกษำ หน่วยงำนของ 
ภำครัฐและเอกชนในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอยู่ในระดับที่เป็นไปได้สูง 

ระดับที่อยากจะให้เกิดขึ้น คือ มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรใช้ภำษำอังกฤษและ 
เทคโนโลยีอยู่ในระดับที่เป็นไปได้กลำง สำมำรถสื่อสำรด้วยภำษำต่ำงประเทศได้อยู่ในระดับที่เป็นไปได้ 
กลำง มีควำมคิดสร้ำงสรรค์สำมำรถสร้ำงนวัตกรรมใหม่ ๆ ได้อยู่ในระดับที่เป็นไปได้สูง  

ระดับที่ถ้าเกิดขึ้นก็ดี คือ สอบติดคณะที่ดี เช่น คณะแพทย์ศำสตร์ วิศวกรรมศำสตร์  
อยู่ในระดับที่เป็นไปได้กลำง ได้ศึกษำต่อในมหำวิทยำลัยชั้นน ำของประเทศ  อยู่ในระดับที่เป็นไปได้ 
กลำง สอบชิงทุนได้ระดับปริญญำตรี จำกมหำวิทยำลัยของรัฐและเอกชน อยู่ในระดับที่เป็นไปได้สูง 
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ขั้นตอนย่อยที่ 10 แบบบันทึกยุทธศำสตร์ที่ใช้ในกำรวำงแผน (Strategy Journal)  
พบว่ำบันทึกยุทธศำสตร์ที่ใช้ในกำรวำงแผนนั้น ทำงสถำนศึกษำได้บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับยุทธศำสตร์ 
ที่ใช้กระตุ้นให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงในภำคีหุ้นส่วนโดยให้ควำมสนใจในกำรติดตำมประเด็นต่ำง  ๆ 
เหล่ำนี้ คือ 1. ยุทธศำสตร์ของสถำนศึกษำ 2. กิจกรรมที่ด ำเนินกำร 3.ผลผลิตที่ได้ 4. ประเด็นหรือ
กำรเปลี่ยนแปลงที่แผนงำนต้องกำร จำกแบบบันทึกยุทธศำสตร์ที่ได้จำกกำรสัมภำษณ์ผู้บริหำร 
สถำนศึกษำ พบว่ำ ผู้บริหำรสถำนศึกษำมียุทธศำสตร์ของโรงเรียน คือ มุ่งพัฒนำโรงเรียนให้กลำยเป็น
พื้นที่ที่เด็กจะได้เรียนรู้ และฝึกทักษะกำรใช้ชีวิตประจ ำวันอย่ำงเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีกำรก ำหนด
นโยบำยของผู้บริหำร กำรพัฒนำหลักสูตรกำรเรียนกำรสอน กำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ กำรจัดกำร 
สิ่งแวดล้อมภำยในสถำนศึกษำ รวมถึงกำรมีส่วนร่วมของนักเรียน ครอบครัว ชุมชน และภำคส่วนอื่น ๆ  
ที่เกี่ยวข้องให้เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำ โดยผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนเริ่มท ำแผนยุทธศำสตร์ใหม่  
ครูระดมควำมคิดเห็นท ำตำมแนวทำงกำรสร้ำงยุทธศำสตร์ วิเครำะห์ศักยภำพของผู้เรียน และวำงแผน
ยุทธศำสตร์ก ำหนดเป้ำหมำย เมื่อมีกำรวำงยุทธศำสตร์แล้วก็มีกำรปรับเปลี่ยนทุกปี เนื่องจำกปีแรก  
ที่ท ำให้คุณครูมองภำพลูกศิษย์ของคุณครูเอง และสร้ำงแผน สร้ำงกิจกรรม โครงกำร ในแต่ละปีมีกำร
เสริมเติมแผนในกำรท ำงำนเข้ำสำกลให้มำกขึ้น สู่กำรแข่งขัน ระดับนำนำชำติ ระดับประเทศให้มำกขึ้น 
กว่ำเดิม มีกำรพัฒนำระบบกำรบริหำรเพื่อรองรับระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำและมุ่งสู่ควำม  
เป็นสำกลระดับอำเซียน มุ่งพัฒนำนักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ตำมมำตรฐำนกำรศึกษำและหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  ส่งเสริมให้ครูมีทักษะ 
กระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้สู่ควำมเป็นครูมืออำชีพและเป็นผู้น ำทำงด้ำนวิชำกำร  มีกำรพัฒนำอำคำร
สถำนที่และสิ่งแวดล้อมให้ร่มรื่นเอื้อต่อกำรเรียนรู้  พัฒนำระบบสำรสนเทศและส่งเสริมกำรใช้ 
เทคโนโลยีอย่ำงมีคุณธรรม จริยธรรม ส่งเสริมควำมสัมพันธ์และควำมร่วมมือกับชุมชน  

ขั้นตอนย่อยที่ 11 แบบบันทึกกำรด ำเนินงำนขององค์กร (performance journal)  
พบว่ำ แบบสอบถำมกำรบันทึกผลลัพธ์ของนักเรียนที่ส ำเร็จกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่  6  
จำกโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหำนคร ในกำรวำงแผนกำรจ ำท ำแผนประเมินผลนี้ ผู้วิจัยใชแ้บบสอบถำม 
ในกำรเก็บข้อมูล ส่งแบบสอบถำมไปยังนักเรียนที่ส ำเร็จกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำปีที่ 6 ของ 
โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหำนคร ปีกำรศึกษำ 2559 จ ำนวน 805 คน (จำกสถิติรำยงำนกำรศึกษำ 
ของนักเรียนในสังกัดกรุงเทพมหำนคร ปีกำรศึกษำ 2559) ติดตำมผู้ตอบแบบสอบถำมได้ 686 คน  
คิดเป็นร้อยละ 85.22 โดยแบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ 

ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม 
จ ำแนกตำมเพศของผู้ตอบแบบสอบถำม พบว่ำ ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำ 

ปีที่ 6 ที่ตอบแบบสอบถำมจ ำนวน 686 คน จ ำแนกตำมเพศ เป็นชำย 304 คน คิดเป็นร้อยละ 44.31  
เป็นหญิง จ ำนวน 382 คน คิดเป็นร้อยละ 55.69 จ ำแนกตำมโรงเรียนที่ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ มำกที่สุด 
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คือ  มัธยมประชำนิเวศน์ จ ำนวน 147 คน คิดเป็นร้อยละ 21.43 รองลงมำ คือ มัธยมปุรณำวำส 
จ ำนวน 132 คน คิดเป็นร้อยละ 19.24 และน้อยที่สุด คือ แก่นทองอุปถัมภ์ ร้อยละ 2.19  

กำรศึกษำต่อในคณะที่ศึกษำของนักเรียนที่จบกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำ 
ปีที่ 6 โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหำนคร พบว่ำ ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำและศึกษำต่อมีทั้งหมด 49 สถำบัน  
สถำบันที่มีผู้เรียนมำกที่สุดคือ มหำวิทยำลัยรำชภัฎ จ ำนวน  185 คน คิดเป็นร้อยละ 26.97 รองลงมำ  
มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง จ ำนวน 88 คน คิดเป็นร้อยละ 12.83 น้อยที่สุดคือ มี 15 สถำบัน จ ำนวน
สถำบันละ 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.15 ได้แก่ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์  
มหำวิทยำลัยนเรศวร วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี มหำวิทยำลัยทักษิณ วิทยำลัยกำรสำธำรณสุข 
สิรินธร วิทยำลัยช่ำงศิลปะ ศูนย์ฝึกพำณิชย์รำชนำวี มหำวิทยำลัยวิทยำลัยชุมชนอุทัยธำนี  
มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช สถำบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
มหำวิทยำลัยนอร์ทกรุงเทพ มหำวิทยำลัยเซำธ์อีสท์เทิร์นบำงกอก มหำวิทยำลัยชินวัตร  

กำรศึกษำต่อในคณะที่ศึกษำของนักเรียนที่จบกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำ 
ปีที่ 6 โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหำนคร มีทั้งหมด 26 คณะวิชำ คณะวิชำที่มีผู้เรียนมำกที่สุดคือ  
คณะครุศำสตร์/ศึกษำศำสตร์ จ ำนว  179 คน คิดเป็นร้อยละ 25.95 รองลงมำ คณะบริหำรธุรกิจ 
จ ำนวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 11.37 น้อยที่สุดคือ บริหำรกิจกำรกำรบิน จ ำนวน 1 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 0.15  

เกรดเฉลี่ยสะสมของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำปีที่ 6 โรงเรียนในสังกัด 
กรุงเทพมหำนคร พบว่ำ เกรดเฉลี่ยสะสมที่ผู้เรียนท ำได้มำกที่สุดคือ เกรดเฉลี่ย 3.01-3.50 จ ำนวน  
248 คน คิดเป็นร้อยละ 35.18  รองลงมำ เกรดเฉลี่ย 2.51-3.00 จ ำนวน 198 คน คิดเป็นร้อยละ 
28.09 น้อยที่สุดคือ เกรดเฉลี่ยต่ ำกว่ำ 2.00 จ ำนวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 4.68  

จ ำนวนรำยได้ครอบครัวเฉลี่ยต่อเดือนของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำปีที่ 6  
โรงเรียน โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหำนคร พบว่ำ รำยได้ครอบครัวเฉลี่ยต่อเดือน ดังนี้ กลุ่มที่มีรำยได้ 
ครอบครัวเฉลี่ยต่อเดือนมำกที่สุด คือ รำยได้ครอบครัวอยู่ระหว่ำง 15,001-30,000 บำท จ ำนวน  
215 คน คิดเป็นร้อยละได้ 30.45 รองลงมำกลุ่มที่มีรำยได้ครอบครัวอยู่ระหว่ำง 30,001-45,000 บำท  
จ ำนวน 208 คน คิดเป็นร้อยละได้ 29.46  และน้อยที่สุด กลุ่มที่มีรำยได้ครอบครัวอยู่ระหว่ำงมำกกว่ำ 
60,001 บำทขึ้นไป คือ 22 คน คิดเป็นร้อยละ 3.12  

ควำมคำดหวังของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำปีที่ 6 โรงเรียนในสังกัด 
กรุงเทพมหำนคร พบว่ำ มีควำมคำดหวังมำกที่สุด ดังนี้ ต้องกำรศึกษำต่อให้สูงขึ้น จ ำนวน 338 คน  
คิดเป็นร้อยละ 49.27 คน รองลงมำ คือ ต้องกำรประสบควำมส ำเร็จในชีวิต จ ำนวน 139 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 20.26 และน้อยที่สุดคือ ไม่มีควำมคิดเห็นใด ๆ ผู้ปกครองให้เรียนก็เรียน จ ำนวน 6 คน  
คิดเป็นร้อยละ 0.87  
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สถำนภำพปัจจุบันของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำปีที่ 6 โรงเรียนในสังกัด 
กรุงเทพมหำนคร พบว่ำ สถำนภำพปัจจุบันมำกที่สุด คือ ก ำลังศึกษำต่อสถำบันกำรศึกษำของรัฐ  
จ ำนวน 537 คน คิดเป็นร้อยละ 78.28 คน รองลงมำ คือ ก ำลังศึกษำต่อสถำบันกำรศึกษำเอกชน 
จ ำนวน 112 คน คิดเป็นร้อยละ 16.33 และน้อยที่สุด คือ อื่น ๆ จ ำนวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 5.39  

ตอนที่ 2 การด าเนินงานของการด าเนินงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา 
ปีที่ 6 โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร 

เหตุผลที่เลือกศึกษำต่อของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำปีที่ 6 โรงเรียนในสังกัด 
กรุงเทพมหำนคร พบว่ำ เหตุผลที่เลือกศึกษำต่อ มำกที่สุด คือ เรียนต่อตำมเป้ำหมำยของตนเอง  
ที่ตั้งไว้ในอนำคต จ ำนวน 238 คน คิดเป็นร้อยละ 34.69 รองลงมำ คือ เรียนต่อเพรำะดูจำกควำม 
ถนัดของตนเอง จ ำนวน 190 คน คิดเป็นร้อยละ 27.70 และน้อยที่สุด คือ เรียนตำมตัวอย่ำงรุ่นพี่ 
ที่ส ำเร็จกำรศึกษำ จ ำนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 1.46  

เกณฑ์กำรตัดสินใจเลือกเรียนต่อคณะวิชำ สำขำวิชำที่เรียนของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 
ระดับมัธยมศึกษำปีที่ 6 โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหำนคร พบว่ำ เกณฑ์กำรตัดสินใจเลือกเรียนต่อ
คณะสำขำวิชำที่เรียน มำกที่สุด คือ ควำมถนัดและควำมชอบ จ ำนวน 397 คิดเป็นร้อยละ 57.87  
รองลงมำ คือ ควำมต้องกำรประกอบอำชีพ จ ำนวน 156 คน คิดเป็นร้อยละ 22.74 และน้อยที่สุด คือ 
กำรเดินทำงสะดวก 23 คน คิดเป็นร้อยละ 3.35  

กำรน ำควำมรู้และประสบกำรณ์จำกที่เรียนมำใช้ในกำรศึกษำต่อของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 
ระดับมัธยมศึกษำปีที่ 6 โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหำนคร พบว่ำ กำรน ำควำมรู้และประสบกำรณ์
จำกที่เรียนมำใช้ในกำรศึกษำต่อของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำปีที่ 6 โรงเรียนในสังกัด 
กรุงเทพมหำนคร มำกที่สุด คือ ใช้ได้มำก จ ำนวน 648 คน คิดเป็นร้อยละ 94.46 รองลงมำ คือ  
ไม่ได้ใช้ จ ำนวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 5.54  

กำรเรียนในสำขำวิชำที่เลือกเรียนตรงกับควำมรู้และประสบกำรณ์ของผู้ส ำเร็จ 
กำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำปีที่ 6 โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหำนคร พบว่ำ กำรเรียนในสำขำวิชำ 
ที่เลือกเรียนตรงกับควำมรู้และประสบกำรณ์ของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำมำกที่สุด คือ ตรงกับที่ต้องกำรมำก 
641 คน คิดเป็นร้อยละ 93.44 รองลงมำ คือ ไม่ตรงกับที่ต้องกำร จ ำนวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 6.56 
ดังแผนภูมิที่ 11 

ปัญหำในกำรศึกษำต่อเมื่อส ำเร็จกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำปีที่ 6 โรงเรียนในสังกัด 
กรุงเทพมหำนคร พบว่ำ ปัญหำในกำรศึกษำต่อเมื่อส ำเร็จกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำปีที่ 6 โรงเรียน 
ในสังกัดกรุงเทพมหำนคร พบมำกที่สุด คือ ไม่มีปัญหำ จ ำนวน 639 คน คิดเป็นร้อยละ 93.15 
รองลงมำ คือ มีปัญหำ จ ำนวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 6.85   
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3. การจัดท าแผนการประเมินผล (Evaluation Planning)  
โดยกำรจัดล ำดับควำมส ำคัญในกำรประเมินผล และกำรสร้ำงแผนกำรประเมินผล  

ระยะนี้มี 1 ขั้นตอนย่อย คือ ขั้นตอนที่ 12 แผนกำรประเมินผล (evaluation  plan) ในขั้นตอนนี้
ต้องกำรประเมินคุณภำพผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำปีที่  6 ของโรงเรียนในสังกัด 
กรุงเทพมหำนคร และต้องกำรทรำบปัญหำและอุปสรรคของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6  
โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหำนคร โดยศึกษำจำกแหล่งข้อมูล คือ แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี  
พ.ศ. 2559 ส ำนักกำรศึกษำ รำยงำนกำรประเมินตนเองของโรงเรียน (SAR) และกำรสัมภำษณ์
ผู้บริหำรสถำนศึกษำ จำกกำรวิเครำะห์เอกสำรและสรุปควำมจำกกำรสัมภำษณ์ โดยเป็นขั้นตอน
สุดท้ำยของกำรประเมินเพื่อทรำบแผนที่ผลลัพธ์ของนักเรียนที่ส ำเร็จกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6  
จำกโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหำนคร  

ขั้นตอนที่ 12 แผนการประเมินผล (evaluation  plan) เพื่อประเมินคุณภำพของ 
กำรเรียนกำรสอนในหลักสูตรมัธยมศึกษำปีที่ 6 ของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหำนคร ผลกำรประเมิน 
เป็น ดังนี้ 

1. คุณภำพของกำรเรียนกำรสอนในหลักสูตรมัธยมศึกษำปีที่ 6 ของโรงเรียนในสังกัด 
กรุงเทพมหำนคร พบว่ำ กำรบริหำรและนโยบำยโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหำนคร ส ำนักกำรศึกษำ 
กรุงเทพมหำนคร มีอ ำนำจหน้ำที่เกี่ยวกับงำนด้ำนกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ประเภทสำมัญศึกษำ 
ของกรุงเทพมหำนคร เกี่ยวกับกำรก ำหนดนโยบำย เป้ำหมำย กำรจัดท ำ และพัฒนำแผนกำรศึกษำ
ของกรุงเทพมหำนคร จัดกำรศึกษำในระบบอย่ำงมีคุณภำพ ส่งเสริมมำตรฐำน วิชำชีพครูและบุคลำกร 
ทำงกำรศึกษำ ส่งเสริมกำรน ำเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร มำใช้ในกำรบริหำรกำรจัดกำร
เรียนรู้เป็นศูนย์กลำงเครือข่ำยสำรสนเทศด้ำนกำรศึกษำ  ส่งเสริมให้ โรงเรียนมีระบบกำรประกัน 
คุณภำพภำยใน เพื่อน ำไปสู่กำรพัฒนำคุณภำพและมำตรฐำน กำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่องแบ่งส่วนรำชกำร 
ภำยในเป็น ๗ ส่วนรำชกำร ประกอบด้วย ส ำนักงำน  เลขำนุกำร กองกำรเจ้ำหน้ำที่ กองคลัง  
หน่วยศึกษำนิเทศก์ ส ำนักงำนยุทธศำสตร์กำรศึกษำกองเทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนกำรสอน และ  
กองพัฒนำข้ำรำชกำรครูกรุงเทพมหำนคร 

2. ปัญหำและอุปสรรคของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 โรงเรียนในสังกัด  
กรุงเทพมหำนคร พบว่ำ กำรบริหำรงำนโรงเรียนของผู้บริหำรได้มีกำรหำแนวทำงในกำรพัฒนำและ
ปรับปรุงสถำนศึกษำโดยกำรก ำหนดโครงกำรต่ำง  ๆ เพื่อรักษำคุณภำพของนักเรียน รวมถึงกำรแก้ไข 
ปัญหำต่ำง ๆ ที่เกิดขึ้นเพื่อยกระดับคุณภำพมำตรฐำนกำรศึกษำให้ดียิ่งขึ้น โดยเฉพำะกลุ่มสำระที่มี
คะแนนต่ ำกว่ำคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ และส่งเสริมรำยวิชำที่นักเรียนมีควำมถนัดให้สำมำรถ 
ประกอบอำชีพได้ ผู้บริหำรมีหน้ำที่ในกำรสนับสนุนส่งเสริมกำรเรียนกำรสอน ซึ่งนอกจำกกำร
สนับสนุนให้จัดกำรศึกษำตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  ให้มีคุณภำพ และสนับสนุน 
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ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ำยช่วยสนับสนุนให้ เกิดกำรจัดกำรเรียนรู้ ที่มีประสิทธิภำพ เกิดควำม
หลำกหลำยต่อเนื่อง ร่วมสร้ำงประสบกำรณ์ตรงเปิดโอกำสให้เด็กไทย ได้เรียนรู้ และปฏิบัติจริง 

3. คุณภำพผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำตอนปลำยของโรงเรียนในสังกัด 
กรุงเทพมหำนคร พบว่ำ  

3.1 ด้ำนผู้เรียนเรียนตำมควำมถนัด ควำมสนใจ และศักยภำพ จัดโครงกำร กิจกรรม  
ชมรม ส่งเสริมคุณภำพผู้เรียนด้วยเครือข่ำยควำมร่วมมือ ติดตำมกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
ของครูที่เปิดโอกำสให้ผู้เรียนฝึกคิด ตัดสินใจแก้ปัญหำสร้ำงสรรค์นวัตกรรมจนเกิดผลงำนของนักเรียน  
เมื่อนักเรียนเรียนจบแล้วสำมำรถน ำไปใช้ศึกษำต่อได้มำก 

3.2 ด้ำนกระบวนกำร วิธีกำร กิจกรรม เนื้อหำหลักสูตร หลักสูตรมีควำมเหมำะสม 
ด้ำนโครงสร้ำงและเนื้อหำอยู่ในระดับมำกซึ่งสอดคล้องกับควำมคิดเห็นของนักเรียนปัจจุบัน   
กระบวนกำรจัดกิจกรรมของหลักสูตรพบว่ำ มีกำรบูรณำกำรกับสถำบันฝึกอำชีพต่ำง ๆ ที่อยู่บริเวณ 
ใกล้เคียง-จัดท ำแผนพัฒนำครู ให้ครูใช้วิธีกำรจัดกำรเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ครูต้องส่งเสริม 
ให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยตัวเอง ครูเป็นเพียงผู้ชี้แนะและสนับสนุน มีกำรติดตำมกระบวนกำรจัดกำร 
เรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง เพื่อให้ครูน ำควำมรู้และประสบกำรณ์ไปจัดกำรเรียนรู้ตำมรูปแบบที่ได้รับ  
กำรพัฒนำ 

3.3 ด้ำนครู พบว่ำ มีควำมพร้อมในด้ำนคุณวุฒิและวัยวุฒิสำมำรถเข้ำใจหลักสูตร 
และกำรจัดกำรศึกษำได้ดีมีประสิทธิภำพ กำรจัดครูเข้ำสอนให้ตรงตำมสมรรถนะและคุณวุฒิ มีกำร 
จัดโครงกำร กิจกรรมให้ครูขอมีหรือเลื่อนวิทยฐำนะได้ตำมหลักเกณฑ์  มีแผนพัฒนำครูที่ชัดเจนและ
เป็นรูปธรรม แจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำเพ่ือวำงแผนกำรสอน 

3.4 ด้ำนกำรตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และกำรวัดผลประเมินผล พบว่ำ พัฒนำครูให้มี 
ทักษะในกำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียนยกย่องเชิดชูเกียรติครูที่เป็นแบบอย่ำงที่ดีในกำรจัดกำรชั้นเรียน
และจัดกำรสอนมีห้องเรียนที่มีสื่อกำรสอนพร้อมเป็นแบบที่ดี  ด้ำนกำรสร้ำงเครือข่ำยส่งเสริม 
กำรเรียนรู้ มีกำรจัดโครงกำร กิจกรรม ลงนำม MOU กับเครือข่ำยหน่วยงำนต่ำง ๆ ในกำรพัฒนำ 
คุณภำพกำรศึกษำ 

3.5 ด้ำนทรัพยำกรเพื่อส่งเสริมกำรเรียนรู้ มีกำรก ำกับติดตำมให้ครูสร้ำงและใช้
แหล่งกำรเรียนรู้หรือภูมิปัญญำท้องถิ่นในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ให้กับผู้เรียน สร้ำงเครือข่ำยควำม
ร่วมมือ ใช้แหล่งเรียนรู้เพ่ือสร้ำงประสบกำรณ์จริงให้กับผู้เรียน 
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อภิปรายผลการวิจัย 
 

1. จำกกำรศึกษำข้อมูลและแนวปฏิบัติในแต่ละขั้นตอนย่อยของแผนที่ผลลัพธ์ของ 
นักเรียนทีส่ ำเร็จกำรศึกษำช้ันมธัยมศึกษำปีท่ี 6 จำกโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหำนคร ท ำให้ทรำบข้อมูล 
และแนวปฏิบัติในแต่ละขั้นตอนของแผนที่ผลลัพธ์ ซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก 3 ขั้นตอน คือ 
1) กำรออกแบบเจตนำรมณ์ร่วมกัน คือ กำรตั้งเป้ำหมำยร่วมกันและวำงแผนหำแนวทำงเพื่อไปสู่  
เป้ำหมำย 2) ขั้นติดตำมผล และด ำเนินงำนตำมแผนยุทธศำสตร ์และ 12 ขั้นตอนย่อย ดังนี ้

ขั้นตอนที่ 1 การออกแบบเจตนารมณ์ ( Intention design) พบว่ำ กำรสร้ำง 
เป้ำหมำยร่วมกันในภำพรวมซึ่งจะน ำมำสู่แผนและยุทธศำสตร์ที่จะใช้ในกำรท ำงำนของแผนงำน  
มี 7 ขั้นตอนย่อย คือ 

1) กำรก ำหนดวิสัยทัศน์ (Vision) พบว่ำ เป็นกำรแสดงถึงเป้ำหมำยในภำพกว้ำง 
ที่แผนงำนต้องกำรให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลง เพื่อให้ทุกส่วนรำชกำรและผู้เกี่ยวข้องร่วมกันผลักดัน  
กำรด ำเนินงำนต่ำง ๆ ให้เป็นไปตำมเป้ำหมำย ซึ่งจะแสดงให้เห็นถึงกำรเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดจำกกำร 
วำงแผนงำนซึ่งเป็นผลลัพธ์ที่เกิดจำกกำรด ำเนินกำรที่ต้องกำรเห็นเป็นเชิงกำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 
โดยวิสัยทัศน์ที่ส ำนักกำรศึกษำองค์กรหลักในกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนของกรุงเทพมหำนคร
ก ำหนดให้ได้คุณภำพมำตรฐำน ก้ำวไกลสู่ประชำคมเซียน  สถำนศึกษำได้ก ำหนดวิสัยทัศน์ ในกำร 
พัฒนำนักเรียนมีควำมรู้ มีทักษะกำรใช้เทคโนโลยี เป็นพลเมืองดีของสังคม และด ำเนินชีวิตแบบ 
พอเพียง โดยแสวงหำกำรมีส่วนร่วมจำกทุกภำคส่วนเพื่อพัฒนำคุณภำพสถำนศึกษำ พัฒนำสมรรถนะ
ผู้เรียนให้พร้อมด้วยลักษณะที่พึงประสงค์ มีคุณภำพมำตรฐำนระดับสำกลซึ่งผลกำรวิจัยแสดงว่ำ 
ปัจจัยเหล่ำนี้เป็นพื้นฐำนควำมส ำคัญที่จะส่งผลต่อควำมส ำเร็จของแผนงำน สอดคล้องกับสุรำณีย์  
ปำจำรย์ ที่พบว่ำ กำรประยุกต์ใช้กระบวนกำรแผนที่ผลลัพธ์ขั้นตอนแรก คือ กำรออกแบบเจตนำรมณ์
ร่วมกัน เป็นกำรตั้งเป้ำหมำยร่วมกันและวำงแผนหำแนวทำงเพื่อไปสู่เป้ำหมำย และสอดคล้องกับ 
วิสัยทัศน์กำรพัฒนำนักกีฬำเป็นเลิศของมงคลชัย บุญแก้ว และคณะ (2551) ที่พบว่ำ วิสัยทัศน์มีกำร
สร้ำงแรงจูงใจ กำรร่วมมือจำกภำคีเครือข่ำย และมีกำรสนับสนุนอย่ำงเป็นระบบทั่วถึง  

2) กำรก ำหนดพันธกิจ (Mission) พบว่ำ พันธกิจที่ส ำคัญต่ำง ๆ เหล่ำนี้จะมีส่วนที่ 
ส่งเสริม สนับสนุน หรือเป็นส่วนส ำคัญต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมวิสัยทัศน์ที่ส่งผลต่อกำรจบกำรศึกษำ
ของนักเรียน ส ำนักกำรศึกษำ กรุงเทพมหำนคร ก ำหนดพันธกิจ โดยมุ่งส่งเสริมสนับสนุนให้สถำนศึกษำ 
จัดกำรศึกษำสู่ควำมเป็นเลิศ มีคุณภำพ มีคุณธรรม และควำมโปร่งใส เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณภำพและ
สำมำรถแข่งขันได้ในเวทีระดับชำติและระดับภูมิภำคอำเซียน พัฒนำศักยภำพของครูและบุคลำกร 
ทำงกำรศึกษำในด้ำนคุณวุฒิ คุณธรรม ควำมรู้และทักษะในกำรบริหำร กำรจัดกำรควำมรู้ โดยเน้น
ควำมเป็นเอกภำพด้ำนนโยบำย และมีควำมหลำกหลำยในกำรปฏิบัติ จัดกำรศึกษำโดยให้สังคม  

http://cuir.car.chula.ac.th/browse?type=author&value=%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%8C+%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B9%8C
http://cuir.car.chula.ac.th/browse?type=author&value=%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%8C+%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B9%8C
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มีส่วนร่วม ทั้งของบุคคล ครอบครัว ชุมชนและองค์กรเอกชนอื่น ๆ ก ำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำและ 
จัดระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำทุกระดับ และพบว่ำ พันธกิจเป็นกำรก ำหนดแผนงำน โครงกำรที่ 
สำมำรถจะท ำให้บรรลุถึงวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้ โดยเน้น 4 ด้ำน 1) พัฒนำผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์และตระหนักในกำรมีส่วนร่วมที่จะรักษำวัฒนธรรม หลีกภัยยำเสพติด 2) น ำระบบสำรสนเทศ 
และเทคโนโลยี  เพื่อบริหำรจัดกำรกำรเรียนรู้ บริหำรโดยมีส่วนร่วม 3) พัฒนำผู้เรียนให้เป็นบุคคล 
แห่งกำรเรียนรู้ มีลักษณะใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มีระเบียบ วินัยและมีทักษะกระบวนกำร 4) พัฒนำควำมรู้
ควำมสำมำรถของบุคลำกร นักเรียน มุ่งสู่ประชำคมอำเซียน ทุกฝ่ำยต้องสนับสนุนและส่งเสริมผู้เรียน 
ให้มีควำมเป็นเลิศ สอดคล้องกับสุชีรำ วิบูลย์สุข พบว่ำ ภำคีที่มีบทบำทส ำคัญคือ ผู้บริหำร เป็นผู้น ำ 
และให้กำรสนับสนุน ยุทธวิธีที่ใช้คือ กำรอบรมบุคลำกรและมีกำรต่อยอดองค์ควำมรู้ในรูปแบบ 
โครงกำร ภำคีที่มีบทบำทรองลงมำ คือ ครู เป็นก ำลังส ำคัญในกำรสอนและกำรประยุกต์ใช้ สร้ำงควำม
ตระหนักให้เกิดแก่ผู้เรียน ยุทธวิธีที่ใช้ คือ กำรบูรณำกำรและสอดแทรกแนวคิดที่สำมำรถน ำมำใช้ใน 
ชีวิตประจ ำวัน และนักเรียนเป็นผู้ที่ได้รับกำรส่งเสริมจำกครูด้วยวิธีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในรูปแบบ
ต่ำง  ๆ และน ำควำมรู้ที่ได้มำประยุกต์ใช้กับกำรด ำเนินชีวิตประจ ำวัน ยุทธวิธีที่ใช้คือ กำรให้ควำม
ร่วมมือในโครงกำรและกิจกรรมต่ำง ๆ ที่ได้จัดขึ้น  

3) กำรระบุภำคีส่วนที่เกี่ยวข้องในแผนงำน (Boundary partners) พบว่ำ ผู้มีส่วน 
เกี่ยวข้องกับกำรศึกษำร่วมกันจัดกำรศึกษำบูรณำกำรเนื้อหำสำระของหลักสูตร เน้นกำรมีส่วนร่วมของ
ผู้เรียนและกำรเชื่อมโยงเนื้อหำให้สัมพันธ์กับกำรปฏิบัติงำนจริงและสภำพสังคมในปัจจุบัน รวมทั้ง  
สร้ำงมำตรฐำนควำมรู้และประสบกำรณ์ให้แก่ผู้เรียนเพื่อพัฒนำไปสู่กำรศึกษำต่อหรือกำรประกอบ
อำชีพ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องประกอบด้วยผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ ครู  นักเรียน ผู้ปกครองและผู้มีส่วน 
เกี่ยวข้องกับสถำนศึกษำ คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน สถำบันกำรศึกษำ สอดคล้องกับสุชีรำ 
วิบูลย์สุข พบว่ำ ภำคีที่มีบทบำทส ำคัญคือ ผู้บริหำร เป็นผู้น ำและให้กำรสนับสนุน ภำคีที่มีบทบำท 
รองลงมำ คือ ครู เป็นก ำลังส ำคัญในกำรสอนและกำรประยุกต์ใช้ สร้ำงควำมตระหนักให้เกิดแก่ผู้เรียน 
และนักเรียนเป็นผู้ที่ได้รับกำรส่งเสริมจำกครูด้วยวิธีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในรูปแบบต่ำง  ๆ และ 
น ำควำมรู้ที่ได้มำประยุกต์ใช้กับกำรด ำเนินชีวิตประจ ำวัน ผลที่ภำคีหุ้นส่วนได้รับจำกกำรด ำเนินงำน 
ในด้ำนกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำของผู้บริหำร พบว่ำ มีกำรพัฒนำแหล่งเรียนรู้ เน้นกำรกระจำย 
งำนเป็นระบบ ลดควำมขัดแย้งภำยในองค์กร เน้นให้ผู้เรียนมีจรรณยำบรรณวิชำชีพ ปรับปรุง 
สภำพแวดล้อมให้เอื้อต่อกำรเรียนรู้ มีกำรบริกำรชุมชนด้วยควำมตั้งใจ  

4) ก ำหนดผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ (Outcome challenges) พบว่ำ กำรก ำหนดผลลัพธ์ 
ที่พึงประสงค์นักเรียนที่ส ำเร็จกำรศึกษำ มีคุณภำพวิชำกำรตำมที่หลักสูตรก ำหนดสุขภำพกำย  
สุขภำพจิตดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีควำมรับผิดชอบต่อสังคม เข้ำศึกษำต่อในระดับอุดมศึกษำ หรือ 
มีงำนท ำ เป็นแบบอย่ำงที่ดีต่อรุ่นน้อง ซึ่งสอดคล้องกับสุชีรำ วิบูลย์สุข พบว่ำ กำรบูรณำกำรและ 
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สอดแทรกแนวคิดที่สำมำรถน ำมำใช้ในชีวิตประจ ำวัน และผู้เรียนเป็นผู้ที่ได้รับกำรส่งเสริมจำกครู 
ด้วยวิธีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในรูปแบบต่ำง ๆ และน ำควำมรู้ที่ได้มำประยุกต์ใช้กับกำรด ำเนิน 
ชีวิตประจ ำวัน กำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้มีกำรสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม และกำรพัฒนำ 
สิ่งประดิษฐ์โดยมีแนวคิดจำกหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง ท ำให้ผู้เรียนรู้จักกำรใช้เหตุผล เกิดทักษะ
จำกกิจกรรมเสริมหลักสูตร  

5) เกณฑ์บ่งชี้ควำมก้ำวหน้ำ (Progress markers) พบว่ำ กำรก ำหนดเกณฑ์บ่งชี้ 
ควำมก้ำวหน้ำของภำคีหุ้นส่วน ซึ่งเป็นสิ่งที่บ่งชี้ว่ำผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ในแต่ละภำคีหุ้นส่วนที่ก ำหนด
ไว้นั้นมีกำรปฏิบัติมำถูกทำงแล้วหรือไม่ ซึ่งแบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น (Expect  
to See) มีคุณภำพระดับต้นของสถำบันผู้ผลิต สำมำรถศึกษำต่อในระดับอุดมศึกษำในคณะที่ตนเอง
ต้องกำรได้หรือประกอบอำชีพที่ถนัดและสนใจ มีงำนท ำและมีคุณภำพชีวิตที่ดี โรงเรียนขยำยควำม  
ร่วมมือระหว่ำงสถำนศึกษำ หน่วยงำนของภำครัฐและเอกชนในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ระดับที่
อยำกจะให้เกิดขึ้น (Like to see) มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรใช้ภำษำอังกฤษและเทคโนโลยี  
สำมำรถหำควำมรู้จำกวำรสำรต่ำงประเทศได้ มีควำมคิดสร้ำงสรรค์สำมำรถสร้ำงนวัตกรรมใหม่ ๆ ได้  
ระดับที่ถ้ำจะให้เกิดขึ้นก็ดี (Love to See) สอบติดคณะที่ดี เช่น คณะแพทย์ศำสตร์ วิศวกรรมศำสตร์ 
ได้ศึกษำต่อในมหำวิทยำลัยชั้นน ำของประเทศ สอบชิงทุนได้ระดับปริญญำตรีจำกมหำวิทยำลัยของรัฐ 
และเอกชนได้ สอดคล้องกับสุชีรำ วิบูลย์สุข พบว่ำ ในระดับที่คำดหวังว่ำจะเกิดของครูมีกำรด ำเนินงำน 
ตำมเกณฑ์บ่งชี้ควำมก้ำวหน้ำครบทุกข้อ ในส่วนของผู้เรียนมีกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์ครบทุกข้อ  
ในระดับที่อยำกจะให้เกิดขึ้นของครูและผู้เรียนยังมีกำรด ำเนินงำนไม่ครบตำมเกณฑ์ และในระดับที่  
ถ้ำเกิดขึ้นได้ก็ดี ทั้งครูและผู้เรียนไม่พบกำรด ำเนินงำน และสอดคล้องกับสุรำณีย์ ปำจำรย์ พบว่ำ  
นักเรียนมีกำรตอบสนองเกณฑ์บ่งชี้ควำมก้ำวหน้ำในระดับที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นทุกข้อในระดับสูง คือ  
1) นักเรียนเร่ิมมีพัฒนำกำรท่ีดีในด้ำน ขยัน ประหยัด และวินัย 2) ยึดครูเป็นแบบอย่ำงที่ดี 3) ให้ควำม
เคำรพผู้ใหญ่ 4) เป็นที่รักใคร่ของบุคคลอื่น 5) ไม่กล้ำท ำผิดระเบียบวินัย 6) แข่งกันท ำดี ระดับที่อยำก
ให้เกิดขึ้นและหำกเกิดขึ้นได้ก็ดี พบว่ำ นักเรียนมีกำรตอบสนองเกณฑ์บ่งช้ีควำมก้ำวหน้ำในระดับกลำง  
และมีเพียงข้อเดียวที่นักเรียนมีกำรตอบสนองเกณฑ์บ่งชี้ควำมก้ำวหน้ำในระดับต่ ำคือ นักเรียนรู้จัก
กำรเสียสละเพื่อส่วนร่วม 

6) ก ำหนดแผนที่ยุทธศำสตร์ (Strategy maps) พบว่ำ ยุทธศำสตร์ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 
จำกโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหำนคร เป็นยุทธศำสตร์ที่จะให้ในกำรด ำเนินกำรเพื่อให้ได้มำซึ่งผลลัพธ์ 
ที่พึงประสงค์ มี 5 ด้ำน คือ 1) ส่วนที่จะได้รับผลลัพธ์ในทันที คือ ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำสำมำรถสอบเข้ำ 
คณะที่ตนเองต้องกำร เข้ำศึกษำต่อในมหำวิทยำลัยที่มีชื่อเสียง หรือสำมำรถประกอบอำชีพและเรียน
ต่อไปพร้อมกันได้ 2) ส่วนที่เป็นเหตุชักจูง คือ มีกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ โดย 
ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกำรออกแบบกิจกรรมกำรเรียนรู้และกำรประเมิน  3) ส่วนที่เป็นเหตุโดยตรง 

http://cuir.car.chula.ac.th/browse?type=author&value=%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%8C+%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B9%8C
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คือ สร้ำงเครือข่ำยในกำรช่วยพัฒนำกำรเรียนกำรสอน โดยท ำ MOU กับมหำวิทยำลัยต่ำง ๆ ในกำร 
พัฒนำครูผู้สอน 4) ส่วนในด้ำนมุ่งที่สิ่งแวดล้อมเพื่อกำรเรียนรู้ คือ สื่อ เครื่องคอมพิวเตอร์และกำร
เชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ตที่เพียงพอและทันสมัยกำรเผยแพร่ข้อมูลและข่ำวสำร 5) ส่วนที่หนุนส่งเสริม 
กำรเรียนรู้ คือ สัมมนำต่ำง ๆ สร้ำงเว็ปไซค์บทควำมงำนวิจัย สร้ำงกำรเรียนรู้และเครือข่ำย  
ประชำสัมพันธ์กิจกรรมควำมส ำเร็จของนักเรียน ลงเฟสบุค ไลน์ เว็ปไซค์ เอกสำรเผยแพร่โรงเรียน 
เอกสำรส ำนักกำรศึกษำ สอดคล้องกับพัชรินทร์ เอื้ออิฐผล พบว่ำ กำรน ำควำมสำมำรถด้ำนเทคโนโลยี 
สำรสนเทศและกำรสื่อสำรของครูประถมศึกษำ ประกอบด้วยกำรก ำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ  
ภำคีหุ้นส่วน ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ เกณฑ์บ่งชี้ควำมก้ำวหน้ำ ตำรำงแผนที่ยุทธศำสตร์  และ 
กำรด ำเนินงำนระดับองค์กร ผลกำรประยุกต์ใช้เทคนิคและแผนที่ผลลัพธ์มำใช้ในกำรพัฒนำ 
ควำมสำมำรถด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของครูประถมศึกษำปรำกฏว่ำ หลังกำรทดลอง 
มีควำมสำมำรถสูงกว่ำครูที่พัฒนำแบบปกติ และสอดคล้องกับสุรำณีย์ ปำจำรย์ พบว่ำ กระบวนกำร 
มีส่วนร่วมกำรประยุกต์ใช้กระบวนกำรแผนที่ผลลัพธ์  กำรออกแบบเจตนำรมณ์ร่วมกัน คือ  
กำรต้ังเป้ำหมำยร่วมกันและวำงแผนหำแนวทำงเพื่อไปสู่เป้ำหมำย  

7) กำรด ำเนินงำนระดับองค์กร (Organizational practices) พบว่ำ กำรด ำเนินกำร 
ของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหำนคร เป็นกำรปฏิบัติหรือกำรด ำเนินงำนเพื่อเกื้อหนุนหรือส่งเสริม 
กำรด ำเนินงำนของภำคีหุ้นส่วนให้ด ำเนินกำรตำมแผนงำนหรือโครงกำร ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  
ประกอบด้วยวิธีกำร 8 ประกำร โดย 1) ค้นหำส ำรวจควำมคิดเห็น โอกำสและทรัพยำกรใหม่  ๆ  
โดยโรงเรียนเปิดโอกำสให้คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน กรรมกำรเครือข่ำยผู้ปกครอง 
หน่วยงำนเอกชนในกำรร่วมวำงแผนกำรบริหำรงำนโรงเรียน และกำรระดมทุนใช้ทรัพยำกรที่มีอยู่  
ให้เกิดประโยชน์มำกที่สุด เพื่อให้เกิดผลงำนเชิงประจักษ์ 2) ฟังเสียงสะท้อนจำกผู้ให้ข้อมูลหรือ 
ผู้รำยงำนที่เป็นบุคคลส ำคัญ (key  informants) โรงเรียนได้รับกำรติดตำมและได้รับค ำแนะน ำ
ตรวจสอบจำกศึกษำนิเทศก์ หัวหน้ำฝ่ำยกำรศึกษำเขต ผู้อ ำนวยกำรเขต และเพื่อได้รับค ำแนะน ำ  
น ำผลมำพัฒนำ รวบรวมข้อมูล วิเครำะห์และประเมินผล โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งมีกำรประเมินคุณภำพ
ตนเอง และมีกำรปรับปรุงหลักสูตร และฟังเสียงสะท้อนจำกศิษย์เก่ำ บุคลำกรภำยนอก ดูผลงำนจำก 
ผู้ที่ส ำเร็จกำรศึกษำ 3) มีกำรสนับสนุนจำกผู้มีอ ำนำจสูงสุด  โรงเรียนได้รับกำรสนับสนุนจำก 
คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ และผู้อ ำนวยกำรเขต และส ำนัก  
กำรศึกษำ กรุงเทพมหำนคร 4) ต้องทบทวนผลลัพธ์ และกำรด ำเนินกำรอยู่เสมอ  โรงเรียนมีกำร 
ทบทวนผลลัพธ์โดยจัดท ำรำยงำนประจ ำปีที่เป็นรำยงำนกำรประเมินคุณภำพภำยใน 5) ตรวจสอบ
กิจกรรมต่ำง ๆที่ท ำอยู่เพื่อเพิ่มคุณค่ำของสิ่งเหล่ำนั้น โรงเรียนมีกำรตรวจสอบกิจกรรมและโครงกำร 
ต่ำง ๆ โดยจัดท ำเป็นแผนงำนและรำยงำนโครงกำรเมื่อด ำเนินกำรเสร็จสิ้นแล้วทุกโครงกำร  
6) แลกเปลี่ยนควำมรู้ที่ ได้กับโลกภำยนอก โรงเรียนมีกำรแลกเปลี่ยนควำมรู้ที่ ได้ ในเรื่อง  

http://cuir.car.chula.ac.th/browse?type=author&value=%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%8C+%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B9%8C


 207 

 

กำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรปรับปรุงหลักสูตร เทคนิคกำรสอน กำรวิจัยในชั้นเรียน และเชิญ  
ผู้เชี่ยวชำญจำกภำยนอกมำให้ควำมรู้แลกเปลี่ยนเกี่ยวกับเทคนิคกำรสอน กำรผลิตสื่อ นวัตกรรม 
ท ำงำนวิจัย 7) กำรทดลองในสิ่งใหม่ ๆ อยู่เป็นประจ ำ โรงเรียนมีกำรสนับสนุนผลิตสื่อสิ่งใหม่  ๆ 
อยู่เสมอ และให้กำรสนับสนุนด้ำนเทคโนโลย ี8) มีเวลำให้กับกำรสะท้อนควำมเห็นในกำรท ำงำนให้กับ
องค์กรอย่ำงสม่ ำเสมอโรงเรียนมีกำรรับฟังควำมคิดเห็นทั้งภำยในองค์กรและภำยนอก สอดคล้องกับ 
สรร ธงยศ พบว่ำ กำรเปิดโอกำสให้ผู้เกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมแสดงควำมคิดเห็นอย่ำงอิสระ มีควำม
ยืดหยุ่นสำมำรถปรับเปลี่ยนวิธีกำรด ำเนินงำนเพื่อให้สอดคล้องกับบริบทของหน่วยงำนและมีควำม 
ชัดเจนในกำรจัดเก็บข้อมูล ส่งเสริมให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทำงกำรวิจัย และเป็นแนวทำง
สร้ำงควำมสำมำรถทำงกำรประเมินแก่ผู้เกี่ยวข้อง นอกจำกนี้ระบบกำรประเมินยังมีควำมเป็น  
ประโยชน์ ควำมเป็นไปได้ ควำมเหมำะสมและควำมถูกต้อง และสอดคล้องกับณัฎฐำ ระก ำพล พบว่ำ  
กำรเปิดโอกำสให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมแสดงควำมคิดเห็นอย่ำงอิสระ สำมำรถปรับเปลี่ยนวิธีกำร
ด ำเนินงำน เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทของหน่วยงำน ส่งเสริมให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเพื่อให้
บรรลุเป้ำหมำยขององค์กร  

ขั้นตอนที่ 2 การติดตามผลลัพธ์ แผนที่ยุทธศาสตร์และการด าเนินงานขององค์กร 
(Outcome & Performance Monitoring) คือ ขั้นตอนจัดล ำดับควำมส ำคัญของกำรติดตำมและ 
กำรประเมินผลให้กรอบในกำรติดตำมอย่ำงต่อเนื่องส ำหรับกิจกรรมของแผนงำนเพื่อดูกำรบรรลุ
ผลลัพธ์ของแผนงำนกำรใช้เกณฑ์บ่งชี้ควำมก้ำวหน้ำ (Progress  markers) ในกำรติดตำมผลลัพธ์  
ใช้แผนที่ยุทธศำสตร์และกำรด ำเนินงำนขององค์กร  

8) จัดล ำดับกำรติดตำมกำรท ำงำนของแผนงำน (Monitoring priorities) พบว่ำ  
กำรด ำเนินงำนขององค์กร ควำมก้ำวหน้ำของภำคีหุ้นส่วนในกำรได้มำซึ่งผลลัพธ์ ยุทธศำสตร์ที่ 
แผนงำนใช้เพื่อกระตุ้นให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงในภำคีหุ้นส่วนกิจกรรม วำงแผนกำรก ำกับติดตำม  
โดยมีกำรจัดล ำดับกำรติดตำมกำรท ำงำนของผลลัพธ์ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำใน 3 ส่วน 1) กำรติดตำม  
ในกำรด ำเนินกำรของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 2) กำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำของภำคีหุ้นส่วน 3) กำรติดตำม
ยุทธศำสตร์ที่ใช้ในแผนงำน แนวปฏิบัติ สอดคล้องกับสุรำณีย์ ปำจำรย์ พบว่ำ ขั้นลงมือท ำตำมแผนที่ 
ร่วมกันวำงไว้และวำงแผนกำรติดตำมผล รวมทั้งปรับปรุงพัฒนำแผนงำนให้ด ำเนินไปในทิศทำงที่วำง  
ไว้ร่วมกัน จัดท ำแผนกำรประเมิน ประเมินผลและปรับปรุง ผลของกำรใช้กระบวนกำรมีส่วนร่วม  
นักเรียนมีกำรตอบสนองเกณฑ์บ่งชี้ควำมก้ำวหน้ำในระดับที่สูง และสอดคล้องกับสรร ธงยศ พบว่ำ 
กำรติดตำมกำรด ำเนินงำนและแผนกำรประเมินผล ระบบกำรประเมินช่วยกระตุ้นให้ภำคีหุ้นส่วนที่  
เป็นหัวหน้ำโครงกำรเกิดควำมตระหนักที่จะพัฒนำงำนตำมบทบำทหน้ำที่ของตน และวิภำดำ มณีน้อย  
และคณะ พบว่ำ ปัญหำอุปสรรคในกำรน ำไปใช้ คือ กำรประยุกต์ใช้จะได้ผลน้อยลงหำกเจ้ำหน้ำที่
ผู้รับผิดชอบมีกำรโยกย้ำย เพรำะกำรด ำเนินงำนจะขำดควำมต่อเนื่อง กำรด ำเนินกำรในแต่ละขั้นตอน
ควรใช้ผู้มีประสบกำรณ์ตรงเป็นผู้น ำประเด็นและสื่อสำรให้ผู้ร่วมเวทีเข้ำใจได้ง่ำย  
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9) แบบบันทึกผลลัพธ์ (Outcome Journal) พบว่ำ ระดับคำดว่ำจะเกิดขึ้น (expect  
to  see) มีคุณภำพระดับต้นของสถำนศึกษำอยู่ในระดับที่เป็นไปได้สูง คือ กำรขยำยควำมร่วมมือ 
ระหว่ำงสถำนศึกษำ หน่วยงำนของภำครัฐและเอกชนในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอยู่ในระดับที่เป็นไป
ได้สูง และกำรศึกษำต่อในระดับอุดมศึกษำในคณะที่ตนเองต้องกำรได้อยู่ในระดับกลำง ระดับที่ 
อยำกจะให้เกิดขึ้น (like to see) มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรใช้ภำษำอังกฤษและเทคโนโลยีอยู่ใน
ระดับที่เป็นไปได้กลำง มีควำมคิดสร้ำงสรรค์สำมำรถสร้ำงนวัตกรรมใหม่ ๆ ได้อยู่ในระดับที่เป็นไปได้ 
สูง ระดับที่ถ้ำเกิดขึ้นก็ดี (love to see) สอบติดคณะที่ดี เช่น คณะแพทย์ศำสตร์ วิศวกรรมศำสตร์  
อยู่ในระดับที่เป็นไปได้กลำง ได้ศึกษำต่อในมหำวิทยำลัยชั้นน ำของประเทศ อยู่ในระดับที่เป็นไปได้กลำง  
สอบชิงทุนได้ระดับปริญญำตรีจำกมหำวิทยำลัยของรัฐและเอกชนอยู่ในระดับที่เป็นไปได้สูง สอดคล้อง
กับสุรำณีย์ ปำจำรย์ พบว่ำ นักเรียนมีกำรตอบสนองเกณฑ์บ่งชี้ควำมก้ำวหน้ำในระดับที่คำดว่ำจะ
เกิดขึ้นทุกข้อในระดับสูง ระดับที่อยำกให้เกิดขึ้นและหำกเกิดขึ้นได้ก็ดี พบว่ำ นักเรียนมีกำรตอบสนอง 
เกณฑ์บ่งชี้ควำมก้ำวหน้ำในระดับกลำง 

10) แบบบันทึกยุทธศำสตร์ที่ใช้ในแผนงำน (Strategy Journal) พบว่ำ ยุทธศำสตร์ 
ของโรงเรียน คือ มุ่งพัฒนำโรงเรียนให้กลำยเป็นพื้นที่ที่ เด็กจะได้เรียนรู้ และฝึกทักษะกำรใช้
ชีวิตประจ ำวันอย่ำงเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีกำรก ำหนดนโยบำยของผู้บริหำร กำรพัฒนำหลักสูตร  
กำรเรียนกำรสอน กำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ กำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมภำยในสถำนศึกษำ รวมถึง 
กำรมีส่วนร่วมของนักเรียน ครอบครัว ชุมชน และภำคส่วนอื่น  ๆ ที่เกี่ยวข้องให้เข้ำมำมีส่วนร่วม 
ในกำรพัฒนำ โดยผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนเริ่มท ำแผนยุทธศำสตร์ใหม่ ครูระดมควำมคิดเห็นท ำตำม 
แนวทำงกำรสร้ำงยุทธศำสตร์ วิเครำะห์ศักยภำพของผู้เรียน และวำงแผนยุทธศำสตร์ก ำหนดเป้ำหมำย 
เมื่อมีกำรวำงยุทธศำสตร์แล้วก็มีกำรปรับเปลี่ยนทุกปี เนื่องจำกปีแรกที่ท ำให้คุณครูมองภำพลูกศิษย์  
ของคุณครูเอง และสร้ำงแผน สร้ำงกิจกรรม โครงกำร ในแต่ละปีมีกำรเสริมเติมแผนในกำรท ำงำนเข้ำ
สำกลให้มำกขึ้น สู่กำรแข่งขันระดับนำนำชำติ  ระดับประเทศให้มำกขึ้นกว่ำเดิม มีกำรพัฒนำระบบ 
กำรบริหำรเพื่อรองรับระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำและมุ่งสู่ควำมเป็นสำกลระดับอำเซียน   
มุ่งพัฒนำนักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำมมำตรฐำนกำรศึกษำและ
หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ส่งเสริมให้ครูมีทักษะกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้สู่ควำมเป็น 
ครูมืออำชีพและเป็นผู้น ำทำงด้ำนวิชำกำร มีกำรพัฒนำอำคำรสถำนที่และสิ่งแวดล้อมให้ร่มรื่นเอื้อต่อ
กำรเรียนรู้ พัฒนำระบบสำรสนเทศและส่งเสริมกำรใช้เทคโนโลยีอย่ำงมีคุณธรรม จริยธรรม ส่งเสริม 
ควำมสัมพันธ์และควำมร่วมมือกับชุมชน สอดคล้องกับ สุชีรำ วิบูลย์สุข พบว่ำ ผู้บริหำร เป็นผู้น ำและ
ให้กำรสนับสนุน ยุทธวิธีที่ใช้คือกำรอบรมบุคลำกรและมีกำรต่อยอดองค์ควำมรู้ในรูปแบบโครงกำร  
ผู้มีบทบำทรองลงมำ คือ ครู เป็นก ำลังส ำคัญในกำรสอนและกำรประยุกต์ใช้ สร้ำงควำมตระหนักให้
เกิดแก่ผู้เรียน ยุทธวิธีที่ใช้ คือ กำรบูรณำกำรและสอดแทรกแนวคิดที่สำมำรถน ำมำใช้ในชีวิตประจ ำวัน  
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และนักเรียนเป็นผู้ที่ได้รับกำรส่งเสริมจำกครูด้วยวิธีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในรูปแบบต่ำง ๆ และน ำ 
ควำมรู้ที่ได้มำประยุกต์ใช้กับกำรด ำเนินชีวิตประจ ำวัน ยุทธวิธีที่ใช้คือ กำรให้ควำมร่วมมือในโครงกำร
และกิจกรรมต่ำง ๆ ที่ได้จัดขึ้น และสอดคล้องกับ ณัฎฐำ ระก ำพล พบว่ำ ทุกฝ่ำยมีควำมตระหนักที่จะ 
พัฒนำหน้ำที่ของตนเองให้เกิดผลสัมฤทธิ์ยิ่งขึ้น และเปิดโอกำสให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมแสดงควำม
คิดเห็นอย่ำงอิสระ สำมำรถปรับเปลี่ยนวิธีกำรด ำเนินงำน เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทของหน่วยงำน  
ส่งเสริมให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยขององค์กร นอกจำกนี้ แผนที่ผลลัพธ์
ยังมีควำมเป็นประโยชน์ ควำมเป็นไปได้ ควำมเหมำะสมกับกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรศึกษำ 

11) แบบบันทึกกำรด ำเนินงำนขององค์กร (Performance Journal) พบว่ำ กำรบันทึก 
ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำปีที่ 6 โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหำนคร ปีกำรศึกษำ 2559  
จ ำนวน 805 คน ติดตำมตอบแบบสอบถำมได้ 686 คน คิดเป็นร้อยละ 85.22 จ ำแนกตำมเพศ  
เป็นชำย 304 คน คิดเป็นร้อยละ 44.31 เป็นหญิง จ ำนวน 382 คน คิดเป็นร้อยละ 55.69 มีนักเรียน 
จบกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำปีที่ 6 มี 9 โรงเรียน คือ มัธยมนำคนำวำอุปถัมภ์ วิชูทิศ มัธยม 
ประชำนิเวศน์ มัธยมบ้ำนบำงกะปิ แก่นทองอุปถัมภ์ มัธยมสุวิทย์เสรีย์อนุสรณ์ มัธยมวัดสุทธำรำม  
มัธยมปุรณำวำส นำหลวง จ ำแนกตำมโรงเรียนที่ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ มำกที่สุดคือ มัธยมประชำนิเวศน์  
จ ำนวน 147 คน คิดเป็นร้อยละ 21.43 รองลงมำ คือ มัธยมปุรณำวำส จ ำนวน 132 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 19.24 และน้อยที่สุด คือ แก่นทองอุปถัมภ์ ร้อยละ 2.19 สถำบัน สถำบันที่มีผู้เรียนมำกที่สุด 
คือ มหำวิทยำลัยรำชภัฎ จ ำนวน 185 คน คิดเป็นร้อยละ 26.97 รองลงมำ มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง  
จ ำนวน 88 คน คิดเป็นร้อยละ 12.83 น้อยที่สุดคือ มี 15 สถำบัน จ ำนวนสถำบันละ 1 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 0.15 ได้แก่ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ มหำวิทยำลัยนเรศวร  
วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี มหำวิทยำลัยทักษิณ วิทยำลัยกำรสำธำรณสุขสิรินธร วิทยำลัย 
ช่ำงศิลปะ ศูนย์ฝึกพำณิชย์รำชนำวี มหำวิทยำลัยวิทยำลัยชุมชนอุทัยธำนี มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช  
สถำบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ มหำวิทยำลัยนอร์ทกรุงเทพ  
มหำวิทยำลัยเซำธ์อีสท์เทิร์นบำงกอก มหำวิทยำลัยชินวัตร กำรศึกษำต่อในคณะที่ศึกษำมีทั้งหมด  
26 คณะวิชำ คณะวิชำที่มีผู้เรียนมำกที่สุดคือ คณะครุศำสตร์/ศึกษำศำสตร์ จ ำนวน 179 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 25.95 รองลงมำ คณะบริหำรธุรกิจ จ ำนวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 11.37 น้อยที่สุดคือ  
บริหำรกิจกำรกำรบิน จ ำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.15 จะเห็นได้ว่ำ กำรด ำเนินงำนแผนงำนหรือ 
โครงกำรในกำรจัดกำรศึกษำส ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 นั้น มีจุดเด่นในกำรให้ควำมสนใจ 
ในกำรศึกษำต่อในระดับที่สูงขึ้น กำรศึกษำสำมำรถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้ที่เกี่ยวข้องหรือ 
กำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมควำมสัมพันธ์กิจกรรมหรือกำรกระท ำของผู้เรียน โดยมีกำรค ำนึงถึงปัจจัย 
แทรกซ้อนอื่น ๆ ที่อำจมีผลต่อแผนงำนหรือโครงกำร แผนที่ผลลัพธ์เป็นวิธีกำรประเมินผลกำร 
ปฏิบัติงำนที่ช่วยบูรณำกำรต่อกำรจัดองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ โดยผ่ำนข้อมูลสะท้อนกลับจำกผลลัพธ์ 
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ที่เกิดขึ้นและข้อมูลจำกกำรประเมินผลในรำยละเอียดต่ำง ๆ ขององค์กร สอดคล้องกับ Lewis, A.  
(2014) พบว่ำ ทฤษฎีนี้ส ำรวจกำรใชแ้ผนที่ผลลัพธเ์ป็นทำงเลือกหรือวิธีกำรสนับสนุนของกำรออกแบบ
กำรวิจัยและกำรประเมินผลในกำรสอนและกำรเรียนรู้บริบทกำรท ำแผนที่ผลลัพธ์สำมำรถให้เครื่องมือ
ในกำรคิดแบบองค์รวมและเชิงกลยุทธ์เกี่ยวกับกระบวนกำรและคู่ค้ำที่ต้องกำรเพื่อให้บรรลุผลส ำเร็จ 
และเปรียบเทียบกับกำรท ำงำน กำรใช้งำน และกำรวัดผลที่ใช้ในวิธีกำรประเมินกำรศึกษำในปัจจุบัน 

ขั้นตอนที่ 3 การจัดท าแผนการประเมินผล (Evaluation Planning) คือ แผนกำร
ประเมินผลเป็นกำรบรรยำยอย่ำงสั้น ๆ เกี่ยวกับกระบวนกำรประเมินผล เช่นค ำถำม ที่จะใช้แหล่งของ
ข้อมูล วิธีกำรประเมินผล ทีมประเมินผล ช่วงเวลำ และกำรคำดกำรณ์งบประมำณที่ใช้  

12) แผนกำรประเมินผล (Evaluation plan) เป็นกำรสรุปหรือบรรยำยแบบสั้น ๆ 
เกี่ยวกับองค์ประกอบส ำคัญของกำรประเมินผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำปีที่ 6 โรงเรียน 
ในสังกัดกรุงเทพมหำนคร ดังนี ้

1. กำรประเมินคุณภำพของกำรเรียนกำรสอนในหลักสูตรมัธยมศึกษำปีที่ 6 
โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหำนคร พบว่ำ กำรบริหำรและนโยบำยโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหำนคร  
ส ำนักกำรศึกษำ กรุงเทพมหำนคร มีอ ำนำจหน้ำที่เกี่ยวกับงำนด้ำนกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
ประเภทสำมัญศึกษำของกรุงเทพมหำนคร เกี่ยวกับกำรก ำหนดนโยบำย เป้ำหมำย กำรจัดท ำ  และ 
พัฒนำแผนกำรศึกษำของกรุงเทพมหำนคร จัดกำรศึกษำในระบบอย่ำงมีคุณภำพ ส่งเสริมมำตรฐำน  
วิชำชีพครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ส่งเสริมกำรน ำเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร มำใช้ใน 
กำรบริหำรกำรจัดกำรเรียนรู้เป็นศูนย์กลำงเครือข่ำยสำรสนเทศด้ำนกำรศึกษำ  ส่งเสริมให้โรงเรียน 
มีระบบกำรประกันคุณภำพภำยใน เพื่อน ำไปสู่กำรพัฒนำคุณภำพและมำตรฐำน กำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง 
แบ่งส่วนรำชกำรภำยในเป็น ๗ ส่วนรำชกำร ประกอบด้วย ส ำนักงำน เลขำนุกำร กองกำรเจ้ำหน้ำที่  
กองคลัง หน่วยศึกษำนิเทศก์ ส ำนักงำนยุทธศำสตร์กำรศึกษำกองเทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนกำรสอน 
และกองพัฒนำข้ำรำชกำรครูกรุงเทพมหำนคร สอดคล้องกับสุชีรำ วิบูลย์สุข พบว่ำ ภำคีที่มีบทบำท 
ส ำคัญคือ ผู้บริหำร เป็นผู้น ำและให้กำรสนับสนุน ยุทธวิธีที่ใช้คือ กำรอบรมบุคลำกรและมีกำรต่อยอด
องค์ควำมรู้ในรูปแบบโครงกำร ผลที่ภำคีหุ้นส่วนได้รับจำกกำรด ำเนินงำนในด้ำนกำรบริหำรจัดกำร  
สถำนศึกษำของผู้บริหำร พบว่ำ มีกำรพัฒนำแหล่งเรียนรู้ เน้นกำรกระจำยงำนเป็นระบบ ลดควำม 
ขัดแย้งภำยในองค์กร เน้นให้ผู้เรียนมีจรรณยำบรรณวิชำชีพ ปรับปรุงสภำพแวดล้อมให้เอื้อต่อ 
กำรเรียนรู้ มีกำรบริกำรชุมชนด้วยควำมตั้งใจ สอดคล้องกับพัชรินทร์ เอื้ออิฐผล พบว่ำ กำรน ำ 
ควำมสำมำรถด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของครู  ประกอบด้วยกำรก ำหนดวิสัยทัศน์  
พันธกิจ ภำคีหุ้นส่วน ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ เกณฑ์บ่งชี้ควำมก้ำวหน้ำ ตำรำงแผนที่ยุทธศำสตร์   
และกำรด ำเนินงำนระดับองค์กร ผลกำรประยุกต์ใช้เทคนิคและแผนที่ผลลัพธ์มำใช้ในกำรพัฒนำ  
ควำมสำมำรถด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของครูปรำกฏว่ำ หลังกำรทดลองมี
ควำมสำมำรถสูงกว่ำครูที่พัฒนำแบบปกติ  
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2. ปัญหำและอุปสรรคของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่  6 โรงเรียน 
ในสังกัด กรุงเทพมหำนคร พบว่ำ กำรบริหำรงำนโรงเรียนของผู้บริหำรได้มีกำรหำแนวทำงในกำร
พัฒนำและปรับปรุงสถำนศึกษำโดยกำรก ำหนดโครงกำรต่ำง ๆ เพื่อรักษำคุณภำพของนักเรียน รวมถึง 
กำรแก้ไขปัญหำต่ำง ๆ ที่เกิดขึ้นเพื่อยกระดับคุณภำพมำตรฐำนกำรศึกษำให้ดียิ่งขึ้น โดยเฉพำะ 
กลุ่มสำระที่มีคะแนนต่ ำกว่ำคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ และส่งเสริมรำยวิชำที่นักเรียนมีควำมถนัด 
ให้สำมำรถประกอบอำชีพได้ ผู้บริหำรมีหน้ำที่ในกำรสนับสนุนส่งเสริมกำรเรียนกำรสอน ซึ่งนอกจำก  
กำรสนับสนุนให้จัดกำรศึกษำตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนให้มีคุณภำพ และสนับสนุน
ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ำยช่วยสนับสนุนให้เกิดกำรจัดกำรเรียนรู้ ที่มีประสิทธิภำพ เกิดควำมหลำกหลำย 
ต่อเนื่อง ร่วมสร้ำงประสบกำรณ์ตรงเปิดโอกำสให้เด็กไทยได้เรียนรู้และปฏิบัติจริง สอดคล้องกับณัฎฐำ  
ระก ำพล พบว่ำ แผนที่ผลลัพธ์ซึ่งมีองค์ประกอบคือ กำรวำงแผนกำรด ำเนินงำน กำรติดตำมกำร
ด ำเนินงำน และแผนกำรประเมินผลโดย ภำคีหุ้นส่วนที่เป็นครูใหญ่ ครูผู้สอน และนักเรียน มีควำม 
ตระหนักที่จะพัฒนำหน้ำที่ของตนเองให้เกิดผลสัมฤทธิ์ยิ่งขึ้น  และเปิดโอกำสให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้มี 
ส่วนร่วมแสดงควำมคิดเห็นอย่ำงอิสระ สำมำรถปรับเปลี่ยนวิธีกำรด ำเนินงำน เพื่อให้สอดคล้องกับ
บริบทของหน่วยงำน ส่งเสริมให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยขององค์กร  
ส ำหรับปัญหำอุปสรรคสอดคล้องกับวิภำดำ มณีน้อย และคณะ พบว่ำ คือ 1) ควำมจ ำเพำะของศัพท์
เฉพำะทำงท ำให้กลุ่มผู้ใช้ขำดควำมเข้ำใจและใช้เวลำนำนในแต่ละขั้นตอน  2) กำรประยุกต์ใช้ 
จะได้ผลน้อยลงหำกเจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบมีกำรโยกย้ำยเพรำะกำรด ำเนินงำนจะขำดควำมต่อเนื่อง  
3) ควรประเมินควำมพร้อมในกำรมีส่วนร่วมของภำคีหุ้นส่วนก่อนน ำแผนที่  ผลลัพธ์ไปใช้   
4) กำรด ำเนินกำรในแต่ละขั้นตอนควรใช้ผู้มีประสบกำรณ์ตรงเป็นผู้น ำประเด็นและสื่อสำรให้ผู้ร่วมเวที 
เข้ำใจได้ง่ำย และ5) แบบบันทึกมีจ ำนวนมำกไม่เหมำะกับกลุ่มภำคีหุ้นส่วนที่ เป็นคนในชุมชนซึ่งไม่มี 
ควำมถนัดในกำรบันทึก ดังในกำรศึกษำนี้หำกจะน ำไปใช้ ควรมีกำรเตรียมเจ้ำหน้ำที่ช่วยบันทึกหรือ 
ปรับแบบบันทึกให้สั้นและเข้ำใจง่ำย กำรศึกษำนี้แสดงให้เห็นว่ำ หำกเครือข่ำยฯ น ำแผนที่ผลลัพธ์ 
ไปประยุกต์ใช้วำงแผนด ำเนินงำน มีควำมเหมำะสมในภำพรวม กลุ่มที่สำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์  
ในกำรวำงแผนเชิงนโยบำย และกำรประเมินผลคือ ภำคีหลักและภำคียุทธศำสตร์ประโยชน์ที่เกิดขึ้น  
คือสำมำรถน ำมำใช้เป็น กรณีศึกษำให้กับท้องถิ่นอื่น ๆ ได้แต่ควรพิจำรณำถึงระดับควำมรู้ของ 
เครือข่ำยฯ และขอบเขตให้มี ควำมสอดคล้องกับสภำพและบริบทของพ้ืนที่  

3. คุณภำพผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำตอนปลำยของโรงเรียนในสังกัด 
กรุงเทพมหำนคร พบว่ำ ผู้เรียนเรียนตำมควำมถนัด ควำมสนใจ และศักยภำพ จัดโครงกำร กิจกรรรม 
ชมรม ส่งเสริมคุณภำพผู้เรียนด้วยเครือข่ำยควำมร่วมมือ ติดตำมกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน  
ของครูที่เปิดโอกำสให้ผู้เรียนฝึกคิด ตัดสินใจแก้ปัญหำสร้ำงสรรค์นวัตกรรมจนเกิดผลงำนของนักเรียน 
เมื่อนักเรียนเรียนจบแล้วสำมำรถน ำไปใช้ศึกษำต่อได้มำก หลักสูตรมีควำมเหมำะสมด้ำนโครงสร้ำง 
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และเนื้อหำอยู่ในระดับมำกซึ่งสอดคล้องกับควำมคิดเห็นของนักเรียนปัจจุบัน กระบวนกำรจัดกิจกรรม 
ของหลักสูตรพบว่ำ มีกำรบูรณำกำรกับสถำบันฝึกอำชีพต่ำง ๆ ที่อยู่บริเวณใกล้เคียง-จัดท ำแผนพัฒนำ
ครู ให้ครูใช้วิธีกำรจัดกำรเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ครูต้องส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ 
ด้วยตัวเอง ครูเป็นเพียงผู้ชี้แนะและสนับสนุน มีกำรติดตำมกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง  
เพื่อให้ครูน ำควำมรู้และประสบกำรณ์ไปจัดกำรเรียนรู้ตำมรูปแบบที่ได้รับกำรพัฒนำ ครูมีควำมพร้อม
ในด้ำนคุณวุฒิและวัยวุฒิสำมำรถเข้ำใจหลักสูตรและกำรจัดกำรศึกษำได้ดีมีประสิทธิภำพ  กำรจัดครู 
เข้ำสอนให้ตรงตำมสมรรถนะและคุณวุฒิ มีกำรจัดโครงกำร กิจกรรมให้ครูขอมีหรือเลื่อนวิทยฐำนะ 
ได้ตำมหลักเกณฑ์ มีแผนพัฒนำครูที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม แจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำเพื่อวำงแผนกำร
สอนพัฒนำครูให้มีทักษะในกำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียนยกย่องเชิดชูเกียรติครูที่เป็นแบบอย่ำงที่ดีในกำร 
จัดกำรชั้นเรียนและจัดกำรสอนมีห้องเรียนที่มีสื่อกำรสอนพร้อมเป็นแบบที่ดี  ด้ำนกำรสร้ำงเครือข่ำย 
ส่งเสริมกำรเรียนรู้ มีกำรจัดโครงกำร กิจกรรม ลงนำม MOU กับเครือข่ำยหน่วยงำนต่ำง ๆ ในกำร 
พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ มีกำรก ำกับติดตำมให้ครูสร้ำงและใช้แหล่งกำรเรียนรู้หรือภูมิปัญญำท้องถิ่น 
ในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ให้กับผู้เรียน สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือ ใช้แหล่งเรียนรู้เพื่อสร้ำง 
ประสบกำรณ์จริงให้กับผู้เรียนสอดคล้องกับสุชีรำ วิบูลย์สุข พบว่ำ มีกำรพัฒนำแหล่งเรียนรู้ เน้นกำร 
กระจำยงำนเป็นระบบ ลดควำมขัดแย้งภำยในองค์กร เน้นให้ผู้เรียนมีจรรณยำบรรณวิชำชีพ ปรับปรุง
สภำพแวดล้อมให้เอื้อต่อกำรเรียนรู้ มีกำรบริกำรชุมชนด้วยควำมตั้งใจ มีกำรสอดแทรกคุณธรรม  
จริยธรรม และกำรพัฒนำสิ่งประดิษฐ์โดยมีแนวคิดจำกหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง ผู้เรียนรู้จัก  
กำรใช้เหตุผล เกิดทักษะจำกกิจกรรมเสริมหลักสูตร และสอดคล้องกับพัชรินทร์ เอื้ออิฐผล พบว่ำ  
กำรน ำควำมสำมำรถด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของครูประถมศึกษำ ประกอบด้วย 
กำรก ำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ภำคีหุ้นส่วน ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ เกณฑ์บ่งชี้ควำมก้ำวหน้ำ ตำรำง  
แผนที่ยุทธศำสตร์ และกำรด ำเนินงำนระดับองค์กร ผลกำรประยุกต์ใช้เทคนิคและแผนที่ผลลัพธ์ 
มำใช้ในกำรพัฒนำควำมสำมำรถด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของครูประถมศึกษำ  
ปรำกฏว่ำ หลังกำรทดลองมีควำมสำมำรถสูงกว่ำครูที่พัฒนำแบบปกติ สอดคล้องกับณัฎฐำ ระก ำพล  
พบว่ำ โครงกำรด้ำนกำรศึกษำโดยประยุกต์แนวคิดแผนที่ผลลัพธ์ซึ่งมีองค์ประกอบคือ กำรวำงแผน
กำรด ำเนินงำน กำรติดตำมกำรด ำเนินงำน และแผนกำรประเมินผลโดย ภำคีหุ้นส่วนที่เป็นครูใหญ่  
ครูผู้สอน และนักเรียน มีควำมตระหนักที่จะพัฒนำหน้ำที่ของตนเองให้เกิดผลสัมฤทธิ์ยิ่งขึ้น  และ 
เปิดโอกำสให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมแสดงควำมคิดเห็นอย่ำงอิสระ สำมำรถปรับเปลี่ยนวิธีกำร  
ด ำเนินงำน เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทของหน่วยงำน ส่งเสริมให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม  
เพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยของ องค์กร นอกจำกนี้ แผนที่ผลลัพธ์ยังมีควำมเป็นประโยชน์ ควำมเป็นไปได้  
ควำมเหมำะสมกับกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรศึกษำ และสอดคล้องกับพรมภัทร์ อุดมนิธิภัคนนท์ พบว่ำ  
1) องค์ประกอบกำรพัฒนำคุณภำพมำตรฐำนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหำนครประกอบด้วย 9 องค์ประกอบ  
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คือ ด้ำนกำรด ำเนินงำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ กำรพัฒนำครูกำรจัดกำรด้ำนงบประมำณ  
ศักยภำพของผู้บริหำร คุณภำพของผู้เรียน กำรมีส่วนร่วม กำรใช้ภำษำในกำรสื่อสำร กำรตอบสนอง
ควำมต้องกำรของชุมชน ผู้ปกครอง  

 
ข้อเสนอแนะ 

 
ข้อเสนอแนะทั่วไป 

1. ควรมีกำรวิจัยประเมินควำมคิดเห็นของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำที่มีต่อคุณภำพของโรงเรียน 
อุปกรณ์กำรเรียนกำรสอนและกำรให้บริกำรด้ำนต่ำง ๆ เพื่อให้ได้ข้อมูลส ำหรับน ำไปพัฒนำคุณภำพ
ของกำรจัดกำรศึกษำต่อไป 

2 ควรมีกำรศึกษำติดตำมควำมก้ำวหน้ำในกำรท ำงำนของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง
เพื่อน ำข้อค้นพบไปก ำหนดนโยบำย 

3. กำรใช้รูปแบบแผนที่ผลลัพธ์เป็นกระบวนกำรที่สัมพันธ์กันอย่ำงเป็นระบบดังนั้น  
กำรน ำรูปแบบไปใช้ ควรจัดให้ครบทุกขั้นตอน และควรให้ควำมส ำคัญกับกำรรับฟังเสียงสะท้อนและ 
ควำมคิดเห็นของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือจัดให้มีกิจกรรมกำรสะท้อนควำมคิด ควรศึกษำคู่มือกำร
ประเมินในแต่ละขั้นตอนให้เข้ำใจตรงกัน และมีควำมยืดหยุ่นโดยปรับให้เหมำะสมกับกิจกรรมที่ปฏิบัติ 

 
ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 

1. สถำนศึกษำที่เปิดท ำกำรสอนระดับมัธยมศึกษำของสังกัดกรุงเทพมหำนคร สำมำรถน ำ 
ข้อมูลแผนที่ผลลัพธ์ของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 จำกสถำนศึกษำสังกัดกรุงเทพมหำนคร  
ไปใช้ในกำรพัฒนำปรับปรุงหลักสูตรและกำรจัดกระบวนกำรเรียนกำรสอน ใช้ในกำรประเมินคุณภำพ
กำรศึกษำ รวมถึงสอดคล้องกับคุณลักษณะของนักเรียนที่พึงประสงค์ที่กรุงเทพมหำนครได้ก ำหนดไว้ 
จำกนี้ยังสำมำรถท ำให้มีแนวทำงกำรพัฒนำนักเรียนให้ตรงกับควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน 
มำกยิ่งขึ้น และควรมีกำรติดตำมผลกำรส ำเร็จกำรศึกษำและภำวะกำรมีงำนท ำของโรงเรียนที่ต่อเนื่อง 
ในทุกปีเพือ่น ำผลที่ได้มำพิจำรณำเปรียบเทียบเพ่ือกำรพัฒนำต่อไป 

2. กำรวิจัยครั้งต่อไปอำจท ำกำรศึกษำโดยเปรียบเทียบผลกำรด ำเนินงำนำจำกกำรใช้ 
แนวคิดแผนที่ผลลัพธ์กับหน่วยงำนที่มีบริบทแตกต่ำงกัน เช่น ควำมแตกต่ำงในด้ำนขนำด  
ควำมแตกต่ำงในด้ำนหลักสูตรกำรศึกษำ ควำมแตกต่ำงในด้ำนวัฒนธรรมขององค์กร หรือ 
กำรด ำเนินงำนระหว่ำงหน่วยงำนที่ใช้แนวคิดแผนที่ผลลัพธ์ครบทุกขั้นตอนกับกำรใช้แนวคิดแผนที่  
ผลลัพธ์ในบำงขั้นตอน เพื่อศึกษำผลที่เกิดขึ้นว่ำกำรใช้แนวคิดแผนที่ผลลัพธ์ให้มีประสิทธิผล 
กำรด ำเนินงำนแตกต่ำงกันหรือไม่อย่ำงไร 
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ภาคผนวก ก 
เครื่องมือของกระบวนการแผนทีผ่ลลัพธ์ 3 ขั้นตอน 12 ขั้นตอนย่อย 
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ขั้นตอนที่ 1 การออกแบบเจตนารมณ์ การก าหนดกรอบการพัฒนา การวางแผนการด าเนนิการ 
(Intention design) 

ขั้นตอนย่อยที ่1 วิสัยทัศน์ (Vision) 
วิสัยทัศน์ (vision) 

ค าถาม วิสัยทศัน์สถานศึกษาของท่าน คือ 
1. 
 
2. 
 
3. 
 
4. 
 
5. 
 

 
ขั้นตอนย่อยที ่2 พันธกิจ (mission) 

พันธกิจ (mission) 
ค าถาม พันธกจิ (mission) สถำนศึกษำของท่ำน คือ 
1. 
 
2. 
 
3. 
 
4. 
 
5. 
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ขั้นตอนย่อยที ่3 ระบุภาคีหุน้ส่วนที่เกี่ยวข้อง (boundary partners) องค์กร หนว่ยงาน 
ระบุภาคีหุ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง (boundary partners) องค์กร หน่วยงาน 

ค ำถำม ภำคีหุ้นส่วนที่เกี่ยวข้องท ำให้สถำนศึกษำเปลี่ยนแปลงอย่ำงไร 
1. 
 
2. 
 
3. 
 
4. 
 
5. 
 

 

ขั้นตอนย่อยที ่4 ก าหนดผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ (Outcome challenges) 
ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์  

ค าถาม ผลลัพธ์อันพึงประสงค์ที่ต้องการให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  (ผู้ส าเร็จการศึกษา) 
วิสัยทัศน์ (vision) 
1. 
 
2. 
 
3. 
 
พันธกิจ (mission) 
1. 
 
2. 
 
3. 
 
4. 
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ขั้นตอนย่อยที ่5 เกณฑ์บ่งชี้ความก้าวหน้า (Progress markers) 
แผ่นบันทึกกำรออกแบบที่ 2 เกณฑ์บ่งชี้ควำมก้ำวหน้ำของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 

สิ่งที่คำดหวังว่ำต้องเกิดขึ้น (expect to see) 
1  
2  
3  
4  

สิ่งที่อยำกจะให้เกิดขึ้นและน่ำจะเกิดขึ้นได้ (like to see) 
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
สิ่งที่ถ้ำเกิดขึ้นถือว่ำประสบควำมส ำเร็จสูงสุด (love to see) 
13  
14  
15  
16  
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ขั้นตอนย่อยที ่6 ก าหนดแผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Maps) 
แผนที่ยุทธศำสตร์ (กิจกรรมทีร่ะบุต้องครอบคลุมทุกภำคีหุน้ส่วน) 

กลยุทธ ์
(Strategy) 

ยุทธศำสตร์ที่เป็นเหตุ          
ให้เกิดกำร

เปลี่ยนแปลง 
(Causal) 

ยุทธศำสตร์ที่กระตุ้นให้
เกิดกำรเปลี่ยน แปลง 

(Persuasive) 

ยุทธศำสตร์ที่สนับสนุน            
ให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลง 

(supportive) 

 I-1 I-2 I-3 
มุ่งที่คน กลุ่มคน 
หรือ 
องค์กร 

 
 
 
 

  

 E-1 E-2 E-3 
มุ่งที่ปัจจัย
สิ่งแวดล้อม 
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ขั้นตอนย่อยที ่7 การด าเนินงานระดับองค์การ (Organizational Practices) 
การด าเนินงานขององค์การ 

แนวทางการด าเนนิงานขององค์การ การด าเนินงานที่ส าคัญ 
1. ค้นหำ ส ำรวจควำมคิด โอกำส และทรัพยำกรใหม่ ๆ 
 

 
 

2. ฟังเสียงสะท้อนจำกผู้รำยงำนหลัก หรือผู้ให้ข้อมูลที่
เป็นบุคคลส ำคัญ (key informants) 

 
 

3. หำกำรสนับสนุนจำกผู้มีอ ำนำจสูงสุด  
 

4. ต้องทบทวนระบบและกำรด ำเนินงำนอยู่เสมอ  
 

5. ตรวจสอบสิ่งที่มีอยู่เพื่อเพิ่มคุณค่ำของสิ่งเหล่ำนั้น  
 

6. แลกเปลี่ยนควำมรู้ที่ได้กับโลกภำยนอก  
 

7. ทดลองสิ่งใหม่ ๆ อยู่เป็นประจ ำ  
 

8. มีเวลำให้กับกำรสะท้อนควำมเห็นในกำรท ำงำนของ
องค์กำร 

 
 

 
ขั้นตอนที่ 2 การติดตามการด าเนินงาน (Outcome & Performance Monitoring) 
ขั้นตอนย่อยที ่8 จัดล ำดับกำรติดตำมกำรท ำงำนของแผนงำน (Monitoring  Priorities) 

แผนการติดตาม 
1.กำรบรรลุผลลัพธ์ของภำคีพันธมิตร  

 
 

2.ยุทธศำสตร์ที่แผนงำนใช้เพื่อกระตุ้นให้
เกิดกำรเปลี่ยนแปลงในภำคีหุ้นส่วน 

 
 
 

3. กำรด ำเนินงำนขององค์กร  
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ขั้นตอนย่อยที ่9 แบบบันทึกผลลัพธ์ (outcome journal) คือ การเปลี่ยนแปลงของภาคีหุ้นส่วน 
แบบบันทึกผลลัพธ์ที่พึงประสงค ์ ใคร 
ระดับที่คำดหวังว่ำต้องเกิดขึ้น (Expect  to  see)  
ต่ ำ กลำง สูง    
   1   
   2   
   3   
   4   
ระดับที่อยำกจะให้เกิดขึ้น (like  to  see)  
ต่ ำ กลำง สูง    
   5   
   6   
   7   
   8   
แผ่นบันทึก เกณฑ์ชี้บ่งความก้าวหน้า  
ระดับที่อยำกจะให้เกิดขึ้น (like  to  see)  
ต่ ำ กลำง สูง    
   9   
   10   
   11   
ระดับที่ถ้ำเกิดขึ้นก็ดี  (love  to  see)  
ต่ ำ กลำง สูง    
   12   
   13   
   14   
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ขั้นตอนย่อยที ่10 แบบบันทกึยุทธศาสตร์ (Strategy Journal) 
แบบบันทึกยุทธศาสตร ์

ผู้ให้ข้อมูล 
ยุทธศำสตร์ของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหำนคร 
 
 
 
 
อธิบำยกิจกรรมที่ด ำเนินกำร 
 
 
 
 
ประสิทธิผล 
 
 
 
 
 
ผลผลิต 
 
 
 
 
ประเด็นหรือกำรเปลี่ยนแปลงที่แผนงำนต้องกำร 
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ขั้นตอนย่อยที ่11 แบบบันทกึการด าเนินงานขององค์การ (Performance Journal) 
แบบบันทึกการด าเนินงานขององคก์าร 

ผู้ให้ข้อมูล 
เกณฑ์ชี้วัด 1 : ควำมคิดใหม่ ๆ โอกำสใหม่ ๆ และทรัพยำกรใหม่ ๆ 
ตัวอย่ำงรูปธรรม : 
หลักฐำนเชิงประจักษ์ : 
บทเรียน : 
เกณฑ์ชี้วัด 2 : กำรรับฟังควำมเห็นที่เป็นเสียงสะท้อน (feedback)ในกำรท ำงำนของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 
ตัวอย่ำงรูปธรรม : 
หลักฐำนเชิงประจักษ์ : 
บทเรียน : 

เกณฑ์ชี้วัด 3 : กำรสนับสนุนในกำรศึกษำจำกผู้บริหำร 
ตัวอย่ำงรูปธรรม : 
หลักฐำนเชิงประจักษ์ : 
บทเรียน : 
เกณฑ์ชี้วัด 4 : กำรทบทวนผลลัพธ์ของกำรด ำเนินงำนของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 
ตัวอย่ำงรูปธรรม : 
หลักฐำนเชิงประจักษ์ : 
บทเรียน : 
เกณฑ์ชี้วัด 5 : กำรตรวจสอบผลผลิตที่ได้เพื่อท ำกำรเพิ่มคุณค่ำ 
ตัวอย่ำงรูปธรรม : 
หลักฐำนเชิงประจักษ์ : 
บทเรียน : 

เกณฑ์ชี้วัด 6 : แบ่งปันควำมรู้กับชุมชน สำธำรณะ 
ตัวอย่ำงรูปธรรม : 
หลักฐำนเชิงประจักษ์ : 
บทเรียน : 
เกณฑ์ชี้วัด 7 : มีกำรค้นคว้ำทดลองเพื่อด ำรงกำรเป็นผู้น ำด้ำนนวัตกรรมใหม่ ๆ  
ตัวอย่ำงรูปธรรม : 
หลักฐำนเชิงประจักษ์ : 
บทเรียน : 
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ขั้นตอนย่อยที ่11 แบบบันทกึการด าเนินงานขององค์การ (Performance Journal) 
แบบบันทึกการด าเนินงานขององค์การ 

ผู้ให้ข้อมูล 
เกณฑ์ชี้วัด 8 : กำรเข้ำร่วมในกำรสะท้อนกำรท ำงำนขององค์กำร 
ตัวอย่ำงรูปธรรม : 
หลักฐำนเชิงประจักษ์ : 
บทเรียน : 

 
ขั้นตอนที่ 3 การจัดท าแผนการประเมินผล (Evaluation Planning) 

ขั้นตอนย่อยที ่12 แผนการประเมนิผล (Evaluation  plan) 
แผนการประเมินผล 

การใช้ผลการประเมนิ แหล่งข้อมูล วิธีการประเมนิ ผลการประเมนิ 
1.เพื่อประเมินคุณภำพ
ของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

2.เพื่ อ ให้ทรำบปัญหำ
และอุปสรรคของผู้ส ำเร็จ
กำรศึกษำ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

3.เพื่อทรำบคุณภำพของ
หลักสูตรมัธยมศึกษำ 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
หนังสือขอสัมภาษณ ์

หนังสือขอความอนุเคราะหใ์นการเก็บรวบรวมข้อมูล 
หนังสือขอความอนุเคราะหต์รวจสอบเครือ่งมือ 
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ภาคผนวก ค 

เครื่องมือของกระบวนการแผนทีผ่ลลัพธ์ ขั้นตอนย่อยที ่11 
การหาค่าทางสถิติ ขั้นตอนที่ 11 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
เรื่อง 

แผนที่ผลลัพธ์ของนักเรียนที่ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 6  
จากโรงเรียนสงักัดกรุงเทพมหานคร 

ค ำชี้แจง 
 

1. แบบสอบถำมกำรวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทรำบแผนที่ผลลัพธ์ของนักเรียนที่ส ำเร็จ
กำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 จำกโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหำนคร ในส่วนของกำรติดตำม
ผลลัพธ์กำรด ำเนินงำนของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 

2. แบบสอบถำมฉบับนี้ ผู้ตอบแบบสอบถำม ได้แก่ ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 6 
สังกัดกรุงเทพมหำนคร  

3. แบบสอบถำมฉบับนี้มี 2 ตอน ประกอบด้วย 
ตอนที่ 1 ข้อมูลสถำนภำพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม 
ตอนที่ 2 แบบสอบถำมกำรด ำเนินงำนของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 

 
ขอควำมกรุณำท่ำนตอบแบบสอบถำมและให้ข้อมูลตำมสภำพควำมเป็นจริง ข้อมูลของท่ำน

จะเป็นประโยชน์ต่อกำรจัดกำรศึกษำในอนำคตเป็นอย่ำงยิ่ง และเพื่อใช้เป็นแนวทำงในกำรก ำหนด
นโยบำยและพัฒนำกำรศึกษำของกรุงเทพมหำนครต่อไปในอนำคต 

ข้ำพเจ้ำจึงขอขอบคุณทุกท่ำนที่ให้ควำมร่วมมือและตอบแบบสอบถำมฉบับนี ้
 

 
 

นำยยรรยง  สุขเกษม 
นักศึกษำปริญญำเอก หลักสูตรปริญญำปรชัญำดุษฎีบัณฑิต 

สำขำวิชำกำรบริหำรกำรศึกษำ ภำควิชำกำรบริหำรกำรศึกษำ 

มหำวิทยำลัยศิลปำกร 
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แบบสอบถามการติดตามผูส้ าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 6 
ของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 

 
ค าชี้แจง  โปรดกรอกข้อควำมลงในช่องว่ำง และหรือท ำเครื่องหมำยถูกลงในกล่องสี่เหลี่ยมที่ตรงกับ
ควำมเป็นจริงของท่ำน 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. เพศ  

 หญิง    ชำย 
 

2. โรงเรียนที่ส ำเร็จกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 
 มัธยมนำคนำวำอุปถัมภ์  วิชูทิศ  มัธยมประชำนิเวศน์ 
 มัธยมบ้ำนบำงกะปิ  แก่นทองอุปถัมภ ์  มัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ ์
 มัธยมวัดสุทธำรำม  มัธยมปุรณำวำส  นำหลวง 
 

3. เกรดเฉลี่ยสะสม 
 ต่ ำว่ำ 2.00  2.00-2.50   2.51-3.00 
 3.01-3.50  3.51-4.00 
 

4. รำยได้ครอบครัวเฉลี่ยต่อเดือน 
 ไม่เกิน 15,000 บำท  15,001-30,000 บำท   30,001-45,000 บำท 
 45,001-60,000 บำท  60,001 บำท ขึ้นไป 
 

5.  ท่ำนมีควำมคำดหวังอย่ำงไรเมื่อท่ำนเรียนจบมัธยมศกึษำปีที่ 6 
 ต้องกำรศึกษำต่อให้สูงขึ้น   ต้องกำรน ำควำมรู้ไปประกอบอำชีพ 
 ต้องกำรประสบควำมส ำเร็จในชีวิต  ต้องกำรเป็นที่ยอมรับในสงัคม 
 ไม่มีควำมคิดเห็นใด ๆ ผู้ปกครองให้เรียนก็เรียน 

 
6. สถำนภำพปัจจุบัน 

 ก ำลังศึกษำต่อสถำบันกำรศึกษำของรัฐ   ก ำลังศึกษำต่อสถำบันกำรศึกษำเอกชน 
 ท ำงำนแล้วและก ำลังศึกษำต่อ 
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ตอนที่ 2 แบบสอบถามการด าเนนิงานของผู้ส าเร็จการศึกษา  
1. เหตุผลที่เลือกศึกษำต่อ (กรณีศึกษำต่อท ำข้อ 1-6) 
 เรียนต่อตำมเป้ำหมำยของตนเองที่ตั้งไว้ในอนำคต 
 เรียนต่อเพรำะดูจำกควำมถนัดของตนเอง 
 เรียนต่อเพรำะดูจำกผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของตนเอง 
 เรียนต่อเพรำะผู้ปกครองเป็นผู้แนะน ำ  
 เรียนตำมตัวอย่ำงรุ่นพ่ีที่ส ำเร็จกำรศึกษำ 
 เรียนตำมค ำแนะน ำของครูแนะแนว  
 เรียนตำมโควตำหรือทุนกำรศึกษำของกรุงเทพมหำนคร 
 เรียนตำมโควตำหรือทุนของสถำบันกำรศึกษำนั้น ๆ 

 
2. ในกำรตัดสินใจเลือกคณะ/สำขำวิชำที่เรียน ท่ำนใช้เกณฑ์อะไรในกำรตัดสินใจ (กรณีศึกษำต่อ) 
 ควำมถนัด/ควำมชอบ  ควำมต้องกำรประกอบอำชีพ 
 กำรเดินทำงสะดวก  ได้รับทุนกำรศึกษำ 
 ชื่อเสียงสถำบันกำรศึกษำ 

 
3. คณะที่ศกึษำและสำขำที่เรยีน……………………………………………………………………………… 
 
4. ท่ำนสำมำรถน ำควำมรู้และประสบกำรณ์จำกที่ เรียนมำในชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 มำต่อยอดที่

สถำบันกำรศึกษำใหม่ของท่ำนหรือไม่ 
 ใช้ได้มำก    ไม่ได้ใช ้

 
5. สำขำที่ท่ำนเลือกเรียนตรงกับควำมรู้ควำมสำมำรถหรือไม่ 
 ตรงกับที่ต้องกำรมำก    ไม่ตรงกับที่ต้องกำร 

 
6. เมื่อท่ำนเรียนจบจำกโรงเรียนของท่ำน ท่ำนมีปัญหำในกำรศึกษำต่อหรือไม่ 
 ไม่มีปญัหำ  มีปญัหำ  
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7. เหตุผลที่ไม่ศึกษำต่อ กรณไีม่ได้ศึกษำต่อให้ท ำข้อ (7-10) 
 ไม่ได้รับค ำแนะน ำให้ศึกษำต่อ  ตั้งใจจะไปประกอบอำชีพ 
 เบื่อไม่อยำกเรียน  เพรำะเพ่ือนสนิทไม่เรียน 
 มีงำนให้ท ำแล้ว  ต้องกำรพักเรื่องเรียน 
 ยำกจนไม่มีทุนเรียนหรือคนส่งเสียค่ำเล่ำเรียน  อยำกออกไปท ำงำน 
 

8. ปัจจุบันท่ำนท ำอำชีพ 
 พนักงำนบริษัทเอกชน  พนักงำนหรือเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ 
 ธุรกิจส่วนตัว ค้ำขำย  รับจ้ำง 
 ไม่ได้ประกอบอำชีพ  อื่น ๆ ระบุ............................................. 

 
9. เงินเดือนหรือรำยได้ต่อเดือน 
 ไม่เกิน 10,000 บำท  10,001-15,000 บำท 
 15,001-20,000 บำท 
 

10. ท่ำนมีปัญหำในกำรหำงำนท ำหลังส ำเร็จกำรศึกษำหรอืไม ่
 ไม่มีปญัหำ    มีปญัหำ 
 อื่น ๆ ระบุ............................................................................................................................ 
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ประวัติผู้เขียน 
 

ประวตัิผู้เขียน 
 

ชื่อ-สกุล นำยยรรยง  สุขเกษม 
วัน เดือน ปี เกิด 24 เมษำยน 2508 
สถานทีเ่กิด กรุงเทพมหำนคร 
วุฒิการศึกษา พ.ศ. 2530     ส ำเร็จกำรศึกษำศึกษำศำสตร์บัณฑิต   

    วิชำเอกเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ วิชำโทศิลปะ   
    มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
พ.ศ. 2539     ส ำเร็จกำรศึกษำศึกษำศำสตร์มหำบัณฑิต   
    สำขำวิชำเทคโนโลยีกำรศึกษำ   
    มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
 
ประวัติกำรท ำงำน  
พ.ศ. 2531 – 2536    คร ูโรงเรียนวัดสุวรรณ เขตคลองสำน   
      กรงุเทพมหำนคร  
พ.ศ. 2536 – 2537    คร ูโรงเรียนวัดโพธิ์เรียง เขตบำงกอกน้อย   
      กรงุเทพมหำนคร  
พ.ศ. 2538 – 2542    คร ูโรงเรียนวัดก ำแพง เขตภำษีเจริญ   
      กรงุเทพมหำนคร  
พ.ศ. 2543 – 2544    ผู้ช่วยอำจำรย์ใหญ่ โรงเรียนคลองต้นไทร   
      เขตทวีวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร  
พ.ศ. 2544 – 2546    ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำร โรงเรียนวัดบุณยประดิษฐ์   
      เขตบำงแค กรุงเทพมหำนคร  
พ.ศ. 2546 – 2549    ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำร โรงเรียนหมู่บ้ำนเศรษกิจ   
      เขตบำงแค กรุงเทพมหำนคร  
พ.ศ. 2546 – 2549    รองผู้อ ำนวยกำร โรงเรียนวัดมะพร้ำวเต้ีย   
      เขตภำษีเจริญ กรุงเทพมหำนคร  
พ.ศ. 2554 – 2556    ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดช่ำงเหล็ก เขตตลิ่งชัน   
      กรงุเทพมหำนคร  
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พ.ศ. 2557 – 2559    ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดอินทรำวำส เขตตลิ่งชัน   
      กรงุเทพมหำนคร  
พ.ศ. 2559 – 2561    ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดช่องนนทรี เขตยำนนำวำ   
      กรงุเทพมหำนคร  
พ.ศ. 2561 – ปัจจุบัน   ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดเลำ เขตบำงขุนเทียน   
      กรงุเทพมหำนคร 

ที่อยู่ปัจจุบัน 111/21  หมู่ที ่3  ต ำบลปลำยบำง  อ ำเภอบำงกรวย   
จังหวัดนนทบุร ี 11130   
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