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บทคัดย่อ 

วรัญญภรณ์ ชาลีรักษ์: (2562) การพัฒนารูปแบบการติดตามและประเมินผลแบบมีส่วนร่วมให้มี
ประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาลและสอดคล้องกับทิศทางการปฏิรูปการศึกษาของประเทศในยุค
ประเทศไทย 4.0 (THE DEVELOPMENT OF EFFICIENCY MONITORING AND EVALUATING  
COOPERATIVE MODEL BASED ON THE GOOD GOVERNANCE AND CONSISTENT WITH THE  
EDUCATION REFORM  IN THAILAND 4.0 ) 

ท่ีปรึกษา : ดร.กวินทร์เกียรติ  นนธ์พละ , นายโกเมศ  กล่ันสมจิตต์  
     งานวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบการติดตามและประเมินผลแบบมีส่วนร่วมให้มีประสิทธิภาพ

ตามหลักธรรมาภิบาลและสอดคล้องกับทิศทางการปฏิรูปการศึกษาของประเทศในยุคประเทศไทย 
4.0 มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและพัฒนา เพื่อศึกษาประสิทธิภาพ เพื่อทดลองใช้และเพื่อประเมิน
รูปแบบการติดตามและประเมินผลแบบมีส่วนร่วมให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาลและ
สอดคล้องกับทิศทางการปฏิรูปการศึกษาของประเทศในยุคประเทศไทย 4.0 กลุ่มตัวอย่างเชิงปริมาณ 
ได้แก่ ผู้บริหารหน่วยงานทางการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ จ านวน 322 คน        
เชิงคุณภาพได้แก่ ผู้บริหารหน่วยงานทางการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ จ านวน      
20  คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการติดตามและ
ประเมินผลแบบมีส่วนร่วมให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาลและสอดคล้องกับทิศทางการปฏิรูป
การศึกษาของประเทศในยุคประเทศไทย 4.0  แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างเกี่ยวกับรูปแบบการ
ติดตามและประเมินผลแบบมีส่วนร่วมให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาลและสอดคล้องกับ     
ทิศทางการปฏิรูปการศึกษาของประเทศในยุคประเทศไทย 4.0 และแบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมี
ต่อรูปแบบการติดตามและประเมินผลแบบมีส่วนร่วมให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาลและ
สอดคล้องกับทิศทางการปฏิรูปการศึกษาของประเทศในยุคประเทศไทย 4.0 การวิเคราะห์ข้อมูลใช้
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative  Analysis) และการวิเคราะหขอมูล เชิงคุณภาพ 
(Qaulitative Analysis) 
 ผลการศึกษาพบว่า ได้รูปแบบการติดตามและประเมินผลแบบมีส่วนร่วมให้มีประสิทธิภาพ
ตามหลักธรรมาภิบาลและสอดคล้องกับทิศทางการปฏิรูปการศึกษาของประเทศในยุคประเทศไทย 4.0 ได้
รูปแบบ (AFFAS-D MODEL) ท่ีมีประสิทธิภาพและมีข้ันตอนของรูปแบบจ านวน 6 ขั้นตอนดังนี้ 
 ขั้นท่ี 1 AWARENESS  (สร้างการรับรู้ ความเข้าใจ และความตระหนัก)        
 ขั้นท่ี 2 FORMULATION (ก าหนดรูปแบบวิธีการติดตาม สร้างเครื่องมือการติดตามและก าหนด
กลุ่มเป้าหมายในการติดตาม) 
 ขั้นท่ี 3 FOLLOW-UP (ด าเนินการติดตามและประเมินผลตามกลุ่มเป้าหมายท่ีก าหนด)  
 ขั้นท่ี 4 ANALYSIS (วิเคราะห์ สังเคราะห์ และประมวลผลข้อมูล) 
 ขั้นท่ี 5 SUMMARY  AND  REPORT (สรุป ประเมินผลการติดตาม และรายงานต่อผู้เกี่ยวข้อง) 
 ขั้นท่ี 6 DEVELOPMENT  (น าผลการติดตามไปพัฒนาปรับปรุงนโยบายและการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานทางการศึกษาท่ีเกี่ยวข้อง) 
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ABSTRACT 
 WARANYAPHORN CHALEERAK: THE DEVELOPMENT OF EFFICIENCY MONITORING 
AND EVALUATING  COOPERATIVE MODEL BASED ON THE GOOD GOVERNANCE AND 
CONSISTENT WITH THE  EDUCATION REFORM  IN THAILAND 4.0  
 CONSULTANTS : DR.KAWINKAIET NONPHALA ,KOMUS KANSOMJIT  
 The research on the development of the follow-up model and the 
participatory evaluation to be effective according to the good governance principles 
and in line with the educational reform direction of the country in the era of 
Thailand 4.0 with the objective of creating and developing To study the efficiency In 
order to try and to assess the model of follow-up and participatory evaluation to be 
effective in accordance with good governance principles and in line with the 
educational reform direction of the country in Thailand 4.0 era. Educational The 
educational institution administrators of 322 supervisors were qualitatively consisting 
of Educational Agency Administrators The administrators of educational institution 
supervisors were 20 persons. The research instruments consisted of Questionnaire 
about opinions on follow-up and evaluation with participation to be effective in 
accordance with good governance principles and in accordance with the direction of 
education reform of the country in Thailand 4.0, a structured interview about the 
tracking and Evaluation of participatory evaluation to be effective in accordance with 
good governance principles and in line with the educational reform direction of the 
country in Thailand 4.0 and the Use quantitative data analysis. Quantitative Analysis 
and Qaulitative Analysis 
 The study indicated that Receive a participatory monitoring and evaluation 
model to be effective in accordance with good governance principles and in line 
with the educational reform direction of the country in the Thailand 4.0 model 
(AFFAS-D MODEL) that is efficient and The steps of the model are 6 steps as follows 
 Step 1 AWARENESS (build awareness, understanding and awareness) 
 Step 2 FORMULATION (determine the method of tracking Create tracking tools 
and target tracking groups) 
 Step 3 FOLLOW-UP (follow up and evaluate according to the specified target 
group) 
 Step 4 ANALYSIS (analysis, synthesis and data processing) 
 Step 5: SUMMARY AND REPORT (Follow-up evaluation And report to relevant 
parties) 
 Step 6 DEVELOPMENT (use the result of follow-up to improve the policy and 
operation of the relevant educational agencies 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นกลไกท่ีส าคัญอย่างยิ่งในการน าประเทศเข้าสู่สังคมโลกใน
ศตวรรษท่ี 21 และเป็นประเด็นหลักท่ีก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 การ
เตรียมความพร้อมก าลังคนท้ังด้านความรู้ ทักษะ สมรรถนะท่ีจ าเป็นให้สามารถปรับตัวและรู้เท่าทันต่อ
กระแสความเปล่ียนแปลงของโลกท่ีมีพลวัต และการแข่งขันอย่างเสรีและไร้พรมแดน จึงเป็นความส าคัญ
เร่งด่วนท่ีต้องเร่งด าเนินการ เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติ 20 
ปี (พ.ศ.2560-2579) เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาประเทศในระยะ 20 ปี โดยก าหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า 
“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” และเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” และเกี่ยวข้องกับส านักงาน
ศึกษาธิการภาค และส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การสร้าง
ความมั่นคงให้กับประเทศ การรักษาความมั่นคงภายใน และความสงบเรียบร้อยภายใน ตลอดจนการ
บริหารจัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝ่ังทะเล  ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ศักยภาพคน ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ด้านการสร้างโอกาสบนความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม  
และยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  (ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2560) 
    แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การผลิตและพัฒนาก าลังคน การ
วิจัย และนวัตกรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศได้กล่าวว่า ในสภาวการณ์ของ
ประเทศไทย การผลิตและพัฒนาก าลังคนในภาคการศึกษายังคงเป็นไปตามศักยภาพ และความพร้อมของ
แต่ละสถาบันการศึกษา ประกอบกับค่านิยมของผู้เรียนท่ียังมุ่งเรียนสายสามัญมากกว่าสายอาชีพและให้
ความส าคัญกับปริญญาบัตรมากกว่าความรู้และสมรรถนะในการท างานหลังส าเร็จการศึกษาส่งผลให้
สถาบันการศึกษาต่าง ๆ เน้นการผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์ ซึ่งด าเนินการได้ง่ายกว่าด้านอื่น และ
มุ่งเน้นปริมาณมากกว่าคุณภาพผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาส่วนใหญ่ยังขาดทักษะท่ีส าคัญจ าเป็น เช่น 
ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและทักษะดิจิทัล และขาดสมรรถนะในการท างานตามอาชีพ ส่งผลให้ไม่สามารถ
พัฒนาศักยภาพตนเอง และพัฒนาผลิตภาพของงานเพื่อการพัฒนาประเทศได้ สภาวการณ์นี้ก่อให้เกิด
ปัญหาการว่างงาน การท างานในระดับต่ ากว่าวุฒิการศึกษาและขาดแคลนก าลังคนระดับกลางท่ีเป็นความ
ต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ รวมถึงการไม่สามารถสร้าง
นวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ พบว่า ยังมีปัญหาท้ังในเชิงคุณภาพและ
ปริมาณ อันเนื่องมาจากการขาดแคลนบุคลากรด้านการวิจัยและเงินลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนาท่ีมาจาก
ภาครัฐเป็นหลัก ส่งผลให้ขาดแคลนองค์ความรู้และนวัตกรรมท่ีทันสมัยและสอดคล้องกับบริบทและความ
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ต้องการของประเทศ ท าให้ไม่สามารถก้าวข้ามกับดักประเทศท่ีมีรายได้ปานกลางซึ่งเป็นอุปสรรคส าคัญ 
(ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2560) 
 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 ท่ี
ก าหนดแนวทางการปฏิบัติราชการท่ีมุ่งเน้นประชาชนให้เกิดประโยชน์สุข ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพและความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ ของรัฐ ลด
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ปรับปรุงส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์และมีการ ติดตามประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ ซึ่งสอดคล้องกับปัจจุบันท่ีได้มีการปฏิรูประบบราชการ เป้าหมายส าคัญประการหนึ่งตามพระราช
กฤษฎีกาดังกล่าวก็เพื่อให้การปฏิบัติของส่วนราชการตอบสนองต่อการพัฒนา โดยเฉพาะการติดตามและ
ประเมินผลท่ีหน่วยงานภาครัฐ ทุกแห่งจะต้องมีการติดตามประเมินผลอันจะส่งผลให้ การบริหารงานของ
ภาครัฐในทุกระดับมีประสิทธิภาพ และการมุ่งเน้นการบริหารงานแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ (Results Based 
Management: RBM) ตลอดจนการจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management) ให้ไปใน
ทิศทางเดียวกัน 
 การตรวจราชการเป็นกลไกและเป็นเครื่องมือส าคัญของรัฐในการตรวจสอบความส าเร็จ ในการ
ด าเนินงานตามนโยบายแห่งรัฐเป็นการสนับสนุนให้การบริหารราชการแผ่นดิน และการพัฒนาประเทศ
เพื่อให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการตรวจติดตามผลการด าเนินงานในหน่วยงานของรัฐท่ีได้
ด าเนินการตามนโยบายและแผนงานท่ีส าคัญ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ. 2546 มาตรา 20  ก าหนดให้กระทรวงศึกษาธิการ มีผู้ตรวจราชการกระทรวง เพื่อท าหน้าท่ีในการ
ตรวจราชการ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ติดตามประเมินผลระดับนโยบาย เพื่อนิเทศ ให้ค าปรึกษา แนะน าเพื่อ
การปรับปรุงพัฒนา และระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อให้การตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ เป็นกลไก
ท่ีส าคัญในการตรวจ ติดตามการปฏิบัติราชการหรือการด าเนินงานตามภารกิจของผู้รับการตรวจและ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องบรรลุเป้าหมาย สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายรัฐบาลและนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ มีความโปร่งใส เป็นธรรม เป็นประโยชน์ต่อทางราชการตามหลักการบริหารบ้านเมือง
ท่ีดีและเพื่อด าเนินการในฐานะผู้สอดส่องดูแลแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและผู้บริหาร
ระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ รวมท้ังเป็นการขับเคล่ือนนโยบายสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสบผลส าเร็จ 
 การติดตามและการประเมินผลเป็นหัวใจของการท างานให้ประสบผลส าเร็จงานท่ีมีความ
ซับซ้อน และ ต้องการความคิดริเริ่มสร้างสรรค์สูงยิ่งต้องมีการติดตามและประเมินผลท่ีจริงจัง การติดตาม
ผลและประเมินผลท่ีทรงพลังท่ีสุดคือ การติดตามและประเมินผลแบบมีส่วนร่วม ซึ่งจัดเป็นการประเมินผล
แบบ “เอื้ออ านวย” (empowerment evaluation) การติดตามและประเมินผลแบบมีส่วนร่วม เป็น
เครื่องมือหรือกลไกอย่างหนึ่งในการระดมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์หรือระดมปัญญาจากหลากหลาย
มุมมองหลากหลายแนวคิด หลากหลายบทบาท เข้าร่วมกันผลักดันกิจการหรือโครงการท่ีมีความซับซ้อนมี
ผลลัพธ์อย่างสูงส่งได้ยากให้เกิดผลในลักษณะ“เหนือความคาดหมาย” ได้นั่นคือ การติดตามและ
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ประเมินผลแบบมีส่วนร่วมเป็นปัจจัยส าคัญในการขับเคล่ือนโครงการท่ีมีชีวิต (organic) มองในอีกมุมหนึ่ง
การติดตามและประเมินผลแบบมีส่วนร่วม เป็นกระบวนการเรียนรู้ นั่นเอง เป็นกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน
ของคณะผู้ด าเนินโครงการร่วมกับคณะผู้ประเมิน, หน่วยงาน สนับสนุนโครงการ, กลุ่มบุคคลเป้าหมายของ
โครงการ, ผู้สนใจและสาธารณชนในภาพรวม และ อาจมองได้ว่าลักษณะของการด าเนินเป็นการจัดการ
ความรู้ในรูปแบบหนึ่ง มีผู้ให้ประเด็นในการด าเนินการติดตามและประเมินผลไว้ 3 ประเด็น คือ 1. การใช้
การด าเนินการติดตามและประเมินผลในการรวบรวม “วิธีการยอดเยี่ยม” (best practices) ซึ่งเป็น
แนวคิดแบบจัดการความรู้วิธีการยอดเยี่ยมเหล่านี้ถือเป็น “คลังความรู้” ท่ีมี ท้ัง “ ความรู้ในกระดาษ” 
(explicit knowledge) และ “ความรู้ในคน” (tacit knowledge) และ สามารถน าไปด าเนินการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ ในกลุ่มต่าง ๆ ได้อย่างกว้างขวาง 2. การใช้การด าเนินการติดตามและประเมินผลเป็น
เครื่องมือหรือกลไกส่ือสาร สาธารณะ (public communication) ให้สาธารณะได้เข้าใจแนวคิดและวิธีการ
ใหม่ๆ ในการพัฒนา 3. การประเมินผลในลักษณะ “การประเมินอย่างสมดุลและรอบด้าน” (balanced 
scorecard) คือ ไม่ใช่แค่ประเมินผลส าเร็จหรือผลกระทบของโครงการตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ เท่านั้น 
แต่ประเมินความสุขความพึงพอใจของผู้ด าเนินการโครงการและท่ีส าคัญท่ีสุด ประเมินการเรียนรู้ท่ี เกิดขึ้น
ในคณะผู้ด าเนินโครงการและผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับโครงการท้ังหมด 
 องค์กรต่าง ๆ ต้องมีการผลักดันขับเคล่ือนการด าเนินงานตามพันธกิจให้บรรลุวิสัยทัศน์ของ
องค์กร พร้อมกับการติดตามและประเมินผลอย่างเป็นระบบ โดยอาศัยระบบตัวช้ีวัดผลงาน ในหลายมิติ
และหลายระดับ เช่น ตัวชี้วัดท่ีผู้บริหารของส่วนราชการที่เป็นผู้น าองค์กรได้พิจารณา หรือ เห็นชอบ  
ก าหนดเป็น “ตัวชี้วัด ส าคัญขององค์กร” ท่ีสะท้อนถึงความส าคัญของประเด็นยุทธศาสตร์ การบรรลุ   
พันธกิจหลัก แผนงานและโครงการ ท่ีส าคัญ รวมท้ังก าหนดค่าเป้าหมายของการด าเนินการของตัวช้ีวัด 
เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติ ราชการขององค์กร รวมตลอดถึงส่วนราชการภายใต้การ
บริหารโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์กับระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้น ผลงานตามยุทธศาสตร์ซึ่งมุ่งเน้นผลผลิตผลลัพธ์ 
และผลบั้นปลายท่ีเน้นให้มีการวัดและประเมินผลงาน ในขณะท่ี การจัดท างบประมาณท่ีมุ่งเน้นผลงานตาม
ยุทธศาสตร์ซึ่งมีการจัดสรรงบประมาณให้ตามผลงานท่ีก าหนดไว้ในแผน โดยผลผลิตและงบประมาณ
จะต้องสอดรับกันและผลงานสามารถตรวจสอบและอ้างอิงเอกสารได้ ประกอบกับการ บริหารจัดการ
ภาครัฐแนวใหม่ให้ความส าคัญต่อการรับผิดชอบผลงาน ด้วยการควบคุมผลสัมฤทธิ์ เช่ือมโยงกับ 
งบประมาณ เน้นการท างานแบบบูรณาการ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในเชิงระบบท้ังส่วน 
กระบวนการและผลลัพธ์ 
 การติดตามและประเมินผลเป็นกระบวนการท่ีมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน โดยการติดตามจะ
เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับงานของโครงการ ส าหรับก ากับแก้ไขและป้องกันปัญหา อุปสรรค      
ระหว่างการด าเนินงานในขณะท่ีการประเมินผลเป็นการตัดสินคุณค่าของปัจจัยน าเข้า การด าเนินงานและ
ผลของโครงการ ส าหรับปรับปรุงการด าเนินการ สรุปผลส าเร็จ ดังนั้น ข้อมูลท่ีได้จากการติดตามโครงการ 
จึงใช้เป็นข้อมูลส่วนหนึ่งของการประเมินโครงการ ข้อมูลท่ีได้จากการประเมินผล ยังเป็นเครื่องมือท่ีช่วยให้
ผู้บริหารสามารถปรับปรุงระบบการวางแผน และบริหารแผน ด้วยการให้ข้อมูลท่ีต่อเนื่อง ท าให้สามารถ
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ปรับสภาพการปฏิบัติให้เข้ากับสถานการณ์และสามารถควบคุมแผนและ โครงการกระบวนการให้เป็นไป
ตามทิศทางท่ีก าหนดและเกิดการใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างคุ้มค่า การประเมินจึงมีความส าคัญต่อการ
ตัดสินใจของผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจในการตัดสินใจจะเห็นได้ว่าการติดตามและการประเมินผลเป็นเรื่องท่ี
แยกกันไม่ออก เพราะข้อมูลจากการติดตามจะเป็นโยชน์ต่อการประเมินผลต้องท าควบคู่กันไปจึงมักจะ
เรียกรวมกันว่า “การติดตามประเมินผล” 
 การที่ผู้บริหารให้ความส าคัญกับการติดตามและประเมินผลซึ่งเป็นเครื่องมือในการวางแผน
และค้นหาวิธีในการปรับปรุงงาน และน าผลจากการติดตามและประเมินผลมาจัดท าหรือปรับปรุง
ยุทธศาสตร์และเพื่อให้การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการเป็นไปตามยุทธศาสตร์  ตลอดจนเป็นการ
ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ท่ีได้ยึดหลักการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์  
(Result – Based Management หรือ RBM) อีกท้ัง จ าเป็นท่ีบุคลากรในองค์กรทุกส่วน จะต้องรวมกัน
บริหารจัดการองค์กร/แผนงาน/โครงการ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป็นรูปธรรม เนื่องจากการวางแผน/
โครงการต่างๆ นั้น ไม่สามารถท าให้ส าเร็จได้ด้วยคนๆ เดียว การท างานเป็นทีม จึงเป็นส่วนส าคัญท่ีจ าเป็น
ท่ีจะท าให้เกิดผลสัมฤทธิ์ โดยน าผลการปฏิบัติงานมาปรับปรุงแนวทาง การด าเนินการให้เหมาะสม บังเกิด
ผลในทางปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป 
 ส านักงานศึกษาธิการภาค 3 (เดิม) ประกอบไปด้วยพื้นท่ีในความรับผิดชอบจ านวน 5 จังหวัด 
ได้แก่ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก ส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว และส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
สมุทรปราการ มีบทบาทภารกิจหน้าท่ีตามค าส่ัง หน.คสช.ท่ี 19/2560 ลงวันท่ี 3 เมษายน 2560 ในการท า
หน้าท่ีขับเคล่ือนการศึกษาในระดับภาคโดยการอ านวยการ ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการศึกษาแบบ
ร่วมมือและบูรณาการกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานอื่นหรือภาคส่วนท่ี

เกี่ยวข้องในพื้นท่ีนั้น ๆ และให้มีอ านาจหน้าท่ีในส่วนของการติดตามและประเมินผลคือ  ก ากับดูแล 
ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดในพื้นท่ีรับผิดชอบและประสาน
การบริหารงานระหว่างราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาคให้เกิดการพัฒนาอย่างบูรณาการในระดับพื้นท่ี
ของหลายจังหวัด โดยยึดการมีส่วนร่วมและประโยชน์สุขของประชาชนเป็นหลัก  
 ปัญหาท่ีพบในการก ากับดูแล ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดในพื้นท่ีรับผิดชอบในปัจจุบันพบว่า ยังไม่มีความเช่ือมโยง ไม่มีรูปแบบการติดตามและประเมินผลท่ี
ไปในทิศทางเดียวกัน และขาดการประสานงานด้านการติดตามและประเมินผลกับหน่วยงานทางการศึกษา
ในจังหวัด เช่น สพป. สพม. กศน. สอศ. สกอ. ท าให้ระบบการติดตามและประเมินผลเกิดปัญหา ขาดการมี
ส่วนร่วมในการท างานระหว่างองค์กรภายในจังหวัดนั้นๆ ผู้วิจัยได้เล็งเห็นความส าคัญของการติดตามและ
ประเมินผลจึงได้พัฒนารูปแบบของการติดตามแบบมีส่วนร่วมให้สอดคล้องตามหลักธรรมาภิบาลและ
สอดคล้องกับทิศทางการปฏิรูปการศึกษาของประเทศในยุคประเทศไทย 4.0  เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้บริหาร
หน่วยงานทางการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน ศึกษานิเทศก์หรือผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับการ
ติดตามและประเมินผลน าไปใช้ประโยชน์และท าให้การติดตามและประเมินผลเกิดคุณภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป 
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ค าถามการวิจัย 
 รูปแบบการติดตามและประเมินผลแบบมีส่วนร่วมให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาลและ
สอดคล้องกับทิศทางการปฏิรูปการศึกษาของประเทศในยุคประเทศไทย 4.0 ท่ีสร้างและพัฒนาขึ้น มี
ประสิทธิภาพเชิงประจักษ์หรือไม่อย่างไร 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อสร้างและพัฒนารูปแบบการติดตามและประเมินผลแบบมีส่วนร่วมให้มีประสิทธิภาพ
ตามหลักธรรมาภิบาลและสอดคล้องกับทิศทางการปฏิรูปการศึกษาของประเทศในยุคประเทศไทย 4.0 
 2. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของรูปแบบการติดตามและประเมินผลแบบมีส่วนร่วมให้มี
ประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาลและสอดคล้องกับทิศทางการปฏิรูปการศึกษาของประเทศในยุค
ประเทศไทย 4.0 
 3. เพื่อทดลองใช้รูปแบบการติดตามและประเมินผลแบบมีส่วนร่วมให้มีประสิทธิภาพตามหลัก
ธรรมาภิบาลและสอดคล้องกับทิศทางการปฏิรูปการศึกษาของประเทศในยุคประเทศไทย 4.0 
 4. เพื่อประเมินรูปแบบการติดตามและประเมินผลแบบมีส่วนร่วมให้มีประสิทธิภาพตามหลัก
ธรรมาภิบาลและสอดคล้องกับทิศทางการปฏิรูปการศึกษาของประเทศในยุคประเทศไทย 4.0 
  
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบท่ี 1-1 : กรอบแนวคิดในการวิจัยพัฒนารูปแบบการติดตามและประเมินผลแบบมีส่วนร่วมให้
มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาลและสอดคล้องกับทิศทางการปฏิรูปการศึกษาของประเทศในยุค
ประเทศไทย 4.0 
 

ประสิทธิภาพ 
ของรูปแบบการ

ติดตามและ
ประเมินผล 

แบบมีส่วนรว่ม
หลักธรรมาภิบาล
และสอดคล้องกับ 
ทิศทางการปฏิรูป
การศึกษาของ
ประเทศในยุค 

ประเทศไทย 4.0      
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย 
 1. ได้รูปแบบการติดตามและประเมินผลแบบมีส่วนร่วมที่มีประสิทธิภาพตามหลัก
ธรรมาภิบาลและสอดคล้องกับทิศทางการปฏิรูปการศึกษาของประเทศในยุคประเทศไทย 4.0 
ท่ีมีประสิทธิภาพเชิงประจักษ์  
 2. น ารูปแบบการติดตามและประเมินผลแบบมีส่วนร่วม ที่มีประสิทธิภาพตามหลัก
ธรรมาภิบาลและสอดคล้องกับทิศทางการปฏิรูปการศึกษาของประเทศในยุคประเทศไทย 4.0 
ท่ีมีประสิทธิภาพเชิงประจักษ์ ไปใช้ในการติดตามและประเมินผลการบริหารราชการของหน่วยงานทาง
การศึกษา 
 3. ได้กระบวนการพัฒนารูปแบบการติดตามและประเมินผลแบบมีส่วนร่วม ที่มี
ประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาลและสอดคล้องกับทิศทางการปฏิรูปการศึกษาของประเทศ
ในยุคประเทศไทย 4.0 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนารูปแบบอื่นๆ ต่อไป 
 4. หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษา ได้รับการติดตามประเมินผลตามรูปแบบการ
ติดตามและประเมินผลแบบมีส่วนร่วมท่ีมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาลและสอดคล้อง
กับทิศทางการปฏิรูปการศึกษาของประเทศในยุคประเทศไทย 4.0 ท าให้เกิดการยอมรับของ
หน่วยงาน การบริหารงานประสบความส าเร็จเป็นส่วนส าคัญในการพัฒนาประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 5. เพื่อใช้เป็นแนวทางในตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ในการตรวจ
ราชการแบบปกติ แบบกรณีพิเศษและแบบบูรณาการตามนโยบายของรัฐบาลร่วมกันในระดับส านัก
นายกรัฐมนตรีและระดับกระทรวง รวมท้ังสามารถแก้ปัญหาของหน่วยงาน/สถานศึกษาในพื้นท่ี และ
สถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบต่อพื้นท่ีหรือส่วนท่ีเป็นภาระงานส าคัญของรัฐบาลให้บรรลุผล
ส าเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ีก าหนด  
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ประชากร 
  ผู้บริหารหน่วยงานทางการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ ส านักงานศึกษาธิการ
ภาค 3  จ านวน 1,653 คน 
  กลุ่มตัวอย่าง 
  เชิงปริมาณ  
  ก าหนดกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีการสุ่มแบบแบ่งช้ัน (Stratified Random Sampling) และสุ่ม
อย่างง่าย (Sample Random Sampling) ได้แก่ ผู้บริหารหน่วยงานทางการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา 
ศึกษานิเทศก์ จ านวน 322 คน 
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  เชิงคุณภาพ 
  ผู้บริหารหน่วยงานทางการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ ก าหนดกลุ่มตัวอย่าง
โดยวิธีเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) จ านวน  20  คน ได้แก่  
  ศึกษาธิการจังหวัด       จ านวน 2 คน   
  รองศึกษาธิการจังหวัด      จ านวน 2 คน   
  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา   จ านวน 3 คน  
  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา   จ านวน 2 คน  
  ผอ.กศน.           จ านวน 2 คน  
  ประธานอาชีวศึกษา       จ านวน 1 คน 
  ผู้อ านวยการสถานศึกษาสังกัด สพป.       จ านวน 2 คน 
  ผู้อ านวยสถานศึกษาสังกัด สพม.      จ านวน 2 คน 
  ผู้อ านวยการสถานศึกษาเอกชน      จ านวน 2 คน 
  ผู้อ านวยการสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา   จ านวน 2 คน 
 
 ตัวแปรที่ศึกษา 
  ตัวแปรต้น ได้แก่ 
   รูปแบบการติดตามและประเมินผลแบบมีส่วนร่วม 
  ตัวแปรตาม ได้แก่ 
   ประสิทธิภาพของรูปแบบการติดตามและประเมินผลแบบมีส่วนร่วมหลักธรรมาภิบาล
และสอดคล้องกับทิศทางการปฏิรูปการศึกษาของประเทศในยุคประเทศไทย 4.0 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
 การพัฒนารูปแบบ หมายถึง การสร้างรูปแบบหรือออกแบบกระบวนการติดตามและ
ประเมินผลตามความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะทางในเรื่องนั้นๆ ปรับปรุงแก้ไขให้
สมบูรณ์ก่อนน าไปใช้เป็นรูปแบบการบริหารงานต่างๆ หรืออาจรวมท้ังการตรวจสอบความเช่ือมั่นโดยการ
ทดลองใช้ แล้วน ามาปรับปรุงพัฒนาจุดบกพร่อง แก้ไขให้สมบูรณ์ก่อนน าเสนอเผยแพร่และน าไปใช้ในการ
บริหารจัดการหรือแก้ปัญหางานท่ีเกิดขึ้นได้ตรงตามสภาพท่ีเป็นอยู่ 
 การติดตามและประเมินผล หมายถึง กระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูล การตรวจติดตามผลการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาตามนโยบายหรือโครงการต่าง ๆ เป็นระยะ ๆ 
อย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ เพื่อประเมินว่าสามารถปฏิบัติงานตามนโยบายหรือโครงการให้เป็นไปตาม
เป้าหมายและวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้หรือไม่โดยมีการรายงานผลแก่ผู้ท่ีเกี่ยวข้องด้วย 
 การมีส่วนร่วม  หมายถึง การก าหนดวัตถุประสงค์ การวางแผนร่วมกันของกลุ่มบุคคลจาก
หน่วยงานทางการศึกษา สถานศึกษาและองค์กรอื่นท่ีเกี่ยวข้องในการด าเนินการติดตามและประเมินผล 
 ประสิทธิภาพ หมายถึง  ความสามารถในการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานแบบมีส่วน
ร่วมหลักธรรมาภิบาลและสอดคล้องกับทิศทางการปฏิรูปการศึกษาของประเทศในยุคประเทศไทย 4.0 
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และความสามารถในการใช้ทรัพยากรในการด าเนินการติดตามและประเมินผลการบริหารราชการของ
หน่วยงานทางการศึกษาได้อย่างคุ้มค่า การติดตามและประเมินผลท่ีด าเนินการไปอย่างเป็นรูปธรรม เกิด
ประโยชน์คุ้มค่าและมีความพึงพอใจ โดยมีการน ารูปแบบการติดตามและประเมินผลไปใช้จริงผู้ท่ีมีส่วน
เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจในรูปแบบการติดตามและประเมินผลนี้ 
 หลักธรรมาภิบาล หมายถึง  หลักคุณธรรม หลักนิติธรรม หลักความโปร่งใส  หลักการมีส่วน
ร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า  
 การปฏิรูปการศึกษาของประเทศในยุคไทยแลนด์ 4.0 หมายถึง  การพัฒนาเพื่อการน าส่ือ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในกระบวนการติดตามและประเมินผลแบบมีส่วนร่วมหลักธรรมาภิบาลและ
สอดคล้องกับทิศทางการปฏิรูปการศึกษาของประเทศในยุคประเทศไทย 4.0    
 ผู้บริหารหน่วยงานทางการศึกษา หมายถึง ศึกษาธิการจังหวัด รองศึกษาธิการจังหวัด 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
จังหวัด รองผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดในพื้นท่ี 
5 จังหวัด คือ จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดนครนายก จังหวัดปราจีนบุรี  จังหวัดสระแก้ว จังหวัด
สมุทรปราการ 
 ผู้บริหารสถานศึกษา หมายถึง ผู้อ านวยการสถานศึกษาและรองผู้อ านวยการสถานศึกษา
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา  ผู้อ านวยสถานศึกษาและรองผู้อ านวยการสถานศึกษา
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย ผู้รับใบอนุญาต ผู้จัดการ ผู้อ านวยการสถานศึกษาเอกชน ผู้อ านวยการสถานศึกษาสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา และรองผู้อ านวยการสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
อาชีวศึกษา ในพื้นท่ี 5 จังหวัด คือ จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดนครนายก จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัด
สระแก้ว จังหวัดสมุทรปราการ 
 ศึกษานิเทศก์ หมายถึง ศึกษานิเทศก์สังกัดส านักงานศึกษาธิการจังหวัด  ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย ในพื้นท่ี 5 จังหวัด คือ จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดนครนายก จังหวัดปราจีนบุรี 
จังหวัดสระแก้ว จังหวัดสมุทรปราการ 
 ส านักงานศึกษาธิการภาค 3 (เดิม) หมายถึง ส านักงานต้ังอยู่เลขท่ี 410/1 ถนนมรุพงษ์  
ต าบลหน้าเมือง  อ าเภอเมือง  จังหวัดฉะเชิงเทรา รับผิดชอบด าเนินงานในพื้นท่ีจังหวัดปราจีนบุรี 
นครนายก สระแก้ว ฉะเชิงเทราและสมุทรปราการ 
 ส านักงานศึกษาธิการภาค 9 (ใหม่) หมายถึง ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันท่ี 4 
พฤษภาคม 2560 เรื่อง สถานท่ีจัดต้ังส านักงานศึกษาธิการภาค ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ต้ังอยู่
เลขท่ี 410/1 ถนนมรุพงษ์  ต าบลหน้าเมือง  อ าเภอเมือง  จังหวัดฉะเชิงเทรา รับผิดชอบด าเนินงานใน
พื้นท่ีจังหวัดปราจีนบุรี นครนายก สระแก้ว จันทบุรี และตราด 
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บทที่ 2 

เอกสาร และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

การวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการติดตามและประเมินผลแบบมีส่วนร่วมให้มีประสิทธิภาพตาม 
หลักธรรมาภิบาลและสอดคล้องกับทิศทางการปฏิรูปการศึกษาของประเทศในยุคประเทศไทย 4.0 นี้ 
ผู้วิจัยจึงได้ท าการทบทวนเอกสารต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี้ 

1. แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง  
 1.1 ทฤษฎีการมีส่วนร่วม (Participation) 
 1.2 ทฤษฎีการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) 
 1.3 หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) 
 1.4 ทฤษฎีระบบ (System Theory) 
2. แนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบ 
3. ประสิทธิภาพ 
4. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
5. แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 
6. ประเทศไทย 4.0  
7. บริบทส านักงานศึกษาธิการภาค 3  
8. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 

1. แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้อง  

 1.1 ทฤษฎีการมีส่วนร่วม (Participation) 
การสร้างการมีส่วนร่วม หมายถึง การเปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้ท่ีเกี่ยวข้องทุกภาค

ส่วนของสังคมได้เข้ามามีส่วนร่วมกับภาคราชการ 
ระดับของการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 
1) การให้ข้อมูลข่าวสาร ถือเป็นการมีส่วนร่วมของประชาชนในระดับต่ าท่ีสุด แต่เป็น

ระดับท่ีส าคัญท่ีสุด เพราะเป็นก้าวแรกของการท่ีหน่วยงานภาครัฐจะเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าสู่
กระบวนการมีส่วนร่วมในเรื่องต่าง ๆ วิธีการให้ข้อมูลสามารถใช้ช่องทางต่าง ๆ เช่น เอกสารส่ิงพิมพ์ การ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านทางส่ือต่าง ๆ การจัดนิทรรศการ จดหมายข่าว การจัดงานแถลงข่าว การติด
ประกาศ และการให้ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ เป็นต้น 

2) การรับฟังความคิดเห็น เป็นกระบวนการท่ีเปิดให้ประชาชนมี ส่วนร่วมในการให้
ข้อมูลข้อเท็จจริงและความคิดเห็นเพื่อประกอบการตัดสินใจของหน่วยงานภาครัฐด้วยวิธีต่าง ๆ เช่น การ
รับฟังความคิดเห็น การส ารวจความคิดเห็น การจัดเวทีสาธารณะ การแสดงความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ เป็น
ต้น 
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3) การเก่ียวข้อง เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน หรือร่วม
เสนอแนะทางท่ีน าไปสู่การตัดสินใจ เพื่อสร้างความมั่นใจให้ประชาชนว่าข้อมูลความคิดเห็นและความ
ต้องการของประชาชนจะถูกน าไปพิจารณาเป็นทางเลือกในการบริหารงานของภาครัฐ เช่น การประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อพิจารณาประเด็นนโยบายสาธารณะ ประชาพิจารณ์ การจัดต้ังคณะท างานเพื่อเสนอแนะ
ประเด็นนโยบาย เป็นต้น 

4) ความร่วมมือ เป็นการให้กลุ่มประชาชนผู้แทนภาคสาธารณะมีส่วนร่วม โดยเป็น
หุ้นส่วนกับภาครัฐในทุกขั้นตอนของการตัดสินใจ และมีการด าเนินกิจกรรมร่วมกันอย่างต่อเนื่อง เช่น 
คณะกรรมการท่ีมีฝ่ายประชาชนร่วมเป็นกรรมการ เป็นต้น 

5) การเสริมอ านาจแก่ประชาชน เป็นขั้นท่ีให้บทบาทประชาชนในระดับสูงท่ีสุด โดยให้
ประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจ เช่น การลงประชามติในประเด็นสาธารณะต่าง ๆ โครงการกองทุนหมู่บ้านท่ีมอบ
อ านาจให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจท้ังหมด เป็นต้น 
  การมีส่วนร่วมของประชาชนนับว่าเป็นส่วนท่ีมีความส าคัญยิ่ง เพราะประชาชนเป็นผู้
ได้รับประโยชน์และโทษโดยตรงจากการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ ความร่วมมือของประชาชนเริ่ม
ต้ังแต่ “ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมท า (ร่วมรับผิดชอบ) ร่วมตรวจสอบ และร่วมรับประโยชน์” ถ้า
ประชาชนให้ความร่วมมือถือได้ว่างานนั้น ๆ ส าเร็จไปแล้วครึ่งหนึ่ง ดังนั้น การท างานใด ๆ ถ้าให้ประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วมจะท าให้งานนั้นส าเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย เนื่องจากประชาชนจะเกิดความ
ภาคภูมิใจท่ีมีส่วนร่วมในกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 
  กล่าวโดยสรุป นักบริหารงานท่ัวไปจะต้องสร้างให้บุคลากรในสังกัดและในองค์กรเป็นผู้
ท่ีมีจิตใจให้บริการ (Service Mind) ตามหลักการที่ว่า “ยิ้มแย้มแจ่มใส ต้ังใจสนทนา วาจาไพเราะ 
สงเคราะห์เกื้อกูล”เพื่อประชาชนผู้รับบริการเกิดความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง และเป็นธรรม ใน
ขณะเดียวกันก็ไม่ควรละเลย  การให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานด้วยการ “ร่วมคิด ร่วม
ตัดสินใจ ร่วมท า (ร่วมรับผิดชอบ)  ร่วมตรวจสอบ และร่วมรับประโยชน์” เพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่
ประชาชน และเมื่อประชาชนเกิดความพึงพอใจก็จะเกิดการยอมรับ “องค์กร ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน”  

ความหมายของการมีส่วนร่วม 
ศักด์ิสิทธิ์  แย้มศรี  (2543)  ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมของประชาชนไว้ว่า  “การมีส่วน

ร่วมของประชาชน  คือ  การที่ประชาชนท่ีอยู่ร่วมกันในชุมชน  แสดงออกถึงความประสงค์ท่ีจะมีส่วนใน
การให้ความร่วมมือเพื่อให้กิจกรรมท่ีส่งผลกระทบต่อสังคมได้รับการแก้ไขหรือปรับปรุงให้เหมาะสมกับ
สภาพชุมชนท่ีต้องด าเนินชีวิตอยู่ร่วมกันต่อไปโดยปกติสุข”  ปัจจุบันวิถีชีวิตของประชาชนถูกระทบจากส่ิง
ต่าง ๆ  เพิ่มมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นสภาพเศรษฐกิจ  สังคม  และส่ิงแวดล้อมท่ีเส่ือมโทรม  ท าให้เกิดสภาพการ
ต่างคนต่างอยู่มุ่งหวังท่ีจะแก้ไขปัญหาของตนเองให้อยู่รอดไปในแต่ละวันไม่มีความสนใจต่อสังคมรอบข้าง  
ท าให้ปัญหาตามมาหลายด้านท่ีนับวันจะเพิ่มมากยิ่งขึ้น  จึงจ าเป็นท่ีจะต้องให้ความส าคัญกับการมีส่วน
ร่วมซึ่งกันและกัน ช่วยแก้ปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นให้ตรงกับความต้องการของทุกคน 

ไพรัตน์  เตชะรินทร์  (2527)  ให้ความหมายของการมีส่วนร่วม หมายถึง กระบวนการท่ีรัฐบาล  
ท าการส่งเสริมชักน า และสร้างโอกาสให้กับประชาชนในชุมชนท้ังส่วนบุคคล กลุ่มชุมชน สมาคม มูลนิธิ 
และองค์กรอาสาสมัคร ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือหลายเรื่องรวมกัน 
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ยุวัฒน์  วุฒิเมธี  (2526)  ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมของประชาชน หมายถึง การเปิด
โอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการคิดริเริ่ม การพิจารณาตัดสินใจ การร่วมปฏิบัติและร่วมรับผิดชอบ
ในเรื่องต่าง ๆ อันมีผลกระทบถึงตัวประชาชนเอง 

นิรันดร์  จงวุฒิเวศย์  (2537)  กล่าวว่า การมีส่วนร่วม หมายถึง การเกี่ยวข้องทางจิตและอารมณ์
ของบุคคลหนึ่งในสถานการณ์ ซึ่งผลของการเกี่ยวข้องดังกล่าวเป็นเหตุเร้าให้กระท าการให้บรรลุ
จุดมุ่งหมายของกลุ่มนั้นกับท้ังท าให้เกิดความรู้สึกร่วมรับผิดชอบกับกลุ่มดังกล่าวด้วย 

สุจินต์  ดาววีระกุล  (2527)  ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมของประชาชน หมายถึง 
กระบวนการกระท าท่ีประชาชนมีความสมัครใจเข้ามามีส่วนในการก าหนดการเปล่ียนแปลง เพื่อตัว
ประชาชนเอง โดยให้ประชาชนได้มีส่วนในการตัดสินใจเพื่อตนเองและมีส่วนด าเนินการเพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ท่ีปรารถนา ท้ังนี้ ต้องมิใช่เป็นการก าหนดกรอบความคิดจากบุคคลภายนอก 

อาภรณ์พันธ์  จันทร์สว่าง  (2522) กล่าวไว้ว่า การมีส่วนร่วม (Participation) เป็นผลมาจากการ      
เห็นพ้องต้องกันในเรื่องของความต้องการและทิศทางของการเปล่ียนแปลง และความเห็นพ้องต้องกันนั้น
จะต้องมีมากพอจนเกิดความคิดริเริ่มโครงการเพื่อการนั้น ๆ เหตุผลเบ้ืองแรกของการท่ีคนเราสามารถ
รวมกันได้ควรจะต้องมีความตระหนักว่าปฏิบัติการท้ังหมดหรือการกระท าท้ังหมดท่ีท าโดยหรือท าในนาม
กลุ่มนั้นกระท าผ่านองค์กร (Organization) ดังนั้น องค์กรจะต้องเป็นเสมือนตัวน าให้บรรลุถึงความ
เปล่ียนแปลงท่ีต้องการได้   
 กล่าวโดยสรุป  การมีส่วนร่วม  หมายถึง  ความร่วมมือของประชาชนไม่ว่าจะเป็นปัจเจกบุคคล
หรือกลุ่มคนท่ีเห็นพ้องกันโดยใช้ความรู้ความสามารถ  วัสดุอุปกรณ์เข้าร่วมในกระบวนการตัดสินใจในการ
ด าเนินการเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ 
   รูปแบบและขั้นตอนของการมีส่วนร่วมของประชาชน 

ไพรัตน์  เตชะรินทร์  (2527)  ได้กล่าวถึง ขั้นตอนการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของนโยบายการพัฒนา คือ 

1.  ร่วมท าการศึกษาค้นคว้าถึงปัญหาและสาเหตุของปัญหาท่ีเกิดขึ้นในชุมชนรวม
ตลอดถึงความต้องการของชุมชน 

2.  ร่วมค้นหาและสร้างรูปแบบและวิธีการพัฒนาเพื่อแก้ไขและลดปัญหาของชุมชน
หรือเพื่อสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ท่ีเป็นประโยชน์ต่อชุมชนหรือสนองความต้องการของชุมชน 

3.  ร่วมวางนโยบายหรือแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรม เพื่อขจัดและแก้ไข
ตลอดจนสนองความต้องการของชุมชน 

4.  ร่วมตัดสินใจในการใช้ทรัพยากรท่ีมีจ ากัดให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 
5.  ร่วมจัดหรือปรับปรุงระบบการบริหารงานพัฒนาให้มีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล 
6.  ร่วมการลงทุนในกิจกรรมโครงการชุมชนตามขีดความสามารถของตนเองและของ

หน่วยงาน 
7.  ร่วมปฏิบัติตามนโยบาย แผนงาน โครงการและกิจกรรมให้บรรลุเป้าหมายท่ีวางไว้ 
8.  ร่วมควบคุม ติดตาม ประเมินผล และร่วมบ ารุงรักษาโครงการและกิจกรรมท่ีได้ท า

ไว้ท้ังภาคเอกชนและภาครัฐบาลให้ใช้ประโยชน์ได้ตลอดไป 
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เจิมศักด์ิ  ปิ่นทอง  (2525)  ได้แบ่งขั้นตอนของการมีส่วนร่วมของประชาชนไว้ 4 ขั้นตอน  คือ 
1.  การมีส่วนร่วมในการค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหา 
2.  การมีส่วนร่วมในการวางแผนด าเนินกิจกรรม 
3.  การมีส่วนร่วมในการลงทุนและปฏิบัติงาน 
4.  การมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลงาน 

พัฒน์  บุณยรัตน์พันธ์  (2527) กล่าวว่า การมีส่วนร่วมของชุมชนจะต้องมีขึ้นตลอดต้ังแต่                    
การวางแผนโครงการ การเสียสละก าลังแรงงาน วัสดุ ก าลังเงิน หรือทรัพยากรใด ๆ ท่ีมีอยู่ในชุมชน 

กรรณิการ์  ชมดี  (2524)  ได้สรุปรูปแบบของการมีส่วนร่วมออกเป็น 10 รูปแบบ คือ 
1.  การมีส่วนร่วมประชุม (Attendance at meetings) 
2.  การมีส่วนร่วมออกเงิน (Financial contribution) 
3.  การมีส่วนร่วมเป็นกรรมการ (Membership on committees) 
4.  การมีส่วนร่วมเป็นผู้น า (Position of leadership) 
5.  การมีส่วนร่วมสัมภาษณ์ (Interviewer) 
6.  การมีส่วนร่วมเป็นผู้ชักชวน  (Solicitor) 
7.  การมีส่วนร่วมเป็นผู้บริโภค  (Customers) 
8.  การมีส่วนร่วมเป็นผู้ริเริ่ม  (Entrepreneur) 
9.  การมีส่วนร่วมเป็นผู้ใช้แรงงานหรือเป็นลูกจ้าง  (Employee) 
10. การมีส่วนร่วมออกวัสดุอุปกรณ์ (Material contribution) 

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการมีส่วนร่วมของประชาชน 
นิรันดร์  จงวุฒิเวศย์  (2537)  ได้กล่าวว่าปัจจัยท่ีมีผลต่อการมีส่วนร่วม ได้แก่ 

1.  ความศรัทธาท่ีมีต่อความเช่ือถือบุคคลส าคัญและส่ิงศักด์ิสิทธิ์ท าให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ  เช่น การลงแขก  การบ าเพ็ญประโยชน์  การสร้างโบสถ์วิหาร เป็นต้น 

2.  ความเกรงใจท่ีมีต่อบุคคลท่ีเคารพนับถือ หรือมีเกียรติยศ ต าแหน่ง ท าให้
ประชาชน เกิดความเกรงใจท่ีจะมีส่วนร่วมด้วยท้ัง ๆ ยังไม่มีความศรัทธาหรือความเต็มใจอย่างเต็มท่ีจะ
กระท า เช่น ผู้ใหญ่ออกปากขอแรงผู้น้อยก็ช่วย เป็นต้น 

3.  อ านาจบังคับท่ีเกิดจากบุคคลท่ีมีอ านาจเหนือกว่าท าให้ประชาชนถูกบีบบังคับให้
มีส่วนร่วมในการกระท าต่าง ๆ เช่น บีบบังคับให้ท างานเยี่ยงทาส เป็นต้น 

สรุปได้ว่า จากแนวคิดเรื่องปัจจัยท่ีมีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนข้างต้น ปัจจัยท่ีส าคัญ
ท่ีท าให้เกิดการมีส่วนร่วม  คือ  ความศรัทธา  ความเกรงใจต่อส่ิงท่ีเคารพนับถือ  หรือผู้ท่ีมีอ านาจ
เหนือกว่า  รวมท้ังปัจจัยอื่นท่ีเกี่ยวข้อง  คือ  สถานภาพทางสังคม  สถานภาพทางเศรษฐกิจ  สถานภาพ
ทางอาชีพและท่ีอยู่อาศัย  โดยบุคคลท่ีมีสถานภาพทางสังคมและเศรษฐกิจสูง  จะเข้าร่วมในกิจกรรม   
ต่าง ๆ  ของชุมชนมากกว่าบุคคลท่ีมีสถานภาพทางสังคมและเศรษฐกิจต่ า 
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1.2 ทฤษฎีการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) 

 สมพิศ สุขแสน (2547 : 2) ได้กล่าวถึง  การติดตามและประเมินผลโครงการ เป็นขั้นตอน
สุดท้ายเพื่อให้ทราบถึงความส าเร็จ ปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดขึ้นจากการน าโครงการไปปฏิบัติ ซึ่งควร
ประเมินทุกขั้นตอน 
 ความหมายการประเมินผล  
  การประเมินผล หมายถึงการเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานกับเป้าหมายหลังส้ินสุด
การปฏิบัติงานแล้วเพื่อให้ทราบถึงความก้าวหน้า  ความส าเร็จหรือความล้มเหลวของโครงการ   ดังนั้นการ
ประเมินผลจึงคล้ายกับการหาใครสักคนเอากระจกมาส่องให้เราได้เห็นหน้าตัวเองว่ามีข้อบกพร่องอะไรบ้าง
หรือสวยงามดีแล้ว  แต่ท่ีส าคัญกระจกนั้นจะต้องมีมาตรฐานหรือมีคุณภาพ   มิเช่นนั้นกระจกจะหลอก
หน้าเรา ท าให้ส่องแล้วหน้าตาดูดีกว่าตัวจริง  นั่นก็คือ  การประเมินผลโครงการต้องมี เครื่องมือท่ีแม่นตรง 
(Validity) และเช่ือถือได้ (Reliability) 
 องค์ประกอบของการประเมินผล  
 จากความหมายของการประเมินผลดังกล่าวจะเห็นได้ว่าการประเมินผลจะต้องมีองค์ประกอบ 
ดังนี้ ปรากฏการณ์ งาน หรือกิจกรรม หรือส่ิงท่ีต้องการจะวัด  วัตถุประสงค์ของส่ิงท่ีต้องการวัดและ
ประเมิน  กฎเกณฑ์หรือมาตรฐานของการวัดและการประเมิน  การวัด / เครื่องมือ / การประเมิน การ
เปรียบเทียบผลท่ีวัดได้กับเกณฑ์และ การสังเคราะห์หลักฐานหรือข้อมูลท่ีเป็นผลจากกระบวนการประเมิน
ไปสู่การตัดสินใจขั้นสุดท้าย 
 จุดมุ่งหมายของการประเมินผล 
 การประเมินผลเป็นขั้นตอนท่ีส าคัญมากซึ่งจุดมุ่งหมายของการประเมินผลโครงการมีดังนี้ 
  1. เพื่อสนับสนุนหรือยกเลิก การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือช่วยตัดสินใจว่า ควรจะ
ยกเลิกโครงการหรือสนับสนุนให้มีการขยายผลต่อไป ผลท่ีได้จากการด าเนินโครงการได้รับผลตอบแทน
คุ้มค่ากับเงินทุนท่ีสูญเสียไปมากน้อยเพียงใด  และโครงการท่ีด าเนินไปนั้นก่อให้เกิดผลข้างเคียง  (Side 
Effects) ท้ังทางบวกและลบหรือไม่ 
  2. เพื่อทราบถึงความก้าวหน้าของการปฏิบัติงานตามโครงการว่า เป็นไปตามท่ี
ก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหรือกฎเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้หรือไม่เพียงใด ถ้าโครงการท่ีด าเนินไปแล้วไม่
เป็นไปตามก าหนดการหรือก้าวหน้าช้า ผู้บริหารโครงการจะได้ปรับปรุงแก้ไขวิธีด าเนินการในช่วงต่อไป 
หรือปีต่อไป 
  3.  เพื่อปรับปรุงงาน   ถ้าเราบริหารโครงการไประยะหนึ่งแล้วพบว่าบางโครงการ
ไม่ได้เสียท้ังหมดแต่ก็ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ทุกข้อ เราควรน าโครงการนั้นมาปรับปรุงแก้ไขให้ดี
ขึ้น โดยพิจารณาว่าโครงการนั้นบกพร่องในเรื่องใด เช่น วิธีด าเนินโครงการการขาดความร่วมมือของ
ประชาชนขัดต่อค่านิยมของประชาชน หรือสมรรถนะขององค์กรท่ีรับผิดชอบต่ า เมื่อเราทราบผลของการ
ประเมินผล เราก็จะได้ปรับปรุงแก้ไขให้ตรงประเด็น 
  4. เพื่อศึกษาทางเลือก (Alternative) ท่ีเหมาะสม โดยปกติในการบริหารโครงการ
นั้น ผู้บริหารโครงการจะพยายามแสวงหาทางเลือกท่ีดีท่ีสุด จากทางเลือกอย่างน้อย 2 ทางเลือก ดังนั้น 
การประเมินผลจะเป็นการเปรียบเทียบทางเลือก ก่อนท่ีจะตัดสินใจเลือกทางเลือกใดปฏิบัติ ท้ังนี้ เพื่อลด
ความเส่ียงให้น้อยลง 
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  5. เพื่อขยายผล ถ้าเราประเมินผลโครงการเป็นระยะ สม่ าเสมอ ผลปรากฏว่า
โครงการนั้นบรรลุผลส าเร็จตามท่ีก าหนดวัตถุประสงค์ เราก็ควรจะขยายผลโครงการนั้นต่อไปในหลาย
หลายกลุ่มหรือหลายพื้นท่ี 
 ข้อคิดในการประเมินผล 
  1. ไม่ควรประเมินผลโครงการถ้าเราไม่ประสงค์จะทราบผลของการประเมิน เพราะ
เป็นการส้ินเปลืองและสูญเปล่า 
  2. การประเมินผลโครงการย่อมไร้ค่า ถ้าไม่มีการน าผลของการประเมินไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ “เปรียบเสมือนอาหารท่ีปรุงเสร็จแล้ว ถ้าปราศจากผู้รับประทาน อาหารนั้นก็ย่อมไร้ประโยชน์” 
นั่นก็คือเน้นให้ผู้บริหารน าผลการประเมินไปปรับปรุงแก้ไขมิใช่เก็บผลการประเมินไว้ในตู้เท่านั้น 
  3. การประเมินผลเพียงช่วยให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานในโครงการไม่กระท าผิดซ้ า
อีกในเรื่องเดิมนั่นคือผู้บริหารจะต้องมีข้อมูลท่ีแม่น ตรง และเช่ือถือได้ และควรเป็นบุคคลท่ีใจกว้าง
ยอมรับฟังความคิดเห็นและการวิพากษ์วิจารณ์จากบุคคลอื่น การทราบผลการประเมินจะช่วยให้ผู้บริหาร
สามารถปรับกลยุทธ์ในการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพได้  ดังค ากล่าวของ นโปเลียนท่ีว่า  “ถ้าเราไม่รู้จัก
ปรับกลยุทธ์ในการรบในท่ีสุดข้าศึกก็จะใช้วิธีการรบเหมือนเรา” ท านองเดียวกัน ถ้าเราไม่มีข้อมูลจากการ
ประเมินผล เราก็ไม่สามารถปรับกลยุทธ์ให้เหมาะสมได้  
  4. การประเมินผลเป็นการมองย้อนกลับไปในอดีต แต่การวางแผนเป็นการมองไปสู่
อนาคต (Future) แต่ในปัจจุบันการประเมินผลจะเริ่มมีลักษณะการคิดไปข้างหน้ามากยิ่งขึ้น โดยโครงการ
ขนาดเล็กซึ่งเป็นโครงการท่ีเกี่ยวกับนวัตกรรม  (Innovation) จะต้องท าเป็นโครงการทดลอง 
(Experimental Project) ซึ่งจะต้องมีการประเมินผลก่อน ประเมินผลระหว่าง และประเมินผลหลังส้ินสุด
โครงการ 
  5. การประเมินผลท่ีด้อยคุณภาพและก่อให้เกิดความเข้าใจผิด สู้ไม่มีการประเมินเสีย
ดีกว่านั้นคือในการประเมินผล ข้อมูลท่ีได้จากการประเมินจะต้องมีความแม่น ตรง และเช่ือถือได้ 
  สรุปได้ว่า  การติดตามและประเมินผลมีความส าคัญต่อการด าเนินงาน จ าเป็นต้องมี
ความเข้าใจในวิธีการการด าเนินงาน  เพื่อสามารถติดตามและประเมินผลได้ถูกวิธี  โดยอาศัยองค์ประกอบ
ของการประเมินท่ีถูกต้อง   

 การติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) ในการด าเนินงานของ
หน่วยงานต่างๆไม่ว่าภาครัฐหรือเอกชนผู้ท่ีมี่หน้าท่ีรับผิดชอบหรือผู้ปฏิบัติงานย่อมต้องการทราบว่า
ภารกิจท่ีได้รับมอบหมายและด าเนินการอยู่มีความเป็นไปได้เพียงใดจะบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย
ท่ีต้ังไว้หรือไม่ขณะด าเนินการพบปัญหาอุปสรรคอะไรบ้างจะสามารถสนองตอบยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
ได้เพียงใดควรต้องปรับปรุงหรือยุติการด าเนินการหรือไม่ฯลฯค าถามเหล่านี้เป็นเรื่องท่ีผู้ปฏิบัติจะต้อง
ทราบรายละเอียดของภารกิจนั้นๆจากแผนงานหรือโครงการที่ได้รับมอบหมายท้ังในช่วงก่อนด าเนินการ
ระหว่างด าเนินการหรือหลังด าเนินการไปแล้ว โดยน้ ารายละเอียดด่ังกล่าวมาพิจารณาวิเคราะห์เพื่อตัดสิน
คุณค่าของส่ิงท่ีก าลังจะด าเนินการหรือด าเนินการเสร็จส้ินไปแล้วโดยวิธีการต่างๆ ท่ีแตกต่างกันออกไป ซึ่ง
เรียกโดยรวมว่าการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation)  การติดตาม
(Monitoring)หมายถึงการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อตรวจสอบว่าการด าเนินงานเป็นไปตามแผนปฏิบัติงานท่ี
วางไว้หรือไม่การติดตามผลเป็นการติดตามปัจจัยน าเข้า(Inputs)กิจกรรมท่ีด าเนินการ (Activities)ผลผลิต
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ท่ีเกิดจากการด าเนินกิจกรรม (Outputs) และผลลัพธ์หรือผลกระทบท่ีเกิดจากการด าเนินโครงการ 
(Outcome & Impact) 

จุดมุ่งหมายของการติดตาม 
  1. เพื่อให้การด าเนินโครงการเป็นไปตามแผนท่ีก าหนดไว้ 

 2. เพื่อให้ใช้ทรัพยากรได้เต็มท่ี คุ้มค่า และประหยัด 
 3. เพื่อทราบถึงปัญหา อุปสรรคในการด าเนินงาน 
 4. เพื่อให้ได้แนวทางแก้ไข ปรับปรุง ปัจจัยน าเข้า และกิจกรรมต่างๆ 
 5. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้โครงการบรรลุผล 
การประเมินผล (Evaluation)  หมายถึง กระบวนการตัดสินคุณค่าของแผนงานหรือโครงการด้วย

การเก็บรวบรวมข้อมูลแล้วน ามาวิเคราะห์เพื่อน าผลมาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ว่าบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้
หรือไม่ เพียงใด 
 จุดหมายของการประเมินผล 
 1. เพื่อใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศประกอบการตัดสินใจของผู้เกี่ยวข้องกับโครงการ หรือ ผู้บริหาร 
ในการตัดสินคุณค่าของโครงการ 

 2. เพื่อให้การบริหารโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 3. เพื่อน าไปใช้ในการปรับปรุงโครงการท่ีคล้ายกัน 
 4. เพื่อตรวจสอบผลการด าเนินโครงการว่าประสบผลส าเร็จหรือไม่ 
 5. เพื่อความโปร่งใส ตรวจสอบได้จากสาธารณชน 

 ความส าคัญของการติดตามและการประเมินผล 
 1. ช่วยในการตัดสินใจน าโครงการไปใช้ 

              2. ช่วยให้ทราบว่าโครงการยังมีความจ าเป็นต้องท าต่อไปหรือต้องขยายโครงการ
ออกไปหรือไม ่

 3. น าผลท่ีได้จากการประเมินมาใช้ในการตัดสินใจ ปรับปรุงโครงการ 
 4. วิเคราะห์ผลการด าเนินงานโครงการว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้หรือไม่ อย่างไร  

มีปัญหา อุปสรรคต่อความส าเร็จอย่างไร 
 5. น าไปใช้วางแผนในโครงการท่ีมีลักษณะใกล้เคียงหรือคล้ายคลึงกันต่อไป 

 ความสัมพันธ์ของการติดตามและการะประเมินผล 
 ความเหมือน – กระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ความแตกต่าง – การติดตามเน้นความก้าวหน้าของโครงการ 
   การประเมินผลเน้นการตัดสินคุณค่าของโครงการ 
   การติดตามจะท าเฉพาะในระหว่างการด าเนินงานโครงการ 
   การประเมินผลจะท าต้ังแต่ก่อนเริ่มโครงการจนถึงหลังโครงการส้ินสุด 
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 ประเภทของการประเมินผล 
  1.การประเมินผลก่อนการด าเนินงาน (Ex-ante’ Evaluation หรือ Pre Evaluation) 
เป็นการประเมินความจ้องการหรือความจ าเป็นในเบื้องต้น (Need Assessment)  เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า 
การประเมินความเป็นไปได้ (Feasibility Study) 
 จุดหมายของการประเมิน 
 - ศึกษาความเหมาะสมของโครงการ (เศรษฐกิจ สังคม สภาพแวดล้อม เทคนิค) 
 - ศึกษาความพร้อมของปัจจัย / ทรัพยากรน าเข้า 
 - ศึกษาการตอบสนองนโยบาย / ความต้องการ 
  2.การประเมินผลระหว่างด าเนินงาน (Ongoing Evaluation หรือ Mid-term 
Evaluation) เป็นการประเมินผลโครงการในขณะท่ีมีการด าเนินโครงการ หลังจากท่ีมีการด าเนินการไป
ระยะหนึ่ง การประเมินผลแบบนี้ เรียกอีกอย่างหนึ่ งว่า การประเมินความก้าวหน้า (Formative 
Evaluation) 
 จุดหมายของการประเมิน 
  - ตรวจสอบความก้าวหน้า 
  - วิเคราะห์ความน่าจะเป็นท่ีท าให้โครงการประสบผลส าเร็จ 
  - วิเคราะห์หาปัจจัยท้ังด้านบวกและลบท่ีมีต่อผลส าเร็จของโครงการ 
  - แก้ไข ปรับปรุงโครงการ 
  3. การประเมินผลเมื่อเสร็จส้ินโครงการ (Post Evaluation) หรือ เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า
การประเมินผล  

การออกแบบติดตามงานและการประเมินผล  
การประเมินผลมุ่งให้ได้สารสนเทศ เพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจของผู้บริหารและให้ได้ข้อมูลความรู้ท่ีเป็น
ความรู้ใหม่ดังนั้นผลการประเมินผลจะเป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวได้จ าเป็นต้องมีการคัดเลือกและ 
ออกแบบประเมินผลท่ีเหมาะสม เพื่อตอบวัตถุประสงค์ของการประเมินโครงการและเพื่อให้ได้ผลการ
ประเมินผล ท่ีมีท้ังความตรงภายในและความตรงภายนอก โดยเฉพาะมีความสอดคล้องกับสภาพความเป็น
จริง (Isomorphism) และเป็นท่ียอมรับเช่ือถือได้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผลและผู้ใช้ผลประเมิน 
ความหมายของการก ากับงาน คือ การเก็บรวบรวมข้อมูลการปฏิบัติงานในโครงการที่ก าหนดไว้แล้วใช้ 
ข้อมูลเหล่านั้น เพื่อการแก้ไขปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงาน เพื่อให้ผลงานเป็นไปตามแผนอย่างมีประสิทธิภาพ
มากท่ีสุด การก ากับงานเป็นกิจกรรมท่ีด าเนินการโดยผู้บริหารโครงการ โดยมุ่งตอบค าถามหลักว่าในการ
ด าเนินโครงการนั้น ได้รับทรัพยากรครบถ้วนหรือไม่ ได้รับตามก าหนดหรือไม่  ได้ปฏิบัติตามแผนท่ีก าหนด
หรือไม่  ได้ผลท่ีก าหนดหรือไม่ ข้อมูลจากการก ากับงานจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการเร่งรัดให้โครงการ
ด าเนินไปตามเป้าหมายและแล้วเสร็จภายในเวลาท่ีก าหนด ในโครงการขนาดใหญ่ผู้บริหารโครงการนิยม
วางระบบก ากับงาน ควบคู่กับ การประเมินตนเอง (self – audit or self assessment) เพื่อน าสารสนเทศ
ท่ีได้จากการก ากับงานมาใช้ในการ บริหารงาน เร่งรัดงานให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ และน า
สารสนเทศจากการประเมินตนเองมาใช้ ในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ตลอดจนเพื่อให้แน่ใจถึง
ผลลัพธ์ของโครงการทั้งด้านปริมาณและ คุณภาพ การออกแบบก ากับงาน ประกอบด้วยระบบย่อย 2 
ระบบ คือ  
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1) ระบบการเก็บข้อมูล ส าหรับก ากับงานสามารถท าได้หลายวิธีเช่น การประชุม การนิเทศตรวจ 
เยี่ยมการตรวจสอบการบริหารภายใน การควบคุม เป็นต้น  

2) ระบบการรายงาน โดยท่ัวไปมีการรายงานผลการปฏิบัติงาน รายงานการเงินงบประมาณ 
รายงานการตรวจสอบการบริหารภายใน เป็นต้น ส าหรับความถี่ห่างของการรายงานมักขึ้นอยู่กับลักษณะ
ของ โครงการ มีการรายงานเป็นรายสัปดาห์รายเดือน รายสองเดือน รายสามเดือน รายหกเดือน และรายปี
เป็นต้น 

ระบบการเก็บข้อมูลและระบบรายงาน เพื่อให้ได้สารสนเทศท่ีเป็นประโยชน์ต่อการก ากับงาน ใน
ด้าน ปัจจัย ด้านกิจกรรม และด้านผลลัพธ์กล่าวคือ ในด้านปัจจัยนั้นเป็นการมุ่งตรวจสอบว่าโครงการ
ได้รับ ทรัพยากรท้ังในด้านปริมาณและคุณภาพตามเวลาท่ีก าหนดหรือไม่การก ากับกิจกรรมมุ่งตรวจสอบ
ว่า ในการ ด าเนินงานได้ปฏิบัติตามแผนท่ีก าหนดไว้หรือไม่เพียงใด และการก ากับงานด้านผลลัพธ์หรือผล
การด าเนินงาน คือ การตรวจสอบว่าได้ผลลัพธ์ตรงตามแผนท่ีก าหนดไว้หรือไม่เพียงใด 

ขั้นตอนของการจัดระบบการติดตามงาน มีดังนี้  
1) ก าหนดข้อมูลท่ีต้องการจัดเก็บท้ังข้อมูลด้านทรัพยากร ด้านกิจกรรม และด้านการด าเนินงาน  
2) ด าเนินการจัดกระท าข้อมูลให้อยู่ในรูปสารสนเทศพร้อมท่ีจะใช้ในการก ากับงานด้านต่าง ๆ  

ได้เช่น การบันทึก การท าเป็นดัชนีการจัดประเภท การย่อสรุป การเก็บรักษาข้อมูล เป็นต้น  
3) จัดระบบรายงานท่ีเหมาะสม รายงานท่ีดีต้องส้ันกะทัดรัด ตรงประเด็น ตลอดจน 

การเสนอแนะ แนวทางเร่งรัดการท างานตามแผนท่ีก าหนดไว้  
4) น าเสนอผู้บริหารพิจารณากล่ันกรองตามความเหมาะสม โดยสรุป คุณภาพของการก ากับงาน

ขึ้นอยู่กับระบบก ากับติดตามงาน คือ ข้อมูลท่ีตรงประเด็น ครอบคลุม มีคุณภาพและความเหมาะสมของ
การรายงาน และผู้บริหารโครงการ ถ้าผู้บริหารเห็นและให้ ความส าคัญต่อการจัดระบบการก ากับงานท่ีมี
คุณภาพแล้ว ย่อมท าให้เกิดการเร่งรัดให้โครงการด าเนินงานอย่าง มีประสิทธิภาพได้ผลตรงเป้าหมายและ
แล้วเสร็จภายในเวลาท่ีก าหนด 
 เทคนิคที่ใช้ในการประเมินผล 

เทคนิควิธีการประเมินมีมากหลายวิธี ซึ่งผู้ประเมินสามารถเลือกใช้ได้ตามความเหมาะสมกับ 
ขนาดประเภท และความซับซ้อนของโครงการ หรือตามขนาดของทรัพยากรด้านคน งบประมาณ และเวลา
ท่ีมีแต่ในท่ีนี้ จะใช้เฉพาะเทคนิค Logical Framework รวมถึง Logic Model และ Result Chain Model 
ซึ่งเป็นเทคนิคท่ีสนับสนุนการประเมินผลแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ได้เป็นอย่างดี 
 Logical Framework เป็นเทคนิคหนึ่งใช้ในการจัดท าโครงการเป็นระบบ ใช้หลักตรรกะ เหตุ
และผล ในการอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบท่ีส าคัญของโครงการ 
 องค์ประกอบของ Logical Framework เป็นตารางความสัมพันธ์ขนาด 4x4 ช่องเมตริกโดยมี
องค์ประกอบท้ังแนวต้ังและแนวนอน 
 องค์ประกอบแนวต้ัง ประกอบด้วย 

1. จุดมุ่งหมายหรือเป้าประสงค์ของแผนงาน / โครงการ ( Goal ) 
2. วัตถุประสงค์ของโครงการ ( Objective ) 
3. ผลผลิต ( Output ) ระดับผลงานของโครงการ 
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4. ปัจจัยน าเข้า ( Input ) ทรัพยากรท่ีใช้ในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ของโครงการ
องค์ประกอบแนวนอน ประกอบด้วย 
1. ค าสรุป ( summary ) เป็นค าอธิบายส้ันๆ ขององค์ประกอบแนวต้ังในระดับต่างๆ 
2. ตัวช้ีวัด ( Indicator ) ตัวบ่งบอกถึงความส าเร็จในการด าเนินกิจกรรม / โครงการ 
3. แหล่งข้อมูล ( Source ) บอกแหล่งข้อมูลและวิธีการวัด 
4. เงื่อนไขความส าเร็จ ( Mean of Verification ) Logic Model 

 Logic Model เป็นเครื่องมือท่ีสร้างขึ้นส าหรับใช้น าทางเพื่อช้ีให้เห็นถึงความเช่ือมโยง
ความสัมพันธ์ของเหตุและแลท่ีเกิดขึ้นจากการด าเนินโครงการ อาจใช้แผนภาพหรือการอธิบาย หรือแผนท่ี
น าทาง ( Road map ) ในการแสดงความเช่ือมโยงก็ได้ 
 ประโยชน์ของ Logic Model จะใช้ส าหรับการวางแผนโครงการ การบริหารจัดการโครงการ การ
ประเมินผลโครงการ และการส่ือสารโครงการ การเช่ือมโยงของตรรกะของเหตุและผลของความสัมพันธ์ใน
แต่ละกล่องด้วยค าถาม ถ้า...จะเกิด...( If…, then ) ตัวอย่างเช่น ถ้าด าเนินกิจกรรม ก จะท าให้เกิดผลผลิต 
ข ถ้าผลผลิตนี้ได้ถูกน าไปใช้ประโยชน์ ก็จะท าให้เกิด ผลลัพธ์ระยะต้นได้ 

Result Chain 
 เป็นเครื่องมือท่ีมีส่วนคล้ายกับ Logic Model แต่ท่ีแตกต่างคือจะมุ่งเน้นความสัมพันธ์ของเหตุ
ปัจจัยท่ีจะท าให้เกิดผลตามมาในแต่ละห่วงโซ่ โดยเริ่มจากการด าเนินกิจกรรมท่ีท าให้เกิดผลผลิต และเมื่อ
มีการน าผลผลิตไปใช้ประโยชน์ต่อไป จะส่งผลให้เกิดผลลัพธ์ท้ังในระยะส้ัน ระยะกลาง และผลกระทบใน
ระยะยาว โดยมีตัวช้ีวัดเป็นตัวบ่งบอกถึงผลท่ีเกิดขึ้นในแต่ละช่วง 
 ตัวชี้วัด ( Indicator )  และเกณฑ์การประเมินผล 
 ตัวช้ีวัด หมายถึง ส่ิงท่ีบ่งบอกคุณลักษณะของส่ิงท่ีท าการวัดว่ามีปริมาณหรือคุณลักษณะเช่นไร 
สามารถน ามาใช้วัดความส าเร็จ หรือผลการด าเนินงานท่ีเกิดขึ้น และจะต้องน าไปตีค่าหรือเปรียบเทียบกับ
เกณฑ์มาตรฐาน จึงจะทราบว่าได้ส่ิงนั้นมีค่าสูงหรือต่ า ได้มาตรฐานหรือไม่ เพียงใด ค่าคุณลักษณะท่ีได้
จากตัวช้ีวัดมีความหมายภายใต้เงื่อนไข 2 ประการ คือ 
 1. เงื่อนไขของเวลา กล่าวคือ ตัวชี้วัดจะบ่งบอกสถานภาพของส่ิงท่ีมุ่งวัดเฉพาะช่วงเวลา เวลา
หนึ่ง เช่น ระยะเวลา 1 สัปดาห์ 3 เดือน หรือ 1 ปี 
 2. เงื่อนไขของสถานท่ี กล่าวคือ ตัวชี้วัดจะบ่งบอกสถานภาพของส่ิงท่ีมุ่งวัดเฉพาะในเขตพื้นท่ี 
หรือ บริเวณ หรือ ส่วนใดส่วนหนึ่งของระบบท่ีท าการตรวจสอบ เช่น สังคม ปัจจัย กระบวนการ หรือ 
ผลลัพธ์ เป็นต้น 
 ประเภทของตัวชี้วัด จ าแนกได้หลายวิธี ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์และเรื่องท่ีจะใช้ตัวชี้วัดนั้นไป
ด าเนินการ อย่างไรก็ตาม หน่วยงานราชการต้องท างานเชิงระบบเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ จึงมีความจ าเป็นอย่าง
ยิ่งท่ีหน่วยราชการต้องจัดท าตัวช้ีวัดตามระบบเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ของการท างาน จึงขอจ าแนกตัวช้ีวัดตาม
ระบบดังนี้ 

1.ตัวช้ีวัดปัจจัยน าเข้า ( Input indicators ) คือตัวช้ีวัดท่ีช้ีให้เห็นว่า ปัจจัยต่างๆ ท่ีน าเข้าสู่การ
ด าเนินงานมีความเหมาะสมเพียงใด เช่น จ านวนคน จ านวนวัตถุดิบต่างๆจ านวนเงินลงทุน 

2.ตัวช้ีวัดกระบานการ ( Process indicators ) คือตัวช้ีวัดการด าเนินงานในช่วงต่างๆ ว่าควรต้อง
ปรับปรุงแก้ไขในส่วนใดบ้างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพหรือท าให้การด าเนินงานนั้นบรรลุเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ 
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3.ตัวช้ีวัดผลผลิต หรือ ผลการด าเนินงาน ( Output indicators ) คือตัวช้ีวัดท่ีสามารถบอกได้ว่า
ผลผลิตท่ีได้ตรงตามเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์หรือไม่ 

4.ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ ( Outcome indicators ) คือตัวช้ีวัดผลอันเนื่องมาจากผลผลิตหรือผลิตผลจาก
การด าเนินงานท้ังท่ีคาดหวังว่าจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นก็ตาม 

5.ตัวช้ีวัดผลกระทบ ( Impact indicators ) คือตัวช้ีวัดผลท่ีเกิดขึ้นท้ังในทางบวกและทางลบของ
ด าเนินงาน ซึ่งอาจจะต้องใช้ระยะเวลาระยะหนึ่งเพื่อให้เห็นผลนั้นๆ 
ค่าของตัวช้ีวัด 
 ค่าของตัวชี้วัดแสดงเป็นตัวเลขในลักษณะของร้อยละ อัตราส่วน สัดส่วน อัตรา จ านวนและ
ค่าเฉล่ีย ดังนี้ 

1. จ านวน ( Number )  คือ ตัวเลขท่ีแสดงถึงจ านวนส่ิงของหนึ่งๆ เช่น จ านวนของสถาน
ฝึกอบรม จ านวนโครงการ จ านวนงบประมาณ ฯลฯ 

2. ร้อยละ ( Percentage ) คือ จ านวนของเลขกลุ่มหนึ่งซึ่งน ามาเปรียบเทียบกับเลขอีกกลุ่มหนึ่ง
โดยปรับให้เลขกลุ่มหลังมีค่าเท่ากับ 100 

3. อัตราส่วน ( Ratio )  คือ ข้อมูลท่ีแสดงความสัมพันธ์เปรียบเทียบระหว่างจ านวนของเลขกลุ่ม
หนึ่งกับจ านวนของเลขอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งอยู่ในเหตุการณ์เดียวกันหรือเกี่ยวข้องกัน เช่น พื้นท่ีนี้มีผู้หญิง 1500 
คน ผู้ชาย 1000 คน ด้ังนั้น อัตราส่วนของผู้หญิง : ผู้ชาย เท่ากับ 1500:100 หรือเท่ากับ 1.5:1 

4. สัดส่วน ( Proportion ) คือ ข้อมูลท่ีแสดงความสัมพันธ์ระหว่างจ านวนของเลขากลุ่มหนึ่งกับ
จ านวนของเลขอีกกลุ่มหนึ่ง โดยท่ีจ านวนของเลขากลุ่มแรกนั้นเป็นส่วนหนึ่งหรือรวมอยู่ในจ านวนของเลข
กลุ่มหลังไว้ด้วย เช่น เกษตรกรท่ีอาศัยอยู่ในเขตเมืองมี 100000 คน และเกษตรกรท่ัวประเทศมีจ านวน 
400000 คนดังนั้น เกษตรกรท่ีอาศัยอยู่ในเขตเมืองมีสัดส่วนเท่ากับ 100000 หารด้วย 400000 หรือ 0.25 
หรือ 1 ใน 4 ของเกษตรกรท้ังประเทศเป็นต้น 

5. อัตรา ( Rate )  คือ อัตราส่วนระหว่างเลขจ านวนหนึ่งกับเลขอีกจ านวนหนึ่งภายในระยะเวลา
หนึ่งหรือกล่าวอีกอย่างหนึ่งก็คือ การน าจ านวนของเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นในระยะเวลาหนึ่งเป็นตัวต้ังหารด้วย
จ านวนท้ังหมดท่ีเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นั้น แล้วปรับฐานให้เท่ากับ 100/1000/100000 เช่น อัตรา การ
ตายของไก่เท่ากับ 45 ต่อการเกิดแล้วมีชีวิต 1000 ตัว 

6. ค่าเฉล่ีย ( Average หรือ Mean ) คือตัวเลขซึ่งเฉล่ียจากกลุ่มตัวเลขจ านวนหนึ่งท่ีเป็นประเภท
เดียวกัน กล่าวคือ เป็นค่าตัวเลขท่ีได้มาจากการรวมค่าของจ านวนตัวเลขท้ังหมดของกลุ่มตัวอย่างหนึ่ง 
แล้วหารด้วยจ านวนตัวอย่างนั้นท้ังหมดรวมกัน 
 หลังจากท่ีมีการก าหนดตัวช้ีวัดและค่าของตัวช้ีวัดในการประเมินผลแล้ว ผู้ประเมินจะต้อง
วิเคราะห์หรือตีความหมายค่าของตัวช้ีวัดตามหลักเกณฑ์ท้ังห้า (Five Evaluation Criteria) ความ
สอดคล้อง (Relevance)  ประสิทธิภาพ (Efficiency) ประสิทธิผล (Effectiveness) ผลกระทบ (Impact) 
และความยั่งยืน (Sustainable) 
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 การก าหนดรายงการส ารวจส าหรับผลกระทบควรค านึงถึง cross cutting issue  และแนวคิด
เรื่องท่ีคาดหมาย และมิได้คาดหมาย ทางบวก และลบ ปัจจัยภายนอกท่ีอาจได้รับผลกระทบจากการ
ด าเนินโครงการ 
ความหมายของเกณฑ์การประเมินผล (Criteria) 
 คือ ระดับท่ีก าหนดไว้หรือมาตรฐานท่ีควรจะเป็นเพื่อใช้ในการตัดสินโครงการ หรือ แผนการโดย
จะตัดสินต้ังแต่ส่ิงท่ีเล็กท่ีสุดคือ ตัวช้ีวัดหรือตัวชี้วัดย่อยแต่ละตัวประเด็นจนถึงการประเมินผลส าเร็จ
โครงการในภาพรวม 
 ระดับของเกณฑ์การประเมินผล แบ่งออกเป็น 2 ระดับ ดังนี้ 
 1. เกณฑ์การประเมินผล 2 ระดับ คือการก าหนดค่าให้มากกว่าหรือน้อยกว่าเกณฑ์ท่ีต้ังไว้ เช่น 
ผ่านหรือไม่ผ่าน ได้หรือตก ข้อเสียคือ จะทรายผลการประเมินเพียงแค่ผ่านหรือไม่ผ่านเท่านั้นการประเมิน
บางอย่างต้องการรายละเอียดผลการประเมินมากกว่านี้ 
 2. เกณฑ์การประเมินผลมากกว่า 2 ระดับ คือ การก าหนดค่าเป็นตัวเลขตามล าดับ ซึ่งมากกว่า 2 
ระดับ ขึ้นไป เช่น 3 ระดับ หรือ 5 ระดับ เช่น 
   พึงพอใจน้อยมาก   เท่ากับ   ระดับ 1 
   พึงพอใจปานกลาง  เท่ากับ   ระดับ 2 
   พึงพอใจมาก  เท่ากับ  ระดับ 3 
ซึ่งการก าหนดเกณฑ์ประเมินจะมีความยุ่งยากกว่า 2 ระดับท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพ ( เชิงปริมาณต้อง
ก าหนดจุดผ่านหรือจุดกึ่งกลางท่ีเป็นตัวเลขให้ได้ก่อน ส่วนเชิงคุณภาพต้องก าหนดลักษณะเกณฑ์เป็นเชิง
บันไดค่อยๆ เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ) 
ประเภทของเกณฑ์การประเมินผล 
 1. เกณฑ์สัมบูรณ์ ( Absolute Criteria ) ใช้ในกรณีท่ีโครงการต้องด าเนินงานให้ได้ผลิตผล          
( Output ) ครบถ้วน ซึ่งหมายถึงร้อยละ 100 การรายงานผลต้องเขียนว่า สามารถท าได้สมบูรณ์ครบถ้วน 
ตามท่ีก าหนดไว้หรือไม่ 
 2. เกณฑ์มาตรฐาน / เกณฑ์เชิงวิทยาศาสตร์ ( Standard Criteria or Scientific Criteria ) ใช้ใน
กรณีท่ีมีมาตรฐานก าหนดไว้ การรายงานผลต้องเขียนว่า “ สามารถท าได้ใกล้เคียงค่ามาตรฐาน “ ตามท่ี
ก าหนดหรือไม่ ( สูงกว่า เท่ากับ หรือ ต่ ากว่า มาตรฐาน ) 
 3. เกณฑ์มาตรฐานเชิงนิโยบาย / เกณฑ์สัมพัทธ์ ( Policy Criteria or Relative Criteria ) ใช้
กรณีท่ีมีข้อก าหนดโดยนโยบายของรัฐบาลหรือแผนงานของกระทรวงว่าต้องการผลิตผล ( Output ) และ
ผลลัพธ์ ( Outcome ) เท่าใด การรายงานผลต้องเขียนว่า “ สามารถท าได้ใกล้เคียงปริมาณความต้องการ
ท่ีก าหนดโดยนโยบายของรัฐบาลหรือแผนงานของกระทรวง “ หรือไม่ สูงกว่า เท่ากับ หรือ ต่ ากว่านโยบาย
หรือแผนงาน 
 4. เกณฑ์ความเคล่ือนไหวเชิงพัฒนา ( Growth Criteria ) ใช้วิธีก าหนดว่าผลิตผล ( Output ) 
และผลลัพธ์ ( Outcomes )  ในปีนี้ต้องดีกว่าปีท่ีแล้วร้อยละเท่าไหร่ การรายงานผลต้องเขียนว่า “ 



29 

สามารถท าได้ดีกว่าเดิมจากจ านวน......ในปีงบประมาณ.....เป็นจ านวน.....ในปีงบประมาณ.....หรือเพิ่มขึ้น
เป็นร้อยละ......” 
  
1.3 หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) 

 ความหมายของหลักธรรมาภิบาล 
ธรรมาภิบาล  เป็นค าท่ีมาจากภาษาสันสกฤต  คือ  ธรรม กับ อภิบาล  (พิศมัย  หมกทอง, 2554)  

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน  พ.ศ.  2554  (ราชบัณฑิตยสถาน,  2556  :  597)  ธรรมหมายถึง 
คุณความดี  ค าส่ังสอนในศาสนา  หลักปฏิบัติในศาสนา  ความจริง  ความยุติธรรม  ความถูกต้อง  
กฎเกณฑ์ กฎหมาย  และส่ิงของ  ส่วนค าว่า  อภิบาล  (ราชบัณฑิตยสถาน,  2556  :  1374)  หมายถึง  
บ ารุงรักษาและปกครอง  
  สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย  (2557)  ได้ให้ความหมายค าว่า  ธรรมาภิบาล Good 
Governance  คือ  การปกครอง  การบริหาร  การจัดการ  การควบคุมดูแลกิจการต่าง ๆ  ให้เป็นไปใน 
ครรลองธรรม  นอกจากนี้ยังหมายถึงการบริหารจัดการท่ีดีซึ่งสามารถน าไปใช้ได้ท้ังภาครัฐและเอกชน  
ธรรมท่ีใช้ในการบริหารงานนี้มีความหมายอย่างกว้าง  ซึ่งรวมถึงศีลธรรม  คุณธรรม  จริยธรรม  และความ 
ถูกต้องชอบธรรมท้ังปวง  ซึ่งวิญญูชนพึงมีประพฤติปฏิบัติ  เช่น  ความโปร่งใสตรวจสอบได้  การปราศจาก 
การแทรกแซงจากองค์กรภายนอก  เป็นต้น  ธรรมาภิบาลเป็นหลักการที่น ามาใช้บริหารงานในปัจจุบัน  
อย่างแพร่หลาย  เนื่องจากช่วยสร้างสรรค์และส่งเสริมองค์กรให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพ  อาทิ  
พนักงานต่างท างานอย่างซื่อสัตย์สุจริตและขยันหมั่นเพียร  ท าให้ผลประกอบการขององค์กรธุรกิจนั้น
ขยายตัว  นอกจากนี้แล้วยังท าให้บุคคลภายนอกท่ีเกี่ยวข้องศรัทธาและเช่ือมั่นในองค์กรนั้น ๆ  อันท าให้
เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  เช่น  องค์กรท่ีโปร่งใสย่อมได้รับความไว้วางใจในการร่วมท าธุรกิจ  รัฐบาลท่ี
โปร่งใสตรวจสอบได้ย่อมสร้างความเช่ือมั่นให้แก่นักลงทุนและประชาชน  ตลอดจนส่งผลดีต่อเสถียรภาพ
ของรัฐบาลและความเจริญก้าวหน้าของประเทศ  เป็นต้น 

 สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย  (จาก http:// www.tdri.or.th,  สืบค้นวันท่ี 11 
ธันวาคม 2557.)  ได้ให้ค าจ ากัดความว่า  หมายถึงการปกครอง การบริหาร การจัดการ การควบคุมดูแล
กิจการต่าง ๆ  ให้เป็นไปในครรลองธรรม  นอกจากนี้ยังหมายถึงการบริหารจัดการท่ีดี  ซึ่งสามารถน าไปใช้
ได้ท้ังภาครัฐและภาคเอกชน  ธรรมท่ีใช้ในการบริหารงานนี้มีความหมายอย่างกว้าง  กล่าวคือหาได้มี
ความหมายเพียงหลักธรรมทางศาสนาเท่านั้น  แต่รวมถึงศีลธรรม  คุณธรรม  จริยธรรมและความถูกต้อง
ชอบธรรมท้ังปวง ซึ่งวิญญูชนพึงมีและพึงประพฤติปฏิบัติ  อาทิ  ความโปร่งใส  ตรวจสอบได้  การ
ปราศจากการแทรกแซงจากองค์กรภายนอก  เป็นต้น 

ธรรมาภิบาล (Good governance, 2558)  คือ  การปกครอง  การบริหาร การจัดการการ
ควบคุมดูแลกิจการต่าง ๆ  ให้เป็นไปในครรลองธรรม  นอกจากนี้ยังหมายถึงการบริหารจัดการที่ดี  ซึ่ง
สามารถ น าไปใช้ได้ท้ังภาครัฐและเอกชน  ธรรมท่ีใช้ในการบริหารงานนี้มีความหมายอย่างกว้าง กล่าวคือ
หาได้มีความหมายเพียงหลักธรรมทางศาสนาเท่านั้น  แต่รวมถึงศีลธรรม  คุณธรรม  จริยธรรมและความ
ถูกต้องชอบธรรมท้ังปวง  ซึ่งวิญญูชนพึงมีและพึงประพฤติปฏิบัติ  อาทิ  ความโปร่งใสตรวจสอบได้  การ
ปราศจากการแทรกแซงจากองค์กรภายนอก  เป็นต้น 
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สรุปได้ว่าหลักธรรมาภิบาลหมายถึง  การบริหารงานหรือการปกครองภายใต้กฎหมายระเบียบ 
ข้อบังคับให้บังเกิดผลส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและมีความชอบธรรม  ส่งผลประโยชน์ต่อภาครัฐ  สังคม 
ประเทศชาติ  และโดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อประชาชนและผู้ใช้บริการจากองค์กรในหลายด้าน  

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ  (2555)  อธิบายว่า  ธรรมาภิบาลเป็นหลักการที่
ส าคัญของทุกองค์กร  ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ  ภาคเอกชน  หรือภาคประชาชน  เนื่องจากธรรมาภิบาลเป็น
เรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติต่อกัน  และเป็นแนวทางในการจัดระเบียบเพื่อให้ทุกภาคส่วนสามารถอยู่
ร่วมกันได้อย่างสงบสุข  ต้ังอยู่ในความถูกต้องเป็นธรรม  ดังนั้น  การน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการ
บริหารจัดการจึงมีประโยชน์ดังต่อไปนี้  

1) ประโยชน์ต่อองค์กร  
(1)  ท าให้การบริหารจัดการขององค์การมีกลไกและกฎเกณฑ์ในการบริหารจัดการท่ีดีมี

ระบบมีความโปร่งใส  มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานอันน ามาซึ่งความน่าเช่ือถือและศรัทธาต่อองค์กรนั้น  
(2)  ท าให้องค์กรมีการบริหารจัดการท่ีมีความคล่องตัวทันต่อสถานการณ์  สอดรับกับ

การเปล่ียนแปลงด้านเศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง  ท้ังภายในและภายนอก  
(3)  ท าให้การด าเนินงานในภาพรวมขององค์กรมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  และเกิด

ความคุ้มค่าสูงสุดตามภารกิจขององค์กร  
(4)  ท าให้เพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน  เพิ่มโอกาสในการระดมทุนและการเข้าสู่ตลาดทุน

ในระดับสากล  เพิ่มโอกาสในการแสวงหาพันธมิตรทางธุรกิจ  เพิ่มคุณค่าให้แก่องค์กรในระยะยาว  
2)  ประโยชน์ต่อประชาชน/ผู้รับบริการ  

(1)  ท าให้ระบบการตัดสินใจและการบริหารจัดการโดยรวมของหน่วยงานภาครัฐมีความ
โปร่งใสตรวจสอบได้  เสมอภาค  และมีความยุติธรรมอย่างแท้จริงอันน ามาซึ่งความเช่ือมั่นและศรัทธาแก่
ประชาชนและผู้รับบริการ  

(2)  ท าให้ประชาชน/ผู้รับบริการได้รับการอ านวยความสะดวก  รวดเร็ว  ทันสมัย  มี
ประสิทธิภาพ  ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานท่ีเกินความจ าเป็นสามารถตอบสนองความต้องการและความ
คาดหวังของประชาชน/ผู้รับบริการได้มากขึ้น  

(3)  ท าให้การบริหารงานของภาครัฐเป็นไปอย่างถูกต้อง  เหมาะสม  มีคุณภาพ  
สามารถรองรับกับสภาพแวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลงไป  อันส่งผลท าให้ประชาชน/ผู้รับบริการมีความสุข  และมี
คุณภาพชีวิตท่ีดี 

3) ประโยชน์ต่อสังคม/ประเทศชาติ  
(1)  ท าให้ระบบบริหารของภาครัฐมีความโปร่งใส ยุติธรรมก่อให้เกิดความเป็นธรรมใน

สังคม  
(2)  ท าให้สังคมมีความเข้มแข็งเกิดเป็นสังคมท่ีมีเสถียรภาพ  ช่วยลดบรรเทาหรือ

แก้ปัญหาความรุนแรงในสังคม  
(3)  ท าให้สามารถลดปัญหาการทุจริตคอรัปช่ัน  ส่งผลท าให้ช่วยลดงบประมาณ

ค่าใช้จ่ายในการปอ้งกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปช่ันของประเทศ  



31 

4)  ท าให้ทุกภาคส่วนท้ังภาครัฐ  ภาคธุรกิจเอกชนและภาคประชาชนสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่าง
สงบสุขภายใต้ความร่วมมือกัน  อันก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนและเป็นส่วนเสริมความเข้มแข็งหรือ
สร้างภูมิคุ้มกันแก่ประเทศ  

5)  ท าให้ภาพลักษณ์ของหน่วยงานของประเทศเป็นท่ีศรัทธา  เช่ือมั่น  และได้รับความไว้วางใจ
จากประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  รวมท้ังเป็นท่ียอมรับในระดับสากล  อันส่งผลท าให้การพัฒนาของ
ประเทศเป็นไปอย่างยั่งยืนเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันท าให้ประเทศชาติเจริญก้าวหน้า 

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ  (2555)  กล่าวว่า “Good Governance”  ใน 
ประเทศไทยมีการใช้ค าศัพท์เรียกหลายค าด้วยกัน  เช่น  ธรรมาภิบาล  การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี  
(และ สังคม)  ท่ีดี  ธรรมรัฐ  สุประศาสนการ  ธรรมราษฎร์  การปกครองท่ีดี  การบริหารจัดการท่ีดี  ซึ่ง
บวรศักด์ิ อุวรรณโณ  กล่าวว่า  ธรรมาภิบาล  มาจากค าว่า  “ธรรม”+“อภิบาล”  (การรักษายิ่งธรรม)  มา
จาก ภาษาอังกฤษว่า  Good Governance  โดยค าว่า  Governance  (การอภิบาล)  คือ วิธีการใช้อ านาจ
เพื่อ บริหารทรัพยากรขอองค์การ  Good Governance  (ธรรม+อภิบาล = ธรรมาภิบาล)  เป็นวิธีการท่ีดี
ในการใช้อ านาจเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กร  โดยท่ีสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศอธิบาย
ว่าธรรมาภิบาล หมายถึง  การปกครอง  การบริหาร  การจัดการ  การควบคุม  ดูแล  กิจการต่าง ๆ  ให้
เป็นไปในครรลองธรรม  นอกจากนี้  ยังหมายถึงการบริหารจัดการท่ีดีซึ่งสามารถน าไปใช้ได้ท้ังภาครัฐและ
เอกชน  ธรรมท่ีใช้ในการบริหารงานนี้มีความหมายอย่างกว้างกล่าวคือ  หาได้มีความเพียงเพี่อหลักธรรม
ทางศาสนาเท่านั้น แต่รวมถึงศีลธรรม  คุณธรรม  จริยธรรม  และความถูกต้องชอบธรรมท้ังปวงซึ่งวิญญู
ชนพึงมีและพึงประพฤติปฏิบัติ  อาทิ  ความโปร่งใส  ตรวจสอบได้  การปราศจากการแทรกแซงจาก
องค์กรภายนอก  เป็นต้น ในขณะท่ี  ทศพร  ศิริสัมพันธ์  กล่าวว่า  ธรรมาภิบาลเป็นเรื่องของการวางระบบ
และกลไกเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  ในขณะท่ีอีกด้านหนึ่งของเหรียญ  คือ  เรื่องตัว  บุคคล  
เป็นเรื่องของการสร้างจิตส านึกในเรื่องคุณธรรมและจริยธรรม  ธรรมาภิบาลเน้นการวางระบบ  เพื่อ
ควบคุมให้คนไม่ประพฤติปฏิบัติในส่ิงท่ีไม่ดีและให้ท าตามมาตรฐานท่ีดี  แต่จริยธรรมจะลึกกว่านั้น  เน้น
การปลูกฝังจิตส านึก  ต้องไม่ประพฤติมิชอบและต้องประพฤติชอบท้ังสองเรื่องหรือสองด้านของเหรียญ
จะต้องไปด้วยกันจึงจะยั่งยืน  ส่วน UNESCAP  อธิบายว่า  การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี  เป็นเรื่องท่ีมี
ความเกี่ยวข้องกับการจัดการโครงสร้างและความสัมพันธ์ของสถาบันทางการเมืองซึ่งครอบคลุมท้ังในส่วน
ของสถาบันทางการเมืองท่ีมีลักษณะอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ  การตัดสินใจจัดสรรทรัพยากร
เพื่อบริหารกิจการของบ้านเมืองและแก้ไขปัญหาของสังคม  ตลอดจนกระบวนการเข้ามามีส่วนร่วมของ
ภาคส่วนหรือฝ่ายต่าง ๆ  ในการก าหนดนโยบายสาธารณะและการน านโยบายสาธารณะ  ไปสู่การปฏิบัติ
ภายใต้กรอบและกระบวนการทางกฎหมายอันชอบธรรม  โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อท าให้มั่นใจว่าข้อเรียกร้อง
ของความต้องการของทุกฝ่ายในสังคมจะได้รับการรับฟังและน าเข้ามาพิจารณาไตร่ตรองในการตัดสินใจ  
และก าหนดนโยบายสาธารณะสามารถตอบสนองความต้องการของสังคมท้ังในปัจจุบันและอนาคต  
รวมท้ังท าให้ปัญหาทุจริตหรือประพฤติมิชอบลดลงในท้ายท่ีสุด 

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ  (2555)  รายงานว่า  UNESCAP  ได้ก าหนด 
องค์ประกอบของหลักธรรมาภิบาลหรือการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีไว้  8  ประการ  คือ  การมีส่วนร่วม 
(Participation) นิติธรรม (Rule of Law) ความโปร่งใส (Transparency) การตอบสนอง 
(Responsiveness)  การมุ่งเน้นฉันทามติ  (Consensus Oriented)  ความเสมอภาค/ความเท่ียงธรรม  
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และไม่ละเลยบุคคล  กลุ่มหนึ่งกลุ่มใดออกไปจากสังคม  (Equity and Inclusiveness)  ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล  (Effectiveness and Efficiency) และภาระรับผิดชอบ  (Accountability)  ต่อมา UNDP  
ได้ทบทวนและให้นิยามใหม่ว่าเป็นเรื่องของการใช้อ านาจทางการเมืองเศรษฐกิจและการบริหารราชการ
แผ่นดินเพื่อจัดการกิจการของประเทศชาติบ้านเมือง  รวมท้ังยังได้ก าหนดคุณลักษณะของการบริหาร
กิจการบ้านเมืองท่ีดีหรือธรรมาภิบาล  โดยได้น าแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนามนุษย์เข้ามาไว้ด้วย  9  
ประการ  ได้แก่  1)  การมีส่วนร่วม  (Participation)  ชายและหญิงทุกคนควรมีสิทธิ์มีเสียงในการตัดสินใจ
ท้ังโดยทางตรงหรือผ่านทางสถาบันตัวแทนอันชอบธรรมของตน  ท้ังนี้การมีส่วนร่วมท่ีเปิดกว้างนั้นต้องอยู่
บนพื้นฐานของการมีเสรีภาพในการรวมกลุ่มและการแสดงความคิดเห็น  รวมถึงความสามารถเข้ามามีส่วน
ร่วมอย่างมีเหตุผลในเชิงสร้างสรรค์  2)  นิติธรรม  (Rule of Law)  กรอบตัวบทกฎหมายต้องมีความเป็น
ธรรมและไม่มีการเลือกปฏิบัติโดยเฉพาะในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับเรื่องของสิทธิมนุษยชน  3)  ความโปร่งใส  
(Transparency)  ต้องอยู่บนพื้นฐานของการไหลเวียนของข้อมูลข่าวสาร  โดยบุคคลท่ีมีความสนใจจะต้อง
สามารถเข้าถึงสถาบันกระบวนการและข้อมูลข่าวสารได้โดยตรง  ท้ังนี้  การได้รับข้อมูลข่าวสารดังกล่าว
ต้องมีความเพียงพอต่อการท าความเข้าใจและการติดตามประเมิน  สถานการณ์  4)  การตอบสนอง  
(Responsiveness)  สถาบันกระบวนการด าเนินงานต้องพยายามดูแลเอาใจใส่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย  
5)  การมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus-Oriented)  มีการประสานความแตกต่างในผลประโยชน์ของฝ่าย
ต่าง ๆ  เพื่อหาข้อยุติร่วมกันอันจะเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นนโยบายและกระบวนการขั้นตอน
ใด ๆ ให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได้  6)  ความเสมอภาค/ความเท่ียงธรรม  (Equity)  ชายและหญิงทุกคน
ต้องมีโอกาสในการปรับปรุงสถานะหรือรักษาระดับชีวิตความเป็นอยู่ของตน  7)  ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล  (Efficiency and Effectiveness)  สถาบันกระบวนการต้องสร้างผลสัมฤทธิ์ท่ีตรงต่อความ
ต้องการและขณะเดียวกันต้องใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด  8)  ภาระรับผิดชอบ  (Accountability)  
ผู้มีอ านาจตัดสินใจไม่ว่าจะอยู่ในภาครัฐ  ภาคเอกชนหรือองค์กรภาคประชาสังคม  ต้องมีภาระรับผิดชอบ
ต่อสาธารณะชนท่ัวไปและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในสถาบันของตน  9)  วิสัยทัศน์เชิงยุทธศาสตร์  (Strategic 
Vision)  ผู้น าและบรรดาสาธารณชนต้องมีมุมมอง ท่ีเปิดกว้างและเล็งการณ์ไกลเกี่ยวกับการบริหารกิจการ
บ้านเมืองและการพัฒนาดังกล่าว  ตลอดจนมีความเข้าใจในความสลับซับซ้อนของบริบททาง
ประวัติศาสตร์  วัฒนธรรม  และสังคม  หลักธรรมาภิบาลในวงการราชการครั้งแรกได้ถูกก าหนดไว้ใน
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมท่ีดี  พ.ศ.  2542  ได้
ก าหนดว่าธรรมาภิบาล  มีองค์ประกอบ  6  ด้าน  คือ หลักนิติธรรม  หลักความโปร่งใส  หลักการมีส่วน
ร่วม  หลักความรับผิดชอบตรวจสอบได้  หลักความคุ้มค่าและหลักคุณธรรม (ส านักนายกรัฐมนตรี  2542)  
ท้ังนี้  ในปี  พ.ศ.  2552  ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ได้น ามาประยุกต์ใช้โดยก าหนด
หลักธรรมาภิบาลบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมท่ีดี  ประกอบด้วย  10 หลัก คือ  หลักการตอบสนอง  
หลักประสิทธิผล  หลักประสิทธิภาพ/คุ้มค่า  หลักความเสมอภาค  หลักมุ่งเน้นฉันทามติ  หลักการ
ตรวจสอบได้/มีภาระรับผิดชอบ  หลักเปิดเผย/โปร่งใส  หลักการกระจายอ านาจ  หลักการมีส่วนร่วม  
และหลักนิติธรรม 

 เสน่ห์  จุ้ยโต  และกิตติพงษ์  เกียรติวัชรชัย  (2555)  อธิบายว่า  ธรรมาภิบาล  
ประกอบไปด้วยหลักการส าคัญหลายประการ  แล้วแต่วัตถุประสงค์ขององค์การท่ีน ามาใช้และให้
ความส าคัญกับเรื่องใดมากกว่ากัน  และในบริบทของประเทศ  บริบทของหน่วยงาน หลักการใดจึงจะ
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เหมาะสมท่ีสุด  ท้ังนี้ได้เสนอรายละเอียดของการพัฒนาดัชนีวัดธรรมาภิบาลบนพื้นฐานของหลักการที่
สถาบันพระปกเกล้าก าหนดไว้  ได้แก่  

  1)  หลักนิติธรรม  (Rule of Laws)  ประกอบด้วย  7  หลักการ  ดังนี้  (1)  หลักการ
แบ่งแยกอ านาจ เป็นพื้นฐานท่ีส าคัญของหลักนิติธรรม  เพราะหลักการแบ่งแยกอ านาจเป็นหลักท่ีแสดงให้
เห็นถึงการอยู่ร่วมกันของการแบ่งแยกอ านาจการตรวจสอบอ านาจ  และการถ่วงดุลอ านาจ  (2)  หลักการ
คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ หลักนิติธรรมมีความเกี่ยวพันกันกับสิทธิในเสรีภาพของบุคคล  และสิทธิใน
ความเสมอภาค  สิทธิทั้งสองประการดังกล่าวข้างต้นถือว่าเป็นพื้นฐานของ “ศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์” อัน
เป็นหลักการส าคัญตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ  (3)  หลักความชอบด้วยกฎมายของฝ่ายตุลาการและ
ฝ่ายปกครอง  การใช้กฎหมายของฝ่ายตุลาการ  หรือฝ่ายปกครองท่ีเป็นการจ ากัดสิทธิของประชาชนมีผล
มาจากกฎหมายท่ีได้รับ ความเห็นชอบจากตัวแทนของประชาชนโดยฝ่ายตุลาการจะต้องไม่พิจารณา
พิพากษาเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  ให้แตกต่างไปจากบทบัญญัติของกฎหมาย ฝ่ายตุลาการมีความผูกพันท่ีจะต้อง
ใช้กฎหมายอย่างเท่าเทียมกัน ฝ่ายตุลาการมีความผูกพันท่ีจะต้องใช้ดุลพินิจโดยปราศจากข้อบกพร่อง  (4)  
หลักความชอบด้วยกฎหมายในทางเนื้อหาเป็นหลักท่ีเรียกร้องให้ฝ่ายนิติบัญญัติ  หรือฝ่ายปกครองท่ีออก
กฎหมายล าดับรองก าหนดหลักเกณฑ์ในทางกฎหมายให้เป็นตามหลักความแน่นอนของกฎหมายหลัก  
ห้ามมิให้กฎหมายมีผลย้อนหลัง และหลักความพอสมควรแก่เหตุ  (5)  หลักการอิสระของผู้พิพากษา  ผู้
พิพากษาสามารถท าภาระหน้าท่ีในทางตุลาการได้โดยปราศจากการแทรกแซงใด ๆ โดยผู้พิพากษามีความ
ผูกพันเฉพาะต่อกฎหมายและท าการพิจารณา พิพากษาภายใต้มโนธรรมของตนเท่านั้น  โดยวางอยู่บน
พื้นฐานของความอิสระจาก  3  ประการ  กล่าวคือ ความอิสระจากคู่ความ  ความอิสระจากรัฐ  และความ
อิสระจากสังคม  (6)  หลัก “ไม่มีความผิดและไม่มีโทษโดยไม่มีกฎหมาย”  เมื่อไม่มีข้อบัญญัติทาง
กฎหมายให้เป็นความผิดแล้วจะเอาผิดกับบุคคลนั้น ๆ มิได้  (7) หลักความเป็นกฎหมายสูงสุดของ
รัฐธรรมนูญ  หมายความว่ารัฐธรรมนูญได้รับการยอมรับให้เป็นกฎหมายท่ีอยู่ในล าดับท่ีสูงสุดในระบบ
กฎหมายของรัฐนั้น  และหากกฎหมายท่ีอยู่ในล าดับท่ีต่ ากว่าขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญกฎหมายดังกล่าว
ย่อมไม่มีผลบังคับ   

 2)  หลักคุณธรรม  (Ethics)  ประกอบด้วยหลักการส าคัญ  3  หลักการ  คือ  หน่วยงาน
ปลอดการทุจริต  หน่วยงานปลอดจากการท าผิดวินัย  และหน่วยงานปลอดจากการท าผิดมาตรฐาน
วิชาชีพนิยมและจรรยาบรรณ  องค์ประกอบของคุณธรรมหรือพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ท่ีปลอดจาก      
คอร์รัปชันหรือมีคอร์รัปชันน้อยลง  คอร์รัปชันการฉ้อราษฎร์บังหลวงหรือ corruption  โดยรวมหมายถึง
การท าให้เสียหาย  การท าลาย หรือการละเมิดจริยธรรม  ธรรมปฏิบัติ  และกฎหมายส าหรับพิษภัยของ
คอร์รัปชันได้สร้างความเสียหายและความเดือดร้อน  และเป็นพฤติกรรมท่ีส่งผลในทางลบต่อคุณธรรมของ
การบริหารจัดการอย่างร้ายแรง  เมื่อพิจารณาเรื่องของคุณธรรมจึงควรพิจารณาเรื่องต่อไปนี้   

(1)  องค์ประกอบคุณธรรมหรือพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ท่ีปลอดจากการไม่ปฏิบัติตาม 
กฎหมายอย่างโจ่งแจ้งหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายน้อยลง  
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(2)  องค์ประกอบคุณธรรมหรือพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ท่ีปลอดจากการปฏิบัติท่ีน้อย
กว่าหรือไม่ดีเท่าท่ีกฎหมายก าหนดหรือปฏิบัติเช่นนี้น้อยลง  

(3)  องค์ประกอบคุณธรรมหรือพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ท่ีปลอดจากการปฏิบัติท่ีมากกว่า
ท่ีกฎหมายก าหนด หรือปฏิบัติเช่นนี้น้อยลง  

(4)  องค์ประกอบคุณธรรมหรือพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ท่ีปลอดจากการปฏิบัติตาม
เจตนารมณ์ของกฎหมาย  แต่ใช้วิธีการท่ีผิดกฎหมายหรือปฏิบัติเช่นนี้น้อยลง   

3)  ด้านความโปร่งใส (Transparency)  ประกอบไปด้วยหลักการย่อย  4  หลักการ  ดังนี้    
(1)  ความโปร่งใสด้านโครงสร้าง ประกอบด้วยพฤติกรรมต่อไปนี้   

-  มีการตรวจสอบภายในท่ีเข้มแข็ง  เช่น  มีคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสอบสวน  เป็นต้น 

-  โปร่งใสเห็นระบบงานท้ังหมดได้อย่างชัดเจน  
-  ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม  รับรู้การท างาน   
-  มีเจ้าหน้าท่ีมาด้วยระบบคุณธรรมมีความสามารถสูงมาอยู่ใหม่มากขึ้น  
- มีการต้ังคณะกรรมการหรือหน่วยงานตรวจสอบขึ้นมาใหม่   
-  มีฝ่ายบัญชีท่ีเข้มแข็ง   

(2)  ความโปร่งใสด้านให้คุณ  ประกอบด้วยพฤติกรรมต่อไปนี้   
-  มีค่าตอบแทนพิเศษในการปฏิบัติงานเป็นผลส าเร็จ   

    -  มีค่าตอบแทนเพิ่มส าหรับการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพ   
-  มีค่าตอบแทนพิเศษให้กับเจ้าหน้าท่ีท่ีซื่อสัตย์  

   -  มีมาตรฐานเงินเดือนสูงพอเพียงกับค่าใช้จ่าย   
(3) ความโปร่งใสด้านการให้โทษ ประกอบด้วยพฤติกรรมต่อไปนี้   

-  มีระบบการตรวจสอบท่ีมีประสิทธิภาพ   
-  มีวิธีการพิจารณาลงโทษผู้ท าผิดอย่างยุติธรรม   
-  มีการลงโทษจริงจัง หนักเบาตามเหตุแห่งการกระท าผิด   
-  มีระบบการฟ้องร้องผู้กระท าผิดท่ีมีประสิทธิภาพ   
-  หัวหน้างานลงโทษผู้ทุจริตอย่างจริงจัง   
-  มีการปรามผู้ส่อทุจริตให้เลิกความพยายามทุจริต   
-  มีกระบวนการยุติธรรมท่ีรวดเร็ว   

(4)  ความโปร่งใสด้านการเปิดเผย  ประกอบด้วยพฤติกรรมต่อไปนี้  
  – ประชาชนได้เข้ามารับรู้การท างานของคณะกรรมการตรวจสอบ   
  -  ประชาชนและส่ือมวลชนมีส่วนร่วมในการจัดซื้อจัดหา  การให้สัมปทานการ

ออกกฎระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ   
  -  ประชาชน  ส่ือมวลชน  และองค์กรพัฒนาเอกชน  ได้มีโอกาสควบคุมฝ่าย

บริหารโดยวิธีการต่าง ๆ มากขึ้น   
-  มีการใช้กลุ่มวิชาชีพภายนอกเข้ามาร่วมตรวจสอบ   
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4)  หลักการมีส่วนร่วม  (Participation)  ประกอบไปด้วยหลักการส าคัญ  4  หลักการ  ดังนี้ 
(1)  ระดับการให้ข้อมูลเป็นระดับต่ าสุดและเป็นวิธีการท่ีง่ายท่ีสุดของการติดต่อส่ือสาร 

ระหว่างผู้วางแผนโครงการกับประชาชนเพื่อให้ข้อมูลแก่ประชาชนเกี่ยวกับการตัดสินใจของผู้วางแผน
โครงการ  และยังเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นหรือเข้ามาเกี่ยวข้องใด ๆ  เช่น  การแถลงข่าว  การแจก
ข่าว  การแสดงนิทรรศการ  และการท าหนังสือพิมพ์ให้ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมต่าง ๆ  

(2)  ระดับการเปิดรับความคิดเห็นจากประชาชนเป็นระดับท่ีสูงกว่าระดับแรก กล่าวคือ 
ผู้วางแผนโครงการเชิญชวนให้ประชาชนแสดงความคิดเห็น  เพื่อให้ได้ข้อมูลมากขึ้นและประเด็นในการ
ประเมินข้อดีข้อเสียชัดเจนยิ่งขึ้น  เช่น  การส ารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการริเริ่มโครงการ
ต่าง ๆ และการบรรยายให้ประชาชนฟังเกี่ยวกับโครงการต่าง ๆ  แล้วขอความคิดเห็นจากผู้ฟังรวมไปถึง
การร่วมปรึกษาหารือ  

(3)  ระดับการวางแผนร่วมกันและการตัดสินใจ  เป็นระดับขั้นท่ีสูงกว่าการปรึกษาหารือ
กล่าวคือ  เป็นเรื่องการมีส่วนร่วมท่ีมีขอบเขตกว้างมากขึ้น  มีความรับผิดชอบร่วมกันในการตัดสินใจ  และ
วางแผนเตรียมโครงการ  และเตรียมรับผลท่ีจะเกิดขึ้นจากการด าเนินโครงการ  ระดับนี้มักใช้ในกรณีท่ีเป็น
เรื่องซับซ้อนและมีข้อโต้แย้งมาก  เช่น  การใช้กลุ่มท่ีปรึกษาซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่าง ๆ             
ท่ีเกี่ยวข้องการใช้อนุญาโตตุลาการเพื่อปัญหาข้อขัดแย้ง  และการเจรจาเพื่อหาทางประนีประนอมกัน  
เป็นต้น  

(4)  ระดับการพัฒนาศักยภาพในการมีส่วนร่วมสร้างความเข้าใจให้กับสาธารณชน  เป็น
ระดับข้ันท่ีสูงสุดของการมีส่วนร่วมคือ  เป็นระดับท่ีผู้รับผิดชอบโครงการได้ตระหนักถึงความส าคัญและ
ประโยชน์ท่ีจะได้รับจากการมีส่วนร่วมของประชาชนและได้มีการพัฒนาสมรรถนะ  หรือขีดความสามารถ
ในการมีส่วนร่วมของประชาชนให้มากขึ้นจนอยู่ในระดับท่ีสามารถมีส่วนร่วมได้อย่างเต็มท่ีและเกิด
ประโยชน์สูงสุด  

5)  หลักส านึกรับผิด  (Accountability)  ประกอบด้วยหลักการย่อย ดังนี้   
(1)  การมีเป้าหมายท่ีชัดเจนเป็นส่ิงส าคัญส่ิงแรกของระบบส านึกรับผิดชอบกล่าวคือ  องค์การ

จะต้องท าการก าหนดเป้าหมาย  วัตถุประสงค์ของการปฏิบัติการสร้างวัฒนธรรมใหม่ให้ชัดเจน ว่าต้องการ
บรรลุอะไรและเมื่อไรท่ีต้องการเห็นผลลัพธ์นั้น  

(2)  ทุกคนเป็นเจ้าของร่วมกันจากเป้าหมายท่ีได้ก าหนดเอาไว้  ต้องประกาศให้ทุกคนได้รับรู้  
และเกิดความเข้าใจถึงส่ิงท่ีต้องการบรรลุ  และเงื่อนไขเวลาท่ีต้องการให้เห็นผลงาน  เปิดโอกาสให้ทุกคน
ได้เป็นเจ้าของโครงการสร้างวัฒนธรรมนี้ร่วมกัน  เพื่อให้เกิดการประสานก าลังคนร่วมใจกันท างานเพื่อ
ผลิตภาพโดยรวมขององค์การ  

(3)  การปฏิบัติการอย่างมีประสิทธิภาพ  ความส าเร็จของการสร้างวัฒนธรรมส านึกรับผิดชอบอยู่
ท่ีความสามารถของหน่วยงานในการส่ือสารสร้างความเข้าใจให้เกิดขึ้นในองค์การ  ผู้บริหารให้ความ
สนับสนุน แนะน าการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพและมีการประสานงานร่วมมือกันท างานระหว่าง
หน่วยงานต่าง  ๆ ในองค์การ  

(4)  การจัดการพฤติกรรมท่ีไม่เอื้อการท างานอย่างไม่หยุดยั้ง  ปัจจุบันการเปล่ียนแปลง  นับว่า
เป็นเรื่องปกติและทุกครั้งท่ีมีการเปล่ียนแปลงมักจะมีการต่อต้านการเปล่ียนแปลงเสมอ  หน่วยงานต้องมี
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มาตรการในการจัดการกับพฤติกรรมการต่อต้านการเปล่ียนแปลงดังกล่าวเพื่อให้ทุกคนเกิดการ  ยอมรับ
แนวความคิดและเทคโนโลยีใหม่ๆ  

(5)  การมีแผนการส ารอง ส่วนประกอบส าคัญขององค์การท่ีมีลักษณะวัฒนธรรม  ส านึก
รับผิดชอบ ต้องมีการวางแผนฟื้นฟูท่ีสามารถส่ือสารให้ทุกคนในองค์การได้ทราบและเข้าใจถึงแผนและ
นโยบายขององค์การและท่ีส าคัญคือ ต้องมีการกระจายข้อมูลข่าวสารท่ีถูกต้องสมบูรณ์อย่างเปิดเผย  

(6) การติดตามและประเมินผลการท างาน  องค์การจ าเป็นต้องมีการติดตามและประเมินผลการ
ท างานเป็นระยะ ๆ  อย่างสม่ าเสมอ  เพื่อตรวจสอบดูว่าผลงานนั้นเป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพงานท่ี
ก าหนดไว้หรือไม่ ผลงานท่ีพบว่ายังไม่เป็นไปตามมาตรฐานท่ีก าหนดต้องมีการด าเนิน  การแก้ไขในทันที  
ขณะท่ีผลงานท่ีได้มาตรฐานต้องได้รับการยกย่องในองค์การ   

6)  หลักความคุ้มค่า  (Value for Money)  หลักการนี้ค านึงถึงประโยชน์สูงสุดแก่
ส่วนรวม ในการบริหารการจัดการและการใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจ ากัด ส่ิงเหล่านี้เป็นผลในการปฏิบัติ
อันเกิด  จากการใช้หลักธรรมาภิบาลนั่นเอง  ประกอบด้วย   

(1)  การประหยัด  หมายถึงการท างานและผลตอบแทนบุคลากรเป็นไปอย่างเหมาะสม  การไม่มี
ความขัดแย้งเรื่องผลประโยชน์  การมีผลผลิตหรือบริการได้มาตรฐาน  การมีการตรวจสอบ  ภายในและ
การจัดท ารายงานการเงินและการมีการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ  

(2)  การใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด  หมายถึงมีการใช้ทรัพยากรอย่างมี  ประสิทธิภาพ  
มีการพัฒนาทรัพยากรบุคคลและมีการใช้ผลตอบแทนตามผลงาน  

(3)  ความสามารถในการแข่งขัน  หมายถึงการมีนโยบาย  แผน  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  และ
เป้าหมาย การมีการเน้นผลงานด้านบริการ  การมีการประเมินผลการท างาน  และผู้บริหารระดับสูงมี
สภาวะผู้น า 
 สรุปได้ว่า  ธรรมาภิบาลในปัจจุบันนับว่ามีความส าคัญต่อการบริหารงานในองค์กรอย่างมาก  
หากมีการน าแนวคิดธรรมาภิบาลไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจังและต่อเนื่อง  จะท าให้องค์กร เข้มแข็งมี
ความชอบธรรมด้านกฎหมาย  มีเสถียรภาพ  มีโครงสร้างการบริหารท่ีมีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใสและ
สามารถตรวจสอบได้  อนึ่งการวิจัยการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารองค์กรเพี่อเป็นการหาแนวทาง
ปรับปรุงการปฏิบัติงานภายในองค์กรให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลอย่างเหมาะสมท่ีสุดแนวทางในการใช้
หลักธรรมาภิบาลขององค์กรให้เกิดประโยชน์สูงสุดควรมีการก าหนดนโยบายและระเบียบการปฏิบัติงาน
ตลอดจนสร้างความเข้าใจและเสริมสร้างกระบวนการ  การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาและ
ตรวจสอบการท างานขององค์กร 

1.4 ทฤษฎีระบบ (System Theory) 

 ประวัติความเป็นมาและความหมายของทฤษฎีระบบ 
 ความเป็นมาของทฤษฎีระบบ (System Theory) เริ่มปรากฏขึ้นเมื่อประมาณ ค.ศ. 1920 โดยผู้
เริ่มพูดถึงแนวคิดนี้เป็นคนแรกคือ Ludwig von Bertalanffy เป็นนักชีววิทยา ชาวออสเตรีย ต่อมา
แนวคิดนี้เริ่มรู้จักกันแพร่หลายในช่วง ค.ศ. 1940 และพัฒนาไปสู่สาขาอื่นๆ เช่น ฟิสิกส์ Cybernetic (เช่น
งานของ Frederic Vester) โดยในช่วงหลัง แนวคิดนี้ได้พัฒนาไปเป็นทฤษฎีความซับซ้อน Complexity 
Theory และบางส่วนก็พัฒนาไปเป็นทฤษฎีไร้ระเบียบ หรือ Chaos Theory นั่นเอง นอกจากนี้ทฤษฎี
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ระบบ ยังได้เข้ามามีบทบาทในการศึกษาทางสายสังคมศาสตร์ด้วยเช่นกัน อาทิ Claud Levin และทฤษฎี
ท่ีได้รับอิทธิพลโดยตรงจาก System Theory ก็คือแนว Radical Constructivism ท่ีเช่ือว่าโลก หรือการ
รับรู้ของเรานั้น เกิดจากส่ิงท่ีสมองของเราสร้างขึ้นท้ังส้ิน ส าหรับ Kenneth Ewart Boulding เป็นชาว
อังกฤษ และเป็นหนึ่งในผู้ร่วมก่อต้ังทฤษฎีระบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านเศรษฐศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ท้ังนี้มีการให้ความส าคัญกับทฤษฎีระบบ และใช้เป็นแกนในศาสตร์ต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เมื่อมีการให้ความหมายและต้ังเป็นทฤษีขึ้น โดย Boulding และ Bertalanffy ในปี ค.ศ. 1968 

ท้ัง Boulding และ Bertalanffy มององค์การในฐานะส่ิงมีชีวิต โดยมองในรูประบบเปิดเหมือน
ระบบกายวิภาคของส่ิงมีชีวิต (Anatomy) เช่นเดียวกัน (Kimberly, 1979; Miller & Rice, 2013) รวมท้ัง
นักทฤษฎีอื่นๆ อีกหลายท่าน 

ทฤษฎีระบบ (The System Theory) ตามแนวคิดของ Boulding และ Bertalanffy เช่ือว่า    
เอกภพแห่งนี้ (The universe) เป็นหนึ่งหน่วยระบบ ซึ่งเป็นหน่วยระบบท่ีใหญ่โตเกินกว่าจะสังเกต และ
พิสูจน์ได้ครบถ้วน และแม้ส่วนประกอบท่ีเล็กท่ีสุดของเอกภพ ซึ่งนักวิทยาศาสตร์ปัจจุบันเรียกว่า “ค้าร์ก” 
(Quaek) ซึ่งเป็นหน่วยระบบเช่นเดียวกันท่ียังสังเกตหรือพิสูจน์ได้ยาก และส่วนส่ิงอื่นๆ ท่ีมีขนาดระหว่าง
กลางของส่ิงท้ังสองนี้ ล้วนมีคุณสมบัติของความเป็นหน่วยระบบครบถ้วนทุกประการ คุณสมบัติส าคัญท่ีได้
ค้นพบแล้วของหน่วยระบบแต่ละหน่วย  (ภรณี  หลาวทอง  2558 : 21-22) ดังนี้ 

1) คุณสมบัติของการ “เป็นหน่วยท างาน” (Working Unit) ในท่ีนี้หมายความว่า หน่วยท างาน
ใดๆ ตามลักษณะงานท่ีหน่วยระบบนั้นถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้ท างาน ซึ่งลักษณะงานเหล่านี้บางอย่างมนุษย์
ไม่อาจรู้ได้ หรือเข้าใจได้เสมอไป 

2) มีขอบเขตคุณสมบัติของการ “มีขอบเขต” (Boundary) ในท่ีนี้หมายความว่า มีเส้นเขตแดน
ล้อมรอบเนื้อท่ีของหน่วย ซึ่งแบ่งแยกเนื้อท่ีของหน่วยออกจากหน่วยอื่น ท าให้หน่วยอื่นๆ เหล่านั้นมีสภาพ
เป็น “บริบท” ของหน่วยนี้ 

3) มีผลผลิต คุณสมบัติของการ “มีผลผลิต” (Product) ในท่ีนี้หมายความว่า หน่วยระบบนี้ให้
ผลผลิต อันเป็นผลมาจากการท างานของหน่วยระบบ ผลผลิตดังกล่าวอาจมีมากกว่าหนึ่งรายการซึ่งแต่ละ
รายการเมื่อออกจากหน่วยระบบ แปรสภาพ ปัจจัยน าเข้าของหน่วยระบบอื่นท่ีเป็นบริบทของหน่วยระบบ
นี้ต่อไป 

4) มีกระบวนการท างาน คุณสมบัติของการ “มีกระบวนการท างาน” (Process) คือ หน่วยระบบ
นี้มีกระบวนการท างานท่ีมีลักษณะเป็นแบบแผนชัดเจน และมีความคงท่ีในช่วงเวลาหนึ่ง สามารถสังเกตได้
และประเมินได้ กระบวนการท างานนี้คือการท่ีปัจจัยน าเข้าต่างๆ มีการกระท าปฏิกิริยาต่อกัน จนบังเกิด
เป็นผลผลิตของหน่วยระบบ กระบวนการอาจมีหลายขั้นตอน แต่ละขั้นตอนมีลักษณะเป็นหน่วยระบบใน
ตัวเอง คือ มีคุณสมบัติทุกข้อของหน่วยระบบ 

5) มีปัจจัยน าเข้า คุณสมบัติของการ “มีปัจจัยน าเข้า” (Input) ในท่ีนี้หมายความว่า หน่วยนี้
ได้รับบางส่ิงบางอย่างเข้ามาในหน่วยระบบ เพื่อน าเข้ากระบวนการและแปลงรูปเป็นผลผลิต 

6) มีบริบท คุณสมบัติของการ “มีบริบท” (Context) ในท่ีนี้หมายความว่ามีหน่วยระบบอื่นๆ 
จ านวนหนึ่งท่ีอยู่นอกเส้นเขตแดนของหน่วยนี้ ซึ่งให้ปัจจัยน าเข้าแก่หน่วยนี้ และรับผลผลิตของหน่วยนี้ 
หน่วยอื่นๆ เหล่านั้น เมื่อรวมกันแล้วเรียกว่าบริบทของหน่วยนี้ การที่ผลผลิตถูกส่งผ่านบริบท แล้วมี
ผลกระทบไปถึงปัจจัยน าเข้าขั้นต่อไปเช่นนี้ ได้ช่ือว่า ส่งผลย้อนกลับภายนอก (External Feedback) 
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บริบทมีอิทธิพลต่อหน่วยระบบอย่างมาก อาจเป็นผู้สร้างหน่วยระบบให้เกิดขึ้น และเปล่ียนแปลงหน่วย
ระบบได้ ท้ังด้านปัจจัยน าเข้ากระบวนการ และผลผลิตของหน่วยระบบ 

7) มีผลย้อนกลับ คุณสมบัติของการ “มีผลย้อนกลับ” (Feedback) ในท่ีนี้คือการท่ีผลผลิตตาม
ขั้นตอนต่างๆ จากการท างานของหน่วยระบบถูกส่งให้มีผลกระทบไปถึงขึ้นก่อนหน้านั้น ถ้าผลดังกล่าวถูก
ส่งผ่านบริบทภายนอก ได้ช่ือว่าเป็นการส่งผลย้อนกลับภายนอก (External Feedback) และถ้าเป็นการ
ส่งผ่านภายในขอบเขตของหน่วยระบบเรียกว่า การส่งผลย้อนกลับภายใน (Internal Feedback) 

8) ประกอบข้ึนจากหน่วยอนุระบบจ านวนหนึ่ง คุณสมบัติของการ ไประกอบขึ้นจากหน่วยอนุ
ระบบจ านวนหนึ่ง” (Being Composed of a Number of a Subsystem Units) ในท่ีนี้หมายความว่า 
เมื่อน าหน่วยระบบมาวิเคราะห์แยกแยะหาส่วนประกอบจะพบว่าประกอบด้วยอนุระบบย่อยๆ จ านวนหนึ่ง 
หน่วยอนุระบบดังกล่าว ได้แก่ ปัจจัยน าเข้าแต่ละรายการ กระบวนการท างานแต่ละรายการ และผลผลิต
แต่ละรายการ ซึ่งล้วนมีคุณสมบัติเป็นหน่วยระบบในตัวเองท้ังส้ิน 

9) เป็นหน่วยอนุระบบหนึ่งของหน่วยอภิระบบหนึ่ง คุณสมบัติของการ “เป็นหน่วยอนุระบบหนึ่ง
ของหน่วยอภิระบบหนึ่ง” (Being a Subsystem Units of a Suprasystem Units) ในท่ีนี้หมายความว่า 
หน่วยระบบนี้เป็นส่วนย่อยของหน่วยอภิระบบอีกหน่วยหนึ่งซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าหน่วยนี้ หน่วยอภิระบบ
ดังกล่าวนอกจากประกอบขึ้นจากหน่วยอนุระบบนี้แล้วยังประกอบด้วยหน่วยอนุระบบอื่นๆ อีกจ านนหนึ่ง 
หน่วยระบบท่ีเป็นสมาชิกหรือส่วนประกอบท้ังหลายเหล่านี้จะท างานประสานกันเพื่อผลผลิตของแต่ละ
หน่วยอนุระบบรวมกันส่งผลให้เป็นผลผลิตรวมของหน่วยอภิระบบ 

10) มีจุดเริ่มต้นและจุดส้ินสุดบนมิติเวลาคุณสมบัติของการ “มีจุดเริ่มต้นและจุดส้ินสุดบนมิติ
เวลา” (Having Starting Point and Ending Point on Time Dimension) ในท่ีนี้หมายความว่าหน่วย
ระบบนี้เกิดขึ้น  ณ เวลาหนึ่งเวลาใด แล้วด าเนินไประยะเวลาหนึ่ง จึงส้ินสุดความเป็นหน่วยระบบ โดยท่ี
บรรดาอนุระบบของหน่วยระบบนี้แยกสลายจากกัน มิได้ท างานร่วมกันเพื่อให้เกิดผลผลิตรวมของหน่วย
ระบบนี้อีกต่อไป บรรดาหน่วยอนุระบบท่ีแยกสลายจากกันแล้วนั้น ต่างหน่วยก็ต่างแยกย้ายกันไปเป็น
ปัจจัยน าเข้าของหน่วยระบบอื่นๆ ในบริบทหรือในอภิระบบต่อไป 

11) มีท่ีมาท่ีอยู่และท่ีไปคุณสมบัติของการ “มีท่ีมาท่ีอยู่และท่ีไป (Having Past Condition, 
Present Condition, and Future Condition) ในท่ีนี้ หมายความว่า หน่วยระบบแต่ละหน่วยย่อม
ก่อก าเนิดมาจากเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งก่อนหน้านี้ และมาปรากฏด้ังในสภาพปัจจุบัน แล้วถึงจะถึง
เวลาในอนาคตท่ีไปสู่สภาพอื่น การก่อก าเนิดก็ดี และการด ารงอยู่ก็ดี ตลอดจนการเป็นไปในอนาคตก็ดี 
ล้วนมาจากการกระท าของเหตุปัจจัยท่ีเป็นธรรมชาติหรือเหตุปัจจัยท่ีเป็นการกระท าของมนุษย์ หรือท้ัง
สองประการผสมกัน 
 นักวิชาการและนักวิจัยหลายท่าน ได้ให้ความหมายของทฤษฎีระบบ ไว้ดังนี้  

Cristina, Jacqueline, Francesco, (2010) ให้ความหมายของทฤษฎีระบบไว้ว่า ทฤษฎีระบบ
เป็นทฤษฎีสหวิทยาการเกี่ยวกับระบบในธรรมชาติทุกสังคม กรอบท่ีสามารถตรวจสอบปรากฎการณ์จาก
แนวทางแบบองค์รวม การคิดเชิงระบบมาจากการเปล่ียนแหลงในความสนใจจากท้ังส่วนร่วมในการ
พิจารณาความเป็นจริง ข้อสังเกตคือ ความสัมพันธ์ระหว่างช้ินส่วนของตัวเองและเหตุการณ์ท่ีพวกเขาผลิต
ผ่านการมีปฏิสัมพันธ์ของพวกเขาเป็นส่ิงท่ีส าคัญมากขึ้นกับผลท่ีได้ว่าองค์ประกอบของระบบมีการ
เช่ือมต่ออย่างมีเหตุผลต่อวัตถุประสงค์ร่วมกัน มุมมองของระบบระบุว่าเราไม่สามารถท่ีจะเข้าใจ
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ปรากฎการณ์เพียงโดยการแบ่งมันออกเป็นช้ินส่วนเล็กๆ แล้วค่อยแปรสภาพ ถึงแม้ว่าเราจะสามารถ
เริ่มต้นจากการวิเคราะห์องค์ประกอบเบื้องต้นของปรากฎการณ์เพื่อท าความเข้าใจปรากฎการณ์ในส่ิงท้ัง
ปวงท่ีต้องสังเกต 

Flood, (2010) กล่าวว่า การคิดเชิงระบบ มีอยู่ 2 หลักคือ 1) คิดเชิงระบบ สนับสนุนความคิด
เกี่ยวกับระบบสังคมท่ีแท้จริงท่ีเกิดขึ้นอยู่ในโลก 2) คิดระบบ สนับสนุนการก่อสร้างทางสังคมของโลกท่ี
เป็นระบบ ท่ีเน้นอยู่บนฐานความคิดท่ีเป็นระบบ ซึ่งมีความส าคัญและสอดคล้องกัน 
 Hofmann-Wellenhof, Lichtenegger & Collins, (2013) กล่าวว่า ระบบ คือการรวมตัวของส่ิง
หลายส่ิง เพื่อความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน โดยแต่ละส่ิงนั้นมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน หรือขึ้นต่อกัน
และกัน หรือมีผลกระทบต่อกันและกัน เพื่อให้เกิดผลอย่างใดอย่างหนึ่ง 
 Parsons, (2013) กล่าวว่า ระบบ คือ ส่ิงท่ีเกี่ยวพันและสัมพันธ์ซึ่งกัน ซึ่งก าหนดวิธีการปฏิบัติให้
เป็นเอกภาพ หรือบรรลุวัตถุประสงค์ของสังคมระบบ 
 Li, Jin & Wang, (2014) ให้ความหมายของระบบท้ังความหมายท่ีเป็นนามธรรมและรูปธรรม โดย
ความหมายท่ีเป็นนามธรรมของระบบ หมายถึง วิธีการ การปฏิบัติงานท่ีมีรูปแบบและขั้นตอนท่ีไม่ตายตัว 
อาจผันแปรตามสภาพแวดล้อมและปัจจัยท่ีก าหนดให้ 
 Shugabutdinova & Federation, (2014) กล่าวว่า แนวความคิดท่ีจะท าให้เกิดประโยชน์และมี
ความเข้าใจองค์การดีขึ้น คือ ระบบ (System) ซึ่ง ระบบ หมายถึง ชุดของรายการต่างๆ ท่ีมีความสัมพันธ์
กัน โดยมีหน้าท่ีเฉพาะของแต่ละรายการ 
 Lyasnikov, Dudin, Sekerin, Veselovsky & Aleksakhina, (2014) กล่าวว่า การพัฒนาของ
ระบบนวัตกรรมแห่งชาติท่ามกลางการเปล่ียนแปลงสังคมและโครงสร้างพื้นฐาน องค์ประกอบท่ีส าคัญของ
ระบบนวัตกรรมแห่งชาติ คือ ฟังก์ช่ันระบบ บทบาทของระบบนวัตกรรมในการสร้างรูปแบบส าหรับการ
พัฒนาอย่างยั่งยืนของเศรษฐกิจโลกและระดับชาติ เศรษฐกิจท่ีสร้างมันขึ้นมา การพัฒนาระบบนวัตกรรม
แห่งชาติท่ีเกี่ยวข้องกับการอยู่บนพื้นฐานของแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนท่ีสอดคล้องกัน ของการ
เปล่ียนแปลงล าดับความส าคัญในแง่ของการค้นหา การพัฒนา การทดสอบและการใช้นวัตกรรมต่างๆ 
 จากความหมายข้างต้นของนักวิชาการและนักวิจัยท่ีได้ให้ความหมายท่ีเกี่ยวข้องกับระบบไว้ 
ผู้วิจัยสามารถสรุปความหมายของทฤษฎีระบบ หมายถึง องค์ประกอบต่างๆ ท่ีมีความสัมพันธ์กัน หรือ
ต่อเนื่องกัน หรือกระทบซึ่งกันและกัน ซึ่งมีการท างานผสมผสานกัน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกัน โดย
มีรูปแบบการท างานไม่ตายตัว และหากมีการแยกองค์ประกอบออกจากกัน อาจไม่สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์ดังกล่าวได้  
 องค์ประกอบของทฤษฎีระบบ 
 จากความหมายของทฤษฎีระบบนั้น แสดงให้เห็นว่า ทุกระบบจะต้องมีองค์ประกอบหรือ
ส่ิงแวดล้อมต่างๆ ท่ีมีความสัมพันธ์กัน เพื่อการด าเนินงานสัมพันธ์กันเป็นกระบวนการ เป็นระบบ ซึ่งการ
รวมกันขององค์ประกอบย่อยๆ เหล่านั้น มีการท าหน้าท่ีของตนเองและมีปฏิสัมพันธ์กัน โดยกระบวนการ
หรือระบบจะถูกควบคุมโดยเงื่อนไขต่างๆ ของสภาพแวดล้อมหรือบริบทของระบบนั้นๆ และผลผลิตจาก
กระบวนการสามารถน าไปเป็นปัจจัยประกอบขององค์ประกอบอื่นต่อไป ซึ่งเป็นองค์ประกอบของทฤษฎี
ระบบ ดังแสดงในภาพท่ี 2-1 
 



40 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
ภาพที่ 2-1      องค์ประกอบของทฤษฎีระบบ (Siripong, 2005)  
  
 1) ข้อมูลเข้าสู่ระบบ (Input) หรือปัจจัยน าเข้า หมายถึงปัจจัยต่างๆ หรือองค์ประกอบแรกท่ีจะ
น าไปสู่การด าเนินงานของระบบ ซึ่งในท่ีนี้รวมไปถึงสภาพแวดล้อมต่างๆ ซึ่งเป็นท่ีต้องการของระบบด้วย 
ในบางครั้งส่ิงท่ีป้อนเข้า คือการต้ังปัญหาและวิเคราะห์ปัญหา การตั้งวัตถุประสงค์หรือเป็นการป้อน
วัตถุดิบ รวมท้ังข้อมูลต่างๆ เพื่อการแก้ไขปัญหานั้นๆ เช่น วัตถุดิบ พลังงาน แรงงาน หรือในทางการศึกษา
เช่น นักเรียน สภาพแวดล้อมของนักเรียน โรงเรียน เป็นต้น 
 2) การปฏิสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบย่อย (Process) หรือกระบวนการ เป็นองค์ประกอบท่ีสอง
ของระบบ หมายถึงวิธีการต่างๆ ท่ีจะน าไปสู่ผลงานหรือผลผลิตของระบบ หรือเป็นการรวบรวมและ
วิเคราะห์ข้อมูลท่ีป้อนเข้ามาเพื่อด าเนินการตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายท่ีต้ังไว้ เช่นกระบวนการผลิต 
กระบวนการหายใจของมนุษย์ หรือในทางระบบการศึกษา ได้แก่วิธีการสอน การให้ความรู้แง่คิดอย่างเป็น
ระบบ เป็นต้น 
 3) ผลลัพธ์ (Output) หรือ ผลผลิต (Product) เป็นผลผลิตท่ีได้ออกมาภายหลังการด าเนินการ
หรือกระบวนการ รวมถึงการประเมินด้วย และหมายถึงความส าเร็จในลักษณะองค์รวมในด้านต่างๆ ท่ีมี
ประสิทธิภาพ หรือประสิทธิผล เป็นองค์ประกอบท่ีเกิดจากกระบวนการท่ีไปสู่จุดหมายปลายทาง เช่นอาจ
มีลักษณะเป็นผลิตภัณฑ์ (Product) หรือบริหาร (Service) ตัวอย่างในระบบการศึกษา ได้แก่ นักเรียนท่ีมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในลักษณะต่างๆ หรือนักเรียนท่ีมีความรู้ความสามารถท่ีจะด ารงชีวิตในอนาคตได้
ตามอัตภาพ เป็นต้น 
 4) ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) คือข้อมูลเกี่ยวกับผลท่ีเกิดจากกิจกรรมท่ีมีต่อผลลัพธ์หรือ
ผลผลิต ซึ่งเป็นลักษณะอาศัยข้อมูลป้อนกลับของทฤษฎีระบบ โดยเป็นไปเพื่อช่วยให้องค์กรหรือเจ้าของ
กระบวนการทราบและน าข้อมูลไปปรับปรุงระบบ เป็นข้อมูลเกี่ยวกับสถานะของระบบ เพื่อสามารถใช้

ข้อมูลเข้าสู่ระบบ 

(Input) 

ผลลัพธ์จากระบบ
หนึ่งไปสู่อีกระบบ

หนึ่ง 

(Output) 

การปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
องค์ประกอบย่อย 

(Process) 
A 

B 

C 

D 

ข้อมูลย้อนกลับ 
(Feedback) 
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น าไปพิจารณาปรับปรุงประสิทธิภาพในขั้นตอนต่างๆ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับสมรรถนะในการขาย หรือทาง
การศึกษา เช่น ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อโรงเรียนหรือต่อกระบวนการศึกษา เป็นต้น 
 ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาวรรณกรรมและสังเคราะห์องค์ประกอบเกี่ยวกับทฤษฎีระบบ (System 
theory) ของ ภรณี  หลาวทอง, (2558) ดังตารางท่ี 2-1 
 
ตารางที ่2-1     แสดงองค์ประกอบของทฤษฎีระบบและอ้างอิง 
 

อ้างอิง 

(ผู้วิจัย/ปี ค.ศ.) 

องค์ประกอบของทฤษฎีระบบ 

ปัจจัยน าเข้า 

(Input) 

กระบวนการ 

แปรสภาพ 

(Process) 

ปัจจัยน าออก 

(Output) 

ผลย้อนกลับ 

(Feedback) 

Patton & McMahon, (2006)     

Cristina, Jacqueline & 
Francesco, (2010) 

    

Flood, (2010)     

Mele, Pels & Polese, (2010)     

Mingers & White, (2010)     

Patton & McMahon, (2014)     

 

 จากการทบทวนวรรณกรรมและสังเคราะห์องค์ประกอบเกี่ยวกับทฤษฎีระบบ จึงสรุปได้ว่า 
ทฤษฎีระบบ (System theory) ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ได้แก่ ปัจจัยน าเข้า (Input) กระบวนการ 
(Process) ปัจจัยน าออก (Output) และ ผลย้อนกลับ (Feedback) โดยในแต่ละองค์ประกอบได้อธิบายไว้
แล้วตามรายละเอียดองค์ประกอบของทฤษฎีระบบข้างต้น 
 การน าทฤษฎีระบบมาประยุกต์ใช ้
 การน าทฤษฎีระบบมาประยุกต์ใช้ เพื่อศึกษารูปแบบการติดตามและประเมินผลแบบมีส่วนร่วม 
ให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาลและสอดคล้องกับทิศทางการปฏิรูปการศึกษาของประเทศในยุค
ประเทศไทย 4.0 ท่ีสร้างและพัฒนาขึน้ ว่ามีประสิทธิภาพเชิงประจักษ์หรือไม่อย่างไร 
 ผู้วิจัยได้น าแนวความคิดเกี่ยวกับทฤษฎีระบบเข้ามาใช้ศึกษา จะเห็นว่ากระบวนการติดตาม
ประเมินผลเปรียบเสมือนระบบๆ หนึ่ง ท่ีท าหน้าท่ีแปรสภาพ (Transformation System) เริ่มด้วยการน า
ปัจจัยเข้า ได้แก่   1) ข้อมูลสารสนเทศพื้นฐานทางการศึกษา ในพื้นท่ีความรับผิดชอบของส านักงาน
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ศึกษาธิการภาค 3 ท้ัง 5 จังหวัด รวมท้ังนโยบายทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ตลอดจนปัญหา
อุปสรรคต่างๆ ในพื้นท่ี 2) กระบวนการ ได้แก่ ระบบการติดตามประเมินผล แผนการติดตามประเมินผล 
ระบบฐานข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลผลการด าเนินงานทางการศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษาในพื้นท่ี
รับผิดชอบของส านักงานศึกษาธิการภาค 3 ท้ัง 5 จังหวัด 3) ปัจจัยน าออกหรือผลผลิต ได้แก่ ผลการ
ปฏิบัติราชการของหน่วยงานทางการศึกษาในพื้นท่ีส านักงานศึกษาธิการภาค 3 ในประเด็นนโยบายต่างๆ 
ท่ีกระทรวงศึกษาธิการก าหนด ผลการด าเนินการเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคต่างๆ ในพื้นท่ี แนวทางการ
ด าเนินการต่อไปในอนาคตเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของหน่วยงานทางการศึกษา รวมท้ังผลการปฏิบัติ
ราชการท่ีโดดเด่นของหน่วยงานทางการศึกษาในแต่ละประเด็นนโยบาย 4) ผลย้อนกลับ ท้ังจาก
ผู้รับบริการทางการศึกษา และจากหน่วยงานต้นสังกัดคือกระทรวงศึกษาธิการ ท้ังนี้เพื่อน าผลย้อนกลับ
หรือ Feedback ไปสู่การพัฒนาปัจจัยน าเข้าอีกครั้ง ในท่ีนี้ได้แก่ การน าผลย้อนกลับไปพัฒนาหรือ
ปรับเปล่ียนนโยบายทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในปีต่อไป เพื่อน าไปสู่การเปล่ียนแปลงหรือ
การพัฒนาทางการศึกษา อันส่งผลต่อผู้รับบริการทางการศึกษาคือผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลต่อไป  
 
2. แนวคิดเก่ียวกับรูปแบบ 

  ความหมายของการพัฒนารูปแบบ 
  วิลเลอร์ (Willer. 1986) กล่าวว่า รูปแบบเป็นการสร้างมโนทัศน์ เกี่ยวกับชุดของ
ปรากฏการณ์โดยอาศัยหลักการของระบบรูปนัย ท้ังนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อท าให้เกิดความกระจ่างชัดของ
นิยามความสัมพันธ์และประพจน์ท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งรูปแบบท่ีมีความเท่ียงตรงจะพัฒนาเป็นทฤษฎีต่อไป 
  สโตนเนอร์ และแวนเคล (Stoner; & Wankle. 1986) ให้ค านิยามรูปแบบว่า เป็นการ
จ าลอง  ความจริงของปรากฏการณ์เพื่ออธิบายปรากฏการณ์ท่ีมีความสัมพันธ์ขององค์ประกอบท่ีเป็น
กระบวนการของปรากฏการณ์นั้นๆ ให้ง่ายขึ้น 
  ฮอสเซอร์ (Hausser. 1980) ได้ให้ความหมายท่ีแตกต่างออกไป โดยท่ีรูปแบบเป็นส่ิงท่ี
ออกแบบมาเพื่อแสดงถึงองค์ประกอบและกระบวนการตรวจสอบความแตกต่างระหว่างความสัมพันธ์ใน
เชิงทฤษฎีกับปรากฏการณ์จริง 
  คีฟว์ส (Keeves. 1988: 560) กล่าวว่า รูปแบบท่ีใช้ประโยชน์ได้ ควรจะมีข้อก าหนด 
(requirement) 4 ประการ คือ 
   1. รูปแบบควรประกอบด้วยความสัมพันธ์ อย่ างมี โครงสร้ าง ( structural 
relationship) มากกว่าความสัมพันธ์ที่เกี่ยวเนื่องกันแบบรวมๆ (associative relationship) 
   2. รูปแบบควรใช้เป็นแนวทางการพยากรณ์ผลท่ีจะเกิดขึ้น สามารถถูกตรวจสอบได้
โดย  การสังเกตซึ่งเป็นไปได้ท่ีจะทดสอบรูปแบบพื้นฐานของข้อมูลเชิงประจักษ์ได้ 
   3. รูปแบบควรจะต้องระบุหรือช้ีให้เห็นถึงกลไกเชิงเหตุผลของเรื่องท่ีศึกษา ดังนั้น 
นอกจากรูปแบบจะเป็นเครื่องมือในการพยากรณ์ได้ควรใช้อธิบายปรากฏการณ์ได้ด้วย 
   4. รูปแบบควรเป็นเครื่องมือในการสร้างมโนทัศน์ใหม่และสร้างความสัมพันธ์ของ 
ตัวแปรในลักษณะใหม่ ซึ่งเป็นการขยายในเรื่องท่ีก าลังศึกษา 
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  สรุปว่า รูปแบบ หมายถึง ส่ิงท่ีเป็นตัวแทนของโครงสร้างทางความคิดหรือองค์ประกอบและ
ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบต่าง ๆ ท่ีส าคัญของเรื่องท่ีศึกษา อาจกล่าวได้ว่า รูปแบบ หมายถึง 
แบบจ าลองอย่างง่ายหรือย่อส่วนของปรากฏการณ์ต่าง ๆ ท่ีผู้เสนอรูปแบบดังกล่าวได้ศึกษาและพัฒนาขึ้น
มาเพื่อแสดงหรืออธิบายปรากฏการณ์ให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น หรือในบางกรณีอาจจะใช้ประโยชน์ในการท านาย
ปรากฏการณ์ท่ีจะเกิดขึ้น ตลอดจนอาจใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไป 
  การพัฒนารูปแบบ 
  บุญชม  ศรีสะอาด (2545) ได้กล่าวถึงการพัฒนารูปแบบว่า รูปแบบมักเกิดจากการวิจัย
หรือการสร้าง Model หรือรูปแบบต่าง ๆ เพื่อน ามาใช้ทางการบริหาร ซึ่งอาจกระท าได้ 2 ขั้นตอน คือ 
   1. การสร้างหรือการพัฒนารูปแบบ ผู้วิจัยจะสร้างหรือพัฒนารูปแบบข้ึนมาก่อนเป็น
รูปแบบตามสมมติฐาน โดยการศึกษา ค้นคว้า ทฤษฎี แนวความคิด รูปแบบท่ีมีผู้พัฒนาไว้แล้วในเรื่อง
เดียวกัน หรือเรื่องอื่น ๆ และผลการศึกษาหรือผลการวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง วิเคราะห์สภาพสถานการณ์ต่าง ๆ 
ซึ่งจะช่วยให้สามารถก าหนดองค์ประกอบหรือตัวแปรต่าง  ๆ ภายในรูปแบบ รวมท้ังลักษณะ
ความสัมพันธ์ต่าง ๆ ระหว่างองค์ประกอบหรือตัวแปรนั้นหรือล าดับก่อนหลังของแต่ละองค์ประกอบใน
รูปแบบ ในการพัฒนารูปแบบนั้นจะต้องใช้      หลักเหตุผลเป็นรากฐานส าคัญและการศึกษาค้นคว้าซึ่งจะ
เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนารูปแบบเป็นอย่างยิ่ง ผู้วิจัยอาจจะคิดโครงสร้างของรูปแบบขึ้นก่อนแล้ว
ปรับปรุง โดยอาศัยข้อสนเทศจากการศึกษาค้นคว้าทฤษฎี แนวความคิด รูปแบบหรือผลการวิจัยท่ี
เกี่ยวข้อง หรือท าการศึกษาองค์ประกอบย่อยหรือตัวแปรแต่ละตัวแล้วคัดเลือกองค์ประกอบย่อย หรือตัว
แปรท่ีส าคัญประกอบขึ้นเป็นโครงสร้างของรูปแบบก็ได้ ผู้วิจัยควรก าหนดหลักการในการพัฒนารูป
แบบอย่างชัดเจน เช่น เป็นรูปแบบท่ีไม่ซับซ้อนสามารถน าไปปฏิบัติได้ง่าย 
   2. การทดสอบความเท่ียงตรงของรูปแบบ หลังจากได้พัฒนารูปแบบในขั้นต้นแล้ว
จ าเป็นต้องทดสอบความเท่ียงตรงของรูปแบบดังกล่าว เพราะว่ารูปแบบท่ีพัฒนาขึ้นนั้น ถึงแม้ว่าจะพัฒนา
โดยมีรากฐานจากทฤษฎี แนวความคิด รูปแบบของคนอื่น และผลการวิจัยท่ีผ่านมาแล้วหรือแม้กระท่ัง
ได้รับการกล่ันกรองจากผู้เช่ียวชาญแล้วก็ตาม แต่ก็เป็นเพียงรูปแบบตามสมมติฐาน ซึ่งจ าเป็นต้องเก็บ
รวบรวมข้อมูลในสถานการณ์จริง หรือท าการทดลองน าไปใช้ในสถานการณ์จริงเพื่อทดสอบดูว่ามีความ
เหมาะสมหรือไม่ (ในขั้นนี้บางครั้งจึงใช้ค าว่า การทดสอบประสิทธิภาพของรูปแบบ) การทดสอบรูปแบบ
หรือการตรวจสอบรูปแบบมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบความเหมาะสม ความเป็นไปได้ของรูปแบบในการ
ปฏิบัติจริง หรือข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยวิธีการตรวจสอบมีหลายวิธี เช่น วิธีการตรวจสอบเชิงปริมาณและ
การตรวจสอบเชิงคุณลักษณะ ท่ีซึ่งผลของการตรวจสอบน าไปสู่การปฏิเสธหรือยอมรับรูปแบบ และการ
น าไปสู่การสร้างรูปแบบใหม่ หรือการปรับปรุงหรือพัฒนารูปแบบเดิมและสร้างทฤษฎีต่อไป 
  รัตนะ  บัวสนธ์ (2552) ได้น าเสนอแนวคิดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆ ประกอบด้วย
ขั้นตอนในการพัฒนา ดังต่อไปนี้ 
   ขั้นตอนท่ี 1 การส ารวจสังเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการ หรือการสังเคราะห์
เอกสารและงานวิจัย เพื่อหาค าตอบเกี่ยวกับสภาพความต้องการผลิตภัณฑ์ รวมท้ังลักษณะของผลิตภัณฑ์
ท่ีต้องการพัฒนา 
   ขั้นตอนท่ี 2 การออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ เป็นการน าความรู้หรือผลการวิจัยท่ีได้มา
พัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยให้มีลักษณะหรือรูปแบบตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ในการสร้างหรือ
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พัฒนาผลิตภัณฑ์นี้ อาจต้องใช้บุคคลท่ีมีความเช่ียวชาญเฉพาะทางในการสร้างผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด เมื่อ
สร้างผลิตภัณฑ์เสร็จแล้วก็จะต้องน าไปตรวจสอบความเหมาะสมและประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ 
   ขั้นตอนท่ี 3 การทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ เป็นการน าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวไปทดลองใช้กับ
กลุ่มเป้าหมาย การด าเนินงานในขั้นตอนนี้จะมีลักษณะเป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental 
research) ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับการออกแบบแผนการทดลอง (Experimental design) ว่าจะใช้แบบแผนใด
จึงจะเหมาะสม ควบคุมตัวแปรแทรกซ้อนได้ดี และท าให้การวิจัยเกิดความเท่ียงตรงภายใน (Internal 
validity) ได้มากท่ีสุด 
   ขั้นตอนท่ี 4 การประเมินผลสรุป เป็นการประเมินผลการใช้ผลิตภัณฑ์ในภาพรวม
ท้ังหมด    ซึ่งประเมินท้ังตัวผลิตภัณฑ์ กระบวนการใช้ผลิตภัณฑ์ ผลท่ีได้รับจากการใช้ผลิตภัณฑ์ ปัญหา
และอุปสรรคต่าง ๆ ผลท่ีได้จากการประเมินจะน าไปสู่การตัดสินใจปรับปรุงพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อไป 
  รุ่งนภา  จิตรโรจนรักษ์ (2548) ได้สังเคราะห์แนวคิดการตรวจสอบรูปแบบเชิงคุณลักษณะ           
สรุปไว้ดังนี้ 
   1. เป็นรูปแบบการประเมินท่ีใช้ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นเครื่องมือในการประเมิน โดยให้ความ
เช่ือถือว่าผู้ทรงคุณวุฒินั้นเท่ียงธรรมและมีดุลพินิจท่ีดี ท้ังนี้ มาตรฐานและเกณฑ์พิจารณาต่างๆ นั้นจะ
เกิดขึ้นจากประสบการณ์และความช านาญของผู้ทรงคุณวุฒินั่นเอง โดยไม่ได้เน้นผลสัมฤทธิ์ของเป้าหมาย
หรือวัตถุประสงค์ตามรูปแบบการประเมินแบบอิงเป้าหมาย (Goal-based model) 
   2. เป็นรูปแบบการประเมินท่ีเน้นความเช่ียวชาญเฉพาะทาง (Specialization) ใน
เรื่องท่ีจะประเมิน ไม่อาจใช้เครื่องมือใด ๆ วัดได้ ต้องอาศัยผู้เช่ียวชาญท่ีมีองค์ความรู้เฉพาะสาขานั้นมา
เป็นผู้วินิจฉัยจึงจะทราบและเข้าใจอย่างลึกซึ้ง 
   3. เป็นรูปแบบท่ียอมให้มีความยืดหยุ่นในกระบวนการท างานของผู้ทรงคุณวุฒิตาม
อัธยาศัยและความถนัดของแต่ละคน นับต้ังแต่การก าหนดประเด็นส าคัญท่ีพิจารณา การบ่งช้ีข้อมูลท่ี
ต้องการ การเก็บรวบรวม การประมวลผล การวินิจฉัยข้อมูล ตลอดจนวิธีการน าเสนอ 
  สรุปได้ว่า การพัฒนารูปแบบ หมายถึง การสร้างรูปแบบหรือออกแบบแนวคิดขึ้นมาในรูป
ของการวิเคราะห์และสังเคราะห์ เนื้อหาทางทฤษฎีต่าง ๆ โดยกระบวนการทางการวิจัย และตรวจสอบ
ความเหมาะสมของรูปแบบนั้นตามความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญหรือผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะทางในเรื่องนั้น ๆ 
ปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์ก่อนน าไปใช้เป็นรูปแบบการบริหารงานต่าง ๆ หรืออาจรวมท้ังการตรวจสอบ
ความเช่ือมั่นโดยการทดลองใช้ แล้วน ามาปรับปรุงพัฒนาจุดบกพร่อง แก้ไขให้สมบูรณ์ก่อนน าเสนอ
เผยแพร่และน าไปใช้ในการบริหารจัดการหรือแก้ปัญหางานท่ีเกิดขึ้นได้ตรงตามสภาพที่เป็นอยู่เพื่อให้
เกิดผลท่ีดีขึ้นตามวัตถุประสงค์ของผู้วิจัย 
  ส าหรับการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ประยุกต์ใช้แนวคิดการพัฒนารูปแบบตามแนวคิดของ
นักวิชาการหลายท่าน เนื่องจากมีความคล้ายคลึงกันในส่วนท่ีเกี่ยวกับขั้นตอนการพัฒนารูปแบบ และการ
ตรวจสอบรูปแบบ 
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3. ประสิทธิภาพ 
    ความหมายของประสิทธิภาพ 
    เผชิญ กิจระการ (2544 : 44) การหาประสิทธิภาพ หมายถึง องค์รวมของประสิทธิภาพ 
(Efficiency) ในความหมายของการท าในส่ิงท่ีถูก คือ การเรียนอย่างถูกต้องและมีประสิทธิผล 
(Effectiveness)  ในความหมายของการท าท่ีถูกต้องให้เกิดขึ้นนั้นหมายถึง ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตาม
จุดประสงค์ถูกต้องถึงระดับเกณฑ์ท่ีคาดหวัง 
    ไชยยศ  เรืองสุวรรณ (2546 : 170) การหาประสิทธิภาพ หมายถึง ค่าท่ีค านวณจะได้เป็น
ทศนิยม ซึ่งค่าทศนิยมท่ีได้ถ้ามีค่าใกล้ 1 มากเพียงใดยิ่งแสดงว่าส่ือนั้นมีประสิทธิภาพมาก ข้อมูลท่ี
น ามาใช้ในการค านวณ มาจากคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ท้ังการทดสอบก่อนเรียน และ การทดสอบ
หลังเรียน 
    บุญชม  ศรีสะอาด (2550 : 98-99) การหาประสิทธิภาพ หมายถึง การพัฒนาส่ือการเรียน
การสอน หรือวิธีสอน หรือนวัตกรรม จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องท าการทดลองใช้ และหาประสิทธิภาพของ
ส่ิงท่ีพัฒนา เพื่อท่ีจะมั่นใจในการท่ีจะน าไปใช้ต่อไป 
    จากการศึกษาความหมายของการหาประสิทธิภาพ หมายถึง คุณภาพของส่ือ หานวัตกรรมท่ี
สร้างขึ้น เพื่อเอื้ออ านวยเกื้อหนุนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้เข้าใจในเนื้อหาบทเรียนนั้นเป็นอย่างดีนั่นเอง 
     เกณฑ์การหาประสิทธิภาพ 
     เผชิญ  กิจระการ (2544 : 46 - 57) ได้กล่าวถึงเกณฑ์การหาประสิทธิภาพว่า การหา
ประสิทธิภาพมีกระบวนการส าคัญอยู่ 2 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนของการหาประสิทธิภาพตามวิธีการหา
ประสิทธิภาพเชิงเหตุผล (Rational Approach) และขั้นตอนการหาประสิทธิภาพตามวิธีการหา
ประสิทธิภาพเชิงประจักษ์ (Empirical Approach) ท้ังสองวิธีนี้ควรท าควบคู่กันไป จึงจะมั่นใจได้ว่าส่ือ
หรือเทคโนโลยีการเรียนการสอนท่ีผ่านกระบวนการหาประสิทธิภาพจะเป็นท่ียอมรับได้ มีรายละเอียด 
ดังนี้ 
    1  วิธีการหาประสิทธิภาพเชิงเหตุผล (Rational Approach) กระบวนการนี้เป็นการ
หาประสิทธิภาพโดยใช้หลักสูตรของความรู้ และเหตุผลในการตัดสินคุณค่า ซึ่งเป็นการหาความเท่ียงตรง
เชิงเนื้อหา (Content Validity) และความเหมาะสมในด้านความถูกต้องของการน าไปใช้ (Usability) ผล
จากการประเมินของผู้เช่ียวชาญแต่ละคนจะน ามาหาประสิทธิภาพโดยใช้สูตร ดังนี้ 
 

       CVR  =     - 1 
 
  เมื่อ   CVR แทน   ประสิทธิภาพเชิงเหตุผล 
         Ne  แทน    จ านวนผู้เช่ียวชาญท่ียอมรับ 
         N  แทน    จ านวนผู้เช่ียวชาญท้ังหมด 
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  ผู้เช่ียวชาญจะประเมินตามแบบประเมินท่ีสร้างขึ้น ในลักษณะของแบบสอบถามชนิดมาตรา
ส่วนประมาณค่า (Rating Scale) นิยมใช้มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ น าค่าเฉล่ียท่ีได้จากแบบ
ประเมินของผู้เช่ียวชาญแต่ละคนไปแทนค่าในสูตรส าหรับค่าเฉล่ียของผู้เช่ียวชาญท่ียอมรับได้จะต้องอยู่ใน
ระดับมากขึ้นไป คือ ค่าเฉล่ียต้ังแต่ 3.50 - 5.00 ค่าท่ีค านวณได้ต้องสูงกว่าท่ีปรากฏในตารางตามจ านวน
ผู้เช่ียวชาญจึงจะยอมรับว่าเครื่องมือมีประสิทธิภาพ ถ้าได้ค่าไม่ถึงเกณฑ์ท่ีก าหนดจะต้องปรับปรุงแก้ไข
เครื่องมือและน าไปให้ผู้เช่ียวชาญพิจารณาใหม่ 
  2.  วิธีการหาประสิทธิภาพเชิงประจักษ์ (Empirical Approach) วิธีการนี้จะน าเครื่องมือไป
ทดลองใช้กับกลุ่มนักเรียนเป้าหมายการหาประสิทธิภาพของเครื่องมือ ส่วนมากใช้วิธีการหาประสิทธิภาพ
ด้วยวิธีนี้ ประสิทธิภาพท่ีวัด ส่วนใหญ่จะพิจารณาจากเปอร์เซ็นต์การท าแบบฝึกหัด หรือกระบวนการเรียน
ระหว่างเรียน หรือแบบทดสอบย่อย โดยแสดงค่าเป็นตัวเลข 2 ตัว เช่น E1/E2 = 80/80 , E1/E2 = 85/85 , 
E1/E2 = 90/90 เป็นต้น เกณฑ์ประสิทธิภาพ (E1/E2) มีความหมายแตกต่างกันหลายลักษณะในท่ีนี้จะ
ยกตัวอย่าง E1/E2 = 80/80 ดังนี้ 
     2.1   เกณฑ์ 80/80 ในความหมายท่ี 1 ตัวเลข 80 ตัวแรก (E1) คือ นักเรียน
ท้ังหมดท าแบบฝึกหัดหรือแบบทดสอบย่อยได้คะแนนเฉล่ียร้อยละ 80 ถือเป็นประสิทธิภาพของ
กระบวนการ ส่วนตัวเลข 80 ตัวหลัง (E2) คือนักเรียนท้ังหมดท่ีท าแบบทดสอบหลังเรียนได้คะแนนเฉล่ีย
ร้อยละ 80 ถือว่าเป็นประสิทธิภาพของผลลัพธ์ 
     2.2   เกณฑ์ 80/80 ในความหมายท่ี 2 ตัวเลข 80 ตัวแรก (E1) คือ นักเรียนร้อย
ละ 80 ท าแบบทดสอบหลังเรียนได้คะแนนร้อยละ 80 ทุกคนส่วนตัวเลข 80 ตัวหลัง (E2) คือนักเรียน
ท้ังหมดท่ีท าแบบทดสอบหลังเรียนครั้งนั้นได้คะแนนเฉล่ียร้อยละ 80 
     2.3   เกณฑ์ 80/80 ในความหมายท่ี 3 ตัวเลข 80 ตัวแรก (E1) คือ จ านวน
นักเรียนท้ังหมดท าแบบทดสอบหลังเรียนได้คะแนนเฉล่ียร้อยละ 80  ส่วนตัวเลข 80 ตัวหลัง (E2) คือ
คะแนนเฉล่ียร้อยละ 80 ท่ีนักเรียนท าเพิ่มขึ้นจากแบบทดสอบหลังเรียนโดยเทียบกับคะแนนท่ีท าได้ก่อน
การเรียน 
     2.4   เกณฑ์ 80/80 ในความหมายท่ี 4 ตัวเลข 80 ตัวแรก (E1) คือนักเรียน
ท้ังหมดท าแบบทดสอบหลังเรียนได้คะแนนเฉล่ียร้อยละ 80 ส่วนตัวเลข 80 ตัวหลัง (E2) คือ นักเรียน
ท้ังหมดท าแบบทดสอบหลังเรียนแต่ละข้อถูกมีจ านวนร้อยละ 80 (ถ้านักเรียนท าข้อสอบข้อใดถูกมีจ านวน
ไม่ถึงร้อยละ 80 แสดงว่าส่ือไม่มีประสิทธิภาพและช้ีให้เห็นว่าจุดประสงค์ท่ีตรงกับข้อนั้นมีข้อบกพร่อง) 
  นอกจากนี้ บุญชม  ศรีสะอาด (2550 : 98-99) ได้กล่าวถึงเกณฑ์การหาประสิทธิภาพว่า  
การหาประสิทธิภาพของส่ือ (E1/E2) เป็นขั้นตอนการทดลองจริงกับกลุ่มตัวอย่างท่ีก าหนดไว้ ไม่ใช่เป็น
ขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือท่ีใช้กับนักเรียนท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง 
    1.  ประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) เป็นค่าท่ีบ่งบอกว่าแผนการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้นั้นสามารถพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องหรือไม่ ภายใต้สถานการณ์และกิจกรรมท่ี
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ก าหนดให้ โดยจะมีการเก็บข้อมูลของผลการเรียนรู้อันเนื่องมาจากนวัตกรรม หรือแผนการเรียนรู้เป็น
ระยะ ๆ ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นถึงพัฒนาการและความงอกงามของผู้เรียนได้ 
    2.  ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E2) เป็นค่าท่ีบ่งบอกว่าแผนการจัดการเรียนรู้นั้น
สามารถส่งผลให้ผู้เรียนเกิดสัมฤทธิ์ผลได้หรือไม่ บรรลุวัตถุประสงค์ หรือเป็นไปตามท่ีก าหนดไว้ ใน
แผนการจัดการเรียนรู้มากน้อยเพียงใด ซึ่งค านวณจากคะแนนท่ีได้จากการท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของผู้เรียนทุกคน 
     จากการศึกษาเกณฑ์การหาประสิทธิภาพของเครื่ องมือสรุปได้ว่า นิยมต้ังเป็นตัวเลข 3 
ลักษณะ คือ 80/80, 85/85, 90/90 เป็นเกณฑ์การหาประสิทธิภาพของส่ือการเรียนการสอน ท้ังนี้ขึ้นอยู่
กับธรรมชาติของวิชาและเนื้อหา E1/E2 ท่ีน ามาสร้างส่ือนั้น ถ้าเป็นวิชาท่ีค่อนข้างยากก็อาจต้ังเกณฑ์ 
80/80 หรือ 85/85 ส าหรับเนื้อหาวิชาง่าย ก็อาจต้ังไว้ท่ี 90/90 เป็นต้น ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ได้ต้ัง
เกณฑ์ประสิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ไว้ 75/75 เพราะกิจกรรมการอ่านจับใจความ
ภาษาอังกฤษ เป็นกิจกรรมท่ีค่อนข้างยากส าหรับผู้เรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โดยใช้ตามความหมายใน
ลักษณะท่ี 1 คือตัวเลข 75 ตัวแรก (E1) คือ ร้อยละของคะแนนเฉล่ียท่ีได้จากการทดสอบย่อยระหว่างเรียน 
และคะแนนพฤติกรรมการท างานกลุ่มถือเป็นประสิทธิภาพของกระบวนการ ส่วน 75 ตัวหลัง (E2) คือ ร้อย
ละของคะแนนท่ีเฉล่ียได้ จากการทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน (Posttest) ของนักเรียนกลุ่ม
ตัวอย่างทุกคนและหา E1/E2 โดยใช้สูตร ดังนี้ 
 

        E1  =   
 
  เมื่อ E1  แทน   ประสิทธิภาพของกระบวนการ 

       แทน   คะแนนของแบบฝึกหัดหรือแบบทดสอบย่อยทุกชุดรวมกัน 
    A  แทน   คะแนนเต็มของแบบฝึกหัดทุกชุดรวมกัน 
    N  แทน   จ านวนนักเรียนท้ังหมด 
     

       E2  =   
 
  เมื่อ E2  แทน   ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ 

        แทน   คะแนนรวมของแบบทดสอบหลังเรียน 
      B  แทน   คะแนนเต็มของแบบทดสอบหลังเรียน 
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    N  แทน   จ านวนนักเรียนท้ังหมด 
 
     ดัชนีประสิทธิผล 
     ความหมายของดัชนีประสิทธิผล (The Effectiveness Index : E.I.) 
     เผชิญ กิจกระการ และสมนึก ภัททิยธนี (2545 : 44-46) และบุญชม  ศรีสะอาด (2550 : 
102) ได้กล่าวถึงความหมายของดัชนีประสิทธิผลว่า หมายถึง ค่าท่ีแสดงอัตราการเรียนรู้ท่ีก้าวหน้าขึ้นจาก
ความรู้พื้นฐานเดิมท่ีมีอยู่แล้ว หลังจากท่ีผู้เรียนได้เรียนจากส่ือหรือนวัตกรรมหรือแผนจัดการเรียนรู้ท่ีได้
จากผู้ศึกษาค้นคว้าสร้างขึ้น 
     จากการศึกษาความหมายของดัชนีประสิทธิผลสรุปได้ว่า ดัชนีประสิทธิผล หมายถึง ดัชนี
ประสิทธิผลของแผนการเรียนรู้ หมายถึง ตัวเลขท่ีแสดงถึงความเป็นไปได้ถึงการเปล่ียนแปลงความสามารถ
ทางการเรียนของนักเรียน โดยการเปรียบเทียบคะแนนท่ีเพิ่มขึ้นจากการทดสอบก่อนเรียนกับคะแนนท่ีได้
จากการทดสอบหลังเรียน 
    เกณฑ์การหาดัชนีประสิทธิผล (Effectiveness Index) 
     การหาค่าดัชนีประสิทธิผล (E.I.) เผชิญ  กิจระการ  และสมนึก ภัททิยธนี  (2545 : 44-46) 
ได้กล่าวถึงการหาดัชนีประสิทธิผลไว้ว่า สูตรการหาค่าดัชนีประสิทธิผล (E.I.) จะเขียนในรูปของร้อยละก็ได้ 
ซึ่งผลการค านวณจะได้เท่ากับผลการค านวณจากคะแนนดิบ สูตรเป็นดังนี้ 
 
ค่าดัชนีประสิทธิผล  =  ร้อยละของคะแนนทดสอบหลังเรียน – ร้อยละของคะแนนสอบก่อนเรียน 
                    100 – ร้อยละของผลรวมคะแนนสอบก่อนเรียน 
   
นอกจากนี้ บุญชม  ศรีสะอาด (2550 : 102) ได้กล่าวถึงการหาดัชนีประสิทธิผล ดังนี้ 
ดัชนีประสิทธิผล      =      ผลรวมคะแนนหลังเรียนทุกคน- ผลรวมคะแนนก่อนเรียนทุกคน 
               (จ านวนนักเรียน X คะแนนเต็ม)-ผลรวมคะแนนก่อนเรียนทุกคน  
 สรุปประสิทธิภาพ หมายถึง  การบรรลุตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายท่ีพึงปรารถนาหรือ
เป็นไปตามท่ีคาดหวังไว้   ความประหยัด หรือคุ้มค่า (ประหยัดต้นทุน ประหยัดทรัพยากร 
ประหยัดเวลา) ความทันเวลา และ มีคุณภาพ (ท้ังกระบวนการ ได้แก่ Input Process และ 
Output)  
 

4. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) 

     เป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศใน
หลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและความ
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เสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม และมีภาครัฐของประชาชน
เพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ 

     ประกอบด้วย 
     1) ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย 
     2) ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้ 
     3) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ 
     4) ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม 
     5) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพส่ิงแวดล้อม และความยั่งยืนของ

ทรัพยากรธรรมชาติ 
     6) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ 
                เพื่อให้ประเทศไทยสามารถยกระดับการพัฒนาให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความ
มั่นคงมั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”และ
เป้าหมายการพัฒนาประเทศข้างต้น จึงจ าเป็นต้องก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศระยะยาวท่ีจะท า
ให้ประเทศไทยมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีภูมิคุ้มกันต่อการเปล่ียนแปลงจากปัจจัยภายในและ
ภายนอกประเทศในทุกมิติทุกรูปแบบและทุกระดับ ภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ
ของประเทศได้รับการพัฒนายกระดับไปสู่การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการสร้างมูลค่าเพิ่มและพัฒนา
กลไกท่ีส าคัญในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจใหม่ท่ีจะสร้างและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ เพื่อ
ยกระดับฐานรายได้ของประชาชนในภาพรวมและกระจายผลประโยชน์ไปสู่ภาคส่วนต่าง ๆ ได้อย่าง
เหมาะสม คนไทยได้รับการพัฒนาให้เป็นคนดี เก่ง มีวินัย ค านึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมและมีศักยภาพใน
การคิดวิเคราะห์ สามารถ “รู้ รับ ปรับใช้” เทคโนโลยีใหม่ได้อย่างต่อเนื่อง สามารถเข้าถึงบริการพื้นฐาน 
ระบบสวัสดิการ และกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่มีใครถูกท้ิงไว้ข้างหลังการพัฒนา
ประเทศในช่วงระยะเวลาของยุทธศาสตร์ชาติ จะมุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนาความมั่นคง 
เศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในรูปแบบ“ประชารัฐ” โดย
ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม และยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ โดยแต่ละยุทธศาสตร์มีเป้าหมายและประเด็นการพัฒนา ดังนี้ 
                 1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง มีเป้าหมายการพัฒนาท่ีส าคัญ คือ ประเทศชาติมั่นคง 
ประชาชนมีความสุข เน้นการบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย เอก
ราชอธิปไตย และมีความสงบเรียบร้อยในทุกระดับ ต้ังแต่ระดับชาติ สังคม ชุมชน มุ่งเน้นการพัฒนาคน
เครื่องมือ เทคโนโลยี และระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามและภัย
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พิบัติได้ทุกรูปแบบ และทุกระดับความรุนแรง ควบคู่ไปกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงท่ีมี
อยู่ในปัจจุบัน และท่ีอาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ใช้กลไกการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการท้ังกับส่วนราชการ 
ภาคเอกชน ประชาสังคม และองค์กรที่ไม่ใช่รัฐ รวมถึงประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศท่ัวโลกบน
พื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล เพื่อเอื้ออ านวยประโยชน์ต่อการด าเนินการของยุทธศาสตร์ชาติด้านอื่น ๆ 
ให้สามารถขับเคล่ือนไปได้ตามทิศทางและเป้าหมายท่ีก าหนด 

       2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน มีเป้าหมายการพัฒนาท่ี
มุ่งเน้นการยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ บนพื้นฐานแนวคิด 3 ประการ ได้แก่(1) “ต่อ
ยอดอดีต” โดยมองกลับไปท่ีรากเหง้าทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ์ วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตและจุดเด่น
ทางทรัพยากรธรรมชาติท่ีหลากหลาย รวมท้ังความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศในด้านอื่น ๆ 
น ามาประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อให้สอดรับกับบริบทของเศรษฐกิจและสังคมโลก
สมัยใหม่ (2) “ปรับปัจจุบัน” เพื่อปูทางสู่อนาคต ผ่านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศในมิติ   
ต่าง ๆ  ท้ังโครงข่ายระบบคมนาคมและขนส่ง โครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และดิจิทัล และ
การปรับสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคตและ (3) “สร้างคุณค่าใหม่ใน
อนาคต”ด้วยการเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการ พัฒนาคนรุ่นใหม่รวมถึงปรับรูปแบบธุรกิจ เพื่อ
ตอบสนองต่อความต้องการของตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตร์ท่ีรองรับอนาคต บนพื้นฐานของการต่อ
ยอดอดีตและปรับปัจจุบัน พร้อมท้ังการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐให้ประเทศไทยสามารถสร้างฐาน
รายได้และการจ้างงานใหม่ ขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนในเวทีโลก ควบคู่ไปกับการยกระดับ
รายได้และการกินดีอยู่ดี รวมถึงการเพิ่มขึ้นของคนช้ันกลางและลดความเหล่ือมล้ าของคนในประเทศได้ใน
คราวเดียวกัน 

       3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ มีเป้าหมาย
การพัฒนาท่ีส าคัญเพื่อพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ โดยคนไทยมี
ความพร้อมท้ังกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการท่ีดีรอบด้านและมีสุขภาวะท่ีดีในทุกช่วงวัยมีจิตสาธารณะ 
รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรมและเป็นพลเมืองดีของ
ชาติ มีหลักคิดท่ีถูกต้อง มีทักษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 มีทักษะส่ือสารภาษาอังกฤษและภาษาท่ีสาม 
และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคน
ไทยท่ีมีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่และอื่น ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความ
ถนัดของตนเอง 

       4. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม มีเป้าหมายการ
พัฒนาท่ีให้ความส าคัญกับการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่าง ๆ ท้ังภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชน ท้องถิ่น 
มาร่วมขับเคล่ือน โดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการร่วมคิดร่วมท า เพื่อส่วนรวมการ
กระจายอ านาจและความรับผิดชอบไปสู่กลไกบริหารราชการแผ่นดินในระดับท้องถิ่นการเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชนในการจัดการตนเอง และการเตรียมความพร้อมของประชากรไทยท้ังในมิติสุขภาพ 
เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อมให้เป็นประชากรท่ีมีคุณภาพ สามารถพึ่งตนเองและท าประโยชน์แก่
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ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้นานท่ีสุด โดยรัฐให้หลักประกันการเข้าถึงบริการและสวัสดิการท่ีมีคุณภาพ
อย่างเป็นธรรมและท่ัวถึง 

       5. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
มีเป้าหมายการพัฒนาท่ีส าคัญเพื่อน า ไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนในทุกมิติ ท้ังด้านสังคม 
เศรษฐกิจ ส่ิงแวดล้อม ธรรมาภิบาล และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกันท้ังภายในและภายนอก
ประเทศอย่างบูรณาการ ใช้พื้นท่ีเป็นตัวตั้งในการก าหนดกลยุทธ์และแผนงานและการให้ทุกฝ่ายท่ี
เกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วมในแบบทางตรงให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได้ โดยเป็นการด าเนินการบน
พื้นฐานการเติบโตร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นทางเศรษฐกิจ ส่ิงแวดล้อม และคุณภาพชีวิตโดยให้ความส าคัญกับ
การสร้างสมดุลท้ัง 3 ด้าน อันจะน าไปสู่ความยั่งยืนเพื่อคนรุ่นต่อไปอย่างแท้จริง 

         6. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
             มีเป้าหมายการพัฒนาท่ีส าคัญเพื่อปรับเปล่ียนภาครัฐท่ียึดหลัก “ภาครัฐของประชาชน

เพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม” โดยภาครัฐต้องมีขนาดท่ีเหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะ
บทบาทหน่วยงานของรัฐท่ีท าหน้าท่ีในการก ากับหรือในการให้บริการในระบบเศรษฐกิจท่ีมีการแข่งขันมี
สมรรถนะสูง ยึดหลักธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการท างานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวมมี
ความทันสมัย และพร้อมท่ีจะปรับตัวให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การน านวัตกรรม เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบการท างานท่ีเป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่า
และปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากล รวมท้ังมีลักษณะเปิดกว้าง เช่ือมโยงถึงกันและเปิดโอกาสให้ทุก
ภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส 
โดยทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมกันปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต ความมัธยัสถ์ และสร้างจิตส านึกใน
การปฏิเสธไม่ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างส้ินเชิง นอกจากนั้น กฎหมายต้องมีความชัดเจน มี
เพียงเท่าท่ีจ าเป็น มีความทันสมัย มีความเป็นสากล มีประสิทธิภาพ และน าไปสู่การลดความเหล่ือมล้ า
และเอื้อต่อการพัฒนา โดยกระบวนการยุติธรรมมีการบริหารท่ีมีประสิทธิภาพ เป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติ 
และการอ านวยความยุติธรรมตามหลักนิติธรรม 

  ทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยขับเคล่ือนส าคัญในการยกระดับการพัฒนาประเทศในทุก
มิติไปสู่เป้าหมายการเป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้วท่ีขับเคล่ือนโดยภูมิปัญญาและนวัตกรรมในอีก 20 ปี
ข้างหน้า ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องมีการวางรากฐานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศอย่างเป็นระบบ
โดยจ าเป็นต้องมุ่งเน้นการพัฒนาและยกระดับคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ท่ีดี เก่ง
และมีคุณภาพพร้อมขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศไปข้างหน้าได้อย่างเต็มศักยภาพ ซึ่ง “คนไทยในอนาคต
จะต้องมีความพร้อมท้ังกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการท่ีดีรอบด้านและมีสุขภาวะท่ีดีในทุกช่วงวัยมีจิต
สาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็น
พลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดท่ีถูกต้อง มีทักษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 มีทักษะส่ือสารภาษาอังกฤษและ
ภาษาท่ี 3 และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตสู่
การเป็นคนไทย ท่ีมีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่และอื่น ๆ โดยมี
สัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง”ดังนั้น เพื่อให้ทรัพยากรมนุษย์ในทุกมิติและในทุกช่วงวัยสามารถได้รับ
การพัฒนาและยกระดับได้เต็มศักยภาพและเหมาะสม ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
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ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์จึงได้ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ท่ีเน้นท้ังการแก้ไขปัญหาการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ในปัจจุบันและการเสริมสร้างและยกระดับการพัฒนา ท่ีให้ความส าคัญท่ีครอบคลุมท้ังในส่วนของ
การพัฒนาทุนมนุษย์ และปัจจัยและสภาพแวดล้อมท่ีเกี่ยวข้องเพื่อสร้างระบบนิเวศท่ีเอื้อต่อการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์อย่างครอบคลุม ประกอบด้วย การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ควบคู่กับการปฏิรูป
ท่ีส าคัญท้ังในส่วนของการปรับเปล่ียนค่านิยมและวัฒนธรรม เพื่อให้คนมีความดีอยู่ใน ‘วิถี’ การด าเนิน
ชีวิตและมีจิตส านึกร่วมในการสร้างสังคมท่ีน่าอยู่ และมีการปฏิรูปการเรียนรู้แบบพลิกโฉม ในทุกระดับ
ต้ังแต่ระดับปฐมวัยจนถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยการพัฒนาระบบการเรียนรู้ท่ีตอบสนองต่อการ
เปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21 มีการออกแบบระบบการเรียนรู้ใหม่ การเปล่ียนบทบาทครู การเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษา และการพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้
สามารถก ากับการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับตนเองได้อย่างต่อเนื่องแม้จะออกจากระบบการศึกษาแล้ว รวมถึง
ความตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ท่ีหลากหลายตลอดจนพัฒนาและรักษากลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษ
ของพหุปัญญาแต่ละประเภท และการปฏิรูประบบเสริมสร้างความรอบรู้และจิตส านึกทางสุขภาพ เพื่อให้
คนไทยมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะท่ีดีได้ด้วยตนเอง พร้อมกับการสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการ
พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ท้ังการเสริมสร้างครอบครัวท่ีเข้มแข็งอบอุ่นซึ่งเป็นการ
วางรากฐานการส่งต่อเด็กและเยาวชนท่ีมีคุณภาพสู่การพัฒนาในช่วงอายุถัดไป โดยการส่งเสริมการเกิดท่ีมี
คุณภาพ การสร้างครอบครัวท่ีเหมาะสมกับคนรุ่นใหม่ การส่งเสริมบทบาทในการมีส่วนร่วมพัฒนาคน การ
พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีความเช่ือมโยงและบูรณาการข้อมูลด้านการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างกระทรวง/หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และการเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาใน
การสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนาประเทศ ในการใช้กิจกรรมนันทนาการและกีฬาเป็นเครื่องมือในการ
เสริมสร้างสุขภาวะของประชาชนอย่างครบวงจรและมีคุณภาพมาตรฐานรวมถึงการพัฒนาทักษะด้านกีฬา
สู่ความเป็นเลิศและกีฬาเพื่อการอาชีพ 
 เป้าหมาย 

      1. คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
      2. สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 

 ตัวชี้วัด 
      1. การพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และความเป็นอยู่ท่ีดีของคนไทย 
      2. ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
      3. การพัฒนาสังคมและครอบครัวไทย 

ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
      1.  การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม มุ่งเน้นให้สถาบันทางสังคมร่วมปลูกฝังค่านิยม

วัฒนธรรมท่ีพึงประสงค์ โดยบูรณาการร่วมระหว่าง “ครอบครัว ชุมชน ศาสนา การศึกษา และส่ือ”ในการ
หล่อหลอมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม ในลักษณะท่ีเป็น ‘วิถี’ การด าเนินชีวิต 

1.1 การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมผ่านการเลี้ยงดูในครอบครัว โดยส่งเสริมให้
ครอบครัวมีความอบอุ่น ด าเนินชีวิตโดยยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม มัธยัสถ์ อดออม ซื่อสัตย์ และแนว
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ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีการจัดกิจกรรมท่ีช่วยเสริมสร้างคุณลักษณะดังกล่าว รวมท้ังการพัฒนา
พ่อแม่ให้เป็นแบบอย่างท่ีดีในการด าเนินชีวิต 
     1.2 การบูรณาการเร่ืองความซ่ือสัตย์ วินัย คุณธรรม จริยธรรม ในการจัดการเรียน
การสอนในสถานศึกษา โดยให้สถานศึกษาสอดแทรกการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และการมีจิต
สาธารณะเข้าไปในทุกสาระวิชาและในทุกกิจกรรม รวมท้ังปรับสภาพแวดล้อมท้ังภายในและภายนอก
สถานศึกษาให้เอื้อต่อการมีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ รวมถึงการรักษาขนบธรรมเนียมและ
ประเพณีอันดีงาม 

1.3 การสร้างความเข้มแข็งในสถาบันทางศาสนา เพื่อเผยแผ่หลักค าสอนท่ีดีงาม 
ให้แก่ประชาชน โดยพัฒนา ผู้เผยแผ่ศาสนาให้ประพฤติปฏิบัติตัวเป็นแบบอย่างตาม ค าสอนท่ีถูกต้องของ
แต่ละศาสนา รวมท้ังมีการเผยแผ่หลักธรรมค าสอนทางศาสนาท่ีสอดคล้องกับการด าเนินชีวิตท่ีเข้าใจง่าย 
และสามารถน าไปปฏิบัติได้จริง 

 1.4 การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน โดยการพัฒนาผู้น า
ชุมชนให้เป็น  ต้นแบบของการมีคุณธรรมจริยธรรม การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนในการจัดกิจกรรม
สาธารณประโยชน์ การจัดระเบียบสังคม และการน าเยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมรวมถึงการ
ลงโทษผู้ละเมิดบรรทัดฐานท่ีดีทางสังคม 

 1.5 การสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมที่พึงประสงค์จากภาคธุรกิจ โดยกระตุ้นให้ภาค
ธุรกิจมีการบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล พัฒนาสร้างความรู้สึกรับผิดชอบต่อสังคมของคนทุกคนใน
บริษัทท้ังพนักงานและลูกค้า ปรับเปล่ียนทัศนคติการค านวณผลตอบแทนให้ค านึงถึงต้นทุนทางสังคม
ส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อตอบแทนสังคม รวมท้ังกระตุ้นให้เกิดการประกอบธุรกิจเพื่อสังคม 

 1.6 การใช้สื่อและสื่อสารมวลชนในการปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมของคนใน
สังคม โดยส่งเสริมให้ส่ือและส่ือสารมวลชนปฏิบัติตามจรรยาบรรณส่ืออย่างเคร่งครัด การจัดเวลาและ
พื้นท่ีออกอากาศให้แก่ส่ือสร้างสรรค์ ในช่วงเวลาท่ีมีผู้ชมมากท่ีสุด รวมท้ังการส่งเสริมการใช้ส่ือออนไลน์
และเครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ น าเสนอตัวอย่างของการมีคุณธรรม จริยธรรมและการมีจิต
สาธารณะ เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 

1.7 การส่งเสริมให้คนไทยมีจิตสาธารณะและมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม โดย
สร้างความตระหนักให้ประชาชนรู้จักหน้าท่ีของตนเอง การตรงต่อเวลา การยอมรับความหลากหลายเห็น
คุณค่าและความส าคัญในการประกอบสัมมาอาชีพหรือมีงานท า เน้นการพึ่งพาตนเอง และมีความ
รับผิดชอบต่อสังคมและต่อผู้อื่น และเป็นพลเมืองท่ีดี และส่งเสริมให้มีวัฒนธรรมการท างานเพื่อส่วนรวม 
สนับสนุน ส่งเสริม เป้าหมายของประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ 

       2.  การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต มุ่งเน้นการพัฒนาคนเชิงคุณภาพในทุกช่วงวัย
ต้ังแต่ช่วงการต้ังครรภ์ ปฐมวัย วัยเด็ก วัยรุ่น วัยเรียน วัยผู้ใหญ่ วัยแรงงาน และวัยผู้สูงอายุ เพื่อสร้าง
ทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีศักยภาพ มีทักษะความรู้ เป็นคนดี มีวินัย เรียนรู้ได้ด้วยตนเองในทุกช่วงวัย มีความ
รอบรู้ทางการเงิน มีความสามารถในการวางแผนชีวิตและการวางแผนทางการเงินท่ีเหมาะสมในแต่ละช่วง
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วัย และความสามารถในการด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า รวมถึงการพัฒนาและปรับทัศนคติให้คนทุกช่วงวัยท่ี
เคยกระท าผิดได้กลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างสงบสุขและเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศ 

 2.1 ช่วงการต้ังครรภ/์ปฐมวัย เน้นการเตรียมความพร้อมให้แก่พ่อแม่ก่อนการต้ังครรภ์ 
ส่งเสริมอนามัยแม่และเด็กต้ังแต่เริ่มต้ังครรภ์ ส่งเสริมการเกิดอย่างมีคุณภาพ สนับสนุนการเล้ียงลูกด้วย
นมแม่ การส่งเสริมการให้สารอาหารท่ีจ าเป็นต่อสมองเด็ก และให้มีการลงทุนเพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้
มีพัฒนาการท่ีสมวัยในทุกด้าน 

2.2 ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น ปลูกฝังความเป็นคนดี มีวินัย พัฒนาทักษะความสามารถการ
เรียนรู้ที่สอดรับกับทักษะในศตวรรษท่ี 21 โดยเฉพาะทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ความสามารถ
ในการแก้ปัญหาท่ีซับซ้อน มีภูมิคุ้มกันต่อปัญหาหรืออาชญากรรมต่าง ๆ มีความคิดสร้างสรรค์ มี
ความสามารถในการท างานร่วมกับผู้อื่น มีความยืดหยุ่นทางความคิด รวมถึงทักษะด้านภาษา ศิลปะ และ
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี และได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพสอดคล้องกับความสามารถ ความ
ถนัดและความสนใจ รวมถึงการวางพื้นฐานการเรียนรู้เพื่อการวางแผนชีวิตและวางแผนทางการเงินท่ี
เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยและน าไปปฏิบัติได้ ตลอดจนการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ท่ีเช่ือมต่อกับโลกการ
ท างาน รวมถึงทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศมีทักษะชีวิต สามารถอยู่ร่วมและ
ท างานกับผู้อื่นได้ภายใต้สังคมท่ีเป็นพหุวัฒนธรรม 

2.3 ช่วงวัยแรงงาน ยกระดับศักยภาพ ทักษะ และสมรรถนะแรงงานอย่างต่อเนื่อง
สอดคล้องกับความสามารถเฉพาะบุคคล และความต้องการของตลาดแรงงาน มีการท างานตามหลักการ
ท างานท่ีมีคุณค่าเพื่อสร้างผลิตภาพเพิ่มให้กับประเทศ มีวัฒนธรรมการท างานท่ีพึงประสงค์ มีความรู้ความ
เข้าใจและมีทักษะทางการเงินเพื่อให้สามารถบริหารจัดการการเงินของตนเองและครอบครัวมีการวางแผน
ทางการเงินและมีการออม การรับผิดชอบของพ่อแม่ต่อครอบครัว มีการพัฒนาระบบการเรียนรู้ และการ
อ านวยความสะดวกด้านความรู้ เพื่อพัฒนาความรู้ แรงงานฝีมือ ความช านาญพิเศษการเป็นผู้ประกอบการ
ใหม่ และการพัฒนาต่อยอดความรู้ในการสร้างสรรค์งานใหม่ ๆ รวมท้ังมาตรการขยายอายุการท างาน 

2.4 ช่วงวัยผู้สูงอายุ ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเป็นพลังในการขับเคล่ือนประเทศ ส่งเสริมให้มี
การท างานหลังเกษียณ ผ่านการเสริมทักษะการด ารงชีวิต ทักษะอาชีพในการหารายได้ มีงานท าท่ี
เหมาะสมกับศักยภาพ มีการสร้างเสริมสุขภาพ ฟื้นฟูสุขภาพ การป้องกันโรคให้แก่ผู้สูงอายุ พร้อมกับจัด
สภาพแวดล้อมให้เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ และหลักประกันทางสังคมท่ีสอดคล้องกับความจ าเป็นพื้นฐานใน
การด ารงชีวิต การมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุในสังคม 
        3. ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 โดยมุ่งเน้น
ผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้และมีใจใฝ่เรียนรู้ตลอดเวลา มีการออกแบบระบบการเรียนรู้ใหม่การเปล่ียน
บทบาทครู การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษา และการพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
การสร้างความต่ืนตัวให้คนไทยตระหนักถึงบทบาท ความรับผิดชอบ และการวางต าแหน่งของประเทศไทย
ในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์และประชาคมโลก การวางพื้นฐานระบบรองรับการเรียนรู้โดยใช้ดิจิทัล
แพลตฟอร์ม และการสร้างระบบการศึกษาเพื่อเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ 
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3.1 การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอื้อต่อการพัฒนาทักษะส าหรับศตวรรษที่ 21 
โดยออกแบบกระบวนการเรียนรู้ในทุกระดับช้ันอย่างเป็นระบบ ต้ังแต่ระดับปฐมวัยจนถึงอุดมศึกษาท่ี
มุ่งเน้นการใช้ฐานความรู้และระบบคิดในลักษณะสหวิทยาการ อาทิ ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และการต้ัง
ค าถาม ความเข้าใจและความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ความรู้ทางวิศวกรรมศาสตร์และการคิดเพื่อ
หาทางแก้ปัญหา ความรู้และทักษะทางศิลปะ และความรู้ด้านคณิตศาสตร์และระบบคิดของเหตุผลและ
การหาความสัมพันธ์ การพัฒนาระบบการเรียนรู้เชิงบูรณาการท่ีเน้นการลงมือปฏิบัติมีการสะท้อน
ความคิด/ทบทวนไตร่ตรอง การสร้างผู้เรียนให้สามารถก ากับการเรียนรู้ของตนได้การหล่อหลอมทักษะการ
เรียนรู้และความคิดสร้างสรรค์ท่ีผู้เรียนสามารถน าองค์ความรู้ไปใช้ในการสร้างรายได้หลายช่องทาง รวมท้ัง
การเรียนรู้ด้านวิชาชีพและทักษะชีวิต 

 3.2 การเปลี่ยนโฉมบทบาท ‘ครู’ ให้เป็นครูยุคใหม่ โดยปรับบทบาทจาก“ครูสอน” 
เป็น “โค้ช” หรือ “ผู้อ านวยการการเรียนรู้” ท าหน้าท่ีกระตุ้น สร้างแรงบันดาลใจ แนะน าวิธีเรียนรู้และวิธี
จัดระเบียบการสร้างความรู้ ออกแบบกิจกรรมและสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียน และมีบทบาทเป็น
นักวิจัยพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน รวมท้ังปรับระบบการผลิตและพัฒนาครูต้ังแต่
การดึงดูด คัดสรร ผู้มีความสามารถสูงให้เข้ามาเป็นครูคุณภาพ มีระบบการพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะ
ครูอย่างต่อเนื่องครอบคลุมท้ังเงินเดือน เส้นทางสายอาชีพ การสนับสนุนส่ือการสอนและสร้างเครือข่าย
พัฒนาครูให้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างกัน รวมถึงการพัฒนาครูท่ีมีความเช่ียวชาญด้านการสอนมา
เป็นผู้สร้างครูรุ่นใหม่อย่างเป็นระบบ และวัดผลงานจากการพัฒนาผู้เรียนโดยตรง 

3.3 การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท 
  จัดให้มีมาตรฐานขั้นต่ าของโรงเรียนในทุกระดับ จัดโครงสร้างการจัดการการศึกษาเพื่อ
สร้างความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์และให้เอื้อต่อการเข้าถึงการศึกษาอย่างเสมอภาค ท่ัวถึง และใช้ทรัพยากร
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การยกระดับสถาบันการศึกษาในสาขาท่ีมีความเช่ียวชาญสู่ความเป็นเลิศ ปฏิรูป
การคลังด้านการศึกษาเพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษาโดยการจัดสรรงบประมาณตรง
สู่ผู้เรียน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
โดยแยกออกจากระบบการประเมินและการรับรองคุณภาพท่ีเน้นผลลัพธ์ท่ีตัวผู้เรียน รวมท้ังมีการปฏิรูป
ระบบการสอบท่ีน าไปสู่การวัดผลในเชิงทักษะท่ีจ าเป็นส าหรับศตวรรษท่ี 21 มากกว่าการวัดระดับความรู้ 
ตลอดจนมีการวิจัยและใช้เทคโนโลยีในการสร้างและจัดการความรู้ในการจัดการเรียนการสอน การจัดการ
ศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพท่ีสอดคล้องกับบริบทพื้นท่ี 

 3.4 การพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยเน้นการจัดระบบการศึกษาและระบบ
ฝึกอบรมบนฐานสมรรถนะท่ีมีคุณภาพสูงและยืดหยุ่นผ่านการพัฒนากลไกต่าง ๆ อาทิ การพัฒนา
การศึกษาออนไลน์แบบเปิด การพัฒนาระบบการเรียนรู้เกี่ยวกับทักษะการรู้ดิจิทัล การมีระบบเทียบโอน
ประสบการณ์ ระบบธนาคารหน่วยกิต มาตรการจูงใจให้คนเข้าสู่การยกระดับทักษะ การให้สถาน
ประกอบการเพิ่มผลิตภาพแรงงานผ่านการพัฒนาความสามารถทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่องภายใต้กรอบ
คุณวุฒิวิชาชีพ นอกจากนี้ ต้องพัฒนาระบบการเรียนรู้ในชุมชนให้เข้าถึงความรู้ได้ทุกท่ี ทุกเวลาปรับปรุง
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แหล่งเรียนรู้ในชุมชนให้เป็นพื้นท่ีเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์และมีชีวิต รวมถึงการเรียนรู้และทบทวนทักษะ
พื้นฐาน ได้แก่ การอ่านออก-เขียนได้-คิดเลขเป็น โดยระดมทรัพยากรจากภาคเอกชนและภาคประชาสังคม 
การพัฒนาทัศนคติและแรงบันดาลใจท่ีอยากเรียนรู้ การสร้างนิสัยใฝ่เรียนรู้ และให้ผู้เรียนได้ตระหนักถึงส่ิง
ท่ีเกิดขึ้นรอบตัว รวมท้ังน าความรู้ไปพัฒนาต่อยอดหรือประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตได้ 
สรุปยุทธศาสตร์ชาติ  
               คือการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ซึ่งเป็นเป้าหมายการพัฒนา
ประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและ
ในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม และมีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม 
โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ ใน 6 ด้าน คือ 

     1) ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย 
     2) ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้ 
     3) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ 
     4) ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม 
     5) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพส่ิงแวดล้อม และความยั่งยืนของ

ทรัพยากรธรรมชาติ 
     6) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ 
 

5. แผนการศึกษาแห่งชาติ 20 ปี (ปี พ.ศ. 2560 -2579) 
   เป้าหมายของการจัดการศึกษา (Aspirations)  5  ประการ  ซึ่งมีตัวช้ีวัดเพื่อการบรรลุ

เป้าหมาย  53  ตัวช้ีวัดประกอบด้วยเป้าหมายและตัวช้ีวัดท่ีส าคัญ ดังนี้ 
 1)  ประชากรทุกคนเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมีมาตรฐานอย่างท่ัวถึง  (Access) 

มีตัวช้ีวัดท่ีส าคัญ  เช่น  ประชากรกลุ่มอายุ  6 - 14  ปี  ทุกคนได้เข้าเรียนในระดับประถมศึกษาและ 
มัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่าท่ีรัฐต้องจัดให้ฟรีโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย  ผู้เรียนพิการได้รับการพัฒนา
สมรรถภาพหรือบริการทางการศึกษาท่ีเหมาะสมทุกคน  และประชากรวัยแรงงานมีการศึกษาเฉล่ียเพิ่มขึ้น 
เป็นต้น 

 2)  ผู้เรียนทุกคน  ทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน
อย่างเท่าเทียม (Equity) มีตัวชี้วัดท่ีส าคัญ เช่น ผู้เรียนระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานทุกคนได้รับการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษา 15 ปี เป็นต้น 

 3)  ระบบการศึกษาท่ีมีคุณภาพ  สามารถพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุขีดความสามารถเต็ม
ตามศักยภาพ  (Quality)  มีตัวชี้วัดท่ีส าคัญ เช่น นักเรียนมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา  
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET)  แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ  50  ขึ้นไปเพิ่มขึ้นและคะแนนเฉล่ีย



57 

ผลการทดสอบโครงการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (Programmer for International Student 
Assessment : PISA)  ของนักเรียนอายุ  15  ปีสูงขึ้น  เป็นต้น 

 4)  ระบบการบริหารจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ เพื่อการลงทุนทางการศึกษาท่ี 
คุ้มค่าและบรรลุเป้าหมาย (Efficiency)  มีตัวช้ีวัดท่ีส าคัญ  เช่น  ร้อยละของสถานศึกษาขนาดเล็กท่ีไม่ผ่าน
เกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกลดลง  มีระบบการบริหารงานบุคคล  ครู  และบุคลากรทางการศึกษา
ท่ีมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน  รวมท้ังมีกลไกส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนสนับสนุน
ทรัพยากรเพื่อการจัดการศึกษา  เป็นต้น 

 5)  ระบบการศึกษาท่ีสนองตอบและก้าวทันการเปล่ียนแปลงของโลกท่ีเป็นพลวัตและ
บริบทท่ีเปล่ียนแปลง  (Relevancy)  มีตัวชี้วัดท่ีส าคัญ  เช่น  อันดับความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศด้านการศึกษาดีขึ้น  สัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษาสูงขึ้นเมื่อเทียบกับผู้เรียนสามัญศึกษา  และจ านวน
สถาบันอุดมศึกษาท่ีติดอันดับ  200  อันดับแรกของโลกเพิ่มข้ึน เป็นต้น  เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ 
จุดมุ่งหมาย  และเป้าหมายดังกล่าวข้างต้น  แผนการศึกษาแห่งชาติจึงได้ก าหนดช่วงเวลาในการ
ด าเนินการในแต่ละเป้าหมายและตัวช้ีวัด เป็น 5 ช่วง ดังนี้  ระยะเร่งด่วน  ระยะ 5 ปีแรกของแผน  ระยะ 
5 ปีท่ีสองของแผน ระยะ 5 ปีท่ีสามของแผน  และระยะ 5 ปีสุดท้ายของแผนยุทธศาสตร์ เป้าหมาย และ
ตัวช้ีวัด  แผนการศึกษาแห่งชาติได้ก าหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาการศึกษาภายใต้  6  ยุทธศาสตร์หลัก
ท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  20  ปี  เพื่อให้แผนการศึกษาแห่งชาติบรรลุเป้าหมายตามจุดมุ่งหมาย  
วิสัยทัศน์  และแนวคิดการจัดการศึกษาดังกล่าวข้างต้น ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ท่ี  1  :  การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ  มีเป้าหมาย 
ดังนี้ 

 1.1  คนทุกช่วงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ  และยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  มีตัวชี้วัดท่ีส าคัญ  เช่น  การจัดกิจกรรมของ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐานท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ ท่ีสะท้อนความรักและการธ ารงรักษาสถาบันหลักของชาติ  
และการยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  การจัดการเรียน
การสอน/กิจกรรม  เพื่อเสริมสร้างความเป็นพลเมือง  (Civic Education)  และส่งเสริมการอยู่ร่วมกันใน
สังคมพหุวัฒนธรรม  เป็นต้น 

1.2  คนทุกช่วงวัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นท่ีพิเศษ
ได้รับการศึกษาและเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  มีตัวช้ีวัดท่ีส าคัญ  เช่น  นักเรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นท่ีพิเศษมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน       
(O-NET) แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ  50  ขึ้นไปเพิ่มขึ้น  สถานศึกษาจัดการศึกษาส าหรับกลุ่มชน
ต่างเช้ือชาติ ศาสนา  ภาษา  และวัฒนธรรม  กลุ่มชนชายขอบ  และแรงงานต่างด้าวเพิ่มขึ้นและ
สถานศึกษาในพื้นท่ีพิเศษท่ีจัดอยู่ในมาตรการจูงใจ  มีระบบเงินเดือนค่าตอบแทนท่ีสูงกว่าระบบปกติ
เพิ่มขึ้น  เป็นต้น 
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1.3  คนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษา  การดูแลและป้องกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบ
ใหม่ มีตัวช้ีวัดท่ีส าคัญ  เช่น  สถานศึกษาท่ีจัดกระบวนการเรียนรู้และปลูกฝังแนวทางการจัดการความ
ขัดแย้งโดยแนวทางสันติวิธีเพิ่มขึ้น  มีการจัดการเรียนการสอน/กิจกรรม  เพื่อเสริมสร้างความรู้  ความ
เข้าใจท่ีถูกต้องเกี่ยวกับภัยคุกคามในรูปแบบใหม่เพิ่มขึ้น  มีระบบ  กลไก  และมาตรการท่ีเข้มแข็งในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามในรูปแบบใหม่  และผู้เรียนในสถานศึกษาท่ีมีคดีทะเลาะวิวาทลดลง 
เป็นต้นโดยได้ก าหนดแนวทางการพัฒนา  คือพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของ
สถาบันหลักของชาติและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
ยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดน
ภาคใต้และพื้นท่ีพิเศษ  ท้ังท่ีเป็นพื้นท่ีสูง พื้นท่ีตามแนวตะเข็บชายแดนและพื้นท่ีเกาะแก่ง  ชายฝ่ังทะเล  
ท้ังกลุ่มชนต่างเช้ือชาติ  ศาสนา  และวัฒนธรรม  กลุ่มชนชายขอบและแรงงานต่างด้าว  พัฒนาการจัด
การศึกษาเพื่อการจัดระบบการดูแลและป้องกันภัยคุกคามในรูปแบบใหม่  อาทิ  อาชญากรรมและความ
รุนแรงในรูปแบบต่าง ๆ  ยาเสพติด  ภัยพิบัติจากธรรมชาติภัยจากโรคอุบัติใหม่  ภัยจากไซเบอร์  เป็นต้น  
และมีแผนงานและโครงการส าคัญ  เช่น โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นท่ีพิเศษ  เป็นต้น 

ยุทธศาสตร์ท่ี  2  :  การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัยและนวัตกรรรม  เพื่อสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  มีเป้าหมาย ดังนี้ 

2.1  ก าลังคนมีทักษะท่ีส าคัญจ าเป็นและมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาด
งานและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  มีตัวช้ีวัดท่ีส าคัญ  เช่น  มีฐานข้อมูลความต้องการ
ก าลังคน (Demand)  จ าแนกตามกลุ่มอุตสาหกรรมอย่างครบถ้วน  สัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษาสูงขึ้นเมื่อ
เทียบกับผู้เรียนสามัญศึกษา  และสัดส่วนผู้เรียนวิทยาศาสตร์สุขภาพวิทยาศาสตร์  และเทคโนโลยีสูงขึ้น
เมื่อเทียบกับผู้เรียนสังคมศาสตร์  ก าลังแรงงานในสาขาอาชีพต่าง ๆ  ท่ีได้รับการยกระดับคุณวุฒิวิชาชีพ
เพิ่มขึ้น  เป็นต้น 

2.2 สถาบันการศึกษาและหน่วยงานท่ีจัดการศึกษาผลิตบัณฑิตท่ีมีความเช่ียวชาญและ
เป็นเลิศเฉพาะด้าน  มีตัวช้ีวัดท่ีส าคัญ  เช่น  สัดส่วนการผลิตก าลังคนระดับกลางและระดับสูง  จ าแนก
ตามระดับ/ประเภทการศึกษา  ในสาขาวิชาท่ีสอดคล้องกับความต้องการของตลาดงานและการพัฒนา
ประเทศเพิ่มขึ้นร้อยละของสถาบันการศึกษาจัดการศึกษารูปแบบทวิภาคี/สหกิจศึกษา/หลักสูตรโรงเรียน
ในโรงงานตามมาตรฐานท่ีก าหนดเพิ่มขึ้น  จ านวนหลักสูตรของสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาทวิวุฒิ  (Dual 
Degree)  เพิ่มขึ้น จ านวนสถาบันอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาท่ีจัดหลักสูตรส าหรับผู้มีความสามารถพิเศษ
เพิ่มขึ้น  และมีภาคีเครือข่ายความร่วมมือระหว่างรัฐ  เอกชน  สถานประกอบการ  สมาคมวิชาชีพและ
หน่วยงานท่ีจัดการศึกษาเพิ่มขึ้น  เป็นต้น 

2.3  การวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมท่ีสร้างผลผลิตและ
มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ มีตัวช้ีวัดท่ีส าคัญ เช่น สัดส่วนเงินลงทุนวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนเมื่อเทียบ
กับภาครัฐเพิ่มข้ึน สัดส่วนค่าใช้จ่ายการลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนาเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์มวลรวม
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ภายในประเทศ (GDP) ของประเทศเพิ่มขึ้น โครงการ/งานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้/นวัตกรรมท่ีน าไปใช้
ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศเพิ่มขึ้น บุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาต่อประชากร 10,000 คน เพิ่มขึ้น 
นวัตกรรม/ส่ิงประดิษฐ์ ท่ีได้จดสิทธิบัตรและทรัพย์สินทางปัญญาเพิ่มข้ึน และผลงานวิจัยท่ีได้รับการ
ตีพิมพ์ในระดับนานาชาติเพิ่มขึ้น เป็นต้นโดยได้ก าหนดแนวทางการพัฒนา คือ ผลิตและพัฒนาก าลังคนให้
มีสมรรถนะในสาขาท่ีตรงตามความต้องการของตลาดงานและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาก าลังคนท่ีมีความเช่ียวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน ส่งเสริมการวิจัยและ
พัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมท่ีสร้างผลผลิตและมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ และมีแผนงานและ
โครงการส าคัญ เช่น โครงการจัดท าแผนผลิตและพัฒนาก าลังคนให้ตรงกับความต้องการของตลาดงานใน
กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย เป็นต้น 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 : การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย  และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้มี
เป้าหมาย  ดังนี้ 

3.1 ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพื้นฐานของพลเมืองไทย และทักษะและคุณลักษณะ
ท่ีจ าเป็นในศตวรรษที่  21  มีตัวช้ีวัดท่ีส าคัญ  เช่น  ผู้เรียนท่ีมีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21  เพิ่มขึ้น  ผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความมีวินัย  และมีจิต
สาธารณะเพิ่มขึ้น สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่าขึ้นไปท่ีจัดกิจกรรมสะท้อนการสร้าง
วินัย  จิตสาธารณะ และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์เพิ่มขึ้น  เป็นต้น 

3.2 คนทุกช่วงวัยมีทักษะ  ความรู้ความสามารถ  และสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษา
และมาตรฐานวิชาชีพ  และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ  มีตัวช้ีวัดท่ีส าคัญ  เช่นเด็กแรกเกิด – 5  
ปี มีพัฒนาการสมวัยเพิ่มขึ้น  นักเรียนมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  (O-
NET)  แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ  50  ขึ้นไปเพิ่มขึ้น  ผู้สูงวัยท่ีได้รับบริการการศึกษาเพื่อพัฒนา
ทักษะอาชีพและทักษะชีวิตเพิ่มข้ึน  และมีสาขาและวิชาชีพท่ีเปิดโอกาสให้ผู้สูงวัยได้รับการส่งเสริมให้
ท างานและถ่ายทอดความรู้/ประสบการณ์เพิ่มขึ้น  เป็นต้น 

 3.3 สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้ตาม
หลักสูตรอย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน  มีตัวชี้วัดท่ีส าคัญ  เช่น  ศูนย์เด็กเล็ก/สถานศึกษาระดับก่อน
ประถมศึกษาท่ีจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้คุณภาพและมาตรฐานเพิ่มขึ้น  สถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยจัดกิจกรรมท่ีสอดคล้องกับหลักสูตรปฐมวัย  และสมรรถนะของเด็กท่ีเช่ือมโยงกับมาตรฐาน
คุณภาพเด็กปฐมวัยของอาเซียนเพิ่มข้ึน  สถานศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีจัดการศึกษาตาม
หลักสูตรที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่  21  เพิ่มข้ึน  และ
สถาบันการศึกษาในระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาท่ีจัดการศึกษาตามหลักสูตรท่ีมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มี
สมรรถนะท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศไทย  4.0  เพิ่มขึ้น  เป็นต้น 

3.4  แหล่งเรียนรู้ ส่ือต าราเรียน  นวัตกรรม  และส่ือการเรียนรู้มีคุณภาพและมาตรฐาน 
และประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยไม่จ ากัดเวลาและสถานท่ี  มีตัวช้ีวัดท่ีส าคัญ  เช่น  แหล่งเรียนรู้ท่ีได้รับ
การพัฒนาให้สามารถจัดการศึกษา/จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตท่ีมีคุณภาพเพิ่มขึ้น  ส่ือสารมวลชนท่ี
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เผยแพร่หรือจัดรายการเพื่อการศึกษาเพิ่มข้ึน  ส่ือต าราเรียน  และส่ือการเรียนรู้  ท่ีผ่านการรับรอง
มาตรฐานคุณภาพจากหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  และได้รับการพัฒนาโดยการมีส่วนร่วมจากภาครัฐและ
เอกชนเพิ่มขึ้น  เป็นต้น 

3.5  ระบบและกลไกการวัด  การติดตาม  และประเมินผลมีประสิทธิภาพ  มีตัวช้ีวัดท่ี
ส าคัญ  เช่น  มีระบบและกลไกการทดสอบ  การวัดและประเมินความรู้  ทักษะ  และสมรรถนะของผู้เรียน
ทุกระดับการศึกษา  และทุกกลุ่มเป้าหมายท่ีมีประสิทธิภาพ มีระบบติดตามประชากรวัยเรียนท่ีขาดโอกาส
หรือไม่ได้รับการศึกษา  และผู้เรียนท่ีมีแนวโน้มจะออกกลางคัน  เป็นต้น 

3.6  ระบบการผลิตครู  อาจารย์  และบุคลากรทางการศึกษา  ได้มาตรฐานระดับสากล 
มีตัวช้ีวัดท่ีส าคัญ  เช่น  มีฐานข้อมูลความต้องการใช้ครู  แผนการผลิตครู  อาจารย์  และบุคลากรทางการ
ศึกษาในระยะ  10  ปี  (พ.ศ.  2560  –  2569)  จ าแนกตามสาขาวิชา  ขนาดสถานศึกษา  และจังหวัด  
สัดส่วนของการบรรจุครูท่ีมาจากการผลิตครูในระบบปิดเพิ่มขึ้นมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขท่ีเอื้อให้ผู้ส าเร็จ
การศึกษาจากสาขาวิชาอื่นและพัฒนาเพิ่มเติมเพื่อเข้าสู่วิชาชีพครู  เป็นต้น 

3.7 ครู  อาจารย์  และบุคลากรทางการศึกษา  ได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน 
มีตัวช้ีวัดท่ีส าคัญ  เช่น  ครู  อาจารย์  และบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษาได้รับ
การพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ  และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมท้ังได้รับการพัฒนาให้
สอดคล้องกับความต้องการและยุทธศาสตร์ของหน่วยงานเพิ่มขึ้นและระดับความพึงพอใจของครู  อาจารย์ 
และบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีต่อการพัฒนาและการใช้ประโยชน์จากการพัฒนาเพิ่มขึ้น  เป็นต้น  โดยได้
ก าหนดแนวทางการพัฒนา  คือส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ส่ือต าราเรียนและส่ือการเรียนรู้ต่าง ๆ  ให้
มีคุณภาพ  มาตรฐาน  และประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้โดยไม่จ ากัดเวลาและสถานท่ี  สร้าง
เสริมและปรับเปล่ียนค่านิยมของคนไทยให้มีวินัย  จิตสาธารณะและพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์และพัฒนา
ระบบและกลไกการติดตาม  การวัด  และประเมินผลผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพและมีแผนงานและโครงการ
ท่ีส าคัญ  เช่น โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น  เป็นต้น 

ยุทธศาสตร์ที่  4  : การสร้างโอกาส  ความเสมอภาค  และความเท่าเทียมทางการศึกษา 
มีเป้าหมาย ดังนี้ 

4.1  ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มี
ตัวช้ีวัดท่ีส าคัญ  เช่น  ดัชนีความเสมอภาคของอัตราการเข้าเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานตามฐานะทาง
เศรษฐกิจและพื้นท่ีลดลง  ความแตกต่างระหว่างคะแนนเฉล่ียผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พื้นฐาน  (O-NET)  ของนักเรียนระหว่างพื้นท่ี/ภาคการศึกษาในวิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษลดลง    
เป็นต้น 

4.2  การเพิ่มโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาส าหรับคนทุกช่วง
วัย  มีตัวช้ีวัดท่ีส าคัญ  เช่น  มีระบบเครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาท่ีทันสมัยสนองตอบความ
ต้องการของผู้เรียนและผู้ใช้บริการอย่างท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ  และสถานศึกษาทุกแห่งมีอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูงและมีคุณภาพ เป็นต้น 
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4.3  ระบบข้อมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาท่ีครอบคลุมถูกต้องเป็น
ปัจจุบัน เพื่อการวางแผนการบริหารจัดการศึกษา  การติดตามประเมิน  และรายงานผลมีตัวช้ีวัดท่ีส าคัญ  
เช่น  มีระบบฐานข้อมูลรายบุคคลท่ีอ้างอิงจากเลขท่ีบัตรประจ าตัวประชาชน  13  หลัก  ท่ีสามารถ
เช่ือมโยง  และแลกเปล่ียนฐานข้อมูล  รวมท้ังใช้ประโยชน์ร่วมกันระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและ
หน่วยงานอื่น  ด้านสาธารณสุข  สังคม  ภูมิสารสนเทศ  แรงงาน  และการศึกษา  และมีระบบสารสนเทศ
ด้านการศึกษาและด้านอื่นท่ีเกี่ยวข้องท่ีเป็นระบบเดียวกันท้ังประเทศครอบคลุมถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน
สามารถอ้างอิงได้  เป็นต้นโดยได้ก าหนดแนวทางการพัฒนา  คือเพิ่มโอกาสและความเสมอภาคในการ
เข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพ พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาส าหรับคนทุกช่วงวัยพัฒนา
ฐานข้อมูลด้านการศึกษาท่ีมีมาตรฐาน เช่ือมโยงและเข้าถึงได้  และมีแผนงานและโครงการส าคัญเช่น  
โครงการจัดท าฐานข้อมูลรายบุคคลทุกช่วงวัย ท้ังด้านสาธารณสุข  สังคม  ภูมิสารสนเทศแรงงานและ
การศึกษา  เป็นต้น 

ยุทธศาสตร์ที่  5  :  การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม มี
เป้าหมาย ดังนี้ 

5. 1 คนทุกช่วงวัย  มีจิตส านึกรักษ์ส่ิงแวดล้อม  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และน าแนวคิด
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ  มีตัวช้ีวัดท่ีส าคัญ  เช่น  ครู/บุคลากรทางการศึกษา  
ได้รับการอบรมพัฒนาในเรื่องการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมเพิ่มขึ้นผู้เรียนทุกระดับ
การศึกษามีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความตระหนักในความส าคัญของการด ารงชีวิตท่ีเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อมความมีคุณธรรม  จริยธรรม  และการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการ
ด าเนินชีวิตเพิ่มขึ้นและสถาบันอุดมศึกษาท่ีติดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวของโลกเพิ่มขึ้น เป็นต้น 

5.2  หลักสูตร  แหล่งเรียนรู้  และส่ือการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อม  คุณธรรม  จริยธรรม  และการน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
มีตัวช้ีวัดท่ีส าคัญ  เช่น  สถานศึกษา/สถาบันการศึกษาจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมเพื่อปลูกฝัง
คุณธรรม จริยธรรม  และการน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติเพิ่มขึ้น  และ
ส่ือสารมวลชนท่ีเผยแพร่หรือให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม
เพิ่มขึ้น  เป็นต้น 

5.3  การวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็น
มิตรกับส่ิงแวดล้อม  มีตัวช้ีวัดท่ีส าคัญ  เช่น  มีฐานข้อมูลด้านการศึกษาท่ีเกี่ยวข้องกับการเปล่ียนแปลง
ภูมิอากาศในสาขาต่าง ๆ  เพิ่มขึ้นเป็นต้น  โดยได้ก าหนดแนวทางการพัฒนา  คือ  ส่งเสริม  สนับสนุนการ
สร้างจิตส านึกรักษ์ส่ิงแวดล้อม  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่การปฏิบัติในการด าเนินชีวิต  ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้  แหล่งเรียนรู้   
และส่ือการเรียนรู้ต่าง ๆ  และพัฒนาองค์ความรู้  งานวิจัย  และนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิต
ท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  และมีแผนงานและโครงการส าคัญ  เช่น  โครงการน้อมน าศาสตร์พระราชาสู่
การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพคนทุกช่วงวัย  โครงการโรงเรียนคุณธรรม  โครงการโรงเรียนสีเขียว เป็นต้น 



62 

ยุทธศาสตร์ที่  6  :  การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา  มีเป้าหมาย ดังนี้ 
6.1  โครงสร้าง  บทบาท  และระบบการบริหารจัดการการศึกษามีความคล่องตัวชัดเจน 

และสามารถตรวจสอบได้  มีตัวช้ีวัดท่ีส าคัญ  เช่น  มีการปรับปรุงโครงสร้างและระบบบริหารราชการ
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค  และสถานศึกษาให้มีเอกภาพ  สอดคล้องกับบริบทของพื้นท่ีและการบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาล  เป็นต้น 

6.2  ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลส่งผลต่อคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา  มีตัวช้ีวัดท่ีส าคัญ  เช่น  สถานศึกษาขนาดเล็ก/สถานศึกษาท่ีต้องการความ
ช่วยเหลือและพัฒนาเป็นพิเศษอย่างเร่งด่วนท่ีไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกลดลง  คะแนน
เฉล่ียผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานของผู้เรียนท่ีเรียนในกลุ่มสถานศึกษาท่ีเข้าสู่ระบบ
การบริหารจัดการแนวใหม่สูงขึ้น  เป็นต้น 

6.3  ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาท่ีตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนและพื้นท่ี  มีตัวช้ีวัดท่ีส าคัญ  เช่น  จ านวนองค์กร  สมาคม  มูลนิธิ  หรือหน่วยงานอื่นท่ีเข้ามา
จัดการศึกษาหรือร่วมมือกับสถานศึกษา  ท้ังของรัฐ  เอกชน  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพิ่มขึ้น  
และสัดส่วนการมีส่วนร่วมสนับสนุนการศึกษาของภาคเอกชน  ภาคประชาชน  และภาคีเครือข่ายเมื่อ
เทียบกับรัฐ จ าแนกตามระดับการศึกษาสูงขึ้น  เป็นต้น 

6.4  กฎหมายและรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษารองรับลักษณะท่ี
แตกต่างกันของผู้เรียน  สถานศึกษา  และความต้องการก าลังแรงงานของประเทศ  มีตัวช้ีวัดท่ีส าคัญ เช่น 
มีกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  และระบบการจัดสรรเงินเพื่อการศึกษาท่ีเอื้อและสนองตอบคุณลักษณะท่ี
แตกต่างกันของผู้เรียน  ความต้องการก าลังแรงงานและสภาพปัญหาท่ีแท้จริงของประเทศ  มีรูปแบบ/
แนวทาง  กลไกการจัดสรรงบประมาณผ่านด้านอุปสงค์และอุปทานในสัดส่วนท่ีเหมาะสม  เป็นต้น 

6.5  ระบบบริหารงานบุคคลของครู  อาจารย์  และบุคลากรทางการศึกษามีความเป็น
ธรรม  สร้างขวัญก าลังใจ  และส่งเสริมให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มตามศักยภาพ  มีตัวช้ีวัดท่ีส าคัญ  เช่น 
สถานศึกษาท่ีมีครูเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนเพิ่มขึ้น ครู/ผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคเอกชน/
ผู้ประกอบการท่ีปฏิบัติงานสนับสนุนการเรียนการสอนเพิ่มขึ้น  และสถานศึกษามีบุคลากรทางการศึกษา
ท าหน้าท่ีปฏิบัติงานสนับสนุนการเรียนการสอนเพิ่มขึ้น  เป็นต้น 

โดยก าหนดแนวทางการพัฒนา  คือปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการศึกษา       
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัด
การศึกษา ปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับระบบการเงินเพื่อการศึกษา พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของครู  
อาจารย์  และบุคลากรทางการศึกษา  และมีแผนงานและโครงการส าคัญ  เช่น  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก  โครงการพัฒนาระบบจัดสรรงบประมาณเพื่อการศึกษา  และ
โครงการทดลองน าร่องระบบการจัดสรรเงินผ่านด้านอุปสงค์และอุปทาน  เป็นต้น 

สามารถสรุปได้ว่า  แผนการศึกษาแห่งชาติ 20 ปี (ปี พ.ศ. 2560 -2579) 
 1)  ประชากรทุกคนเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมีมาตรฐานอย่างท่ัวถึง  (Access)ประชากร
กลุ่มอายุ  6 - 14  ปี  ทุกคนได้เข้าเรียนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่าท่ีรัฐ
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ต้องจัดให้ฟรีโดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายผู้เรียนพิการได้รับการพัฒนาสมรรถภาพหรือบริการทางการศึกษาท่ี
เหมาะสมทุกคน และประชากรวัยแรงงานมีการศึกษาเฉล่ียเพิ่มขึ้น  

2)  ผู้เรียนทุกคน  ทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานอย่างเท่า
เทียม (Equity)  ผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคนได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษา 15 ปี  

3) ระบบการศึกษาท่ีมีคุณภาพสามารถพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุขีดความสามารถเต็มตามศักยภาพ  
(Quality)  มีตัวช้ีวัดท่ีส าคัญ เช่น นักเรียนมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา  ระดับชาติขั้นพื้นฐาน  
(O-NET)  แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ  50  ขึ้นไปเพิ่มขึ้นและคะแนนเฉล่ียผลการทดสอบโครงการ
ประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (Programme for International Student Assessment : PISA)  
ของนักเรียนอายุ  15  ปีสูงขึ้น   

4)  ระบบการบริหารจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ เพื่อการลงทุนทางการศึกษาท่ีคุ้มค่าและ
บรรลุเป้าหมาย (Efficiency)  มีตัวช้ีวัดท่ีส าคัญ  เช่น  ร้อยละของสถานศึกษาขนาดเล็กท่ีไม่ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินคุณภาพภายนอกลดลง  มีระบบการบริหารงานบุคคล  ครู  และบุคลากรทางการศึกษาท่ีมี
ประสิทธิภาพและเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน  รวมท้ังมีกลไกส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนสนับสนุนทรัพยากร
เพื่อการจัดการศึกษา  

5) ระบบการศึกษาท่ีสนองตอบและก้าวทันการเปล่ียนแปลงของโลกท่ีเป็นพลวัตและบริบทท่ี
เปล่ียนแปลง (Relevancy)  มีตัวช้ีวัดท่ีส าคัญ  เช่น  อันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้าน
การศึกษาดีขึ้น  สัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษาสูงขึ้นเมื่อเทียบกับผู้เรียนสามัญศึกษา  และจ านวน
สถาบันอุดมศึกษาท่ีติดอันดับ  200  อันดับแรกของโลกเพิ่มขึ้น  เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์  จุดมุ่งหมาย  และ
เป้าหมายดังกล่าวข้างต้น  แผนการศึกษาแห่งชาติจึงได้ก าหนดช่วงเวลาในการด าเนินการในแต่ละ
เป้าหมายและตัวช้ีวัด เป็น 5 ช่วง ดังนี้  ระยะเร่งด่วน  ระยะ 5 ปีแรกของแผน  ระยะ 5 ปีท่ีสองของแผน 
ระยะ 5 ปีท่ีสามของแผน  และระยะ 5 ปีสุดท้ายของแผนยุทธศาสตร์ เป้าหมาย และตัวช้ีวัด  แผนการ
ศึกษาแห่งชาติได้ก าหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาการศึกษาภายใต้  6  ยุทธศาสตร์หลักท่ีสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ 

 
6. ประเทศไทย 4.0  (Model Thailand 4.0) 

       ประยุทธ์  จันทร์โอชา  (2560)  นายกรัฐมนตรี  กล่าวว่าสถานการณ์ของโลกในปัจจุบันมี
ความพลวัต เปล่ียนแปลงผันผวน  มีเหตุการณ์เหนือความคาดหมายเกิดขึ้นในแต่ละประเทศท่ัวโลก  อาทิ  
ประเทศอังกฤษขอแยกตัวจากสหภาพยุโรปหรือ Brexit  การเปล่ียนแปลงนโยบายด้านการค้าของ       
นายโดนัลด์  ทรัมป์ ประธานาธิบดีคนใหม่ของสหรัฐอเมริกา  และความผันผวนทางการเมืองในฝ่ังยุโรปท่ี
ยังคงมีอยู่  ปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้ส่งผลกระทบ  ท้ังด้านเศรษฐกิจสังคมและการเมืองท าให้แต่ละประเทศ
จะต้องคิดกลยุทธ์เพื่อรักษาระดับความมั่นคง  ทางเศรษฐกิจให้กับประเทศตนเอง รวมท้ังประเทศไทย
จะต้องปรับตัว เพื่อรับมือสถานการณ์ท่ีอาจจะเกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ  โดยเร่งสร้างความเข้มแข็ง
อย่างยั่งยืนให้กับประเทศในทุก ๆ ด้าน ต้ังแต่การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก  และการวางแผนการพัฒนา
อนาคตประเทศในระยะ  20  ปี  อย่างมีทิศทางท่ีชัดเจน  ประเทศไทยได้มีการปรับเปล่ียนโมเดลเศรษฐกิจ  
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เพื่อให้เหมาะกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจในขณะนั้น ๆ โดยเริ่มจาก “Thailand 1.0” ท่ีเน้นเกษตรกรรม
แบบด้ังเดิม  ไปสู่  “Thailand 2.0”  ท่ีเน้นอุตสาหกรรมเบา  โดยใช้ประโยชน์จากค่าจ้างแรงงานราคาถูก
และทรัพยากรธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณ์ “Thailand 3.0”  ในปัจจุบันเน้นอุตสาหกรรมหนักท่ีมีความ
ซับซ้อน  ดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศเพื่อให้มาใช้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตเพื่อส่งออก  แม้ว่า 
“Thailand 3.0” ท าให้ประเทศไทยมีเศรษฐกิจท่ีเติบโตเพิ่มข้ึน  แต่ก็ต้องเผชิญกับ  “กับดักประเทศ
รายได้ปานกลาง”  “กับดักความเหล่ือมล้ าของความมั่งค่ัง”  และ “กับดักความไม่สมดุลในการพัฒนา”  
เป็นสาเหตุให้ประเทศไทยไม่เติบโตอย่างก้าวกระโดดดัง  นั้นรัฐบาลจึงได้มีนโยบายขับเคล่ือนการปฏิรูป
ประเทศในทุกมิติ  เพื่อขับเคล่ือนประเทศไปสู่  Thailand  4.0  อย่างเต็มรูปแบบ  ด้วยการพึ่งพา
นวัตกรรมหรือองค์ความรู้  ความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยี  โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างความเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจ  และศักยภาพการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืนในระยะยาว  และการก้าวพ้นกับดักรายได้
ปานกลาง  การแก้ไขปัญหาความเหล่ือมล่ าทางเศรษฐกิจ  รวมทั้งให้ความส าคัญกับการพัฒนาและการ
สร้างความเข้มแข็งให้กับภาคส่วนต่าง ๆ  ในทุก ๆ  มิติเพื่อสร้างความสมดุล  และความยั่งยืน โดยค านึงถึง
การพัฒนาอย่างสมดุลและยั่งยืนใน  4  มิติ  ท้ังความมั่งค่ังทางเศรษฐกิจ  การอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม การ
สร้างสังคมอยู่ดีมีสุข  และการเสริมสร้างภูมิปัญญาของมนุษย์  รัฐบาลได้น้อมน าแนวพระราชด าริปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชท่ีเป็นหลักคิดท่ีสอดคล้องกับ
โมเดลประเทศไทย  4.0  มาเป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศ  ท้ังนี้  “ศาสตร์พระราชา”  ได้สอนให้รู้ว่า
การพัฒนาจะยั่งยืนได้ต้องรักษาสมดุลท้ังในด้านเศรษฐกิจ  สังคมและส่ิงแวดล้อม  ไม่เน้นการเติบโตทาง
เศรษฐกิจอย่างเดียว  แต่ต้องค านึงถึงคุณภาพความสมดุลและความสุขของประชาชนด้วย  เช่นเดียวกับ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีมุ่งให้เกิดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  
สังคม  และส่ิงแวดล้อม  แนวพระราชด าริท่ีส าคัญอีกประการหนึ่งว่าการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน
ท้องถิ่น  ถือเป็นการสร้างรากฐานท่ีส าคัญต่อการพัฒนาความมั่นคงของประเทศ  ดังนั้น  รัฐบาลจึงได้เร่ง
แก้ไขปัญหาจากฐานราก  และสร้างความเข้มแข็งจากภายใน  มุ่งสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนในลักษณะ
การพึ่งตนเองตามท่ีทรงใช้ค าว่า “ระเบิดจากข้างใน”  คือ ท าให้ชุมชนหมู่บ้านมีพื้นฐานท่ีมั่นคงพอสมควร
ก่อน  แล้วจึงสร้างความเจริญและยกระดับเศรษฐกิจให้สูงขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไป  รัฐบาลมุ่งสนอง    
พระราชปณิธานของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  โดยสืบสานพระราชปณิธานท่ี
พระองค์ท่านได้ทรงวางรากฐานไว้   เพื่อสร้างประโยชน์และความมั่นคงมั่งค่ังและยั่งยืนให้แก่พี่น้อง
ประชาชนไทย  และเผ่ือแผ่ไปยังเพื่อนบ้านและนานาประเทศท่ีมีความสัมพันธ์อันดีกับประเทศไทยเสมอ
มา  ดังนั้น  รัฐบาลจ าเป็นต้องปฏิรูปครั้งใหญ่ทุกด้านท้ังด้านเศรษฐกิจ  สังคม  การศึกษา  กฎหมาย  และ
ความมั่นคงของประเทศ  รวมถึงการรักษาฐานทรัพยากรของประเทศเพื่อน าพาประเทศไทยสู่  “ความ
มั่นคง มั่งค่ังและยั่งยืน” อย่างแท้จริง ด้านเศรษฐกิจประเทศไทยจ าเป็นต้องปฏิรูปโครงสร้างทางเศรษฐกิจ
ครั้งใหม่  เพื่อก้าวข้ามไปสู่โมเดลใหม่ของประเทศท่ีเรียกว่า “ประเทศไทย 4.0”  ซึ่งเป็นโมเดลของ
เศรษฐกิจท่ีเน้นคุณค่า (Value-Based Economy) และเน้นการขับเคล่ือนด้วยนวัตกรรม  (Innovation-
driven Economy)  หัวใจส าคัญคือ  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อเตรียมไปสู่การเป็น  “คนไทย 4.0”  
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ซึ่งต้องการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน  สถาบันการศึกษา  ตลอดจนพ่อแม่
ผู้ปกครอง  ในการพัฒนาคนไทย เยาวชนไทยให้มีทักษะความรู้ความสามารถให้เท่าทันต่อความเป็นไปของ
โลกปัจจุบัน  โดยเฉพาะการพัฒนาความสามารถด้าน STEM (Science, technology, engineering and 
mathematics)  และภาษาต่างประเทศ  เพื่อให้บุคลากรไทยมีความพร้อมรองรับความต้องการของตลาด
และผู้ประกอบการท่ีจะมาลงทุนในประเทศ  และพร้อมต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศท่ีมุ่งไปสู่
เทคโนโลยีและนวัตกรรม  รัฐบาลยังพยายามผลักดันให้ประเทศไทยเป็น “ศูนย์กลางด้านการค้าการลงทุน
ของภูมิภาค”  คือ  การส่งเสริม 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายแห่งอนาคตเพื่อสร้าง “เครื่องยนต์เพื่อ
ขับเคล่ือนการเติบโตทางเศรษฐกิจชุดใหม่” (New Engines of Growth) เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์
สมัยใหม่  อุตสาหกรรมหุ่นยนต์  อุตสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ  เป็นต้น  โดยการน า 
“วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  นวัตกรรม  และความคิดสร้างสรรค์”  มาเป็นตัวขับเคล่ือนและยกระดับภาค
เศรษฐกิจ  เดิมท่ีมีพื้นฐานดีและมีจุดแข็งอยู่แล้วท้ังด้านการเกษตร  การท่องเท่ียวและด้านการบริการให้ดี
ยิ่งขึ้น  รวมท้ังการส่งเสริมผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Startup)  ท่ีถือเป็นปัจจัยหนึ่งท่ีน าไปสู่การปฏิรูป
โครงสร้างเศรษฐกิจไทยท้ังระบบ   

นอกจากนี้  รัฐบาลยังค านึงถึงการพัฒนาเชิงพื้นท่ี  (Area-based Development Policy)  เพื่อ
กระจายความเจริญไปยังพื้นท่ีต่าง ๆ  ในประเทศอย่างท่ัวถึง  ผ่านกลไกของ “18 กลุ่มจังหวัด  และ  76 
จังหวัด”  สร้างกิจกรรมความเช่ือมโยงทางเศรษฐกิจของ  “เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ”  ท้ัง  10  จังหวัด  
ท่ีมีพื้นท่ีชายแดนติดกับประเทศเพื่ อนบ้านในรูปเน้นสร้างความเ ช่ือมโยงของห่วงโซ่มูลค่าใน
ภาคอุตสาหกรรม  ในพื้นท่ีในรูปแบบ “คลัสเตอร์” ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคม  เช่ือมโยง
ท้ังทางบก ทางน้ า และทางอากาศ  ให้สามารถขับเคล่ือนเศรษฐกิจให้ดียิ่ง ๆ  ขึ้นไปได้  ประเทศไทยจะได้
เป็นศูนย์กลางด้านการค้าและการลงทุนของภูมิภาคท่ีแท้จริง  นอกจากนี้รัฐบาลยังได้ก าหนดนโยบายการ
พัฒนาพื้นท่ีระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ  ภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC)  ประกอบไป
ด้วยจังหวัดระยอง  ชลบุรี  และฉะเชิงเทรา  เป็นพื้นท่ีน าร่อง  โดยเร่งการพัฒนาความพร้อมในทุกด้าน
เพื่อรองรับการลงทุนและการขยายตัวทางเศรษฐกิจ  ในพื้นท่ีท้ังด้านสาธารณูปโภค  ระบบคมนาคมขนส่ง
และโลจิสติกส์  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการอ านวยความสะดวกในรูปแบบ One Stop Service  
เพื่อสนับสนุนการประกอบธุรกิจให้มีความสะดวกรวดเร็วท่ีสุด  โดยต้ังเป้าหมายให้พื้นท่ี EEC  นี้เป็นพื้นท่ี
เศรษฐกิจท่ีดีท่ีสุดและทันสมัยท่ีสุดในภูมิภาคอาเซียน  ท้ังนี้ เมื่อเดือนมกราคมท่ีผ่านมาได้แต่งต้ัง
คณะกรรมการนโยบาย  คณะกรรมการบริหาร  และส านักงานภายใต้กระทรวงอุตสาหกรรม  เพื่อให้
สามารถเดินหน้าท างานและก าหนดมาตรการต่าง ๆ  ในการพัฒนาพื้นท่ี EEC  ระหว่างท่ีรอ
พระราชบัญญัติ  EEC  ผ่านการพิจารณาตามขั้นตอน  ส าหรับการลงทุนของภาคเอกชนนั้นมีบทบาทท่ี
ส าคัญอย่างยิ่ง   โดยนโยบายด้านการลงทุนในอนาคตจะเน้นส่งเสริมการลงทุนเพื่อปรับเปล่ียนโครงสร้าง
ทางเศรษฐกิจของประเทศหรือ Investment - led Transformation  ซึ่งจะให้ความส าคัญกับการส่งเสริม
การลงทุน  5  มิติ  ได้แก่  
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1.  มิติด้านเทคโนโลยี  สร้างขีดความสามารถของเทคโนโลยีหลัก  (Core Technologies)  ท่ี
ประเทศไทยมีศักยภาพ  เช่น  เทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology)  ท้ังภาคเกษตร  อาหาร  พลังงาน  
สุขภาพและการแพทย์   

2.  มิติด้านทรัพยากรมนุษย์  การสร้าง “คนไทย 4.0”  รวมถึงการดึงดูดบุคลากรท่ีมีความ
เช่ียวชาญเฉพาะด้านและมีทักษะสูง  (Talents)  จากต่างประเทศในสาขาท่ีขาดแคลนมาช่วยกันพัฒนา
ประเทศด้วย   

3.  มิติด้านโครงสร้างพื้นฐานท้ังการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานท้ังในด้านโครงสร้างพื้นฐานทาง
กายภาพ (Physical Infrastructure)  โครงสร้างพื้นฐานรองรับการเช่ือมต่อ  (Connectivity 
Infrastructure) โครงสร้างพื้นฐานทางปัญญา  (Intellectual Infrastructure)  และโครงสร้างพื้นฐานทาง
สังคม  (Social Infrastructure)    

4.  มิติด้าน  Enterprise  ส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการในระดับต่าง ๆ  ให้มีความเข้มแข็ง   
ท้ังการส่งเสริมให้เกิด Startup  ในธุรกิจต่าง ๆ  และการยกระดับและปรับปรุงประสิทธิภาพของ SMEs  
จาก  ผู้รับจ้างผลิต  (OEM)  ไปสู่การออกแบบและสร้างแบรนด์  (ODM & OBM)  ส่งเสริมให้บริษัทใหญ่
มาช่วยพัฒนา  Local Supplier  ด้วย   

5.  มิติด้านอุตสาหกรรม  เป้าหมายโดยเน้นการส่งเสริมให้เกิดการลงทุนและการพัฒนา 10 
อุตสาหกรรมเป้าหมายท่ีเป็นฐานอุตสาหกรรมอนาคต  โดยเฉพาะในพื้นท่ี EEC  ซึ่งเป็นพื้นท่ีเป้าหมายของ
รัฐบาล  การปรับเปล่ียนแนวทางการส่งเสริมการลงทุนจะสอดคล้องกับนโยบายการปฏิรูปประเทศและ
ยุทธศาสตร์ชาติ  20  ปี  (พ.ศ. 2560 – 2579)  ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศระยะยาว  เพื่อให้
เกิดการผลักดันและขับเคล่ือนประเทศอย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกันต่อไป  รัฐบาลได้ผลักดันกฎหมาย
ด้านการลงทุนท่ีส าคัญ  2  ฉบับคือ  การปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน และการยกร่าง
พระราชบัญญัติการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศส าหรับอุตสาหกรรม  เป้าหมายโดย
หวังท่ีจะสร้างเครื่องมือใหม่ ๆ  ในการส่งเสริมการลงทุนเพื่อดึงดูดการลงทุนท่ีมีคุณค่าสูงให้เข้ามาใน
ประเทศไทย มากยิ่งขึ้น  2  ปีท่ีผ่านมรัฐบาลได้เร่งผลักดันการยกร่างกฎหมายและแก้ไขกฎระเบียบ  
ข้อบังคับต่าง ๆ  ท่ีเป็น อุปสรรคต่อการปฏิบัติราชการ  เพื่อปรับปรุงการบริการของภาครัฐให้มีความ
สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะภาคธุรกิจท่ีเป็นกลไกขับเคล่ือนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ  
จะต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการประกอบธุรกิจ  การท างานของภาครัฐจะต้องมีความโปร่งใส  เป็น
ธรรม  ไม่ทุจริตคอร์รัปชันและบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล  ค านึงถึงประโยชน์ของประชาชนและ
ประเทศชาติเป็นส าคัญ  เพื่อให้ประเทศไทยมีบรรยากาศท่ีน่ามาลงทุน     

นายกรัฐมนตรี  ได้ส่ังการให้มีการด าเนินการ  3  เรื่องส าคัญท่ีต้องด าเนินไปควบคู่กับนโยบาย 
Thailand 4.0  ได้แก่  1.  การปฏิรูปประเทศ  2. การจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ  3. การสร้างความสามัคคี 
ปรองดอง   โดยได้มีค าส่ังให้มีการแต่งต้ัง “คณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูป
ประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.)”  เพื่อให้การท างานเกิดความ
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ชัดเจนยิ่งขึ้นและ เร่งขับเคล่ือนแผนงานเพื่อส่งมอบให้รัฐบาลชุดต่อไป  โดยมี  4  คณะกรรมการย่อย  
ประกอบด้วย                   

1)  คณะกรรมการเตรียมการยุทธศาสตร์ชาติ  
2)  คณะกรรมการเตรียมการปฏิรูปประเทศ  
3)  คณะกรรมการเตรียมการสร้างความสามัคคีปรองดอง  
4)  คณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินเชิงยุทธศาสตร์  เพื่อให้การขับเคล่ือน  3  เรื่องท่ีส าคัญ

นี้ให้ส าเร็จได้ด้วยดี  ซึ่งจะดูแลด้วยตนเองในทุกชุด  โดยมีรองนายกรัฐมนตรีทุกท่านมาช่วยขับเคล่ือนใน
แต่ละชุด และรัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี  (ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์)  ท าหน้าท่ีเลขานุการ ป.ย.ป. 
ส าหรับ “ส านักงานบริหารนโยบายของนายกรัฐมนตรี (PMDU)”  รัฐบาลจะดึงบุคลากรท่ีมีความรู้
ความสามารถจากท้ังภาครัฐและเอกชนเข้ามาช่วยกันขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศ  โดย PMDU  จะมี
บทบาทในการประสานงานติดตามขับเคล่ือนนโยบายแต่ละด้านและรายงานตรงต่อนายกรัฐมนตรี  เน้น
การท างานแบบ บูรณาการเพื่อขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติในช่วง  5  ปีแรก  และนโยบายส าคัญของ
ประเทศ  และผลักดันการท างานของคณะกรรมการย่อยท้ัง  4  ชุด  ให้มีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องเป็น
รูปธรรมโดยเร็ว  นโยบาย Thailand 4.0  จะช่วยขับเคล่ือนเศรษฐกิจไทยให้ขยายตัวได้อย่างต่อเนื่องลด
ความเหล่ือมล้ าในสังคม  สามารถสร้างรายได้ท้ังจากภายในและภายนอกประเทศ  สร้างฐานเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งอนาคต ท าให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของภูมิภาค  (Gateway of ASEAN)  อย่างแท้จริง  
ด้วยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนตามแนวทางประชารัฐท้ังภาครัฐ  เอกชน  สถาบันการศึกษาและประชา
สังคม  โดยหัวใจหลักท่ีจะน ามาซึ่งความส าเร็จคือการลดความเหล่ือมล้ าและสร้างบรรยากาศแห่งความ
ปรองดอง   เพื่อการขับเคล่ือนประเทศไทยให้ก้าวไปสู่ “Thailand 4.0”  ส่งผลให้เศรษฐกิจของประเทศ
ไทยให้มีความเจริญก้าวหน้า  และพัฒนาไปสู่การเป็นประเทศรายได้สูงอย่าง ยั่งยืน   
 ประเทศไทย  4.0  เป็นโมเดลเศรษฐกิจท่ีจะน าพาประเทศไทยให้หลุดพ้นจากกับดักประเทศ
รายได้ปานกลาง  กับดักความเหล่ือมล้ าและกับดักความไม่สมดุล  พร้อม ๆ  กับเปล่ียนผ่านประเทศไทย
ไปสู่ประเทศในโลกท่ีหนึ่งท่ีมีความมั่นคง  มั่งค่ัง  และยั่งยืน  ในบริบทของโลกยุค The Fourth Industrial 
Revolution อย่างเป็นรูปธรรม  ตามแนวทางท่ีแผนยุทธศาสตร์ชาติ  20  ปีได้วางไว้ด้วยการสร้างความ
เข้มแข็งจากภายใน ควบคู่ไปกับการเช่ือมโยงกับประชาคมโลกตามแนวคิด“ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”โดย
ขับเคล่ือนผ่านกลไก “ประชารัฐ” ส่ิงท่ีคนไทยคาดว่าจะได้รับจาก  Thailand  4.0  คือ  
 1.  อยู่ใน “สังคมไทย  4.0”  ท่ีเป็นสังคมท่ีมีความหวัง  (Hope)  เป็นสังคมท่ีเป่ียมสุข  
(Happiness)  และเป็นสังคมท่ีมีความสมานฉันท์  (Harmony)  เป็นสังคมท่ีมีความพอเพียงโดยมีคนชน
ช้ันกลางเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศเกิดความเท่าเทียมในสังคม  ความเหล่ือมล้ าอยู่ในระดับต่ ามี
ส่ิงแวดล้อมและสุขภาพท่ีดี  
 2.  เป็นคนไทย  4.0  ท่ีได้รับโอกาสทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพดีและได้รับสวัสดิการทางสังคมท่ี 
เหมาะสมตลอดทุกช่วงชีวิตเป็นคนทันโลก  ทันเทคโนโลยีสามารถอยู่บนเวทีโลกได้อย่างภาคภูมิใจ  และ
สามารถมีส่วนร่วมกับนานาชาติเพื่อท าให้โลกดีขึ้น  น่าอยู่ข้ึน  
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 3.  เป็นเกษตรกร  4.0  ท่ีหลุดพ้นจากกับดักความยากจนโดยผันตัวเองจากเกษตรกรผู้ผลิตมา
เป็น ผู้ประกอบการทางการเกษตรสมัยใหม่  (Smart Farmers)  มีการบริหารจัดการท่ีดีมีต้นทุนการผลิต
ต่ า สามารถเพิ่มมูลค่าสินค้าทางการเกษตรจากการแปรรูป  
 4.  เป็น  SME  4.0  ท่ีสามารถสร้างหรือใช้นวัตกรรมเทคโนโลยี  ความคิดสร้างสรรค์ในการ
สร้างมูลค่าในสินค้าและบริการ  มีความสามารถทางการค้าขาย  สามารถเข้าถึงตลาดในประเทศตลาด
อาเซียน และตลาดโลก  ท าให้มีรายได้สูงขึ้นมีชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น  และมีอนาคตท่ีสดใส  
 5.  เกิดจังหวัด  4.0  ท่ีมีการกระจายความเจริญท่ัวประเทศ  เศรษฐกิจขยายตัว  สามารถ
ท างานในถิ่นฐานบ้านเกิดได้โดยไม่จ าเป็นต้องเข้ามาท างานในกรุงเทพฯ หรือเมืองใหญ่  เนื่องจากมีลู่ทาง
โอกาสและงานท่ีดีกระจายอยู่ในทุกจังหวัดท่ัวประเทศ 
 ความท้าทายของความเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่  21 : ไทยแลนด์  4.0 

 เป้าหมายการพัฒนาท่ีเปล่ียนไปจากเดิมของการเน้นองค์ความรู้มาเป็นเรื่องของสมรรถนะ  การ
ละเลยเรื่องของการปรับเปล่ียนกระบวนทัศน์ด้านการบริหารจัดการก็หมายถึงความล้มเหลวของการปฏิรูป
ในภาพรวมด้วยเช่นกัน  การปรับเปล่ียนจ าเป็นต้องให้ความส าคัญต่อประเด็นต่าง ๆ  

1.  สภาวะทางสังคมประเทศไทยในศตวรรษท่ี  21  มีความเป็นไปได้สูงมากท่ีจะเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุ สภาวะนี้เกิดขึ้นจากการท่ีอัตราการเกิดลดลง  คนมีอายุยืนขึ้นซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการจัด
การศึกษาด้วยเช่นกันอย่างน้อยในสองประเด็น  คือ  1) บุคลากรการศึกษาท่ีจะมีโอกาสขาดแคลน  และ
จ าเป็นต้องขยายอายุการท างานของบุคลากร  และ  2)  การจัดการศึกษาจ าเป็นต้องออกแบบส าหรับการ
จัดการศึกษาส าหรับผู้สูงอายุมากขึ้น  และการศึกษาก็ไม่สามารถหยุดอยู่เพียงในวัยการศึกษาหรือวัย
ท างาน  สองประเด็นนี้เป็นโจทย์ส าคัญหนึ่งส าหรับผู้บริหารในปัจจุบันท่ีจะต้องวางแผนการจัดการท่ี
ชัดเจน  เพื่อรองรับความเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดขึ้น 

2.  ความเปล่ียนแปลงวิถีชีวิตของคน  พฤติกรรมการใช้ชีวิตของคนจะเปล่ียนไป  สังเกตได้อย่าง
ง่ายจากพฤติกรรมการซื้อสินค้าท่ีปัจจุบันการซื้อขายผ่านอินเตอร์เน็ตมีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น  เครือข่ายสังคมก็
เข้ามามีบทบาทต่อการตัดสินใจมากขึ้น  พฤติกรรมการท างานของคนเปล่ียนไป  ต้องการความส าเร็จและ
การยอมรับท่ีเร็วมากขึ้น  การยึดมั่นในองค์กรอาจจะน้อยลงไป  จึงเป็นความท้าทายของการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรท่ีจะต้องเอื้อต่อการใช้ทรัพยากรอย่างเต็มประสิทธิภาพพร้อมกับการสร้างขวัญ
ก าลังใจให้กับบุคลากรเพื่อให้บุคลากรท่ีมีความสามารถอยู่กับองค์กรไปนาน ๆ 

3.  การเข้าถึงเทคโนโลยี  ท่ีกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเด็กรุ่นใหม่จะใช้เป็นเครื่องมือในการ
เรียนรู้ บุคลากรในวงการศึกษาก็จ าเป็นต้องเป็นคนท่ีสามารถน าเอาเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการ
สอน  พร้อมท้ังใช้เป็นเครื่องมือในการค้นคว้าพัฒนาความรู้ของตนเอง  ขณะเดียวกันยังจะต้องสามารถ
น าเอาเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการอีกด้วย  แต่ท้ังนี้การยอมรับและการใช้เทคโนโลยีของบุคลากร
จะมีระดับความสามารถท่ีแตกต่างกัน  การน าเอาเทคโนโลยีมาใช้จึงจ าเป็นต้องมีแผนการจัดการท่ีชัดเจน  
เช่นเดียวกันกับการวางโครงสร้างพื้นฐานท่ีเกี่ยวข้อง  จะต้องมีท้ังการลงทุนและการพัฒนาบุคลากรไป
พร้อม ๆ  กัน 
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4.  ความหลากหลายและความขัดแย้งกับในศตวรรษที่  21  องค์กรจ าเป็นต้องเป็นองค์กรท่ี
เปิดรับความหลากหลายและความแตกต่างท่ีมากขึ้นพร้อม ๆ กับความจ าเป็นในการสร้างให้เกิดความเป็น
เอกภาพ เพราะเอกภาพในองค์กรคือหัวใจของความส าเร็จ  การท างานเป็นทีมคือเครื่องมือส าคัญในการ
ขับเคล่ือนสู่เป้าหมายจากการสร้างเอกภาพการท าให้เกิดทีมในการท างาน 

5.  ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ  คนในยุคใหม่จะเป็นกลุ่มคนท่ีไม่ยึดติดกับท่ีท างาน  มี
ความพร้อมท่ีจะเปล่ียนงานใหม่ได้ตลอดเวลาและจะท างานแบบอิสระมากขึ้น  ดังนั้นรูปแบบการบริหาร
จัดการจึงเป็นประเด็นส าคัญท่ีท้าทายของผู้บริหารในการปรับตัวให้เข้ากับทีมงานรุ่นใหม่  ซึ่งความ
เปล่ียนแปลงและความท้าทายจ าเป็นต้องมีเครื่องมือท่ีแตกต่างจากในยุคท่ีผ่านมา     

การจัดการความรู้ในองค์กรโดยการบริหารจ าเป็นต้องกระตุ้นให้คนในองค์กรพัฒนาความรู้  สร้าง
นวัตกรรมในการปฏิบัติงานอยู่ตลอดเวลา  เนื่องจากองค์กรต้องเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  ซึ่งจะช่วยให้
พร้อมรับความเปล่ียนแปลงต่าง ๆ  ท่ีจะเกิดขึ้น  ยิ่งไปกว่านั้นยังจะสามารถน าพาองค์กรสู่การเป็นผู้น าได้  
และการจัดการความรู้ยังเป็นเครื่องมือส าคัญท่ีสร้างความรู้สึกร่วมของคนในองค์กร  สร้างความภาคภูมิใจ
ในการท างานและกระตุ้นให้ท างานอย่างเต็มศักยภาพและประสิทธิภาพ  การสร้างวัฒนธรรมองค์กรท่ีเอื้อ
ต่อการเปล่ียนแปลง  ซึ่งความเปล่ียนแปลงจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วขึ้น  องค์กรท่ีมีโครงสร้างการท างานท่ีไม่
เอื้อต่อการเปล่ียนแปลงคือองค์กรท่ีจะขาดศักยภาพในการจัดการปัญหาท่ีเกิดขึ้น 

การสร้างให้องค์กรมีความพร้อมต่อการเปล่ียนแปลงนั้นเป็นการท างานร่วมกันของคนในองค์กร  
เป็นกระบวนการท่ีใช้เวลาปรับเปล่ียนคนให้มีความเห็นร่วมกัน  ท างานร่วมกันสู่เป้าหมายเดียวกัน  การ
ท างานอย่างเป็นเครือข่าย  องค์กรท่ีท างานอย่างโดดเด่ียวจะเป็นองค์การท่ีขาดประสิทธิภาพภายในไปโดย
อัตโนมัติ จ าเป็นต้องสร้างเครือข่ายความร่วมมือกันเพื่อการแลกเปล่ียนองค์ความรู้และร่วมกันท างานเพื่อ
ผลักดันการจัดการที่มีประสิทธิภาพ   และการท างานร่วมกับสถานประกอบการเพื่อการเรียนรู้ซึ่งความ
ต้องการจัดการศึกษาท่ีเปล่ียนไปเป็นโจทย์ให้องค์กรทางการศึกษาจ าเป็นต้องเพิ่มการท างานร่วมกับภาค
ส่วนท่ีเกี่ยวข้อง และต้องสนองตอบขณะเดียวกันจะต้องเรียนรู้ถึงความต้องการของสถานประกอบการที่
องค์กรทางศึกษาจะต้องเตรียมความพร้อมให้กับผู้เรียนในการเข้าสู่การท างาน การศึกษาต่อได้อย่างมี
สมรรถนะ 
 การจัดการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ ยุคไทยแลนด์ 4.0 

ปัจจุบันองค์ความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ  มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว  โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์ความรู้
ทางด้านเทคโนโลยีท่ีล้ าหน้า  ท าให้ความรู้ท่ีเป็นปัจจุบันเกิดขึ้นยากตามไปด้วย  การเรียนรู้จึงมิได้เป็น
เพียงการถ่ายทอดความรู้จากผู้สอนสู่ผู้เรียนหรือท่ีเรียกว่าการเรียนการสอนในระบบ Education 1.0  
อย่างเช่นในอดีตท่ีผ่านมาซึ่งการพัฒนาระบบการเรียนการสอนด้วยการน าเทคโนโลยีมาใช้เป็นเครื่องมือใน
การจัดการเรียนการสอน  หรือท่ีเรียกว่า  Education 2.0  แต่ก็ยังไม่สามารถน าไปสู่การพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ได้ดีเท่าท่ีควร  และได้มีการปรับการเรียนการสอนเข้าสู่ระบบ  Education 3.0  
ด้วยการส่งเสริมให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากส่ือการสอนทุกรูปแบบ  ท้ังส่ือส่ิงพิมพ์และส่ือ
ดิจิทัลผสมกับการท างาน เป็นกลุ่มและปรับการสอนให้มีรูปแบบ Interactive learning  รวมท้ังการน าส่ือ
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สังคมออนไลน์(Social Media)  เข้ามาเป็นเครื่องมือช่วยในการพัฒนาการเรียนการสอนมากยิ่งขึ้น  ซึ่ง
คลาวด์เป็นต้นเหตุท าให้รูปแบบการศึกษากลับด้าน “Flipped model”  ส่ิงท่ีครูต้องเข้าใจ  Gen Z ใน
เรื่อง life style  ท่ีเปล่ียนไป การเรียนท่ีเปล่ียนไป  การเข้าสังคมแบบใหม่  การเรียนรู้ของคนรุ่นใหม่ในยุค
ดิจิทัลความรู้ล่องลอยอยู่บนคลาวด์  ความรู้ท่ีเป็นเนื้อหามองเห็นง่ายซึ่งต้องใช้ทฤษฎีการเรียนรู้แบบ
Behaviorism, Cognitivism, Constructivism, Connectivism  โดยการเรียนรู้ในยุคดิจิทัลโมเดลการ
เรียนรู้ไปสู่การค้นหาใช้ขุมความรู้ดิจิทัล  ความรู้บนคลาวด์เป็นหัวใจการศึกษายุคใหม่  เมื่ออยากรู้อะไรก็
สอยลงมา  เมื่อครูถามผู้เรียนก้มดูจากสมาร์ทโฟนแล้วเงยหน้าตอบ  การเรียนการสอนในวันนี้ต้องเน้น
ทักษะมากกว่าเนื้อหา  โดยท่ีผู้สอนเป็นผู้บรรยายหรือสอนหนังสือ  ซึ่งผู้เรียนเป็นผู้ตรวจสอบข้อมูลท่ีสอน
ได้ทันทีโดยเข้าถึงกลุ่มข้อมูลจากความรู้ในคลาวด์ได้ง่ายและเร็วมาก  ถ้าผู้สอนมีเนื้อหาถูกต้องข้อมูลแม่น
เพราะถูกตรวจสอบ  

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการเปล่ียนผ่านของความรู้เป็นไปอย่างรวดเร็วและไม่มีท่ีส้ินสุด 
ผู้สอนจึงต้องพัฒนาตนเองเพื่อก้าวผ่านเข้าสู่โลกแห่งการเรียนรู้แบบใหม่  การปรับกระบวนการเรียนการ
สอนให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้เรียนท่ีเปล่ียนแปลงไป  และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่มา
เป็นเครื่องมือกระตุ้นการเรียนรู้ของผู้เรียน  เป็นความท้าทายส าหรับผู้สอนเป็นอย่างยิ่ง  ซึ่งสังคมแห่งการ
เรียนรู้แบบใหม่ท่ีมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมิใช่เพียงแค่ได้รับความรู้แต่ต้องเป็นผู้ท่ีสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่  จึง
เป็นจุดเปล่ียนส าคัญท่ีผู้สอนจะต้องพัฒนาศักยภาพเพื่อก้าวผ่านจากการเรียนการสอนระบบ  Education 
3.0  เข้าสู่ระบบการเรียนการสอนแบบใหม่หรือท่ีเรียกว่า Education 4.0 

การศึกษาในอนาคตจะต้องปรับเปล่ียน อนาคตชีวิตผู้คนจะยืนยาวขึ้น  life expectancy  สูงขึ้น 
ชีวิตจะอยู่กับเครื่องจักรท่ีฉลาดมากขึ้น  ผู้คนมี Visibility  สูงขึ้นข้อมูลท าให้มีการมองเห็นและรู้ได้มาก
ขึ้น  ดังนั้น ผู้สอนยุคการศึกษา  4.0  ซึ่งจะอยู่ร่วมกับส่ิงแวดล้อมส่ือใหม่ต้องอยู่บนการรู้เท่าทันส่ือ  การ
แสวงหาความรู้ท าได้เร็วมากขึ้นและเทคโนโลยีจะปรับเปล่ียนวิถีชีวิตวิธีการท างานและโครงสร้างองค์กรจะ
เปล่ียนไปจากเดิม  ตัวแปรระยะทาง  เวลา  สถานท่ีเปล่ียนไป  Global connect  ท าให้ทุกคนเป็น 
Global citizen  แรงกดดันท่ีต้องเผชิญหน้ากับความท้าท้ายด้วยการเตรียมคนเพื่ออนาคตต้องตอบโจทย์  
การเปล่ียนแปลงท่ีรวดเร็วมีพลวัตท่ีท าให้องค์กรเปล่ียนการศึกษาต้องปรับตัวเองโดยเร็ว 

ความท้าท้ายสู่กรอบความคิดใหม่ (New Paradigm) ต้องค านึงถึงการศึกษาท่ีจัดขึ้นเฉพาะบุคคล 
(individual person)  การน าจุดเด่น  ความเก่งของแต่ละคนออกมา  (Bring the Best  in one’s 
Talents) การเกี่ยวข้องกับส่ิงแวดล้อมทางดิจิทัลท่ีเปล่ียนแปลงเร็ว  (Information Climates)  ความรู้จะ
ไม่มีประโยชน์อะไรถ้าเอามาใช้ไม่เป็น  (Knowledge is Useless without  Application) การเข้ากันได้
กับระบบเดิม (Least Partially Compatible with Old System)  การมีต้นทุนต่ า(Cost Effective) การ
เช่ือมโยงกับการพัฒนาความเจริญของมนุษย์  การเปล่ียนกรอบความคิดส าหรับ  Generation Z  ในการมี
ทักษะ (Skill)  มีความส าคัญมากกว่าเนื้อหา  (Content)  กระบวนการเรียนรู้มีความส าคัญมากกว่า
หลักสูตร  ความรู้มีมากกว่าหลักสูตรไม่ควรมีกรอบความคิดบูรณาการความรู้กับชีวิตและการใช้ประโยชน์
คิดได้เอง  สร้างสรรค์ วิเคราะห์  สังเคราะห์ได้มีความส าคัญมากกว่าการท่องจ า  และเทคโนโลยีช่วยการ
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เรียนรู้และพัฒนา  มีความส าคัญกว่าการเรียนในห้อง  ทิศทางทักษะต้องมากกว่า  3Rs  คือ  การอ่าน  R  
การเขียน wRite  และการคิดเลข–aRithematics  ยังต้องมองหาทักษะแห่งศตวรรษท่ี  21  เช่น  ทักษะ
การเป็นผู้น าผู้ตามท่ีดี (Leadership)  ทักษะความรู้ความเข้าใจใช้ดิจิทัล  (Digital Literacy)  ทักษะการ
ส่ือสาร  (Communication)  ทักษะการรู้ จักตัวตนและอยู่ร่วมกับผู้อื่น  (Emotional Intelligence)  
ทักษะการเป็นผู้ริเริ่มก่อการ  (Entrepreneurship)  ทักษะความเป็นนานาชาติ  (Global citizen)  ทักษะ
การแก้ปัญหา (Problem Solving)  ทักษะการท างานเป็นทีม  (Teamwork) 

การศึกษา  4.0  (Education 4.0)  เป็นการเรียนการสอนท่ีให้ผู้เรียนสามารถน าองค์ความรู้ท่ีมี
อยู่ทุกหนแห่งบนโลกนี้มาบูรณาการเชิงสร้างสรรค์  เพื่อพัฒนานวัตกรรมต่าง ๆ  มาตอบสนองความ
ต้องการของสังคมซึ่งการเรียนการสอนในปัจจุบันยังคงห่างไกลในหลาย ๆ  มิติ  เช่น  ไม่เคยสอนให้ผู้เรียน
ได้คิดเองท าเอง ส่วนใหญ่ยังคงสอนให้ท าโจทย์แบบเดิม ๆ  อีกอย่างคือผู้เรียนเริ่มไม่รู้จักสังคม  ส่วนใหญ่
ใช้เวลาในโลกออนไลน์ไปกับเกมส์  การช้อปปิ้ง  การแชทเฟสบุ๊ค  ไลน์และอินสตราแกรม  ส่วนใหญ่มัน
เป็นสังคมมายา  ซึ่งเทคโนโลยีไม่ได้ผิด  แต่เหรียญมีสองด้านเทคโนโลยีก็เช่นกัน  จะน าไปใช้ในด้านใดให้
เกิดประโยชน์เป็นความยากและท้าทายของผู้ท่ีต้องท าหน้าท่ีสอนในยุคนี้  เพราะการเรียนการสอนในยุค  
4.0  ต้องปล่อยให้ผู้เรียนได้ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ด้วยตนเอง  ปล่อยให้กล้าคิดและกล้าท่ีจะผิด  แต่
ท้ังหมดก็ยังคงต้องอยู่ในกรอบท่ีสังคมต้องการหรือยอมรับได้  ไม่ใช่ว่าเก่งจริง  คิดอะไรใหม่ ๆ  ได้เสมอ
และมีความคิดสร้างสรรค์แต่ไม่เป็นท่ียอมรับของสังคม  ซึ่งปัจจัยหลักของการใช้เทคโนโลยีท่ีเกิดความ
คุ้มค่า ได้แก่   

1.  การใช้อินเทอร์เน็ต  (Internet)  เครื่องมือส าคัญส าหรับการค้นหาความรู้เป็นแหล่งข้อมูลท่ี
ส าคัญ ดังนั้นทางการศึกษาต้องสนับสนุนให้ผู้เรียนเข้าถึง  Internet  ได้ง่ายมากกว่ามอง  Internet  เป็น
ผู้ร้ายแล้วกลัวว่าผู้เรียนจะใช้  Internet  ไปในทางท่ีไม่ดีไม่สนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานเหล่านี้ 

2.  ความคิดสร้างสรรค์  (Creative Thinking)  เป็นพรสวรรค์  หลักสูตรการเรียนการสอนควรจะ
เปิดโอกาส ให้ผู้เรียนกล้าท่ีจะคิดนอกกรอบหรือต่อยอดจากต าราเรียน 

3.  การปฏิสัมพันธ์กับสังคม  (Society Interaction)  เพื่อท่ีจะสามารถตอบสนองความต้องการ
ของสังคมและท างานร่วมกันในสังคมได้  ควรมีกิจกรรมท่ีสนับสนุนการท างานแบบเป็นกลุ่มหรือทีม  
ปัจจัยดังกล่าวถ้าท าได้ดีการศึกษา  4.0  จะสามารถสร้างและพัฒนาคนให้สามารถค้นหาความรู้ต่าง ๆ  มา
ปะติดปะต่อและประยุกต์เข้ากับงานท่ีท าสามารถต่อยอดและพัฒนา 

การเตรียมการศึกษาเพื่อก้าวเข้าสู่ไทยแลนด์  4.0  มีปัจจัยหลายอย่างท่ีต้องค านึงถึงโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งยังมีบุคลากรทางการศึกษาอีกจ านวนมากท่ีอยู่ในระบบ  1.0,  2.0,  3.0  ซึ่งการพัฒนาการ
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการได้เริ่มปฏิรูปการศึกษา  โดยได้ก าหนดนโยบาย  2  ภาษา  (Bilingual 
Policy)  และสร้างทักษะด้านวิชาชีพเพื่อเศรษฐกิจเชิงอุตสาหกรรม  และมีการพัฒนาความสามารถด้าน
การศึกษาจัดให้มีโรงเรียนการคิดวิเคราะห์  (Thinking School)  โดยหลักการส าคัญ  คือ  การใช้
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาของการศึกษา  การใช้วิทยาศาสตร์เพื่อศึกษาเรียนรู้ส่ิงต่าง ๆ  การใช้คณิตศาสตร์
เพื่อพัฒนาความสามารถทางสติปัญญา/ด้านการคิด  การใช้เหตุผลและหลักสูตรวิชาคณิตศาสตร์ท่ีเน้นการ
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แก้ปัญหา  การคิดวิเคราะห์  และการเตรียมการศึกษาจะต้องมีการวางแผนอย่างเป็นขั้นเป็นตอน  จัด
หลักสูตรให้ครอบคลุมคนทุกกลุ่ม พร้อมท้ังปรับปรุงต าราให้สอดคล้องกับหลักสูตรท่ีเปล่ียนแปลงไป  อีก
ท้ังยังมีครูผู้สอนเพียง  2%  เท่านั้นท่ีมีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรว่าเป็นอย่างไร  ดังนั้นส่ิงท่ีควร
จะต้องด าเนินการคือ  การปรับปรุงต าราเรียนให้สอดคล้องกับหลักสูตร  ต้องเปล่ียนระบบการประเมิน
เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสูตร  โดยเฉพาะการคิดเป็น  วิเคราะห์เป็นตามทักษะในศตวรรษท่ี  21  และการ
ปรับการอบรมครูให้ตรงกับความต้องการในการน าความรู้ไปใช้  และการพัฒนาให้ผู้เรียนสามารถสร้าง
นวัตกรรมเพื่อน าไปใช้ต้องด าเนินการควบคู่ไปด้วยกัน  

แนวทางสร้างนวัตกรรมด้านการศึกษาท่ีจะต่อยอดไปสู่การน าไปใช้นั้น  วิธีท่ีดีท่ีสุดท่ีจะท าให้
ผู้เรียนสร้างนวัตกรรมได้  คือการใช้รูปแบบน าเสนอโครงงานท่ีใช้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
เพื่อตอบโจทย์การพัฒนาท้องถิ่น  และการสร้างแรงจูงใจท่ีจะท าให้ผู้เรียนสนุกกับการหาค าตอบ  ชอบท่ี
จะเรียน  ชอบท่ีจะได้ปฏิบัติ  ดังนั้นการจะเปล่ียนแปลงและขับเคล่ือนเพื่อการพัฒนาทางการศึกษา  ต้อง
เป็นการก้าวทีละก้าวจึงจะเกิดความยั่งยืนได้และการท่ีจะเป็นการศึกษา 4.0 ทุกอย่างต้องผ่านการวางแผน
เพื่อสร้างสร้างพื้นฐานและสภาพแวดล้อมท่ีดี  และต้องใช้ความอดทนและต้องด าเนินงานในทุกภาคส่วน
ของการศึกษาไปพร้อม ๆ  กัน  เพื่อให้เกิดการบูรณาการและความสมดุลโดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนา
บุคลากรและการสร้างนวัตกรรมในการขับเคล่ือนพัฒนาทางการศึกษาท่ีสามารถน าไปใช้และปฏิบัติได้จริง
อย่างเป็นรูปธรรม  ท่ียึดพื้นท่ีและผู้เรียนเป็นศูนย์กลางพัฒนาท่ีเกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลอย่างเข็มแข็ง 

การศึกษาเป็นกลไกในการพัฒนาส่งเสริมและปลูกฝังแนวความคิดให้กับพลเมืองและเยาวชนของ
ชาติซึ่งเป็นตัวแปรส าคัญของสมรรถนะความสามารถในการแข่งขันระยะยาว  (Long Terms 
ompetitiveness)  ท่ีเป็นข้อต่อหลักและบริบทท่ีส าคัญของการออกแบบภายใต้การขับเคล่ือนของการ
ปฏิรูปการศึกษาเพื่อการพัฒนาอันเช่ือมโยงกับมนุษย์และสังคมในพลวัตของการก้าวผ่านจากศตวรรษท่ี  
20 (20 st Century)  สู่ศตวรรษท่ี  21 (21st  Century)  และจากกระแสการเปล่ียนแปลงของสังคมโลกท้ัง
ภาคส่วนยุโรป  อเมริกา  จีนและญี่ปุ่น  ได้ส่งผลกระทบต่อสังคมไทยด้านสังคม  เศรษฐกิจ  วัฒนธรรม  
การเมืองและการศึกษา  ซึ่งกระแสแห่งการเปล่ียนแปลงท่ีประจักษ์และชัดเจนอันถูกหยิบยกขึ้นมาเป็น
ปัจจัยของการเปล่ียนผ่าน  คือ  การปฏิวัติ  Arab Spring  ผ่านการใช้  Social Media  ศตวรรษท่ี  21 
กลายเป็นโจทย์ส าคัญส าหรับในหลาย ๆ  เรื่อง  ท้ังนี้เนื่องจากทุกฝ่ายมองเห็นถึงความเปล่ียนแปลงท่ี
ชัดเจนมากขึ้นจากอดีตจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องมีการวางแผนบริหารจัดการท่ีดี  เพราะการก้าวย่างท่ีช้าจะ
ท าให้สามารถตกขบวนและเสียโอกาส  ซึ่งการจัดการศึกษาเป็นอีกประเด็นส าคัญ  นอกจากจะต้องก้าวทัน
ความเปล่ียนแปลงแล้วยังจะต้องเป็นกลไกเพื่อการขับเคล่ือนภาคส่วน   อื่น ๆ  ให้มีความพร้อมในการเข้า
สู่ความเปล่ียนแปลง 

ผู้วิจัยสามารถสรุปได้ว่า  ประเทศไทย  4.0  เป็นโมเดลเศรษฐกิจท่ีจะน าพาประเทศไทยให้หลุด
พ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลาง  กับดักความเหล่ือมล้ าและกับดักความไม่สมดุล  และเปล่ียน
ประเทศไทยไปสู่ประเทศในโลกท่ีหนึ่งท่ีมีความมั่นคง  มั่งค่ัง  และยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรม  ด้วยการสร้าง
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ความเข้มแข็งจากภายใน ควบคู่ไปกับการเช่ือมโยงกับประชาคมโลกตามแนวคิด“ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง”  โดยขับเคล่ือนผ่านกลไก “ประชารัฐ” คนไทยคาดว่าจะได้รับจาก  Thailand  4.0  คือ  
 1.  อยู่ใน “สังคมไทย  4.0”  ท่ีเป็นสังคมท่ีมีความหวัง  (Hope)  เป็นสังคมท่ีเป่ียมสุข  
(Happiness)  และเป็นสังคมท่ีมีความสมานฉันท์  (Harmony)  เป็นสังคมท่ีมีความพอเพียงโดยมีคนชน
ช้ันกลางเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศเกิดความเท่าเทียมในสังคม  ความเหล่ือมล้ าอยู่ในระดับต่ ามี
ส่ิงแวดล้อมและสุขภาพท่ีดี  
 2.  เป็นคนไทย  4.0  ท่ีได้รับโอกาสทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพดีและได้รับสวัสดิการทางสังคมท่ี 
เหมาะสมตลอดทุกช่วงชีวิตเป็นคนทันโลก  ทันเทคโนโลยีสามารถอยู่บนเวทีโลกได้อย่างภาคภูมิใจ  และ
สามารถมีส่วนร่วมกับนานาชาติเพื่อท าให้โลกดีขึ้น  น่าอยู่ข้ึน  
 3.  เป็นเกษตรกร  4.0  ท่ีหลุดพ้นจากกับดักความยากจนโดยผันตัวเองจากเกษตรกรผู้ผลิตมา
เป็น ผู้ประกอบการทางการเกษตรสมัยใหม่  (Smart Farmers)  มีการบริหารจัดการท่ีดีมีต้นทุนการผลิต
ต่ า สามารถเพิ่มมูลค่าสินค้าทางการเกษตรจากการแปรรูป  
 4.  เป็น  SME  4.0  ท่ีสามารถสร้างหรือใช้นวัตกรรมเทคโนโลยี  ความคิดสร้างสรรค์ในการ
สร้างมูลค่าในสินค้าและบริการ  มีความสามารถทางการค้าขาย  สามารถเข้าถึงตลาดในประเทศตลาด
อาเซียน และตลาดโลก  ท าให้มีรายได้สูงขึ้นมีชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น  และมีอนาคตท่ีสดใส  
 5.  เกิดจังหวัด  4.0  ท่ีมีการกระจายความเจริญท่ัวประเทศ  เศรษฐกิจขยายตัว  สามารถ
ท างานในถิ่นฐานบ้านเกิดได้โดยไม่จ าเป็นต้องเข้ามาท างานในกรุงเทพฯ หรือเมืองใหญ่  เนื่องจากมีลู่ทาง
โอกาสและงานท่ีดีกระจายอยู่ในทุกจังหวัดท่ัวประเทศ 
  
7. บริบทส านักงานศึกษาธิการภาค 3 (เดิม) 
      ส านักงานศึกษาธิการภาค 3 (เดิม) ประกอบด้วย จังหวัดฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบุรี 
สมุทรปราการ และสระแก้ว (หรือเรียกว่ากลุ่มจังหวัดในพื้นท่ีรับผิดชอบส านักงานศึกษาธิการภาค 3) 
 วิสัยทัศน ์ “ผู้เรียนได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีศักยภาพรองรับการพัฒนาประเทศ
โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา” 
 พันธกิจ 

1. ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศึกษา เสริมสร้างโอกาสและความเสมอภาคทาง
การศึกษา 
 2. พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาทุก
ภาคส่วน 

3. ส่งเสริม สนับสนุนการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร การวิจัยมาใช้ให้เกิด
ประสิทธิภาพ 

4. ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 
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 เป้าประสงค ์
1. ผู้เรียนในพื้นท่ีได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
2. ประชาชนในพื้นท่ีได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างท่ัวถึง ครอบคลุมและเป็นธรรม 
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

 4. หน่วยงานทางการศึกษามีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมมาภิบาลและ
การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาทุกภาคส่วน 

5. หน่วยงานทางการศึกษาน าระบบ  ICT และผลการวิจัยมาใช้ในการเรียนรู้และการบริหาร
จัดการให้ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ 

6. มีการรายงานผลการด าเนินการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการท่ีมีประสิทธิภาพ 
ความเป็นมา 
  กลุ่มจังหวัดในพื้นท่ีรับผิดชอบส านักงานศึกษาธิการภาค 3 ส านักงานศึกษาธิการภาค 3 

ประกอบด้วย จังหวัดฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบุรี สมุทรปราการ และสระแก้ว ก่อต้ังขึ้นเนื่องจาก 
Robert S. Kaplan และ David P. Norton ได้เสนอแนวความคิดในวารสาร Harvard Business Review 
เรื่อง The Office of Strategy Management เพื่ออธิบายถึงสาเหตุของความล้มเหลวในการน า
ยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ โดยในองค์การส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 60-90 มักประสบปัญหาความ
ล้มเหลวในการบริหารยุทธศาสตร์ ซึ่งเป็นผลมาจากการท่ีองค์การดังกล่าวมีรูปแบบการบริหารงานแบบ
แยกส่วน (fragmentation) มีขั้นตอนการท างานท่ีต่างคนต่างท าและต่างคนต่างรายงานตรงต่อ
ผู้บังคับบัญชาตามสายบังคับบัญชาของตนเอง ท าให้เกิดปัญหาของการแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ
ภายในองค์การและขาดความเช่ือมโยงซึ่งกันและกันอย่างเป็นระบบ Robert S. Kaplan และ David P. 
Norton จึงได้ศึกษาวิจัยและเขียนหนังสือเรื่อง The Strategy-Focused Organization ขึ้น เพื่ออธิบาย
ถึงความส าคัญของการยึดยุทธศาสตร์เป็นหลัก  

  โดยใช้ยุทธศาสตร์เป็นศูนย์กลางของระบบการบริหารจัดการและกระบวนการปฏิบัติงาน 
รวมถึงอธิบายวิธีการหรือแนวทางในการพัฒนาไปสู่องค์การท่ีมุ่งเน้นยุทธศาสตร์ ซึ่งได้เสนอให้มีการจัดต้ัง
หน่วยงานใหม่ในระดับองค์การท่ีเรียกว่า “ส านักบริหารยุทธศาสตร์ The Office of Strategy 
Management หรือ OSM” เพื่อท าหน้าท่ีดูแลรับผิดชอบในเรื่องการบริหารยุทธศาสตร์เป็นการเฉพาะ มี
ลักษณะเป็นหน่วยงานขนาดเล็ก คล่องตัวท าหน้าท่ีเป็นเจ้าภาพในการเช่ือมโยงและขับเคล่ือนยุทธศาสตร์
ในระดับต่าง ๆ ขององค์การไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผล ตลอดจนการส่งเสริมให้มีการส่ือสาร
แลกเปล่ียนความรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับการน ายุทธศาสตร์ไปปฏิบัติ และการประสานงานร่วมกับ
หน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

   เพื่อน ายุทธศาสตร์ขององค์การไปสู่การปฏิบัติร่วมกันอย่างเป็นระบบ ซึ่งแนวคิดและ
ทฤษฎีดังกล่าวได้ถูกหน่วยงานภาครัฐน าไปใช้ประโยชน์ในเวลาต่อมา จากแนวคิดของ Kaplan และ 
Norton ดังกล่าว ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) และกระทรวงมหาดไทย จึงได้
ร่วมหารือและเห็นร่วมกันท่ีจะให้มีส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดในพื้นท่ีรับผิดชอบส านักงาน
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ศึกษาธิการภาค 3 (OSM) ดังกล่าวเพื่อท าหน้าท่ีเป็นหน่วยงานระดับปฏิบัติเป็นเจ้าภาพในการประสาน
ยุทธศาสตร์แผนงาน/โครงการในระดับกลุ่มจังหวัดในพื้นท่ีรับผิดชอบส านักงานศึกษาธิการภาค 3   
รวมท้ังการขับเคล่ือน ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดในพื้นท่ีรับผิดชอบส านักงานศึกษาธิการภาค 3   
ประสานงานกับหน่วยงานอ านวยการระดับชาติได้แก่ ส านักนายกรัฐมนตรี ส านักงาน ก.พ.ร. ส านักงาน 
ก.พ. ส านักงบประมาณ และส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
  ลักษณะทางกายภาพ 

1) ขนาดพื้นที่และอาณาเขต 
  กลุ่มจังหวัดในพื้นท่ีรับผิดชอบส านักงานศึกษาธิการภาค 3  ในส านักงานศึกษาธิการ

ภาค 3 ครอบคลุมพื้นท่ีท้ังหมด 12,771,621 ไร่ หรือ 20,434.89 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 55 ของ
พื้นท่ีภาคตะวันออก และคิดเป็นร้อยละ 3 ของพื้นท่ีท้ังประเทศ โดยจังหวัดสระแก้วมีพื้นท่ีมากท่ีสุด     
คิดเป็นร้อยละ 35.21 ของกลุ่มจังหวัดในพื้นท่ีรับผิดชอบส านักงานศึกษาธิการภาค 3 ในขณะท่ีจังหวัด
สมุทรปราการมีพื้นท่ีน้อยท่ีสุดเพียงร้อยละ 4.91  

 
ตารางที่ 2-2 พื้นที่รายจังหวัดของกลุ่มจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบส านักงานศึกษาธิการภาค 3   

จังหวัด พื้นที่ (ไร่) 
 

ตร.กม. 
ร้อยละ (ของกลุ่มจังหวัดใน
พ้ืนที่รับผิดชอบส านักงาน

ศึกษาธิการภาค 3) 

ฉะเชิงเทรา 3,344,375 5,351 26.19 
นครนายก 1,326,250 2,122 10.38 
ปราจีนบุรี 2,976,476 4,762.362 23.31 
สมุทรปราการ 627,558 1,004.092 4.91 
สระแก้ว 4,496,962 7,195.436 35.21 

รวม 12,771,621 20,434.890 100 
ท่ีมา: สถิติการเกษตรของประเทศไทยปี พ.ศ. 2558 ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร
(http://www.oae.go.th/download/download_journal/2559/yearbook58.pdf) 
ภาพที่ 2-2 กลุ่มจังหวัดในพื้นท่ีรับผิดชอบส านักงานศึกษาธิการภาค 3  ในส านักงานศึกษาธิการภาค 3  
  มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
  

http://www.oae.go.th/download/download_journal/2559/yearbook58.pdf
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 - ทิศเหนือ   ติดต่อกับ จังหวัดสระบุรี จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดบุรีรัมย์ 
  - ทิศตะวันออก     ติดต่อกับ ราชอาณาจักรกัมพูชา 
 - ทิศใต้               ติดต่อกับ จังหวัดชลบุรี จังหวัดจันทบุรี และอ่าวไทย 
  - ทิศตะวันตก      ติดต่อกับ กรุงเทพมหานคร และจังหวัดปทุมธานี 

2) ลักษณะภูมิประเทศ 
 พื้นท่ีตอนบน ของกลุ่มจังหวัดในพื้นท่ีรับผิดชอบส านักงานศึกษาธิการภาค 3  เป็น
แนวเทือกเขาสูง อยู่ในเขตจังหวัดนครนายก จังหวัดปราจีนบุรี ต่อเนื่องไปจนถึงจังหวัดสระแก้ว ซึ่งแนว
เขาสูงดังกล่าวนี้ส่วนใหญ่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ มีระดับความสูงของยอดเขาอยู่ในช่วง 300 - 
1,300 เมตร จากระดับน้ าทะเลปานกลาง และพื้นท่ีเทือกเขาอีกส่วนหนึ่งทางด้านทิศใต้ของพื้นท่ีในเขต
จังหวัดฉะเชิงเทราต่อเนื่องจังหวัดสระแก้ว ซึ่งยอดเขาในกลุ่มนี้มีความสูงอยู่ในช่วง 150 - 750 เมตรจาก
ระดับน้ าทะเลปานกลาง ในขณะท่ีพื้นท่ีตอนกลางเป็นท่ีราบลุ่ม ซึ่งเป็นท่ีรวมของแม่น้ าล าคลองหลายสาย
ท่ีมีต้นก าเนิดจากบริเวณเทือกเขาสูงท่ีกล่าวมาข้างต้น ก่อก าเนิดเป็นล าน้ าสายหลักของพื้นท่ี ล าน้ าท่ี
ส าคัญได้แก่ แม่น้ าปราจีนบุรี แม่น้ านครนายก และแม่น้ าบางปะกง ซึ่งรวบรวมน้ าระบายออกสู่ทะเลท่ี
อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา นอกจากนี้ยังมีพื้นท่ีบางส่วนในเขตจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งมีแม่น้ า
เจ้าพระยาไหลผ่านกลางพื้นท่ีระบายน้ าออกสู่ทะเลท่ีบริเวณรอยต่ออ าเภอเมืองสมุทรปราการ  และ
อ าเภอพระสมุทรเจดีย์ พื้นท่ีราบลุ่มนี้มีความสูงอยู่ในช่วง 0.6 – 5.0 เมตร จากระดับน้ าทะเลปานกลาง  
ในบริเวณท่ีราบริมทะเลไปจนถึงระดับ 300 – 500 เมตรจากระดับทะเลปานกลางในบริเวณท่ีราบเชิงเขา 

  3) ภูมิอากาศ 
       ลักษณะภูมิอากาศของกลุ่มจังหวัดในพื้นท่ีรับผิดชอบส านักงานศึกษาธิการภาค 3  
โดยท่ัวไป ได้รับอิทธิพลจากลมทะเลพัดผ่านตลอดเวลา อากาศเย็นสบายตลอดปี ไม่ร้อนจัดและไม่หนาว
เย็น ความช้ืนในอากาศสูง สภาพอากาศเป็นไปตามฤดูกาล  แบ่งได้เป็น 3 ฤดู คือ  
 ฤดูร้อน เริ่มต้ังแต่เดือนมีนาคม ถึงเดือนพฤษภาคม อุณหภูมิอยู่ระหว่าง 23.7 - 35.4 องศาเซลเซียส  
 ฤดูฝน เริ่มต้ังแต่เดือนมิถุนายน ถึงเดือนตุลาคม อุณหภูมิอยู่ระหว่าง 23.0 - 33.2 องศาเซลเซียส  
 ฤดูหนาวเริ่มต้ังแต่เดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนกุมภาพันธ์ อุณหภูมิอยู่ระหว่าง 19.3 -34.7 องศา
เซลเซียส 

ข้อมูลด้านการศึกษา 
จ านวนสถานศึกษา  

  ภาพรวมในพื้นท่ีส านักงานศึกษาธิการภาค 3 ปี พ.ศ. 2560 มีสถานศึกษา จ านวน 
2,250  แห่ง   จ าแนกเป็นสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จ านวน  1,516  แห่ง  และ
สถานศึกษานอกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการจ านวน 734 แห่ง รายละเอียดดังนี้ 
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ฉะเชิงเทรา, 
93.66 

นครนายก, 
129.11 

ปราจีนบุรี, 100 

สมุทรปราการ, 
98.37 

ตารางที่ 2-3  ตารางแสดงจ านวนสถานศึกษา ในพื้นท่ีส านักงานศึกษาธิการภาค 3 ปีการศึกษา 2560 

แผนภูมิที่ 1 อัตราร้อยละของการเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม. 1) ปีการศึกษา 2560 

 

 

 

 

 

 

 
อัตราการเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า และอัตราสัดส่วน 
ผู้เรียนสายสามัญต่อสายอาชีพ ปีการศึกษา 2560 
 อัตราการเรียนต่อช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ปีการศึกษา 2560  ในพื้นท่ีส านักงาน
ศึกษาธิการภาค 3 แสดงให้เห็นว่าทุกจังหวัดมีอัตราการเรียนต่ออยู่ในเกณฑ์สูงและสัดส่วนการเรียนสาย
สามัญต่อสายอาชีพอยู่ในเกณฑ์สูงเช่นกัน จากสถิติ จังหวัดสมุทรปราการ มีสัดส่วนผู้เรียนสายสามัญต่อ
สายอาชีพสูงท่ีสุด รองลงมาคือจังหวัดปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา และนครนายก  

จังหวัด 

ในกระทรวงศึกษาธิการ นอกกระทรวงศึกษาธิการ 

รวม 
สพฐ. สอศ. สช. กศ
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 สา
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ชน

 

รัฐ
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 ศูน
ย์เด็
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โรง
เรีย

น    

ฉะเชิงเทรา 
13
8 

149 29 2 7 27 0 11 1 0 1 2 259 12 3      641 

นครนายก 
13
2 

- 11 1 3 15 0 4 2 2 2 0 107 3 1 2 
 
- 

 285 

ปราจีนบุรี 
12
3 

113 19 1 4 24 - 7 - - 4 - 178 15 1 - 1 490 

สมุทรปราการ 72 71 25 1 4 107 93 6 1 3 1 -  95 26   1 1 507 

สระแก้ว 
14
5 

118 14  1  3  12  -  3 
- - 

 4  8 -   18 1   - 
 
- 

 327 
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10 
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ฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบุรี สมุทรปราการ

        

       

ตารางที่  2-4  ภาพแสดงอัตราการเรียนต่อช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าและแสดงสัดส่วน 
                   ผู้เรียนสายสามัญต่อสายอาชีพ ปีการศึกษา 2560 

 

จังหวัด 

จ านวนผู้จบ จ านวนผู้ 

ร้อยละ 

ประเภท สัดส่วนสายสามัญ 

ต่อสายอาชีพ 

  

  

ม. 3  ศึกษาต่อ 

ปีการศึกษา ปีการศึกษา 
สายสามัญ สายอาชีพ 

2559 2560 

ฉะเชิงเทรา 8,096 7,223 89.21 4,154 3,069 58 : 42 

นครนายก 3,706 4,468 120.56 2,602 1,866 58 : 42 

ปราจีนบุรี 5,306 5,046 95.10 3,319 1,727 66 : 34 

สมุทรปราการ 12,933 10,351 80.04 8152 2199 79 : 21 

สระแก้ว N/A N/A N/A N/A N/A : 

 หมายเหตุ  :  จังหวัดสระแก้วไม่มีการรายงานข้อมูล 

แผนภูมิที่  2     สัดส่วนผู้เรียนสายสามัญต่อสายอาชีพ ปีการศึกษา 2560 

 

 

 

 

 

 

 
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 

 1) ผลการทดสอบระดับชาติ O-net  ในพื้นท่ีรับผิดชอบส านักงานศึกษาธิการภาค 3 แยกเป็น
ระดับช้ันและกลุ่มสาระการเรียนรู้ ต้ังแต่ปีการศึกษา 2551 – 2560  

 1.1 ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
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ร้อยละของคะแนนเฉลี่ย O-NET ปีการศึกษา 2551-2560  
วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 

ฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบุรี สมุทรปราการ 

สระแก้ว ค่าเฉล่ียระดับประเทศ ค่าเฉล่ียระดับภาค 
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ร้อยละคะแนนเฉลี่ย O-NET ปีการศึกษา 2551 ถึง2560  
วิชาภาษาอังกฤษ ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 

ฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบรีุ สมุทรปราการ สระแก้ว ค่าเฉล่ียระดับประเทศ ค่าเฉล่ียระดับภาค 

 

 

 

  

 

 

 

 

แผนภูมิที่ 3 ร้อยละของคะแนนเฉล่ีย O-NET ปีการศึกษา 2551 - 2560  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 วิชา
ภาษาไทย 

 

แผนภูมิที่ 4 ร้อยละของคะแนนเฉล่ีย O-NET ปีการศึกษา 2551 - 2560  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 วิชา
ภาษาอังกฤษ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ  : ในปีการศึกษา 2551 ไม่มีการทดสอบวิชาภาษาอังกฤษ 
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แผนภูมิที่ 5 ร้อยละของคะแนนเฉล่ีย O-NET ปีการศึกษา 2551 - 2560  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 วิชา
คณิตศาสตร์ 

 

แผนภูมิที่ 6 ร้อยละของคะแนนเฉล่ีย O-NET ปีการศึกษา 2551 - 2560  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 วิชา
วิทยาศาสตร์ 
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ร้อยละของคะแนนเฉลี่ย O-NET ปีการศึกษา 2551 ถึง2560   
วิชาคณิตศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 

ฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบุร ี สมุทรปราการ 

สระแก้ว ค่าเฉลี่ยระดับประเทศ ค่าเฉลี่ยระดับภาค 
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ร้อยละของคะแนนเฉลี่ย O-NET ปีการศึกษา 2551-2560 วิชา
วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

ฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบุรี สมุทรปราการ 

สระแก้ว ค่าเฉลี่ยระดับประเทศ ค่าเฉลี่ยระดับภาค 
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แผนภูมิที่ 8 ร้อยละของคะแนนเฉล่ีย O-NET ปีการศึกษา 2551 - 2560  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
วิชาภาษาไทย 

 

 
แผนภูมิที่ 9 ร้อยละของคะแนนเฉล่ีย O-NET ปีการศึกษา 2551 - 2560  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  
วิชาภาษาอังกฤษ 
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ฉะเชิงเทรา นครนายก  ปราจีนบรีุ สมุทรปราการ 

สระแก้ว ค่าเฉล่ียระดบัประเทศ ค่าเฉล่ียระดบัภาค 
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ร้อยละของคะแนนเฉลี่ย O-NET ปีการศึกษา 2551 -2560   
 ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  3 วิชาภาษาอังกฤษ  

ฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบุร ี สมุทรปราการ 

สระแก้ว ค่าเฉลี่ยระดับประเทศ ค่าเฉลี่ยระดับภาค 
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แผนภูมิที่ 10 ร้อยละของคะแนนเฉล่ีย O-NET ปีการศึกษา 2551 - 2560  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  
วิชาคณิตศาสตร์ 

 

 
 
 
 

แผนภูมิที่ 11 ร้อยละของคะแนนเฉล่ีย O-NET ปีการศึกษา 2551 - 2560  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  
วิชาวิทยาศาสตร์ 
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ร้อยละของคะแนนเฉลี่ย O-NET ปีการศึกษา 2551 -2560    
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 วิชาคณิตศาสตร์ 

ฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบุร ี สมุทรปราการ 

สระแก้ว ค่าเฉลี่ยระดับประเทศ ค่าเฉลี่ยระดับภาค 
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ร้อยละของคะแนนเฉลี่ย O-NET ปีการศึกษา 2551 -2560    
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 วิชาวิทยาศาสตร์  

ฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบุร ี สมุทรปราการ 

สระแก้ว ค่าเฉลี่ยระดับประเทศ ค่าเฉลี่ยระดับภาค 
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ร้อยละของคะแนนเฉลี่ย O-NET ปีการศึกษา 2551 -2560    
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  

ฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบุร ี สมุทรปราการ 

สระแก้ว ค่าเฉลี่ยระดับประเทศ ค่าเฉลี่ยระดับภาค 

แผนภูมิที่ 12 ร้อยละของคะแนนเฉล่ีย O-NET ปีการศึกษา 2551 - 2560  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

แผนภูมิที่ 13 ร้อยละของคะแนนเฉล่ีย O-NET ปีการศึกษา 2551 - 2560  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
วิชาภาษาไทย 
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ร้อยละของคะแนนเฉลี่ย O-NET ปีการศึกษา 2551 -2560    
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 วิชาภาษาไทย  

ฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบุร ี สมุทรปราการ 

สระแก้ว ค่าเฉลี่ยระดับประเทศ ค่าเฉลี่ยระดับภาค 
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แผนภูมิที่ 14  ร้อยละของคะแนนเฉล่ีย O-NET ปีการศึกษา 2551 - 2560  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
วิชาภาษาอังกฤษ 
 

 

 

 

 

แผนภูมิที่ 15  ร้อยละของคะแนนเฉล่ีย O-NET ปีการศึกษา 2551 - 2560  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
วิชาคณิตศาสตร์ 
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ร้อยละของคะแนนเฉลี่ย O-NET ปีการศึกษา 2551 -2560    
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 วิชาภาษาอังกฤษ  

ฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบุร ี สมุทรปราการ 

สระแก้ว ค่าเฉลี่ยระดับประเทศ ค่าเฉลี่ยระดับภาค 
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ร้อยละของคะแนนเฉลี่ย O-NET ปีการศึกษา 2551 -2560    
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 วิชาคณิตศาสตร์ 

ฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบุร ี สมุทรปราการ 

สระแก้ว ค่าเฉลี่ยระดับประเทศ ค่าเฉลี่ยระดับภาค 
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ร้อยละของคะแนนเฉลี่ย O-NET ปีการศึกษา 2551 -2560    
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  

ฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบุรี สมุทรปราการ สระแก้ว ค่าเฉลี่ยระดับประเทศ ค่าเฉลี่ยระดับภาค 

แผนภูมิที่16  ร้อยละของคะแนนเฉล่ีย O-NET ปีการศึกษา 2551 - 2560  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
วิชาวิทยาศาสตร์ 

 

 

แผนภูมิที่ 17  ร้อยละของคะแนนเฉล่ีย O-NET ปีการศึกษา 2551 - 2560  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
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ร้อยละของคะแนนเฉลี่ย O-NET ปีการศึกษา 2551 -2560    
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 วิชาวิทยาศาสตร์  

ฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบุรี สมุทรปราการ 

สระแก้ว ค่าเฉลี่ยระดับประเทศ ค่าเฉลี่ยระดับภาค 
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แผนภูมิที่ 18  ค่าเฉล่ีย O-NET ระดับภาค ปีการศึกษา 2551 - 2560  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ทุกวิชา 

 

 

 

แผนภูมิที่ 19  ค่าเฉล่ีย O-NET ระดับภาค ปีการศึกษา 2551 - 2560  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ทุกวิชา 

 

หมายเหตุ  :  ปีการศึกษา 2560 ไม่มีการทดสอบวิชาสังคมศึกษา 
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ค่าเฉลี่ย O-net ระดับภาค ชั้น ป. 6 
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ค่าเฉลี่ย O - net ระดับภาค ชั้น ม. 3  
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แผนภูมิที่ 20  ค่าเฉล่ีย O-NET ระดับภาคปีการศึกษา 2551 - 2560  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ทุกวิชา 

 

   

แผนภูมิที่ 21  เปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียผลการทดสอบ O-NET ระดับภาค ปีการศึกษา 2559  
กับปีการศึกษา 2560 
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ค่าเฉลี่ย O - net ระดับภาค ชั้น ม. 6 
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ภาษาไทย 

คณิตศาสตร ์

สงัคมฯ 

องักฤษ 

วทิยาศาสตร ์

ภาษาไทย 

คณิตศาสตร ์

สงัคมฯ 

ป
.6

 
ม
.3

 
ม
.6

 

ป.6 ม.3 ม.6 

ภาษาไทย อังกฤษ 
คณิตศาส

ตร์ 
วิทยาศาส

ตร์ 
สังคมฯ ภาษาไทย อังกฤษ 

คณิตศาส
ตร์ 

วิทยาศาส
ตร์ 

สังคมฯ ภาษาไทย อังกฤษ 
คณิตศาส

ตร์ 
วิทยาศาส

ตร์ 
สังคมฯ 

ค่าเฉล่ียระดับภาค ปี 2560 47.1 37.05 37.21 39.21 0 48.28 30.26 25.74 31.93 0 49.99 29.3 25.42 29.48 35.05

ค่าเฉล่ียระดับภาค    ปี 2559 53.58 35.02 40.69 41.03 46.88 46.35 38.81 28.69 34.64 49.27 52.71 28.29 25.24 31.5 36.16

กราฟเปรียบเทียบร้อยละของคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ O-NET ระดับภาค  
ปีการศึกษา 2559 กับ ปีการศึกษา 2560 
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แผนภูมิที่ 22  เปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียผลการทดสอบ O-NET ระดับประเทศ ปีการศึกษา 2559  
กับปีการศึกษา 2560 

 

 3) ตารางแสดงผลการทดสอบ V-NET ความรู้ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป         
ปีการศึกษา 2559 ถึงปีการศึกษา 2560 

ตารางที่ 2-5 ตารางแสดงผลการทดสอบ V-NET ความรู้ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะท่ัวไป  
ปีการศึกษา 2559  - ปีการศึกษา 2560 ระดับ ปวช. 3 จ าแนกรายจังหวัด ส านักงานศึกษาธิการภาค 3 

ประเทศ กลุ่มจังหวัดและจังหวัด 
ความรู้ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป  ระดับ ปวช. 3 

2559 2560 

ค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 37.93 41.60 

ค่าเฉลี่ยระดับภาค 37.23 40.88 

ฉะเชิงเทรา 38.04 41.46 

นครนายก 37.30 40.33 

ปราจีนบุรี 36.44 40.66 

สมุทรปราการ 37.52 41.49 

สระแก้ว 36.24 39.54 
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ภาษาไทย 

คณิตศาสตร์ 

สังคมฯ 

อังกฤษ 

วิทยาศาสตร์ 

ภาษาไทย 

คณิตศาสตร์ 

สังคมฯ 

ป.
6 

ม.
3 

ม.
6 

ป.6 ม.3 ม.6 

ภาษาไทย อังกฤษ 
คณิตศาสต

ร์ 
วิทยาศาสต

ร์ สังคมฯ ภาษาไทย อังกฤษ 
คณิตศาสต

ร์ 
วิทยาศาสต

ร์ สังคมฯ ภาษาไทย อังกฤษ 
คณิตศาสต

ร์ 
วิทยาศาสต

ร์ สังคมฯ 

ค่าเฉล่ียระดับประเทศ ปี 2560 46.58 36.34 37.12 39.12 0 48.29 30.45 26.3 32.28 0 49.25 28.31 24.53 29.37 34.7

ค่าเฉล่ียระดับภาค ปี 2560 47.1 37.05 37.21 39.21 0 48.28 30.26 25.74 31.93 0 49.99 29.3 25.42 29.48 35.05

กราฟเปรียบเทียบร้อยละของคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ O-NET 
ระดับประเทศ                   ปีการศึกษา 2560 กับ คะแนนเฉลี่ยระดับ

ภาค ปีการศึกษา 2560 
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ตารางที่ 2-6 ตารางแสดงผลการทดสอบ V-NET ความรู้ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะท่ัวไป            
ปีการศึกษา 2559  ถึงปีการศึกษา 2560 ระดับ ปวส. 2  จ าแนกรายจังหวัด ส านักงานศึกษาธิการภาค 3 

ประเทศ กลุ่มจังหวัดและจังหวัด 
ความรู้ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป  ระดับ ปวส. 2 

2559 2560 

ค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 37.35 37.11 

ค่าเฉลี่ยระดับภาค 37.34 37.25 

ฉะเชิงเทรา 38.77 38.75 

นครนายก 36.50 36.38 

ปราจีนบุรี 37.01 37.21 

สมุทรปราการ 37.55 37.23 

สระแก้ว 35.11 34.96 

แผนภูมิที่  23  ผลการทดสอบระดับชาติ V-net ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะท่ัวไป ปีการศึกษา 
2559 ถึงปีการศึกษา 2560 ระดับ ปวช. 3 
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โครงสร้างการบริหารงานส านักงานศึกษาธิการภาค 3 (เดิม) 

 

กลไก/กระบวนการตรวจราชการ 

ค าส่ังหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี ๑๙/๒๕๖๐ เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค
ของกระทรวงศึกษาธิการ (ข้อ 5 (4)) ให้มีส านักงานศึกษาธิการภาค มีอ านาจหน้าท่ีสนับสนุนการตรวจ
ราชการและการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ 
ในพื้นท่ีรับผิดชอบ (แผนปฏิบัติการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจ
ราชการท่ี 3 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 : 24) 

 ประกาศส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในส านักงาน
ศึกษาธิการภาคและส านักงานศึกษาธิการจังหวัด สังกัดส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

โดยข้อ 2.5 หน้าท่ีความรับผิดชอบของส านักงานศึกษาธิการภาค ด้านการตรวจราชการและ
ติดตามประเมินผล ดังนี้ 

(1) วางแผนการจัดระบบการประสานการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการในพื้นท่ีรับผิดชอบ 

(2) ก ากับ ดูแล เร่งรัด ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของศึกษาธิการจังหวัดใน
พื้นท่ีรับผิดชอบ 

(3) ก ากับ ดูแล เร่งรัด ติดตามและประเมินผลการบริหารการจัดการศึกษาของหน่วยงาน
การศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในพื้นท่ีรับผิดชอบ 

(4) ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของ
กระทรวงศึกษาธิการในพื้นท่ีรับผิดชอบ 

(5) จัดระบบประสาน สนับสนุน ช่วยเหลือ และการรายงานเหตุภัยพิบัติและภาวะวิกฤติ 
ทางการศึกษาในพื้นท่ีรับผิดชอบ 
 ท้ังนี้ในความรับผิดชอบของส านักงานศึกษาธิการภาค ด้านการตรวจราชการและติดตาม
ประเมินผล มีกลไกการด าเนินงาน ดังนี้  (แผนปฏิบั ติการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการท่ี 3 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 : 9-14) 
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1. การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการกรณีปกติ  
    1.1 ขั้นตอนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ กรณีปกติ 

ขั้นตอนท่ี 1 การปฏิบัติงานตรวจราชการ 
1) การจัดท าข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการตรวจราชการ ในการปฏิบัติงานตรวจราชการ

ข้อมูลสารสนเทศเป็นองค์ประกอบส าคัญในการตรวจราชการ ของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
โดยมีข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี้ 

1.1) ข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ ข้อมูลท่ัวไปอันเป็นท่ีทราบหรือควรจะได้ทราบ เช่น 
กฎหมาย ระเบียบ ค าส่ัง มติคณะรัฐมนตรีท่ีเกี่ยวข้อง นโยบายของรัฐบาลท่ีแถลงต่อรัฐสภา นโยบายของ
กระทรวง ข้อมูลพื้นฐานของพื้นท่ีท่ีจะไปตรวจ เช่น ข้อมูลผู้บริหารการศึกษาระดับจังหวัดจ าแนกตามเขต
ตรวจราชการ ข้อมูลท่ัวไปของจังหวัด (เช่น พื้นท่ี/ประชากร) ข้ อมูลพื้นฐานด้านการศึกษา (เช่น 
สถานศึกษา จ านวนครู/นักเรียน/นักศึกษา) ข้อมูลคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลระดับ
จังหวัด ข้อมูลท่ีปรึกษาภาคประชาชน 

1.2) ข้อมูลมาตรฐาน ได้แก่ ข้อมูลท่ีหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐได้ก าหนด
หรือวางหลักเกณฑ์ไว้เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
มาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษา มาตรฐานและตัวบ่งช้ีการประเมินของ สมศ. มาตรฐานท่ี ก.พ. หรือ 
ก.ค.ศ. ก าหนด ราคามาตรฐานค่าครุภัณฑ์ ค่าก่อสร้างอาคารสถานท่ีราชการต่างๆ เช่น อาคารเรียน 
บ้านพักข้าราชการระดับต่างๆ เป็นต้น 

1.3) ข้อมูลรายนโยบาย แผนงานและโครงการ ในแผนการตรวจราชการประจ าปี 
และท่ีเป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลและนโยบายกระทรวง องค์กรหลัก แผนบริหารราชการแผ่นดิน 
แผนการศึกษาแห่งชาติ เป็นต้น 

2) การ จัดท าแผนการตรวจราชการประจ าปี  แผนการตรวจราชการของ
กระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 

2.1) แต่งต้ังคณะท างานจัดท าร่างแผนการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ
ประจ าป ี

2.2) ก าหนดกรอบ รูปแบบ และสาระส าคัญของแผนการตรวจราชการของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

2.3) แจ้งองค์กรหลัก/หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เสนอนโยบาย/แผนงาน/งาน โครงการท่ี
จะก าหนดในแผนการตรวจราชการ 

2.4) ฝ่ายเลขานุการคณะท างานฯ ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลนโยบาย/แผนงาน/โครงการ 
ท่ีหน่วยงานได้เสนอ นโยบายรัฐบาล แผนบริหารราชการแผ่นดิน แผนการศึกษาแห่งชาติ ยุทธศาสตร์
กระทรวงศึกษาธิการ นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ข้อมูลสภาวการณ์และแนวโน้มทิศทางการศึกษา 
พร้อมท้ังโดยวิเคราะห์เหตุผลความจ าเป็นของนโยบาย/แผนงาน/งาน โครงการ ท่ีก าหนดในแผนการตรวจ
ราชการประจ าปี 
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2.5) คณะท างานฯ จัดท าร่างแผนการตรวจราชการประจ าปี โดยก าหนดวิสัยทัศน์
พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์การตรวจราชการ ก าหนดประเด็นการตรวจราชการ วิเคราะห์สถานการณ์
และปัญหาของนโยบาย/แผนงาน/งาน โครงการ ท่ีก าหนดในแผนการตรวจราชการประจ าปี พร้อมท้ัง
ก าหนดตัวช้ีวัดในแต่ละนโยบาย และปฏิทินการตรวจราชการประจ าปีงบประมาณ 

2.6) ปลัดกระทรวงศึกษาธิการและคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการประชุม
ร่วมกันเพื่อร่างแผนการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการประจ าปี 

2.7) น าร่างแผนการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2561 เสนอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

2.8) จัดท าเอกสารแผนการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 และค า ส่ังกระทรวงศึกษาธิ การ เรื่ อง แผนการตรวจราชการของ
กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเผยแพร่ และมอบหมายภารกิจให้คณะบุคคลและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

3) แผนปฏิบัติการตรวจราชการประจ าปีของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
3.1) ก าหนดประเด็นนโยบาย งาน โครงการ ในแผนปฏิบัติการตรวจราชการต้องมี

ความสอดคล้องกับแผนการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ 
3.2) ก าหนดระยะเวลาในการออกตรวจ 12 เดือน ในรอบป ี
3.3) ก าหนดระยะเวลาในการรายงานผลการตรวจราชการ 
3.4) ก าหนดแผนปฏิบัติการตรวจราชการประจ าปี ต้องมีช่ือนโยบาย งาน โครงการ 

ระยะเวลา และงบประมาณท่ีจะต้องใช้ เป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์และตัวช้ีวัดของภารกิจ 
3.5) แจ้งแผนปฏิบัติการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการให้

เครือข่ายการตรวจราชการทราบ และเป็นข้อมูลในการประสานการตรวจราชการ 
4) การก าหนดประเด็นพร้อมจัดท าเครื่องมือตรวจราชการ 
เนื่องจากผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ หน่วยงานสนับสนุนการตรวจราชการและ

เครือข่ายการตรวจราชการจะต้องมีบรรทัดฐานการตรวจราชการท่ีเป็นมาตรฐานเดียวกัน ดังนั้น เครื่องมือ
ตรวจราชการจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง ท่ีจะท าให้การตรวจราชการมีคุณภาพ และมีความแม่นย าในผลการ
ตรวจราชการ เครื่องมือการตรวจราชการจะต้องสะท้อนให้เห็นว่า นโยบายนั้นๆ น าไปสู่การปฏิบัติได้มาก
น้อยเพียงใด 

5) การด าเนินงานตามแผนก่อนการตรวจราชการ 
5.1) ประสานเครือข่ายการตรวจราชการและหน่วยรับตรวจ เพื่อแจ้งก าหนดการ

ตรวจราชการตามปฏิทินการตรวจราชการ และประเด็นการตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการใน
แผนการตรวจราชการประจ าปี 
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5.2) จัดเตรียมเอกสารประกอบการตรวจราชการ ได้แก่ แผนปฏิบัติการตรวจราชการ 
ของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ คู่มือการตรวจราชการ เครื่องมือ/แบบเก็บข้อมูลการตรวจ
ราชการ และข้อมูลพื้นฐานท่ีจ าเป็นตามนโยบาย/ประเด็นการตรวจราชการ  

5.3) จัดทีมงานหรือคณะร่วมตรวจราชการ ซึ่งเป็นไปตามท่ีผู้ตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการก าหนด 

5.4) ขออนุมัติการเดินทางไปราชการ จัดเตรียมงบประมาณส าหรับเป็นค่าใช้จ่ายใน
การเดินทาง ตลอดจนการขออนุมัติพาหนะรถยนต์ราชการ 

ขั้นตอนท่ี 2 การด าเนินงานขณะตรวจราชการ 
1) ประชุมผู้บริหารหน่วยงาน สถานศึกษา เพื่อช้ีแจงนโยบายและแผนการตรวจราชการ

ประจ าปี และรับทราบผลการด าเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการตลอดจนปัญหา อุปสรรคใน
การด าเนินงานดังกล่าว เพื่อน าไปสู่การให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนางาน 

2) การตรวจราชการในพื้นท่ี หน่วยงาน สถานศึกษา เพื่อรับทราบข้อมูลเชิงประจักษ์
และสร้างขวัญก าลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นท่ี 

3) บันทึกการตรวจราชการลงในสมุดตรวจราชการ พร้อมท้ังลงลายมือช่ือ ต าแหน่งและ
วัน เดือน ปีท่ีตรวจเป็นหลักฐาน 

ขั้นตอนท่ี 3 การด าเนินการหลังการตรวจราชการ 
1) สรุปผลการตรวจราชการน าเรียนปลัดกระทรวงศึกษาธิการเพื่อทราบ และน าเรียน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อโปรดทราบ และพิจารณาส่ังการ ภายหลังการออกตรวจราชการ
ทุกครั้ง 

2) ประสานแจ้งการส่ังการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการเกี่ยวกับผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ไปยังหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

3) ประสานการติดตามการรับข้อเสนอแนะไปด าเนินการของหน่วยงาน สถานศึกษาของ
รัฐ และเอกชนท้ังในส่วนกลางและภูมิภาคในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเป็นหน่วยรับตรวจเพื่อรายงาน
ผู้บังคับบัญชา 

4) การรายงานผลการตรวจราชการในการรายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจ
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ จะต้องรายงานผลการตรวจราชการต่อผู้บังคับบัญชาหรือเพื่อพิจารณา
แล้วแต่กรณี 

การรายงานผลการตรวจราชการอาจด าเนินการได้ท้ังขณะตรวจราชการ หรือเมื่อกลับ
จากการตรวจราชการแล้ว ดังนี้ 

1) การรายงานขณะตรวจราชการในกรณีท่ีมีความจ าเป็นเร่งด่วนท่ีจะต้องขอค าวินิจฉัย 
ส่ังการจากผู้มีอ านาจในเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ หรือกรณีท่ีได้ตรวจพบ หรือได้ด าเนินการเรื่องหนึ่ง
เรื่องใดท่ีมีความส าคัญ และเห็นสมควรรายงานให้ผู้บังคับบัญชาได้ทราบโดยเร่งด่วนให้ผู้ตรวจราชการ
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รายงานเรื่องนั้นๆ ด้วยวาจา หรือลายลักษณ์โดยทางโทรศัพท์ วิทยุ โทรเลข หรือทางอื่นใดตามความ
เหมาะสม ควรมีสาระส าคัญ ได้แก่ ปัญหา หรือข้อเท็จจริงท่ีตรวจพบ การแก้ไขปัญหา และข้อเสนอแนะ 
เมื่อกลับจากตรวจราชการแล้ว ให้รายงานเรื่องดังกล่าวเสนอผู้บังคับบัญชาอีกครั้ งหนึ่ง โดยแสดง
รายละเอียด รวมท้ังเอกสารหลักฐานท่ีเกี่ยวข้องไว้ในรายงานด้วย 

2) การรายงานผลเมื่อกลับจากตรวจราชการ ตามประเภทการตรวจราชการ ดังนี้ 
2.1) การตรวจราชการกรณีปกติ การตรวจตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงศึกษาธิการ ให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงรายงานผลการตรวจราชการในภาพรวมของเขตตรวจ
ราชการท่ีรับผิดชอบต่อปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นรายงวด 
ได้แก่ 

 (1) งวดท่ี 1 : รายงานภายในเดือนเมษายน ของทุกปี 
 (2) งวดท่ี 2 : รายงานภายในเดือนกันยายน ของทุกปี 
2.2) การตรวจราชการกรณีพิเศษ ให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการรายงานผล

การตรวจราชการภายหลังเสร็จส้ินการออกตรวจราชการทุกครั้งตามท่ีผู้บังคับบัญชา นายกรัฐมนตรีและ
คณะรัฐมนตรีโดยรายงานเป็นรายรอบ ดังนี้ 

(1) รอบท่ี 1 (Project Reviews and Progress Reviews) รายงานภายในวันท่ี 31 
มีนาคม 2561 

(2) รอบท่ี 2 (Monitoring/Evaluation) รายงานภายในวันท่ี 30 กันยายน 2561 
2. การตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายของรัฐบาล เป็นการ

ตรวจราชการร่วมกับผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี และกระทรวงอื่น 
 การตรวจราชการเป็นมาตรการส าคัญในการบริหารราชการแผ่นดินท่ีขับเคล่ือนการ

ปฏิบัติราชการของหน่วยงานของรัฐให้ด าเนินไปตามเป้าหมายท่ีก าหนด ระบบการตรวจราชการของ
ประเทศไทยมีการพัฒนา ปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเป็นล าดับ และเมื่อเริ่มมีการพัฒนาระบบราชการโดย
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2545 ก็ได้มีการศึกษาวิจัย การสังเครา ะห์ 
ประมวลผล รวบรวมองค์ความรู้ ท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบการตรวจราชการน าไปสู่การปรับปรุง
พัฒนาระบบและวิธีการตรวจราชการแบบเดิมท่ีด าเนินการตรวจราชการตามภารกิจของแต่ละกระทรวง 
เป็นการตรวจราชการแนวใหม่คือ “การตรวจราชการแบบบูรณาการ” การปรับปรุงการตรวจราชการแบบ
บูรณาการท่ีผ่านมาสามารถสรุปให้เห็นสาระส าคัญได้ดังนี้ 

 1. เป็นการตรวจราชการตามยุทธศาสตร์และนโยบายของรัฐบาลท่ีมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของ
งานซึ่งได้ให้ความส าคัญกับการขับเคล่ือน แผนงาน/โครงการส าคัญของรัฐบาลในแต่ละสมัยให้เกิดความ
เช่ือมโยงสอดคล้อง เพื่อน าไปสู่การเพิ่มมูลค่า (Value Chain) ของแผนงาน/โครงการในภาพรวมเพื่อมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายของรัฐบาล หรือตามประเด็นท่ีส าคัญ (Issue) 

 2. เป็นการตรวจ ติดตาม หน่วยงานของรัฐ ในการน านโยบายของรัฐบาลแปลงไปสู่การ
ปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการใช้งบประมาณของรัฐอย่างคุ้มค่าโดยอาศัยเครื่องมือและ
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แนวทาง “การวิเคราะห์ความเส่ียง” โดยการลดความเส่ียงเชิงยุทธศาสตร์ให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้เพื่อ
เป็นการประกันผลประโยชน์ของสาธารณะ (Public Interest) ในขณะท่ีการลดความเส่ียงตามหลักธรรมาภิ
บาลท าให้ประชาชนเกิดความเช่ือมั่น ไว้วางใจหน่วยงานของรัฐ (Public Trust)  

 3. เป็นการตรวจราชการที่ครอบคลุมทุกประเด็นโดยมีเป้าหมายและตัวช้ีวัดท่ีชัดเจน
และให้ทุกส่วนราชการร่วมมือและสนับสนุนระบบการตรวจราชการแนวใหม่ โดยมีลักษณะของการเป็น 
“การตรวจราชการเชิงรุก” หรือเป็นการตรวจราชการเพื่อป้องกันปัญหาท่ีอาจจะเกิดขึ้นหรือส่งสัญญาณ
เตือนภัยล่วงหน้าให้แก่ผู้บริหารหน่วยงาน รวมท้ังการให้ค าปรึกษาหรือค าแนะน าเพื่อพัฒนาขีดสมรรถนะ
ขององค์กรหรือแนะน าวิธีด าเนินงานท่ีเหมาะสม (Best Fit) ส่งผลให้การตรวจราชการจ าเป็นต้องมีการ
เตรียมการออกตรวจฯ ท่ีเป็นระบบมีการวิเคราะห์จัดล าดับความส าคัญของแผนงาน/โครงการ พื้นท่ี
ด าเนินงานและประเด็นเพื่อการสอบทานล่วงหน้ามีการจัดท าแผนการตรวจท่ีสอดรับกับการด าเนิน
โครงการในพื้นท่ี อีกท้ังยังเป็นการตรวจราชการท่ีสนับสนุนให้ทุกส่วนราชการร่วมมือประสานระบบการ
ตรวจราชการแบบบูรณาการโดยให้มีการจัดท าแผนการตรวจราชการและก าหนดประเด็นตัวช้ีวัดการตรวจ
ราชการร่วมกัน 

 4. เป็นการตรวจราชการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ โดยท่ีระบบการตรวจราชการ จะจัดให้มีการ
วางระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์การลดความเส่ียงตามหลัก  
ธรรมาภิบาล โดยมีการเปรียบเทียบผลงานจริงท่ีเกิดขึ้นกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามเกณฑ์ท่ีระบุไว้
ในตัวช้ีวัดผลด าเนินงานด้านต่างๆ ตามท่ีผู้บริหารในแต่ละระดับขององค์กรได้ก าหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์
หรือในค ารับรองการปฏิบัติราชการ 

 5. เป็นการตรวจราชการโดยยึดหลักการประสานความร่วมมือ (Collaborative 
Network) ระหว่างผู้ตรวจราชการของส านักนายกรัฐมนตรีและกระทรวงต่างๆ กับ “ท่ีปรึกษาผู้ตรวจ
ราชการภาคประชาชน” ตลอดจน “คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด” ซึ่งท าหน้าท่ีในการร่วมให้ข้อมูล
ในการตรวจราชการ และให้ข้อเสนอแนะในเชิงพื้นท่ีเป้าหมาย 

 6. เป็นการตรวจราชการท่ีมุ่งเน้นการให้ข้อเสนอแนะเพื่อเพิ่มขีดสมรรถนะของ
หน่วยงานรับตรวจ ท้ังในด้านประสิทธิผล ประสิทธิภาพ คุณภาพการให้บริหารและการพัฒนาองค์กรใน
รูปแบบของรายงานผล การตรวจราชการท้ังรายเขต และรายงานรายรอบ เพื่อรายงานเสนอต่อหน่วย
นโยบายและมีการจัดระบบข้อมูลระบบรายงานผลให้ประสานเช่ือมโยงกันเป็นเครื อข่ายผ่านระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีสนับสนุนระบบการตรวจราชการอย่างต่อเนื่อง 

 7. มีการน ารายงานผลการตรวจราชการไปใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหาติดตามและ
ปรับปรุงการปฏิบัติราชการอย่างจริงจังเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างแท้จริง 

 8. เป็นการตรวจราชการท่ีควบคู่ไปกับการพัฒนาส่งเสริมการเรียนรู้และแลกเปล่ียน
ประสบการณ์ซึ่งกันและกันในลักษณะของการเรียนรู้จากการปฏิบัติ (Action Learning) รวมท้ังได้มีโอกาส
เรียนรู้จากแบบอย่างท่ีดีของหน่วยงานท่ีมีความพร้อมด้านการตรวจราชการ (Best Practice) ท้ังใน
ประเทศและต่างประเทศ 
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 9. เป็นการตรวจราชการท่ีท าให้เกิดองค์ความรู้แก่ผู้ตรวจราชการ โดยการฝึกอบรมการ
พัฒนา การได้รับข้อมูลจากผู้รู้ และผู้เช่ียวชาญในประเด็นต่างๆ และได้รับการปรับปรุงพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน 
  ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจราชการ พ.ศ.2548 ก าหนดให้ “การตรวจ
ราชการ” เป็นมาตรการส าคัญประการหนึ่งของการบริหารราชการแผ่นดิน ท่ีจะท าให้การปฏิบัติราชการ
หรือการจัดท าภารกิจของหน่วยงานของรัฐเป็นไปตามเป้าหมาย อีกท้ังเป็นกลไกส าคัญท่ีสามารถแก้ไข
ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ อันเกิดจากการปฏิบัติราชการหรือการจัดท าภารกิจต่างๆ ของภาครัฐ ซึ่งตาม
ระเบียบดังกล่าวในข้อ 8 วรรคส่ี ได้ก าหนดไว้ว่า “ให้ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีเชิญหัวหน้า
หน่วยงานท่ีมีแผนการตรวจราชการประจ าปี หรือผู้ตรวจราชการที่หัวหน้าหน่วยงานมอบหมาย มาร่วม
ประชุมปรึกษาเพื่อจัดท าแผนการตรวจราชการประจ าปีให้สอดคล้องโดยไม่ซ้ าซ้อนกันและเกิดการ   
บูรณาการ รวมตลอดท้ังการก าหนดมาตรฐานและเครื่องมือในการตรวจติดตาม ของผู้ตรวจราชการให้เป็น
แนวทางเดียวกัน สามารถแลกเปล่ียนข้อมูลกันได้” 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

กิจกรรมย่อย 

1.1 การจัดท าข้อมูลและสารสนเทศเพ่ือการตรวจราชการ 
1.2 การจัดท าแผนการตรวจราชการประจ าปี 
1.3 การก าหนดประเด็นพร้อมจัดท าเครื่องมือตรวจราชการ 
1.4 การจัดท าแผนปฏิบัติการตรวจราชการ (ACTION PLAN) 

ขั้นตอนที่ 1 

   การปฏิบัติงานตรวจราชการ 

กิจกรรมย่อย 

ขั้นตอนที่ 3 

   การด าเนินการหลังการตรวจ 

กิจกรรมย่อย 

3.1 รายงานผลการตรวจราชการต่อผู้บริหารระดับสูงหลัง
การตรวจราชการทุกครั้ง 

3.2 ประสานแจ้งหน่วยงาน รวมทั้งติดตามผลจาก
ข้อเสนอแนะ และข้อสั่งการจากการตรวจราชการ 

3.3 รายงานผลการตรวจราชการในภาพรวม 
      อย่างน้อย 2 ครั้ง/ปี ทั้งในระดับเขตตรวจราชการ 
      และระดับประเทศ 

ขั้นตอนที่ 2 

   การด าเนินการขณะตรวจ

กิจกรรมย่อย 
 
2.1 ประชุมชี้แจงนโยบาย/แผนการตรวจฯ รับทราบผลการ

ด าเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค 
2.2 การตรวจราชการในพ้ืนที่ 
2.3 บันทึกผลการตรวจราชการ 

กิจกรรมย่อย 

กิจกรรมย่อย 
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8. งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

ทวีวัฒน์  อินทรประเสริฐ  (2559)  ได้ศึกษาเรื่อง   “การปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของ
ผู้บริหารสถานศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต  17”  การวิจัยครั้งนี้มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต  17  จ าแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบัติงานและ
ขนาดของสถานศึกษา  กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยได้แก่  ครูผู้สอน  สังกัดส านักเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา  เขต  17  จ านวน  304  คน เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามมาตรา
ส่วนประมาณค่า  5  ระดับ  สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่  ค่าร้อยละ  ค่าเฉล่ีย  ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน  การทดสอบค่าทีและการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว  ผลการวิจัยพบว่าการปฏิบัติงาน
ตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต  17 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก  ผลการเปรียบเทียบ  การปฏิบัติงานตามหลักรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา  
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา มัธยมศึกษา เขต 17  จ าแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน
โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  ส่วนผลการเปรียบเทียบการปฏิบัติงานตามหลัก
ธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 17  จ าแนก
ตามขนาดของสถานศึกษาโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  

นภดล  สุรนัครินทร์  (2557)  ได้ท าการศึกษาค้นคว้าเรื่อง  “การน าหลักธรรมาภิบาลมาปรับใช้
ในองค์การบริหารส่วนต าบล  ตามทัศนะของประชาชนจังหวัดเชียงใหม่”  พบว่า  การน าหลักธรรมาภิบาล  
มาปรับใช้ในองค์การบริหารส่วนต าบลตามทัศนะของประชาชนจังหวัดเชียงใหม่ในภาพรวมอยู่ในเชิงบวก 
เมื่อเปรียบเทียบตามปัจจัยด้านบุคคล  พบว่าประชาชนท่ีมีเพศ  อายุ  ระดับการศึกษาต่างกัน  มีทัศนะต่อ 
การน าหลักธรรมาภิบาลมาปรับใช้ใน  อบต.  ไม่แตกต่างกันและเมื่อเปรียบเทียบตามปัจจัยด้านขนาดของ 
อบต.  และการมีส่วนร่วมในการด าเนินการของอบต.  แตกต่างกัน  ส่วนปัจจัยด้านความรู้ความเข้าใจใน 
อบต.  ไม่แตกต่างกัน  ส่วนปัจจัยด้านขนาดของ  อบต.  ไม่มีความสัมพันธ์กับปัจจัยด้านการมีส่วนร่วม   
ในการด าเนินการของ อบต. 

นิคม ชัยขุนพล, สันทัด ทองรินทร์ และ ท่อแก้ว วิทยาธร. (2559). ได้ท าการศึกษา เรื่อง การ
พัฒนารูปแบบการปฏิสัมพันธ์ในการส่ือสารเพื่อการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดเชียงใหม่ ผ่าน
เครื่องมือส่ือสารแบบเคล่ือนท่ี การวิจัยนี้เป็นการวิจัยและพัฒนา มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) 
พฤติกรรมการมีปฏิสัมพันธ์ในการส่ือสารรูปแบบต่างๆ ของนักท่องเท่ียวชาวไทย 2) ความต้องการ
เนื้อหาการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดเชียงใหม่ 3) ความต้องการรูปแบบการปฏิสัมพันธ์ใน
การส่ือสารเพื่อการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดเชียงใหม่ และ 4) เพื่อพัฒนารูปแบบการ
ปฏิสัมพันธ์ในการส่ือสารเพื่อการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดเชียงใหม่ ผ่านเครื่องมือส่ือสาร
แบบเคล่ือนท่ีส าหรับนักท่องเท่ียวชาวไทย โดยกลุ่มตัวอย่างประกอบด้วยนักท่องเท่ียวชาวไทย 
จ านวน 447 คน เลือกตัวอย่างแบบโควต้า ผู้เช่ียวชาญ/นักวิชาการด้านส่ือใหม่ด้านการท่องเท่ียวและ
ด้านจิตวิทยาจ านวน 10 คน โดยเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง เครื่องมือในการวิจัยคือ แบบสอบถาม
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และต้นแบบส่ือปฏิสัมพันธ์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติค่าร้อยละ และค่าเฉล่ีย  ผลการวิจัยพบว่า      
1) กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการใช้ส่ือทุกวัน โดยการค้นหาข้อมูลและการสนทนาทุกวัน ส่วนการโพสต์
ข้อความ แสดงความเห็น และเล่นเกม แล้วแต่โอกาส  2) กลุ่มตัวอย่างนักท่องเท่ียวส่วนใหญ่มีความ
ต้องการเนื้อหาการท่องเท่ียวด้านอาหารประจ าถิ่น ประวัติและเรื่องราวความเป็นมาท่ีเกี่ยวข้อง 
บริบทสภาพแวดล้อมของแหล่งท่องเท่ียว ประเพณีและเทศกาล โบราณสถาน วิถีชีวิตของชุมชน การ
แสดงออกทางนาฏศิลป์ เครื่องใช้ไม้สอยต่างๆ ในชีวิตประจ าวันท่ี โบราณวัตถุ เพลงหรือดนตรี
พื้นบ้าน ศาสนา ความเช่ือและพิธีกรรม ภาษาท้องถิ่น งานจากภูมิปัญญาท้องถิ่น วรรณกรรม และ
การแต่งกายประจ าถิ่น 3) กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความต้องการรูปแบบการปฏิสัมพันธ์ ได้แก่ การ
เช่ือมโยงจากภาพ กราฟิก ข้อความ สัญลักษณ์ท่ีเกี่ยวข้อง โดยเล่ือนอ่านได้ทีละหน้า การค้นหาโดย
การพิมพ์ค าค้นและแสดงผลเฉพาะเรื่องท่ีต้องการ และต้องการส่ือในรูปแบบภาพถ่าย วิดีโอ แอนนิ
เมช่ัน เสียง ข้อความและกราฟิก 4) รูปแบบการปฏิสัมพันธ์ในการส่ือสารเพื่อการท่องเท่ียวเชิง
วัฒนธรรมของจังหวัดเชียงใหม่มี 3 รูปแบบคือ แบบให้ข้อมูล แบบแลกเปล่ียนและแบบร่วมสร้าง โดย
ผลการประเมินการออกแบบจากผู้เช่ียวชาญ โดยรวมพบว่า มีค่าเฉล่ียในระดับดีมากท้ัง 3 รูปแบบ 
และผลการประเมินจากกลุ่มตัวอย่าง โดยรวมพบว่า มีความพึงพอใจในแบบแลกเปล่ียนมากท่ีสุด 
รองลงมาคือ แบบให้ข้อมูล และแบบร่วมสร้าง ตามล าดับ 

นิภาพรรณ  ผิวอ่อน  (2559)  ได้ศึกษาเรื่อง  “การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การ
บริหารส่วนต าบลกุยเหนือ  อ าเภอกุยบุรี  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์   การวิ จัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ           
1) ศึกษาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต าบลกุยเหนือ  อ าเภอกุยบุรี  
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  2)  ศึกษาเปรียบเทียบการบริหารงาน  ตามหลักธรรมาภิบาล  โดยจ าแนกตาม
ปัจจัยส่วนบุคคล  การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ  กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษา  คือ  ประชาชน
ในเขตพื้นท่ี องค์การบริหารส่วนต าบลกุยเหนือ  จ านวน  371  คน  เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล  คือ  แบบสอบถาม  สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่  ค่าร้อยละค่ าเฉล่ียค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน  การทดสอบค่าทีโดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว  และเมื่อพบความแตกต่างจะท า
การทดสอบความแตกต่าง  รายคู่ โดยวิธี  LSD  ผลการวิจัยพบว่า  1)  องค์การบริหารส่วนต าบลกุยเหนือ  
มีการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล  ตามหลักความคุ้มค่า  หลักการมีส่วนร่วม  หลักนิติธรรม  หลัก
คุณธรรม หลักความโปร่งใส  และหลักความรับผิดชอบ  2)  ประชาชนท่ีมีเพศ  การศึกษา  อาชีพ  และ
รายได้ต่อเดือนต่างกัน  มีความคิดเห็น  ต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลต่างกัน   

พีรพัฒน์  เก้ากัญญา  (2558)  ได้ศึกษาเรื่อง  “การส่วนร่วมของประชาชนกับประสิทธิผลในการ
ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานของ  องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยด้วน  อ าเภอดอนตูม  จังหวัดนครปฐม” 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ  (1)  ศึกษาระดับประสิทธิผลในการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลห้วยด้วน  (2)  ศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริการสาธารณะของ
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยด้วน  อ าเภอดอนตูม  จังหวัดนครปฐมและ  (3) เสนอแนะแนวทางการ
ให้บริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิผล  การวิจัยครั้งนี้ด าเนินการวิจัยแบบผสมระหว่างการวิจัยเชิง
ปริมาณกับการวิจัยเชิงคุณภาพ  กลุ่มตัวอย่างการวิจัยเชิงปริมาณคือประชาชนท่ีอยู่ในพื้นท่ี จ านวน  360  
คนและการวิจยัเชิงคุณภาพ  มีผู้ใหข้้อมูลส าคัญ  จ านวน  5  คน  ได้แก่  1.  นายองอาจ  ปิ่นพะยอม   
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2.  นางกุสุมา  แก้วไวยุทธ  3.  นางสาวเอื้อมเดือน  อรกูล  4.  นายเสมา  ผ่องศรีงามชัย  5.  นายนิติพงษ์
ชุมมณเฑียร  ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย  การวิจัยเชิงปริมาณเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม
และการวิจัยเชิงคุณภาพ  เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก  การวิจัยเชิงปริมาณวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ  วิเคราะห์ข้อมูล  โดยใช้สถิติเชิงพรรณนาความถี่  ร้อยละ  ค่าเฉล่ีย  และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน  ส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพ  วิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา  ด้วยวิธีการวิเคราะห์เนื้อหา  
ผลการวิจัยพบว่า  1)  ประสิทธิผลในการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหาร  ส่วนต าบลห้วย
ด้วน  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด  (x = 4.75 )  (SD. = 0.308)  2)  การมีส่วนร่วมใน  การบริการ
สาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยด้วนโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x = 4.06 ) (SD. = 0.757) 
และ 3)  แนวทางการให้บริการคือควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนนั้นได้ทราบถึง บทบาทตนเองใน
กระบวนการการมีส่วนร่วมต่าง ๆ  และควรจัดให้มีแผนด าเนินงานท่ีเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
กระบวนการต่าง ๆ  ของการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานอย่างแท้จริง  โดยการจัดท าแผน  น า
แผนไปปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและจัดเวทีหมู่บ้านผ่านการประชุม  หรือเวทีประชาคม  ต้ังตัวแทนใน 
การประสานแผนกับหน่วยงานเจ้าของงบประมาณ 

พวงรัตน์  เช้ือรบ. (2556) ได้ท าการศึกษา เรื่องมาตรการทางกฎหมายในการติดตามตรวจสอบ
และการตรวจติดตามในกระบวนการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษามาตรการ
ทางกฎหมายท่ีเกี่ยวกับการติดตามตรวจสอบ (Monitoring) และการตรวจติดตาม (Auditing) ใน
กระบวนการรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมเพื่อทราบถึงปัญหา และสามารถเสนอแนว
ทางแก้ไขปัญหา ซึ่งจากการศึกษาพบว่า มาตรการทางกฎหมายในส่วนของการติดตามตรวจสอบและการ
ตรวจติดตามของประเทศไทยยังขาดความชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของนิยามค าท่ีเกี่ยวข้อง, ขั้นตอนการ
จัดท ารายงานการติดตามตรวจสอบ และรายงานการตรวจติดตาม บุคคลผู้ด าเนินการจัดท ารายงาน 
บทลงโทษ และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการติดตามตรวจสอบและตรวจติดตาม ยังไม่มีการก าหนด
รายละเอียดไว้ การศึกษาของพวงรัตน์  เช้ือรบ จึงได้เสนอให้มีการปรับปรุงพระราชบัญญัติส่งเสริมและ
รักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในส่วนของนิยาม เพื่อให้เกิดความเข้าใจและง่ายต่อ
ประชาชนท่ีต้องการศึกษา แก้ไขบทบัญญัติในมาตรา 49 วรรคท้ายแห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
คุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ให้ชัดเจนว่า ในกรณีโครงการที่ต้องต่ออายุใบอนุญาตนั้น ต้อง
จัดท ารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมด้วยเสมอ บัญญัติเพิ่มเติมในพระราชบัญญัติส่งเสริมและ
รักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ว่า “ส าหรับโครงการหรือกิจการท่ีมีความเส่ียงสูงว่าจะ
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมในวงกว้าง ต้องจัดให้มีการท ารายงานการตรวจติดตามโครงการทุก 4-5 
ปี” โดยผู้ท่ีท าหน้าท่ีตรวจติดตามนั้น ต้องเป็นผู้ท่ีได้รับใบอนุญาตและกรณีท่ีมีการให้ข้อความอันเป็นเท็จ
หรือฝ่าฝืนบทบัญญัติของกฎหมายจะต้องมีความผิด และได้รับโทษอาญาซึ่งมีระวางโทษท้ังจ าคุกและปรับ 
ในส่วนของการมีส่วนร่วมของประชาชนควรจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นในทุกโครงการท่ีท าการ
ประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม โดยไม่ต้องมีการแบ่งแยกว่า เป็นโครงการท่ีมีผลกระทบรุนแรงหรือไม่ 
ส าหรับรายงานการตรวจติดตามส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ควรมีการ
จัดท าแนวทางส าหรับการจัดท ารายงานการตรวจติดตาม เช่นเดียวกับแนวทางการจัดท ารายงานผลการ
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ปฏิบัติตามมาตรการท่ีก าหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม (Guidelines for 
Environmental Monitoring Reports) เพื่อสร้างความชัดเจนให้กับรายงานการตรวจติดตาม 

Seethong Parchaixiong, พรทิพย์  ไชยโส และ ปัฐมาภรณ์  พิมพ์ทอง (2559) ได้ท าการศึกษา
เรื่อง การติดตามการใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ค.ศ.2010 สาระวิทยาศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษา
ตอนต้น ของโรงเรียนในอ าเภอสังทอง นครหลวงเวียงจันทน์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามการใช้หลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ค.ศ.2010 สาระวิทยาศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น ของโรงเรียนในอ าเภอสังทอง 
นครหลวงเวียงจันทน์ โดยใช้วิธีการประเมินเชิงระบบเกี่ยวกับความเหมาะสมด้านปัจจัยน าเข้า ด้าน
กระบวนการ และด้านผลผลิต กลุ่มผู้ให้ข้อมูล คือ ผู้บริหารโรงเรียน 5 คน หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 
5 คน ครูสอนวิทยาศาสตร์ 23 คน และ นักเรียน 788 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบ
สัมภาษณ์ แบบสอบถาม แบบสังเกต และแบบวัดเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ ใช้การวิเคราะห์ ความถี่ ร้อยละ 
ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา น าผลการวิเคราะห์มาเทียบกับเกณฑ์ท่ีก าหนด
ไว้ในแต่ละด้าน เพื่อพิจารณาถึงความเหมาะสมของการใช้หลักสูตร ผลการวิจัยพบว่า 1) ด้านปัจจัยน าเข้า 
มีความพร้อมในเรื่องการเตรียมครู โดยครูส่วนใหญ่ ได้รับการอบรมแนวทางการใช้หลักสูตรและได้รับ
เอกสารประกอบการใช้หลักสูตร ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูพัฒนาตนเองและชุมชนให้ความร่วมมือกับโรงเรียน 
ปัญหาท่ีพบคือ ครูวิทยาศาสตร์มีไม่เพียงพอ โรงเรียนต้องใช้ครูคณิตศาสตร์มาสอนวิทยาศาสตร์ ขาด
แคลนงบประมาณเพื่อซื้อวัสดุอุปกรณ์ใช้ในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ไม่มีห้องทดลอง ขาดการ
ติดตามนิเทศการสอนของครูอย่างต่อเนื่อง 2) ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอน ครูส่วนใหญ่มีการ
เตรียมแผนการสอน แต่ยังใช้การสอนแบบบรรยาย มีการใช้ส่ือในระดับน้อย และการให้ผลย้อนกลับกับ
ผู้เรียนอยู่ในระดับปานกลาง 3) ด้านคุณภาพของผลผลิต ผู้เรียนส่วนใหญ่มีผลการเรียนอยู่ในระดับปาน 
กลาง นักเรียนส่วนน้อยมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน มีนักเรียนท่ีมีเจตคติต่อวิทยาศาสตร์อยู่ใน
ระดับสูงเพียงร้อยละ 17.64 ข้อเสนอแนะจากการวิจัยนี้คือ ผู้รับผิดชอบในการใช้หลักสูตรวิทยาศาสตร์ 
ควรให้การสนับสนุนอย่างยิ่งต่อการพัฒนาครูวิทยาศาสตร์ การจัดครูวิทยาศาสตร์ให้เพียงพอ และการ
จัดสรรงบประมาณท้ังในส่วนของอุปกรณ์การเรียนและห้องเรียนวิทยาศาสตร์ 
 สุพิชญา  ไชยวังษา. (2559) ได้ท าการศึกษาสภาพปัญหาการติดตามประเมินผลการใช้จ่ายเงิน
ของพรรคการเมืองท่ีได้รับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง เป็นการศึกษา
กระบวนการในการติดตามประเมินผลการใช้จ่ายเงินของพรรคการเมืองตามมาตรา 75 แห่ง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 
2554 ว่ามีปัญหาอุปสรรคอย่างไร และสาเหตุของปัญหาเหล่านั้นคืออะไร พร้อมเสนอแนวทางการแก้ไข
ปัญหาเหล่านั้น จากการศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการติดตามประเมินผลการใช้จ่ายเงินของพรรค
การเมืองท่ีได้รับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง พบว่า กองทุนเพื่อพัฒนาพรรค
การเมืองได้ก าหนดยุทธศาสตร์รวมถึงระบบในการติดตามประเมินผลส าหรับเป็นแนวทางในการติดตาม
ประเมินการใช้จ่ายเงินของพรรคการเมืองท่ีได้รับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองได้
อย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรมแล้ว แต่ปัญหาและอุปสรรคส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี
ของส านักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังและบุคลากรของพรรคการเมือง กล่าวคือ ขาดความรู้ความเข้าใจ
ในการเขียนแผนงาน โครงการ, การวิเคราะห์แผนงาน โครงการ, ความรู้ความเข้าใจในการแสวงหา
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สารสนเทศท่ีส าคัญต่อการประเมินผล รวมถึงทัศนคติในทางลบท่ีมีต่อกันและกัน เป็นต้น ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ 
ส่งผลให้การติดตามประเมินผลมีความเบี่ยงเบนไป ผลการศึกษายังพบว่าเพื่อให้การติดตามประเมินผลการ
ใช้จ่ายเงินของพรรคการเมืองท่ีได้รับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และสามารถน าผลจากการประเมินไปใช้ต่อโดยไม่เบี่ยงเบน กองทุนเพื่อการ
พัฒนาพรรคการเมืองจะต้องเร่งพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าท่ีของส านักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังให้
มีความเช่ียวชาญในการวิเคราะห์แผนงานโครงการและการแสวงหาข้อมูลเพื่อใช้ในการติดตามประเมินผล 
รวมถึงการสร้างความเข้าใจกับพรรคการเมืองเกี่ยวกับการเขียนแผนงาน โครงการให้ตอบสนองต่อ
ยุทธศาสตร์ของกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองอย่างแท้จริง และสร้างทัศนคติในเชิงบวกต่อการ
ติดตามประเมินผล เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลท่ีถูกต้อง และเป็นประโยชน์ต่อการน าผลการประเมินมาพัฒนา
ปรับปรุงการด าเนินงานของกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองต่อไป 
 สิริวิภา  ศรีปล่ัง  (2558)  ศึกษาวิจัยเรื่อง  “การศึกษาตัวชี้วัดธรรมาภิบาลด้านการมีส่วนร่วม     
ของประชาชนในการปฏิบัติงานของส านักการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม  เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์”      
ผลการศึกษาพบว่าตัวช้ีวัดธรรมาภิบาล  ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปฏิบัติงานของส านักการ
สาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม  เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  แบ่งออกเป็น 3 ด้าน  คือ  ด้านสุขาภิบาล  อาหาร 
ด้านสุขภาพและส่ิงแวดล้อม  ในแต่ละด้านมีตัวช้ีวัดการมีส่วนร่วม  4  ประเด็น  คือ  1.  การมีส่วนร่วม  
ในการตัดสินใจในการวางแผนและนโยบาย  2.  การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ  3.  การมีส่วนร่วมใน 
ผลประโยชน์  4.  การมีส่วนร่วมในการประเมินผล   
  สุภัทรมาศ  จริยเวชช์วัฒนา  (2557)  ได้ศึกษาเรื่อง  “การบริหารจัดการเทศบาลตามหลัก     
ธรรมาภิบาล : กรณีศึกษาเทศบาลต าบลบ้านฉาง”  เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ  กลุ่มตัวอย่างคือ  ผู้บริหาร
ต าบลบ้านฉาง  พนักงานเทศบาลและผู้น าชุมชน  จ านวน  6  คน ผลการศึกษาพบว่า ในการบริหาร
จัดการของเทศบาลบ้านฉาง  ตามหลักธรรมาภิบาลได้จัดท าโครงการตามนโยบายและเทศบัญญัติในด้าน
ต่าง ๆ แต่ยังมีปัญหาในเรื่องโครงสร้างพื้นฐานการท างานในเทศบาลยังไม่เป็นระบบ  โดยพนักงานส่วน
หนึ่งยังคงยึดติดกับระบบงานแบบเก่าไม่ยอมรับระเบียบกฎเกณฑ์ใหม่ๆ  ทางด้านกระบวนการน าหลัก  
ธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารเทศบาลต าบลบ้านฉาง  พบว่าเทศบาลต าบลบ้านฉางมีความเสมอภาค  
และการกระจายพัฒนาอย่างท่ัวถึง  ไม่มีการเลือกปฏิบัติและได้จัดต้ังคณะกรรมการชุมชนร่วมกันจัดท า
แผนพัฒนา  การจัดซื้อจัดจ้างกระบวนการต่าง ๆ ส่วนใหญ่มีความเปิดเผยตรงไปตรงมา  พบว่า
คณะกรรมการชุมชนท่ีได้รับการแต่งต้ังเข้ามานั้นบางคนไม่เห็นแก่ประโยชน์ชุมชน  แต่จะเข้ามาเพื่อหา
ผลประโยชน์ให้กับตนเอง 
 สิริวรรณ ศรีพหล, (2559) ได้ท าการศึกษา เรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ความเป็น
พลเมืองดีของนักเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงส าหรับครูสังคมศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อ (1) ศึกษาลักษณะความเป็นพลเมืองดีของนักเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) พัฒนา
รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความเป็นพลเมืองของนักเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ส าหรับครูสังคมศึกษา และ (3) ศึกษาผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความเป็นพลเมืองดี
ของนักเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงส าหรับครูสังคมศึกษา ผลการวิจัยพบว่า ตอนท่ี 1   
ผลการศึกษาคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดีของนักเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พบว่า
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คุณลักษณะความเป็นพลเมืองดีของนักเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีกลุ่มผู้เช่ียวชาญมี
ความเห็นว่าสอดคล้องกันท่ีสามารถน าไปพัฒนาความเป็นพลเมืองดีตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง แบ่งเป็น 3 ด้าน คือ (1) คุณลักษณะความเป็นพลเมืองดีด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง (2) คุณลักษณะความ
เป็นพลเมืองดีด้านทักษะ/กระบวนการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ (3) คุณลักษณะความ
เป็นพลเมืองดีด้านคุณธรรม จริยธรรมและ ค่านิยมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตอนท่ี 2 ผล
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความเป็นพลเมืองดีของนักเรียนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงส าหรับครูสังคมศึกษา พบว่า (1) รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความเป็นพลเมือง
ดีของนักเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงส าหรับครูสังคมศึกษา ประกอบด้วยองค์ประกอบ 5 
องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบท่ี 1 ก าหนดเป้าหมายของการพัฒนาความเป็นพลเมืองดีของนักเรียน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง องค์ประกอบท่ี 2 ก าหนดแนวทางการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
ความเป็นพลเมืองดีของนักเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง องค์ประกอบท่ี 3 จัดท าเอกสาร
ประกอบการเรียนการสอน องค์ประกอบท่ี 4 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และองค์ประกอบท่ี 5 การวัดผล
และประเมินผล และผลการประเมินรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความเป็นพลเมืองดีของนักเรียน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงส าหรับครูสังคมศึกษาโดยผู้ทรงคุณวุฒินั้น พบว่า รูปแบบดังกล่าว
อยู่ในระดับมีความเหมาะสมมาก (2) ชุดฝึกอบรมทางไกลส าหรับครูสังคมศึกษา เรื่อง การจัดการเรียนรู้
เพื่อพัฒนาความเป็นพลเมืองดีของนักเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ท่ีพัฒนาขึ้นท้ัง 5 
หน่วย มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ คือ 80/80 ตอนท่ี 3 ผลการศึกษาการใช้รูปแบบการจัดการ
เรียนรู้เพื่อพัฒนาความเป็นพลเมืองดีของนักเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงส าหรับครูสังคม
ศึกษา พบว่า (1) ความคิดเห็นของครูสังคมศึกษาท่ีมีต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความเป็น
พลเมืองดีของนักเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยภาพรวมอยู่ในระดับความเหมาะสมมาก 
(2) ผลสัมฤทธิ์ในการฝึกอบรมหลังการฝึกอบรมของผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่ใช้ชุดฝึกอบรมเข้ารับการ
ฝึกอบรมทางไกลส าหรับครูสังคมศึกษา เรื่อง การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความเป็นพลเมืองดีของนักเรียน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท้ัง 4 จังหวัดสูงกว่าก่อนการฝึกอบรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05 และ (3) ความคิดเห็นของครูสังคมศึกษาท่ีมีต่อชุดฝึกอบรมทางไกลส าหรับครูสังคมศึกษา เรื่อง 
การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความเป็นพลเมืองดีของนักเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงถึง
ความเหมาะสมของเนื้อหาท่ีน าเสนอไว้ในชุดฝึกอบรมทางไกล ท้ัง 5 หน่วย โดยภาพรวมอยู่ในระดับความ
เหมาะสมมากท่ีสุด 

อรสุดา ดุสิตรัตนกุล (2557)  ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ : ศึกษา  เฉพาะกรณีของบุคลากรส่วนกลาง 
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ  1)  ศึกษาถึงระดับประสิทธิภาพในการท างานของบุคลากรของ
ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  2)  ศึกษาถึงปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรของส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ประชากรคือบุคลากรส านักงาน
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่ีปฏิบัติงานท่ีส่วนกลาง  ก าหนดตัวอย่างโดยใช้วิธีการค านวณของ ทาโร 
ยามาเน่ (Yamane : 1967)  ท่ีระดับความคลาดเคล่ือน  0.05  จ านวน  270  คน  คิดเป็นร้อยละ 35 จาก
จ านวนประชากร  753  คน  สุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก (Simple Random Sampling)  
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เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามและวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติในการวิเคราะห์  ได้แก่ ค่าร้อยละ  ค่าเฉล่ีย  
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียรสัน  กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้  
โดยส่วนใหญ่จะเป็นเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ  58.90  มีอายุระหว่าง  41-50  ปี  จ านวนร้อยละ  31.90  มี
สถานภาพโสดจ านวนร้อยละ 55.20  มีการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี  จ านวนร้อยละ  77.80  โดยส่วน
ใหญ่มีต าแหน่งพนักงานราชการจ านวนร้อยละ  29.30  ได้รับเงินเดือนไม่เกิน 20,000 บาท  จ านวนร้อย
ละ 35.60  และโดยส่วนใหญ่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน  1-6  ปี  จ านวนร้อยละ 40.00  ผลการวิจัย
พบว่าบุคลากรส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ ปัจจัยด้านบุคคล ด้าน
ความผูกพันกับหน่วยงาน  ด้านการท างานเป็นทีม  และด้านความก้าวหน้าในต าแหน่งงานอยู่ในระดับดี
มาก  มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในการท างานอยู่ในระดับดีท่ีสุดและมีระดับ
ประสิทธิภาพในการท างาน  ด้านความขยันหมั่นเพียร  ความรับผิดชอบและเอาใจใส่ในงานและความ
ซื่อสัตย์และภักดีต่อองค์กรอยู่ในระดับสูง  ปัจจัยในการปฏิบัติงานด้านบุคคลของบุคลากรของส านักงาน
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  มีความสัมพันธ์กับระดับประสิทธิภาพในการท างาน อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ  0.05  ปัจจัยในการปฏิบัติงานด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานของบุคลากรของ
ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไม่มีความสัมพันธ์กับระดับประสิทธิภาพในการท างานอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ  0.05  ปัจจัยในการปฏิบัติงานด้านความผูกพันกับหน่วยงานของบุคลากรของ
ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ไม่มีความสัมพันธ์กับระดับประสิทธิภาพในการท างาน อย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ  0.05  ปัจจัยในการปฏิบัติงานด้านการท างานเป็นทีมของบุคลากรของ
ส านักงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  มีความสัมพันธ์กับระดับประสิทธิภาพในการท างาน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ  0.05  ปัจจัยในการปฏิบัติงานด้านความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานของ 
บุคลากรของส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  มีความสัมพันธ์กับระดับประสิทธิภาพในการ
ท างานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ  0.05   

อภิภา  ปรัชญพฤทธิ์, (2561) ได้ท าการศึกษาเรื่อง การพัฒนารูปแบบการผลิตครูเพื่อรองรับ
การศึกษายุค 4.0 โดยการวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์และขั้นตอนการวิจัยดังนี้ 1.วิเคราะห์สมรรถนะท่ี
จ าเป็นของครูในการศึกษายุค 4.0 โดยการวิเคราะห์และสังเคราะห์เอกสาร และการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ
จ านวน 7 คน 2. วิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อนของการผลิตครูปัจจุบันในประเทศไทย โดยการวิเคราะห์
หลักสูตรการผลิตครูของคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ในสังกัดของมหาวิทยาลัยรัฐ 2 แห่งและ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 2 แห่ง การวิเคราะห์เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง และการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ
จ านวน 7 คน และสังเคราะห์ข้อมูลท้ัง 3 ส่วน 3. วิเคราะห์การผลิตครูของประเทศท่ีประสบความส าเร็จใน
ระดับนานาชาติ ได้แก่ การผลิตครูในประเทศฟินแลนด์และสิงคโปร์ 4. พัฒนา (ร่าง) รูปแบบการผลิตครู
ส าหรับการศึกษายุค 4.0 โดยการประมวลและบูรณาการข้อมูลท่ีได้จากขั้นตอนวิจัยท่ี 1-3 และ 5. 
ตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของ (ร่าง) รูปแบบการผลิตครูส าหรับการศึกษายุค 4.0 โดย
ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 6 คน ผลการวิจัยพบว่า สมรรถนะท่ีจ าเป็นส าหรับครูในการศึกษายุค 4.0 
ประกอบด้วย 1) สมรรถนะแกนกลางของการศึกษายุค 4.0 10 ด้าน ได้แก่ การคิดแบบมีวิจารณญาณ การ
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คิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์การสร้างนวัตกรรม ความเป็นผู้ประกอบการ การเป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต การ
ใช้เทคโนโลยีส่ือสารและสารสนเทศ การมีทักษะการท างานร่วมกับผู้อื่น การส่ือสารข้ามวัฒนธรรม การมี
ภาวะผู้น าและการมีจิตสาธารณะ  2) สมรรถนะวิชาชีพครู 6 ด้าน ได้แก่ ความเป็นครูและจรรยาบรรณ
วิชาชีพครู การพัฒนาหลักสูตร ความรู้ลึกในเนื้อหาวิชาและวิธีวิทยาการสอน การประเมินผลและการวิจัย
เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ การพัฒนาผู้เรียนและการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ ผลการวิเคราะห์จุดแข็งและ
จุดอ่อนของการผลิตครูปัจจุบันในประเทศไทยพบว่าการผลิตครูในประเทศไทยค่อนข้างมีจุดอ่อนมากกว่า
จุดแข็ง ในขณะท่ีผลการวิเคราะห์การผลิตครูในประเทศฟินแลนด์และสิงคโปร์ ซึ่งประสบความส าเร็จใน
การผลิตครูพบว่ามีลักษณะเด่นคือมีความเป็นวิชาชีพนิยมสูง มีกลไกการดึงดูดผู้สมัครเข้าศึกษาท่ีมีผลการ
เรียนดีและต้ังใจเป็นครู และมีวิธีการคัดเลือกท่ีเข้มข้นและมีหลายขั้นตอน หลักสูตรเน้นการวิจัย มีสาระ
ครอบคลุมแก่นความรู้ของวิชาชีพครู การจัดประสบการณ์วิชาชีพอย่างต่อเนื่อง มีการเช่ือมโยงการเรียนรู้
ภาคปฏิบัติกับภาคทฤษฏี ให้ความส าคัญกับการคัดเลือกครูท่ีเล้ียงและการสอนงาน เน้นการจัดการเรียนรู้
เชิงรุกและผสมผสานการใช้เทคโนโลยี มีการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ท่ีเหมาะกับการศึกษาในศตวรรษ
ท่ี 21 รูปแบบการผลิตครูส าหรับการศึกษายุค 4.0 ท่ีผ่านการตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้
และปรับแก้ไขตามความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว ใช้ช่ือว่า รูปแบบการผลิตครูท่ีเสริมสร้างความเป็น
มืออาชีพและศักยภาพด้านนวัตกรรม และมีช่ือย่อว่า PIE TE Model และช่ือเต็มภาษาอังกฤษว่า 
Professional and Innovativeness Enhancement Teacher Education Model ท่ีมีองค์ประกอบ
หลัก 8 องค์ประกอบ ได้แก่ 1. วิสัยทัศน์และหลักการผลิตครู 2. จุดมุ่งหมายการผลิตครูและสมรรถนะท่ี
พึงประสงค์ของบัณฑิตครู 3. แนวทางการรับเข้าศึกษา 4. หลักสูตรระดับปริญญาบัณฑิต 5. การฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 6. การจัดการเรียนการสอนและการประเมินผล 7. กิจกรรมพัฒนานิสิตนักศึกษาครู 
และ 8. สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 

อ าพล สุบรรณ์พิจิตร, ศักด์ิชาย รักการ, อัตถกร กล่ันความดี และ ธนาคม สกุลไทย์. (2560) ได้
ท าการศึกษา การพัฒนากระบวนการก ากับและติดตามโครงการจ้างปรึกษาแนะน าธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการก ากับและติดตามโครงการจ้างปรึกษาแนะน า SMEs 
ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ซึ่งจัดจ้างหน่วยงานภายนอกเป็นผู้ให้การปรึกษาแนะน าเชิงลึกแก่
ผู้ประกอบการ SMEs ในการปรับปรุงและพัฒนาธุรกิจ จากการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ในแต่
ละปีงบประมาณจะมีมูลค่าการจัดจ้างสูงถึงประมาณ 450 ล้านบาท แต่กลับพบว่า ผลลัพธ์ความส าเร็จ
หลังจบโครงการปรึกษาแนะน าเชิงลึกนั้น จากการประเมินผลลัพธ์ความพึงพอใจของผู้ประกอบการ SMEs 
ท่ีเข้าร่วมโครงการมีค่าเฉล่ียอยู่ท่ีระดับ 58% ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ท่ีค่อนข้างต่ า โดยมีปัญหาส าคัญในด้านการให้
ค าปรึกษาแนะน าของท่ีปรึกษาแก่ SMEs ไม่สอดคล้องกับแผนงานท่ีวางไว้ และไม่บรรลุตาม Key 
Performance Indicator ของแผนงานท่ีได้ก าหนดไว้ ปัญหาดังกล่าวน าไปสู่การท า Focus Group 
รวบรวมความคิดเห็น (Brainstorming) ของเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบโครงการ เพื่อแก้ไขโดยเสนอวิธีการ
พัฒนาปรับปรุงกระบวนการก ากับและติดตามโครงการฯ สรุปเป็น 2 ด้าน ได้แก่ 1) การพัฒนารูปแบบ
ข้อมูลเพื่อใช้ในการก ากับและติดตามท่ีเป็นมาตรฐาน เพื่อน าไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เข้าใจได้ง่าย 
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เข้าถึงข้อมูลได้สะดวก ตามหลักการ Project Management 2) การออกแบบพัฒนากระบวนการส่ือสาร
ข้อมูลในการก ากับและติดตาม ซึ่งเรียกว่า Monthly Monitoring Report โดยเพิ่มความถี่ (frequency) 
ในการรายงานข้อมูลเพื่อการติดตามและเฝ้าระวัง พร้อมแก้ไขปรับปรุงได้ทันก่อนท่ีจะกระทบต่อผลลัพธ์
และเป้าหมายของโครงการ โดยผลลัพธ์ท่ีได้เมื่อน าไปด าเนินการกับกลุ่มโครงการเป้าหมายพบว่าค่าเฉล่ีย
ผลประเมินความพึงพอใจของผู้ประกอบการ SMEs มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ีระดับ 63.3% ซึ่งเพิ่มสูงขึ้นจากเดิม 
5.3% และหากประยุกต์เอากระบวนการก ากับและติดตามโครงการจ้างปรึกษาแนะน า SMEs ท่ีได้
พัฒนาขึ้น น าไปใช้เป็นมาตรฐานการก ากับและติดตามงานจะช่วยลดการจัดจ้างหน่วยงานภายนอกในการ
ติดตามประเมินผลซึ่งสามารถลดต้นทุนการบริหารและติดตามโครงการลงได้ประมาณ 50,000 บาทต่อปี 
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      บทที่ 3 
        วิธีด าเนินการวิจัย 
 

  การด าเนินการวิจัยการพัฒนารูปแบบการติดตามและประเมินผลแบบมีส่วนร่วมให้มี
ประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาลและสอดคล้องกับทิศทางการปฏิรูปการศึกษาของประเทศในยุค
ประเทศไทย 4.0 มีข้ันตอนการวิจัยแบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอนดังนี้  
  ขั้นตอนท่ี 1 (Research: R1 ) การสังเคราะห์ วิเคราะห์เอกสารเพื่อก าหนดรูปแบบการ
ติดตามและประเมินผลแบบมีส่วนร่วมให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาลและสอดคล้องกับทิศ
ทางการปฏิรูปการศึกษาของประเทศในยุคประเทศไทย 4.0 
 ขั้นตอนท่ี 2 (Development: D1) การออกแบบและพัฒนารูปแบบการติดตามและ
ประเมินผลแบบมีส่วนร่วมให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาลและสอดคล้องกับทิศทางการปฏิรูป
การศึกษาของประเทศในยุคประเทศไทย 4.0 
 ขั้นตอนท่ี 3 (Research : R2 ,Development: D2) การทดลองใช้และหาประสิทธิภาพ
รูปแบบการติดตามและประเมินผลแบบมีส่วนร่วมให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาลและสอดคล้อง
กับทิศทางการปฏิรูปการศึกษาของประเทศในยุคประเทศไทย 4.0 
 ขั้นตอนท่ี 4 (Research : R3 ,Development: D3) การประเมินรูปแบบการติดตามและ
ประเมินผลแบบมีส่วนร่วมให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาลและสอดคล้องกับทิศทางการปฏิรูป
การศึกษาของประเทศในยุคประเทศไทย 4.0 
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กิจกรรม (Activities)                             เครื่องมือ (Tools)                   ผลที่ได้รับ (Output) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 3-1  ขั้นตอนการวิจัยการพัฒนารูปแบบการติดตามและประเมินผลแบบมีส่วนร่วม ฯ 

วิเคราะห์ การสังเคราะห์ เอกสารเพื่อ
ก าหนดรูปแบบการติดตามและประเมินผล
แบบมีส่วนร่วมให้มีประสิทธิภาพตามหลัก
ธรรมาภิบาลและสอดคล้องกับทิศทางการ
ปฏิรูปการศึกษาของประเทศในยุคประเทศ
ไทย 4.0   (Research: R1 ) 

 

การออกแบบและพัฒนารูปแบบการติดตามและ
ประเมินผลแบบมีส่วนร่วมให้มีประสิทธิภาพตาม
หลักธรรมาภิบาลและสอดคล้องกับทิศทางการปฏิรูป
การศึกษาของประเทศในยุคประเทศไทย 4.0 

(Development: D1) 

การตรวจสอบคุณภาพการทดลองใช้และหา
ประสิทธิภาพรูปแบบการติดตามและประเมินผล
แบบมีส่วนร่วมให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมา    
ภิบาลและสอดคล้องกับทิศทางการปฏิรูปการศึกษา
ของประเทศในยุคประเทศไทย 4.0 (Research :    
R2 ,Development: D2) 
 

การประเมินรูปแบบการติดตามและประเมินผลแบบ
มีส่วนร่วมให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
และสอดคล้องกับทิศทางการปฏิรูปการศึกษาของ
ประเทศในยุคประเทศไทย 4.0 
(Research : R3 ,Development: D3) 

 

A-F-F-A-S-D  MODEL 

1. สร้างการรับรู้ ความเข้าใจ และความตระหนัก (AWARENESS)        
2. ก าหนดรูปแบบวิธีการติดตาม สร้างเคร่ืองมือการติดตามและก าหนดกลุ่มเป้าหมายในการติดตาม 
(FORMULATION) 
3. ด าเนินการติดตามและประเมินผลตามกลุ่มเป้าหมายที่ก าหนด (FOLLOW-UP)  
4. วิเคราะห์ สังเคราะห์ และประมวลผลข้อมูล (ANALYSIS) 
5. สรุป ประเมินผลการติดตาม และรายงานต่อผู้เก่ียวข้อง (SUMMARY  AND  REPORT) 
6. น าผลการติดตามไปพัฒนาปรับปรุงนโยบายและการปฏิบัติงานของหน่วยงานทางการศึกษาที่เก่ียวข้อง 
(DEVELOPMENT) 
 

- แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับการติดตาม
และประเมินผลแบบมีส่วนร่วมฯ 
 - แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างเก่ียวกับ
รูปแบบการติดตามและประเมินผลแบบมีส่วน
ร่วมฯ 
- แบบบันทึกการสนทนากลุ่ม 
 

-  ร่างรูปแบบการติดตามและประเมินผลแบบมี
ส่วนร่วมมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาลฯ 
- แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อรูปแบบการ
ติดตามและประเมินผลแบบมีส่วนร่วม ฯ 

 

องค์ความรู้ที่ได้จาก
วิเคราะห์ การสังเคราะห์ แบบวิเคราะห์

เอกสาร 

ร่างออกแบบการพัฒนา
รูปแบบการติดตามและ

ประเมินผลฯ 

น าร่างรูปแบบการติดตามและ
ประเมินผลแบบมีส่วนร่วมฯไป
ทดลองใช้และหาประสิทธิภาพของ
รูปแบบการติดตามและประเมินผล
แบบมีส่วนร่วมฯ ครั้งที่ 1 

 

รูปแบบการติดตามและ
ประเมินผลแบบมี ส่วนร่วมฯ 
ผ่านการพัฒนา ปรับปรุง ครั้งที่ 2 

 

- แบบสนทนากลุ่ม 
(Focus group) 
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ขั้นตอนที่ 1 (Research: R1 ) การสังเคราะห์ วิเคราะห์เอกสารเพื่อก าหนดรูปแบบการติดตามและ
ประเมินผลแบบมีส่วนร่วมให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาลและสอดคล้องกับทิศทางการปฏิรูป
การศึกษาของประเทศในยุคประเทศไทย 4.0 
 การวิจัยในขั้นตอนนี้เปนการสังเคราะหขอมูล  วิเคราะห์เอกสารเพื่อก าหนดรูปแบบการติดตาม
และประเมินผลแบบมีส่วนร่วมให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาลและสอดคล้องกับทิศทางการปฏิรูป
การศึกษาของประเทศในยุคประเทศไทย 4.0 รายละเอียดการ ด าเนินการวิจัย ดังนี้  
 1. ขั้นตอนการวิจัย  
  1.1 ศึกษาข้อมูลจากการสังเคราะห์  วิเคราะห์เอกสารเกี่ยวกับ ทฤษฎีการมีส่วนร่วม 
(participation) ทฤษฎีการติดตามและประเมินผล (mornitoring and evaluation) หลักธรรมาภิบาล 
(Good governance) ทฤษฎีระบบ (System  theory) ประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0) และ
กระบวนการติดตามประเมินผลของส านักงานศึกษาธิการภาค 3 ท่ีผ่านมา 
  1.2 สังเคราะห์แนวคิดและหลักการพัฒนารูปแบบการติดตามและประเมินผลจากเอกสาร 
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง แบบสอบถามความคิดเห็น แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงการ เพื่อให้องค์ประกอบของ
รูปแบบการติดตามและประเมินผลโดยมีองคประกอบส าคัญ 4 องคประกอบ  
คือ 1) หลักการ 2) วัตถุประสงค์ 3) กระบวนการของรูปแบบ และ 4) การประเมินผล 
  1.3 ระดมความคิดเหน็โดยใชวิธีการจัดสนทนากลุม (focus group discussion) เพื่อ  
วิเคราะหความตองการในการพัฒนารูปแบบการติดตามและประเมินผลแบบมีส่วนร่วมให้มีประสิทธิภาพ
ตามหลักธรรมาภิบาลและสอดคล้องกับทิศทางการปฏิรูปการศึกษาของประเทศในยุคประเทศไทย 4.0 
โดยผูเช่ียวชาญรวมสนทนากลุม จ านวน 20 คน ฝายจัดสนทนากลุม ประกอบดวยสมาชิกท่ีแสดงบทบาท 
ส าคัญ ไดแก ผูด าเนินรายการ 1 คน ผูจดบันทึกขอมูล 1 คน ผูอ านวยความสะดวก 1 คน ใชเวลาในการ
สนทนากลุมประมาณ 60 นาที และน าขอมูลมาวางแผนพัฒนารูปแบบการติดตามและประเมินผลแบบมี
ส่วนร่วมให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาลและสอดคล้องกับทิศทางการปฏิรูปการศึกษาของประเทศ
ในยุคประเทศไทย 4.0 
 2. กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย  
 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยแบงออกเปน 2 กลุม ดังนี้ 
 เชิงปริมาณ  
 ก าหนดกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีการสุ่มแบบแบ่งช้ัน (Stratified Random Sampling) และสุ่มอย่าง
ง่าย (Sample Random Sampling) ได้แก่ ผู้บริหารหน่วยงานทางการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา 
ศึกษานิเทศก์ในสังกัดส านักงานศึกษาธิการภาค 3 จ านวน 5 จังหวัดได้แก่ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
ฉะเชิงเทรา ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี ส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้วและส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ จ านวน 322 คน โดยใช้รูปแบบ
การก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใชสูตร ของทาโร ยามาเน Taro Yamane’, 1973 : 727-728)  
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 การเลือกกลุมตัวอยาง ผูวิจัยใชวิธีการสุมกลุมตัวอยางหลายข้ันตอน (Multi - Stage 
Sampling) ดังนี้ 
 ขั้นท่ี 1 การสุมจากต าแหน่งผู้บริหารการศึกษาใชการสุมตัวอยางแบบงาย (Simple Random 
Sampling) จ านวน 10 คน 
 ขั้นท่ี 2 การสุ่มจากต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษาใชการสุมตัวอยางแบบงาย (Simple 
Random Sampling) จ านวน 287 คน 
 ขั้นท่ี 3 การสุ่มต าแหน่งจากศึกษานิเทศก์ใช้การสุมตัวอยางแบบงาย (Simple Random 
Sampling) จ านวน 25 คน 
 ขั้นท่ี 4 จ านวนกลุมตัวอยางท่ีสุมได ในขั้นท่ี 1  ขั้นท่ี 2 และขั้นท่ี  3 โดย การสุมตัวอยางแบบ 
งาย (Simple Random Sampling) โดยการจับฉลาก รายละเอียดดังตารางท่ี 3-1 
 
ตารางที่ 3-1  รายชื่อต าแหน่ง  ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในสังกัดส านักงานศึกษาธิการภาค 3 
 

ต าแหน่ง จ านวนประชากร (คน) จ านวนกลุ่มตัวอย่าง (คน) 

ผู้บริหารการศึกษา 53 10 

ผู้อ านวยการสถานศึกษา 1,479 287 

ศึกษานิเทศก์ 121 25 

รวม 1,653 322 

 
 เชิงคุณภาพ 
 ผู้บริหารหน่วยงานทางการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ ก าหนดกลุ่มตัวอย่างโดย
วิธีเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) จ านวน  20  คน ได้แก่  
 ศึกษาธิการจังหวัด      จ านวน 2 คน   
 รองศึกษาธิการจังหวัด      จ านวน 2 คน   
 ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา  จ านวน 3 คน  
 ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  จ านวน 2 คน  
 ผอ.กศน.           จ านวน 2 คน  
 ประธานอาชีวศึกษา      จ านวน 1 คน 
 ผู้อ านวยการสถานศึกษาสังกัด สพป.      จ านวน 2 คน 
 ผู้อ านวยสถานศึกษาสังกัด สพม.      จ านวน 2 คน 
 ผู้อ านวยการสถานศึกษาเอกชน      จ านวน 2 คน 
 ผู้อ านวยการสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา  จ านวน 2 คน 
 3. เครื่องมือท่ีใชในการวิเคราะห์ 
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 ประกอบดวยเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย จ านวน  5  ฉบับ ดังนี้ 
   3.1 แบบวิเคราะหเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ มีลักษณะเปนแบบวิเคราะหเอกสาร
เพื่อวิเคราะหขอมูลท่ีไดจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับกระบวนการติดตามและ
ประเมินผล ประกอบดวย 7 ประเด็นหลัก คือ ประเภทของเอกสาร ช่ือเอกสาร ช่ือผูแตง ปท่ีพิมพสถาน
ท่ีพิมพ สาระส าคัญ และสรุปประเด็นส าคัญ  
   3.2 ประเด็นสนทนากลุม (focus group discusion guideline) มีลักษณะเปนแบบ
ปลายเปด เพื่อใหผูเช่ียวชาญใหขอมูลเกี่ยวกับรูปแบบการติดตามและประเมินผลแบบมีส่วนร่วมให้มี
ประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาลและสอดคล้องกับทิศทางการปฏิรูปการศึกษาของประเทศในยุค
ประเทศไทย 4.0  แบงออกเปน 2 ตอน คือ ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป ตอนท่ี 2 ประเด็นสนทนากลุม 
   3.3  แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลแบบมีส่วนร่วมให้มี
ประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาลและสอดคล้องกับทิศทางการปฏิรูปการศึกษาของประเทศในยุค
ประเทศไทย 4.0   

        3.4 แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างเกี่ยวกับรูปแบบการติดตามและประเมินผลแบบ
มีส่วนร่วมให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาลและสอดคล้องกับทิศทางการปฏิรูปการศึกษาของ
ประเทศในยุคประเทศไทย 4.0       

 3.5 แบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีต่อรูปแบบการติดตามและประเมินผลแบบมี
ส่วนร่วมให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาลและสอดคล้องกับทิศทางการปฏิรูปการศึกษาของ
ประเทศในยุคประเทศไทย 4.0  

     
 4. การสรางและการตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือวิจัย  
  4.1 การสรางและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย เครื่องมือท่ีผูวิจัยสรางขึ้นมี 5 ฉบับ     
ไดแก  
   4.1.1 แบบวิเคราะหเอกสาร ผูวิจัยไดสรางแบบวิเคราะหเอกสารโดยก าหนดประเด็น  
การวิเคราะหเอกสาร คือ ประเภทของเอกสาร ช่ือเอกสาร ช่ือผูแตง ปท่ีพิมพสถานท่ีพิมพสาระส าคัญ และ
สรุปประเด็นส าคัญ  
   4.1.2 ประเด็นการสนทนากลุม มีกระบวนการสรางและพัฒนา ดังนี้  
   1) ก าหนดรายละเอียดขอมูลท่ัวไปของกลุมผูใหขอมูลอยูในตอนท่ี 1 ของเครื่องมือ
ประเด็นสนทนากลุม  
   2) รางประเด็นสนทนากลุม (focus group discussion guidelines) โดยมีขอ ค าถาม
แบบปลายเปด (opened form) และมีสาระครอบคลุมวัตถุประสงคของการวิจัยอยูในตอนท่ี 2 ของ
เครื่องมือประเด็นสนทนากลุม  
   4.1.3 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลแบบมีส่วนร่วมให้มี
ประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาลและสอดคล้องกับทิศทางการปฏิรูปการศึกษาของประเทศในยุค
ประเทศไทย 4.0  เป็นแบบประเมินประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) โดยมีกระบวนการสร้างและ
พัฒนา ดังต่อไปนี้ 
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     4.1.3.4 ศึกษาขอบข่ายของเนื้อหาจุดประสงค์ท่ีต้องการสอบถามมาใช้เป็น
แนวทางในการสร้างข้อค าถามให้ครอบคลุมประเด็นท่ีจะศึกษา ซึ่งเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating Scale) ตามวิธีของลิเคอร์ท (Likert) โดยมีโครงสร้าง เนื้อหา ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 4.1.3.5 สร้ างแบบสอบถามความคิดเห็น เกี่ยวกับการติดตามและ
ประเมินผลแบบมีส่วนร่วมให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาลและสอดคล้องกับทิศทางการปฏิรูป
การศึกษาของประเทศในยุคประเทศไทย 4.0 จ านวน 25 ข้อ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating Scale) ตามแบบของลิเคอร์ท (Likert) มี 5 ระดับ คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย และ
น้อยท่ีสุด (บุญชม  ศรีสะอาด. 2556 : 99-100) 

  4.1.3.6 หาคุณภาพด้านความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบถามโดยน า
แบบสอบถามท่ีสร้างขึ้นให้ผู้เช่ียวชาญจ านวน 5 ท่าน ค านวณค่าดัชนีความตรงเชิงเนื้อหารายข้อ 
(Item-Content Validity Index: I-CVI)  เกณฑ์การตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา โดยพิจารณาจาก
ค่า I-CVI (Item-Content Validity Index: I-CVI) ต้องมีค่าไม่น้อยกว่า .78 (Polit, Beck, & Owen, 
2007; Shi, Mo, & Sun, 2012; LoBiondo-Wood & Haber, 2014, p. 293) จ านวน 20 ข้อ 
ปรับปรุงข้อค าถามตามข้อแนะน าของผู้เช่ียวชาญ   
      4.1.4 แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างเกี่ยวกับรูปแบบการติดตามและประเมินผลแบบมี
ส่วนร่วมให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาลและสอดคล้องกับทิศทางการปฏิรูปการศึกษาของประเทศ
ในยุคประเทศไทย 4.0       

 แบบสัมภาษณผูเช่ียวชาญดานการพัฒนารูปแบบการติดตามและประเมินผลแบบ  
มีส่วนร่วมให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาลและสอดคล้องกับทิศทางการปฏิรูปการศึกษาของ
ประเทศในยุคประเทศไทย 4.0 เปนแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง (structured interview)  มี
ลักษณะของขอค าถามเปนแบบปลายเปด (opened form)  

 4.1.5 แบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีต่อรูปแบบการติดตามและประเมินผลแบบ   
มีส่วนร่วมให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาลและสอดคล้องกับทิศทางการปฏิรูปการศึกษาของ
ประเทศในยุคประเทศไทย 4.0 เป็นแบบประเมินประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) โดยมี
กระบวนการสร้างและพัฒนา ดังต่อไปนี้ 
   4.1.5.1 ศึกษาเอกสาร ต ารา แนวคิด หลักการ ทฤษฎี งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับ
รูปแบบการติดตามและประเมินผลแบบมีส่วนร่วมให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาลและสอดคล้อง
กับทิศทางการปฏิรูปการศึกษาของประเทศในยุคประเทศไทย 4.0        
   4.1.5.2 ศึกษาขอบข่ายของเนื้อหาจุดประสงค์ท่ีต้องการประเมินมาใช้เป็น
แนวทางในการสร้างข้อค าถามให้ครอบคลุมประเด็นท่ีจะศึกษา ซึ่งเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating Scale) ตามวิธีของลิเคอร์ท (Likert) โดยมีโครงสร้าง เนื้อหา ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
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 4.1.5.3 สร้างแบบประเมินความพึงพอใจท่ีมีท่ีมีต่อรูปแบบการติดตามและ
ประเมินผลแบบมีส่วนร่วมให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาลและสอดคล้องกับทิศทางการปฏิรูป
การศึกษาของประเทศในยุคประเทศไทย 4.0 จ านวน 25 ข้อ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating Scale) ตามแบบของลิเคอร์ท (Likert) มี 5 ระดับ คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อยและ
น้อยท่ีสุด (บุญชม  ศรีสะอาด. 2556 : 99-100) 

  4.1.5.4 หาคุณภาพด้านความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาของแบบประเมินความ 
พึงพอใจ โดยน าแบบประเมินความพึงพอใจท่ีสร้างขึ้นให้ผู้เช่ียวชาญจ านวน 5 ท่าน ตรวจสอบความ
ตรงเชิงเนื้อหา ค านวณค่าดัชนีความตรงเชิงเนื้อหารายข้อ (Item-Content Validity Index: I-CVI)  
เกณฑ์การตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาโดยพิจารณาจากค่า I-CVI (Item-Content Validity Index: 
I-CVI) ต้องมีค่าไม่น้อยกว่า .78 (Polit, Beck, & Owen, 2007; Shi, Mo, & Sun, 2012; 
LoBiondo-Wood & Haber, 2014, p. 293) จ านวน 20 ข้อ ปรับปรุงข้อค าถามตามข้อแนะน าของ
ผู้เช่ียวชาญ   
          4.1.5.5 น าแบบประเมินความพึงพอใจท่ีได้ปรับปรุงแล้วไปทดลองใช้กับกลุ่ม
ตัวอย่างได้แก่ ผู้บริหารหน่วยงานทางการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์ ท่ีไม่ใช่ ซึ่งมี
ลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน เพื่อหาประสิทธิภาพของแบบประเมินความพึงพอใจ    
       4.1.5.6 หาค่าความเช่ือมั่นของแบบประเมินความพึงพอใจท้ังฉบับ โดยใช้สูตร
แอลฟา( -coefficient) ได้ค่าความเช่ือมั่นท้ังฉบับ เท่ากับ 0.90 
    4.1.5.7 จัดพิมพ์แบบประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่อมีต่อรูปแบบการติดตามและ
ประเมินผลแบบมีส่วนร่วมให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาลและสอดคล้องกับทิศทางการปฏิรูป
การศึกษาของประเทศในยุคประเทศไทย 4.0 และน าไปใช้ประเมินความพึงพอใจ กับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 
322  คน   
 
 5. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
   5.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยศึกษาเอกสาร สังเคราะห์ วิเคราะห์เอกสารเกี่ยวกับ
เกี่ยวกับ ทฤษฎีการมีส่วนร่วม (participation) ทฤษฎีการติดตามและประเมินผล (mornitoring and 
evaluation) หลักธรรมาภิบาล (Good governance) ทฤษฎีระบบ (System  theory) ประเทศไทย 4.0 
(Thailand 4.0) และกระบวนการติดตามประเมินผลของส านักงานศึกษาธิการภาค 3 ท่ีผ่านมา 
      5.2 เก็บข้อมูลเชิงปริมาณภาคสนามโดยใช้แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ติดตามและประเมินผลแบบมีส่วนร่วมให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาลและสอดคล้องกับทิศ
ทางการปฏิรูปการศึกษาของประเทศในยุคประเทศไทย 4.0 จ านวน 25 ข้อ 
   5.3 เก็บข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการใช้แบบสัมภาษณ์ และด าเนินการ focus group 
discussion guidelines  โดยมีขอค าถามแบบปลายเปด (opened form) และสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญโดยใช้
แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง  
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ตารางท่ี 3-2  ระยะเวลาในการด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 

เวลา วิธีการด าเนินการ 
เดือนธันวาคม 2561 ด าเนินการประชุมคณะท างานวิจัยจัดท าเค้าโครงการวิจัยบทท่ี 1- บทท่ี 3 
เดือนมกราคม 2562 คณะท างานวิจัยด าเนินการจัดท าเครื่องมือ 

เดือนกุมภาพันธ์ 2562 ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล 
เดือนมีนาคม 2562 Focus Group ครั้งท่ี 1 เพื่อจัดท ารูปแบบการประเมินและติดตามผลฯ 
เดือนเมษายน 2562 ทดลองใช้รูปแบบการประเมินและติดตามผลฯ 
เดือนพฤษภาคม 2562 Focus Group ครั้งท่ี 2 ประเมินผลและปรับปรุงก่อนน าไปใช้จริง 
เดือนมิถุนายน 2562 คณะท างานวิจัยด าเนินการจัดท าบทท่ี 4 – บทท่ี 5 
เดือนกรกฏาคม 2562 คณะท างานวิจัยสรุปผลการจัดท างานวิจัย และสัมมนาเผยแพร่ผลงาน 
 
 

 6. การวิเคราะห์ข้อมูล 
6.1 การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ (Quantitative  Analysis) 

  วิเคราะห ผลการประเมินความสอดคล อง โดยวิธีการหาค าเฉล่ีย ( X) และ            
สวนเบ่ียงเบน มาตรฐาน (S.D.) น าไปเทียบกับเกณฑการประเมินตามแนวคิดของ Best (1986: 195) 

  เกณฑ์การแปลผล  
  การแปลความหมายของค่าเฉล่ียมีเกณฑ์ ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2546, หน้า 162) 

 สูตรอันตรภาคช้ัน = (คะแนนสูงสุด-คะแนนต่ าสุด) = (4-1) = 0.75 จ านวนช้ัน 4  
  ค่าเฉล่ีย   4.00 - 5.00  หมายถึง  เห็นด้วยมากท่ีสุด  

           ค่าเฉล่ีย   3.00 - 3.99   หมายถึง เห็นด้วยมาก  
  ค่าเฉล่ีย   2.00 - 2.99  หมายถึง เห็นด้วยน้อย  
  ค่าเฉล่ีย  1.00 - 1.99   หมายถึง เห็นด้วยน้อยท่ีสุด  
 

6.2 การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ (Qaulitative Analysis) 
   6.2.1 การตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า (triangulation Method) 

        ผู้วิ จัยน าข้อมูลท่ีเก็บรวบรวมได้มาตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า (Triangulation 
Method) คือ 1) ตรวจสอบแหล่งข้อมูลจากแหล่งเวลา ผู้วิจัยจะสังเกตและสัมภาษณ์ในเรื่องเดียวกัน แต่
ต่างเวลากัน 2) ตรวจสอบแหล่งข้อมูลจากแหล่งสถานท่ี ผู้วิจัยจะสังเกตและสัมภาษณ์ในเรื่องเดียวกัน แต่
ต่างสถานท่ีกันและแหล่งข้อมูลบุคคล  3) ตรวจสอบข้อมูลจากแหล่งบุคคล ผู้วิจัยจะใช้วิธีการสัมภาษณ์
บุคคลท่ีเกี่ยวข้อง เช่น  ศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา  ศึกษาธิการจังหวัดนครนายก  ศึกษาธิการจังหวัด
ปราจีนบุรี  ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ผู้อ านวยการส านักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา  นครนายก  สระแก้วและสมุทรปราการ  ผู้อ านวยการส านักงานการ
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ประถมศึกษานครนายก  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1  
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 2 ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการ เขต 2  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ผู้อ านวยการโรงเรียนวัด
ดอนทอง  ผู้อ านวยการโรงเรียนสนามชัยเขต  ผู้อ านวยการโรงเรียนองครักษ์  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัด
ทองย้อย  ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งโพธิ์ ผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนโรงเรียนมารีวิทยากบินทร์
บุรี  ปราจีนบุรี  ผู้อ านวยการโรงเรียนคลองหาดวิทยาคมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนโรงเรียนส าเร็จวิทยา  
ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคนครนายกและผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี  ความเพียงพอของ
ข้อมูล ความน่าเช่ือถือของข้อมูล ความถูกต้องของข้อมูล เป็นการยืนยันข้อมูลการสัมภาษณ์ระดับลึก   
(In-depth Interview) และได้ข้อมูลเชิงคุณภาพท่ีมีความเท่ียงตรงรอบด้าน ด้วยการสัมภาษณ์ข้อมูลท่ี
ได้จนถึงข้อมูลท่ีมีความอิ่มตัว (Saturate Data) จึงยุติการสัมภาษณ์ระดับลึก 

6.2.2 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพจากแบบสัมภาษณ์ โดยการวิเคราะห์ เนื้อหา 
(Content  Analysis)  
  ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลตามความมุ่งหมายของการวิจัย โดยการน าข้อมูล
ท่ีได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ภาคสนาม มาท าการวิเคราะห์ข้อมูลแบบสร้าง
ข้อสรุป ดังนี้ 

1. Keywords การหาค าส าคัญ 
2. Grouping การจัดกลุ่มข้อมูลจากค าซ้ า วลีซ้ าหรือประโยคซ้ า 
3. Ranking การจัดล าดับข้อมูลก่อนหลังท่ีเป็นข้อมูลหลักหรือข้อมูลรองโดยการ

วิเคราะห์ค่าความถี่ 
4. Linkage การเช่ือมโยงข้อมูลท่ีต่อเนื่องกันหรือสนับสนุนกัน 

 6.3 การวิเคราะห์ข้อมูลแบบผสม (Mixed Method) 
      การวิเคราะห์ข้อมูลแบบผสม (Mixed Method) สามารถแบ่งการผสมผสานรูปแบบของ
การวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ (Mixed Models) ซึ่งอาจผสมผสานโดยให้น้ าหนักความส าคัญ
กับการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเท่าเทียมกันหรือผสมผสานในลักษณะ วิธีหลัก-วิธีรอง 
กล่าวคือ ให้น้ าหนักความส าคัญกับการด าเนินการวิจัยแบบใดแบบหนึ่งมากกว่าอีกแบบหนึ่งท้ังใน
ระยะเดียวกันหรือในระยะท่ีต่างกันของการวิจัย ส าหรับการผสมผสานโดยใช้วิธีการ ดังนี้ 
  6.3.1 การเช่ือมโยงข้อมูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ (Integration) โดยระบุความ
เป็นอิสระในส่วนของการเช่ือมโยงผลซึ่งกันและกนั 
  6.3.2 ระดับความส าคัญของข้อมูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ (Priority) ซึ่งต้อง
ระบุความส าคัญให้ได้ว่า ข้อมูลในส่วนไหนส าคัญกว่ากัน 
  6.3.3 การผสมผสานข้อมูลระหว่างข้อมูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ 
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7. สถิติวิเคราะห์หาคุณภาพของเครื่องมือ                                                                                         
 7.1 การหาค่าความเท่ียงตรง (Validity)  

  - แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลแบบมี   
ส่วนร่วมให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาลและสอดคล้องกับทิศทางการปฏิรูปการศึกษาของ
ประเทศในยุคประเทศไทย 4.0  

 – แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 
 - แบบบันทึกการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) 

  - แบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีต่อรูปแบบการติดตามและประเมินผลแบบมี    
ส่วนร่วม โดยใช้สูตรดัชนีความตรงเชิงเนื้อหารายข้อ (I-CVI)  ดังนี้ 

 

ดัชนีความตรงเชิงเนื้อหารายข้อ (I-CVI)=
จ านวนผู้เช่ียวชาญท่ีให้ความคิดเห็นระดับ 3, 4

จ านวนผู้เช่ียวชาญท้ังหมด
 

 
        การค านวณค่าดัชนีความตรงเชิงเนื้อหารายข้อ (Item-Content Validity Index: I-

CVI)  เกณฑ์การตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา โดยพิจารณาจากค่า I-CVI (Item-Content Validity 
Index: I-CVI) ต้องมีค่าไม่น้อยกว่า .78 (Polit, Beck, & Owen, 2007; Shi, Mo, & Sun, 2012; 
LoBiondo-Wood & Haber, 2014, p. 293)  

  7.2 การหาค่าความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบประเมินความรู้ความเข้าใจในการ
ติดตามและประเมินผลแบบมีส่วนร่วม ใช้สูตรของ Kuder - Richardson  20  (บุญชม  ศรีสะอาด.  
2556: 85)  

    
 
 

k pq
r = 1 -tt 2k - 1 S

 

 เมื่อ  rtt  แทน     ความเช่ือมั่นของแบบทดสอบ                                                         
  k แทน     จ านวนข้อสอบ     

  p แทน สัดส่วนของผู้ตอบถูกในข้อหนึ่ง ๆ 
  q แทน สัดส่วนของผู้ตอบผิดในข้อหนึ่ง ๆ 
  S2 แทน ความแปรปรวนของคะแนน 

  7.3 การหาค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีต่อรูปแบบการ
ติดตามและประเมินผลแบบมีส่วนร่วม ดังนี้ (ล้วน  สายยศ  และอังคณา  สายยศ.  2550 : 200)  
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เมื่อ          แทน ค่าความเช่ือมั่นของแบบทดสอบ 
  n แทน จ านวนข้อของแบบทดสอบ 
  

2

iS  แทน คะแนนความแปรปรวนเป็นรายข้อ 
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  2

tS  แทน ค่าความแปรปรวนของแบบทดสอบท้ังฉบับ 
 ขั้นตอนที่ 2 (Development: D1) การออกแบบและพัฒนารูปแบบการติดตามและ

ประเมินผลแบบมีส่วนร่วมให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาลและสอดคล้องกับทิศทางการ
ปฏิรูปการศึกษาของประเทศในยุคประเทศไทย 4.0 

 ในขั้นตอนนี้เปนการออกแบบและพัฒนารูปแบบการการติดตามและประเมินผลแบบมีส่วน
ร่วมให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาลและสอดคล้องกับทิศทางการปฏิรูปการศึกษาของประเทศ
ในยุคประเทศไทย 4.0 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 1.การยกร่างออกแบบการพัฒนารูปแบบการติดตามและประเมินผลแบบมีส่วนร่วมให้มี
ประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาลและสอดคล้องกับทิศทางการปฏิรูปการศึกษาของประเทศในยุค
ประเทศไทย 4.0 

  ผูวิจัยน าผลการศึกษาเอกสาร การสังเคราะหขอมูลจากเอกสาร การวิเคราะห์ 
เอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ แบบสอบถามความคิดเห็น แบบสัมภาษณ์ สภาพปญหาและความตอง
การเกี่ยวกับรูปแบบการติดตามและประเมินผลแบบมีส่วนร่วมให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
และสอดคล้องกับทิศทางการปฏิรูปการศึกษาของประเทศในยุคประเทศไทย 4.0  มาใช เปน       
แนวทางการออกแบบและพัฒนารูปแบบการติดตามโดยมีรายละเอียดดังนี้ 

  1.1 ร่างรูปแบบพัฒนาการติดตามและประเมินผลแบบมีส่วนร่วมให้มีประสิทธิภาพ
ตามหลักธรรมาภิบาลและสอดคล้องกับทิศทางการปฏิรูปการศึกษาของประเทศในยุคประเทศไทย 
4.0 ประกอบด้วยองค์ประกอบเชิงหลักการ คือ 1) หลักการ 2) วัตถุประสงค์ 3) กระบวนการของ
รูปแบบ และ 4) การประเมินผล และองค์ประกอบเชิงกระบวนการ ได้แก่ ระยะการเตรียมการ ระยะ
การวางแผน ระยะการปฏิบัติ และระยะการประเมินผล 

  2.การตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบการติดตามและประเมินผลแบบมีส่วนร่วมให้มี
ประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาลและสอดคล้องกับทิศทางการปฏิรูปการศึกษาของประเทศในยุค
ประเทศไทย 4.0 เครื่องมือท่ีใช้ในการตรวจสอบคุณภาพ 

  2.1 ผู้วิ จัยด าเนินการตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบการติดตามและ
ประเมินผลแบบมีส่วนร่วมให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาลและสอดคล้องกับทิศทางการปฏิรูป
การศึกษาของประเทศในยุคประเทศไทย 4.0 ด้วยวิธีการสนทนากลุม (focus group discussion 
guidelines) โดยใช้ผู้เช่ียวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 20 คน และด าเนินการปรับปรุงตาม
ข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชาญ 

   2.2 แบบประเมินความสอดคลอง ประกอบดวยค าช้ีแจง เกณฑการ
ประเมิน และประเด็นการประเมินความสอดคลองของรูปแบบการติดตามและประเมินผลแบบมีส่วน
ร่วมแบบ ประเมินความสอดคลองมีลักษณะเปนมาตราสวนประเมินคา 5 ระดับของ Likert (Likert 
five rating scales) เพื่อตรวจสอบความสอดคลองของประเด็นท่ีพิจารณากับแนวคิดทฤษฎีท่ีเกี่ยวกับ
องคประกอบ ของรูปแบบการติดตามประเมินผล 4 องคประกอบคือ 1) หลักการ 2) วัตถุประสงค
3) กระบวนการ ของรูปแบบ และ 4) การวัดและประเมินผล  
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 ขั้นตอนที่ 3 (Research : R2 ,Development: D2) การทดลองใช้และหาประสิทธิภาพ
รูปแบบการติดตามและประเมินผลแบบมีส่วนร่วมให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาลและ
สอดคล้องกับทิศทางการปฏิรูปการศึกษาของประเทศในยุคประเทศไทย 4.0 

การน ารูปแบบการติดตามและประเมินผลแบบมีส่วนร่วมให้มีประสิทธิภาพตามหลัก 
ธรรมาภิบาลและสอดคล้องกับทิศทางการปฏิรูปการศึกษาของประเทศในยุคประเทศไทย 4.0  ไป
ทดลองใช้ 

1.1 กลุ่มตัวอย่าง 
  กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ หน่วยงานทางการศึกษา จ านวน 5 จังหวัด
ได้แก่ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก ส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้วและส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
สมุทรปราการ  เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (purposive sampling) จ านวน  30 หน่วยงาน
รายละเอียดของกลุ่มตัวอย่างในการทดลองใช้รูปแบบการติดตามและประเมินผลแบบมีส่วนร่วมให้มี
ประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาลและสอดคล้องกับทิศทางการปฏิรูปการศึกษาของประเทศในยุค
ประเทศไทย 4.0 ดังตารางท่ี 3-3  

ตารางท่ี 3-3  กลุ่มตัวอย่างในการทดลองใช้รูปแบบการติดตามและประเมินผลแบบมีส่วนร่วมให้
มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาลและสอดคล้องกับทิศทางการปฏิรูปการศึกษาของประเทศในยุค
ประเทศไทย 4.0 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด หน่วยงานทางการศึกษา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา 1.ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา 

2.ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 
3. ส านักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด

ฉะเชิงเทรา 
       4. โรงเรียนวัดดอนทอง 

5. โรงเรียนสนามชัยเขต 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก 1. วิทยาลัยเทคนิคนครนายก 

2. โรงเรียนองครักษ์ 
3. โรงเรียนวัดทองย้อย 

       4. ส านักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด
นครนายก 

5. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี 1. วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี 

2.ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 
  3.โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งโพธิ์ 
4. โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ปราจีนบุรี 
5. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว        1. ส านักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด
สระแก้ว 

2. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว 
       3. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 2 

4. โรงเรียนคลองหาดวิทยาคม 
5.โรงเรียนส าเร็จวิทยา 
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ตารางที่ 3-3  (ต่อ)  
 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด หน่วยงานทางการศึกษา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ 1. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 
 2. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 (สมุทรปราการ) 
 3. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ 
        4. ส านักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด

สมุทรปราการ 
        5. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 

 
  1.2 เครื่องมือท่ีใช้ในการน ารูปแบบการติดตามและประเมินผลแบบมีส่วนร่วมให้มี
ประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาลและสอดคล้องกับทิศทางการปฏิรูปการศึกษาของประเทศในยุค
ประเทศไทย 4.0 

  รูปแบบพัฒนาการติดตามและประเมินผลแบบมีส่วนร่วมให้มีประสิทธิภาพตามหลัก
ธรรมาภิบาลและสอดคล้องกับทิศทางการปฏิรูปการศึกษาของประเทศในยุคประเทศไทย 4.0 
ประกอบด้วยองค์ประกอบเชิงหลักการ คือ 1) หลักการ 2) วัตถุประสงค์ 3) กระบวนการของรูปแบบ 
และ 4) การประเมินผล และองค์ประกอบเชิงกระบวนการ ได้แก่ ระยะการเตรียมการ ระยะการ
วางแผน ระยะการปฏิบัติ และระยะการประเมินผล 

  1.3 ขั้นตอนการทดลองใช้รูปแบบการติดตามและประเมินผลแบบมีส่วนร่วมให้มี
ประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาลและสอดคล้องกับทิศทางการปฏิรูปการศึกษาของประเทศในยุค
ประเทศไทย 4.0 

 การน ารูปแบบการติดตามและประเมินผลแบบมีส่วนร่วมให้มีประสิทธิภาพตามหลัก 
ธรรมาภิบาลและสอดคล้องกับทิศทางการปฏิรูปการศึกษาของประเทศในยุคประเทศไทย 4.0         
ไปทดลองใช้ในกลุ่มตัวอย่างจ านวน 30 หน่วยงาน โดยมีข้ันตอนดังนี้ 

  1.3.1 ช้ีแจงเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างผู้บริหารการศึกษา ผู้อ านวยการ
สถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ ของหน่วยงานทางการศึกษาท่ีใช้เป็นกลุ่มตัวอย่างในการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับ
รูปแบบการติดตามและประเมินผลแบบมีส่วนร่วมให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาลและ
สอดคล้องกับทิศทางการปฏิรูปการศึกษาของประเทศในยุคประเทศไทย 4.0 
  1.3.2 ผู้บริหารการศึกษา ผู้อ านวยการสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ ของหน่วยงานทาง
การศึกษาด าเนินการทดลองใช้รูปแบบการติดตามและประเมินผลแบบมีส่วนร่วมให้มีประสิทธิภาพ
ตามหลักธรรมาภิบาลและสอดคล้องกับทิศทางการปฏิรูปการศึกษาของประเทศในยุคประเทศไทย 
4.0 เป็นระยะเวลา จ านวน 1 เดือน 

  1.3 .3 ผู้วิ จัยด าเนินการใช้ประเมินความพึ งพอใจของ ผู้บริหารการศึกษา 
ผู้อ านวยการสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ ท่ีมีต่อมีต่อรูปแบบการติดตามและประเมินผลแบบมีส่วนร่วม
ให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาลและสอดคล้องกับทิศทางการปฏิรูปการศึกษาของประเทศใน
ยุคประเทศไทย 4.0 
  1.3.4 ผู้วิจัยน ารูปแบบการติดตามและประเมินผลแบบมีส่วนร่วมให้มีประสิทธิภาพ
ตามหลักธรรมาภิบาลและสอดคล้องกับทิศทางการปฏิรูปการศึกษาของประเทศในยุคประเทศไทย 
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4.0 มาปรับปรุงแก้ไขโดยวิเคราะห์ประเด็นท่ีต้องแก้ไขจากกระบวนการน ารูปแบบไปใช้และผล
สะท้อนจากการประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการติดตามและประเมินผลฯ มาพิจารณาร่วมกัน 
  โดยวิธีการจัดสนทนากลุ่ม (Focus Group) โดยผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เช่ียวชาญ 
จ านวน 20 คนเพื่อสรุปผลเกี่ยวกับรูปแบบและผลสรุปจากการสนทนากลุ่ม ผู้วิจัยน ามาปรับปรุงแก้ไข
เพื่อน าไปใช้ 
 
ขั้นตอนที่ 4 (Research : R3 ,Development: D3) การประเมินรูปแบบการติดตามและ
ประเมินผลแบบมีส่วนร่วมให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาลและสอดคล้องกับทิศทางการ
ปฏิรูปการศึกษาของประเทศในยุคประเทศไทย 4.0 
 1. พิจารณาทบทวนรูปแบบการติดตามและประเมินผลแบบมีส่วนร่วมให้มีประสิทธิภาพตาม
หลักธรรมาภิบาลและสอดคล้องกับทิศทางการปฏิรูปการศึกษาของประเทศในยุคประเทศไทย 4.0 
ด้วยวิธีการ Focus Group จากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เช่ียวชาญจ านวน 20 คนโดยมีองค์ประกอบของ
การสนทนากลุ่มดังตาราง 3-4  ดังนี้ 
ตารางที่ 3-4  การสนทนากลุ่ม (Focus Group) 

องค์ประกอบ (Elements) การสนทนากลุ่ม (Focus Group) 
รูปแบบ การร่วมประชุมเป็นกลุ่ม 
ขนาด จ านวน 20 คน 
ระยะเวลา 1 ชั่วโมงครึ่งถึง 2 ชั่วโมง 
จ านวนครั้งของการประชุม ผันแปรมากกว่า  1 ครั้ง 
ผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่ม ศึกษาธิการจังหวัด                        จ านวน 2 คน   

รองศึกษาธิการจังหวัด                            จ านวน 2 คน   
ผอ.สพป.                         จ านวน 3 คน  

      ผอ.สพม.                         จ านวน 2 คน  
ผอ.กศน.                 จ านวน 2 คน

     ประธานอาชีวศึกษา                        จ านวน 1 คน 
ผอ.รร สังกัด สพป.               จ านวน 2 คน 
ผอ.รร สังกัด สพม.                         จ านวน 2 คน 
ผอ.สถานศึกษาเอกชน              จ านวน 2 คน 
ผอ.สังกัดส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา จ านวน 2 คน 

รูปแบบของข้อมูลที่ปรากฏ จากการสนทนา โดยผ่านการ บันทึกเสียงในประเด็น
พิจารณาทบทวนรูปแบบการติดตามและประเมินผลแบบมีส่วนร่วม
ให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาลและสอดคล้องกับทิศ
ทางการปฏิรูปการศึกษาของประเทศในยุคประเทศไทย 4.0 

การรวบรวมข้อมูล การถอดความจากการสนทนา โดยผ่านการ บันทึกเสียง 
ผู้ด าเนินการสนทนากลุ่ม มีความยืดหยุ่น แต่มุ่งเน้นความสนใจ ใช้แนวทางของการ

สัมภาษณ์ 
รูปแบบส าหรับการรายงานผล เลือกการอ้างอิงข้อความที่ได้รับจากการสนทนา กลุ่ม การ

วิเคราะห์หัวข้อหรือแก่นสาระที่ ปรากฏความซ้ าที่ได้รับจากการ
สนทนา 
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บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
 การวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการติดตามและประเมินผลแบบมีส่วนร่วมให้มีประสิทธิภาพตาม
หลักธรรมาภิบาลและสอดคล้องกับทิศทางการปฏิรูปการศึกษาของประเทศในยุคประเทศไทย 4.0  มี
วัตถุประสงค์ ดังนี้  1) เพื่อสร้างและพัฒนารูปแบบการติดตามและประเมินผลแบบมีส่วนร่วมให้มี
ประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาลและสอดคล้องกับทิศทางการปฏิรูปการศึกษาของประเทศในยุค
ประเทศไทย 4.0 2) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของรูปแบบการติดตามและประเมินผลแบบมีส่วนร่วมให้มี
ประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาลและสอดคล้องกับทิศทางการปฏิรูปการศึกษาของประเทศในยุค
ประเทศไทย 4.0 3) เพื่อทดลองใช้รูปแบบการติดตามและประเมินผลแบบมีส่วนร่วมให้มีประสิทธิภาพตาม
หลักธรรมาภิบาลและสอดคล้องกับทิศทางการปฏิรูปการศึกษาของประเทศในยุคประเทศไทย 4.0         
4) เพื่อประเมินรูปแบบการติดตามและประเมินผลแบบมีส่วนร่วมให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
และสอดคล้องกับทิศทางการปฏิรูปการศึกษาของประเทศในยุคประเทศไทย 4.0 5) เพื่อศึกษาความ     
พึงพอใจท่ีมีต่อการใช้รูปแบบการติดตามและประเมินผลแบบมีส่วนร่วมให้มีประสิทธิภาพตามหลัก      
ธรรมาภิบาลและสอดคล้องกับทิศทางการปฏิรูปการศึกษาของประเทศในยุคประเทศไทย 4.0 การวิจัย
ครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยคือ การวิจัยและพัฒนา (Research and Development: R&D) โดยน าเสนอ
ผลการวิเคราะห์เพื่อตอบวัตถุประสงค์การวิจัย ดังนี้ 
  ตอนท่ี 1 (Research: R1 ) การสังเคราะห์ วิเคราะห์เอกสารเพื่อก าหนดรูปแบบการติดตาม
และประเมินผลแบบมีส่วนร่วมให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาลและสอดคล้องกับทิศทางการปฏิรูป
การศึกษาของประเทศในยุคประเทศไทย 4.0 
 ตอนท่ี 2 (Development: D1) การออกแบบและพัฒนารูปแบบการติดตามและ
ประเมินผลแบบมีส่วนร่วมให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาลและสอดคล้องกับทิศทางการปฏิรูป
การศึกษาของประเทศในยุคประเทศไทย 4.0 
 ตอนท่ี 3 (Research : R2 ,Development: D2) การทดลองใช้และหาประสิทธิภาพ
รูปแบบการติดตามและประเมินผลแบบมีส่วนร่วมให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาลและสอดคล้อง
กับทิศทางการปฏิรูปการศึกษาของประเทศในยุคประเทศไทย 4.0 
 ตอนท่ี 4 (Research : R3 ,Development: D3) การประเมินรูปแบบการติดตามและ
ประเมินผลแบบมีส่วนร่วมให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาลและสอดคล้องกับทิศทางการปฏิรูป
การศึกษาของประเทศในยุคประเทศไทย 4.0 
 สัญลักษณ์และความหมายท่ีใช้ในการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลมี ดังนี้ 

  M  หมายถึง  ค่าเฉล่ียเลขคณิต 
  SD  หมายถึง  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
  n  หมายถึง  กลุ่มตัวอย่าง 
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 ตอนท่ี 1 (Research: R1 ) การสังเคราะห์ วิเคราะห์เอกสารเพื่อก าหนดรูปแบบการติดตาม
และประเมินผลแบบมีส่วนร่วมให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาลและสอดคล้องกับทิศทางการ
ปฏิรูปการศึกษาของประเทศในยุคประเทศไทย 4.0 
 1.1 ผลการสังเคราะห์ วิเคราะห์เอกสารเพื่อก าหนดรูปแบบการติดตามและประเมินผลแบบมี
ส่วนร่วมให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาลและสอดคล้องกับทิศทางการปฏิรูปการศึกษาของ
ประเทศในยุคประเทศไทย 4.0 
 ผลการวิเคราะห์ทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับการก าหนดรูปแบบการติดตามและประเมินผลแบบมี
ส่วนร่วมให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาลและสอดคล้องกับทิศทางการปฏิรูปการศึกษาของประเทศ
ในยุคประเทศไทย 4.0 ด้วยวิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis) พบว่า ทฤษฎีการมีส่วนร่วม 
(Participation) ปัจจัยท่ีส าคัญท่ีท าให้เกิดการมีส่วนร่วม  คือ  ความศรัทธา  ความเกรงใจต่อส่ิงท่ีเคารพ
นับถือ  หรือผู้ท่ีมีอ านาจเหนือกว่า  รวมท้ังปัจจัยอื่นท่ีเกี่ยวข้อง  คือ  สถานภาพทางสังคม  สถานภาพทาง
เศรษฐกิจ  สถานภาพทางอาชีพและท่ีอยู่อาศัย  โดยบุคคลท่ีมีสถานภาพทางสังคมและเศรษฐกิจสูง จะเข้า
ร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ  ของชุมชนมากกว่าบุคคลท่ีมีสถานภาพทางสังคมและเศรษฐกิจต่ า ทฤษฎีการ
ติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) การติดตามและประเมินผลมีความส าคัญต่อการ
ด าเนินงาน จ าเป็นต้องมีความเข้าใจในวิธีการการด าเนินงาน  เพื่อสามารถติดตามและประเมินผลได้ถูกวิธี  
โดยอาศัยองค์ประกอบของการประเมินท่ีถูกต้อง การติดตามและประเมินผล (Monitoring and 
Evaluation) ในการด าเนินงานของหน่วยงานต่างๆไม่ว่าภาครัฐหรือเอกชนผู้ท่ีมี่หน้าท่ีรับผิดชอบหรือ
ผู้ปฏิบัติงานย่อมต้องการทราบว่าภารกิจท่ีได้รับมอบหมายและด าเนินการอยู่มีความเป็นไปได้เพียงใดจะ
บรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายท่ีต้ังไว้หรือไม่ขณะด าเนินการพบปัญหาอุปสรรคอะไรบ้างจะสามารถ
สนองตอบยุทธศาสตร์ของหน่วยงานได้เพียงใดควรต้องปรับปรุงหรือยุติการด าเนินการหรือไม่ฯลฯค าถาม
เหล่านี้เป็นเรื่องท่ีผู้ปฏิบัติจะต้องทราบรายละเอียดของภารกิจนั้นๆ จากแผนงานหรือโครงการท่ีได้รับ
มอบหมายท้ังในช่วงก่อนด าเนินการระหว่างด าเนินการหรือหลังด าเนินการไปแล้ว โดยน ารายละเอียด
ดังกล่าวมาพิจารณาวิเคราะห์เพื่อตัดสินคุณค่าของส่ิงท่ีก าลังจะด าเนินการหรือด าเนินการเสร็จส้ินไปแล้ว
โดยวิธีการต่างๆ ท่ีแตกต่างกันออกไป ซึ่งเรียกโดยรวมว่าการติดตามและประเมินผล (Monitoring and 
Evaluation)การติดตาม(Monitoring)หมายถึงการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อตรวจสอบว่าการด าเนินงาน
เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานท่ีวางไว้หรือไม่การติดตามผลเป็นการติดตามปัจจัยน าเข้า(Inputs)กิจกรรมท่ี
ด าเนินการ (Activities)ผลผลิตท่ีเกิดจากการด าเนินกิจกรรม(Outputs)และผลลัพธ์หรือผลกระทบท่ีเกิด
จากการด าเนินโครงการ (Outcome & Impact)  หลักธรรมาภิบาล (Good Governance)  ธรรมาภิบาล
ในปัจจุบันนับว่ามีความส าคัญต่อการบริหารงานในองค์กรอย่างมาก  หากมีการน าแนวคิด ธรรมาภิบาล
ไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจังและต่อเนื่อง  จะท าให้องค์กร เข้มแข็งมีความชอบธรรมด้านกฎหมายมี
เสถียรภาพ  มีโครงสร้างการบริหารท่ีมีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้  อนึ่งการ
วิจัยการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารองค์กรเพี่อเป็นการหาแนวทางปรับปรุงการปฏิบัติงานภายใน
องค์กรให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลอย่างเหมาะสมท่ีสุดแนวทางในการใช้หลัก  ธรรมาภิบาลขององค์กร
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดควรมีการก าหนดนโยบายและระเบียบการปฏิบัติงานตลอดจนสร้างความเข้าใจและ
เสริมสร้างกระบวนการ  การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาและตรวจสอบการท างานขององค์กร 
ทฤษฎีระบบ (System Theory) ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ได้แก่ ปัจจัยน าเข้า (Input) กระบวนการ 
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(Process) ปัจจัยน าออก (Output) และ ผลย้อนกลับ (Feedback) โดยในแต่ละองค์ประกอบได้อธิบายไว้
แล้วตามรายละเอียดองค์ประกอบของทฤษฎีระบบข้างต้น 
 ผลการวิเคราะห์แนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบ พบว่า การสร้างรูปแบบหรือออกแบบแนวคิดขึ้นมาใน
รูปของการวิเคราะห์และสังเคราะห์ เนื้อหาทางทฤษฎีต่าง ๆ โดยกระบวนการทางการวิจัย และตรวจสอบ
ความเหมาะสมของรูปแบบนั้นตามความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญหรือผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะทางในเรื่องนั้น ๆ 
ปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์ก่อนน าไปใช้เป็นรูปแบบการบริหารงานต่าง ๆ หรืออาจรวมท้ังการตรวจสอบ
ความเช่ือมั่นโดยการทดลองใช้ แล้วน ามาปรับปรุงพัฒนาจุดบกพร่อง แก้ไขให้สมบูรณ์ก่อนน าเสนอ
เผยแพร่และน าไปใช้ในการบริหารจัดการหรือแก้ปัญหางานท่ีเกิดขึ้นได้ตรงตามสภาพที่เป็นอยู่เพื่อให้
เกิดผลท่ีดีขึ้นตามวัตถุประสงค์ของผู้วิจัย 
 ผลการวิเคราะห์แนวคิดเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี คือการด าเนินการตามยุทธศาสตร์  
ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ซึ่งเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมี
ความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับ
ศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมี
คุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อม และมีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม โดยการประเมินผลการ
พัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ ใน 6 ด้าน คือ 
     1) ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย 
     2) ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้ 
     3) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ 
     4) ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม 
     5) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพส่ิงแวดล้อม และความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ 
     6) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ 
 ผลการวิเคราะห์แนวคิดแผนการศึกษาแห่งชาติ 20 ปี (ปี พ.ศ. 2560 - 2579) สรุปได้ว่า      
 1) ประชากรทุกคนเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมีมาตรฐานอย่างท่ัวถึง  (Access)ประชากร
กลุ่มอายุ   6 - 14  ปี  ทุกคนได้เข้าเรียนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่าท่ีรัฐ
ต้องจัดให้ฟรีโดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายผู้เรียนพิการได้รับการพัฒนาสมรรถภาพหรือบริการทางการศึกษาท่ี
เหมาะสมทุกคน และประชากรวัยแรงงานมีการศึกษาเฉล่ียเพิ่มขึ้น  
 2)  ผู้เรียนทุกคน  ทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานอย่างเท่า
เทียม (Equity)  ผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคนได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษา 15 ปี  
 3) ระบบการศึกษาท่ีมีคุณภาพสามารถพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุขีดความสามารถเต็มตามศักยภาพ  
(Quality)  มีตัวช้ีวัดท่ีส าคัญ เช่น นักเรียนมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา  ระดับชาติขั้นพื้นฐาน  
(O-NET)  แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ  50  ขึ้นไปเพิ่มขึ้นและคะแนนเฉล่ียผลการทดสอบโครงการ
ประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (Programme for International Student Assessment : PISA)  
ของนักเรียนอายุ  15  ปีสูงขึ้น   
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 4)  ระบบการบริหารจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ เพื่อการลงทุนทางการศึกษาท่ีคุ้มค่าและ
บรรลุเป้าหมาย (Efficiency)  มีตัวช้ีวัดท่ีส าคัญ  เช่น  ร้อยละของสถานศึกษาขนาดเล็กท่ีไม่ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินคุณภาพภายนอกลดลง  มีระบบการบริหารงานบุคคล  ครู  และบุคลากรทางการศึกษาท่ีมี
ประสิทธิภาพและเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน  รวมท้ังมีกลไกส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนสนับสนุนทรัพยากร
เพื่อการจัดการศึกษา  
 5) ระบบการศึกษาท่ีสนองตอบและก้าวทันการเปล่ียนแปลงของโลกท่ีเป็นพลวัตและบริบทท่ี
เปล่ียนแปลง (Relevancy)  มีตัวช้ีวัดท่ีส าคัญ  เช่น  อันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้าน
การศึกษาดีขึ้น  สัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษาสูงขึ้นเมื่อเทียบกับผู้เรียนสามัญศึกษา  และจ านวน
สถาบันอุดมศึกษาท่ีติดอันดับ  200  อันดับแรกของโลกเพิ่มขึ้น  เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์  จุดมุ่งหมาย  และ
เป้าหมายดังกล่าวข้างต้น  แผนการศึกษาแห่งชาติจึงได้ก าหนดช่วงเวลาในการด าเนินการในแต่ละ
เป้าหมายและตัวช้ีวัด เป็น 5 ช่วง ดังนี้  ระยะเร่งด่วน  ระยะ 5 ปีแรกของแผน  ระยะ 5 ปีท่ีสองของแผน 
ระยะ 5 ปีท่ีสามของแผน  และระยะ5 ปีสุดท้ายของแผนยุทธศาสตร์ เป้าหมาย และตัวช้ีวัด  แผนการ
ศึกษาแห่งชาติได้ก าหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาการศึกษาภายใต้  6  ยุทธศาสตร์หลักท่ีสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ 
 ผลการวิเคราะห์แนวคิดประเทศไทย 4.0  (Model Thailand 4.0) ประเทศไทย  4.0  เป็น
โมเดลเศรษฐกิจท่ีจะน าพาประเทศไทยให้หลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลาง  กับดักความเหล่ือม
ล้ าและกับดักความไม่สมดุล  และเปล่ียนประเทศไทยไปสู่ประเทศในโลกท่ีหนึ่งท่ีมีความมั่นคง  มั่งค่ัง  
และยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรม  ด้วยการสร้างความเข้มแข็งจากภายใน ควบคู่ไปกับการเช่ือมโยงกับ
ประชาคมโลกตามแนวคิด“ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”  โดยขับเคล่ือนผ่านกลไก “ประชารัฐ” คนไทยคาด
ว่าจะได้รับจาก  Thailand  4.0  คือ  
 1.  อยู่ใน “สังคมไทย  4.0”  ท่ีเป็นสังคมท่ีมีความหวัง  (Hope)  เป็นสังคมท่ีเป่ียมสุข  
(Happiness)  และเป็นสังคมท่ีมีความสมานฉันท์  (Harmony)  เป็นสังคมท่ีมีความพอเพียงโดยมีคนชน
ช้ันกลางเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศเกิดความเท่าเทียมในสังคม  ความเหล่ือมล้ าอยู่ในระดับต่ ามี
ส่ิงแวดล้อมและสุขภาพท่ีดี  
 2.  เป็นคนไทย  4.0  ท่ีได้รับโอกาสทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพดีและได้รับสวัสดิการทางสังคมท่ี 
เหมาะสมตลอดทุกช่วงชีวิตเป็นคนทันโลก  ทันเทคโนโลยีสามารถอยู่บนเวทีโลกได้อย่างภาคภูมิใจ  และ
สามารถมีส่วนร่วมกับนานาชาติเพื่อท าให้โลกดีขึ้น  น่าอยู่ข้ึน  
 3.  เป็นเกษตรกร  4.0  ท่ีหลุดพ้นจากกับดักความยากจนโดยผันตัวเองจากเกษตรกรผู้ผลิตมา
เป็น ผู้ประกอบการทางการเกษตรสมัยใหม่  (Smart Farmers)  มีการบริหารจัดการท่ีดีมีต้นทุนการผลิต
ต่ า สามารถเพิ่มมูลค่าสินค้าทางการเกษตรจากการแปรรูป  
 4.  เป็น  SME  4.0  ท่ีสามารถสร้างหรือใช้นวัตกรรมเทคโนโลยี  ความคิดสร้างสรรค์ในการ
สร้างมูลค่าในสินค้าและบริการ  มีความสามารถทางการค้าขาย  สามารถเข้าถึงตลาดในประเทศตลาด
อาเซียน และตลาดโลก  ท าให้มีรายได้สูงขึ้นมีชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น  และมีอนาคตท่ีสดใส  
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 5.  เกิดจังหวัด  4.0  ท่ีมีการกระจายความเจริญท่ัวประเทศ  เศรษฐกิจขยายตัว  สามารถ
ท างานในถิ่นฐานบ้านเกิดได้โดยไม่จ าเป็นต้องเข้ามาท างานในกรุงเทพฯ หรือเมืองใหญ่  เนื่องจากมีลู่ทาง
โอกาสและงานท่ีดีกระจายอยู่ในทุกจังหวัดท่ัวประเทศ 
 ตอนที่ 2 (Development: D1) การออกแบบและพัฒนารูปแบบการติดตามและ
ประเมินผลแบบมีส่วนร่วมให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาลและสอดคล้องกับทิศทางการ
ปฏิรูปการศึกษาของประเทศในยุคประเทศไทย 4.0 
 
ตารางท่ี 4-1 ลักษณะท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่าง 

ลักษณะท่ัวไป 
กลุ่มตัวอย่าง (n = 322) 

จ านวน  ร้อยละ 

เพศ 

       ชาย 

       หญิง 

 

74 

248   

 

22.98 

77.02 

       รวม 322 100 

อายุ   

       ระหว่าง 20-40  ปี 175 54.35 

       ระหว่าง 41-60  ปี 147 45.65 

        รวม 322 100 

การศึกษา   

      ต่ ากว่าปริญญาตรี 2 0.62 

      ปริญญาตรี 187 58.08 

      ปริญญาโท 128 39.75 

      ปริญญาเอก 5 1.55 

        รวม 322 100 
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 จากตารางท่ี 4-1 แสดงให้เห็นว่าผู้ท่ีแสดงความคิดเห็นท่ีมีต่อรูปแบบการติดตามและ
ประเมินผลแบบมีส่วนร่วมให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาลและสอดคล้องกับทิศทางการปฏิรูป
การศึกษาของประเทศในยุคประเทศไทย 4.0 เป็นเพศชายและเพศหญิง เพศชาย ร้อยละ 22.98      
เพศหญิงร้อยละ 77.02 กลุ่มตัวอย่างมีอายุระหว่าง ระหว่าง 20-40  ปี ร้อยละ 54.35 และอายุระหว่าง 
41-60 ปี ร้อยละ 45.65 กลุ่มตัวอย่างมีการศึกษาในระดับต่ ากว่าปริญญาตรีคิดเป็นร้อยละ 0.62 ระดับ
ปริญญาตรีคิดเป็นร้อยละ 58.08  ระดับปริญญาโทคิดเป็นร้อยละ 39.75 และระดับปริญญาเอกคิดเป็น
ร้อยละ 1.55   

ตารางท่ี 4-2 แสดงความคิดเห็นท่ีมีต่อรูปแบบการติดตามและประเมินผลแบบมีส่วนร่วมให้มี
ประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาลและสอดคล้องกับทิศทางการปฏิรูปการศึกษาของประเทศในยุค
ประเทศไทย 4.0 ด้านสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ และความตระหนัก (ตระหนักรู้) 
 
ท่ี รายการประเมิน �̅� SD ผลการประเมิน 

สร้างการรับรู้ ความเข้าใจ และความตระหนัก (ตระหนักรู้) 
1 การติดตามและประเมินผลมีความส าคัญต่อการ

ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการด าเนินงาน 
4.09 0.83 มากท่ีสุด 

2 ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการติดตามและประเมินผลต้องมี
ความเข้าใจกระบวนการติดตามและประเมินผล 

4.15 0.86 มากท่ีสุด 

3 ควรสร้างความเข้าใจก่อน  ระหว่าง และหลังการ
ติดตามและประเมินผล 

4.30 0.78 มากท่ีสุด 

4 การเปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้ท่ีเกี่ยวข้องทุกภาค
ส่วนของสังคมได้เข้ามามีส่วนร่วมกับการติดตามและ
ประเมินผล 

3.90 0.90 มาก 

5 คณะติดตามฯได้รับการฝึกให้มีทักษะความช านาญใน
การท างานได้ตามมาตรฐานจ าเป็นของการติดตาม
และประเมินผลฯ 

4.00 0.85 มากท่ีสุด 

6 ผู้รับการติดตามมีทัศนคติเชิงบวกและเห็นคุณค่าของ
การติดตามและประเมินผลฯ 

3.98 0.86 มาก 

7 ผู้รับการติดตามเข้าใจในบทบาทหน้าท่ีส าคัญของ
ตนเองและทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องและให้ความ
ร่วมมือในกระบวนการติดตามและประเมินผลฯ ด้วย
ความยินดียิ่ง 

4.05 0.82 มากท่ีสุด 

รวม 4.06 0.84 มากที่สุด 
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 จากตารางท่ี 4-2 แสดงให้เห็นว่าผู้ท่ีแสดงความคิดเห็นท่ีมีต่อรูปแบบการติดตามและ
ประเมินผลแบบมีส่วนร่วมให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาลและสอดคล้องกับทิศทางการปฏิรูป
การศึกษาของประเทศในยุคประเทศไทย 4.0 ด้านสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ และความตระหนัก  
(ตระหนักรู้)  ในภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด (x  = 4.06,SD= 0.84) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าควร
สร้างความเข้าใจก่อน  ระหว่าง และหลังการติดตามและประเมินผล (x  = 4.30,SD= 0.78) อยู่ในระดับ
สูงสุด  รองลงมาคือ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการติดตามและประเมินผลต้องมีความเข้าใจกระบวนการติดตาม
และประเมินผล (x  = 4.15, SD.= 0.86) การติดตามและประเมินผลมีความส าคัญต่อการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพการด าเนินงาน  (x  = 4.09, SD = 0.83)  ผู้รับการติดตามเข้าใจในบทบาทหน้าท่ีส าคัญของ
ตนเองและทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องและให้ความร่วมมือในกระบวนการติดตามและประเมินผลฯ ด้วยความ
ยินดียิ่ง (x  = 4.05, SD = 0.82)  คณะติดตามฯได้รับการฝึกให้มีทักษะความช านาญในการท างานได้ตาม
มาตรฐานจ าเป็นของการติดตามและประเมินผลฯ (x  = 4.00, SD = 0.85)  ผู้รับการติดตามมีทัศนคติเชิง
บวกและเห็นคุณค่าของการติดตามและประเมินผลฯ (x  = 3.98, SD = 0.86) และล าดับสุดท้ายคือ ผู้รับ
การติดตามมีทัศนคติเชิงบวกและเห็นคุณค่าของการติดตามและประเมินผลฯ (x  = 3.90, SD = 0.90)  
 
ตารางท่ี 4-3 แสดงความคิดเห็นท่ีมีต่อรูปแบบการติดตามและประเมินผลแบบมีส่วนร่วมให้มี
ประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาลและสอดคล้องกับทิศทางการปฏิรูปการศึกษาของประเทศในยุค
ประเทศไทย 4.0 ด้านการก าหนดรูปแบบวิธีการติดตาม สร้างเครื่องมือการติดตามและก าหนด
กลุ่มเป้าหมายในการติดตาม 
 
ท่ี รายการประเมิน �̅� SD ผลการประเมิน 

ก าหนดรูปแบบวิธีการติดตาม สร้างเคร่ืองมือการติดตามและก าหนดกลุ่มเป้าหมายในการติดตาม 
1 มีการศึกษาต ารา เอกสาร กฎ ระเบียบ งานวิจัย 

ทฤษฏีท่ีเกี่ยวข้องมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนารูปแบบ
การติดตามและประเมินฯ   

3.95 
 

0.83 
 

มาก 

2 ผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในสร้างทางเลือก
และก าหนดรูปแบบวิธีการติดตามและประเมินผลฯ 

3.89 
 

0.87 
 

มาก 

3 สร้างและหาคุณภาพเครื่องมือการติดตามและ
ประเมินผลฯด้วยวิธีการ/กระบวนการท่ีเช่ือถือได้ 

4.02 
 

0.84 
 

มากท่ีสุด 

4 การติดตามและประเมินผลมุ่งให้ใช้ทรัพยากรได้อย่าง
ประหยัด เต็มท่ีและคุ้มค่า 

3.92 
 

0.86 
 

มาก 

5 การมีเป้าหมายท่ีชัดเจนจะช่วยให้การติดตามและ
ประเมินผลมีประสิทธิภาพ 

4.07 
 

0.87 
 

มากท่ีสุด 

รวม 3.97 0.85 มาก 
  



127 

 จากตารางท่ี 4-3 แสดงให้เห็นว่าผู้ท่ีแสดงความคิดเห็นท่ีมีต่อรูปแบบการติดตามและ
ประเมินผลแบบมีส่วนร่วมให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาลและสอดคล้องกับทิศทางการปฏิรูป
การศึกษาของประเทศในยุคประเทศไทย 4.0 ด้านการก าหนดรูปแบบวิธีการติดตาม สร้างเครื่องมือการ
ติดตามและก าหนดกลุ่มเป้าหมายในการติดตามในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  (  = 3.97,SD= 0.85) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า การมีเป้าหมายท่ีชัดเจนจะช่วยให้การติดตามและประเมินผลมี
ประสิทธิภาพ (  = 4.07, SD = 0.87) อยู่ในระดับมากท่ีสุด รองลงมาคือ สร้างและหาคุณภาพเครื่องมือ
การติดตามและประเมินผลฯด้วยวิธีการ/กระบวนการท่ีเช่ือถือได้ (  = 4.02, SD = 0.84) มีการศึกษา
ต ารา เอกสาร กฎ ระเบียบ งานวิจัย ทฤษฏีท่ีเกี่ยวข้องมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนารูปแบบการติดตามและ
ประเมินฯ (  = 3.95, SD = 0.83) การติดตามและประเมินผลมุ่งให้ใช้ทรัพยากรได้อย่างประหยัด เต็มท่ี
และคุ้มค่า (  = 3.92, SD = 0.86) และล าดับสุดท้าย คือ ผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในสร้าง
ทางเลือกและก าหนดรูปแบบวิธีการติดตามและประเมินผลฯ (  = 3.89, SD = 0.87) 
 

ตารางท่ี 4-4 แสดงความคิดเห็นท่ีมีต่อรูปแบบการติดตามและประเมินผลแบบมีส่วนร่วมให้มี
ประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาลและสอดคล้องกับทิศทางการปฏิรูปการศึกษาของประเทศในยุค
ประเทศไทย 4.0 ด้านการด าเนินการติดตามและประเมินผลตามกลุ่มเป้าหมายท่ีก าหนด 
 
ท่ี รายการประเมิน �̅� SD ผลการประเมิน 

ด้านการด าเนินการติดตามและประเมินผลตามกลุ่มเป้าหมายที่ก าหนด 
1 คณะผู้ติดตามปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีส าคัญของ

ตนเอง กฎ ระเบียบ และหลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้องใน
การติดตามและประเมินผลฯ 

3.94 
 

0.86 
 

มาก 

2 การด าเนินงานตามรูปแบบการติดตามและ
ประเมินผลฯ มีความยืดหยุ่นตามสภาพบริบท 

3.95 
 

0.80 
 

มาก 

3 ให้ความร่วมมือในการติดตามและประเมินผลฯ อย่าง
เต็มศักยภาพของตนเองด้วยความเต็มใจ 

4.02 
 

0.83 
 

มากท่ีสุด 

4 ให้ข้อมูลท่ีถูกต้องตรงกับความเป็นจริงในการติดตาม
และประเมินผล   

4.01 
 

0.83 
 

มากท่ีสุด 

5 น าเทคโนโลยี นวัตกรรม มาให้ในติดตามและ
ประเมินผล ใช้ช่องทางด้านเทคโนโลยีมาช่วยอ านวย
ความสะดวกในการติดตามและประเมินผล 

4.03 
 

0.81 
 

มากท่ีสุด 

รวม 3.99 0.83 มาก 
 

 จากตารางท่ี 4-4 แสดงให้เห็นว่าผู้ท่ีแสดงความคิดเห็นท่ีมีต่อรูปแบบการติดตามและ
ประเมินผลแบบมีส่วนร่วมให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาลและสอดคล้องกับทิศทางการปฏิรูป
การศึกษาของประเทศในยุคประเทศไทย 4.0 ด้านการด าเนินการติดตามและประเมินผลตาม
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กลุ่มเป้าหมายท่ีก าหนดในภาพรวมพบว่าอยู่ในระดับมาก (  = 3.99, SD = 0.83) เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อพบว่า น าเทคโนโลยี นวัตกรรม มาให้ในติดตามและประเมินผลใช้ช่องทางด้านเทคโนโลยีมาช่วย
อ านวยความสะดวกในการติดตามและประเมินผลอยู่ในระดับสูงสุด (  = 4.03, SD = 0.81)รองลงมาคือ 
ให้ความร่วมมือในการติดตามและประเมินผลฯ อย่างเต็มศักยภาพของตนเองด้วยความเต็มใจ           
(  = 4.02, SD= 0.83) ให้ข้อมูลท่ีถูกต้องตรงกับความเป็นจริงในการติดตามและประเมินผล (  = 4.01, 
SD = 0.83) การด าเนินงานตามรูปแบบการติดตามและประเมินผลฯ มีความยืดหยุ่นตามสภาพบริบท 
(  = 3.95, SD= 0.80) และล าดับสุดท้ายคือ คณะผู้ติดตามปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีส าคัญของตนเอง 
กฎ ระเบียบ และหลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้องในการติดตามและประเมินผลฯ (  = 3.94, SD = 0.86) 
 
ตารางท่ี 4-5 แสดงความคิดเห็นท่ีมีต่อรูปแบบการติดตามและประเมินผลแบบมีส่วนร่วมให้มี
ประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาลและสอดคล้องกับทิศทางการปฏิรูปการศึกษาของประเทศในยุค
ประเทศไทย 4.0 ด้านการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประมวลผลข้อมูล 
 
ท่ี รายการประเมิน �̅� SD ผลการประเมิน 

ด้านการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประมวลผลข้อมูล 
1 วิเคราะห์ สังเคราะห์ และประมวลผลข้อมูลด้วย

เครื่องมือและกระบวนการท่ีเช่ือถือได้เป็นท่ียอมรับ  
3.98 

 
0.77 

 
มาก 

2 ขั้นตอนการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประมวลผล
ข้อมูลการติดตามและประเมินผลมีความเหมาะสม 

3.96 
 

0.77 
 

มาก 

3 วิเคราะห์ สังเคราะห์ และประมวลผลข้อมูลตรงตาม
วัตถุประสงค์ 

4.00 
 

0.79 
 

มากท่ีสุด 

รวม 3.98 0.77 มาก 
 

 จากตารางท่ี 4-5 แสดงให้เห็นว่าผู้ท่ีแสดงความคิดเห็นท่ีมีต่อรูปแบบการติดตามและ
ประเมินผลแบบมีส่วนร่วมให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาลและสอดคล้องกับทิศทางการปฏิรูป
การศึกษาของประเทศในยุคประเทศไทย 4.0 ด้านการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประมวลผลข้อมูลเมื่อ
พิจารณาในภาพรวมพบว่าอยู่ในระดับมาก (  = 3.98,SD= 0.77) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า 
วิเคราะห์ สังเคราะห์ และประมวลผลข้อมูลตรงตามวัตถุประสงค์ (  = 4.00,SD= 0.79) อยู่ในระดับ
สูงสุด รองลงมาคือ วิเคราะห์ สังเคราะห์ และประมวลผลข้อมูลด้วยเครื่องมือและกระบวนการท่ีเช่ือถือได้
เป็นท่ียอมรับ (  = 3.98, SD = 0.77) และล าดับสุดท้ายคือ ขั้นตอนการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และ
ประมวลผลข้อมูลการติดตามและประเมินผลมีความเหมาะสม(  = 3.96, SD = 0.77) 
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ตารางท่ี 4-6 แสดงความคิดเห็นท่ีมีต่อรูปแบบการติดตามและประเมินผลแบบมีส่วนร่วมให้มี
ประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาลและสอดคล้องกับทิศทางการปฏิรูปการศึกษาของประเทศในยุค
ประเทศไทย 4.0 ด้านการสรุป ประเมินผลการติดตาม และรายงานต่อผู้เกี่ยวข้อง 
 
ท่ี รายการประเมิน �̅� SD ผลการประเมิน 

ด้านการสรุป ประเมินผลการติดตาม และรายงานต่อผู้เก่ียวข้อง 
1 สรุปผลการด าเนินงานถูกต้อง แม่นย า โปร่งใส และ

ตรงตามสภาพความเป็นจริง 
4.04 

 
0.85 

 
มากท่ีสุด 

2 รายงานผลการด าเนินงานให้ทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง
รับทราบด้วยความรับผิดชอบ 

3.98 
 

0.86 
 

มาก 

3 น าเทคโนโลยี นวัตกรรม เข้ามาใช้ในการสรุป 
ประเมินผลการติดตาม และรายงานต่อผู้เกี่ยวข้อง 

3.98 
 

0.82 
 

มาก 

รวม 4.00 0.84 มากที่สุด 
 

 จากตารางท่ี 4-6 แสดงให้เห็นว่าผู้ท่ีแสดงความคิดเห็นท่ีมีต่อรูปแบบการติดตามและ
ประเมินผลแบบมีส่วนร่วมให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาลและสอดคล้องกับทิศทางการปฏิรูป
การศึกษาของประเทศในยุคประเทศไทย 4.0 ด้านการสรุป ประเมินผลการติดตาม และรายงานต่อ
ผู้เกี่ยวข้องเมื่อพิจารณาในภาพรวมพบว่าอยู่ในระดับมากท่ีสุด (  = 4.00, SD = 0.84) เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อพบว่า สรุปผลการด าเนินงานถูกต้อง แม่นย า โปร่งใส และตรงตามสภาพความเป็นจริงอยู่
ในระดับสูงท่ีสุด (  = 4.04, SD = 0.85) รองลงมาคือ น าเทคโนโลยี นวัตกรรม เข้ามาใช้ในการสรุป 
ประเมินผลการติดตาม และรายงานต่อผู้เกี่ยวข้อง (  = 3.98, SD = 0.82) และรายงานผลการด าเนินงาน
ให้ทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องรับทราบด้วยความรับผิดชอบ (  = 3.98,SD= 0.86) ตามล าดับ 
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ตารางท่ี 4-7 แสดงความคิดเห็นท่ีมีต่อรูปแบบการติดตามและประเมินผลแบบมีส่วนร่วมให้มี
ประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาลและสอดคล้องกับทิศทางการปฏิรูปการศึกษาของประเทศในยุค
ประเทศไทย 4.0 ด้านการน าผลการติดตามไปพัฒนาปรับปรุงนโยบาย และการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานทางการศึกษาท่ีเกี่ยวข้อง 
 
ท่ี รายการประเมิน �̅� SD ผลการประเมิน 

ด้านการน าผลการติดตามไปพัฒนาปรับปรุงนโยบาย และการปฏิบัติงานของหน่วยงานทาง
การศึกษาที่เก่ียวข้อง 

1 น าผลการติดตามและประเมินผลฯไปใช้ในการ
แก้ไข ปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพงานในระดับ
ต่าง ๆ   

3.97 
 

0.83 
 

มาก 

2 น าผลการติดตามและประเมินผลมาพัฒนารูปแบบ
การติดตามและประเมินผลฯให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น 

3.93 
 

0.83 
 

มาก 

3 ผลการด าเนินการตามนโยบายทางการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ  ต้องอาศัยกระบวนการ
ติดตามและประเมินผลอย่างเป็นระบบ 

4.10 
 

0.80 
 

มากท่ีสุด 

4 มีการให้รางวัลเมื่อมีการแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนา
คุณภาพงานให้ได้มาตรฐานมากยิ่งขึ้น   

3.89 
 

0.88 
 

มาก 

รวม 3.97 0.84 มาก 
 

 จากตารางท่ี 4-7 แสดงความคิดเห็นท่ีมีต่อรูปแบบการติดตามและประเมินผลแบบมีส่วนร่วม
ให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาลและสอดคล้องกับทิศทางการปฏิรูปการศึกษาของประเทศในยุค
ประเทศไทย 4.0 ด้านการน าผลการติดตามไปพัฒนาปรับปรุงนโยบาย และการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานทางการศึกษาท่ีเกี่ยวข้องเมื่อพิจารณาในภาพรวมพบว่าอยู่ในระดับมาก (  = 3.97,SD= 0.84) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ผลการด าเนินการตามนโยบายทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  
ต้องอาศัยกระบวนการติดตามและประเมินผลอย่างเป็นระบบ (  = 4.10, SD = 0.80) อยู่ในระดับสูง
ท่ีสุด รองลงมาคือ น าผลการติดตามและประเมินผลฯไปใช้ในการแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพ
งานในระดับต่าง ๆ (  = 3.97, SD = 0.83) น าผลการติดตามและประเมินผลมาพัฒนารูปแบบการ
ติดตามและประเมินผลฯให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น (  = 3.93, SD = 0.83) และอันดับสุดท้ายคือ มีการ
ให้รางวัลเมื่อมีการแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพงานให้ได้มาตรฐานมากยิ่งขึ้น  (  = 3.89, SD = 
0.88)     
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
 การศึกษาครั้งนี้ได้เก็บข้อมูลเชิงคุณภาพของกลุ่มตัวอย่างจ านวน 25 คน จากกลุ่มตัวอย่าง 
ในการวิจัยเชิงปริมาณ จ านวน 322 คน ซึ่งจะแบ่งกลุ่มนักเรียนท่ีเป็นผู้ให้ข้อมูลออกเป็นดังนี้ คือ 
 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด หน่วยงานทางการศึกษา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา 1.ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา 

2.ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 
3. ส านักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด
ฉะเชิงเทรา 
       4. โรงเรียนวัดดอนทอง 
5. โรงเรียนสนามชัยเขต 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก 1. วิทยาลัยเทคนิคนครนายก 
2. โรงเรียนองครักษ์ 
3. โรงเรียนวัดทองย้อย 
       4. ส านักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด
นครนายก 
5. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี 1. วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี 
2.ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 
  3.โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งโพธิ์ 
4. โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ปราจีนบุรี 
5. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว        1. ส านักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด
สระแก้ว 
2. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว 
       3. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 2 
4. โรงเรียนคลองหาดวิทยาคม 
5. โรงเรียนส าเร็จวิทยา 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ 1. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 
2. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 (สมุทรปราการ) 
3. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ 
       4. ส านักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด
สมุทรปราการ 
       5. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 

  
 ผลจากการสัมภาษณ์ข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์ท่ีมีประเด็นค าถามสอดคล้องกับ
แบบสอบถามความคิดเห็นในข้อมูลเชิงปริมาณจ านวน 6 ข้อค าถาม สรุปประเด็นเนื้อหาได้ดังต่อไปนี้ 
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 ขั้นที่  1 การสร้างการรับรู้ความเข้าใจและความตระหนัก (ตระหนักรู้) 

 จากการสัมภาษณ์และการสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการสร้างการรับรู้ความเข้าใจและ
ความตระหนัก (ตระหนักรู้) พบว่า ผู้ให้ความคิดเห็นให้ความส าคัญด้านการติดตามและประเมินผล
อยู่ในระดับมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย = 4.09) และผู้ให้สัมภาษณ์จ านวน 10 รายจาก 25 รายเห็นว่าการ
สร้างการรับรู้ความเข้าใจและความตระหนัก (ตระหนักรู้) มีความส าคัญควรมีการท าความเข้าใจ
กระบวนการกับผู้ติดตามและผู้ถูกติดตามให้ชัดเจนในทุกขั้นตอน เพื่อให้เข้าใจและปฏิบัติในทิศทาง
เดียวกันตามบทบาทและภารกิจท่ีแตกต่างกัน ในส่วนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการติดตามและประเมินผล
ต้องมีความเข้าใจกระบวนการติดตามและประเมินผลอยู่ในระดับมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย = 4.15) และควร
สร้างความเข้าใจก่อน  ระหว่าง และหลังการติดตามและประเมินผลอยู่ในระดับมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย = 
4.30) สอดคล้องกับการสัมภาษณ์ผู้ให้สัมภาษณ์จ านวน 15 รายท่ีเห็นว่า ควรมีเทคนิค วิธีการ 
กระบวนการในการสร้างความรับรู้ความเข้าใจและความตระหนัก ต้องใช้ศาสตร์และศิลป์ในการ
ก าหนดทิศทางและเป้าหมาย เริ่มจากการวางแผน นิเทศ ก ากับ ติดตาม อย่างกัลยาณมิตร รวมท้ังใช้
หลักมนุษยสัมพันธ์ในการประสานงานกับองค์กรท่ีเกี่ยวข้อง ด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย เช่น  1) การ
ประชุมเพื่อช้ีแจงแนวทางในการติดตามนโยบาย และก าหนดบทบาทหน้าท่ีผู้ท่ีเกี่ยวข้องให้ชัดเจน 
เพื่อให้ได้งานท่ีชัดเจน  มีความเหมาะสม เพื่อไปพัฒนาคุณภาพงานให้ได้มาตรฐาน เพื่อให้เข้าใจ
ตรงกันทุกภาคส่วนต้องมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน 2) การท าความเข้าใจกระบวนการท างานท่ีเป็นระบบ 
เช่น อริยสัจ 4 PDCA 3) การประชุม/สัมมนา รับฟังความคิดเห็น เช่น Focus Group Face to Face 
4) การประชาสัมพันธ์ที่เข้าถึงผู้มีส่วนร่วม ประชาสัมพันธ์ ให้ข้อมูลและสรุปสาระส าคัญผ่านส่ือ ต่างๆ 
เช่น ส่ือส่ิงพิมพ์ ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ไลน์ เพจ เว็บไซต์ ส่ือเทคโนโลยี ใช้เอกสารหลักฐานต่างๆ เช่น 
หนังสือราชการ คู่มือการติดตาม เพื่อการสร้างเครือข่ายแบบยั่งยืน  

 การเปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้ท่ีเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนของสังคมได้เข้ามามีส่วนร่วมกับการ
ติดตามและประเมินผลมีความเห็นอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย=3.90) ผู้รับการติดตามเข้าใจในบทบาท
หน้าท่ีส าคัญของตนเองและทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องและให้ความร่วมมือในกระบวนการติดตามและ
ประเมินผลฯ ด้วยความยินดียิ่งมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย=4.05) สอดคล้องกับผู้ให้
สัมภาษณ์จ านวน 20 รายท่ีมีความเห็นว่า ควรให้มีโอกาสในการรับรู้ร่วมกัน ควรเปิดโอกาสให้ทุกฝ่าย
มีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาร่วมกันหากมีการด าเนินการแบบมีส่วนร่วมอย่างเป็นระบบ จะช่วย
ให้พัฒนาคุณภาพการด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีบทบาทในการ
ประเมินหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท้ังภาครัฐและภาคเอกชนท่ีมีหน้าท่ีในการก ากับติดตามในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ  กระทรวงมหาดไทย  ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ส านักงานคณะกรรมการ
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การศึกษาขั้นพื้นฐาน ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา ส านักงานส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  และ
สถานศึกษา บุคคลท่ีเกี่ยวข้องในการสร้างการรับรู้ ความเข้าใจและความตระหนักเกี่ยวกับรูปแบบการ
ติดตามและประเมินผลแบบมีส่วนร่วมให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาลและสอดคล้องกับทิศ
ทางการปฏิรูปการศึกษาของประเทศในยุคประเทศไทย 4.0 ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ครู 
หัวหน้างาน ประชาชนท่ัวไป ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียน รวมท้ัง
ผู้ปฏิบัติงานทุกฝ่าย บุคลากรทุกสังกัดและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการศึกษา  

 โดยสรุปข้อคิดเห็นเชิงปริมาณ ในส่วนของคณะติดตามฯได้รับการฝึกให้มีทักษะความช านาญ
ในการท างานได้ตามมาตรฐานจ าเป็นของการติดตามและประเมินผลฯมีเห็นอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
(ค่าเฉล่ีย=4.00) ผู้รับการติดตามมีทัศนคติเชิงบวกและเห็นคุณค่าของการติดตามและประเมินผลฯมี
ความเห็นอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย=3.98) มีความแตกต่างจากข้อคิดเห็นเชิงคุณภาพ เนื่องจากไม่มี
ผู้ให้ความคิดเห็นข้อมูลท่ีสอดคล้องในส่วนนี้ 

ขั้นที่ 2  ก าหนดรูปแบบวิธีการติดตาม สร้างเคร่ืองมือการติดตามและก าหนดกลุ่มเป้าหมายในการ
ติดตาม (ก าหนดรูปแบบ/วิธีการและสร้างเคร่ืองมือนวัตกรรม) 

จากการสัมภาษณ์และการสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับก าหนดรูปแบบวิธีการติดตาม สร้าง
เคร่ืองมือการติดตามและก าหนดกลุ่มเป้าหมายในการติดตาม (ก าหนดรูปแบบ/วิธีการและสร้าง
เคร่ืองมือนวัตกรรม) พบว่า มีการศึกษาต ารา เอกสาร กฎ ระเบียบ งานวิจัย ทฤษฏีท่ีเกี่ยวข้องมา
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนารูปแบบการติดตามและประเมินฯ  มีความเห็นอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย = 
3.95) สอดคล้องกับผู้ให้สัมภาษณ์จ านวน 5 รายจากผู้ให้สัมภาษณ์จ านวน 25  รายกล่าวว่าควรมี
กระบวนการก าหนดรูปแบบฯ ดังนี้ 1) ศึกษาวิเคราะห์ปัญหา 2) ศึกษาข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องเพื่อสร้าง
กรอบรูปแบบ 3) ออกแบบวิธีการตามรูปแบบ 4) สร้างเครื่องมือการติดตาม 5) รวบรวมและวิเคราะห์
ข้อมูล สรุปผล 6) ขยายผลและเผยแพร่  ในส่วนของผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในสร้าง
ทางเลือกและก าหนดรูปแบบวิธีการติดตามและประเมินผลฯ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 
3.89) สอดคล้องกับผู้ให้สัมภาษณ์จ านวน 18 รายจาก 25 รายกล่าวว่า ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมจาก
หน่วยงาน ผู้ปฏิบัติงาน ผู้นิเทศ ผู้ตรวจ ผู้รับตรวจ และทุกภาคส่วน  ประกอบด้วย บุคคล ได้แก่ 
ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้ท าวิจัย ผู้ท่ีรับผิดชอบ ครู ผู้ปกครอง นักเรียน และผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ หน่วยงานท่ีก าหนดนโยบาย เช่น กระทรวงศึกษาธิการ หน่วยงานท่ีจะ
ติดตามและประเมินผล หน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานท่ีขับเคล่ือนนโยบายสู่การปฏิบัติ เช่น 
ส านักงานศึกษาธิการภาค ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
(สพป.) ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) หน่วยรับการติดตามและประเมินผล องค์กร
ท่ีรับผิดชอบหรือท่ีเกี่ยวข้อง และการออกแบบรูปแบบการติดตามและประเมินผล ควรเปิดโอกาสให้
ผู้แทนจากหน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ ผู้เกี่ยวข้อง คณะกรรมการสร้างรูปแบบและผู้ถูกการประเมินร่วม
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ออกแบบการประเมิน ติดตามผลเป็นระยะ ตรงวัตถุประสงค์ เหมาะสมกับสภาพจริง และสะท้อนผล
ตามความเป็นจริงจากการติดตามและประเมินผล ผู้ติดตาม 
 การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือการติดตามและประเมินผลฯด้วยวิธีการ/กระบวนการท่ีเช่ือถือได้มี
ระดับความเห็นมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย = 4.02) สอดคล้องกับผู้ให้สัมภาษณ์จ านวน 6 รายจากจ านวน 25 
รายท่ีกล่าวว่า การออกแบบรูปแบบการติดตามและประเมินผล ควรมีความเหมาะสม สอดคล้อง 
เท่ียงตรง มีประสิทธิภาพ เข้าถึงเรื่องท่ีจะประเมินได้ เปิดโอกาสและให้มีกระบวนการท่ีเข้าถึงได้ง่าย
ขึ้น ในส่วนของการมีเป้าหมายท่ีชัดเจนจะช่วยให้การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพมีระดับ
ความเห็นมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย = 4.07) สอดคล้องกับผู้ให้สัมภาษณ์จ านวน 15 รายจาก 25 ราย กล่าว
ว่า การก าหนดรูปแบบการติดตามและประเมินผล ควรมีการประชุมช้ีแจงรายละเอียดการประเมิน 
อาทิ รูปแบบ วิธีการประเมินท่ีชัดเจนให้กับผู้เกี่ยวข้องและประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก าหนด
กระบวนการต่างๆ ให้สอดคล้องกับบริบทต่างๆ ของผู้ได้รับการประเมิน กลุ่มเป้าหมาย ควรให้เป็น
ผู้ปฎิบัติจริงมากกว่า ฝ่ายบริหาร ควรท าเครื่องมือไม่ให้ยุ่งยากมากเกินไป เกินความจ าเป็น ไม่ซ้ าซ้อน
กับ สพฐ. ได้มาตรฐาน และสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้  แบบประเมินผลมีความเหมาะสม มี
กระบวนการ ขั้นตอน ชัดเจน แผนการติดตามและเครื่องมือมีความสอดคล้องกับเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ มีความชัดเจน ครอบคลุมและวิธีการประเมินหลากหลาย มีการติดตามและประเมินผล
อย่างต่อเนื่อง  การติดตามและประเมินผล ควรเน้นติดตาม กับบูรณาการ ไม่สร้างภาระมาก เช่น ทาง
ออนไลน์ไม่ควรมีการก าหนดตายตัว แต่ควรก าหนดกรอบโครงสร้าง เพราะการศึกษาสามารถท าได้
หลากหลาย เห็นควรจะต้องมีการวางแผน และก าหนดรูปแบบ การติดตามให้เป็นรูปธรรม และผู้
ประเมินผลเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม มีความรู้ความสามารถท่ีแท้จริงในขั้นตอนกระบวนการท าวิจัย
ต้องคัดเลือกผู้มีความรู้ความสามารถความเช่ียวชาญและมีความเข้าใจในบริบทของหน่วยงาน ปรับ
วิธีการติดตามและประเมินให้เข้ากับสถานการณ์ หน่วยรับการติดตามและประเมินผลให้ข้อมูลตาม
ข้อเท็จจริงและน าข้อมูลกลับมาปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาคุณภาพของงานให้ได้มาตรฐานมากขึ้น 
โดยสรุปข้อคิดเห็นเชิงปริมาณในส่วนของการติดตามและประเมินผลมุ่งให้ใช้ทรัพยากรได้อย่าง
ประหยัด เต็มท่ีและคุ้มค่ามีระดับความเห็นในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย = 3.92) มีความคิดเห็นท่ีแตกต่าง
จากข้อมูลเชิงคุณภาพ ข้อคิดเห็นข้อมูลเชิงคุณภาพที่มีความคิดเห็นต่างจากข้อมูลเชิงปริมาณ คือ การ
ออกแบบรูปแบบการติดตามและประเมินผลสร้างความเช่ือมั่นให้กับผู้ให้ข้อมูลและผู้เก็บข้อมูล ด้วย
เทคนิค วิธีการ และกระบวนการ ดังนี้ ใช้วิธีการส่งแบบตรวจติดตาม Focus group Google Form 
(เริ่ม ระหว่าง หลัง) Social Network ประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหลากหลายในหน่วยงาน การสอบถาม 
การสังเกต  การสัมภาษณ์ การประชุมก าหนดแนวทางจัดสัมมนาแลกเปล่ียนความรู้ ประสบการณ์ 
การเก็บข้อมูลจากองค์กรและบุคลากรท่ีรับผิดชอบ การศึกษาข้อมูลและกลุ่มตัวอย่างท่ีมีความ
เท่ียงตรง การสร้างความเช่ือมั่นให้กับผู้ให้ข้อมูลและผู้เก็บข้อมูล สัมมนาเวทีประชาคม และประชุม
เชิงปฏิบัติการ ต้ังทีมคนท า (โดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย) จัด Work shop ใช้แบบสอบถาม แล้วมา
สังเคราะห์ แบบประเมินผลจากการปฏิบัติงาน ก าหนดเป้าหมาย CIPP Model การประชุมระดม
ความคิด (Brain Storming) เทคนิควิธีการและกระบวนการติดตามแบบ Q.C.C. การควบคุมคุณภาพ  
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ขั้นที่ 3 ด าเนินการติดตามและประเมินผลตามกลุ่มเป้าหมายที่ก าหนด (ปฏิบัติ/ด าเนินการ)  
จากการสัมภาษณ์และการสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินการติดตามและประเมินผลตาม
กลุ่มเป้าหมายที่ก าหนด (ปฏิบัติ/ด าเนินการ) พบว่าคณะผู้ติดตามปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีส าคัญ
ของตนเอง กฎ ระเบียบ และหลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้องในการติดตามและประเมินผลมีระดับความเห็นอยู่
ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย = 3.94) สอดคล้องกับการให้สัมภาษณ์จ านวน 20 รายจากจ านวน 25 ราย
กล่าวว่า การด าเนินการติดตามและประเมินผล คณะผู้ติดตามเข้าใจบทบาทหน้าท่ีของตนเองอย่าง
ลึกซึ้งและปฏิบัติตนในการติดตามด้วยความเป็นกัลยาณมิตร โดยมีการก าหนดรูปแบบการติดตามและ
ประเมินผล การด าเนินงานการติดตามต้องมีการก าหนดเป้าหมาย ประเด็นการติดตาม และ
ประเมินผลแบบมีส่วนร่วมตามหลักธรรมาภิบาล สอดคล้องกับทิศทางการปฏิรูปการศึกษา  ด้วย
กระบวนการและขั้นตอนท่ีมีความเหมาะสม ชัดเจน เป็นระบบ มีการก าหนดช่วงระยะเวลาให้ผู้รับ
การประเมินทราบล่วงหน้า ในส่วนผู้รับการติดตามให้ความร่วมมือในการติดตามและประเมินผลฯ 
อย่างเต็มศักยภาพของตนเองด้วยความเต็มใจมีความเห็นอยู่ในระดับมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย = 4.02) 
สอดคล้องกับผู้ให้สัมภาษณ์จ านวน 23 รายจากจ านวน 25 รายกล่าวว่าโดยทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องมี
ส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลเพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีเป็นจริงตรงตามเป้าหมายและมีความ
เท่ียงตรง โดยมีการติดตามท้ัง 3 ระดับ คือ ภาค จังหวัด และหน่วยงานต้นสังกัด ผู้รับการติดตามต้อง
ท าความเข้าใจ ตระหนัก ให้ความส าคัญในการติดตามและประเมินผล พร้อมท้ังให้ความร่วมมือในการ
ติดตามและประเมินผลอย่างเต็มศักยภาพของตนเองด้วยความเต็มใจ  
ในส่วนผู้รับการติดตามให้ข้อมูลท่ีถูกต้องตรงกับความเป็นจริงในการติดตามและประเมินผล มีค่า
ความเห็นอยู่ในระดับมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย = 4.01) สอดคล้องกับผู้ให้สัมภาษณ์จ านวน 17 รายจาก
จ านวน 25 ราย กล่าวว่าผู้รับการติดตามพร้อมท้ังให้ข้อมูลท่ีถูกต้อง มีความเท่ียงตรงกับความเป็นจริง 
และเกิดความพึงพอใจต่อผู้รับการติดตามและประเมินผล ส าหรับการน าเทคโนโลยี นวัตกรรม มาให้
ในติดตามและประเมินผลใช้ช่องทางด้านเทคโนโลยีมาช่วยอ านวยความสะดวกในการติดตามและ
ประเมินผลมีความเห็นอยู่ในระดับมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย = 4.03) สอดคล้องกับผู้ให้สัมภาษณ์จ านวน 19 
รายจากจ านวน 25 ราย กล่าวว่า การด าเนินการติดตามและประเมินผลควรน าส่ือ เทคโนโลยี มาใช้
ในการติดตามและประเมินผลในช่องทางต่าง ๆ เช่น Application, Line, Facebook, Google 
Form, Website, ส่งข้อมูลออนไลน์ เพื่อให้เกิดความรวดเร็ว ทันสมัย ประหยัดเวลาและงบประมาณ
ในการด าเนินงานโดยสรุปข้อคิดเห็นในเชิงปริมาณด้านการด าเนินงานตามรูปแบบการติดตามและ
ประเมินผลฯ มีความยืดหยุ่นตามสภาพบริบทมีความเห็นอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย = 3.95) ซึ่งมี
ความแตกต่างจากข้อมูลเชิงคุณภาพที่ไม่มีผู้ให้ความคิดเห็นในข้อดังกล่าว 
 
ขั้นที่  4 วิเคราะห์ สังเคราะห์ และประมวลผลข้อมูล 

 จากการสัมภาษณ์และการสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับด้านการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และ
ประมวลผลข้อมูลพบว่า ในด้านการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประมวลผลข้อมูลด้วยเครื่องมือและ
กระบวนการท่ีเช่ือถือได้เป็นท่ียอมรับมีความเห็นอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย = 3.98 ) สอดคล้องกับ
ผู้ให้สัมภาษณ์จ านวน 21 รายจากจ านวน 25 รายกล่าวว่า มีการใช้เทคนิควิธีการ กระบวนการในการ



136 

วิเคราะห์สังเคราะห์และประมวลผล โดยใช้วิธีการทางสถิติ เช่น โปรแกรม  SPSS และกระบวนการท่ี
ขั้นตอนการวิเคราะห์ เช่ือถือได้ CIPP Model, PLC, Focus Group, SWOT โดยผู้เช่ียวชาญ ในส่วน

สังเคราะห์ และประมวลผลข้อมูลการติดตามและประเมินผลมีความเหมาะสมมีความเห็นอยู่ในระดับ
มาก (ค่าเฉล่ีย = 3.96) สอดคล้องกับผู้ให้สัมภาษณ์จ านวน 15 รายจากจ านวน 25 ราย กล่าวว่า ใน
ด้านความคิดเห็นท่ีเกี่ยวกับการวิเคราะห์ สังเคราะห์และประมวลผล โดยส่วนมาก จะวิเคราะห์ โดย
การใช้ข้อมูลท่ีเป็นจริง ซึ่งได้มาจากวิธีการ วิเคราะห์สังเคราะห์และประมวลผล เช่น CIPP Model, 
การสะท้อนผลย้อนกลับ โปรแกรม SPSS ส าหรับหน่วยงานท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องในการวิเคราะห์
สังเคราะห์ และประมวลผล ได้แก่ สพป., สพม., กศน., ศูนย์การศึกษาพิเศษ, อาชีวศึกษา, เอกชน, 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด, ส านักงานศึกษาธิการภาค และบุคคลท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องในการวิเคราะห์
สังเคราะห์ และประมวลผล ได้แก่ ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารการศึกษา (ผอ.เขตพื้นท่ี, ผอ.กศน., ศธภ., 

โดยสรุปข้อคิดเห็นในเชิงปริมาณ วิเคราะห์ สังเคราะห์ และประมวลผลข้อมูลตรงศธจ.) ในส่วนของ
ตามวัตถุประสงค์ มีค่าความเห็นอยู่ในระดับมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย = 4.00) ซึ่งแตกต่างจากข้อมูลเชิง
คุณภาพที่ไม่มีผู้ให้ความคิดเห็นในข้อดังกล่าว 
 
ขั้นที่ 5 สรุป ประเมินผลการติดตาม และรายงานต่อผู้เก่ียวข้อง (สรุปและรายงาน) 

 จากการสัมภาษณ์และการสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับด้านการสรุป ประเมินผลการ
ติดตาม และรายงานต่อผู้เกี่ยวข้อง (สรุปและรายงาน ) พบว่า การสรุปผลการด าเนินงานถูกต้อง 
แม่นย า โปร่งใส และตรงตามสภาพความเป็นจริงมีความเห็นอยู่ในระดับมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย = 4.04) 
สอดคล้องกับผู้ให้สัมภาษณ์จ านวน 18 รายจากจ านวน 25 ราย กล่าวว่าการสรุป ประเมินผลการ
ติดตามและรายงานต่อผู้ท่ีเกี่ยวข้อง เป็นการสะท้อนความคิด  ตามองค์ประกอบของรูปแบบอย่างเป็น
ระบบโดยผ่านกระบวนการทางการวิจัยและสอดคล้องตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อน าข้อมูลไป
ประมวลผลในการแก้ไข พัฒนาและขยายผลใหก้ับหน่วยงานทางการศึกษาและผู้ท่ีสนใจ การรายงาน
ผลการด าเนินงานให้ทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องรับทราบด้วยความรับผิดชอบมีความคิดเห็นอยู่ในระดับ
มาก (ค่าเฉล่ีย = 3.98) สอดคล้องกับผู้ให้สัมภาษณ์จ านวน 10 คนจากจ านวน 25 คน กล่าวว่า บุคคล
ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องในการสรุป การติดตามประเมินผลและรายงานผลต่อผู้ท่ีเกี่ยวข้อง  คือ คณะท างาน
วิจัย ผู้เช่ียวชาญ คณะผู้บริหาร หน่วยงานท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องในการสรุป ประเมินผลการติดตามและ
รายงานต่อผู้ท่ีเกี่ยวข้อง คือ กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานศึกษาธิการภาค ส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัด หน่วยงานทางการศึกษาในพื้นท่ี  ในด้านการน าเทคโนโลยี นวัตกรรม เข้ามาใช้ในการสรุป 
ประเมินผลการติดตาม และรายงานต่อผู้เกี่ยวข้องมีค่าความเห็นอยู่ในระดับมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย = 
3.98 ) สอดคล้องกับผู้ให้สัมภาษณ์จ านวน 20 รายจากจ านวน 25 รายกล่าวว่า การใช้เทคนิค ใช้
ข้อมูลวิจัยจากผู้เช่ียวชาญ ใช้กระบวนการวิจัยในการวิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูลและวางแผนอย่างเป็น
ระบบ ด้วยการ SWOT ข้อมูลในการวางแผนตามกระบวนการ PDCA  การใช้กระบวนการ รูปแบบ 
CIPP MODEL ในการสรุป ประเมินผล ติดตามและการรายงานผลท่ีมีความหลากหลาย เช่น การ
ประชุม การใช้ส่ือ ICT ในการเขียนรายงาน และการรายงานผ่านระบบออนไลน์ เป็นต้น สู่หน่วยงาน
ทางการศึกษาและผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 
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 สรุปได้ว่า การสรุป การประเมิน การติดตามผลและการรายงานผลท่ีมีประสิทธิภาพ จากการ
มีส่วนร่วมในการวางแผนตามกระบวนการ PDCA โดยใช้เครื่องมือในติดตาม เก็บข้อมูลตามรูปแบบ 
CIPP MODEL และสรุปรายงานผลไปยังหน่วยงานทางการศึกษาและผู้ท่ีเกี่ยวข้อง  

ขั้นที่ 6 น าผลการติดตามไปปรับปรุงนโยบาย และการปฏิบัติงานของหน่วยงานทางการศึกษาที่
เก่ียวข้อง (น าผลไปใช้/พัฒนารูปแบบการติดตามฯ) 

 จากการสัมภาษณ์และการสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับด้านการน าผลการติดตามไป
ปรับปรุงนโยบาย และการปฏิบัติงานของหน่วยงานทางการศึกษาท่ีเกี่ยวข้อง (น าผลไปใช้/พัฒนา
รูปแบบการติดตามฯ) พบว่า มีการน าผลการติดตามและประเมินผลฯไปใช้ในการแก้ไข ปรับปรุง และ
พัฒนาคุณภาพงานในระดับต่าง ๆ มีความเห็นอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย = 3.97) ด้านการน าผลการ
ติดตามและประเมินผลมาพัฒนารูปแบบการติดตามและประเมินผลฯให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น มี
ความเห็นอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย = 3.93) สอดคล้องกับผู้ให้สัมภาษณ์จ านวน 15 คนจากจ านวน 
25 คนกล่าวว่า ด้านการน าผลการติดตามไปปรับปรุงนโยบาย และการปฏิบัติงานของหน่วยงานทาง
การศึกษาท่ีเกี่ยวข้อง มีความเหมาะสม และจ าเป็นในการน าผลการประเมินมาเป็นข้อมูลเพื่อน ามา
ปรับปรุงและพัฒนารูปแบบการติดตามฯ ให้สอดคล้อง ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพมากยิ่ง ผลการ
ด าเนินการตามนโยบายทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  ต้องอาศัยกระบวนการติดตามและ
ประเมินผลอย่างเป็นระบบมีค่าความเห็นอยู่ในระดับมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย = 4.10 ) สอดคล้องกับผู้ให้
สัมภาษณ์จ านวน 22 คนจากจ านวน 25 คนกล่าวว่า กระบวนการติดตามและประเมินผลอย่างเป็น
ระบบต้องมีส่วนร่วมของทุกหน่วยงานทางการศึกษา ด้วยวิธีการ ประชุมช้ีแจง สร้างความเข้าใจ น า
ข้อมูลมาวิเคราะห์สะท้อนความคิด น าผลมาวิเคราะห์สังเคราะห์น าไปสู่การวางแผนการด าเนินการ 
ติดตามและประเมินผล สรุปผลการติดตาม ประเมินผล  
 โดยสรุปข้อคิดเห็นในเชิงปริมาณ มีการให้รางวัลเมื่อมีการแก้ไข ปรับปรุง และในส่วนของ
พัฒนาคุณภาพงานให้ได้มาตรฐานมากยิ่งขึ้น  มีค่าความเห็นอยู่ในระดับมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย = 3.89) 
ซึ่งแตกต่างจากข้อมูลเชิงคุณภาพที่ไม่มีผู้ให้ความคิดเห็นในข้อดังกล่าว 

 ตอนที่ 3 (Research : R2 ,Development: D2) การทดลองใช้และหาประสิทธิภาพ
รูปแบบการติดตามและประเมินผลแบบมีส่วนร่วมให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาลและ
สอดคล้องกับทิศทางการปฏิรูปการศึกษาของประเทศในยุคประเทศไทย 4.0 
 เป็นการน ารูปแบบการติดตามและประเมินผลแบบมีส่วนร่วมให้มีประสิทธิภาพตามหลัก
ธรรมาภิบาลและสอดคล้องกับทิศทางการปฏิรูปการศึกษาของประเทศในยุคประเทศไทย 4.0 ท่ีสร้างขึ้นใน
ขั้นตอนท่ี 2 ไปทดลองใช้ซึ่งได้รูปแบบ  AFFAS-D MODEL มี 6 ขั้นตอน ดังนี้ 
 ขั้นที่ 1 AWARENESS  (สร้างการรับรู้ ความเข้าใจ และความตระหนัก)        
 ขั้นที่ 2 FORMULATION (ก าหนดรูปแบบวิธีการติดตาม สร้างเครื่องมือการติดตามและ
ก าหนดกลุ่มเป้าหมายในการติดตาม) 
 ขั้นที่ 3 FOLLOW-UP (ด าเนินการติดตามและประเมินผลตามกลุ่มเป้าหมายท่ีก าหนด)  
 ขั้นที่ 4 ANALYSIS (วิเคราะห์ สังเคราะห์ และประมวลผลข้อมูล) 
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 ขั้นที่ 5 SUMMARY  AND  REPORT (สรุป ประเมินผลการติดตาม และรายงานต่อ
ผู้เกี่ยวข้อง) 
 ขั้นที่ 6 DEVELOPMENT  (น าผลการติดตามไปพัฒนาปรับปรุงนโยบายและการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานทางการศึกษาท่ีเกี่ยวข้อง) 
         การน ารูปแบบการติดตามและประเมินผลแบบมีส่วนร่วมให้มีประสิทธิภาพตามหลัก 
ธรรมาภิบาลและสอดคล้องกับทิศทางการปฏิรูปการศึกษาของประเทศในยุคประเทศไทย 4.0 ไป
ทดลองใช้ กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ โรงเรียนแสมขาววิทยาคาร ต าบลสองคลอง 
อ าเภอบางปะกง  จังหวัดฉะเชิงเทรา  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชิงเทรา เขต 1 
เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) มีผู้บริหารโรงเรียน จ านวน  1  คน ครูผู้สอน
จ านวน  17 คน  เป็นระยะเวลา 1  เดือน และมีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลลงพื้นท่ีในการ
ติดตามโครงการอาหารกลางวัน โครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย และโครงการประเมินภายในสถานศึกษาท่ี
ใช้รูปแบบ AFFAS-D MODEL ในการประเมินผลโครงการของโรงเรียน ผลปรากฏว่า โรงเรียนแสมขาว
วิทยาคาร ใช้รูปแบบการติดตามและประเมินผลแบบมีส่วนร่วมให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
และสอดคล้องกับทิศทางการปฏิรูปการศึกษาของประเทศไทยในยุคประเทศไทย 4.0 ด้วยรูปแบบ  
AFFAS-D MODEL เมือ่พิจารณาในภาพรวมพบว่ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด พบว่า การให้
ความส าคัญในรูปแบบ เทคนิค วิธีการใหม่ ๆ เพื่อน ามาใช้ในการพัฒนาการจัดการศึกษา มีความพึง
พอใจอยู่ในอันดับสูงสุด รองลงมาคือ ส่งเสริมความรู้เพิ่มเติมท่ีเกี่ยวข้องกับ Thailand 4.0  มีความพึง
พอใจในอันดับสุดท้ายคือ การช่วยสร้างแรงจูงใจ การยอมรับในการเปล่ียนแปลงและพัฒนา  
 
ภาพประกอบ 4-1 การประชุมการใช้รูปแบบ AFFAS-D MODEL ของโรงเรียนแสมขาววิทยาคาร 
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ตอนที่ 4 (Research : R3 ,Development: D3) การประเมินรูปแบบการติดตามและประเมินผลแบบ
มีส่วนร่วมให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาลและสอดคล้องกับทิศทางการปฏิรูปการศึกษาของ
ประเทศในยุคประเทศไทย 4.0 
 1. พิจารณาทบทวนรูปแบบการติดตามและประเมินผลแบบมีส่วนร่วมให้มีประสิทธิภาพตาม
หลักธรรมาภิบาลและสอดคล้องกับทิศทางการปฏิรูปการศึกษาของประเทศในยุคประเทศไทย 4.0  
ด้วยวิธีการ Focus Group จากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เช่ียวชาญจ านวน 15-20 คนโดยมีองค์ประกอบของ
การสนทนากลุ่มดังตาราง 4-8  ดังนี้ 
ตารางท่ี 4-8 การสนทนากลุ่ม (Focus Group) 
องค์ประกอบ (Elements) การสนทนากลุ่ม (Focus Group) 
รูปแบบ การร่วมประชุมเป็นกลุ่ม 
ขนาด จ านวน 20 คน 
ระยะเวลา 1 ชั่วโมงครึ่งถึง 2 ชั่วโมง 
จ านวนครั้งของการประชุม ผันแปรมากกว่า  1 ครั้ง 
ผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่ม ศึกษาธิการจังหวัด                              จ านวน 2 คน   

รองศึกษาธิการจังหวัด                               จ านวน 2 คน   
ผอ.สพป.               จ านวน 3 คน  
        ผอ.สพม.                                จ านวน 2 คน  
ผอ.กศน.                                  จ านวน 2 คน  
ประธานอาชีวศึกษา                               จ านวน 1 คน 
ผอ.รร. สังกัด สพป.                  จ านวน 2 คน 
ผอ.รร. สังกัด สพม.                                 จ านวน 2 คน 
ผอ.สถานศึกษาเอกชน                                จ านวน 2 คน 
ผอ.สังกัดส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา    จ านวน 2 คน 

รูปแบบของข้อมูลที่ปรากฏ จากการสนทนา โดยผ่านการ บันทึกเสียงในประเด็นพิจารณาทบทวนรูปแบบการติดตาม
และประเมินผลแบบมีส่วนร่วมให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาลและสอดคล้องกับทิศ
ทางการปฏิรูปการศึกษาของประเทศในยุคประเทศไทย 4.0 

การรวบรวมข้อมูล การถอดความจากการสนทนา โดยผ่านการ บันทึกเสียง 
ผู้ด าเนินการสนทนากลุ่ม มีความยืดหยุ่น แต่มุ่งเน้นความสนใจ ใช้แนวทางของการสัมภาษณ์ 
รูปแบบส าหรับการรายงานผล เลือกการอ้างอิงข้อความที่ได้รับจากการสนทนา กลุ่ม การวิเคราะห์หัวข้อหรือแก่นสาระที่ 

ปรากฏความซ้ าที่ได้รับจากการสนทนา 

 
 ผู้วิจัยได้ด าเนินการจัดประชุมการจัดท า FOCUS GROUPS เกี่ยวกับรูปแบบการติดตามและ
ประเมินผลแบบมีส่วนร่วมให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาลและสอดคล้องกับทิศทางการปฏิรูป
การศึกษาของประเทศไทย 4.0 เมื่อวันท่ี 14-15  มิถุนายน 2562 ณ บ้านอยู่เป็นสุข (ครัวอิ่มสุข)     
ต.จุกกระเฌอ  อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา โดยผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เช่ียวชาญจ านวน 20 คนและ 
ดร.กวินทร์เกียรติ นนธพ์ละ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาเอกชน เป็นประธานในการ
ด าเนินการ 
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ภาพประกอบท่ี 4-2  การจัดท า FOCUS GROUPS เกี่ยวกับรูปแบบการติดตามและประเมินผลแบบมี
ส่วนร่วม ให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล และสอดคล้องกับทิศทางการปฏิรูปการศึกษาของ
ประเทศไทย 4.0  
 ผลสรุปท่ีได้จากการแสดงความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 15 -20 ท่านในการการจัดท า 
FOCUS GROUP เกี่ยวกับรูปแบบการติดตามและประเมินผลแบบมีส่วนร่วม ให้มีประสิทธิภาพตาม
หลักธรรมาภิบาล และสอดคล้องกับทิศทางการปฏิรูปการศึกษาของประเทศไทย 4.0  
 ได้รูปแบบการติดตามและประเมินผลแบบมีส่วนร่วม ให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
และสอดคล้องกับทิศทางการปฏิรูปการศึกษาของประเทศไทย 4.0 (A-F-F-A-S-D MODEL) ดังนี้ 
 1. สร้างการรับรู้ ความเข้าใจ และความตระหนัก (AWARENESS)        
 2. ก าหนดรูปแบบวิธีการติดตาม สร้างเครื่องมือการติดตามและก าหนดกลุ่มเป้าหมายในการ
ติดตาม (FORMULATION) 
 3. ด าเนินการติดตามและประเมินผลตามกลุ่มเป้าหมายท่ีก าหนด (FOLLOW-UP)  
 4. วิเคราะห์ สังเคราะห์ และประมวลผลข้อมูล (ANALYSIS) 
 5. สรุป ประเมินผลการติดตาม และรายงานต่อผู้เกี่ยวข้อง (SUMMARY  AND  REPORT) 
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 6. น าผลการติดตามไปพัฒนาปรับปรุงนโยบายและการปฏิบัติงานของหน่วยงานทาง
การศึกษาท่ีเกี่ยวข้อง (DEVELOPMENT) 
 
 ขั้นที่  1 การสร้างการรับรู้ความเข้าใจและความตระหนัก  
 1. การสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ตระหนักรู้ ถึงความส าคัญ ตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
กระบวนการแก่ผู้ติดตามและผู้ถูกติดตามให้ชัดเจนในทุกขั้นตอน ถือเป็นแนวปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน 
  2. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการติดตามและประเมินผล มีความเข้าใจกระบวนการติดตามและ
ประเมินผลก่อน ระหว่าง และหลังการติดตามประเมินผล 
 3. ใช้กระบวนการ วิธีการ เทคนิคท่ีหลากหลายในการสร้างการรับรู้ ความเข้าใจและความ
ตระหนัก 
 4. ใช้ศาสตร์และศิลป์ก าหนดทิศทางและเป้าหมาย ในการวางแผน นิเทศ ก ากับ ติดตาม 
อย่างกัลยาณมิตร 
 5. ผู้รับการติดตามและประเมินผล เข้าใจในบทบาทหน้าท่ีและให้ความร่วมมือใน
กระบวนการติดตามและประเมินผล  
 6. ให้มีโอกาสในการรับรู้ร่วมกัน ควรเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา
ร่วมกันหากมีการด าเนินการแบบมีส่วนร่วมอย่างเป็นระบบจะช่วยให้พัฒนาคุณภาพการด าเนินงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 7. ให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีบทบาทในการประเมินหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท้ังภาครัฐและ
ภาคเอกชนท่ีมีหน้าท่ีในการก ากับติดตามในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  กระทรวงมหาดไทย  
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ส านักงานส่งเสริมการจัดการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และสถานศึกษา  
 
 ขั้นที่ 2  ก าหนดรูปแบบวิธีการติดตาม สร้างเคร่ืองมือการติดตามและก าหนด
กลุ่มเป้าหมายในการติดตาม (ก าหนดรูปแบบ/วิธีการและสร้างเคร่ืองมือนวัตกรรม) 
 1. มีการศึกษาเอกสาร กฎ ระเบียบ งานวิจัย ทฤษฏีท่ีเกี่ยวข้องมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนา
รูปแบบการติดตามและประเมินผล 
 2. มีกระบวนการก าหนดรูปแบบฯ ประกอบด้วย  
  2.1 วิเคราะห์นโยบายหรือประเด็นติดตาม   
  2.2 ศึกษาข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องเพื่อสร้างกรอบรูปแบบฯ  
  2.3 ออกแบบวิธีการตามรูปแบบฯ  
  2.4 สร้างเครื่องมือการติดตาม  
  2.5 รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปผล  
  2.6 ขยายผลและเผยแพร่ 
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 3. ทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับการติดตามและประเมินผล มีส่วนร่วมในการก าหนดรูปแบบ 
สร้างเครื่องมือการติดตามและประเมินผล 
 4. การก าหนดรูปแบบการติดตามและประเมินผล ไม่สร้างภาระแก่ผู้รับการติดตามและ
ประเมินผล  
 5. ผู้ติดตามและประเมินผล เป็นผู้มีความรู้ ความเช่ียวชาญ ในกระบวนการติดตามและ
ประเมินผล 
 6. ข้อมูลและกลุ่มเป้าหมายมีความชัดเจน สอดคล้องกับประเด็นและระยะเวลาการติดตาม
และประเมินผล  
 ขั้นที่ 3 ด าเนินการติดตามและประเมินผลตามกลุ่มเป้าหมายที่ก าหนด (ปฏิบัติ/
ด าเนินการ) 
 1. คณะติดตามและประเมินผล ได้รับการฝึกให้มีทักษะความช านาญในการท างานได้ตาม
มาตรฐานจ าเป็นของการติดตามและประเมินผล  
 2. กระบวนการติดตามและประเมินผล เป็นไปตามแผน มีความชัดเจน ตรงประเด็น ตรงตาม
เป้าหมาย และระยะเวลาท่ีก าหนดไว้   
 3. การติดตามและประเมินผล ได้รับข้อมูลท่ีเป็นจริง ตรงตามเป้าหมายและมีความเท่ียงตรง 
ท้ัง 4 ระดับ ประกอบด้วย ระดับภาค ระดับจังหวัด ระดับหน่วยงานต้นสังกัด และระดับสถานศึกษา  
 4. ผู้รับการติดตามและประเมินผล ให้ข้อมูลตรงตามสภาพจริง  
 5. น าส่ือและเทคโนโลยีท่ีทันสมัย มาใช้ในการติดตามและประเมินผล ให้เกิดความรวดเร็ว 
คุ้มค่า ประหยัดงบประมาณ  
 ขั้นที่ 4 วิเคราะห์ สังเคราะห์ และประมวลผล 
 1.กระบวนการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล โดยใช้กระบวนการ CIPP Model 
 2.เทคนิคท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย โปรแกรมส าเร็จรู ปท่ีใช้ส าหรับการ
วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ (SPSS),  PLC,  Focus Groups 
 3. การประมวลผลในการวิเคราะห์ข้อมูล ด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย เช่น การจ าแนกข้อมูล 
การหาค่าเฉล่ีย การจัดอันดับ (Ranking)  การประมวลผลแบบอิงกลุ่ม อิงเกณฑ์   
 4.บุคคลท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องในการวิ เคราะห์ สังเคราะห์และประมวลผลข้อมูล ได้แก่ 
ศึกษานิเทศก์ทุกสังกัดในพื้นท่ีของส านักงานศึกษาธิการภาค 3 และบุคลากรกลุ่มตรวจราชการและ
ติดตามประเมินผล ส านักงานศึกษาธิการภาค 3 
ขั้นที่ 5 สรุปผลการติดตามและรายงานผลต่อผู้เก่ียวข้อง 
 1. บุคคลท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องในการสรุปผลการติดตามและรายงานผล ประกอบด้วย เลขานุการ
ของคณะติดตามและประเมินผลของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ศึกษานิเทศก์ทุกสังกัด และ
บุคลากรกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล ส านักงานศึกษาธิการภาค 3 
 2. สรุปผลการติดตามและรายงานผลในรูปแบบ เอกสาร และการน าเสนอรูปแบบต่างๆ เช่น 
Presentation  โดยผ่านช่องทางหนังสือราชการ เว็บไซต์ แอปพลิเคช่ัน ในระยะเวลาท่ีก าหนด 
 3. รายงานต่อหน่วยงานต้นสังกัด ประกอบด้วย ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
ส านักงานศึกษาธิการภาค และส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
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ขั้นที่ 6  น าผลการติดตามไปปรับปรุงนโยบาย และการปฏิบัติงานของหน่วยงานทางการศึกษาที่
เก่ียวข้อง(น าผลไปใช้/พัฒนารูปแบบการติดตามฯ) 
 1. หน่วยงานทางการศึกษาทุกสังกัดในพื้นท่ีของส านักงานศึกษาธิการภาค 3 มีการน าผลการ
ติดตามไปปรับปรุง และพัฒนาการปฏิบัติงาน 
 2.น าผลการติดตามและประเมินผลไปเป็นข้อเสนอแนะแนวทางการพฒันานโยบายในระดับ
กระทรวง 
 3. มีรูปแบบและแนวทางการติดตามและประเมินผลของกลุ่มตรวจราชการและติดตาม
ประเมินผล ส านักงานศึกษาธิการภาค 3 
 4. มีการประเมินผลความพึงพอใจในการใช้รูปแบบการติดตามและประเมินผล 
 5. ผู้รับการติดตามมีทัศนคติเชิงบวกและเห็นคุณค่าของการติดตามและประเมินผลฯ 
รูปแบบ  AFFAS-D MODEL มี 6 ขั้นตอน ดังนี้ 
 ขั้นที่ 1 AWARENESS  (สร้างการรับรู้ ความเข้าใจ และความตระหนัก)        
 ขั้นที่ 2 FORMULATION (ก าหนดรูปแบบวิธีการติดตาม สร้างเครื่องมือการติดตามและ
ก าหนดกลุ่มเป้าหมายในการติดตาม) 
 ขั้นที่ 3 FOLLOW-UP (ด าเนินการติดตามและประเมินผลตามกลุ่มเป้าหมายท่ีก าหนด)  
 ขั้นที่ 4 ANALYSIS (วิเคราะห์ สังเคราะห์ และประมวลผลข้อมูล) 
 ขั้นที่ 5 SUMMARY  AND  REPORT (สรุป ประเมินผลการติดตาม และรายงานต่อ
ผู้เกี่ยวข้อง) 
 ขั้นที่ 6 DEVELOPMENT  (น าผลการติดตามไปพัฒนาปรับปรุงนโยบายและการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานทางการศึกษาท่ีเกี่ยวข้อง) 
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AFFAS-D 
MODEL 

AWARENESS 

FORMULATION 

FOLLOW-UP  

ANALYSIS 

SUMMARY  
AND  REPORT  

DEVELOPMENT 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 4-3   รูปแบบการติดตามประเมินผลแบบมีส่วนร่วมตามหลักธรรมาภิบาลให้มี 
     ประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล และสอดคล้องกับทิศทางการปฏิรูปการศึกษา
     ของประเทศไทย 4.0 

 จากการศึกษาความพึงพอใจท่ีมีต่อการใช้รูปแบบการติดตามและประเมินผลแบบมีส่วนร่วม
ให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาลและสอดคล้องกับทิศทางการปฏิรูปการศึกษาของประเทศใน
ยุคประเทศไทย 4.0 (AFFAS-D MODEL) ของโรงเรียนแสมขาววิทยาคาร ปรากฏผลดังตารางท่ี 4-9 ดังนี้ 
ตารางท่ี 4-9  ตารางแสดงผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนความ
พึงพอใจที่มีต่อการใช้รูปแบบการติดตามและประเมินผลแบบมีส่วนร่วมให้มีประสิทธิภาพตาม
หลักธรรมาภิบาลและสอดคล้องกับทิศทางการปฏิรูปการศึกษาของประเทศในยุคประเทศไทย 4.0 
(AFFAS-D MODEL) 

ท่ี รายการ �̅� SD ระดับความพึง
พอใจ 

1 ส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 

4.18 0.79 มากท่ีสุด 

2 ให้ความส าคัญในรูปแบบ เทคนิค วิธีการใหม่ ๆ 
เพื่อน ามาใช้ในการพัฒนาการจัดการศึกษา 

4.65 0.47 มากท่ีสุด 

3 ส่งเสริมความรู้เพิ่มเติมท่ีเกี่ยวข้องกับ Thailand 
4.0   

4.59 0.49 มากท่ีสุด 

4 ศึกษา ค้นคว้านวัตกรรมใหม่ ๆ จากแหล่งเรียนรู้ที่  
หลากหลายเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษา 

4.35 0.68 มากท่ีสุด 



145 

ตารางที่ 4-9   (ต่อ) 

ท่ี รายการ �̅� SD ระดับความพึง
พอใจ 

5 เข้าใจว่าการจัดการเรียนรู้จ าเป็นต้องพัฒนาอยู่
เสมอ 

4.29 0.58 มากท่ีสุด 

6 รูปแบบมีความชัดเจนในขั้นตอนการด าเนินการ 4.35 0.68 มากท่ีสุด 
7 รูปแบบมีคุณภาพตรงตามหลักธรรมาภิบาล 4.33 0.47 มากท่ีสุด 
8 รูปแบบชัดเจน เข้าใจง่าย 4.29 0.58 มากท่ีสุด 
9 รายละเอียดของรูปแบบน่าสนใจ ตรงกับ

ประเด็นปัญหาและความต้องการ 
 

4.18 
 

0.79 
 

มากท่ีสุด 
10 ช่วยให้สามารถแก้ปัญหาในการพัฒนาการจัด

การศึกษา 
 

4.44 
 

0.50 
 

มากท่ีสุด 
11 ช่วยสร้างแรงจูงใจ การยอมรับในการ

เปล่ียนแปลงและพัฒนา 
 

4.06 
 

0.74 
 

มากท่ีสุด 
12 ช่วยส่งเสริมการพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อการ

เป็นครูมืออาชีพ 
 

4.50 
 

0.50 
 

มากท่ีสุด 
13 ช่วยให้เห็นคุณค่าในการน ารูปแบบไปใช้ในการ

พัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อพฒันานักเรียนได้
มากขึ้น 

 
4.28 

 
0.73 

 
มากท่ีสุด 

14 รูปแบบช่วยให้มีทักษะและเทคนิคการสอน   
มากขึ้น 

 
4.28 

 
0.65 

 
มากท่ีสุด 

15 รูปแบบส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ได้สอดคล้อง
กับ Thailand 4.0 

 
4.33 

 
0.67 

 
มากท่ีสุด 

20 สามารถน ารูปแบบไปพัฒนาการจัดการศึกษาได้
สอดคล้องกับความสนใจ 

4.39 0.49 มากท่ีสุด 

21 สามารถน ารูปแบบไปใช้เป็นแนวทางในการ
พัฒนาการจัดการศึกษา 

4.28 0.56 มากท่ีสุด 

22 รูปแบบท าให้มีความเข้าใจในการพัฒนา
การศึกษามากขึ้น 

4.22 0.63 มากท่ีสุด 

23 สามารถน าแนวทางการพัฒนารูปแบบ          
มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการจัดการศึกษา
ได้มากขึ้น 

 
4.39 

 
0.49 

 
มากท่ีสุด 

24 มีมนุษย์สัมพันธ์ ปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้รับการ
ติดตาม 

4.28 0.56 มากท่ีสุด 

25 ใช้ส่ือหรือเครื่องมือติดตามได้เหมาะสม 4.22 0.63 มากท่ีสุด 
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ตารางที่ 4-9   (ต่อ) 

ท่ี รายการ �̅� SD ระดับความพึง
พอใจ 

26 การเสริมแรงและขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน 4.39 0.49 มากท่ีสุด 
27 ให้ข้อเสนอแนะได้ตรงกับความต้องการและ

สอดคล้องกับเรื่องติดตาม 
 

4.39 
 

0.49 
 

มากท่ีสุด 
28 ช่วยเหลือและให้ค าปรึกษาหารือแก่ผู้บริหาร   

ผู้สอนและบุคลากรของโรงเรียนในการด าเนิน 
งานจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามหลัก 
ธรรมาภิบาลและสอดคล้องกับ Thailand 4.0 

 
4.39 

 
0.49 

 
มากท่ีสุด 

29 สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ การส่งเสริมการ
เปล่ียนแปลงท่ีค านึงถึงความแตกต่างในด้าน 
ต่าง ๆ 

 
4.28 

 
0.56 

 
มากท่ีสุด 

30 สรุปและให้ข้อเสนอแนะในการติดตาม 4.22 0.63 มากท่ีสุด 
 รวม 4.30 0.58 มากที่สุด 

 
 จากตารางท่ี 4-9  ความพึงพอใจท่ีมีต่อการใช้รูปแบบการติดตามและประเมินผลแบบ มีส่วน
ร่วมให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาลและสอดคล้องกับทิศทางการปฏิรูปการศึกษาของประเทศ
ในยุคประเทศไทย 4.0 (AFFAS-D MODEL) เมื่อพิจารณาในภาพรวมพบว่ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับ
มากท่ีสุดโดยมีค่าเฉล่ีย (   = 4.30 , SD =0.58)  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า การให้ความส าคัญใน

รูปแบบ เทคนิค วิธีการใหม่ ๆ เพื่อน ามาใช้ในการพัฒนาการจัดการศึกษา (  = 4.65 , SD =0.47 ) มี

ความพึงพอใจอยู่ในอันดับสูงสุด รองลงมาคือ ส่งเสริมความรู้เพิ่มเติมท่ีเกี่ยวข้องกับ Thailand 4.0  
(   = 4.59 , SD =0.49) และมีความพึงพอใจในอันดับสุดท้ายคือ การช่วยสร้างแรงจูงใจ การยอมรับ

ในการเปล่ียนแปลงและพัฒนา (  = 4.06 , SD =0.74)  
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บทที ่5 
สรุปและอภปิรายผล 

 
  การวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยสร้างและพัฒนารูปแบบการติดตามและประเมินผลแบบมีส่วนร่วม

ให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาลและสอดคล้องกับทิศทางการปฏิรูปการศึกษาของประเทศใน
ยุคประเทศไทย 4.0 ซึ่งเนื้อหาในบทนี้จะกล่าวถึง วัตถุประสงค์ กลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล  สรุปผลการวิจัย  อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ          
ดังรายละเอียด ดังนี้  

 
 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อสร้างและพัฒนารูปแบบการติดตามและประเมินผลแบบมีส่วนร่วมให้มีประสิทธิภาพ

ตามหลักธรรมาภิบาลและสอดคล้องกับทิศทางการปฏิรูปการศึกษาของประเทศในยุคประเทศไทย 
4.0  

  2. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของรูปแบบการติดตามและประเมินผลแบบมีส่วนร่วมให้มี
ประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาลและสอดคล้องกับทิศทางการปฏิรูปการศึกษาของประเทศในยุค
ประเทศไทย 4.0  

 3. เพื่อทดลองใช้รูปแบบการติดตามและประเมินผลแบบมีส่วนร่วมให้มีประสิทธิภาพตาม
หลักธรรมาภิบาลและสอดคล้องกับทิศทางการปฏิรูปการศึกษาของประเทศในยุคประเทศไทย 4.0 
 4. เพื่อประเมินรูปแบบการติดตามและประเมินผลแบบมีส่วนร่วมให้มีประสิทธิภาพตาม
หลักธรรมาภิบาลและสอดคล้องกับทิศทางการปฏิรูปการศึกษาของประเทศในยุคประเทศไทย 4.0  

 
 กลุ่มตัวอย่าง 
 เชิงปริมาณ ได้แก่ ผู้บริหารหน่วยงานทางการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ 

จ านวน 322 คน  
 เชิงคุณภาพได้แก่ ผู้บริหารหน่วยงานทางการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ 

จ านวน  20  คน  
 
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 ประกอบด้วย แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลแบบมีส่วน

ร่วมให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาลและสอดคล้องกับทิศทางการปฏิรูปการศึกษาของประเทศ
ในยุคประเทศไทย 4.0  แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างเกี่ยวกับรูปแบบการติดตามและประเมินผล
แบบมีส่วนร่วมให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาลและสอดคล้องกับทิศทางการปฏิรูปการศึกษา
ของประเทศในยุคประเทศไทย 4.0 และแบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีต่อรูปแบบการติดตามและ
ประเมินผลแบบมีส่วนร่วมให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาลและสอดคล้องกับทิศทางการปฏิรูป
การศึกษาของประเทศในยุคประเทศไทย 4.0  
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 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ใช้การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ (Quantitative  Analysis) และการวิเคราะหขอมูล   

เชิงคุณภาพ (Qaulitative Analysis) 
 

สรุปผลการวิจัย  

 ผลการศึกษาพัฒนารูปแบบการติดตามและประเมินผลแบบมีส่วนร่วมให้มีประสิทธิภาพตามหลัก
ธรรมาภิบาลและสอดคล้องกับทิศทางการปฏิรูปการศึกษาของประเทศในยุคประเทศไทย 4.0 เพื่อตอบ
ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยดังนี้ 

  ตอนท่ี 1 (Research: R1 ) การสังเคราะห์ วิเคราะห์เอกสารเพื่อก าหนดรูปแบบการติดตาม
และประเมินผลแบบมีส่วนร่วมให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาลและสอดคล้องกับทิศทางการ
ปฏิรูปการศกึษาของประเทศในยุคประเทศไทย 4.0 

 ผลการวิเคราะห์ทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับการก าหนดรูปแบบการติดตามและประเมินผลแบบมีส่วน
ร่วมให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาลและสอดคล้องกับทิศทางการปฏิรูปการศึกษาของประเทศใน
ยุคประเทศไทย 4.0 ด้วยวิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis) พบว่า ทฤษฎีการมีส่วนร่วม 
(Participation) ปัจจัยท่ีส าคัญท่ีท าให้เกิดการมีส่วนร่วม  คือ  ความศรัทธา  ความเกรงใจต่อส่ิงท่ีเคารพ
นับถือ  หรือผู้ท่ีมีอ านาจเหนือกว่า  รวมท้ังปัจจัยอื่นท่ีเกี่ยวข้อง  คือ  สถานภาพทางสังคม  สถานภาพทาง
เศรษฐกิจ  สถานภาพทางอาชีพและท่ีอยู่อาศัย  โดยบุคคลท่ีมีสถานภาพทางสังคมและเศรษฐกิจสูง จะเข้า
ร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ  ของชุมชนมากกว่าบุคคลท่ีมีสถานภาพทางสังคมและเศรษฐกิจต่ า ทฤษฎีการ
ติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) การติดตามและประเมินผลมีความส าคัญต่อการ
ด าเนินงาน จ าเป็นต้องมีความเข้าใจในวิธีการการด าเนินงาน  เพื่อสามารถติดตามและประเมินผลได้ถูกวิธี  
โดยอาศัยองค์ประกอบของการประเมินท่ีถูกต้อง การติดตามและประเมินผล (Monitoring and 
Evaluation)  

 ผลการวิเคราะห์แนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบ พบว่า การสร้างรูปแบบหรือออกแบบแนวคิดขึ้นมาใน
รูปของการวิเคราะห์และสังเคราะห์ เนื้อหาทางทฤษฎีต่าง ๆ โดยกระบวนการทางการวิจัย และตรวจสอบ
ความเหมาะสมของรูปแบบนั้นตามความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญหรือผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะทางในเรื่องนั้น ๆ 
ปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์ก่อนน าไปใช้เป็นรูปแบบการบริหารงานต่าง ๆ หรืออาจรวมท้ังการตรวจสอบ
ความเช่ือมั่นโดยการทดลองใช้ แล้วน ามาปรับปรุงพัฒนาจุดบกพร่อง แก้ไขให้สมบูรณ์ก่อนน าเสนอ
เผยแพร่และน าไปใช้ในการบริหารจัดการหรือแก้ปัญหางานท่ีเกิดขึ้นได้ตรงตามสภาพที่เป็นอยู่เพื่อให้
เกิดผลท่ีดีขึ้นตามวัตถุประสงค์ของผู้วิจัย 

 ผลการวิเคราะห์แนวคิดเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี คือการด าเนินการตามยุทธศาสตร์  
ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ซึ่งเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมี
ความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับ
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ศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมี
คุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อม และมีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม โดยการประเมินผลการ
พัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ ใน 6 ด้าน 

 ผลการวิเคราะห์แนวคิดประเทศไทย 4.0  (Model Thailand 4.0) ประเทศไทย  4.0  เป็น
โมเดลเศรษฐกิจท่ีจะน าพาประเทศไทยให้หลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลาง  กับดักความเหล่ือม
ล้ าและกับดักความไม่สมดุล  และเปล่ียนประเทศไทยไปสู่ประเทศในโลกท่ีหนึ่งท่ีมีความมั่นคง  มั่งค่ัง  
และยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรม  ด้วยการสร้างความเข้มแข็งจากภายใน ควบคู่ไปกับการเช่ือมโยงกับ
ประชาคมโลกตามแนวคิด“ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”  โดยขับเคล่ือนผ่านกลไก “ประชารัฐ” คนไทยคาด
ว่าจะได้รับจาก  Thailand  4.0   

               ตอนที่ 2 (Development: D1) การออกแบบและพัฒนารูปแบบการติดตามและ
ประเมินผลแบบมีส่วนร่วมให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาลและสอดคล้องกับทิศทางการปฏิรูป
การศึกษาของประเทศในยุคประเทศไทย 4.0 
              ผลจากการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพของการพัฒนารูปแบบการติดตามและ
ประเมินผลแบบมีส่วนร่วมให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาลและสอดคล้องกับทิศทางการปฏิรูป
การศึกษาของประเทศในยุคประเทศไทย 4.0 ได้ขั้นตอนของรูปแบบจ านวน 6 ขั้นตอนดังนี้ 
 ขั้นท่ี 1 AWARENESS  (สร้างการรับรู้ ความเข้าใจ และความตระหนัก)        
 ขั้นท่ี 2 FORMULATION (ก าหนดรูปแบบวิธีการติดตาม สร้างเครื่องมือการติดตามและก าหนด
กลุ่มเป้าหมายในการติดตาม) 
 ขั้นท่ี 3 FOLLOW-UP (ด าเนินการติดตามและประเมินผลตามกลุ่มเป้าหมายท่ีก าหนด)  
 ขั้นท่ี 4 ANALYSIS (วิเคราะห์ สังเคราะห์ และประมวลผลข้อมูล) 
 ขั้นท่ี 5 SUMMARY  AND  REPORT (สรุป ประเมินผลการติดตาม และรายงานต่อผู้เกี่ยวข้อง) 
 ขั้นท่ี 6 DEVELOPMENT  (น าผลการติดตามไปพัฒนาปรับปรุงนโยบายและการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานทางการศึกษาท่ีเกี่ยวข้อง) 
 ตอนที่ 3 (Research : R2 ,Development: D2) การทดลองใช้และหาประสิทธิภาพ
รูปแบบการติดตามและประเมินผลแบบมีส่วนร่วมให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาลและ
สอดคล้องกับทิศทางการปฏิรูปการศึกษาของประเทศในยุคประเทศไทย 4.0 
 เป็นการน ารูปแบบการติดตามและประเมินผลแบบมีส่วนร่วมให้มีประสิทธิภาพตามหลัก      
ธรรมาภิบาลและสอดคล้องกับทิศทางการปฏิรูปการศึกษาของประเทศในยุคประเทศไทย 4.0 ท่ีสร้างขึ้นใน
ขั้นตอนท่ี 2 ไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ โรงเรียนแสมขาววิทยาคาร ต าบล
สองคลอง อ าเภอบางปะกง  จังหวัดฉะเชิงเทรา  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชิงเทรา เขต 1 
เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) มีผู้บริหารโรงเรียน จ านวน  1  คน ครูผู้สอน
จ านวน  17 คน  เป็นระยะเวลา 1  เดือน และมีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลลงพื้นท่ีในการ
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ติดตามโครงการอาหารกลางวัน โครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย และโครงการประเมินภายในสถานศึกษา 
ท่ีใช้รูปแบบ AFFAS-D MODEL ในการประเมินผลโครงการของโรงเรียน ผลปรากฏว่า โรงเรียนแสมขาว
วิทยาคาร ใช้รูปแบบการติดตามและประเมินผลแบบมีส่วนร่วมให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
และสอดคล้องกับทิศทางการปฏิรูปการศึกษาของประเทศไทยในยุคประเทศไทย 4.0 ด้วยรูปแบบ  
AFFAS-D MODEL เมื่อพิจารณาในภาพรวมพบว่ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด พบว่า การให้
ความส าคัญในรูปแบบ เทคนิค วิธีการใหม่ ๆ เพื่อน ามาใช้ในการพัฒนาการจัดการศึกษา มีความพึงพอใจ
อยู่ในอันดับสูงสุด รองลงมาคือ ส่งเสริมความรู้เพิ่มเติมท่ีเกี่ยวข้องกับ Thailand 4.0  มีความพึงพอใจใน
อันดับสุดท้ายคือ การช่วยสร้างแรงจูงใจ การยอมรับในการเปล่ียนแปลงและพัฒนา  
 ตอนที่ 4 (Research : R3 ,Development: D3) การประเมินรูปแบบการติดตามและ
ประเมินผลแบบมีส่วนร่วมให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาลและสอดคล้องกับทิศทางการปฏิรูป
การศึกษาของประเทศในยุคประเทศไทย 4.0 
 ผลสรุปท่ีได้จากการแสดงความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 15 -20 ท่านในการจัดท า 
FOCUS GROUP เกี่ยวกับรูปแบบการติดตามและประเมินผลแบบมีส่วนร่วม ให้มีประสิทธิภาพตามหลัก
ธรรมาภิบาล และสอดคล้องกับทิศทางการปฏิรูปการศึกษาของประเทศไทย 4.0 สรุปได้ดังนี้ 
 ขั้นท่ี  1 การสร้างการรับรู้ความเข้าใจและความตระหนัก  
 1. การสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ตระหนักรู้ ถึงความส าคัญ ตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
กระบวนการแก่ผู้ติดตามและผู้ถูกติดตามให้ชัดเจนในทุกขั้นตอน ถือเป็นแนวปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน 
  2. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการติดตามและประเมินผล มีความเข้าใจกระบวนการติดตามและ
ประเมินผลก่อน ระหว่าง และหลังการติดตามประเมินผล 
 3. ใช้กระบวนการ วิธีการ เทคนิคท่ีหลากหลายในการสร้างการรับรู้ ความเข้าใจและความ
ตระหนัก 
 4. ใช้ศาสตร์และศิลป์ก าหนดทิศทางและเป้าหมาย ในการวางแผน นิเทศ ก ากับ ติดตาม อย่าง
กัลยาณมิตร 
 5. ผู้รับการติดตามและประเมินผล เข้าใจในบทบาทหน้าท่ีและให้ความร่วมมือในกระบวนการ
ติดตามและประเมินผล  
 6. ให้มีโอกาสในการรับรู้ร่วมกัน ควรเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา
ร่วมกันหากมีการด าเนินการแบบมีส่วนร่วมอย่างเป็นระบบจะช่วยให้พัฒนาคุณภาพการด าเนินงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 7. ใหทุ้กภาคส่วนเข้ามามีบทบาทในการประเมินหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท้ังภาครัฐและภาคเอกชนท่ี
มีหน้าท่ีในการก ากับติดตามในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  กระทรวงมหาดไทย  ส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา ส านักงานส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และ
สถานศึกษา  
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 ขั้นท่ี 2  ก าหนดรูปแบบวิธีการติดตาม สร้างเครื่องมือการติดตามและก าหนดกลุ่มเป้าหมายใน
การติดตาม (ก าหนดรูปแบบ/วิธีการและสร้างเครื่องมือนวัตกรรม) 
 1. มีการศึกษาเอกสาร กฎ ระเบียบ งานวิจัย ทฤษฏีท่ีเกี่ยวข้องมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนา
รูปแบบการติดตามและประเมินผล 
 2. มีกระบวนการก าหนดรูปแบบฯ ประกอบด้วย  
  2.1 วิเคราะห์นโยบายหรือประเด็นติดตาม   
  2.2 ศึกษาข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องเพื่อสร้างกรอบรูปแบบฯ  
  2.3 ออกแบบวิธีการตามรูปแบบฯ  
  2.4 สร้างเครื่องมือการติดตาม  
  2.5 รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปผล  
  2.6 ขยายผลและเผยแพร่ 
 3. ทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับการติดตามและประเมินผล มีส่วนร่วมในการก าหนดรูปแบบ สร้าง
เครื่องมือการติดตามและประเมินผล 
 4. การก าหนดรูปแบบการติดตามและประเมินผล ไม่สร้างภาระแก่ผู้รับการติดตามและ
ประเมินผล  
 5. ผู้ติดตามและประเมินผล เป็นผู้มีความรู้ ความเช่ียวชาญ ในกระบวนการติดตามและ
ประเมินผล 
 6. ข้อมูลและกลุ่มเป้าหมายมีความชัดเจน สอดคล้องกับประเด็นและระยะเวลาการติดตามและ
ประเมินผล  
 ขั้นท่ี 3 ด าเนินการติดตามและประเมินผลตามกลุ่มเป้าหมายท่ีก าหนด (ปฏิบัติ/ด าเนินการ) 
 1. คณะติดตามและประเมินผล ได้รับการฝึกให้มีทักษะความช านาญในการท างานได้ตาม
มาตรฐานจ าเป็นของการติดตามและประเมินผล  
 2. กระบวนการติดตามและประเมินผล เป็นไปตามแผน มีความชัดเจน ตรงประเด็น ตรงตาม
เป้าหมาย และระยะเวลาท่ีก าหนดไว้   
 3. การติดตามและประเมินผล ได้รับข้อมูลท่ีเป็นจริง ตรงตามเป้าหมายและมีความเท่ียงตรง ท้ัง 
4 ระดับ ประกอบด้วย ระดับภาค ระดับจังหวัด ระดับหน่วยงานต้นสังกัด และระดับสถานศึกษา  
 4. ผู้รับการติดตามและประเมินผล ให้ข้อมูลตรงตามสภาพจริง  
 5. น าส่ือและเทคโนโลยีท่ีทันสมัย มาใช้ในการติดตามและประเมินผล ให้เกิดความรวดเร็ว คุ้มค่า 
ประหยัดงบประมาณ  
 ขั้นท่ี 4 วิเคราะห์ สังเคราะห์ และประมวลผล 

1.กระบวนการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล โดยใช้กระบวนการ CIPP Model 
2.เทคนิคท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย โปรแกรมส าเร็จรูปท่ีใช้ส าหรับการวิเคราะห์

ข้อมูลทางสถิติ (SPSS),  PLC,  Focus Groups 
3. การประมวลผลในการวิเคราะห์ข้อมูล ด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย เช่น การจ าแนกข้อมูล การหา

ค่าเฉล่ีย การจัดอันดับ (Ranking)  การประมวลผลแบบอิงกลุ่ม อิงเกณฑ์   
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4.บุคคลท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องในการวิเคราะห์ สังเคราะห์และประมวลผลข้อมูล ได้แก่ ศึกษานิเทศก์
ทุกสังกัดในพื้นท่ีของส านักงานศึกษาธิการภาค 3 และบุคลากรกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล 
ส านักงานศึกษาธิการภาค 3 

ขั้นท่ี 5 สรุปผลการติดตามและรายงานผลต่อผู้เกี่ยวข้อง 
1. บุคคลท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องในการสรุปผลการติดตามและรายงานผล ประกอบด้วย เลขานุการของ

คณะติดตามและประเมินผลของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ศึกษานิเทศก์ทุกสังกัด และบุคลากร
กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล ส านักงานศึกษาธิการภาค 3 

2. สรุปผลการติดตามและรายงานผลในรูปแบบ เอกสาร และการน าเสนอรูปแบบต่างๆ เช่น 
Presentation  โดยผ่านช่องทางหนังสือราชการ เว็บไซต์ แอปพลิเคช่ัน ในระยะเวลาท่ีก าหนด 

3. รายงานต่อหน่วยงานต้นสังกัด ประกอบด้วย ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงาน
ศึกษาธิการภาค และส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 

ขั้นท่ี 6  น าผลการติดตามไปปรับปรุงนโยบาย และการปฏิบัติงานของหน่วยงานทางการศึกษาท่ี
เกี่ยวข้อง(น าผลไปใช้/พัฒนารูปแบบการติดตามฯ) 

1. หน่วยงานทางการศึกษาทุกสังกัดในพื้นท่ีของส านักงานศึกษาธิการภาค 3 มีการน าผลการ
ติดตามไปปรับปรุง และพัฒนาการปฏิบัติงาน 

2.น าผลการติดตามและประเมินผลไปเป็นข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนานโยบายในระดับ
กระทรวง 

3. มีรูปแบบและแนวทางการติดตามและประเมินผลของกลุ่มตรวจราชการและติดตาม
ประเมินผล ส านักงานศึกษาธิการภาค 3 

4. มีการประเมินผลความพึงพอใจในการใช้รูปแบบการติดตามและประเมินผล 
5. ผู้รับการติดตามมีทัศนคติเชิงบวกและเห็นคุณค่าของการติดตามและประเมินผลฯ 

รูปแบบ  AFFAS-D MODEL มี 6 ขั้นตอน ดังนี้ 
 ขั้นท่ี 1 AWARENESS  (สร้างการรับรู้ ความเข้าใจ และความตระหนัก)        
 ขั้นท่ี 2 FORMULATION (ก าหนดรูปแบบวิธีการติดตาม สร้างเครื่องมือการติดตามและก าหนด
กลุ่มเป้าหมายในการติดตาม) 
 ขั้นท่ี 3 FOLLOW-UP (ด าเนินการติดตามและประเมินผลตามกลุ่มเป้าหมายท่ีก าหนด)  
 ขั้นท่ี 4 ANALYSIS (วิเคราะห์ สังเคราะห์ และประมวลผลข้อมูล) 
 ขั้นท่ี 5 SUMMARY  AND  REPORT (สรุป ประเมินผลการติดตาม และรายงานต่อผู้เกี่ยวข้อง) 
 ขั้นท่ี 6 DEVELOPMENT  (น าผลการติดตามไปพัฒนาปรับปรุงนโยบายและการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานทางการศึกษาท่ีเกี่ยวข้อง) 
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อภิปรายผลการวิจัย 

 จากการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพของการพัฒนารูปแบบการติดตามและ
ประเมินผลแบบมีส่วนร่วมให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาลและสอดคล้องกับทิศทางการปฏิรูป
การศึกษาของประเทศในยุคประเทศไทย 4.0 ได้รูปแบบการติดตามและประเมินผลแบ่งออกเป็น 6 
ขั้นตอนและอภิปรายผลได้ดังนี้ 
 ขั้นที่ 1 AWARENESS  (สร้างการรับรู้ ความเข้าใจ และความตระหนัก)        
 จากผลการวิจัยครั้งนี้  อภิปรายผลได้ว่า การสร้างการรับรู้ความเข้าใจและความตระหนัก 
(ตระหนักรู้) อยู่ในระดับมากท่ีสุด  สอดคล้องกับผลการวิจัยของปารวีร์ บุษบาศรี  (2555) ว่าความ
ตระหนักรู้มีส่วนส าคัญยิ่งต่อทุกส่วนงานขององค์กร จากผลการสัมภาษณ์ของผู้ให้สัมภาษณ์ เห็นว่าการ
สร้างการรับรู้ความเข้าใจและความตระหนัก (ตระหนักรู้) มีความส าคัญควรมีการท าความเข้าใจ
กระบวนการกับผู้ติดตามและผู้ถูกติดตามให้ชัดเจนในทุกขั้นตอน เพื่อให้เข้าใจและปฏิบัติในทิศทาง
เดียวกันตามบทบาทและภารกิจท่ีแตกต่างกัน เช่นเดียวกับผลการศึกษาของแสงเดือน  คงนาวัง (2559) ได้
ศึกษาการด าเนินการพัฒนารูปแบบการนิเทศ ติดตามและประเมินผลด้านวิชาการของสถานศึกษา โดยใช้
บันไดการพัฒนา 5 ขั้น ซึ่งมีขั้นท่ี 1 สร้างความตระหนักในหน้าท่ี ในส่วนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการติดตาม
และประเมินผลต้องมีความเข้าใจกระบวนการติดตามและประเมินผล และควรสร้างความเข้าใจก่อน  
ระหว่าง และหลังการติดตามและประเมินผลนั้นและในส่วนของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน (2553) ได้ก าหนดแนวปฏิบัติท่ีเกี่ยวข้องกับการติดตามและประเมินผลว่าควรสร้างความเข้าใจ
ก่อน  ระหว่าง และหลังการติดตามและประเมินผลและสอดคล้องกับขั้นตอนการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษากับการช้ีแนะ (Coaching) แก่สถานศึกษา มีขั้นตอนการให้ค าช้ีแนะแก่ครูและผู้บริหาร
สถานศึกษาในการเสริมสร้างการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้เข้มแข็ง มีขั้นตอน
หลักส าคัญ 3 ขั้นตอน ในการด าเนินการให้ค าช้ีแนะต้ังแต่การเตรียมการก่อน  ระหว่าง และหลังการช้ีแนะ  
ส่วนการเปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้ท่ีเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนของสังคมได้เข้ามามีส่วนร่วมกับการติดตาม
และประเมินผล ผู้รับการติดตามเข้าใจในบทบาทหน้าท่ีส าคัญของตนเองและทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องและ
ให้ความร่วมมือในกระบวนการติดตามและประเมินผลฯ ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ณัฏฐา เกิดทรัพย์ 
วณิฎา  ศิริวรสกุลและปฐมชนก ศิริพัชระ (2559) มีผลการศึกษาการมีส่วนร่วมในกระบวนการแผน
ยุทธศาสตร์ ศึกษาเปรียบเทียบเทศบาลเมืองลาดสวายกับเทศบาลเมืองบึงยี่โถ ผลการวิจัยพบว่าการมีส่วน
ร่วมในกระบวนการแผนยุทธศาสตร์ การมีส่วนร่วมในกระบวนการก าหนดแผนยุทธศาสตร์ การมีส่วนร่วม
โดยมีการท าประชาคม การมีส่วนร่วมโดยมีการจัดประชุมของคณะผู้บริหาร และคณะกรรมการตัวแทน
ชุมชนเพื่อเสนอสภาพปัญหาและความต้องการ การมีส่วนร่วมในกระบวนการน าแผนไปสู่การปฏิบัติ การมี
ส่วนร่วมในการติดตามและประเมินแผน  

จากการวิเคราะห์ผลการศึกษาดังกล่าวข้างต้น จะพบว่าผลการศึกษามีความสอดคล้องกันอย่าง
เห็นได้ชัดซึ่งแสดงให้เห็นว่า ขั้นตอนการสร้างการรับรู้ ความเข้าใจและความตระหนัก (ตระหนักรู้) ใน
กระบวนการติดตามและประเมินผลนั้นถือเป็นขั้นตอนส าคัญท่ีผู้ประเมินและผู้รับการประเมินตลอดจนผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องต้องรับรู้ร่วมกัน เพื่อให้การประเมินในส่วนท่ีเกี่ยวข้องในล าดับถัดไปเป็นไปอย่างต่อเนื่องตรง
กับทิศทางและเป้าหมายท่ีผู้ประเมินได้ก าหนดไว้ เพื่อให้รับรู้ เข้าใจและปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน 
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 ขั้นที่ 2 FORMULATION (ก าหนดรูปแบบวิธีการติดตาม สร้างเคร่ืองมือการติดตามและ
ก าหนดกลุ่มเป้าหมายในการติดตาม) 
 จากผลการวิจัยอภิปรายผลได้ว่า ก าหนดรูปแบบวิธีการติดตาม สร้างเครื่องมือการติดตามและ
ก าหนดกลุ่มเป้าหมายในการติดตามสอดคล้องกับผลการวิจัยของ จรรยา  ดาสา และคณะ (2553: 20-40) 
ท่ีวิจัยเรื่อง การประเมินและติดตามผลหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา (แผน ข) 
มศว. โดยมีการประเมินและติดตามผลของหลักสูตรโดยใช้รูปแบบการประเมินแบบซิปป์ (CIPP Model) 
ได้แก่ การประเมินด้านบริบท โดยประเมินเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ โครงสร้าง และเนื้อหาวิชา ด้านปัจจัย
น าเข้า ประเมิน ส่ือ อุปกรณ์การเรียนการสอนและสถานท่ีจัดการเรียนการสอน ด้านกระบวนการ ประเมิน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล และด้านผลผลิต ประเมินคุณลักษณะและ
ความรู้ความสามารถ ซึ่งมีความสอดคล้องกับผลการวิจัยทุกด้าน ส าหรับผลการประเมินทุกด้านมีผลการ
ประเมินเฉล่ียอยู่ในระดับมากและ มากท่ีสุดด้านบริบท วัตถุประสงค์ ได้รับการประเมินระดับมาก มีการ
ก าหนดเป้าหมายท่ีชัดเจนช่วยให้การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพ ในการสร้างหลักสูตรมีความ
เหมาะสม ในทุกหมวดวิชา ส่วนเนื้อหาท้ังภาพรวมและรายวิชาส่วนใหญ่มีการประเมินอยู่ในระดับมาก 
สอดคล้องกับการวิจัยท่ีมีการศึกษาต ารา เอกสาร กฎ ระเบียบ งานวิจัย ทฤษฏีท่ีเกี่ยวข้องมาประยุกต์ใช้
ในการพัฒนารูปแบบการติดตามและประเมินฯ ในด้านปัจจัยน าเข้า ระดับมาก ด้านกระบวนการและการ
วัดประเมินผล ระดับมากท่ีสุด สอดคล้องกับผลการวิจัยท่ีสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือ การติดตามและ
ประเมินผลฯ ด้วยวิธีการ/กระบวนการ ท่ีเช่ือถือได้และด้านผลผลิต ระดับมากท่ีสุด สอดคล้องกับ
ผลการวิจัยท่ีมีการติดตามและประเมินผลมุ่งให้ใช้ทรัพยากรได้อย่างประหยัด เต็มท่ีและคุ้มค่า ผู้เกี่ยวข้อง
ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในสร้างทางเลือกและก าหนดรูปแบบวิธีการติดตามและประเมินผลฯ เช่นเดียวกับ 
อารี อยู่ภู่ และคณะ (2559: 46-53) ท่ีวิจัยพบว่า การพัฒนารูปแบบรายงานและติดตามผลการด าเนินงาน 
(PA) ออนไลน์ ใช้หลักการของวงจร การพัฒนาระบบสารสนเทศ (SDLC) มีขั้นตอนในการด าเนินการ 5 
ขั้นตอน คือ 1.ศึกษาระบบงานเดิม 2.วิเคราะห์ระบบงานเดิม 3.ออกแบบระบบงานใหม่ 4.ทดสอบการใช้
งาน และ 5.ปรับปรุงและประเมินประสิทธิภาพของระบบ ท้ังนี้ขั้นตอนท่ี 3 มีความสอดคล้องกับ
ผลการวิจัย ระบบท่ีพัฒนาขึ้นช่วยให้การรายงานผลการด าเนินโครงการมีประสิทธิภาพมากขึ้น การ
ออกแบบรูปแบบการติดตามและประเมินผลสร้างความเช่ือมั่นให้กับผู้ให้ข้อมูลและผู้เก็บข้อมูล ด้วย
เทคนิค วิธีการ และกระบวนการ นอกจากนี้สอดคล้องกับผลการวิจัยของ ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (2553: 63-70) ท่ีพบว่า ขั้นตอนการให้ค าช้ีแนะแก่ครูและผู้บริหารสถานศึกษาใน
การเสริมสร้างการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้เข้มแข็ง มีขั้นตอนหลักส าคัญอยู่ 
3 ขั้นตอน คือ 1.การเตรียมการก่อนการให้ค าช้ีแนะ 1)การสร้างองค์ความรู้ 2)ศึกษาข้อมูลและสารสนเทศ
ของสถานศึกษาเพื่อใช้ในกระบวนการให้ค าช้ีแนะ และ 3) แผนการให้ค าช้ีแนะและเครื่องมือการให้ค า
ช้ีแนะ 2.การด าเนินการให้ค าช้ีแนะ 1) ขั้นศึกษาต้นทุนเดิม 2) ขั้นทบทวนตนเอง 3) ขั้นต่อยอด
ประสบการณ์  และ 3.การสรุปผลการให้ค าช้ีแนะ 1) การสรุปผลการให้ค าช้ีแนะ 2) การวางแผนการให้ค า
ช้ีแนะครั้งต่อไป ท้ังนี้ ขั้นตอนท่ี 1 ทุกรายการ และ ขั้นตอนท่ี 2 ทุกรายการ สอดคล้องกับผลการวิจัยท้ังนี้
เนื่องมาจาก มีการศึกษาข้อมูลและกลุ่มตัวอย่างท่ีมีความเท่ียงตรง การสร้างความเช่ือมั่นให้กับผู้ให้ข้อมูล
และผู้เก็บข้อมูล และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ แสงเดือน คงนาวัง (2559: 75-76) ได้ศึกษาการพัฒนา
รูปแบบการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล งานวิชาการของสถานศึกษาโดยใช้บันไดพัฒนา 5 ขั้น (AKACMEA) 
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พบว่า รูปแบบการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล ด้านวิชาการ ประกอบด้วย 5 ขั้นบันได คือ ขั้นท่ี 1 สร้าง
ความตระหนักในหน้าท่ี (A : Awareness) ขั้นท่ี 2 รู้หลักและลองท าดู (K/A: Knowledge and Action) 
ขั้นท่ี 3 มุ่งสู่นวัตกรรมสร้างสรรค์ (C: Create Innovation) ขั้นท่ี 4 หมั่นก ากับติดตามและประเมินผล 
(M/E: Monitoring And Evaluation) ขั้นท่ี 5 ช่ืนชมผลงาน/ประกาศเกียรติคุณผล (A : Award) ท้ังนี้ขั้น
ท่ี 2, 3 และ 4 มีความสอดคล้องกับผลการวิจัย ซึ่งให้ความส าคัญกับการมุ่งสู่นวัตกรรมสร้างสรรค์และการ
ติดตามและประเมินผล 

จากการวิเคราะห์ผลการศึกษาดังกล่าวข้างต้น พบว่า ผลการศึกษามีความสอดคล้องกันอย่างเห็น
ได้ชัด ด้านการก าหนดรูปแบบวิธีการติดตาม สร้างเครื่องมือการติดตามและก าหนดกลุ่มเป้าหมายในการ
ติดตาม ถือเป็นขั้นตอนส าคัญ เนื่องจากการออกแบบรูปแบบการติดตามและประเมินผลสร้างความเช่ือมั่น
ให้กับผู้ให้ข้อมูลและผู้เก็บข้อมูล ด้วยเทคนิค วิธีการ และกระบวนการ  มีการประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
หลากหลายในหน่วยงาน การสอบถาม การสังเกต  การสัมภาษณ์ การประชุมก าหนดแนวทางจัดสัมมนา
แลกเปล่ียนความรู้ ประสบการณ์ 
 ขั้นที่ 3 FOLLOW-UP (ด าเนินการติดตามและประเมินผลตามกลุ่มเป้าหมายที่ก าหนด)  
 จากผลการวิจัยอภิปรายผลได้ว่า การด าเนินการติดตามและประเมินผลตามกลุ่มเป้าหมายท่ี
ก าหนดสอดคล้องกับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2553) ผู้ทรงคุณวุฒิจะต้องปฏิบัติงาน
อย่างมืออาชีพโดยยึดถือบทบาทในลักษณะ “เพื่อนร่วมวิชาชีพ” และเป็น “กัลยาณมิตร” กับสถานศึกษา
และชุมชน โดยเป็นการเรียนรู้ร่วมกัน จึงจะช่วยให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องสามารถน าผลจากการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาไปใช้ปรับปรุงและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
และน าผลจากการติดตามตรวจสอบเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก ดังนั้น ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีท า
หน้าท่ีติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา จะต้องแสดงบทบาทหน้าท่ีท่ีถูกต้องและเหมาะสมเนื่องจาก
ผู้ติดตามประเมินผลของโครงการ มีลักษณะท่ีเป็นกัลยาณมิตร และใช้หลักในการเรียนรู้ร่วมกันท าให้ผู้รับ
การติดตามทราบถึงบทบาทการติดตามประเมินผลของผู้ติดตามอย่างดี และสอดคล้องกับ Thai 
Vocational Qualifications (2551) Education Review Officer (ERO) ของประเทศนิวซีแลนด์ ได้
ก าหนดคุณสมบัติของผู้ประเมินไว้ว่าผู้ประเมินจะต้องเป็นผู้มีประสบการณ์และมีทักษะสูง ท้ังท่ีเป็นทักษะ
ท่ัวไปและทักษะเฉพาะของผู้ประเมินเนื่องจากคณะผู้ติดตามมีความมุ่งหวังต้ังใจในการพัฒนารูปแบบการ
ติดตามให้มีประสิทธิภาพ และต้องการให้รูปแบบการติดตามนั้นเป็นท่ียอมรับ ผู้ติดตามได้รับการแต่งต้ังมา
จากผู้ท่ีมีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ในการติดตามเป็นอย่างดี ในส่วนผู้รับการติดตามให้
ความร่วมมือในการติดตามและประเมินผลฯ อย่างเต็มศักยภาพของตนเองด้วยความเต็มใจ โดยทุกภาค
ส่วนท่ีเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลเพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีเป็นจริงตรงตามเป้าหมายและมี
ความเท่ียงตรง โดยมีการติดตามท้ัง 3 ระดับ คือ ภาค จังหวัด และหน่วยงานต้นสังกัด ผู้รับการติดตาม
ต้องท าความเข้าใจ ตระหนัก ให้ความส าคัญในการติดตามและประเมินผล พร้อมท้ังให้ความร่วมมือในการ
ติดตามและประเมินผลอย่างเต็มศักยภาพของตนเองด้วยความเต็มใจซึ่งมีความสอดคล้องกับแนวทางการ
ติดตามประเมินผล ของสุชาติ  ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ อ้างใน รัตติกร ผรณสุวรรณ (2552) ท่ีกล่าวว่า การมีส่วน
ร่วมของผู้ถูกติดตามประเมินผลสามารถเพิ่มได้โดยมีความเคารพ ความเข้าใจ เห็นใจต่อ ปัญหาของผู้ถูก
ติดตามประเมินผล  
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 จากการวิเคราะห์ผลการศึกษาดังกล่าวข้างต้น ผู้วิ จัยพบว่า การด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลตามกลุ่มเป้าหมายท่ีก าหนด ผู้ท่ีท าหน้าท่ีติดตามตรวจสอบ จะต้องแสดงบทบาทหน้าท่ีท่ี
ถูกต้องและเหมาะสม เนื่องจากผู้ติดตามประเมินผลของโครงการ มีลักษณะท่ีเป็นกัลยาณมิตร และใช้หลัก
ในการเรียนรู้ร่วมกันท าให้ผู้รับการติดตามทราบถึงบทบาทการติดตามประเมินผลของผู้ติดตามอย่างดี ใน
ส่วนผู้รับการติดตามให้ความร่วมมือในการติดตามและประเมินผลฯ อย่างเต็มศักยภาพของตนเองด้วย
ความเต็มใจ 
 ขั้นที่ 4 ANALYSIS (วิเคราะห์ สังเคราะห์ และประมวลผลข้อมูล)  
 จากผลการวิจัยอภิปรายผลได้ว่า การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประมวลผลข้อมูล (ANALYSIS) 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ อารี อยู่ภู่ วรพจน์ ส าราญทรัพย์ และสิริวรรณ ดิษทรัพย์ (2018) ศึกษาเรื่อง 
การพัฒนารูปแบบรายงานและติดตามผลการด าเนินงาน (PA) ออนไลน์ Development Format and 
Monitoring, Reporting (PA) Online ผลการศึกษาพบว่ามีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้กับ
การรายงานและติดตามผลการด าเนินงานโครงการ (PA) ให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงและท างานร่วมกันได้
พร้อมกันบน คลาวด์คอมพิวติ้ง เพื่อลดเวลาและขั้นตอนการท างาน สะดวกในการเข้าถึงสามารถติดตาม
ความคืบหน้าและตรวจสอบประวัติการกรอกข้อมูลได้ โดยใช้กูเกิ้ลแอปผ่านแอกเคาน์ของมหาวิทยาลัย 
(Mahidol.edu) วิธีการพัฒนาระบบใช้หลักการของวงจรการพัฒนาระบบสารสนเทศ (SDLC) มีขั้นตอนใน
การด าเนินการ คือ 1) ศึกษาระบบงานเดิม    2) วิเคราะห์ระบบงานเดิม 3) ออกแบบระบบงานใหม่ 4) 
ทดสอบการใช้งาน 5) ปรับปรุงและประเมินประสิทธิภาพของระบบ ซึ่งขั้นตอนท่ี 2 การวิเคราะห์
ระบบงานเดิมสอดคล้องกับงานวิจัยในขั้นตอนท่ี 4 การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประมวลผลข้อมูล 
เนื่องจากกระบวนการติดตามประเมินผลจ าเป็นต้องมีการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประมวลผลข้อมูล ซึ่ง
ยังสอดคล้องกับคู่มือฝึกอบรมผู้ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(2553) เรื่อง การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา (Quality Monitoring and Audit) เป็นการ
กระบวนการติดตามตรวจสอบความก้าวหน้าการด าเนินงานของการปฏิบัติตามแผนการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและจัดท ารายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาพร้อมท้ังเสนอแนะมาตรการเร่งรัด
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2553 ตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 8 ข้ันตอน คือ 1) ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 2) จัดท าแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 3) จัดระบบบริหารและ
สารสนเทศ 4) ด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 5) จัดให้มีการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 6) จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 7) จัดท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในและ 8) จัดให้มีการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องโดยมีหลักการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ซึ่งขั้นตอนท่ี 3 
จัดระบบบริหารและสารสนเทศสอดคล้องกับงานวิจัยในขั้นตอนท่ี 4 การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และ
ประมวลผลข้อมูล เนื่องจากจัดระบบบริหารและข้อมูลสารสนเทศมีความจ าเป็นด้านการบริหารจัดการ 
วางแผน การด าเนินการต่อไป 
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 จากการวิเคราะห์ผลการศึกษาดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยพบว่า การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และ
ประมวลผลข้อมูล มีความส าคัญเพราะกระบวนการติดตามประเมินผลจ าเป็นต้องมีการวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ และประมวลผลข้อมูล เนื่องจากจัดระบบบริหารและข้อมูลสารสนเทศมีความจ าเป็นด้านการ
บริหารจัดการ วางแผน การด าเนินการต่อไปเพื่อให้ได้ข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้อง แม่นย าและรวดเร็ว 
 ขั้นที่ 5 SUMMARY  AND  REPORT (สรุป ประเมินผลการติดตาม และรายงานต่อ
ผู้เก่ียวข้อง) 

จากผลการวิจัยอภิปรายผลได้ว่า การสรุป ประเมินผลการติดตามและรายงานต่อผู้เกี่ยวข้องเป็น
การสะท้อนความคิดตามองค์ประกอบของรูปแบบอย่างเป็นระบบโดยผ่านกระบวนการทางการวิจัยและ
สอดคล้องตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อน าข้อมูลไปประมวลผลในการแก้ไข พัฒนาและขยายผลให้กับ
หน่วยงานทางการศึกษาและผู้ท่ีสนใจได้อย่างถูกต้อง แม่นย า โปร่งใสและตรงตามสภาพความเป็นจริง โดย
สอดคล้องกับงานวิจัยท่ีได้ศึกษาของ (นิภาพรรณ  ผิวอ่อน, 2559 หน้า 1)  พบว่า มีการบริหารงานตาม
หลักธรรมมาภิบาลตามหลักความคุ้มค่า หลักการมีส่วนร่วม หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความ
โปร่งใส และหลักความรับผิดชอบ บุคคลท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องในการสรุป การติดตามประเมินผลและรายงาน
ผลต่อผู้ท่ีเกี่ยวข้อง คือ คณะท างานวิจัย ผู้เช่ียวชาญ คณะผู้บริหาร หน่วยงานท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องในการสรุป 
ประเมินผลการติดตามและรายงานต่อผู้ท่ีเกี่ยวข้อง คือ กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานศึกษาธิการภาค 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด หน่วยงานทางการศึกษาในพื้นท่ี ในด้านการน าเทคโนโลยี นวัตกรรม เข้ามา
ใช้ในการสรุป ประเมินผลการติดตาม และรายงานต่อผู้เกี่ยวข้อง โดยสอดคล้องกับงานวิจัยท่ีได้ศึกษาของ 
(อัจฉรา  ธูปบูชากร, 2559 หน้า 1)  พบว่า ผู้น ามีความรับผิดชอบต่อสังคมและ การปฎิบัติตามหลักธรร
มาภิบาลมีอิทธิพลโดยรวมต่อผลการด าเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ในเขตภาคกลาง 
  จากการวิเคราะห์ผลการศึกษาดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยพบว่า การสรุป ประเมินผลการติดตามและ
รายงานต่อผู้เกี่ยวข้อง เพื่อท าให้ทราบถึงข้อมูลการติดตามและประเมินผลเพื่อน าข้อมูลไปประมวลผล 
ปรับปรุงและแก้ไขอย่างเป็นกระบวนการ การติดตามและการประเมินผล จะก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลง
วัฒนธรรม การท างานขององค์กรและเป็นการรองรับการเปล่ียนแปลงและสถานการณ์ท่ีจะเกิดขึ้นใน
อนาคต  
 ขั้นที่ 6 DEVELOPMENT  (น าผลการติดตามไปพัฒนาปรับปรุงนโยบายและการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานทางการศึกษาที่เก่ียวข้อง) 

จากผลการวิจัยอภิปรายผลได้ว่า การน าผลการติดตามไปปรับปรุงนโยบาย และการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานทางการศึกษาท่ีเกี่ยวข้อง (น าผลไปใช้/พัฒนารูปแบบการติดตามฯ) เป็นขั้นตอนท่ีมี
ความส าคัญ มีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชนสิทธิ์ สิทธิ์สูงเนิน (2553) ศึกษาเรื่อง การพัฒนารูปแบบ
การจัดกระบวนการเรียนรู้ของอาจารย์ในศูนย์เรียนรู้โครงการมหาวิทยาลัยชีวิต ซึ่งอยู่ใน ขั้นท่ี 5 เรียกว่า
ประเมินผล (Evaluation : E) รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ท่ีพัฒนาขึ้นผ่านการตรวจสอบโด
ผู้เช่ียวชาญท้ังด้านการจัดการศึกษาอุดมศึกษา ด้านการศึกษาชุมชน และโครงการมหาวิทยาลัยชีวิตท้ัง 9 
คน ทุกประเด็นมีระดับความเหมาะสมมาก (X-4.31,S.D=0.58 ในท านองเดียวกันกับงานวิจัยของ ดวงหทัย 
โฮมชัยะวงศ์ (2557) ศึกษาเรื่อง การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนท่ีเน้นโค้ชและการดูแลให้ค าปรึกษา
แนะน าเพื่อส่งเสริมสมรรถนะครูประถมศึกษาของนักศึกษาวิชาชีพครู ซึ่งสอดคล้องกันใน ขั้นท่ี 4 ขั้นสรุป
และประยุกต์ใช้(Concluding And Applying:CA) พบว่า ผลการศึกษาความพึงพอใจท่ีมีต่อรูปแบบการ
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เรียนการสอนท่ีเน้นการโค้ชและการดูแลให้ค าปรึกษาแนะน าของนักศึกษาวิชาชีพครูอยู่ในระดับมากคือ
ด้านเนื้อหาด้านประโยชน์ท่ีได้รับ ด้านกระบวนการเรียนการสอน และด้านส่ือการสอนตามล าดับ 
 จากการวิเคราะห์ผลการศึกษาดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยพบว่า การน าผลการติดตามไปปรับปรุง
นโยบาย และการปฏิบัติงานของหน่วยงานทางการศึกษาท่ีเกี่ยวข้อง ท าให้หน่วยงานทางการศึกษา
สามารถน าแนวทาง ข้อเสนอแนะจากผลการติดตามไปปรับปรุงนโยบาย หรือวางแผนในการด าเนินงาน
ครั้งต่อไป ผู้บริหารหน่วยงานสามารถวินิจฉัยงานและส่ังการได้อย่างรัดกุมมีเหตุผล  สามารถแก้ไขปัญหา
ได้อย่างถูกจุดและทันท่วงที 
ข้อเสนอแนะ 
           ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 

1. ผลการวิจัยพบว่ารูปแบบการติดตามและประเมินผลแบบมีส่วนร่วมให้มีประสิทธิภาพ 
ตามหลักธรรมาภิบาลและสอดคล้องกับทิศทางการปฏิรูปการศึกษาของประเทศไทยในยุคประเทศไทย 4.0 
(AFFAS-D MODEL) ท่ีพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ สามารถน าไปใช้กับหน่วยงานทางการศึกษาและองค์กร
อื่นๆ ในการก ากับ ติดตาม และประเมินผล 

2. ควรน ารูปแบบการติดตามและประเมินผล AFFAS-D MODEL เป็นตัวอย่างและแนวทาง 
ในการสร้างรูปแบบการติดตามในด้านอื่นๆ  เช่น การก ากับติดตามด้านการบริหารบุคคล ด้านการบริหาร
งบประมาณ หรือการก ากับติดตาม โครงการต่างๆ ในหน่วยงาน เป็นต้น 
 
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยต่อไป 

1. การศึกษาครั้งนี้เป็นการพัฒนารูปแบบการติดตามและประเมินผลแบบมีส่วนร่วมให้มี 
ประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาลและสอดคล้องกับทิศทางการปฏิรูปการศึกษาของประเทศไทยในยุค
ประเทศไทย 4.0 ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมในการพัฒนารูปแบบการติดตามอื่นๆ เช่น การติดตามดูแลให้
ค าแนะน า การนิเทศเพื่อการประเมิน เป็นต้น 

2. ควรมีการวิจัย การพัฒนารูปแบบการประเมินผล ท่ีมีการใช้นวัตกรรมด้านเทคโนโลยี 
เข้ามาช่วยในการจัดการระบบ มีกระบวนการเก็บข้อมูลท่ีรวดเร็ว ไม่ซ้ าซ้อน 
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ภาคผนวก ก 
แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลแบบมีส่วนร่วมให้มีประสิทธิภาพ 

ตามหลักธรรมาภิบาลและสอดคล้องกับทิศทางการปฏิรูปการศึกษา 
ของประเทศไทยในยุคประเทศไทย 4.0  
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แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลแบบมีส่วนร่วมให้มี
ประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาลและสอดคล้องกับทิศทางการปฏิรูปการศึกษา 

ของประเทศไทยในยุคประเทศไทย 4.0  
 
 

ค าช้ีแจง 
1. แบบสอบถามประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ส่วนที่ 2  แบบสอบถามความคิดเห็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามความคิดเห็นปลายเปิด 

2. จุดประสงค์ของแบบสอบถามความคิดเห็น 
 เพื่อน ามาปรับปรุงพัฒนารูปแบบก ากับติดตามและประเมินผลแบบมีส่วนร่วมให้มีประสิทธิภาพ
ตามหลักธรรมาภิบาลและสอดคล้องกับทิศทางการปฏิรูปการศึกษาของประเทศไทยในยุคประเทศ
ไทย 4.0 ให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น   
3. โปรดท าเครื่องหมาย   ลงในช่องโดยให้ผู้ตอบแบบสอบถามพิจารณาดังนี้ 

3.1 ข้อใดตรงกับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม โดย  เห็นด้วยในระดับมากที่สุด ให้ท า
เครื่องหมายลงในช่อง   น้ าหนักคะแนน  5 

3.2 ข้อใดตรงกับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม โดย   เห็นด้วยในระดับมาก   ให้ท า
เครื่องหมายลงในช่อง  น้ าหนักคะแนน 4 

3.3 ข้อใดตรงกับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม โดย  เห็นด้วยในระดับปานกลาง ให้
ท าเครื่องหมายลงในช่อง น้ าหนักคะแนน 3 

3.4 ข้อใดตรงกับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม โดย   เห็นด้วยในระดับน้อย  ใหท้ า
เครื่องหมายลงในช่อง  น้ าหนักคะแนน  2 

3.5 ข้อใดตรงกับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม โดย  เห็นด้วยในระดับน้อยที่สุด ให้ท า
เครื่องหมายลงในช่อง  น้ าหนักคะแนน  1 
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
ค าช้ีแจง โปรดท าเครื่องหมาย  ลงใน           หน้าข้อความท่ีเป็นจริงของท่าน 

 1.  เพศ 
 ชาย                      หญิง   

2. อายุ 
 20 – 40  ปี 

    41 – 60  ปี 
 61  ปี  ขึ้นไป 

 4. การศึกษา  

  ต่ ากว่าปริญญาตรี 

  ปริญญาตรี 

  ปริญญาโท 

  ปริญญาเอก 

  อื่นๆ โปรดระบ…ุ…………………………………………………….. 

 5. หน่วยงาน 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด…………………………………… 

 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา ……………………………… 
 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 
 ส านักงาน กศน. จังหวัด............................................. 

สถาบันอาชีวศึกษา 
……………………………………………………………………………….. 
โรงเรียน.............................................................................................. 

 อื่นๆ………………………………………………………………………………………….
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ส่วนที่ 2  แบบสอบถามความคิดเห็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 

รายการ 
น้ าหนักคะแนน 

5 
มากที่สุด 

4 
มาก 

3 
ปานกลาง 

2 
พอใช้ 

1 
น้อยที่สุด 

1. สร้างการรับรู้ ความเข้าใจ และความตระหนัก (ตระหนักรู้) 

  1.1 การติดตามและประเมินผลมีความส าคัญต่อการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพการด าเนินงาน 

     

  1.2 ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการติดตามและประเมินผลต้องมีความเข้าใจ
กระบวนการติดตามและประเมินผล 

     

  1.3 ควรสร้างความเข้าใจก่อน  ระหว่าง และหลังการติดตามและ
ประเมินผล  

     

  1.4 การเปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้ท่ีเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนของสังคม
ได้เข้ามามีส่วนร่วมกับการติดตามและประเมินผล 

     

  1.5 คณะติดตามฯได้รับการฝึกให้มีทักษะความช านาญในการท างานได้
ตามมาตรฐานจ าเป็นของการติดตามและประเมินผลฯ 

     

  1.6 ผู้รับการติดตามมีทัศนคติเชิงบวกและเห็นคุณค่าของการติดตาม
และประเมินผลฯ 

     

  1.7 ผู้รับการติดตามเข้าใจในบทบาทหน้าท่ีส าคัญของตนเองและทุก
ภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องและให้ความร่วมมือในกระบวนการติดตามและ
ประเมินผลฯ ด้วยความยินดียิ่ง 

     

2. ก าหนดรูปแบบวิธีการติดตาม สร้างเครื่องมือการติดตามและก าหนดกลุ่มเป้าหมายในการติดตาม (ก าหนดรูปแบบ/
วิธีการและสร้างเครื่องมือนวัตกรรม) 
  2.1มีการศึกษาต ารา เอกสาร กฎ ระเบียบ งานวิจัย ทฤษฏีท่ีเกี่ยวข้อง
มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนารูปแบบการติดตามและประเมินฯ   

     

  2.2 ผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในสร้างทางเลือกและก าหนด
รูปแบบวิธีการติดตามและประเมินผลฯ 

     

  2.3 สร้างและหาคุณภาพเครื่องมือการติดตามและประเมินผลฯด้วย
วิธีการ/กระบวนการท่ีเช่ือถือได้ 

     

  2.4 การติดตามและประเมินผลมุ่งให้ใช้ทรัพยากรได้อย่างประหยัด 
เต็มท่ีและคุ้มค่า  

     

  2.5 การมีเป้าหมายท่ีชัดเจนจะช่วยให้การติดตามและประเมินผลมี
ประสิทธิภาพ 

     

3. ด าเนินการติดตามและประเมินผลตามกลุ่มเป้าหมายท่ีก าหนด (ปฏิบัติ/ด าเนินการ)  

  3.1 คณะผู้ติดตามปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีส าคัญของตนเอง กฎ      
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ระเบียบ และหลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้องในการติดตามและประเมินผลฯ 

  3.2  การด าเนินงานตามรูปแบบการติดตามและประเมินผลฯ มีความ
ยืดหยุ่นตามสภาพบริบท 

     

  3.3 ผู้รับการติดตามให้ความร่วมมือในการติดตามและประเมินผลฯ 
อย่างเต็มศักยภาพของตนเองด้วยความเต็มใจ 

     

  3.4  ผู้รับการติดตามให้ข้อมูลท่ีถูกต้องตรงกับความเป็นจริงในการ
ติดตามและประเมินผล   

     

 3.5 น าเทคโนโลยี นวัตกรรม มาให้ในติดตามและประเมินผลใช้ช่องทาง
ด้านเทคโนโลยีมาช่วยอ านวยความสะดวกในการติดตามและประเมินผล 

     

4. วิเคราะห์ สังเคราะห์ และประมวลผลข้อมูล 
  4.1 วิเคราะห์ สังเคราะห์ และประมวลผลข้อมูลด้วยเครื่องมือและ
กระบวนการท่ีเช่ือถือได้เป็นท่ียอมรับ   

     

  4.2 ขั้นตอนการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประมวลผลข้อมูลการ
ติดตามและประเมินผลมีความเหมาะสม 

     

  4.3 วิเคราะห์ สังเคราะห์ และประมวลผลข้อมูลตรงตามวัตถุประสงค์      

5. สรุป ประเมินผลการติดตาม และรายงานต่อผู้เกี่ยวข้อง (สรุปและรายงาน) 

  5.1 สรุปผลการด าเนินงานถูกต้อง แม่นย า โปร่งใส และตรงตามสภาพ
ความเป็นจริง 

     

  5.2 รายงานผลการด าเนินงานให้ทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องรับทราบด้วย
ความรับผิดชอบ 

     

  5.3 น าเทคโนโลยี นวัตกรรม เข้ามาใช้ในการสรุป ประเมินผลการ
ติดตาม และรายงานต่อผู้เกี่ยวข้อง 

     

6. น าผลการติดตามไปพัฒนาปรับปรุงนโยบาย และการปฏิบัติงานของหน่วยงานทางการศึกษาท่ีเกี่ยวข้อง 
 (น าผลไปใช้/พัฒนารูปแบบการติดตามฯ) 
  6.1 น าผลการติดตามและประเมินผลฯไปใช้ในการแก้ไข ปรับปรุง และ
พัฒนาคุณภาพงานในระดับต่าง ๆ   

     

  6.2  น าผลการติดตามและประเมินผลมาพัฒนารูปแบบการติดตาม
และประเมินผลฯให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

     

  6.3. ผลการด าเนินการตามนโยบายทางการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ  ต้องอาศัยกระบวนการติดตามและประเมินผล
อย่างเป็นระบบ 

     

  6.4 มีการให้รางวัลเมื่อมีการแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพงานให้
ได้มาตรฐานมากยิ่งขึ้น   
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ส่วนที่ 3 แบบสอบถามความคิดเห็นปลายเปิด 

 

 โปรดให้ข้อเสนอแนะกระบวนการ ข้ันตอนการติดตามและประเมินผลแบบมีส่วนร่วมฯ มีความ
เหมาะสมหรือไม่ อย่างไร 

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................... 

 

ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 
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ภาคผนวก ข 
แบบสัมภาษณ์เพื่อการวิจัย  

เรื่อง รูปแบบการติดตามและประเมินผลแบบมีส่วนร่วมให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล                         
และสอดคล้องกับทิศทางการปฏิรูปการศึกษาของประเทศในยุคประเทศไทย 4.0 
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แบบสัมภาษณ์เพื่อการวิจัย  
เรื่อง รูปแบบการติดตามและประเมินผลแบบมีส่วนร่วมให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาลและสอดคล้อง 

กับทิศทางการปฏิรูปการศึกษาของประเทศในยุคประเทศไทย 4.0 
ส านักงานศึกษาธิการภาค 3 
************************* 

วัตถุประสงค์ 
เพ่ือพัฒนารูปแบบการติดตามและประเมินผลแบบมีส่วนร่วมให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล                   

และสอดคล้องกับทิศทางการปฏริูปการศึกษาของประเทศในยุคประเทศไทย 4.0 
ค าชี้แจง 
 เครื่องมือการวิจัยแบบสัมภาษณ ์ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ 
 1. ข้อมูลของผู้ให้สัมภาษณ ์
 2. ข้อมูลเก่ียวกับประเด็นการสัมภาษณ์เพ่ือการวิจัย 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลของผู้ให้สัมภาษณ์ 

ค าชี้แจง โปรดให้รายละเอียดเก่ียวกับข้อมูลส่วนตัวของท่าน  
1. ชื่อ - นามสกุล .........................................................................................  อายุ..................ปี  
2. ต าแหน่ง  ..................................................................................................................................  
3. สถานที่ท างาน ................................................................................................................ ................. 
4. ระดับการศึกษาสงูสุด  ......................................................................  
5. ประสบการณ์ท างาน  ...................ปี 

 6.  ช่วงเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล วันที่.......เดือน...................... พ.ศ. .........ระหว่างเวลา........ -.........น. 
 7.  ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้  เลขที่.............หมู่ที่..........ต าบล........................อ าเภอ......................  
                จังหวัด........................................รหัสไปรษณีย์................................โทรศัพท์.......................... ............ 
                   Email.............................................................................................................................   
ส่วนที ่2 ข้อมูลเก่ียวกับประเด็นการสัมภาษณ์เพื่อการวจัิย 
       ประเด็นในการสัมภาษณ์เพ่ือการวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบการติดตามและประเมินผลแบบมีส่วนร่วมให้มี
ประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาลและสอดคล้องกับทิศทางการปฏิรูปการศึกษาของประเทศในยุคประเทศไทย 4.0 

1. ท่านมีความคิดเห็นเก่ียวกับการสร้างการรับรู้ ความเข้าใจและความตระหนักเกี่ยวกับรูปแบบการติดตาม
และประเมินผลแบบมีส่วนร่วมให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาลและสอดคล้องกับทิศทางการปฏิรูปการศึกษา
ของประเทศในยุคประเทศไทย 4.0 หรือไม่ อย่างไร  
............................................................................................... ........................................................................................ 
......................................................................................................... .............................................................................. 
................................................................................................................. ...................................................................... 
.............................................................................. ......................................................................................................... 
.......................................................................................................................... ............................................................. 
 2. ท่านคิดว่าบุคคล/หน่วยงานใดที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการสร้างการรับรู้ ความเข้าใจและความตระหนัก
เก่ียวกับรูปแบบการติดตามและประเมินผลแบบมีส่วนร่วมให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาลและสอดคล้องกับ
ทิศทางการปฏิรูปการศึกษาของประเทศในยุคประเทศไทย 4.0 
............................................................................................... ........................................................................................  
....................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................. ...................................................................... 
...................................................................................................................... ................................................................. 
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 3. ท่านคิดว่าควรใช้เทคนิค/วิธีการ/กระบวนการใดสร้างการรับรู้ ความเข้าใจและความตระหนักเกี่ยวกับ
รูปแบบการติดตามและประเมินผลแบบมีส่วนร่วมให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล และสอดคล้องกับทิศ
ทางการปฏิรูปการศึกษาของประเทศในยุคประเทศไทย 4.0  
.......................................................................................................................................................................................  
......................................................................................................... .............................................................................. 
................................................................................................................. ...................................................................... 
...................................................................................................................... ................................................................. 
....................................................................................................................................................................................... 

4. ท่านมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการก าหนดรูปแบบวิธีการติดตาม สร้างเครื่องมือการติดตามและก าหนด
เป้าหมาย      ในการติดตามหรือไม่ อย่างไร 
............................................................................................... ........................................................................................  
................................................................................. ...................................................................................................... 
................................................................................................................. ...................................................................... 
...................................................................................................................... ................................................................. 
....................................................................................................................................................................................... 

5. ท่านคิดว่าบุคคล/หน่วยงานใดที่มีส่วนเก่ียวข้องในการก าหนดรูปแบบวิธีการติดตาม สร้างเครื่องมือการ
ติดตามและก าหนดเปา้หมายในการติดตาม 
............................................................................................... ........................................................................................  
....................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................. ...................................................................... 
...................................................................................................................... ................................................................. 
.......................................................................................................................... ............................................................. 

 

6. ท่านคิดว่าควรใช้เทคนิค/วิธีการ/กระบวนการใดก าหนดรูปแบบ วิธีการติดตาม สร้างเครื่องมือการ
ติดตามและก าหนดเป้าหมายในการติดตาม  
............................................................................................... ........................................................................................  
....................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................... ............................................................................. 
...................................................................................................................... ................................................................. 
.......................................................................................................................... ............................................................. 

7. ท่านมคีวามคิดเห็นเก่ียวกับการด าเนินการติดตามและประเมินผลตามกลุ่มเป้าหมายที่ก าหนดหรือไม่ 
อย่างไร 
............................................................................................... ........................................................................................  
....................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................... ........................................................................ 
...................................................................................................................... ................................................................. 
.......................................................................................................................... ............................................................. 

8. ท่านคิดว่าบุคคล/หน่วยงานใดทีม่ีส่วนเก่ียวข้องในการด าเนินการติดตามและประเมินผลตาม
กลุ่มเป้าหมายที่ก าหนด
............................................................................................... ........................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 
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9. ท่านคิดว่าควรใช้เทคนิค/วิธีการ/กระบวนการใดด าเนินการติดตามและประเมินผลตามกลุ่มเป้าหมายที่

ก าหนด 
.......................................................................................................................................................................................  
.................................................................................................. ..................................................................................... 
................................................................................................................. ...................................................................... 
...................................................................................................................... ................................................................. 
....................................................................................................................................................................................... 

10. ท่านมีความคิดเห็นเก่ียวกับการวิเคราะห์ สังเคราะห์และประมวลผลหรือไม่ อย่างไร 
.......................................................................................................................................................................................  
......................................................................................................... .............................................................................. 
................................................................................................................. ...................................................................... 
...................................................................................................................... ................................................................. 
....................................................................................................................................................................................... 

11. ท่านคิดว่าบุคคล/หน่วยงานใดทีม่ีส่วนเก่ียวข้องในการวิเคราะห์ สังเคราะห์และประมวลผล 
.......................................................................................................................................................................................  
......................................................................................................... .............................................................................. 
................................................................................................................. ...................................................................... 
...................................................................................................................... ................................................................. 
.................................................................................................... ................................................................................... 

12. ท่านคิดว่าควรใช้เทคนิค/วิธีการ/กระบวนการใดวิเคราะห์ สังเคราะห์และประมวลผล 
.............................................................................................. .........................................................................................  
......................................................................................................... .............................................................................. 
................................................................................................................. ...................................................................... 
...................................................................................................................... ................................................................. 
.......................................................................................................................... ............................................................. 

13. ท่านมีความคิดเห็นเก่ียวกับการสรุป ประเมินผลการติดตามและรายงานต่อผู้ที่เกี่ยวข้องหรือไม่ 
อย่างไร 
............................................................................................... ........................................................................................  
......................................................................................................... .............................................................................. 
................................................................................................................. ...................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................... ............................................................. 
 

14. ท่านคิดว่าบุคคล/หน่วยงานใดทีม่ีส่วนเก่ียวข้องในการสรุป ประเมินผลการติดตามและรายงานต่อผู้ที่
เก่ียวข้อง 
............................................................................................... ........................................................................................  
......................................................................................................... .............................................................................. 
................................................................................................................. ...................................................................... 
...................................................................................................................... ................................................................. 
 



177 

15. ท่านคิดว่าควรใช้เทคนิค/วิธีการ/กระบวนการใดสรุป ประเมินผลการติดตามและรายงานต่อผู้ที่
เก่ียวข้อง 
.......................................................................................................................................................................................  
.................................................................................................... ................................................................................... 
................................................................................................................. ...................................................................... 
...................................................................................................................... ................................................................. 
....................................................................................................................................................................................... 

16. ท่านมีความคิดเห็นเก่ียวกับการน าผลการติดตามไปพัฒนาปรับปรุงนโยบายและการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานทางการศึกษาท่ีเก่ียวข้องหรือไม่ อย่างไร 
............................................................................................... ........................................................................................  
....................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................. ...................................................................... 
...................................................................................................................... ................................................................. 
.......................................................................................................................... ............................................................. 

17. ท่านคิดว่าบุคคล/หน่วยงานใดทีม่ีส่วนเก่ียวข้องในการน าผลการติดตามไปพัฒนาปรับปรุงนโยบายและ
การปฏิบัติงานของหน่วยงานทางการศึกษาท่ีเก่ียวข้อง 
............................................................................................... ........................................................................................  
....................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................... ............................................................................. 
...................................................................................................................... ................................................................. 
.......................................................................................................................... .............................................................  

18. ท่านคิดว่าควรใช้เทคนิค/วิธีการ/กระบวนการใดน าผลการติดตามไปพัฒนาปรับปรุงนโยบายและการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานทางการศึกษาท่ีเก่ียวข้อง 
............................................................................................... ........................................................................................  
......................................................................................................... .............................................................................. 
....................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................... ................................................................. 
.......................................................................................................................... ............................................................. 
 

19. ท่านคิดว่าจุดเด่น/จุดที่ควรพัฒนาเก่ียวกับการพัฒนารูปแบบการติดตามและประเมินผลแบบมีส่วน
ร่วมให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาลและสอดคล้องกับทิศทางการปฏิรูปการศึกษาของประเทศในยุคประเทศ
ไทย 4.0 
............................................................................................... ........................................................................................  
......................................................................................................... .............................................................................. 
................................................................................................................. ...................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................... ............................................................. 
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20. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเก่ียวกับการพัฒนารูปแบบการติดตามและประเมินผลแบบมี
ส่วนร่วมให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาลและสอดคล้องกับทศิทางการปฏริูปการศึกษาของประเทศในยุค
ประเทศไทย 4.0 
...................................................................................................................................... ................................................. 
................................................................................. ......................................................................................................  
............................................................................................................................. .......................................................... 
............................................................................................................................. ..........................................................
   (ลงชื่อ)........................................................................ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล 
           (.......................................................................) 
         ต าแหน่ง..................................................................... 
              วันที่..............เดือน.............................พ.ศ. ............. 

 
ผู้วิจัยขอบพระคุณอย่างสูง ในความอนุเคราะห์และให้ข้อมูลการสัมภาษณ์ของท่าน 
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ภาคผนวก ค 
แบบสอบถามความพึงพอใจ 

โครงการการพัฒนารูปแบบการติดตามและประเมินผลแบบมีส่วนร่วมให้มีประสิทธิภาพตาม 
หลักธรรมาภิบาลและสอดคล้องกับทิศทางการปฏิรูปการศึกษาของประเทศไทยยุคประเทศไทย 4.0 
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แบบสอบถามความพึงพอใจ 
โครงการการพัฒนารูปแบบการติดตามและประเมินผลแบบมีส่วนร่วมให้มีประสิทธิภาพตาม 

หลักธรรมาภิบาลและสอดคล้องกับทิศทางการปฏิรูปการศึกษาของ ของประเทศไทยยุคประเทศไทย 4.0 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  หน่วยงานที่ด าเนินการ ส านักงานศึกษาธิการภาค 3  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ค าอธิบาย  แบบประเมินฉบับน้ีมีทั้งหมด 3 ตอน ขอให้ผู้ตอบแบบประเมินตอบให้ครบทั้ง 3 ตอน เพ่ือให้การด าเนิน 
              โครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเพ่ือเป็นประโยชน์ในการน าไปใช้ต่อไป 
 
ตอนที่ 1  สถานภาพทัว่ไป  (ไม่มีก็ได้) 
 
ค าชี้แจง  โปรดท าเครื่องหมาย ลงในช่อง  หน้าข้อความ 
1. เพศ    

 หญิง     ชาย 
 

2. อาย ุ  
 ต่ ากว่า 20 ปี     20-30 ปี  31-40 ปี   41-50 ปี   51 ปีข้ึนไป 
 

3. การศึกษา  
 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า       อนุปริญญาหรือเทียบเท่า     
 ปริญญาตรี        สูงกว่าปริญญาตรี   
 

4. อาชีพ   
 นักศึกษา   ข้าราชการ    พนักงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ  
 ลูกจ้าง   อื่นๆ...................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



181 

ตอนที่ 2  แบบสอบถามความพึงพอใจ 
ค าชี้แจง โปรดท าเคร่ืองหมาย  ให้ตรงกับความเป็นจริง ซึ่งก าหนดเกณฑ์ประเมินแต่ละระดับไว้ ดังน้ี 
    ระดับ  5  หมายถึง มากที่สุด 
     ระดับ  4  หมายถึง มาก 
     ระดับ  3  หมายถึง ปานกลาง 
     ระดับ  2  หมายถึง น้อย 
     ระดับ  1  หมายถึง น้อยที่สุด 

รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 
สร้างการรับรู้ ความเขา้ใจ และความตระหนัก 
1. ส่งเสริมความรู้เก่ียวกับการมีส่วนร่วมตามหลักธรรมาภิบาล       

2. ให้ความส าคัญในรูปแบบ เทคนิค วิธีการใหม่ ๆ เพ่ือน ามาใช้ใน  
การพัฒนาการจัดการศึกษา  

     

3. ส่งเสริมความรู้เพ่ิมเติมที่เกี่ยวข้องกับ Thailand 4.0        
4. ศึกษา ค้นคว้านวัตกรรมใหม่ ๆ จากแหล่งเรียนรู้ที่  
หลากหลายเพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษา       

5. เข้าใจว่าการจัดการเรียนรู้จ าเป็นต้องพัฒนาอยู่เสมอ       

การก าหนดรูปแบบการติดตาม  
6. รูปแบบ……..มีความชัดเจนในข้ันตอนการด าเนินการ       
7. รูปแบบ……..มีคุณภาพตรงตามหลักธรรมาภิบาล       
8  รูปแบบ…….ชัดเจน เข้าใจง่าย      
9. รายละเอียดของรูปแบบ….น่าสนใจ ตรงกับประเด็นปัญหาและความต้องการ      
10. ช่วยให้สามารถแก้ปัญหาในการพัฒนาการจัดการศึกษา      
11. ช่วยสร้างแรงจงูใจ การยอมรับในการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา      
12. ช่วยส่งเสริมการพัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือการเป็นครูมืออาชีพ      
13. ช่วยให้เห็นคุณค่าในการน ารูปแบบ…….ไปใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
เพ่ือพัฒนานักเรียนได้มากข้ึน 

     

14. รูปแบบ……ช่วยให้มีทักษะและเทคนิคการสอนมากข้ึน      
15. รูปแบบ……ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ได้สอดคล้องกบั Thailand 4.0      
16. รูปแบบ…….ช่วยให้พัฒนากระบวนการท างานอย่างเป็นระบบ      
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รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 
17. รูปแบบ…..ช่วยส่งเสริมในการพัฒนาครูให้มีศักยภาพในการจัดการเรียนรู้ตามเป้าหมาย      
18. รูปแบบ…..ส่งเสริมการมสี่วนร่วมตามหลักธรรมาภิบาลและสอดคล้องกับ Thailand 4.0      
19. การน ารูปแบบ….ไปพัฒนาการจัดการศึกษามี ความสะดวก ไม่ยุ่งยาก      
20. สามารถน ารูปแบบ….ไปพัฒนาการจัดการศึกษาได้สอดคล้องกับความสนใจ      
21. สามารถน ารูปแบบ….ไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดการศึกษา      
22. รูปแบบ…..ท าให้มีความเข้าใจในการพัฒนาการศึกษามากข้ึน      
23. สามารถน าแนวทางการพัฒนารูปแบบ…..มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการจัดการศึกษาได้มาก
ข้ึน 

     

การติดตาม      
24. มีมนุษย์สัมพันธ์ ปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้รับการติดตาม      
25. ใช้สื่อหรือเครื่องมือติดตามได้เหมาะสม      
26. การเสริมแรงและขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน      
27. ให้ข้อเสนอแนะได้ตรงกับความต้องการและสอดคล้องกับเรื่องติดตาม      
28. ช่วยเหลือและให้ค าปรึกษาหารือแก่ผู้บริหาร  ผูส้อน  และบุคลากรของโรงเรียน      ในการ
ด าเนินงานจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและสอดคล้องกับ Thailand 
4.0 

     

29. สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้  การสง่เสริมการเปลี่ยนแปลงที่ค านึงถึงความแตกต่าง 
ในด้านต่าง  ๆ 

     

30. สรุปและให้ข้อเสนอแนะในการติดตาม      
 
ตอนที่ 3  ข้อเสนอแนะอื่นๆ 
.................................................................................................................. .....................................................................
............................................................................................................................. ..........................................................
................................................................................................................................. ..................................................... 
.......................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ..........................................................
............................................................................................................................. .......................................................... 

 
ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 
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ภาคผนวก ง 
แบบบันทึกการสนทนากลุ่ม Focus Groups 

เรื่อง รูปแบบพัฒนาการติดตามและประเมินผลแบบมีส่วนร่วมให้มีประสิทธิภาพตามหลัก 
ธรรมาภิบาลและสอดคล้องกับทิศทางการปฏิรูปการศึกษาของประเทศไทยยุคประเทศไทย 4.0 
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แบบบันทึกการสนทนากลุ่ม Focus Groups 
เร่ือง รูปแบบพัฒนาการติดตามและประเมินผลแบบมีส่วนร่วมให้มีประสิทธิภาพตามหลัก 

ธรรมาภิบาลและสอดคล้องกับทิศทางการปฏิรูปการศึกษาของประเทศไทยยุคประเทศไทย 4.0 
 
 

 
 
 
 
 
 
ค าช้ีแจง  แบบบันทึกการสนทนากลุ่มนี้ เป็นการศึกษารูปแบบพัฒนาการติดตามและประเมินผลแบบ
มีส่วนร่วมให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาลและสอดคล้องกับทิศทางการปฏิรูปการศึกษาของ
ประเทศไทยยุคประเทศไทย 4.0 แบ่งเป็น 3 ตอน 

ตอนที่ 1 รายช่ือสมาชิกผู้เข้าร่วมสนทนา 
1. ........................................................................................................................................................... 
2. ........................................................................................................................................................ 
3. ........................................................................................................................................................... 
4. ......................................................................................................................................................... 
5. ........................................................................................................................................................... 
6. ........................................................................................................................................................... 
7. ........................................................................................................................................................... 
8. ........................................................................................................................................................... 
9. ........................................................................................................................................................... 
10. ........................................................................................................................................................ 
11. ......................................................................................................................................................... 
12. ........................................................................................................................................................ 
13. ......................................................................................................................................................... 
14. ......................................................................................................................................................... 
15. ......................................................................................................................................................... 
16. ......................................................................................................................................................... 
17. ........................................................................................................................................................ 
18. ........................................................................................................................................................  
19. ........................................................................................................................................................ 
20. ....................................................................................................................................................... 

บันทึกการสนทนากลุ่ม 

1. วันที่ ............ เดือน .................................... พ.ศ. ......................  เวลา ............................. 

2. สถานที่ ................................................................................................................................. 

3. ผู้ด าเนินการ ........................................................................................................................ 

4. ผู้ช่วยผู้ด าเนินการ .............................................................................................................. 
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A-F-F-A-S-D  MODEL 

1. สร้างการรับรู้ ความเข้าใจ และความตระหนัก (AWARENESS)        
2. ก าหนดรูปแบบวิธีการติดตาม สร้างเครื่องมือการติดตามและก าหนดกลุ่มเป้าหมายในการติดตาม 
(FORMULATION) 
3. ด าเนินการติดตามและประเมินผลตามกลุ่มเป้าหมายท่ีก าหนด (FOLLOW-UP)  
4. วิเคราะห์ สังเคราะห์ และประมวลผลข้อมูล (ANALYSIS) 
5. สรุป ประเมินผลการติดตาม และรายงานต่อผู้เกี่ยวข้อง (SUMMARY  AND  REPORT) 
6. น าผลการติดตามไปพัฒนาปรับปรุงนโยบายและการปฏิบัติงานของหน่วยงานทางการศึกษาท่ี
เกี่ยวข้อง (DEVELOPMENT) 
 

ตอนที่ 2 สนทนากลุ่ม แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการติดตามและประเมินผลแบบมีส่วนร่วม 
ให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล และสอดคล้องกับทิศทางการปฏิรูปการศึกษาของประเทศ
ไทย 4.0 

-ร่าง- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ค าถามประเด็นที่ 1  
ขั้นที่  1 การสร้างการรับรู้ความเข้าใจและความตระหนัก  
 1. การสร้างการรับรู้ความเข้าใจและความตระหนัก (ตระหนักรู้) มีความส าคัญควรมีการท า
ความเข้าใจกระบวนการกับผู้ติดตามและผู้ถูกติดตามให้ชัดเจนในทุกขั้นตอน เพื่อให้เข้าใจและปฏิบัติ
ในทิศทางเดียวกันตามบทบาทและภารกิจท่ีแตกต่างกัน 
 2. ในส่วนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการติดตามและประเมินผลต้องมีความเข้าใจกระบวนการ
ติดตามและประเมินผล 
 3. ควรสร้างความเข้าใจก่อน  ระหว่าง และหลังการติดตามและประเมินผล 
 4. ควรมีเทคนิค วิธีการ กระบวนการในการสร้างความรับรู้ความเข้าใจและความตระหนัก 
 5. ต้องใช้ศาสตร์และศิลป์ในการก าหนดทิศทางและเป้าหมาย เริ่มจากการวางแผน นิเทศ 
ก ากับ ติดตาม อย่างกัลยาณมิตร 
 6. การประชุมเพื่อช้ีแจงแนวทางในการติดตามนโยบาย และก าหนดบทบาทหน้าท่ีผู้ท่ี
เกี่ยวข้องให้ชัดเจน เพื่อให้ได้งานท่ีชัดเจน  มีความเหมาะสม เพื่อไปพัฒนาคุณภาพงานให้ได้มาตรฐาน 
เพื่อให้เข้าใจตรงกันทุกภาคส่วนต้องมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน 
 7. การท าความเข้าใจกระบวนการท างานท่ีเป็นระบบ เช่น อริยสัจ 4 PDCA 
 8. การประชุม/สัมมนา รับฟังความคิดเห็น เช่น Focus Group Face to Face การ
ประชาสัมพันธ์ท่ีเข้าถึงผู้มีส่วนร่วม ประชาสัมพันธ์ ให้ข้อมูลและสรุปสาระส าคัญผ่านส่ือ ต่างๆ เช่น 
ส่ือสิงพิมพ์ ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ไลน์ เพจ เว็บไซต์ ส่ือเทคโนโลยี ใช้เอกสารหลักฐานต่างๆ เช่น หนังส่ือ
ราชการ คู่มือการติดตาม เพื่อการสร้างเครือข่ายแบบยั่งยืน  
 9. การเปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้ท่ีเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนของสังคมได้เข้ามามีส่วนร่วมกับ
การติดตามและประเมินผล 
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 10. ผู้รับการติดตามเข้าใจในบทบาทหน้าท่ีส าคัญของตนเองและทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องและ
ให้ความร่วมมือในกระบวนการติดตามและประเมินผลฯ ด้วยความยินดียิ่ง 
 11. ควรให้มีโอกาสในการรับรู้ร่วมกัน ควรเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการพัฒนา
การศึกษาร่วมกันหากมีการด าเนินการแบบมีส่วนร่วมอย่างเป็นระบบ จะช่วยให้พัฒนาคุณภาพการ
ด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 12. ให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีบทบาทในการประเมินหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท้ังภาครัฐและ
ภาคเอกชนท่ีมีหน้าท่ีในการก ากับติดตามในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  กระทรวงมหาดไทย  
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ส านักงานส่งเสริมการจัดการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และสถานศึกษา บุคคลท่ีเกี่ยวข้องในการสร้างการรับรู้ 
 13. คณะติดตามฯได้รับการฝึกให้มีทักษะความช านาญในการท างานได้ตามมาตรฐานจ าเป็น
ของการติดตามและประเมินผลฯ 
 14. ผู้รับการติดตามมีทัศนคติเชิงบวกและเห็นคุณค่าของการติดตามและประเมินผลฯ 
ค าถามประเด็นที่ 2  
ขั้นที่ 2  ก าหนดรูปแบบวิธีการติดตาม สร้างเคร่ืองมือการติดตามและก าหนดกลุ่มเป้าหมายในการ
ติดตาม (ก าหนดรูปแบบ/วิธีการและสร้างเคร่ืองมือนวัตกรรม) 

1. มีการศึกษาต ารา เอกสาร กฎ ระเบียบ งานวิจัย ทฤษฏีท่ีเกี่ยวข้องมาประยุกต์ใช้ในการ
พัฒนารูปแบบการติดตามและประเมินฯ 

2. ควรมีกระบวนการก าหนดรูปแบบฯ ดังนี้ 1) ศึกษาวิเคราะห์ปัญหา 2) ศึกษาข้อมูลท่ี
เกี่ยวข้องเพื่อสร้างกรอบรูปแบบ 3) ออกแบบวิธีการตามรูปแบบ 4) สร้างเครื่องมือการ
ติดตาม 5) รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปผล 6) ขยายผลและเผยแพร่ 

3. ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมจากหน่วยงาน ผู้ปฏิบัติงาน ผู้นิเทศ ผู้ตรวจ ผู้รับตรวจ และทุก
ภาคส่วน ประกอบด้วย บุคคล ได้แก่ ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้ท าวิจัย ผู้ท่ี
รับผิดชอบ ครู ผู้ปกครอง นักเรียน และผู้ท่ีเกี่ยวข้อง หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ 
หน่วยงานท่ีก าหนดนโยบาย เช่น กระทรวงศึกษาธิการ หน่วยงานท่ีจะติดตามและ
ประเมินผล หน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานท่ีขับเคล่ือนนโยบายสู่การปฏิบัติ 

4. การออกแบบรูปแบบการติดตามและประเมินผล ควรเปิดโอกาสให้ผู้แทนจากหน่วยงาน 
ผู้รับผิดชอบ ผู้เกี่ยวข้อง คณะกรรมการสร้างรูปแบบและผู้ถูกการประเมินร่วมออกแบบ
การประเมิน ติดตามผลเป็นระยะ ตรงวัตถุประสงค์ เหมาะสมกับสภาพจริง และสะท้อน
ผลตามความเป็นจริงจากการติดตามและประเมินผล ผู้ติดตาม 

5. การออกแบบรูปแบบการติดตามและประเมินผล ควรมีความเหมาะสม สอดคล้อง 
เท่ียงตรง มีประสิทธิภาพ เข้าถึงเรื่องท่ีจะประเมินได้ เปิดโอกาสและให้มีกระบวนการท่ี
เข้าถึงได้ง่ายข้ึน ในส่วนของการมีเป้าหมายท่ีชัดเจนจะช่วยให้การติดตามและประเมินผล
มีประสิทธิภาพ 
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6. การก าหนดรูปแบบการติดตามและประเมินผล ควรมีการประชุมช้ีแจงรายละเอียดการ
ประเมิน อาทิ รูปแบบ วิธีการประเมินท่ีชัดเจนให้กับผู้เกี่ยวข้องและประชุมล่วงหน้า
อย่างน้อย 30 วัน ก าหนดกระบวนการต่างๆ ให้สอดคล้องกับบริบทต่างๆ ของผู้ได้รับ
การประเมิน กลุ่มเป้าหมาย ควรให้เป็นผู้ปฎิบัติจริงมากกว่า ฝ่ายบริหาร ควรท า
เครื่องมือไม่ให้ยุ่งยากมากเกินไป เกินความจ าเป็น ไม่ซ้ าซ้อนกับ สพฐ. ได้มาตรฐาน และ
สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ 

7. แบบประเมินผลมีความเหมาะสม มีกระบวนการ ข้ันตอน ชัดเจน แผนการติดตามและ
เครื่องมือมีความสอดคล้องกับเป้าหมายและวัตถุประสงค์ มีความชัดเจน ครอบคลุมและ
วิธีการประเมินหลากหลาย มีการติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง 

8. การติดตามและประเมินผล ควรเน้นติดตาม กับบูรณาการ ไม่สร้างภาระมาก เช่น ทาง
ออนไลน์ไม่ควรมีการก าหนดตายตัว แต่ควรก าหนดกรอบโครงสร้าง เพราะการศึกษา
สามารถท าได้หลากหลาย เห็นควรจะต้องมีการวางแผน และก าหนดรูปแบบ การติดตาม
ให้เป็นรูปธรรม 

9. ผู้ประเมินผลเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม มีความรู้ความสามารถท่ีแท้จริงในขั้นตอน
กระบวนการท าวิจัยต้องคัดเลือกผู้มีความรู้ความสามารถความเช่ียวชาญและมีความ
เข้าใจในบริบทของหน่วยงาน ปรับวิธีการติดตามและประเมินให้เข้ากับสถานการณ์ 
หน่วยรับการติดตามและประเมินผลให้ข้อมูลตามข้อเท็จจริงและน าข้อมูลกลับมา
ปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาคุณภาพของงานให้ได้มาตรฐานมากขึ้น 

10. การออกแบบรูปแบบการติดตามและประเมินผลสร้างความเช่ือมั่นให้กับผู้ให้ข้อมูลและผู้
เก็บข้อมูล ด้วยเทคนิค วิธีการ และกระบวนการ ดังนี้ ใช้วิธีการส่งแบบตรวจติดตาม 
Focus group Google Form (เริ่ม ระหว่าง หลัง) Social Network ประชุมผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องหลากหลายในหน่วยงาน การสอบถาม การสังเกต  การสัมภาษณ์ การประชุม
ก าหนดแนวทางจัดสัมมนาแลกเปล่ียนความรู้ ประสบการณ์ การเก็บข้อมูลจากองค์กร
และบุคลากรท่ีรับผิดชอบ 

11. การศึกษาข้อมูลและกลุ่มตัวอย่างท่ีมีความเท่ียงตรง การสร้างความเช่ือมั่นให้กับผู้ให้
ข้อมูลและผู้เก็บข้อมูล สัมมนาเวทีประชาคม และประชุมเชิงปฏิบัติการ ต้ังทีมคนท า 
(โดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย) จัด Work shop ใช้แบบสอบถาม แล้วมาสังเคราะห์ แบบ
ประเมินผลจากการปฏิบัติงาน ก าหนดเป้าหมาย CIPP Model การประชุมระดม
ความคิด (Brain Storming) เทคนิควิธีการและกระบวนการติดตามแบบ Q.C.C. การ
ควบคุมคุณภาพ 

ค าถามประเด็นที่ 3  
ขั้นที่ 3 ด าเนินการติดตามและประเมินผลตามกลุ่มเป้าหมายที่ก าหนด (ปฏิบัติ/ด าเนนิการ)  

1. การด าเนินการติดตามและประเมินผล คณะผู้ติดตามเข้าใจบทบาทหน้าท่ีของตนเอง
อย่างลึกซึ้งและปฏิบัติตนในการติดตามด้วยความเป็นกัลยาณมิตร โดยมีการก าหนด
รูปแบบการติดตามและประเมินผล การด าเนินงานการติดตามต้องมีการก าหนด
เป้าหมาย ประเด็นการติดตาม และประเมินผลแบบมีส่วนร่วมตามหลักธรรมาภิบาล 
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สอดคล้องกับทิศทางการปฏิรูปการศึกษา ด้วยกระบวนการและขั้นตอนท่ีมีความ
เหมาะสม ชัดเจน เป็นระบบ 

2. มีการก าหนดช่วงระยะเวลาให้ผู้รับการประเมินทราบล่วงหน้า ในส่วนผู้รับการติดตามให้
ความร่วมมือในการติดตามและประเมินผลฯ อย่างเต็มศักยภาพของตนเองด้วยความเต็ม
ใจ 

3. ทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลเพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีเป็นจริง
ตรงตามเป้าหมายและมีความเท่ียงตรง โดยมีการติดตามท้ัง 3 ระดับ คือ ภาค จังหวัด 
และหน่วยงานต้นสังกัด ผู้รับการติดตามต้องท าความเข้าใจ ตระหนัก ให้ความส าคัญใน
การติดตามและประเมินผล พร้อมท้ังให้ความร่วมมือในการติดตามและประเมินผลอย่าง
เต็มศักยภาพของตนเองด้วยความเต็มใจ 

4. ผู้รับการติดตามพร้อมท้ังให้ข้อมูลท่ีถูกต้อง มีความเท่ียงตรงกับความเป็นจริง และเกิด
ความพึงพอใจต่อผู้รับการติดตามและประเมินผล ส าหรับการน าเทคโนโลยี นวัตกรรม 
มาให้ในติดตามและประเมินผลใช้ช่องทางด้านเทคโนโลยีมาช่วยอ านวยความสะดวกใน
การติดตามและประเมินผล 

5. การด าเนินการติดตามและประเมินผลควรน าส่ือ เทคโนโลยี มาใช้ในการติดตามและ
ประเมินผลในช่องทางต่าง ๆ เช่น Application, Line, Facebook, Google Form, 
Website, ส่งข้อมูลออนไลน์ เพื่อให้เกิดความรวดเร็ว ทันสมัย ประหยัดเวลาและ
งบประมาณในการด าเนินงาน 

ค าถามประเด็นท่ี 4  
ขั้นที่  4 วิเคราะห์ สังเคราะห์ และประมวลผลข้อมูล 

1. มีการใช้เทคนิควิธีการ กระบวนการในการวิเคราะห์สังเคราะห์และประมวลผล โดยใช้
วิธีการทางสถิติ เช่น โปรแกรม  SPSS และกระบวนการท่ีเช่ือถือได้ CIPP Model, PLC, 

 Focus Group, SWOT โดยผู้เช่ียวชาญ
2. การวิเคราะห์ สังเคราะห์และประมวลผล โดยส่วนมาก จะวิเคราะห์ โดยการใช้ข้อมูลท่ี

เป็นจริง ซึ่งได้มาจากวิธีการ วิเคราะห์สังเคราะห์และประมวลผล เช่น CIPP Model, 
การสะท้อนผลย้อนกลับ โปรแกรม SPSS ส าหรับหน่วยงานท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องในการ
วิเคราะห์สังเคราะห์ และประมวลผล ได้แก่ สพป., สพม., กศน., ศูนย์การศึกษาพิเศษ, 
อาชีวศึกษา, เอกชน, ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด, ส านักงานศึกษาธิการภาค และ
บุคคลท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องในการวิเคราะห์สังเคราะห์ และประมวลผล ได้แก่ ศึกษานิเทศก์ 
ผู้บริหารการศึกษา (ผอ.เขตพื้นท่ี, ผอ.กศน., ศธภ., ศธจ.) 
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ค าถามประเด็นท่ี 5  
ขั้นที่ 5 สรุป ประเมินผลการติดตาม และรายงานต่อผู้เก่ียวข้อง (สรุปและรายงาน) 

1. ประเมินผลการติดตามและรายงานต่อผู้ท่ีเกี่ยวข้อง เป็นการสะท้อนความคิด  ตาม
องค์ประกอบของรูปแบบอย่างเป็นระบบโดยผ่านกระบวนการทางการวิจัยและ
สอดคล้องตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อน าข้อมูลไปประมวลผลในการแก้ไข พัฒนาและ
ขยายผลให้กับหน่วยงานทางการศึกษาและผู้ท่ีสนใจ 

2. บุคคลท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องในการสรุป การติดตามประเมินผลและรายงานผลต่อผู้ท่ี
เกี่ยวข้อง คือ คณะท างานวิจัย ผู้เช่ียวชาญ คณะผู้บริหาร หน่วยงานท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องใน
การสรุป ประเมินผลการติดตามและรายงานต่อผู้ท่ีเกี่ยวข้อง คือ กระทรวงศึกษาธิการ 
ส านักงานศึกษาธิการภาค ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด หน่วยงานทางการศึกษาในพื้นท่ี 

3. การใช้เทคนิค ใช้ข้อมูลวิจัยจากผู้เช่ียวชาญ ใช้กระบวนการวิจัยในการวิเคราะห์
สังเคราะห์ข้อมูลและวางแผนอย่างเป็นระบบ ด้วยการ SWOT ข้อมูลในการวางแผนตาม
กระบวนการ PDCA  การใช้กระบวนการ รูปแบบ CIPP MODEL 

4. ในการสรุป ประเมินผล ติดตามและการรายงานผลท่ีมีความหลากหลาย เช่น การ
ประชุม การใช้ส่ือ ICT ในการเขียนรายงาน และการรายงานผ่านระบบออนไลน์ เป็นต้น 
สู่หน่วยงานทางการศึกษาและผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 

ค าถามประเด็นท่ี 6  
ขั้นที่ 6 น าผลการติดตามไปปรับปรุงนโยบาย และการปฏิบัติงานของหน่วยงานทางการศึกษาที่
เก่ียวข้อง (น าผลไปใช้/พัฒนารูปแบบการติดตามฯ) 

1. ด้านการน าผลการติดตามไปปรับปรุงนโยบาย และการปฏิบัติงานของหน่วยงานทาง
การศึกษาท่ีเกี่ยวข้อง มีความเหมาะสม และจ าเป็นในการน าผลการประเมินมาเป็น
ข้อมูลเพื่อน ามาปรับปรุงและพัฒนารูปแบบการติดตามฯ ให้สอดคล้อง ครอบคลุมและมี
ประสิทธิภาพมากยิ่ง  

2. กระบวนการติดตามและประเมินผลอย่างเป็นระบบต้องมีส่วนร่วมของทุกหน่วยงาน
ทางการศึกษา ด้วยวิธีการ ประชุมช้ีแจง สร้างความเข้าใจ น าข้อมูลมาวิเคราะห์สะท้อน
ความคิด น าผลมาวิเคราะห์สังเคราะห์น าไปสู่การวางแผนการด าเนินการ ติดตามและ
ประเมินผล สรุปผลการติดตาม ประเมินผล 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ภาคผนวก จ 
รายนามผู้เช่ียวชาญในการประเมินความเหมาะสมของเครื่องมือ 

การพัฒนารูปแบบการติดตามและประเมินผลแบบมีส่วนร่วมให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
และสอดคล้องกับทิศทางการปฏิรูปการศึกษาของประเทศไทยในยุคประเทศไทย 4.0  
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รายนามผู้เชี่ยวชาญประเมินความเหมาะสมของเคร่ืองมือ 
 การพัฒนารูปแบบการติดตามและประเมินผลแบบมีส่วนร่วมให้มีประสิทธิภาพตามหลัก  

ธรรมาภิบาลและสอดคล้องกับทิศทางการปฏิรูปการศึกษาของประเทศไทยในยุคประเทศไทย 4.0  
 

1. ดร.กวินทร์เกียรติ   นนธ์พละ   รองเลขาธิการคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
2. ดร.วรัญญภรณ์  ชาลีรักษ์ ผู้อ านวยการกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล ศธภ.9 
3. ดร.ดลใจ   ถาวรวงศ์  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  ศธจ.ฉะเชิงเทรา 
4. ดร.อภิสิทธิ์   รอดบ าเรอ ศึกษานิเทศก์ช านาญการ   ศธจ.สมุทรปราการ 
5. ดร.สร้อยทิพย์   สินสุวรรณ ศึกษานิเทศก์ช านาญการ   ศธจ.ฉะเชิงเทรา 
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                             ภาคผนวก ฉ 
                     ภาพกิจกรรมประกอบการจัดท างานวิจัย  

การพัฒนารูปแบบการติดตามและประเมินผลแบบมีส่วนร่วมให้มีประสิทธิภาพตามหลัก  
ธรรมาภิบาลและสอดคล้องกับทิศทางการปฏิรูปการศึกษาของประเทศไทยในยุคประเทศไทย 4.0  
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ภาพประชุมการจัดท าเค้าโครงร่างการวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบการติดตามและประเมินผล 
แบบมีส่วนร่วมให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาลและสอดคล้องกับ 

ทิศทางการปฏิรูปการศึกษาของประเทศไทยในยุคประเทศไทย 4.0 
เมื่อวันท่ี  12-13  ธันวาคม 2561   ณ โรงแรมรอยัล  ฮิลล์  กอล์ฟแอนด์สปา  จังหวัดนครนายก 
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ภาพประชุมการจัดท าเครื่องมือการวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบการติดตามและประเมินผล 
แบบมีส่วนร่วมให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาลและสอดคล้องกับทิศทางการปฏิรูป

การศึกษาของประเทศไทยในยุคประเทศไทย 4.0 ระหว่างวนัท่ี  21  –  22  มกราคม  2562  
ณ  โรงแรมอิงธารรีสอร์ท  จังหวัดนครนายก 
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ภาพประชุมการวิเคราะห์ข้อมูลการพัฒนารูปแบบการติดตามและประเมินผลแบบมีส่วนร่วม 
ให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาลและสอดคล้องกับทิศทางการปฏิรูปการศึกษาของประเทศ 
ในยุคประเทศไทย  4.0  ระหว่างวันท่ี  4-5  เมษายน  2562  ณ  โรงแรมรัตนชล  จังหวัดชลบุรี 
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ภาพประชุมการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนารูปแบบการติดตามและประเมินผลแบบมีส่วนร่วมให้มี
ประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาลและสอดคล้องกับทิศทางการปฏิรูปการศึกษาของประเทศ 

ในยุคประเทศไทย 4.0  (Focus Groups) ระหว่างวันท่ี 14-15 มิถุนายน พ.ศ. 2562   
ณ บ้านอยู่เป็นสุข (ครัวอิ่มสุข)  ต. จุกกระเฌอ  อ.เมืองฉะเชิงเทรา  จ.ฉะเชิงเทรา 
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ภาพประชุมการสรุปผลการวิจัยการพัฒนารูปแบบการติดตามและประเมินผลแบบมีส่วนร่วมให้มี
ประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาลและสอดคล้องกับทิศทางการปฏิรูปการศึกษาของประเทศ 

ในยุคประเทศไทย 4.0  ระหว่างวันท่ี 6-7 กันยายน พ.ศ. 2562   
ณ โรงแรมภูวนาลี  รีสอร์ท  ต. หมูสี  อ.ปากช่อง  จ.นครราชสีมา 
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                                ภาคผนวก ช 
  รายช่ือผู้ทรงวุฒิ การจัดท า FOCUS  GROUPS 

การพัฒนารูปแบบการติดตามและประเมินผลแบบมีส่วนร่วมให้มีประสิทธิภาพตามหลัก  
ธรรมาภิบาลและสอดคล้องกับทิศทางการปฏิรูปการศึกษาของประเทศไทยในยุคประเทศไทย 4.0  
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รายชื่อผู้ทรงวุฒิ การจัดท า FOCUS  GROUPS 

การพัฒนารูปแบบการติดตามและประเมินผลแบบมีส่วนร่วมให้มีประสิทธิภาพตามหลัก 
ธรรมาภิบาลและสอดคล้องกับทิศทางการปฏิรูปการศึกษาของประเทศไทยในยุคประเทศไทย 4.0 

 
1. ดร.กวินทร์เกียรติ  นนธ์พละ  รองเลขาธิการคณะกรรมการ กช. 
2. นายพงศ์พันธุ์   สุขพงศ์ไทย            ผอ.รร.วัดดอนทอง 
3. นางวันดี  จิตรแข็ง   ผอ.รร วัดนครเนื่องเขต 
4. นางโกศล  อู่เงิน   ผอ.รร.สุเหร่าปากคลอง 20 
5. นายสมคิด  มีทรัพย์ทอง   ผอ.รร.วัดเกตุสโมสร 
6. นายชาญณรงค์  บัวเจริญ  ผอ.รร.แสมขาววิทยาคาร 
7. นายปรีชา  เกตุผดุง   ผอ.รร.วัดหลวงแพ่ง 
8. ดร. นุสินธ์  รุ่งเดช   อดีตรองศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา 
9. นายภาษิต  ประมวลศิลป์ชัย  ผอ.รร.ศรีวิทยา 
10. นายเชาวน์  จันทนา   ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน ศธจ. 

     ฉะเชิงเทรา 
11. นางเตือนใจ  สืบทิม   ผอ.รร.วัดสว่างอารมณ์ 
12. นายชัชชัย  พุทธสุวรรณ์   ผอ.รร.บางน้ าเปรี้ยววิทยา 
13. นายสมนึก  จันทะไทย   ผอ.รร.วัดเท่ียงพิมลมุข 
14. นายพีระพงษ์  ไชยทองศรี  รองศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว 
15. นายอนุศิษย์  คณะธรรม   ประธานอาชีวศึกษา 
16. นายณรงค์พจน์  มีสรลักษณ์  ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล 

     การจัดการศึกษา 
17. นายสมคิด  พานิชสงเคราะห์  รองผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 
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    ภาคผนวก ซ 
      รายช่ือท่ีปรึกษาและคณะท างานวิจัย 

การพัฒนารูปแบบการติดตามและประเมินผลแบบมีส่วนร่วมให้มีประสิทธิภาพตามหลัก  
ธรรมาภิบาลและสอดคล้องกับทิศทางการปฏิรูปการศึกษาของประเทศไทยในยุคประเทศไทย 4.0  
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รายชื่อที่ปรึกษาและคณะท างานวิจัย 

การพัฒนารูปแบบการติดตามและประเมินผลแบบมีส่วนร่วมให้มีประสิทธิภาพตามหลัก 
ธรรมาภิบาลและสอดคล้องกับทิศทางการปฏิรูปการศึกษาของประเทศไทยในยุคประเทศไทย 4.0 
 

ที่ปรึกษา 
1. ดร.กวินทร์เกียรติ  นนธ์พละ รองเลขาธิการคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
2. นายโกเมศ  กล่ันสมจิตต์ นักวิชาการศึกษาเช่ียวชาญ ปฏิบัติหน้าท่ี รองศึกษาธิการภาค 9
  

คณะท างานวิจัย 
1. ดร.กวินทร์เกียรติ  นนธ์พละ     ประธานคณะท างาน 
2. นายโกเมศ  กล่ันสมจิตต์    รองประธานคณะท างาน 

          3. นายโชคชัย พรหมมาก    คณะท างาน 
          4. นางจันทรา  เกียรติลุนสงฆ์    คณะท างาน 
           5. นางมาลี   พิณสาย      คณะท างาน 
           6. นายด ารง  มูลรัตน์      คณะท างาน 
           7. นายสมคิด  ศรีปราชญ์  คณะท างาน 
           8. นายพิชัยยุทธ   ศรีฉ่ า         คณะท างาน 
          9. ดร. อภิสิทธิ์   รอดบ าเรอ    คณะท างาน 
        10. นางสาววิริยาภรณ์  อินทร์จันทร์                   คณะท างาน  
        11. นางสาวขวัญยืน  มูลศรี     คณะท างาน 
        12. นางออมใจ   บุญเขียว     คณะท างาน  
        13. ดร. ดลใจ  ถาวรวงศ์    คณะท างาน 
        14. นางสาวเยาวธิดา เส้ียวเส็ง    คณะท างาน 
         15. ดร.สร้อยทิพย์  สินสุวรรณ    คณะท างาน 
        16.  นางสาวศรวิษฐา  สุระวรรณะ                         คณะท างาน 
        17.  นางสาวสุภาภรณ์  นฤภัย                        คณะท างาน 
        18.  นางสาวทัศนีย์  ช่างชุบ                             คณะท างาน 
        19. นายสัจจา      จุ่นบุญ                                 คณะท างาน 
        20. นางกุลจิรา   พิธิยานุวัฒน์                        คณะท างาน 
       21. นางสาวอัจฉรา   ส าราญเฟื่องสุข                   คณะท างาน 
       22. นางประภาวดี   โกสิยารักษ์                        คณะท างาน 
       23. นางภัทรานิษฐ์   งามวงศ์น้อย                     คณะท างาน 
       24. นางสาววิริยาภรณ์  เฉิดฉันท์พิพัฒน ์             คณะท างาน 
       25. ดร. วรัญญภรณ์  ชาลีรักษ์     คณะท างานและเลขานุการ 
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