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  บทที่  1 

บทน า 

            การจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ เป็นวิถีทางอย่างหนึ่งที่จะท าให้บรรลุจุดหมายแห่งการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ตามเปูาหมายของประเทศโดยการศึกษาเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษา เป็นการศึกษาที่สามารถท าให้ผู้เรียนมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลง ทั้งในด้านความรู้  
เจตคติค่านิยมความพึงพอใจ เปูาหมายแห่งชีวิตและบุคลิกภาพ นอกจากนี้ยังท าให้ผู้เรียนมีทักษะ
เฉพาะทางในการประกอบวิชาชีพ มีคุณภาพออกไปพัฒนาประเทศชาติและสังคมบุคลากรที่มีคุณภาพ 
เป็นที่ยอมรับกันทั่วไป คือผู้ที่มีความรู้และทักษะความช านาญในวิชาชีพ เป็นผู้ที่มีความคิดริเริ่มได้เป็น
อย่างดี พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสร้างสรรค์และเป็นผู้มีคุณธรรม อันเป็นที่ยอมรับของสังคม รวมทั้ง
เป็นผู้ที่สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนทางสังคมในทุกระดับ ซึ่งล้วนแต่เกิดจากการเรียนรู้ โดยเฉพาะถ้า
จะให้มีประสิทธิภาพซึ่ ง เกิดจากกระบวนการที่ เ รี ยกว่ า บริหารการศึกษา  (Educational 
Administration)แต่การบริหารการศึกษาจะไม่สามารถประสบผลส าเร็จได้เลยถ้าขาดการวางแผน
เพราะการปฏิบัติงานที่มีแผนงานจะท าให้งานประสบผลส าเร็จได้ ดังนั้นเครื่องมือที่ส าคัญใน        
การท างานอย่างหนึ่งก็คือแผนที่ในการที่จะน าทางในการปฏิบัติงานในแต่ละแผนงานซึ่งสอดคล้องกับ
ซาราล เอล, เฟรด คาร์เดน และเทอรี่ สมุไทโลที่ว่า เครื่องมือที่ส าคัญอย่างหนึ่งต่อมนุษย์ ตั้งแต่สมัย
โบราณถึงปัจจุบันคือ “แผนที่”หากกล่าวถึงแผนที่นับว่ามีความส าคัญ ในด้านการบริหารการศึกษาก็
จ าเป็นต้องมีแผนการบริหารดังนั้นการใช้แผนที่ผลลัพธ์เป็นเครื่องมือในการติดตาม และประเมินผล
การท างาน โดยที่แผนที่ผลลัพธ์ให้ความส าคัญในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้ที่เกี่ยวข้อง  ใน
แผนงานนั่นคือ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ความสัมพันธ์ กิจกรรมหรือการกระท าของคน กลุ่มคน 
หรือองค์กร  แผนที่ผลลัพธ์ไม่สามารถน าไปใช้กับแผนงานในทุกแผน แต่จะใช้ได้กับแผนงานที่เกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์ของคน กลุ่มคนหรือองค์กรแผนที่ผลลัพธ์เป็นเครื่องมือหนึ่งที่จะช่วยให้ตรวจพบหรือ
อาจจะไม่พบการเปลี่ยนแปลงเชิงกระบวนการ และเชิงพฤติกรรมเป็นขั้นเป็นตอน ที่จะน าไปสู่ผลลัพธ์
ภาพรวมในท่ีสุด แผนที่ผลลัพธ์มีการส่งเสริมการมีส่วนร่วม(participation)และความรู้สึกเป็นเจ้าของ 
(ownership) ในแผนงานหรือโครงการ บุคลากรก็จะมีแรงจูงใจที่จะทุ่มเทเต็มก าลังความสามารถเพ่ือ
ท าให้งานนั้นๆ ประสบผลส าเร็จ คุณลักษณะเด่นประการหนึ่งของแผนที่ผลลัพธ์คือมีการติดตาม และ
ประเมินผลเข้าไว้กับแผนงาน เพ่ือให้การติดตามและประเมินผล เป็นเครื่องมือในการบริหารแผนงาน
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ให้บรรลุเปูาหมายตามที่วางไว้ และเป็นเครื่องมือเพ่ือการเรียนรู้ การจัดการความรู้ ทั้งความส าเร็จ
และปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นกับแผนงาน1การติดตามผู้ส าเร็จการศึกษา ก็เป็นแผนงานหนึ่งที่ส าคัญใน
การตรวจสอบบุคคล ว่ามีการพัฒนาหน้าที่ในปฏิบัติงาน มีการก าหนดแผนงานและความก้าวหน้าใน
การท างานหรือไม่เพียงใด2   ซึ่งมีผลกระทบต่อสถาบันอาจเกิดโดยทางตรงหรือทางอ้อม โดย
ผลกระทบหรือการสะท้อนกลับอาจมีทั้งในทางบวกและทางลบ ก็จะท าให้สถาบันได้รับประโยชน์เพ่ือ
ใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงหรือพัฒนาต่อไป3 
 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

     จากแนวคิดในการจัดการศึกษาโดยการน าระบบคุณภาพ การบริหารจัดการมาใช้ทั้งใน
ภาครัฐและเอกชน เพ่ือให้มีการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง และมีคุณภาพซึ่ง
เป็นการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
จึงเป็นเปูาหมายส าคัญของแผนการศึกษาไทย (พ.ศ.2546-2550) โดยเฉพาะการจัดการศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษา ซึ่งมีหน้าที่หลักในการผลิตก าลังคนระดับกลางและระดับสูง โดยสร้างและพัฒนาองค์
ความรู้ ค้นคว้าวิจัย บริการวิชาการแก่สังคมและยังมีส่วนในการท านุบ ารุง ศิลปวัฒนธรรม อุดมศึกษา
จึงเป็นแหล่งในการรวมวิทยาการหลากหลายแขนง และเป็นศูนย์รวมของนักวิชาการที่มีความรู้
ความสามารถเป็นจ านวนมาก การอุดมศึกษาจึงถูกใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาประเทศ และก าหนด
นโยบายและแรงผลักดันทางเศรษฐกิจ และสังคมแล้วอุดมศึกษายังเป็นปัจจัยที่ท าให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงไปสู่สังคมที่พึงปรารถนา4ความเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากกระแสโลกาภิวัตน์และ    
การจัดระบบของโลกใหม่ทั้งทางเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านการเมืองและด้านการศึกษาในช่วงที่ผ่านมา
                                                           

            1 ซาราล เอล, เฟรด คาร์เดน และเทอรี่ สมุไทโล. การสร้างการเรียนรู้และการสะท้อนกลับ
ในแผนงานพัฒนา. พิมพ์ครั้งที่ 2. แปลโดยพิกุล สิทธิประเสริฐกุลและวีรบูรณ์  วิสารทสกุล 
(กรุงเทพฯ:โครงการเสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อชุมชนเป็นสุข, 2548), 1.  
            2 Shetzer, Bruce, Stone and Shelley C.  Fundamental of Guidance.  (Boston 
: Houghton Mifflin Co, 1981), 346. 
            3 Thomas R. Dye, Understanding Public Policy.  (Englewood Cliffs, NJ:     
Prentice Hall,  2016).  
           4 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ,อ้างถึงใน  สรร  ธงยศ, “การพัฒนาระบบการ
ประเมินการปฏิบัติงานวิจัยโดยประยุกต์แนวคิดแผนที่ผลลัพธ์กรณีศึกษาคณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยนครพนม.”(วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและจิตวิทยา
การศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553), 1. 
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โดยเฉพาะปัญหาในการบริหารจัดการการศึกษา ที่มีความอ่อนด้อยทั้งด้านการบริหารจัดการและ
คุณภาพการศึกษาที่ยังไม่สามารถพัฒนาคนไทยให้มีศักยภาพเพียงพอ ต่อการด ารงชีวิตอย่างมี
คุณภาพในสภาพสังคมที่เปลี่ยนไป รวมทั้งไม่สามารถพัฒนาและสร้างสรรค์ สังคมประเทศชาติให้
เจริญก้าวหน้าได้ในสังคม โลกซึ่งเป็นปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วนและจริงจัง 5 ที่กล่าวมานี้เป็น
แนวทางในการจัดการศึกษา ซึ่งสรุปได้ว่าการบริหารจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ต้องสร้าง    
และพัฒนาองค์ความรู้  ค้นคว้าวิจัย บริการวิชาการแก่สังคมและยังมีส่วนในการท านุบ ารุง 
ศิลปวัฒนธรรม และปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เจริญก้าวหน้าได้  ในสังคมโลกซึ่งการที่
ประสบความส าเร็จในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา หรือบรรลุเปูาหมายได้เราจะต้องมีการวางแผน 

แผนที่ผลลัพธ์ (Outcome mapping) เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและการประเมินผล 
การท างาน ที่มาเสริมวิธีการประเมินผลรูปแบบเดิม โ ดยที่แผนที่ผลลัพธ์  ให้ความสนใจใน           
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้ที่เกี่ยวข้องในแผนงานพัฒนานั่นคือการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 
ความสัมพันธ์ กิจกรรม หรือการกระท าของคน กลุ่มคน หรือองค์กรโดยแบ่งเป็น 3 ขั้นตอน          
12 ขั้นตอนย่อยได้แก่ ขั้นตอนที่ 1 การออกแบบเจตนารมณ์ (Intention design) ประกอบด้วย 7 
ขั้นตอนย่อยดังนี้ขั้นตอนย่อยที่ 1 วิสัยทัศน์ (Vision) ขั้นตอนย่อยที่ 2 พันธกิจ (Mission) ขั้นตอนย่อย
ที่ 3 ระบุภาคีหุ้นส่วนที่เกี่ยวข้องในแผนงาน (Boundary partners)ข้ันตอนย่อยที่ 4 ก าหนดผลลัพธ์ที่
พึงประสงค์ (Outcome challenges)ขั้นตอนย่อยที่ 5 เกณฑ์บ่งชี้ความก้าวหน้า (Progress 
markers)ขั้นตอนย่อยที่ 6 ก าหนดแผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy maps)และขั้นตอนย่อยที่ 7       
การด าเนินงานระดับองค์กร (Organizational practices)ขั้นตอนที่ 2 การติดตามผลลัพธ์ แผนที่
ยุทธศาสตร์และการด าเนินงานขององค์กร(outcome & performance monitoring) ประกอบด้วย 
4 ขั้นตอนย่อย ดังนี้   ขั้นตอนย่อยที่ 8 จัดล าดับการติดตามการท างานของแผนงาน (Monitoring 
priorities) ขั้นตอนย่อยที่ 9 แบบบันทึกผลลัพธ์ (คือ การเปลี่ยนแปลงของภาคีหุ้นส่วน) (Outcome  
Journal)ขั้นตอนย่อยที่ 10 แบบบันทึกยุทธศาสตร์ที่ใช้ในแผนงาน (Strategy Journal)และขั้นตอน
ย่อยที่ 11 แบบบันทึกการด าเนินงานขององค์กร (Performance Journal)และขั้นตอนที่ 3        
การจัดท าแผนการประเมินผล (Evaluation Planning) ประกอบด้วย1ขัน้ตอนย่อยดังนี้ 

 

 

                                                           

              5 คณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, การบริหารการเปลี่ยนแปลง (กรุงเทพฯ:
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,  2553 ), 15. 
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    ขั้นตอนย่อยที ่12 แผนการประเมินผล (Evaluation plan)6 

    ภาควิชาการบริหารการศึกษาเร่งเห็นความส าคัญในการจัดการศึกษาให้ได้อย่างเหมาะสม
กับสถานการณ์ในปัจจุบันและเพ่ือเป็นการเพ่ิมศักยภาพของการศึกษาจึงได้จัดการศึกษาในระดับ
ปริญญาโดยภาควิชาการบริหารการศึกษาเป็นหน่วยงานหนึ่งในสังกัดคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากรเดิมชื่อว่า“ภาควิชาการบริหารและการนิเทศการศึกษา” ต่อมาจึงเปลี่ยนเป็น “ภาควิชาการ
บริหารการศึกษา เป็นหน่วยงานหนึ่งในสังกัดคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ตั้งขึ้นตาม
ประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่องการแบ่งส่วนราชการและภาควิชาในมหาวิทยาลัยศิลปากร  เมื่อ 
พ.ศ. 2513  โดยมีหน้าที่เปิดสอนวิชาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและการนิเทศการศึกษาในระดับ
ปริญญาตรีต่อมาในปี พ.ศ. 2524 ทบวงมหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้ภาควิชาการบริหารและการนิเทศ
การศึกษา เปิดสอนในระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา และระดับปริญญาตรี วิชาโท
การบริหารการศึกษา  ใน ปี พ.ศ. 2528 ได้เปลี่ยนชื่อภาควิชาการบริหารและการนิเทศการศึกษามา
เป็น “ภาควิชาการบริหารการศึกษา”ต่อมาในปี พ.ศ. 2539  เปิดสอนระดับปริญญาโทภาคพิเศษ   
ซึ่งใช้เวลาศึกษาในช่วงนอกเวลาราชการ ในปี พ.ศ. 2542 เปิดสอนโครงการความร่วมมือ เพ่ือรับ
บุคลากรระดับผู้บริหารจากกรมสามัญศึกษา และส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ 
กระทรวงศึกษาธิการต่อมาในปี พ.ศ. 2543 ได้เปิดโครงการผู้บริหารเพื่อส่งเสริมผู้บริหารทุกสายงานที่
ต้องการเข้ามาศึกษาในสาขาวิชาการบริหารการศึกษา และในปี พ.ศ 2546 ได้เปิดสอนระดับปริญญา
เอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตเพ่ิมข้ึนอีกหนึ่งหลักสูตรมาจนถึงปัจจุบัน    

   ภารกิจของภาควิชาการบริหารการศึกษา นับตั้งแต่ปีการศึกษา 2524  เป็นต้นมา จนถึงปี
การศึกษา 2556 ภาควิชาการบริหารการศึกษาได้ผลิตนักศึกษาระดับปริญญาโทสาขาการบริหาร
การศึกษา มาจนถึงปัจจุบัน 34 รุ่น และระดับปริญญาเอก สาขาการบริหารการศึกษา จ านวน 13 รุ่น 
โดยมีนักศึกษาทั้งหมด 3 โครงการ คือ โครงการปกติ โครงการพิเศษ และโครงการพิเศษตามความ
ร่วมมือ นอกจากภาระงานสอนแล้ว ภาควิชาฯ ยังได้จัดโครงการบริการทางวิชาการแก่ชุมชนอย่าง
น้อยปีละ 3 โครงการ  ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นโครงการพัฒนาผู้บริหาร และผู้สนใจทั่วไป เพ่ือเพ่ิมทักษะ
ด้านความรู้ความสามารถในด้านการบริหารการศึกษาให้กว้างขวางยิ่งขึ้น โดยมีปรัชญา พันธกิจ 
วัตถุประสงค์ และอัตลักษณ์/เอกลักษณ์ของภาควิชาการบริหารการศึกษาดังนี้ ปรัชญาของภาค
วิชาการบริหารการศึกษา คุณภาพวิชาการ เชี่ยวชาญกิจกรร ผู้น าที่สามารถ (Academic Excellent, 

                                                           

                       
6
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, อ้างถึงใน สรร  ธงยศ, “การพัฒนาระบบ

การประเมินการปฏิบัติงานวิจัยโดยประยุกต์แนวคิดแผนที่ผลลัพธ์กรณีศึกษาคณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยนครพนม.” (วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและ
จิตวิทยาการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553), 3-4. 
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Proficient Activist, Smart and Creative Leader) พันธกิจคือ 1. ผลิตบัณฑิตทางการบริหาร
การศึกษาให้มีความรู้ คุณธรรม จรรยาบรรณ และความเป็นเลิศในวิชาชีพระดับสากล2. พัฒนา
ภาควิชาให้เป็นองค์กรขั้นน าในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และบุคลากรทางการศึกษา3. พัฒนา
ภาควิชาให้เป็นองค์กรขั ้นน าในการวิจัย ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมทางการบริหารการศึกษา       
4. พัฒนาภาควิชาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 5. อนุรักษ์ ท านุ
บ ารุงและส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามในทุกระดับ(ท้องถิ่น/ประเทศ/นานาชาติ)
วัตถุประสงค์ดังนี้ คือ 1.ผลิตนักบริหารและนักวิชาการในชุมชนให้เป็นนักบริหารและนักวิชาการตาม
ปรัชญา  อย่างมีคุณภาพและคุณธรรม 2. ส่งเสริมบัณฑิตให้ค้นคว้าวิจัยเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ในด้าน
การบริหารการศึกษา 3. ส่งเสริมให้อาจารย์ในภาควิชาฯ ได้ใช้ความรู้ความสามารถเต็มตามศักยภาพ    
4. ส่งเสริมให้อาจารย์ในภาควิชาฯ ได้ให้ความร่วมมือกับภาควิชาอ่ืนหรือหน่วยงานอ่ืนในการถ่ายทอด
ความรู้และท าการวิจัยและอัตลักษณ์/เอกลักษณ์ของภาควิชาการบริหารการศึกษาคือพัฒนา    
ผู้เรียนให้สอดคล้องกับปรัชญาและปณิธานของภาควิชาบริหารการศึกษาคือ คุณภาพวิชาการ   
เชี่ยวชาญกิจกรรม   ผู้น าที่สามารถ7 

     การจัดการเรียนการสอนเพ่ือให้ได้ดุษฎีบัณฑิตที่มีคุณภาพตามวัตถุประสงค์ของภาค
วิชาการบริหารการศึกษา และเพ่ือให้สอดคล้องกับความจ าเป็นในการด าเนินการบริหารการศึกษาใน
ปัจจุบันนั้นการจัดการเรียนการสอนจ าเป็นต้องถูกถ่ายทอดผ่านหลักสูตรที่ภาควิชาการบริหาร
การศึกษาได้จัดตั้งขึ้นไว้และเพ่ือให้หลักสูตรที่ถูกพัฒนาบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์จ าเป็นต้องมี
การประเมินผลลัพธ์และผลกระทบที่เกิดขึ้นในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพตรงตาม
วัตถุประสงค์และปรัชญาของภาควิชาการบริหารการศึกษาท่ีตั้งไว้ 

 

ปัญหาของการวิจัย 

     ปัญหาภาควิชาการบริหารการศึกษาผลิตนักศึกษามาแล้วยาวนานพอสมควรแต่       
การติดตามผู้ส าเร็จการศึกษายังไม่เป็นทางการทราบแต่ว่าจบไปแล้วได้ไปท างานแต่ไม่ทราบ
รายละเอียด ซึ่งการที่ไม่ทราบข้อมูลอาจท าให้มีผลเสียในการผลิตปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตต่อไป
เพราะท าให้ไม่มีทิศทางไม่ทราบอนาคตของการผลิตแต่ถ้าได้ทราบข้อมูลที่ก าหนดในแผนที่ผลลัพธ์นี้ 
จะได้น าไปก าหนดทิศทางในการพัฒนาหลักสูตรหรือพัฒนาการฝึกอบรมได้ในอนาคตดังนั้นผู้วิจัยจึง
เห็นสมควรติดตามผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาการบริหารการศึกษาโดยใช้

                                                           

                 
7

 มหาวิทยาลัยศิลปากร,คณะศึกษาศาสตร์, “รายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมิน
คุณภาพภายในภาควิชาการบริหารการศึกษาปีการศึกษา 2554. ” 11 มิถุนายน  2555, 1-2. 
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แผนที่ผลลัพธ์ ซึ่งการติดตามนั้นมีความส าคัญมากและเป็นจุดมุ่งหมายที่ส าคัญประการหนึ่งของ
สถาบันการศึกษาเพ่ือใช้ เป็นข้อมูลในการพัฒนาผู้ เรียนให้มีความรู้ทักษะและเจตคติที่ดีใน           
การปฏิบัติงานในอาชีพของตนและทางสาขาวิชาการบริหารการศึกษาจะได้ทราบว่าควรจะก าหนด
นโยบายอย่างไรให้ตรงกับบริบทและความต้องการของสาขาวิชาและนักศึกษาและถึงแม้จะเป็น
ผู้ส าเร็จการศึกษาแล้วก็ตาม สาขาวิชายังต้องรับผิดชอบในเรื่องการส่งเสริมการให้ความช่วยเหลือแก่
ผู้ส าเร็จการศึกษาในการปรับตัวให้เข้ากับสภาพของงาน ให้มีการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ  เพ่ือให้มี
ความมั่นคงในการท างานและสร้างเสริมให้การปฏิบัติงานนั้นให้มีคุณภาพ ดังนั้นทางสถาบันจึง
จ าเป็นต้องทราบข้อมูลของผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการบริหาร
การศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรโดยใช้แผนที่ผลลัพธ์มาใช้เป็นเครื่องมือที่ใช้ติดตาม เพ่ือน าข้อมูลมาใช้
ในการส่งเสริมและพัฒนาสาขาวิชาการบริหารการศึกษาซึ่งตรงกับ  เบสท์ (Best) ได้กล่าวว่า        
การติดตามผลเป็นการส ารวจรายบุคคลส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาจากสถาบัน ในหลักสูตรหรือ        
การอบรมใดๆ8 การติดตามผลจะเก่ียวข้องว่ามีอะไรเกิดข้ึนกับผู้ส าเร็จการศึกษาบ้างและอะไรบ้างที่จะ
มีผลต่อหลักสูตรและสถาบัน การตรวจสอบสถานภาพและการสืบค้นความเห็นของผู้ส าเร็จการศึกษา
นี้  จะท าให้ทราบถึงข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหาและปรับปรุงส่วนบกพร่องของหลักสูตรและคง
คุณค่าของส่วนดีไว้ส าหรับการวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยมีจุดมุ่งหมายที่จะใช้แผนที่ผลลัพธ์ในการติดตาม
ผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 ถึง 
พ.ศ. 2558 รวม  9 รุ่นจ านวน 153  คน  
  
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

           1. เพ่ือทราบข้อมูลและแนวปฏิบัติในแต่ละขั้นตอนย่อยของแผนที่ผลลัพธ์ของผู้ส าเร็จ
การศึกษาปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร 

           2. เพ่ือทราบแผนที่ผลลัพธ์ของผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการ
บริหารการศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร ใน 3 ขั้นตอนคือ การออกแบบเจตนารมณ์  การติดตาม
ผลลัพธ์แผนที่ยุทธศาสตร์และการด าเนินงานขององค์กร และแผนการประเมินผล 

ข้อค าถามของการวิจัย 

            เพ่ือให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย และเป็นแนวทางในการหาค าตอบ ผู้วิจัยจึง
ได้ก าหนดข้อค าถามของการวิจัยไว้ดังนี้ 

                                                           

             8 Best, John W. Research in Education. Englewood Cilff, New jersey : 
Prentice-Hall, Inc , 1981. 
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                1. ข้อมูลและแนวปฏิบัติในแต่ละขั้นตอนย่อยของแผนที่ผลลัพธ์ของผู้ส าเร็จการศึกษา
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรว่าเป็นอย่างไร 

               2. แผนที่ผลลัพธ์ของผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการบริหาร
การศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร ใน 3 ขั้นตอนคือ การออกแบบเจตนารมณ์  การติดตามผลลัพธ์แผน
ที่ยุทธศาสตร์และการด าเนินงานขององค์กร และแผนการประเมินผลเป็นอย่างไร  

 

สมมติฐานการวิจัย 

              เพ่ือให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย ผู้วิจัยจึงได้ก าหนดสมมตฐิานการวิจัยไว้ดังนี้ 
               1. ข้อมูลและแนวปฏิบัติในแต่ละขั้นตอนย่อยของแผนที่ผลลัพธ์ของผู้ส าเร็จการศึกษา
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นข้อมูลและแนว
ปฏิบัติพื้นฐานในการก าหนดแผนที่ผลลัพธ์ 
               2. แผนที่ผลลัพธ์ของผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ใน 3 ขั้นตอนคือ การออกแบบเจตนารมณ์  การติดตามผลลัพธ์แผน
ที่ยุทธศาสตร์และการด าเนินงานขององค์กร และแผนการประเมิน สามารถอธิบายภาพรวมของผู้
ผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร
ได้อย่างเหมาะสม 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 

              การวิจัยเพ่ือศึกษาแผนที่ผลลัพธ์ของผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากรโดยมีผู้กล่าวถึงแผนที่ผลลัพธ์ไว้ดังนี้ 

               ประพนธ์  ผาสุกยืด กล่าวว่า การวางแผนด้วยแนวคิด “แผนที่ผลลัพธ์” (Outcome 
Mapping : OM) ประกอบด้วย 7  ขัน้ตอนดังต่อไปนี้ 

               ขั้นตอนที่ 1 วิสัยทัศน์ (Vision) เป็นการวาดภาพที่เราปรารถนาเป็นฝันที่สอดคล้อง
ทิศทางเดียวกันเป็นไปได้ 

               ขั้นตอนที่ 2 พันธกิจ (Mission) เป็นสิ่งที่เราจะระบุอย่างชัดเจนว่าเราจะท าอะไรบ้างใน
วิสัยทัศน์  พันธกิจเป็นการบอกว่าท าไมต้องมีโครงการนี้ 

.              ขั้นตอนที่ 3 ระบุภาคีที่เราต้องท างานด้วยโดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ภาคีโดยตรง
(Direct Partners: DP) และภาคีกลยุทธ์ (Strategic Partners: SP) 
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               ขั้นตอนที่ 4 ความท้าทายเชิงผลลัพธ์ (Outcome Challenges: OC ) เมื่อระบุเครือข่าย
ได้แล้วให้น าภาคีโดยตรง(DP)มาเขียนท้าทายเชิงผลลัพธ์ 

               ขั้นตอนที่ 5 เปูาหมายรายทาง (Progress Markers: PM) เป็นเครื่องหมายบอกทางการ
ด าเนินงานของโครงการ ไม่ใช้เครื่องหมายบอกทางเชิงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับผู้รับประโยชน์สุดท้ายแต่
เป็นเครื่องหมายบอกทางที่เป็นผลลัพธ์เชิงพฤติกรรม  PMสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ขั้นโดยขั้นที่ 1 
Expect to See ที่คาดว่าน่าจะเกิดขึ้นได้ ขั้นที่ 2  Like to See ที่อยากจะให้เกิดขึ้น ขั้นที่ 3  Love 
to See ถ้าเกิดขึ้นได้ก็ดี  

               ขั้นตอนที่ 6 แผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Maps: SM) โดยมุ่งไปที่ 2 ส่วนหลัก ๆ คือ 
Individuals (I) มุ่งท่ีภาคีโดยตรง (DP) และมุ่งที่ปัจจัยแวดล้อมของภาคี (DP) 

                ขั้นตอนที่ 7 แนวปฏิบัติขององค์กร (Organizational Practices: OP) หน่วยงานต้น

สังกัดมีวิธีการสนับสนุน หรือสะท้อนกลับ (Feedback) ทั้งทางบวกและทางลบช่วยติดตามการท างาน

ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น9 

               ซาราล เอล, เฟรด คาร์เดน และเทอรี่ สมุไทโล  ได้กล่าวถึงแผนที่ผลลัพธ์ไว้ 3 ขั้นตอน
เกี่ยวกับแผนที่ผลลัพธ์ (Outcome mapping)  

  ขั้นตอนที่ 1 การออกแบบเจตนารมณ์ (Intention design) 

               ขั้นตอนย่อยที่ 1. วิสัยทัศน์ (vision) : ผลลัพธ์ที่เกิดจากการด าเนินการที่ต้องการเห็นใน
เชิงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 
               ขั้นตอนย่อยที่ 2. พันธกิจ (mission) : โครงการที่สนับสนุนวิสัยทัศน์หรืองานโครงการ
หลักของหน่วยงานที่สนับสนุนเพื่อบรรลุผลสัมฤทธิ์ต่อวิสัยทัศน์ 
               ขั้นตอนย่อยที่ 3. ภาคีหุ้นส่วน (boundary partners) :ผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจาก
โครงการเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 
               ขั้นตอนย่อยที่ 4. ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ (outcome challenge) : กลุ่มเปูาหมายที่มี
พฤติกรรมความสัมพันธ์ กิจกรรม การกระท าที่เปลี่ยนไปเมื่อมีโครงการลงไปสู่แล้วท าให้เกิดผลลัพธ์ที่
พึงประสงค์อาจยังไม่เกิดข้ึนในปัจจุบัน แต่มีแนวโน้มที่ท าได้จริง 

                                                           

               9 ประพนธ์  ผาสุกยืด .  การวางแผนด้วยแนวคิด แผนที่ผลลัพธ์  (Outcome 
Mapping: OM).  สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพ่ือสังคม(สคส.)เรียบเรียงจากการบรรยาย 
เข้าถึงเมื่อวันที่  21 ธันวาคม 2559 เข้าถึงได้จาก https://www.scribd.com/doc/17900913 
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               ขั้นตอนย่อยที่ 5. เกณฑ์บ่งชี้ความก้าวหน้า (progress markers) : การก าหนดตัวชี้วัด
ความก้าวหน้าทีละขั้น ขั้นที่ 1 สิ่งที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (expect to see) หรือคาดหวังจะได้เห็น ขั้นที่
สอง สิ่งที่ต้องการให้เกิดขึ้น (Like to see) หรืออยากเห็นและขั้นที่สาม สิ่งที่เห็นว่าเกิดขึ้นได้ก็ดี 
(Love to see) หรือมุ่งหวังจะได้เห็น ซึ่งการก าหนดตัวชี้วัดเช่นนี้ จะช่วยให้สามารถเก็บข้อมูล เพ่ือ
ติดตามความส าเร็จของการด าเนินโครงการ 
               ขั้นตอนย่อยที่ 6. แผนที่ยุทธศาสตร์ (strategy map ) :วัตถุประสงค์ของแผนยุทธศาสตร์
คือ การก าหนดยุทธศาสตร์ที่โครงการจะใช้เพ่ือน าไปสู่ความส าเร็จของผลลัพธ์ โดยมียุทธศาสตร์ที่มุ่ง
ประสงค์ 2 ระดับ ได้แก่ระดับบุคคลและระดับสิ่งแวดล้อม แต่ละระดับประกอบด้วย 3 กลุ่มคือ  
ยุทธศาสตร์ที่ก่อให้เกิดผลโดยตรง (causal) ยุทธศาสตร์ที่เน้นการชักชวน (persuasive) และ 
ยุทธศาสตร์ที่เน้นการสร้างเครือข่ายสนับสนุน (supportive) 
       ขั้นตอนย่อยที่  7. การด าเนินงานระดับองค์กร (organization practices)                 
การปฏิบัติงานของหน่วยงานโดยผู้รับผิดชอบโครงการ ต้องก าหนดรูปแบบวิธีการปฏิบัติงานที่มี
ประสิทธิภาพให้สามารถน าไปสู่การเปลี่ยนแปลง พัฒนา อันประกอบด้วยวิธีการส าคัญ 8 ประการ 
ได้แก่ ค้นหาส ารวจความคิดเห็น โอกาสและทรัพยากรใหม่ ฟังเสียงสะท้อนจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (key 
informants) หาการสนับสนุนจากผู้มีอ านาจสูงสุด ทบทวนระบบผลลัพธ์และการด าเนินงานอยู่เสมอ 
ตรวจสอบกิจกรรมต่างๆ ที่ท าอยู่เพื่อเพ่ิมคุณค่าแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ได้ กับโลกภายนอก ทดลองสิ่งใหม่
อยู่เป็นประจ า มีเวลาให้กับการสะท้อนความเห็นในการท างานของหน่วยงาน  
 
ขั้นตอนที่ 2 การติดตามผลลัพธ์แผนที่ยุทธศาสตร์และการด าเนินงานขององค์กร (outcome & 
performance monitoring) 
        ขั้นตอนย่อยที่  8 จัดล าดับความส าคัญของการติดตามการท างาน(Monitoring 
Priorities)แผนการติดตามกระบวนการในการติดตามผลลัพธ์ที่จัดเป็นขั้นตอนในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล หลังจากโครงการเริ่มตันด าเนินการแล้ว ข้อมูลที่จะได้รับจะเป็นประโยชน์ส าหรับการประเมิน 
ปรับปรุงแก้ไข หรือพัฒนาโครงการให้น าไปสู่เปูาหมายที่พึงประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อัน
ประกอบไปด้วยแบบติดตาม 3 แบบ  แบบบันทึกผลลัพธ์  ติดตามความส าเร็จของภาคี  แบบบันทึก
ยุทธศาสตร์  ติดตามยุทธวิธีของโครงการและ แบบบันทึกการด าเนินงาน  ติดตามการด าเนินงานของ
โครงการ 

   ขั้นตอนย่อยที่ 9 แบบบันทึกผลลัพธ์ (outcome journal) : เป็นการติดตามการจัดเก็บ
ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงของกลุ่มเปูาหมาย ตามที่ก าหนดไว้ในตัวชี้วัดความก้าวหน้า 
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   ขั้นตอนย่อยที่ 10 แบบบันทึกยุทธศาสตร์ (strategy journal) : เป็นการเก็บรวบรวม
ข้อมูลการใช้ยุทธศาสตร์ที่มุ่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของกลุ่ มเปูาหมายที่มีประสิทธิภาพ
ที่สุด มียุทธศาสตร์ใดที่ควรปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือควรน ายุทธศาสตร์อ่ืนมาใช้เพียงใด 
             ขั้นตอนย่อยที่ 11 แบบบันทึกการด าเนินงาน (performance journal) : เป็นการติดตาม
วิธีการปฏิบัติงาน ภายในโครงการว่ามีส่วนเอ้ือให้เกิดการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มากน้อย
เพียงใด และหาทางปรับปรุงวิธีการด าเนินงานดังกล่าว 
 
ขั้นตอนที่ 3 การจัดท าแผนการประเมินผล (Evaluation Planning) 

    ขั้นตอนย่อยที่ 12 แผนการประเมินผล (evaluation plan) : สรุปหรือบรรยายสั้น ๆ 
เกี่ยวกับองค์ประกอบส าคัญของการประเมินตามโครงการ โดยสรุปประเด็นการประเมินวิธีหาข้อมูล 
ค าถามแหล่งข้อมูล วิธีการประเมิน ทีมประเมิน ระยะเวลาในการประเมินและค่าใช้จ่ายในการ
ประเมินและการรายงานผลประจ าปี (annual report)  

              เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง สร้างสรรค์ และมีการติดตามการท างานรวมทั้ง
การท าให้เป็นองค์กรที่มีการสะท้อนของการด าเนินงาน มีการก าหนด หรือเกิดโครงการอะไรขึ้นบ้าง 
และมีกิจกรรมอะไรใหม่ ๆ เกิดข้ึน และยังมีการด าเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ 10 

              ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้น าแผนที่ผลลัพธ์ ของ  ซาราล เอล, เฟรด คาร์เดน และเทอรี่ สมุ
ไทโล  พร้อมทั้งความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับแผนที่ผลลัพธ์ของผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญา
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตและจากแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาใช้เป็นกรอบแนวคิดที่ผู้วิจัยใช้
เป็นแนวทางในการศึกษาวิจัยครั้งนี้โดยสามารถเขียนเป็นแผนภาพ ดังปรากฏในแผนภาพที่  1 

  

 

 

 

 

                                                           

         10 ซาราล เอล, เฟรด คาร์เดน และเทอรี่ สมุไทโล. การสร้างการเรียนรู้และการสะท้อนกลับ
ในแผนงานพัฒนา. พิมพ์ครั้งที่ 2.  แปลโดยพิกุล สิทธิประเสริฐกุลและวีรบูรณ์  วิสารทสกุล 
(กรุงเทพฯ:โครงการเสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อชุมชนเป็นสุข, 2548),  25. 
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แผนที่

ผลลัพธ์

ของ

ผู้ส าเร็จ

การศึกษา

ปริญญา

ปรัชญา

ดุษฎี

บัณฑิต

สาขาวิชา

การบริหาร

การศึกษา

มหาวิทยา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1  กรอบแนวคิดการวิจัย 

ที่มา : Sarah Earl, Fred Carden, and Terry Smutylo. “Outcome  Mapping” Building 

Learning and Reflection into Development  Programs.  (the International 

Development  Research Centre Canada, 2001), 4. 

 

ความคิดเห็นของ

ผู้เชี่ยวชาญที่เก่ียวกับ

แผนที่ผลลัพธ์ของ

ผู้ส าเร็จการศึกษา

ปริญญาปรชัญาดษุฎี

บัณฑิต 

ขั้นตอนการจัดท าแผนที่ผลลัพธ์(Outcome mapping)  

ขั้นตอนที ่1 : การออกแบบเจตนารมณ์ 
ขั้นตอนย่อยท่ี 1 วิสัยทัศน ์
ขั้นตอนย่อยท่ี 2 พันธกจิ 
ขั้นตอนย่อยท่ี 3 ระบุภาคีส่วนที่เกี่ยวข้องใน
แผนงาน 
ขั้นตอนย่อยท่ี 4 ก าหนดผลลัพธท์ี่พึง
ประสงค์ 
ขั้นตอนย่อยท่ี 5 สร้างเกณฑ์บ่งชี้
ความก้าวหน้า 
ขั้นตอนย่อยท่ี 6 ก าหนดแผนที่ยทุธศาสตร์ 
ขั้นตอนย่อยท่ี 7 ก าหนดงานระดบัองค์กร 

 

ขั้นตอนที ่3 :การจัดท าแผนการประเมินผล 
ขั้นตอนย่อยท่ี  12 แผนการประเมินผล 

 

ขั้นตอนที ่2 : การติดตามผลลัพธ์ แผนที่
ยุทธศาสตร์และการด าเนินงานขององค์กร 
ขั้นตอนย่อยท่ี 8 จัดล าดับการติดตามการท างาน
ของผลลัพธ์ผู้ส าเร็จการศึกษา  
ขั้นตอนย่อยท่ี 9 แบบบันทึกผลลพัธ์ 
ขั้นตอนย่อยท่ี 10 แบบบันทึกยุทธศาสตร์ที่ใช้ใน
ผลลัพธ์ผู้ส าเร็จการศึกษา 
ขั้นตอนย่อยที่ 11 แบบบันทึกการด าเนินงาน
ขององค์กร 

 

- แนวคิดทฤษฎี 

- งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

ข้อมูลของผู้ส าเร็จ

การศึกษาปรัชญา

ดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชา

การบริหารการศึกษา

มหาวิทยาลยั

ศิลปากร 



12 

ข้อจ ากัดของการวิจัย 

          งานวิจัยครั้งนี้สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญได้เพียง 2 ท่าน เนื่องจากผู้ก่อตั้งหลักสูตรปริญญาปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต จ านวน 2 ท่านเป็นกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์จึงเป็นข้อจ ากัดของงานวิจัยครั้งนี้ 

 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

           เพ่ือให้เข้าใจความหมายเฉพาะของศัพท์ที่ใช้ในการศึกษาวิจัย จึงได้นิยามความหมายของค า

ต่างๆ ไว้ดังนี้ 

            แผนที่ผลลัพธ์ (outcome  mapping) หมายถึงแผนการด าเนินงานหรือเครื่องมือในการ
บริหารจัดการทีใช้ในการวางแผนงาน การติดตามการท างานและการประเมินผล เน้นการมีส่วนร่วม
และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรอืความสัมพันธ์ของกลุ่มคนภาคีหุ้นส่วนต่างๆ มีการเปลี่ยนแปลงใน
การท างานอย่างเป็นขั้นตอน ซึ่งวัดได้จากเกณฑ์บ่งชี้ความก้าวหน้าทางพฤติกรรมและผลการติดตาม
ด าเนินงานจากแบบบันทึกพฤติกรรมซึ่งมีกระบวนการ 3 ขั้นตอนและ 12 ขั้นตอนย่อย 
            ขั้นตอนที่ 1 การออกแบบเจตนารมณ์ (Intention design) เป็นการสร้างเปูาหมายร่วมกัน

ในภาพรวมซึ่งจะน ามาสู่แผนและยุทธศาสตร์ที่จะใช้ในการท างานของแผนงานซึ่งประกอบด้วย 7 

ขั้นตอนย่อยดังนี้ 

                ขั้นตอนย่อยที่ 1วิสัยทัศน์ (Vision) แสดงถึงเปูาหมายในภาพกว้างที่แผนงานต้องการให้

เกิดการเปลี่ยนแปลงซึ่งจะแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงทั้งทางเศรษฐกิจ  สังคม การเมือง และ

สิ่งแวดล้อมที่จะเกิดจากแผนงานซึ่งเป็นผลลัพธ์ที่ เกิดจากการด าเนินการที่ต้องการเห็นเป็น           

เชิงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ขั้นตอนย่อยที่ 2 พันธกิจ (mission) เป็นการอธิบายว่าแผนงานที่ท า

สามารถท าให้ไปถึงวิสัยทัศน์หรือสนับสนุนให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ต่อวิสัยทัศน์ขั้นตอนย่อยที่  3 ระบุภาคี

หุ้นส่วน  ภาคีหุ้นส่วน (Boundary  Partners) คือคน กลุ่มคน หรือองค์กร ผู้ที่ได้รับผลกระทบ

โดยตรงจากการท างานของผู้ส าเร็จการศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ขั้นตอนย่อยที่ 4  ก าหนดผลลัพธ์ที่

พึงประสงค์  ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ (Outcome Challenge) การปฏิบัติงานที่มีพฤติกรรม 

ความสัมพันธ์ กิจกรรมและการกระท าของคน กลุ่มคน และองค์กรของปรัชญาดุษฎีบัณฑิตแล้วท าให้

เกิดผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ซึ่งผลลัพธ์นั้นอาจเป็นทั้งทางบวกและลบก็ได้ ขั้นตอนย่อยที่ 5 เกณฑ์บ่งชี้

ความก้าวหน้า เกณฑ์บ่งชี้ความก้าวหน้า (Progress Markers) โดยแบ่งเป็น 3 ระดับคือ ระดับที่
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คาดหวังว่าจะเกิดขึ้น(expect  to  see) ระดับที่อยากจะให้เกิดขึ้น (like to see) และระดับที่ถ้า

เกิดขึ้นได้ก็ดี (love  to see) ซึ่งมีระดับของการเกิดขึ้นจากง่ายไปยากตามล าดับ ขั้นตอนย่อยที่ 6 

แผนที่ยุทธศาสตร์(Strategy Map) ผู้ส าเร็จการศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตมีการก าหนด ยุทธศาสตร์

เพ่ือน าไปสู่ความส าเร็จของผลลัพธ์ที่ได้ตั้งไว้โดยแบ่งยุทธศาสตร์เป็น 2 ระดับได้แก่ ระดับบุคคลและ

ระดับสิ่งแวดล้อมและในแต่ละระดับแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ (1) เป็นยุทธศาสตร์ที่เป็นเหตุโดยตรงให้

เกิดการเปลี่ยนแปลง (causal) (2) เป็นยุทธศาสตร์ที่ชักจูงให้เกิดการเปลี่ยนแปลง (persuasive) และ

(3) เป็นยุทธศาสตร์ที่หนุน เสริมให้ เกิดการ เปลี่ ยนแปลง  (supportive)  ขั้ นตอนย่อยที่  7                

การด าเนินงานระดับองค์กร (Organization  Practices) ผู้ส าเร็จการศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตมี

วิธีการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพอันมีผลไปสู่ความเปลี่ยนแปลงขององค์กรอันประกอบไปด้วยวิธีการ

ที่ส าคัญ 8 ประการคือ ค้นหา ส ารวจความคิดเห็น  โอกาสและทรัพยากรใหม่ๆ ฟังเสียงสะท้อนจาก

ผู้ให้ข้อมูลหรือผู้รายงานที่เป็นบุคคลส าคัญ (key informants)  หาการสนับสนุนจากผู้มีอ านาจสูงสุด  

ต้องทบทวนระบบ ผลลัพธ์และการด าเนินอยู่เสมอ ตรวจสอบกิจกรรมต่างๆที่ท าอยู่เพ่ือเพ่ิมคุณค่าของ

สิ่งเหล่านั้น  แลกเปลี่ยนความรู้ที่ได้กับโลกภายนอก ทดลองสิ่งใหม่ๆอยู่เป็นประจ า มีเวลาให้กับการ

สะท้อนความเห็นในการท างานขององค์กรอย่างสม่ าเสมอ           

            ขั้นตอนที่ 2 การติดตามผลลัพธ์ แผนที่ยุทธศาสตร์และการด าเนินงานขององค์กร

(Outcome & Performance  Monitoring)   

                  ขั้นตอนย่อยที่ 8 จัดล าดับความส าคัญของการติดตามการท างาน (Monitoring 

Priorities) แผนที่ผลลัพธ์ได้จ าแนกการติดตามการท างานออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ การด าเนินงานของ

องค์กร ความก้าวหน้าของภาคีหุ้นส่วนในการได้มาซึ่งผลลัพธ์ ยุทธศาสตร์ที่แผนงานใช้เพ่ือกระตุ้น ให้

เกิดการเปลี่ยนแปลงในภาคีหุ้นส่วน ขั้นตอนย่อยที่ 9 แบบบันทึกผลลัพธ์ (Outcome Journal) สร้าง

ขึ้นเพ่ือติดตามความก้าวหน้าของภาคีหุ้นส่วนโดยอิงเกณฑ์บ่งชี้ความก้าวหน้าที่สร้างขึ้นมาในขั้นตอน

ย่อยท่ี 5 คือระดับท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น ระดับที่อยากจะให้เกิดขึ้น และระดับที่ถ้าเกิดขึ้นได้ก็ดีโดยแสดง

ให้เห็นระดับการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ ต่ า กลาง สูงซึ่งเป็นการแสดงการเปลี่ยนแปลงของภาคี คน 

เหตุการณ์แวดล้อมที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเป็นตัววัดความก้าวหน้า  ขั้นตอนย่อยที่ 10 แบบ

บันทึกยุทธศาสตร์  (strategy journal) ใช้บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ที่ใช้เพ่ือกระตุ้นให้เกิด  

การเปลี่ยนแปลงในภาคีหุ้นส่วนซึ่งจะบันทึกจากการประชุมติดตามการท างานแต่ละครั้งอย่างต่อเนื่อง

แม้ว่าจะมีการปรับแต่งเพ่ือรวมเอาบางประเด็นที่แผนงานต้องการจะติดตามลงไป ขั้นตอนย่อยที่ 11 
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แบบบันทึกการด าเนินงาน (Performance  Journal) เป็นเครื่องมือในการติดตามการท างานอย่าง

หนึ่งโดยมีการบันทึกข้อมูลการท างาน ข้อมูลที่บันทึกจะเป็นทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือทั้ง

สองแบบผสมผสานกัน และหาทางปรับปรุงวิธีการด าเนินงาน 

          ขั้นตอนที่ 3 การจัดท าแผนการประเมินผล (Evaluation Planning) 

                ขั้นตอนย่อยที่ 12 แผนการประเมินผล (Evaluation  Planning) เป็นการสรุปหรือ

บรรยายแบบสั้นๆเกี่ยวกับองค์ประกอบส าคัญของการประเมินผู้ส าเร็จการศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

โดยใช้วิธีการประเมินผล ช่วงเวลา ผู้ได้รับผลประโยชน์ โดยผลการประเมินอาจน ามาวางแผนการ

ท างานในอนาคต                                                     

                ผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต หมายถึง นักศึกษาในหลักสูตรที่ส าเร็จ

การศึกษาปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ระหว่างปีการศึกษา  2550-2558 (รุ่นที่ 1-รุ่นที่ 9) จ านวน 153 คน 
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บทที่ 2 

วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 
 
            การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยมุ่งศึกษาแผนที่ผลลัพธ์ของผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญาปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร เพ่ือให้การศึกษาค้นคว้าด าเนินไปตาม
วัตถุประสงค์ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
           1. แนวคิดทฤษฏีกระบวนการแผนที่ผลลัพธ์ 
           2. แนวคิดทฤษฏีเกี่ยวกับการประเมิน 
           3. แนวคิดทฤษฏีผลกระทบทางการศึกษา 
           4. การติดตามผลผู้ส าเร็จการศึกษา 
           5. ประวัติความเป็นมาของภาควิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร 
           6. หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยศิลปากร                          
           7. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
แนวคิดทฤษฏีกระบวนการแผนที่ผลลัพธ์ (Outcome Mapping : QM) 
            แนวคิด กระบวนการแผนที่ผลลัพธ์ (Outcome Mapping) แผนที่ผลลัพธ์มุ่ง
เปลี่ยนแปลง 3 ด้าน ใน 3 กลุ่ม ได้แก่  
           1. การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ความสัมพันธ์ กิจกรรม การปฏิบัติ 
           2. ภาคีหุ้นส่วนเปลี่ยนแปลงการปฏิสัมพันธ์โดยตรงและการเข้าไปมีส่วนร่วม 
           3. ผลลัพธ์สุดท้ายที่ต้องการได้แก่ ผลลัพธ์ที่เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง  
 ความหมายของแผนที่ผลลัพธ์ 

             เอล, คาร์เดน และสมุไทโล (Earl, Carden and Smutylo) ได้กล่าวถึง การท าแผนที่
ผลลัพธ์ (Outcome Mapping) คือ การวางแผนการติดตามและประเมินผลแบบรวม ใช้มุมมอง     
การประเมินผลที่อิงจากการเรียนรู้และการใช้งานโดยอาศัยหลักเกณฑ์การมีส่วนร่วมและการเรียนรู้
แบบวนซ้ า เป็นกระบวนการที่จะฝังตัวอยู่กับหลักการการเรียนรู้ขององค์กรและมีกลยุทธ์ส าหรับ    
การเพ่ิมความสามารถในการปรับปรุงระบบ ส่งเสริมการเรียนรู้ของระบบด้วยการผสมผสาน
กระบวนการประเมินตนเองและการสะท้อนไปในขั้นตอนการวางแผน การติดตามและประเมินผล 
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เริ่มต้นด้วยการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ืออ านวยความสะดวกในการออกแบบโปรแกรมและระบบ   
การติดตามผล ตามด้วยการประชุมเชิงปฏิบัติการ การประเมินตนเองเพ่ือตรวจสอบการเปลี่ยนแปลง
และปรับแต่งกลยุทธ์โดยใช้การประเมินผลเป็นระยะๆ ตามท่ีก าหนด11 
 เอล (Earl) ได้กล่าวถึงความหมายของแผนที่ผลลัพธ์ (Outcome mapping) ไว้ว่า     
เป็นวิธีวิทยาที่ใช้ส าหรับการวางแผนและการประเมินผลจากผลกระทบของสังคม การปฏิบัติงาน
ภายในโครงการ/แผนงานหรือองค์กร12 
             ประพนธ์ ผาสุกยืด ได้ให้ความหมายของแผนที่ผลลัพธ์ หมายถึง การวางแผนแบบยั่งยืน 
เป็นการบริหารโครงการที่ท าให้โครงการเดินต่อไปได้โดยเจ้าของที่แท้จริงเป็นผู้ที่ผลักดัน โครงการ ถ้า
ท าโครงการแบบเดิมๆ เมื่อโครงการจบทุกอย่างหยุดหมด เทคนิคแผนที่ผลลัพธ์ สามารถช่วยท าให้
โครงการยังอยู่ต่อไปได้อย่างยั่งยืน13 
             วิจารณ์  พานิช ได้ให้ความหมายของแผนที่ผลลัพธ์ หมายถึง เครื่องมือที่ใช้ส าหรับ    
การวางแผนโครงการต่างๆ การบริหารโครงการและการประเมินโครงการที่เป็นลักษณะโครงการ
พัฒนา ซึ่งมีเปูาหมายในการเปลี่ยนวิธีคิด และเปลี่ยนพฤติกรรมของคน14 
             ชนวนทอง ธนสุกาญจน์ ได้ให้ความหมายของแผนที่ผลลัพธ์หมายถึง วิธีวิทยา
(methodology) ซึ่งมีคุณลักษณะและการประเมินแบบการมีส่วนร่วมของแผนงานต่างๆ ที่ท าให้
บรรลุผลลัพธ์ เหมาะส าหรับการประเมินผลกระบวนการพัฒนา เพราะบางโครงการไม่สามารถ
ประเมินผลผลิตแบบตรงได้             
             ชัยยะ ฉัตรเวชศิริ ได้กล่าวว่า แผนที่ผลลัพธ์ เป็นเครื่องมือที่น ามาเสริมวิธีการประเมินผล
รูปแบบเดิม แต่มุ่งเน้นที่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ความสัมพันธ์ หรือการกระท าของคน กลุ่มคน
  
  

                                                           

      11Sarah Earl, Fred Carden and Terry Smutylo, Outcome 
mapping. Building learning and reflection into development programs. (Ottawa : 
International Development Research Center, 2001), 1.  
      12Sarah Earl, Behaviour Changes as Development Outcomes. An 
Introduction to Outcome Mapping. (2006), 2. 
      13ประพนธ์ ผาสุกยืด, การจัดการความรู้ สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม
(สคส) (บริษัทใยไหม ครีเอทีฟกรุ๊ฟ จ ากัด: 2549), 12. 
      14วิจารณ์ พานิช, ผู้บริหารองค์กรอัจฉริยะ ฉบับนักปฏิบัติสถาบันส่งเสริมการจัดการ
ความรู้เพื่อสังคม. (ม.ป.ท. : 2550), 26. 
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และองค์กรที่เกี่ยวข้อง15                
             จากความหมายของแผนที่ผลลัพธ์ที่กล่าวมา ผู้วิจัยสรุปความหมายได้ว่า แผนที่ผลลัพธ์
หมายถึง เครื่องมือหรือนวัตกรรมที่ใช้ในในการวางแผน ติดตามและประเมินผลของแผนงานหรือ
โครงการ ซึ่งสามารถคาดคะเนความก้าวหน้าของผลที่จะเกิดปลายทางตามที่เราคาดหวังไว้ ซึ่งมี
เปูาหมายในการเปลี่ยนวิธีคิดโดยเน้นด้านการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 
 ลักษณะของแผนที่ผลลัพธ์ 
              เอล (Earl) ได้กล่าวถึงลักษณะของแผนที่ผลลัพธ์คือ การท าแผนที่ผลลัพท์ตระหนักว่า
การพัฒนาเป็นกระบวนการที่ซับซ้อนซึ่ งประกอบด้วยสามขั้นตอนแบบขนาน ได้แก่  1 )               
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการกระท ากิจกรรมและความสัมพันธ์ของบุคคลกลุ่มและองค์กรที่
โปรแกรมท างานโดยตรง 2) กลยุทธ์ที่โปรแกรมใช้เพ่ือกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในคู่ค้า และ3)
การท างานของโปรแกรมเป็นหน่วยขององค์กร16 
             ส าหรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากแผนงานหรือโครงการ มีเปูาหมายอยู่ที่การมีส่วนท าให้
ความเป็นอยู่ของคนและสิ่งแวดล้อมดีขึ้น โดยอาศัยเครื่องมือ เทคนิค และทรัพยากรใหม่ๆ ที่ได้จาก
กระบวนการในการพัฒนา การติดตามผลการด าเนินงานของแผนงาน ที่พัฒนาโดยใช้แผนที่ผลลัพธ์ 
และจะเห็นได้ว่าแผนงานนั้นๆ เป็นส่วนหนึ่งแห่งความส าเร็จในการพัฒนา และเมื่อการพัฒนาจบสิ้น
แล้วต้องส่งผลในระยะยาวด้วย หลักการของแผนที่ผลลัพธ์ คือ ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในแผนงานเป็นผู้
ควบคุม คนนอกเป็นเพียงคนที่สนับสนุนให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ให้ความรู้และทรัพยากรใหม่ๆ ในช่วง
ใดช่วงหนึ่งเท่านั้น17  

                                                           

      15 ชัยยะ ฉัตรเวชศิริ อ้างถึงใน มงคลชัย  บุญแก้ว, “รูปแบบแผนที่ผลลัพธ์การพัฒนา
นักกีฬาว่ายน้ าสู่ความเป็นเลิศในสถาบันการศึกษา” (วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา,  2555), 
69. 
 16 Laura Roper, Jethro Pettit, and Deborah Eade (Eds.), Development and 
the Learning Organization : Essays from Development in Practice. (Oxfam GB, 
2003), 4. 
 17Sarah Earl, Fred Carden and Terry Smutylo อ้างถึงใน สรร ธงยศ, “การพัฒนา
ระบบการประเมินการปฏิบัติงานวิจัยโดยประยุกต์แนวคิดแผนที่ผลลัพธ์กรณีศึกษาคณะศิลปศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม” (วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและ
จิตวิทยาการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2553), 20-21.         
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 พัชรินทร์ เอ้ืออิฐผล ได้กล่าวถึง ลักษณะของแผนงานที่ใช้เทคนิคแผนที่ผลลัพธ์         
จะเหมาะสมกับแผนงานหรือโครงการโดยมีเกณฑ์ในการพิจารณาดังต่อไปนี้ 
 1. การก าหนดทิศทางของยุทธศาสตร์แผนที่ผลลัพธ์ ใช้ได้ดีที่สุดเมื่อแผนงานตัดสินใจ
เกี่ยวกับทิศทางของยุทธศาสตร์หรือพ้ืนที่เปูาหมายเบื้องต้นของโครงการหรือจัดล าดับความส าคัญของ
โครงการ แต่จะช่วยค้นหาเงื่อนไขในการปฏิบัติการแนวทางของแผนยุทธศาสตร์ 
 2. ชนิดของข้อมูลข่าวสารที่ใช้ในการติดตามและการประเมินผล แผนที่ผลลัพธ์สามารถ
ให้ข้อมูลแก่การประเมินผลบางแบบได้ เช่น การประเมินผลที่ต้องการพิจารณาถึงการด าเนินงานของ
แผนงานหรือดูที่ผลลัพธ์ที่ได้จากการท างานของภาคีหุ้นส่วนแต่ไม่ช่วยในการประเมินผลทางเทคนิค 
(technical evaluation) หรือการประเมินเพ่ือพิจารณาความคุ้มทุนของโครงการ 
 3. ความต้องการเกี่ยวกับการเขียนรายงานแผนที่ผลลัพธ์นั้นขึ้นกับการเก็บข้อมูลที่เป็น
ระบบเพ่ือการประเมินผลตัวเองของโครงการและภาคีหุ้นส่วน ซึ่งอาศัยการท างานแบบมีส่วนร่วมและ
การเรียนรู้ (learning - based) จากการติดตามและประเมินผล แม้ว่าวิธีการนี้จะสามารถดึงเอาคน
นอกเข้ามาร่วมทีมได้ด้วย แต่ต้องไม่ลืมว่าข้อมูลที่เก็บนี้ต้องครอบคลุมการเขียนรายงานตามข้อผูกพัน
ที่มีต่อองค์กรทุน เพ่ือแสดงถึงความสามารถตรวจสอบได้ของโครงการ 
              4. พันธะผูกพันรวมของทีมท างาน ทีมท างานต้องเข้าใจวัตถุประสงค์ของการท างาน และ
ให้ความส าคัญกับความเห็นของผู้อื่น หากเห็นไม่ตรงกันหรือเกิดการไม่ลงรอยกันระหว่างสมาชิกในทีม 
แผนที่ผลลัพธ์ไม่ใช่คาถาวิเศษที่สามารถแก้ปัญหาทั้งหมดได้ เป็นเพียงการสร้างโอกาสให้กับกลุ่มใน
การอภิปราย ถกเถียง ต่อรองเพ่ือน าไปสู่ข้อตกลงร่วมกันใหม่เท่านั้น 
              5. การแบ่งสรรทรัพยากร โครงการต้องตกลงร่วมกันในเรื่องของทรัพยากร ทั้งบุคคล
งบประมาณ และเวลาเพ่ือการติดตามและการประเมินผล18        
              จากที่กล่าวมาสรุปได้ว่า ลักษณะของแผนที่ผลลัพธ์มีลักษณะที่ส าคัญคือ แผนการประเมิน
เกิดจากภายนอกและผลที่เกิดจากการปฏิบัติงานภายในมีการติดตามมีระบบการประเมินตนเอง
เปรียบเสมือนการสร้างความตระหนักเป็นเครื่องมือสร้างเสริมพลังอ านาจในการท างานและเน้นการมี
ส่วนร่วมของทุกฝุาย โดยมีบุคคลภายนอกเป็นผู้ให้ค าแนะน าสนับสนุน เน้นที่ผลลัพธ์มากกว่า
ผลกระทบเปูาหมาย วิธีการสามารถปรับเปลี่ยนอยู่เสมอ ซึ่งแผนงานเป็นส่วนหนึ่งแห่งความส าเร็จ 
 

                                                           

         18พัชรินทร์  เ อ้ืออิฐผล, “การประยุกต์ใช้ เทคนิคแผนที่ผลลัพธ์ เ พ่ือการพัฒนา
ความสามารถด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของครูประถมศึกษา” (วิทยานิพนธ์ปริญญา
ดุษฎี บัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย, 2552), 
47. 
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              การใช้แผนที่ผลลัพธ์ 
               การน าแนวคิดแผนที่ผลลัพธ์ไปใช้เพ่ือพัฒนาโครงการหรือแผนงานทางสังคมนั้น ได้เสนอ
ว่าแผนที่ผลลัพธ์ไม่สามารถน าไปใช้กับแผนงานในทุกแผนแต่จะใช้ได้กับแผนงานที่ เกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์ของคนหรือกลุ่มคนและยังได้ระบุถึงหลักในการน าแผนที่ผลลัพธ์ไปใช้ซึ่งมี 4 ประการคือ 
                  1. หลักความยืดหยุ่น (flexible) สามารถท าการปรับเปลี่ยนให้เข้ากับสถานการณ์  
ต่าง ๆ ได้ 
     2. หลักการส่งเสริม (complementary) เป็นการช่วยให้วิธีวิทยาการต่างๆ ให้
สมบูรณ์ 
     3. หลักการมีส่วนร่วม (participatory) เป็นการสร้างความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้องทั้ง
ในกระบวนการวางแผน การติดตามและการประเมินผล 
     4. หลักการคิดเชิงประเมิน (evaluative thinking) ซึ่งจะต้องมีการสะท้อนข้อมูล
กลับในกระบวนการคิดของคนในองค์กร ตลอดจนมีการประเมินการส่งเสริมการเรียนรู้ในองค์กร
แนวคิดเพ่ิมเติมว่า การเริ่มท าแผนที่ผลลัพธ์ตั้งแต่เริ่มแผนงานจะได้แผนที่ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิผลอย่าง
มากเนื่องจากจะท าให้เห็นภาพรวมของแผนงาน เข้าใจในเปูาหมายของแผนงานว่าคืออะไร แผนการ
ท างานกับภาคีหุ้นส่วนเป็นอย่างไร จะมีวิธีติดตามการเปลี่ยนแปลงในภาคีหุ้นส่วนที่ร่วมแผนงานและ
จะกระตุ้นให้แผนงานเฝูาส ารวจตัวเองอย่างสม่ าเสมอเพ่ือปรับปรุงการท างานให้ดีขึ้น  อย่างไรก็ตาม
กระบวนการจัดท าแผนที่ผลลัพธ์นั้น จะด าเนินไปตามขั้นตอนของแผนที่ผลลัพธ์เองหรือใช้ร่วมกับ
เครื่องมืออ่ืนๆ ก็ได้ เช่น SWOT analysis, situation analysis หรือ logical framework analysis 
และมีบางครั้งที่แผนที่ผลลัพธ์ถูกใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินผลเมื่อสิ้นสุดแผนงานได้ด้วย  ถึงแม้
แผนที่ผลลัพธ์จะสามารถน าไปใช้ตั้งแต่การเริ่มต้น ระหว่างและหลังสิ้นสุดโครงการหรือแผนงานแต่
สามารถใช้เพ่ือเป็นเครื่องมือบูรณาการวิธีการต่างๆ เข้าด้วยกัน ดังที่ Earl, Carden and Smutylo 
(2004) และEarl (n.d.) ได้กล่าวว่าการวางแผนการท างานการติดตามการท างานและการประเมินผล 
ในกระบวนการแผนที่ผลลัพธ์ไม่ใช่กิจกรรมที่แยกจากกันโดยสิ้นเชิง แต่เป็นกิจกรรมที่ต่อเนื่องกัน โดย
ขั้นตอนหนึ่งจะให้ข้อมูลแก่อีกข้ันตอนหนึ่งเพราะเป็นไปไม่ได้ที่จะท าแผนงานที่แข็งตัวส าหรับทุกอย่าง
ตั้งแต่เบื้องต้น ฉะนั้น แผนงานที่ประสบความส าเร็จ จะต้องใช้ข้อมูลจากการติดตามและการ
ประเมินผลเป็นเครื่องสะท้อนในการปรับเปลี่ยนและเลือกการตอบสนองที่เหมาะสมต่อไป19 

                                                           

 19Sarah Earl, Fred Carden and Terry Smutylo อ้างถึงใน สรร ธงยศ, “การพัฒนา
ระบบการประเมินการปฏิบัติงานวิจัยโดยประยุกต์แนวคิดแผนที่ผลลัพธ์กรณีศึกษาคณะศิลปศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม” (วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและ
จิตวิทยาการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2553), 24. 
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  ขั้นตอนของแผนที่ผลลัพธ์ 
           แผนที่ผลลัพธ์มี  3 ขั้นตอนคือ การออกแบบเจตนารมณ์  การติดตามผลลัพธ์ แผนที่
ยุทธศาสตร์และการด าเนินงานขององค์กรและการจัดท าแผนการประเมินผล 
 ขั้นตอนที่ 1 การออกแบบเจตนารมณ์ (Intention design) 
            เป็นการสร้างเปูาหมายร่วมกันในภาพรวม ซึ่งจะน ามาสู่แผนและยุทธศาสตร์ที่จะใช้ใน
การ ท างานของแผนงาน เป็นการตอบค าถาม“วิสัยทัศน์”(Why)“ผู้เกี่ยวข้องในแผนงาน”(Who) 
“การเปลี่ยนแปลงอะไรที่ต้องการ”(What)และ“แผนงานจะท าให้เกิดกระบวนการในการเปลี่ยนแปลง 
นั้นได้อย่างไร” (How)โดยขั้นตอนที่ 1 มี 7 ขั้นตอนย่อยดังนี้ 
             ขั้นตอนย่อยที่ 1 วิสัยทัศน์ (Vision) 
             ขั้นตอนย่อยที่ 2 พันธกิจ (Mission) 
             ขั้นตอนย่อยที่ 3 ระบุภาคีหุ้นส่วนที่เกี่ยวข้องในแผนงาน (Boundary partners) 
             ขั้นตอนย่อยที่ 4 ก าหนดผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ (Outcome challenges) 
             ขั้นตอนย่อยที่ 5 เกณฑ์บ่งชี้ความก้าวหน้า (Progress markers) 
             ขั้นตอนย่อยที่ 6 ก าหนดแผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy maps) 

  ขั้นตอนย่อยที่ 7 การด าเนินงานระดับองค์กร (Organizational practices) 
 ขั้นตอนที่ 2 การติดตามผลลัพธ์ แผนที่ยุทธศาสตร์และการด าเนินงานขององค์กร 
(Outcome & Performance  Monitoring) โดยเน้นการประเมินตนเองเป็นหลัก ขั้นตอน,นี้มี 4 
ขั้นตอนย่อย ดังนี้ 
             ขั้นตอนย่อยที่  8 จัดล าดับการติดตามการท างานของแผนงาน (Monitoring 
priorities) 
             ขั้นตอนย่อยที่ 9 แบบบันทึกผลลัพธ์ (คือ การเปลี่ยนแปลงของภาคีหุ้นส่วน) 
(Outcome  Journal) 
             ขั้นตอนย่อยที่ 10 แบบบันทึกยุทธศาสตร์ที่ใช้ในแผนงาน (Strategy Journal) 
             ขั้นตอนย่อยที่ 11 แบบบันทึกการด าเนินงานขององค์กร (Performance  Journal) 
   ขั้นตอนที่ 3  การจัดท าแผนการประเมินผล (Evaluation Planning) 
            เป็นการจัดล าดับความส าคัญในการประเมินผล และการสร้างแผนการประเมินผล ระยะ
นี้มี 1 ขั้นตอนย่อยดังนี้ 
  ขั้นตอนย่อยที่ 12 แผนการประเมินผล (Evaluation plan) ดังแผนภาพที่ 2 
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ขั้นตอนที่ 1 : การออกแบบเจตนารมณ ์
ขั้นตอนย่อยที ่1 การวิสัยทัศน ์
ขั้นตอนย่อยที ่2 พันธกิจ 
ขั้นตอนย่อยที ่3 ระบุภาคีส่วนที่เกี่ยวข้องในแผนงาน 
ขั้นตอนย่อยที ่4 ก าหนดผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ 
ขั้นตอนย่อยที ่5 เกณฑ์บ่งชี้ความก้าวหน้า 
ขั้นตอนย่อยที ่6 ก าหนดแผนที่ยุทธศาสตร์ 
ขั้นตอนย่อยที ่7 ก าหนดงานระดับองค์กร 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 2 ขั้นตอนการจัดท าแผนที่ผลลัพธ์ (Outcome  mapping) 
 ที่มา : ที่มา : Sarah Earl, Fred Carden, and Terry Smutylo. “Outcome  Mapping” 
Building Learning and Reflection into Development Programs.20  
 
 
 

                                                           
20Sarah Earl, Fred Carden, and Terry Smutylo. “Outcome  Mapping” 

Building Learning and Reflection into Development Programs. (the International 
Development  Research Centre Canada, 2001), 6. 

ขั้นตอนที่ 3 : การจัดท าแผนการประเมินผล 

ขั้นตอนย่อยที่  12 แผนการประเมินผล 

ขั้นตอนที่ 2 : การติดตามผลลัพธ์ แผนที่ยุทธศาสตร์และการด าเนินงานขององค์กร 

ขั้นตอนย่อยที่ 8 จัดล าดับการติดตามการท างานของแผนงาน  
ขัน้ตอนย่อยที่ 9 แบบบันทึกผลลัพธ์ 
ขั้นตอนย่อยที่ 10 แบบบันทึกยุทธศาสตร์ที่ใช้ในแผนงาน 
ขั้นตอนย่อยที่ 11 แบบบันทึกการด าเนินงานขององค์กร 
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              การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น และการออกแบบกรอบการติดตามการท างาน รวมถึง
แผนการประเมินผลโดยใช้แผนที่ผลลัพธ์ จะเน้นการมีส่วนร่วมของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับแผนงานใน
ทุกขั้นตอน ซึ่งรวมถึง ภาคีหุ้นส่วน (boundary partners) และด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมตั้งแต่การ
ออกแบบไปจนถึงการเก็บข้อมูลจะส่งเสริมความรู้สึกของการเป็นเจ้าของแผนงาน และส่งเสริมให้มี
การน าผลที่ได้ไปใช้ประโยชน์ ปรับปรุงการท างาน นอกจากนี้ ในกระบวนการยังช่วยกระตุ้นจิตส านึก 
สร้างพันธะผูกพันต่อแผนงาน และการส่งเสริมความเข้มแข็งให้แก่คนท างานในแผนงานด้วย 
 การพิจารณาแผนงานพัฒนาโดยการแยกกระบวนการ ออกจากผลที่ได้จากแผนงานนั้น
เป็นสิ่งผิดพลาด เพราะหมายถึงว่า องค์กรเห็นว่าผลที่ได้นั้น เป็นผลงานของแผนงานโดยตรงซึ่งเป็น
ความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องนัก เนื่องจากผลเหล่านั้น ไม่ได้เกิดโดยตรงจากแผนงานใดเพียงแผนงานเดียว 
แต่ถ้าเราให้ความส าคัญท่ีจะติดตามและประเมินผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับภาคีหุ้นส่วน จะท าให้
ได้เสียงสะท้อนที่มีประโยชน์เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของแผนงาน และผลที่เกิดขึ้นภายใต้ อิทธิพลของ
แผนงาน 
 พ้ืนฐานการคิดในเรื่องนี้ก็คือ ทรัพยากรที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลนั้นมีจ ากัด จึง
ควรใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยใช้ในการศึกษาเพ่ือท าความเข้าใจอิทธิพลจากการด าเนินงานของ
แผนงาน ซึ่งจะช่วยในการปรับปรุงการปฏิบัติงานของแผนงาน นอกจากนี้ การมีระบบที่สามารถเก็บ
ข้อมูลที่เชื่อถือได้ในเรื่องของการปฏิบัติงานของแผนงานและผลลัพธ์ จะช่วยให้แผนงานได้รับความ
น่าเชื่อถือจากแหล่งทุน                

 การประเมินผลแบบเดิมนั้นใช้การเก็บข้อมูลจากกิจกรรมจ านวนหนึ่ง ส่วนแผนที่ผลลัพธ์ 
ให้วิธีการในการก าหนดภาพรวมของเปูาประสงค์และยุทธศาสตร์ของแผนงาน เพ่ือติดตามว่าแผนงาน
มีส่วนท าให้เกิดผลต่างๆ ได้อย่างไร แผนที่ผลลัพธ์ให้ระบบที่ต่อเนื่องในการคิดแบบภาพรวม และคิด
ในเชิงยุทธศาสตร์ เพ่ือด าเนินงานไปสู่จุดมุ่งหมายของแผนงาน และยังเป็นเครื่องมือในการบันทึก   
การด าเนินงานของแผนงานด้วย โดยการติดตามการท างานใน 3 ส่วน คือ 1) การเปลี่ยนแปลง 
พฤติกรรมของภาคีหุ้นส่วนของแผนงาน 2) ยุทธศาสตร์ของแผนงาน และ3) แนวทางการท างานใน
ฐานะองค์กรหน่วยหนึ่ง 

 องค์กรที่ให้ทุนมักกดดันต่อแผนงานก่อให้เกิดผลกระทบ (impact) จากแผนงานที่
สามารถเห็นได้ ตรวจวัดได้ และตรวจสอบได้ จึงน าเครื่องมือที่ใช้ในการวางแผน และการรายงาน
ความก้าวหน้าของแผนงานมาใช้ เช่น logical framework analysis (LFA) หรือ result based 
management  (RBM) ผลที่ตามมาคือ การหาผลกระทบ กลายมาเป็นส่วนส าคัญของงานพัฒนา   
ยิ่งไปกว่านั้นเมื่อแผนงานมุ่งแต่เพียงการพยายามสร้างความน่าเชื่อถือในเรื่องของผลกระทบ แผนงาน
จะจ ากัดศักยภาพของตัวเองท่ีจะพยายามท าความเข้าใจว่า ผลกระทบนั้นเกิดได้อย่างไร และท าไมถึง
เกิดข้ึนได้ ซึ่งเป็นการเสียโอกาสในการสร้างสรรค์ความรู้ที่ได้จากการท างาน 
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 แนวคิดแบบความสัมพันธ์เชิงเส้นตรง และความเป็นเหตุเป็นผลนี้ (cause and effect) 
ขัดแย้งกับความเข้าใจที่ว่าการพัฒนาเป็นกระบวนการที่ซับซ้อน (complexity) เกิดขึ้นในระบบเปิด 
(open system) จ าเป็นต้องแสดงความชัดเจนในการประเมินและเพ่ิมความน่าเชื่อถือนั้น จึงท าให้
เกิดการประเมินผลแผนงานแบบ cause and effect โดยเริ่มจากการจ าแนกปัญหาและหาสาเหตุ
แล้วท าการแก้ไขไปตามนั้น แต่ในการพัฒนาเป็นกระบวนการที่ซับซ้อน เพราะมีการร่วมกันของ
องค์กรทุนต่างๆ ภาคีหุ้นส่วน รัฐ ชุมชน องค์กร และกลุ่มต่างๆ ในชุมชน ซึ่งต่างก็มีปฏิสัมพันธ์กัน ไม่
สามารถแยกตัวออกมาจากปัจจัยเงื่อนไขทั้งทางสังคม การเมือง วัฒนธรรม เศรษฐกิจ ประวัติศาสตร์ 
และสิ่งแวดล้อมของพ้ืนที่นั้นได้ จึงเกิดข้อตกลงร่วมกัน และการเป็นหุ้นส่วนกัน (agreement and 
partnerships) มีพ้ืนฐานมาจากการเห็นคุณค่าการพัฒนาร่วมกัน แทนที่จะเป็นการพัฒนาแบบ
แข็งตัวเหมือนของรัฐ บนพ้ืนฐานของแผนงาน งบประมาณ และบัญชี ในแนวทางใหม่นี้ เน้นที่     
การเลือกผู้เข้าร่วมแผนงาน การพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างผู้เข้าร่วม ชนิดของแผนงานที่ถูกสร้างขึ้น 
การออกแบบและการด าเนินงานของแผนงาน ชนิดของการจัดการ และการเขียนรายงาน การที่
องค์กรทุนต้องการแสดงให้เห็นถึงผลงานของตนนั้น ถือเป็นการท าให้องค์กรภายในและชุมชนไม่ได้
เป็นเจ้าของแผนงาน ซึ่งต้องอาศัยการส่งผ่านอ านาจในการวางแผน การตัดสินใจ และงานอ่ืนๆ จาก
คนนอกที่มาท าแผนงานไปสู่คนในและชุมชน นอกจากนี้  การพยายามที่จะแสดงให้เห็นว่า 
ความส าเร็จนั้น เป็นผลงานของตนเอง จะท าให้เกิดความรู้สึกที่แตกต่างกันในฐานะของการเข้าร่วม
ระหว่างแหล่งทุนกับคนอ่ืน และยังละเลยปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จของแผนงานที่มาจากส่วนอื่นๆ  
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ภาพที่ 3 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างแผนงานกับผู้ได้รับประโยชน์จากแผนงาน 
ที่มา : Sarah Earl, Fred Carden and Terry Smutylo,  (2001)21          
                                           

          จากแผนภาพข้างบน แสดงถึงขั้นตอนต่างๆ ของกระบวนการพัฒนา ตั้งแต่การให้ปัจจัย
น าเข้า (input) เพ่ือให้เกิดกิจกรรม และได้ผลผลิต (outputs) จากการท ากิจกรรม ซึ่งจะท าให้เกิด  
ผลลัพธ์ (outcomes) และผลกระทบ (impacts) ที่จะเกิดข้ึนในระยะยาว  

 ขั้นปัจจัยน าเข้านั้น คนนอก (ทั้งแผนงาน หรือแหล่งทุน) มีอ านาจเต็มที่ในการตัดสินใจ 
เช่น วงเงินงบประมาณ การเลือกผู้ที่จะได้รับทุน สถานที่ด าเนินการ และระยะเวลา ในขั้นนี้ภาคี
หุ้นส่วนของแผนงานและกลุ่มเปูาหมายของแผนงาน ควรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจน้อยที่สุด หลังจาก
นั้นเมื่อแผนงานเริ่มด าเนินงานไปภาคีหุ้นส่วนของแผนงานและกลุ่มเปูาหมาย จะต้องได้รับอ านาจ 
การตัดสินใจเพ่ิมขึ้นมาเรื่อยๆ ท าให้ความสมดุลในการมีอิทธิพลเหนือแผนงานจะเปลี่ยนไป ถ้า
แผนงานด าเนินไปตามที่ตั้งใจ กลุ่มเปูาหมายหรือผู้รับประโยชน์ จะมีบทบาทเพ่ิมขึ้น โดยเฉพาะ   

                                                           
21Sarah Earl, Fred Carden and Terry Smutylo, Outcome mapping. Building 

learning and reflection into development programs. (Ottawa : International 
Development Research Center, 2001), 14.   

ปัจจัยน าเข้า           กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ผลกระทบ 

ต่ า 

สูง 

ผู้รับประโยชน์ กลุ่มเปูาหมาย โครงการ, แผนงาน, แหล่งทุน 



25 

การก าหนดผลลัพธ์ ซึ่งจะส่งผลกระทบในระยะยาว แผนภาพข้างต้นนี้ เชื่อว่าผลส าเร็จของแผนงาน
จะเกิดได้มากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับการเพิ่มความเป็นเจ้าของแผนงานไปสู่ผู้รับประโยชน์22 

          การให้ความส าคัญแต่เพียงผลของแผนงาน เป็นความขัดแย้งกับการส่งเสริมให้เกิด 
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และเงื่อนไขที่มีผลต่อคุณภาพที่ดีของสังคมและสิ่งแวดล้อม การพยายามหา
ผลกระทบ ท าให้องค์กรทุนต้องหาผลของแต่ละแผนงานทันทีที่แผนงานสิ้นสุดลง เพ่ือน าไป 
ปรับเปลี่ยนการให้ทุนในคราวต่อไป แต่ผลกระทบจากแผนงานเหล่านี้ในหลายกรณีไม่ได้เกิดขึ้น ทันที
ที่แผนงานสิ้นสุดลง แต่เมื่ออยู่ในเงื่อนไขที่จะต้องแสดงถึงผลของการพัฒนาในรูปแบบนี้ จึงเป็น    
การจ ากัดวิสัยทัศน์และความคิดริเริ่มในการท าแผนงาน เพราะสนใจแต่เพียงเปูาหมายที่จะได้รับใน
ระยะสั้นเท่านั้น23 

           ในบางกรณีจะดูผลกระทบของการพัฒนาทันทีที่จบแผนงานและไม่ว่าผลกระทบที่ 
ปรารถนานั้นเกิดขึ้นหรือไม่ การเปลี่ยนแปลงจะยังด าเนินต่อไปเรื่อยๆ ตามเงื่อนไขทางสังคมและ
สภาพแวดล้อม แผนงานแต่ละแผนงานอาจท าให้เกิดผลที่ต่างกัน แล้วสะสมจนกลายเป็นผลรวมที่ 
แสดงถึงการเปลี่ยนแปลง ซึ่งไม่ใช่เป็นผลงานของแผนงานใดแผนงานหนึ่ง และยังต้องตระหนักว่า แม้
จะได้รับผลที่พึงประสงค์จากการด าเนินงานของแผนงานแล้ว แต่เมื่อเวลาผ่านไปผลที่ได้อาจถูกกัด
กร่อนหรือหมดไป เนื่องจากอิทธิพลอ่ืนๆ ก็เป็นได้ จากข้อเท็จจริงนี้ ท าให้องค์กรพยายามที่จะสร้ าง
ความเข้มแข็งให้กับชุมชนเพ่ือรักษาความสามารถในการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคต แผนที่ผลลัพธ์สนใจในการวางแผน การติดตามการท างาน และการประเมินผล  
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม การกระท า และความสัมพันธ์ของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในแผนงานและ
สนใจใน “การเรียนรู้” ที่เกิดขึ้นจากการท างานที่จะน ามาใช้ในการเพ่ิมประสิทธิผลให้กับแผนงานส่วน 
ประโยชน์เพ่ือใช้ในการเขียนรายงานนั้นท าเพ่ือแสดงการตรวจสอบแก่องค์กรทุนว่าแผนงานก าลัง
ก้าวหน้าไปในทิศทางที่มุ่งสู่ผลกระทบของแผนงาน และการมีประสิทธิผลของแผนงานแต่ไม่ใช่เป็น
การตรวจสอบเพื่อแสดงถึงผลกระทบของแผนงานโดยตรง 

 
           แผนที่ผลลัพธ์  เป็นวิธีการที่มีการบูรณาการทั้ งการวางแผนการติดตามและ            

การประเมินผลเข้าด้วยกัน และเป็นวิธีการที่ใช้ได้ดีที่สุดในช่วงเริ่มต้นของแผนงาน หรือภายหลังจากที่
มีการตัดสินใจแล้วว่า จุดเน้นของแผนงานอยู่ที่ใด การเริ่มท าแผนที่ผลลัพธ์ตั้งแต่เริ่มแผนงานจะได้
แผนที่ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิผลอย่างมาก เนื่องจากจะท าให้เห็นภาพรวมของแผนงาน เข้าใจใน

                                                           
22 พิกุล สิทธิประเสริฐกุล, แผนที่ผลลัพธ์ : การสร้างการเรียนรู้และการสะท้อนกลับใน

แผนงานพัฒนา (กรุงเทพฯ : โครงการสเริมสร้างการเรียนรู้เพื่อชุมชนเป็นสุข, 2547), 7. 
 23 เรื่องเดียวกัน, 8. 
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เปูาหมายของแผนงานว่าคืออะไร แผนการท างานกับภาคีหุ้นส่วนเป็นอย่างไร จะมีวิธีติดตาม        
การเปลี่ยนแปลงในภาคีหุ้นส่วนที่ร่วมแผนงาน และจะกระตุ้นให้ส ารวจตัวเองอย่างสม ่าเสมอเพ่ือ
ปรับปรุงการท างานให้ดีขึ้นอย่างไร กระบวนการจัดท าแผนที่ผลลัพธ์นั้น จะด าเนินไปตามขั้นตอนของ
แผนที่ผลลัพธ์เอง หรือใช้ร่วมกับเครื่องมืออ่ืนๆ ก็ได้ เช่น SWOT analysis, Situation analysis หรือ 
Logical framework analysis และมีบางครั้งที่แผนที่ผลลัพธ์ถูกใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินผล
เมื่อสิ้นสุดแผนงานได้ด้วย 
      การท าแผนการท างาน การติดตามการท างาน และการประเมินผล ในกระบวนการแผน
ที่ผลลัพธ์ไม่ใช่กิจกรรมที่แยกจากกันโดยสิ้นเชิง แต่เป็นกิจกรรมที่ต่อเนื่องกัน โดยขั้นตอนหนึ่งจะให้ 
ข้อมูลแก่อีกขั้นตอนหนึ่งเพราะเป็นไปไม่ได้ที่จะท าแผนงานส าหรับทุกอย่างตั้งแต่เบื้องต้น ฉะนั้น
แผนงานที่ประสบความส าเร็จจะต้องใช้ข้อมูลจากการติดตามและการประเมินผลเป็นเครื่องสะท้อน
ในการปรับเปลี่ยนและเลือกการตอบสนองที่เหมาะสมต่อไป แผนที่ผลลัพธ์สามารถบอกเล่าเรื่องราว
การท างานของแผนงานโดยการก าหนดกรอบการพัฒนา และแสดงให้เห็นความเป็นเหตุเป็นผล มีการ
บันทึกเพ่ือติดตามการเปลี่ยนแปลงของภาคีหุ้นส่วน ทั้งที่เป็นความส าเร็จและที่ต้องปรับปรุง        
การจัดล าดับความส าคัญเพ่ือการประเมินผลและแผนการประเมินผล ในการออกแบบแผนที่ผลลัพธ์
สามารถช่วยตั้งชุดค าถามที่ส าคัญๆ ต่อแผนงาน เช่น การไปถึงเปูาหมายของการพัฒนา ใครคือภาคี
หุ้นส่วนในการท างาน เราจะชักน าให้ภาคีหุ้นส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนดระบุเปูาหมายของ
การพัฒนาในระดับกว้างได้อย่างไร การบันทึกข้อมูลการติดตามและประเมินผลภายในและภายนอก
จากความก้าวหน้าของภาคีหุ้นส่วน วิธีการใดบ้างที่สนับสนุนให้เกิดผลสัมฤทธิ์ของแผนงาน          
การด าเนินงานใดดีและการด าเนินงานใดต้องปรับปรุง และได้ใช้ยุทธศาสตร์ที่จ าเป็นทุกประการแล้ว
หรือยัง สนับสนุนการท างานของแผนงานได้อย่างเต็มที่หรือเต็มก าลังความสามารถอย่างไร มี      
การประเมินผลต่อผลที่คาดหวังว่าจะเกิดและที่ไม่ได้คาดว่าจะเกิดหรือไม่ มีใครเปลี่ยนแปลงบ้าง และ
เปลี่ยนแปลงได้อย่างไร ถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงตามที่คาดหวังจะต้องปรับเปลี่ยนอะไรบ้างหรือไม่ 
หรือปรับเปลี่ยนความคาดหวังการเก็บข้อมูล อะไรบ้างที่ท าให้ภาคีหุ้นส่วนเกิดการเปลี่ยนแปลง 
กิจกรรมเหล่านั้นมีอิทธิพลต่อภาคีหุ้นส่วนอย่างไรบ้างในการท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ทั้งในระดับ
บุคคล กลุ่มและองค์กร หรือสถาบัน จัดล าดับการประเมินผลและสร้างแผนการประเมินผล 
ความแตกต่างของแผนที่ผลลัพธ์กับการประเมินผลแบบอ่ืน 
           นอกจากแผนที่ผลลัพธ์จะให้วิธีการในการจ าลองว่าแผนงานต้องท าอะไรแล้ว แผนที่
ผลลัพธ์ยังเห็นว่าความแตกต่างของภาคีหุ้นส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับแผนงาน ท างานด้วยระบบ 
ความรับผิดชอบและความเป็นเหตุเป็นผล (logic) ที่แตกต่างกัน แผนที่ผลลัพธ์ไม่ได้มีพ้ืนฐานมาจาก
กรอบวิธีคิดของ เหตุ - ผล (cause - effect) แต่สนใจเหตุการณ์ที่หลากหลาย ซับซ้อนและมี
ความสัมพันธ์ต่อกัน จนน าไปสู่การเปลี่ยนแปลง โดยไม่ได้มองว่าผลลัพธ์ ต้องเกิดจากการกระท า
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อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือชุดของเหตุการณ์ชุดใดชุดหนึ่งเพียงอย่างเดียวแต่จะมองไปที่ความสัมพัน ธ์
ของการ เชื่ อมโยง เหตุผลระหว่ างการ เข้ าแทรกแซง ( interventions)  ของแผนงานกับ                
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่เกิดขึ้น โดยติดตามและประเมินผลการด าเนินงานใน 3 ส่วนได้แก่          
1) การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของภาคีหุ้นส่วนที่ร่วมในแผนงาน 2) ยุทธศาสตร์ของแผนงาน และ   
3) การด าเนินงานขององค์กร เพ่ือท าความเข้าใจว่าแผนงานท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้อย่างไร 
 
                                                              
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4 พื้นที่ของการติดตาม 
ที่มา : Sander, C. Development research impact: reach. Paper presented at the 
ICRAF International Workshop on Assessing Impacts in Natural Resource Management 
Research,27–29April 1998, Nairobi, Kenya. Evaluation Unit, International Development 
Research Centre, Ottawa, ON, Canada. http://www.idrc.ca/evaluation/reach_e.pdf 

 
 แผนที่ผลลัพธ์ให้ความส าคัญเกี่ยวกับผลกระทบของแผนงานและกระบวนการใน       

การเปลี่ยนแปลงของภาคีหุ้นส่วน แผนที่ผลลัพธ์ให้ความส าคัญกับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคน 
กลุ่มคน และองค์กร แต่ก็ไม่ได้ละเลยการเปลี่ยนแปลงอ่ืนๆ เช่น ทางสังคม สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ แต่
สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่จุดหลักของแผนที่ผลลัพธ์ แผนที่ผลลัพธ์ติดตามและประเมินว่าแผนงานท าให้ภาคี
หุ้นส่วนเกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรมไปในแนวทางที่เป็นเหตุเป็นผล อันจะเป็นการสนับสนุนให้
เกิดการพัฒนาในอนาคตที่ถูกทางหรือไม่ แผนที่ผลลัพธ์ให้ความส าคัญต่อความท้าทายต่างๆ 
(challenges) นอกเหนือจากขอบเขตของแผนงาน แผนที่ผลลัพธ์ให้การสนับสนุนแผนงานไปสู่ความ
เสี่ยง (risk taking) ด้วยเชื่อว่าการเข้าใกล้ความเสี่ยง เป็นปัจจัยที่จ าเป็นในการส่งเสริมให้เกิด      
การพัฒนา ในขณะที่กรอบการท างานตรรกะวิทยา ( logical) ส่วนใหญ่ มีแนวโน้มที่จะจ ากัด 

ยุทธวิธ&ี 

กิจกรรม 

แผนงาน / โครงงาน 

ผลการด าเนินการ 

ขององค์กร 

 

                  ภาคีหุ้นส่วน 

                ผลลัพธ์ที่พึง     

              ประสงค์ 

                และเกณฑ์บ่งชี้  
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วิสัยทัศน์และขอบเขตของตัวเองไว้ที่การเชื่อมโยงระหว่างกิจกรรมกับผลกระทบจากการพัฒนา ซึ่ง
เท่ากับเป็นการไปลดศักยภาพในการมีส่วนท าให้เกิดการพัฒนาของแผนงาน เพราะไปบังคับให้
แผนงานต้องเชื่อมโยงกิจกรรมที่ตรวจวัดได้เท่านั้น 

 เนื่องจากแผนที่ผลลัพธ์เป็นการติดตามการเปลี่ยนแปลงของภาคีหุ้นส่วนในการท างาน
และท าการปรับเปลี่ยนการด าเนินงานของแผนงานตามการเรียนรู้ที่ได้จากแผนที่ผลลัพธ์ ดังนั้น 
แผนงาน ที่น าแผนที่ผลลัพธ์ไปใช้นั้น ต้องสามารถปรับเปลี่ยนให้เข้ากับบทบาทของภาคีหุ้นส่วน หาก
ท าไม่ได้ หรือปฏิเสธการปรับเปลี่ยน ย่อมหมายถึงความล้มเหลว แผนที่ผลลัพธ์กระตุ้นให้แผนงาน
มองตนเอง เหมือนกับเป็นองค์กรหนึ่งที่มีความเป็นพลวัต ซึ่งทั้งเปูาหมาย วิธีการ และความสัมพันธ์
กับภาคีหุ้นส่วน ต้องได้รับการทบทวนและปรับเปลี่ยนอยู่ เสมอ เมื่อแผนงานก าหนดทิศทาง
ยุทธศาสตร์ จึงจะใช้แผนที่ผลลัพธ์โนการหากลุ่มเปูาหมายที่จะได้รับผลกระทบว่าจะเกิดขึ้นในทางใด 
โดยกิจกรรมใด และช่วยสร้างระบบในการติดตามการท างาน และประเมินผลแผนงาน เพ่ือช่วยใน
การบันทึกและการจัดการกับผลลัพธ์ สามารถน าแผนที่ผลลัพธ์มาใช้ได้ใน 2 ระดับ คือ 1) ระดับ
โครงการที่มีขนาดใหญ่พอสมควร โดยควรเริ่มท าแผนที่ผลลัพธ์ เมื่อเริ่มโครงการ แต่ก็สามารถใช้เป็น
เครื่องมือในการประเมินผลส าหรับการประเมินผลจากภายนอก หรือการประเมินผลตนเอง ระหว่าง
การด าเนินโครงการหรือตอนสิ้นสุดโครงการได้ด้วย 2) ระดับแผนงาน แต่ควรแบ่งแผนงานออกเป็น
ชุดโครงการขนาดย่อย เช่น ชุดโครงการเกี่ยวกับการเกษตรกรรมชานเมือง อาจประกอบด้วย 
โครงการน าน ้าเสียมาใช้ใหม่ และโครงการจ ากัดบริเวณการท าการเกษตร เพราะถ้าพิจารณาในระดับ
ใหญ่เกินไป อาจยากที่จะบอกว่าใครจะเปลี่ยนแปลง และจะเปลี่ยนแปลงอย่างไร ซึ่งเป็นการลด
โอกาสที่จะประสบความส าเร็จ แผนงานควรจะมีความเฉพาะเจาะจงพอสมควร  
  ความเหมาะสมของแผนที่ผลลัพธ์กับแผนงาน 

 แผนที่ผลลัพธ์ไม่ได้เป็นเครื่องมือที่จ าเป็นส าหรับทุกแผนงาน ควรใช้กับแผนงานที่เน้น
ผลลัพธ์ในรูปของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ความสัมพันธ์ กิจกรรม หรือการกระท าของคน กลุ่มคน 
หรือองค์กร ที่แผนงานท างานด้วย แผนงานที่จะน าเครื่องมือแผนที่ผลลัพธ์ ไปใช้ ต้องมีความยืดหยุ่น
ที่จะปรับเปลี่ยนการท างาน ตามผลที่ได้จากการติดตามการท างาน ดังต่อไปนี้ 

 1. ในการก าหนดทิศทางของยุทธศาสตร์ แผนที่ผลลัพธ์ใช้ได้ดีที่สุดเมื่อแผนงานมีทิศทาง
ของยุทธศาสตร์ หรือ พ้ืนที่เปูาหมายเบื้องต้นของแผนงานแล้ว แผนที่ผลลัพธ์จะช่วยค้นหาเงื่อนไขใน
การปฏิบัติการ แนวทางของแผนยุทธศาสตร์ เช่น ใครจะได้รับผลกระทบจาก แผนงาน ในทางใดบ้าง
และผ่านทางกิจกรรมใดของแผนงาน และจะช่วยในการออกแบบระบบติดตาม และการประเมินผล 
เพ่ือช่วยในการติดตามผลลัพธ์ที่ต้องการ 
 2. ชนิดของข้อมูลข่าวสารที่ใช้ในการติดตามและการประเมินผล แผนที่ผลลัพธ์สามารถ
ให้ข้อมูลการประเมินผลบางประเภทได้  เช่น การประเมินผลที่ต้องการพิจารณาเกี่ยวกับ             
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การด าเนินงานของแผนงาน หรือดูที่ผลลัพธ์จากการท างานของภาคีหุ้นส่วน แต่ไม่ช่วยใน           
การประเมินผลทางเทคนิค (technical evaluation) หรือการประเมินเพ่ือพิจารณาความคุ้มทุนของ
แผนงาน  
 3. ความต้องการเกี่ยวกับการเขียนรายงาน การใช้แผนที่ผลลัพธ์นั้นต้องมีการเก็บข้อมูล
ที่เป็นระบบเพ่ือการประเมินผลตัวเองของแผนงานและภาคีหุ้นส่วน ซึ่งอาศัยการท างานแบบมีส่วน
ร่วมและการเรียนรู้ (learning - based) จากการติดตามและประเมินผล ข้อมูลที่เก็บนี้ ต้อง
ครอบคลุมการเขียนรายงานตามข้อผูกพันที่มีต่อองค์กรทุน เพ่ือแสดงถึงความสามารถตรวจสอบได้
ของแผนงาน 
 4. พันธะผูกพันร่วมของทีมท างาน ทีมท างานต้องเข้าใจวัตถุประสงค์ของการท างานและ
ให้ความส าคัญกับความเห็นของผู้อ่ืน หากเห็นไม่ตรงกัน หรือเกิดการไม่ลงรอยกันระหว่างสมาชิกใน
ทีม แผนที่ผลลัพธ์สามารถสร้างโอกาสให้กับกลุ่มในการอภิปราย ถกเถียง ต่อรอง เพ่ือน าไปสู่ข้อตกลง
ร่วมกันใหม่  
 5. การแบ่งสรรทรัพยากร แผนงานต้องตกลงร่วมกันในเรื่องของทรัพยากร ทั้งบุคคล 
งบประมาณ และเวลา เพ่ือการติดตามและการประเมินผล โดยปกติในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือ
สร้างเครื่องมือ “แผนที่ผลลัพธ์” นี้ ใช้เวลาประมาณ 3 วัน ส่วนการน า “แผนที่ผลลัพธ์” ไปใช้เพ่ือ
เป็นระบบติดตามการท างาน ต้องใช้เจ้าหน้าที่ คนที่จะท างาน 1 วันต่อการติดตามการท างานใน
ขั้นตอนหนึ่งๆ และต้องการเจ้าหน้าที่ในการให้ข้อมูล 

 กระบวนการจัดท าแผนที่ผลลัพธ์ 
 1. ขั้นตอนที่ 1  การออกแบบเจตนารมณ์ (Intention design) 

 เป็นการสร้างเปูาหมายร่วมกันในภาพรวม ซึ่งจะน ามาสู่แผนและยุทธศาสตร์ที่จะใช้ใน
การท างานของแผนงานเป็นการตอบค าถาม “วิสัยทัศน์” (why) “ผู้ที่เกี่ยวข้องในแผนงาน” (Who) 
“การเปลี่ยนแปลงอะไรที่ต้องการ” (What) และ“แผนงานจะท าให้เกิดกระบวนการในการ
เปลี่ยนแปลง นั้นอย่างไร” (HOW) 
 ขั้นตอนที่ 1 การออกแบบเจตนารมณ์ (Intention design) แบ่งเป็น 7 ขั้นตอนย่อย คือ 
ขั้นตอนย่อยที่ 1 วิสัยทัศน์ (Vision) ขั้นตอนย่อยที่ 2 พันธกิจ (Mission) ขั้นตอนย่อยที่ 3 ระบุภาคี
หุ้นส่วนที่เกี่ยวข้องในแผนงาน (Boundary  partners) ขั้นตอนย่อยที่ 4 ก าหนดผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ 
(Outcome challenges) ขั้นตอนย่อยที่ 5 เกณฑ์บ่งชี้ความก้าวหน้า (Progress  markers) ขั้นตอน
ย่อยที่ 6 ก าหนดแผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy maps) และขั้นตอนย่อยที่ 7 การด าเนินงานระดับ
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องค์กร (Organizational practices)24 
  1.1  ขั้นตอนย่อยที่ 1 วิสัยทัศน์ (Vision) คือภาพของสิ่งที่แผนงานต้องการ ให้เกิดและ
ด ารงอยู่ต่อไป แม้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงภาวะรอบข้างก็ตาม วิสัยทัศน์แสดงถึงเปูาหมายในภาพ
กว้างที่แผนงานต้องการให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงทั้งทาง
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสิ่งแวดล้อม ที่จะเกิดจากแผนงาน เช่นเดียวกับการเปลี่ยนแปลงเชิง
พฤติกรรมในภาพกว้างของภาคีหุ้นส่วน วิสัยทัศน์จะสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์ของแผนงานเป็น       
การเปลี่ยนแปลงในระยะยาว และในภาพกว้าง สิ่งที่จะท าการประเมินคือ “กระบวนการ” ที่แผนงาน
ก้าวไปสู่วิสัยทัศน์ ผ่านทางภาคีหุ้นส่วน  
 กระบวนการในการสร้างวิสัยทัศน์ 

  1. ตั้งค าถามถึงสิ่งที่แผนงานต้องการจะได้รับ คืออะไร อาจมีการอภิปรายร่วมกัน 
เพ่ือให้ทุกคนได้แสดงความคิดเห็น 

  2. เขียนสิ่งที่ต้องการเห็นในอนาคตมา 2 - 3 ภาพ เป็นการบรรยายภาพอนาคตใน
อีก 3 - 5 ปี ถ้าแผนงานประสบความส าเร็จ อยากท าให้เกิด การเปลี่ยนแปลงอะไรในอนาคต 
จินตนาการถึงสถานการณในอีก 3 - 5 ปี และเม่ือแผนงานประสบความส าเร็จจะเกิดการเปลี่ยนแปลง
ไปอย่างไรบ้าง  
            3. เริ่มเขียนวิสัยทัศน์จากข้อเสนอที่ได้ ตรวจสอบ ความถูกต้อง ความเหมาะสมทาง
วัฒนธรรม การเมือง  

 
  1.2  ขั้นตอนย่อยที่ 2  พันธกิจ (Mission) คือ การอธิบายว่าแผนงานสามารถท าให้ไป
ถึงวิสัยทัศน์ได้อย่างไร แต่ยังไม่มีการก าหนดกิจกรรมที่จะท าในแผนงาน และไม่เพียงระบุว่าแผนงาน
จะท าให้เกิดผลลัพธ์ โดยภาคีหุ้นส่วนได้อย่างไร แต่ต้องค านึงว่าท าอย่างไรให้สามารถรักษาผลลัพธ์นั้น
ไว้ได้ แผนงานจะด าเนินงานอย่างไรที่จะให้ประสบความ ส าเร็จที่สุด (ดูรายละเอียดในเรื่องนี้ในขั้น
ย่อยท่ี 7 การด าเนินงานระดับองค์กร) 
 กระบวนการก าหนดพันธกิจ 
                  1.ร่วมกันตอบค าถาม “แผนงานจะสามารถท าให้เกิดผลตามวิสัยทัศน์ได้ อย่างไร 
หรือแผนงานต้องท าอย่างไรเพื่อให้เกิดวิสัยทัศน์ตามที่ต้องการ”  

         2. ให้ผู้เกี่ยวข้องแต่ละคนเขียนแนวทางการท างานที่จะใช้ในการท างานของแผนงาน 

                                                           

 24Sarah Earl, Fred Carden and Terry Smutylo อ้างถึงใน พิกุล สิทธิประเสริฐกุล
และวีรบูรณ์ วิสารทสกุล(แปล) , “การสร้างการเรียนรู้และการสะท้อนกลับในแผนงานพัฒนา” 
(กรุงเทพฯ : โครงการเสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อชุมชนเป็นสุข, 2548), 3.  
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  3.  การค้นหาวิสัยทัศน์และระบุพันธกิจ โดยการท างานเป็นทีม เป็นการเปิดโอกาสแลกเปลี่ยน
ความคิดและโต้ตอบกัน 
   1.3 ขั้นตอนย่อยที่ 3 ระบุภาคีหุ้นส่วนที่เกี่ยวข้องในแผนงาน (Boundary partners) 
คือ คน กลุ่มคน หรือองค์กร ที่แผนงานจะเข้าไปมีความสัมพันธ์หรือท างาน ด้วยโดยตรง เพ่ือให้ เกิด
การเปลี่ยนแปลงขึ้น ทั้งนี้ แผนงานเป็นเพียงตัวอ านวยความสะดวกในการเข้าถึงทรัพยากร ความคิด 
และโอกาสใหม่ๆ เพ่ือเอ้ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลง โดยภาคีหุ้นส่วนหนึ่งๆ อาจรวมเอาหลายๆ คน 
หลายๆ กลุ่มคน หรือองค์กรต่างๆ ที่ท างานในลักษณะเดียวกัน ตัวอย่างภาคีหุ้นส่วน เช่น 1) องค์กร
ในท้องถิ่น เช่น NGOs กลุ่มพ้ืนเมือง กลุ่มศาสนา กลุ่มผู้น าชุมชน 2) เจ้าหน้าที่ของรัฐ ผู้ก าหนด
นโยบาย ระดับชาติ ระดับภูมิภาค 3) ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง 4) นักวิชาการและนักวิจัย (หรือสถาบัน
ทางวิชาการ) 5) สถาบันระหว่างประเทศ เป็นต้น 

  เมื่อระบุภาคีหุ้นส่วนได้แล้ว หรือแผนงานจะสามารถมีอิทธิพล ต่อใคร หรือใครกันที่
สามารถไปมีอิทธิพลต่อพวกเขาเหล่านั้น เพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ให้น าเขาเหล่านั้นมารวมไว้ใน
ภาคีหุ้นส่วน เช่น องค์กรพัฒนาในชนบท อาจไม่สามารถมีอิทธิพลต่อ รัฐมนตรีคลังโดยตรงได้ แต่
สามารถมีอิทธิพลต่อองค์กรชาวนา ซึ่งจะไป L0bby รัฐมนตรี เพ่ือท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตามที่
ต้องการได้ ฉะนั้น องค์กรชาวนาควรถูกรวมอยู่ในภาคีหุ้นส่วน แต่ไม่ต้องรวมรัฐมนตรีคลังเป็นหุ้นส่วน 

 โดยทั่วไปแล้ว แต่ละแผนงานมักมีภาคีหุ้นส่วนไม่เกินกว่า 4 - 5 ประเภท แม้ว่าแต่ละ
ประเภทประกอบด้วยหลายกลุ่มหลายองค์กร ควรพิจารณาจากการที่แผนงานต้องการให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ความสัมพันธ์ กิจกรรม และการกระท าอย่างไรขึ้นในภาคีหุ้นส่วนเหล่านั้น 
เช่น องค์กรพัฒนาชนบทอาจท างานกับองค์กรชาวนาใน 5 จังหวัด แต่ถ้าการเปลี่ยนแปลงที่ต้องการ
ให้เกิดในองค์กรชาวนาเหล่านั้นเหมือนกันทั้ง 5 องค์กร ก็ควรรวมองค์กรชาวนาทั้ง 5 องค์กรนั้นเข้า
เป็นภาคีหุ้นส่วนเพียงกลุ่มเดียวถ้ามีกลุ่มอ่ืนที่แผนงานจ าเป็นต้องท างานด้วย แต่ไม่หวังผลที่จะท าให้
เกิดการเปลี่ยนแปลง ให้เรียกว่า “หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์” (strategic partners) โดยจะรวมเอา
หุ้นส่วนลักษณะนี้เข้ามา เมื่อถึงการท าแผนยุทธศาสตร์ แผนงานจ าเป็นต้องเป็นพันธมิตรกับองค์กร
เหล่านี้ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ แต่ไม่ได้ต้องการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมขององค์กรเหล่านี้ 

 
 กระบวนการระบุภาคีหุ้นส่วน 

  1. คณะกรรมการที่ประชุมร่วมกันเขียนภาคีหุ้นส่วนที่แผนงานต้องท างานด้วย ใครคือคน 
กลุ่มคน องค์กร ที่ส าคัญที่สุดที่แผนงานท างานด้วย และด้วยการกระท าของใครที่จะท าให้แผนงาน
บรรลุวิสัยทัศน์ ควรเชื่อมโยงระหว่างการค้นหาภาคีหุ้นส่วนกับวิสัยทัศน์ของแผนงาน 
              2. เขียนรายชื่อเหล่านั้นลงไปใน flip chart ตระหนักว่าแผนงานต้องการท าให้เกิด     
การเปลี่ยนแปลง เพ่ือน าไปสู่การบรรลุผลตามวิสัยทัศน์ หรือ ใครคือผู้ได้รับผลประโยชน์ในท้ายที่สุด 
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แผนงานสามารถมีอิทธิพลต่อใครมากที่สุด ใครจะช่วยหรือขัดขวางการท างานเหล่านั้น 
             3. บางครั้งอาจระบุภาคีหุ้นส่วนออกมามากมาย ให้ค านึงถึงว่าเราจะใส่ทรัพยากรและ
ความพยายามเข้าไปที่ภาคีใดมากที่สุด ใครที่เราท างานด้วยโดยตรง แต่ถ้ากลุ่มยังมีรายนามของภาคี
หุ้นส่วนอยู่มาก ให้กลับไปดูค านิยามของภาคีหุ้นส่วนอีกที หากกลุ่มต้องการแสดงถึงความเป็นเหตุเป็น
ผลของการมีอิทธิพลของแผนงานทีจ่ะขยายวง ออกไปอาจท าการระบุภาคีหุ้นส่วนของภาคีหุ้นส่วนอีก
ขั้นหนึ่ง ซึ่งก็คือ คนกลุ่มคนองค์กรที่ภาคีหุ้นส่วนท างานด้วย และหวังผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใน
สังคมวิทยากรกระบวนการถามว่า “กลุ่มที่ภาคีหุ้นส่วนต้องการมีอิทธิพล เพ่ือให้น าไปสู่การ บรรลุ
วิสัยทัศน์”  
           4. จัดกลุ่มภาคีหุ้นส่วนแต่ละประเภท เช่น กลุ่มนักวิจัย กลุ่มผู้วางนโยบาย และอ่ืนๆ 
วิทยากรกระบวนการถามว่า “ใครคือคนที่แผนงานก าลังท างานด้วย และจะท าต่อไป ใครที่เราต้องเริ่ม
เข้าไปท างานด้วย” แล้วเขียนรายนามเหล่านี้ลงไป อาจอภิปรายข้อมูล อ่ืนๆ เช่นที่ตั้ง และความตั้งใจ
ที่จะเข้าร่วมในแผนงาน แล้วเขียนข้อมูลเหล่านี้ลงใน flip chart 
    1.4  ขั้นตอนย่อยกี่ 4  ก าหนดผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ (Outcome challenges) เมื่อค้นหา
ภาคีหุ้นส่วนได้แล้วต้องท า    การก าหนดผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของแต่ละภาคีหุ้นส่วน ผลลัพธ์ที่พึง
ประสงค์คือ การอธิบายว่าพฤติกรรม ความสัมพันธ์ กิจกรรม และการกระท าของคน กลุ่มคน และ
องค์กรที่แผนงานท างานด้วยโดยตรงจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร ถ้าแผนงานประสบความส าเร็จสูงสุด 
ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์จะมุ่งเน้นที่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ทั้งนี้ เพราะเชื่อว่าการพัฒนานั้น ท าโดย
คนและเพ่ือคน และแสดงให้เห็นว่า แม้ว่าแผนงานมีส่วนช่วยในการบรรลุผลลัพธ์ แต่ไม่สามารถ
ควบคุมการเกิดของผลลัพธ์นั้นได้ แผนงานมีส่วนท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง แต่ท้ายที่สุด ความ
รับผิดชอบและอ านาจในการควบคุม การเปลี่ยนแปลงนั้นขึ้นอยู่กับภาคีหุ้นส่วน 

 การก าหนดผลลัพธ์ที่พึงประสงค์นั้น เป็นการแสดงให้เห็นว่า ภาคีหุ้นส่วนของแผนงาน
จะมีการด าเนินงานและมีความสัมพันธ์กันอย่างไร ขณะที่แผนงานก าลังเอ้ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 
และเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงแต่ละอย่างของคน หรือกลุ่มคนนั้น ไม่สามารถเกิดขึ้นได้ตามล าพัง 
โดยแยกออกจากกันอย่างสิ้นเชิงจากการเปลี่ยนแปลงอ่ืนๆ ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงที่ระบุในผลลัพธ์
ที่พึงประสงค์นี้ ควรเป็นชุดของการเปลี่ยนแปลงหลายๆ ประการ มากกว่าการระบุแยกออกจาก   
การเปลี่ยนแปลงแต่ละประเภท 
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ตารางที่ 1 บันทึกการออกแบบกรอบแผนด าเนินงาน 

แผ่นบันทึกการออกแบบที่ 1 :กรอบแผนด าเนินงาน 

 
วิสัยทัศน์ : 
 
 
 
 
พันธกิจ : 
 
 
 
ภาคีพันธมิตร 1 
 

ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ 1 

ภาคีพันธมิตร 2 
 

ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ 2 

ภาคีพันธมิตร 3 
 

ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ 3 

ภาคีพันธมิตร 4 
 

ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์4 

 

ขั้นตอนย่อยที 5 เกณฑ์บ่งชี้ความก้าวหน้า 

              1.5 ขั้นตอนย่อยที 5 เกณฑ์บ่งชี้ความก้าวหน้า (Progress markers) ควรเขียนไปพร้อม
กับผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ เกณฑ์บ่งชี้ความก้าวหน้าแบ่งได้เป็น 3 ระดับ คือ ระดับที่คาดหวังว่าจะ
เกิดขึ้น (expect to  see) ระดับที่อยากจะให้เกิดขึ้น (like to see) และระดับที่ถ้าเกิดขึ้นได้ก็ดี 
(love to see) ซึ่งมี ระดับของการเกิดข้ึนจากง่ายไปยากตามล าดับ 

   ตัวอย่างเกณฑ์บ่งชี้ความก้าวหน้า : 
 ระดับท่ีคาดหวังว่าจะเกิดขึ้นกับชุมชน (เป็นสิ่งที่เกิดข้ึนได้ง่ายที่สุด) เช่น 

                  1. สมาชิกในชุมชนเข้าร่วมในการประชุมการท าแบบจ าลองปุา (model forest) อย่าง 
สม่ าเสมอ 
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                2. คิดช่องทางหรือโครงสร้างในการร่วมมือกับภาคีหุ้นส่วนอ่ืนๆ เพ่ือให้มั่นใจว่า 
ผลประโยชน์ของชุมชนจะไม่ถูกมองข้าม 
                3. ได้รับความรู้ ความช านาญใหม่ๆ เกี่ยวกับการท าแบบจ าลองปุา 

      4. ร่วมลงแรงและงบประมาณ ในการน าแบบจ าลองปุาไปใช้ 
ระดับที่อยากจะให้เกิดข้ึนกับชุมชน 
               5. ชุมชนสามารถแสดงวิสัยทัศน์ของชุมชนในเรื่องการท าแบบจ าลองปุา 
               6. ส่งเสริมแนวคิดในการท าแบบจ าลองปุา และแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับชุมชนอ่ืนๆ 
ที่มีการท าแบบจ าลองปุา 
               7. ขยายเครือข่ายให้ครอบคลุมกลุ่มผู้ใช้ประโยชน์จากปุาทุกกลุ่ม 
               8. สามารถแสวงหาผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคมาให้ค าปรึกษาได้ตามความจ าเป็น 
               9. ได้โอกาสในการรับการอบรมใหม่ๆ 
              10. สาธิตและเผยแพร่ประโยชน์ที่ได้จากการจัดท าแบบจ าลองปุา 
              11. แสดงถึงโอกาสในการได้รับความร่วมมือกับภาคส่วนอื่นๆ 
              12. แสดงถึงโอกาสและความส าเร็จในการได้รับความช่วยเหลือ (เช่น ทุน)จากแหล่งต่าง ๆ 
ระดับที่ถ้าเกิดข้ึนก็ดีกับชุมชน 
              13. ชุมชนมีบทบาทน าในการจัดการทรัพยากร โดยค านึงถึงผลประโยชน์ทั้งในระยะกลาง 
และระยะยาว 
              14. แบ่งเป็นบทเรียนและประสบการณ์กับชุมชนอ่ืนๆทั้งระดับชาติและนานาชาติเพ่ือ 
ส่งเสริมการจัดการปุา โดยใช้แบบจ าลองปุา 
              15. สามารถมีอิทธิพลต่อนโยบายของชาติในการวางแผนการจัดการทรัพยากร 

   เกณฑ์บ่งชี้ความก้าวหน้านี้ ก าหนดตามผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ ที่มาจากแต่ละภาคีหุ้นส่วน 
ซึ่งแสดงถึงความซับซ้อนของกระบวนการเปลี่ยนแปลงในภาคีหุ้นส่วนแต่ละกลุ่มและแสดงถึงข้อมูลที่
แผนงานสามารถรวบรวมได้ เพ่ือใช้ในการติดตามการท างานของแผนงาน ส่วนในรายละเอียดของ
ความก้าวหน้าสามารถศึกษาได้ด้วยการประเมินระดับลึก (in - dept evaluation) โดยผนวกข้อมูลที่
ได้ จากเกณฑ์บ่งชี้ความก้าวหน้าเข้าไปด้วย ชุดของเกณฑ์บ่งชี้ความก้าวหน้านี้ แสดงถึงแบบจ าลอง 
(model) การเปลี่ยนแปลงของภาคีหุ้นส่วน ซึ่งท าความกระจ่างชัดให้กับการเปลี่ยนแปลงในระดับ
ความลึก โดยที่เกณฑ์บ่งชี้ความก้าวหน้านั้น ควรมีตั้งแต่ระดับง่ายสุด คือ ระดับที่คาดหวังว่าจะ
เกิดขึ้น (expect to see) ซึ่งจะเกิดขึ้นตั้งแต่ตอนแรกๆ ของแผนงาน เป็นการตอบสนองต่อกิจกรรม
พ้ืนฐานของแผนงาน ระดับที่สูงขึ้นมา คือ ระดับที่อยากจะให้เกิดขึ้น (like to see) และระดับที่ถ้า
เกิดขึ้นก็ดี (love to see) ซึ่งจะเกิดเมื่อแผนงานได้รับความส าเร็จอย่างสูง เช่น เกณฑ์บ่งชี้
ความก้าวหน้าที่ต้องการเห็นการเข้ามามีส่วนร่วมของภาคีหุ้นส่วนนั้น เกิดได้ง่าย จึงเอามาเขียนไว้ใน
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ล าดับต้นๆ ส่วนระดับที่อยากจะให้เกิดขึ้นนั้น ต้องอาศัยการเรียนรู้ที่มากขึ้น จึงจะเกิดขึ้นได้ จะจัดไว้
ในล าดับต่อมา ส่วนระดับที่ถ้าเกิดขึ้นก็ดีนั้นเป็นเรื่องของการเปลี่ยนผ่านที่แท้จริง (truly transform) 
จะจัดไว้ในขั้นหลังสุดคือยากท่ีสุด  

     การแบ่งระดับความยากง่ายของเกณฑ์บ่งชี้ความก้าวหน้าเช่นนี้ ท าให้แผนงานสามารถ
ตรวจติดตามผลส าเร็จที่ได้รับจากแผนงานได้ดี ขณะเดียวกันก็ช่วยเตือนว่า อะไรคือการเปลี่ยนแปลง 
ที่ยังไม่เกิดขึ้น ขั้นของ ระดับที่ถ้าเกิดขึ้นก็ดี นั้น ควรวางไว้ให้สูงเพ่ือแสดงถึงการไปถึงการเปลี่ยน 
แปลงอย่างลึกซึ้ง ซึ่งจะออกมาโดยตรงจากผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ หากเกณฑ์บ่งชี้ความก้ าวหน้าใน 
ระดับที่ถ้าเกิดขึ้นก็ดี นั้น สามารถเกิดได้ง่ายตั้งแต่ในระยะต้นๆ ของแผนงาน แสดงว่าแผนงาน ไม่ได้
วางไว้ให้สูงพอ เกณฑ์บ่งชี้ความก้าวหน้าจะถูกตีกรอบโดยค าถาม เช่น ใคร ท าอะไร และอย่างไร 

 การใช้เกณฑ์บ่งชี้ความก้าวหน้า ควรน าไปใช้ทั้งชุด เพราะจะแสดงถึงความซับซ้อนของ
กระบวนการเปลี่ยนแปลง ซึ่งไม่มีเกณฑ์บ่งชี้ความก้าวหน้าที่อธิบายว่าภาคีหุ้นส่วนมีการปฏิสัมพันธ์
สัมพันธ์กับภาคีหุ้นส่วนด้วยกันอย่างไร ซึ่งเป็นการสะท้อนการมีอิทธิพลโดยตรงของแผนงานต่อภาคี
หุ้นส่วน เกณฑ์บ่งชี้ความก้าวหน้านี้ สามารถตรวจติดตาม (สืบทราบ) การมีอิทธิพลนั้นได้ เกณฑ์บ่งชี้
ความก้าวหน้าถูกสร้างขึ้นมาเพ่ือท าความเข้าใจ และตอบสนองต่อกระบวนการ เปลี่ยนแปลงของภาคี
หุ้นส่วน และต้องตระหนักในความจริงอย่างหนึ่งที่ว่า ไม่มีแผนงานใดที่ประสบ ความส าเร็จ ที่จะท า
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในภาคีหุ้นส่วนของแผนงานในหนทางที่พวกเขาไม่ ต้องการ ดังนั้น เกณฑ์บ่งชี้
ความก้าวหน้าจึงต้องได้รับความยินยอมจากทั้ง 2 ฝุาย หากมีความแตกต่างกันในระดับหลักการ หรือ
ในระดับรากฐาน (fundamentally  differences) จะต้องได้รับการแก้ไข ทั้งนี้ อยู่บนฐานความจริง
ที่ว่า แผนงานช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลง โดยก าจัดอุปสรรค เปิดช่องทางในการเข้าถึงข้อมูล และ
โอกาสใหม่ๆ แก่ภาคีหุ้นส่วนเท่านั้น เกณฑ์บ่งชี้ความก้าวหน้าจึงควรเป็นสิ่งที่สามารถตกลงกันได้
ระหว่างภาคีหุ้นส่วน ทั้งก่อน ระหว่าง หรือหลังจากการสัมมนาเพ่ือสร้าง “แผนที่ผลลัพธ์” นี้ เพ่ือให้
มั่นใจว่ามีความสอดคล้องและเหมาะสมกับทุกฝุาย 

 เกณฑ์บ่งชี้ความก้าวหน้าบางตัวอาจมีกรอบของเวลามาก าหนด แต่ไม่ควรปล่อยให้มา
เป็นอุปสรรคต่อการท างานของแผนงาน จุดประสงค์ของแผนงาน คือ ต้องการให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ที่ยั่งยืนในภาคีหุ้นส่วน และจุดประสงค์ของเกณฑ์บ่งชี้ความก้าวหน้า คือ เพ่ือตรวจ ติดตามการได้รับ
ผลส าเร็จของผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ในขั้นตอนใหญ่ที่ 2 การติดตามผลและกระบวนการด าเนินการ มี
การสร้างระบบการติดตามการท างาน (monitoring system) ให้สอดคล้องกับเกณฑ์บ่งชี้
ความก้าวหน้า โดยการใช้แบบบันทึกผลลัพธ์ (outcome journal) ในการเก็บข้อมูล และควรจ ากัด
จ านวนของเกณฑ์บ่งชี้ความก้าวหน้าของแต่ละผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ เป็นการอ านวยความสะดวกใน
การจัดการกับข้อมูล เช่น ระดับที่คาดหวังว่าจะเกิดขึ้น (expect to see) ไม่ควรเกิน 4 ระดับที่
อยากจะให้เกิดขึ้น (like to see) ไม่ควรเกิน 8 ตัว ระดับที่ปรารถนาอยากให้เกิดมากที่สุด และถ้า
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เกิดได้ก็ดี (love to see) ไม่ควรเกิน 3 กระบวนการสร้างเกณฑ์ตัวบ่งชี้ความก้าวหน้า  
 1. ในการจัดล าดับความส าคัญของการติดตามการท างาน และการประเมินผล “มีภาคี

หุ้นส่วนใดที่ส าคัญ หรือเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้อง มากกว่าภาคีหุ้นส่วนอื่นๆ หรือไม่ หรือมีประสบการณ์ที่
สามารถท าให้เกิดการเรียนรู้ได้มากกว่า ควรมีการติดตามภาคีหุ้นส่วนลักษณะนี้อย่างใกล้ชิด หุ้นส่วนที่
ส าคัญนี้อาจหมายถึงการที่แผนงานวางแผนที่จะทุ่มเททรัพยากร และความพยายามในการท างานกับ
ภาคีหุ้นส่วนนั้นในอนาคตอันใกล้ หรือภาคีหุ้นส่วนนั้น คือ จุดศูนย์กลาง ของวิสัยทัศน์ หรือ         
การเปลี่ยนแปลง ส่วนภาคีหุ้นส่วนที่มีความเสี่ยงสูง (higher risk actors) คือภาคีหุ้นส่วนที่แผนงานมี
ประสบการณ์ในการท างานร่วมกันน้อยกว่า หรือ กลุ่มที่ในสภาพการณ์ปัจจุบันเป็นอุปสรรคต่อการ
เกิดพฤติกรรมที่ต้องการ เมื่อจ าแนกล าดับความส าคัญของภาคีหุ้นส่วนในการติดตามและประเมินผล
ได้แล้วจึงใช้เกณฑ์บ่งชี้ความก้าวหน้า และแผนที่ยุทธศาสตร์กับกลุ่มเหล่านี้แต่ก็ต้องก าหนดช่วงเวลา
ในการท างานกับภาคีที่ว่านี้เพื่อจะได้ไปท าเกณฑ์บ่งชี้ความก้าวหน้าของภาคีท่ีเหลือ 

         2. ช่วยกันตอบค าถามท่ีว่า “แผนงานจะรู้ได้อย่างไรว่าภาคีหุ้นส่วนก าลังก้าวไปสู่ผลลัพธ์
ที่พึงประสงค”์ ค าถามต่อมา คือ “อะไรคือหลักท่ีหมาย (milestone) ที่ต้องไปให้ถึง เพ่ือแสดงว่าภาคี
หุ้นส่วนก าลังก้าวไปสู่วิสัยทัศน์” ค านึงถึงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและกิจกรรมหรือความสัมพันธ์ที่
จะเกิดขึ้น ทั้งในระดับง่ายและยาก 

 3. เกณฑ์บ่งชี้ความก้าวหน้า โดยเลือกข้อความที่เป็นความคาดหวังที่ง่ายที่สุดของ
แผนงาน คือ ระดับที่คาดหวังว่าจะเกิดข้ึน (expect to see) ระดับท่ีอยากจะให้เกิดขึ้น (like to see) 
และระดับที่ถ้าเกิดข้ึนก็ดี (love to see) 

                
              เกณฑ์บ่งชี้ความก้าวหน้า แบ่งได้เป็น 3 ระดับ คือ ระดับที่คาดหวังว่าจะเกิดขึ้น (expect 
to  see) ระดับที่อยากจะให้เกิดขึ้น (like to see) และระดับที่ถ้าเกิดขึ้นได้ก็ดี (love to see) ดัง
ตารางที่  2 
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ตารางที ่2 แบบบันทึกการออกแบบเกณฑ์บ่งชี้ความก้าวหน้า(ส าหรับผลลัพธ์ที่พึงประสงค์แต่ละตัว) 
แผ่นบันทึกการออกแบบที่ 2 : เกณฑ์บ่งชี้ความก้าวหน้า (ชื่อภาคีพันธมิตร) 
ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ 
ระดับท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน 
1  
2  
3  
4  
ระดับท่ีอยากจะให้เกิดข้ึน 
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
ระดับท่ีถ้าเกิดขึ้นก็ดี 
13  
14  
15  
 
ขัน้ตอนย่อยที่ 6 แผนที่ยุทธศาสตร์ 
                  1.6  ขั้นตอนย่อยที่ 6 ก าหนดแผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy maps) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือหา
ยุทธศาสตร์ที่จะใช้เพ่ือให้ได้มาซึ่งผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ โดยที่การใช้ชุดของยุทธศาสตร์แต่ละชุด     
เพ่ือบรรลุถึงผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ชุดหนึ่งๆ จากตารางที่ 1 แบ่งยุทธศาสตร์ออกเป็น 6 ชนิด แต่ละช่อง
แทนชนิดความสัมพันธ์ระหว่างแผนงาน กับภาคีหุ้นส่วนของแผนงานโดยปกติ ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์
แต่ละชุด จะใช้ยุทธศาสตร์มากกว่า 1 ตัวร่วมกันไป เพราะจะได้รับความส าเร็จมากกว่า โดยแบ่งเป็น
ยุทธศาสตร์ที่เด่น 2 - 3 ตัว ที่เหลือเป็นยุทธศาสตร์สนับสนุน       

   การก าหนดยุทธศาสตร์โดยหลักการนี้ มีประโยชน์คือ สร้างความชัดเจนในยุทธศาสตร์ที่
จะเลือกใช้ เพ่ือให้ได้มาซึ่งผลลัพธ์ที่ พึงประสงค์แต่ละตัว แสดงการมีอิทธิพลที่แผนงานจะมีต่อคน 
กลุ่มคน องค์กร ที่เป็นเปูาหมาย ช่วยในการชี้ช่องว่างของยุทธศาสตร์ หรือดูว่าแผนงานขยายตัวมาก
เกินไปหรือไม่ ให้ข้อสังเกตเกี่ยวกับชนิดของการประเมินผลที่เหมาะสม ในการใช้เพ่ือติดตาม       
การท างานของแผนงาน ดังตารางที่ 3 
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ตารางที่ 3 แผนที่ยุทธศาสตร์ 
Strategy Causal Persuasive supportive 

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

- ท า ใ ห้ เ กิ ด ผ ล
โดยตรง 
- ใ ห้ ผ ล ผ ลิ ต 
(output;) ออกมา 
เ ช่ น  ไ ด้ เ งิ น  ไ ด้
งานวิจัย ให้ทุนแก่
แผนงานวิจัย 

- กระตุ้ น / ท า ใ ห้ เ กิ ด
ความคิด หรือความช านาญ
ใหม ่
 -   มีจุดประสงค์เดียว                     
เช่น จัดการอบรม
ระเบียบวิธีวิจัยเชิง 
ปริมาณและเชิงคุณภาพ, 
อบรมเรื่อง กระบวนการ
การมีส่วนร่วม เป็นต้น 

- สร้างเครือข่ายการหนุนช่วยใน
การท างาน 
- มีคนหรือกลุ่มคน ที่ช่วยให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงอยู่ ตลอดเวลา 
- ความเกี่ยวข้องต้องมีบ่อยๆ 
และต่อเนื่อง 
- เอ้ือให้เกิดการพ่ึงตนเอง 
- มีหลายจุดประสงค ์
เช่น  :  จ้ า งนั ก เขี ยนมาช่ วย
นักวิจัยในการเขียนเผยแพร่ , 
จ้างคนมาช่วยระดมทุน เพ่ือหา
แหล่งทุน และให้การ สนับสนุน
ด้านเทคนิคอย่างต่อเนื่อง 

Strategy Causal Persuasive supportive 
 E - 1 E - 2 E - 3 
มุ่งที่สิ่งแวดล้อม - เปลี่ยนแปลงทาง

ก า ย ภ า พ ห รื อ
นโยบาย 
- ให้แรงจูงใจ, กฎ
ระเบียบ,คู ,มือการ
ท า ง า น เ ช่ น  ใ ห้
เครื่องคอมพิวเตอร์ 
หรือการ เชื่อมต่อ
กับ internet หรือ
ตั้งเงื่อนไข ให้รวม
เอากลุ่ ม เยาวชน
และผู้หญิงไว้  ใน
แผนงานด้วย 

 -  การเผยแพร่ข้อมูลและ
ข่ าวสารออก ไปอย่ าง
กว้างขวาง 
 -  สร้างสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือ
ต่อการท างาน ของแผนงาน 
 -  เปลี่ยนแปลงระบบของ
ข่าวสาร เช่น วิทยุ   TV 
สิ่ ง พิ ม พ์  ก า ร สั ม ม น า 
ต่างๆ สร้าง web  site 
เกี่ยวกับ แผนงาน และ
จั ด พิม พ์บทความจาก 
แผนงาน 

- สร้างการเรียนรู้และเครือข่าย
ปฏิบัติการ 
- หุ้นส่ วนท างานด้วยกันและ
สนับสนุนซึ่งกันและกัน อย่างสม ่า
เสมอ 
เช่น : ตั้งเครือข่ายงานวิจัยทาง 
internet 
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     จากตารางที่ 3 ในแถวแรก ยุทธศาสตร์ในช่องนี้ มีเปูาหมายที่คน กลุ่มคน หรือองค์กร 

ส่วนแถวล่างมีเปูาหมายที่สภาพแวดล้อมที่ล้อมรอบคน กลุ่มคน หรือองค์กร โดยการเปลี่ยนแปลงที่
สภาพแวดล้อมเหล่านี้ ก็เพ่ือเอ้ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่พึงประสงค์ 

  ยุทธศาสตร์ทั้ง 2 ลักษณะนี้ มีคุณสมบัติที่ต่างกัน คือ 1) เป็นยุทธศาสตร์ที่เป็นเหตุ
โดยตรงให้เกิดการเปลี่ยนแปลง (causal) 2) เป็นยุทธศาสตร์ที่ชักจูงให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 
(persuasive) และ 3) เป็นยุทธศาสตร์ที่หนุนเสริมให้เกิดการเปลี่ยนแปลง (supportive) ตัว
ยุทธศาสตร์ หลักที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง คือ ช่อง 1 ในแนวตั้ง ส่วนยุทธศาสตร์ที่เหลือเป็นตัว
ช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลง วัตถุประสงค์ของการท าแผนที่ยุทธศาสตร์นั้นไม่จ าเป็นต้องเติมให้เต็มทุก
ช่องในตารางยุทธศาสตร์ สามารถปล่อยให้ว่างไว้ได้ ขึ้นอยู่กับการท างานในแผนงานนั้นๆ  

                   กระบวนการสร้างแผนที่ยุทธศาสตร์   
  1. ร่วมกันเขียนประเภทของงานภายใต้ยุทธศาสตร์ที่จะใช้กับแผนงาน เพ่ือท าให้
เกิดผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ ระบุระยะเวลาที่จะท า อาจเป็นงานเก่าที่เคยใช้มาแล้ว หรือเป็นงานใหม่ก็ได้ 

      2. ร่วมกันพิจารณา คัดเลือกให้เหลือที่ส าคัญจริงๆ 
  3. เลือกเอาที่ต้องการไว้ในตารางแผนที่ยุทธศาสตร์  

  4. ในการคิดแผนที่ยุทธศาสตร์นั้น ต้องสามารถปฏิบัติได้ และขณะเดียวกัน
ยุทธศาสตร์แต่ละยุทธศาสตร์ จะต้องมีความสัมพันธ์ ในลักษณะของการเสริมกันและกัน อาจจะ
ช่วยกันตอบค าถามว่า “จะท างานให้ได้มากที่สุดอย่างไรกับเงินที่มีอยู่ อะไรคืออุปสรรคของการบรรลุ
เปูาหมาย จะช่วยภาคีหุ้นส่วนได้อย่างไรในการก้าวผ่านอุปสรรคเหล่านั้น ต้องท าอย่างไรที่จะช่วยให้
ประสบความส าเร็จ มีใครอีกบ้างที่ต้องการช่วยให้เกิดผลลัพธ์ท านองเดียวกันนี้ กับภาคีหุ้นส่วน แบบ
นี้ เราควรจะท าเหมือนเดิมหรือไม่ ท าไมต้องท าเหมือนเดิม หรือท าไมไม่ท า เหมือนเดิม ใครอีกที่จะมา
มีอิทธิพลต่อภาคีหุ้นส่วนในการท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง” 

 ช่วยกันคิดยุทธศาสตร์ครบทุกช่องในตารางที่แผนยุทธศาสตร์ โดยการ ถามว่า จะต้องท า
อะไรอีกที่จะให้ได้ผลลัพธ์ในทันที ( I - 1) จะต้องท าอะไรอีกในการเสริมสร้างความเข้มแข็ง หรือ
ความสามารถของผู้ที่เกี่ยวข้องในแผนงาน (I - 2) ท าอย่างไรที่จะด ารงรักษาการสนับสนุนต่าง ๆ ต่อภาคี
หุ้นส่วน และจะได้รับการ สนับสนุนนั้นจากใคร (I - 3) จะต้องท าอะไรให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ 
หรือสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อ แผนงาน (E – 1) จะท าอย่างไรให้สื่อหรือสิ่งพิมพ์หนุนช่วยในการท างานของ
แผนงาน (E - 2) จะต้องสร้างเครือข่ายหรือความสัมพันธ์อะไรบ้าง เพ่ือให้การท างานของแผนงาน ด าเนินไป
ได้อย่าง  ราบรื่น  (E - 3)            

    5. ตรวจสอบอีกครั้งในความสมบูรณ์และปฏิบัติได้จริงของแต่ละยุทธศาสตร์โดย
พิจารณาจากก าลังคนทรัพยากรที่มีอยู่ เนื่องจากแผนงานหนึ่งๆ มีการใช้ยุทธศาสตร์หลายยุทธศาสตร์ 
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เพ่ือช่วยในการจัดล าดับความส าคัญของยุทธศาสตร์วิทยากรกระบวนการอาจถามกลุ่มว่า “มี
ยุทธศาสตร์ใดที่ต้องท าก่อนในช่วง 3 - 6 เดือนข้างหน้านี้ อะไรที่คุณคิดว่าต้องท าหรือก าลังท าและ
จะต้องท าต่อไป อะไรคือยุทธศาสตร์ที่ส าคัญที่สุด” แล้วท าเครื่องหมายไว้ที่ยุทธศาสตร์เหล่านั้น
จากนั้นจึงถามว่า “เรามีทรัพยากรที่ต้องการความสามารถ ความช านาญ ที่จะน ายุทธศาสตร์นี้ไปสู่
การปฏิบัติหรือยัง” หากยัง กลุ่มต้องดูว่าจะแกไขจุดอ่อนนี้ได้หรือไม่หรือต้องเลือกยุทธศาสตร์อื่นแทน 
                 6. อาจช่วยกันสร้างแผนงานที่มีระยะเวลาก ากับไว้ด้วย ดังตารางที่ 4 

ตารางท่ี 4 แผ่นบันทึกการออกแบบ แผนที่ยุทธศาสตร์ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ 
Strategy          Causal         Persuasive supportive 

            1-1 1-2 1-3 
มุ่งท่ี คน 

กลุ่มคน หรือ
องค์กร 

   

 E-1 E-2 E-3  

มุ่งท่ี 
ส่ิงแวดล้อม 
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ขั้นตอนย่อยที่ 7 การด าเนินงานระดับองค์กร 

                        1.7  ขั้นตอนย่อยที่ 7 การด าเนินงานระดับองค์กร (Organizational practices) เมื่อเกิด
ความชัดเจนมากขึ้นในทิศทางของแผนงานจะต้องมีการลงในรายละเอียดว่าจะด าเนินงานอย่างไร เพ่ือให้บรรลุ
เปูาหมายของแผนงาน ขั้นตอนนี้จึงเป็นการแสดงถึงแผนการด าเนินงานขององค์กรที่จะรักษาการเปลี่ยนแปลง
ที่จะเกิดขึ้นไว้ได้อย่างยั่งยืน   การด าเนินงานบางอย่างอาจสัมพันธ์โดยตรงกับกิจกรรมของแผนงานขณะที่
บางอย่างอาจมีผลมาจากปัจจัยที่ปูอนเข้าไปของแผนงานการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินงานของแผนงาน 
ส่งผลใน 2 ทาง คือ ประการแรกเป็นการ ให้ข้อมูลว่าเกิดอะไรขึ้นในแผนงาน และจะท าให้สถานการณ์นั้นดี
ขึ้นได้อย่างไร เพ่ือให้แผนงาน ด าเนินงานไปได้ด้วยดี นั่นคือ การรักษาไว้ซึ่งความสอดคล้องและความสามารถ
ของแผนงาน หรือ รักษาความมีสมรรถนะสูงสุดของแผนงานเอง ประการที่ 2 คือ ผลที่ได้โดยไม่ได้ตั้งใจ ซึ่งมัก
เกิดโดยสัมพันธ์กับแผนการด าเนินงานขององค์กร ดังนั้น ควรมีการบันทึกไว้เพราะผลที่ได้โดยไม่ได้ตั้งใจนี้ 
อาจส่งผลต่อการอยู่รอดของแผนงาน หรือมีผลต่อทิศทางใหม่ของแผนงานอนาคต ในขั้นนี้ เริ่มจากการ
ทบทวนผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ ก่อนที่จะร่วมกันก าหนดแผนการด าเนินงานระดับองค์กร มีแนวทางที่ควรค านึง
เกี่ยวกับการด าเนินงานระดับองค์กรอยู่ 8 ประการ ดังตารางที่ 5 

ตารางที่ 5 แนวทางในการด าเนินงานระดับองค์กร 

แนวทางในการด าเนินงานระดับองค์กร 
ตัวอย่างการด าเนินงานระดับ องค์กรซอง

แผนงานหนึ่ง 
1.ค้นหา ส ารวจความคิด โอกาส และทรัพยากร
ใหม่ๆจากแหล่งข้อมูลทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับโลก 
เพ่ือหาโอกาสใหม่  ๆในการท างานให้ประสบความส าเร็จ 
มองหาความสัมพันธ์กับกิจกรรมที่ท าอยู่ รวมทั้งการหา 
พ้ืนที่ใหม่  ๆในการท างาน หรือการเชื่อมโยงสิ่งที่ท ากับ
ภูมิภาคอ่ืน หรือกับกลุ่มใหม่  ๆ

2.ฟังเสี  2.ฟังเสียงสะท้อนจากผู้ให้ข้อมูล หรือผู้รายงานที่
เป็น บุคคลส าคัญ (key informant) ควรมีการ
สื่อสาร สม ่าเสมอกับภาคีหุ้นส่วน และผู้เกี่ยวข้อง
ในแผนงาน หรือผู้ที่อาจสร้างโอกาสให้กับ
แผนงาน เช่น องค์กรทุน 

แผนงานใช้ข้อมูล และเทคโนโลยี ใหม่ล่าสุด ใน
การค้นหาโอกาสใหม่ๆ จากในภูมิภาคและทั่วโลก
เพ่ือเป็นประโยชน์ในการท างาน, การศึกษาดู งาน
, การส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม 
 
เจ้าหน้าที่แผนงานมีความกระตือรือร้น ใน
การศึกษาความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญในเรื่องที่
ก าลังจะท า 
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ตารางที่ 5 แนวทางในการด าเนินงานระดับองค์กร(ต่อ)  

แนวทางในการด าเนินงานระดับองค์กร 
ตัวอย่างการด าเนินงานระดับ 

องค์กรซองแผนงานหนึ่ง 
อ่ืนๆ อย่างไรก็ตาม ต้องสนใจผู้ที่อยู่ ในพ้ืนที่ ซึ่งแม้ไม่ ได้

เกี่ยวข้องโดยตรง แต่มีความรู้ความช านาญในงานที่
แผนงานท าอยู่ คนกลุ่มนี้สามารถให้เสียงสะท้อนทั้ง
ทางบวกและลบแก่แผนงาน และเป็นเสียงสะท้อนที ่

ที่บางทีผู้ได้รับประโยชน์จากแผนงานอาจไม่ต้องการสะท้อน 
หรือไม่สามารถสะท้อนได้ด้วยตนเอง 

             3. หาการสนับสนุนจากผู้มีอ านาจสูงสุด แผนงาน
คิดถึงการน าเสนอความคิดต่อคน (องค์กร) ที่มีอ านาจ
ในการตัดสินใจระดับสูง การน าเสนอควรไปในลักษณะ
ของการขอความร่วมมือไม่ใช่กดดันท าให้ได้รับความ
ร่วมมือมากกว่า ซึ่งไม่เพียงเป็นสร้างโอกาสในการรับ
การสนับสนุน แต่ เป็นการดึงเข้ามาเกี่ยวข้องกับ
กิจกรรม และเสริมสร้างเป็นเจ้าของและการมีพันธะ
ผูกพันกับแผนงาน ทั้งนี้ต้องท าอย่างต่อเนื่องเพ่ือรักษา
ระดับการสนับสนุนความสนใจอยู่ตลอดเวลา 
4. ต้องทบทวนระบบ ผลลัพธ์ และการด าเนินงาน
เสมอ เพ่ือปรับปรุงให้เกิดความสอดคล้องอยู่ 
 
 
 
5.ตรวจสอบกิจกรรมต่างๆ ที่ท าอยู่ เพื่อเพ่ิมคุณค่าของ
สิ่งเหล่านั้น โดยการท าให้มีคุณภาพมากขึ้นหน้าที่
แผนงานต้องได้รับเสียงสะท้อนทั้งบวกและลบจากภาคี
หุ้ นส่ วนเมื่ อพบว่ าระบบเก่ าๆ วิ ธี การเก่ าๆ ไม่ มี
ประสิทธิผลอีกต่อไปแล้ว หรือถึงขั้นสร้างปัญหา จึง
ต้องร่วมกับภาคีหุ้นส่วนในการแก้ไขปัญหานั้นๆและ
เรียนรู้จากกิจกรรมเหล่านั้น 

 
 
 
 
 
 
แผนงานดึงคณะกรรมการสูงสุดให้มารับรู้
ตั้ ง แ ต่ ขั้ น ก า ร อ อ ก แ บ บ ร า ย ง า น ผ ล
ความก้าวหน้าให้ทราบระยะๆ, พาคณะ
กรรมการฯ ลงโครงการ เป็นต้น 
 
 
 
 
 
เจ้าหน้าที่แผนงานมีการประชุมทุกเดือนเพ่ือ
ทบทวนการท างาน และตรวจสอบระบบ
การท า ง าน  และปรั บป รุ ง ต ามความ
เหมาะสม (โดยใช้ข้อมูลจากการติดตามและ
ประเมินผล) 
เจ้าหน้าที่โครงการให้ความช่วยเหลือด้าน
เทคนิคในการท างานของภาคีหุ้นส่วน และ
การตรวจสอบคุณภาพผลผลิตของแผนงาน 
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ตารางที่ 5 แนวทางในการด าเนินงานระดับองค์กร(ต่อ)  

แนวทางในการด าเนินงานระดับองค์กร 
ตัวอย่างการด าเนินงานระดับ 

องค์กรซองแผนงานหนึ่ง 
 

แลก   6.แลกเปลี่ยนความรู้ที่ได้กับโลกภายนอก แผนงาน 
ต้องมีระบบการเผยแพร่ความรู้ที่ได้กับทั้งภายในและ
ภายนอกเครือข่ายของแผนงาน 
 
7.ทดลองสิ่งใหม่ๆ อยู่เป็นประจ า เพ่ือท าให้เกิดการ
สร้างสรรค์และต้องสร้างบรรยากาศในการค้นหา
ทิศทาง เครื่องมือ หรือ ภาคีหุ้นส่วนในการท างานใหม่ 
ซึ่งอาจหมายถึงการอ่านสิ่งที่ไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับ
แผนงาน หรือการพูดคุยกับคนอ่ืน (ไม่ใช่ เฉพาะที่เป็น
ที่ปรึกษา)  
8.โอกาสในการทดลองท าสิ่งใหม่ๆ และการให้ความ
สน ใจต่อมิติทั้งทางกายภาพ และจิตวิญญาณของคนที่ 
ท างานด้วยกันมีเวลาให้กับการสะท้อนความเห็นใน
การท างานขององค์กรอย่างสม ่าเสมอ ทั้งในเรื่อง
ทิศทางและการ จัดสรรทรัพยากรของแผนงาน 

 
เจ้าหน้าที่แผนงาน จัดการสัมมนาเรื่องที่
เกี่ยวกับแผนงาน เผยแพร่ผล ที่ได้จากการ
สัมมนาอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 

 
แผนงานต้องแบ่งเวลาให้เจ้าหน้าที่สะท้อน
ความคิดเห็นในการด าเนินงานของแผนงาน 
โดยให้มีการเสนอความคิดได้อย่างอิสระ 
และไม่ติดกรอบ 
 
 
เจ้าหน้าที่แผนงานมีการประชุมกันทุก3
เดือนเพ่ือเดือน ติดตามความก้าวหน้าของ
การด าเนินงานกับหุ้นส่วน มีการประเมิน
การท างานของเจ้าหน้าที่ทุกปี เพ่ือพิจารณา
ถึงความมีคุณภาพและความพอเพียงของ
ทรัพยากรมนุษย์ในแผนงาน 

 
กระบวนการก าหนดแผนการด าเนินงานระดับองค์กร 
              1. ร่วมกันคิดว่าท าอย่างไรจึงจะสามารถท าให้เจ้าหน้าที่แผนงาน ท างานได้เต็มที่ เพ่ือ
บรรลุเปูาหมายของแผนงาน โดยเน้นที่การด าเนินงานขององค์กร เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่าการ
ด าเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง สร้างสรรค์ และมีการติดตามการท างาน รวมทั้งการท าให้เป็นองค์กร
ที่มีการสะท้อน หรือติดตามตัวเองอยู่ ตลอดเวลา (reflective organization) 

              2. ร่วมกันทบทวนผลลัพธ์ที่พึงประสงค์กับกลุ่มกระตุ้นให้เกิดการอภิปราย ว่าแผนงานจะ
ท าอย่างไร เพ่ือให้บรรลุถึงผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ ดังตารางที่ 6   
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ตารางที ่6  บันทึกการออกแบบ การด าเนินงานขององค์กร 
จาก Flip chart ให้สมาชิกในกลุ่มจ าแนกการกระท าที่ส าคัญ (key actions) ที่ต้องท า ขณะที่
แผนงานยังด าเนินการอยู่ ซึ่งการกระท าท่ีส าคัญเหล่านี้ สามารถติดตามได้ ด้วย การใช้แบบบันทึกการ
ติดตามการด าเนินงาน (performance  journal) ที่จะสร้างขึ้น ในขั้นตอนย่อยที่ 11แผ่นบันทึกการ
ออกแบบที่ 4   

การด าเนินงานขององค์กร การด าเนินงานที่ส าคัญ 
1. ค้นหา ส ารวจความคิด โอกาส และ

ทรัพยากรใหม่ๆ 
 

 

2. ฟังเสียงสะท้อนจากผู้รายงาน หลัก หรือ
ผู้ให้ข้อมูลที่เป็นบุคคล ส าคัญ (key  
informants) 
 

 

3. หาการสนับสนุนจากผู้มีอ านาจ สูงสุด 
 

 

4. ต้องทบทวนระบบและการ ด าเนินงาน
อยู่เสมอ 
 

 

5. ตรวจสอบสิ่งที่มีอยู่ เพ่ือเพ่ิม คุณค่าของ
สิ่งเหล่านั้น 
 

 

6. แลกเปลี่ยนความรู้ที่ได้กับโลกภายนอก 
 

 

7. ทดลองสิ่งใหม่ ๆ อยู่เป็นประจ า 
 

 

8. มีเวลาให้กับการสะท้อนความเห็นในการ
ท างานขององค์กร 
 

 

 

            ขั้นตอนที่ 2 : การติดตามผลลัพธ์และการด าเนินงานของแผนงานและผู้เกี่ยวข้อง 

              ขั้ นตอนนี้ จะช่ วยจัดล าดับความส าคัญของการติดตามและการประเมินผล 
ติดตามอย่างต่อเนื่องส าหรับกิจกรรมของแผนงานเพ่ือดูการบรรลุผลลัพธ์ของแผนงานการใช้เกณฑ์ 
บ่งชี้ความก้าวหน้า (Progress markers) ในการติดตามผลลัพธ์ ใช้แผนที่ยุทธศาสตร์และการ
ด าเนินงานขององค์กร เพ่ือสร้างกรอบในการติดตามการด าเนินงาน ซึ่งเป็นโอกาสท าให้แผนงานมี
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กระบวนการสะท้อนกลับและปรับปรุงการท างานได้ ซึ่งข้ันตอนที่ 2 แบ่งเป็น 4 ขั้นตอนย่อย คือ 
 1. ขั้นตอนย่อยที่  8 จัดล าดับการติดตามการท างานของแผนงาน (Monitoring 
priorities) 
 2. ขั้นตอนย่อยที่ 9 แบบบันทึกผลลัพธ์ (Outcome  Journal) คือ การเปลี่ยนแปลง
ของภาคีหุ้นส่วน 
 3. ขั้นตอนย่อยที่ 10 แบบบันทึกยุทธศาสตร์ที่ใช้ในแผนงาน (Strategy Journal) 
 4. ขั้นตอนย่อยที่ 11 แบบบันทึกการด าเนินงานขององค์กร (Performance  Journal) 
 
ขั้นตอนย่อยที่ 8 จัดล าดับความส าคัญของการติดตามการท างาน (Monitoring priorities) 

 แผนที่ผลลัพธ์ได้จ าแนกการติดตามการท างานออกเป็น 3 ส่วน ที่จะท าการติดตามได้
อย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการแสดงผลลัพธ์ของแผนงาน หรือเพ่ือการปรับปรุงการท างาน นั่นคือ   
1) การด าเนินงานขององค์กร เพ่ือให้แผนงานยังคงมีความสอดคล้อง สร้างสรรค์ และมีชีวิตชีวา      
2) ความก้าวหน้าของภาคีหุ้นส่วนในการได้มาซึ่งผลลัพธ์ และ 3) ยุทธศาสตร์ที่แผนงานใช้เพ่ือกระตุ้น
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในภาคีหุ้นส่วนระบบการติดตามการท างานทั้ง 3 ส่วนนี้ ต้องมีการจ ากัดชนิด
ของข้อมูลที่จัดเก็บ ทั้งนี้ เพื่อให้การเก็บข้อมูลสามารถจัดการได้จริง โดยใช้เครื่องมือในการเก็บข้อมูล
ทั้ง 3 ส่วน คือ แบบบันทึกมีผลลัพธ์ แบบบันทึกยุทธศาสตร์ และแบบบันทึกการด าเนินงานของ
องค์กร แผนงานอาจเลือกที่จะจัดวางระบบการติดตามผลแบบง่ายๆ โดยทีมท างานจะพบกัน      
สม ่าเสมอโดยตรงหรือทางการสื่อสารอีเล็คโทรนิค เพ่ืออภิปรายถึงการได้รับผลส าเร็จของการท างาน 
และยุทธศาสตร์หรือการด าเนินงานของแผนงาน แต่ละวิธีต่างมีข้อดีข้อด้อยต่างกัน   ซึ่งแผนงาน
จะต้องเลือกว่าวิธีใดเหมาะสมที่สุดส าหรับสถานการณ์ขณะนั้น 
 กระบวนการจัดล าดับความส าคัญของการติดตามการท างาน 

 แม้รู้ดีว่าสิ่งที่ท าการติดตาม คือ สิ่งที่ก าลังจัดการอยู่ แต่เนื่องจากเป็นไปไม่ได้ที่จะ 
ติดตามทุกสิ่งทุกอย่างที่แผนงานก าลังด าเนินงาน ฉะนั้น จึงต้องมีการจ ากัดในการเลือกเอาภาคีหุ้น 
ส่วนจ านวนหนึ่งหรือยุทธศาสตร์บางตัวหรือการด าเนินงานบางอย่างมาเพ่ือท าการติดตามการท างาน 
              1. ท าการเก็บข้อมูลเพ่ือใช้ในการติดตาม การท างานคือการได้รับผลส าเร็จของภาคี
หุ้นส่วนโดยเทียบกับเกณฑ์ยุทธศาสตร์ที่แผนงานใช้ และการด าเนินงานของแผนงาน เครื่องมือในการ
ติดตาม การท างานแต่ละตัวนี้ สร้างจากข้อมูลในขั้นของการวางกรอบการพัฒนาของแผนงาน  
                2. หนทางที่ดีที่สุดในการจัดล าดับความส าคัญของการติดตามการท างาน คือ คิดถึงการ 
ใช้ประโยชน์ของข้อมูลที่จะเก็บรวบรวม ทั้งนี้ เพ่ือหลีกเลี่ยงการเก็บข้อมูลที่สนใจ แต่ไม่ได้ใช้
ประโยชน์   
  3. ติดตามความส าเร็จของภาคีหุ้นส่วน อาจจะตั้งค าถามว่า “ต้องการเก็บข้อมูลจากทุก
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ภาคีหุ้นส่วน หรือเฉพาะเจาะจงเพียงบางกลุ่ม” ในทางหลักการอาจต้องการติดตามการท างานของทุก
ภาคีหุ้นส่วน แต่ในทางปฏิบัติเป็นไปได้ยาก จึงต้องมีการจัดล าดับความส าคัญ “ภาคีหุ้นส่วนใดที่เรา
ต้องการติดตามอย่างใกล้ชิด”  
               4. หากแผนงานต้องการประเมินยุทธศาสตร์บางตัวในระดับลึก ต้องช่วยระบุว่า
ยุทธศาสตร์นั้น อยู่ในช่องใดในตารางแผนยุทธศาสตร์ที่สร้างขึ้นในขั้นตอนย่อยที่ 6 ยุทธศาสตร์ทั้ง 6 
แบบนั้น ต้องใช้การประเมินผลต่างวิธีกัน กล่าวคือยุทธศาสตร์ I - 1 และ E - 1 เป็นยุทธศาสตร์ที่
ตรงไปตรงมาที่สุด สามารถใช้ การเก็บข้อมูลเชิงปริมาณและการให้เหตุผลแบบตรงไปตรงมาได้ 
เพราะเป็น เพียงการตรวจดูว่า ได้ “ผลผลิต” หรือไม่ส่วนยุทธศาสตร์ I - 2 และ E - 2 นั้น ต้องการ
ข้อมูลเชิงคุณภาพมากกว่า แต่ยัง จ ากัดอยู่ที่เหตุการณ์เดียว (event) ส่วนยุทธศาสตร์ I - 3 และ      
E - 3 นั้น เป็นส่วนที่ซับซ้อนที่สุด ข้อมูลในส่วนนี้ สามารถเข้าถึงได้ดีที่สุดด้วยเทคนิคแบบบอกเล่า 
หรือการเล่าเรื่อง 
               5. การจัดล าดับความส าคัญของการติดตามการท างาน จะต้องกระท าบนพ้ืนฐานของสิ่ง
ที่สามารถจัดการได้ ในขอบเขตของทรัพยากร และก าลังคนที่มีอยู่ ค่าใช้จ่ายในการติดตามการท างาน
นี้ ขึ้นอยู่กับการออกแบบในการเก็บข้อมูล เช่น เก็บจากการประชุม กลุ่ม จากคนที่ท างานใน
ส านักงานเดียวกัน หรือเก็บโดยวิธีการอ่ืนๆ ทั้งนี้ สุดแต่ความ พร้อมของแผนงาน  
              6. ช่วยกันสร้างเนื้อหาของแบบบันทึกการติดตาม โดยใช้ ขั้นตอนย่อยที่9 - 10 - 11   
ดังตารางที่ 7 

 

ตารางที ่7 บันทึกการติดตามแผนการติดตาม 

แผ่นบันทึกการติดตาม1:  แผนการติดตาม 
ล าดับการติดตาม ใครใช้

ข้อมูล 

จุดประสงค์

ของข้อมูล 

ใช้เมื่อไร ใครเป็นคน

เก็บข้อมูล 

ความถี่ เก็บข้อมูล

อย่างไร 

เครื่องมือที่ใช้ 

การบรรลุผลลัพธ์ 
ของภาคีพันธมิตร 

      แบบบันทึก
ผลลัพธ์ 

ยุทธศาสตร์ของ
แผนงาน 

      แบบบันทึก
ยุทธศาสตร์ 

การด าเนินงาน 
ขององค์กร 

      แบบบันทึกการ
ด าเนินงานของ

องค์กร 
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 ขัน้ตอนย่อยที 9 แบบบันทึกผลลัพธ์ (Outcome  Journal) 

             แบบบันทึกผลลัพธ์สร้างขึ้นมาเพ่ือติดตามความก้าวหน้าของภาคีหุ้นส่วน การวัดผลลัพธ์
โดยใช้ เกณฑ์บ่งชี้ความก้าวหน้าเป็นการบันทึกถึงการเปลี่ยนแปลงที่ค่อยเป็นค่อยไปของ ระดับที่
อยากจะให้เกิดขึ้น (like to see) ระดับที่ถ้าเกิดขึ้นได้ก็ดี (love to see) ยากที่จะนับให้เห็นได้ว่า 
เกณฑ์บ่งชี้ความก้าวหน้าหลายตัวอาจเป็นการประเมินผลในระดับลึกอธิบายถึงหลักที่ส าคัญๆ (major 
milestone) ที่จะบ่งชี้ถึงความก้าวหน้าซึ่งจะน าไปสู่ความส าเร็จตาม ของผลลัพธ์ที่พึงประสงค์       
ซึ่งแผนงานหรือภาคีหุ้นส่วนเห็นว่ามีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม การกระท า ความสัมพันธ์ ที่สมารถ
อธิบายได้ด้วยเกณฑ์บ่งชี้ความก้าวหน้าก็สามารถบันทึกไว้ เพราะนั่นอาจแสดงถึงการได้มาตามเกณฑ์
บ่งชี้ความก้าวหน้าตัวเดียวกัน แต่ ถ้ามีความแตกต่างกัน ก็ต้องมีการบันทึกไว้  การบันทึก             
การเปลี่ยนแปลงโดยใช้เกณฑ์บ่งชี้ความก้าวหน้านี้ ควรสะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของคน กลุ่ม
คน และองค์กร โดยถือเป็นการเก็บข้อมูลการเปลี่ยนแปลงของภาคีหุ้นส่วนอย่างเป็นระบบ เกณฑ์บ่งชี้
ความก้าวหน้าแสดงให้เห็นถึงผลส าเร็จของแผนงานคือ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในภาคีหุ้นส่วน 
โดยการติดตามการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของภาคีหุ้นส่วนมีการจัดเก็บข้อมูลโดยใช้แบบบันทึก
ผลลัพธ์จะท าให้แผนงานเข้าใจถึงผลของการด าเนินงานของแผนงานที่มีต่อภาคีหุ้นส่วนได้ดียิ่งขึ้น ซึ่ง
สามารถน าผลที่ได้ไปใช้ในการปรับปรุงการท างานในครั้งต่อไปเป็นการกระตุ้นให้หุ้นส่วนก้าวไปถึงการ
เปลี่ยนผ่านในระดับที่สูงข้ึนไป หากผ่านไประยะเวลาหนึ่งแล้ว แผนงานยังไม่เห็นการเปลี่ยนแปลง ใน
ภาคีหุ้นส่วน ก็ควรต้องทบทวนดูว่ามีปัญหาอยู่ที่เกณฑ์บ่งชี้ความก้าวหน้า หรืออยู่ที่ยุทธศาสตร์ที่ใช้
หรือไม่ ซึ่งอาจจะต้องปรับเปลี่ยนการด าเนินงาน เพ่ือกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลง หรือภาคีหุ้นส่วน 
ได้เปลี่ยนแปลงเปูาหมายในการท างานไปแล้ว หากปรากฏชัดว่าเกณฑ์บ่งชี้ความก้าวหน้าชุดนั้นใช้
ไม่ได้อีกต่อไป ก็ต้องทบทวนเกณฑ์นั้นกันใหม่ แผนงานต้องรวบรวมข้อมูลของบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป  
             กระบวนการสร้างแบบบันทึกพลลัพธ์ 
             1. เขียนผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ และ เกณฑ์บ่งชี้ความก้าวหน้าลงในแบบบันทึกผลลัพธ์และ
ช่วยกันตัดสินใจระดับค่า สูง กลาง ต ่า (HML) เพ่ือให้สามารถวัดผลลัพธ์ได้ด้วยมาตรฐานที่สม ่าเสมอ
อยู่ตลอดเวลา โดยที่สามารถพิจารณา ได้ใน 2 มิติส าหรับการให้ค่าแบบ สูง กลาง ต ่า โดย  พิจารณา
จากจ านวนของภาคีหุ้นส่วนที่แสดงถึงการเปลี่ยนพิจารณาจาก คุณภาพ ของการเปลี่ยนแปลงของ
หุ้นส่วน หากรู้จ านวนภาคีหุ้นส่วนที่แน่นอนก็สามารถก าหนดการให้ค่า สูง กลาง ต ่า ตาม สัดส่วนที่
เหมาะสมได้ เช่น สูงมีค่าระหว่าง 80 - 100% กลางมีค่าระหว่าง 50 - 79 และ ต่ า คือ มีค่าระหว่าง 
0 - 49% แต่หากไม่ทราบจ านวนภาคีหุ้นส่วนที่แน่นอน ก็ให้ก าหนดจ านวนภาคีหุ้ นส่วนสูงสุดที่
แผนงานจะท างานด้วย 
          2. ภาคีหุ้นส่วนในแต่ละกลุ่มอาจมาจาก บุคคล กลุ่ม หรือองค์กรหลายๆ องค์กร เราก็
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สามารถที่จะรวมองค์กรทั้ง 5 องค์กรนี้เข้าด้วยกันหากต้องการการเปลี่ยนแปลงลักษณะเดียวกัน โดย
ใช้ชุดของผลลัพธ์ที่ พึงประสงค์และเกณฑ์บ่งชี้ความก้าวหน้าชุดเดียวกันได้  ส าหรับการวัด
ความก้าวหน้า การใช้เกณฑ์บ่งชี้ความก้าวหน้าจ าเป็นต้องค านึงถึงความต่างกันของแต่ละหุ้นส่วนย่อย 
เพ่ือให้สามารถบันทึกการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในแต่ละหุ้นส่วนย่อยได้อย่างเหมาะสม โดยต้องมี  
การหมายเหตุ การบันทึกผลลัพธ์สิ่งเหล่านี้จะเป็นข้อมูลพ้ืนฐาน (baseline) ส าหรับพิจารณา
ความก้าวหน้าของแผนงานให้ดูว่าแต่ละหุ้นส่วนอยู่ในระดับเดียวกันหรือต่างระดับ และดูว่าภาคี
หุ้นส่วนใดที่มีพฤติกรรมถึงข้ันนี้แล้วบ้าง 
 3. ทบทวนแบบบันทึกผลลัพธ์ โดยมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
                 3.1 ประชุมและบันทึกการเปลี่ยนแปลง ที่ได้จากการสังเกต จากเอกสารและอ่ืนๆ ตาม
ความเหมาะสม 
    3.2 สร้างแบบเพ่ือใช้ในการบันทึก ที่สามารถกรอกการเปลี่ยนแปลงทีเ่กิดข้ึนได้ 
    3.3 เก็บข้อมูลโดยผู้ประเมินผลภายนอก 
    3.4 สัมภาษณ์หรือท าการสนทนากลุ่ม (focus group) กับภาคีหุ้นส่วน 
              4. แบบบันทึกผลลัพธ์สามารถใช้ในการเปรียบเทียบผลการท างานได้ โดย ก าหนด
ค่าสูงสุดเป็น 100 ส าหรับข้อมูลเชิงปริมาณ การน าเสนอนั้นท าได้หลายแบบควรเสนอโดยมี        
การอธิบายบริบทเพ่ือใช้ประโยชน์ในการติดตามการท างานอย่างต่อเนื่องในกรณีที่มีการติดตาม      
การเปลี่ยนแปลงของภาคีหุ้นส่วนที่มีความก้าวหน้าแตกต่างกัน ควรติดตามความก้าวหน้าแบบ
ภาพรวมจะมีประโยชน์มากกว่า เนื่องจากการให้ค่าเป็นตัวเลขนี้ท าเพ่ือเปรียบเทียบผลการท างาน
ภายในหุ้นส่วนเดียวกัน ตัวเลขที่ตั้งจึงไม่จ าเป็นต้องเปรียบเทียบระหว่างภาคีหุ้นส่วน เพราะแต่ละภาคี
หุ้นส่วนอาจมีจุดเริ่มต้นที่ต่างกัน  ค่าสูง กลาง ต ่า ของระดับที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (expect to see) 4 
อย่าง ให้ค่า คะแนนอย่างละ 1 รวม 12 คะแนน  ค่าสูง กลาง ต ่า ของระดับที่อยากให้เกิดขึ้น (like 
to see) 8 อย่าง ให้ค่า คะแนนอย่างละ 2 รวม 48 คะแนน  ค่าสูง กลาง ต ่า ของระดับที่หากเกิดขึ้น
ก็ดี (love to see) 3 อย่าง ให้ค่า คะแนนอย่างละ 3 รวม 27 คะแนน  การเปลี่ยนจาก ระดับที่
คาดหวังให้เกิดขึ้น สู่ระดับที่อยากให้เกิดขึ้น ให้ 5 คะแนน ซึ่งจะเกิดเมื่อระดับที่คาดว่าจะเกิดขึ้น   
การเปลี่ยนจาก ระดับที่อยากให้เกิดขึ้น สู่ระดับที่หากเกิดขึ้นก็ดีให้ 8 คะแนนซึ่งจะเกิดเมื่อทุกตัวของ
ระดับท่ีอยากให้เกิดข้ึน ได้เกิดข้ึนครบทั้งหมดแล้ว ค่ารวมทั้งหมด หากผลลัพธ์เกิดขึ้นทุกตัว คือ 100 
              5. แบบบันทึกผลลัพธ์หลังจากการน าไปใช้แล้วสิ่งที่ควรท าคือสิ่งที่ท าได้ดีอยู่แล้ว และสิ่งที่
ควรท าต่อไปแต่ถ้าแค่พอใช้ไม่ประสบผลส าเร็จควรต้องมีการปรับปรุงพัฒนาควรเพ่ิมยุทธศาสตร์   
การด าเนินงานอะไรบ้างและมียุทธศาสตร์หรือการด าเนินงานอะไรบ้างที่ต้องเลิกใช้หาคนรับผิดชอบมี
ประเด็นใดบ้างท่ีต้องลงไปประเมินในระดับเจาะลึก ดังตารางที่ 8 และ ตารางที่ 9 
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ตารางที่  8  บันทึกการติดตาม  

แผ่นบันทึกการติดตามที่ 2 : แบบบันทึกผลลัพธ์ (1) 

ผู้ให้ข้อมูล / วันที ่
ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ 

ระดับที่คาดหวังว่าจะเกิด  ใคร 
ต่ า กลาง สูง  

        1  

        2  
        3  

        4  
ระดับที่อยากให้เกิดขึ้น  
        5  

        6  
        7  
        8  

        9  

        10  

        11  

        12  

ระดับที่หากเกิดขึ้นก็ดี  
        13  

        14  
        15  
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ขั้นตอนย่อยที 10 แบบบันทึกยุทธศาสตร์ที่ใช้ในแผนงาน (Strategy Journal) 

  แผนที่ผลลัพธ์มีพ้ืนฐานในการคิดว่าแผนงานที่เตรียมพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงไปพร้อมๆ 
กับภาคีหุ้นส่วน โดยจะต้องท างานให้ดีขึ้นเรื่อยๆ เพ่ือตอบสนองความต้องการในการเปลี่ยนแปลงของ 
ภาคีหุ้นส่วน เพ่ือให้แผนงานมีการติดตามอย่างเป็นระบบ แผนที่ผลลัพธ์จึงน าเสนอเครื่องมือใน     
การติดตามการท างาน ที่เรียกว่า “แบบบันทึกยุทธศาสตร์” (strategy journal) แบบบันทึก
ยุทธศาสตร์นี้ ใช้บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ที่ใช้เพ่ือกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในภาคี
หุ้นส่วน ซึ่งจะบันทึกจากการประชุมติดตามการท างานแต่ละครั้งอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าจะมีการ
ปรับแต่งเพ่ือรวมเอาบางประเด็นที่แผนงานต้องการจะติดตามลงไป แต่โดยทั่วไปแล้ว จะให้ความ
สนใจในการติดตามประเด็นต่างๆ เหล่านี้ คือ 1) การจัดสรรทรัพยากร (inputs) 2) กิจกรรมที่ก าลังท า 3) 
ประสิทธิผลของการท างาน   4) ผลผลิตที่ได้ (outputs) และ 5) ความต้องการในการติดตามงานต่อไป 
(follow up)  หากมีการเก็บรวบรวมข้อมูลเหล่านี้อย่างเป็นระบบและสม ่าเสมอ จะช่วยในการติดตาม
ว่า แผนงานได้ใช้ความพยายามเต็มที่  เ พ่ือให้บรรลุผลลัพธ์ (outcome) แล้วหรือยัง และมี           
การ ปรับปรุงการด าเนินงานตามผลการติดตามการท างานที่ได้เพ่ือให้ได้ประโยชน์สูงสุดจากการ
เรียนรู้ หรือไม่และได้ใช้เป็นเครื่องมือในการจัดการแผนงาน เมื่อมีการเก็บข้อมูลตามแบบบันทึก
ยุทธศาสตร์หรือไม่ แต่ควรถามว่า เราจะท าให้ดีขึ้นใน 2 - 3 เดือนข้างหน้านี้ได้อย่างไรโดยใช้ข้อมูลที่
ได้จากแบบบันทึกยุทธศาสตร์นี้ ร่วมกับแบบบันทึกผลลัพธ์ (ขั้นตอนย่อยที่ 9) และแบบบันทึกการ
ด าเนินงาน (ข้ันตอนย่อยที่ 11)เมื่อได้หลักการแผนงาน การด าเนินงานและผลลัพธ์ที่ได้แล้ว จะช่วยให้
แผนงานสามารถสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ใช้ซ่ึงเข้ากับความส าเร็จที่เกิดข้ึนกับภาคีหุ้นส่วน  

 

 

 

ตารางที่  9 บันทึกการติดตามแบบบันทึกผลลัพธ ์

แผ่นบันทึกการติดตามที่ 2 : แบบบันทึกผลลัพธ์(2) 

อธิบายการเปลี่ยนแปลง 

 

ปัจจัยและผู้ที่มีส่วนต่อการเปลี่ยนแปลง 

 

หลักฐานเชิงประจักษ์ 

 

การเปลี่ยนแปลงที่ไม่ได้คาดการณ์ล่วงหน้า 

 

บทเรียน 
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                   กระบวนการสร้างแบบบันทึกยุทธศาสตร์ ในขั้นนี้เป็นการบันทึกกระบวนการติดตามผล จะท า
ให้เกิดความคุ้นเคยกับแบบบันทึกยุทธศาสตร์ และจะน าไปใช้งานได้ง่ายขึ้นเมื่อต้องติดตามจริง     
บางแผนงานอาจใช้แบบบันทึกนี้ ช่วย ให้เกิดการอภิปรายกันแต่บางแผนงานอาจต้องการเก็บข้อมูล
ตามเต็มรูปแบบ จะท าแบบใดก็ตามขึ้นอยู่กับแผนงาน โดยต้องค านึงถึงข้อมูลที่เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ที่
ใช้ เพ่ือให้บรรลุความต้องการการการเรียนรู้ที่จะใช้ในการบันทึก 

   1. วิทยากรกระบวนการทบทวนประเด็นต่างๆ ของแบบบันทึกยุทธศาสตร์กับสมาชิก
ในกลุ่ม เช่น การมีประสิทธิผลของกิจกรรม ผลผลิตที่ได้รับ สิ่ง ที่ต้องท าการติดตามการท างาน และ
บทเรียนที่ ได้รับ แบบบันทึกยุทธศาสตร์นี้  ต้องสามารถบอกถึงการมี อิทธิพลของแผนงาน             
ต่อการพัฒนาการของภาคีหุ้นส่วน 
               2. วิทยากรกระบวนการสอบถามสมาชิกในกลุ่มว่าต้องเพ่ิมเติมประเด็นใดบ้างจากข้อ 
1 มีอะไรบ้างที่ต้องการบันทึก แต่อาจไม่ต้องท าการบันทึก ขณะที่มีการประชุมติดตามการท างาน 
แบบบันทึกยุทธศาสตร์ ควรสามารถปรับแต่งได้ ตามความเหมาะสมของแผนงานทีป่ฏิบัติ 
               3. หากสมาชิกในกลุ่มยังไม่ได้ออกแบบ แบบบันทึกผลลัพธ์ (ข้ันตอนย่อยที่ 9) วิทยากร
กระบวนการต้องช่วยสร้างกระบวนการ เพ่ือสามารถน าการ เรียนรู้ที่ได้จากการติดตามการท างาน  
ไปใช้ในการด าเนินงานในอนาคต โดยสามารถใช้ค าถาม ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
                 3.1 อะไรที่เราท าดีอยู่แล้วและอะไรที่ควรท าต่อไป 
                 3.2 อะไรที่เราท าอยู่แต่พอใช้ได้ หรือไม่ดี และควรมีการปรับปรุง 
                 3.3 มียุทธศาสตร์หรือการด าเนินงานอะไรบ้าง ที่เราควรเพ่ิม 
                 3.4 มียุทธศาสตร์หรือการด าเนินงานอะไรบ้าง ที่เราต้องยกเลิก 
                 3.5 ยุทธศาสตร์หรือการด าเนินงานของเราจะตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมของภาคีหุ้นส่วนได้อย่างไร 
                 3.6 ใครเป็นคนรับผิดชอบ มีก าหนดเวลาเท่าไร ใช้เวลาประมาณ 
                 3.7 มีประเด็นอะไรบ้าง ที่เราต้องประเมินในระดับลึกขึ้น ท าอย่างไร ท าไมต้องท า 
ท าเม่ือไหร่ 
                4. หากกลุ่มยังไม่ได้ผ่านกระบวนการในการสร้างแบบบันทึกผลลัพธ์ (ขั้นตอนย่อยที่ 9) 
ให้วิทยากรกระบวนการด าเนินการถามความต้องการให้การประชุมติดตามการด าเนินงานด าเนินไป
อย่างไร เช่น ในรูปแบบการประชุม แล้วให้มีผู้รับผิดชอบบันทึกการ เปลี่ยนแปลงของภาคีหุ้นส่วน 
หรือในรูปแบบการเติมข้อความการเปลี่ยนแปลงของภาคีหุ้นส่วนลงในแบบฟอร์มที่ก าหนดขึ้น หรือให้
มีการเก็บข้อมูลโดยคนนอก หรือต้องการให้ท าอย่างไรจากนั้นจดบันทึกไว้ 

        หากเลือกวิธีการประชุมหรือการเติมข้อความในแบบฟอร์ม วิทยากร
กระบวนการ ถามว่าใครจะเป็นผู้รับผิดชอบในการรวบรวมข้อมูลโดยมีการประชุมเพ่ือการติดตาม 
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การท างานอย่างไร ภาคีหุ้นส่วนจะเข้าร่วมในกระบวนการติดตามการท างานนี้อย่างไร และควรเก็บ
ข้อมูลโดยใช้รูปแบบใด เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ หรือการเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย และจะท าการสะท้อน
ผลที่ได้กลับสู่ทีมท างานอย่างสร้างสรรค์ได้อย่างไร วิทยากรกระบวนการบันทึกความเห็นร่วมกันไว้บน 
flip chart 
           5. สุดท้ายการทบทวนในกลุ่มว่าได้ท าอะไรมาบ้างตั้งแต่ต้น ดังตารางที่ 10 
 

ตารางที่  10 บันทึกการติดตาม แบบบันทึกยุทธศาสตร์ 
แผ่นบันทึกการติดตามที่ 3 : แบบบันทึกยุทธศาสตร์ 
ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที ่

ผู้ให้ข้อมูล 
ยุทธศาสตร์ที่ติดตาม (ชนิดของยุทธศาสตร์) 

อธิบายกิจกรรมที่ด าเนินการ (อะไร กับใคร เมื่อไร) 
ประสิทธิผล (มันมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงของภาคีหุ้นส่วนอย่างไร) 
ผลผลิต(0utput) 

ประเด็นหรือการเปลี่ยนแปลงที่แผนงานต้องการ 
บทเรียน 
วันที่ ที่จะจัดการประชุมติดตามผลครั้งถัดไป 

 
ขั้นตอนย่อยท่ี 11 แบบบันทึกการด าเนินงานขององค์กร (Performance  Journal) 

 แบบบันทึกการด าเนินงาน เป็นเครื่องมือในการติดตามการท างานอย่างหนึ่ง ซึ่งบันทึก
ข้อมูลว่าแผนงานมีการด าเนินงานอย่างไร เพ่ือให้บรรลุภารกิจขององค์กร แบบบันทึกนี้ส าหรับใช้
บันทึกในการประชุมติดตามการท างาน ข้อมูลที่บันทึกจะเป็นทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ หรือ
ทั้งสองแบบผสมกัน หากมีการเก็บรวบรวมข้อมูลเหล่านี้อย่างเป็นระบบและสม ่าเสมอ จะช่วยใน   
การติดตามว่า แผนงานมีประสิทธิภาพเต็มที่เพ่ือให้บรรลุผลลัพธ์ (outcome) แล้วหรือยัง และมี    
การปรับปรุงการด าเนินงานตามผลการติดตามการท างานที่ได้เพ่ือให้ได้ประโยชน์สูงสุดจากการเรียนรู้
หรือไม่ และได้ใช้เป็นเครื่องมือในการจัดการแผนงาน เมื่อมีการเก็บข้อมูลตามแบบบันทึกยุทธศาสตร์
หรือไม่ แบบบันทึกการด าเนินงานนี้ใช้ร่วมกันกับข้อมูลที่ได้จากแบบบันทึกผลลัพธ์ (ขั้นตอนย่อยที่ 9) 
และแบบบันทึกยุทธศาสตร์ (ขั้นตอนย่อยที่ 10) โดยจะมีชุดข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินงานและผลลัพธ์
ที่ได้รับจากแผนงาน จะช่วยให้แผนงานสามารถเชื่อมยุทธศาสตร์ที่ใช้เข้ากับความส าเร็จที่ได้อย่างเป็น
เหตุเป็นผลกัน การวิเคราะห์ข้อมูลและการตีความข้อมูลจากการติดตามการท างานนี้ ต้องพิจารณา
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ภายใต้บริบทของแผนงานที่ก าลังด าเนินการอยู่ด้วย จึงจะเข้าใจถึงความส าเร็จและความล้มเหลวที่
เกิดข้ึนได้ดีข้ึน 

กระบวนการใบการสร้าง แบบบันทึกการด าเนินงาน 

    แผนงานอาจใช้แบบบันทึกนี้ช่วยให้เกิดการอภิปรายกันแต่บางแผนงานอาจต้องการเก็บ

ข้อมูลตามแบบบันทึกอย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งจะท าแบบใดนั้นก็สุดแต่ความต้องการของแผนงาน  

ตัวอย่างเกณฑ์บ่งชี้การด าเนินงานขององค์กร (organizational practice indicators) 

(1)  ความคิดใหม่ๆ โอกาสใหม่ และทรัพยากรใหม่ๆ จ านวนของความคิดใหม่ๆ ที่เอามา 
แบ่งปันกันในทึม จ านวนความคิดใหม่ๆ ที่เอามาผสมผสานลงในแผนงาน 

(2) การรับฟังความเห็นที่เป็นเสียงสะท้อน (feedback) จ านวนผู้ให้ข้อมูลหลักจาก 
ทั้งหมดท่ีแผนงานคาดหวัง จ านวนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการได้รับเสียงสะท้อนนั้น 

(3) ได้รับการสนับสนุนจากผู้มีอ านาจ จ านวนครั้งที่มีการติดต่อกับคนเหล่านี้ 
จ านวนของความคาดหวังที่จะได้รับการตอบสนองจากคนเหล่านี้ 

(4)  มีการประเมินและออกแบบใหม่ของผลผลิต การบริการและระบบจ านวนของการ 
เปลี่ยนแปลงเล็กๆ ที่ท าต่อผลผลิต การบริการ ระบบ และกระบวนการ จ านวนของการเพ่ิมผลผลิต 
การบริการ ระบบ และกระบวนการ ที่มี,นัยส าคัญ 

(5)  ตรวจสอบผลผลิตที่ ได้ เ พ่ือท าการเพ่ิมคุณค่า จ านวนของภาคีหุ้นส่วน ที่มี        
การให้บริการเพ่ิมการตรวจสอบสม ่าเสมอต่อผู้ที่ได้รับบริการแล้ว 

(6)  แบ่งปันความรู้กับสาธารณะ จ านวนครั้งที่ได้รับเชิญให้ไปแลกเปลี่ยนความรู้จ านวน
ครั้งของเหตุการณ์ท่ีแผนงานได้ไปแลกเปลี่ยนความรู้กับสาธารณะ 

(7)  มีการค้นคว้า ทดลองเพ่ือด ารงความเป็นผู้น า หรือการใช้นวัตกรรมใหม่ๆ (new 
ventures) จ านวนของการด าเนินการใหม่ๆ (new ventures) สู่พ้ืนที่ที่ยังไม่เคยมี ประสบการณ์
จ านวนครั้งของประสบการณ์ท่ีได้รับความส าเร็จและถูกน ามาท าซ้ าในองค์กร 

(8)  เข้าร่วมในการสะท้อนการท างานขององค์กรจ านวนครั้งและความถี่ในการสะท้อน
การท างานจ านวนครั้งที่มีการปรับเปลี่ยนในแผนงาน ซึ่งเป็นผลจากกระบวนการนี้ 

   แผนงานไม่จ าเป็นต้องท าให้ครบทั้ง 8 เกณฑ์บ่งชี้ข้างต้นนี้พร้อมๆ กันอยู่ตลอดเวลา แต่ 
การได้ทบทวนเกณฑ์บ่งชี้ทั้ง 8 ประการนี้อยู่เสมอ ท าให้แผนงานได้มีโอกาสทบทวนบางประเด็นที่ 
อาจหลงลืมไป  ดังตารางที่ 11 และ ตารางที่ 12 
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ตารางที ่ 11  บันทึกการติดตามแบบบันทึกการด าเนินงาน 
 

แผ่นบันทึกการติดตามที่ 4 : แบบบันทึกการด าเนินงาน 
ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่ 
ผู้ให้ข้อมูล 
เกณฑ์ชี้วัด 1: ความคิดใหม่ๆ โอกาสใหม่ๆ และทรัพยากรใหม่ๆ 

ตัวอย่างรูปธรรม : 

หลักฐานเชิงประจักษ์ : 

บทเรียน : 

 
เกณฑ์ชี้วัด 2 : การรับฟูงความเห็นที่เป็นเสียงสะท้อน(feedback) 

ตัวอย่างรูปธรรม : 

หลักฐานเชิงประจักษ์ : 

บทเรียน : 

เกณฑ์ชี้วัด 3 ; ได้รับการสนับสนุนจากผู้มีอ านาจสูงสุด 

ตัวอย่างรูปธรรม : 

หลักฐานเชิงประจักษ์ : 

บทเรียน : 

เกณฑ์ชี้วัด 4 : มีภาระประเมินและออกแบบผลผลิต การบริการและระบบใหม่ ๆ 
ตัวอย่างรูปธรรม : 
หลักฐานเชิงประจักษ์ : 
บทเรียน : 

เกณฑ์ชี้วัด 5: ตรวจสอบผลผลิตที่ได้ เพี่อท าการเพ่ิมคุณค่า 
ตัวอย่างรูปธรรม : 
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ตารางที่  11  บันทึกการติดตามแบบบันทึกการด าเนินงาน (ต่อ) 
 

แผ่นบันทึกการติดตามที่ 4 : แบบบันทึกการด าเนินงาน 
ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่ 
ผู้ให้ข้อมูล 
หลักฐานเชิงประจักษ์ : 
บทเรียน  

เกณฑ์ชี้วัด 6 : แบ่งปันนความรู้กับสาธารณะ 
ตัวอย่างรูปธรรม : 

หลักฐานเชิงประจักษ์ : 
บทเรียน : 
เกณฑช์ี้วัด 7 : มีการค้นคว้าทดลองเพ่ีอด ารงความเป็นผู้น าด้านนวัตกรรมใหม่ๆ(innovative) 

ตัวอย่างรูปธรรม : 
หลักฐานเชิงประจักษ์ : 
บทเรียน : 

เกณฑ์ชี้วัด 8 :เข้าร่วมในการสะท้อนการท างานซององค์กร 
ตัวอย่างรูปธรรม : 
หลักฐานเชิงประจักษ์ : 
บทเรียน : 
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ขั้นตอนที่ 3  การจัดท าแผนการประเมินผล (Evaluation Planning)            
          แผนการประเมินผล จะช่วยแผนงานจัดล าดับความส าคัญของการ ประเมินผล และท าให้

การใช้ทรัพยากรในการประเมินผลเกิดประโยชน์มากที่สุดแผนการประเมินผลนี้ จะระบุประเด็นส าคัญ
ที่ต้องท าการประเมินแผนการจัดการ และการเก็บข้อมูลแต่จะไม่วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ แผนงานต้องแปล
ความหมายข้อมูลเอง เพ่ือน าไปใช้ในการปรับปรุงแผนงานหรือเพ่ือแลกเปลี่ยนผลที่ได้กับผู้อ่ืน ขั้นตอน'
นี้มีเพียง 1 ขั้นตอนย่อย คือขั้นตอนย่อยที่ 12 แผนการประเมินผล (Evaluation plan) 

            แผนที่ผลลัพธ์ ใช้วิธีการในการจัดล าดับความส าคัญของการประเมินผล และการวาง
แผนการประเมินผล วัตถุประสงค์ของทั้งการติดตามการท างาน และการประเมินผลคือ การกระตุ้น
ให้แผนงานมีการจัดการ และมีการตัดสินใจที่มีพ้ืนฐานจากการเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ มากกว่า  
การใช้เพียงแค่การรับรู้และข้อสันนิษฐาน (perception and assumption) การใช้แบบบันทึก

ตารางที ่ 12   บันทึกการติดตามแบบบันทึกการตอบสนองของแผนงาน 

       แผ่นบันทึกการติดตามที่ 5 : แบบบันทึกการตอบสนองของแผนงาน 

    ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 

เรายังควรท าอะไรต่อ   

เราต้องเปลี่ยนแปลงแก้ไขอะไรเพ่ือการปรับปรุงคุณภาพ   

ยุทธศาสตร์/วิธปีฏิบัติการที่เราต้องเพ่ิมเติม   

ยุทธศาสตร์/วิธปีฏิบัติการที่เราควรเลิกใช้   

มีประเด็นที่เราต้องการท าการประเมินผลที่ลึกกว่านี้มากขึ้นหรือไม่ ประเด็นอะไรบ้าง ท าไม เมื่อไร อย่างไร 
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ผลลัพธ์ แบบบันทึกยุทธศาสตร์ และแบบบันทึกการด าเนินงาน เพ่ือเป็นเครื่องมือในการติดตาม   
การท างานนั้น ท าให้แผนงานสามารถเก็บข้อมูลที่มีความครอบคลุมอย่างกว้างขวางมากกว่าเน้นที่ 
ความลึกของรายละเอียดการประเมินผลนี้ แผนงานสามารถเลือกเอายุทธศาสตร์ ประเด็นหรือ
ความสัมพันธ์ที่ ต้องการการศึกษาอย่างลึกซึ้งมาบางประเด็นเพ่ือท าการศึกษาเพราะไม่มีเวลาพอที่จะ
ท าการประเมินผลทุกอย่างการจัดล าดับความส าคัญของสิ่งที่ต้องการประเมินจึงเป็นสิงจ าเป็นอย่างยิ่ง 
การ สร้างแผนการประเมินผล จะช่วยให้สามารถจัดสรรทรัพยากรได้อย่างเหมาะสม และค านึงถึง   
การน า ผลการประเมินนั้นไปใช้ประโยชนได้เต็มที่ แผนงานจะต้องมีความชัดเจนในการระบุภาคี
หุ้นส่วนหรือ สิ่งที่ต้องการประเมินในระดับลึก และมั่นใจว่าเขาจะเข้าร่วมในกระบวนการประเมินผล 
แผนงานไม่ จ าเป็นต้องท าแผนการประเมินผลเสร็จในช่วงการสัมมนา แผนที่ผลลัพธ์ อาจสร้างขึ้นมา
ในตอน ไหนก็ได้ เมื่อแผนงานต้องการจะท าการประเมินผล 

ขั้นตอนย่อยที่ 12 แผนการประเมินผล (Evaluation plan) 
    แผนการประเมินผลเป็นการบรรยายอย่างสั้น ๆ เกี่ยวกับกระบวนการประเมินผล เช่น

ค าถาม ที่จะใช้ และแหล่งของข้อมูล วิธีการประเมินผล ทึมประเมินผล ช่วงเวลา และการคาดการณ์
งบ ประมาณที่ใช้ หากแผนงานต้องการใช้ผู้ประเมินจากภายนอก สิ่งเหล่านี้จะช่วยในการก าหนด
ข้อตกลงการท างาน (term of reference) ของการประเมินผล การได้อภิปรายถึงประเด็นต่าง ๆ 
ของ แผนการประเมินผล จะช่วยให้การประเมินผล ใช้ได้จริง ไม่ว่าการประเมินผลจะเป็นสิงที่ 
ต้องการหรือไม่ (requirement) แผนงานต้องมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน เพ่ือไม่ให้เสียทรัพยากรไป
โดยเปล่าประโยชน์แม้ว่าการประเมินผลอาจจะต้องท าเพ่ือให้บรรลุตามข้อตกลงกับองค์กรทุน แต่ผล
ของการประเมินยังสามารถใช้เพ่ือสร้างความรู้ใหม่ ๆ สนับสนุนการเรียนรู้ ตั้งค าถามกับสมมติฐาน 
วางแผน และกระตุ้นกิจกรรมของแผนงานในอนาคต หรือสร้างความสามารถในการวิเคราะห์ของผู้ที่ 
เกี่ยวข้องกับแผน'งาน อย่างไรก็ตามแผนงานจ าเป็นต้องวางแผนส าหรับการใช้ประโยชน์จาก        
การประเมินผลเพราะการใช้ประโยชน์นั้นไม่ได้เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติผู้ใช้ประโยชน์เบื้องต้นจากผลของ
การประเมนินั้นต้องเข้าร่วมกับกลุ่มสร้างแผนการประเมินผล การให้ผู้เกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วมใน
กระบวนการประเมินผลตั้งแต่ขั้นตอนของการวางแผนจะท าให้การด าเนินการในการเก็บข้อมูลให้
ความสนใจหรือมุ่งเน้นไปที่ประเด็นต่างๆที่ส าคัญ และยังเป็นการปูองกันการสูญเสียของทรัพยากรทั้ง
ด้านบุคลากรและงบประมาณทั้งยังเป็นการ กระตุ้นให้เกิดการใช้ประโยชน์จากการประเมินผลนั้นด้วย
นอกจากนี้การให้ผู้ได้ประโยชน์จากการ ประเมินผลเข้าร่วมตั้งแต่ขั้นการเก็บข้อมูล และการวิเคราะห์
ผลถือเป็นการทดสอบความน่าเชื่อถือของข้อค้นพบ และเป็นการเพ่ิมความน่าจะเป็นในการน าผลการ
ประเมินไปใช้ประโยชน์ คือ วัตถุประสงค์สูงสุดของการประเมินผล ดังนั้นงานสุดท้ายซึ่งได้ก าหนดไว้
แล้วก็ควรที่จะให้ความสนใจ ไม่ว่าแผนงานจะด าเนินการประเมินตัวเอง หรือเป็นแรง กดดันจาก
ภายนอก  แผนการประเมินผลท าเม่ือใดก็ได้ที่ต้องการท าการประเมินผล 
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      กระบวนการในการสร้างแผนการประเมินผล 

           1. หากมีการระบุประเด็นที่จะประเมินแล้ว ควรทบทวนว่า ประเด็นเหล่านั้นมีความ
สอดคล้องกับข้อมูลที่ต้องการหรือไม่  
             2. เกณฑ์ท่ัวไปในการเลือกสิ่งที่จะประเมินคือ ประเด็นที่ต้องการในการเรียนรู้ ข้อผูกพัน
ที่ต้องท ารายงาน หรือการแสดงให้เห็นถึง การตรวจสอบได้ของแผนงาน และข้อมูลที่ต้องการของภาคี
หุ้นส่วน ประเด็นใดที่แผนงานต้องการจะรู้เพ่ิมขึ้น เพ่ือปรับปรุงการท างาน อะไรคือช่องว่างของ
ความรู้ของเรา หรือของภาคีหุ้นส่วน มีประเด็นใดที่ต้องการการศึกษาในระดับลึกขณะติดตาม      
การท างาน อะไรที่จะช่วยให้ภาคีหุ้นส่วนได้เติมเต็มการเรียนรู้และเพ่ิมความสามารถในการตรวจสอบ
ไดในการท างาน  
              3. ระบุอย่างมีความเฉพาะเจาะจงมากที่สุดเท่าที่จะท าได้ เกี่ยวกับ ใคร เมื่อไหร่ ที่จะใช้
ผลประโยชน์จากการประเมินผล อะไรบ้างที่จะเป็นการกระตุ้นให้ผู้ใช้ได้ใช้ ประโยชน์จากผลของ    
การประเมิน     
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 ที่มา : El-Husseiny and Earl, Enhancing the use of evaluation finding :results of a 
survey. (1996).25  

              การเผยแพร่ผลของการประเมิน คือ การสื่อสารผลที่ได้จากการประเมินนี้อย่างมี

ประสิทธิผลต่อผู้ที่จะ ใช้ประโยชน์ อย่างมีความน่าเชื่อถือมากท่ีสุด และสามารถใช้เป็นฐานในการ

ตัดสินใจได้ ดังนี้ 

             1. ควรมีการสรุปประเด็นที่ต้องการสื่อสาร 
             2. มีแหล่งข้อมูลใดบ้าง ที่จะช่วยในการตอบค าถามที่ ใช้ในการประเมินผล การใช้
แหล่งข้อมูลที่หลากหลาย ช่วยให้ได้รับมุมมองที่ต่างกันในการประเมินผล ซึ่งเป็นการเพ่ิมความ
น่าเชื่อถือให้กับการประเมินผล อาจจะใช้แบบบันทึกผลลัพธ์ แบบบันทึกยุทธศาสตร์ และแบบบันทึก
การด าเนินงาน ซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลที่ดีส าหรับทั้งผู้ประเมินจากภายในและภายนอก 
             3. วิธีการประเมินผล ไม่มีวิธีการประเมินผลที่ดีวิธีใดวิธีหนึ่งเพียงวิธีเดียว ที่จะใช้ในการ
เก็บข้อมูลได้อย่างสมบูรณ์ ปกติแผนงานจะใช้วิธีการแบบผสม ผสานระหว่างการเก็บข้อมูลทั้งเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพหากต้องการท า ex - post evaluation ข้อมูลต่างๆ ที่ได้จากแผนที่ผลลัพธ์ 
สามารถน าไปใช้ได้ หากแผนงานไม่ได้ใช้แผนที่ผลลัพธ์ ในการติดตามและประเมินผล ก็มีข้อเสนอดังนี้ 
  3.1 แม้จะไม่ได้ใช้ แผนที่ผลลัพธ์ ตั้งแต่เริ่มแรก ก็อาจใช้ประเด็นต่างๆ จากขั้น การวาง

                                                           

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

ตารางท่ี  13 ปัจจัยบางประการที่จะช่วยส่งเสริมการใช้ผลของการประเมินผล 

ปัจจัยบางประการที่จะช่วยส่งเสริมการใช้ผลของการประเมินผล 
- การสนับสนุนด้านการจัดการ 
- ส่งเสริมการประเมินผลให้เป็นส่วนหนึ่งของ 
วัฒนธรรมการเรียนรู้ภายในองค์กร 

- วิธีการประเมินผลแบบมีส่วนร่วม 
- ช่ว ง เวลาในการประเมินผลที่ สัม พันธ์กับ
ช่วงเวลาใน การวางแผนหรือทบทวนแผนใหม่
ของแผนงาน 
- คุณภาพและความสัมพันธ์เกี่ยวข้องเชื่อมโยง
ของ ข้อมูล 
- ผลของการประเมินที่มีความสัมพันธ์กับบริบท
ของ องค์กร 
- ทักษะของผู้ประเมินผล 
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กรอบการพัฒนา เป็นขั้นแรกของการท าประเมินผล ex - post evaluation เพ่ือยืนยันถึงความเป็น
เหตุเป็นผลของแผนงาน และท าวิสัยทัศน์และพันธกิจให้ชัดเจนสอดรับกับผลลัพธ์ที่ได้ เพ่ือใช้เป็น
พ้ืนฐานของการประเมิน 
 3.2 หากแผนงานเลือกที่จะศึกษาผลกระทบจากการพัฒนาที่เกิดขึ้นในระยะยาว
วิสัยทัศน์พันธกิจ และผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ จะมีประโยชน์ เพราะขณะที่ท าการ สร้างหรือพัฒนา
ความคิดต่างๆ เกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้ แผนงานจะถูกกระตุ้นให้ อธิบายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในภาพ
กว้างที่อยู่นอกเหนือขอบเขตการ ท างานของแผนงานด้วย 
 3.3 ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่ถูกสร้างหรือไม่ได้ถูกสร้างระหว่าง ภาคี
หุ้นส่วนกับแผนงาน หรือระหว่างภาคีหุ้นส่วนด้วยกันเอง 
 3.4 ในการออกแบบการประเมินผลลัพธ์  สามารถท าได้โดยการใช้ เกณฑ์บ่งชี้
ความก้าวหน้า ซึ่งอาจรวบรวมข้อมูลจากการติดตามผลเป็นรายเดือน เพ่ือติดตาม ความเคลื่อนไหว 
และอธิบายบริบทของการเปลี่ยนแปลง โดยการบอกถึงปัจจัย ที่ช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในภาคี
หุ้นส่วนหรืออาจใช้การรวบรวมผลผลิตที่ได้ (outputs) หากแบบบันทึกผลลัพธ์ถูกสร้างขึ้นมาเพ่ือเป็น
การประเมินผลแบบ รวม การเก็บข้อมูลอาจยากขึ้น เพราะคนมักจะลืมรายละเอียด แต่มักจ าได้แต่ 
สิ่งเด่นๆ วิทยากรกระบวนการอาจถามกลุ่มให้ระบุข้ออ่อนและช่องว่างของ ข้อมูลที่เก็บมาจากภาคี
หุ้นส่วน 
 3.5 แนวคิดในการด าเนินงานขององค์กรทั้ง 8 ประการ อาจถูกใช้เป็นเกณฑ์เพ่ือ 
ประเมินความมีประสิทธิผลของแผนงาน และอาจพบผลที่ตามมาบางประการ โดยไม่ได้ตั้งใจจาก
แผนงาน เพราะค าตอบจะช่วยบอกว่าแผนงานจัดการ อย่างไรกับเรื่องที่ไม่ได้คาดคิดมาก่อน ซึ่งควรมี
การศึกษาในระดับลึกต่อไป 
 3.6 นอกจากนี้ก็อาจน าเอาแผนยุทธศาสตร์มาใช้เพ่ือทบทวนช่วงเวลาของการใช้ 
ยุทธศาสตร์ต่างๆ หากต้องการประเมินบางยุทธศาสตร์ในระดับลึก ควรค านึง ด้วยว่า ยุทธศาสตร์แต่
ละประเภทใช้วิธีการประเมินที่แตกต่างกัน ยุทธศาสตร์ I - 1 และ E - 1 ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ที่
ตรงไปตรงมาที่สุด ใช้ข้อมูลเชิงปริมาณและการอธิบายแบบตรงไปตรงมาได้ เพราะเป็นการตรวจสอบ
ว่าผลลัพธ์ได้เกิดขึ้นหรือไม่ การประเมินของยุทธศาสตร์ I - 2 และ E - 2 นั้น ต้องการข้อมูลเชิง 
คุณภาพมากขึ้น แต่ยังจ ากัดอยู่ที่เหตุการณ์เดียว ส่วนยุทธศาสตร์ I - 3 และ E - 3 นั้นซับซ้อนที่สุด 
ควรเก็บข้อมูลในรูปของการบรรยาย ในแต่ละยุทธศาสตร์นั้น การประเมินผลควรได้มองถึงผลด้านลบ
ที่ตามมา หรืออาการข้างเคียง หรือโอกาสในเชิงบวก และผลที่ไม่คาดหวังของแผนงานด้วย เมื่อใช้
แผนที่ยุทธศาสตร์ส าหรับการท า ex - post evaluation แทนที่จะให้กลุ่ม ช่วยกันระบุแผนที่
ยุทธศาสตร์ทั้งหมด ควรให้ระบุเฉพาะตัวเด่นๆ แต่การกระท าแบบนี้ มีข้อด้อยคือ กลุ่มพลาดโอกาสใน
การศึกษากิจกรรมทั้งหมดของตน เพ่ือท าการระบุ ถึงปัญหาในการด าเนินงาน หรือท าความเข้าใจกับ
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สิ่งที่ได้ท าไปให้กระจ่างขึ้น 
            4. หากเป็นการท าการประเมินผลภายในให้ใส่ชื่อของเจ้าหน้าที่ของแผนงานที่ท าการ
ประเมินลงไปได้ในตาราง หากเป็นการท าโดยคนนอก ก็ไม่ต้องระบุชื่อลงไป แต่อย่างไรก็ตามควรมี
การระบุชื่อผู้ที่รับผิดชอบในการประเมินผล การประเมินผลที่เป็นการท างานร่วมกันระหว่างคนในกับ
คนนอก จะช่วยให้มั่นใจว่า การประเมินนั้นยัง มีความสอดคล้องกับข้อมูลที่เป็นที่ต้องการของ
แผนงาน การจะใช้ผู้ประเมินผลที่เป็น คนในหรือคนนอกนั้น ขึ้นกับชนิดของการประเมินผล อย่างไรก็
ตาม ผู้ประเมินที่เป็น คนนอกควรต้องเช้าใจเปูาประสงค์ขององค์กร หากการประเมินผลต้องการ
ความเห็น จากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง หรือต้องการผู้ประมวลข้อมูลเชิงปริมาณและคุณภาพก็ ต้อง
จัดหามา 
             5. การเริ่มต้นและสินสุดของการประเมินผล ขึ้นกับประเภทของการศึกษา แต่กลุ่มก็ควร
เสนอช่วงเวลาได้ ซึ่งขึ้นกับความต้องการในการน าผลของการประเมินไปใช้ประโยชน์ 
              6. เป็นการยากท่ีจะก าหนดวงเงินงบประมาณการประเมินผลก่อนที่จะมีการออกแบบการ 
ประเมินผล แต่ควรมีการประมาณการงบประมาณ และแหล่งของงบประมาณ โดย ค านึงถึงสิ่งต่อไปนี้ 

   6.1 ค่าตอบแทนผู้ประเมินผล    
  6.2 ค่าเดินทาง    

      6.3 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (ออกแบบ การตรวจสอบความถูกต้องของผล การ 
วางแผนในการน าผลที่ได้ไปใช้ประโยชน์) 

      6.4 การติดต่อสื่อสาร 
      6.5 การพิมพ์และเผยแพร่ 

                 6.6 อุปกรณ์ เครื่องใช้ที่จ าเป็น 
                6.7 การใช้ประโยชน์จากผลของการประเมิน โดยผู้ใช้ที่มีความตั้งใจ 
           7. ควรจัดท าแผนการประเมินที่มีผลในเชิงยุทธศาสตร์ ข้อมูลทั้งหมดที่มีการเสนอให้เก็บ
เพ่ือท าการประเมินผลนั้น จะช่วยในการปรับเปลี่ยนการท างานได้อย่างไร อาจใช้วิธีการสมมติสิ่งที่
เป็นผลจากการประเมินทั้งด้านบวก ลบ และเป็นกลาง26 

 
 
 

                                                           

 26Sarah Earl, Fred Carden and Terry Smutylo อ้างถึงใน พิกุล สิทธิประเสริฐกุล 
และวีรบูรณ์ วิสารทสกุล (แปล) การสร้างการเรียนรู้และการสะท้อนกลับในแผนงานพัฒนา 
(กรุงเทพฯ : โครงการเสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อชุมชนเป็นสุข, 2548), 83.  
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แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการประเมิน 

ความหมายของการประเมิน 

              การประเมินเป็นค าที่มีผู้กล่าวถึงมากท่ีสุดค าหนึ่ง แต่มีความเข้าใจไม่ตรงกัน มีความสับสน
ในความหมายของค าแม้แต่บรรดานักประเมินด้วยกันเองยังไม่สามารถมีความเห็นเป็นเอกฉันท์ว่า   
การประเมินคืออะไรกันแน่ จึงท าให้มีการให้ความหมายของการประเมินหลากหลายความหมายของ
การประเมินมีพัฒนาการดังนี้         

               แอนเดอสัน (Anderson) กล่าวว่า การประเมิน (Assessment) หมายถึง กระบวน    
การรวบรวมข้อมูลให้อยู่ในรูปที่สามารถตีความได้เพ่ือใช้เป็นฐานส าหรับน าไปสู่การตัดสินใจในขั้น
ประเมินผล(Evaluation)ต่อไป27 

               บราว (Brown) กล่าวว่า การประเมิน(Assessment) หมายถึงกระบวนการต่างๆ ของ
การสังเคราะห์ข่าวสารเกี่ยวกับบุคคลซึ่งน าไปสู่การประเมินคุณค่าตามสภาพการณ์ของบุคคลนั้นๆ 

 

                                                           

              27Anderson, S. B,Murphy, R. T. & Associates.Encyclopedia of  Educational  
Evaluation.  (California:Jossey-Bass,Inc, 1975).  26-27. 

แผนภูมิที่  14 บันทึกการประเมินผล:แผนการประเมิน 

แผนบันทึกการประเมินผลที่ 1: แผนการประเมิน 

ใครจะใช้ผลการ
ประเมิน 

อย่างไร เมื่อไร 

ค าถาม แหล่งข้อมูล วิธีการ
ประเมินผล 

โดยใคร เวลา งบประมาณ 
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เพ่ือให้สามารถอธิบายและเข้าใจบุคคลนั้นๆได้ดีขึ้น28 

              ครอนบาค(Cronbach) นิยามว่า“การประเมินผลเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลและใช้ข้อมูล
เพ่ือตัดสินใจเกี่ยวกับโครงการ”29 

              ไวส์(Weiss) อธิบายว่า เปูาประสงค์ของการวิจัยประเมินผลคือการวัดผลกระทบของ
โครงการตามจุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้เพ่ือเป็นแนวทางที่มีประโยชน์ต่อการตัดสินใจเกี่ยวกับโครงการ
และการปรับปรุงโครงการที่ตามมา30 

              รอสซีและฟรีแมน (Rossi and Freeman)นิยามว่าการวิจัยประเมินผลเป็นการประยุกต์
วิธีการวิจัยทางสังคมอย่างเป็นระบบเพื่อประเมินกรอบแนวคิด การออกแบบการน านโยบายไปปฏิบัติ
และประโยชน์ของแผนการแทรกแซงทางสังคม31             

               1. การประเมิน (Evaluation) = การวัด(Measurement) การวิจัยประยุกต์ (Applies 
Research)การประเมินในระยะแรก ค.ศ. 1920 - 1930 นักประเมินในระยะนั้นใช้ค าว่าการวัดและ
กานประเมินในความหมายเดียวกัน เนื่องจากการประเมินเป็นสิ่งที่แฝงเร้นและมีแหล่งก าเนิดมาจาก
ศาสตร์แห่งการวัด การใช้ความหมายนี้มีข้อดีในแง่ที่ท าให้การประเมินฟักตัว และพัฒนาอยู่กับ
หลักการทางวิทยาศาสตร์ของการวัดซึ่งเน้นความเป็นปรนัยและความเที่ยงตรงโดยยึดเครื่องมือ
มาตรฐานเพ่ือใช้วัดคุณลักษณะที่แตกต่างระหว่างบุคคลจึงขาดพัฒนาการของการก าหนดเกณฑ์ที่ใช้
ส าหรับการตัดสินคูณค่า 

              2.การประเมิน (Evaluation) = การวิจัยประยุกต์ ( Applies Research)เมื่อพิจารณาดู
กิจกรรมการประเมินแล้วมีลักษณะใกล้เคียงกับกิจกรรมการวิจัยเปูนอย่างมาก และมองว่า           
การประเมินเป็นการวิจัยประยุกต์ซึ่งสอดคล้องกับ Rossi ที่ระบุว่าการประเมินเป็นการใช้ระเบียบ
วิธีการวิจัยทางสังคมส าหรับตัดสินและพัฒนาโครงการทางสังคมด้านการวางแผน การติดตามผล 

                                                           

                28 Brown,F.G.rinciples  of  Educational and  Psychological  Testing.  3rd 
ed.  New York : CBS College  Publishing, 1983, 14. 
                29 Cronbach,Lee J. Course  improvement  through evaluation.  
Teachers  College  Record, 1963, 672-683. 
                30 Weiss,Carol  H., Evaluation  research : Methods  for  assessing  
program  effectiveness.  New Jersey: Prentice-Hall, 1972, 2. 
                 31 Rossi,Peter H. and  Freeman,Howrd  E.   Evaluation:  A systematic 
approach.  London : Sage Publications, 1993, 15. 
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ประสิทธิภาพและประสิทธิผลโครงการ จุเด่นของความหมายนี้เป็นการน าระเบียบวิธีการวิจัยมาใช้
เป็นแนวในการประเมิน ท าให้ผลการประเมินน่าเชื่อถือมากขึ้น 
              3.การประเมิน(Evaluation)การตรวจสอบความสอดคล้อง(Determining  congruence) 
ความหมายนี้สอดคล้องกับแนวคิดของไทเลอร์ (Tyler  and Smit, 1942) ที่ว่าการประเมิน หมายถึง 
กระบวนการตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างผลที่ ได้กับวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ข้อดีของ
ความหมายนี้มีเกณฑ์ในการตรวจสอบ ตัวเกณฑ์ที่ใช้คือ วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมที่ก าหนดขึ้นเอง 
แต่มีข้อจ ากัดในแง่ของการประเมินเป็นการตรวจสอบผลที่ได้กับจุดประสงค์ที่ได้ก าหนดไว้ซึ่งความเป็น
จริงในกระบวนการด าเนินงานนั้นมีผลข้างเคียงหรือผลกระทบอ่ืนๆ เกิดขึ้นด้วย ท าให้พลาดโอกาสใน
การที่จะได้ข่าวสารย้อนกลับเพื่อปรับเปลี่ยนกระบวนการ32 

              4. การประเมิน (Evaluation) = การช่วยการตัดสินใจ(Assist decis) มีนักประเมินหลาย
ท่านได้ให้ความหมายของการประเมินว่าเป็นการช่วยการตัดสิน 

              สรุปได้ว่าการประเมิน หมายถึง กระบวนการรวบรวมข้อมูลแล้วน ามาวิเคราะห์และ
สังเคราะห์เพ่ือใช้เป็นฐานการน าไปสู่การตัดสินใจและสามารถตรวจสอบผลที่ได้ว่าตรงกับวัตถุประสงค์
ที่ก าหนดไว้เพียงใด 

 

การประยุกต์ใช้ทฤษฎีการประเมิน 

              การประเมินโครงการที่อิงทฤษฎีการประเมิน ควรมีลักษณะพ้ืนฐานของความเป็น
วิทยาศาสตร์ 2 ประการ คือ (1) มีการใช้วิธีวิทยาเชิงทฤษฎี ( Methodology ) ในการตัดสินคุณค่า
ของโครงการ ( 2 ) มีการวิเคราะห์เนื้อหาเชิงทฤษฎี ( Content ) อย่างถูกต้อง นอกจากนั้น 
กระบวนการประเมินก็ต้องแสดงรูปแบบที่มีโครงสร้างอย่างเป็นระบบ ( Systematic Structure ) 
ขั้นตอนต่างๆของกระบวนการประเมินก็ต้องมีความสอดคล้องท่ีสมเหตุสมผลในเชิงทฤษฎีที่ยอมรับกัน
ได้ รวมทั้งต้องมีความชัดเจนในการอธิบายธรรมชาติของการประเมินด้วย 

             จากแนวคิดและทฤษฎีที่ได้รับการพัฒนามาหลายยุคหลายสมัย นักประเมินหลายท่านได้
พยายามเสนอรูปแบบการประเมินไว้หลายลักษณะ แต่ละรูปแบบมีแนวคิด ทฤษฎี และหลักเหตุผล
ของการพัฒนาโดยเฉพาะ มีความเชื่อและปรัชญาส่วนบุคคลที่แตกต่างกันไป ที่ส าคัญคือ รูปแบบแต่
ละรูปแบบที่น าเสนอมีวัตถุประสงค์เฉพาะของการใช้ในการประเมินที่แตกต่างกัน นอกจากนั้นรูปแบบ
ต่างๆ ล้วนมีจุดเด่นจุดด้อย และมีข้อจ ากัดในการน าไปใช้ที่ไม่เหมือนกัน ดังนั้นในทางปฏิบัติแล้ว    

                                                           

                         
32 ศิริชัย กาญจนวาสี.   ทฤษฎีการประเมิน. พิมพ์ครั้งที่ 8.   กรุงเทพมหานคร : โรง

พิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554, 12 – 22. 
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การประเมินโครงการใดๆ จึงไม่ควรจ ากัดให้ใช้รูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเท่านั้น แต่ต้องพิจารณาถึง
สภาวะแวดล้อมและวัตถุประสงค์ของการประเมินโครงการ ตลอดจนองค์ประกอบอ่ืนๆ ที่เอ้ืออ านวย
ต่อการใช้รูปแบบนั้นๆ รวมทั้งอรรถประโยชน์ที่จะได้จากการใช้รูปแบบนั้นๆ เป็นส่วนส าคัญด้วย นัก
ประเมินที่มีประสบการณ์จึงไม่ควรยึดติดรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง แต่จะต้องรู้จักเลือกประยุกต์ใช้
รูปแบบต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพของการประเมินสูงสุด 

             แนวคิดและโมเดลการประเมินของแฮมมอนด์ (Hammond’ Concepts and 
Model of  Evaluation ) 
    แฮมมอนด์ได้น าเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการประเมินโปรแกรมการศึกษา โดยเน้นหนัก
ทางด้านโครงการนวัตกรรมในระดับท้องถิ่น ซึ่งมีลักษณะเป็นโมเดล 3 มิติ ดังนี้  
 
มิติด้านพฤติกรรมด้านการเรียนการสอน มิติในส่วนนี้แบ่งออกได้เป็น 3 ส่วนย่อย คือ 
             1.1 พุทธิพิสัย หมายถึง การเรียนรู้เนื้อหาวิชาการต่างๆ ที่ต้องใช้ปัญญาและสมองเป็นที่ตั้ง 
             1.2 จิตพิสัย หมายถึง การอบรมสั่งสอนให้เป็นคนดี มีความประพฤติที่ถูกต้อง มีความ
สนใจในค่านิยมท่ีเหมาะสม 
             1.3 ทักษะพิสัย ได้แก่ การเรียนรู้ที่เน้นด้านการท างานด้วยการใช้ทักษะทางกล้ามเนื้อ 

1. มิติด้านการจัดการเรียนการสอน 
มิติในส่วนนี้แบ่งรายละเอียดได้ดังนี้ 
             1.1 การจัดระบบ การจัดระบบในส่วนนี้สามารถแบ่งออกเป็น ๒ ส่วนย่อย คือ 
        1.1.1 เวลา หมายถึง ช่วงเวลาและด าลับขั้นตอนของการใช้เวลาในการจัดการเรียน  
การสอน 
        1.1.2 การจัดกลุ่มนักเรียน  แบ่งออกได้เป็น 2 ลักษณะย่อย คือ การจัดกลุ่มนักเรียน
ตามล าดับของพัฒนาการทางการเรียนรู้ และการจัดกลุ่มนักเรียนเพ่ือการจัดกิจกรรมการเรียน     
การสอน 
    1.2 เนื้อหา หมายถึง องค์ความรู้ที่เก่ียวข้องกับหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
    1.3 วิธีการ หมายถึง กระบวนการที่ก่อให้เกิดหรือน าไปสู่การจัดการเรียนการสอนที่
เหมาะสม 
             1.4 สิ่งอ านวยความสะดวก หมายถึง วัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ที่อ านวยความสะดวกใน
ด้านต่างๆ 
    1.5 ค่าใช้จ่าย หมายถึง รายจ่ายในการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ที่จ าเป็นต้องใช้ 
รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการจัดโปรแกรมการศึกษา 
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  2. มิติด้านสถาบัน มิติในส่วนนี้ แบ่งออกได้อีก 6 ด้าน คือ ตัวนักเรียน  ครู  ผู้บริหาร  
ผู้เชี่ยวชาญ  ครอบครัว  ชุมชนแวดล้อมโดยมีประเด็นที่ควรได้รับการพิจารณาในแต่ละด้าน  
       แนวคิดที่ส าคัญจากโมเดลการประเมินของแฮมมอนด์ ก็คือการชี้ประเด็นที่ว่าใน      
การจัดการเรียนการสอนที่มีวัตถุประสงค์ปลายทาง คือต้องการให้ผู้เรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงใน
พฤติกรรมทั้งสามส่วนได้แก่ พุทธพิสัย จิตพิสัย และทักษะพิสัยนั้น ย่อมมีความจ าเป็นที่ผู้ด าเนินการ
จะต้องค านึงถึงมิติที่ส าคัญในอีกสองส่วนควบคู่กันไป คือ (1) มิติด้านการจัดการเรียนการสอน และ   
( 2 ) มิติด้านสถาบันนอกจากนั้นการประเมินยังมีจุดเน้นส าคัญที่การก าหนดและการวัดผลตาม
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมโดยใช้ผลการประเมินเป็นปัจจัยพื้นฐานเพ่ือการตัดสินใจเกี่ยวกับนวัตกรรม
ด้านการจัดการเรียนการสอนขององค์กรศึกษา รวมทั้งผลสัมฤทธิ์ด้านพฤติกรรมของผู้ เรียน         
การประเมินตามแนวคิดและโมเดลการประเมินของแฮมมอนด์นับว่าเป็นการประเมินอย่างมีระบบ
และมีความส าคัญทางการศึกษา ซึ่งในอดีตที่ผ่านมา การประเมินมักจะอิงนิยามของการวัดผลแต่เพียง
อย่างเดียวจึงไม่ครอบคลุมทุกมิติ แต่การประเมินตามโมเดลของแฮมมอนด์  เป็นโมเดลที่สมบรูณ์ เอ้ือ
ต่อการพัฒนาหลักสูตรการศึกษา และสามารถให้ข้อมูลพ้ืนฐานเชิงระบบส าหรับการตัดสินคุณค่า
ทางการศึกษาได้เป็นอย่างดี33 

แนวคิดการประเมินของโปรวัส ( Provus’ Discrepancy Evaluation )  
      โปรวัสได้ให้นิยามว่า การประเมิน คือ การก าหนดเกณฑ์มาตรฐานและค้นหาช่องว่าง
ระหว่างภาวะที่เป็นจริงกับเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด เพ่ือใช้ภาวะดังกล่าวนี้เป็นตัวชี้หรือระบุ
ข้อบกพร่องของกิจกรรมหรือโครงการใดๆ 
 แนวคิดการประเมินของโปรวัส สามารถน าเสนอเป็นโมเดลการประเมินที่ เรียกว่า          
“การประเมินความไม่สอดคล้อง” ( The Discrepancy Evaluation Model ) ซึ่งมีรูปแบบที่เข้าใจได้
ง่าย ดังนี้ 
                                           S                                                  ยุติกิจกรรม 
        
                                                    C            D                                                (2) ด าเนินการขั้นต่อไป 
        (1) เริ่มต้นงาน               p     
                                                                          ( A )                                พัฒนาเปลี่ยนแปลง 
ภาพที ่ 5   การเปรียบเทียบการปฏิบัติกับมาตรฐานตามโมเดลของโปรวัส 

 

                                                           

                33 Worthen, B. R. & Sanders, J. R. Educational Evaluation: Alternative 
Approaches and Practical Guideline. New York: Longman Inc, 1987, 158. 
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 จากแผนภูมิดังกล่าว สัญลักษณ์ท่ีใช้มีความหมายดังนี้ 
 S คือ Standard หมายถึง เกณฑ์มาตรฐาน 
 P คือ Program Performance หมายถึง การปฏิบัติงานของโครงการ 
 C คือ Comparison หมายถึง การเปรียบเทียบ 
 D คือ Discrepancy Information หมายถึง สารสนเทศที่แสดงความแตกต่าง 
 A คือ Alternative หมายถึง ทางเลือกเพ่ือการเปลี่ยนแปลงใดๆที่อาจจะเกิดขึ้นในลักษณะ
ของการพัฒนาการท างานของโครงการให้มีผลดียิ่งขึ้น 
 ผลของภาวะความแตกต่างระหว่าง S กับ P ซึ่งส่งผลท าให้ D นั้นสามารถน าไปสู่การตัดสินใจ
เพ่ือด าเนินการในลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ต่อไปนี้ 

1. ด าเนินการขั้นต่อไป 
2. กลับไปพัฒนางานเฉพาะในส่วนของขั้นตอนที่ได้ด าเนินการมาแล้ว 
3. กลับไปเริ่มต้นงานหรือกิจกรรมนั้นๆ ใหม่ทั้งหมด 
4. ยุติกิจกรรมหรือโครงการนั้นๆ 

             ขั้นตอนการประเมินงานหรือกิจกรรมใดๆ นั้นๆ โปรวัสถือว่า การประเมินเป็นสิ่งที่ต้อง
ด าเนินการควบคู่กันไปกับโครงการ โดยการประเมินดังกล่าวสามารถแบ่งออกได้เป็น 5 ขั้นตอน คือ  
              1.ขั้นตอนการประเมินรายละเอียดของการออกแบบโครงการ ซึ่ งได้แก่ การพิจารณาถึง
จุดประสงค์ของโครงการ ทีมงานที่เกี่ยวข้อง วัสดุ สื่อ อุปกรณ์ต่างๆ แผนการ กิจกรรม ตลอดจน    
การก าหนดผลที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ 
              2. ขั้นตอนการปฏิบัติและการก าหนดแผนในการด าเนินงานตามโครงการ 
              3. ขั้นตอนการด าเนินงานตามแผนที่ก าหนด 
              4. ขั้นตอนการติดตามผลที่เกิดขึ้นจริงจากโครงการหรือกิจกรรมที่ก าหนด 

              5. ขั้นตอนการพิจารณาถึงค่าใช้จ่ายของโครงการหรือกิจกรรมที่กระท า  

การประเมินในขั้นตอนต่างๆ ทั้ง ๕ ขั้นตอนนั้น สามารถที่จะน าแนวคิดตามโมเดลที่โปรวัสได้
พัฒนาขึ้นมาประยุกต์ใช้เพ่ือพัฒนาโครงการได้ทั้งสิ้นด้วยเหตุนี้ โมเดลในขั้นตอนดังกล่าวจึงได้รับ    
การน ามาเชื่อมโยงให้ต่อเนื่องเข้าด้วยกันเป็นรูปแบบที่ขยายเพิ่มข้ึนได้ดังนี้  
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                                                                                                                                                     C/B Analysis 

                                      Terminate                 Terminate                   Terminate             based  on   new  
                                                                                                                                   Input 
                                     S                                      S                                  S                                    S   
                                                                                                                                                            

                               C     D               C           C    D                           C    D                             C     D 
    P                                             P                                          P                                     P 
 
 

ภาพที่  6  โมเดลการประเมินที่น าเสนอโดยโปรวัส 

ที่มา :  Worthen, B. R. & Sanders, J. R. Educational Evaluation: Alternative 
Approaches and Practical Guideline. New York: Longman Inc, 1987, 147 

จากแผนภาพดังกล่าว สัญลักษณ์ต่างๆ มีความหมายเหมือนเดิม ดั้งนี้ 

S คือ Standard    P คือ Program Performance     C คือ Comparison 

D คือ Discrepancy Information     A คือ Alternative 

               แนวคิดและโมเดลการประเมินที่น าเสนอโดยโปรวัสนั้นจะเห็นว่า มีการประยุกต์ใช้ทฤษฎี
การประเมินร่วมกันกับทฤษฎีการจัดการในการประเมินโครงการ โดยให้การประเมินด าเนินไปใน
ลักษณะที่เป็นพลวัต ( Dynamics ) ควบคู่กันไปกับการด าเนินโครงการ นับว่าเป็นการประเมินเพ่ือ
พัฒนาโครงการ และช่วยให้โครงการด าเนินไปอย่างมีเสถียรภาพมากกว่า แนวคิดของโปรวัสมีจุดเน้น
ที่ส าคัญของการประเมิน ก็คือ การหาความแตกต่างหรือความไม่สอดคล้องกันระหว่างมาตรฐานกับ
การปฏิบัติโดยใช้การท างานเป็นทีม และโดยให้บทบาทของนักประเมินเป็นอิสระจากคณะผู้ด าเนิน
โครงการ ในขณะเดียวกัน ผู้ด าเนินโครงการจะต้องมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนของการประเมิน ดังนั้น 
ความเห็นเกี่ยวกับความสอดคล้องระหว่างคณะผู้ประเมินกับคณะผู้ปฏิบัติงานโครงการ จึงต้องมี
ความสัมพันธ์กันซึ่งนับว่าเป็นเรื่องที่ยาก แต่ก็มีคุณค่ามากต่อการประเมิน ถ้าหากว่าสามารถ
ด าเนินการไปตามกฎเกณฑ์หรือตามหลักฐานต่างๆ ได้ โดยปราศจากความล าเอียงส่วนบุคคล และโดย
ใช้นักประเมินท าหน้าที่แต่เพียงการให้ข้อเสนอแนะ คือช่วยกระตุ้นให้ผู้ด าเนินการได้ตัดสินใจ

1 2 3 4 5 

A A A A 
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ด าเนินการอย่างอิสระเท่านั้น การประเมินตามแนวคิดนี้จะต้องอาศัยหลักการที่สนับสนุนส่งเสริมซึ่ง
กันและกัน และให้ความส าคัญต่อการพัฒนา โดยมีเกณฑ์มาตรฐานที่เป็นปรนัย34 

 

แนวคิดและโมเดลซิปในการประเมินของสตัฟเฟิลบีม ( Stufflebeam’s CIPP Model ) 

      สตัฟเฟิลบีมและคณะได้เขียนหนังสือทางการประเมินออกมาหนึ่งเล่ม ชื่อ Educational 
Evaluation and Decision Making หนังสือเล่มนี้ได้เป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวางในวงการศึกษา
ของไทย เพราะได้ให้แนวคิดและวิธีการทางการวัดและประเมินผลการศึกษา สตัฟเฟิลบีม  ได้เขียน
หนังสือเกี่ยวกับการประเมินและรูปแบบของการประเมินอีกหลายเล่มอย่างต่อเนื่อง จึงกล่าวได้ว่า 
ท่านผู้นี้เป็นผู้มีบทบาทส าคัญในการพัฒนาทฤษฎีการประเมิน จนเป็นที่ยอมรับกันทั่วไปในปัจจุบัน 

    สตัฟเฟิลบีมได้ให้นิยามค าว่าการประเมิน คือ กระบวนการของการระบุ หรือก าหนดข้อมูล
ที่ต้องการ รวมถึงการด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล และน าข้อมูลที่จัดเก็บมาแล้วนั้น มาจัดท าให้เกิด
เป็นสารสนเทศท่ีมีประโยชน์ เพ่ือน าเสนอส าหรับใช้เป็นทางเลือกในการประกอบการตัดสินใจต่อไป 

 จากนิยามดังกล่าว มีสาระส าคัญที่สามารถขยายความเป็นข้อๆ ได้ดังนี้ 
                 1.การประเมิน เป็นกิจกรรมที่มีลักษณะเป็นกระบวนการ คือมีความต่อเนื่องกันใน   
การด าเนินงานอย่างครบวงจรและย้อนกลับมาสู่รอบใหม่ของวงจรด้วย 
                 2.กระบวนการประเมิน จะต้องมีการระบุหรือบ่งชี้ข้อมูลที่ต้องการ 
                 3.กระบวนการประเมิน จะต้องมีการเก็บรวบรวมข้อมูลตามที่ได้ระบุหรือบ่งชี้ไว้ 
                 4.กระบวนการประเมิน จะต้องมีการน าเอาข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาแล้วนั้นมาจัดท าให้
เป็นสารสนเทศ 
                 5. สารสนเทศที่ได้มานั้น จะต้องมีความหมายและมีประโยชน์ 
                 6. สารสนเทศดังกล่าว จะต้องได้รับการน าไปเสนอเพ่ือใช้ประกอบการตัดสินใจใน    
การก าหนดทางเลือกใหม่หรือแนวทางด าเนินการต่อไปแนวคิดของสตัฟเฟิลบีมมีลักษณะที่จะแบ่งแยก
บทบาทของการท างานระหว่างฝุายประเมินกับฝุายบริหารออกจากกันอย่างเด่นชัด กล่าวคื อฝุาย
ประเมินมีหน้าที่ระบุ จัดหาและน าเสนอสารสนเทศให้กับฝุายบริหาร ส่วนฝุายบริหารมีหน้าที่เรียกหา 
และน าผลการประเมินที่ได้นั้นไปใช้ประกอบการตัดสินใจเพ่ือด าเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง  ตามควรแก่

                                                           

                        
34

 Worthen, B. R. & Sanders, J. R. Educational Evaluation: Alternative 
Approaches and Practical Guideline. New York: Longman Inc, 1987, 147. 
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กรณีทั้งนี้ ในส่วนที่เป็นรายละเอียดของการประเมินตามนิยามของสตัฟเฟิลบีมนั้น สามารถถ่ายทอด
ออกเปน็โมเดลพื้นฐานได้ดังนี้  
 

 
                                                          การด าเนินกิจกรรม 
                                                             ของโครงการ 
 
          การตัดสินใจส่ังการ                                                                        การประเมิน 

 

ภาพที่  7  โมเดลพื้นฐานของสตัฟเฟิลบีม 
ที่มา : Stufflebeam, Daniel L. and Shinkfield, Anthony J. Evaluation theory, models, 
and applications. (California: Jossey-Bass Publishers, 2007), 134. 

 

การประเมินตามโมเดลของสตัฟเฟิลบีมนั้น สามารถสรุปการประเมินเป็น 3 ขั้นตอน คือ  

1. ก าหนด หรือระบุและบ่งชี้ข้อมูลที่ต้องการ 

2. จัดเก็บรวบรวมข้อมูล 

3. วิเคราะห์และจัดสารสรเทศ เพ่ือน าเสนอฝุายบริหาร 
 

ประเภทของการประเมิน 

     สตัฟเฟิลบีมและคณะ ได้แบ่งการประเมินออกเป็น 4 ประเภท คือ                                                    

          1.การประเมินบริบทหรือสภาวะแวดล้อม ( Context Evaluation : C ) เป็นการประเมิน
ก่อนที่จะลงมือด าเนินการโครงการใดๆ มีจุดมุ่งหมายเพ่ือก าหนดหลักการและเหตุผล รวมทั้งเพ่ือ
พิจารณาความจ าเป็นที่จะต้องจัดท าโครงการดังกล่าว การชี้ประเด็นปัญหา ตลอดจนการพิจารณา
ความเหมาะสมของเปูาหมายโครงการ 

          2.การประเมินตัวปูอนเข้า ( Input Evaluation : I )เป็นการประเมินเพ่ือพิจารณาถึงความ
เหมาะสม ความเพียงพอของทรัพยากรที่จะใช้ในการด าเนินโครงการ ตลอดจนเทคโนโลยีและแผน
ของการด าเนินงาน 
          3.การประเมินกระบวนการ ( Process Evaluation : P )ส่วนนี้เป็นการประเมินเพ่ือ หา
ข้อบกพร่องของการด าเนินโครงการ เพ่ือท าการแก้ไขให้สอดคล้องกับข้อบกพร่องนั้นๆ หาข้อมูล
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ประกอบการตัดสินใจที่จะสั่งการเพ่ือการพัฒนางานต่างๆ และบันทึกภาวะของเหตุการณ์ต่างๆ ที่
เกิดข้ึนไว้เป็นหลักฐาน 
             4. การประเมินผลผลิตที่เกิดขึ้น ( Product Evaluation : P ) เป็นการประเมินเพ่ือ
เปรียบเทียบผลที่เกิดขึ้นจากการท าโครงการกับเปูาหมายหรือวัตถุประสงค์ของโครงการที่ก าหนดไว้
แต่ต้น รวมทั้งการพิจารณาในประเด็นของการยุบ เลิก ขยาย หรือปรับเปลี่ยนโครงการ  การจัด
ประเภทของการประเมินดังกล่าว แสดงถึงการประเมินที่พยายามให้ครอบคลุมกระบวนการท างานใน
ทุกๆ ขั้นตอน ตามแนวคิดที่รู้จักกันดีในนามว่า “CIPP”สิ่งที่ควบคู่กับการประเมินทั้ง 4 ประเภท
ข้างต้น ได้แก่ การตัดสินใจเพื่อด าเนินการใดๆ ซึ่งสามารถแบ่งออกได้อีก 4 ประเภทเช่นกัน คือ 
               4.1 การตัดสินใจเพ่ือการวางแผน เป็นการตัดสินใจที่อาศัยการประเมินสภาวะแวดล้อม 
มีบทบาทส าคัญคือ การก าหนดวัตถุประสงค์ของโครงการให้สอดคล้องกับแผนในการด าเนินงาน 
               4.2 การตัดสินใจเพ่ือก าหนดโครงสร้างของโครงการ  เป็นการตัดสินใจที่อาศัย          
การประเมินตัวปูอน มีบทบาทส าคัญคือ การก าหนดโครงสร้างของแผนงานและขั้นตอนการท างาน
ต่างๆ ของโครงการ 
               4.3 การตัดสินใจเพ่ือน าโครงการไปปฏิบัติ  เป็นการตัดสินใจที่อาศัยการประเมิน
กระบวนการ มีบทบาทส าคัญ คือ ควบคุมการท างานให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด และเพ่ือปรับปรุง
แก้ไขแนวทางการท างานให้ได้ผลดีที่สุด 
              4.4 การตัดสินใจเพ่ือการทบทวนโครงการเป็นการตัดสินใจที่อาศัยผลจากการประเมินที่
เกิดขึ้น มีบทบาทหลักคือ การตัดสินใจเกี่ยวกับการยุติ ล้มเลิก หรือขยายโครงการในช่วงเวลาต่อไป
แนวคิดและเปูาหมายของการประเมินตามที่สตีฟเฟิลบีมได้เสนอมาแล้วนั้น ก็เพ่ือประโยชน์ต่อ     
การตัดสินใจในการด าเนินโครงการแต่ละประเภทจะเห็นได้ชัดว่า การประเมินแต่ละประเภทดังกล่าว 
จะต้องเอ้ืออ านวยต่อการน าไปตัดสินใจ35 ดังรูปแบบความสัมพันธ์ต่อไป 
 
 
 
 
 
 

                                                           

                              
35

 Stufflebeam, Daniel L. and Shinkfield, Anthony J. Evaluation 
theory, models, and applications. California: Jossey-Bass Publishers, 2007, 134. 
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ภาพที ่  8   ความสัมพันธ์ของการตัดสินใจและประเภทของการประเมิน 
              ตามโมเดลของสตัฟเฟิลบีม 
ที่มา : Stufflebeam, Daniel L. and Shinkfield, Anthony J. Evaluation theory, models,  
and applications. California: Jossey-Bass Publishers, 1989.   

              แนวคิดและรูปแบบการประเมินของสตีฟเฟิลบีม ( Stufflebeam,1989 ) นับว่าเป็น
ต้นแบบของการประเมินอย่างมีระบบ ต่อเนื่องและมีการปรับปรุงตัดสินผลทุกขั้นตอนเป็น
กระบวนการประเมินที่มีประสิทธิภาพ36  

              แนวคิด หลักการ และโมเดลการประเมินของไทเลอร์ (Tyer's Rationale and 
Modle of Evaluation)       
                                                           

                      
36

 Stufflebeam, Daniel L. and Shinkfield, Anthony J. Evaluation theory, 
models, and applications. California: Jossey-Bass Publishers, 1989.   

 

               ประเภทการประเมิน                   ประเภทการตัดสินใจ 

         การประเมินสภาวะแวดล้อม 

        (Context    Evaluation) 

        การตัดสินใจเพื่อการวางแผน 

          (Planning   Decisions) 

     การประเมินปัจจัยเบื้องต้น/ตวัป้อน 

             (Input  Evaluation) 

             การประเมินกระบวนการ 

           (Process    Evaluation) 

                   การประเมินผลผลิต 

        ( Product    Evaluation) 

  การตัดสินใจเพื่อน าโครงการไปปฏิบัติ 

    ( Implementing   Decisions) 

  การตัดสินใจเพื่อน าโครงการไปปฏิบัติ 

  ( Implementing     Decisions) 

       การตัดสินใจเพื่อก าหนดโครงสร้าง 

          ( Structuring Decisions)  



73 

             แนวคิดการประเมินของไทเลอร์ (Tyer) จัดเป็นแนวคิดของการประเมินในระดับขั้นเรียน 
โดยไทเลอร์มีความเห็นว่า การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน จะมีส่วนช่วยอย่างมากใน
การนพัฒนากระบวนการเรียนการสอน 

    ไทเลอร์ ได้เริ่มต้นการน าเสนอแนวความคิดทางการประเมิน โดยยึดกระบวนการจัด     
การเรียนการสอนเป็นหลักกล่าวคือไทเลอร์ได้นิยามว่า กระบวนการจัดการเรียนการสอนเป็น
กระบวนการที่มุ่งจัดขึ้นเพ่ือก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่พึงปรารถนาในตังของผู้เรียน ด้วย
เหตุนี้จุดเน้นของการเรียนการสอน จึงขึ้นอยู่กับการที่ผู้เรียนจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหลัง
การเรียนการสอน ดังนั้น เพ่ือให้สอนเกิดการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมในตัวผู้เรียนตามที่มุ่งหวัง  
กระบวนการดังกล่าวควรมีขั้นตอนในการด าเนินงานดังนี้  
     ขั้นที่ 1 ต้องมีการระบุหรือก าหนดวัตถุประสงค์ให้ชัดเจนลงไปว่าเมือสิ้นสุดการจัด     
การเรียนการสอนแล้ว ผู้เรียนควรเกิดพฤติกรรมใด หรือสามารนถกระท าสิ่งใดได้บ้าง  ลักษณะของ
วัตถุประสงค์ที่ชัดเจนดังกล่าวนี้ ควรมีจุดเน้นอยู่ที่การก าหนดพฤติกรรมซึ่งสังเกตเห็นได้โดยชัดเจน
หรอืที่เรียกว่าวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
     ขั้นที่ 2 ต้องระบุต่อไปว่า จากวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ดังกล่าวนั้นมีเนื้อหาใดบ้างที่ผู้เรียน
จะต้องเรียนรู้ หรือมีสาระใดบ้างที่เมือผู้เรียนเกิดการเรียนรู้แล้ว จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมไปตามวัตถุประสงค์ไว้ในขั้นตอนที่ 1 
     ขั้นที่ 3 หารูปแบบและวิธีการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับเนื้อหาซึ่งผู้เรียนจะต้อง
เรียนรู้ตามที่ระบุไว้ในขั้นตอนที่ 2 
     ขั้นที่ 4 หามาตรการในการตรวจสอบหลังจากสิ้นสุดการจัดการเรียนการสอนว่า ผู้เรียนได้
เกิดการเรียนรู้และบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ก าหนดไว้ในข้อใดบ้างและมีวัตถุประสงค์ข้อใดบ้างที่
ผู้เรียนยังไม่เกิดการเรียนรู้ 
    แนวคิดดังกล่าวนี้เป็นแนวคิดในช่วงต้นๆ ของไทเลอร์ ต่อมาไทเลอร์ได้สร้างวงจรของ
วัตถุประสงค์ในการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลขึ้น ซึ่งเขียนเป็นโมเดลพื้นฐานได้ดังนี้ 
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                                                        วัตถุประสงค์ 

 

                        การจัดการเรียนการสอน                           การประเมินผลผู้เรียน 

ภาพที่  9  วงจรของการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผล 

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

of Chicago Press), 1969.  

    จากโมเดลดังกล่าว จะเห็นว่า หัวลูกศรจะชี้ไปยังทั้งสองทิศทางของทุกองค์ประกอบ มี
ความหมายว่า ในการจัดการเรียนการสอนนั้น ตามทัศนะของไทเลอร์ องค์ประกอบทั้ง 3 คือ        
(1) วัตถุประสงค์ (2) การจัดการเรียนการสอน และ (3) การประเมินผลผู้เรียน จะต้องด าเนินการให้
ประสานสัมพันธ์กันไปเสมอ 

   โดยสรุปก็คือ การประเมินในความเห็นของไทเลอร์ จึงหมายถึง การเปรียบเทียบสิ่งที่
ผู้เรียนสามารถกระท าได้จริงหลังจากที่ได้จัดการเรียนการสอนแล้ว กับวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม ซึ่ง
ได้ก าหนดไว้ก่อนที่จะจัดการเรียนการสอนนั้นๆ จากแนวคิดพ้ืนฐานด้านหลักการ  และทฤษฎีที่
เกี่ยวกับการประเมินการเรียนการสอนดังกล่าว ไทเลอร์จึงได้เสนอโมเดลการประเมินขึ้นเรียกว่า 
Tyler s Goal Attainment Modelซึ่งเป็นโมเดลที่ยึดจุดมุ่งหมายเป็นหลักในการประเมินความส าเร็จ
ของโครงการ โดยการตรวจสอบผลผลิตของโครงการว่า ได้เป็นไปตรงตามจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้หรือไม่  

แนวคิดและโมเดลการประเมินของครอนบาค(Cronbach s Concept and Modle)  
 
    ครอนบาคได้เขียนบทความชิ่อ Course Improvement Through Evaluation โดยได้
นิยามการประเมินของตนไว้ว่า “การประเมิน” เป็นการรวบรวมข้อมูลและการใช้สารสนเทศเพ่ือ    
การตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดการโปรแกรมทางการศึกษา ครอนบาคได้แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ  

      1. การตัดสินใจเพ่ือการปรับปรุงรายวิชา  
      2. การตัดสินใจที่เก่ียวข้องกับตัวนักเรียนเป็นรายบุคคล  
      3.  การจัดการคบริหารในโรงเรียน  
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 วิธีการประเมิน  

             ครอนบาคมีความเห็นว่า การประเมินนั้นไม่ควรกระท าโดยใช้แต่แบบทดสอบเพียงประการ

เดียว แต่ควรมีมาตรการอ่ืนประกอบด้วย โดยครอนบาคได้เสนอแนวทางการประเมินเพ่ิมเติมไว้อีก 4 

แนวทาง 

  1.การศึกษากระบวนการ (Process Studies) ได้แก่ การศึกษาสภาวะต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นใน
ขั้นเรียน เช่น การที่นักเรียนท าแบบฝึกหัดไม่ถูกต้อง การสังเกตการณ์ใช้สื่อ การซักถามนักเรียนขณะ
ด าเนินการสอนหรือขณะให้ท ากิจกรรมต่างๆ ภาวการณ์เหล่านี้ สามารถจะน ามาเป็นข้อมูลที่ ใช้เพ่ือ
การพัฒนาและปรับปรุงรายวิชาได้เป็นอย่างดี 

    2.การวัดศักยภาพของผู้เรียน (Proficiency Measurement) ครอนบาคได้ให้ความส าคัญ
ต่อคะแนนรายข้อมากกว่าคะแนนจากแบบทดสอบทั้งฉบับ โดยให้ทัศนะว่า คะแนนแต่ละข้อสามารถ
ชี้ให้เห็นถึงสิ่งที่ผู้ เรียนได้เรียนรู้แล้วและสิ่ งที่ควรพัฒนาต่อไป ด้วยเหตุผลนี้ ครอนบาคจึงให้
ความส าคัญต่อการสอบเพ่ือวัดสมรรถภาพของผู้เรียนระหว่างการเรียนการสอนว่า มีความส าคัญ
มากกว่าการสอบประจ าปลายภาคเรียนหรือการสอบปลายปี 

    3.การวัดทัศนคติ (Attitude Measurement) ครอนบาคให้ทัศนะว่า การวัดทัศนคติเป็น
ผลที่เกิดจากการจัดการเรียนการสอนส่วนหนึ่งซึ่งมีความส าคัญเช่นกัน การวัดทัศนคติท าได้หลายวิธี 
เช่นการสัมภาษณ์การตอบแบบสอบถามและอ่ืนๆ 

   4.การติดตามผล (Follow-up Studies) เป็นการติดตามผลการท างานหรือภาวะการเลือ
ศึกษาต่อในสาขาวิชาต่างๆรวมทั้งการให้บุคคลที่เรียนในระดับขั้นพ้ืนฐานที่ผ่านมาแล้ว ได้ประเมินถึง
ข้อดีและข้อจ ากัดของวิชาต่างๆ ว่าควรมีการปรับปรุงเพ่ิมเติมอย่างไร เพ่ือช่วยในการพัฒนาหรือ
ปรับปรุงรายวิชาเหล่านั้นต่อไป 

  เมื่อสรุปแนวคิดของครอนบาคข้างต้นแล้ว จะเห็นว่า ครอนบาคนั้นมีความเชื่อว่า         
การประเมินที่เหมาะสมนั้นต้องพิจารณาหลายๆ ด้านดังกล่าวมาแล้วทั้ง ๔ ประการ ครอนบาคจึงได้
เสนอโมเดลการประเมินที่เรียกว่า “Cronbach s Goal  Side Effect Attainment  Modle” เพ่ือ
น ามาใช้ส าหรับการประเมินโครงการด้านการเรียนการสอน โดยเน้นว่า การประเมินโครงการด้าน 
การเรียนการสอนนั้น ไม่ควรประเมินเฉพาะแต่จุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้เท่านั้น แต่ควรประเมินหรือ
ตรวจสอบผลข้างเคียงของโครงการด้วย37  

                                                           

                    
37 Cronbach.  L.  J.  Essentiais of Psyhological Testing, 4th ed. New York : 

Harper & Row, 1894. 
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แนวคิดและโมเดลการประเมินของสคริฟเวน(Scriven s Evaluation ldeologies and Model) 

    บทความชื่อ “The Methodologies and modle” ของสคริฟเวนออกมาเผยแพร่ ในบท
ดังกล่าว สคริฟเวนได้นิยามการประเมินไว้ว่า “การประเมิน” เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการรวบรวม
ข้อมูล การตัดสินใจเลือกใช้เครื่องมือเพ่ือเก็บข้อมูลและการก าหนดเกณฑ์ประกอบในการประเมิน 
เปูาหมายส าคัญของการประเมิน เปูาหมายส าคัญของการประเมิน ก็คือ การตัดสินคุณค่าให้ กับ
กิจกรรมใดๆที่ต้องการจะประเมิน 

 สคริฟเวนได้จ าแนกประเภทและบทบาทของการประเมินออกเป็น 2 ลักษณะ คือ 
    1.การประเมินระหว่างการด าเนินการ (Formative Evaluation) เป็นบทบาทของ     

การประเมินงาน กิจกรรม หรือโครงการ  ที่บ่งชี้ถึงข้อดีและข้อจ ากัดที่ เกิดขึ้นในระหว่า ง             
การด าเนินงาน ผลจาการประเมินดังกล่าว สามารถน าไปใช้เพ่ือการพัฒนางานให้ดีขึ้น จึงอาจเรียก
การประเมินประเภทนี้ว่า เป็นการประเมินเพื่อการปรับปรุง 
     2.การประเมินผลรวม (Summative Evaluation) เป็นบทบาทของการประเมินเมื่อ
กิจกรรม สิ้นสุดลง เพ่ือเป็นตัวบ่งชี้ถึงคุณค่าความส าเร็จของกิจกรรมนั้นๆรวมทั้งน าเอาความส าเร็จ
หรือแนวทางที่ดีไปใช้กับงานหรือกิจกรรมอื่นๆที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันในโอกาสต่อไปได้ จึงอาจเรียก
การประเมินประเภทนี้ว่า เป็นการประเมินสรุปรวม 
    นอกจากนี้ สคริฟเวนยังได้เสนอสิ่งที่ต้องประเมินออกเป็นส่วนส าคัญอีก 2 ส่วน คือ 
    1.การประเมินเกณฑ์ภายใน (Intrinsic Evaluation) เป็นการประเมินในส่วนที่เกี่ยวข้อง
กับคุณภาพของเครื่องมือใดๆที่ใช้ในการเก็บข้อมูลรวมทั้งคุณภาพลักษณะต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ      
การด าเนินโครงการ เช่น เปูาหมาย โครงสร้าง  วิธีการ ตลอดจนทัศนคติของบุคลากรที่รับผิดชอบใน
การด าเนินโครงการ ความเชื่อจากสาธารณชนและข้อมูลอ่ืนๆในอดีตที่เกี่ยวข้องกับโครงการนั้นๆ    
การประเมินในส่วนนี้ถือว่ามีความส าคัญมากข้อที่น่าสังเกตก็คือ การประเมินเกณฑ์ภายในจะไม่สนใจ
ถึงผลิตผลหรือผลกระทบที่มีต่อผู้รับบริการของโครงการ  
    2.การประเมินความคุ้มค่า (Payoff Evaluation) เป็นการประเมินในส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องกับ
คุณภาพของโครงการ ทฤษฎี หรือสิ่งอ่ืนๆของโครงการ แต่เป็นการประเมินในส่วนซึ่งเป็นผลดีต่อ
ผู้รับบริการการด าเนินโครงการ เช่น ผลที่ได้จากคะแนนสอบ หรือผลการปฏิบัติงานของผู้ รับบริการ
จากการด าเนินโครงการ  หรือผลกระทบต่อด้านสุขภาพอนามัยของผู้รับบริการ การประเมินความ
คุ้มค่าได้ให้ความสนใจเกี่ยวกับผลของโครงการที่ให้แก่ผู้รับบริการ จึงจัดว่าเป็นการตัดสินคุณค่าของ
โครงการโดยอิงเกณฑ์ภายนอก (Extrinsic criteria)  
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    สคริฟเวนยังกล่าวถึงการประเมินทั้งสองส่วนว่า ควรให้ความส าคัญต่อการประเมินเกณฑ์
ภายใน แต่ขณะเดียวกัน นักประเมินก็จะต้องตรวจสอบผลผลิตในเชิงสัมพันธ์ของตัวแปรระหว่าง
กระบวนการกับผลผลิตอ่ืนๆ ที่เกิดขึ้นด้วย แนวคิดทางการประเมินของสคริฟเวนในระยะต่อมา คือ
ในช่วงปีค.ศ. 1970 -1971ได้พัฒนาไปจากแนวคิดเดิมของการประเมินที่ยึดวัตถุประสงค์แต่เพียงอย่าง
เดียว มาเป็นการประเมินที่มุ่งเน้นถึงผลผลิตต่างๆที่เกิดขึ้นจากการท ากิจกรรมหรือโครงการใดๆใน
ทุกๆด้านโดยให้ความสนใจต่อผลผลิตต่างๆที่เกิดขึ้น ทั้งที่เป็นผลโดยตรงจากโครงการและผลกระทบ
หรือผลพลอยได้ ท าให้มีการแบ่งประเภทของการประเมินตามแนวคิดของสคริฟเวนออกได้เป็น 2
ลักษณะใหญ่ ๆ คือ (1) การประเมินที่ยึดถือวัตถุประสงค์เป็นหลัก (Goal-Based Evaluation) ดัง
แนวคิดแรกๆของสคริฟเวนที่กล่าวมาแล้วและ(2) การประเมินที่ไม่ยึดถือวัตถุประสงค์เป็นหลัก(Goal-
Free Evaluation)  

แนวคิดการประเมินที่ไม่ยึดถือวัตถุประสงค์เป็นหลัก 

    ในแนวคิดของสคริฟเวน(Scriven in Pophan) นั้น การประเมินที่ไม่ยึดถือวัตถุประสงค์
เป็นหลักความหมายว่า ผลที่เกิดขึ้นจาการท าโครงการ เป็นเพียงส่วนหนึ่งของผลอ่ืนๆ ที่อาจเกิดขึ้น
ด้วย แนวคิดดังกล่าวนี้ได้รับค าวิจารณ์ทั้งในทางสนับสนุนและไม่สนับสนุน ในทางสนับสนุนมี
ความเห็นว่า แนวคิดการประเมินในลักษณะนี้ ท าให้นักประเมินมองผลงานในทัศนะที่กว้าง สามารถ
ทราบทุกผลทุกๆส่วนที่เกิดขึ้นจาการท าโครงการ ซึ่งจะส่งผลดีในการท างานหรือในการวางแผนส่วน
ในทางที่ไม่สนับสนุนนั้น จะมีจุดโต้แย้งหนักไปในด้านวิธีการคือ มีความเห็นว่าในทางปฏิบัติคงยากที่
จะติดตามผลการประเมิน ที่เกิดขึ้นให้ครบทั้งหมดได้ นอกจากนั้น มาตรการและเครื่องมือที่ใช้ใน  
การประเมินให้ครอบคลุมผลทุกด้านที่เกิดขึ้น ก็ย่อมยากที่จะก าหนดหรือระบุแนวทางที่ชัดเจนใน  
การประเมินให้บรรลุหลักการดังกล่าวได้ ในแนวคิดที่สนับสนุน  ได้มีการน าวีธีการประเมินที่ไม่ยึดถือ
วัตถุประสงค์เป็นหลักไปประยุกต์ใช้กับวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ และวีธีการประเมินโครงการประเภท
ให้บริการสังคมได้เป็นจ านวนมาก ซึ่งมักจะเป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับชุมชน มีความซับซ้อนใน    
การด าเนนิโครงการ มีองค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อโครงการ  

    สรุปได้ว่าการประเมินที่ไม่ยึดวัตถุประสงค์เป็นหลัก มิได้หมายความว่า การประเมินจะไม่
มีวัตถุประสงค์ แต่การประเมินนั้น นอกจากพิจารณาวัตถุประสงค์แล้ว ยังต้องมีการคัดเลือกข้อมูล
ข่าวสารที่จ าเป็นอื่นๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับโครงการ โดยอาศัยพ้ืนฐานของการตัดสินคุณค่าอย่างมีคุณธรรม 
รวมทั้งมีการเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดไว้ด้วย โดยนักประเมินต้องมีอิสระในการเลือก
เกณฑ์มาตรฐานเอง ดังนั้น มโนทัศน์การประเมินที่ไม่ยึดถือวัตถุประสงค์เป็นหลัก จึงจ าเป็นต้องมี   
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การออกแบบการประเมินให้สามารถรวบรวมสารสนเทศ ทั้งผลผลิตโดยตรงและผลกระทบอ่ืนๆที่
เกิดข้ึนจากการด าเนินโครงการทั้งหมดที่มีคุณค่าต่อการตัดสินโครงการนั้นๆ38 

แนวคิดและโมเดลการประเมินของสเตก(Stake s Concept and Model of Evaluation) 
   การประเมินในทัศนะของสเตก (Stake) เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากหลายๆแหล่ง เพ่ือ
น ามาจัดให้เป็นระบบระเบียบและมีความหมายในการประเมิน โดยสเตกได้สร้างแบบจ าลองทาง
ความคิดเกี่ยวกับการประเมินขึ้นเรียกว่า โมเดลเคาน์ทิแนนซ์ (Countenance Model)ดังมี
โครงสร้าง39 

ทฤษฎีการประเมินผล 

             ทฤษฎีการประเมินผล (evaluation theory) ต่างไปจากทฤษฎีสังคมศาสตร์และทฤษฎี
โครงการที่กล่าวมา เพราะทฤษฎีสังคมศาสตร์เป็นความรู้ทางสังคมทั่วไป ส่วนทฤษฎีโครงการเป็น
หลักการของการใช้โครงการเพื่อแทรกแซงสังคมและก่อให้เกิดผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงต่อสังคม 
อันมีรากฐานมาจากทฤษฎีสังคมศาสตร์ แต่ส าหรับทฤษฎีการประเมินผลเน้นที่วิธีการปฏิบัติ หรือเป็น
หลักเกณฑ์ หรือค าแนะน าในการปฏิบัติ เพ่ือก าหนดว่าการประเมินผลที่ดีหรือที่เหมาะสมเป็นอย่างไร
และควรท าอย่างไร ทฤษฎีการประเมินผลเน้นการกระท าความเข้าใจสิ่งที่ประเมิน ตลอดจน        
การก าหนดค่านิยมในการประเมิน สร้างความรู้และน าความรู้ไปใช้ หรือกล่าวสั้น ๆ ได้ว่าทฤษฎี     
การประเมินผลเป็นความรู้ที่ว่าด้วยตัวแบบหรือแนวทางในการประเมินผล 

             ชาดิช คุก เลวิตัน (Shadis , Cook , and Leviton: cited in Donaldson and Lipsey) 
อธิบายว่าทฤษฎีการประเมินผลพัฒนามาเป็น 3 ระยะ คือ 

             ระยะแรก เน้นการค้นพบความจริง เช่น ทฤษฎีการประเมินผลของสกรินเวน (Scriven) 
และแคมป์เบล (Campball ซึ่ งมุ่งสร้างองค์ความรู้ของการทฤษฎีการประเมินผลเลียนแบบ
วิทยาศาสตร์เป็นหลัก จึงมีจุดอ่อนที่ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงและอาจไม่มีประโยชน์ในทางปฏิบัติ
มากเท่าท่ีควร เช่น ทฤษฎีการประเมินผลที่เน้นการวิจัยหรือกึ่งการทดลอง เป็นต้น 

                                                           

             38 Seriven, Micheal S. “Evaluation Ideologies” In Evaluation  Model  : 
Veiwpoints  on Educational and Human  Services  Evaluation. Hingham, 
Massachusells : Kluwer  Nijhoff, 1983. 
             39 Stake,R.E.:Setting.  “Standards  for  Educational  Evaluators.”  Evaluation  
News, 2 ( February1981) : 148-152. 
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             ระยะที่สอง เน้นที่วิธีการประเมินผลเพ่ือประโยชน์ของสังคม เช่น ทฤษฎีการประเมินผล
ของฮอร์ลี่ย์ (Wholey) สเตก (Stake) และไวส์ (Weiss) โดยค านึงถึงความสอดคล้องของสังคม เช่น 
การประเมินความเป็นไปได้ของการประเมินผล เพ่ือดึงดูดความจริงก่อนการประเมินเป็นต้น 

             ระยะที่สาม เน้นที่การบูรณาการการแสวงหาความรู้และการใช้ประโยชน์จาก            
การประเมินผลเข้าด้วยกัน เช่น ทฤษฎีการประเมินผลของครอนบาค (Cronbach) และรอสซี (Rossi) 
ปัจจุบันการประเมินผลนโยบายสาธารณะอยู่ในยุคนี้ พยายามเน้นหลาย ๆ ด้านซึ่งพัฒนามาเป็น
เกณฑ์การ วัดทฤษฎีการประเมินผลที่ดีในปัจจุบัน ได้แก่ (1) ด้านความรู้ (Knowledge) (2) ด้าน   
การใช้ประโยชน์ (use) (3) ด้านการตัดสินคุณค่า (valuing) (4) ด้านการปฎิบัติ (practical) (5) ด้าน
การเป็นโครงการทางสังคม (social program) 

             การประเมินผลส่วนใหญ่ในอดีตกระท าตามหลักปฏิบัติที่แต่ละคนยึดถือ ซึ่งส่วนใหญ่เป็น
หลักวิจัยทางสังคมศาสตร์ โดยไม่ค่อยสนใจการ ทฤษฎีการประเมินผล แต่กระนั้นนักประเมินผลก็ควร
สนใจ ทฤษฎีการประเมินผล เพราะเป็นแกนกลางของความรู้ ในวิชาชีพประเมินผล ทฤษฎี          
การประเมินผลมีบทบาทด้านบวก 5 ประการ ดังนี้  

             1). ทฤษฎีการประเมินผลช่วยให้เกิดการสื่อสารระหว่างนักประเมินผลทั่วโลกท าให้ผู้ปฎิบัติ
เข้าใจและเกิดการแลกเปลี่ยนความคิดและการปฏิบัติที่เป็นเลิศในการประเมินผลรวมทั้งใช้เป็นเหตุผล
ส าหรับแนะน าด้านระเบียบวิธีและการปฏิบัติในการประเมินผล 

             2). ทฤษฎีการประเมินผลเป็นสื่อกลางระหว่างนักประเมินผลกับผู้รับบริการ เพราะปัจจุบัน
ทฤษฎีการประเมินผลเป็นแนวทางและวิธีการที่เป็นที่ยอมรับกันทั่วไป จึงท าให้ผู้ให้เงินสนับสนุนและ
ผู้ใช้ผลการวิจัยเข้าใจ และสามารถแจ้งความต้องการและความสนใจแก่นักประเมินผลได้ นัก
ประเมินผลสามารถเลือกแนวทางและวิธีการที่เหมาะสมกับผู้ให้เงินสนับสนุนและผู้ใช้ประโยชน์แต่ละ
ราย 

             3). ทฤษฎีการประเมินผลช่วยผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้เสียปรับปรุงการท างาน เช่น นัก
ประเมินผลช่วยผู้ที่มีส่วนได้เสียตัดสินใจเกี่ยวกับการบริการ ก าหนดนโยบายและทิศทางขององค์การ 
สร้างความรู้และทักษะ พัฒนาความคิดในการปรับปรุง ช่วยให้การปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่องและ
ท าให้เกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับองค์การ เช่น ผู้ลงทุน อาสาสมัครช่วยงาน เจ้าหน้าที่และผู้ให้เงิน
สนับสนุน อย่างไรก็ตาม ทฤษฎีการประเมินผลก็มีข้อจ ากัด เช่นกัน ข้อจ ากัดที่ส าคัญ คือ            
การประเมินผลต้องเหมาะสมกับโครงการและระยะเวลา ดังนั้นการประเมินผลและผู้มีส่วนได้เสียต้อง
คาดการณ์และวางแผนให้สอดคล้องกับความเป็นจริง 
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              4). ทฤษฎีการประเมินผลช่วยให้เข้าใจการวิจารณ์และตอบโต้การวิจารณ์ได้ดีขึ้นเพราะ
หากการวิจารณ์ใช้ทฤษฎีต่างไปจากผู้ถูกวิจารณ์ ก็ย่อมไม่เป็นการยุติธรรมต่อผู้ถูกวิจารณ์ 

              5). ทฤษฎีการประเมินผลช่วยให้เลือกใช้ทฤษฎีได้เหมาะสมกับสถานการณ์ เพราะทฤษฎี
การประเมินผลไม่ได้รับประกันว่าเมื่อน าไปปฏิบัติจะประสบความส าเร็จ บางทฤษฎีอาจไม่ได้ผลหรือ
เป็นอันตราย แต่ทฤษฎีทุก ๆ ทฤษฎีย่อมเหมาะสมกับสถานการณ์หนึ่งมากกว่าสถานการณ์อ่ืน      
การเข้าใจข้อจ ากัดและบทบาทของแต่ละทฤษฎีจึงเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการปฏิบัติ ดังนั้น กรอบ
แนวคิดหรือตัวแบบที่ เป็นหลักการและมาตรฐานในการปฏิบัติจึงเป็นสิ่งที่มีความส าคัญต่อ           
การประเมินผล  

การพัฒนาทฤษฎีการประเมินผลในปัจจุบัน 

              การประเมินผลนโยบายสาธารณะในปัจจุบันเป็น “การประเมินผลที่อาศัยทฤษฎีหรือ
มุ่งเน้นทฤษฎี”(theory-based or theory-driven evaluation) หรือบางครั้งเรียกว่า” ทฤษฎี”   
การประเมินผลที่มุ่งเน้นโครงการ ”( program theory--driven approach) เพราะได้บูรณาการ
ทฤษฎี 3 ส่วนเข้าด้วยกัน ได้แก่ ทฤษฎีสังคมศาสตร์  ทฤษฎีโครงการ และทฤษฎีการประเมินผล ส่วน
ทฤษฎีโครงการท าให้ความคิดเกี่ยวกับโครงการ รวมทั้งเปูาหมายของการเปลี่ยนแปลงของโครงการ 
ทฤษฎีทั้งสองนี้ต้องอาศัยทฤษฎีและการวิจัยทางสังคมศาสตร์ช่วยยกระดับการประเมินผลให้มีความรู้
เกี่ยวกับกระบวนการแทรกแซงทางสังคมท่ีจะท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอันมีลักษณะเป็นการทั่วไปซึ่ง
อาจใช้ทฤษฎีและงานวิจัยทางสังคมศาสตร์ เป็นแนวทางประเมินผล ฉะนั้น จึงกล่าวได้ว่า            
การประเมินผลนโยบายต้องเริ่มต้นด้วยการมีความรู้เรื่องนโยบายและโครงการที่จะประเมิน รวมทั้งมี
ความรู้ทางสังคมศาสตร์โดยทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นเสียก่อน ต่อจากนั้นจึงออกแบบและลงมือ
ประเมินผล ยกตัวอย่าง กรอบแนวคิดในการประเมินผลของศูนย์ควบคุมโรค (Centers for Disease 
Control) ของสหรัฐอเมริกา ก าหนดขั้นตอนการประเมินผลเอาไว้ 6 ขั้นตอน ซึ่งครอบคลุมทฤษฎีทั้ง
สามทฤษฎีข้างต้น คือ  (Donaldson and Lipsey) 
              1). การดึงผู้ที่มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วม (engage stakeholders) ได้แก่ ระบุว่าใคร
เกี่ยวข้อง ใครได้รับผลกระทบ จุดมุ่งหมายเริ่มแรกของผู้ใช้งานวิจัยประเมินผลคืออะไร 
              2). การพรรณนาโครงการ(describe the program) ได้แก่ พรรณนาถึงความต้องการ 
การผลกระทบที่คาดหวัง กิจกรรม ทรัพยากร ขั้นตอน บริบท และตัวแบบตรรกะ 
              3). การมุ่งเน้นการออกแบบการประเมินผล (focus the evaluation design) ได้แก่  
การก าหนดเปูาประสงค์ของการประเมินผล ผู้ใช้งานวิจัยประเมินผล การใช้ประโยชน์ ค าถาม วิธีการ
และข้อตกลง 
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              4). การรวบรวมหลักฐานที่น่าเชื่อถือ (gather credible evidence) ได้แก่ ตัวชี้วัด
แหล่งที่มา คุณภาพ ปริมาณ การส่งข้อมูล 
              5). การตัดสินใจหาข้อสรุป (justify conclusions) ได้แก่ สร้างมาตรฐาน วิเคราะห์ 
สังเคราะห์ แปลความ ใช้ดุลพินิจตัดสิน และให้ค าแนะน า 
              6). การให้ความมั่นใจว่าจะมีการใช้ประโยชน์และแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากการวิจัย
ประเมินผล (ensure use and share lessons learned) ได้แก่ การออกแบบการใช้ประโยชน์
เตรียมการน าเข้าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ น าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ ติดตามผล และเผยแพร่ 

             แนวคิดเรื่องการประเมินผลที่อาศัยทฤษฎีเพ่ิงเกิดจากการมาไม่นานมานี้ เช่น ในปี ค.ศ.
1996 วารสาร “Evaluation Practice” ฉบับประจ าฤดูใบไม้ผลิถึงฤดูร้อน ได้น าเอางานเก่าของฟิชซ์
กิมบอน (Fitz-Gibbon) และมอร์ริส (Morris) จากหนังสือ “Evaluation Research” ปี ค.ศ.1975 
มาตีพิมพ์ใหม่ และวอร์เทน (Worthen) ได้เขียนประวัติความเป็นมาของทฤษฎีการประเมินผลเป็นบท
น า เมื่อมองย้อนไปนานกว่านั้นจะพบว่า ซัซแมน (Suchman) เคยพูดถึงทฤษฎีการประเมินผลเอาไว้
ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1967 ในหนังสือชื่อ “ Evaluation Research” โดยมีสาระส าคัญว่าความล้มเหลวของ
การประเมินผลมี 2 ประเภท คือ “ความล้มเหลวของการน านโยบายไปปฏิบัติ” (implementation 
failure) และ “ความล้มเหลวทางทฤษฎี” (theory failure) ความล้มเหลวของการน านโยบายไป
ปฏิบัติ หมายถึง ความล้มเหลวที่ไม่สามารถน ากิจกรรมของโครงการไปสู่การปฏิบัติดังที่ตั้งใจไว้ ส่วน
ความล้มเหลวทางทฤษฎี หมายถึง การน าโครงการไปปฏิบัติแล้ว แต่ไม่เกิดผลที่ดังตั่งใจไว้ 

             ทฤษฎีการประเมินผลมีแกนกลางอยู่ที่ทฤษฎีโครงการ ต่อมามีการพัฒนาทฤษฎีการ
ประเมินผลใหม่ ๆ หลายทฤษฎี เช่น ฮอร์ลี่ย์ (Wholey) เมื่อปี ค.ศ.1979 ได้พัฒนาทฤษฎีการประเมิน
ความเป็นไปได้ของการประเมินผล (evaluability assessment) ซึ่งเน้นการค้นหาว่าโครงการมี
ทฤษฎีรองรับอย่างมีเหตุผลหรือไม่ ซึ่งเป็นการประเมินก่อนที่จะลงมือท าประเมินผลอย่างเป็นทางการ 
หลังจากนั้น เช่น เชน (chen) และรอสซี่ (Rossi) เมื่อปี ค.ศ. 1980 เสนอว่าทฤษฎีการประเมินผลควร
รวมทฤษฎีสังคมศาสตร์เข้าไปด้วย ไม่ใช่เพียงแต่มีหลักการความสัมพันธ์เชิงสาเหตุและผลชั่วคราว 
ช่วงปลายทศวรรษ 1980 การประเมินผลที่อาศัยโครงการ (program- based  evaluation)         
จึงกลายเป็นแนวคิดท่ีได้รับความนิยมทั่วไปในหมู่บ้านนักประเมินผล ส่วนแนวคิดเรื่องการประเมินผล
ที่อาศัยทฤษฎีก็พบเห็นมากขึ้น รวมทั้งมีงานเขียนเกี่ยวกับตัวแบบตรรกะ ( logic model) ซึ่ง            
มีความหมายคล้ายกันมากกับทฤษฎีโครงการ สาเหตุที่ทฤษฎีการประเมินผลได้รับความสนใจมาก      
ก็เนื่องมาจากการประเมินผลที่อาศัยทฤษฎีจะมีความแกร่งและตรงประเด็นมากกว่าการประเมินผล
เชิงสุ่ม ซึ่งกระท าได้โดยไม่มีทฤษฎี (Weiss) 
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             สรุปได้ว่าการประเมินผลที่มุ่งเน้นทฤษฎีเป็นทฤษฎีค่อนข้างใหม่ เกิดจากความพยายาม
สร้างความรู้จากการปฏิบัติของการประเมินผลในระยะ 30 ปี  ที่ผ่านมา ถือว่าเป็นทฤษฎี             
การประเมินผลที่ก้าวหน้าที่สุดรูปแบบหนึ่ง เนื่องจากได้อธิบายถึงแนวทางการบูรณาการและ
สังเคราะห์แนวทางการประเมินผลที่ผ่านมาเพ่ือพัฒนาแนวทางที่เหมาะสมตามสถานการณ์ของ    
การประเมินผล โดยเฉพาะการรับรู้ว่าแนวทางบางอย่างอาจได้ผลภายใต้สถานการณ์ของ            
การประเมินผล หนึ่งแต่ล้มเหลวภายใต้สถานการณ์อ่ืน แนวทางการประเมินผลที่มุ่งเน้นทฤษฎีเป็นที่
นิยมกันมากที่สุดในยุคปัจจุบัน และเป็นพ้ืนฐานที่ปรากฏอยู่ในต าราการประเมินผลส่วนใหญ่  

             เปูาหมายของการประเมินผลที่มุ่งเน้นทฤษฎีก็เ พ่ือต้องการสร้างความเป็นศาสตร์            
( science) ให้การประเมินผลเพ่ือเป็นพ้ืนฐานของแนวคิดทดสอบทฤษฎีซึ่งมีการพิสูจน์อย่างต่อเนื่อง 
ทฤษฎีที่ดีมีอ านาจอธิบายกว้างขวาง น าไปใช้ประโยชน์อ้างอิงได้กับทกอย่างเนื่องจากมีพ้ืนฐานมาจาก
การปฏิบัติ และเมื่อปฏิบัติแล้วก็ช่วยพิสูจน์ว่า ทฤษฎีนั้นมีความแกร่งและตรงประเด็น ส่วน ทฤษฎีที่
ไม่ดีจะน าทางผิดและก่อให้เกิดปัญหาร้ายแรงตามมา ตัวอย่าง ทฤษฎีที่อธิบายว่าการประเมินผลเป็น
กระบวนการที่ทดสอบว่าผ่านวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้โดยเจาะจงประสบผลส าเร็จหรือไม่ นั้น จัดว่าเป็น 
ทฤษฎีที่น าทางผิดมาเป็นเวลานาน เพราะท าให้นักประเมินผลมุ่งไปที่ผลลัพธ์ที่ตั้งใจ (intended 
outcomes) อย่างเดียว ไม่ได้สนใจผลข้างเคียง (side effects) หรือบริบทและกระบวนการของ
โครงการ อีกตัวอย่างหนึ่ง คือ กรณีนี้เป็นผลมาจากการก าหนดเงื่อนไขให้ทุนการวิจัยประเมินผลของ
รัฐบาล แต่ก่อให้เกิดผลเสียหายต่อ ทฤษฎีการประเมินผล เพราะท าให้การประเมินผลเสียเวลาและไม่
พัฒนา เพราะมีจุกอ่อนอยู่ที่เชื่อมั่นในอ านาจของวิธีการทางวิทยาศาสตร์ว่าจะท าให้เกิดผลลัพธ์ที่
ชัดเจนและสามารถลดทอนปัญหาทางการเมืองให้เป็นปัญหาทางเทคนิคได้ รวมทั้งยังมองความส าคัญ
ที่ผู้น าระดับบนและใช้เทคนิคทางสถิติที่ซับซ้อนเกินไป 40 

              แม้ในระยะเวลา 30 ปี ที่ผ่านมา นักประเมินผลหลายคนพยายามต่อต้านเงื่อนไข        
การประเมินผลที่ก าหนดใช้วิธีทดลองอย่างเคร่งครัด แต่ก็ไม่มีผลต่อเจ้าหน้าที่รัฐบาลที่ควบคุมการใช้
จ่ายงบประมาณมากนัก รัฐบาลยังต้องใช้จ่ายเงินจ านวนมากเพ่ือให้วิจัยประเมิน ผลทดลอง          
การประเมินผลโครงการเป็นพลวัติและมีการเมืองมาก ทฤษฎีการประเมินผลที่ดีจะต้องเอาใจใส่ต่อ
การเมืองของการประเมินผลและกระท าให้ปัจจัยการเมืองเป็นปัจจัยที่สัมพันธ์กับการประเมินผลที่มี

                                                           

             40Dahler-Larsen. “Evaluation after disenchantment Five issues shaping 
the role of evaluation in  society.” In Shaw : Ian F.  Greene, Jennifer, and Mark, 
Melvin  M. Handbook of evaluation : Policies, programs and practices. (London : Sage 
publications, 2006), 143.              
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ประสิทธิผลด้วย แต่กระนั้น การเห็นไม่ตรงกันของนักประเมินผลดังกล่าวก็ก่อให้เกิดการพัฒนาแนว
ทางการวิจัยประเมินผลใหม่ ๆ ขึ้นมาหลายแนวทาง เช่น การประเมินผลแบบสนองตอบ 
(responsive  evaluation) ของสเตก (Stake) ปี ค.ศ.1976 การประเมินผลที่เป็นอิสระจาก
จุดมุ่งหมาย (goal-free evaluation) ของสกริเวน (Scriven) ปี ค.ศ.1973 และการประเมินผล
แนวทางธรรมชาติ (naturalistic approach) ของกูบา (Guba) ปี ค.ศ.1978 แนวทางการวิจัย
ประเมินผลเหล่านี้ย่อมขึ้นอยู่กับประสบการณ์ในทางปฏิบัติของนักประเมินผลแต่ละคน และนี่เองที่
เป็นค าตอบว่าท าไมว่าทฤษฎีการประเมินผลจึงมีได้หลายแนวทาง ดังนั้น ทฤษฎีการประเมินผลจึงควร
เป็นแนวทางให้นักประเมินผลน าไปพิจารณาเลือกใช้ให้เหมาะสมกับเงื่อนไขทางบริบทของตน 41 

      ส่วนทางด้านประโยชน์ของทฤษฎีการประเมินผลอาจสรุปได้ 3 ประการ 

            1).ช่วยด้านการวางแผน ทฤษฏีช่วยให้นักวางแผนการก่อนลงมือท าปฏิบัติ เช่นสามารถ
ออกแบบให้ตรงกับทฤษฏีและคาดหวังได้ว่าโครงการจะด าเนินไปอย่างไร ช่วยให้จ าแนกฐานคติของ
ขั้นตอนย่อย ๆ แต่ละขั้นตอนออกจากกัน สามารถตั้งสมมติฐานก่อนการประเมินผลและแสดงให้เห็น
ว่าทฤษฏีใดที่เก่ียวข้องบ้าง 

             2).ช่วยด้านการวัด เมื่อมีการน าทฤษฏีไปทดสอบหลายครั้งซ้ ากัน นักประเมินผลก็สามารถ
พัฒนาการวัดผลลัพธ์ที่ตรงประเด็นได้  การพัฒนาการวัดนี้ เป็นหัวใจส าคัญอย่างหนึ่ งของ             
การประเมินผล นักประเมินผลต้องหาการวัดให้ดีขึ้น แต่จะท าไม่ได้ถ้าไม่มีทฤษฏีโดยเฉพาะการวัด
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่าง ๆ  

             3).ช่วยพัฒนาทฤษฎีโครงการให้ดีขึ้น นักประเมินผลในปัจจุบันเชื่อว่าโครงการจะก่อให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงและสามารถวางแผนล่วงหน้าได้ แต่การเชี่ยมโยงความสัมพันธ์ระหว่างโครงการกับ
ผลลัพธ์นั้นต้องอาศัยความรู้ต่าง ๆ จากสังคมศาสตร์เพ่ือน ามาก าหนดโครงการและพัฒนาทฤษฎีให้ดี
ขึ้น การมีทฤษฏีที่ดีขึ้นจะเป็นพ้ืนฐานส าคัญของการประเมินผลเพราะท าให้การออกแบบโครงการดี
ขึ้น 

             นอกจากนั้น นักวิชาการยังได้ตั้งข้อสังเกตว่าทฤษฎีประเมินผลในปัจจุบันมีลักษณะเด่น ๆ 
อยู่ 3 ประการ คือ  

                                                           

           41Stufflebeam, Daniel L. and Shinkfield, Anthony J. California: Jossey-Bass 
Publishers, 2007, 59-61. 
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             1). มีความหลากหลายมาก (very diverse) ทฤษฎีประเมินผลในปัจจุบันมีกระบวนทัศน์
และความเข้าใจในทฤษฏีที่หลากหลาย มิติต่าง ๆ กลายเป็นมิติที่ส าคัญของทฤษฏีการประเมินผล เช่น 
มิติด้านค่านิยม การใช้ประโยชน์ และความรู้หรือกระบวนทัศน์ เป็นต้น นักประเมินผลแต่ละคนมี
จุดยืนทางทฤษฏีแตกต่างกัน ท าให้มีบทบาท เปูาหมาย และการปฏิบัติแตกต่างกัน ด้วยเหตุนี้จึงยากที่
จะใช้ค าพูดสื่อความหมายถึงทฤษฎีทั้งหมดได้ 
             2). มีความเจริญเติบโต (growth) อย่างต่อเนื่อง ความเจริญเติบโตนี้ดูได้จากจ านวน
วารสารและหนังสือต่าง ๆ เกี่ยวกับการประเมินผล ตลอดตนการประเมินผลได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของ
การตัดสินใจและระเบียบปฏิบัติขององค์การระหว่างประเทศ รัฐบาลกลาง ท้องถิ่นและหน่วยงานที่
ให้บริการ เช่น การประเมินผลการพัฒนาเป็นกระแสทางวัฒนธรรมที่ประกอบหันเป็นการตรวจสอบ 
(audit) การตรวจคุณสมบัติ (inspection) และการประกันคุณภาพ (quality insurance) ซึ่งเกิด  
การทดลองขนาดใหญ่ขึ้นทั่วโลก 

             3). มีความเชื่อมโยงถึงกัน (coherent) ทั้ง ๆที่ทฤษฎีประเมินผลในปัจจุบันมีความ
หลายหลากและเจริญเติบโต แต่ก็ยังสัมพันธ์กันอย่างแยกไม่ออก การประเมินผลได้ชักจูงคนจ านวน
มากหันมาสนใจเรื่องเดียวกัน แม้อาจสับสนและเห็นไม่ตรงกัน แต่คนเหล่านั้นก็มาร่วมประชุมเพ่ือ
แสดงจุดยืน ในเรื่องมาตรฐานการประเมินผล  นักประเมินผลอ่านหนังสือและวารสารบางเล่มด้วยกัน 
มีการโต้ตอบข้ามกระบวนทัศน์ เสนอหัวข้อที่สนใจ และเป็นแนวคิดที่ข้ามพรมแดนของชาติและ
วัฒนธรรม แม้นักประเมินผลทุกคนไม่ได้เป็นสมาชิกสมาคมประเมินผล แต่จ านวนองค์การที่ เป็น
สมาชิกของสมาคมประเมินผลก็เพ่ิมขึ้นเป็นอันมากช่วยให้การพัฒนาสาขาวิชาและการโต้ตอบกัน
ชัดเจนยิ่งขึ้น การมีองค์การที่เป็นสมาชิกสมาคมประเมินผลเป็นจ านวนมากเช่นนี้ ย่อมท าให้         
การประเมินผลอยู่ได้นานกว่าการพ่ึงพาอาศัยตัวบุคคล42 
ทิศทางการพัฒนาทฤษฎีการประเมินผลในอนาคต 

             ทฤษฎีการประเมินผลมีมุมมองแตกต่างกัน แต่นักประเมินผลสนใจปัญหาในทางปฏิบัติ
มากกว่า ส าหรับกรณีของการปฏิบัติในอนาคต เมื่อปี ค.ศ.2003 โดยเนลด์สัน (Donaldson) และสกริ

                                                           

                   42 Weiss, Carol H. Theory-based evaluation: Past, present, and future. In 
Rog, Debra, Fournier and Deborah, Fournier, eds. Progress and future directions in 
evaluation: Perspectives on theory, practice, and methods. California: Jossey-Bass 
Publishers,1997, 51.  
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เวน (Scriven) ได้เชิญนักประเมินผล 300 กว่าคนมาร่วมสัมมนาเสนอบทความ โดยตั้ งค าถามว่า      
“การประเมินผลควรเป็นอย่างไรในรอบหนึ่งปีข้างหน้า” เพ่ือให้นักประเมินผลบรรยายว่า           
การประเมินผลโครงการในศตวรรษที่ 21 ควรเป็นอย่างไร ผลปรากฏว่านักประเมินผลส่วนใหญ่เน้น
ความส าคัญของทฤษฎีโครงการและได้น าแนวทางการประเมินผลที่เน้นทฤษฎีมาเสนอ ยกตัวย่างเช่น 
สกริเวน (Scriven) บรรยายถึงการประเมินผลข้ามสาขาวิชา (transdisciplinary view of 
evaluation) ซึ่งเกิดจากการท าความเข้าใจทฤษฎีเป็นขั้นตอน 3 ขั้น คือ เริ่มจากทฤษฎีโครงการที่
กล่าวอ้างถึงโดยที่ยังไม่ได้พิสูจน์ ( the alleged program theory) พัฒนาไปสู่ตรรกะที่แท้จริงของ
โครงการ (the real logic of the program) และในที่สุดจะได้ทฤษฎีโครงการที่เหมาะสม             
( the optimal program theory) ส่วน เฟตเตอร์แมน (Fetterman) บรรยายถึงกระบวน         
การเสริมสร้างพลังอ านาจ (empowerment) ในการประเมินผลต่อผู้มีส่วนร่วมได้เสียซึ่งจะช่วยสร้าง
ทฤษฎีโครงการ ส าหรับมาร์ก (Mark) เสนอวิสัยทัศน์ว่าด้วยการบูรณาการทฤษฎีการประเมินผลเป็น
การประเมินผลที่มุ่งเน้นทฤษฎี (theory-driven evaluation)ซึ่งจะมีบทบาทเป็นแนวทางแก่       
การประเมินผลทุกแนวทาง ทั้งนี้มาร์กเสนอให้ใช้การประเมินผลเชิงสัจจะ ( realist evaluation)   
การประเมินผลที่มุ่งเน้นการใช้ประโยชน์  (utilization-focused evaluation) เป็นกลไกส าคัญในการ
ประเมินผลเพราะเขาเห็นว่าเป็นการประเมินผลที่สอดคล้องกับการมุ่งเน้นทฤษฎีมากที่สุด นอกจากนี้
ยังมีการเสนอแนวทางใหม่ ๆ เช่น มาร์ก (Mark) ตั้งข้อสังเกตว่าวิสัยทัศน์ของการประเมินผลใน
อนาคตล้วนแต่ให้ความส าคัญการสร้างทฤษฎีให้เป็นหนึ่งเดียว ทางออกเรื่องนี้จึงท าให้ได้โดย       
การพัฒนากรอบแนวคิดระดับที่สูงขึ้น (higher-order frameworks) ทั้งนี้เพ่ือการบูรณาการทฤษฎี
ต่าง ๆ เข้าด้วยกัน นอกนั้นมาร์กยังเสนอให้ใช้กลยุทธ์ส าหรับรวมทฤษฎีที่หลากหลายเข้าด้วยกัน แต่
เขาก็ยอมรับว่าส าหรับทฤษฎีที่มีพ้ืนฐานแตกต่างกันนั้นไม่สามารถบูรณาการเข้ากันได้ ซึ่งการคงความ
แตกต่างนี้ไว้จะเป็นประโยชน์ต่อการเลือกใช้ในทางปฏิบัติมากกว่า 
             ปัญหาของทฤษฎีการประเมินผลมาจากการเกิดทฤษฎีที่มาจากปรัชญาและประสบการณ์
มากกว่าการวิจัยเชิงประจักษ์ ทฤษฎีต่าง ๆ จึงยังไม่ได้น าไปทดสอบ ดังนั้น การสะสมความรู้ที่แท้จริง
จึงยังไม่เกิด ทฤษฎีส่วนใหญ่ยังเป็นเพียงข้อก าหนดที่ยังไม่ได้พิสูจน์แต่อย่างก็ตาม การพัฒนาทฤษฎี
ต่อไปสามารถน าไปทดสอบเชิงประจักษ์อย่างเป็นระบบได้จากการศึกษาของเบิร์กแมร์ (Birckmayer) 
และไวส์ (Weiss) เมื่อปี ค.ศ. 2000 พบว่า ทฤษฎีการประเมินผลที่เสนอมาระยะกว่าทศวรรษที่ผ่าน
มาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับทฤษฎีโครงการนั้น ยังไม่มีการวิจัยสนับสนุน เพียงแต่มีข้อมูลที่พอระบุไว้ว่า
ทฤษฎีหรือแนวคิดใดไม่ถูกต้องอยู่บ้าง แต่ถ้าให้ดีกว่านั้นควรมีงานวิจัยที่พิสูจน์ได้ว่าโครงการใดใช้
ทฤษฎีที่ถูกต้อง ซึ่งจะเกิดการสังเคราะห์งานวิจัยและช่วยสร้างองค์ความรู้ให้แก่นักประเมินผล ผู้
ก าหนดนโยบายและนักสังคมศาสตร์ท าให้ทราบว่าโครงการท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
อย่างไรบ้าง ซึ่งตรงนี้เป็นเปูาหมายของศาสตร์แห่งการประเมินผลที่มุ่งเน้นทฤษฎี โดยเริ่มจาก      
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การพัฒนาโครงการและการประเมินผลบนพ้ืนฐานของทฤษฎีและกระท าอย่างเป็นระบบ ในที่สุดจะ
ทราบว่าโครงการก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตามทฤษฎีหรือไม่ เมื่อกระท าเป็นระบบนาน ๆ เข้าก็ช่วย
ให้ค้นพบหลักฐานความสัมพันธ์ของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดในโครงการ การปรับปรุงโครงการและ
ทฤษฎีโครงการ  ไวส์ (Weiss) เมื่อปี ค.ศ. 2004 เคยแนะน าว่าผลดีจะเกิดขึ้นเมื่อมีการสะสมหลักฐาน
เชิงประจักษ์ จนกระทั่งสามารถระบุกลไกการเปลี่ยนแปลงได้ชัดเจนและน าไปใช้กับการแก้ปัญหา
สังคมในวงกว้าง ดังนั้น เปูาหมาย ของศาสตร์แห่งการประเมินผลที่มุ่งเน้นทฤษฎีจึงได้แก่การสร้าง
ทฤษฎีโครงการที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของข้อมูลเชิงประจักษ์เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแก้ปัญหาสังคม
ให้ดีขึ้น43  

             ส าหรับทิศทางที่สอง จะจ ากัดจ านวนทฤษฎีซึ่งปรากฏเป็นฐานคติอยู่ในแต่ละโครงการ ท า
ให้โครงการอาศัยทฤษฎีร่วมกันมากขึ้น ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการก าหนดปัญหาและความส าเร็จของ
โครงการ ตัวอย่างเช่น ปัจจุบันมีฐานคติว่าการใช้อ านาจชุมชนในการวางแผนโครงการจะช่วยปรับปรุง
การให้การบริการที่ดีขึ้น ท าให้โครงการต่าง ๆ น าฐานคตินี้ไปใช้ เช่นโครงการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ
และการศึกษาของชุมชน หรือตัวอย่างของทฤษฎีที่เชื่อว่าหากสร้างความมั่นใจและการยกย่องให้เกิด
กับคนแล้ว เขาจะสามารถเปลี่ยนพฤติกรรมได้ ซึ่งน าไปใช้ในโครงการแก้ปัญหาเด็กเรียนอ่อน เด็ก
กระท าผิด หรือความรุนแรงในครอบครัว เป็นต้น การวิจัยประเมินผลในอนาคตจะสนใจพัฒนาทฤษฎี
มากขึ้น ดังนั้นจึงมีการทดสอบโดยอาศัยทฤษฎีจากกรณีต่าง ๆ มากขึ้น ซึ่งอาจกระท าได้โดยการ
วิเคราะห์อภิมาน (meta-analysis) มากกว่าการศึกษากรณีเดียว (single studies) การวิเคราะห์อภิ
มานเป็นแนวทางการประเมินผลที่มีความส าคัญมาก การประเมินผลในอนาคตจึงไม่ใช่อาศัยทฤษฎี
อย่างเดียว แต่ต้องมีส่วนสร้างทฤษฎีด้วย44  

                                                           

                
43Donaldson, Stewart and Lipsey, Mark W. Roles for theory in 

contemporary evaluation practice: Developing practical knowledge. In Shaw, Ian 
F. Greene, Jennifer C. and Mark, Melvin M. eds. Handbook of evaluation: Policies, 
programs and practices. (London: Sage Publications, 2006), 70-72. 

 

             44Weiss, Carol H.Theory-based evaluation : Past, present, and future. In 
Rog, Debra,  Fournier and Deborah, Fournier, eds. Progress and future directions in 
evaluation: Perspectives on theory, practice, and methods. (California: Jossey-Bass 
Publishers,1997): 51-52. 
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             สรุปนักวิชาการส่วนใหญ่ยอมรับกันว่าการประเมินผลยุคปัจจุบันเป็นการประเมินผลที่
มุ่งเน้นทฤษฎี อันมีความหมายตรงตัวว่าเป็นการประเมินผลที่อาศัยทฤษฎีเป็นแนวทาง ซึ่งมีกรอบ
แนวคิดและกระบวนการพิสูจน์ที่ชัดเจน เมื่อพิสูจน์ไปแล้วนาน ๆ เข้าก็จะได้องค์ความรู้และพัฒนา
ไปสู่ศาสตร์ของการประเมินผลและโครงการ การประเมินผลในปัจจุบันจึงนิยมเรียกกันว่า         
“การประเมินผลที่มุ่งเน้นทฤษฎี” หรือ “การประเมินผลที่มุ่งเน้นทฤษฎีโครงการ” ซึ่งมีความหมาย
คล้าย ๆ กัน หมายถึง การประเมินผลที่ประยุกต์ความรู้และวิธีการของทฤษฎีต่าง ๆ ไปใช้ จ าแนกได้
เป็น 3 ทฤษฎี ทฤษฎีแรก คือ ทฤษฎีสังคมศาสตร์ซึ่งเป็นความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับปรากฏการณ์และ
ความสัมพันธ์ทางสังคมท่ีสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในโครงการและการประเมินผลได้ ส่วนทฤษฎีที่สอง 
คือ ทฤษฎีโครงการ หมายถึง ความรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์เชิงสาเหตุและผลระหว่างโครงการกับการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม เช่น การด าเนินโครงการในเงื่อนไขใดหรือกลไกใดโดยเฉพาะของโครงการ    
จึงท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสังคมตามที่ตั้งใจและสุดท้าย คือ ทฤษฎีการประเมินผลอันหมายถึงตัว
แบบการประเมินผล ซึ่งค าแนะน าหรือข้อก าหนดว่าควรประเมินผลด้วนวิธีการอย่างไร หัวใจส าคัญ
ของ การประเมินผลที่อาศัยทฤษฎี คือ ช่วยให้นักประเมินผลรู้ว่านโยบายหรือโครงการที่ด าเนินไป
ส าเร็จหรือล้มเหลวและเป็นเพราะอะไร ไม่ใช่ทราบแต่ผลลัพธ์ แต่ไม่รู้สาเหตุ ซึ่งไม่ช่วยให้เกิด       
การปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายหรือโครงการ ทฤษฎีจึงมีประโยชน์เพราะช่วยให้เข้าใจกระบวนการ
และความสัมพันธ์ต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ รวมทั้งสามารถพัฒนาและสะสมความรู้เพ่ือให้ทฤษฎีเจริญ
งอกงามต่อไปอีกทางหนึ่งด้วย45    

แนวคิดทฤษฎี ผลกระทบทางการศึกษา   

               ความหมายของผลกระทบ 
               ดาย (Dye) กล่าวว่า ผลกระทบ หมายถึง การแสวงหาความจริงถึงสาเหตุและผลของ
นโยบาย โดยใช้ระเบียบวิธีทางวิทยาศาสตร์46  
              วีรยุทธ วิเชียรโชติ กล่าวว่า ผลกระทบ หมายถึง การแยกแยะปัญหาของสังคมเพ่ือให้
ทราบถึงองค์ประกอบอนัเป็นธรรมชาติ และท่ีเป็นปัญหารวมถึงการสืบสาวหาสาเหตุของปัญหาต่าง ๆ 
 
                                                           

             45 Weiss, Carol H.Theory-based evaluation : Past, present, and future. In 
Rog, Debra,  Fournier and Deborah, Fournier, eds. Progress and future directions in 
evaluation: Perspectives on theory, practice, and methods. (California: Jossey-Bass 
Publishers, 1997) : 54. 
             46 Dye Thomas R. Understanding Public Policy. (Englewood Cliffs, NJ: 
Prentice Hall, 1984), 19. 
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เหล่านั้นตลอดจนการเสนอวิธีแก้ไขปัญหา47  
              เสถียร เหลืองอร่าม กล่าวว่า ผลกระทบ หมายถึง ผลประโยชน์และหรือผลเสียหายอัน
เกิดข้ึนจากการกระท าเรื่องใด เรื่องหนึ่งโดยตรง48  
              ไปรเยนท์และไวท์ (Bryant & White) กล่าวว่า ผลกระทบ หมายถึง ผลที่ตามมาจาก
ผลผลิต เช่น ถ้ามีการรักษาพยาบาลเพ่ิมขึ้น เป็นผลผลิตของโครงการผลกระทบอย่างหนึ่งก็คือ     
การลดการตายของทารก49             
              เมอร์ฟ่ีและผู้ร่วมงาน (Murphy & All) กล่าวว่าผลกระทบหมายถึงที่เกิดขึ้นจาก
ความสัมพันธ์ที่เป็นเหตุเป็นผลต่อกันของการเปลี่ยนแปลงระดับประถมศึกษาไปสู่ระดับต่อ ๆ ไป50  
              ผลกระทบ หมายถึง ผลในขั้นมัธยมและผลในขั้นต่อ ๆ ไป ของการเปลี่ยนแปลง51  
              อนันต์ เกตุวงศ์กล่าวว่า ผลกระทบ หมายถึง ผลที่ตามมาจากกลงาน หรือผลผลิตหรือ
ผลประโยชน์ในระดับประถม (primary effects)ของแผน หรือโครงการผลกระทบอาจเป็นได้ทั้ง
ทางบวกและทางลบ และอาจเกิดขึ้นกับกลุ่มเปูาหมาย และมิใช่กลุ่มเปูาหมายทั้งในปัจจุบันและ
อนาคตและได้ให้ความหมายผลกระทบอีกว่าเป็นผลของการเปลี่ยนแปลงระดับประถม  เป็นผลที่
เกิดข้ึนตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน และโครงการและผลอันนี้จะมีส่วนท าให้เกิดผลกระทบต่อไปได้
อีกระดับหนึ่ง หรือหลายระดับได้เป็นกรณี ๆ ไป52 
               ดาย (Dye) ได้กล่าวถึง ทฤษฎีผลกระทบ ซึ่งสรุปผลกระทบ แบ่งผลกระทบได้เป็น 
ประเภทต่าง ๆ ดังนี้ 

                                                           

              47 วีรยุทธ วิเชียรโชติ, นโยบายสังคมและสวัสดิการสังคม, พิมพ์ครั้งที่ 8 (กรุงเทพฯ :
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2516 ), 5. 
             48 เสถียร เหลืองอร่าม, การมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการพัฒนาแหล่งน้ าขนาดเล็ก .
วิทยานิพนธ์สังคมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเอกการวิเคราะห์ทางสังคม, (บัณฑิตวิทยาลัย สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2527), 1. 
             49 Bryant & White, Political Analysis Technique and Practice. (Belmont 
Calif Wadsworth, 1982), 137–140. 
             50 Murphy & All, Urban Planning and Municipal Public Policy. (New York : 
Harper & Row Publishers, 1981), 253. 
             51 บันลือ สุทธารมณ์ม, ความสัมสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติกับพฤติกรรมแนวคิดทฤษฎี
สังคมคณะพัฒนาสังคม, (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2527), 2. 
                    

52 อนันต์ เกตุวงศ์. หลักและเทคนิคการวางแผน, พิมพ์ครั้งที่ 8. (กรุงเทพฯ:
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2543), 26-27. 
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            1.การแบ่งผลกระทบตามแง่มุมเนื้อหาอาจแบ่งออกได้เป็นผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ
สังคม ด้านการเมือง ด้านการบริหาร ด้านสิ่งแวดล้อม และกายภาค เช่น ผลกระทบจากการด าเนิน
นโยบายสร้างเขื่อนท าให้คนเป็นโรคพยาธิ ซึ่งไม่เคยเป็นมาก่อนมากขึ้น หรือผลกระทบจากการด าเนิน
นโยบายโครงการ คจก. ก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างชาวบ้านและทหารมากขึ้นหรือ ผลกระทบจาก
โครงการก่อสร้างท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกตัดผ่านพ้ืนที่ เกษตรกรรมท าให้เกษตรกรมีการ
เปลี่ยนแปลงการย้ายที่อยู่ เปลี่ยนแปลงวิธีการเพาะปลูกพืชผลทางการเกษตรอย่างไม่เคยเป็นมาก่อน
มากขึ้น 
             2. การแบ่งผลกระทบตามแง่มุมของความเป็นจริงที่เกิดขึ้น (reality) เราอาจแบ่งได้เป็น 2
ประเภทใหญ่ ๆ คือ ผลกระทบในเชิงภาวะวิสัย (objective impact) ซึ่งได้แก่ ผลกระทบที่เกิดขึ้น
โดยที่ไม่ขึ้นอยู่กับความรู้สึกนึกคิดของคน เช่น การด าเนินนโยบายคุมก าเนิด จะท าให้สัดส่วนของ
ผู้สูงอายุสูงขึ้น ไม่ว่าใครจะรับรู้หรือไม่เช่นนี้ก็จะเกิดขึ้นประเภทหนึ่งคือ ผลกระทบเชิงอัตวิสัย
(subjective impact) ได้แก่ ผลกระทบที่เกิดขึ้นในความรู้สึกนึกคิดของคนเช่น การด าเนินนโยบาย
ส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ก่อให้เกิดการขยายตัวของโสเภณี ท าให้คนไทยเป็นอันมากรู้สึกอับอายต่างชาติ 
            3. การแบ่งตามแง่มุมของทิศทางที่กระทบ direction impact อาจแบ่งออกได้เป็น
ผลกระทบโดยตรง (direction impact) ผลกระทบทางอ้อม (indirect impact)  
            4. การแบ่งตามแง่มุมของคุณค่าของผลกระทบ อาจแบ่งออกได้เป็นผลกระทบในเชิงบวก 
(positive impact) หมายถึง ผลกระทบที่เป็นสิ่งที่พึงปรารถนาและการแบ่งตามแง่มุมของคุณค่าของ
ผลกระทบ (negative impact) ได้แก่ผลกระทบที่ไม่เป็นที่พึงปรารถนา53 
            สรุปผลกระทบที่จะน ามาใช้จริง ๆ คือ ผลที่เกิดขึ้นจากการกระท าเรื่องใดเรื่องหนึ่งอาจเป็น
ผลที่เกิดขึ้นทั้งในปัจจุบันและอนาคต เป็นไปได้ทั้งทางบวก และทางลบ อาจขึ้นกับกลุ่มเปูาหมาย และ
มิใช่กลุ่มเปูาหมาย หรือผลกระทบต่อสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อมทฤษฎีผลกระทบ 
(impact theory) หมายถึง ผลกระทบจากการด าเนินนโยบายที่เกิดแก่ประชากรเปูาหมายซึ่งได้รับ
ประโยชน์ทางสังคมที่พึงปรารถนาแผนองค์การกับแผนการให้บริการจะประกอบกันเป็นทฤษฎี
กระบวนการโครงการ (program process theory) และเมื่อรวมกับอีกส่วนหนึ่งที่เป็นผลกระทบตาม
ทฤษฎีผลกระทบ (impact theory) ก็จะกลายเป็นหลักตรรกะของโครงการ  (program logic) หรือ
ทฤษฎีโครงการ (program) ซึ่งแสดงให้ถึงความสัมพันธ์ระหว่างโครงการกับการประเมินผล 
            ทฤษฎีโครงการ ประกอบด้วยแผนองค์การ แผนให้บริการและผลกระทบ โดยองค์การ
เตรียมทรัพยากรไว้ปฏิบัติในเขตพ้ืนที่ตามแผน และน าแผนไปปฏิบัติโดยมุ่งหวังให้ประชากรเปูาหมาย
                                                           

                    
53

 Dye Thomas R. Understanding Public Policy. (Englewood Cliffs, NJ: 
Prentice Hall, 1984), 20.  
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ได้รับบริการ และเกิดผลกระทบ คือ การเปลี่ยนแปลงต่อสังคมทฤษฎีโครงการพัฒนามาจากการ
ให้บริการตามโครงการบริบทแวดล้อม โดยมีแนวคิดว่าโครงการเป็นตัวแปรอิสระที่เมื่อทดลองหรือ
ปฏิบัติการแล้วจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง เมื่อมองตามนี้ผลกระทบจึงมีฐานะเป็นตัวแปรตาม ซึ่ง
มุ่งเน้นที่  การเปลี่ยนแปลงตามที่โครงการต้องการ ได้แก่ ผลกระทบทางสังคม และจิตวิทยาหรือ
พฤติกรรม แต่การเปลี่ยนแปลงอาจไม่ได้เกิดจากโครงการอย่างเดียว อาจมีผลมาจากการเปลี่ยนแปลง
อ่ืน ๆ ที่อยู่นอกเหนือจากโครงการด้วย อย่างไรก็ตาม ส าหรับทฤษฎีโครงการแล้ว ผลลัพธ์ที่ต้องการ 
คือ       การเปลี่ยนแปลงตามแผนเสมอ เพราะจะท าให้โครงการเกิดความสมเหตุสมผลและ
สอดคล้องกับทฤษฎีและการวิจัยทางสังคมศาสตร์ กระนั้นในบางครั้งทฤษฎีและการวิจัยที่ใช้เป็นฐาน
อ้างอิงก็มีไม่พอ จึงต้องสร้างค าอธิบายจากข้อมูลที่ได้จากการประเมินผลก่อน ซึ่งอาจเป็นข้อสังเกต
หรือการวิจัยบุกเบิกท่ีพัฒนาไปสู่ข้อเสนอเพ่ือการทดสอบเป็นทฤษฎีต่อไป 

             ส าหรับโครงการทางสังคม สถานการณ์ที่ส่วนต่าง ๆ ในโครงการมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันนั้นเป็น
เงื่อนไขก าหนดว่าโครงการจะมีส่วนท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้มากน้อยเพียงใด โดยเฉพาะ
กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโครงการและการปรับปรุงเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ต้องการให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขเริ่มต้น คือ มีประชากรเปูาหมายอยู่ต่ ากว่าระดับส้นมาตรฐาน เช่น อาจเป็น
นักเรียนขั้นประถมอ่านออกเขียนได้ต่ ากว่าเกณฑ์ หรือเด็กกลุ่มเสี่ยงจากครอบครัวแตกแยก คน
กระท าผิดกฎหมาย ผู้ใหญ่ที่ไม่มีงานท า ครอบครัวที่ไม่บ้านหรือปัญหาสังคมอ่ืน ๆ แต่รัฐบาลหรือ
หน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐบาลต้องการแก้ปัญหาจึงจัดท าโครงการขึ้น โครงการจึงเป็นตัวน า
กระบวนการการเปลี่ยนแปลงเพ่ือให้ได้มาซึ่งผลลัพธ์โดยยกระดับประชากรเปูาหมายให้สูงกว่า
มาตรฐาน แต่ก็อาจเกิดผลลัพธ์อ่ืนด้วย เช่น มีคนที่อยู่ในสภาพที่ไม่เปลี่ยนแปลงจ านวนหนึ่งหรือมีคน
แย่ลงกว่าเดิม ซึ่งดูได้จากสภาพ พฤติกรรม สถานการณ์ หรือตัวชี้วัดต่าง ๆ  

              ส่วนกระบวนการการเปลี่ยนแปลงในโครงการอาจใช้ความรู้จากตัวแบบสภาวะตาม
ขั้นตอน (stage-state model) ซึ่งใช้กับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในหลายเรื่อง ตัวแบบนี้จะแสดง
ให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงในแต่ละข้ัน เช่น ขั้นเริ่มต้นของโครงการแก้ไขผู้กระท าผิดคนที่เข้าโครงการ
อาจไม่ยอมรับว่าตนกระท าผิดกฎหมายหรือมีปัญหา หรือกรณีโครงการรณรงค์เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ผ่านสื่อต่าง ๆ เช่น การมีความสัมพันธ์ทางเพศอย่างปลอดภัย การลดน้ าหนัก การไม่ใช้ยาเสพติด 
หรือโครงการอ่ืน ๆ เมื่อโครงการเหล่านี้ด าเนินไปก็จะเริ่มเปลี่ยนแปลงทีละขั้น ค่อย ๆ มีความรู้ มี
ทัศนะคติที่ดี มีความตั้งใจที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและลงมือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ตัวแบบ
ความรู้ ทัศนะคติและพฤติกรรม จากโครงการที่รณรงค์ผ่านทางสื่อช่วยให้ประชากรเปูาหมายมีความรู้
มากขึ้น ซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทัศนะคติและความตั้งใจ ในที่สุดจึงเกิดการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรม การเปลี่ยนแปลงแต่ละข้ันมี 2 ด้าน คือ เปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยน เช่น มีความรู้เพียงพอหรือไม่
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เพียงพอ หรือมีทัศนะคติที่ดีเพียงพอหรือไม่เพียงพอ เป็นต้น ตัวแบบความรู้ ทัศนะคติและพฤติกรรม
นี้ใช้กับโครงการต่าง ๆ หลายโครงการเป็นตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่าทฤษฎีโครงการก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงอย่างไร 

            จากที่กล่าวมาสรุปได้ว่าทฤษฎีโครงการมีบทบาทในการประเมินผลนโยบาย 3 ด้าน ได้แก่ 

              1). ทฤษฎีโครงการเป็นกรอบการตั้งค าถามและการออกแบวิจัยประเมินผล  ทฤษฎี

โครงการช่วยให้นักประเมินผลและผู้เกี่ยงข้องสามารถระบุได้ว่ามิติของการออกแบบวิจัยประเมินผล 

ได้แก่ ช่วยเหลือตัวแปร ก าหนดระยะเวลาในการวัดและการท าวิจัย ระบุผู้ให้ข้อมูล และก าหนดกรอบ

แนวคิดและขั้นตอนการวางแผนการวิจัยประเมินผล รวมไปถึงเชื่อมโยงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้เข้าร่วม

วางแผน ช่วยกันประเมินผลและแปรความ 

              2). ทฤษฎีโครงการช่วยประเมินความต้องการวางแผนและการออกแบบและการประเมิน
สมรรถนะของการประเมินผล เป็นพ้ืนฐานของการวัดและการก าหนดวิธีการวิจัยสามารถแยก
ความส าเร็จและความล้นเหลวได้โดยดูจากกรอบแนวคิดของโครงการ ช่วนสะสมความรู้และปรับปรุง
โครงการ 
              3). ทฤษฎีโครงการช่วยดึงเอาผู้มีส่วนร่วมได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมในฐานะที่เป็นเครื่องมือ
ในแผนการประเมิน รวมไปถึงการพูดคุยกันถึงการมอบอ านาจให้ผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ เข้ามาส่วน
ร่วมในการประเมินผล ซึ่งท าให้การประเมินผลมีประโยชน์ มีความเป็นไปได้ ถูกต้องและเหมาะสมตาม
มาตราฐานของการประเมินผล เพราะตามหลักทฤษฎีโครงการถือว่ามีส่วนได้ส่วนเสียมีบทบาทส าคัญ
ในการประเมินผล 
             ส่วนข้อจ าจัดของทฤษฎีโครงการนั้นมีหลายด้าน เช่น อาจไม่ได้รับความร่วมมือจากผู้มีส่วน
ได้เสีย การตกลงกันไม่ได้ในรายละเอียดของโครงการ การผันแปรของโครงการ การตกลงกันไม่ได้ว่า
ค าถามวิจัยคืออะไร หรืออะไรที่เป็นหลักฐานที่ควรเชื่อถือ และปัญหาว่าจะเผยแพร่ผลการวิจัย
ประเมินผลต่อไปอย่างไร นักประเมินผลต้องประเมินเงื่อนไขตามทฤษฎีในโครงการต่าง ๆ เหล่านี้ให้ดี 
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 เพ่ือระบุว่าผู้มีส่วนได้เสีย และโครงการพร้อมที่จะพัฒนา และใช้ทฤษฎีโครงการเป็นกรอบ         
การประเมินผลได้แล้วหรือยัง54  
     
การประเมินผลกระทบ 

            การประเมินผลกระทบ (impact evaluation) เป็นการประเมินผลสรุป (summative 
evaluation) ซึ่งกระท าหลังจากที่เสร็จสิ้นโครงการแล้ว เพ่ือประเมินว่าโครงการก่อให้เกิดผลตามที่
ตั้งใจไว้หรือไม่ การประเมินผลกระทบเป็นเปูาหมายส าคัญของการประเมินผล กระท าเพ่ือหาความ
เป็นเหตุเป็นผลระหว่างนโยบายหรือโครงการกับผลผลิต (outputs) ผลลัพธ์ (outcomes) และ
ผลกระทบ (impacts) ในบทนี้จะได้กล่าวถึงการประเมินผลกระทบ ประกอบด้วยหัวข้อที่ส าคัญ 8 
หัวข้อ ได้แก่ (1)ความน า (2) แนวคิดเกี่ยวกับผลกระทบ (3) ตัวแบบผลกระทบนโยบาย (4) แนวทาง
การศึกษาผลกระทบของนโยบาย (5) แนวคิดหลักในการประเมินผลกระทบ (6) การออกแบบ
ประเมินผลกระทบ (7) การใช้ดุลพินิจในการประเมินผลกระทบ และ (8) บทสรุป 
 
แนวคิดเกี่ยวกับผลกระทบ 

            การศึกษาหรือสิเคราะห์ผลกระทบเป็นหัวใจของการประเมิน เนื่องจากเป็นเปูาหมายของ
การวิจัยประเมินผลส่วนใหญ่ ได้แก่ การวัดผลกระทบของนโยบายโดยดูจากจุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้ 
เพ่ือเป็นเครื่องมือตัดสินใจต่อไปว่าจะปรับปรุงหรือจะท าอย่างไรกับนโยบาย ดังที่ ไวส์ (Weiss)      
อธิยายการประเมินผลกระทบในความหมายเดียวกันกับการวิจัยประเมินผลว่ามีองค์ประกอบ 4 
ประการ ได้แก่ 

              1). การวัดผลกระทบ หมายถึง การใช้ระเบียบวิธีการวิจัย (research methodology) 

              2). ผลกระทบของนโยบาย ไม่ใช่หมายถึงเกณฑ์วัด เช่น ประสิทธิภาพ ความซื่อสัตย์ ก าลัง
ขวัญ หรือการยึกกฎระเบียบหรือมาตรฐาน แต่หมายถึงผลกระทบของผลลัพธ์ (outcomes) ที่เกิด
จากนโยบาย 

                                                           

              
54
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              3). ต้องมีเกณฑ์วัด (criteria) การเปรียบเทียบผลกระทบกับจุดมุ่งหมายต้องใช้เกณฑ์ที่
ปรากฏชัดเพ่ือตัดสินใจว่านโยบายด าเนินไปด้วยดีหรือไม่ 
              4). ต้องมีเปูาหมายทางสังคม (social purpose) ซึ่งส่วนใหญ่เปูาประสงค์ของการวิจัย
ประเมินผล คือ น าผลที่ได้จากการประเมินไปใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจและปรับปรุงนโยบาย
ต่อไป55 
             เมื่อมองผลกระทบในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของระบบ จะเห็นได้ว่าผลกระทบเป็นล าดับขั้น
ของสิ่งที่เกิดขึ้นอันเป็นผลมาจากการประกาศให้มีผลผลิตของนโยบาย (policy output) กล่าวคือ 
การประกาศนโยบายจะน าไปสู่การปฏิบัติตามมา ซึ่งกระท าเป็นขั้น ๆ หรือเป็นขั้นตอนผลผลิตของขั้น
หนึ่งอาจกลายเป็นปัจจัยน าเข้าของขั้นต่อไป ฉะนั้น หากมองผลกระทบตามกรอบของระบบ
งบประมาณแบบแผนการและโครงการ (planning-programming-budgeting approaches)  แล้ว 
ผลกระทบจะเป็นส่วนหนึ่งของขั้นตอนทั้งหมด 8 ขั้น ดังนี้  
             1).การประกาศใช้ (enactment) ขั้นเริ่มต้น คือ การประกาศนโยบายใหม่หรือเปลี่ยน
นโยบายที่เป็นอยู่ทางเป็นทางการ อาจอยู่ในรูปพระราชบัญญัติ กฎหมายอ่ืน มติหรือค าสั่งของฝุาย
บริหาร หรือค าตัดสินของศาล หรืออีกนัยหนึ่ง คือ ข้อความที่เป็นนโยบาย (policy statement) หรือ
ค าประกาศนโยบาย (policy declaration)  
             2).ปฏิกิริยาทางการบริหาร (administrative reaction) ขั้นต่อมา ข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ระดับบริหารอาจต้องการปรับหรือเปลี่ยนนโยบาย เช่น จ้างพนักงาน เปลี่ยนการบริหารและ
ระเบียบต่าง ๆ รวมทั้งก าหนดแนวทางใหม่ อาจต้องมีการปรับองค์การ เช่น ก าหนดเจ้าหน้าที่ในพ้ืนที่
และจัดสรรงบประมาณใหม่ ขั้นนี้จ าแนกออกได้หลายขั้น ถือว่าเป็นขั้นแระของการน านโยบายไป
ปฏิบัติ 
             3).การติดต่อขั้นต้น (primary contact) ในขั้นนี้เป็นการติดตามอย่างเป็นทางการระหว่าง
รัฐบาลกับประชากรเปูาหมาย หรือที่อีสตัน (Easton) เรียกว่า “มีการแลกเปลี่ยนเขตแดนเกิดขึ้น”           
(a boundary transaction takes place) เช่น สัมภาษณ์ผู้ที่อยู่ในข่ายที่จะได้รับสวัสดิการหรือโอน
เงินที่จะจ่ายไปให้โรงเรียน หรือคณะกรรมาธิการที่ควบคุมโครงการได้ออกค าสั่งให้ด าเนินการ หรือมี
การตกลงท าสัญญาสร้างทางด่วน เป็นต้น 
            4).ผลกระทบขั้นต้น (primary impact) เมื่อมีการติดต่อขั้นต้นแล้วกลุ่มเปูาหมายจะรู้สึกได้
ว่ามีผลกระทบขั้นต้นเกิดขึ้น โดยคาดหวังว่าชีวิต เหตุการณ์หรือพฤติกรรมของกลุ่ม เปูาหมายจะเกิด

                                                           

                    
55Weiss, Carol H.  Evaluation research : Methods for assessing program 

effectiveness.  (New Jersey: Prentice-Hall, 1972), 4. 
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การเปลี่ยนแปลงจากการติดต่อขั้นต้นไม่มากก็น้อย เช่น ผู้รับสวัสดิการ ได้รับเงินจากรัฐบาลแล้วอาจ
ไม่ดื่มเหล้า หรือโรงเรียนจ้างครูเพิ่ม ท าให้สัดส่วนของนักเรียนที่ครูจะแลมีจ านวนน้อยลง เป็นต้น 

            5).ผลกระทบขั้นท่ีสอง (secondary impact) ถัดตอ่ไปจากนั้นกลุ่มอ่ืนที่ไม่ใช้กลุ่มเปูาหมาย
อาจได้รับผลกระทบด้วย ซึ่งมักหมายถึงผลข้างเคียง (spillover effect) ของนโยบายผลกระทบนี้อาจ
กว้างขวางมากและยากต่อการติดตาม จึงเป็นเรื่องท้าทายอันดับแรกสุดของการศึกษาผลกระทบ เช่น 
การเปลี่ยนแปลงนโยบายสังคมอาจกระทบต่อผู้ถือครองที่ดินในย่านชุมชนแออัด หรือการจ้างงาน 
หรือการจัดสรรเงินของมูลนิธิเอกชน หรือตัวอย่างอ่ืน เช่น การเปลี่ยนแปลงนโยบายของศึกษาอาจ
ขยายอุตสาหกรรมอ่ืน เช่น การพิมพ์ สื่อสารมวลชนต าแหน่งงานทางวิชาการในมหาวิทยาลัย หรือ
นโยบายที่เป็นกฎระเบียบใหม่ ๆ อาจส่งท าให้การแข่งขันในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องเปลี่ยนไป หรือ
ผลกระทบของการสร้างทางหลวงเส้นใหม่ซึ่งสามารถมองเห็นได้ชัดเจน 
           6).ผลกระทบเชิงระบบ (systemic impact) ผลผลิตของนโยบายอาจมีผลกระทบทั่วทั้ง
ระบบซึ่งสามารถรู้สึกได้ และโดยทั่วไปจะสืบค้นหลังจากที่มีข้อมูลผลกระทบต่อบุคคลและกลุ่มใน
ขั้นตอนและข้ันที่สองแล้ว เช่น นโยบายสวัสดิการอาจมีผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจทั้งหมดทั้งระบบ 
เช่น เงินเฟูอเพ่ิมขึ้น การว่างงานลดลง และการเปลี่ยนแปลงระบบการกระจายรายได้ หรือนโยบาย
สวัสดิการและการศึกษาอาจกระทบแบบแผนอพยพ โครงสร้างสังคมหรือแม้แต่ การจัดสรรอ านาจ
ทางการเมือง นโยบายเกี่ยวกับกฎระเบียบอาจมีผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจอย่างกว้างขวาง หรือ
การก่อสร้างทางหลวงอาจมีผลกระทบต่อแบบแผนการอพยพและเศรษฐกิจ 
           7).ผลย้อนกลับ (feedback) ผลลัพธ์ของขั้นก่อน ๆ อาจเปลี่ยนแปลงและมีผลต่อปัจจัย
น าเข้าในขั้นต่อมา เช่น ผลกระทบในขั้นต้น ขั้นที่สองและผลกระทบเชิงระบบ อาจมีผลท าให้เกิด   
การเปลี่ยนแปลงทัศนะคติที่มีต่อการเมือง ระบอบการปกครองหรือนโยบายที่ก าลังด าเนินการ ความ
ตึงเครียดอาจเพ่ิมขึ้นหรือลดลง กลุ่มผลประโยชน์ใหม่ ๆ อาจรวมกันเป็นกลุ่มใหม่และเลิกกลุ่มเก่าไป 
ดังนั้น ปัจจัยน าเข้าหรือความสนับสนุนอาจเพ่ิมขึ้น ลดลงหรือเปลี่ยนไป และอาจเกิดความต้องการ
ใหม่ ๆ ต่อการจัดสรรสิ่งที่มีคุณค่าซึ่งเป็นแรงกดดันต่อระบบ โดยเฉพาะกรณีของนโยบายเชิง
สัญลักษณ์อาจศึกษาได้จากผลย้อนกลับนี้เท่านั้น 
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           8).ผลผลิตนโยบายที่เปลี่ยนไป (altered policy output) เมื่อวงจรนโยบายด าเนินไปครบ
แล้ว จะเริ่มขั้นตอนใหม่ โดยน าผลกระทบจากนโยบายก่อนมาเป็นผลย้อนกลับสู่ระบบกลายเป็นปัจจัย
น าเข้า และมีกระบวนการเปลี่ยนปัจจัยนี้เป็นผลผลิตใหม่ต่อไป56 

               ตามแนวคิดเชิงระบบ ผลกระทบมีความหมายกว้างขวางมาก สามารถมองได้หลายมิติ 
เช่น มองในมิติชั่วคราว ผลกระทบอาจหมายถึงสิ่งที่รู้สึกได้ในทันที หรืออาจมองยาวกว่านั้นเป็นมิติ
ระยะสั้นหรือระยะยาวก็ได้ ในแง่ของขั้นหรือข้ันตอน ผลกระทบอาจแบ่งเป็นขั้นต้นขั้นที่สอง ขั้นที่สาม
หรือขั้นอ่ืน ๆ หรืออาจมองเป็นผลกระทบทางตรง หรือทางอ้อม ผลกระทบแฝงหรือเปิดเผย 
ผลกระทบที่ตั้งใจหรือไม่ตั้งใจ อาจมองในแง่ของผลกระทบต่อบุคคล กลุ่ม สังคม สภาพแวดล้อม 
โครงสร้างของระบบการเมือง ปัจจัยน าเข้า หรือผลผลิตที่ตามมาของระบบ 

ตัวแบบผลกระทบนโยบาย 

               การวิเคราะห์นโยบายสาธารณะสนใจที่จะตอบค าถามว่าปัจจัยใดมีผลต่อการก่อตัวของ
นโยบายในระดับรัฐและท้องถิ่น ประเด็นที่สนใจ ได้แก่ สนใจว่าแปรที่เลือก เช่น โครงสร้าง            
การปกครอง หรือลักษณะทางสังคมและเศรษฐกิจ ก่อให้เกิดความแตกต่างต่อผลผลิตของนโยบาย
อย่างไร เช่น ค่าใช้จ่ายในโครงการ การวิเคราะห์นโยบายมุ่งวัดผลลัพธ์ของนโยบาย โดยตอบค าถามว่า
นโยบายเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดผลอย่างไร หรือส่วนของนโยบายส่วนใดที่ก่อให้เกิดผลอย่างใดอย่าง
หนึ่ง การวิเคราะห์นโยบายดังกล่าวแสดงถึงผลกระทบของนโยบาย ซึ่งสามารถสร้างเป็นตัวแบบ
อธิบายได้ดังภาพท่ี 12.1 

                ในภาพที่ 12.1 สัญลักษณ์ P1……Pn หมายถึง โครงการต่าง ๆ ที่จัดท าขึ้นเพ่ือ
ด าเนินการให้บรรลุผลตามเปูาหมายของนโยบายสาธารณะ เช่น สมัยประธานาธิบดีจอห์นสันมี
นโยบายสงครามความยากจน (war on poverty) ซึ่งประกอบด้วยโครงการจ านวนมาก เช่น 
โครงการปฏิบัติการชุมชน โครงการเยาวชน โครงการต่อสู้กับความยากจนในเขตเมือง โครงการฝึก
ประสบการณ์ท างาน โครงการให้เงินกู้แก่ธุรกิจขนาดย่อม และโครงการอ่ืน ๆ ซึ่งแต่ละโครงการ
ให้บริการทางกฎหมาย การวางแผนครอบครัว โครงการกระตุ้นให้โรงเรียนพัฒนาสังคมและการรับรู้
แก่นักเรียน เป็นต้น 

                                                           

                   
56

 Grumm, John G. The analysis of policy impact. In Greenstein, Fred I, 
and Polsby, Nelson W. eds. Handbook of political science, Volume 6, Politics And 
policymaking.  ( Massachusetts : Addison-Wesley Publishing, 1975), 433-445. 
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             ตัวแบบผลกระทบนโยบายในภาพที่ 12.1 มีองค์ประกอบอยู่ 3 ส่วน ดังนี้ 

                 1).วัตถุประสงค์ (objectives) วัตถุประสงค์แยกออกเป็นวัตถุประสงค์ทางด้านขั้นตอน 
(procedural objectives) และวัตถุทางด้านผลลัพธ์ (outcome objectives) วัตถุประสงค์ทางด้าน
ขั้นตอนเน้นที่การปฏิบัติหน้าที่ของคนที่รับผิดชอบในแต่ละขั้น เช่น วัตถุประสงค์ของโครงการลด
ระยะเวลาการให้บริการของต ารวจทางด้านขั้นตอน ได้แก่ การลดระยะเวลาระหว่างการรับโทรศัพท์
แจ้งเหตุและการเดินทางไปยังสถานที่เกิดเหตุ วัตถุประสงค์ทางด้านขั้นตอนจึงเป็นวัตถุประสงค์
ทางด้านผลลัพธ์เป็นวัตถุประสงค์ภายนอกของการปฏิบัติการตามโครงการซึ่งเกี่ยวข้องกับการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานและประสิทธิผล เช่น วัตถุประสงค์ของโครงการลดระยะเวลาการให้บริการ
ของต ารวจทางด้านผลลัพธ์ ได้แก่ การเพ่ิมความน่าจะเป็นในการจับกุมผู้กระท าความผิดซึ่งเป็น
ผลลัพธ์โดยรวมที่ส าคัญของโครงการ ดังนั้น ค าถามหลักของการวิเคราะห์ผลกระทบของนโยบาย อาจ
ได้แก่ วัตถุประสงค์ด้านขั้นตอนบรรลุผลหรือไม่เช่นการน าโครงการไปปฏิบัติมีต้นทุนและ
ประสิทธิภาพเป็นอย่างไร ค าถามนี้เป็นเงื่อนไขส าคัญของการบรรลุจุดมุ่งหมายที่เป็นผลลัพธ์ต่อไป 

                2).กิจกรรม (activities) ค าว่า “ นโยบายของโครงการ” หมายถึง เนื้อหาที่ก าหนดไว้
โดยเฉพาะของการน าโครงการไปปฏิบัติ ปกติจะใช้ภาระงานและผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่เป็น
ตัวชี้วัดเนื้อหาของกิจกรรมของโครงการ กิจกรรมแต่ละอย่างมีขั้นตอนและการปฏิบัติที่มีรายละเอียด
ซึ่งก าหนดว่าต้องท าอะไรบ้างจึงประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการกิจกรรม ลักษณะ
ของบุคคลที่ปฏิบัติ ที่ตั้งของโครงการและลักษณะทางกาบริหารและการจัดองค์การของระบบ      
การให้บริการของโครงการ นอกจากนี้ยังต้องพิจารณาถึงลักษณะทางด้านเวลา เช่น ควรก าหนด
ระยะเวลาและช่วงที่ให้บริการให้ชัดเจน เพราะโครงการที่ให้บริการ เช่น การรักษาพยาบาลนั้น 
ระยะเวลา ความถี่และช่วงเวลาของปฏิบัติงานเป็นปัจจัยส าคัญที่มีผลต่อประสิทธิภาพของโครงการ 
นอกจากนั้นยังมีอีกปัจจัยหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับความต่อเนื่องของโครงการ คือ ความคงที่ (constancy) 
ของการปฏิบัติช่วงที่มีการประเมินผลกระทบ ความคงที่เป็นสิ่งจ าเป็นของการประเมินผลกระทบ 
โดยเฉพาะเมื่อประเมินโดยใช้อนุกรมเวลา (time series) และการวิเคราะห์แนวโน้ม (trend 
analysis) เพราะช่วงที่ด าเนินโครงการมีเหตุการณ์หลายอย่างเกิดขึ้นและมีผลกระทบต่อความ
ต่อเนื่องของโครงการ เช่น การเปลี่ยนแปลงการด าเนินโครงการ หรือการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบ
ทางการบริหารและตัวบุคคลที่รับผิดชอบการปฏิบัติงาน รวมทั้งจุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์อาจ
เปลี่ยนไปจากตอนเริ่มต้นของการน าโครงการไปปฏิบัติ ดังนั้น นักวิจัยต้องหาหลักฐานการปฏิบัติของ
โครงการเปรียบเทียบกันตามเวลาเพ่ือประเมินผลกระทบแต่ละระยะ 

                3).เกณฑ์ประสิทธิผล (effectiveness criteria) ส าหรับเกณฑ์ประสิทธิผลของโครงการ 
หมายถึง การวัดผลการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ทางด้านผลลัพธ์แต่ละด้านเกณฑ์การวัดที่
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เกี่ยวข้องกับการเลือกเกณฑ์ประสิทธิผลมีหลายตัว เกณฑ์ส าคัญ ได้แก่ (1) ความเป็นมาตรฐาน 
(standardized) (2) ภววิสัย (objective) (3) เชื่อถือได้ (reliable) และ (4) ตรงประเด็น (valid)  
                เกณฑ์แรก มาตรฐาน หมายถึง ขนาดที่ขั้นตอนการวัดได้ก าหนดให้มีเกาะปูองกันไม่ให้
เกิดความผิดพลาดในการแปลความ หรืออีกนัยหนึ่ง หมายความว่า เกณฑ์ประสิทธิผลได้ก าหนด
ปทัสถานเอาไว้อย่างชัดเจนเพื่อปูองกันไม่ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเกณฑ์ช่วงที่ประเมินผล เช่น ก าหนด
ฐานเทียบ (baseline) ของเกณฑ์เอาไว้ กรณีเงินเฟูอหรืออัตราการว่างงานซึ่งต้องก าหนดปีฐานเอาไว้ 
หากไม่มีฐานเทียบ เกณฑ์ที่วัดอาจวัดจากเวลาที่แตกต่างกันซึ่งเปลี่ยนแปลงจนไม่สามารถแปลความ
อะไรได ้
               เกณฑ์ที่สอง ภววิสัย เป็นเงื่อนไขที่ต้องการลดอคติของผู้ตรวจสอบในขั้นตอนการวัดให้
เหลือน้อยที่สุด หัวใจส าคัญของภววิสัยอยู่ที่ผลลัพธ์ที่ได้จากการวัดนั้นเป็นอิสระจากการกระท าของ
บุคคล 
              เกณฑ์ที่สาม ความเชื่อถือได้ หมายถึง จ านวนความผิดพลาดเชิงสุ่ม (random error) ที่
ปรากฏอยู่ ในการวัดซึ่ งสัมพันธ์กับผลลัพธ์ที่ ไม่คงเส้นคงวา ( inconsistency) จากการวัดใน
ปรากฏการณ์ที่คล้ายคลึงกันแต่กระท าต่างเวลากัน กล่าวคือ ยิ่งมีความไม่คงเส้นคงวามากเท่าใดความ
เชื่อถือได้ของการวัดก็ต่ าเท่านั้น 
              เกณฑ์ท่ีสี่เกณฑ์สุดท้าย สัมพันธ์อย่างมากกับความเชื่อถือได้ คือ ความตรงประเด็นเกณฑ์
ที่กล่าวมาทั้งสามเกณฑ์เป็นเกณฑ์เกี่ยวกับวัด เช่น ความเป็นมาตรฐาน หมายถึง มีปทัสถานส าหรับ
การเปรียบเทียบ ด้านภววิสัยเป็นการให้แนวทางส าหรับการวัดซ้ า ส่วนความเชื่อถือได้เป็นความคง
เส้นคงวาของการน าไปท าซ้ า ๆ กัน แต่ทั้งหมดนั้นจะใช้ไม่ได้เลยหากไม่มีความตรงประเด็นตาม
แนวคิดที่ก าหนดไว้ เพราะจะเกิดความสงสัยว่าเกี่ยวข้องกับประเด็นที่ก าลังศึกษาหรือไม่ เช่น ทัศนะ
คติของผู้ต้องขังต่อบุหรี่ต่าง ๆ อาจน่าสนใจต่อผู้ผลิตบุหรี่แต่เป็นความตรงประเด็นพ้ืนผิว ( face 
validity) เพราะไม่แน่ใจว่าจะใช้เป็นตัวพยากรณ์ทัศนคติที่สม่ าเสมอกับผู้อ่ืนได้หรือไม่ อีกทั้งน่าจะจัด
ว่าเป็นสิ่งที่คุกคามความตรงประเด็นในข้อที่ว่าเป็นผลมาจากตัวคนที่ท าการวัดและปฏิกิ ริยาจาก
ปรากฏการณ์ขณะวัด ตลอดจนบริบทของการวัดด้วย 

              เกณฑ์ประสิทธิผลตามตัวแบบนี้เป็นตัวชี้วัดผลกระทบที่ได้เลือกมาประเมินผลโครงการ 
เช่น การลดจ านวนความน่าจะเป็นในการกระท าผิดซ้ า หรือการเพ่ิมจ านวนการได้งานท าและมีความ
มั่นคงในการท างาน ความแตกต่างระหว่างผลกระทบขั้นต้นกับขั้นที่สองอยู่ที่ผลกระทบขั้นต้นเป็น  
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดผลทันที ส่วนกับผลกระทบในขั้นที่สอง เป็นผลระยะยาวของโครงการ        
การจ าแนกความแตกต่างดังกล่าวจึงต้องระบุว่าอะไรเป็นผลลัพธ์ทันทีและอะไรเป็นผลลัพธ์ขั้นที่สอง 
             ส่วนค าว่า “ผลลัพธ์ที่ตั้งใจ” กับ “ไม่ตั้งใจ” หมายความว่าจะประเมินผลลัพธ์หลักหรือผล
ภายนอกหรือผลข้างเคียง ผลที่ไม่ได้ตั้งใจมีทั้งผลทางบวกและทางลบ เช่น โครงการฝึกอบรมผู้ต้องขัง
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เพ่ือให้มีอาชีพจัดเป็นผลที่ตั้งใจ แต่ผลที่ท าให้ค่าจ้างลูกจ้างที่เป็นอยู่ในอาชีพเดียวกันต่ าลง จัดเป็นผล
ที่ไม่ได้ตั้งใจ ท านองเดียวกัน การจ ากัดความเร็วของรถยนต์ไว้ที่ 55 ไมล์ต่อชั่วโมง อาจท าให้อัตรา  
การตายบนถนนลดลง ซึ่งเป็นผลที่ไม่ได้ตั้งใจ และท าให้เกิดการประหยัดน้ ามันอันเป็นผลที่ตั้งใจ 
12.4 แนวทางการศึกษาผลกระทบของนโยบาย 

             ส าหรับแนวทางการศึกษาผลกระทบของนโยบายอาจแบ่งได้ 2 แนวทาง แนวทางแรก 
(ทางด้านซ้ายมือของภาพข้างบน) เน้นการวิเคราะห์ที่ตัวนโยบาย (focus on policy) วัตถุประสงค์
ของแนวทางแรกก็เพ่ือค้นคว้าและประเมินผลกระทบต่าง ๆ ส่วนแนวทางที่สอง (ทางด้านขวามือของ
ภาพ) เน้นที่อาณาบริเวณของผลกระทบ (focus on an arena of impact) เงื่อนไขการเปลี่ยนแปลง
บางอย่างที่เกิดขึ้นในสภาพแวดล้อมทางสังคม วัตถุประสงค์ของแนวทางที่สองก็เพ่ือประเมินอิทธิพล
ของนโยบายสาธารณะเปรียบเทียบกับปัจจัยอ่ืน ๆ ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลง อย่างไรก็ตาม 
การศึกษาผลกระทบแนวทางที่สองต้องมีการอธิบายต่ออีกว่าวิจัยที่ท าจริง ๆ นั้นท าอย่างไร         
การออกแบบการวิจัยควรมีข้อมูลทั้งระยะยาว (longitudinal) และตัดขวาง (cross-sectional) เพ่ือ
แยกผลกระทบของนโยบายกับผลกระทบด้านสภาพแวดล้อมในระยะเวลาต่าง ๆ และในเขตต่าง ๆ 
ออกจากกัน รวมไปถึงผลของสภาพแวดล้อมอ่ืนที่มีผลต่อผสมผสานระหว่างนโยบายกับตัวแปร
ผลกระทบ ตัวอย่างการออกแบบผลกระทบตามแนวที่สองตามภาพที่ 12.3 
             ในภาพที่ 12.3 เป็นตัวอย่างการศึกษาผลกระทบของนโยบายต่าง ๆ ที่มีต่อการปูองกัน
อาชญากรรม ประกอบด้วยตัวแปรอิสระ 2 ชุด ได้แก่ ตัวแปรนโยบายที่มีสมมติฐานว่ามีผลกระทบต่อ
อัตราอาชญากรรม ได้แก่ (1) จ านวนต ารวจสายตรวจต่อประชากร 10,000 คน (2) สัดส่วนของคดี
อาชญากรรมทั้งหมดที่ยุติลงด้วยการไกล่เกลี่ย ไม่ใช่การพิจารณาคดีอาญาและ (3) การจ่ายเงินโดย
เฉลี่ยต่อเดือนต่อผู้รับสวัสดิการ ส่วนตัวแปรสภาพแวดล้อม ได้แก่ (1) ร้อยละของประชากรที่อยู่ใต้
เส้นความยากจน (2) ดัชนีวัดการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชน และ (3) การติดยาเสพติด 
               ส าหรับลูกศรที่ชี้ไปแต่ละตัวแปรเป็นความสัมพันธ์เชิงสมมติฐานที่จะต้องทดสอบต่อไป 
การวัดตัวแปรแต่ละตัวควรวัดจากร้อยละของการเปลี่ยนแปลง แม้ว่าตัวแปรสภาพแวดล้อมจะวัดช่วง
ระยะเวลาที่ 1 แต่ในทางปฏิบัติข้อมูลนี้ควรแสดงเป็นร้อยละของความแตกต่างระหว่างช่วงระยะเวลา
ที่ 2 กับปีก่อนหน้านั้น อาจเป็นก่อนระยะเวลาที่ 1 ก็ได้ แต่ไม่ควรนานจนเกินระยะเวลาที่ 0  ส่วนตัว
แปรอาชญากรรมควรแสดงในรูปร้อยละของการเปลี่ยนแปลงของอัตราการก่ออาชญากรรมระหว่าง
ระยะเวลาที่ 3 กับปีก่อนหน้านั้นจนถึงระยะเวลาที่ 2 แต่ไม่ควรนานจนเกินระยะเวลาที่ 1 ปัญหาหลัก
ของการออกแบบนี้ คือ การก าหนดช่วงระยะเวลาส าหรับการวัดการเปลี่ยนแปลงและการใช้ช่วงเวลา
ซึ่งอาจไม่ตรงกัน วิธีแก้ปัญหา คือ การประมาณระยะเวลาที่จะเกิด การเปลี่ยนแปลงในตัว
สภาพแวดล้อมที่มีผลต่อนโยบาย ถัดมาจึงก าหนดระยะเวลาที่เกิดการเปลี่ยนแปลงนโยบายที่มีผลต่อ
ตัวแปรตาม ซึ่งอาจน ากรณีศึกษาแต่ละเรื่องมาก าหนดเป็นค่าประมาณเริ่มต้น ต่อจากนั้นจึงประมาณ
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ค่าเวลาและทดสอบระยะเวลาแต่ละช่วงให้สอดคล้องกัน ข้อที่ควรระวังอย่ างมาก คือ ความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรที่อาจก่อให้เกิดสาเหตุและผลต่อกันทั้งสองทาง (reciprocal causation) ทิศทาง
ความสัมพันธ์จึงเป็นไปได้ท้ังที่ตรงข้ามกับที่ตั้งสมมติฐานไว้ และมีความสัมพันธ์ต่อกันทั้งสองทาง57  

12.5 แนวคิดหลักในการประเมินผลกระทบ 

             การประเมินผลกระทบทุกประเภทล้วนแต่เป็นการเปรียบเทียบ (comparative) เพียงแต่
ต้องท าอย่างจริงจัง เช่น เปรียบเทียบกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุม ซึ่งอาจมีกลุ่มเดียวหรือหลายกลุ่ม 
กลุ่มควบคุมอาจมีประสบการณ์จากโครงการอ่ืนหรือไม่มีการทดลองใด ๆ การเลือกกลุ่มเปรียบเทียบ
กระท าได้หลายวิธี เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมหรือเงื่อนไข ซึ่งอาจเก็บข้อมูลก่อน หรือระหว่างการวัด
ผลลัพธ์ของโครงการ เพ่ือคาดคะเนว่าจะเกิดอะไรขึ้นหากไม่มีโครงการ อาจแยกแนวคิดหลักของ   
การประเมินผลกระทบได้ 5 ประเด็น ดังต่อไปนี้ 

              12.5.1 ตัวแบบทดลอง (the experimental model) 

            แม้ว่าการประเมินผลกระทบอาจท าได้หลายวิธี แต่ได้ผลไม่เท่ากัน บางวิธีได้ผลเชื่อถือ
มากกว่าวิธีอ่ืน การเลือกวิธีประเมินผลกระทบยังแตกต่างกันตามค่าใช้จ่ายและระดับทักษะทางเทคนิค 
หรืออีกด้านหนึ่ง แนวทางที่ดีกว่าก็ต้องมีทักษะ เวลาและค่าใช้ จ่ายมากกว่า ส าหรับแนวทาง        
การประเมินผลกระทบที่ถือว่าดีที่สุด คือ การทดลอง ซึ่งเลือกตัวอย่างโดยการสุ่มเหมือนที่กระท าใน
ห้องทดลอง สิ่งที่ถูกน ามาทดลองเลือกมาโดยการสุ่ม โดยแบ่งออกเป็นสองกลุ่มหรือมากกว่านั้น กลุ่ม
หนึ่งเป็นกลุ่มควบคุม ไม่ได้รับการทดลองหรือไม่ได้รับผลใด ๆ จากโครงการ ส่วนอีกกลุ่มหนึ่งเป็นกลุ่ม
ทดลองที่ได้รับผลจากโครงการ ต่อจากนั้นจึงสังเกตทั้งสองกลุ่มดูว่าเกิดความแตกต่างกันหรือไม่ ตัว
แบบทดลองเน้นการประเมินผลกระทบเพ่ือระบุสิ่งที่เป็นสาเหตุและผลต่อกัน เช่น ความสัมพันธ์
ระหว่างโครงการกับผลกระทบแต่ทั้งนี้ต้องค านึงถึงความเป็นไปได้ทางด้านการปฏิบัติ เวลาและ
ค่าใช้จ่ายด้วย 

                12.5.2 เงื่อนไขที่ต้องมีก่อนที่จะประเมินผลกระทบ (prerequisites for assessing 
impacts) 

                                                           

              
57
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               เงื่อนไขทีจะประเมินผลกระทบมี 2 ประการ ประการแรก คือ วัตถุประสงค์ของโครงการ
ต้องชัดเจนพอที่สามารถวัดความส าเร็จได้ หรือไม่ก็นักประเมินผลสามารถก าหนดชุดวัตถุประสงค์ที่
เหตุสมผลได้ และประการที่สองโครงการต้องถูกน าไปปฏิบัติจนเกิดผลแล้ว ไม่มีปัญหาการให้บริการ
แก่กลุ่มเปูาหมาย เพราะถ้าวัดวัตถุประสงค์ไม่ได้และโครงการไม่ได้น าไปปฏิบัติแล้ว ประเมินผลไปก็
จะไม้ได้อะไร เสียเวลา เสียทรัพยากรไปโดยเปล่าประโยชน์ อีกทั้งการประเมินผลกระทบก็ท าได้
ต่อเมื่อโครงการได้น าไปปฏิบัตินานพอที่จะก่อให้เกิดปัญหาและได้แก้ไขปัญหาแล้ว ยิ่งกว่านั้น      
การประเมินผลกระทบยังมีปัญหาทางด้านเทคนิคและการจัดการ เนื่องจากเปูาหมายของโครงการ
เป็นคนละครัวเรือนซึ่งยากจะเข้าถึงหรือได้ข้อมูล บางครั้งอาจมีปัญหาการเมืองด้วย ดังนั้น นัก
ประเมินผลจึงต้องแสวงหาความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่และกลุ่มเปูาหมาย ขณะเดียวกันก็ต้องต่อสู้กับ
แรงกดดันที่ต้องประเมินผลให้ทันเวลาและได้ข้อค้นพบที่ชัดเจน 

               12.5.3 การเชื่อมโยงโครงการกับผลลัพธ์ (linking interventions to outcomes) 

              ปัญหาการประเมินผลกระทบเป็นปัญหาเดียวกับปัญหาของการระบุว่าโครงการเป็น
สาเหตุของการผลกระทบบางอย่าง เพราะการก าหนดผลกระทบเป็นการก าหนดความสัมพันธ์เชิง
สาเหตุและผลต่อกัน นักวิจัยต้องระบุว่าอะไรเป็นสาเหตุของอะไร แม้ว่าปรากฏการณ์ทางสังคมจะมี
สาเหตุมากกว่าหนึ่งอย่างก็ตาม ในทางสังคมศาสตร์ ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุและผลมักกล่าวในแง่ของ
ความน่าจะเป็น ด้วยเหตุนี้ ประโยคที่กล่าวว่า ก. เป็นสาเหตุของ ข. ตามปกติแล้วย่อมหมายความว่า
ถ้ามีการกระท า ก. แล้ว ข. จะเกิดขึ้นเสมอ ๆ จากการกระท า ก. หรือไม่ได้หมายความว่า ข. จะเกิด
จากกรณีที่กระท า ก. เท่านั้น ตัวอย่าง โครงการลดการว่างงาน เช่น การฝึกอบรมการท างานทางด้าน
เทคนิค หากประสบความส าเร็จ น่าจะเพ่ิมความน่าจะเป็นที่กลุ่มเปูาหมายจะมีงานท าเวลาต่อมา แต่
ความน่าจะเป็นก็ข้ึนอยู่กับปัจจัยหลายอย่างมากกว่าความสามารถทางเทคนิคที่ได้จากการอบรม เช่น 
เงื่อนไขและกระบวนการหางานซึ่งอยู่นอกเหนือการอบรม  เช่น เงื่อนไขทางเศรษฐกิจของชุมชน 
โครงการอบรมไม่ว่าจะออกมาดี เพียงใดก็ไม่สามารถขจัดการว่างงานให้หมดไปได้ เพราะ
กลุ่มเปูาหมายบางคนอาจปฏิเสธโอกาสที่จะมีงานท า บางคนไม่สามารถรับประโยชน์จากโครงการได้
ด้วยเหตุผลหลายอย่าง ที่ส าคัญขึ้นอยู่กับต าแหน่งงานในตลาดแรงงาน ท านองเดียวกัน ยังมีปัจจัยอ่ืน 
นอกจากโครงการอบรมที่สามารถลดการว่างงานได้ เช่น เลือกโดยให้สมัครใจเข้าร่วมโครงการ ซึ่งคนที่
สมัครใจเหล่านี้มีแนวโน้มที่จะปรับปรุงตนเองอยู่แล้ว  ไม่ว่าจะได้รับหรือไม่ได้รับการอบรมจาก
โครงการหรือถ้าเลือกคนที่ตั้งใจจะหางานท าอยู่แล้วเข้าโครงการ คนเหล่านี้ก็มีโอกาสได้งานท าอยู่แล้ว
ไม่ว่าจะได้รับหรือไม่ได้รับการอบรมจากโครงการ นอกจากความตั้งใจแล้ว อาจมีปัจจัยอ่ืนที่มีผลต่อ
การได้งาน โดยตัวผู้เข้ารับการอบรม เช่น โอกาสหรือความสามารถ ซึ่งเป็นเหตุให้เข้าใจผิดได้ว่าการได้
งานท าเป็นผลมาจากโครงการอบรม ยิ่งกว่านั้น ยังอาจมีปัจจัยร่วมอีก เช่นอาจมีโครงการอ่ืนก่อให้เกิด
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ผลขึ้นมาระหว่างการทดลอง เช่น ขณะที่โครงการอบรมก าลังด าเนินการอยู่นั้น นายจ้างอาจเกิดความ
ต้องการจ้างคนว่างงาน หรือต้องการให้คนปกติหรือคนพิการไปฝึกงาน โดยไม่เกี่ยวกับโครงการ ฉะนั้น 
การประเมินผลว่าโครงการก่อให้เกิดผลกระทบตามที่ต้องการหรือไม่ จึงซับซ้อน เพราะมีปัจจัยอ่ืนอีก
หลายปัจจัยนอกจากตัวโครงการมีผลต่อสภาพปัญหาของโครงการ ประเด็นส าคัญของการประเมินผล
กระทบจึงได้แก่ค าถามท่ีว่า โครงการก่อให้เกิดผลที่ต้องการอันเป็นผลที่แตกต่างจากการไม่มีโครงการ
หรือมีโครงการอ่ืน ใช่หรือไม่ 

                12.5.4 การประเมินผลกระทบที่สมบูรณ์แบบกับแค่ดีพอ (perfect versus good 
enough impact assessments ) 

             ในหลายกรณีเป็นเรื่องยากหรือเป็นไปไม่ได้ที่จะประเมินผลกระทบตามอุดมคติโดย       
การออกแบบให้ดีที่สุด อาจเป็นเพราะโครงการหรือกลุ่มเปูาหมายไม่ยอมให้ออกแบบทดลอง เช่น    
การสุ่มตัวอย่างที่เป็นปัญหาศีลธรรมหรือห้ามทดลองกับมนุษย์ หรือมีเวลาและทรัพย์กรจ ากัด หรือ
สิ้นเปลือง หรือเป็นโครงการแก้ปัญหาส าคัญ หรือมีข้อโต้แย้งกันซึ่งต้องประเมินอย่างระมัดระวัง หรื
ในทางกลับกัน เป็นเพียงโครงการเล็ก ๆ ที่ไม่จ าเป็นต้องประเมินผล เมื่อพบปัญหาเหล่านี้ นก
ประเมินผลต้องทบทวนการออกแบบวิจัยประเมินผลเพ่ือก าหนดวิธีการที่เหมาะสมที่สุด แต่ทางเลือก
มักเป็นเรื่องได้อย่างเสียอย่าง รวมทั้งไม่มีแบบวิจัยประเมินผลใดดีที่สุด เพราะฉะนั้น จึงควรให้         
การออกแบบเพียงแค่ดีพอ ตามหลักพอดีพอนั้นหมายความว่านักประเมินผลควรเลือกแบบที่เป็นไปได้
ที่สุดจากจุดยืนทางด้านระเบียบวิธีวิทยาน าความส าคัญของโครงการมาพิจารณาศึกษาความเป็นไปได้
และปฏิบัติได้ของแบบวิจัยประเมินผลแต่ละอย่าง และความน่าจะเป็นที่แบบวิจัยจะเป็นประโยชน์
และเป็นผลลัพธ์ที่น่าเชื่อถือ 

                 12.5.5 ผลลัพธ์รวมกับผลลัพธ์สุทธิ (gross versus net outcome) 

               ดังที่กล่าวแล้วว่าจุดเริ่มต้นของการประเมินผลกระทบ คือ การระบุถึงการวัดผลลัพธ์หนึ่ง
อย่างหรือหลายอย่างท่ีใช้แทนวัตถุประสงค์ของโครงการ เช่น การวิจัยประเมินผลโครงการที่ออกแบบ
เพ่ือเพ่ิมการรู้หนังสือของผู้ใหญ่ วัตถุประสงค์ของโครงการอาจก าหนดว่า “เพ่ือเพ่ิมคะแนนการอ่าน
ตามคะแนนทดสอบทักษะการอ่านมาตรฐาน” ดังนั้น โครงการนี้จะประสบความส าเร็จต่อเมื่อด าเนิน
โครงการไปแล้ว คะแนนของผู้เขาร่วมโครงการทุกคนมากกว่าเกณฑ์ก าหนด ทั้งนี้ต้องแยกระหว่าง
ผลลัพธ์รวม (gross outcome) กับผลลัพธ์สุทธิ (net outcome) ผลลัพธ์รวม หมายถึง             
การเปลี่ยนแปลงการวัดผลลัพธ์ทั้งหมดที่สังเกตได้จากการประเมินโครงการ เช่น การเปลี่ยนแปลง
คะแนนการอ่านของผู้เข้าร่วมโครงการก่อนกับหลังเข้าร่วมโครงการ ผลลัพธ์รวมวัดง่ายและปกติเป็น
ความแตกต่างระหว่างการวัดค่าก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการ บางกรณีค่าก่อนเข้า ร่วมอาจวัดไม่ได้ 
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จึงวัดได้เฉพาะหลังเข้าร่วมโครงการส่วนผลลัพธ์สุทธิวัดยากกว่า เพราะนับเฉพาะผลที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ โดยไม่นับรวมสาเหตุอื่น ๆ ที่เกิดขณะด าเนินโครงการ ดังนั้น ผลลัพธ์รวมจึงนับผลลัพธ์สุทธิ
เข้าไว้ด้วย ซึ่งสามารถเขียนเป็นสมการได้ดังนี้ 
               ผลลัพธ์รวม = ผลกระทบของโครงการ หรือ ผลลัพธ์สุทธิ + ผลกระทบของกระบวนการ
อ่ืนหรือปัจจัยร่วมที่มาจากภายนอก + ผลกระทบของการออกแบบวิจัยการประเมิน 
               ดังนั้น การวัดความรู้หนังสือก่อนและหลังโครงการของคนที่เข้าร่วมโครงการ (ผลลัพธ์
รวม) จึงประกอบด้วย 3 ส่วน ส่วนแรก คือ ผลกระทบของโครงการ (ผลลัพธ์สุทธิ) ส่วนที่สอง 
ผลกระทบของปัจจัยร่วมที่มาจากภายนอก อันประกอบด้วยกระบวนการเลือก ตัวอย่าง เหตุการณ์อ่ืน
ที่เกิดพร้อมกัน ประสบการณ์ของผู้ เข้าร่วมโครงการ และปัจจัยอ่ืนที่มีผล เป็นสิ่งที่ เกิดจาก
กระบวนการวิจัยประเมินผล เช่น ปัจจัยที่เกิดความผิดพลาดของการวัด ความแปรปรวนในการสุ่ม
ตัวอย่าง และระดับประสิทธิผลของการเก็บรวบรวมข้อมูล ส าหรับการประเมินผลกระทบนั้นสนใจ
เฉพาะผลลัพธ์ของสุทธิ โดยหาทางตัดหรือหาปัจจัยร่วมที่มาจากภายนอกและผลกระทบของการ
ออกแบบให้อยู่คงที่ เช่น การควบคุมโดยการสุ่มตัวอย่าง การเปรียบเทียบ การควบคุมทางสถิติ 
รวมทั้งระมัดระวังในการวัดและเก็บรวบรวมข้อมูล 
 
                12.6 การออกแบบประเมินผลกระทบ 

              การออกแบบประเมินผลกระทบสามารถกระท าได้ในตารางที่ 12.1 ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 
ประเภท คือ การประเมินผลกระทบโครงการที่ครอบคลุมประชากรบางส่วน (partial-coverage 
programs) และโครงการที่ครอบคลุมประชากรทั้งหมด (full- coverage programs) ดังรายละเอียด
ต่อไปนี้58  

                     12.6.1 การออกแบบโครงการที่ครอบคลุมประชากรบางส่วน 

                           12.6.1.1 การทดลองเชิงสุ่ม (randomized experiments) ลักษณะส าคัญ
ของการทดลองแท้ คือ มีการสุ่มคนที่ประกอบกันเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมส าหรับการวิจัย
ประเมินผล การทดลองเชิงสุ่มจะใช้ได้กับโครงการที่ครอบคลุมประชากรบางส่วนเท่านั้น ในทางความ
เป็นจริง การทดลองเชิงสุ่มอาจมีความซับซ้อนแตกต่างกัน ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

                                                           

                    
58

 Rossi,  Peter H.  and  Freeman,  Howrd  E.   Evaluation : A systematic  
approach. (London: Sage  Publications, 1993),  243-252. 
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                        1). การทดลองเพ่ือทดสอบประสิทธิภาพผลการฝึกอบรมการจ้างงานใหม่และ   
การหางานเพ่ือช่วยคนงานที่ถูกจากการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรม โดยสุ่มตัวอย่างคนงานที่ตกงาน
มากกว่า 2,000 คน ในโรงงานหลายแห่งในมลรัฐเท็กซัสเข้ามารับการอบรมในโครงการที่หางานอย่าง
เดียว หรือโครงการที่มีทั้งการหางานและการฝึกอบรมใหม่ หรือเป็นกลุ่มควบคุม ต่อจากนั้นจึงติดตาม
ผลคนงานอยู่ระยะเวลาหนึ่ง เพ่ือทดสอบการมีงานท าและมีรายได้ 
                       2). การทดลองเพ่ือเงินช่วยเหลือจ านวนหนึ่งจะช่วยนักโทษที่ถูกปล่อยจากเรือนจ า
ให้สามารถปรับตัวเข้ากับคนปกติได้หรือไม่ โดยสุ่มตัวอย่างจากนักโทษ 400 คน ที่ถูกปล่อยตัวจาก
เรือนจ ามลรัฐแมรีแลนด์ กลุ่มทดลองกลุ่มแรกได้รับเงินช่วยเหลือจากว่างงานเป็นเวลา 13 สัปดาห์ 
ส่วนกลุ่มที่สองได้รับเงินช่วยเหลือ 13 สัปดาห์พร้อมทั้งบรรจุเข้าท างานด้วย ส่วนกลุ่มที่สามได้รับ
บรรจุเข้าท างานอย่างเดียว ส าหรับกลุ่มควบคุมไม่ได้รับทั้งเงินช่วยเหลือและการบรรจุงาน คนทั้ง 400 
คน ถูกสัมภาษณ์เป็นระยะ ๆ เป็นเวลาปีกว่าหลังการถูกปล่อยตัวเพ่ือประเมินการปรับตัวเข้ากับชุมชน 
                      3). การทดลองเพ่ือประเมินว่าแม่ได้รับความกังวลจากการผ่าตัดของลูกที่มีอาการดี

ขึ้นหลังจากออกจากโรงพยาบาลมากน้อยเพียงใด โดยสุ่มตัวอย่างจากแม่ แบ่งออกเป็นกลุ่มทดลอง

และกลุ่มควบคุม กลุ่มทดลองเป็นแม่ที่ได้รับการปรึกษาและค ารับรองเมื่อเด็กเข้าโรงพยาบาล ส่วน

กลุ่มควบคุมท่ีเป็นแม่ที่ได้รับการรักษาพยาบาลตามปกติ 

                     4). การทดลองเพ่ือทดสอบวิธีที่ดีที่สุดในการจัดการกับกรณีการท าร้ายร่างกายใน

ครอบครัว ต ารวจเขตเมืองมินนีอาโปลิสท าการทดลองเชิงสุ่มตามวิธีที่ต ารวจรายงานว่ามีวิธีจัดการ

ปัญหา 3 วิธี วิธีแรก จับกุมผู้ท าร้ายคู่สมรสและขังคุก ส่วนวิธีที่สอง ให้ผู้ท าร้ายคู่สมรสออกจากบ้าน

และไม่กลับมาเป็นเวลา 16 ชั่วโมง ส่วนวิธีที่สาม ต ารวจพยายามให้คู่สมรสคืนดีกัน หลังจากนั้นก็

จ าลองแบบวิจัยไปทดลองในสถานีต ารวจทั่วประเทศเพ่ือทดสอบว่าวิธีใดดีที่สุด 

                     5). การทดลองช่วยเหลือให้เงินก่อสร้างบ้าน โดยสุ่มตัวอย่างจากครัวเรือนยากจนใน

เมืองพิสเบิร์กและฟีนิกซ์เป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มทดลองได้รับเงินอุดหนุนการก่อสร้าง

บ้านตามแผนการจ่ายเงิน ส่วนกลุ่มไม่ได้รับเงินอุดหนุน ต่อจากนั้นติดตามผลครอบครัวที่เข้าร่วม

โครงการทั้งหมด โดยสัมภาษณ์เป็นระยะ ๆ เป็นเวลา 4 ปี พร้อมกับตรวจสอบการก่อสร้าง 

                การทดลองดังกล่าวนี้มีต้นทุนต่างกันมาก ขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของโครงการ โครงการ
ที่แพงที่สุด คือ การให้เงินช่วยเหลือก่อสร้างบ้าน ส่วนที่ถูกที่สุด คือ การทดลองกับแม่ที่มีลูกเข้า
โรงพยาบาล การทดลองเชิงสุ่มส่วนใหญ่เป็นการศึกษาระยะยาวประกอบด้วยการวัดผลกลุ่มทดลอง
และกลุ่มควบคุมเป็นระยะ ๆ ส่วนใหญ่ใช้เวลาหลายปี โครงการทดลองขนาดใหญ่ใช้เวลากว่า 20 ปี 
เพ่ือทดสอบโครงการและเก็บรวบรวมข้อมูลระยะยาว เช่น การทดลองใช้ภาษีเงินได้ติดลบหลาย
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โครงการที่ออกแบบระยะยาว ซึ่งต่างกันไปตามการทดลองและระยะเวลา มีตั้งแต่ 3 ปี – 10 ปี     
การทดลองโครงการรักษาระดับเงินได้ของมลรัฐนิวเจอร์ซีย์มีกลุ่มทดลอง 8 กลุ่ม แต่ละกลุ่มมีรายได้
แตกต่างกันเล็กน้อย และมีกลุ่มควบคุมหนึ่งกลุ่ม โดยสุ่มตัวอย่างจากครอบครัวที่มีสิทธิได้รับ        
การช่วยเหลือ ครอบครัวแต่ละครอบครัวถูกศึกษาจากการรายงานเงินได้ทุกเดือนเป็นเวลา 3 ปี และ
ถูกสัมภาษณ์ทุก 4 เดือนและทุก ๆ ปี ตลอดจนสัมภาษณ์พิเศษจากการคืนเงินภาษีเงินได้ ทั้งนี้กลุ่ม
ทดลองจะได้รับเงินช่วยเหลือเป็นการรักษาระดับรายได้ นอกจากนั้นทั้งกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
ต่างก็ได้รับเงินค่าสัมภาษณ์ 

               เป็นที่น่าสังเกตว่าโครงการทดลองขนาดใหญ่เกือบทั้งหมดเป็นการทดลองนโยบายของ
รัฐบาลที่ด าเนินอยู่และหาข้อสรุประดับชาติ ส่วนการทดลองขนาดเล็กไม่ค่อยมุ่งหาผลสรุป มุ่งท า
ความเข้าใจวิธีการด าเนินงานของโครงการมากกว่า การทดลองเชิงสุ่มส่วนใหญ่ออกแบบการวัดผล
ลัพธ์ก่อนและหลังโครงการ เหตุผลก็ต้องวัดผลเปรียบเทียบจุดเริ่มต้นกับภายหลังผลกระทบจาก
โครงการ อย่างไรก็ตาม การวัดผลก่อนอาจท าไม่ได้ เช่น โครงการดัดนิสัยนักโทษที่ท าผิดซ้ าในระหว่าง
ต้องโทษนั้นวัดผลได้เฉพาะหลังโครงการ เนื่องจากการท าผิดซ้ าไม่อาจระบุได้จนกว่าจะปล่อยตัวออก
จากเรือนจ าท านองเดียวกัน โครงการลดการเกิดโรคหรืออุบัติเหตุไม่อาจระบุผลลัพธ์ก่อนมีโครงการได้ 
ดังนั้น จึงท าได้เฉพาะการวัดผลหลังโครงการ 
                  12.6.2 กึ่งทดลอง (quasi - experiments) การออกแบบประเมินผลกระทบส่วนใหญ่
เป็นแบบกึ่งทดลองไม่มีการสุ่ม แต่เป็นการเปรียบเทียบกลุ่มทดลองที่มีส่วนร่วมในโครงการ กับกลุ่มที่
ไม่ได้มีส่วนร่วม สาเหตุที่เรียกว่า “กึ่งการทดลอง” ก็เพราะไม่มีการสุ่มซึ่งเป็นสาระส าคัญของ        
การทดลองแท้ การประเมินผลกระทบแบบก่ึงทดลองมีตัวอย่างดังต่อไปนี้ 
                     1).การทดลองให้สามีที่ท าร้ายร่างกายภรรยาเข้ามารับการอบรมในโครงการเปลี่ยน
ความคิดและพฤติกรรมเป็นเวลา 15 สัปดาห์ โดยวัดผลส าเร็จจากโครงการการเปรียบเทียบสามี 320
คน ที่ผ่านการอบรมจนเสร็จสมบูรณ์จากโครงการ กับสามี 36 คนที่ออกจากโครงการไปก่อนครบ
ก าหนด ผลปรากฏว่าคนที่ผ่านโครงการมีอัตราการท าร้ายร่างกายภรรยาในเวลาต่อมาน้อยกว่ากลุ่ม
ควบคุมท่ีออกจากโครงการกลางคัน 
                    2).การทดลองเพ่ือประเมินผลกระทบของการให้เงินอุดหนุนการก่อสร้างบ้านต่อ
อุปทานการก่อสร้างแก่ผู้มีรายได้ต่ าของผู้รับเหมาก่อสร้างและเจ้าของที่ดินโครงการทดลองให้เงิน
ช่วยเหลือท าในเมืองกรีนเบย์ มลรัฐวิสคอนซิน และเมืองเซาท์เบนด์ มลรัฐอินเดียนา หลังการทดลอง
ไปหลายปี เปรียบเทียบราคาก่อสร้างบ้านในเมืองสองเมืองนี้กับเมืองที่คล้ายกันในมิดเวสต์ที่เลือกมา
เป็นกลุ่มควบคุม 
                    3).การทดลองเลือกนักเรียนโยสุ่มมาจากโรงเรียนของรัฐเปรียบเทียบกับโรงเรียนของ
เอกชน โดยให้ภูมิหลังทางสังคมเศรษฐกิจคล้าย ๆ กัน เพ่ือดูว่าประเภทของโรงเรียนมีผลสัมฤทธิ์ของ
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การเรียนรายวิชาส าคัญหรือไม่ ข้อมูลที่ใช้ได้มาจากฐานข้อมูลการส ารวจตัวอย่างโรงเรียนระดับ
มัธยมศึกษาแห่งชาติ 

                  4).การทดลองเลือกครอบครัวที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าโครงการเคหะสาธารณะในเมืองบัล
ติมอร์จับคู่กับครอบครัวที่สมัครเข้าร่วมโครงการ แต่ไม่ได้รับคัดเลือก ทั้งกลุ่มที่เข้าโครงการและไม่ได้
คัดเลือกถูกสัมภาษณ์ซ้ า ๆ กันหลายครั้งในช่วงเวลา 5 ปี 

               การออกแบบกึ่งทดลองบางอย่างเกี่ยวข้องกับการวัดผลลัพธ์หลายครั้ง ทั้งก่อนและหลัง
โครงการ เช่น การศึกษาที่ออกแบบประเมินผลกระทบของกฎหมายควบคุมอาวุธปืนฉบับใหม่ในมล
รัฐแมสสาชูเสตต์ ใช้กลุ่มควบคุมเปรียบเทียบอัตราการเกิดอาชญากรรมรายเดือนกับเมืองบอสตันเป็น
เวลาหลายปีก่อนประกาศใช้กฎหมาย และหลังประกาศใช้กฎหมายเป็นเวลา 1 ปี ก็ติดตามผล
แนวโน้มของอัตราการเกิดอาชญากรรมในเมืองหลายเมืองแถบนิวอิงแลนด์ที่ไม่มีประสบการณ์และ
การเปลี่ยนแปลงกฎหมายการควบคุมอาวุธปืนเพ่ือน ามาเปรียบเทียบกัน ส าหรับการออกแบบกึ่ง
ทดลองที่นิยมใช้กันมี 4 รูปแบบ ดังนี้ 

                  1). การออกแบบถดถอยไม่ต่อเนื่อง ( regression-discontinuity designs)           
การประเมินผลที่ออกแบบถดถอยไม่ต่อเนื่อง มีลักษณะคล้ายกับการทดลองเชิงสุ่มในแง่ให้ค่า
ผลกระทบสุทธิที่ไม่มีอคติ การออกแบบถดถอยไม่ต่อเนื่องทดสอบว่ากลุ่มทดลองมีผลผลิตเปลี่ยนไป
มากน้อยเพียงใดเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มไม่ทดลอง โดยถือว่าปัจจัยก าหนดต าแหน่งในการทดลองมี
ค่าคงที่ การวิเคราะห์การออกแบบถดถอยไม่ต่อเนื่องใช้ได้กรณีที่ประเมินโครงการที่เลือกโครงการที่
เลือกกลุ่มทดลองมาได้แม่นย าและเป็นรูปแบบเดียวกัน และต้องวัดผลผลิตตรงประเด็นและเชื่อถือได้ 
ยกตัวอย่าง โครงการให้ทุนเรียนมหาวิทยาลัยบางแห่งจัดสรรทุนตามคะแนนทดสอบมาตรฐานหรือ
ตามเกณฑ์อ่ืนที่สามารถน าไปใช้เป็นรูปแบบเดียวกันได้ ถ้าเกณฑ์ดังกล่าวด าเนินไปอย่างถูกต้องแล้ว 
ค่าของผลกระทบสุทธิของโครงการอาจวัดได้จากการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยสถิติของคะแนนของคนที่ได้รับ
ทุนเปรียบเทียบกับคะแนนของคนที่ไม่ได้รับทุน แม้ว่ารูปแบบนี้อาจไม่มีปัญหาที่เกิดกับการออกแบบ
ไม่ทดลอง แต่การน าไปใช้ก็จ ากัด เพราะมีไม่ก่ีโครงการเท่านั้น ที่เลือกผู้มีส่วนร่วมเป็นรูปแบบเดียวกัน 
มีวิธีการที่ชัดเจนและแม่นย า ยิ่งกว่านั้น การวิเคราะห์ทางสถิติยังซับซ้อนและไม่อาจใช้ได้ง่าย 

                  2). การจับคู่กลุ่มควบคุมเชิงแนวคิด (matched “constructed” control groups) 

ตามประวัติที่เป็นมานั้น วิธีควบคุมเชิงแนวคิดเป็นวิธที่ใช้ในการออกแบบกึ่งทดลองมากที่สุดและใช้

บ่อยมากในกรณีท่ีไม่สามารถใช้วิธีการทางสถิติขั้นสูงได้ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ไม่ได้รับการอบรมหรือไม่มี

คอมพิวเตอร์ ตามปกติโครงการจะเป็นผู้คัดเลือกกลุ่มเข้าร่วมโครงการ และเพ่ือเปรียบเทียบกับกรณี

กลุ่มท่ีไม่มีโครงการ นักประเมินผลจะเลือกจับคู่กับกลุ่มควบคุมซึ่งมีลักษณะคล้ายกับกลุ่มทดลองมาก
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ที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ การจับคู่กลุ่มควบคุมเชิงแนวคิดอาจเลือกจากกลุ่มที่มีอยู่แล้ว เช่น เมื่อเลือก

จับคู่นักเรียนในขั้นเรียนตามอายุหรือเกรด หรืออาจใช้วิธีรวมคนทั้งหมดเพ่ือน ามาเปรียบเทียบกับกลุ่ม

ที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ 

                 3). การควบคุมเชิงแนวคิดที่มีความเท่าทียมกันทางสถิติ (statistically equated 
constructed controls) ทางเลือกการจับคู่ คือ การใช้วิธีทางสถิติท่ีถือว่าผู้มีส่วนร่วมกับไม่มีส่วนร่วม
ในโครงการมีความเท่าเทียมกัน ปกติใช้การวิเคราะห์ตัวแปรหลายตัว เช่น การถดถอยเชิงพหุ 
(multiple regression) ตัวแบบล็อกลิเนียร์ (log-linear models) หรือการวิเคราะห์ความแปรปรวน 
การให้มีความเท่าเทียมกันทางสถิตินี้มักใช้กับการส ารวจตัดขวาง (cross-sectional surveys) ซึ่งวัด
ข้อมูลจากจุดเดียวหรือตัดขวางออกมา วิธีการก็คือท าการส ารวจประชากรเปูาหมายว่าใครมีส่วนร่วม
และไม่มีส่วนร่วมในโครงการ เพ่ือให้ได้ข้อมูลมาปรับใช้ทางสถิติโดยแบ่งออกเป็นสองกลุ่มใน        
การวัดผลกระทบของโครงการนักวิจัยจะเปรียบเทียบผลลัพธ์จากผู้มีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วมใน
โครงการ และใช้การควบคุมทางสถิติเพ่ือดูความแตกต่างระหว่างกลุ่มโดยก าหนดระบุถึงตัวแปรคุม 
เพ่ือทดสอบว่าค่าความแตกต่างทางสถิติดังกล่าวเกิดจากความแตกต่างของกลุ่ม ไม่ใช้เกิดจากตัวแปร
ที่น ามาคุม รูปแบบการคุมตัวแปรทางสถิติ รวมถึงวิธีการถดถอยและการจับคู่ เป็นวิธีการที่ใช้เพ่ือ
แก้ปัญหาที่ไม่สามารถใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างเพ่ือลดอคติจากการเลือกตัวอย่าง เพราะหากสามารถสุ่ม
ตัวอย่างได้แล้วการออกแบบกึ่งทดลองเหล่านี้ก็เป็นอันเดียวกันกับการทดลองแท้ อย่างไรก็ตาม    
การประเมินผลกระทบตามวิธีการดังกล่าวเกิดความผิดพลาดได้ง่ายจากการเลือกตัวแปรและ        
การเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มที่มีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วมในโครงการ นอกจากนั้นแล้ว การตัดขวาง
ยังต้องอาศัยความทรงจ าของผู้ตอบที่จะตอบค าถามเหตุการณ์ในอดีต ท าให้ข้อมูลที่ได้จากการวัดไม่
แม่นย าและไม่น่าเชื่อถือ  

                 4). การวัดผลผลิตของกลุ่มคนทั่วไปเป็นกลุ่มควบคุม (generic output measurea as 
controls) ปกติการควบคุมทั่วไปใช้การวัดที่ทดแทนผลผลิตทั้งหมดของกลุ่มที่ไม่ได้ทดลองหรือ
ประชากรทั้งหมด เช่น น าคะแนนทดสอบมาตรฐานของนักเรียนที่เรียนตามหลักสูตรใหม่ไป
เปรียบเทียบกับคะแนนของนักเรียนในช่วงอายุหรือขั้นเรียนเดียวกัน การควบคุมทั่วไปนิยมใช้กับบาง
เรื่อง เช่น การวัดไอคิว (IQ) และผลสัมฤทธิ์ในการเรียน แต่ในทางปฏิบัติก็ไม่ใช้ง่ายยิ่งกว่านั้น ยังมี
กรณีที่เหมาะสมที่จะใช้ไม่กี่กรณี เพราะกลุ่มที่เลือกมาทดลองมักมีลักษณะแตกต่างไปจากประชากร
ทั่วไป 

                    12.6.3 การออกแบบโครงการที่ครอบคลุมประชากรทั้งหมด 
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                 โครงการที่ครอบคลุมประชากรทั้งหมดเป็นอุปสรรคต่อการประเมินผลกระทบ เพราะ
ไม่ได้จัดกลุ่มเอาไว้เป็นกลุ่มควบคุม การควบคุมที่ท าให้ได้จึงท าได้เพียงเปรียบเทียบก่อนและหลังที่
ได้รับปัจจัยจากโครงการ ซึ่งเรียกว่า “ การควบคุมแบบสะท้อนตนเอง” ( reflexive controls) แม้ว่า
การวิจัยประเมินผลที่กล่าวในหัวข้อก่อนน ามาใช้กับโครงการที่ครอบคลุมประชากรทั้งหมดไม่ได้ แต่
แบบวิจัยประเมินผลในหัวข้อนี้สามารถน าไปใช้กับโครงการที่ครอบคลุมประชากรบางส่วนได้ 
โดยเฉพาะการใช้ส าหรับการประเมินก่อนและหลังโครงการโดยไม่มีการเปรียบเทียบหรือไม่มีกลุ่ม
ทดลอง แต่ไม่แนะน าให้ท าวิธีนี้ เพราะการประเมินผลกระทบจะไม่น่าเชื่อถือ เนื่องจากเกิดอคติจาก
ผลกระทบของตัวแปรร่วม เช่น การเติบโตของประชากร และการเปลี่ยนแปลงในระยะยาว 

                       12.6.3.1 การศึกษาก่อนและหลังโครงการแบบง่าย (simple before-and-after 

studies) แม้ว่าการออกแบบการศึกษาก่อนและหลังโครงการแบบง่ายเป็นการออกแบบการวิจัย

ประเมินผลไม่กี่วิธีที่คนทั่วไปรู้จักดี แต่ก็เป็นวิธีที่มีความตรงประเด็นน้อยที่สุดวิธีหนึ่งลักษณะส าคัญ

ของวิธีนี้ คือ เปรียบเทียบกลุ่มเดียวกันสองครั้ง แยกตามระยะเวลาที่เข้าร่วมโครงการ เช่น เริ่มต้นเข้า

ร่วมโครงการกับหลังเข้าร่วมโครงการ ความแตกต่างของการวัดทั้งสองระยะเป็นการประมาณค่า

ผลกระทบของโครงการ ข้อบกพร่องของการวิจัยแบบนี้อยู่ที่การไม่สามารถแยกผลกระทบจากปัจจัย

ภายนอกออกจากผลกระทบของโครงการได้ค่าผลกระทบของโครงการจึ งคลุมเครือ ยิ่งกว่านั้น ยังมี

ปัญหาด้านการเก็บรวบรวมข้อมูล เพราะมักประเมินเมื่อโครงการด าเนินการไปแล้ว การวัดผลก่อนท า

ได้เพียงขอให้ผู้เข้าร่วมโครงการนึกถึงสิ่งที่เกิดก่อนมีโครงการ ซึ่งเป็นสิ่งที่เชื่อถือไม่ได้และอาจเป็น

ผลกระทบของการออกแบบที่ก่อให้เกิดความเสียหายได ้

                       12.6.3.2 การศึกษาตัดขวาง ส าหรับโครงการที่ไม่ได้เป็นรูปแบบเดียวกัน (cross-
sectional studies for non-uniform programs) แม้โครงการที่ครอบคลุมประชากรทั้งหมดจะ
ให้บริการแก่กลุ่มทุกกลุ่มในรูปแบบเดียวกัน แต่ก็มีหลายโครงการที่มีความแตกต่างออกไป เช่น 
สหรัฐอเมริกามีโครงการให้เงินช่วยเหลือครอบครัวที่มีเด็กเป็นภาระพ่ึงพา (aid to families with 
dependent children) ทุกมลรัฐ แต่มีผู้มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือและการจ่ายเงินช่วยเหลือต่างกันไป
ในแต่ละมลรัฐ ความแตกต่างของการจ่ายเงินช่วยเหลืออาจมีปริมาณแตกต่างกันถึงห้าเท่า อาจ
ประเมินผลกระทบของความแตกต่างดังกล่าวได้ด้วยการวิจัยตัดขวางซึ่งวัดว่ามีผู้ได้รับประโยชน์จาก
โครงการไปมากเท่าใด หลังจากนั้นจึงเปรียบเทียบว่าการได้รับประโยชน์นั้นแตกต่างกันมากน้อย
เพียงใด 
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                      12.6.3.3 การศึกษาเป็นคณะที่วัดซ้ ากันหลายครั้ง ส าหรับโครงการที่ไม่ได้เป็น
รูปแบบเดียวกัน (panel studies (several repeated measures) for non-uniform programs) 
การศึกษาเป็นคณะเป็นการวัดที่รับการทดลองซ้ า ๆ กัน แม้ว่าการศึกษาเป็นคณะจะเป็นการขยาย
การศึกษาก่อนและหลังแบบง่ายออกไปโดยเพ่ิมจุดการเก็บข้อมูลมากขึ้น แต่การศึกษาแบบนี้ก็มี
เหตุผลมากกว่า ระยะเวลาที่เพ่ิมขึ้นท าให้นักวิจัยเริ่มระบุได้ว่ากระบวนการใดของโครงการที่มี
ผลกระทบต่อกลุ่มเปูาหมาย การออกแบบนี้มีความส าคัญโดยเฉพาะต่อการศึกษาโครงการที่
ครอบคลุมประชากรทั้งหมดซึ่งกลุ่มเปูาหมายได้รับปัจจั ยแตกต่างกันไปตามโครงการ เช่น           
การออกแบบที่ใช้ศึกษาผลกระทบจากการดูโทรทัศน์รายการที่รุนแรงต่อพฤติกรรมที่ก้าวร้าวต่อเพ่ือน
ร่วมขั้นเรียน โดยก าหนดสถานการณ์ให้ในนักเรียนดูโทรทัศน์ด้วยกันเกือบทุกรายการ ฉะนั้น จึง
เป็นไปได้ที่ก าหนดให้นักเรียนที่ไม่ได้ดูโทรทัศน์เป็นกลุ่มควบคุม สถานการณ์ดังกล่าวเป็นวิธีที่ดีที่สุดที่
จะศึกษาว่าการดูโทรทัศน์รายการที่รุนแรงมีผลกระทบต่อพฤติกรรมก้าวร้าวในเวลาต่อมาอย่างไร 

                      12.6.3.4 การวิเคราะห์อนุกรมเวลาที่วัดซ้ ากันหลายครั้ง (time-series analyses 
(many repeated measures) การวิเคราะห์อนุกรมเวลาประกอบด้วยการวัดซ้ า ๆ กันที่นับรวมเป็น
หน่วยรวมซึ่งมีทั้งจุดที่วัดก่อนและวัดหลังการน าโครงการใหม่มาใช้กับประชากรทั้งหมด หรือโครงการ
เดิมที่ได้ปรับเปลี่ยนไปเป็นอย่างมาก การรวมชุดทางสถิติ หมายถึงการวัดเป็นระยะกับประชากร
ค่อนข้างใหญ่ หรือตัวอย่างที่คู่ขนานกัน เช่น ชุดสถิติส าคัญอย่างอัตราการเกิด การตาย หรือ        
การอพยพแม้ว่าวิธีการทางเทคนิคของการวิเคราะห์อนุกรมเวลาจะ ซับซ้อน แต่แนวคิดพ้ืนฐานของ
อนุกรมเวลาง่ายมาก นักวิจัยวิเคราะห์แนวโน้มก่อนมีการทดลองเพ่ือให้ได้ภาพว่าอะไรจะเกิดขึ้ นหาก
ไม่มีโครงการ หลังจากนั้นน าภาพที่คาดคะเนไปเปรียบเทียบกับแนวโน้มจริงหลังจากที่มีโครงการ ส่วน
การทดสอบทางสถิติกระท าเพ่ือระบุว่าการวัดหลังมีโครงการแตกต่างจากภาพที่คาดคะเนหรือไม่ เพ่ือ
หาข้อสรุปถึงผลกระทบของโครงการ ตัวอย่างเช่น นักวิจัยใช้การวิเคราะห์อนุกรมเว ลาศึกษา
ผลกระทบการเปลี่ยนแปลงของนโยบายราคาต่อการบริโภคน้ าประปาของครัวเรือน โดยวิเคราะห์
แนวโน้มการบริโภคก่อนเปลี่ยนราคาค่าน้ า คาดคะเนแนวโน้มการบริโภคเอาไว้ หลังจากนั้นจึง
เปรียบเทียบการบริโภคจริงกับที่คาดคะเน วิเคราะห์อนุกรมเวลามีความส าคัญต่อการประมาณค่า
ผลกระทบสุทธิของการเปลี่ยนแปลงโครงการที่ครอบคลุมประชากรทั้งหมด โดยเฉพาะโครงการที่
ให้บริการเป็นรูปแบบเดียวกัน ในโครงการที่ครอบคลุมประชากรทั้งหมดหลายโครงการ กลุ่มเปูาหมาย
ที่มีสิทธิได้รับบริการเหมือนกันทุกคน เช่น การออกกฎหมายส่วนใหญ่ เช่น กฎหมายอาญาบังคับใช้แก่
คนทุกคนที่อยู่ในเขตปกครองในรูปแบบเดียวกัน หรือการจ่ายเงินประกันสังคมแก่ผู้เกษียณอายุจ่าย
ให้แก่คนทุกคนที่มีประวัติการจ้างงานและเกษียณอายุหรือการลงโทษผู้กระท าผิดอาญาในช่วงเวลา
หนึ่งก็สามารถศึกษาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงช่วงเวลาดังกล่าวได้ด้วยการวิเคราะห์อนุกรมเวลา 
ด้วยเหตุนี้ การออกแบบอนุกรมเวลาจึงเป็นวิธีที่แข็งแกร่งวิธีหนึ่งในการตรวจสอบโครงการที่
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ครอบคลุมประชากรทั้งหมด เพราะให้ข้อมูลที่จ าเป็นที่ผู้ประเมินต้องการ ส่วนข้อจ ากัดการวิเคราะห์
อนุกรมเวลาที่ส าคัญที่สุดอยู่ที่การวัดก่อนมีโครงการซึ่งต้องกระท าหลายครั้งเพ่ือระบุแนวโน้มก่อนมี
โครงการให้ชัดเจน ส่วนใหญ่แนะน าให้วิเคราะห์หลายครั้ง เช่น มากกว่า 30 ครั้ง เป็นต้น 

12.7 การใช้ดุลพินิจประเมินผลกระทบ 

               นอกจากการประเมินผลกระทบที่กล่าวมาแล้ว ยังมีทางเลือกในการประเมินผลกระทบ
โดยวิธีอ่ืนอีก คือ การใช้ดุลพินิจประเมินผลกระทบที่กล่าวมาแล้ว ยังมีทางเลือกในการประเมินผล
กระทบตามวิธีการหลัดนั้นอาจแพงและใช้เวลานาน บางคนจึงเปลี่ยนมาเป็นวิธีที่ไม่ต้องเก็บข้อมูลใหม่
หรือไม่ต้องวิเคราะห์ข้อมูลที่มีอยู่จ านวนมาก นอกจากนั้นยังมีเหตุการณ์บางอย่างที่ไม่สามารถ
ออกแบบด้วยวิธีดังกล่าว โดยเฉพาะเมื่อถูกกดดันให้ต้องประมาณผลกระทบภายในระยะเวลาที่จ ากัด 
วิธีที่เป็นทางเลือกนี้แยกพิจารณาได้ 3 วิธี ดังนี้ (Rossi and Freeman , 1993: 252-253) 

                  1). การประเมินผลโดยผู้เชี่ยวชาญ (connoisseurial impact assessments)  ) วิธีนี้
เป็นการใช้ผู้เชี่ยวชาญหรือนักวิเคราะห์ตรวจสอบโครงการ ตามปกติจะท าโดยการออกเยี่ยมที่ตั้ง
โครงการ ผู้เชี่ยวชาญเก็บข้อมูลอย่างไม่เป็นทางการและใช้ดุลพินิจตัดสิน การใช้ดุลพินิจตัดสินอาจใช้
วิธีควบคุมท่ัวไป (generic controls) เพ่ือเปรียบเทียบ คือ การประมาณว่าประชากรทั้งหมดตามปกติ
จะประสบอะไร หรือการใช้ควบคุมเงา (shadow controls) ใช้คนที่มีการศึกษาสูงหรือต่ ากว่าคนปกติ
ทั่วไปเพ่ือให้เขาตอบว่าความก้าวหน้าของโครงการโดยปกติเป็นอย่างไร อย่างไรก็ตามการประเมินผล
กระทบโดยผู้เชี่ยวชาญหรือนักวิเคราะห์เป็นวิธีที่ไม่แน่นอนมากที่สุดในบรรดาเทคนิคการประเมินผล
ทั้งหมด 
                 2). การประเมินผลโดยผู้บริหาร (administrator impact assessments) เป็นวิธี
ประเมินโดยให้ผู้บริหารลงมือประเมินผลกระทบของโครงการ เช่น รวบรวมข้อมูลและสรุปผลเสมือน
เป็นนักประเมินผลคนหนึ่ง แต่การประเมินโดยวิธีนี้เป็นวิธีที่มีอคติเช่นกัน เพราะว่าผู้บริหารสนใจแต่
ความส าเร็จของโครงการ จึงเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและไม่เป็นกลาง 
                3). การใช้ดุลพินิจของผู้มีส่วนร่วม (participants’ judgments) การประเมินผลบาง
โครงการอาจใช้ดุลพินิจของผู้มีส่วนร่วมประเมินความส าเร็จ การใช้ดุลพินิจนี้ มีความตรงประเด็นอยู่
บ้าง โดยเฉพาะโครงการมีเปูาหมายสร้างความพึงพอใจแก่ผู้ที่มีส่วนร่วม อย่างไรก็ตามการประเมินวิธี
นี้มีปัญหาการใช้ดุลพินิจตัดสินผลกระทบสุทธิ เพราะผู้มีส่วนร่วมมักไม่มีความรู้ในการประเมิน 
               การประเมินผลโดยใช้ดุลพินิจมีข้อจ ากัดหลายอย่าง แต่ทั้งนี้ไม่ได้หมายความว่าไม่ควรใช้
ในการประเมินผลกระทบเลย บางสถานการณ์นักประเมินผลไม่สามารถใช้การประเมินอะไรได้ แม้
บางทีมีค าแนะน าว่าไม่ต้องประเมินก็ได้ แต่หากมีการประเมินผลบ้างก็ยังดีกว่าไม่มีเลย นักประเมินผล
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อาจต้องออกแบบการวิจัยประเมินผลโดยใช้ดุลพินิจ โดยเฉพาะเมื่อมีเงินทุนจ ากัด หรือเมื่อไม่มี    
การวัดผลก่อนโครงการ ซึ่งไม่อาจเปรียบเทียบผลก่อนมีโครงการกับหลังมีโครงการได้ หรือเมื่อทุกคน
เข้ามามีส่วนร่วมในโครงการและโครงการเป็นรูปแบบเดียวกันทั่วทุกแห่งในเวลาเดียวกัน ซึ่งไม่
สามารถสุ่มหรือจัดกลุ่มตัวอย่างได้ 
            บทสรุปการประเมินผลกระทบเป็นหัวใจของการประเมินผลนโยบายสาธารณะ เนื่องจาก
การประเมินผลนโยบายสาธารณะส่วนใหญ่ต้องการทราบว่านโยบายบรรลุวัตถุประสงค์และมี
ผลกระทบต่อสังคมตามที่ต้องการหรือไม่ เช่น แก้ไขปัญหาที่ก าหนดไว้ได้หรือไม่ และท าให้สังคมดีขึ้น
กว่าเดิมหรือไม่ เป็นต้น เมื่อประเมินแล้วยังสามารถน าผลที่ได้ไปตัดสินใจและปรับปรุงนโยบายต่อไป
ได้ด้วย อย่างไรก็ตาม ผลกระทบมีหลายขั้น ตั้งแต่ผลกระทบต่อกลุ่มเปูาหมาย ไปจนถึงผลข้างเคียงต่อ
กลุ่มอ่ืน ผลกระทบต่อสังคม ด้วยเหตุนี้ ตัวแบบผลกระทบจึงประกอบด้วยส่วนที่ส าคัญ 3 ส่วน คือ 
วัตถุประสงค์ กิจกรรมและเกณฑ์ประสิทธิผลซึ่งเป็นเกณฑ์ในการประเมินผลกระทบของนโยบายหรือ
โครงการ ส าหรับการศึกษาผลกระทบมีทั้งที่เน้นการวิเคราะห์ของนโยบาย และเน้นอาณาบริเวณของ
ผลกระทบซึ่งต้องการประเมินอิทธิพลของนโยบายเปรียบเทียบกับปัจจัยอ่ืน การประเมินผลกระทบที่
จ าแนกผลกระทบได้ชัดเจนที่สุด คือ การประเมินผลโดยการทดลองและการหาผลกระทบสุทธิ ซึ่งแยก
ปัจจัยร่วมและผลกระทบจากการออกแบบออกไปจากผลลัพธ์รวม อย่างไรก็ตาม ในทางความเป็นจริง
อาจทดลองแท้หรือทดลองเชิงสุ่มไม่ได้ เพราะมีปัญหาข้อจ ากัดเรื่องการสุ่มตัวอย่างเข้ามา เป็นกลุ่ม   
จึงศึกษาแบบกึ่งทดลอง และศึกษาโดยวิธีอ่ืน เช่น ศึกษาแบบตัดขวาง ศึกษาเป็นคณะ และศึกษา
อนุกรมเวลา หากจ าเป็นจริง ๆ อาจกระท าโดยใช้ดุลพินิจของผู้ที่เชี่ยวชาญ ผู้บริหาร หรือผู้ที่มีส่วน
ร่วมในโครงการ แต่การใช้ดุลพินิจก็เป็นวิธีการที่มีข้อจ ากัด โดยเฉพาะผลการประเมินไม่แน่นอนและ
ขาดความน่าเชื่อถือ การออกแบบผลกระทบจ าแนกได้เป็น 2 ประเภท คือ การออกแบบโครงสร้างที่
ครอบคลุมประชากรบางส่วน และครอบคลุมประชากรทั้งหมด แต่ละประเภทยังแยกออกเป็นประเภท
ย่อย ๆ ซึ่งมีข้อดีและข้อจ ากัดในตัว นักประเมินผลต้องเข้าใจและเลือกออกแบบให้สอดคล้องกับ
นโยบายหรือโครงการที่ศึกษา 
              การติดตามผลผู้ส าเร็จการศึกษา  

ความหมายการติดตามผู้ส าเร็จการศึกษา 
              การติดตามผลการศึกษาหมายถึงการศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับนักศึกษาที่จบการศึกษา
ออกไปประกอบอาชีพตามสาขาที่ได้ศึกษามามีปัญหาหรืออุปสรรคในการปฏิบัติงานหรือไม่สามารถ
น าความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการศึกษาอบรมไปใช้ประโยชน์ได้มากน้อยเพียงใดรวมทั้งมีความ
คิดเห็นหรืข้อเสนอแนะต่อสถาบันในเรื่องต่างๆอย่างไรบ้าง เพ่ือจะได้น าข้อมูลเหล่านี้ไปประเมินผล
การด าเนินงานการจัดการศึกษาที่ผ่านมา เพ่ือประโยชน์ในการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรและ
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กระบวนการเรียนการสอน ตลอดจนการจัดบริการต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักศึกษาซึ่งจะ 
เข้ามารับการศึกษาในรุ่นต่อๆไปเพ่ือให้เกิดความเข้าใจในความหมายและสาระของการติดตามผล
การศึกษาชัดเจนยิ่งขึ้นจึงได้น าเสนอความคิดและข้อสรุปของนักวิชาการท่ีเกี่ยวข้องดังนี้  
              ดาวนิ่ง (Downing) อธิบายว่า การติดตามผลนักเรียนนักศึกษาเป็นกิจกรรมหลักท่ีจ าเป็น
ไม่เฉพาะแต่ในระดับอุดมศึกษาเท่านั้น แม้แต่ในระดับโรงเรียนก็มีความจ าเป็น ทั้งนี้เพ่ือจะได้ทราบผล
ของการจัดการศึกษาของสถาบันนั้น ๆ ว่าเป็นไปตามความมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ท่ีตั้งได้เพียงใด59  
             คาลวิน (Calvin) เชื่อว่าการติดตามผลการศึกษาของผู้ที่ส าเร็จการศึกษาไปแล้วนี้จะเป็น
ประโยชน์ยิ่งต่อการให้บริการแนะแนวและบริการด้านอ่ืน ๆ แก่นักศึกษาในรุ่นต่อๆ ไป นอกจากนั้น
การติดตามผลการศึกษายังให้ประโยชน์ในด้านการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถานประกอบการกับ
สถาบันการศึกษา ซึ่งจะท าให้การให้การศึกษา การฝึกงาน และการมีงานท ามีความสัมพันธ์กันมาก
ยิ่งขึ้นด้วย60  
               กู๊ด (Good) ได้ให้ความหมายของการติดตามผล ไว้ดังนี้  
               1. เป็นกระบวนการให้ได้มา ซึ่งข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพปัจจุบันของนักศึกษา หรือ
นักศึกษาที่จบออกไปแล้ว ส าหรับฝุายแนะแนวหรือบริหารบุคคลของสถาบันการศึกษา  

               2. เป็นผลงานที่ก าหนดขึ้น เพ่ือติดตามให้ทราบถึงสภาพในการปฏิบัติงาน ความรู้และ
ความสามารถของผู้ส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรวิชาชีพใด ๆ เพ่ือให้สอดคล้องในการจัดหลักสูตร
และสภาพการปฏิบัติงาน61  
                เชอร์ทเซอร์ และสโตน (Schertzer and Stone) ที่ได้ให้ความหมายของการติดตามผล
ว่า เป็นวิธีการหนึ่งที่น ามาใช้ในการตรวจสอบบุคคลว่า มีการพัฒนาในหน้าที่การงาน การก าหนด
แผนงาน และความก้าวหน้าในการท างาน และยังเป็นการช่วยให้นิสิตสามารถปรับตัวเข้ากับ
สถานการณ์ต่างๆ รวมทั้งยังใช้ในการประเมินความคิดเห็นต่างๆหลังส าเร็จการศึกษาไปแล้วมากน้อย
เพียงใด62  

                                                           

                59 Downing, Lester N.  Guidance and Counseling Service on 
Introduction, (New York : McGraw - Hill, 1968), 209. 
                60 Calvin, Lee B. T.  Improving College Teaching.  (Washington D.  C. : 
Americal Council on Education, 1970) , 17. 
                61 Good, C. V. (Ed.),  Dictionary of Education.   (New York : MCGraw-Hill 
Book   Company, 1973),  246. 
                 62 Schetzer,  Bruce and Shelley C.  Stone.   Fundamental of Guidance.  
(Boston : Houghton Mifflin Co, 1981),  346. 
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                มุรธา  สุสุทธิ ให้ความหมายของการติดตามผลว่าหมายถึง การศึกษาข้อมูลจากบัณฑิตที่
ส าเร็จการศึกษาและออกไปประกอบอาชีพได้ในช่วงระยะเวลาหนึ่งแล้ว  โดยศึกษาถึงข้อมูลทั่วไป   
การน าความรู้จากวิชาที่เรียนไปใช้ในการปฏิบัติงาน  ความคิดเห็นด้านการจัดการเรียนการสอน 
ตลอดจนข้อเสนอแนะของบัณฑิตที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ทราบข้อมูล
ข่าวสารต่างๆ ของผู้ส าเร็จการศึกษาเพ่ือน ามาปรับปรุงหลักสูตรให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบัน 
เช่นเดียวกัน63  
              สรุปได้ว่า การติดตามผลเป็นกระบวนการหนึ่งที่จ าเป็นและมีความส าคัญต่อระบบการจัด
การศึกษาทุกระดับ เป็นเครื่องมือที่ใช้ส าหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ส าเร็จการศึกษาเพ่ือที่จะท า
ให้ได้ทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับคุณภาพและข้อบกพร่องผู้ส าเร็จการศึกษาของสถาบันการศึกษา เพ่ือ
น าข้อมูลที่ได้จากการติดตามผลไปใช้เป็นข้อมูลในการพิจารณาในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้
สอดคล้องและเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย 
 
ความส าคัญของการติดตามผล 
              สุริยา แก้วมณี กล่าวถึง ความส าคัญของการติดตามผลไว้ดังนี้  
                1.ผู้ที่ส าเร็จการศึกษา การติดตามผลจะช่วยผู้ส าเร็จการศึกษาไปแล้ว ให้ได้งานเร็วที่สุด
เท่าท่ีจะเร็วได้ นอกจากยังจะได้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่ควรจะจัดให้มีขึ้นในโรงเรียน อันจะ
เป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนต่อไป  
                2.ผู้ให้ค าปรึกษาการติดตามผลจะเป็นการตรวจสอบความส าเร็จของโครงการแนะแนว
และความสามารถของผู้ให้ค าปรึกษา ผลที่ได้รับจะใช้เป็นข้อมูล ในการที่จะพิจารณาปรับปรุงแก้ไข
โครงการต่อไปในอนาคต  
                 3.หน่วยบริการจัดหางาน การที่ได้ทราบว่าผู้ส าเร็จการศึกษา ได้เข้าท างาน หรือไม่ 
หน่วยบริการจัดหางานจะได้ใช้ในการพิจารณาบรรจุผู้ที่ยังไม่ได้เข้าท างานให้ได้งานที่เหมาะสมกับ
ความสามารถของผู้นั้นมากที่สุด  
               4.ผู้บริหารหรือผู้จัดท าหลักสูตร ผลที่ได้จากการติดตามผล จะเป็นประโยชน์ใน         
การปรับปรุงหลักสูตร การเรียน การสอน ให้ดียิ่งขึ้น แล้วยังจะได้ทราบเกี่ยวกับเรื่องอ่ืน ๆ เช่น          
การปรับตัวและสังคม ฯลฯ เป็นต้น  
 

                                                           

                       
63

 มุรธา สุสุทธิ. “การติดตามผลผู้ส าเร็จการศึกษา สาขาศึกษาศาสตร์ คหกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” (วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาคหกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2536), 8. 
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จุดมุ่งหมายของการติดตามผล 
              มิลเลอร์ และคนอ่ืนๆ (Miller and others. 1978 : 404-405) ได้กล่าวถึงจุดมุ่งหมาย
ของการศึกษาการติดตามผลไว้ว่า เพ่ือปรับปรุงหลักสูตร ปรับปรุงโปรแกรมให้ค าปรึกษา แนะน า
อาชีพ ศึกษารายละเอียดของผู้ส าเร็จการศึกษาและนักศึกษาที่ออกจากสถานศึกษากลางคัน เพ่ือช่วย
ท าให้ก้าวไปข้างหน้า เพ่ือศึกษาผู้ส าเร็จการศึกษาแต่ละกลุ่มอย่างเจาะจงในการรวบรวมข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์ไปช่วยเหลือนักศึกษาและรวบรวมข้อมูลซึ่งจะเป็นประโยชน์ให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้องได้น า
ข้อมูลไปใช้กับนักศึกษาท่ียังไม่ส าเร็จการศึกษาต่อไป             
              เวนทลิ่ง (Wentling) ได้ก าหนดจุดมุ่งหมายของการติดตามผลไว้ เพ่ือส ารวจอาชีพของ
ผู้ส าเร็จการศึกษาออกไปแล้วและส ารวจความต้องการตลาดแรงงาน เป็นข้อมูลในการปรับปรุง
หลักสูตร เป็นการหาข้อมูลต่างๆส าหรับเปิดการอบรมระยะสั้นๆ ให้กับผู้ที่ส าเร็จการศึกษาออกไปแล้ว 
เพ่ือส ารวจถึงสถานภาพการศึกษาต่อ การน าความรู้และประสบการณ์ไปใช้ในการปฏิบัติงาน 
ประเมินผลงานของหน่วยงานบริการต่างๆที่จัดท าขึ้น เช่น หน่วยบริการแนะแนว หน่วยบริการให้ 
ค าปรึกษา และหน่วยจัดหางานศึกษาลักษณะงานที่แท้จริงของต าแหน่งหน้าที่การงานต่างๆที่
หน่วยงานนั้นต้องการเพ่ือเน้นให้เห็นถึงวัตถุประสงค์เบื้องต้นของการศึกษาสายอาชีพให้กับนักศึกษา
ก่อนที่จะส าเร็จการศึกษาออกไปท างานและเพ่ือด าเนินการรวบรวมและวิเคราะห์ ข้อมูลต่างๆรวมทั้ง
เสนอรายงานต่อผู้บริหารหรือส่วนราชการอ่ืนๆที่ต้องการ64   
               อรรถพล สังขวาสีได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการติดตามผลว่า เพ่ือประเมินหลักสูตร
การศึกษาประเมินผลการจัดประสบการณ์ด้านการเรียนการสอน และการฝึกงานของนิสิตนักศึกษาที่
ทางสถานศึกษาจัดให้ น าข้อมูลมาปรับปรุงหลักสูตรการสอนให้ทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลงของ
สังคม น าข้อมูลด้านการท างานของผู้ส าเร็จการศึกษาไปแล้วมาวิเคราะห์ เพ่ื อเป็นแนวทางใน        
การท างานและการเตรียมตัวเพ่ือแก้ปัญหาต่างๆ ในการท างานของนิสิตนักศึกษาปัจจุบัน และเพ่ือ
ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่ากับศิษย์ปัจจุบันและสถานศึกษา เช่นเดียวกันวิรัตน์65 
              ไวยกุล และบรรเทา อุทัยรัตน์ (2542 : 7) ได้กล่าวถึงจุดมุ่งหมายของการติดตามผล
ผู้ส าเร็จการศึกษาว่า เพ่ือน าไปพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับ

                                                           

                       
64 Wentling, T.  L and Johnson, S.  Evaluation Occupational Education 

and Training Program. (2 nd ed. Boston : Allyn and Bacon, 1980) ,  141. 
               65 อรรถพล สังขวาสี.”การติดตามผลผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพอาชีวศึกษา ระบบทวิภาคี รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2538 ของสถานศึกษาสังกัด
กองวิทยาลัยเทคนิค กรม อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการในเขตกทม.” ปริญญานิพนธ์ กศ.ม.
อุตสาหกรรมศึกษา  กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2544, 27. 
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ความต้องการของชุมชน และเพ่ือให้ทราบว่าผู้ส าเร็จการศึกษาไปแล้วประสบความส าเร็จและ
ความก้าวหน้าในงานการอาชีพมากน้อยเพียงใด ตลอดจนได้ทราบถึงการปรับตั วในการท างาน      
การแก้ไขปรับปรุงงานที่ท าอยู่ให้ดียิ่งขึ้น 
              สรุปได้ว่า จุดมุ่งหมายของการศึกษาการติดตามผลผู้ส าเร็จการศึกษานั้นมีความส าคัญและ
จ าเป็นอย่างยิ่งเพราะเป็นการติดตามผลเพ่ือที่จะท าให้ทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับคุณภาพประสิทธิภาพ 
ตลอดจนข้อบกพร่องของผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรและได้ข้อมูลกลับมาเป็นแนวทางด าเนินการ
ในการพิจารณาปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ให้มีความเหมาะสม ซึ่งข้อมูลที่ได้
จะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหาร คณาจารย์ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในปัจจุบัน 
             วิธีด าเนินการติดตามผล 
              มีนักการศึกษาได้กล่าวถึงวิธีด าเนินการติดตามผลไว้หลากหลาย ดังนี้ 
             บาจ (Barge) ได้ท าการติดตามผลมหาบัณฑิตโปรแกรมพยาบาลผู้ช านาญคลินิคที่ส าเร็จ
การศึกษาระหว่างปี ค.ศ.1969-1979 จากมหาวิทยาลัยในรัฐอิลลินอยส์ 6แห่ง จ านวน 731 คน มี
วัตถุประสงค์ที่จะศึกษาผลของการจัดการศึกษาที่มีต่อการพัฒนาวิชาชีพโดยท าการสัมภาษณ์คณบดี
ผลการวิจัยพบว่า คณบดีมีความเห็นต่างกันในด้านค าจ ากัดความของพยาบาลผู้ช านาญคลินิก และ
พบว่าตัวแปรที่มีผลต่อรายได้ของมหาบัณฑิตได้แก่ ต าแหน่งประสบการณ์ และอายุของมหาบัณฑิต 
หลังจากส าเร็จการศึกษาแล้วผู้ที่ปฏิบัติงานในฐานะผู้บริหารหรือเป็นพยาบาลผู้ช านาญคลินิกจะมี
รายได้เพ่ิมขึ้น แต่ส่วนใหญ่แล้วมหาบัณฑิตเป็นอาจารย์สอนและมีรายได้น้อยกว่า แต่มหาบัณฑิตก็มี
ความพอใจกับงานสอนเนื่องจากตั้งใจที่จะเปลี่ยนงานจากการดูแลผู้ปุวยโดยตรงอยู่แล้ว  กล่าว
โดยทั่วไปมหาบัณฑิตมีความพอใจในงานปัจจุบันและเชื่อมั่นว่าจะมีความก้าวหน้า ส่วนพนม ลิ้มอารีย์ 
ได้กล่าวถึงวิธีการในการติดตามผลว่า อาจท าได้ใน 2 ลักษณะ ดังนี้ 
              1. การติดตามผลตามโอกาสที่อ านวยให้ (Incidental Follow-up) โดยการติดตามผลใน
ลักษณะนี้ หมายถึงการที่ครูหรือผู้ที่จะท าการติดตามได้พูดคุยกับผู้เรียนคนใดคนหนึ่งหรือพบปะกัน
แล้วท าการสัมภาษณ์เพ่ือซักถามปัญหาเรื่องการเรียนต่างๆ เพ่ือที่ครูจะได้หาวิธีการให้ความช่วยเหลือ
หรือให้การส่งเสริมซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดความเจริญงอกงามและมีพัฒนาการสูงสุดดังที่  สุริยา แก้ว
มณี ได้เสนอแนะว่า วิธีการสัมภาษณ์เป็นส่วนตัวกับนักศึกษาหรือบุคคลต่างๆ มีข้อดีคือ สามารถสร้าง
สัมพันธภาพระหว่างผู้ถาม และผู้ตอบได้ดีกว่าวิธีอ่ืนซึ่งจะได้ความจริงและได้ข้อมูลมากกว่าวิธีอ่ืน และ
ถ้าผู้ตอบค าถามยังไม่เข้าใจค าถาม ผู้ถามสามารถอธิบายให้เข้าใจได้ หรือถ้าค าตอบไม่เป็นที่ชัดเจนผู้
ถามสามารถขอค าตอบเพ่ิมเติมได้จนพอใจ แต่วิธีนี้เสียเวลามากและยุ่งยากต้องติดตามสัมภาษณ์เป็น
รายๆ 
             2. การติดตามผลอย่างมีระบบ (Systematic Follow-up) การติดตามผลในลักษณะนี้
กล่าวได้ว่ามีความจ าเป็นเพราะเป็นการติดตามที่มีการวางแผน และมีการก าหนดจุดมุ่งหมายไว้อย่าง
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ชัดเจนตลอดจนบุคลากร เครื่องมือ เวลา และประชากร เพื่อช่วยเหลือให้การติดตามผลเกิดประโยชน์
อย่างแท้จริง อย่างไรก็ตามการด าเนินงานการติดตามผล จะต้องมีการวางแผนตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงขั้น
สุดท้ายให้ดี และจะต้องก าหนดวัตถุประสงค์ที่จะศึกษาให้แน่ชัดและครอบคลุมงานที่จะศึกษาทั้งหมด 
โดยล า ดับขั้นของการด า เนินงานนั้น 
            เวนทลิ่ง(Wentling) ได้กล่าวไว้โดยสรุปดังนี้ 
              1. ก าหนดกลุ่มประชากรที่จะติดตามและในการติดตามผลนั้นจะต้องก าหนดไว้ว่าจะศึกษา
ช่วงระยะเวลาปีการศึกษาใด และจ านวนประชากรที่จะศึกษาว่ามีจ านวนเท่าใด 
             2. เลือกวิธีการที่จะใช้ในการติดตามผล เพราะเทคนิควิธีการมีหลายวิธี ผู้วิจัยต้องเลือก
ก าหนดเอาไว้ 
             3. การส่งข้อมูลกลับคืน จ านวนข้อมูลที่ได้กลับคืนมาผู้วิจัยต้องค านึงถึงให้มากเพราะถ้า
ได้รับข้อมูลกลับคืนมาน้อยย่อมท าให้งานวิจัยนั้นได้ผลออกมาไม่ดีเท่าที่ควร ดังนั้นในการสร้าง
เครื่องมือหรือแบบสอบถามส าหรับงานติดตามผลผู้ส าเร็จการศึกษาต้องออกแบบให้ดี เพราะผู้ตอบ
แบบสอบถามอาจจะไม่ตอบกลับคืนมา ถ้าพบว่าแบบสอบถามนั้นไม่มีสาระส าคัญ อ่านแล้วไม่เข้าใจมี
ความสงสัยเกิดข้ึน ข้อมูลที่ตอบไปจะมีผลเสียต่อผู้ตอบ และการใช้เวลามากในการตอบแบบสอบถาม
ซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้ผู้วิจัยจะต้องระมัดระวังในการออกแบบสอบถามให้ดี และจะต้องหาวิธีการต่างๆ
เพ่ือให้ได้ข้อมูลกลับคืนมามากที่สุดเท่าที่จะมากได้ 
             4. ส ารวจที่อยู่ของกลุ่มตัวอย่างที่จะศึกษา หลังจากได้จ านวนประชากรที่จะศึกษาแล้วต้อง
ส ารวจรายชื่อพร้อมทั้งท่ีอยู่ที่สามารถจะติดต่อได้แน่นอน เพ่ือจะได้ส่งแบบสอบถามไปให้โดยทาง
ไปรษณีย์ส าหรับผู้ที่อยู่ห่างไกล  
            5. จัดการส่งแบบสอบถามให้กลุ่มประชากรที่จะศึกษา เพ่ือสะดวกในการส่งกลับคืนผู้วิจัย
จัดพิมพ์ที่อยู่ถึงตนเองพร้อมทั้งติดแสตมป์ไว้ให้เรียบร้อย 
            6. ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม ควรได้รับกลับคืนมาร้อยละ 80 % หรืออย่างต่ าต้อง
ประมาณ 60% แต่ผลที่ได้อาจไม่ดีนัก 
            7. การจัดกระท าข้อมูล หลังจากได้รับข้อมูลกลับคืนมาเพียงพอแล้วขั้นตอนต่อไปน าข้อมูล
เหล่านั้นมาจัดแยกเพ่ือท าการวิเคราะห์ผล ถ้ามีการจัดกระท าข้อมูลมากก็ควรปูอนข้อมูลเข้าเครื่อง
คอมพิวเตอร์ แต่ถ้าข้อมูลไม่มากนักก็สามารถจัดท าเองได้โดยเสนอผลการวิเคราะห์ในรูปตารางแจก
แจงตามความถ่ีและเทียบค่าร้อยละ66  
            สรุปวิธีการติดตามผลได้ดังนี้ 

                                                           

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

Program.  (2 nd ed.  Boston : Allyn and Bacon, 1980) ,  160.  
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               1. การใช้แบบสอบถามหรือแบบส ารวจ ข้อดีของวิธีนี้คือประหยัดเวลา แต่จะมีปัญหา
เกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูล แบบสอบถามควรเป็นแบบสอบถามที่เข้าใจง่าย มีข้อค าถามลักษณะ
ปลายเปิดให้ผู้ตอบแสดงความคิดเห็น และเพ่ือให้เกิดความร่วมมือและสะดวกในการส่งแบบสอบถาม
กลับควรจ่าหน้าซองถึงผู้วิจัยและติดดวงตราไปรษณีย์ให้เรียบร้อย 
                2. วิธีการสัมภาษณ์ ข้อดีของวิธีนี้คือ สามารถสร้างสัมพันธภาพกับผู้ถูกติดตามได้ดีกว่า
วิธีอ่ืนแต่มีข้อบกพร่องคือเสียเวลามาก 
                3. วิธีการใช้แบบตรวจสอบ สามารถใช้ส ารวจทัศนคติ ความคิดเห็น ตลอดจนข้อเท็จจริง
ต่างๆที่ต้องการทราบ แบบตรวจสอบจะรวบรวมค าถามไว้และให้ผู้ตอบเพียงแต่ท า 
เครื่องหมายตอบเท่านั้น 
               4. การให้ผู้ตอบบรรยายเกี่ยวกับประโยชน์ และข้อบกพร่องของการบริการต่างๆ ของ
สถานศึกษาซึ่งเป็นข้อมูลเปิดยากแก่การรวบรวมประเมินผล เพราะไม่มีข้อจ ากัดขอบเขตการตอบ 
               5. การอภิปราย เป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น สรุปข้อบกพร่องต่างๆแล้วน ามา
ปรับปรุงแก้ไข ซึ่งอาจท ากับผู้ที่ส าเร็จการศึกษาไปแล้วและยังศึกษาอยู่ 
               6. การใช้โทรศัพท์ในชุมชนบางแห่งสามารถใช้โทรศัพท์ได้แต่ก็ยังมีข้อจ ากัดเช่นเดียวกับ
การสัมภาษณ์คือเสียเวลามาก จึงใช้เฉพาะในกรณีที่จ าเป็นเท่านั้นวิธีการต่างๆดังที่ได้กล่าวมาแล้ว วิธี
ที่สะดวกที่สุดและได้ข้อมูลมากที่สุดคือการใช้แบบสอบถาม (Questionnaires) และเป็นวิธีที่นิยมใช้
มากที่สุด นอกจากนี้ 
 
ลักษณะของเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามผล 
               ในการติดตามผลนั้นจ าเป็นต้องใช้เครื่องมือช่วยเพ่ือให้ได้ข้อมูลตามที่ต้องการซึ่งมี
นักวิชาการได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามผลไว้ดังนี้ 
              เบอดี้ เลย์ตอน และวิวเบอร์ (Berdie; Layton & Wilbur) ได้กล่าวถึงเครื่องมือที่ใช้ใน 
การติดตามผลโดยยกตัวอย่างแบบสอบถามของ University of Minnesota ซึ่งประกอบด้วย เนื้อหา 
เป็นข้อมูลส่วนตัวได้แก่ ที่อยู่ ฐานะการสมรส ระยะเวลาที่ท างาน หน้าที่และความรับผิดชอบ 
ประสบการณ์ในอาชีพหลังจากส าเร็จการศึกษาแล้วและความรู้สึกที่มีต่องาน การเข้าศึกษาต่อใน
สถาบันขั้นสูงต่อไปรวมทั้งข้อมูลอ่ืนๆ เช่น การเข้าเป็นสมาชิกสมาคมต่างๆและการใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์ ซึ่งในการใช้แบบสอบถามเพ่ือเป็นเครื่องมือในการติดตามผล  
              กู๊ด (Good) ได้ให้หลักเกณฑ์ในการสร้างแบบสอบถามไว้ว่าแบบสอบถามจะต้องไม่ใช้เวลา
มากในการตอบและควรค านึงถึงการปรับตัวหลังจากส าเร็จการศึกษาออกไปแล้ว  อย่างไรก็ตาม
ลักษณะของเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามผลนั้นย่อมขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของวิธีการติดตามผลและ
กลุ่มตัวอย่างท่ีจะติดตามผลด้วย สรุปดังนี้ 
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              1. ใช้แบบสัมภาษณ์ การใช้เครื่องมือวิธีนี้จัดเป็นวิธีที่ดีที่สุดและมีคุณค่าในแง่ของ       
การติดตามผลเพราะจะได้ข้อเท็จจริงต่างๆค่อนข้างมากแต่มีข้อเสียที่ใช้เวลามากในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล 
              2. ใช้แบบสังเกต การใช้เครื่องมือวิธีนี้ส่วนใหญ่ใช้ได้ดีในการติดตามผลผู้เรียนที่อยู่ใน
สถานศึกษาตามปกติหรือเพ่ือพิจารณาใกล้ชิดและละเอียดรอบคอบในพฤติกรรมของผู้ที่ต้องการ
ติดตาม 
              3. การใช้แบบสอบถาม การใช้เครื่องมือวิธีนี้เป็นที่นิยมใช้มากที่สุดในการติดตามผล
เนื่องจากเป็นวิธีที่ประหยัดสามารถส่งทางไปรษณีย์ได้แม้กลุ่มตัวอย่างที่ต้องการติดตามจะอยู่ห่างไกล
และถือว่าผู้ตอบตอบด้วยความจริงใจ 
              4 . ก า ร ใ ช้ ศึ ก ษ า ร า ย ก ร ณี ( CaseStudy)แ ล ะ ก า ร ป ร ะ ชุ ม ป รึ ก ษ า ร า ย ก ร ณี
(CaseConference)ของผู้ปฏิบัติงานและผู้ เชี่ยวชาญร่วมกันซึ่งเป็นวิธีการที่มีคุณค่าในแง่ของ       
การติดตามเฉพาะบุคคลเป็นกรณีพิเศษจะเห็นว่าการใช้แบบสอบถามเป็นวิธีการที่เหมาะสมที่สุดใน
กรณีท่ีกลุ่มท่ีต้องการติดตามอยู่กระจัดกระจายในส่วนภูมิภาคและเป็นวิธีที่สะดวกประหยัดที่สุด67 
              โฟรลิค (Froehlich) ได้ให้หลักเกณฑ์ที่ควรปฏิบัติในการใช้แบบสอบถามไว้ 3 ประการ
กล่าวคือ แบบสอบถามนั้นต้องไม่กินเวลาผู้ตอบมากเกินไป ควรค านึงถึงการปรับตัวหลังจากได้ส าเร็จ
การศึกษาไปแล้วด้วยเพราะจะท าให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งและข้อมูลต่างๆที่รวบรวมมานั้น
สถานศึกษาควรด าเนินการวิเคราะห์ด้วยตนเอง อย่างไรก็ตามวิธีด าเนินการติดตามผลผู้ส าเร็จ
การศึกษาสามารถด าเนินการได้หลายวิธี แต่วิธีที่เหมาะสม สะดวก ประหยัดคือการใช้แบบสอบถาม
เป็นเครื่องมือในการติดตามผลเพราะกระท าได้แม้กลุ่มตัวอย่างอยู่ห่างไกลด้วยการส่งแบบสอบถาม
ทางไปรษณีย์และแบบสอบถามนั้นต้องไม่รบกวนเวลาในการตอบมากเกินไปด้วย เช่นเดียวกัน68             
              ดังนั้น อาจกล่าวได้ว่า ลักษณะของเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามผลการปฏิบัติงานของ
ผู้ส าเร็จการศึกษาขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของวิธีด าเนินการในการติดตามผลและในการใช้
แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการติดตามผลนั้นสิ่งที่ต้องค านึงถึงคือไม่ควรใช้เวลาในการตอบ
แบบสอบถามมากเกินไปเป็นส าคัญ 
 

                                                           

             67 Good,  C.  V.  (Ed.  ).  Dictionary of Education.  (New York : MCGraw-Hill 
BookCompany, 1973),  565.  
             68 Froehlich Clifford P.  Guidance Service in Schools.  (New Year : McGraw - 
Hill Book, 1959),  309. 
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              ประวัติความเป็นมาของภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

    ภาควิชาการบริหารการศึกษา  เป็นหน่วยงานหนึ่งในสังกัดคณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร เดิมชื่อว่า“ภาควิชาการบริหารและการนิเทศการศึกษา”ตั้งขึ้นตามประกาศ
ส านักนายกรัฐมนตรี เรื่องการแบ่งส่วนราชการและภาควิชาในมหาวิทยาลัยศิลปากรเมื่อ พ.ศ.2513 
โดย    มีหน้าที่เปิดสอนวิชาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและการนิเทศการศึกษาในระดับปริญญาตรี
ต่อมาในปี พ.ศ. 2524 ทบวงมหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้ภาควิชาการบริหารและการนิเทศการศึกษาเปิด
สอนในระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา และระดับปริญญาตรี วิชาโทการบริหาร
การศึกษา  ใน ปี พ.ศ. 2528 ได้เปลี่ยนชื่อภาควิชาการบริหารและการนิเทศการศึกษามาเป็น“ภาค
วิชาการบริหารการศึกษา”ต่อมาในปี พ.ศ. 2539  เปิดสอนระดับปริญญาโทภาคพิเศษ ซึ่งใช้เวลา
ศึกษาในช่วงนอกเวลาราชการ ในปี พ.ศ. 2542 เปิดสอนโครงการความร่วมมือ เพ่ือรับบุคลากรระดับ
ผู้บริหารจากกรมสามัญศึกษา  และส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ 
กระทรวงศึกษาธิการ ต่อมาในปี พ.ศ. 2543 ได้เปิดโครงการผู้บริหารเพ่ือส่งเสริมผู้บริหารทุกสายงาน
ที่ต้องการเข้ามาศึกษาในสาขาวิชาการบริหารการศึกษา และในปี พ .ศ 2546 ได้เปิดสอนระดับ
ปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตเพ่ิมข้ึนอีกหนึ่งหลักสูตรมาจนถึงปัจจุบัน   

    ภารกิจของภาควิชาการบริหารการศึกษา นับตั้งแต่ปีการศึกษา 2524  เป็นต้นมา จนถึงปี
การศึกษา 2554 ภาควิชาการบริหารการศึกษาได้ผลิตนักศึกษาระดับปริญญาโทสาขาการบริหาร
การศึกษา มาจนถึงปัจจุบัน 31 รุ่น และระดับปริญญาเอก สาขาการบริหารการศึกษา จ านวน 9 รุ่น 
โดยมีนักศึกษาทั้งหมด 3 โครงการ คือ โครงการปกติ โครงการพิเศษ และโครงการพิเศษตามความ
ร่วมมือ  

     นอกจากภาระงานสอนแล้ว ภาควิชาฯ ยังได้จัดโครงการบริการทางวิชาการแก่ชุมชน
อย่างน้อยปีละ 3 โครงการ  ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นโครงการพัฒนาผู้บริหาร และผู้สนใจทั่วไป เพ่ือเพ่ิม
ทักษะด้านความรู้ความสามารถในด้านการบริหารการศึกษาให้กว้างขวางยิ่งขึ้น  
             ปรัชญา คุณภาพวิชาการ   เชี่ยวชาญกิจกรรม   ผู้น าที่สามารถ 
             วัตถุประสงค์ 

1. ผลิตนักบริหารและนักวิชาการในชุมชนให้เป็นนักบริหารและนักวิชาการตาม
ปณิธานอย่างมีคุณภาพและคุณธรรม 

2. ส่งเสริมบัณฑิตให้ค้นคว้าวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ในด้านการบริหารการศึกษา 
3. ส่งเสริมให้อาจารย์ในภาควิชาฯ ได้ใช้ความรู้ความสามารถเต็มตามศักยภาพ     
4. ส่งเสริมให้อาจารย์ในภาควิชาฯ ได้ให้ความร่วมมือกับภาควิชาอ่ืนหรือ

หน่วยงานอื่นในการถ่ายทอดความรู้และท าการวิจัย 
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คุณลักษณะบัณฑิตอันพึงประสงค์  

1. เป็นนักบริหารและนักวิชาการของภาครัฐและเอกชนตามปณิธานอย่างมีคุณภาพและ 
คุณธรรม 
         2. เป็นนักบริหารและนักวิชาการที่มีความสามารถค้นคว้าวิจัยเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ในด้าน
การบริหารการศึกษาอย่างมีคุณภาพและสร้างสรรค์ 

3. เป็นนักบริหารและนักวิชาการที่ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืนในการถ่ายทอดความรู้
และท าการวิจัย 
อัตลักษณ์ /เอกลักษณ์ของภาควิชาการบริหารการศึกษา 
 พัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องกับปรัชญาและปณิธานของภาควิชาฯ คือ “คุณภาพวิชาการ   
เชี่ยวชาญกิจกรรม   ผู้น าที่สามารถ” 
จุดเด่นของภาควิชาการบริหารการศึกษา 
    1. มีอาจารย์ผู้สอนที่จบการบริหารการศึกษาโดยตรง 
    2. อาจารย์มีประสบการณ์ด้านการบริหารการศึกษา 
    3. อาจารย์ในภาควิชาฯ มีองค์ความรู้และสามารถให้บริการด้านวิชาการต่อชุมชนอย่าง
เข้มแข็งและเป็นที่ยอมรับ 
    4. สื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยและเพียงพอ 
    5. สถานที่ตั้งของภาควิชาฯ อยู่ในเขตชุมชนและเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคตะวันตก 
    6. บัณฑิตที่จบการศึกษาจากภาควิชาการบริหารการศึกษา   มีชื่อเสียงและได้รับการ
ยอมรับจากหน่วยงานต้นสังกัดและวงการบริหารการศึกษา                                          
             7. ผลงานวิจัยของนักศึกษาท้ังในระดับมหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต มีคุณภาพและเป็นที่
ยอมรับในวงการศึกษา69 
 
 
 
 
 

                                                           

             69 มหาวิทยาลัยศิลปากร,คณะศึกษาศาสตร์, “ รายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการ
ประเมินคุณภาพภายในภาควิชาการบริหารการศึกษาปีการศึกษา 2554.  ” 11 มิถุนายน  2555, 
1-3. 
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             หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร 
วัตถุประสงค์ 
             เพ่ือผลิตดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชการบริหารการศึกษา ที่มีความรู้ ความสามารถ และ
คุณธรรม สามารถเป็นผู้น าทางการศึกษาที่มีประสิทธิภาพในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน ตาม
บทบาทหน้าที่ของนักวิชาการ นักวิจัยและนักบริหาร 

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้าศึกษา 

             1.คุณสมบัติทั่วไป 

                1.1 มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550  

                1.2 เป็นผู้ผ่านการคักเลือกหรือได้รับการคัดเลือกจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

                1.3 ด ารงต าแหน่งผู้บริหารการศึกษา หรือมีประสบการณ์ในการท างานที่เกี่ยวกับ
การศึกษา  

              2. คุณสมบัติเฉพาะ 
                2.1 หลักสูตร แบบ 1  
                    ส าเร็จการศึกษาขั้นปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาโดยมี
วิทยานิพนธ์เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยศิลปากร หรือ สถาบันอุดมศึกษา
อ่ืนซึ่งมหาวิทยาลัยศิลปากรรับรอง 
                2.2 หลักสูตร แบบ 2 
               ส าเร็จการศึกษาขั้นปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาหรือสาขาอ่ืนใน
หลักสูตรของมหาวิทยาลัยศิลปากรหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนซึ่งมหาวิทยาลัยศิลปากรรับรอง ผู้เข้า
ศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาปริญญามหาบัณฑิตโดยไม่มีวิทยานิพนธ์เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา หาก
ประสงค์จะศึกษาหลักสูตรนี้จะต้องน าเสนองานวิจัยอ่ืนของตนเองที่มีคุณภาพของงานเทียบได้กับ
วิทยานิพนธ์ หรือมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของกรรมการบริหารหลักสูตร 
สถานภาพของนักศึกษา 
              นักศึกษาที่สอบคัดเลือกได้ หรือได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษาตามหลักสูตรนี้ และได้ขึ้น
ทะเบียนเป็นนักศึกษาเรียบร้อยแล้ว จะต้องปรับเปลี่ยนสถานภาพของการเป็นนักศึกษาไปตามเงื่อน
เวลาหรือผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของตน ดังต่อไปนี้ 
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              1.นักศึกษาปริญญาด ุษฎีบัณฑิตทดลองศึกษา  เมื่อศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาแรก ในกรณี
ที่ เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาขั้นปริญญามหาบัณฑิตสาขาอ่ืน ต้องลงทะเบียนศึกษารายวิชาที่
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรก าหนด  จ านวน 14 หน่วยกิต และได้ค่าระดับผลการศึกษาไม่ต่ ากว่า 
B การพิจารณาว่ารายวิชาที่นักศึกษาเคยเรียนมาแล้วตรงกับรายวิชาใดให้อยู่ในดุลพินิจของคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร ซึ่งจะต้องค านึงถึงความสอดคล้องเป็นอย่างสูงของเนื้อหาระหว่างรายวิชาที่
นักศึกษาเคยเรียนมาแล้วกับรายวิชาที่ก าหนดให้ลงทะเบียนเพิ่มเติม 
การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
             ภาควิชาการบริหารการศึกษาได้มีการจัดโครงการกิจกรรม อันเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษา 
ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย รวมทั้งลูกจ้างของภาควิชาการบริหารการศึกษาและผู้สนใจทั่วไป 
ร่วมกันอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงาม และด ารงไว้ซึ่งการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่ดีงาม
ของไทยรวมทั้งสิ้น 5 โครงการ/กิจกรรมดังนี้ 

1. โครงการแสดงความยินดีต่อผู้ส าเร็จการศึกษา  
2. กิจกรรมเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ 
3. โครงการท าบุญปีใหม่ของภาควิชาการบริหารการศึกษา 
4. งานแสดงมุทิตาคารวะบูรพคณาจารย์ในวันสงกรานต์ไทย 
5. งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 

จุดแข็ง 
              1.ภาควิชาการบริหารการศึกษาได้เปิดสอนหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหาร

การศึกษาเป็นเวลา  10 กว่า ปีรวมทั้งมีการวิจัยประเมินหลักสูตรท าให้ทราบประเด็นที่จะต้อง

ปรับปรุงแก้ไขได้ชัดเจน จึงสามารถพัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปตามเงื่อนไขมาตรฐานของTQF ความ

พร้อมของภาควิชาแลความประสงค์ของผู้เรียนเป็นอย่างดี  

             2.หลักสูตรของภาควิชาสะท้อนอัตลักษณ์ของภาควิชา คือ บัณฑิตมีคุณลักษณะที่บ่งบอก

ถึง ความมีคุณภาพวิชาการ เชี่ยวชาญกิจกรรม ผู้น าที่สามารถและมีความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้งพัฒนา

หลักสูตรให้มีรายวิชาที่บูรณาการระหว่างศาสตร์มากขึ้น อาจารย์มีแผนการสอนและบริหารจัดการ

หลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติที่สอดคล้องกับช่วงเวลาของ

หลักสูตร70 

                                                           

             70 มหาวิทยาลัยศิลปากร,คณะศึกษาศาสตร์, “รายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมิน
คุณภาพภายในภาควิชาการบริหารการศึกษาปีการศึกษา 2554. ” 11 มิถุนายน  2555,  31. 
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               3. อาจารย์ที่ปฏิบัติการสอนจริง ทุกคนส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก สาขาวิชา
การบริหารการศึกษา 
               4. อาจารย์ที่ปฏิบัติการสอนจริงทุกคนมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ         
การบริหารการศึกษาทั้งในภาครัฐและเอกชนทั้งในระดับนโยบายและปฏิบัติทั้งในราชการบริหาร
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น มาคนละไม่น้อยกว่า 5 ปี ก่อนปฏิบัติหน้าที่ในภาควิชา71 
               5. มีแนวทางส่งเสริมโดยการให้ทุนวิจัยและเขียนต าราทางวิชาการ เพ่ือให้อาจารย์เสนอ
ขอต าแหน่งทางวิชาการ72 
               6. มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยให้นักศึกษามีส่วนร่วมใน    
การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้และการประเมินผล73 
                7.งานวิจัยของนักศึกษาภาควิชาการบริหารการศึกษา เป็นงานที่มีคุณภาพ เกิดองค์
ความรู้ใหม่ และได้รับคัดเลือกให้น าเสนอในที่ประชุมทางวิชาการระดับชาติ 
               8. มีกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม อย่างสม่ าเสมอ
และต่อเนื่อง 
 
 ผลการด าเนินงานและผลการประเมินตนเอง 
              1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ
ทุกหลักสูตร 
              2. ทุกรายวิชาของทุกหลักสูตร มีรายละเอียดของรายวิชาละของประสบการณ์ภาคสนาม
(ถ้ามี )  ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา ตามที่ก าหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
              3. ทุกหลักสูตรมีรายวิชาที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
จากการปฏิบัติทั้งในและนอกห้องเรียนหรือจากการท าวิจัย 

              4. มีการให้ผู้มีประสบการณ์ทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหน่วยงานหรือชุมชนภายนอกเข้า
มามีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอนทุกหลักสูตร 

                                                           

              71 เรื่องเดียวกัน, 36-37. 
             72  มหาวิทยาลัยศิลปากร,คณะศึกษาศาสตร์, “รายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการ
ประเมินคุณภาพภายในภาควิชาการบริหารการศึกษาปีการศึกษา 2554. ” 11 มิถุนายน  2555,  
41. 
             73 เรื่องเดียวกัน, 47. 
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             5. มีการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาจากการวิจัย หรือจากกระบวนการจัดการความรู้เพ่ือ
พัฒนาการเรียนการสอน74 
            6. มีระบบและกลไกสนับสนุนการประยุกต์ใช้ผลงานจากวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาท่ีจัดโดยสถาบัน75 
             7. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน 
             8 .มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการวิจัย 
            9. มีการประเมินผลความส าเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการ
เรียนการสอนและการวิจัย76 
            10. มีความร่วมมือด้านบริการทางวิชาการเพ่ือการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน หรือภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหน่วยงานวิชาชีพ 
            11. มีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการต่อสังคม 
             12. มีการพัฒนาความรู้ที่ได้จากการให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากร
ภายในสถาบันและเผยแพร่สู่สาธารณชน77 
            13. มีการเผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อ
สาธารณชน 
            14. มีการก าหนดประเด็นความรู้และเปูาหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผน
กลยุทธ์ของสถาบันอย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย 
            15. ก าหนดบุคลากรกลุ่มเปูาหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะด้านการผลิตบัณฑิตและ
ด้านการวิจัยอย่างชัดเจนตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 14 
            16. มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรงtacit  
knowledge)เพ่ือค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 14 และเผยแพร่ไปสู่
บุคลากรกลุ่มเปูาหมายที่ก าหนด78 

                                                           

            74 มหาวิทยาลัยศิลปากร,คณะศึกษาศาสตร์, “รายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมิน
คุณภาพภายในภาควิชาการบริหารการศึกษาปีการศึกษา 2554. ” 11 มิถุนายน  2555, 46. 
             75 เรื่องเดียวกัน, 49. 
            76 เรื่องเดียวกัน, 57-58. 
             77 เรื่องเดียวกัน, 61-62. 
            78 มหาวิทยาลัยศิลปากร,คณะศึกษาศาสตร์, “รายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมิน
คุณภาพภายในภาควิชาการบริหารการศึกษาปีการศึกษา 2554. ” 11 มิถุนายน  2555, 69-70. 
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            17. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะท างานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารระดับสูง
และตัวแทนที่รับผิดชอบพันธกิจหลักของสถาบันร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะท างาน 
            18. มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย 3 ด้าน 
ตามบริบทของสถาบัน จากตัวอย่างดังต่อไปนี้ 
            ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่) 
ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์หรือ กลยุทธ์ของสถาบัน  ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ  ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เช่น ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตร การบริหาร
งานวิจัย  ระบบงาน  ระบบประกันคุณภาพ  ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล 
โดยเฉพาะจรรยาบรรณของอาจารย์และบุคลากร79 
             19. มีการน าผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2554 มาวางแผน
ปรับปรุงการด าเนินงานและบันทึกหลักฐานไว้เพื่อแสดงการท างานครบวงจร PDCA ที่ชัดเจน 

             20. มีการน าผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการท างานและส่งผลให้มี
การพัฒนาผลการด าเนินงานตามตังบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้80 

 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

งานวิจัยในประเทศ 

             มัทนา  วังถนอมศักดิ์  ได้ท าการวิจัยเรื่อง การประเมินหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตการ
วิจัยมีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินคุณภาพหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคของหลักสูตรเพ่ือการปรับปรุง
หลักสูตรการก ากับดูแลและการจัดกระบวนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและเพ่ือศึกษา
คุณภาพดุษฎีบัณฑิตซึ่งเป็นผลผลิตของหลักสูตรโดยประชากรของการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย 
อาจารย์ ประจ าหลักสูตร จ านวน 5 คน อาจารย์พิเศษ อาจารย์ภาควิชาอ่ืนและกรรมการควบคุมดุษฎี
นิพนธ์จ านวน 57 คน นักศึกษาในรุ่น  ปีการศึกษา 2547 -2549  ที่ได้รับอนุมัติหัวข้อดุษฎีนิพนธ์ 
จ านวน 36 คน ดุษฎีบัณฑิต จ านวน 19 คน ผู้บังคับบัญชาของดุษฎีบัณฑิต จ านวน 19 คน รวมทั้งสิ้น 
136 คนด าเนินการวิจัยโดย รวบรวมข้อมูลจากการวิเคราะห์เอกสารวิชาการต่างๆ เอกสารหลักสูตร 
หนังสือและรายงานการประชุมและจากเครื่องมือวิจัย 2 ชนิด คือ แบบสัมภาษณ์ ส าหรับอาจารย์
                                                           

            79 เรื่องเดียวกัน, 73-74. 
             80 เรื่องเดียวกัน, 77-78. 
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ประจ าหลักสูตรและแบบสอบถามจ านวน 4 ฉบับส าหรับคือ1.อาจารย์พิเศษ อาจารย์ภาควิชาอ่ืนและ
กรรมการควบคุมดุษฎีนิพนธ์  2.นักศึกษาปัจจุบันที่ได้รับอนุมติหัวข้อดุษฎีนิพนธ์แล้ว3.ดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา และ4ผู้บังคับบัญชาดุษฎีบัณฑิต ซึ่งในการวิเคราะห์ข้อมูลครั้งนี้ใช้   
การวิเคราะห์เนื้อหา(content analysis)ส าหรับข้อมูลเชิงคุณภาพจากการศึกษาเอกสารและ       
การสัมภาษณ์และการวิเคราะห์ด้วยสถิติส าหรับข้อมูลเชิงปริมาณที่ได้จากแบบสอบถาม ซึ่งสถิติที่ใช้
ในการวิเคราะห์ข้อมูลนี้ ได้แก่ ค่าความถี่ (frequency)    ร้อยละ (percentage) ค่าเฉลี่ย (men) 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) โดยผลการประเมินหลักสูตร มีรายละเอียดดังนี้ 
             1. ผลการประเมินหลักสูตรด้านบริบท 
                1.1 ในภาพรวม ผลการประเมินหลักสูตรด้านบริบทอยู่ในระดับมาก 
                1.2 ความสัมพันธ์ระหว่างหลักสูตรกับปณิธาน/ วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยในระดับมาก 
                1.3 ความสัมพันธ์ระหว่างหลักสูตรกับปณิธานของคณะศึกษาศาสตร์อยู่ในระดับมาก 
                1.4 ความสัมพันธ์ระหว่างหลักสูตรกับความต้องการของประเทศอยู่ในระดับมาก 
                1.5 โครงสร้างหลักสูตรและเนื้อหาสาระของหลักสูตร สอดคล้องกับความต้องการของ
นักศึกษาและสังคม อยู่ในระดับมาก 
                1.6 ความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ของหลักสูตรสังคม  อยู่ในระดับมาก 
                1.7 ความเหมาะสมของวัตถุประสงค์โครงสร้าง เนื้อหาสาระของหลักสูตรและรายวิชา
อยู่ในระดับมาก 
 
              2. ผลการประเมินหลักส๖รด้านปัจจัยน าเข้า 
                2.1 ในภาพรวม ผลการประเมินปัจจัยน าเข้าอยู่ในระดับดี 
                2.2 ด้านโครงสรา้งและเนื้อหา พบว่า อาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์พิเศษ อาจารย์
ภาควิชาอ่ืนและกรรมการควบคุมดุษฎีนิพนธ์ มีความเห็นว่า หลักสูตรมีความเหมาะสมด้านโครงสร้าง
และเนื้อหาอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับความคิดเห็นของนักศึกษาปัจจุบันและดุษฎีบัณฑิต 
                2.3 ด้านอาจารย์พบว่า อาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์พิเศษ กรรมการควบคุมดุษฎี
นิพนธ์และนักศึกษาปัจจุบัน มีความเห็นสอดคล้องกันว่า หลักสูตรมีความเหมาะสมด้านอาจารย์อยู่ใน
ระดับมาก ในขณะที่ ดุษฎีบัณฑิตมีความเห็นว่า หลักสูตรมีความเหมาะสมด้านอาจารย์ อยู่ที่ระดับ
มากที่สุด 
                2.4 ด้านบุคลากรของภาควิชา พบว่า อาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์พิเศษ กรรมการ
ควบคุมดุษฎีนิพนธ์ มีความคิดเห็นว่า หลักสูตรมีความเหมาะสมด้านบุคลากรของภาควิชา อยู่ในระดับ
มาก ซึ่งสอดคล้องกับความคิดเห็นของนักศึกษาปัจจุบันและดุษฎีบัณฑิต  
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                2.5 ด้านนักศึกษา พบว่า อาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์พิเศษ และกรรมการควบคุม
ดุษฎีนิพนธ์ มีความเห็นว่า หลักสูตรมีความเหมาะสมด้านนักศึกษาอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับ
ความคิดเห็นของนักศึกษาปัจจุบันและดุษฎีบัณฑิต 
                2.6 ด้านวัสดุอุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอน พบว่าอาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์
พิเศษและกรรมการควบคุมดุษฎีนิพนธ์ มีความเห็นว่า หลักสูตรมีความเหมาะสมด้านวัสดุอุปกรณ์และ
สื่อการเรียนการสอนอยู่ในระดับมาก ส่วนนักศึกษาปัจจุบันและดุษฎีบัณฑิต มีความเห็นว่าหลักสูตรมี
ความเหมาะสมด้านวัสดุอุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอนอยู่ในระดับปานกลาง 
                2.7 ด้านอาคารสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก พบว่า อาจารย์ประจ า หลักสูตร 
อาจารย์พิเศษและกรรมการควบคุมดุษฎีนิพนธ์ มีความเห็นว่าด้านอาคารสถานที่และสิ่งอ านวยความ
สะดวกมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับความคิดเห็นของนักศึกษาปัจจุบันและดุษฎี
บัณฑิต 
             3. ผลการประเมินหลักสูตรด้านกระบวนการ 
                3.1 ในภาพรวม ผลการประเมินกระบวนการหลักสูตร อยู่ในระดับดี 
                3.2 ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอน พบว่า อาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์
พิเศษและกรรมการควบคุมดุษฎีนิพนธ์ มีความเห็นว่า หลักสูตรมีความเหมาะสมด้านกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับความคิดเห็นของนักศึกษาปัจจุบันและดุษฎี
บัณฑิต 
                3.3 ด้านกนชระบวนการวัดและประเมินผล พบว่าอาจารย์ประจ าหลักสูตรอาจารย์
พิเศษและกรรมการควบคุมดุษฎีนิพนธ์ มีความเห็นว่า หลักสูตรมีความเหมาะสมด้านกระบวนการวัด
และประเมินผล อยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับความคิดเห็นของนักศึกษาปัจจุบัน และดุษฎีบัณฑิต 
                 3.4 ด้านกระบวนการจัดกิจกรรมของหลักสูตร พบว่า อาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์
พิเศษและกรรมการควบคุมดุษฎีนิพนธ์ มีความเห็นว่า หลักสูตรมีความเหมาะสมด้านกระบวนการจัด
กิจกรรมของหลักสูตรอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับความคิดเห็นของนักศึกษาปัจจุบันและดุษฎี
บัณฑิต 
              4. การประเมินหลักสูตรด้านผลลัพธ์ 
                 4.1 ในภาพรวม ผลการประเมินหลักสูตรด้านผลลัพธ์ อยู่ในระดับดี 
                 4.2 ด้านคุณลักษณะของผู้ เรียนพบว่า ผู้บังคับบัญชาของดุษฎีบัณฑิต เห็นว่า 
คุณลักษณะของผู้เรียนมีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด อาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์พิเศษและ
กรรมการควบคุมดุษฎีนิพนธ์มีความเห็นสอดคล้องกันว่า คุณลักษณะของผู้เรียนมีความเหมาะสมใน
ระดับมาก 
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                 4.3 ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ พบว่า ผู้บังคับบัญชาของดุษฎีบัณฑิต เห็นว่า 
ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียนมีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด ส่วนอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
อาจารย์พิเศษและกรรมการควบคุมดุษฎีนิพนธ์ มีความเห็นสอดคล้องกันว่า ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ
ของผู้เรียนมีความเหมาะสมในระดับมาก 
                4.4 ด้านผลสัมฤทธิ์นอกเหนือจากด้านวิชาการ พบว่า ผู้บังคับบัญชาของดุษฎีบัณฑิต มี
ความเห็นว่า ผลสัมฤทธิ์นอกเหนือจากด้านวิชาการของผู้เรียน มีความเหมาะสมในระดับมากที่สุดส่วน
อาจารย์ประจ าหลักสูตร มีความเห็นผลสัมฤทธิ์นอกเหนือจากด้านวิชาการของผู้เรียนมีความเหมาะสม
ในระดับมาก 
                4.5 ด้านความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชา พบว่า ผู้บังคับบัญชาของดุษฎีบัณฑิต มีความ
พึงพอใจต่อดุษฎีบัณฑิตในระดับมากที่สุด 
             5. ความคิดเห็นอ่ืนๆ  
               เหตุผลที่นักศึกษาและดุษฎีบัณฑิตตัดสินใจเลือกศึกษาปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร เนื่องจาก 1.อยู่ใกล้ที่พัก -ที่ท างาน เดินทางสะดวก 2. เป็นศิษย์เก่าของภาควิชามี
ความคุ้นเคยและความผูกพันกับอาจารย์และภาควิชา 3. มีความเชื่อมั่นในหลักสูตรของภาควิชาการ
บริหารการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร ว่ามีคุณภาพ น่าเชื่อถือ มีชื่อเสียงเป็นที่
ยอมรับของบุคคลทั่วไป และมีความเชื่อมั่นในตัวอาจารย์ผู้สอนว่ามีความสามารถ มีประสบการณ์ใน
การสอน 4. ต้องการเตรียมความพร้อมส าหรับการก้าวสู่ต าแหน่งผู้บริหารในอนาคต 5. ตรงกับสาขา
วิชาชีพที่ปฏิบัติงานในปัจจุบัน เป็นการแสวงหาความรู้เพ่ิมเติม 6. เวลาเรียนสอดคล้องกับความ
สะดวกของนักศึกษา 7. ค่าใช้จ่ายในการศึกษาตลอดหลักสูตรมีความเหมาะสม ผู้เรียนสามารถดูแล
ค่าใช้จ่ายต่างๆ ขณะศึกษาได้ และ8. เป็นความต้องการของหน่วยงานในการศึกษาต่อเพ่ือพัฒนา
บุคลากร81 
              พัชรินทร์  เอ้ืออิฐผล ได้ท าการวิจัยเรื่อง การประยุกต์ใช้เทคนิคแผนที่ผลลัพธ์เพ่ือ      
การพัฒนาความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของครูประถมศึกษา การวิจัยครั้งนี้
มีวัตถปุระสงค์เพ่ือศึกษาผลการออกแบบการใช้เทคนิคแผนที่ผลลัพธ์มาใช้ในการพัฒนาความสามารถ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของครูและเพ่ือศึกษาผลการประยุกต์ใช้เทคนิคแผนที่
ผลลัพธ์ในการพัฒนาความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของครูประถมศึกษาซึ่ง
ประกอบด้วยการพัฒนาความสามารถด้านการพัฒนาความสามารถด้านเข้าถึงข้อมูลความสามารถ

                                                           

            81มัทนา วังถนอมศักดิ์,ประเมินหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตปีการศึกษา 2554 (สาขาวิชา
การบริหารการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร,2555), ก-ง. 
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ด้านการจัดกระท าข้อมูล ความสามารถด้านการแปลความหมายและแสดงผลข้อมูล ความสามารถ
ด้านการประเมินผลข้อมูลความสามารถด้านการสร้างข้อมูลขึ้นมาใหม่โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นครูในระดับ
ประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร จ านวน 60 คน แบ่งเป็นกลุ่มทดลองจ านวน 30 คน ด าเนินการ
วิจัยเชิงกึ่งทดลอง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แบบวัดความสามารถด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร แบบสังเกต แบบสัมภาษณ์ และการสนทนากลุ่มผลการวิจัยสรุปได้ว่า    
การน า สามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของครูประถมศึกษาประกอบด้วยการ
ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ภาคีหุ้นส่วน ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ เกณฑ์บ่งชี้ความก้าวหน้า ตารางแผนที่
ยุทธศาสตร์และการด าเนินงานระดับองค์กรผลการประยุกต์ใช้เทคนิคแผนที่ผลลัพธ์มาใช้ในการพัฒนา
ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของครูประถมศึกษาปรากฎว่าหลังการทดลอง
มีความสามารถสูงกว่าครูที่พัฒนาแบบปกติ82 

              สรร  ธงยศ ได้ท าการวิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบการประเมินการปฏิบัติงานวิจัยโดย
ประยุกต์แนวคิดแผนที่ผลลัพธ์:กรณีศึกษาคณะศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาระบบการประเมินการปฏิบัติงานวิจัยโดยประยุกต์แนวคิดแผน
ที่ผลลัพธ์และมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาองค์ประกอบและพัฒนาระบบการประเมินการปฏิบัติงานวิจัย
ของคณาจารย์โดยประยุกต์แนวคิดแผนที่ผลลัพธ์เพ่ือศึกษาผลการทดลองใช้ระบบการประเมิน     
การปฏิบัติงานวิจัยของคณาจารย์ก่อนและหลังการทดลองใช้ระบบประเมินการปฏิบัติงานวิจัยโดย
ประยุกต์แนวคิดแผนที่ผลลัพธ์เพื่อเปรียบเทียบความสามารถทางการประเมินของคณาจารย์ก่อนและ
หลังการทดลองใช้ระบบการประเมินการปฏิบัติงานวิจัยโดยประยุกต์แนวคิดแผนที่ผลลัพธ์ และเพ่ื อ
ประเมินตรวจสอบประสิทธิผลระบบการประเมินการปฏิบัติงานวิจัยของคณาจารย์โดยประยุกต์
แนวคิดแผนที่ผลลัพธ์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ ผู้บริหาร นักวิจัย คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ใน
คณะศิลปะสาสตร์และวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยนครพนม จ านวน 26 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ประกอบด้วย แนวค าถามเพ่ือสนทนากลุ่มย่อย แบบทดสอบ แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ทั้งที่เป็น
ทางการและไม่เป็นทางการ แบบสังเกตและแบบตรวจเอกสารวิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา 
ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบเครื่องหมาย ค่ามัธยฐาน และพิสัยระหว่างควอไทล์ 
ผลการวิจัยพบว่าระบบการประเมินการปฏิบัติงานวิจัยโดยประยุกต์แนวคิดแผนที่ผลลัพธ์ มี
องค์ประกอบคือ การวางแผนด าเนินงานการติดตามการด าเนินงานและแผนการประเมินผล ระบบ
การประเมินช่วยกระตุ้นให้ภาคีหุ้นส่วนที่เป็นคณบดีหรือรองคณบดีฝุายแผนและวิจัย เจ้าหน้าที่วิจัย

                                                           

            82พัชรินทร์ เอ้ืออิฐผล,”การประยุกต์ใช้เทคนิคแผนที่ผลลัพธ์เพื่อการพัฒนาความสามารถ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของครูประถมศึกษา”(วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย,2552). 
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และหัวหน้าโครงการวิจัยเกิดความตระหนักที่จะพัฒนางานวิจัยตามบทบาทหน้าที่ของตน เปิดโอกาส
ให้ผู้เกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ มีความยืดหยุ่นสามารถปรับเปลี่ยนวิธีการ
ด าเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับบริบทของหน่วยงานและมีความชัดเจนในการจัดเก็บข้อมูล ส่งเสริมให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทางการวิจัยและเป็นแนวทางสร้างความสามารถทางการประเมินแก่ผู้
ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ระบบการประเมินยังมีประโยชน์ความเป็นไปได้ ความเหมาะสมและความ
ถูกต้อง83 

              ภิรดี  วัชรสินธุ์ ได้ท าการวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการประเมินความส าเร็จของการ
จัดการความรู้ในสถาบันอุดมศึกษาการประยุกต์ใช้เทคนิคแผนที่ผลลัพธ์และการวิเคราะห์เอสอีเอ็ม
แบบมีตัวแปรแฝงการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาตัวบ่งชี้และเกณฑ์ในการประเมินความส าเร็จ
ของการจัดการความรู้ของสถาบันอุดมศึกษาที่มีบริบทแตกต่างกันเพ่ือพัฒนาตัวบ่งชี้และเกณฑ์ใน   
การประเมินความส าเร็จของการจัดการความรู้ด้วยเทคนิคแผนที่ผลลัพธ์และเพ่ือทดลองใช้รูปแบบการ
ประเมินความส าเร็จของการจัดการความรู้ และเปรียบเทียบระดับความส า เร็จระหว่าง
สถาบันอุดมศึกษากลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมที่ใช้และไม่ใช้รูปแบบการประเมินความส าเร็จของ  
การจัดการความรู้ด้วยเทคนิคแผนที่ผลลัพธ์ การวิจัยแบ่งการศึกษาเป็น 3 ระยะได้แก่ ระยะที่ 1   
การพัฒนาตัวบ่งชี้และเกณฑ์ความส าเร็จของการจัดการความรู้กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญ 9 คน 
บุคลากรระดับบริหารและระดับปฏิบัติ การที่ ปฏิบั ติ ง าน เกี่ ยวกับการจั ดการความรู้ ใน
สถาบันอุดมศึกษา 442 คน ซึ่งได้จากการสุ่มแบบแบ่งขั้นจาก 40 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ระยะที่ 2 
และ 3 การพัฒนาและทดลองใช้รูปแบบการประเมินความส าเร็จของการจัดการความรู้กลุ่มตัวอย่าง
ได้แก่บุคลากรคณะครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการจัดการความรู้จ านวน 90 คน 
เครื่องมือหลักในการวิจัยได้แก่แบบประเมินความส าเร็จของการจัดการความรู้  แบบประเมิน
ความส าเร็จของการจัดการความรู้ที่ใช้แผนที่ผลลัพธ์และแบบประเมินความส าเร็จของการจัดการ
ความรู้การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิงบรรยาย การวิเคราะห์ความแปรปรวนของตั วแปรแฝง
ความส าเร็จของการจัดการความรู้ด้วยโปรแกรม LISRELผลการวิจัยสรุปได้ว่า ตังบ่งชี้ความส าเร็จของ
การจัดการความรู้ของสถาบันอุดมศึกษาประกอบด้วยตังบ่งชี้หลักด้านประสิทธิผล 3ตัวตัวบ่งชี้ย่อย 
35 ตัวโมเดลความส าเร็จของการจัดการความรู้ที่พัฒนาขึ้นมีความตรงเชิงโครงสร้างสอดคล้องกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์แบบประเมินความส าเร็จของการจัดการความรู้มีความเที่ยงระหว่าง 0.651-0.988

                                                           

                    
83สรร  ธงยศ, “การพัฒนาระบบการประเมินการปฏิบัติงานวิจัยโดยประยุกต์แนวคิดแผนที่

ผลลัพธ์กรณีศึกษาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยนครพนม”(วิทยานิพนธ์ปริญญา
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย,2553). 
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และมีอ านาจจ าแนกสูงส่วนรูปแบบการประเมินความส าเร็จของการจัดการความรู้ประกอบด้วย
ปรัชญาและหลักการ แนวคิดพ้ืนฐาน วัตถุประสงค์ กระบวนการและกิจกรรม ตังบ่งชี้และเกณฑ์ 
เครื่องมือวัด  แบบบันทึกข้อมูลและแนวทางการน าผลการประเมินไปใช้พัฒนาการจักการความรู้ ใน
สถาบันอุดมศึกษาและการทดลองใช้รูปแบบการประเมินความส าเร็จของการจัดการความรู้พบว่า 
รูปแบบการประเมินช่วยเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรในเรื่องหลักการการจัดการความรู้
หลักคิดส าคัญของแผนที่ผลลัพธ์และสามารถน าไปใช้ก าหนดเปูาหมายการจัดการความรู้ ก ากับ
ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานจัดการความรู้ของหน่วยงานได้ผลการเปรียบเทียบระหว่างกลุ่ม
ทดลองที่ใช้รูปแบบการประเมินกับกลุ่มควบคุมที่ไม่ได้ใช้รูปแบบพบว่าหลังทดลองกลุ่มทดลองมี
ความสามารถในการจัดการความรู้และมีระดับความส าเร็จของการจัดการความรู้สูงกว่ากลุ่มควบคุม84  

              สุปราณีย์  ปาจารย์ ได้ท าการวิจัยเรื่อง การวิจัยและพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมของ
ผู้ปกครองในการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1 :การประยุกต์ใช้
กระบวนการแผนที่ผลลัพธ์การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยและพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง
ในการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียนในระดับขั้นประถมศึกษาปีที่ 1:การประยุกต์ใช้
กระบวนการแผนที่ผลลัพธ์มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการ
ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียนในระดับขั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยการประยุกต์ใช้
กระบวนการแผนที่ผลลัพธ์และเพ่ือศึกษาผลของการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรมที่พัฒนาขึ้นส าหรับนักเรียนในระดับขั้นประถมศึกษาปีที่ 1โดยการประยุกต์ใช้กระบวนการ
แผนที่ผลลัพธ์ วิธีด าเนินการวิจัยใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ โดยผู้วิจัยท าการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม
ด้วยตนเองด้วยวิธีการสังเกตแบบมีส่วนร่วม การสัมภาษณ์ การประชุมกลุ่มโดยการประยุกต์ใช้การ
บวนการแผนที่ผลลัพธ์ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา การวิเคราะห์ โดยวิธีการจ าแนก
ข้อมูล และการสร้างข้อสรุปแบบอุปนัย ผลการวิจัยพบว่า กระบวนการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองใน
การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1 :การประยุกต์ใช้กระบวนการแผนที่
ผลลัพธ์มี 3 ขั้นตอนคือ การออกแบบเจตนารมณ์ร่วมกันคือการตั้งเปูาหมายร่วมกันและวางแผนหา
แนวทางเพ่ือไปสู่เปูาหมาย  ขั้นติดตามผลและด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ คือขั้นลงมือท าตาม
แผนที่ร่วมกันวางไว้วางแผนการติดตามผล รวมทั้งปรังปรุงพัฒนาแผนงานให้ด าเนินไปในทิศทางที่วาง

                                                           

             84 ภิรดี   วัชรสินธุ์, “การพัฒนารูปแบบการประเมินความส าเร็จของการจัดการความรู้ใส
ถาบันอุดมศึกษาการประยุกต์ใช้เทคนิคแผนที่ผลลัพธ์และการวิ เคราะห์เอสอีเอ็มแบบมีตัวแปรแฝง.”
(วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ 
มหาวิทยาลัย, 2553). 
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ไว้ร่วมกันและการจัดท าแผนการประเมิน ประเมินผลและปรับปรุงคือขั้นตอนการวางแผนร่วมกันเพ่ือ
วางกรอบการประเมินสรุปผลรวม โดยมีเปูาหมายว่าผลการประเมินจะน าไปใช้ประโยชน์อย่างไร ใคร
เป็นผู้ใช้85  
              มงคลชัย  บุญแก้ว ได้ท าการวิจัยเรื่อง รูปแบบแผนที่ผลลัพธ์การพัฒนานักกีฬาว่ายน้ าสู่
ความเป็นเลิศในสถาบันการศึกษาการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนารูปแบบแผนที่ผลลัพธ์การ
พัฒนานักกีฬาว่ายน้ าสู่ความเป็นเลิศในการสถาบันการศึกษา การพัฒนาเกณฑ์ประเมิน และ       
การประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของแผนที่ผลลัพธ์วิธีการพัฒนารูปแบบ ประกอบด้วย        
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการจากภาคี หุ้นส่วนจ านวน 24 คนและตรวจสอบรูปแบบโดยการวิพากษ์จาก
ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 13 คนการพัฒนาเกณฑ์การประเมินใช้การวิเคราะห์เนื้อหาจากรูปแบบแผนที่
ผลลัพธ์ที่พัฒนาขึ้นการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้วยการทดลองใช้ในสถาบันการศึกษา
ในระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา และระดับอุดมศึกษา ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพใช้
การวิเคราะห์เนื้อหา ส าหรับข้อมูลเชิงปริมาณใช้การวิเคราะห์ด้วยสถิติพ้ืนฐาน ผลการวิจัยพบว่า  
รูปแบบแผนที่ผลลัพธ์การพัฒนานักกีฬาว่ายน้ าสู่ความเป็นเลิศในการสถาบันการศึกษามีกระบวน  
การอยู่ 3 ขั้นตอน ใหญ่ 12 ขั้นตอนย่อย มีเนื้อหาการพัฒนาทั้ง 3 ระดับ ดังนี้ 
              ระดับประถมศึกษาพบว่า นักกีฬาว่ายน้ าได้รับการพัฒนาด้านทักษะ จิตใจ สังคม       
การสร้างแรงจูงใจ การสนับสนุนจากภาคีหุ้นส่วน การสร้างประสบการณ์และการบริหารจัดการที่เกิด
จากการมีส่วนร่วมของภาคีหุ้นส่วน พร้อมแบบบันทึกการติดตามและการประเมินผล 
              ระดับมัธยมศึกษา มีความสอดคล้องกับระดับประถมศึกษาและมีประเด็นที่เพ่ิมเติมคือ 
การพัฒนาขีดความสามารถทักษะสมรรถภาพทางกายการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์การกีฬาที่
เหมาะสมกับวัยของนักกีฬาพร้อมพัฒนาสู่ความเป็นเลิศในระดับชาติมีการจัดระบบการศึกษาที่เอ้ือต่อ
การฝึกซ้อมและการแข่งขันพร้อมแบบบันทึกการติดตามและการประเมินผล 
              ระดับอุดมศึกษามีความสอดคล้องกับระดับมัธยมศึกษาและมีประเด็นที่เพ่ิมเติมคือการจัด
สวัสดิการที่เหมาะสมกับนักกีฬาการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์การกีฬาอย่างเป็นระบบและครอบคลุม 
พร้อมแบบบันทึกการติดตามและการประเมินผล 

                                                           

                       
85 สุปราณี  ปาจารย์ , “การวิจัยและพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองใน  

การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1 :การประยุกต์ใช้กระบวนการแผนที่
ผลลัพธ์”(วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา คณะครุศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย, 2552). 
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              การพัฒนาเกณฑ์การประเมินรูปแบบแผนที่ผลลัพธ์การพัฒนานักกีฬาว่ายน้ าสู่ความเป็น
เลิศในสถาบันการศึกษามี 4 องค์ประกอบ 26 ตัวชี้วัด รวม 51 เกณฑ์ปฏิบัติและการประเมิน
ประสิทธิภาพประสิทธิผลรูปแบบแผนที่ผลลัพธ์การพัฒนานักกีฬาว่ายน้ าสู่ความเป็นเลิศใน
สถาบันการศึกษาที่น าไปทดลองใช้กับสถาบันการศึกษา พบว่า ระดับประถมศึกษาและระดับ
มัธยมศึกษา ผลการประเมินโดยรวมมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลทุกโรงเรียนส่วนใน
ระดับอุดมศึกษาผลการประเมินโดยรวม มีประสิทธิผลทั้ง 2 มหาวิทยาลัยและมีประสิทธิภาพ 1 
มหาวิทยาลัย86 
              สมาคมวิถีทางเลือกเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน ได้ศึกษาแผนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน
นอกระบบโดยคณะท างานโครงการบรูณาการแผนงานคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบคู่ขนานกับ
กระบวนการเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดท า แผนที่ผลลัพธ์ในลักษณะ On the job training ซึ่งอ านวย
กระบวนการสนับสนุนโดยคณะท างานส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มาตั้ง
ตาเดือนกุมภาพันธ์ 2550แผนแม่บทหรือแผนที่ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์เกณฑ์บ่งชี้ความก้าวหน้า แผนที่
ยุทธศาสตร์และการด าเนินงานขององค์กรและการติดตามประเมินผลและเครื่องมือซึ่งแผนงานก าหนด
มาตรฐานในการก ากับติดตามไว้ 3 ด้านตามหลักการของแผนที่ผลลัพธ์ได้แก่ การติดตามประเมินผล
การบรรลุผลถึงการเปลี่ยนแปลงของภาคีพันธมิตร การติดตามประเมินผลการบรรลุผลส าเร็จของ
แผนงาน การติดตามประเมินผลกระบวนการท างานของแผนงาน87 
               ศักดิ์ชาย พิทักษ์วงศ์ และโกศล  มีคุณ ได้ศึกษาการจัดการแผนที่ผลลัพธ์แนวทางการ
พัฒนานักกีฬาเป็นเลิศมีผู้เข้าร่วมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวม 4 กลุ่ม ประกอบด้วยการกีฬาแห่ง
ประเทศไทย สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย สถาบันการศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง
กับการพัฒนากีฬาเป็นเลิศและ นักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้มีประสบการณ์ด้านการพัฒนากีฬา
เป็นเลิศการท าแผนที่ผลลัพธ์การพัฒนากีฬาเป็นเลิศของการกีฬาแห่งประเทศไทยโดยฝุายพัฒนากีฬา
เป็นเลิศ สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยและสมาคมกีฬาจังหวัดคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในฐานะภาคีหุ้นส่วนโดยตรง (Direct Partner) สถาบันการศึกษาภาคเอกชน
และหน่วยงานอ่ืนที่นักกีฬาท างานหรือสังกัดอยู่หรือเป็นผู้ให้การสนับสนุนถือเป็นภาคียุทธศาสตร์

                                                           

               86มงคลชัย  บุญแก้ว, “รูปแบบแผนที่ผลลัพธ์การพัฒนานักกีฬาว่ายน้ าสู่ความเป็นเลิศใน
สถาบันการศึกษา ” (วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและ
การกีฬา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา, 2555). 
               87สมาคมวิถีทางเลือกเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน มูลนิธิภาคเหนือ, แนวทางการติดตาม
ประเมินผลงานพัฒนาแบบมีส่วนร่วม (กรุงเทพฯ : โครงการศึกษาประสบการณ์และสรุปบทเรียนการ
ติดตามประเมินผลงานพัฒนาแบบมีส่วนร่วม, 2552).  
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(Strategy Partners)ที่มีส่วนสนับสนุนการพัฒนานักกีฬาเป็นเลิศโดยก าหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจได้
ดังนี้ 
              วิสัยทัศน์ คือ นักกีฬาเป็นเลิศประสบความส าเร็จ ประเทศไทยเป็นหนึ่งในผู้น าด้านกีฬา
ของเอเชียในการแข่งขันกีฬาตั้งแต่ระดับภูมิภาคจนถึงระดับโลกอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนจาก
หลากหลายชนิดกีฬา โดยการร่วมมือจากภาคีเครือข่าย และมีการสนับสนุนอย่างเป็นธรรมเป็นระบบ
และทั่วถึง มีนักกีฬาที่ประสบความส าเร็จ (Hero) เป็นต้นแบบ (Role Model) สร้างแรงจูงใจ 
ตลอดจนมีสวัสดิการรองรับและมีเส้นทางไปสู่กีฬาอาชีพในอนาคต 
              พันธกิจ ประกอบด้วย 1) การก าหนดทิศทางและนโยบายเพ่ือการสนับสนุนให้เป็นไปตาม
ทิศทางที่ก าหนด 2) การส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของนักกีฬา บุคลากรทั้งในด้าน
สมรรถนะควบคู่คุณธรรม 3) การพัฒนาเป็นศูนย์กลางความรู้ด้านการพัฒนานักกีฬาเป็นเลิศ และเป็น
ศูนย์ประสานงานที่มีประสิทธิภาพระหว่างการกีฬาแห่งประเทศไทย  สมาคมกีฬาและองค์กรที่
เกี่ยวข้อง และ 4)จัดหางบประมาณ สถานที่ และอุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวกจากทั้งภาครัฐ
และเอกชน มีการกระจายการสนับสนุนนักกีฬาเป็นเลิศให้แก่ภาคีเครือข่ายอย่างเป็นธรรมรวมทั้ง
ติดตาม ประเมินความก้าวหน้าอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
                       ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของสถาบันการศึกษาในการพัฒนานักกีฬาเป็นเลิศ ที่จะต้องมีการ
ส่งเสริมสร้างประชากรกีฬาทั้งปริมาณและคุณภาพ สนับสนุนงบประมาณ สร้างชมรมให้เข้มแข็ง
ปรับปรุงระบบการศึกษาที่เอ้ือต่อนักกีฬาและมีระบบการพัฒนานักกีฬาอย่างชัดเจนต่อเนื่อง  และ
ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของฝุายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ ที่จะต้องเข้าใจธรรมชาติของกีฬา มีนโยบายและ
แผนงานที่ชัดเจน บริหารจัดการที่สะดวดรวดเร็ว มีความสารถในการจัดหางบประมาณ สถานที่
อุปกรณ ์และสิ่งอ านวยความสะดวก ติดตามการประเมินผลให้เป็นไปตามนโยบาย และยังมีผลลัพธ์ที่
พึงประสงค์ของสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยและสมาคมกีฬาจังหวัด  ที่จะต้องบริหารจัดการให้มี
ประสิทธิภาพ คัดเลือกนักกีฬาที่มีความสามารถและพรสวรรค์ การใช้วิทยาศาสตร์การกีฬาการพัฒนา
ผู้ฝึกสอนให้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน รวมทั้งการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน และการประสานความ
ร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง88 
              ศักดิ์ชาย พิทักษ์วงศ์ และโกศล มีคุณ (2552) ได้ศึกษาการจัดท าแผนที่ผลลัพธ์ เรื่องการ
จัดท าแนวทางในการพัฒนานักกีฬาเป็นเลิศ (ขั้นตอนที่ 2 – 3) ที่มีแนวทางการพัฒนากีฬาเป็นเลิศ
ครบ 12 ขั้นตอน และมีการน าไปใช้ปฏิบัติกับสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย และสมาคมกีฬาจังหวัด 
ซึ่งได้แก่ สมาคมกีฬามวยปล้ าสมัครเล่นแห่งประเทศไทย และสมาคมกีฬาจังหวัดระนองซึ่งพบว่า

                                                           

              88 ศักดิ์ชาย พิทักษ์วงศ ์และโกศล มีคุณ, การจัดท าแผนที่ผลลัพธ์ เรื่องการจัดท าแนว
ทางการพัฒนานักกีฬาเป็นเลิศ, (ชลบุรี: คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา,  2551). 
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สมาคมกีฬามวยปล้ าสมัครเล่นแห่งประเทศไทย มีวิสัยทัศน์ ที่ประสบความส าเร็จในการแข่งขันระดับ
เอเชีย เป็นที่รู้จะแพร่หลาย มีนักกีฬาเพ่ิมมากขึ้น มีสวัสดิการ และมั่นคง พันธกิจประกอบด้วย      
การก าหนดทิศทางและนโยบายการพัฒนา การพัฒนาศักยภาพของนักกีฬา และบุคลากร พัฒนาให้
เป็นที่แพร่หลาย และการจัดสวัสดิการที่มั่นคง โดยมีภาคีหุ้นส่วนประกอบด้วยสมาคมกีฬาจังหวัด 
ชมรมมวยปล้ า สถาบันการศึกษา ผู้ปกครอง และภาคีหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์คือ การกีฬาแห่ง

ประเทศไทย คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย สหพันธ์มวยปล้ าแห่งเอเชียและสหพันธ์มวย
ปล้ านานาชาติ จังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนที่มีผลลัพธ์ที่พึง
ประสงค์ของภาคีหุ้นส่วนสรุปได้ ดังนี้ มีระบบการบริหารจัดการ การคัดเลือดนักกีฬาการประยุกต์ใช้
วิทยาศาสตร์การกีฬา การแข่งขันในระดับจังหวัดสู่ภูมิภาค การฝึกซ้อมที่มีศักยภาพ สร้างประชากร
กีฬา การพัฒนาบุคลากร ช่วยเหลือด้านการศึกษา สนับสนุนการเป็นนักกีฬา การให้ความส าคัญของ
กีฬาและการศึกษาควบคู่กัน โดยมีการด าเนินงานขององค์กร คือการเพ่ิมประชากรกีฬาและพัฒนา
ศักยภาพนักกีฬามวยปล้ า การสร้างภาคีเครือข่ายหุ้นส่วนพันธมิตรการหากลยุทธ์ปิดช่องว่าง และ  
การพัฒนาเติมเต็มต่อยอดนักกีฬา89 
              สมาคมฟันดาบสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ได้ศึกษารูปแบบสมาคมกีฬาสู่ความเป็นเลิศ
และการก ากับติดตามประเมินผลรูปแบบแผนที่ผลลัพธ์ โดยมีการก าหนดเปูาหมายเพ่ือที่จะให้นักกีฬา
ฟันดาบมีศักยภาพและประสบความส าเร็จในการแข่งขันโอลิมปิกรวมทั้งการน าวิทยาศาสตร์มาช่วยใน
การพัฒนานักกีฬา และเป็นการปูแนวทางให้ส าหรับนักกีฬารากหญ้าที่จะพัฒนาต่อไปในระดับโลก    
มีพันธกิจ คือ พัฒนาการบริหารการจัดการแข่งขัน พัฒนาระบบการสรรหาและการคัดเลือกนักกีฬา 
การพัฒนาระบบสิ่งอ านวยความสะดวกและอุปกรณ์ และพัฒนาระบบการจัดสวัสดิการ สมาคมฯ     
มีภาคีหุ้นส่วนคือ ชมรม สโมสร สถานศึกษา สมาคมกีฬาจังหวัดโดยระบุถึงผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของ
แต่ละภาคีหุ้นส่วน พร้อมเกณฑ์บ่งชี้ความก้าวหน้า โดยมียุทธศาสตร์ด้านการบริหารและพัฒนา
บุคลากร ยุทธศาสตร์ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกและโครงสร้างพ้ืนฐาน ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการ
แข่งขัน และยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความเป็นเลิศ90 

                                                           

                     
89

 ศักดิ์ชาย พิทักษ์วงศ ์และโกศล มีคุณ,  การจัดท าแผนที่ผลลัพธ์ เรื่อง การจัดท า
แนวทางในการพัฒนากีฬาเป็นเลิศ(ขั้นตอนที่ 2 – 3),  (ชลบุร:ี คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
มหาวิทยาลัยบูรพา,  2552). 
                      

90สมาคมฟันดาบสมัครเล่นแห่งประเทศไทย,“รูปแบบการพัฒนาสมาคมกีฬาสู่ความเป็น
เลิศและการก ากับติดตามประเมินผลรูปแบบ Outcome Mapping” (เอกสารการประชุมสัมมนา 
กรุงเทพฯ: การกีฬาแห่งประเทศไทย, 5 มิถุนายน 2553). 
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              สมาคมโบว์ลิ่งแห่งประเทศไทย ได้ศึกษารูปแบบการพัฒนาสมาคมกีฬาสู่ความเป็นเลิศ
และการก ากับติดตามและประเมินผลรูปแบบแผนที่ผลลัพธ์ ที่มีเจตนารมณ์ที่แน่วแน่ในการที่จะท าให้
กีฬาโบว์ลิ่งสู่ความเป็นเลิศ โดยการก าหนดวิสัยทัศน์ของสมาคม และมีชมรมสมาชิกสมโมสร 
สนามแข่งขัน ผู้ประกอบการ สถาบันการศึกษา ผู้ฝึกสอน ผู้ปกครอง และวิทยาศาสตร์การกีฬาเป็น
ภาคีหุ้นส่วนที่เกี่ยวข้องกับแผนงาน โครงการโดยตรง โดยระบุถึงผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของแต่ละภาคี
หุ้นส่วน พร้อมเกณฑ์บ่งชี้ความก้าวหน้า และมียุทธศาสตร์การเพ่ิมและพัฒนาคุณภาพนักกีฬาโบว์ลิ่ง
เพ่ือความเป็นเลิศ ยุทธศาสตร์สร้างเครือข่ายภาคีหุ้นส่วน พันธมิตรการพัฒนานักกีฬาเป็นเลิศ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการแข่งขันและปฏิทินกีฬา ยุทธศาสตร์ศูนย์การเรียนรู้และสารสนเทศ
การพัฒนานักกีฬาเป็นเลิศ ซึ่งการด าเนินงานที่จะให้ถึงเปูาหมาย คือการเพ่ิมจ านวนประชากรโบว์ลิ่ง 
การสร้างภาคีเครือข่ายพันธมิตร การหากลยุทธ์เปิดช่องว่างของสถาบันการศึกษา การพัฒนาเติมเต็ม
และต่อยอดนักกีฬา การด าเนินการเชิงยุทธศาสตร์ การพัฒนาศักยภาพนักกีฬา และการเชื่อมความ
ร่วมมือระหว่างธุรกิจเอกชนกับกีฬา91  
              วิภาดา มณีน้อย , จุฑารัตน์ สถิรปัญญาและพงค์เทพ สุธีรวุฒิ , ได้ศึกษาเรื่องการ
ประยุกต์ใช้แผนที่ผลลัพธ์ในการประเมินผลการด าเนินงานของเครือข่ายสร้ างเสริมสุขภาพและ
ครอบครัวต าบลโคกม่วง อ าเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง”การวิจัยเชิงพรรณนานี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ศึกษาแนวทางการประยุกต์แผนที่ผลลัพธ์ในการประเมินผลการด าเนินงานของเครือข่ายสร้างเสริม
สุขภาพ กลุ่มผู้ให้ข้อมูล จ านวน 30 คน ประกอบด้วย กลุ่มภาคีหลัก กลุ่มภาคียุทธศาสตร์ และกลุ่ม
ผู้เชี่ยวชาญผลการวิจัยพบว่า การประยุกต์ใช้แผนที่ผลลัพธ์มีประโยชน์ คือ 1) สามารถใช้ใน
กระบวนการวางแผน การด าเนินการ และการติดตามประเมินผล 2) ท าให้เกิดกระบวนการเรียนรู้
ระหว่างภาคีหุ้นส่วน และน าไปสู่การพัฒนาในทุกขั้นตอนของแผนที่ผลลัพธ์ 3) การประยุกต์ใช้
เหมาะสมกับการวางแผน และการค้นหาศักยภาพของภาคีหุ้นส่วน ส าหรับปัญหาอุปสรรคใน       
การน าไปใช้ คือ 1) ความจ าเพาะของศัพท์เฉพาะทาง ท าให้กลุ่มผู้ใช้ขาดความเข้าใจและใช้เวลานาน
ในแต่ละขั้นตอน 2) การประยุกต์ใช้จะได้ผลน้อยลงหากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบมีการโยกย้าย เพราะ
การด าเนินงานจะขาดความต่อเนื่อง 3) ควรประเมินความพร้อมในการมีส่วนร่วมของภาคีหุ้นส่วนก่อน
น าแผนที่ผลลัพธ์ไปใช้ 4) การด าเนินการในแต่ละขั้นตอน ควรใช้ผู้มีประสบการณ์ตรงเป็นผู้น า
ประเด็น และสื่อสารให้ผู้ร่วมเวทีเข้าใจได้ง่าย และ 5) แบบบันทึกมีจ านวนมาก ไม่เหมาะกับกลุ่มภาคี
หุ้นส่วนที่เป็นคนในชุมชนซึ่งไม่มีความถนัดในการบันทึก ดังในการศึกษานี้ หากจะน าไปใช้ควรมี    

                                                           

                   
91

 สมาคมโบว์ลิ่งแห่งประเทศไทย, “รูปแบบการพัฒนาสมาคมกีฬาสู่ความเป็นเลิศและการ
ก ากับติดตามประเมินผลรูปแบบ Outcome Mapping”  ( เอกสารการประชุมสัมมนากรุงเทพฯ: 
การกีฬาแห่งประเทศไทย, 5 มิถุนายน 2553). 
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การเตรียมเจ้าหน้าที่ช่วยบันทึกหรือปรับแบบบันทึกให้สั้นและเข้าใจง่ายการศึกษานี้แสดงให้เห็นว่า 
หากเครือข่ายฯ น าแผนที่ผลลัพธ์ไปประยุกต์ใช้วางแผนด าเนินงาน มีความเหมาะสมในภาพรวม กลุ่ม
ที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ ในการวางแผนเชิงนโยบาย และการประเมินผล คือ ภาคีหลักและภาคี
ยุทธศาสตร์ ประโยชน์ที่เกิดขึ้น คือ สามารถน ามาใช้เป็นกรณีศึกษาให้กับท้องถิ่นอ่ืนๆ ได้ แต่ควร
พิจารณาถึงระดับความรู้ของเครือข่ายฯ และขอบเขตให้มีความสอดคล้องกับสภาพและบริบทของ
พ้ืนที่92 
             ณัฐวรินทร์ สิริเดชทวีติยาและมยุรี วัดแก้วได้ศึกษาเรื่องการวิจัยประเมินผลโครงการ    
การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการติดตามและประเมินผลตามแนวคิดแผนที่ผลลัพธ์โดยใช้แนวคิดและ
รูปแบบการประเมินของสเตกและสตัฟเฟิลบีมการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินโครงการการอบรม
เชิงปฏิบัติการเรื่องการติดตามและประเมินผลตามแนวแผนที่ผลลัพธ์ใน 2 กิจกรรมหลัก คือ        
การเตรียมการอบรมและการด าเนินการอบรม โดยใช้แนวคิดการประเมินของสเตกและแนวคิด    
การประเมินแบบซิปป์ของสตัฟเฟิลบีม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้รวม 24 คน เป็นผู้ที่
เกี่ยวข้องกับโครงการและผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนและบริหารจัดการโครงการใช้ วิธีเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างแบบเจาะจงเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละเพ่ือใช้ในการตัดสินคุณค่าของโครงการผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยน าเข้า 
กระบวนการ และผลผลิตของโครงการตามที่คาดหวังกับตามที่เกิดขึ้นจริงมีความสัมพันธ์กันในระดับ
มากและมีความสอดคล้องกัน รวมทั้งผู้ เกี่ยวข้องกับโครงการอบรมมีการใชข้อมูลในการตัดสินใจใน
การวางแผนและด าเนินโครงการ 
 
งานวิจัยต่างประเทศ 
             Fonseca (2003) ได้ศึกษาผลของการจัดการความรู้แบบบูรณาการ ซึ่งประกอบไปด้วย
การวิเคราะห์เอกสาร การสัมภาษณ์ แผนที่ผลลัพธ์ที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม        
การท างานในองค์กรของบุคลากรในธนาคารทั่วโลก ผลของการวิจัยยืนยันเกี่ยวกับ การจัดการความรู้
ที่ท าก่อนหน้านั้น คือสามารถก าหนดเกณฑ์ 10 ประการ ในการขับเคลื่อนโครงการ การจัดการความรู้
ในองค์กร และก าหนดคุณลักษณะของการน าเสนอความรู้ที่มีผลต่อการยอมรับ ความส าคัญของ How 

                                                           

                    
92

 วิภาดา มณีน้อย, จุฑารัตน์ สถิรปัญญาและพงค์เทพ สุธีรวุฒิ, การประยุกต์ใช้แผนที่
ผลลัพธ์ในการประเมินผลการด าเนินงานของเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพและครอบครัวต าบลโคก
ม่วงอ าเภอเขาชัยสนจังหวัดพัทลุงเข้าถึง, เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2558, เข้าถึงได้จาก
www.happynetwork.org/upload/forum/happy52_technique_appraisal.pp 
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to และ Procedural Knowledge และองค์ประกอบต่าง ๆ ที่มีผลต่อการ ยอมรับความรู้รวมทั้ง  
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางบวกของผู้เข้าร่วมกิจกรรม93 
            Hostetlerได้ใช้แผนที่ผลลัพธ์ในโครงการด้านสังคม โดยเข้ารวมกับโครงการวิจัยเชิงพัฒนา
ต่าง ๆ ใน Caribian Nicaragua ช่วงปี ค.ศ. 2000 – 2003 โดยเฉพาะเป็นการวิจัยสร้างความเข้มแข็ง
ในชุมชน ซึ่งให้ข้อสรุปเกี่ยวกับการใช้แผนที่ผลลัพธ์ว่า ช่วงเวลาในการใช้เครื่องนั้นจะค่อนข้างสั้น แต่ก็
ได้ช่วยให้เกิดการเรียนรู้โครงการและการพัฒนาตนเอง และเป็นแหล่งข้อมูลส าหรับเปูาหมายที่
รับผิดชอบของโครงการ94 
            David  and  Lawrence ได้ศึกษาเรื่อง การใช้ระบบแผนที่ผลลัพธ์เพ่ือส่งเสริมการจัดการ

ส่งเสริมสุขภาพโดยเห็นว่าการจัดระบบการปฏิบัติงานเป็นกระบวนการส าคัญในการตรวจสอบและ

พัฒนาคุณภาพของศูนย์สุขภาพซึ่งเห็นว่าควรมีการประเมินผลกระบวนการและผลลัพธ์ของโครงการ

ทั้งในระดับของโรงพยาบาล ระดับอ าเภอตลอดจนระดับชาติ โดยท าการเปรียบเทียบกับเกณฑ์

มาตรฐานที่คาดหวังในแต่ระดับ แต่การประเมินผลที่ผ่านไม่สามารถท าการสะท้อนข้อมูลกลับเกี่ยวกับ

ยุทธวิธีในการปฏิบัติงาน ดังนั้นทางศูนย์สุขภาพจึงได้มีการปรับเปลี่ยนวิธีการประเมินผลโดยใช้แผนที่

ผลลัพธ์ซึ่งพบว่ามีความเชื่อมโยงระหว่างกระบวนการในการรักษาสุขภาพกับผลลัพธ์ในการสะท้อน

กลับของข้อมูลสารสนเทศซึ่งแสดงให้เห็นว่าการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ช่วยบูรณาการต่อการจัด

องค์กรแห่งการเรียนรู้โดยผ่านข้อมูลสะท้อนกลับจากผลลัพธ์ที่เกิดข้ึนและข้อมูลจากการประเมินผลใน

รายละเอียดต่าง ๆ ขององค์กร95 

 

 

                                                           

           93Fonseca, A. F. The Effect of an Integrated Knowledge Management 
Architecture on Organizational Performance and Impact. (Doctoral dissertation, 
University of MarylandCollege Park , 2003). 
            94 Hostetler,  M.  Enhancing Local Livelihood Options : Capacity 
Development and   participatory project monitoring in Caribbean Nicaragua. 
Doctor dissertation, (Geography York University,  2006). 
                    

95
 David, P.  D.  and  Lawrence, N.  The  utilization  of  systematic  

outcome  mapping  to improve performance  management  in  health 
care.Health, 2007. 
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บทที่ 3 

การด าเนินการวิจัย 

         การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive  research) โดยใช้รูปแบบการ
น าเสนอแบบพรรณนา (descriptive) เก็บรวบรวมข้อมูลจากการศึกษาเอกสารแบบสอบถาม
(questionnaires)แบบสัมภาษณ ์(interview from) สอบถามผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญาปรัชญาดุษฎี
บัณฑิตสาขาบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งการวิจัยครั้งนี้ได้แก่การศึกษาแผนที่ผลลัพธ์
ของผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษามหาวิทยาลัย
ศิลปากร ตั้งแต่ปี พ.ศ.2550-2558 โดยประยุกต์ใช้แผนที่ผลลัพธ์ในการด าเนินการโดยมีผู้ให้ข้อมูล 
จ านวน 153 คน ซึ่งเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือทราบ 1) ข้อมูลและแนวปฏิบัติในแต่ละขั้นตอนย่อยของ
แผนที่ผลลัพธ์ของผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร 2) แผนที่ผลลัพธ์ของผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชา
การบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร ใน 3 ขั้นตอนคือ การออกแบบเจตนารมณ์  การติดตาม
ผลลัพธ์แผนที่ยุทธศาสตร์และการด าเนินงานขององค์กร และแผนการประเมิน โดยใช้ผู้ส าเร็จ
การศึกษาดุษฎีบัณฑิตเป็นหน่วยวิเคราะห์ (unit of analysis) ผู้วิจัยก าหนดขั้นตอนการด าเนินการ
วิจัยและระเบียบวิธีวิจัยตามรายละเอียดดังนี้  

ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 

 เพ่ือให้การวิจัยด าเนินไปตามระเบียบวิธีวิจัย และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจั ยที่
ก าหนดไว้ผู้วิจัยจึงได้ก าหนดขั้นตอนการด าเนินการวิจัยไว้ 3 ขั้นตอนดังนี้  

 ขั้นตอนที่1การเตรียมโครงการวิจัย 

 ผู้วิจัยจัดเตรียมโครงการวิจัยโดยการศึกษาวิเคราะห์ สังเคราะห์ แนวคิดทฤษฎีเอกสาร
วรรณกรรม วารสาร ข้อมูลสารสนเทศ สถิติ งานวิจัยทฤษฎีที่ เกี่ยวข้องทั้งภายในประเทศและ
ต่างประเทศและเว็บไซต์ต่าง ๆ เกี่ยวกับแผนที่ผลลัพธ์ของผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญาปรัชญาดุษฎี
บัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร เพ่ือน ามาจัดท ากรอบแนวคิดการวิจัย
และจัดท าโครงร่างการวิจัย โดยขอค าแนะน าความคิดเห็น ในการจัดท าโครงร่างการวิจัย จากอาจารย์
ที่ปรึกษาและน ามาปรับปรุงแก้ไข เพ่ือเสนอขออนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์ 
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     ขั้นตอนที่ 2 การด าเนนิการวิจัย 

               การด าเนินการวิจัย เป็นขั้นตอนการศึกษาวิเคราะห์ก าหนดกรอบแนวคิด เพ่ือใช้ใน     
การสร้างและพัฒนาเครื่องมือ จากนั้นน าไปทดลองใช้ และปรับปรุงคุณภาพแล้วน าเครื่องมือที่พัฒนา
แล้วไปเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างน าข้อมูลมาวิเคราะห์ข้อมูลและแปลผลข้อมูลซึ่งมีรายละเอียดของ
ขั้นตอนในการด าเนินการวิจัยดังต่อไปนี้ 

               ขั้นที่ 1 การศึกษาตัวแปรเกี่ยวกับแผนที่ผลลัพธ์ของผู้ส าเร็จการศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรโดยได้ก าหนดวิธีการด าเนินการวิจัยดังต่อไปนี้ 

                 1.1 ศึกษาวิเคราะห์แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับแผนที่ผลลัพธ์ของ
ผู้ส าเร็จการศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร จาก
เอกสาร  ข้อมูล สถิติ  งานวิจัยวารสาร บทความวิชาการ และเว็บไซต์ทั้งภายในประเทศและ
ต่างประเทศ 

                 1.2 น าบทสรุปตัวแปรเกี่ยวข้องกับแผนที่ผลลัพธ์ของผู้ส าเร็จการศึกษาปรัชญาดุษฎี
บัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร จากการวิเคราะห์เอกสาร มาวิเคราะห์
เนื้อหา (content analysis) เพ่ือน าไปสร้างข้อค าถามของแบบสอบถามจากน าไปปรึกษาอาจารย์ที่
ปรึกษาและปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษา 

               ขั้นที่ 2 การสร้างและพัฒนาเครื่องมือวิจัย ขั้นตอนนี้คือ การน าผลที่ได้จาก ขั้นตอนที่ 1
โดยเกิดจากการปรับแก้ของอาจารย์ที่ปรึกษาแล้ว และปรับปรุงแบบสอบถาม  

               ขั้นที่ 3 การเก็บรวบรวมข้อมูลและ การวิเคราะห์ข้อมูล ขั้นตอนนี้เป็นการน า
แบบสอบถามจาก ขั้นที่ 2 ไปเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มประชากร น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ข้อมูล
เกี่ ยวกับสถานภาพของผู้ ตอบแบบสอบถามหาค่าความถี่  ( frequencies)  และค่าร้อยละ 
(percentage) ของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับแผนที่ผลลัพธ์ของผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญาปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร จากรายละเอียดขั้นตอน          
การด าเนินการวิจัยข้างต้น สรุปได้ดังตารางที่  15 
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ตารางที่  15  ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 
ขั้นตอน ขั้นตอนย่อย กิจกรรม แนวปฏิบัติ 

1.การออกแบบ
เจตนารมณ์ 
คือการสร้าง
เป้าหมายร่วมกัน
ในภาพรวม ซึ่งจะ
น ามาสู่แผนและ
ยุทธศาสตร์ที่จะ
ใช้ในการ ท างาน
ของแผนงาน เป็น
การตอบค าถาม
“วิสัยทัศน์” 
(Why)“ผู้เกี่ยว 
ข้องในแผนงาน” 
(Who) “การ
เปลี่ยนแปลงอะไร
ที่ต้องการ” 
(What)และ
“แผนงานจะท า
ให้เกิด
กระบวนการใน
การเปลี่ยนแปลง 
นั้นได้อย่างไร” 
(How) 

 
 
 

 

    1.สร้างวิสัยทัศน์
(Vision)แสดงถึงเปูาหมาย
ในภาพกว้างที่แผนงาน
ต้องการให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงซึ่งจะแสดงให้
เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงทั้ง
ทางเศรษฐกิจสังคม
การเมืองและสิ่งแวดล้อมที่
จะเกิดจากแผนงานซึ่งเป็น
ผลลัพธ์ที่เกิดจากการ
ด าเนินการที่ต้องการเห็น
เป็นเชิงการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมภายนอก 

ก าหนด
วิสัยทัศน์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- สัมภาษณ์อาจารย์ที่จัดท า
หลักสูตรในภาควิชาบริหาร
การศึกษาดังนี้ 
1. ผู้เชี่ยวชาญท่านที่ 1 
2. ผู้เชี่ยวชาญท่านที่ 2 
- ศึกษาหลักฐานการจัดตั้ง
หลักสูตรจากบัณฑิตวิทยาลัย
ศิลปากร 
- ศึกษาเอกสารจากหลักสูตร
และประกันภายในของ
ภาควิชาบริหารการศึกษา 
 

    2.พันธกิจ(Mission)คือ
โครงการที่สนับสนุน
วิสัยทัศน์หรืองานโครงการ
หลักของหน่วยงานที่
สนับสนุนเพ่ือบรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ต่อวิสัยทัศน์ 
 
 

ก าหนด 
พันธกิจ 

 
 
 

- สัมภาษณ์อาจารย์ที่จัดท า
หลักสูตรในภาควิชาบริหาร
การศึกษาดังนี้ 
1. ผู้เชี่ยวชาญท่านที่ 1 
2. ผู้เชี่ยวชาญท่านที่ 2 
- ศึกษาหลักฐานการจัดตั้ง
หลักสูตรจากบัณฑิตวิทยาลัย
ศิลปากร 
- ศึกษาเอกสารจากหลักสูตร
และประกันภายในของ
ภาควิชาบริหารการศึกษา 
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ตารางที่  15  ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย(ต่อ) 
ขั้นตอน ขั้นตอนย่อย กิจกรรม แนวปฏิบัติ 

 3.ระบภุาคีหุ้นส่วนที่
เกี่ยวข้องในแผนงาน
(Boundary  Partners)คือ
คน กลุ่มคน หรือองค์กร ผู้ที่
ได้รับผลกระทบโดยตรงจาก
ผู้ส าเร็จการศึกษาปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต 
 
 
 
 
 
 

ก าหนดภาคี
หุ้นส่วน 

- สัมภาษณ์อาจารย์ที่จัดท า
หลักสูตรในภาควิชาบริหาร
การศึกษาดังนี้ 
1. ผู้เชี่ยวชาญท่านที่ 1 
2. ผู้เชี่ยวชาญท่านที่ 2 
- ศึกษาหลักฐานการจัดตั้ง
หลักสูตรจากบัณฑิตวิทยาลัย
ศิลปากร 
- ศึกษาเอกสารจากหลักสูตร
และประกันภายในของ
ภาควิชาบริหารการศึกษา 

4.ก าหนดผลลัพธ์ที่พึง
ประสงค ์(Outcome 
challenges) คือการ
ปฏิบัติงานที่มีพฤติกรรม 
ความสัมพันธ์ กิจกรรมและ
การกระท าของคน กลุ่มคน 
และองค์กรของปรัชญาดุษฎี
บัณฑิตแล้วท าให้เกิดผล
ลัพธ์ที่พึงประสงค์ซึ่งผลลัพธ์
นั้นอาจเป็นทั้งทางบวกและ
ลบก็ได้ 

- ก าหนด
ผลลัพธ์ที่พึง 
ประสงค์ 

- สัมภาษณ์อาจารย์ที่จัดท า
หลักสูตรในภาควิชาบริหาร
การศึกษาดังนี้ 
1. ผู้เชี่ยวชาญท่านที่ 1 
2. ผู้เชี่ยวชาญท่านที่ 2 
- ศึกษาหลักฐานการจัดตั้ง
หลักสูตรจากบัณฑิตวิทยาลัย
ศิลปากร 
- ศึกษาเอกสารจากหลักสูตร
และประกันภายในของ
ภาควิชาบริหารการศึกษา 
 

6.ก าหนดแผนที่ยุทธศาสตร์
คือภาควิชาบริหาร
การศึกษามีการก าหนด 

ก าหนด 
แผนที่

ยุทธศาสตร์ 

- สัมภาษณ์อาจารย์ที่จัดท า
หลักสูตรในภาควิชาบริหาร
การศึกษาดังนี้ 
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ตารางที่  15  ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย(ต่อ) 
ขั้นตอน ขั้นตอนย่อย กิจกรรม แนวปฏิบัติ 

ยุทธศาสตร์เพื่อน าไปสู่
ความส าเร็จของผลลัพธ์ที่ได้
ตั้งไว้โดยแบ่งยุทธศาสตร์
เป็น 2 ระดับได้แก่ ระดับ
บุคคลและระดับสิ่งแวดล้อม
และในแต่ละระดับแบ่ง
ออกเป็น 3 กลุ่ม คือ  
(1)เป็นยุทธศาสตร์ที่เป็น
เหตุโดยตรงให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลง(causal) 
(2)เป็นยุทธศาสตร์ที่ชักจูง
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
(persuasive)และ(3)เป็น
ยุทธศาสตร์ที่หนุนเสริมให้
เกิดการเปลี่ยนแปล
(supportive) 

  1. ผู้เชี่ยวชาญท่านที่ 1 
 2. ผู้เชี่ยวชาญท่านที่ 2 
- ศึกษาหลักฐานการจัดตั้ง
หลักสูตรจากบัณฑิตวิทยาลัย
ศิลปากร 
- ศึกษาเอกสารจากหลักสูตร
และประกันภายในของ
ภาควิชาบริหารการศึกษา 

 
 

7. การด าเนินงานของ
ผู้ส าเร็จการศึกษาคือ
ภาควิชาบริหารการศึกษามี
วิธีการปฏิบัติงานที่มี
ประสิทธิภาพอันมีผลไปสู่
ความเปลี่ยนแปลงของ
องค์กรอันประกอบไปด้วย
วิธีการที่ส าคัญ 8 ประการ
คือ ค้นหา ส ารวจความ
คิดเห็น  โอกาสและ
ทรัพยากรใหม่ๆ ฟังเสียง
สะท้อนจากผู้ให้ข้อมูลหรือ
ผู้รายงานที่เป็นบุคคลส าคัญ

แนวทางการ
ด าเนินงาน
ของผู้ส าเร็จ
การศึกษาใน  
8  ประเด็น 
 
 
 
 
 

แบบสอบถาม 
1.การค้นหาแนวคิดโอกาส
และทรัพยากรใหม่ๆ  
2.การรับฟังข้อมูลปูอนกลับ
จากผู้ให้ข้อมูลอย่างรอบด้าน 
3.การแสวงหาการสนับสนุน
จากผู้ที่มีอ านาจการตัดสินใจ 
4.ทบทวนระบบผลลัพธ์และ
การด าเนินงานอยู่เสมอเพ่ือ
ปรับปรุง 
5.ตรวจสอบกิจกรรมต่างๆ ที่
ท าอยู่เพ่ือเพ่ิม 
คุณค่าของสิ่งเหล่านั้น 
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ตารางที่  15  ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย(ต่อ) 
ขั้นตอน ขั้นตอนย่อย กิจกรรม แนวปฏิบัติ 

(key informants)  หาการ
สนับสนุนจากผู้มีอ านาจ
สูงสุด  ต้องทบทวนระบบ 
ผลลัพธ์และการด าเนินอยู่
เสมอ ตรวจสอบกิจกรรม
ต่างๆที่ท าอยู่เพ่ือเพ่ิมคุณค่า
ของสิ่งเหล่านั้น  
แลกเปลี่ยนความรู้ที่ได้กับ
โลกภายนอก ทดลองสิ่ง
ใหม่ๆอยู่เป็นประจ า มีเวลา
ให้กับการสะท้อนความเห็น
ในการท างานขององค์กร
อย่างสม่ าเสมอ 
 
 
 
 

6.แรกเปลี่ยนความรู้ที่ได้กับ
โลกภายนอก 
7.การทดลองสิ่งใหม่ๆอยู่
เสมอเพ่ือให้เกิดการ
สร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง 
8.ฟังเสียงสะท้อนจากผู้ปฏิบัติ
ทุกระดับ 

2.การติดตาม
ผลลัพธ์ แผนที่
ยุทธศาสตร์และ
การด าเนินงาน
ของผู้ส าเร็จคือ
ขั้นตอนนี้จะช่วย
จัดล าดับ
ความส าคัญของ
การติดตามและ
การประเมินผลให้
กรอบในการ
ติดตามอย่าง

8.จัดล าดับการติดตามการ
ท างานของผลลัพธ์ผู้ส าเร็จ
การศึกษาคือแผนที่ผลลัพธ์
ได้จ าแนกการติดตามการ
ท างานออกเป็น 3 ส่วน 
ได้แก่ การด าเนินงานของ
องค์กร ความก้าวหน้าของ
ภาคีหุ้นส่วนในการได้มาซึ่ง
ผลลัพธ์ ยุทธศาสตร์ที่
แผนงานใช้เพ่ือกระตุ้นให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงในภาคี
หุ้นส่วน 

วางแผนการ
ก ากับติดตาม
โดยมีการ
จัดล าดับการ
ติดตามการ
ท างานของ
ผลลัพธ์
ผู้ส าเร็จ
การศึกษาใน 
3 ส่วน 

แบบสอบถาม 
1.การติดตามในการ
ด าเนินการของผู้ส าเร็จ
การศึกษา 
2.การตดิตามความก้าวหน้า
ของภาคีหุ้นส่วน 
3.การติดตามยุทธศาสตร์ที่ใช้
ในแผนงาน 
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ตารางที่  15  ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย(ต่อ) 
ขั้นตอน ขั้นตอนย่อย กิจกรรม แนวปฏิบัติ 

ต่อเนื่องส าหรับ
กิจกรรมของ
แผนงานเพื่อดูการ
บรรลุผลลัพธ์ของ
แผนงานการใช้
เกณฑ์ บ่งชี้ 
ความก้าวหน้า
(Progress 
markers)ในการ
ติดตามผลลัพธ์ ใช้
แผนที่ยุทธศาสตร์
และการ 
ด าเนินงานของ
องค์กร เพื่อสร้าง
กรอบในการ
ติดตามการ 
ด าเนินงานการใช้
อย่างสม ่าเสมอ  
จะ เป็นโอกาสให้
แผนงานมี
กระบวนการ
สะท้อนกลับและ
ปรับปรุงการ
ท างานได้ 

9.แบบบันทึกผลลัพธ์คือ
สร้างข้ึนเพื่อติดตาม
ความก้าวหน้าของภาคี
หุ้นส่วนโดยอิงเกณฑ์บ่งชี้
ความก้าวหน้าที่สร้างขึ้นมา
ในขั้นตอนย่อยที่ 5 คือ
ระดับท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน 
ระดับท่ีอยากจะให้เกิดข้ึน 
และระดบัที่ถ้าเกิดข้ึนได้ก็ดี
โดยแสดงใหเ้ห็นระดับการ
เปลี่ยนแปลงตั้งแต่ ต่ า 
กลาง สูงซึ่งเป็นการแสดง
การเปลี่ยนแปลงของภาคี 
คน เหตุการณ์แวดล้อมที่ท า
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเป็น
ตัววัดความก้าวหน้า 
10.แบบบันทึกยุทธศาสตร์ที่
ใช้ในผลลัพธ์ผู้ส าเร็จ
การศึกษาคือใช้บันทึกข้อมูล
เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ที่ใช้เพื่อ
กระตุ้นให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงในภาคีหุ้นส่วน
ซึ่งจะบันทึกจากการประชุม
ติดตามการท างานแต่ละ
ครั้งอย่างต่อเนื่องแม้ว่าจะมี
การปรับแต่งเพ่ือรวมเอา
บางประเด็นที่แผนงาน
ต้องการจะติดตามลงไป 

แบบบันทึก
ผลลัพธ์ 
เพ่ือติดตาม
ความก้าว 
หน้าโดยอิง
ตามเกณฑ์ตัว
บ่งชี้ความ
ก้าว 
หน้าที่แสดง
ให้เห็นระดับ
ของการ
เปลี่ยนแปลง 
 
 
 
 
แบบบันทึก
ยุทธศาสตร์ที่
ใช้ในผลลัพธ์
ผู้ส าเร็จ
การศึกษา 
 

แบบสอบถาม 
1.บันทึกผลลัพธ์
ความก้าวหน้าระดับที่
คาดหวังว่าจะเกิด 
2.บันทึกผลลัพธ์
ความก้าวหน้าระดับที่อยาก
ให้เกิดข้ึน 
3.บันทึกผลลัพธ์
ความกา้วหน้า ระดับท่ีหาก
เกิดข้ึนก็ดี 
 
 
 
 
 
 
แบบสอบถาม 
1.แบบบันทึกยุทธศาสตร์ใน
เรื่องการจัดสรรทรัพยากร 
2.แบบบันทึกยุทธศาสตร์ใน
เรื่องกิจกรรมที่ก าลังท า 
3.แบบบันทึกยุทธศาสตร์ใน
เรื่องประสิทธิผลของการ
ท างาน 
4.แบบบันทึกยุทธศาสตร์ใน
เรื่องผลผลิตที่ได้ 
5.แบบบันทึกยุทธศาสตร์ใน
เรื่องความต้องการในการ
ติดตามงานในครั้งต่อไป 
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ตารางที่  15  ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย(ต่อ) 
ขั้นตอน ขั้นตอนย่อย กิจกรรม แนวปฏิบัติ 

 11.แบบบันทึกการ
ด าเนินงานของผู้ส าเร็จ
การศึกษาคือเป็นเครื่องมือ
ในการติดตามการท างาน
อย่างหนึ่งโดยมีการบันทึก
ข้อมูลการท างาน ข้อมูลที่
บันทึกจะเป็นทั้งในเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพ
หรือทั้งสองแบบผสมผสาน
กัน และหาทางปรับปรุง
วิธีการด าเนินงาน 

แบบบันทึก
การ
ด าเนินงาน
ของผู้ส าเร็จ
การศึกษามี 
 8 เกณฑ์ชี้วัด 

แบบสอบถามนักศึกษา
ปริญญาเอก 
1.เกณฑ์ชี้วัดความคิดใหม่ๆ 
โอกาสใหม่ๆและทรัพยากร
ใหม่ๆ 
2.เกณฑ์ชี้วัดการรับฟัง
ความเห็นที่เป็นเสียงสะท้อน 
3.เกณฑ์ชี้วัดได้รับการ
สนับสนุนจากผู้มีอ านาจสูงสุด 
4.เกณฑ์ชี้วัดมีการประเมิน
และออกแบบผลผลิต การ
บริการ และระบบใหม่ๆ 
5.เกณฑ์ชี้วัดตรวจสอบ
ผลผลิตที่ได้เพ่ือท าการเพ่ิม
คุณค่า 
6.เกณฑ์ชี้วัดแบ่งปันความรู้
กับสาธารณะ 
7.เกณฑ์ชี้วัดมีการค้นคว้า 
ทดลองเพ่ือด ารงความเป็น
ผู้น าด้านนวัตกรรมใหม่ๆ 
8.เกณฑ์ชี้วัดการมีส่วนร่วมใน
การสะท้อนการท างานของ
ผู้ส าเร็จการศึกษา 
 

3.การจัดท า
แผนการ
ประเมินผลคือ    
แผนการ
ประเมินผลเป็น

12.แผนการประเมินผลคือ
เป็นการสรุปหรือบรรยาย
แบบสั้นๆเก่ียวกับ
องค์ประกอบส าคัญของการ
ประเมินผู้ส าเร็จการศึกษา

จัดท า
แผนการ
ประเมินผล 
 

สรุปผลการประเมินช่วงเวลา
และงบประมาณผลที่ได้จาก
การประเมินน ามาเพ่ือสร้าง
นโยบายหรือกระตุ้นกิจกรรม
ในอนาคต 
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ตารางที่  15  ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย(ต่อ) 
ขั้นตอน ขั้นตอนย่อย กิจกรรม แนวปฏิบัติ 

การบรรยายอย่าง
สั้นๆ เกี่ยวกักระ
บวนการ
ประเมินผล เช่น
ค าถาม ที่จะใช้ 
และแหล่งของ
ข้อมูล วิธีการ
ประเมินผล ทึม
ประเมินผล 
ช่วงเวลาและการ
คาดการณ์งบ 
ประมาณที่ใช้ หาก
แผนงานต้องการ
ใช้ผู้ประเมินจาก 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตโดยใช้
วิธีการประเมินผล ช่วงเวลา 
ผู้ได้รับผลประโยชน์ โดยผล
การประเมินอาจน ามาวาง
แผนการท างานในอนาคต 
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 กระบวนการ เครื่องมือ 
ขั้นตอนที่ 1 :การออกแบบเจตนารมณ์ 
ขั้นตอนย่อยที ่1การสร้างวสิัยทัศน์ของ
ผลลัพธ์ผู้ส าเร็จการศึกษา 

แบบสัมภาษณ์ 
 

ขั้นตอนย่อยที ่2พันธกิจ แบบสอบถาม 
ขั้นตอนย่อยที ่3ระบุภาคีหุ้นส่วนที่
เกี่ยวข้องในผลลัพธ์ผู้ส าเร็จการศึกษา 

แบบสอบถาม 

ขั้นตอนย่อยที ่4ก าหนดผลลัพธ์ที่พึง
ประสงค ์

แบบบันทึกผลลัพธ์ 

ขั้นตอนย่อยที ่5 เกณฑ์บ่งชี้ความก้าวหน้า แบบบันทึกเกณฑ์บ่งชี้
ความก้าวหน้า 

ขั้นตอนย่อยที ่6 ก าหนดแผนที่ยุทธศาสตร ์ แ บ บ บั น ทึ ก แ ผ น ที่
ยุทธศาสตร์ 

ขั้นตอนย่อยที่ 7 การด าเนินงานของ
ผู้ส าเร็จการศึกษา 

แบบบันทึกการ
ด าเนินงาน 

ขั้นตอนที่ 2 : การติดตามผลลัพธ์ แผนที่
ยุทธศาสตร์และการด าเนินงานของผู้ส าเรจ็
การศึกษา 

 

ขั้นตอนย่อยที ่8 จัดล าดบัการตดิตามการ
ท างานของผลลัพธ์ผู้ส าเร็จการศึกษา  

แบบบันทึกแผนการ
ติดตาม 

ขั้นตอนย่อยที ่9 แบบบันทึกผลลัพธ์ แบบบันทึกผลลัพธ ์
ขั้นตอนย่อยที ่10 แบบบันทึกยุทธศาสตร์
ที่ใช้ในผลลัพธ์ผู้ส าเร็จการศึกษา 

แบบบันทึกยุทธศาสตร ์

ขั้นตอนย่อยที่ 11 แบบบันทึกการ
ด าเนินงานของผู้ส าเร็จการศึกษา 

แบบบันทึกการ
ด าเนินงาน 

ขั้นตอนที่ 3 :การจัดท าแผนการ
ประเมินผล 

 

ขั้นตอนย่อยที่  12 แผนการประเมินผล แบบบันทึกแผนการ
ประเมินผล 

น าแบบสอบถามไป

เก็บรวบรวมขอ้มูล

จากกลุ่มประชากร 

-วิเคราะห์ขอ้มูล

เกี่ยวกบัสถานภาพ

ของผู้ตอบ 

แบบสอบถามหา

ค่าความถี่ 

(frequencies) และ

ค่าร้อยละ 

(percentage) 

 -การวิจยัเชิง

แผนที่ผลลัพธ์ของ

ผู้ส าเร็จการศึกษา

ปริญญาปรัชญา

ดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชาการ

บริหารการศึกษา

มหาวิทยาลัย

ศิลปากร 

ศึกษาขั้นตอนของแผนที่ผลลัพธ์และ 
ก าหนดเครื่องมือแต่ละขั้นตอน 

 

ภาพที่   10  แสดงขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 



148 

ขั้นตอนที่  3 การรายงานผลการวิจัย 

        เป็นขั้นตอนการจัดท าร่างรายงานผลการวิจัยเพ่ือน าเสนอต่อคณะกรรมการผู้ควบคุม
วิทยานิพนธ์ ตรวจสอบความถูกต้องและปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องตามที่คณะกรรมการผู้ควบคุม
วิทยานิพนธ์ เสนอแนะและจัดพิมพ์ส่ งรายงานผลการวิจัยฉบับสมบรูณ์ต่อบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศิลปากร เพ่ือขออนุมัติให้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาหลักสูตรปริญญาปรัชญาดุษฎี
บัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

 

ระเบียบวิธีการวิจัย 
              เพ่ือให้การวิจัยนี้ด าเนินไปตามวัตถุประสงค์ ผู้วิจัยจึงก าหนดรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับ
ระเบียบวิธีวิจัย ซึ่งประกอบด้วยแผนแบบการวิจัย  ประชากร  และกลุ่มตัวอย่าง  ตัวแปรที่ศึกษา
เครื่องมือและการสร้างเครื่องมือ  การเก็บรวบรวมข้อมูล  การวิเคราะห์ข้อมูล และสถิติที่ใช้ในการ
วิจัยตามรายละเอียดดังนี้ 
 
แผนแบบการวิจัย 

               การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive research) ที่มีการศึกษากลุ่มตัว
แปรจากแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  ตลอดจน การสอบถามความคิดเห็น โดยมีแผนแบบ
การวิจัย ลักษณะของกลุ่มประชากรเดียว ศึกษาสภาวการณ์ไม่มีการทดลอง(the one-shot, non-
experimental  case  study ) ซึ่งสามารถเขียนแสดงเป็นแผนผัง(diagram) ของแผนแบบการวิจัย
ได้ดังแผนภาพที่  12   

 

 

 

      

ภาพที่  11  แผนผังของแผนแบบการวิจัย 

เมื่อ   S   หมายถึง       ประชากร 
       X  หมายถึง       ตัวแปรที่ศึกษา            O  หมายถึง       ข้อมูลที่ได้จากการศึกษา 

 

                                                                 O 

 

 

                        S                                         X      
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ประชากร  

               ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชา
การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากรตั้งแต่ปีการศึกษา2550-2558 ตั้งแต่รุ่นที่ 1- รุ่นที่ 9  
จ านวน 153  คน  
 
ผู้ให้ข้อมูล 

                ผู้ให้ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วยผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากรตั้งแตรุ่่นที่ 1- รุ่นที่ 9  จ านวน 153 คน 
 
ตัวแปรที่ศึกษา 
               ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วยตัวแปรพื้นฐานและตัวแปรที่ศึกษา ซึ่งมี
รายละเอียดดังนี้ 

                1. ตัวแปรพื้นฐาน คือ ตัวแปรที่เก่ียวกับสถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่
เพศ อายุ ที่อยู่ อายุราชการ ประสบการณ์ในการท างาน ต าแหน่งหน้าที่ ปัจจุบัน   
                2. ตัวแปรที่ศึกษาคือ ตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับแผนที่ผลลัพธ์ของผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญา
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากรใน 3 ขั้นตอนคือ            
การออกแบบเจตนารมณ์  การติดตามผลลัพธ์แผนที่ยุทธศาสตร์และการด าเนินงานขององค์กร  และ
การจัดท าแผนการประเมินผล 
 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
    เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย 
    แบบสอบถามได้จากการน าข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเอกสารมาสังเคราะห์ตัวแปรและ
พัฒนาเป็นแบบสอบถาม โดยแบบสอบถามความคิดเห็นนี้ แบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ 
   ตอนที่  1 เพ่ือทราบข้อมูลทั่ วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่  เพศ อายุ  ที่ อยู่  
ประสบการณ์ในการท างาน ต าแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน  โดยลักษณะแบบสอบถามเป็นการตรวจสอบรายการ 
(check list) 
   ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการด าเนินงานของผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญาปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบ
เลือกตอบพร้อมระบุหลักฐานและแบบสอบถามแบบปลายเปิด (open ended questions) 
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การสร้างและพัฒนาเครื่องมือวิจัย 
   เพ่ือให้การวิจัยครั้งนี้ ได้เครื่องมือที่มีคุณภาพ ตอบสนองวัตถุประสงค์ของการวิจัย ผู้วิจัย
ได้ด าเนินการสร้างและพัฒนาเครื่องมือวิจัย โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
             1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร งานวิจัย และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องโดยน าผลที่ได้มา
สร้างเป็นข้อกระทงค าถามของแบบสอบถามความคิดเห็น (opinionnaire) 
             2. น าข้อค าถามมาสร้างเป็นแบบสอบถามความคิดเห็น (opinionnaire) ภายใต้ค าแนะน า
ของอาจารย์ที่ปรึกษา  
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
             การเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมู ลจากประชากร
ทั้งหมดจากผู้ส าเร็จการศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัย
ศิลปากรตั้งแต่รุ่นที่ 1- รุ่นที่ 9 จ านวน 153 คนโดยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการดังนี้  
              1. ผู้วิจัยท าหนังสือถึงภาควิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร เพ่ือออก
หนังสือขอความร่วมมือจากให้ข้อมูลเกี่ยวกับแผนที่ผลลัพธ์ของผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญาปรัชญาดุษฎี
บัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร  
     2. ในการรวบรวมข้อมูลผู้วิจัย ได้ส่งแบบสอบถามออนไลน์ (online questionnaire)และ
แบบสอบถามโดยส่งทางไปรษณีย ์ 
 

สถิติที่ใช้ในการวิจัย 
             สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ค่าความถี่ (frequency) ค่าร้อยละ (percentage) ) โดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูป 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
             เพ่ือให้การวิจัยครั้งนี้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยผู้วิจัยรวบรวมข้อมูลและน ามา
วิเคราะห์โดยใช้สถิติในการวิจัยดังนี้ 
             การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามความคิดเห็น โดยผู้ให้ข้อมูลจากการด าเนินการวิจัย
ในขั้นตอนที่ 3 มีวิธีการดังนี้ 
             ตอนที่ 1 ข้อมูลและแนวปฏิบัติในแต่ละขั้นตอนย่อยของแผนที่ผลลัพธ์ของผู้ส าเร็จ
การศึกษาปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร  
ประกอบด้วย 
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                ผลการวิเคราะห์แนวปฏิบัติในแต่ละข้ันตอนย่อยของแผนที่ผลลัพธ์ของผู้ส าเร็จการศึกษา
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร 
                ตอนที่ 2  แผนที่ผลลัพธ์ของผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการ
บริหารการศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร ใน 3 ขั้นตอนคือ การออกแบบเจตนารมณ์  การติดตาม
ผลลัพธ์แผนที่ยุทธศาสตร์และการด าเนินงานขององค์กร และแผนการประเมินผล 
                ผลการวิเคราะห์แผนที่ผลลัพธ์ของผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยศิลปากร ใน 3 ขั้นตอนคือ การออกแบบเจตนารมณ์   
การติดตามผลลัพธ์แผนที่ยุทธศาสตร์และการด าเนินงานขององค์กร องค์กร และการจัดท าแผนการ
ประเมินผล 
  

สรุป 
  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือทราบข้อมูลและแนวปฏิบัติในแต่ละขั้นตอนย่อยของแผน
ที่ผลลัพธ์ของผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 2) เพ่ือทราบแผนที่ผลลัพธ์ของผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากรใน 3 ขั้นตอน คือ การออกแบบเจตนารมณ์  การติดตามผลลัพธ์
แผนที่ยุทธศาสตร์และการด าเนินงานขององค์กร องค์กร  และการจัดท าแผนการประเมินผลผู้วิจัยได้
ด าเนินการวิจัย 3 ขั้น คือ ขั้นที่ 1 การศึกษาตัวแปรเกี่ยวกับแผนที่ผลลัพธ์ของผู้ส าเร็จการศึกษาปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ขั้นที่ 2 การสร้างและการพัฒนา
เครื่องมือการวิจัย ขั้นที่ 3 การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล งานวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิง
พรรณนา (descriptive  research) ประชากรผู้ให้ข้อมูล ประกอบด้วย ผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญา
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร จ านวน 153  คน สถิติที่ใช้ 
ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) และหาค่าร้อยละ (Percentage) วิเคราะห์เนื้อหา 
(Content analysis) โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป  
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บทที่  4 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิจัยเรื่อง “แผนที่ผลลัพธ์ของผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร”ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1. เพ่ือทราบข้อมูลและ

แนวปฏิบัติในแต่ละขั้นตอนย่อยของแผนที่ผลลัพธ์ของผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยศึกษาเอกสาร งานวิจัย 2. เพ่ือทราบแผนที่

ผลลัพธ์ของผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษามหาวิทยาลัย

ศิลปากร ใน 3 ขั้นตอนคือ การออกแบบเจตนารมณ์  การติดตามผลลัพธ์แผนที่ยุทธศาสตร์และการ

ด าเนินงานขององค์กร และการจัดท าแผนการประเมินผล เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive 

research) ในลักษณะวิจัยเอกสาร(document  research)ใช้รูปแบบการน าเสนอแบบพรรณนา

(descriptive)โดยรวบรวมข้อมูลจากการศึกษาเอกสาร  แบบสอบถาม  และแบบสัมภาษณ์ใน

ลักษณะสัมภาษณ์แบบเจาะลึก(intensive  interview) โดยการสัมภาษณ์ด้วยตนเองเป็นรายบุคคล

(face  to face  interview)สอบถามและสัมภาษณ์กลุ่มเปูาหมายซึ่งได้แก่คณาจารย์ผู้จัดท าหลักสูตร

และผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัย

ศิลปากรซึ่งผลจากการสอบถาม สัมภาษณ์  ในกระบวนการแผนที่ผลลัพธ์และการศึกษาข้อมูลจาก

เอกสารเพื่อตอบวัตถุประสงค์งานวิจัยโดยแบบการตอบเป็น  2  ตอน  ดังนี้ 

                ตอนที่ 1 เพ่ือทราบข้อมูลและแนวปฏิบัติในแต่ละขั้นตอนย่อยของแผนที่ผลลัพธ์ของ
ผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร 

จากเอกสาร  ข้อมูล สถิติ  งานวิจัยวารสาร บทความวิชาการ และเว็บไซต์ทั้งภายในประเทศและ

ต่างประเทศท าให้ทราบแนวปฏิบัติในแต่ละขั้นตอนย่อยของแผนที่ผลลัพธ์ของผู้ส าเร็จการศึกษา

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร 

                ตอนที่ 2 เพ่ือทราบแผนที่ผลลัพธ์ของผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชาการบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร 

171 
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             โดยเป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive research) ในลักษณะวิจัยเอกสาร
(document  research) ใช้รูปแบบการน าเสนอแบบพรรณนา (descriptive) โดยรวบรวมข้อมูลจาก
การศึกษาเพ่ือตอบวัตถุประสงค์ข้อที่ 1เพ่ือทราบข้อมูลและแนวปฏิบัติในแต่ละขั้นตอนย่อยของแผนที่
ผลลัพธ์ของผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
มหาวิทยาลัยศิลปากรได้ดังนี้ 
             ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลและแนวปฏิบัติในแต่ละขั้นตอนย่อยของแผนที่ผลลัพธ์
ของผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัย
ศิลปากรจากเอกสาร  ข้อมูล สถิติ   งานวิจัย  วารสาร บทความวิชาการ และเว็บไซต์ทั้ ง
ภายในประเทศและต่างประเทศท าให้ทราบข้อมูลและแนวปฏิบัติในแต่ละขั้นตอนย่อยของแผนที่
ผลลัพธ์ของผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
มหาวิทยาลัยศิลปากรโดยแบบที่เหมาะสมกับงานวิจัยนี้มากที่สุดคือแผนที่ผลลัพธ์ของซาราล เอล, เฟ
รด คาร์เดน และเทอรี่ สมุไทโล ซึ่งใช้ตอบวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 ดังขั้นตอนต่อไปนี้  
              แผนที่ผลลัพธ์ของผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร มี 3 ขั้นตอน 12 ขั้นตอนย่อย   
      
 1. ข้ันตอนที่ 1 การออกแบบเจตนารมณ์ (Intention Design)  
              การออกแบบเจตนารมณ์หรือการวางแผนเป็นการสร้างเปูาหมายร่วมกันในภาพรวม ซึ่ง
จะน ามาสู่แผนและยุทธศาสตร์ที่จะใช้ในการท างานของแผนงานเป็นการตอบค าถาม “วิสัยทัศน์” 
(Why) “ผู้เกี่ยวข้องในแผนงาน” (Who) “การเปลี่ยนแปลงอะไรที่ต้องการ” (What) และ “แผนงาน
จะท าให้เกิด กระบวนการในการเปลี่ยนแปลงนั้นได้อย่างไร” (How) ซึ่งขั้นตอนนี้ประกอบด้วย 7 
ขั้นตอนย่อย คือ  
 1.1 ขั้นตอนย่อยที่ 1 วิสัยทัศน์ (Vision)  
               วิสัยทัศน์คือการแสดงถึงเปูาหมายในภาพกว้างที่แผนงานต้องการให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 
ซึ่งจะแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสิ่งแวดล้อม ที่จะเกิดจาก
แผนงาน ความคาดหวังในอนาคตขององค์การที่ต้องการจะเป็น (โดยมิได้ก าหนดวิธีการไว้) เป็น
ข้อความซึ่งก าหนดทิศทางของพันธกิจ เป็นสถานภาพอย่างใดอย่างหนึ่ง ที่องค์การมุ่งหมาย มุ่งหวัง
หรือประสงค์จะเป็นหรือจะมีในอนาคต96ในการก าหนดวิสัยทัศน์ขององค์การ เลทวูดและแจนซี

                                                           
96

 สถาบันพัฒนานโยบายและการจัดการ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 
ความหมายของวิสัยทัศน์ , เข้าถึงเมื่อ 15 มิถุนายน  2559, เข้าถึงได้จาก www.ptu.ac.th/ 
StudentServe/input/thesis/[10][160916012708].pdf 

http://www.ptu.ac.th/%20StudentServe/input/thesis/%5b10%5d%5b160916012708%5d.pdf
http://www.ptu.ac.th/%20StudentServe/input/thesis/%5b10%5d%5b160916012708%5d.pdf
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(Leithwood and Jantzi) กล่าวถึง แนวทางปฏิบัติของการระบุวิสัยทัศน์ (Identifying and 
Articulating a Vision) เป็นพฤติกรรมอย่างหนึ่งของผู้บริหารที่ต้องสร้าง อธิบาย และสร้างความ
เข้าใจ ระบุถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคตว่า องค์การจะปรับเปลี่ยนพัฒนาอย่างไร อีกทั้งการระบุวิสัยทัศน์นี้
จะส่งผลไปที่ผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นผู้มีวิสัยทัศน์ตามไปด้วย วิสัยทัศน์ (Vision) ของผู้น าทุกคนมี
ศักยภาพพอที่จะสร้างวิสัยทัศน์ขององค์การขึ้น ท าหน้าที่เสมือนผู้น าที่ต้องน าผู้ร่วมงานทั้งหลายไปสู่
สถานที่ใหม่และมีความสามารถในการแปรเปลี่ยนให้วิสัยทัศน์กลายเป็นความจริง ด้วยเหตุนี้ภาวะผู้น า
ของผู้น ายุคใหม่ จึงต้องเป็นผู้สร้างวิสัยทัศน์ เป็นผู้รักษาฝันขององค์การและเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์ที่
สะท้อนอยู่ในวัตถุประสงค์ขององค์การ ผู้น าต้องเป็นผู้บริหารความฝัน (Manage The Dream) แห่ง
วิสัยทัศน์นั้น97 เช่นเดียวกับ เมอร์วิซ และคณะ (Mirvis, Googins and Kinnicutt) ได้ให้รายละเอียด
ของวิสัยทัศน์ว่าเป็นกรอบทางปัญญาส าหรับ   กลยุทธ์ขององค์การ เป็นการก าหนดทิศทางเชิง
ยุทธศาสตร์และการน าเสนอแผนที่แนวคิดวิธีการขององค์การโดยจะแสดงให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลง
จากความเป็นจริงในปัจจุบันไปยังเปูาหมายที่ต้องการในอนาคตวิสัยทัศน์เป็นแรงผลักดันให้เกิดแรง
บันดาลใจ ดังเช่น คอลลินส์ (Collin) และ พอร์ราส (Porras) ใช้ BHAG (เปูาหมายที่มีขนาดใหญ่) 
เพ่ือท าให้วิสัยทัศน์ของพวกเขาเป็นรูปธรรมและมีพลังยิ่งขึ้น98 วิสัยทัศน์ที่ดีนั้นมีคุณสมบัติเฉพาะ 8 
ประการ คือ 1) มุ่งเน้นอนาคต (Future Oriented) 2) เต็มไปด้วยความสุข (Utopian) 3) ความ
เหมาะสม (Appropriate) 4) สะท้อนความฝันสูงสุด (Reflect High Ideals) 5) อธิบายจุดมุ่งหมาย 
(Clarify Purpose) 6) ดลบันดาลความกระตือรือร้น (Inspire Ethusiansm) 7) สะท้อนความเป็น
หนึ่งเดียว (Reflect the Uniqueness) และ 8) ความมักใหญ่ใฝุสูง (Ambition)99 แบ็คเวล 
(Bakewell) ได้กล่าวว่า การสร้างวิสัยทัศน์ควรเกี่ยวข้องกับการสร้างเปูาหมายที่ครอบคลุมนั่นคือควร
สอดคล้องกับค่านิยมหลักและวัตถุประสงค์ในระดับที่ง่ายที่สุด วิสัยทัศน์ร่วมกันคือค าตอบส าหรับ
ค าถามว่าเราต้องการสร้างอะไร? จึงควรมีการประชุมวิสัยทัศน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพ่ือสร้าง

                                                           
97

 เลทวูด และแจนซี (Leithwood and Jantzi) 1996 : 512 - 534 ; อ้างถึงใน 
มัณฑนา อินทุสมิต. 2548 : 35 

98 Philip Mirvis, Bradley Googins, Sylvia Kinnicutt. Vision, mission, values: 
Guideposts to sustainability, Organizational Dynamics (2010) 39, 316—324. 

99 ความหมายของค าต่างๆ ที่ควรรู้เกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์ เข้าถึงเมื่อ 15 มิถุนายน  
2 5 5 9 ,  เ ข้ า ถึ ง ไ ด้ จ า ก  http://blog.lib.kmitl.ac.th/wp-content/uploads/2013/09/K-
Sharing_strategic-plan.pdf 
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วิสัยทัศน์ความเห็นเป็นเอกฉันท์เก่ียวกับทิศทางในอนาคตของกิจกรรมและเพ่ือมุ่งเน้นวาระเชิงกลยุทธ์
ส าหรับการวางแผนปฏิบัติการต่อไป100 
 จากการศึกษาเอกสารงานวิจัยสรุปได้ว่า วิสัยทัศน์ คือการสร้างภาพอนาคต หรือการมอง
อนาคต ซึ่งจะเป็นเปูาหมายในการเดินไปสู่อนาคต หรือหมายถึงสิ่งที่อยากเห็นในอนาคตและเป็นสิ่งที่
ดีกว่าเดิม โดยวิธีการน าเอาระบบการวางแผนมาใช้ วิสัยทัศน์ จะเกิดจากการรู้จักคิดโดยใช้ปัญญา 
และมุ่งมั่นให้เกิดขึ้นจริงมีความคิด ความสามารถในการหยั่งรู้ ทิศทาง รวมทั้งสามารถสื่อความถึงผู้อ่ืน
อย่างได้ผลดี นอกจากนั้นยังสามารถสร้างความกระตือรือร้นในการท าฝันร่วมกันให้เป็นจริง 
        1.2 ขั้นตอนย่อยที่ 2 พันธกิจ (Mission)   
                      จากการศึกษาเอกสารงานวิจัยและสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ พบว่า ความหมายค าว่า 
พันธกิจ คือ การอธิบายว่าแผนงานสามารถท าให้ไปถึงวิสัยทัศน์ได้อย่างไร แต่ยังไม่มีการก าหนด
กิจกรรมทุกอย่างที่จะมีในแผนงาน สอดคล้องกับ ดราฟ (Draft) ที่ให้ความเห็นว่า พันธกิจเป็นการบ่ง
บอกถึงเหตุผลของการด ารงอยู่ขององค์การ โดยรวมถึงค่านิยมและความหวังขององค์การ องค์การใดก็
ตามท่ีมีการก าหนดพันธกิจที่ชัดเจนจะช่วยในการพัฒนาเปูาหมายขององค์การและวางแผนองค์การ101 
พันธกิจมีส่วนเกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ของ องค์การ ตอบค าถามขององค์การว่าเรามีวัตถุประสงค์
อะไร102  และสามารถบอกถึงความมุ่งหมายพ้ืนฐานในการจัดตั้งขององค์การ ที่จะด าเนินการในระยะ
ยาว หรือเป็นขอบเขตในการด าเนินงานขององค์การ ดังนั้น พันธกิจจะบ่งบอกว่าธุรกิจขององค์การคือ
อะไร อะไรคือสิ่งที่องค์การต้องการจะเป็น และบางครั้งอาจจะแสดง สิ่งที่องค์การก าลังให้บริการแก่
ลูกค้าอยู่ทั้งผลิตภัณฑ์และบริการ พันธกิจอาจแบ่งเป็น 2 แบบคือ 1) พันธกิจแบบแคบ (Narrow 
Mission) เป็นพันธกิจที่จะจ ากัดขอบเขตการ ด าเนินงานของบริษัทบนพ้ืนฐานของผลิตภัณฑ์ 
เทคโนโลยี และตลาดสินค้า การวางพันธกิจ แบบนี้จะเป็นในองค์การขนาดเล็ก ขอบเขตการท าธุรกิจ
จ ากัดมีข้อเสีย คือ อาจเป็นการจ ากัดการเติบโตขององค์การเอง 2) พันธกิจแบบกว้าง (Broad 
Mission) เป็นพันธกิจที่ขยายขอบเขตการด าเนินงานไปสู่ผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยี และตลาดสินค้าที่

                                                           
100 Bakewell-Stone, P. Thinking together. LEISA-LEUSDEN, 22 (3), (2006), 

30.  
101 Draft, บทความเรื่อง การบริหารยุทธศาสตร์ภาครัฐ   เข้าถึงเมื่อ 5 กุมภาพันธ์ 

2560, เข้าถึงได้จาก
http://www7.djop.go.th/plan/attach/knowledge_1356327357_Strategic% 20 
Management%20in%20public%20Sector.pdf 

102
 Philip Mirvis, Bradley Googins, Sylvia Kinnicutt. Vision, mission, values: 

Guideposts to sustainability, Organizational Dynamics (2010) 39, 316—324. 

http://www7.djop.go.th/plan/attach/knowledge_1356327357
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แตกต่างกัน ซึ่งท าให้โอกาสที่องค์การจะเติบโตมีสูง แต่ข้อเสียบางครั้งอาจจะกว้างเกินไปจนลูกค้าหรือ
แม้แต่พนักงานเกิดความสับสน103 
 สรุปได้ว่า พันธกิจเป็นจุดมุ่งหมายพื้นฐาน ซึ่งแสดงเหตุผลหรืออธิบายว่าท าไมองค์การจึง
ถือก าเนิดขึ้นมาหรือด ารงอยู่ เป็นหลักการที่ใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจ ก า หนดเปูาหมาย 
วัตถุประสงค์ และยุทธศาสตร์ขององค์การนั้นๆ 
 1.3 ขั้นตอนย่อยที่ 3 ระบุภาคีหุ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง (Boundary Partners)   
  ภาคีหุ้นส่วน คือ คน กลุ่มคน หรือองค์การ ที่แผนงานจะเข้าไปมีความสัมพันธ์หรือ
ท างาน ด้วยโดยตรง เพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้น ทั้งนี้ แผนงานเป็นเพียงตัวอ านวยความสะดวกใน
การ เข้าถึงทรัพยากร ความคิด และโอกาสใหม่ๆ เพ่ือเอ้ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ภาคีหุ้นส่วนหนึ่งๆ 
อาจรวมเอาหลายๆ คน หลายๆ กลุ่มคน หรือองค์การต่างๆ ที่ท างานในลักษณะเดียวกัน และภาคี
หุ้นส่วน ยังหมายรวมถึง แนวทางปฏิบัติ คน กลุ่มคน หรือองค์การที่เราจะเข้าไปมีความสัมพันธ์หรือ
ท างานด้วยโดยตรง เพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลง โดยภาคีหุ้นส่วนหนึ่งๆ อาจรวมเอาหลายๆ คน 
หลายๆ กลุ่มคน หรือองค์การที่ท างานในลักษณะเดียวกันไว้ด้วยกัน โดยทั่วไปแล้ว มักจะมีภาคี
หุ้นส่วนไม่มากไปกว่า 4-5 กลุ่ม (แต่ละกลุ่มอาจมีกลุ่มย่อยอยู่ในนั้น) การพิจารณาว่าจะรวมใครไว้กับ
ใครได้ ให้พิจารณาจากพฤติกรรมที่จะเปลี่ยนแปลงไปเมื่อท างานร่วมกัน  ถ้าเราต้องการเห็น
พฤติกรรมของ 2 กลุ่ม เปลี่ยนแปลงไปเหมือนๆ กัน ก็สามารถรวมเป็น 1 ภาคีหุ้นส่วนได้ ในการระบุ
ภาคีหุ้นส่วนนี้ อาจเกิดความสับสนกับภาคีอีกลักษณะหนึ่งที่เราไม่หวังผลในเชิงการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรม แต่เป็นภาคีที่มีศักยภาพและเป็นกลไกที่ส าคัญที่จะท าให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้  เราเรียก
ภาคีลักษณะนี้ว่า หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ (Strategic Partners) ซึ่งจะเข้ามาท างานร่วมกันเมื่อถึงการ
ท าแผนยุทธศาสตร์วิธีการอย่างหนึ่งในการก าหนดภาคีหุ้นส่วน คือ 1) ทบทวนวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้ 2) ให้
สมาชิกในหน่วยงาน เขียนชื่อคนหรือกลุ่มคนที่ส าคัญที่สุดที่หน่วยงานท างานด้วยแล้วจะบรรลุ
วิสัยทัศน์  โดยเขียนลงใน  flipchart ตัดชื่อที่ซ้ าออก 3) ช่วยกันพิจารณาอีกครั้งว่า รายชื่อที่เหลืออยู่
เป็นกลุ่ม/องค์การที่เราจะท างานด้วยโดยตรง  เช่น ให้ความสนับสนุนด้านต่างๆ ให้งบประมาณเท่าที่
จ าเป็น พัฒนาศักยภาพ เป็นต้น 4) จัดกลุ่มภาคีหุ้นส่วนอีกครั้ง104 เมื่อก าหนดภาคีหุ้นส่วนแล้วอาจจะ
เป็นปัจเจกบุคคล กลุ่ม และองค์การ ที่แผนงานจะท างานด้วยโดยตรง ซึ่งจะมีอิทธิพลเพ่ือสร้างให้
เกิดผลการเปลี่ยนแปลงได้ สามารถแบ่งเป็นภาคีหลัก และภาคียุทธศาสตร์ คือ ภาคีหลัก เน้นปัจเจก

                                                           
103 ประเภทของพันธกิจ, เข้าถึง เมื่อ 8 มกราคม 2560, เข้าถึงได้จาก 

http://www.cpl-consult.com/Balanced%20scorecard/Vision_mission_value.html 
104 วรรณา เลิศวิจิตรจรัส. ภาคีหุ้นส่วน. เข้าถึงเมื่อ 4 พฤศจิกายน 2559, เข้าถึงได้จาก 

https://www. gotoknow .org/posts/88663 
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บุคคล กลุ่ม และ องค์การ ที่แผนงานจะท างานด้วยโดยตรง ภาคียุทธศาสตร์ เน้นภาคีที่มีอิทธิพล เพ่ือ
สร้างให้เกิดผลการเปลี่ยนแปลงได้105 
 ดังนั้น การก าหนดภาคีหุ้นส่วน เปรียบเสมือนกับคนที่มีส่วนร่วมตามวิสัยทัศน์ที่ก าหนด
ขึ้น โดยอาจรวมถึงคน 2 กลุ่ม กลุ่มแรกคือกลุ่มคนที่มีเปูาหมายร่วมกัน และจะร่วมลงมือร่วมกับเรา
ด้วย ส่วนอีกกลุ่มคือกลุ่มที่ต้องการให้เกิดเปูาหมายและพร้อมที่จะสนับสนุนการด าเนินงาน สรุปภาคี
หุ้นส่วนเป็นปัจเจกบุคคล กลุ่ม และ องค์การ ที่แผนงานจะท างานด้วยโดยตรง และจะมีอิทธิพล เพ่ือ
สร้างให้เกิดผลการเปลี่ยนแปลงได้  
 1.4 ขั้นตอนย่อยที่ 4  ก าหนดผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ (Outcome Challenges)  
  ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์คือ การอธิบายว่าพฤติกรรม ความสัมพันธ์ กิจกรรม และการ
กระท า ของคน กลุ่มคน และองค์การที่แผนงานท างานด้วยโดยตรง จะเปลี่ยนแปลง ไปอย่างไร ถ้า
แผนงานประสบความส าเร็จสูงสุด ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์จะมุ่งเน้นที่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ทั้งนี้ 
เพราะเชื่อว่าการพัฒนานั้น ท าโดยคนและเพ่ือคน และแสดงให้เห็นว่าแม้ว่าแผนงานมีส่วนช่วยในการ
บรรลุผลลัพธ์ แต่ไม่สามารถควบคุมการเกิดของผลลัพธ์นั้นได้ แผนงานมีส่วนท าให้เกิด        การ
เปลี่ยนแปลง แต่ท้ายที่สุดความรับผิดชอบและอ านาจในการควบคุม การเปลี่ยนแปลงนั้นขึ้นอยู่กับ
ภาคีหุ้นส่วน แนวทางปฏิบัติ จากการศึกษาเอกสารงานวิจัยและสัมภาษณ์ผู้เชี่ ยวชาญ รัชนิดา       
วงศ์โกสิตกุล ได้กล่าวถึง ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ว่าเป็นการออกแบบผลลัพธ์ ซึ่งต้องร่วมกันคิด ระหว่าง
ผู้ร่วมทีม หรือภาคีโดยตรง ซึ่งจะเป็นผลลัพธ์เชิงพฤติกรรม ความสามารถ ศักยภาพ โดยที่ผู้ร่วมทีม
จะต้องมีอะไรที่ท าให้ส าเร็จตามพันธกิจ106  สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนได้กล่าวถึง
ข้อความที่แสดงให้เห็นว่า หากโครงการประสบความส าเร็จด้วยดี ภาคีหุ้นส่วนจะมีพฤติกรรม     
(หรือกิจกรรม การกระท า และความสัมพันธ์) กับผู้อ่ืนอย่างไรบ้าง โดยมีทิศทางมุ่งไปที่วิสัยทัศน์และมี
ความครอบคลุมตามที่ก าหนดไว้ในพันธกิจ หรือพูดง่าย ๆ ว่าโครงการตั้งใจจะเห็นภาคีหุ้นส่วนท า 
(แสดงพฤติกรรม การกระท า  กิจกรรม  หรือความสัมพันธ์)107 

                                                           
105 ผศ.ดร.ภก.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ, แผนที่ผลลัพธ์, เข้าถึงเมื่อ 21 ธันวาคม 2559. เข้าถึง

ไ ด้ จ า ก https://docs.google.com/presentation/d/1 Y2 1 0 2 km4 4 ScHneZdGsdgOFOLZ 
_8wNizWZYRt2vKxXQ0/edit#slide=id.i0 

106 รัชนิดา วงศ์โกสิตกุล, เทคนิคการสอนโยคะสารัตถะ, เข้าถึงเมื่อ 7 ตุลาคม 2559, 
เข้าถึงไดจ้าก https://www.gotoknow .org/posts/431998   

107 สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (สพช.) ภาคใต้ เข้าถึงเมื่อ 12 ตุลาคม 
2559, เข้าถึงได้จาก https://www.gotoknow.org/posts/195457https://www.gotoknow.org 
/posts/195457 

https://docs.google.com/presentation/d/
https://www.gotoknow.org/posts/195457https:/www.gotoknow.org
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 สรุปได้ว่า ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ เป็นการออกแบบผลลัพธ์ ที่ผู้ร่วมทีมหรือภาคีหุ้นส่วน
ร่วมกันคิดผลลัพธ์เชิงพฤติกรรม ความสามารถ ศักยภาพ ที่ท าให้ส าเร็จได้ตามพันธกิจ 
   1.5 ขั้นตอนย่อยที่ 5 เกณฑ์บ่งชี้ความก้าวหน้า (Progress Markers)  
    เกณฑ์บ่งชี้ความก้าวหน้าเป็นเครื่องหมายสะท้อนให้เห็นถึงความคืบหน้า รวมถึง
ความรู้ความเข้าใจของการเปลี่ยนแปลงที่จ าเป็นส าหรับภาคีหุ้นส่วน เพ่ือท าความเข้าใจและปฏิบัติ
ตามบทบาทและความรับผิดชอบตามวิสัยทัศน์ เกณฑ์บ่งชี้ความก้าวหน้าระบุการกระท าและ
ความสัมพันธ์ที่จะด าเนินต่อไปนอกเหนือจากชีวิตและอิทธิพลของการแทรกแซงรูปแบบของ
พฤติกรรมและการปรับตัวที่จะด าเนินต่อไปโดยไม่มีการสนับสนุนเพ่ิมเติมจากการแทรกแซงของ
เวลา108 แนวทางปฏิบัติใช้แบบบันทึกเกณฑ์บ่งชี้ความก้าวหน้า แบ่งเป็น 3 ระดับคือ ระดับที่คาดหวัง
ว่าจะเกิดขึ้น  ระดับที่อยากจะให้เกิดขั้น และระดับที่เกิดขึ้นได้ก็ดี แบบจ าลองการเปลี่ยนแปลงของ
ภาคีหุ้นส่วน ซึ่งมีระดับของการเกิดขึ้นจากง่ายไปยาก ตามล าดับ  โดยระดับที่ง่ายสุด คือ ระดับที่
คาดหวังว่าจะเกิดขึ้น (expect to see) ซึ่งจะเกิดขึ้นตั้งแต่ตอนแรกๆ ของการท างาน เป็นการ
ตอบสนองต่อกิจกรรมพื้นฐานของการท างาน ระดับที่สูงขึ้นมา คือ ระดับที่อยากจะให้กิดขึ้น (like to 
see) และ ระดับท่ีถ้าเกิดขึ้นก็ดี (love to see) ซึ่งจะเกิดเม่ือการท างานประสบความส าเร็จสูงสุด เกิด
การเปลี่ยนผ่านที่แท้จริง เกณฑ์บ่งชี้ความก้าวหน้านี้ ต้องได้รับความยินยอมจากทั้ง 2  ฝุาย คือ เรา
และภาคีหุ้นส่วน วิธีการอย่างหนึ่งในการเกณฑ์บ่งชี้ความก้าวหน้า 1) กลุ่มช่วยกันทบทวนผลลัพธ์ที่พึง
ประสงค์ (ขั้นตอนที่ 4) แล้วให้แต่ละคนเขียนลงในบัตรค า (card technique) เพ่ือตอบค าถามที่ว่า 
"พฤติกรรม กิจกรรม หรือความสัมพันธ์ใดที่จะแสดงให้เห็นว่าภาคีหุ้นส่วนก าลังก้าวไปสู่ผลลัพธ์ที่พึง
ประสงค์ 2) ติดบัตรค าทั้งหมดบนผนังห้อง ช่วยกันเลือกข้อความที่เป็นความคาดหวังที่ง่ายที่สุดของ
แผนงาน คือ ระดับที่คาดหวังว่าจะเกิดขึ้น (expect to see) ระดับที่อยากให้เกิดขึ้น (like to see) 
และระดับที่ถ้าเกิดขึ้นก็ดี (love to see) ตัดความคิดที่ซ้ าซ้อนออก จัดกลุ่มความคิดที่เป็นเรื่อง
เดียวกัน เสริมกัน 3) ช่วยกันพิจารณาอีกครั้งว่าการจัดกลุ่มเหมาะสมแล้ว บางต าราแนะน าว่าเกณฑ์
ทั้ง 3 ระดับนี้ ไม่ควรเกิน 15 ตัว และส่วนใหญ่จะอยู่ใน ระดับที่อยากให้เกิดขึ้น 4) ในกรณีที่เกณฑ์
ไม่ได้สะท้อนการเปลี่ยนแปลง ให้ท าซ้ าข้อ 3 และช่วยกันสร้างเกณฑ์ขึ้นมาใหม่ กระบวนการนี้
สามารถท าซ้ าได้จนกว่ากลุ่มจะแยกแยะความแตกต่างระหว่างการติดตามการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 

                                                           
108 Outcome Mapping. LEARNING COMMUNITY. เข้าถึงเมื่อ 12 ตุลาคม 2559, 

เข้าถึงได้จาก https://www.outcomemapping.ca /outcome-mapping-practitioner-
guide/intentional-design/progress-markers 
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ซึ่งเป็นการประเมินผลแบบใหม่ กับเกณฑ์แบบเดิม109 ระดับของการเกิดขึ้นจากง่ายไปยากตามล าดับ
ดังตารางที่ 16 
 
ตารางที ่16 เกณฑ์บ่งชี้ความก้าวหน้า 

 
 สรุป แนวทางปฏิบัติใช้แบบบันทึกเกณฑ์บ่งชี้ความก้าวหน้า โดยแบ่งเป็น 3 ระดับคือ 
ระดับที่คาดหวังว่าจะเกิดขึ้น  ระดับที่อยากจะให้เกิดขั้น และระดับที่เกิดขึ้นได้ก็ดี ซึ่งระดับของการ

                                                           
109 วรรณา เลิศวิจิตรจรัส, เกณฑ์บ่งชี้ความก้าวหน้า, เข้าถึงเมื่อ 25 ตุลาคม 2559, 

เข้าถึงได้จาก https://www.gotoknow.org/posts/89459 

เกณฑ์บ่งชี้ความก้าวหน้า 
ภาคีหุ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง กลุ่มท่ี........... 
ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์......................................................... ........................................................ 
สิ่งที่คาดหวังว่าต้องเกิดขึ้น (Expect  to see) 
1  
2  
3  
4  
สิ่งที่อยากจะให้เกิดข้ึนและน่าจะเกิดขึ้นได้ (like  to see ) 
5  
6   
7  
8  
9  
10  
11  
12  
สิ่งที่ถ้าเกิดขึ้นถือว่าประสบความส าเร็จสูงสุด (love  to  see ) 
13  
14   
15  
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เกิดข้ึนจากง่ายไปยาก ตามล าดับ  โดยระดับที่ง่ายสุดจะเกิดขึ้นตั้งแต่ตอนแรกๆ ของการท างาน เป็น
การตอบสนองต่อกิจกรรมพ้ืนฐานของการท างาน (expect to see) ระดับที่สูงขึ้นมา คือ ระดับที่
อยากจะให้กิดขึ้น (like to see) และระดับที่ถ้าเกิดขึ้นก็ดี (love to see) ซึ่งจะเกิดเมื่อการท างาน
ประสบความส าเร็จสูงสุด 
 
 1.6 ขั้นตอนย่อยที่ 6  ก าหนดแผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Maps)  
  แผนที่ยุทธศาสตร์ เป็นเครื่องมือทางการบริหารอย่างหนึ่ง เป็นแผนภาพที่แสดงให้
เห็นถึงกลยุทธ์ขององค์การในรูปแบบความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล  เป็นความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์ที่
องค์การต้องการในมุมมองของ Balanced Scorecard และเป็นการกระจายเปูาประสงค์ขององค์การ
ไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งแผนที่ยุทธศาสตร์น าแนวคิดของ Balanced Scorecard มาใช้ แนวทางปฏิบัติใช้
แบบบันทึกแผนที่ยุทธศาสตร์ แบ่งเป็นสองแถว แถวที่หนึ่ง เป็นยุทธศาสตร์แถวนี้มีเปูาหมายที่คนหรือ
องค์การส่วนแถวที่สองมุ่งด้านสิ่งแวดล้อม ได้ผลลัพธ์โดยการศึกษาเอกสารงานวิจัยและสัมภาษณ์
ผู้เชี่ยวชาญ การเขียนแผนที่ยุทธศาสตร์ได้ต้องมียุทธศาสตร์ การที่องค์การจะไปสู่ความส าเร็จได้นั้นก็
จ าเป็นต้องมีวิธีการบริหารจัดการหรือที่เรียกว่า การบริหารยุทธศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วยวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ ยุทธศาสตร์ เปูาประสงค์ ตัวชี้วัด และเปูาหมายขององค์การ และเชื่อมโยงกัน ซึ่งถ้าคนใน
องค์การส่วนใหญ่ไม่รู้รายละเอียดเรื่องนี้ หรือรู้เพียงส่วนใดส่วนหนึ่งนั้นแสดงให้เห็นว่า แนวทางการ
ท างานของคนในองค์การยังเป็นแบบแยกส่วนอยู่ ซึ่งก็เหมือนกับว่ายังมีช่องว่ างที่ยังรอการเชื่อมโยง
จากยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัตินั่นเอง ดังนั้นจ าเป็นต้องมีแผนที่ยุทธศาสตร์ ที่จะบอกถึงทิศทางและ
การเชื่อมโยงเปูาหมายต่างๆ ขององค์การในแต่ละด้านได้อย่างเป็นรูปธรรม110  มีความสัมพันธ์ในเชิง
ของเหตุและผลเป็นความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์ที่องค์การปรารถนาใน  4  มิติหรือมุมมอง 
ประกอบด้วย 1) มุมมองด้านการเงิน (Financial Perspective) 2) มุมมองด้านลูกค้า (Customer 
Perspective)  3) มุมมองด้านกระบวนการภายใน (Internal Process Perspective) 4) มุมมองด้าน
การเรียนรู้และการพัฒนา (Learning and Growth Perspective) โดยภายใต้แต่ละมุมมอง 
ประกอบด้วย 1) วัตถุประสงค์ (Objective) คือสิ่งที่องค์การมุ่งหวังหรือต้องการที่จะบรรลุในแต่ละ
ด้าน 2) ตัวชี้วัด (Measures หรือ Key Performance Indicators:KPIs) คือ ตัวชี้วัดของวัตถุประสงค์
ในแต่ละด้านและตัวชี้วัดเหล่านี้จะเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวัดว่าองค์การบรรลุวัตถุประสงค์ในแต่ละ
ด้านหรือไม่ 3) เปูาหมาย (Target) คือเปูาหมายหรือตัวเลขที่องค์การต้องการจะบรรลุในตัวชี้วัดแต่ละ

                                                           
110

 Outcome Mapping. LEARNING COMMUNITY. เข้าถึงเมื่อ 12 ตุลาคม 2559, 
เข้าถึงได้จาก https://www.outcomemapping.ca /outcome-mapping-practitioner-
guide/intentional-design/progress-markers 



161 

ประการ 4) ความคิดริเริ่มหรือสิ่งที่จะท า (Initiatives) คือแผนงาน โครงการ หรือ กิจกรรมที่องค์การ
จะจัดท า เพ่ือบรรลุเปูาหมายที่ต้องการ ในการก าหนดแผนที่ยุทธศาสตร์แบ่งได้เป็น 2 แถวคือ แถว
แรกมุ่งที่คน กลุ่มคนหรือองค์การ แถวที่สองมุ่งท่ีสิ่งแวดล้อม ดังตารางที่  17 
 
 
ตารางที่ 17  ก าหนดแผนที่ยุทธศาสตร์ 
 
 

 
              สรุป การด าเนินงานขององค์การขึ้นอยู่กับแผนยุทธศาสตร์ขององค์การและการน ากลยุทธ์
ไปสู่การปฏิบัติ  ดังนั้นแผนที่ยุทธศาสตร์จึงเป็นเครื่องมือที่ท าให้ผู้บริหารและบุคลากรเข้าใจและมี
ความชัดเจนในแผนกลยุทธ์ขององค์การมากขึ้น  และบุคลากรเมื่อเข้าใจและมีความชัดเจนในแผนกล
ยุทธ์ขององค์การก็จะสามารถด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ขององค์การและพาองค์การไปสู่ความส าเร็จ
บรรลุเปูาหมายที่องค์การตั้งไว้ ดังนั้น แผนที่ยุทธศาสตร์จึงมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อองค์การทั้งภาครัฐ
และเอกชน 
  1.7 ขั้นตอนย่อยที่ 7 การด าเนินงานระดับองค์การ (Organizational Practices)  
              แนวทางปฏิบัติใช้แบบบันทึกการด าเนินงานระดับองค์การ โดยการการศึกษาเอกสาร
งานวิจัยและสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ  พบว่า การมีหลักการ มีปรัชญา มาเป็นกฏเกณฑ์ ก็จะช่วยให้

แผนที่ยุทธศาสตร์ (กิจกรรมที่ระบุต้องครอบคลุมทุกภาคีหุ้นส่วน) 

กลยุทธ์ 
(Strategy) 

ยุทธศาสตร์ที่เป็นเหตุให้
เกิดการเปลี่ยนแปลง 

(Causal) 

ยุทธศาสตร์ที่กระตุ้นให้
เกิดการเปลี่ยนแปลง 

(Persuasive) 

ยุทธศาสตร์ที่สนับสนุนให้
เกิดการเปลี่ยนแปลง 

(supportive) 

 I-1 I-2 I-3 
มุ่งที่ คน กลุ่มคน หรือ

องค์การ 
  

 

 

 

 E-1 E-2 E-3 
มุ่งที่ปัจจัยสิ่งแวดล้อม    
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สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้มากที่สุด111  ในการบริหารการเปลี่ยนแปลงจะประสบความส าเร็จ
ได้ต้องรวมถึง การด าเนินงานองค์การด้วย โดยนิยามการพัฒนาองค์การ หมายถึง การท าแผนเพ่ือใช้
ด าเนินการเปลี่ยนแปลงองค์การให้เกิดความ มีประสิทธิผล และให้ความส าคัญด้านความเป็นมนุษย์
มากยิ่งขึ้น (More effective and more human) จะเห็นว่ากระบวนทัศน์ของการด าเนินงาน
องค์การ คือการให้ความส าคัญต่อคุณค่าของมนุษย์และความก้าวหน้า ขององค์การควบคู่กันไป เน้น
ความร่วมมือและกระบวนการมีส่วนร่วม ตลอดจนการมีจิตวิญญาณของการแสวงหา (Spirit of 
inquiry) กล่าวโดยสรุป ค่านิยมที่ถือเป็นสาระส าคัญเชิงปรัชญาของการพัฒนาองค์การ ได้แก่ ให้การ
นับถือต่อคน (Respect for people) โดยเชื่อว่า มนุษย์มีความรับผิดชอบมีสติปัญญาและต้องการให้ 
การใส่ใจและควรได้รับ การปฏิบัติ ด้วยความเคารพในศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ ไว้วางใจและ
ช่วยเหลือเจือจุน (Trust and support) กล่าวคือ องค์การที่ถือว่ามีสุขภาพดีและมีประสิทธิผล ต้องมี
ลักษณะของความไว้วางใจ มีความน่าเชื่อถือ มีบรรยากาศที่เปิดเผย และให้การเกื้อกูลต่อกัน มีความ
เสมอภาคด้านอ านาจ (Power equalization) ในองค์การที่มีประสิทธิผลจะไม่เน้นการใช้อ านาจและ
การควบคุมตามสายการบังคับบัญชา เป็นประเด็นส าคัญกล้าเผชิญปัญหา (Confrontation) โดยไม่
เลี่ยง ไม่ประวิงเวลาหรือหนีปัญหาที่เกิดขึ้น แต่จะใช้วิธีเผชิญปัญหาอย่างเปิดเผย การมีส่วนร่วม 
(Participation) โดยเฉพาะผู้ที่ได้รับผลกระทบหรือเก่ียวข้องกับการเปลี่ยนแปลงจะได้รับโอกาสมีส่วน
ร่วมในการตัดสินใจ เพราะการได้มีส่วนร่วมยิ่งท าให้ต้องผูกพันต่อการน าข้อยุติลงสู่การปฏิบัติ112     
การด าเนินงานระดับองค์การ มีแนวทางที่ควรค านึงเกี่ยวกับการด าเนินงานระดับองค์การอยู่ 8 ประการ        
ดังตารางที่  18 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
111 สกล สิงหะ, Organizational Practice, เข้าถึงเมื่อ 12 ตุลาคม 2559, เข้าถึงได้

จากhttps://www.gotoknow.org/posts/199388 
112 เข้าถึงเมื่อ 12 มีนาคม 2559, เข้าถึงได้จาก https://www.novabizz.com 

/NovaAce/Behavior/organization-development.htm 
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ตารางที่  18 การด าเนินงานระดับองค์การ 

การด าเนินงานขององค์การ 

แนวทางการด าเนินงานขององค์การ การด าเนินงานที่ส าคัญ 

1. ค้นหา ส ารวจความคิด โอกาส และทรัพยากรใหม่ๆ  

2. ฟังเสียงสะท้อนจากผู้รายงาน หลัก หรือผู้ให้ข้อมูลที่
เป็นบุคคล ส าคัญ (key  informants) 

 

3. หาการสนับสนุนจากผู้มีอ านาจ สูงสุด  

4. ต้องทบทวนระบบและการ ด าเนินงานอยู่เสมอ  

5. ตรวจสอบสิ่งที่มีอยู่ เพ่ือเพ่ิม คุณค่าของสิ่งเหล่านั้น  

6. แลกเปลี่ยนความรู้ที่ได้กับโลก . ภายนอก  

7. ทดลองสิ่งใหม่ๆ อยู่เป็นประจ า  

8. มีเวลาให้กับการสะท้อนความ เห็นในการท างานของ
องค์การ 

 

 
              สรุปได้ว่า การด าเนินงานระดับองค์การ113 เป็นกระบวนการสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
หน้าที่งานของบุคคลากร และปัจจัยทางกายภาพต่างๆ ขององค์การ หลักการจัดองค์การมีหลักส าคัญ
ดังนี้ 1) การก าหนดหน้าที่การงาน 2) การแบ่งงาน 3) สายการบังคับบัญชา 4) อ านาจกหารบังคับ
บัญชา 5) ช่องการควบคุม 6) แผนภูมิองค์การ 
 
                                                           

113 H. Jeff Smith, Sandra J. Milberg and Sandra J. Burke Information 
Privacy: Measuring Individuals' Concerns about Organizational Practices. 
Management Information Systems Research Center, University of Minnesota 
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 2. ขั้นตอนที่ 2 การติดตามผลลัพธ์และการด าเนินงานของแผนงาน (Outcome & 
Performance Monitoring)  
 ขั้นตอนนี้จะช่วยจัดล าดับความส าคัญของการติดตามและการประเมินผลให้กรอบในการ
ติดตามอย่างต่อเนื่องส าหรับกิจกรรมของแผนงานเพ่ือดูการบรรลุผลลัพธ์ของแผนงานการใช้เกณฑ์ 
บ่งชี้ความก้าวหน้า (Progress markers) ในการติดตามผลลัพธ์ ใช้แผนที่ยุทธศาสตร์และการ 
ด าเนินงานขององค์การ เพ่ือสร้างกรอบในการติดตามการด าเนินงาน การใช้กรอบนี้อย่างสม ่าเสมอ 
จะ เป็นโอกาสให้แผนงานมีกระบวนการสะท้อนกลับและปรับปรุงการท างานได้ขั้นตอนที่ 2 แบ่งเป็น 
4 ขั้นตอนย่อย ดังนี้ 
  2.1 ขั้นตอนย่อยที่ 8 จัดล าดับการติดตามการท างานของแผนงาน (Monitoring 

Priorities) แนวทางปฏิบัติใช้แบบบันทึกการติดตามการท างานของแผนงาน  โดยการศึกษาเอกสาร

งานวิจัยและสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ พบว่า ประวิต เอราวรรณ์ ได้กล่าวถึง การจัดล าดับการติดตามการ

ท างานของแผนงานเป็นการระบุล าดับความส าคัญของประเด็นที่ต้องท าการติดตาม ได้แก่          

การเปลี่ยนแปลงของภาคีหุ้นส่วน ประสิทธิผลของยุทธศาสตร์ บันทึกการติดตามยุทธศาสตร์        

การด าเนินงานขององค์การ โดยการจัดกระบวนการ ควรให้ภาคีหุ้นส่วนร่วมกันเสนอแนวทางใน   

การจัดล าดับการติดตามและอภิปรายกลุ่มเพ่ือหาแนวทางที่ดีที่สุด แล้วจึงจัดล าดับการติดตาม     

การท างาน114 สอดคล้องกับ มิเชล (Michael) ที่กล่าวถึงทรัพยากรที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

นั้นมีจ ากัด จึงควรใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยใช้ในการศึกษาเพ่ือท าความเข้าใจอิทธิพลจากการ

ด าเนินงานของแผนงาน ซึ่งจะช่วยในการปรับปรุงการปฏิบัติงานของแผนงาน นอกจากนี้ การมีระบบ

ที่สามารถเก็บข้อมูลที่เชื่อถือได้ในเรื่องของการปฏิบัติงานของแผนงานและผลลัพธ์ จะช่วยให้แผนงาน

ได้รับความน่าเชื่อถือจากแหล่งทุน การประเมินผลแบบเดิมนั้น ใช้การเก็บข้อมูลจากกิจกรรมจ านวน

หนึ่งส่วน ให้วิธีการในการก าหนดภาพรวมของเปูาประสงค์และยุทธศาสตร์ของแผนงาน เพ่ือติดตาม

ว่าแผนงานมีส่วนท าให้เกิดผลต่างๆได้อย่างไร แผนที่ผลลัพธ์ให้ระบบที่ต่อเนื่องในการคิดแบบ

ภาพรวม และคิดในเชิงยุทธศาสตร์ เพื่อด าเนินงานไปสู่จุดมุ่งหมายของแผนงาน และยังเป็นเครื่องมือ

ในการบันทึกการด าเนินงานของแผนงานด้วย โดยการติดตามการท างานใน 3 ส่วน คือ               

1) การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้มีส่วนร่วมในแผนงาน 2) ยุทธศาสตร์ของแผนงาน และ          

                                                           
114 ประวิต เอราวรรณ์, “แผนที่ผลลัพธ์ ; การสร้างการเรียนรู้ และการสะท้อนกลับใน

การพัฒนาแผนงาน/โครงการ”  ดุษฏีบัณฑิต สาขาวิจัยและประเมินผลการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ม.ป.ป. 
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3) แนวทางการท างานในฐานะองค์การหน่วยหนึ่ง115 แผนที่ผลลัพธ์ได้จ าแนกการท างานออกเป็น 3 

ส่วน  คือการบรรลุผลลัพธ์ ของภาคีพันธมิตรยุทธศาสตร์ ของแผนงาน และ การด าเนินงาน ของ

องค์การ ดังตารางที่ 19 

ตารางที ่19 จัดล าดับการติดตามการท างานของแผนงาน 

    
 
  2.2 ขั้นตอนย่อยท่ี 9 แบบบันทึกผลลัพธ์ คือ การเปลี่ยนแปลงของภาคีหุ้นส่วน

(Outcome  Journal) 

 ในขั้นตอนนี้สร้างขึ้นมาเพ่ือติดตามความก้าวหน้าของภาคีหุ้นส่วนโดยอิงตามเกณฑ์บ่งชี้
ความก้าวหน้าที่สร้างขึ้นในข้ันตอนย่อยที่ 5  ระดับที่คาดหวังว่าจะเกิดขึ้น  ระดับที่อยากจะให้เกิดขั้น 
และระดับที่เกิดขึ้นได้ก็ดี การด าเนินการในแต่ละขั้นตอน ควรใช้ผู้มีประสบการณ์ตรงเป็นผู้น าประเด็น 

                                                           
115Michael Comfort, Research and Monitoring Priorities, Department of 

Primary Industries, Parks, Water & Environment, Hobart. 2013. 

ล าดับการติดตาม ใครใช้ข้อมูล จุดประสงค์

ของข้อมูล 

เก็บข้อมูล

อย่างไร 

เครื่องมือที่ใช้ 

การบรรลุผลลัพธ์ ของภาคี
พันธมิตร 

   แบบบันทึกผลลัพธ์ 

ยุทธศาสตร์ ของแผนงาน    แบบบันทึก
ยุทธศาสตร์ 

การด าเนินงาน ขององค์การ    แบบบันทึกการด าเนิน 
งานขององค์การ 
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และสื่อสารให้ผู้ร่วมเวทีเข้าใจได้ง่าย116 แบบบันทึกผลลัพธ์สร้างขึ้นมาเพ่ือติดตามความก้าวหน้าของ
ภาคีหุ้นส่วนโดยอิงตามเกณฑ์ บ่งชี้ความก้าวหน้าที่สร้างขึ้นมาในขั้นตอนย่อยที่ 5 คือ ระดับที่คาดว่า
จะเกิดขึ้น ระดับที่อยากจะให้ เกิดขึ้น และระดับที่ถ้าเกิดขึ้นได้ก็ดี โดยแสดงให้เห็นถึงระดับการ
เปลี่ยนแปลงตั้งแต่ ต ่า กลาง สูง โดยค่าระดับสูงมีค่าคือการกระท าเฉพาะเจาะจงอันใดอันหนึ่งที่
เกิดข้ึนตามผลลัพธ์ที่ก าหนด ค่าระดับกลางมีค่าคือ ไม่มีอะไรเกิดขึ้นในหุ้นส่วนทั้งทางบวกทางลบ ค่า
ระดับต่ ามีค่าคือ การด าเนินงานของแผนงานกับภาคีหุ้นส่วนนั้น ถูกต่อต้านหรือเปูาหมายของแผนงาน
ไม่ได้รับการยอมรับ ซึ่งเป็นการแสดงว่าภาคีหุ้นส่วนกลุ่มใดมีการเปลี่ยนแปลงมากที่สุด ข้อมูลนั้นจะ
อธิบายเหตุผลของ การเปลี่ยนแปลง คน เหตุการณ์แวดล้อมที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง และ
บทเรียนของแผนงานก็ จะถูกบันทึกด้วย เพ่ือประโยชนในการวิเคราะห์หรือการประเมินผลต่อไปการ
วัดผลลัพธ์โดยใช้ “เกณฑ์บ่งชี้ความก้าวหน้า" เป็นการบันทึกถึงการเปลี่ยนแปลงที่ค่อย เป็นค่อยไป 
โดยเฉพาะส่วนของ “ระดับที่อยากจะให้เกิดขึ้น” (like to see) และ “ระดับที่ถ้าเกิดขึ้น ได้ก็ดี” 
(love to see) ซึ่งอธิบายพฤติกรรมที่ซับช้อน ซึ่งยากที่จะนับให้เห็นได้ว่า “ได้เกิดขึ้น” หรือ “ไม่ได้
เกิดข้ึน” เกณฑ์บ่งชี้ความก้าวหน้าหลายตัวอาจเป็นการประเมินผลในระดับลึก แต่ไม่ใช่จุด ประสงค์ที่
ต้องการ เกณฑ์บ่งชี้ความก้าวหน้าไม่ได้สร้างขึ้นเพ่ืออธิบายถึง “จุดเปลี่ยน” (lockstep) ในการท าให้
เกิดกระบวนการเปลี่ยนแปลง แต่จะอธิบายถึงหลักหมายที่ส าคัญๆ (major milestone) ที่จะบ่งชี้ถึง
ความก้าวหน้าในการไปให้ถึงความส าเร็จตาม “ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์”มากกว่าหากแผนงานหรือภาคี
หุ้นส่วนรู้สึกว่าได้แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม การกระท า ความสัมพันธ์ ที่อธิบายได้ด้วยเกณฑ์
บ่งชี้ความก้าวหน้า สิ่งนั้นก็ควรต้องถูกบันทึกไว้ด้วย เพราะ นั่นอาจแสดงถึงการได้มาตามเกณฑ์บ่งชี้
ความก้าวหน้าตัวเดียวกัน แต่ในทางที่แตกต่างกัน จึงควร มีการบันทึกไว้ การบันทึกการเปลี่ยนแปลง
โดยใช้เกณฑ์บ่งชี้ความก้าวหน้านี้ ควรสะท้อนความซับช้อน ของการเปลี่ยนแปลงของคน กลุ่มคน 
และองค์การ โดยถือเป็นการเก็บข้อมูลการเปลี่ยนแปลงของภาคีหุ้นส่วนอย่างเป็นระบบเกณฑ์บ่งชี้
ความก้าวหน้าแสดงให้เห็นถึงผลส าเร็จของแผนงานคือการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในภาคีหุ้นส่วน โดย
การเฝูาติดตามแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของภาคีหุ้นส่วน ซึ่งอาศัยการเก็บข้อมูลโดยใช้ 
แบบบันทึกผลลัพธ์จะท าให้แผนงานเข้าใจถึงผลของการด าเนินงาน ของแผนงานที่มีต่อภาคีหุ้นส่วนได้
ดีขึ้น ซึ่งจะได้น าไปใช้ในการปรับปรุงการท างานต่อไป และ เป็นการกระตุ้นให้หุ้นส่วนก้าวไปถึงการ
เปลี่ยนผ่านในระดับที่สูงยิ่งขึ้นไปอีก ดังตารางที่  20 

                                                           
116 วิภาดา มณีน้อย,  “การประยุกต์ใช้แผนที่ผลลัพธ์ในการประเมินผลการด าเนินงาน

ของเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพและครอบครัวต าบลโคกม่วง อ าเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง ”     
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการระบบสุขภาพ) สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2558. 
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ตารางที่ 20  แบบบันทึกผลลัพธ์ 

แบบบันทึกผลลัพธ์  
สิ่งที่คาดหวังว่าต้องเกิดขึ้น (Expect  to see) ใคร 
ต่ า กลาง สูง    
   1   
   2   
   3   
   4   
ระดับท่ีอยากจะให้เกิดข้ึน (like  to see )  
ต่ า กลาง สูง    
   5   
   6   
   7   
   8   
   9   
   10   
   11   
ระดับท่ีถ้าเกิดขึ้นก็ดี (love  to  see )  
ต่ า กลาง สูง    
   12   
   13   
   14   
 
 2.3 ขั้นตอนย่อยที่ 10  แบบบันทึกยุทธศาสตร์ (Strategy Journal) ใช้แบบบันทึก
ข้อมูลเกี่ยวกับยุทธศาสตร์  แนวปฏิบัติโดยการการศึกษาเอกสารงานวิจั ยและสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ   
ขั้นตอนย่อยที่ 11  แบบบันทึกการด าเนินงานขององค์การ (Performance Journal)  ใช้แบบบันทึก
การด าเนินงาน แนวปฏิบัติโดยการการศึกษาเอกสารงานวิจัยและสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ   

     แผนที่ผลลัพธ์มีพ้ืนฐานการคิดท่ีว่าแผนงานต้องเตรียมพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงไปพร้อมๆ 
กับภาคีหุ้นส่วน จะต้องท างานให้ดีขึ้นเรื่อยๆ เพ่ือตอบสนองความต้องการในการเปลี่ยนแปลงของ 
ภาคีหุ้นส่วน เพ่ือให้แผนงานมีการติดตามอย่างเป็นระบบแผนที่ผลลัพธ์จึงน าเสนอเครื่องมือในการ
ติดตามการท างาน ที่เรียกว่า “แบบบันทึกยุทธศาสตร์” (strategy journal)แบบบันทึกยุทธศาสตร์นี้ 
ใช้บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ที่ใช้เพ่ือกระตุ้นให้เกิดการ เปลี่ยนแปลงในภาคีหุ้นส่วน ซึ่งจะ
บันทึกจากการประชุมติดตามการท างานแต่ละครั้งอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าจะมีการปรับแต่งเพ่ือรวมเอา
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บางประเด็นที่แผนงานต้องการจะติดตามลงไป แต่โดยทั่วไปแล้ว จะให้ความสนใจในการติดตาม
ประเด็นต่างๆ เหล่านี้ คือ 1) การจัดสรรทรัพยากร (inputs) 2) กิจกรรมที่ก าลังท า   3) ประสิทธิผลของ
การท างาน  4) ผลผลิตที่ได้ (outputs) และ 5) ความต้องการในการติดตามงานต่อไป (follow up) 
ดังตารางที่ 21 
 
ตารางที่ 21  แบบบันทึกยุทธศาสตร์ 

แบบบันทึกยุทธศาสตร์ 
ผู้ให้ข้อมูล       
ยุทธศาสตร์ของภาควิชาบริหารการศึกษา   
อธิบายกิจกรรมที่ด าเนินการ 
ประสิทธิผล  
ผลผลิต 
ประเด็นหรือการเปลี่ยนแปลงที่แผนงานต้องการ 
                

  2.4 ขั้นตอนย่อยที่ 11 แบบบันทึกการด าเนินงานขององค์การ (Performance 

Journal) 

     แบบบันทึกการด าเนินงาน เป็นเครื่องมือในการติดตามการท างานอย่างหนึ่ง ซึ่งบันทึก 
ข้อมูลว่าแผนงานมีการด าเนินงานอย่างไร เพ่ือให้บรรลุภารกิจขององค์การ แบบบันทึกนี้ส าหรับใช้ 
บันทึกในการประชุมติดตามการท างาน ข้อมูลที่บันทึกจะเป็นทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ หรือ 
ทั้งสองแบบผสมกันหากมีการเก็บรวบรวมข้อมูลเหล่านี้อย่างเป็นระบบและสม ่าเสมอ จะช่วยในการ
ติดตามว่า แผนงานได้ใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ เพ่ือให้บรรลุผลลัพธ์ (outcome) แล้วหรือยัง และ
มีการ ปรับปรุงการด าเนินงานตามผลการติดตามการท างานที่ได้เพ่ือให้ได้ประโยชน์สูงสุดจากการ
เรียนรู้หรือ ไม่ และได้ใช้เป็นเครื่องมือในการจัดการแผนงาน เมื่อมีการเก็บข้อมูลตามแบบบันทึก
ยุทธศาสตร์ หรือไม่ ไม่ควรถามเพียงว่า “เราท าได้ดีแค่ไหน” แต่ควรถามว่า “เราจะท าให้ดีขึ้นได้
อย่างไร” ด้วยแบบบันทึกการด าเนินงานนี้ เมื่อใช้ร่วมกันกับข้อมูลที่ได้จากแบบบันทึกผลลัพธ์ 
(ขั้นตอน ย่อยที่ 9) และแบบบันทึกยุทธศาสตร์ (ขั้นตอนย่อยที่ 10) แผนงานจะมีชุดข้อมูลเกี่ยวกับ
การ ด าเนินงานและผลลัพธ์ที่ได้รับจากแผนงาน โดยหลักการแล้ว จะช่วยให้แผนงานสามารถเชื่อม 
ยุทธศาสตร์ที่ใช้เข้ากับความส าเร็จที่ได้อย่างเป็นเหตุเป็นผลกัน (แต่ไม่ใช่ความสัมพันธ์แบบเป็น“เหตุ” 
และ “ผล” กันโดยตรง) การวิเคราะห์ข้อมูลและการตีความข้อมูลจากการติดตามการท างานนี้ ต้อง 
พิจารณาภายใต้บริบทของแผนงานที่ก าลังด าเนินการอยู่ด้วย จึงจะเข้าใจถึงความส าเร็จและความ 
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ล้มเหลวที่เกิดขึ้นได้ดีขึ้น ดังตารางที่ 22 
 ตารางที่ 22  แบบบันทึกการด าเนินงานขององค์การ 

 

 

 

 

 

 

 

แผ่นบันทึกการติดตามที่ 4 : แบบบันทึกการด าเนินงาน 
ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่ 
ผู้ให้ข้อมูล 
เกณฑ์ชี้วัด 1: ความคิดใหม่ๆ โอกาสใหม่ๆ และทรัพยากรใหม่ๆ 

ตัวอย่างรูปธรรม : 

หลักฐานเชิงประจักษ์ : 

บทเรียน : 

 
 
เกณฑ์ชี้วัด 2 : การรับฟูงความเห็นที่เป็นเสียงสะท้อน (feedback) 
 

ตัวอย่างรูปธรรม : 

หลักฐานเชิงประจักษ์ : 

บทเรียน : 
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ตารางที่ 22  แบบบันทึกการด าเนินงานขององค์การ (ต่อ) 

 

แผ่นบันทึกการติดตามที่ 4 : แบบบันทึกการด าเนินงาน 
ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่ 
ผู้ให้ข้อมูล 
เกณฑ์ชี้วัด 3 :ได้รับการสนับสนุนจากผู้มีอ านาจสูงสุด 

ตัวอย่างรูปธรรม : 
หลักฐานเชิงประจักษ์ : 
บทเรียน : 

เกณฑ์ชี้วัด 4 : มีภารประเมินและออกแบบผลผลิต การบริการ และระบบใหม่ๆ 
ตัวอย่างรูปธรรม : 
หลักฐานเชิงประจักษ์ : 
บทเรียน : 

เกณฑ์ชี้วัด 5: ตรวจสอบผลผลิตที่ได้ เพี่อท าการเพิ่มคุณค่า 
ตัวอย่างรูปธรรม : 
หลักฐานเชิงประจักษ์ : 
บทเรียน : 

 
เกณฑ์ชี้วัด 6 : แบ่งปันนความรู้กับสาธารณะ 

ตัวอย่างรูปธรรม : 
หลักฐานเชิงประจักษ์ : 
บทเรียน : 

เกณฑ์ชี้วัด 7 : มีการค้นคว้าทดลองเพ่ีอด ารงความเป็นผู้น าด้านนวัตกรรมใหม่ๆ(innovative) 
ตัวอย่างรูปธรรม : 
หลักฐานเชิงประจักษ์ : 
บทเรียน : 

เกณฑ์ชี้วัด 8 :เข้าร่วมในการสะท้อนการท างานขององค์การ 
ตัวอย่างรูปธรรม : 
หลักฐานเชิงประจักษ์ : 
บทเรียน : 
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ขั้นตอนที่ 3 การจัดท าแผนการประเมินผล (Evaluation Planning) 

          ขณะที่ใช้กรอบในการติดตามผลตามขั้นตอนที่2จะท าให้แผนงานเก็บข้อมูลอย่ากว้างขวาง 
เพ่ือน าเข้าสู่ขั้นตอนที่ 3 คือ แผนการประเมินผล ซึ่งจะช่วยแผนงานจัดล าดับความส าคัญของการ 
ประเมินผล และท าให้การใช้ทรัพยากรในการประเมินผลเกิดประโยชน์มากที่สุด แผนการประเมินผลนี้ 
จะระบุประเด็นส าคัญที่ต้องท าการประเมิน แผนการจัดการ และการเก็บข้อมูล แต่จะไม่วิเคราะห์ 
ข้อมูลที่ได้ แผนงานต้องแปลความหมายข้อมูลเอง เพ่ือน าไปใช้ในการปรับปรุงแผนงาน หรือเพ่ือ 
แลกเปลี่ยนผลที่ได้กับผู้อ่ืน ขั้น'ตอน'นี้มีเพียง 1 ขั้นตอนย่อย คือ 

 
ขัน้ตอนย่อยท่ี 12 แผนการประเมินผล (Evaluation plan) 

   แผนการประเมินผลเป็นการบรรยายอย่างสั้นๆ เกี่ยวกับกระบวนการประเมินผล เช่น
ค าถาม ที่จะใช้ และแหล่งของข้อมูล วิธีการประเมินผล ทึมประเมินผล ช่วงเวลา และการคาดการณ์
งบ ประมาณที่ใช้ หากแผนงานต้องการใช้ผู้ประเมินจากภายนอก สิ่งเหล่านี้จะช่วยในการก าหนด
ข้อตกลงการท างาน (term of reference) ของการประเมินผล การได้อภิปรายถึงประเด็นต่างๆ   
ของ แผนการประเมินผล จะช่วยให้การประเมินผล ให้ผลที่ใช้ได้จริง ไม่ว่าการประเมินผลจะเป็นสิงที่   
ต้องท าหรือไม่ (requirement) แผนงานควรมั่นใจว่ามีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับความต้องการ          
ของแผนงาน เพ่ือไม่ให้เสียทรัพยากรไปโดยเปล่าประโยชน์แม้ว่าการประเมินผลอาจจะต้องท าเพ่ือให้
บรรลุตามข้อตกลงกับองค์กรทุน แต่ผลของการ ประเมินยังสามารถใช้เพ่ือสร้างความรู้ใหม่ๆ 
สนับสนุนการเรียนรู้ ตั้งค าถามกับสมมติฐาน วางแผน และกระตุ้นกิจกรรมของแผนงานในอนาคต 
หรือสร้างความสามารถในการวิเคราะห์ของผู้ที่ เกี่ยวข้องกับแผน’งาน อย่างไรก็ตามแผนงาน
จ าเป็นต้องวางแผนส าหรับการใช้ประโยชน์จากการ ประเมินผล เพราะการใช้ประโยชน์นั้น ไม่ได้
เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติผู้ใช้ประโยชน์เบื้องต้นจากผลของการประเมินนั้น ต้องเข้าร่วมกับกลุ่มสร้าง
แผนการ ประเมินผล การให้ผู้เกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการประเมินผลตั้งแต่ขั้นตอน
ของการ วางแผนจะท าให้การด าเนินการในการเก็บข้อมูลให้ความสนใจหรือมุ่งเน้นไปที่ประเด็นต่างๆ
ที่ส าคัญ และยังเป็นการปูองกันการสูญเสียของทรัพยากรทั้งด้านบุคลากรและงบประมาณ ทั้งยังเป็น
การ กระตุ้นให้เกิดการใช้ประโยชน์จากการประเมินผลนั้นด้วย นอกจากนี้ การให้ผู้ได้ประโยชน์จาก
การ ประเมินผลเข้าร่วม ตั้งแต่ขั้นการเก็บข้อมูล และการวิเคราะห์ผล ถือเป็นการทดสอบความ
น่าเชื่อถือ ของข้อค้นพบ และเป็นการเพ่ิมความน่าจะเป็นในการน าผลการประเมินไปใช้ประโยชน์ 
การใช้ประโยชน์ คือ วัตถุประสงค์สูงสุดของการประเมินผล ดังนั้นงานสุดท้ายซึ่งได้ก าหนดไว้แล้ว   
(ว่าจะใช้ ประโยชน์อะไร) ก็ควรที่จะให้ความสนใจ ไม่ว่าแผนงานจะด าเนินการประเมินตั วเอง     
หรือเป็นแรง กดดันจากภายนอกดัง ตารางที่ 23 
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ตารางที่ 23 แผนการประเมินผล 
แผนการประเมินผล 

การใช้ผลการ
ประเมิน 

แหล่งข้อมูล วิธีการประเมิน      ผลการประเมิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
          
             ตอนที่ 2  แผนที่ผลลัพธ์ของผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชา
การบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร 

             ประกอบด้วย 3 ขั้นตอ และ12 ขั้นตอนย่อยใช้ตอบวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 ดังนี้ 

            ขั้นตอนที่ 1 การออกแบบเจตนารมณ์ (Intention design) การออกแบบเจตนารมณ์

หรือการวางแผนเป็นการสร้างเปูาหมายร่วมกันในภาพรวม ซึ่งจะ น่ามาสู่แผนและยุทธศาสตร์ที่จะใช้

ในการท างานของแผนงานเป็นการตอบค าถาม "วิสัยทัศน์"(Why) "ผู้เกี่ยวข้องในแผนงาน" (Who) 

"การเปลี่ยนแปลงอะไรที่ต้องการ" (What) และ "แผนงานจะท าให้เกิด กระบวนการในการ

เปลี่ยนแปลงนั้นได้อย่างไร" (How) ขั้นตอนที่ 1 มี 7 ขั้นตอนย่อย คือ  

                 ขั้นตอนย่อยที่  1 วิสัยทัศน์ (Vision) ผู้เชี่ยวชาญท่านที่ 1 กล่าวถึง วิสัยทัศน์ของ

ภาควิชาบริหารการศึกษานั้น เนื่องจากในสมัยที่เปิดท าการสอนในระยะแรก ๆ ยังไม่ใช้ค าว่าวิสัยทัศน์

แต่มีค าที่มีความหมายที่ใกล้เคียงกันก็คือ ปรัชญาโดยทางภาควิชาได้ก าหนดปรัชญา ไว้ว่า คุณภาพ

วิชาการ เชี่ยวชาญกิจกรรม ผู้น าที่สามารถโดยจัดตั้งขึ้นเพ่ือสนองตามความต้องการบุคลากรในเวลา
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นั้น117 ผู้เชี่ยวชาญท่านที่ 2  กล่าวว่า ทางภาควิชาในสมัยเริ่มแรกยังไม่ได้ใช้ค าว่าวิสัยทัศน์แต่ ใช้ค าว่า 

ปรัชญาคือคุณภาพวิชาการเชี่ยวชาญกิจกรรม ผู้น าที่สามารถ118 และรายงานประจ าปีที่เป็นรายงาน

การประเมินคุณภาพภายในของภาควิชาการบริหารการศึกษาได้กล่าวถึงปรัชญาของภาควิชาฯ ไว้ว่า 

ภาควิชาการบริหารการศึกษาได้ก าหนดปรัชญาไว้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของ

ภาควิชา ดังนี้ คุณภาพวิชาการเชี่ยวชาญกิจกรรม ผู้น าที่สามารถ119 

             สรุปได้ว่าวิสัยทัศน์ในระยะแรก ๆ ของการเปิดปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตยังไม่ได้ใช้ค าว่า

วิสัยทัศน์แต่มีค าที่มีความหมายใกล้เคียงกับค านี้คือ ปรัชญา ซึ่งภาควิชาการบริหารการศึกษา ได้

ก าหนดไว้ว่า คุณภาพวิชาการ เชี่ยวชาญกิจกรรม ผู้น าที่สามารถ และใช้มาจนถึงปัจจุบัน 

              ขั้นตอนย่อยที่  2 พันธกิจ (Mission) ผู้เชี่ยวชาญท่านที่ 1  กล่าวว่า พันธกิจของ

ภาควิชาบริหารการศึกษาคือ ผลิตนักวิชาการบริหารการศึกษาระดับสูงให้กับองค์กรการศึกษาของ

ไทยซึ่งครอบคลุมทั้งผู้บริหารการศึกษาระดับสูงมาถึงผู้บริหารระดับปฏิบัติการและผู้บริหารการศึกษา

ที่ไม่ได้ประจ าในสถานศึกษาตลอดจนผู้ท าหน้าที่โดยตรงและโดยอ้อมเกี่ยวกับการบริหารการศึกษาทั้ง

ในภาครัฐและภาคเอกชน เช่น เจ้าของบริษัท หรือบุคคลทั่วไป120 ผู้เชี่ยวชาญท่านที่ 2 กล่าวถึง พันธ

กิจของภาควิชาบริหารการศึกษาคือ  สร้างนักวิชาการ  มีการวางแผนงานที่สัมพันธ์กับการปฏิบัติงาน

ของหน่วยงาน  มุ่งเน้นด้านวิชาการ เน้นทฤษฎี  ด้านงานวิจัย มุ่งเน้นการบริการวิชาการทางสังคม

จากการที่มีความรู้ในเรื่องทฤษฎีวิจัยต่างๆ เพ่ือให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ๆ โดยมีการบริหารวิชาการต่อ

สังคม มีส่วนร่วมในการชี้น าหน่วยงานต่างๆ121  และ,รายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมิน

คุณภาพภายใน ภาควิชาการบริหารการศึกษา ปีการศึกษา 2553  ที่กล่าวว่า พันธกิจ คือ  ผลิต

บัณฑิตทางการบริหารการศึกษาให้มีความรู้ คุณธรรม จรรยาบรรณ และความเป็นเลิศในวิชาชีพ

ระดับสากล  พัฒนาภาควิชาให้เป็นองค์กรขั้นน าในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และบุคลากรทางการ

ศึกษา พัฒนาภาควิชาให้เป็นองค์กรขั้นน าในการวิจัย ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมทางการบริหาร

                                                           

              117 ประกอบ  คุณารักษ์, รองศาสตราจารย์. สัมภาษณ์ 14 กันยายน 2559.   
              118 ศิริชัย ชินะตังกูร, รองศาสตราจารย์. สัมภาษณ์, 14 กันยายน  2559.   
                     

119
 มหาวิทยาลัยศิลปากร, รายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน 

ภาควิชาการบริหารการศึกษา, นครปฐม, 2554, 1-2 

                     
120

 ประกอบ  คุณารักษ์, รองศาสตราจารย์. สัมภาษณ์, 14 กันยายน 2559 

             121 เรื่องเดียวกัน. 
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การศึกษาพัฒนาภาควิชาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอนุรักษ์ 

ท านุบ ารุงและส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามในทุกระดับ(ท้องถิ ่น/ประเทศ/

นานาชาติ)122 

             สรุปได้ว่า พันธกิจของภาควิชาการบริหารการศึกษา คือผลิตบัณฑิตทางการบริหาร

การศึกษาให้มีความรู้ คุณธรรม จรรยาบรรณ และความเป็นเลิศในวิชาชีพระดับสากล  พัฒนา

ภาควิชาให้เป็นองค์กรข้ันน าในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และบุคลากรทางการศึกษา พัฒนาภาควิชา

ให้เป็นองค์กรขั้นน าในการวิจัย ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมทางการบริหารการศึกษาพัฒนาภาควิชาให้

เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอนุรักษ์ ท านุบ ารุงและส่งเสริมศิลปะ 

วัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามในทุกระดับ 

             ขั้นตอนย่อยที่  3 ระบุภาคีส่วนที่เกี่ยวข้องในแผนงาน (Boundary partners)  

ผู้เชี่ยวชาญท่านที่ 1 กล่าวว่า ศึกษาดูงานสถาบันการศึกษา และดูงานในโรงเรียนต่างๆและ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สัมมนาศึกษาภาษาอังกฤษที่ประเทศสิงคโปร์123 และผู้เชี่ยวชาญท่านที่ 2 กล่าวว่า

หน่วยงาน ภาควิชา  อาจารย์มหาวิทยาลัยต่างๆ มีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมมีการจัดกิจกรรมเสริม

หลักสูตร ก็จะมีจากกระทรวง จากเขตพ้ืนที่มามีส่วนร่วม อาจารย์   นักศึกษาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับ

ภาควิชาการบริหารการศึกษา124 

              สรุปได้ว่า การระบุภาคีส่วนที่เกี่ยวข้องในแผนงาน ประกอบด้วยอาจารย์   นักศึกษาและผู้

มีส่วนเกี่ยวข้องกับภาควิชาการบริหารการศึกษา 

             ขั้นตอนย่อยที่  4  ก าหนดผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ (Outcome challenges) ผู้เชี่ยวชาญ

ท่านที่ 1  กล่าวว่า มาตรฐานคุณภาพที่สูงขึ้นตามมาตรฐานสากล ต้องสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้เป็น

อย่างดีทั้งการพูดการเขียน มีการจัดท าดุษฎีนิพนธ์ที่ ลุ่มลึก และครอบคลุมสาขาวิชาต่างๆที่เกี่ยวข้อง

กับวิชาการบริหารการศึกษาโดยตรงมากยิ่งขึ้น125 ผู้เชี่ยวชาญท่านที่ 2 กล่าวว่าเน้นคุณภาพวิชาการ 

ดุษฎีนิพนธ์ของอาจารย์และนักศึกษาได้รับการตีพิมพ์ในวารสารที่เป็นมาตราฐานสากลและเป็น

                                                           

             122 มหาวิทยาลัยศิลปากร, รายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน 
ภาควิชาการบริหารการศึกษา, นครปฐม, 2554,  2. 
             123 ประกอบ  คุณารักษ์, รองศาสตราจารย์. สัมภาษณ์, 14 กันยายน 2559 
             124 ศิริชัย ชินะตังกูร, รองศาสตราจารย์. สัมภาษณ์, 14 กันยายน  2559.   
             125 เรื่องเดียวกัน 
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ภาษาอังกฤษมากขึ้นนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาไปแล้วระยะหนึ่งสามารถส าเร็จในวิชาชีพของตนเอง

เป็นอย่างดี ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้บริหารการศึกษาระดับสูงในระบอบการศึกษาไทย เป็น

นักวิชาการที่มีต าแหน่งทางวิชาการในระดับสูงหรืออย่างน้อยที่สุดผู้ส าเร็จการศึกษาควรจะได้รับการ

ยอมรับในเรื่องความรู้ ความสามารถในวิชาชีพอยู่ในระดับต้นๆของสถาบันที่เปิดสอน ในระดับนี้  และ

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษามีดังนี้คือแบบ 1 ที่เน้นการวิจัยโดยมีการ

ท าวิทยานิพนธ์ที่ก่อให้เกิด ความรู้ใหม่ จ านวนไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต และก าหนดให้ศึกษารายวิชา

เพ่ิมเติมโดยไม่นับหน่วยกิต และสอบได้สัญลักษณ์ s เทียบได้ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต นอกจากการ

ท าวิทยานิพนธ์และการศึกษารายวิชา  ตามเงื่อนไขของแผนการศึกษาแล้วนักศึกษาจะต้องศึ กษา

รายวิชาคอมพิวเตอร์เพ่ิมเติมโดยไม่นับหน่วยกิต และสอบได้สัญลักษณ์ s เทียบได้ไม่น้อยกว่า 5 

หน่วยกิตรวมทั้งสอบผ่านภาษาต่างประเทศอ่ืนที่ไม่ใช่ภาษาของตนอย่างน้อยหนึ่งภาษาเว้นแต่จะได้

ศึกษารายวิชาเพ่ิมเติมไม่นับหน่วยกิต และสอบได้สัญลักษณ์ S เทียบได้ไม่น้อยกว่า 5 หน่วยกิต และ

สอบผ่านภาษาต่างประเทศ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษาแบบ 2 เป็น

แผนการศึกษาที่เน้นการท าวิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพสูงและก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาชีพขั้นสูง 

จ านวนไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิตโดยก าหนดให้นักศึกษารายวิชาเพ่ิมเติมอีกไม่น้อยกว่า 33 หน่วยกิต 

รายวิชานี้ส่วนหนึ่งก าหนดให้เป็นหมวดวิชาสนับสนุน ทั้งนี้เพ่ือให้นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาองค์

ความรู้จากรายวิชาในสาขาเข้าด้วยกันภายใต้ระบบการลงทะเบียนและการถ่ายโอนผลการศึกษาจาก

สาขาวิชาอ่ืนในมหาวิทยาลัยเดียวกันหรือต่างมหาวิทยาลัยนอกจากนี้แล้วนักศึกษาจะต้องศึกษา

รายวิชาคอมพิวเตอร์เพ่ิมเติม โดยไม่มีหน่วยกิตและสอบได้สัญลักษณ์ s เทียบได้ไม่น้อยกว่า 5 หน่วย

กิต รวมทั้งสอบผ่านภาษาต่างประเทศ  ตามเงื่อนไข ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร  ว่าด้วย

การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ.  2550 และปรัชญาของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชา

การบริหารการศึกษา  (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2556 )ที่ว่าหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา

การบริหารการศึกษา มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะเป็นนักวิชาการและนักวิชาชีพที่มีความรู้

ความสามารถระดับสูงในสาขาวิชาการบริหารการศึกษา โดยกระบวนการวิจัยเพ่ือให้สามารถบุกเบิก 

แสวงหาความรู้ใหม่ได้อย่างมีอิสระ รวมทั้งมีความสามารถในการสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทาง

วิชาการ เชื่อมโยงและบูรณาการศาสตร์ที่ตนเชี่ยวชาญกับศาสตร์อ่ืนได้อย่างต่อเนื่อง  
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             มีคุณธรรมทางวิชาการและทางวิชาชีพ ถึงพร้อมด้วยคุณสมบัติ  “คุณภาพวิชาการ 

เชี่ยวชาญกิจกรรม ผู้น าที่สามารถ” จนสามารถน าไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ126   

             สรุปได้ว่าก าหนดผลลัพธ์ที่พึงประสงค์นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา มีคุณภาพวิชาการตามที่

หลักสูตรก าหนดมีมาตรฐานคุณภาพที่สูงขึ้นตามมาตรฐานสากลได้รับการยอมรับในเรื่องความรู้ 

ความสามารถในวิชาชีพเป็นผู้บริหารการศึกษาระดับสูงในระบอบการศึกษาไทย เป็นนักวิชาการที่มี

ต าแหน่งทางวิชาการในระดับสูง เป็นที่ยอมรับดังปรัชญาของภาควิชาฯที่ว่า คุณภาพวิชาการ 

เชี่ยวชาญกิจกรรม ผู้น าที่สามารถ 

            ขั้นตอนย่อยที่  5 เกณฑ์บ่งชี้ความก้าวหน้า  ดังตารางที่  24 

                                                           

              126 มหาวิทยาลัยศิลปากร,คณะศึกษาศาสตร์, “เอกสารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต” 
(สาขาวิชาการบริหารการศึกษา, 2551),  2-6. 
                     

127
 ประกอบ  คุณารักษ์, รองศาสตราจารย์. สัมภาษณ์ 14 กันยายน 2559. 

                     
128

 ศิริชัย ชินะตังกูร, รองศาสตราจารย์. สัมภาษณ์, 14 กันยายน  2559. 

                      
129

 เรื่องเดียวกัน, 2. 
                     

130
 มัทนา วังถนอมศักดิ์ , ประเมินหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตปีการศึกษา 2554 

(สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2555), บทสรุปส าหรับ
ผู้บริหาร ง.  
                    

131
 มหาวิทยาลัยศิลปากร, รายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน

ภาควิชาการบริหารการศึกษา, นครปฐม, 2556, 10. 

ตารางที่  24 : เกณฑ์บ่งชี้ความก้าวหน้า  

แผ่นบันทึกการออกแบบ: เกณฑ์บ่งชี้ความก้าวหน้า  
ระดับท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน 
1 มีคุณภาพระดับต้นของสถาบันผู้ผลิต127  
2 เป็นผู้บริหารระดับสูง ในหน่วยงาน128  
3 ได้รับการประเมินความก้าวหน้าจากภาควิชา  โดยได้รับสัญลักษณ์  sp ส าหรับนักศึกษาที่ศึกษาตาม

หลักสูตรแบบ 1 หรือได้คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า  3.00 และได้ค่าระดับผลการศึกษาไม่ต่ ากว่า  B  ทุก
รายวิชาที่นับหน่วยกิตตามหลักสูตร  ส าหรับนักศึกษาท่ีศึกษาตามหลักสูตร แบบ2  129 

4 จัดหาสื่อวัสดุ อุปกรณ์การเรียนการสอน ต าราหนังสือ เทคโนโลยี เครื่องมือ รวมถึงสิ่งอ านวยความ
สะดวกต่างๆ ให้เพ่ิมมากขึ้น เพียงพอเหมาะสมกับความต้องการและจ านวนของนักศึกษา130 

5 ภาควิชาฯส่งเสริมให้บัณฑิตเผยแพร่ผลงานในวารสารที่อยู่ในฐานTCI กลุ่ม 1 หรือมีตีพิมพ์ ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูล นานาชาติและมีการก ากับติดตามในการท า 
การวิจัยของนักศึกษาให้ส าเร็จภายใน 3 ปีการศึกษา131 



177 

         
     
 

                                                           

                         
132

 ประกอบ  คุณารักษ์, รองศาสตราจารย์. สัมภาษณ์ 14 กันยายน 2559 
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 ศิริชัย ชินะตังกูร, รองศาสตราจารย์. สัมภาษณ์, 14 กันยายน  2559.   
                        

134
 มัทนา วังถนอมศักดิ์, ประเมินหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตปีการศึกษา 2554 

(สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2555), บทสรุปส าหรับ
ผู้บริหาร ง.  
 

ตารางที่  24 : เกณฑ์บ่งชี้ความก้าวหน้า (ต่อ) 

แผ่นบันทึกการออกแบบ: เกณฑ์บ่งชี้ความก้าวหน้า  

ระดับท่ีอยากจะให้เกิดข้ึน (like  to see ) 
6 มีความรู้ความสามารถใช้ภาษาอังกฤษเข้าร่วมประชุมสัมมนานาชาติในภูมิภาคนี้132  

 
7 นักวิจัยดีเด่นระดับนาๆชาติ  เพ่ือเป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับภาควิชา133  

  
8   

          การปรับหลักสูตรการเรียนการสอนให้มีความต่อเนื่องในระดับปริญญา
มหาบัณฑิตกับดุษฎีบัณฑิตให้เป็นหลักสูตรเดียวกัน โดยก าหนดโครงสร้างที่สอดคล้อง
ต่อเนื่อง ทั้งด้านหมวดวิชา เนื้อหารายวิชา  วิชาพ้ืนฐาน  วิชาบังคับ วิชาเลือก จ านวน
หน่วยกิตและการท างานวิจัยโดยการเตรียมความพร้อมของผู้บริหารสถานศึกษาในระดับ
ปริญญาเอกนั้นควรเพ่ิมการสร้างสมประสบการณ์จากการฝึกงานเพ่ิมมากขึ้นซึ่งควร
ปรับปรุงหลักสูตรอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้รายวิชามีลักษณะบูรณาการเนื้อหาสาระของ
หลักสูตร เน้นการมีส่วนร่วมของผู้ เรียนและการเชื่อมโยงเนื้อหาให้สัมพันธ์กับการ
ปฏิบัติงานจริงและสภาพสังคมในปัจจุบัน รวมถึงการสร้างความตระหนักถึงมาตรฐาน
ความรู้และประสบการณ์วิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา มาตรฐานการปฏิบัติงานและ
มาตรฐานการปฏิบัติตน (จรรยาบรรณวิชาชีพ) ของคุรุสภาและ     ผลักดันให้
มหาวิทยาลัยจัดท าแผนงานและมาตรการเร่งด่วนเพ่ือรองรับอัตราอาจารย์ที่จะ
เกษียณอายุราชการเพ่ือให้หลักสูตรมีเวลาในการแสวงหาบุคลากรที่มีคุณภาพ มี
ประสบการณ์เหมาะสมกับการเรียนการสอนต่อไป134 
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             สรุปเกณฑ์บ่งชี้ความก้าวหน้า  ระดับที่คาดว่าจะเกิดขึ้นซ่ึงจากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ 
จากการศึกษาเอกสารหลักสูตร ศึกษารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายในภาค
วิชาการบริหารการศึกษา และงานวิจัยพบว่าต้องการให้นักศึกษามีคุณภาพระดับต้นของสถาบันผู้ผลิต 
และเป็นผู้บริหารระดับสูงในหน่วยงาน โดยได้รับการประเมินความก้าวหน้าจากภาควิชาซึ่งได้รับ
สัญลักษณ์  sp ส าหรับนักศึกษาที่ศึกษาตามหลักสูตรแบบ 1 หรือได้คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า  3.00 
และได้ค่าระดับผลการศึกษาไม่ต่ ากว่า  B  ทุกรายวิชาที่นับหน่วยกิตตามหลักสูตร  ส าหรับนักศึกษาที่
ศึกษาตามหลักสูตร แบบ2  ทางภาควิชาฯ จัดหาสื่อวัสดุ อุปกรณ์การเรียนการสอน ต าราหนังสือ 
เทคโนโลยี เครื่องมือ รวมถึงสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ให้เพ่ิมมากขึ้น เพียงพอเหมาะสมกับความ
ต้องการและจ านวนของนักศึกษา  ระดับที่อยากจะให้เกิดขึ้น  นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาของภาค
วิชาการบริหารการศึกษามีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษและสามารถเข้าร่วม
ประชุมสัมมนานานาชาติในภูมิภาคนี้ เป็น นักวิจัยดีเด่นระดับนานาชาติ  เพ่ือเป็นการสร้างชื่อเสียง
ให้กับภาควิชาโดยมีการให้ปรับหลักสูตรในการเตรียมความพร้อมของผู้บริหารสถานศึกษาในระดับ
ปริญญาเอกและควรเพิ่มการสร้างสมประสบการณ์จากการฝึกงานเพ่ิมมากขึ้น  ควรปรับหลักสูตรการ
เรียนการสอนให้มีความต่อเนื่องในระดับปริญญามหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตให้เป็นหลักสูตรเดียวกัน 
โดยก าหนดโครงสร้างที่สอดคล้องต่อเนื่อง ทั้งด้านหมวดวิชา เนื้อหารายวิชา  วิชาพ้ืนฐาน  วิชาบังคับ 
วิชาเลือก จ านวนหน่วยกิตและการท างานวิจัย เพ่ือให้รายวิชามีลักษณะบูรณาการเนื้อหาสาระของ
หลักสูตร เน้นการมีส่วนร่วมของผู้เรียนและการเชื่อมโยงเนื้อหาให้สัมพันธ์กับการปฏิบัติงานจริง กับ
สภาพสังคมในปัจจุบัน รวมถึงการสร้างความตระหนักถึงมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ
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 ศิริชัย ชินะตังกูร, รองศาสตราจารย์. สัมภาษณ์, 14 กันยายน  2559.   

ตารางที่  24 : เกณฑ์บง่ชี้ความก้าวหน้า (ต่อ) 

แผ่นบันทึกการออกแบบ: เกณฑ์บ่งชี้ความก้าวหน้า  
ระดับท่ีถ้าเกิดขึ้นก็ดี (love  to  see ) 
9 ลงบทความวิชาการในระดับอินเตอร์เพ่ือเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและงานวิจัย135  

 
10     ขยายความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา หน่วยงานของภาครัฐและเอกชนทั้งภายในและ

ต่างประเทศ ในการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมต่างๆ เพ่ือเปิดโอกาสให้
นักศึกษาได้เรียนรู้มุมมองและประสบการณ์ที่หลากหลายแตกต่างกันออกไป เป็นการ
เปิดรับข้อมูลข่าวสารจากภายนอก136   
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ผู้บริหารสถานศึกษา มาตรฐานการปฏิบัติงานและมาตรฐานการปฏิบัติตน (จรรยาบรรณวิชาชีพ) ของ
คุรุสภา  ระดับที่ถ้าเกิดขึ้นก็ดี  เป็นผู้น าและเป็นผู้บริหารทางการศึกษาในระดับสูง ได้รับการยกย่อง
นับถือจ านวนมาก ๆ  ลงบทความวิชาการในระดับอินเตอร์เพ่ือเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและ
งานวิจัย  ขยายความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา หน่วยงานของภาครัฐและเอกชนทั้งภายในและ
ต่างประเทศ ในการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมต่างๆ เพ่ือเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้
มุมมองและประสบการณ์ที่หลากหลายแตกต่างกันออกไป จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ และการ 
เชื่อมต่อกับ internet ที่เพียงพอและทันสมัยตอบรับกับ Thailand 4.0 
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ขั้นตอนย่อยที่  6 แผนที่ยุทธศาสตร์ ดังตารางที่  25 

 

             แผนที่ยุทธศาสตร์จากการสัมภาษณ์ แลธศึกษา ที่ทางภาควิชาตั้งไว้เกี่ยวกับมุ่งที่ คน กลุ่ม

คน หรือองค์กรที่จะได้ผลลัพธ์ในทันที (I-1) คือผลงานวิจัยเป็นที่ยอมรับในวงการศึกษา  พัฒนาอาจารย์

ให้มีผลงานวิจัยและมีต าแหน่งทางวิชาการมากขึ้น เป็นผู้น าในเชิงหลักสูตรและเป็นผู้น าในเชิงสากล 
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139
 มัทนา วังถนอมศักดิ์, ประเมินหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตปีการศึกษา 2554 (สาขาวิชา

การบริหารการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2555), บทสรุปส าหรับผู้บริหาร ง. 

ตารางที่  25  แผนที่ยุทธศาสตร์    
Strategy         Causal       

Persuasive 
supportive 

            I-1            I-2 
 
 
 
 

I-3 
มุ่งที่ คน กลุ่มคน 

หรือองค์กร 
- ผลงานวิจัยเป็นทีย่อมรับใน
วงการศึกษา  พัฒนา
อาจารย์ให้มีผลงานวิจัย
และมีต าแหน่งทางวิชาการ
มากขึ้น (ผู้เชี่ยวชาญท่านที่
1)137 เป็นผู้น าในเชิง
หลักสูตรและเป็นผู้น าใน
เชิงสากล (ผู้เชี่ยวชาญท่าน
ที่ 2)-ปรัชญาของภาควิชา
ทีการบริหารการศึกษาคือ 
คุณภาพวิชาการ  
เชี่ยวชาญกิจกรรม  ผู้น าที่
สามารถ 

 

 

 

 

-  

-  

มีการจัด
กิจกรรมการ
เรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็น
ส าคัญ โดย
ให้นักศึกษา
มีส่วนร่วม
ในการ
ออกแบบ
กิจกรรมการ
เรียนรู้และ
การประเมิน 

 

 

 

 

 

 

 

       สร้างเครือข่ายการหนุนช่วย
หนุนในการท างานโดยMOUกับ
มหาวิทยาลัยในสิงคโปร์ในการส่ง
นักศึกษาเข้าไปเรียนภาษาอังกฤษ-
มีการร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ
และเอกชนในการน าเสนองานวจิัย
โดยได้รับคัดเลือกให้น าเสนองานวิจัย
ในงานการประชุมทางวิชาการ
ระดับชาติ(ผู้เชี่ยวชาญท่านที่ 2)138 

 

            E-1 
-  

1              E2    E-3 

มุ่งที่สิ่งแวดล้อม - สื่อ เครื่องคอมพิวเตอร์ 
และการ เชื่อมต่อกับ 
internet ที่เพียงพอและ
ทันสมัยการเผยแพร่ข้อมูล
และข่าวสาร139 

สิ่งพิมพ์ การสัมมนา ต่างๆ
สร้าง web  site

บทความ
งานวิจัย  สร้าง
การเรียนรู้และ

เครือข่าย 

มีการลงบทความในหน่วยงานทาง

การศึกษาท่ัวประเทศ(ผู้เชี่ยวชาญ

ท่านที่ 2) 
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ดังปรัชญาของภาควิชาการบริหารการศึกษาคือ คุณภาพวิชาการ  เชี่ยวชาญกิจกรรม  ผู้น าที่

สามารถ140  และมีการวางแผนการเรียนการสอนที่ช่วยกระตุ้น/ท าให้เกิดความคิด หรือความช านาญใหม่ 

(I-2) คือมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการออกแบบ

กิจกรรมการเรียนรู้และการประเมิน (I-3) สร้างเครือข่ายการหนุนช่วยหนุนในการท างานโดย MOU กับ

มหาวิทยาลัยในสิงคโปร์ในการส่งนักศึกษาเข้าไปเรียนภาษาอังกฤษ-มีการร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ

และเอกชนในการน าเสนองานวิจัยโดยได้รับคัดเลือกให้น าเสนองานวิจัยในงานการประชุมทางวิชาการ

ระดับชาติส่วนในด้านสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงทางกายภาพหรือนโยบาย(E-1) คือสื่อ เครื่องคอมพิวเตอร์ 

และการ เชื่อมต่อกับ internet ที่เพียงพอและทันสมัยการเผยแพร่ข้อมูลและข่าวสาร (E-2)คือสิ่งพิมพ์ 

การสัมมนา ต่างๆ สร้าง web  site บทความงานวิจัย  สร้างการเรียนรู้และเครือข่าย(E-3)คือ: มีการลง

บทความในหน่วยงานทางการศึกษาท่ัวประเทศ  

ขั้นตอนย่อยท่ี  7 การด าเนินงานระดับองค์กร ดังตารางที่ 26 

ตารางที ่ 26  แบบบันทึกการด าเนินงานระดับองค์กร  
แบบบันทึกการด าเนินงานระดับองค์กร 

การด าเนินงานระดับองค์กร การด าเนินงานที่ส าคัญ 
1.ค้นหา  ส ารวจความคิด  โอกาสและทรัพยากร
ใหม่ๆ 

     ภาควิชาการบริหารการศึกษาเปิดใจให้กว้าง
ในการรับฟังรับรู้  ข้อมูลข่าวสารต่างๆ อย่าง
ตรงไปตรงมาและมีการศึกษาดูงานแล้วกลับมา
สัมมนาเพ่ือให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ ๆ (ผู้เชี่ยวชาญ
ท่านที่ 1) 141 และ (ผู้เชี่ยวชาญท่านที่ 2)142   

2. ฟังเสียงสะท้อนจากผู้ให้ข้อมูลหรือผู้รายงานที่
เป็นบุคคลส าคัญ(key  informants) 

      ภาควิชาการบริหารการศึกษาติดตามกระแส
การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการศึกษาโดยทั่วไป 

 

 

 

                                                           

               
140

 มหาวิทยาลัยศิลปากร, รายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายในภาค
วิชาการบริหารการศึกษา, นครปฐม, 2554,  2. 
               

141
 ประกอบ  คุณารักษ์, รองศาสตราจารย์. สัมภาษณ์, 14 กันยายน 2559. 

               
142

 ศิริชัย ชินะตังกูร, รองศาสตราจารย์. สัมภาษณ์, 14 กันยายน  2559.   
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ตารางที ่ 26  แบบบันทึกการด าเนินงานระดับองค์กร (ต่อ) 
แบบบันทึกการด าเนินงานระดับองค์กร 

การด าเนินงานระดับองค์กร การด าเนินงานที่ส าคัญ 
 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสาขาการบริหารการศึกษา

และมีนักวิชาการ  มีผอ. เขตมาร่วมในการ
ปรับปรุงหลักสูตร (ผู้เชี่ยวชาญท่านที่ 1)143และ
ฟังเสียงสะท้อนจากศิษย์เก่า บุคลากรภายนอก
(ผู้เชี่ยวชาญท่านที่ 2)144 

3. มีการสนับสนุนจากผู้มีอ านาจสูงสุด 
 

- ภาควิชาการบริหารการศึกษาได้รับการ
สนับสนุนจากสภามหาวิทยาลัย  อธิการบดี 
(ผู้เชี่ยวชาญท่านที่ 1)  และกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย คณะบดี (ผู้เชี่ยวชาญท่านที่ 2) 

4. ต้องทบทวนผลลัพธ์และการด าเนินการอยู่
เสมอ 
 

ภาควิชาการบริหารการศึกษามีการทบทวน
ผลลัพธ์โดยจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงาน
การประเมินคุณภาพภายในของภาควิชาการ
บริหารการศึกษา(ผู้เชี่ยวชาญท่านที่ 1,2)   

5.ตรวจสอบกิจกรรมต่างๆที่ท าอยู่เพื่อเพ่ิมคุณค่า
ของสิ่งเหล่านั้น 

- ภาควิชาการบริหารการศึกษา มีการตรวจสอบ
กิจกรรมและโครงการต่าง ๆ (ผู้เชี่ยวชาญท่านที่ 
1,2)   

6. แลกเปลี่ยนความรู้ที่ได้กับโลกภายนอก 
 

ภาควิชาการบริหารการศึกษา มีการแลกเปลี่ยน
ความรู้ที่ได้ในเรื่องงานวิจัย(ผู้เชี่ยวชาญท่านที่ 1)   
และเชิญผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกมาให้ความรู้ 
แลกเปลี่ยนเกี่ยวกับงานวิจัย(ผู้เชี่ยวชาญท่านที่ 2) 

7. ทดลองสิ่งใหม่ๆอยู่เป็นประจ า 
 

-ภาควิชาการบริหารการศึกษา มีการทดลองในสิ่ง
ใหม ่ๆ อยู่เสมอ (ผู้เชี่ยวชาญท่านที่ 1,2)   

8. มีเวลาให้กับการสะท้อนความเห็นในการ
ท างานให้กับองค์กรอย่างสม่ าเสมอ 
 

- ภาควิชาการบริหารการศึกษา มีการรับฟังความ
คิดเห็นทั้งภายในองค์กรและภายนอก(ผู้เชี่ยวชาญ
ท่านที่ 1,2)   

                                                           

                  
143

 ประกอบ  คุณารักษ์, รองศาสตราจารย์. สัมภาษณ์, 14 กันยายน 2559. 

                  
144

 ศิริชัย ชินะตังกูร, รองศาสตราจารย์. สัมภาษณ์, 14 กันยายน  2559.   
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              สรุปการด าเนินงานระดับองค์กรโดยการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ ประกอบด้วยวิธีการ 8  

ประการดังนี้ 1.ค้นหา ส ารวจความคิดเห็น โอกาสและทรัพยากรใหม่ ๆ โดยภาควิชาการบริหาร

การศึกษาน าข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อภาควิชาในด้านต่าง ๆ ไปศึกษาดูงานแล้วน ากลับมา

พัฒนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในองค์กร เพ่ือให้เกิดองค์ความรู้ใหม่  ๆ ฟังเสียงสะท้อนจากผู้ให้ข้อมูลหรือ

ผู้รายงานที่เป็นบุคคลส าคัญ (key informants) มีการติดตามกระแสการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับ

การศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสาขาการบริหารการศึกษาและมีนักวิชาการมี ผอ.เขต มาร่วมในการ

ปรับปรุงหลักสูตร และฟังเสียงสะท้อนจากศิษย์เก่าบุคลากรภายนอก 3. มีการสนับสนุนจากผู้มี

อ านาจสูงสุดได้รับการสนับสนุนจากสภามหาวิทยาลัย  อธิการบดีและกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

คณบดี 4. ต้องทบทวนผลลัพธ์ และการด าเนินการอยู่เสมอมีการทบทวนผลลัพธ์โดยจัดท ารายงาน

ประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายในของภาควิชาการบริหารการศึกษา .ตรวจสอบ

กิจกรรมต่างๆที่ท าอยู่เพ่ือเพ่ิมคุณค่าของสิ่งเหล่านั้นมีการตรวจสอบกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ 6. 

แลกเปลี่ยนความรู้ที่ได้กับโลกภายนอกมีการแลกเปลี่ยนความรู้ที่ได้ในเรื่องงานวิจัยและเชิญ

ผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกมาให้ความรู้แลกเปลี่ยนเกี่ยวกับงานวิจัยมีการทดลองในสิ่งใหม่ ๆ อยู่ มีเวลา

ให้กับการสะท้อนความเห็นในการท างานให้กับองค์กรอย่างสม่ าเสมอ  

 

ขั้นตอนที่ 2  การติดตามผลลัพธ์ แผนที่ยุทธศาสตร์และการด าเนินงานขององค์กร(Outcome & 

Performance  Monitoring ) 

              ขั้นตอนย่อยที่  8  จัดล าดับการติดตามการท างานของแผนงาน ดังตารางที ่ 27 
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ตารางที ่ 27  จัดล าดับการติดตามการท างานของแผนงาน 

 

              สรุปการจัดล าดับการติดตามการท างานของแผนงานการบรรลุผลลัพธ์ของภาคีพันธมิตร

จุดประสงค์ของข้อมูลเพ่ือทราบการบรรลุผลลัพธ์ของภาคีพันธมิตรผู้ให้ข้อมูล ผู้เชี่ยวชาญท่านที่ 1 

และผู้เชี่ยวชาญท่านที่ 2  เครื่องมือที่ใช้แบบบันทึกผลลัพธ์ ยุทธศาสตร์ของแผนงานจุดประสงค์ของ

ข้อมูล เพ่ือทราบยุทธศาสตร์ของแผนงาน ผู้ใหข้้อมูล ผู้เชี่ยวชาญท่านที่ 1 และผู้เชี่ยวชาญท่านที่ 2  

เครือ่งมือที่ใช้ แบบบันทึกยุทธศาสตร์ การด าเนินงานขององค์กรจุดประสงค์ของข้อมูลเพ่ือทราบการ

ด าเนินงานขององค์กรผู้ใหข้้อมูล ผู้เชี่ยวชาญท่านที่ 1 และผู้เชี่ยวชาญท่านที่ 2 เครื่องมือที่ใช้แบบ

บันทึกการด าเนินงานขององค์กร 

 

 

 

ล าดับการติดตาม ใครให้ข้อมูล จุดประสงค์

ของข้อมูล 

เก็บข้อมูล

อย่างไร 

เครื่องมือที่ใช้ 

การบรรลุผลลัพธ์ 
ของภาคีพันธมิตร 

ผู้เชี่ยวชาญท่านที่ 1   

ผู้เชี่ยวชาญท่านที่ 2 

เพ่ือทราบการ

บรรลุผลลัพธ์ 

ของภาคี

พันธมิตร 

สัมภาษณ์ แบบบันทึกผลลัพธ์ 

ยุทธศาสตร์ ของ
แผนงาน 

ผู้เชี่ยวชาญท่านที่ 1   

ผู้เชี่ยวชาญท่านที่ 2 

เพ่ือทราบ

ยุทธศาสตร์ 

ของแผนงาน 

สัมภาษณ์ แบบบันทึกยุทธศาสตร์ 

การด าเนินงาน 
ขององค์กร 

ผู้เชี่ยวชาญท่านที่ 1   

ผู้เชี่ยวชาญท่านที่ 2 

เพ่ือทราบการ

ด าเนินงาน 

ขององค์กร 

สัมภาษณ์ แบบบันทึกการด าเนิน งาน
ขององค์กร 
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ขั้นตอนย่อยท่ี  9   แบบบันทึกผลลัพธ์          

             แบบบันทึกผลลัพธ์ เ พ่ือติดตามความก้าวหน้าของภาคีหุ้นส่วนโดยอิงเกณฑ์บ่งชี้

ความก้าวหน้าใน ขั้นตอนย่อยที่ 5  คือ ระดับคาดว่าจะเกิดขึ้น (expect to see) ระดับที่อยากจะให้

เกิดขึ้น (like to see) และระดับที่ถ้าเกิดขึ้นก็ดี (love to see)โดยแสดงให้เห็นระดับการ

เปลี่ยนแปลงตั้งแต่ ต่ า กลาง  สูง ซึ่งเป็นการแสดงว่าภาคีหุ้นส่วนใดมีการเปลี่ยนแปลงมากที่สุดข้อมูล

นั้นจะอธิบายการเปลี่ยนแปลงของคนเหตุการณ์สิ่งแวดล้อมดัง  ตารางที่   28 

ตารางที่   28  แบบบันทึกผลลัพธ์ที่พึงประสงค์   
แบบบันทึกผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ 
ระดับที่คาดว่าจะเกิดข้ึน (expect  to  see) 
ต่ า กลาง สูง   
  √ 1 มีคุณภาพระดับต้นของสถาบันผู้ผลิต145 

  
 √  2 เป็นผู้บริหารระดับสูง ในหน่วยงาน146  

 
  √ 3 ได้รับการประเมินความก้าวหน้าจากภาควิชา  โดยได้รับสัญลักษณ์  sp 

ส าหรับนักศึกษาที่ศึกษาตามหลักสูตรแบบ 1 หรือได้คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ า
กว่า  3.00และได้ค่าระดับผลการศึกษาไม่ต่ ากว่า  B ทุกรายวิชาที่นับ
หน่วยกิตตามหลักสูตร  ส าหรับนักศึกษาที่ศึกษาตามหลักสูตร แบบ 2147 
 

  √ 4 จัดหาสื่อวัสดุ อุปกรณ์การเรียนการสอน ต าราหนังสือ เทคโนโลยี 
เครื่องมือ รวมถึงสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ ให้เพ่ิมมากข้ึน เพียงพอ
เหมาะสมกับความต้องการและจ านวนของนักศึกษา148 
 

                                                           

                   
145

 ประกอบ  คุณารักษ์, รองศาสตราจารย์. สัมภาษณ์, 14 กันยายน 2559. 

                   
146

 ศิริชัย ชินะตังกูร, รองศาสตราจารย์. สัมภาษณ์, 14 กันยายน  2559.   
                   

147
 มหาวิทยาลัยศิลปากร,คณะศึกษาศาสตร์, “เอกสารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต” 

(สาขาวิชาการบริหารการศึกษา, 2551), 2. 
            148 มัทนา วังถนอมศักดิ์ , ประเมินหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตปีการศึกษา 2554 
(สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2555), บทสรุปส าหรับ
ผู้บริหาร ง.  
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ตารางที่   28  แบบบันทึกผลลัพธ์ที่พึงประสงค์  (ต่อ) 

แบบบันทึกผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ 

ระดับท่ีอยากจะให้เกิดข้ึน (like  to see ) 
     
ต่ า กลาง สูง 5 มีความรู้ความสามารถใช้ภาษาอังกฤษเข้าร่วมประชุมสัมมนานานาชาติใน

ภูมิภาคนี้ (ผู้เชี่ยวชาญท่านที่ 1) 
 √  6 นักวิจัยดีเด่นระดับนานาชาติเพ่ือเป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับภาควิชา 

(ผู้เชี่ยวชาญท่านที่ 2)   
  √ 7 ให้ปรับหลักสูตรในการเตรียมความพร้อมของผู้บริหารสถานศึกษาใน

ระดับปริญญาเอกนั้นควรเพิ่มการสร้างสมประสบการณ์จากการฝึกงาน
เพ่ิมมากข้ึน149 

 √  8 การปรับหลักสูตรการเรียนการสอนให้มีความต่อเนื่องในระดับปริญญา
มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตให้เป็นหลักสูตรเดียวกัน โดยก าหนด
โครงสร้างที่สอดคล้องต่อเนื่อง ทั้งด้านหมวดวิชา เนื้อหารายวิชา  วชิา
พ้ืนฐาน  วิชาบังคับ วิชาเลือก จ านวนหน่วยกิตและการท างานวิจัย 

  √ 9 ควรปรับปรุงหลักสูตรเป็นประจ า เพ่ือให้รายวิชามีลักษณะบูรณาการ
เนื้อหาสาระของหลักสูตร เน้นการมีส่วนร่วมของผู้เรียนและการเชื่อมโยง
เนื้อหาให้สัมพันธ์กับการปฏิบัติงานจริงและสภาพสังคมในปัจจุบัน รวมถึง
การสร้างความตระหนักถึงมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ
ผู้บริหารสถานศึกษา มาตรฐานการปฏิบัติงานและมาตรฐานการปฏิบัติตน 
(จรรยาบรรณวิชาชีพ) ของคุรุสภาด้วย150 

  √ 10 ผลักดันให้มหาวิทยาลัยจัดท าแผนงานและมาตรการเร่งด่วนเพื่อรองรับ
อัตราอาจารย์ที่จะเกษียณอายุราชการเพ่ือให้หลักสูตรมีเวลาในการ
แสวงหาบุคลากรที่มีคุณภาพ มีประสบการณ์เหมาะสมกับการเรียนการ
สอนต่อไป151 

ระดับท่ีถ้าเกิดขึ้นก็ดี (love  to  see ) 
ต่ า กลาง สูง   
 √  11 เป็นผู้น าและเป็นผู้บริหารทางการศึกษาในระดับสูง ได้รับการยกย่องนับ 
ต่ า กลาง สูง   
                                                           

                     
149มัทนา วังถนอมศักดิ์ , ประเมินหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตปีการศึกษา 2554 

(สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2555), บทสรุปส าหรับ
ผู้บริหาร ง.    
             150เรื่องเดียวกัน. 
                     

151เรื่องเดียวกัน.  
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ตารางที่   28  แบบบันทึกผลลัพธ์ที่พึงประสงค์   
แบบบันทึกผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ 
    ถือจ านวนมาก ๆ152 
 √  12 ลงบทความวิชาการในระดับอินเตอร์เพ่ือเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและ

งานวิจัย153 
 

  √ 13 ขยายความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา หน่วยงานของภาครัฐและเอกชน
ทั้งภายในและต่างประเทศ ในการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริม
ต่างๆ เพ่ือเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้มุมมองและประสบการณ์ที่
หลากหลายแตกต่างกันออกไป เป็นการเปิดรับข้อมูลข่าวสารจาก
ภายนอก154 

 

             จากการบันทึกผลลัพธ์ที่พึงประสงค์จากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ เอกสาร งานวิจัยพบว่า
ระดับที่คาดว่าจะเกิดขึ้นคือมีคุณภาพระดับต้นของสถาบันผู้ผลิตอยู่ในระดับที่เป็นไปได้สูง  เป็น
ผู้บริหารระดับสูง ในหน่วยงานอยู่ในระดับที่เป็นไปไดร้ะดับกลาง ได้รับการประเมินความก้าวหน้าจาก
ภาควิชา โดยได้รับสัญลักษณ์ sp ส าหรับนักศึกษาท่ีศึกษาตามหลักสูตรแบบ 1 หรือได้คะแนนเฉลี่ยไม่
ต่ ากว่า 3.00 และได้ค่าระดับผลการศึกษาไม่ต่ ากว่าB ทุกรายวิชาที่นับหน่วยกิตตามหลักสูตร ส าหรับ
นักศึกษาที่ศึกษาตามหลักสูตรแบบ2อยู่ในระดับที่เป็นไปได้สูง  จัดหาสื่อวัสดุ อุปกรณ์การเรียนการ
สอน ต าราหนังสือ เทคโนโลยี เครื่องมือ รวมถึงสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ ให้เพ่ิมมากขึ้น เพียงพอ
เหมาะสมกับความต้องการและจ านวนของนักศึกษาอยู่ในระดับที่เป็นไปได้สูง  ระดับที่อยากจะให้
เกิดขึ้นคือ มีความรู้ความสามารถใช้ภาษาอังกฤษเข้าร่วมประชุมสัมมนานาชาติในภูมิภาคนี้ อยู่ใน
ระดับที่เป็นไปได้กลาง เป็นนักวิจัยดีเด่นระดับนานาชาติ เพ่ือเป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับภาควิชาอยู่
ในระดับท่ีเป็นไปได้กลาง  ให้ปรับหลักสูตรในการเตรียมความพร้อมของผู้บริหารสถานศึกษาในระดับ
ปริญญาเอกนั้นควรเพิ่มการสร้างสมประสบการณ์จากการฝึกงานเพ่ิมมากขึ้นอยู่ในระดับที่เป็นไปได้สูง 
การปรับหลักสูตรการเรียนการสอนให้มีความต่อเนื่องในระดับปริญญามหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตให้
เป็นหลักสูตรเดียวกัน โดยก าหนดโครงสร้างที่สอดคล้องต่อเนื่อง ทั้งด้านหมวดวิชา เนื้อหารายวิชา  

                                                           

                       
152ประกอบ  คุณารักษ์, รองศาสตราจารย์. สัมภาษณ์, 14 กันยายน 2559.  

                       
153

 ศิริชัย ชินะตังกูร, รองศาสตราจารย์. สัมภาษณ์, 14 กันยายน  2559.   
                      

154
 มัทนา วังถนอมศักดิ์ , ประเมินหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตปีการศึกษา 2554 

(สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2555), บทสรุปส าหรับ
ผู้บริหาร ง.    
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วิชาพ้ืนฐาน  วิชาบังคับ วิชาเลือก จ านวนหน่วยกิตและการท างานวิจัยอยู่ในระดับที่เป็นไปได้กลาง 
ควรปรับปรุงหลักสูตรเป็นประจ า เพ่ือให้รายวิชามีลักษณะบูรณาการเนื้อหาสาระของหลักสูตร เน้น
การมีส่วนร่วมของผู้เรียนและการเชื่อมโยงเนื้อหาให้สัมพันธ์กับการปฏิบัติงานจริงและสภาพสังคมใน
ปัจจุบัน รวมถึงการสร้างความตระหนักถึงมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพผู้บริหาร
สถานศึกษา มาตรฐานการปฏิบัติงานและมาตรฐานการปฏิบัติตน (จรรยาบรรณวิชาชีพ) ของคุรุสภา
ด้วย อยู่ในระดับที่เป็นไปได้สูง  ผลักดันให้มหาวิทยาลัยจัดท าแผนงานและมาตรการเร่งด่วนเพ่ือ
รองรับอัตราอาจารย์ที่จะเกษียณอายุราชการเพ่ือให้หลักสูตรมีเวลาในการแสวงหาบุคลากรที่มี
คุณภาพ มีประสบการณ์เหมาะสมกับการเรียนการสอนต่อไปอยู่ในระดับที่เป็นไปได้สูง  ระดับที่ถ้า
เกิดขึ้นก็ดี เป็นผู้น าและเป็นผู้บริหารทางการศึกษาในระดับสูง ได้รับการยกย่องนับถือจ านวนมาก ๆ 
อยู่ในระดับที่เป็นไปได้กลาง  ลงบทความวิชาการในระดับอินเตอร์เพ่ือเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
และงานวิจัยอยู่ในระดับที่เป็นไปได้กลาง  ขยายความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา หน่วยงานของ
ภาครัฐและเอกชนทั้งภายในและต่างประเทศ ในการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมต่างๆ เพ่ือ
เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้มุมมองและประสบการณ์ที่หลากหลายแตกต่างกันออกไป เป็นการ
เปิดรับข้อมูลข่าวสารจากภายนอกอยู่ในระดับที่เป็นไปได้สูง   

 ขั้นตอนย่อยที่  10   แบบบันทึกยุทธศาสตร์ที่ใช้ในการวางแผน  : Strategy  Journal 

               แบบบันทึกยุทธศาสตร์ที่ใช้ในการวางแผน : Strategy  Journal  นั้นทางภาควิชาบริหาร
การศึกษาได้บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ที่ใช้กระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในภาคีหุ้นส่วนโดยให้
ความสนใจในการติดตามประเด็นต่างๆเหล่านี้ คือ1.การจัดสรรทรัพยากร( input)2.กิจกรรมที่ก าลัง
ท า3. ประสิทธิผลของการท างาน  4. ผลผลิตที่ได้ ( output) 5. ความต้องการในการติดตามงานต่อไป
(follow  up) ดังตารางที ่ 29 
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ตารางที่  29 แบบบันทึกยุทธศาสตร์   
แบบบันทึกยุทธศาสตร์ 

ผู้ให้ข้อมูล - หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร  
2551      - รายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายในภาควิชาการบริหารการศึกษา 
             - ประเมินหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ยุทธศาสตร์ของภาควิชาบริหารการศึกษา    
       ผลิตดุษฎีบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษาที่มีความรู้ ความสามารถ และคุณธรรมสามารถเป็น
ผู้น าทางการศึกษาที่มีประสิทธิภาพทั้งในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน  ตามบทบาทหน้าที่ของ
นักวิชาการ นักวิจัย นักบริหาร155 
อธิบายกิจกรรมที่ด าเนินการ 
          หลักสูตรการศึกษามี 2รูปแบบคือ แบบที่ 1 ส าเร็จการศึกษาขั้นปริญญามหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษาโดยมีวิทยานิพนธ์เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัยศิลปากรหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนซึ่งมหาวิทยาลัยศิลปากรรับรองแบบที่2ส าเร็จ
การศึกษาขั้นปริญญามหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษาหรือสาขาอ่ืนในหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัยศิลปากรหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนซึ่งมหาวิทยาลัยศิลปากรรับรองผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จ
การศึกษาปริญญามหาบัณฑิตโดยไม่มีวิทยานิพนธ์เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาหากประสงค์จะศึกษา
หลักสูตรนี้จะต้องน าเสนองานวิจัยอ่ืนของตนเองที่มีคุณภาพของงานเทียบได้กับวิทยานิพนธ์หรือ มี
คุณภาพเป็นที่ยอมรับของกรรมการบริหารหลักสูตรเมื่อนักศึกษาได้ผ่านการคัดเลือกได้ตามหลักสูตร
แล้วและได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาเรียบร้อยจะต้องปรับเปลี่ยนสถานภาพของการเป็นนักศึกษา    
ไปตามเงื่อนเวลาหรือผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของตนโดยในรูปแบบที่1–ต้องศึกษาหมวดวิชาพ้ืนฐาน
ไม่นับหน่วยกิต–หมวดวิชาสนับสนุน  ไม่นับหน่ วยกิต  - การสอบวัดคุณสมบัติ  (Qualify 
Examination)–วิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต รวมจ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร48 หน่วย
กิตรูปแบบที่ 2 ต้องศึกษาหมวดวิชาพ้ืนฐาน 16 หน่วยกิต หมวดวิชาแกน/วิชาบังคับเฉพาะสาขา 15 
หน่วยกิต หมวดวิชาสนับสนุน ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต -การสอบวัดคุณสมบัติ  (Qualify 
Examination) ให้เป็นไปตามนัยแห่งข้อ 33 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการศึกษา  
  

                                                           

                155 มหาวิทยาลัยศิลปากร,คณะศึกษาศาสตร์, “เอกสารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต” 
(สาขาวิชาการบริหารการศึกษา, 2551), 1. 
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              156 มหาวิทยาลัยศิลปากร, รายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน
ภาควิชาการบริหารการศึกษา, นครปฐม, 2554,  3-9.   
              157 เรื่องเดียวกัน, 2. 
              158 มัทนา วังถนอมศักดิ์ “ประเมินหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร”, 2554, บทสรุปส าหรับผู้บริหาร ง. 

ตารางที่  29 แบบบันทึกยุทธศาสตร์ (ต่อ)  
แบบบันทึกยุทธศาสตร์ 

ผู้ให้ข้อมูล - หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร  
2551      - รายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายในภาควิชาการบริหาร
การศึกษา 
             - ประเมินหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2550 ด้วยการสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์วิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 36 
หน่วยกิต รวมจ านวนหน่วยกิต ตลอดหลักสูตร 69 หน่วยกิต156       
ผลผลิตที่ได้ 
           อาชีพที่ประกอบ  คือ ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา   นักวิชาการ  ผู้
ประเมินภายนอก  นักวิจัยทางสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์  ครูผู้สอนในสถานศึกษา157 

ประเด็นหรือการเปลี่ยนแปลงที่แผนงานต้องการ 
      - หาบุคลากรมารองรับอัตราอาจารย์ที่จะเกษียณอายุราชการ    
      - พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้มีความต่อเนื่องในระดับปริญญามหาบัณฑิตและดุษฎี
บัณฑิตให้เป็นหลักสูตรเดียวกัน 
      - มีการปรับปรุงหลักสูตรเป็นประจ าเพื่อให้รายวิชามีลักษณะบูรณาการเนื้อหาสาระของ
หลักสูตรโดยเน้นการมีส่วนร่วมของผู้เรียนและการเชื่อมโยงเนื้อหาให้สัมพันธ์กับการปฏิบัติจริง
และสภาพสังคมในปัจจุบัน 
      - ขยายความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา หน่วยงานของภาครัฐและเอกชนทั้งภายในและ
ต่างประเทศในการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมต่างๆเพ่ือเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้
เรียนรู้มุมมองและประสบการณ์หลากหลายแตกต่างกันออกไป158 
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             สรุปได้ว่าแบบบันทึกยุทธศาสตร์โดยมีผู้ให้ข้อมูล จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัย 

รายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายในภาควิชาการบริหารการศึกษา และจาก

งานวิจัย “ประเมินหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร” โดยมียุทธศาสตร์ของภาควิชาบริหารการศึกษาคือผลิตดุษฎีบัณฑิต สาขา

บริหารการศึกษาที่มีความรู้ความสามารถและคุณธรรม สามารถเป็นผู้น าทางการศึกษาที่มี

ประสิทธิภาพทั้งในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน ตามบทบาทหน้าที่ของนักวิชาการ นักวิจัย นัก

บริหารซึ่งอธิบายกิจกรรมที่ด าเนินการได้คือหลักสูตรการศึกษามี 2รูปแบบคือ แบบที่ 1 ส าเร็จ

การศึกษาขั้นปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาโดยมีวิทยานิพนธ์เป็นส่วนหนึ่งของ

การศึกษาในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยศิลปากรหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนซึ่งมหาวิทยาลัยศิลปากร

รับรองแบบที่2ส าเร็จการศึกษาขั้นปริญญามหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษาหรือสาขาอ่ืนใน

หลักสูตรของมหาวิทยาลัยศิลปากรหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนซึ่งมหาวิทยาลัยศิลปากรรับรองผู้เข้า

ศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาปริญญามหาบัณฑิตโดยไม่มีวิทยานิพนธ์เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาหาก

ประสงค์จะศึกษาหลักสูตรนี้จะต้องน าเสนองานวิจัยอ่ืนของตนเองที่มีคุณภาพของงานเทียบได้กับ

วิทยานิพนธ์หรือมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของกรรมการบริหารหลักสูตรเมื่อนักศึกษาได้ผ่านการ

คัดเลือกได้ตามหลักสูตรแล้วและได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาเรียบร้อยจะต้องปรับเปลี่ ยนสถานภาพ

ของการเป็นนักศึกษา ไปตามเงื่อนเวลาหรือผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของตนโดยในรูปแบบที่1 ต้อง

ศึกษาหมวดวิชาพ้ืนฐานไม่นับหน่วยกิต หมวดวิชาสนับสนุน ไม่นับหน่วยกิต การสอบวัดคุณสมบัติ 

(Qualify Examination) วิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต รวมจ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร

48 หน่วยกิตรูปแบบที่ 2 ต้องศึกษาหมวดวิชาพ้ืนฐาน 16 หน่วยกิต หมวดวิชาแกน/วิชาบังคับเฉพาะ

สาขา 15 หน่วยกิต หมวดวิชาสนับสนุน ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualify 

Examination) ให้เป็นไปตามนัยแห่งข้อ 33 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2550 ด้วยการสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์วิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 36 หน่วย

กิต รวมจ านวนหน่วยกิต ตลอดหลักสูตร 69 หน่วยกิต โดยมีประเด็นหรือการเปลี่ยนแปลงที่แผนงาน

ต้องการคือ หาบุคลากรมารองรับอัตราอาจารย์ที่จะเกษียณอายุราชการ พัฒนาหลักสูตรการเรียน 

การสอนให้มีความต่อเนื่องในระดับปริญญามหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตให้เป็นหลักสูตรเดียวกัน      

มีการปรับปรุงหลักสูตรเป็นประจ าเพ่ือให้รายวิชามีลักษณะบูรณาการเนื้อหาสาระของหลักสูตรโดย

เน้นการมีส่วนร่วมของผู้เรียนและการเชื่อมโยงเนื้อหาให้สัมพันธ์กับการปฏิบัติจริงและสภาพสังคมใน
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ปัจจุบัน ขยายความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา หน่วยงานของภาครัฐและเอกชนทั้งภายในและ

ต่างประเทศในการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมต่างๆเพ่ือเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้

มุมมองและประสบการณ์หลากหลายแตกต่างกันออกไป 

 ขั้นตอนย่อยท่ี  11 แบบบันทึกการด าเนินงานขององค์กร (performance journal) 

              

             งานวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยมุ่งศึกษาแผนที่ผลลัพธ์ของผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญาปรัชญาดุษฎี

บัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากรนอกจากศึกษาเอกสารงานวิจัยต่างๆ 

และสัมภาษณ์อาจารย์ผู้จัดท าหลักสูตรเป็นหน่วยวิเคราะห์แล้วผู้วิจัยยังส่งแบบสอบถามไปยังนักศึกษา

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากรจากประชากร

ทั้งหมดตั้งแต่รุ่นที่ 1- รุ่นที่ 9 จ านวน 153 คนซึ่งมีผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน  132  คน  คิดเป็นร้อย

ละ 86.27  น ามาวิเคราะห์ข้อมูลและน าเสนอผลการวิเคราะห์จ าแนกเป็น 2 ตอนดังนี้ 

              ตอนที่ 1 ข้อมูลสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

              ตอนที่ 2 แบบสอบถามการด าเนินงานของผู้ส าเร็จการศึกษา 

ตอนที่ 1 ข้อมูลสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

              สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามซึ่งมีผู้ให้ข้อมูล คือผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญาปรัชญา

ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ดังตารางที่ 30 

ตารางที ่30 จ าแนกตาม เพศ ของผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา 

               การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ที ่ สภาพการท างาน จ านวน(คน) หน่วย(%) 
1 ชาย 49 37.1 
2 หญิง 83 62.9 

 

              จ าแนกตาม เพศ ของผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร

การศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากรจ านวน  132  คน    จ าแนกตาม เพศ ได้เป็นเพศ หญิง  37.12 % 

เพศชาย   62.88 % ดังแผนภูมิที่  1  
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 แผนภูมิที่ 1  จ าแนกตาม เพศ ผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร    
                 การศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร 
             จ าแนกตาม ภูมิล าเนาแบ่งได้  เป็น  27 จังหวัด คือ  กรุงเทพมหานคร  กาญจนบุรี  ชลบุรี 

ชัยนาท นครปฐม นครสวรรค์ นนทบุรี นราธิวาส น่าน บึงกาฬ  บุรีรัมย์ ปทุมธานี  ประจวบคีรีขันธ์ 

พิษณุโลก เพชรบุรี เพชรบูรณ์ มหาสารคาม ราชบุรี  ลพบุรี  ล าปาง สงขลา สมุทรปราการ  

สมุทรสงคราม สมุทรสาคร  สุพรรณบุรี สุราษฎร์  อุทัยธานี  ซึ่งจังหวัดที่มีผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญา

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิ ชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากรมากที่ สุดคือ  

กรุงเทพมหานคร ดังตารางที ่31 

ตารางที่ 31  จ าแนกตามภูมิล าเนาของผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา 
                การบริหารการศึกษา   มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ที ่ จังหวัด จ านวน(คน) หน่วย(%) 
1 กรงุเทพมหานคร 28 21.2 
2 กาญจนบุรี 6 4.5 
3 ชลบุร ี 3 2.3 
4 ชัยนาท 2 1.5 
5 นครปฐม 24 18.2 
6 นครสวรรค์ 2 1.5 
7 นนทบุรี 13 9.8 
8 นราธิวาส 1 0.8 
9 น่าน 1 0.8 
10 บึงกาฬ 2 1.5 
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ตารางที่ 31  จ าแนกตามภูมิล าเนาของผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา 
                การบริหารการศึกษา   มหาวิทยาลัยศิลปากร (ต่อ) 
ที ่ จังหวัด จ านวน(คน) หน่วย(%) 

11  บุรีรัมย์ 1 0.8 
12 ปทุมธานี 2 1.5 
13 ประจวบคีรีขันธ์ 3 2.3 
14 พิษณุโลก 1 0.8 
15 เพชรบุรี 1 0.8 
16 เพชรบูรณ์ 2 1.5 
17 มหาสารคาม 1 0.8 
18 ราชบุรี 17 12.9 
19 ลพบุรี 1 0.8 
20 ล าปาง 1 0.8 
21 สงขลา 2 1.5 
22 สมุทรปราการ 1 0.8 
23 สมุทรสงคราม 2 1.5 
24 สมุทรสาคร 1 0.8 
25 สุพรรณบุรี 11 8.3 
26 สุราษฎร์ 1 0.8 
27 อุทัยธานี 2 1.5 
 Total 132 100.0 

 

 

 

              ผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

มหาวิทยาลัยศิลปากร มีทั้งหมด 27 จังหวัดจังหวัดที่มากท่ีสุดคือกรุงเทพมหานคร จ านวน 28 คน คิด

เป็น 21.25% นครปฐม 24 คน คิดเป็น 18.2% ราชบุรี17คน คิดเป็น12.9 % นนทบุรี 13 คน คิดเป็น 

9.8 %  สุพรรณบุรี 11 คนคิดเป็น 8.3 % กาญจนบุรี 6 คน คิดเป็น 4.5% ชลบุรี 3 คน คิดเป็น 2.3 

% ประจวบคีรีขันธ์ 3 คนคิดเป็น 2.3 % ชัยนาท 2คน คิดเป็น 1.5% นครสวรรค์ 2 คนคิดเป็น  1.5% 

บึงกาฬ 2  คน คิดเป็น 1.5 % ปทุมธานี 2 คนคิดเป็น 1.5 % เพชรบูรณ์ 2 คน คิดเป็น 1.5 %  

สงขลา 2 คนคิดเป็น 1.5% สมุทรสงคราม 2 คนคิดเป็น 1.5 % อุทัยธานี 2 คน คิดเป็น1.5% 
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นราธิวาส 1 คน คิดเป็น 0.8 % น่าน 1คนคิดเป็น 0.8 % บุรีรัมย์ 1 คนคิดเป็น 0.8 % พิษณุโลก 1คน 

คิดเป็น 0.8 % เพชรบุรี 1 คน คิดเป็น 0.8% มหาสารคาม1คนคิดเป็น 0.8 % ลพบุรี1คนคิดเป็น 0.8 

% ล าปาง 1 คนคิดเป็น 0.8 % สมุทรปราการ 1 คน คิดเป็น 0.8 % สมุทรสาคร 1 คนคิดเป็น 0.8 %       

สุราษฎร์ 1 คนคิดเป็น 0.8 % โดย สามารถแสดงได้ว่ามผีู้ส าเร็จการศึกษาปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากรนั้นกระจายอยู่ในทุกภูมิภาคของประเทศไทยดัง

แผนภาพที่ 13 
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 ภาพที่ 12  จ าแนกตาม ภูมิล าเนาของ ผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา 
                การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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              จ าแนกตามสภาพการท างานของ ผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา

การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากรดังตารางที ่ 32                                  

 

ตารางที่  32  สภาพการท างานของ ผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการ 

                 บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 n-132 

              สภาพการท างานของ ผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร

การศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากรท างานแล้ว 128 คน คิดเป็น  97.0%  ท างานแล้วและก าลังศึกษา

ต่อ   4  คน คิดเป็น 3.0%  สรุปได้ว่าท างานแล้วจ านวนมากที่สุด ดังแผนภูมิที่   2 

      

 
แผนภูมิที่  2 สภาพการท างานของผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชากบริหาร 

                การศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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ท างานแล้วและก าลังศึกษาต่อ ท างานแล้ว 

ที ่ สภาพการท างาน จ านวน(คน) หน่วย(%) 
1 ท างานแล้ว 128 97.0 
2 ท างานแล้วและก าลังศึกษาต่อ 4 3.0 
 Total 132 100.0 
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             ผู้ส า เร็จการศึกษาปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบ ริหารการศึกษา 

มหาวิทยาลัยศิลปากร จ าแนกตามสภาพการท างานแล้ว 128 คนคิดเป็น  97.0 % ท างานแล้วและ

ก าลังศึกษาต่อ  4 คนคิดเป็น  3.0 % และประเภทของการท างาน  ข้าราชการ 71 คนคิดเป็น 53.7 

% ข้าราชการเกษียณ  2 คน  คิดเป็น 1.5% เจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ  7 คน คิดเป็น 5.3% ด าเนิน

ธุรกิจอิสระเจ้าของกิจการ (อาชีพอิสระ) 3 คนคิดเป็น 2.3%  นักวิชาการอิสระ 1 คน คิดเป็น 0.8 % 

พนักงานบริษัท/องค์กรธุรกิจเอกชน  14 คน คิดเป็น 10.6 % พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ  2 

คน คิดเป็น 1.5%  รัฐวิสาหกิจ 1 คน  คิดเป็น 0.8 % วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน 1 คน คิดเป็น 0.8 

%  อาจารย์  30  คน คิดเป็น 22.7 %    

             จ าแนกตามต าแหน่งงานที่ท าของ ผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา

การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากรดังตารางที ่33 

ตารางที ่33 ต าแหน่งงานที่ท าของ ผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการ 
                บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร      
                                                                                                                n-132 
ที ่ ต าแหน่งงานที่ท า จ านวน

(คน) 
หน่วย
(%) 

1 กรรมการผู้จัดการ 1 0.8 
2 ข้าราชการเกษียณ 2 1.5 
3 คณบดีคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 1 0.8 
4 คร ู 13 90.8 
5 เจ้าของกิจการ 1 0.8 
6 นักบริหารการศึกษา(อ านวยการระดับต้น) 1 0.8 
7 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 0.8 
8 นักวิจัย 1 0.8 
9 นักวิชาการศึกษา 7 5.3 
10 นักวิชาการอิสระ 1 0.8 
11 ผู้อ านวยการโรงเรียน 33 25.0 
12 ผู้อ านวยการ สถาบัน กศน. ภาคตะวันออก 1 0.8 
13 ผู้อ านวยการส านักห้องสมุดกลาง 1 0.8 
14 ผู้อ านวยการส านักหอสมุดก าแพงแสน 1 0.8 
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ตารางที ่33 ต าแหน่งงานที่ท าของ ผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการ  
               บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร (ต่อ)      
                                                                                                              n-132 
ที ่ ต าแหน่งงานที่ท า จ านวน

(คน) 
หน่วย
(%) 

15 ผู้จัดการฝุายจัดซื้อ 1 0.8 
16 ผู้ช่วยผู้อ านวยการ 1 0.8 
17 ผู้พิพากษาสมทบ 1 0.8 
18 ผู้อ านวยการกลุ่มงาน ทะเบียน สช. 1 0.8 
19 ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา 1 0.8 
20 ผู้อ านวยการกองกลาง   1 0.8 
21 ผู้อ านวยการกองแผนงาน ส านักอธิการบดี 1 0.8 
22 ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาครูและบุคลากร. 1 0.8 
23 ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 1 0.8 
24 ผู้อ านวยการหลักสูตรนายช่างบ ารุงรักษาอากาศยานรุ่น  53 1 0.8 
25 พนักงานมหาวิทยาลัยในสายงานวิชาการ 1 0.8 
26 พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ 3 2.3 
27 รองคณบดีคณะครุศาสตร์ 1 0.8 
28 รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 1 0.8 
29 รองคณบดีฝุายงานวิชาการ คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการ

ท่องเที่ยว 
1 0.8 

30 รองคณบดีฝุายบริหาร 1 0.8 
31 รองผู้อ านวยการผ่ายกิจการนักศึกษา 1 0.8 
32 รองผู้อ านวยการโรงเรียน 5 30.8 
33 รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 1 0.8 
34 รองผู้อ านวยการส านักบัณฑิตศึกษา  วิทยาลัยแสงธรรม     1 0.8 
35 รอง ผู้อ านวยการศูนย์ข้อสอบ 1 0.8 
36 รองผู้อ านวยการวิทยาลัยพยาบาล ฝุายวิชาการ 1 0.8 
37 รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 1 0.8 
38 รองเลขาธิการ  สพฐ. 1 0.8 
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             ผู้ส า เร็จการศึกษาปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

มหาวิทยาลัยศิลปากรซึ่งสามารถแบ่งเป็นกลุ่มได้  7 กลุ่ม ดังนี้  

              กลุ่มที ่1  อาจารย์ในมหาวิทยาลัย   จ านวน  28  คน 
              กลุ่มที่ 2  ครูโรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน จ านวน 13 คน 
              กลุ่มที่ 3  นักวิชาการประกอบด้วย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จ านวน 1 คน นักวิจัย   
จ านวน 1 คน นักวิชาการศึกษา จ านวน 9 คน นักวิชาการอิสระ จ านวน 1 คนพนักงานมหาวิทยาลัย
ในสายงานวิชาการ จ านวน 1 คน   รวมเป็นจ านวน 11 คน   
              กลุ่มที่ 4  ผู้บริหารสถานศึกษา ประกอบด้วยผู้อ านวยการโรงเรียน จ านวน 33 คน อดีต
ผู้อ านวยการโรงเรียนจ านวน 1 คน อธิการโรงเรียนจ านวน 1 คนรองผู้อ านวยการโรงเรียนจ านวน 5 
คนผู้ช่วยผู้อ านวยการ จ านวน 1 คน ผู้อ านวยการกองการศึกษา จ านวน 1 คน รวมเป็นจ านวน 42 
คน   
              กลุ่มที่ 5  ผู้บริหารระดับสูงในกระทรวงศึกษาธิการ ประกอบด้วย ผู้อ านวยการ สถาบัน 
กศน.ภาคตะวันออก จ านวน 1 คน ผู้อ านวยการกลุ่มงาน ทะเบียน สช.จ านวน 1 คนผู้อ านวยการกลุ่ม
ส่งเสริมจัดการศึกษาจ านวน 1 คน ผู้อ านวยการกองกลาง จ านวน 1 คน ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนา
ครูและบุคลากร.จ านวน 1 คน ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจ านวน 1 คน

ตารางที ่33 ต าแหน่งงานที่ท าของ ผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการ 
               บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร (ต่อ)                    

n-132 
ที ่ ต าแหน่งงานที่ท า จ านวน

(คน) 
หน่วย
(%) 

39 ศึกษานิเทศก์ 4 3.0 
40 ส านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ. 1 0.8 
41 เสนาธิการกรมการสัตว์ทหารบก 1 0.8 
42 หัวหน้าศูนย์เยาวชนชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) 1 0.8 
43 อดีตผู้อ านวยการโรงเรียน 1 0.8 
44 อธิการโรงเรียน 1 0.8 
45 อาจารย์ 28 21.2 
 Total 132 100.0 
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รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจ านวน 1 คน  ส านักพัฒนานวัตกรรมการ
จัดการศึกษาสพฐ.จ านวน 1 คนรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจ านวน 1  
คน รองเลขาธิการสพฐ.จ านวน 1คน ศึกษานิเทศก์ จ านวน 4 คน รวมเป็น 14 คน 
              กลุ่มที่ 6  ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา ประกอบด้วยรองคณบดีคณะครุศาสตร์จ านวน 1 
คน รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการจ านวน 1 คน รองคณบดีฝุายงานวิชาการ คณะอุตสาหกรรมการ
โรงแรมและการท่องเที่ยวจ านวน 1 คน รองคณบดีฝุายบริหาร จ านวน 1 คนรองผู้อ านวยการผ่าย
กิจการนักศึกษาจ านวน 1  คน รองผู้อ านวยการส านักบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม จ านวน 1 คน 
รอง ผู้อ านวยการศูนย์ข้อสอบ จ านวน 1 คนรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาจ านวน 1  คน ผู้อ านวยการส านักหอสมุดก าแพงแสนจ านวน 1 คน ผู้อ านวยการกอง
แผนงาน ส านักอธิการบดี จ านวน 1 คน พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษจ านวน 3 คนรอง
ผู้อ านวยการวิทยาลัยพยาบาล ฝุายวิชาการจ านวน 1 คน คณบดีคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากรจ านวน 1 คน ผู้อ านวยการส านักห้องสมุดกลางจ านวน 1 คน รวมจ านวน 16 คน 
              กลุ่มที่ 7 กลุ่มเบ็ดเตล็ด ประกอบด้วย เสนาธิการกรมการสัตว์ทหารบกจ านวน 1 คน
หัวหน้าศูนย์เยาวชนชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ)จ านวน 1 คน ผู้พิพากษาสมทบจ านวน 1 คน ผู้จัดการ
ฝุายจัดซื้อจ านวน 1 คน กรรมการผู้จัดการจ านวน 1 คน ข้าราชการเกษียณจ านวน 2 คนเจ้าของ
กิจการ จ านวน 1 คนรวมจ านวน 8  คน   
             รวมผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
มหาวิทยาลัยศิลปากรรวมจ านวน 132  คน  ดังแผนภูมิที ่3 
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แผนภูมิที่  3 ต าแหน่งงานที่ท าของ ผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
              สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
 
              จ านวนผู้ใต้บังคับบัญชา ของ ผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการ

บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากรดังตารางที ่ 34 
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ตารางที่ 34  จ านวนผู้ใต้บังคับบัญชาผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการ 

                 บริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยศิลปากร                    

n-132 

ที ่ จ านวนผู้ใต้บังคับบัญชา จ านวน
(คน) 

หน่วย
(%) 

1 ไม่มี 31 23.5 
2 1-5 คน 24 18.2 
3 6-10 คน 16 12.1 
4 11-15 คน 3 2.3 
5 16-20 คน 10 7.6 
4 21-25 คน 11 8.3 
5 31-35 คน 4 3.0 
6 มากกว่า 35 คน 33 25.0 
7 Total 132 100.0 

 
              จ านวนผู้ใต้บังคับบัญชาผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการ

บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร จ านวนผู้ใต้บังคับบัญชา 1- 5 คน 24 คน 18.2% จ านวน

ผู้ใต้บังคับบัญชา  6-10 คน 16 คน  12.1%จ านวนผู้ใต้บังคับบัญชา11-15  คนมี 3 คน 2.3% จ านวน

ผู้ใต้บังคับบัญชา 16-20  คน10 คน7.6%  จ านวนผู้ใต้บังคับบัญชา21-25 คน11คน8.3%  จ านวน

ผู้ใต้บังคับบัญชา 31-35 คน 4 คน  3.0% จ านวนผู้ใต้บังคับบัญชามากกว่า 35 คน 33 คน 25.0%

ดังนั้นสรุปได้ว่ามีจ านวนผู้ใต้บังคับบัญชามากกว่า 35 คน มีจ านวนมากที่สุด ดังแผนภูมิที่ 4 

 

 

 

 



204 

 
                                  

 แผนภูมิที่ 4  จ านวนผู้ใต้บังคับบัญชาผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการ 

                 บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร 

                 จ านวนเงินเดือนหรือรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ของ ผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญาปรัชญาดุษฎี

บัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากรดังตารางที่  35 

ตารางท่ี  35  เงินเดือนหรือรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ของ ผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  

                  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร 

n-132 

ที ่ เงินเดือนหรือรายได้เฉลี่ยต่อเดือน จ านวน(คน) หน่วย(%) 
1 31,000 - 40,000 บาท 32 24.2 
2 มากกว่า 40,000 บาทข้ึนไป 100 75.8 
 Total 132 100.0 

 

                จ านวนเงินเดือนหรือรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ของผู้ส าเร็จการศึกษา ปริญญาปรัชญาดุษฎี

บัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากรมีรายได้ตั้งแต่ 31,000 - 40,000 บาท  

จ านวน  32 คน  คิดเป็นร้อยละได้ 24.2 % และมีรายได้มากกว่า 40,000 บาทข้ึนไป จ านวน  32 คน  

คิดเป็นร้อยละได้ 24.2 % ดังนั้นสรุปได้ว่าจ านวนผู้มีรายได้มากกว่า 40,000 บาทข้ึนไป มีจ านวนมาก

ที่สุดดังแผนภูมิที่ 5 
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แผนภูมิที่ 5   จ านวนเงินเดือนหรือรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญาปรัชญาดุษฎี 

                  บัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 

               ประสบการณ์การท างานในต าแหน่งปัจจุบัน ของผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญาปรัชญาดุษฎี

บัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากรดังตารางที่  36 

ตารางท่ี  36 ประสบการณ์การท างานในต าแหน่งปัจจุบัน ของผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญาปรัชญา 

                 ดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร 

n-132 

ที ่             ประสบการณ์การท างานในต าแหน่งปัจจุบัน จ านวน
(คน) หน่วย(%) 

1 1 ปี 4 3.0 
2 2 ปี 6 4.5 
3 4 ปี 4 3.0 
4 มากกว่า 5 ปี 118 89.4 
 Total 132 100.0 

       

                ประสบการณ์การท างานในต าแหน่งปัจจุบันของผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญาปรัชญาดุษฎี
บัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรมีประสบการณ์การท างานในต าแหน่ง
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ปัจจุบัน จ านวน 1ปี จ านวน  4 คน คิดเป็นร้อยละได้ 3.0 % จ านวน 2 ปี  จ านวน  6คน  คิดเป็นร้อย
ละได้  3.0  %  จ านวน   3  ปี  จ านวน  0 คน  คิดเป็นร้อยละได้ 0  % จ านวน 4 ปี จ านวน 4 คน  
คิดเป็นร้อยละได้  3.0  % มากกว่า 5 ปี จ านวน 118 คน คิดเป็นร้อยละได้ 89.4  % ดังนั้นสรุปได้ว่า
ประสบการณ์การท างานในต าแหน่งปัจจุบัน มากกว่า 5 ปี มีจ านวนมากที่สุด  ดังแผนภูมิที่  6 
 

 
 แผนภูมิที่ 6 ประสบการณ์การท างานในต าแหน่งปัจจุบัน ของผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญาปรัชญาดุษฎี 

               บัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร             

 

              การเปลี่ยนงานของผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการบริหาร

การศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากรดังตารางที่ 37 
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 ตารางที ่37 การเปลี่ยนงานของผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการบริหาร 

                การศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร                                          

n-132  

ที ่ การเปลี่ยนงาน จ านวน(คน) หน่วย(%) 

1 ไม่เคยเปลี่ยนงาน 93 70.5 

2 1 ครั้ง 13 9.8 

3 2 ครั้ง 10 7.6 

4 3 ครั้ง 6 4.5 

5 มากกว่า 3 ครั้ง 10 7.6 
 Total 132 100.0 
    

              การเปลี่ยนงานของผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการบริหาร

การศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรมี การเปลี่ยนงานจ านวน 1 ครั้ง  13 คน คิดเป็นร้อยละได้ 90.8  %  

จ านวน 2 ครั้ง 10 คน คิดเป็นร้อยละได้ 7.6 % จ านวน 3 ครั้ง 6 คน คิดเป็นร้อยละได้ 4.5 %  

มากกว่า 3 ครั้ง 10 คน คิดเป็นร้อยละได้ 7.6 % สรุปได้ว่าการเปลี่ยนงานจ านวน 1 ครั้งมีจ านวนมาก

ที่สุดดังแผนภูมิที่  7 

 
 แผนภูมิที่ 7 การเปลี่ยนงานของผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการบริหาร    

                การศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร    
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              ปัญหาในการหางานท าหลังส าเร็จการศึกษาของผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญาปรัชญาดุษฎี

บัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากรดังตารางที่ 38 

ตารางท่ี 38 ปัญหาในการหางานท าหลังส าเร็จการศึกษาของผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญาปรัชญาดุษฎี 

               บัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร                        

n-132 

ที ่ ปัญหาในการหางานท าหลังส าเร็จการศึกษา จ านวน(คน) หน่วย(%) 

1 มีปัญหา 2 1.5 

2 ไม่มีปัญหา 130 98.5 

 Total 132 100.0 
 

               ปัญหาในการหางานท าหลังส าเร็จการศึกษา ของผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญาปรัชญาดุษฎี

บัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร มี ปัญหา จ านวน 2 คน  คิดเป็นร้อยละ

ได้  1.5%  ไมมี่ปัญหา จ านวน 130 คน  คิดเป็นร้อยละได้  98.5 % สรุปว่าไม่มีปัญหาจ านวนมาก

ที่สุด ดังแผนภูมิที่  8 

 

 
แผนภูมิที่  8  ปัญหาในการหางานท าหลังส าเร็จการศึกษาของผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญาปรัชญา 

                  ดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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 ตอนที่ 2 แบบสอบถามการด าเนินงานของผู้ส าเร็จการศึกษา 

                แผนงานและความคิดใหม่ๆกับงานที่ท าของผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญาปรัชญาดุษฎี

บัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากรดังตารางที่ 39 

 

ตารางท่ี  39  แผนงานและความคิดใหม่ๆกับงานที่ท าของผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญาปรัชญา 

                  ดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร 

n-132 

ที ่            แผนงานและความคิดใหม่ๆกับงานที่ท า จ านวน(คน) หน่วย(%) 

1 ไม่มี 2 1.5 

2 1-3 ชิ้นต่อปี 53 40.2 

3 4-6 ชิ้นต่อปี 45 34.1 
4 7-9ชิ้นต่อปี 17 12.9 
5 10-12 ชิ้นต่อป ี 1 0.8 
6 13-15 ชิ้นต่อป ี 1 0.8 
7 16-18 ชิ้นต่อป ี 3 2.3 
8 มากกว่า 18 ชิ้นต่อปี 10 7.6 
 Total 132 100.0 

          

             แผนงานและความคิดใหม่ๆกับงานที่ท าของผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร  โดยเรียงจากน้อยไปหามากได้ดังนี้ 10-12ชิ้น

ต่อปี  จ านวน  1 คน  คิดเป็น 0.8% 13-15  ชิ้นต่อปีจ านวน 1 คน คิดเป็น 0.8% ไม่มี จ านวน 2 คน  

คิดเป็น 1.5% 16 -18 ชิ้นต่อปี จ านวน  3 คน  คิดเป็น 2.3%  มากกว่า 18 ชิ้นต่อปี จ านวน 10 คน  

คิดเป็น 7.6%   7-9 ชิ้นต่อปี  จ านวน 17 คน  คิดเป็น 12.9% 4-6 ชิ้นต่อปี จ านวน 45 คน คิดเป็น 

34.1% 1-3 ชิ้นต่อปี จ านวน 53 คน คิดเป็น 40.2 % ดังแผนภาพที่  9   
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แผนภูมิที่ 9  แผนงานและความคิดใหม่ๆกับงานที่ท าของผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญาปรัชญาดุษฎี 

                บัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 

              แผนงานและความคิดใหม่ๆกับงานที่ท าของผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญาปรัชญาดุษฎี 

บัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากรสามารถอธิบายได้เป็นกลุ่มดังนี้ 

              กลุ่มท่ี 1  อาจารย์ในมหาวิทยาลัย    
              แผนงานและความคิดใหม่ ๆ กับงานที่ท าคือ การเขียนต ารา การท างานวิจัย การเป็น

วิทยากร การออกแบบการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่รับผิดชอบ งานวิจัย บทความวิชาการ

โครงการตามที่ได้รับมอบหมาย เอกสารประกอบการสอน งานวิจัย ต าแหน่งทางวิชาการ  งานอาชีพ

โครงการตามปฏิทินปฏิบัติงาน และงานวิจัยที่เป็นงบประมาณแผ่นดิน โครงการจัดตั้งสถาบันภาษา

การจัดกิจกรรมโครงการพัฒนานักศึกษาในแต่ละเทอม ขยายโอกาสทางการศึกษาไป จ.บึงกาฬ  

ความรู้ที่เรียนมาให้เกิดประโยชน์ในการสอน มีกิจกรรมที่เป็น เอกสารวิชาการ งานวิจัย กิจกรรม

โครงการที่พัฒนาการเรียนการสอนและสังคม งานวิจัยปีละ1เรื่อง เอกสารประกอบการสอน 

              กลุ่มท่ี 2  ครูโรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
               แผนงานและความคิดใหม่ ๆ กับงานท่ีท าคือ โครงการแก้ไขปัญหานักเรียนอ่านภาษาไทย

ไม่ออก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ผลงานวิชาการ  นวัตกรรม 
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             กลุ่มท่ี 3  นักวิชาการ 
              แผนงานและความคิดใหม่ ๆ กับงานท่ีท าคือ รายงานความก้าวหน้าของงานที่รับผิดชอบ 

การพัฒนาคุณภาพโรงเรียน /การส่งเสริมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน/ การพัฒนาระบบการ

นิเทศการศึกษา        

               กลุ่มท่ี 4  ผู้บริหารสถานศึกษา  
               แผนงานและความคิดใหม่ ๆ กับงานท่ีท าคือ มีการพัฒนาในองค์กร  ด้านสถานที่ 

สิ่งแวดล้อมและ การจัดการบริหารองค์กร   โครงการปลูกปุาสามอย่างประโยชน์ 4 อย่าง  โครงการ

เศรษฐกิจพอเพียง   ใช้ระบบITในการบริหารโรงเรียนด้านต่าง ๆ   ท างานให้น้อย มีรายได้ให้มาก แต่

ท าตลอดทุกวัน   วิสัยทัศน์ การเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน และระบบการบริหารแบบ

เครือข่าย intranet  รูปแบบการบริหาร โรงเรียน  สอนให้เป็นคนดี แผนปฏิบัตกิารประจ าปี  

นวัตกรรมการบริหาร  การสร้างคนดี โครงการ และรายงานโครงการที่ระบุถึงผลความส าเร็จ  

โครงการของสถานศึกษา  พัฒนา ปรับปรุง อาคารสถานที่ สื่อ นวัตกรรม คุณธรรม แก่นักเรียน 

เทคนิควิธีการสอนของครูจัดท าMOUเขียนรายงานข้อตกลงในการพัฒนางาน กิจกรรมการเรียนการ

สอนสู่ Best Practice 

             กลุ่มท่ี 5  ผู้บริหารระดับสูงในกระทรวงศึกษาธิการ 
              แผนงานและความคิดใหม่ ๆ กับงานท่ีท าคือ เนื่องจาก บทบาท ภาระและหน้าที่ ของ
หน่วยงาน คือ ศูนย์วิชาการและพัฒนา จึงต้องมีนวัตกรรม และการวิจัย ที่สอดคล้องกับบริบทและ
สภาพพ้ืนที่  พัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา  โดยรวมกลุ่มจัดท าคู่มือ ปฏิบัติงาน  จัดท าแผนปฏิบัติงาน 
พัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา  โดยรวมกลุ่มจัดท าคู่มือ ปฏิบัติงาน  จัดท าแผนปฏิบัติงาน การขับเคลื่อน

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ แผนงานพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา

ทางไกลผ่านดาวเทียมในสถานศึกษา  

               กลุ่มท่ี 6  ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา 

               แผนงานและความคิดใหม่ ๆ กับงานที่ท าคือ  แผนยุทธศาสตร์ของคณะ แผนยุทธศาสตร์ 
ส านักหอสมุดกลางระหว่างปี 2554-2560 ก าหนดนโยบายและแผนกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับแผน
กิจกรรม/โครงการทุกปีงบประมาณงานวิจัยเพ่ือพัฒนางานปีละ 1 ครั้ง จัดท าเอกสาร/ต ารา/หนังสือ
ใช้เป็นการเรียนการสอนปีละ 1รายวิชา การออกแบบการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่รับผิดชอบ 
ใช้ระบบ MIS ติดตามและประเมินคุณอาจารย์ น านักศึกษาไปสร้างเครื่อข่ายการเรียน ณ ต่างประเทศ 
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ปรับปรุงหน้าเว็บไซต์ของคณะฯให้มีชีวิต การปรับภูมิทัศน์ปูายคณะครุศาสตร์ การปรับฟอร์มการ
เขียน มคอ.3 ให้ตอบประกันคุณภาพ การจัดระเบียบเจ้าหน้าที่ให้ท างานเชิงรุก การสร้างเครือข่าย
โรงเรียนต้นแบบการสอนทีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ จังหวัดราชบุรี การน าระบบ MIS มาใช้ในการบริหาร
จัดการศูนย์ประกอบวิชาชีพครู  การน านักธุรกิจมาเป็นกรรมการประจ าคณะครุศาสตร์ งานวิจัย 
จัดท าคู่มือการบริหารงานวิชาการระดับอุดมศึกษา และจัดระบบกลไกการบริหารงานวิชาการทุก
ระดับตลอดจนการจัดกิจกรรมทางวิชาการเพ่ือพัฒนาผู้เรียน การบริหารจัดการ  ปรับแผนการสอน 
ท างานผลงานวิชาการ 

                กลุ่มท่ี 7 กลุ่มเบ็ดเตล็ด  
                แผนงานและความคิดใหม่ ๆ กับงานที่ท าคือ  การจัดจัดอบรมกลุ่มเกษตรกร อินทรีย์ 
ทั่วประเทศ และเริ่มที่จังหวัดราชบุรี เป็นจังหวัดน าร่อง 
 
                การน าทรัพยากรใหม่ๆมาใช้ในการท างานของผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญาปรัชญาดุษฎี

บัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากรดังตารางที่ 40 

ตารางที ่40  การน าทรัพยากรใหม่ๆมาใช้ในการท างานของผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญาปรัชญา 

                ดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร 

n-132 

ที ่            การน าทรัพยากรใหม่ๆมาใช้ในการท างาน จ านวน(คน) หน่วย(%) 

1 ไม่มี 1 0.8 

2 จ านวน 1-3 งานต่อปี 58 43.9 

3 จ านวน 4-6 งานต่อปี 46 34.8 
4 จ านวน 7-9 งานต่อปี 12 9.1 
5 จ านวน 10-12 งานต่อปี 2 1.5 
6 จ านวน 13-15 งานต่อปี 1 0.8 
7 จ านวน 16-18 งานต่อปี 1 0.8 
8 มากกว่า 18 งานต่อปี 11 8.3 
 Total 132 100.0 

 

              การน าทรัพยากรใหม่ๆมาใช้ในการท างานของผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญาปรัชญาดุษฎี

บัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยเรียงจากน้อยไปหามากได้ดังนี้    
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16-18  งานต่อปี จ านวน 1 คน คิดเป็น 0.8% 13-15 งานต่อปี จ านวน1 คน คิดเป็น 0.8%  ไม่มี  

จ านวน 1  คน  คิดเป็น 0.8%  10-12 งานต่อปี จ านวน 2 คน คิดเป็น 1.5% มากกว่า 18 งานต่อปี 

จ านวน 11 คน คิดเป็น 8.3%  7-9 งานต่อปี จ านวน 12 คน คิดเป็น 9.1% 4-6 งานต่อปี จ านวน   

46  คน คิดเป็น 340.8%  1-3 งานต่อปี  จ านวน  58  คน คิดเป็น 43.9%  ดังแผนภูมิที่  10 

 

  แผนภูมิที่  10  การน าทรัพยากรใหม่ๆมาใช้ในการท างานของผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญาปรัชญา 

                    ดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร   

   
 

แผนภูมิที่  10   การน าทรัพยากรใหม่ๆมาใช้ในการท างานของผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญาปรัชญาดุษฎี 

                   บัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร   

              

              การน าทรัพยากรใหม่ๆมาใช้ในการท างานของผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญาปรัชญาดุษฎี

บัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร สามารถอธิบายได้เป็นกลุ่มดังนี้  

              กลุ่มท่ี 1  อาจารย์ในมหาวิทยาลัย    
              การน าทรัพยากรใหม่ๆมาใช้ในการท างานซึ่งมีงานที่ท าคือ วิธีการสอนแบบใหม่ๆ เช่น   E-

book  คอมพิวเตอร์ งานวิจัย บุคลากร โครงการตามปฏิทินปฏิบัติงาน และงานวิจัยที่เป็น

งบประมาณแผ่นดิน โครงการห้องสมุดภาษา การเชิญบุคคลที่มีความรู้ความสามารถมาร่วมโครงการ
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สื่อออนไลน์ เทคโนโลยีการสอนใหม่ แท็บเล็ต  อุปกรณ์wifi ต่างๆ  ระบบวงจรปิด  โปรแกรมGIS 

เอกสารประกอบการบรรยาย   

              กลุ่มท่ี 2  ครูโรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
               การน าทรัพยากรใหม่ๆมาใช้ในการท างานซึ่งมีงานที่ท าคือ บทเรียนส าเร็จรูป การประยุค

ใช้คอมพิวเตอร์เพ่ือการปฏิบัติงาน สื่อนวัตกรรมการสอน 

              กลุ่มท่ี 3  นักวิชาการ 
              การน าทรัพยากรใหม่ๆมาใช้ในการท างานซึ่งมีงานที่ท าคือ การประสานกับองค์กรชั้นน า

ของประเทศเพ่ือความร่วมมือด้านวิทยากร และการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนา ครู/ ผู้บริหาร /ศึกษานิเทศก์ 

               กลุ่มท่ี 4  ผู้บริหารสถานศึกษา  
              การน าทรัพยากรใหม่ๆมาใช้ในการท างานซึ่ งมีงานที่ท า คือ  ปรับเปลี่ยนไปตาม
สภาพแวดล้อม และนโยบายของภาครัฐและสถานการณ์ ทรัพยากรใหม่ๆ ในแหล่งการเรียนรู้ใหม่ๆ 
จัดการเรียนการสอนโดยใช้โปรแกรมIT จัดทีมงานสอบอังกฤษ จีน ญี่ปุุนจากภายนอกโดยเน้นทักษะ 
4M ระบบการบริหารแบบเครือข่าย intranet ทรัพยากรท้องถิ่น แบบติดตามความดี  การอยู่อย่างคน

ดี  รางวัลของคนดี แผนปฏิบัติการประจ าปี ใช้หลักบริหารตามยถากรรมสร้างคนดี สื่อการสอนต่าง ๆ 

ที่ทันสมัย การประชุมและการแสดงความคิดเห็นของคระกรรมการสถานศึกษาสถานศึกษามี

ผลิตภัณฑ์ที่เป็นการส่งเสริมอาชีพให้กับผู้เรียน การลดขั้นตอนในการท างาน  ขวัญและก าลังใจในการ

ท างาน    ระบบในการท างาน   การใช้ระบบสารสนเทศICT ในการจัดการข้อมูลภายในโรงเรียน ให้มี

ประสิทธิภาพและการอบรมพัฒนาครูให้ใช้สื่อ ICT ในการจัดการเรียนการสอน เทคโนโลยีใหม่ๆ 

              กลุ่มท่ี 5  ผู้บริหารระดับสูงในกระทรวงศึกษาธิการ 
              การน าทรัพยากรใหม่ๆมาใช้ในการท างานซึ่งมีงานที่ท าคือ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้

เช่น  Computer ระเบียบปฏิบัติที่เป็นปัจจุบัน ความสามารถของบุคลากร ที่เพ่ิมข้ึน พัฒนาโปรแกรม 

บริหารจัดการเอกสารอิเลคทรอนิค ให้ผู้รับบริการขอรับบริการด้วยระบบออนไลน์  การน าระบบ

อินทราเน็ตมาใช้ในการเรียนการสอน/การสร้างแผนการเรียนรู้อิ เล็คทรอนิค/การสร้างคลังข้อสอบ

มาตรฐาน/ การพัฒนาสื่ออิเล็คทรอนิคภาษาอังกฤษ/การน าแนวคิดพัฒนาผู้เรียนแบบมอนเตสซอรี่มา

ประยุกต์ใช้และขยายผลโรงเรียนในสังกัด การใช้เทคโนโลยีการสื่อสาร ทรัพยากรบุคคลจากหน่วยงาน

อ่ืน  
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                กลุ่มท่ี 6  ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา 

                การน าทรัพยากรใหม่ๆมาใช้ในการท างานซึ่งมีงานที่ท าคือ ระบบฐานข้อมูล ทรัพยากร

สารสนเทศต้องซื้อใหม่ทุกปีให้สอดคล้องกับหลักสูตรที่เปิดสอน/เทคโนโลยีต้องปรับกระบวนการให้

เหมาะกับสถานการณ์ปัจจุบันทุกอาทิตย์ วิธีการสอนแบบใหม่ๆ เช่นE-book การน านักธุรกิจมาเป็น

กรรมการประจ าคณะครุศาสตร์  การน าระบบ MIS มาใช้ในการบริหารจัดการศูนย์ประกอบวิชาชีพครู

การท า MOU กับโรงเรียนนอกกะลาเพือ่พัฒนานักศึกษาสาขาวิชาการบริหารการศึกษา การน า

นักศึกษาไปสร้างเครื่อข่ายการเรียน ณ ต่างประเทศ เทคนิคการสอนแบบSTEM ,การบูรณาการ

งานวิจัยสู่การเรียนการสอนและการบริการวิชาการแก่ชุมชนสังคม การพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ การ

จัดท ายุทธศาสตร์การบริหารงานวิชาการตามยุทธศาสตร์ชาติ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

               กลุ่มท่ี 7 กลุ่มเบ็ดเตล็ด  

               การน าทรัพยากรใหม่ๆมาใช้ในการท างานซึ่งมีงานที่ท าคือ  การน าเอาเทคโนโลยี 
สารสนเทศมาใช้กับเกษตรกร 

               การรับฟังความคิดเห็นที่เป็นเสียงสะท้อน(feedback)ในการท างานของผู้ส าเร็จการศึกษา

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากรดังตารางที ่41 

 

ตารางที ่41 การรับฟังความคิดเห็นที่เป็นเสียงสะท้อน(feedback)ในการท างานของผู้ส าเร็จการศกึษา 

              ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร 

n-132   

ที ่      การรับฟังความคิดเห็นที่เป็นเสียงสะท้อน(feedback) จ านวน(คน) หน่วย(%) 

1 1-3 คน 36 27.3 

2 4-6 คน 31 23.5 

3 7-9 คน 21 15.9 
4 10-12 คน 1 0.8 
5 13-15 คน 2 1.5 
6 มากกว่า 15 คน 41 31.1 
 Total 132 100.0 
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              การรับฟังความคิดเห็นที่เป็นเสียงสะท้อน(feedback)ในการท างานของผู้ส าเร็จการศึกษา

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร  โดยเรียงจากน้อย

ไปหามากได้ดังนี้ 10-12 คน จ านวน 1 คน คิดเป็น 0.8% 13-15 คน จ านวน 2  คน  คิดเป็น 1.5% 

7-9 คน จ านวน 21 คน คิดเป็น 15.9% 4-6 คน จ านวน 31 คน คิดเป็น 23.5% 1-3 คน  จ านวน 36 

คน  คิดเป็น 27.3%  มากกว่า15 คน จ านวน  41 คน คิดเป็น 31.1%  ดังแผนภูมิที่  11   

    
แผนภูมิที ่11 การรับฟังความคิดเห็นที่เป็นเสียงสะท้อน (feedback) ในการท างานของผู้ส าเร็จ  

                การศึกษาปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษามหาวิทยาลัย  

                ศิลปากร                   

               การได้รับการสนับสนุนในงานที่ท าจากผู้มีอ านาจของผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญาปรัชญา

ดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร  ดังตารางที่ 42  
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ตารางท่ี 42  การได้รับการสนับสนุนในงานที่ท าจากผู้มีอ านาจของผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญาปรัชญา 

                 ดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร 

n-132 

ที ่      การได้รับการสนับสนุนในงานที่ท าจากผู้มีอ านาจ จ านวน(คน) หน่วย(%) 

1 1-3 ครั้ง 40 30.3 

2 4-6 ครั้ง 40 30.3 

3 7-9 ครั้ง 18 13.6 
4 10-12 ครั้ง 3 2.3 
5 มากกว่า 12 ครั้ง 31 23.5 
 Total 132 100.0 

 

               จากการได้รับการสนับสนุนในงานที่ท าจากผู้มีอ านาจของผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญา

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร  โดยเรียงจากน้อยไปหา

มากได้ดังนี้  10-12  ครั้ง จ านวน 3 คน คิดเป็น 2.3% 7-9 ครั้ง จ านวน 18  คน คิดเป็น 13.6 %

มากกว่า 12 ครั้ง จ านวน 31 คน คิดเป็น 23.5 % 1-3 ครั้ง จ านวน 40 คน คิดเป็น 30.3 %  4-6 

ครั้ง จ านวน 40  คน คิดเป็น 30.3 %  ดังแผนภูมิที่  12             

     
แผนภูมิที่ 12 การได้รับการสนับสนุนในงานที่ท าจากผู้มีอ านาจของผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญา  

                  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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               การได้รับการสนับสนุนในงานที่ท าจากผู้มีอ านาจของผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญาปรัชญา

ดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากรอธิบายได้ดังนี้ 

              กลุ่มท่ี 1  อาจารย์ในมหาวิทยาลัย    
              การได้รับการสนับสนุนในงานที่ท าจากผู้มีอ านาจซึ่งสิ่งที่ได้รับคือการให้ค าแนะน าใน

โครงการที่รับผิดชอบ หนังสืออนุมัติโครงการ ค าสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบโครงการ การได้รับงบประมาณ

สนับสนุนในการพัฒนาบุคลากร ในแต่ละปีงบประมาณ การเข้าร่วมโครงการของผู้มีอ านาจสูงสุด  

              กลุ่มท่ี 2  ครูโรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
               การได้รับการสนับสนุนในงานที่ท าจากผู้มีอ านาจซึ่งสิ่งที่ได้รับคือ    งานวิจัย         

              กลุ่มท่ี 3  นักวิชาการ 

              การได้รับการสนับสนุนในงานที่ท าจากผู้ มีอ านาจซึ่งสิ่งที่ได้รับคือการวางแผนด้าน
งบประมาณ/ การวางแผนกิจกรรมลดเวลาเรียน/ การประชุมโรงเรียนประชารัฐ 

               กลุ่มท่ี 4  ผู้บริหารสถานศึกษา  
              การได้รับการสนับสนุนในงานที่ท าจากผู้มีอ านาจซึ่งสิ่งที่ได้รับคือการจัดสรรงบประมาณ 
การประเมินติดตาม ตรวจสอบจากหน่วยงานต้นสังกัดได้รับการสนับสนุนโดยการเข้ามาตรวจเยี่ยมให้
ก าลังใจจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดให้ค าแนะน า/ก าลังใจ/ทุนทรัพย์  รับมอบหมายในการบริหาร
องค์กรเป็นลายลักษณ์อักษร ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานนอกสังกัด รายงานผล
ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี งบประมาณ หนังสือท า MOU กับหน่วยงานต่างๆ การ
ประสานงานกับหน่วยงานต้นสังกัด (สพม8) อย่างสม่ าเสมอและประสานงานกับคณะกรรมการ
สถานศึกษา สมาคมครู นักเรียน ศิษย์เก่าของโรงเรียนในด้านวิชาการละงบประมาณ 
 
               กลุ่มท่ี 5  ผู้บริหารระดับสูงในกระทรวงศึกษาธิการ 
               การได้รับการสนับสนุนในงานที่ท าจากผู้มีอ านาจซึ่งสิ่งที่ได้รับคืองบประมาณ บุคลากร 

เฉพาะทาง หนังสือขออนุมัติด าเนินการเรื่องต่างๆ ได้รับงบประมาณสนับสนุนงานที่ด าเนินการทุก

โครงการ ค าสั่งมอบหมายงาน กรมการกงศุลเกี่ยวกับกายกเว้นภาษีการศึกษา 

                กลุ่มท่ี 6  ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา 

                การได้รับการสนับสนุนในงานที่ท าจากผู้มีอ านาจซึ่งสิ่งที่ได้รับคือการน าเสนอโครงการที่
เป็นประโยชน์ต่อพันธกิจของมหาวิทยาลัย การให้ค าแนะน าในโครงการที่รับผิดชอบ การให้ค าแนะน า



219 

ในการด าเนินงาน การช่วยในการตัดสินใจโครงการ การช่วยประสานงาน ด าเนินการในบางเรื่อง การ
เสนอขอทุนวิจัย 

                กลุ่มท่ี 7 กลุ่มเบ็ดเตล็ด  

                การได้รับการสนับสนุนในงานที่ท าจากผู้มีอ านาจซึ่งสิ่งที่ได้รับคือรัฐมนตรี กระทรวง 
ICT, ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบรุ ี

               การทบทวนผลลัพธ์ของการด าเนินงานของผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร  ดังตารางที ่43 
 
ตารางท่ี 43 การทบทวนผลลัพธ์ของการด าเนินงานของผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญาปรัชญาดุษฎี 
              บัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร               

n-132 
ที ่      การทบทวนผลลัพธ์ของการด าเนินงาน จ านวน(คน) หน่วย(%) 

1 ทบทวนบางครั้ง 
 

10 7.6 

2 ทบทวนทุกครั้งหลังการด าเนินงาน 
 

122 92.4 

 Total 
 

132 100.0 

           

             การทบทวนผลลัพธ์ของการด าเนินงานของผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ทบทวนบางครั้ง จ านวน 10 คน คิดเป็น 7.6 % 

ทบทวนทุกครั้งหลังการด าเนินงาน จ านวน 122  คน  คิดเป็น 92.4 % ดังแผนภูมิที่  13 

 



220 

 
แผนภูมิที่  13  การทบทวนผลลัพธ์ของการด าเนินงานของผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญาปรัชญาดุษฎี 

                  บัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 

             การทบทวนผลลัพธ์ของการด าเนินงานของผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากรอธิบายได้ดังนี้ 

             กลุ่มท่ี 1  อาจารย์ในมหาวิทยาลัย    
             การทบทวนผลลัพธ์ของการด าเนินงานซึ่งสิ่งที่ได้รับคือผลการประเมินการสอนมีการจัดท า

สรุปโครงการ  ประเมินผลการท างาน  เพ่ือน าผลต่างๆไปปรับปรุงการท างานในครั้งต่อไป  แบบ

ประเมินโครงการ รายงานผลการด าเนินงาน แบบประเมิน รายงานผลการปฏิบัติงาน และผลการ

ประเมินโครงการ ผลสัมฤทธิ์ของงานตรงกับเกณฑ์หรือวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ รายงานสรุปผลการจัด

โครงการ ประเมินผลการปฏิบัติงาน ประชุมคณาจารย์ ประจ าเดือน ใช้แบบสอบถาม การประชุม

อย่างเป็นทางการกับผู้เกี่ยวข้องทุกเดือน ผลการประกันคุณภาพการศึกษาของส านักหอสมุดกลาง    

             กลุ่มท่ี 2  ครูโรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
              การทบทวนผลลัพธ์ของการด าเนินงานซึ่งสิ่งที่ได้รับคือ แบบประเมิน 

             กลุ่มท่ี 3  นักวิชาการ 

              การทบทวนผลลัพธ์ของการด าเนินงานซึ่งสิ่งที่ได้รับคือการจัดท าสรุปการด าเนินงาน

ประจ าปี/ การวิเคราะห์แผนกิจกรรมที่ผ่านมาและเตรียมแผนงานในอนาคต 

              กลุ่มท่ี 4  ผู้บริหารสถานศึกษา  
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              การทบทวนผลลัพธ์ของการด าเนินงานซึ่งสิ่งที่ได้รับคือการประชุมชี้แจงประจ าเดือน  และ
การปรึกษาหารือตามวาระที่เร่งด่วนและจ าเป็น โดยการประชุมสรุปในการประชุมประจ าเดือน
สรุปผลการด าเนินงานเป็นเอกสารที่ครบถ้วนพร้อมข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาปรับปรุง  After  
Action  Reveiw  เพ่ือพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ รายงานการประชุม แบบรายงานผลการ
ด าเนินงานตามโครงการ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี รายงานการ
ประเมินตนเอง รายงานการประเมินโครงการ ทดสอบทุกวัน ให้รางวัลคนดีประจ าปี และทุกช่วงที่มี
โอกาส การสรุปรายงานประจ าปี รายงานผลการด าเนินงาน การจัดท ารายงานผลการด าเนินการ
โครงการ กิจกรรมต่างๆ และจัดประชุมสรุปงานตามข้ันตอน PDCA 

               กลุ่มท่ี 5  ผู้บริหารระดับสูงในกระทรวงศึกษาธิการ 
               การทบทวนผลลัพธ์ของการด าเนินงานซึ่งสิ่งที่ได้รับคือรายงานผลการประเมินโครงการ 

ประชุมปรึกษาหารือ การรายงานผลประจ าเดือน รายงานสรุปผล การประชุมปฏิบัติการสะท้อนผล

การท างานทุกโครงการ รายงานโครงการ/ผลการด าเนินงาน การประชุมบุคลากรเพ่ือทบทวนงาน 

                กลุ่มท่ี 6  ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา 

                การทบทวนผลลัพธ์ของการด าเนินงานซึ่งสิ่งที่ได้รับคือการรายงานผลการปฏิบัติงานทุก

ไตรมาส แผนงานประกันคุณภาพของหน่วยงาน ทุกกิจกรรมโครงการมีรายงานผลชัดเจนและน าเข้าที่

ประชุมกรรมการบริหารส านักเพ่ือน าส่งต่อไปยังมหาวิทยาลัย มีการจัดท าสรุปโครงการ  ประเมินผล

การท างาน  เพ่ือน าผลต่างๆไปปรับปรุงการท างานในครั้งต่อไป การรายงานผลประเมินโครงการตาม

วัตถุประสงค์ทุกโครงการ การสร้างวัฒนธรรมการประชุมก่อนและหลังผู้รับผิดชอบงาน สรุปผลการ

ปฏิบัติงาน การทบทวนและจัดท าแผนพัฒนาประจ าปี ท าแบบงบประมาณ  ประชุม การตีพิมพ์

ผลงาน 

              กลุ่มท่ี 7 กลุ่มเบ็ดเตล็ด  

             การทบทวนผลลัพธ์ของการด าเนินงานซึ่งสิ่งที่ได้รับคือมีการปรับปรุงแผนงานเพ่ือให้

เหมาะสมกับสภาพการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน 

             มีการตรวจสอบผลผลิตที่ได้เป็นข้อมูลมาใช้ในการเพิ่มคุณค่าของงานของผู้ส าเร็จการศึกษา

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากรดังตารางที ่44 
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ตารางที ่44 การตรวจสอบผลผลิตที่ได้เป็นข้อมูลมาใช้ในการเพ่ิมคุณค่าของงานของผู้ส าเร็จการศึกษา 

              ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร 

n-132 

ที ่   การตรวจสอบผลผลิตที่ได้เป็นข้อมูลมาใช้ในการเพิ่มคุณค่าของงาน จ านวน

(คน) 

หน่วย

(%) 

1 ไม่มีการตรวจสอบผลผลิตที่ได้ 3 2.3 

2 ตรวจสอบผลผลิตที่ได้เป็นบางครั้ง 19 14.4 

3 ตรวจสอบผลผลิตที่ได้ท้ังหมด 110 83.3 
 Total 132 100.0 

 

             มีการตรวจสอบผลผลิตที่ได้เป็นข้อมูลมาใช้ในการเพิ่มคุณค่าของงานของผู้ส าเร็จการศึกษา

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากรโดยเรียงจากน้อยไป

หามากดังนี้ ไม่มีการตรวจสอบผลผลิตที่ได้  จ านวน 3 คน คิดเป็น 2.3 %  ตรวจสอบผลผลิตที่ได้เป็น

บางครั้ง  จ านวน 19 คน คิดเป็น 14.4%  ตรวจสอบผลผลิตที่ได้ทั้งหมด จ านวน 110 คน คิดเป็น 

83.3%  ดังแผนภูมิที่  14   

 
แผนภูมิที ่14 การตรวจสอบผลผลิตที่ได้เป็นข้อมูลมาใช้ในการเพิ่มคุณค่าของงานของผู้ส าเร็จ 

                การศึกษาปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษา  

                มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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               การตรวจสอบผลผลิตที่ได้ เป็นข้อมูลมาใช้ในการเพ่ิมคุณค่ าของงานของผู้ส าเร็จ 

การศึกษาปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากรอธิบายได้

ดังนี้ 

               กลุ่มท่ี 1  อาจารย์ในมหาวิทยาลัย    
               การตรวจสอบผลผลิตที่ได้เป็นข้อมูลมาใช้ในการเพ่ิมคุณค่าซึ่งสิ่งที่ได้รับคือ พัฒนา

รูปแบบการสอน ผลการประเมิน การน าผลงาน การนิเทศก ากับติดตาม ข้อนเสนอแนะมาพัฒนาใน

รอบต่อไป ผลการน างานวิจัยไปใช้ประโยชน์จากผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียรายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรม

โครงการ ภาพถ่ายผลการด าเนินการ การประเมินคุณภาพ สรุปผลการด าเนินโครงการ แบบสอบถาม

และการเก็บสถิติ จากรายงานผลการด าเนินงานที่ได้ปฏิบัติ 

               กลุ่มท่ี 2  ครูโรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
                การตรวจสอบผลผลิตที่ได้เป็นข้อมูลมาใช้ในการเพิ่มคุณค่าไม่ได้กรอกข้อมูล              

                กลุ่มท่ี 3  นักวิชาการ 

                การตรวจสอบผลผลิตที่ได้เป็นข้อมูลมาใช้ในการเพิ่มคุณค่าซึ่งสิ่งที่ได้รับคือการรับรอง

ระบบ กพร. 

              กลุ่มท่ี 4  ผู้บริหารสถานศึกษา  

              การตรวจสอบผลผลิตที่ได้เป็นข้อมูลมาใช้ในการเพ่ิมคุณค่าซึ่งสิ่งที่ได้รับคือน าข้อมูลมา
แก้ไขปรับปรุงการท างาน  เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลการท างาน โครงการประชุมประจ าปี  
ประชุมสรุปงาน  น าผลที่ได้มาวิเคราะห์ swot จุดแข็ง จุดอ่อนเพื่อน าสู่แผนปฏิบัติการประจ าปี มีการ
ประเมินด้วยเอกสาร/การสอบถาม/การสังเกต เพ่ือน าผลมาปรับใช้ในงานครั้งต่อไปผลผลิตคือ
คุณภาพนักเรียน จ านวนนักศึกษาเพ่ิมขึ้น รายงานการนิเทศ ความพึงพอใจของ ครู ผู้ปกครอง 
นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา งบประมาณเช็คความดีรายบุคคล แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
ปร าจ าปี ผลการประเมินโครงการ การนิเทศติดตาม นักเรียนอยากเป็นคนดี ข้อมูลการศึกษาต่อของ
นักเรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน เมื่อด าเนินงานและมีการสรุปโครงการกิจกรรมที่ท าแล้ว
น าผลข้อสรุปที่เป็นปัญญาและอุปสรรคมาด าเนินงานแก้ไขในการท างานครั้งต่อไปเสมอ 

               กลุ่มท่ี 5  ผู้บริหารระดับสูงในกระทรวงศึกษาธิการ 
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               การตรวจสอบผลผลิตที่ได้เป็นข้อมูลมาใช้ในการเพ่ิมคุณค่าซึ่งสิ่งที่ได้รับคือ มีการรายงาน

ผลการปฏิบัติงาน ปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงาน ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไข ทั้งนี้เพราะ งานของ

สถาบัน ภาค ของ กศน. มีทั้งงานที่ปฎิบัติประจ า และงานโครงการที่สนองนโยบาย ทั้งงานต่อเนื่อง 

เร่งด่วนเฉพาะกาล มีผลการประเมิน ข้อเสนอแนะ ระดับผลสัมฤทธิ์/ระดับการพัฒนาผู้เรียนของ

โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ รายงานโครงการทุกไตรมาส ตรวจสอบระยะเวลาในการส่งคู่มือครู 

                กลุ่มท่ี 6  ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา 

               การตรวจสอบผลผลิตที่ได้เป็นข้อมูลมาใช้ในการเพ่ิมคุณค่าซึ่งสิ่งที่ได้รับคือ การบรรลุน า
ผลประเมินกิจกรรม   งานโครงการมาพัฒนาเพราะต้องท าตามวงจรคุณภาพ PACA   พัฒนางานวิจัย 
ตามแผนปฏิบัติงานประจ าปี มีการประเมินจากความพึงพอใจของผู้รับบริการ การทบทวนแผนรายปี 
 
                กลุ่มท่ี 7 กลุ่มเบ็ดเตล็ด  

               การตรวจสอบผลผลิตที่ได้เป็นข้อมูลมาใช้ในการเพ่ิมคุณค่าซึ่งสิ่งที่ได้รับคือมีการ

ตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์ เพ่ือหาข้อมูลมาเปรียบเทียบแล้สน ามาพัฒนาแผนงานในครั้งใหม่เสมอ ๆ 

              ผู้ ส า เร็จการศึกษาปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารกา รศึกษา 

มหาวิทยาลัยศิลปากรมีการเผยแพร่ความรู้ที่ได้ต่อสาธารณะชน   ดังตารางที่ 45 

ตารางที ่45 การเผยแพร่ความรู้ที่ได้ต่อสาธารณะชนของผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญาปรัชญาดุษฎี 

              บัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยศิลปากร                           

n-132                    

ที ่ การเผยแพร่ความรู้ที่ได้ต่อสาธารณะชน จ านวน

(คน) 

หน่วย

(%) 

1 1-3 ครั้ง 57 43.2 

2 4-6 ครั้ง 37 28.0 

3 7-9 ครั้ง 19 14.4 
4 มากกว่า 9 ครั้ง 19 14.4 
 Total 132 100.0 
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             ผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการ มหาวิทยาลัย
ศิลปากรมีการเผยแพร่ความรู้ที่ได้ต่อสาธารณะชน  โดยเรียงจากน้อยไปหามากได้ดังนี้  7-9 ครั้ง
จ านวน 19 คน คิดเป็น 14.4 %  มากกว่า 9 ครั้ง จ านวน 19 คน คิดเป็น 14.4 %  4-6 ครั้ง จ านวน 
37 คน คิดเป็น 28.0 %  1-3 ครั้ง จ านวน 57 คน คิดเป็น 43.2 % ดังแผนภูมิที่  15 
       
 

 
  
 แผนภูมิที่  15  การเผยแพร่ความรู้ที่ได้ต่อสาธารณะชนของผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญาปรัชญาดุษฎี 
                   บัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
               การเผยแพร่ความรู้ที่ได้ต่อสาธารณะชนของผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญาปรัชญาดุษฎี 

บัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยศิลปากรอธิบายได้ดังนี้ 

               กลุ่มท่ี 1  อาจารย์ในมหาวิทยาลัย    
               การเผยแพร่ความรู้ที่ได้ต่อสาธารณะชนซึ่งสิ่งที่ได้ปฏิบัติคือ ลงวารสาร เป็นวิทยากร 

น าเสนอในประเทศและต่างประเทศ ใบตอบรับการน าผลงานไปใช้ประโยชน์ รายงานผลการ

ปฏิบัติงาน และผลการประเมินโครงการ เอกสารงานวิจัยหรืองานวิชาการ ที่ได้รับการตีพิมพ์ใน

หน่วยงานที่มีความน่าเชื่อถือ จัดส่งเอกสารรายงานผลเผยแพร่ ออกสื่อต่างๆ แผ่นพับ เอกสารรายงาน

โครงการ ...เอกสารความรู้   การน าเสนอและตีพิมพ์ผลงานในที่ประชุมและวารสารวิชาการ  งานวิจัย

และงานบริการวิชาการ 
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               กลุ่มท่ี 2  ครูโรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
                การเผยแพร่ความรู้ที่ได้ต่อสาธารณะชนซึ่งสิ่งที่ได้ปฏิบัติคือ  Web ขององค์กร             

                กลุ่มท่ี 3  นักวิชาการ 

               การเผยแพร่ความรู้ที่ได้ต่อสาธารณะชนซึ่งสิ่งที่ได้ปฏิบัติคือ เป็นวิทยากร การประเมิน

เขตสุตจริต/ การนิเทศติดตามการท างานของโรงเรียนและเขตพ้ืนที่การศึกษา 

              กลุ่มท่ี 4  ผู้บริหารสถานศึกษา  

             การเผยแพร่ความรู้ที่ได้ต่อสาธารณะชนซึ่งสิ่งที่ได้ปฏิบัติคือวารสาร การประชุมชี้แจง  
ประชาสัมพันธ์ วารสาร  แผ่นพับ เผยแพร่ผ่าน  fecebook ลงW.W.W./วารสาร/การประชุม
ผู้ปกครอง/ประชาสัมพันธ์ทางสื่อ ฝึกวิชาชีพ บริการชุมชน การสอน  เป็นวิทยากร เป็นต้น การ
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แผ่นพับทุกรายเดือน เสียง
ตามสาย การประชุมผู้ปกครอง รายงานผลปฏิบัติงาน งานวิจัย , ประชุมเครือข่าย เสนอในที่ประชุม
ผู้ปกครอง กรรมการสถานศึกษา เมื่อมีการประชุมของประชาชน เฟ็ตบุ๊คของโรงเรียน การประชุม
ผู้ปกครอง ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา การประชาสัมพันธ์การเป็นวิทยาการจัดการ Open  
house  โรงเรียนลงผลงานวิชาการในวารสารของโรงเรียน 

               กลุ่มท่ี 5  ผู้บริหารระดับสูงในกระทรวงศึกษาธิการ 
              การเผยแพร่ความรู้ที่ได้ต่อสาธารณะชนซึ่งสิ่งที่ได้ปฏิบัติคือ รายงานผลการปฏิบัติงานใน
การประชุมประจ าเดือนกับจังหวัดที่หน่วยงานตั้งอยู่  รายงานผลการปฏิบัติงานในการประชุม
ประจ าเดือนกับกรม ต้นสังกัด รายงานผลทางเว็ปของสถาบันภาค จัดนิทรรศการในโอกาสต่าง ๆ  
เผยแพร่ผลงานออกสื่อต่างๆเช่น การร่วมถวายแจกอาหารที่ สนามหลวง มีทีวีมาสัมภาษณ์ และ
ออกอากาศการเสนอผลงานผ่านเว็บไซต์/การจัดจ าหน่าย การเสนอในที่ประชุมต่าง ๆ การจัดงาน
มหกรรม/ตลาดนัดวิชาการ คู่มือครู  
 
                กลุ่มท่ี 6  ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา 

               การเผยแพร่ความรู้ที่ได้ต่อสาธารณะชนซึ่งสิ่งที่ได้ปฏิบัติคือ การบรรยายและฝึกอบรม

วิชาชีพการออกแบบ วารสาร  เวอริเดียน เป็นการบริหารวิชาการแก่สังคม  การจัดอบรมให้แก่ครู

บรรณารักษ์ การจัดห้องสมุดโรงเรียนรวมกับ4 วิทยาเขต บทความทางวิชาการ   บทความวิจัย ใน
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วารสารที่อยู่บาน ICT1และ2 การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์: การบริการทางวิชาการทาง

เว็บไซต์ การประชุมกับฝุายงานผู้เกี่ยวข้อง เป็นวิทยากร 

                กลุ่มท่ี 7 กลุ่มเบ็ดเตล็ด  

                การเผยแพร่ความรู้ที่ได้ต่อสาธารณะชนซึ่งสิ่งที่ได้ปฏิบัติคือ ในยูทรปู รายการ มิติโลก 

มากกว่า 100 ตอน ในหนังสือ เมืองไม้ ผล เกษตรวาไรตี้           

               การค้นคว้าสิ่งใหม่ๆเพ่ือด ารงความเป็นผู้น าด้านนวัตกรรมใหม่ๆ ของผู้ส าเร็จการศึกษา

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรดังตารางที ่46 

ตารางที ่46 การค้นคว้าสิ่งใหม่ๆเพ่ือด ารงความเป็นผู้น าด้านนวัตกรรมใหม่ๆ ของผู้ส าเร็จการศึกษา 

               ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร 

n-132 

ที ่         การค้นคว้าสิ่งใหม่ๆเพ่ือด ารงความเป็นผู้น าด้านนวัตกรรมใหม่ๆ จ านวน

(คน) 

หน่วย

(%) 

1 ไม่มี 11 8.3 

2 1-3 ครั้ง 63 47.7 

3 4-6 ครั้ง 40 30.3 
4 7-9 ครั้ง 16 12.1 
5 10-12 ครั้ง 1 0.8 
6 มากกว่า 12 ครั้ง 1 0.8 
 Total 132 100.0 

 

             การค้นคว้าสิ่งใหม่ๆเพ่ือด ารงความเป็นผู้น าด้านนวัตกรรมใหม่ๆ ของผู้ส าเร็จ  การศึกษา

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรโดยเรียงจากน้อยไป

หามากดังนี้ มากกว่า12 ครั้ง จ านวน 1 คน คิดเป็น 0.8%  10-12 ครั้ง จ านวน 1 คน คิดเป็น 0.8%  

ไม่มี จ านวน 11 คน คิดเป็น 8.3 %  7-9 ครั้ง  จ านวน 16 คน คิดเป็น 12.1% 4-6 ครั้งจ านวน 40 

คน คิดเป็น 30.3%  1-3 ครั้ง  จ านวน 63 คน คิดเป็น 47.7%  ดังแผนภูมิที่  16 
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แผนภูมิที่ 16 การค้นคว้าสิ่งใหม่ๆเพ่ือด ารงความเป็นผู้น าด้านนวัตกรรมใหม่ ๆ ของผู้ส าเร็จการศึกษา 

                 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร 

 

                การค้นคว้าสิ่งใหม่ๆเพ่ือด ารงความเป็นผู้น าด้านนวัตกรรมใหม่ ๆ ของผู้ส าเร็จการศึกษา 

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรอธิบายได้ดังนี้ 

               กลุ่มท่ี 1  อาจารย์ในมหาวิทยาลัย    
               การค้นคว้าสิ่งใหม่ๆเพ่ือด ารงความเป็นผู้น าด้านนวัตกรรมใหม่ ๆ ซึ่งสิ่งที่ได้ปฏิบัติคือ

สร้าง ร.ร.สาธิตอาชีวศึกษา แห่งแรกของไทย คู่มือการด าเนินงาน ด้านพลังงาน คู่มือนวัตกรรม

ภาพถ่ายการจัดกิจกรรม  งานวิจัย  รูปแบบแผ่นพับ มีรายงานการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมทาง

วิชาการทุกปี งานวิจัยสร้างนวัตกรรม 

               กลุ่มท่ี 2  ครูโรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
                การค้นคว้าสิ่งใหม่ๆเพ่ือด ารงความเป็นผู้น าด้านนวัตกรรมใหม่ ๆ ซึ่งสิ่งที่ได้ปฏิบัติคือไม่

กรอกความคิดเห็นเพิ่มเติม 

                กลุ่มท่ี 3  นักวิชาการ 
                การค้นคว้าสิ่งใหม่ๆเพ่ือด ารงความเป็นผู้น าด้านนวัตกรรมใหม่ ๆ ซึ่งสิ่งที่ได้ปฏิบัติคือการ

วิจัยเพื่อหานวัตกรรมการเรียนรู้ การพัฒนาระบบการนิเทศ 
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มากกว่า 12 ครั้ง 10-12  ครั้ง ไม่มี 7-9 ครั้ง 4-6 ครั้ง 1-3 ครั้ง 
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              กลุ่มท่ี 4  ผู้บริหารสถานศึกษา  

              การค้นคว้าสิ่งใหม่ๆเพ่ือด ารงความเป็นผู้น าด้านนวัตกรรมใหม่ ๆ ซึ่งสิ่งที่ได้ปฏิบัติคือการ
ประชุมชี้แจง  ประชาสัมพันธ์ วารสาร  แผ่นพับ แลกเปลี่ยนหน่วยงานรัฐเช่น อ าเภอ,องค์การเอกชน 
ท างานวิจัยและน าเสนอที่มาตรฐาน ความต้องการอาชีพของชุมชน ภาพถ่าย  หนังสือราชการ การ
ประชุมคณะกรรมการกลุ่มโรงเรียน น าเสนองาน ในประเทศและต่างประเทศเช่นมาเลเซีย อินโดนีเซีย 
เป็นต้น น าแผนเสนอกรรมการศึกษา รายงานผลการปฏิบัติงาน การน าเสนอผลงานการบรรยายให้
นักศึกษา มร นครปฐม  มร จอมบึง ม มหามกุฎราชวิทยาลัย การเข้าร่วมประชุมการแสดงผลงานและ
นิทรรศการการจัดการเรียนการสอนวิาภาษาอังกฤษ  การเข้าร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการ รูป สื่อ 
ไลน์  
              กลุ่มท่ี 5  ผู้บริหารระดับสูงในกระทรวงศึกษาธิการ 
              การค้นคว้าสิ่งใหม่ๆเพ่ือด ารงความเป็นผู้น าด้านนวัตกรรมใหม่ ๆ ซึ่งสิ่งที่ได้ปฏิบัติคือการ

ขอรับค าปรึกษา และการแก้ปัญหาให้ กศน. จังหวัด กศน. อ าเภอ และ กศน.ต าบล ภายในภาค

แล้วแต่กรณีขอรับบริการจัดตั้ง รร.ด้วยระบบออนไลน์ การสร้างและพัฒนาหลักสูตรบูรณาการ การ

พัฒนาระบบอินทราเน็ต รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการวัดและประเมินผล/การพัฒนาสื่อ

อิเลคทรอนิคภาษาอังกฤษ/รูปแบบ การขับเคลื่อนการขยายผลโรงเรียนมอนเตสซอรี่คู่มือการนิเทศ

การจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อทางไกลผ่านดาวเทียม 

                กลุ่มท่ี 6  ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา 

               การค้นคว้าสิ่งใหม่ๆเพ่ือด ารงความเป็นผู้น าด้านนวัตกรรมใหม่ ๆ ซึ่งสิ่งที่ได้ปฏิบัติคือการ

ออกแบบบรรจุภัณฑ์ต้นแบบ ยุทธศาสตร์  วิสัยทัศน์ของ ผอ.ส านักหอสมุดกลาง การน าระบบการยืม

คืนระหว่างห้องสมุดมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ระบบยืมคืนอัตโนมัติ การใช้โปรแกรม MIS มาแก้ปัญหา

การส่งงานของอาจารยฺ์ งานวิจัย และการเผยแพร่ สร้างนวัตกรรมการศึกษาปฐมวัย 

                กลุ่มท่ี 7 กลุ่มเบ็ดเตล็ด  

                การค้นคว้าสิ่งใหม่ๆเพ่ือด ารงความเป็นผู้น าด้านนวัตกรรมใหม่ ๆ ซึ่งสิ่งที่ได้ปฏิบัติคือ ใน

ยูทรปู รายการ มิติโลก มากกว่า 100 ตอน ในหนังสือ เมืองไม้ ผล เกษตรวาไรตี้ 
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            การเปิดโอกาสให้กับผู้อ่ืนในการสะท้อนการท างาน  ของผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญาปรัชญา

ดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ดังตารางที่ 47 

ตารางท่ี 47 การเปิดโอกาสให้กับผู้อ่ืนในการสะท้อนการท างานของผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญา 

              ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร 

n-132 

ที ่ การเปิดโอกาสให้กับผู้อ่ืนในการสะท้อนการท างาน   จ านวน

(คน) 

หน่วย

(%) 

1 1-3 ครั้ง 54 40.9 

2 4-6 ครั้ง 45 34.1 

3 7-9 ครั้ง 10 7.6 
4 มากกว่า 15 ครั้ง 23 17.4 
 Total 132 100.0 

 

                การเปิดโอกาสให้กับผู้ อ่ืนในการสะท้อนการท างาน ของผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญา

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากรโดยเรียงจากน้อยไปหามาก

ดังนี้ 7-9 ครั้ง จ านวน 1 คน คิดเป็น 0.8%  มากกว่า 10 ครั้ง จ านวน23 คน คิดเป็น 17.4% 4-6 ครั้ง

จ านวน 45 คน คิดเป็น 34.1 %  1-3 ครั้งจ านวน 54 คน คิดเป็น 40.9%  ดังแผนภูมิแท่งที ่ 17 

 

   
  แผนภูมิที่ 17 การเปิดโอกาสให้กับผู้อื่นในการสะท้อนการท างาน ของผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญา 

                 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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7-9 ครั้ง มากกว่า 10 ครั้ง 4-6 ครั้ง 1-3 ครั้ง 
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              การเปิดโอกาสให้กับผู้ อ่ืนในการสะท้อนการท างาน ของผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญา 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากรอธิบายได้ดังนี้ 

              กลุ่มท่ี 1  อาจารย์ในมหาวิทยาลัย    
               การเปิดโอกาสให้กับผู้อ่ืนในการสะท้อนการท างาน ซึ่งสิ่งที่ได้ปฏิบัติคือการประเมินการ

ท างาน แบบประเมินผลการด าเนินงาน การสัมมนาวิชาการ แบบประเมินหลังสอนของนักศึกษาใน

ระบบการประเมินของมหาวิทยาลัย แบบสอบถาม รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประชุม

ประจ าเดือน การตอบแบบสอบถามพร้อมการเก็บสถิติ การเสนอแนะผลงานแนะที่ได้น าเสนอในที่

ประชุม  การวิจารณ์และให้ข้อเสนอการเป็นที่ปรึกษาวิจัยนักศึกษา  การท าโครงการพัฒนาวิชาการ

ร่วมกัน 

               กลุ่มท่ี 2  ครูโรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
                การเปิดโอกาสให้กับผู้อื่นในการสะท้อนการท างาน ซึ่งสิ่งที่ได้ปฏิบัติคือ ไม่ได้กรอกข้อมูล          

                กลุ่มท่ี 3  นักวิชาการ 

               การเปิดโอกาสให้กับผู้อ่ืนในการสะท้อนการท างาน ซึ่งสิ่งที่ได้ปฏิบัติคือการลงพ้ืนที่เพ่ือ

เก็บข้อมูลมีการแลกเปลี่ยนกับผู้บริหาร ครู นักเรียน กรรมการสถานศึกษา ศึกษานิเทศ 

                กลุ่มท่ี 4  ผู้บริหารสถานศึกษา  

               การเปิดโอกาสให้กับผู้อ่ืนในการสะท้อนการท างาน ซึ่งสิ่งที่ได้ปฏิบัติคือ เปิดโอกาสให้มี
การวิพากษ์ วิจารณ์ และแสดงความคิดเห็นตามโอกาสที่มีการประชุมทุกครั้ง สะท้อนในสื่อที่น าเสนอ
ออกไป การพูดคุย  บันทึกการประชุมครู การรายงานผลการด าเนินโครงการ SAR   บันทึกการ
ประชุมผู้ปกครอง มีการสรุปผลงานและสามารถวิพากย์ได้ ในการประชุมครู ปิดภาคการศึกษาผลจาก
การบริการคาร์แคร์ รายงานการประชุม  ภาพถ่าย การสอบถาม สัมภาษณ์ แบบสอบถามความพึง
พอใจ ประชุมผู้ปกครอง กรรมการสถานศึกษา และครู  การประชุมผู้ปกครอง รายงานผลการ
ปฏิบัติงาน การประชุมคณะกรรมการบริหารทุกเดือน การประชุมในการสะท้อนการท างานอย่างน้อย
เดือนละ2-3ครั้งทั้งเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ตู้แสดงความคิดเห็นของผู้มีส่วนร่วม บันทึกการ
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และบันทึกการประชุมผู้ปกครอง การประชุม  กล่องรับ
ความคิดเห็น 
              กลุ่มท่ี 5  ผู้บริหารระดับสูงในกระทรวงศึกษาธิการ 
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              การเปิดโอกาสให้กับผู้ อ่ืนในการสะท้อนการท างาน ซึ่งสิ่งที่ ได้ปฏิบัติคือ ประชุม

ประจ าเดือน การเข้าพบเพ่ือปรึกษาหารือ บันทึก ไลน์  ข้อ 15 การประชุมปฏิบัติการสะท้อนผลการ

ท างานทุกโครงการ กลุ่มไลน์ผู้บริหาร  แบบสอบถามความคิดเห็นท้ายคู่มือครู 

                กลุ่มท่ี 6  ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา 

               การเปิดโอกาสให้กับผู้อื่นในการสะท้อนการท างาน ซึ่งสิ่งที่ได้ปฏิบัติคือสิ่งที่หน่วยงานควร

ปรับปรุงในด้านต่าง ๆ ที่ประชุมประจ าเดือน มีโครงการสัมมนาที่ผู้ร่วมประชุมแชร์ประสบการณ์ การ

อยู่ในกลุ่มไลน์ของฝุายต่างๆ เพ่ือรับฟังปัญหา การประเมินผลการปฏิบัติราชการประจ าปีๆละ2ครั้ง 

แบบ 360 องศา  ในการประเมินผลการด าเนินการ  ตามแผนงาน   และ แผนปฏิบัติงานประจ าปี จัด

สัมมนาวิชาการ 

                กลุ่มท่ี 7 กลุ่มเบ็ดเตล็ด  

                การเปิดโอกาสให้กับผู้อ่ืนในการสะท้อนการท างาน ซึ่งสิ่งที่ได้ปฏิบัติคือให้เกษตรกรโชว์

ผลงานเปรียบเทียบ และร่วมขยายองค์ความรู้ด้านต่าง ๆ เช่นด้านการบริหารจัดการ ด้าน คน 

งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ การจัดท าบัญชีต้นทุน 

ขั้นตอนที่ 3 การจัดท าแผนการประเมินผล (Evaluation Planning)จัดล าดับความส าคัญในการ

ประเมินผล และการสร้างแผนการประเมินผล ระยะนี้มี 1 ขั้นตอนย่อย คือ     ขั้นตอนย่อยที่ 12 

แผนการประเมินผล (evaluation plan)ดังตารางที ่48 
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ตารางที่ 48 แผนการประเมินผล  

แผนการประเมินผล 
การใช้ผลการ

ประเมิน 
แหล่งข้อมูล วิธีการประเมิน ผลการประเมิน 

1.เพื่อ
ประเมิน
คุณภาพของ
หลักสูตร
ปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต 
สาขาวิชาการ
บริหาร
การศึกษา  
มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

 

งานวิจัย การ
ประเมิน
หลักสูตร
ปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต 
สาขาวิชาการ
บริหาร
การศึกษา 
(ผศ.ดร.มัทนา  
วังถนอมศักดิ์) 

 

- งานวิจัย 
 

- หลักสูตรมีความเหมาะสมด้านโครงสร้างและ
เนื้อหาอยู่ในระดับมากซึ่งซึ่งสอดคล้องกับความ
คิดเห็นของนักศึกษาปัจจุบันและดุษฎีบัณฑิต 
- ด้านบุคลากรของภาควิชาพบว่าอาจารย์
ประจ าหลักสูตร อาจารย์พิเศษ กรรมการผู้
ควบคุมดุษฎีนิพนธ์มีความคิดเห็นว่า หลักสูตรมี
ความเหมาะสมด้านบุคลากรของภาควิชาอยู่ใน
ระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับความคิดเห็นของ
นักศึกษาปัจจุบันและดุษฎีบัณฑิต 
- ด้านนักศึกษา พบว่า อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
อาจารย์พิเศษและกรรมการผู้ควบคุมดุษฎีนิพนธ์
มีความเห็นว่า หลักสูตรมีความเหมาะสมด้าน
นักศึกษาอยู่ในระดับมากสอดคล้องกับความ
คิดเห็นของนักศึกษาปัจจุบันและดุษฎีบัณฑิต 
- ด้านอาคารสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก
อาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์พิเศษและ
กรรมการผู้ควบคุมดุษฎีนิพนธ์มีความเห็นว่าด้าน
อาคารสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวกมี
ความเหมาะสมอยู่ในระดับมากซึ่งสอดคล้องกับ
ความคิดเห็นของนักศึกษาปัจจุบันและดุษฎี
บัณฑิต  
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ตารางที่ 48 แผนการประเมินผล (ต่อ) 
แผนการประเมินผล 

การใช้ผลการ
ประเมิน 

แหล่งข้อมูล วิธีการประเมิน ผลการประเมิน 

   
 
 
 

 
 

- กระบวนการจัดการเรียนการสอนอาจารย์
ป ร ะจ า หลั ก สู ต ร  อ าจ า ร ย์ พิ เ ศษและ
กรรมการผู้ควบคุมดุษฎีนิพนธ์มีความเห็นว่า 
หลักสูตรมีความเหมาะสมด้านกระบวนการ
จั ด กา ร เ รี ย นสอนอยู่ ใ น ระดั บม ากซึ่ ง
สอดคล้องกับความคิดเห็นของนักศึกษา
ปัจจุบันและดุษฎีบัณฑิต  
- ด้านกระบวนการวัดและประเมินผลพบว่า
อาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์พิเศษและ
กรรมการผู้ควบคุมดุษฎีนิพนธ์มีความเห็นว่า
หลักสูตรมีความเหมาะสมด้านกระบวนการ
วัดและประเมินผลอยู่ ในระดับมากซึ่ ง
สอดคล้องกับความคิดเห็นของนักศึกษา
ปัจจุบันและดุษฎีบัณฑิต 
- ด้านกระบวนการจัดกิจกรรมของหลักสูตร
พบว่าอาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์
พิเศษและกรรมการผู้ควบคุมดุษฎีนิพนธ์มี
ความเห็นว่าหลักสูตรมีความเหมาะสมด้าน
กระบวนการจัดกิจกรรมของหลักสูตรอยู่ใน
ระดับมากซึ่งสอดคล้องกับความคิดเห็นของ
นักศึกษาปัจจุบันและดุษฎีบัณฑิต 
-ด้ า น คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ ข อ ง ผู้ เ รี ย น พ บ ว่ า
ผู้ บั งคั บบัญชาของดุษฎีบัณฑิต เห็ นว่ า 
คุณลักษณะของผู้เรียนมีความเหมาะสมใน
ระดับมากที่สุดอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
อาจารย์พิเศษและกรรมการผู้ควบคุมดุษฎี
นิ พ น ธ์ มี ค ว า ม เ ห็ น ส อ ด ค ล้ อ ง กั น ว่ า
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ตารางที่ 48 แผนการประเมินผล (ต่อ) 
แผนการประเมินผล 

การใช้ผลการ
ประเมิน 

แหล่งข้อมูล วิธีการประเมิน ผลการประเมิน 

คุณลักษณะของผู้เรียนมีความเหมาะสมใน
ระดับมาก 
-ด้ า น ผ ล สั ม ฤ ท ธิ์ ท า ง วิ ช า ก า ร พ บ ว่ า
ผู้ บั งคั บบัญชาของดุษฎีบัณฑิต เห็ นว่ า
ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียนมีความ
เหมาะสมมากที่สุดส่วนอาจารย์พิเศษและ
กรรมการผู้ควบคุมดุษฎีนิพนธ์มีความเห็น
สอดคล้องกันว่าผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของ
ผู้เรียนมีความเหมาะสมในระดับมาก 
- ด้านความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชาพบว่า 
ผู้บังคับบัญชาของดุษฎีบัณฑิตมีความพึง
พอใจต่อดุษฎีบัณฑิตในระดับมากที่สุด159 

 
 
 
 

ภาควิชาบริหาร
การศึกษา 

มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

 

รายงาน
ประจ าปีที่เป็น
รายงานการ
ประเมิน
คุณภาพภายใน 
 ภาควิชาการ
บริหาร
การศึกษา 

- มีปรัชญาและปณิธานของภาควิชามีความ
ชัดเจน สามารถน าไปสู่การปฏิบัติจริง 
- ภาควิชาการบริหารการศึกษาได้เปิดสอน
หลักสูตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษาเป็นเวลา  10 กว่า ปีรวมทั้งมีการ
วิจัยประเมินหลักสูตรท าให้ทราบประเด็นที่
จะต้องปรับปรุงแก้ไขได้ชัดเจน จึงสามารถ
พัฒนาหลักสู ตร ให้ เป็น ไปตามเงื่ อนไข
มาตรฐานของTQF ความพร้อมของภาควิชา
และความประสงค์ของผู้ เรียนเป็นอย่างดี
นอกจากนี้หลักสูตรของภาควิชาสะท้อน
วิ สั ย ทั ศ น์ ข อ ง ภ า ค วิ ช า คื อ  บั ณ ฑิ ต มี

                                                           

                    
159

 มัทนา  วังถนอมศักดิ์. การประเมินหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการ 
บริหารการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร. 2552, บทสรุปส าหรับผู้บริหาร ข-ง. 
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ตารางที่ 48 แผนการประเมินผล (ต่อ) 
แผนการประเมินผล 

การใช้ผลการ
ประเมิน 

แหล่งข้อมูล วิธีการประเมิน ผลการประเมิน 

คุณลักษณะที่บ่งบอกถึงความมีคุณภาพ
วิชาการ เชี่ยวชาญกิจกรรม ผู้น าที่สามารถ 
รวมทั้งพัฒนาหลักสูตรให้มีรายวิชาที่บูรณา
การระหว่ า งศาสตร์มากขึ้ น อาจารย์ มี
แผนการสอน และบริหารจัดการหลักสูตรให้
เ ป็ น ไ ป ต า ม ก ร อ บ ม า ต ร ฐ า น คุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติที่สอดคล้องกับ
ช่วงเวลาของหลักสูตร 
- อาจารย์ที่ปฏิบัติการสอนจริง ทุกคนส าเร็จ
การศึกษาในระดับปริญญาเอก สาขาวิชา
การบริหารการศึกษา รวมทั้งอาจารย์ที่
ปฏิบัติการสอนจริงทุกคนมีประสบการณ์ใน
การปฏิบัติ ทั้งในราชการบริหารส่วนกลาง 
ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่นมาคนละไม่
น้อยกว่า 5 ปี ก่อนปฏิบัติหน้าที่ในภาควิชา 
- งานวิจัยของนักศึกษาภาควิชาการบริหาร
การศึกษาเป็นงานที่มีคุณภาพ เกิดองค์
ความรู้ ใหม่  และเป็นที่ยอมรับในสังคม
วิชาการด้านการบริหารการศึกษาในระดับสูง 
และหน่วยงานภาครัฐและเอกชนหรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง น าผลการวิจัยไปใช้  
- ภาควิชาการบริหารการศึกษา มีการด าเนิน
โครงการ กิจกรรมที่เชื่อมโยงและบูรณาการ 
การบริการทางวิชาการแก่สังคมเข้ากับการ
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ตารางที่ 48 แผนการประเมินผล (ต่อ) 
แผนการประเมินผล 

การใช้ผลการ
ประเมิน 

แหล่งข้อมูล วิธีการประเมิน ผลการประเมิน 

บริหารการศึกษา การจัดการเรียนการ
สอน160 
 

2.เพื่อทราบ
ปัญหาและ
อุปสรรคของ
ผู้ส าเร็จ
การศึกษา
ปริญญา
ปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต 
สาขาวิชาการ
บริหาร
การศึกษา  
มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 
 
 

งานวิจัย การ
ประเมิน
หลักสูตร
ปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต 
สาขาวิชาการ
บริหาร
การศึกษา 
(ดร.มัทนา  
 วังถนอมศักดิ์) 

- งานวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 

- ควรปรับปรุงหลักสูตรให้ผู้เรียนมีสมรรถนะ
ด้ า น ภ า ษ า ต่ า ง ป ร ะ เ ท ศ เ พ่ิ ม ม า ก ขึ้ น 
โดยเฉพาะภาษาอังกฤษซึ่งเป็นภาษาสากล
ของโลกปัจจุบัน 
- การเผยแพร่ผลงานในวารสาร 
 หรือการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลนานาชาติ 
- ส่งเสริมให้อาจารย์น าเสนองานวิจัยใน
ระดับนานาชาติ161 

ภาควิชาบริหาร
การศึกษา 
มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 
 

 

รายงาน
ประจ าปีที่เป็น
รายงานการ
ประเมิน
คุณภาพภายใน
ภาควิชาการ
บริหาร

-ควรจัดระบบสารสนเทศที่สามารถ
ประมวลผลข้อมูล และหลักฐานต่างๆ ครบ
ทุกองค์ประกอบ 
และ ส่งเสริมและพัฒนาการปฏิบัติตามตัว
บ่งชี้ ที่อยู่ในระดับดี ให้ได้มาตรฐานในระดับ
ดีมากทุกๆด้านต่อ ๆ ไป162 

                                                           

                  
160

 มหาวิทยาลัยศิลปากร  คณะศึกษาศาสตร์, รายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการ
ประเมินคุณภาพภายในภาควิชาการบริหารการศึกษา, นครปฐม, 2554, 4. 
                  

161
 มัทนา  วังถนอมศักดิ์. การประเมินหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการ 

บริหารการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร. 2552, บทสรุปส าหรับผู้บริหาร ข-ง. 
           162 มหาวิทยาลัยศิลปากร  คณะศึกษาศาสตร์, รายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมิน
คุณภาพภายในภาควิชาการบริหารการศึกษา, นครปฐม, 2554, ฉ. 
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ตารางที่ 48 แผนการประเมินผล (ต่อ) 
แผนการประเมินผล 

การใช้ผลการ
ประเมิน 

แหล่งข้อมูล วิธีการประเมิน ผลการประเมิน 

การศึกษา 

3.เพื่อทราบ
คุณภาพ
ผู้ส าเร็จ
การศึกษา
ปริญญา
ปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต 
สาขาวิชาการ
บริหาร
การศึกษา  
มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

งานวิจัย การ
ประเมิน
หลักสูตร
ปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต 
สาขาวิชาการ
บริหาร
การศึกษา(ผศ.
ดร.มัทนา   
วังถนอมศักดิ์) 

- งานวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- โดยอาจารย์ประจ าหลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต อาจารย์พิเศษ อาจารย์ภาควิชาอ่ืน
และกร รมกา รคว บคุ มดุ ษฎี นิ พน ธ์  มี
ความเห็นสอดคล้องกันว่า ดุษฎีบัณฑิตมี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ในระดับดี ในขณะ
ที่ผู้บังคับบัญชาของดุษฎีบัณฑิตมีความเห็น
ว่าดุษฎีบัณฑิตมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ใน
ระดับดีมาก ทั้ งด้ านวิ ชาการและด้ าน
คุณลักษณะอ่ืนๆทั่วๆไป163 
 

ภาควิชาบริหาร
การศึกษา 
มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

รายงาน
ประจ าปีที่เป็น
รายงานการ
ประเมิน
คุณภาพภายใน
ภาควิชาการ
บริหาร
การศึกษา 

-งานวิจัยของนักศึกษาภาควิชาการบริหาร
การศึกษาเป็นงานที่มีคุณภาพ เกิดองค์
ความรู้ใหม่และได้รับคัดเลือกให้น าเสนอในที่
ประชุมทางวิชาการระดับชาติ164 

                                                           

                      
163 มัทนา  วังถนอมศักดิ.์ การประเมินหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการ 

บริหารการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร. 2552, 143.  
              164 มหาวิทยาลัยศิลปากร  คณะศึกษาศาสตร์, รายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการ
ประเมินคุณภาพภายในภาควิชาการบริหารการศึกษา, นครปฐม, 2554, 49. 
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ตารางที่ 48 แผนการประเมินผล (ต่อ) 
แผนการประเมินผล 

การใช้ผลการ
ประเมิน 

แหล่งข้อมูล วิธีการประเมิน ผลการประเมิน 

จากการตอบ
แบบสอบถาม
ของงานวิจัย
ครั้งนี้ 

งานวิจัย - ผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญาปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
มหาวิทยาลัยศิลปากรมีต าแหน่งงานที่ท าใน
หน่วยงานต่างๆทางการศึกษาตั้งแต่ระดับ
ครูผู้สอนจนกระทั้งผู้บริหารในระดับสูง และ
ท างานในมหาวิทยาลัยในต าแหน่งสูงสุด 
คณบดี ด ารงต าแหน่งในกิจการส่วนตัวใน
ระดับผู้บริหารและด ารงต าแหน่งผู้บริหาร
สถานศึกษาจ านวนที่มากสุด 
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บทที่ 5  

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

การวิจัยเรื่อง แผนที่ผลลัพธ์ของผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชา
การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากรมี วัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ือทราบข้อมูลและแนวปฏิบัติในแต่
ละขั้นตอนย่อยของแผนที่ผลลัพธ์ของผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากรและเพ่ือทราบแผนที่ผลลัพธ์ของผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญา
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร ใน 3 ขั้นตอนคือ การ
ออกแบบเจตนารมณ์  การติดตามผลลัพธ์แผนที่ยุทธศาสตร์และการด าเนินงานขององค์กร และ
แผนการประเมิน การวิจัยครั้งนี้ เป็นวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive  research) โดยการศึกษา
เอกสาร  งานวิจัยและ และ ในลักษณะการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth interview) ท าการ
สัมภาษณ์ด้วย ตนเองเป็นรายบุคคล (face to face interview)กับผู้เชี่ยวชาญ แบบสอบถามผู้ส าเร็จ
การศึกษาปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรตั้งแต่ปี 
พ.ศ. 2550  ถึง พ.ศ. 2558 รวม  9  รุ่นจ านวน 153  คน  ซึ่งผลจากการตอบแบบสอบถาม และ
การศึกษาข้อมูลจากเอกสาร เพ่ือตอบวัตถุประสงค์ในการวิจัย 

 
             ผลการวิจัยพบว่า 
             แผนที่ผลลัพธ์ของผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการบริหาร
การศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร 

  กระบวนการแผนที่ผลลัพธ์ของผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการ
บริหารการศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร ซาราล เอล, เฟรด คาร์เดน และเทอรี่ สมุไทโล กล่าวถึง
ขั้นตอนของแผนที่ผลลัพธ์ว่ามี 3 ขั้นตอน หลัก คือ การออกแบบเจตนารมณ์(Intention design) การ
ติดตามผลลัพธ์แผนที่ยุทธศาสตร์และการด าเนินงานขององค์กร (outcome & performance 
monitoring) การจัดท าแผนการประเมินผล (Evaluation Planning)และ 12 ขั้นตอนย่อย ดัง
รายละเอียดต่อไปนี้ 

             ขั้นตอนที่ 1 การออกแบบเจตนารมณ์ (Intention design) 
             การออกแบบเจตนารมณ์หรือการวางแผนเป็นการสร้างเปูาหมายร่วมกันในภาพรวม ซึ่งจะ
น ามาสู่แผนและยุทธศาสตร์ที่จะใช้ในการท างานของแผนงานเป็นการตอบค าถาม "วิสัยทัศน์"(Why) 
"ผู้เกี่ยวข้องในแผนงาน" (Who) "การเปลี่ยนแปลงอะไรที่ต้องการ" (What) และ "แผนงานจะท าให้
เกิด กระบวนการในการเปลี่ยนแปลงนั้นได้อย่างไร" (How) ขั้นตอนที่ 1 มี 7 ขั้นตอนย่อย คือ 
ขั้นตอนย่อยที่ 1 สร้างวิสัยทัศน์ (vision)  ขั้นตอนย่อยที่ 2 พันธกิจ (missionขั้นตอนย่อยที่ 3 ระบุ
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ภาคีหุ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง (boundary partners) ขั้นตอนย่อยที่ 4 ก าหนดผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ 
(outcome challenges)ขั้นตอนย่อยที่ 5 เกณฑ์บ่งชี้ความก้าวหน้า (progress markers)ขั้นตอน
ย่อยที่ 6 ก าหนดแผนที่ยุทธศาสตร์ (strategy maps)ชั้นตอนย่อยที 7 การด าเนินงานระดับองค์กร 
(organizational practices)ขั้นตอนที่ 2 การติดตามการด าเนินงาน (Outcome & Performance 
Monitoring) เน้นการประเมินตนเองเป็นหลัก ขั้นตอนที่ 2 มี 4 ขั้นตอนย่อย คือขั้นตอนย่อยที่ 8 
จัดล าดับการติดตามการท างานของแผนงาน (monitoring priorities) ขั้นตอนย่อยที่ 9 แบบบันทึก
ผลลัพธ์ (คือ การเปลี่ยนแปลงของภาคีหุ้นส่วน)(outcome journal)ขั้นตอนย่อยที่ 10 แบบทึก
ยุทธศาสตร์ที่ใช้ในแผนงาน (strategy journal)ขั้นตอนย่อยที่ 11 แบบบันทึกการด าเนินงานของ
องค์กร (performance journal)ขั้นตอนที่  3 การจัดท าแผนการประเมินผล (Evaluation 
Planning)จัดล าดับความส าคัญในการประเมินผล และการสร้างแผนการประเมินผล ระยะนี้มี 1 
ขั้นตอนย่อย คือ ขั้นตอนย่อยที่ 12 แผนการประเมินผล (evaluation plan)  

โดยสรุปผลใน 3 ขั้นตอน ของกระบวนการแผนทีผ่ลลัพธ์ของผูส้ าเร็จการศึกษาปริญญาปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรได้ดังตารางที่  49 

  
ตารางที ่49 ขั้นตอนกระบวนการแผนที่ผลลัพธ์ของผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
              สาขาวิชาการบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร 

 
องค์ประกอบ

หลัก 
องค์ประกอบ

ย่อย 
ผลจากการด าเนินงาน 

1.การออกแบบ
เจตนารมณ์/
การก าหนด
กรอบการ

พัฒนา/การ
วางแผนการ
ด าเนินงาน
(Intention 
design) 

1.1วิสัยทัศน์ 
(Vision) 

 
 
 

1.2พันธกิจ 
(Mission) 

 

วิสัยทัศน์ของภาควิชาบริหารการศึกษานั้น เนื่องจากในสมัยที่เปิด
ท าการสอนในระยะแรกๆยังไม่ใช้ค าว่าวิสัยทัศน์แต่มีค าที่มี
ความหมายที่ใกล้เคียงกันก็คือ ปรัชญาโดยทางภาควิชาได้ก าหนด
ปรัชญา ไว้ว่า คุณภาพวิชาการ เชี่ยวชาญกิจกรรม ผู้น าที่สามารถ 
 
พันธกิจของภาควิชาการบริหารการศึกษา 
1. ผลิตบัณฑิตทางการบริหารการศึกษาให้มีความรู้ คุณธรรม 
จรรยาบรรณ และความเป็นเลิศในวิชาชีพระดับสากล 
2. พัฒนาภาควิชาให้เป็นองค์กรขั้นน าในการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และบุคลากรทางการศึกษา 
3. พัฒนาภาควิชาให้เป็นองค์กรขั้นน าในการวิจัย ส่งเสริมการ
สร้างนวัตกรรมทางการบริหารการศึกษา 
4. พัฒนาภาควิชาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยใช้ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5. อนุรักษ์ ท านุบ ารุงและส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม และ
ประเพณีอันดีงามในทุกระดับ(ท้องถิ่น/ประเทศ/นานาชาติ         
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หลัก 
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1.3ภาคี
หุ้นส่วน 
(Boundary  
partners) 
 
1.4ผลลัพธ์ที่
พึงประสงค์
(Outcome  
Challenge)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     การระบุภาคีส่วนที่เกี่ยวข้องในแผนงานประกอบด้วยอาจารย์  
นักศึกษาและ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับภาควิชาการบริหารการศึกษา 

 
 
 

1) ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของภาควิชาบริหารการศึกษา 
1.ผลิตนักบริหารและนักวิชาการในชุมชนให้เป็นนักบริหาร 

และนักวิชาการตามปรัชญา  อย่างมีคุณภาพและคุณธรรม 
2.ส่งเสริมบัณฑิตให้ค้นคว้าวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ใน 

ด้านการบริหารการศึกษา 
3.ส่งเสริมให้อาจารย์ในภาควิชาฯ ได้ใช้ความรู้ความ 

สามารถเต็มตามศักยภาพ     
      4.ส่งเสริมให้อาจารย์ในภาควิชาฯ ได้ให้ความร่วมมือกับ
ภาควิชาอ่ืนหรือหน่วยงานอ่ืนในการถ่ายทอดความรู้และท าการ
วิจัย 
2) ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของ.อาจารย์ผู้จัดท าหลักสูตร    
     1. มาตรฐานคุณภาพท่ีสูงขึ้นตามมาตรฐานสากล ต้องสามารถ
ใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดีทั้งการพูดการเขียน มีการจัดท าดุษฎี
นิพนธ์ที่ ลุ่มลึก และครอบคลุมสาขาวิชาต่างๆท่ีเกี่ยวข้องกับ
วิชาการบริหารการศึกษาโดยตรงมากยิ่งขึ้น 
    2.ดุษฎีนิพนธ์ของอาจารย์และนักศึกษาได้รับการตีพิมพ์ใน
วารสารที่เป็นมาตรฐานสากลและเป็นภาษาอังกฤษมากขึ้น 
    3.นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาไปแล้วระยะหนึ่งสามารถส าเร็จใน
วิชาชีพของตนเองเป็นอย่างดี ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้บริหาร
การศึกษาระดับสูงในระบอบการศึกษาไทย เป็นนักวิชาการที่มี
ต าแหน่งทางวิชาการในระดับสูงหรืออย่างน้อยที่สุดผู้ส าเร็จ
การศึกษาควรจะได้รับการยอมรับในเรื่องความรู้ ความสามารถใน



243 

ตารางที ่49 ขั้นตอนกระบวนการแผนที่ผลลัพธ์ของผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
              สาขาวิชาการบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร (ต่อ) 
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1.5  ตัวบ่งชี้)
ความก้าวหน้า

(Progress  
Marker) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.6 แผนที่
ยุทธศาสตร์
(Strategy  

Map) 
 

วิชาชีพอยู่ในระดับต้นๆของสถาบันที่เปิดสอน ในระดับนี้ 

    4.  เน้นคุณภาพวิชาการและงานวิจัย   
     
 
 ตัวบ่งชี้ความก้าวหน้าของภาคีหุ้นส่วนคือผู้ส าเร็จการศึกษา
ปริญญา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากรใน 3 ระดับ คือ สิ่งที่คาดว่าจะเกิดขึ้น/คาด
ว่าจะเห็น(expect  to  see)สิ่งที่ต้องการให้เกิดขึ้น/อยากจะเห็น 
(like  to  see)และสิ่งที่เห็นว่าถ้าเกิดขึ้นได้ก็ดี /รักที่จะเห็น (love 
to see) 
ระดับท่ีคาดหวังว่าจะเกิดขึ้น (expect  to  see) 
  1.มีคุณภาพระดับต้นของสถาบันผู้ผลิต 
  2.เป็นผู้บริหารระดับสูง (ในหน่วยงาน) 
ระดับท่ีอยากจะให้เกิดข้ึน (like  to see ) 
  1. มีความรู้ความสามารถใช้ภาษาอังกฤษเข้าร่วมประชุมสัมมนา
นาชาติในภูมิภาคนี้ 
  2. นักวิจัยดีเด่นระดับนานาชาติ  เพ่ือเป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับ
ภาควิชา 
ระดับท่ีถ้าเกิดขึ้นได้ก็ดี (love  to  see ) 
  1.เป็นผู้น าและเป็นผู้บริหารทางการศึกษาในระดับสูง ได้รับการ
ยกย่องนับถือจ านวนมาก ๆ 
  2.ลงบทความวิชาการในระดับอินเตอร์เพื่อเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการและงานวิจัย 
 
ยุทธศาสตร์ที่มุ่งประสงค์  2 ระดับ  ได้แก่ มุ่งที่ คน กลุ่มคน หรือ
องค์กรและสิ่งแวดล้อม แต่ละระดับประกอบด้วย  3 กลุ่ม  คือ 1. 
ยุทธศาสตร์ที่ก่อให้เกิดผลโดยตรง/ ส่วนที่เป็นเหตุโดยตรง(causal) 
2 . ยุ ทธศาสตร์ ที่ เ น้นการชั กชวน/ส่ วนที่ เ ป็ น เหตุ ชั กชวน 
(persuasive) 3. ยุทธศาสตร์ที่เน้นการสร้างเครือข่ายสนับสนุน/
ส่วนที่หนุนเสริม(supportive) 
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หลัก 
องค์ประกอบ

ย่อย 
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1.7 แนว
ทางการ

ด าเนินงาน
ระดับองค์กร 

(Operational  
Practices) 

 
 
 
 
 
 
 

มุ่งที่ คน กลุ่มคน หรือองค์กร 
     - ส่วนที่เป็นเหตุโดยตรงคือ เป็นแผนที่ต้องสร้างความร่วมมือ
และสร้างการยอมรับร่วมกันระหว่างภาควิชากับกรมต่างๆใน
กระทรวงศึกษาธิการ  สถาบันผู้ที่เปิดสอนตามหลักสูตรนี้ 

   - ส่วนที่เป็นเหตุชักจูง คือ สนับสนุนอาจารย์ให้มีผลงานวิจัยและ
มีต าแหน่งทางวิชาการมากข้ึน     
 - ส่วนที่หนุนเสริมคือ  จัดให้มีการอบรม สัมมนา แลกเปลี่ยน
เรียนรู้กับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก 
สิ่งแวดล้อม 
     - ส่วนที่เป็นเหตุโดยตรงคือ ออกระเบียบ  ข้อบังคับเพ่ือให้
อาจารย์พัฒนาด้านวิชาการ  ออกหลักเกณฑ์ข้อบังคับของการจบ 
หลักสูตรของนักศึกษา 
     - ส่วนที่เป็นเหตุชักจูง คือ มีการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
และน าเสนอผลงานต่อหน่วยงานภายนอก 
     - ส่วนที่หนุนเสริมคือ  มีการสัมมนาทางวิชาการและน าเสนอ
ผลงานวิจัยในทุกปีการศึกษา 
 
 
1.ค้นหา  ส ารวจความคิดเห็น  โอกาสและทรัพยากรใหม่ๆ 
     - เปิดใจให้กว้างในการรับฟังรับรู้ ข้อมูลข่าวสารต่างๆ อย่าง
ตรงไปตรงมา 
     - ศึกษาดูงานแล้วกลับมาสัมมนาเพ่ือให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ๆ 
     - มีการสัมมนาศึกษาดูงานใหม่ ๆ 
2. ฟังเสียงสะท้อนจากผู้ให้ข้อมูลหรือผู้รายงานที่เป็นบุคคลส าคัญ
(key  Informants) 
     - ติดตามกระแสการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการศึกษาโดยทั่วไป
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสาขาการบริหารการศึกษา 
     - มีนักวิชาการ  มีผอ.เขต มีงานวิจัยมาร่วมในการปรับปรุง 
หลักสูตร 
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หลัก 
องค์ประกอบ
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2.การติดตาม
ผลลัพธ์แผนที่
ยุทธศาสตร์
และการ
ด าเนินงาน
ขององค์กร 
(outcome & 
performanc
e 
monitoring) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
2.1,ล าดับ
ขั้นตอนในการ
ติดตาม
ด าเนินงาน 
(Monitoring  
Priorities) 

 
 
 
 
 

     - ฟังเสียงสะท้อนจากศิษย์เก่า บุคลากรภายนอก 
3. มีการสนับสนุนจากผู้มีอ านาจสูงสุด 
     - ได้รับการสนับสนุนจากสภามหาวิทยาลัย  อธิการบดี และ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย คณบดี 
4. ต้องทบทวนผลลัพธ์และการด าเนินการอยู่เสมอ 
    - มีการทบทวนผลลัพธ์โดยจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงาน
การประเมินคุณภาพภายในของภาควิชาการบริหารการศึกษา 
5.ตรวจสอบกิจกรรมต่างๆที่ท าอยู่เพื่อเพ่ิมคุณค่าของสิ่งเหล่านั้น 
    - มีการตรวจสอบกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ 
6. แลกเปลี่ยนความรู้ที่ได้กับโลกภายนอก 
    - เชิญผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกมาให้ความรู้แลกเปลี่ยนเกี่ยวกับ
งานวิจัย 
7. ทดลองสิ่งใหม่ๆอยู่เป็นประจ า 
    - มีการศึกษาทดลองสิ่งใหม่ ๆ อยู่เสมอ 
8. มีเวลาให้กับการสะท้อนความเห็นในการท างานให้กับองค์กร
อย่างสม่ าเสมอ 

   - มีการรับฟังความคิดเห็นทั้งภายในองค์กรและภายนอก 
 
การจัดล าดับในการติดตามจัดเก็บข้อมูลดังนี้ 
1) การบรรลุผลลัพธ์ของภาคีสมาชิก 
        จุดประสงค์ของข้อมูลเพ่ือทราบการบรรลุผลลัพธ์ของภาคี
พันธมิตร เครื่องมือที่ใช้แบบบันทึกผลลัพธ์ผู้ใหข้้อมูล ผู้เชี่ยวชาญ
ท่านที่ 1 และผู้เชี่ยวชาญท่านที่ 2   
2) ยุทธศาสตร์ของแผนงาน 
        จุดประสงค์ของข้อมูล เพ่ือทราบยุทธศาสตร์ของแผนงาน 
เครื่องมือที่ใช้แบบบันทึกยุทธศาสตร์ผู้ใหข้้อมูลผู้เชี่ยวชาญท่านที่ 1 
และผู้เชี่ยวชาญท่านที่ 2   
3) การด าเนินงานขององค์กร 
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หลัก 
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ย่อย 
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2.2แบบ
บันทึกผลลัพธ์
ที่พึงประสงค์
(Outcome 
Journal)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         จุดประสงค์ของข้อมูลเพ่ือทราบการด าเนินงานขององค์กร 
เครื่องมือที่ใช้แบบบันทึกการด าเนินงานขององค์กร  ผู้ให้ข้อมูล 
ผู้เชี่ยวชาญท่านที่ 1 และผู้เชี่ยวชาญท่านที่ 2 
 
แบบบันทึกผลลัพธ์ที่พึงประสงค์แบ่งได้เป็น 3 ระดับดังนี้ 
ระดับที่คาดว่าจะเกิดขึ้น  
  - มีคุณภาพระดับต้นของสถาบันผู้ผลิตอยู่ในระดับที่เป็นไปได้สูง 
   - เป็นผู้บริหารระดับสูง ในหน่วยงานอยู่ในระดับที่เป็นไปได้
ระดับกลาง 
  - ได้รับการประเมินความก้าวหน้าจากภาควิชาอยู่ในระดับที่
เป็นไปได้สูง 
  - จัดหาสื่อวัสดุ  อุปกรณ์การเรียนการสอน ต าราหนังสือ 
เทคโนโลยี เครื่องมือ รวมถึงสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ ให้เพ่ิม
มากขึ้น เพียงพอเหมาะสมกับความต้องการและจ านวนของ
นักศึกษาอยู่ในระดับที่เป็นไปได้สูง 
 ระดับที่อยากจะให้เกิดขึ้น 
  - มีความรู้ความสามารถใช้ภาษาอังกฤษเข้าร่วมประชุมสัมมนา
นาชาติในภูมิภาคนี้อยู่ในระดับที่เป็นไปได้กลาง 
  - นักวิจัยดีเด่นระดับนาๆชาติ  เพ่ือเป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับ
ภาควิชาอยู่ในระดับที่เป็นไปได้กลาง 
  - ให้ปรับหลักสูตรในการเตรียมความพร้อมของผู้บริหาร
สถานศึกษาในระดับปริญญาเอกนั้นควรเ พ่ิมการสร้างสม
ประสบการณ์จากการฝึกงานเพ่ิมมากข้ึนอยู่ในระดับที่เป็นไปได้สูง 
  - ควรปรับปรุงหลักสูตรเป็นประจ า เพ่ือให้รายวิชามีลักษณะ
บูรณาการเนื้อหาสาระของหลักสูตร เน้นการมีส่วนร่วมของผู้เรียน
และการเชื่อมโยงเนื้อหาให้สัมพันธ์กับการปฏิบัติงานจริงและสภาพ
สังคมในปัจจุบัน รวมถึงการสร้างความตระหนักถึงมาตรฐาน
ความรู้และประสบการณ์วิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา มาตรฐาน
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หลัก 
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ย่อย 
ผลจากการด าเนินงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3 แบบ
บันทึก
ยุทธศาสตร์ 
(Strategy 
Journal) 
 

การปฏิบัติงานและมาตรฐานการปฏิบัติตน (จรรยาบรรณวิชาชีพ) 
ของคุรุสภาด้วย อยู่ในระดับที่เป็นไปได้สูง 
   - ผลักดันให้มหาวิทยาลัยจัดท าแผนงานและมาตรการเร่งด่วน
เพ่ือรองรับอัตราอาจารย์ที่จะเกษียณอายุราชการเพ่ือให้หลักสูตรมี
เวลาในการแสวงหาบุคลากรที่มีคุณภาพ มีประสบการณ์เหมาะสม
กับการเรียนการสอนต่อไปอยู่ในระดับที่เป็นไปได้สูง   
   - การปรับหลักสูตรการเรียนการสอนให้มีความต่อเนื่องในระดับ
ปริญญามหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตให้เป็นหลักสูตรเดียวกัน โดย
ก าหนดโครงสร้างที่สอดคล้องต่อเนื่อง ทั้งด้านหมวดวิชา เนื้อหา
รายวิชา  วชิาพ้ืนฐาน  วิชาบังคับ วิชาเลือก จ านวนหน่วยกิตและ
การท างานวิจัยอยู่ในระดับที่เป็นไปได้กลาง 
 ระดับที่ถ้าเกิดขึ้นก็ดี 
   - เป็นผู้น าและเป็นผู้บริหารทางการศึกษาในระดับสูง ได้รับการ
ยกย่องนับถือจ านวนมาก อยู่ในระดับที่เป็นไปได้กลาง 
   - ลงบทความวิชาการในระดับอินเตอร์เพื่อเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการและงานวิจัยอยู่ในระดับที่เป็นไปได้กลาง 
   - ขยายความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา หน่วยงานของภาครัฐ
และเอกชนทั้งภายในและต่างประเทศ ในการจัดการเรียนการสอน
และกิจกรรมเสริมต่างๆ เพ่ือเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้
มุมมองและประสบการณ์ที่หลากหลายแตกต่างกันออกไป เป็นการ
เปิดรับข้อมูลข่าวสารจากภายนอกอยู่ในระดับที่เป็นไปได้สูง   
 
แบบบันทึกยุทธศาสตร์ 
ผู้ให้ข้อมูล  
     - หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร  2551   
     - รายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน
ภาควิชาการบริหารการศึกษา 



248 

ตารางที ่49 ขั้นตอนกระบวนการแผนที่ผลลัพธ์ของผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
              สาขาวิชาการบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร (ต่อ) 
องค์ประกอบ
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     - ประเมินหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ยุทธศาสตร์ของภาควิชาบริหารการศึกษา    
       ผลิตดุษฎีบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษาที่มีความรู้ 
ความสามารถ และคุณธรรมสามารถเป็นผู้น าทางการศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพทั้งในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน  ตามบทบาท
หน้าที่ของนักวิชาการ นักวิจัย นักบริหาร 
อธิบายกิจกรรมที่ด าเนินการ 
        หลักสูตรการศึกษามี 2 รูปแบบ    
ผลผลิตที่ได้ 
         อาชีพที่ประกอบ  คือ ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหาร
สถานศึกษา   นักวิชาการ  ผู้ประเมินภายนอก  นักวิจัยทาง
สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์  ครูผู้สอนในสถานศึกษาฯลฯ 
 ประเด็นหรือการเปลี่ยนแปลงที่แผนงานต้องการ 
      - หาบุคลากรมารองรับอัตราอาจารย์ที่จะเกษียณอายุราชการ    
      - พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้มีความต่อเนื่องในระดับ
ปริญญามหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตให้เป็นหลักสูตรเดียวกัน 
     - มีการปรับปรุงหลักสูตรเป็นประจ าเพื่อให้รายวิชามีลักษณะ
บูรณาการเนื้อหาสาระของหลักสูตรโดยเน้นการมีส่วนร่วมของ
ผู้เรียนและการเชื่อมโยงเนื้อหาให้สัมพันธ์กับการปฏิบัติจริงและ
สภาพสังคมในปัจจุบัน 
    - ขยายความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา หน่วยงานของภาครัฐ
และเอกชนทั้งภายในและต่างประเทศในการจัดการเรียนการสอน
และกิจกรรมเสริมต่างๆเพ่ือเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้มุมมอง
และประสบการณ์หลากหลายแตกต่างกันออกไป 
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2.4 แบบ
บันทึกการ
ด าเนินงาน

ระดับองค์กร 
(Performanc
e  Journal)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       ผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต จ าแนกตาม  
เพศ ได้เป็นเพศ หญิง  37.12 % เพศชาย   620.88 % จ าแนก
ตาม ภูมิล าเนาแบ่งได้  เป็น  27 จังหวัด ประสบการณ์การท างาน
ในต าแหน่งปัจจุบัน  มากกว่า 5 ปี  มีจ านวนมากที่สุด จ านวนผู้มี
รายไดม้ากกว่า 40,000 บาทข้ึนไป  มีจ านวนมากที่สุด  ไม่มีปัญหา
ในการหางานท ามีจ านวนมากที่สุดแผนงานที่ ผู้ส าเร็จการศึกษา
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
มหาวิทยาลัยศิลปากรมีต าแหน่งงานที่ท าคือ กรรมการผู้จัดการ  1  
คน0.8 % ข้าราชการเกษียณ 2 คน1.5%คณบดีคณะมัณฑนศิลป์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร1 คน0.8 %  ครู13 คน 90.8%  เจ้าของ
กิจการ  1  คน0.8 % นักบริหารการศึกษา(อ านวยการระดับต้น)1  
คน0.8   %นักวิเคราะห์ (ช านาญการ) 1 คน0.8 %   นักวิจัย1  
คน 0.8 %   นักวิชาการศึกษา 7  คน5.3 % นักวิชาการอิสระ1คน 
0.8 %ผู้อ านวยการโรงเรียน33คน 25.0% ผู้อ านวยการสถาบัน 
กศน. ภาคตะวันออก 1คน0.8% ผู้อ านวยการส านักห้องสมุดกลาง
1คน0.8%  ผู้อ านวยการส านักหอสมุดก าแพงแสน 1คน 0.8%
ผู้จัดการฝุายจัดซื้อ 1คน0.8%  ผู้ช่วยผู้อ านวยการ 1คน 0.8%  ผู้
พิพากษาสมทบ1คน 0.8%  ผู้อ านวยการกลุ่มงาน ทะเบียน สช. 1
คน 0.8% ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา 1 ค น 0 . 8 %   
ผู้อ านวยการกองกลาง  ระดับ 8 1คน 0.8% ผู้อ านวยการกอง
แผนงาน ส านักอธิการบดี 1คน 0.8%   ผู้อ านวยการสถาบัน
พัฒนาครูและบุคลากร 1คน0.8%  ผู้อ านวยการส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ  1คน 0.8%  ผู้อ านวยการ
หลักสูตรนายช่างบ ารุงรักษาอากาศยานรุ่น  53 1คน0.8%   
พนักงานมหาวิทยาลัยในสายงานวิชาการ 1คน 0.8%  พยาบาล
วิชาชีพช านาญการพิเศษ 3คน 2.3% รองคณบดีคณะครุศาสตร์ 1
คน 0.8%  รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 1คน0.8%รองคณบดี
ฝุายงานวิชาการ คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
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3.การจัดท า
แผนการ

ประเมินผล 
(Evaluation 
Planning) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
3.1แผนการ
ประเมินผล 
(evaluation 
plan) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1คน 0.8% รองคณบดีฝุายบริหาร 1คน0.8% รองผู้อ านวยการ
ผ่ายกิจการนักศึกษา1คน0.8% รองผู้อ านวยการโรงเรียน 5คน
30.8% รองผอ.สพป. กาญจนบุรี  เขต 4  1คน0.8% รอง
ผู้อ านวยการส านักบัณฑิตศึกษา  วิทยาลัยแสงธรรม  1คน 0.8%
รองผู้อ านวยการศูนย์ข้อสอบ 1คน 0.8% รองผู้อ านวยการ
วิทยาลัยพยาบาล ฝุายวิชาการ 1คน 0.8% รองผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 1คน0.8%  รอง
เลขาธิการส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 1คน 
0.8% ศึกษานิเทศก์ 4คน 3.0%  ส านักพัฒนานวัตกรรมการจัด
การศึกษา สพฐ. 1คน0.8% เสนาธิการกรมการสัตว์ทหารบก  1คน 
0.8%  หัวหน้าศูนย์เยาวชนชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ)  1คน 0.8% 
อดีตผู้อ านวยการโรงเรียน 1คน0.8%  อธิการบดีโรงเรียน 1คน
0.8% อาจารย์ 28 คน 21.2 %  สรุปได้ว่าต าแหน่งที่ท างานมีมาก
ที่สุด คือผู้อ านวยการโรงเรียน 
 
การใช้ผลการประเมิน 
  1.เพื่อประเมินคุณภาพของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
แหล่งข้อมูล 
    การประเมินหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา (ผศ.ดร.มัทนา  วังถนอมศักดิ์) 
วิธีการประเมิน 
   งานวิจัย 
ผลการประเมิน 
     หลักสูตรมีความเหมาะสมด้านโครงสร้างและเนื้อหาอยู่ใน
ระดับมาก   หลักสูตรมีความเหมาะสมด้านบุคลากรของภาควิชา
อยู่ในระดับมาก หลักสูตรมีความเหมาะสมด้านนักศึกษาอยู่ใน
ระดับมาก ด้านอาคารสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวกมีความ
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              สาขาวิชาการบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร (ต่อ) 
องค์ประกอบ

หลัก 
องค์ประกอบ

ย่อย 
ผลจากการด าเนินงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เหมาะสมอยู่ในระดับมากด้านกระบวนการจัดการเรียนสอนอยู่ใน
ระดับมาก ด้านกระบวนการวัดและประเมินผลอยู่ในระดับมาก 
ด้านกระบวนการจัดกิจกรรมของหลักสูตรอยู่ ในระดับมาก
คุณลักษณะของผู้เรียนมีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด ด้าน
ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการพบว่าผู้บังคับบัญชาของดุษฎีบัณฑิตเห็นว่า
ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียนมีความเหมาะสมมากที่สุดส่วน
อาจารย์พิเศษและกรรมการผู้ควบคุมดุษฎีนิพนธ์มีความเห็น
สอดคล้องกันว่าผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียนมีความเหมาะสม
ในระดับมาก  ด้านความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชาพบว่า 
ผู้บังคับบัญชาของดุษฎีบัณฑิตมีความพึงพอใจต่อดุษฎีบัณฑิตใน
ระดับมากที่สุดคุณภาพวิชาการ เชี่ยวชาญกิจกรรม ผู้น าที่สามารถ 
รวมทั้งพัฒนาหลักสูตรให้มีรายวิชาที่บูรณาการระหว่างศาสตร์มาก
ขึ้น  อาจารย์มีแผนการสอน และบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไป
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติที่สอดคล้อง
กับช่วงเวลาของหลักสูตร  อาจารย์ที่ปฏิบัติการสอนจริง ทุกคน
ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา รวมทั้ ง อาจารย์ที่ ปฏิบั ติ ก ารสอนจริ งทุกคนมี
ประสบการณ์ในการปฏิบัติ ทั้งในราชการบริหารส่วนกลาง ส่วน
ภูมิภาค และส่วนท้องถิ่นมาคนละไม่น้อยกว่า 5 ปี ก่อนปฏิบัติ
หน้าที่ในภาควิชา งานวิจัยของนักศึกษาภาควิชาการบริหาร
การศึกษาเป็นงานที่มีคุณภาพ เกิดองค์ความรู้ใหม่ และเป็นที่
ยอมรับในสังคมวิชาการด้านการบริหารการศึกษาในระดับสูง และ
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนหรือหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง น า
ผลการวิจัยไปใช้ ภาควิชาการบริหารการศึกษา มีการด าเนิน
โครงการ กิจกรรมที่เชื่อมโยงและบูรณาการ การบริการทาง
วิชาการแก่สังคมเข้ากับการบริหารการศึกษา การจัดการเรียนการ
สอน ด้านอาคารสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวกมีความ
เหมาะสมอยู่ในระดับมาก กระบวนการจัดการเรียนการสอนมี
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              สาขาวิชาการบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร (ต่อ) 
องค์ประกอบ

หลัก 
องค์ประกอบ

ย่อย 
ผลจากการด าเนินงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความเหมาะสมอยู่ ในระดับมาก ด้านกระบวนการวัดและ
ประเมินผลมีความเหมาะสมด้านกระบวนการวัดและประเมินผล
อยู่ในระดับมาก ด้านกระบวนการจัดกิจกรรมของหลักสูตรมีความ
เหมาะสมด้านกระบวนการจัดกิจกรรมของหลักสูตรอยู่ในระดับ
มาก  ด้านคุณลักษณะของผู้เรียนผู้บังคับบัญชาของดุษฎีบัณฑิต
เห็นว่า คุณลักษณะของผู้เรียนมีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด
อาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์พิเศษและกรรมการผู้ควบคุม
ดุษฎีนิพนธ์มีความเห็นอยู่ในระดับมาก 
แหล่งข้อมูล 
         รายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน
ภาควิชาการบริหารการศึกษา 
วิธีการประเมิน 
          รายงานประจ าปี 
ผลการประเมิน 
       ปรัชญาและปณิธานของภาควิชามีความชัดเจน สามารถ
น าไปสู่การปฏิบัติจริง  หลักสูตรของภาควิชาสะท้อนวิสัยทัศน์ของ
ภาควิชา คือ บัณฑิตมีคุณลักษณะที่บ่งบอกถึง ความมีคุณภาพ
วิชาการ เชี่ยวชาญกิจกรรม ผู้น าที่สามารถ รวมทั้งพัฒนาหลักสูตร
ให้มีรายวิชาที่บูรณาการระหว่างศาสตร์มากขึ้น  อาจารย์มี
แผนการสอน และบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา  อาจารย์ที่ปฏิบัติการสอนจริง 
ทุกคนส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา รวมทั้ ง อาจารย์ที่ ปฏิบั ติ ก ารสอนจริ งทุกคนมี
ประสบการณ์ในการปฏิบัติ ทั้งในราชการบริหารส่วนกลาง ส่วน
ภูมิภาค และส่วนท้องถิ่นมาคนละไม่น้อยกว่า 5 ปี ก่อนปฏิบัติ
หน้าที่ในภาควิชา  งานวิจัยของนักศึกษาภาควิชาการบริหาร
การศึกษาเป็นงานที่มีคุณภาพ เกิดองค์ความรู้ใหม่ และเป็นที่
ยอมรับในสังคมวิชาการด้านการบริหารการศึกษาในระดับสูงและ



253 

ตารางที ่49 ขั้นตอนกระบวนการแผนที่ผลลัพธ์ของผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
              สาขาวิชาการบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร (ต่อ) 
องค์ประกอบ

หลัก 
องค์ประกอบ

ย่อย 
ผลจากการด าเนินงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน่วยงานต่าง ๆ  ภาควิชาการบริหารการศึกษา มีการด าเนิน
โครงการ กิจกรรมที่เชื่อมโยงและบูรณาการ การบริการทาง
วิชาการแก่สังคมเข้ากับการบริหารการศึกษา การจัดการเรียนการ
สอน 
การใช้ผลการประเมิน 
       2.เพ่ือทราบปัญหาและอุปสรรคของผู้ส าเร็จการศึกษา
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
แหล่งข้อมูล 
        การประเมินหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา(ผศ.ดร.มัทนา วังถนอมศักดิ์) 
วิธีการประเมิน 
       งานวิจัย 
ผลการประเมิน 
        คว รป รั บป รุ ง หลั กสู ต ร ให้ ผู้ เ รี ยนมี สม ร รถนะด้ า น
ภาษาต่างประเทศเพ่ิมมากขึ้น โดยเฉพาะภาษาอังกฤษซึ่งเป็น
ภาษาสากลของโลกปัจจุบัน   ควรมีการเผยแพร่ผลงานในวารสาร
หรือการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูลนานาชาติในปริมาณท่ีมากขึ้น 
การใช้ผลการประเมิน 

       3.เพ่ือทราบคุณภาพผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญาปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
แหล่งข้อมูล 
       การประเมินหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา(ผศ.ดร.มัทนา วังถนอมศักดิ์) 
วิธีการประเมิน 
งานวิจัย 
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              สาขาวิชาการบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร (ต่อ) 
องค์ประกอบ

หลัก 
องค์ประกอบ

ย่อย 
ผลจากการด าเนินงาน 

  ผลการประเมิน 

      โดยอาจารย์ประจ าหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต อาจารย์
พิเศษ อาจารย์ภาควิชาอ่ืนและกรรมการควบคุมดุษฎีนิพนธ์ มี
ความเห็นสอดคล้องกันว่า ดุษฎีบัณฑิตมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ในระดับดี ในขณะที่ผู้บังคับบัญชาของดุษฎีบัณฑิตมีความเห็นว่า
ดุษฎีบัณฑิตมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในระดับดีมาก ทั้งด้าน
วิชาการและด้านคุณลักษณะอ่ืนๆทั่วๆไป 
แหล่งข้อมูล 
        รายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน
ภาควิชาการบริหารการศึกษา 
วิธีการประเมิน 
        รายงานประจ าปี 
ผลการประเมิน 
       งานวิจัยของนักศึกษาภาควิชาการบริหารการศึกษาเป็นงาน
ที่มีคุณภาพ เกิดองค์ความรู้ใหม่และได้รับคัดเลือกให้น าเสนอในที่
ประชุมทางวิชาการระดับชาติ  
แหล่งข้อมูล 
        จากการตอบแบบสอบถามของผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญา
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตจากงานวิจัยครั้งนี้ 
วิธีการประเมิน 
        งานวิจัย 
ผลการประเมิน 
        ผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากรมีต าแหน่งงานที่ท าใน
หน่วยงานต่างๆทางการศึกษาตั้งแต่ระดับครูผู้สอนจนกระทั้ง
ผู้บริหารในระดับสูง และท างานในมหาวิทยาลัยในต าแหน่งสูงสุด 
คณบดี ด ารงต าแหน่งในกิจการส่วนตัวในระดับผู้บริหารและด ารง
ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาจ านวนที่มากสุด 
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              ซึ่งผลการศึกษาท าให้ทราบการด าเนินงานในระดับองค์กร(organization Practices)ของ
ภาควิชาการบริหารการศึกษามีวิธีการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพอันมีผลไปสู่ ความเปลี่ยนแปลงของ
องค์กรอันประกอบไปด้วยวิธีการที่ส าคัญ 8 ประการคือ ค้นหา ส ารวจความคิดเห็นทรัพยากรใหม่ๆ  
ฟังเสียงสะท้อนจากผู้ให้ข้อมูลหรือผู้รายงานที่เป็นบุคคลส าคัญ(key Informants) หาการสนับสนุน
จากผู้มีอ านาจสูงสุด ต้องทบทวนระบบ  ผลลัพธ์ และการด าเนินอยู่เสมอ ตรวจสอบกิจกรรมต่างๆที่
ท าอยู่เพ่ือเพ่ิมคุณค่าของสิ่งเหล่านั้น แลกเปลี่ยนความรู้กับโลกภายนอก  ทดลองสิ่งใหม่ๆ อยู่เป็น
ประจ า  มีเวลาให้กับการสะท้อนความเห็นในการท างานขององค์กรอย่างสม่ าเสมอดังนี้ 

              ด้านการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 
              ผลการศึกษาภาควิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยประยุกต์ใช้แผนที่
ผลลัพธ์เกิดการเปลี่ยนแปลงดังนี้1.ค้นหา ส ารวจความคิดเห็น  โอกาสและทรัพยากรใหม่ๆพบว่า เปิด
ใจรับฟังรับรู้ ข้อมูลข่าวสารต่างๆ อย่างตรงไปตรงมา มีการศึกษาดูงานแล้วกลับมาสัมมนาเพ่ือให้เกิด
องค์ความรู้ใหม่ๆ มีการสัมมนาศึกษาดูงานใหม่ๆ 2. ฟังเสียงสะท้อนจากผู้ให้ข้อมูลหรือผู้รายงานที่
เป็นบุคคลส าคัญ(key Informants) ติดตามกระแสการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการศึกษาโดยทั่วไป
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสาขาการบริหารการศึกษามีนักวิชาการ มีผู้อ านวยการเขต มาร่วมในการ
ปรับปรุงหลักสูตร  ฟังเสียงสะท้อนจากศิษย์เก่า บุคลากรภายนอก 3. มีการสนับสนุนจากผู้มีอ านาจ
สูงสุด  กรรมการสภามหาวิทยาลัย  สภามหาวิทยาลัย  คณบดี 4. ต้องทบทวนผลลัพธ์และการ
ด าเนินการอยู่เสมอ มีการทบทวนโดยจัดท าในรายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพ
ภายในของภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 5.ตรวจสอบ
กิจกรรมต่างๆที่ท าอยู่เพ่ือเพ่ิมคุณค่าของสิ่งเหล่านั้น มีการตรวจสอบโครงการอย่างสม่ าเสมอ  6. 
แลกเปลี่ยนความรู้ที่ได้ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกมาให้
ความรู้แลกเปลี่ยนเกี่ยวกับงานวิจัย 7. ทดลองสิ่งใหม่ๆอยู่เป็นประจ า 8. มีเวลาให้กับการสะท้อน
ความเห็นในการท างานให้กับองค์กรอย่างสม่ าเสมอ  
             ด้านภาคีหุ้นส่วน 
             ด้านภาคีหุ้นส่วน ผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการบริหาร

การศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร จ าแนกตาม เพศ ได้เป็นเพศ หญิง  37.12 % เพศชาย   62.88 % 

จ าแนกตาม ภูมิล าเนาแบ่งได้  เป็น  27 จังหวัด คือ  กรุงเทพมหานคร  กาญจนบุรี  ชลบุรี ชัยนาท 

นครปฐม นครสวรรค์ นนทบุรี นราธิวาส น่าน บึงกาฬ  บุรีรัมย์ ปทุมธานี  ประจวบคีรีขันธ์ พิษณุโลก 

เพชรบุรี เพชรบูรณ์ มหาสารคาม ราชบุรี  ลพบุรี  ล าปาง สงขลา สมุทรปราการ  สมุทรสงคราม 
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สมุทรสาคร  สุพรรณบุรี สุราษฎร์  อุทัยธานี โดย กรุงเทพมหานคร มีผู้มาเรียนมากที่สุด 

ประสบการณ์การท างานในต าแหน่งปัจจุบัน  มากกว่า 5 ปี  มีจ านวนมากที่สุด   จ านวนผู้มีรายได้

มากกว่า 40,000 บาทขึ้นไป  มีจ านวนมากที่สุด  ไม่มีปัญหาในการหางานท ามีจ านวนมากที่สุด

แผนงานที่ 

             ตัวบ่งชี้ความก้าวหน้าของภาคีหุ้นส่วนคือผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรใน 3 ระดับ คือ สิ่งที่คาดว่าจะเกิดขึ้น/คาดว่าจะ
เห็น(expect  to  see)สิ่งที่ต้องการให้เกิดข้ึน/อยากจะเห็น (like  to  see) 
และสิ่งที่เห็นว่าถ้าเกิดข้ึนได้ก็ดี /รักท่ีจะเห็น (love to see) 
             ระดับที่คาดหวังว่าจะเกิดขึ้น (expect  to  see) 
             1.มีคุณภาพระดับต้นของสถาบันผู้ผลิต 
             2.เป็นผู้บริหารระดับสูง (ในหน่วยงาน) 
             ระดับที่อยากจะให้เกิดขึ้น (like  to see ) 
             1. มีความรู้ความสามารถใช้ภาษาอังกฤษเข้าร่วมประชุมสัมมนานาชาติในภูมิภาคนี้ 
             2. นักวิจัยดีเด่นระดับนาๆชาติ  เพ่ือเป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับภาควิชา 
             ระดับที่ถ้าเกิดขึ้นได้ก็ดี (love  to  see ) 
             1.เป็นผู้น าและเป็นผู้บริหารทางการศึกษาในระดับสูงได้รับการยกย่องนับถือจ านวนมาก ๆ 
             2.ลงบทความวิชาการในระดับอินเตอร์เพ่ือเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและงานวิจัย 
ด้านผลลัพธ์สุดท้ายที่ต้องการ 
            ขั้นตอนแผนที่ผลลัพธ์ตั้งแต่ขั้นตอนที่  11-12 ผู้วิจัยได้ศึกษาจากผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญา
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร  
            ซึ่งผลการศึกษาท าให้ทราบการด าเนินงานในระดับองค์กร (organization Practices) ของ
ผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร 
มีวิธีการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพอันมีผลไปสู่ความเปลี่ยนแปลงขององค์กรอันประกอบไปด้วย
วิธีการที่ส าคัญ 8 ประการคือ ค้นหา ส ารวจความคิดเห็นทรัพยากรใหม่ๆ  ฟังเสียงสะท้อนจากผู้ให้
ข้อมูลหรือผู้รายงานที่เป็นบุคคลส าคัญ(key Informants) หาการสนับสนุนจากผู้มีอ านาจสูงสุด ต้อง
ทบทวนระบบ  ผลลัพธ์ และการด าเนินอยู่เสมอ ตรวจสอบกิจกรรมต่างๆที่ท าอยู่เพ่ือเพ่ิมคุณค่าของ
สิ่งเหล่านั้น แลกเปลี่ยนความรู้กับโลกภายนอก  ทดลองสิ่งใหม่ๆ อยู่เป็นประจ า  มีเวลาให้กับการ
สะท้อนความเห็นในการท างานขององค์กรอย่างสม่ าเสมอดังนี้ 
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เกณฑ์ชี้วัดที่  1 : ความคิดเห็น ทรัพยากรใหม่ๆ 
 
              กลุ่มที่ 1  อาจารย์ในมหาวิทยาลัย มีความคิดเห็น ทรัพยากรใหม่ ๆ คือ แผนงานและ
ความคิดใหม่ ๆ กับงานที่ท าคือ การเขียนต ารา การท างานวิจัย การเป็นวิทยากร การออกแบบ    
การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่รับผิดชอบ งานวิจัย บทความวิชาการโครงการตามที่ได้รับ
มอบหมาย เอกสารประกอบการสอน งานวิจัย ต าแหน่งทางวิชาการ  งานอาชีพโครงการตามปฏิทิน
ปฏิบัติงาน และงานวิจัยที่เป็นงบประมาณแผ่นดิน โครงการจัดตั้งสถาบันภาษาการจัดกิจกรรม
โครงการพัฒนานักศึกษาในแต่ละเทอม ขยายโอกาสทางการศึกษาไป จ.บึงกาฬ  ความรู้ที่เรียนมาให้
เกิดประโยชน์ในการสอน มีกิจกรรมที่เป็น เอกสารวิชาการ งานวิจัย กิจกรรมโครงการที่พัฒนา     
การเรียนการสอนและสังคม งานวิจัยปีละ1เรื่อง เอกสารประกอบการสอน 
              กลุ่มที่ 2  ครูโรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีความคิดเห็น 
ทรัพยากรใหม่ ๆ คือแผนงานและความคิดใหม่ ๆ กับงานที่ท าคือ โครงการแก้ไขปัญหานักเรียนอ่าน
ภาษาไทยไม่ออก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ผลงานวิชาการ  นวัตกรรม 
             กลุ่มที่ 3  นักวิชาการมีความคิดเห็น ทรัพยากรใหม่ ๆ แผนงานและความคิดใหม่ ๆ กับ
งานที่ท าคือ รายงานความก้าวหน้าของงานที่รับผิดชอบ การพัฒนาคุณภาพโรงเรียน /การส่งเสริมการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน/ การพัฒนาระบบการนิเทศการศึกษา        
             กลุ่มที่ 4  ผู้บริหารสถานศึกษา มีความคิดเห็น ทรัพยากรใหม่ ๆ คือ  แผนงานและ
ความคิดใหม่ ๆ กับงานที่ท าคือ มีการพัฒนาในองค์กร  ด้านสถานที่ สิ่งแวดล้อมและ การจัดการ
บริหารองค์กร   โครงการปลูกปุาสามอย่างประโยชน์ 4 อย่าง  โครงการเศรษฐกิจพอเพียง   ใช้ระบบ
ITในการบริหารโรงเรียนด้านต่าง ๆ   ท างานให้น้อย มีรายได้ให้มาก แต่ท าตลอดทุกวัน   วิสัยทัศน์ 
การเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน และระบบการบริหารแบบเครือข่าย intranet  รูปแบบ
การบริหาร โรงเรียน  สอนให้เป็นคนดี แผนปฏิบัตกิารประจ าปี  นวัตกรรมการบริหาร  การสร้างคนดี 
โครงการ และรายงานโครงการที่ระบุถึงผลความส าเร็จ  โครงการของสถานศึกษา  พัฒนา ปรับปรุง 
อาคารสถานที่ สื่อ นวัตกรรม คุณธรรม แก่นักเรียน เทคนิควิธีการสอนของครูจัดท าMOUเขียน
รายงานข้อตกลงในการพัฒนางาน กิจกรรมการเรียนการสอนสู่ Best Practice 
            กลุ่มที่ 5  ผู้บริหารระดับสูงในกระทรวงศึกษาธิการ มีความคิดเห็น ทรัพยากรใหม่ ๆ คือ 
แผนงานและความคิดใหม่ ๆ กับงานที่ท าคือ เนื่องจาก บทบาท ภาระและหน้าที่ ของหน่วยงาน คือ 
ศูนย์วิชาการและพัฒนา จึงต้องมีนวัตกรรม และการวิจัย ที่สอดคล้องกับบริบทและสภาพพ้ืนที่  
พัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา  โดยรวมกลุ่มจัดท าคู่มือ ปฏิบัติงาน  จัดท าแผนปฏิบัติงาน 
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พัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา  โดยรวมกลุ่มจัดท าคู่มือ ปฏิบัติงาน  จัดท าแผนปฏิบัติงาน การขับเคลื่อน

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ แผนงานพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา

ทางไกลผ่านดาวเทียมในสถานศึกษา  

              กลุ่มที่ 6  ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษามีความคิดเห็น ทรัพยากรใหม่ ๆ คือแผนงานและ

ความคิดใหม่ ๆ กับงานที่ท าคือ  แผนยุทธศาสตร์ของคณะ แผนยุทธศาสตร์ ส านักหอสมุดกลาง

ระหว่างปี 2554-2560 ก าหนดนโยบายและแผนกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับแผนกิจกรรม/โครงการทุก

ปีงบประมาณงานวิจัยเพ่ือพัฒนางานปีละ 1 ครั้ง จัดท าเอกสาร/ต ารา/หนังสือใช้เป็นการเรียนการ

สอนปีละ 1รายวิชา การออกแบบการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่รับผิดชอบ  ใช้ระบบ MIS 

ติดตามและประเมินคุณอาจารย์ น านักศึกษาไปสร้างเครื่อข่ายการเรียน ณ ต่างประเทศ ปรับปรุงหน้า

เว็บไซต์ของคณะฯให้มีชีวิต การปรับภูมิทัศน์ปูายคณะครุศาสตร์ การปรับฟอร์มการเขียน มคอ.3 ให้

ตอบประกันคุณภาพ การจัดระเบียบเจ้าหน้าที่ให้ท างานเชิงรุก การสร้างเครือข่ายโรงเรียนต้นแบบ

การสอนทีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ จังหวัดราชบุรี การน าระบบ MIS มาใช้ในการบริหารจัดการศูนย์

ประกอบวิชาชีพครู  การน านักธุรกิจมาเป็นกรรมการประจ าคณะครุศาสตร์ งานวิจัย จัดท าคู่มือการ

บริหารงานวิชาการระดับอุดมศึกษา และจัดระบบกลไกการบริหารงานวิชาการทุกระดับตลอดจนการ

จัดกิจกรรมทางวิชาการเพ่ือพัฒนาผู้เรียน การบริหารจัดการ  ปรับแผนการสอน ท างานผลงาน

วิชาการ 

               กลุ่มท่ี 7 กลุ่มเบ็ดเตล็ด มีความคิดเห็น ทรัพยากรใหม่ ๆ คือ แผนงานและความคิดใหม่ 
ๆ กับงานที่ท าคือ  การจัดจัดอบรมกลุ่มเกษตรกร อินทรีย์ ทั่วประเทศ และเริ่มที่จังหวัดราชบุรี เป็น
จังหวัดน าร่อง 
 

เกณฑ์ชี้วัดที่  2 : ฟังความคิดเห็นที่เป็นเสียงสะท้อน (feedback)  

              กลุ่มที่ 1  อาจารย์ในมหาวิทยาลัย   ฟังความคิดเห็นที่เป็นเสียงสะท้อน (feedback) คือ 

การประเมินการท างาน แบบประเมินผลการด าเนินงาน การสัมมนาวิชาการ แบบประเมินหลังสอน

ของนักศึกษาในระบบการประเมินของมหาวิทยาลัย แบบสอบถาม รายงานการประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน ประชุมประจ าเดือน การตอบแบบสอบถามพร้อมการเก็บสถิติ การเสนอแนะผลงานแนะที่

ได้น าเสนอในที่ประชุม  การวิจารณ์และให้ข้อเสนอการเป็นที่ปรึกษาวิจัยนักศึกษา  การท าโครงการ

พัฒนาวิชาการร่วมกัน 
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               กลุ่มที่ 2  ครูโรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ฟังความ
คิดเห็นที่เป็นเสียงสะท้อน (feedback) คือ แบบแสดงความคิดเห็น  แบบวัดความพึงพอใจ 
                กลุ่มท่ี 3  นักวิชาการ ฟังความคิดเห็นที่เป็นเสียงสะท้อน (feedback)คือการลงพ้ืนที่

เพ่ือเก็บข้อมูลมีการแลกเปลี่ยนกับผู้บริหาร คร ูนักเรียน กรรมการสถานศึกษา ศึกษานิเทศ 

               กลุ่มท่ี 4  ผู้บริหารสถานศึกษา ฟังความคิดเห็นที่เป็นเสียงสะท้อน (feedback) คือ  การ

เปิดโอกาสให้กับผู้ อ่ืนในการสะท้อนการท างาน ซึ่งสิ่งที่ได้ปฏิบัติคือ เปิดโอกาสให้มีการวิพากษ์ 

วิจารณ์ และแสดงความคิดเห็นตามโอกาสที่มีการประชุมทุกครั้ง สะท้อนในสื่อที่น าเสนอออกไป    

การพูดคุย  บันทึกการประชุมครู การรายงานผลการด าเนินโครงการ SAR   บันทึกการประชุม

ผู้ปกครอง มีการสรุปผลงานและสามารถวิพากย์ได้ ในการประชุมครู  ปิดภาคการศึกษาผลจาก     

การบริการคาร์แคร์ รายงานการประชุม  ภาพถ่าย การสอบถาม สัมภาษณ์ แบบสอบถามความพึง

พอใจ ประชุมผู้ปกครอง กรรมการสถานศึกษา และครู  การประชุมผู้ปกครอง รายงานผล           

การปฏิบัติงาน การประชุมคณะกรรมการบริหารทุกเดือน การประชุมในการสะท้อนการท างานอย่าง

น้อยเดือนละ2-3ครั้งทั้งเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ตู้แสดงความคิดเห็นของผู้มีส่วนร่วม บันทึก

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และบันทึกการประชุมผู้ปกครอง การประชุม  กล่อง

รับความคิดเห็น 

              กลุ่มที่ 5 ผู้บริหารระดับสูงในกระทรวงศึกษาธิการฟังความคิดเห็นที่เป็นเสียงสะท้อน 
(feedback)คือการเปิดโอกาสให้กับผู้ อ่ืนในการสะท้อนการท างานซึ่งสิ่งที่ได้ปฏิบัติคือประชุม
ประจ าเดือน การเข้าพบเพ่ือปรึกษาหารือ บันทึก ไลน์  ข้อ 15 การประชุมปฏิบัติการสะท้อนผลการ
ท างานทุกโครงการ กลุ่มไลน์ผู้บริหาร  แบบสอบถามความคิดเห็นท้ายคู่มือครู 

              กลุ่มที่ 6  ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาฟังความคิดเห็นที่เป็นเสียงสะท้อน (feedback) คือ 
การเปิดโอกาสให้กับผู้อ่ืนในการสะท้อนการท างาน ซึ่งสิ่งที่ได้ปฏิบัติคือสิ่งที่หน่วยงานควรปรับปรุงใน
ด้านต่าง ๆ ที่ประชุมประจ าเดือน มีโครงการสัมมนาที่ผู้ร่วมประชุมแชร์ประสบการณ์ การอยู่ในกลุ่ม
ไลน์ของฝุายต่างๆ เพ่ือรับฟังปัญหา การประเมินผลการปฏิบัติราชการประจ าปีๆละ2ครั้ง แบบ 360 
องศา  ในการประเมินผลการด าเนินการ  ตามแผนงาน   และ แผนปฏิบัติงานประจ าปี  จัดสัมมนา
วิชาการ 

              กลุ่มที่ 7 กลุ่มเบ็ดเตล็ด ฟังความคิดเห็นที่เป็นเสียงสะท้อน (feedback) คือการเปิด

โอกาสให้กับผู้อ่ืนในการสะท้อนการท างาน ซึ่งสิ่งที่ได้ปฏิบัติคือให้เกษตรกรโชว์ผลงานเปรียบเทียบ 
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และร่วมขยายองค์ความรู้ด้านต่าง ๆ เช่นด้านการบริหารจัดการ ด้าน คน งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ 

การจัดท าบัญชีต้นทุน 

เกณฑ์ชี้วัดที่ 3 :  ได้รับการสนับสนุนจากผู้มีอ านาจสูงสุด             

               กลุ่มที่ 1  อาจารย์ในมหาวิทยาลัย  ได้รับการสนับสนุนจากผู้มีอ านาจสูงสุดดังนี้       
การได้รับการสนับสนุนในงานที่ท าจากผู้มีอ านาจซึ่งสิ่งที่ได้รับคือการให้ค าแนะน าในโครงการที่
รับผิดชอบ หนังสืออนุมัติโครงการ ค าสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบโครงการ การได้รับงบประมาณสนับสนุน
ในการพัฒนาบุคลากร ในแต่ละปีงบประมาณ การเข้าร่วมโครงการของผู้มีอ านาจสูงสุด  
              กลุ่มที่ 2  ครูโรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้รับการ
สนับสนุนจากผู้มีอ านาจสูงสุดดังนี้ การได้รับการสนับสนุนในงานที่ท าจากผู้มีอ านาจซึ่งสิ่งที่ได้รับคือ    
งานวิจัย         
              กลุ่มท่ี 3  นักวิชาการ ได้รับการสนับสนุนจากผู้มีอ านาจสูงสุดดังนี้การได้รับการสนับสนุน
ในงานที่ท าจากผู้มีอ านาจซึ่งสิ่งที่ได้รับคือการวางแผนด้านงบประมาณ/ การวางแผนกิจกรรมลดเวลา
เรียน/ การประชุมโรงเรียนประชารัฐ 
              กลุ่มท่ี 4  ผู้บริหารสถานศึกษา ได้รับการสนับสนุนจากผู้มีอ านาจสูงสุดดังนี้ การได้รับการ
สนับสนุนในงานที่ท าจากผู้มีอ านาจซึ่งสิ่งที่ได้รับคือการจัดสรรงบประมาณ การประเมินติดตาม 
ตรวจสอบจากหน่วยงานต้นสังกัดได้รับการสนับสนุนโดยการเข้ามาตรวจเยี่ยมให้ก าลังใจจากท่านผู้ว่า
ราชการจังหวัดให้ค าแนะน า/ก าลังใจ/ทุนทรัพย์ รับมอบหมายในการบริหารองค์กรเป็นลายลักษณ์
อักษร ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานนอกสังกัด รายงานผลปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติ
การประจ าปี งบประมาณ หนังสือท า MOU กับหน่วยงานต่างๆ การประสานงานกับหน่วยงานต้น
สังกัด (สพม8) อย่างสม่ าเสมอและประสานงานกับคณะกรรมการสถานศึกษา สมาคมครู นักเรียน 
ศิษย์เก่าของโรงเรียนในด้านวิชาการละงบประมาณ 
              กลุ่มที่ 5  ผู้บริหารระดับสูงในกระทรวงศึกษาธิการได้รับการสนับสนุนจากผู้มีอ านาจ
สูงสุดดังนี้ การได้รับการสนับสนุนในงานที่ท าจากผู้มีอ านาจซึ่งสิ่งที่ได้รับคืองบประมาณ บุคลากร 
เฉพาะทาง หนังสือขออนุมัติด าเนินการเรื่องต่างๆ ได้รับงบประมาณสนับสนุนงานที่ด าเนินการทุก
โครงการ ค าสั่งมอบหมายงาน กรมการกงศุลเกี่ยวกับกายกเว้นภาษีการศึกษา 
              กลุ่มที่ 6  ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา ได้รับการสนับสนุนจากผู้มีอ านาจสูงสุดดังนี้การ
ได้รับการสนับสนุนในงานที่ท าจากผู้มีอ านาจซึ่งสิ่งที่ได้รับคือการน าเสนอโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อ
พันธกิจของมหาวิทยาลัย การให้ค าแนะน าในโครงการที่รับผิดชอบ การให้ค าแนะน าในการด าเนินงาน 
การช่วยในการตัดสินใจโครงการ การช่วยประสานงาน ด าเนินการในบางเรื่อง การเสนอขอทุนวิจัย 
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               กลุ่มท่ี 7 กลุ่มเบ็ดเตล็ด ได้รับการสนับสนุนจากผู้มีอ านาจสูงสุดดังนี้ การได้รับการ

สนับสนุนในงานที่ท าจากผู้มีอ านาจซึ่งสิ่งที่ได้รับคือรัฐมนตรี กระทรวง ICT, ผู้ว่าราชการจังหวัด

ราชบุรี 

 เกณฑ์ชี้วัดที่   4: ทบทวนระบบผลลัพธ์และการด าเนินงานอยู่เสมอ       

             กลุ่มท่ี 1  อาจารย์ในมหาวิทยาลัย   มีการทบทวนระบบผลลัพธ์และการด าเนินงานดังนี้คือ 
ผลการประเมินการสอนมีการจัดท าสรุปโครงการ  ประเมินผลการท างาน  เพ่ือน าผลต่างๆไปปรับปรุง
การท างานในครั้งต่อไป แบบประเมินโครงการ รายงานผลการด าเนินงาน แบบประเมิน รายงานผล
การปฏิบัติงาน และผลการประเมินโครงการ ผลสัมฤทธิ์ของงานตรงกับเกณฑ์หรือวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 
รายงานสรุปผลการจัดโครงการ ประเมินผลการปฏิบัติงาน ประชุมคณาจารย์ ประจ าเดือน ใช้
แบบสอบถาม การประชุมอย่างเป็นทางการกับผู้เกี่ยวข้องทุกเดือน ผลการประกันคุณภาพการศึกษา
ของส านักหอสมุดกลาง    
             กลุ่มที่ 2  ครูโรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีการทบทวน
ระบบผลลัพธ์และการด าเนินงานดังนี้คือ แบบประเมิน 
             กลุ่มท่ี 3  นักวิชาการ มีการทบทวนระบบผลลัพธ์และการด าเนินงานดังนี้คือการจัดท าสรุป
การด าเนินงานประจ าปี  การวิเคราะห์แผนกิจกรรมที่ผ่านมาและเตรียมแผนงานในอนาคต 
             กลุ่มท่ี 4  ผู้บริหารสถานศึกษา มีการทบทวนระบบผลลัพธ์และการด าเนินงานดังนี้คือการ
ประชุมชี้แจงประจ าเดือน  และการปรึกษาหารือตามวาระที่เร่งด่วนและจ าเป็น โดยการประชุมสรุป
ในการประชุมประจ าเดือนสรุปผลการด าเนินงานเป็นเอกสารที่ครบถ้วนพร้อมข้อเสนอแนะเพ่ือการ
พัฒนาปรับปรุง After  Action  Reveiw  เพ่ือพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ รายงานการประชุม แบบ
รายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี 
รายงานการประเมินตนเอง รายงานการประเมินโครงการ ทดสอบทุกวัน ให้รางวัลคนดีประจ าปี และ
ทุกช่วงที่มีโอกาส การสรุปรายงานประจ าปี รายงานผลการด าเนินงาน การจัดท ารายงานผลการ
ด าเนินการโครงการ กิจกรรมต่างๆ และจัดประชุมสรุปงานตามข้ันตอน PDCA 
              กลุ่มท่ี 5  ผู้บริหารระดับสูงในกระทรวงศึกษาธิการมีการทบทวนระบบผลลัพธ์และการ
ด าเนินงานดังนี้คือ รายงานผลการประเมินโครงการ ประชุมปรึกษาหารือ การรายงานผลประจ าเดือน 
รายงานสรุปผล การประชุมปฏิบัติการสะท้อนผลการท างานทุกโครงการ รายงานโครงการ/ผลการ
ด าเนินงาน การประชุมบุคลากรเพ่ือทบทวนงาน 
              กลุ่มท่ี 6  ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษามีการทบทวนระบบผลลัพธ์และการด าเนินงาน
ดังนี้คือ การทบทวนผลลัพธ์ของการด าเนินงานซึ่งสิ่งที่ได้รับคือการรายงานผลการปฏิบัติงานทุกไตร
มาส แผนงานประกันคุณภาพของหน่วยงาน ทุกกิจกรรมโครงการมีรายงานผลชัดเจนและน าเข้าที่
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ประชุมกรรมการบริหารส านักเพ่ือน าส่งต่อไปยังมหาวิทยาลัย มีการจัดท าสรุปโครงการ  ประเมินผล
การท างาน  เพ่ือน าผลต่างๆไปปรับปรุงการท างานในครั้งต่อไป การรายงานผลประเมินโครงการตาม
วัตถุประสงค์ทุกโครงการ การสร้างวัฒนธรรมการประชุมก่อนและหลังผู้รับผิดชอบงาน สรุปผลการ
ปฏิบัติงาน การทบทวนและจัดท าแผนพัฒนาประจ าปี ท าแบบงบประมาณ  ประชุม การตีพิมพ์
ผลงาน 
              กลุ่มท่ี 7 กลุ่มเบ็ดเตล็ด  
             การทบทวนผลลัพธ์ของการด าเนินงานซึ่งสิ่งที่ได้รับคือมีการปรับปรุงแผนงานเพ่ือให้

เหมาะสมกับสภาพการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน 

เกณฑ์ชี้วัดที่ 5 :.ตรวจสอบผลผลิตที่ได้เป็นข้อมูลมาใช้ในการเพ่ิมคุณค่า 
              กลุ่มที่ 1  อาจารย์ในมหาวิทยาลัย   ตรวจสอบผลผลิตที่ได้เป็นข้อมูลมาดังนี้คือ         
การพัฒนารปูแบบการสอน ผลการประเมิน การน าผลงาน การนิเทศก ากับติดตาม ข้อนเสนอแนะมา
พัฒนาในรอบต่อไป ผลการน างานวิจัยไปใช้ประโยชน์จากผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียรายงานผลการเข้าร่วม
กิจกรรมโครงการ ภาพถ่ายผลการด าเนินการ การประเมินคุณภาพ สรุปผลการด าเนินโครงการ 
แบบสอบถามและการเก็บสถิติ จากรายงานผลการด าเนินงานที่ได้ปฏิบัติ 
              กลุ่มที่ 2  ครูโรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตรวจสอบ
ผลผลิตที่ได้เป็นข้อมูลมาดังนี้คือ การตรวจสอบผลผลิตที่ได้เป็นข้อมูลมาใช้ในการเพ่ิมคุณค่าไม่ได้
กรอกข้อมูล              
               กลุ่มที่ 3  นักวิชาการ ตรวจสอบผลผลิตที่ได้เป็นข้อมูลมาดังนี้คือการตรวจสอบผลผลิตที่
ได้เป็นข้อมูลมาใช้ในการเพ่ิมคุณค่าซึ่งสิ่งที่ได้รับคือการรับรองระบบ กพร. 

             กลุ่มที่ 4  ผู้บริหารสถานศึกษา ตรวจสอบผลผลิตที่ได้เป็นข้อมูลมาดังนี้คือ การตรวจสอบ
ผลผลิตที่ได้เป็นข้อมูลมาใช้ในการเพ่ิมคุณค่าซึ่งสิ่งที่ได้รับคือน าข้อมูลมาแก้ไขปรับปรุงการท างาน  
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลการท างาน โครงการประชุมประจ าปี  ประชุมสรุปงาน  น าผลที่
ได้มาวิเคราะห์ swot จุดแข็ง จุดอ่อนเพื่อน าสู่แผนปฏิบัติการประจ าปี มีการประเมินด้วยเอกสาร/การ
สอบถาม/การสังเกต เพ่ือน าผลมาปรับใช้ในงานครั้งต่อไปผลผลิตคือคุณภาพนักเรียน  จ านวน
นักศึกษาเพ่ิมขึ้น รายงานการนิเทศ ความพึงพอใจของ ครู ผู้ปกครอง นักเรียน คณะกรรมการ
สถานศึกษา งบประมาณเช็คความดีรายบุคคล แบบประเมินผลการปฏิบัติงานปร าจ าปี ผลการ
ประเมินโครงการ การนิเทศติดตาม นักเรียนอยากเป็นคนดี ข้อมูลการศึกษาต่อของนักเรียน 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน เมื่อด าเนินงานและมีการสรุปโครงการกิจกรรมที่ท าแล้วน าผล
ข้อสรุปที่เป็นปัญญาและอุปสรรคมาด าเนินงานแก้ไขในการท างานครั้งต่อไปเสมอ 



263 

               กลุ่มที่ 5  ผู้บริหารระดับสูงในกระทรวงศึกษาธิการตรวจสอบผลผลิตที่ได้เป็นข้อมูลมา
ดังนี้คือ การตรวจสอบผลผลิตที่ได้เป็นข้อมูลมาใช้ในการเพ่ิมคุณค่าซึ่งสิ่งที่ได้รับคือ มีการรายงานผล
การปฏิบัติงาน ปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงาน ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไข ทั้งนี้เพราะ งานของ
สถาบัน ภาค ของ กศน. มีทั้งงานที่ปฎิบัติประจ า และงานโครงการที่สนองนโยบาย ทั้งงานต่อเนื่อง 
เร่งด่วนเฉพาะกาล มีผลการประเมิน ข้อเสนอแนะ ระดับผลสัมฤทธิ์/ระดับการพัฒนาผู้เรียนของ
โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ รายงานโครงการทุกไตรมาส ตรวจสอบระยะเวลาในการส่งคู่มือครู 
               กลุ่มที่ 6  ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาตรวจสอบผลผลิตที่ได้เป็นข้อมูลมาดังนี้คือ       

การตรวจสอบผลผลิตที่ได้เป็นข้อมูลมาใช้ในการเพ่ิมคุณค่าซึ่งสิ่งที่ได้รับคือ การบรรลุน าผลประเมิน

กิจกรรม   งานโครงการมาพัฒนาเพราะต้องท าตามวงจรคุณภาพ PACA   พัฒนางานวิจัย 

ตามแผนปฏิบัติงานประจ าปี มีการประเมินจากความพึงพอใจของผู้รับบริการ การทบทวนแผนรายปี 

               กลุ่มที่ 7 กลุ่มเบ็ดเตล็ด ตรวจสอบผลผลิตที่ได้เป็นข้อมูลมาดังนี้คือ การตรวจสอบ
ผลผลิตที่ได้เป็นข้อมูลมาใช้ในการเพ่ิมคุณค่าซึ่งสิ่งที่ได้รับคือมีการตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์ เพ่ือหา
ข้อมูลมาเปรียบเทียบแล้วน ามาพัฒนาแผนงานในครั้งใหม่เสมอๆ 

เกณฑ์ชี้วัดที่  6 : มีการเผยแพร่ความรู้ที่ได้ต่อสาธารณะชน โดยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับโลก 

                    ภายนอก   

               กลุ่มที่ 1  อาจารย์ในมหาวิทยาลัย  มีการเผยแพร่ความรู้ที่ได้ต่อสาธารณะชน ดังนี้คือ 
การเผยแพร่ความรู้ที่ได้ต่อสาธารณะชนซึ่งสิ่งที่ได้ปฏิบัติคือ ลงวารสาร เป็นวิทยากร น าเสนอใน
ประเทศและต่างประเทศ ใบตอบรับการน าผลงานไปใช้ประโยชน์ รายงานผลการปฏิบัติงาน และผล
การประเมินโครงการ เอกสารงานวิจัยหรืองานวิชาการ ที่ได้รับการตีพิมพ์ในหน่วยงานที่มีความ
น่าเชื่อถือ จัดส่งเอกสารรายงานผลเผยแพร่ ออกสื่อต่างๆ แผ่นพับ เอกสารรายงานโครงการ เอกสาร
ความรู้   การน าเสนอและตีพิมพ์ผลงานในที่ประชุมและวารสารวิชาการ  งานวิจัยและงานบริการ
วิชาการ 
               กลุ่มที่ 2  ครูโรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานการเผยแพร่
ความรู้ที่ได้ต่อสาธารณะชน ดังนี้คือ การเผยแพร่ความรู้ที่ได้ต่อสาธารณะชนซึ่งสิ่งที่ได้ปฏิบัติคือ  
Web ขององค์กร             
                กลุ่มที่ 3  นักวิชาการการเผยแพร่ความรู้ที่ได้ต่อสาธารณะชน ดังนี้คือการเผยแพร่
ความรู้ที่ได้ต่อสาธารณะชนซึ่งสิ่งที่ได้ปฏิบัติคือ เป็นวิทยากร การประเมินเขตสุตจริต/ การนิเทศ
ติดตามการท างานของโรงเรียนและเขตพ้ืนที่การศึกษา 

              กลุ่มท่ี 4  ผู้บริหารสถานศึกษา การเผยแพร่ความรู้ที่ได้ต่อสาธารณะชน ดังนี้คือ 
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การเผยแพร่ความรู้ที่ได้ต่อสาธารณะชนซึ่งสิ่งที่ได้ปฏิบัติคือวารสาร การประชุมชี้แจง  ประชาสัมพันธ์ 
วารสาร  แผ่นพับ เผยแพร่ผ่ าน  fecebook ลงW.W.W./วารสาร/การประชุมผู้ปกครอง/
ประชาสัมพันธ์ทางสื่อ ฝึกวิชาชีพ บริการชุมชน การสอน  เป็นวิทยากร เป็นต้น การประชุมผู้ปกครอง
นักเรียน ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แผ่นพับทุกรายเดือน เสียงตามสาย การ
ประชุมผู้ปกครอง รายงานผลปฏิบัติงาน งานวิจัย , ประชุมเครือข่าย เสนอในที่ประชุมผู้ปกครอง 
กรรมการสถานศึกษา เมื่อมีการประชุมของประชาชน เฟ็ตบุ๊คของโรงเรียน การประชุมผู้ปกครอง 
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา การประชาสัมพันธ์การเป็นวิทยาการจัดการ Open  house  
โรงเรียนลงผลงานวิชาการในวารสารของโรงเรียน 

               กลุ่มที่ 5  ผู้บริหารระดับสูงในกระทรวงศึกษาธิการการเผยแพร่ความรู้ที่ได้ต่อสาธารณะ 
ดังนี้คือ การเผยแพร่ความรู้ที่ได้ต่อสาธารณะชนซึ่งสิ่งที่ได้ปฏิบัติคือ รายงานผลการปฏิบัติงานใน   
การประชุมประจ าเดือนกับจังหวัดที่หน่วยงานตั้งอยู่  รายงานผลการปฏิบัติงานในการประชุม
ประจ าเดือนกับกรม ต้นสังกัด รายงานผลทางเว็ปของสถาบันภาค จัดนิทรรศการในโอกาสต่าง ๆ 
เผยแพร่ผลงานออกสื่อต่างๆเช่น การร่วมถวายแจกอาหารที่ สนามหลวง มีทีวีมาสัมภาษณ์ และ
ออกอากาศการเสนอผลงานผ่านเว็บไซต์/การจัดจ าหน่าย การเสนอในที่ประชุมต่าง  ๆ การจัดงาน
มหกรรมตลาดนัดวิชาการ คู่มือครู  

                กลุ่มที่ 6  ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาการเผยแพร่ความรู้ที่ได้ต่อสาธารณะชน ดังนี้คือ  
การเผยแพร่ความรู้ที่ได้ต่อสาธารณะชนซึ่งสิ่งที่ได้ปฏิบัติคือ การบรรยายและฝึกอบรมวิชาชีพการ
ออกแบบ วารสาร  เวอริเดียน เป็นการบริหารวิชาการแก่สังคม  การจัดอบรมให้แก่ครูบรรณารักษ์ 
การจัดห้องสมุดโรงเรียนรวมกับ4 วิทยาเขต บทความทางวิชาการ   บทความวิจัย ในวารสารที่อยู่
บาน ICT1และ2 การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์: การบริการทางวิชาการทางเว็บไซต์       
การประชุมกับฝุายงานผู้เกี่ยวข้อง เป็นวิทยากร 

                กลุ่มท่ี 7 กลุ่มเบ็ดเตล็ด การเผยแพร่ความรู้ที่ได้ต่อสาธารณะชน ดังนี้คือ การเผยแพร่
ความรู้ที่ได้ต่อสาธารณะชนซึ่งสิ่งที่ได้ปฏิบัติคือ ในยูทรปู รายการ มิติโลก มากกว่า 100 ตอน ใน
หนังสือ เมืองไม้ ผล เกษตรวาไรตี้       
     
เกณฑ์ชี้วัดที่  7 :  ค้นคว้าสิ่งใหม่ๆเพ่ือด ารงความเป็นผู้น าด้านนวัตกรรมใหม่ๆ 

               กลุ่มที่ 1  อาจารย์ในมหาวิทยาลัย ค้นคว้าสิ่งใหม่ๆ เพ่ือด ารงความเป็นผู้น าด้าน
นวัตกรรมใหม่ ๆ ดังนี้คือ การเขียนต ารา การท างานวิจัย การเป็นวิทยากร การออกแบบการจัดการ
เรียนการสอนในรายวิชาที่รับผิดชอบ งานวิจัย บทความวิชาการโครงการตามที่ได้รับมอบหมาย 
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เอกสารประกอบการสอน งานวิจัย ต าแหน่งทางวิชาการ งานอาชีพโครงการตามปฏิทินปฏิบัติงาน 
และงานวิจัยที่เป็นงบประมาณแผ่นดิน โครงการจัดตั้งสถาบันภาษาการจัดกิจกรรมโครงการพัฒนา
นักศึกษาในแต่ละเทอม ขยายโอกาสทางการศึกษาไป จ.บึงกาฬ  ความรู้ที่เรียนมาให้เกิดประโยชน์ใน
การสอน มีกิจกรรมที่เป็น เอกสารวิชาการ งานวิจัย กิจกรรมโครงการที่พัฒนาการเรียนการสอนและ
สังคม งานวิจัยปีละ1เรื่อง เอกสารประกอบการสอน 
              กลุ่มท่ี 2  ครูโรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานค้นคว้าสิ่งใหม่ๆ 
เพ่ือด ารงความเป็นผู้น าด้านนวัตกรรมใหม่ ๆ ดังนี้คือ แผนงานและความคิดใหม่ ๆ กับงานที่ท าคือ 
โครงการแก้ไขปัญหานักเรียนอ่านภาษาไทยไม่ออก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ผลงานวิชาการ  
นวัตกรรม 
             กลุ่มที่ 3  นักวิชาการ ค้นคว้าสิ่งใหม่ๆ เพ่ือด ารงความเป็นผู้น าด้านนวัตกรรมใหม่ ๆ 
ดังนี้คือ แผนงานและความคิดใหม่ ๆ กับงานที่ท าคือ รายงานความก้าวหน้าของงานที่รับผิดชอบ การ
พัฒนาคุณภาพโรงเรียน การส่งเสริมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การพัฒนาระบบการนิเทศ
การศึกษา        
             กลุ่มท่ี 4  ผู้บริหารสถานศึกษา ค้นคว้าสิ่งใหม่ๆ เพื่อด ารงความเป็นผู้น าด้านนวัตกรรมใหม่ 
ๆ ดังนี้คือ แผนงานและความคิดใหม่ ๆ กับงานที่ท าคือ มีการพัฒนาในองค์กร  ด้านสถานที่ 
สิ่งแวดล้อมและ การจัดการบริหารองค์กร   โครงการปลูกปุาสามอย่างประโยชน์ 4 อย่าง  โครงการ
เศรษฐกิจพอเพียง   ใช้ระบบITในการบริหารโรงเรียนด้านต่าง ๆ   ท างานให้น้อย มีรายได้ให้มาก แต่
ท าตลอดทุกวัน   วิสัยทัศน์ การเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน และระบบการบริหารแบบ
เครือข่าย intranet  รูปแบบการบริหาร โรงเรียน  สอนให้เป็นคนดี แผนปฏิบัติการประจ าปี  
นวัตกรรมการบริหาร  การสร้างคนดี โครงการ และรายงานโครงการที่ระบุถึงผลความส าเร็จ  
โครงการของสถานศึกษา  พัฒนา ปรับปรุง อาคารสถานที่ สื่อ นวัตกรรม คุณธรรม แก่นักเรียน 
เทคนิควิธีการสอนของครูจัดท าMOUเขียนรายงานข้อตกลงในการพัฒนางาน กิจกรรมการเรียนการ
สอนสู่ Best Practice 
             กลุ่มที่ 5  ผู้บริหารระดับสูงในกระทรวงศึกษาธิการค้นคว้าสิ่งใหม่ๆ เพ่ือด ารงความเป็น
ผู้น าด้านนวัตกรรมใหม่ ๆ ดังนี้คือ แผนงานและความคิดใหม่ ๆ กับงานที่ท าคือ เนื่องจาก บทบาท 
ภาระและหน้าที่ ของหน่วยงาน คือ ศูนย์วิชาการและพัฒนา จึงต้องมีนวัตกรรม และการวิจัย ที่
สอดคล้องกับบริบทและสภาพพ้ืนที่  พัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา  โดยรวมกลุ่มจัดท าคู่มือ ปฏิบัติงาน  
จัดท าแผนปฏิบัติงานพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา  โดยรวมกลุ่มจัดท าคู่มือ ปฏิบัติงาน  จัดท าแผน
ปฏิบัติงาน การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ แผนงานพัฒนาบุคลากรที่
เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในสถานศึกษา  
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             กลุ่มที่ 6  ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาค้นคว้าสิ่งใหม่ๆ เพ่ือด ารงความเป็นผู้น าด้ าน
นวัตกรรมใหม่ ๆ ดังนี้คือ แผนงานและความคิดใหม่ ๆ กับงานที่ท าคือ  แผนยุทธศาสตร์ของคณะ 
แผนยุทธศาสตร์ ส านักหอสมุดกลางระหว่างปี 2554 -2560 ก าหนดนโยบายและแผนกลยุทธ์ให้
สอดคล้องกับแผนกิจกรรม/โครงการทุกปีงบประมาณงานวิจัยเพ่ือพัฒนางานปีละ 1 ครั้ง  จัดท า
เอกสาร/ต ารา/หนังสือใช้เป็นการเรียนการสอนปีละ 1รายวิชา การออกแบบการจัดการเรียนการสอน
ในรายวิชาที่รับผิดชอบ ใช้ระบบ MIS ติดตามและประเมินคุณอาจารย์ น านักศึกษาไปสร้างเครื่อข่าย
การเรียน ณ ต่างประเทศ ปรับปรุงหน้าเว็บไซต์ของคณะฯให้มีชีวิต การปรับภูมิทัศน์ปูายคณะครุ
ศาสตร์ การปรับฟอร์มการเขียน มคอ.3 ให้ตอบประกันคุณภาพ การจัดระเบียบเจ้าหน้าที่ให้ท างาน
เชิงรุก การสร้างเครือข่ายโรงเรียนต้นแบบการสอนทีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ จังหวัดราชบุรี  การน า
ระบบ MIS มาใช้ในการบริหารจัดการศูนย์ประกอบวิชาชีพครู  การน านักธุรกิจมาเป็นกรรมการ
ประจ าคณะครุศาสตร์ งานวิจัย จัดท าคู่มือการบริหารงานวิชาการระดับอุดมศึกษา และจัดระบบ
กลไกการบริหารงานวิชาการทุกระดับตลอดจนการจัดกิจกรรมทางวิชาการเพ่ือพัฒนาผู้เรียน  การ
บริหารจัดการ  ปรับแผนการสอน ท างานผลงานวิชาการ 
               กลุ่มท่ี 7 กลุ่มเบ็ดเตล็ด ค้นคว้าสิ่งใหม่ๆ เพ่ือด ารงความเป็นผู้น าด้านนวัตกรรมใหม่ ๆ 
ดังนี้คือ แผนงานและความคิดใหม่ ๆ กับงานที่ท าคือ  การจัดจัดอบรมกลุ่มเกษตรกร อินทรีย์ ทั่ว
ประเทศ และเริ่มที่จังหวัดราชบุรี เป็นจังหวัดน าร่อง 
 
เกณฑ์ชี้วัดที่ 8 : การเปิดโอกาสให้กับผู้อื่นในการสะท้อนการท างาน   

             กลุ่มที่ 1  อาจารย์ในมหาวิทยาลัย  การเปิดโอกาสให้กับผู้อ่ืนในการสะท้อนการท างาน
ดังนี้คือ   การประเมินการท างาน แบบประเมินผลการด าเนินงาน การสัมมนาวิชาการ แบบประเมิน
หลังสอนของนักศึกษาในระบบการประเมินของมหาวิทยาลัย แบบสอบถาม รายงานการประเมินผล
การปฏิบัติงาน ประชุมประจ าเดือน การตอบแบบสอบถามพร้อมการเก็บสถิติ การเสนอแนะผลงาน
แนะที่ได้น าเสนอในที่ประชุม  การวิจารณ์และให้ข้อเสนอการเป็นที่ปรึกษาวิจัยนักศึกษา  การท า
โครงการพัฒนาวิชาการร่วมกัน 
             กลุ่มที่ 2  ครูโรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานการ การเปิด
โอกาสให้กับผู้อ่ืนในการสะท้อนการท างานดังนี้คือ การเปิดโอกาสให้กับผู้อ่ืนในการสะท้อนการท างาน 
ซึ่งสิ่งที่ได้ปฏิบัติคือ ไม่ได้กรอกข้อมูล          
              กลุ่มที่ 3  นักวิชาการการเปิดโอกาสให้กับผู้อ่ืนในการสะท้อนการท างานดังนี้คือ การเปิด

โอกาสให้กับผู้ อ่ืนในการสะท้อนการท างาน ซึ่งสิ่งที่ได้ปฏิบัติคือการลงพ้ืนที่เพ่ือเก็บข้อมูลมีการ

แลกเปลี่ยนกับผู้บริหาร คร ูนักเรียน กรรมการสถานศึกษา ศึกษานิเทศ 
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              กลุ่มท่ี 4  ผู้บริหารสถานศึกษา การเปิดโอกาสให้กับผู้อื่นในการสะท้อนการท างานดังนี้คือ 

การเปิดโอกาสให้กับผู้อ่ืนในการสะท้อนการท างาน ซึ่งสิ่งที่ได้ปฏิบัติคือ เปิดโอกาสให้มีการวิพากษ์ 

วิจารณ์ และแสดงความคิดเห็นตามโอกาสที่มีการประชุมทุกครั้ง สะท้อนในสื่อที่น าเสนอออกไป การ

พูดคุย  บันทึกการประชุมครู การรายงานผลการด าเนินโครงการ SAR   บันทึกการประชุมผู้ปกครอง 

มีการสรุปผลงานและสามารถวิพากย์ได้ ในการประชุมครู ปิดภาคการศึกษาผลจากการบริการคาร์

แคร์ รายงานการประชุม  ภาพถ่าย การสอบถาม สัมภาษณ์ แบบสอบถามความพึงพอใจ ประชุม

ผู้ปกครอง กรรมการสถานศึกษา และครู การประชุมผู้ปกครอง รายงานผลการปฏิบัติงาน การประชุม

คณะกรรมการบริหารทุกเดือน การประชุมในการสะท้อนการท างานอย่างน้อยเดือนละ2-3ครั้งทั้งเป็น

ทางการและไม่เป็นทางการ ตู้แสดงความคิดเห็นของผู้มีส่วนร่วม บันทึกการประชุมคณะกรรมการ

สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน และบันทึกการประชุมผู้ปกครอง การประชุม  กล่องรับความคิดเห็น 

              กลุ่มท่ี 5 ผู้บริหารระดับสูงในกระทรวงศึกษาธิการการเปิดโอกาสให้กับผู้อ่ืนในการสะท้อน
การท างานดังนี้คือประชุมประจ าเดือนการเข้าพบเพ่ือปรึกษาหารือแบบสอบถามความคิดเห็นท้าย
คู่มือครู 
               กลุ่มที่ 6  ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาการเปิดโอกาสให้กับผู้อ่ืนในการสะท้อนการท างาน
ดังนี้คือ การเปิดโอกาสให้กับผู้อ่ืนในการสะท้อนการท างาน ซึ่งสิ่งที่ได้ปฏิบัติคือสิ่งที่หน่วยงานควร
ปรับปรุงในด้านต่าง ๆ ที่ประชุมประจ าเดือน มีโครงการสัมมนาที่ผู้ร่วมประชุมแชร์ประสบการณ์   
การอยู่ในกลุ่มไลน์ของฝุายต่างๆ เพ่ือรับฟังปัญหา การประเมินผลการปฏิบัติราชการประจ าปี ๆ ละ2
ครั้ง แบบ 360 องศา  ในการประเมินผลการด าเนินการ ตามแผนงาน และแผนปฏิบัติงานประจ าปี 
จัดสัมมนาวิชาการ 
               กลุ่มที่ 7 กลุ่มเบ็ดเตล็ด การเปิดโอกาสให้กับผู้อ่ืนในการสะท้อนการท างานดังนี้คือการ

เปิดโอกาสให้กับผู้ อ่ืนในการสะท้อนการท างาน ซึ่งสิ่งที่ได้ปฏิบัติคือให้เกษตรกรโชว์ผลงาน

เปรียบเทียบ และร่วมขยายองค์ความรู้ด้านต่าง ๆ เช่นด้านการบริหารจัดการ ด้าน คน งบประมาณ 

วัสดุอุปกรณ์ การจัดท าบัญชีต้นทุน 

  

อภิปรายผลการวิจัย 

               1. จากการศึกษาข้อมูลและแนวปฏิบัติในแต่ละขั้นตอนย่อยของแผนที่ผลลัพธ์ของ
ผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร
พบว่าแผนที่ผลลัพธ์ ซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก 3 ขั้นตอน ได้แก่ 
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       ขั้นตอนที่1. การออกแบบเจตนารมณ์ (Intention design) คือการสร้างเปูาหมายร่วมกันใน
ภาพรวมซึ่งจะน ามาสู่แผนและยุทธศาสตร์ที่จะใช้ในการท างานของแผนงานเป็นการตอบค าถาม
“วิสัยทัศน์”(Why)“ผู้เกี่ยวข้องในแผนงาน”(Who)“การเปลี่ยนแปลงอะไรที่ต้องการ”(What)และ
“แผนงานจะท าให้เกิดกระบวนการในการเปลี่ยนแปลง นั้นได้อย่างไร” (How)  

                ขั้นตอนย่อยที่ 1 ก าหนดวิสัยทัศน์(Vision)แสดงถึงเปูาหมายในภาพกว้างที่แผนงาน
ต้องการให้เกิดการเปลี่ยนแปลงซึ่งจะแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงทั้งทางเศรษฐกิจสังคมการเมือง
และสิ่งแวดล้อมที่จะเกิดจากแผนงานซึ่งเป็นผลลัพธ์ที่เกิดจากการด าเนินการที่ต้องการเห็นเป็นเชิงการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมกิจกรรม  คือ แนวปฏิบัติ  สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญที่จัดท าหลักสูตรในภาควิชา
บริหารการศึกษา  ศึกษาเอกสารหลักสูตรและรายงานประจ าปีเป็นรายงานการประเมินคุณภาพ
ภายในภาควิชาการบริหารการศึกษา 

               ขั้นตอนย่อยที่ 2 พันธกิจ (Mission) คือโครงการที่สนับสนุนวิสัยทัศน์หรืองานโครงการ
หลักของหน่วยงานที่สนับสนุนเพ่ือบรรลุผลสัมฤทธิ์ต่อวิสัยทัศน์  กิจกรรม พันธกิจ แนวปฏิบัติ
สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญที่จัดท าหลักสูตรในภาควิชาบริหารการศึกษา ศึกษาเอกสารหลักสูตรและ
รายงานประจ าปีเป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายในภาควิชาการบริหารการศึกษา  

               ขั้นตอนย่อยที่ 3 ระบุภาคีหุ้นส่วนที่เกี่ยวข้องในแผนงาน (Boundary partners) คือคน 
กลุ่มคน หรือองค์กร ผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากผู้ส าเร็จการศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  กิจกรรม  
ก าหนดภาคีหุ้นส่วน  แนวปฏิบัติ  สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญที่จัดท าหลักสูตรในภาควิชาบริหารการศึกษา 
ศึกษาเอกสารหลักสูตรและรายงานประจ าปีเป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายในภาควิชาการ
บริหารการศึกษา และงานวิจัย 

              ขั้นตอนย่อยที่ 4 ก าหนดผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ (Outcome challenges) คือการ
ปฏิบัติงานที่มีพฤติกรรม ความสัมพันธ์ กิจกรรมและการกระท าของคน กลุ่มคน และองค์กรของ
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตแล้วท าให้เกิดผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ซึ่งผลลัพธ์นั้นอาจเป็นทั้งทางบวกและลบก็ได้   
ก าหนดผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนผลลัพธ์เพ่ือไปสู่วิสัยทัศน์  ก าหนดผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ แนว
ปฏิบัติ สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญที่จัดท าหลักสูตรในภาควิชาบริหารการศึกษา ศึกษาเอกสารหลักสูตรและ
รายงานประจ าปีเป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายในภาควิชาการบริหารการศึกษา และงานวิจัย 

               ขั้นตอนย่อยที่ 5  เกณฑ์บ่งชี้ความก้าวหน้า (Progress markers) คือ โดยแบ่งเป็น 3 
ระดับคือ ระดับที่คาดหวังว่าจะเกิดขึ้น(expect  to  see) ระดับที่อยากจะให้เกิดขึ้น(like to see)
และระดับที่ถ้าเกิดขึ้นได้ก็ดี(love  to see)ซึ่งมีระดับของการเกิดขึ้นจากง่ายไปยากตามล าดับ 
กิจกรรมก าหนดเกณฑ์ตัวบ่งชี้ของผลลัพธ์ แนวปฏิบัติ สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญที่จัดท าหลักสูตรใน
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ภาควิชาบริหารการศึกษา ศึกษาเอกสารหลักสูตรและรายงานประจ าปี เป็นรายงานการประเมิน
คุณภาพภายในภาควิชาการบริหารการศึกษา และงานวิจัย 

               ขั้นตอนย่อยที่ 6 ก าหนดแผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy maps) คือภาควิชาบริหาร
การศึกษามีการก าหนด ยุทธศาสตร์เพ่ือน าไปสู่ความส าเร็จของผลลัพธ์ที่ได้ตั้งไว้โดยแบ่งยุทธศาสตร์
เป็น 2 ระดับได้แก่ ระดับบุคคลและระดับสิ่งแวดล้อมและในแต่ละระดับแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 
(1)เป็นยุทธศาสตร์ที่เป็นเหตุโดยตรงให้เกิดการเปลี่ยนแปลง(causal) (2)เป็นยุทธศาสตร์ที่ชักจูงให้เกิด
การเปลี่ยนแปลง(persuasive)และ(3)เป็นยุทธศาสตร์ที่หนุนเสริมให้ เกิดการเปลี่ยนแปลง
(supportive)  กิจกรรมก าหนดแผนที่ยุทธศาสตร์  แนวปฏิบัติ สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญที่จัดท าหลักสูตร
ในภาควิชาบริหารการศึกษา ศึกษาเอกสารหลักสูตรและรายงานประจ าปีเป็นรายงานการประเมิน
คุณภาพภายในภาควิชาการบริหารการศึกษา และงานวิจัย 

                 ขั้นตอนย่อยที่ 7 การด าเนินงานระดับองค์กร (Organizational practices) คือ
ภาควิชาบริหารการศึกษามีวิธีการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ อันมีผลไปสู่ความเปลี่ยนแปลงของ
องค์กร อันประกอบไปด้วยวิธีการที่ส าคัญ  8 ประการคือ ค้นหา ส ารวจความคิดเห็น  โอกาสและ
ทรัพยากรใหม่ๆ ฟังเสียงสะท้อนจากผู้ให้ข้อมูลหรือผู้รายงานที่เป็นบุคคลส าคัญ(key informants) หา
การสนับสนุนจากผู้มีอ านาจสูงสุด ต้องทบทวนระบบ ผลลัพธ์และการด าเนินอยู่เสมอ ตรวจสอบ
กิจกรรมต่างๆที่ท าอยู่เพ่ือเพ่ิมคุณค่าของสิ่งเหล่านั้น แลกเปลี่ยนความรู้ที่ได้กับโลกภายนอก ทดลอง
สิ่งใหม่ๆอยู่เป็นประจ า มีเวลาให้กับการสะท้อนความเห็นในการท างานขององค์กรอย่างสม่ าเสมอ
กิจกรรมแนวทางการด าเนินงานของผู้ส าเร็จการศึกษาใน 8  ประเด็น แนวปฏิบัติ แบบสอบถาม1.การ
ค้นหาแนวคิดโอกาสและทรัพยากรใหม่ๆ 2.การรับฟังข้อมูลปูอนกลับจากผู้ให้ข้อมูลอย่างรอบด้าน 3.
การแสวงหาการสนับสนุนจากผู้ที่มีอ านาจการตัดสินใจ 4.ทบทวนระบบผลลัพธ์และการด าเนินงานอยู่
เสมอเพ่ือปรับปรุง 5.ตรวจสอบกิจกรรมต่างๆ ที่ท าอยู่เพ่ือเพ่ิมคุณค่าของสิ่งเหล่านั้น6.แลกเปลี่ยน
ความรู้ที่ได้กับโลกภายนอก 7.การทดลองสิ่งใหม่ๆอยู่เสมอเพ่ือให้เกิดการสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง  8.
ฟังเสียงสะท้อนจากผู้ปฏิบัติทุกระดับ แนวปฏิบัติ สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญที่จัดท าหลักสูตรในภาควิชา
บริหารการศึกษา ศึกษาเอกสารหลักสูตรและรายงานประจ าปีเป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน
ภาควิชาการบริหารการศึกษา และงานวิจัย 

            ขั้นตอนที่ 2  การติดตามผลลัพธ์ แผนที่ยุทธศาสตร์และการด าเนินงานขององค์กร 
(Outcome & Performance  Monitoring) แผนที่ยุทธศาสตร์และการด าเนินงานของผู้ส าเร็จคือ
ขั้นตอนนี้จะช่วยจัดล าดับความส าคัญของการติดตามและการประเมินผลให้กรอบในการติดตามอย่าง
ต่อเนื่องส าหรับกิจกรรมของแผนงานเพ่ือดูการบรรลุผลลัพธ์ของแผนงานการใช้เกณฑ์ บ่งชี้
ความก้าวหน้า (Progress markers) ในการติดตามผลลัพธ์ ใช้แผนที่   
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                ขั้นตอนย่อยที่ 8 จัดล าดับการติดตามการท างานของแผนงาน ( Monitoring priorities) 
ของผลลัพธ์ผู้ส าเร็จการศึกษาคือแผนที่ผลลัพธ์ได้จ าแนกการติดตามการท างานออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 
การด าเนินงานขององค์กร ความก้าวหน้าของภาคีหุ้นส่วนในการได้มาซึ่งผลลัพธ์ ยุทธศาสตร์ที่
แผนงานใช้เพ่ือกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในภาคีหุ้นส่วน  กิจกรรม วางแผนการก ากับติดตามโดย
มีการจัดล าดับการติดตามการท างานของผลลัพธ์ผู้ส าเร็จการศึกษาใน 3 ส่วน 1.การติดตามในการ
ด าเนินการของผู้ส าเร็จการศึกษา2.การติดตามความก้าวหน้าของภาคีหุ้นส่วน  3.การติดตาม
ยุทธศาสตร์ที่ใช้ในแผนงาน  แนวปฏิบัติ สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญที่จัดท าหลักสูตรในภาควิชาบริหาร
การศึกษา ศึกษาเอกสารหลักสูตรและรายงานประจ าปีเป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายในภาค
วิชาการบริหารการศึกษา และงานวิจัย 

                ขั้นตอนย่อยที่ 9 แบบบันทึกผลลัพธ์ (Outcome  Journal) คือสร้างขึ้นเพ่ือติดตาม
ความก้าวหน้าของภาคีหุ้นส่วนโดยอิงเกณฑ์บ่งชี้ความก้าวหน้าที่สร้างขึ้นมาในขั้ นตอนย่อยที่ 5 คือ
ระดับท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น ระดับที่อยากจะให้เกิดข้ึน และระดับที่ถ้าเกิดขึ้นได้ก็ดีโดยแสดงให้เห็นระดับ
การเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ ต่ า กลาง สูงซึ่งเป็นการแสดงการเปลี่ยนแปลงของภาคี คน เหตุการณ์
แวดล้อมที่ท าให้เกิด  การเปลี่ยนแปลงเป็นตัววัดความก้าวหน้า  กิจกรรมแบบบันทึกผลลัพธ์  เพ่ือ
ติดตามความก้าวหน้าโดยอิงตามเกณฑ์ตัวบ่งชี้ความก้าวหน้าที่แสดงให้เห็นระดับของการเปลี่ยนแปลง  
โดยบันทึก 1.ระดับที่คาดหวังว่าจะเกิด 2. ระดับที่อยากให้เกิดขึ้น 3. ระดับที่หากเกิดขึ้นก็ดีแนว
ปฏิบัติ สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญที่จัดท าหลักสูตรในภาควิชาบริหารการศึกษา ศึกษาเอกสารหลักสูตรและ
รายงานประจ าปีเป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายในภาควิชาการบริหารการศึกษา และงานวิจัย 

                ขั้นตอนย่อยที่ 10 แบบบันทึกยุทธศาสตร์ที่ใช้ในแผนงาน (Strategy Journal) คือใช้
บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ที่ใช้เพ่ือกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในภาคีหุ้นส่วนซึ่งจะบันทึก
จากการประชุมติดตามการท างานแต่ละครั้งอย่างต่อเนื่องแม้ว่าจะมีการปรับแต่งเพ่ือรวมเอาบาง
ประเด็นที่แผนงานต้องการจะติดตามลงไป  กิจกรรมแบบบันทึกยุทธศาสตร์ที่ใช้ในผลลัพธ์ผู้ส าเร็จ
การศึกษา   แนวปฏิบัติ สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญที่จัดท าหลักสูตรในภาควิชาบริหารการศึกษา  ศึกษา
เอกสารหลักสูตรและรายงานประจ าปีเป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายในภาควิชาการบริหาร
การศึกษาและ งานวิจัย 

                 ขั้นตอนย่อยที่ 11 แบบบันทึกการด าเนินงานขององค์กร (Performance  Journal) 
คือเป็นเครื่องมือในการติดตามการท างานอย่างหนึ่งโดยมีการบันทึกข้อมูลการท างาน ข้อมูลที่บันทึก
จะเป็นทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือทั้งสองแบบผสมผสานกัน และหาทางปรับปรุงวิธีการ
ด าเนินงาน  กิจกรรม แบบบันทึกการด าเนินงานของผู้ส าเร็จการศึกษามี 8 เกณฑ์ชี้วัดแบบสอบถาม
ผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร1.
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เกณฑ์ชี้วัดความคิดใหม่ๆ โอกาสใหม่ๆและทรัพยากรใหม่ๆ 2.เกณฑ์ชี้วัดการรับฟังความเห็นที่เป็น
เสียงสะท้อน 3.เกณฑ์ชี้วัดได้รับการสนับสนุนจากผู้มีอ านาจสูงสุด 4.เกณฑ์ชี้วัดมีการประเมินและ
ออกแบบผลผลิต การบริการ และระบบใหม่ๆ 5.เกณฑ์ชี้วัดตรวจสอบผลผลิตที่ได้เพ่ือท าการเพ่ิม
คุณค่า 6.เกณฑ์ชี้วัดแบ่งปันความรู้กับสาธารณะ7.เกณฑ์ชี้วัดมีการค้นคว้า ทดลองเพ่ือด ารงความเป็น
ผู้น าด้านนวัตกรรมใหม่ๆ  8.เกณฑ์ชี้วัดการมีส่วนร่วมในการสะท้อนการท างานของผู้ส าเร็จการศึกษา
แนวปฏิบัติ สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญที่จัดท าหลักสูตรในภาควิชาบริหารการศึกษา ศึกษาเอกสารหลักสูตร
และรายงานประจ าปีเป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายในภาควิชาการบริหารการศึกษาและ
งานวิจัย  

              ขั้นตอนที่ 3. การจัดท าแผนการประเมินผล (Evaluation Planning) คือแผนการ
ประเมินผลเป็นการบรรยายอย่างสั้นๆ เกี่ยวกับระบวนการประเมินผล เช่นค าถาม ที่จะใช้ และแหล่ง
ของข้อมูล วิธีการประเมินผล ทีมประเมินผล ช่วงเวลา และการคาดการณ์งบ ประมาณที่ใช้ หาก
แผนงานต้องการใช้ผู้ประเมินจากภายนอก 
                 ขั้นตอนย่อยที่ 12.แผนการประเมินผล (Evaluation plan) คือเป็นการสรุปหรือ
บรรยายแบบสั้นๆเกี่ยวกับองค์ประกอบส าคัญของการประเมินผู้ส าเร็จการศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
โดยใช้วิธีการประเมินผล ช่วงเวลา ผู้ได้รับผลประโยชน์ โดยผลการประเมินอาจน ามาวางแผนการ
ท างานในอนาคต  กิจกรรม จัดท าแผนการประเมินผลสรุปผลการประเมินช่วงเวลาและงบประมาณ
ผลที่ได้จากการประเมินน ามาเพ่ือสร้างนโยบายหรือกระตุ้นกิจกรรมในอนาคตแนวปฏิบัติ ศึกษา
เอกสารหลักสูตรและรายงานประจ าปีเป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายในภาควิชาการบริหาร
การศึกษา และงานวิจัย 

             2. การศึกษาแผนที่ผลลัพธ์ของผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการ
บริหารการศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร ใน 3 ขั้นตอนคือ การออกแบบเจตนารมณ์  การติดตาม
ผลลัพธ์แผนที่ยุทธศาสตร์และการด าเนินงานขององค์กร และแผนการประเมินผล  ผู้วิจัยท าการศึกษา  
สังเคราะห์เอกสารเกี่ยวกับแผนที่ผลลัพธ์และสรุปให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบความถูกต้องและ
เหมาะสมของเนื้อหาและจัดท าเครื่องมือในการสัมภาษณ์และแบบสอบถามอาจารย์ที่จัดท าหลักสูตร
และผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษามหาวิทยาลัย
ศิลปากรโดยประยุกต์แนวคิดแผนที่ผลลัพธ์ประกอบด้วยองค์ประกอบการด าเนินงาน  3 ขั้นตอนและ
ขั้นตอนย่อย  12 ขั้นตอนย่อยพบว่า                                                                                                                 

           ขัน้ตอนที่  1 การออกแบบเจตนารมณ์ (Intention design)   
                 ขั้นตอนย่อยที่ 1 วิสัยทัศน์ (Vision)โดยภาควิชาบริหารการศึกษาตอนเริ่มการจัดตั้ง

หลักสูตรปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิสัยทัศน์ในระยะแรก ๆ ของการเปิดปริญญาปรัชญาดุษฎี
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บัณฑิตยังไม่ได้ใช้ค าว่าวิสัยทัศน์แต่ใช้ค าที่มีความหมายใกล้เคียงกับค าวิสัยทัศน์คือ ปรัชญา ซึ่ง

ภาควิชาการบริหารการศึกษาได้ก าหนดไว้ว่า คุณภาพวิชาการ เชี่ยวชาญกิจกรรม ผู้น าที่สามารถ และ

ใช้มาจนถึงปัจจุบัน 

                 ขั้นตอนย่อยที่ 2 พันธกิจ(Mission) ภาควิชาบริหารการศึกษาคือ 1. ผลิตบัณฑิต
ทางการบริหารการศึกษาให้มีความรู้ คุณธรรม จรรยาบรรณ และความเป็นเลิศในวิชาชีพระดับ
สากล2.พัฒนาภาควิชาให้เป็นองค์กรชั้นน าในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และบุคลากรทางการศึกษา
3.พัฒนาภาควิชาให้เป็นองค์กรชั ้นน าในการวิจัย ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมทางการบริหาร
การศึกษา4.พัฒนาภาควิชาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู ้โดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 5. 
อนุร ักษ์ ท านุบ ารุงและส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามในทุกระดับ(ท้องถิ ่น/
ประเทศ/นานาชาติ) ซึ่งสอดคล้องกับ  ศักดิ์ชาย พิทักษ์วงศ์ และโกศล  มีคุณ  ที่กล่าวถึงการท าแผน
ที่ผลลัพธ์การพัฒนากีฬาเป็นเลิศของการกีฬาแห่งประเทศไทยโดยฝุายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ สมาคม
กีฬาแห่งประเทศไทยและสมาคมกีฬาจังหวัดคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยในพระบรม
ราชูปถัมภ์ ในฐานะภาคีหุ้นส่วนโดยตรง (Direct Partner) สถาบันการศึกษาภาคเอกชนและ
หน่วยงานอ่ืนที่นักกีฬาท างานหรือสังกัดอยู่หรือเป็นผู้ให้การสนับสนุนถือเป็นภาคียุทธศาสตร์  
(Strategy Partners) ที่มีส่วนสนับสนุนการพัฒนานักกีฬาเป็นเลิศโดยก าหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจ165  
                ขั้นตอนย่อยที่ 3  ระบุภาคีส่วนที่เกี่ยวข้องในแผนงาน (Boundary partners) 
ประกอบด้วยอาจารย์   นักศึกษาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับภาควิชาการบริหารการศึกษา สอดคล้องกับ
มงคลชัย  บุญแก้ว ได้ท าการวิจัยเรื่อง รูปแบบแผนที่ผลลัพธ์การพัฒนานักกีฬาว่ายน้ าสู่ความเป็นเลิศ
ในสถาบันการศึกษาต้องมีการสนับสนุนจากภาคีหุ้นส่วน การสร้างประสบการณ์และการบริหาร
จัดการที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของภาคีหุ้นส่วน166  
                 ขั้นตอนย่อยที่ 4 ก าหนดผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ (Outcome challenges) ทางภาควิชา

บริหารการศึกษาก าหนดผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา มีคุณภาพวิชาการตามที่

หลักสูตรก าหนดมีมาตรฐานคุณภาพที่สูงขึ้นตามมาตรฐานสากลได้รับการยอมรับในเรื่องความรู้ 

ความสามารถในวิชาชีพเป็นผู้บริหารการศึกษาระดับสูงในระบอบการศึกษาไทย เป็นนักวิชาการที่มี

                                                           

                 
165

 ศักดิ์ชาย พิทักษ์วงศ ์และโกศล มีคุณ, การจัดท าแผนที่ผลลัพธ์ เรื่องการจัดท าแนว
ทางการพัฒนานักกีฬาเป็นเลิศ, (ชลบุร:ี คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา, 2551). 
                    

166
  มงคลชัย  บุญแก้ว, “รูปแบบแผนที่ผลลัพธ์การพัฒนานักกีฬาว่ายน้ าสู่ความเป็นเลิศใน

สถาบันการศึกษา ” ( วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและ
การกีฬา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา,2555). 
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ต าแหน่งทางวิชาการในระดับสูง เป็นที่ยอมรับดังปรัชญาของภาควิชาฯที่ว่า คุณภาพวิชาการ 

เชี่ยวชาญกิจกรรม ผู้น าที่สามารถสอดคล้องกับพัชรินทร์  เอ้ืออิฐผล ได้ท าการวิจัยเรื่อง การ

ประยุกต์ใช้เทคนิคแผนที่ผลลัพธ์เพ่ือการพัฒนาความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสารของครูประถมศึกษา ประกอบด้วยการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ภาคีหุ้นส่วน ผลลัพธ์ที่พึง

ประสงค์ เกณฑ์บ่งชี้ความก้าวหน้า ตารางแผนที่ยุทธศาสตร์และการด าเนินงานระดับองค์กรผลการ

ประยุกต์ใช้เทคนิคแผนที่ผลลัพธ์มาใช้ในการพัฒนาความสามารถ167   

                ขั้นตอนย่อยที่ 5 เกณฑ์บ่งชี้ความก้าวหน้า (Progress markers) ประกอบด้วย 3  
ระดับ คือ ระดับที่คาดว่าจะเกิดขึ้น  มีคุณภาพระดับต้นของสถาบันผู้ผลิต เป็นผู้บริหารระดับสูง ใน
หน่วยงาน ได้รับการประเมินความก้าวหน้าจากภาควิชา  โดยได้รับสัญลักษณ์  sp ส าหรับนักศึกษาที่
ศึกษาตามหลักสูตรแบบ 1 หรือได้คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า  3.00 และได้ค่าระดับผลการศึกษาไม่ต่ า
กว่า  B  ทุกรายวิชาที่นับหน่วยกิตตามหลักสูตร  ส าหรับนักศึกษาที่ศึกษาตามหลักสูตร แบบ2  จัดหา
สื่อวัสดุ อุปกรณ์การเรียนการสอน ต าราหนังสือ เทคโนโลยี เครื่องมือ รวมถึงสิ่งอ านวยความสะดวก
ต่างๆ ให้เพ่ิมมากขึ้น เพียงพอเหมาะสมกับความต้องการและจ านวนของนักศึกษา  ระดับที่อยากจะ
ให้เกิดขึ้นของ  มีความรู้ความสามารถใช้ภาษาอังกฤษเข้าร่วมประชุมสัมมนานานาชาติในภูมิภาคนี้   
นักวิจัยดีเด่นระดับนานาชาติ  เพ่ือเป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับภาควิชา  ให้ปรับหลักสูตรในการเตรียม
ความพร้อมของผู้บริหารสถานศึกษาในระดับปริญญาเอกนั้นควรเพ่ิมการสร้างสมประสบการณ์จาก
การฝึกงานเพ่ิมมากขึ้น  การปรับหลักสูตรการเรียนการสอนให้มีความต่อเนื่องในระดับปริญญา
มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตให้เป็นหลักสูตรเดียวกัน โดยก าหนดโครงสร้างที่สอดคล้องต่อเนื่อง ทั้ง
ด้านหมวดวิชา เนื้อหารายวิชา  วิชาพ้ืนฐาน  วิชาบังคับ วิชาเลือก จ านวนหน่วยกิตและการท างาน
วิจัย ควรปรับปรุงหลักสูตรเป็นประจ า เพ่ือให้รายวิชามีลักษณะบูรณาการเนื้อหาสาระของหลักสูตร 
เน้นการมสี่วนร่วมของผู้เรียนและการเชื่อมโยงเนื้อหาให้สัมพันธ์กับการปฏิบัติงานจริงและสภาพสังคม
ในปัจจุบัน รวมถึงการสร้างความตระหนักถึงมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพผู้บริหาร
สถานศึกษา มาตรฐานการปฏิบัติงานและมาตรฐานการปฏิบัติตน (จรรยาบรรณวิชาชีพ) ของคุรุสภา
ด้วย  ระดับที่ถ้าเกิดขึ้นก็ดี  เป็นผู้น าและเป็นผู้บริหารทางการศึกษาในระดับสูง ได้รับการยกย่องนับ
ถือจ านวนมาก ๆ  ลงบทความวิชาการในระดับอินเตอร์เพ่ือเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและงานวิจัย  
ขยายความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา หน่วยงานของภาครัฐและเอกชนทั้งภายในและต่างประเทศ
มากขึ้น ในการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมต่างๆ เพ่ือเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้
                                                           

            167 พัชรินทร์  เอื้ออิฐผล, “การประยุกต์ใช้เทคนิคแผนที่ผลลัพธ์เพื่อการพัฒนา
ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของครูประถมศึกษา”(วิทยานิพนธ์ปริญญา
มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552). 
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มุมมองและประสบการณ์ที่หลากหลายแตกต่างกันออกไป เป็นการเปิดรับข้อมูลข่าวสารจากภายนอก
มีสื่อ เครื่องคอมพิวเตอร์ และการ เชื่อมต่อกับ อินเตอร์เน็ตที่เพียงพอและทันสมัยสอดคล้องกับ 
David  and  Lawrence การจัดองค์กรแห่งการเรียนรู้โดยผ่านข้อมูลสะท้อนกลับจากผลลัพธ์ที่
เกิดข้ึนจะช่วยบูรณาการต่อการจัดองค์กร168  
                 ขั้นตอนย่อยที่ 6 แผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy maps) แบ่งเป็นมุ่งที่ คน กลุ่มคน หรือ
องค์กรที่จะได้ผลลัพธ์ในทันที( I-1)คือผลงานวิจัยเป็นที่ยอมรับในวงการศึกษา พัฒนาอาจารย์ให้มี
ผลงานวิจัยและมีต าแหน่งทางวิชาการมากขึ้น เป็นผู้น าในเชิงหลักสูตรและเป็นผู้น าในเชิงสากล  ดัง
ปรัชญาของภาควิชาการบริหารการศึกษาคือ คุณภาพวิชาการ  เชี่ยวชาญกิจกรรม  ผู้น าที่สามารถ169  
และมีการวางแผนการเรียนการสอนที่ช่วยกระตุ้น ท าให้เกิดความคิด หรือ ความช านาญใหม ่ๆ (I-2) คือมี
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการออกแบบกิจกรรมการ
เรียนรู้และการประเมิน (I-3) สร้างเครือข่ายการหนุนช่วยหนุนในการท างานโดย MOU กับมหาวิทยาลัยใน
สิงคโปร์ในการส่งนักศึกษาเข้าไปเรียนภาษาอังกฤษ-มีการร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนใน
การน าเสนองานวิจัยโดยได้รับคัดเลือกให้น าเสนองานวิจัยในงานการประชุมทางวิชาการระดับชาติส่วนใน
ด้านสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงทางกายภาพหรือนโยบาย(E-1) คือสื่อ เครื่องคอมพิวเตอร์ และการ เชื่อมต่อ
กับ internet ที่เพียงพอและทันสมัยการเผยแพร่ข้อมูลและข่าวสาร (E-2)คือ มีการสัมมนาเพ่ือ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ อยู่เสมอ  สร้าง web  site บทความงานวิจัย  สร้างการเรียนรู้และเครือข่ายการ
เรียนรู้ (E-3) คือ: มีการลงบทความในหน่วยงานทางการศึกษาทั่วประเทศและส่งเสริมสนับสนุนให้มี
การลงบทความในระดับสากล สอดคล้องกับดวงกมล ไตรวิจิตรคุณ พบว่า ผู้บริหารเป็นปัจจัยส าคัญ
ที่สุดต่อความส าเร็จในการพัฒนาระบบการประเมินผลดังนั้นการน ายุทธศาสตร์การด าเนินงานมาใช้ให้
เป็นรูปธรรมจึงเป็นสิ่งส าคัญของแผนที่ยุทธศาสตร์170  

                                                           

              168 David, P. D. and  Lawrence, N.The utilization  of  systematic  outcome 
mapping to improve  performance management in health care.Health Services 
Management Research.Accessed June 26 Available from 
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=eoah&A                                                                                               
             169 มหาวิทยาลัยศิลปากร,คณะศึกษาศาสตร์, รายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมิน
คุณภาพภายในภาควิชาการบริหารการศึกษาปีการศึกษา 2554, นครปฐม: 2555, 2. 
           170 ดวงกลม ไตรวิจิตรคุณ.การพัฒนาระบบการประเมินผลภายในของสถานศึกษา :กรณี
ตัวอย่างสถานศึกษาน าร่องโรงเรียนคันนายาวสังกัดส านักการศึกษากรุงเทพมหานคร . ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2542.  อ้างถึงใน ณัฎฐา  ระก าพล.แผนที่ผลลัพธ์ของโครงการอัน

http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct
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                 ขั ้นตอนย่อยที ่ 7 การด าเนินงานระดับองค์กร (Organizational practices) 
ประกอบด้วยวิธีการ  8  ประการ  โดย1.ค้นหา  ส ารวจความคิดเห็น  โอกาสและทรัพยากรใหม่ ๆ 
ภาควิชาการบริหารการศึกษาเปิดใจรับฟังรับรู้ ข้อมูลข่าวสารต่างๆ อย่างรอบด้านและมีการศึกษาดู
งานแล้วกลับมาสัมมนาเพ่ือให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ ๆ  2. ฟังเสียงสะท้อนจากผู้ให้ข้อมูลหรือผู้รายงาน
ที่เป็นบุคคลส าคัญ(key informants)ติดตามกระแสการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการศึกษาโดยทั่วไป
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสาขาการบริหารการศึกษาและมีนักวิชาการ  มีผอ.เขตมาร่วมในการปรับปรุง
หลักสูตร และฟังเสียงสะท้อนจากศิษย์เก่า บุคลากรภายนอก 3. มีการสนับสนุนจากผู้มีอ านาจสูงสุด
ได้รับการสนับสนุนจากสภามหาวิทยาลัย  อธิการบดีและกรรมการสภามหาวิทยาลัย คณบดี 4. มีการ
ทบทวนผลลัพธ์และการด าเนินการอยู่เสมอโดยจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมิน
คุณภาพภายในของภาควิชาการบริหารการศึกษา 5.ตรวจสอบกิจกรรมต่างๆที่ท าอยู่เพ่ือเพ่ิมคุณค่า
ของสิ่งเหล่านั้น 6. แลกเปลี่ยนความรู้ที่ได้กับโลกภายนอกมีการแลกเปลี่ยนความรู้ที่ได้ในเรื่องงานวิจัย
และเชิญผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกมาให้ความรู้แลกเปลี่ยนเกี่ยวกับงานวิจัย7.มีการทดลองในสิ่งใหม่ ๆ 
8.มีการรับฟังการสะท้อนความเห็นในการท างานให้กับองค์กรอย่างสม่ าเสมอสอดคล้องกับสอดคล้อง
กับ สุชีรา  วิบูลย์สุข เทคนิคแผนที่ผลลัพธ์จะเป็นเครื่องมือที่ช่วยกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมของคนได้อย่างชัดเจน171 
 
ขั้นตอนที่ 2  การติดตามผลลัพธ์ แผนที่ยุทธศาสตร์และการด าเนินงานขององค์กร (Outcome & 
Performance  Monitoring) ซึ่งมีข้ันตอนย่อยคือ  
                ขั ้นตอนย่อยที ่ 8 จัดล าดับการติดตามการท างานของแผนงาน (Monitoring 
priorities) ผู้ ส า เร็จการศึกษาปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
มหาวิทยาลัยศิลปากร การด าเนินงานขององค์กร   โดยสามารถดูได้จาก รายงานประจ าปีที่เป็น
รายงานการประเมินคุณภาพภายใน ของภาควิชาการบริหารการศึกษา  ความก้าวหน้าของภาคี
หุ้นส่วนในการได้มาซึ่งผลลัพธ์  จากผู้ส าเร็จการศึกษา คณาจารย์  และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร   
ยุทธศาสตร์ที่แผนงานใช้เพ่ือกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในภาคีหุ้นส่วนมีการท าวิจัยมีการยกย่อง
เชิดชูผลงาน  สอดคล้องกับศักดิ์ชาย พิทักษ์วงศ์ และโกศล มีคุณ วิสัยทัศน์การพัฒนานักกีฬาเป็น

                                                                                                                                                                      

เนื่องมาจากพระราชด าริด้านการศึกษา.”(วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาการบริหาร
การศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2556). 
                      

171
 สุชีรา วิบูลย์สุข, บทบาทของภาคีหุ้นส่วนในการส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ในสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา : พหุกรณีศึกษา. วิทยานิพนธ์ 
ปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551. 
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เลิศ172 
                ขั้นตอนย่อยที่ 9 แบบบันทึกผลลัพธ์ (Outcome  Journal) พบว่าระดับที่คาดว่าจะ
เกิดขึ้นมีคุณภาพระดับต้นของสถาบันผู้ผลิตอยู่ในระดับที่เป็นไปได้สูง  เป็นผู้บริหารระดับสูง ใน
หน่วยงานอยู่ในระดับที่เป็นไปได้น้อย  ได้รับการประเมินความก้าวหน้าจากภาควิชา  โดยได้รับ
สัญลักษณ์ sp ส าหรับนักศึกษาท่ีศึกษาตามหลักสูตรแบบ 1 หรือได้คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า  3.00 และ
ได้ค่าระดับผลการศึกษาไม่ต่ ากว่าB ทุกรายวิชาที่นับหน่วยกิตตามหลักสูตร  ส าหรับนักศึกษาที่ศึกษา
ตามหลักสูตร แบบ2อยู่ในระดับที่เป็นไปได้สูง  จัดหาสื่อวัสดุ อุปกรณ์การเรียนการสอน ต าราหนังสือ 
เทคโนโลยี เครื่องมือ รวมถึงสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ ให้เพ่ิมมากขึ้น เพียงพอเหมาะสมกับความ
ต้องการและจ านวนของนักศึกษาอยู่ในระดับที่เป็นไปได้สูง  ระดับที่อยากจะให้เกิดขึ้น มีความรู้
ความสามารถใช้ภาษาอังกฤษเข้าร่วมประชุมสัมมนานาชาติในภูมิภาคนี้ อยู่ในระดับที่เป็นไปได้ต่ า  
นักวิจัยดีเด่นระดับนาๆชาติ  เพ่ือเป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับภาควิชาอยู่ในระดับที่เป็นไปได้ต่ า  ให้
ปรับหลักสูตรในการเตรียมความพร้อมของผู้บริหารสถานศึกษาในระดับปริญญาเอกนั้นควรเพ่ิมการ
สร้างสมประสบการณ์จากการฝึกงานเพ่ิมมากข้ึนอยู่ในระดับที่เป็นไปได้ต่ า การปรับหลักสูตรการเรียน
การสอนให้มีความต่อเนื่องในระดับปริญญามหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตให้เป็นหลักสูตรเดียวกัน โดย
ก าหนดโครงสร้างที่สอดคล้องต่อเนื่อง ทั้งด้านหมวดวิชา เนื้อหารายวิชา  วิชาพ้ืนฐาน  วิชาบังคับ วิชา
เลือก จ านวนหน่วยกิตและการท างานวิจัยอยู่ในระดับที่เป็นไปได้ต่ า ควรปรับปรุงหลักสูตรเป็นประจ า 
เพ่ือให้รายวิชามีลักษณะบูรณาการเนื้อหาสาระของหลักสูตร เน้นการมีส่วนร่วมของผู้เรียนและการ
เชื่อมโยงเนื้อหาให้สัมพันธ์กับการปฏิบัติงานจริงและสภาพสังคมในปัจจุบัน รวมถึงการสร้างความ
ตระหนักถึงมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา มาตรฐานการปฏิบัติงาน
และมาตรฐานการปฏิบัติตน (จรรยาบรรณวิชาชีพ) ของคุรุสภาด้วย  อยู่ในระดับที่เป็นไปได้ต่ า  
ผลักดันให้มหาวิทยาลัยจัดท าแผนงานและมาตรการเร่งด่วนเพ่ือรองรับอัตราอาจารย์ที่จะเกษียณอายุ
ราชการเพ่ือให้หลักสูตรมีเวลาในการแสวงหาบุคลากรที่มีคุณภาพ มีประสบการณ์เหมาะสมกับการ
เรียนการสอนต่อไปอยู่ในระดับที่เป็นไปได้ต่ า  ส่งเสริมให้อาจารย์ประจ าภาควิชาท าเวลาท างาน 
เพ่ือให้นักศึกษาสามารถเข้าพบโดยไม่จ าเป็นต้องนัดหมายล่วงหน้าเพ่ือให้นักศึกษาสามารถ
ปรึกษาหารือและขอค าแนะน าได้โดยสะดวกอยู่ในระดับที่เป็นไปได้ต่ า  ระดับที่ถ้าเกิดขึ้นก็ดี เป็นผู้น า
และเป็นผู้บริหารทางการศึกษาในระดับสูง ได้รับการยกย่องนับถือจ านวนมาก ๆ อยู่ในระดับที่เป็นไป
ได้ต่ า  ลงบทความวิชาการในระดับอินเตอร์เพ่ือเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและงานวิจัยอยู่ในระดับที่
เป็นไปได้ต่ า  ขยายความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา หน่วยงานของภาครัฐและเอกชนทั้ งภายในและ

                                                           

                      
172

 ศักดิ์ชาย พิทักษ์วงศ ์และโกศล มีคุณ, การจัดท าแผนที่ผลลัพธ์ เรื่องการจัดท าแนว
ทางการพัฒนานักกีฬาเป็นเลิศ. ชลบุรี: คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา, 2551. 
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ต่างประเทศ ในการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมต่างๆ เพ่ือเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้
มุมมองและประสบการณ์ที่หลากหลายแตกต่างกันออกไป เป็นการเปิดรับข้อมูลข่าวสารจากภายนอก
อยู่ในระดับที่เป็นไปได้ต่ าสอดคล้องกับแนวคิดของ อรทัย อาจอ่ า ที่กล่าวไว้ว่า การบันทึก
ความก้าวหน้า การบันทึกผลลัพธ์ เป็นการระบุว่าเอกสาร หรือหลักฐานประเภทไหนหรืออะไรบ้างที่
จ าเป็นส าหรับใช้ในการก ากับ หรือติดตามความก้าวหน้าของแผนงาน หรือโครงการ หรือจะสามารถ
ช่วยบ่งชี้ได้ว่าการด าเนินงานของแผนงานโครงการก าลังก้าวไปสู่เปูาหมายที่ก าหนดไว้ม ากน้อยแค่
ไหน173   
                  ขั้นตอนย่อยที่ 10 แบบบันทึกยุทธศาสตร์ที่ใช้ในแผนงาน (Strategy Journal): 
ผู้เชี่ยวชาญท่านที่ 1 & ผู้เชี่ยวชาญท่านที่ 2   กล่าวว่า แบบบันทึกยุทธศาสตร์ที่ใช้ในการวางแผน  : 
Strategy  Journalนั้นทางภาควิชาบริหารการศึกษาไม่มีการบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ที่ใช้
กระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในภาคีหุ้นส่วนโดยให้ความสนใจในการติดตามประเด็นต่างๆเหล่านี้ 
คือ 1. การจัดสรรทรัพยากร( input)2. กิจกรรมที่ก าลังท า  3. ประสิทธิผลของการท างาน  4. ผลผลิต
ที่ได้ ( output) 5. ความต้องการในการติดตามงานต่อไป(follow สอดคล้องกับสมาคมโบว์ลิ่ง 
แห่งประเทศไทย (2553) ที่พบว่า มีประเด็นในการติดตามได้แก่ แผนงานยุทธศาสตร์ ช่วงเวลาการ
ประเมิน ทีมประเมิน ยุทธศาสตร์ โครงการหรือกิจกรรม ประสิทธิผลของแผนงาน174 
                  ขั้นตอนย่อยที่  11 แบบบันทึกการด าเนินงานขององค์กร (Performance  Journal)
จ าแนกตาม เพศ ได้เป็นเพศ หญิง  37.12 % เพศชาย   620.88 % จ าแนกตาม ภูมิล าเนาแบ่งได้  
เป็น  27 จังหวัด คือ  กรุงเทพมหานคร  กาญจนบุรี  ชลบุรี ชัยนาท นครปฐม นครสวรรค์ นนทบุรี 
นราธิวาส น่าน บึงกาฬ  บุรีรัมย์ ปทุมธานี  ประจวบคีรีขันธ์  พิษณุโลก เพชรบุรี เพชรบูรณ์ 
มหาสารคาม ราชบุรี  ลพบุรี  ล าปาง สงขลา สมุทรปราการ  สมุทรสงคราม สมุทรสาคร  สุพรรณบุรี 
สุราษฎร์  อุทัยธานี   ประสบการณ์การท างานในต าแหน่งปัจจุบัน  มากกว่า 5 ปี  มีจ านวนมากที่สุด   
จ านวนผู้มีรายได้มากกว่า 40,000 บาทขึ้นไป  มีจ านวนมากที่สุด  ไม่มีปัญหาในการหางานท ามี
จ านวนมากที่สุดแผนงานที่ ผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากรมีต าแหน่งงานที่ท าคือ กรรมการผู้จัดการ  1  คน0.8 % ข้าราชการ
เกษียณ 2 คน1.5%คณบดีคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร1 คน0.8 %  ครู13 คน 90.8%  

                                                           

                        
173อรทัย อาจอ่ า,การประเมินผลเพื่อสร้างเสริมพลังอ านาจ: ทางออกที่ท้าทาย (พิมพ์

ครั้งที่ 2).นครปฐม: แปลนพริ้นติ้ง, 2550. 

                       
174สมาคมโบว์ลิ่งแห่งประเทศไทย,รูปแบบการพัฒนาสมาคมกีฬาสู่ความเป็นเลิศและ

การก ากับติดตามประเมินผลรูปแบบ Outcome Mapping. ใน เอกสารการประชุมสัมมนา 
5 มิถุนายน 2553. กรุงเทพฯ: การกีฬาแห่งประเทศไทย,2553. 
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เจ้าของกิจการ  1  คน0.8 % นักบริหารการศึกษา(อ านวยการระดับต้น)1  คน0.8   %นักวิเคราะห์ 
(ช านาญการ) 1 คน0.8 %   นักวิจัย1  คน 0.8 %   นักวิชาการศึกษา 7  คน5.3 % นักวิชาการอิสระ
1คน 0.8 %ผู้อ านวยการโรงเรียน33คน 25.0% ผู้อ านวยการสถาบัน กศน. ภาคตะวันออก 1คน0.8% 
ผู้อ านวยการส านักห้องสมุดกลาง1คน0.8%  ผู้อ านวยการส านักหอสมุดก าแพงแสน 1คน 0.8%
ผู้จัดการฝุายจัดซื้อ 1คน0.8%  ผู้ช่วยผู้อ านวยการ 1คน 0.8%  ผู้พิพากษาสมทบ1คน 0.8%  
ผู้อ านวยการกลุ่มงาน ทะเบียน สช. 1คน 0.8% ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา 1 ค น 0 . 8 %   
ผู้อ านวยการกองกลาง  ระดับ 8 1คน 0.8% ผู้อ านวยการกองแผนงาน ส านักอธิการบดี 1คน 0.8%   
ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาครูและบุคลากร 1คน0.8%  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาบึงกาฬ  1คน 0.8%  ผู้อ านวยการหลักสูตรนายช่างบ ารุงรักษาอากาศยานรุ่น  53 1คน
0.8%   พนักงานมหาวิทยาลัยในสายงานวิชาการ 1คน 0.8%  พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ 3
คน 2.3% รองคณบดีคณะครุศาสตร์ 1คน 0.8%  รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 1คน0.8%รอง
คณบดีฝุายงานวิชาการ คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว 1คน 0.8% รองคณบดีฝุาย
บริหาร 1คน0.8% รองผู้อ านวยการผ่ายกิจการนักศึกษา1คน0.8% รองผู้อ านวยการโรงเรียน 5คน
30.8% รองผอ.สพป. กาญจนบุรี เขต 4    1คน0.8% รองผู้อ านวยการส านักบัณฑิตศึกษา  วิทยาลัย
แสงธรรม  1คน 0.8%รองผู้อ านวยการศูนย์ข้อสอบ 1คน 0.8% รองผู้อ านวยการวิทยาลัยพยาบาล 
ฝุายวิชาการ 1คน 0.8% รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 1คน0.8%  รอง
เลขาธิการส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 1คน 0.8% ศึกษานิเทศก์ 4คน 3.0%  ส านัก
พัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ. 1คน0.8% เสนาธิการกรมการสัตว์ทหารบก  1คน 0.8%  
หัวหน้าศูนย์เยาวชนชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ)  1คน 0.8% อดีตผู้อ านวยการโรงเรียน 1คน0.8%  
อธิการบดีโรงเรียน 1คน0.8% อาจารย์ 28 คน 21.2 %  สรุปได้ว่าต าแหน่งที่ท างานมีมากที่สุด คือ
ผู้อ านวยการโรงเรียนสอดคล้องกับสมาคมฟันดาบสมัครเล่นแห่งประเทศไทย () ที่พบว่า แผนที่
ผลลัพธ์มีประเด็นในการติดตามการด าเนินงานขององค์กรทั้ง 8 ประเด็น ได้แก่ การค้นหาสิ่งใหม่ ๆ 
การรับฟังข้อเท็จจริงการสร้างโอกาส การทบทวนแผนงาน การตรวจสอบสิ่งที่ด าเนินการอยู่เพ่ือเพ่ิม
คุณค่า การแลกเปลี่ยนความรู้ การทดลองสิ่งใหม่ ๆ และการสะท้อนความเห็นในการท างาน 
นอกจากนี้แบบบันทึกการด าเนินงาน175 
 

                                                           

                        
175

 สมาคมฟันดาบสมัครเล่นแห่งประเทศไทย,รูปแบบการพัฒนาสมาคมกีฬาสู่ความเป็น
เลิศและการก ากับติดตามประเมินผลรูปแบบ Outcome Mapping. ใน เอกสารการประชุมสัมมนา

กรุงเทพฯ: การกีฬาแห่งประเทศไทย, 5 มิถุนายน 2553. 
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ขัน้ตอนที่ 3  การจัดท าแผนการประเมินผล (Evaluation Planning)  
               ขั้นตอนย่อยที่ 12 แผนการประเมินผล (Evaluation plan) เป็นการสรุปหรือบรรยาย
แบบสั้นๆเกี่ยวกับองค์ประกอบส าคัญของการประเมินผู้ส าเร็จการศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตโดยใช้
วิธีการประเมินผล ช่วงเวลา ผู้ได้รับผลประโยชน์ ผลการประเมินอาจน ามาวางแผนการท างานใน
อนาคต  กิจกรรม จัดท าแผนการประเมินผลสรุปผลการประเมินช่วงเวลาและงบประมาณผลที่ได้จาก
การประเมินน ามาเพ่ือสร้างนโยบายหรือกระตุ้นกิจกรรมในอนาคตดังนี้ 
               คุณภาพของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัย

ศิลปากร มีความเหมาะสมด้านโครงสร้างและเนื้อหาอยู่ในระดับมากซึ่งซึ่งสอดคล้องกับความคิดเห็น

ของนักศึกษาปัจจุบันและดุษฎีบัณฑิต ด้านบุคลากรของภาควิชาพบว่าอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

อาจารย์พิเศษ กรรมการผู้ควบคุมดุษฎีนิพนธ์มีความคิดเห็นว่า หลักสูตรมีความเหมาะสมด้านบุคลากร

ของภาควิชาอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับความคิดเห็นของนักศึกษาปัจจุบันและดุษฎีบัณฑิต ด้าน

นักศึกษา พบว่า อาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์พิเศษและกรรมการผู้ควบคุมดุษฎีนิพนธ์มีความเห็น

ว่า หลักสูตรมีความเหมาะสมด้านนักศึกษาอยู่ในระดับมากสอดคล้องกับความคิดเห็นของนักศึกษา

ปัจจุบันและดุษฎีบัณฑิต  ด้านอาคารสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวกอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

อาจารย์พิเศษและกรรมการผู้ควบคุมดุษฎีนิพนธ์มีความเห็นว่าด้านอาคารสถานที่และสิ่งอ านวยความ

สะดวกมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากซึ่งสอดคล้องกับความคิดเห็นของนักศึกษาปัจจุบันและดุษฎี

บัณฑิต  กระบวนการจัดการเรียนการสอนอาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์พิเศษและกรรมการผู้

ควบคุมดุษฎีนิพนธ์มีความเห็นว่า หลักสูตรมีความเหมาะสมด้านกระบวนการจัดการเรียนสอนอยู่ใน

ระดับมากซ่ึงสอดคล้องกับความคิดเห็นของนักศึกษาปัจจุบันและดุษฎีบัณฑิตด้านกระบวนการวัดและ

ประเมินผลพบว่าอาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์พิเศษและกรรมการผู้ควบคุมดุษฎีนิพนธ์มี

ความเห็นว่าหลักสูตรมีความเหมาะสมด้านกระบวนการวัด และประเมินผลอยู่ในระดับมากซึ่ง

สอดคล้องกับความคิดเห็นของนักศึกษาปัจจุบันและดุษฎีบัณฑิต ด้านกระบวนการจัดกิจกรรมของ

หลักสูตรพบว่าอาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์พิเศษและกรรมการผู้ควบคุมดุษฎีนิพนธ์มีความเห็น

ว่าหลักสูตรมีความเหมาะสมด้านกระบวนการจัดกิจกรรมของหลักสูตรอยู่ในระดับมากซึ่งสอดคล้อง

กับความคิดเห็นของนักศึกษาปัจจุบันและดุษฎีบัณฑิต ด้านคุณลักษณะของผู้เรียนพบว่าผู้บังคับบัญชา

ของดุษฎีบัณฑิตเห็นว่า คุณลักษณะของผู้เรียนมีความเหมาะสมในระดับมากที่สุดอาจารย์ประจ า

หลักสูตร อาจารย์พิเศษและกรรมการผู้ควบคุมดุษฎีนิพนธ์มีความเห็นสอดคล้องกันว่าคุณลักษณะของ

ผู้เรียนมีความเหมาะสมในระดับมาก ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ พบว่า ผู้บังคับบัญชาของดุษฎี
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บัณฑิตเห็นว่าผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียนมีความเหมาะสมมากที่สุดส่วนอาจารย์พิเศษและ

กรรมการผู้ควบคุมดุษฎีนิพนธ์มีความเห็นสอดคล้องกันว่าผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียนมีความ

เหมาะสมในระดับมาก ด้านความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชาพบว่า ผู้บังคับบัญชาของดุษฎีบัณฑิตมี

ความพึงพอใจต่อดุษฎีบัณฑิตในระดับมากที่สุดหลักสูตรของภาควิชา176สะท้อนอัตลักษณ์ของภาควิชา 

คือ บัณฑิตมีคุณลักษณะที่บ่งบอกถึง ความมีคุณภาพวิชาการ เชี่ยวชาญกิจกรรม ผู้น าที่สามารถ 

รวมทั้งพัฒนาหลักสูตรให้มีรายวิชาที่บูรณาการระหว่างศาสตร์มากขึ้น  อาจารย์มีแผนการสอน และ

บริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติที่สอดคล้องกับ

ช่วงเวลาของหลักสูตรอาจารย์ที่ปฏิบัติการสอนจริง ทุกคนส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก 

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รวมทั้งอาจารย์ที่ปฏิบัติการสอนจริงทุ กคนมีประสบการณ์ในการ

ปฏิบัติ ทั้งในราชการบริหารส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่นมาคนละไม่น้อยกว่า 5 ปี ก่อน

ปฏิบัติหน้าที่ในภาควิชางานวิจัยของนักศึกษาภาควิชาการบริหารการศึกษาเป็นงานที่มีคุณภาพ เกิด

องค์ความรู้ใหม่ และเป็นที่ยอมรับในสังคมวิชาการด้านการบริหารการศึกษาในระดับสูง และ

หน่วยงานต่าง ๆ ภาควิชาการบริหารการศึกษา มีการด าเนินโครงการ กิจกรรมที่เชื่อมโยงและบูรณา

การ การบริการทางวิชาการแก่สังคมเข้ากับการบริหารการศึกษา การจัดการเรียนการสอนงานวิจัย

ของนักศึกษาภาควิชาการบริหารการศึกษาเป็นงานที่มีคุณภาพ เกิดองค์ความรู้ใหม่และได้รับคัดเลือก

ให้น าเสนอในที่ประชุมทางวิชาการระดับชาติ177 

            ปัญหาและอุปสรรคของผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา  มหาวิทยาลัยศิลปากรควรปรับปรุงด้านวัสดุอุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอนให้มีความ
เหมาะสมและพอเพียงกับความต้องการที่เพ่ิมมากขึ้นกับจ านวนนักศึกษาและควรปรับปรุงในเรื่อง
สถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวกและในส่วนต าราและหนังสือเรียนควรได้รับการดูแลให้มีจ านวน
เพ่ิมมากข้ึนควรปรับปรุงหลักสูตรให้ผู้เรียนมีสมรรถนะด้านภาษาต่างประเทศเพ่ิมมากขึ้นควรส่งเสริม
กิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมที่ช่วยสร้างทักษะในการคิดสร้างสรรค์ ในการคิด
วิเคราะห์แก้ปัญหา ควรปรับปรุงด้านการพัฒนาการบริหารจัดการและปัจจัยเกื้อหนุนอ่ืนๆ การ
เสริมสร้างองค์ความรู้ให้แก่อาจารย์รวมถึงการบริหารเวลาของอาจารย์และหลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิตสาขาการบริหารการศึกษาถึงจะอยู่ในระดับดีแล้วก็ตามควรเพ่ิมการบรูณาการระหว่างทฤษฎี
                                                           

          176 มัทนา วังถนอมศักดิ์ “ประเมินหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร”, 2554, บทสรุปส าหรับผู้บริหาร ง. 
          177 เรื่องเดียวกัน,บทสรุปส าหรับผู้บริหาร ง. 
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และการปฏิบัติมากขึ้นสอดคล้องกับศักดิ์ชาย พิทักษ์วงศ์ และโกศล มีคุณ ในการจัดท าแผนที่ผลลัพธ์
การพัฒนานักกีฬาเป็นเลิศ จะเป็นการช่วยจัดสรรทรัพยากรให้มีความอย่างเหมาะสมตลอดจนการน า
ผลการประเมินไปใช้ประโยชน์ในการแสดงความส าเร็จ ความล้มเหลว การเรียนรู้178 
 

ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะท่ัวไป 
            1.ควรมีการศึกษาติดตามความก้าวหน้าในการท างานของผู้ส าเร็จการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
           2.ควรมีการวิจัยประเมินความคิดเห็นของผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีต่อคุณภาพของอาจารย์
ผู้สอน อุปกรณ์การเรียนการสอนและการให้บริการด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัย 
            3. ควรปรับปรุงหลักสูตรให้ผู้เรียนมีสมรรถนะด้านภาษาต่างประเทศ  โดยเฉพาะ
ภาษาอังกฤษซึ่งเป็นภาษาสากลของโลกปัจจุบัน    
            4. ควรมีการเผยแพร่ผลงานในวารสารหรือการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่
ปรากฏในฐานข้อมูลนานาชาติ 
            5. การใช้รูปแบบแผนที่ผลลัพธ์เป็นกระบวนการที่สัมพันธ์กันอย่างเป็นระบบดังนั้น การน า
รูปแบบไปใช้ ควรจัดให้ครบทุกขั้นตอน และควรให้ความส าคัญกับการรับฟังเสียงสะท้อนและความ
คิดเห็นของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือจัดให้มีกิจกรรมการสะท้อนความคิด ควรศึกษาคู่มือการประเมินใน
แต่ละข้ันตอนให้เข้าใจตรงกัน และมีความยืดหยุ่นโดยปรับให้เหมาะสมกับกิจกรรมที่ปฏิบัติ  
           

ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป           
           ภาควิชาสามารถน าข้อมูลแผนที่ผลลัพธ์ของผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรไปใช้ในการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรและการจัด
กระบวนการเรียนการสอน ใช้ในการประเมินคุณภาพการศึกษา รวมถึงสอดคล้องกับคุณลักษณะของ
นักศึกษาท่ีพึงประสงค์ที่ภาควิชาได้ก าหนดไว้นอกจากนี้ยังสามารถท าให้มีแนวทางการพัฒนา
นักศึกษาให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานมากยิ่งขึ้น และควรมีการติดตามผลการส าเร็จ
การศึกษาและภาวะการมีงานท าของบัณฑิตท่ีต่อเนื่องในทุกปีเพื่อน าผลที่ได้มาพิจารณาเปรียบเทียบ
เพ่ือการพัฒนาต่อไป 
  

                                                           

              
178ศักดิ์ชาย พิทักษ์วงศ ์และโกศล มีคุณ, การจัดท าแผนที่ผลลัพธ์ เรื่องการจัดท าแนว 

ทางการพัฒนานักกีฬาเป็นเลิศ. ชลบุรี: คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา,2551. 
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ภาคผนวก  ก 

เครื่องมือของกระบวนการแผนที่ผลลัพธ์  3 ขั้นตอน  12  ขั้นตอนย่อย 
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ขั้นตอนที่ 1 การออกแบบเจตนารมณ์/การก าหนดกรอบการพัฒนา/การวางแผนการ ด าเนินงาน 

(Intention design) 

            ขั้นตอนย่อยที่ 1 วิสัยทัศน์ (vision) 

            ขั้นตอนย่อยที่ 2 พันธกิจ (mission) 

 

วิสัยทัศน์ (vision) 
ค าถาม-ภาควิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากรมีวิสัยทัศน์ 
วิสัยทัศน์ (vision) 
พันธกิจ (mission 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
 

       ขั้นตอนย่อยที่ 3 ระบุภาคีหุ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง (boundary partners)องค์กร/หน่วยงาน/
นักศึกษา 
       ค าถาม-ภาคีหุ้นส่วนที่เก่ียวข้อง ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไร 
 
 
       ขั้นตอนย่อยที่ 4 ก าหนดผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ (outcome challenges) 

ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์(อาจารย์/ผู้ส าเร็จการศึกษา) 
วิสัยทัศน์ (vision) 
พันธกิจ (mission 
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ขั้นตอนย่อยท่ี  5 เกณฑ์บ่งชี้ความก้าวหน้า (progress markers)  

แผ่นบันทึกการออกแบบที่ 2 : เกณฑ์บ่งชี้ความก้าวหน้าของ(อาจารย์/ผู้ส าเร็จการศึกษา) 
ระดับท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน(expect  to  see) 
 
1  
2  
3  
4  
ระดับท่ีอยากจะให้เกิดข้ึนของ (like  to see ) 
 
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
ระดับท่ีถ้าเกิดขึ้นก็ดี (love  to  see ) 
12  
13  
14  
 

ขั้นตอนย่อยที่ 6 ก าหนดแผนที่ยุทธศาสตร์ (strategy maps) 

Strategy เป็นเหตุโดยตรงที่ท าให้
เกิดการเปลี่ยนแปลง
(CausalX 

ชักจูงให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
(PersuasiveX 

หนุนเสริมให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลง
(Supportive) 

มุ่งท่ี คน 
กลุ่มคน 

หรือองค์กร 

I-1 I-2 I-3 
    

มุ่งท่ีสิ่งแวดล้อม E-1 E-2 E-3 
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ขั้นตอนย่อยที 7 การด าเนินงานระดับองค์กร (organizational practices) 

 

การด าเนินงานระดับองค์กร การด าเนินงานที่ส าคัญ 
1.ค้นหา  ส ารวจความคิด  โอกาสและทรัพยากร
ใหม่ๆ 

 

2. ฟังเสียงสะท้อนจากผู้ให้ข้อมูลหรือผู้รายงานที่
เป็นบุคคลส าคัญ(key  informants) 

 

3. มีการสนับสนุนจากผู้มีอ านาจสูงสุด  
4. ต้องทบทวนผลลัพธ์และการด าเนินการอยู่
เสมอ 

 

5.ตรวจสอบกิจกรรมต่างๆที่ท าอยู่เพ่ือเพ่ิมคุณค่า
ของสิ่งเหล่านั้น 

 

6. แลกเปลี่ยนความรู้ที่ได้กับโลกภายนอก  
7. ทดลองสิ่งใหม่ๆอยู่เป็นประจ า  
8. มีเวลาให้กับการสะท้อนความเห็นในการ
ท างานให้กับองค์กรอย่างสม่ าเสมอ 

 

 

          ขั้นตอนที่ 2 การติดตามการด าเนินงาน (Outcome & Performance Monitoring) 

เน้นการประเมินตนเองเป็นหลัก ขั้นตอนที่ 2 มี 4 ขั้นตอนย่อย คือ 

ขั้นตอนย่อยที่  8 จัดล าดับการติดตามการท างานของแผนงาน (monitoring 

priorities) 

 

แผนการติดตาม 
การด าเนินงานขององค์กร  
ความก้าวหน้าของภาคีหุ้นส่วนในการได้มาซึ่ง
ผลลัพธ์ 

 

ยุทธศาสตร์ที่แผนงานใช้เพ่ือกระตุ้นให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงในภาคีหุ้นส่วน 

 

 



293 

 ขั้นตอนย่อยที่ 9 แบบบันทึกผลลัพธ์(outcome  journal)คือ การเปลี่ยนแปลง

ของภาคีหุ้นส่วน 

แผ่นบันทึกผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ 
ระดับท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน  
ต่ า กลาง สูง   
   1  
   2  
   3  
   4  
ระดับท่ีอยากจะให้เกิดข้ึน  
 
   5  
   6   
   7  
   8  
   9  
แผ่นบันทึกการออกแบบที่ 2 : เกณฑ์บ่งชี้ความก้าวหน้า 
ระดับท่ีอยากจะให้เกิดข้ึนของ  
   10  
   11  
ระดับท่ีถ้าเกิดขึ้นก็ดี  
   12  
   13  
   14  
ขั้นตอนย่อยที่ 10 แบบทึกยุทธศาสตร์ที่ใช้ในแผนงาน (strategy journal) 

แบบบันทึกยุทธศาสตร์ 
ผู้ให้ข้อมูล      ผู้เชี่ยวชาญท่านที่ 1   
ยุทธศาสตร์ของภาควิชาบริหารการศึกษา   
อธิบายกิจกรรมที่ด าเนินการ 
ประสิทธิผลของการท างาน   
ผลผลิตที่ได้ 
ประเด็นหรือการเปลี่ยนแปลงที่แผนงานต้องการ 
ขั้นตอนย่อยที่ 11 แบบบันทึกการด าเนินงานขององค์กร (performance journal) 
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แบบบันทึกการด าเนินงานขององค์กร 
ผู้ให้ข้อมูล 
เกณฑ์ชี้วัดที่ 1 ความคิดใหม่ๆ  ทรัพยากรใหม่ๆ กับงานท่ีท าของผู้ส าเร็จการศึกษา 
ตัวอย่างรูปธรรม: 
เกณฑ์ชี้วัดที่ 2 การรับฟังความคิดเห็นที่เป็นเสียงสะท้อน(feedback)ในการท างานของผู้ส าเร็จ
การศึกษา 
ตัวอย่างรูปธรรม: 
เกณฑ์ชี้วัดที่ 3 การสนับสนุนในงานที่ท าจากผู้มีอ านาจของผู้ส าเร็จการศึกษา 
ตัวอย่างรูปธรรม: 
เกณฑ์ชี้วัดที่ 4 การทบทวนผลลัพธ์ของการด าเนินงานของผู้ส าเร็จการศึกษา 
ตัวอย่างรูปธรรม: 
เกณฑ์ชี้วัดที่ 5 การตรวจสอบผลผลิตที่ได้เป็นข้อมูลมาใช้ในการเพ่ิมคุณค่าของงานของผู้ส าเร็จ
การศึกษา               
ตัวอย่างรูปธรรม: 
เกณฑ์ชี้วัดที่ 6 เผยแพร่ความรู้ที่ได้ต่อสาธารณะชน 
ตัวอย่างรูปธรรม: 
เกณฑ์ชี้วัดที่ 7 การค้นคว้าสิ่งใหม่ๆเพ่ือด ารงความเป็นผู้น าด้านนวัตกรรมใหม่ๆ 
ตัวอย่างรูปธรรม: 
เกณฑ์ชี้วัดที่ 8 การเปิดโอกาสให้กับผู้อื่นในการสะท้อนการท างาน   
ตัวอย่างรูปธรรม: 
 

 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนย่อยที่ 12 แผนการประเมินผล (evaluation plan) 

แผนการประเมินผล 
การใช้ผลการประเมิน แหล่งข้อมูล วิธีการประเมิน 
1.เพื่อประเมินคุณภาพของผู้ส าเร็จ
การศึกษาปริญญาปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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แผนการประเมินผล(ต่อ) 
การใช้ผลการประเมิน แหล่งข้อมูล วิธีการประเมิน 
2.เพื่อทราบปัญหาและอุปสรรคของ
ผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญาปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
3.เพื่อทราบคุณภาพดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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ภาคผนวก ข 

หนังสือขอสัมภาษณ์ 

หนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

เครื่องมือของกระบวนการแผนที่ผลลัพธ์ ขั้นตอนย่อยที่ 11 
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ภาคผนวก ค 

เครื่องมือของกระบวนการแผนที่ผลลัพธ์ ขั้นตอนย่อยที่ 11 

การหาค่าทางสถิติ   ขั้นตอนย่อยท่ี 11 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 

เร่ือง 

แผนที่ผลลัพธ์ของผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 

ค าชี้แจง 

1. แบบสอบถามการวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือทราบแผนที่ผลลัพธ์ของผู้ส าเร็จ
การศึกษาปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ในส่วนของการติดตามผลลัพธ์การด าเนินงานของผู้ส าเร็จการศึกษา 

2. แบบสอบถามฉบับนี้ ผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ ผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญาปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร รุ่นที่ 1-9 

3. แบบสอบถามฉบับนี้มี 2 ตอน ประกอบด้วย 
ตอนที่ 1  ข้อมูลสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนที่ 2 แบบสอบถามการด าเนินงานของผู้ส าเร็จการศึกษา 

 ขอความกรุณาท่านได้โปรดให้ข้อมูลตามสภาพเป็นจริง กรุณาตอบให้ครบทุกข้อ เพราะข้อมูล
ที่สมบูรณ์เท่านั้นจึงสามารถน ามาวิเคราะห์ได้ และขอรับรองว่าจะไม่มีผลกระทบทางลบต่อตัวท่าน
หรือสถานศึกษาของท่านทั้งทางตรงและทางอ้อมแต่อย่างใด 

 ข้อมูลของท่านจะเป็นประโยชน์ต่อภาควิชาการบริหารการศึกษาเป็นอย่างยิ่ง เพ่ือใช้เป็น
แนวทางในการก าหนดนโยบายและพัฒนาภาควิชาการบริหารการศึกษาในโอกาสต่อไป 

 หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับความอนุเคราะห์ด้วยดีจากทุกๆ ท่าน 

  นางสาวอัมพรกัญ บัวครอง 
นักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

               สาขาวิชาบริหารการศึกษา    คณะศึกษาศาสตร์   มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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แบบสอบถามการติดตามผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ค าชี้แจง โปรดกรอกข้อความลงในช่องว่าง และหรือเขียนวงกลมล้อมรอบ [ ] ที่มีตัวเลข 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. เพศ 
  หญิง   ชาย 
2. ภูมิล าเนาอยู่ จังหวัด......................................................................... 
3. สถานภาพการท างานปัจจุบัน 

 ท างานแล้ว 
 ท างานแล้วและก าลังศึกษาต่อ 
 ยังไม่ได้ท างานและมิได้ศึกษาต่อ (ข้ามไปตอบตอนที่ 3) 
 ก าลังศึกษาต่อ (ข้ามไปตอบตอนที่ 4) 

4. ต าแหน่งงานที่ท า 
(ระบุ)................................................................................................ ............................. 
5. จ านวนผู้ใต้บังคับบัญชา (ลูกน้อง) รวมทั้งสิ้นกี่คน 
  ไม่มี   1-5 คน  6-10 คน 11-20 คน 
  21-35 คน  มากกว่า 35 คน 
6. เงินเดือนหรือรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

 15,000 - 20,000 บาท 
 21,000 - 30,000 บาท 
 31,000 - 40,000 บาท 
 มากกว่า 40,000 บาทข้ึนไป 

7.ประสบการณ์การท างานในต าแหน่งปัจจุบัน 
  1 ปี   2 ปี      3 ปี  4 ปี        5 ปี  มากกว่า 5 ปี 
8. ท่านเคยเปลี่ยนงานมาแล้วกี่ครั้ง 
  ไม่เคยเปลี่ยนงาน   1 ครั้ง   2 ครั้ง 
  3 ครั้ง    มากกว่า 3 ครั้ง 
9. ท่านมีปัญหาในการหางานท าหลังส าเร็จการศึกษาหรือไม่ 

 ไม่มีปัญหา    มีปัญหา 
 อ่ืนๆ (ระบุ)..................................... 
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ตอนที่ 2 แบบสอบถามการด าเนินงานของผู้ส าเร็จการศึกษา 
1. ท่านมีแผนงานและความคิดใหม่ๆ กับงานที่ท่านท า 
  ไม่มี      1-3 ชิ้นต่อปี  4-6 ชิ้นต่อปี   7-9 ชิ้นต่อปี    10-12 
ชิ้นต่อปี  13-15  ชิ้นต่อปี  16-18  ชิ้นต่อปี  มากกว่า 18 ชิ้นต่อปี 
(กรุณาระบุหลักฐานที่เป็นรูปธรรม) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. ท่านมีการน าทรัพยากรใหม่ๆ มาใช้ในการท างานหรือไม่ จ านวนกี่งานต่อปี   

 ไม่มี      จ านวน 1-3 งานต่อปี   จ านวน 4-6 งานต่อปี   จ านวน 7-9 งาน
ต่อปี   จ านวน 10-12 งานต่อปี  จ านวน 13-15  งานต่อปี    จ านวน 16-18  งาน
ต่อปี  

 มากกว่า 18 งานต่อปี 
(กรุณาระบุหลักฐานที่เป็นรูปธรรม) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3. ท่านได้รับฟังความคิดเห็นที่เป็นเสียงสะท้อน (feedback) เกี่ยวกับหน่วยงานของท่านหรือไม่   
จ านวนผู้ให้ข้อมูล 

 1-3 คน   4-6 คน   7-9 คน  
 10-12 คน   13-15 คน    มากกว่า 15 คน  

4. งานของท่านได้รับการสนับสนุนจากผู้มีอ านาจสูงสุดเพียงใด   
จ านวนครั้งที่ติดต่อกับผู้มีอ านาจ 

 1-3 ครั้ง   4-6 ครั้ง   7-9 ครั้ง  
 10-12 ครั้ง   มากกว่า 12 ครั้ง  

 (กรุณาระบุหลักฐานที่เป็นรูปธรรม) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
5. ท่านมีการทบทวนระบบผลลัพธ์และการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องอย่างไร  
   ทบทวนทุกครั้งหลังการด าเนินงาน  ทบทวนบางครั้ง 
  ไม่ทบทวน 
(กรุณาระบุหลักฐานที่เป็นรูปธรรม) 
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………       
6.ท่านมีการตรวจสอบผลผลิตที่ได้เป็นข้อมูลมาใช้ในการเพิ่มคุณค่าของงานอย่างไร 
  ตรวจสอบผลผลิตที่ได้ทั้งหมด   ตรวจสอบผลผลิตที่ได้เป็นบางครั้ง 
  ไม่มีการตรวจสอบผลผลิตที่ได้ 
(กรุณาระบุหลักฐานที่เป็นรูปธรรม) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………     
7. ท่านมีการเผยแพร่ความรู้ที่ได้ต่อสาธารณะชนหรือไม่  

7.1 จ านวนครั้งที่ได้ไปเผยแพร่ความรู้ต่อปี 
 1-3 ครั้ง   4-6 ครั้ง   7-9 ครั้ง  มากกว่า 9 ครั้ง

  
(กรุณาระบุหลักฐานที่เป็นรูปธรรม) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………    
8. ท่านมีการค้นคว้าทดลองสิ่งใหม่ๆ เพ่ือด ารงความเป็นผู้น าด้านนวัตกรรมใหม่ๆ หรือไม่  
 8.1 จ านวนของการด าเนินการใหม่ๆ สู่พ้ืนที่ที่ยังไม่เคยมีประสบการณ์ 

 1-3 ครั้ง   4-6 ครั้ง   7-9 ครั้ง  
 10-12 ครั้ง   มากกว่า 12 ครั้ง  

(กรุณาระบุหลักฐานที่เป็นรูปธรรม) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………  
9. ท่านเปิดโอกาสให้กับผู้อื่นในการสะท้อนการท างานของท่านหรือไม่ (กรุณาระบุหลักฐานที่เป็น
รูปธรรม) 
 9.1 จ านวนครั้งและความถี่ในการสะท้อนการท างาน 

 1-3 ครั้ง   4-6 ครั้ง   7-9 ครั้ง  
 มากกว่า 10 ครั้ง  

(กรุณาระบุหลักฐานที่เป็นรูปธรรม) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………             
 

ขอขอบคุณค่ะ 
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1.เพศ 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ชาย 49 37.1 37.1 37.1 

หญิง 83 62.9 62.9 100.0 

Total 132 100.0 100.0  
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จังหวัด Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

 Valid นราธิวาส 1 0.8 0.8 0.8 

น่าน 1 0.8 0.8 1.5 

บุรีรัมย ์ 1 0.8 0.8 2.3 

พิษณุโลก 1 0.8 0.8 3.0 

เพชรบุร ี 1 0.8 0.8 3.8 

มหาสารคาม 1 0.8 0.8 4.5 

ลพบุร ี 1 0.8 0.8 5.3 

ล าปาง 1 0.8 0.8 6.1 

สมุทรปราการ 1 0.8 0.8 6.8 

สมุทรสาคร 1 0.8 0.8 7.6 

สุราษฎร ์ 1 0.8 0.8 8.3 

ชัยนาท 2 1.5 1.5 9.8 

นครสวรรค ์ 2 1.5 1.5 11.4 

บึงกาฬ 2 1.5 1.5 12.9 

ปทุมธาน ี 2 1.5 1.5 14.4 

เพชรบูรณ ์ 2 1.5 1.5 15.9 

สงขลา 2 1.5 1.5 17.4 

สมุทรสงคราม 2 1.5 1.5 18.9 

อุทัยธาน ี 2 1.5 1.5 20.5 

ชลบุร ี 3 2.3 2.3 22.7 

ประจวบคีรีขนัธ์ 3 2.3 2.3 25.0 

กาญจนบุร ี 6 4.5 4.5 29.5 

สุพรรณบุร ี 11 8.3 8.3 37.9 

นนทบุร ี 13 9.8 9.8 47.7 

ราชบุรี 17 12.9 12.9 60.6 

นครปฐม 24 18.2 18.2 78.8 

กรุงเทพมหานคร 28 21.2 21.2 100.0 

Total 132 100.0 100.0   

 

3.สถานภาพการท างานปัจจุบัน 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent Cumulative Percent 

 

ท างานแล้วและก าลงัศึกษาต่อ 4 3.0 3.0 4.5 

ท างานแล้ว 128 97.0 97.0 100.0 

Total 132 100.0 100.0   
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4.ชื่อต าแหน่งงานที่ท า (ระบุ) 

  
Frequenc

y Percent 
Valid 

Percent Cumulative Percent 

Valid กรรมการผู้จัดการ 1 0.8 0.8 0.8 

คณบดีคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลยัศิลปากร 1 0.8 0.8 1.5 

เจ้าของกิจการ 1 0.8 0.8 2.3 

นักบริหารการศึกษา(อ านวยการระดับต้น) 1 0.8 0.8 3.0 

นักวเิคราะห์ (ช านาญการ) 1 0.8 0.8 3.8 

นักวจิัย 1 0.8 0.8 4.5 

นักวิชาการอิสระ 1 0.8 0.8 5.3 

ผอ. สถาบัน กศน. ภาคตะวันออก 1 0.8 0.8 6.1 

ผอ.ส านักห้องสมุดกลาง 1 0.8 0.8 6.8 

ผอ.ส านักหอสมุดก าแพงแสน 1 0.8 0.8 7.6 

ผุ้จัดการฝ่ายจัดซื้อ 1 0.8 0.8 8.3 

ผู้ช่วยผู้อ านวยการ 1 0.8 0.8 9.1 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1 0.8 0.8 9.8 

ผู้พิพากษาสมทบ 1 0.8 0.8 10.6 

ผู้อ านวยการกลุ่มงาน ทะเบียน สช. 1 0.8 0.8 11.4 

ผู้อ านวยการกลุ่มสง่เสริมจัดการศึกษา 1 0.8 0.8 12.1 

ผู้อ านวยการกองกลาง  ระดับ 8 1 0.8 0.8 12.9 

ผู้อ านวยการกองแผนงาน ส านักอธิการบดี 1 0.8 0.8 13.6 

ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาครูและบุคลากร. 1 0.8 0.8 14.4 

ผู้อ านวยการส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาบึงกาฬ 

1 0.8 0.8 15.2 

ผู้อ านวยการหลักสูตรนายช่างบ ารุงรักษาอากาศ
ยานรุ่น  53 

1 0.8 0.8 15.9 

พนักงานมหาวิทยาลัยในสายงานวิชาการ 1 0.8 0.8 16.7 

รองคณบดีคณะครุศาสตร ์ 1 0.8 0.8 17.4 

รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 1 0.8 0.8 18.2 

รองคณบดีฝ่ายงานวิชาการ คณะอุตสาหกรรม
การโรงแรมและการท่องเที่ยว 

1 0.8 0.8 18.9 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร 1 0.8 0.8 19.7 

รองผอ ผ่ายกิจการนักศึกษา 1 0.8 0.8 20.5 

รองผอ.สพป. กาญจนบรุี เขต 4 1 0.8 0.8 21.2 
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รองผอ.ส านักบัณฑิตศึกษา  วิทยาลัยแสงธรรม    
อาจารย ์คณะศาสนศษสตร์ 

1 0.8 0.8 22.0 

รอง ผอ.สูนย์ขอ้สอบ 1 0.8 0.8 22.7 

รองผู้อ านวยการวิทยาลยัพยาบาล ฝ่ายวิชาการ 1 0.8 0.8 23.5 

รองผู้อ านวยการสพป.นฐ.เขต1 1 0.8 0.8 24.2 

รองเลขาธิการ  สพฐ. 1 0.8 0.8 25.0 

รองศาสตราจารย ์ 1 0.8 0.8 25.8 

ส านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ. 1 0.8 0.8 26.5 

เสธนาธิการกรมการสัตว์ทหารบก 1 0.8 0.8 27.3 

หัวหน้าศูนย์เยาวชนชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) 1 0.8 0.8 28.0 

อดีตผู้อ านวยการโรงเรยีน 1 0.8 0.8 28.8 

อธิการบดี  โรงเรียนดรุณาราชบุร ี 1 0.8 0.8 29.5 

ข้าราชการเกษียณ 2 1.5 1.5 31.1 

พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ 3 2.3 2.3 33.3 

ศึกษานิเทศก ์ 4 3.0 3.0 36.4 

รอง ผอ.โรงเรยีน 5 3.8 3.8 40.2 

นักวิชาการศึกษา 7 5.3 5.3 45.5 

ครู 13 9.8 9.8 55.3 

อาจารย ์ 26 19.7 19.7 75.0 

ผอ.โรงเรียน 33 25.0 25.0 100.0 

Total 132 100.0 100.0   

      5.จ านวนผู้ใต้บังคับบัญชา (ลูกน้อง) รวมทั้งสิ้นกี่คน 

 
Frequency Percent 

Valid 
Percent Cumulative Percent 

Valid 11-15 คน 3 2.3 2.3 2.3 

31-35 คน 4 3.0 3.0 5.3 

16-20 คน 10 7.6 7.6 12.9 

21-25 คน 11 8.3 8.3 21.2 

6-10 คน 16 12.1 12.1 33.3 

1-5 คน 24 18.2 18.2 51.5 

ไม่ม ี 31 23.5 23.5 75.0 

มากกว่า 35 คน 33 25.0 25.0 100.0 

Total 132 100.0 100.0   
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6.เงินเดือนหรือรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent Cumulative Percent 

Valid 31,000 - 40,000 บาท 32 24.2 24.2 24.2 

มากกว่า 40,000 บาทขึ้นไป 100 75.8 75.8 100.0 

Total 132 100.0 100.0   

      7.ประสบการณ์การท างานในต าแหน่งปัจจุบัน 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent Cumulative Percent 

Valid 1 ป ี 4 3.0 3.0 3.0 

4 ป ี 4 3.0 3.0 6.1 

2 ป ี 6 4.5 4.5 10.6 

มากกว่า 5 ปี 118 89.4 89.4 100.0 

Total 132 100.0 100.0   

 

8.ท่านเคยเปลี่ยนงานมาแล้วกี่ครั้ง 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 ครั้ง 13 9.8 9.8 9.8 

2 ครั้ง 10 7.6 7.6 17.4 

3 ครั้ง 6 4.5 4.5 22.0 

มากกว่า 3 ครั้ง 10 7.6 7.6 29.5 

ไม่เคยเปลี่ยนงาน 93 70.5 70.5 100.0 

Total 132 100.0 100.0  

 
 

9.ท่านมีปัญหาในการหางานท าหลังส าเร็จการศึกษาหรือไม่ 
 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent Cumulative Percent 

 

มีปัญหา 2 1.5 0.8             1.5 

ไม่มีปัญหา 130 98.5 98.5             100.0 

Total 132 100.0 100.0           
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10.ท่านมีแผนงานและความคิดใหม่ ๆ กับงานที่ท่านท า 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent Cumulative Percent 

Valid 10-12ช้ินต่อป ี 1 0.8 0.8 0.8 

13-15ช้ินต่อป ี 1 0.8 0.8 1.5 

ไม่ม ี 2 1.5 1.5 3.0 

16-18 ช้ินต่อป ี 3 2.3 2.3 5.3 

มากกว่า 18 ช้ินต่อป ี 10 7.6 7.6 12.9 

7-9ช้ินต่อปี 17 12.9 12.9 25.8 

4-6 ช้ินต่อป ี 45 34.1 34.1 59.8 

1-3 ช้ินต่อป ี 53 40.2 40.2 100.0 

Total 132 100.0 100.0   

11.ท่านมีการน าทรัพยากรใหม่ๆ มาใช้ในการท างานหรือไม่ จ านวนกี่งานต่อปี 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent Cumulative Percent 

Valid จ านวน 16-18  งานต่อป ี 1 0.8 0.8 0.8 

จ านวน13- 15 งานต่อป ี 1 0.8 0.8 1.5 

ไม่ม ี 1 0.8 0.8 2.3 

จ านวน10-12 งานต่อป ี 2 1.5 1.5 3.8 

มากกว่า 18 งานต่อป ี 11 8.3 8.3 12.1 

จ านวน7-9 งานต่อป ี 12 9.1 9.1 21.2 

จ านวน4-6 งานต่อป ี 46 34.8 34.8 56.1 

จ านวน 1-3 งานต่อป ี 58 43.9 43.9 100.0 

Total 132 100.0 100.0   

12.ท่านได้รับฟังความคิดเห็นที่เป็นเสียงสะท้อน(feedback) 

 
Frequency Percent 

Valid 
Percent Cumulative Percent 

Valid  10-12 คน 0 0.0 0.8 0.8 

13-15คน 2 1.5 0.8 1.5 

มากกว่า 15คน 1 0.8 0.8 2.3 

7-9 คน 21 15.9 15.9 18.2 

4-6 คน 31 23.5 23.5 41.7 

1-3 คน 36 27.3 27.3 68.9 

มากกว่า 15 คน 41 31.1 31.1 100.0 

Total 132 100.0 100.0   
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13.งานของท่านได้รับการสนับสนุนจากผู้มีอ านาจสูงสุดเพียงใด จ านวนครั้งที่ติดต่อกับผู้มีอ านาจ 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent Cumulative Percent 

Valid 10-12 ครั้ง 3 2.3 2.3 2.3 

7-9 ครั้ง 18 13.6 13.6 15.9 

มากกว่า 12ครั้ง 31 23.5 23.5 39.4 

1-3 ครั้ง 40 30.3 30.3 69.7 

4-6 ครั้ง 40 30.3 30.3 100.0 

Total 132 100.0 100.0   

14.ท่านมีการทบทวนระบบผลลัพธ์และการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องอย่างไร 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent Cumulative Percent 

Valid ทบทวนบางครัง้ 10 7.6 7.6 7.6 

ทบทวนทุกครั้งหลงัการด าเนินงาน 122 92.4 92.4 100.0 

Total 132 100.0 100.0   

              15.ท่านมีการตรวจสอบผลผลิตที่ได้เป็นข้อมูลมาใช้ในการเพ่ิมคุณค่าของงานอย่างไร 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent Cumulative Percent 

Valid ไม่มกีารตรวจสอบผลผลิตที่ได้ 3 2.3 2.3 2.3 

ตรวจสอบผลผลิตที่ไดเ้ป็นบางครัง้ 19 14.4 14.4 16.7 

ตรวจสอบผลผลิตที่ไดท้ั้งหมด 110 83.3 83.3 100.0 

Total 132 100.0 100.0   

                                 16.ท่านมีการเผยแพร่ความรู้ที่ได้ต่อสาธารณะชนหรือไม่ กี่ครั้งต่อปี 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent Cumulative Percent 

Valid 7-9 ครั้ง 19 14.4 14.4 14.4 

มากกว่า 9 ครั้ง 19 14.4 14.4 28.8 

4-6 ครั้ง 37 28.0 28.0 56.8 

1-3 ครั้ง 57 43.2 43.2 100.0 

Total 132 100.0 100.0   
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17.ท่านมีการค้นคว้าทดลองสิ่งใหม่ๆ เพ่ือด ารงความเป็นผู้น าด้านนวัตกรรมใหม่ๆ 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent Cumulative Percent 

Valid มากกว่า 12 ครั้ง 1 0.8 0.8 0.8 

10-12 ครั้ง 1 0.8 0.8 1.5 

ไม่ม ี 11 8.3 8.3 9.8 

7-9 ครั้ง 16 12.1 12.1 22.0 

4-6 ครั้ง 40 30.3 30.3 52.3 

1-3 ครั้ง 63 47.7 47.7 100.0 

Total 132 100.0 100.0   

                             18.จ านวนครั้งที่ท่านเปิดโอกาสให้กับผู้อ่ืนในการสะท้อนการท างานของท่าน 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent Cumulative Percent 

 

7-9 ครั้ง 10 7.6 7.6 9.1 

มากกว่า 10 ครั้ง 23 17.4 17.4 34.1 

4-6 ครั้ง 45 34.1 34.1 64.4 

1-3 ครั้ง 54 40.9 40.9 100.0 

Total 132 100.0 100.0   
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