ิ
ิ
คู่มือการตดตามประเมนผล
ิ
ิ
1. รูปแบบวธีิการตดตามประเมนผล
การติดตามประเมินผล เป็ นพันธกิจหนึ่งทีก่ ําหนดไว้ในการสนองพระราชดําริของสํานักงาน
ั บนั การดําเนินงานจะมี 3 รูปแบบ ดังนี้
กปร. ปจจุ
ิ
ิ
ิ
1) การตดตามผลการดํ
าเนนงานประจํ
าปี หรือการตรวจเยี่ยมตดตามงาน
(Follow
up) เป็ นการติดตามผลสําเร็จจากการดําเนินงานของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริประเภทต่าง ๆ
้
ในรอบปีงบประมาณว่ามีความสอดคล้องเป็ นไปตามแผนงาน โครงการ บรรลุเปาหมายมากน้
อยเพียงใด
นอกจากนี้ ยังเป็ นการติดตามในลักษณะ การตรวจเยี่ยมผลการดําเนิ นงานโครงการฯ โดย ฯพณฯ
องคมนตรี หรือ ผูบ้ ริหารสํานักงาน กปร. ในรอบปี งบประมาณ แล้วนํามาสรุปผลการตรวจเยีย่ มติดตาม
งาน ซึง่ จะดําเนินการโดยสํานักงานแผนและวิเทศสัมพันธ์ และสํานักประสานงานโครงการฯ
ิ
ิ
2) การตดตามประเมนผลแบบบู
รณาการ เป็ นการติดตามเชิงวิชาการ (Monitoring) และ
ประเมินผล (Evaluation) การดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ทีไ่ ด้มกี ารอนุ มตั งิ บประมาณ
ในแต่ละปีงบประมาณและโครงการทีส่ าํ คัญในแต่ละภูมภิ าค เพื่อทราบถึงผลการดําเนินงานโครงการฯ มี
ความสอดคล้องครบถ้วนเป็ นไปตามแนวพระราชดําริหรือไม่ ความก้าวหน้ ามีระดับความสําเร็จหรือ
ั
ปญหาอุ
ปสรรค ผลกระทบทีอ่ าจก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงเชิงการบริหารจัดการ และวิถกี ารดําเนิน
ชีวติ ของประชาชนในด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและสิง่ แวดล้อมแล้วนํ ามากําหนดแนวทางการ
พัฒ นาสํา หรับ ปรับ ปรุ ง แก้ไ ขอย่ า งเป็ น ระบบต่ อ เนื่ อ ง โดยเน้ น การบู ร ณาการความร่ ว มมือ ในการ
ดําเนินงานร่วมกันระหว่างกลุ่มติดตามประเมินผล กับสํานักประสานงานโครงการฯ ซึ่งเป็ นหน่ วยงาน
หลักรับผิดชอบพื้นที่ ภาคกลาง เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ ในการกําหนดกรอบในการ
ติดตามประเมิน ผลและร่ว มสัมภาษณ์ เ ก็บ ข้อมูล ในพื้นที่ หลังจากนัน้ กลุ่ มติดตามประเมินผล จึง ได้
ดําเนินการตามหลักวิชาการวิจยั แล้ว สรุปรายงานเบื้องต้นและจัดทํารายงานติดตามหรือประเมินผล
ฉบับสมบูรณ์ รวมทัง้ รายงานทูลเกล้าฯ ถวาย ต่อไป
ิ
ิ
ิ
ิ ย เป็ นการติดตามประเมินผล
3) การตดตามประเมนผลแบบบรหารกํ
ากับงานวจั
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ โดยพิจารณาจากองค์ประกอบสภาพพืน้ ที่ ประชากร หลักวิชาการ
่ การเกษตร ทรัพยากร
เฉพาะด้านเกีย่ วกับ องค์ความรูท้ างด้านวิศวกรรมชลประทาน ด้านดิน ด้านปาไม้
ชายฝงั ่ สิง่ แวดล้อม ซึ่งจําเป็ นต้องกําหนดกรอบแนวคิดการติดตามประเมินผลเชิงบูรณาการโดยอาศัย
ศาสตร์ทงั ้ ทางวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์รว่ มกันดังนัน้ การดําเนินงานในลักษณะนี้ จึงเป็ นการติดตาม
ประเมินผลทีต่ ้องประสานเชื่อมโยงหน่ วยงานเกีย่ วข้องร่วมดําเนินการบริหาร กํากับงานวิจยั ซึง่ วิธกี าร
จะเป็ นการจ้างสถาบันการศึกษาในพืน้ ทีเ่ สนอแนวทางการวิจยั กําหนดกรอบการวิจยั เชิงประเมินผล แล้ว
กลุ่ ม ติด ตามประเมิน ผลจะเป็ น แกนหลัก ในการพิจ ารณากรอบแนวคิด ร่ ว มกับ สํา นั ก ประสานงาน
โครงการฯ ในพื้นที่ร่วมกัน หลังจากนัน้ จึงแต่งตัง้ คณะกรรมการกํากับงานวิจยั เชิงประเมินผล พร้อม
ติดตามตรวจสอบผลงานทางวิชาการอย่างเป็ นระบบต่อไป (โปรดดูแผนภูมิ ที่ 1 และ 2 ประกอบ)
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แผนภูมิ ที่ 1
ิ
ิ
ิ
กรอบแนวคดการพั
ฒนาระบบตดตามประเมนผล
โครงการอันเนื่ องมาจากพระราชดําริ
หน่ วยงานภายนอก

หน่ วยงานภายใน

สปก.

สปอ.

สปต.

ติดตามรายไตรมาส

สปน

สศข.

- กรมชลประทาน
- กรมป่ าไม้
- กรมอุทยานแห่ งชาติ สัตว์ ป่าและ
พันธุ์พืช
- จังหวัด
- ฯลฯ

สผว.

ติดตามประจําปี
Follow Up
การติดตาม

รายงานการติดตาม
ประเมินผลโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ

สนับสนุนวิชาการ
กลุ่มติดตามประเมินผล (กตผ.)

การติดตามเป็ นกรณี
(Monitoring)
เช่ น - นํา้ กํ่า
- ฯลฯ

หลักการคัดเลือก
โครงการ

การประเมินผลเป็ นกรณี
(Evaluation)
เช่ น - ขุนด่ านปราการชล
- ห้ วยใหญ่ -วังแขม

แนวทางการ
ประเมินผล

รปแบบการ
ู
ประเมินผล

การนําไปใช้
ประโยชน์

การประเมินผล
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แผนภูมิ ที่ 2
ิ
ิ
ิ
กระบวนการในการบรหารกํ
ากับงานวจัิ ยเชงประเมน
่
กับหนวยงานที
่เกี่ยวข้องกับสํานักงาน กปร.
การติดตามประเมินผล (แบบกํากับ)

ติดตาม

ประเมินผล

กตผ. และกลุ่มพืน้ ที่
ร่ วมกําหนดกรอบแนวทางการ
ติดตามประเมินผล

สถาบันการศึกษาในพืน้ ที่
เสนอแนวทางการดําเนินงาน

แต่ งตัง้ คณะกรรมการกํากับดแลการ
ู
ติดตามประเมินผล
(ภายใน และภายนอก)
สถาบันการศึกษา
รายงานความก้ าวหน้ าการดําเนินงาน
เป็ นระยะ ๆ ให้ คณะกรรมการฯ
นําเสนอผลการวิจัยให้ ผู้มี
ส่ วนได้ เสียได้ รับทราบผล

คณะกรรมการกํากับดแล
ู
การติดตามประเมินผล
ให้ ความเห็นชอบในการอนุมัตจิ ัดพิมพ์

4
ิ
ิ
่
2. กระบวนการตดตามประเมนผลแบบ
มีส่วนรวม
ในการติด ตามประเมินผล กลุ่ มติด ตามประเมิน ผลจะเน้ น กระบวนการติด ตามประเมิน ผล
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริแบบมีส่วนร่วม โดยวางระบบความร่วมมือระหว่าง หน่ วยงานภายใน
่ กรมชลประทาน กรมอุทยานสัตว์ปา่
สํานักงาน กปร. และหน่วยงานภายนอกทีเ่ กีย่ วข้อง อาทิ กรมปาไม้
และพัน ธุ์ พืช กรมวิช าการเกษตร การประมง เป็ น ต้ น ซึ่ง มีวิธีก ารและขัน้ ตอนในการปฏิบ ัติง าน
ดังต่อไปนี้ (โปรดดูแผนภูมทิ ่ี 3 ประกอบ)
2.2.1 การเตรียมรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย
1) รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ซึ่งเป็ นข้อมูลทุตยิ ภูมิ (Secondary Data) จาก
แหล่งต่างๆ โดยการประสานขอข้อมูลโครงการจากกลุ่ม/กอง/หน่ วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง ตลอดจนรวบรวม
ข้อ มูล จากเอกสารงานวิจ ยั ที่เ กี่ย วข้อง ซึ่ง การรวบรวมเอกสารข้อ มูล เพื่อ ใช้ศึก ษาวิเ คราะห์ข้อ มูล
โครงการในเบื้องต้น และทําให้ได้เห็นภาพโดยรวมของโครงการ อันเป็ นประโยชน์ต่อการกําหนดแนว
ทางการทํางานให้ครอบคลุมประเด็นทีจ่ ะศึกษาอย่างครบถ้วน
2) ออกสํารวจพื้นที่โครงการ ซึ่งเป็ นการรวบรวมข้อมูล จากสภาพพื้นที่จริง หรือ
ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เพื่อตรวจสอบข้อมูลทีร่ วบรวมได้จากข้อมูลทุตยิ ภูมอิ กี ชัน้ หนึ่ง ซึ่งการ
ั
สํารวจพืน้ ทีโ่ ครงการ นัน้ เป็ นขัน้ ตอนของการรับฟงบรรยายสรุ
ปเกี่ยวกับภาพรวมและสภาพพืน้ ทีแ่ ละ
ผลการดําเนินงานของโครงการ ตลอดจนการสํารวจข้อมูลพื้นฐานของโครงการ ซึ่งการสํารวจพื้นที่
โครงการ ต้องอาศัยเทคนิคการเก็บข้อมูลแบบสํารวจ การสังเกต ความมีมนุ ษย์สมั พันธ์ การประสานงาน
และการบันทึกข้อมูลทีพ่ บเห็น ตลอดจนการหาข้อมูลจากการพบปะ พูดคุยกับเจ้าหน้าที่ ผูน้ ําชุมชน และ
ทําการบันทึกภาพ เพื่อเก็บรายละเอียดของพื้นที่ให้ได้มากที่สุดในระยะเวลาที่จํากัด เพื่อนํ าข้อมูลมา
ประกอบการจัดทําข้อเสนอโครงการ และการวางแผนการเก็บข้อมูลภาคสนามต่อไป
3) จัดทําข้อเสนอโครงการ (Proposal) โดยการนํ าข้อมูลทีม่ อี ยู่ทงั ้ หมด โดยเฉพาะ
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริด้านต่างๆ และผลการ
ดํา เนิ น งาน ซึ่ง การจัด ทํา ข้อ เสนอโครงการ ประกอบด้ว ยหัว ข้อ ต่ อ ไปนี้ ความเป็ น มา/พระราชดํา ริ
วัตถุ ประสงค์การศึกษา ผลที่คาดว่าจะได้รบั ขอบเขตของการศึกษา กรอบแนวคิดในการศึกษา วิธี
การศึกษา ประชากรกลุ่มตัวอย่างทีท่ ําการศึกษา ระยะเวลาทําการศึกษา งบประมาณทีใ่ ช้ในการศึกษา
เพือ่ นําข้อเสนอโครงการเสนอผูบ้ ริหารเพือ่ พิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมตั ใิ นหลักการต่อไป
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2.2.1 การเตรียมรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย
1) รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ซึ่งเป็ นข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) จาก
แหล่งต่าง ๆ โดยการประสานขอข้อมูลโครงการจากกลุ่ม/กอง/หน่ วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง ตลอดจนรวบรวม
ข้อ มูล จากเอกสารงานวิจ ยั ที่เ กี่ย วข้อง ซึ่ง การรวบรวมเอกสารข้อ มูล เพื่อ ใช้ศึก ษาวิเ คราะห์ข้อ มูล
โครงการในเบื้องต้น และทําให้ได้เห็นภาพโดยรวมของโครงการ อันเป็ นประโยชน์ต่อการกําหนดแนว
ทางการทํางานให้ครอบคลุมประเด็นทีจ่ ะศึกษาอย่างครบถ้วน
2) ออกสํารวจพืน้ ทีโ่ ครงการ ซึง่ เป็ นการรวบรวมข้อมูลจากสภาพพืน้ ทีจ่ ริง หรือข้อมูล
ปฐมภูมิ (Primary Data) เพื่อตรวจสอบข้อมูลทีร่ วบรวมได้จากข้อมูลทุตยิ ภูมอิ กี ชัน้ หนึ่ง ซึง่ การสํารวจ
ั
พืน้ ทีโ่ ครงการ นัน้ เป็ นขัน้ ตอนของการรับฟงบรรยายสรุ
ปเกีย่ วกับภาพรวมและสภาพพืน้ ทีแ่ ละผลการ
ดําเนินงานของโครงการ ตลอดจนการสํารวจข้อมูลพื้นฐานของโครงการ ซึ่งการสํารวจพืน้ ที่โครงการ
ต้องอาศัยเทคนิคการเก็บข้อมูลแบบสํารวจ การสังเกต ความมีมนุ ษย์สมั พันธ์ การประสานงาน และการ
บันทึกข้อมูลทีพ่ บเห็น ตลอดจนการหาข้อมูลจากการพบปะ พูดคุยกับเจ้าหน้าที่ ผูน้ ําชุมชน และทําการ
บัน ทึก ภาพ เพื่อ เก็บ รายละเอีย ดของพื้น ที่ใ ห้ไ ด้ม ากที่สุ ด ในระยะเวลาที่จํ า กัด เพื่อ นํ า ข้อ มู ล มา
ประกอบการจัดทําข้อเสนอโครงการ และการวางแผนการเก็บข้อมูลภาคสนามต่อไป
3) จัดทําข้อเสนอโครงการ (Proposal) โดยการนํ าข้อมูลทีม่ อี ยู่ทงั ้ หมด โดยเฉพาะ
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริด้านต่างๆ และผลการ
ดํา เนิ น งาน ซึ่ง การจัด ทํา ข้อ เสนอโครงการ ประกอบด้ว ยหัว ข้อ ต่ อ ไปนี้ ความเป็ น มา/พระราชดํา ริ
วัตถุ ประสงค์การศึกษา ผลที่คาดว่าจะได้รบั ขอบเขตของการศึกษา กรอบแนวคิดในการศึกษา วิธี
การศึกษา ประชากรกลุ่มตัวอย่างทีท่ ําการศึกษา ระยะเวลาทําการศึกษา งบประมาณทีใ่ ช้ในการศึกษา
เพือ่ นําข้อเสนอโครงการเสนอผูบ้ ริหารเพือ่ พิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุ มตั ใิ นหลักการต่อไป
2.2.2 การจัดทําแบบสํารวจข้อมูล มีขนั ้ ตอนสําคัญคือ
1) กําหนดตัวชีว้ ดั และเกณฑ์ชว้ี ดั ทีจ่ ะใช้ในการจัดทําแบบสอบถาม ซึ่งตัวชีว้ ดั และ
เกณฑ์ชว้ี ดั เหล่านี้ ได้กาํ หนดขึน้ ตามกรอบแนวคิดในการศึกษา
้
2) จัดทําแบบสอบถาม สําหรับใช้เป็ นเครื่องมือในการสัมภาษณ์กลุ่มเปาหมาย
ซึ่ง
การจัดทําแบบสอบถาม ต้องมีความเข้าใจในกรอบแนวคิดในการศึกษา ตลอดจนตัวชีว้ ดั และเกณฑ์ชว้ี ดั
อย่างชัดเจน จึงจะทําให้แบบสอบถาม มีความครอบคลุมในเนื้อหาและครบถ้วนตามวัตถุประสงค์ท่ไี ด้
กําหนดไว้
3) การทดสอบแบบสอบถาม (Pre-test) เพื่อ ทดสอบความถู ก ต้อ งแม่ น ยํา ของ
แบบสอบถาม ตลอดจนเพื่อ พิจ ารณาว่ า คํา ถามยัง มีค วามกํ า กวม สร้า งความสงสัย ให้ก ับ ผู้ร บั การ
สัมภาษณ์อกี หรือไม่ หรือควรจะลดและศึกษาประเด็นใดเพิม่ เติม เพื่อปรับปรุงให้แบบสอบถามสมบูรณ์
ขึน้ ซึ่งสิง่ ที่สามารถทําคู่ขนานไปกับขัน้ ตอนนี้ คือ การประสานเจ้าหน้ าที่ และผูม้ สี ่วนเกี่ยวข้อง เช่น
ผูใ้ หญ่บา้ น เพื่อชีแ้ จงถึงเหตุผลของการเก็บข้อมูลภาคสนาม ประสานขอแผนผังทีต่ งั ้ ของหมู่บา้ นและขอ
รายชื่อประชาชนในแต่ละหมูบ่ า้ นเพือ่ การสุม่ ประชากรกลุ่มตัวอย่าง
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2.2.3 การเก็บข้อมูลภาคสนาม มีขนั ้ ตอนสําคัญ คือ
1) วางแผนการเก็บข้อมูลภาคสนาม โดยการประสานเจ้าหน้าที่ หน่ วยงานราชการที่
เกี่ยวข้อง เพื่อแจ้งกําหนดการการเก็บข้อมูลภาคสนาม พร้อมกับขอความอนุ เคราะห์ในการนัดหมาย
ผูน้ ํ าชุมชน และผูท้ เ่ี กี่ยวข้อง พร้อมกันนี้ต้องทําการสุ่มประชากรกลุ่มตัวอย่างและส่งรายชื่อให้ผมู้ สี ่วน
เกีย่ วข้อง เพือ่ นัดหมายวันเวลาทีจ่ ะสัมภาษณ์
2) การเก็บ ข้อมูลภาคสนาม ในการดําเนินงานขัน้ ตอนนี้ ต้องใช้หลักการบริหาร
ทีมงาน เพื่อให้แผนการเก็บข้อมูลภาคสนามแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนดไว้ โดยการแบ่ง และ
มอบหมายหน้ าที่ให้ทมี งานสัมภาษณ์ ประชากรกลุ่มตัวอย่าง (มากน้ อยตามประสบการณ์ในการเก็บ
้
ข้อมูลภาคสนาม) ซึง่ เทคนิคทีใ่ ช้ในการสัมภาษณ์จะมีความแตกต่างกันไปตามกลุ่มเปาหมาย
ดังนี้
- การสัมภาษณ์ประชาชน ต้องใช้เทคนิคในการสัมภาษณ์ให้เหมาะสมกับผูร้ บั
การสัมภาษณ์ แต่ละคน เพราะบางคนอาจใช้การสัมภาษณ์แบบเป็ นทางการ โดยการถามเรียงข้อได้
ในขณะทีบ่ างคนชอบการพูดคุยแบบเป็ นกันเองมากกว่า นอกจากนี้ ยังต้องเป็ นคนช่างสังเกตและใช้ไหว
พริบในการวิเคราะห์คําตอบของผูร้ บั การสัมภาษณ์ เพราะคุณลักษณะดังกล่าวจะช่วยย่นระยะเวลาใน
การสอบถามได้ เนื่องจากบางคําตอบไม่จาํ เป็ นต้องถาม แต่จะพบได้จากสิง่ ทีอ่ ยูร่ อบตัว
- การสัมภาษณ์ผนู้ ําชุมชน ต้องใช้ไหวพริบในการตัง้ คําถาม เพื่อให้ได้คาํ ตอบที่
ั ด่ ี ในขณะทีบ่ างทีตอ้ งแสดงตัวว่าเป็ นผูส้ นใจใฝหา
่
ต้องการ บางครัง้ ต้องเรียนรูท้ จ่ี ะหยุด และเป็ นผูฟ้ งที
ความรูอ้ ยูต่ ลอดเวลา เพราะผูน้ ําชุมชนเป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูลทีส่ าํ คัญ (Key Informants) ซึง่ นอกจากจะได้ขอ้ มูล
ทัวไปเกี
่
่ยวกับจํานวนครัวเรือน จํานวนประชากร ชีวติ ความเป็ นอยู่ของประชาชนแล้ว ยังจะได้ขอ้ มูล
ทางด้านสังคมและวัฒนธรรม ทํา ให้ได้เ ข้าใจถึงลักษณะโครงสร้างทางสังคม การใช้ท รัพยากรของ
ั
หมูบ่ า้ น ตลอดจนสภาพปญหาและแนวทางแก้
ไข ซึง่ จะเป็ นประโยชน์อย่างมากในการนําไปใช้วเิ คราะห์
โครงการ
- การสัมภาษณ์เจ้าหน้ าที่ ต้องเตรียมตัวศึกษาเป็ นอย่างดีว่าหน่ วยงานแต่ละ
หน่ ว ยมีบ ทบาทและหน้ า ที่อ ย่ า งไรในโครงการ เนื่ อ งจากเจ้า หน้ า ที่ส่ ว นใหญ่ ล้ ว นมีว ัย วุ ฒ ิแ ละมี
ประสบการณ์ในการทํางานสูง จึงสามารถให้ขอ้ คิดเห็นซึง่ เป็ นข้อจํากัดและโอกาสในการพัฒนาโครงการ
เพื่อนํ าไปศึกษาวิเคราะห์ประเมินผลโครงการ ดังนัน้ การสัมภาษณ์โดยที่ไม่มคี วามรู้ความเข้าใจใน
กิจกรรมของหน่วยงานนัน้ ๆ ดีพอ อาจส่งผลให้การสัมภาษณ์ไม่ราบรืน่ เท่าทีค่ วร
3) การตรวจสอบ (Edit) แบบสอบถาม การปฏิบตั งิ านภาคสนามในแต่ละวันนัน้
มีความจําเป็ นอย่างยิง่ ที่จะต้องมีการตรวจสอบความครบถ้วน สมบูรณ์ของแบบสอบถาม เพราะการ
สัมภาษณ์ ประชาชนตามหัวข้อที่กําหนดแบบเป็ นทางการ มักทําให้ผู้รบั การสัมภาษณ์เกิดความเบื่อ
หน่ ายและอึดอัด จึงต้องใช้เทคนิคการสัมภาษณ์ดว้ ยการพูดคุยแบบไม่เป็ นทางการ ทําให้บางครัง้ ต้องมี
้ นไม่ให้
การบันทึกคําตอบอย่างสัน้ ๆ ไว้ แล้วรีบกลับมาบันทึกคําตอบให้เรียบร้อยในวันนัน้ เพื่อปองกั
คําตอบเกิดความคลาดเคลื่อน
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2.2.4 การประมวลผล ประกอบด้วยขัน้ ตอนสําคัญ ได้แก่
1) การจัด ทํ า คู่ มือ ลงรหัส (Code Book) สํา หรับ ลงรหัส ข้อ มูล และประมวลผล
ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทีใ่ ช้วเิ คราะห์ขอ้ มูลเชิงสังคมศาสตร์ Statistical Package for the Social
Science for Windows (SPSS/FW version 10.0) สําหรับการจัดทําคู่มอื ลงรหัสนัน้ เป็ นการแทนค่า
ข้อมูลทีเ่ ป็ นข้อความต่างๆ ด้วยตัวเลข เช่น การแทนค่าเพศชายด้วยเลข 1 เพศหญิงด้วยเลข 2 เป็ นต้น
ซึ่งจะใช้เป็ นคู่มอื สําหรับการลงรหัสข้อมูล อันจะช่วยให้การประมวลผลข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์มคี วาม
ั
สะดวก และช่วยลดปญหาการนั
บซํ้าหรือนับข้อมูลผิดพลาดได้เป็ นอย่างดี
2) การลงรหัสข้อมูล โดยการลงรหัสข้อมูลในแบบสอบถาม ตามทีไ่ ด้แทนค่าข้อความ
้
ด้วยตัวเลข เพือ่ นําไปปอนในโปรแกรม
SPSS
3) การประมวลผลข้อมูล ซึง่ มีขนั ้ ตอนสําคัญ 3 ประการ คือ
- การกําหนดค่าตัวแปรในโปรแกรม SPSS ตามทีก่ าํ หนดไว้ในคูม่ อื ลงรหัส
้
- การนําข้อมูลทีล่ งรหัสมาปอนลงในโปรแกรม
SPSS ตามตัวแปรทีก่ าํ หนดไว้
- การประมวลผลและแปลผลข้อมูล ที่ป้ อนลงในโปรแกรม SPSS พร้อมการ
แก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง
ิ
ิ
2.2.5 การวเคราะห์
ผล และบูรณาการทางวชาการ
มีขนั ้ ตอนสําคัญคือ
1) การวิเคราะห์ขอ้ มูล ต้องนําข้อมูลทุกส่วน ตัง้ แต่ขอ้ มูลจากเอกสารงานวิจยั ข้อมูล
จากการสัมภาษณ์ประชาชน ผูน้ ํ าชุมชน และเจ้าหน้าที่ ตลอดจนข้อมูลทีไ่ ด้จากการสังเกต มาเชื่อมโยง
ั
ให้เห็นความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กนั ของสภาพปญหาและข้
อเท็จจริง พร้อมกับนํ าข้อมูลที่แปลผลแล้วมา
สร้างตารางและหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตามทีก่ าํ หนดไว้
2) เขีย นรายงานการประเมิน ผล การเขีย นรายงานการประเมิน ผล ต้อ งอาศัย
ความสามารถในการนําเสนอข้อมูลและคิดวิเคราะห์อย่างเป็ นระบบ โดยถ่ายทอดผลการศึกษาได้อย่าง
กระชับ เข้าใจง่าย และไม่น่าเบื่อ แต่ถูกต้องตามหลักการเขียนรายงานการวิจยั ประเมินผล ประกอบกับ
ต้องมีมุมมองวิสยั ทัศน์ทก่ี ว้างไกลในการเสนอแนะทิศทางการดําเนินงานโครงการ โดยใช้ขอ้ มูลจากการ
ประเมินผลเป็ นพืน้ ฐานในการเสนอแนะ
3) การนํ าเสนอรายงานการประเมินผล และเตรียมการจัดสัมมนา (ถ้ามี) เพื่อบูรณา
การทางวิชาการโดย การเปิ ดโอกาสให้ทมี งานและผูท้ เ่ี กี่ยวข้องให้ขอ้ เสนอแนะรายงานการประเมินผล
ถือเป็ นกระจกช่วยสะท้อนให้เห็นข้อบกพร่องของรายงานการประเมินผลได้เป็ นอย่างดี โดยผูท้ ําการ
ติดตามประเมินผลต้องมีความอดทน เปิ ดใจให้กว้าง และพร้อมจะแก้ไขในส่ว นที่ผดิ พลาด สําหรับ
ขัน้ ตอนการนําเสนอรายงานมีรายละเอียด ดังนี้
ั
- จัด ประชุ ม เพื่ อ นํ า เสนอผลการศึ ก ษา พร้ อ มรับ ฟงความคิ
ด เห็ น และ
ข้อเสนอแนะของทีมงาน และชีแ้ จงข้อสงสัยเพือ่ ให้เกิดความกระจ่าง
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- ส่ ง แบบแสดงความคิ ด เห็ น (ร่ า ง) รายงานการติ ด ตามประเมิ น ผล ให้
คณะทํางานแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ (ร่าง) รายงานการติดตามประเมินผล กลับมายัง กตผ. เพื่อใช้
ประกอบการสรุปผลการสัมมนา (ถ้ามี)
- ดําเนินการแก้ไขปรับปรุงเนื้อหาในส่วนทีท่ ําให้เกิดข้อสงสัย เพื่อให้รายงานมี
ความชัดเจนและสมบูรณ์ มากขึ้น พร้อมกับสรุปผลการสัมมนา (ถ้ามี) สําหรับการจัดทํารายงานการ
ประเมินผล (ฉบับสมบูรณ์) ต่อไป
ิ และเผยแพร่
2.2.6 การจัดพมพ์
เมื่อการเขียนรายงานการติดตามประเมินผลสําเร็จไปแล้วประมาณร้อยละ 80 ควรจะ
่
ได้ประสานฝายการคลั
งเพื่อดําเนินการจัดจ้างการพิมพ์หนังสือรายงาน พร้อมกับขอเลข ISBN และ
ตรวจสอบต้นฉบับอย่างดี ไม่ว่าจะเป็ นการจัดเรียงหน้า ความครบถ้วนของภาษา ตัวหนังสือ วรรคตอน
และความคมชัดของเนื้อหา ทัง้ ก่อนส่งโรงพิมพ์และหลังจากได้รบั หนังสือจากโรงพิมพ์แล้ว เนื่องจาก
รายงานการประเมินผลโครงการ เป็ นเอกสารทีจ่ ะต้องนําความขึน้ ทูลเกล้าฯ ถวาย และใช้เผยแพร่ภายใน
สํานัก งาน กปร. และหน่ ว ยงานที่เ กี่ย วข้อง เพื่อนํ า ไปใช้ใ นการพิจ ารณาแก้ไ ขปรับ ปรุง การดํา เนิ น
โครงการ สามารถนํ า ไปใช้ใ นการอ้า งอิง ทางวิช าการ เพื่อ การพัฒ นาปรับ ปรุง แนวทางการพัฒ นา
โครงการ ในระยะสัน้ และระยะยาวได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทัง้ เผยแพร่รายงานการประเมินผลแก่
สาธารณชนทีส่ นใจ ทัง้ ในรูปแบบเอกสารและ CD ROM
2.2.7 การนําไปใช้ประโยชน์
ในการนํ าข้อมูลจากการสรุปรายงานหรือรายงานการติดตามประเมินผลฉบับสมบูรณ์
่
หลังการดําเนินการเสร็จสิน้ จะสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ 2 ช่วงเวลา คือ ชวงแรก
เมือ่ วิเคราะห์ขอ้ มูล
และแปลผลจัดทํา สรุป รายงานการติดตามหรือ ประเมิน ผลเบื้องต้น แล้ว เสร็จ ได้มีก ารจัด ประชุ มเชิง
ปฏิบตั กิ ารเพื่อนํ าเสนอข้อมูลสําหรับบูรณาการความคิดเห็นระหว่างหน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้องในการดําเนิน
โครงการฯ โดยนํ าผลการศึกษามาใช้เป็ นประเด็นในการแบ่งกลุ่มสัมมนาวางแผนกําหนดแนวทางการ
่ ่ ส อง หลังจากได้จดั ทํารายงานการติดตามหรือประเมินผลฉบับ
ปรับปรุงงานอย่างเป็ นระบบ ชวงที
สมบูรณ์ แล้ว แจกจ่ายให้กบั หน่ วยงานที่เ กี่ยวข้องนํ าไปใช้ประโยชน์ อ้างอิง เป็ นข้อมูลสนับสนุ นทาง
วิชาการประกอบการวางแผนแม่บท แผนปฏิบตั กิ ารหรือใช้เป็ นข้อเสนอแนะ ทางเลือกในการปรับปรุง
พัฒนาติดตามงานอย่างต่อเนื่อง
*-------------------------------------------------------------*
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ิ
ิ
วธีิ การและขัน้ ตอนการตดตามประเมนผล
 ขัน้ ตอนที่ 1 : การเตรียมรวบรวมข้อมูลและการจัดทําแบบสํารวจข้อมูล
ิ
ิ
ิ
รับนโยบายการตดตาม
/ประเมนโครงการจากผู
บ้ รหาร
วางแผนการทํางาน
ประชุมกอง

* คู่ขนาน
- ออกสํารวจพืน้ ที่
- เชิญกองทีเ่ กีย่ วข้อง
ร่วมประชุมเพือ่ กําหนด
และชีแ้ จงแนวทางการ
ทํางาน

ประสาน
กองทีเ่ กีย่ วข้อง

ประสานหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง

มอบหมายผูร้ บั ผิดชอบ

- รวบรวมข้อมูลทุตยิ ภูม ิ ซึง่ ประกอบ
ด้วยข้อมูลโครงการพระราชดําริ ผลการ
ดําเนินงานโครงการ เป็ นต้น
- รวบรวมข้อมูลปฐมภูม ิ โดยการสํารวจ
พืน้ ทีโ่ ครงการ ตลอดจนการพบปะพูด
คุยกับผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้อง

จัดทําข้อเสนอโครงการ (Proposal)
พร้อมขออนุมตั หิ ลักการดําเนินงาน

- จัดทําตัวชีว้ ดั
- จัดทําแบบสํารวจข้อมูล

ประชุมเพือ่ รับทราบและรายงานความก้าวหน้า
วางแผนการเก็บข้อมูล

ทดสอบแบบสอบถาม
(Pre-test)

ปรับแก้แบบสอบถามพร้อม
จัดชุดจริง

เก็บข้อมูลภาคสนาม

ิ
่ ความพร้อมหรือไม่ อาจออกทําการสํารวจ
* การออกสํารวจพืน้ ที่จรงจะขึ
น้ อยู่กบั ข้อมูลพืน้ ฐาน ณ ตอนนัน้ วามี
่
พร้อมกับชวงวางแผนได้
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 ขัน้ ตอนที่ 2 : การเก็บข้อมูลภาคสนาม
การเก็บข้อมูลภาคสนาม
- การวางแผนเก็บข้อมูลภาคสนาม
- การเก็บข้อมูลภาคสนาม

เจ้าหน้ าที่
1. ควรมีเทคนิคการสัมภาษณ์
เพือ่ สร้างความคุน้ เคยและความ
เป็ นกันเอง
2. อธิบายให้ชดั เจนว่าเรามาทํา
อะไร
3. การสังเกตการณ์ไม่จาํ เป็ น
ต้องถามเรียงลําดับตามแบบ
สอบถาม ควรเน้นความสอด
คล้องในการถาม
4. ระวังคําถามทีเ่ สีย่ งต่อความ
รูส้ กึ ผูร้ บั การสัมภาษณ์
5. สรุปการออกไปทํางานใน
แต่ละวัน
6. รวบรวมคําตอบจากคําถาม
ปลายเปิดเพือ่ นํามาลง Code
ต่อไป

ระยะเวลา
1. ควรรักษาเวลาการ
สัมภาษณ์ให้สอดคล้อง
กับทีม

พืน้ ที่ศึกษา

แบบสอบถาม

1. ควรพิจารณา
สภาพบ้านว่าอยูห่ า่ ง
ไกลหรือไม่แล้วจัดชุด
เจ้าหน้าทีล่ งสัมภาษณ์
2. ควรเป็ นสถานทีท่ ่ี
ผูร้ บั การสัมภาษณ์
สะดวกทีส่ ดุ
3. เจ้าหน้าทีค่ วรไป
สัมภาษณ์ทค่ี รัวเรือน
หรือพืน้ ทีเ่ พือ่ เห็น
สภาพทีแ่ ท้จริง
4. เน้นความ
ปลอดภัยเป็ นสําคัญ

1. ศึกษาและทําความ
เข้าใจแบบสอบถาม
ให้ดี
2. พิจารณาจํานวน
แบบสอบถามกับการ
สัมภาษณ์
3. ควรทําการตรวจ
สอบแบบสอบถามวัน
้ น
ต่อวันเพือ่ ปองกั
ความสับสน

12
 ขัน้ ตอนที่ 3 : การประมวลผล

หลังกลับจากการเก็บข้อมูลภาคสนาม

สรุปรายงานการปฏิบตั งิ าน
เพือ่ ทราบความก้าวหน้า

จัดทําคูม่ อื ลงรหัส
(Code Book)

ประมวลผลข้อมูล

ลงรหัสข้อมูล

ิ
 ขัน้ ตอนที่ 4 : การวเคราะห์
ผล และบูรณาการเผยแพร่ใช้ประโยชน์

วิเคราะห์ขอ้ มูล

เสนอรายงาน
ขัน้ ต้นและบูรณา

จัดทํารายงาน
การประเมินผล

รายงานฉบับสมบูรณ์

เผยแพร่หน่วยงาน
และนําไปใช้

นําเสนอรายงานการ
ประเมินผลและเตรียมการ
สัมมนา (ถ้ามี)
ปรับปรุงรายงาน +
ผลการสัมมนา (ถ้ามี)

