
  

คมืูอ่ การตดตามประเมนผลิ ิ  
 
1. รปูแบบวธีิ การตดตามประเมนผลิ ิ  

การตดิตามประเมนิผล เป็นพนัธกจิหน่ึงทีก่ําหนดไวใ้นการสนองพระราชดาํรขิองสาํนกังาน 
กปร. ปจจุบนั การดาํเนินงานจะม ีั 3 รปูแบบ ดงัน้ี  

1) การตดตามผลการดาํเนนงานประจาํปี ิ ิ หรือการตรวจเย่ียมตดตามงาน ิ (Follow 
up) เป็นการตดิตามผลสาํเรจ็จากการดาํเนินงานของโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํรปิระเภทต่าง ๆ 
ในรอบปีงบประมาณวา่มคีวามสอดคลอ้งเป็นไปตามแผนงาน โครงการ บรรลุเปาหมายมากน้อยเพยีงใด ้

นอกจากน้ี ยงัเป็นการติดตามในลกัษณะ การตรวจเยี่ยมผลการดําเนินงานโครงการฯ โดย ฯพณฯ 
องคมนตร ีหรอื ผูบ้รหิารสาํนกังาน กปร. ในรอบปีงบประมาณ แลว้นํามาสรุปผลการตรวจเยีย่มตดิตาม
งาน ซึง่จะดาํเนินการโดยสาํนกังานแผนและวเิทศสมัพนัธ ์และสาํนกัประสานงานโครงการฯ 

2) การตดตามประเมนผลแบบบูรณาการิ ิ  เป็นการติดตามเชงิวชิาการ (Monitoring) และ
ประเมนิผล (Evaluation)  การดาํเนินงานโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํร ิทีไ่ดม้กีารอนุมตังิบประมาณ
ในแต่ละปีงบประมาณและโครงการทีส่าํคญัในแต่ละภูมภิาค เพื่อทราบถงึผลการดาํเนินงานโครงการฯ มี
ความสอดคล้องครบถ้วนเป็นไปตามแนวพระราชดํารหิรอืไม่ ความก้าวหน้ามรีะดบัความสําเรจ็หรอื
ปญหาอุปสรรค ผลกระทบทีอ่าจก่ั อใหเ้กดิความเปลี่ยนแปลงเชงิการบรหิารจดัการ และวถิกีารดําเนิน
ชวีติของประชาชนในด้านเศรษฐกจิ สงัคม วฒันธรรมและสิง่แวดล้อมแล้วนํามากําหนดแนวทางการ
พฒันาสําหรบัปรับปรุงแก้ไขอย่างเป็นระบบต่อเน่ือง โดยเน้นการบูรณาการความร่วมมือในการ
ดําเนินงานร่วมกนัระหว่างกลุ่มตดิตามประเมนิผล กบัสํานักประสานงานโครงการฯ  ซึ่งเป็นหน่วยงาน
หลกัรบัผดิชอบพื้นที่ ภาคกลาง เหนือ ตะวนัออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ ในการกําหนดกรอบในการ
ติดตามประเมินผลและร่วมสมัภาษณ์เก็บข้อมูลในพื้นที่ หลงัจากนัน้กลุ่มติดตามประเมินผล จึงได้
ดําเนินการตามหลกัวชิาการวจิยัแล้ว  สรุปรายงานเบื้องต้นและจดัทํารายงานติดตามหรอืประเมนิผล
ฉบบัสมบรูณ์ รวมทัง้รายงานทลูเกลา้ฯ ถวาย ต่อไป 

3) การตดตามประเมนผลแบบบรหารกํากบังานวจยั  ิ ิ ิ ิ เป็นการติดตามประเมินผล
โครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํร ิโดยพจิารณาจากองคป์ระกอบสภาพพืน้ที ่ประชากร หลกัวชิาการ 
เฉพาะดา้นเกีย่วกบั องคค์วามรูท้างดา้นวศิวกรรมชลประทาน ดา้นดนิ ดา้นปาไม ้การเกษตร ทรพัยากร่

ชายฝง สิง่แวดลอ้ม ซึ่งจําเป็นตอ้งกําหนดกรอบแนวคดิการตดิตามประเมนิผลเชงิบูรณาการโดยั ่ อาศยั
ศาสตรท์ัง้ทางวทิยาศาสตรแ์ละสงัคมศาสตรร์ว่มกนัดงันัน้การดาํเนินงานในลกัษณะน้ี จงึเป็นการตดิตาม
ประเมนิผลทีต่้องประสานเชื่อมโยงหน่วยงานเกีย่วขอ้งร่วมดําเนินการบรหิาร กํากบังานวจิยั ซึง่วธิกีาร
จะเป็นการจา้งสถาบนัการศกึษาในพืน้ทีเ่สนอแนวทางการวจิยักาํหนดกรอบการวจิยัเชงิประเมนิผล แลว้
กลุ่มติดตามประเมินผลจะเป็นแกนหลักในการพิจารณากรอบแนวคิดร่วมกับสํานักประสานงาน
โครงการฯ ในพื้นที่ร่วมกนั หลงัจากนัน้จงึแต่งตัง้คณะกรรมการกํากบังานวจิยัเชงิประเมนิผล พรอ้ม
ตดิตามตรวจสอบผลงานทางวชิาการอยา่งเป็นระบบต่อไป (โปรดดแูผนภมูท่ี ิ 1 และ 2 ประกอบ) 
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แผนภมูท่ี ิ 1 
กรอบแนวคดการพฒันาระบบตดตามประเมนผลิ ิ ิ  

โครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริ 
 

หน่วยงานภายใน 
หน่วยงานภายนอก 

สปก. สศข. สปอ. สปน สปต. สผว. 

- กรมชลประทาน 
- กรมป่าไม้ 
- กรมอุทยานแห่งชาต ิสัตว์ป่าและ

พันธ์ุพืช 
- จังหวัด  
- ฯลฯ 

การตดิตาม การประเมนิผล 

ตดิตามรายไตรมาส ตดิตามประจาํปี 
Follow Up 

 

รายงานการตดิตาม
ประเมินผลโครงการอัน
เน่ืองมาจากพระราชดาํริ 

กลุ่มตดิตามประเมนิผล (กตผ.) 

สนับสนุนวชิาการ 

การตดิตามเป็นกรณี 
(Monitoring) 

  เช่น  - นํา้กํ่า 
   -  ฯลฯ 

การประเมนิผลเป็นกรณี 
(Evaluation) 

เช่น   - ขุนด่านปราการชล 
        - ห้วยใหญ่-วังแขม 

หลักการคัดเลือก
โครงการ 

แนวทางการ
ประเมนิผล 

รปแบบการู
ประเมนิผล 

การนําไปใช้
ประโยชน์ 
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แผนภมูท่ี ิ 2 
กระบวนการในการบรหารกาํกบังานวจยัเชงประเมนิ ิ ิ ิ  

กบัหนวยงานท่ีเก่ียวข้องกบัสาํนักงาน กปร่ . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การตดิตามประเมินผล  (แบบกาํกับ) 

ตดิตาม ประเมินผล 

กตผ. และกลุ่มพืน้ที่ 
ร่วมกาํหนดกรอบแนวทางการ

ตดิตามประเมินผล 

 

สถาบันการศึกษาในพืน้ที่ 
เสนอแนวทางการดาํเนินงาน 

สถาบันการศึกษา  
รายงานความก้าวหน้าการดาํเนินงาน

เป็นระยะ ๆ ให้คณะกรรมการฯ 

แต่งตัง้คณะกรรมการกาํกับดแลการู
ตดิตามประเมินผล 

(ภายใน และภายนอก) 

คณะกรรมการกาํกับดแลู  
การตดิตามประเมินผล 

ให้ความเหน็ชอบในการอนุมัตจิัดพมิพ์ 

นําเสนอผลการวจัิยให้ผ้มีู
ส่วนได้เสียได้รับทราบผล 
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2. กระบวนการตดตามประเมนผลแบบิ ิ มีสวนรวม่ ่  

ในการติดตามประเมินผล กลุ่มติดตามประเมินผลจะเน้นกระบวนการติดตามประเมินผล
โครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชดํารแิบบมสี่วนร่วม โดยวางระบบความร่วมมอืระหว่าง หน่วยงานภายใน 
สาํนกังาน กปร. และหน่วยงานภายนอกทีเ่กีย่วขอ้ง อาท ิกรมปาไม ้กรมชลประทาน กรมอุทยานสตัว์่ ปา่
และพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร การประมง เป็นต้น ซึ่งมีวิธีการและขัน้ตอนในการปฏิบัติงาน 
ดงัต่อไปน้ี (โปรดดแูผนภมูทิี ่3 ประกอบ) 

  2.2.1 การเตรียมรวบรวมข้อมลู ประกอบดว้ย 
   1)  รวบรวมขอ้มูลเกี่ยวกบัโครงการ ซึ่งเป็นขอ้มูลทุตยิภูม ิ(Secondary Data) จาก
แหล่งต่างๆ โดยการประสานขอขอ้มูลโครงการจากกลุ่ม/กอง/หน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง ตลอดจนรวบรวม
ข้อมูลจากเอกสารงานวิจยัที่เกี่ยวข้อง ซึ่งการรวบรวมเอกสารข้อมูล เพื่อใช้ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล
โครงการในเบื้องต้น และทําใหไ้ดเ้หน็ภาพโดยรวมของโครงการ อนัเป็นประโยชน์ต่อการกําหนดแนว
ทางการทาํงานใหค้รอบคลุมประเดน็ทีจ่ะศกึษาอยา่งครบถว้น 
   2) ออกสํารวจพื้นที่โครงการ ซึ่งเป็นการรวบรวมข้อมูลจากสภาพพื้นที่จริง หรือ
ขอ้มูลปฐมภูม ิ(Primary Data) เพื่อตรวจสอบขอ้มูลทีร่วบรวมไดจ้ากขอ้มูลทุตยิภูมอิกีชัน้หน่ึง ซึ่งการ
สาํรวจพืน้ทีโ่ครงการ นัน้ เป็นขัน้ตอนของการรบัฟงบรรยายสรุปเกี่ยวกบัภาพรวมและสภาพพืน้ทีแ่ละั

ผลการดําเนินงานของโครงการ ตลอดจนการสํารวจข้อมูลพื้นฐานของโครงการ ซึ่งการสํารวจพื้นที่
โครงการ ตอ้งอาศยัเทคนิคการเกบ็ขอ้มลูแบบสาํรวจ การสงัเกต ความมมีนุษยส์มัพนัธ ์การประสานงาน 
และการบนัทกึขอ้มลูทีพ่บเหน็ ตลอดจนการหาขอ้มลูจากการพบปะ พดูคุยกบัเจา้หน้าที ่ผูนํ้าชุมชน และ
ทําการบนัทกึภาพ เพื่อเก็บรายละเอยีดของพื้นที่ใหไ้ด้มากที่สุดในระยะเวลาที่จํากดั เพื่อนําขอ้มูลมา
ประกอบการจดัทาํขอ้เสนอโครงการ และการวางแผนการเกบ็ขอ้มลูภาคสนามต่อไป 
   3) จดัทําขอ้เสนอโครงการ (Proposal) โดยการนําขอ้มูลทีม่อียู่ทัง้หมด โดยเฉพาะ
แนวคดิและทฤษฎีเกี่ยวกบัการพฒันาในโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชดํารดิ้านต่างๆ และผลการ
ดําเนินงาน ซึ่งการจดัทําข้อเสนอโครงการ ประกอบด้วยหวัข้อต่อไปน้ี ความเป็นมา/พระราชดําร ิ
วตัถุประสงค์การศึกษา ผลที่คาดว่าจะได้รบั ขอบเขตของการศึกษา กรอบแนวคิดในการศึกษา วิธี
การศกึษา ประชากรกลุ่มตวัอย่างทีท่ําการศกึษา ระยะเวลาทําการศกึษา งบประมาณทีใ่ชใ้นการศกึษา 
เพือ่นําขอ้เสนอโครงการเสนอผูบ้รหิารเพือ่พจิารณาใหค้วามเหน็ชอบและอนุมตัใินหลกัการต่อไป 
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  2.2.1   การเตรียมรวบรวมข้อมลู ประกอบดว้ย 
  1)  รวบรวมขอ้มูลเกี่ยวกบัโครงการ ซึ่งเป็นขอ้มูลทุติยภูม ิ(Secondary Data) จาก
แหล่งต่าง ๆ โดยการประสานขอขอ้มูลโครงการจากกลุ่ม/กอง/หน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง ตลอดจนรวบรวม
ข้อมูลจากเอกสารงานวิจยัที่เกี่ยวข้อง ซึ่งการรวบรวมเอกสารข้อมูล เพื่อใช้ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล
โครงการในเบื้องต้น และทําใหไ้ดเ้หน็ภาพโดยรวมของโครงการ อนัเป็นประโยชน์ต่อการกําหนดแนว
ทางการทาํงานใหค้รอบคลุมประเดน็ทีจ่ะศกึษาอยา่งครบถว้น 
  2)  ออกสาํรวจพืน้ทีโ่ครงการ ซึง่เป็นการรวบรวมขอ้มลูจากสภาพพืน้ทีจ่รงิ หรอืขอ้มลู
ปฐมภูม ิ(Primary Data) เพื่อตรวจสอบขอ้มูลทีร่วบรวมไดจ้ากขอ้มูลทุตยิภูมอิกีชัน้หน่ึง ซึง่การสํารวจ
พืน้ทีโ่ครงการ นัน้ เป็นขัน้ตอนของการรบัฟงบรรยายสรุปเกีย่วกบัภาพรวมและสภาพพืน้ทีแ่ละผลการั

ดําเนินงานของโครงการ ตลอดจนการสํารวจขอ้มูลพื้นฐานของโครงการ ซึ่งการสํารวจพืน้ที่โครงการ 
ตอ้งอาศยัเทคนิคการเกบ็ขอ้มลูแบบสาํรวจ การสงัเกต ความมมีนุษยส์มัพนัธ ์การประสานงาน และการ
บนัทกึขอ้มลูทีพ่บเหน็ ตลอดจนการหาขอ้มลูจากการพบปะ พดูคุยกบัเจา้หน้าที ่ผูนํ้าชุมชน และทาํการ
บันทึกภาพ เพื่อเก็บรายละเอียดของพื้นที่ให้ได้มากที่สุดในระยะเวลาที่จํากัด เพื่อนําข้อมูลมา
ประกอบการจดัทาํขอ้เสนอโครงการ และการวางแผนการเกบ็ขอ้มลูภาคสนามต่อไป 

3) จดัทําขอ้เสนอโครงการ (Proposal) โดยการนําขอ้มูลทีม่อียู่ทัง้หมด โดยเฉพาะ
แนวคดิและทฤษฎีเกี่ยวกบัการพฒันาในโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชดํารดิ้านต่างๆ และผลการ
ดําเนินงาน ซึ่งการจดัทําข้อเสนอโครงการ ประกอบด้วยหวัข้อต่อไปน้ี ความเป็นมา/พระราชดําร ิ
วตัถุประสงค์การศึกษา ผลที่คาดว่าจะได้รบั ขอบเขตของการศึกษา กรอบแนวคิดในการศึกษา วิธี
การศกึษา ประชากรกลุ่มตวัอย่างทีท่ําการศกึษา ระยะเวลาทําการศกึษา งบประมาณทีใ่ชใ้นการศกึษา 
เพือ่นําขอ้เสนอโครงการเสนอผูบ้รหิารเพือ่พจิารณาใหค้วามเหน็ชอบและอนุมตัใินหลกัการต่อไป 

2.2.2  การจดัทาํแบบสาํรวจข้อมลู  มขีัน้ตอนสาํคญัคอื  
   1) กําหนดตวัชีว้ดัและเกณฑช์ีว้ดั ทีจ่ะใชใ้นการจดัทําแบบสอบถาม ซึ่งตวัชีว้ดัและ
เกณฑช์ีว้ดัเหล่าน้ี ไดก้าํหนดขึน้ตามกรอบแนวคดิในการศกึษา  
   2) จดัทําแบบสอบถาม  สําหรบัใชเ้ป็นเครื่องมอืในการสมัภาษณ์กลุ่มเปาหมาย ซึ่ง้

การจดัทาํแบบสอบถาม ตอ้งมคีวามเขา้ใจในกรอบแนวคดิในการศกึษา ตลอดจนตวัชีว้ดัและเกณฑช์ีว้ดั
อย่างชดัเจน จงึจะทําใหแ้บบสอบถาม มคีวามครอบคลุมในเน้ือหาและครบถ้วนตามวตัถุประสงค์ที่ได้
กาํหนดไว ้ 
  3) การทดสอบแบบสอบถาม (Pre-test) เพื่อทดสอบความถูกต้องแม่นยําของ
แบบสอบถาม ตลอดจนเพื่อพิจารณาว่าคําถามยงัมีความกํากวม สร้างความสงสยัให้กับผู้รบัการ
สมัภาษณ์อกีหรอืไม่ หรอืควรจะลดและศกึษาประเดน็ใดเพิม่เตมิ เพื่อปรบัปรุงใหแ้บบสอบถามสมบูรณ์
ขึน้ ซึ่งสิง่ที่สามารถทําคู่ขนานไปกบัขัน้ตอนน้ี คอื การประสานเจ้าหน้าที่ และผูม้สี่วนเกี่ยวขอ้ง เช่น 
ผูใ้หญ่บา้น เพื่อชีแ้จงถงึเหตุผลของการเกบ็ขอ้มลูภาคสนาม ประสานขอแผนผงัทีต่ ัง้ของหมู่บา้นและขอ
รายชื่อประชาชนในแต่ละหมูบ่า้นเพือ่การสุม่ประชากรกลุ่มตวัอยา่ง  
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  2.2.3 การเกบ็ข้อมลูภาคสนาม มขีัน้ตอนสาํคญั คอื    

   1) วางแผนการเกบ็ขอ้มลูภาคสนาม โดยการประสานเจา้หน้าที ่หน่วยงานราชการที่
เกี่ยวขอ้ง เพื่อแจง้กําหนดการการเก็บขอ้มูลภาคสนาม พรอ้มกบัขอความอนุเคราะหใ์นการนัดหมาย
ผูนํ้าชุมชน และผูท้ีเ่กี่ยวขอ้ง พรอ้มกนัน้ีต้องทําการสุ่มประชากรกลุ่มตวัอย่างและส่งรายชื่อใหผู้ม้สี่วน
เกีย่วขอ้ง เพือ่นดัหมายวนัเวลาทีจ่ะสมัภาษณ์   

   2) การเก็บข้อมูลภาคสนาม ในการดําเนินงานขัน้ตอนน้ี ต้องใช้หลกัการบริหาร 
ทีมงาน เพื่อให้แผนการเก็บข้อมูลภาคสนามแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนดไว้ โดยการแบ่งและ 
มอบหมายหน้าที่ให้ทมีงานสมัภาษณ์ประชากรกลุ่มตวัอย่าง (มากน้อยตามประสบการณ์ในการเก็บ 
ขอ้มลูภาคสนาม) ซึง่เทคนิคทีใ่ชใ้นการสมัภาษณ์จะมคีวามแตกต่างกนัไปตามกลุ่มเปาหมาย ดงัน้ี ้  
    - การสมัภาษณ์ประชาชน ต้องใชเ้ทคนิคในการสมัภาษณ์ใหเ้หมาะสมกบัผูร้บั
การสมัภาษณ์แต่ละคน เพราะบางคนอาจใช้การสมัภาษณ์แบบเป็นทางการ โดยการถามเรยีงขอ้ได ้
ในขณะทีบ่างคนชอบการพดูคุยแบบเป็นกนัเองมากกว่า นอกจากน้ี ยงัตอ้งเป็นคนช่างสงัเกตและใชไ้หว
พรบิในการวเิคราะหค์ําตอบของผูร้บัการสมัภาษณ์ เพราะคุณลกัษณะดงักล่าวจะช่วยย่นระยะเวลาใน
การสอบถามได ้เน่ืองจากบางคาํตอบไมจ่าํเป็นตอ้งถาม แต่จะพบไดจ้ากสิง่ทีอ่ยูร่อบตวั  
    - การสมัภาษณ์ผูนํ้าชุมชน  ตอ้งใชไ้หวพรบิในการตัง้คาํถาม   เพื่อใหไ้ดค้าํตอบที่
ตอ้งการ บางครัง้ตอ้งเรยีนรูท้ีจ่ะหยุด และเป็นผูฟ้งทีด่ ีในขณะทีบ่างทตีอ้งแสดงตวัว่าเป็นผูส้นใจใฝหาั ่

ความรูอ้ยูต่ลอดเวลา เพราะผูนํ้าชุมชนเป็นผูใ้หข้อ้มลูทีส่าํคญั (Key Informants) ซึง่นอกจากจะไดข้อ้มลู
ทัว่ไปเกี่ยวกบัจํานวนครวัเรอืน จํานวนประชากร ชวีติความเป็นอยู่ของประชาชนแล้ว ยงัจะไดข้อ้มูล
ทางด้านสงัคมและวฒันธรรม ทําให้ได้เข้าใจถึงลกัษณะโครงสร้างทางสงัคม การใช้ทรพัยากรของ
หมูบ่า้น ตลอดจนสภาพปญหาและแนวทางแกไ้ข ั ซึง่จะเป็นประโยชน์อยา่งมากในการนําไปใชว้เิคราะห์
โครงการ 
    - การสมัภาษณ์เจ้าหน้าที่ ต้องเตรยีมตวัศึกษาเป็นอย่างดวี่าหน่วยงานแต่ละ
หน่วยมีบทบาทและหน้าที่อย่างไรในโครงการ เน่ืองจากเจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่ล้วนมีวัยวุฒิและมี
ประสบการณ์ในการทาํงานสงู จงึสามารถใหข้อ้คดิเหน็ซึง่เป็นขอ้จาํกดัและโอกาสในการพฒันาโครงการ 
เพื่อนําไปศึกษาวเิคราะห์ประเมนิผลโครงการ ดงันัน้ การสมัภาษณ์โดยที่ไม่มคีวามรู้ความเข้าใจใน
กจิกรรมของหน่วยงานนัน้ๆ ดพีอ อาจสง่ผลใหก้ารสมัภาษณ์ไมร่าบรืน่เทา่ทีค่วร  
    3) การตรวจสอบ (Edit) แบบสอบถาม การปฏบิตังิานภาคสนามในแต่ละวนันัน้ 
มคีวามจําเป็นอย่างยิง่ที่จะต้องมกีารตรวจสอบความครบถ้วน สมบูรณ์ของแบบสอบถาม เพราะการ
สมัภาษณ์ประชาชนตามหวัขอ้ที่กําหนดแบบเป็นทางการ มกัทําให้ผู้รบัการสมัภาษณ์เกิดความเบื่อ
หน่ายและอดึอดั จงึตอ้งใชเ้ทคนิคการสมัภาษณ์ดว้ยการพดูคุยแบบไม่เป็นทางการ ทําใหบ้างครัง้ตอ้งมี
การบนัทกึคําตอบอย่างสัน้ๆ ไว ้แล้วรบีกลบัมาบนัทกึคําตอบใหเ้รยีบรอ้ยในวนันัน้ เพื่อปองกนัไม่ให้้

คาํตอบเกดิความคลาดเคลื่อน  
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  2.2.4 การประมวลผล ประกอบดว้ยขัน้ตอนสาํคญั ไดแ้ก่  

   1) การจัดทําคู่มือลงรหัส (Code Book) สําหรบัลงรหัสข้อมูล และประมวลผล 
ขอ้มลูโดยใชโ้ปรแกรมสาํเรจ็รปูทีใ่ชว้เิคราะหข์อ้มลูเชงิสงัคมศาสตร ์Statistical Package for the Social 
Science for Windows (SPSS/FW version 10.0) สําหรบัการจดัทําคู่มอืลงรหสันัน้ เป็นการแทนค่า
ขอ้มลูทีเ่ป็นขอ้ความต่างๆ ดว้ยตวัเลข เช่น การแทนค่าเพศชายดว้ยเลข 1 เพศหญงิดว้ยเลข 2 เป็นตน้ 
ซึ่งจะใชเ้ป็นคู่มอืสําหรบัการลงรหสัขอ้มูล อนัจะช่วยใหก้ารประมวลผลขอ้มูลดว้ยคอมพวิเตอรม์คีวาม
สะดวก และชว่ยลดปญหาการนบัซํ้าหรอืนบัขอ้มลูผดิพลาดไดเ้ป็นอยา่งด ี ั  

   2) การลงรหสัขอ้มลู โดยการลงรหสัขอ้มลูในแบบสอบถาม ตามทีไ่ดแ้ทนค่าขอ้ความ
ดว้ยตวัเลข เพือ่นําไปปอนในโปรแกรม ้ SPSS  
   3) การประมวลผลขอ้มลู ซึง่มขี ัน้ตอนสาํคญั 3 ประการ คอื 

    - การกาํหนดคา่ตวัแปรในโปรแกรม SPSS ตามทีก่าํหนดไวใ้นคูม่อืลงรหสั 

    - การนําขอ้มลูทีล่งรหสัมาปอนลงในโปรแกรม ้ SPSS ตามตวัแปรทีก่าํหนดไว ้ 

    - การประมวลผลและแปลผลข้อมูลที่ปอนลงในโปรแกรม ้ SPSS พร้อมการ
แกไ้ขขอ้มลูใหถู้กตอ้ง 
 
  2.2.5 การวเคราะหผ์ล  ิ และบรูณาการทางวชาการ ิ มขีัน้ตอนสาํคญัคอื      

   1) การวเิคราะหข์อ้มลู ตอ้งนําขอ้มลูทุกสว่น ตัง้แต่ขอ้มลูจากเอกสารงานวจิยั ขอ้มลู
จากการสมัภาษณ์ประชาชน ผูนํ้าชุมชน และเจา้หน้าที ่ตลอดจนขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการสงัเกต มาเชื่อมโยง
ใหเ้หน็ความเกี่ยวขอ้งสมัพนัธ์กนัของสภาพปญหาและขอ้เทจ็จรงิ พรอ้มกบันําขอ้มูลที่แปลผลแล้วมาั

สรา้งตารางและหาความสมัพนัธร์ะหวา่งตวัแปรตามทีก่าํหนดไว ้
   2) เขียนรายงานการประเมินผล  การเขียนรายงานการประเมินผล  ต้องอาศัย
ความสามารถในการนําเสนอขอ้มูลและคดิวเิคราะหอ์ย่างเป็นระบบ โดยถ่ายทอดผลการศกึษาไดอ้ย่าง
กระชบั เขา้ใจงา่ย และไม่น่าเบื่อ แต่ถูกตอ้งตามหลกัการเขยีนรายงานการวจิยัประเมนิผล ประกอบกบั
ตอ้งมมีุมมองวสิยัทศัน์ทีก่วา้งไกลในการเสนอแนะทศิทางการดาํเนินงานโครงการ โดยใชข้อ้มลูจากการ
ประเมนิผลเป็นพืน้ฐานในการเสนอแนะ          
   3) การนําเสนอรายงานการประเมนิผล และเตรยีมการจดัสมัมนา (ถา้ม)ี เพื่อบูรณา
การทางวชิาการโดย การเปิดโอกาสใหท้มีงานและผูท้ีเ่กี่ยวขอ้งใหข้อ้เสนอแนะรายงานการประเมนิผล 
ถือเป็นกระจกช่วยสะท้อนให้เหน็ขอ้บกพร่องของรายงานการประเมนิผลได้เป็นอย่างด ีโดยผูท้ําการ
ติดตามประเมินผลต้องมีความอดทน เปิดใจให้กว้าง และพร้อมจะแก้ไขในส่วนที่ผดิพลาด สําหรบั
ขัน้ตอนการนําเสนอรายงานมรีายละเอยีด ดงัน้ี 
    - จัดประชุม เพื่อนําเสนอผลการศึกษา  พร้อมรับฟงความคิดเห็นและั

ขอ้เสนอแนะของทมีงาน และชีแ้จงขอ้สงสยัเพือ่ใหเ้กดิความกระจา่ง 



 9 

    - ส่งแบบแสดงความคิดเห็น (ร่าง) รายงานการติดตามประเมินผล ให้
คณะทํางานแสดงความคดิเหน็เกี่ยวกบั (ร่าง) รายงานการตดิตามประเมนิผล กลบัมายงั กตผ. เพื่อใช้
ประกอบการสรปุผลการสมัมนา (ถา้ม)ี 
    - ดําเนินการแกไ้ขปรบัปรุงเน้ือหาในส่วนทีท่ําใหเ้กดิขอ้สงสยั เพื่อใหร้ายงานมี
ความชดัเจนและสมบูรณ์มากขึ้น พร้อมกบัสรุปผลการสมัมนา (ถ้าม)ี สําหรบัการจดัทํารายงานการ
ประเมนิผล (ฉบบัสมบรูณ์) ต่อไป  
 
  2.2.6 การจดัพมพแ์ละเผยแพริ ่  

   เมื่อการเขยีนรายงานการตดิตามประเมนิผลสาํเรจ็ไปแลว้ประมาณรอ้ยละ 80 ควรจะ
ได้ประสานฝายการคลงัเพื่อดําเนินการจดัจ้างการพมิพ์หนังสอืรายงาน พร้อมกบัขอเลข ่ ISBN และ
ตรวจสอบต้นฉบบัอย่างด ีไม่ว่าจะเป็นการจดัเรยีงหน้า ความครบถ้วนของภาษา ตวัหนังสอื วรรคตอน 
และความคมชดัของเน้ือหา ทัง้ก่อนส่งโรงพมิพ์และหลงัจากได้รบัหนังสอืจากโรงพมิพ์แล้ว เน่ืองจาก
รายงานการประเมนิผลโครงการ เป็นเอกสารทีจ่ะตอ้งนําความขึน้ทลูเกลา้ฯ ถวาย และใชเ้ผยแพรภ่ายใน
สํานักงาน กปร. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนําไปใช้ในการพิจารณาแก้ไขปรบัปรุงการดําเนิน
โครงการ สามารถนําไปใช้ในการอ้างอิงทางวิชาการ เพื่อการพฒันาปรบัปรุงแนวทางการพฒันา
โครงการ ในระยะสัน้และระยะยาวไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ รวมทัง้เผยแพร่รายงานการประเมนิผลแก่
สาธารณชนทีส่นใจ ทัง้ในรปูแบบเอกสารและ CD ROM  

 

2.2.7  การนําไปใช้ประโยชน์ 

ในการนําขอ้มูลจากการสรุปรายงานหรอืรายงานการตดิตามประเมนิผลฉบบัสมบูรณ์ 
หลงัการดาํเนินการเสรจ็สิน้ จะสามารถนําไปใชป้ระโยชน์ได ้2 ชว่งเวลา คอื ชวงแรก่ เมือ่วเิคราะหข์อ้มลู
และแปลผลจดัทําสรุปรายงานการติดตามหรือประเมินผลเบื้องต้นแล้วเสร็จได้มีการจดัประชุมเชิง
ปฏบิตักิารเพื่อนําเสนอขอ้มลูสาํหรบับูรณาการความคดิเหน็ระหว่างหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งในการดําเนิน
โครงการฯ โดยนําผลการศกึษามาใชเ้ป็นประเดน็ในการแบ่งกลุ่มสมัมนาวางแผนกําหนดแนวทางการ
ปรบัปรุงงานอย่างเป็นระบบ ชวงท่ีสอง ่ หลงัจากได้จดัทํารายงานการติดตามหรอืประเมนิผลฉบบั
สมบูรณ์แล้วแจกจ่ายให้กบัหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนําไปใช้ประโยชน์อ้างอิง เป็นข้อมูลสนับสนุนทาง
วชิาการประกอบการวางแผนแม่บท แผนปฏบิตักิารหรอืใชเ้ป็นขอ้เสนอแนะ ทางเลอืกในการปรบัปรุง
พฒันาตดิตามงานอยา่งต่อเน่ือง 

 

*-------------------------------------------------------------* 
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วธีการและขัน้ตอนการตดตามประเมนผลิ ิ ิ  

 

 ขัน้ตอนท่ี 1 :  การเตรียมรวบรวมข้อมลูและการจดัทาํแบบสาํรวจข้อมลู 

 

 รบันโยบายการตดตามิ /ประเมนโครงการจากผูบ้รหาริ ิ  

วางแผนการทาํงาน 

ประชุมกอง ประสาน 
กองทีเ่กีย่วขอ้ง 

ประสานหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

มอบหมายผูร้บัผดิชอบ 

 
- รวบรวมขอ้มลูทุตยิภมู ิซึง่ประกอบ 
ดว้ยขอ้มลูโครงการพระราชดาํร ิผลการ
ดาํเนินงานโครงการ เป็นตน้ 
- รวบรวมขอ้มลูปฐมภมู ิโดยการสาํรวจ
พืน้ทีโ่ครงการ ตลอดจนการพบปะพดู 
คุยกบัผูม้สีว่นเกีย่วขอ้ง 

จดัทาํขอ้เสนอโครงการ (Proposal)  
พรอ้มขออนุมตัหิลกัการดาํเนินงาน 

- จดัทาํตวัชีว้ดั 
- จดัทาํแบบสาํรวจขอ้มลู 

ประชุมเพือ่รบัทราบและรายงานความกา้วหน้า 

วางแผนการเกบ็ขอ้มลู 

ทดสอบแบบสอบถาม  
(Pre-test) 

ปรบัแกแ้บบสอบถามพรอ้ม
จดัชุดจรงิ เกบ็ขอ้มลูภาคสนาม 

* คขูนาน่  

- ออกสาํรวจพืน้ที ่
- เชญิกองทีเ่กีย่วขอ้ง
รว่มประชุมเพือ่กาํหนด
และชีแ้จงแนวทางการ
ทาํงาน 

* การออกสาํรวจพืน้ท่ีจรงจะขึน้อยกูบัข้อมลูพืน้ฐาน ณ ตอนนัน้วามีความพร้อมหรือไม อาจออกทาํการสาํรวจิ ่ ่ ่
พร้อมกบัชวงวางแผนได้่  
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 ขัน้ตอนท่ี 2 :  การเกบ็ข้อมลูภาคสนาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การเกบ็ข้อมลูภาคสนาม 

- การวางแผนเกบ็ขอ้มลูภาคสนาม 
- การเกบ็ขอ้มลูภาคสนาม 

เจ้าหน้าท่ี ระยะเวลา พืน้ท่ีศึกษา แบบสอบถาม 

1. ควรมเีทคนิคการสมัภาษณ์
เพือ่สรา้งความคุน้เคยและความ
เป็นกนัเอง 
2. อธบิายใหช้ดัเจนวา่เรามาทาํ
อะไร 
3. การสงัเกตการณ์ไมจ่าํเป็น 
ตอ้งถามเรยีงลาํดบัตามแบบ 
สอบถาม ควรเน้นความสอด 
คลอ้งในการถาม 
4. ระวงัคาํถามทีเ่สีย่งต่อความ 
รูส้กึผูร้บัการสมัภาษณ์ 
5. สรปุการออกไปทาํงานใน 
แต่ละวนั 
6. รวบรวมคาํตอบจากคาํถาม
ปลายเปิดเพือ่นํามาลง Code  
ต่อไป 

1. ควรรกัษาเวลาการ
สมัภาษณ์ใหส้อดคลอ้ง
กบัทมี 

1. ควรพจิารณา
สภาพบา้นวา่อยูห่า่ง 
ไกลหรอืไมแ่ลว้จดัชุด
เจา้หน้าทีล่งสมัภาษณ์ 
2. ควรเป็นสถานทีท่ี ่
ผูร้บัการสมัภาษณ์
สะดวกทีส่ดุ 
3. เจา้หน้าทีค่วรไป
สมัภาษณ์ทีค่รวัเรอืน
หรอืพืน้ทีเ่พือ่เหน็
สภาพทีแ่ทจ้รงิ 
4. เน้นความ
ปลอดภยัเป็นสาํคญั 

1. ศกึษาและทาํความ
เขา้ใจแบบสอบถาม 
ใหด้ ี
2. พจิารณาจาํนวน
แบบสอบถามกบัการ
สมัภาษณ์ 
3. ควรทาํการตรวจ 
สอบแบบสอบถามวนั
ต่อวนัเพือ่ปองกนั้

ความสบัสน 
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 ขัน้ตอนท่ี 3 : การประมวลผล 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ขัน้ตอนท่ี 4 : การวเคราะหผ์ล และิ บรูณาการเผยแพร่ใช้ประโยชน์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลงักลบัจากการเกบ็ข้อมลูภาคสนาม 

สรปุรายงานการปฏบิตังิาน 
เพือ่ทราบความกา้วหน้า 

จดัทาํคูม่อืลงรหสั 
(Code Book) 

ประมวลผลขอ้มลู ลงรหสัขอ้มลู  

วเิคราะหข์อ้มลู เสนอรายงาน
ขัน้ตน้และบรูณา

จดัทาํรายงาน 
การประเมนิผล 

นําเสนอรายงานการ
ประเมนิผลและเตรยีมการ

สมัมนา (ถา้ม)ี 

ปรบัปรงุรายงาน + 
ผลการสมัมนา (ถา้ม)ี รายงานฉบบัสมบรูณ์ 

เผยแพรห่น่วยงาน
และนําไปใช้


