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ส่วนที่ 1  บทนำ 

 

 การดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ไม่ว่าภาครัฐหรือเอกชน ผู้ที ่มีหน้าที่รับผิดชอบหรือ ผู้ปฏิบัติงาน      

ย่อมต้องการทราบว่าภารกิจที่ได้รับมอบหมายและดำเนินการอยู่ มีความเป็นไปได้เพียงใด จะบรรลุวัตถุประสงค์

หรือเป้าหมายที่ตั ้งไว้หรือไม่ ระหว่างการดำเนินงานจะพบปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง จะสามารถตอบสนอง              

ต่อยุทธศาสตร์ของหน่วยงานได้เพียงใด ควรจะต้องปรับปรุงหรือยุติสิ่งที่ดำเนินการนั้นทันที หรือจะดำเนินการ

ต่อไปอย่างไร และจะได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารหรือไม่เพียงใด คำถามเหล่านี้เป็นเรื่องที่ผู้ปฏิบัติงาน

จะต้องทราบรายละเอียดของภารกิจนั้น ๆ จากแผนงานหรือโครงการที่ได้รับมอบหมายทั้งในช่วงก่อนการดำเนินงาน

ระหว่างการดำเนินงาน หรือหลังจากการดำเนินงานไปแล้ว โดยนำรายละเอียดดังกล่าวมาพิจารณาตัดสิน

คุณค่าของสิ่งที่กำลังจะดำเนินการหรือดำเนินการไปแล้วโดยวิธีการต่าง ๆ ที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งนักวิชาการ

บางท่านเรียกว่า การประเมินผล (Evaluation) ในขณะเดียวกันยังมีนักวิชาการอีกส่วนหนึ่งที่ให้ความสำคัญ

กับการเก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ  ขณะปฏิบัติงานหรือโครงการกำลังดำเนินการอยู่  แล้วนำข้อมูลที่ได้มาใช้

ประโยชน์ในการปรับปรุง แก้ไขวิธีปฏิบัติงาน เพื่อให้ได้ผลงานตามที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งถือว่า

เป็นการกำกับดูแลงานอันเป็นเทคนิคที ่สำคัญในการเร่งรัดงานให้เป็นไปตามโครงการ หรือแผนงานที่

กำหนดการดำเนินงานดังกล่าวนี้ได้ชื่อว่า การติดตาม (Monitoring) 
 

1. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการติดตาม (Monitoring) 

 

1.1. ความหมายของการติดตาม 
 การดำเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน นั้น ควรมีการติดตามและตรวจสอบ         

ผลการดำเนินงานอยู่เสมอ เพ่ือให้ทราบถึงผลการดำเนินงานว่าเป็นไปตามแผนที่วางไว้หรือไม่ ตลอดจน ปัญหา 
หรืออุปสรรคที่เกิดขึ ้นในระหว่างการดำเนินงาน และหาแนวทางปรับปรุงแก้ไข เพื ่อให้สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์ของโครงการได้ อีกทั้งยังเป็นข้อมูลสำหรับผู ้บริหารในการพิจารณาว่าจะปรับปรุง หรือยุติ                 
การดำเนินงานหรือไมอ่ย่างไร ทั้งนี้การติดตามมีผู้ให้ความหมายไว้หลายท่านด้วยกัน  

การติดตาม (Monitoring) หมายถึง การติดตามดูแลความก้าวหน้า โดยต้องตรวจสอบ และควบคุมว่า      
ผลการดำเนินงานลุล่วงไปแล้วเพียงใด สามารถดำเนินการไปตามแผนหรือไม่ มีปัญหาอุปสรรคหรือข้อขัดข้อง
อย่างไร เพื่อจะได้ปรับปรุง แก้ไขให้ดีขึ้นได้ต่อไป (บุญเลิศ เลียวประไพ, 2544 อ้างถึงใน สุวรรณา นาควิบูลย์วงศ์, 
2542)  

การติดตาม (Monitoring)  เป็นเครื่องมือตรวจสอบว่าได้มีการปฏิบัติงานในโครงการสอดคล้องกับ
แผนงานที่วางไว้ให้หรือไม่ สืบค้นหรือทำนายว่าปัญหาใด ๆ ที่อาจเกิดข้ึน เพ่ือจะได้เตรียมการแก้ไขการทำงาน
หรือเปลี่ยนแปลงกิจกรรมต่าง ๆ ได้ทันที (สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2551 อ้างถึงใน นิศา  ชูโต, 2538)  
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การติดตาม (Monitoring)  หมายถึง กระบวนการของการวัดหรือตรวจสอบที่ทำเป็นประจำเป็นช่วง ๆ 
การวัดและการตรวจสอบดังกล่าว ได้แก่ การวัดปัจจัยนำเข้า (Inputs) กระบวนการ (Process) และผลผลิต
(Outputs) ที่เกิดขึ้นในช่วงการดำเนินงานตามแผน  โดยทั่วไปมักติดตามในด้านการจัดหา การเคลื่อนย้าย      
การนำทรัพยากรของโครงการมาใช้ว่าเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในแผนและกำหนดการหรือไม่ วัตถุประสงค์ของ
การติดตามก็คือ ต้องการชี้ให้เห็นถึงสถานการณ์ของโครงการให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้ ในเรื ่องเกี่ยวกับ          
การใช้ทรัพยากร การปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ หรือผลผลิตของโครงการ เพื ่อจะได้จัดการแก้ไขปรั บปรุง
สถานการณ์ต่าง ๆ ของโครงการที่เป็นไปทันท่วงที (สุนทร เกิดแก้ว, 2558 อ้างถึงใน อมราพร  พรพงษ์, 2560) 

นอกจากความหมายที่กล่าวมาแล้ว ยังมีการกล่าวถึงการติดตามโครงการในลักษณะของการควบคุม 
(Controlling)  การอำนวยการ  (Directing)  การทบทวน (Reviewing)  การตรวจสอบ (Checking)                
และออกระเบียบข้อบังคับ (Regulating) เพราะว่านักวิชาการหลายกลุ่มใช้คำเหล่านี้ต่างกัน บางกลุ่มเห็นว่า
เป็นการบังคับด ้วยกำลัง (Force) หรือใช ้อำนาจบังค ับ (Power) เพื ่อให้โครงการได้ร ับความสำเร็จ               
ตามวัตถุประสงค์ (ประชุม รอดประเสริฐ, 2547 อ้างถึงใน สุวรรณา  นาควิบูลย์วงศ์, 2542)  

กล่าวโดยสรุปได้ว่า การติดตาม (Monitoring) หมายถึง กระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลการปฏิบัติงาน
ตามแผนที่มีการกำหนดไว้แล้ว เพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการตัดสินใจ แก้ไข ปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานให้เป็นไป
ตามแผน หรือกำหนดวิธีการดำเนินงานให้เกิดผลดียิ่งขึ้น เพ่ือตัดสินใจว่าได้ผลตามจุดมุ่งหมายของแผนงานนั้น
หรือไม ่มากและน้อยเพียงใด 
1.2. หลักการติดตามโครงการ 

1.2.1 ความสำคัญของการติดตาม 
การติดตาม (Monitoring) เป็นกระบวนการในการบริหารงาน เพื่อตรวจสอบการดำเนินงาน     

ที ่จะช่วยให้ระบบการวางแผนและการบริหารงานมีประสิทธิภาพ และบรรลุเป้าประสงค์ที ่กำหนดไว้             
โดยรวบรวมข้อมูลตามระบบงาน เช่น เป้าหมาย วิธีการ ผลการปฏิบัติงาน แล้วนำมาวิเคราะห์ เพื่อนำไปใช้
ประโยชน์ในการปรับปรุงแก้ไข และเพื่อให้ได้ผลงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ (สำนักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา, 2550: 3) 

การติดตามเป็นวิธีการในการเร่งรัดตรวจสอบการดำเนินงานโครงการ ให้ดำเนินงานแล้วเสร็จ
ตามเวลา และต้องดำเนินการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องตลอดห้วงเวลาดำเนินงาน โดยในที่นี้การติดตาม 
จะต้องมุ่งเน้นข้อมูลที่มีความสำคัญของโครงการ ดังนี้ 

1) ผลการปฏิบัติงาน หรือกิจกรรมเพ่ือใช้ตรวจสอบว่าสามารถปฏิบัติได้ตามระยะเวลาที่กำหนด
ไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน 

2) ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากร เพื ่อตรวจสอบว่าโครงการได้รับปัจจัย หรือทรัพยากร  
ทั้งด้านปริมาณและคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่  

3) ผลการดำเนินงาน เพื่อตรวจสอบว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด  
มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งด้านแผนงานและข้ันตอนปฏิบัติงาน 
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1.2.2 วัตถุประสงค์ของการติดตามโครงการ 
1) เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผน  
2) เพื่อให้ทราบถึงปัญหา และอุปสรรคที่เกิดขึ้นในระหว่างการดำเนินงาน 
3) เพื่อหาแนวทางแก้ไข ปรับปรุง การดำเนินงานให้เป็นไปตามท่ีเป้าหมายกำหนด 

1.2.3 วิธีการติดตามโครงการ  
การติดตามเป็นการเก็บและรวบรวมข้อมูล ซึ ่งโดยทั ่วไปกระทำได้หลายวิธี เช่น เก็บและ

รวบรวมข้อมูลจากผู ้ดำเนินงานโดยตรง/การสอบถามผู ้ดำเนินโครงการ หรือผู ้ให้ดำเนินการจัดส่งข ้อมูล                 
ตามแบบสอบถาม/แบบรายงาน หรือดำเนินการทั้ง 2 วิธี ควบคู่ไปกับการไปดูสถานที่ปฏิบัติการ   

หลังจากเก็บและรวบรวมข้อมูลได้แล้วจะนำมาประมวลวิเคราะห์เปรียบเทียบผลงาน              
กับเป้าหมาย เพื่อประเมินความก้าวหน้าว่าผลงานได้ผลประการใด มีปัญหาอุปสรรคหรือไม่ หากมีปัญหา
อุปสรรคเกิดขึ้นในขั้นตอนใด กล่าวคือ ขั้นตอนการวางแผน (Planning) หรือขั้นตอนการปฏิบัติงานตามแผน 
(Implementation) จะได้นำมาใช้ประโยชน์ หรือนำไปปรับปรุงแก้ไขจัดทำรายงานเป็นระบบและต่อเนื ่อง 
(สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2550: 3) 

ในการติดตามผลการดำเนินงานโครงการ หรือแผนการปฏิบัติงานว่าเป็นไปตามแผนที่วางไว้
หรือไม่ มีหลักการสำคัญ ดังนี้ (อมราพร  พรพงษ์, 2560 : 248-249) 

1) ความถูกต้อง (Accuracy) การติดตามผลที่ถูกต้องจะทำให้เกิดความน่าเชื่อถือ และนำไปใช้
ได้ผลตามที่ต้องการ หากการติดตามเกิดจากข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง จะทำให้ผู ้จัดการแก้ไขปัญหาได้ไม่ตรงจุด        
โดยไม่อาจทราบได้ว่าควรแก้ไขอย่างไร หรือควรดำเนินการต่อไปอย่างไร  

2) ความทันเวลา (Timeliness) การติดตามผลที่ดีจะต้องสามารถกระตุ้นให้ผู้ควบคุม/ผู้ดูแล
โครงการ สนใจและเอาใจใส่ได้ทันเวลา เพื่อการแก้ไขหรือป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น โดยข้อมูลจาก           
ผลการติดตามอาจไม่เป็นประโยชน์เลยหากได้รับมาล่าช้ากว่าเวลาอันควร ดังนั้นการติดตามผลที่ดีจะต้อง
สามารถนำมาใช้แก้ปัญหาได้อย่างทันเวลา 

3) ความประหยัด (Economy) การติดตามผลจะต้องสามารถทำให้เกิดประโยชน์ที ่คุ ้มค่า             
เมื ่อเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายที ่เกิดขึ ้น โดยจะต้องใช้ระดับของการติดตามให้น้อยที ่สุด ประหยัดที ่สุด                  
แต่เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด 

4) ความยืดหยุ่น (Flexibility) การติดตามผลที่ดีจะต้องมีความยืดหยุ่น สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง 
และการเกิดขึ ้นใหม่ของสถานการณ์ต่าง ๆ ซึ ่งการติดตามควรจะต้องปรับตัวตามเวลา และสภาพแวดล้อม               
ได้เป็นอย่างดี   

5) การสามารถเข้าใจได้ (Understandability) การติดตามผลควรมีความซับซ้อนน้อยที่สุด        
เพ่ือความสะดวกในการใช้ และผู้ที่เก่ียวข้องกับการติดตามสามารถเข้าใจได้ง่าย 

6) การมีมาตรฐานที่สมเหตุสมผล (Reasonable Criteria) การกำหนดมาตรฐานของการติดตามผล
จะต้องสมเหตุสมผล และสามารถทำได้จริง จึงจะสามารถจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติตามได้ 
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7) การจัดระบบอย่างมีกลยุทธ์ (Strategic Placement) ผ ู ้จ ัดการจะต้องจัดวางระบบ           
การติดตามผลอย่างมีกลยุทธ์ อันจะทำให้การดำเนินงานตามแผนบรรลุวัตถุประสงค์ ซึ ่งการติดตามผล           
ควรจะครอบคลุมกิจกรรม เหตุการณ์ และการดำเนินงานทุกอย่างภายในองค์กร  

8) การเน้นกฎแห่งข้อยกเว้น (Emphasis on The Exception) ต้องเน้นเฉพาะเรื่องที่สำคัญ       
หรือติดตามเฉพาะในเรื่องใหญ่ ๆ เรื่องที่เป็นสาระสำคัญจริง ๆ ไม่ใช่ลงไปติดตามดูในรายละเอียดทุกเรื ่อง     
การเข้าไปติดตามในทุกรายการจะส่งผลให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างคล่องตัว 

9) การแก้ไขให้ถูกต้อง (Corrective Active) การติดตามผลที่มีประสิทธิภาพ ไม่เพียงแต่เป็น
การแจ้งให้รู้ว่ามีข้อบกพร่องผิดพลาดอะไรเกิดขึ้นเท่านั้น แต่ควรจะต้องเสนอแนะด้วยว่า ควรจะดำเนินการ
แก้ไขอย่างไรเพื่อให้เกิดความถูกต้อง และสามารถดำเนินการต่อไปได้อย่างราบรื่น และประสบผลสำเร็จ 

10) การใช้เกณฑ์หลาย ๆ อย่าง (Multiple Criteria) การติดตามที่เน้นจุดใดจุดหนึ่ง หรือ
มาตรฐานใดมาตรฐานหนึ่ง จะทำให้มองปัญหาไม่ครอบคลุม เพราะงานแต่ละงานย่อมมีมาตรฐานที่แตกต่างกัน 
ดังนั้น มาตรฐานในการติดตามผลจึงควรกำหนดให้เหมาะสมสำหรับกิจกรรมแต่ละประเภท เช่น เกณฑ์ของเวลา  
เกณฑ์ค่าใช้จ่าย เกณฑ์การปฏิบัติงาน ฯลฯ 

 

1.3 ประโยชน์ของการติดตาม 
 การติดตามทำให้ทราบผลการดำเนินงานตามแผนอย่างชัดเจนว่ามีสิ ่งใดที่ประสบผลสำเร็จแล้ว  
และยังมีสิ่งใดที่ต้องทำต่อไปอีก หรือต้องทำอีกเท่าไร ช่วยให้การดำเนินการตามแผนเป็นไปอย่างราบรื่น  ฯลฯ 
ข้อมูลจากการติดตามจะนำไปสู่การตัดสินใจแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที สามารถปรับเปลี่ยนวิธีการนำไปปฏิบัติ         
ให้มีความเหมาะสม นำไปสู่การพัฒนา วางแผนได้ตรงเป้าหมาย และยังเป็นการช่วยให้สามารถแก้ไขปัญหาได้     
อย่างถูกจุด อีกท้ังยังเป็นการกระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ที่เกี่ยวข้องมีความตระหนักถึงหน้าที่ความรับผิดชอบแก้ไข 
และกระตือรือร้นในการดำเนินงาน ตลอดจนคิดพัฒนาและปรับปรุงงานอยู่เสมอ (อมราพร  พรพงษ์, 2560 : 250)  



ส่วนที่ 2 ขั้นตอน กระบวนการติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการ 
 

การติดตามโครงการจะมีขั้นตอนหลัก เช่นเดียวกับขั้นตอนการดำเนินงานอื่น ๆ ทั่วไป คือ ขั้นตอน     
การวางแผน ปฏิบัติ และสรุป ซึ่งแต่ละขั้นตอนดังกล่าวอาจแยกย่อย คือ ขั้นตอนการวางแผนประกอบด้วย    
การกำหนดวัตถุประสงค์ กำหนดขอบเขต กำหนดตัวชี้วัดในการติดตามความก้าวหน้าโครงการ และกำหนด
แหล่งรวมวิธีการเก็บข้อมูล ขั้นตอนปฏิบัติอาจประกอบด้วย การเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล รายงานผล 
และกำหนดหรือเสนอแนะแนวทางแก้ไข ขั้นสุดท้าย คือ ขั้นตอนสรุปหรือวินิจฉัย อาจประกอบด้วย การสรุป
รายงานผลการติดตาม สำหรับการปฏิบัติงานติดตามโครงการของศูนย์ประเมินผล สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้กำหนดขั้นตอนการดำเนินติดตามโครงการ ตามแผนผังขั้นตอนและกระบวนการ
ติดตาม ดังนี้ 

1) ศึกษารายละเอียดโครงการ 
2) เสนอโครงการที่จะติดตามความต่อผู้บริหาร 
3) ประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เพื่อตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ 
4) จัดทำเค้าโครงการติดตาม 
5) ออกแบบการรายงาน  
6) รวบรวมและจัดทำรายงานการติดตาม 
7) เสนอรายงานความก้าวหน้าต่อผู้บริหารเพ่ือพิจารณาสั่งการ 
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ขั้นตอนและกระบวนการติดตามโครงการ 
 

 

กิจกรรมลำดับที ่ ผังกระบวนการ 
1. ศึกษารายละเอียดโครงการ 

- รวบรวมแผนการดำเนินงานโครงการจาก
หน่วยงานต่าง ๆ  

- คัดเลือกโครงการ 
- ศึกษารายละเอียดของโครงการ 
- หารือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

 

2. เสนอโครงการที่จะตดิตามความก้าวหน้าต่อ
ผู้บริหาร 
 
 
 

 

3. ประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกีย่วข้อง เพื่อ
ตรวจสอบข้อมลูเกีย่วกับโครงการ 
 
 

 

4. จัดทำเค้าโครงการตดิตาม 
 
 

 

5. ออกแบบการรายงาน 
- กำหนดรูปแบบและระยะเวลา การรายงาน 
- กำหนดประเด็น และตัวช้ีวัด 

 

6. รวบรวมและจัดทำรายงานความก้าวหน้าผลการ
ดำเนินงานโครงการ 

- รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานเกี่ยวข้อง  
- รวบรวมข้อมูลในพื้นท ี

 

7. เสนอรายงานความก้าวหน้าต่อผู้บริหารเพื่อ
พิจารณาสั่งการ 
- รายงานในร ูปแบบเอกสาร และเสนอผู ้บร ิหาร  
เพื่อพิจารณาสั่งการ 
- รายงานในระบบประเมินผล และติดตามโครงการ
เชิงนโยบาย โดยเป็นการรายงานแผน/ผล การใช้
จ่ายเงินและผลการดำเนินงาน 
 

 

ศึกษารายละเอียด 

โครงการ 

เสนอแผนงาน/โครงการ
ที่จะติดตาม

ความก้าวหน้าต่อผู้บริหาร 

Yes No 

- จัดทำแบบฟอร์มรายงาน 

 - กำหนดประเด็นตัวช้ีวัด ตรวจสอบ 

ปรบัปรุง แกไ้ข 

รวบรวมและจัดทำรายงาน
ความก้าวหน้าผลการ
ดำเนินงานแผนงาน/

โครงการ 

Yes 
No 

เสนอรายงานความก้าวหน้าต่อ
ผู้บริหารเพื่อพิจารณาสั่งการ 

รายงานในรูปแบบเอกสาร 

รายงานในระบบแบบ 
Online 

ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

เพื่อตรวจสอบแผนงาน/โครงการ 

จัดทำเค้าโครงการติดตาม 

No 
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ขั้นตอนที่ 1 ศึกษารายละเอียดโครงการ 
 

1.1 การรวบรวมแผนการดำเนินงาน/โครงการที่ได้รับงบประมาณ 
ก่อนการดำเนินงานติดตามโครงการ ผู้รับผิดชอบของแต่ส่วนงานของศูนย์ประเมินผล สำนักงาน

เศรษฐกิจการเกษตร จะต้องรวบรวมแผนงาน/โครงการที่แต่ละหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
มีแผนการดำเนินงานในปีปัจจุบัน เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจคัดเลือกแผนงาน/โครงการที่จะติดตาม โดยใช้
เล่มเอกสารการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.............. (ขาวคาดแดง)  ของสำนักงบประมาณ 
เป็นหลักในการรวบรวมโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ โดยจำแนกเป็นรายหน่วยงาน 
1.2 การคัดเลือกแผนงาน/โครงการ 

เมือ่ได้แผนงาน/โครงการของแต่ละหน่วยงานแล้ว ศูนย์ประเมินผล มีการประชุมเพ่ือพิจารณาคัดเลือก

โครงการที่จะติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน โดยมีเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกแผนงาน/โครงการ ดังนี้ 

1) เป็นแผนงาน/โครงการตามนโยบายสำคัญ และเร่งด่วนของรัฐบาล ที่มีผลกระทบต่อความสำเร็จ   

ในการบรรลุผลตามเป้าหมายของกระทรวงฯ 

2) เป็นแผนงาน/โครงการที่มีผลกระทบต่อชีวิต ความเป็นอยู่ของเกษตรกรจำนวนมาก 

3) เป็นแผนงาน/โครงการที่ใช้งบประมาณสูง 

4) เป็นแผนงาน/โครงการที่กระทรวงฯ/มติคณะกรรมการต่าง ๆ มอบหมายให้มีการติดตามและ

ประเมินผล 
 

ตัวอย่าง 
   

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ศูนย์ประเมินผล สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ได้คัดเลือกแผนงาน/

โครงการที่จะติดตามฯ ดังนี้ 

โครงการภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก (10 โครงการ) 
 1) โครงการบริหารจัดการที่ดินทำกินแก่เกษตรกรรายย่อยและผู้ด้อยโอกาส  
 2) โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
 3) โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) 
 4) โครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร (กิจกรรม  

นำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้านสานต่ออาชีพเกษตร) 
 5) โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพ่ือแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร 
 6) โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร 
 7) โครงการยกระดับศักยภาพเกษตรกรรุ่นใหม่และผู้ประกอบการ/วิสาหกิจชุมชนในการผลิตสินค้าชุมชน 
 8) โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน 
 9) โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในสำหรับสินค้าเกษตร 
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 10) โครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และธุรกิจชุมชน 
โครงการภายใต้แผนแม่บทย่อยด้านการเกษตร (6 ด้าน) 
 1) เกษตรปลอดภัย 
 - โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร 
 - โครงการผลผลิตสินค้าเกษตรและอาหารมีคุณภาพได้มาตรฐาน 
 - โครงการพัฒนาส่งเสริมการผลิตและการใช้สารอินทรีย์ชีวภาพเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการผลิตพืช 
 - โครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ 
 - โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ 
 2) เกษตรอัตลักษณ์ 
 - โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรตามอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 - โครงการจัดการสินค้าเกษตรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและยกระดับมูลค่าสินค้าเกษตร 
 - โครงการส่งเสริมและพัฒนามูลค่าสินค้าเกษตรด้านหม่อนไหม 
 3) เกษตรแปรรูป 
 - ผลผลิต : การพัฒนาศักยภาพการปศุสัตว์ ภายใต้แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถใน

การแข่งขัน (กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์) 
 - โครงการส่งเสริมอาชีพประมง (กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ประมง) 
 - โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปที่สร้างมูลค่าเพ่ิม 
 4) เกษตรอัจฉริยะ 
 - โครงการพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการผลิตพืช 
 - โครงการพัฒนาระบบข้อมูลข้าวอัจฉริยะ 
 - โครงการพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ด้านปศุสัตว์ (Motor Pool) 
 - โครงการพัฒนาเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ 
 - โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร 
 - โครงการจัดการสินค้าเกษตรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและยกระดับมูลค่าสินค้าเกษตร 
 5) เกษตรชีวภาพ 
 - ผลผลิต: พัฒนาศักยภาพการปศุสัตว์ (กิจกรรมความหลากหลายทางชีวภาพด้านปศุสัตว์ 
 - กิจกรรม:การบริหารความหลากหลายทางชีวภาพ 
 - โครงการผลิตและกระจายพันธุ์หม่อนไหม 
 - โครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชสมุนไพร 
 - โครงการผลิตและขยายพืชพันธุ์ดี 
 - โครงการผลิตและขยายสัตว์น้ำพันธุ์ดี 
 - โครงการบริหารจัดการทรัพยากรประมง 
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 6) การพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร 
 - โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุก 
 - โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
 - โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 
 - โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
 - โครงการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าว 
 - โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร 
 - ผลผลิต: ผลผลิตพัฒนาศักยภาพการปศุสัตว์ 
 - โครงการส่งเสริมการทำเกษตรผสมผสานในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 
 - โครงการส่งเสริมและสนับสนุนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรทำการเกษตรเพ่ือเพ่ิมมูลค่า (GAP) 
 - โครงการพัฒนาเกษตรปลอดภัยในพื้นท่ีนิคมสหกรณ์ 
แผนการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ (8 โครงการ) 
 1) โครงการปรับปรุงงานชลประทาน 
 2) โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพ่ิมพ้ืนที่ชลประทาน 
 3) โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ 
 4) โครงการจัดการคุณภาพน้ำ 
 5) โครงการก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ 
 6) โครงการป้องกันการชะล้างพังทลายของดินและฟ้ืนฟูพ้ืนที่เกษตรกรรมด้วยระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ 
 7) โครงการจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพ่ือเกษตรกรรม 
 8) โครงการการปฏิบัติการฝนหลวง 
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังงานทางสังคม (โครงการพระราชดำริ) (18 โครงการ) 
 1) โครงการศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดศรีสะเกษ 
 2) โครงการพัฒนาพ้ืนที่บริเวณหนองอ่ึงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดยโสธร 
 3) โครงการร่วมพัฒนาพื้นที่กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนเพื่อดำเนินงานตาม 
 4) โครงการศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้ำปายตามพระราชดำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 5) โครงการศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตองตามพระราชดำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 6) โครงการพัฒนาพื้นที่ราบเชิงเขา จังหวัดสระแก้ว - ปราจีนบุรี ตามพระราชดำริ 
 7) โครงการศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี 
 8) โครงการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง 
 9) โครงการศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดำริ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 
 10) โครงการพัฒนาศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน 
 11) โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ 
 12) โครงการเกษตรวิชญา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 
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 13) โครงการพัฒนาตามพระราชดำริ อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 
 14) โครงการร้อยใจรักษ์ จังหวัดเชียงใหม่ 
 15) โครงการ “รักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน” จังหวัดเชียงใหม่ และเลย 
 16) โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดน่าน 
 17) โครงการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 18) โครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
กองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคการเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ (2 โครงการ) 
 1) โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตและการตลาดโคเนื้อ FTA 
 2) โครงสร้างความมั่นคงด้านอาหารโคนมรองรับการเปิดเสรีทางการค้า 

 

1.3 ศึกษารายละเอียดของโครงการ 
ขั้นตอนนี้ผู้รับผิดชอบติดตาม จะต้องทำความเข้าใจในรายละเอียดของโครงการอย่างลึกซึ้งเสียก่อน 

โดยเฉพาะวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการที่ตอบสนองให้โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ 

ระยะเวลาการดำเนินงาน สภาพแวดล้อมของโครงการ ตลอดจนผู้ที ่มีส่วนเกี่ยวข้องกั บโครงการ เป็นต้น  

โดยทำการศึกษาข้อมูลจาก 3 แหล่ง ดังนี้ 

1.3.1 ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ 

ดำเนินการประสานงานกับหน่วยงานเจ้าของโครงการเพื ่อขอรายละเอียดของข้อมูล 

ประกอบด้วย 

 (1) รายละเอียดโครงการ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ทั้งนี้ บางโครงการมีการดำเนินงานมาแล้ว

หลายปี และมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการดำเนินงานหลายครั้ง รวมถึงมีการเปลี่ยนชื่อโครงการด้วย ซึ่งควรศึกษา

ข้อมูลทั้งหมด เพ่ือดูการเปลี่ยนแปลงและนำไปใช้ประโยชน์ในการประเมินผลต่อไป 

 (2) ผลการดำเนินงานในกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการ หรือความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน

โครงการที่ผ่านมา กรณีเป็นโครงการที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่องในปีที่ผ่านมา 

 (3) ผลการติดตาม การประเมินผล หรือผลการศึกษา ในกรณีที ่เคยมีการติดตามหรือ

ประเมินผลมาก่อนแล้ว 

 (4) ชื่อและเบอร์โทรศัพท์ผู้รับผิดชอบโครงการทั้งในส่วนกลางและส่ วนภูมิภาค เพื่อใช้ใน 

การติดต่อประสานงาน 

1.3.2 พื้นที่ดำเนินงานและผู้เกี่ยวข้องกับโครงการ 

 หลังจากที่ได้ข้อมูลต่าง ๆ จากผู้รับผิดชอบโครงการแล้ว ในกรณีที่ผู้ติดตามไม่แน่ใจในวิธีการ

ดำเนินงาน ผู้ติดตามมีความจำเป็นจะต้องออกไปศึกษาในพื้นที่โครงการ เพื่อจะได้มีข้อมูลเชิงลึก และสภาพ

ข้อเท็จจริงในการจัดทำเค้าโครงการติดตาม และการวางแผนการสำรวจข้อมูลในระดับพื ้นที่  เมื ่อมีการ

ดำเนินงานโครงการไประยะหนึ่งแล้ว โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 
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(1) เล ือกพื ้นที ่ท ี ่ต ้องการไปศึกษา โดยพื ้นที ่จะต้องไม่ไกลจนเกินไป และมีกิจกรรม 

ที่ครบถ้วนตามโครงการ 

(2) เตรียมประเด็นที่จะไปศึกษาข้อมูลในพื้นที ่ โดยเฉพาะเรื่องที่ยังไม่ชัดเจนในเอกสาร

โครงการ หรือข้อมูลที่ได้รับจากผู้รับผิดชอบโครงการยังไม่เพียงพอ 

(3) ประสานงานกับผู้รับผิดชอบโครงการในส่วนกลางและระดับพื้นที่เพื่อขอศึกษากิจกรรม 

การดำเนินงานในพื้นที่จริง ทั้งนี้ ควรทำเป็นหนังสืออย่างเป็นทางการเพื่อขอความร่วมมือในการ เดินทางไป

ศึกษาพ้ืนที่โครงการ 

(4) ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลกับผู้ที่เกี ่ยวข้องในโครงการ เช่น เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ  

ในพ้ืนที่ เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ หรือผู้นำชุมชนในพ้ืนที่ ตามประเด็นที่ได้กำหนดไว้ ทั้งนี้ สามารถเพ่ิมเติม

ประเด็นได้ตามสถานการณ์ เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วน 
 

1.3.3 แหล่งอ่ืน ๆ 

 เป็นการศึกษาเอกสารและผลงานวิชาการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากข้อมูลจาก 2 แหล่ง 

ดังกล่าวข้างต้นอาจไม่เพียงพอ โดยเฉพาะข้อมูลผลการศึกษา ผลการติดตาม หรือผลการประเมินผลต่าง ๆ     

ที่ดำเนินการโดยบุคคลอ่ืนที่ไม่ใช่ผู้รับผิดชอบโครงการ เพ่ือใช้พิจารณาว่า ในการดำเนินงานโครงการที่ผ่านมามี

การติดตาม ประเมินผล หรือศึกษาในเรื่องใดบ้าง มีผลการศึกษาเป็นอย่างไร โดยรวบรวมจากแหล่งข้อมูลอื่น ๆ 

เช่น ห้องสมุดของหน่วยงานราชการ สถาบันการศึกษา อินเตอร์เน็ต ฯลฯ เพ่ือนำข้อมูลดังกล่าวมาประกอบการ

จัดทำเค้าโครงการติดตามในส่วนของการตรวจเอกสาร แนวคิด และทฤษฎี ซึ่งการศึกษาข้อมูลจากแหล่งอื่น ๆ 

จะมีประโยชน์ต่อผู้ติดตาม ดังนี้ 

 (1) ทำให้ไม่เกิดการซ้ำซ้อนในการติดตาม 

 (2) ทำให้การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตของการติดตามได้ถูกต้องชัดเจน 

 (3) ได้แนวทางในการกำหนดสมมุติฐาน (กรณีที่มีการทดสอบสมมุติฐาน) 

 (4) ได้แนวทางในการสร้างเครื่องมือเพื่อรวบรวมข้อมูล การสุ่มตัวอย่าง และการใช้ค่าสถิติใน  

การวิเคราะห์ข้อมูล  

 (5) ได้แนวทางการแปลผลและการเขียนรายงานการติดตาม 
 
 
 
 
 

 



12 

ขั้นตอนที่ 2 ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือตรวจสอบข้อมูลแผนงาน/โครงการ 
 

เมื่อได้รายชื่อแผนงาน/โครงการที่จะติดตามแล้ว เพื่อให้ข้อมูลมีความถูกต้อง ศูนย์ประเมินผล  
จะยกร่างหนังสือ เสนอ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ลงนามถึงหน่วยงานระดับกรม เพื่อขอความ
ร่วมมือตรวจสอบรายชื่อโครงการว่าในปีที่ติดตามนั้น หน่วยงานมีการดำเนินงานโครงการแน่นอนหรือไม่ 
รวมถึงการตรวจสอบรายชื่อแผนงาน/โครงการว่ามีความถูกต้องตรงกันหรือไม่ เนื่องจากบางครั้งหน่วยงานมี
การเปลี่ยนแปลงรายชื่อโครงการจากเดิมที่เคยส่งให้สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร หรือไม่ตรงกับชื่อโครงการ
ตามเอกสารงบประมาณฯ (ตัวอย่างหนังสือถึงหน่วยงานในภาคผนวก) 

 

ขั้นตอนที่ 3 เสนอแผนงาน/โครงการที่จะติดตามความก้าวหน้าต่อผู้บริหาร 
 

เมื่อได้รายชื่อแผนงาน/โครงการแล้ว ศูนย์ประเมินผล จะดำเนินการขออนุมัติรายชื่อแผนงาน/
โครงการที่จะติดตามต่อเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ก่อนที่จะดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติงานเพ่ือ
ติดตามความก้าวหน้าต่อไป (ตัวอย่างหนังสือขออนุมัติในภาคผนวก) 

 

ขั้นตอนที่ 4 จดัทำเค้าโครงการติดตาม 
 

การจัดทำเค้าโครงการติดตาม เป็นการวางแผนหรือการเตรียมการไว้ล่วงหน้าว่าจะต้อง

ดำเนินการอะไร อย่างไรบ้าง ในการติดตามโครงการเพื่อให้การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล         

ซึ ่งจะต้องเห็นแนวทาง ระบบ ระเบียบวิธีการในการดำเนินการที ่ชัดเจน เครื ่องมือที ่ใช้ในการติดตาม 

นอกจากนั้นเค้าโครงการติดตาม คือ ผลของการวางแผนการติดตาม ซึ่งเปรียบเสมือนพิมพ์เขียว (Blue print) 

ที่ช่วยชี้ทิศทางและขั้นตอนในการดำเนินงานติดตาม เพื่อผลักดัน ส่งผลให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของ

โครงการที่จะทำการติดตาม ในการเขียนเค้าโครงการติดตามนั้น ผู้ติดตามจะดำเนินการหลังที่ได้ตัดสินใจเลือก

เรื่องที่จะทำการติดตาม และควรจะต้องศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาแล้วเป็นอย่างดี เพื่อผู้ติดตาม

จะได้ทราบถึงหลักการ แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะช่วยให้ได้กรอบแนวคิด เพื่อตอบปัญหาการติดตาม 

และได้แนวทางในการดำเนินการติดตาม เป็นการประหยัดเวลา แรงงาน ทั ้งยังช่วยขจัดความซ้ำซ้อนที่          

อาจเกิดข้ึนอีกด้วย 

4.1 ขั้นตอนการจัดทำเค้าโครงการติดตาม ประกอบด้วย 6 ขั้นตอน ดังนี้ 

 ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาความต้องการใช้ของผู้ใช้ข้อมูลการติดตาม ด้วยการติดตามเป็นเครื่องมือสำคัญ

ของผู ้บริหารในการปรับปรุงและแก้ไขการดำเนินงาน ดังนั ้นผู ้ต ิดตามจึงจำเป็นต้องรู ้ว ่าแท้จริงแล้ว  

ผู้ใช้ผลการติดตามต้องการทราบอะไรบ้าง ทำให้ผลที่ได้ตรงประเด็นจริง ๆ 
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 ขั้นตอนที่ 2 กำหนดวัตถุประสงค์ ขอบเขต และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับของการติดตาม ในการ

กำหนดว ัตถ ุประสงค ์และขอบเขตของการต ิดตามจะต ้องกำหนดให ้ช ัด เจนว ่าจะต ิดตามอะไร  

มีขอบเขตการติดตามแค่ไหน ทั้งนี้ เพ่ือใช้เป็นทิศทางในการออกแบบการติดตามในข้ันตอนต่อไป 

 ขั้นตอนที่ 3 กำหนดประเด็น ตัวชี้วัด เป็นสิ่งที่ผู้ติดตามกำหนดขึ้นโดยต้องสามารถตอบวัตถุประสงค์

ของการติดตามได้ และสามารถกำหนดเกณฑ์การตัดสินหรือเปรียบเทียบกับแผบและเป้าหมาย เพ่ือให้การวัดทำได้

อย่างเป็นรูปธรรม แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างชัดเจน 

 ขั ้นตอนที่  4 กำหนดวิธ ีการเก ็บรวบรวมและวิเคราะห์ข ้อมูล  ผ ู ้ต ิดตามจะต้องกำหนดว่า 

จะรวบรวมข้อมูล รวบรวมข้อมูลจากแหล่งใด และใช้เครื่องมือใดในการเก็บรวบรวมข้อมูล รวมถึงกำหนด

วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลให้ถูกต้องและเหมาะสมกับคุณลักษณะของข้อมูล รวมทั้งสามารถตอบวัตถุประสงค์การ

ติดตามได้ อาจติดตามจากรายงานของหน่วยงาน โดยใช้ระบบประเมินผลและติดตามโครงการของกระทรวง

เกษตรและสหกรณ์  ซึ่งมีการออกแบบฟอร์มให้หน่วยงานมีการรายงานผลการดำเนินงานเข้าในระบบ หรือจาก

การสำรวจข้อมูลในพื้นที่ดำเนินโครงการ การเข้าร่วมประชุมกับหน่วยงาน หรือคณะกรรมการ/คณะทำงาน

ต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับโครงการ เป็นต้น 

 ขั้นตอนที่ 5 จัดทำแผนและค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงาน เป็นการกำหนดระยะเวลา โดยกำหนดเวลาที่

เริ่มต้น และสิ้นสุดในแต่ละกิจกรรม  และคำนวณงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงานแต่ละกิจกรรมของการติดตาม 

ตามปริมาณงานที่กำหนดในขั้นตอนที่ 4   

4.2 องค์ประกอบของเค้าโครงการติดตาม 

 เค้าโครงการติดตาม ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนนำ และส่วนของการติดตาม มีรายละเอียด  

ในแต่ละส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 ส่วนนำ ประกอบด้วย 

1) ชื่อโครงการ เป็นการตั้งชื่อเรื่องของโครงการติดตาม ซึ่งระบุถึงสิ่งที่ต้องการติดตาม ไม่ว่าจะ

เป็นแผนงาน โครงการ องค์กร หรือบุคคล ชื่อเรื่องมักขึ้นต้นด้วยคำว่า “การติดตาม” เช่น การติดตามโครงการ 1 

ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ การติดตามแผนบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก เป็นต้น 

2) ชื่อผู้เสนอโครงการ เป็นการบอกรายละเอียดเกี่ยวกับผู้รับผิดชอบในการติดตาม หน่วยงานของ

ผู้ติดตาม เช่น ส่วนวิชาการและนวัตกรรมการประเมินผล ศูนย์ประเมินผล สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

ส่วนที่ 2 ส่วนของการติดตาม ประกอบด้วย 

1) หลักการและเหตุผล โดยทั่วไป จะประกอบด้วย 3 ส่วน คือ 

1.1) สรุปความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของโครงการที่ต้องการติดตาม เพ่ือให้ผู้อ่านมีความ

เข้าใจเกี่ยวกับโครงการที่จะติดตาม โดยการเขียนอย่างสรุป ไม่ควรให้ยาวมาก 

1.2) สรุปวิธีการดำเนินงานของโครงการและเป้าหมาย 
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1.3) เหตุผลความจำเป็นที่ต้องมีการติดตามโครงการดังกล่าว 

2) วัตถุประสงค์ของการติดตาม 

เป็นส่วนของข้อความที่แสดงถึงเจตนาของผู้ติดตามว่า มีจุดมุ่งหมายอย่างไรในการติดตามครั้งนี้ 

ซ ึ ่งการกำหนดวัตถุประสงค์ของการติดตาม เป็นส่วนของข้อความที ่แสดงถึงเจตนาของผู ้ต ิดตามว่า  

มีจุดมุ่งหมายอย่างไรในการดำเนินการติดตาม เพ่ือเป็นทิศทางการทำงานให้เกิดความชัดเจนว่า การติดตามเรื่อง

นั้น ๆ ต้องการติดตามอะไรและด้านใดบ้าง มีวัตถุประสงค์หลักหรือวัตถุประสงค์ย่อย ๆ อะไรบ้าง เพื่อเป็น

แนวทางในการรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล และการเสนอผลการติดตามได้อย่างชัดเจน ซึ่งถ้ากำหนดวัตถุประสงค์

ไม่ชัดเจนจะทำให้ผลการติดตามที่ได้ไม่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ข้อมูล โดยการตั้งวัตถุประสงค์  

ควรจัดเรียงตามลำดับความสำคัญ ทั้งนี้ข้อแรก ๆ ควรเป็นวัตถุประสงค์ท่ีตรงหรือสอดคล้องกับชื่อเรื่อง ส่วนข้อต่อ ๆ 

ไปจึงเป็นวัตถุประสงค์ที่ต้องการศึกษารองลงมา ซึ่งมีวิธีการเขียนวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

(1) คำข้ึนต้นของวัตถุประสงค์ ใช้คำว่า “เพ่ือ” 

(2) หลังคำว่า เพื่อ ให้ตามด้วยลักษณะของการติดตาม เช่น คำว่า เพื่อติดตาม หรือ เพื่อศึกษา 

หรือ เพื่อหาความสัมพันธ์ เป็นต้น ซึ่งจะใช้ถ้อยคำใดขึ้นอยู่กับติดตามว่าจะต้องการศึกษาวัตถุประสงค์การ

ติดตามนั้น ๆ ในลักษณะใด หรือตอบปัญหาแบบใด 

(3) สิ ่งที ่อยู ่ถัดมาจากลักษณะของการติดตาม คือ ตัวแปรที่ต้องการศึกษาและกลุ่ม 

เป้าหมายที่ต้องการศึกษา 

 ทั้งนี้การเขียนวัตถุประสงค์มีหลักเกณฑ์ ดังนี้ 

(1) เขียนให้สอดคล้องหรืออยู่ในขอบข่ายของประเด็นการติดตาม 

(2) เขียนเป็นประโยคบอกเล่าให้ชัดเจน และใช้ภาษาท่ีเข้าใจง่าย 

(3) เขียนให้ครอบคลุมเรื่องหรือประเด็นปัญหาที่ต้องการติดตาม และชี้เฉพาะเจาะจงว่า  

ผู้ติดตามต้องการจะทำอะไร ต้องการค้นหาคำตอบอะไร 

(4) มีความเป็นไปได้โดยมีขอบเขตที่พอเหมาะและสามารถหาข้อมูลเพื่อตอบประเด็น  

การติดตาม 

(5) สามารถใช้เป็นแนวทางในการตั้งสมมติฐาน การพิจารณาเลือกกลุ่มตัวอย่างและการ

เลือกใช้สถิติเพ่ือการวิเคราะห์ข้อมูลได้ 
 

ตัวอย่างวัตถุประสงค์ของการติดตาม 

(1) เพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริม

เศรษฐกิจฐานราก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานที่วางไว้ 
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(2) เพื่อทราบปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานโครงการภายใต้แผนงานบูรณา

การพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

(3) เพื่อหาแนวทางแก้ไข ปรับปรุง การดำเนินงานโครงการภายใต้แผนงานบูรณาการ

พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 

 3) ขอบเขตการติดตาม 

เป็นส่วนที่แสดงถึงความเฉพาะเจาะจงของการติดตาม ได้แก่ พื้นที่เป้าหมายของโครงการหรือ

เป้าหมายในการติดตาม กลุ่มเป้าหมาย และระยะเวลาของข้อมูลที่จะทำการติดตาม เป็นการบอกถึงระยะเวลา

ของข้อมูลการดำเนินงานของโครงการที่จะทำการติดตาม แต่ไม่จำเป็นต้องระบุรายละเอียดมากนัก จะเป็นการ

ติดตามการดำเนินงานในปีปัจจุบันที่กำลังดำเนินการอยู่ โดยทั่วไปขอบเขตของการติดตาม ประกอบด้วย พ้ืนที่

เป้าหมายในการติดตาม กลุ่มเป้าหมายที่จะติดตาม ระยะเวลาของข้อมูลที่จะทำการติดตาม และช่วงเวลาใน

การเก็บรวบรวมข้อมูล มีรายละเอียด ดังนี้ 

(1) พื้นที่เป้าหมายของโครงการหรือเป้าหมายในการติดตาม เป็นการบอกถึงพื้นที่ที่จะติดตามว่า 

จะติดตามผลการดำเนินงานทั้งหมดของโครงการ หรือ ติดตามเฉพาะบางกิจกรรม และจะติดตามในพื้นที่

ทั้งหมดหรือบางพื้นที่เท่านั้น โดยในกรณีที่ติดตามเฉพาะบางกิจกรรมของโครงการหรือบางพื้นที่ และควรระบุ

เหตุผลด้วย 

(2) กลุ่มเป้าหมายที่จะติดตาม เป็นการบอกกลุ่มเป้าหมายที่จะติดตาม โดยส่วนใหญ่จะเป็นผู้ที่มี

ส่วนได้ส่วนเสียของโครงการ เช่น เจ้าหน้าที่ระดับพ้ืนที่ ผู้นำกลุ่มเกษตรกร และเกษตรกรที่ได้รับประโยชน์จาก

โครงการ เป็นต้น 

(3) ระยะเวลาของข้อมูลที่จะติดตาม เป็นการบอกถึงช่วงเวลาของข้อมูลที่นำมาใช้ในการติดตาม

ว่าเป็นข้อมูลในช่วงเวลาใด ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นการติดตามการดำเนินงานในปีปัจจุบันที่กำลังดำเนินการอยู่ 

(4) ระยะเวลาการติดตาม เป็นการบอกถึงช่วงเวลาที่ผู้ติดตามจะดำเนินการรวบรวมข้อมูลและ

จัดทำรายงานเสนอผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยปกติจะกำหนดเป็นปีที่ได้รับงบประมาณเพ่ือติดตาม 

เช่น ระยะเวลาการติดตาม ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564  นอกจากนี้แล้ว อาจจำแนกตาม

กิจกรรมการติดตาม เช่น ช่วงเวลาการรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานส่วนกลาง และช่วงเวลาการรวบรวมข้อมูล

ในพ้ืนที่ เป็นต้น 

อย่างไรก็ตาม การกำหนดขอบเขตในการติดตาม ผู้ติดตามต้องศึกษาข้อมูลให้ละเอียดทั้งในส่วน

ของเนื้อหากิจกรรมของโครงการ เพื่อดูความเหมาะสม นอกจากนี้แล้วควรขอคำแนะนำจากผู้รับผิดชอบ

โครงการด้วย เนื่องจากเป็นบุคคลที่รู้จักโครงการดีที่สุด 
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ตัวอย่างขอบเขตของการติดตาม 

1. การติดตามโครงการส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ประมง ปี 2564 

(1) พ้ืนที่เป้าหมาย ครอบคลุมพ้ืนที่ดำเนินงานโครงการ 77 จังหวัด 

(2) กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร 

ผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ ที่ผ่านการอบรมจากโครงการ 

(3) ระยะเวลาของข้อมูล เป็นข้อมูลผลการดำเนินงานโครงการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

(4) ช่วงเวลาจัดเก็บข้อมูล จำแนกเป็น  

- รวบรวมข้อมูลผลการดำเนินงานในภาพรวมจากหน่วยงานส่วนกลาง ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 – 

30 กันยายน 2564 

- รวบรวมข้อมูลในพื้นท่ี จำนวน 3 ครั้ง ในเดือนมีนาคม มิถุนายน และสิงหาคม 2564 

2. การติดตามโครงการภายใต้แผนบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 

(1) พ้ืนที่เป้าหมาย ครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งหมดของโครงการภายใต้แผนงานฯ จำนวน 12 โครงการ 

(2) กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เกษตรกร สถาบันเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 

(3) ระยะเวลาของข้อมูล เป็นข้อมูลผลการดำเนินงานโครงการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

(1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) 

(4) ช่วงเวลาจัดเก็บข้อมูล จำแนกเป็น  

- รวบรวมข้อมูลผลการดำเนินงานในภาพรวม จัดเก็บผ่านระบบประเมินผลและติดตาม
โครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบันทึกข้อมูล ทุกวันที่ 10 ของ
เดือนถัดไป เป็นข้อมูลสะสมตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 

- รวบรวมข้อมูลในพื้นที่ จำนวน 2 ครั้ง ได้แก่ ครั้งที่ 1 ในเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม 2564 
และครั้งที่ 2 ในเดือนกรกฎาคม 2564 

4) ระเบียบวิธีการติดตาม 
4.1) รูปแบบวิธีการติดตาม 

เป็นการระบุถึงรูปแบบการติดตามในภาพรวม รวมถึงการเปรียบเทียบข้อมูลในการติดตาม 

เช่น การเปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับแผนปฏิบัติงานของโครงการว่าเป็นไปตามแผนการดำเนินงานหรือไม่  

4.2) ประเด็นและตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด คือ ตัวแปรที่สามารถให้ค่าหรือบ่งบอกคุณลักษณะของโครงการหรือแผนงานนั้น ๆ  โดย

ต้องนำไปตีค่าหรือเปรียบเทียบกับเกณฑ์ จึงจะทราบว่าการดำเนินงานแผนงาน/โครงการนั ้นสูงหรือต่ำกว่า

เป้าหมายหรือบรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งผู้ประเมินผลจะต้องมีความรู้เรื่องตัวชี้วัด ในด้านต่างๆ เช่น ปัจจัย

นำเข้า กระบวนการ  ผลผลิตหรือผลการดำเนินงาน และผลลัพธ์  
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4.3) วิธีการรวบรวมข้อมูล 

การเก็บรวบรวมข้อมูลในการติดตาม จะต้องรู้ว่าจะเก็บข้อมูลกับกลุ่มเป้าหมายใดที่

เกี่ยวข้องกับโครงการนั้น ๆ โดยในการรวบรวมข้อมูลจะต้องสำรวจข้อมูลในพ้ืนที่โครงการที่มีปัญหา ไม่สามารถ

ดำเนินการได้ตามแผน หรือพื้นที่ที่ประสบความสำเร็จ เพื่อเป็นตัวอย่างให้กับพื้นที่อื่นๆ  ทั้งนี้ ในการติดตาม

โครงการจะต้องคำนึงถึงงบประมาณที่ได้รับในการปฏิบัติงาน เพ่ือให้เหมาะสม และสอดคล้องกันกับบุคลากรที่

ต้องปฏิบัติงานติดตามด้วย  ในกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูล มีข้อพิจารณาที่สำคัญ คือ การเลือกใช้เครื่องมือ

ในการเก็บข้อมูล โดยพิจารณาว่าจะใช้เป็นการแสดงว่าใช้เครื่องมือใดในการรวบรวมข้อมูลจากประชากรหรือ

กลุ่มตัวอย่าง ซึ่งมีหลายชนิด และการที่จะใช้เครื่องมือชนิดใดในการเก็บรวบรวมข้อมูลขึ้นอยู่กับลักษณะของ

ตัวชี้วัดและข้อมูลที่ต้องการ โดยควรพิจารณาให้รอบคอบว่าใช้แล้วจะได้ข้อมูลตรงตามตัวชี้วัดที่ต้องกา รวัดได้

หรือไม่ มีความถูกต้องและน่าเชื่อถือเพียงใด เพราะเครื่องมือแต่ละชนิดมีความเหมาะสมกับตัวชี้วัดแต่ละตัวไม่

เหมือนกัน มีรายละเอียดของเครื่องมือแต่ละชนิด ดังนี้ 

(1) แบบทดสอบ เป็นเครื่องมือที่ใช้วัดความรู้ ประกอบด้วยชุดของข้อคำถามที่กระตุ้น

หรือชักนำให้ผู้เข้าสอบแสดงพฤติกรรมตอบสนอง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นความรู้ด้านสมองหรือสติปัญญาแบบทดสอบ 

จะใช้มากในโครงการฝึกอบรม สามารถแบ่งย่อยได้อีกหลายชนิด คือ แบบอัตนัย แบบถูกผิด แบบทดสอบเติมคำ 

แบบจับคู่ และแบบเลือกตอบ 

(2) แบบสอบถาม เป็นกลุ่มของคำถามที่ถูกเขียนขึ้นมาเพื่อให้ผู้ตอบเลือกตอบ โดยมี

โครงสร้างที่สำคัญอยู่ 3 ส่วน คือ ส่วนของคำชี้แจง ส่วนข้อมูลพื้นฐานทั่วไปของผู้ตอบ และส่วนที่เป็นเนื้อหา 

อาจเป็นคำถามปลายปิด คำถามปลายเปิด คำถามมาตราส่วนประมาณค่า หรือแบบผสมสามารถทำได้ 2 วิธี 

คือ การนำแบบสอบถามไปมอบให้ผู้ตอบแล้วรับคืนหลังจากผู้ตอบกรอกข้อมูลเสร็จแล้ว และวิธีการส่งแบบสอบถาม

ให้ผู้ตอบทางไปรษณีย์แล้วให้ผู้ตอบส่งกลับคืนทางไปรษณีย์ เช่นกัน การใช้แบบสอบถามมีข้อดีตรงที่สะดวก 

เก็บข้อมูลได้ครั้งละมาก ๆ ประหยัดค่าใช้จ่ายวิเคราะห์ข้อมูลง่ายกว่าวิธีอ่ืน แต่ก็มีข้อเสียที่อาจไม่ได้ข้อมูลที่ตรงกับ

ความจริงจากผู้ตอบที่มีเจตนาที่จะปกปิดข้อมูลบางส่วน หรือไม่มีเจตนาแต่เพราะไม่เข้าใจข้อคำถามหรือไม่

ทราบข้อมูลเรื่องนั้น ๆ 

(3) แบบสัมภาษณ์ เป็นวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบเจาะลึก ที่มีการสื่อสารสองทาง

ระหว่างผู้สัมภาษณ์และผู้ถูกสัมภาษณ์ โดยทั่วไปจะแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 

ซึ ่งเป็นการสัมภาษณ์ที ่ม ีการตั ้งคำถามเตรียมไว ้ล ่วงหน้าผู ้ส ัมภาษณ์จะใช้คำถามตามที ่กำหนดกับ  

ผู้ถูกสัมภาษณ์เหมือนกันหมดทุกคน ทำให้วิเคราะห์ข้อมูลง่าย และสามารถบันทึกคำตอบลงแบบสัมภาษณ์ได้เลย 

แต่ถ้าเป็น แบบไม่มีโครงสร้าง จะไม่มีการตั้งคำถามไว้ล่วงหน้า ไม่จำเป็นต้องใช้คำถามเหมือนกันหมด ยืดหยุ่นได้ 

แต่อาจกำหนดประเด็นคร่าว ๆ ไว้ ที่เรียกว่ากึ่งโครงสร้าง เหมาะสำหรับการสัมภาษณ์ระดับลึก มีข้อดี คือ  

จะได้ข้อมูลละเอียดและสามารถใช้กับผู้ที่อ่านหนังสือไม่ได้ ผู้สัมภาษณ์สามารถปรับคำถามโดยใช้คำพูดให้

เหมาะกับระดับการศึกษาของผู้ให้สัมภาษณ์ ได้ข้อมูลครบถ้วนถูกต้องและน่าเชื่อถือ รวมทั้งสามารถสังเกต
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พฤติกรรมขณะสัมภาษณ์ได้ด้วย แต่ก็มีข้อเสีย คือ เก็บข้อมูลได้ครั้งละไม่มากและต้องใช้เวลานาน ผู้สัมภาษณ์

ต้องมีเทคนิคและทักษะเป็นอย่างดี 

(4) แบบสังเกต เป็นเครื่องมือที่มีเนื้อหาสาระเหมือนกับแบบสอบถาม เพียงแต่เป็นการ

บันทึกข้อมูลที่ได้จากผู้สังเกต ซึ่งมี 4 แบบ ได้แก่ แบบตรวจสอบรายการ แผนภูมิการมีส่วนร่วมแบบมาตราส่วน

ประมาณค่า แบบบันทึกความประพฤติ แบบสังเกตมีข้อดี คือ ได้ข้อมูลที่เป็นจริง สามารถใช้ในกรณีใช้เครื่องมือ

อื่นไม่ได้ เช่น ผู้ให้ข้อมูลไม่ให้ความร่วมมือ พูดหรือเขียนไม่ได้ ส่วนข้อเสีย คือ ต้องใช้เวลานาน และเก็บข้อมูล

ได้ครั ้งละไม่มาก ผู ้สังเกตต้องมีความเชี ่ยวชาญหรือได้รับการฝึกฝนก่อนออกไปสังเกต และต้องรอคอย

เหตุการณ์ที่ต้องการสังเกต 

(5) แบบบันทึก เป็นเครื่องมือที่ไม่มีรูปแบบตายตัว ขี้นอยู่กับผู้ประเมิน ซึ่งใช้กันมากใน

การประเมินเชิงธรรมชาติ หรือเชิงคุณภาพเพ่ือบันทึกข้อมูลเหตุการณ์ต่าง ๆ แบบบันทึกนี้อาจทำคล้ายกับบัตร

สรุปการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องในการทำวิจัยก็ได้ ถ้าเป็นการประเมินที่ใช้วิธีเชิงระบบอาจออกแบบบันทึก

ข้อมูลต่าง ๆ เพื่อเตรียมไว้สำหรับใช้จริง โดยทำเป็นตารางไว้ล่วงหน้า 
   

4.4) การวิเคราะห์ข้อมูล 

เป็นการพิจารณาว่าข้อมูลที่จะเก็บรวบรวมโดยใช้เครื่องมือต่าง ๆ มาแล้วนั้นจะทำการ

วิเคราะห์ข้อมูลอย่างไร เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพ ข้อมูลเป็นมาตราวัดแบบใด และ

สถิติที่จะนำมาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล เป็นสถิติพรรณนา หรือสถิติอนุมาน ทั้งนี้การวิเคราะห์ข้อมูลต้อง

สามารถตอบวัตถุประสงค์ของการประเมินผลได้ ซึ่งมีสิ่งที่ต้องพิจารณา ดังนี้ 

(1) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

ผู้ติดตามต้องเลือกใช้สถิติให้เหมาะสมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการติดตาม 

และลักษณะของข้อมูล เมื่อทำการเตรียมข้อมูลดิบแล้ว ก็จะนำข้อมูลเหล่านั้นมาวิเคราะห์ผล ซึ่งถ้าเป็นข้อมูล

เป็นเชิงปริมาณ ต้องใช้สถิติเชิงปริมาณมาดำเนินการ แต่ถ้าเป็นข้อมูลในเชิงคุณภาพก็ต้องใช้วิธีการในเชิงคุณภาพ 

ในที่นี้จะกล่าวถึงการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงปริมาณ ซึ่งโดยทั่วไปจะมีสถิติที่เกี่ยวข้องอยู่ด้วยเพียง 2 ประเภทใหญ่ ๆ 

เท่านั้น คือ สถิติพรรณนา และสถิติอนุมาน ดังนี้ 

(1.1) สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics)  

เป็นกลุ่มสถิติที่ใช้ในการพรรณนาหรือบรรยายให้เห็นสภาพ ลักษณะหรือ

คุณสมบัติของสิ่งที่ติดตามหรือประเมินผล สิ่งนั้นอาจมาจากประชากรหรือกลุ่มตัวอย่างก็ได้ ผลที่ได้จากการ

วิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าวจะบอกได้เพียงเฉพาะลักษณะของกลุ่มที่ศึกษาเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงหรื อไป

ทำนายค่าของกลุ่มอื่นได้ยกเว้นมาจากประชากร สถิติพรรณนาที่ใช้ในงานติดตามและประเมินผลโครงการ

โดยทั่วไป ได้แก่ (1) การแจกแจงความถี่ ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ (2) การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง ได้แก่ ฐานนิยม 
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มัธยฐาน ค่าเฉลี่ยเลขคณิต และ(3) การวัดการกระจาย ได้แก่ พิสัย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยมีรายละเอียด 

ดังนี้ 

(1.1.1) การแจกแจงความถี่ เป็นการดำเนินการกับข้อมูลที ่มีอยู ่อย่าง

กระจัดกระจายแปลความหมายยาก ให้เป็นระเบียบ ดูง่าย อยู่ในรูปของกลุ่ม หรือหมวดหมู่ ให้สามารถแปล

ความหมายได้ง่ายขึ้น 

(1.1.2) ร้อยละ (Percentage) เป็นสถิติที่นิยมใช้มากที่สุด เพราะเป็นตัว

เลขที่เข้าใจง่าย โดยเป็นการเปรียบเทียบตัวเลขจำนวนหนึ่งกับตัวเลขอีกจำนวนหนึ่งที่เทียบส่วนเป็น 100 

ดังนั้น ในการคำนวณหาค่าร้อยละจึงใช้ตัวเลขที่เราต้องการเปรียบเทียบหารด้วยจำนวนเต็มของสิ่งนั้น แล้วคูณด้วย 

100 ดังนี้ 

ร้อยละ=               ตัวเลขที่ต้องการหาค่าร้อยละ x 100 
จำนวนเต็มของตัวเลขที่ต้องการ

หาค่าร้อยละ 
 

(1.1.3) ฐานนิยม (Mode) เป็นการพิจารณาค่าที่เกิดขึ้นบ่อยหรือซ้ำกัน

มากที่สุด หรือคะแนนตัวที่มีความถี่มากที่สุด เป็นการหาค่ากลางอย่างหยาบ ๆ สามารถใช้ได้กับการวัดข้อมูลทุก

ระดับตั้งแต่ระดับจัดกลุ่ม จัดอันดับ ช่วงเท่า และอัตราส่วน แต่ส่วนมากจะให้กับข้อมูลประเภท Nominal 

Scale หรือ Ordinal Scale หรือข้อมูลไม่ต่อเนื่อง เป็นค่าสถิติที่หาง่ายที่สุด แต่เป็นตัวแทนที่มีความหมายน้อย

ที่สุด เป็นค่าที่มีความคงที่น้อยที่สุด และในการประมาณค่าพารามิเตอร์ ค่าฐานนิยมจะใกล้เคียงความจริงน้อย

ที่สุด 

(1.1.4) มัธยฐาน (Median) เป็นค่าที่อยู่กึ่งกลางของข้อมูลทั้งชุด เมื่อจัด

เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย หรือจากน้อยไปหามากแล้ว หรือค่าของข้อมูลที่อยู่ตรงกลางกลุ่ม เมื่อคะแนน

หรือขอ้มูลนั้น เรียงไว้ตามลำดับ มัธยฐาน (Median) เป็นค่าสถิติที่ใช้ได้กับข้อมูลมาตรวัดเรียงอันดับ (Ordinal 

Scale) ข้อมูลมาตรอันตรภาคชั้นและข้อมูลมาตรอัตราส่วน การคำนวณค่ามัธยฐานใช้เฉพาะค่าบางค่าที่อยู่ตรงกลาง 

เป็นค่าสถิติที ่มีความคงที่น้อยกว่าค่าเฉลี่ยเลขคณิต แต่มีค่าคงมีมากว่าค่าฐานนิยม เป็นค่าที่ใช้ประมาณ

ค่าพารามิเตอร์ได้ใกล้เคียงน้อยกว่าค่าเฉลี่ยแต่ดีกว่าค่าฐานนิยม สามารถใช้กับข้อมูลที่มีจำนวนที่แตกต่างไป

จากข้อมูลอื่น ๆ มาก ๆ ปนอยู่ด้วยได้ (สุดโต่ง) เนื่องจากจะไม่มีผลกระทบ กระเทือนต่อการคำนวณค่ามัธยฐาน 

ที่จัดว่าเป็นตัวแทนของข้อมูล 

(1.1.5) ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Arithmetic Mean) เป็นค่ากลางที่คำนวณได้

โดยนำข้อมูลทั้งหมดมารวมกันแล้วหารด้วยจำนวนข้อมูลทั้งหมด ข้อมูลที่นิยมวิเคราะห์ค่ากลางด้วยวิธีนี้ไดแ้ก่ 

ข้อมูลชนิดมาตราอันตรภาค (Interval Scale) และมาตรอัตราส่วน (Ratio Scale) หรือเป็นข้อมูลต่อเนื่อง 

แต่ต้องมีการกระจายแบบปกติ (Normal Distribution) ใช้สัญลักษณ์ × เป็นค่าสถิติที่มีความคงที่ในการวัด
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มากที่สุด แต่ไม่เหมาะที่จะใช้ในกรณีที่มีข้อมูลที่มีค่าแตกต่างไปจากข้อมูลอื่น ๆ มาก ๆ ปนอยู่ด้วยหรือข้อมูล

สุดโต่ง (Extreme Value) เพราะจะมีผลทำให้ค่าที่คำนวณได้คลาดเคลื่อนไปจากความเป็นจริงที่ถือว่าเป็น

ตัวแทนของข้อมูลนั้น 

(1.1.6) พิสัย (Range) เป็นค่าความแตกต่างระหว่างข้อมูลสูงสุดกับข้อมูล

ต่ำสุดใช้สัญญาลักษณ์ R โดยมีสูตรและตัวอย่างการคำนวณ ดังนี้ 

พิสัย  =  ค่าสูงสุด – ค่าต่ำสุด หรือ  R  =   Max – Min 

(1.1.7) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) คือ รากที่สอง

ของความแปรปรวนการวัดการกระจายโดยใช้ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานนั้นจะใช้ประกอบกับการวัดแนวโน้มเข้าสู่

ส่วนกลาง โดยใช้ค่าเฉลี่ยเลขคณิตซึ่งในการวิจัยทางสังคมศาสตร์และการศึกษานั้นนิยมใช้กันมากกว่าค่าสถิติ

อื่น ๆ มีการคำนวณค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2 กรณี คือ กรณีเป็นการรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มประชากรทั้งหมด 

และกรณีเมื่อเป็นการรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 

(1.1.8) ค่าความแปรปรวน (Variance) คือ อัตราส่วนของผลรวมของ

กำลังสองของความแตกต่างระหว่างข้อมูลแต่ละค่ากับค่าเฉลี่ยของข้อมูลชุดนั้น ต่อระดับชั้นความเป็นอิสระ 

(degree of freedom) 

(1.1.9) สัมประสิทธิ์การกระจาย (Coefficient of Variation) ใช้ในการ

เปรียบเทียบลักษณะการกระจายของข้อมูล 2 ชุดนั้น ถ้าข้อมูลทั้งสองชนิดมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตและมัธยฐาน

ใกล้เคียงกันใช้ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานหรือส่วนเบี่ยงเบนควอไทล์ในการเปรียบเทียบการกระจายของข้อมูลก็ได้

แต่ถ้าข้อมูลสองชุดนั้นมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตและมัยธฐานต่างกัน สถิติที่เหมาะสมในการเปรียบเทียบการกระจาย

ของข้อมูล คือสัมประสิทธิ์การกระจายซึ่งหาได้ ดังนี้ 
 

 

สัมประสิทธิ์การกระจาย = ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
       ค่าเฉลี่ย 

 
(1.2) สถิติอนุมานหรือสถิติอ้างอิง (Inferential Statistics) 

เป็นสถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้มาจากกลุ่มตัวอย่าง ใช้เพื่อการประมาณ

ค่าพารามิเตอร์ หรือทดสอบสมมติฐานทางสถิติ ผลที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลนี้สามารถนำไปสรุปอ้างอิง

ลักษณะของประชากรทั้งหมดที่กลุ่มตัวอย่างนั้นเป็นตัวแทนได้ สถิติอนุมานแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ สถิติที่

ไม่ใช่พารามิเตอร์ (Non Parametric Statistics) การแจกแจงอิสระ เช่น Chi Square และสถิติพารามิเตอร์ 

(Parametric Statistics) เกี่ยวกับการแจกแจงแบบโค้งปกติ เช่น t-test 

(1.2.1) สถิติที่ไม่ใช่พารามิเตอร์ (Non-parametric statistics) ใช้วิเคราะห์

ข้อมูลประเภทไม่ต่อเนื่อง หรือหากต่อเนื่องจะมีการกระจายที่ไม่เป็นโค้งปกติ ที่นิยมใช้กันมาก ได้แก่ การทดสอบด้วย
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ไคสแควร์ (Chi-square test, ×2) ใช้วิเคราะห์ข้อมูลที่อยู่ในรูปแบของความถี่ สามารถใช้ทดสอบใน 3 ลักษณะ ได้แก่ 

(1) การทดสอบเกี่ยวกับการเท่ากัน หรือความเป็นเอกภพ (Homogenecity) ของค่าสัดส่วนในกรณีท่ีประชากร

มีการแจกแจงแบบพหุนาม คือ ทดสอบว่าสัดส่วนของลักษระของตัวแปรใดเป็นไปตามที่คิดไว้หรือไม่ (2) การ

ทดสอบการเข้ากันได้ดี (Goodness of Fit) ของลักษณะของการแจกแจงความน่าจะเป็นของข้อมูลเชิงคุณภาพ 

คือ ทดสอบว่าข้อมูลที่มีอยู่มีลักษณะของการแจกแจงความน่าจะเป็น เป็นไปตามที่คาดไว้หรือไม่ และ(3) การ

ทดสอบความเป็นอิสระ (test of independence) ของตัวแปรเชิงคุณภาพ ตัวแปรต้นและตัวแปรตาม 

(1.2.2) สถิติพารามิเตอร์ (Parametric Statistics) ใช้วิเคราะห์ข้อมูล

ประเภทต่อเนื่องที่มีการกระจายเป็นแบบโค้งปกติ ได้แก่ t-test Z-test และ F-test หรือ ANOVA เป็นต้น 

 การใช้สถิติเชิงอนุมานหรืออ้างอิง เป็นกระบวนการหนึ่งทางสถิติที่จะทำให้

ผู้วิจัยสามารถแน่ใจได้ว่าสิ่งที่คาดคิดไว้นั้นเป็นอย่างไร โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลตัวอย่างและเลือกใช้ตัวสถิติที่

เหมาะสมในการทดสอบสมมติฐาน ไม่ว่าจะเป็นการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับค่าเฉลี่ย อย่างไรก็ตาม ถ้าผู้วจิัย

สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลของประชากรได้ทั้งหมด การทดสอบสมมติฐานจะไม่เกิดขึ้น เนื่องจากเราสามารถ

ทราบค่าพารามิเตอร์ของประชากร ซึ่งค่าพารามิเตอร์สามารถถูกนำไปตอบข้อสงสัยในการวิจัยได้เลย 

(2) การเลือกใช้สถิติที่เหมาะสมกับการวิเคราะห์ข้อมูล  

ผู้ติดตามจำเป็นต้องทราบว่าข้อมูลที่นำมาวิเคราะห์เป็นมาตรวัดแบบใด เพื่อที่จะ

สามารถนำสถิติไปใช้ได้อย่างถูกต้อง โดยแบ่งมาตรวัดออกเป้น 4 มาตรวัด ดังนั้นในการเลือกใชค่าสถิติมา

วิเคราะห์ข้อมูล จำเป็นจะต้องคำนึงถึงมาตรวัด เนื่องจากค่าสถิติแต่ละอย่างจะเหมาะสมกับข้อมูลที่เป็นมาตรวัดที่

แตกต่างกันด้วย ซึ่งสถิติที่เหมาะสมกับมาตรวัดต่าง ๆ มีดังนี้ 
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ตารางที่ 2.1 แสดงการเลือกใช้ค่าสถิติที่เหมาะสมสำหรับมาตรวัดของข้อมูลแบบต่าง ๆ  

การวิเคราะห์ มาตรวัดของข้อมูล 
นามบัญญัต ิ เรียงลำดับ อันตรภาคชั้น 

1. การแจกแจง 1. ความถี่ 
2. ร้อยละ 
3. สัดส่วน 

- 1. ความถี่ 
2. ร้อยละ 
3. สัดส่วน 
4. ความเบ้ 
5. ความโด่ง 

2. การวัดบอกตำแหน่ง - 1. Percentile 
2. Decile 
3. Quartile 

1. Percentile 
2. Decile 
3. Quartile 

3. การวัดแนวโน้มเข้าสู่
ส่วนกลาง 

1.ฐานนิยม (Mode) 1. มัธยฐาน (Median) 1. ค่าเฉลี่ย (Mean) 
2. มัธยฐาน (Median) 
3.ฐานนิยม (Mode) 
 

 

 5) แผนปฏิบัติงานและงบประมาณ 

เป็นการแสดงระยะเวลาและงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงานแต่ละกิจกรรม โดยแสดง

รายละเอียดแบบสังเขป ซึ่งประกอบด้วย (1) การศึกษาข้อมูลรายละเอียดของโครงการ (2) การจัดทำเค้า

โครงการติดตาม (3) การเตรียมเครื่องมือและการเก็บรวบรวมข้อมูล (4) การประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล 

และ (5) การจัดทำรายงานการติดตาม ทั้งนี้อาจแสดงเป็นแผนภูมิการดำเนินงาน (Gantt chart) โดยแสดงให้

เห็นถึงระยะเวลาที่เริ่มต้นและสิ้นสุดในแต่ละกิจกรรม ดังนี้ 

5.1) การจัดทำแผนปฏิบัติงาน 

การติดตามแผนงาน/โครงการ มีการกำหนดกิจกรรมหลัก จำนวน 5 กิจกรรม คือ (1) 
การศึกษารายละเอียดข้อมูลโครงการ (2) การจัดทำเค้าโครงการติดตาม (3) การเตรียมเครื่องมือ (4) เก็บ
รวบรวมประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล และ (5) การจัดทำรายงานการติดตาม ซึ่งแผนปฏิบัติงานต้องพิจารณา
ให้สอดคล้องกันในแต่ละกิจกรรม โดยเฉพาะการจัดทำรายงานการติดตามต้องทันเวลาตามท่ีผู้ใช้ข้อมูลกำหนด 

5.2) การกำหนดงบประมาณ  

จากกิจกรรมปฏิบัติงานในข้อ 5.1) มีบางกิจกรรมเท่านั ้นที ่มีการใช้งบประมา ณมี

รายละเอียด ดังนี้ 
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(1) การศึกษารายละเอียดข้อมูลโครงการ  การใช้งบประมาณจะเป็นการไปศึกษาข้อมูล

ในพื้นที่ดำเนินงานโครงการจริง ซึ่งจะต้องอยู่ไม่ไกลจนเกินไป ดังนั้น งบประมาณจะประกอบด้วยค่าพาหนะ

เดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าท่ีพัก และค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 

(2) การเตรียมเครื่องมือและเก็บรวบรวมข้อมูล งบประมาณส่วนใหญ่จะใช้ในกิจกรรมนี้ 

การเก็บรวบรวมข้อมูลจะต้องใช้เวลา และบุคลากรจำนวนมาก ซึ่งผู้ติดตามจะต้องประมาณการให้เพียงพอ  

ไม่มากและไม่น้อยจนเกินไป เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนตามขนาดตัวอย่างที่กำหนดไว้ ดังนั้น งบประมาณ

ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ จะประกอบด้วย ค่าพาหนะเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่านำมันเชื้อเพลิง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 

(ค่าใช้จ่ายของพนักงานจ้างเหมาบริการ) ตามจำนวนบุคลากรและระยะเวลาที่ออกเก็บรวมข้อมูล ตามตัวอย่าง

การคำนวณค่าใช้จ่ายจริง ดังนี้ 
 

(2.1) ค่าเบี้ยเลี้ยง (เบิกในอัตราเดียวกัน) 
ตารางท่ี 2.2 อัตราค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที ่

ประเภทเจ้าหน้าที่ จำนวนคน จำนวนวัน อัตราที่เบิก จำนวนเงิน 
- ปริญญาตรี 
- ต่ำกว่าปริญญาตรี/พนักงานขับรถยนต์ 

2 
2 

7 
7 

240 
240 

3,360 
3,360 

รวม 4   6,720 
 
(2.2) ค่าที่พัก (อัตราที่เบิกแตกต่างกันตามประเภทเจ้าหน้าที่) 

ตารางท่ี 2.3 อัตราค่าที่พักเจ้าหน้าที่ 
ประเภทเจ้าหน้าที่ จำนวนคน จำนวนวัน อัตราที่เบิก จำนวนเงิน 

- ปริญญาตรี 
- ต่ำกว่าปริญญาตรี/พนักงานขับรถยนต์ 

2 
2 

6 
6 

800 
650 

9,600 
7,800 

รวม 4   17,400 
 

(2.3) ค่าพาหนะเดินทาง  เป็นการเบิกจ่ายค่ารถโดยสารสาธารณะ/แท็กซี่จากที่พัก

อาศัยเพ่ือเดินทางมาขึ้นรถท่ีศูนย์ประเมินผล หรือสนามบิน ในกรณีเดินทางไปปฏิบัติราชการโดยเครื่องบิน และ

การเดินทางจากศูนย์ประเมินผลหรือสนามบินเพื่อเดินทางกลับที่พักอาศัยในวันสุดท้ายของการปฏิบัติงาน 

(2.4) ค่าน ้ำมันเชื ้อเพลิง เป็นการเบิกจ่ายค่าน้ำมันเชื ้อเพลิงเพื่อปฏิบัติงานใน

ต่างจังหวัด โดยควรประมาณการให้เหมาะสมกับระยะทางในการปฏิบัติงานในพื้นที่ ทั้งนี้ต้องคำนึงถึงค่าน้ำมัน

เชื้อเพลิงในวันที่เดินทางไปจังหวัดที่ทำงานวันแรก และวันที่เดินทางกลับศูนย์ประเมินผลด้วย เนื่องจากจะมี

อัตราที่ไม่เท่ากับการเดินทางปกติในพ้ืนที่  
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(3) การประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล  งบประมาณในส่วนนี้ส่วนใหญ่จะใช้ในการ

ทำงานล่วงเวลา ในกรณีที่ปริมาณงานมีจำนวนมาก และต้องการประมวลผลให้ทันเวลาที่กำหนด 

(4) การจัดทำรายงานการติดตาม  งบประมาณในส่วนนี้จะใช้ในการจัดทำเอกสารเพ่ือ

เผยแพร่กับกลุ่มเป้าหมาย โดยต้องพิจารณา เกี่ยวกับจำนวนกลุ่มเป้าหมายที่จะเผยแพร่ ค่าใช้จ่ายในการจัดทำ

เอกสารทั้งในกรณีท่ีจัดจ้างให้โรงพิมพ์ดำเนินการทั้งหมด หรือให้ดำเนินการบางส่วน เช่น จัดทำปกเพียงอย่างเดียว 
 

ตัวอย่างแผนปฏิบัติงานและงบประมาณ 
 

ตารางท่ี 2.4 แผนปฏิบัติงาน และงบประมาณ  

กิจกรรม ปี2563 ปี 2564 งบประมาณ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย. พ.ค. มิ.ย. 

1. ศึกษารายละเอียดข้อมูลโครงการ          5,000 
2. จัดทำเค้าโครงการติดตาม          - 
3. เตรียมเครื่องมือและเก็บข้อมูล          125,000 
4. ประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล          50,000 
5. จัดทำรายงานการติดตาม          15,000 

รวมท้ังสิ้น 150,000 
 

 6) ประโยชน์ที ่คาดว่าจะได้รับจากการติดตาม  เป็นการคาดคะเนประโยชน์ที ่จะได้รับจาก 

การติดตาม เมื่อเสร็จสิ้นการดำเนินงาน  เช่น ผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี ่ยวข้องนำไปใช้ในการพิจารณา

ปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงานเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการในระยะต่อไป 

หลักในการเขียนเค้าโครงการติดตาม 

 1) ใช้ภาษาที่เข้าใจกันทั่วไป หลีกเลี่ยงคำที่ต้องการคำอธิบาย ทั้งนี้เพราะหลักการที่สำคัญข อง 

การติดตามในแต่ละข้ันตอนการดำเนินงานทุกอย่างต้องมีความชัดเจน ซึ่งรวมถึงเค้าโครงการติดตามด้วย 

 2) ใจความในแต่ละหัวข้อต้องมีความต่อเนื่องและสัมพันธ์กัน ตั้งแต่หลักการ แนวคิด ไปจนถึง

วิธ ีการต่าง ๆ ที ่ใช้ในการติดตาม แสดงให้เห็นถึงลำดับของงานตลอดจนถึงความเกี ่ย วเนื ่องของงาน 

แต่ละข้ันตอน 

 3) วิธีการดำเนินงานที่เขียน ต้องเป็นวิธีการที่สามารถดำเนินการได้ ซึ ่งผู ้ติดตามจะต้องศึกษา

รายละเอียดของโครงการมาเป็นอย่างดี จนสามารถกำหนดทิศทางการดำเนินงาน 
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สรุปองค์ประกอบของเค้าโครงการติดตาม 

(1) ชื่อโครงการ (การติดตามแผนงาน/โครงการ...........................) 

(2) ชื่อผู้เสนอโครงการ (ส่วน.........................ศูนย์ประเมินผล) 

(3) หลักการและเหตุผล 

 - สรุปความเป็นมา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของโครงการ 

 - สรุปวิธีการดำเนินงานของโครงการและเป้าหมาย 

 - เหตุผลหรือความสำคัญท่ีต้องมีการติดตาม 

(4) วัตถุประสงค์ของการติดตาม 

(5) ขอบเขตของการติดตาม 

(5.1) พ้ืนที่เป้าหมายของโครงการ/เป้าหมายในการติดตาม 

(5.2) เกษตรกรหรือประชากรที่เข้าร่วมโครงการ 

(5.3) ระยะเวลาของข้อมูลที่จะทำการติดตาม 

(5.4) ระยะเวลาในการรวบรวมข้อมูล 

(6) ระเบียบวิธีการติดตาม 

(6.1) รูปแบบวิธ ีการติดตาม 

(6.2) ประเด็นและตัวชี้วัด 

(6.3) การรวบรวมข้อมูล 

(6.4) การวิเคราะห์ข้อมูล 

(7) แผนปฏิบัติงานและงบประมาณ 

(8) ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตาม 

 

ขั้นตอนที่ 5 ออกแบบการรายงาน 
 

5.1 การกำหนดรูปแบบและระยะเวลาการรายงาน 
หลังจากศึกษารายละเอียดการดำเนินงานของโครงการ และจัดทำประเด็นตัวชี้วัดในการติดตามแล้ว 

ในส่วนของการรวบรวมรายงานผลการดำเนินงานจากหน่วยงานผู ้รับผิดชอบโครงการ จะต้องกำหนด
แบบฟอร์มการรายงาน พร้อมกำหนดระยะเวลาการรายงาน ทั้งนี้ ศูนย์ประเมินผล จะกำหนดให้หน่วยงาน
รายงานผลการดำเนินงาน ทุกวันที่ 10 ของเดือนถัดไป ผ่านระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบาย
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีตัวอย่างแบบฟอร์มการรายงาน ดังนี้ 
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แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า 
โครงการส่งเสริมอาชีพประมง (กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ประมง) 

ประจำเดือน........................... พ.ศ. 2564 
หน่วยงานรับผิดชอบ กรมประมง 
วัตถุประสงค์โครงการ พัฒนาและส่งเสรมิผู้ประกอบการด้านผลิตภณัฑ์ประมงและเพิม่ประสิทธิภาพการ

ผลิตสินค้าแปรรูป 
เป้าหมายของโครงการ 1. เกษตรกรได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการแปรรูปสัตวน์้ำจำนวน 360 

ราย 
2. กลุ่มเกษตรกรด้านการแปรรูปสตัว์น้ำ ไดร้ับการส่งเสริมและพัฒนาจำนวน 40 
กลุ่ม 

ระยะเวลาของโครงการ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ถึงปี พ.ศ. 2565 
งบประมาณโครงการป ี2564 จำนวน 2,384,600 บาท 
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

แผนปฏิบัติงาน 
หน่วย
นับ 

การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2564 
เป้า 

หมาย 
ผล (1 ต.ค. 63 -  
เดือนที่รายงาน) 

ร้อยละ 
คำชี้แจง/ปัญหา 

อุปสรรค 
1. สาธิตการแปรรูปสัตว์น้ำในพ้ืนที่กลุ่มเป้าหมาย ราย 260    
2. ฝึกอบรมความรู้พื้นฐานและการพัฒนา
ศักยภาพผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมสัตว์น้ำและการแปรรสูัตว์น้ำสำหรับ
เกษตรกรและเจ้าหน้าท่ี 

ราย 60    

3. พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการแปรรูปสัตว์น้ำ ราย 40    
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5.2 กำหนดประเด็น ตัวช้ีวัด และเกณฑ์ 
ตัวชี้วัด คือ ตัวแปรที่สามารถให้ค่าหรือบ่งบอกคุณลักษณะของโครงการหรือแผนงานนั้น ๆ โดยต้อง

นำไปตีค่าหรือเปรียบเทียบกับเกณฑ์ จึงจะทราบว่าการดำเนินงานแผนงาน/โครงการนั้นสูงหรือต่ำกว่าเป้าหมาย

หรือบรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งผู้ติดตามจะต้องมีความรู้เรื่องตัวชี้วัด ดังนี้ 

5.2.1 ประเภทของตัวชี้วัด มีการจำแนกตัวชี้วัดตามระบบ ดังนี้ 

1) ตัวชี้วัดปัจจัยนำเข้า (Input Indicators) คือ ตัวชี้วัดที่ชี้ให้เห็นว่าปัจจัยต่าง ๆ ที่นำเข้าสู่

การดำเนินงานมีความเหมาะสมเพียงใด เช่น จำนวนคน จำนวนวัตถุดิบต่าง ๆ จำนวนเงินลงทุน เป็นต้น 

 2) ตัวชี้วัดกระบวนการ (Process Indicators) คือ ตัวชี้วัดการดำเนินงานในช่วงต่าง ๆ  ว่าควรต้อง

ปรับปรุงหรือแก้ไขในส่วนใดบ้าง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพหรือทำให้การดำเนินงานนั้นบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ 

 3) ตัวชี้วัดผลผลิตหรือผลการดำเนินงาน (Output Indicators) คือ ตัวชี้วัดที่สามารถบอกได้

ว่าผลผลิตที่ได้ตรงตามเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์หรือไม่ 

 4) ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcome Indicators) คือ ตัวชี้วัดผลอันเนื่องมาจากผลผลิต หรือผล 

จากการดำเนินงานทั้งท่ีคาดหวังว่าจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นก็ตาม 

 5) ตัวชี้วัดผลกระทบ (Impact Indicators) คือ ตัวชี้วัดผลที่เกิดขึ้นทั้งในทางบวกและทางลบ

ของการดำเนินงาน ซึ่งอาจจะต้องใช้ระยะเวลาระยะหนึ่งเพ่ือให้เห็นผลนั้น ๆ 

5.2.2 ค่าของตัวช้ีวัด 

 1) จำนวน (Number) คือ ตัวเลขที่แสดงถึงจำนวนสิ่งของหนึ่ง ๆ เช่น จำนวนของสถานที่

ฝึกอบรม จำนวนเกษตรกรที่ผ่านการฝึกอบรม จำนวนเงินงบประมาณ จำนวนโครงการ ฯลฯ เป็นต้น 

 2) ร้อยละ (Percentage) คือ จำนวนของเลขกลุ่มหนึ่ง ซึ่งนำมาเปรียบเทียบกับเลขอีกกลุ่ม

หนึ่งโดยปรับให้เลขกลุ่มหลังมีค่าเท่ากับ 100 เช่น เกษตรกรที่เข้ารับการฝึกอบรมมี จำนวน 200,000 คน และ

มีการนำความรู ้ไปใช้ประโยชน์ จำนวน 150,000 คน ดังนั้น ร้อยละของเกษตรกรที่เข้ารับการฝึกอบรม  

และนำความรู้ใช้ประโยชน์ จึงเท่ากับ 150,000 หารด้วย 200,000 แล้วคูณด้วย 100 หรือเท่ากับร้อยละ 75 เป็นต้น 

 3) อัตราส่วน (Ratio) คือ ข้อมูลที่แสดงความสัมพันธ์เปรียบเทียบระหว่างจำนวนของเลขกลุ่ม

หนึ่งกับจำนวนของเลขอีกกลุ่มหนึ่ง ซึ่งอยู่ในเหตุการณ์เดียวกันหรือเก่ียวข้องกัน เช่น จำนวนเกษตรกรที่เข้าร่วม

โครงการเป็นหญิงเท่ากับ 150,000 คน และชายเท่ากับ 100,000 คน ดังนั้น อัตราส่วนของเกษตรกรหญิงต่อ

ชาย เท่ากับ 150,000 : 100,000 หรือเท่ากับ 1.5 : 1 เป็นต้น 

 4) สัดส่วน (Proportion) คือ ข้อมูลที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนของเลขกลุ่มหนึ่ง  

กับจำนวนของเลขอีกกลุ่มหนึ่ง โดยที่จำนวนของเลขกลุ่มแรกนั้น เป็นส่วนหนึ่ง หรือรวมอยู่ในจำนวนของเลข

กลุ่มหลังไว้ด้วย เช่น เกษตรกรที่อาศัยในเขตเมืองมี 100,000 คน และเกษตรกรทั่วประเทศมี 400,000 คน 

ดังนั้น เกษตรกรที่อาศัยอยู่ในเขตเมืองมีสัดส่วนเท่ากับ 100,000 หารด้วย 400,000 หรือเท่ากับ 0.25 หรือ  

1 ใน 4 ของเกษตรกรทั้งประเทศ เป็นต้น 
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 5) อัตรา (Rate) คือ อัตราส่วนระหว่างเลขจำนวนหนึ่งกับเลขอีกจำนวนหนึ่งภายในระยะ 

เวลาหนึ่ง หรือกล่าวอีกอย่างหนึ่งคือการนำจำนวนของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาหนึ่งเป็นตัวตั้ง หารด้วย

จำนวนประชากรทั ้งหมดที่เกี ่ยวข้องกับเหตุการณ์นั้น และปรับฐานให้เท่ากับ 100/1,000/10,000 หรือ 

100,000 เช่น อัตราการตายของไก่เท่ากับ 45 ต่อการเกิดแล้วมีชีวิต 1,000 ตัว หมายถึง ในลูกไก่ที่เกิดใหม่ทุก 

1,000 ตัว มีลูกไก่ตาย 45 ตัว เป็นต้น บางอัตราอาจต้องปรับฐานให้เท่ากับ 10,000 หรือ 100,000 ในกรณีที่

ตัวตั้งมีจำนวนน้อยและตัวหารเป็นจำนวนมาก เช่น อัตราป่วยของไก่ด้วยโรคไข้หวัดนกต่อประชากรไก่ทั่ว

ประเทศ 100,000 ตัว เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อให้ผลของการคำนวณออกมาเป็นจำนวนเต็ม และสะดวกในการอธิบาย

เปรียบเทียบและเข้าใจง่ายยิ่งขึ้น 

 6) ค่าเฉลี ่ย (Average or Mean) คือ ตัวเลขซึ ่งเฉลี ่ยจากกลุ ่มตัวเลขจำนวนหนึ่งที ่เป็น

ประเภทเดียวกัน กล่าวคือ เป็นค่าตัวเลขหนึ่งที่ได้มาจากการรวมค่าของจำนวนตัวเลขของกลุ่มตัวอย่างหนึ่งแล้ว

หารด้วยจำนวนตัวอย่างนั้นทั้งหมดรวมกัน เช่น หัวหน้าครัวเรือนเกษตร ซึ่งมีอายุแตกต่างกัน จำนวน 200 คน 

ดังนั้น อายุเฉลี่ยของหัวหน้าครัวเรือน จึงเท่ากับผลรวมของอายุของหัวหน้าครัวเรือนทุกคน หารด้วย 200 เป็นต้น  

หลังจากที่มีการกำหนดตัวชี้วัดและค่าของตัวชี้วัดในการประเมินผลแล้ว ผู้ประเมินจะต้องวิเคราะห์

หรือตีความหมายค่าของตัวชี้วัดใน 3 ลักษณะ ดังนี้ 

1) ประสิทธิภาพ (Efficiency) หมายถึง ผลสำเร็จในการดำเนินกิจกรรมของโครงการหรือ 

ในขบวนการเปลี่ยนปัจจัยการผลิตไปเป็นผลผลิต ใช้เวลาหรือต้นทุนต่อหน่วยต่ำที่สุดหรือไม่ แบ่งเป็น 2 ประเภท 

คือ ประสิทธิภาพเกี่ยวกับเวลา และประสิทธิภาพเกี่ยวกับค่าใช้จ่าย 

2) ประสิทธิผล (Effectiveness) หมายถึง ผลสำเร็จนั้น ๆ บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์

ของแผนงาน/โครงการหรือไม่ 

3) ความสอดคล้อง (Relevance) หมายถึง กิจกรรมต่าง ๆ ที ่ดำเนินงานในโครงการมี  
ความสอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายและนโยบายของรัฐในระดับต่าง ๆ หรือไม่ 

5.2.3 ลักษณะท่ีดีของตัวชี้วัด 
การจัดทำตัวชี้วัดและการนำตัวชี้วัดไปใช้ ต้องคำนึงถึงความตรงประเด็นที่จะนำตัวชี้วัดเหล่านั้นไปใช้ 

โดยต้องเป็นสารสนเทศที่จำเป็นและเพียงพอต่อการกำหนดนโยบาย รวมทั้งลำดับชั้นของตัวชี้วัดทั้ง 3 ระดับ 
คือ ภาพรวม – โครงสร้าง – การกระจาย โดยที่ตัวชี้วัด “ภาพรวม” เป็นตัวชี้วัดที่บ่งชี้ผลลัพธ์สุดท้ายของการ
ปฏิบัติตามนโยบาย ตัวชี้วัด “โครงสร้าง” เป็นตัวชี้วัดที่บ่งชี้ผลผลิตจากการดำเนินกิจกรรมตามโครงการที่จะ
นำไปสู่การบรรลุนโยบาย และตัวชี้วัด “การกระจาย” คือ ตัวชี้วัดความหลากหลายของกิจกรรม ซึ่งจัดทำโดย
นำปัจจัยการผลิตเข้าสู่กระบวนการ ในการจัดทำตัวชี้วัดควรคำนึงถึงสิ่งต่าง ๆ ดังนี้ 

1) กำหนดจำนวนตัวชี้วัดให้น้อยที่สุด โดยเลือกตัวแปรเพียงตัวเดียวจากกลุ่มตัวแปรที่ใช้ทำเป็น

ตัวชี้วัด หรือตัดทอนตัวแปรที่คล้ายคลึงกันออกไป 

2) กำหนดกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งสมควรเป็นประชากรผู้รับประโยชน์มากกว่ามูลค่าทางการเงิน 
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3) จัดทำตัวชี้วัดด้วยความประหยัด โดยการเลือกใช้ข้อมูลที่ได้มีการจัดเก็บไว้แล้วหรือจาก

แหล่งข้อมูลที่มีอยู่ 

4) การตีความหมายของตัวชี้วัด ต้องเป็นที่เข้าใจได้โดยบุคคลทั่วไป และความเป็นรูปธรรมของ

ตัวชี้วัดที่มีอยู่จริงในแต่ละกลุ่มวัฒนธรรม 

ลักษณะตัวชี้ว ัดที่ดีตามหลักที ่เรียกว่า “SMART” ซึ่งสามารถจดจำได้ง่ายและครอบคลุม
ลักษณะที่ดีของตัวชี้วัด 

 

1) Specific  หมายถึง มีความเฉพาะเจาะจง และชัดเจน เช่น ผลผลิตต่อไร่ 
2) Measurable หมายถึง สามารถวัดได้ เช่น ผลผลิตเพ่ิมข้ึน 50 กิโลกรัม 
3) Achievable/Attainable หมายถึง สามารถบรรลุได้ เช่น การเพ่ิมข้ึนของรายได้ 
4) Realistic/Relevant หมายถึง สอดคล้องกับความเป็นจริง เช่น การใช้ปุ๋ยเคมี 

            ลดลงเมื่อมีการใช้ปุ๋ยอินทรีย์เพ่ิมข้ึน 
5) Timely  หมายถึง วัดได้เหมาะสมในช่วงเวลาที่กำหนด 

 

หลักท่ีใช้ในการกำหนดตัวชี้วัด มีดังนี้ 

  1) ตัวชี้วัดต้องมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเกี่ยวข้องกับปัญหาที่กำลังศึกษาอยู่ หรือ 

กล่าวได้ว่า การนิยามปัญหาที่ชัดเจนจึงเป็นเรื่องสำคัญมาก คำนิยามหรือคำจำกัดความที่คลุมเครือ ไม่ชัดเจนจะไม่

ช่วยในการเลือกตัวชี้วัด 

  2) ตัวช ี ้ว ัดจะต้องมีความสอดคล้องกับกลุ ่มผ ู ้ใช้ต ัวช ี ้ว ัด กลุ ่มผ ู ้ใช ้ท ี ่แตกต่างกันย่อมมี  

ความต้องการใช้ตัวชี้วัดที่ต่างกัน ดังนั้น การคำนึงถึงกลุ่มเป้าหมายว่าเป็นกลุ่มใดนั้น จึงจำเป็นต่อการเลือกตัวชี้วัด 

  3) ตัวชี ้ว ัดที ่เลือกมานั ้นจะต้องชัดเจน เพื ่อป้องกันความเข้าใจคลาดเคลื ่อนของผู ้ใช้  

ความชัดเจนที่กล่าวถึงนี้อาจมีความหมายแตกต่างกันไปตามผู้ใช้แต่ละกลุ่ม กล่าวคือผู้ใช้บางกลุ่มต้องการ  

ความชัดเจนของตัวชี้วัดในเชิงวิทยาศาสตร์ ในขณะที่บางกลุ่มต้องการความชัดเจนของตัวชี้วัดในด้านการสื่อ

ความหมายเท่านั้น สิ่งสำคัญของการเลือกตัวชี้วัดจึงอยู่ท่ีการคำนึงถึงว่ากลุ่มใดเป็นผู้ใช้งานตัวชี้วัดที่สร้างขึ้น 

  4) ตัวชี้วัดจะจัดทำขึ้นจะต้องสะดวกต่อการเก็บรวบรวม และต้องมีค่าใช้จ่ายไม่สูงเกินไปหรือ

มีการจัดเก็บอยู่แล้ว ผู้กำหนดตัวชี้วัดต้องให้ความสำคัญระหว่างค่าใช้จ่ายของการเก็บรวบรวมข้อมูลกับ  

ความสมบูรณ์ครบถ้วนของตัวชี้วัด กล่าวคือ ค่าใช้จ่ายจะต้องไม่สูงกว่าผลประโยชน์ที่จะได้รับจากตัวชี้วัดนั้น 

  5) ตัวชี้วัดต้องครอบคลุมในด้านของพ้ืนที่และเวลา 

โดยสรุป “ตัวชี้วัดที่ดี” ต้องสามารถวัดผลได้โดยตรง ไม่ยุ่งยาก เข้าใจง่าย สะท้อนให้เห็นถึง

การเปลี่ยนแปลงของนโยบายอย่างชัดเจน มีความคุ้มทุนในการจัดทำ และสามารถใช้ในการอธิบายสถานการณ์หรือ

เหตุการณ์ท่ีสามารถวัดและเปรียบเทียบได้ ซึ่งในทางปฏิบัติแล้วจะไม่สามารถกำหนดตัวชี้วัดที่เป็นมาตรฐานได้ ทั้งนี้

ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการใช้เป็นหลัก ผู้ใช้แต่ละกลุ่มย่อยมีความต้องการใช้ตัวชี้วัดที่ต่างกัน อย่างไรก็ตาม การที่
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จะได้มาซึ่งตัวชี้วัดที่มีประสิทธิผลในการใช้งานนั้น ก็ควรจะเลือกตัวชี้วัดขึ้นมาจำนวนหนึ่ง และถ้าเป็นไปได้ก็ควรจะ

เลือกมาในจำนวนน้อย 

 

ตัวอย่างการประเด็นและตัวชี้วัดการติดตามโครงการ 
 

ตารางที่ 2.5 ประเด็น ตัวชี้วัด และเกณฑ์การติดตามโครงการส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ประมง 
 

ประเด็น ตัวชี้วัด 

1. ปัจจัยนำเข้า (Inputs)  
1.1 งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร - งบประมาณที่เบิกจ่ายเปรียบเทียบกับที่ได้รับจัดสรร 
 - ความเพียงพอของงบประมาณ 
 - ความทันเวลาของงบประมาณ 
1.2 เกษตรกร/ผู้ประกอบการและผู้ทีส่นใจ - จำนวนเกษตรกร/ผู้ประกอบการ  

และผู้ที่สนใจ ที่เข้าร่วมโครงการ 
1.3 หลักสูตร - จำนวนหลักสูตรที่ถ่ายทอดให้เกษตรกร 

   ผู้ประกอบการและเจ้าหน้าที่ 
2. กิจกรรม (Activities)  
    2.1 การประชาสัมพันธ์ 
 
 
    2.2 การรับสมัคร 
 
    2.3 การถ่ายทอดความรู้ 
    2.4 การสนับสนนุปจัจัยการผลิต  

- มีการชี้แจงเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เกษตรกร ผู้ประกอบการ และ
ผู้ที่สนใจ 
- จำนวนสื่อที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์ 
- การกำหนดเกณฑ์การเข้าร่วมโครงการ 
- จำนวนเกษตรกร ผู้ประกอบการ เจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมโครงการ 
- ระดับความเหมาะสมของหลักสูตร 
- ระดับความเพียงพอของการสนับสนุนปัจจัยการผลิต 
- ระดับความเหมาะสมของปัจจัยการผลิต 

3. ผลผลิต (Outputs)  
3.1 การถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยี

อุตสาหกรรมสัตว์น้ำ 
3.2 การถ่ายทอดความรู้พื้นฐานและการ

พัฒนาศักยภาพผูป้ระกอบการ ด้านเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมสัตว์น้ำและการแปรรูปสัตว์นำ้ 

3.3 การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการแปรรูป
สัตว์น้ำ 

 

- จำนวนกลุ่มเกษตรกร ผู้ประกอบการ ผู้ที่สนในใจที่ได้รับการ 
   ถ่ายความรู้ด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ 
- จำนวนกลุ่มเกษตรกร ผู้ประกอบการ ผู้ที่สนใจและเจ้าหน้าที่ 
  ได้รับความรู้ ด้านเทคโนโลยีการแปรรูปสัตว์น้ำ 
 
- จำนวนผูป้ระกอบการ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มแม่บ้าน 
  เกษตรกร ได้รับการพัฒนา  ศกัยภาพสถานประกอบการแปรรูป 
  ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ 

      
 

-  
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ตารางที่ 2.5 (ต่อ) 
ประเด็น ตัวชี้วัด 

    3.4 การได้รับการถ่ายทอดความรู้ - จำนวนเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร  ผู้ประกอบการ และผูท้ี่สนใจ  
  มีความรู้เพิ่มขึ้น 

3.5 การตรวจวิเคราะห์คุณภาพและความ
ปลอดภัยของผลิตภัณฑส์ัตวน์้ำของสถาน
ประกอบการแปรรูปสัตวน์้ำ 

- จำนวนผลิตภัณฑส์ัตวน์้ำแปรรูปของผู้ประกอบการแปรรูปสัตวน์้ำ 
  ได้รับการตรวจ  วิเคราะห์คุณภาพและความปลอดภัย 

4. ผลลัพธ์ (Outcomes)  
    4.1 การนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ - ร้อยละของเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร ผู้ประกอบการ ผู้ที่สนใจ  

  นำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ 
4.2 การพัฒนาศักยภาพและยกระดบัมาตรฐาน

การแปรรปูผลิตภณัฑส์ัตว์น้ำ 
-ร้อยละผู้ประกอบการ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร  
 ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ และยกระดับมาตรฐานการแปรรูป 
 ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ 

 

ขั้นตอนที่ 6 รวบรวมและจัดทำรายงานการติดตาม 
 

กิจกรรมที่อยู่ในขั้นตอนนี้ ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ การรวบรวมข้อมูล และการจัดทำรายงานติดตาม 
มีรายละเอียด ดังนี้ 
6.1 การรวบรวมข้อมูล 

เมื่อเค้าโครงการติดตามได้รับความเห็นชอบแล้ว ผู้ติดตามจะต้องเตรียมการสำหรับการรวบรวมข้อมูล

จากกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือให้ได้ข้อมูลตามที่กำหนดไว้ในประเด็นและตัวชี้วัดการติดตาม ตามที่ได้กำหนดไว้ในเค้า

โครงการติดตาม โดยต้องดำเนินการในกิจกรรมดังต่อไปนี้ 

6.1.1 การสร้างเครื่องมือสำหรับเก็บรวบรวมข้อมูล 

การสร้างเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลซึ่งมีหลายประเภท แต่ละประเภทมีข้อดี ข้อเสีย แตกต่างกัน

ไป โดยทั่วไปมีข้ันตอนการจัดทำเครื่องมือ ดังนี้ 

1) การกำหนดสิ่งที่ต้องการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นการกำหนดข้อมูล เป็นการกำหนดข้อมูลต่าง ๆ ที่

ต้องการจะรวบรวมโดยทั่วไปจะพิจารณาจากประเด็นและตัวชี้วัดในเค้าโครงการติดตามแผนงาน/โครงการนั้น 

2) การเขียนข้อคำถามและรายละเอียดส่วนประกอบต่าง ๆ ของเครื่องมือที่จัดขึ้น ซึ่งในขั้นตอนนี้

ถือว่าเป็นฉบับร่าง ยังไม่เหมาะที่จะนำไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เนื่องจากยังไม่ได้ตรวจสอบคุณภาพ  

การเขียนข้อคำถามของเครื่องมือ 

3) การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ เป็นการตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของข้อ

คำถามต่าง ๆ ว่าได้ข้อมูลตรงตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้หรือไม่ ซึ่งโดยทั่วไปจะใช้ผู้ทรงคุณวุฒิและเป้นผู้ที่มีความรู้

ความเชี่ยวชาญกับสิ่งที่วัด และควรมีจำนวนอย่างน้อย 3 คนขึ้นไป ซึ่งอาจเป็นบุคคลภายนอกที่ไม่ใช่ผู้ติดตาม 
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4) การปรับปรุงแก้ไขฉบับก่อนทดลองใช้ เป็นการปรับปรุงแก้ไขเครื่องมือโดยพิจารณาจาก

ข้อคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิในขั้นตอนที่ 3 

5) การทดลองใช้เครื่องมือ (Pre-test) เป็นการนำเครื่องมือที่ได้ปรับปรุงแก้ไขแล้วในข้อ 5  

ไปทดลองใช้เก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง แต่มีลักษณะคล้ายคลึงกันกับกลุ่มตัวอย่าง 

เพ่ือหาจุดบกพร่องและความเป็นไปได้ของเครื่องมือ 

6) การปรับปรุงแก้ไขเป็นฉบับใช้จริง เป็นการปรับปรุงแก้ไขเครื่องมือให้มีคุณภาพสูงขึ้น จากการ

ทดลองใช้เครื่องมือ 

6.1.2 การสร้างเครื่องมือการวัดข้อมูลเชิงคุณภาพ 

ตัวชี้วัดบางตัวสามารถวัดได้ง่าย โดยเฉพาะที่แสดงออกทางกายภาพสังเกตเห็นได้ชัดแจ้ง เช่น 

เพศ หรือตัวชี้วัดที่บอกความแตกต่างได้ชัดเจน เช่นระดับการศึกษา อายุ เป็นต้น ผู้ประเมินหรือผู้วิจัยสามารถ

จะวัดค่าของตัวชี้วัดนี้โดยมาตรต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้นได้อย่างไม่ยาก แต่มีตัวชี้ วัดบางตัวที่ผู้ติดตามจะวัด  

แต่ตัวชี้วัดนั้นสังเกตหรือสอบถามถึงความแตกต่างได้ไม่ง่ายนัก เช่น ทัศนคติ ความรู้ ความเข้าใจ ค่านิยม  

ความพึงพอใจ เป็นต้น ตัวชี้วัดพวกนี้ จำเป็นต้องอาศัยเครื่องมือวัดที่ผู้ติดตามหรือหรือผู้วิจัย ต้องสร้างขึ้นมา

เป ็นพิเศษที ่จะว ัดข้อเท ็จจร ิงน ั ้นได ้อย ่างแม่นยำ (Validity) และเที ่ยงตรง (Reliability) ซึ ่งในท ี ่นี้  

จะกล่าวถึงเฉพาะการสร้างเครื่องมือที่จะใช้วัดตัวแปรด้วยวิธีที่นิยมใช้กันในทางสังคมศาสตร์โดยทั่วไป คือ

เครื่องมือวัดด้วยวิธีของ Likert 

วิธ ีคิดค้นโดย Dr.Rensis Likert  Social Science Research Center ของมหวิทยาลัยมิชิแกน  

เมื่อ ค.ศ.1935 เป็นวิธีการวัดตัวแปรที่นิยมใช้กันทั่วไปในงานวิจัย โดยเฉพาะมักนำมาใช้ในการวัดทัศนคติของ

บุคลากรฝ่ายต่าง ๆ เพราะทำได้ง่ายและได้ผลดีพอสมควร วิธีการได้มาซึ่งเครื่องมือของ Likert นี้มีขั้นตอน 

ในการปฏิบัติคอื  

1) ผู้วิจัยจะต้องเขียวข้อความหรือข้อถามเกี่ยวกับตัวชี้วัดที่ต้องการวัดมาจำนวนหนึ่ง โดยการเขียน

ให้มีจำนวนข้อถามมากกว่าที่ต้องการใช้จริง ๆ  ประมาณครึ่งหนึ่ง ข้อถามที่เขียนนั้นให้มีปน ๆ กันทั้งที่มองในด้านดี 

และท่ีมองในด้านไม่ดี แต่ไม่ควรมีข้อถามที่มีความหมายกลาง ๆ  

2) กำหนดระดับของการแสดงความคิดเห็น ในข้อถามแต่ละข้อว่าเห็นด้วยหรือไม่ เช่น แบ่งออกเป็น  

5 ระดับ คือ เห็นด้วยอย่างยิ่ง เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วย และไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง  

3) กำหนดระดับคะแนนของความคิดเห็นแต่ละระดับซึ่งโดยทั่วไป มักนิยมที่จะให้คะแนน ดังนี้ 
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สำหรับข้อความท่ีเป็นบวก (ด้านดี) 

5 คะแนน  สำหรับเห็นด้วยอย่างยิ่ง 

4 คะแนน  สำหรับเห็นด้วย 

3 คะแนน  สำหรับไม่แน่ใจ 

2 คะแนน  ไม่เห็นด้วย 

1 คะแนน  ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
 

สำหรับข้อความท่ีเป้นลบ (ด้านไม่ดี) 

1 คะแนน  สำหรับเห็นด้วยอย่างยิ่ง 

2 คะแนน  สำหรับเห็นด้วย 

3 คะแนน  สำหรับไม่แน่ใจ 

4 คะแนน  ไม่เห็นด้วย 

5 คะแนน  ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

หรือจะกำหนดคะแนนเป็น 4,3,2,1 และ0 ก็ได้เช่นกัน แต่ควรระวังเอาไว้เสมอว่าสำหรับข้อถามที่มองในด้านดี

คะแนนที่ตอบว่าเห็นด้วยอย่างยิ่ง ควรจะเรียงลำดับคะแนนมากไปหาน้อย เช่น 4,3,2,1,0 แต่ถ้าข้อความนั้น

เป้นการมองในด้านไม่ดีคะแนนที่กำหนดให้จะต้องมีทิศทางกลับกันคือ คนที่ตอบว่าเห็นด้วยอย่างยิ่งเรื่อยมาจน

ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งควรได้คะแนนเรียงจากน้อยไปหามากตามลำดับ คือ 0,1,2,3,4 เป็นต้น 

 ต่อจากนั้นก็มากำหนดเกณฑ์คะแนนเป็นช่วง ๆ ซึ่งมีวิธีคำนวณหาช่วงของคะแนนได้ ดังนี้ 
 

ช่วงคะแนนเฉลี่ย =
คะแนนมาก − คะแนนน้อย

จำนวนระดับ
 

 

 โดยที่  คะแนนมาก คือ คะแนนที่กำหนดมากท่ีสุดตามแบบสอบถามเท่ากับ 5 คะแนน 

คะแนนน้อย คือ คะแนนที่กำหนดน้อยที่สุดตามแบบสอบถามเท่ากับ 1 คะแนน 

จำนวนระดับ คือ กำหนดระดับการวัดไว้ 5 ระดับ คือ ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง / ไม่เห็ นด้วย/ไม่

แน่ใจ/เห็นด้วย/เห็นด้วยอย่างยิ่ง (หรือจะกำหนดเป็น น้อย/ค่อนข้างน้อย/ปานกลาง/ค่อนข้างมาก/มาก) 

 เมื่อแทนค่าในสูตรจะได้ช่วงคะแนนเฉลี่ย = (5-1)/5 = 0.80 จากนั้นนำช่วงคะแนนไปกำหนดระดับ

ความสำเร็จตั้งแต่คะแนน 1 ถึง 5 ดังนี้ 
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ค่าคะแนน แปรผล 
1.00 – 1.80 ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง/น้อย 
1.81 – 2.60 ไม่เห็นด้วย/ค่อนข้างน้อย 
2.61 – 3.40 ไม่แน่ใจ/ปานกลาง 
3.41 – 4.20 เห็นด้วย/ค่อนข้างมาก 
4.21 – 5.00 เห็นด้วยอย่างยิ่ง/มาก 

 ในการกำหนดระดับคะแนน สามารถกำหนดได้หลายระดับ เช่น 3 ระดับ 4 ระดับ ขึ ้นอยู ่กับ  

ผู้ติดตามจะกำหนด ซี่งวิธีการคำนวณค่าคะแนนก็จะปฏิบัติเหมือนกับตัวอย่างข้างต้น 

6.1.3 การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย 

1) รายละเอียดเกี่ยวกับโครงการที่จะติดตาม และเค้าโครงการติดตาม เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถ

ทราบเกี่ยวกับตัวโครงการสำหรับเป็นพื้นฐานในการพุดคุยเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงให้

เจ้าหน้าที่สามารถทราบจุดมุ่งหมายและวิธีการติดตาม 

2) คำอธิบายวิธีใช้เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งประกอบด้วย วิธีการสุ่มตั วอย่าง 

จำนวนตัวอย่าง หรือการกำหนดตัวอย่างสำรอง เป็นต้น 

3) คำอิบายข้อคำถามในเครื่องมือที่ใช้ในการติดตาม รวมถึงวิธีการตรวจสอบข้อมูลเพื่อให้ได้

ข้อมูลที่ถูกต้องและสมบูรณ์ 

4) คำอธิบายวิธีการบันทึกข้อมูลลงคอมพิวเตอร์สำหรับการประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล 

6.1.4 การจัดทำแผนการเก็บรวบรวมข้อมูล 

เมื่อจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานรวบรวมข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อไปผู้ติดตามจะต้อง

จัดทำแผนการเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อให้ได้ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ภายในเวลาที่กำหนดไว้ ทั้งจำนวนตัวอย่าง

และมีความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล ซึ่งแผนการรวบรวมข้อมูลจะประกอบไปด้วย วันที่ เวลา สถานที่นัดหมาย 

และรายละเอียดของกลุ่มตัวอย่าง เช่น จำนวนตัวอย่างที่นัดหมาย รายละเอียดของผู้ประสานงาน เป็นต้น 

6.1.5 การนัดหมายกับกลุ่มเป้าหมายที่รวบรวมข้อมูล 

เพ่ือให้ได้จำนวนตัวอย่างที่กำหนด ผู้ติดตามจะประสานงานกับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือ

นัดหมายเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล ทั้งนี้ควรทำเป็นหนังสือราชการ และผู้อำนวยการศูนย์ประเมินผล เป็น

ผู ้ลงนามในหนังสือดังกล่าว หรืออาจให้เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ลงนามถึงอธิบดีก็ได้ 

หน่วยงานร้องขอหลังจากนั้นให้ส่งหนังสือในช่องทาง จดหมายอิเลคทรอนิคส์ โทรสาร หรือส่งทางไปรษณีย์  

ซึ่งหนังสือดังกล่าว ควรประกอบด้วย 
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1) วัตถุประสงค์ที่รวบรวมข้อมูล 

2) วัน เวลา สถานที่ และจำนวนตัวอย่างที่ต้องการเก็บรวบรวมข้อมูล 

3) ชื่อเจ้าหน้าที่และเบอร์โทรศัพท์สำหรับการติดต่อประสานงาน ในกรณีที่หน่วยงานมีข้อสงสัย

สามารถติดต่อกลับสอบถามข้อมูลได ้

4) แผนปฏิบัติงานในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

6.1.6 การประชุมชี้แจงข้ันตอนการเก ็บข้อมูลและวิธีการใช้เครื่องมือ 

ทำการประชุมชี้แจง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทุกคนมีความเข้าใจในขั้นตอน และวิธีการใช้เครื่องมือใน

การเก็บรวบรวมข้อมูลไปในแนวทางเดียวกัน รวมทั้งแผนปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ซักถาม

ข้อมูลต่าง ๆ ให้เกิดความชัดเจนและการเก็บรวบรวมข้อมูลไม่มีความผิดพลาด นอกจากนี้แล้ว ควรกำหนด

หัวหน้าทีมในการเก็บรวบรวมข้อมูลและมอบหมายภาระหน้าที่ต่าง ๆ 
 

6.2 การเขียนรายงานการติดตาม  

เมื่อมีการติดตามการดำเนินงานในขั ้นตอนต่าง ๆ แล้ว จะต้องมีการสรุปผลการดำเนินงาน      
โดยการจัดทำเอกสารรายงานผลการติดตาม ซึ่งถือเป็นขั้นตอนสุดท้ายที่มีความสำคัญ ในการดำเนินการ 
ติดตามโครงการ เพ่ือใช้เป็นเอกสารอ้างอิง หรือเป็นข้อมูลประกอบสำหรับผู้บริหารในการพิจารณาตัดสินใจ ปรับปรุง 
แก้ไข แนวทางการดำเนินงานโครงการต่อไป ซึ่งการจัดทำเอกสารรายงานการติดตามโครงการ มีส่วนประกอบหลัก ๆ  
3 ส่วน ได้แก่  ส่วนประกอบตอนต้น ส่วนเนื้อหา และส่วนประกอบตอนท้าย (สามารถศึกษารายละเอียดการ
เขียนรายงานการติดตามได้จากคู่มือการจัดทำเอกสารรายงานการติดตามโครงการ ของศูนย์ประเมินผล 
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร) ดังนี้ 

6.2.1 โครงสร้างของการจัดทำเอกสารรายงานการติดตาม 
เอกสารรายงานการติดตาม ประกอบด้วย 3 ส่วน ประกอบด้วย ส่วนประกอบตอนต้น        

ส่วนเนื้อหา และส่วนประกอบตอนท้าย ดังนี้ 
ส่วนที่ 1 ส่วนประกอบตอนต้น ประกอบด้วย 

1) ปกนอก 
2) ปกใน 
3) บทสรุปผู้บริหาร 
4) คำนำ 
5) สารบัญ ประกอบด้วย 

- สารบัญ 
- สารบัญภาพ 
- สารบัญตาราง/สารบัญตารางผนวก (ถ้ามี) 
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ส่วนที่ 2 ส่วนเนื้อหา ประกอบด้วย 
1) บทที่ 1 สาระสำคัญของโครงการ 

1.1) ความเป็นมาของโครงการ  
1.2) วัตถุประสงค์ของโครงการ 
1.3) เป้าหมายและงบประมาณของโครงการ 
1.4) วิธีการดำเนินงานโครงการ 
1.5) หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
1.6) ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับของโครงการ 

2) บทที่ 2 วิธีการติดตาม 
2.1) ความสำคัญของการติดตาม 
2.2) วัตถุประสงค์ของการติดตาม 
2.3) ขอบเขตของการติดตาม 
2.4) การตรวจเอกสาร แนวคิด และทฤษฎี 
2.5) วิธีการติดตาม 
2.6) ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตาม 

3) บทที่ 3 ผลการติดตาม 
3.1) ผลการติดตามการดำเนินงาน 
3.2) ผลการติดตามในพ้ืนที่ 

4) บทที่ 4 สรุปและข้อเสนอแนะ 
4.1) สรุป 
4.2) ข้อเสนอแนะ 

ส่วนที่ 3 ส่วนประกอบตอนท้าย ประกอบด้วย 
1) บรรณานุกรม 
2) ภาคผนวก (ถ้ามี) 

6.2.2 หลักการเขียนรายงานการติดตาม 

รายงานการติดตามอาจเผยแพร่ไปยังแหล่งต่าง ๆ เพื ่อให้ผู ้บริหารและหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องและผู้สนใจนำไปใช้ประโยชน์ การเขียนรายงานการติดตามต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ โดยโน้มน้าวให้มี

การนำผลไปใช้ประโยชน์เพ่ือพิจารณาปรับปรุง แก้ไขการดำเนินงานโครงการที่ติดตามได้อย่างเป็นรูปธรรมโดย

มีหลักการเขียน ดังนี้ 

1) ความถูกต้องรายงานการติดตามที่ดี ควรเสนอข้อมูลที่ถูกต้องจะต้องไม่มีข้อผิดพลาดใน

เรื่องข้อเท็จจริง ไม่มีอคติ ไม่บิดเบือน และต้องใช้ถ้อยคำภาษาไทยให้ถูกต้องไม่ผสมกับภาษาต่างประเทศ  

โดยไม่จำเป็น เช่น คำว่าเปอร์เซ็นต์ (percent) ต้องใช้คำว่า ร้อยละ แทนเป็นต้น 
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2) ความรัดกุม  เขียนให้สั้น ตรงประเด็นไม่เยิ่นเย้อ สั้นแต่ได้ใจความ 

3) ความชัดเจน ไม่ใช้ถ้อยคำคลุมเครือ ไม่ใช้ภาษาพูด 

4) ความง่าย อ่านแล้วเข้าใจง่าย ใช้ประโยคง่าย ๆ ไม่สับสนไม่ใช้ภาษาทางวิชาการมาก

เกินไปจนผู้อ่านเกิดความเบื่อหน่าย 

5) ความต่อเนื่องเรียบเรียงความคิดให้เป็นระเบียบ เขียนอย่างมีเหตุผล และมีลำดับอย่าง

ต่อเนื่อง 

6) ความหลาหลาย การนำเสนอผลการวิเคราะห์จะต้องใช้วิธีการหลายอย่างไม่ใช่อย่างใด

อย่างหนึ่งซ้ำซาก เช่น นำเสนอโดย ตาราง ภาพ กราฟ และแผนภูมิ เป็นต้น 

7) ความสำคัญ จะต้องเน้นประเด็นที่สำคัญที่สำคัญที่ตรงกับวัตถุประสงค์ของการติดตาม

ตอบคำถามของการติดตามอย่างครบถ้วน 

6.2.3 การตรวจสอบคุณภาพของรายงานการติดตาม 

หลังจากผู้ทำหน้าที่ติดตามได้จัดทำร่างรายงาน (draft report) เสร็จเรียบร้อยแล้ว จำเป็น

อย่างยิ่งที่จะต้องผ่านขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพของรายงานก่อน จัดทำเป็นเอกสารรายงานฉบับสมบูรณ์  

(final report) เพื่อนำเสนอผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง รวมถึงเผยแพร่ผลงานแก่สาธารณชน ทั้งนี้

เพราะถ้ารายงานมีคุณภาพไม่ดีหรือคุณภาพต่ำ ผลการติดตามก็จะคลาดเคลื่อนและไม่น่าเชื่อถือ ซึ่งจะส่งผลเสีย

ต่อโครงการที่ติดตาม รวมทั้งจะทำให้การกำหนดนโยบาย แผนงาน โครงการในระยะต่อไปผิดพลาดด้วย ในทาง

ตรงกันข้ามหากรายงานการติดตามมีคุณภาพดี ก็จะได้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผลได้และผลกระทบ ตลอดจนปัญหา

อุปสรรคต่าง ๆ ที่เกิดจากการดำเนินงานโครงการ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาปรับปรุง แก้ไขการ

ดำเนินงานของโครงการ รวมทั้งเป็นแนวทางในการกำหนดนโยบาย แผนงาน และโครงการทีมีลักษณะ

คล้ายคลึงกันต่อไป ดังนั้น จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู ้ทำหน้าที่ติดตามโครงการจะต้องทำการตรวจสอบ

คุณภาพของรายงานก่อนเผยแพร่ทุกครั้ง 
 

ขั้นตอนที่ 7 เสนอรายงานความก้าวหน้าต่อผู้บริหาร 

 

ในการติดตามโครงการในพื้นที่ทุกครั้ง ควรจัดทำรายงานผลการติดตามในพื้นที่เพื่อรายงานผลการ
ดำเนินงาน ข้อค้นพบ ปัญหา ตลอดจนข้อเสนอแนะให้กับผู้อำนวยการศูนย์ประเมินผลทราบ โดยทำเป็น
หนังสือรายงานเสนอต่อผู้บริหาร กรณีที่มีข้อค้นพบที่เป็นประเด็นที่สำคัญ และต้องการให้หน่วยงานเร่งแก้ไข 
ควรรายงานต่อเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เพ่ือเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป   

นอกจากนี้ จะต้องจัดทำเป็นรายงานสรุปผลการติดตาม ปัญหา ข้อเสนอแนะ  และจัดทำในรูปแบบ 
infographic  ส่งให้ส่วนประเมินผลแผนพัฒนาการเกษตร เพื่อรวบรวมจัดทำเสนอรายงานเป็นรายไตรมาส  
ด้วย   ทั้งนี้ ในบางโครงการที่สำคัญ อาจดำเนินการจัดทำเอกสารรายงานการติดตามและตรวจสอบความ
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ถูกต้องสมบูรณ์แล้ว จะต้องนำเสนอรายงานการติดตามต่อผู้บริหารเพื ่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และ
มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำผลการติดตามไปใช้ในการพิจารณาปรับปรุง แก้ไขการดำเนินงานเพื่อให้
บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของโครงการในระยะต่อไป ซึ ่งเอกสารที ่จ ัดทำในการนำเสนอผู ้บร ิหาร 
ประกอบด้วย หนังสือถึงปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เอกสารสรุปผลการติดตาม Infographic สรุปผลการ
ติดตาม และเล่มรายงานการติดตามฉบับสมบูรณ์   

ทั้งนี้ หลังจากปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เห็นชอบในรายงานการติดตามแล้ว จะมีการส่ง
รายงานการติดตามให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามข้อสั่งการ นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป (ตัวอย่างเอกสารใน
ภาคผนวก) 

 

ขั้นตอนที่ 8 การเผยแพร่ผลงาน 
 

 การเผยแพร่ผลงานการติดตามเป็นการถ่ายทอดผลงานให้แพร่กระจายออกไปสู่สาธารณชน ผลการติดตาม   

ที ่ไม่มีการเผยแพร่หรือเมื ่อทำเสร็จแล้วก็เก็บไว้ในตู ้เก็บหนังสือโดยไม่ได้โฆษณาหรือประชาสัมพันธ์ให้

สาธารณชนทราบจะเกิดการสูญเปล่า ดังนั้นการเผยแพร่ผลการติดตามถือว่าเป็นขั้นตอนสุดท้ายที่สำคัญของ

กระบวนการติดตาม เป็นขั้นตอนที่จะได้นำผลการติดตามไปใช้ การเผยแพร่ซึ่งมีอยู่หลายช่องทางโดยจะยึด

ชนิดของช่องทางเป็นหลัก คือ การเผยแพร่โดยสื่อบุคคล สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้ 

8.1 การเผยแพร่โดยสื่อบุคคล 

สื่อบุคคลที่เผยแพร่ผลการติดตามได้ดีที่สุดคือผู้รับผิดชอบงานติดตามนั่นเอง เพราะเป็นคนลงมือทำ

ในเรื่องนั้น ๆ มาตั้งแต่แรกจนแล้วเสร็จ ได้ซึมซับทั้งเทคนิคการติดตาม การบริหารโครงการติดตาม และองค์

ความรู้ หรือคำตอบที่ต้องการมาอย่างกระจ่าง โดยทั่วไปแล้วสื่อบุคคลเป็นสื่อที่มีชีวิตชีวา ทำ ให้การถ่ายทอด

หรือการเผยแพร่ผลการติดตามน่าสนใจ น่าติดตาม และการซักถามสามารถอธิบายเน้นส่วนที่ยังไม่เข้าใจได้ 

เพราะเป็นการสื่อสาร 2 ทาง หรือหากเผยแพร่โดยการเผชิญหน้ากันระหว่างผู้ฟังและผู้ติดตาม การเผยแพร่ผล

การติดตามโดยสื่อบุคคลอาจเลือกใช้วิธีการต่าง ๆ เช่น  

1) การประชุมสัมมนา อาจมีทั้งการประชุมสัมมนากลุ่มย่อยและกลุ่มใหญ่แบบมวลชนในวันสถาปนา

หน่วยงานหรือสถาบันการศึกษา และการประชุมทางวิชาการประจำปีซึ่งมีทั้งระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และ

ระดับนานาชาติ ผู้นำเสนอผลการติดตามจะต้องเตรียมสรุปผลงานเป็นเอกสารประกอบการสัมมนา และสื่อ

ประกอบการนำเสนอทุกอย่างให้พร้อม การนำเสนอให้น่าสนใจและตอบข้อซักถามให้กระจ่างชัด 

2) การจัดนิทรรศการ โดยทั่วไปแล้วการจัดงานประชุมสัมมนาทางวิชาการมักจะมีงานนิทรรศการ

ควบคู่กันเสมอ บางหน่วยงานอาจจัดงานนิทรรศการที่มีขนาดไม่ใหญ่โตมาก แต่บางแห่งอาจจัดนิทรรศการ

ขนาดใหญ่ มีคนชมงานมาก ที่เรียกว่างานมหกรรม การเผยแพร่ผลงานในงานนิทรรศการอาจนำเสนอด้วย

แผนภาพ แผนภูมิ หรือแบบจำลอง พร้อมกับจัดให้ผู้รับผิดชอบไว้เพ่ืออธิบายเพ่ิมเติมหรือตอบข้อซักถามผู้เข้าชม 
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8.2 การเผยแพร่โดยสื่อสิ่งพิมพ์ 

การเผยแพร่ผลงานโดยสื่อสิ่งพิมพ์เป็นการเผยแพร่แบบมวลชน กระจายหรือถ่ายทอดไปสู่ผู้ใช้ผลการ

ติดตามครั้งละมาก ๆ ครอบคลุมผู้ใช้ได้กว้างไกล และสามารถเก็บหลักฐานได้นาน โดยอาจเป็นห้องสมุดของ

หน่วยงาน สถาบันการศึกษา และหอสมุดแห่งชาติ หากเผยแพร่ผลงานโดยสื ่อสิ ่งพิมพ์ในลักษณะต่าง ๆ 

ดังต่อไปนี้ 

1) รายงานการติดตามฉบับสมบูรณ์ ตามแบบการเขียนรายงานการติดตาม ฉบับสมบูรณ์ตามที่กล่าว

มาแล้ว หน่วยงานจะพิจารณาเรื่องใดมีคุณค่า มีประโยชน์ วิธีการติดตามดีหรือมีคุณภาพในระดับที่สามารถจะ

พิมพ์เผยแพร่เหมือนกับตำราที่พบในร้านขายหนังสือทั่วไปบ้าง จากนั้นก็อาจมีผู้ทรงคุณวุฒิมาอ่ าน ตรวจสอบ 

และกลั่นกรองความถูกต้องฉบับสมบูรณ์ก่อนจะจัดพิมพ์เผยแพร่ 

2) รายงานการติดตามสำหรับผู้บริหาร เป็นรายงานฉบับสรุปย่อ เพราะผู้บริหารมีเวลาน้อยโดยอาจมี

เนื้อหาประมาณ 1 ใน 3 หรือ 2 ใน 3 ของเนื้อหาทั้งหมด และจะต้องมีการตรวจสอบความถูกต้องก่อนพิมพ์

เผยแพร่เช่นเดียวกับรายการติดตามฉบับสมบูรณ์ 

3) วารสารทางวิชาการ หน่วยงานบางแห่งจะมีผลงานทางวิชาการของตนเอง โดยเฉพาะ

สถาบันการศึกษา เช่น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช วารสารทางวิชาการของบางมหาวิทยาลัยมีทั้งฉบับภาษาไทยสำหรับเผยแพร่

ในประเทศ และฉบับภาษาอังกฤษสำหรับเผยแพร่ไปยังต่างประเทศหรือนานาชาติ อย่างไรก็ตาม การเผยแพร่

ผลงานทางวารสารวิชาการนั้น เจ้าของวารสารมักจะเลือกเฟ้นผลการติดตามที่ดีมีคุณภาพ และสงวนสิทธิ์ที่จะ

ตรวจแก้ไขกลั่นกรองก่อนตีพิมพ์ โดยผู้รับผิดชอบจะต้องเตรียมต้นฉบับตามแบบฟอร์มของเจ้าของวารสาร 

4) หนังสือพิมพ์ ผู้รับผิดชอบอาจเผยแพร่ผลงานในสื่อหนังสือพิมพ์รายวัน รายสัปดาห์ หรือรายปักษ์ 

ซึ่งการเผยแพร่ทางหนังสือพิมพ์รายวันจะต้องเขียนอย่างสรุปย่อ นำเสนอเฉพาะประเด็นสำคัญ ๆ เช่น วิธีการ

ติดตาม ผลการตดิตาม ข้อค้นพบ และข้อเสนอแนะ เนื่องจากเนื้อที่ของหนังสือพิมพ์มีจำกัด 

8.3 การเผยแพร่โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

การเผยแพร่ผลงานผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะเผยแพร่ได้เร็ว และครอบคลุมสาธารณะได้มาก แต่สื่อ

บางอย่างอาจมีข้อจำกัด เนื่องจากผู้ติดตามอาจยังไม่มีเครื่องรับข้อมูลสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้สำหรับเผยแพร่

ผลงาน ดังนี้ 

1) โทรทัศน์ เป็นสื่อที่มีท้ังภาพและเสียง แต่อาจให้รายละเอียดไม่ครบถ้วนบางท้องถิ่นอาจรับข้อมูลไม่ได้ 

2) วิทยุกระจายเสียง มีทั้งวิทยุกระจายเสียงประจำท้องถิ่นและส่วนกลาง ครอบคลุมพื้นที่ได้ไกล  

แต่บางคนอาจไมไ่ด้รับฟังเพราะติดภารกิจหรือเวลาไม่เหมาะสม นอกจากจะบันทึกไว้ 

3) คอมพิวเตอร์ สถาบันการศึกษาเกือบทุกแห่งจะมีคอมพิวเตอร์เก็บรวบรวมผลงานโดยเฉพาะ

บทคัดย่อ ซึ ่งสามารถค้นหาผลงานทางเว็บไซด์หรือทางอินเทอร์เน็ตได้ ทั ้งมหาวิทยาลัยในประเทศและ

ต่างประเทศ คอมพิวเตอร์ถือได้ว่าเป็นสื่อประสมสมัยใหม่ที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
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