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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีความมุ่ง หมายเพื่อพัฒนาทฤษฎีโปรแกรมสำหรับประเมินนโยบายการจัดการศึกษา
เพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป�นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน โดยมีการพัฒนา 3 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 ร่างกรอบทฤษฎีโปรแกรมเบื้องต้นจากการศึกษา
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องด้วยการสังเคราะห์เอกสาร ขั้นตอนที่ 2 ปรับกรอบทฤษฎีโปรแกรมจากการ
เก็บรวบรวมข้อมูลความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ใช้ผ ลประเมินหลัก ด้วยการสัง เคราะห์ข้อมู ล จาก
แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง และขั้นตอนที่ 3 ตรวจสอบความเป�นไปได้ของทฤษฎีโปรแกรมจากการเก็บ
รวบรวมข้อมูลผลการปฏิบัติง านจริง ในโรงเรียนกรณี ศึกษาด้ว ยการวิเ คราะห์ข้อมู ล เพื่อเปรียบเที ย บผล
การดำเนิน การของสถานศึกษาจากแบบบันทึกข้อมูลการดำเนิน การ ผลการวิจัย พบว่า ทฤษฎีโปรแกรม
สำหรับประเมินนโยบายการจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป�นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย
9 องค์ประกอบ 25 ตัวชี้วัด ได้แก่ ส่วนที่ 1 การประเมินการนำนโยบายไปปฏิบัติ ประกอบด้วย ตัวแทรกแซง
3 องค์ประกอบ ได้แก่ การสือ่ สารนโยบาย การกำกับติดตามนโยบาย และการสนับสนุนทรัพยากร ตัวกระทำ
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3 องค์ประกอบ ได้แก่ ความเข้าใจนโยบาย เจตคติและการยอมรับนโยบาย และการกำหนดนโยบายในสถานศึกษา
และผลลัพธ์ 1 องค์ประกอบ ได้แก่ การจัดการเรียนรู้ตามนโยบาย และส่วนที่ 2 การประเมินผลลัพธ์ ของ
นโยบาย ประกอบด้วย ผลลัพธ์ 2 องค์ประกอบ ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมจากการเรียนรู้ และ
การรู้สิ่งแวดล้อมของผู้เรียน
คำสำคัญ: ทฤษฎีโปรแกรม ตัวชี้วัดคุณภาพ การประเมินนโยบายการจัดการศึกษา
Abstract
This research aimed to develop a program theory to evaluate the policy of managing
education for the life-quality improvement based on environmentally-friendly approaches in
schools under the Office of the Basic Education Commission. The development comprised 3
steps: Step 1, drafting the preliminary program theory conceptual framework from the study
of related documents and researches with document synthesis, Step 2, adjusting the program
theory conceptual framework in the light of comments and suggestions of intended users by
synthesizing data from semi-structured interviews, Step 3, checking the feasibility of the
program theory from the data collected from the actual performance of the schools under
the case study by comparing the performance of the school, using the data recorded. The
results revealed that the program theory for evaluation of the policy of managing education
for the life-quality improvement based on environmentally-friendly approaches consisted of
9 factors and 25 indicators. That is, Part 1, evaluation of policy implementation comprised: 3factor interventions which were policy communication, policy monitoring, and resource
support; 3-factor determinants which were understanding the policy, attitude and acceptance
of the policy, and policy setting in schools; and 1-factor outcome which was policy-based
organizing for learning. Part 2, policy outcome evaluation comprised: 2-factor outcomes which
were environmental change from learning and environmental literacy in the students.
Keywords: program theory, quality indicator, evaluation of policy of managing education
บทนำ
นโยบายการจัดการศึกษาเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่เป�นมิตรต่อสิ่ง แวดล้อมเป�นนโยบายหลักของ
สำนั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั ้ น พื ้ น ฐานในทุ ก ป� ง บประมาณ (Office of the Basic Education
Commission, 2016; 2017B; 2018A, 2019) ที่มาจากแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560 – 2579 (Office
of the Education Council, 2017A) ในยุทธศาสตร์ที่ 5 : การจัดการศึกษาเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่เป�นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม และกำหนดให้มีการติดตามและประเมินผลนโยบายอย่างต่อเนื่อง ทำให้สถานศึกษาในสังกัด
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ทุ ก แห่ ง ต้ อ งมี การดำเนิน งาน ติ ด ตาม และประเมิ นผลการจั ด การศึ กษาตามนโยบาย สำหรั บ ที ่ ผ ่ านมา
การติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมของสถานศึกษาเป�นการประเมินตนเอง (selfassessment) ตามมาตรฐานโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Office of the Basic Education
Commission, 2017A) ที่ประกอบด้วยตัวชี้วัดเกี่ยวกับการดำเนินงานและผลลัพธ์ที่มิได้กล่าวถึงกลไกหรือ
ป�จจัยเชิงสาเหตุของความสำเร็จในการดำเนินงานเท่าที่ควร ส่งผลให้การประเมินอาจให้สารสนเทศในการ
ปรับปรุง/พัฒนาไม่เพียงพอจนทำให้การประเมินขาดข้อเสนอแนะในการชี้นำไปสู่ความสำเร็จ โดยที่ผ่านมา
การจัดการศึกษาด้านสิ่ง แวดล้อมยัง ไม่ส ามารถบรรลุไ ด้ต ามเป้า หมาย (Office of the Basic Education
Commission, 2016; 2018B)
จากการศึ ก ษาการประเมิ น นโยบายสาธารณะ (public policy evaluation) ขอบเขตสำหรั บ
การประเมินควรครอบคลุมในประเด็น ดัง นี้ 1) การประเมินการนำนโยบายไปปฏิบัติ (implementation
evaluation) ได้แก่ 1.1) การประเมินกระบวนการนำนโยบายไปปฏิบัติ ซึ่งเกี่ยวกับการแปลงนโยบายเป�นแนว
ทางการดำเนินงานและป�จจัยที่เอื้อต่อการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย และ 1.2) การประเมินการปฏิบัติตาม
นโยบาย และ2) การประเมินผลลัพธ์ (outcome evaluation) ของนโยบาย เพื่อให้การประเมินสามารถให้
สารสนเทศที่สำคัญในการปรับปรุง/พัฒนา หรือยุตินโยบาย (Rutman, 1984 as cited in Ketsuwan, 2012;
Rossi and Freeman, 1993; Anderson, 2006; Gerdruang, 2018) ดั ง นั ้ น การประเมิ น นโยบายการจัด
การศึกษาเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่เป�น มิตรต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งเป�นนโยบายสาธารณะ ขอบเขตสำหรับการ
ประเมินจึงควรมีความครอบคลุมการประเมินการนำนโยบายไปปฏิบัติและการประเมินผลลัพธ์ที่เกิดจากการ
จัดการศึกษาตามนโยบาย
จากการศึกษาการประเมินแบบขับเคลื่อนด้วยทฤษฎี (theory driven evaluation) จุดมุ่ง หมาย
หลักเป�นการใช้ทฤษฎีโปรแกรม (program theory) เพื่อกำหนดขอบเขตทางทฤษฎีสำหรับการประเมิน ซึ่งมี
ความสอดคล้ อ งตามกรอบของโมเดลการเปลี ่ ย นแปลง (change model) ประกอบด้ ว ย ตั ว แทรกแซง
(intervention) ตัวกระทำ/กลไกที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง (determinant) และ ผลลัพธ์ (outcome)
(Chen, 2012) ที่แสดงถึงแผนภาพกลไกการทำงานของนโยบาย/แผนงาน/โครงการที่อธิบายสาเหตุของการ
เกิดผลลัพธ์อันนำไปสู่การดำเนิน งานที ่ประสบความสำเร็ จหรื อล้ มเหลว เพื่อให้การประเมินสามารถให้
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง /พัฒนาต่อผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างสมเหตุสมผลและมีตรรกะในการบริหารจัดการ
(Chen, 1990, 1994 as cited in Kanjanawasee, 2017; Stufflebeam and Shinkfield, 2007) รวมถึงทำ
ให้ขอบเขตสำหรับการประเมินมีความครอบคลุมการนำนโยบายไปปฏิบัติและผลลัพธ์ของนโยบาย (Chen,
2015; Patton, 1979 as cited in Ketsuwan, 2012) จากที่กล่าวมา ทำให้การประเมิน ตามกรอบทฤษฎี
โปรแกรมสามารถนำไปแก้ป�ญหาการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมของสถานศึกษา
สัง กัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น ฐานได้เป�นอย่างดีในกรณีการติดตามและประเมิน ผลให้
สารสนเทศในการปรับปรุง/พัฒนาไม่เพียงพอ
ดังนั้น เพื่อให้การติดตามและประเมินผลนโยบายการจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป�น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีสารสนเทศในการ
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ปรับปรุง/พัฒนาที่เพียงพอในลักษณะกลไกหรือป�จจัยเชิงสาเหตุที่สามารถชี้นำให้การดำเนินการตามนโยบาย
ไปสู่ความสำเร็จ และมีครอบคลุมการประเมินการนำนโยบายไปปฏิบัติและผลลัพธ์ของนโยบาย ผู้วิจัยจึง
พัฒนาทฤษฎีโปรแกรมสำหรับประเมินนโยบายดังกล่าว
ความมุ่งหมายของการวิจัย
เพื่อพัฒนาทฤษฎีโปรแกรมสำหรับประเมินนโยบายการจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่
เป�นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
วิธีดำเนินการวิจัย
งานวิจัยนี้ มีวิธีดำเนินการวิจัย 3 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ร่างกรอบทฤษฎีโปรแกรมเบื้องต้นจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
1.1 แหล่งข้อมูล
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ นโยบายสาธารณะและการประเมินนโยบายสาธารณะ
( Rutman, 1984 as cited in Ketsuwan, 2012; Rossi and Freeman, 1993; Anderson, 2006;
Gerdruang, 2018) การนำนโยบายทางการศึกษาไปปฏิบัติ (Organization for Economic Co-operation and
Development, 2017; Chandarasorn, 2010; Khaiklengl, 2012) นโยบายการจัดการศึกษาด้านสิ่ง แวดล้อม
(Office of the Basic Education Commission, 2016; 2017B; 2018A, 2019; Office of the Education
Council, 2017A) และคุณภาพการจัดการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม (Hollweg et al., 2011; Marable, 2014;
Maryono, 2015; Maluleke, 2015; Desfandi et al., 2016; Chikati and Okendo, 2018; Office of the Basic
Education Commission, 2017A; Office of the Education Council., 2008, 2019)
1.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล
1) ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวกับการประเมินนโยบายสาธารณะและการนำนโยบาย
ทางการศึกษาไปปฏิบัติ เพื่อวิเคราะห์กรอบการประเมินนโยบายสาธารณะและป�จจัยความสำเร็จของนโยบาย
การจัดการศึกษา แล้วนำมายกร่างกรอบทฤษฎีโปรแกรมเบื้องต้นสำหรับประเมินนโยบายการจัดการศึกษา
ตามกรอบของโมเดลการเปลี่ยนแปลง ประกอบด้วย ตัวแทรกแซง ตัวกระทำ และ ผลลัพธ์
2) ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวกับคุณภาพการจัดการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม แล้วนำมา
สังเคราะห์ร่วมกับกรอบทฤษฎีโปรแกรมเบื้องต้นสำหรับประเมินนโยบายการจัดการศึกษาเพื่อยกร่างกรอบ
ทฤษฎีโปรแกรมเบื้องต้นสำหรับประเมินนโยบายการจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป�นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม
1.3 การวิเคราะห์ข้อมูล
สังเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และยกร่างกรอบทฤษฎีโปรแกรมเบื้องต้น
สำหรับประเมินนโยบายการจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป�นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ขั้นตอนที่ 2 ปรับกรอบทฤษฎีโปรแกรมจากการเก็บรวบรวมข้อมูลความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ของผู้ใช้ผลประเมินหลัก
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2.1 ผู้ให้ข้อมูล
ผู้ใช้ผลประเมินหลักของการประเมินนโยบายการจัดการศึกษาการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป�น
มิตรกับสิ่ง แวดล้อม ที่เน้นการให้ข้อมูลสำหรับการพัฒ นาทฤษฎีโปรแกรมที่สามารถให้สารสนเทศในเชิ ง
นโยบายเป�นสำคัญ จำนวน 13 คน ประกอบด้วย 1) ผู้วางนโยบายและติดตามประเมินนโยบายจากส่วนกลาง
จำนวน 6 คน 2) ผู้กำกับติดตามการดำเนินงานตามนโยบายจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 5 คน
และ 3) ผู้ปฏิบัติงานตามนโยบายในสถานศึกษา จำนวน 2 คน
2.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (semi-structured Interviews) เกี่ยวกับความเหมาะสมและ
ความเป�นไปได้ของกรอบทฤษฎีโปรแกรมเบื้องต้น สำหรับประเมินนโยบายการจัดการศึกษาการสร้างเสริม
คุณภาพชีวิตที่เป�นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา
2.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล
1) ติดต่อประสานเพื่อขอเวลาในการสัมภาษณ์และจัดส่งกรอบทฤษฎีโปรแกรมเบื้องต้น และ
แนวคำถามการสัมภาษณ์ให้แก่ผู้ใช้ผลประเมินหลัก
2) เข้าพบผู้ใช้ผลประเมินหลักเพื่อดำเนินการสัมภาษณ์ โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 2.1) สัมภาษณ์ผู้ใช้
ผลประเมินหลักเกี่ยวกับความเหมาะสมและความเป�นไปได้ของกรอบทฤษฎีโปรแกรมเบื้องต้น และ 2.2) ให้
ผู้ใช้ผลประเมินหลักร่างแผนภาพทฤษฎีโปรแกรมสำหรับการประเมินด้วยวิธีย้อนกลับ (backward mapping)
2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล
สังเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้ใช้ผลประเมินหลักถึงความเหมาะสม ความเป�นไปได้ และ
ข้อมูลจากการร่างแผนภาพทฤษฎีโปรแกรม และพัฒนาเป�นกรอบทฤษฎีโปรแกรมสำหรับประเมินนโยบาย
การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป�นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ขั้นตอนที่ 3 ตรวจสอบความเป�นไปได้ของทฤษฎีโปรแกรมจากการเก็บรวบรวมข้อมูลผลการปฏิบัติ
งานจริงในโรงเรียนกรณีศึกษา
3.1 ผู้ให้ข้อมูล
โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง
(purposive sampling) จำนวน 4 แห่ ง ซึ ่ ง เป� ด สอนเฉพาะระดั บ ประถมศึ ก ษา จำนวน 2 แห่ ง ระดั บ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 1 แห่ง และระดับมัธยมศึกษา จำนวน 1 แห่ง ที่ตั้งอยู่ในและ
นอกเขตอำเภอเมือง และมีขนาดโรงเรียนแตกต่างกัน ได้แก่ ขนาดเล็ก (น้อยกว่า 500 คน) ขนาดกลาง (5001,499 คน) ขนาดใหญ่ (1,500 – 2,499 คน) และใหญ่พิเศษ (2,500 คนขึ้นไป) แบ่งเป�น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่
1 โรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินโครงการการจัดการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม จำนวน 2 แห่ง และกลุ่มที่ 2
โรงเรียนที่ไม่ได้ร่วมหรือไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินโครงการการจัดการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม จำนวน 2 แห่ง
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
แบบบันทึกข้อมูลการดำเนินงานตามกรอบทฤษฎีโปรแกรมสำหรับประเมินนโยบายการจั ด
การศึกษาการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป�นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา

ป�ที่ 28 ฉบับที่ 1: มกราคม - มิถุนายน 2565
Vol.28 No.1: January - June 2022

255

3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล
1) ติดต่อประสานเพื่อขอเวลาในการเข้าตรวจเยี่ยมพื้นที่ (site visit) และจัดส่งกรอบทฤษฎี
โปรแกรมให้แก่ผู้อำนวยการสถานศึกษา
2) เข้าตรวจเยี่ยมพื้นที่โรงเรียนจำนวน 4 แห่ง แห่งละ 1 วัน และบันทึกข้อมูลการดำเนินงาน
ในสถานศึกษาตามกรอบทฤษฎีโปรแกรม โดยบันทึกข้อมูลจากการสังเกต สัมภาษณ์ผู้บริหาร/ครูที่เกี่ยวข้อง
1-2 คน และตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน ร่องรอย/ข้อมูลเชิงประจักษ์ที่เกี่ยวข้อง
2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล
เปรียบเทียบผลการดำเนินการจัดการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา 4 แห่ง ตามกรอบ
ทฤษฎีโปรแกรมสำหรับประเมินนโยบายการจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป�นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ด้วยการวิเคราะห์ความถี่และร้อยละเพื่อตรวจสอบถึงความเป�นไปได้ของทฤษฎีโปรแกรม
ผลการวิจัย
1. ผลการวิจัยในแต่ละขั้นตอนของการพัฒนาทฤษฎีโปรแกรมสำหรับประเมินนโยบายการจัด
การศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป�นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีรายละเอียด ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สามารถยกร่างกรอบทฤษฎีโปรแกรม
เบื้องต้นสำหรับประเมิน นโยบายการจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิต ที่เป�นมิตรกับ สิ่ง แวดล้ อ ม
ประกอบด้วย 10 องค์ประกอบ 21 ตัวชี้วัด ได้แก่ ส่วนที่ 1 การประเมินการนำนโยบายไปปฏิบัติ ประกอบด้วย
ตัวแทรกแซง 3 องค์ประกอบ ได้แก่ การสื่อสารนโยบาย การกำกับติดตามนโยบาย และการสนับ สนุ น
ทรัพยากร ตัวกระทำ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ ความเข้าใจนโยบาย การกำหนดนโยบายในสถานศึกษา เจตคติ
และการยอมรับนโยบาย และความพร้อมในการจัดการเรียนรู้ และผลลัพธ์ 1 องค์ประกอบ ได้แก่ การจัดการ
เรียนรู้ตามนโยบาย และส่วนที่ 2 การประเมินผลลัพธ์ของนโยบาย ประกอบด้วย ผลลัพธ์ 2 องค์ประกอบ
ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมจากการเรียนรู้ และการรู้สิ่งแวดล้อมของผู้เรียน รายละเอียด ดังภาพ 1
จากภาพ 1 องค์ ป ระกอบผลลั พธ์ ได้ แ ก่ การจั ด การเรีย นรู้ต ามนโยบาย การเปลี ่ ย นแปลง
สภาพแวดล้อมจากการเรียนรู้ และการรู้สิ่งแวดล้อมของผู้เรียน เกิดจากป�จจัยเชิงสาเหตุที่เป�นตัวจัดกระทำ
ได้แก่ ความเข้าใจนโยบาย การกำหนดนโยบายในสถานศึกษา เจตคติและการยอมรับนโยบาย และความพร้อม
ในการจัดการเรียนรู้ ที่ไ ด้รับการสนับสนุนจากตัวแทรกแซง ได้แก่ การสื่อสารนโยบาย การกำกับติดตาม
นโยบาย การสนับสนุนทรัพยากร

การกำหนดนโยบายใน
สถานศึกษา (1 ตัวชี้วัด)

การสื่อสารนโยบาย
(3 ตัวชี้วัด)

ความเข้าใจนโยบาย
(2 ตัวชี้วัด)

ความพร้อมในการจัดการ
เรียนรู้ (1 ตัวชี้วัด)

เจตคติ และการยอมรับ
นโยบาย (2 ตัวชี้วัด)

การประเมินการนำนโยบายไปปฏิบัติ

การกำกับติดตาม
นโยบาย (1 ตัวชี้วัด)

การสนับสนุนทรัพยากร
(1 ตัวชี้วัด)

ตัวแทรกแซง
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การรู้สงิ่ แวดล้อม
ของผู้เรียน (4 ตัวชี้วัด)

การประเมินผลลัพธ์ของนโยบาย

การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม
จากการเรียนรู้ (2 ตัวชี้วัด)

ผลลัพธ์

การจัดการเรียนรู้ตาม
นโยบาย (4 ตัวชี้วัด)

ภาพ 1 กรอบทฤษฎีโปรแกรมเบื้องต้นสำหรับประเมินนโยบายจัดการศึกษาการศึกษาการสร้างเสริม
คุณภาพชีวิตที่เป�นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ขั้นตอนที่ 2 จากการเก็บรวบรวมข้อมูลความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ใช้ผลประเมินหลัก
พบว่า จากกรอบทฤษฎีโปรแกรมเบื้องต้นสำหรับประเมินนโยบายการจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิต
ที่เป�นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งประกอบด้วย 10 องค์ประกอบ 21 ตัวชี้วัด ผู้ใช้ผลประเมินหลักส่วนใหญ่ (อย่างน้อย
7 ใน 13 คน) ให้ความเห็นว่าทุกองค์ประกอบมีความเหมาะสมและเป�นไปได้ และให้ข้อเสนอแนะเพิ่ม เติม
สรุปได้ ดังนี้ 1) เพิ่มเส้นทางเชิงสาเหตุ 1 เส้นทางระหว่างองค์ประกอบการสนับสนุนทรัพยากรกับองค์ประกอบ
การกำหนดนโยบายในสถานศึกษา เนื่องจากสถานศึกษาควรคำนึงถึงทรัพยากรที่มีอยู่สำหรับนำมาใช้วางแผน
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การจัดการศึกษาตามนโยบาย 2) ย้ายองค์ประกอบความพร้อมในการจัดการเรียนรู้ไ ปรวมกับองค์ประกอบ
การจัดการเรียนรูต้ ามนโยบาย เนื่องจากเป�นขั้นตอนในการเตรียมการ/วางแผนการจัดการเรียนรู้ตามนโยบาย
และ 3) ปรับตัว ตัวชี้วัด ได้แก่ 3.1) องค์ประกอบความเข้าใจนโยบายปรับเป�น 5 ตัวชี้วัด เพื่อให้มีความ
สอดคล้องกับองค์ประกอบการจัดการเรียนรู้ตามนโยบาย และ 3.2) องค์ประกอบเจตคติและการยอมรับ
นโยบายปรับเป�น 4 ตัวชี้วัด เพื่อให้เกิดความชัดเจนในประเด็นที่ต้องประเมิน ดังนั้นทฤษฎีโปรแกรมสำหรับ
ประเมิ น ที ่ ป รั บ จากการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ความคิ ด เห็ น และข้ อ เสนอแนะของผู ้ ใ ช้ ผ ลประเมิ น หลั ก
จึงประกอบด้วย 9 องค์ประกอบ 25 ตัวชี้วัด รายละเอียด ดังตาราง 1
ขั้นตอนที่ 3 จากการเก็บรวบรวมข้อมูลผลการปฏิบัติงานจริงในโรงเรียนกรณีศึกษา พบว่า
โรงเรียนทั้ง 4 แห่ง มีผลการปฏิบัติงานตามกรอบทฤษฎีโปรแกรมสำหรับประเมินนโยบายการจัดการศึกษาเพื่อ
สร้างเสริม คุ ณ ภาพชีวิ ต ที ่ เป�น มิต รกั บ สิ ่ง แวดล้อ มครบทั้ง 9 องค์ประกอบ โดยที่แต่ละโรงเรี ยนจะมี ผ ล
การปฏิบัติง านที่แตกต่างกันตามกลุ่มของโรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์และไม่เข้าร่วม/ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน
โครงการการจัดการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งแสดงถึง ความเป�นไปได้ของทฤษฎีโปรแกรมในทุกบริบท ทั้งนี้
โรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน (โรงเรียนที่ 3 และ 4) ทุกองค์ประกอบผลการปฏิบัติงานสูงกว่าโรงเรียน
ที่ไม่เข้าร่วม/ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน (โรงเรียนที่ 1 และ 2) ซึ่งมีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับน้อย โดยที่
โรงเรียนทั้ง 4 แห่ง การปฏิบัติงานภายในโรงเรียนจะเน้นการจัดการเรียนรู้ตามนโยบายและการรู้สิ่งแวดล้อม
ของผู้เรียน รายละเอียด ดังภาพ 2 และ 3

4

6

7 9

1 3
2
5
โรงเรียนที่ 1

8

1

4 6
23 5

1. การสื่อสารนโยบาย
3. การสนับสนุนทรัพยากร
5. การกําหนดนโยบายในสถานศึกษา
ต้ ามนโยบาย
7. การจัดการเรียนรู
�ตามนโยบาย
แวดล้
อมของผู
9. การรู
�สิส้ ่งิ แวดล
�อมของผู
�เรีเ้ รียยนน

9

7

โรงเรียนที่ 2

7 9

8

4

6

123 5
โรงเรียนที่ 3

8

4

123 5

6

7 9
8

โรงเรียนที่ 4

2. การกํากับติดตามนโยบาย
าใจนโยบาย
4. ความเข้
ความเข
�าใจนโยบาย
6. เจตคติและการยอมรับนโยบาย
อมจากการเรียนรู
น
8. การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้
นแปลงสภาพแวดล
�อมจากการเรี
�

ภาพ 2 การเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานภายในโรงเรียนกรณีศึกษาตามกรอบทฤษฎีโปรแกรม
สำหรับประเมินนโยบายจัดการศึกษาการศึกษาการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป�นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
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1. การสื่อสารนโยบาย
9.การรู
ส้ ิ่ง่งแวดล้
อม
9. การรู
�สิ
แวดล
�อมของ
ของผูเ้�เรี
รีผูยนยน

2. การกํากับติดตาม
นโยบาย

8.8.การเปลี
การเปลี่ยนแปลง
่ยนแปลง
สภาพแวดล
�อมจากการ
สภาพแวดล้
อมจาก
�
การเรียเรีนยนรู

3. การสนับสนุน
ทรัพยากร

7. การจั
การจัดการเรียนรู
�ตาม
้
นโยบาย
ตามนโยบาย

าใจนโยบาย
4. ความเข้
ความเข
�าใจนโยบาย

6. เจตคติและการยอมรับ
นโยบาย
โรงเรียนที่ 1

โรงเรียนที่ 2

5. การกําหนดนโยบายใน
สถานศึกษา
โรงเรียนที่ 3

โรงเรียนที่ 4

ภาพ 3 การเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานระหว่างโรงเรียนกรณีศึกษาตามกรอบทฤษฎีโปรแกรม
สำหรับประเมินนโยบายจัดการศึกษาการศึกษาการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป�นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
2. ทฤษฎีโปรแกรมสำหรับประเมินนโยบายการจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป�น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม ที่ได้จากการพัฒนาทั้ง 3 ขั้นตอน มีรายละเอียด ดังนี้
2.1 ทฤษฎีโปรแกรมสำหรับประเมินนโยบายการจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป�น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมที่ได้จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การรวบรวมข้อมูลความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะของผู้ใช้ผลประเมินหลัก และการรวบรวมข้อมูลผลการปฏิบัติง านจริงในโรงเรียนกรณีศึ กษา
ประกอบด้วย 9 องค์ประกอบ ได้แก่ ส่วนที่ 1 การประเมินการนำนโยบายไปปฏิบัติ ประกอบด้วย ตัวแทรกแซง
3 องค์ประกอบ ได้แก่ การสื่อสารนโยบาย การกำกับติดตามนโยบาย การสนับสนุนทรัพยากร ตัวกระทำ 3
องค์ประกอบ ได้แก่ ความเข้าใจนโยบาย การกำหนดนโยบายในสถานศึกษา และเจตคติและการยอมรับ
นโยบาย และผลลัพธ์ 1 องค์ประกอบ ได้แก่ การจัดการเรียนรูต้ ามนโยบาย และส่วนที่ 2 การประเมินผลลัพธ์
ของนโยบาย ประกอบด้วย ผลลัพธ์ 2 องค์ประกอบ ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมจากการเรียนรู้ และ
การรู้สิ่งแวดล้อมของผู้เรียน โดยมีความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบ ดังแสดงในภาพ 4
จากภาพ 2 องค์ ป ระกอบผลลั พ ธ์ ได้ แ ก่ การจั ด การเรี ย นรู้ ต ามนโยบาย การเปลี ่ ย นแปลง
สภาพแวดล้อมจากการเรียนรู้ และการรู้สิ่งแวดล้อมของผู้เรียน เกิดจากป�จจัยเชิงสาเหตุที่เป�นตัวจัดกระทำ
ได้แก่ ความเข้าใจนโยบาย การกำหนดนโยบายในสถานศึกษา และเจตคติและการยอมรับนโยบาย ที่ได้รับการ
สนับสนุนจากตัวแทรกแซง ได้แก่ การสื่อสารนโยบาย การกำกับติดตามนโยบาย และการสนับสนุนทรัพยากร

การกำหนดนโยบายใน
สถานศึกษา

ความเข้าใจนโยบาย

เจตคติและการยอมรับ
นโยบาย

การจัดการเรียนรู้ตาม
นโยบาย

ผลลัพธ์

การเปลี่ยนแปลง
สภาพแวดล้อมจากการ

การรู้สงิ่ แวดล้อม
ของผู้เรียน

การประเมินการนำนโยบายไปปฏิบัติ

การสื่อสารนโยบาย
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การกำกับติดตาม
นโยบาย

ตัวกระทำ

การสนับสนุนทรัพยากร

ตัวแทรกแซง
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ภาพ 4 ทฤษฎีโปรแกรมสำหรับประเมินนโยบายจัดการศึกษาการศึกษาการสร้างเสริมคุณภาพชีวิต
ที่เป�นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
4.2 องค์ประกอบและตัวชี้วัดสำหรับประเมินนโยบายการจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพ
ชีวิตที่เป�นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 9 องค์ประกอบ 25 ตัวชี้วัด รายละเอียดดังแสดงในตาราง 1
ตาราง 1 องค์ประกอบและตัวชี้วัดสำหรับประเมินนโยบายการจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป�น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม
ทฤษฎีโปรแกรม

องค์ประกอบ
การประเมินการนำนโยบายไปปฏิบัติ
องค์ประกอบที่ 1 การสื่อสารนโยบาย

ตัวแทรกแซง
องค์ประกอบที่ 2 การกำกับติดตามนโยบาย

ตัวชี้วัด
1.1 การแจ้งข่าวสาร
1.2 การให้ความรู้
1.3 การสร้างสังคมการเรียนรู้
2.1 การกำกับติดตามนโยบาย
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ตาราง 1 (ต่อ)
ทฤษฎีโปรแกรม
องค์ประกอบ
ตัวชี้วัด
ตัวแทรกแซง การประเมินการนำนโยบายไปปฏิบัติ (ต่อ)
(ต่อ)
องค์ประกอบที่ 3 การสนับสนุนทรัพยากร 3.1 การสนับสนุนทรัพยากร
องค์ประกอบที่ 4 ความเข้าใจนโยบาย
4.1 ความเข้าใจการนำนโยบายไปปฏิบัติ
4.2 ความเข้าใจการพัฒนาหลักสูตรและการรจัดการเรียนรู้
4.3 ความเข้าใจการส่งเสริมการจัดกิจกรรม
4.4 ความเข้าใจการมีส่วนร่วมและการสร้างเครือข่าย
4.5 ความเข้าใจการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ตัวกระทำ
องค์ประกอบที่ 5 เจตคติและการยอมรั บ 5.1 เจตคติต่อนโยบาย
นโยบาย
5.2 เจตคติต่อการจัดการเรียนรู้
5.3 การยอมรับนโยบาย
5.4 การยอมรับการจัดการเรียนรู้
องค์ประกอบที่ 6 การกำหนดนโยบายใน 6.1 การกำหนดนโยบายในสถานศึกษา
สถานศึกษา
องค์ประกอบที่ 7 การจัดการเรียนรู้ตาม 7.1 การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
นโยบาย
7.2 การส่งเสริมการจัดกิจกรรม
7.3 การมีส่วนร่วมและการสร้างเครือข่าย
7.4 การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
การประเมินผลลัพธ์ของนโยบาย
ผลลัพธ์
องค์ประกอบที่ 8 การเปลี่ยนแปลง
8.1 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้
สภาพแวดล้อมจากการเรียนรู้
8.2 ห้องเรียนที่เอื้อการเรียนรู้
องค์ประกอบที่ 9 การรู้สิ่งแวดล้อมของ 9.1 ความรู้ทางสิ่งแวดล้อม
ผู้เรียน
9.2 ความรู้สึกต่อสิ่งแวดล้อม
9.3 ความสามารถทางสิ่งแวดล้อม
9.4 พฤติกรรมรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

อภิปรายผล
1. ผลของการพัฒนาทฤษฎีโปรแกรมสำหรับประเมินนโยบายการจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริม
คุณภาพชีวิตที่เป�นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 9 องค์ประกอบ 25 ตัวชี้วัด ตามโมเดลการเปลี่ยนแปลง
ที่สามารถอธิบายความสัมพันธ์เชื่อมโยงเชิงสาเหตุระหว่างผลลัพธ์ที่นโยบายต้องการให้เกิด ตัวกระทำซึ่งเป�น
ป�จจัยเชิงสาเหตุ/กิจกรรมที่ทำให้นโยบายเกิดผลลัพธ์ที่ประสบความสำเร็จ และตัวแทรกแซงซึ่งเป�นกิจกรรม/
ป�จจัยที่สนับสนุน/กระตุ้นให้เกิดตัวกระทำ เพื่อให้การประเมินสามารถแสดงเหตุผลในการปรับปรุง/พัฒนาการ
ดำเนินการตามนโยบาย (Chen, 2012) และมีขอบเขตการประเมินที่ครอบคลุมการนำนโยบายไปปฏิบัติและ
ผลลัพธ์ของนโยบาย (Chen, 2015; Patton, 1979 as cited in Ketsuwan, 2012)
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2. ขั้นตอนการพัฒ นาทฤษฎีโปรแกรมสำหรับประเมินนโยบายการจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริม
คุณภาพชีวิตที่เป�นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนที่ 1 ร่างกรอบทฤษฎีโปรแกรม
เบื้องต้นจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ขั้นตอนที่ 2 ปรับกรอบทฤษฎีโปรแกรมจากการเก็บ
รวบรวมข้อมูลความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ใช้ผลประเมินหลัก และขั้นตอนที่ 3 ตรวจสอบความเป�นไปได้
ของทฤษฎีโปรแกรมจากการเก็บรวบรวมข้อมูลผลการปฏิบัติงานจริงในโรงเรียนกรณีศึกษา เป�นการพัฒนา
ทฤษฎีโปรแกรมด้วยวิธีอุปนัย (inductive approach) ซึ่ง สอดคล้องกับงานวิจัยของ Deane and Harré
(2014) อย่างไรก็ตามจากการศึกษาวิธีการพัฒนาทฤษฎีโปรแกรม สามารถแบ่ง เป�น 3 วิธี ได้แก่ วิธีอุปนัย
วิ ธ ี น ิ ร นั ย (deductive approach) และวิ ธ ี อ ุ ป นั ย และนิ ร นั ย (inductive and deductive approaches)
ซึ่งจากบริบทของการประเมินนโยบายการจัดการศึกษาดังกล่าวที่ต้องการสารสนเทศในการปรับปรุง/พัฒนา
ที่เหมาะสมกับสภาพบริบทของสถานศึกษาและสามารถใช้ประเมินสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งมีจำนวนมาก การพัฒนาทฤษฎีโปรแกรมจึงเหมาะสมกับการพัฒนาด้วยวิธีอุปนัยและ
นิรนัย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Ford et al. (2018); Khaikleng (2012) ทั้งนี้การพัฒนาทฤษฎีโปรแกรม
ด้วยวิธีนิรนัยสามารถใช้การวิเคราะห์ที่หลากหลาย เช่น การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (confirmatory
factor analysis) โดยโมเดลสมการโครงสร้ า ง (stretcher equation modeling) (Ford et al., 2018;
Abildgaard, 2019) หรือโมเดลสมการโครงสร้างพหุระดับ (multilevel structure equation modeling)
(Aber et al., (2017) การวิเคราะห์คะแนนความโน้มเอียง (propensity score analysis) (Hawkins, 2016)
การตรวจสอบด้วยป�ญญาจากฝูงชน (crowdsourcing) (Harman and Azzam, 2017) เป�นต้น นอกจากนี้
ควรใช้การประเมินแบบพหุพื้นที่ (multisite evaluation) (Khaikleng, 2012) เข้าร่วมด้วย
3. ผลของการวิจัยในครั้งนี้ เป�นส่วนหนึ่งของการพัฒนาทฤษฎีโปรแกรมในงานวิจัยวิทยานิพนธ์เรื่อง
“การพัฒ นาระบบประเมินแบบผสานวิธีสำหรับประเมิน นโยบายการจัดการศึกษา : กรณีนโยบายการจัด
การศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป�นมิตรกับสิ่ง แวดล้อม” ซึ่ง ขั้นตอนต่อไปจะเป�นการตรวจสอบ
ความถูกต้องของทฤษฎีโปรแกรมด้วยวิธีนิรนัยเพื่อนำทฤษฎีโปรแกรมไปใช้เป�นส่วนประกอบในการพัฒ นา
ระบบประเมินในงานวิจัยต่อไป
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการนำผลวิจัยไปใช้
1.1 สถานศึกษาสามารถนำทฤษฎี โปรแกรมสำหรั บประเมิน นโยบายการจั ดการศึก ษาเพื่ อ
สร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป�น มิตรกับสิ่ง แวดล้อมที่ไ ปใช้ในการวางแผนการจัดการศึกษาตามนโยบายได้
อย่างสมเหตุ สมผลด้วยการวิเ คราะห์ ส าเหตุ ของความสำเร็ จและความล้ มเหลวจากแผนภาพของทฤษฎี
โปรแกรม เช่น ถ้ามีการสนับสนุนทรัพยากรในการจัดการศึกษาตามนโยบายแล้วจะเป�นป�จจัยหนึ่ง ที่ ส่ง ผล
ให้เกิดการกำหนดนโยบายในสถานศึกษาซึ่งจะนำไปสู่การจัดการศึกษาตามนโยบาย เป�นต้น
1.2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสามารถ
นำทฤษฎีโปรแกรมสำหรับประเมินนโยบายการจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป�นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ไปพัฒนาเป�นระบบการประเมินสำหรับสถานศึกษาในสังกัด
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2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
ควรทำการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวกับการตรวจสอบทฤษฎีโปรแกรมสำหรับการประเมิน นโยบาย
การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิ ตที่ เป�นมิตรกับ สิ่ง แวดล้อมด้วยวิธีนิรนัย เช่น การวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยันโดยโมเดลสมการโครงสร้างหรือโมเดลสมการโครงสร้างพหุระดับ การวิเคราะห์คะแนน
ความโน้มเอียง การตรวจสอบด้วยป�ญญาจากฝูงชน เป�นต้น ร่วมกับการประเมินแบบพหุพื้นที่
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