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ศูนย์ PISA ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในฐานะหน่วยงงานขับเคลื่อนการยกระดับ PISA 

2018 รวมทั้งประสาน ควบคุม ดูแล และติดตามผลการด าเนินงานของสถานศึกษาในการเตรียมความพร้อมรับ 
การประเมิน PISA 2018 ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของการเข้าร่วมโครงการ PISA ตลอดจนความจ าเป็นในการรวบรวม
องค์ความรู้ที่ได้จากการด าเนินการของสถานศึกษาจากการเข้าร่วมโครงการ PISA 

 
ศูนย ์PISA ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงได้จัดท าคู่มือการถอดบทเรียนโครงการประเมินผล

นักเรียนร่วมกับนานาชาติ หรือ PISA ฉบับนี้ขึ้น เพ่ือให้ผู้ประสานงานโครงการ PISA 2018 ได้ใช้เป็นกรอบแนวทางใน
การถอดบทเรียนหลังด าเนินโครงการวิจัย PISA เสร็จสิ้นแล้ว 

 
ศูนย์ PISA ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือการถอดบทเรียนโครงการ

ประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประสานงานโครงการ  PISA 2018 ให้มีความรู้  
ความเข้าใจในกรอบแนวทางการด าเนินงาน และสามารถใช้เป็นแนวทางการในด าเนินงานในถอดบทเรียนโครงการ 
PISA 2021 ได้อย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บรรลุผลส าเร็จต่อไป 
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ส่วนที่ 1 
กำรถอดบทเรียน 

 
 การถอบบทเรียน (Lesson Learned: LL) เป็นเครื่องมือชนิดหนึ่งของการจัดการความรู้ที่ใช้ส าหรับค้นคว้า
ความรู้หลังจากที่ได้ปฏิบัติจนเสร็จสิ้นไปแล้ว เพ่ือพิจารณาถึงความส าเร็จ จุดแข็ง หรือข้อดีที่เกิดขึ้น ซึ่งในบ้างครั้ง  
อาจเป็นการหาความผิดพลาดหรือปัญหาที่เกิดขึ้น “ถอดบทเรียน” เป็นการทบทวนประสบการณ์ผ่านมาเพ่ือวิเคราะห์
สาเหตุ วิธีการ และผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้องกับความส าเร็จหรือความไม่ส าเร็จที่ผ่านมา โดยแนวคิดการถอดบทเรียนใน
องค์กร คือ เรียนรู้ประสบการณ์ขององค์กรผ่านบุคคล หรือกลุ่มบุคคลที่ปฏิบัติงาน เพ่ือน าสิ่งที่ส าเร็จมาท าใหม่หรือ
ขยายผล และหลีกเลี่ยงการท าผิดซ้ าหรือการท าความผิดที่ป้องกันล่วงหน้าได้ ประโยชน์ของการถอดบทเรียนมีหลาย
ประการ เช่น แก้ปัญหาการท างาน พัฒนาแนวคิดหรือวิธีการท างานใหม่โดยมีฐานจากประสบการณ์เดิม ยกระดับ  
แบบปฏิบัติที่ดี สร้างมาตรฐานวิธีปฏิบัติ เป็นโอกาสที่จะเก็บความรู้ของผู้ปฏิบัติที่จะย้ายงานหรือไม่ได้ท างานนั้นแล้ว 
หลีกเหลี่ยงความผิดพลาดหรือปัญหาที่เคยเกิดข้ึนแล้ว สร้างความรู้ใหม่โดยการต่อยอดจากบทเรียน 
 การถอดบทเรียน คือ การทบทวน หรือสรุปประสบการณ์ท างานที่ผ่ านมาในแง่มุมต่าง ๆ เพ่ือให้เห็นถึง
รายละเอียดของเหตุปัจจัยทั้งภายในและภายนอก ซึ่งท าให้เกิดผลอย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบันทั้งที่ส าเร็จหรือล้มเหลว หรือ
การสืบค้นความรู้จากการปฏิบัติงานโดยใช้วิธีการสกัดความรู้และประสบการณ์ที่ฝังลึกจากกลุ่มเป้าหมายที่ได้ร่วม 
การปฏิบัติงาน พร้อมทั้งบันทึกรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ผลการปฏิบัติงาน และความรู้ใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นระหว่าง
การปฏิบัติงานทั้งที่ส าเร็จและล้มเหลว เพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุงการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายและสามารถ
เผยแพร่ศึกษาเรียนรู้ได ้
 ดังนั้น การท างานพัฒนาขององค์กรพัฒนาทั้งหลาย จึงประกอบด้วย 3 ระยะ ดังนี้ 
 ระยะที่ 1  เป็นช่วงเวลาของการวางแผนงาน อันได้แก่ ช่วงของการศึกษา/ส ารวจ/วิเคราะห์ศักยภาพ 
ทรัพยากร  
 ระยะที่ 2 เป็นช่วงเวลาของการลงมือท ากิจกรรมตามแผนงานหรือกิจกรรมที่วางเอาไว้ 
 ระยะที่ 3 เป็นช่วงเวลาหลังจากท่ีท ากิจกรรมเสร็จแล้ว  
 ดังนั้น สิ่งที่ต้องท าคือการประเมินผล รวมทั้งเรียนรู้บทเรียนที่ได้รับ เพ่ือในการวางแผนการท างานครั้งต่อไป 
จะโยกบทเรียนที่ได้สรุปไปใช้ในการเตรียมความพร้อม PISA 2021  
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รูปแบบและกระบวนกำรถอดบทเรียน 
 การถอดบทเรียนนั้นอาศัยรูปแบบและกระบวนการของเครื่องมือวิจัยเชิงคุณภาพชนิดหนึ่งที่เรียนกว่า  
“การสนทนากลุ่ม” (Focus Group Review) มาใช้ ซึ่งจะช่วยให้ได้บรรลุเป้าหมายของการถอดบทเรียนอย่างเต็มที่  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ภำพที่ 1 คุณลักษณะของเทคนิคการวิจัย: การสนทนากลุ่ม 
 

 จากแผนภาพข้างบนนี้ เทคนิคการสนทนากลุ่มนั้น เป็นเทคนิคจากการน าเอาการพูดคุยกันอย่างเป็นธรรมชาติ
ในบรรยากาศที่เป็นกันเอง ทุกคนมีสิทธิพูดแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่ มาผสมกับการจัดระบบบางอย่าง เช่น  
จัดสถานที่ เวลา ประเด็นพูดคุย จัดระบบพูดคุย ดังนั้น องค์ประกอบของการสนทนากลุ่มที่จะน ามาใช้เป็นรูปแบบ
กระบวนการในการถอดบทเรียน จึงมีดังนี้ 
 องค์ประกอบของการสนทนากลุ่มที่จะน ามาใช้เป็นรูปแบบ/กระบวนการในการถอดบทเรียน จึงมีดังนี้ 

(1) Presetting ต้องมีการตระเตรียมมาล่วงหน้าว่า จะจัดถอดบทเรียนกันที่ไหน เมื่อไหร่ ประเด็นอะไร 
ผู้เข้าร่วมจะมีใครบ้าง 

(2) การนั่งสนทนาระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้องในประเด็นเดียวกัน ซึ่งเกิดมาจากการเลือกกลุ่มคนที่เข้ามา ในกลุ่ม  
คนทั้งหมดที่เข้าร่วม จะแบ่งบทบาทหน้าที่ได้เป็น 2 พวก คือ สมาชิก และ ผู้ด าเนินรายงาน 

(3) จ านวนผู้เข้าร่วม ผลการวิจัยพบว่า จ านวนคนไม่เกิน 20 นั้น จะท าให้วงสนทนามีขนาดก าลังดี ทุ กคน
พูดคุยกันได้ นั้นคือ ทุกคนได้มีโอกาสมีส่วนร่วมในการสนทนาทั้งในบทบาทของผู้พูดและผู้ฟัง 

(4) ทุกคนมีสิทธิแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่ ในการถอดบทเรียนไม่ว่าสมาชิกที่เข้าร่วมจะมีต าแหน่งหน้าที่
อะไร ทุกคนเสมอภาคกัน และมีสิทธิที่จะแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ บรรยากาศที่เป็นกันเองและ 
เท่าเทียมกันเป็นหัวใจของการถอดบทเรียน 

การสนทนากลุม่ 

การนั่งสนทนาระหว่างกลุ่ม
คนที่อยู่ในประเด็นเดียวกัน 

สมาชิก ผู้ด าเนินรายการ 

จ านวนสมาชิก  
15-20 คน 

ทุกคนมีสิทธิ์ 
แสดงความคิดเห็น 

อย่างเต็มที่ 
บทบาทผู้ด าเนินรายการ 

มีการจุดประเด็นชักจูงให้
ผู้ร่วมสนทนาแสดง

ความเห็นอย่างกว้างขวาง 

มีค าถาม 

Preset Setting 
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(5) บทบาทของผู้ด าเนินรายการ เนื่องจากการถอดบทเรียนเป็นการพูดคุยอย่างมีเป้าหมายแน่นอน คือ 
ต้องการได้บทเรียน/ได้เรียนรู้จากกิจกรรมที่ท าลงไป และมีเป้าหมายที่ “ไม่ใช่” หลายอย่าง เช่น  
การจับผิด การเปิดโปง การบ่น เป็นต้น ผู้ด าเนินรายการจึงมีบทบาทดังนี้ 

• ต้องก ากับเส้นทางสนทนา ถ้ามีใครนอกประเด็น ผู้ด าเนินรายการจะเป็นผู้ตะล่อมให้สมาชิกพูดคุย
อยู่ในขอบเขตของประเด็น 

• ต้องจุดประเด็นการสนทนา คอยแตกประเด็น คอยกระตุ้นสมาชิกให้แสดงความคิดเห็น ตั้งค าถาม 
• เป็นผู้จัดการสร้างบรรยากาศของการสนทนา 
• เป็นผู้แก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนระหว่างการประชุม 

(6) ต้องมีการจุดประเด็นให้เกิดการแสดงความคิดเห็นอย่างกว้างขวาง ส าหรับการสนทนากลุ่ม การถามตอบ
ระหว่างผู้ด าเนินรายการกับสมาชิกเป็นสิ่งส าคัญ และระหว่างสมาชิกด้วยกัน ก็ยังสามารถจะมีปฏิกิริยา 
พูดคุย ซักถามต่อกันและกันได้ด้วย ซึ่งการสนทนากลุ่มในการถอดบทเรียนจึงเป็นรูปแบบการพูดคุยที่เปิด
โอกาสให้สมาชิกได้ต่อยอด/ไต่ระดับความคิดเห็นของกันและกันให้เจาะลึกลงไปเรื่อย ๆ  
ฉะนั้น บทบาทหน้าที่หนึ่งของ “ผู้ด าเนินรายการ” จึงเป็นการเชื่อมโยงประเด็น จุดประเด็น โยนประเด็น
จากสมาชิกหนึ่งไปยังสมาชิกคนอื่น ๆ  

(7) มีการเตรียมค าถามน า หน้าที่ของค าถามน าเป็นเสมือน สายล่อฟ้า  ที่จะดึงเอาค าถามอ่ืน ๆ ที่จะเข้าแถว
เดินตามมาจากผู้เข้าร่วมประชุม   
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 ขั้นตอนกำรถอดบทเรียนกำรเข้ำร่วมโครงกำรประเมินผลนักเรียนร่วมกับนำนำชำติ 2561 หรือ PISA 2018 
 

กิจกรรมถอดบทเรียนในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือถอดบทเรียนจากการเข้าร่วมโครงการประเมินผลนักเรียน
ร่วมกับนานาชาติ 2561 หรือ PISA 2018  โดยใช้กระบวนการถอดบทเรียน 5 ขั้นตอน ประกอบด้วย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เตรียม 
กำรถอดบทเรียน 

เวทีถอดบทเรียน 

  สรุปข้อมูล  

กำรคืนข้อมูล 

การน าไปใช้
ประโยชน์ 

• ก ำหนดเป้ำหมำย 

• หำต้นแบบ 

• หำข้อมูลก ำหนดประเดน็กำร
ถอดบทเรียน 

• แบ่งบทบำท
ทีมงำน • ออกแบบวิธีกำร
ถอดบทเรียน • กำรตั้งค ำถำม 

• กำรสังเครำะห์
องค์ควำมรู้ • แนวปฏิบัติที่ด ี

• ปัจจัยควำมเสร็จ  

• เผยแพร่ 
• พัฒนำงำน 

• ทวนสอบควำมถูกต้อง 
• ทวนสอบควำมเหมำะสมของข้อมูล 
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ในการถอดบทเรียนมีวิธีการที่หลากหลาย แต่ส าหรับโครงการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ นั้นเลือกใช้การถอด
บทเรียนจากการด าเนินโครงการ  เพื่อเป็นการเติมช่องว่างในการพัฒนา โดยสามารถถอดบทเรียนได้ตลอดช่วงเวลา 
ของการด าเนินงาน ซึ่งจ าแนกตามระยะเวลาในการด าเนินงานโครงการออกเป็น 3 ลักษณะ 

1. การเรียนรู้เริ่มโครงการ (Peer Assist: PA) 
2. การเรียนรู้หลังปฏิบัติการ (After Action Review: AAR) 
3. การเรียนรู้หลังการด าเนินงาน (Retrospect) 

สามารถแสดงให้เห็นถึงลักษณะการถอดบทเรียนเมื่อเทียบกับระยะเวลาในการด าเนินงานโครงการตามภาพที่ 1 
 
 

 
ภำพที่ 2  ลักษณะการถอดบทเรียนเมื่อเทียบกับระยะเวลาในการด าเนินงานโครงการ 
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ส่วนที่ 2 
มำตรฐำนเทคนิคกำรวิจัย PISA 

 
เป้าหมายหลักในการประเมินผลนักเรียนเปรียบเทียบในระดับนานาชาติของ PISA คือการให้ข้อมูลแก่ระดับ

นโยบายว่าระบบโรงเรียนของแต่ละประเทศสามารถเตรียมความพร้อมให้ เยาวชนเพ่ือใช้ชีวิตและท างานในอนาคต
ได้มากน้อยเพียงใด เมื่อเยาวชนเหล่านั้นได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ และออกไปใช้ชีวิตในสังคมโลกที่ประชาชนต่างชาติ  
ต่างภาษาเข้ามาอยู่รวมกันใกล้ชิดกันมากขึ้นอย่างในโลกปัจจุบัน เมื่อถือว่าผลการประเมินมีความส าคัญและมีนัยทาง
การศึกษา จึงมีค าถามเกี่ยวกับวิธีการได้มาของข้อมูลของโครงการ PISA ซึ่งก็เป็นเรื่องที่ควรถาม เพราะในการอ่าน
งานวิจัยใด ๆ ผู้อ่านควรต้องรู้ว่าที่มาของข้อมูลนั้น ๆ มาจากไหนและมีวิธีการได้มาอย่างไร มาตรฐานเทคนิคการวิจัย
ของ PISA จึงเป็นความรู้พื้นฐานในการทราบถึงท่ีมาของการประเมินผล  

 
มำตรฐำนเทคนิคกำรด ำเนินกำร (Technical Standards)  
เนื่องจากเป็นการเปรียบเทียบในระดับนานาชาติที่ทุกประเทศในโครงการมีความแตกต่างกันดังนั้น เพ่ือให้สามารถ
เปรียบเทียบข้อมูลและผลการประเมินกันได้ในระหว่างประเทศต่าง ๆ PISA จึงตั้งมาตรฐานเทคนิคการด าเนินการ 
(Technical Standards) ที่ได้ตกลงร่วมกันในการวิจัย ซึ่งทุกประเทศท่ีเข้าร่วมโครงการต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด  
 
มำตรฐำนนักเรียนในกรอบกำรประเมินของ PISA  
อันดับแรกที่ต้องท าความเข้าใจคือ ประชากรนักเรียนที่ต้องครอบคลุมในกรอบการประเมินมีดังนี้  
1. เป็นนักเรียนวัยจบการศึกษาภาคบังคับ ซึ่งนิยามในทางปฏิบัติ คือ นักเรียนที่มีอายุระหว่าง15 ปี 3 เดือน ถึง 16 ปี  

2 เดือน ในช่วงเวลาของการประเมิน และต้องเรียนในโรงเรียนตามระบบมาไม่ต่ ากว่า 6 ปี ไม่ว่าจะเป็นสายวิชา
สามัญ สายอาชีวศึกษา ทั้งในโรงเรียนของรัฐและในโรงเรียนเอกชน  

2. กลุ่มประชากรนักเรียนเป้าหมายในกรอบการประเมินต้องครอบคลุมอย่างน้อยไม่ต่ ากว่า 95% ของกลุ่มประชากร 
นั่นคืออนุญาตให้ตัดออก (Exclusion) ได้รวมทั้งหมดไม่เกิน 5% ของกลุ่มประชากร โดยตัดออกได้ตามเกณฑ์ ดังนี้ 
• ในระดับโรงเรียนอนุญาตให้ตัดโรงเรียนบางประเภทออกได้ คือ โรงเรียนที่อยู่ห่างไกลมาก โรงเรียนในเขต

อันตรายที่เข้าไปเก็บข้อมูลไม่ได้ โรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนไม่พอที่จะเก็บข้อมูล และโรงเรียนที่นักเรียนมี
สภาพไม่พร้อมที่จะให้เก็บข้อมูล (เช่นโรงเรียนส าหรับเด็กพิเศษ) ซึ่งในระดับโรงเรียนอนุญาตให้ตัดออกได้ไม่
เกิน 0.5% ของกลุ่มประชากรเป้าหมาย 

• ในระดับโรงเรียนยังอนุญาตให้ตัดโรงเรียนบางโรงเรียนที่มีนักเรียนที่อยู่ในเกณฑ์ต้องตัดออก (เช่น โรงเรียน
ส าหรับคนพิการ โรงเรียนที่ไม่ใช้ภาษาที่ใช้ในการทดสอบ (โรงเรียนนานาชาติ)) ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 2% ของกลุ่ม
ประชากรเป้าหมาย 
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• ในระดับภายในโรงเรียน (ที่มีนักเรียนทั่วไป) สามารถตัดนักเรียนออกจากการสอบได้ไม่เกิน 2.5% ของกลุ่ม
ประชากรเป้าหมาย ได้แก่ นักเรียนที่สภาพร่างกายไม่พร้อมที่จะสอบได้ เช่น มีปัญหาด้านสติปัญญาหรือทุพพล
ภาพทางร่างกายที่ไม่สามารถมาสอบได้ 

• ภายหลังการสุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างจะถูกน ามาให้น้ าหนัก (weighted) เพ่ือใช้เป็นตัวแทนของนักเรียนอายุ 
15 ปี ทั้งหมด โดยใช้โปรแกรมของ OECD ในการสุ่ม 

มาตรฐานที่ก าหนดขึ้นนี้เพ่ือจะให้นักเรียนกลุ่มตัวอย่างที่สุ่มมาได้ เป็นตัวแทนของประชากรนักเรียนจริง ๆ ตาม
ระเบียบวิธีวิจัยที่จะท าให้ผลเป็นที่เชื่อถือได้ 
 
กรอบกำรสุ่มตัวอย่ำงโรงเรียนและนักเรียน 

เมื่อได้รายชื่อโรงเรียนหลังจากที่ตัดออกตามเกณฑ์ท่ีก าหนดแล้ว ก็ท าการสุ่มตัวอย่างระดับโรงเรียนด้วยวิธีการ
สุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ โดย OECD เป็นผู้ด ำเนินกำรสุ่มโรงเรียนกลุ่มตัวอย่าง ทั้งนี้ ประเทศต่าง ๆ สามารถก าหนด
ตัวแปรที่ใช้ในการสุ่ม เพ่ือให้ครอบคลุมระบบการศึกษาของแต่ละประเทศ เช่น ระบบโรงเรียนไทยมีหลายองค์ก รที่
รับผิดชอบโรงเรียนส าหรับเยาวชนอายุ 15 ปี เช่น ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น ส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และโรงเรียนที่ได้รับการส่งเสริมพิเศษ 
คือ โรงเรียนวิทยาศาสตร์ ซึ่งระบบการศึกษาควรได้รับทราบค าตอบถึงผลการประเมินและประสิทธิภาพของการ
ด าเนินการของโรงเรียนในสังกัดที่แตกต่างกัน หรือในบางประเทศที่แบ่งการบริหารเป็นภาคพ้ืนที่อย่างชัดเจน เช่น เขต
เหนือกับเขตใต้ ก็ย่อมต้องการดูประสิทธิภาพของการด าเนินการในภาคพ้ืนที่นั้น ๆ เป็นต้น 

นอกจากนี้ส าหรับประเทศไทย ภาครัฐก็อาจจะสนใจในด้านผลการศึกษาของนักเรียนที่อยู่ต่างพ้ืนที่ ต่างภาค
ภูมิศาสตร์ เพ่ือประโยชน์ในการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา จึงได้มีการก าหนดกรอบให้ครอบคลุมทุกท้องถิ่น และ
เพ่ือให้เก็บข้อมูลได้ครอบคลุมมากขึ้น จึงได้เพ่ิมตัวแปรในการสุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ต าแหน่งที่ตั้ง (ในเมือง และนอกเมือง) 
และประเภทของโรงเรียนตามเพศของนักเรียน (ชายล้วน/ชายส่วนใหญ่ หญิงล้วน/หญิงส่วนใหญ่และสหศึกษา) ซึ่งไม่ว่า
จะก าหนดตัวแปรเป็นอย่างใด ทุกตัวแปรจะกลายเป็นตัวหลักเมื่อถูกหยิบมาวิเคราะห์ข้อมูล เช่น ถ้าต้องการศึกษา
คุณภาพการเรียนรู้เฉพาะตามภาคพ้ืนที่ก็ไม่ต้องใช้ตัวแปรด้านสังกัด แต่วิเคราะห์ข้อมูลเป็นภาคพ้ืนที่โดยไม่ค านึงว่าจะ
เป็นสังกัดใดในท านองกลับกัน ถ้าต้องการดูทั้งภาคพ้ืนที่และสังกัดด้วยก็สามารถวิเคราะห์และบอกได้ว่าในสังกัดหนึ่ง ๆ 
มีความแตกต่างกันในแต่ละภูมิภาคหรือไม่ ถ้าจะดูประเภทของโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนรัฐและโรงเรียนเอกชนในทั้ง
ประเทศ ก็สามารถวิเคราะห์เฉพาะสองตัวแปรใหญ่นี้   แต่ก็ยังสามารถดูประเภทของโรงเรียนในแต่ละภาคพ้ืนที่ได้
เช่นกัน ที่ส าคัญคือไม่ว่าจะก าหนดกรอบการสุ่มตัวอย่างโดยเริ่มต้นอย่างไรก็ตาม เมื่อหาค่าเฉลี่ยรวมของทั้งระบบจะไม่ 
ท าให้ค่าเฉลี่ยของประเทศเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม หากมีการเปลี่ ยนแปลงกรอบการสุ่มตัวอย่างไปจาก
เดิมจะส่งผลให้ข้อมูลแนวโน้มที่ติดตามมาตลอดสิบห้าปี(กล่าวคือตั้งแต่ PISA 2000 ถึง PISA 2012) ขาดหายไป 
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PISA 2018 ในประเทศไทย  

โครงการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ หรือ PISA ส าหรับประเทศไทยได้เข้าร่วมโครงการ PISA มาตั้งแต่ต้น 
คือ PISA 2000 (พ.ศ. 2543) และร่วมโครงการอย่างต่อเนื่องทุกรอบการประเมิน (PISA 2003, PISA 2006, PISA 
2009, PISA 2012  PISA 2015 และ PISA 2018) ทั้งนี้ชื่อโครงการ เช่น PISA 2018 เป็นชื่อเฉพาะ ตั้งชื่อตามปี ค.ศ. ที่
เก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่าง PISA 2018 ของประเทศไทย กลุ่มตัวอย่างของ PISA 2018 ของประเทศไทย เป็นนักเรียนตาม
เกณฑ์มาตรฐาน PISA คือ มีอายุระหว่าง 15 ปี 3 เดือน ถึง 16 ปี 2 เดือน ณ เดือนที่เก็บข้อมูล เนื่องจากประเทศไทย
เก็บข้อมูลในเดือนสิงหาคม 2561 ดังนั้น กลุ่มตัวอย่างจึงเป็นนักเรียนที่เกิดตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2545 ถึง วันที่ 31 
พฤษภาคม 2546 และก าลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ขึ้นไป จากโรงเรียนทุกสังกัด ได้แก่ 

• โรงเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
• โรงเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
• โรงเรียนในสังกัดส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร 
• โรงเรียนในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย 
• โรงเรียนสาธิตของมหาวิทยาลัยในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
• วิทยาลัยในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
• โรงเรียนที่เน้นทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
นักเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กลุ่มตัวอย่างของ PISA 2018 มีทั้งหมด 4,572 คน 

จาก 148 โรงเรียน ซึ่งเป็นนักเรียนที่ก าลังศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ขึ้นไป ส าหรับระดับชั้นที่มีนักเรียนอายุ 
15 ปี มากท่ีสุดของไทยเป็นนักเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รองลงมาคือชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และท่ีเหลือเรียนอยู่ในชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1, 2 และ 5  

การก าหนดจ านวนนักเรียนในกลุ่มตัวอย่างเป็นไปตามสัดส่วนของจ านวนนักเรียนในแต่ละสังกัดและพ้ืนที่ภาค 
เพ่ือให้ได้ตัวแทนกระจายครอบคลุมทุกพ้ืนที่ทั่วประเทศส าหรับการเก็บข้อมูล นักเรียนไทยท าการสอบในเดือนสิงหาคม 
2561 ทั้ง ๆ ที่โรงเรียนเพ่ิงเปิดภาคเรียนแรก และนักเรียนยังมีเวลาเรียนไม่นานนัก แต่ประเทศไทยเก็บข้อมูลล่าช้ากว่า
ประเทศอ่ืน ๆ ในโครงการ ทั้งนี้เพราะประเทศไทยก าหนดวันเริ่มต้นปีการศึกษาต่างจากประเทศอ่ืน ๆ ซึ่งส่วนมาก
เริ่มต้นปีการศึกษาในเดือนสิงหาคมถึงต้นเดือนกันยายน ดังนั้นโรงเรียนในประเทศไทยจึงไม่สามารถเก็บข้อมูลช้ากว่านี้
ได้ เพราะต้องให้ทันตามก าหนดตารางเวลาการวิจัยนานาชาติ (มีนาคมถึงสิงหาคม) ในประเด็นนี้ นักเรียนไทยอาจมีข้อ
เสียเปรียบอยู่บ้างในด้านเวลาเรียน เพราะประเทศอ่ืน ๆ เก็บข้อมูลในช่วงปลายปีการศึกษา ในขณะที่นักเรียนไทยถูก
เก็บข้อมูลช่วงต้นปีการศึกษาการด าเนินการบริหารจัดการของโรงเรียนอาจยังไม่เรียบร้อย อย่างไรก็ตาม การเก็บข้อมูล
ไดเ้ป็นไปตามมาตรฐานที่โครงการ PISA ก าหนดทุกประการ เพราะหากการปฏิบัติไม่เป็นตามมาตรฐานแล้ว ข้อมูลจะไม่
ถูกน าไปรวมกับฐานข้อมูลนานาชาติ 
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วิธีกำรสุ่มตัวอย่ำง  

การสุ่มตัวอย่างมีการด าเนินการเป็นสองระดับ คือ การสุ่มตัวอย่างระดับโรงเรียน และการสุ่มตัวอย่างระดับ
นักเรียน ดังนี้ 
ก. กำรสุ่มตัวอย่ำงระดับโรงเรียน ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ มีข้ันตอนดังนี้ 

1) รวบรวมข้อมูลจ านวนประชากรของประเทศไทยที่มีอายุ 15 ปี จากส านักบริหารการทะเบียน ส่วนการ
ทะเบียนราษฎร์ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย หลังจากนั้นใช้วิธีประมาณการจากจ านวนนักเรียนของแต่ละ
ชั้นในแต่ละโรงเรียน (เนื่องจากข้อมูลของประเทศและของแต่ละสังกัดโรงเรียนไม่มีการเก็บไว้ตามอายุของนักเรียน) ได้
จ านวนประชากรอายุ 15 ปี ที่  ทั้งนี้ไม่รวมโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนการศึกษาพิเศษ (เช่น โรงเรียนสอนคนตาบอด 
โรงเรียนส าหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน โรงเรียนส าหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา เป็นต้น) และ
โรงเรียนนานาชาติ ซึ่งได้ขอตัดออกจากกรอบการสุ่มตัวอย่าง เนื่องจากไม่มีข้อสอบส าหรับนักเรียนเฉพาะทางการศึกษา
พิเศษและข้อสอบที่ใช้เป็นภาษาไทย  

2) รวบรวมรายชื่อโรงเรียนและจ านวนนักเรียนของทุกสังกัดที่คาดว่ามีนักเรียนอายุ 15 ปีที่ก าลังศึกษาอยู่ตั้งแต่
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ขึ้นไป  

3) จ าแนกกลุ่มตัวอย่าง ออกตามกลุ่มโรงเรียนและระดับชั้นที่เปิดสอน ซึ่งมี 3 ประเภท ได้แก่  เปิดสอนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นอย่างเดียว ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ ปวช. อย่างเดียว และเปิดสอนทั้งระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช. 

4) ตัวแปรที่ใช้ในการสุ่มตัวอย่างประกอบด้วย 1) ตัวแปรหลัก (Explicit Variable) ได้แก่ กลุ่มโรงเรียน และ
ระดับชั้นที่เปิดสอน เพ่ือบอกความแตกต่างของโรงเรียน 2) ตัวแปรแฝง (Implicit Variable) คือ อนุภูมิภาค ต าแหน่ง
ที่ตั้ง ประเภทของโรงเรียนตามเพศของนักเรียน 

5) ส่งรายชื่อโรงเรียนทั้งหมดที่คาดว่าจะมีประชากร PISA พร้อมทั้งจ านวนนักเรียนให้องค์กรที่ปรึกษาของ 
PISA (ศูนย์ Westat) เป็นผู้สุ่มโรงเรียน  

6) บางกรณีโรงเรียนที่ได้รับการสุ่มให้เป็นกลุ่มตัวอย่างอาจปฏิเสธการเข้าร่วมการทดสอบ การสุ่มโรงเรียนกลุ่ม
ตัวอย่างจึงมีการสุ่มโรงเรียนส าหรับเป็นโรงเรียนแทนไว้ด้วย โรงเรียนแทนสุ่มไว้สองอันดับ (อันดับ 1 และอันดับ 2) หาก
โรงเรียนแรกที่สุ่มไว้ปฏิเสธ ก็จะเลือกใช้โรงเรียนแทนอันดับ 1 และกรณีที่โรงเรียนแทนอันดับ 1 ปฏิเสธอีก จะเลือกใช้
โรงเรียนแทนอันดับ 2 ต่อไป และถ้ายังมีการปฏิเสธต่อไปอีกก็ให้ตัดโรงเรียนนั้น ๆ ออกจากกลุ่มตัวอย่าง ส าหรับ
ประเทศไทยได้ใช้โรงเรียนแทน 1.47% (4 โรงเรียน) ซึ่งยังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานการวิจัยของ OECD/PISA ซึ่งยอมให้มี
การตัดโรงเรียนออกหรือมีโรงเรียนแทนได้ไม่เกิน 15% ของโรงเรียนกลุ่มตัวอย่าง หากเกินกว่านี้ ผลการประเมิน 
จะไม่ถูกรายงานเทียบกับนานาชาติ 
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ข. กำรสุ่มตัวอย่ำงระดับนักเรียน ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเป็นระบบ มีข้ันตอนดังนี้ 
1) เมื่อได้รายชื่อโรงเรียนกลุ่มตัวอย่างแล้ว ทางโครงการฯ ติดต่อโรงเรียนเพ่ือสอบถามความสมัครใจในการ  

เข้าร่วมโครงการ เมื่อโรงเรียนตอบรับ ก็ด าเนินการติดต่อกับผู้ประสานงานของแต่ละโรงเรียน เพ่ือขอข้อมูลของนักเรียน
ทุกคนที่เกิดในช่วงวันที่ 1 มิถุนายน 2545 ถึง 31 พฤษภาคม 2546 และก าลังศึกษาอยู่ในชั้น ม.1 ขึ้นไป โดยกรอก
ข้อมูล ชื่อ-นามสกุล เพศ ชั้น เดือน-ปีเกิด ตามแบบฟอร์มรายชื่อนักเรียน 

2) บันทึกข้อมูลนักเรียนทั้งหมดที่เกิดในช่วงเวลาที่ก าหนด โดยใช้โปรแกรม KeyQuest แล้วจึงด าเนินการสุ่ม
นักเรียนกลุ่มตัวอย่าง โรงเรียนละ 42 คน ในกรณีที่โรงเรียนใดมีนักเรียนอายุ 15 ปี น้อยกว่า 42 คน ได้ใช้นักเรียนอายุ 
15 ปี ทั้งหมดท่ีมีในโรงเรียนนั้นเป็นกลุ่มตัวอย่าง จากการสุ่มดังกล่าวได้นักเรียนกลุ่มตัวอย่าง  
 
ขั้นตอนกำรเก็บข้อมูล 

PISA 2018 เก็บข้อมูลจากการท าแบบทดสอบและการตอบแบบสอบถามของนักเรียน รวมทั้งการตอบ
แบบสอบถามของผู้บริหารโรงเรียน โดยมีขั้นตอนการเก็บข้อมูล ดังนี้ 

1) การแต่งตั้งผู้ประสานงานโรงเรียนและผู้คุมสอบ โรงเรียนแต่งตั้งครูในโรงเรียนเป็นผู้ประสานงานโรงเรียน
หนึ่งคน ท าหน้าที่ติดต่อประสานงานในการให้ข้อมูลนักเรียนและประสานงานกับ สสวท. และผู้คุมสอบหนึ่งคน  
ท าหน้าที่ด าเนินการจัดสอบในวันสอบ 

2) การจัดประชุมปฏิบัติการ ส าหรับผู้ประสานงานโรงเรียนและผู้คุมสอบ เพ่ือรับทราบและท าความเข้าใจ
วิธีการเก็บข้อมูล การด าเนินการสอบ การจัดส่งข้อสอบ ฯลฯ ทั้ งนี้ผู้ประสานงานโรงเรียนและผู้คุมสอบ ต้องเข้าร่วม
ประชุมปฏิบัติการดังกล่าว 

3) การจัดท าแบบติดตามนักเรียนและแบบบันทึกการเข้าสอบ โครงการฯ จัดท ารายชื่อและข้อมูลส่วนตัวของ
นักเรียนกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้เข้าสอบลงในแบบติดตามนักเรียน (Student Tracking Form) และจัดท าแบบบันทึก 
การเข้าสอบมอบให้แก่ผู้คุมสอบ เพ่ือบันทึกการเข้าสอบหรือขาดสอบของนักเรียน 

4) การด าเนินการสอบ ประเทศไทยก าหนดการเก็บข้อมูลในเดือนสิงหาคม ทั้งนี้เพราะเกณฑ์ของ PISA ก าหนด
ว่าให้เก็บข้อมูลหลังเปิดภาคเรียนไปแล้วอย่างน้อย 6 สัปดาห์โรงเรียนกลุ่มตัวอย่างต้องเลือกวันสอบวันใดวันหนึ่งในช่วง
วันที่ 1-31 สิงหาคม 2561 

• ก่อนวันสอบ ผู้บริหารโรงเรียนต้องตอบแบบสอบถามส าหรับโรงเรียนผ่านระบบออนไลน์ และผู้คุมสอบเตรียม
ความพร้อมของห้องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับการสอบ โดยต้องตรวจสอบคุณสมบัติเครื่อง
คอมพิวเตอร์ที่จะใช้สอบว่าสามารถเปิดใช้โปรแกรมการสอบของ PISA ได้หรือไม ่

• ในวันสอบ นักเรียนแต่ละคนจะท าแบบทดสอบด้วยคอมพิวเตอร์ผ่านแฟลชไดรฟ์ข้อสอบ ผู้คุมสอบเป็น
ผู้ด าเนินการจัดสอบ และบันทึกข้อมูลในระหว่างการสอบจนการสอบเสร็จสิ้น โดยระหว่างการจัดสอบจะมีผู้
ประสานงานโรงเรียนและเจ้าหน้าที่เทคนิคทางด้านคอมพิวเตอร์เป็นผู้ช่วยผู้คุมสอบ 

• นักเรียนใช้เวลาท าแบบทดสอบ 2 ชั่วโมง เมื่อหมดชั่วโมงแรกจะให้นักเรียนพักได้ ไม่เกิน 5 นาที แล้วเริ่มท า
แบบทดสอบต่อในชั่วโมงท่ี 2 

• เมื่อท าข้อสอบเสร็จแล้วนักเรียนใช้เวลาอีกประมาณ 1 ชั่วโมง เพ่ือตอบแบบสอบถามส าหรับนักเรียน 
แบบสอบถามความคุ้นเคยในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และแบบสอบถามเกี่ยวกับการศึกษาเพ่ิมเติม 
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5) จ านวนนักเรียนกลุ่มตัวอย่างที่สามารถเข้าสอบได้จริงมีจ านวน 4,572 คน นักเรียนที่ไม่สามารถเข้าสอบได้เกิด
จากสาเหตุใดสาเหตุหนึ่งต่อไปนี้ นักเรียนขาดเรียนในวันสอบ นักเรียนมีความจ าเป็นทางการศึกษาพิเศษซึ่งพิจารณา
แล้วว่าไม่สามารถเข้าสอบได้ นักเรียนลาออกจากโรงเรียน/ย้ายไปโรงเรียนอ่ืนแล้ว จ านวนนักเรียนกลุ่มตัวอย่างและ
นักเรียนที่เข้า ผู้คุมสอบและผู้ประสานงานโรงเรียนรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสอบทั้งหมด ส่งคืน สสวท. ตาม
ก าหนดเวลา 
 
เครื่องมือที่ใช้ในกำรประเมิน ประกอบด้วย 

1) แบบทดสอบ นักเรียนแต่ละคนได้รับการสุ่มให้ท าแบบทดสอบเพียงหนึ่งฉบับเท่านั้น โดยใช้เวลา 2 ชั่วโมง 
2) แบบสอบถาม เป็นส่วนส าคัญส าหรับ PISA ซึ่งให้ข้อมูลที่สามารถใช้อธิบายผลที่ได้จากการทดสอบ ส าหรับ

ประเทศไทยใช้แบบสอบถามจ านวน 4 ฉบับ ดังนี้ 
• แบบสอบถามส าหรับโรงเรียน เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับระบบการศึกษาภายในประเทศและระหว่าง

ประเทศ ตอบโดยผู้บริหารโรงเรียนกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเก็บข้อมูลผ่านทางระบบออนไลน์ โดยมีระบบการลงชื่อเข้า
ใช้ที่ปลอดภัย และต้องตอบให้เสร็จสิ้นก่อนถึงวันสอบ 

• แบบสอบถามส าหรับนักเรียน เป็นการสอบถามนักเรียนเกี่ยวกับเจตคติต่อการเรียนรู้และประสบการณ์ในชีวิต
ของนักเรียน ใช้เวลาในการตอบแบบสอบถาม 35 นาที 

• แบบสอบถามเกี่ยวกับการศึกษาเพ่ิมเติมของนักเรียน ครอบคลุมค าถามที่ขยายเพ่ิมเติมจากแบบสอบถาม
ส าหรับนักเรียน โดยมีหัวข้อเกี่ยวกับเส้นทางการศึกษาของนักเรียนแต่ละคน มุ่งเน้นไปที่ปริมาณ เนื้อหา และ
โอกาสในการเรียนรู้เพิ่มเติมนอกเหนือจากผลการประเมิน PISA 2018 วิทยาศาสตร์ การอ่าน และคณิตศาสตร์
ความเป็นเลิศและความเท่าเทียมทางการศึกษาเนื้อหาที่ก าหนดให้เรียนในโรงเรียนทั้งในปัจจุบันและที่ผ่านมา 
ใช้เวลาในการตอบแบบสอบถาม 5 – 10 นาท ี

• แบบสอบถามความคุ้นเคยในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ของนักเรียน เป็นการส ารวจ
เจตคติและกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับ ICT ใช้เวลาในการตอบแบบสอบถาม 5 – 10 นาที 
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วิเครำะห์ขั้นตอนกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำ  
 ส าหรับการถอดบทเรียนครั้งนี้ ศูนย์ PISA สพฐ. แบ่งการด าเนินงานออกเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้ 
 
ขั้นตอนก่อนกำรด ำเนินงำน 

1. สถานศึกษาได้รับจดหมายเชิญเข้าร่วมการทดสอบ PISA จาก สสวท. ตามความสมัครใจ 
2. สถานศึกษาตอบรับไปยัง สสวท. 
3. การแต่งตั้งผู้ประสานงาน โรงเรียนแต่งตั้งครูในโรงเรียนเป็นผู้ประสานงานโรงเรียน จ านวน 1 คน ท าหน้าที่

ติดต่อประสานงานในการให้ข้อมูลนักเรียนและประสานกับ สสวท. 
4. การแต่งตั้งผู้คุมสอบ จ านวน 1 คน ท าหน้าที่ด าเนินการจัดสอบในวันสอบ 
5. สถานศึกษาเตรียมข้อมูลนักเรียนทุกคนที่เกิดในช่วงวันที่ 1 มิถุนายน 2545 ถึง 31  พฤษภาคม 2546 และก าลัง

ศึกษาอยู่ในชั้น ม.1 ขึ้นไป โดยกรอกข้อมูล ชื่อ-นามสกุล เพศ ชั้น เดือน-ปีเกิด ตามแบบฟอร์มรายชื่อนักเรียน 
6. การประชุมปฏิบัติการ ส าหรับผู้ประสานงานโรงเรียนและผู้คุมสอบ เพื่อรับทราบและท าความเข้าใจวิธีการเก็บ

ข้อมูล การด าเนินการสอบ การจัดส่งข้อสอบ ฯลฯ 
ขั้นตอนระหว่ำงด ำเนิน 

1. การก าหนดวันสอบ 
2. การคัดกรองนักเรียนตามแบบฟอร์มของสสวท. 
3. ผู้คุมสอบเตรียมความพร้อมห้องสอบและตรวจสอบคุณสมบัติคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการสอบ 
4. การเตรียมความพร้อมกระบวนการสอบ 
5. กิจกรรมเตรียมความพร้อมผู้สอบ 
6. การตอบแบบสอบถามของผู้บริหารสถานศึกษา ผ่านระบบออนไลน์ 
7. การบันทึกข้อมูลลงในแบบฟอร์มต่าง ๆ ของ สสวท. 
8. ผู้คุมสอบบันทึกข้อมูลในระหว่างการสอบ 
9. กระบวนการสอบ 
10. การส่งคืนข้อสอบ 

 
ขั้นตอนหลังด ำเนินงำน 

1.  การส่งคืนข้อสอบ 
2. การตรวจสอบเอกสาร อุปกรณ์  
3. ควรรับเงินตอบแทน 
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ภาคผนวก 
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บททวนเป้าหมาย และสถานการณ์จริงที่เกิดขึน้ 

 
เพ่ือสร้างความชัดเจนและความเข้าใจร่วมกันในกระบวนการท างาน จึงควรมีการตกลงให้เข้าใจร่วมกันว่า  

(1) กระบวนการท างานมีกี่ข้ันตอน อาจจะแยกเป็นประเด็นหลัก แล้วแยกเป็นข้ันตอนย่อย ๆ 
(2) ทบทวนความมุ่งหวังของเราถึงผลที่ต้องการจะได้ในแต่ละข้ันตอนให้ชัดเจน ระบุให้เป็นรูปธรรมของผลที่

ต้องการ 
ค าถาม: ค าถามเพ่ือเตรียมความทรงจ าและข้อมูล เป็นชุดค าถามเพ่ือทบทวนที่มาที่ไปของโครงการ ตลอดจนสิ่งที่ได้ท า
ลงไป และผลที่เกิดข้ึนในทุก ๆ ด้าน เพ่ือให้เห็นภาพที่เกิดขึ้น เป็นภาพเดียวร่วมกัน ซึ่งการให้ภาพต่าง ๆ ควรยก
เหตุการณ์ สถานการณ์ประกอบ เพื่อความชัดเจน 

(1) โครงการนีใ้ครรับผิดชอบอะไรบ้าง มีบทบาทหน้าท่ีอยา่งไร 
(2) การท างานของผู้ประสานงานมีก่ีขัน้ตอนอยา่งไร 
(3) ทบทวนความมุง่หวงัของเราถึงผลท่ีต้องการจะได้ในแตล่ะขัน้ตอนให้ชดัเจน 

(4) ผลท่ีได้จากการลงมือปฏิบตัใินแตล่ะขัน้ตอนจริง ๆ เป็นอย่างไร (เน้นให้เป็นพฤตกิรรม)  
(5) มีอะไรบ้างท่ี “แตกตา่ง” ระหวา่ง เปา้หมาย กบั ความจริงท่ีเกิดขึน้ (ทัง้ท่ีได้มากกวา่ หรือน้อยกว่า 

 
กระบวนการท างาน ความคาดหวัง ที่ได้รับจริง ความแตกต่าง 

 
ก่อนด าเนินการ 

 
 

 
 

   

    

 
ระหว่างด าเนินการ 

 
 

   

 
 

   

 
หลังด าเนินการ 
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ทบทวนกระบวนกำรท ำงำน 

 เพ่ือวิเคราะห์ แยกแยะให้เห็นความส าเร็จที่เกิดข้ึนจริง ทั้งในด้านการบริหาร จัดการ และผลงาน ค้นหาปัจจัยที่
ส่งเสริม และเป็นอุปสรรคต่อความส าเร็จ ว่า “ท าไม” ผลการด าเนินงานจึงได้มากกว่าหรือน้อยกว่าที่คาดหวัง โดยให้
วิเคราะห์ถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ทั้งการท างาน กระบวนการท างาน กิจกรรม วิธีการท างาน ทีมงาน เป้าหมาย รวมถึง
ปัจจัยแวดล้อมอ่ืน ๆ ว่าอะไร เป็นเหตุให้ผลการด าเนินงานเป็นอย่างนั้น 

ค าถาม:  
(1) อะไรที่ท ากี่ครั้งๆ ก็ได้ผลตามต้องการ? เพราะอะไร? 
(2) อะไรที่ท าแล้ว ได้ผลบ้าง ไม่ได้ผลบ้าง เพราะอะไร? 
(3) อะไรที่ท ากี่ครั้งๆ ก็ไม่ได้ผลอย่างที่ต้องการ เพราะอะไร? /ท าไมสิ่งที่เกิดขึ้นจริงจึงแตกต่างไปจากสิ่งที่คาดหวัง

จะให้เกิด? 

กระบวนการท างาน ได้ทุกครัง้ ได้บ้าง ไม่เคยได้เลย เพราะเราท าอย่างนี ้

 
ก่อน

ด าเนินการ 

 
 

 
 
 

    

 
 
 

    

 
ระหว่าง

ด าเนินการ 

 
 
 

    

 
 
 

    

 
หลัง

ด าเนินการ 
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ข้อเสนอแนะต่อสิ่งที่ควรท ำในกระบวนกำรท ำงำน 

   เพ่ือสังเคราะห์ว่า เราได้เรียนรู้อะไรจากการท างานที่ได้ผลอย่างนั้น และรู้ว่ามีเงื่อนไชปัจจัยอะไรที่ส่งผลต่อ
ความส าเร็จการท างาน เพ่ือพัฒนากระบวนการ วิธีการท างาน รวมทั้งการบริหารจัดการให้ดีขึ้น เป็นการสรุปในเชิง
กระบวนการ ให้เห็นสิ่งที่ควรท า หรือควรระแวดระวัง ในการด าเนินงานในแต่ละข้ันตอน ผลที่ได้จะเป็นชุดความรู้ในการ
ด าเนินงานของผู้ประสานงานโครงการ สิ่งที่เน้นในจุดนี้ คือ ข้อเสนอควรเป็นข้อเสนอที่สามารถปฏิบัติได้จริง หรือมี
ความเฉพาะเจาะจง  จากสิ่งที่ผู้ประสานงานท าแล้วได้ผล และเพ่ือแก้ไขสิ่งที่เราเคยท าแล้วไม่ได้ผล 

ค าถาม:  
(1) อะไร เป็นสิ่งที่ควรท าในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการท างาน 
(2) อะไร เป็นสิ่งที่ไม่ควรท าในแต่ละข้ันตอนของกระบวนการท างาน 
(3) อะไร เป็นสิ่งที่ยังสามารถท าได้ แต่ต้องปรับปรุง จะปรับปรุงอย่างไร 
(4) มีข้อเสนอแนะต่อการด าเนินงานอย่างไรบ้าง 

กระบวนการท างาน ควรท าอะไร ไม่ควรท าอะไร หมายเหตุ (สิ่งที่ควรใส่ใจ) 

 
ก่อน

ด าเนินการ 

 
 

   

 
 

   

ระหว่าง 
ด าเนินการ 

 
 

   

 
 

   

 
หลัง

ด าเนินการ 
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