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Abstract 

 

This paper aims to present the concept of the theory of change and social indicators in the social 

impact assessment which employed behavioral science approaches.  From the study of theories and 

related research, it was found that the theory of change was a process concept, methodology, and 

problem-solving tool used to describe the outcomes of a project. The theory of change consists of 

social impact pathway (which comprising inputs, activities, outputs, outcomes, and social impacts), 

stakeholders and outcome (or impact) indicators. 2) It showed that the social indicators in the theory 

of change could be developed from behavioral science concepts in social cognitive theory from 3 

components: B-Behavior, P-Cognitive and person factors and E-Environment influences as 

determinant of each other. This paper presents an analysis of social outcome indicators from 11 

social impact assessment studies. It showed that the integration of behavioral science concepts with 

social outcome indicators covered all three aspects of social cognitive theory concept. The 

development of social indicators integrated with behavioral sciences had made the assessment of 

changes in social impact had been clearer and concrete. This concept can be applied in social 

projects and other context social impact assessment work. 
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บทคัดย่อ 

บทความนี้มีจุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษาทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงและตัวชี้วัดพฤติกรรมในการประเมินผลกระทบทางสังคม 
และเพื่อน าเสนอตัวชี้วัดทางสังคมในทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงโดยใช้แนวทางพฤติกรรมศาสตร์  จากการศึกษาทฤษฎี
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พบว่า 1) ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงเป็นแนวคิดกระบวนการ วิธีการ และเครื่องมือในการ
แก้ปัญหาที่ใช้อธิบายผลลัพธ์ของโครงการ ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงประกอบด้วยเส้นทางผลกระทบทางสังคม 
(ประกอบด้วย ปัจจัยน าเข้า กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบทางสังคม) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและตัวชี้วัด
ผลลัพธ์ (หรือผลกระทบ) 2)  ตัวบ่งชี ้ทางสังคมในทฤษฎีการเปลี ่ยนแปลงสามารถพัฒนาได้จากแนวคิดด้าน
พฤติกรรมศาสตร์ในทฤษฎีการเรียนรู้เชิงปัญญาทางสังคม โดยตัวชี้วัดทางสังคมในทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงสามารถ
พัฒนาได้จากแนวคิดพฤติกรรมศาสตร์ในทฤษฎีการเรียนรู ้เชิงปัญญาทางสังคมจาก 3 องค์ประกอบ ได้แก่ 
พฤติกรรม บุคคล และปัจจัยแวดล้อม ที่ก าหนดซึ่งกันและกัน บทความนี้น าเสนอการวิเคราะห์ตัวชี้วัดผลลัพธ์ทาง
สังคมจากงานวิจัยการประเมินผลกระทบทางสังคมจ านวน 11 งาน ซึ่งแสดงถึงการน าแนวคิดเชิงพฤติกรรมศาสตร์
มาบูรณาการร่วมกับการก าหนดตัวชี้วัดทางสังคมที่มีความครอบคลุมองค์ประกอบทั้ง 3 ด้าน การพัฒนาตัวชี้วัดทาง
สังคมร่วมกับแนวคิดพฤติกรรมศาสตร์ท าให้การประเมินผลกระทบทางสังคมมีความชัดเจนและเป็นรูปธรรมมากขึ้น 
สามารถพิจารณาน าแนวคิดนี้ไปประยุกต์ใช้ในโครงการทางสังคมและงานประเมินผลกระทบทางสังคมบริบทอ่ืนได้ 
 
ค ำส ำคัญ: ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลง  การประเมินผลกระทบทางสังคม ทฤษฎีการเรียนรู้เชิงปัญญาทางสังคม  

ตัวชี้วัด
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บทน า 
ในปัจจุบันการประเมินความส าเร็จของงานวิจัยหรืองานโครงการทางสังคมมีความส าคัญมากขึ้น แนวคิด

ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงจึงถูกน ามาใช้ในการประเมินผลกระทบทางสังคม (Social Impact Assessment: SIA) เพ่ือ
ตอบค าถามของคุณค่าและมูลค่าของงานที่สร้างการเปลี ่ยนแปลงให้เกิดกับสังคมในมิติต่างๆ ที่สอดคล้องกับ
เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงเป็นเครื่องมือหนึ่งที่นักวิจัย นักพัฒนาโครงการ และ
นักประเมินผลทางสังคมน ามาใช้เพื่อสนับสนุน เป็นแนวทางการท างาน และยืนยันผลที่เกิดขึ้นจากงาน ทั้งยังแสดง
ถึงพัฒนาการในงานตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน นอกจากนี้ ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงยังเป็นเครื่องมือที่ช่วยองค์กรใช้
แก้ปัญหาการท างานทางสังคมที่สลับซับซ้อนได้ งานพัฒนาทางสังคมในเชิงโปรแกรมมี 2 แนวทางหลัก คือ การ
ประเมินผล และการท างานทางสังคม ในมุมของการประเมินผล ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงเป็นลักษณะของทฤษฎี
โปรแกรม (Program theory) ซึ่งเป็นการประเมินผลระยะยาว แสดงความเชื่อมโยงระหว่างปัจจัยน าเข้า ผลลัพธ์ 
วิธีการ และวัตถุประสงค์ในการท างาน เพื่อสามารถปรับปรุงและประเมินผลการปฏิบัติงานของโครงการได้โดยใช้
กรอบแนวคิดเชิงตรรกะ (The logic frame) หรือเส้นทางผลกระทบ (Impact pathway) แนวคิดนี้ได้พัฒนามา
ตั้งแต่ป ีค.ศ. 1960 ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงจึงเป็นการอธิบายการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการท างานโครงการที่ใช้
ตัวแทรกแซง (เช่น กิจกรรมในโครงการ) อ้างอิงกับกรอบแนวคิดเชิงตรรกะเพ่ือบริหารจัดการ ตัดสินใจ และก าหนด
ความส าเร็จ นักวิจัยและพัฒนายังใช้ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงในการเข้าใจบริบทและสถานการณ์ในช่วงเริ่มต้นของ
การวางแผนโครงการ เกิดการคิดเชิงวิพากษ์เพื่อยอมรับข้อสมมติฐานเบื้องต้นของโครงการ สร้างมุมมองเกี่ยวกับ
วิธีการท างาน ช่วยท าให้ก้าวไปไกลกว่า "การท างานตามปกติ" ทั้งยังท าให้ตระหนักถึงบริบทมากขึ้นด้วยการพัฒนา
ความเข้าใจร่วมกันในการท างาน ก่อให้เกิดความชัดเจนในประสิทธิภาพและความส าคัญของโครงการ และมี
ทางเลือกที่ยืดหยุ่นมากขึ้น นอกจากนี้ ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงยังถูกใช้เป็นกรอบการประเมินผลกระทบ พัฒนาการ
ติดตามประเมินผล และทดสอบสมมติฐาน ในระหว่างที่โครงการสร้างทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงยังก่อให้เกิดการพัฒนา
ความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ เกิดโอกาสในการเจรจาและการท างานร่วมกัน เป็น
แนวทางในการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ การสื่อสาร และการรายงานร่วมกันต่อไป (Vogel, 2012) นักวิจัยมักน าทฤษฎี
การเปลี่ยนแปลงมาใช้ในโครงการหรืองานวิจัย ที่เป็นโครงการวิจัยขนาดใหญ่เพื่อท าให้เห็นได้ชัดเจนว่าผลงาน
โครงการได้สร้างผลกระทบอย่างไร และส่งต่อการตัดสินใจการลงทุน ในการวัดการเปลี่ยนแปลงของโครงการทาง
สังคม ผู้ประเมินโครงการหรือผู้ท างานโครงการมักมีค าถามต่อการวัดผลกระทบทางสังคมในมิติของพฤติกรรม 
ซึ่งเป็นปัจจัยภายในบุคคล (Psychological variable)  หรือตัวแปรในทางจิตวิทยาและพฤติกรรมศาสตร์ เพ่ือน าผล
การวัดไปใช้ในการประเมินผลกระทบทางสังคมจากการเปลี่ยนแปลงตามที่ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงได้ตั้งเป้าหมาย 
ไว้ ดังนั้น การท าความเข้าใจผลลัพธ์เชิงพฤติกรรมของบุคคลและกลุ่ม จึงมีความจ าเป็นต้องศึกษาและท าความเข้าใจ
การเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมและประเมินได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งจะช่วยให้สามารถยืนยันการเปลี่ยนแปลงของ
การท างานโครงการหรืองานวิจัยได ้ 

จากที่กล่าวมาข้างต้น บทความนี้จึงมุ่งเสนอการน าแนวคิดด้านพฤติกรรมศาสตร์มาประยุกต์ใช้เป็นตัวชี้วัด 
ในการประเมินผลกระทบทางสังคมในทฤษฎีการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้การประเมินโครงการทางสังคมมีความชัดเจน
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มากยิ่งขึ้น ช่วยให้การท างานโครงการหรืองานวิจัยเป็นไปอย่างมีระบบ ช่วยให้นักวิจัยหรือนักพัฒนาท างานได้ง่ายขึ้น
และบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือน าเสนอแนวคิดเรื่องทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงและตัวชี้วัดทางพฤติกรรมในการประเมินผลกระทบทางสังคม 
2. เพ่ือน าเสนอการก าหนดตัวชี้วัดผลลัพธ์ทางสังคมในทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงโดยใช้แนวคิดพฤติกรรมศาสตร์ 

 
แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

แนวคิดเรื่องการเปลี่ยนแปลงและทฤษฎีการเปลี่ยนแปลง  
เคิส เลวิน (Kurt Levin) เป็นนักจิตวิทยาในยุคแรกที่อธิบายขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงในระบบสังคมขนาด

ใหญ่ (Larger-system level) ด้วยโมเดลที่ง่ายๆ ว่า การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมักจะเกิดแรงผลัก (Driving forces) 
และแรงต้าน (Resisting forces) ที่ เก ิดขึ ้นในทิศทางตรงข้ามกันเสมอ (Lewin, 1951, as cited in Gilley & 
Maycunich, 2000)  ก่อให้เกิดโมเดลการเปลี ่ยนแปลง 3 ระยะ คือ ระยะละลาย (The unfreezing)  ระยะ 
การเปลี่ยนแปลงที่ไปสู่สิ่งใหม่ (Changing) และระยะการก่อรูปใหม่ (Refreezing) (Bruke, 2008; DuBrin, 2002; 
Gilley & Maycunich, 2000) ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงตามแนวคิดของเลวิน ได้ถูกน ามาใช้เป็นกรอบแนวคิดเพ่ือ
ตรวจสอบความส าเร็จที่มีสมมติฐานเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง จากการศึกษาโครงการที่สร้างการเปลี่ยนแปลง 
(Change project)  พบว่า โครงการที ่ประสบความส าเร ็จ มักมีแรงสนับสนุนที ่ม ีอ ิทธ ิพลเหนือกว่าแรง 
ในการเปลี ่ยนแปลงทั ้ง 3 ระยะในกระบวนการเปลี ่ยนแปลง งานวิจัยขณะนั ้นยังแนะน าว่า แรงสนับสนุน 
(Favorable forces) และแรงที่ไม่สนับสนุน ในแต่ละระยะไม่ใช่แรงตรงกันข้ามทั ่วไป แต่เป็นหลายแรงที่มีผล 
ต่อความส าเร็จในการเปลี่ยนแปลง (Zand & Soresen, 1975)  

ในกระบวนการท างานตามทฤษฎีการเปลี่ยนแปลง องค์กรหรือโครงการต้องรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล
เกี่ยวกับตัวชี้วัดที่ส าคัญมาใช้เป็นวิธีการติดตามความคืบหน้าในทฤษฎีการเปลี่ยนแปลง ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลง 
จะแสดงออกมาในรูปของแผนภาพที่เกิดในช่วงแรกที่มีขั้นตอนต่างๆ ได้แก่ 1) การระบุเป้าหมายระยะยาวและ
สมมติฐาน ผลลัพธ์ระยะยาว (Long-term outcome) ซึ่งเป็นผลลัพธ์ที่แสดงในรูปของประโยคหรือข้อความหรือ
เงื่อนไขที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง แต่จะต้องเขียนไว้ในตอนเริ่มต้นของงาน ผลลัพธ์อาจแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น  
ในกลุ่ม หรือบุคคล องค์กร หรือสถานที่ ผลลัพธ์ระยะยาวจึงเป็นเป้าหมายของโครงการ เช่น ความสัมฤทธิ์ผล 
ทางวิชาการของเยาวชน หรือการจ้างงานส าหรับบางกลุ่มเฉพาะ เป็นต้น ส าหรับผลลัพธ์อื ่นๆ ที่อยู่ในกรอบ  
การท างานทีเ่ป็นเงื่อนไขปัจจัยที่ท าให้เป้าหมายนี้ส าเร็จ (เช่น การจ้างงานที่ม่ันคง) หรือเป้าหมายสูงสุด (เช่น ชุมชน
จะไม่มีความยากจน) ขั้นตอนที่ส าคัญที่สุดในกระบวนการของทฤษฎีการเปลี่ยนแปลง คือ การระบุผลลัพธ์ระยะยาว
ที่ถูกต้อง ชัดเจน และสร้างแรงบันดาลใจ แสดงทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการเห็นด้วยกับ
ผลลัพธ์ระยะยาว 2) การท าแผนที่ย้อนหลัง เป็นการก าหนดเงื่อนไขหรือข้อก าหนดเบื้องต้นที่จ าเป็นเพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายนั้น และอธิบายได้ว่าเกิดจากสาเหตุใด การสร้างทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงเป็นกระบวนการส าคัญในการท า
เส้นทางเชิงสาเหตุและแผนที่ย้อนหลัง โดยเริ่มจากผลลัพธ์ระยะยาวก่อน แล้วย้อนหลังไปยังจุดเริ่มต้นที่ต้องการ  
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ให้เกิดขึ้น วิธีนี้มักใช้ในการคิดวางแผน ที่เริ่มต้นด้วยค าถามว่า “เงื่อนไขใดที่ต้องมีในผลลัพธ์ระยะยาว” “สิ่งที่
จ าเป็นต้องมีก่อนเพ่ือให้บรรลุผลในระยะยาวคืออะไร” ซ่ึงเป็นค าถามก่อนการออกแบบกิจกรรม (เช่น กิจกรรมอะไร
ที่เราสามารถท าเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของเรา) 3) การระบุสมมติฐานและเหตุผลในทฤษฎีการเปลี่ยนแปลง เป็น
เงื่อนไขที่เชื่อว่ามีความจ าเป็นต่อความส าเร็จของโครงการ สมมติฐานจะต้องถูกวัดและตรวจสอบได้ (Taplin & 
Clark, 2012) 4) การประเมินและเลือกตัวแทรกแซง เป็นการวางแผนชิงกลยุทธ์เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตามที่
ต้องการ ตัวแทรกแซง (Interventions) เป็นสิ่งที่โครงการใช้เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ในโครงการ โดยทั่วไป หมายถึง 
“กิจกรรม”  5) การพัฒนาตัวชี้วัด ใช้เพื่อประเมินความก้าวหน้าของผลลัพธ์ที่ต้องการ และประเมินประสิทธิภาพ
ของการท าโครงการ การเลือกตัวชี้วัด มีทั้งตัวชี้วัดที่วัดได้จากการสังเกต เช่น รายได้ ผลการตรวจสุขภาพ จ านวน
ผลผลิต เป็นต้น และตัวชี้วัดที่วัดไม่ได้จากการสังเกต หรือตัวชี้วัดที่ต้องใช้เครื่องมืออื่นในการแสดงผล เช่น ตัวชี้วัด
ด้านพฤติกรรม ความรู้สึกนึกคิด เป็นต้น 6) การทบทวนวรรณกรรมเชิงคุณภาพ เป็นการท าเพื่อตอบค าถามหลักว่า 
ทฤษฎีนี้มีความเป็นไปได้หรือไม่  สามารถท าได้หรือไม่ และทดสอบได้หรือไม่ 7) การเขียนบรรยายเพื่ออธิบาย
ข้อสรุปเชิงตรรกะ เป็นการทบทวนในเชิงคุณภาพใน 3 ค าถาม คือ (1) น่าเชื่อถือหรือไม่ ตรรกะของเส้นทางเป็นไปได้
หรือไม่ สมเหตุสมผลเพียงใด ผลลัพธ์ที่ได้ตรงตามที่ตั้งไว้หรือไม่ (2) เป็นไปได้หรือไม่ เป็นจริงเพียงใด มีทรัพยากร 
ในการลงมือท าหรือไม่ จ าเป็นต้องปรับขอบเขต ความคาดหวัง หรือช่วงเวลาของทฤษฎีหรือไม่  และ (3) ทดสอบ 
สืบย้อนกลับได้หรือไม่ การสร้างตัวชี้วัดท าได้ดีเพียงใด 8) การเขียนบรรยาย เขียนสรุปทฤษฎีอธิบายเส้นทางของ 
การเปลี่ยนแปลง เน้นประเด็นหลักของสมมติฐาน ความสมเหตุสมผล และตัวแทรกแซง เป้าหมายของการเขียน
พรรณนา เพ่ือถ่ายทอดองค์ประกอบหลักของทฤษฎีให้ง่ายและรวดเร็วแก่ผู้อ่ืน และเพ่ือให้เข้าใจถึงองค์ประกอบของ
ทฤษฎีที่ท างานโดยรวมมากขึ้น การเขียนควรมีความยาวประมาณ 1-2 หน้า กล่าวโดยสรุปแล้ว โครงสร้างของ
ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลง มีดังนี้ 1) การวิเคราะห์บริบท เป็นการระบุที่มาและสาเหตุของปัญหา ผลที่เกิดจากปัญหา 
โอกาสที่ใช้แก้ปัญหาได้ และการวางแผนเริ ่มต้น 2) ก าหนดตัวแทรกแซง วัตถุประสงค์ และผลลัพธ์ โดยระบุ 
ให้ชัดเจน 3) วางรูปแบบและขั้นตอนของห่วงโซ่เชิงสาเหตุ 4) ก าหนดตัวชี้วัดตามเส้นทางห่วงโซ่เชิงสาเหตุ 5) ระบุ 
ข้อสมมติฐานขั้นพ้ืนฐาน 6) จ าแนกช่องทางผลลัพธ์ที่ได้ตามเส้นทางของผลลัพธ์เฉพาะ ส าหรับกลุ่มผู้รับผลประโยชน์
หรือกลุ่มผลลัพธ์เฉพาะ 7) ตรวจสอบและแก้ไข (White & Raitzer, 2017) 

จากที่กล่าวข้างต้น ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงยังเป็นแนวคิดเชิงกระบวนการที่แสดงในรูปของแผนภาพกรอบ
ของผลลัพธ์ ปัจจัยแทรกแซงแต่ละตัวจะเป็นผลลัพธ์ในกรอบเชิงสาเหตุ (Causal framework) และเป็นเครื่องมือ
แก้ปัญหาที่ใช้อธิบายผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ ด้วยการอธิบายชนิดของปัจจัยแทรกแซง (Interventions) มุ่งเน้นความ
เชื่อมโยงของห่วงโซ่ผลลัพธ์จากกิจกรรม (Activities) ผลผลิต (Outputs) น ามาสู่ผลลัพธ์ (Outcomes) และผลลัพธ์
ระยะยาว (Long-term outcomes) ภายใต้สมมติฐานของทฤษฎีการเปลี่ยนแปลง ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงจึงเกิดจาก
กระบวนการที่เข้มงวดและมีส่วนร่วมของกลุ่มจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกระบวนการท างานที่ร่วมกันวางแผนก าหนด
เป้าหมายในระยะยาว โดยระบุเงื ่อนไขที่เชื ่อว่าต้องคลี ่คลายเพื่อบรรลุเป้าหมายที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 
นอกจากนี้ ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงยังเป็นผลงานหรือผลิตภัณฑ์ (Raitzer, 2017; Rogers, 2014; Taplin & Clark, 
2012; White & Vogel, 2012) และเป็นระเบียบวิธี (Methodology) ที่ใช้เพื่อวางแผนการท างานเพื่อมุ่งอธิบาย
กระบวนการสร้างการเปลี ่ยนแปลงที ่เกิดขึ ้นจากการท างานทางสังคม โดยแสดงให้เห็นผลลัพธ์ ที ่เกิดขึ ้นจริง 
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ในโครงการ (Achawanuntakul & Yamlaor, 2017) ที่เกี่ยวข้องกับผู้ปฏิบัติงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อช่วย 
ในกระบวนการวิเคราะห์และไตร่ตรอง ท าให้เกิดแผนภาพแบบจ าลองตรรกะ (Logic model) เป็นกรอบการท างาน
ส าหรับทีมโครงการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Allen et al., 2017) สามารถเสนอทางเลือกในการประเมินผลกระทบ
ของการแทรกแซง ทีช่่วยตัดสินใจในการเก็บข้อมูลและกลุ่มตัวอย่างได้ เช่นเดียวกับสมมติฐานในเชิงพฤติกรรมที่การ
ประเมินผลกระทบสามารถช่วยหาค าตอบเหล่านี้ได้ โดยการอธิบายขั้นตอนของห่วงโซ่เชิงสาเหตุ (The causal 
chain) จะช่วยแยกแยะหาตัวชี้วัดหรือตัวแปรจากข้อมูลที่ถูกเก็บ และพิจารณาว่าตัวแทรกแซงใดเหมาะส มกว่า 
ตัวแทรกแซงอื่นที่เลือกไว้ก่อนหน้านี้ (White & Raitzer, 2017) ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงจึงอธิบายการท ากิจกรรม
ต่างๆ เพื่อบรรลุตามผลกระทบตามที่ตั ้งเป้าหมายในขั้นสุดท้าย ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงที่สามารถพัฒนาเป็น  
ตัวแทรกแซงได้ ต้องมาจากวัตถุประสงค์และกิจกรรมทีส่ามารถระบุได้ชัดเจนและวางแผนไว้อย่างรอบคอบ หรือเป็น
การเปลี่ยนแปลงและปรับตัวเพ่ือตอบสนองต่อปัญหาที่เกิดขึ้นใหม่ มีการตัดสินใจโดยหุ้นส่วนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงที่ดีต้องสามารถอธิบายถึงวิธีการท างานของโครงการหรือการแทรกแซงได้ และแสดงให้เห็น
ถึงวัตถุประสงค์ที่สนับสนุนให้เกิดผลลัพธ์ที่ต้องการได้ แนวคิดหลักของทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงที่ใช้ ในปัจจุบัน เป็น
การรวมกันขององค์ประกอบต่างๆ ได้แก่ 1) บริบท (Context) ที ่หมายถึง สังคม การเมือง สภาพแวดล้อม 
กลุ่มเป้าหมาย และผู้ที ่มีอิทธิพลต่อการเปลี ่ยนแปลง 2) การเปลี่ยนแปลงในระยะยาว (Long-term change)  
3) กระบวนการหรือล าดับการเปลี่ยนแปลง (Process/ sequence of change) ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเพ่ือสร้างเงื่อนไข
ให้เกิดผลลัพธ์ระยะยาวที่ต ้องการ 4) สมมติฐาน (Assumptions) คือการบอกสาเหตุที ่ท าให้ เปลี ่ยนแปลง  
ซึ่งตรวจสอบได้จากกิจกรรมและปัจจัยน าเข้าที่เหมาะสม และมีอิทธิพลท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ตั้งเป้าหมายไว้ 
5) แผนผังและการสรุปเรื่องเล่า (Diagram and narrative summary) เป็นการรวบรวมผลลัพธ์ และเล่าเรื่องราว
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน ตลอดจนการอภิปรายผล (Vogel, 2012) 

ในการสร้างทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงมี 3 ขั้นตอน คือ 1) ก าหนดเป้าหมายของผลกระทบที่ต้องการให้เกิด  
โดยต้องระบุการเปลี่ยนแปลงซึ่งเป็นที่มาของการมีโครงการนี้ทีส่ื่อสารกับผู้ให้ทุนได้ 2) สร้างทฤษฎีการเปลี่ยนแปลง 
โดยประเมินตัวแทรกแซงที่ดีที่สุดที่ท าให้โครงการไปสู่เป้าหมายหรือท างานได้ส าเร็จ ควรประเมินศักยภาพและ
ทรัพยากร สร้างทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงเชื่อมไปสู่การปฏิบัติและเป้าหมายการเปลี่ยนแปลงที่ตั้ งใจไว้ 3) ตรวจสอบ
ความถูกต้องของตรรกะที่ใช้ในทฤษฎี หลังจากที่ทฤษฎีได้ถูกยอมรับในเบื้องต้นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของโครงการ
โดยเฉพาะผู้รับประโยชน์จากโครงการ (Epstein & Yuthas, 2014)  ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงที่สร้างขึ้นควรทบทวน
เพื่อให้มีความเหมาะสม ครอบคลุมและถูกต้อง และปรับใหม่ได้อย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาของการประเมิน
(Rogers, 2014)   

องค์ประกอบของทฤษฎีการเปลี่ยนแปลง 
ในทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงมีองค์ประกอบส าคัญที่เก่ียวข้องกัน ดังนี้  
1. แนวคิดเชิงตรรกะ  การสร้างทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงเป็นการคิดเชิงเหตุผล โดยแสดงออกมาได้ทั้งในรูปของ

โมเดลเชิงตรรกะ และกรอบแนวคิดเชิงตรรกะ ดังนี้  
1.1 โมเดลเชิงตรรกะและประโยคเชิงตรรกะ หรือรู ้จักในชื ่ออื ่น เช่น แผนที่ผลลัพธ์ (Outcome 

mapping) ห่วงโซผ่ลกระทบ หรือเส้นทางสู่ผลกระทบ (Impact pathway) เป็นต้น องค์ประกอบโครงสร้างของตัวแปร 



ISSN 1686-1442  Theory of Change and Behavioral Indicators in Social Impact Assessment  | 7 

Warasan Phuettikammasat Vol. 27 No.2, July 2021. ©Behavioral Science Research Institute, Srinakharinwirot University, Thailand. 

ได้แก่ ปัจจัยน าเข้า หรือทรัพยากรที่ใช้ กิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นในโครงการ ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมโครงการ 
และผลกระทบที่เกิดทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ( Itsawilanon & Phalanurak, 2018) องค์ประกอบของโมเดล 
เชิงตรรกะ ประกอบด้วย 5 ส่วน ได้แก่ ปัจจัยน าเข้า กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบ โดยมีรายละเอียด
ดังนี้ 1) ปัจจัยน าเข้า หมายถึง ทรัพยากรต่างๆ ที่ใช้ในการท างาน (เช่น คน งบประมาณ อุปกรณ์วัสดุสิ ่งของ 
วัฒนธรรม เวลา เป็นต้น) รวมถึงข้อจ ากัดจากทั้งภายนอกและภายในที่องค์กรต้องเผชิญ เช่น องค์กรจ าเป็นต้อง
ด  าเน ินงานภายใต้ทร ัพยากรหรือทุนที ่ม ีอย ู ่  ท  างานภายใต้ข ้อจ  าก ัดเพื ่อให ้เก ิดผลกระทบให้มากที ่สุด  
2) กิจกรรม หมายถึง การด าเนินงาน หรือวิธีการขั้นตอนที่ใช้ลงมือด าเนินงาน ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้จะประกอบไปด้วย
กระบวนการ เหตุการณ์ และการลงมือท า โดยโครงการจะต้องใช้ทรัพยากรเพื่อท ากิจกรรมให้เกิดผลลัพธ์ตามที่
ตั้งเป้าหมายไว้ เพ่ือตอบวัตถุประสงค์ของงานที่ตั้งไว้ และได้วางแผนกิจกรรมไว้ก่อนด าเนินงาน  3) ผลผลิต หมายถึง 
ผลที่เกิดขึ้นโดยตรงจากกิจกรรมที่โครงการท าแล้วส่งต่อมา เป็นผลที่เกิดขึ้นสิ่งแรกหรือชัดเจนที่สุดจากโครงการ 
ผลผลิตเป็นได้ทั้งผลิตภัณฑ์ และบริการให้กับผู้รับประโยชน์ ผลผลิตที่เกิดขึ้นจะต้องตอบวัตถุประสงค์ของโครงการ 
4) ผลลัพธ์ หมายถึง การน าผลผลิตของโครงการไปใช้ประโยชน์โดยกลุ่มเป้าหมายหรือผู้ประโยชน์ (Users) เป็นผล
โดยตรงของกิจกรรมหรือโปรแกรมที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับการยอมรับ  (Adoption) (Itsawilanon & 
Phalanurak, 2018) เช่น พฤติกรรม ทัศนคติ และทักษะ โดยผลลัพธ์ระยะสั้นคือผลลัพธ์ที่ท าส าเร็จภายใน 1-3 ปี 
และผลลัพธ์ระยะยาวคือผลลัพธ์ที่ท าส าเร็จได้ภายใน 4-6 ปี  5) ผลกระทบ คือ การเปลี่ยนแปลงจากผลลัพธ์ใน 
วงกว้างใน 3 ด้าน คือ เศรษฐกิจ สังคม และสิ ่งแวดล้อม ( Itsawilanon & Phalanurak, 2018) ผลกระทบ 
เป็นเป้าหมายสูงสุดและหัวใจส าคัญขององค์กรเพื่อสังคมที่แสดงถึงความก้าวหน้าอย่างเป็นระบบและมีประเด็น 
ทางส ั งคม  โมเดลตรรกะแบบพ ื ้นฐาน  (Epstein & Yuthas, 2014; Isvilanon & Pananurak, 2018) แสดง 
ในภาพประกอบ 1 

 

ภาพประกอบ 1  
โมเดลเชิงตรรกะแบบพ้ืนฐาน (Basic Logic Model) 

 
 
 
 

 

ที่มา: ปรับจาก Rogers (2014) และ Epstein and Yuthas (2014)  
 

โมเดลแนวคิดเชิงตรรกะหรือห่วงโซ่ผลกระทบ คือ การอธิบายความคาดหวังต่อความส าเร็จ โดยใช้ห่วงโซ่
ผลกระทบ (Impact chain) หรือห่วงโซ่ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละส่วนจะเชื่อมกันแล้วน าไปสู่การคิดเชิงตรรกะที่ว่า 
“ถ้าท าแบบนี้แล้วจะเกิดอะไรขึ้น” ในรูปแบบประโยคเชิงตรรกะ “ถ้ำ....แล้ว....”  ที่เป็นการอธิบายครอบคลุมไปถึง
ปัจจัยน าเข้าที่เชื่อมโยงไปสู่ล าดับการกระท าหรือเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบกับผู้รับประโยชน์ โมเดลเชิงตรรกะยังถูก
เปรียบเทียบให้เป็นแผนที่เชิงกลยุทธ์ในการท างานองค์กร ที่แสดงความเชื่อมโยงกิจกรรมการเรียนรู้  (Learning 

ปัจจัย
น าเข้า 

(Inputs) 

กิจกรรม 
(Activities) 

ผลผลติ 
(Outputs) 

ผลลัพธ์ 
(Outcomes) 

ผลกระทบ (Impacts) 
ผลลัพธ์ระยะยาว 

(Long term outcomes) 
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activities) ไปสู่กระบวนการ (Process) น าไปสู่ผลลัพธ์ (Outcomes) ที่เกิดกับผู้รับประโยชน์ และเป้าหมายของ
องค์กรหรือโครงการ (Epstein & Yuthas, 2014) ในโมเดลแนวคิดเชิงตรรกะประกอบด้วย 5 ส่วน แต่ละส่วน 
มีความเชื่อมโยงกัน องค์ประกอบที่ส าคัญในห่วงโซ่ผลลัพธ์ ได้แสดงในภาพประกอบ 1 สามารถน ามาเขียนเป็น
ประโยคเชิงตรรกะ “ถ้า...แล้ว...” ได้ดังนี้ 1) “ถ้าโครงการมีทรัพยากรเหล่านี้แล้ว ดังนั้นโครงการจึงสามารถ 
ท ากิจกรรมที่วางแผนไว้ได้” 2) ขั้นกิจกรรม เขียนได้ว่า “ถ้าหากกิจกรรมเหล่านี้ท าส าเร็จ จะท าให้เกิดผลผลิตที่ตั้งใจไว้
ถูกส่งไป” 3) ขั้นผลผลิต เขียนได้ว่า “ถ้าโครงการได้ส่งผลผลิตแล้ว ผลลัพธ์จะเกิดขึ้นกับผู้รับประโยชน์” 4) ขั้น
ผลลัพธ์ เขียนได้ว่า “ถ้าผลลัพธ์ที่ตั้งใจให้เกิดสัมฤทธิ์ผลแล้ว ผลกระทบจะเกิดขึ้น (เป็นการเปลี่ยนแปลงด้านสังคม 
หรือสิ่งแวดล้อม) (Epstein & Yuthas, 2014) ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงที่ใช้โดยทั่วไปมักเกี่ยวข้องกับหลายทฤษฎี 
(United States Agency for International Development [USAID], 2016) ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงตามล าดับ
ขั้น โดยแสดงในรูปประโยคตรรกะที่ยืนยันว่า “ถ้าเงื่อนไข (นี้) มีอยู่ และได้ใช้ปัจจัยน าเข้า และด าเนินการตามนี้ 
แล้วจะท าให้..ผลผลิตนี้จะเกิดขึ้น..ด้วยผลนี้จะน าไปสู่ผลลัพธ์ที่คาดไว้” ดังแสดงในภาพประกอบ 2 
 
ภาพประกอบ 2  
ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงที่แสดงในรูปของตรรกะ  

 
 
 

                                                             
 

ที่มา: ปรับจาก USAID (2016) 
 

1.2 กรอบแนวคิดเชิงตรรกะ (Logical Framework) ประกอบไปด้วยองค์ประกอบพื้นฐานเหมือน
โมเดลเชิงตรรกะ แต่กรอบแนวคิดเชิงตรรกะมีข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับความเชื่อมโยงแต่ละเส้น  เป็นลักษณะห่วงโซ่
ผลกระทบ (Impact pathway) แสดงถึงแนวทางการประเมินงานในโครงการ โดยปกติมักใช้กระบวนการวัดและ
ประเมินผลในองค์กร(หรือโครงการ) กรอบแนวคิดเชิงตรรกะเริ่มต้นการคิดจาก เป้าหมายที่สร้างผลกระทบ (Impact 
goal) และขั้นตอนจ าเป็นที่น าไปสู่ความส าเร็จของเป้าหมาย ที่มีขั้นตอนพื้นฐานจากโมเดลเชิงตรรกะเมื่อพิจารณา
ย้อนหลังจากเป้าหมายผลกระทบ องค์ประกอบหลักของกรอบแนวคิดเชิงตรรกะ มีดังนี้ 1) เป้าหมาย หรือผลกระทบ 
(Impact/Goal) หมายถึง การระบุเป้าหมายการเปลี่ยนแปลง และผู้ได้รับประโยชน์ 2) ผลลัพธ์ หรือวัตถุประสงค์ 
(Smart objectives/ outcomes) หมายถึง การระบุการเปลี่ยนแปลงที่เกิดกับกลุ่มเป้าหมาย 3) ผลผลิต (Key 
outputs /outputs) หมายถึง สิ่งที่โครงการส่งมอบต่อผู้รับประโยชน์ 4) กิจกรรมหลัก (Major activities)  หมายถึง 
สิ่งที่โครงการท าให้เกิดผลผลิต 5) ตัวชี้วัด (Indicators) หมายถึง สิ่งที่ใช้ประเมินผลการท างานที่เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์โครงการ (Epstein & Yuthas, 2014) 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ในทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงจะระบุกลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มประชากร
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทีป่ระกอบด้วย 1) กลุ่มเป้าหมายของโครงการ เช่น สมาชิกกลุ่ม ชุมชนในพ้ืนที่ท างาน ซึ่งเป็นผู้ใช้

ถ้าเง่ือนไข (นี้) มีอยู่ และ ได้ใช้ปัจจัย
นำเข้าและการดำเนินการเหล่านี้ 

 

ผลผลิตนี้จะ
เกิดข้ึน 

ด้วยผลผลิตนี้ท าให้
เกดิผลลัพธ์ 
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ประโยชน์ (User) หรือผู้รับประโยชน์ (Beneficiary) 2) กลุ่มนอกเป้าหมายโครงการ ซึ่งอาจเป็นกลุ่มที่อยู่นอกเขต
พื้นที่การด าเนินโครงการ หรือไม่มีคุณสมบัติตามที่โครงการก าหนด เช่น ชาวบ้านในพื้นที่ข้างเคียงชุมชนเป้าหมาย 
เป็นต้น รวมถึงกลุ่มผู้เสียประโยชน์ กลุ่มผู้มีส่วนร่วม หรือเครือข่าย องค์กรที่ร่วมท างาน  

2. ตัวชี้วัด (Indicators) ตัวชี้วัดเป็นหลักฐานที่สามารถบอกได้ว่าการด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย
หรือไม่ เป็นสิ่งที่เห็นได้ชัดเจน และแสดงถึงผลลัพธ์ที่ได้ปฏิบัติตามแล้ว ตัวชี้วัดมีทั้งการวัดเชิงปริมาณ และเชิง
คุณภาพ ได้แก่ (1) ตัวชี้วัดด้านระยะเวลาและจ านวนผู้ได้รับประโยชน์หรือกลุ่มเป้าหมายที่สามารถเข้าถึงบริการจาก
โครงการ (2) ตัวชี้วัดด้านจ านวนประชากรกลุ่มเป้าหมายที่คาดหวังให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจากโครงการ (3) ตัวชี้วัด
ด้านพฤติกรรมที่ต้องการให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตามผลลัพธ์ที่โครงการได้ตั้งไว้ ท าให้ทราบว่าการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับ
ใครและเปลี่ยนแปลงอย่างไร เป็นการแสดงให้เห็นว่าโครงการได้สร้างการเปลี่ยนแปลงได้ดีเพียงใด (Rogers, 2014) 
 จากที่กล่าวข้างต้น องค์ประกอบของทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงประกอบด้วย แนวคิดเชิงตรรกะ   ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียในโครงการ และตัวชี้วัดของโครงการ ดังแสดงใน ภาพประกอบ 3 
 

ภาพประกอบ 3  
ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงและองค์ประกอบที่เก่ียวข้องในการประเมินผลกระทบทางสังคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงกับตัวชี้วัดผลลัพธ์ในเชิงพฤติกรรมศาสตร์   
 ในทฤษฎีการเปลี่ยนแปลง พบว่า การประเมินผลลัพธ์ทางสังคมมักสัมพันธ์กับตัวชี้วัดในเชิงพฤติกรรมเป็น
ส่วนใหญ่ การเปลี่ยนแปลงที่เน้นกลไกเป็นแรงขับในทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงของความสัมพันธ์ เป็นการเปลี่ยนแปลง
ในเชิงพฤติกรรม (Behavior) หรือความสัมพันธ์ของบุคคล กลุ่มบุคคล หน่วยชุมชนอื่นๆ รวมถึงสถาบันต่างๆ ที่
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในชุมชนหรือโครงการ (Itsawilanon & Phalanurak, 2018) การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
มักมีลักษณะที ่ซับซ้อน มีกระบวนการทางสังคมที ่มีองค์ประกอบย่อยหลายอย่าง  ดังนั ้น การประเมินการ
เปลี่ยนแปลงในเชิงพฤติกรรม ควรใช้ฐานแนวคิดทั้งสังคมวิทยาและจิตวิทยาร่วมกัน เพื่ออธิบายกระบวนการ

ปัจจัยน าเข้า → กจิกรรม → ผลผลิต → ผลลัพท์ → ผลกระทบ 
(Impact)  

ทฤษฎีการ
เปลี่ยนแปลง 
(Theory of 
Change: 

TOC) 

แนวคิดเชิงตรรกะ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(Stakeholders) 

ตัวชี้วัด 
(Indicators) 

ประโยคเชิงตรรกะ “ถ้า...แล้ว...” 

โมเดลเชิงตรรกะ 
ห่วงโซ่ผลกระทบ 
(Social Impact 
Pathway) 

(Input)  (Activities)  (Output)  (Outcome)  

กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ใช้ประโยชน์ (User) ยอมรับผลผลิตน าไปใช้จนเกิดผลลัพธ ์

กลุ่มผู้เสียประโยชน ์กลุ่มที่ได้รับผลกระทบทางลบ 

ระยะเวลาและจ านวนผู้รับประโยชน์ที่เขา้ถึงบริการ 

กลุ่มเป้าหมายที่คาดหวังให้เปลี่ยนแปลง 

พฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงตามผลลัพธ ์
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เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทั้งในระดับบุคคล กลุ่ม และองค์กร (Zand & Soresen, 1975) การใช้ตัวแทรกแซงเพื่อให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับบุคคลซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญ อาจแทรกแซงได้ด้วยกิจกรรมต่างๆ เช่น 
ฝึกอบรม ให้ข้อมูล เพิ ่มความตระหนักรู ้ เป็นต้น (Rogers, 2014) แล้วใช้วิธีการประเมินผลกระทบ (Impact 
assessment) เพ่ือดูผลลัพธ์ที่เกิดข้ึนในทางสังคมที่เกิดจากการใช้ตัวแทรกแซงด าเนินการในโครงการ โดยวัดจากจุด
ช่วงเวลาเริ ่มต้นและสิ้นสุดของโครงการ โดยมีสมมติฐานว่าผลกระทบที่วัดได้จะยังเกิดหลังจากนั้น (White & 
Raitzer, 2017) การประเมินผลกระทบสามารถตรวจสอบความส าเร็จได้จากเส้นทางผลกระทบและทางเลือกอื่นๆ 
ได้ (Rogers, 2014) การท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงนั้น มักมีทั้งอุปสรรคและการสนับสนุน
การท างานตามเส้นทางในห่วงโซ่เชิงสาเหตุ ระหว่างการท างานโครงการ มักเกิดค าถามว่า “แล้วเมื่อโครงการสิ้นสุด
ลง จะเหลือกลุ่มเป้าหมายกี่คนที่เกิดการเปลี่ยนแปลงตามที่โครงการตั้งผลลัพธ์ไว้”  แสดงว่า ผลลัพธ์ที่ขึ ้นกับ
กลุ่มเป้าหมายหรือผู้ได้รับประโยชน์ ได้ลดลงไปในระหว่างการด าเนินโครงการ ออกไประหว่างทางเป็นจ านวนมาก 
แต่การที่กลุ่มเป้าหมายนั้นไม่ได้ถูกนับว่ามีการเปลี่ยนแปลงแปลงในโครงการ อาจไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงในขั้นตอน
สุดท้ายเสมอไป ผลกระทบแบบเต็มรูปแบบที่เกิดขึ้นกับกลุ่มเป้าหมายอาจไม่เกิดขึ้นกับกลุ่มเป้าหมายทุกคน แต่เกิด
การเปลี่ยนแปลงในระหว่างทางของการด าเนินโครงการ แสดงในภาพประกอบ 4 
 

ภาพประกอบ 4  
ตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงในระดับการยอมรับของกลุ่มเป้าหมายในโครงการ 
 

 
 
 
 
 
 

 

ที่มา: ปรับจาก White (2013) อ้างอิงจาก White and Raitzer (2017)  

จากภาพประกอบ 4 กลุ ่มเป้าหมายที ่เข ้าร ่วมโครงการ 100 คน เกิดผลลัพธ์เพียง ร ้อยละ 10 แต่ 

การเปลี่ยนแปลงยังเกิดขึ้นในระหว่างเส้นทางโครงการ แสดงว่าผู้เข้าร่วมเกิดการเปลี่ยนแปลงที่สร้างผลกระทบ 

ในรูปแบบต่างๆ ในระหว่างการด าเนินโครงการ เช่น การมีส่วนร่วม การเปลี่ยนเจตคติ การเปลี่ยนพฤติกรรม  

การเกิดความตระหนัก เป็นต้น ดังนั้น ในการประเมินจากผลกระทบที่เกิดจากการท างานโครงการ การเปลี่ยนแปลง

ในด้านพฤติกรรมและการตอบสนองของมนุษย์จึงเป็นสิ่งที่ไม่สามารถคาดการณ์แบบกลไกได้ ซึ่งการประเมินจาก

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมของมนุษย์ที่เกิดนี้มาจากตัวแทรกแซงที่ใส่เข้าไป โดยรูปแบบการ

เปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมจะขึ้นอยู่กับองค์ประกอบเหล่านี้ คือ 1) ผลลัพธ์ที่ตั้งใจให้เกิดขึ้น 2) กลุ่มเป้าหมาย หรือ

ผู้ถูกคาดหวังให้เปลี่ยนแปลงในแนวทางเดียวกัน เป็นผู้ที่ต้องเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 3) พฤติกรรมที่ถูกคาดหวัง 

Output 
ตระหนกั 
15 คน 

กลุ่ม 
เป้าหมาย
ประชากร 
100 คน 

รู้จัก
Intervention 

75 คน 

มีส่วนร่วม 
45 คน 

แสวงหา
ความรู ้
35 คน 

เปลี่ยน 
เจตคติ 
25 คน 

เปลี่ยน
พฤติกรรม 
20 คน 

Outcome 
ประสบความ 
ส าเร็จ 10 คน 
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ให้เกิด รูปแบบพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปตามผลลัพธ์ที่ตั้งไว้ 4) ตัวชี้วัดของการเปลี่ยนแปลง นอกจากนี้ การระบุ

ผลกระทบภายนอกและผลกระทบที่ไม่ได้ตั้งใจให้เกิดก็มีผลต่อการวัดการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากการประเมินผล

กระทบสามารถก่อให้เกิดผลที่ต้องการและไม่ต้องการได้ การมีส่วนร่วมของผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียจะช่วยลดผล 

ที่ไม่ต้องการให้เกิดข้ึนได้ (White & Raitzer, 2017) 

ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงในมุมมองเชิงพฤติกรรมศาสตร์ : การประยุกต์ใช้ทฤษฎีการเรียนรู้เชิงปัญญาทาง

สังคม (Social cognitive Theory) 

การเปลี ่ยนแปลงที ่มุ ่งให้เกิดผลลัพธ์ทางสังคม (Social impact) ตามทฤษฎีการเปลี ่ยนแปลงที่อธิบาย

พฤติกรรมตามทฤษฎีการเร ียนรู้ เช ิงปัญญาทางสังคม (Social cognitive theory) ท าให้เข้าใจการประเมิน 

เชิงพฤติกรรมของบุคคลได้ชัดเจนขึ ้น ทฤษฎีนี ้เป็นโครงสร้างเชิงสาเหตุหลายแง่มุมที ่กล่าวถึง การพัฒนา

ความสามารถและการควบคุมการกระท า และผลลัพธ์ในเชิงพฤติกรรม ที่แสดงถึงผลกระทบที่เกิดการเปลี่ยนแปลง

ในโครงการ โดยทฤษฎีนี้เชื่อว่า กระบวนการในตัวบุคคลเป็นสิ่งที่วัดได้และจัดการได้ โดยควบคุมจากสิ่งแวดล้อม

ภายนอก ด ั งน ั ้น  ป ัจจ ัยด ้ านบ ุคคล  การเก ิดพฤต ิกรรม และป ัจจ ัยแวดล ้อม  จะม ีความเก ี ่ ยวข ้อง 

ซึ่งกันและกันของปัจจัยที่ก าหนด (Determinant) เป็นการกระท าร่วมกันระหว่างปัจจัยเชิงสาเหตุ (Causal factors) 

และมีอิทธิพลซึ่งกันและกันของปัจจัยทั้ง 3 ด้าน (Triadic Reciprocal Causation) ได้แก่ ด้านบุคคล (Cognitive 

and other person factors) ด้านปัจจัยแวดล้อม (Environment) และด้านพฤติกรรม (Behavior)  ซึ่งอธิบายได้

ว่า การเรียนรู้เป็นความสัมพันธ์ขององค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อกัน ต่างก็ส่งผลซึ่งกันและกัน เป็นการกระท าร่วมกัน

ระหว่างปัจจัยเชิงสาเหตุ (Bandura, 1985) ดังแสดงในภาพประกอบ 5   
  

ภาพประกอบ 5  
โมเดลพฤติกรรมตามทฤษฎีการเรียนรู้เชิงปัญญาทางสังคม 
 

 

ที่มา: Bandura (1985) 
 

 เพื่อให้เห็นแนวคิดการเรียนรู้ทางสังคมที่น าใช้กับการประเมินผลกระทบทางสังคม ผู้เขียนได้น าเสนอตัวชี้วัด
ทางสังคม ผ่านงานวิจัยการประเมินผลกระทบทางสังคม จ านวน 11 เรื่อง ซึ่งเป็นโครงการตัวอย่างที่ครอบคลุม
ประเด็นในด้านต่างๆ ได้แก่ พฤติกรรมสุขภาพ พฤติกรรมการเกษตร พฤติกรรมองค์กรและการบริหารจัดการ 
พฤติกรรมการบ าบัด พฤติกรรมด้านสิ ่งแวดล้อม และพฤติกรรมทางสังคม น าไปสู ่ภาพใหญ่ของทฤษฎีการ
เปลี่ยนแปลงที่ประเมินการเปลี่ยนแปลงจากตัวชี้วัดด้านต่างๆ ที่เกิดกับกลุ่มเป้าหมาย (หรือผู้ รับประโยชน์) โดย
แบ่งกลุ่มตัวชี้วัดที่ใช้ในการประเมินผลกระทบของโครงการเป็น 3 ประเภท ตามทฤษฎีการเรียนรู ้เชิงปัญญา 

P 

EB

P หมายถึง ปัจจัยด้านบุคคล 
E หมายถึง ปัจจัยแวดล้อม 
B หมายถึง ปัจจัยด้านพฤติกรรม 

http://pws.npru.ac.th/wiratn/system/20151230163433_911105bba3644a3949e699a69b289bcb.pdf
http://pws.npru.ac.th/wiratn/system/20151230163433_911105bba3644a3949e699a69b289bcb.pdf
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ทางสังคม ดังนี้ 1) กลุ่มตัวชี้วัดปัจจัยด้านบุคคล (P)  2) กลุ่มตัวชี้วัดปัจจัยด้านปัจจัยแวดล้อม (E) และ 3) กลุ่ม
ตัวชี้วัดปัจจัยด้านพฤติกรรม (B) โดยแสดงในตาราง 1  
 
ตาราง 1  
การสังเคราะห์ตัวชี ้ว ัดผลลัพธ์ทางพฤติกรรมศาสตร์ตามแนวคิดการเรียนรู ้เชิงปัญญาทางสังคม ในโครงการ
ประเมินผลกระทบทางสังคม จ านวน 11 งาน 

งานวิจัย /งานโครงการ ทฤษฎีการ
เปลี่ยนแปลง 

ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ 
บุคคล (P) ปัจจัยแวดล้อม(E) พฤติกรรม (B) 

1. โครงการรูปแบบการ
แก้ไขปัญหาหนี้สินของ
ชุมชน จังหวัดลำปาง 
(Mongkonchaiarunya 
et al., 2020a) 

 

ถ้าชุมชนทำโครงการ
แก้ไขปัญหาหนี้สินแล้ว 
สมาชิกชุมชนจะลด
ปัญหาหนี้สิน มีวินัยใน
การใช้และออมเงิน 
นำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดี
และชุมชนมีความ
เข้มแข็งพ่ึงตนเองได้ 

สมาชิกชุมชนมี
ความรู้และมีวินัย
ในการใช้ และออม
เงิน 
 

มีโครงการและ
รูปแบบการแก้ไข
ปัญหาหนี้สินของ
ชุมชน 

สมาชิกชุมชน
สามารถบริหาร
การเงินส่วนบุคคล 
และสามารถเป็น
วิทยากรชาวบ้าน
อบรมให้แกชุ่มชน
อ่ืนได้ 

2. โครงการการจัดการ
น้ำที่มีอยู่อย่างจำกัด
ให้มีประสิทธิภาพ
สูงสุด จังหวัด
อุบลราชธานี   
(Mongkonchaiaru
nya et al., 2020a) 

ถ้าชุมชนได้ทำโครงการ
จัดการน้ำที่มี
ประสิทธิภาพแล้วคน
ในชุมชนจะมีน้ำใช้ 
และเศรษฐกิจในชุมชน
จะดีข้ึน 

คนในชุมชนมี
ทักษะการบริหาร
จัดการน้ำ มีความรู้
ความเข้าใจใน
กระบวนการคิด
แบบงานวิจัย 

ชุมชนมีนวัตกรรม
การผันน้ำ “แอร์
แวร์” 

คนในชุมชนทำ
ธุรกิจชุมชน (ทำ
โรงน้ำดื่มชุมชน) 
และสามารถ
ถ่ายทอดความรู้
ไปสู่ผู้อื่น 

3. โครงการศึกษา
ศักยภาพของชุมชน
เพ่ือการจัดการ
ท่องเที่ยวชุมชน 
จังหวัดสตูล
(Mongkonchaiaru
nya et al., 2020a) 

 

ถ้าชุมชนได้ท าโครงการ
ศึกษาศักยภาพของ
ชุมชนเพ่ือการจัดการ
ท่องเที่ยวชุมชนแล้ว 
จะท าให้คนในชุมชน
เกิดความตระหนักและ
เห็นความส าคัญ 
ต่อทรัพยากรธรรมชาติ 

คนในชุมชน
ตระหนักเห็น
ความส าคัญของ
ทรัพยากรธรรมชาติ
ชุมชน และมี
ความรู้ด้านภาษา
และจัดการ
ท่องเที่ยวชุมชน 

ชุมชนมี
ทรัพยากรธรรมชาติ
อุดมสมบูรณ์ และ
เป็นแหล่งท่องเที่ยว 

คนในชุมชนมีส่วน
ร่วมกิจกรรม
ชุมชน เกิดความ
สามัคคี สื่อสาร
ภาษาต่าง 
ประเทศได้ดี  
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ตาราง 1 (ต่อ) 
งานวิจัย /งานโครงการ ทฤษฎีการ

เปลี่ยนแปลง 
ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ 

บุคคล (P) ปัจจัยแวดล้อม(E) พฤติกรรม (B) 
โครงการศึกษา
ศักยภาพของชุมชน
เพ่ือการจัดการ
ท่องเที่ยวชุมชน 
จังหวัดสตูล
(Mongkonchaiaru
nya et al., 2020a) 

ของชุมชนและมีความรู้
ทักษะในการจัดการ
ท่องเที่ยวชุมชน 
เยาวชนในชุมชนได้
ห่างไกลยาเสพติด 

  เยาวชนในชุมชน
ได้ท ากิจกรรมที่
ห่างไกลยาเสพติด 

4. โครงการส่งเสริมการ
ท าเกษตรอินทรีย์ 
จังหวัดขอนแก่น 
(Buathong et al., 
2021)  
 

ถ้าสมาชิกกลุ่มเกษตร
อินทรีย์ได้เข้าร่วม
โครงการส่งเสริมการ
ท าเกษตรอินทรีย์แล้ว
สมาชิกกลุ่มเกษตร
อินทรีย์จะมีสุขภาพที่ดี  
มีความรู้และตระหนัก
ต่อการใช้สารเคมี ท า
ให้ชุมชนมีพ้ืนที่เกษตร
และแหล่งน ้าที่ปลอด
สารเคมี 

สมาชิกกลุ่มเกษตร
อินทรีย์มีความรู้
และตระหนักต่อ
ผลเสียจากการใช้
สารเคมีใน
การเกษตร 

พ้ืนที่ท าเกษตร
อินทรีย์ ที่ปลอด
สารเคมีในดินและ
แหล่งน ้าของชุมชน 

สมาชิกกลุ่ม
เกษตรอินทรีย์มี
พฤติกรรมสุขภาพ
ที่ดี (บริโภคและ
เลือกอาหาร
ปลอดภัย ท านา
และปลูกผักกิน
เอง) มีพฤติกรรม
ลดใช้สารเคมี ใช้
ปุ๋ยหมักน ้าหมัก
ชีวภาพใน
การเกษตร 

5. โครงการพัฒนา 
ต้นแบบกิจการเพ่ือ
สังคมในการดูแลผู้สูง
อาย (Foundation 
For Older Persons' 
Development, 
2562)  

 

ถ้าเยาวชนที่ขาดโอกาส
เข้าร่วมโครงการพัฒนา
ต้นแบบกิจการเพื่อ
สังคมในการดูแล
ผู้สูงอายุแล้ว เยาวชน
จะมีความรู้ทักษะดูแล
ผู้สูงอายุ มีรายได้และ
พ่ึงพาตนเองได้ 
ผู้สูงอายุจะได้รับการ
ดูแลและมีสุขภาวะที่ดี 

เยาวชนมีความ
มั่นใจในการเข้า
สังคมมากข้ึน มี
ความรู้และทักษะ
ในการดูแลผู้สูงอายุ 

โครงการพัฒนา
ต้นแบบกิจการเพื่อ
สังคมในการดูแล
ผู้สูงอายุเพื่อ
เยาวชนที่ขาด
โอกาส และรูปแบบ
การดูแลผู้สูงอายุ 
 

• เยาวชนพึ่งพา
ตนเองได้ มี
รายได้เพ่ิมข้ึน 

• ผู้สูงอายุมี
ปฏิสัมพันธ์กับ
คนในชุมชน
เพ่ิมข้ึนและ
ร่วมกิจกรรม
กับชุมชนมาก
ขึ้น 
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ตาราง 1 (ต่อ) 
งานวิจัย /งานโครงการ ทฤษฎีการ

เปลี่ยนแปลง 
ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ 

บุคคล (P) ปัจจัยแวดล้อม(E) พฤติกรรม (B) 
6. โครงการวิจัย 

CGIAR ระบบเกษตร
สัตว์น ้า (Apgar & 
Allen, 2016) 

 

ถ้าเกษตรกรในชุมชน
ได้เข้าร่วมกับ
โครงการวิจัย CGIAR 
แล้ว เกษตรกรจะมี
คุณภาพชีวิตที่ดีจาก
บริโภคอาหารปลอดภัย 
มีความรู้ทักษะในการ
ท าเกษตรปลอดภัย 
และความสัมพันธ์ที่ดี 

เกษตรกรในชุมชน
มีความรู้และทักษะ
ใหม่ๆ ในการท า
การเกษตร
ปลอดภัย ครัวเรือน
มีความรู้ทักษะการ
ปรุงอาหารที่มี
ประโยชน์ 

เกษตรกรในชุมชน
มีฟาร์มเกษตร
ปลอดภัย 
ครอบครัวมีอาหาร
ท้องถิ่นที่อุดมด้วย
สารอาหาร มีวิธี
ปรุงอาหารแบบ
ดั้งเดิมที่คงคุณค่า
ทางอาหาร 

เกษตรกรใน
ชุมชนมีความ 
สัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 
แบ่งปันความรู้
และการเรียนรู้ 
ถ่ายโอน และใช้
นวัตกรรมอย่างมี
ประสิทธิผล 

7. โครงการกู๊ดฟุต 
(Good Foot) (Vieta 
et al., 2015) 

ถ้าผู้บกพร่องทาง
พัฒนาการได้เข้าร่วม
โครงการกู๊ดฟุตแล้ว ผู้
บกพร่องทางพัฒนาการ
จะมคีุณภาพชีวิตที่ดี 
จากการมีสุขภาพดี 
ดูแลตนเองได้ มีภาวะ
จิตใจที่ดีข้ึน และมี
ความสัมพันธ์ทางสังคม
ที่ดีข้ึน 

ผู้บกพร่องทาง
พัฒนาการรู้สึกมี
จุดมุ่งหมายในชีวิต
และรูส้ึกเป็นส่วน
หนึ่งของกลุ่ม (A 
sense of 
purpose and 
inclusion)  เห็น
คุณค่าในตนเอง
เพ่ิมข้ึน (Self-
esteem) เป็น
อิสระ และมั่นใจใน
ตนเอง 
(Confidence) 

ผู้บกพร่องทาง
พัฒนามีเครือข่าย
สัมพันธ์ทางสังคมที่
ขยายกว้างขึ้น 
(Social 
relationships) 

ผู้บกพร่องทาง
พัฒนาการมี
สุขภาพร่างกายดี
ขึ้น ดูแลสุขภาพ
ตนเองได้ดีขึ้น 
 

8. การประเมิน
โปรแกรมความเป็น
ผู้น าของผู้บริหาร 
(Jones et al., 
2020) 

ถ้าผู้บริหารได้เข้าร่วม
โปรแกรมความเป็น
ผู้น าของผู้บริหารแล้ว 
ผู้บริหารจะมีการ
เปลี่ยนแปลงทั้งใน
ระยะสั้น ระยะกลาง  

การเปลี่ยนแปลงใน
ด้านความรู้และ
ทักษะของผู้เข้าร่วม 
(ระยะสั้น) 

• โปรแกรมความ
เป็นผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงใน
ระดับบุคคล 
ส าหรับผู้เข้าร่วม 

• พฤติกรรม
เปลี่ยนแปลง 
หลังเข้าร่วม
โปรแกรม 
(ระยะกลาง) 
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ตาราง 1 (ต่อ) 
งานวิจัย /งานโครงการ ทฤษฎีการ

เปลี่ยนแปลง 
ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ 

บุคคล (P) ปัจจัยแวดล้อม(E) พฤติกรรม (B) 
การประเมิน
โปรแกรมความเป็น
ผู้น าของผู้บริหาร 
(Jones et al., 
2020) 

 

และระยะยาว ในด้าน
ความรู้ทักษะ และ
พฤติกรรม และองค์กร
จะเกิดการ
เปลี่ยนแปลงที่ดีข้ึน
จากการมีส่วนร่วมของ
ผู้บริหาร 

 • โปรแกรมความ
เป็นผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงใน
ระดับบุคคล 
ส าหรับผู้เข้าร่วม 

• พฤติกรรมที่
แสดงออกด้าน
บทบาททีเ่พ่ิม
มากขึ้น (เกิดใน
ระดับองค์กร 
ระยะยาว) 

 

9. โครงการการบ าบัด
ผู้ป่วยสมองเสื่อม
ด้วยศิลปะ (Jones 
et al., 2020) 

ถ้าผู้ป่วยสมองเสื่อมได้
เข้าร่วมโครงการบ าบัด
ผู้ป่วยสมองเสื่อมด้วย
ศิลปะแล้ว ผู้ป่วยสมอง
เสื่อมจะมีสุขภาวะที่ดี
ขึ้นทั้งในด้านพฤติกรรม
การเข้าสังคม อารมณ์ 
และจิตใจ 

ผู้ป่วยสมองเสื่อมมี
สุขภาวะที่ดีข้ึน 
(Well-being) ได้
พัฒนาอารมณ์
ตนเอง มั่นใจและ
เห็นคุณค่าในตนเอง 
ทีส่ามารถดูแลชีวิต
ตนเองได้ ลด
ความรู้สึกโดดเดี่ยว
จากสังคม (Social 
isolation) รู้สึกว่า
ตนเองเป็นส่วนหนึ่ง
ของสังคม 

กิจกรรมศิลปะเพ่ือ
บ าบัดผู้ป่วยสมอง
เสื่อม 

ผู้ป่วยสมองเสื่อม
มีส่วนร่วมและเข้า
ร่วมการท างาน
ศิลปะมากข้ึน
(Engagement)  

10. งานวิจัยเรื่องการมี
ส่วนร่วมของ
ผู้เข้าร่วม ในการ
เปลี่ยนแปลงด้าน
พฤติกรรมล้างมือ
และสุขอนามัย 
(Buck et al., 
2018) 

ถ้าสมาชิกชุมชนได้เข้า
ร่วมในโครงการ
ส่งเสริมพฤติกรรมการ
ล้างมือ และสุขอนามัย
แล้ว สมาชิกในชุมชน
จะมีสุขภาพดีขึ้น มี
ความรู้ทักษะ และมี
พฤติกรรมด้าน
สุขอนามัยที่ดีข้ึน 

สมาชิกชุมชนมี
ความรู้ ทักษะ เจต
คติ ค่านิยม ก ากับ
ตนเอง (ผลลัพธ์
ระยะสั้น) และ
สุขภาพดีขึ้น ไม่
เจ็บป่วย (ผลลัพธ์
ระยะยาว) 
 

สภาพแวดล้อมใน
ชุมชนที่ช่วยให้เกิด
พฤติกรรมล้างมือ 
(เช่น สถานที่ล้าง
มือ ตารางเวลาการ
ล้างมือ) 

การเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรม ความ
ตั้งใจ มีพฤติกรรม
การล้างมือถูก
สุขอนามัยเกิด
เป็นนิสัย (ผลลัพธ์
ระยะกลาง) 
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ตาราง 1 (ต่อ) 
งานวิจัย /งานโครงการ ทฤษฎีการ

เปลี่ยนแปลง 
ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ 

บุคคล (P) ปัจจัยแวดล้อม(E) พฤติกรรม (B) 
11. การประเมิน

ผลตอบแทนทาง

สังคมจากการลงทุน 

โครงการ The care 

farm การให้คุณค่า

กับผลลัพธ์ด้าน

สุขภาพหรือส่งเสริม

คุณค่าทางเศรษฐกิจ 

(Leck et al., 

2016) 

ถ้าเกษตรกรได้เข้าร่วม

โครงการ The care 

farm แล้ว เกษตร 

ที่เข้าร่วมจะมีสุขภาพ

และสุขภาวะที่ดี  มี

พฤติกรรมกรรมสุขภาพที่

ดี และมีเครือข่ายทาง

สังคมที่กว้างขึ้น 

เกษตรกรมีสุขภาพ

ที่ดีและมีสุขภาวะที่

ดี มั่นใจในตนเอง 

(self-confidence) 

พึงพอใจในงาน 

(Job satisfaction) 

มีความสุข รู้สึก

ปลอดภัย และรู้สึก

ผ่อนคลาย 

การได้รับการ

สนับสนุนทางสังคม 

ได้เข้าร่วมในการท า

กิจกรรมใหม่ๆ ทาง

สังคม มีเพ่ือน และ

เครือข่ายเพิ่มมาก

ขึ้น มีความสัมพันธ์

ที่ดีข้ึน 

พฤติกรรมเกษตร

ปลอดภัย ไม่ใช้

สารเคมีใน

การเกษตร และมี

พฤติกรรมสุขภาพ 

เลือกอาหาร

ปลอดภัยบริโภค 

จากตาราง 1 ในงานวิจัยการประเมินผลกระทบโครงการทางสังคม ได้ก าหนดทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงของ

โครงการร่วมกับการก าหนดตัวชี้วัดผลลัพธ์ในเชิงพฤติกรรมศาสตร์ จากการวิเคราะห์ตัวชี้วัด ผู้วิจัยใช้แนวคิดทฤษฎี

การเรียนรู้เชิงปัญญาทางสังคมอธิบายการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการด าเนินโครงการได้ชัดเจนขึ้น  และเป็นไป

ตามวัตถุประสงค์ของโครงการที่ก าหนด ตัวชี้วัดทางสังคมเชิงพฤติกรรม จึงน ามาพิจารณาตามองค์ประกอบแต่ละด้าน 

ตามแนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคม ดังนี้ 1) ตัวชี้วัดด้านปัญญาและปัจจัยบุคคล (P-Cognitive and person) 

พิจารณาจากผลลัพธ์ที่เกิดการเปลี่ยนแปลงภายในตัวบุคคลจากการเข้าร่วมโครงการ ได้แก่ ความรู้ความเข้าใจ 

ทักษะ ความสามารถในการถ่ายทอด ปัจจัยด้านจิตวิทยา และสุขภาวะของบุคคล เป็นต้น  ซึ่งเป็นตัวแปรภายใน

บุคคล 2) ปัจจัยแวดล้อม (E-Environment) พิจารณาจากบริบทและสภาพแวดล้อมของโครงการที่เอื้อต่อการเกิด

พฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย เช่น เครือข่ายทางสังคม บริบทของชุมชน นวัตกรรม การเปลี่ยนแปลง พื้นที่เอื้อต่อ

การท าเกษตรอินทรีย์ สมาชิกในชุมชน เป็นต้น และ 3) ปัจจัยด้านพฤติกรรม (B-Behavior) พิจารณาจากพฤติกรรม

ที่มุ่งให้เกิดกับกลุ่มเป้าหมาย เช่น พฤติกรรมการท าเกษตรอินทรีย์ พฤติกรรมการยกเลิกการท าเกษตรเคมี การเข้าร่วม

และมีส่วนร่วมในกิจกรรมชุมชน ความสัมพันธ์ที่ดี ความสามัคคีของคนในชุมชน เป็นต้น ผู้ด าเนินโครงการสามารถ

ประยุกต์การสร้างตัวชี้วัดทางสังคมด้านพฤติกรรม ไดโ้ดยใช้ตัวชี้วัดตามองค์ประกอบของทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคม

ตามท่ีกล่าวมาข้างต้น ซึ่งท าให้ง่ายต่อการพิจารณาการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับปัจจัยภายในบุคคล พฤติกรรม และ

ปัจจัยแวดล้อมในบริบทนั้น ผู้ประเมินผลโครงการสามารถยังสามารถน าแนวคิดการสร้างตัวชี้วัดนี้ไปประยุกต์ใชใ้น

การประเมินความส าเร็จของโครงการ โดยเปรียบเทียบกับทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงที่โครงการได้ก าหนดไว้กับตัวชี้วัด

ที่ได้จากการด าเนินโครงการ 
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บทสรุป  

บทความนี้ได้น าเสนอการบูรณาการแนวคิดเชิงพฤติกรรมศาสตร์ ตามทฤษฎีการเรียนรู้ เชิงปัญญาทางสังคม 

กับการก าหนดตัวชี้วัดทางสังคม เพื่อใช้ในการประเมินผลกระทบทางสังคมของโครงการ จากการศึกษางานวิจัย

โครงการทั ้ง 11 งาน (ตาราง 1)  พบว่า ตัวชี ้ว ัดทางสังคมในทุกงานต่างมีองค์ประกอบเชิ งพฤติกรรมศาสตร์ 

ที่ครอบคลุม 3 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านปัญญาและบุคคล ซึ่งเป็นปัญญาความคิดและคุณลักษณะบุคคลที่มีอยู่ในตนเอง

ของกลุ่มเป้าหมาย มักเกิดหรือปรากฏในระยะแรกหรือระยะสั้นของการด าเนินโครงการ เช่น ทักษะ ความรู้ ความ

เข้าใจ ปัจจัยด้านจิตวิทยา เจตคติ ค่านิยม การก ากับตนเอง ความตระหนักและเห็นความส าคัญ ความสามารถ  

ในการถ่ายทอด จริยธรรมและจิตส านึก ความมั่นใจ สุขภาวะทางจิตวิญญาณ สุขภาวะของบุคคล และสุขภาพ

ร่างกาย เป็นต้น  2) ด้านปัจจัยแวดล้อม เป็นสภาพบริบทที่เอื ้อต่อการเกิดพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย เช่น 

เครือข่ายทางสังคม บริบทของชุมชน นวัตกรรม ระบบหรือกลไกการจัดการ การเปลี่ยนแปลง พื้นที่ท าเกษตร

อินทรีย์ สมาชิกในชุมชน รูปแบบการจัดการ โปรแกรมหรือกิจกรรม และโครงการที ่เข้าไปด าเนินการกับ

กลุ่มเป้าหมาย เป็นต้น และ 3) ด้านพฤติกรรม เป็นผลลัพธ์ที่มุ่งให้เกิดกับกลุ่มเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ของทฤษฎี

การเปลี่ยนแปลง ซึ่งมักเกิดกับกลุ่มผู้รับประโยชน์ (หรือกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย) ในระยะกลางหรือระยะยาว เช่น 

พฤติกรรมการท าเกษตรอินทรีย์ การท าเกษตรที่ไม่ใช้สารเคมี  การเข้าร่วมและมีส่วนร่วมในกิจกรรมชุมชน การมี

ความสัมพันธ์ที่ดี ความสามัคคีของคนในชุมชน เป็นต้น จากการแสดงตัวอย่างการวิเคราะห์ตัวชี้วัดโดยใช้แนวคิด 

เชิงพฤติกรรมศาสตร์ สามารถท าให้การประเมินเชิงพฤติกรรมศาสตร์ที่ใช้ฐานคิดทั้งทางสังคมวิทยาและจิตวิทยา

ร่วมกัน สามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทั้งในระดับบุคคล กลุ่ม และองค์กร ร่วมกับอิทธิพลที่เกิดจาก

ปัจจัยอื ่นๆ ที่หลากหลายได้ สามารถสร้างความเข ้าใจด้านพฤติกรรมบุคคลและปัจจ ัยทางจิตว ิทยา ได้ 

อย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น  

บทความนี้ได้เสนอแนวทางในการน าแนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้เชิงปัญญาทางสังคมเชื่อมโยงกับการท างาน

โครงการและการประเมินผลกระทบทางสังคม ด้วยการอธิบายถึงความสัมพันธ์ของการเกิดพฤติกรรม (B) ที่เป็น

เป้าหมายการเปลี่ยนแปลงของโครงการ ที่มีความสัมพันธ์กับปัจจัยแวดล้อม สังคม ชุมชน วัฒนธรรม และการท า

โครงการ (E) และปัจจัยด้านบุคคล (P) ซึ่งเป็นความคิด ความเข้าใจ และปัจจัยทางด้านจิตวิทยาของกลุ่มเป้าหมาย 

ในการออกแบบโครงการงานพัฒนาเพ่ือสร้างการเปลี่ยนแปลง และโครงการประเมินผลกระทบทางสังคม การเลือก

ตัวชี้วัดด้านบุคคล ปัจจัยแวดล้อม และพฤติกรรม เป็นเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยให้สามารถประเมินพฤติกรรมของบุคคล

และสังคมได้ และยังเป็นสิ ่งส  าคัญในการระบุความส าเร็จของโครงการ  ตัวช ี ้ว ัดในเชิงพฤติกรรมศาสตร์  

จึงมีความส าคัญต่อการประเมินผลลัพธ์ทางสังคมในโครงการพัฒนาหรือความส าเร็จของการท าโครงการวิจัย ตัวชี้วัด

ที่ดีควรต้องแสดงข้อมูลและข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นจากการท างานในโครงการใกล้เคียงกับผลที่เกิดขึ้นในบริบทจริง 

ได้มากที่สุด การพิจารณาใช้ตัวชี้วัดที่อ้างอิงแนวคิดด้านพฤติกรรมศาสตร์ตามแนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้เชิงปัญญา

ทางสังคม จึงเป็นทางเลือกหนึ่งส าหรับผู้ด าเนินโครงการหรือผู้ประเมินโครงการทางสังคม  ที่สามารถประเมินผล

กระทบทางสังคมได้ลึกซึ้งและครอบคลุมในมิติของคนและสังคมได้มากข้ึน 



18 |  ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงและตัวชี้วัดทางพฤติกรรมในการประเมินผลกระทบทางสังคม ISSN 1686-1442 

วารสารพฤติกรรมศาสตร์ ปีท่ี 27 ฉบับท่ี 2 กรกฎาคม 2564 ลิขสิทธิ์โดย สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

เอกสารอ้างอิง 

Achawanuntakul, S., & Yamlaor, P. (2017). Khu ̄mư ̄ ka ̄npramœ̄nphon krathop tha ̄ng sangkhom læ 
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