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เปำ้หมำยของบริษัท 

เห็นคนไทยทัง้ประเทศมีควำมแข็งแรงจำกภำยใน เป็นแบบอย่ำงท่ีดีในกำรด ำเนินชีวิต และสำมำรถสง่
ต่อควำมสขุให้กบัผู้ อ่ืนได้ 

 

ประวติัของบริษัท 

บริษัท สง่สขุ วิสำหกิจเพ่ือสงัคม จ ำกดั (Happy Life Happy Thailand Project) ในเครือกลุม่บริษัท
จิมม่ีเดอะโค้ช (Jimi The Coach Group) มีปณิธำนท่ีจะเป็นไอคอนของกำรพฒันำคนในสงัคมทกุระดบัทัว่
ประเทศด้วยศำสตร์ life coach ให้มีควำมแข็งแรงภำยใน เป็นแบบอย่ำงท่ีดีในกำรใช้ชีวิต และสำมำรถสง่ต่อ
ควำมสขุให้กบัผู้ อ่ืนได้  

ในชว่งสองปีท่ีผำ่น บริษัทได้ด ำเนินกำรพฒันำโครงกำรน ำร่อง (pilot projects) กบักลุม่ผู้ มีหน้ำท่ีและ
อำชีพท่ีเป็นก ำลงัส ำคญัของสงัคมและประเทศ คือ ทหำร ครู เยำวชนในจงัหวดัชำยแดน แพทย์พยำบำล จิต
อำสำ เกษตรกร ผู้สงูอำยุ กลุม่พระสงฆ์ และกลุม่ผู้ ต้องขงั  ซึง่ทกุโครงกำรได้รับกำรตอบรับอย่ำงดีและประสบ
ควำมส ำเร็จอย่ำงมำก นอกจำกนีบ้ริษัทยงัได้จบัมือกบัองค์กรภำคี เชน่ ควำมร่วมมือกบัธนำคำรจิตอำสำและ
ส ำนกังำนกองทุนสนบัสนนุกำรสร้ำงเสริมสขุภำพ (สสส.) ในกำรพฒันำพฒันำผู้น ำกำรเปลี่ยนแปลง (Change 
Agent) ในกลุม่งำนควำมรับผิดชอบต่อสงัคม (CSR) และงำนพฒันำทรัพยำกรบุคคล (HRD) ตัง้แต่ชว่งหลำยปี 
2561 เป็นต้นมำ 

โครงกำร Happy Life Happy Thailand มุ่งมัน่ท่ีจะพฒันำคนด้วยศำสตร์ไลฟ์โค้ช สร้ำงทตูควำมสขุ
มอบให้กบัทกุต ำบลทัว่ประเทศ เพ่ือสง่ต่อควำมสขุ (Pay It Forward) ให้กบัคนไทย และพฒันำเครือขำ่ยภำคี
ยุทธศำสตร์ท่ีจะร่วมกนัพฒันำคุณภำพชีวิตของผู้คนในสงัคม ชมุชน และครอบครัว ในทกุระดบั สร้ำงรำกฐำน
ส ำคญัท่ีแข็งแกร่งให้กบัประเทศไทย ในกำรพฒันำทัง้ในเชิงรุกและเชิงรับ อย่ำงมีประสิทธิภำพ ประสิทธิผล 
และยัง่ยืน 
 

ควำมต้องกำร 
โครงกำร Happy Life Happy Thailand ต้องกำรรับสมคัรผู้ เช่ียวชำญ ด้ำนกำรพฒันำระบบติดตำมและ
สนบัสนนุทตูควำมสขุ (Happy Ambassador) ในโครงกำร จ ำนวน 1 ต ำแหนง่ เรำมองหำคนท่ีมีประสบกำรณ์
ในงำนพฒันำระบบติดตำมและประเมินโครงกำร หรือระบบบริหำรและสนบัสนนุสง่เสริมกิจกำรนกัเรียน/ลกูค้ำ 
และมีใจรักในงำนชว่ยเหลือสงัคม เพ่ือสร้ำงทตูควำมสขุและสง่ควำมสขุออกไปให้กบัคนไทยทัว่ทัง้ประเทศ 



รายละเอยีดการสมัครเป็นผู้ เช่ียวชาญ 
ค ำนิยำม 

• ผู้วำ่จ้ำง คือ บริษัท สง่สขุ วิสำหกิจเพ่ือสงัคม จ ำกดั 
• ผู้ เช่ียวชำญ คือ ผู้ รับจดัท ำระบบติดตำมและสนบัสนนุทตูควำมสขุ (Happy Ambassador) ใน

โครงกำร Happy Life Happy Thailand  
 
ขัน้ตอนกำรสมคัรเป็นผู้ เช่ียวชำญ 

1. Application: สง่ใบสมคัรมำท่ี nattawat@jimithecoach.com โดยแนบประวติัและประสบกำรณ์กำร
ท ำงำนท่ีเก่ียวข้อง และผลงำนท่ีเคยท ำในอดีต รวมทัง้ค่ำตอบแทนท่ีคำดหวงั (รำยเดือนหรือรำยงวด) 

2. Briefing: บริษัทสง่สขุจะติดต่อกลบัเพ่ือนดัเข้ำมำเรียนรู้รำยละเอียดของโครงกำร (1 ชัว่โมง) ท่ี 
Thailand Coaching Academy (ใกล้ BTS สะพำนควำย) หรือสถำนท่ีอ่ืนตำมท่ีนดัหมำย 

3. Presentation: ผู้สมคัรจดัท ำ PowerPoint Presentation น ำเสนอแนวคิด (concept) กำรจดัท ำระบบ
ติดตำมและสนบัสนนุทตูควำมสขุ และวิธีกำรจดัท ำ (process) พร้อมตำรำงงำน (timeline) โดยสงัเขป 
รวมทัง้ค่ำตอบแทน (compensation) รำยเดือนหรือรำยงวด 

4. Decision: บริษัทสง่สขุจะประกำศผลกำรคดัเลือกภำยใน 10 วนัหลงัจำกวนัน ำเสนอ 
 
บนัทกึข้อตกลงระหวำ่งผู้วำ่จ้ำงและผู้ เช่ียวชำญ 
     ข้อ 1.  ผู้วำ่จ้ำงตกลงจ้ำงและผู้ เช่ียวชำญตกลงรับจ้ำงจดัท ำระบบติดตำมและสนบัสนนุทตู
ควำมสขุ (Happy Ambassador) ในโครงกำร Happy Life Happy Thailand ของบริษัท สง่สขุ วิสำหกิจเพ่ือ
สงัคม จ ำกดั ตำมเอกสำรแนบล ำดบัท่ี 1 เป็นระยะเวลำ 6 เดือน  
     ข้อ 2.  ผู้ เช่ียวชำญตกลงรับท ำกำรดงักลำ่วตำมข้อ 1) โดยจะเร่ิมปฏิบติังำนตัง้แต่เดือนสิงหำคม 
2562 และน ำเสนอรำยงำนควำมคืบหน้ำ  ณ  บริษัท สง่สขุ วิสำหกิจเพ่ือสงัคม จ ำกดั ทกุ 2 อำทิตย์ ตลอด
สญัญำนี ้
    ข้อ 3.  ผู้ เช่ียวชำญจะจดัท ำระบบติดตำมและสนบัสนนุทูตควำมสขุตลอดเวลำอย่ำง 
ผู้ช ำนำญกำรพิเศษจะพึงกระท ำ รวมถึงงำนท่ีเก่ียวโยงกบักำรรำยงำนควำมคืบหน้ำ ตลอดเวลำอย่ำง
ผู้ช ำนำญกำรพิเศษจะพึงกระท ำรวมถึงงำนดงัต่อไปนีด้้วย 
          3.1 ผู้ เช่ียวชำญด ำเนินกำรฝึกอบรมเจ้ำหน้ำท่ีของผู้วำ่จ้ำง และให้ค ำปรึกษำแก่เจ้ำหน้ำท่ีของผู้
วำ่จ้ำงในบริษัท สง่สขุ วิสำหกิจเพ่ือสงัคม จ ำกดั และหำกเจ้ำหน้ำท่ีไม่สำมำรถกระท ำกำรตำมค ำปรึกษำ
ดงักลำ่วได้  ผู้ เช่ียวชำญจะด ำเนินกำรสำธิตและให้ควำมรู้ จนเจ้ำหน้ำท่ีมีควำมรู้ควำมสำมำรถท่ีจะแก้ไขปัญหำ
ดงักลำ่วเองได้ตำมล ำพงั 

         3.2 ในระหวำ่งกำรด ำเนินกำรตำมสญัญำนี ้หำกปรำกฏเหตุท่ีต้องมีกำรแก้ไข เพ่ิมเติม หรือ 
ปรับปรุงขอบเขตของงำนท่ีผู้ เช่ียวชำญรับดูแลอยู่แล้ว   ผู้ เช่ียวชำญต้องให้ค ำแนะน ำต่อกำรเปลี่ยนแปลง 
ดงักลำ่วนีด้้วย  ทัง้นีเ้พ่ือให้เกิดประสิทธิภำพแก่งำนในลกัษณะใหม่ท่ีดีกวำ่เดิมอย่ำงเห็นได้ชดัเจน 
          3.3 ผู้ เช่ียวชำญต้องด ำเนินกำรรำยงำนผลกำรท ำงำนต่อผู้วำ่จ้ำงทกุ 2 อำทิตย์ อย่ำงสม ่ำเสมอ 
     ข้อ 4.  ผู้ เช่ียวชำญจะปฏิบติัตำมสญัญำนีต้ลอดอำยุแหง่สญัญำตำม ข้อ 1) เม่ือครบก ำหนดแล้วให้
ถือวำ่สญัญำวำ่จ้ำงฉบบันีเ้ป็นอนัสิน้สดุลงทนัทีโดยมิต้องบอกกลำ่ว 
     ข้อ 5.  ผู้วำ่จ้ำงมีสิทธิเลิกสญัญำนีก้บัผู้ เช่ียวชำญได้ทนัทีโดยไม่ต้องจำ่ยเงินใด ๆ หรือค่ำสินไหม 
ทดแทนใดๆ ทัง้สิน้  ในกรณีอย่ำงใดอย่ำงหนึง่ดงัจะกลำ่วต่อไปนี ้



          6.1 ทจุริตต่อหน้ำท่ีหรือกระท ำผิดทำงอำญำต่อผู้ว่ำจ้ำง 
          6.2 จงใจท ำให้ผู้วำ่จ้ำงเสียหำย หรือ 
          6.3 ประมำทเลินเลอ่เป็นเหตุให้ผู้วำ่จ้ำงได้รับควำมเสียหำยอย่ำงร้ำยแรง 
          6.4 หำกผู้วำ่จ้ำงพิจำรณำเห็นวำ่ ผู้ เช่ียวชำญขำดคุณลกัษณะอนัเป็นสำระส ำคญัของสญัญำนี ้
หรือไม่สำมำรถเพียงพอในอนัท่ีจะปฏิบติังำนตำมหน้ำท่ีให้ส ำเร็จลลุว่งไปด้วยดี 
     สญัญำนีท้ ำขึน้เป็นสองฉบบัมีข้อควำมถูกต้องตรงกนั  คู่สญัญำทัง้สองฝ่ำยได้อำ่นและเข้ำใจดีแล้ว 
จงึลงลำยมือช่ือไว้เป็นส ำคญัต่อหน้ำพยำนและเก็บสญัญำไว้ฝ่ำยละฉบบั 
 
 
 
 
 
 



แนวคิดการพัฒนาระบบติดตามและสนับสนุน 
ทูตความสุขในโครงการแฮปป้ีไลฟ์แฮปป้ีไทยแลนด์ 

แกไ้ข 27 พฤษภาคม 2562 
 
1. ความเป็นมา 

ตัง้แต่เดือนตุลำคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นมำ ‘บริษัท โค้ชช่ิงทีซีเอ จ ำกดั (Thailand Coaching 
Academy)’ ได้พฒันำควำมร่วมมือกบัภำคียุทธศำสตร์ ‘ธนำคำรจิตอำสำ’ ในโครงกำรวิถีพฒันำจิตขบัเคลื่อน
งำนสร้ำงเสริมสขุภำวะทำงปัญญำด้วยวิสยัทศัน์ โดยกำรสร้ำงทตูควำมสขุ (Happy Ambassador) ด้วย
ศำสตร์ไลฟ์โค้ชช่ิง (Life Coaching) ผู้ เข้ำร่วมโครงกำรได้เรียนรู้และฝึกฝนทกัษะไลฟ์โค้ชอย่ำงเข้มข้น รวมทัง้
ทกัษะกำรน ำควำมรู้ไปใช้จริง เพ่ือสร้ำงสขุภำวะทำงปัญญำให้กบัองค์กรและชมุชนของตน ด้วยกำรฝึกโค้ช
ภำคปฏิบติัและกำรฝึกจดัอบรมร่วมกบัทีมโค้ชมืออำชีพของโครงกำรเป็นระยะเวลำ 4 เดือน 

ในปี พ.ศ. 2562 คณะผู้บริหำรของบริษัท โค้ชช่ิงทีซีเอ จ ำกดั มีปณิธำนท่ีจะต่อยอดกิจกรรมข้ำงต้น 
โดยตัง้เป้ำหมำยใหม่ท่ีย่ิงใหญ่ คือกำรขยำยโอกำสกำรเข้ำถงึศำสตร์ไลฟ์โค้ชออกไปสูท่ัว่ทกุต ำบลของประเทศ
ไทย รวมจ ำนวนทัง้หมด 7,426 ต ำบล โดยจะมีผู้ได้รับประโยชน์มำกกวำ่ 1,000,000 คน ภำยในระยะเวลำ 5 ปี 
ทัง้นี ้คณะผู้บริหำรได้จดัตัง้บริษัทใหม่ขึน้ในลกัษณะของกิจกำรเพ่ือสงัคม (Social Enterprise) เพ่ือเข้ำมำ
บริหำรจดักำรและขยำยงำนของโครงกำรนีโ้ดยเฉพำะ โดยใช้ช่ือว่ำ ‘บริษัท สง่สขุ วิสำหกิจเพ่ือสงัคม จ ำกดั’  

กำรด ำเนินงำนของโครงกำรภำยใต้ บริษัท สง่สขุ วิสำหกิจเพ่ือสงัคม จ ำกดั (โดยจะอ้ำงถึงวำ่ “บริษัท
สง่สขุ”) ก ำลงัขยำยตวัอย่ำงรวดเร็ว ในปี 2562 นี ้ทำงโครงกำรมีเป้ำหมำยท่ีจะฝึกอบรมทตูควำมสขุรวม
จ ำนวนทัง้หมด 600 คน เพ่ือขยำยกำรสร้ำงสขุภำวะทำงปัญญำออกไปสูท่กุภำคสว่นของประเทศไทย 
ประกอบด้วยเนือ้หำงำนหลกัสองสว่น คือกำรจดัฝึกอบรมและกำรน ำทกัษะควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ ทำงโครงกำร
ได้พฒันำงำนในสว่นแรก จดัฝึกอบรมร่วมกบัธนำคำรจิตอำสำในชว่งท่ีผำ่นมำและประสบควำมส ำเร็จเป็น
อย่ำงมำก โครงกำรมุ่งมัน่ท่ีจะต่อยอดควำมส ำเร็จสูง่ำนส่วนท่ีสอง นัน่คือกำรติดตำมและสนบัสนนุทตูควำมสขุ
ในกำรน ำทกัษะควำมรู้ไปใช้จริง (Pay It Forward) โครงกำรก ำหนดให้ทตูควำมสขุทกุคนปฏิบติัหน้ำท่ีสง่ต่อ
ควำมสขุเป็นระยะเวลำ 1 ปี โดยโครงกำรจะสนบัสนนุทตูควำมสขุทกุคนตลอดระยะเวลำของกำรปฏิบติัหน้ำท่ี
ดงักลำ่ว ระบบท่ีก ำลงัถูกพฒันำขึน้นีมี้ช่ือในเบือ้งต้นว่ำ ‘ระบบติดตำมและสนบัสนนุทตูควำมสขุ (Monitoring 
& Support System for Happy Ambassador)’ 

 
2. หลักการและเหตุผล 

บริษัทสง่สขุด ำเนินงำนโครงกำร Happy Life Happy Thailand (โดยจะอ้ำงถึงวำ่ “โครงกำร”) โดยใช้
หลกักำร Plan-Do-Check-Action (PDCA) ซึง่กำรติดตำมและสนบัสนนุ Happy Ambassador ตลอดกำร
ฝึกอบรม จนกระทัง้น ำทกัษะควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ (Pay It Forward) ส ำเร็จเสร็จสิน้ เป็นสว่นส ำคญัของกำร
ด ำเนินโครงกำรตำมหลกักำรนี ้ 

ในระยะเวลำท่ีผำ่นมำ กำรฝึกอบรม Happy Ambassador ประสบควำมส ำเร็จเป็นอย่ำงมำก 
โครงกำรจดัฝึกอบรมอย่ำงต่อเน่ือง ในปี 2562 นี ้ทำงโครงกำรมีเป้ำหมำยท่ีจะฝึกอบรมทตูควำมสขุรวมจ ำนวน
ทัง้หมด 600 คน จ ำนวนของ Happy Ambassador ก ำลงัเพ่ิมขึน้อย่ำงรวดเร็ว อย่ำงไรก็ตำมทำงโครงกำร
พบวำ่ Happy Ambassador หลำยคนเผชิญกบัควำมท้ำทำยในกำรน ำทกัษะควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ (Pay It 
Forward) เชน่ กำรหำทีมงำนในกำรออกแบบและจดักิจกรรมร่วมกนั กำรผลิตสื่อและอปุกรณ์ท่ีในกำรจดั
กิจกรรม กำรระดมเงินทนุสนบัสนนุเพ่ือจดักิจกรรม กำรวดัและประเมินสิ่งท่ีผู้ เข้ำร่วมได้รับจำกกิจกรรมอย่ำง
เป็นรูปธรรม และกำรเก็บข้อมลูจำกผู้ เข้ำร่วมหลำกหลำยชว่งอำยุ เป็นต้น 



กำรฝึกอบรมพฒันำ Happy Ambassador และกำรน ำทกัษะควำมรู้ไปใช้เพ่ือสร้ำงควำมควำมสขุ
ให้กบัผู้คน (Pay It Forward) ของ Happy Ambassador ในโครงกำรจะบรรลเุป้ำประสงค์ในกำรสง่ควำมสขุ
ออกไปทัว่ทัง้ประเทศได้นัน้ จ ำเป็นต้องมีระบบติดตำมและสนบัสนนุท่ีดี เพ่ือหนุนเสริมทตูควำมสขุในกำรน ำ
ทกัษะควำมรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สงูสดุตลอดระยะเวลำของกำรปฏิบติัหน้ำท่ี 

ระบบติดตำมและสนบัสนนุ (Monitoring & Support system) ท่ีดีท ำหน้ำท่ีส ำคญัสองสว่นหลกัดงันี ้
หน้ำท่ีแรกคือกำรผลิตข้อมลูท่ีมีคุณภำพ ระบบติดตำมและสนบัสนนุจะผลิตองค์ควำมรู้ท่ีท ำให้โครงกำรเข้ำใจ
บริบทจริงของทตูควำมสขุแต่ละคน ควำมต้องกำรท่ีหลำกหลำยและละเอียดออ่นของผู้คนท่ีทตูควำมสขุน ำ
ทกัษะควำมรู้ไปสง่ต่อ รวมทัง้โอกำสและอปุสรรคในแต่ละพืน้ท่ีของประเทศไทย อนัน ำมำสูอ่งค์ประกอบท่ีสอง
คือกลไกสนบัสนนุทตูควำมสขุท่ีมีประสิทธิภำพ ข้อมลูข้ำงต้นจะท ำให้โครงกำรสำมำรถปรับปรุงหลกัสตูร
ฝึกอบรมให้มีคุณภำพสงูขึน้ตำมล ำดบั ออกแบบเคร่ืองมือของทตูควำมสขุให้ตรงกบักลุม่เป้ำหมำยท่ี
หลำกหลำย พฒันำกลไกท่ีชว่ยให้ทตูควำมสขุสำมำรถประยุกต์ทกัษะควำมรู้ได้อย่ำงเหมำะสม สอง
องค์ประกอบนีจ้ะหนนุเสริมให้โครงกำรสำมำรถบรรลเุป้ำประสงค์และสร้ำงผลลพัธ์ทำงสงัคมได้สงูสดุ 

นอกจำกประโยชน์ทำงตรงต่อทตูควำมสขุในโครงกำรและทีมผู้ รับผิดชอบโครงกำรแล้ว ระบบติดตำม
และสนบัสนนุ ยงัมีประโยชน์ต่อองค์กรภำคียุทธศำสตร์ของโครงกำร องค์กรผู้ให้กำรสนบัสนนุทัง้ในด้ำนเทคนิค
และด้ำนกำรเงินแก่โครงกำร ย่อมต้องกำรทรำบวำ่ภำรกิจของโครงกำรมีควำมเป็นไปอย่ำงไร ทตูควำมสขุได้น ำ
ทกัษะควำมรู้ท่ีได้รับไปใช้อย่ำงไร กำรน ำไปใช้นัน้ก่อให้เกิดผลลพัธ์ทำงสงัคมอย่ำงไร สิ่งเหลำ่นีต้อบสนอง
ยุทธศำสตร์ของหนว่ยงำนผู้ให้กำรสนบัสนุนได้เพียงใด ฯลฯ ระบบติดตำมและสนบัสนนุจะท ำให้โครงกำร
สำมำรถสื่อสำรกบัองค์กรภำคีด้วยควำมข้อมลูท่ีชดัเจน โปร่งใส และถูกต้องครบถ้วน 

กลำ่วโดยสรุปคือ กำรพฒันำระบบติดตำมและสนบัสนนุทตูควำมสขุในกำรน ำทักษะควำมรู้ไปใช้
ประโยชน์สงูสดุ (Pay It Forward) มีควำมส ำคญัอย่ำงมำก ต่อกำรท่ีโครงกำรจะบรรลเุป้ำประสงค์และสร้ำง
ผลลพัธ์ทำงสงัคมได้สงูสดุ บริษัทสง่สขุเห็นควำมส ำคญัของกำรพฒันำระบบติดตำมหนนุเสริมกำรสง่ต่อ
ควำมสขุของทตูควำมสขุในโครงกำร จงึได้ร่วมกบัธนำคำรจิตอำสำในฐำนะองค์กรภำคียุทธศำสตร์ในกำร
ออกแบบโครงกำรต่อยอดนี ้โดยจะจดัจ้ำงผู้ เช่ียวชำญด้ำนกำรพฒันำระบบติดตำมและสนบัสนนุเข้ำมำเป็น
ปรึกษำให้กบัโครงกำร (โดยจะอ้ำงถึงวำ่ “ท่ีปรึกษำ”) ในกำรด ำเนินกำรตำมวตัถุประสงค์ดงักลำ่ว  

บริษัทสง่สขุเช่ือมัน่เป็นอย่ำงย่ิงวำ่ ระบบติดตำมและสนบัสนนุนีจ้ะเป็นกลไกส ำคญัของกำรขบัเคลื่อน
ปณิธำนท่ีย่ิงใหญ่ของบริษัท ในกำรสง่ศำสตร์ไลฟ์โค้ชออกไปสูท่ัว่ทกุต ำบลของประเทศไทย รวมจ ำนวนทัง้หมด 
7,426 คน และเข้ำถึงผู้ได้รับประโยชน์มำกกวำ่ 1,000,000 คน ภำยในระยะเวลำ 5 ปี ด้วยคุณภำพ 
ประสิทธิภำพ และประสิทธิผลสงูสดุ 

 
3. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือพฒันำระบบติดตำมทตูควำมสขุท่ีมีคุณภำพ มีกำรเก็บข้อมลูท่ีเป็นระบบและครบถ้วน มีกำร
บริหำรจดักำรข้อมลูเข้ำและข้อมลูท่ีมีประสิทธิภำพ และสำมำรถน ำข้อมลูเหลำ่นัน้มำพฒันำกลไก
สนบัสนนุทตูควำมสขุสูค่วำมส ำเร็จได้จริง 

2. เพ่ือพฒันำกลไกสนบัสนนุชว่ยเหลือทตูควำมสขุ ในกำรปฏิบติัหน้ำท่ีสง่ต่อควำมสขุตลอดระยะเวลำ 1 
ปี โดยเป็นกลไกท่ีมีควำมเหมำะสมกบักลุม่เป้ำหมำย เข้ำถึงและใช้งำนงำ่ย วดัผลของควำม
เปลี่ยนแปลงได้ และสำมำรถน ำไปขยำยผลในระดบัท่ีใหญ่ขึน้ได้ 

3. เพ่ือน ำข้อมลูท่ีได้จำกระบบติดตำมทตูควำมสขุไปใช้ในกำรสือ่สำรกบัภำคียุทธ์ศำสตร์และสำธำรณชน
ถึงควำมคืบหน้ำและผลลพัธ์ของกำรฝึกอบรมทตูควำมสขุและกำรน ำทกัษะควำมรู้ไปใช้จริง  

 



4. วิธีการด าเนินงาน 
กำรพฒันำระบบติดตำมและสนบัสนนุทตูควำมสขุ (Happy Ambassador) และกำร Pay It Forward 

ตำมแนวคิดข้ำงต้น มีควำมซบัซ้อนและต้องใช้ควำมรู้ควำมเช่ียวชำญอย่ำงมำก โครงกำรมีควำมประสงค์ท่ีจะ
จดัจ้ำงท่ีปรึกษำด้ำนกำรจดัท ำระบบติดตำมและประเมินผล เข้ำมำพฒันำงำนในสว่นดงักลำ่วโดยเฉพำะ 
 
บทบำทหน้ำท่ีของท่ีปรึกษำโดยสรุป 

1. จัดท าแผนงานเพ่ือพัฒนาระบบติดตามและสนับสนุน (Assess and Plan) 
ท่ีปรึกษำจะจดัท ำแผนงำนเพ่ือพฒันำระบบติดตำมและสนบัสนนุ ประกอบด้วย แนวคิดและขอบเขต
ของกำรออกแบบระบบ วิธีกำรออกแบบ กำรน ำระบบไปใช้ กำรทดสอบระบบและพฒันำปรับปรุง 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำน และงบประมำณท่ีเก่ียวข้องทัง้หมด ท่ีปรึกษำจะต้องมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ
อย่ำงดีถึงควำมต้องกำรของผู้ใช้ระบบ ทัง้ในสว่นของทตูควำมสขุ ผู้ได้รับประโยชน์จำกทตูควำมสขุ 
ทีมงำนของโครงกำร และผู้สนบัสนนุโครงกำร ท่ีปรึกษำจะต้องเข้ำใจรำยละเอียดของกำรฝึกอบรม
พฒันำ Happy Ambassador และกำร Pay It Forward ของ Happy Ambassador รวมทัง้กิจกรรม
ทัง้ในปัจจบุนัและแผนในอนำคตของโครงกำร  

2. รวบรวมข้อมูลเพ่ือในการออกแบบระบบ (Collect Data) 
ท่ีปรึกษำจะก ำหนดวิธีรวบรวมข้อมลูท่ีจ ำเป็น ทัง้กำรรวบรวมข้อมลูในสว่นของกำรติดตำมผลลพัธ์ของ
กำรฝึกอบรมและกำรน ำทกัษะควำมรู้ท่ีได้รับกำรอบรมไปใช้ รวบรวมข้อมลูในสว่นของกำรพฒันำ
กลไกและเคร่ืองมือเพ่ือสนบัสนนุทตูควำมสขุในกิจกรรมทัง้หมดข้ำงต้น และกำรรวบรวมในสว่นของ
กำรสื่อสำรข้อมลูท่ีมีควำมส ำคญัต่อองค์กรภำคียุทธศำสตร์  

3. ออกแบบระบบติดตามและสนับสนุน (Design System) 
ท่ีปรึกษำจะวิเครำะห์ข้อมลูท่ีรวบรวมมำ เพ่ือพฒันำกลไก เคร่ืองมือ ชอ่งทำง และเทคนิคในกำร
ติดตำมและสนบัสนนุทตูควำมสขุอย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล ท่ีปรึกษำจะจดัค ำคู่มืออธิบำย
สว่นประกอบของระบบติดตำมและสนบัสนนุ แนวทำงในกำรน ำไปใช้ เทคนิคกำรเก็บข้อมลู ข้อควร
ระวงั และรำยละเอียดท่ีจ ำเป็นทัง้หมดอย่ำงละเอียด เพ่ือให้ทีมงำนของโครงกำรและทีมออกเก็บข้อมลู
สำมำรถน ำไปใช้ได้จริง 

4. ก าหนดตัวชีว้ัดส าหรับการประเมินระบบ (Develop Evaluation Indicators) 
ท่ีปรึกษำจะก ำหนดตวัชีว้ดัในกำรประเมินประสิทธิภำพและประสิทธิผลของระบบติดตำมและ
สนบัสนนุ เพ่ือแสดงถึงคุณภำพของระบบท่ีพฒันำขึน้อย่ำงเป็นรูปธรรม นอกจำกนัน้ท่ีปรึกษำจะ
ก ำหนดเกณฑ์กำรตดัสินใจหรือเปรียบเทียบ เพ่ือให้กำรวดัท ำได้อย่ำงเป็นมำตรำฐำน แสดงให้เห็นถึง
กำรเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึน้ชดัเจน 

5. เป็นที่ปรึกษาในการน าระบบไปใช้จริง (Test and Improve) 
ท่ีปรึกษำจะฝึกอบรมและให้ค ำแนะน ำแก่ผู้ รับผิดชอบโครงกำรและทีมผู้ออกเก็บข้อมลูในกำรน ำระบบ
ดงักลำ่วไปใช้จริงตลอดระยะเวลำของโครงกำร นอกจำกนีท่ี้ปรึกษำจะน ำควำมคิดเห็นท่ีได้รับจำกผู้ใช้
ไปปรับปรุงระบบจนมีควำมสมบูรณ์ มีประสิทธิภำพ เกิดประสิทธิผล และตอบวตัถปุระสงค์ของ
โครงกำรมำกท่ีสดุ 

6. จัดท ารายงานสรุป (Produce Final Report) 
เม่ือจบโครงกำร ท่ีปรึกษำจะจดัท ำรำยงำนสรุปผลกำรพฒันำระบบติดตำมและสนบัสนนุ ผลของกำร
น ำระบบดงักลำ่วไปใช้ ปัจจยัของควำมส ำเร็จ อปุสรรคท่ีพบและวิธีกำรแก้ไข รวมทัง้ข้อเสนอแนะ
ส ำหรับกำรพฒันำต่อยอดในระยะยำว 



แผนภำพท่ี 2 บทบำทหน้ำท่ีและระยะเวลำในกำรท ำงำนของท่ีปรึกษำ 
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1. ท ำแผนงำน         
2. รวบรวมข้อมลู          
3. ออกแบบระบบ         
4. ท ำตวัชีว้ดั
ส ำหรับประเมิน 

        

5. ทดสอบระบบ
และปรับปรุง 

        

6. ท ำรำยงำนสรุป         
 
 
แนวทำงกำรพฒันำระบบติดตำมและสนบัสนนุ 

ท่ีปรึกษำจะพฒันำระบบติดตำมและสนบัสนนุทตูควำมสขุ โดยอ้ำงอิงทฤษฎีไลฟ์โค้ชช่ิง (life 
coaching model) และทฤษฎีวงล้อชีวิต (wheel of life) ของโรงเรียน Thailand Coaching Academy ซึง่เป็น
รำกฐำนของหลกัสตูรท่ีใช้ในกำรฝึกอบรมพฒันำ Happy Ambassador ในโครงกำร 
 
 
แผนภำพท่ี 3 ทฤษฎีไลฟ์โค้ชช่ิง (life coaching model)  
ของโรงเรียน Thailand Coaching Academy 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

แผนภำพท่ี 4 ทฤษฎีวงล้อชีวิต (wheel of life)  
ของโรงเรียน Thailand Coaching Academy 

 
 
 
 

MODEL 



แนวทำงกำรประเมินผลลพัธ์ของระบบติดตำมและสนบัสนนุ 
กำรติดตำมและประเมินผลลพัธ์ของระบบติดตำมและสนบัสนนุเป็นสว่นหนึง่ของกำรประเมินผลลพัธ์

ของโครงกำรภำพใหญ่ของโครงกำร ท่ีปรึกษำจะต้องพฒันำระบบกำรติดตำมและประเมินผลข้ำงต้นให้มีควำม
สอดประสำนกบัระบบกำรติดตำมและประเมินภำพใหญ่  

กำรติดตำมและประเมินผลกิจกรรมในโครงกำร มีแนวคิดแบง่ออกเป็น 3 ระยะ ดงันี ้
 

แผนภำพท่ี 5 แนวคิดกำรติดตำมและประเมินกิจกรรมในโครงกำร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ระยะที่ 1 - การประเมินผลก่อนการด าเนินการ (baseline evaluation) คือ กำรประเมินควำมต้องกำรของ
ทตูควำมสขุและบริบทของโครงกำร (need assessment) เพ่ือสร้ำงชดุข้อมลูท่ีแสดงถึงควำมต้องกำรของ
กลุม่เป้ำหมำยอย่ำงแท้จริง อนัจะท ำให้กำรพฒันำระบบสนบัสนนุมีควำมเหมำะสมกบักลุม่เป้ำหมำยสูงสดุ  
 
ระยะที่ 2 - การประเมินผลระหว่างการด าเนินการ (progress evaluation) คือ กำรประเมินผลลพัธ์ท่ีเกิด
จำกกำรน ำระบบสนบัสนนุไปใช้ แต่กำรเข้ำร่วมฝึกอบรมหลกั กำรเรียนรู้ต่อเน่ืองและฝึกฝนเพ่ิมพูนทกัษะควำม
ช ำนำญ จนถึงกำรน ำทกัษะควำมรู้ท่ีได้รับไปสง่ต่อให้กบัผู้ อ่ืนอย่ำงน้อย 100 คน (Pay It Forward) มีระยะเวลำ
รวม 1 ปีเต็ม โดยเก็บข้อมลูอย่ำงสม ่ำเสมอและต่อเน่ือง เพ่ือตรวจสอบควำมก้ำวหน้ำ หำปัจจยัทัง้ด้ำนบวกและ
ลบท่ีมีผลต่อควำมส ำเร็จของกำรฝึกอบรมพฒันำ Happy Ambassador รวมทัง้แนวทำงในกำรแก้ไขและ
ปรับปรุงกำรฝึกอบรมพฒันำสูค่วำมส ำเร็จ 
 
ระยะที่ 3 - การประเมินผลเม่ือเสร็จสิน้โครงการ (impact evaluation) คือกำรประเมินผลสรุป เป็นกำร
ประเมินเพ่ือตดัสินใจวำ่ควรจะขยำย (scale) หรือปรับปรุงพฒันำ (improve) ระบบติดตำมสนบัสนนุอย่ำงไร 
ซึง่ไม่เพียงเพ่ือหำค ำตอบวำ่กิจกรรมประสบควำมส ำเร็จหรือไม่ แตย่งัประเมินหำสำเหตุของควำมส ำเร็จ เป็น
กำรประเมินรวบยอดทัง้ในสว่นของผลกระทบ (impact) และกระบวนกำร (process)  

Baseline 
Evaluation 

Impact 
Evaluation Progress Evaluation 

Start 
 

Finish 
 

MONITORING 

EVALUATION 
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