Volunteering Impact Evaluation : “งานอาสาสมัครกับการประเมินผล”
งานประชุมระดับชาติด้านการอาสาสมัคร วันศุกร์ ท่ ี 8 พฤษภาคม 2558 เวลา 13.30 - 15.00 น.
ณ ห้ องไสว สุทธิพทิ ักษ์ ชัน้ 7 อาคารไสว สุทธิพิทักษ์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
องค์ กรที่รับผิดชอบ : เครือข่ ายจิตอาสา (Volunteer Spirit Network)
วิทยากร :

คุณราเมล ซานกาแลง ที่ปรึกษาด้ านประเมินผลประจาภาคพื ้นเอเชียแปซิฟิค, VSO
ประเทศฟิ ลปิ ปิ นส์
อาจารย์วลั ภา ฐาน์กาญจน์ โครงการบัณฑิตอาสาสมัคร มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
คุณอธิ พิสทุ ธิพนั ธ์ หัวหน้ าฝ่ ายประเมินและวิจยั ผลสัมฤทธิ์ องค์กร ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์

ผู้ดาเนินรายการ : Romchalee Kanokngamwitroj : Regional Youth Programmes Advisor, Asia
and the Pacific, VSO

นาเสนอ การประเมินและวิจัยผลสัมฤทธิ์ องค์ กรทีชฟอร์ ไทยแลนด์
โดย คุณอธิ พิสุทธิพันธ์ : หัวหน้ าฝ่ ายประเมิน วิจัยผลสัมฤทธิ์องค์ กรทีชฟอร์ ไทยแลนด์
โดยหลักแล้ วองค์กรทีชฟอร์ ไทยแลนด์ต้องการจะขจัดความเหลื่อมล ้าทางการศึกษา จากผลการ
ทดสอบ PISA ผลปรากฏว่านักเรี ยนกว่าครึ่ งหนึ่งที่สอบวิชาคณิ ตศาสตร์ ได้ คะแนนต่ากว่าเกณฑ์ เมื่อเจาะ
ลงไปดูแล้ วพบว่านักเรี ยนกลุม่ นี ้เป็ นนักเรี ยนจากสังกัดในกทม. ในขณะที่นกั เรี ยนจากโรงเรี ยนเครื อสาธิ ต
หรื อจุฬาภรณ์ มีสดั ส่วนการตกที่ต่ามาก (น้ อยกว่าร้ อยละ 9) ซึ่งนับเป็ นเพียงแค่ร้อยละ 1 ของนักเรี ยนทัง้
ประเทศ วิสยั ทัศน์ของเราคือนักเรี ยนจะต้ องมีโอกาสเข้ าถึงการศึกษาได้ อย่างเท่าเทียมกันนัน่ เอง
เราจะติดตามผลอย่างไร เราจะประเมินอย่างไร ขึ ้นอยูก่ บั เราต้ องการวัดอะไร
ทฤษฎีของปั ญหาการศึกษาในเมืองไทยสามารถจับประเด็นได้ เป็ น 3 กลุม่ ใหญ่ๆ
1.

Socioeconomic factor - พื ้นฐานทางครอบครัวและสังคม

ถึ ง แม้ การศึ ก ษาจะฟรี ใ นประเทศไทย แต่ ค่ า เสี ย โอกาสเพื่ อ เรี ย นหนัง สื อ มี มู ล ค่ า ที่ สู ง มาก
ยกตัวอย่างเช่น นักเรี ยน
ที่ไม่ได้ ไปเรี ยนหนังสืออาจจะหางานทามีรายได้ เพื่อเลี ้ยงดูครอบครัว

2.

Prevailing belief - ความเชื่อที่มีอยูก่ ่อน และไม่ใช่ความเชื่อที่ถกู ต้ อง

คาถามต่อมาคือ เด็กจะเรี ยนเพื่ออะไร เรี ยนแล้ วได้ อ ะไร ไม่มีคนสามารถตอบได้ ว่าการเรี ยนคือ
ประโยชน์ตอ่ ตัวของเขาอย่างไร
3.

System factor - ปั ญหาของระบบ ของโรงเรี ยน ที่อยูน่ อกเหนือจากสองปั จจัยด้ านบน

ปั ญหาเชิงระบบเป็ นอะไรที่แก้ ไขได้ ยาก ยกตัวอย่างเช่น เกณฑ์การจบการศึกษาชันมั
้ ธยมปี ที่ 3 คือ
การเข้ าเรี ยนให้ ครบเท่านัน้ แต่อาจจะจบมาแบบบวกเลขไม่เป็ น หรื ออ่านหนังสือไม่ออก
ดังนัน้ พันธกิจของ TFT คือการมุ่งมัน่ ขจัดความเหลือ่ มล ้าทางการศึกษาออกจากประเทศไทยผ่าน
การสร้ างเครื อข่ายผู้นาที่เข้ าไปสร้ างความเปลี่ยนแปลงในห้ อ งเรี ยน โรงเรี ยนและในภาคส่วนต่างๆ ของ
สังคม สิ่งที่เราจะทาคือสรรหาคนรุ่ นใหม่ที่มีศกั ยภาพและความมุ่งมั่นมาเปลี่ยนแปลงชีวิตเด็กนับร้ อยใน
บริ บทที่มีความท้ าทายสูงผ่านการสอนเต็มเวลา 2 ปี ในโรงเรี ยนขาดโอกาส พร้ อ มการพัฒ นาทักษะการ
ทางานและความเป็ นผู้นาเพื่อผลักดันการเปลีย่ นแปลงจากทุกภาคส่วน
ในระยะสัน้ TFT ต้ อ งการจะสร้ างความเปลี่ ย นแปลงในภาคส่ ว นที่ เปลี่ ย นได้ นั่น ก็ คื อ การ
เปลี่ยนแปลงภายในห้ องเรี ยน และตัวของอาสาสมัคร ให้ เขาฝึ กความเป็ นผู้นา และสนับสนุนให้ เขาเป็ น
อะไรก็ได้ ที่เขาอยากเป็ นในอนาคตหลังจากจบโครงการใน 2 ปี ข้ างหน้ า ในระยะยาว เราอยากจะเห็นความ
เปลีย่ นแปลงในเชิงระบบ นัน่ ก็คือผลกระทบเชิงบวกต่อชุมชนและเครื อข่ายศิษย์เก่าว่าตอนนี ้อาสาสมัครทา
อะไรอยูเ่ พื่อเป็ นการเปลีย่ นแปลงสังคมบ้ าง
สิ่งที่เราต้ องการจะวัด
เราไม่ให้ ความสนใจกับตัวเลขมากนัก เช่น เราสามารถสอนนักเรี ยนได้ กี่พนั คนหรื อเราสามารถเพิ่ม
จานวนอาสาสมัครได้ จานวนเท่าไหร่ ในแต่ละปี แต่เราสนใจสิ่งที่นกั เรี ยนได้ ในเชิงคุณภาพมากกว่า เช่น ดู
ว่าเราเข้ าไปเปลี่ยนชีวิตเขาอย่างไรที่ไม่ใช่การเข้ าไปเพิ่มผลคะแนนโอเน็ต เราจะวัดสามสิ่งต่อไปนี ้ ทัศนคติ
ทักษะ และความรู้
เราต้ องการจะเห็นว่าอาสาสมัครมีความพร้ อมแค่ไหนในการเป็ นผู้นาแห่งการเปลี่ยนแปลง หรื อ มี
ภาวะผู้ น าผ่ า นการเป็ นครู ใ นห้ อ งเรี ย นระดับ ใด เราจะรู้ ได้ อ ย่ า งไรว่ า อาสาสมั ค รท่ า นนี ส้ อนอย่า งมี
ประสิทธิภาพ เราวัดสิ่งเหล่านี ้โดยใช้ ประสบการณ์ จากงานวิจยั ที่ผ่านมาเราพบว่าการสอนแบบมีสภาวะ
ผู้นาขึ ้นอยูก่ บั ปั จจัยทังหมด
้
7 ประการ คือความมุ่งมัน่ มีความเป็ นผู้นา อ่อนน้ อมถ่อมตน การมองสะท้ อน
ตนเอง เป็ นต้ น โดยที่ครูควรจะแสดงสิง่ เหล่านี ้ออกมาในห้ องเรี ยนหรื อนอกห้ องเรี ยนก็ได้

วัดอย่ างไร
เราจะมีจุดมุ่งหมายของแต่ละหน่วย เช่น การเป็ นผู้นาการเปลี่ยนแปลงต้ องทาอะไรได้ บ้าง เราจะมี
วิธีการประเมิ นทัศนคติของครู ในโครงการก็ คือ การประเมิ นรอบด้ าน และครู ในโครงการยังต้ อ งประเมิ น
ตนเอง เรามี การเข้ าไปสารวจห้ องเรี ยนเพื่อสังเกตวิธีการสอน การโต้ ตอบกับนักเรี ยนในห้ อ ง จนครบ 2 ปี
เขาจะมี การสอนพัฒ นาขึน้ จากหน้ ามื อเป็ นหลังมื อ ถ้ าอาสาสมัครมี คุณ สมบัติครบ 7 อย่างที่กล่าวมา
ตอนต้ น (มีความมุ่งมัน่ มีความเป็ นผู้นา อ่อนน้ อมถ่อมตน การมองสะท้ อนตนเอง) จะสามารถเป็ น “ครูที่มี
สภาวะผู้นา” ได้ ในท้ ายที่สดุ
ทักษะการสอนอย่างมีภาวะผู้นาประกอบด้ วยอะไรบ้ าง ผู้นาแห่งการเปลีย่ นแปลงในโครงการต้ อง
มีการสร้ างวิสยั ทัศน์ ต้ องให้ นกั เรี ยนเห็นภาพตัวเองให้ อนาคตให้ ได้ ว่าเขาต้ องการเป็ นอะไร เพื่อจะได้ ร้ ู ว่า
ตัวเองต้ อ งวิ่งไปทางไหนถึงจะถูกทาง สิ่งเหล่านี ้เป็ นการสร้ างแรงกระตุ้น แรงจู งใจให้ นักเรี ยนเกิ ดความ
สนใจในการเรี ยน หลังจากที่เด็กสนใจที่จะทา เขาจะทาได้ และเรี ยนรู้ที่จะทาด้ วยตัวเอง นอกจากการสร้ าง
วิสยั ทัศน์และแรงจูงใจแล้ ว ผู้นาการเปลี่ยนแปลงยังต้ องสามารถสร้ างแผนกลยุทธ์ การปฏิบตั ิงานอย่างมี
ประสิทธิผล การทางานอย่างต่อเนื่อง การพัฒนาอย่างไม่ยอ่ ท้ อ แผนทังหมดนี
้
้สามารถนาไปประยุกต์ใช้ ใน
องค์กรทางานที่นอกเหนือจากการเป็ นครูในห้ องเรี ยนด้ วยเช่นกัน ดังนัน้ ผู้นาการเปลีย่ นแปลงที่จบโครงการ
นี ้ไปแล้ ว สามารถนาทักษะเหล่านี ้ไปใช้ กบั ที่อื่นได้ เมื่อไปอยู่ที่ไหนก็แล้ วแต่ เขาก็สามารถนาทักษะเหล่านี ้
ไปเปลีย่ นแปลงที่ๆเขาอยู่
เราจะทราบได้ อย่างไรว่าผู้นาแห่งการเปลีย่ นแปลงในโครงการสามารถสร้ างวิสยั ทัศน์ให้ กบั เด็กได้
เราใช้ วิธี Rubric ซึ่งเป็ นตารางแสดงมาตรฐานของการปฏิบัติงาน โดยตารางจะระบุรายละเอียดเกี่ยวกับ
ระดับความเชี่ยวชาญในแต่ละด้ าน โดยสรุ ปแล้ ว ตารางนี ้สามารถบอกได้ ว่าครูแต่ละคนมีความเชี่ยวชาญ
ด้ านไหนบ้ าง สิง่ ที่ครูในโครงการทาในห้ องเรี ยนได้ รับการประเมินให้ อยูใ่ นระดับใด ตาราง rubric จะอธิบาย
อย่างละเอียดว่าเขาควรจะทาอย่างไรเพื่อจะได้ ขยับทักษะด้ านนันๆให้
้ เกิดความเชี่ยวชาญเพิ่มขึ ้น สิง่ นี ้ไม่ใช่
แค่การวัดระดับหรื อแค่การประเมิน แต่มนั คือแผนการพัฒนา
การพัฒนาอุปนิสัย - หลักการจะคล้ ายกับวิธีด้านบน เช่น ถ้ าเราต้ องการจะวัดว่าเด็กนักเรี ยนใน
ห้ อ งมี ความเพี ยรอย่า งไร เราก็ ต้ อ งสังเกตสิ่งที่ เด็ กแสดงออกมา เราต้ อ งดูว่าความเพี ย รประกอบด้ ว ย

คุณสมบัติอะไรบ้ าง เช่น ส่งการบ้ านตลอด ทางานที่มอบหมายไว้ ให้ สาเร็ จ หลังจากนัน้ วัดผลโดยดูความ
บ่อยครัง้ ในการแสดงออกของแต่ละคุณสมบัติ สิง่ เหล่านี ้ยังทาให้ นกั เรี ยนสามารถนาเก็บไปคิด และพัฒนา
ตัวเองต่อ ไปได้ ครู ในโครงการจะนาเอาสิ่งเหล่านี ้เข้ าไปพูดคุยกับนักเรี ยนเพื่อ ให้ เขารู้ ว่าเขาต้ อ งพัฒ นา
อะไรบ้ าง
ความรู้ – สถิติชี ้ว่าประเทศไทยมีความเหลือ่ มล ้าทางการศึกษาประมาณ 3.8 ปี นัน่ คือเด็กนักเรี ยน
ชันมั
้ ธยมปี ที่ 3 จะมีความรู้เท่ากับเด็กชันประถมปี
้
ที่ 6 แล้ วเราจะวัดอย่างไร ถ้ าเราจะใช้ ผลโอเน็ตไปวัดเด็ก
เหล่านี ้ อาจจะไม่ได้ นาไปสูก่ ารพัฒนาในท้ ายที่สดุ เพราะผลคะแนนจะบอกเพียงแค่ว่ามีเด็กร้ อยละ 20 ได้
คะแนนต่ากว่าเกณฑ์ ดังนันเราจึ
้
งทาข้ อสอบวินิจฉัยการเรี ยนรู้ ขึ ้นมา เพื่อวินิจฉัยว่าเขามีความรู้ที่จาเป็ น
เพี ยงพอหรื อไม่ ในการที่จ ะศึก ษาต่อในล าดับชัน้ ต่อ ไป ยกตัวอย่างเช่น วิช าคณิ ต ศาสตร์ เราจะให้ เด็ ก
นักเรี ยนทาข้ อสอบที่ประกอบไปด้ วยหลายเนื ้อหา เช่น ความน่าจะเป็ น ร้ อยละ การจับกลุม่ เศษส่วน การ
หาร การบวกลบ ที่เราต้ องทาอย่างนี ้เพราะเราจะได้ ร้ ูวา่ ต้ นตอของปั ญหาการเรี ยนคณิตศาสตร์ อยูท่ ี่เรื่ องใด
เนื่องจากกรณีศึกษาที่เราค้ นพบคือ ไม่ว่าครูจะสอนอย่างไร ทังใช้
้ กิจกรรมเข้ าประกอบในการเรี ยนด้ วย แต่
นักเรี ยนก็ยงั ไม่เข้ าใจการคานวณพื ้นที่ ท้ ายที่สดุ ปรากฏว่าเป็ นเพราะเขาท่องสูตรคูณไม่ได้ และบวกเลข 4
หลักไม่เป็ น ถ้ าเราใช้ วิธีธรรมดาในการสอน เขาก็ยงั จะไม่สามารถคานวณหาพื ้นที่ได้ เมื่อจบชันมั
้ ธยมปี ที่ 3
ออกไป เขาก็ยงั จะทาไม่ได้ อยูด่ ี ดังนันการวั
้
ดผลการเรี ยนรู้ เราต้ องรู้ก่อนว่าเขาไม่ร้ ู อะไร เพื่อเราจะได้ เข้ าไป
เติมเต็มได้ ถกู อุดรูโหว่ที่เขามีเพื่อที่เขาจะเดินไปได้ ในอนาคต
คาถามเพิ่มเติม
Impact evaluation คืออะไร
เรามอง impact evaluation ไว้ สองอย่าง ก็คือการสร้ างการเปลี่ยนแปลงในการดาเนินงานอย่างที่
กล่าวไปตอนต้ นว่าจะมองผลลัพธ์ เป็ นระยะสันและระยะยาว
้
นอกจากนี ้ เรายังมี การมองผลลัพธ์ ในเชิ ง
ปริ มาณ คือ ในแง่ว่านักเรี ยนมี ความรู้ ความสามารถเพิ่มขึ ้นเท่าใดในรายวิช า แต่ก็เน้ นในเรื่ องคุณ ภาพ
เหมือนกัน เช่นในเรื่ องของการสร้ างแรงบันดาลใจ เด็กเหล่านี ้มี เป้าหมายในชีวิตเปลี่ยนไปอย่างไร ซึ่งสิ่ง
เหล่านี ้ติดตามได้ โดยระยะยาว

นาเสนอ การประเมินผล โครงการบัณฑิตอาสาสมัคร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โดย อาจารย์ วัลภา ฐาน์ กาญจน์ : โครงการบัณฑิตอาสาสมัคร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โครงการกาเนิดมาจากความรุนแรงในภาคใต้ ภัยพิบตั ิสนึ ามิ และปั ญหาสุขภาวะ เรามองว่าคนที่
ได้ รับผลกระทบจากความรุ นแรงในภาคใต้ มากที่สดุ คือพี่น้องชาวบ้ านธรรมดาทัว่ ไป ในขณะนัน้ อาจารย์ใน
มหาวิทยาลัยไม่สามารถลงพื ้นที่ได้ เราจึงมองว่าบัณฑิตอาสาน่าจะเป็ นคาตอบของการเชื่อมโยงระหว่าง
มหาวิทยาลัยกับชุมชน บัณฑิตอาสาจะเป็ นคนที่รับรู้ สถานการณ์ ปั ญหาความต้ องการ และนามาบอก
กล่า วกับ นัก วิช าการให้ ส ามารถท างานวิจั ย และพัฒ นาให้ เกิ ด ประโยชน์ ได้ ด้ ว ยปั ญหาต่ า งๆเหล่า นี ้
มหาวิทยาลัยจึงได้ ก่อให้ เกิดโครงการบัณฑิตอาสา
จุดประสงค์ ของการก่ อตัง้
- เป็ นการพัฒนาบัณฑิตอาสาเอง ต้ อ งการให้ พวกเขาเป็ นผู้นาการเปลี่ยนแปลง รวมถึงเป็ นผู้สร้ าง
ความสมานฉันท์ ให้ เป็ นคนที่มีคณ
ุ ธรรมจริ ยธรรม และมีความสามารถในการทางานร่วมกับชุมชน
ในขณะเดียวกันก็ให้ เขาผ่านประสบการณ์ การพัฒนาชุมชนแบบมีสว่ นร่ วมเพื่อ เป็ นเส้ นทางสูก่ าร
เป็ นผู้นาการเปลีย่ นแปลง
- พัฒนาบทบาทของมหาวิทยาลัยเพื่อเป็ นส่วนหนึง่ ในการพัฒนาชุมชนอย่างแท้ จริ ง
- ปั จจุบัน เรามีบัณฑิตทังหมด
้
10 รุ่ น รวมแล้ วจบ 212 คน ทางานกับชุมชนกว่า 200 โครงการ มี
เครื อข่ายพี่เลี ้ยงในพื ้นที่ 160 กว่าคน ทางานในภาคใต้ 4 จังหวัด ประมาณ 150 ชุมชน และทางาน
ร่ วมกับ นัก วิช าการ 60 กว่าท่า น และมี เครื อ ข่ายร่ วมกับ ภาคใต้ 60 กว่าเครื อ ข่าย มี โครงการ
สาคัญๆเช่น โครงการกีฬาตากใบส่งเสริ มการออกกาลังกาย เหตุผลทีโ่ ครงการดาเนินได้ ถึงปั จจุบนั
เพราะมีกลุม่ แกนนาที่เข้ มแข็ง และมีกิจกรรมการออกกาลังกายที่หลากหลาย
กระบวนการการดาเนินงาน
- ได้ รับความร่ วมมื อกับ ทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และได้ ปรั บปรุ งหลักสูต รเพื่ อ นามาใช้ กับ
บัณฑิตอาสาของภาคใต้ ที่สาคัญคือเราทางานร่ วมกับหน่วยงานที่เป็ นท้ อ งถิ่นภาคใต้ เรามี การ
สอบถามแกนนาชุมชนภาคใต้ เพื่อลงความเห็นร่วมกันเกี่ยวกับคุณสมบัติของบัณฑิตอาสา

- จัดหาองค์ กรที่ จะสนับ สนุนโครงการ จัดโครงสร้ างการบริ หาร ผู้จัด การโครงการดูแ ลภาพรวม
จัดหาอาจารย์ ที่ปรึ กษาทัง้ ในเรื่ องของหลักสูตรและด้ านการประเมิ นเพื่อ กาหนดทิศทางในการ
ดาเนินงาน และบัณฑิตอาสาสมัครให้ เหมาะสมกับความต้ องการของชุมชน
- โครงการจะครอบคลุมพื ้นที่ตอนบนในเขตสุราษฎร์ ธานี ตอนกลางเขตหาดใหญ่ และตอนล่างซึ่ง
ดูแล 3 จังหวัดอยูใ่ นเขตปั ตตานี แต่ละออฟฟิ ศจะมีพี่เลี ้ยงในพื ้นที่ซงึ่ ดูแลครู บณ
ั ฑิตอาสาประมาณ
พื ้นที่ละ 10 คน
- การคัดเลือกพื ้นที่เป็ นเรื่ องสาคัญมาก ถ้ าเราเปรี ยบบัณฑิตเหมือนต้ นกล้ า พื ้นที่คือแหล่งเพาะพันธ์
เราคัดเลือกพื ้นที่โดยดูวา่ พื ้นที่นนๆมี
ั ้ ประเด็นโครงการการพัฒนาอย่างไร มีแนวคิดเริ่ มต้ นบ้ างไหม
นอกจากนี ้เรายังคัดเลือกพี่เลี ้ยงในพื ้นที่ และครอบครัวอุปถัมภ์
- ในด้ านอาสาสมัคร เราคัดเลือกคนที่ต้องการการเปลีย่ นแปลงตัวเอง มีความมุ่งมั่นที่จะทางานเป็ น
ระยะเวลา 1 ปี ในการคัดเลือกเราจะให้ ผ้ สู มัครเขียนประวัติตงแต่
ั ้ แรกเริ่ มที่ตนเองจาความได้ พ่อ
แม่ เป็ นอย่ า งไร เคยท าอะไรบ้ าง เคยเป็ นผู้ น าบ้ างไหม ความใฝ่ ฝั น ในอนาคตเป็ นอย่ า งไร
ต่อจากนัน้ เราจะนามาเข้ ารอบสัมภาษณ์ อีกครัง้ หนึ่ง โครงการยังมี กระบวนการพัฒนาศักยภาพ
เพื่อให้ บณ
ั ฑิตอาสาและความต้ องการกับชุมชนสอดคล้ องกัน
- ปฐมนิเทศให้ เข้ าใจบทบาทของตัวเอง รู้จกั เพื่อน ทีมงาน และชุมชน
- มีการเยี่ยมพืน้ ที่ทุก 2-3 เดือนและจัดการประชุมเฉพาะพื ้นที่ปีละประมาณ 2-3 ครั ง้ และมี การ
ประชุมรวมทุกพื ้นที่ทกุ 3 เดือน เพื่อเป็ นการสนทนาแลกเปลีย่ นและเพิ่มเติมความรู้
- หลังจากจบโครงการ จะมี การนาเสนอผลงานในตอนท้ าย มีชุมชนมาร่ วมแลกเปลี่ยนความเห็น
ร่วมกัน
- ในตอนต้ นของโครงการ เรามีการติดตามดูการเปลี่ยนแปลงอาสาสมัครเป็ นระยะเพื่อการปรับปรุ ง
แก้ ไขได้ ทนั ท่วงที รวมถึงประเมินว่าบัณฑิตอาสาถึงเป้าหมายที่ตงไว้
ั ้ ในแต่ละช่วงได้ หรื อยัง ปรับตัว
เข้ ากับครอบครัวอุปถัมภ์หรื อพื ้นที่ชุมชนได้ ไหม สามารถศึกษาและวิเคราะห์ชุมชนหรื อไม่ มีความ
มุ่งมัน่ ในการทางานอย่างไร ในระยะต่อมา โครงการจะเน้ นเรื่ องความสามารถในการพัฒนาชุมชน
ร่วมกับชาวบ้ านโดยจะเน้ นประเด็นปั ญหาความต้ องการของชาวบ้ านเป็ นหลัก หลังจากนี ้ โครงการ
จะพิจารณาว่าบัณฑิตอาสาสามารถดาเนินงานได้ ตามแผนหรื อไม่ แต่ในขณะเดียวกันก็เน้ นความ
ยืดหยุน่ ในการปรับแผนตามบริ บทของชุมชนด้ วย

- เมื่อออกจากโครงการ บัณฑิตอาสาสามารถเป็ นนักวิจัย นักพัฒนา สามารถเปลี่ยนแปลงในภาค
ส่วนอื่นๆ แต่สงิ่ ที่ขอให้ เหลือไว้ คือจิตที่คิดถึงผู้อื่น
- ในการกากับติดตามจะเข้ มข้ นมาก นอกจากมีการไปเยี่ยมภาคสนาม เรายัง อ่านบันทึกภาคสนาม
รายวัน โดยอาสาสมัครจะมีการส่งบันทึกทุกเดือน
- มี เครื่ อ งมื อ การติ ดตามความก้ า วหน้ า จุ ดประสงค์ ห ลัก เพื่ อ การประเมิ น และแก้ ไขจุ ด อ่อ นได้
ทันท่วงที ทัง้ 3 ด้ าน คือทังคุ
้ ณลักษณะ เช่น คุณธรรม จริ ยธรรม ด้ านความสามารถในการทางาน
วิจยั และพัฒนาร่วมกับชุมชน และสุดท้ ายคือคุณภาพผลงานในตอนสุดท้ าย
- มีการถอดบทเรี ยนใหญ่สองครัง้ คือ ตอนครึ่งปี และตอนจบโครงการ
จบแล้ วบัณฑิตอาสาไปที่ไหน
ส่วนใหญ่ แล้ วทางานในภาคประชาสังคม (NGO) เช่น ศูนย์ ป ระสานงานให้ ความช่วยเหลือ ผู้ที่
ได้ รับผลกระทบ เยียวยากลุม่ หญิ งหม้ าย เด็กกาพร้ า หรื อเป็ นครู ในโรงเรี ยน เป็ นนักวิช าการ เป็ นเจ้ าหน้ าที่
องค์กรภาครัฐ เป็ นต้ น

นาเสนอเครื่องมือในการประเมินผลการทางานอาสาสมัคร ของ VSO
โดย คุณราเมล ซานกาแลง : ที่ปรึกษาด้ านประเมินผลประจาภาคพืน้ เอเชียแปซิฟิค, VSO
ประเทศฟิ ลิปปิ นส์
Background
VSO เป็ นองค์การนานาชาติเพื่อขจัดความยากจนและลดความเหลื่อมล ้าทางสังคมเป็ นหลัก โดย
การส่งอาสาสมัครที่มีทักษะเฉพาะทางในด้ านต่างๆ เช่น การศึกษา สุขภาพ หรื อ ธุ รกิ จ ทางานร่ วมกับ
หน่วยงานประเทศต่างๆ เป็ นการเรี ยนรู้ทงสองด้
ั้
านและส่งผลประโยชน์ทงในชุ
ั ้ มชนและตัวอาสาสมัคร
Development approach
- เพื่อการเปลีย่ นแปลงอย่างยัง่ ยืน บุคลากรจะต้ องก้ าวไปข้ างหน้ าเท่านัน้ ทังระดั
้ บชุมชน ระดับชาติ
และสากล
- พัฒนาศักยภาพของบุคลากร ทักษะความชานาญเฉพาะทางด้ านต่างๆ

- ทางานภายใต้ โครงสร้ างองค์กรที่มีอยู่แล้ ว สนับสนุนหน่วยงานที่ทางานนันๆอยู
้
่แล้ วให้ ทาได้ ดีขึ ้น
เป็ นตัวสนับสนุนการทางานระหว่างเครื อข่ายให้ คล่องตัวมากขึ ้น
- สร้ างเครื อข่ายในระดับสากล ส่งอาสาสมัครต่างชาติเข้ าไปร่ วมทางานกับอาสาสมัครในประเทศ
ต่างๆทัว่ โลก เพื่อเรี ยนรู้แลกเปลีย่ นซึง่ กันและกัน
- ในระยะสัน้ เพิ่มศักยภาพอาสาสมัครและหน่วยงานที่ทางานด้ านนี ้ให้ เข้ มแข็งขึ ้น สิ่งเหล่านี ้ทาให้
คนภายในชุมชนสามารถเข้ าถึงทรัพยากรได้ งา่ ยขึ ้น
Theory of change
- Input – การส่งอาสาสมัครเข้ าไปร่ วมทางานกับอาสาสมัครในประเทศ เพื่อ เป็ นการให้ คาอบรม
คาแนะนา แลกเปลี่ยนความรู้ ทางานวิจยั ศึกษากับอาสาสมัครเพื่อร่วมทางานกับชุมชนในพื ้นที่ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
- Output - ในระยะสัน้ เราอยากจะเห็นศักยภาพของบุคลากร องค์กรรัฐและเอกชน มากขึ ้น รวมถึง
ความเป็ นพลเมืองที่เข้ มแข็ง
- Outcomes - ผลสัมฤทธิ์ ที่เราตังเป
้ ้ าคือ ชุมชนสามารถเข้ าถึงการบริ การและทรัพยากรได้ สะดวก
มากขึน้ ชุ ม ชนมี งานท า และมี อ านาจที่ ถ่ ว งดุล ระหว่า งพลเมื อ งและบุ ค คลที่ มี อ านาจ และมี
นโยบายที่ดี
- Impact - ท้ ายที่สุด เราอยากจะเห็ นการเปลี่ยนแปลงทังในด้
้ าน การศึกษา สุขภาวะ ความเท่า
เทียมกันทางเพศ
What to measure?
การประเมินผลแบ่งเป็ น 2 ระดับ ระดับแรกคือ การเปลี่ยนแปลงระดับองค์กร เช่น โรงเรี ยน องค์กร
อิสระที่เกี่ยวข้ อง องค์กรระหว่างประเทศ หรื อ NGO โดยผลที่เราอยากจะเห็นจะแบ่งเป็ น 2 ส่วน คือ ส่วน
การบริ หารจัดการโดยทัว่ ไป เช่น การสร้ างรายได้ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดการการเงินภาพรวม
ความรู้ ในเนือ้ หาเฉพาะทาง การจัดการชุมชน ความเท่าเทียมทางเพศ เป็ นต้ น และส่วนที่สองคือ การ
จัดการเฉพาะทาง เช่น ทางด้ านการศึกษา (การวางแผนระบบโรงเรี ยน การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การเก็บ
ข้ อมูลเพื่อนาไปทางานวิจัย หรื อการร่วมออกเสียงเพื่อเปลี่ยนแปลงนโยบายด้ านการศึกษา) หรื อด้ านสุข
ภาวะ (คุณภาพของการฝึ กฝนบุคลากร การบันทึกข้ อมูลด้ านเอกสารที่ชัดเจน คุณภาพของอาจารย์ ภาวะ
สิง่ แวดล้ อม)

สิง่ สาคัญคือเราจะส่งผลความเปลี่ยนแปลงในระดับองค์กรนี ้ไปยังการเปลี่ยนแปลงระดับที่สอง ก็
คื อ การเปลี่ ย นแปลงในชุ ม ชนได้ อ ย่า งไร ยกตัว อย่า งเช่ น ในด้ า นสุข ภาวะ โครงการจะวัด การเข้ า ถึ ง
โรงพยาบาล ค่าใช้ จ่าย ความพร้ อมของเครื่ อ งมื อ และยารักษาโรค มี เจ้ าหน้ าที่เพียงพอหรื อ ไม่ ในด้ าน
การศึกษา โครงการจะสารวจวิธีการเรี ยนการสอนว่ามีประสิทธิ ภาพหรื อไม่ การเรี ยนการสอนเป็ นแบบให้
เด็กเป็ นจุดศูนย์กลางมีการพัฒนาอย่างไร ความสามารถของคุณครูในการสอน และการเข้ าถึงนักเรี ยน เป็ น
ต้ น ในด้ า นของคุณ ภาพชี วิต ความเป็ นอยู่ ชุ ม ชนสามารถเข้ า ถึ งข้ อ มูล เพื่ อ ที่ เอื อ้ ประโยชน์ ต่อ การท า
การเกษตรของตัวเองได้ หรื อไม่
How to measure?
แบ่งการประเมินเป็ น 3 ระดับ
1. วัดจากหน่วยงานที่ VSO ประสานงานด้ วย – ประเมินศักยภาพของบุคลากรที่เราทางานด้ วยว่า
มีการพัฒ นาอย่างไร รวมถึงมี การทารายงานผลของอาสาสมัครที่ทางานร่ วมกับองค์ กรเหล่านัน้ และมี
การศึกษากรณีศกึ ษาที่นา่ สนใจและทาวิจยั เพิ่มเติม
2. วัดในระดับประเทศที่หน่วยงาน VSO ดาเนินการอยู่ – มี การประเมิ นผลโครงการที่องค์ กรทา
ด้ วยประจาปี และรายงานองค์กรที่ให้ เงินทุนสนับสนุน
3. วัดในระดับสากล – การทารายงานผลจะเหมือนกับ 2 ระดับข้ างต้ น แต่ในระดับนี ้ เราจะเจาะลึก
ลงไปดูวา่ องค์กร VSO สร้ างการเปลีย่ นแปลงทางบวกในสังคมอย่างไรบ้ าง
ยกตัวอย่ างผลงานที่ VSO ประสบความสาเร็จ
Valuing Volunteer Research - VSO ท างานวิ จั ย ระยะเวลาต่ อ เนื่ อ ง 2 ปี เต็ ม ใน 5 ประเทศ
ด้ วยกัน (กาน่า เคนย่า โมซัมบีค เนปาล และฟิ ลิปปิ นส์) เพื่อศึกษาดูวา่ ปั จจัยใดที่เป็ นตัวขับเคลื่อนให้ เกิด
การพัฒนาหลังจากที่อาสาสมัครลงไปอยูใ่ นพื ้นที่ และโครงการของ VSO ช่วยลดความยากจนได้ ระดับใด
สิง่ ที่ VSO ค้ นพบคือ
- อาสาสมัครทาให้ เกิดการรวมกลุม่ กันภายในชุมชน ช่วยแปลงความรู้ ในหนังสือ ให้ เกิดการลงมื อ
ปฏิบตั ิอย่างแท้ จริ ง รวมถึงลดช่องว่างระหว่างความรู้ทางเทคนิคและการเปลีย่ นแปลงอย่างยัง่ ยืน
- อาสาสมัครทาให้ ความสัมพันธ์ ระหว่างหน่วยงานที่มีอยู่แล้ วเข้ มแข็งมากขึ ้น โดยเฉพาะการติดต่อ
ประสานงานระหว่างหน่วยงานมีความคล่องตัวมากขึ ้น ทาให้ เกิดแนวคิดที่มีประโยชน์ใหม่ๆ

No Baby Left Out (NBLT) Project Evaluation – โครงการนี ้เป็ นหน่วยงานสนับสนุนองค์กรการ
พัฒนาด้ านสุขภาวะในประเทศแทนซาเนีย จุดมุ่งหมายหลักคือให้ เด็กแรกเกิดเข้ าถึงการรักษาพยาบาลมาก
ขึ ้น และเน้ นคุณภาพการรักษาเด็กในช่วงแรกเกิด รวมถึงการมีสว่ นร่วมของคนในชุมชนในการพัฒนาด้ าน
สุขภาวะ VSO ค้ นพบว่าอาสาสมัครเป็ นตัวช่วยพัฒนาการรั กษาพยาบาลในเด็กแรกเกิ ดอย่างเห็นได้ ชัด
เช่น มี การปรั บปรุ งห้ อง ICU สาหรับเด็กแรกเกิ ดส่งผลให้ เพิ่มอัตราการรอดชีวิตหลังคลอด มี การพัฒนา
ทักษะของบุคลากรด้ านสาธารณะสุข เช่น มีการสกรี นเด็กแรกเกิดหลังคลอดได้ อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ ้น
มีการจัดการความยุง่ ยากที่เกิดขึ ้นระหว่างการบริ การได้ อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ ้น เป็ นต้ น และสุดท้ ายคือ
อัตราการเสียชีวิตของเด็กแรกเกิดลดลงจาก 35 คนต่อ 1000 คน ในปี 2011 ลดเหลือ 22 คนต่อ 1000 คน
ในปี 2013 โครงการนี ท้ าให้ เห็น ว่าในการทาโครงการหนึ่งให้ ประสบความส าเร็ จ นันไม่
้ จาเป็ นต้ อ งทุ่ม
งบประมาณจานวนเยอะ แต่เราสามารถใช้ ทรัพยากรที่มีอยู่ ทางานร่ วมกับเจ้ าหน้ าที่ที่อยูเ่ ดิมอยูแ่ ล้ ว และ
เติมเต็มช่องว่างที่เรามองเห็น เช่นที่ทาในโครงการนี ้เป็ นต้ น
SMS Story Research Project in Papua New Guinea – จุดประสงค์ของโครงการนี ้คืออยากจะ
ทราบว่าการส่งข้ อความเกี่ยวกับแผนการเรี ยนการสอนในทุกวันจะทาให้ ความสามารถในการอ่านของ
นักเรี ยนเพิ่มขึ ้นหรื อไม่ โครงการนี ้ดาเนินการเป็ นเวลา 20 สัปดาห์โดยที่คุณครูครึ่ งหนึ่งจะได้ รับข้ อความทุก
วัน ส่ว นอี ก ครึ่ ง หนึ่ ง ไม่ ไ ด้ รั บ ข้ อ ความใดๆ งานวิ จั ย นี ช้ ี ว้ ่า นัก เรี ย นในกลุ่ม ที่ คุ ณ ครู ไ ด้ รั บ ข้ อ ความมี
ความสามารถในการอ่านเพิ่มขึ ้น แต่อย่างไรก็ ตามความสามารถในการอ่านนี ้จะมีประสิทธิ ภาพมากขึ น้
อย่างเห็นได้ ชดั โดยเฉพาะในกลุม่ คุณครูที่มีความกระตือรื อร้ นในการสอน
คาถามเพิ่มเติม
เราจะทราบได้ อย่ างไรว่ าผลกระทบที่เกิดขึน้ เกิดจากโครงการที่เราทาจริงๆ ไม่ ได้ เป็ นผลสัมฤทธิ์ท่ ี
เกิดจากโครงการอื่นด้ วย
ถ้ า เป็ นผลสัม ฤทธิ์ ที่ เกิ ด ขึน้ จาก VSO เพี ย งโครงการเดี ย ว เราสามารถพู ด ได้ เต็ ม ปากว่า การ
เปลีย่ นแปลงที่เกิดขึ ้นนันเป็
้ นผลงานของโครงการเรา แต่ในกรณีที่เราทราบอยู่แล้ วว่ามีหลายโครงการที่ทา
ให้ ผ ลสัม ฤทธิ์ นี เ้ กิ ด ขึน้ เช่ น การลดปั ญหาความยากจน เราจะบอกได้ แ ต่ ว่า VSO มี ส่ว นร่ ว มในการ
เปลีย่ นแปลงมากกว่า แต่อย่างไรก็ตาม ในแต่ละโครงการเราจะเน้ นในเรื่ องของการบรรลุเป้าหมายในกรอบ
เวลาที่เราวางไว้ เช่น โครงการที่เราตังใจจะด
้
าเนินงานเป็ นเวลา 6 เดือนนัน้ เราสามารถบรรลุเป้าหมายที่

เราตังไว้
้ ในตอนต้ นได้ หรื อไม่ สิ่งที่สาคัญคือเมื่อเราพูดถึงการเปลี่ยนแปลงแล้ วนัน้ เราคงไม่ได้ ม องในระยะ
สัน้ ดังนัน้ ไม่วา่ จะผ่านไปอีก 10 ปี ผลการเปลีย่ นแปลงนันก็
้ ยงั จะคงอยู่ และนี่คือความตังใจของ
้
VSO

