
 

Volunteering Impact  Evaluation : “งานอาสาสมัครกับการประเมินผล” 
งานประชุมระดับชาติด้านการอาสาสมัคร วนัศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2558 เวลา 13.30 - 15.00 น. 

ณ ห้องไสว สุทธิพทิักษ์ ชัน้ 7 อาคารไสว สุทธิพิทักษ์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

 

องค์กรที่รับผิดชอบ  :  เครือข่ายจิตอาสา  (Volunteer Spirit Network)  

วิทยากร    :       คณุราเมล ซานกาแลง  ท่ีปรึกษาด้านประเมินผลประจ าภาคพืน้เอเชียแปซิฟิค,  VSO  

                         ประเทศฟิลปิปินส์ 

              อาจารย์วลัภา ฐาน์กาญจน์   โครงการบณัฑิตอาสาสมคัร มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

              คณุอธิ พิสทุธิพนัธ์ หวัหน้าฝ่ายประเมินและวิจยัผลสมัฤทธ์ิ องค์กร ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ 

ผู้ด าเนินรายการ  :   Romchalee Kanokngamwitroj  :  Regional Youth Programmes Advisor, Asia          

                          and the Pacific, VSO 

 

 

น าเสนอ การประเมินและวิจัยผลสัมฤทธ์ิ องค์กรทีชฟอร์ไทยแลนด์ 

โดย คุณอธิ พิสุทธิพันธ์ : หัวหน้าฝ่ายประเมิน วิจัยผลสัมฤทธ์ิองค์กรทีชฟอร์ไทยแลนด์ 

 

โดยหลกัแล้วองค์กรทีชฟอร์ไทยแลนด์ต้องการจะขจัดความเหลื่อมล า้ทางการศึกษา จากผลการ

ทดสอบ PISA ผลปรากฏว่านกัเรียนกว่าคร่ึงหนึ่งท่ีสอบวิชาคณิตศาสตร์ได้คะแนนต ่ากว่าเกณฑ์ เม่ือเจาะ

ลงไปดูแล้วพบว่านกัเรียนกลุม่นีเ้ป็นนกัเรียนจากสงักัดในกทม. ในขณะท่ีนกัเรียนจากโรงเรียนเครือสาธิต

หรือจุฬาภรณ์มีสดัส่วนการตกท่ีต ่ามาก (น้อยกว่าร้อยละ 9) ซึ่งนบัเป็นเพียงแค่ร้อยละ 1 ของนกัเรียนทัง้

ประเทศ วิสยัทศัน์ของเราคือนกัเรียนจะต้องมีโอกาสเข้าถึงการศกึษาได้อยา่งเทา่เทียมกนันัน่เอง 

เราจะติดตามผลอยา่งไร เราจะประเมินอยา่งไร ขึน้อยูก่บัเราต้องการวดัอะไร 

ทฤษฎีของปัญหาการศกึษาในเมืองไทยสามารถจบัประเด็นได้เป็น 3 กลุม่ใหญ่ๆ 

1. Socioeconomic factor - พืน้ฐานทางครอบครัวและสงัคม 

ถึงแม้การศึกษาจะฟรีในประเทศไทย แต่ค่าเสียโอกาสเพื่อ เรียนหนังสือมีมูลค่าท่ีสูงมาก 

ยกตวัอยา่งเช่น นกัเรียน 

ท่ีไม่ได้ไปเรียนหนงัสอือาจจะหางานท ามีรายได้เพื่อเลีย้งดคูรอบครัว  



 

2. Prevailing belief - ความเช่ือท่ีมีอยูก่่อน และไม่ใช่ความเช่ือท่ีถกูต้อง 

ค าถามต่อมาคือ เด็กจะเรียนเพื่ออะไร เรียนแล้วได้อะไร ไม่มีคนสามารถตอบได้ว่าการเรียนคือ

ประโยชน์ตอ่ตวัของเขาอยา่งไร 

3. System factor - ปัญหาของระบบ ของโรงเรียน ท่ีอยูน่อกเหนือจากสองปัจจยัด้านบน 

 ปัญหาเชิงระบบเป็นอะไรที่แก้ไขได้ยาก ยกตวัอย่างเช่น เกณฑ์การจบการศกึษาชัน้มธัยมปีท่ี 3 คือ

การเข้าเรียนให้ครบเทา่นัน้ แตอ่าจจะจบมาแบบบวกเลขไม่เป็น หรืออ่านหนงัสอืไม่ออก  

 ดงันัน้ พนัธกิจของ TFT คือการมุ่งมัน่ขจดัความเหลือ่มล า้ทางการศึกษาออกจากประเทศไทยผา่น

การสร้างเครือข่ายผู้น าท่ีเข้าไปสร้างความเปลี่ยนแปลงในห้องเรียน โรงเรียนและในภาคส่วนต่างๆ ของ

สงัคม สิ่งท่ีเราจะท าคือสรรหาคนรุ่นใหม่ท่ีมีศกัยภาพและความมุ่งมั่นมาเปลี่ยนแปลงชีวิตเด็กนบัร้อยใน

บริบทท่ีมีความท้าทายสูงผ่านการสอนเต็มเวลา 2 ปีในโรงเรียนขาดโอกาส พร้อมการพฒันาทักษะการ

ท างานและความเป็นผู้น าเพื่อผลกัดนัการเปลีย่นแปลงจากทกุภาคสว่น 

 ในระยะสัน้  TFT ต้องการจะสร้างความเปลี่ยนแปลงในภาคส่วนท่ีเปลี่ยนได้ นั่นก็คือการ

เปลี่ยนแปลงภายในห้องเรียน และตัวของอาสาสมัคร ให้เขาฝึกความเป็นผู้น า และสนบัสนุนให้เขาเป็น

อะไรก็ได้ท่ีเขาอยากเป็นในอนาคตหลงัจากจบโครงการใน 2  ปีข้างหน้า ในระยะยาว เราอยากจะเห็นความ

เปลีย่นแปลงในเชิงระบบ นัน่ก็คือผลกระทบเชิงบวกต่อชุมชนและเครือขา่ยศิษย์เก่าวา่ตอนนีอ้าสาสมคัรท า

อะไรอยูเ่พื่อเป็นการเปลีย่นแปลงสงัคมบ้าง  

ส่ิงที่เราต้องการจะวัด 

เราไม่ให้ความสนใจกับตวัเลขมากนกั เช่น เราสามารถสอนนกัเรียนได้ก่ีพนัคนหรือเราสามารถเพ่ิม

จ านวนอาสาสมคัรได้จ านวนเท่าไหร่ในแต่ละปี แต่เราสนใจสิ่งท่ีนกัเรียนได้ในเชิงคุณภาพมากกว่า เช่น ดู

วา่เราเข้าไปเปลี่ยนชีวิตเขาอยา่งไรท่ีไม่ใช่การเข้าไปเพิ่มผลคะแนนโอเน็ต เราจะวดัสามสิ่งตอ่ไปนี ้ทศันคติ 

ทกัษะ และความรู้ 

เราต้องการจะเห็นว่าอาสาสมัครมีความพร้อมแคไ่หนในการเป็นผู้น าแห่งการเปลี่ยนแปลง หรือมี

ภาวะผู้ น าผ่านการเป็นครูในห้องเรียนระดับใด เราจะรู้ได้อย่างไรว่าอาสาสมัครท่านนีส้อนอย่างมี

ประสิทธิภาพ เราวดัสิ่งเหลา่นีโ้ดยใช้ประสบการณ์ จากงานวิจยัท่ีผ่านมาเราพบว่าการสอนแบบมีสภาวะ

ผู้น าขึน้อยูก่บัปัจจยัทัง้หมด 7 ประการ คือความมุ่งมัน่ มีความเป็นผู้น า อ่อนน้อมถ่อมตน การมองสะท้อน

ตนเอง เป็นต้น โดยท่ีครูควรจะแสดงสิง่เหลา่นีอ้อกมาในห้องเรียนหรือนอกห้องเรียนก็ได้  



 

 

 

วัดอย่างไร 

 เราจะมีจุดมุ่งหมายของแต่ละหนว่ย เช่น การเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงต้องท าอะไรได้บ้าง เราจะมี

วิธีการประเมินทัศนคติของครูในโครงการก็คือการประเมินรอบด้าน และครูในโครงการยังต้องประเมิน

ตนเอง เรามีการเข้าไปส ารวจห้องเรียนเพื่อสงัเกตวิธีการสอน การโต้ตอบกับนกัเรียนในห้อง จนครบ 2 ปี 

เขาจะมีการสอนพัฒนาขึน้จากหน้ามือเป็นหลงัมือ ถ้าอาสาสมัครมีคุณสมบัติครบ 7 อย่างท่ีกล่าวมา

ตอนต้น (มีความมุ่งมัน่ มีความเป็นผู้น า อ่อนน้อมถ่อมตน การมองสะท้อนตนเอง) จะสามารถเป็น “ครูท่ีมี

สภาวะผู้น า” ได้ในท้ายท่ีสดุ 

 ทกัษะการสอนอย่างมีภาวะผู้น าประกอบด้วยอะไรบ้าง ผู้น าแหง่การเปลีย่นแปลงในโครงการต้อง

มีการสร้างวิสยัทศัน์ ต้องให้นกัเรียนเห็นภาพตัวเองให้อนาคตให้ได้ว่าเขาต้องการเป็นอะไร เพื่อจะได้รู้ว่า

ตวัเองต้องวิ่งไปทางไหนถึงจะถูกทาง สิ่งเหลา่นีเ้ป็นการสร้างแรงกระตุ้น แรงจู งใจให้นักเรียนเกิดความ

สนใจในการเรียน หลงัจากท่ีเด็กสนใจท่ีจะท า เขาจะท าได้และเรียนรู้ท่ีจะท าด้วยตวัเอง นอกจากการสร้าง

วิสยัทศัน์และแรงจูงใจแล้ว ผู้น าการเปลี่ยนแปลงยงัต้องสามารถสร้างแผนกลยุทธ์ การปฏิบติังานอย่างมี

ประสิทธิผล การท างานอยา่งตอ่เน่ือง การพฒันาอย่างไม่ยอ่ท้อ แผนทัง้หมดนีส้ามารถน าไปประยกุต์ใช้ใน

องค์กรท างานท่ีนอกเหนือจากการเป็นครูในห้องเรียนด้วยเช่นกนั ดงันัน้ ผู้น าการเปลีย่นแปลงท่ีจบโครงการ

นีไ้ปแล้ว สามารถน าทกัษะเหลา่นีไ้ปใช้กบัท่ีอ่ืนได้ เม่ือไปอยู่ท่ีไหนก็แล้วแต่ เขาก็สามารถน าทกัษะเหลา่นี ้

ไปเปลีย่นแปลงท่ีๆเขาอยู ่ 

 เราจะทราบได้อย่างไรว่าผู้น าแห่งการเปลีย่นแปลงในโครงการสามารถสร้างวิสยัทศัน์ให้กบัเด็กได้ 

เราใช้วิธี Rubric ซึ่งเป็นตารางแสดงมาตรฐานของการปฏิบัติงาน โดยตารางจะระบุรายละเอียดเก่ียวกับ

ระดบัความเช่ียวชาญในแต่ละด้าน โดยสรุปแล้ว ตารางนีส้ามารถบอกได้ว่าครูแต่ละคนมีความเช่ียวชาญ

ด้านไหนบ้าง สิง่ท่ีครูในโครงการท าในห้องเรียนได้รับการประเมินให้อยูใ่นระดบัใด ตาราง rubric จะอธิบาย

อยา่งละเอียดวา่เขาควรจะท าอยา่งไรเพื่อจะได้ขยบัทกัษะด้านนัน้ๆให้เกิดความเช่ียวชาญเพิ่มขึน้ สิง่นีไ้ม่ใช่

แคก่ารวดัระดบัหรือแคก่ารประเมิน แตม่นัคือแผนการพฒันา 

 การพัฒนาอุปนิสัย - หลกัการจะคล้ายกบัวิธีด้านบน เช่น ถ้าเราต้องการจะวดัว่าเด็กนกัเรียนใน

ห้องมีความเพียรอย่างไร เราก็ต้องสงัเกตสิ่งท่ีเด็กแสดงออกมา เราต้องดูว่าความเพียรประกอบด้วย



 

คณุสมบติัอะไรบ้าง เช่น สง่การบ้านตลอด ท างานท่ีมอบหมายไว้ให้ส าเร็จ หลงัจากนัน้ วดัผลโดยดคูวาม

บอ่ยครัง้ในการแสดงออกของแตล่ะคณุสมบติั สิง่เหลา่นีย้งัท าให้นกัเรียนสามารถน าเก็บไปคิด และพฒันา

ตวัเองต่อไปได้ ครูในโครงการจะน าเอาสิ่งเหล่านีเ้ข้าไปพูดคุยกับนักเรียนเพื่อให้เขารู้ ว่าเขาต้องพัฒนา

อะไรบ้าง  

 ความรู้ – สถิติชีว้่าประเทศไทยมีความเหลือ่มล า้ทางการศกึษาประมาณ 3.8 ปี นัน่คือเด็กนกัเรียน

ชัน้มธัยมปีท่ี 3 จะมีความรู้เท่ากบัเด็กชัน้ประถมปีท่ี 6 แล้วเราจะวดัอย่างไร ถ้าเราจะใช้ผลโอเน็ตไปวดัเด็ก

เหลา่นี ้อาจจะไม่ได้น าไปสูก่ารพฒันาในท้ายท่ีสดุเพราะผลคะแนนจะบอกเพียงแคว่่ามีเด็กร้อยละ 20 ได้

คะแนนต ่ากว่าเกณฑ์ ดงันัน้เราจึงท าข้อสอบวินิจฉัยการเรียนรู้ขึน้มา เพื่อวินิจฉัยวา่เขามีความรู้ท่ีจ าเป็น

เพียงพอหรือไม่ในการท่ีจะศึกษาต่อในล าดับชัน้ต่อไป  ยกตัวอย่างเช่น วิชาคณิตศาสตร์เราจะให้เด็ก

นกัเรียนท าข้อสอบท่ีประกอบไปด้วยหลายเนือ้หา เช่น ความน่าจะเป็น ร้อยละ การจับกลุม่ เศษสว่น การ

หาร การบวกลบ ท่ีเราต้องท าอยา่งนีเ้พราะเราจะได้รู้วา่ต้นตอของปัญหาการเรียนคณิตศาสตร์อยูท่ี่เร่ืองใด 

เน่ืองจากกรณีศึกษาท่ีเราค้นพบคือ ไม่ว่าครูจะสอนอย่างไร ทัง้ใช้กิจกรรมเข้าประกอบในการเรียนด้วย แต่

นกัเรียนก็ยงัไม่เข้าใจการค านวณพืน้ท่ี ท้ายท่ีสดุปรากฏว่าเป็นเพราะเขาท่องสตูรคูณไม่ได้ และบวกเลข 4 

หลกัไม่เป็น ถ้าเราใช้วิธีธรรมดาในการสอน เขาก็ยงัจะไม่สามารถค านวณหาพืน้ท่ีได้ เม่ือจบชัน้มัธยมปีท่ี 3 

ออกไป เขาก็ยงัจะท าไม่ได้อยูดี่ ดงันัน้การวดัผลการเรียนรู้ เราต้องรู้ก่อนวา่เขาไม่รู้อะไร เพื่อเราจะได้เข้าไป

เติมเต็มได้ถกู อุดรูโหวท่ี่เขามีเพื่อท่ีเขาจะเดินไปได้ในอนาคต 

ค าถามเพิ่มเติม 

Impact evaluation คืออะไร 

เรามอง impact evaluation ไว้สองอย่าง ก็คือการสร้างการเปลี่ยนแปลงในการด าเนินงานอยา่งท่ี

กล่าวไปตอนต้นว่าจะมองผลลพัธ์เป็นระยะสัน้และระยะยาว นอกจากนี ้เรายังมีการมองผลลพัธ์ในเชิง

ปริมาณ คือ ในแง่ว่านักเรียนมีความรู้ความสามารถเพิ่มขึน้เท่าใดในรายวิชา แต่ก็เน้นในเร่ืองคุณภาพ

เหมือนกัน เช่นในเร่ืองของการสร้างแรงบนัดาลใจ เด็กเหลา่นีมี้เป้าหมายในชีวิตเปลี่ยนไปอย่างไร ซึ่งสิ่ง

เหลา่นีติ้ดตามได้โดยระยะยาว 

 

 

 

 



 

 

 

 

น าเสนอ การประเมินผล โครงการบัณฑิตอาสาสมัคร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

โดย อาจารย์วัลภา ฐาน์กาญจน์ : โครงการบัณฑิตอาสาสมัคร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

 

 โครงการก าเนิดมาจากความรุนแรงในภาคใต้ ภยัพิบติัสนึามิ และปัญหาสขุภาวะ เรามองวา่คนท่ี

ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงในภาคใต้มากท่ีสดุคือพี่น้องชาวบ้านธรรมดาทัว่ไป ในขณะนัน้ อาจารย์ใน

มหาวิทยาลยัไม่สามารถลงพืน้ท่ีได้ เราจึงมองวา่บณัฑิตอาสาน่าจะเป็นค าตอบของการเช่ือมโยงระหว่าง

มหาวิทยาลยักับชุมชน บัณฑิตอาสาจะเป็นคนท่ีรับรู้สถานการณ์ ปัญหาความต้องการ และน ามาบอก

กล่าวกับนักวิชาการให้สามารถท างานวิจัยและพัฒนาให้เกิดประโยชน์ได้ ด้วยปัญหาต่างๆเหล่านี ้

มหาวิทยาลยัจึงได้ก่อให้เกิดโครงการบณัฑิตอาสา  

จุดประสงค์ของการก่อตัง้ 

- เป็นการพัฒนาบณัฑิตอาสาเอง ต้องการให้พวกเขาเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง รวมถึงเป็นผู้สร้าง

ความสมานฉนัท์ ให้เป็นคนท่ีมีคณุธรรมจริยธรรม และมีความสามารถในการท างานร่วมกบัชุมชน 

ในขณะเดียวกันก็ให้เขาผ่านประสบการณ์การพฒันาชุมชนแบบมีสว่นร่วมเพื่อเป็นเส้นทางสูก่าร

เป็นผู้น าการเปลีย่นแปลง  

- พฒันาบทบาทของมหาวิทยาลยัเพื่อเป็นสว่นหนึง่ในการพฒันาชุมชนอยา่งแท้จริง  

- ปัจจุบัน เรามีบัณฑิตทัง้หมด 10 รุ่น รวมแล้วจบ 212 คน ท างานกับชุมชนกว่า 200 โครงการ มี

เครือขา่ยพี่เลีย้งในพืน้ท่ี 160 กวา่คน ท างานในภาคใต้ 4 จงัหวดั ประมาณ 150 ชุมชน และท างาน

ร่วมกับนักวิชาการ 60 กว่าท่าน และมีเครือข่ายร่วมกับภาคใต้ 60 กว่าเครือข่าย มีโครงการ

ส าคญัๆเช่น โครงการกีฬาตากใบสง่เสริมการออกก าลงักาย เหตุผลท่ีโครงการด าเนินได้ถึงปัจจุบนั

เพราะมีกลุม่แกนน าท่ีเข้มแข็ง และมีกิจกรรมการออกก าลงักายที่หลากหลาย  

กระบวนการการด าเนินงาน 

- ได้รับความร่วมมือกับทางมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ และได้ปรับปรุงหลกัสูตรเพื่อน ามาใช้กับ

บณัฑิตอาสาของภาคใต้ ท่ีส าคัญคือเราท างานร่วมกับหน่วยงานท่ีเป็นท้องถ่ินภาคใต้ เรามีการ

สอบถามแกนน าชุมชนภาคใต้เพื่อลงความเห็นร่วมกนัเก่ียวกบัคณุสมบติัของบณัฑิตอาสา  



 

- จัดหาองค์กรท่ีจะสนับสนุนโครงการ จัดโครงสร้างการบริหาร ผู้ จัดการโครงการดูแลภาพรวม 

จัดหาอาจารย์ท่ีปรึกษาทัง้ในเร่ืองของหลกัสูตรและด้านการประเมินเพื่อก าหนดทิศทางในการ

ด าเนินงาน และบณัฑิตอาสาสมคัรให้เหมาะสมกบัความต้องการของชุมชน 

- โครงการจะครอบคลมุพืน้ท่ีตอนบนในเขตสรุาษฎร์ธานี ตอนกลางเขตหาดใหญ่ และตอนล่างซึ่ง

ดแูล 3 จงัหวดัอยูใ่นเขตปัตตานี แต่ละออฟฟิศจะมีพี่เลีย้งในพืน้ท่ีซึง่ดูแลครูบณัฑิตอาสาประมาณ

พืน้ท่ีละ 10 คน  

- การคดัเลอืกพืน้ท่ีเป็นเร่ืองส าคญัมาก ถ้าเราเปรียบบณัฑิตเหมือนต้นกล้า พืน้ท่ีคือแหลง่เพาะพนัธ์ 

เราคดัเลือกพืน้ท่ีโดยดูวา่พืน้ท่ีนัน้ๆมีประเด็นโครงการการพฒันาอยา่งไร มีแนวคิดเร่ิมต้นบ้างไหม 

นอกจากนีเ้รายงัคดัเลอืกพี่เลีย้งในพืน้ท่ี และครอบครัวอุปถมัภ์  

- ในด้านอาสาสมคัร เราคดัเลอืกคนท่ีต้องการการเปลีย่นแปลงตวัเอง มีความมุ่งมั่นท่ีจะท างานเป็น

ระยะเวลา 1 ปี ในการคดัเลือกเราจะให้ผู้สมัครเขียนประวติัตัง้แต่แรกเร่ิมท่ีตนเองจ าความได้ พ่อ

แม่ เป็นอย่างไร เคยท าอะไรบ้าง เคยเป็นผู้ น าบ้างไหม ความใฝ่ฝันในอนาคตเป็นอย่างไร 

ต่อจากนัน้เราจะน ามาเข้ารอบสมัภาษณ์อีกครัง้หนึ่ง โครงการยังมีกระบวนการพฒันาศักยภาพ

เพื่อให้บณัฑิตอาสาและความต้องการกบัชุมชนสอดคล้องกนั  

- ปฐมนิเทศให้เข้าใจบทบาทของตวัเอง รู้จกัเพื่อน ทีมงาน และชุมชน  

- มีการเยี่ยมพืน้ท่ีทุก 2-3 เดือนและจัดการประชุมเฉพาะพืน้ท่ีปีละประมาณ 2-3 ครัง้ และมีการ

ประชุมรวมทกุพืน้ท่ีทกุ 3 เดือน เพื่อเป็นการสนทนาแลกเปลีย่นและเพิ่มเติมความรู้ 

- หลงัจากจบโครงการ จะมีการน าเสนอผลงานในตอนท้าย มีชุมชนมาร่วมแลกเปลี่ยนความเห็น

ร่วมกนั 

- ในตอนต้นของโครงการ เรามีการติดตามดูการเปลี่ยนแปลงอาสาสมคัรเป็นระยะเพื่อการปรับปรุง

แก้ไขได้ทนัทว่งที รวมถึงประเมินวา่บณัฑิตอาสาถึงเป้าหมายท่ีตัง้ไว้ในแตล่ะช่วงได้หรือยงั ปรับตวั

เข้ากับครอบครัวอุปถมัภ์หรือพืน้ท่ีชุมชนได้ไหม สามารถศกึษาและวิเคราะห์ชุมชนหรือไม่ มีความ

มุ่งมัน่ในการท างานอย่างไร ในระยะต่อมา โครงการจะเน้นเร่ืองความสามารถในการพฒันาชุมชน

ร่วมกบัชาวบ้านโดยจะเน้นประเด็นปัญหาความต้องการของชาวบ้านเป็นหลกั หลงัจากนี ้โครงการ

จะพิจารณาวา่บณัฑิตอาสาสามารถด าเนินงานได้ตามแผนหรือไม่ แตใ่นขณะเดียวกนัก็เน้นความ

ยืดหยุน่ในการปรับแผนตามบริบทของชุมชนด้วย 



 

- เม่ือออกจากโครงการ บัณฑิตอาสาสามารถเป็นนกัวิจัย นกัพฒันา สามารถเปลี่ยนแปลงในภาค

สว่นอ่ืนๆ แตส่ิง่ท่ีขอให้เหลอืไว้คือจิตท่ีคิดถึงผู้ อ่ืน  

- ในการก ากบัติดตามจะเข้มข้นมาก นอกจากมีการไปเยี่ยมภาคสนาม เรายงัอ่านบนัทึกภาคสนาม

รายวนั โดยอาสาสมคัรจะมีการสง่บนัทกึทกุเดือน  

- มีเคร่ืองมือการติดตามความก้าวหน้า จุดประสงค์หลักเพื่อการประเมิน และแก้ไขจุดอ่อนได้

ทนัทว่งที ทัง้ 3 ด้าน คือทัง้คุณลกัษณะ เช่น คุณธรรม จริยธรรม ด้านความสามารถในการท างาน

วิจยัและพฒันาร่วมกบัชุมชน และสดุท้ายคือคณุภาพผลงานในตอนสดุท้าย 

- มีการถอดบทเรียนใหญ่สองครัง้ คือ ตอนคร่ึงปีและตอนจบโครงการ  

จบแล้วบัณฑิตอาสาไปที่ไหน 

 ส่วนใหญ่แล้วท างานในภาคประชาสงัคม (NGO) เช่น ศูนย์ประสานงานให้ความช่วยเหลือผู้ ท่ี

ได้รับผลกระทบ เยียวยากลุม่หญิงหม้าย เด็กก าพร้า หรือเป็นครูในโรงเรียน เป็นนกัวิชาการ เป็นเจ้าหน้าท่ี

องค์กรภาครัฐ เป็นต้น 

 

 

น าเสนอเคร่ืองมือในการประเมนิผลการท างานอาสาสมัคร ของ VSO 

โดย คุณราเมล ซานกาแลง : ที่ปรึกษาด้านประเมินผลประจ าภาคพืน้เอเชียแปซิฟิค, VSO 

ประเทศฟิลิปปินส์ 

 

Background 

 VSO เป็นองค์การนานาชาติเพื่อขจัดความยากจนและลดความเหลื่อมล า้ทางสงัคมเป็นหลกัโดย

การส่งอาสาสมัครท่ีมีทักษะเฉพาะทางในด้านต่างๆ เช่น การศึกษา สุขภาพ หรือธุรกิจ ท างานร่วมกับ

หนว่ยงานประเทศตา่งๆ เป็นการเรียนรู้ทัง้สองด้านและสง่ผลประโยชน์ทัง้ในชุมชนและตวัอาสาสมคัร 

Development approach 

- เพื่อการเปลีย่นแปลงอยา่งยัง่ยืน บุคลากรจะต้องก้าวไปข้างหน้าเท่านัน้ ทัง้ระดบัชุมชน ระดบัชาติ 

และสากล 

- พฒันาศกัยภาพของบุคลากร ทกัษะความช านาญเฉพาะทางด้านตา่งๆ 



 

- ท างานภายใต้โครงสร้างองค์กรท่ีมีอยู่แล้ว สนบัสนุนหน่วยงานท่ีท างานนัน้ๆอยู่แล้วให้ท าได้ดีขึน้ 

เป็นตวัสนบัสนนุการท างานระหวา่งเครือขา่ยให้คลอ่งตวัมากขึน้ 

- สร้างเครือข่ายในระดบัสากล สง่อาสาสมัครต่างชาติเข้าไปร่วมท างานกับอาสาสมัครในประเทศ

ตา่งๆทัว่โลก เพื่อเรียนรู้แลกเปลีย่นซึง่กนัและกนั 

- ในระยะสัน้ เพิ่มศกัยภาพอาสาสมัครและหน่วยงานท่ีท างานด้านนีใ้ห้เข้มแข็งขึน้ สิ่งเหลา่นีท้ าให้

คนภายในชุมชนสามารถเข้าถึงทรัพยากรได้งา่ยขึน้ 

Theory of change 

- Input – การสง่อาสาสมัครเข้าไปร่วมท างานกับอาสาสมัครในประเทศ เพื่อเป็นการให้ค าอบรม 

ค าแนะน า แลกเปลี่ยนความรู้ ท างานวิจยัศกึษากบัอาสาสมัครเพื่อร่วมท างานกบัชุมชนในพืน้ท่ีได้

อยา่งมีประสทิธิภาพ 

- Output - ในระยะสัน้ เราอยากจะเห็นศกัยภาพของบุคลากร องค์กรรัฐและเอกชน มากขึน้ รวมถึง

ความเป็นพลเมืองท่ีเข้มแข็ง  

- Outcomes - ผลสมัฤทธ์ิท่ีเราตัง้เป้าคือ ชุมชนสามารถเข้าถึงการบริการและทรัพยากรได้สะดวก

มากขึน้ ชุมชนมีงานท า และมีอ านาจท่ีถ่วงดุลระหว่างพลเมืองและบุคคลท่ีมีอ านาจ และมี

นโยบายท่ีดี 

- Impact - ท้ายท่ีสุด เราอยากจะเห็นการเปลี่ยนแปลงทัง้ในด้าน การศึกษา สุขภาวะ ความเท่า

เทียมกนัทางเพศ  

What to measure? 

 การประเมินผลแบ่งเป็น 2 ระดบั ระดบัแรกคือการเปลี่ยนแปลงระดบัองค์กร เช่น โรงเรียน องค์กร

อิสระท่ีเก่ียวข้อง องค์กรระหว่างประเทศ หรือ NGO โดยผลท่ีเราอยากจะเห็นจะแบ่งเป็น 2 สว่น คือ สว่น

การบริหารจัดการโดยทัว่ไป เช่น การสร้างรายได้ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดการการเงินภาพรวม 

ความรู้ในเนือ้หาเฉพาะทาง การจัดการชุมชน ความเท่าเทียมทางเพศ เป็นต้น และส่วนท่ีสองคือ การ

จดัการเฉพาะทาง เช่น ทางด้านการศกึษา (การวางแผนระบบโรงเรียน การจดัการทรัพยากรมนษุย์ การเก็บ

ข้อมูลเพื่อน าไปท างานวิจัย หรือการร่วมออกเสียงเพื่อเปลี่ยนแปลงนโยบายด้านการศึกษา) หรือด้านสุข

ภาวะ (คุณภาพของการฝึกฝนบุคลากร การบนัทึกข้อมูลด้านเอกสารท่ีชัดเจน คุณภาพของอาจารย์ ภาวะ

สิง่แวดล้อม) 



 

 สิง่ส าคญัคือเราจะสง่ผลความเปลี่ยนแปลงในระดบัองค์กรนีไ้ปยงัการเปลี่ยนแปลงระดบัท่ีสอง ก็

คือการเปลี่ยนแปลงในชุมชนได้อย่างไร ยกตัวอย่างเช่น ในด้านสุขภาวะ โครงการจะวัดการเข้าถึง

โรงพยาบาล ค่าใช้จ่าย ความพร้อมของเคร่ืองมือและยารักษาโรค มีเจ้าหน้าท่ีเพียงพอหรือไม่ ในด้าน

การศึกษา โครงการจะส ารวจวิธีการเรียนการสอนวา่มีประสิทธิภาพหรือไม่ การเรียนการสอนเป็นแบบให้

เด็กเป็นจุดศนูย์กลางมีการพฒันาอยา่งไร ความสามารถของคณุครูในการสอน และการเข้าถึงนกัเรียน เป็น

ต้น ในด้านของคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ ชุมชนสามารถเข้าถึงข้อมูลเพื่อท่ีเอือ้ประโยชน์ต่อการท า

การเกษตรของตวัเองได้หรือไม่  

How to measure? 

 แบง่การประเมินเป็น 3 ระดบั 

1. วดัจากหนว่ยงานท่ี VSO ประสานงานด้วย – ประเมินศกัยภาพของบุคลากรท่ีเราท างานด้วยว่า

มีการพัฒนาอย่างไร รวมถึงมีการท ารายงานผลของอาสาสมัครท่ีท างานร่วมกับองค์กรเหล่านัน้ และมี

การศกึษากรณีศกึษาท่ีนา่สนใจและท าวิจยัเพิ่มเติม 

2. วัดในระดบัประเทศท่ีหน่วยงาน VSO ด าเนินการอยู่ – มีการประเมินผลโครงการท่ีองค์กรท า

ด้วยประจ าปี และรายงานองค์กรท่ีให้เงินทนุสนบัสนนุ  

3. วดัในระดบัสากล – การท ารายงานผลจะเหมือนกบั 2 ระดบัข้างต้น แตใ่นระดบันี ้เราจะเจาะลกึ

ลงไปดวูา่องค์กร VSO สร้างการเปลีย่นแปลงทางบวกในสงัคมอยา่งไรบ้าง 

ยกตัวอย่างผลงานที่ VSO ประสบความส าเร็จ 

Valuing Volunteer Research - VSO ท างานวิจัยระยะเวลาต่อเน่ือง 2 ปีเต็มใน 5 ประเทศ

ด้วยกัน (กาน่า เคนย่า โมซมับีค เนปาล และฟิลิปปินส์) เพื่อศกึษาดูวา่ปัจจัยใดท่ีเป็นตวัขบัเคลื่อนให้เกิด

การพฒันาหลงัจากท่ีอาสาสมคัรลงไปอยูใ่นพืน้ท่ี และโครงการของ VSO ช่วยลดความยากจนได้ระดบัใด 

สิง่ท่ี VSO ค้นพบคือ 

- อาสาสมัครท าให้เกิดการรวมกลุม่กันภายในชุมชน ช่วยแปลงความรู้ในหนงัสือให้เกิดการลงมือ

ปฏิบติัอยา่งแท้จริง รวมถึงลดช่องวา่งระหวา่งความรู้ทางเทคนิคและการเปลีย่นแปลงอยา่งยัง่ยืน 

- อาสาสมัครท าให้ความสมัพนัธ์ระหว่างหน่วยงานท่ีมีอยู่แล้วเข้มแข็งมากขึน้ โดยเฉพาะการติดต่อ

ประสานงานระหวา่งหนว่ยงานมีความคลอ่งตวัมากขึน้ ท าให้เกิดแนวคิดท่ีมีประโยชน์ใหม่ๆ 



 

No Baby Left Out (NBLT) Project Evaluation – โครงการนีเ้ป็นหน่วยงานสนบัสนุนองค์กรการ

พฒันาด้านสขุภาวะในประเทศแทนซาเนีย จุดมุ่งหมายหลกัคือให้เด็กแรกเกิดเข้าถึงการรักษาพยาบาลมาก

ขึน้ และเน้นคณุภาพการรักษาเด็กในช่วงแรกเกิด รวมถึงการมีสว่นร่วมของคนในชุมชนในการพฒันาด้าน

สขุภาวะ VSO ค้นพบว่าอาสาสมัครเป็นตวัช่วยพัฒนาการรักษาพยาบาลในเด็กแรกเกิดอย่างเห็นได้ชัด 

เช่น มีการปรับปรุงห้อง ICU ส าหรับเด็กแรกเกิดส่งผลให้เพิ่มอัตราการรอดชีวิตหลงัคลอด มีการพัฒนา

ทกัษะของบุคลากรด้านสาธารณะสขุ เช่น มีการสกรีนเด็กแรกเกิดหลงัคลอดได้อย่างมีประสทิธิภาพเพ่ิมขึน้ 

มีการจดัการความยุง่ยากที่เกิดขึน้ระหวา่งการบริการได้อยา่งมีประสทิธิภาพเพิ่มขึน้ เป็นต้น และสดุท้ายคือ 

อตัราการเสียชีวิตของเด็กแรกเกิดลดลงจาก 35 คนต่อ 1000 คน ในปี 2011 ลดเหลือ 22 คนต่อ 1000 คน

ในปี 2013  โครงการนีท้ าให้เห็นว่าในการท าโครงการหนึ่งให้ประสบความส าเร็จนัน้ไม่จ าเป็นต้องทุ่ม

งบประมาณจ านวนเยอะ แตเ่ราสามารถใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่ ท างานร่วมกับเจ้าหน้าท่ีท่ีอยูเ่ดิมอยูแ่ล้ว และ

เติมเต็มช่องวา่งท่ีเรามองเห็น เช่นท่ีท าในโครงการนีเ้ป็นต้น 

SMS Story Research Project in Papua New Guinea – จุดประสงค์ของโครงการนีคื้ออยากจะ

ทราบว่าการสง่ข้อความเก่ียวกับแผนการเรียนการสอนในทุกวันจะท าให้ความสามารถในการอ่านของ

นกัเรียนเพิ่มขึน้หรือไม่ โครงการนีด้ าเนินการเป็นเวลา 20 สปัดาห์โดยท่ีคุณครูคร่ึงหนึ่งจะได้รับข้อความทุก

วัน ส่วนอีกคร่ึงหนึ่งไม่ได้ รับข้อความใดๆ งานวิจัยนีชี้ ว้่านักเรียนในกลุ่ม ท่ีคุณครูได้รับข้อความมี

ความสามารถในการอ่านเพิ่มขึน้ แต่อย่างไรก็ตามความสามารถในการอ่านนีจ้ะมีประสิทธิภาพมากขึ น้

อยา่งเห็นได้ชดัโดยเฉพาะในกลุม่คณุครูท่ีมีความกระตือรือร้นในการสอน 

 

ค าถามเพิ่มเติม 

เราจะทราบได้อย่างไรว่าผลกระทบที่เกิดขึน้เกิดจากโครงการที่เราท าจริงๆ ไม่ได้เป็นผลสัมฤทธ์ิที่

เกิดจากโครงการอื่นด้วย 

 ถ้าเป็นผลสัมฤทธ์ิท่ีเกิดขึน้จาก VSO เพียงโครงการเดียว เราสามารถพูดได้เต็มปากว่าการ

เปลีย่นแปลงท่ีเกิดขึน้นัน้เป็นผลงานของโครงการเรา แต่ในกรณีท่ีเราทราบอยู่แล้ววา่มีหลายโครงการท่ีท า

ให้ผลสัมฤทธ์ินีเ้กิดขึน้ เช่น การลดปัญหาความยากจน เราจะบอกได้แต่ว่า VSO มีส่วนร่วมในการ

เปลีย่นแปลงมากกวา่ แตอ่ยา่งไรก็ตาม ในแตล่ะโครงการเราจะเน้นในเร่ืองของการบรรลเุป้าหมายในกรอบ

เวลาท่ีเราวางไว้ เช่น โครงการท่ีเราตัง้ใจจะด าเนินงานเป็นเวลา 6 เดือนนัน้ เราสามารถบรรลเุป้าหมายท่ี



 

เราตัง้ไว้ในตอนต้นได้หรือไม่ สิ่งท่ีส าคญัคือเม่ือเราพูดถึงการเปลี่ยนแปลงแล้วนัน้ เราคงไม่ได้มองในระยะ

สัน้ ดงันัน้ ไม่วา่จะผา่นไปอีก 10 ปี ผลการเปลีย่นแปลงนัน้ก็ยงัจะคงอยู ่และน่ีคือความตัง้ใจของ VSO 

  

 

 


