การติดตามสนับสนุนและประเมินผล
โครงการพัฒนาชุมชน
ผศ.ดร. ภก.พงค์เทพ สุธรี วุฒ ิ
สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

การติดตาม การสนับสนุ นและการประเมินผล เป็ น กระบวนการสาคัญ ที่จะช่วยให้การดาเนิน
โครงการสามารถดาเนินไปสู่จดุ หมาย และนอกจากจะเป็ นกระบวนการทีช่ ่วยการบริหารจัดการโครงการ
ให้เ ป็ น ไปอย่า งมีป ระสิท ธิภ าพและประสิท ธิผ ลแล้ว ยัง เป็ นการช่ ว ยผู้ร บั ผิด ชอบโครงการสามารถ
วิเคราะห์สงั เคราะห์คุณค่าต่างๆที่เกิดขึน้ จากการดาเนินโครงการเพื่อการขยายผลและเพื่อการพัฒนา
ต่อไป

แนวคิ ดในการจัดทาโครงการพัฒนาชุมชน
จุดตัง้ ต้นของการจัดทาโครงการพัฒนา
การทีช่ ุมชนเสนอจัดทาโครงการมักมาจากสาเหตุสาคัญ ๒ ประการสาคัญ ประการแรกคือจาก
ปญั หาในชุมชน ยิง่ เป็ นปญั หาทีไ่ ด้รบั ผลกระทบต่อชุมชนมากเท่าใดยิง่ มีความต้องการจัดทาโครงการ
เพื่อการแก้ปญั หามากเท่านัน้ ส่วนประการทีส่ องคือต้องการสิง่ ดีดที ม่ี อี ยูเ่ พื่อเป็ นการต่อยอด เป็นการ
พัฒนาให้ดขี น้ึ และเพื่อหวังให้เกิดคุณภาพชีวติ ทีด่ ขี น้ึ
ด้วยสาเหตุหลัก ๒ ประการดังกล่าว หน่วยงาน องค์กร และ แหล่งทุนต่างๆ จึงมุง่ เน้นให้มกี าร
จัดทาโครงการพัฒนาต่างๆขึน้ ในชุมชน โดยมักเน้นเพื่อการแก้ปญั หาชุมชนเป็นหลักและเพื่อการพัฒนา
ต่อยอดเป็นลาดับรองลงมา
แนวคิ ดสาคัญในการจัดทาโครงการพัฒนาชุมชน
แนวคิดทีม่ รี ากฐานทีส่ าคัญ มีดงั นี้
๑. การพัฒนาใดก็ตามทีก่ ระทากับชุมชนนัน้ ควรอยูบ่ นพืน้ ฐานความเชื่อ ความศรัทธาว่าคนเป็น
ทรัพยากรทีม่ คี วามสาคัญทีส่ ุด เชื่อว่าคนทุกคนมีพลังในเรือ่ งความคิดริเริม่ สร้างสรรค์ ความสามารถ
และพัฒนาศักยภาพได้ หากคนเหล่านี้ได้รบั โอกาสในการเรียนรู้ ได้รบั การพัฒนา ก็จะสามารถพัฒนา
ความรู้ ทัศนคติ ขีดความสามารถ มีความรับผิดชอบต่อสังคม และผลักดันให้ชุมชนของตนเองให้ม ี
พัฒนาการทีด่ ขี น้ึ
๒. กระบวนการพัฒนาทีเ่ สริมพลังและขีดความสามารถของคนในชุมชน ควรต้องใช้กระบวนการ
เรียนรูค้ วบคู่กบั การปฏิบตั ทิ ม่ี กี ารมีส่วนร่วมด้วยกัน คือการมีส่วนร่วมรับรู้ ร่วมตระหนัก ร่วมคิด ร่วม
ตัดสินใจ ร่วมลงทุน ร่วมทาและร่วมรับประโยชน์ บนรากฐานของความสามารถทีม่ อี ยู่ จากการใช้ทุนของ
ชุมชนทีม่ อี ยูห่ รือสามารถจัดหามาได้ตามศักยภาพ
๑

๓. จากแนวคิดข้างต้น จึงนามาสู่การปรับเปลีย่ นกระบวนทัศน์ของการจัดทาโครงการพัฒนา
ชุมชนว่า ไม่ใช่มงุ่ เน้นทีก่ ารแก้ปญั หาชุมชนหรือการต่อยอดกิจกรรมของชุมชนเท่านัน้ แต่ตอ้ งเป็ นไป
เพื่อการพัฒนาขีดความสามารถของคนในชุมชน และพัฒนาศักยภาพของชุมชนในการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการชุมชน หรือเรียกกันว่า เป็ นการสร้างชุมชน
เข้มแข็ง
๔. ผลของการพัฒนา จึงต้องการเปลีย่ นแปลงระบบต่าง ๆ ในสังคมไปในทางทีด่ ขี น้ึ อาทิเช่น
 เกิดการจัดการตนเองของชุมชน
 เกิดการเปลีย่ นแปลงทีส่ ่งผลต่อการจัดการปญั หาในทุกด้าน ทัง้ เชิงปริมาณและคุณภาพ
โดยดีขน้ึ กว่าสภาพทีเ่ ป็นอยู่เดิม และมีเกณฑ์หรือตัวชีว้ ดั ซึง่ สามารถจะบอกได้ว่ามีการ
เปลีย่ นแปลงมากน้อยเท่าใด
 การเกิดความรู้ นวัตกรรมและการเรียนรูใ้ นสิง่ ใหม่ๆ
 เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างมีลาดับขัน้ ตอน ต่อเนื่องกันไปไม่หยุดในลักษณะเป็นพลวัตร
 เกิดการปฏิบตั กิ ารจริงทีท่ าให้เกิดผลจริง และนาไปสู่การสร้างกติกา ข้อตกลง ในเชิง
นโยบาย
การสร้างชุมชนและท้องถิน่ เข้มแข็งไม่สามารถเกิดขึน้ ได้ในทันทีทนั ใด จาเป็ นต้องมีการพัฒนา
ศักยภาพของชุมชนให้มคี วามพร้อมในการจัดการตนเอง รูปธรรมอย่างหนึ่งทีแ่ สดงถึงความสามารถใน
การจัดการตนเองได้ คือ การพัฒนาศักยภาพของชุมชนให้สามารถตอบคาถาม ๔ ข้อ ต่อไปนี้
๑. ขณะนี้เราอยู่ทไ่ี หน?
เป็ นการวิเคราะห์สถานการณ์ของชุมชน เพื่อให้เห็นสถานการณ์ของปญั หา ปจั จัยทีม่ อี ทิ ธิพล
และเป็ นสาเหตุของปญั หา รวมถึงการวิเคราะห์ให้เห็นทุนต่างๆของชุมชนทีส่ ามารถนามาใช้เป็ น
ปจั จัยนาเข้า ในการดาเนินการเพื่อการแก้ปญั หา รูปธรรมจากคาถามข้อนี้มกั จะเป็ นการอธิบาย
สาเหตุของปญั หา และปจั จัยสู่ความสาเร็จ
๒. เราต้องการไปทีใ่ ด?
เป็นการวางจุดหมาย หรือร่วมกันวางภาพทีพ่ งึ ประสงค์ของชุมชนในระยะเวลาทีก่ าหนด ทาให้
คนในชุมชนกาหนดจุดหมายร่วมกันและมีแรงจูงใจทีจ่ ะก้าวไปให้ถงึ จุดหมายทีว่ างไว้ รูปธรรม
จากคาถามข้อนี้มกั จะเป็นการอธิบายถึงจุดหมาย เป้าประสงค์ เป้าหมาย และตัวชีว้ ดั
ความสาเร็จทีส่ าคัญ
๓. เราจะไปอย่างไร?
เป็นการคิดหาวิธกี ารสาคัญทีจ่ ะดาเนินการเพื่อให้บรรลุผลสาเร็จ วิธกี ารสาคัญสามารถอธิบาย
ด้วยคาว่ายุทธศาสตร์ วิธกี ารสาคัญนี้จะนาไปสู่การจัดทาแผนเพื่อให้รวู้ ่า ใคร ต้องทาอะไร
อย่างไรบ้าง
๔. เราไปถึงหรือยัง?
เป็นการติดตาม ประเมินผลว่า การดาเนินงานตามแผนต่างๆนัน้ บรรลุผลสาเร็จมากน้อย
เพียงใด ทัง้ นี้เพื่อให้เราได้ทบทวน ปรับปรุง การดาเนินงานในครัง้ ต่อๆไป โดยมากวิธที ใ่ี ช้ใน
๒

การติดตามประเมินผลในระดับชุมชน เรามักจะใช้การเวทีสรุปผลและการถอดบทเรียนตาม
ตัวชีว้ ดั ความสาเร็จทีก่ าหนดไว้
การจัดการเพื่อตอบคาถาม ๔ ข้อดังกล่าวข้างต้น ต้องอาศัยกระบวนการเรียนรูร้ ว่ มกัน
กระบวนการทางานอย่างมีส่วนร่วมของภาคีทุกภาคส่วนในชุมชน บนฐานของความรูค้ วามเข้าใจ
ความเห็นพ้อง ความเป็นหนึ่งเดียวกัน ซึง่ จะเป็นกระบวนการเสริมพลังอานาจให้กบั ชุมชนในการจัดการ
ตนเองในทีส่ ุด

หลักการติ ดตาม สนับสนุนและประเมิ นผลโครงการ
“ความมุง่ หมายทีส่ าคัญของการประเมินโครงการมิใช่เพื่อการตรวจสอบแต่เพื่อการทาให้ดขี น้ึ ”ตัฟเฟิลบีม
(The most important purpose of program evaluation is not to prove but to improve)
ปรัชญาการประเมิ น
การประเมินเป็นวิธกี ารศึกษาปรากฏการณ์เชิงประจักษ์ ศึกษาค่าของข้อเท็จจริง (Fact) ในแง่มุม
ต่างๆ เพื่อให้ได้ความจริง(Truth) ในด้านคุณค่า
การประเมินจึงต้องใช้หลักปรัชญา วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศาสตร์อ่นื ๆ เพื่อให้ความรอบ
ด้าน และต้องใช้วจิ ารณญาณอันสมเหตุสมผล ภายใต้แต่ละบริบทของสังคม ทัง้ นี้เพื่อให้ข้อเท็จจริง
ใกล้เคียงกับความจริงมากทีส่ ุด
นิ ยามการติ ดตาม (Monitoring)
หมายถึง การศึก ษากระบวนการและขัน้ ตอนการดาเนิ นโครงการ ตัง้ แต่ การใช้ปจั จัยนาเข้า
(Input) ขัน้ ตอนแต่ละขัน้ ตอนของการดาเนินงาน (Process) และผลผลิตที่เกิดขึน้ (Output) ตาม
แผนงานทีก่ าหนดไว้ ทัง้ นี้เพื่อทบทวน แก้ไข ปรับปรุง และหนุ นเสริม วิธกี ารปฏิบตั ใิ ห้ผลงานเป็ นไป
ตามแผนงานอย่างมีประสิทธิผล และมีประสิทธิภาพมากทีส่ ุด
การติดตาม ควรจะตอบคาถามต่อไปนี้
๑.ในการดาเนินโครงการ ในแต่ละขัน้ ตอน ได้ใช้ทรัพยากรต่อไปนี้อย่างไร
 คน แบ่งเป็น กลุ่มคนทีเ่ ป็ นตัวหลัก และกลุ่มคนทีเ่ ป็ นตัวยุทธศาสตร์ (คนทีเ่ ป็ นตัว
หลัก หมายถึง คนทีม่ ภี ารกิจทีเ่ กีย่ วข้องกับการดาเนินงานโดยตรง ส่วนตัว
ยุทธศาสตร์ หมายถึง คนทีม่ สี ่วนสาคัญอย่างมากในการผลักดันการดาเนินงานให้
บรรลุผลสาเร็จ โดยตัวหลักหรือตัวยุทธศาสตร์อาจจะเป็นคนเดียวกันก็ได้) แต่ละ
กลุ่มคนเข้ามามีบทบาทในการทางานอย่างไร
 ข้อมูลและฐานข้อมูลรวมถึงชุดความรูแ้ ละความรูท้ ใ่ี ช้ประกอบในการทางาน และควร
บอกถึงทีม่ าของข้อมูลและชุดความรูน้ นั ้ (แหล่งของข้อมูล)

๓

 มีการปฏิบตั กิ ารตามหรือประยุกต์การทางานจากแผนงานทีม่ อี ยูเ่ ดิมและทีเ่ ป็น
แผนปฏิบตั กิ ารอย่างไร(หมายถึงแผนชุมชน แผนของหน่วยงาน แผนของท้องถิน่
หรือแผนทีจ่ ดั ทาขึน้ มาเพื่อใช้ในการจัดการปญั หานัน้ ๆ)
 มีการใช้งบประมาณมากน้อยเพียงไร และจากแหล่งงบประมาณใด
 มีการใช้สถานที่ เครือ่ งมือ วัสดุ อุปกรณ์ อย่างไร
 มีการใช้ทุนทางสังคมทีม่ อี ยู่ในชุมชนมาหนุนเสริมการทางานอย่างไร ได้แก่
ทรัพยากรในชุมชน ภูมปิ ญั ญา วัฒนธรรมและวิถชี วี ติ เป็นต้น
๒.ในการดาเนินโครงการได้ปฏิบตั งิ านตามแผนงานทีก่ าหนดหรือไม่ อย่างไร มีปญั หาอุปสรรค
อะไร และมีการปรับวิธกี ารทางาน รวมถึงมีการปรับแผนอย่างไร
๓.ได้ผลแต่ละขัน้ ตอนตรงตามทีว่ างแผนหรือไม่
และควรจะต้องปรับวิธกี ารทางานอย่างไร
รวมถึงต้องการการหนุนเสริมจากใคร หน่วยงานใด ในเรือ่ งใดบ้าง อย่างไร
การติดตามจะเป็ นประโยชน์ต่อการเร่งรัดให้การดาเนินโครงการเป็ นไปตามเป้าหมายของ
โครงการและแล้วเสร็จภายในระยะเวลาทีก่ าหนด การติดตามต้องดาเนินการอย่างสม่าเสมอ เพื่อเป็น
ข้อมูลย้อนกลับให้ตนเอง ตลอดจนผูร้ บั ผิดชอบโครงการทุกระดับ เพื่อให้คาแนะนา ช่วยเหลือ แก้ไข
สนับสนุ น ทัง้ นี้เพื่อให้การดาเนินงานตามแผนบรรลุเป้าหมายทีก่ าหนดไว้
นิ ยามการประเมิ นผล (Evaluation)
หมายถึง การศึกษาคุณค่าทีเ่ กิดขึน้ จากกระบวนการดาเนินโครงการ ตัง้ แต่ปจั จัยนาเข้า (Input)
ขัน้ ตอนของการดาเนินงาน (Process) ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบ(Output, Outcome, Impact)ที่
เกิดขึน้ โดยทัวไปการบ่
่
งชีค้ ุณค่ามักใช้การเปรียบเทียบกับเกณฑ์หรือมาตรฐานหรือสิง่ ทีก่ าหนดไว้
การประเมินผล ควรจะตอบคาถามต่อไปนี้
๑. มีปจั จัยสาคัญใดบ้างทัง้ ทีท่ าให้โครงการบรรลุและไม่บรรลุเป้าหมาย(หมายถึงปจั จัยเอือ้ และ
ปจั จัยทีเ่ ป็ นอุปสรรค) และควรสามารถระบุว่ามีปจั จัยสาคัญอะไรบ้างทีจ่ ะส่งผลต่อ
ความสาเร็จในการดาเนินงานของโครงการ
ในการประเมินโครงการพัฒนาสุขภาวะชุมชน ปจั จัยสาคัญทีม่ อี ทิ ธิพลต่อสุขภาวะ
สามารถแบ่งเป็น ๓ ปจั จัยหลักได้แก่ ปจั จัยทีเ่ กีย่ วข้องกับปจั เจกบุคคลและกลุ่มคน ปจั จัยที่
เกีย่ วข้องกับสภาพแวดล้อม และปจั จัยทีเ่ กีย่ วข้องกับกลไกการดาเนินงานด้านสุขภาพ
๒. การดาเนินงานแต่ละขัน้ ตอน ต้องใช้กระบวนอะไร อย่างไรบ้างและควรใช้กระบวนการสาคัญ
อะไรบ้างทีจ่ ะส่งผลต่อความสาเร็จในการดาเนินงานของโครงการ
ในการประเมินโครงการพัฒนาสุขภาวะชุมชน มักให้ความสาคัญกับกระบวนการเรียนรู้
และกระบวนการมีส่วนร่วมของผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับโครงการ นอกจากนี้ยงั รวมถึงกระบวนการ
จัดการข้อมูลความรู้ กระบวนการบริหารจัดการ กระบวนการขับเคลื่อนสังคม เป็ นต้น
๓. ผลทีเ่ กิดขึน้ ทัง้ ทีโ่ ดยตัง้ ใจและไม่ตงั ้ ใจมีอะไรบ้างทัง้ ทีเ่ ป็ นผลผลิต ผลลัพธ์และผลกระทบ

๔

ในการประเมินโครงการพัฒนาสุขภาวะชุมชน มักให้ความสาคัญกับผลลัพธ์มากกว่า
ผลผลิตของกิจกรรม โดยเฉพาะในเรือ่ งการพัฒนาขีดความสามารถ(Empower)ของคนใน
ชุมชนและการพัฒนากระบวนการขับเคลื่อนของสังคม(Social Movement)
๔. คุณค่าทัง้ ภายในและภายนอก ความสาเร็จทีส่ าคัญของโครงการ และแนวทางการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง
ระบบของการประเมิ นผล
เป็นระบบความสัมพันธ์ระหว่างการค้นหา การสังเคราะห์คุณค่าทัง้ ภายในและภายนอก ตัวชีว้ ดั
คุณค่า ข้อมูลเชิงประจักษ์ และเกณฑ์ ดังแผนภูมติ ่อไปนี้

คุณค่า
ภายใน

ตัวชี้วดั คุณค่า

คุณค่าภายนอก

ตัวชี้วดั คุณค่า
เปรี ยบเทียบกับเกณฑ์
หรื อ มาตรฐาน

ค้นหา สังเคราะห์
ข้อมูลเชิงประจักษ์ Empirical data

แผนภูมทิ ่ี ๑ ระบบความสัมพันธ์ของระบบการติดตามประเมินผลโครงการ
ความหมายของคุณค่า (Value)
จาแนกคุณค่าออกเป็นคุณค่าภายในและคุณค่าภายนอก ดังนี้
๑. คุณค่ าภายใน (Intrinsic value) เป็ นคุณค่า(Merit)ภายในตัวที่แฝงเร้นอยู่ในสิง่ นัน้ ไม่
ขึน้ กับบริบท วัดเป็ นค่าเชิงปริมาณได้ยาก เช่น คุณค่าของความเป็ นคน (คนมีจติ อาสา เมตตา การเอื้อ
อาทร) คุณค่าที่เกิดจากความรู้หรือการรับรู้ภายใน(รู้ถึงคุณค่าของสรรพสิง่ ชีวติ ธรรมชาติ ) ความมี
ปญั ญาญาณ (รูเ้ ท่าทัน รูส้ งิ่ ดีสงิ่ ใดเลว รูค้ วรรูไ้ ม่ควร) เป็นเรือ่ งจิตวิญญาณ ปญั ญา เป็ นต้น
๒. คุณค่าภายนอก (extrinsic value) เป็ นคุณค่าที่เห็นเป็ นรูปธรรม เป็ นปรากฏการณ์เชิง
ประจักษ์ คุ ณค่าภายนอกมักขึน้ อยู่กบั บริบท สามารถตีค่าได้อย่างค่อนข้างเป็ นปรนัย วัดเป็ นค่าเชิง
ปริมาณได้ เช่น คุณค่าของคนในด้านความรูท้ เ่ี พิม่ ขึน้ โดยการทดสอบ ความสามารถและทักษะทีเ่ พิม่ ขึน้
โดยเห็นได้จากการปฏิบตั ิ หรือประโยชน์ ท่เี กิดจากการดาเนินงานโครงการ ที่เกิดเป็ นนวัต กรรม เป็ น
สิง่ ประดิษฐ์ หรือการเกิดเครือข่ายการทางานโดยเกิดกลุ่มต่างๆทีม่ กี จิ กรรมร่วมกัน เป็นต้น
๕

ความหมายของตัวชี้วดั (Indicators) เกณฑ์ (criteria) และมาตรฐาน (standards)
ตัวชี้วดั (indicator) หมายถึง เป็ นตัวที่ใช้วดั คุณค่าด้านต่างๆที่เกิดขึ้น หรือตัวที่ใช้เป็ นตัวแทน
ของปจั จัยทัง้ ที่เป็ นสาเหตุและผลที่เกิดขึ้น ซึ่งสามารถวัดได้ ใช้บ่งบอกถึงสถานะ ระดับ คุณค่า หรือ
สะท้อนลักษณะของปจั จัยทีม่ ผี ลต่อการดาเนินงานโครงการ
ตัวชี้วดั แบ่งเป็ น ๒ ประเภทคือตัวชี้วดั ทางตรงและตัวชี้วดั ทางอ้อม ตัวชี้วดั ทางตรงหมายถึง
ตัวชี้วดั ที่เราสามารถวัดได้ตรงไปตรงมา ส่วนตัวชี้วดั ทางอ้อมหมายถึง คุณค่าบางตัวไม่สามารถวัดได้
โดยตรงได้ จึงต้องวัดทางอ้อม ตัวอย่างเช่น การปรับเปลีย่ นพฤติกรรมทีเ่ อื้อต่อสุขภาพของชุมชน ดูได้
จาก พฤติกรรมการบริโภคลด หวานมันเค็ม การออกกาลังกาย การลดละเลิกการสูบบุหรี่ ดื่มเหล้า ซึ่ง
ตัวชีว้ ดั พฤติกรรมเหล่านี้ได้แก่
 ตัวชี้วดั พฤติกรรมการบริโภคลด หวานมันเค็ม เช่น ตัวชี้วดั ทางตรงคือวัดจากปริมาณ
ต ารับ อาหารที่บ ริโ ภคในแต่ ล ะวัน ของครัว เรือ น ส่ ว นตัว ชี้ว ัด ทางอ้ อ มคือ จ านวน
ร้านอาหารสุขภาพทีเ่ พิม่ ขีน้ ในชุมชนแสดงว่ามีการบริโภคอาหารสุขภาพเพิม่ ขีน้
 ตัวชีว้ ดั พฤติกรรมการออกกาลังกาย เช่น ตัวชีว้ ดั ทางตรงคือความถี่ของการออกกาลัง
กายของคนในชุมชน ส่วนตัวชีว้ ดั ทางอ้อมคือมีกลุ่ มออกกาลังกายประเภทต่างๆเพิม่ ขีน้
ในชุมชน
 ตัวชี้วดั พฤติกรรมการลดละเลิกการสูบบุหรี่ เช่น ตัวชี้วดั ทางตรงคือจานวนมวนบุหรีท่ ่ี
คนแต่ ล ะคนสู บ ในแต่ ล ะวัน ส่ ว นตัว ชี้ว ัด ทางอ้ อ มคือ การเพิ่ม ขึ้น ของกลุ่ ม คนเป็ น
เครือข่ายสร้างกิจกรรมลดละเลิกการสูบบุหรี่
เกณฑ์ (criteria) หมายถึง คุ ณลักษณะที่ใ ช้ในการวัดหรือ จัดระดับคุ ณภาพ, ความสาเร็จหรือ
ความเหมาะสมของปจั จัยนาเข้า กระบวนการ หรือผลการดาเนินงาน เช่นการให้ระดับเป็ นคะแนน เป็ น
ร้อยละ หรือการจัดลาดับเป็ นน้ อยมาก น้ อย ปานกลาง มาก มากที่สุด เป็ นต้น ตัวอย่างเกณฑ์ท่ใี ช้วดั
เช่น
 การมีส่วนร่วมขององค์การบริหารตาบล(อบต.)ในการดาเนินโครงการพัฒนาชุมชน วัด
ได้จากจานวนงบประมาณทีอ่ บต.ร่วมสมทบ โดยคิดเป็ นร้อยละของงบประมาณทัง้ หมด
ของโครงการ
 ความสนใจของคนในชุมชนและเข้าร่วมกิจกรรมการจัดการขยะ วัดได้จากจานวนคนที่
เข้าร่วมคิดเป็ นร้อยละของจานวนคนทัง้ หมดในชุ มชน ส่วนความพึงพอใจของคนที่เข้า
ร่วมกิจกรรม วัดโดยใช้เกณฑ์น้อยมาก น้อย ปานกลาง มาก มากทีส่ ุด
มาตรฐาน (standard) หมายถึง คุณลักษณะหรือระดับที่ใช้เป็ นตัวอ้างอิงที่ถอื ว่ามีคุณภาพ, ถือ
ว่าสาเร็จหรือถือว่ามีความเหมาะสมอันเป็นทีย่ อมรับกันโดยทัวไป
่

๖

แนวทางสาคัญของการประเมิ นผล
๑. แนวคิ ดและโมเดลซิ ปในการประเมิ นของสตัฟเฟิ ลบีม (Stufflebeam’s CIPP Model)
แบ่งการประเมินออกเป็น ๔ ประเภท คือ
๑) การประเมินบริบทหรือสภาวะแวดล้อม (Context Evaluation : C) เป็ นการประเมินก่อนทีจ่ ะ
ลงมือดาเนินการโครงการใด ๆ มีจุดมุ่งหมายเพื่อกาหนดหลักการและเหตุผล พิจารณาความจาเป็ นที่
จะต้องจัดทาโครงการดังกล่าว รวมถึงการชี้ประเด็นปญั หา วิเคราะห์ปจั จัยทัง้ ที่เป็ นสาเหตุและปจั จัยที่
เอือ้ ต่อการแก้ปญั หา ตลอดจนการพิจารณาความเหมาะสมของจุดมุง่ หมายของโครงการ
๒) การประเมินตัวป้อนเข้า (Input Evaluation : I) เป็ นการประเมินเพื่อพิจารณาถึงความ
เหมาะสม ความเพียงพอของทรัพยากรทีจ่ ะใช้ในการดาเนินโครงการ ตลอดจนเทคโนโลยีและแผนของ
การดาเนินงาน
๓) การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation : P) ส่วนนี้เป็ นการประเมินเพื่อหาข้อ
บกพร่อ งของการด าเนิ น โครงการ เพื่ อ ท าการแก้ไ ขให้ส อดคล้อ งกับ ข้อ บกพร่ อ งนั น้ ๆ หาข้อ มูล
ประกอบการตัดสินใจทีจ่ ะสังการเพื
่
่อการพัฒนางานต่าง ๆ บันทึกภาวะของเหตุการณ์ต่าง ๆ ทีเ่ กิดขึน้ ไว้
เป็นหลักฐาน
๔) การประเมินผลผลิตทีเ่ กิดขึน้ (Product Evaluation : P) เป็ นการประเมินเพื่อเปรียบเทียบผล
ทีเ่ กิดขึน้ จากการทาโครงการกับเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของโครงการทีก่ าหนดไว้แต่ต้น รวมทัง้ การ
พิจารณาในประเด็นของการยุบ เลิก ขยาย หรือปรับเปลีย่ นโครงการ
๒. การประเมิ นผลเพื่อเสริ มสร้างพลังอานาจของชุมชน (Empowerment Evaluation)
เป็นวิธกี ารประเมินผลทีม่ งุ่ เน้นการพัฒนาศักยภาพของคนทางานโดยเฉพาะผูท้ เ่ี กีย่ วข้องในชุมชน
ทัง้ ในเรือ่ งแนวคิด วิธกี าร เทคนิควิธ ี และการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และนาข้อค้นพบจากการประเมินผล
ไปปรับปรุง การจัดการ และการตัดสินใจดาเนินงานได้ดว้ ยตนเอง
ขัน้ ตอนการประเมินผลเพื่อเสริมสร้างพลังอานาจชุมชน ประกอบด้วย
(๑) การร่วมกันประเมินสถานการณ์ในชุมชนทัง้ ทีเ่ ป็ นปญั หาทีช่ ุมชนตระหนักหรือแนวทางพัฒนา
ทีช่ ุมชนเห็นพ้อง (Assessing community concerns)
(๒) การทบทวนพันธกิจ (Mission) เป็นการให้ชุมชนร่วมกันทบทวนบทบาทว่าบทบาททีค่ วรจะ
เป็นเพื่อการแก้ปญั หาในสถานการณ์ทเ่ี ป็ นอยู่ ควรเป็ นอะไร อย่างไรบ้าง
(๓) การตรวจสอบการใช้ทุนชุมชนและรวบรวมทุนในชุมชน(Taking stock) เป็นการประเมินการ
ใช้ทุนในชุมชนทีจ่ ะเป็ นปจั จัยเอือ้ ต่อการแก้ปญั หา ทุนชุมชน ได้แก่ ทุนทีเ่ ป็ นทรัพยากรธรรมชาติ ทุน
ทางด้านวิถชี วี ติ วัฒนธรรม ทุนด้านนวัตกรรม ภูมปิ ญั ญา ทุนด้านการเงินเศรษฐกิจชุมชน ทุนทีเ่ ป็น
กลไกของชุมชนและทุนด้านคน
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(๔) การประเมินจุดหมาย เป้าประสงค์ เป้าหมาย (Setting goals) ชุมชนร่วมกันประเมินและ
ทบทวนจุดหมายทีก่ าหนดไว้ ซึง่ อาจจะเป็ นจุดหมายเฉพาะในระยะสัน้ หรือระยะยาว ทีแ่ สดงถึงความ
เป็นชุมชนน่ าอยู่
(๕) การร่วมกันคิดและทบทวนยุทธศาสตร์ (Developing strategies) ยุทธศาสตร์ในทีน่ ้ีหมายถึง
วิธกี ารสาคัญทีใ่ ช้เพื่อดาเนินงานโครงการ การประเมินในขัน้ ตอนนี้เพื่อการปรับปรุงวิธกี ารทางาน การ
ปรับแผน
(๖) การร่วมติดตามกระบวนการดาเนินงานและผลลัพธ์ทเ่ี กิดขึน้ (Monitoring process and
outcome) ทัง้ นี้เพื่อทบทวน ปรับปรุง กระบวนการ และวิเคราะห์ สังเคราะห์ผลลัพธ์ทเ่ี กิดขึน้
(๗) การพัฒนาระบบเอกสารเพื่อการติดตามความก้าวหน้า(Documenting progress) เป็นการ
ร่วมกันออกแบบการจัดทาบันทึกเพื่อการกากับ ติดตามงาน และทีส่ าคัญควรเป็นบันทึก รายงาน ที่
นาไปสู่การแลกเปลีย่ นเรียนรู้
(๘) การสร้างช่องทางการสื่อสารเพื่อความเข้าใจ เพื่อการเรียนรู้ และเพื่อการเสริมพลังสู่ชุมชน
รวมถึงภาคีทเ่ี กีย่ วข้อง(Communicating information )
คุณค่าของโครงการที่เกี่ยวข้องกับโครงการพัฒนาชุมชน
ประเภทของคุณค่า จาแนกได้ดงั นี้
๑) เกิดชุดความรู้
๒) เกิดนวัตกรรมเชิงระบบ
๓) มีการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมทัง้ ในระดับตนและองค์กร
๔) มีการปรับเปลีย่ นสภาพแวดล้อมทีเ่ อือ้ ต่อการพัฒนาหรือการแก้ปญั หา
๕) มีกระบวนการทางสังคมขึน้ ในชุมชน โดยการเข้ามามีส่วนร่วมและการเรียนรูข้ องชุมชน
๖) เกิดนโยบายสาธารณะของชุมชน/ท้องถิน่ ทีเ่ อือ้ ต่อ การพัฒนาหรือการแก้ปญั หา
คุณค่าของโครงการ สามารถพิ จารณาจาก
๑. ผลผลิต (Output) หมายถึง ผลการดาเนินงานทีเ่ กิดขึน้ ทีเ่ ป็ นไปตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย
ทีต่ งั ้ ไว้ เช่น การพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ และสร้างทักษะ ความชานาญของคนในชุมชน
๒.ผลลัพธ์ (Outcome) หมายถึง ผลทีต่ ามมา เป็ นผลทีเ่ กิดขึน้ จากการดาเนินงานโครงการแล้วทา
ให้เกิดการเปลีย่ นแปลงใน ๒ เรือ่ งต่อไปนี้
๑) พฤติกรรมของคน หรือกลุ่ม หรือเครือข่าย หรือองค์กร
๒) ความสัมพันธ์ระหว่างคน ชุมชน กลุ่ม เครือข่าย หน่ วยงาน องค์กร ซึ่งอาจจะเป็ นการ
เปลีย่ นแปลงภายในหรือระหว่างกลุ่ม
ผลลัพ ธ์อาจจะเกิดขึ้นได้ในระหว่างขัน้ ตอนต่างๆของการดาเนินงาน ไม่จาเป็ นต้องเกิดขึ้น
เฉพาะหลังจากการดาเนินงานทีแ่ ล้วเสร็จ

๘

๓.ผลกระทบ (Impact) หมายถึง ผลทีเ่ กิดขึ้นจากการดาเนินงานโครงการแล้วทาให้เกิดการขยาย
ผลทัง้ ในเชิงนโยบาย มาตรการทางสังคม หรือในเชิงระบบทาให้เ กิดการเปลี่ยนแปลงระบบ วิธ ีการ
ทางาน การจัดความสัมพันธ์ใหม่ หรือในเชิงกลุ่มเป้าหมายที่มกี ารขยายผลไปมากกว่ากลุ่มเป้าหมาย
ของโครงการ หรือในเชิงพื้นที่ ที่มกี ารขยายผลไปมากกว่าพื้นที่ท่กี าหนดไว้ในโครงการ ผลกระทบ
อาจจะเกิดขึน้ ได้ในระหว่างขัน้ ตอนต่างๆของการดาเนินงานไม่จาเป็ นต้องเป็ นผลจากการดาเนินทีแ่ ล้ว
เสร็จ และอาจจะเป็นได้ทงั ้ ทางบวกและทางลบ

กรอบแนวคิ ดเชิ งระบบเพื่อการติ ดตามและประเมิ นผลโครงการ
๑. การออกแบบเชิ งระบบของโครงการ
ความหมายของระบบ
ระบบ คือ สถานะ การดารงอยูโ่ ดยรวม ซึง่ การดารงอยู่นนั ้ เกิดจากองค์ประกอบย่อยต่างๆ ทีท่ า
หน้าทีแ่ ละมีปฏิสมั พันธ์กนั อย่างเป็ นพลวัต
ระบบการทางาน หมายถึง กลุ่มขององค์ประกอบต่างๆ ทีท่ างานร่วมกัน เพื่อจุดประสงค์อนั
เดียวกัน
ระบบมีลกั ษณะดังนี้
๑. สถานะ การดารงอยูข่ องระบบใดระบบหนึ่ง เป็ นไปเพื่อจัดการหรือทาหน้าทีอ่ ย่างใด
อย่างหนึ่ง
๒. องค์ประกอบย่อยแต่ละองค์ประกอบมีหน้าทีข่ องตนเอง
๓. องค์ประกอบย่อยแต่ละองค์ประกอบมีปฏิสมั พันธ์กนั โดยเชิงโครงสร้างหรือเชิงหน้าที่
หรืออาจจะเชิงสาระ
๔. เมือ่ องค์ประกอบย่อยใดเกิดการเปลีย่ นแปลง จะมีผลกระทบต่อการเปลีย่ นแปลงของ
องค์ประกอบย่อยอื่นๆ มากน้อยขึน้ กับขนาดของปฏิสมั พันธ์ ทัง้ นี้เพื่อทาให้การดารงอยู่
โดยรวมยังคงอยูห่ รืออาจจะเป็นไปเพื่อการเปลีย่ นแปลงสถานะการดารงอยูโ่ ดยรวม
๕. การเปลีย่ นแปลงทีเ่ ป็นพลวัตหมายถึงการปรับตัวทัง้ เชิงโครงสร้าง เชิงหน้าที่ หรือ เชิง
พฤติกรรม
ระบบในการจัดทาโครงการพัฒนาชุมชน จึงหมายถึง คน กลุ่ม องค์กร หน่วยงาน(เป็น
องค์ประกอบย่อยในชุมชน แต่ละองค์ประกอบมีหน้าทีข่ องตนเอง) รวมถึงกระบวนการต่างๆ ทีอ่ ยู่ใน
ชุมชน มามีปฏิสมั พันธ์รว่ มกันและมีการเชื่อมต่อกันของกระบวนการเหล่านัน้ เพื่อทางานใดงานหนึ่งให้
บรรลุถงึ จุดหมายทีว่ างไว้

๙

แผนภูมทิ ่ี ๓ ภาพเชิงระบบในการจัดทาโครงการพัฒนาชุมชน
กระบวนการและขัน้ ตอนการดาเนินงาน

สถานการณ์ปจั จุบนั
วิเคราะห์สถานการณ์ปญั หา
และจัดลาดับความสาคัญ
ของปญั หา

วิเคราะห์สถานการณ์ทุน
ทางสังคม
 ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
 ด้านวิถชี วี ติ วัฒนธรรม
 ด้านภูมปิ ญั ญา นวัตกรรม
 ด้านเศรษฐกิจชุมชน
 ด้านคน กลุ่ม เครือข่าย

ระบบทีพ่ งึ ประสงค์ตามระยะเวลาทีก่ าหนด

ค้นหา

ค้นหา

ั ยทีเ่ ป็ นสาเหตุ
วิเคราะห์ปจจั
 ทีเ่ กีย่ วข้องกับคน กลุ่ม
เครือข่าย
 ทีเ่ กีย่ วข้องกับ
สภาพแวดล้อม
 เกีย่ วข้องกับกลไก และ
กระบวนการ

ั ยเอือ้
วิเคราะห์ปจจั
 ปจั จัยทีเ่ กีย่ วข้องกับคน
กลุ่ม เครือข่าย
 ปจั จัยทีเ่ กีย่ วข้องกับ
สภาพแวดล้อม
 ปจั จัยทีเ่ กีย่ วข้องกับกลไก
และกระบวนการ

ค้นหา

สร้างยุทธศาสตร์ (วิธกี ารสาคัญ)
 ทีเ่ กีย่ วข้องกับคน กลุ่ม
เครือข่าย
 ทีเ่ กีย่ วข้องกับสภาพแวดล้อม
 เกีย่ วข้องกับกลไก และ
กระบวนการ

เป้ าประสงค์
เป้าประสงค์ย่อย

เป้าประสงค์ย่อย

เป้าประสงค์ย่อย

ตัวชีว้ ดั

ตัวชีว้ ดั

ตัวชีว้ ดั

ตัวชีว้ ดั

แปลง
ยุทธศาสตร์
เป็ นแผน

บูรณาการ
ทางาน
ร่วมกับ
หน่วยงาน
อื่นๆ
สร้างแผนปฏิบตั กิ าร
 กระทาต่อ คน กลุ่ม เครือข่าย
 กระทาต่อ สภาพแวดล้อม
 กระทาต่อ กลไก กระบวนการ
ดาเนินการตามแผน เกิด
โครงการและกิจกรรมในพืน้ ที่

เป้าประสงค์ย่อย

บรรลุ

บรรลุ

ผลผลิต ผลลัพธ์

เกิด

 มุมมองเชิงคุณค่า
 มุมมองเชิงผูม้ สี ว่ นได้เสีย
 มุมมองเชิงบริหารจัดการ
 มุมมองเชิงการเรียนรูแ้ ละพัฒนา

๑๐

นอกจากนี้ เรายังสามารถเขียนแผนภูมโิ ดยใช้กรอบคิดของการประเมินผลโครงการ ดังนี้
สถานการณ์:
ั
ปจั จัยทีเ่ ป็ นสาเหตุของปญหาที
่
เกีย่ วข้องกับคน กลุ่ม เครือข่าย
สภาพแวดล้อม กลไก และกระบวนการ

ข้ อมูล

ทุนของชุมชน :
ทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรม วิถชี วี ติ
ภูมปิ ญั ญาเศรษฐกิจของชุมชน
คน กลุ่ม เครือข่าย

แผนชุมชน แผนปฏิ บตั ิ การ






ความเป็ นมา
จุดหมาย/วิสยั ทัศน์/เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์/เป้าหมาย/ตัวชีว้ ดั
ยุทธศาสตร์/วิธดี าเนินการ
ระยะเวลาดาเนินการ/งบประมาณ
คณะทางาน/หน่วยงาน

ปจั จัยนาเข้า
- ฐานข้อมูลชุมชน
- แผนปฏิบตั กิ าร/
แผนชุมชน
- ทุนของชุมชน
- งบประมาณ
- บุคลากร
- ทรัพยากรอื่น

กระบวนการ
- การใช้ทรัพยากร
- การดาเนินการ
ตามแผน
- การบริหารแผน

การติดตาม (Monitoring)
- Input Monitoring
- Performance Monitoring

ผลผลิต ได้แก่ รูปธรรมความสาเร็จของ
การดาเนินงานตามวัตถุประสงค์ของแผน
ผลลัพธ์ ได้แก่การเปลีย่ นแปลง
ความสัมพันธ์ และการเปลีย่ นแปลง
พฤติกรรม ทัง้ ระดับบุคคลและ เครือข่าย
องค์กร
ผลกระทบ ได้แก่ ผลทีเ่ กิดขึน้ กับ
องค์ประกอบอื่นในระบบ หรือกับชุมชน
ในภาพรวม

การประเมินผล
(Evaluation)

แผนภูมทิ ่ี ๔ กรอบคิดของการประเมินผลโครงการ

๑๑

การรวบรวมข้อมูลเพื่อการติ ดตามและประเมิ นผล
ขัน้ ตอนติ ดตามและการประเมิ นผล ตามแนวทางเพื่อเสริ มสร้างพลังอานาจชุมชน
มีวธิ กี ารและขัน้ ตอนดังต่อไปนี้
๑. กาหนดกลุ่มเป้าหมายของการเก็บข้อมูลเพื่อการติดตามประเมินผล ได้แก่
๑) กลุ่มผูส้ นับสนุ นและกลุ่มพีเ่ ลีย้ ง หมายถึง คน หรือกลุ่มคน ทีเ่ ป็ นผูใ้ ห้การสนับสนุนการ
จัดทาโครงการของชุมชนหรือเป็นตัวหนุนเสริมในด้านต่างๆ ให้แก่ชุมชน
๒) กลุ่มผูด้ าเนินโครงการ ทัง้ ทีเ่ ป็นภาคีหลักและภาคียทุ ธศาสตร์(ภาคีตวั หลัก หมายถึง คน
ทีม่ ภี ารกิจทีเ่ กี่ยวข้องกับการดาเนินงานโดยตรง ส่วนภาคียทุ ธศาสตร์ หมายถึง คนทีม่ สี ่วนสาคัญอย่าง
มากในการผลักดันการดาเนินงานให้บรรลุผลสาเร็จ โดยภาคีหลักหรือภาคียุทธศาสตร์อาจจะเป็ นคน
เดียวกันก็ได้)
๓) กลุ่มผูไ้ ด้รบั ประโยชน์จากโครงการ หมายถึงกลุ่มเป้าหมายในแต่ละกิจกรรมของ
โครงการ โดยอาจจะเป็นกลุ่มทีไ่ ด้รบั ผลประโยชน์โดยตรง และกลุ่มทีไ่ ด้รบั ประโยชน์โดยอ้อม
๒. ผูท้ าหน้าทีป่ ระเมิน คัดเลือกแกนนาชุมชนในแต่ละกลุ่มเป้าหมาย(ตามข้อ ๑) เพื่อร่วมกัน
ติดตาม ประเมินผล โดยใช้แนวทางการประเมินตามภาพเชิงระบบในการจัดทาโครงการพัฒนาสุขภาวะ
ชุมชนหรือ ใช้กรอบคิดของการประเมินผลโครงการก็ได้
๓. เริม่ ต้นโดยให้ชุมชนร่วมกันประเมินสถานการณ์ในชุมชนทัง้ ทีเ่ ป็ นปญั หาทีช่ ุมชนตระหนักหรือ
แนวทางพัฒนาทีช่ ุมชนเห็นพ้อง
๔. ทบทวนพันธกิจ เป็นการให้ชุมชนร่วมกันทบทวนบทบาทว่าบทบาททีค่ วรจะเป็ นเพื่อการ
แก้ปญั หาในสถานการณ์ทเ่ี ป็ นอยู่ ควรเป็ นอะไร อย่างไรบ้าง
๕. การตรวจสอบการใช้ทุนชุมชนและรวบรวมทุนในชุมชนเป็นการประเมินการใช้ทุนในชุมชนทีจ่ ะ
เป็ นปจั จัยเอือ้ ต่อการแก้ปญั หา ทุนชุมชน ได้แก่ ทุนทีเ่ ป็ นทรัพยากรธรรมชาติ ทุนทางด้านวิถชี วี ติ
วัฒนธรรม ทุนด้านนวัตกรรม ภูมปิ ญั ญา ทุนด้านการเงินเศรษฐกิจชุมชน ทุนทีเ่ ป็ นกลไกของชุมชนและ
ทุนด้านคน
๖. การประเมินจุดหมาย เป้าประสงค์ เป้าหมาย ชุมชนร่วมกันประเมินและทบทวนจุดหมายที่
กาหนดไว้ ซึง่ อาจจะเป็ นจุดหมายเฉพาะในระยะสัน้ หรือระยะยาว ทีแ่ สดงถึงความเป็นชุมชนทีม่ สี ุข
ภาวะ
๗. การร่วมกันคิดและทบทวนยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ในทีน่ ้หี มายถึงวิธกี ารสาคัญทีใ่ ช้เพื่อ
ดาเนินงานโครงการ การประเมินในขัน้ ตอนนี้เพื่อการปรับปรุงวิธกี ารทางาน การปรับแผน
๘. การร่วมติดตามกระบวนการดาเนินงานและผลลัพธ์ทเ่ี กิดขึน้ ทัง้ นี้เพื่อทบทวน ปรับปรุง
กระบวนการ และวิเคราะห์ สังเคราะห์ผลลัพธ์ทเ่ี กิดขึน้
๙. การพัฒนาระบบเอกสารเพื่อการติดตามความก้าวหน้า เป็นการร่วมกันออกแบบการจัดทา
บันทึกเพื่อการกากับ ติดตามงาน และทีส่ าคัญควรเป็นบันทึก รายงาน ทีน่ าไปสู่การแลกเปลีย่ นเรียนรู้
๑๒

๑๐. การสร้างช่องทางการสื่อสารเพื่อความเข้าใจ เพื่อการเรียนรู้ และเพื่อการเสริมพลังสู่ชุมชน
รวมถึงภาคีทเ่ี กีย่ วข้อง
การรวบรวมข้อมูลเพื่อการติ ดตามและประเมิ นผล แบ่งเป็น ๒ วิธคี อื
๑. การเก็บข้อมูลแบบไม่มโี ครงสร้าง เป็นการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ เพื่อใช้ในการอธิบาย
ปรากฎการณ์ต่างๆทีเ่ กิดขึน้ ในการดาเนินงาน โดยเฉพาะคุณค่าภายในชุมชนและคุณค่าภายในตัวบุคคล
เช่น การถอดบทเรียน การทาสุนทรียสนทนา กลุ่มสนทนา การทาAAR (การเรียนรูห้ ลังทางาน: After
Action Review) การสัมภาษณ์เชิงลึกผูน้ าในชุมชน การใช้กลุ่มสัมภาษณ์ การสังเกตอย่างมีส่วนร่วม
การทบทวนข้อมูลทุตยิ ภูม ิ เป็นต้น
๒. การเก็บข้อมูลแบบมีโครงสร้าง ส่วนใหญ่ใช้ในการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ เช่น การสารวจ การ
ตรวจสอบ โดยใช้แบบสอบถาม และการใช้แบบสัมภาษณ์ ในการติดตามประเมินผลแบบเสริมพลังนี้
ควรออกแบบโครงสร้างเพื่อใช้เป็นแนวทางในการสัมภาษณ์ แลกเปลีย่ นเรียนรูร้ ะหว่างผูท้ าการประเมิน
กับกลุ่มเป้าหมายทีถ่ ูกประเมิน อาจจะใช้รว่ มกับการสารวจได้ แต่ไม่ควรใช้การสารวจเพียงวิธเี ดียว
นอกจากนี้ ในกระบวนเก็บข้อมูล จะต้องเน้นความน่ าเชื่อถือของข้อมูลใน ๓ ส่วน คือ
๑) ความถูกต้อง หรือความตรงของข้อมูล (Validity)
๒) ความเทีย่ งของข้อมูล (Reliability)
๓) ความสอดคล้องกับเวลา (Timeliness) ทัง้ ความถีแ่ ละ ความเป็ นปจั จุบนั
ในกรณีตดิ ตามประเมินผลโครงการนี้ อาจจะใช้การเปรียบเทียบข้อมูลทีไ่ ด้จากการเก็บข้อมูล
ทัง้ แบบมีโครงสร้างและไม่มโี ครงสร้าง
การเก็บข้อมูลแบบไม่มีโครงสร้าง
๑. การถอดบทเรียน
เป็นวิธกี ารจัดการความรูร้ ปู แบบหนึ่ง มีวตั ถุประสงค์เพื่อค้นหาคุณค่าทีเ่ กิดขึน้ จากการดาเนิน
โครงการ โดยใช้วธิ กี ารรวบรวม วิเคราะห์และสังเคราะห์คุณค่าจากความรูแ้ ละประสบการณ์ทงั ้ ทีม่ อี ยูเ่ ดิม
และเกิดขึน้ ใหม่ของกลุ่มเป้าหมายทีไ่ ด้รว่ มดาเนินโครงการ รวมถึงขัน้ ตอนการดาเนินงาน ผลการ
ดาเนินงานทัง้ ทีส่ าเร็จ หรือล้มเหลว ทัง้ นี้เพื่อเป็นแนวทางในการทบทวน ปรับปรุงการดาเนินงานให้
บรรลุเป้าหมาย และสามารถนาไปเผยแพร่ เพื่อการเรียนรูข้ องผูอ้ ่นื ได้
ขัน้ ตอนการถอดบทเรียน แบ่งเป็น
๑) ขัน้ เตรียมการก่อนปฏิบตั กิ าร
 เตรียมกรอบเนื้อหา ประเด็น ศึกษาเนื้อหา พืน้ ที่ โครงการทีเ่ กี่ยวข้อง
 เตรียมกรอบ แนวทางขัน้ ตอนการศึกษาและกรอบคาถาม เตรียมประเด็นพูดคุย
 เตรียมกลุ่มเป้าหมายทีจ่ ะพูดคุย ใครมีส่วนได้ส่วนเสีย
๒) ขัน้ ปฏิ บตั ิ การถอดบทเรียน ให้เริม่ ต้นด้วยการแนะนาตัว แนะนาวัตถุประสงค์ ความ
เป็นมา เปิดประเด็นคาถาม “ผูร้ เู้ ล่า ผูป้ ระเมินฟงั และถาม” ตามเนื้อหา สาระ ตามลาดับขัน้ ตอนดังนี้
๑๓

 เล่าประสบการณ์จากวิธกี ารดาเนินงานของผูร้ ว่ มถอดบทเรียน
 เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างวิธดี าเนินงานทีว่ างแผนไว้เดิมกับวิธดี าเนินงานจริง
 วิเคราะห์ผลการวิธดี าเนินงานทีท่ าได้ดี
 ข้อเสนอแนะวิธกี ารวิธดี าเนินงานทีจ่ ะทาให้งานดีขน้ึ
 วิเคราะห์ปญั หาอุปสรรคระหว่างการวิธดี าเนินงาน
 ข้อเสนอแนะวิธปี ้ องกันไม่ให้เกิดอุปสรรค
 ข้อเสนอแนะเพิม่ เติม
 การประเมินความพึงพอใจผลการวิธดี าเนินงานทีผ่ ่านมาของผูเ้ ข้าร่วมถอดบทเรียน
๓) ขัน้ การประมวลผลข้อมูล
 ทีมถอดบทเรียนต้องนาข้อมูลทีไ่ ด้จากชุมชนมารวบรวม ทบทวนความถูกต้องสมบูรณ์
ตรวจสอบ ปรับปรุง เทียบเคียงข้อมูลทีไ่ ด้
 ขัน้ วิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุปความ โดยตอบคาถามต่อไปนี้ อะไรทีเ่ กิดขึน้ เกิดขึน้ ได้
อย่างไร เบือ้ งหลังความเป็นมา การแก้ไขปญั หาอุปสรรค วิธคี ดิ และรูปแบบความ
เคลื่อนไหวสภาพแวดล้อมต่างๆ และต้องอธิบายเชื่อมโยง เพื่อสร้างความสมบูรณ์และ
สร้างคุณค่าให้กบั บทเรียน
๔) ตัวอย่างการเขียนรายงานถอดบทเรียน มีเนื้อหาสาระสาคัญดังต่อไปนี้
 บริบทพืน้ ที่
 การดาเนินโครงการตัง้ แต่เริม่ ต้นจนถึงปจั จุบนั เบือ้ งหลังความคิด แรงบันดาลใจทีท่ า
 เทคนิค วิธกี าร ลูกเล่น กลเม็ด ในการดาเนินงาน
 ผลทีเ่ กิดขึน้ ในเชิงความสาเร็จและปญั หาอุปสรรครวมทัง้ การแก้ไข
 วิเคราะห์เงือ่ นไข ปจั จัยสู่ความสาเร็จทัง้ ภายในและภายนอก
 สังเคราะห์ สรุป
- ความสาคัญขององค์ความรูท้ ถ่ี อดบทเรียนรูท้ ไ่ี ด้
- สิง่ ทีม่ คี ุณค่า สาหรับตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคมโดยรวม
- ทางเลือก ทางออกในการแก้ปญั หาชุมชนพึง่ ตนเองได้อย่างไร
 คาแนะนา ข้อเสนอแนะ
๒. การประยุกต์ใช้เทคนิ คสุนทรียสนทนา ในการประเมิ นผล
สุนทรียสนทนา เป็ นกระบวนการทีผ่ สู้ นทนารับฟงั ความคิด การให้ความหมายต่อสิง่ ทีไ่ ด้รบั ฟงั
เป็ นการให้คุณค่าทัง้ สิง่ ทีไ่ ด้รบั ฟงั และตัวของผูพ้ ดู โดยผูส้ นทนาทุกฝา่ ยก้าวพ้นกรอบทีแ่ ต่ละคนยึดถือ
เพื่อผ่านข้ามพรมแดนแห่งตัวตนเข้าไปในพรมแดนแห่งการเรียนรู้ และให้คุณค่าซึง่ กันและกัน สุนทรีย
สนทนา เหมาะสมสาหรับการเริม่ ต้นทางานทีม่ คี วามซับซ้อน หลากหลาย หรือต้องการแก้ไขปญั หาที่
๑๔

ยากร่วมกัน
แนวคิดและหลักการเบือ้ งต้นของการทาสุนทรียสนทนา ประกอบด้วย
 ฟงั อย่างลึกซึง้ ฟงั ให้ได้ยนิ เสียงของผูพ้ ดู และเสียงภายในของตนเอง
 มีความเป็นอิสระในการพูด และมีจติ ผ่อนคลาย
 ทุกคนเท่าเทียมกัน ไม่มผี นู้ า และไม่มผี ตู้ าม
ขัน้ ตอนการจัดการสุนทรียสนทนา มีดงั นี้
๑. การจัดวงสนทนาควรจัดเป็นวงกลม ให้ทุกคนสามารถมองเห็นกัน และให้มพี น้ื ทีว่ ่างตรงกลาง
เพื่อให้ทุกคนรูส้ กึ อิสระ หรืออาจจะใช้เป็ นทีเ่ ขียนหรือบันทึกความคิดลงบนกระดาษแผ่นใหญ่
๒. ผูเ้ ข้าร่วมวงสนทนาต้องไม่มกี ารชีน้ า สิง่ ทีพ่ ดู ไม่ควรมีการสรุปหรือสร้างความคิดรวบยอด เพื่อ
หาคาตอบสุดท้ายหรือเพื่อให้ทุกคนคิดเหมือนกันหมด แต่หากกระบวนการไหลอย่างต่อเนื่อง คาตอบจะ
เกิดขึน้ เป็ นระยะๆ
๓. ควรหลีกเลีย่ งการตัง้ ผลลัพธ์ไว้ล่วงหน้า และไม่ควรนาความเชื่อมันของตนเองออกมาโต้
่
แย้ง
หักล้างกับผูพ้ ดู อื่น ไม่มกี ารโอ้อวด ไม่แนะนาสังสอน
่
ไม่ตาหนิตเิ ตียน
๔. ควรมีคณะทางาน ( Facilitator) ทาหน้าทีอ่ านวยความสะดวกให้เป็นไปตามหลักการของ
กระบวนการ รวมทัง้ แก้ไขปญั หาได้ทนั ท่วงที โดยสุภาพ
๕. ในวงสนทนาควรมีความเท่าเทียมกัน ทัง้ ในแง่ของคาพูดและการปฏิบตั ิ
๓. การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion)
การสนทนากลุ่ม เป็นวิธกี ารรวบรวมข้อมูลจากการสนทนากับกลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลในประเด็นที่
เฉพาะเจาะจง โดยมีผดู้ าเนินการสนทนา (Moderator) เป็นผูใ้ ห้ประเด็นสนทนา เพื่อชักจูงให้กลุ่มเกิด
แนวคิดและแสดงความคิดเห็นต่อประเด็น โดยมีผเู้ ข้าร่วมสนทนาในแต่ละกลุ่มประมาณ ๘-๑๕ คน ซึง่
อาจจาแนกตามกลุ่มดังนี้
๑) กลุ่มผูส้ นับสนุนและกลุ่มพีเ่ ลีย้ ง
๒) กลุ่มผูด้ าเนินโครงการ ทัง้ ทีเ่ ป็นภาคีหลักและภาคียุทธศาสตร์
๓) กลุ่มผูไ้ ด้รบั ประโยชน์จากโครงการ
ขัน้ ตอนในการจัดสนทนากลุ่ม ประกอบด้วย
๑) กาหนดโจทย์ของการติดตามประเมินผล
๒) ออกแบบแนวคาถามและทดสอบแนวคาถามทีส่ ร้างขึน้ ควรเริม่ คาถามที่เป็ นเรื่อง
ทัวๆไป
่
เพื่อสร้างบรรยากาศการสนทนาแล้วจึงเข้าสู่คาถามหลัก และหลังคาถาม
หลักควรจบลงด้วยคาถามเบาๆอีกครัง้ หนึ่ง เพื่อผ่อนคลายบรรยากาศในวงสนทนา
๓) กาหนดกลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูล จานวนกลุ่ม จานวนครัง้ ทีจ่ ะทาการสนทนา
๔) ทาความเข้าใจกับผู้ดาเนินการสนทนา (Moderator) และผู้จดบันทึก (Notetaker)
ผูด้ าเนินการสนทนา (Moderator) ต้องสร้างบรรยากาศในการสนทนา และต้องไม่
แสดงความคิดเห็นของตนเอง ควรจะปล่อยให้ผเู้ ข้าร่วมแสดงความคิดเห็นได้อย่าง
๑๕

อิสระดี ผู้จดบันทึก (Notetaker) ควรทาหน้าทีใ่ นการจดบันทึกเพียงอย่างเดียวไม่
ควรร่วมสนทนาด้วย เพราะจะทาให้การจดบันทึกข้อมูลไม่ครบถ้วน
๕) ประมวลผลและการวิเคราะห์ขอ้ มูล ถอดเทปออกมาเป็ นบทสนทนา ควรถอดเทป
ออกมาอย่างละเอียดเพื่อให้ได้ขอ้ มูลทีค่ รบถ้วนและต้องไม่ใส่ความคิดของตนเองที่
ถือ เป็ น ข้อ สรุ ป ลงไปด้ว ยวิเ คราะห์ข้อ มูล โดยการตีค วามหมายในรูป ของการ
วิเคราะห์เนื้อหา ถ้าจะให้ดคี วรทาการวิเคราะห์ร่วมกันหลายๆคนเพื่อเป็ นการ
อภิปรายร่วมกัน ถ้ามีความเห็นไม่ตรงกันควรกลับไปฟงั รายละเอียดจากเทปใหม่
แล้วกลับมาอภิปรายด้วยกันอีก
๖) การเขียนรายงานควรเริม่ ต้นโดยการเขียนเค้าโครงเรือ่ งก่อน แล้วเขียนผลการศึกษา
แยกตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาและหัวข้อของแนวคาถาม
๔. AAR (การเรียนรู้หลังทางาน : After Action Review)
เป็นการสรุป ทบทวนการดาเนินงานของกิจกรรม วิธกี ารทางาน ผลทีเ่ กิดขึ้นทัง้ ทีเ่ ป็ นความสาเร็จ
และปญั หาอุปสรรคทีเ่ กิดขึน้ เป็ นการทบทวนเพื่อแลกเปลีย่ นประสบการณ์การทางาน เพื่อแก้ปญั หาที่
เกิดขึน้ ไม่ให้เกิดปญั หานี้ขน้ึ อีก ในขณะเดียวกันก็คงไว้ซง่ึ วิธกี ารทีด่ อี ยูแ่ ล้ว
วิ ธีการในการทา AAR ประกอบด้วย คาถาม ๖ ข้อ ๘ ขัน้ ตอน
คาถาม ๖ คาถามของ AAR คือ
๑) สิง่ ทีค่ าดว่าจะได้รบั จากการทางานคืออะไร
๒) สิง่ ทีเ่ กิดขึน้ จริงทีส่ งู กว่าทีค่ าดหวังคืออะไร
๓) สิง่ ทีเ่ กิดขึน้ จริงทีต่ ่ากว่าทีค่ าดหวังคืออะไร
๔) สิง่ ทีไ่ ด้เรียนรูแ้ ละเป็นประโยชน์คอื อะไร
๕) คิดว่าควรปรับปรุงอะไร วิธกี ารลด/แก้ความแตกต่างคืออะไร
๖) หากต้องทาครัง้ ต่อไป จะปรับปรุงอะไรให้ดขี น้ึ
ขัน้ ตอน ๘ ขัน้ ตอน ของ AAR คือ
๑) ควรทา AAR ทันทีหลังจากจบกิจกรรม
๒) ไม่มกี ารกล่าวโทษ ซ้าเติม ตอกยา้ ซึง่ กันและกัน ไม่มคี วามเป็ นเจ้านายหรือลูกน้อง มีแต่
บรรยากาศทีเ่ ป็ นกันเอง รับฟงั อย่างเปิดใจ การเริม่ ต้นพูดคุยจึงควรเริม่ ทีผ่ อู้ าวุโสน้อยทีส่ ุด
ก่อน
๓) มี ผูด้ าเนินการสนทนา คอยกระตุน้ ตัง้ คาถามให้ทุกคนได้แสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ
ของตน และมีผจู้ ดบันทึกคอยบันทึกเรือ่ งทีแ่ สดงความเห็น
๔) ถามตัวเองว่าสิง่ ทีค่ วรจะเกิดขึน้ คืออะไร
๕) พิจารณาดูว่าสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ จริงคืออะไร
๖) ความแตกต่างระหว่างสิง่ ทีค่ วรจะเกิดขึน้ กับสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ จริงคืออะไร ทาไม่จงึ ต่างกัน
๗) จดบันทึกเพื่อเตือนความจาว่าวิธกี ารใดบ้างทีจ่ ะนามาแก้ปญั หา

๑๖

อย่างไรก็ตามพึงระลึกอยูเ่ สมอว่า แต่ละกิจกรรม แต่ละช่วงเวลา แต่ละบริบท สถานการณ์ปญั หา
และวิธกี ารแก้ปญั หาอาจจะแตกต่างกัน นอกจาก AAR แล้วยังมีเทคนิคการติดตาม ประเมินผลอย่างอื่น
ทีเ่ กีย่ วเนื่องกัน คือ BAR=Before Action Review และ DAR= During Action Review
การเก็บข้อมูลแบบมีโครงสร้าง
๑. แบบติ ดตามประเมิ นปัจจัยนาเข้า (Input Evaluation)
(๑) ข้อมูลชุมชนใดบ้างทีม่ แี ละที่ใช้
ในการดาเนินโครงการ
ข้อมูลสถานการณ์

มี/ไม่ม ี ใช้/ไม่ใช้
ข้อมูล ข้อมูล

สาระสาคัญข้อมูล

ทีม่ าของ
แหล่งข้อมูล

ลาดับความสาคัญของสถานการณ์ของชุมชน
๑…………………………………………………………………………..……………………………..
๒…………………………………………………………………………..……………………………..
๓…………………………………………………………………………..……………………………..
๔…………………………………………………………………………..……………………………..
๕…………………………………………………………………………..……………………………..
มี/ไม่ม ี สาระสาคัญของความสอดคล้องและ
(๒) การดาเนินโครงการนี้สอดคล้อง ความ
การทบทวนแผน
กับแผนเดิมหรือมีการทบทวนแผน สอดคล้อง การ
ทบทวน
ทีม่ อี ยูเ่ ดิมต่อไปนี้อย่างไร
แผนชุมชน
ระบุช่อื แผน..................................
แผนของท้องถิน่
ระบุช่อื แผน..................................
แผนของหน่วยงานราชการ
ระบุช่อื แผน..................................
แผนอื่นๆ ระบุ
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
สาระสาคัญ
ทีม่ าของ
(๓) ทุนของชุมชน ทีม่ สี ่วนสาคัญต่อ
อธิบายจุดเด่นของทุนทีน่ ามาใช้ในโครงการ
แหล่งข้อมูล
การดาเนินงานของโครงการ
๑๗

ทรัพยากรธรรมชาติทม่ี อี ยูใ่ นชุมชน

วัฒนธรรม วิถชี วี ติ ทีม่ อี ยูใ่ นชุมชน
ภูมปิ ญั ญาทีม่ อี ยูใ่ นชุมชน

เศรษฐกิจของชุมชน

สาระสาคัญ ระบุช่อื และบทบาท
(๔) คน กลุ่มคน เครือข่ายสาคัญ ที่
มีส่วนร่วมในโครงการ
คน กลุ่ม เครือข่ายทีเ่ ป็นภาคีหลัก ๑……………………………………………
(หมายถึงแกนนาทีเ่ ป็นผูป้ ฏิบตั กิ าร ๒…………………………………......……
ของโครงการ)
๓………………………………………..…
๔……………………………………..……
คน กลุ่ม เครือข่ายทีเ่ ป็นภาคี
๑……………………………………………
ยุทธศาสตร์(หมายถึงแกนนาทีเ่ ป็ น ๒…………………………………......……
ผูผ้ ลักดัน หรือมีอทิ ธิพลต่อ
๓………………………………………..…
ความสาเร็จของโครงการ)
๔……………………………………..……
สาระสาคัญ (ให้บอกจานวนเงินหรือ
(๕) งบประมาณและทรัพยากร
ประเภทของทรัพยากร)
งบประมาณ
๑……………………………………………
๒………………………………………
๓………………………………………
ทรัพยากรอื่น

ทีม่ าของ
แหล่งข้อมูล

แหล่งทีม่ า
………............
……………….
……………….

๑…………………………………………… ………............
๒………………………………………
……………….
๓………………………………………… ……………….

๑๘

๒. แบบการติ ดตามประเมิ นผลการดาเนิ นกิ จกรรมของโครงการ(Process Evaluation)
กิจกรรม

ระยะเวลา
ตามแผน

ปฏิบตั จิ ริง

เป้าหมาย/วิธกี าร
ตามแผน

ปฏิบตั จิ ริง

ปญั หา/อุปสรรค
ปฏิบตั จิ ริง และการแก้ไข

ผลการดาเนินงาน
ตามแผน

๑๙

๓. แบบประเมิ นผลการดาเนิ นงาน (Performance/Product Evaluation)
เป้าประสงค์หรือ
วัตถุประสงค์

ตัวชีว้ ดั
(Indicator)

ผลผลิต
(๐utput)

ผลลัพธ์
(Outcome)

ผลกระทบ
(Impact)

ข้อสังเกตที่
สาคัญ

๒๐

๔. แบบการวิ เคราะห์ และการสังเคราะห์ปัจจัยกาหนดความสาเร็จของโครงการ
การเปลีย่ นแปลงทัง้ ทีค่ าดการณ์ไว้
และไม่ได้คาดการณ์ไว้ล่วงหน้า
การเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดกับ
คน กลุ่มคน เครือข่าย
๑…………….……………………
๒…………………………………
๓…………………………………
๔…………………………………
๕...............................................

รายละเอียด

หลักฐาน

แนวทางการ
พัฒนาต่อ

การเปลีย่ นแปลงสภาพแวดล้อม
๑…………….……………………
๒…………………………………
๓…………………………………
๔…………………………………
๕...............................................
การเปลีย่ นแปลงกลไก และ
กระบวนการในชุมชน
๑…………….……………………
๒…………………………………
๓…………………………………
๔…………………………………
๕...............................................

๒๑

๕. แบบประเมิ นคุณค่าของโครงการ
เป็นการประเมินคุณค่าทีเ่ กิดจากโครงการในมิตติ ่อไปนี้
๑) ความรูแ้ ละนวัตกรรม
๒) การปรับเปลีย่ นพฤติกรรม
๓) การปรับเปลีย่ นสภาพแวดล้อม
๔) ผลกระทบเชิงบวกและนโยบายสาธารณะทีเ่ อือ้ ต่อการจัดการ
๕) กระบวนการชุมชน
๖) มิตทิ างปญั ญา / มิตทิ างทางจิตวิญญาณ
คุณค่าที่เกิ ดขึ้น
๑. เกิดความรู้ หรือ
นวัตกรรมชุมชน

๒. เกิดการปรับเปลีย่ น
พฤติกรรม

ประเด็น

ผลที่เกิ ดขึ้น
มี
ไม่มี

รายละเอียด

หลักฐาน /
แหล่งอ้างอิ ง

แนวทางการพัฒนาต่อ

ความรูใ้ หม่ / องค์ความรูใ้ หม่
สิง่ ประดิษฐ์ใหม่ / ผลผลิตใหม่
กระบวนการใหม่
วิธกี ารทางานใหม่ / การจัดการใหม่
การเกิดกลุ่มใหม่ / โครงสร้างในชุมชนใหม่
แหล่งเรียนรูใ้ หม่
อื่นๆ
การดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคล
การบริโภค
การออกกาลังกาย
การลดละเลิกอบายมุขเช่นการพนัน เหล้า บุหรี่
การลดพฤติกรรมเสีย่ ง เช่น พฤติกรรมเสีย่ ง
ทางเพศ การขับรถโดยประมาท
๒๒

คุณค่าที่เกิ ดขึ้น

๓.การสร้างสภาพ
แวดล้อม

๔. ผลกระทบเชิงบวก
และนโยบายสาธารณะ

ประเด็น

ผลที่เกิ ดขึ้น
มี
ไม่มี

รายละเอียด

หลักฐาน /
แหล่งอ้างอิ ง

แนวทางการพัฒนาต่อ

การจัดการอารมณ์ / ความเครียด
การดารงชีวติ / วิถชี วี ติ เช่น การใช้ภูมปิ ญั ญา
ท้องถิน่ / สมุนไพรในการดูแลสุขภาพตนเอง
พฤติกรรมการจัดการตนเอง ครอบครัว ชุมชน
พฤติกรรมอื่นๆ ระบุ.....................................
กายภาพ เช่น การจัดการดิน มีการจัดการขยะ
ปา่ น้ า การใช้สารเคมีเกษตร และ การสร้าง
สิง่ แวดล้อมในครัวเรือนทีถ่ ูกสุขลักษณะ
สังคม เช่น มีความปลอดภัยในชีวติ และ
ทรัพย์สนิ ลดการเกิดอุบตั เิ หตุ ครอบครัวอบอุ่น
การจัดสภาพแวดล้อมทีเ่ อือ้ ต่อเด็ก เยาวชน
และกลุ่มวัยต่างๆ มีพน้ื ทีส่ าธารณะ / พืน้ ทีท่ าง
สังคม เพื่อเอือ้ ต่อการจัดการของคนในชุมชน มี
การใช้ศาสนา / วัฒนธรรมเป็นฐานการพัฒนา
เศรษฐกิจสร้างสรรค์สงั คม /สร้างอาชีพ / เพิม่
รายได้
มีการบริการสุขภาพทางเลือก และมีช่องทาง
การเข้าถึงระบบบริการสุขภาพ
สภาพแวดล้อมอื่นๆ ระบุ.........................
มีกฎ / กติกา ของกลุ่ม ชุมชน
มีมาตรการทางสังคมของกลุ่ม ชุมชน
มีธรรมนูญของชุมชน
๒๓

คุณค่าที่เกิ ดขึ้น

ประเด็น

ผลที่เกิ ดขึ้น
มี
ไม่มี

รายละเอียด

หลักฐาน /
แหล่งอ้างอิ ง

แนวทางการพัฒนาต่อ

อื่นๆ เช่น ออกเป็นข้อบัญญัตทิ อ้ งถิน่ ฯลฯ
๕. เกิดกระบวนการ
เกิดการเชื่อมโยงประสานงานระหว่างกลุ่ม /
ชุมชน
เครือข่าย (ใน และหรือนอกชุมชน)
การเรียนรูก้ ารแก้ปญั หาชุมชน (การประเมิน
ปญั หา การวางแผน การปฏิบตั กิ าร และการ
ประเมิน)
การใช้ประโยชน์จากทุนในชุมชน เช่น การ
ระดมทุน การใช้ทรัพยากรบุคคลในชุมชน
มีการขับเคลื่อนการดาเนินงานของกลุ่มและ
ชุมชนทีเ่ กิดจากโครงการอย่างต่อเนื่อง
เกิดกระบวนการใช้ความรูใ้ นการทางานชุมชน
เกิดทักษะในการจัดการโครงการ เช่น การใช้
ข้อมูลในการตัดสินใจ การทาแผนปฏิบตั กิ าร
กระบวนการชุมชนอื่นๆระบุ............................
๖. มิตทิ างปญั ญา / ทาง ความรูส้ กึ ภาคภูมใิ จในตัวเอง / กลุ่ม / ชุมชน
จิตวิญญาณ
การเห็นประโยชน์ส่วนรวมและส่วนตนอย่าง
สมดุล
การใช้ชวี ติ อย่างเรียบง่าย และพอเพียง
ชุมชนมีความเอือ้ อาทร
มีการตัดสินใจโดยใช้ฐานปญั ญา
มิตอิ ่นื ๆ ระบุ................................................
๒๔

