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 ฐานรากของแนวคดิ : 

    - จติวทิยาชมุชน(Community psychology)

    - มานุษยวทิยาเชงิปฏบิัตกิาร (Action 
anthropology) 

    - การวจัิยเชงิปฏบิัตกิาร (Action research)



การประเมนิผลเพื�อเสรมิพลงัอํานาจ

 การใชท้ั �งแนวคดิ  เทคนคิวธิ ีและขอ้คน้พบจาก
การประเมนิผลในการที�จะทําใหเ้กดิการปรับปรงุ 
การทํางาน และเป็นเครื�องชว่ยใหเ้กดิการ
ตัดสนิใจไดด้ว้ยตนเอง หรอื ทําใหม้อํีานาจใน
การตัดสนิใจ หรอืเกดิการตัดสนิการกระทําของ
ตนเอง ไดอ้ยา่งอสิระ (Self-determination)



จดุมุง่หมายการประเมนิผลเพื�อเสรมิพลงัอํานาจ

 การเรยีนรูข้องผูเ้กี�ยวขอ้ง สูก่ารเปลี�ยนแปลง
พฤตกิรรม วธิคีดิ และระบบคณุคา่ ที�จะนําไปสู่
กระบวนการแกไ้ขปัญหาและพัฒนาอยา่งยั�งยนื 



การประเมนิผลเพื�อเสรมิพลงัอํานาจ

 เนน้กระบวนการเรยีนรูจ้ากการปฏบิัตจิรงิ 
(Practical or action-oriented learning)

 เนน้ผลประโยชนข์องผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 
(Stakeholders) ) 

 เนน้การเสรมิพลังใหก้บัผูม้สีว่นไดเ้สยี

 เนน้เรื�อง “ความรว่มมอื”

 การสรา้งสมรรถนะ” (Capacity building)



หลกัการของการประเมนิผลเพื�อเสรมิพลงัอํานาจ
(EE Principles)

1. การพัฒนายกระดับ (Improvement)

2. ความเป็นเจา้ของของชมุชน (Community 
ownership)

3. การไมต่ัดผูม้สีว่นไดเ้สยีสว่นหนึ�งออกไป
(Inclusion)

4. ประชาธปิไตยแบบมสีว่นรว่ม (Democratic 
participation)

5. ความเป็นธรรมในสงัคม (Social justice)



หลกัการของการประเมนิผลเพื�อเสรมิพลงัอํานาจ
(EE Principles)

6. ความรูช้มุชน/ทอ้งถิ�น (Community 
knowledge)

7. ยทุธศาสตรเ์ชงิประจักษ์ (Evidence-based 
strategies)

8. การพัฒนาศักยภาพ (Capacity building)

9. องคก์รเรยีนรู ้(Organizational learning)

10. ความรับผดิชอบ (Accountability)



วธิวีทิยาการประเมนิผลเพื�อเสรมิพลงัอํานาจ

 เชงิปรมิาณ (Quantitative method) 

 เชงิคณุภาพ (Qualitative method) 



กจิกรรมหลกัของการประเมนิผล
(3-Step EE Activity)

ข ั�นที� 1: การกําหนดพันธกจิ และวางคณุคา่

ข ั�นที� 2: จัดลําดับความสําคัญของกจิกรรม
โครงการ/องคก์ร ประเมนิสถานะในปัจจบุัน 

ข ั�นที� 3: กําหนดและวางเป้าประสงค ์และ
กําหนดการตดิตามใหเ้หมาะสมกบักลุม่เป้าหมาย/
ผูเ้ขา้รว่มกจิกรรมในอนาคต



 ข ั�นที� 1: การกาํหนดพนัธกจิ และคณุคา่

ทําอะไร: กําหนดและวางคณุคา่รว่มกันกบั
กลุม่เป้าหมาย/ผูเ้ขา้รว่มกจิกรรม

ทําอยา่งไร: การสนทนากลุม่



 ข ั�นที� 2:จดัลําดบัความสําคญัของกจิกรรม
โครงการ/องคก์ร

ทําอะไร: ระบกุจิกรรมที�สําคัญ 10-20 กจิกรรม

ทําอยา่งไร: การสนทนากลุม่ ระดมสมอง ประเมนิ
สถานะ/ผลดําเนนิการในปัจจบุัน 

  - เลอืก 10 กจิกรรมที�จะประเมนิ

  - ใหค้ะแนนระดับ 1 (นอ้ย) ถงึ 10 (สงู) 

  - จัดทํา Baseline data

- วเิคราะหจ์ดุเดน่ ขอ้ควรปรับปรงุ



 ข ั�นที� 3: วางแผนสําหรบัการพฒันาในอนาคต

ทําอะไร: เป้าประสงคท์ี�ควรเป็น

ทําอยา่งไร: การสนทนากลุม่ ระดมสมอง  

กําหนดแบบฟอรม์ที�จะเก็บขอ้มลู จัดปฏบิัตกิาร
เพื�อการดําเนนิการ และตดิตามประเมนิผล

บันทกึความกา้วหนา้



 ตวัอยา่ง

เป้าประสงค์ ยทุธศาสตร์ การเก็บขอ้มลู



 คณุสมบตัผิูป้ระเมนิ EE

 Facilitator, critical friend, coach, teacher 
and evaluation expert 

 Supports the purpose of the program, 
wants it to succeed

 Helps participants develop a rigorous and 
organized approach to evaluation and 
clarify their theories of change



 คณุสมบตัผิูป้ระเมนิ EE

 Helps establish baseline data, monitor 
interventions and document change over 
time 

 Ensures everyone has an opportunity to 
speak



 จดุเดน่ของ EE

 โครงการที�ดําเนนิการโดยใชช้มุชนเป็นฐาน

 การพัฒนาศักยภาพคนและชมุชน

 การออกแบบการประเมนิและกํากบัโดยทมี
ผูดํ้าเนนิการ/ ผูม้สีว่นรว่ม/ ผูม้สีว่นไดเ้สยี

  กระบวนการมสีว่นรว่มและการไมต่ัดผูม้สีว่นได ้
เสยีสว่นหนึ�งออกไป 



 ขอ้จาํกดัของ EE

 คณุสมบัตผิูป้ระเมนิตอ้ใชท้ักษะในการเป็นผู ้
อํานวยกระบวนการเรยีนรู ้

  แนวคดิและกระบวนทัศน์

  การพจิารณาบรบิทตา่งๆ ที�เกี�ยวขอ้ง 

  ความไวว้างใจซึ�งกนัและกัน ระหวา่งผูป้ระเมนิ
และผูถ้กูประเมนิ 



 สรปุ EE

 มุง่เนน้ไปที�การประเมนิแผนงาน (Programs) 

  การประเมนิตนเอง และการสะทอ้นกลับ (Self-
evaluation and reflection)

  ผูป้ระเมนิภายนอก กระทําหนา้ที�เป็นเหมอืนผู ้
ฝึกอบรม หรอืผูช้ ี�นําทศิทาง (Coach)

 กจิกรรมแหง่ความรว่มมอืรว่มใจของหลาย ๆ
ฝ่าย (Collaborative activity)

 สรา้งเสรมิพลังอํานาจใหก้บัตนเอง



 สรปุ EE

 การประเมนิคณุคา่ หรอืคา่นยิม (Value 
assessment) 

 การประเมนิตนเอง (Self-evaluation) 



การประเมนิผลแบบมุง่เนน้การใชป้ระโยชน ์
Utilization-focused Evaluation: UFE



 เป้าหมาย UFE

 การไดส้ารสนเทศสําหรับนําไปใชป้ระโยชนใ์น
การพัฒนาคณุคา่ของสิ�งที�มุง่ประเมนิ

  ผลประเมนิเป็นปัจจัยสําคัญที�มอีทิธพิลตอ่การ
ใชผ้ลประเมนิ



การนําผลการประเมนิไปใช้

 การใชใ้นเชงิความคดิ (Conceptual use)

 การใชใ้นการตรวจสอบยนืยัน (Legitimate use)

 การใชใ้นเชงิสญัลักษณ์ (Symbolic use)

 การใชใ้นเชงิปฏบิัต ิ(Instructure use)

  การสรา้งความรู ้



ปจัจยัสง่ผลตอ่การใชผ้ลการประเมนิ

 ลกัษณะของการประเมนิ 

1. กระบวนการประเมนิ

    - ตรงประเด็น

    - มคีณุภาพ

    - ขอ้คน้พบสนองความตอ้งการ

    - กลยทุธก์ารเผยแพร่



ปจัจยัสง่ผลตอ่การใชผ้ลการประเมนิ

 ลกัษณะของการประเมนิ 

2. ผูป้ระเมนิ 

    - ความเชื�อถอื

    - ทักษะการสื�อสาร



ปจัจยัสง่ผลตอ่การใชผ้ลการประเมนิ

 ลกัษณะบรบิทของการประเมนิ 

1. ส ิ�งแวดลอ้มขององคก์าร 

    - การเมอืง

    - เศรษฐกจิ

    - ลักษณะการตัดสนิใจ



ปจัจยัสง่ผลตอ่การใชผ้ลการประเมนิ

 ลกัษณะบรบิทของการประเมนิ 

2. ผูเ้ก ี�ยวขอ้ง

    - ทัศนะตอ่การประเมนิ

    - ความผกูพัน

    - ความตอ้งการใชส้ารสนเทศ



คาํถามในเชงิระเบยีบวธิที ี�จะตอ้งตอบใหไ้ดใ้นชว่งของ
การออกแบบและการดาํเนนิการประเมนิผล

1. คําถามที�สําคัญยิ�ง ที�ตอ้งการเนน้ยํ�า หรอืให ้
ความสําคัญ สําหรับการประเมนิผล ครั�งนี�คอือะไร? 

2. ใครจะเป็นคนใชผ้ลลัพธท์ี�ไดจ้ากการประเมนิ 
หรอื ผลของการประเมนิ/ขอ้คน้พบ ตา่งๆ? 

3. ตัวแบบเชงิตรรกะ (Logic model) ที�จะนํามาใช ้
เพื�อทําใหก้ารประเมนิมจีดุเนน้ ที�สําคัญมหีรอืไม?่ 
หรอื เราจะนําตัวแบบดังกลา่วมาใชเ้พื�อทําใหก้าร
ประเมนิมจีดุเนน้จะ ทําไดอ้ยา่งไร?



คาํถามในเชงิระเบยีบวธิที ี�จะตอ้งตอบใหไ้ดใ้นชว่งของ
การออกแบบและการดาํเนนิการประเมนิผล

4. หน่วยในการวเิคราะห ์(Unit of analysis) และ
ขอบเขต (Scope) ของการประเมนิผลคอือะไร?

5. เราจะทําอยา่งไร จงึจะสามารถพัฒนาความ
เขา้ใจ รวมทั �งพันธะสญัญาที�มตีอ่การประเมนิผล
รว่มกนัขึ�นมาใหไ้ด?้

6. เราควรจะจัดการอยา่งไรกบักระบวนการ
ประเมนิผล (Evaluation process)?

7. ขอ้มลูอะไรบา้งที�เราจําเป็นตอ้งทําการจัดเก็บ?



คาํถามในเชงิระเบยีบวธิที ี�จะตอ้งตอบใหไ้ดใ้นชว่งของ
การออกแบบและการดาํเนนิการประเมนิผล

8. เครื�องมอืที�สําคัญที�จะนํามาใชใ้นการจัดเก็บและ
วเิคราะหข์อ้มลูคอือะไร?

9. การตรวจสอบความถกูตอ้งของขอ้มลู และ/หรอื 
การตรวจสอบแบบสามเสา้ (Triangulated) จะ
สามารถทําไดอ้ยา่งไรบา้ง ?

10. วธิกีารนําเสนอผลลัพธข์องการประเมนิ ควรจะ
เป็นอยา่งไร?

11. การกระตุน้ หรอืการสนับสนุนใหม้กีารนําผลของ
การประเมนิไปใชป้ระโยชนจ์ะทําไดอ้ยา่งไร หรอื 
วธิกีารใดบา้งที�มปีระสทิธผิล?
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