เครือ่ งมือเพื่อการประเมินชุมชน
ชุมชนปฏิบตั กิ าร:
แนวทางสูโ่ ครงการทีม่ ปี ระสิทธิภาพ (605A)

การประเมินความเข้มแข็งและความอ่อนแอของชุมชนเป็ นขัน้ ตอนแรกทีส่ าํ คัญในการวางแผนโครงการ
บําเพ็ญประโยชน์ทม่ี ปี ระสิทธิภาพ การใช้เวลาเรียนรูช้ ุมชนของท่านจะทําให้ทา่ นสามารถค้นพบโอกาส
ใหม่ๆ ในการทําโครงการบําเพ็ญประโยชน์ และยังป้องกันการใช้ทรัพย์สนิ ทีม่ อี ยูซ่ ้าํ ซ้อน
คูม่ อื ชุมชนปฏิบตั กิ าร (Community Assessment Tools—605A) ให้แนวทางทีเ่ ป็ นรายละเอียดในการ
ประเมินชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ เครือ่ งมือดังต่อไปนี้สามารถใช้รว่ มกันในการประเมิน เพือ่ ให้มนใจว่
ั่ า
โครงการของท่านจะเป็ นไปตามความต้องการของชุมชน และใช้ทรัพยากรทีม่ อี ยูไ่ ด้ดที ส่ี ดุ สโมสรสามารถ
ปรับใช้ตวั เลือกสําหรับการประเมินทีม่ คี า่ ใช้จา่ ยไม่สงู เพือ่ ให้เหมาะกับชุมชน

เครื่องมือเพื่อการประเมิ นชุมชน
1.
2.
3.
4.

การสํารวจความคิดเห็น
บัญชีรายการสินทรัพย์
การทําแผนทีช่ ุมชน
ตารางเวลากิจวัตรประจําวัน

5.
6.
7.
8.

ปฏิทนิ ตามฤดูกาล
ร้านกาแฟชุมชน
การสนทนากลุม่
การอภิปรายเป็ นคณะ

มีตวั อย่างแผนงานตามคําอธิบายแต่ละชุด

เครือ่ งมือเพือ่ การประเมินชุมชน: แนวทางสูโ่ ครงการทีม่ ปี ระสิทธิภาพเล่มนี้ แปลจาก Community Assessment Tools: A Guide
to Effective Projects (605A) ฉบับภาษาอังกฤษ
ถึงแม้วา่ คณะกรรมการแปลเอกสารของศูนย์โรตารีในประเทศไทยได้แปลและทบทวนอย่างละเอียดแล้ว โรตารีสากลและ
คณะกรรมการฯ ไม่สามารถทีจ่ ะรับรองความสมบูรณ์ของเอกสารเล่มนี้ได้ หากมีขอ้ ความใดไม่ชดั เจนขอให้อา้ งอิงไปยังฉบับ
ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการแปลเอกสารศูนย์โรตารีในประเทศไทย
กรกฎาคม 2556

1. การสํารวจความคิ ดเห็น (Survey)

แผนงานการประชุมเพื่อสํารวจความคิ ดเห็น

การสํารวจความคิดเห็นเป็ นวิธกี ารทีร่ จู้ กั กันดีและเป็ นทีน่ ิยมมากทีส่ ดุ
ทีใ่ ช้ในการประเมินความเข้มแข็งและความอ่อนแอของชุมชน สามารถ
ทําเป็ นแบบเรียบง่าย มุ่งเป้าหมายไปยังกลุ่มผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียใน
ชุมชนเพียงกลุ่มเล็กๆ หรือเป็ นแบบซับซ้อนเพือ่ สุม่ สํารวจประชากร
ส่วนใหญ่ การสํารวจชุมชนทีม่ ปี ระสิทธิภาพสามารถแสดงให้เห็นข้อมูล
ทีม่ ปี ระโยชน์มากมายและวัดผลได้งา่ ย และยังเป็ นทางเลือกทีด่ สี าํ หรับ
โครงการต่างๆ

การวางแผนสําหรับการสํารวจความคิดเห็นเพือ่ การประเมินในที ่
ประชุมชุมชน สามารถปรับให้เป็ นไปตามความต้องการโดยเฉพาะของ
สโมสร

การวางแผนอย่างรอบคอบเป็ นเรือ่ งสําคัญทีส่ ดุ ของการสํารวจความ
คิดเห็นทีป่ ระสบความสําเร็จ การออกแบบการสํารวจความคิดเห็น
ส่วนใหญ่เริม่ ต้นทีถ่ อ้ ยแถลงของจุดมุง่ หมาย หรือเหตุใดจึงทําการ
สํารวจ ถ้อยแถลงนี้จะช่วยให้ท่านสามารถกําหนดว่าจะถามคําถาม
ประเภทใด ควรบริหารจัดการการสํารวจอย่างไร และใครควรจะทํา
แบบสอบถามความคิดเห็น โดยทัวๆ
่ ไปแล้ว เป็ นการดีทส่ี ดุ ทีจ่ ะทํา
แบบการสํารวจความคิดเห็นให้สนั ้ และมีคาํ ถามทีเ่ ข้าใจได้งา่ ย
ต้องพิจารณาด้วยว่าจะส่งแบบสอบถามความคิดเห็นอย่างไร การ
ออกแบบการสํารวจจะเปลีย่ นแปลงไปโดยขึน้ อยูก่ บั วิธกี ารนําเสนอ
(การสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ ไปรษณีย์ อีเมล เว็บไซต์หรือสัมภาษณ์
บุคคลโดยตรง) จงจําไว้วา่ บุคคลทีท่ ่านต้องการจะเข้าถึงมีแนวโน้ม
จะใช้การสือ่ สารแบบใด หากมีคนไม่มากนักในชุมชนทีม่ อี นิ เตอร์เน็ต
ใช้ ท่านอาจจะจัดพิมพ์แบบสอบถามความคิดเห็นและพิจารณาทํา
การสํารวจในสถานทีท่ น่ี ดั พบกันทัวๆ
่ ไป เช่น ทีร่ า้ นอาหารหรือที่
ตลาด ท่านอาจจะต้องการรวบรวมวิธกี ารนําเสนอหลายๆ รูปแบบ
เพือ่ ให้เห็นภาพทีช่ ดั เจนของชุมชน
ทดสอบแบบสํารวจของท่านกับกลุ่มคนเล็กๆ ก่อนทีจ่ ะแจกจ่ายไปยัง
กลุ่มคนทีเ่ ป็ นเป้าหมาย ซึง่ จะช่วยท่านในการบ่งชีค้ าํ ถามทีม่ ถี อ้ ยคํา
ไม่เหมาะสมหรือไม่สมบูรณ์ ในการออกแบบการสํารวจ ซึง่ อาจจะมีผล
ให้ได้รบั ข้อมูลทีไ่ ม่ถูกต้อง

คําแนะนําในการสัมภาษณ์
ให้เวลาแก่ผรู้ ว่ มตอบคําถามพอสมควรเพือ
่ ให้ตอบคําถาม

ได้ครบถ้วน
รับฟงั คําตอบของผูร้ ว่ มการสํารวจอย่างเอาใจใส่และ
ยอมรับความคิดเห็นของพวกเขา
หลีกเลีย
่ งคําถามทีเ่ ป็ นส่วนตัวมากเกินไปซึง่ อาจจะทําให้
ผูต้ อบแบบสอบถามรูส้ กึ ไม่สบายใจ และไม่อยากจะร่วม
การสํารวจความคิดเห็น
ให้คาํ มันกั
่ บผูร้ ว่ มการสํารวจว่าคําตอบของพวกเขาจะเป็ น
ความลับ และต้องรักษาความไว้เนื้อเชือ่ ใจนัน้ ด้วย

วัตถุประสงค์
บ่งชีค้ วามคิดเห็นของผูท้ อ่ี าศัยอยูใ่ นท้องถิน่ เกีย่ วกับการพัฒนาพืน้ ที่
ว่างเปล่าในชุมชนของพวกเขา
ระยะเวลา
30-45 นาที ขึน้ อยูก่ บั ความยาวของแบบสํารวจความคิดเห็น
การเตรียมการ
ขอให้กลุ่มตัวอย่างกลุ่มเล็กๆ ทําแบบสํารวจเพือ่ ทดสอบหาข้อผิด
พลาด คําถามทีไ่ ม่จาํ เป็ นและข้อบกพร่อง และจุดทีอ่ าจจะทําให้สบั สน
เลือกสถานทีป่ ระชุมทีส่ ะดวกสบายสําหรับผูอ้ าศัยอยู่ในท้องถิน่ และ
จัดเตรียมเพือ่ ใช้เป็ นทีป่ ระชุมชุมชน เชิญชวนสมาชิกในชุมชนให้มา
ร่วมการประชุม
วัสดุอปุ กรณ์ ต่างๆ
สําหรับผูม้ าร่วมประชุม
 แบบสอบถามความคิดเห็น
 ปากกา หรือ ดินสอ
 โต๊ะ แผ่นรองเขียน หรือวัสดุอ่น
ื ๆ ทีใ่ ช้รองเขียนได้
สําหรับผูอ้ ํานวยการ/ผูจ้ ดั
 ลังสําหรับใส่คา
ํ ตอบการสํารวจ
กระบวนการ
1. ก่อนทีจ่ ะเริม่ การประชุม วางลังทีจ่ ะใช้เก็บรวบรวมแบบ
สอบถามไว้ทท่ี างออก หรือในสถานทีท่ ส่ี ะดวกสําหรับผูร้ ว่ มตอบ
แบบสอบถามในการส่งคืนแบบ
2. แนะนําตัวเองและอธิบายถึงจุดมุ่งหมายของการประเมิน
(2-3 นาที)
3. แจกแบบสอบถามความคิดเห็นและดินสอหรือปากกา ทบทวน
คําสังการทํ
่
าแบบสอบถามอย่างสัน้ ๆ และตอบคําถาม (5-10
นาที)
4. ให้เวลานานพอสมควรทีจ่ ะตอบแบบสอบถามการสํารวจได้เสร็จ
สิน้ (15-30 นาที)
5. ขอบคุณผูร้ ว่ มตอบแบบสอบถาม (5 นาที)

เครือ่ งมือเพือ่ การประเมินชุมชน
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ตัวอย่างการสํารวจความคิ ดเห็น
เดือนหน้า สภาจังหวัดจะตัดสินใจว่าจะทําอะไรบ้างกับพื้นทีว่ า่ งเปล่าหัวมุมถนนเซาท์สรีทกับเวสต์สตรีท ในฐานะสมาชิกของชุมชนที ่
จะมีผลกระทบจากการตัดสินใจในครัง้ นี้ โปรดใช้เวลาสักครูห่ นึง่ ในการตอบแบบสอบถามความคิดเห็นต่อไปนี้ เพือ่ ให้สภาจังหวัด
ทราบว่าท่านคิดอย่างไรบ้างในการใช้ประโยชน์จากพื้นทีน่ นั ้
1. ท่านรูส้ กึ อย่างไรกับความเป็ นไปได้เหล่านี้ในการใช้พน้ื ที่ (วงกลมล้อมรอบตัวเลขทีต่ รงกับความรูส้ กึ ของท่านต่อการใช้ประโยชน์
ในพื้นทีใ่ นแต่ละรูปแบบ)
ไม่พอใจมาก ไม่พอใจ
เฉยๆ
พอใจ
พอใจมาก
1
2
3
4
5
ไม่เปลีย่ นแปลง
สวน Dog Park
1
2
3
4
5
สนามเด็กเล็ก
1
2
3
4
5
Community garden
1
2
3
4
5
ลานกีฬา
1
2
3
4
5
ห้องสมุด
1
2
3
4
5
มอบพืน้ ทีใ่ ห้โรงเรียน
1
2
3
4
5
ศูนย์ชมุ ชน
1
2
3
4
5
การใช้ประโยชน์เพือ่ การค้า
1
2
3
4
5
การใช้เป็ นพืน้ ทีอ่ ยูอ่ าศัย
1
2
3
4
5
2. ท่านเห็นด้วยอย่างยิง่ หรือไม่กบั ถ้อยแถลงดังต่อไปนี้? (วงกลมล้อมรอบข้อทีต่ รงกับระดับการเห็นด้วยของท่าน)
ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่ ไม่เห็นด้วย
เห็นด้วย
เห็นด้วยอย่างยิง่
ผูอ้ ยูอ่ าศัยในท้องถิน่ ควรจะ....
บริจาคเงินเพือ่ ช่วยพัฒนาพืน้ ทีว่ า่ งเปล่า
1
2
3
4
อาสาใช้เวลาเพือ่ ช่วยพัฒนาพืน้ ทีว่ ่างเปล่า
1
2
3
4
ไม่ตอ้ งช่วยอะไรในการพัฒนาพืน้ ทีว่ า่ งเปล่า
1
2
3
4
บริจาควัสดุก่อสร้างเพือ่ พัฒนาพืน้ ทีว่ า่ งเปล่า
1
2
3
4
3. ท่านมีความห่วงใยในเรือ่ งใดบ้างเกีย่ วกับการพัฒนาพืน้ ทีว่ า่ งเปล่า
4. สภาจังหวัดควรจะรายงานให้ผอู้ ยู่อาศัยทราบอย่างต่อเนื่องอย่างไรเกีย่ วกับการพัฒนาพืน้ ทีว่ า่ งเปล่า (ทําเครือ่ งหมายทุกข้อทีใ่ ช่)
 จัดประชุมชุมชนอย่างสมํ่าเสมอ
 ทํารายงานความก้าวหน้าลงหนังสือพิมพ์รายวัน
 ส่งรายงานความก้าวหน้าให้ผอ
ู้ ยูอ่ าศัยทุกคน ทุกๆ 3 เดือน
 ติดเอกสารรายงานความก้าวหน้าเอาไว้ทอ
่ี าคารสาธารณะ
 โพสต์รายงานความก้าวหน้าบนเว็บไซต์ของจังหวัด
5. ความคิดเห็นเพิม่ เติม
6. ท่านเป็ นผูอ้ ยูอ่ าศัยในท้องถิน่ นี้มานานเพียงใดแล้ว _____ ปี _____ เดือน
7. อายุ _____ ปี
8. เพศ _____ หญิง _____ ชาย
ขอขอบคุณในการทําแบบสอบถามความคิดเห็นของเรา โปรดส่งแบบสอบถามลงในกล่องรับแบบสอบถามก่อนออกจากห้อง
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เครือ่ งมือเพือ่ การประเมินชุมชน

2. บัญชีรายการสิ นทรัพย์ (Asset Inventory)
บัญชีรายการสินทรัพย์เป็ นเทคนิคหนึ่งในการเก็บข้อมูลเกีย่ วกับชุมชน
ผ่านการสังเกต คล้ายคลึงกับการทีเ่ จ้าของร้านขายของทํารายการ
บัญชีสต๊อกสินค้า แต่แทนทีจ่ ะเป็ นการทํารายการผลิตภัณฑ์ต่างๆ
ในร้าน สมาชิกชุมชนทํารายการทรัพย์สนิ ในชุมชน ซึง่ จะได้ผลดีทส่ี ดุ
เมือ่ ทําในทีป่ ระชุมหรือการพบปะของชุมชน
ในการทําบัญชีรายการสินทรัพย์ ทีมงานกลุ่มเล็กๆ จะเดินไปรอบๆ
ชุมชนเพือ่ บ่งชีป้ ระชาชน สถานทีต่ ่างๆ และสิง่ ทีพ่ วกเขาคิดว่ามีคา่
แล้วสมาชิกทีมงานจึงจะพูดคุยถึงตัวเลือก ริเริม่ ทํารายการ และแจ้ง
ให้กลุ่มใหญ่ทราบ

แผนงานการประชุมเพื่อทําบัญชีรายการสิ นทรัพย์
การวางแผนงานสําหรับการทําตัวอย่างบัญชีรายการสินทรัพย์น้ี
สามารถปรับให้เป็ นไปตามความต้องการโดยเฉพาะของสโมสร
วัตถุประสงค์
 บ่งชีท
้ รัพย์สนิ ของชุมชนทีส่ มาชิกในชุมชนคิดว่ามีความสําคัญ
ต่อการพัฒนาชุมชน
 แสดงให้เห็นว่าเหตุใดประชาชนจึงเชือ
่ ว่าทรัพย์สนิ เหล่านี้สาํ คัญ
ระยะเวลา
1-1.30 ชัวโมง
่
การเตรียมการ
เลือกสถานทีป่ ระชุมทีเ่ หมาะกับชุมชนเป้าหมาย ท่านอาจจะทําบัญชี
รายการให้เป็ นส่วนหนึ่งของการประชุมปกติของชุมชน หรือเรียก
ประชุมพิเศษเพือ่ การณ์น้ี หากท่านวางแผนทีจ่ ะเรียกประชุมเป็ นพิเศษ
ต้องหาสถานทีแ่ ละเวลาทีส่ ะดวกมากทีส่ ดุ สําหรับคนส่วนใหญ่ในชุมชน
ขนาดของกลุ่มต้นแบบ คือ กลุ่มละ 20-30 คน แต่กจิ กรรมนี้สามารถ
ปรับใช้กบั กลุ่มทีเ่ ล็กกว่าหรือใหญ่กว่าก็ได้
ไปเยือนสถานทีจ่ ดั ประชุมเพือ่ ดูความกว้างใหญ่ แล้วจึงเดินดูรอบๆ
ชุมชน เนื่องจากท่านจะขอให้ผมู้ สี ว่ นร่วมเดินรอบๆ ชุมชนเป็ นเวลา
30 นาที จึงต้องตัดสินใจถึงขอบเขตเอาไว้ล่วงหน้า ท่านอาจจะเตรียม
เอกสารเอาไว้แจกหรือติดโปสเตอร์อธิบายถึงกระบวนการทําบัญชี
รายการสินทรัพย์
วัสดุอปุ กรณ์ ต่างๆ
สําหรับผูม้ าร่วมประชุม
 ปากกา หรือ ดินสอ
 กระดาษ หรือ สมุดโน้ต
 เอกสารทีบ
่ อกขัน้ ตอนการทําบัญชีรายการสินทรัพย์ (ทางเลือก)

กระบวนการ
1. แนะนําตัวเองและอธิบายถึงจุดประสงค์ของการประเมิน
(5 นาที)
2. สุม่ แบ่งผูร้ ว่ มทําบัญชีรายการออกเป็ นกลุ่มๆ ละ 4-6 คน
(5 นาที)
3. ขอให้แต่ละกลุ่มใช้เวลา 2-3 นาทีเพือ่ แนะนําตัวเอง และเลือก
ั ่ ากลุ่ม
หัวหน้ากลุ่มซึง่ จะเป็ นผูท้ ด่ี แู ลเรือ่ งของเวลา ทําให้มนใจว่
ยึดมันในการทํ
่
างาน และรายงานกลับมาให้กลุ่มใหญ่ทราบเมือ่
สิน้ สุดการประชุม (5 นาที)
4. สรุปภาพรวมสัน้ ๆ ของกิจกรรมให้ผรู้ ว่ มงานทราบ อธิบายว่า
พวกเขาจะต้องเดินไปรอบๆ ชุมชนเพือ่ บ่งชีส้ งิ่ ทีเ่ ขาคิดว่ามี
ความสําคัญต่อชุมชน หากจําเป็ น ให้ยกตัวอย่างทรัพย์สนิ ของ
ชุมชน ต้องมันใจว่
่ าได้อธิบายด้วยว่าสมาชิกกลุ่มแต่ละคนควรจะ
ได้บ่งชีอ้ ย่างน้อยหนึ่งสิง่ (5 นาที)
5. แจกจ่ายวัสดุอุปกรณ์ในการทํากิจกรรมแก่ผรู้ ว่ มงาน (2 นาที)
6. ขอให้หวั หน้ากลุ่มพาสมาชิกทีมออกไปในชุมชนเพือ่ บ่งชี้
ทรัพย์สนิ (20-30 นาที)
7. หลังจากทีก่ ลุ่มกลับมา ขอให้พวกเขาพูดคุยสิง่ ทีค่ น้ พบกัน
ภายในกลุ่ม เดินดูแต่ละกลุ่มในขณะทีพ่ วกเขาปรึกษาหารือกัน
เพือ่ สอดส่องความก้าวหน้าและตอบคําถาม (10 นาที)
8. ขอให้แต่ละกลุ่มทําบัญชีรายการ 5-10 ประเภท ทีพ่ วกเขาคิดว่า
สําคัญทีส่ ดุ ในการพัฒนาชุมชน (15 นาที)
9. เชิญผูน้ ํากลุ่มให้มาแจ้งรายการและอธิบายเหตุผลทีเ่ ลือก บันทึก
รายการลงบนกระดานดําหรือกระดานไวท์บอร์ด (10 นาที)
10. พูดคุยถึงทรัพย์สนิ ทีก่ ลุ่มต่างๆ มีเหมือนๆ กัน เหตุใดสิง่
เหล่านัน้ จึงถูกพิจารณาว่ามีความสําคัญ? มีกลุ่มใดบ้างที่
บ่งชีส้ งิ่ ทีแ่ ตกต่างออกไปหรือไม่? หากมี เหตุใดจึงเลือกสิง่
เหล่านัน้ ? (30 นาที)
11. เก็บรายการทัง้ หมดเอาไว้เพือ่ การอ้างอิงเมือ่ ประเมินบัญชี
รายการสินทรัพย์
ทางเลือกอื่นๆ
 แบ่งผูร้ ว่ มงานออกเป็ นกลุ่มๆ ตามเพศ อายุ หรือวิชาชีพ เพือ
่ แสดง
ให้เห็นถึงความแตกต่างในวิธกี ารทีก่ ลุ่มต่างๆ มองชุมชน หรือจัด
ประชุมการทําบัญชีรายการสินทรัพย์แยกออกจากกันโดยเชิญ
ประชุมเฉพาะผูช้ าย เฉพาะผูห้ ญิง หรือเฉพาะคนหนุ่ มสาว
 หากท่านมีเวลาน้อย อาจจะข้ามขัน้ ตอนของการเดินรอบชุมชน

สําหรับผูอ้ ํานวยความสะดวก
 แผนทีข
่ องชุมชน (หากมี)
 กระดานดําหรือกระดานไวท์บอร์ด (หากมี)

เครือ่ งมือเพือ่ การประเมินชุมชน
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3. การทําแผนที่ชมุ ชน (Community Mapping)
การทําแผนทีช่ มุ ชน คือการแสดงให้เห็นมุมมองภาพความเป็ นจริงของ
ชุมชนทีแ่ ตกต่างกันไปของประชาชน ในการทําแผนทีต่ อ้ งมีทรัพยากร
บางอย่างและเวลาเล็กน้อย และยังสามารถปรับเปลีย่ นให้เข้ากับผูม้ ี
ส่วนร่วมตามอายุ และภูมหิ ลังด้านการศึกษาได้อย่างแท้จริง
ในกิจกรรมทีต่ อ้ งมีผอู้ าํ นวยความสะดวกนี้ ผูม้ สี ว่ นร่วมทีเ่ ป็ นบุคคล
หรือเป็ นกลุ่มจะวาดแผนทีช่ มุ ชนของตน ทําเครือ่ งหมายจุดทีส่ าํ คัญๆ
เฉพาะที่ และบันทึกว่าพวกเขาไปเยือนสถานทีเ่ หล่านี้บ่อยเพียงใด ผู้
อํานวยความสะดวกคนหนึ่งเป็ นผูน้ ําการอภิปรายเกีย่ วกับแผนที่ และ
อีกคนหนึ่งเป็ นผูจ้ ดบันทึก การทําแผนทีช่ มุ ชนสามารถทําได้ทงั ้ ในการ
รวมกลุ่มชุมชนอย่างไม่เป็ นทางการและในการประชุมทีเ่ ชิญผูม้ สี ว่ นได้
เสียมาร่วมด้วย

แผนงานการประชุมเพื่อการทําแผนที่ชมุ ชน
แผนงานการประชุมเพือ่ ทํากิจกรรมแผนทีช่ มุ ชนนี้สามารถปรับให้
เป็ นไปตามความต้องการโดยเฉพาะของสโมสร
วัตถุประสงค์
 บ่งชีก
้ ารใช้ประโยชน์และการเข้าถึงทรัพยากรชุมชนของผูม้ ี
ส่วนร่วม
 เปรียบเทียบผลการรับรูถ
้ งึ ความสําคัญของทรัพยากรชุมชน
ทีห่ ลากหลาย
 บ่งชีค
้ วามต้องการของผูม้ สี ว่ นร่วม
ระยะเวลา
1-1.30 ชัวโมง
่
การเตรียมการ
คัดเลือกสถานทีป่ ระชุมและเวลาทีส่ ะดวกสําหรับประชาชนในชุมชน
เนื่องจากการทําแผนทีช่ มุ ชนจะได้ผลดีทส่ี ดุ กับกลุ่มคนกลุ่มเล็กๆ ซึง่
บางทีอ่ าจจะไม่เกินกลุ่มละ 20 คน ท่านจึงอาจจะต้องจัดการประชุม
หลายๆ ครัง้ สําหรับหลายๆ กลุ่มในชุมชน
ต้องมันใจว่
่ าท่านมีวสั ดุอุปกรณ์ทจ่ี าํ เป็ น และเชิญประชาชนมาร่วมใน
จํานวนทีม่ ากพอ
วัสดุอปุ กรณ์
 กระดาษฟลิบ
้ ชาร์ทแผ่นใหญ่หรือขนาดหน้าหนังสือพิมพ์
 ปากกามาร์คเกอร์สต
ี ่างๆ
 เทปกาว
 กระดาษกาวสําหรับติดหรือกระดาษสีเ่ หลีย
่ มแผ่นเล็กๆ
กระบวนการ
1. แนะนําตัวเองและอธิบายถึงจุดมุ่งหมายในการประชุม (5 นาที)
2. แบ่งผูร้ ว่ มประชุมออกเป็ นกลุ่มๆ ละ 4-6 คน โดยการสุม่ หรือ
แบ่งตามอายุ เพศ หรือวิชาชีพ (2 นาที)
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เครือ่ งมือเพือ่ การประเมินชุมชน

3. ขอให้สมาชิกกลุ่มแนะนําตัวเอง (3 นาที)
4. แจกปากกามาร์คเกอร์และกระดาษฟลิบ้ ชาร์ทให้แต่ละกลุ่ม
ขอให้ผมู้ สี ว่ นร่วมวาดแผนทีช่ มุ ชนของพวกเขา (3 นาที)
5. ขอให้ผมู้ สี ว่ นร่วมบ่งชีส้ ถานทีท่ เ่ี ป็ นศูนย์กลางของชุมชนเพือ่
ช่วยในการระบุตําแหน่งในแผนทีข่ องทุกคน (5 นาที)
6. ขอให้สมาชิกแต่ละคนทําเครือ่ งหมายว่าบ้านของตนอยูท่ ใ่ี ดใน
แผนที่ (5 นาที)
7. ขอให้ผมู้ สี ว่ นร่วมเพิม่ เติมสถานทีท่ ม่ี คี วามสําคัญสําหรับพวก
เขา เช่น ตลาด ศูนย์กลางทางศาสนา โรงเรียน ศูนย์ชมุ ชน
สวนสาธารณะ บริษทั ห้างร้าน สวนสาธารณะ แหล่งนํ้า สถานที่
ราชการ คลินิกสุขภาพ สถานีตํารวจ และพืน้ ทีเ่ พือ่ สันทนาการ
แวะเวียนดูแต่ละกลุ่มสัน้ ๆ เพือ่ ดูความก้าวหน้าและตอบคําถาม
ต่างๆ (15 นาที)
8. ขอให้แต่ละกลุ่มเลือกสถานที่ 2-3 ประเภทดังต่อไปนี้ และเพิม่
ลงในแผนทีข่ องพวกเขา (5 นาที)
ก. สถานทีท่ พ่ี วกเขาใช้เวลามากทีส่ ดุ ใช้ปากกาสีต่างๆ กัน
ในการบ่งชีส้ ถานทีท่ ไ่ี ปทุกวัน ทุกสัปดาห์ ทุกเดือนหรือ
ทุกปี
ข. สถานทีท่ พ่ี วกเขาไปแล้วสนุกสนานเพลิดเพลินและไม่สนุก
ใช้ปากกาสีต่างกัน
ค. สถานที่ องค์กรและสถาบันต่างๆ ทีส่ าํ คัญทีส่ ดุ ของ
แต่ละกลุ่ม บ่งชีโ้ ดยการใช้เครือ่ งหมายเป็ นชุดๆ ไป
(เครือ่ งหมายถูก ดอกจัน กากบาท)
ง. สถานทีท่ พ่ี วกเขาอยากจะเพิม่ เติมเข้าไว้ในชุมชน ใช้
กระดาษกาวหรือกระดาษสีเ่ หลียมเล็กๆ ปิดลงไปบนแผนที่
9. ขอให้แต่ละกลุ่มพูดคุยกันสัน้ ๆ เกีย่ วกับแผนที่ รวมทัง้ สถานที่
ซึง่ เพิม่ เติมเข้าไปด้วย (10 นาที)
10. รวมทุกกลุ่มเข้าด้วยกัน และขอให้ผแู้ ทนคนหนึ่งจากแต่ละกลุ่ม
มาพูดเกีย่ วกับแผนทีข่ องกลุ่ม (5 นาที)
11. อภิปรายแผนทีท่ งั ้ หมดในกลุ่มใหญ่ว่ามีความแตกต่างอะไรบ้าง?
เหตุใดจึงแตกต่าง? มีความคล้ายคลึงกันหรือไม่? เพราะเหตุใด?
ขอให้ผอู้ ํานวยความสะดวกอีกคนหนึ่งจดบันทึกเอาไว้
(15 นาที)
12. เก็บรวบรวมแผนทีเ่ มือ่ สิน้ สุดการทํากิจกรรม
ทางเลือกอื่นๆ
 ขอให้กลุ่มเดินชมรอบๆ ชุมชนก่อนวาดแผนที่
 เมือ
่ ทํากิจกรรมเสร็จสิน้ วางกระดาษเปล่าเอาไว้ขา้ งๆ แผนที่
เพือ่ ให้ผมู้ สี ว่ นร่วมเขียนแสดงความคิดเห็นในแผนทีข่ องกลุ่มอื่น

ระยะเวลา
1-1.30 ชัวโมง
่

กระบวนการ
1. แนะนําตัวเองและอธิบายถึงจุดมุ่งหมายของการประเมิน
(5 นาที)
2. ขอให้ทุกคนใช้เวลาสักครูห่ นึ่งเพือ่ ไตร่ตรองกิจวัตรประจําวัน
ของเขา เช่น งานบ้านทัวๆ
่ ไป การทํางานต่างๆ และการ
พักผ่อนหย่อนใจ (5 นาที)
3. ขอให้ผรู้ ว่ มกิจกรรมเขียนกําหนดการต่างๆ ในวันปกติของพวก
เขา (10 นาที)
4. แบ่งผูร้ ว่ มกิจกรรมออกเป็ นกลุ่มๆ ละ 4-6 คนตามเพศ (5 นาที)
5. ขอให้สมาชิกของแต่ละกลุ่มพูดคุยกันสัน้ ๆ ถึงกําหนดการต่างๆ
ทีม่ เี หมือนๆ กัน (10 นาที)
6. ขอให้แต่ละกลุ่มจัดทํากําหนดการประจําวันทัวๆ
่ ไป (10 นาที)
7. รวมทุกกลุ่มเข้าด้วยกันและขอให้มโี ฆษกจากแต่ละกลุ่มมา
อธิบายสัน้ ๆ เกีย่ วกับกําหนดการประจําวัน (5 นาที)
8. พูดคุยถึงความเหมือนและความแตกต่างของกําหนดการของ
แต่ละกลุ่ม (20 นาที)
ถามคําถามต่อไปนี้
ก. มีความแตกต่างกันอย่างไร?
ข. มีความเหมือนกันอย่างไร?
ค. เหตุใดจึงแตกต่าง?
ง. จะทําอะไรได้บา้ งเพือ่ ลดภาระงานหนัก?
จ. ควรจะประชุมหรือมีการอบรมกันในช่วงเวลาใดของวันจึงจะ
ดีทส่ี ดุ ?
9. เก็บกําหนดการของทุกคนไว้เพือ่ การอ้างอิง โดยแยกออกเป็ น
กลุ่มๆ

การเตรียมการ
เลือกสถานทีป่ ระชุมและเวลาทีเ่ หมาะสม เชิญประชาชนจากชุมชน
มาร่วม จํานวนทีส่ มบูรณ์แบบคือ 20-30 คน โดยให้มผี ชู้ ายและผูห้ ญิง
จํานวนเท่าๆ กัน

ทางเลือกอื่นๆ
จัดทํากําหนดการประจําวันของสมาชิกหลายหลากในชุมชน เช่น ท่าน
อาจจะแยกเป็ นกลุ่มนักเรียน และกลุ่มผูม้ วี ชิ าชีพทางธุรกิจ เพือ่
เปรียบเทียบกําหนดการต่างๆ

4. ตารางเวลากิ จวัตรประจําวัน (Daily Activities
Schedule)
การตรวจสอบกิจวัตรในการทํางานของสมาชิกชุมชนเป็ นวิธที ย่ี อด
เยีย่ มอย่างหนึ่งในการเรียนรูเ้ กีย่ วกับเรือ่ งของแรงงานและการรับรู้
เกีย่ วกับการทํางานของชุมชน บนพืน้ ฐานของเพศและอายุ นอกจากนี้
ยังช่วยบ่งชีใ้ นเรือ่ งทีอ่ าจจะมีการใช้เทคนิคความรูห้ รือเครือ่ งมือใหม่ๆ
ด้านอาชีพในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางานของชุมชน
ในกิจกรรมทีต่ อ้ งมีผอู้ าํ นวยความสะดวกนี้ ให้แบ่งผูร้ ่วมกิจกรรมออก
เป็ นกลุ่มชายและหญิงเพือ่ สร้างตารางเวลากิจวัตรประจําวันโดยทัวไป
่
ตามกิจกรรมทีท่ าํ อยูท่ ุกวัน ผูอ้ ํานวยความสะดวกจะนําการอภิปราย
เกีย่ วกับกิจกรรมทีแ่ ตกต่างกันไปของสมาชิกในชุมชน ในขณะทีอ่ กี คน
หนึ่งจดบันทึกประเด็นทีส่ าํ คัญๆ
การประเมินประเภทนี้จะแสดงให้เห็นอย่างลึกซึง้ ถึงการรับรูข้ องแต่ละ
เพศทีอ่ าจจะจํากัดความมีประสิทธิภาพของโครงการบําเพ็ญประโยชน์
โดยมีผลกระทบต่อการมีสว่ นร่วมของผูม้ สี ว่ นได้เสียในชุมชนบางคน
และยังให้ขอ้ มูลทีส่ าํ คัญว่าเมือ่ ใดจะมีกลุ่มคนต่างๆ สามารถมาร่วมใน
กิจกรรมประเภทหนึ่งๆ ได้

แผนงานการประชุมตารางเวลากิ จวัตรประจําวัน
แผนงานการประชุมสําหรับการประเมินตารางเวลากิจวัตรประจําวันนี้
สามารถปรับให้เป็ นไปตามความต้องการโดยเฉพาะของสโมสร
วัตถุประสงค์
บ่งชีก้ จิ วัตรประจําวันของผูค้ นมากมายในชุมชน

วัสดุอปุ กรณ์
 กระดาษฟลิบ
้ ชาร์ทขนาดใหญ่ หรือขนาดหน้าหนังสือพิมพ์
 กระดาษเปล่าสําหรับผูร้ ว
่ มกิจกรรมแต่ละคน
 ปากกาหรือดินสอ
 ปากกามาร์คเกอร์หลายๆ สี
 เทปกาว
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5. ปฏิ ทินตามฤดูกาล (Seasonal Calendar)
กิจกรรมนี้จะแสดงให้เห็นการเปลีย่ นแปลงของอุปสงค์และอุปทาน
ของแรงงานตามฤดูกาล รูปแบบรายรับของครัวเรือน การมีอาหาร
และความต้องการทรัพยากรสาธารณะ เช่น โรงเรียน ระบบการขนส่ง
มวลชน และสิง่ อํานวยความสะดวกเพือ่ การสันทนาการ
ในกิจกรรมทีต่ อ้ งมีผอู้ าํ นวยความสะดวกนี้ ต้องแบ่งสมาชิกชุมชนออก
เป็ นกลุ่มเล็กๆ ตามอายุ เพศ หรือวิชาชีพ ผูอ้ ํานวยความสะดวกขอให้
แต่ละกลุ่มบ่งชีง้ านต่างๆ ทีส่ มาชิกกลุ่มต้องทําในเวลาทีแ่ ตกต่างกัน
ตลอดทัง้ ปี (เกีย่ วกับงานทีไ่ ด้รบั ค่าจ้างและไม่ได้รบั ค่าจ้าง งานสังคม
กิจกรรมทางการศึกษา สุขอนามัยของครอบครัว และการเปลีย่ นแปลง
ทางสิง่ แวดล้อม) และกําหนดจุดบนเส้นกําหนดเวลา (timeline) ซึง่ จะ
แบ่งให้กลุ่มอื่นๆ ดูดว้ ย ผูอ้ าํ นวยความสะดวกนําการสนทนาซึง่ ผูม้ ี
ส่วนร่วมจะได้ตรวจสอบเรือ่ งทีแ่ ตกต่างกัน
ผลทีไ่ ด้รบั นี้สามารถใช้เพือ่ กําหนดช่วงเวลาทีด่ ที ส่ี ดุ ของปีทจ่ี ะเริม่ ต้น
โครงการบางอย่าง และเพือ่ พิจารณาว่าโครงการจะมีผลกระทบกลุ่มคน
กลุ่มต่างๆ อย่างไร

แผนงานการประชุมปฏิ ทินตามฤดูกาล
แผนงานการประชุมเพือ่ จัดกิจกรรมปฏิทนิ ตามฤดูกาลนี้สามารถปรับ
ให้เป็ นไปตามความต้องการโดยเฉพาะของสโมสร
วัตถุประสงค์
บ่งชีร้ ปู แบบของแรงงาน รายรับและรายจ่ายของครัวเรือน สุขภาพและ
สวัสดิการ และสันทนาการในแต่ละปี
ระยะเวลา
2 ชัวโมง
่
การเตรียมการ
เลือกสถานทีแ่ ละเวลาทีส่ ะดวกสําหรับสมาชิกชุมชน เชิญประชาชน 20
-30 คนมาร่วมประชุม
ทําตัวอย่างปฏิทนิ ตามฤดูกาลและเตรียมทําเอกสารแจกให้ผรู้ ว่ ม
กิจกรรมทุกคน
วัสดุอปุ กรณ์
 กระดาษฟลิบ
้ ชาร์ทขนาดใหญ่ หรือขนาดหน้าหนังสือพิมพ์
 กระดาษเปล่าสําหรับผูม
้ สี ว่ นร่วมแต่ละคน
 เอกสารตัวอย่างปฏิทน
ิ ตามฤดูกาล
 ปากกาหรือดินสอ
 ปากกามาร์คเกอร์หลายๆ สี
 เทปกาว
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กระบวนการ
1. แนะนําตัวเองและอธิบายจุดมุง่ หมายของการประเมิน (5 นาที)
2. แบ่งผูม้ สี ว่ นร่วมออกเป็ นกลุ่มๆ ละ 4-6 คน และแจกกระดาษ
ฟลิบ้ ชาร์ทหลายๆ แผ่นรวมทัง้ ปากกามาร์คเกอร์ให้แต่ละกลุ่ม
3. ขอให้กลุ่มขีดเส้นกําหนดเวลาเริม่ จากเดือนทีพ่ วกเขาเห็นว่าเป็ น
เดือนแรกของปี และเขียนชือ่ แต่ละเดือนเอาไว้ดา้ นบนของเส้น
กําหนดเวลา (10 นาที)
4. ขอให้กลุ่มใช้ปากกาสีต่างๆ กันในการบ่งชีเ้ ดือนทีเ่ ริม่ ต้นของ
ฤดูกาลต่างๆ ตัวอย่างเช่น ฤดูฝนอาจจะใช้สเี ขียว ฤดูแล้ง
สีเหลือง และฤดูทม่ี พี ายุฝนสีดาํ เป็ นต้น (15 นาที)
5. ขอให้แต่ละกลุ่มทําเครือ่ งหมายกิจกรรมทีเ่ กิดขึน้ ตลอดปี
ตัวอย่างเช่น พวกเขาอาจจะบ่งชีว้ า่ โรงเรียนในท้องถิน่ เปิด
เทอมเมือ่ ใด วันหยุดสําคัญๆ การปลูกและเก็บเกีย่ วพืชผล
ช่วงเวลาทีม่ อี าหารสมบูรณ์ ผูค้ นมักจะเจ็บปว่ ย ส่งเสริมให้
พวกเขาเพิม่ เติมกิจกรรมสําคัญๆ ทีพ่ วกเขานึกได้ (15 นาที)
6. ขอให้แต่ละกลุ่มใช้สญ
ั ญลักษณ์ทแ่ี ตกต่างกันเพือ่ บ่งชีว้ า่ ใคร
ทํากิจกรรมแต่ละอย่าง และระดับของกิจกรรมทีม่ สี ว่ นร่วม
เช่น อาจจะใช้เส้นประเพือ่ บ่งชีก้ จิ กรรมทีต่ อ้ งการการทํางาน
เล็กน้อย เส้นบางต้องมีการทํางานหนักพอสมควร และเส้น
หนาต้องทํางานหนักมาก (15 นาที)
7. ขอให้แต่ละกลุ่มดูรปู แบบ และอภิปรายคําถามต่อไปนี้
(15 นาที)
 มีชว
่ งเวลาทีง่ านยุ่งมากกว่าช่วงอื่นๆ ของปี หรือไม่?
 มีชว
่ งเวลาของปีทป่ี ระชาชนจํานวนหนึ่งทีจ่ ะมีงานยุง่
มากกว่าคนอื่นหรือไม่?
 มีชว
่ งเวลาของปีทป่ี ระชาชนจะมีความอ่อนแอต่อการ
เปลีย่ นแปลงของสิง่ แวดล้อม (เช่น อุณหภูมิ ความแห้งแล้ง
นํ้าท่วม เชือ้ โรคติดต่อในแบบต่างๆ ทีม่ คี วามรุนแรง)?
 ช่วงเวลาใดของปี ทม
่ี คี วามสําคัญทีส่ ดุ สําหรับชุมชน
(เช่น วันหยุดต่างๆ เทศกาล วงจรของแรงงาน)?
8. ขอให้ผแู้ ทนของแต่ละกลุ่มนําเสนอปฏิทนิ ให้แก่กลุ่มใหญ่ และ
อํานวยการอภิปรายถึงสิง่ ทีเ่ หมือนและสิง่ ทีแ่ ตกต่าง (15 นาที)
ทางเลือกอื่นๆ
แบ่งกลุ่มผูม้ สี ว่ นร่วมตามอายุและเพศเพือ่ แสดงให้เห็นความแตกต่าง
ในกิจวัตรประจําฤดูกาลของกลุ่มคนทีแ่ ตกต่าง

6. ร้านกาแฟชุมชน (Community Café)
ร้านกาแฟชุมชนให้บรรยากาศของร้านอาหารหรือร้านกาแฟทีผ่ คู้ น
กลุ่มเล็กๆ จากชุมชนมาเพือ่ สนทนากันในประเด็นทีผ่ อู้ าํ นวยความ
สะดวกจะยกขึน้ มา อาจจะเป็ นงานทีส่ นุกสนานบันเทิงสําหรับโรแทเรียน และเป็ นวิธกี ารเฉพาะทีจ่ ะเรียนรูเ้ กีย่ วกับชุมชน โดยให้ผมู้ สี ว่ น
ได้สว่ นเสียมีสว่ นร่วมในการพูดคุยโดยตรง
โต๊ะทุกตัวจะมี “เจ้าภาพ” (host) หรือผูอ้ าํ นวยความสะดวกทีจ่ ะนําการ
อภิปรายในหัวข้อหนึ่งๆ โดยเฉพาะ ผูร้ ว่ มกิจกรรมหมุนเวียนโดยย้าย
ทีจ่ ากโต๊ะหนึ่งไปอีกโต๊ะหนึ่งในเวลาทีก่ าํ หนด ในขณะทีม่ กี ารพูดคุย
แต่ละประเด็น เจ้าภาพจะจดบันทึกเรือ่ งทีส่ าํ คัญๆ และรายงานความ
คิดเห็นทีเ่ หมือนกันมากทีส่ ดุ จากการพูดคุยทีร่ า้ นกาแฟให้แก่กปั ตัน
(maitre d’,) หรือหัวหน้าผูอ้ าํ นวยความสะดวก สโมสรสามารถใช้ความ
คิดเห็นเหล่านี้เพือ่ กําหนดโครงการทีจ่ ะทําในชุมชน

แผนงานการประชุมร้านกาแฟชุมชน
แผนงานการประชุมของร้านกาแฟชุมชนสามารถปรับให้เป็ นไป
ตามความต้องการโดยเฉพาะของสโมสร
วัตถุประสงค์
 ทําให้ผม
ู้ สี ว่ นได้สว่ นเสียของชุมชนมีสว่ นร่วมในการพูดคุยทีม่ ี
ความหมายเกีย่ วกับชุมชน
 บ่งชีป
้ ระเด็นปญั หาสําคัญๆ ซึง่ ชุมชนกําลังเผชิญอยู่
 สร้างความสัมพันธ์ระหว่างสโมสรของท่านกับชุมชน
ระยะเวลา
1.30-2 ชัวโมง
่
การเตรียมการ
ถึงแม้วา่ ร้านกาแฟชุมชนอาจจะดําเนินการโดยผูอ้ าํ นวยความสะดวก
คนเดียว สโมสรควรจะเลือกผูอ้ ํานวยความสะดวกทีเ่ ป็ นผูน้ ําหนึ่งคน
และทีมผูช้ ว่ ยเพือ่ เป็ นเจ้าภาพทีโ่ ต๊ะสนทนาแต่ละโต๊ะ เลือกเจ้าภาพ
ประจําโต๊ะทีส่ ามารถรับฟงั ได้อย่างละเอียดถีถ่ ว้ นและนําการพูดคุยได้
แทนทีจ่ ะเป็ นผูค้ รอบงําการอภิปราย เนื่องจากผูม้ สี ่วนร่วมต้องย้าย
โต๊ะทีน่ งไปเรื
ั่
อ่ ยๆ ดังนัน้ จึงควรเลือกสถานทีท่ ส่ี ะดวกสําหรับผูม้ สี ว่ น
ร่วม และใหญ่พอทีจ่ ะทําให้ทุกคนสามารถย้ายทีไ่ ปรอบๆ ได้งา่ ยๆ
ประชุมกับทีมงานเจ้าภาพประจําโต๊ะเพือ่ ชีแ้ จงจุดมุง่ หมายของร้าน
กาแฟชุมชนให้ชดั เจน พิจารณาคําถามเหล่านี้
 เราต้องการสนทนากันในประเด็นใดบ้าง?
 ควรจะเชิญใครบ้าง? ท่านต้องมีผรู้ ว
่ มกิจกรรมอย่างน้อย 20 คน
เพือ่ ให้เป็ นการสนทนาทีไ่ ด้ผลดี
 เราควรถามคําถามอะไรบ้างเพือ
่ กระตุน้ ความคิดสร้างสรรค์ และ
การสนทนาทีม่ คี วามหมาย?
ตัดสินใจเรือ่ งทีจ่ ะสนทนากันทีแ่ ต่ละโต๊ะ และบทบาทของเจ้าภาพใน
การสนทนา

การเสริฟอาหารเป็ นส่วนทีส่ าํ คัญอย่างหนึ่งในกิจกรรมนี้ โดยปกติแล้ว
จัดของว่างและนํ้าชา กาแฟและเครื่องดื่มทีไ่ ม่มแี อลกอฮอล์
ให้จะดีทส่ี ดุ เพราะจะไม่ขดั ขวางการสนทนา และสามารถถือไป
ตามโต๊ะต่างๆ ได้งา่ ย สร้างสภาพแวดล้อมทีผ่ มู้ สี ว่ นร่วมรูส้ กึ
สะดวกสบายและเป็ นอิสระทีจ่ ะพูดคุยประเด็นต่างๆ ได้ราวกับ
พวกเขาไปรับประทานอาหารเย็นกับเพือ่ นๆ
ส่งบัตรเชิญทีอ่ ธิบายถึงจุดมุง่ หมายของงานอย่างชัดเจน
วัสดุอปุ กรณ์
 บัตรเชิญ
 อาหาร เครือ
่ งดื่มและช้อนส้อม (หากจําเป็ น)
 โต๊ะและเก้าอีจ
้ าํ นวนเพียงพอสําหรับการพูดคุยประเด็นต่างๆ
ตามโต๊ะ
 ปากกาหรือดินสอสําหรับเจ้าภาพประจําโต๊ะ
 สมุดจดหรือดินสอสําหรับเจ้าภาพประจําโต๊ะ
กระบวนการ
1. ก่อนทีผ่ รู้ ว่ มกิจกรรมจะมาถึง จัดการเรือ่ งอาหาร โต๊ะและ
เจ้าภาพประจําโต๊ะให้เรียบร้อย (15-30 นาที)
2. ต้อนรับผูร้ ว่ มกิจกรรมเมือ่ พวกเขามาถึง เชิญชวนให้
ั่
ะ
รับประทานอาหารและเครือ่ งดื่มแล้วจึงจัดให้นงตามโต๊
สนทนา (15-30 นาที)
3. เมือ่ ทุกคนมาถึงแล้ว แนะนําตัวท่านเองและอธิบายถึง
จุดมุง่ หมายของการประเมิน และวิธกี ารปฏิบตั ใิ นการสนทนา
(5-10 นาที)
4. ขอให้เจ้าภาพประจําโต๊ะเริม่ การสนทนา จดบันทึกและ
อํานวยการสนทนา
5. ทุกๆ 20 นาที ขอให้ผรู้ ว่ มกิจกรรมย้ายโต๊ะเพือ่ สนทนาใน
ประเด็นหรือหัวข้อเรือ่ งอื่นๆ Before the discussion begin,
have each table host summarize the main points from the
previous group’s discussion. Continue the process until
everyone has discussed each topic.
6. ขอให้เจ้าภาพประจําโต๊ะแต่ละคน สรุปความคิดเห็นสําคัญๆ
ทีไ่ ด้พดู คุยหารือกันตามโต๊ะต่างๆ ให้ทุกคนรับทราบ (15-20
นาที)
7. ขอบคุณผูม้ าร่วมกิจกรรม (5 นาที)
8. ประชุมสัน้ ๆ กับเจ้าภาพประจําโต๊ะเพือ่ พูดคุยว่าพวกเขาได้
เรียนรูแ้ ละสังเกตอะไรบ้าง เก็บบันทึกจากแต่ละโต๊ะ และสรุป
ความคิดเห็นสําคัญๆ (10-20 นาที)
9. ส่งรายงานสรุปให้ผรู้ ว่ มกิจกรรมทุกคนหลังเสร็จงาน
ทางเลือกอื่นๆ
 จัดโต๊ะรวมกันและให้เจ้าภาพประจําโต๊ะพูดคุยในหัวข้อเรือ
่ งต่างๆ
กันคนละ 20 นาที
 ให้ผรู้ ว
่ มกิจกรรมหนึ่งคนจากแต่ละโต๊ะเป็ นเจ้าภาพ
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7. การสนทนากลุ่ม (Focus Group)
การสนทนากลุ่ม คือ การสนทนาทีว่ างแผนงานมาอย่างละเอียด
รอบคอบ ใช้เพือ่ กําหนดความพอใจของชุมชนและความคิดเห็น
เกีย่ วกับประเด็นหรือความคิดในเรื่องใดเรือ่ งหนึ่งโดยเฉพาะ การจัดทํา
การสนทนากลุ่มต้องมีการวางแผนทีร่ อบคอบและมีผทู้ ม่ี คี วามชํานาญ
ในการอํานวยการสนทนา การสนทนากลุ่มส่วนใหญ่ประกอบด้วยผูม้ ี
ส่วนได้เสียทีห่ ลากหลาย 5-10 คน ผูร้ ว่ มกิจกรรมจะถูกตัง้ คําถามทีใ่ ช้
คําพูดทีร่ ะมัดระวังซึง่ มุง่ เน้นประเด็นทีแ่ ตกต่างกันไปในชุมชน
การสนทนากลุ่มทีม่ ปี ระสิทธิภาพจะดูเหมือนการสัมภาษณ์งาน
มากกว่าการโต้วาทีหรือการอภิปรายกลุ่ม ถึงแม้ว่าบางสโมสรจะใช้การ
สนทนากลุ่มในการประชุมสโมสร แต่มนั จะมีประสิทธิภาพมากกว่าหา
กว่าจัดในสถานทีท่ เ่ี ป็ นส่วนตัว มีผดู้ าํ เนินการอภิปราย
1 หรือ 2 คน และมีผจู้ ดบันทึกคําตอบของผูร้ ว่ มกิจกรรม

วัสดุอปุ กรณ์
 ป้ายชื่อ
 ปากกาหรือดินสอสําหรับผูร้ ว
่ มกิจกรรม
 Notebooks for participants
 เก้าอี้ (จัดเป็ นวงกลม)
 อุปกรณ์บน
ั ทึกเสียง (หากมี)
 เครือ
่ งดื่ม
 ของขวัญหรือเงินค่าตอบแทนสําหรับผูร้ ว
่ มกิจกรรม

ระยะเวลา
1-2 ชัวโมง
่

กระบวนการ
1. ต้อนรับผูร้ ว่ มกิจกรรมเมือ่ พวกเขามาถึง แต่ตอ้ งหลีกเลีย่ งทีจ่ ะ
พูดคุยในเรือ่ งทีจ่ ะใช้ในการสนทนากลุ่ม (5-10 นาที)
2. แนะนําตัวเองและอธิบายถึงจุดมุ่งหมายของการสนทนากลุ่ม
(5 นาที)
3. เริม่ ต้นด้วยคําถามอุ่นเครือ่ งก่อนทีจ่ ะไปสูป่ ระเด็นสําคัญ ขอให้
ผูร้ ว่ มกิจกรรมแต่ละคนตอบคําถามและสรุปคําตอบของพวกเขา
สัน้ ๆ (10 นาที)
4. เสนอหัวข้อเรือ่ งสําคัญทีจ่ ะอภิปราย และนําการอภิปรายโดยการ
ใช้คาํ ถามทีท่ ่านเตรียมมาแล้ว (15-30 นาที)
5. ให้เวลาแต่ละคนในการตอบคําถาม รับฟงั ความคิดเห็นทีแ่ สดง
ออกมาอย่างระมัดระวัง ขอให้ชแ้ี จงให้ชดั เจนหากจําเป็ นแต่ตอ้ ง
หลีกเลีย่ งการเผชิญหน้าหรือการโต้วาที
6. สรุปจุดสําคัญๆ ทีไ่ ด้อภิปรายกันและขอบคุณผูท้ ม่ี าร่วมใน
กิจกรรม (10 นาที)

การเตรียมการ
เลือกสถานทีท่ ส่ี ะดวกสบายและเป็ นส่วนตัวสําหรับการอภิปรายกลุ่ม
เล็กๆ

ทางเลือกอื่นๆ
ลองแยกทําการสนทนากลุ่มในเรือ่ งเดียวกันกับสมาชิกสโมสรและ
ผูท้ ม่ี ใิ ช่โรแทเรียนจากชุมชน คําตอบเหมือนกันหรือแตกต่างกัน?

แผนงานการประชุมการสนทนากลุ่ม
การวางแผนงานการประชุมการสนทนากลุ่มนี้สามารถปรับให้เป็ นไป
ตามความต้องการโดยเฉพาะของสโมสร
วัตถุประสงค์
 บ่งชีค
้ วามคิดเห็นของผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียเกีย่ วกับประเด็นของ
ชุมชนเฉพาะเรือ่ ง
 บ่งชีว
้ ่าผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียเชือ่ ว่าประเด็นต่างๆ เหล่านี้ของชุมชน
ควรจะได้รบั การจัดการอย่างไร

พัฒนารายการความคิดทีต่ อ้ งการพูดคุย โดยอาจจะรวมถึงประเด็น
เรือ่ งทีส่ โมสรของท่านคิดว่ามีอยู่ในชุมชน ความคิดเห็นในการทํา
โครงการบําเพ็ญประโยชน์ หรือความคิดเห็น (perception) ของ
ประชาชนทีเ่ กีย่ วกับทรัพยากรชุมชน ใช้เวลาในการพัฒนาคําถาม
ต่างๆ ทีจ่ ะช่วยเป็ นแนวทางในการพูดคุยและสนับสนุนให้ผรู้ ว่ ม
กิจกรรมแสดงความคิดเห็นของพวกเขา
จัดเตรียมให้โรแทเรียนอีกคนหนึ่งบันทึกการประชุม การสนทนากลุ่ม
หรือบันทึกคําตอบของผูร้ ว่ มกิจกรรม อย่างน้อยทีส่ ดุ หนึ่งสัปดาห์ก่อน
การจัดงานให้เชิญประชาชน 10-20 คนมาร่วมงาน ต้องมันใจว่
่ าพวก
เขาเป็ นผูแ้ ทนของชุมชนและสามารถสือ่ สารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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8. การอภิ ปรายเป็ นคณะ (Panel Discussion)
การอภิปรายเป็ นคณะ คือ การแลกเปลีย่ นทีม่ กี ารแนะนําโดยมีผู้
เชีย่ วชาญในเรือ่ งต่างๆ โดยเฉพาะ การอภิปรายเป็ นคณะมีโครงสร้าง
ทีจ่ ดั ทําอย่างละเอียดถีถ่ ว้ น และมักจะมีผอู้ าํ นวยความสะดวกทีจ่ ะถาม
คําถามพิเศษต่างๆ เกีย่ วกับชุมชนหรือประเด็นใดประเด็นหนึ่งโดย
เฉพาะแก่ผรู้ ว่ มอภิปราย รัฐบาลท้องถิน่ องค์กรทีไ่ ม่หวังผลกําไร หรือ
องค์กรทีม่ ใิ ช่ของรัฐ โรงพยาบาลและมหาวิทยาลัย มักจะจ่ายเงินให้
ผูเ้ ชีย่ วชาญเพื่อเก็บรวบรวมและแปลรายละเอียดข้อมูลเกีย่ วกับชุมชน
และประเด็นปญั หาทีช่ มุ ชนกําลังเผชิญอยู่ การดึงเอาความเชีย่ วชาญนี้
มาใช้เป็ นวิธที ย่ี อดเยีย่ มทีส่ ดุ ในการเรียนรูเ้ กีย่ วกับชุมชนโดยไม่ตอ้ ง
ลงทุนในเรือ่ งของเวลาหรือเงินทองในการประเมินชุมชนใหม่
ก่อนทีจ่ ะทําการอภิปรายเป็ นคณะ ต้องบ่งชีส้ มาชิกในชุมชนทีม่ ี
คุณสมบัตทิ จ่ี ะพูดคุยเกีย่ วกับประเด็นและทรัพยากรเฉพาะเรือ่ งให้ได้
ก่อน โดยทัวๆ
่ ไปการอภิปรายจะใช้ผเู้ ชีย่ วชาญ 4-6 คนในเรือ่ งเฉพาะ
เรือ่ งหนึ่งๆ (เช่น การอภิปรายเกีย่ วกับสุขภาพของชุมชนมักจะมี
แพทย์จากโรงพยาบาลท้องถิน่ เจ้าหน้าทีส่ าธารณสุขจากสํานักงาน
สาธารณสุขของรัฐ ศาสตราจารย์จากมหาวิทยาลัยในท้องถิน่ ทีท่ าํ วิจยั
เกีย่ วกับประเด็นปญั หาสุขภาพของชุมชน และผูช้ าํ นาญการสุขอนามัย
ของชุมชนจากองค์กรทีไ่ ม่หวังผลกําไรหรือองค์กรทีม่ ใิ ช่ของรัฐ) การที่
จะได้รบั ความคิดเห็นอย่างกว้างขวางเกีย่ วกับชุมชน ต้องพิจารณา
อํานวยการอภิปรายเป็ นคณะหลายๆ ชุดในหลายๆ ประเด็นทีแ่ ตกต่าง
กัน
การอภิปรายเป็ นคณะเป็ นเครือ่ งมืออันทรงพลังทีจ่ ะเพิม่ ความตระหนัก
ให้แก่สมาชิกสโมสรและเพือ่ การเรียนรูอ้ ย่างรวดเร็วเกีย่ วกับโอกาสใน
การบําเพ็ญประโยชน์จากผูเ้ ชีย่ วชาญ

เชิญผูอ้ ภิปรายทีม่ ศี กั ยภาพเข้าร่วมกิจกรรม อธิบายถึงจุดมุง่ หมายของ
การอภิปรายเป็ นคณะของท่าน สอบถามว่ามีเอกสารทีจ่ ะแจกให้สมาชิก
สโมสรหรือไม่และเสนอทีจ่ ะถ่ายเอกสารให้แก่ผมู้ าร่วมกิจกรรมทัง้ หมด
พิจารณาอย่างถีถ่ ว้ นถึงคําถามทีท่ ่านจะตัง้ ให้แก่ผอู้ ภิปรายเตรียม
บันทึกการภิปรายหรือให้มผี จู้ ดบันทึก
วัสดุอปุ กรณ์
 จัดโต๊ะและเก้าอีใ้ ห้หน
ั หน้าเข้าหาผูฟ้ งั
 ไมโครโฟนและอุปกรณ์เครื่องขยายเสียง (หากจําเป็ น)
 ป้ายชื่อสําหรับผูอ
้ ภิปราย
 เครือ
่ งโอเวอร์เฮดโปรเจคเตอร์ หรืออุปกรณ์เครือ่ งฉายอื่นๆ
(ไม่บงั คับ)
 ทีน
่ งสํ
ั ่ าหรับผูฟ้ งั
กระบวนการ
1. แนะนําผูอ้ ภิปรายและหัวข้อทีจ่ ะอภิปราย (5 นาที)
2. ถามคําถามทีเ่ ตรียมไว้ ให้โอกาสผูอ้ ภิปรายได้พดู ทุกคน
(30 นาที)
3. เปิดให้ผฟู้ งั ถามคําถาม (15-20 นาที)
4. สรุปการอภิปรายและขอบคุณผูอ้ ภิปรายทีส่ ละเวลามาร่วม
กิจกรรม (5 นาที)
ทางเลือกอื่นๆ
จัดการอภิปรายเป็ นคณะของผูเ้ ชีย่ วชาญเกีย่ วกับเรือ่ งทีเ่ น้น
ความสําคัญของโรตารี (Rotary’s six areas of focus) ในแต่ละเรือ่ ง

แผนงานการประชุมเพื่อการอภิ ปรายเป็ นคณะ
แผนงานการประชุมเพือ่ จัดการอภิปรายเป็ นคณะสามารถปรับให้
เป็ นไปตามความต้องการโดยเฉพาะของสโมสร
วัตถุประสงค์
รับฟงั สิง่ ทีผ่ เู้ ชีย่ วชาญจะพูดเกีย่ วกับประเด็นเฉพาะของชุมชน
ระยะเวลา
1 ชัวโมง
่
การเตรียมการ
คัดเลือกประเด็นปญั หาทีส่ โมสรของท่านต้องการเรียนรูใ้ ห้มากขึน้
และบ่งชีผ้ เู้ ชีย่ วชาญ 4-6 คนจากชุมชนทีม่ คี วามรูพ้ เิ ศษเฉพาะเรือ่ ง
หรือมีประสบการณ์ทเ่ี กีย่ วข้องกับประเด็นนัน้ ๆ พยายามหาผูร้ ว่ ม
อภิปรายจากภูมหิ ลังทีห่ ลากหลายอย่างสมดุล (จงจําไว้วา่ ผูเ้ ชีย่ วชาญ
ไม่จาํ เป็ นต้องถูกกําหนดโดยตําแหน่ง ระดับการศึกษาหรือวิชาชีพ)

เครือ่ งมือเพือ่ การประเมินชุมชน
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