วัฏจักรของโครงการบําเพ็ญประโยชน์

(Lifecycle of a service project)
เข้าใจชุมชน

โดย Mary Jo Jean-Francois, ผูจ้ ดั การ Area of Focus

ก่อนทีจ่ ะเริม่ ทําโครงการ ท่านควรจะต้องรูจ้ กั ชุมชนทีจ่ ะทํางานร่วมกันก่อน การประเมินชุมชนจะช่วยให้ทุกคน
มีโอกาสแสดงความคิดเห็นซึง่ จะนํ าไปสู่การเกิดผลกระทบสูงสุด เกิดการเปลีย่ นแปลงในระยะยาวยิง่ ขึน้ ใน
ชุมชน และยังจะทําให้เกิดประสบการณ์ทน่ี ่ าพึงพอใจแก่สโมสรหรือภาค
คําแนะนําในการประเมินชุมชน
1. บ่งชี้เป้ าหมายของสโมสร (Identify club goals) การรูว้ ่าสิง่ ใดทีส่ โมสรของคุณเห็นว่ามีความสําคัญจะ
ช่วยในการบ่งชีโ้ ครงการทีส่ มาชิกมีความกระตือรือร้นทีจ่ ะทํา โครงการทีด่ ที ส่ี ุดเกิดขึน้ เมือ่ สโมสรมีเป้าหมายไป
ในแนวทางเดียวกันในชุมชน Tonya Gamble ซึง่ เป็ นผูร้ ว่ มอภิปรายของ webinar กล่าวว่า การทีจ่ ะบรรลุผล
สําเร็จได้สโมสรของเธอต้องดําเนินกระบวนการระบุวสิ ยั ทัศน์ในเวลา 5 ปี เพื่อกําหนด “สองสิง่ ที่ (เรา) ต้องการ
คือ ทํางานกับเยาวชน กับทําสิง่ ทีช่ ุมชนต้องการจริงๆ” ซึง่ ทําให้นําไปสู่การสร้างสนามเด็กเล่นแห่งแรกในชุมชน
ทีร่ วมทุกอย่างเข้าไว้ดว้ ยกันครบถ้วนเต็มร้อย
2. จงจําไว้ว่าคุณน่ าจะเป็ นบุคลภายนอกมากที่สดุ (Remember, you are most likely an outsider)
ถึงแม้ว่าสโมสรของคุณอาจจะทําโครงการในท้องถิน่ แต่คุณอาจจะยังคงถูกมองว่าเป็นบุคลภายนอกในสายตา
ของชุมชนผูร้ บั ประโยชน์ดว้ ยหลายๆ เหตุผล เปิดใจให้กว้างเมือ่ เข้าถึงชุมชนและจงจําไว้ว่าคุณไปทีน่ ัน่ เพื่อ
เรียนรู้ หากคุณวางแผนทีจ่ ะเป็ นผูร้ ว่ มโครงการระหว่างประเทศ (international partner) ในโครงการ global
grant ควรทําการประเมินชุมชนท้องถิน่ ร่วมกับสโมสรโรตารีเจ้าภาพด้วย
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3. ทําความรู้จกั กับชุมชนก่อนที่จะเริ่ มการประเมิ น (Get to know the community before beginning
your assessment) หาความรูว้ ่าชุมชนชอบการสือ่ สารแบบใด เช่น เป็ นกลุ่มเล็กๆ จนถึงกลุ่มใหญ่ๆ พูดคุยกัน
ทีศ่ าลากลางหรือตรงไหนสักแห่ง เตรียมคําถามปลายเปิด (open ended questions) เพื่อให้ชุมชนตอบคําถาม
โดยอิสระ การประเมินสามารถทําแบบเป็ นทางการหรือไม่เป็ นทางการ ตัดสินใจเลือกรูปแบบทีส่ มาชิกสโมสร
และสมาชิกชุมชนรูส้ กึ สบายใจก่อนทีจ่ ะเริม่ การประเมิน
4. สอบถามและรับฟัง (Ask and Listen) สอบถามชุมชนทีค่ ุณทํางานอยูด่ ว้ ยเกี่ยวกับเป้าหมาย ความพร้อม
และสินทรัพย์ ต้องรับฟงั คําตอบของพวกเขาและหลีกเลีย่ งคํามันสั
่ ญญาใดๆ ให้กําลังใจชุมชนเมือ่ พวกเขาตอบ
คําถามโดยบอกว่าเป็ นคําตอบทีใ่ ห้รายละเอียด และความรูค้ วามเข้าใจ ระบุสมาชิกในชุมชนทีส่ ามารถช่วยเป็ น
ผูน้ ําโครงการได้ หากท่านมีความพร้อมทีจ่ ะพูดคุยกับชุมชนแต่ไม่รวู้ ่าจะเริม่ ต้นอย่างไรหรือ? ลองดูตวั อย่างจาก
สิง่ พิมพ์ “เครือ่ งมือประเมินชุมชน (Community Assessment Tools)”
5. ให้สิทธิ สมาชิ กชุมชนในการแสดงความคิ ดเห็นอย่างเท่าเทียมกัน (Give all members of the
community an equal voice) เมือ่ เข้าไปในชุมชน พิจารณาผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสียทุกคนทีค่ ุณจะต้องติดต่อด้วย
และวิธกี ารทีจ่ ะทํางานร่วมกัน สมาชิกในชุมชนบางคนอาจจะไม่รหู้ นังสือ ในบางชุมชนพวกผูห้ ญิงรูส้ กึ อึดอัดใจ
ทีจ่ ะแสดงความคิดเห็นต่อหน้าพวกผูช้ าย พวกเด็กๆ จะเป็ นแหล่งข้อมูลทีเ่ ปิดเผย ซื่อสัตย์และเชื่อถือได้!
ใช้เวลาพูดคุยกับคนในชุมชนและยํ้าให้บ่อยครัง้ ว่าความคิดเห็นของพวกเขามีความสําคัญ
6. มุง่ เน้ นในการสร้างสมรรถภาพ (Focus on building capacity) ระมัดระวังทีจ่ ะไม่ตดิ กับดักของการถาม
แต่เพียงว่า “คุณต้องการอะไรบ้าง” ซึง่ มักจะจบลงทีร่ ายการสิง่ ของต่างๆ ลองพิจารณาดูว่าสโมสรสามารถช่วย
ในการสร้างสมรรถภาพของชุมชนโดยการสร้างทักษะความชํานาญ การอบรมวิชาชีพ หรือโดยสร้างโปรแกรม
ใหม่ๆ ขึน้ มาได้หรือไม่
7. อย่าลืมความเข้มแข็งของชุมชนที่มีอยู่แล้ว (Don’t forget about existing community strengths)
ในขณะทีท่ ุกชุมชนมีความต้องการ แต่ทุกชุมชนต่างก็มที รัพย์สนิ และความเข้มแข็งด้วย บ่งชีท้ รัพย์สนิ ของ
ชุมชน ทรัพยากรทีส่ ามารถใช้เพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวติ ของคนในชุมชนและความเข้มแข็ง เพื่อเน้นความสําคัญ
ในสิง่ ทีช่ ุมชนมีอยูแ่ ล้ว แล้วจึงพิจารณาว่าทรัพย์สนิ และความเข้มแข็งเหล่านี้จะสามารถใช้เพื่อสนองตอบความ
ต้องการได้หรือไม่ จงจําไว้ว่าทรัพย์สนิ สามารถเป็ นได้ทงั ้ ผูค้ น สถานที่ สินค้า องค์กรต่างๆ เครือข่ายต่างๆ และ
อื่นๆ อีกมากมาย! ชุมชนมักจะสามารถสนองตอบความต้องการของตนเองได้ ทัง้ หมดคือการต้องช่วย
อํานวยการอภิปราย หรือนํ าผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสียต่างๆ มาพบปะกัน
8. บ่งชี้ผร้ ู ว่ มโครงการที่ มีศกั ยภาพ (Identify potential partners) เมือ่ พูดคุยกับชุมชน ต้องถามเพื่อให้รวู้ ่า
มีองค์กรทีเ่ ชื่อถือได้อ่นื ๆ ทํางานอยูใ่ นพืน้ ทีแ่ ล้วหรือไม่ หากชุมชนรูส้ กึ ว่ากลุ่มนี้ทาํ งานดีอยูแ่ ล้ว ลองพิจารณา
ติดต่อกับพวกเขาว่ามีเรือ่ งใดบ้างทีค่ ุณสามารถร่วมทํางานด้วยเพื่อหลีกเลีย่ งความซํ้าซ้อนในการทํางาน
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9. คิ ดถึงความยังยื
่ น [ไม่เร็วเกิ นไปหรอก!] (Think about sustainability) แม้ว่าคุณจะอยูใ่ นขัน้ ตอนของ
การวางแผนงานโครงการ แต่การเริม่ คิดถึงว่าโครงการจะมีผลกระทบอย่างไรต่อชุมชนในระยะยาวก็เป็ นสิง่ ที่
สําคัญ Andre Brandmueller ผูร้ ว่ มการอภิปรายคนหนึ่งของ webinar เน้นถึงการได้รบั ความเชื่อมันจากชุ
่
มชน
ว่าเป็ นขัน้ ตอนแรกทีจ่ ะมันใจได้
่
ในความยังยื
่ น ตัวอย่างเช่น Andre พูดคุยกับคุณครูทโ่ี รงเรียนในท้องถิน่ เพื่อให้
รูถ้ งึ สิง่ ทีพ่ วกเขาต้องการและเป้าหมายสําหรับเด็กนักเรียน เพื่อทีจ่ ะสร้างความกระตือรือร้นเกีย่ วกับโครงการให้
มากขึน้ ก่อนทีจ่ ะเริม่ ต้นลงมือทํา!
10. วางแผนงานการวัดและประเมิ นผลเสียบัดนี้ ! (Make plans for measurement and evaluation
now!) เมือ่ กําหนดวัตถุประสงค์ของโครงการ ต้องมันใจว่
่ ามีสงิ่ ทีเ่ ป็ นรูปธรรมทีส่ ามารถวัดผลได้ อย่ากําหนด
วัตถุประสงค์ทก่ี ว้างมากเสียจนกระทังคุ
่ ณไม่สามารถทีจ่ ะบ่งชีค้ วามสําเร็จได้ หากนี่เป็ นครัง้ แรกทีค่ ุณจะวัดผล
โครงการ จงทําการวัดผลให้เรียบง่าย โดยจํากัดขอบเขตให้เป็ นสิง่ ทีส่ ามารถนับได้ เริม่ ต้นคิดว่าคุณจะใช้ขอ้ มูล
ทีเ่ ก็บจากโครงการเพื่อช่วยให้ทาํ โครงการในอนาคตได้ดยี งิ่ ขึน้ อะไรทีไ่ ด้ผลดี อะไรทีไ่ ม่ด ี มันจะช่วยอะไรเราได้
บ้างในอนาคต

(จาก Webinar lessons – www.rotary.org)
ศูนย์โรตารีในประเทศไทย
ตุลาคม 2557
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