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บทน�า

กำรประเมินจุดแข็ง	จุดอ่อน	ควำมต้องกำร	และทรัพย์สินของชุมชน	เป็นขั้นตอนที่ส�ำคัญยิ่งในกำร

วำงแผนโครงกำรที่มีประสิทธิภำพ	กำรใช้เวลำเรียนรู้ชุมชนของท่ำนจะท�ำให้สำมำรถค้นพบโอกำส

ที่ดีที่สุดในกำรบ�ำเพ็ญประโยชน์และเพิ่มพูนศักยภำพของสโมสรในกำรท�ำให้เกิดผลกระทบได้ถึง

ขีดสุด

กำรประเมินไม่เพียงช่วยให้ท่ำนเข้ำใจถึงพลังของชุมชน	แต่ยังท�ำให้ท่ำนและผู้รับประโยชน์จำก

โครงกำรได้ตัดสินใจจำกข้อมูลที่ได้รับเกี่ยวกับล�ำดับควำมส�ำคัญของกำรบ�ำเพ็ญประโยชน์	 ถึง

แม้ว่ำท่ำนจะมีส่วนร่วมอย่ำงกระตือรือร้นในชุมชน	แต่กำรประเมินจะสำมำรถเผยให้เห็นจุดแข็ง

และโอกำสที่จะเติบโตเพิ่มเติมขึ้นอีก	 	บำงที	ท่ำนอำจจะค้นพบแนวทำงใหม่ๆ	ในกำรตอบสนอง

ควำมต้องกำรของประเด็นซึ่งเป็นที่รับรู้กันอยู่แล้ว	หรือให้โอกำสแก่ผู้อยู่อำศัยในกำรชี้ให้เห็นควำม

ท้ำทำยที่ถูกมองข้ำม	ก่อนที่จะเริ่มกำรประเมิน	ควรพิจำรณำว่ำท่ำนต้องกำรเรียนรู้อะไรบ้ำงเกี่ยว

กับชุมชน		กำรประเมินที่มีประสิทธิภำพจะเปิดเผยให้เห็นสิ่งที่ไม่เคยรู้มำก่อน

กำรประเมินเป็นพื้นฐำนของโครงกำรเพื่อเพื่อนมนุษย์ทุกโครงกำร	 ไม่ว่ำใหญ่หรือเล็ก	 เพรำะจะ

เป็นกำรสร้ำงกรอบงำนในกำรบ่งช้ีแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำของชุมชน	 กำรประเมินยังช่วยสร้ำง

ควำมสัมพันธ์อันมีค่ำและส่งเสริมให้ผู้อยู่อำศัยช่วยในกำรปรับปรุงท้องถิ่นอย่ำงยั่งยืน	กำรพัฒนำ

ควำมเชื่อมั่นในชุมชนอำจจะใช้เวลำนับเดือนหรือนับปี	กำรประเมินเป็นสิ่งส�ำคัญในกำรสร้ำงควำม

เชื่อมั่นนั้นและส่งเสริมควำมเป็นเจ้ำของชุมชนและควำมยั่งยืน

กำรพูดคุยกับคนเพียงหนึ่งหรือสองคนไม่เพียงพอต่อกำรแสดงถึงควำมต้องกำรของชุมชน	กำร

ประเมินควรจะเป็นระบบ	มีหลักเกณฑ์	 	ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้รับประโยชน์ในท้องถิ่นมำกมำย	

มีส่วนร่วม	และท�ำให้พวกเขำมีส่วนเกี่ยวข้องอย่ำงมีควำมหมำย

ในขณะที่ท�ำกำรประเมิน	 ต้องมั่นใจว่ำจะจัดกำรกับควำมคำดหวังได้	 ชุมชนควรจะเข้ำใจถึง

ประโยชน์ของกำรเป็นเพื่อนผู้ร่วมโครงกำรกับโรตำรี	 และเข้ำใจว่ำกำรมีส่วนร่วมในโครงกำร

ต้องกำรกำรมีส่วนเกี่ยวข้อง	กำรเสียสละ	และควำมเป็นเจ้ำของอย่ำงไร

ไม่มัน่ใจว่าจะเริม่ตน้ทีไ่หนหรือ?
แนวทำงหนึ่งที่ท�ำให้มั่นใจในควำมเป็น

เจ้ำของชุมชนคือกำรส่งเสริมให้อำสำ

สมัครในท้องถิ่นก่อตั้งกลุ่มบ�ำเพ็ญ

ประโยชน์ชุมชนโรตำรี	(RCC)		RCC	คือ

กลุ่มของชำยและหญิงที่มิได้เป็นโรแท-	

เรียน	แต่ท�ำงำนเป็นเพื่อนผู้ร่วมโครงกำร

กับสโมสรโรตำรีเพื่อปรับปรุงชุมชนของ

พวกเขำ	กำรอุปถัมภ์กลุ่ม	RCC	เป็น

แนวทำงที่ดีเยี่ยมในกำรต้อนรับสมำชิก

ของชุมชนให้เป็นเพื่อนผู้ร่วมบ�ำเพ็ญ

ประโยชน์อย่ำงแท้จริง	เรียนรู้เพิ่มเติมที่	

my.rotary.org/rcc
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ประเภทของการประเมิน
ท่ำนสำมำรถผนวกรวมหรือปรับกำรประเมินท้ัง	6	ประเภทดังต่อไปนี้ให้เหมำะกับทรัพยำกรของ

สโมสรให้มำกที่สุด	และเป็นทำงเลือกที่ดีที่สุดส�ำหรับสมำชิกในชุมชน

4	 กำรประชุมคนในชุมชน	

4	 บัญชีรำยกำรทรัพย์สิน

4	 กำรส�ำรวจ

4	 กำรสัมภำษณ์

4	 กลุ่มสนทนำ

4	 กำรท�ำแผนที่ชุมชน

เมื่อจะก�ำหนดแนวทำง	ควรพิจำรณำว่ำมีข้อมูลเกี่ยวกับชุมชนในข้อใดอยู่แล้วบ้ำง	รัฐบำลแห่งชำติ	

รัฐบำลภูมิภำคและรัฐบำลท้องถ่ินได้ตีพิมพ์ผลกำรวิจัยที่เช่ือถือได้ซึ่งจะสำมำรถเป็นข้อมูลส�ำหรับ

กลยุทธ์ของท่ำนได้หรือไม่?	 	องค์กรหรือสถำบันอื่นๆ	เคยท�ำวิจัยชุมชนหรือไม่?	 	ท่ำนสังเกตเห็น

ควำมแตกต่ำงอะไรบ้ำงในข้อมูลที่เป็นสถิติอย่ำงเป็นทำงกำรที่ต้องให้ควำมส�ำคัญในกำรส�ำรวจ

เบื้องต้นอย่ำงเป็นทำงกำรหรือไม่?	 	 ในกำรตอบค�ำถำมเหล่ำนี้	 จงพิจำรณำกำรท�ำงำนร่วมกับผู้

เชี่ยวชำญในท้องถิ่น	ในสโมสรหรือภำคของท่ำน

ค�าแนะน�าในการท�าการประเมิน

 เปิดใจให้กว้าง	อย่ำประเมินค่ำชุมชนต�่ำเกินไป	อย่ำอนุมำนว่ำท่ำนรู้ว่ำชุมชนต้องกำรอะไร

หรือชุมชนก�ำลังเผชิญหน้ำกับควำมท้ำทำยอะไรบ้ำง

 เลือกผู้มีส่วนร่วมอย่างรอบคอบ	ควรพิจำรณำองค์ประกอบของชุมชนและท�ำให้มั่นใจว่ำ

ได้รวมกลุ่มต่ำงๆ	ที่มีควำมเกี่ยวข้องกันอย่ำงหลำกหลำย	(เช่น	เพศ	อำยุ	เชื้อชำติ	ศำสนำ	

ระดับรำยได้	อำชีพ)

 ท�าให้กลุ่มชายขอบและกลุ่มที่ถูกมองข้ามเข้ามีส่วนร่วม	สตรี	 เยำวชน	คนชรำและชน	

กลุ่มน้อยทั้งด้ำนเชื้อชำติและศำสนำมักจะถูกมองข้ำม	คิดถึงพลังทำงสังคมของชุมชนเอำ

ไว้เสมอ	และจัดกำรประชุมแสดงควำมคิดเห็นที่ทุกกลุ่มรู้สึกเป็นกันเองที่จะแบ่งปันควำม

คิดเห็น

 พิจารณาว่าตนเองเป็นบุคคลภายนอก	ถึงแม้ว่ำท่ำนจะอำศัยอยู่ในชุมชนที่ต้องกำรจะ

ท�ำงำนด้วยก็ตำม	ควรจะหำบุคคล	กลุ่ม	หรือองค์กรที่ติดต่อสัมพันธ์กันเป็นอย่ำงดีที่จะ

สำมำรถแนะน�ำท่ำนให้รู้จักกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในท้องถิ่น

 หลีกเลี่ยงการสัญญาว่าจะท�าโครงการก่อนที่สโมสรจะตัดสินใจอย่างเป็นทางการ	แต่

ต้องรับรองกับผู้มีส่วนร่วมว่ำจะแจ้งให้ทรำบถึงผลกำรตัดสินใจของสโมสร	 เชิญชวนพวก

เขำให้เข้ำร่วมกิจกรรมในอนำคต

 สร้างพลังให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	พูดคุยกับพวกเขำอย่ำงใส่ใจ	มิใช่พูดไปเรื่อยๆ	และ

สนับสนุนให้พวกเขำช่วยแจ้งกำรตัดสินใจ	ท�ำให้มั่นใจว่ำผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นส่วนหนึ่ง

ของควำมคิดริเริ่มในท้องถิ่นที่มีควำมกระตือรือร้น

ท่านสมัครขอรับทุน Global Grant หรือ

ไม่? หากใช่ การประเมินชุมชนของท่าน

จะต้อง

 รวมเอำกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่

เกี่ยวข้อง	ซึ่งเป็นผู้แทนในชุมชนอย่ำง

เสมอภำคอย่ำงน้อย	2	กลุ่ม

 ใช้ระเบียบวิธีที่เป็นทำงกำร

 ท�ำกำรประเมินเรื่องอื่นนอกเหนือไป

จำกโครงสร้ำงพื้นฐำน

 อธิบำยถึงสถำนกำรณ์ปัจจุบันในชุมชน	

รวมทั้งทรัพย์สินและควำมต้องกำร

 อธิบำยถึงควำมสัมพันธ์ระหว่ำง

โครงกำรและกำรประเมินชุมชน

ต้องแนบเอกสำร	“แบบฟอร์มผลการ

ประเมินชุมชนส�าหรับทุน Global 

Grants”	ไปด้วยเมื่อส่งใบสมัคร	ดูค�ำ

แนะน�ำในกำรท�ำให้โครงกำรของท่ำนมี

ควำมเข้มแข็งได้จำกเอกสำรค�าแนะน�าทุน

โกลบอลแกร้นท์ (A Guide to Global 

Grants)	
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ปฏบิตักิารประเมนิชมุชน

“เม่ือคุณไปชุมชนที่ก�ำลังพัฒนำ	 ผู้คนที่นั่นจะรับควำมช่วยเหลือในเรื่องใดๆ	ก็ตำมท่ีคุณ

ต้องกำรจะให้	พวกเขำจะไม่ปฏิเสธโครงกำร	แต่นั่นไม่ได้หมำยควำมว่ำ	ควำมคิดของผม	

เก่ียวกับควำมต้องกำรอันเป็นที่สุดของพวกเขำ	จะเป็นเรื่องเดียวกับที่พวกเขำต้องกำร”		

–	ไมค์	วิททรีย์	นำยกสโมสรโรตำรี	Roatan,	Islas	de	la	Bahia,	ประเทศฮอนดูรัส

หลังจำกที่ได้ท�ำโครงกำรสนำมเด็กเล่นในเมืองเบลิซแล้ว	ภำค	5370	(ซึ่งรวมถึง	Edmonton,	

Alberta	ประเทศแคนำดำ)	ได้ตัดสินใจที่จะขยำยกำรท�ำงำนไปที่ประเทศฮอนดูรัส	 	สโมสร

โรตำรี	Roatan	ได้ช่วยสนับสนุนให้ชุมชนท้องถิ่นสมัครขอรับสนำมเด็กเล่นหนึ่งในสองแห่ง

หมู่บ้ำน	St.Helena	ซึ่งอยู่ห่ำงจำก	Roatan	 ไป	45	นำทีทำงเรือ	มีกำรสุขำภิบำลที่ไม่ได้

มำตรฐำน	 เศรษฐกิจไม่ดีและมีปัญหำเรื่องของสุขอนำมัยมำกมำย	หมู่บ้ำนนี้ขำดแคลนน�้ำ	

และไม่มีไฟฟ้ำ	และโรงเรียนไม่มีหนังสือหรืออุปกรณ์กำรเรียน	แต่ผู้คนที่นั่นต้องกำรสนำม	

เด็กเล่น	แล้วพวกเขำมีที่ดินผืนหนึ่งที่จะบริจำคให้	

โรแทเรียนชำวแคนำดำใช้เวลำสองสัปดำห์ในกำรสร้ำงสนำมเด็กเล่นที่	St.Helena	งำนเพิ่ง

เริ่มต้น	 	อย่ำงไรก็ตำม	พวกเขำได้ขอให้เพื่อนร่วมโครงกำรโรตำรีในท้องถิ่นท�ำกำรประเมิน

ชุมชนซึ่งจะช่วยให้พวกเขำเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องที่มีล�ำดับควำมส�ำคัญของชำวบ้ำน

ไมค์	 วิททรีย์	 ซึ่งในขณะน้ันเป็นนำยกของสโมสรโลอำตั้น	 (Roatan)	และมวลสมำชิกของ

สโมสรได้เริ่มต้นด้วยกำรประชุมคนในชุมชน		ถึงแม้ว่ำจะมีผู้คนมำกมำยมำร่วมประชุมแต่สภำ

หมู่บ้ำนเป็นผู้ครอบครองกำรสนทนำส่วนใหญ่	 	คนอื่นๆ	 เช่น	พวกพ่อแม่	 ผู้สูงอำยุในท้องถิ่น

นั่งเฉยๆ	และพยักหน้ำ		หลังจำกนั้น	สโมสรได้จัดกำรสนทนำกลุ่ม	(Focus	Group)	ที่เล็กลง

มำซึ่งไม่มีผู้น�ำชุมชนเข้ำมำเกี่ยวข้อง	 มีบำงคนที่มีควำมห่วงใยเช่นเดียวกับสภำหมู่บ้ำน	แต่ก็

ตั้งประเด็นค�ำถำมอื่นๆ	ด้วย		พวกเขำเปิดเผยเกี่ยวกับกำรต่อสู้ดิ้นรนและกำรขำดโอกำสของ

พวกเขำและลูกหลำน

สโมสรได้จัดท�ำกิจกรรมกำรท�ำแผนที่ชุมชน	 (community	mapping)	 เพื่อช่วยให้เข้ำใจ

มุมมองที่แตกต่ำงกันของผู้อยู่อำศัยในชุมชน	ผู้มีส่วนร่วมในกำรท�ำแผนที่หมู่บ้ำนและเน้น

ควำมส�ำคัญของสถำนที่ซึ่งส�ำคัญท่ีสุดส�ำหรับพวกเขำ	โรงเรียนเป็นเรื่องส�ำคัญส�ำหรับผู้ที่มี

บุตรหลำน	และคลินิคเป็นเรื่องส�ำคัญส�ำหรับคนเกือบจะทุกคน	กำรด�ำเนินกำรนี้ช่วยให้ชำว

บ้ำนได้พูดถึงส่ิงท่ีพวกเขำมีและไม่มี	และจัดล�ำดับควำมต้องกำร	และยังช่วยท�ำให้เกิดควำม

พยำยำมในกำรบ�ำเพ็ญประโยชน์ในอนำคต	 น่ันคือในปัจจุบัน	 	 โรแทเรียนได้ใช้วิธีกำรเข้ำถึง

หมู่บ้ำน	St.Helena	แบบองค์รวม	โดยท�ำโครงกำรน�้ำและกำรสุขำภิบำล

ในกำรพัฒนำโครงกำรท่ีเข้มแข็งต้ังแต่เร่ิม

ต้น	ควรขอให้ประธานบริการระหว่าง

ประเทศของภาคได้เช่ือมโยงท่ำนกับผู้

เช่ียวชำญในภูมิภำคซ่ึงมีประสบกำรณ์ใน

กำรวำงแผนโครงกำร	(ต้ังแต่กำรประเมิน

ชุมชนไปจนถึงกำรวัดและประเมินผล)	

รวมท้ังควำมช�ำนำญทำงเทคนิคในเร่ืองท่ี

เน้นควำมส�ำคัญ	6	เร่ืองของโรตำรี	และ

ทุนสนับสนุนของโรตำรี	ประธำนบริกำร

ระหว่ำงประเทศสำมำรถแนะน�ำท่ำนให้

รู้จักกับโรแทเรียน	ศิษย์เก่ำโรตำรี	สมำชิก

ในชุมชน	และผู้มีวิชำชีพจำกองค์กรอ่ืนๆ	

ซ่ึงมีควำมกระตือรือร้นท่ีจะช่วยสนับสนุน

โครงกำรของสโมสร	หรือทุนสนับสนุน	

พวกเขำยังเป็นทรัพยำกรท่ีดีเย่ียมในกำร

หำเพ่ือนผู้ร่วมโครงกำรระหว่ำงประเทศ	

รวมท้ังส่ิงพิมพ์ต่ำงๆ	และเคร่ืองมือ

ออนไลน์ซ่ึงจะช่วยพัฒนำโครงกำรของ

ท่ำนด้วย
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การประชุม
คนในชุมชน

กำรประชุมคนในชุมชน	บำงครั้งเรียกว่ำกำรประชุมแสดงควำมคิดเห็นในที่สำธำรณะหรือหอ

ประชุม	 	 	 เป็นกำรรวมกลุ่มสำธำรณชนอย่ำงเป็นทำงกำรหรือไม่เป็นทำงกำรก็ได้	 เป็นกำรรวมผู้

อยู่อำศัยในท้องถิ่นเข้ำด้วยกันเพื่อแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นในประเด็นเรื่องที่ห่วงใย	และแสดงถึง

ควำมพอใจในเรื่องที่ส�ำคัญของชุมชนตำมล�ำดับ

ในกำรประชุมน้ี	 ผู้อ�ำนวยกำรประชุม	 (Facilitator)	 เป็นผู้น�ำกำรอภิปรำยในประเด็นที่เกี่ยวข้อง

กับควำมเข้มแข็งของชุมชนและปัญหำท้ำทำยที่อำจจะเกิดขึ้น	และส่งเสริมให้ผู้เข้ำร่วมมีส่วนร่วม

ในกำรอภิปรำย	ผู้อ�ำนวยกำรประชุมจะส่งค�ำถำมให้แก่ผู้เชี่ยวชำญในประเด็นสำระเรื่องนั้นๆ	ด้วย

ควรพิจารณาแต่งตั้งสมาชิกในชุมชนที่น่านับถือหรือผู้แทนจากองค์กรในท้องถิ่นให้ท�าหน้าที่

อ�านวยการประชุม โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากมีประเด็นที่เป็นอุปสรรคในเรื่องของวัฒนธรรมหรือ

ภาษา

ก่อนที่จะจัดประชุม	ต้องก�ำหนดวัตถุประสงค์และจัดกำรอบรมให้แก่ผู้อ�ำนวยกำรประชุม	กำรท่ี

ท่ำนรู้ว่ำ	ต้องกำรจะบรรลุกำรควำมส�ำเร็จในเรื่องใดบ้ำง	จะช่วยในกำรวำงแผนงำนและกำรเป็น

เจ้ำภำพกำรประชุมที่ประสบควำมส�ำเร็จ

ประโยชน์ของกำรประชุมคนในชุมชนคือ	

•	 ให้โอกำสแก่ผู้ที่มีภูมิหลังหลำกหลำยได้แสดงควำมคิดเห็น

•	 ท�ำให้ผู้ร่วมประชุมสำมำรถต่อยอดได้จำกค�ำตอบของผู้อื่น

•	 ท�ำให้คนกลุ่มค่อนข้ำงใหญ่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในช่วงเวลำเดียวกัน

•	 สำมำรถช่วยบ่งชี้ผู้น�ำชุมชนซึ่งเป็นที่นับถือให้มีส่วนเกี่ยวข้องในโครงกำร

•	 สำมำรถช่วยให้เข้ำใจได้กระจ่ำงถึงควำมส�ำคัญของประเด็นต่ำงๆ	ที่หลำกหลำย

•	 สำมำรถช่วยวิเครำะห์แนวทำงแก้ไขปัญหำที่อำจจะเกิดขึ้นได้

ควำมท้ำทำยของกำรประชุมคนในชุมชนที่อำจจะเกิดขึ้นได้

•	 อำจจะเป็นกำรยำกที่จะรักษำสภำพแวดล้อมที่เปิดกว้ำง	สะดวกสบำย	และผ่อนคลำย

•	 อำจจะเป็นกำรยำกที่จะท�ำให้กำรสนทนำอยู่ในกรอบหัวข้อ

•	 อำจจะเกิดกำรชักจูงจำกข้อจ�ำกัดทำงสังคม	 เช่น	ควำมแตกต่ำงในเรื่องเพศ	กำรใช้อ�ำนำจ

ของกลุ่มคนหรือบรรทัดฐำนทำงวัฒนธรรม	เป็นต้น

•	 อำจจะถูกครอบง�ำโดยผู้มีส่วนร่วมที่พูดเพียงหนึ่งหรือสองคน	ซึ่งเป็นกำรกีดกันผู้อื่นออก

จำกกำรสนทนำ
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ค�าแนะน�าส�าหรบัการเป็นเจา้ภาพการประชมุในชมุชน

 บ่งชี้เป้าหมาย	 ท่ำนหวังว่ำจะได้รับควำมรู้ควำมเข้ำใจอะไรบ้ำงจำกกำรประชุมนี้	 มี

ประเด็นเฉพำะเรื่องในชุมชนที่ท่ำนต้องกำรจะเข้ำใจให้มำกขึ้นหรือไม่	ควรตั้งค�ำถำมที่จะ

ท�ำให้เกิดค�ำตอบท่ีสร้ำงสรรค์

 เลือกสถานท่ีท่ีสามารถไปได้ง่ายและเวลาท่ีสะดวก	ควรเป็นเจ้ำภำพจัดกำรอภิปรำย

ในสถำนท่ีซ่ึงหำง่ำยและไปถึงได้ง่ำย	 พิจำรณำก�ำหนดเวลำต่ำงๆ	ของผู้ร่วมประชุมเมื่อ

พิจำรณำเวลำในกำรจัดประชุม

 ส่งเสริมการประชุมทั่วท้ังชุมชน	ต้องพิจำรณำถึงค่ำนิยมและบรรทัดฐำนทำงวัฒนธรรม

ท่ีอำจจะมีผลต่อค�ำตอบ	 (ตัวอย่ำงเช่น	 ในบำงชุมชน	ผู้หญิงอำจจะรู้สึกว่ำไม่มีอ�ำนำจที่จะ

พูดคุยอย่ำงเปิดเผยตรงไปตรงมำต่อหน้ำผู้ชำย)	องค์ประกอบในเร่ืองระดับกำรรู้หนังสือใน

ชุมชนและวิธีกำรท่ีผู้อยู่อำศัยในชุมชนได้รับข้อมูลข่ำวสำรตำมปกติ	(เช่น	ใบปลิว	วิทยุ	กำร

ประกำศข่ำวท่ีโรงเรียนหรือสถำนท่ีทำงศำสนำ)

 เตรียมรายการค�าถาม	 จัดท�ำค�ำถำมท่ีเรียบง่ำยและกระชับ	หำกได้รับฟังเร่ืองท่ีห่วงใย

ใหม่ๆ	หรือประเด็นเร่ืองใหม่ๆ	 ท่ีผู้ร่วมประชุมสอบถำม	ต้องติดตำมรับฟังค�ำตอบของพวก

เขำโดยกำรสอบถำมเพ่ิมเติม

 ท�าก�าหนดการและด�าเนินการตามก�าหนดการน้ัน	 พิจำรณำว่ำจะใช้เวลำในแต่ละค�ำถำม

นำนเท่ำใด	แบ่งเวลำเพื่อค�ำถำมในกำรติดตำมตำมประเด็นและควำมคิดเห็นที่มีกำรบ่งชี้

ในระหว่ำงกำรอภิปรำย

 ก�าหนดและแจ้งกฎเกณฑ์พ้ืนฐานท่ัวไป	แจ้งกฎระเบียบพื้นฐำนแก่ผู้เข้ำร่วมก่อนกำร

ประชุมเพ่ือป้องกันมิให้มีผู้ท่ีผูกขำดกำรแสดงควำมคิดเห็น	ช่วยให้สมำชิกทุกคนได้มีส่วน

เก่ียวข้องในกำรอภิปรำย	และจัดให้มีกำรสนทนำตำมหัวข้อท่ีก�ำหนด

 จดบันทึก	 เขียนควำมคิดเห็นต่ำงๆ	 เอำไว้	 และต้องท�ำให้ม่ันใจว่ำทุกคนสำมำรถเห็น

ข้อควำมในระหว่ำงกำรอภิปรำย	ขอให้อีก	1-2	คนช่วยท่ำนในกำรท�ำให้กำรสนทนำเป็นไป

ตำมหัวข้อ

 เป็นผู้ฟังท่ีกระตือรือร้น	ต้องท�ำให้ผู้ร่วมประชุมทุกคนทรำบว่ำท่ำนมีส่วนร่วมและสนใจใน

สิ่งท่ีพวกเขำจะพูด	ต้องค�ำนึงถึงเวลำของพวกเขำด้วย	
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 ขอให้ผู้ร่วมประชุมอธิบายเพ่ิมเติม	 ต้ังค�ำถำมติดตำมเรื่องหำกท่ำนไม่เข้ำใจข้อมูลย้อน

กลับ	จำกพวกเขำ

 เตรียมให้มีการอภิปรายกลุ่มย่อย	 กลุ่มย่อยให้โอกำสผู้ร่วมประชุมได้สนทนำมำกข้ึน		

ขอให้แต่ละกลุ่มบันทึกข้อควำมและมอบหมำยให้สมำชิกคนหนึ่งมำสรุปสั้นๆ	 เกี่ยวกับ

กำรแลกเปล่ียนควำมเห็นของกลุ่มในท่ีประชุมใหญ่	ควรพิจำรณำจัดกลุ่มท่ีประกอบด้วย

สมำชิกในชุมชนท้ังหมดท่ีมักจะไม่ค่อยได้แสดงควำมคิดเห็น	 (เช่น	 กลุ่มสตรี	 เยำวชน		

ผู้พิกำร	ชนกลุ่มน้อย	เป็นต้น)	เพ่ือช่วยให้พวกเขำรู้สึกเป็นกันเองท่ีจะมีส่วนร่วม

การแกไ้ขปัญหาทีท่า้ทายในการประชมุในชมุชน
•	 หำกมีผู้ร่วมประชุมบำงคนท่ีครอบครองกำรสนทนำ	ควรคิดประเด็นท่ีจะสอบถำมผู้อ่ืน

เก่ียวกับควำมคิดเห็นของพวกเขำ

•	 สังเกตภำษำกำยและปรับเปลี่ยนตำมควำมจ�ำเป็น	 ผู้อ�ำนวยกำรประชุมอำจจะต้องกำร

หยุดพัก	หรือท่ำนอำจจะต้องหยุดผู้ท่ีพูดมำกเกินไป	กำรหยุดพัก	5	นำทีสำมำรถช่วย

ให้กำรสนทนำกลับมำสู่เร่ืองเดิมอีกคร้ังหน่ึงได้

•	 ใช้ภำษำกำยและโทนเสียงรวมท้ังค�ำพูดต่ำงๆ	ท่ีให้ก�ำลังใจ	ตัวอย่ำงเช่น	เอนตัวไปข้ำงหน้ำ

เม่ือมีคนก�ำลังพูด	ท�ำตัวให้อยู่ในสภำพท่ีเปิดรับฟังและสำมำรถเข้ำถึงได้	และต้ังใจฟังทุก

คนไม่เพียงแต่ผู้ท่ีพูดเสียงดังฟังชัดท่ีสุด

•	 ให้ควำมสนใจแก่พลังของกลุ่มต่ำงๆ	 	ระมัดระวังปฏิกิริยำทำงอำรมณ์ท่ีผู้ร่วมประชุมอำจ

จะมีต่อข้อเสนอแนะของผู้อ่ืน	โดยเฉพำะอย่ำงย่ิงหำกพวกเขำแสดงอำกำรเศร้ำหมอง	 เจ็บ

ปวด	 โกรธ	หรือเป็นปฏิปักษ์	 ผู้อ�ำนวยกำรประชุมท่ีได้รับกำรอบรมควรจะสนับสนุนให้ผู้

ร่วมประชุมท�ำตำมกฎระเบียบขั้นพื้นฐำน	และแสดงควำมคิดเห็นโดยปรำศจำกกำรกล่ำว	

หำในเรื่องส่วนตัว	หรือท�ำให้ผู้อ่ืนได้รับควำมอับอำย	หำกผู้ร่วมประชุมดูเหมือนสับสนหรือ

มึนงง	ต้องกลับไปพิจำรณำข้อคิดเห็นหรือเร่ืองท่ีท�ำให้เกิดควำมสับสน	หรือพยำยำมพูดซ�้ำ

ให้ชัดเจนมำกข้ึน

•	 จัดให้ท่ีประชุมพูดคุยในหัวข้อเร่ือง	หำกท่ำนต้องกำรเปล่ียนเร่ืองในกำรสนทนำ	จะต้อง

สรุปเร่ืองท่ีได้พูดคุยและสอบถำมว่ำใครมีควำมคิดเห็นเพ่ิมเติมเก่ียวกับค�ำถำมแรกเร่ิมบ้ำง

หรือไม่

การตดิตามหลงัจากการประชมุในชมุชน
•	 ขอบคุณผู้ท่ีมำร่วมประชุมและให้ข้อมูลย้อนกลับ

•	 สรุปผลกำรประชุมท่ีส�ำคัญและร่ำงแผนปฏิบัติกำรเพ่ือด�ำเนินงำนต่อไป

•	 หำกมีกำรบ่งชี้โครงกำร	ควรพิจำรณำเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส�ำคัญให้ช่วยแสดงควำมคิด

ริเร่ิม
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บัญชีรำยกำรทรัพย์สินจะบ่งชี้ทรัพยำกรประเภทต่ำงๆ	 ในชุมชน	 เช่น	สิ่งแวดล้อมทำงกำยภำพ	

สถำบันต่ำงๆ	กำรบริกำร	งำนกิจกรรม	และโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งคนในชุมชน	ในกำรท�ำรำยกำร

ทรัพย์สิน	 ผู้มีส่วนร่วมจะต้องให้ควำมส�ำคัญในเรื่องบุคคล	สถำนที่	และส่ิงที่พวกเขำเห็นว่ำมีค่ำ	

แล้วจึงจดบันทึกและวิเครำะห์สิ่งที่ค้นพบ	ผลที่ได้รับสำมำรถช่วยให้ชุมชนตรวจสอบว่ำทรัพย์สิน

มีควำมเชื่อมโยงกันอย่ำงไรและชุมชนจะใช้เพื่อสร้ำงสรรค์กำรเปลี่ยนแปลงในทำงที่ดีได้อย่ำงไร	

ประโยชน์ของกำรใช้บัญชีทรัพย์สิน	คือ

•	 เป็นกำรใช้ประโยชน์จำกทรัพยำกรที่มีอยู่ให้มำกที่สุด

•	 ส่งเสริมกำรสร้ำงเครือข่ำยที่กว้ำงขวำงครอบคลุมทุกอย่ำงที่ท�ำให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลง

•	 ช่วยบ่งชี้เรื่องที่สมำชิกในชุมชนสนใจ

•	 สำมำรถเก็บรักษำเอำไว้	ขยำยผลและน�ำมำใช้ได้ซ�้ำๆ

ควำมท้ำทำยของรำยกำรทรัพย์สิน

•		 กำรวิเครำะห์ข้อมูลอำจจะกินเวลำนำน

•		 กำรจัดกำรสินทรัพย์และบ่งชี้ควำมเชื่อมโยงอำจจะเป็นเรื่องยำก

•		 ควำมสนใจ	ควำมช�ำนำญและทรัพย์สินที่มิใช่ทำงกำยภำพอื่นๆ	อำจจะถูกมองข้ำมได้โดย

ง่ำย

ค�าแนะน�าในการท�ารายการทรพัยสิ์น

 พิจำรณำว่ำต้องกำรอะไรบ้ำงส�ำหรับรำยกำรทรัพย์สินและบ่งชี้ผู้ร่วมงำนที่มีศักยภำพ

 เชิญกลุ่มสมำชิกในชุมชนที่มีควำมหลำกหลำยเป็นกลุ่มขนำดเล็กเพื่อจัดกำรประชุมท�ำ

รำยกำรทรัพย์สินหนึ่งครั้งหรือมำกกว่ำ

 ใช้ผู้อ�ำนวยกำรกลุ่มที่มีพลังเพื่อให้ม่ันใจได้ว่ำ	 ผู้ร่วมประชุมทุกคนมีโอกำสที่จะให้ข้อคิด

เห็นและกลุ่มสนทนำแต่ละกลุ่มยังคงท�ำตำมเนื้องำนและตำมเวลำ

 วิเครำะห์ผลที่ได้รับ	จัดแยกทรัพย์สินตำมประเภทและบันทึกควำมเชื่อมโยงของทรัพย์สิน

 ใช้ทรัพย์สินที่มีอยู่เพื่อสร้ำงกำรผสมผสำนและเครือข่ำยที่จะตอบสนองประเด็นของชุมชน

 ปรับปรุงและดูแลรักษำรำยกำรทรัพย์สินอย่ำงสม�่ำเสมอ

บญัชีรายการทรัพย์สนิ
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ค�าถามแนะน�าส�าหรับบญัชทีรัพยส์นิ
4	 ชุมชนของท่ำนมีอะไรพิเศษบ้ำง?

4	 มีผลิตภัณฑ์อะไรบ้ำงที่ท�ำในชุมชน?

4	 มีงำนกิจกรรมอะไรบ้ำงในชุมชน?

4	 ประชำชนไปรวมตัวกันเมื่อใดและที่ไหนบ้ำง?	 และท�ำอะไรร่วมกันบ้ำง?	ทั้งทำงด้ำน

ศำสนำ	บริกำรสังคม	กีฬำ	บันเทิง	และกำรพบปะอื่นๆ?

4	 ท่ำนรู้จักใครบ้ำง?	พวกเขำมีควำมช�ำนำญอะไรบ้ำง?	พวกเขำเป็นเจ้ำของอะไรบ้ำง?	มี

ควำมรู้อะไรบ้ำงที่จะแบ่งปันให้แก่ผู้อื่น?

4	 มีจิตวิญญำณของกำรกล้ำได้กล้ำเสียในชุมชนของท่ำนหรือไม่?	 ไม่ว่ำจะเป็นเรื่องของ

ธุรกิจหรือกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชน	หรือด้ำนวัฒนธรรม

4	 มีเรื่องหรือประเด็นใดบ้ำงที่เป็นที่สนใจของสมำชิกจ�ำนวนมำกในชุมชนอย่ำงมีนัยส�ำคัญ?

4	 มีสถำบันอะไรบ้ำงในชุมชน	ทั้งเอกชนและรัฐบำล?

4	 ใครเป็นผู้น�ำชุมชนทั้งที่เป็นทำงกำรและไม่เป็นทำงกำร		ประชำชนรับฟังใครบ้ำง?

4	 มีกำรเผยแพร่ข่ำวสำรในชุมชนอย่ำงไร?

4	 มีกำรบริกำรใดบ้ำงในชุมชน	ใครเป็นผู้ให้บริกำร?

4	 มีทรัพยำกรธรรมชำติอะไรบ้ำงในชุมชน?	มีพื้นที่ใดบ้ำงเป็นพื้นที่เปิดกว้ำง?

4	 มีควำมเชี่ยวชำญหรือควำมรู้อะไรบ้ำงในชุมชนที่ควรจะส่งต่อให้แก่ชนรุ่นต่อไป?

4	 มีธุรกิจใดบ้ำงในชุมชน?

4	 มีกิจกรรมจิตอำสำใดบ้ำงในชุมชน	ทั้งที่เป็นทำงกำรและไม่เป็นทำงกำร?

4	 สมำชิกชุมชนแสดงให้เห็นว่ำพวกเขำมีควำมห่วงใยและเชื่อถือเพื่อนบ้ำนอย่ำงไร?

4	 มีสำธำรณูปโภคหรือบริกำรใดบ้ำงในชุมชนหรือสถำบัน?	มีระบบกำรเงินหรือกำรจ่ำยเงิน

อะไรบ้ำงในกำรซื้อสินค้ำและบริกำร?

4	 องค์กรปกครองช่วยในกำรจัดกำรกำรบริกำร	จัดท�ำและบังคับใช้กฎระเบียบ	และท�ำหน้ำ

ที่อื่นๆ	ที่ส�ำคัญหรือไม่?

การปรบัเปลีย่น

	 แบ่งผู้ร่วมประชุมออกเป็นกลุ่มตำม

เพศ	อำยุ	หรือวิชำชีพ	เพื่อเป็นกำร

แสดงให้เห็นว่ำกลุ่มต่ำงๆ	มองชุมชน

อย่ำงไร

	 แทนที่จะท�ำบัญชีทรัพย์สินอย่ำง

กว้ำงขวำง	ควรเลือกประเด็นใน

ชุมชนเฉพำะเรื่อง	เช่น	กำรศึกษำ

หรือสุขภำพ	และสร้ำงบัญชีรำยกำร

เฉพำะทรัพย์สินเหล่ำนั้น

	 ใช้กำรเดินและกำรขับรถรอบชุมชน

เพื่อให้เข้ำถึงกำรบ่งชี้ทรัพย์สินได้

อย่ำงกว้ำงขวำง
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กำรส�ำรวจเป็นวิธีกำรเก็บข้อมูลและควำมคิดเห็นซึ่งเป็นที่นิยมท�ำกัน	 ในบริบทของกำรประเมิน

ชุมชน	กำรส�ำรวจสำมำรถเปิดเผยควำมเข้มแข็ง	ทรัพย์สิน	ควำมอ่อนแอ	และควำมต้องกำรที่ชุมชน

มองเห็น	กำรส�ำรวจอำจจะบ่งช้ีเฉพำะกลุ่มหรือทั่วไป	ควรพยำยำมเข้ำถึงคนจ�ำนวนมำกเท่ำที่จะ

สำมำรถท�ำได้	 โดยเน้นผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียส�ำคัญในชุมชน	ท่ำนสำมำรถท�ำกำรส�ำรวจผ่ำนอีเมล	

โทรศัพท์	หรือท�ำด้วยตนเอง

ประโยชน์ของกำรใช้กำรส�ำรวจ

•	 สำมำรถท�ำกำรส�ำรวจในระยะไกล

•	 สำมำรถท�ำซ�้ำได้

•	 สำมำรถท�ำให้ส�ำเร็จได้โดยไม่เปิดเผยตัวตน	ส่งเสริมค�ำตอบที่ตรงไปตรงมำ

•	 โดยทั่วไปมีค่ำใช้จ่ำยในกำรด�ำเนินกำรไม่มำก

ควำมท้ำทำยของกำรส�ำรวจ	เช่น	

•	 กำรบ่งชี้ผู้ตอบค�ำถำมที่คำดหวังและกำรขอรับรำยละเอียดกำรติดต่อส่วนตัวอำจจะท�ำได้ยำก

•	 กำรส�ำรวจทำงอีเมลจะไม่มีประสิทธิภำพในพื้นที่ซึ่งมีข้อจ�ำกัดเกี่ยวกับกำรเข้ำถึงอินเตอร์เน็ต

•	 กำรส�ำรวจทำงโทรศัพท์อำจจะขึ้นอยู่กับอคติของผู้สัมภำษณ์หรือกลุ่มตัวอย่ำง

•	 อัตรำกำรตอบค�ำถำมของกำรส�ำรวจทำงไกลมักจะต�่ำเมื่อเปรียบเทียบกับกำรประเมินด้วย

ตนเอง

•	 กำรส�ำรวจที่เป็นลำยลักษณ์อักษรจะไม่มีประสิทธิภำพในกลุ่มประชำกรที่ไม่รู้หนังสือ

•	 กำรส�ำรวจที่เป็นลำยลักษณ์อักษรจะไม่สำมำรถสอบถำมเพิ่มเติมได้

ประเภทของค�าถามเพือ่การส�ารวจ
ค�าถามที่มีตัวเลือกหลายข้อ	 ผู้ตอบจะมีตัวเลือกหน่ึงหรือมำกกว่ำจำกรำยกำร	ค�ำถำมที่มี

ข้อเลือกหลำยข้อจะได้ผลดีที่สุดเมื่อก�ำหนดจ�ำนวนตัวเลือก

	 ตัวอย่าง

	 ท่านรู้สึกว่าข้อใดเป็นความต้องการเร่งด่วนที่สุดในชุมชน (เลือก 2 ข้อ)

	 	การดูแลสุขภาพ

	 คุณภาพของการศึกษา

	 โอกาสในการจ้างงาน

	 ความปลอดภัยสาธารณะ

	 อื่นๆ (โปรดอธิบาย) _____________________________________________

การส�ารวจ
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ตารางการให้คะแนน	 ผู้ตอบค�ำถำมจะให้คะแนนควำมคิดเห็นเก่ียวกับถ้อยแถลงโดย

กำรใช้ระดับควำมรู้สึกหรือท่ำที	 เพ่ือเป็นกำรหลีกเล่ียงควำมสับสนต้องพยำยำมตีกรอบ

ถ้อยแถลงท้ังหมดในทำงบวกมำกกว่ำทำงลบ	เช่น	ใช้ค�ำว่ำ	“จ�ำนวนครูเพียงพอ”	แทนค�ำ

ว่ำ	“จ�ำนวนครูไม่เพียงพอ”	

ตัวอย่าง

โปรดตอบถ้อยแถลงต่อไปน้ีเก่ียวกับโรงเรียนของท่าน

ค�าถามปลายเปิด	 ผู้ตอบค�ำถำมจะตอบค�ำถำมโดยใช้ค�ำพูดของตนเอง	รูปแบบนี้สำมำรถ

ดึงเอำค�ำตอบที่แตกต่ำงกันน้อยมำก	แต่ผลของกำรส�ำรวจจะไม่แสดงปริมำณที่เห็นชัดและ

จะต้องท�ำกำรวิเครำะห์ในแต่ละข้อ

ตัวอย่าง

หากท่านสามารถปรับปรุงเรื่องหนึ่งในชุมชนของท่านจะเป็นเรื่องใด และเพราะเหตุใด?

	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	

ค�าถามเกี่ยวกับประชากร	ข้อมูลเก่ียวกับประชำกร	 (เช่น	 เพศ	กำรศึกษำ	ระดับรำยได้)	

สำมำรถเพ่ิมเน้ือหำต่อค�ำตอบท่ีจะแสดงแนวโน้มของประชำกรส่วนใหญ่	

ตัวอย่าง

ท่านอายุเท่าไหร่?

	 	18-24

	 	25-34

	 	35-44

	 	45-54

	 	55-64

	 	65+

1
ไม่เห็นด้วย
อย่ำงยิ่ง

2
ไม่เห็นด้วย
อยู่บ้ำง

3
ไม่มีควำม
เห็น

4
เห็นด้วยอยู่
บ้ำง

5
เห็นด้วย
อย่ำงมำก

จ�ำนวนครูเพียงพอ

ครูมีคุณภำพดี

โรงเรียนจัดให้มีสภำพแวดล้อมที่
ปลอดภัยส�ำหรับบุตรหลำนของเรำ

ห้องเรียนมีอุปกรณ์พร้อม

ฉันมีควำมคุ้นเคยกับหลักสูตรของลูก

ฉันช่วยลูกท�ำกำรบ้ำนเสมอ

โรงเรียนของเรำจัดอำหำรที่มีคุณค่ำ
ทำงโภชนำกำร
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ค�าแนะน�าในการออกแบบการส�ารวจทีดี่

อธิบายเหตุผลว่าเหตุใดจึงถามค�าถาม	 ผู้ร่วมกำรส�ำรวจมักจะตอบค�ำถำมหำกพวกเขำ

รู้สึกว่ำได้ผลท่ีคุ้มค่ำ	เช่น	ควำมเป็นไปได้ของโครงกำรในอนำคต

ท�าให้ส้ันและเรียบง่าย	หำกกำรส�ำรวจของท่ำนยำวเกินไป	 ผู้ตอบจะรีบตอบ	หรือแม้แต่

เลิกกำรส�ำรวจก่อนท่ีจะเสร็จส้ิน	ต้องม่ันใจว่ำค�ำถำมส้ันและเฉพำะเจำะจง

ท�าให้ม่ันใจว่าค�าถามไม่อคติ	หลีกเลี่ยงกำรใช้ค�ำถำมน�ำ	 เช่น	ท่ำนอยำกจะเห็นห้องสมุด

ใหม่ในพ้ืนท่ีว่ำงแทนท่ีจะเป็นสนำมเด็กเล่นหรือไม่	 โดยกำรใช้ถ้อยค�ำท่ีเป็นกลำงมำกกว่ำ	

เช่น	“ท่ำนอยำกจะเห็นกำรพัฒนำในเร่ืองใดในพ้ืนท่ีดินเปล่ำน้ี		a)	ห้องสมุด		b)	สนำมเด็ก

เล่น	c)	อ่ืนๆ	(โปรดอธิบำย)”

จัดท�าการส�ารวจแบบทดลองขนาดเล็ก	กำรทดสอบกำรส�ำรวจของท่ำนสำมำรถแสดงให้

เห็นว่ำค�ำถำมของท่ำนชัดเจนและเฉพำะเจำะจงหรือไม่
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การสมัภาษณ์

กำรสัมภำษณ์เป็นกำรสนทนำแบบตัวต่อตัวระหว่ำงผู้สัมภำษณ์และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของชุมชน	

(ผู้ตอบ)	กำรสัมภำษณ์ท�ำให้เข้ำใจเก่ียวกับควำมคิดเห็นและควำมรู้สึกของผู้ตอบได้ลึกซ้ึงกว่ำซ่ึงไม่

เหมือนกับกำรส�ำรวจ	กำรสัมภำษณ์ให้อิสระแก่ผู้สัมภำษณ์ในกำรปรับสคริปต์และต้ังค�ำถำมจำก

สิ่งท่ีได้เป็นผลสืบเน่ือง	และไม่เหมือนกับกำรประเมินกลุ่ม	 เช่น	กำรอภิปรำยของชุมชนหรือกลุ่ม

สนทนำ	ผู้ตอบค�ำถำมจะได้รับควำมสนใจจำกผู้สัมภำษณ์แต่เพียงผู้เดียว	และมักจะให้ควำมคิดเห็น

ส่วนตัวโดยอิสระ

ประโยชน์กำรสัมภำษณ์

•	 ท�ำให้ผู้สัมภำษณ์สำมำรถติดตำมกำรสนทนำท่ีลื่นไหล	และต้ังค�ำถำมไปด้วยในเวลำเดียวกัน

•	 กำรสัมภำษณ์ส่งเสริมให้ผู้ตอบพูดโดยอิสระและให้ค�ำตอบในเวลำเดียวกัน

•	 กำรสัมภำษณ์เป็นวิธีกำรที่ถูกต้องและละเอียดถี่ถ้วนสมบูรณ์ท่ีสุดท่ีจะได้รับข้อมูลที่มี

คุณภำพจำกผู้ตอบ

•	 มีประสิทธิภำพกับประชำกรท่ีไม่รู้หนังสือ

เร่ืองท่ีท้ำทำยเก่ียวกับกำรสัมภำษณ์

•	 ใช้เวลำมำก

•	 ถึงตัวผู้ตอบค�ำถำม	1	คนในช่วงเวลำหน่ึงเท่ำน้ัน

•	 กำรสัมภำษณ์ท่ีดีต้องมีกำรฝึกฝนและมีควำมช�ำนำญในระดับหน่ึง

•	 กำรหำผู้ตอบค�ำถำมที่เต็มใจจะสัมภำษณ์อำจจะเป็นเรื่องยำก	 (เป็นกำรดีกว่ำที่จะจัดท�ำนัด

หมำยทำงโทรศัพท์ล่วงหน้ำ)

ค�าแนะน�าในการออกแบบและด�าเนนิการสมัภาษณที์ดี่

บ่งชี้เป้าหมาย	ท่ำนคำดหวังว่ำจะได้รับควำมเข้ำใจในเรื่องใดบ้ำงจำกกำรสัมภำษณ์ในครั้ง

นี้?	 มีประเด็นเฉพำะในชุมชนที่ต้องกำรจะเข้ำใจให้มำกขึ้นหรือไม่?	ออกแบบค�ำถำมที่จะ

ท�ำให้ค�ำตอบท่ีสร้ำงสรรค์

บ่งช้ีผู้ตอบค�าถามท่ีมุ่งหวัง	ท่ำนสนใจจะรับฟังควำมคิดเห็นของใครให้เข้ำใจ?	จะบ่งชี้

บุคคลเฉพำะที่จะเชิญมำตำมนัดหมำยหรือไม่	หรือจะหำโดยกำรสุ่มผู้ร่วมสัมภำษณ์ใน

สถำนท่ีสำธำรณะ?
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เตรียมค�าถามเพ่ือการสัมภาษณ์	 จัดท�ำค�ำถำมให้เรียบง่ำยและกระชับเท่ำที่จะท�ำได้	หำก

ท่ำนมีค�ำถำมท่ีวกวน	ให้ถำมค�ำถำมเหล่ำน้ันเม่ือจะจบกำรสัมภำษณ์	หำกมีค�ำถำมท่ีอ่อน

ไหว	ต้องมั่นใจว่ำได้ท�ำกำรสัมภำษณ์ในสถำนที่ท่ีเป็นส่วนตัว	 เลือกกำรใช้ค�ำในระดับพื้น

ฐำน	

ฝึกฝน	จัดท�ำกำรสัมภำษณ์ตัวอย่ำงกับเพ่ือนร่วมงำน	และขอรับข้อมูลย้อนกลับ

สร้างไมตรีจิต	ท�ำให้ผู้ตอบค�ำถำมรู้สึกสบำยใจก่อนท่ีจะเร่ิมถำมค�ำถำม	

ท�าการสัมภาษณ์ให้เหมือนเป็นการสนทนาอย่างแท้จริง	 เป็นกำรดีท่ีสุดที่จะมีค�ำถำม

เกี่ยวกับควำมทรงจ�ำเพื่อที่ท่ำนจะสำมำรถถำมค�ำถำมเหล่ำนั้นได้เป็นธรรมชำติ	ปรับกำร

เรียงล�ำดับและเพ่ิมเติมค�ำถำมท่ีจะมีต่อมำตำมควำมจ�ำเป็น

จดบันทึกอย่างถูกต้อง	หำกมีกำรบันทึกเสียงกำรสนทนำจะต้องได้รับกำรยินยอมจำกผู้

ตอบค�ำถำมก่อนล่วงหน้ำ

เป็นผู้ฟังท่ีมีความกระตือรือร้น	แสดงให้ผู้ตอบค�ำถำมเห็นว่ำท่ำนมีส่วนร่วมและมีควำม

สนใจ	พิจำรณำถึงเวลำท่ีบุคคลน้ันสละ	อย่ำงไรก็ตำม	นี่อำจจะเป็นกำรสนทนำคร้ังแรกใน

กำรเป็นเพ่ือนร่วมโครงกำรท่ีให้ผลดีและยืนนำน

ขอให้ผู้ตอบค�าถามอธิบายรายละเอียด	ค�ำตอบง่ำยๆ	ว่ำใช่หรือไม่ใช่เท่ำนั้นจะไม่ท�ำให้

ได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์	ต้องใช้ค�ำถำมที่สำมำรถถำมตอบต่อไปได้	ขอให้อธิบำยผู้ตอบ

ค�ำถำมหำกท่ำนไม่เข้ำใจ	ท่ำนอำจจะต้องเตรียมบทที่เฉพำะเจำะจงเพื่อจะดึงเอำข้อมูล

เพ่ิมเติมออกมำ	ตัวอย่ำงเช่น	

ค�าถาม	การเข้าถึงการดูแลด้านสุขภาพในชุมชนของท่านท�าได้โดยง่ายเพียงใด?	

บทสนทนา

	การไปถึงโรงพยาบาลเป็นเร่ืองง่ายหรือไม่ในชุมชนของท่าน การได้รับการดูแล

รักษาทางการแพทย์ท่ีโรงพยาบาลเป็นเร่ืองง่ายหรือไม่?

	ท่านไปโรงพยาบาลเพ่ือตรวจสุขภาพหรือไม่ หรือไปเพราะเหตุฉุกเฉินเท่าน้ัน?

	ตามประสบการณ์ของท่าน ค่ารักษาพยาบาลแพงหรือไม่? ท่านต้องมีประกันตน

หรือไม่?

	ผู้ท่ีมิได้ประกันตนจะท�าอย่างไร? พวกเขาต้องไปท่ีไหน?	

	ท่านหรือคนรู้จักเสียชีวิตลงโดยมิได้รับการรักษาทางการแพทย์เพราะมีค่าใช้จ่าย

สูงหรือไม่?

เสนอการติดตามผลกับผู้ตอบค�าถาม	 สอบถำมผู้ตอบค�ำถำมว่ำประสงค์จะได้รับกำร

ติดต่อเก่ียวกับกิจกรรมกำรประเมินในอนำคตหรือกิจกรรมพัฒนำชุมชนหรือไม่	ต้องม่ันใจ

ว่ำได้ด�ำเนินกำรตำมค�ำม่ันสัญญำเหล่ำน้ี
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กลุ่มสนทนำเป็นกำรอภิปรำยแบบท่ีมีกำรแนะน�ำอย่ำงระมัดระวัง	 ใช้เพ่ือแสดงควำมคิดเห็นของ

กลุ่มเป้ำหมำยในข้อคิดเห็นเฉพำะเรื่อง	สำมำรถช่วยให้ท่ำนพิจำรณำว่ำผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเชื่อมั่น

อย่ำงไรในประเด็นของชุมชนท่ีควรจะได้รับกำรแก้ไข

กำรด�ำเนินกำรสนทนำกลุ่มต้องมีกำรวำงแผนอย่ำงรอบคอบและมีผู้อ�ำนวยกำรอภิปรำยท่ีมีควำม

ช�ำนำญ	กำรสนทนำกลุ่มส่วนใหญ่จะประกอบด้วยผู้ท่ีมีส่วนได้ส่วนเสียต่ำงๆ	 กันจ�ำนวน	6-12	

คน	 ผู้ร่วมกำรสนทนำจะถูกถำมค�ำถำมปลำยเปิดที่มีถ้อยค�ำซึ่งได้พิจำรณำอย่ำงรอบคอบแล้วใน

ประเด็นต่ำงๆ	ในชุมชน	แนวทำงน้ีส่งเสริมกำรเปิดเผยตนเอง

ในกำรก�ำหนดกลุ่ม	บทสนทนำมักจะค่อยเป็นค่อยไปและผู้ร่วมกำรสนทนำจะพูดคุยจำกค�ำตอบ

ของแต่ละคน	กำรสนทนำกลุ่มท่ีมีประสิทธิภำพจะดูเหมือนเป็นกำรอภิปรำยท่ีอำศัยกำรร่วมมือกัน

มำกกว่ำกำรถกเถียง	 ดังนั้น	 ในกำรด�ำเนินกลุ่มสนทนำในสถำนที่ท่ีเป็นส่วนตัว	สะดวกสบำย	 มีผู้

อ�ำนวยกำรสนทนำ	และมีผู้จดบันทึกค�ำตอบของผู้ร่วมสนทนำจึงมีประสิทธิภำพมำกท่ีสุด

แม้ว่ำท่ำนจะต้องรับฟังจำกกลุ่มผู้ร่วมสนทนำที่หลำกหลำย	แต่จะต้องค�ำนึงถึงควำมเชื่อทำง

วัฒนธรรมและโครงสร้ำงของชุมชนเสมอ	ในบำงชุมชน	สตรีอำจจะรู้สึกไม่สบำยใจที่จะแสดงควำม

คิดเห็นต่อหน้ำผู้อ�ำนวยกำรอภิปรำยหรือต่อหน้ำชำยอ่ืน	 เช่นเดียวกัน	ผู้อำวุโสน้อยอำจจะรู้สึกไม่

สบำยใจท่ีต้องแสดงควำมคิดเห็นต่อหน้ำผู้ใหญ่	ท่ำนอำจจะต้องเป็นเจ้ำภำพจัดกำรสนทนำกลุ่มท่ี

ผู้ร่วมสนทนำแตกต่ำงกันไปตำมอำชีพ	อำยุ	เพศ	โครงสร้ำงทำงครอบครัว	หรือองค์ประกอบอ่ืนๆ	

ประโยชน์ของกำรใช้กำรสนทนำกลุ่ม

•	 จัดได้อย่ำงรวดเร็วและง่ำยดำย

•	 พลวรรตของกลุ่มสำมำรถให้ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์	 ซ่ึงกำรเก็บข้อมูลแต่ละบุคคลอำจจะไม่

เป็นเช่นน้ัน

•	 เป็นประโยชน์ในกำรท�ำควำมเข้ำใจในเร่ืองท่ีไม่สำมำรถวัดปริมำณได้ง่ำย

•	 มีประสิทธิภำพกับประชำกรท่ีไม่รู้หนังสือ

ควำมท้ำทำยของกำรสนทนำกลุ่ม

•	 ผู้อ�ำนวยกำรสนทนำมีควำมโน้มเอียงท่ีจะอคติได้

•	 กำรสนทนำอำจจะถูกครอบง�ำหรือเบ่ียงเบนได้โดยบุคคล	2-3	คน

•	 กำรวิเครำะห์ข้อมูลอำจใช้เวลำนำน

•	 ให้ข้อมูลเก่ียวกับกลุ่มมิใช่ผู้ร่วมกำรสนทนำแต่ละคน	ผู้ร่วมกำรสนทนำอำจจะมิใช่ผู้แทนของ

ท้ังชุมชน	ดังน้ัน	กำรจัดกำรสนทนำกลุ่มเพ่ิมเติมอำจเป็นเร่ืองจ�ำเป็น

กลุ่มสนทนา



การเตรียมค�าถาม
จัดท�ำรำยกำรควำมคิดที่ท่ำนต้องกำรจะอภิปรำยซึ่งสำมำรถจะรวมถึงประเด็นที่สโมสรคิดว่ำอำจ

จะมีอยู่ในชุมชน	ควำมคิดเห็นส�ำหรับโครงกำรหรือกำรรับรู้ของประชำชนเกี่ยวกับทรัพยำกรใน

ชุมชน	ท�ำให้มั่นใจว่ำค�ำถำมของท่ำนจะช่วยชี้แนะกำรอภิปรำยและส่งเสริมให้ผู้เข้ำร่วมได้แบ่งปัน

ควำมคิดเห็น	ต่อไปนี้เป็นประเภทของค�ำถำมส�ำหรับกำรสนทนำกลุ่มเล็กทั่วไป

4	 ค�าถามปลายเปิด	ท�ำให้ผู้เข้ำร่วมพูดคุยและรู้สึกเป็นกันเอง	ควรเป็นค�ำถำมท่ีตอบได้

ง่ำยๆ

	 ท่านท�างานที่โรงเรียนมานานเท่าไหร่แล้ว?

	 ท่านสอนวิชาอะไรหรือมีต�าแหน่งอะไร?

4	 ค�าถามเพื่อการแนะน�า	ท�ำให้กลุ่มคิดเกี่ยวกับหัวข้อเรื่องและเน้นควำมส�ำคัญของกำร

สนทนำ

	 หากท่านสามารถท�าการเปลี่ยนแปลงที่โรงเรียนได้ 3 ข้อ ท่านจะเปลี่ยนอะไร

บ้าง? และเพราะอะไร?

4	 ค�าถามเพื่อการถ่ายโอน	จะเตรียมให้ผู้เข้ำร่วมสนทนำในเชิงลึก

	 เหตุใดท่านจึงคิดว่าร้อยละ 50 ของเด็กผู้หญิงหยุดไปโรงเรียนหลังจากปีที่ 2?

4	 ค�าถามส�าคัญ	เน้นเรื่องที่ห่วงใยหลักและชี้น�ำกำรสนทนำส่วนใหญ่

	 ทรัพยากรและการอบรมอะไรบ้างที่โรงเรียนต้องการเพื่อส่งเสริมให้เด็กผู้หญิง

มาเรียนหลังจากปีที่ 2?

	 ทรัพยากรและการอบรมอะไรบ้างที่ครอบครัวต้องการเพื่อส่งบุตรสาวกลับไปที่

โรงเรียนหลังจากปีที่ 2?

4	 ค�าถามปลายปิด	สรุปกำรสนทนำและท�ำให้ผู้เข้ำร่วมได้ให้ควำมคิดเห็นข้อสุดท้ำย

	 คุณรู้จักพ่อแม่คนใดบ้างที่สนใจจะแบ่งปันว่าเหตุใดจึงไม่ส่งบุตรสาวไปโรงเรียน

หลังจากปีที่ 2?

	 คุณรู้จักพ่อแม่คนใดบ้างที่ต้องการให้บุตรสาวกลับไปเรียนแต่ไม่สามารถจะส่ง

พวกเธอไปได้?

16
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ค�าแนะน�าส�าหรบัการจดักลุ่มสนทนา

เลือกสถำนท่ีท่ีสะดวก	เป็นส่วนตัว	และเป็นกันเองส�ำหรับกำรอภิปรำยกลุ่มย่อย	และเลือก

เวลำท่ีผู้เข้ำร่วมสำมำรถมำร่วมได้

หำกผู้อ�ำนวยกำรสนทนำเป็นสมำชิกของชุมชน	จะต้องให้กำรอบรมก่อนล่วงหน้ำ

จัดเตรียมผู้อ�ำนวยกำรสนทนำอีกคนหน่ึงเพ่ือบันทึกกำรประชุมของกำรสนทนำกลุ่มย่อย

หรือจดบันทึกค�ำตอบของกลุ่ม	 	ต้องม่ันใจว่ำผู้เข้ำร่วมสำมำรถมองเห็นข้อควำมน้ันได้	

สอบถำมกลุ่มเป็นคร้ังครำวว่ำ	ข้อควำมท่ีบันทึกไว้ถูกต้องหรือไม่

เชิญสมำชิกกลุ่มบ�ำเพ็ญประโยชน์ชุมชนโรตำรี	 (RCC)	 ให้เข้ำร่วมในกิจกรรมกำรสนทนำ

กลุ่ม

เชิญผู้เข้ำร่วม	6-12	คน	ซ่ึงเป็นขนำดท่ีเหมำะสมส�ำหรับกำรสนทนำกลุ่มเล็ก		ม่ันใจว่ำพวก

เขำเป็นผู้แทนของชุมชนและเต็มใจท่ีจะให้ข้อมูลย้อนกลับ

อธิบำยถึงวัตถุประสงค์ของกำรสนทนำกลุ่ม	และกล่ำวถึงเป้ำหมำยของท่ำนอย่ำงเปิดเผย	

ก�ำหนดกฎระเบียบพื้นฐำนง่ำยๆ	 เพื่อส่งเสริมกำรโต้ตอบในทำงบวกและกำรเก็บเป็นควำม

ลับในกระบวนกำรท้ังหมด

แนะน�ำหัวเรื่องหลักและชี้แนะกำรสนทนำโดยกำรใช้ค�ำถำมที่เตรียมมำ	ท�ำก�ำหนดกำรล่วง

หน้ำ	เช่น	ใช้เวลำ	10-15	นำทีในแต่ละค�ำถำม

ให้เวลำแต่ละคนในกำรตอบค�ำถำม	รับฟังควำมคิดเห็นท่ีเสนอมำด้วยควำมใส่ใจ	และขอให้

อธิบำยในรำยละเอียดให้ชัดเจนหำกจ�ำเป็น	แต่ต้องหลีกเล่ียงกำรเผชิญหน้ำหรือกำรโต้แย้ง

อนุญำตให้ผู้เข้ำร่วมตอบข้อคิดเห็น	ต้องม่ันใจว่ำกำรสนทนำและกำรให้ข้อคิดเห็นอยู่ใน

เร่ืองท่ีก�ำหนด

การตดิตามกับผูเ้ขา้ร่วมการสนทนา
หลังจำกกำรสนทนำกลุ่มเสร็จสิ้นลง	ขอบคุณผู้เข้ำร่วมท่ีให้เวลำและข้อมูล	 พิจำรณำว่ำท่ำนจะ

ติดตำมกับพวกเขำและรักษำควำมสัมพันธ์อย่ำงไร		แบ่งปันบทสรุปของท่ำนกับผู้เข้ำร่วม		และหำก

เหมำะสม	ให้เชิญพวกเขำเข้ำมีส่วนเก่ียวข้องในโครงกำร

การปรบัเปลีย่น

	 จัดกำรสนทนำกลุ่มเล็กในประเด็น

เดียวกันแยกออกต่ำงหำก	กลุ่มหน่ึง

ท�ำร่วมกับสมำชิกสโมสร	และอีก

กลุ่มหน่ึงท�ำร่วมกับผู้แทนจำกชุมชน	

ค�ำตอบท่ีได้รับเหมือนหรือแตกต่ำง

กันหรือไม่?	มีควำมห่วงใยหรือองค์

ประกอบท่ีได้รับกำรกล่ำวถึงซ่ึงท่ำน

ไม่ได้พิจำรณำก่อนหน้ำน้ีหรือไม่?

	 แบ่งกลุ่มตำมคุณลักษณะของกลุ่ม

ย่อย	เช่น	เพศ	อำยุ	กำรศึกษำ	หรือ

กำรรู้หนังสือ	ควำมบกพร่อง	กลุ่ม

ชำติพันธ์ุ	ฯลฯ



18

เครื่องมือเพื่อการประเมินชุมชน

การท�าแผนที่ชุมชน

กำรท�ำแผนท่ีชุมชนสำมำรถช่วยเปิดเผยมุมมองต่ำงๆ	เก่ียวกับชุมชน	กำรท�ำแผนท่ีต้องมีทรัพยำกร	

2-3	สิ่ง	มีเวลำเล็กน้อย	และสำมำรถปรับให้เข้ำกับผู้เข้ำร่วมตำมอำยุหรือภูมิหลังกำรศึกษำได้อย่ำง

แท้จริง

ในกิจกรรมท่ีมีกำรอ�ำนวยกำรน้ี	 บุคคลหรือกลุ่มจะท�ำแผนท่ีของชุมชน	ระบุเฉพำะจุดท่ีส�ำคัญและ

บันทึกว่ำพวกเขำไปเย่ียมสถำนท่ีเหล่ำน้ีบ่อยเพียงใด	 ผู้อ�ำนวยกำร	 (facilitator)	จะน�ำกำรสนทนำ

เกี่ยวกับแผนที่ในขณะที่ผู้อ�ำนวยกำรอีกหนึ่งคนบันทึกกำรสนทนำ	กำรท�ำแผนที่ชุมชนให้ประสบ

ควำมส�ำเร็จน้ันจะต้องท�ำให้ผู้เข้ำร่วม

•	 บ่งชี้ว่ำพวกเขำใช้ทรัพยำกรของชุมชนอย่ำงไร	และมีอุปสรรคในกำรเข้ำถึงทรัพยำกรเหล่ำ

น้ันอย่ำงไร

•	 เปรียบเทียบกำรรับรู้ควำมส�ำคัญของทรัพยำกรต่ำงๆ	ของชุมชนท่ีหลำกหลำย

•	 ท�ำให้เกิดควำมคิดเห็นส�ำหรับกำรปรับปรุงชุมชน

ประโยชน์ของกำรท�ำแผนท่ีชุมชน

•	 เป็นกิจกรรมท่ีมีชีวิตชีวำและมีส่วนร่วม

•	 ส่งเสริมให้ผู้เข้ำร่วมแสดงควำมคิดเห็นว่ำพวกเขำอำจจะปรับปรุงชุมชนได้อย่ำงไร

•	 อำจจะถูกแบ่งออกเป็นกำรประชุมหลำยๆ	คร้ังกับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่ำงๆ	ในชุมชน

ควำมท้ำทำยของกำรท�ำแผนท่ีชุมชน

•	 กำรวิเครำะห์อำจจะเป็นกระบวนกำรที่ยำกเพรำะข้อมูลที่รวบรวมได้มำเป็นรูปแบบที่มอง

เห็น

•	 กำรท�ำสรุปจำกแผนที่และพิจำรณำข้ันตอนต่อไปอำจจะต้องจัดให้มีกิจกรรมกำรประเมิน

เพ่ิมเติม
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ค�าแนะน�าส�าหรบัการท�าแผนทีช่มุชน

จัดกลุ่มให้เล็ก	–	ควรจะมีผู้เข้ำร่วมไม่เกิน	20	คน	แบ่งเป็นกลุ่มย่อย	4-6	คน

ช่วยกลุ่มย่อยแต่ละกลุ่มท�ำแผนท่ีตำมควำมเข้ำใจในชุมชนของพวกเขำ	แผนท่ีหลำยๆ	รูป

แบบจะช่วยท�ำให้ได้ข้อมูลมำกมำย

แลกเปล่ียนควำมคิดเห็นเก่ียวกับแผนท่ีท้ังหมดในกลุ่มใหญ่

	 ควำมแตกต่ำงระหว่ำงแผนท่ีท้ังหมดคืออะไรบ้ำง?

	 เหตุใดควำมแตกต่ำงเหล่ำน้ันจึงอำจจะมีควำมส�ำคัญ?

	 มีควำมคล้ำยคลึงกันอะไรบ้ำงในแผนท่ีท้ังหมด?

	 มีแง่มุมท่ีส�ำคัญของชุมชนในข้อใดบ้ำงท่ีบอกถึงนัยของควำมคล้ำยคลึงกัน?

	 มีค�ำแนะน�ำเพิ่มเติมอะไรบ้ำงส�ำหรับชุมชน?	สถำนที่เหล่ำนี้จะช่วยปรับปรุง

ชุมชนได้อย่ำงไร?

	 แผนท่ีช้ีให้เห็นถึงกิจกรรมหรือโครงกำรเฉพำะซ่ึงอำจจะปรับปรุงชุมชนหรือ

ไม่?

ขอให้ผู้เข้ำร่วมอำสำเป็นกรรมกำรเพ่ือวิเครำะห์แผนท่ีและบ่งช้ีข้ันตอนต่อไป	

อะไรบา้งทีจ่ะบ่งชี้ ในแผนที่

4	 ท่ีอยู่อำศัย

4	 สถำนที่ซ่ึงมีควำมส�ำคัญส�ำหรับผู้เข้ำร่วม	 เช่น	 ตลำด	 ศูนย์กลำงศำสนำ	 โรงเรียน	

ศูนย์ชุมชน	สวนสำธำรณะ	บริษัท	ห้ำงร้ำน	ไร่นำ	แหล่งน�้ำ	 ท่ีท�ำกำรของรัฐบำล	คลินิก	

สถำนีต�ำรวจ	และพ้ืนท่ีส�ำหรับกำรพักผ่อนหย่อนใจ

4	 สถำนท่ีท่ีใช้ส�ำหรับกำรท้ิงของโสโครก	โดยเฉพำะอย่ำงย่ิงท่ีเก่ียวกับสถำบัน	พ้ืนท่ีซ่ึงผู้คน

ชุมนุมกัน	และแหล่งน�้ำ

4	 สถำนท่ีซ่ึงผู้เข้ำร่วมใช้เวลำส่วนใหญ่ให้ใช้สีท่ีแตกต่ำงกันเพ่ือบ่งช้ีกำรไปเยือนรำยวัน	รำย

สัปดำห์	รำยเดือน	หรือรำยปี

4	 สถำนที่ซ่ึงพวกเขำใช้เวลำอย่ำงเพลิดเพลินและไม่เพลิดเพลิน	 	 โดยกำรใช้สีท่ีแตกต่ำงกัน

ในกำรบ่งช้ี

4	 สถำนท่ีซ่ึงต้องกำรเพ่ิมเติมในชุมชนให้ใช้แผ่นกำวหรือกระดำษส่ีเหล่ียมเล็กๆ

การปรบัเปลีย่น

	 แบ่งผู้เข้ำร่วมออกเป็นกลุ่มเล็กๆ	

ตำมเพศ	อำยุ	ชำติพันธ์ุ	วิชำชีพ	ฯลฯ	

เพ่ือส่งเสริมให้มีควำมหลำกหลำยใน

กำรท�ำแผนท่ี

	 ให้ทุกกลุ่มไปชมสถำนท่ีต่ำงๆ	ใน

ชุมชนก่อนกำรท�ำแผนท่ี

	 ขอให้ผู้เข้ำร่วมบ่งช้ีสถำนท่ีซ่ึงเป็น

ศูนย์กลำงของชุมชนเพ่ือช่วยในกำร

ก�ำหนดต�ำแหน่งแผนท่ีของทุกคน
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สันติภาพและการป้องกัน/การแก้ไขข้อ 

ขัดแย้ง

•	 เหย่ือของควำมรุนแรง	 ผู้อพยพ	หรือผู้

ย้ำยถ่ินฐำนภำยใน

•	 ผู้ก่อควำมรุนแรง

•	 กลุ่มท่ีมีควำมต่ำงกับผู้อ่ืน	

•	 องค์กรทำงสังคมในเมือง

•	 โรงเรียนและสถำบันกำรศึกษำ

•	 รัฐบำลท้องถ่ินและผู้บังคับใช้กฎหมำย

เมื่อท่ำนประเมินประชำกรที่มีควำมไวต่อสิ่ง

กระตุ้น	 เช่น	 เหยื่อที่ได้รับบำดเจ็บหรือชุมชน

ท่ีมีข้อขัดแย้ง	 เป็นเรื่องส�ำคัญยิ่งที่ท่ำนจะต้อง

ท�ำงำนโดยตรงกับบุคคลหรือองค์กรท่ีเข้ำใจถึง

กำรผันแปรของสถำนกำรณ์	กำรร่วมมือเหล่ำ

น้ีจะท�ำให้มั่นใจว่ำกำรประเมินด�ำเนินไปอย่ำง

เหมำะสม	 โดยได้รับผลดีท่ีสุดเท่ำที่จะเป็นไป

ได้

น�้าและการสุขาภิบาล

•	 ผู้น�ำชุมชนโดยเฉพำะอย่ำงย่ิงสตรี

•	 กระทรวงท่ีเก่ียวกับน�้ำ	สุขำภิบำล	หรือ

ส่ิงแวดล้อม

•	 กระทรวงศึกษำธิกำร	 รวมทั้งนักเรียน	

ครู	 ครูใหญ่	 และสมำคมผู ้ปกครอง	

(WASH	in	schools)	

•	 กระทรวงสำธำรณสุข	 (WASH	 ในโรง

พยำบำล)

•	 ผู้แทนภำค/รัฐบำลท้องถ่ิน

•	 บริษัทสำธำรณูปโภคของเอกชน

•	 ผู้ให้บริกำรต่ำงๆ	(ช่ำงป๊ัมน�้ำด้วยมือ	คน

งำนในชุมชน	เป็นต้น)

ผู้มส่ีวนได้ส่วนเสยีที่แนะน�าส�าหรับ
เร่ืองที่เน้นความส�าคัญของโรตารี

•	 เกษตรกร	(ชลประทำน)

•	 สมำคมท่ีสนับสนุน	WASH	

•	 องค์กร	WASH	ท่ีท�ำงำนในพ้ืนท่ี

การศึกษาข้ันพ้ืนฐานและการรู้หนังสือ

•	 ครู

•	 พ่อแม่

•	 นักเรียน

•	 เยำวชนท่ีไม่ได้เข้ำโรงเรียน

•	 ผู้บริหำรโรงเรียน

•	 คณะกรรมกำรบริหำรโรงเรียน

•	 กระทรวงศึกษำธิกำร

•	 สถำบันกำรศึกษำผู้ใหญ่

•	 สถำบันฝึกอบรมอำชีพ

•	 วิทยำลัยเทคนิคและวิทยำลัยชุมชน

•	 ห้องสมุดและบรรณำรักษ์

การป้องกันและการรักษาโรค และสุขอนามัย

ของแม่และเด็ก

•	 ผู้ได้รับกำรดูแลสุขอนำมัย

-	 สตรีมีครรภ์

-	 เด็กในกลุ่มเส่ียง

-	 ผู ้ใหญ่ในกลุ่มเส่ียงโรคติดต่อและ

โรคไม่ติดต่อ

-	 ประชำกรสูงอำยุในกลุ่มเส่ียง

•	 ศูนย์สุขภำพชุมชนและโรงพยำบำล

•	 ระบบกำรออกหน่วยเคล่ือนท่ี

•	 ผู้ท�ำงำนสุขอนำมัยในชุมชน

•	 นำงผดุงครรภ์ท่ีมีควำมช�ำนำญ

•	 ผู ้มีวิชำชีพด้ำนสุขอนำมัย	 (พยำบำล	

แพทย์	 นำงผดุงครรภ์	 นักเทคนิค	 ผู ้

เช่ียวชำญพิเศษ	ฯลฯ)

•	 กำรเข ้ ำถึ งและควำมต ่อ เนื่ องของ

โครงสร้ำงด้ำนกำรอนำมัย

-	 กำรป้องกัน	กำรดูแลเบ้ืองต้น	และ

ระบบกำรส่งต่อ

-	 ผู้ให้บริกำรขนส่ง

-	 โรงพยำบำล

-	 บริกำรติดตำมและฟ้ืนฟู

-	 ระบบกำรสนับสนุนกำรดูแลโรค

เรื้อรัง	 และระบบกำรดูแลเพื่อกำร

บรรเทำ/ผู้ป่วยวำระสุดท้ำย

การพัฒนาเศรษฐกิจและชุมชน

•	 เจ้ำหน้ำท่ีรัฐบำลในท้องถ่ิน

•	 กลุ่มสตรี

•	 บริกำรส่วนขยำยของภำครัฐ

•	 ศูนย์จัดหำงำน

•	 ผู้เป็นเจ้ำของธุรกิจ

•	 กระทรวงกำรค้ำ	กำรเกษตร	บริกำรทำง

สังคม	 พลังสตรี	 และกำรบริกำรด้ำน

อำชีพ

•	 เกษตรกร

•	 เยำวชนและผู้ใหญ่ท่ีไม่มีงำนท�ำ

•	 เจ้ำของธุรกิจ

•	 ธนำคำร

•	 สหกรณ์	 (กำรเกษตร	กำรสะสมทรัพย์

และเงินกู้	ฯลฯ)

•	 สถำบันกำรเงินรำยย่อย

•	 สถำบันกำรอบรมอำชีพ

•	 วิทยำลัยชุมชน

•	 โรงเรียนมัธยม

•	 มหำวิทยำลัย

•	 องค์กรเพ่ือกำรศึกษำของผู้ใหญ่
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