
 

 

เครือ่งมือเพ่ือการประเมินชมุชน
ชุมชนปฏบิตักิาร: 

แนวทางสูโ่ครงการทีม่ปีระสทิธภิาพ (605A) 



 

 

การประเมนิความเขม้แขง็และความอ่อนแอของชมุชนเป็นขัน้ตอนแรกทีส่าํคญัในการวางแผนโครงการ
บาํเพญ็ประโยชน์ทีม่ปีระสทิธภิาพ การใชเ้วลาเรยีนรูชุ้มชนของทา่นจะทาํใหท้า่นสามารถคน้พบโอกาส
ใหม่ๆ  ในการทาํโครงการบาํเพญ็ประโยชน์ และยงัป้องกนัการใชท้รพัยส์นิทีม่อียูซ่ํ้าซอ้น 
 
คูม่อืชุมชนปฏบิตักิาร (Community Assessment Tools—605A) ใหแ้นวทางทีเ่ป็นรายละเอยีดในการ
ประเมนิชุมชนอยา่งมปีระสทิธภิาพ เครือ่งมอืดงัต่อไปน้ีสามารถใชร้ว่มกนัในการประเมนิ เพือ่ใหม้ ัน่ใจวา่
โครงการของทา่นจะเป็นไปตามความตอ้งการของชุมชน และใชท้รพัยากรทีม่อียูไ่ดด้ทีีส่ดุ สโมสรสามารถ
ปรบัใชต้วัเลอืกสาํหรบัการประเมนิทีม่คีา่ใชจ้า่ยไมส่งูเพือ่ใหเ้หมาะกบัชุมชน 

เครือ่งมอืเพือ่การประเมนิชุมชน: แนวทางสูโ่ครงการทีม่ปีระสทิธภิาพเลม่น้ี แปลจาก Community Assessment Tools: A Guide 
to Effective Projects (605A) ฉบบัภาษาองักฤษ 

ถงึแมว้า่คณะกรรมการแปลเอกสารของศนูยโ์รตารใีนประเทศไทยไดแ้ปลและทบทวนอยา่งละเอยีดแลว้ โรตารสีากลและ
คณะกรรมการฯ ไมส่ามารถทีจ่ะรบัรองความสมบรูณ์ของเอกสารเลม่น้ีได ้หากมขีอ้ความใดไมช่ดัเจนขอใหอ้า้งองิไปยงัฉบบั
ภาษาองักฤษ 

คณะกรรมการแปลเอกสารศนูยโ์รตารใีนประเทศไทย 
กรกฎาคม 2556 

เครื่องมือเพ่ือการประเมินชุมชน 

1. การสาํรวจความคดิเหน็ 5. ปฏทินิตามฤดกูาล 
2. บญัชรีายการสนิทรพัย ์ 6. รา้นกาแฟชุมชน 
3. การทาํแผนทีชุ่มชน 7. การสนทนากลุม่ 
4. ตารางเวลากจิวตัรประจาํวนั 8. การอภปิรายเป็นคณะ 
 
มตีวัอยา่งแผนงานตามคาํอธบิายแต่ละชุด 
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1. การสาํรวจความคิดเหน็ (Survey)  
การสาํรวจความคดิเหน็เป็นวธิกีารทีรู่จ้กักนัดแีละเป็นทีนิ่ยมมากทีส่ดุ 
ทีใ่ชใ้นการประเมนิความเขม้แขง็และความอ่อนแอของชมุชน สามารถ
ทาํเป็นแบบเรยีบงา่ย มุ่งเป้าหมายไปยงักลุ่มผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีใน
ชมุชนเพยีงกลุ่มเลก็ๆ หรอืเป็นแบบซบัซอ้นเพือ่สุม่สาํรวจประชากร
สว่นใหญ่ การสาํรวจชมุชนทีม่ปีระสทิธภิาพสามารถแสดงใหเ้หน็ขอ้มลู
ทีม่ปีระโยชน์มากมายและวดัผลไดง้า่ย และยงัเป็นทางเลอืกทีด่สีาํหรบั
โครงการต่างๆ 
 
การวางแผนอยา่งรอบคอบเป็นเรือ่งสาํคญัทีส่ดุของการสาํรวจความ
คดิเหน็ทีป่ระสบความสาํเรจ็  การออกแบบการสาํรวจความคดิเหน็
สว่นใหญ่เริม่ตน้ทีถ่อ้ยแถลงของจดุมุง่หมาย หรอืเหตุใดจงึทาํการ
สาํรวจ ถอ้ยแถลงน้ีจะชว่ยใหท้่านสามารถกําหนดว่าจะถามคาํถาม
ประเภทใด ควรบรหิารจดัการการสาํรวจอย่างไร และใครควรจะทํา
แบบสอบถามความคดิเหน็  โดยทัว่ๆ ไปแลว้ เป็นการดทีีส่ดุทีจ่ะทาํ
แบบการสาํรวจความคดิเหน็ใหส้ัน้และมคีาํถามทีเ่ขา้ใจไดง้า่ย 
 
ตอ้งพจิารณาดว้ยวา่จะสง่แบบสอบถามความคดิเหน็อยา่งไร การ
ออกแบบการสาํรวจจะเปลีย่นแปลงไปโดยขึน้อยูก่บัวธิกีารนําเสนอ 
(การสมัภาษณ์ทางโทรศพัท ์ไปรษณยี ์อเีมล เวบ็ไซตห์รอืสมัภาษณ์
บุคคลโดยตรง)  จงจาํไวว้า่บุคคลทีท่่านตอ้งการจะเขา้ถงึมแีนวโน้ม 
จะใชก้ารสือ่สารแบบใด หากมคีนไมม่ากนักในชมุชนทีม่อีนิเตอรเ์น็ต 
ใช ้ท่านอาจจะจดัพมิพแ์บบสอบถามความคดิเหน็และพจิารณาทาํ 
การสาํรวจในสถานทีท่ีน่ดัพบกนัทัว่ๆ ไป เชน่ ทีร่า้นอาหารหรอืที่
ตลาด ท่านอาจจะตอ้งการรวบรวมวธิกีารนําเสนอหลายๆ รปูแบบ
เพือ่ใหเ้หน็ภาพทีช่ดัเจนของชมุชน 
 
ทดสอบแบบสาํรวจของท่านกบักลุ่มคนเลก็ๆ ก่อนทีจ่ะแจกจา่ยไปยงั
กลุ่มคนทีเ่ป็นเป้าหมาย ซึง่จะชว่ยท่านในการบ่งชีค้าํถามทีม่ถีอ้ยคาํ 
ไมเ่หมาะสมหรอืไมส่มบรูณ์ ในการออกแบบการสาํรวจ ซึง่อาจจะมผีล
ใหไ้ดร้บัขอ้มลูทีไ่มถู่กตอ้ง 
 

แผนงานการประชมุเพ่ือสาํรวจความคิดเหน็ 
การวางแผนสาํหรบัการสาํรวจความคดิเหน็เพือ่การประเมนิในที ่
ประชมุชมุชน สามารถปรบัใหเ้ป็นไปตามความตอ้งการโดยเฉพาะของ
สโมสร 
 
วตัถปุระสงค ์
บ่งชีค้วามคดิเหน็ของผูท้ีอ่าศยัอยูใ่นทอ้งถิน่เกีย่วกบัการพฒันาพืน้ที่
วา่งเปล่าในชมุชนของพวกเขา 
 
ระยะเวลา 
30-45 นาท ีขึน้อยูก่บัความยาวของแบบสาํรวจความคดิเหน็ 
 
การเตรียมการ 
ขอใหก้ลุ่มตวัอย่างกลุ่มเลก็ๆ ทําแบบสาํรวจเพือ่ทดสอบหาขอ้ผดิ 
พลาด คาํถามทีไ่มจ่าํเป็นและขอ้บกพรอ่ง และจดุทีอ่าจจะทาํใหส้บัสน 
เลอืกสถานทีป่ระชมุทีส่ะดวกสบายสาํหรบัผูอ้าศยัอยู่ในทอ้งถิน่ และ
จดัเตรยีมเพือ่ใชเ้ป็นทีป่ระชมุชมุชน เชญิชวนสมาชกิในชมุชนใหม้า 
รว่มการประชมุ 
 
วสัดอุปุกรณ์ต่างๆ 
สาํหรบัผูม้ารว่มประชมุ 

 แบบสอบถามความคดิเหน็ 
 ปากกา หรอื ดนิสอ 
 โต๊ะ แผน่รองเขยีน หรอืวสัดุอื่นๆ ทีใ่ชร้องเขยีนได ้

 
สาํหรบัผูอ้ํานวยการ/ผูจ้ดั 

 ลงัสาํหรบัใสค่าํตอบการสาํรวจ 
 
กระบวนการ 
 1. ก่อนทีจ่ะเริม่การประชมุ วางลงัทีจ่ะใชเ้กบ็รวบรวมแบบ 

สอบถามไวท้ีท่างออก หรอืในสถานทีท่ีส่ะดวกสาํหรบัผูร้ว่มตอบ
แบบสอบถามในการสง่คนืแบบ 

 2. แนะนําตวัเองและอธบิายถงึจดุมุ่งหมายของการประเมนิ  
(2-3 นาท)ี 

 3. แจกแบบสอบถามความคดิเหน็และดนิสอหรอืปากกา ทบทวน
คาํสัง่การทาํแบบสอบถามอยา่งสัน้ๆ และตอบคาํถาม (5-10 
นาท)ี 

 4. ใหเ้วลานานพอสมควรทีจ่ะตอบแบบสอบถามการสาํรวจไดเ้สรจ็
สิน้ (15-30 นาท)ี 

 5. ขอบคณุผูร้ว่มตอบแบบสอบถาม (5 นาท)ี 

คาํแนะนําในการสมัภาษณ์ 

ใหเ้วลาแก่ผูร้ว่มตอบคาํถามพอสมควรเพือ่ใหต้อบคาํถาม
ไดค้รบถว้น 

รบัฟงัคาํตอบของผูร้ว่มการสาํรวจอยา่งเอาใจใสแ่ละ 
ยอมรบัความคดิเหน็ของพวกเขา 

หลกีเลีย่งคาํถามทีเ่ป็นสว่นตวัมากเกนิไปซึง่อาจจะทาํให้
ผูต้อบแบบสอบถามรูส้กึไมส่บายใจ และไมอ่ยากจะร่วม
การสาํรวจความคดิเหน็ 

ใหค้าํมัน่กบัผูร้ว่มการสาํรวจวา่คาํตอบของพวกเขาจะเป็น
ความลบั และตอ้งรกัษาความไวเ้น้ือเชือ่ใจนัน้ดว้ย 
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ตวัอย่างการสาํรวจความคิดเหน็ 

เดอืนหน้า สภาจงัหวดัจะตดัสนิใจว่าจะทาํอะไรบา้งกบัพื้นทีว่า่งเปล่าหวัมมุถนนเซาทส์รทีกบัเวสตส์ตรที ในฐานะสมาชกิของชมุชนที ่
จะมผีลกระทบจากการตดัสนิใจในครัง้น้ี โปรดใชเ้วลาสกัครูห่นึง่ในการตอบแบบสอบถามความคดิเหน็ต่อไปน้ี เพือ่ใหส้ภาจงัหวดั
ทราบวา่ท่านคดิอยา่งไรบา้งในการใชป้ระโยชน์จากพื้นทีน่ัน้ 
 1. ท่านรูส้กึอยา่งไรกบัความเป็นไปไดเ้หล่าน้ีในการใชพ้ืน้ที ่(วงกลมลอ้มรอบตวัเลขทีต่รงกบัความรูส้กึของท่านต่อการใชป้ระโยชน์

ในพื้นทีใ่นแต่ละรปูแบบ) 
  ไมพ่อใจมาก ไมพ่อใจ เฉยๆ พอใจ พอใจมาก 
 ไมเ่ปลีย่นแปลง 1 2 3 4 5 
 สวน Dog Park 1 2 3 4 5 
 สนามเดก็เลก็ 1 2 3 4 5 
 Community garden 1 2 3 4 5 
 ลานกฬีา 1 2 3 4 5 
 หอ้งสมดุ 1 2 3 4 5 
 มอบพืน้ทีใ่หโ้รงเรยีน 1 2 3 4 5 
 ศนูยช์มุชน 1 2 3 4 5 
 การใชป้ระโยชน์เพือ่การคา้ 1 2 3 4 5 
 การใชเ้ป็นพืน้ทีอ่ยูอ่าศยั 1 2 3 4 5 
 
 2. ท่านเหน็ดว้ยอยา่งยิง่หรอืไม่กบัถอ้ยแถลงดงัต่อไปน้ี? (วงกลมลอ้มรอบขอ้ทีต่รงกบัระดบัการเหน็ดว้ยของท่าน) 
  ไมเ่หน็ดว้ยอยา่งยิง่ ไมเ่หน็ดว้ย เหน็ดว้ย เหน็ดว้ยอยา่งยิง่ 
 ผูอ้ยูอ่าศยัในทอ้งถิน่ควรจะ.... 
 บรจิาคเงนิเพือ่ชว่ยพฒันาพืน้ทีว่า่งเปล่า 1 2 3 4 
 อาสาใชเ้วลาเพือ่ชว่ยพฒันาพืน้ทีว่่างเปล่า 1 2 3 4 
 ไมต่อ้งชว่ยอะไรในการพฒันาพืน้ทีว่า่งเปล่า 1 2 3 4 
 บรจิาควสัดุก่อสรา้งเพือ่พฒันาพืน้ทีว่า่งเปล่า 1 2 3 4 
 
 3. ท่านมคีวามหว่งใยในเรือ่งใดบา้งเกีย่วกบัการพฒันาพืน้ทีว่า่งเปล่า 

 
 4. สภาจงัหวดัควรจะรายงานใหผู้อ้ยู่อาศยัทราบอยา่งต่อเน่ืองอยา่งไรเกีย่วกบัการพฒันาพืน้ทีว่า่งเปล่า (ทําเครือ่งหมายทุกขอ้ทีใ่ช)่ 

  จดัประชมุชมุชนอยา่งสมํ่าเสมอ 
  ทาํรายงานความกา้วหน้าลงหนงัสอืพมิพร์ายวนั 
  สง่รายงานความกา้วหน้าใหผู้อ้ยูอ่าศยัทุกคน ทุกๆ 3 เดอืน 
  ตดิเอกสารรายงานความกา้วหน้าเอาไวท้ีอ่าคารสาธารณะ 
  โพสตร์ายงานความกา้วหน้าบนเวบ็ไซตข์องจงัหวดั 

 
 5. ความคดิเหน็เพิม่เตมิ 

 
 6. ท่านเป็นผูอ้ยูอ่าศยัในทอ้งถิน่น้ีมานานเพยีงใดแลว้ _____ ปี _____ เดอืน 
 7. อาย ุ_____ ปี 
 8. เพศ _____ หญงิ _____ ชาย 
 
ขอขอบคณุในการทาํแบบสอบถามความคดิเหน็ของเรา โปรดสง่แบบสอบถามลงในกล่องรบัแบบสอบถามก่อนออกจากหอ้ง 
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2. บญัชีรายการสินทรพัย ์(Asset Inventory)  
บญัชรีายการสนิทรพัยเ์ป็นเทคนิคหน่ึงในการเกบ็ขอ้มลูเกีย่วกบัชมุชน
ผา่นการสงัเกต คลา้ยคลงึกบัการทีเ่จา้ของรา้นขายของทาํรายการ
บญัชสีต๊อกสนิคา้ แต่แทนทีจ่ะเป็นการทาํรายการผลติภณัฑต่์างๆ  
ในรา้น สมาชกิชมุชนทาํรายการทรพัยส์นิในชมุชน  ซึง่จะไดผ้ลดทีีส่ดุ
เมือ่ทาํในทีป่ระชุมหรอืการพบปะของชมุชน 
 
ในการทําบญัชรีายการสนิทรพัย ์ทมีงานกลุ่มเลก็ๆ จะเดนิไปรอบๆ 
ชมุชนเพือ่บ่งชีป้ระชาชน สถานทีต่่างๆ และสิง่ทีพ่วกเขาคดิวา่มคีา่ 
แลว้สมาชกิทมีงานจงึจะพดูคยุถงึตวัเลอืก รเิริม่ทาํรายการ และแจง้ 
ใหก้ลุ่มใหญ่ทราบ 
 
แผนงานการประชมุเพ่ือทาํบญัชีรายการสินทรพัย ์
การวางแผนงานสาํหรบัการทําตวัอยา่งบญัชรีายการสนิทรพัยน้ี์ 
สามารถปรบัใหเ้ป็นไปตามความตอ้งการโดยเฉพาะของสโมสร 
 
วตัถปุระสงค ์

 บ่งชีท้รพัยส์นิของชมุชนทีส่มาชกิในชมุชนคดิว่ามคีวามสาํคญั
ต่อการพฒันาชมุชน 

 แสดงใหเ้หน็ว่าเหตุใดประชาชนจงึเชือ่วา่ทรพัยส์นิเหล่าน้ีสาํคญั 
 
ระยะเวลา 
1-1.30 ชัว่โมง 
 
การเตรียมการ 
เลอืกสถานทีป่ระชมุทีเ่หมาะกบัชมุชนเป้าหมาย ท่านอาจจะทาํบญัชี
รายการใหเ้ป็นสว่นหน่ึงของการประชมุปกตขิองชมุชน หรอืเรยีก
ประชมุพเิศษเพือ่การณ์น้ี หากท่านวางแผนทีจ่ะเรยีกประชมุเป็นพเิศษ 
ตอ้งหาสถานทีแ่ละเวลาทีส่ะดวกมากทีส่ดุสาํหรบัคนสว่นใหญ่ในชมุชน 
ขนาดของกลุ่มตน้แบบ คอื กลุ่มละ 20-30 คน แต่กจิกรรมน้ีสามารถ
ปรบัใชก้บักลุ่มทีเ่ลก็กวา่หรอืใหญ่กวา่กไ็ด ้
 
ไปเยอืนสถานทีจ่ดัประชมุเพือ่ดคูวามกวา้งใหญ่ แลว้จงึเดนิดรูอบๆ 
ชมุชน เน่ืองจากท่านจะขอใหผู้ม้สีว่นรว่มเดนิรอบๆ ชมุชนเป็นเวลา 
30 นาท ีจงึตอ้งตดัสนิใจถงึขอบเขตเอาไวล้่วงหน้า ท่านอาจจะเตรยีม
เอกสารเอาไวแ้จกหรอืตดิโปสเตอรอ์ธบิายถงึกระบวนการทาํบญัชี
รายการสนิทรพัย ์
 
วสัดอุปุกรณ์ต่างๆ 
สาํหรบัผูม้ารว่มประชมุ 

 ปากกา หรอื ดนิสอ 
 กระดาษ หรอื สมดุโน้ต 
 เอกสารทีบ่อกขัน้ตอนการทาํบญัชรีายการสนิทรพัย ์(ทางเลอืก) 

 
สาํหรบัผูอ้ํานวยความสะดวก 

 แผนทีข่องชมุชน (หากม)ี 
 กระดานดาํหรอืกระดานไวทบ์อรด์ (หากม)ี 

 

กระบวนการ 
 1. แนะนําตวัเองและอธบิายถงึจดุประสงคข์องการประเมนิ  

(5 นาท)ี 

 2. สุม่แบ่งผูร้ว่มทาํบญัชรีายการออกเป็นกลุ่มๆ ละ 4-6 คน  
(5 นาท)ี 

 3. ขอใหแ้ต่ละกลุ่มใชเ้วลา 2-3 นาทเีพือ่แนะนําตวัเอง และเลอืก
หวัหน้ากลุ่มซึง่จะเป็นผูท้ีด่แูลเรือ่งของเวลา ทําใหม้ัน่ใจวา่กลุ่ม
ยดึมัน่ในการทํางาน และรายงานกลบัมาใหก้ลุ่มใหญ่ทราบเมือ่
สิน้สดุการประชมุ (5 นาท)ี 

 4. สรปุภาพรวมสัน้ๆ ของกจิกรรมใหผู้ร้ว่มงานทราบ อธบิายวา่
พวกเขาจะตอ้งเดนิไปรอบๆ ชมุชนเพือ่บ่งชีส้ ิง่ทีเ่ขาคดิวา่มี
ความสาํคญัต่อชุมชน  หากจาํเป็น ใหย้กตวัอยา่งทรพัยส์นิของ
ชมุชน ตอ้งมัน่ใจวา่ไดอ้ธบิายดว้ยวา่สมาชกิกลุ่มแต่ละคนควรจะ
ไดบ่้งชีอ้ย่างน้อยหน่ึงสิง่ (5 นาท)ี 

 5. แจกจา่ยวสัดุอุปกรณ์ในการทาํกจิกรรมแก่ผูร้ว่มงาน (2 นาท)ี 

 6. ขอใหห้วัหน้ากลุ่มพาสมาชกิทมีออกไปในชมุชนเพือ่บ่งชี้
ทรพัยส์นิ (20-30 นาท)ี 

 7. หลงัจากทีก่ลุ่มกลบัมา ขอใหพ้วกเขาพดูคยุสิง่ทีค่น้พบกนั
ภายในกลุ่ม เดนิดแูต่ละกลุ่มในขณะทีพ่วกเขาปรกึษาหารอืกนั
เพือ่สอดสอ่งความกา้วหน้าและตอบคาํถาม (10 นาท)ี 

 8. ขอใหแ้ต่ละกลุ่มทําบญัชรีายการ 5-10 ประเภท ทีพ่วกเขาคดิวา่
สาํคญัทีส่ดุในการพฒันาชมุชน (15 นาท)ี 

 9. เชญิผูนํ้ากลุ่มใหม้าแจง้รายการและอธบิายเหตุผลทีเ่ลอืก บนัทกึ
รายการลงบนกระดานดาํหรอืกระดานไวทบ์อรด์ (10 นาท)ี 

 10. พดูคยุถงึทรพัยส์นิทีก่ลุ่มต่างๆ มเีหมอืนๆ กนั เหตุใดสิง่
เหล่านัน้จงึถูกพจิารณาวา่มคีวามสาํคญั? มกีลุ่มใดบา้งที ่
บ่งชีส้ ิง่ทีแ่ตกต่างออกไปหรอืไม?่ หากม ีเหตุใดจงึเลอืกสิง่
เหล่านัน้? (30 นาท)ี 

 11. เกบ็รายการทัง้หมดเอาไวเ้พือ่การอา้งองิเมือ่ประเมนิบญัชี
รายการสนิทรพัย ์

 
ทางเลือกอ่ืนๆ 
 แบ่งผูร้ว่มงานออกเป็นกลุ่มๆ ตามเพศ อายุ หรอืวชิาชพี เพือ่แสดง

ใหเ้หน็ถงึความแตกต่างในวธิกีารทีก่ลุ่มต่างๆ มองชมุชน หรอืจดั
ประชมุการทาํบญัชรีายการสนิทรพัยแ์ยกออกจากกนัโดยเชญิ
ประชมุเฉพาะผูช้าย เฉพาะผูห้ญงิ หรอืเฉพาะคนหนุ่มสาว 

 หากท่านมเีวลาน้อย อาจจะขา้มขัน้ตอนของการเดนิรอบชมุชน 
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3. การทาํแผนท่ีชมุชน (Community Mapping)  
การทาํแผนทีช่มุชน คอืการแสดงใหเ้หน็มมุมองภาพความเป็นจรงิของ
ชมุชนทีแ่ตกต่างกนัไปของประชาชน ในการทาํแผนทีต่อ้งมทีรพัยากร
บางอย่างและเวลาเลก็น้อย และยงัสามารถปรบัเปลีย่นใหเ้ขา้กบัผูม้ ี
สว่นรว่มตามอาย ุและภูมหิลงัดา้นการศกึษาไดอ้ยา่งแทจ้รงิ 
 
ในกจิกรรมทีต่อ้งมผีูอ้าํนวยความสะดวกน้ี ผูม้สีว่นรว่มทีเ่ป็นบุคคล
หรอืเป็นกลุ่มจะวาดแผนทีช่มุชนของตน ทําเครือ่งหมายจดุทีส่าํคญัๆ 
เฉพาะที ่และบนัทกึวา่พวกเขาไปเยอืนสถานทีเ่หล่าน้ีบ่อยเพยีงใด ผู้
อาํนวยความสะดวกคนหน่ึงเป็นผูนํ้าการอภปิรายเกีย่วกบัแผนที ่และ
อกีคนหน่ึงเป็นผูจ้ดบนัทกึ การทําแผนทีช่มุชนสามารถทาํไดท้ัง้ในการ
รวมกลุ่มชมุชนอย่างไมเ่ป็นทางการและในการประชมุทีเ่ชญิผูม้สีว่นได้
เสยีมารว่มดว้ย 
 
แผนงานการประชมุเพ่ือการทาํแผนท่ีชมุชน 
แผนงานการประชมุเพือ่ทาํกจิกรรมแผนทีช่มุชนน้ีสามารถปรบัให้
เป็นไปตามความตอ้งการโดยเฉพาะของสโมสร 
 
วตัถปุระสงค ์

 บ่งชีก้ารใชป้ระโยชน์และการเขา้ถงึทรพัยากรชมุชนของผูม้ ี
สว่นรว่ม 

 เปรยีบเทยีบผลการรบัรูถ้งึความสาํคญัของทรพัยากรชมุชน 
ทีห่ลากหลาย 

 บ่งชีค้วามตอ้งการของผูม้สีว่นรว่ม 
 
ระยะเวลา 
1-1.30 ชัว่โมง 
 
การเตรียมการ 
คดัเลอืกสถานทีป่ระชมุและเวลาทีส่ะดวกสาํหรบัประชาชนในชมุชน 
เน่ืองจากการทาํแผนทีช่มุชนจะไดผ้ลดทีีส่ดุกบักลุ่มคนกลุ่มเลก็ๆ ซึง่
บางทีอ่าจจะไมเ่กนิกลุ่มละ 20 คน ท่านจงึอาจจะตอ้งจดัการประชมุ
หลายๆ ครัง้ สาํหรบัหลายๆ กลุ่มในชมุชน  
 
ตอ้งมัน่ใจว่าท่านมวีสัดุอุปกรณ์ทีจ่าํเป็น และเชญิประชาชนมารว่มใน
จาํนวนทีม่ากพอ 
 
วสัดอุปุกรณ์ 

 กระดาษฟลิบ้ชารท์แผน่ใหญ่หรอืขนาดหน้าหนงัสอืพมิพ ์
 ปากกามารค์เกอรส์ต่ีางๆ 
 เทปกาว 
 กระดาษกาวสาํหรบัตดิหรอืกระดาษสีเ่หลีย่มแผน่เลก็ๆ 

 
กระบวนการ 
 1. แนะนําตวัเองและอธบิายถงึจดุมุ่งหมายในการประชุม (5 นาท)ี 
 2. แบ่งผูร้ว่มประชมุออกเป็นกลุ่มๆ ละ 4-6 คน โดยการสุม่หรอื

แบ่งตามอาย ุเพศ หรอืวชิาชพี (2 นาท)ี 

 3. ขอใหส้มาชกิกลุ่มแนะนําตวัเอง (3 นาท)ี 
 4. แจกปากกามารค์เกอรแ์ละกระดาษฟลิบ้ชารท์ใหแ้ต่ละกลุ่ม 

ขอใหผู้ม้สีว่นรว่มวาดแผนทีช่มุชนของพวกเขา (3 นาท)ี 
 5. ขอใหผู้ม้สีว่นรว่มบ่งชีส้ถานทีท่ีเ่ป็นศนูยก์ลางของชมุชนเพือ่

ชว่ยในการระบุตําแหน่งในแผนทีข่องทุกคน (5 นาท)ี 
 6. ขอใหส้มาชกิแต่ละคนทาํเครือ่งหมายวา่บา้นของตนอยูท่ีใ่ดใน

แผนที ่(5 นาท)ี 
 7. ขอใหผู้ม้สีว่นรว่มเพิม่เตมิสถานทีท่ีม่คีวามสาํคญัสาํหรบัพวก

เขา เชน่ ตลาด ศูนยก์ลางทางศาสนา โรงเรยีน ศนูยช์มุชน 
สวนสาธารณะ บรษิทัหา้งรา้น สวนสาธารณะ แหล่งน้ํา สถานที่
ราชการ คลนิิกสขุภาพ สถานีตํารวจ และพืน้ทีเ่พือ่สนัทนาการ 
แวะเวยีนดแูต่ละกลุ่มสัน้ๆ เพือ่ดคูวามกา้วหน้าและตอบคาํถาม
ต่างๆ (15 นาท)ี 

 8. ขอใหแ้ต่ละกลุ่มเลอืกสถานที ่2-3 ประเภทดงัต่อไปน้ี และเพิม่
ลงในแผนทีข่องพวกเขา (5 นาท)ี 

 ก. สถานทีท่ีพ่วกเขาใชเ้วลามากทีส่ดุ ใชป้ากกาสต่ีางๆ กนั 
ในการบ่งชีส้ถานทีท่ีไ่ปทุกวนั ทุกสปัดาห ์ทุกเดอืนหรอื 
ทุกปี 

 ข. สถานทีท่ีพ่วกเขาไปแลว้สนุกสนานเพลดิเพลนิและไมส่นุก 
ใชป้ากกาสต่ีางกนั 

 ค. สถานที ่องคก์รและสถาบนัต่างๆ ทีส่าํคญัทีส่ดุของ 
แต่ละกลุ่ม บ่งชีโ้ดยการใชเ้ครือ่งหมายเป็นชดุๆ ไป 
(เครือ่งหมายถูก ดอกจนั กากบาท) 

 ง. สถานทีท่ีพ่วกเขาอยากจะเพิม่เตมิเขา้ไวใ้นชมุชน ใช้
กระดาษกาวหรอืกระดาษสีเ่หลยีมเลก็ๆ ปิดลงไปบนแผนที ่

 9. ขอใหแ้ต่ละกลุ่มพดูคยุกนัสัน้ๆ เกีย่วกบัแผนที ่รวมทัง้สถานที่
ซึง่เพิม่เตมิเขา้ไปดว้ย (10 นาท)ี 

 10. รวมทุกกลุ่มเขา้ดว้ยกนั และขอใหผู้แ้ทนคนหน่ึงจากแต่ละกลุ่ม
มาพดูเกีย่วกบัแผนทีข่องกลุ่ม (5 นาท)ี 

 11. อภปิรายแผนทีท่ ัง้หมดในกลุ่มใหญ่ว่ามคีวามแตกต่างอะไรบา้ง? 
เหตุใดจงึแตกต่าง? มคีวามคลา้ยคลงึกนัหรอืไม?่ เพราะเหตุใด? 
ขอใหผู้อ้ํานวยความสะดวกอกีคนหน่ึงจดบนัทกึเอาไว ้ 
(15 นาท)ี 

 12. เกบ็รวบรวมแผนทีเ่มือ่สิน้สดุการทาํกจิกรรม 
 
ทางเลือกอ่ืนๆ 

 ขอใหก้ลุ่มเดนิชมรอบๆ ชมุชนก่อนวาดแผนที ่
 เมือ่ทาํกจิกรรมเสรจ็สิน้ วางกระดาษเปล่าเอาไวข้า้งๆ แผนที่

เพือ่ใหผู้ม้สีว่นรว่มเขยีนแสดงความคดิเหน็ในแผนทีข่องกลุ่มอื่น 
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4. ตารางเวลากิจวตัรประจาํวนั (Daily Activities 
Schedule)  
การตรวจสอบกจิวตัรในการทาํงานของสมาชกิชมุชนเป็นวธิทีีย่อด
เยีย่มอยา่งหน่ึงในการเรยีนรูเ้กีย่วกบัเรือ่งของแรงงานและการรบัรู้
เกีย่วกบัการทาํงานของชมุชน บนพืน้ฐานของเพศและอาย ุนอกจากน้ี 
ยงัชว่ยบ่งชีใ้นเรือ่งทีอ่าจจะมกีารใชเ้ทคนิคความรูห้รอืเครือ่งมอืใหม่ๆ  
ดา้นอาชพีในการปรบัปรงุประสทิธภิาพการทาํงานของชมุชน 
 
ในกจิกรรมทีต่อ้งมผีูอ้าํนวยความสะดวกน้ี ใหแ้บ่งผูร้่วมกจิกรรมออก 
เป็นกลุ่มชายและหญงิเพือ่สรา้งตารางเวลากจิวตัรประจาํวนัโดยทัว่ไป 
ตามกจิกรรมทีท่าํอยูทุ่กวนั ผูอ้ํานวยความสะดวกจะนําการอภปิราย
เกีย่วกบักจิกรรมทีแ่ตกต่างกนัไปของสมาชกิในชมุชน ในขณะทีอ่กีคน
หน่ึงจดบนัทกึประเดน็ทีส่าํคญัๆ 
 
การประเมนิประเภทน้ีจะแสดงใหเ้หน็อยา่งลกึซึง้ถงึการรบัรูข้องแต่ละ
เพศทีอ่าจจะจาํกดัความมปีระสทิธภิาพของโครงการบาํเพญ็ประโยชน์ 
โดยมผีลกระทบต่อการมสีว่นรว่มของผูม้สีว่นไดเ้สยีในชมุชนบางคน 
และยงัใหข้อ้มลูทีส่าํคญัวา่เมือ่ใดจะมกีลุ่มคนต่างๆ สามารถมารว่มใน
กจิกรรมประเภทหน่ึงๆ ได ้
 
แผนงานการประชมุตารางเวลากิจวตัรประจาํวนั 
แผนงานการประชมุสาํหรบัการประเมนิตารางเวลากจิวตัรประจาํวนัน้ี 
สามารถปรบัใหเ้ป็นไปตามความตอ้งการโดยเฉพาะของสโมสร 
 
วตัถปุระสงค ์
บ่งชีก้จิวตัรประจาํวนัของผูค้นมากมายในชมุชน 
 
ระยะเวลา 
1-1.30 ชัว่โมง 
 
การเตรียมการ 
เลอืกสถานทีป่ระชมุและเวลาทีเ่หมาะสม เชญิประชาชนจากชมุชน
มารว่ม จาํนวนทีส่มบรูณ์แบบคอื 20-30 คน โดยใหม้ผีูช้ายและผูห้ญงิ
จาํนวนเท่าๆ กนั 
 
วสัดอุปุกรณ์ 

 กระดาษฟลิบ้ชารท์ขนาดใหญ่ หรอืขนาดหน้าหนังสอืพมิพ ์
 กระดาษเปล่าสาํหรบัผูร้ว่มกจิกรรมแต่ละคน 
 ปากกาหรอืดนิสอ 
 ปากกามารค์เกอรห์ลายๆ ส ี
 เทปกาว 

 

กระบวนการ 
 1. แนะนําตวัเองและอธบิายถงึจดุมุ่งหมายของการประเมนิ  

(5 นาท)ี 

 2. ขอใหทุ้กคนใชเ้วลาสกัครูห่น่ึงเพือ่ไตรต่รองกจิวตัรประจาํวนั 
ของเขา เชน่ งานบา้นทัว่ๆ ไป การทาํงานต่างๆ และการ
พกัผอ่นหย่อนใจ (5 นาท)ี 

 3. ขอใหผู้ร้ว่มกจิกรรมเขยีนกาํหนดการต่างๆ ในวนัปกตขิองพวก
เขา (10 นาท)ี 

 4. แบ่งผูร้ว่มกจิกรรมออกเป็นกลุ่มๆ ละ 4-6 คนตามเพศ (5 นาท)ี 

 5. ขอใหส้มาชกิของแต่ละกลุ่มพดูคยุกนัสัน้ๆ ถงึกําหนดการต่างๆ 
ทีม่เีหมอืนๆ กนั (10 นาท)ี 

 6. ขอใหแ้ต่ละกลุ่มจดัทาํกาํหนดการประจาํวนัทัว่ๆ ไป (10 นาท)ี 

 7. รวมทุกกลุ่มเขา้ดว้ยกนัและขอใหม้โีฆษกจากแต่ละกลุ่มมา
อธบิายสัน้ๆ เกีย่วกบักําหนดการประจาํวนั (5 นาท)ี 

 8. พดูคยุถงึความเหมอืนและความแตกต่างของกําหนดการของ 
แต่ละกลุ่ม (20 นาท)ี 

  ถามคาํถามต่อไปน้ี 

 ก. มคีวามแตกต่างกนัอยา่งไร? 

 ข. มคีวามเหมอืนกนัอยา่งไร? 

 ค. เหตุใดจงึแตกต่าง? 

 ง. จะทาํอะไรไดบ้า้งเพือ่ลดภาระงานหนกั? 

 จ. ควรจะประชมุหรอืมกีารอบรมกนัในชว่งเวลาใดของวนัจงึจะ
ดทีีส่ดุ? 

 9. เกบ็กาํหนดการของทุกคนไวเ้พือ่การอา้งองิ โดยแยกออกเป็น
กลุ่มๆ 

 
ทางเลือกอ่ืนๆ 
จดัทาํกําหนดการประจาํวนัของสมาชกิหลายหลากในชมุชน เชน่ ท่าน
อาจจะแยกเป็นกลุ่มนกัเรยีน และกลุ่มผูม้วีชิาชพีทางธุรกจิ เพือ่
เปรยีบเทยีบกาํหนดการต่างๆ 
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5. ปฏิทินตามฤดกูาล (Seasonal Calendar)  
กจิกรรมน้ีจะแสดงใหเ้หน็การเปลีย่นแปลงของอุปสงคแ์ละอุปทาน 
ของแรงงานตามฤดกูาล รปูแบบรายรบัของครวัเรอืน การมอีาหาร 
และความตอ้งการทรพัยากรสาธารณะ เชน่ โรงเรยีน ระบบการขนสง่
มวลชน และสิง่อาํนวยความสะดวกเพือ่การสนัทนาการ 
 
ในกจิกรรมทีต่อ้งมผีูอ้าํนวยความสะดวกน้ี ตอ้งแบ่งสมาชกิชมุชนออก 
เป็นกลุ่มเลก็ๆ ตามอาย ุเพศ หรอืวชิาชพี ผูอ้ํานวยความสะดวกขอให้
แต่ละกลุ่มบ่งชีง้านต่างๆ ทีส่มาชกิกลุ่มตอ้งทาํในเวลาทีแ่ตกต่างกนั
ตลอดทัง้ปี (เกีย่วกบังานทีไ่ดร้บัคา่จา้งและไมไ่ดร้บัคา่จา้ง งานสงัคม 
กจิกรรมทางการศกึษา สขุอนามยัของครอบครวั และการเปลีย่นแปลง
ทางสิง่แวดลอ้ม) และกาํหนดจดุบนเสน้กาํหนดเวลา (timeline) ซึง่จะ
แบ่งใหก้ลุ่มอื่นๆ ดดูว้ย ผูอ้าํนวยความสะดวกนําการสนทนาซึง่ผูม้ ี
สว่นรว่มจะไดต้รวจสอบเรือ่งทีแ่ตกต่างกนั 
 
ผลทีไ่ดร้บัน้ีสามารถใชเ้พือ่กําหนดชว่งเวลาทีด่ทีีส่ดุของปีทีจ่ะเริม่ตน้
โครงการบางอย่าง และเพือ่พจิารณาวา่โครงการจะมผีลกระทบกลุ่มคน
กลุ่มต่างๆ อยา่งไร 
 
แผนงานการประชมุปฏิทินตามฤดกูาล 
แผนงานการประชมุเพือ่จดักจิกรรมปฏทินิตามฤดกูาลน้ีสามารถปรบั
ใหเ้ป็นไปตามความตอ้งการโดยเฉพาะของสโมสร 
 
วตัถปุระสงค ์
บ่งชีร้ปูแบบของแรงงาน รายรบัและรายจา่ยของครวัเรอืน สขุภาพและ
สวสัดกิาร และสนัทนาการในแต่ละปี 
 
ระยะเวลา 
2 ชัว่โมง 
 
การเตรียมการ 
เลอืกสถานทีแ่ละเวลาทีส่ะดวกสาํหรบัสมาชกิชมุชน เชญิประชาชน 20
-30 คนมารว่มประชมุ 
 
ทาํตวัอย่างปฏทินิตามฤดกูาลและเตรยีมทาํเอกสารแจกใหผู้ร้ว่ม
กจิกรรมทุกคน 
 
วสัดอุปุกรณ์ 

 กระดาษฟลิบ้ชารท์ขนาดใหญ่ หรอืขนาดหน้าหนังสอืพมิพ ์
 กระดาษเปล่าสาํหรบัผูม้สีว่นรว่มแต่ละคน 
 เอกสารตวัอยา่งปฏทินิตามฤดกูาล 
 ปากกาหรอืดนิสอ 
 ปากกามารค์เกอรห์ลายๆ ส ี
 เทปกาว 

 

กระบวนการ 
 1. แนะนําตวัเองและอธบิายจดุมุง่หมายของการประเมนิ (5 นาท)ี 
 2. แบ่งผูม้สีว่นรว่มออกเป็นกลุ่มๆ ละ 4-6 คน และแจกกระดาษ 

ฟลิบ้ชารท์หลายๆ แผน่รวมทัง้ปากกามารค์เกอรใ์หแ้ต่ละกลุ่ม 
 3. ขอใหก้ลุ่มขดีเสน้กาํหนดเวลาเริม่จากเดอืนทีพ่วกเขาเหน็วา่เป็น

เดอืนแรกของปี และเขยีนชือ่แต่ละเดอืนเอาไวด้า้นบนของเสน้
กาํหนดเวลา (10 นาท)ี 

 4. ขอใหก้ลุ่มใชป้ากกาสต่ีางๆ กนัในการบ่งชีเ้ดอืนทีเ่ริม่ตน้ของ
ฤดกูาลต่างๆ ตวัอยา่งเชน่ ฤดฝูนอาจจะใชส้เีขยีว ฤดแูลง้ 
สเีหลอืง และฤดทูีม่พีายฝุนสดีาํ เป็นตน้ (15 นาท)ี 

 5. ขอใหแ้ต่ละกลุ่มทําเครือ่งหมายกจิกรรมทีเ่กดิขึน้ตลอดปี 
ตวัอย่างเชน่ พวกเขาอาจจะบ่งชีว้า่โรงเรยีนในทอ้งถิน่เปิด 
เทอมเมือ่ใด วนัหยดุสาํคญัๆ การปลกูและเกบ็เกีย่วพชืผล 
ชว่งเวลาทีม่อีาหารสมบรูณ์ ผูค้นมกัจะเจบ็ปว่ย สง่เสรมิให ้
พวกเขาเพิม่เตมิกจิกรรมสาํคญัๆ ทีพ่วกเขานึกได ้(15 นาท)ี 

 6. ขอใหแ้ต่ละกลุ่มใชส้ญัญลกัษณ์ทีแ่ตกต่างกนัเพือ่บ่งชีว้า่ใคร 
ทาํกจิกรรมแต่ละอยา่ง และระดบัของกจิกรรมทีม่สีว่นรว่ม  
เชน่ อาจจะใชเ้สน้ประเพือ่บ่งชีก้จิกรรมทีต่อ้งการการทาํงาน
เลก็น้อย เสน้บางตอ้งมกีารทํางานหนกัพอสมควร และเสน้ 
หนาตอ้งทํางานหนกัมาก (15 นาท)ี 

 7. ขอใหแ้ต่ละกลุ่มดูรปูแบบ และอภปิรายคาํถามต่อไปน้ี  
(15 นาท)ี 
 มชีว่งเวลาทีง่านยุ่งมากกว่าชว่งอื่นๆ ของปีหรอืไม?่ 

 มชีว่งเวลาของปีทีป่ระชาชนจาํนวนหน่ึงทีจ่ะมงีานยุง่
มากกวา่คนอื่นหรอืไม?่ 

 มชีว่งเวลาของปีทีป่ระชาชนจะมคีวามอ่อนแอต่อการ
เปลีย่นแปลงของสิง่แวดลอ้ม (เชน่ อุณหภูม ิความแหง้แลง้ 
น้ําท่วม เชือ้โรคตดิต่อในแบบต่างๆ ทีม่คีวามรนุแรง)? 

 ชว่งเวลาใดของปีทีม่คีวามสาํคญัทีส่ดุสาํหรบัชมุชน  
(เชน่ วนัหยดุต่างๆ เทศกาล วงจรของแรงงาน)? 

 8. ขอใหผู้แ้ทนของแต่ละกลุ่มนําเสนอปฏทินิใหแ้ก่กลุ่มใหญ่ และ
อาํนวยการอภปิรายถงึสิง่ทีเ่หมอืนและสิง่ทีแ่ตกต่าง (15 นาท)ี 

 
ทางเลือกอ่ืนๆ 
แบ่งกลุ่มผูม้สีว่นร่วมตามอายแุละเพศเพือ่แสดงใหเ้หน็ความแตกต่าง
ในกจิวตัรประจาํฤดกูาลของกลุ่มคนทีแ่ตกต่าง 
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6. ร้านกาแฟชมุชน (Community Café)  
รา้นกาแฟชมุชนใหบ้รรยากาศของรา้นอาหารหรอืรา้นกาแฟทีผู่ค้น
กลุ่มเลก็ๆ จากชุมชนมาเพือ่สนทนากนัในประเดน็ทีผู่อ้าํนวยความ
สะดวกจะยกขึน้มา อาจจะเป็นงานทีส่นุกสนานบนัเทงิสาํหรบัโรแท- 
เรยีน และเป็นวธิกีารเฉพาะทีจ่ะเรยีนรูเ้กีย่วกบัชมุชน โดยใหผู้ม้สีว่น
ไดส้ว่นเสยีมสีว่นรว่มในการพดูคยุโดยตรง 
 
โต๊ะทุกตวัจะม ี“เจา้ภาพ” (host) หรอืผูอ้าํนวยความสะดวกทีจ่ะนําการ
อภปิรายในหวัขอ้หน่ึงๆ โดยเฉพาะ ผูร้ว่มกจิกรรมหมนุเวยีนโดยยา้ย
ทีจ่ากโต๊ะหน่ึงไปอกีโต๊ะหน่ึงในเวลาทีก่าํหนด ในขณะทีม่กีารพดูคยุ 
แต่ละประเดน็ เจา้ภาพจะจดบนัทกึเรือ่งทีส่าํคญัๆ และรายงานความ
คดิเหน็ทีเ่หมอืนกนัมากทีส่ดุจากการพดูคยุทีร่า้นกาแฟใหแ้ก่กปัตนั 
(maitre d’,) หรอืหวัหน้าผูอ้าํนวยความสะดวก สโมสรสามารถใชค้วาม
คดิเหน็เหล่าน้ีเพือ่กาํหนดโครงการทีจ่ะทาํในชมุชน 
 
แผนงานการประชมุร้านกาแฟชมุชน 
แผนงานการประชมุของรา้นกาแฟชมุชนสามารถปรบัใหเ้ป็นไป 
ตามความตอ้งการโดยเฉพาะของสโมสร 
 
วตัถปุระสงค ์

 ทาํใหผู้ม้สีว่นไดส้ว่นเสยีของชมุชนมสีว่นรว่มในการพดูคยุทีม่ี
ความหมายเกีย่วกบัชมุชน 

 บ่งชีป้ระเดน็ปญัหาสาํคญัๆ ซึง่ชมุชนกาํลงัเผชญิอยู่ 
 สรา้งความสมัพนัธร์ะหวา่งสโมสรของท่านกบัชมุชน 

 
ระยะเวลา 
1.30-2 ชัว่โมง 
 
การเตรียมการ 
ถงึแมว้า่รา้นกาแฟชมุชนอาจจะดาํเนินการโดยผูอ้าํนวยความสะดวก
คนเดยีว สโมสรควรจะเลอืกผูอ้ํานวยความสะดวกทีเ่ป็นผูนํ้าหน่ึงคน 
และทมีผูช้ว่ยเพือ่เป็นเจา้ภาพทีโ่ต๊ะสนทนาแต่ละโต๊ะ เลอืกเจา้ภาพ
ประจาํโต๊ะทีส่ามารถรบัฟงัไดอ้ยา่งละเอยีดถีถ่ว้นและนําการพดูคยุได ้
แทนทีจ่ะเป็นผูค้รอบงาํการอภปิราย  เน่ืองจากผูม้สี่วนรว่มตอ้งยา้ย
โต๊ะทีน่ัง่ไปเรือ่ยๆ  ดงันัน้ จงึควรเลอืกสถานทีท่ีส่ะดวกสาํหรบัผูม้สีว่น
รว่ม และใหญ่พอทีจ่ะทาํใหทุ้กคนสามารถยา้ยทีไ่ปรอบๆ ไดง้า่ยๆ 
 
ประชมุกบัทมีงานเจา้ภาพประจาํโต๊ะเพือ่ชีแ้จงจดุมุง่หมายของรา้น
กาแฟชมุชนใหช้ดัเจน พจิารณาคาํถามเหล่าน้ี 

 เราตอ้งการสนทนากนัในประเดน็ใดบา้ง? 
 ควรจะเชญิใครบา้ง? ท่านตอ้งมผีูร้ว่มกจิกรรมอยา่งน้อย 20 คน 

เพือ่ใหเ้ป็นการสนทนาทีไ่ดผ้ลด ี
 เราควรถามคาํถามอะไรบา้งเพือ่กระตุน้ความคดิสรา้งสรรค ์และ

การสนทนาทีม่คีวามหมาย? 
 
ตดัสนิใจเรือ่งทีจ่ะสนทนากนัทีแ่ต่ละโต๊ะ และบทบาทของเจา้ภาพใน
การสนทนา 
 

การเสรฟิอาหารเป็นสว่นทีส่าํคญัอยา่งหน่ึงในกจิกรรมน้ี โดยปกตแิลว้ 
จดัของวา่งและน้ําชา กาแฟและเครื่องดื่มทีไ่มม่แีอลกอฮอล ์ 
ใหจ้ะดทีีส่ดุ เพราะจะไมข่ดัขวางการสนทนา และสามารถถอืไป 
ตามโต๊ะต่างๆ ไดง้า่ย สรา้งสภาพแวดลอ้มทีผู่ม้สีว่นรว่มรูส้กึ
สะดวกสบายและเป็นอสิระทีจ่ะพดูคยุประเดน็ต่างๆ ไดร้าวกบั 
พวกเขาไปรบัประทานอาหารเยน็กบัเพือ่นๆ  
 
สง่บตัรเชญิทีอ่ธบิายถงึจดุมุง่หมายของงานอยา่งชดัเจน 
 
วสัดอุปุกรณ์ 

 บตัรเชญิ 
 อาหาร เครือ่งดื่มและชอ้นสอ้ม (หากจาํเป็น) 
 โต๊ะและเกา้อีจ้าํนวนเพยีงพอสาํหรบัการพดูคยุประเดน็ต่างๆ 

ตามโต๊ะ 
 ปากกาหรอืดนิสอสาํหรบัเจา้ภาพประจาํโต๊ะ 
 สมดุจดหรอืดนิสอสาํหรบัเจา้ภาพประจาํโต๊ะ 

 
กระบวนการ 
 1. ก่อนทีผู่ร้ว่มกจิกรรมจะมาถงึ จดัการเรือ่งอาหาร โต๊ะและ

เจา้ภาพประจาํโต๊ะใหเ้รยีบรอ้ย (15-30 นาท)ี 
 2. ตอ้นรบัผูร้ว่มกจิกรรมเมือ่พวกเขามาถงึ เชญิชวนให ้

รบัประทานอาหารและเครือ่งดื่มแลว้จงึจดัใหน้ัง่ตามโต๊ะ 
สนทนา (15-30 นาท)ี 

 3. เมือ่ทุกคนมาถงึแลว้ แนะนําตวัท่านเองและอธบิายถงึ
จดุมุง่หมายของการประเมนิ และวธิกีารปฏบิตัใินการสนทนา  
(5-10 นาท)ี 

 4. ขอใหเ้จา้ภาพประจาํโต๊ะเริม่การสนทนา จดบนัทกึและ
อาํนวยการสนทนา 

 5. ทุกๆ 20 นาท ีขอใหผู้ร้ว่มกจิกรรมยา้ยโต๊ะเพือ่สนทนาใน
ประเดน็หรอืหวัขอ้เรือ่งอื่นๆ 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. ขอใหเ้จา้ภาพประจาํโต๊ะแต่ละคน สรปุความคดิเหน็สาํคญัๆ  
ทีไ่ดพ้ดูคยุหารอืกนัตามโต๊ะต่างๆ ใหทุ้กคนรบัทราบ (15-20 
นาท)ี 

 7. ขอบคณุผูม้ารว่มกจิกรรม (5 นาท)ี 
 8. ประชมุสัน้ๆ กบัเจา้ภาพประจาํโต๊ะเพือ่พดูคยุวา่พวกเขาได้

เรยีนรูแ้ละสงัเกตอะไรบา้ง เกบ็บนัทกึจากแต่ละโต๊ะ และสรปุ
ความคดิเหน็สาํคญัๆ (10-20 นาท)ี 

 9. สง่รายงานสรปุใหผู้ร้ว่มกจิกรรมทุกคนหลงัเสรจ็งาน 
 
ทางเลือกอ่ืนๆ 
 จดัโต๊ะรวมกนัและใหเ้จา้ภาพประจาํโต๊ะพดูคยุในหวัขอ้เรือ่งต่างๆ 

กนัคนละ 20 นาท ี
 ใหผู้ร้ว่มกจิกรรมหน่ึงคนจากแต่ละโต๊ะเป็นเจา้ภาพ 
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7. การสนทนากลุ่ม (Focus Group)  
การสนทนากลุ่ม คอื การสนทนาทีว่างแผนงานมาอยา่งละเอยีด
รอบคอบ ใชเ้พือ่กําหนดความพอใจของชมุชนและความคดิเหน็
เกีย่วกบัประเดน็หรอืความคดิในเรื่องใดเรือ่งหน่ึงโดยเฉพาะ การจดัทํา
การสนทนากลุ่มตอ้งมกีารวางแผนทีร่อบคอบและมผีูท้ีม่คีวามชาํนาญ
ในการอาํนวยการสนทนา การสนทนากลุ่มสว่นใหญ่ประกอบดว้ยผูม้ี
สว่นไดเ้สยีทีห่ลากหลาย 5-10 คน ผูร้ว่มกจิกรรมจะถูกตัง้คาํถามทีใ่ช้
คาํพดูทีร่ะมดัระวงัซึง่มุง่เน้นประเดน็ทีแ่ตกต่างกนัไปในชมุชน 
 
การสนทนากลุ่มทีม่ปีระสทิธภิาพจะดเูหมอืนการสมัภาษณ์งาน
มากกวา่การโตว้าทหีรอืการอภปิรายกลุ่ม ถงึแมว้่าบางสโมสรจะใชก้าร
สนทนากลุ่มในการประชมุสโมสร แต่มนัจะมปีระสทิธภิาพมากกว่าหา
กวา่จดัในสถานทีท่ีเ่ป็นสว่นตวั มผีูด้าํเนินการอภปิราย  
1 หรอื 2 คน และมผีูจ้ดบนัทกึคาํตอบของผูร้ว่มกจิกรรม 
 
แผนงานการประชมุการสนทนากลุ่ม 
การวางแผนงานการประชมุการสนทนากลุ่มน้ีสามารถปรบัใหเ้ป็นไป
ตามความตอ้งการโดยเฉพาะของสโมสร 
 
วตัถปุระสงค ์

 บ่งชีค้วามคดิเหน็ของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีเกีย่วกบัประเดน็ของ
ชมุชนเฉพาะเรือ่ง 

 บ่งชีว้่าผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีเชือ่วา่ประเดน็ต่างๆ เหล่าน้ีของชมุชน
ควรจะไดร้บัการจดัการอย่างไร 

 
ระยะเวลา 
1-2 ชัว่โมง 
 
การเตรียมการ 
เลอืกสถานทีท่ีส่ะดวกสบายและเป็นสว่นตวัสาํหรบัการอภปิรายกลุ่ม
เลก็ๆ 
 
พฒันารายการความคดิทีต่อ้งการพดูคยุ โดยอาจจะรวมถงึประเดน็
เรือ่งทีส่โมสรของท่านคดิวา่มอียู่ในชมุชน ความคดิเหน็ในการทาํ
โครงการบาํเพญ็ประโยชน์ หรอืความคดิเหน็ (perception) ของ
ประชาชนทีเ่กีย่วกบัทรพัยากรชมุชน ใชเ้วลาในการพฒันาคาํถาม
ต่างๆ ทีจ่ะชว่ยเป็นแนวทางในการพดูคยุและสนบัสนุนใหผู้ร้ว่ม
กจิกรรมแสดงความคดิเหน็ของพวกเขา 
 
จดัเตรยีมใหโ้รแทเรยีนอกีคนหน่ึงบนัทกึการประชมุ การสนทนากลุ่ม
หรอืบนัทกึคาํตอบของผูร้ว่มกจิกรรม อยา่งน้อยทีส่ดุหน่ึงสปัดาหก่์อน
การจดังานใหเ้ชญิประชาชน 10-20 คนมารว่มงาน ตอ้งมัน่ใจว่าพวก
เขาเป็นผูแ้ทนของชมุชนและสามารถสือ่สารไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 
 

วสัดอุปุกรณ์ 
 ป้ายชื่อ 
 ปากกาหรอืดนิสอสาํหรบัผูร้ว่มกจิกรรม 

 Notebooks for participants 
 เกา้อี ้(จดัเป็นวงกลม) 

 อุปกรณ์บนัทกึเสยีง (หากม)ี 

 เครือ่งดื่ม 
 ของขวญัหรอืเงนิคา่ตอบแทนสาํหรบัผูร้ว่มกจิกรรม 

 
กระบวนการ 

 1. ตอ้นรบัผูร้ว่มกจิกรรมเมือ่พวกเขามาถงึ แต่ตอ้งหลกีเลีย่งทีจ่ะ
พดูคยุในเรือ่งทีจ่ะใชใ้นการสนทนากลุ่ม (5-10 นาท)ี 

 2. แนะนําตวัเองและอธบิายถงึจดุมุ่งหมายของการสนทนากลุ่ม  
(5 นาท)ี 

 3. เริม่ตน้ดว้ยคาํถามอุ่นเครือ่งก่อนทีจ่ะไปสูป่ระเดน็สาํคญั ขอให ้
ผูร้ว่มกจิกรรมแต่ละคนตอบคาํถามและสรปุคาํตอบของพวกเขา
สัน้ๆ (10 นาท)ี 

 4. เสนอหวัขอ้เรือ่งสาํคญัทีจ่ะอภปิราย และนําการอภปิรายโดยการ
ใชค้าํถามทีท่่านเตรยีมมาแลว้ (15-30 นาท)ี 

 5. ใหเ้วลาแต่ละคนในการตอบคาํถาม รบัฟงัความคดิเหน็ทีแ่สดง
ออกมาอย่างระมดัระวงั ขอใหช้ีแ้จงใหช้ดัเจนหากจาํเป็นแต่ตอ้ง
หลกีเลีย่งการเผชญิหน้าหรอืการโตว้าท ี

 6. สรปุจดุสาํคญัๆ ทีไ่ดอ้ภปิรายกนัและขอบคณุผูท้ีม่าร่วมใน
กจิกรรม (10 นาท)ี 

 
ทางเลือกอ่ืนๆ 
ลองแยกทําการสนทนากลุ่มในเรือ่งเดยีวกนักบัสมาชกิสโมสรและ 
ผูท้ีม่ใิชโ่รแทเรยีนจากชมุชน คาํตอบเหมอืนกนัหรอืแตกต่างกนั? 
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8. การอภิปรายเป็นคณะ (Panel Discussion)  
การอภปิรายเป็นคณะ คอื การแลกเปลีย่นทีม่กีารแนะนําโดยมผีู ้
เชีย่วชาญในเรือ่งต่างๆ โดยเฉพาะ การอภปิรายเป็นคณะมโีครงสรา้ง 
ทีจ่ดัทาํอยา่งละเอยีดถีถ่ว้น และมกัจะมผีูอ้าํนวยความสะดวกทีจ่ะถาม
คาํถามพเิศษต่างๆ เกีย่วกบัชมุชนหรอืประเดน็ใดประเดน็หน่ึงโดย 
เฉพาะแก่ผูร้ว่มอภปิราย  รฐับาลทอ้งถิน่ องคก์รทีไ่ม่หวงัผลกําไร หรอื
องคก์รทีม่ใิชข่องรฐั โรงพยาบาลและมหาวทิยาลยั มกัจะจ่ายเงนิให้
ผูเ้ชีย่วชาญเพื่อเกบ็รวบรวมและแปลรายละเอยีดขอ้มลูเกีย่วกบัชมุชน
และประเดน็ปญัหาทีช่มุชนกาํลงัเผชญิอยู ่การดงึเอาความเชีย่วชาญน้ี
มาใชเ้ป็นวธิทีีย่อดเยีย่มทีส่ดุในการเรยีนรูเ้กีย่วกบัชุมชนโดยไมต่อ้ง
ลงทุนในเรือ่งของเวลาหรอืเงนิทองในการประเมนิชมุชนใหม่ 
 
ก่อนทีจ่ะทาํการอภปิรายเป็นคณะ ตอ้งบ่งชีส้มาชกิในชมุชนทีม่ี
คณุสมบตัทิีจ่ะพดูคยุเกีย่วกบัประเดน็และทรพัยากรเฉพาะเรือ่งใหไ้ด้
ก่อน โดยทัว่ๆ ไปการอภปิรายจะใชผู้เ้ชีย่วชาญ 4-6 คนในเรือ่งเฉพาะ
เรือ่งหน่ึงๆ (เชน่ การอภปิรายเกีย่วกบัสขุภาพของชุมชนมกัจะม ี
แพทยจ์ากโรงพยาบาลทอ้งถิน่ เจา้หน้าทีส่าธารณสขุจากสาํนกังาน
สาธารณสขุของรฐั ศาสตราจารยจ์ากมหาวทิยาลยัในทอ้งถิน่ทีท่าํวจิยั
เกีย่วกบัประเดน็ปญัหาสขุภาพของชมุชน และผูช้าํนาญการสขุอนามยั
ของชมุชนจากองคก์รทีไ่มห่วงัผลกําไรหรอืองคก์รทีม่ใิชข่องรฐั) การที่
จะไดร้บัความคดิเหน็อยา่งกวา้งขวางเกีย่วกบัชมุชน ตอ้งพจิารณา
อาํนวยการอภปิรายเป็นคณะหลายๆ ชดุในหลายๆ ประเดน็ทีแ่ตกต่าง
กนั 
 
การอภปิรายเป็นคณะเป็นเครือ่งมอือนัทรงพลงัทีจ่ะเพิม่ความตระหนัก
ใหแ้ก่สมาชกิสโมสรและเพือ่การเรยีนรูอ้ยา่งรวดเรว็เกีย่วกบัโอกาสใน
การบําเพญ็ประโยชน์จากผูเ้ชีย่วชาญ 
 
แผนงานการประชมุเพ่ือการอภิปรายเป็นคณะ 
แผนงานการประชมุเพือ่จดัการอภปิรายเป็นคณะสามารถปรบัให้
เป็นไปตามความตอ้งการโดยเฉพาะของสโมสร 
 
วตัถปุระสงค ์
รบัฟงัสิง่ทีผู่เ้ชีย่วชาญจะพดูเกีย่วกบัประเดน็เฉพาะของชมุชน 
 
ระยะเวลา 
1 ชัว่โมง 
 
การเตรียมการ 
คดัเลอืกประเดน็ปญัหาทีส่โมสรของท่านตอ้งการเรยีนรูใ้หม้ากขึน้  
และบ่งชีผู้เ้ชีย่วชาญ 4-6 คนจากชมุชนทีม่คีวามรูพ้เิศษเฉพาะเรือ่ง 
หรอืมปีระสบการณ์ทีเ่กีย่วขอ้งกบัประเดน็นัน้ๆ พยายามหาผูร้ว่ม
อภปิรายจากภูมหิลงัทีห่ลากหลายอยา่งสมดุล (จงจาํไวว้า่ผูเ้ชีย่วชาญ
ไมจ่าํเป็นตอ้งถูกกาํหนดโดยตําแหน่ง ระดบัการศกึษาหรอืวชิาชพี) 
 

เชญิผูอ้ภปิรายทีม่ศีกัยภาพเขา้รว่มกจิกรรม อธบิายถงึจดุมุง่หมายของ
การอภปิรายเป็นคณะของท่าน สอบถามวา่มเีอกสารทีจ่ะแจกใหส้มาชกิ
สโมสรหรอืไมแ่ละเสนอทีจ่ะถ่ายเอกสารใหแ้ก่ผูม้ารว่มกจิกรรมทัง้หมด 
 
พจิารณาอยา่งถีถ่ว้นถงึคาํถามทีท่่านจะตัง้ใหแ้ก่ผูอ้ภปิรายเตรยีม
บนัทกึการภปิรายหรอืใหม้ผีูจ้ดบนัทกึ 
 
วสัดอุปุกรณ์ 
 จดัโต๊ะและเกา้อีใ้หห้นัหน้าเขา้หาผูฟ้งั 
 ไมโครโฟนและอุปกรณ์เครื่องขยายเสยีง (หากจาํเป็น) 
 ป้ายชื่อสาํหรบัผูอ้ภปิราย 

 เครือ่งโอเวอรเ์ฮดโปรเจคเตอร ์หรอือุปกรณ์เครือ่งฉายอื่นๆ  
(ไมบ่งัคบั) 

 ทีน่ัง่สาํหรบัผูฟ้งั 
 
กระบวนการ 
 1. แนะนําผูอ้ภปิรายและหวัขอ้ทีจ่ะอภปิราย (5 นาท)ี 
 2. ถามคาํถามทีเ่ตรยีมไว ้ใหโ้อกาสผูอ้ภปิรายไดพ้ดูทุกคน  

(30 นาท)ี 

 3. เปิดใหผู้ฟ้งัถามคาํถาม (15-20 นาท)ี 
 4. สรปุการอภปิรายและขอบคณุผูอ้ภปิรายทีส่ละเวลามารว่ม

กจิกรรม (5 นาท)ี 
 
ทางเลือกอ่ืนๆ 
จดัการอภปิรายเป็นคณะของผูเ้ชีย่วชาญเกีย่วกบัเรือ่งทีเ่น้น
ความสาํคญัของโรตาร ี(Rotary’s six areas of focus) ในแต่ละเรือ่ง 
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