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เพื่อชวยใหกลุมทำงานโครงการไดคิดถึงแงมุมสำคัญทุกดานของการดำเนินงานโครงการในแตละวัน
เนือ้ หาของระยะที่ 4
ระยะนีป้ ระกอบไปดวยกิจกรรมและเครือ่ งมือมากมายเพือ่ ชวยกลมุ ดำเนินงานและบริหารโครงการชุมชน
กิจกรรมและเครื่องมือตาง ๆ นี้ไมควรทำทั้งหมดในคราวเดียวและควรเลือกใหเหมาะสมกับสถานการณ
ของทาน
ขณะทีท่ า นใชเครือ่ งมือและกิจกรรมเหลานี้ สิง่ สำคัญก็คอื จะตองคิดถึงคำถามในขอที่ 12 เรือ่ งการเรียนรู
และการใครครวญอยูเสมอ
1. พระคัมภีรศึกษาเรื่องเนหะมีย
2. การสรางความชัดเจนใหกบั วัตถุประสงคของโครงการและงานสำคัญตาง ๆ ทีต่ อ งทำเปนอันดับแรก
3. วิธีติดตามผลโครงการของทาน
4. เราควรมอบหมายงานอยางไร ?
5. การจัดการและการใหคณ
ุ คากับผูอื่น
6. เราจะรักษาแรงจูงใจของเราเอาไวไดอยางไร ?
7. การสรางทีมงาน
8. วิธีจัดการประชุมอยางมีประสิทธิภาพ
9. วิธีการแจงใหผูอื่นไดรับทราบขอมูลอยูเสมอ
10.การบันทึกการทำงานของโครงการ
11. การใชคำแนะนำจากผเู ชีย่ วชาญ
12.การเรียนรูและการคิดไตรตรอง
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เนหะมียสรางกำแพง
สวน ก: การทำงานรวมกัน
อานเนหะมีย 2:17 - 3:32
ในการศึกษาพระคัมภีรใ นหนา 68 เราเห็นวิธที เี่ นหะมียป ระเมิน
ความตองการการซอมแซมกำแพงเมืองเยรูซาเล็ม ในขอพระคำตอนนี้
เราเห็นเนหะมียกำลังชวยจัดระเบียบงานการสรางกำแพงขึ้นอยางแทจริง
1. มีอะไรเกิดขึน้ ในขอพระคำตอนนี้ ?
2. คนทีท่ ำงานมีเพียงแคเนหะมียแ ละผรู บั ใชของทานเทานัน้ หรือไม ? มีใครอีกบางทีเ่ ขามามีสว นรวม ?
คนทีเ่ ขามามีสว นรวมคือปุโรหิต 3:1, 22 , 28) ชางทองและชางน้ำหอม (3:8, 32) ผปู กครองแขวง (3:12)
ผหู ญิง (3:12) ผอู ยอู าศัยทีน่ นั่ (3:13, 23, 29) และคนเฝาประตู (3:29)
3. ทานคิดวาจำนวนของคนที่ไดมีสวนรวมในการชวยสรางกำแพงนั้นชวยใหการสรางเปนไปไดเร็วขึ้น
หรือชาลง ?
4. ใครทีไ่ ดมสี ว นรวมในโครงการอูโมจาไปแลวในชุมชนของทาน ? ใชทา นหรือไม ? เราจะสงเสริมใครอีก
บางใหมสี ว นรวมมากขึน้ ?
5. เนหะมียไ ดใหคนหลายระดับเขามามีสว นรวม - คนรวยและคนจน ผชู ายและผหู ญิง ผอู ยอู าศัยในพืน้ ที่
นัน้ และคนทีอ่ าศัยอยหู า งไกล ทานจะชวยทุกคนทีอ่ ยากมีสว นรวมใหเขามาชวยเหลือโครงการนีไ้ ดอยางไร ?
สวน ข: การเอาชนะความยากลำบากตาง ๆ
อานเนหะมีย 4:1-23
1. มีอะไรเกิดขึ้นในขอพระคำสวนนี้?
2. เนหะมียแ ละผชู ว ยสรางกำแพงขึน้ มาใหมกำลังเผชิญความยากลำบากอะไรบาง ?
3. ทานกำลังเผชิญความยากลำบากใด ๆ ในโครงการอูโมจาหรือไม ?
4. เนหะมียม วี ธิ ใี นการตอบสนองตอความยากลำบากอยางไร ?
ทานอธิษฐานขอความชวยเหลือ (ขอ 4) ทานหนุนใจผคู น (ขอ 14) และทานลงมือทำ (ขอ 21-23)
5. ทานจะตอบสนองกับความยากลำบากทีท่ า นกำลังเผชิญดวยวิธใี ด ?
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ขณะที่ทานออกตัวโครงการนี้ เปนความคิดที่ดีที่จะพูดคุยกันในเรื่องของวัตถุประสงค ขณะที่ทานนำ
การสนทนานัน้ ใหรวมเอาประเด็นตาง ๆ ดานลางนีเ้ อาไวดว ย
1. เตือนกลุมถึงวัตถุประสงคของโครงการ
2. ตกลงกันในเรือ่ งวันเวลาสถานทีข่ องการประชุมตาง ๆ
3. กลับมาดูหนาที่และความรับผิดชอบของผูรวมโครงการ
4. พูดคุยกันถึงความหวังและความกลัวตาง ๆ สำหรับโครงการนี้
5. ระบุความทาทายตาง ๆ ทีอ่ าจเกิดขึน้ ได และวิธจี ดั การกับพวกมัน อาจเปนความคิดทีด่ ที จี่ ะทำ
แบบฝกหัดรถเมลเล็กในหนา 45 ของเลมที่ 1อีกครัง้ โปรดใหความสนใจในเรือ่ งของสิง่ ทีอ่ าจยับยัง้ เรา
และสิ่งที่อาจกีดขวางการทำงานของเราเปนพิเศษดวยเชนกัน
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สวนสำคัญของการดำเนินงานโครงการคือการสามารถวัดความกาวหนาของงานไดในดานทีโ่ ครงการถูกจัด
ทำไปอยางไรและโครงการเปลี่ยนแปลงชีวิตของผูคนอยางไร สิ่งนี้เรียกวาการติดตามผล การติดตามผล
คือการเก็บรวมรวมขอมูลทีช่ ว ยใหเราทราบวาโครงการนัน้ ดำเนินไปอยางไร สวนใหญแลวจะเกีย่ วของกับ
การเก็บรวบรวมขอมูลอยางเปนประจำจากบันทึกการเขางาน ขอมูลสะทอนกลับจากสมาชิกชุมชนใน
ดานที่พวกเขาคิดวาโครงการนี้มีประโยชนอยางไรบาง และเปนการทบทวนตรวจสอบงบประมาณและ
คาใชจา ยตางๆ อีกดวย การติดตามผลนัน้ มีประโยชนเปนอยางยิง่ เพราะจะใหขอ มูลมากมายทีเ่ ราสามารถ
ใชดูไดในตอนจบของโครงการเมื่อโครงการถูกประเมินผล
มีคำถามสำคัญสามคำถามทีจ่ ะตองใชถามในขณะทีต่ ดิ ตามผลของโครงการ
เราทำในสิง่ ทีเ่ ราบอกวาเราจะทำหรือไม ?

เราสรางความแตกตางหรือไม ?

เราสามารถใชทักษะและทรัพยากรของเรา
ใหมปี ระสิทธิภาพมากกวานีห้ รือไม ?
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หากทานไมไดถามคำถามเหลานีอ้ ยางเปนประจำ ทานอาจพบวาตัวเองกำลังไปในทิศทางทีท่ า นไมอยากไป

ตัวอยางเชน หากทานตองการติดตามความกาวหนาของการสรางโรงเรียนในชุมชนแลวละก็ คำถามดาน
ลางเหลานี้อาจเปนประโยชนแกทาน
- เรามีทรัพยากรทุกอยางทีเ่ ราตองการเพือ่ จะสรางโรงเรียนหรือไม ?
- โรงเรียนกำลังถูกสรางตามมาตรฐานทีด่ หี รือไม ?
- ทุกคนทำงานรวมกันเปนทีมหรือไม
- ทักษะตาง ๆ ถูกใชไปอยางมีประสิทธิภาพหรือไม ?
- โครงการนีด้ ำเนินตามงบประมาณหรือไม ?
การติดตามตรวจตรางบประมาณ
วิธที ดี่ ที สี่ ดุ ในการติดตามงบประมาณคือการเปรียบเทียบงบประมาณนัน้ กับสิง่ ทีไ่ ดใชจา ยไปแลว (คาใชจา ย
ตาง ๆ) สิง่ นีจ้ ะตองทำอยางเปนประจำเพือ่ สามารถทำการเปลีย่ นแปลงตาง ๆ ได หากมีความจำเปน
รายละเอียด

งบประมาณ

คาใชจา ย

ซื้อซุง
ซื้อซีเมนต
ซื้อทราย
ซื้ออิฐ
คากออิฐ
หลังคาสังกะสี

60,000
20,000
9500
35,000
25,000
12,000

45,000
22,500
10,000
32,000
30,000
9500

ยอดรวม

161,500

149,000
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ตารางติดตามผล
รายการ กิจกรรมถูก
กิจกรรม จัดขึ้นเมื่อใด
ของ
โครงการ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

กิจกรรมจัดไดดี ใครควรเปนผูเก็บ
กิจกรรรมนี้ไดกอ
เพียงใด ? อะไรที่ รวบรวมขอมูลเกีย่ วกับ ใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
สามารถปรับปรุง กิจกรรม ?
ทีด่ อี ะไรบาง ?
ใหดขี นึ้ ไดบา ง ?

ตารางนี้มีประโยชนสำหรับการวางแผนวาทานจะติดตามผลของกิจกรรมตาง ๆ ที่ทานกำลังทำอยูได
อยางไร หากเปนไปได ใหลองและเขียนตารางนี้ลงในกระดาษแผนใหญ เพื่อที่จะสามารถมองเห็นและ
ตรวจสอบไดขณะการประชุมกับชุมชน และอาจเปนประโยชนที่จะคิดถึงการใชตารางบางอันจากการ
เก็บรวมรวมขอมูลในเลมที่ 2 หนา 33-42 เพราะขอมูลเหลานัน้ จะแสดงใหทา นเห็นถึงความแตกตางระหวาง
จุดเริม่ ตนโครงการและโครงการในปจจุบนั กำลังอยู ณ จุดใด
ทำใหแนใจวาการบันทึกตาง ๆ นัน้
มีการออกแบบทีด่ ี มีการเก็บรักษาอยางดี
มีประโยชน มีความถูกตอง และสามารถเขาถึงได
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หนาทีห่ ลักของผปู ระสานงานก็คอื การคิดเรือ่ งการมอบหมายงาน การมอบหมายงานคือการใหหนาทีค่ วาม
รับผิดชอบของงานเฉพาะบางอยางใหกบั คนอืน่ ๆ
การมอบหมายงานเปนสิ่งที่สำคัญเปนอยางยิ่งเพราะจะทำใหเราสามารถ
มีเวลาได และชวยใหงานถูกทำใหสำเร็จอยางมีประสิทธิภาพและยังชวยให
ทุกคนมีแรงจูงใจ มีความมัน่ ใจและทักษะมากขึน้ อีกทัง้ ยังชวยลดปริมาณ
งานของผปู ระสานงานโครงการลงไปอีกดวย ดานลางนีค้ อื การลงมือปฏิบตั ิ
อยางงายสำหรับการมอบหมายงานอยางประสบความสำเร็จ
การปฏิบตั ขิ นั้ ที่ 1: ตัดสินใจวาจะมอบหมายงานใหแกใคร
การปฏิบตั ขิ นั้ ที่ 2: แสดงใหเห็นถึงประโยชนหรือความสำคัญ
ของงานที่จะมอบหมายให
การปฏิบตั ขิ นั้ ที่ 3: ยอยงานใหเล็กลงและตัดสินใจวางานในแตละดานนั้นตองการความชวยเหลือ
ในระดับใด
การปฏิบตั ขิ นั้ ที่ 4: หาเวลาสำหรับการอบรมผทู ที่ ำงาน หากจำเปน
การปฏิบตั ขิ นั้ ที่ 5: อนุญาตใหมกี ารฝกทำงานในสิง่ แวดลอมทีป่ ลอดภัย และขอใหสง ขอมูลปอนกลับ
การปฏิบตั ขิ นั้ ที่ 6: งานถูกทำภายใตการดูแล หากมีความเหมาะสม

การปฏิบตั ขิ นั้ ที่ 7: มีการพบกันเพื่อใหขอมูลปอนกลับ
การปฏิบตั ขิ นั้ ที่ 8: ฉลองถึงสิ่งที่ทำไดดีและยืนยันรับรองบุคคลนั้น
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ขณะทีด่ ำเนินงานโครงการ ในกรณีสว นใหญแลว เราตองการใหคนเขามามีสว นรวมโดยตรงหรือตรวจสอบงาน
วิธที เี่ ราสนับสนุนและใหกำลังใจผอู นื่ จะเปนตัวกำหนดแรงจูงใจและการอุทศิ ตนของพวกเขาใหกบั โครงการ
วิธสี ำคัญในการทำสิง่ นีก้ ค็ อื การใหคณ
ุ คากับคนและใหขอ มูลตอบกลับทางบวก
นี่คือวิธีบางอยางที่จะแสดงใหผูอื่นทราบวาเขามีคุณคา
1. กลาวตอนรับพวกเขา ณ จุดเริม่ ตนของวัน
2. หาโอกาสทีจ่ ะขอบคุณพวกเขาสำหรับสิง่ ตาง ๆ ทีพ่ วกเขาทำระหวางวันนัน้ อยางไรก็ตาม
ทำการขอบคุณเล็ก ๆ
3. ขอความคิดเห็นจากพวกเขา
4. แสดงความสนใจตอพวกเขาในฐานะที่เปนผูคน
5. ฉลองความสำเร็จในงานรวมกันกับพวกเขา
6. ใหโอกาสพวกเขาไดรับการฝกอบรม
7. สนับสนุนพวกเขาใหแบงปนประสบการณที่คริสตจักรหรือในการประชุมชุมชน
8. มอบเครื่องเขียนหรือหนังสือขอมูลแกพวกเขา
¢Õ∫§ÿ≥

กฎของการใหขอมูลตอบกลับทางบวก
z ควรใหอยางบอยครั้ง
z ควรจะแตกตางกันไป
z ควรจะซื่อสัตยจริงใจ
z ควรจะเหมาะสมกับความสำเร็จนั้น
z ควรจะคงเสนคงวา
z ถูกกาลเทศะ
z มีความเหมาะสมกับคน ๆ นัน
้ ใหมากทีส่ ดุ เทาทีจ่ ะเปนไปได ?
งานทีจ่ ะตองทำ
ใหเขียนรายการวิธที ที่ า นใหคณ
ุ คากับผอู นื่ ในปจจุบนั นี้ และทานคิดวาจะสามารถทำอยางไรใหดขี นึ้ กวาเดิม
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ระหวางชวงอายุของโครงการ เปนสิง่ สำคัญทีจ่ ะตองชวยทุก ๆ คนทีเ่ กีย่ วของใหมแี รงบันดาลใจและรักษา
แรงจูงใจของพวกเขาเอาไว มีหลายวิธดี ว ยกันในการทำสิง่ นี้
1. กลับไปทบทวนการศึกษาพระคัมภีรต อนตาง ๆ ทีอ่ ยใู นคมู อื นี้ รวมถึงการศึกษาพระคัมภีรอ นื่ ๆ
ที่ทานเคยใชและทานคิดวามีประโยชน
2. หาโอกาสฉลองประเด็นสำคัญของความสำเร็จในชวงอายุของโครงการ
3. หากเหมาะสม หาโอกาสลงขาวความสำเร็จของโครงการในหนังสือพิมพทอ งถิน่ หรือสถานีวทิ ยุชมุ ชน
4. สำหรับบางโครงการ บางครัง้ เปนเรือ่ งดีทจี่ ะจัดการแสดงสินคาหรือหัตถกรรมของทองถิน่ ทีถ่ กู ผลิต
ขึ้นมาโดยชุมชน
5. หากมีทนุ ทรัพยเพียงพอ อาจเปนเรือ่ งสนุกทีจ่ ะไดมอบเสือ้ ยืดหรือหมวกแกปทีม่ ตี ราของโครงการ
ใหแกเจาหนาที่โครงการ
6. จัดทำ "กิจกรรมจักรยาน"
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ขณะทีด่ ำเนินงานและจัดตัง้ โครงการตาง ๆ ขึน้ มา เปนเรือ่ งสำคัญทีจ่ ะทำงานรวมกันเปนทีมและแบงงาน
และความรับผิดชอบตาง ๆ สวนใหญแลวจะตองมีการรักษาสมดุลระหวางการทำใหงานกาวหนาตอไป
กับการทำใหแนใจวากลุมหรือคณะกรรมการนั้นยังอยูดวยกันและสนับสนุนกันและกัน
วิธหี นึง่ ทีจ่ ะทำสิง่ นีค้ อื การใชกจิ กรรมจักรยาน มีการทำงานหลายอยางทีต่ อ งทำเพือ่ ชวยงานภายใตลอ หลัง
และมีสิ่งที่ตองลงมือทำหลายอยางเพื่อรักษาเอกภาพและจิตวิญญาณที่ดีของกลุมภายใตลอหนา

สิง่ ทีช่ ว ยในเรือ่ งงาน

สิง่ ทีช่ ว ยรักษาจิตวิญญาณทีด่ ขี องกลมุ

1. การริเริม่ ทำใหกลมุ เริม่ ทำงาน เสนอขอชีแ้ นะ
ใหม ๆ หัวขอใหม ๆ เพือ่ อภิปรายหรือวางแผน
รวมกัน
2. การขอขอมูล ดึงทรัพยากรออกมาจากกลมุ
และระบุขอ มูลทีต่ อ งคนหามาจากทีอ่ นื่ ๆ
3. การใหขอ มูลหรือขอเท็จจริงหรือแบงบัน
ประสบการณทเี่ กีย่ วโยง
4. การขอความคิดเห็น การตัดสินใจทีด่ นี นั้
ขึน้ อยกู บั การทราบวาทุกคนคิดและรสู กึ อยางไร
เกีย่ วกับขอเสนอแนะนัน้
5. การขอความคิดเห็น บางคนทำสิง่ นีม้ ากเกินไป
และบางคนก็ทำนอยเกินไป บางทีอาจจะตอง
หาวิธที จี่ ะไดทราบความคิดเห็นทัง้ หมดในเวลา
ทีเ่ ร็วขึน้
6. การอธิบาย ใหตวั อยางทีเ่ ปนไปไดจริง
เพือ่ ทำใหประเด็นชัดเจน
7. การสรางความชัดเจน ถามคำถาม หรือกลาว
ประเด็นซ้ำโดยใชคำพูดทีต่ า งออกไปเพือ่ ทำให
ชัดเจนกับทุกคน
8. การสรุป กลาวถึงประเด็นหลัก ทีไ่ ดพดู ไปแลว
อยางสัน้ ๆ

1. การสนับสนุน เปนมิตร ตอบสนองและ
เสริมสรางขอเสนอแนะของผอู นื่ และแสดง
ความชืน่ ชมผอู นื่ และความคิดของพวกเขา
2. การเปนผดู แู ล ใหโอกาสคนทีไ่ มคอ ยพูดให
รวมการสนทนา
3. การสรางมาตรฐาน ตัวอยางเชน "ใหเราลอง
พยายามติดอยกู บั ประเด็นและหลีกเลีย่ ง
การพูดคุยในเรือ่ งอืน่ ๆ"
4. การวินจิ ฉัยความยากลำบาก ตัวอยาง เชน
"ฉันคิดวาฉันไมสามารถตัดสินใจสิง่ นีไ้ ดจนกวา
เราจะไดขอ มูลมากกวานี"้
5. การแสดงความรสู กึ สวนตัวและความรสู กึ
ของกลมุ ตัวอยางเชน ผมเริม่ จะเบือ่ แลว
นีเ่ ปนประเด็นเล็ก ๆ ทีเ่ ราใชเวลากับมันมา
ครึง่ ชัว่ โมงแลว"
6. ความปรองดอง ชวยผทู ขี่ ดั แยงกันอยใู หเขาใจ
ความเห็นของอีกฝาย
7. การประเมินผล สรางโอกาสใหคนไดแสดง
ความรสู กึ และปฎิกริยาตาง ๆ ตอการทำงาน
ของกลมุ
8. การลดความตึงเครียด วางปญหาไวในบริบท
ทีใ่ หญกวา หรือพูดเรือ่ งตลกอยางเหมาะสม

เวลานี้ใหทานเขียนรายการงานของกลุมและการดูแลความตองการตาง ๆ และทานจะจัดการกับสิ่ง
เหลานีใ้ หดที สี่ ดุ ไดอยางไร ?
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ระหวางชวงอายุเวลาของโครงการ เปนสิง่ สำคัญทีจ่ ะหาโอกาสชวยใหทมี ทำงานรวมกันเปนอยางดี กิจกรรม
ดานลางนีถ้ กู ออกแบบมาเพือ่ ชวยทีมตรวจดูวา พวกเขาเปนทีมแบบไหน สิง่ ใดทีพ่ วกเขาสามารถปรับปรุง
วิธีที่จะทำงานรวมกันไดบาง
ก) เกมวาดภาพ
จุดประสงค
เพื่อใหคิดวาเราเปนทีมแบบไหนและอะไรคือสิ่งที่เราสามารถทำไดเพื่อใหทีมดีขึ้น
วิธีทำตามลำดับ
1. อธิบายใหกลุมฟงวาเราตองคิดถึงคุณลักษณะและบุคลิก
ของกลมุ หรือองคกร หรือคริสตจักร
2. เชิญใหสมาชิกแตละคนวาดภาพสัตวที่แสดงถึงลักษณะ
และบุคลิกของกลุม
3. ติดภาพที่กำแพงและใหแตละคนนำเสนอภาพของตนเอง
และอธิบายวาทำไมเขาจึงวาดภาพนัน้
4. ใชกระดานฟลิปชารจหรือกระดาษแผนใหญเขียนถึงสิง่ ทีอ่ อกมา
ในแนวเดียวกันและสิง่ ทีแ่ ตกตางออกไป
5. อภิปรายวาสิง่ นีห้ มายความวาอะไร เพือ่ ทีก่ ลมุ จะสามารถ
ทำงานรวมกันไดดียิ่งขึ้นในอนาคต
ขอเสนอแนะ
ทำใหแนใจวาภาพตาง ๆ นัน้ ใหญพอทีท่ กุ คนสามารถมองเห็นได
หากผเู ขารวมไมชอบการวาดรูป หรือไมมนั่ ใจ อีกวิธที สี่ ามารถทำไดคอื
ใหภาพสัตวตา ง ๆ แกพวกเขา เพือ่ เลือกและพูดถึงมัน
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ข) แบบฝกหัดกระดานฟลิปชารจ
ลากเสนตรงแบงครึง่ กระดาษฟลิปชารจหรือกระดาษแผนใหญออกเปนสองฝง เขียนบนหัวกระดาษฝง หนึง่
วา "สิง่ ทีเ่ ราควรรักษาเอาไว" และอีกฝง หนึง่ "สิง่ ทีก่ ลมุ ของเราควรเปลีย่ นแปลง"
เชิญสมาชิกเขียนความคิดเห็นลงบนกระดาษแผนเล็ก ๆ และติดลงในดานทีเ่ หมาะสมบนกระดาษฟลิปชารจ
นัน้
ความเห็นตาง ๆ เหลานีอ้ าจถูกจัดเปนกลมุ ไวในประเด็นตาง ๆ และจากนัน้ จึงอภิปราย
‘Ëß∑’Ë‡√“§«√√—°…“‡Õ“‰«å
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ค) การทบทวนกระบวนการกลมุ
วิธีหนึ่งในการสรางทีมของทานก็คือ การสงเสริมใหพวกเขาคิดทบทวนถึงการทำงานรวมกันของพวกเขา
นี่เปนแบบฝกหัดที่ดีที่จะทำหลังจากเหตุการณหรือหลังจากงานหนึ่ง ๆ บรรลุเปาหมายแลวหลังจาก
เหตุการณนนั้ ใหถามทีมของทานดวยคำถามดานลางนี้ และจากนัน้ แบงกลมุ อภิปรายถึงคำตอบทีไ่ ดรบั
1. ทีมของทานไดทำอะไรทีช่ ว ยใหงานนัน้ สำเร็จ ?
2. สิง่ ใดบางทีเ่ ปนอุปสรรคไมใหงานสำเร็จ ?
3. ทานควรจะทำอะไรทีแ่ ตกตางไปจากนีบ้ า ง ?
4. ทานไดเรียนรอู ะไรบางเกีย่ วกับประสิทธิภาพของทีม ?
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บางครั้งการประชุมอาจดูนาเบื่อและยาวนาน สวนที่ 8 นี้จะชวยทานใหคิดถึงคุณภาพของการประชุม
ของทาน และทานสามารถทำอะไรไดบางเพื่อทำใหการประชุมมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงวิธีทำให
การตัดสินใจดีขนึ้ และการสังเกตความเคลือ่ นไหวตาง ๆ ของกลมุ

รายการตรวจเช็คในหนาถัดไปและคำแนะนำตาง ๆ นัน้ ถูกออกแบบมาเพือ่ ชวยใหทา นไดงานออกมาอยาง
มากที่สุดจากการประชุม
ก) วาดภาพการประชุมของทานออกมาในรูปของยานพาหนะ
คิดถึงการประชุมของทานในรูปแบบของยานพาหนะ มันควรจะเปนอะไร ?
วาดภาพและแบงปนใหกลุมฟง
อะไรคือแนวคิดทีเ่ หมือน ๆ กัน ?
มีอะไรหรือไมทที่ า นควรจะพูดถึง ?
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ข) รายการตรวจเช็คเพือ่ การประชุมทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
กอนการประชุม
z ทุกคนเขาใจชัดเจนหรือไมวา
 เหตุใดเราจึงมาประชุมกัน ?
z ทุกคนมีเวลาไดรต
ู วั เพียงพอหรือไมวา จะมีการประชุมกัน ?
z ผูรวมประชุมตองการวาระการประชุมลวงหนาหรือไม
และตองการเอกสารใดเพิม่ เติมหรือไม ?
z เราตองการอาหารและเครือ
่ งดืม่ หรือไม มีการพักเบรคหรือไม ?
z มีการจัดเตรียมสถานทีป
่ ระชุมไวกอ นทีผ่ เู ขาประชุมมาถึงหรือไม ?
ระหวางการประชุม
z สมาชิกใหมหรือแขกผม
ู าเยือนไดรบั การตอนรับและแนะนำใหรจู กั หรือไม ?
z ผร
ู ว มประชุมฟงอยหู รือไม ?
z การพูดคุยเปนไปในทางสรางสรรคหรือไม ?
z มีการตัดสินใจสิง
่ ตางๆ หรือไม ?
z ทุกคนมีสว
 นรวมหรือไม ?
z ประธานทำใหแนใจหรือไมวาทุกอยางเปนไปตามวาระการประชุม
z การประชุมเปนไปตามกำหนดเวลาหรือไม ?
z ประธานไดสรุปประเด็นสำคัญตาง ๆ กอนทำการตัดสินใจหรือไม ?
z เลขานุการไดบน
ั ทึกการตัดสินใจ และใครจะทำอะไรตอไปหรือไม ?
หลังการประชุม
z สมาชิกหลักของการประชุมไดอานบันทึกการประชุม
กอนทีบ่ นั ทึกนีจ้ ะถูกสงออกไปหรือไม ?
z มีการแจงใหทุกคนทราบหรือไมวาการประชุมครั้งหนา
จะจัดขึน้ ในเวลาใด ?
z บันทึกการประชุมถูกสงออกกอนการประชุมครัง
้ ตอไปหรือไม ?
z มีการจัดสรรเวลาสำหรับการจัดวาระการประชุมในครั้งตอไปหรือไม
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ค) ขอชีแ้ นะอยางงายสำหรับการตัดสินใจ
ความทาทายอยางหนึ่งของการดำเนินโครงการขนาดเล็กก็คือ การทำการตัดสินใจที่ดี สวนหนึ่งของการ
ตัดสินใจไดดกี ค็ อื การเตรียมการทีด่ ลี ว งหนาและใหขอ มูลกับคนอยางเต็มที่ ซึง่ ขอมูลเหลานัน้ จะเปนฐาน
ในการตัดสินใจของพวกเขา คำถามตาง ๆ ดานลางนีถ้ กู ออกแบบมาเพือ่ ชวยผปู ระสานงานอำนวยความ
สะดวกใหกับกระบวนการตัดสินใจที่ดี
ก) เรากำลังพยายามตัดสินใจในเรือ่ งอะไร ? ทำใหแนใจวาทุกคนเขาใจเรือ่ งนีอ้ ยางชัดเจน
ข) มีทางเลือกอืน่ ๆ ทีเ่ ปนไปไดหรือไม ? คิดหาทางใหมากทีส่ ดุ เทาทีจ่ ะทำได อาจใชการระดมสมอง
ค) มีกวี่ ธิ ที อี่ าจจะใชไดผล ? พิจารณาถึงดานบวกและดานลบ
ง) เราเลือกขอแนะนำ หรือขอแนะนำทีเ่ อามาผสมผสานกันอันไหน ?
จ) เราตองการอะไรบางเพือ่ ทีจ่ ะทำการตัดสินใจอันนีใ้ หบรรลุเปาหมาย ?
ฉ) ใครจะทำอะไร ทีไ่ หน เมือ่ ไหรและอยางไร ?

"กลุมจะไมมีวันจะกลายเปนชุมชนขึ้นมาได
ถาหากมิไดพัฒนานิสัยการฟงอยางตั้งใจและดวยความเคารพซึ่งกันและกัน"
อีวาน โพบอรฟสกี้

อูโมจา : คมู อื สำหรับวิทยากรกระบวนการ 17
ง) เราสังเกตเห็นอะไรบางในกลมุ
หนึง่ ในงานของผทู กี่ ำลังอำนวยความสะดวกใหแกกลมุ หรือเปนประธานการประชุมกลมุ ก็คอื การสังเกตวา
มีอะไรกำลังเกิดขึ้นในกลุม เพื่อที่พวกเขาจะสามารถตอบสนองไดอยางเหมาะสมที่สุด เพื่อที่จะเคลื่อน
การสนทนาของกลุมไปยังขอสรุปที่ประสบความสำเร็จ
เราควรจะสังเกตในสามระดับ
ก) เนือ้ หา กลมุ กำลังคุยกันเรือ่ งอะไร ? แตละคนกำลังพูดเรือ่ งอะไร ?
ข) การแสดงออกทีไ่ มใชคำพูด นอกจากสิง่ ทีพ่ วกเขาพูดแลว อะไรชีน้ ำวาพวกเขากำลังรสู กึ อยางไรและ
มีปฏิกริ ยิ าโตตอบอยางไร ตัวอยาง เชน การแสดงทาทาง น้ำเสียง ภาษากาย สีหนาหรือลำดับการพูด
ค) ความรสู กึ ทัศนคติ ความกังวล และแผนการทีแ่ อบซอน ปจจัยเหลานีส้ ง ผลสำคัญตอชีวติ และ
งานของกลมุ และจะตองเอาเขามาพิจารณาดวย ความไวในการสังเกตคำพูดและการแสดงออกทีไ่ มใช
คำพูดนัน้ สามารถชีท้ างไดวา คนกำลังรสู กึ อยางไร แตสงิ่ นีก้ อ็ าจถูกตีความผิดไดอยางงาย ๆ
เชนเดียวกัน ดังนัน้ หากเปนเรือ่ งสำคัญแลวละก็ ควรมีการตรวจสอบกับบุคคลนัน้ ๆ
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9. ∑”Õ¬ã“ß‰√„ÀåºÕåŸ π◊Ë √—∫∑√“∫¢åÕ¡Ÿ≈Õ¬ã‡Ÿ ¡Õ

ขณะที่โครงการพัฒนาขึ้นมา บางครั้งเปนเรื่องที่มีประโยชนที่จะแจงใหกลุมหลักตาง ๆ หรือคนหลัก ๆ
ทราบถึงความกาวหนาของโครงการ ซึง่ อาจประกอบไปดวยบุคคลเหลานี้
z ผูนำชุมชนและผูนำคริสตจักร
z ผูมีอำนาจในพื้นที่
z คริสตจักรอืน
่ ๆ ในพืน้ ที่
z สำนักงานพิเศษตาง ๆ ของรัฐบาล เชน กรมปาไม ชลประทาน กรมอนามัย หรือสำนักงานการเกษตร
z สมาชิกในชุมชนและกลุมคนที่สนใจ
อาจทำไดหลายวิธี:
z การนำเสนออยางเปนทางการโดยใชฟลิปชารจ เนนย้ำประเด็นสำคัญตาง ๆ ทีท
่ า นตองการจะแจง
ใหทราบ
z แจงอยูในวาระการประชุมของสำนักงานรัฐบาลหรือเจาหนาที่รัฐ
z ใหขาวหรือขอมูลกับหนังสือพิมพทองถิ่นหรือวิทยุทองถิ่น
z หากมีความเหมาะสม อาจใชละครหรือเพลงในการประชุมของชุมชน
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10. °“√‡°Á∫√—°…“∫—π∑÷°¢Õß‚§√ß°“√

ขณะทีโ่ ครงการพัฒนาขึน้ มากนัน้ เปนสิง่ สำคัญทีจ่ ะจัดเก็บบันทึกสิง่ ตาง ๆ ของโครงการ ซึง่ ประกอบไปดวย
z การสำรวจขอมูลพืน
้ ฐาน (นีค่ อื เรือ่ งราวของความตองการตาง ๆ ทีช่ มุ ชนไดระบุไว)
z แผนงานโครงการ (นีค
่ อื ประเด็นทุกประเด็นทีไ่ ดมาจากแบบฝกหัดรถเมลเล็ก)
z งบประมาณและคาใชจาย
z รายชือ
่ ใครทำอะไร (หนาทีแ่ ละความรับผิดชอบตาง ๆ )
z รายงานความกาวหนาตาง ๆ (คือขอมูลทีร
่ วบรวมเอาไวขณะทีต่ ดิ ตามดูแลโครงการ)
z แผนตารางของโครงการ (สวนใหญคอ
ื แผนตารางทีต่ ดิ ไวบนกำแพงเพือ่ แสดงวาจะมีอะไรเกิดขึน้ เมือ่ ใด)
บันทึกของโครงการควรจะถูกเก็บรักษาเอาไวโดยคนที่เกงในดานงานธุรการและสามารถทำใหขอมูลเปน
ปจจุบันอยูเสมอ
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11. °“√√—∫§”·π–π”®“°ºå‡Ÿ ™’¬Ë «™“≠
เป น สิ่ ง สำคั ญ ที่ จ ะต อ งหาคำแนะนำจากผู เ ชี่ ย วชาญในส ว นที่ ชุ ม ชนได บ ง บอกไว แ ล ว ว า ไม มี ทั ก ษะ
หรือประสบการณในดานนัน้ ๆ ในกรณีสว นใหญแลว จะมีหนวยงานรัฐบาลหรือองคกรพิเศษทีส่ ามารถให
ความชวยเหลือได
จัดทำรายชือ่ หนวยงานของรัฐบาลและองคกรอืน่ ๆ ทีส่ ามารถใหคำแนะนำเฉพาะทางได และใครทีส่ ามารถ
ชวยโครงการของทานไดบาง
¢ÿ ¿“æ

°“√ √å“ß√
“¬‰¥å
πÈ”·≈–°“√

ÿ ¢ “ ¿‘ ∫ “ ≈
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12. °“√‡√’¬π√å·Ÿ ≈–°“√§‘¥‰μ√ãμ√Õß
ขณะทีท่ า นใชเครือ่ งมือและกิจกรรมในระยะที่ 4 เปนสิง่ สำคัญทีจ่ ะตองคอยดูคำถามดานลางเหลานีเ้ พือ่
ที่จะชวยทานใหเรียนรูและพัฒนาชุมชนของทานตอไป
1. ทานไดเรียนรอู ะไรมากทีส่ ดุ จากเครือ่ งมือและกิจกรรมตาง ๆ
ทีท่ า นไดใชไปแลว ?
2. ทานจะใชสงิ่ เหลานีใ้ หดยี งิ่ ขึน้ ไดอยางไร ?
3. ทานจะตองปรับเปลี่ยนเครื่องมือหรือกิจกรรมเหลานี้
หรือไมเพื่อใหเหมาะสมกับคนที่ทานกำลังทำงานดวย
ถาเชนนัน้ ทานทำอยางไรบาง ?
4. มีกจิ กรรมและเครือ่ งมือใดบางทีท่ า นยังไมไดลองใช ?
มีอปุ สรรคใด ๆ หรือไมในการใชพวกมัน ถาเชนนัน้ แลว
ทานจะจัดการกับอุปสรรคเหลานีไ้ ดอยางไร ?
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