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งานวิจัยโดยชุมชน
คืออะไร 
เม่ือคุณได้ยินค�ำว่ำ “วิจัย” คุณนึกถึงอะไร คุณรู้สึกว่ำกำรวิจัยเป็นส่ิงท่ีไกลตัว
และท�ำโดยผู้อื่นใช่หรือไม่? คุณอำจคิดว่ำมันเป็นเรื่องท่ีไม่เกี่ยวข้องกับคุณ และ
เป็นส่ิงท่ีท�ำโดยนักวิชำกำรในมหำวิทยำลัยเท่ำนั้นรึเปลำ่?
งำนวิจัยไม่จ�ำเป็นต้องเหมือนท่ีกล่ำวมำขำ้งต้น เรำเชื่อวำ่งำนวิจัยควรเป็นกำร
ท�ำงำนร่วมกัน เป็นกระบวนกำรท่ีชุมชนมีอ�ำนำจในกำรก�ำหนดตัดสินใจ เป็นผู้น�ำ 
และด�ำเนินกำรวิจัยในหัวข้อท่ีชุมชนเลือก และผู้เข้ำร่วมวิจัยมีอิสระในกำรน�ำ
เสนอควำมเห็น แลกเปลี่ยน และสร้ำงควำมรู้ใหม่ขึ้นมำ 

สถำบันชุมชนลุ่มน�้ำโขงให้ควำมหมำยของงำนวิจัยโดยชุมชนว่ำ“กำรค้นหำควำม
รู้จำกควำมเชี่ยวชำญในท้องถิ่นโดยสมำชิกของชุมชน เพื่อประโยชน์ของชุมชน” 
ในขณะท่ีงำนวิจัยประเภทอื่นมักเริ่มต้นด้วยค�ำถำมจำกคนนอกชุมชน

ส�ำหรับ งานวิจัยโดยชุมชน สมำชิกชุมชนเป็นผู้ก�ำหนดหัวข้อ ตั้งค�ำถำม และ
สรำ้งกระบวนกำรด้วยตนเองเพ่ือให้พวกเขำสำมำรถวิเครำะห์และอธิบำย
ประสบกำรณ์และควำมเชี่ยวชำญของพวกเขำเองได้ งำนวิจัยโดยชุมชนท�ำให้
ชุมชนสร้ำงควำมรู้จำกท้องถิ่น ขนบธรรมเนียม และประเพณี ชุมชนยังเป็น
เจ้ำของควำมรู้ท่ีก�ำลังถูกสรำ้งขึ้นมำ ชุมชนไม่ควรเป็นเพียงเป้ำหมำยหรือส่ิงท่ี
ถูกวิจัยเท่ำนั้น แล้วก็ไม่ได้มีแต่นักวิจัยหรือนักวิชำกำรเท่ำนั้น - ชุมชนก็เป็นผู้
เชี่ยวชาญด้วยเหมือนกัน!

จำกข้อเท็จจริง เมื่อสมำชิกชุมชนท�ำงำนวิจัยของตนเอง พวกเขำอำจค้นพบส่ิง
ท่ีผู้อื่นไม่สำมำรถค้นพบได้ ชุมชนมีควำมรู้เกี่ยวกับส่ิงท่ีอยู่รอบ ๆ ตัว และส่ิง
แวดล้อมของพวกเขำโดยผู้มีอ�ำนำจในกำรตัดสินใจ และผู้วำงแผนอำจไม่รู้ 
บ่อยครั้งท่ีกระบวนกำรวิจัยช่วยให้ชุมชนเข้ำใจถึงปัญหำท่ีพวกเขำเผชิญได้ดียิ่ง
ขึ้น ช่วยสร้ำงควำมมั่นใจในควำมรู้และแนวคิดของพวกเขำ เสริมสร้ำงควำม
สำมัคคี และควำมรับผิดชอบระหว่ำงสมำชิกของชุมชน รวมท้ังเรียนรู้ทักษะท่ี
จ�ำเป็นส�ำหรับกำรจัดกำรชุมชน ทักษะและข้อค้นพบจำกกระบวนกำรวิจัยยังมี
ประโยชน์ส�ำหรับกำรจัดตั้งกำรรณรงค์ของชุมชนโดยชุมชนอีกด้วย
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ผลท่ีเกิดจำกงำนวิจัยโดยชุมชนแสดงให้เห็นว่ำยังมีทำงเลือกท่ีเป็นไปได้ และ
กระบวนกำรของกำรพัฒนำท้ังหมดสำมำรถปรับเปลี่ยนเพื่อให้ ชุมชนต่ำง ๆ เรียก
ร้องอ�ำนำจของพวกเขำ เมื่อชุมชนเอำใจใส่และน�ำวิสัยทัศน์ของพวกเขำเป็น
ศูนย์กลำงของกระบวนกำรกำรพัฒนำ งำนวิจัยโดยชุมชนจะกลำยเป็นเครื่องมือท่ี
มีประสิทธิภำพ!

จำกเครื่องมืองำนวิจัยโดยชุมชนท่ีมีอยู่ เรำได้ร่วมกับองค์กรเครือข่ำยพัฒนำข้อ
ควรรู้นี้ให้เป็นเครื่องมือส�ำหรับชุมชน ผู้น�ำชุมชน และกลุ่มประชำสังคมในท้องถิ่น
ท่ีมีควำมสนใจในงำนวิจัยโดยชุมชน

 ข้อควรรู้นี้ แสดงขั้นตอนพื้นฐำนเกี่ยวกับวิธีท่ีชุมชนสำมำรถใช้งำนวิจัยโดยชุมชน
เพื่อก�ำหนดควำมต้องกำรหลักส�ำหรับโครงกำรพัฒนำของพวกเขำ

เอกสำรนี้แจกแจงขั้นตอนส�ำคัญเพื่อ เตรียมตัว วิจัย และ รณรงค์ ในงำนวิจัย
โดยชุมชน. 

โครงกำรควำมรับผิดชอบสำกล (IAP) ขอขอบคุณสมำคม Asia Pacific  
Forum on Women, Law and Development และ สถำบันชุมชนลุ่มน�้ำโขง 
(MCI) ที่ร่วมแลกเปลี่ยนและแบ่งปันควำมคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ในกำรจัดท�ำชุด
คู่มือนี้

เตรียมตัว

วิจัย

1

2

3 รณรงค์

1. ระบุหัวข้อกำรวิจัย
2. สร้ำงทีมนักวิจัย
3. หำพันธมิตร และระบุตัวผู้มีอิทธิพล
4. จัดกำรควำมเสี่ยงด้ำนควำมปลอดภัย
5. ออกแบบเครื่องมือวิจัย

6. ให้ชุมชนมีส่วนร่วมตลอดกระบวนกำร
7. เก็บข้อมูล
8. เขียนร่ำงผลกำรวิจัย และข้อเสนอแนะ
9. น�ำเสนอร่ำงผลกำรวิจัยเพื่อรับค�ำแนะน�ำ

10. น�ำเสนองำนวิจัยฉบับสมบูรณ์พร้อมข้อเสนอแนะ
11. ลงมือท�ำด้วยกัน!
12. สะท้อนควำมคิด



คู่มือส�ำหรับชุมชน: ข้อควรรู ้/3

เตรียมตัว

1

1. ระบุหัวข้อการวิจัย
จัดประชุมสมำชิกชุมชน หรือจัดกลุ่มสนทนำหลำย ๆ กลุ่ม โดยให้มีจ�ำนวนคน
มำกท่ีสุดเทำ่ท่ีจะเป็นไปได้เพื่อช่วยกันค้นหำค�ำถำมท่ีส�ำคัญท่ีสุดในกำรวิจัย 
ควรให้ผู้หญิง เยำวชน ผู้พิกำร และสมำชิกอื่นๆของชุมชนท่ีมักไม่ได้รับโอกำส
และบทบำทเทำ่ท่ีควร หรือไม่ได้เข้ำร่วมกลุ่มสนทนำท่ีคล้ำยๆกันได้เข้ำร่วม
กระบวนกำรนี้ด้วย

ในกำรวำงแผนกำรประชุม อันดับแรกควรพิจำรณำว่ำกำรจัดประชุมเพื่อพูดคุย
ถึงปัญหำในชุมชนของคุณแบบสำธำรณะสำมำรถท�ำไดอ้ย่ำงปลอดภัยหรือไม่ 
อำจต้องเลือกสถำนท่ีอยำ่งรอบคอบเพื่อหลีกเลี่ยงกำรสอดสอ่งจำกเจ้ำหนำ้ของ
รัฐ เช่น จัดประชุมระหว่ำงพิธีกรรมประเพณีท้องถิ่นในวัด หรือในงำนส�ำคัญปกติ
ท่ัวไปของชุมชน มองหำและขอค�ำปรึกษำจำกผู้น�ำชุมชนท่ีไว้ใจได้ หำกมีควำม
เส่ียงมำกเกินไปในกำรจัดประชุมขนำดใหญ่ คุณสำมำรถเริ่มจำกกำรพูดคุย
หำรือกันแบบไม่เป็นทำงกำรในกลุ่มเล็กๆ กับผู้คนหลำกหลำยกลุ่มในชุมชนของ
คุณได้ 

ควรเริ่มคุยกันระหว่ำงประชุมเพื่อชว่ยกันคิดหำหัวข้อของงำนวิจัยและเรื่องท่ี
ชุมชนต้องกำรจะรู้ ตัดสินใจร่วมกันถึงวิธีกำรท�ำงำนวิจัย แบ่งบทบำทหน้ำท่ีและ
หำวำ่ต้องใช้เครื่องมือท่ีจ�ำเป็นอะไรบ้ำง รวมท้ังระบุระยะเวลำท่ีเป็นไปได้จริง
เพ่ือท�ำงำนวิจัยให้เสร็จสมบูรณ์
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หำกชุมชนก�ำลังท�ำวิจัยผลกระทบด้ำนส่ิงแวดล้อมและสิทธิมนุษยชนจำก
โครงกำรพัฒนำท่ีก�ำลังจะเกิดขึ้น ชุมชนสำมำรถส่งข้อค้นพบจำกงำนวิจัยเพื่อ
เติมข้อมูลท่ีขำดหำยไป ท่ีไม่ถูกรวมไว้ หรือแก้ไขข้อมูลท่ีไม่ถูกต้องจำก ‘เอกสำร
ทำงกำร’. 

การก�าหนด และการวิเคราะห์ปัญหา:  เครื่องมือจำกกล่องเครื่องมือ
ชุมชนท่ีให้ทรัพยำกรและค�ำแนะน�ำเกี่ยวกับกำรปฏิบัติ กำรสอน 
และกำรฝึกอบรมให้แก่ผู้อื่นเพื่อกำรพัฒนำชุมชน 

 bit.ly/ComAnalyze

หนังสือของหมู่บ้าน:  หนังสือชุดนี้ผลิตโดยองค์กร ActionAid 
ชุมชนสำมำรถใช้เพื่อวิเครำะห์ และบันทึกข้อมูลสถำนกำรณ์
ท่ัวไปของพวกเขำเพื่อท�ำควำมเขำ้ใจเกี่ยวกับปัญหำตำ่งๆ ของ
หมู่บ้ำนได้ดีขึ้น 

 bit.ly/VillageBookActionAid

2. สร้างทีมวิจัย
พูดคุยปรึกษำกับสมำชิกของชุมชนเพื่อตั้งกลุ่มนักวิจัยหรือทีมวิจัย สมำชิกของ
ทีมวิจัยแลกเปล่ียนข้อมูลกับสมำชิกชุมชนโดยกำรถำมค�ำถำมและรวบรวม
ข้อมูล ทีมวิจัยควรประกอบด้วยตัวแทนของผู้คนหลำกหลำยประเภทในชุมชน 
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งผู้ท่ีมักไม่ได้รับโอกำสในกำรมีส่วนร่วม จ�ำนวนสมำชิกทีมขึ้น
อยู่กับขอบเขตของกำรวิจัยโดยปกติมักมีอย่ำงน้อย 10 คน

การฝึกฝนทีมของคุณเป็นสิ่งที่ส�าคัญมาก ทุกคนในทีมต้องเข้ำใจว่ำท�ำไม
ชุมชนของคุณเลือกท�ำงำนวิจัยนี้ เป้ำหมำยของงำนวิจัยคืออะไร และหนำ้ท่ีของ
สมำชิกแต่ละคนมีอะไรบ้ำง สมำชิกทีมวิจัยควรท่ีจะสำมำรถส่ือสำร และ
สัมภำษณ์ผู้เขำ้ร่วมงำนวิจัยได้อย่ำงสะดวกใจท้ังแบบตัวต่อตัว และแบบกลุ่มเล็ก  
จ�ำไว้ว่ำกระบวนกำรวิจัยนั้นจริง ๆ แล้ว คือกำรแลกเปลี่ยนข้อมูล และผู้เข้ำร่วม
อำจต้องกำรถำมค�ำถำม สมำชิกทีมวิจัยแต่ละคนควรเข้ำใจหัวข้อของงำนวิจัย
อย่ำงชัดแจ้ง และมีข้อมูลเกี่ยวกับแผนกำรพัฒนำของชุมชน(ถ้ำมี).
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คู่มือฝึกอบรมนักวิจัยในชุมชน: คู่มือฝึกอบรมด้วยกิจกรรม และ
แบบฝึกหัดต่ำง ๆ ส�ำหรับนักวิจัยในชุมชนประกอบไปด้วย กำร
แนะน�ำแนวคิดของกำรวิจัย และเครื่องมือวิจัย เช่นแบบส�ำรวจ กำร
สัมภำษณ์ และกำรสนทนำกลุ่มย่อย        

 bit.ly/CBPRManual

3. หาพันธมิตรและระบุตัวผู้มีอิทธิพล 
นอกจำกทีมวิจัยของคุณแล้ว กลุ่มพันธมิตรแนวร่วมอื่น ๆ  ก็สำมำรถช่วยสนับสนุน
กระบวนกำรวิจัยได้เช่นกัน สมำชิกชุมชนของคุณอำจยุ่งอยู่กับงำน หรืออำจไม่มี
เวลำเขำ้ร่วมในทุก ๆ ขั้นตอนของกระบวนกำรวิจัย ในกรณีนี้ กำรขอควำมช่วย
เหลือจำกกลุ่มพันธมิตรแนวร่วม เช่น นักศึกษำมหำวิทยำลัย และกลุ่มภำคประชำ
สังคมในท้องถิ่นอำจมีประโยชน์มำก นักศึกษำมหำวิทยำลัยท่ีคุณไว้ใจสำมำรถ
ช่วยเหลือทำงด้ำนเทคนิคเพื่อออกแบบเครื่องมือวิจัย หรือสร้ำงระบบกำรจัดกำร
ข้อมูล คุณยังสำมำรถขอค�ำแนะน�ำและกำรสนับสนุนจำกชุมชนอื่น ๆ ท่ีได้รับผลก
ระทบจำกโครงกำรเดียวกัน บริษัท หรือธนำคำรเดียวกัน หรือชุมชนท่ีเคยท�ำงำน
วิจัยท่ีคล้ำยกันมำแล้ว 

องค์กรประชำสังคมท้ังในท้องถิ่น ระดับชำติ และระดับนำนำชำติอำจให้ข้อมูล
เพ่ิมเติมกับงำนวิจัยได้ และเมื่องำนวิจัยเสร็จ พวกเขำสำมำรถช่วยเผยแพร่
ข้อมูลงำนวิจัยไปยังกลุ่มเป้ำหมำย และเข้ำถึงผู้มีอ�ำนำจตัดสินใจได้ นักวิชำกำร 
และเจ้ำหน้ำท่ีรัฐท่ีคุณไว้ใจสำมำรถช่วยวิเครำะห์ผลกำรวิจัย ช่วยหำประเด็น
ส�ำคัญท่ีงำนวิจัยค้นพบและวิเครำะห์หำแนวโน้มจำกข้อมูลงำนวิจัย พันธมิตร
แนวร่วมสำมำรถช่วยจัดกำรผลของกำรวิจัยให้ออกมำเป็นรูปแบบแผนภูมิ 
รำยงำนข้อเขียน หรือวีดีโอ ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ท่ีคุณตั้งไว้ 
 
ชุมชนอำจพิจำรณำท่ีจะติดต่อกับผู้มีอ�ำนำจตัดสินใจ หำกประเมินว่ำท�ำแล้ว
ปลอดภัยส�ำหรับชุมชน และไม่ส่งผลเสียต่อกระบวนกำรวิจัยและกำรรณรงค์ 
พวกเขำอำจมีอิทธิพลในเรื่องท่ีท�ำวิจัย พยำยำมหำวำ่อะไรท่ีจะส่งผลต่อผู้มี
อ�ำนำจเหลำ่นี้ และคุยกันไว้ก่อนว่ำถ้ำหำกต้องกำรติดต่อกับผู้มีอ�ำนำจตัดสินใจ
เหล่ำนี้ จะติดต่อด้วยวิธีไหน คุณอำจท�ำแผนท่ีท่ีแสดงควำมสัมพันธ์ระหว่ำง
พันธมิตรแนวร่วมและผู ้มีอ�ำนำจตัดสินใจเพื่อช่วยปรับปรุงกลยุทธ์และเพื่อ
ให้กำรรณรงค์ของคุณส�ำเร็จผล ย�้ำอีกครั้ง หำกปลอดภัยและมีประโยชน์ต่อกำร
รณรงค์ ท�ำนัดหมำยเพื่อพูดคุยหรือโทรแจ้งพวกเขำทำงโทรศัพท์ หำกคุณมี
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ควำมสัมพันธ์ท่ีดีกับผู้มีอ�ำนำจลองถำมว่ำค�ำถำมไหนท่ีพวกเขำต้องกำรค�ำตอบ
จำกงำนวิจัยของชุมชน 
ก่อนท่ีจะขอควำมช่วยเหลือจำกพันธมิตร และผู้มีอ�ำนำจตัดสินใจ คุณควร
วิเครำะห์ควำมเส่ียงด้ำนควำมปลอดภัยก่อน และตัดสินใจร่วมกันว่ำจะส่ือสำร
อย่ำงกระชับและเข้ำใจงำ่ยได้อย่ำงไร บันทึกและจัดเก็บข้อควำมและกำรส่ือสำร
เหล่ำนี้ให้ดี และหำกเป็นไปได้ควรเก็บบันทึกกำรประชุม และกำรสนทนำทุกครั้ง
ไว้เป็นลำยลักษณ์อักษร 

จะรับมือกับโครงการที่มีการบังคับขับไล่และการพลัดถิ่นอย่างไร
กิจกรรมในคู่มือจัดท�ำโดยผู้ เชี่ยวชำญพิเศษด้ำนที่อยู่อำศัยของ
องค์กำรสหประชำชำติตั้งค�ำถำมที่จะช่วยให้คุณสำมำรถระบุผู้คน
ต่ำงๆที่เกี่ยวข้องกับกำรวิจัยของคุณ และผู้ที่อำจเป็นพันธมิตรของ
คุณได้

 bit.ly/UNForcedEviction

แผนภาพแสดงความสัมพันธ์: เป็นเครื่องมือจำกกำรด�ำเนินกำรเบื้องต้น 
(ActionAid) ที่ช่วยให้คุณทดสอบพลวัตของอ�ำนำจที่มีควำมแตกต่ำงกัน
ภำยใน และระหว่ำงกลุ่ม รวมทั้งองค์กร 

 bit.ly/ChapattiDiagram

เครื่องมือผู้ป้องกันประตู:  เป็นเครื่องมือจำกกำรด�ำเนินกำรเบื้องต้น 
(ActionAid) เพื่อระบุผู้คนที่สำมำรถช่วยให้คุณเข้ำถึงผู้มีอ�ำนำจในกำร
ตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับงำนที่คุณให้กำรสนับสนุน หรือก�ำลังรณรงค์อยู่

 http://bit.ly/gatekeepertool

4. จัดการความเสี่ยงด้านความปลอดภัย
ปกป้องควำมปลอดภัยของทีมวิจัยของคุณและชุมชนของคุณในทุกข้ันตอนของ
กระบวนกำรวิจัย สมำชิกชุมชนอำจถูกคุกคำม หรือได้รับอันตรำยเพียงเพรำะ
คุยกันเกี่ยวกับโครงกำรพัฒนำ บริษัท หรือรัฐบำล หรือเพียงแค่มีข้อมูลเกี่ยวกับ
โครงกำรพัฒนำก็อำจท�ำให้ผู้คนตกอยู่ในควำมเส่ียงได้

จำกควำมเส่ียงเหลำ่นี้ ทุกคนท่ีสนใจจะเข้ำร่วมงำนวิจัยโดยชุมชน ควรจะต้อง
ตัดสินใจด้วยข้อมูลท่ีครบถ้วนว่ำพวกเขำต้องกำรจะเข้ำร่วมหรือไม่และอย่ำงไร 
ทีมของคุณควรประเมินควำมเส่ียงท่ีอำจเกิดขึ้นได้อย่ำงต่อเนื่อง ตั้งแต่กำรเริ่ม
ต้นกระบวนกำรวิจัยและตลอดกำรรณรงค์ (รวมถึงควำมเส่ียงท่ีอำจเกิดจำก
พันธมิตรและผู้มีอ�ำนำจและอิทธิพล) และควรมีแผนกำรลดควำมเส่ียงส�ำหรับ
ทุกคน
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อันดับแรกให้คุยกันในกลุ่มทีมวิจัยทุกคนและผู้เขำ้ร่วมงำนวิจัยเกี่ยวกับควำม
เส่ียงท่ีอำจเกิดระหว่ำงงำนวิจัย จำกนั้นถำมพวกเขำวำ่ยังต้องกำรเขำ้ร่วมในงำน
วิจัยอยู่หรือไม่ กำรท่ีผู้เข้ำร่วมงำนวิจัยบอกเล่ำเรื่องรำว ควำมคิดเห็นเชิงลึกกับ
คุณนั้นมำจำกควำมไว้วำงใจท่ีเขำมอบให้ คุณจะต้องปกป้องข้อมูลส่วนตัวของผู้
เข้ำร่วมตลอดเวลำ อธิบำยให้พวกเขำเข้ำใจว่ำภำพถ่ำย วีดีโอ และค�ำพูดอำจจะ
ถูกน�ำไปใช้ และต้องขออนุญำตก่อนกำรน�ำไปใช้งำน

เข้ำใจควำมเส่ียง และสร้ำงแผนด้ำนควำมปลอดภัย โดยศึกษำ 
คู่มือด้ำนควำมปลอดภัย จำก Frontline Defenders ซึ่งแปล
แล้ว 11 ภำษำ

 bit.ly/HRDWorkbook

เรียนรู ้วิธีกำรปกป้องขอ้มูลในโทรศัพท์หรือคอมพิวเตอร์ของ
คุณด้วยกำรอ่ำน ควำมปลอดภัยใช้ง่ำย (Security in-abox) 
จำก Tactical Tech

 securityinabox.org/en/tactics/

5. ออกแบบเครื่องมือวิจัย
เครื่องมือวิจัยมีอยู่มำกมำย เช่น กำรท�ำแผนท่ีชุมชน กำรติดตำมตรวจสอบโดย
ชุมชน กำรส�ำรวจ และกำรท�ำแบบสอบถำม ตัวอย่ำงหนึ่งท่ีเรำจะกลำ่วถึงคือ 
แบบส�ำรวจโดยชุมชน กำรส�ำรวจโดยชุมชนต่ำงจำกกำรส�ำรวจท่ัวไปคือไม่เพียง
แค่เก็บข้อมูลเท่ำนั้นยังช่วยให้เกิดกำรแลกเปลี่ยนข้อมูล และควำมคิดเห็นเชิงลึก
ระหว่ำงชุมชนกับทีมวิจัยอีกด้วย ช่วยกันคิดว่ำทีมวิจัยควรเตรียมข้อมูลอะไรบ้ำง
เพ่ืออธิบำยแก่ผู้เข้ำร่วมวิจัยให้เข้ำใจหัวข้องำนวิจัยอยำ่งชัดเจน ตัวอย่ำงเช่น 
หำกคุณต้องกำรข้อมูลประสบกำรณ์ของชุมชนกับโครงกำรพัฒนำ คุณอำจจะ
เตรียมข้อมูลเกี่ยวกับวิธีกำรออกแบบโครงกำรพัฒนำ แหล่งเงินทุน และกำร
ด�ำเนินโครงกำรพัฒนำในประเทศของคุณ

หำกทีมวิจัยตัดสินใจใช้แบบส�ำรวจโดยชุมชน ตรวจสอบให้แน่ใจว่ำค�ำถำมทุก
ข้อ ชัดเจน เข้ำใจงำ่ย และได้ร่วมกันออกแบบค�ำถำม คุณอำจเลือกใช้บำง
ค�ำถำมท่ีสำมำรถตอบ “ใช่” หรือ “ไม่ใช่” ได้ หรือค�ำถำมท่ีมีหลำยตัวเลือกให้
ตอบ หรือมีช่องว่ำงให้แสดงควำมคิดเห็น ค�ำตอบอำจขึ้นอยู่กับประสบกำรณ์
ของแต่ละบุคคลหรือควำมปรำรถนำท่ีชุมชนต้องกำรจะพัฒนำ (ถ้ำมี) ค�ำถำมใน
แบบส�ำรวจโดยชุมชนสำมำรถครอบคลุมหัวข ้อหลำกหลำย ข้ึนอยู ก่ับ
วัตถุประสงค์ของงำนวิจัย 
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ตัวอย่ำงเช่น หำกชุมชนต้องสูญเสียบ้ำนท่ีอยู่อำศัยให้กับโครงกำรสร้ำงทำงด่วน 
อำจใช้ค�ำถำมเช่น:

“ลูกหลำนของคุณจะได้รับผลกระทบอย่ำงไรหำกคุณต้องย้ำยบ้ำน?”

“งำนและอำชีพของคุณจะได้รับผลกระทบอย่ำงไรหำกคุณต้องย้ำยบ้ำน?” 

“หำกคุณต้องย้ำยท่ีอยู่อำศัย คุณจะต้องสูญเสียพื้นท่ีหรือสถำนท่ีส่วนรวม
ของชุมชน (เช่นโรงเรียน วัด หรือแม่น�้ำ) อะไรบ้ำง?”

อ่ำนร่ำงแบบส�ำรวจร่วมกับทีมวิจัยของคุณเพื่อให้ม่ันใจวำ่ค�ำถำมมีควำมชัดเจน 
มีระเบียบ และเข้ำใจงำ่ย ควรให้ทีมของคุณฝึกฝนและสร้ำงควำมมั่นใจด้วยกำร
สัมภำษณ์กันเองโดยใช้แบบส�ำรวจ ประมำณเวลำท่ีจะต้องใช้เพ่ือท�ำงำนวิจัยให้
เสร็จ และวำงแผนกำรประชุมกับชุมชน หรือกำรลงพื้นท่ีตำมระยะเวลำท่ีก�ำหนด
ไว้ 

หำกคุณก�ำลังหำกรณีตัวอยำ่ง นักเคลื่อนไหวจำก 8 ประเทศท่ีเป็นส่วนหนึ่งของ 
Global Advocacy Team โดยโครงกำรควำมรับผิดชอบสำกล (IAP) ได้
สร้ำงแบบส�ำรวจส�ำหรับงำนวิจัยโดยชุมชนของพวกเขำ คุณสำมำรถใช้หรือ
ประยุกต์แบบส�ำรวจเพื่อกำรวิจัยโดยชุมชน หรือสร้ำงและทดสอบแบบส�ำรวจ
ใหม่ ๆ ส�ำหรับชุมชนของคุณเอง!

เมื่อคุณตัดสินใจได้แล้วว่ำจะใช้เครื่องมือวิจัยอะไร ควรสร้ำงระบบเพื่อจัดกำร
ข้อมูลวิจัยท่ีรวบรวมไว้ กำรจัดกำรงำนวิจัยจะช่วยให้ทีมวิจัย พันธมิตร และ
สมำชิกชุมชนเขำ้ใจผลกำรวิจัยก่อนท่ีจะกลำยมำเป็นส่วนหนึ่งของกำรรณรงค์ 
ซอฟต์แวร์บำงอย่ำงช่วยวิเครำะห์ข้อมูลกำรวิจัยได้อัตโนมัติ แต่อำจต้องเชื่อมต่อ
กับอินเทอร์เน็ต และอำจไม่มีภำษำท้องถิ่นของชุมชนให้ใช้งำน ซอฟต์แวร์บำง
อย่ำงอำจต้องเสียค่ำใช้จำ่ยเพื่อใช้งำน

แหล่งข้อมูล เช่น ชุดเครื่องมือวิจัยการรณรงค์ จำกศูนย์ข้อมูล
สำมำรถช่วยสร้ำงเครื่องมือได้

 bit.ly/CampaignResearchToolkit 

โปรแกรมส�ำหรับกำรส�ำรวจ เช่น:  
Survey Monkey (www.surveymonkey.com),  
Google Forms (https://www.google.com/forms/about/) 
และ KoBo Toolbox (http://www.kobotoolbox.org/) 
สำมำรถช่วยจัดกำรและวิเครำะห์ผลกำรวิจัยได้
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วิจัย

2

6. ให้ชุมชนมีส่วนร่วมตลอดกระบวนการ
ส่ิงส�ำคัญอย่ำงยิ่งท่ีทีมวิจัยจะต้องท�ำคือ แจ้งข่ำวควำมคืบหนำ้ และให้ชุมชนวง
กว้ำงมีส่วนร่วม อย่ำงสม�่ำเสมอตลอดกระบวนกำรของงำนวิจัยโดยชุมชน ใน
เบื้องต้นควรหำวิธีกำรติดต่อส่ือสำรเกี่ยวกับกิจกรรมวิจัย และก�ำหนดเวลำท่ี
ชุมชนควรรวมตัวกันเพื่อพิจำรณำ และให้ควำมคิดเห็น

อันดับแรก ให้ชุมชนวงกว้ำงพิจำรณำตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับแผนงำนและเป้ำ
หมำยของทีมวิจัย เมื่อกระบวนกำรวิจัยพร้อมแล้ว ให้ข้อมูลชุมชนเกี่ยวกับวิธี
กำรท�ำงำนวิจัย สมำชิกชุมชนวงกวำ้งควรได้ตรวจทำนข้อค้นพบเบื้องต้นก่อน
ท�ำกำรสรุป หรือน�ำเสนอผลกำรวิจัยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกำรรณรงค์ของคุณ ขอ
ให้ชุมชนตรวจสอบ และวิเครำะห์ข้อค้นพบ รวมท้ังจัดล�ำดับควำมส�ำคัญของ
ข้อมูลว่ำอะไรมีควำมส�ำคัญมำกท่ีสุดส�ำหรับกำรรณรงค์ของพวกเขำ 

การสื่อสารและอ�านาจ:  ชุดเครื่องมือจำก CIRAC ให้วิธีกำร
และตัวอย่ำงหลำกหลำยเกี่ยวกับวิธีกำรติดต่อสื่อสำรภำยใน
ชุมชน

 bit.ly/CommunicationPowerEng

7. เก็บข้อมูล
ท�ำงำนวิจัยของคุณในช่วงเวลำและสถำนท่ีท่ีปลอดภัย และสะดวกต่อผู้เข้ำร่วม
ทุกคน เตรียมตัวเพื่อให้ข้อมูลและตอบค�ำถำม เพื่อให้ผู้เข้ำร่วมเข้ำใจหัวข้องำน
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วิจัยอย่ำงชัดเจน อธิบำยวัตถุประสงค์ และกระบวนกำรของกำรวิจัยให้ผู้เข้ำร่วม
แต่ละคนทรำบ

วำงแผนวิธีกำรน�ำเสนอและรวบรวมข้อมูลเพื่อให้ทุกคนในชุมชนสำมำรถเขำ้
ร่วมได้อย่ำงเต็มท่ี ตัวอยำ่งเช่น หำกสมำชิกชุมชนบำงคนไม่สำมำรถอ่ำนหรือ
เขียนหนังสือได้ ให้พูดอธิบำย และท�ำงำนวิจัยเพื่อให้ทุกคนเข้ำร่วมได้อย่ำงเทำ่
เทียมกัน ให้ถำมผู้เข้ำร่วมว่ำพวกเขำต้องกำรให้ภำพถำ่ย ชื่อ ข้อมูลแสดงตัวตน
ของพวกเขำเผยแพร่ออกสู่สำธำรณะหรือไม่ คุณมีหน้ำท่ี ปกป้องตัวตนและ
ข้อมูลของสมาชิกชุมชนที่เข้าร่วมวิจัยอย่างระมัดระวัง 

ขอค�ำแนะน�ำจำกคนท่ีท�ำงำนอย่ำงตอ่เนื่องในชุมชน หรือองค์กรท่ีรู้จักผู้คนอย่ำง
กว้ำงขวำงในชุมชนให้ช่วยระบุผู้เขำ้ร่วมวิจัย ก�ำหนดวิธีท่ีทีมวิจัยจะท�ำให้ผู้ท่ีมัก
ไม่ได้รับโอกำสหรือมักถูกกีดกันให้เข้ำร่วมกระบวนกำร หำกมีใครเปลี่ยนใจว่ำ
จะไม่เข้ำร่วมงำนวิจัยอีกต่อไป ทีมวิจัยต้องเคำรพกำรตัดสินใจของพวกเขำ

อำจเป็นไปได้ยำกที่จะให้ทั้งชุมชนมีส่วนร่วมในกระบวนกำรวิจัย ควรตั้งเป้ำ
หมำยเพื่อเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่ำง อย่ำงน้อย 100 คน ขึ้นอยู่กับกำรประเมิน
ด้ำนควำมปลอดภัยของคุณ ทีมวิจัยอำจพูดคุยถำมค�ำถำมตัวต่อตัว หรือในกลุ่ม
เล็ก ๆ ที่มีจ�ำนวนคนน้อยกว่ำ 10 คนหำกจ�ำเป็น บันทึกค�ำตอบและควำมคิด
เห็นของผู้ตอบแบบส�ำรวจแต่ละคนอย่ำงถูกต้องครบถ้วน สมำชิกทีมวิจัยแต่ละ
คนควรมีส่วนร่วมอย่ำงต่อเนื่องในกระบวนกำรเก็บข้อมูลเพื่อให้มั่นใจว่ำข้อมูล
ที่เก็บได้นั้นมีควำมชัดเจนและสม่�ำเสมอ

ขณะออกไปท�ำแบบส�ำรวจ สมำชิกของทีมวิจัยควรถำมค�ำถำมที่ละข้อ และอธิบำย
ค�ำศัพท์หรือข้อควำมที่ผู้เข้ำร่วมไม่เข้ำใจให้กระจ่ำง จ�ำไว้ว่ำควรฟังอย่ำงตั้งใจ ห้ำม
ขัดจังหวะ หรือแสดงควำมคิดเห็นต่อค�ำตอบของผู้เข้ำร่วมวิจัย และให้เวลำกับผู้เข้ำ
ร่วมอย่ำงเพียงพอในกำรตอบแต่ละค�ำถำม บำงครั้งผู้คนเกิดควำมรู้สึกเศร้ำเสียใจ
เมื่อนึกถึงประสบกำรณ์ที่เจ็บปวด ควรให้กำรสนับสนุนและตั้งใจรับฟัง  

เดินส�ารวจ (Transect Walk): เครื่องมือจำก CatComm 
ส�ำหรับกลุ่มท่ีด�ำเนินกำรพัฒนำชุมชนโดยใช้กำรสังเกตเป็นฐำน

 http://catcomm.org/transect-walk
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8. เขียนร่างผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ
เมื่อรวบรวมข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็ถึงเวลำท่ีจะน�ำข้อมูลกำรวิจัยของคุณมำ
ท�ำควำมเขำ้ใจให้มำกยิ่งขึ้น หำกคุณใช้ซอฟต์แวร์เพื่อท�ำกำรวิเครำะห์ข้อมูล
ของคุณ ควรให้ทีมวิจัยทดสอบซอฟต์แวร์ก่อนใช้งำนจริง หำกคุณวำงแผนท่ีจะ
วิเครำะห์ข้อมูลโดยไม่ใช้ซอฟต์แวร์ ให้ก�ำหนดวิธีกำรกำรติดตำมควำมคืบหน้ำ
ในแต่ละขั้นตอนของคุณ

หำกคุณใช้เครื่องมือส�ำรวจในกำรวิจัยของคุณ ส่ิงแรกคือใส่ตัวเลขให้แบบ
ส�ำรวจแต่ละชุด และท�ำส�ำเนำทุกชุด เพื่อปกป้องข้อมูลของผู้เข้ำร่วมควรเก็บ
แบบส�ำรวจและส�ำเนำไว้ในสถำนท่ีท่ีปลอดภัย ในขณะท่ีคุณตรวจทำนข้อมูล 

เมื่อได้แบบส�ำรวจท่ีบันทึกข้อมูลไว้เรียบร้อยท้ังหมดแล้ว ทีมวิจัยควรตรวจสอบ
ควำมถูกต้องว่ำมีกำรบันทึกค�ำตอบอย่ำงครบถ้วนหรือไม่ ส�ำหรับค�ำถำมท่ีผู้เข้ำ
ร่วมเลือกค�ำตอบจำกตัวเลือก ให้ค�ำนวณแต่ละค�ำตอบออกมำเป็นร้อยละ
(เปอร์เซ็นต์)

พิจำรณำควำมคิดเห็นของผู้ตอบแบบส�ำรวจ ตัวอย่ำงเช่น คุณอำจพบวำ่ใน
ชุมชนท่ีผู้คนถูกบังคับขับไล่ท่ี มีหลำยคนท่ีถูกท�ำร้ำยร่ำงกำยได้รับควำมรุนแรง 
กำรจดบันทึกประสบกำรณ์เหล่ำนี้นับเป็นข้อมูลท่ีมีพลัง เรื่องรำวส่วนตัวเผยให้
เห็นตัวตนและควำมจริงของผู้คนเบื้องหลังข้อมูลตัวเลข

กำรอธิบำยเล่ำเรื่องรำวส่วนบุคคลสำมำรถท�ำให้งำนวิจัยมีควำมนำ่สนใจมำกยิ่ง
ขึ้น ในขณะเดียวกันคุณจะต้องปกป้องข้อมูลของผู้เข้ำร่วมเหลำ่นั้น บำงคนอำจ
ต้องกำรให้เผยแพร่เรื่องรำวของพวกเขำสู่สำธำรณะ  ต้องขอควำมยินยอมของ
พวกเขำก่อนน�ำข้อมูลหรือเรื่องรำวเผยแพร่สูส่ำธำรณะแม้ว่ำคุณจะไม่ได้ใช่ชื่อ
จริงของพวกเขำก็ตำม

ตอนนี้ กลับมำดูท่ีงำนวิจัยของคุณ (รวมถึงควำมคิดเห็นต่ำงๆ) เพื่อหำข้อมูล 
แนวโน้ม และรูปแบบท่ีสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์ของงำนวิจัยของคุณ อำจขอ
พันธมิตรท่ีมีประสบกำรณใ์นกำรวิเครำะห์ข้อมูลช่วยคุณวิเครำะห์ผลกำรวิจัย
ของคุณได้

 
ใช้ คู่มือการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพทีละข้ันตอน เพื่อช่วยคุณ
วิเครำะห์ข้อมูลท่ีคุณพบ

 bit.ly/QualitativeDataAnalysis

ใช้ คู่มือการเล่าเรื่อง จำก Capacity Canada เพื่อหำแนวทำงใน
กำรเล่ำเรื่องรำวจำกงำนวิจัย และข้อค้นพบของชุมชนของคุณ

 bit.ly/StorytellingManual
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9. น�าเสนอร่างผลการวิจัยเพื่อรับค�าแนะน�า
เขียนร่ำงผลกำรวิจัยฉบับแรกจำกข้อมูลงำนวิจัยท้ังหมดของคุณ และน�ำเสนอ
ต่อชุมชน คุณอำจต้องน�ำเสนอผลงำนวิจัยในรูปแบบท่ีแตกต่ำงกันเพื่อให้ทุกคน
สำมำรถเข้ำใจได้ง่ำย ตัวอย่ำงเช่น หำกบำงคนในชุมชนอ่ำนหนังสือไม่ออก อำจ
น�ำเสนอข้อมูลด้วยรูปภำพแทน ขอค�ำวิจำรณ์และค�ำแนะน�ำจำกคนในชุมชน 
และถำมพวกเขำว่ำควรจะให้ควำมส�ำคัญกับข้อมูลประเภทใด และหำกมีข้อ
เสนอแนะเพื่อปรับปรุงหรือแก้ไขปัญหำ ควรน�ำมำผนวกเข้ำกับกำรรณรงค์ของ
ชุมชน 

หำกวิเครำะห์แล้วปลอดภัย อำจติดต่อพันธมิตรและผู้มีอ�ำนำจตัดสินใจท่ีคุณได้
ติดต่อไว้ในช่วงเริ่มแรกของงำนวิจัยเพื่อให้พวกเขำอ่ำนและให้ควำมคิดเห็นก่อน
ท่ีคุณจะเผยแพร่ข้อมูลสู่สำธำรณะ อย่ำงไรก็ตำม ไม่ควรให้ข้อเสนอแนะจำก
พันธมิตรและผู้มีอ�ำนำจตัดสินใจส่งผลต่อล�ำดับควำมส�ำคัญของข้อมูลท่ีชุมชน
ก�ำหนด เมื่อได้รับข้อเสนอแนะและควำมเห็นท้ังหมดแล้ว พิจำรณำวัตถุประสงค์
ของกำรรณรงค์เคลื่อนไหวแล้วตัดสินใจวำ่ข้อค้นพบจำกงำนวิจัยข้อใดท่ีจะน�ำไป
ใช้กับกำรรณรงค์ 

อ่ำนประสบกำรณ์ของนักเคล่ือนไหวจำกชุมชนท่ัวโลกท่ีได้
ท�ำงำนวิจัยโดยชุมชนโดยใช้แบบส�ำรวจส�ำหรับงำนวิจัยโดย
ชุมชน ที่พัฒนำโดยกลุ่ม Global Advocacy Team โดยกำร
สนับสนุนของ IAP

งานวิจัยโดยชุมชน: เรื่องของสุเกอเรล (Sukhgerel) 
 bit.ly/sukhgerelstory

งานวิจัยโดยชุมชน: เรื่องของเอไลอัส (Elias) 
 bit.ly/eliasstory

งานวิจัยโดยชุมชน: เรื่องของเมลา (Mela)
 bit.ly/melasstory
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10. น�าเสนองานวิจัยฉบับสมบูรณ์พร้อมข้อเสนอแนะ
ตอนนี้ก็ถึงเวลำท่ีจะน�ำงำนวิจัยโดยชุมชนเขำ้ไปใช้ในกำรรณรงค์เคลื่อนไหว
แล้ว!

ในขั้นตอนเตรียมงำนวิจัย คุณได้ระบุกลุ่มเป้ำหมำยท่ีจะอำ่นงำนวิจัยไว้แล้ว 
ครำวนี้พิจำรณำกลยุทธ์ของคุณท่ีจะเผยแพร่ผลกำรวิจัยและข้อเสนอแนะของ
ชุมชน ตัวอย่ำงเช่น หำกคุณคิดวำ่สำมำรถคุยกับผู้มีอ�ำนำจตัดสินใจในท้องถิ่น
ได้ อำจจัดงำนในชุมชนเพื่อน�ำเสนอและเผยแพร่ผลงำนวิจัย อำจมีกำรบันทึก
ภำพและวีดีโอไว้เป็นหลักฐำน หำกกลุ่มเป้ำหมำยอยู่นอกชุมชนหรือนอก
ประเทศของคุณ พันธมิตรของคุณอำจรู้จักกับพวกเขำและสำมำรถให้ค�ำแนะน�ำ
วิธีกำรเพื่อช่วยให้คุณเข้ำถึงกลุ่มเปำ้หมำยดังกลำ่วได้

นึกถึงผู้คนท่ีคุณต้องกำรจูงใจ และหำวิธีกำรท่ีจะท�ำให้พวกเขำได้รับข้อมูลงำน
วิจัยและลงมือท�ำตำมข้อเสนอแนะ พิจำรณำอีกครั้งถึงวิธีกำรท่ีทีมวิจัยและ
ชุมชนจะน�ำเสนองำนวิจัยและข้อเสนอแนะ กำรเขียนรำยงำนเป็นวิธีท่ีดีท่ีสุดหรือ
ไม่? หำกใช่ รูปแบบและจ�ำนวนข้อมูลขนำดไหนจึงจะโน้มน้ำวให้พวกเขำอ่ำน
รำยงำนของคุณ? คุณควรจะนัดพบเพื่อน�ำเสนอหรือไม่ หรือใช้กำรเขียนป้ำย
ประท้วง วีดีโอ กำรเสนอข้อมูลด้วยภำพ หรือเวปไซต์ กลุ่มพันธมิตรสำมำรถ
ช่วยคุณได้ เช่น อำสำสมัครช่วยตัดต่อวิดีโอ หรือนักออกแบบอำสำ หรือนัก
สร้ำงงำนศิลปะ ใช้วิธีกำรท่ีรอบคอบและสร้ำงสรรค์! 

รณรงค์

3
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11.  ลงมือท�าด้วยกัน!
กำรน�ำเสนองำนวิจัยและข้อเสนอแนะของคุณถือเป็นขั้นตอนที่ส�ำคัญเพื่อเรียก
ร้องกำรเปลี่ยนแปลง เช่นเดียวกับกำรเคลื่อนไหว รณรงค์ และให้ข้อมูลแก่ผู้อื่น
เกี่ยวกับแนวคิดและแผนกำรพัฒนำของชุมชน

ท�ำตำมขั้นตอนระยะเวลำที่ก�ำหนดไว้ในช่วงต้นของงำนวิจัยโดยชุมชน ทบทวน
แต่ละขั้นตอนอย่ำงสม่�ำเสมอ และปรับเปลี่ยนวิธีกำรหำกจ�ำเป็น เพื่อใช้
ประโยชน์จำกชัยชนะและโอกำสใหม่ๆ 

ชุมชนอื่นๆ กลุ่มเคลื่อนไหวทำงสังคม หรือกลุ่มประชำสังคมต่ำงๆ อำจได้รับ
ประโยชน์จำกกำรเรียนรู้งำนวิจัยและข้อเสนอแนะของคุณ หำโอกำสแลกเปลี่ยน
งำนวิจัยกับพวกเขำ! 

กลับสู่การพัฒนา: การพัฒนาควรจะเป็นอย่างไร  จำก Inter-
national Accountability Project เสนอตัวอย่ำงและ
เรื่องรำววิธีกำรน�ำเสนอข้อมูลงำนวิจัยของชุมชน 8 ชุมชน

 bit.ly/whatdevelopmentcouldbe

ใช้ The Mobilisation Cookbook: คู่มือ Moblab เพื่อกำร
รณรงค์ด้วยพลังของประชำชน เรียนรู้วิธีใช้ข้อค้นพบกำรวิจัย
กับกำรรณรงค์ขนำดใหญ่

 bit.ly/MobilisationCookbook

ใช้บทสุดท้ำยของ  Visualizing Information for Advocacy 
คู่มือจำก Tactical Tech เพื่อเรียนรู้กำรน�ำเสนอข้อมูลด้วย
ภำพ 

 bit.ly/VisualisingForAdvocacy

Critical Path Analysis จำก The Change Agency เป็น
ชุดแบบฝึกหัดเพ่ือช่วยให้คุณจัดวำงงำนวิจัยของคุณเพื่อสร้ำง
กำรเปล่ียนแปลง 

 bit.ly/changeagency



คู่มือส�ำหรับชุมชน: ข้อควรรู ้/15

คู่มือส�าหรับชุมชนเกี่ยวกับธนาคารเพื่อการพัฒนา
เอเชีย โดย IAP  เสนอวิธีกำรท่ีหลำกหลำยท่ีชุมชน
สำมำรถใช้งำนวิจัยเพื่อลงมือท�ำกำรเปล่ียนแปลง

 bit.ly/Adbguide

การนับชัยชนะของเรา: คู่มืออบรมเกี่ยวกับการศึกษาและ
การจัดตั้งมวลชน  จำก Repeal the Deal Produc-
tions ท่ีให้ชุดฝึกอบรมด้ำนกำรจัดตั้ง และให้กำร
ศึกษำแก่ผู้อื่นเกี่ยวกับหัวข้อกำรวิจัยของคุณ

 bit.ly/CountingOurVictories 

พัฒนำและประเมินแผนกำรท�ำงำนโดยใช้เครื่องมือ 
ActionAid’s Bridge

 bit.ly/actionbridge

12.  สะท้อนความคิด
เมื่อเริ่มกำรรณรงค์เคลื่อนไหวแล้ว ก�ำหนดวันและเวลำเพื่อให้ทีมวิจัยได้วัดผล
และประเมินควำมก้ำวหน้ำในกำรบรรลุเป้ำหมำยของกำรรณรงค์ เชิญทีมวิจัย
ร่วมสะท้อนควำมคิดเกี่ยวกับภำพรวมกระบวนกำรวิจัยโดยชุมชน ประเมินว่ำ
คุณได้ท�ำส�ำเร็จตำมวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้แล้วหรือไม่อย่ำงไร อภิปรำยควำมท้ำ
ทำยใหม่ๆ ท่ีเจอ และพิจำรณำวำ่จะต้องปรับเปลี่ยนขั้นตอนต่อไปหรือไม่ กำร
สะท้อนควำมคิดสำมำรถเป็นท้ังกำรเรียนรู้ และกำรเฉลิมฉลองของบุคคลท่ีเข้ำ
ร่วมและชุมชนวงกว้ำงได้ กำรประเมินสถำนกำรณ์และสะท้อนควำมคิดท�ำได้ใน
แต่ละขั้นตอนของกระบวนกำรวิจัย และเมื่อส้ินสุดกำรรณรงค์เคลื่อนไหวแล้ว

ใช้คู่มือ นับเมล็ดพันธุ์เพื่อการเปลี่ยนแปลง: กรอบการ
ประเมินและสะท้อนคิด โดย SARN เป็นวิธีกำรที่
ออกแบบมำเพื่อสะท้อนควำมคิดเกี่ยวกับกระบวนกำร
วิจัย และกำรรณรงค์

 bit.ly/CountingSeedsForChange



16 /InternatIonal accountabIlIty Project

ตอนนี้คุณได้เรียนรู้ท้ัง 12  ข้ันตอนแล้ว เรำหวังวำ่คุณจะมีควำมเขำ้ใจมำกขึ้น
ว่ำงำนวิจัยโดยชุมชนคืออะไร และคุณจะสำมำรถท�ำงำนวิจัยด้วยตนเองได้ 
ชุมชนต่ำงๆมีวิธีกำรท�ำงำนวิจัยโดยชุมชนแตกต่ำงกัน เพรำะนั่นคือคุณคำ่และ
ควำมงำมของงำนวิจัยประเภทนี้!

คุณพร้อมท่ีจะเริ่มต้นท�าวิจัยโดยชุมชนแล้วหรือยัง? ใช้ข้อควรรู้นี้เป็นเข็ม
ทิศน�าทางการท�างานของคุณ! 
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เราเป็นผู ้เชี่ยวชาญด้วยเหมือนกัน!

เพื่ องานวิ จัยโดยชุมชน

ข้อควรรู้




