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“ชุมชนของคุณต้องการอนาคตแบบไหน? สิ่งที่ชุมชนของคุณต้องการแต่
ไม่มีในตอนนี้คืออะไร” 
เมื่อเราถามค�าถามนี้แก่ผู ้เข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติจากเขตชนบทของพม่า 
มีคนตอบกลับมาว่า “เราไม่มีอ�านาจในการตัดสินใจ” 

บ่อยครั้งท่ีพวกเรารู้สึกว่าเราถูกดึงอ�านาจในการตัดสินใจเกี่ยวกับชุมชนของเราไป 
แต่เราไม่จ�าเป็นต้องรู้สึกไร้อ�านาจ มีส่ิงต่าง ๆ ท่ีเราท�าได้เพ่ือทวงอ�านาจการควบคุม
คืนมา และก�าหนดล�าดับความส�าคัญในการพัฒนาชุมชนของเราได้ด้วยตัวเอง 
แนวคิดและความรู้ความช�านาญของชุมชนสามารถน�าทางไปสู่การพัฒนาท่ีเคารพ
ผู้คน และปกปอ้งส่ิงแวดล้อมได้ . 

การท�าวิจัยโดยชุมชน คือ การส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพวิธีหนึ่งเพื่อโต้กลับปัญหา
จากการพัฒนา และแสดงให้เห็นถึงส่ิงท่ีชุมชนต้องการจากการพัฒนา 

งานวิจัยโดยชุมชน คือกระบวนการท่ีชุมชนพึ่งพาความรู้ในท้องถิ่นของตนเพื่อ
ระบุปัญหา พร้อมคิดเกี่ยวกับปัญหาอย่างลึกซึ้ง และเสนอหาทางออก 

ชุมชนสามารถท�าวิจัยได้ด้วยตนเอง โดยอาจได้รับความช่วยเหลือหรืออาจจะไม่
ได้รับความช่วยเหลือจากกลุ่มผู้สนับสนุนภายนอกก็ได้ ตัวอย่างของกลุ่มผู้
สนับสนุน เช่น กลุ่มภาคประชาสังคม นักวิชาการ หรือรัฐบาล กลุ่มผู้สนับสนุน
สามารถช่วยประสานงาน แนะน�าวิธีการท่ีมีประโยชน์ หรือช่วยวิเคราะห์ผลการ
วิจัย แต่ชุมชนนั่นเองคือผู้น�าในการท�าวิจัยและเป็นผู้ตัดสินใจ งานวิจัยโดยชุมชน
เป็นท้ังวิธีการ และเป้าหมายของการพัฒนาท่ีชุมชนต้องการ กล่าวอีกอย่างหนึ่ง
คือเป็นกระบวนท่ีแบ่งปันอ�านาจ และรับฟังความคิดเห็นของทุกคน 

เมื่อสมาชิกชุมชนท�าวิจัยของตนเอง พวกเขาอาจค้นพบส่ิงท่ีคนอื่นไม่สามารถ
พบได้ ชุมชนมีความรู้เกี่ยวกับส่ิงส่ิงแวดล้อมรอบตัวของพวกเขาเป็นอย่างดีซึ่งผู้
มีอ�านาจตัดสินใจและผู้วางแผนไม่อาจรู้ได้ บ่อยครั้งท่ีกระบวนการวิจัยช่วยให้
ชุมชนเข้าใจปัญหาท่ีพวกเขาก�าลังเผชิญได้ดีมากขึ้น การท�าวิจัยช่วยสร้างความ
ม่ันใจในความรู้และแนวคิดของชุมชน เสริมสร้างความสามัคคี และความรับผิด
ชอบระหว่างสมาชิกของชุมชน รวมท้ัง เกิดการเรียนรู้ทักษะท่ีจ�าเป็นส�าหรับการ
จัดการชุมชน ท้ังทักษะและข้อค้นพบจากกระบวนการวิจัยจะ มีประโยชน์ 
ส�าหรับการรณรงค์ของชุมชนโดยชุมชน  
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ผลจากงานวิจัยโดยชุมชนแสดงให้เห็นอีกว่าชุมชนยังมีทางเลือกอื่นๆ โดย
กระบวนการท้ังหมดของการพัฒนาสามารถปรับเปล่ียนเพื่อให้อ�านาจกับชุมชน 
เมื่อชุมชนเอาใจใส่และน�าวิสัยทัศน์ของพวกเขาเป็นศูนย์กลางของกระบวนการ
การพัฒนา งานวิจัยโดยชุมชนจะกลายเป็นเครื่องมืออันทรงพลัง!

คู่มือนี้มีกิจกรรมและเครื่องมือท่ีจะช่วยคุณวางแผนและลงมือท�างานวิจัยโดย
ชุมชน คุณยังจะได้เรียนรู้เคล็ดลับ และวิธีการจากเรื่องราวของนักเคล่ือนไหว
ในชุมชนต่าง ๆ ท่ีได้ท�างานวิจัยกับชุมชนต่าง ๆ ท่ัวโลก

ในชุดคู่มือนี้ คุณจะพบกับข้อควรรู้ต่างๆ เพื่อใช้เตือนความจ�าของแต่ละบท
เรียนในหนังสือเล่มนี้ และตัวอย่างของแบบส�ารวจส�าหรับงานวิจัยโดยชุมชน
ท่ีคุณสามารถปรับใช้กับชุมชนของคุณได้.

ค ู ่ม ื อ
ข ้ อ ค ว ร ร ู ้ แบบส � ารวจ
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คุณคิดอย่างไรเมื่อคุณได้ยินค�าว่า “การวิจัย” คุณคิดว่าการวิจัย เป็นส่ิงไกลตัว 
และผู้อื่นเป็นคนลงมือท�ารึเปล่า? คุณอาจคิดว่ามันเป็นส่ิงท่ีไม่เกี่ยวข้องกับคุณ 
และเป็นส่ิงท่ีท�าโดยนักวิชาการในมหาวิทยาลัยเท่านั้นรึเปล่า
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งานวิจัยไม่ต้องเป็นแบบท่ีกล่าวมาก็ได้ เราเชื่อว่างานวิจัยควรเป็นการท�างาน
ร่วมกัน เป็นกระบวนการท่ีชุมชนมีอ�านาจในการก�าหนด เป็นผู้น�า และท�าวิจัย
ในหัวข้อท่ีชุมชนเลือก และผู้เข้าร่วมวิจัยมีอิสระในการน�าเสนอความคิดเห็น 
แลกเปลี่ยน และสร้างความรู้ใหม่ขึ้นมา 

สถาบันชุมชนลุ่มน�้าโขงให้ความหมายของงานวิจัยโดยชุมชนว่า “การค้นหา
ความรู้จากความเชี่ยวชาญในท้องถิ่นโดยสมาชิกชุมชน เพื่อประโยชน์ของ
ชุมชน” ในขณะท่ีงานวิจัยประเภทอื่นมักเริ่มต้นด้วยค�าถามจากคนนอกชุมชน 
ส�าหรับงานวิจัยโดยชุมชน สมาชิกชุมชนเป็นผู้ก�าหนดหัวข้อ ตั้งค�าถาม และ
สร้างกระบวนการของตนเอง เพื่อให้พวกเขาสามารถสร้าง วิเคราะห์ และ
อธิบายประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของตนเองได้ งานวิจัยโดยชุมชน 
ท�าใหชุ้มชนสร้างความรู้จากท้องถิ่น ขนบธรรมเนียม และประเพณีของตน 
และชุมชนเป็นเจ้าของความรู้ท่ีผลิตขึ้นมา โดยชุมชนไม่ควรเป็นเพียงเป้าหมาย 
หรือส่ิงท่ีถูกวิจัยเท่านั้น และการงานวิจัยก็ไม่ได้มีแต่นักวิจัย หรือนักวิชาการ
เท่านั้นท่ีท�าได้ - ชุมชนก็เป็นผู้เชี่ยวชาญได้ด้วยเหมือนกัน!
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ความปลอดภัย
ในงานวิจัยโดยชุมชน

งานวิจัยโดยชุมชน สามารถเป็นกระบวนการท่ีทรงพลังและมีประสิทธิภาพ 
แต่ก็มีความเส่ียงต่างๆ ท่ีจะต้องพิจารณา. 

บางครั้ง ผู้คนถูกคุกคาม หรือได้รับอันตรายเพียงจากการพูดคุยกันหรือขอ
ข้อมูลท่ีเกี่ยวกับโครงการพัฒนาบริษัทเจ้าของโครงการ หรือรัฐบาลของตน 
การคุกคามและอันตรายเหล่านี้อาจมาจากผู้คนหลายประเภท รวมถึง เจ้า
หน้าท่ีรัฐ บริษัท กลุ่มผู้มีอิทธิพล หรือกลุ่มต่าง ๆ ในชุมชนเอง 

ตัวอย่างด้านล่างคือประเภทความเส่ียงต่าง ๆ ท่ีนักปกป้องสิทธิมนุษยชน
ท่ัวโลกได้เผชิญ ส่ิงเหล่านี้สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนท่ีท�างานเกี่ยวกับ
โครงการท่ีมีความอ่อนไหว:

• ถูกกล่าวหาว่า ‘ต่อต้านรัฐ’ ‘ต่อต้านศาสนา ‘ท�างานให้กับชาติ
มหาอ�านาจตะวันตก’ สมาชิกของกลุ่มติดอาวุธฝ่ายตรงข้าม’ ‘ผู้ให้
บริการทางเพศ’ ‘นักค้ามนุษย์’ ‘ทุจริต’

• ถูกแทรกแซงการเดินทาง การเขียน หรือการเข้าร่วมกลุ่มกับผู้อื่น
• ถูกข่มขู่ “หากคุณไม่หยุดท�ากิจกรรม ลูกชายของคุณจะถูกจับกุม”

เตรียมพร้อม
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• ถูกใช้มาตรการการบริหารท่ีท�าให้การท�างานยุ่งยากมากขึ้น เช่น 
ข้อก�าหนดให้ยื่นข้อมูลทางการเงิน สร้างความยากล�าบากในการลง
ทะเบียนหรือลงทะเบียนใหม่ขององค์กร

• ถูกโจมตีการท�ามาหากิน เช่น ท�าให้ตกงาน หรือเสียโอกาสทางการ
ศึกษา 

• ถูกโจมตีทรัพย์สิน เช่น ท�าให้เสียหาย หรือท�าลายยานพาหนะ บ้าน 
หรือส�านักงาน

• ถูกกักขัง จับกุม จ�าคุก โดยอาจใช้ข้อกล่าวหาเท็จ ด�าเนินคดีทาง
แพ่งหรือคดีทางอาญา หรือการหมิ่นประมาท

• ถูกทารุณ หรือ ซ้อมทรมาน
• ถูกลักพาตัว หรือ ฆาตกรรม

**รายการนี้คัดมาจากหนังสือคู่มือด้านความปลอดภัยขององค์กร Frontline De-
fenders ส�าหรับข้อมูลเพิ่มเติม และแบบฝึกหัด (รวมถึงการวิเคราะห์ความเส่ียง 
และภัยคุกคาม) โปรดดูท่ี http://bit.ly/HRDWorkbook
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จากความเสี่ยงเหลา่นี้ ทุกคนที่สนใจเขา้รว่มงานวิจัยโดยชุมชนควร
ไดร้ับขอ้มูลเพื่อตัดสินใจอยา่งรอบคอบวา่จะเขา้รว่มหรอืไมแ่ละ
อยา่งไร อา่นเพื่อท�าความเขา้ใจภาพรวมกระบวนการวิจัยของชุมชน
ของคุณวา่จะเป น็อยา่งไรได ้ใน “ขอ้ควรรูส้�ำหรบังำนวจิัยโดยชุมชน 
เรำเป น็ผู เ้ชี่ยวชำญดว้ยเหมือนกนั!” ซึ่งรวมอยู ่ในชุดคูม่ือนี้ ลอง
นึกถึงสถานการณป์ จัจุบันในชุมชนของคุณ และประเมินโอกาสความ
เป น็ไปไดท้ี่จะเกิดเหตุอันตรายรุนแรงหากคุณเริ่มท�าวิจัย และสิ่งที่
อาจเกิดขึ้นในแตล่ะขั้นตอนของกระบวนการวิจัย 

หากมีความเส่ียงสูง และการเข้าร่วมในงานวิจัยอาจท�าให้ผู้คนตกอยู่
ในอันตรายร้ายแรง คุณอาจต้องหาวิธีการอื่นๆแทน ท้ังนี้สถานการณ์
ด้านความปลอดภัยสามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้นคุณ
ควรต้องประเมินสถานการณ์อย่างต่อเนื่องตลอดกระบวนการวิจัย

การประเมินสถานการณ์ความปลอดภัยเป็นเรื่องน่ากลัว แต่มีหลาย
วิธีท่ีช่วยลดความเส่ียงได้ ยกตัวอย่างเช่น หากจัดประชุมสมาชิก
ชุมชนอาจท�าให้เจ้าหน้าท่ีรัฐสงสัยได้ การจัดประชุมควรค�านึงถึงข้อ
ต่อไปนี้:

• เริ่มต้นด้วยการจัดการประชุมขนาดเล็กโดยมีผู ้เข้าร่วม
น้อยกว่า 5 คนท่ีร้านอาหารในท้องถิ่น ร้านชา หรือร้าน
กาแฟ 

• รวมตัวกันเพื่อสังสรรค์ ‘ปิคนิก’ หรือท�ากิจกรรมอื่น ๆ ท่ี
คนท่ัวไปนิยมท�าในแหล่งท่องเท่ียว เช่น น�้าตก สวน
สาธารณะ หรือทะเลสาบ ท่ีอยู่ใกล้ชุมชน
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มีค� าแนะน� า เพิ่ ม เติม เกี่ ยวกับ วิ ธีลดความเ ส่ียงในกล ่องข ้อความ  
“เตรียมพร้อม” ที่อยู่ในคู่มือ

• ปรับพิธีกรรมทางศาสนา หรือกิจกรรมท่ีไม่ใช่ทางศาสนาแบบ
ดั้งเดิมให้เป็นพื้นท่ีให้สมาชิกชุมชนสามารถพบปะ และพูดคุย
หารือเรื่องท่ีมีความละเอียดอ่อนได้โดยไม่เป็นท่ีน่าสงสัย
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ก�าหนดหัวข้องานวิจัยของคุณ 
 ขั้นตอนแรกของงานวิจัยโดยชุมชน คือ การท่ีชุมชนเลือกหัวข้องานวิจัย 
พยายามให้ผู้คนมีส่วนร่วมให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได้ ด้วยการประชุม หรือ
พูดคุยกันหลาย ๆ กลุ่ม เพื่อปลุกความสนใจของชุมชน บอกกับสมาชิกชุมชนว่า
งานวิจัยโดยชุมชนคืออะไร และอธิบายว่าชุมชนเป็นผู้ตัดสินใจว่าจะวิจัยเกี่ยว
กับอะไร ใช้วิธีการไหน และเมื่อได้ข้อค้นพบจากงานวิจัยแล้วจะท�าอะไรต่อ

 เมื่อคุณได้แนะน�ากระบวนการวิจัยแก่ชุมชนแล้ว พยายามหาค�าถามท่ี
ส�าคัญท่ีสุดในการวิจัยจากการแสดงความคิดเห็น และบทสนทนาภายในชุมชน
ของคุณ ควรให้ ผู้หญิง เยาวชน ผู้พิการ และสมาชิกอื่น ๆ ของชุมชนท่ีไม่ได้รับ
โอกาสและบทบาทเท่าท่ีควร หรือไมไ่ด้เข้าร่วมกลุ่มสนทนาท่ีคล้าย ๆ กัน ได้
เข้าร่วมกระบวนการนี้ด้วย คุณอาจต้องใช้วิธีการอื่น ๆ เพื่อให้แน่ใจว่าทุกคน
ได้มีส่วนร่วมในการพูดคุยสนทนา เช่น จัดกลุ่มสนทนาเฉพาะผู้หญิง หรือ
เฉพาะเยาวชน  
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กิจกรรม

นกมองเห็นอะไรในหมู่บ้านของฉัน
วัตถุประสงค์:
เพื่อส�ารวจประเด็นท่ีชุมชนคิดว่ามีความส�าคัญท่ีจะศึกษา และเพื่อ
ค้นหาส่ิงท่ีชุมชนเห็นว่าส�าคัญและจ�าเป็นในการพัฒนาชุมชน 

เวลา: 1 ถึง 2 ชั่วโมง

อุปกรณ์:  
กระดาษขนาดใหญ่(ฟลิปชาร์ท) กระดาษโน้ตโพส์ตอิท หรือ
กระดาษสี และเทปกาว ปากกา ปากกาเน้นค�า หรือเครื่องมือใน
การเขียนอื่น ๆ
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ส่วนที่ 1: ภาพมุมสูงของชุมชนของฉัน

1  เชิญทุกคนในชุมชนมาร่วมกิจกรรมในสถานท่ีท่ีสะดวกส�าหรับทุกคน
2  อธิบายว ่าจุดประสงค ์ของการท�ากิจกรรมนี้คือการระบุประเด็นท่ี 

ส�าคัญท่ีสุดท่ีชุมชนก�าลังเผชิญอยู่ และเป็นประเด็นท่ีชุมชนต้องการเรียน
รู้เพิ่มเติม

3  ให้ผู้เข้าร่วมจินตนาการว่าตัวเองเป็นนกท่ีก�าลังบินอยู่บนท้องฟ้า และ
สามารถมองเห็นโครงร่าง รูปร่าง และกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นใน
ชุมชน ขอให้ผู้เข้าร่วมก�าหนดต�าแหน่ง และท�าเครื่องหมายทิศทาง 
(เหนือ ใต้ ตะวันออก ตะวันตก) หรือสถานท่ีส�าคัญในหมู่บ้าน เช่น 
ต้นไม้ใหญ่ ภูเขา หรือศูนย์กลางชุมชน บนพื้นดิน หรือกระดาษฟลิป
ชาร์ท อาจวาดแผนท่ีบนภาคพื้นดินก่อน แล้วจึงค่อยคัดลอกลงบน
กระดาษ 

ขั้นตอนกิจกรรม:
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4  ใช้ทิศหรือสถานท่ีส�าคัญในหมู่บ้านเป็นตัวก�าหนด แล้ววาดขอบเขต
ของหมู่บ้าน วาดถนน และล�าธารหรือแม่น�้าต่าง ๆ ท่ีไหลผ่านหมู่บ้าน  

 (ขั้นตอนท่ี 3 และ 4 จะใช้เวลาประมาณ 10-15 นาที แจ้งเตือนผู้เข้า
ร่วมว่าสามารถวาดแผนท่ีคร่าว ๆ ได้ และไม่จ�าเป็นจะต้องวาดแผนท่ี
สวยงาม!)

5  ให้ผู้เข้าร่วมระบุสถานท่ีส�าคัญและใช้ประโยชน์ร่วมกัน เช่น โรงเรียน 
แหล่งน�้าดื่ม โรงพยาบาล สถานท่ีทางศาสนา สะพาน ท่ีหลบภัย
ธรรมชาติ เป็นต้น

6  ถามผู้เข้าร่วมว่าในชุมชนมีกลุ่มชาติพันธุ์ และกลุ่มศาสนาท่ีแตกต่าง
กันอยู่ในหมู่บ้านหรือใกล้กับหมู่บ้านหรือไม่ มีคนกลุ่มอื่น ๆ อีกหรือ
ไม่ เขียนประเด็นเหล่านี้ลงไปในแผนท่ีโดยตรง หรือเขียนประเด็นต่าง 
ๆ ลงบนกระดาษโน้ตโพสต์อิท แล้วติดลงบนแผนท่ี

 ส่วนที่ 2: ระบุหัวข้อวิจัยของเรา
7  ตอนนี้คุณได้ภาพมุมสูงของชุมชนแล้ว ให้แบ่งผู้เข้าร่วมออกเป็นกลุ่มเล็ก

ประมาณกลุ่มละ 5 คน ให้แต่ละกลุ่มพูดคุยหารือกันเพ่ือระบุว่าปัญหา
หรือความท้าทายต่าง ๆ ท่ีพวกเขาก�าลังเผชิญอยู่คืออะไร เช่น สูญเสีย
การเข้าใช้ท่ีดิน ขาดแคลนน�้า ความรุนแรงภายในครอบครัว โรงเรียนไม่
เพียงพอ เป็นตน้ ขึ้นอยู่กับว่าคุณต้องการจะตอบโต้ต่อโครงการพัฒนาท่ี
มีอยู่แล้วหรือคุณสนใจท่ีจะสร้างโครงการพัฒนาด้วยตนเอง ลองตั้ง
ค�าถามต่อไปนี้กับทุกกลุ่ม:
ก. คุณมีความกังวลเกี่ยวกับชุมชนของเราในเรื่องใดบ้าง
ข. ปัญหาใดท่ีหากได้รับการแก้ไขจะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชน

ของเรา
ค. ปัญหาและส่ิงขัดขวางอะไรบ้างภายในชุมชนท่ีเราสามารถแก้ไขได้

เพื่อท�าให้คนกลุ่มต่าง ๆ ในชุมชนของเรามีความสุขมากขึ้น หรือมี
สุขภาพดีขึ้น

8  หลังจากพูดคุยหารือกันในกลุ่มแล้ว ให้ผู้เข้าร่วมวาดภาพแนวความ
คิดของพวกเขา หรือเขียนแนวความคิดของพวกเขาลงบนกระดาษ 
หรือกระดาษโพสต์อิท แล้วติดแนวความคิดเหล่านี้ลงบนแผนท่ีของ
ชุมชน

9  ให้ผู้เข้าร่วมเลือกประเด็นหรือปัญหาท่ีมีร่วมกันหลัก ๆ มา 1 ถึง 3 
ข้อ ให้ช่วยกันคิดว่าประเด็นหรือปัญหาเหล่านี้ส่งผลต่อชุมชนอย่างไร 
และจะเกิดอะไรขึ้นหากปัญหาเหล่านี้ได้รับการแก้ไขแล้ว ชวนผู้เข้า
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ร่วมเสนอและแลกเปลี่ยนความคิดในกลุ่มใหญ่  

 
 หาอาสาสมัครเขียนประเด็นหรือปัญหาเหล่านี้ลงบนกระดาษ แล้วติด

ไว้ข้างๆ แผนท่ี จากนั้นถามค�าถามเกี่ยวกับประเด็นส�าคัญท่ีระบุไว้
แต่ละข้อดังนี้: 
ก. ปัญหานี้สร้างผลกระทบอะไรในชุมชนของเรา

ผลกระทบมักเป็นส่ิงท่ีผู้คนสามารถมองเห็น ได้ยิน และสัมผัสได้
ว่าเป็นส่วนหนึ่งของปัญหา

ข. สาเหตุโดยตรงของปัญหานี้คืออะไร 
สาเหตุมักเป็นส่ิงท่ีไม่สามารถมองเห็น หรือถูกซ่อนไว้และท�าให้
เกิดปัญหา กล่าวอีกอย่างหนึ่ง สถานการณ์ใดท่ีส่งเสริมให้เกิด
ปัญหา

ค. ต้นเหตุใดที่เราจ�าเป็นต้องเปลี่ยนแปลง 
ต้นเหตุ เป็นเหตุผลหลักท่ีท�าให้เกิดสถานการณ์ท่ีก่อให้เกิดปัญหา 
คุณสามารถระบุต้นเหตุได้มากกว่าหนึ่งต่อหนึ่งสถานการณ์ ต้น
เหตุใดส�าคัญท่ีสุดท่ีชุมชนจะต้องเปลี่ยนเพื่อแก้ไขปัญหา

ง. เราต้องใช้ข้อมูลใดบ้างเพื่อแก้ปัญหานี้  
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 ตัวอย่าง ปัญหาการขาดแคลนอาหารในชุมชนแห่งหนึ่ง:
ผลกระทบ
• เด็ก ๆ ในชุมชนของเราจะเป็นโรคขาดสารอาหาร
• รายได้ของสมาชิกชุมชนลดลง
สาเหตุโดยตรง
• จับปลาในแม่น้�าได้น้อยลง
ต้นเหตุ
• ชุมชนใกล้เคียงเข้ามาจับปลาในพื้นที่ของเรา
• มีการสร้างเขื่อนข้างชุมชนใกล้เคียง
• ไม่มีการศึกษาและประเมินผลกระทบของเขื่อนท่ีจะเกิดตอ่ชุมชน

ของเราท่ีในตอนท่ีเสนอโครงการและก่อสร้างเขื่อน

10  ใหผู้ ้เข้าร่วมเขียนประเด็นปัญหาท่ีส�าคัญลงในกระดาษฟลิปชาร์ท 
และค�าตอบส�าหรับค�าถามข้างต้น ปรึกษากันว่าประเด็นอะไรท่ีคุณ
ต้องการจะศึกษาและตรวจสอบในงานวิจัยโดยชุมชนของคุณ เจาะจง
หัวข้อให้ชัดเจนด้วยการพิจารณาส่วนต่าง ๆ ของปัญหา ท้ังผลกระ
ทบ และต้นเหตุปัญหาท่ีคุณต้องการจะแก้ไข 

 ** กิจกรรมน้ีดัดแปลงมำจำก แผนท่ีสังคม ของ Action Aid’s Networked 
Tools และแบบฝึกหัด “ค้นหำปัญหำ” จำก MobLab’s Campaign Accel-
erator Toolkit สำมำรถดูคู่มือน้ีได้ท่ี:

http://bit.ly/ActionAidNetworkedToolboxMap 
http://bit.ly/MobLabCampaignAcceleratorDefine

โปรดจ�าไว้ว่า ธนาคารเพื่อการพัฒนา เจ้าของโครงการ หรือรัฐบาล อาจมีความ
คิดเห็นและมุมมองท่ีแตกต่างออกไปต่อหัวข้อท่ีคุณระบุ! คุณสามารถให้ข้อมูล
หรือท้าทายความคิดเห็นของพวกเขาได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากมุมมองของ
พวกเขาไม่ถูกต้อง หรือไม่สมบูรณ์ ตัวอย่างเช่น ถ้าชุมชนก�าลังท�าวิจัยผลกระ
ทบด้านส่ิงแวดล้อมและสิทธิมนุษยชนจากโครงการท่ีก�าลังเกิดข้ึนหรืออาจจะ
เกิดขึ้น ชุมชนสามารถส่งข้อค้นพบจากงานวิจัยเพื่อเพิ่มเติมข้อมูลท่ีขาดหายไป 
ท่ีไม่ถูกรวมไว้ หรือท่ีไม่ถูกต้องจาก ‘เอกสารทางการ’ ของรัฐบาล บริษัท หรือ
ธนาคาร
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ประสบการณ์จากงานวิจัยโดยชุมชน:

เรื่องของ
เมลา 
สวัสดีค่ะฉันชื่อ เมลา! ฉันเป็นผู้น�าการ
เคลื่อนไหวในชุมชนจากประเทศซิมบับเว 
ตลอดแปดปีท่ีผ่านมา ดิฉันท�างานกับ
ชุมชนต่าง ๆ ท่ัวท้ังแอฟริกาเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสในอุตสาหกรรมเหมืองแร่
และการสกัดทรัพยากรธรรมชาติ ฉันได้
ฝึกอบรมและสนับสนุนชุมชนเพื่อท�างาน
วิจัยของพวกเขาเอง และเพื่อท�าความ
เข้าใจข้อท้าทายของการพัฒนาท่ีพวกเขา
ก�าลังเผชิญอยู่ ดิฉันเชื่อว่างานวิจัยโดย
ชุมชนเป็นเครื่องมือท่ีมีประสิทธิภาพซึ่ง
ช่วยให้ชุมชนสามารถแบ่งปันเรื่องราวของ
พวกเขา และตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลง
ท่ีพวกเขาต้องการจะเห็น

ฉันเริ่มท�างานวิจัยโดยชุมชนครั้งแรกผ่าน
การท�าวิจัยในชุมชนของฉันเองในพื้นท่ีมา
รัง เก(Marange)ทางตะวันออกของ
ซิมบับเว ใน พ.ศ. 2549 มีการค้นพบว่ามี
แหล่งเพชรในพื้นของเรา ซึ่งน�าไปสู่การ
ขุดเหมืองท่ีส่งผลให้เกิดการละเมิดสิทธิ
มนุษยชนมากมาย ตลอดกระบวนการงาน
วิจัยโดยชุมชน เราต้องการท�าเข้าใจร่วม
กันถึงรากฐานของปัญหาต่าง ๆ ขั้นตอน
หนึ่งท่ีส�าคัญในกระบวนการคือการช่วย

เมลาเนีย ชิพอนดา (Mela 
Chiponda) มาจากชุมชนมา
รังเก ในประเทศซิมบับเว เธอ
เป็นผู้ประสานงานรณรงค์ระดับ
ภูมิภาคของ องค์กร Womin ท่ี
ท�างานเพื่อความเป็นธรรมทาง
เพศในอุตสาหกรรมเหมืองและ
การสกัดของแอฟริกา เพื่อ
สร ้างทางเลือก ท่ีผู ้หญิง เป ็น
ศูนย์กลาง มีความยุติธรรมต่อ
ร ะบบนิ เ ว ศท ่า มกลา งก า ร
พัฒนาแบบท�าลายล้าง เมลา
เป็นผู้ก่อตั้งและอดีตผู้ประสาน
งานของกองทุน Chiadazwa 
Community 

เมลาเป็นสมาชิกของโครงการ 
Global Advocacy Team 
ของ IAP ซึ่งเป็นการรวมตัวกัน
ของนักเคลื่อนไหวในชุมชนท่ีมี
ประสบการณ์ส่วนตัวเกี่ยวกับ
โครงการพัฒนา เพื่อด�าเนินงาน
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กันหาหัวข้อและตกลงกันว่าจะวิจัยเรื่อง
อะไร ในมารังเก พวกเราพูดคุยหารือกัน
ว่าเราสูญเสียท่ีดิน ทรัพยากร และการ
ด�ารงวิถีชีวิตให้กับบริษัทต่าง ๆ ท่ีด�าเนิน
ธุรกิจท�าเหมืองไปไดอ้ย่างไร เมื่อพวกเรา
คุยกัน เราจึงตระหนักว่าหากเราไม่
สามารถหยุดบริษัทเอกชนจากการบังคับ
ยึดท่ีดินของพวกเราได้ พวกเราก็ไม่
สามารถปกป้องทรัพยากร และวิถีการ
ด�ารงชีวิตของพวกเราไว้ได้ พวกเราจึง
สรุปว่าการแย่งยึดท่ีดินเปน็ตน้เหตุของ
ปัญหา 

บางครั้งมันอาจไม่ง่ายนักท่ีจะระบุปัญหา
หลักได้ในทันที คุณต้องมีความยืดหยุ่น 
และปรับเปลี่ยนงานวิจัยให้สอดคล้องกับ
ส่ิงท่ีผู้คนตอบค�าถาม ตัวอย่างเช่น ใน
ชุมชนหนึ่ง ตอนแรกพวกเราเชื่อว่าการ
แย่งยึดท่ีดินนั้นเป็นปัญหาหลัก แต่ใน
ระหว่างกระบวนการวิจัยนั้น พวกเราได้
ตระหนักว่าทุกคนก�าลังพูดถึงการสูญเสีย
แหล่งน�้า พวกเราจึงคิดได้หลังจากนั้นว่านี่
คือปัญหาหลักท่ีชุมชนต้องการชี้ให้เห็น 
และพวกเราต้องแน่ใจว่ารายงานการวิจัย
ของเราสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาหลักนั้น

ในพ้ืนท่ีมารังเก ทีมวิจัยของเราประกอบ
ไปด้วยเยาวชนในท้องถิ่นจ�านวน 7 คน แต่
ในชุมชนอื่นๆ ผู้น�าชุมชน และผู้น�าการ
เคลื่อนไหวมารวมตัวกันเพื่อน�าทีมงาน
วิจัย พวกเราท�าการส�ารวจโดยการ
สอบถามผู้คนในกลุ่มเล็กๆ และกระตุ้นให้
ผู้หญิงแสดงความคิดเห็น หากไม่มีผู้หญิง
เข้าร่วมหรือผู ้หญิงไม่แสดงความคิดเห็น

วิจัยโดยชุมชน และขับเคลื่อน
ชุมชนของพวกเขาไปสู ่การ
เปลี่ยนแปลงกระบวนการของ
การพัฒนา อ่านรายงานของ
พวกเขาที่: 

bit.ly/backtodevelopment 

แบบส�ารวจท่ีใช้ในงานวิจัย
ของเมลา พัฒนาโดย Glob-
al Advocacy Team ซึ่ง
รวมไว้ในคู่มือชุดนี้

ซิมบับเว

บางครั้ งมันอาจไม ่ง ่าย
นักที่ จะระบุป ัญหาหลัก
ได้ในทันที

วันนี้ชาวบ้านมารังเก
ท�าให้เสียงสะท้อน
ปัญหาของพวกเขาถูก
รับฟงั
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ในกลุ่ม เราก็จะตั้งวงสนทนาครั้งท่ีสองโดยให้มีเฉพาะผู้หญิงเข้าร่วม เราเริ่มการ
สนทนากลุ่มด้วยการอธิบายเหตุผลของเบื้องหลังท่ีมาในการท�าวิจัย และแจ้งให้ผู้
เข้าร่วมทราบว่าพวกเขามีสิทธิถอนตัวหากพวกเขารู้สึกไม่สบายใจ หรืออาจไม่
ปลอดภัยในระหว่างร่วมกระบวนการ มีอยู่ครั้งหนึ่งระหว่างการสนทนากลุ่มใน
มารังเก กลุ่มทหารติดอาวุธจากกองทัพในพื้นท่ีได้เข้ามาท่ีประชุมของเรา และฟัง
ว่าพวกเราพูดคุยกันเรื่องอะไร ปรากฏว่าสมาชิกชุมชนกลับไม่กลัวการถูกคุกคาม
นั้น ผู้เข้าร่วมคนหนึ่งกล่าวว่า “ตรำบใดท่ีส่ิงท่ีพวกเรำพูดเป็นควำมจริง พวกเรำ
จะไม่ยอมแพ้ต่อกำรต่อสู้เพื่อผืนดินและวิถีกำรด�ำรงชีวิตของพวกเรำ”

แบบส�ารวจท่ีพวกเราใช้ในตอนนั้นไม่ได้ถูกออกแบบมาให้มีความยืดหยุ่น และ
ไม่เอื้อให้ชุมชนเลา่เรื่องราวของพวกเขาได้ ไม่มีแม้ค�าถามท่ีถามแบบเจาะจงอยู่
ในแบบส�ารวจ การพูดคุยหารือในกลุ่มเล็กๆ จึงช่วยให้เราได้รับข้อมูลท่ีสมบูรณ์
ซึ่งพวกเราได้วิเคราะห์จากค�าตอบในแบบส�ารวจ พวกเรายังได้สัมภาษณ์แบบ
ตัวต่อตัวกับคนท่ีไม่สะดวกใจท่ีจะคุยในกลุ่มอีกด้วย การรวบรวมมุมมองความ
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คิดของทุกคนในชุมชนเป็นส่ิงส�าคัญ และพวกเราได้ให้ความส�าคัญกับทุกคนท่ี
ได้รับผลกระทบจากการท�าเหมืองเพชรและผู้ถูกขับไล่ออกจากพื้นท่ี

งานวิจัยโดยชุมชนท่ีเราได้ด�าเนินการในพื้นท่ีมารังเก ท�าให้การต่อสู้ของชุมชน
ของเราแข็งแกร่งขึ้นและเป็นเครื่องมือในการจัดการชุมชนท่ีมีประสิทธิภาพ
ท�าให้ชุมชนสามารถแสดงออกไปในแนวทางเดียวกัน วันนี้ผู้คนในมารังเก ไม่มี
ความหวาดกลัวท่ีจะพูดถึงปัญหาของพวกเขาเกี่ยวกับเหมืองเพชรอีกต่อไป 
และไม่กลัวท่ีจะตั้งค�าถามกับรัฐบาล เพราะชุมชนเป็นเจ้าของกระบวนการและ
งานวิจัยนี้ พวกเขาท�าให้เสียงสะท้อนปัญหาของพวกเขาถูกรับฟัง

1. ชุมชนมารังเกท�าอย่างไรจึงสามารระบุประเด็นที่ส�าคัญที่สุดส�าหรับท�า
วิจัยได้

2. ทีมวิจัยได้เผชิญกับความท้าทายอะไรในขณะท่ีด�าเนินการวิจัย และ
พวกเขาตอบสนองต่อความท้าทายอย่างไร

3. ชุมชนมีมาตรการอะไรท่ีใช้จ�ากัดและจัดการความกังวลในด้านความ
ปลอดภัย

ค�าถาม
เพื่อการอภิปราย:
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ใครจะเข้ามา
มีส่วนร่วมใน
งานวิจัยของคุณ

23 ใครจะร่วมทีมวิจัยของคุณบ้าง

26 เตรียมพร้อม: สร้างแผนด้านความปลอดภัย

27 ใครคือพันธมิตร  
กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีอ�านาจ

29 กิจกรรม: หาพันธมิตร
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ยอดเยี่ยมมากท่ีคุณสามารถก�าหนดหัวข้องานวิจัยของคุณได้! งานวิจัยโดย
ชุมชนคือการท�างานร่วมกันของคนท้ังชุมชน การจัดตั้งกลุ่มเพื่อท�าหน้าท่ีเป็นทีม
วิจัยและเก็บรวบรวมข้อมูลจากสมาชิกชุมชนอื่น ๆ เป็นส่ิงส�าคัญอย่างยิ่ง คุณ
สามารถตัดสินใจร่วมกันว่าจะใช้แนวทางการวิจัยแบบไหน แบ่งบทบาทหน้าท่ี 
หาเครื่องมือท่ีต้องการ และตั้งกรอบเวลาท่ีเหมาะสมเพื่อท�างานวิจัยของคุณให้
ส�าเร็จ 

ใครจะร่วมทีมวิจัย 
ของคุณบ้าง
ติดต่อสมาชิกชุมชนเพื่อแจ้งให้ทราบถึงการสร้างทีมวิจัย คัดเลือกสมาชิกทีมของ
คุณแต่เนิ่น ๆ เพื่อให้พวกเขาสามารถเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจส�าคัญ 
ได้ มองหาคนท่ีสนใจในหัวข้องานวิจัย มุ่งมั่นกับวัตถุประสงค์ของโครงการ และ
คนท่ีเป็นตัวแทนของกลุ่มท่ีหลากหลายของชุมชน ตัวอย่างเช่น คุณอาจต้องคิดว่า
สมาชิกในทีมแต่ละคนมีความสามารถท่ีจะสนับสนุนการวิจัยได้อย่างไร รวมถึง
การเข้าร่วมการประชุม และการท�ากิจกรรมต่าง ๆ หรือเป็นคนท่ีสามารถส่ือสาร
ภาษาอื่นๆท่ีใช้ในชุมชนได้ 
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สมาชิกทีมวิจัยจะเป็นผู้น�าเสนอแลกเปลี่ยนข้อมูลงานวิจัยกับสมาชิกท้ังหลายใน
ชุมชน เป็นคนถามค�าถาม และวิเคราะห์ข้อมูลท่ีรวบรวมมาได้ ทีมวิจัยจึงควร
เป็นตัวแทนจากกลุ่มต่างๆท่ีหลากหลายในชุมชน โดยเฉพาะคนท่ีมักไม่ได้รับ
โอกาส และบทบาทเท่าท่ีควร และสมาชิกควรมีสัดส่วนท่ีสมดุลกันระหว่างผู้ชาย
และผู้หญิง 

จ�านวนของสมาชิกทีมขึ้นอยู่กับขอบเขตของงานวิจัย แต่มักจะต้องการอย่าง
น้อย 10 คน อาจรวมตัวแทนจากองค์กรพัฒนาเอกชน (NGO) กลุ่มภาคประชา
สังคม และสมาชิกในชุมชนเข้าด้วยกันในทีม อย่างไรก็ตาม สมาชิกส่วนใหญ่
ของทีมควรจะมาจากคนในชุมชน 

คุณสามารถใช้เครื่องมือ เช่น ตารางด้านล่างในการท�ารายชื่อเพื่อคัดเลือก
สมาชิกของทีมวิจัย โดยคิดอย่างรอบคอบว่าคุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครตรง
ตามเกณฑ์ของคุณอย่างไร:  

คุณสมบัติ อเล็กซ์ สเรมอน อุมิดา

ความสนใจร่วม
กัน

ประเด็นเกี่ยว
กับการประมง

ผลกระทบต่อผู้
หญิง

บทบาทของ
เยาวชน

ความมุ่งมั่น พร้อมที่จะพูด
คุยกับชุมชน
ของเขา

มีความมุ่งมั่น
อย่างมากกับทั้ง
กระบวนการ

มีภาระกิจรับ
ผิดชอบอยู่แล้ว
มากมาย

ความสามารถ มีความสามารถ
ในการเขียน 
และวาดภาพ
ได้ดี

สามารถน�ากลุ่ม
ได้โดยมุ่งเป้าที่
ผู้หญิง

มีความ
สามารถในด้าน
คอมพิวเตอร์ 
และเทคโนโลยี

ตัวแทนความ
หลากหลาย

สามารถพูด
ภาษาท้องถิ่นได้

เป็นตัวแทนกลุ่ม
ของผู้หญิง

เป็นตัวแทนของ
กลุ่มเยาวชน

ไว้ใจได้หรือไม่ ได้ ได้ ได้

หมายเหตุ อดีตพนักงาน
ของ NGO

-- สามารถช่วย
ทีมด้านข้อมูล
ข่าวสาร
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การคุยกันภายในทีมเพื่อท�าความเข้าใจว่าเพราะอะไรงานวิจัยนี้จึงเกิดขึ้น อะไร
คือส่ิงชุมชนปรารถนาท่ีจะบรรลุเป้าหมายด้วยการท�าวิจัย และบทบาท หน้าท่ี
ของสมาชิกในทีมแต่ละคนคืออะไร ค้นหาว่ามีส่ิงใดท่ีจะเป็นอุปสรรคกีดขวาง
การมีส่วนร่วมอย่างเต็มท่ี แต่ละคนต้องการการฝึกฝนหรือการสนับสนุนอะไรอีก
บ้าง

สมาชิกของทีมควรรู้สึกสะดวกใจท่ีจะติดต่อส่ือสาร และสามารถสัมภาษณ์ผู้เข้า
ร่วมวิจัยท้ังแบบตัวต่อตัว ในกลุ่มเล็ก  รวมท้ังในการประชุมขนาดใหญ่ของ
ชุมชน

โปรดจ�าไว้ว่า แท้จริงแล้วการวิจัยคือการแลกเปล่ียนข้อมูล ดังนั้นสมาชิก
ทีมแต่ละคนควรท�าความเข้าใจแผนการพัฒนาของชุมชน หรือข้อมูลเกี่ยว
กับโครงการพัฒนาท่ีเกี่ยวข้องกับงานวิจัยท่ีท�าอยู่

ชาวบ้านอาจเรียนรู้เกี่ยวกับหัวข้องานวิจัยเป็นครั้งแรกจากทีมวิจัยก็ได้ ดังนั้นทีม
วิจัยควรเตรียมตัวให้พร้อมท่ีจะอธิบาย และแลกเปลี่ยนข้อมูลท่ีคุณรู้หลังจาก
การสัมภาษณ์ จะช่วยให้คุณบันทึกข้อมูลถูกต้องตามระดับความรู้ของผู้เข้าร่วม
ได้อย่างแม่นย�าv
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สร้างแผนความปลอดภัย

ทีมวิจัยของคุณควรประเมินความเส่ียงท้ังหมดท่ีอาจเกิดขึ้น และวางแผน
ลดความเส่ียงก่อนเริ่มท�าการวิจัย ในการสรรหานักวิจัยนั้นให้อธิบายความ
เส่ียงท่ีพวกเขาอาจต้องเผชิญ แล้วท�าการวิเคราะห์ความเส่ียงและภัย
คุกคามร่วมกัน จากนั้นถามพวกเขาว่าพวกเขายังคงต้องการท่ีจะเข้าร่วม
การวิจัยหรือไม่  

ควรวิเคราะห์ความเส่ียงท่ีผู้เข้าร่วมวิจัยอาจต้องเผชิญด้วย และระบุวิธีการ
บรรเทาความเส่ียงเหล่านี้ ตัดสินใจว่าจะให้ข้อมูลกับผู้เข้าร่วมวิจัยอย่างไร 
เพ่ือให้ทุกคนท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องตระหนักถึงวิธีการลดความเส่ียง 

**คู่มือด้ำนควำมปลอดภัยจำก Front Line Defenders:  
http://bit.ly/SecurityPlanFrontLineDefenders  
สำมำรถช่วยในกำรสร้ำงแผนควำมปลอดภัยของคุณ

เตรียมพร้อม
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ใครคือพันธมิตร  
กลุ่มเป้าหมาย  
และผู้มีอิทธิพล?
ตอนนี้คุณเลือกหัวข้องานวิจัยกับชุมชน และรวบรวมทีมวิจัยแล้ว คุณจ�าเป็นต้อง
ระบุตัวพันธมิตร ผู้มีอิทธิพล และกลุ่มเป้าหมาย 

พันธมิตร คือ คนที่สามารถช่วยเหลือในงานวิจัยของคุณด้วยวิธีการต่าง ๆ 
ชาวบ้านในชุมชนของคุณอาจจะงานยุ่ง หรืออาจไม่มีเวลาเข้าร่วมในทุก ๆ ขั้น
ตอนของกระบวนการวิจัย ในกรณีเช่นนี้ การติดต่อเพื่อขอความช่วยเหลือจาก
พันธมิตรแนวร่วม เช่น นักเรียนนักศึกษา และกลุ่มประชาสังคมในท้องถิ่น อาจ
ช่วยเหลือคุณได้เป็นอย่างมาก  

ตัวอย่างเช่น นักเรียนนักศึกษา สามารถช่วยเหลือทางด้านเทคนิคเพื่อออกแบบ
เครื่องมือในการวิจัยได้ หรือช่วยสร้างระบบการจัดการข้อมูลวิจัย คุณอาจขอค�า
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ปรึกษาและความช่วยเหลือจากชุมชนท่ีเคยท�างานวิจัยโดยชุมชนมาแล้วก็ได้ 
หรือติดต่อชุมชนอื่น ๆ ท่ีได้รับผลกระทบจากโครงการ บริษัท หรือธนาคารท่ี
คล้ายกัน หากประเมินแล้วว่าปลอดภัยคุณอาจติดต่อกับนักวิชาการหรือเจ้า
หน้าท่ีรัฐเพื่อขอให้ช่วยวิเคราะห์ผลของการวิจัย และช่วยระบุข้อค้นพบหลัก รวม
ท้ังแนวโน้มจากข้อมูลงานวิจัยได้ พันธมิตรอื่น ๆ เช่นองค์กรภาคประชาสังคม 
และกลุ่มศิลปินอาจช่วยในการน�าเสนอข้อมูลผลงานวิจัยในรูปแบบแผนภูมิ การ
เขียนรายงาน หรือวิดีโอได้ 

ผู้มีอิทธิพล คือ ผู้ที่สามารถสร้างผลกระทบหรือควบคุมสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับ
หัวข้อการวิจัยของคุณ ผู้มีอิทธิพลอาจรวมถึงเจ้าของโครงการพัฒนา บุคคลหรือ
บริษัทที่ให้ยืมเงินส�าหรับการท�าธุรกิจ องค์กรสื่อ เจ้าหน้าที่รัฐในท้องถิ่น หรือ
สมาชิกของรัฐบาล หากคุณตั้งเป้าหมายให้งานวิจัยโดยชุมชนของคุณช่วยให้การ
รณรงค์ประสบความส�าเร็จ ผู้มีอิทธิพลเหล่านี้ก็จะนับเป็น กลุ่มเป้าหมาย ของงาน
วิจัยของคุณอีกด้วย

ควรคิดและวางแผนว่าคุณต้องการจะส่ือสารและสร้างความสัมพันธ์กับกลุ่มเป้า
หมายของคุณอย่างไรเพื่อให้งานวิจัยของคุณสร้างผลกระทบให้ได้มากท่ีสุด คุณ
อาจติดต่อผู้มีอ�านาจในการตัดสินใจและเจ้าหน้าท่ีท่ีอาจมีข้อมูลเกี่ยวกับหัวข้อ
งานวิจัยของคุณ หากการติดต่อนั้นปลอดภัยส�าหรับชุมชน และไม่ส่งผลเสียหาย
ต่องานวิจัยหรือการรณรงค์ของชุมชน ลองค้นหาว่าอะไรท่ีจะมีอิทธิพลต่อพวก
เขา และตัดสินใจล่วงหน้าว่าคุณต้องการจะติดต่อส่ือสารและสร้างความสัมพันธ์
กับพวกเขาอย่างไร ขอย�้าอีกครั้งว่า หากปลอดภัย อาจขอนัดหมายเข้าพบพูด
คุย หรือโทรศัพท์แจ้งให้พวกเขาทราบเกี่ยวกับงานวิจัย หากคุณมีความสัมพันธ์
ท่ีดีกับพวกเขา ลองถามพวกเขาว่าค�าถามประเภทใดท่ีพวกเขาต้องการค�าตอบ
จากงานวิจัยโดยชุมชน องค์กรประชาสังคมในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และ
ระหว่างประเทศสามารถให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานวิจัยได้ และเมื่องานวิจัย
เสร็จส้ินแล้ว ให้เขียนอธิบายรายละเอียดข้อมูลเพื่อให้สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้า
หมาย และผู้มีอ�านาจในการตัดสินใจ  
ในขณะติดต่อส่ือสารกับพันธมิตร ผู้มีอิทธิพล และกลุ่มเป้าหมาย ให้ปรึกษากัน
ว่าจะให้ข้อมูลท่ีชัดเจน และเข้าใจง่าย จัดเก็บบันทึกข้อมูลการส่ือสารเหล่านี้
อย่างระมัดระวัง เก็บรักษาข้อมูลบันทึกการประชุมและการสนทนาไว้เป็นลาย
ลักษณ์อักษร  
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กิจกรรม

หาพันธมิตร

วัตถุประสงค์: 
เพื่อค้นหาและก�าหนดต�าแหน่งแห่งท่ีของกลุ่มพันธมิตร ผู้มี
อิทธิพล และกลุ่มเป้าหมายส�าหรับงานวิจัยโดยชุมชนของคุณ

เวลา: 60-90 นาที

เครื่องมือ: 
กระดาษฟลิปชาร์ท ปากกาเน้นค�า กระดาษสี หรือกระดาษ
โพสต์อิท

ก่อนท�ากิจกรรมนี้ ให้เตรียมกระดาษฟลิปชาร์ทตามตารางดังต่อไปนี้:

ใครบ้างที่ได้รับผลกระทบจาก
หัวข้อที่เราระบุไว้

ใครมีส่วนเกี่ยวข้องในหัวข้อนี้

ใครมีอิทธิพลต่อสถานการณ์ ใครมีประสบการณ์ในงานวิจัย 
และอยู่ใกล้ตัวเรา

ขั้นตอนกิจกรรม
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1  ให้ผู้เข้าร่วมทุกคนอ่านค�าถามแต่ละข้ออย่างถี่ถ้วนและช่วยกันคิดค�า
ตอบ เขียนชื่อของแต่ละคน หรือแต่ละองค์กรลงบนกระดาษสี หรือ
กระดาษโพสต์อิทตามค�าถามท่ีได้ระบุไว้ บุคคลเหล่านี้อาจเป็นรัฐบาล 
ประชาสังคม บริษัท หรือธนาคาร นักลงทุน หรืออื่น ๆ ในส่วนค�าถาม
เกี่ยวกับ “ผู้มีอิทธิพล” ให้คิดว่าบุคคลนี้ หรือองค์กรนี้มีอ�านาจ หรือ
ทรัพยากรท่ีสามารถเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ได้หรือไม่ อาจด้วยการ
บังคับใช้กฎหมายท่ีมีอยู่ หรือเจรจาต่อรองแทนคุณ หากพวกเขา
ลงมือท�าอะไรก็ตามแล้วท�าให้สถานการณ์เปลี่ยนไป พวกเขาก็คือ ผู้มี
อิทธิพล  

2  ติดกระดาษสี หรือกระดาษโพสต์อิทท่ีเขียนชื่อต่างๆไว้ บนกระดาษ 
ฟลิปชาร์ท ดูตัวอย่างดังต่อไปนี้:

ใครบ้างที่ได้รับผลกระทบจาก
หัวข้อที่เราระบุไว้

ใครมีส่วนเกี่ยวข้องหรือท�างาน
ในหัวข้อนี้

ใครมีอิทธิพลต่อสถานการณ์ ใครมีประสบการณ์ในงานวิจัย 
และอยู่ใกล้ตัวเรา

ชาวบ้านท้ายแม่น้ �า

ผู ้ว่าราชการ
จังหวัด นักศึกษา

มหาวิทยาลัย

รัฐมนตรีกระทรวง
พลังงาน

ครูในโรงเรียน

พระสงฆ์

นักกฎหมาย
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3  วาดวงกลมลงบนตารางด้วยค�าถามว่า “เราจะท�างานร่วมกับใครได้
บ้าง?” ไว้ตรงกลาง ถามทุกคนว่ากลุ่มไหนในตารางท่ีมีความส�าคัญท่ี
จะร่วมงานกัน ย้ายชื่อจากแต่ละช่องเข้าไปในวงกลมตามท่ีกลุ่มเห็น
ว่าเหมาะสม

ใครบ้างที่ได้รับผลกระทบจาก
หัวข้อที่เราระบุไว้

ใครมีส่วนเกี่ยวข้องหรือท�างาน
ในหัวข้อนี้

ใครมีอิทธิพลต่อสถานการณ์
ใครมีประสบการณ์ในงานวิจัย 
และอยู่ใกล้ตัวเรา

4  พิจารณาดูแต่ละชื่อที่คุณน�าไปวางไว้ในวงกลม  
 คุยกันในกลุ่มว่าท�าไมพวกเขาจึงต้องการท่ีจะเป็นพันธมิตรร่วมงาน

กับคุณ พวกเขามีความสนใจและแรงจูงใจอะไร พวกเขาจะช่วยเหลือ
คุณได้อย่างไร และคุณต้องการท่ีจะท�างานกับพวกเขาอย่างไร 

ชาวบ้านท้าย
แม่น้ �า

รัฐมนตรี
กระทรวง
พลังงาน

“เราจะท�างานร่วมกับ
ใครบ้าง?”

นักกฎหมาย

พระสงฆ์

ครูใน
โรงเรียน

ผู ้ว่าราชการ
จังหวัด

นักศึกษา
มหาวิทยาลัย
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พระสงฆ์ สามารถช่วยกระจายข้อมูลเกี่ยวกับงานวิจัยกับชุมชนได้กว้าง
ขวาง และสามารถเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมในวัดได้

ครูในโรงเรียน ในหมู่บ้านของเรา
สามารถช่วยวิเคราะห์ข้อมูลได้

นั ก ศึ ก ษ า ม ห า วิ ท ย า ลั ย 
สามารถช่วยจดบันทึกระหว่าง
การสัมภาษณ์ และการประชุม
ได้ 

ตัวอย่างเช่น:
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5  เน้นความสนใจไปท่ีรายชื่อในวงกลม และหาว่า “ใครท่ีมีอิทธิพล
ต่อสถานการณ์” บุคคลเหล่านี้เป็นกลุ่มเป้าหมายของคุณ มีวิธีไหน
ท่ีคุณจะสามารถเข้าหาพวกเขาได้ ลองหาข้อมูลว่าพวกเขาอ่าน
หนังสือพิมพ์อะไร ฟังวิทยุคลื่นไหน หรือดูโทรทัศน์ช่องอะไร และ
ถ้าเป็นไปได้ ลองค้นหาบัญชีโซเชียลมีเดีย เฟสบุ๊คและทวิตเตอร์
ของพวกเขาด้วย! บางทีคุณอาจต้องใช้คนกลางในการแนะน�าคุณ
ให้พวกเขารู้จัก หรือนัดประชุมให้กับคุณ

 ชื่อคนท่ีอยู่นอกวงกลมก็สามารถเป็นบุคคลท่ีมีความส�าคัญท่ี
จะท�างานด้วยได้ แต่คุณอาจไม่รู้จักพวกเขาดีพอ หรือคุณอาจ
จะยังไม่เชื่อใจพวกเขา เก็บพวกเขาไว้ในใจเพราะว่าคุณอาจจะ
ต้องการติดต่อพวกเขาในอนาคต  

6  เราขอแนะน�าให้คุณท�าส�าเนาแผนท่ีค้นหาพันธมิตรเอาไว้ใน
กระดาษท่ีคุณสามารถเก็บแยกกันได้ คุณอาจจะได้ใช้แผนท่ี
เดียวกันนี้เพื่อวิเคราะห์ความปลอดภัย และระบุกลุ่มเป้าหมาย
ส�าหรับข้อค้นพบงานวิจัยได้

สะท้อนคิด: การมีข้อมูลมากท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได้ว่าใครบ้างท่ีเป็น
พันธมิตรเราได้ ใครบ้างท่ีเป็นไม่ได้นั้นเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง การสร้าง
พันธมิตรเริ่มต้นจากการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจ ส่ิงส�าคัญคือพันธมิตร
ไม่ควรชี้น�าหรือมีอ�านาจเหนือส่ิงท่ีชุมชนต้องการ ความสัมพันธ์กับ
พันธมิตรของคุณสามารถเปล่ียนแปลงได ้ตลอดเวลาจึงควรท่ีจะ
ทบทวนแผนท่ีพันธมิตรของคุณเป็นระยะ 
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คุณจะท�า 
งานวิจัยของคุณ 
อย่างไร?

35 ออกแบบเครื่องมือวิจัยของคุณ

39 กิจกรรม: ท�าความรู้จักเพื่อนบ้านของคุณ

42 ประสบการณ์จาก 
งานวิจัยโดยชุมชน:  
เรื่องของสุเกอเรล

46 ฝึกฝนทีมของคุณ

49 เตรียมพร้อม: ความปลอดภัย 
ในการสื่อสาร

50 เก็บข้อมูลของคุณ

54 เตรียมพร้อม: ความปลอดภัย 
ในการเก็บข้อมูล
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มาถึงตรงนี้ คุณรู้แล้วว่างานวิจัยของคุณนั้นเกี่ยวกับอะไร และใครบ้างท่ีจะเข้า
มามีส่วนเกี่ยวข้อง ตอนนี้ คุณจะด�าเนินการงานวิจัยโดยชุมชนได้อย่างไร ก่อนท่ี
คุณจะเริ่มเก็บรวบรวมข้อมูลของคุณ ส่ิงส�าคัญ ก็คือ ส่ิงแรกคุณต้องออกแบบ
เครื่องมือในการวิจัยของคุณ และตั้งระบบในการรวบรวมข้อมูลของคุณ 

การออกแบบ 
เครื่องมือวิจัยของคุณ
งานวิจัยโดยชุมชนท�าได้โดยการใช้หลากหลายวิธีรว่มกันซึ่งอาจประกอบไปด้วย 
การส�ารวจ การสัมภาษณ์ และการท�ากลุ่มสนทนา ตัวอย่างท่ีเราจะพูดถึง คือ 
การส�ารวจโดยชุมชน ส�าหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องมือการวิจัยอื่น ๆ 
โปรดดูท่ีแหล่งข้อมูลดังต่อไปนี้:

• สนทนากลุ่ม:  
http://bit.ly/NetworkedToolboxFocusGroup

• การสัมภาษณ์:  
http://bit.ly/CommunityToolboxInterviews 

• การท�าแผนที่ชุมชน:  
http://bit.ly/ResearchForOrganizingCommunityMapping 

• การพัฒนาที่ออกแบบโดยชุมชน:  
http://bit.ly/NaturalJusticeCommunityProtocolsToolkit 

การส�ารวจ เป็นวิธีการเก็บรวบรวมความคิดเห็น และประสบการณ์ของกลุ่มคน
ด้วยการถามค�าถาม การส�ารวจ
โดยชุมชน แตกต่างจากการส�ารวจ
ในแบบท่ัว ๆ ไป เพราะไม่ใช่แค่
เก็บรวบรมข้อมูลเท่านั้น แต่ยังให้
เกิดการแลกเปลี่ยนขอ้มูลข่าวสาร
และความคิดเห็นเชิงลึกระหว่าง
ชุมชนกับทีมวิจัยอีกด้วย ข้อดีและ
ข้อด้อยของการใช้เครื่องมือนี้ใน
การวิจัยนี้ คือ: 
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ข้อดีของการส�ารวจ ข้อด้อยของการส�ารวจ

เนื่องจากมีชุดค�าถามมาตรฐาน 
ท�าให้สามารถระบุแนวโน้ม และ
ความสัมพันธ์ของข้อมูลได้ง่าย

สถานการณ์ทางสังคมหรือกฎหมาย
อาจเป็นอุปสรรคต่อการเก็บข้อมูล
เพื่อให้ได้กลุ่มตัวแทนของทั้งชุมชน 

สามารถท�าการส�ารวจในกลุ่มคน
ขนาดใหญ่ และสามารถได้ข้อมูลค�า
ตอบจากคนจ�านวนมาก

จะต้องพิจารณาว่าผู้เข้าร่วมที่ไม่
สามารถอ่านหรือเขียนได้จะเข้าร่วม
ได้อย่างไร

ถูกมองว่าเป็นวิธีที่เป็นวิทยาศาสตร์ 
น่าเชื่อถือ 

จ�าเป็นจะต้องมั่นใจว่าผู้เข้าร่วม
เข้าใจค�าถาม

สร้างผลลัพธ์และข้อมูลที่เป็นตัวเลข 
ซึ่งเป็นที่นิยมของผู้ก�าหนดนโยบาย 
และสื่อ 

ค�าตอบมักจะเป็นค�าตอบง่าย ๆ 
หรือจ�ากัดด้วยตัวเลือกที่มี อาจใช้
วิธีการอื่นๆเพื่อเก็บข้อมูลค�าตอบที่
ละเอียด ซับซ้อน เช่น การสัมภาษณ์
เป็นรายบุคคล หรือการสนทนากลุ่ม 

ผู้เข้าร่วมไม่จ�าเป็นต้องระบุตัวตน 
ท�าให้คนแสดงความคิดเห็น และเล่า
ประสบการณ์อย่างเปิดเผย ตรงไป
ตรงมา

สถานการณ์จริงที่เปลี่ยนไป และ
การเปลี่ยนทัศนคติ อาจมีผลกระ
ทบต่อความแม่นย�าของค�าตอบเมื่อ
เวลาล่วงเลยผ่านไป 

ใช้งบประมาณไม่มากนักในการเก็บ
และรวบรวมข้อมูล และประสานงาน 

จ�าเป็นต้องมีทักษะและค�าแนะน�า

**ตำรำงนี้ได้รับแรงบันดำลใจมำจำก คู่มืออบรมในวิจัยเยำวชนของ Rutgers WPF หน้ำ 24  
ศึกษำคู่มือนี้ได้ที่ http://bit.ly/ManualforYoungResearchers 

หากทีมของคุณตัดสินใจท่ีจะใช้การส�ารวจโดยชุมชน ควรตรวจดูว่าค�าถามท่ีใช้
นั้น ตรงประเด็น ชัดเจน เข้าใจง่าย และถูกออกแบบมาจากการมีส่วนร่วม 
ค� าถามของการส�ารวจสามารถครอบคลุมหลากหลายหัวข ้อ ข้ึนอยู ่กับ
วัตถุประสงค์ของงานวิจัยโดยชุมชน ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเลือกใช้ค�าถามได้
หลายแบบ เช่น ค�าถามท่ีให้ตอบ  “ใช่” หรือ “ไม่ใช่” ค�าถามท่ีตอบตามตัวเลือก
ท่ีให้ไว้ หรือพื้นท่ีว่างเปิดให้แสดงความคิดเห็น ค�าตอบขึ้นอยู่กับประสบการณ์
ส่วนตัว หรือแรงบันดาลใจในส่ิงท่ีชุมชนต้องการพัฒนาก็ได้ 
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ลองนึกภาพชาวบ้านที่อาจต้องสูญเสียบ้านของพวกเขาเพื่อสร้างกังหันลม  

หากคุณต้องการทราบว่าชุมชนคิดอย่างไรเกี่ยวกับโครงการนี้ คุณควร
ถามค�าถามแบบไหน? 

เขียนความคิดของคุณที่นี่: 

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................
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ทบทวนเครื่องมือในการวิจัยร่วมกับทีมวิจัยของคุณเพื่อให้มั่นใจว่าค�าถามมี
ความชัดเจน เป็นระเบียบ และเข้าใจง่าย กระตุ้นทีมวิจัยให้มีความมั่นใจด้วย
การฝึกสัมภาษณ์กันเอง ประมาณเวลาท่ีจะใช้เวลาในการวิจัย วางแผนการ
ประชุมของชุมชน หรือการลงพื้นท่ีพบปะชุมชน 

เพ่ือคู่มือนี้ได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้น เราได้จัดท�าแบบส�ารวจส�าหรับงานวิจัยโดย
ชุมชนซึ่งสร้างขึ้นโดยนักกิจกรรมชุมชนท่ีได้รับการทดสอบมาแล้วท่ัวโลก รวม
ท้ังยังมีคู่มืออธิบายเหตุผลของการใช้ค�าถาม และข้อแนะน�าวิธีในการถาม
ค�าถามประเภทต่าง ๆ อีกด้วย คุณสามารถใช้หรือประยุกต์แบบส�ารวจนี้ หรือ
สร้างแบบส�ารวจใหม่ส�าหรับชุมชนของคุณ!   

ให้พิจารณาค�าถาม เช่น

1. “หากคุณจะต้องย้ายออกจากบ้าน ลูกหลานของคุณจะได้รับผล 
กระทบอย่างไร” 

2. “หากคุณจะต้องย้ายออกจากบ้าน อาชีพและการท�ามาหากินของ
คุณจะได้รับผลกระทบอย่างไร”  

3. “หากคุณจะต้องย้ายออกจากบ้าน คุณจะสูญเสียแหล่งทรัพยากร
ที่ใช้ร่วมกัน หรือสถานที่ที่ใช้ร่วมกัน (เช่น โรงเรียน วัด และ
แม่น้�า เป็นต้น) หรือไม่”
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กิจกรรม

ท�าความรู้จักเพื่อนบ้านของคุณ

วัตถุประสงค์:
เพื่อท�าความคุ้นเคยกับแบบส�ารวจ และฝึกวิธีสัมภาษณ์สมาชิก
ของชุมชน

เวลา: : 1 ชั่วโมง

อุปกรณ์:
ปากกา ตัวอย่างแบบส�ารวจส�าหรับงานวิจัยโดยชุมชน (รวมอยู่ในภาค
ผนวก)

1  ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจับคู่ และให้แบบส�ารวจกับแต่ละคู่ ให้สมมติว่า
คุณก�าลังจะออกไปสัมภาษณ์เพื่อนบ้านของคุณโดยใช้ตัวอย่างแบบ
ส�ารวจ เน้นว่าผู้เข้าร่วมควรพยายามตอบค�าถามตามประสบการณ์
ของพวกเขา 

2  ให้ผู้เข้าร่วมเลือกสถานท่ีนั่งท่ีท�าให้รู้สึกสบายใจ และเริ่มท�าแบบ
ฝึกหัด อธิบายให้กับผู้เข้าร่วมแต่ละคนฟังว่าจะท�าการสัมภาษณ์คู่ของ
พวกเขาเป็นเวลา 20 นาที ด้วยการถามค�าถามจากแบบส�ารวจ ตั้งใจ
ฟังค�าตอบ แล้วบันทึกค�าตอบลงในตัวอย่างแบบส�ารวจ  

3  หลังจาก 10 นาที ขอให้ทุกคนหยุด และดูท่ีค�าตอบ ให้คนท่ีก�าลังถูก
สัมภาษณ์ตรวจสอบว่าผู ้สัมภาษณ์ได้เขียนค�าตอบของผู้ถูกสัมภาษณ์ 

ขั้นตอนกิจกรรม
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หรือความคิดเห็นลงบนแบบส�ารวจถูกต้องหรือไม่ คุณอาจยกตัวอย่าง
กับกลุ่ม และเน้นความส�าคัญของการจดบันทึกอย่างละเอียดขณะ
ท�าการสัมภาษณ์

4  หลังจาก 10 นาที ให้สลับบทบาทกัน โดยคนท่ีถามค�าถามก่อนหน้านี้
จะกลายเป็นผู้ตอบค�าถามในตอนนี้ ด�าเนินการเหมือนกระบวนการ
เดิม ท�าซ�้าขั้นตอนท่ี 2 และ 3  

5  หลังจากทุกคู่ได้มีโอกาสสัมภาษณ์กันแล้ว ให้กลับไปท่ีกลุ่มใหญ่ และ
ถามแต่ละคู่ให้สะท้อนความรู้สึกว่าการสัมภาษณ์ท่ีผ่านไปเป็นอย่างไร
บ้าง ถามค�าถามเช่น:

• คุณรู้สึกสบายใจในการตอบถามหรือไม่
• มีความยากล�าบากในการถามค�าถามหรือไม่
• คุณรู้สึกอย่างไรในขณะท�าการสัมภาษณ์
• คุณท�าอย่างไรเพื่อให้คู่ของคุณรู้สึกสบายใจในระหว่างสัมภาษณ์ 
• คุณรู้สึกอย่างไรกับการถูกสัมภาษณ์ 
• มีค�าถามข้อใดที่ไม่ชัดเจนหรือไม่
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6  เชิญผู้เข้าร่วมให้ค�าแนะน�ากันและกันเรื่องเทคนิคการสัมภาษณ์ และให้
ความคิดเห็นเพื่อช่วยปรับเปลี่ยน และปรับปรุงค�าถามในแบบส�ารวจให้
มีความเหมาะสมท่ีสุดกับชุมชนของคุณ  

7  ใช้เวลา 5 - 10 นาที ในการพูดคุยหารือค�าถามท่ีเฉพาะเจาะจงว่า
ต้องมีการเปลี่ยน หรืออธิบายให้ชัดเจนหรือไม่ แล้วเพิ่มค�าถามท่ี
ส�าคัญท่ีอาจขาดหายไปจากแบบส�ารวจ  

สะท้อนคิด: นักวิจัยจะต้องเป็นผู้ฟังท่ีดี ฟังว่าผู้ตอบค�าถามพูดว่าอะไร 
อ่านแต่ละค�าถามเสียงดังฟังชัด และช้า ๆ ให้เวลาแก่ผู้ตอบค�าถามให้มาก
ท่ีสุดตามท่ีผู้ตอบต้องการ ไม่ควรขัดจังหวะ หรือตัดสินในค�าตอบของผู้
ตอบค�าถาม สังเกตภาษากาย และหยุดพักหากพวกเขาเริ่มรู้สึกอึดอัดหรือ
เหนื่อย บางครั้งการถูกสัมภาษณ์อาจท�าให้เครียดได้!

หมายเหตุส�าหรับผู้ด�าเนินกิจกรรม: แบบฝึกหัดนี้จะช่วยให้ทีมของคุณ
ฝึกทักษะการสัมภาษณ์ของพวกเขา และท�าความคุ้นเคยกับแบบส�ารวจ 
และค�าถามต่าง ๆ ผู้เข้าร่วมควรมีเวลาเพียงพอเพื่ออ่านทุกค�าถาม แต่
หากมีเวลาจ�ากัด คุณสามารถปรับเปลี่ยนแบบฝึกหักเพื่อให้ผู้เข้าร่วมไม่รู้
สึกกดดันว่าจะต้องท�าแบบส�ารวจท้ังหมดให้เสร็จสมบูรณ์ภายในครั้งเดียว
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ประสบการณ์จากงานวิจัยโดยชุมชน: 

สวัสดีค่ะฉันชื่อ สุเกอเรล! ฉันท�างานให้กับ
องค์กรท่ีสนับสนุนชุมชนรอ่นเร่เลี้ยงสัตว์
ในทุ่งท่ีมองโกเลีย และเราตรวจสอบการ
ท�างานของสถาบันเพื่อการพัฒนาตา่งๆ
ให้เคารพสิทธิมนุษยชนและส่ิงแวดล้อม  

ในช่วงไม่กี่ปีท่ีผ่านมา ดิฉันได้ท�างานกับ
ชุมชนเ ล้ียงสัตว ์ร ่อนเร ่ท่ีถูกขับไล ่โดย
เหมือง Oyu Tolgoi และ Tayan Nuur 
ในมองโกเลียร่วมกับองค์กรท้องถิ่น เรา
ท�างานวิจัยโดยชุมชนเพื่อท�าความเข้าใจ
ว่าผู้คนคิดอย่างไรกับเหมือง และได้น�า
เสนอข้อมูลนี้แก่สถาบันพัฒนาท่ีให้เงิน
สนับสนุนโครงการ  

ชุมชนได้ระบุหัวข้อวิจัยด้วยตนเอง เรานั่ง
คุยกับชุมชนถึงผลกระทบท่ีผู ้เลี้ยงสัตว ์
เผชิญ และระบุปัญหาท่ีส�าคัญท่ีสุดส�าหรับ
พวกเขา เราพบว่าการตั้งถิ่นฐานใหม่และ
เ งินค ่าชดเชยเป ็นประเด็นส�าคัญท่ี สุด
เนื่ องจากชุมชนได ้สูญเ สีย ท่ีดินใหก้ับ
เหมือง ทุกคนเห็นด้วยว่าพวกเขาต้องการ
เงินค่าชดเชยท่ีเหมาะสมเพียงพอ และนี่ได้
ก ล ายมา เป ็น วั ต ถุ ป ร ะส งค ์ข อ งก า ร
เคลื่อนไหวของเรา อย่างไรก็ตาม กว่าจะ
ตกลงกันได้ว่า “ความเหมาะสมเพียงพอ” 

สุเกอเรล ดูเกอซูเรน (Sukh-
gerel Dugersuren) เป็นผู้
อ�านวยการของ OT Watch  
องค ์ก ร ในมอง โก เลี ย ท่ี เ ฝ ้า
ติดตามเหมืองทองแดง Oyu 
Tolgoi ในทะเลทรายโกบี ซึ่ง
ได ้ครอบครองท่ีดินในการให้
อาหารสัตว์ และน�้าของผู้เลี้ยง
สัตว์ร่อนเร่ อ่านเรื่องราวของสุ
เกอเรลในนวนิยายภาพวาด 
โดย Front Line Defend-
ers: 

bit.ly/FrontLineSukhgerel 

สุเกอเรล เป็นสมาชิกของ
โครงการ Global Advocacy 
Team ของ IAP ซึ่งเป็นการ
รวมตัวกันของนักเคลื่อนไหวใน
ชุมชนท่ีมีประสบการณ์ส่วนตัว
เกี่ยวกับโครงการพัฒนา เพื่อ
ด�าเนินงานวิจัยโดยชุมชน และ

เรื่องของ 
สุเกอเรล
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ขับเคลื่อนชุมชนของพวกเขา
ไ ป สู ่ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง
กระบวนการของการพัฒนา 
อ่านรายงานของพวกเขาท่ี: 
bit.ly/backtodevelopment  

แ บ บ ส� า ร ว จ ท่ี ใ ช้ ใ น ง า น
วิจัยของสุเกอเรล พัฒนา
โดย Global Advocacy 
Team ซึ่งรวมไว้ในคู่มือชุดนี้

ของค่าชดเชย หมายถึงอะไร ก็ต้องมีการ
พูดคุยหารือกัน!

ขั้นตอนแรกของเราคือการจัดฝึกอบรมให้
กับท้ังชุมชนเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน และ
มาตรฐานสากลท่ีเกี่ยวข้อง หลังจากการ
ฝึกอบรม ทีมวิจัยของเราได้รวมตัวข้ึน และ
ได้รวมเอาผู้เล้ียงสัตว์ 5 คน จากชุมชนท่ี
ได้รับผลกระทบ เราได้สนับสนุนทีมด้วย
การแนะน�าพวกเขาผ่านกระบวนการวิจัย 
และให้ข้อมูลแก่พวกเขาเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
ผลกระทบของเหมือง และนโยบายของ
ธนาคารเพื่อการพัฒนาท่ีเกี่ยวข้อง เราได้
อธิบายวัตถุประสงค์ของการส�ารวจ และ
เหตุผลในการใช ้ค�าถามแต ่ละค�าถาม 
เพราะพวกเราใช้แบบส�ารวจท่ัวไปจึงมี
ค�าถามท่ีต้องการการอธิบายเพิ่มเติม หรือ
ป ร ะ ยุ ก ต ์ใ ช ้เ พื่ อ ใ ห ้เ ห ม า ะ ส ม กั บ
สถานการณ์ของชาวมองโกเลีย  

เนื่องจากเราท�างานกับชุมชนร่อนเร่ จึง
ยากท่ีจะรวมท้ังชุมชนเข้าด้วยกันในสถาน
ท่ีเดียว นักวิจัยของเราใช้วิธีการเคาะ
ประตูบ้านแต่ละหลัง และพูดคุยกับแต่ละ
ครอบครัว พื้นท่ีท่ีเราได้เดินทางไปนั้นมี
ขนาดกว้างใหญ่มาก – ในเขตภูมิภาคโกบี 
เพื่อนบ้านท่ีอยู่ใกล้กันท่ีสุดของครอบครัว
ผู้เลี้ยงสัตว์อาจอยู่ห่างกันถึง 5 กิโลเมตร! 
พวกเรายั ง ได ้ขอให ้ผู ้ว ่าราชการของ
ภูมิ ภ าคจั ด ก า รปร ะชุ ม ซึ่ ง ท� า ใ ห ้เ ร า
สามารถส�ารวจได้ 20 ครัวเรือน  เรา
ตัดสินใจท่ีจะสัมภาษณ์พนักงานของรัฐ
ส ่วนท้องถิ่นเพื่อตรวจสอบดูว ่าค�าตอบ

มอง โ ก เ ลี ย

เราท�างานวิจัยโดยชุมชน
เ พื่ อ ท� า ค ว า ม เ ข้ า ใ จ
ว่ า ผู ้ ค นคิ ดอย่ า ง ไ รกั บ
เหมือง

ขั ้นตอนแรกของเราคือ
การจัดฝึ กอบรมให้กับ
ทั ้ ง ชุ มชน เกี ่ ย วกั บสิ ทธิ
มนุษยชนและมาตรฐาน
สากลที ่เกี ่ยวข้อง
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ของพวกเขามีความแตกต่างจากชุมชนอย่างไรอีกด้วย เราได้สัมภาษณ์ผู้คนรวม
จ�านวน 100 คน. 

ในขณะท�างานวิจัย เราอ่านค�าถามแต่ละค�าถามโดยการอ่านออกเสียงดังชัดเจน 
พร้อมกับอธิบายความหมายของค�าถาม และรอให้ครอบครัวกรอกค�าถามของ
พวกเขาลงในแบบส�ารวจ การน�าผู้คนมารวมกันในห้องเดียวเป็นวิธีท่ีง่ายในการ
เข้าถึงสมาชิกชุมชน แต่เราพบว่าในการน�าหลายคนมารวมกันนั้น ผู้เข้าร่วมมัก
จะยอมรับและให้ค�าตอบคล้อยตามความคิดเห็นของกลุ่ม ส่วนค�าตอบท่ีเราได้
รับจากการส�ารวจแบบเคาะประตูบ้านนั้นท�าให้เราเข้าใจความคิดเห็นของแต่ละ
คนได้ดีกว่า 



คู่มือชุมชนสำ�หรับง�นวิจัยโดยชุมชน /45

เราได้รับความช่วยเหลือด้านการแปลภาษาและการวิเคราะห์ข้อมูลจากกลุ่ม
อาสาสมัครนักเรียนท่ีพูดภาษาอังกฤษได้ ในระหว่างกระบวนการแปลข้อมูล เรา
ได้ดึงข้อเสนอแนะของชุมชนท่ีส�าคัญออกมา และเราได้รับเงินทุนเพื่อน�าเสนอ
ผลการวิจัยกลับคืนสู่ชุมชน อย่างไรก็ตามเนื่องจากระยะทางท่ีไกลมาก จึงท�าให้
ยากล�าบากต่อการเข้าถึงทุกคนท่ีได้เข้าร่วมในการส�ารวจ  

กระบวนการวิจัยได้ช่วยให้ชุมชนทราบข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ และสิทธิของพวก
เขา ยังท�าให้ชุมชนสร้างข้อตกลงท่ีเป็นมติร่วมเกี่ยวกับส่ิงท่ีพวกเขาคิดว่ามีความ
ส�าคัญ ปจัจุบันสมาชิกจากชุมชนท่ีได้รับผลกระทบเหล่านี้ แบ่งปันความรู้ของพวก
เขากับผู้อื่นท่ีก�าลังประสบปัญหาคล้ายคลึงกัน การแบ่งปันประสบการณ์จากการ
ท�าวิจัยกับชุมชนต่างๆ ท่ีจะได้รับผลกระทบจากโครงการในอนาคตยังเป็น
ประโยชน์มากเพื่อให้พวกเขารู้ว่าปัญหาคืออะไร และตั้งค�าถามส�าคัญหากมีการ
พูดคุยกับเจ้าของโครงการ การส�ารวจได้กลายมาเป็นเครื่องมือส�าคัญในการช่วย
เหลือผู้คนให้คิดเกี่ยวกับปัญหาเหล่านี้ และคิดว่าส�าหรับพวกเขาแล้วการพัฒนามี
ความหมายว่าอย่างไร

1. มีใครร่วมในทีมวิจัยบ้าง และทีมก่อตั้งขึ้นได้อย่างไร
2. วิธีใดที่สุเกอเรลและทีมใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
3. ในขณะด�าเนินงานวิจัย สุเกอเรล และทีมของเธอได้เอาชนะความ

ท้าทายของการเดินทางระยะไกลเพื่อให้สามารถเข้าถึงสมาชิกชุมชน
ได้อย่างไร ความท้าทายด้านการจัดการและการเดินทางที่คุณอาจ
เผชิญในการด�าเนินงานวิจัยของคุณเองคืออะไร และคุณจะจัดการกับ
ปัญหาเหล่านี้อย่างไร

ค�าถาม 
เพื่อการอภิปราย:
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ฝึกฝนทีมของคุณ
ตอนนี้ทีมของคุณได้ฝึกสัมภาษณ์ และใช้ตัวอย่ำงแบบส�ำรวจไปแล้ว การระดม
ความคิดเพื่อสร้าง “ข้อตกลงร่วม” หรือแนวทางท่ีสมาชิกทีมควรปฏิบัติตัวอย่าง
ไรกับสมาชิกชุมชนท่ีเข้าร่วมการวิจัย และแนวปฏิบัติต่อพันธมิตรนอกชุมชน 
อาจเริ่มระดมความคิดด้วยวิธีการนี้:

• ให้สมาชิกทีมนึกถึงประสบการณ์ส่วนตัวและแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการ
สัมภาษณ์ที่ดีที่สุดที่พวกเขาเคยเจอ และอธิบายว่าอะไรที่ท�าให้การพูด
คุยกันนั้นเป็นที่น่าพอใจ

• ให้สมาชิกทีมนึกถึงประสบการณ์ส่วนตัวและแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการ
สัมภาษณ์ที่แย่ที่สุดที่พวกเขาเคยเจอ และอธิบายว่าอะไรที่ท�าให้การพูด
คุยกันนั้นเป็นสิ่งที่ไม่น่าพึงพอใจ

• เชิญสมาชิกทีมแต่ละคนแนะน�าหนึ่งสิ่งที่พวกเขาสามารถท�าเพื่อท�าให้
เกิดประสบการณ์การสัมภาษณ์ที่ดีขึ้นได้

• เชิญสมาชิกแต่ละคนแนะน�าหนึ่งสิ่งที่พวกเขาสามารถท�าเพื่อป้องกัน 
หรือแก้ปัญหาสถานการณ์ที่ยากล�าบากในระหว่างการสัมภาษณ์ เช่น 
หากผู้เข้าร่วมเริ่มแสดงอารมณ์ ความรู้สึกสะเทือนใจ หรือหากการ
สัมภาษณ์ถูกขัดจังหวะโดยเจ้าหน้าที่รัฐ

คิดดูว่างานวิจัยของคุณอาจส่งผลกระทบอะไรบ้างต่อผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง เขียน
ค�าตอบของแต่ละค�าถามข้างต้น แล้วถามทุกคนว่าพวกเขาเห็นด้วยหรือไม่เห็น
ด้วยกับค�าแนะน�าแต่ละข้อ  
นี่คือจุดเริ่มต้นส�าหรับแนวปฏิบัติของคุณ คุณอาจพิจารณาตัวอย่างเหล่านี้:  

• แนะน�าตัวเองอย่างเหมาะสม และอธิบายวัตถุประสงค์ของงานวิจัยอย่าง
ชัดเจน และตรงไปตรงมา

• ขอความยินยอมจากสมาชิกชุมชนก่อนเข้าร่วมงานวิจัย และแจ้งให้พวกเขา
ทราบว่าจะเก็บข้อมูลของพวกเขาไว้เป็นความลับ

• อธิบายว่าผู้เข้าร่วมมีสิทธิในการถอนตัวออกจากงานวิจัยได้ตลอดเวลา

• ตั้งใจฟัง และฟังอย่างกระตือรือร้น 

• ระวังการใช้ภาษากาย และการตอบสนองด้วยสีหน้าท่าทาง เพราะสามารถ
แสดงออกถึงการไม่เคารพผู้อื่นได้

• เคารพความเป็นส่วนตัวของผู้เข้าร่วม
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• หากคุณไม่แน่ใจว่าคุณเข้าใจค�าตอบของผู้เข้าร่วม ควรขอให้ผู้เข้าร่วม
อธิบายให้ชัดเจน

• ให้ค�ามั่นสัญญาว่าทีมวิจัยจะปกป้องข้อมูลส่วนตัวของผู้เข้าร่วมทุกคน ไม่มี
ผู้ใดนอกทีมวิจัยจะสามารถระบุตัวตนของผู้เข้าร่วมได้จากค�าตอบของ
แต่ละคน 

• เก็บรักษาแบบส�ารวจ และข้อมูลอย่างปลอดภัย และเป็นความลับ

โปรดจ�าไว้ว่า ทีมวิจัยไม่จ�าเป็นต้องเห็นด้วยกับค�าตอบของผู้เข้าร่วม แต่คือการ
ท�าความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในความคิด และความรู้สึกของผู้เข้าร่วมเกี่ยวกับ
หัวข้อท่ีท�าวิจัย

ข้อตกลง ร่วม
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การวางตัวเป็นกลางในระหว่างการเก็บข้อมูลเป็นส่ิงส�าคัญ เพื่อหารือ
ประเด็นนี้ในทีม อ่านข้อความตัวอย่างด้านล่างนี้ให้ทีมของคุณฟัง แล้วคุย
กันในกลุ่ม:

“คุณคือทีมวิจัยท่ีก�าลังท�าการส�ารวจสมาชิกของชุมชนของคุณ ในระหว่าง
การสัมภาษณ์ ผู้เข้าร่วมกล่าวถึงความขัดแย้งเมื่อเร็ว ๆ นี้ ซึ่งเกี่ยวข้องกับ
สมาชิกในครอบครัวของคุณ คุณพยายามท�าดีท่ีสุดเพื่อรักษาความเป็นก
ลาง แต่บทสนทนากลายเป็นการแสดงอารมณ์และความรู้สึก ผู้เข้าร่วม
แสดงความคิดเห็นท่ีคุณเชื่อว่าไม่ได้เล่าถึงความขัดแย้งท่ีเกิดข้ึนอย่างตรง
ไปตรงมา คุณจะท�าอย่างไร”

1. คุณจะท�าอย่างไรเมื่อเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้น
2. ทีมวิจัยได้เคยพบกับเหตุการณ์เช่นนี้มาก่อนหรือไม่
3. ทีมวิจัยสามารถท�าอะไรได้บ้างเพื่อแสดงถึงการรับรู้สิ่งที่ผู้เข้าร่วม

กล่าวถึง แต่ยังคงรักษาความเป็นกลางเอาไว้
**แบบฝึกหัดนี้ดัดแปลงมำจำกคู่มือด้ำนควำมขัดแย้งทำงจริยธรรมในงำนวิจัยโดยชุมชนซึ่ง
อยู่ในชุดเครื่องมืองำนวิจัยชุมชนของ Access Alliance ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู
ที่หน้ำ 132-136 ที่ http://bit.ly/CBR_Toolkit

ค�าถาม 
ส�าหรับการพูดคุยกัน:
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ความปลอดภัย 
ในการสื่อสาร

ก่อนท่ีคุณจะเริ่มเก็บรวบรวมข้อมูล คุณควรจะตรวจดูว่าแผนความ
ปลอดภัยของคุณได้รวมประเด็นความปลอดภัยในการส่ือสารไว้ด้วย 
และเก็บข้อมูลท้ังหมดไว้เป็นความลับ

หาวิธีปกป้องข้อมูลท่ีจะระบุตัวตนของทีมวิจัยและผู้ตอบแบบสอบถามของ
คุณ เพราะทีมวิจัยและผู้เข้าร่วมงานวิจัยสามารถตกเป็นเป้าหมายจากการ
มีส่วนร่วมในงานวิจัยได้ ในสถานการณ์ดังกล่าวการปกปิดข้อมูลส่วนตัว
เป็นความลับเป็นส่ิงท่ีส�าคัญมาก ตัวอย่างเช่น ในชุมชนหนึ่ง เจ้าหน้าท่ีรัฐ
ได้เข้ามาสอบถามว่า “ใครเป็นผู้น�าของงานวิจัยและการเคล่ือนไหวของ
ชุมชน” ซึ่งคนในชุมชนไม่ยอมให้ข้อมูลรายชื่อ และเริ่มเรียกสมาชิกทุก
คนในหมู่บ้านว่า “ผู้น�า” หลังจากเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น เพื่อหลีกเล่ียงการ
ระบุตัวตน

อีกหนึ่งวิธีคือการส่ือสารระหว่างสมาชิกทีมของคุณโดยใช้ช่องทางท่ี
ปลอดภัย ท�าได้โดยการหลีกเลี่ยงการส่งหรือเผยแพร่ข้อมูลท่ีละเอียดอ่อน
ผ่านอีเมล และใช้บริการส่งข้อความแบบเข้ารหัสเมื่อส่ือสารกันทาง
โทรศัพท์ 

ส�าหรับข้อมูลท่ีมีประโยชน์เพิ่มเติม และเคล็ดลับเกี่ยวกับความปลอดภัย
ทางดิจิตอล โปรดดูท่ี:  http://bit.ly/SecurityInABox 

เตรียมพร้อม
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เก็บข้อมูลของคุณ
ในขั้นนี้ทีมของคุณได้รับการฝึกและคุณมีเครื่องมือในการวิจัยแล้ว ถึงเวลาท่ีจะ
เก็บข้อมูลและท�างานวิจัยของคุณแล้ว!
เพื่อช่วยระบุว่าใครจะเป็นผู้เข้าร่วมงานวิจัย คุณอาจปรึกษาผู้ท่ีท�างานใน
องค์กรชุมชนและผู้ท่ีรู้จักผู้คนมากมายในชุมชน หาวิธีการท่ีทีมวิจัยจะรวมผู้คน
ท่ีไม่ได้รับโอกาสและบทบาทเท่าท่ีควร หรือไม่ได้เข้าร่วมกลุ่มสนทนาในชุมชน 
ให้ทีมของคุณช่วยกันตอบค�าถามต่อไปนี้:

• เราจะถามใคร? เราจะแน่ใจได้อย่างไรว่าเราเก็บข้อมูลจากกลุ่มที่จะเป็น
ตัวแทนของชุมชน?

• เพราะอะไรจึงเลือกเฉพาะคนกลุ่มนี้ 
• เราจะสัมภาษณ์คนจ�านวนเท่าไหร ่ 
• มีอุปสรรคและความท้าทายอะไรบ้างที่จะติดต่อหรือเข้าถึงผู้เข้าร่วมงาน

วิจัย? เราจะแก้ปัญหาเหล่านี้ได้อย่างไร?
อาจเป็นไปได้ยากท่ีคนท้ังชุมชนจะเข้ามามีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนการวิจัย เพื่อ
เก็บรวบรวมตัวอย่างมุมมองความคิดเห็นจากตัวแทนชุมชน ให้ตั้งเป้าหมายเก็บ
ข้อมูลจากคนจ�านวนอย่างน้อย 100 คน ตัวอย่างควรครอบคลุมถึงคนกลุ่มต่าง 
ๆ ภายในชุมชนเป้าหมาย  
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ตัวอย่างเช่น หากคุณจะเก็บข้อมูลการส�ารวจ 100 คนใน 5 หมู่บ้าน ทีมวิจัยควร
พูดกับคนจากแต่ละหมู่บ้าน ไม่ใช่แค่หนึ่งหรือสองหมู่บ้านเท่านั้น หากบางคน
ตัดสินใจท่ีจะไม่เข้าร่วมในงานวิจัยโดยชุมชน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทีมวิจัยทราบ
ว่าใครท่ีจะไม่เข้าร่วม  

เมื่อคุณตัดสินใจได้แล้วว่าจะพูดกับใครบ้าง ให้จัดการวางแผนกระบวนการวิจัย
ของคุณ โดยพิจารณาข้อต่อไปนี้:

• ก�าหนดว่าจะใช้เวลาในการพูดคุยกับผู้เข้าร่วมวิจัยนานเท่าใด 
• ท�าส�าเนาแบบส�ารวจ และก�าหนดหมายเลขเพื่อช่วยคุณในการติดตาม
• แจ้งให้ผู้เข้าร่วมวิจัยทราบล่วงหน้าเมื่อจะขอสัมภาษณ์ 
• ท�างานวิจัยในเวลา และสถานที่ปลอดภัย และสะดวกที่สุดส�าหรับผู้เข้า

ร่วม 
• ค�านึงถึงวิถีการด�าเนินชีวิต วงจรฤดูกาล และวัฒนธรรมของชุมชน 

ตัวอย่างเช่น หากสมาชิกชุมชนส่วนใหญ่ท�างานในไร่ นา ระหว่างวันใน
ช่วงฤดูร้อน คุณอาจต้องเก็บข้อมูลวิจัยในตอนเย็น

เมื่อเริ่มบทสนทนาของคุณกับผู้เข้าร่วมงานวิจัย ให้เตรียมตัวท่ีจะแลกเปลี่ยน
ข้อมูล เพื่อให้พวกเขาได้รับทราบข้อมูลอย่างเต็มท่ีเกี่ยวกับหัวข้อการวิจัย การ
เริ่มบทสนทนาอาจเป็นในลักษณะเช่นนี้:
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• แนะน�าตัวแก่ผู้เข้าร่วมวิจัยว่าคุณเป็นใคร คุณมาจากชุมชนหรือองค์กร
ไหน

• อธิบายวัตถุประสงค์ของการวิจัย – การวิจัยเกี่ยวกับอะไร และท�าไมจึง
ต้องท�าการวิจัย

• อธิบายว่าคุณจะน�าข้อมูลที่ได้รับจากพวกเขาไปใช้อย่างไร
• อธิบายว่าพวกเขามีสิทธิที่จะไม่เปิดเผยตัวตนและข้อมูลที่ให้จะถูกเก็บ

เป็นความลับ รวมทั้งพวกเขาสามารถถอนตัวออกจากการเข้าร่วมวิจัยได้
ทุกเมื่อ

• ถามผู้เข้าร่วมว่าพวกเขามีค�าถามอะไรจะถามก่อนที่คุณจะเริ่ม
• ถามผู้เข้าร่วมว่าพวกเขาต้องการเข้าร่วมงานวิจัยหรือไม่ ส่ิงนี้เรียกว่าการ

ขอ ‘ค�ายินยอมโดยได้รับข้อมูลเพียงพอ’
ไม่ใช่ทุกคนในชุมชนที่จะสามารถอ่านและเขียนได้ คุณอาจต้องใช้หลากหลายวิธี
ในการเก็บข้อมูล 
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ข้อมูล ทีมวิจัยสามารถถามค�าถามแบบตัวต่อตัว แล้วบันทึกค�าตอบและความ
คิดเห็นของแต่ละคนลงในแบบสอบถาม หรือคุณอาจะรวมผู้เข้าร่วมเป็นกลุ่ม
เล็ก ๆ จ�านวนน้อยกว่า 10 คน และมีทีมวิจัยถามค�าถามส�าหรับกลุ่มเพื่อพูดคุย
หารือ และบันทึกค�าตอบร่วมกัน 

ในขณะบันทึกค�าตอบ เขียนท้ังค�าตอบท่ีผู้เข้าร่วมเลือก และจดบันทึกค�าพูด 
ต่าง ๆ ประกอบค�าตอบท่ีมีรายละเอียดเพิ่มเติม ส่ิงนี้จะช่วยท�าความเข้าใจแนว
โน้มในตอนวิเคราะห์ข้อมูล

การใช้แบบส�ารวจ สมาชิกของทีมวิจัยควรถามค�าถามทีละข้อ จ�าไว้ว่า
กระบวนการส�ารวจ คือ การแลกเปลี่ยนข้อมูลดังนั้นควรฟังอย่างตั้งใจ ห้าม
ขัดจังหวะ หรือแสดงความคิดเห็นต่อค�าตอบของผู้เข้าร่วม และให้ผู้เข้าร่วมมี
เวลาเพียงพอท่ีจะตอบในแต่ละค�าถาม บางครั้งผู้คนอาจมีการแสดงอารมณ์ 
ความรู้สึกเมื่อจดจ�าประสบการณ์ท่ีเจ็บปวดได้ ควรให้การสนับสนุน และ
อดทน เคล็ดลับเหล่านี้จะกระตุ้นผู้คนให้เปิดใจ และบอกเล่าเรื่องราวของพวก
เขาออกมา 
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ความปลอดภัยในการเก็บข้อมูล

เพ่ือปกป้องทีมวิจัยของคุณ และผู้เข้าร่วมวิจัย ให้ก�าหนดกฎเกณฑ์เกี่ยว
กับการใช้รูปถ่าย วิดีโอ และค�าพูด และขออนุญาตก่อนการใช้ข้อมูลนี้ การ
ป้องกันอื่น ๆ ท่ีควรพิจารณา ได้แก่:

• ท�าการวิจัยด้วยความระมัดระวัง
 ในพื้นที่ที่มีความละเอียดอ่อนสูง หากคุณไม่ได้อาศัยอยู่ใน
หมู่บ้านนั้น เตรียมตัวย้ายที่นอนทุกๆ คืน สวมใส่เสื้อผ้าที่
กลมกลืนไปกับคนในชุมชน
 การถือแบบส�ารวจไปมาอาจท�าให้เจ้าหน้าที่รัฐสงสัย อาจใช้
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในชีวิตประจ�าวัน เช่น โทรศัพท์มือถือ
เพื่อท�างานวิจัย ตัวอย่างเช่น คุณสามารถถ่ายรูปของแบบ
ส�ารวจไว้บนมือถือของคุณ แล้วอ่านค�าถามจากมือถือ และ
เขียนบันทึกค�าตอบ แล้วท�าการโอนถ่ายข้อมูลทางออนไลน์ 

• รักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่คุณเก็บมาได้
 เก็บข้อมูลที่เป็นเอกสารทั้งหมดปิดล็อกไว้ด้วยกุญแจ 
 เก็บข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนของผู้ตอบค�าถามแยกออก
จากค�าตอบส่วนอื่นๆในแบบส�ารวจ
 เข้าใช้งานข้อมูลดิจิตอลได้ด้วยรหัสผ่านที่มีความปลอดภัย
เท่านั้น

เตรียมพร้อม
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เมื่อคุณได้รวมทีมวิจัยและฝึกอบรมพวกเขา พูดคุยกับสมาชิกชุมชน และเก็บ
ข้อมูลของคุณแล้ว ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะ! ตอนนี้คุณได้ผลงานวิจัยโดย
ชุมชนแล้ว  

แล้วขั้นตอนต่อไปคืออะไรล่ะ?

การท�าความเข้าใจในความเห็นและแนวคิดของชุมชน และน�าเสนอข้อมูลเหล่า
นั้นกับกลุ่มเป้าหมายของคุณ อาจท�าให้รู้สึกว่าเป็นงานใหญ่ เราได้รวบรวม
แนวคิดและค�าแนะน�าจากประสบการณ์ของเรา เพื่อช่วยเป็นแนวทางให้คุณใน
ขั้นตอนนี้

จัดระบบข้อมูลที่คุณพบ 
การจัดระบบการวิจัยจะช่วยทีมวิจัย พันธมิตร และสมาชิกชุมชนวิเคราะห์ข้อมูล
ท่ีได้จากงานวิจัย ระบบท่ีคุณใช้จะต้องมีการปกป้องข้อมูลท่ีสามารถใช้ระบุตัว
ตนและข้อมูลส่วนตัวของสมาชิกชุมชนท่ีเข้าร่วมวิจัย 

 

โปรแกรม เช่น เซอร์เวย์มังกี้ (SurveyMonkey)  กูเกิ้ลฟอร์ม (Google 
Forms) หรือเครื่องมือของ KoBo สามารถช่วยวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบส�ารวจ
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ได้อัตโนมัติ แต่ต้องเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต และอาจไม่รับรองการใช้ภาษาท้อง
ถิ่นของชุมชน บางโปรแกรมอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียม หากคุณไม่สามารถเข้า
ใช้งานอุปกรณ์เหล่านี้ ยังมีวิธีท่ีทีมวิจัยสามารถค�านวณและตรวจสอบข้อมูล
ด้วยมือตัวเองได้  

หลังจากจัดระบบข้อมูลแล้ว คุณควรตรวจสอบความถูกต้อง และวิเคราะห์
ข้อมูลท่ีได้ร่วมกับทีมวิจัยของคุณ ลองหาแนวโน้มหลักของข้อมูล (key 
trends) และรูปแบบและทิศทางของข้อมูล รวมท้ังพยายามท�าความเข้าใจและ
ตอบค�าถามของงานวิจัยร่วมกัน คุณอาจติดต่อพันธมิตรท่ีมีประสบการณ์ด้าน
การวิเคราะห์ข้อมูลสามารถเพื่อช่วยคุณในขั้นตอนนี้!

กิจกรรม

ค�านวณตัวเลขได้ไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์

วัตถุประสงค์:
เพื่ออบรมทีมวิจัยให้สามารถวิเคราะห์ข้อมูลที่รวบรวมด้วยมือ
โดยไม่ต้องใช้โปรแกรมช่วย

เวลา: 1 - 2 ชั่วโมง

อุปกรณ์:  
ส�าเนาของแบบส�ารวจที่กรอกเสร็จแล้ว  
กระดาษฟลิปชาร์ท ปากกาเน้นค�า  
กระดาษโพสต์อิท หรือกระดาษสี 
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1  หากยังไม่ได้ท�าส�าเนาและก�าหนดหมายเลขให้แบบส�ารวจแต่ละชุด
ตอนเก็บข้อมูล ให้ท�าให้เสร็จเสียก่อน เพื่อปกป้องผู้เข้าร่วมวิจัย จัด
เก็บเอกสารต้นฉบับไว้ในสถานท่ีท่ีปลอดภัย  

2  รวบรวมส�าเนาของแบบส�ารวจ และจัดเรียงตามล�าดับ ให้แยกกลุ่มคน
ออก แล้วแบ่งส�าเนาเหล่านี้ให้กับสมาชิกในทีมโดยขึ้นอยู่กับจ�านวน
ของคนท่ีช่วยคุณท�าการวิเคราะห์ผลลัพธ์ แต่ละคนไม่ควรตรวจทาน
แบบส�ารวจท่ีตนเป็นผู้เก็บข้อมูล 

3  ติดกระดาษฟลิปชาร์ทบนผนังเพื่อช่วยคุณบันทึกผลลัพธ์ในขณะก�าลัง
นับค�าตอบของแตล่ะค�าถาม เขียนตัวเลขของค�าถาม และตัวเลือกของ
ค�าตอบท่ีมี จากทรัพยากรท่ีคุณมี คุณสามารถพิมพ์แต่ละค�าถามของ
การวิจัยบนกระดาษแยกกันเพื่อบันทึกค�าตอบก็ได้

ขั้นตอนกิจกรรม
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4  แต่ละค�าถามในแบบส�ารวจ ขอให้แต่ละคนนับจ�านวนค�าตอบของ
แต่ละตัวเลือก แล้วจดบันทึกตัวเลขนี้ไว้บนกระดาษฟลิปชาร์ท ด้าน
ข้างของตัวเลือกค�าตอบนั้นๆ ตัวอย่างเช่น: 

 คุณจะอธิบายเกี่ยวกับตัวคุณว่าอย่างไร โปรดเลือกทุกข้อที่ 
 เหมาะสมกับคุณ

 ข้าพเจ้าเป็นสมาชิกของชุมชนพื้นเมือง 20+10+20=50

 ข้าพเจ้าเป็นสมาชิกของชนกลุ่มน้อยทางศาสนา หรือชาติพันธุ์   
0+10+5=15

 ข้าพเจ้าเป็นผู้อพยพมาจากจังหวัดอื่น รัฐ หรือเมืองอื่น  

 ข้าพเจ้าเป็นสมาชิกของกลุ่มคนหรือชนชั้นที่ถูกเลือกปฏิบัติ  
20+10+8 = 38

ความคิดเห็น:  ..............................................................................

5  ส�าหรับค�าถามที่ไม่มีให้เลือกค�าตอบ แต่ให้แสดงความคิดเห็น ให้
บันทึกรูปแบบต่างๆของค�าตอบ หรือหัวข้อต่างๆที่ผู้เข้าร่วมตอบมา

6  หลังจากการบันทึกจ�านวนตัวเลขของค�าตอบในแต่ละตัวเลือกแล้ว ให้
ทีมของคุณค่อยๆอ่านความคิดเห็นท่ีเขียนอยู่ในกล่องแสดงความคิด
เห็นต่าง ๆ ขีดเส้นใต้ความคิดเห็นที่ให้รายละเอียดเฉพาะเจาะจง รวม
ถึงข้อมูลที่เกี่ยวกับ ใครหรืออะไรเกิดขึ้น ที่ไหน อย่างไร และเมื่อไหร่ 
อาจเป็นข้อเรียกร้อง ค�าแนะน�า ค�าแก้ต่าง หรือความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง
กับปัญหาโดยตรง ควรบันทึกความคิดเห็นเหล่านี้ลงบนกระดาษฟลิป
ชาร์ทไว้ด้วย 

7  ท�าขั้นตอนที่ 3 และ 4 ซ้�าส�าหรับทุกค�าถามในแบบส�ารวจ

8  ท�าส�าเนาผลลัพธ์ลงบนกระดาษแยกกัน คุณจะต้องใช้ผลลัพธ์นี้ในภาย
หลังในขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล 
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ให้ชุมชนมีส่วนร่วม
ตลอดกระบวนการ

การท่ีทีมวิจัยแจ้งข่าวสาร และเปิดโอกาสให้สมาชิกชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม
อย่างสม�่าเสมอ ตลอดกระบวนการการวิจัยนั้นเป็นส่ิงส�าคัญอย่างยิ่ง เพื่อให้
งานวิจัยเป็นการท�างานร่วมกันของทุกคน ก�าหนดวิธีการในการติดต่อส่ือสาร
กิจกรรมต่าง ๆ และวางแผนเวลาท่ีชุมชนจะรวมตัวกันเพื่อตรวจทานและให้
ความคิดเห็นเกี่ยวกับงานวิจัย 

1. ขั้นแรก ให้ข้อมูลและปรึกษากับชุมชน เกี่ยวกับแผนการวิจัยและเป้า
หมาย  

2. เมื่อพร้อมที่จะเริ่มการวิจัย ท�าความเข้าใจกับชุมชนเรื่องวิธีการและ
ขั้นตอนในการท�าวิจัย 

3. ตรวจทานข้อมูลที่ค้นพบเบื้องต้นจากงานวิจัยกับชุมชน ก่อนสรุปผล
และเผยแพร่สู่สาธารณะ  

4. ขอให้ชุมชนช่วยตรวจทาน และวิเคราะห์ข้อมูลที่พบ รวมทั้งจัดล�าดับ
ความส�าคัญของข้อมูลที่ส�าคัญต่อวัตถุประสงค์หรือการรณรงค์ของ
ชุมชน

เตรียมพร้อม
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วิเคราะห์ข้อมูลที่คุณพบ
มีหลายวิธีท่ีช่วยให้คุณท�าความเข้าใจว่าข้อมูลก�าลังบอกอะไร และชุมชนก�าลัง
พูดว่าอะไร วิธีเริ่มต้นท่ีง่ายท่ีสุดก็คือ การตรวจทานแต่ละค�าถาม แล้วค�านวณ
ว่าแต่ละค�าตอบมีคนเลือกเป็นร้อยละ (เปอร์เซ็นต์) เท่าไหร่ และบันทึกแนวคิด
หรือความคิดเห็นท่ีคล้ายคลึงกันเอาไว้

ค�านวณตัวเลขเป็นร้อยละท�าอย่างไร?

ร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ เป็นวิธีแสดงจ�านวนตัวเลขท่ีเป็นส่วนหนึ่งของ
ตัวเลขท้ังหมด ร้อยละท�าให้เราเข้าใจได้ง่ายขึ้นว่าสมาชิกชุมชนตอบ
ค�าถามในแบบเดียวกันเป็นจ�านวนเท่าไหร่ ตัวอย่างเช่น แทนท่ีเราจะพูดว่า
ชาวบ้าน 240 คนจาก 300 คนไม่รู้ว่าใครเป็นผู้ให้เงินทุนกับโครงการ 
คุณสามารถพูดได้อีกแบบหนึ่งว่า ร้อยละแปดสิบ ( 80%) ของชาวบ้านไม่รู้
ว่าใครเป็นผู้ให้เงินทุนกับโครงการ การแปลงตัวเลขให้เป็นร้อยละยังช่วย
ให้คุณระบุแนวโน้มทิศทางของข้อมูลในการวิเคราะห์ของคุณอีกด้วย 

ในการค�านวณร้อยละ เราดูจ�านวนค�าตอบทั้งหมดให้มีค่าเท่ากับ 100% 
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ตัวอย่างเช่น หากงานวิจัยของคุณสัมภาษณ์คนจ�านวน 300 คน 100% 
ของผู้ท่ีถูกสัมภาษณ์จะหมายถึง 300 คน ในกรณีนี้ หากคนจ�านวน 150 
คนตอบว่า “ใช่” คุณก็จะมี 150 คนจาก 300 คน ในการแปลงจ�านวนนี้ให้
เป็นร้อยละให้เอา 150 หารด้วย 300 หากคุณค�านวณแบบนี้ คุณจะพบ
ตัวเลข 0.5 ของท้ังหมด หรือ 50% ตอบว่าใช่ และอีก 50% ตอบอย่างอื่น  

อาจมีค�าถามบางข้อที่ได้ค�าตอบจากคนบางกลุ่มเท่านั้น ในกรณีนี้ให้หาร
จ�านวนค�าตอบด้วยจ�านวนรวมของคนทั้งหมดที่ตอบค�าถาม การใช้วิธีนี้ ค�า
ตอบของคุณจะเป็นตัวแทนของกลุ่มผู้ที่ตอบค�าถามเหล่านั้น 

คุณสามารถฝึกค�านวณด้วยการตอบค�าถามดังต่อไปนี้:

 
คุณเก็บรวบรวมแบบส�ารวจรวมทั้งสิ้น 200 คน ด้านล่างนี้คือค�า
ตอบที่คุณเก็บมาได้จากค�าถามที่ว่า “คุณภาพชีวิตของคุณมีการ
เปลี่ยนแปลงหรือไม่จากผลกระทบของโครงการ” โปรดค�านวณ 
แล้วกรอกตัวเลขร้อยละของผู้เข้าร่วมที่เลือกแต่ละค�าตอบ  

ค�าตอบ จ�านวนคนที่เลือกค�า
ตอบนี้

ร้อยละ (%)

1) คุณภาพชีวิตของ
ข้าพเจ้าดีขึ้น

40 คน

2) คุณภาพชีวิตของ
ข้าพเจ้าแย่ลง

135 คน

3) คุณภาพชีวิต
ของข้าพเจ้าไม่
เปลี่ยนแปลง

25 คน

1) 20%
2) 67.5%
3) 12.5%

ค�าตอบ:
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ตอนนี้คุณก็รู้วิธีค�านวณร้อยละแล้ว ลองมาดูวิธีใช้เพื่อท�าความเข้าใจข้อมูลของ
คุณ:

• สมาชิกชุมชนตอบค�าถามแต่ละข้ออย่างไร?  
คุณสามารถเริ่มดูท่ีค�าตอบต่างๆท่ีคนในชุมชนตอบแต่ละค�าถาม ค�านวณ
ดูว่าคนท่ีตอบเหมือนกันเป็นร้อยละเท่าไหร่ ค�าตอบของพวกเขาบอก
อะไรกับคุณ? พวกเขาคิดอย่างไรต่อบค�าถามข้อนั้น? จากค�าตอบของ
พวกเขาเหล่านี้สัมพันธ์กับความเห็นท่ัวไปของชุมชนเกี่ยวกับโครงการ 
หรือหัวข้อการวิจัยอย่างไร  

• ดูที่ค�าตอบทั้งหมด คุณเห็นแนวโน้มใหญ่ๆของค�าตอบหรือไม่?

คุณเห็นหมวดหมู่ของค�าตอบที่สอดคล้องกันหรือไม่ พยายามเขียนสิ่งที่
คุณสังเกตเป็นประโยคข้อความ เช่น:

– 49% ของผู้ตอบแบบส�ารวจเห็นด้วยกับโครงการตามท่ีได้วางแผนไว้ 
ในขณะท่ีผู้เข้าร่วมวิจัยอีกส่วนหนึ่ง ต้องการเสนอเปล่ียนแปลง
โครงการ หรือหยุดด�าเนินการโดยส้ินเชิง ผู้ท่ีไม่เห็นด้วยพวกเขารู้สึก
ว่าไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากจะต้องย้ายออกจากท่ีดินของตน 
เนื่องจากไม่มีการเสนอทางเลือกให้ 
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– สมาชิกชุมชนส่วนใหญ่ท่ีตอบแบบส�ารวจไม่ทราบเรื่องกระบวนการ
ย้ายถิ่นฐานใหม่ และไม่ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิของพวกเขา

คุณคิดว่าประโยคที่คุณเขียนออกมาสะท้อนถึงสิ่งที่ชุมชนพูดมาตลอด
หรือไม่?

• ข้อมูลที่พบข้อใดที่คุณคิดว่าส�าคัญต่อวัตถุประสงค์ในการวิจัยของคุณ ? 
ระบุข้อค้นพบที่ส�าคัญร่วมกับทีมวิจัย ตัวอย่างเช่น:

 – 90% ไม่ได้รับการปรึกษาและรับฟังความคิดเห็นจากรัฐบาลเกี่ยวกับ
ล�าดับความส�าคัญของการพัฒนาในชุมชน

 – 62.35% ของสมาชิกชุมชนคิดว่านักลงทุนของโครงการนี้จะได้รับ
ประโยชน์

 – 6.87% ของสมาชิกชุมชนเชื่อว่าพวกเขาจะได้รับผลประโยชน์จาก
โครงการ

นอกเหนือจากร้อยละ และข้อมูลท่ีเป็นตัวเลขต่างๆแล้ว ควรเน้นความสนใจกับ
เรื่องราวท่ีชุมชนบอกเล่าและแสดงความคิดเห็น ตัวอย่างเช่น คุณอาจพบว่า
ชุมชนท่ีผู้คนถูกขับไล่ให้อพยพออกจากบ้านของตน หลายคนเล่าเรื่องราวท่ี
เกี่ยวข้องกับการใช้ความรุนแรงทางร่างกาย การบอกเล่าเรื่องราวของแต่ละคน
ผ่านค�าพูดนั้นเผยให้เห็นใบหน้าของผู้คนเบื้องหลังตัวเลข และสามารถท�าให้
งานวิจัยมีความน่าสนใจ และผู้อ่านมีความรู้สึกเชื่อมโยงกับตัวเอง คุณควรต้อง
ปกป้องข้อมูลเกี่ยวกับผู้เข้าร่วมวิจัยอยู่เสมอ แต่บางคนอาจต้องการให้เรื่องราว
ของเขาเผยแพร่ออกสู่สาธารณะ ต้องขอความยินยอมจากเจ้าของเรื่องก่อนเผย
แพร่สู่สาธารณะทุกครั้ง  

หลังจากการวิเคราะห์ข้อมูลท่ีคุณพบแล้ว ให้กลับไปคุยกับชุมชนเพื่อน�าเสนอ
และแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับข้อมูลท่ีงานวิจัยพบ ลองเขียนร่างผลการวิจัย
จากข้อมูลท่ีพบ (อาจเขียนและแก้ไขสองสามรอบ) และน�าเสนอให้ชุมชนอ่าน 
ถามความคิดเห็นของชุมชนเกี่ยวกับผลการวิจัยท่ีคุณร่างขึ้น ถามชุมชนว่าข้อมูล
ท่ีพบข้อไหนท่ีส�าคัญ ให้ถามพวกเขาว่า “ข้อความเหล่านี้คือส่ิงท่ีคุณคิดใช่ไหม? 
นี่คืองานวิจัยของชุมชนเอง การวิเคราะห์ข้อมูลเหล่านี้แสดงถึงแนวคิด ความคิด
เห็น และส่ิงท่ีชุมชนเห็นว่ามีความส�าคัญหรือไม่?” คุณอาจต้องใช้การน�าเสนอ
ข้อมูลในรูปแบบท่ีแตกต่างกัน เช่น หากคุณต้องการจัดท�ารายงานการวิจัย แต่
บางคนในชุมชนไม่สามารถอ่านได้ คุณอาจจะจัดท�าการน�าเสนอเป็นรูปภาพเพื่อ
ให้เห็นความคิดหลักจากรายงานได้
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หากประเมินสถานการณ์แล้วปลอดภัย ให้ติดต่อพันธมิตร ผู้มีอิทธิพล และผู้มี
อ�านาจตัดสินใจท่ีคุณอาจเคยติดต่อไว้ตั้งแต่ขั้นตอนแรกๆของการวิจัยเพื่อขอให้
พวกเขาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการวิจัย หากเป็นประโยชน์ ค่อยท�าการ
นัดหมายประชุมกับพวกเขาก่อนล่วงหน้า แล้วขอให้พวกเขาตรวจทานงานวิจัย
และข้อเสนอแนะท่ีมาจากงานวิจัยของคุณ ก่อนท่ีจะเผยแพร่สู่สาธารณะ อย่างไร
ก็ตามความคิดเห็นของพวกเขาไม่ควรไปเปลี่ยนประเด็นส�าคัญท่ีชุมชนเสนอไว้

เมื่อชุมชนได้ตรวจทานผลการวิจัย และคุณได้น�าความคิดเห็นของชุมชนมาสรุ
ปงานวิจัยฉบับสมบูรณ์พร้อมข้อเสนอเสนอแนะจากชุมชนแล้ว ตอนนี้ก็ถึงเวลา
น�าเสนอข้อค้นพบของคุณ!

น�าเสนอข้อมูลที่คุณพบ 
เมื่อชุมชนได้ข้อสรุปแล้วว่าข้อมูลท่ีพบจากงานวิจัยของพวกเขานั้นสะท้อนถึงส่ิง
ท่ีพวกเขาคิดไว้อย่างถูกต้อง ก็ถึงเวลาท่ีจะน�าเสนอข้อมูลนี้ให้กับกลุ่มเป้าหมาย
ท่ีจะต้องอ่านงานวิจัย! คิดทบทวนอีกครั้งว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลักของคุณ 
ถามตัวคุณเองว่า ใครท่ีจ�าเป็นจะต้องฟังเสียงของชุมชนเพื่อท�าให้เกิดการ
เปล่ียนแปลง? จะใช้วิธีไหนท่ีดีท่ีสุดเพื่อให้พวกเขารับรู้ และลงมือท�าตามข้อมูล
และข้อเสนอแนะจากงานวิจัยโดยชุมชน 
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กิจกรรม

ลองเป็นพวกเขาดูสักครั้ง

วัตถุประสงค์:
เพื่อค้นหากลุ่มเป้าหมายที่ควรจะต้องอ่านงานวิจัย และท�าความ
เข้าใจจุดยืน และผลประโยชน์ของพวกเขา

เวลา: 45 นาที - 1 ชั่วโมง

เครื่องมือ: 
กระดาษขนาดเล็ก ปากกา และเทปกาว

1  รวบรวมสมาชิกท้ังหมดของทีมวิจัยของคุณ กลับไปดูแผนผังพันธมิตร 
และผู้มีอิทธิพลท่ีเคยร่างและบันทึกไว้จากกิจกรรมก่อนหน้านี้พร้อม
กัน  

2  เขียนชื่อผู ้มีอิทธิพลแต่ละคนท่ีคุณระบุไว้ลงบนบัตรหรือกระดาษ
ขนาดเล็ก ให้ทีมของคุณยืนเป็นวงกลม วางบัตรไว้ตรงกลาง แล้วให้
สมาชิกแต่ละคนหยิบบัตรขึ้นมาหนึ่งใบ แล้วกลับไปยืนท่ีเดิม  

3  ให้ทุกคนดูท่ีบัตรท่ีตนหยิบมา แล้วสมมติว่าตัวเองเป็นบุคคลท่ีเขียน
ไว้ในบัตรนั้น ให้ทุกคนเริ่มเดินวนตามเข็มนาฬิกาช้า ๆ ในวงกลม 
ขณะท่ีก�าลังเดิน ให้ผู้น�ากิจกรรมถามค�าถามแล้วทุกคนคิดค�าตอบใน
ฐานะบุคคลในบัตร:
 ก.  คุณตื่นนอนเวลากี่โมงในตอนเช้า?
 ข.  ส่วนใหญ่คุณมักท�าอะไรตอนสิบโมงเช้า?
 ค.  คุณกินอะไรในตอนเที่ยง?
 ง.  คุณพบปะผู้คนประเภทไหนในแต่ละวัน ? 

ขั้นตอนกิจกรรม



คู่มือชุมชนสำ�หรับง�นวิจัยโดยชุมชน /67

หลังจากนั้น ให้ทีมของคุณจินตนาการว่าคนท่ีตัวเองสมมติบทบาทอยู่
นั้นมีท่าทางการเดินแบบไหน แล้วเริ่มเดินให้เหมือนกับพวกเขา ผู้น�า
กิจกรรมถามค�าถามต่อเนื่องเพื่อให้สมาชิกทีมลองคิดดูว่าความสนใจ
ของคนเหล่านั้นคืออะไร และพวกเขาจะให้ความสนใจหรือใส่ใจ
ประเด็นไหนในงานวิจัยของคุณ  

4  บอกให้ทุกคนหยุดเดิน และถามทุกคนว่า ท�าไมบุคคลนี้จึงสนับสนุน
เป้าหมายของเรา? จากนั้นให้สมาชิกทีมแต่ละคนพูดค�าตอบท่ีคิดไว้
ออกมาเสียงดังโดยเริ่มต้นว่า “ข้าพเจ้าจะสนับสนุนชุมชนนี้เพราะ 
………….”  

5  ชวนทีมของคุณให้ช่วยกันเดาว่าแต่ละคนแสดงบทบาทเป็นใคร และ
เมื่อเฉลยค�าตอบแล้ว ใช้เทปกาวติดบัตรชื่อของผู้มีอิทธิพลบนผนัง
ห้อง

สะท้อนคิด: ทีมของคุณอาจมีข้อมูลไม่เพียงพอท่ีจะท�าความเข้าใจผู้มี
อิทธิพลแต่ละคน การรู้ว่าเราไม่รู้อะไรบ้างเป็นเรื่องท่ีมีประโยชน์ ทีมของ
คุณสามารถช่วยกันดูว่าพันธมิตรคนไหนของคุณท่ีจะสามารถช่วยให้คุณ
เข้าใจผู้มีอิทธิพลในเรื่องผลประโยชน์ จุดยืน และความสามารถต่าง ๆ 
ของผู้มีอิทธิพล ท่ีจะใช้เพื่อสนับสนุนเป้าหมายของคุณ
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มีหลายวิธีในการน�าเสนองานวิจัยของคุณ คุณอาจตัดสินใจว่าชุมชนของคุณ
ต้องการท่ีจะให้สัมภาษณ์ทางทีวี เพื่อให้คนท่ัวประเทศได้รับรู้ประสบการณ์และ
แนวความคิดของคุณ หรือคุณอาจจะพูดคุยกับเจ้าหน้าท่ีรัฐเป็นการส่วนตัวเพื่อ
แลกเปลี่ยนข้อเสนอแนะของคุณ หรือคุณอาจต้องการท�าท้ังสองอย่าง! หากกลุ่ม
เป้าหมายของคุณอยู่นอกชุมชน หรือนอกประเทศ พันธมิตรของคุณอาจช่วย
แนะน�า หรือช่วยให้คุณติดต่อคนเหล่านั้นได้

พิจารณาว่าทีมวิจัย และชุมชนได้ตัดสินใจท่ีจะน�าเสนองานวิจัย และข้อเสนอ
แนะอย่างไร การเขียนรายงานเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นวิธีท่ีดีท่ีสุดหรือไม่? ถ้า
ใช่ รายงานจะยาวแค่ไหน? และจะท�าอย่างไรเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายอ่านรายงาน
ของคุณ? คุณควรน�าเสนอต่อหน้ากลุ่มเป้าหมาย หรือท�าป้ายประท้วง ท�าวีดีโอ 
เขียนภาพอินโฟกราฟฟิก หรือเว็บไซต์หรือไม่? พันธมิตรสามารถช่วยคุณได้ - 
นักตัดต่อแก้ไขวีดีโอ นักออกแบบกราฟฟิก หรือศิลปิน คิดให้ดีและสร้างสรรค์!  

ตัวอย่างวิธีต่างๆเพื่อน�าเสนองานวิจัยของคุณ:

สร้างการแสดงผลข้อมูลให้เห็นภาพ

เขียนรายงาน

ส�าหรับตัวอย่างรายงานของชุมชน โปรดดูที่:  
• http://bit.ly/LilongweWaterProjectCommunityOut-

reachReport

• http://bit.ly/BackToDevelopment  

วิธีนี้สามารถเขียนด้วยมือหรือท�าออนไลน์ ส�าหรับ
โครงร่าง(เทมแพลต)ภาพอินโฟกราฟฟิค โปรดดูท่ี: :
•  www.canva.com 
ส�าหรับตัวอย่างของภาพอินโฟกราฟฟิกงานวิจัยโดย
ชุมชน โปรดดูที่:  
• http://bit.ly/8StepstoCommunityLedDevelopment

• http://bit.ly/MalawiCommunityInfographic

• http://bit.ly/PanamaCommunityInfographic
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ไม่ว่าคุณจะใช้วิธีการส่ือสารใดก็ตามเพื่อน�าเสนอข้อค้นพบของชุมชน ส่ิงส�าคัญ
คือการมีส่วนร่วมของชุมชนตลอดท้ังกระบวนการ หากการวิจัยเป็นส่วนหนึ่ง
ของการรณรงค์โดยชุมชน การน�าเสนอผลงานวิจัยให้ตรงกลุ่มเป้าหมายด้วย
วิธีที่เหมาะสมก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง 
หลังจากเริ่มรณรงค์ผลักดันเพื่อการเปลี่ยนแปลง ชวนทีมวิจัยของคุณมาร่วมกัน
สะท้อนความรู้สึกและความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการวิจัยภาพรวม ประเมิน
ว่าคุณได้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้มากน้อยเพียงใด คุยกันถึง
อุปสรรคความท้าทายต่าง ๆ และพิจารณาว่าควรปรับเปลี่ยนการรณรงค์ข้ันต่อ

สร้างงานศิลปะ

จัดกิจกรรมการเคลื่อนไหว

เสนอข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์ หรือด้วยช่องทางสื่อต่าง ๆ 

จัดประชุมหรือกิจกรรมอื่นๆ

วิธีนี้ท�าได้ทั้ง การละคอน การเต้น การเขียนภาพบนผนังและ
พื้นผิวต่างๆ (กราฟิตี้) การถ่ายภาพ จิตรกรรม ประติมากรรม 
หรือการแสดงออกในรูปแบบอื่น ๆ!  

วิธีนี้อาจรวมผู้คนทั้งในและนอกของชุมชนของคุณ อาจ
เป็นการประท้วง การเดินขบวนต่อต้าน หรือการกระท�าร่วม
กันในรูปแบบอื่น ๆ 

ใช้แฮชแท็ก (#) หรือ (@) เพื่อมุ่งเป้าที่บัญชีบุคคล หรือ
เจาะจงกลุ่มเป้าหมาย ส�าหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการท�า
กิจกรรมผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ โปรดดูที่:
• http://bit.ly/SocialMediaStrategiesforAdvocacy 

คุณสามารถจัดประชุมหรือกิจกรรมในรูปแบบต่างๆเพื่อน�า
เสนอข้อมูลงานวิจัย หรือเพื่อเผยแพร่กิจกรรมสร้างสรรค์
ต่างๆท่ีคุณท�าในข้อท่ีกล่าวมาข้างต้น
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ไปอย่างไร ขั้นตอนนี้เป็นท้ังการเรียนรู้และการฉลองความส�าเร็จท้ังของแต่ละ
คน และของท้ังชุมชน การสะท้อนคิดสามารถท�าได้ในทุก ๆ ขั้นตอนของ
กระบวนการวิจัยด้วยเช่นกัน  

ลงมือท�าด้วยกัน!
การน�าเสนองานวิจัย และข้อเสนอแนะจากชุมชน เป็นขั้นตอนท่ีส�าคัญเพื่อสร้าง
การเปล่ียนแปลง เช่นเดียวกับการระดมคนและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับผู้อื่นทราบ
เกี่ยวกับแนวคิดและแผนการพัฒนาของชุมชน ท�าตามระยะเวลาท่ีก�าหนดไว้ใน
ช่วงเริ่มแรกของกระบวนการวิจัย หมั่นทบทวนในแต่ละขั้นตอนอย่างสม�่าเสมอ 
และปรับเปลี่ยนแนวทางเพื่อใช้ประโยชน์จากชัยชนะ และโอกาสใหม่ ๆ ท่ีเข้ามา 

ชุมชนอื่น ๆ กลุ่มเคลื่อนไหวทางสังคม หรือกลุ่มภาคประชาสังคมอาจได้รับ
ประโยชน์จากงานวิจัยและข้อเสนอแนะจากชุมชนของคุณ รวมท้ังพวกเขาอาจ
ต้องการเรียนรู้วิธีการท�างานวิจัยโดยชุมชนของคุณ  ลองหาโอกาสแลกเปล่ียน
งานวิจัยของคุณกับพวกเขา!
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ประสบการณ์จากงานวิจัยโดยชุมชน:

เรื่องของ 
เอไลอัส
สวัสดีครับ ผมชื่อเอไลอัส! ผมท�างานกับ
องค์กรท่ีช่วยเหลือชุมชนในประเทศมาลาวี 
เราสนับสนุนแนวความคิดของพวกเขาเพื่อ
เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการพัฒนาท่ีมี
ผลกระทบต่อพวกเขา

ในปี พ.ศ. 2559 เราพบว่ารัฐบาลมาลาวี
ต้องการท่ีจะสร้างเขื่อนกักเก็บน�้าบนแม่น�้า
ดียาพุย (Diamphwe) โครงการจะส่งผลก
ระทบโดยตรงกับบ้านเรือน การด�ารงชีวิต 
และสภาพแวดล ้อมของผู ้คนมากกว ่า 
6,000 คน! ในขณะนั้น ไม่มีข้อมูลชัดเจน
ว่ามีชาวบ้านทราบเกี่ยวกับโครงการและ
ผลกระทบของโครงการจ�านวนเท่าใด เพื่อ
ท�าความเข้าใจถึงผลกระทบของโครงการ 
องค์กรของผมได้ร่วมมือกันกับ IAP ในการ
ท�างานวิจัยโดยชุมชน ในช่วงเวลา 3 
สัปดาห์ เราท�าการส�ารวจสมาชิกชุมชน 
129 คนโดยเน้นท่ีการสนทนากลุ่ม และ
รวมตัวกันในการประชุมเพื่อน�าเสนอข้อมูล
กับผู้คนมากกว่า 700 คนท่ีจะได้รับผลกระ
ทบ เราต้องการท่ีจะใช้ข้อค้นพบของงาน
วิจัยเพื่อสนับสนุนชุมชนในการส่งเสียงและ
น�าเสนอข้อวิตกกังวลของพวกเขา ต่อนัก
วางแผนโครงการและผู้สนับสนุนเงินทุนแก่
โครงการ.

เอไลอัส จิกา (Elias Jika) 
ร่วมงานกับ Citizens for 
Justice (CFJ) เพื่อด�าเนิน
งานวิจัยโดยชุมชนกับชุมชนท่ี
จะได้รับผลกระทบจากเขื่อนกัก
เก็บน�้า Diamphwe ในมาลาวี 
คุณสามารถอ่านผลของงาน
วิจัยโดยชุมชนได้ในรายงาน
ของชุมชนท่ี  
bit.ly/LWPReport  
และชมภาพน�าเสนอเป็นภาษา
อังกฤษได้ท่ี  
bit.ly/MalawiInfographic_EN 
และในภาษา Chichewa ท่ี 
bit.ly/MalawiInfographic_CH

แบบส�ารวจท่ีใช้ในงานวิจัยของ
เอไลอัสประยุกต์และสร้างขึ้น
โดย Global Advocacy 
Team ของ IAP ซึ่งเป็นการ
รวมตัวกันของนักเคลื่อนไหวใน
ชุมชนท่ีมีประสบการณ์ส่วนตัว
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เกี่ยวกับโครงการพัฒนา เพื่อ
ด�าเนินงานวิจัยโดยชุมชน และขับ
เคลื่อนชุมชนของพวกเขาไปสู่การ
เปลี่ยนแปลงกระบวนการของการ
พัฒนา อ่านรายงานของพวกเขา
ที่: bit.ly/backtodevelopment .

ในการเริ่มต้นงานวิจัยของเรา อย่างแรก 
คือ เราได้ก่อตั้งทีมวิจัยจากแต่ละชุมชนท่ี
ได้รับผลกระทบ แต่ละทีมประกอบไปด้วย
คนจ�านวน 5 ถึง 7 คน รวมไปถึงผู้คนจาก
องค์กรภาคประชาชนและสมาชิกชุมชน 
เราพยายามท�าให ้แน ่ใจว ่าแต ่ละทีมมี
สมาชิกชุมชนท่ีเป็นผู ้หญิงอย่างน้อยหนึ่ง
คน เพื่อให้ผู้หญิงในชุมชนรู้สึกสบายใจใน
การแลกเปล่ียนความคิดเห็นของพวกเขา  

หลังจากการปรับใช้แบบส�ารวจของ IAP 
เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ของชาว
มาลาวี เราได้จัดประชุมเพื่อสัมภาษณ์กลุ่ม
ตัวอย่างของผู้ท่ีได้รับผลกระทบ เราตรวจ
สอบให้แน่ใจว่าผู ้น�าของชุมชนมีส่วนรว่ม
ท้ังกระบวนการ และผู้น�าได้ช่วยให้พวกเรา
เข้าใจถึงตารางเวลาของชุมชน ตัวอย่าง
เช่น พวกเขาบอกกับเราว่าในช่วงระหว่าง
ฤดูกาลเพาะปลูก ผู้คนจะยุ่งมากและไม่มี
เวลาในการพูดคุย การประชุมมักจะจัดขึ้น
ท่ีสนามฟุตบอล โรงเรียน หรือโบสถ์ พวก
เราจะพูดคุยกับชุมชนท้ังชุมชน แล้วจาก
นั้นค่อยแบ่งกลุ่มสนทนาออกเป็นกลุ่มเล็ก 
ๆ จากนั้นก็สัมภาษณ์แบบตัวต่อตัว เรา
กระตุ้นให้ผู้หญิง ผู้สูงอายุ และกลุ่มคนอื่น 
ๆ ท่ีไม่ได้รับโอกาส และบทบาทเท่าท่ีควร
เข้าร่วมในการวิจัยอย่างกระตือรือร้น ใน
การประชุม ผู้ชายมักจะมีจ�านวนมากกว่าผู้
หญิง แต่เราใช้การส�ารวจแบบตัวต่อตัว
เพื่อให้ม่ันใจว่าผู ้ท่ีได้รับการสัมภาษณ์มี
จ�านวนผู้ชายเท่ากันกับจ�านวนผู้หญิง 

เรารวบรวม และวิเคราะห์ค�าตอบของทุก
คน รวมท้ังน�าเสนอข้อค้นพบในรายงาน 

มา ล า วี

เราใช้การส�ารวจรายบุคคลเพื่อ
ให้มีจ�านวนผู้หญิงและผู้ชายได้
รับการสัมภาษณ์เท่าเทียมกัน

ผมรู้สึกประทับใจท่ีได้เห็น
ชุมชนลุกขึ้นมาจัดการเรื่อง
นี้ด้วยตัวพวกเขาเอง
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ด้วยการช่วยเหลือจาก IAP เราสามารถท่ีจะน�าเสนองานวิจัยของเรากับธนาคาร
เพ่ือการพัฒนาท่ีก�าลังพิจารณาให้เงินทุนสร้างเขื่อนกักเก็บน�้า เรายังได้ติดต่อ
รัฐบาลมาลาวีและท�าให้พวกเขาตระหนักถึงข้อค้นพบจากงานวิจัยของชุมชน 
เพ่ือปกป้องสมาชิกของชุมชนจากอันตรายท่ีรุนแรงต่าง ๆ เราไม่ได้ใส่ข้อมูลส่วน
ตัวเกี่ยวกับชื่อของบุคคลท่ีได้เข้าร่วม หรือชื่อชุมชนท่ีพวกเขาสังกัดอยู่เอาไว้ใน
เอกสารงานวิจัย  

หลังจากอ่านข้อเสนอแนะของชุมชนเกี่ยวกับเงินค่าชดเชย การตั้งถิ่นฐานใหม่ 
และการฟื้นฟูการด�ารงชีวิตของชุมชน ธนาคารเพื่อการพัฒนาสามแห่งได้
ตระหนักว ่าเขื่อนกักเก็บน�้าบนแม่น�้าดียาพุยจะสร ้างผลกระทบอย่างมาก 
ธนาคารท้ังสามแห่งจึงตัดสินใจถอนตัวทีละธนาคาร โดยจะไม่สนับสนุนเงินทุนให้
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กับโครงการนี้ ท้ังนี้อาจมีธนาคารและบริษัทอื่น ๆ ท่ียังจะให้เงินทุนในการสร้าง
เขื่อนในอนาคต แต่ตอนนี้เสียงของชุมชนได้ถูกรับฟังและได้รับการเคารพแล้ว 

ตลอดท้ังกระบวนการวิจัยนี้ ผมประหลาดใจท่ีได้เห็นว่าชุมชนควบคุมปัญหาได้
ด้วยมือของพวกเขาเอง และมีอ�านาจในการท�าต่างๆด้วยตนเอง พวกเขานั่งพูด
คุยกัน และตัดสินใจร่วมกันเกี่ยวกับการด�าเนินการในขั้นตอนต่อไป เนื่องจาก
ความส�าเร็จของการรณรงค์ของพวกเขา พวกเขาก�าลังทวงคืนอ�านาจของพวก
เขาเพื่อท�าให้การพัฒนาเป็นของพวกเขา!

1. เอไลอัสและทีมของเขาตรวจสอบอย่างไรเพื่อให้ม่ันใจว่างานวิจัยได้
รวมเอามุมมองท้ังหมดในชุมชนเอาไว้แล้ว

2. ใครคือกลุ่มเป้าหมายของงานวิจัยโดยชุมชน และบทบาทใน
โครงการของพวกเขาคืออะไร

3. งานวิจัยมีอิทธิพลต่อโครงการอย่างไร

ค�าถาม
เพื่อการอภิปราย:
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แหล่งข้อมูล 
เพื่อลงมิือท�า
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เราขอแสดงความยินดีท่ีคุณได้อา่นคู่มือส�าหรับชุมชนเพื่อการท�างานวิจัยโดย
ชุมชนจนจบ! เราหวังว่าคุณพร้อมท่ีจะเริ่มต้นท�างานวิจัยโดยชุมชนได้ด้วยตัว
คุณเอง เพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้น เราได้รวมแหล่งข้อมูลบางส่วนเอาไว้ดังนี้:

 1. ข้อควรรู้เพื่องานวิจัยโดยชุมชน  
เอกสารนี้อธิบายภาพรวมแต่ละขั้นตอนที่เราอธิบายมาทั้งหมด คุณ
สามารถแยกข้อควรรู้นี้และท�าส�าเนาเพื่อใช้ช่วยเตือนความจ�าของทุก
ขั้นตอนในการท�างานวิจัยโดยชุมชนของคุณ  

 2.  ตัวอย่างแบบส�ารวจโดยชุมชน
ใช้ตัวอย่างแบบส�ารวจนี้ในการท�างานวิจัยโดยชุมชนของคุณ คุณ
สามารถปรับประยุกต์ใช้งานได้ตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ของ
ชุมชนของคุณ หรือใช้เพื่อเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างแบบส�ารวจของ
คุณเอง!

ไอเอพีขอแสดงความขอบคุณบุคคลและองค์กรดังต่อไปนี้ที่ช ่วย
พัฒนาคู่มือนี้ขึ้นมา:

เมลา ชิพอนเด, Womin
สุเกอเรล ดูเกอซูเรน, OT Watch
เอไลอัส จิกา, International Accountability Project 




