What is a community?
A community [ชุมชน]

Community-engaged Research
[CEnR]

ราชบัณฑิตยสถาน 2525
หมูช่ น, กลุม่ คนที่อยูร่ วมกันเป็ นสังคมขนาดเล็ก อาศัยอยูใ่ นอาณาบริ เวณเดียวกัน และมี
ผลประโยชน์ร่วมกัน
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IOM1995; Jewkes and Murcott, 1996; Ruderman, 2000; Ricketts, 2001
A group of people who share some or all of the following:
Geographic boundaries
A sense of membership
Culture and language
Common norms
Interests or values
Common health risks and condition
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What is a community?

What is Community-engaged research?

A community [ชุมชน]

Community-engaged research

กลุ่มคนที่มีความสัมพันธ์ กันทางสังคม มีปฏิสัมพันธ์ ต่อกัน หรื อมี
ความสนใจในสิ่งเดียวกัน โดยอาจอาศัยอยู่ในอาณาบริเวณ
เดียวกันหรื อไม่ กไ็ ด้

Research
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Community Engagement
“The process of working
collaboratively with and through the
groups of people affiliated by
geographic proximity, special
interest, or similar situations to
address issues affecting the wellbeing of those people”
-The centers for Disease Control
and Prevention; 4CDC

What is community-engaged research?

Traditional
Research Approach

A research approach that involves the community in the research
process and requires
Partnership development with community
Cooperative and negotiation with community partners
Collaborative working between researchers and community partners
to address local issues

Community partners

Community-Engaged Research (CEnR)
Community-based
Participartory Research
Approach (CBPR)

ที่มาของคําถามงานวิจยั

ผูว้ จิ ยั เป็ นผูร้ ะบุปัญหา

ผูว้ จิ ยั ระบุปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน
หรื อร่ วมกับชุมชน

ชุมชนเป็ นผูร้ ะบุปัญหา หรื อทํางาน
ร่ วมกับผูว้ จิ ยั ในการระบุปัญหา

ผูอ้ อกแบบและทําวิจยั

ผูว้ จิ ยั

ผูว้ จิ ยั เป็ นหลัก โดยอาจมีองค์กรชุมชน
ช่วยจัดหาผูเ้ ข้าร่ วม

ผูว้ จิ ยั และชุมชนมีส่วนร่ วมเท่ากัน

กระบวนการวิจยั

ผูว้ จิ ยั เป็ นผูค้ วบคุม

ผูว้ จิ ยั ทํางานเป็ นผูค้ วบคุมหลัก โดยอาจ ผูว้ จิ ยั และชุมชนมีส่วนในการควบคุม
มีผแู ้ ทนชุมชนช่วยในการตัดสิ นใจบ้าง กระบวนการทําวิจยั เท่ากัน

บทบาทของคนในชุมชน

อาจเป็ นผูถ้ ูกศึกษาหรื อผูใ้ ห้
ข้อมูล
(People as subjects)

เป็ นผูม้ ีส่วนร่ วม
(People as participants)

เป็ นผูร้ ่ วมมือ เป็ นหุน้ ส่ วน เป็ นผูเ้ รี ยนรู ้
(People as participants and
collaborators)

ประโยชน์ที่ได้รับ

ผูว้ จิ ยั ได้รับความรู ้ และ
ทักษะเพิ่ม

ผูว้ จิ ยั ได้รับความรู ้ และทักษะ และ
ตระหนักถึงการช่วยพัฒนาชุมชน

ผูว้ จิ ยั ได้รับความรู ้ และทักษะ ชุมชน
ได้รับการพั`ฒนา และเพิ่มขีด
ความสามารถในการพัฒนาตนเอง

ข้อมูลและการเผยแพร่ งานวิจยั

ผูว้ จิ ยั เป็ นเจ้าของข้อมูล

ผูว้ จิ ยั เป็ นเจ้าของข้อมูล

ผูว้ จิ ยั และชุมชนร่ วมกันเป็ นเจ้าชอง
ข้อมูล

Researcher

ดัดแปลงจาก: McDonald M. Practicing community-engaged research [Internet]. North Carolina.: Duke center for community research 2009; [Cited 2013 July 4].
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CEnR research project timeline

Reasons why community-engaged research can be effective?

เน้ นวิชาการเป็ นหลัก ทําให้ พบ
ปั ญหาในการนํามาประยุกต์ใช้ สําหรับ
การแก้ ปัญหาในสถานการณ์จริ งที่เกิดขึ ้น
ในชุมชน

HIGH

Research with the
community

Resource : McDonald M. Practicing community-engaged research [Internet]. North Carolina.: Duke center for community research 2009; [Cited 2013 July 4].
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Available from: https://www.dtmi.duke.edu/about-us/organization/duke-center-for-community-research/Resources/comm-engaged-research.pdf/view

Traditional research

Degree of relationship building

LOW

Community-engaged research

 ทําให้ ทราบถึงประเด็นปั ญหาที่แท้ จริ งของชุมชน
 เสริ มสร้ างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างชุมชน กับ
นักวิจยั
 เพิ่มขีดความสามารถในการนําองค์ความรู้ที่ได้ ไป
ประยุกต์ใช้ แก้ ปัญหาที่เกิดขึ ้นจริ งในชุมชน
 เสริ มสร้ างความรู้ และทักษะของคนในชุมชน จาก
การมีสว่ นร่วมในงานวิจยั
 สร้ างศักยภาพของชุมชนในการจัดการปั ญหา
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1.Relationship
developing period

2. Proposal
development period

สร้ างสัมพันธภาพกับ
ชุมชน
สํารวจชุมชนเบื ้องต้ น
และคัดเลือกชุมชน
เป้าหมาย
นําเสนอแนวคิดการทํา
วิจยั แก่ชมุ ชน

ศึกษาปั ญหาและความ
ต้ องการของชุมชน
ชุมชน : เสนอประเด็น
ที่ชมุ ชนตระหนัก
ผู้วิจยั : ช่วยเสริมและ
พัฒนาเพื่อให้ เกิด
คําถามงานวิจยั
เขียนโครงร่างงานวิจยั
นักวิจยั ร่างโครงร่างและให้
ชุมชนมีสว่ นร่วมในการตัดสินใจ

3. Project period
พัฒนาเครื่ องมือที่ใช้ ใน
งานวิจยั
ผู้วิจยั : ออกแบบเครื่ องมือ
ชุมชน: ช่วยนักวิจยั ในการ
พัฒนาเครื่ องมือ
เก็บรวบรวม และวิเคราะห์
ข้ อมูล
ผู้วิจยั และนักวิจยั ร่วมกัน
เก็บรวบรวม และวิเคราะห์
ข้ อมูล
ประเมินผลและสรุปผล

4. Dissemination

ทังผู
้ ้ วิจยั และชุมชนมี
ส่วนในการเป็ นเจ้ าของ
งานวิจยั
มีการเผยแพร่ข้อค้ นพบ
จากการวิจยั สูช่ มุ ชน
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Practical Challenges & Possible solutions
การขาดความรู้และความเข้ าใจเรื่ องหลักการวิจยั

ให้ ความรู้แก่ชมุ ชนเกี่ยวกับหลักวิจยั เบื ้องต้ น

การขาดแรงจูงใจในการเข้ าร่วมทําวิจยั จากชุมชน

ทําความเข้ าใจถึงประโยชน์ที่ชมุ ชนจะได้ รับ
และอาจพิจารณาให้ คา่ ตอบแทนในการร่วมวิจยั

ผู้วิจยั ไม่ทราบความต้ องการที่แท้ จริ งของชุมชน

ผู้วิจยั ควรเข้ าไปศึกษาและมีสว่ นร่วมกับชุมชน
ในการทํากิจกรรมต่างๆ ก่อนเริ่ มทําการวิจยั

ความสนใจ, ความคาดหวัง, และวัฒนธรรม
ที่แตกต่างกันระหว่างนักวิจยั และชุมชน

ประชุมเพื่อพูดคุยทําความเข้ าใจระหว่าง
นักวิจยั และชุมชนในทุกขันตอนของการทํ
้
าวิจยั

In case of CEnR, relationship building is key
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