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In this module, we’ll discuss a range of mechanisms that can 
engage stakeholders. We’ll also introduce stakeholder 
engagement and education plans and ways to involve 
stakeholders in these areas.  

หนว่ยเรยีนนี้ 
เราจะพดูถงึกลไกการปรกึษาตา่งๆสาํหรับสรา้งการมสีว่นรว่มของผู้มสีว่นไดเ้สยีแล
ะเราจะแนะนาํเกี่ยวกับแผนการทาํงานกับผู้มสีว่นไดเ้สยี 
และแผนการใหค้วามรู้ผู้มสีว่นไดเ้สยี  
รวมถงึวธิกีารขอความรว่มมอืจากผู้มสีว่นไดเ้สยีในเรื่องนัน้ๆ  

 

You’ll recall from Module 2 that the first and most critical step in 
the GPP  planning process is setting goals and objectives for 
stakeholder engagement. In this module, we’ll build on these 
goals and objectives… 

ในหนว่ยเรยีนที่ 2 
เราไดก้ลา่วถงึขัน้ตอนแรกและขัน้ตอนที่สาํคัญที่สดุในการวางแผนของหลักเกณฑ ์
GPP 
คอืการตัง้เป้าหมายและวัตถปุระสงคข์องการสรา้งการมสีว่นรว่มของผู้มสีว่นไดเ้สยี  
ในหนว่ยเรยีนนี้ 
เราจะศกึษาเพิ่มเตมิเกี่ยวกับรายละเอยีดเพื่อที่จะดาํเนนิการตอ่ไปได ้

 



…learn how to use the GPP Blueprint to map key stakeholders 
and shape a plan for engagement and education.   

ศกึษาวธิทิี่จะใชก้รอบความคดิ GPP 
เพื่อที่จะระบกุลุ่มผู้มสีว่นรว่มไดเ้สยีที่สาํคัญและเพื่อที่จะกาํหนดแผนที่จะสรา้งการมี
สว่นรว่มและใหค้วามรู้แกผู่้มสีว่นไดเ้สยี และแผนการใหค้วามรู้ผู้มสีว่นไดเ้สยี
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Before you create a stakeholder engagement plan, you first need 
to determine who your stakeholders are and how to prioritize 
them.  

กอ่นที่คณุจะสรา้งแผนการสรา้งการมสีว่นรว่มของผู้มสีว่นไดเ้สยี 
สิ่งแรกคณุตอ้งกาํหนดวา่ผู้มสีว่นไดเ้สยีของคณุคอืใครบา้ง  
และจัดลาํดับความสาํคัญของพวกเขา 

 

So let’s take a closer look at stakeholder identification and 
mapping. Please click each image to learn more. 

ตอ่ไปนะครับเราจะพดูถงึวธิรีะบกุลุ่มผู้มสีว่นรว่มไดเ้สยีและการทาํแผนที่ของผู้มสีว่
นไดเ้สยี  กรณุาคลกิรปูภาพตา่งๆ เพื่อที่จะเรยีนรู้เพิ่มเตมินะครับ 
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GPP defines a stakeholder as a group or individual who may 
affect or be affected by a trial or the larger research agenda, 
either positively or negatively. 

หลักเกณฑ ์GPP ใหก้ารนยิายความหมายของผู้มสีว่นรว่มไดเ้สยี คอื 
กลุ่มหรอืบคุคลที่อาจจะมอีทิธพิลหรอืไดรั้บผลกระทบจากโครงการวจัิยหรอืประเดน็
ใหญข่ึ้นไปของงานวจัิย ทัง้ในทางบวกหรอืทางลบ  

 

An effective way to identify stakeholders is to brainstorm 
together as a research team. You can also use the GPP 
Blueprint as a discussion tool to help you in this process.  

การระบกุลุ่มผู้มสีว่นไดเ้สยีที่ประสบความสาํเรจ็ 
ทมีวจัิยควรจะระดมความคดิรว่มกัน คณุยังสามารถใชก้รอบความคดิ  GPP 
เปน็เครื่องมอืชว่ยในการสนทนา 
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It’s important to analyze stakeholder perspectives and interests 
and to determine stakeholders’ areas of expertise and how they 
might influence the research. 

สิ่งที่สาํคัญที่สดุในขัน้ตอนนี้คอืการวเิคราะหม์มุมองและความเกี่ยวขอ้งของกลุ่มตา่
งๆ ของผู้มสีว่นไดเ้สยี และกาํหนดความเชี่ยวชาญของผู้มสีว่นไดเ้สยี  
และอทิธผิลของกลุ่มนัน้ตอ่งานวจัิย 

 

Please take a moment now to review the section entitled, 
Prioritize Stakeholders, in the GPP Blueprint. 

กรณุาทบทวนบทกรอบความคดิ GPP ในหัวขอ้  “Prioritize Stakeholders” 
(วธิกีารจัดลาํดับความสาํคัญกลุ่มผู้มสีว่นไดเ้สยี)  

 

Formative research can offer important insights. For example, 
during key informant interviews, you may learn that healthcare 
providers are uncomfortable referring their patients to the trial 
because of concerns about possible side effects.  

การสาํรวจขอ้มลูพื้นฐานเพื่อสรา้งรปูแบบจะชว่ยเพิ่มความเขา้ใจที่ถอ่งแทไ้ด ้
ดังเชน่ในระหวา่งการสัมภาษณเ์ชงิลกึกับผู้ใหข้อ้มลูที่สาํคัญ 
คณุอาจทราบวา่บคุลาการทางการแพทยจ์ะรู้สกึไมส่บายใจในการแนะนาํใหผู้้ป่วยข
องเขาเขา้รว่มโครงการวจัิยเพราะความกังวลเกี่ยวกับผลขา้งเคยีงตา่งๆที่อาจจะเกิ
ดขึ้นได ้

 

These providers would be important stakeholders to engage and 
educate.  

บคุลากรทางการแพทย์ิอาจเปน็ผู้มสีว่นไดเ้สยีที่สาํคัญที่ทมีวจัิยควรทาํงานดว้ยและ
เพื่อใหค้วามรู้ 
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The Stakeholder Priority Grid in the GPP Blueprint can help you 
to categorize stakeholders according to their level of investment 
in and influence on the research.  

“Stakeholder Priority Grid” ในบทกรอบความคดิ GPP 
สามารถชว่ยคณุแยกแยะประเภทของกลุ่มผู้มสีว่นไดเ้สยีตามละดับของการสนับสนุ
นและอทิธพิลตอ่งานวจัิย 

 



Please take a moment now to review the section entitled, 
Prioritize Stakeholders, in the GPP Blueprint. 

กรณุาทบทวนบทกรอบความคดิ GPP ในหัวขอ้ “ Prioritize Stakeholders” 
(วธิกีารจัดลาํดับความสาํคัญกลุ่มผู้มสีว่นไดเ้สยี) 

 

As you can see, partners in quadrant one will most likely have 
the greatest potential to influence the trial either positively or 
negatively.  

ดังที่คณุไดเ้หน็ในกลอ่งแรกนี้ 
กลุ่มผู้มสีว่นไดเ้สยีกลุ่มนี้อาจจะมอีทิพฺลมากที่สดุตอ่งานวจัิยในทัง้ทางดา้นบวกแล
ะดา้นลบ 
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You can summarize the understanding that you have gained on 
a stakeholder map. Mapping is a visual exercise to describe 
relationships between stakeholders and the research, and it can 
help to clarify the roles of different groups.  

คณุสามารถสรปุถงึความเขา้ใจโดยใชแ้ผนที่ผู้มสีว่นไดเ้สยี  
การทาํแผนที่คอืกจิกรรมหนึ่งที่ชว่ยใหเ้ราสามารถมองเหน็ถงึความสัมพันธร์ะหวา่ง
ผู้มสีว่นไดเ้สยีกับงานวจัิย ซึ่งจะอธบิายถงึบทบาทตา่งๆของแตล่ะกลุ่ม 

 

Identifying stakeholders and mapping them are ongoing 
exercises, and they may need to be revisited at various points 
during the life cycle of a trial. 

การระบผุู้มสีว่นได้เ้สยีและการทาํแผนที่ของผู้มสีว่นไดเ้สยีเปน็กจิกรรมที่ตอ่เนื่อง  
และอาจจาํเปน็ที่จะตอ้งยอ้นไปดเูพื่อทบทวนอยา่งเปน็ระยะๆตลอดชว่งเวลาของวัฎ
จักรของโครงการวจัิย 

 

04_01_030_01 

 

 

Once stakeholders are identified, you need to consider how you 
will involve them throughout the research process. 

หลังจากที่ทมีวจัิยไดแ้ยกแยะกลุ่มผู้มสีว่นไดเ้สยีแลว้ 
นักวจัิยตอ้งพจิารณาวา่จะทาํงานรว่มกับพวกเขาไดอ้ยา่งไรตลอดชว่งการวจัิย 

 



Strategies used to generate stakeholder input are referred to as 
stakeholder advisory mechanisms. 

กลไกการปรกึษาผู้มสีว่นไดเ้สยีคอืกลยทุธส์าํหรับการคน้หาความคดิเหน็ของผู้มสีว่
นไดเ้สยี 

 

Research teams should seek out different methods to establish 
and maintain partnerships with stakeholders in order to solicit 
feedback about the research. 
ทมีวจัิยควรหาวธิกีารที่หลากหลายเพื่อที่จะสรา้งและรักษาวามเปน็พันธมติรกับผู้มสี่
วนไดเ้สยี เพื่อที่จะขอความคดิเหน็เกี่ยวกับงานวจัิย 
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In clinical trials, a community advisory board, or CAB, is a 
common and important stakeholder advisory mechanism. 

สาํหรับการวจัิยทางคลนีกิ คณะกรรมการที่ปรกึษาชมุชน หรอื Community 
Advisory Board (CAB) 
เปน็กลไกการปรกึษาผู้มสีว่นไดเ้สยีที่สาํคัญและที่ใชกั้นอยู่โดยทัว่ไป 

 

A CAB is made up of voluntary members, who are mostly 
nonscientists and represent key constituents—most often, in the 
community surrounding a research site. 

CAB ประกอบดว้ยสมาชกิที่เปน็อาสาสมัคร ซึ่งสว่มใหญไ่มไ่ดเ้ปน็นักวทิยาศสาตร ์
แตเ่ปน็ตัวแทนของกลุ่มสาํคัญในงานวจัิย 
โดยทัว่ไปบคุคลเหลา่นัน้เปน็บคุคลในพื้นที่ของงานวจัิย 

 

CABs meet regularly with the research team, and they advise 
them on all aspects of trial design, conduct, and results 
dissemination. 

CAB มกีารประชมุอยา่งสมํ่าเสมอกับทมีวจัิย 
กลุ่มนี้จะชว่ยทมีวจัิยโดยการใหค้าํแนะนาํเกี่ยวกับการออกแบบงานวจัิย 
การดาํเนนิงานวจัิย และวธิเีผยแผรผ่ลของงานวจัิย 

 



 

There are several factors to consider when forming and 
maintaining a CAB.  Members should reflect a wide range of 
community interests and include former and current trial 
participants. 

ปัจจัยที่ทมีวจัิยควรพจิารณาในเวลาที่สรา้งและธาํรง CAB ไว ้มอียู่หลายประการ 
อาท ิสมาชกิของ CAB ควรสทอ้นถงึความสนใจดา้นตา่งๆในชมุชน 
และควรรวมคนที่เคยเขา้รว่มโครงการวจัิยหรอืคนที่กาํลังอยู่ในโครงการวจัิยดว้ย  

 

CABs should offer an independent voice when providing 
feedback to the research team. They can be structured in 
different ways, depending on the needs or profile of the area 
where the research is being conducted. 

CAB ควรมอีสิระภาพในการแสดงความคดิเหน็ใหแ้กท่มีวจัิย โครงสรา้งของ 
CAB อาจทาํไดห้ลายแบบ 
ทัง้นี้ขึ้นอยู่กับความจาํเปน็หรอืหรอืสถานการณข์องแตล่ะพื้นที่ที่การวจัิยทาํอยู่ 

 

It’s important to remember that CABs are necessary but are only 
one of many advisory mechanisms that can be used to inform 
the research process. 

เปน็สิ่งสาํคัญที่ตอ้งรู้วา่ CAB เปน็เรื่องจาํเปน็ แต ่ CAB 
เปน็แคก่ลไกหนึ่งของการปรกึษาผู้ที่มสีว่นไดเ้สยีที่จะแจง้ผลใหกั้บกระบวนการขอ
งงานวจัิย 

 

 

 

While CABs are one way that research teams can engage with 
stakeholders, many other effective mechanisms can be used for 
stakeholder consultation and feedback. Click each mechanism to 
learn more. 

ในขณะที่ CAB 
เปน็กลไกหนึ่งที่ทมีวจัิยสามารถใชใ้นการทาํงานกับผู้มสีว่นรว่มไดเ้สยี 
แตยั่งมกีลไกอื่นๆที่มปีระสทิธภิาพ 
ที่ทมีวจัิยจะสามารถใชส้าํหรับการปรกึษาหารอืกับผู้มสีว่นรว่มไดเ้สยีและเพื่อขอควา



มคดิเหน็ยอ้นกลับเกี่ยวกับงานวจัิย กรณุากดปุ่มตา่งๆ เพื่อที่จะทาํการศกึษาตอ่ไป  
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Stakeholder meetings can be used throughout the entire 
research life cycle to ensure feedback and discussion about 
researchrelated topics. 

ทมีวจัิยอาจมกีารประชมุกับผู้มสีว่นรว่มไดเ้สยีตลอดวงจรของโครงการวจัิยเพื่อที่จ
ะไดผ้ลสะทอ้นกลับและการปรกึษาหารอืในเรื่องตา่งๆที่เกี่ยวขอ้งกับงานวจัิย 
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And by the way, local events, such as community fairs, concerts, 
or World AIDS Day events, can be used to promote 
understanding of the research and to build relationships with the 
trial site.  

อกีประการหนึ่ง งานกจิกรรมในทอ้งถิ่น อาทเิชน่ งานวัด คอนเสริต์ 
หรอืวันเอดสโ์ลก 
สามารถใชเ้พื่อชว่ยสรา้งความเขา้ใจเกี่ยวกับงานวจัิยและเพื่อสรา้งสัมพันธท์ี่ดกัีบบุ
คคลในพื้นที่งานวจัิย  

 

And now  my colleague Steven. ผมขอแนะนาํเพื่อนรว่มทมีของผม คอืคณุ 
Steven 

 

Steven what do you think about community events? 

Steven คณุมคีวามคดิเหน็ยังไงกับงานในทอ้งถิ่น 

 

So, I look at the role of community events as one of the most 
instrumental parts of translation, because the collective force of 
community is crucial for the success of translating any issue.  

ผมคดิวา่งานในทอ้งถิ่นมบีทบาทที่สาํคัญที่สดุตอ่ทมีวจัิยในการอธบิายงานวจัิย 
เพราะพลังรวมของชมุชนมคีวามสาํคัญตอ่ความสาํเรจ็ของการอธบิายเกี่ยวกับเรื่อง
ใดใดทกุเรื่อง 

 

For example, I look at the way the conversation around PrEP has 
shifted since its FDA approval in 2012. And that shift largely 
happened because community advocates were able to take the 



basic science and research around PrEP, and bring it into the 
bars, into the clubs, and into our dinner tables.  

ยกตัวอยา่งเชน่ การที่การพดูคยุเกี่ยวกับ PrEP ไดข้ยับเปลี่ยนแปลงไป หลังจากที่ 
PrEP ไดรั้บการอนุมัตจิากองคก์รอนามัยอาหารและยาของสหรัฐอเมรกิา (US 
FDA) ในปี 2012 
นักรณรงคส์ามารถนาํเรื่องเกี่ยวกับวทิยาศาสตรพ์ื้นฐานและขอ้มลูงานวจัิยของโคร
งการ PrEP ไปพดูคยุในวงสนทนาตา่งๆได ้เชน่ ตามบาร ์ไนคค์ลับ และโตะ๊กนิขา้ว  

 

And now, folks who are not even in the prevention advocacy field 
are really beginning to engage in very solid levels of discussion 
about PrEP— irrespective of whether or not they agree with the 
strategy or the intervention.  

และในปัจจบัุนนี้ 
ผู้คนทัว่ไปที่ไมไ่ดอ้ยู่รว่มในวงการรณรงคเ์กี่ยวกับการป้องกันการตดิเชื้อเอชไอว  ี
ไดเ้ริ่มเขา้มาเกี่ยวขอ้งในการพดูคยุอยา่งจรงิจังเกี่ยวกับ PrEP 
ถงึแมว้า่จะเหน็ดว้ยหรอืไมเ่หน็ดว้ยกับกลยทุธห์รอืวธิกีารนี้ 

 

This is why community events are very important. They move the 
discussion, the dialog, from these very generic informational 
workshops to a level that’s innovative and introduces community 
into the dialog. 

ดังนัน้งานกจิกรรมในทอ้งถิ่นจงึมคีวามสาํคัญอยา่งยิ่งที่ทาํใหก้ารปรกึษาหารอื 
การสนทนามกีารพัฒนาขึ้น จากการประชมุปฏบัิตกิารที่เสนอแตเ่พยีงขอ้มลูพื้นๆ  
ไปสู่ระดับที่เปน็นวัตกรรมใหมใ่หมแ่ละเชญิชวนใหค้นในชมุชนเขา้รว่มในการสน
ทนา 
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Researchers’ ongoing relationships and dialogue with 
communitybased organizations, referred to as CBOs, may 
serve as unofficial mechanisms for other community 
stakeholders to voice concerns about the research. 

ความสัมพันธท์ี่ตอ่เนื่องและการสนทนาระหวา่งทมีวจัิยกับองคก์รในชมุชน หรอื 
CBO 
อาจเปน็กลไกที่ไมเ่ปน็ทางการที่จะชว่ยผู้มสีว่นไดเ้สยีในชมุชนในการใหค้วามเหน็
ตอ่ความกังวลตา่งๆที่เกี่ยวขอ้งกับงานวจัิย 
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Participant and other stakeholder views, obtained through focus 
group discussions, can contribute to trial design, messaging for 
results dissemination, and recruitment strategies.  

มมุมองตา่งๆของผู้มสีว่นไดเ้สยีที่ไดม้าจากการสนทนากลุ่มยอ่ยสามารถมสีว่นชว่ยใ
นการออกแบบโครงการวจัิย การสื่อสารสาํหรับเผยแพร ่ผลของงานวจัิย 
และตอ่กลยทุธก์ารสรรหาผู้เขา้รว่มงานวจัิย 
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Social media and other online platforms can enable dialogue 
among community stakeholders and can help with information 
dissemination and discussion.  

สื่อสังคมออนไลดต์า่งๆ  
สามารถที่จะชว่ยการพดูคยุระหวา่งกลุ่มผู้มสีว่นไดเ้สยีในชมุชนและชว่ยเผยแผรข่อ้
มลูเกี่ยวกับงานวจัิยและในการปรกึษาหารอื  

 

Now, you'll hear my colleague Jim Pickett talk about the success 
of the International Rectal Microbicides Advocates—or 
IRMA—listserv as an engagement mechanism. 

ตอนนี้คณุจะไดฟั้งเพื่อนรว่มงานของผมคอืคณุ Jim Pickett 
ที่จะพดูถงึความสาํเรจ็ของการใชเ้ครอืคา่ยระบบสารสนเทศ (listserv) 
เพื่อสรา้งการมสีว่นรว่ม 
จากกลุ่มนักรงณรงคน์านาชาตเิพื่อยาฆา่เชื้อเอชไอวใีนทวารหนัก International 
Rectal Microbicides Advocates (IRMA)  

 

I think the IRMA listserv is important for a number of reasons. 
One is that it engages community members and scientists across 
the world on issues related to HIV prevention and research.  

ผมคดิวา่ listserv ของ IRMA มคีวามสาํคัญดว้ยเหตผุลหลายประการ 
สิ่งหนึ่งกค็อืการสรา้งการมสีว่นรว่มของสมาชกิในชมุชนทัว่ไปและนักวทิยาศาตรทั์่
วโลกเพื่อดาํเนนิงานเกี่ยวกับการป้องกันการเผยแผรข่องเชื้อเอชไอวแีละการวจัิย 

 

We’re able to debate those issues, discuss them, challenge each 
other, and influence each other. It’s a great service really, and it’s 
a really simple technology that anyone can set up. It doesn’t 



require any major expertise. It really just requires your time and 
your energy.  

เราสามารถอภปิรายเกี่ยวกับปัญหาเหลา่นัน้ ปรกึษาหารอืเกี่ยวกับเรื่องเหลา่นัน้ 
ถกเถยีงซึ่งกันและกัน และชักจงูกันและกัน  listserv 
เปน็การบรกิารที่ดแีละเปน็เทคโนโลยทีี่งา่ยๆ ซึ่งทกุคนสามารถสรา้งไดอ้ยา่งงา่ยดาย 
ผู้สรา้ง listserv ไมจ่าํเปน็ตอ้งมคีวามชาํนาญทางเทคโนโลย  ี
แคต่อ้งใชเ้วลาและกาํลังงานของคณุเทา่นัน้ 

 

In terms of topics, you really just never know what is going to 
take off. We’ve had all kinds of very interesting discussions on all 
kinds of things connected to HIV prevention and research. So to 
sum it up, I think it’s a really great way for folks working across 
the world to stay in touch and engaged on issues around HIV 
prevention research. 

เกี่ยวกับหัวขอ้เรื่องนัน้ เราไมรู่้หรอกวา่หัวขอ้ใดจะมาเปน็หัวขอ้ที่ไดรั้บการสนใจ  
เรามหีลายหัวขอ้ที่นา่สนใจที่เกี่ยวขอ้งกับรอบดา้นของการป้องกันการตดิเชื้อเอชไอ
วแีละงานวจัิย สรปุวา่ผมคดิวา่การใช ้listserv 
เปน็กลไกที่ดสีาํหรับผู้คนที่ทาํงานอยู่ตามที่ตา่งๆทัว่โลกที่จะตดิตอ่และทาํงานรว่มกั
นเกี่ยวกับประเดน็ตา่งๆที่เกี่ยวกับงานวจัิยเพื่อป้องกันการตดิเชื้อเอชไอว  ี
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Nongovernmental organization, or NGO, advisory groups can 
include both national and international stakeholders and can 
consult on broad issues, such as access to care for participants 
and posttrial access.  

องคก์รพัฒนาเอกชน หรอื NGO 
คณะที่ปรกึษาตา่งๆอาจจะรวมถงึกลุ่มผู้มสีว่นไดเ้สยีระดับประเทศและระดับนานาชา
ต ิกลุ่มบคุคลเหลา่นี้สามารถใหค้วามคดิเหน็เกี่ยวกับปัญหาที่กวา้งๆ อยา่งเชน่ 
การเขา้ถงึการดแูลรักษาแกผู่้เขา้รว่มงานวจัิย 
และการเขา้ถงึผลติภัณฑท์ี่ใชใ้นการวจัิยหลังจากงานวจัิยเสรจ็สิ้น 
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Former trial participants can provide valuable insight into future 
trial design and offer input about best practices for recruitment 
and retention strategies in their setting.  

ผู้ที่เคยเขา้รว่มงานวจัิยมากอ่นสามารถใหค้วามคดิเหน็ที่มปีระโยชนส์าํหรับการออ
กแบบงานวจัิยในอนาคต 



และเสนอขอ้มลูเกี่ยวกับการปฏบัิตทิี่ดใีนการสรรหาผู้เขา้รว่มงานวจัิยและกลยทุธก์า
รคงรักษาผู้เขา้รว่มงานวจัิยไวไ้ดภ้ายในสิ่งแวดลอ้มของพวกเขา 
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Now that you have a basic understanding of how to identify 
stakeholders and are aware of a variety of methods to engage 
them, let’s discuss the stakeholder engagement plan—a 
document that pulls all of this information together. 

ตอนนี้คณุมคีวามเขา้ใจพื้นฐานเกี่ยวกับการระบผุู้มสีว่นไดเ้สยีและรู้ถงึวธิกีารตา่งๆ
ที่จะทาํงานกับพวกเขาได ้
เรามาพดูถงึแผนการสรา้งการมสีว่นรว่มของผู้มสีว่นไดเ้สยีซึ่งจะเปน็เอกสารที่จะร
วบรวมขอ้มลูตา่งๆเขา้ดว้ยกัน 

 

A stakeholder engagement plan is a written document for one or 
more trials that describes methods and strategies to build and 
sustain relationships between stakeholders.  

แผนการสรา้งการมสีว่นรว่มของผู้มสีว่นไดเ้สยีคอืเอกสารที่รา่งขึ้นการวจัิยโครงกา
รหนึ่งหรอืสาํหรับหลายโครงการที่อธบิายวธิกีาร  
และยทุศาสตรต์า่งๆในการสรา้งและรักษาความสัมพันธร์ะหวา่งผู้มสีว่นไดเ้สยีตา่งๆ  

 

It describes key stakeholders and the mechanisms that will be 
used to consult them. 

มันเปน็เอกสารที่อธบิายถงึผู้มสีว่นไดเ้สยีที่สาํคัญตา่งๆและกลไกตา่งๆที่จะใชใ้นปรึ
กษาหารอืกับพวกเขา 

 

One overarching goal of stakeholder engagement is that the 
research will be understood, acceptable, and meaningful to all. 

เป้าหมายที่คลอบคลมุของแผนการสรา้งการมสีว่นรว่มของผู้ไดเ้สยีคอืงานวจัิยจะเ
ปน็ที่เขา้ใจได ้เปน็ที่ยอมรับ และมปีระโยชนต์อ่ทกุคน  
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Here is a snapshot of a sample stakeholder engagement plan, 
taken from the GPP Blueprint. Let’s go through and review the 
basic plan components. Click each number to see examples of 
each. 

ขา้งลา่งนี้คอืตัวอยา่งของแผนการสรา้งการมสีว่นรว่มของผู้มสีว่นไดเ้สยีที่ไดม้าจาก



เอกสารกรอบความคดิ GPP เรามาทบทวนดสูว่นประกอบตา่งๆของแผนกัน 
กดแตล่ะหมายเลข เพื่อตัวอยา่งของแตล่ะสว่นประกอบ  
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As you learned in Module 2, objectives articulate what you hope 
to achieve through your GPP program. 

จากที่คณุไดเ้รยีนในหนว่ยการเรยีนที่ 2 
วัตถปุระสงคอ์ธบิายอยา่งชัดเจนถงึสิ่งที่คณุหวังวา่จะไดรั้บจากโปรแกรม GPP 
ของคณุ 

 

04_01_070_03 

 

 

Activities are the actions that accomplish the objective. In light of 
the objective, this section might include activities such as focus 
groups with MSM or a feedback session with key stakeholders. 

กจิกรรมตา่งๆ เปน็การปฏบัิตทิี่จะชว่ยใหค้ณุบรรลถุงึวัตถปุระสงค ์
ในสว่นที่เกี่ยวกับวัตถปุระสงค ์หัวขอ้นี้อาจรวมถงึกจิกรรมตา่งๆ อาทเิชน่ 
กลุ่มสนทนายอ่ยกับ MSM 
หรอืการประชมุเพื่อรับฟังความคดิเหน็จากผู้มสีว่นไดเ้สยีคนที่สาํคัญๆ 
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Here, list the report or other tangible item that will be delivered 
on completion of the activity. This might include items such as a 
report of focus group findings.  

ตรงนี้นะครับ 
เขยีนรายการของรายงานหรอืสิ่งที่จับตอ้งไดท้ี่จะเกดิขึ้นหลังจากที่จบกจิกรรมนี้แลว้  
ซึ่งอาจรวมถงึสิ่งตา่งๆ เชน่ รายงานของผลของกลุ่มสนทนายอ่ย 
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Here, define the time frame for carrying out the activity. For 
example, focus groups might happen over a period of six 
months.  

ตรงนี้นะครับ คณุตอ้งกาํหนดเวลาเพื่อที่จะทาํกจิกรรมนัน้ๆ ตัวอยา่งเชน่ 
กลุ่มสนทนายอ่ยอาจจะเกขิึ้นภายในระยะเวลา 6 เดอืน 
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Here, list the group or individuals you are seeking to engage in 
the activity. In this example, you might choose from a list 
including: 



● Young MSMs 

● Key opinion leaders 

● Workers at a teen clinic or community center 

● School officials 

จากตรงนี้นะครับ ระบกุลุ่มหรอืบคุคลที่คณุกาํลังหาเพื่อที่จะทาํงานดว้ยในกจิกรรมนี้ 
ตัวอยา่งเชน่ คณุอาจจะเลอืกจากรายการขา้งลา่งนี้ ประกอบดว้ย  

● กลุ่ม MSM ที่มอีายนุอ้ย  
● ผู้นาํความคดิ  
● บคุลากรของคลนีคิของวัยรุ่นหรอืศนูยบ์รกิารชมุชน  
● บคุลากรในโรงเรยีน 
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In this area, you identify the GPP topic areas associated with the 
particular activity and/or objective. Including topic areas is a way 
to check your engagement plan against the GPP guidelines to 
ensure that you have covered all relevant topic areas.   

ในสว่นนี้ คณุระบหัุวขอ้ของ GPP ที่เกี่ยวขอ้งกับกจิกรรมนัน้ๆ และ/หรอื 
วัตถปุระสงคนั์น้ๆ การรวมเอาหัวขอ้ของ GPP 
เปน็วธิเีพื่อตรวจสอบแผนการสรา้งการมสีว่นรว่มที่คณุสรา้งขึ้นเพื่อใหแ้นใ่จวา่คุ
ณครอบคลมุทกุหัวขอ้ที่อยู่ในหลัก GPP guidelines  

 

Topic areas relevant to this example might include formative 
research activities; stakeholder engagement and education 
planning; and trial accrual, followup, and exit. 

หัวขอ้ที่เกี่ยวขอ้งกับตัวอยา่งนี้อาจจะประกอบไปดว้ยกจิกรรมตา่งๆในการสาํรวจข้
อมลูพื้นฐานเพื่อสรา้งรปูแบบ 
แผนการสรา้งการมสีว่นรว่มกับผู้มสีว่นไดเ้สยีและแผนการใหค้วามรู้ผู้มสีว่นไดเ้สยี  
จาํนวนผู้เขา้รว่มโครงการ การตดิตามผู้เขา้รว่มโครงการ 
และการสัมภาษณขั์น้สดุทา้ยกอ่นออกจากโครงการ 
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Write the agreed measure or outcome that shows the activity’s 
positive impact, such as stakeholders’ demonstrated knowledge 
of the trial, satisfaction of target group with materials, and 
willingness to be screened for study. 



เขยีนการวัดหรอืผลลัพธท์ี่เหน็ดว้ยกันวา่จะแสดงถงึผลกระทบทางบวกของกจิกรรม 
เชน่  ผู้มสีว่นไดเ้สยีพสิจูนถ์งึความรู้เกี่ยวกับโครงการวจัิยได  ้
ความพอใจของกลุ่มเป้าหมายกับสื่อตา่งๆ 
จาํนวนของกลุ่มคนที่เตม็ใจเขา้สู่กระบวนการคัดกรองของงานวจัิย 
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Estimate the financial resources required for the activity, such as 
staffing costs and funds for material development. 

ตอ่ไปนี้คณุตัง้งบประมาณที่จาํเปน็ในกจิกรรมของงานวจัิย เชน่ บคุลากร 
และงบประมาณสาํหรับพัฒนาสื่อและเอกสารตา่งๆ  
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Having a clear, wellarticulated plan is the first step to being able 
to monitor and evaluate your stakeholder engagement. 
การมแีผนที่ชัดเจนที่อธบิายเปน็อยา่งด ี
เปน็กา้วแรกของการที่จะสามารถตดิตามและประเมนิผลแผนการสรา้งการมสีว่นรว่
มของผู้ไดเ้สยีของคณุ 
 

One of the most difficult aspects of GPP is that engagement 
work often does not offer clear and measurable outcomes. 
สิ่งที่ดาํเนนิการตามยากที่สดุของหลักเกณฑ ์GPP 
คอืโดยมากงานที่เกี่ยวกับการสรา้งการมสีว่นรว่มมักจะไมม่ผีลลัพธท์ี่ชัดเจนและที่วั
ดได ้ 
 

However, giving careful thought to work plan components such 
as deliverables and indicators of success, and above all outlining 
strategic, clear objectives from the start, will form a foundation on 
which to monitor progress and whether intended results are 
being achieved. 
อยา่งไรกต็าม 
การใชเ้วลาคดิอยา่งรอบคอบตอ่สว่นประกอบตา่งๆของแผนการทาํงาน เชน่  
สิ่งที่คาดวา่จะไแ้ละตัวชี้วัดความสาํเรจ็ และที่เหนือไปกวา่นัน้ 
การกาํหนดยทุธศาสตรต์า่งๆ การมวัีตถปุระสงคท์ี่ชด้เจนตัง้แตต่อน่เริ่มตน้ 
จะวางรากฐานสาํหรับการตดิตามความกา้วหนา้และเพื่อประเมนิวา่ผลที่ตอ้งการกาํ
ลังเกดิขึ้นหรอืไม  ่
 

Monitoring and evaluation of stakeholder engagement is an 
evolving field. Please visit AVAC’s  GPP page for links to the 

http://www.avac.org/gpp


latest M and E  tools and other resources. 
การตดิตามและการประเมนิผลของแผนการสรา้งการมสีว่นรว่มของผู้ไดเ้สยีคอืงาน
วจัิยคอ่นขา้งใหมท่ี่ววัิฒนาการไปเรื่อยๆ ดังนัน้ กรณุาเขา้ไปที่เวบไซด ์ AVAC’s 
GPP page เพื่อที่จะไดข้อ้มลูเพิ่มเตมิและเครื่องมอืใหม ่

 

04_01_090_01 

 

 

The stakeholder education plan helps research teams 
collaborate with stakeholders and build a more participatory 
approach to biomedical HIV prevention research. Let’s discuss 
this vital component of good participatory practices. Click each 
plus sign to learn more. 

แผนการใหค้วามรู้ผู้มสีว่นไดเ้สยีจะชว่ยทมีวจัิยรว่มมอืกับกลุ่มผู้มสีว่นไดเ้สยีและส
รา้งวธิกีารการมสีว่นรว่มสู่งานวจัิยทางชวีเวชศาสตรเ์พื่อป้องกันการตดิเชื้อเอชไอว  ี
เรามาพดูคยุเกี่ยวกับองคป์ระกอบที่สาํคัญของการปฏบัิตทิี่ดเีพื่อการมสีว่นรว่ม 
กรณุากดปุ่มบวกเพื่อทาํการศกึษาตอ่ไปครับ 

 

04_01_090_02 

 

 

Biomedical HIVprevention research is a highly technical field. 
Teaching stakeholders about the research process and how to 
provide meaningful input is critical.  

งานวจัิยทางชวีเวชศาสตรเ์พื่อป้องกันการตดิเชื้อเอชไอวเีปน็วธิกีารที่ตอ้งใชค้วาม
รู้ระดับสงู 
การใหค้วามรู้กับกลุ่มผู้มสีว่นไดเ้สยีเกี่ยวกับการดาํเนนิการงานวจัิยและวธิทีี่จะให้
ความคดิเหน็นัน้เปน็สิ่งที่สาํคัญ 

 

04_01_090_03 

 

 

Based on their engagement objectives, research teams should 
identify key aspects of a trial and the broader research agenda 
that are important for stakeholders to understand.  

จากวัตถปุระสงคข์องการสรา้งการมสีว่นรว่ม 
ทมีวจัิยควรจะระบลัุกษณะสาํคัญขอโครงการวจัิยและประเดน็การวจัิยที่กวา้งออกไ
ปที่เปน็เรื่องสาํคัญที่ผู้มสีว่นไดเ้สยีตอ้งเขา้ใจ  

 

04_01_090_04 

 

 

Tailoring the educational methods and approaches to meet the 
stakeholders is also an important part of the education planning 
process.  

การปรับปรงุวธิกีารใหค้วามรู้และวธิเีขา้ถงึกลุ่มผู้มสีว่นไดเ้สยีใหเ้หมาะสมกับพวกเ

http://www.avac.org/gpp
http://www.avac.org/gpp


ขาเปน็สว่นสาํคัญของกระบวนการการวางแผนการใหค้วามรู้ผู้มสีว่นไดเ้สยี  

 

04_01_090_05 

 

 

Research teams should create a stakeholder education plan that 
summarizes the approaches they intend to use and outlines key 
content they need to communicate to stakeholders. 

ทมีวจัิยควรสรา้งแผนการใหค้วามรู้ผู้มสีว่นไดเ้สยีที่สรปุวธิดีาํเนนิการที่ทมีวจัิยตอ้ง
การใช ้และอธบิายสาระสาํคัญที่พวกเขาจาํเปน็ตอ้งสื่อสารกับผู้มสีว่นไดเ้สยีทัง้หลาย  

 

04_01_090_06 

 

 

Stakeholder education is itself a form of engagement. Rich 
conversation, deep trust, and mutual understanding can result 
from these learning sessions.  

การใหค้วามรู้ผู้มสีว่นไดเ้สยีโดยตัวมันเองเปน็รปูแบบหนึ่งของการสรา้งการมสีว่น
รว่ม การสื่อสารที่ด ีความไวว้างใจที่ลดึซึ้ง 
ความเขา้ใจรว่มกันจะเปน็ผลที่เกดิจากการเรยีนรู้เหลา่นี้ 

 

04_01_100 

 

 

Good participatory practices for stakeholder advisory 
mechanisms, education plans, and engagement plans are very 
similar. They often overlap and can happen in parallel. Take a 
few minutes now to open the guidelines and read about the 
practices for these three topic areas. 
การปฏบัิตทิี่ดเีพื่อการมสีว่นรว่มสาํหรับ กลไกการปรกึษา 
แผนการใหค้วามรู้ผู้มสีว่นไดเ้สยี  
และแผนการสรา้งการมสีว่นรว่มของผู้มสีว่นไดเ้สยี   มคีวามคลา้ยคลงึกัน  
แผนเหลา่นี้อาจจะคาบเกี่ยวกันและดาํเนนิการพรอ้มกันได ้
คณุควรใชเ้วลาอา่นหลักเกณฑ ์GPP เพื่อที่จะทบทวนและฝีกฝนทัง้ 3 
หัวขอ้นี้นะครับ 

 

04_01_110_01 

 

 

Now that you have read the GPP Guidelines about stakeholder 
advisory mechanisms and education and engagement plans, 
let’s get more familiar with the types of activities that can be 
associated with each. Drag each statement to the corresponding 
GPP topic area. 
ตอนนี้คณุไดเ้รยีนเกี่ยวกับหลักเกณฑ ์GPP เกี่ยวกับกลไกการปรกึษา 
แผนการสรา้งการมสีว่นรว่มของผู้มสีว่นไดเ้สยี  
และแผนการใหค้วามรู้ผู้มสีว่นไดเ้สยี แลว้  



เรามาทาํความรู้จักมากขี้นเกี่ยวกับชนดิของกจิกรรรมตา่งๆ ที่เกี่ยวขอ้งกับหัวขอ้นัน้ๆ 
ลากแตล่ะประโยคที่เกี่ยวขอ้งกับหลักเกณฑ ์GPP 

 

04_01_120_01 

 

 

You’ve now learned about different stakeholder advisory 
mechanisms, the importance of developing a strategic 
engagement plan, and the need to tailor your educational 
approach to different stakeholders. 

คณุไดเ้รยีนเกี่ยวกับกลไกการปรกึษารปูแบบตา่งๆ 
ความสาํคัญของการพัฒนาแผนการสรา้งการมสีว่นรว่มอยา่งเปน็ยทุธศาสตร  ์
และการปรับปรงุวธิกีารใหค้วามรู้และวธิเีขา้ถงึกลุ่มผู้มสีว่นไดเ้สยีที่แตกตา่งกันที่เห
มาะสมกับแตล่ะกลุ่ม 

 

Review the GPP Blueprint in the Resources tab at the top of your 
screen to see an example of what a stakeholder engagement 
plan can look like.  

กรณุาทบทวนกรอบความคดิ GPP โดยกดปุ่ม Resources 
บนหนา้จอเพื่อที่จะศกึษาตัวอยา่งของแผนการสรา้งการมสีว่นรว่มของผู้ไดเ้สยี 

 

There are a number of key resources, including the GPP 
guidelines, that explain the material covered in this module in 
more detail. Learners are strongly encouraged to review these 
materials. You can access them through the Resources button 
located at the top of your screen. 

คณุสามารถกดปุ่ม Resources บนหนา้จอ 
เพื่อที่จะคน้หาเอกสารสาํคัญที่จะชว่ยอธบิายขอ้มลูเพิ่มเตมิ ในหนว่ยการเรยีนนี้ 
รวมถงึหลักเกณฑ ์GPP ขอแนะนาํอยา่งหนักแนน่ใหผู้้เรยีนทบทวนเอกสารเหลา่นี้ 

 

When you’re ready, continue on to the Module 4 Knowledge 
Check. 

เมื่อคณุพรอ้ม กรณุาทาํบททดสอบความรู้สาํหรับหนว่ยเรยีนที่ 4 



04_02_010_01  

Welcome to the Knowledge Check for Module 4. Please read the 
instructions on your screen and then answer the questions that 
follow. 

ยนิดตีอ้นรับเขา้สู่บททดสอบสาํหรับชดุการสอนที่ 4 ครับ 
กรณุาอา่นคาํถามบนหนา้จอและตอบคาํถามดังตอ่ไปนี้  

 

04_02_080_01 

 

Nice job! Click the EXIT button to return to the homepage. 
Continue on to the discussion forum, and then complete the work 
assignment. 

เกง่มากครับ กดปุ่ม Exit เพื่อที่จะกลับไปหนา้จอหลัก  
ใหเ้ขา้ไปในหอ้งสนทนาจากนัน้ใหต้อบคาํถามงานที่ไดรั้บมอบหมายใหค้รบถว้นใน
แตล่ะชดุการสอน  

 

04_02_080_02 

 

Sorry, but you missed two or more questions. Please review the 
module content for questions that you missed, and try again! 

ขอโทษครับ คณุตอบคาํถามผดิ ≥2 ขอ้ 
กรณุากลับไปทบทวนเนื้อหาของหนว่ยเรยีนใหมใ่นคาํถามที่คณุตอบผดิ 
จากนัน้คณุสามารถกลับมาตอบคาํถามอกีครัง้ 

  


