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 ในหนังสือเล่มนี้ อ.กาญจนา ได้นำาประสบการณ์และความรู้ของอาจารย์ทั้ง

ด้านทฤษฎีและด้านปฏิบัติ ในฐานะนักวิชาการท่ีทำางานกับชุมชนมาเป็นเวลาหลายสิบปี

จนได้รับการยกย่องเป็นนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติและเมธีวิจัยอาวุโส สกว. มาใช้วิเคราะห์

วิจารณ์ อธิบายและตีความงานวิชาการเพื่อสังคมให้ชัดเจนยิ่งขึ้น เป็นการผสมผสาน

ความรู้ทางทฤษฎีกับประสบการณ์เชิงปฏิบัติเพื่อเพิ่มเติมความรู้เข้าสู่วงการ “วิชาการ

เพื่อสังคม” ซึ่งกำาลังอยู่ในระยะก่อร่างสร้างตัว ถือได้ว่าเป็นคุณูปการกับวงการวิชาการ

แบบใหม่นี้เป็นอย่างยิ่ง

 สถาบันคลังสมองของชาติหวังว่า หนังสือเล่มน้ีจะเป็นแรงบันดาลใจให้นักวิชาการ

ท่านอ่ืนๆ ท่ีสนใจ เข้าร่วมงานวิชาการเพ่ือสังคมมากข้ึน และสำาหรับนักวิชาการท่ีทำางาน

วิชาการเพ่ือสังคมอยู่แล้ว ก็หวังว่าท่านจะเกิดแรงบันดาลใจท่ีจะเขียนผลงานทางวิชาการ

จากประสบการณ์ของท่านออกมาสมทบ เพ่ือรวบรวมเป็นองค์ความรู้ (Body of knowledge)

ว่าด้วยงานวิชาการเพื่อสังคมที่สมบูรณ์ต่อไป

ศ.ดร.ปิยะวัติ  บุญ-หลง

อดีตผู้อำานวยการสถาบันคลังสมองของชาติ
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	 ถึงแม้สถาบันอุดมศึกษาจะได้ดำาเนินการให้บริการวิชาการแก่กลุ่มคน	 ชุมชน	

และสังคมในรูปแบบต่างๆ	มาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน	 	หากทว่าแนวคิดและวิธีการใน

การให้บริการนั้น	 ส่วนใหญ่ยังมีลักษณะเป็น	 “การไปให้ฝ่ายเดียว	 เป็นการสังเคราะห์/

ช่วยเหลือ	และมักเกิดผลลัพธ์เพียงช่ัวคร้ังช่ัวคราว”	รวมท้ังสถานะของงานบริการวิชาการน้ี

ก็ยังไม่ถูกจัดว่า	“เป็นงานวิชาการ”	(Scholarship)	เมื่อเทียบกับงานสอน	งานวิจัย	

งานเขียนตำารา	ฯลฯ

	 ในช่วงทศวรรษ	 1980	 ในแวดวงวิชาการทางสากลได้เกิดกระแสแนวคิดใหม่

ในเรื่องบริการวิชาการที่มีข้อเสนอใหม่ทั้งด้านแนวคิด	 แนวทางปฏิบัติ	 และการจัดวาง

สถานะของงานบริการวิชาการ		ในด้านแนวคิดและแนวปฏิบัติ	กระบวนทัศน์ใหม่น้ีเสนอ

ให้ใช้งานบริการวิชาการท่ีมีลักษณะ	“ร่วมมือกันแบบภาคี”	(Collaboration	&	Partnership)	

ระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและชุมชนต่างๆ	 	 รวมทั้งได้มีการปรับเปลี่ยนทัศนะเกี่ยวกับ

สถานะของ	 “งานบริการวิชาการ”	 ว่าเป็นรูปแบบหนึ่งของ	 “งานวิชาการ”	 ที่มีคุณค่า	

มีความสำาคัญ	และมีศักดิ์ศรีเทียบเท่ากับงานวิชาการประเภทอื่นๆ		ดังเช่น	ข้อเสนอของ	

Ernest	L.	Boyer	(1990)	ในเอกสารชื่อ	Scholarship Reconsidered	ที่ได้จำาแนกงาน

วิชาการในปัจจุบันว่ามี	4	ประเภท	คือ

 

1
2
3

Scholarship of Discovery ได้แก่	งานวิชาการในรูปแบบของงานวิจัย
ที่มีการค้นพบความรู้ใหม่

Scholarship of Integration	เป็นงานวิชาการที่เชื่อมโยงความรู้ระหว่าง
สาขาวิชาการ	หรือสร้างสรรค์ประมวลความรู้ใหม่ๆ	จากข้อมูลเดิมที่มีอยู่

Scholarship of Application	มุ่งเน้นการนำาวิชาการไปประยุกต์ใช้เพื่อ
การแก้ไขปัญหา		งานวิชาการประเภทน้ีเทียบเคียงได้กับงานวิชาการเพ่ือสังคม

ซึ่งในปัจจุบันมักรู้จักกันในชื่อ	Socially-engaged	Scholarship	(SeS)

01-��������.indd   2 9/16/2559 BE   9:07 AM



อารัมภบท : กระบวนทัศน์ใหม่ของวิชาการเพื่อสังคม
รศ.ดร.กาญจนา  แก้วเทพ

3

 กระบวนทัศน์ใหม่ท่ีว่าด้วยสถานะและแนวคิด-แนวปฏิบัติแบบใหม่ของวิชาการ

เพื่อสังคมได้แพร่กระจายไปในแวดวงวิชาการทั่วโลก	รวมทั้งประเทศไทย	ดังมีประจักษ์

พยานบางอย่าง	เช่น	การจัดต้ังฝ่ายวิจัยเพ่ือท้องถ่ิน	(Community-based	Research	-	CBR)	

ขึ้นในสำานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย	 (สกว.)	 ในปี	 พ.ศ.	 2541	 งานวิจัยประเภทนี้

น่าจะตรงกับประเภท	Scholarship	of	Application	ตามทัศนะของ	Boyer	เนื่องจากมี

ลักษณะเป็นงานวิจัยท่ีมุ่งเน้นเอาความรู้วิชาการไปแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาชุมชน/ท้องถ่ิน

จนกระทั่งในปีพ.ศ.	 2556	 กระบวนทัศน์ใหม่ของงานวิชาการเพื่อสังคมก็ได้มีตำาแหน่ง

แห่งที่ที่แน่นอนในวงวิชาการไทย	 เมื่อมีประกาศ	ก.พ.อ.	ฉบับที่	 9	ปี	พ.ศ.	 2556	 เรื่อง

หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำารงตำาแหน่งฯ	ซึ่งเนื้อหาใจความหลัก

ก็คือ	 นักวิชาการสามารถที่จะนำาเอางานบริการวิชาการเพื่อสังคมมายื่นขอตำาแหน่ง

ทางวิชาการได้เช่นเดียวกับงานวิชาการแบบทั่วไป	 (ซึ่งเป็นประเภท	 Scholarship	 of	

Discovery	ในทัศนะของ	Boyer)

	 อย่างไรก็ตาม	เนื่องจากแนวคิดเรื่องวิชาการเพื่อสังคม	(จากนี้จะเรียกย่อๆ	ว่า	

SeS)	เป็นแนวคิดใหม่	มีวิธีปฏิบัติแบบใหม่ๆ	ดังน้ัน	เพ่ือจะให้เป็นท่ีรับรู้และเกิดความเข้าใจ

ร่วมกัน	 จึงต้องมีการขับเคล่ือนผ่านกลไกหลายๆ	แบบ	 ในขนบของแวดวงวิชาการอย่างน้อย

ก็มีกลไกการขับเคลื่อนแบบ	3	ล้อ	กล่าวคือ	กลไกแรกคือ	การจัดเวทีประชุมสัมมนาหรือ

ฝึกอบรมแนวคิดใหม่ๆ	 กลไกที่สองคือ	 การจัดเตรียมผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเข้าใจใน

กระบวนทัศน์ของ	 SeS	 ที่จะเป็นผู้พิจารณาผลงานที่ขอตำาแหน่ง	 และกลไกที่สามคือ	

การเปิดพ้ืนท่ีเผยแพร่ตัวอย่างผลงานวิชาการเพ่ือสังคม	 ซ่ึงในธรรมเนียมปฏิบัติของแวดวง

วิชาการก็คือ	การจัดทำาวารสารวิชาการเพ่ือสังคม	ตัวอย่างเช่น	วารสารวิจัยเพ่ือการพัฒนา

เชิงพื้นที่ของ	สกว.	ที่ได้เริ่มจัดทำาตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2552	มาจนถึงปัจจุบัน

4 Scholarship of Teaching	งานวิชาการของนักวิชาการจะมีความหมาย
ก็ต่อเมื่อมีคนอื่น	(คือนักเรียน)	มาเข้าใจ	งานการเรียนการสอนจึงจัดเป็น

วิชาการอีกประเภทหนึ่ง
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	 สำาหรับเนื้อหาในข้อเขียนชิ้นนี้จะกล่าวถึงกลไกตัวที่สามคือ	การจัดทำาวารสาร

วิชาการเพื่อสังคม	โดยจะมองจากจุดยืนของนักวิชาการที่ทำางานวิจัยหรืองานบริการ

วิชาการเพื่อสังคมที่คงจะมีโจทย์ในทางปฏิบัติว่า	เมื่อต้องการจะเขียนบทความวิชาการ

เพื่อสังคมไปขอตำาแหน่งทางวิชาการหรือเพื่อเผยแพร่แลกเปลี่ยนกับเพื่อนนักวิชาการ

ด้วยกัน	จะต้องมีการเตรียมตัวก่อนอย่างไร	จะออกเร่ิมต้นท่ีจุดไหน	ระหว่างทางมีอะไรบ้าง

ที่อาจทำาให้เดินหลงทาง	 หรือมีกฎกติกามารยาทอะไรที่จะช่วยให้เราเก็บสะสมคะแนน

หรือในทางตรงข้ามคือ	ต้องเสียแต้มไป	 เป็นต้น	 (โดยแผนที่การเดินทางทั้งหมดนี้จะอยู่

ภายใต้กรอบของประกาศ	ก.พ.อ.	ฉบับที่	9	ปี	พ.ศ.	2556	นั่นเอง)	

	 ส่วนแหล่งท่ีมาของข้อมูลในข้อเขียนช้ินน้ี	 ผู้เขียนประมวลมาจากประสบการณ์

ตรงท่ีหลากหลายของผู้เขียนท่ีเข้ามาทำางานในฐานะวิทยากรของสถาบันคลังสมองของชาติ	

(ช่วงปี	พ.ศ.	2557-2559)	และในฐานะบรรณาธิการวารสารวิจัยเพ่ือการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ี	

(สกว.)	ระหว่างปี	พ.ศ.	2558-2559	ตัวอย่างประสบการณ์ดังกล่าวก็เช่น	

 • การเรียนรู้เพ่ือทำาความรู้จักและเข้าใจกับแนวคิดของ		SeS		จากการจัดอบรม
ของสถาบันคลังสมองของชาติที่มีวิทยากรซ่ึงได้ร่วมในขบวนการขับเคลื่อนเรื่องวิชาการ

เพื่อสังคมมาให้ความรู้

 • จากประสบการณ์การเป็นบรรณาธิการวารสารวิจัยฯ										ท่ีได้สัมผัสกับงานเขียน
บทความวิชาการเพื่อสังคมโดยตรง

 • จากการประมวลข้อคิดเห็นที่ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้อ่านบทความเพื่อพิจารณา
ตีพิมพ์	(Peer	review)	และได้ให้ข้อเสนอแนะต่อนักวิจัยผู้เขียนบทความ

 • จากการจัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิท่ีเป็นผู้อ่านบทความของวารสารฯ	ในประเด็น

ที่เกี่ยวกับเกณฑ์ประเมินบทความวิชาการเพื่อสังคม

 • จากการสำารวจทัศนะของผู้เข้ารับการอบรมเร่ืองวิชาการเพ่ือสังคมจากสถาบัน

คลังสมองของชาติ	เป็นต้น
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	 ดังท่ีได้เกร่ินมาแล้วว่า	 การเขียนนำาเสนอผลงานวิชาการเพ่ือสังคมน้ัน	 จะมีกรอบ

ตามประกาศของ	ก.พ.อ.	ฉบับท่ี	9	ปี	พ.ศ.	2556	เป็นแนวทางซ่ึงรายละเอียดของประกาศ

ดังกล่าวมีดังนี้

 1.	สภาพการณ์ก่อนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

	 2.	การมีส่วนร่วมและการยอมรับของสังคมเป้าหมาย

	 3.	กระบวนการที่ทำาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น

	 4.	ความรู้ความเชี่ยวชาญที่ใช้ในการทำาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนั้น

	 5.	การคาดการณ์สิ่งที่จะตามมาหลังจากการเปลี่ยนแปลงได้เกิดขึ้นแล้ว

	 6.	การประเมินผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

	 7.	แนวทางการติดตามและธำารงรักษาพัฒนาการที่เกิดขึ้นให้คงอยู่ต่อไป

   

	 จากกรอบทั้ง	7	ข้อนั้น	ในทางปฏิบัติก็ยังต้องการรายละเอียดว่า	แต่ละข้อนั้น

จะมีวิธีการเขียนหรือนำาเสนออย่างไร	 ซึ่งการที่จะปฏิบัติตามได้อย่างถูกแนวทางนั้น	

เราควรจะเข้าใจ	“ท่ีมาและท่ีไป”	ของข้อกำาหนดท้ัง	7	ข้อน้ัน	และเน่ืองจากเกณฑ์ท้ัง	7	ข้อ	

ของ	ก.พ.อ.	นี้มีแนวคิดเรื่องงานวิชาการเพื่อสังคม	(SeS)	เป็นฐานรากทางความคิดอยู่

เบื้องหลัง	 ดังนั้น	 ก่อนที่จะเขียนบทความวิชาการเพื่อสังคม	 เราก็น่าจะทำาความรู้จักว่า

คุณลักษณะเด่นๆ	 ของงานวิชาการเพื่อสังคมเป็นอย่างไร	 อันเป็นไปตามหลักการที่ว่า	

“เมื่อจะเขียนถึงสิ่งใด	ก็ควรรู้จักสิ่งนั้นให้กระจ่าง”

 สถาบันคลังสมองของชาติได้ทดลองร่าง	 “คู่มือ/แนวทาง”	 (Guideline)	 ของ

จะเขียนถึงสิ่งใด 
ควรรู้จักสิ่งนั้นให้กระจ่าง1

“รูปแบบการนำาเสนอผลงานฯ จะต้องจัดทำาเป็นเอกสาร
โดยมีคำาอธิบาย/ชี้แจงโดยชัดเจน ในหัวข้อต่างๆ ดังนี้”
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งานวชิาการเพือ่สงัคม	โดยประมวลเนือ้หามาจากคำา	บรรยายของวทิยากร	และขอ้ซกัถาม

ของผู้เข้าร่วมประชุม/อบรม	รายละเอียดของคู่มือแนวทางงานวิชาการเพื่อสังคม	มีดังนี้	

(3	ก.พ.	2559)

 1.	งานวิชาการเพ่ือสังคม	(SeS)	เป็นประเภทหน่ึงของงานวิชาการ	(Scholarship)	

ท่ีมีเป้าหมายท่ีชัดเจนว่า	 การสร้างสรรค์และการใช้วิชาความรู้น้ันจะดำาเนินไปเพ่ือนำาไปสู่

การแก้ไขปัญหาของสังคม/ชุมชน*	 หรือเพื่อพัฒนาสังคม/ชุมชนให้ดีขึ้น	 โดยมีการระบุ

พื้นที่/กลุ่มเป้าหมายที่เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน

	 2.	 ในการนำาเอาวิชาการไปใช้ประโยชน์ต่อสังคมนั้น	 สามารถดำาเนินการผ่าน

ภารกิจทุกด้านของสถาบันการศึกษา	ทั้งการบริการวิชาการ	การวิจัย	การเรียนการสอน	

การทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรม	 ฯลฯ	 โดยมีหลักการสำาคัญว่า	 การนำาไปใช้นั้นจะเป็นไป

อย่าง	“เป็น”	และ	“มี”	หลักวิชาการสนับสนุน

	 3.	แนวคิดงานวิชาการเพื่อสังคม	(SeS)	เป็นกระบวนทัศน์ใหม่ที่มีข้อแตกต่าง

จากการให้บริการความรู้แบบเดิมแก่สังคม/ชุมชน	 กล่าวคือ	 ไม่ใช่ลักษณะการให้แบบ

สงเคราะห์ชุมชน	 หากทว่าเป็นการทำางานร่วมกันระหว่างนักวิชาการกับชุมชน	 บนความสัมพันธ์

ที่เสมอภาค	 เคารพในศักดิ์ศรีของแต่ละฝ่าย	 เชื่อมั่นในศักยภาพของกันและกัน	 รวมทั้ง

ตระหนักถึงข้อจำากัดของท้ังสองฝ่าย	ดังน้ัน	กระบวนการท่ีใช้ในการทำางานจึงเป็นกระบวนการ

แบบมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง	(Authentic	participation)

	 4.	งานวิชาการเพื่อสังคม	(SeS)	มีต้นทางที่เริ่มจากสภาพการณ์ที่เป็นปัญหา

จริงของชุมชน	และชุมชนมีความต้องการแก้ไข	และมีปลายทางท่ีได้สร้างการเปล่ียนแปลง

สภาพการณ์ดังกล่าวให้เกิดขึ้นจริง

*คำาว่า	“สังคม/ชุมชน”	ใช้ในความหมายท่ีกว้างขวางท่ีสุด	ตามเอกสารของสถาบันคลังสมองของชาติ	(KNIT)	คือ	ครอบคลุม

กลุ่มต่างๆ	ในสังคม	เช่น	ชุมชนชนบท	ชุมชนเมือง	ผู้ประกอบการขนาดเล็ก	ขนาดกลาง	ธุรกิจขนาดใหญ่ท่ีรับผิดชอบต่อ

สังคม	องค์กรภาครัฐ	องค์กรไม่แสวงหากำาไรต่างๆ	ฯลฯ

(ร่าง) Guideline งานวิชาการเพื่อสังคม 
(Socially-engaged Scholarship : SeS)2
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 5.	จุดเร่ิมของกระบวนการทำางานจะเร่ิมต้นด้วยการสำารวจปริบทชุมชน	ซ่ึงครอบคลุม

ทุกมิติของชุมชน	(เช่น	เศรษฐกิจ	ความสัมพันธ์ทางสังคม	กลุ่มต่างๆ	วัฒนธรรม	ฯลฯ)	

และความเชื่อมโยงระหว่างปริบทของชุมชนกับประเด็นปัญหาที่จะทำางาน	 แนวทางใน

การสำารวจชุมชนต้องประกอบด้วยสองด้านคือ	ด้านที่ชุมชนมีปัญหา/ขาดแคลน	และ

ด้านทุนของชุมชนอันเป็นทรัพยากรทั้งที่จับต้องได้และจับต้องไม่ได้ที่ชุมชนมีอยู่

 6.	การสำารวจชุมชนที่สำาคัญจะต้องประกอบไปด้วย	การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย	(Stakeholder	analysis)	เพื่อวางแผนการทำางานว่า	จะบริหารจัดการผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียแต่ละกลุ่มอย่างไร	รวมทั้งวางแผนในอนาคตว่า	จะส่งมอบภารกิจการธำารง

รักษาการดำาเนินงานให้แก่คนกลุ่มใด

	 7.	ความรู้ความเชี่ยวชาญของนักวิชาการที่จะนำามาใช้นั้น	ต้องมีลักษณะที่

ถูกต้อง	แม่นยำา	ได้มาตรฐานทางวิชาการ	สามารถปฏิบัติได้จริงและเป็นความรู้ท่ีบูรณาการ

ใน	2	ระดับคือ	การบูรณาการแนวนอน	ได้แก่	การบูรณาการความรู้จากสาขาวิชาต่างๆ	

และการบูรณาการแนวดิ่งคือ	 การบูรณาการระหว่างความรู้เชิงวิชาการกับภูมิปัญญา/

ประสบการณ์ของชุมชน	 (Co-creation	 of	 knowledge)	 และผลจากการทำางานน้ันจะสร้าง

การเรียนรู้และความรู้ใหม่ให้เกิดขึ้นทั้งจากฝ่ายนักวิชาการและชุมชน

	 8.	การออกแบบกิจกรรมเพื่อดำาเนินการแก้ไขปัญหาหรือการพัฒนาชุมชนนั้น	

ต้องประกอบด้วย	2	กระบวนการคือ	กระบวนการทางวิชาการ	(เช่น	การทดลอง	การเก็บข้อมูล	

ฯลฯ)	และกระบวนการทางสังคม	(เช่น	การพัฒนากลุ่ม	การสร้างความไว้วางใจกัน	ฯลฯ)	

และควรสร้างสมดุลระหว่างสองกระบวนการนี้

 9.	ในการใช้กระบวนการมีส่วนร่วมในการทำางาน	เช่น	การวิจัยแบบมีส่วนร่วม	

การบริการวิชาการแบบมีส่วนร่วม	การถ่ายทอดเทคโนโลยีแบบมีส่วนร่วม	การออกแบบ

ผลิตภัณฑ์แบบมีส่วนร่วม	ฯลฯ	ต้องแสดงหลักฐานให้เห็นอย่างชัดเจนว่า	มีใครเข้ามามี

ส่วนร่วม	ในบทบาทอะไร	ผ่านกิจกรรมอะไร	มีเหตุผล/แรงจูงใจอะไร	และเกิดผลอะไร
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	 10.	การออกแบบกิจกรรมที่ใช้แก้ปัญหาหรือพัฒนาชุมชน	(Activity	design)	

ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมการวิจัยหรือกิจกรรมเพ่ือการแก้ไขปัญหา	 จะต้องเกิดจากการร่วมคิด	

ร่วมตัดสินใจ	ร่วมดำาเนินการ	และร่วมรับผิดชอบในผลที่เกิดขึ้นระหว่างนักวิชาการและ

ชุมชน	โดยคุณลักษณะสำาคัญของกิจกรรมท่ีออกแบบต้องมีลักษณะเหมาะสม	(Appropriate)	

และเดินตามจังหวะชีวิตของชุมชน

	 11.	กระบวนการทำางานร่วมระหว่างนักวิชาการกับชุมชนนั้น	ต้องมีลักษณะที่

มุ่งให้ชุมชนเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของแบบเป็นเจ้าภาพร่วมกัน	 (Co-ownership)	 เป็น

เจ้าของข้อมูล	เป็นเจ้าของวิธีการแก้ปัญหา	ทั้งนี้	เพื่อเป็นหลักประกันว่า	ชุมชนจะธำารง

รักษาการทำางานนั้นให้ยั่งยืนต่อไปในอนาคตเมื่อนักวิชาการออกมาจากชุมชน

	 12.	จากการต้ังเป้าหมายของงานวิชาการเพ่ือสังคม	(SeS)	ว่า	ผลลัพธ์ท่ีต้องการ

คือ	 การสร้างการเปล่ียนแปลงให้เกิดข้ึนในชุมชน	 โดยท่ีการเปล่ียนแปลงน้ันต้องสามารถ

แสดงด้วยหลักฐานเชิงประจักษ์ที่เปรียบเทียบสภาพการณ์ก่อนและหลังการทำางานให้

เห็นความแตกต่างได้อย่างชัดเจน

	 13.	 ขอบเขตของการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน	 ต้องมีผลลัพธ์ท่ีเกิดข้ึนในหลากหลาย

มิติ	ทั้งด้านเศรษฐกิจ	สังคม	วัฒนธรรม	ฯลฯ	และหลายระดับ	ตั้งแต่การเปลี่ยนแปลง

ระดับตัวบุคคล	(มีความรู้มากขึ้น	เพิ่มจิตสาธารณะ	มีความมั่นใจในตนเอง	ฯลฯ)	ระดับ

กลุ่ม	ระดับองค์กร/หน่วยงาน	ระดับสถาบันในชุมชน

	 14.	เป้าหมายสูงสุดของงานวิชาการเพื่อสังคม	(SeS)คือ	การคาดหวังว่า	

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจะมีความยั่งยืนต่อไปในอนาคต	(Sustainability)	โดยที่ต้องมี

การระบุหลักประกัน	 กลไก	 ตัวชี้วัด	 แนวทางที่จะสร้างความยั่งยืน	 เป็นส่วนหนึ่งของ

การวางแผนการทำางานตั้งแต่เริ่มต้น

 15.	ตลอดท้ังกระบวนการทำางาน	ต้องมีการติดต้ังกลไกการติดตาม	(Monitor)	

และการประเมินผล	 (Evaluation)	 อยู่ในทุกขั้นตอนของการทำางาน	 รวมทั้งมีการนำาผล

จากการติดตามและการประเมินผลมาปรับเปลี่ยนแผนงานและการทำางาน	 เนื่องจาก

ลักษณะที่สำาคัญของงานวิชาการเพื่อสังคม	(SeS)	คือ	ต้องมีความยืดหยุ่น	(Flexibility)

ท่ีตอบรับกับการเปล่ียนแปลงของสภาพความเป็นจริงได้อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
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	 หากเปรียบเทียบการทำางานวิชาการโดยเฉพาะในรูปแบบของการทำาวิจัย

ให้เป็นเสมือนการเดินทางล่องเรือตามสายนำา้	ณ	จุดเร่ิมต้นของการเดินทาง	คือ	ข้ันต้นนำา้น้ัน	

จะเป็นข้ันตอนของการพัฒนาโจทย์การวิจัย	 การทบทวนวรรณกรรม	 การวางแผนออกแบบ

การวิจัย	ส่วนขั้นกลางนำ้านั้น	ก็คือขั้นตอนของการสร้างเครื่องมือ	 เก็บรวบรวมข้อมูล	

วิเคราะห์-สังเคราะห์	และในขั้นปลายนำ้า	ก็คือ	ขั้นตอนของการเขียนรายงานผลการวิจัย

โดยที่การเขียนบทความที่สรุปมาจากรายงานผลการวิจัยอีกชั้นหนึ่งนั้น	น่าจะอยู่ในช่วง

สุดสายปลายนำ้านั้น

	 ในกรณีของงานวิชาการท่ีเป็นงานวิจัยแบบท่ัวไปน้ัน	 ดูเหมือนจะเป็นท่ีคุ้นเคย 

และเป็นธรรมเนียมปฏิบัติท่ีจะมีการเขียนสรุปรายงานวิจัยออกมาเป็นบทความส้ันๆ	เพ่ือ

เผยแพร่และต่อยอดองค์ความรู้ให้กว้างขวางและลึกซึ้งต่อไป	 หากแต่ถ้าเป็นกรณีของ

งานวิจัยแบบวิชาการเพื่อสังคมที่มีเป้าหมายของการนำาความรู้ไปใช้แก้ไขปัญหาของ

ชุมชนและสังคมนั้น	 ชิตณรงค์	 ศิริสถิตย์กุล	 (2557)	 ได้ตั้งคำาถามเพื่อการทบทวนว่า	

จำาเป็นหรือไม่ที่งานวิจัย/วิชาการเพื่อสังคมจะต้องนำามาพิสูจน์คุณค่าด้วยการเขียนเป็น

บทความเผยแพร่ในแวดวงวิชาการ	 ท้ังน้ี	 เพราะงานวิชาการประเภทน้ีน่าจะพิสูจน์คุณค่า

และประจักษ์ได้จากความสามารถที่ได้สร้างการเปล่ียนแปลงในพื้นท่ีและพัฒนาสังคม

ชุมชนท้องถ่ินโดยไม่ต้องตีพิมพ์ได้หรือไม่	และเม่ือจะหาประเภทวารสารท่ีรับตีพิมพ์งานวิจัย

แบบวิชาการเพ่ือสังคมก็ดูจะหาได้ยากกว่า	 (เพราะเป็นกระแสท่ีมาทีหลัง)	 โอกาสจะได้

ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ัวไปก็ดูจะมีน้อยกว่า										ฯลฯ							อย่างไรก็ตาม														ชิตณรงค์ก็ได้ให้คำาตอบ

จากคำาถามของตนเองว่า	 เขาเห็นว่านักวิชาการเพ่ือสังคมควรจะเขียนบทความวิจัยประเภท	

SeS	ไปเผยแพร่ตามวารสารวิชาการต่างๆ	เนื่องจากจะสามารถสร้างคุณค่าได้เพิ่มพูน

นอกเหนือไปจากการใช้ประโยชน์ในพื้นที่	 เช่น	ให้ประโยชน์ต่อทีมวิจัยเอง	(มีผลงาน

เป็นที่รู้จัก)	ต่อสถาบันต้นสังกัด	ต่อแหล่งเงินทุน	และเป็นการขยายความรู้โดยไม่ปิดกั้น

คุณค่าและเป้าหมายของการเขียน
บทความวิชาการเพื่อสังคม3
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ทางวิชาการ	เป็นโอกาสให้มีการปรับใช้กับพ้ืนท่ีอ่ืนๆ	ตามความเหมาะสม	ดังน้ัน	ตัวอย่าง

ความสำาเร็จท่ีเผยแพร่ซ่ึงเป็นผลมาจากการใช้ปัญญาและการปฏิบัติจริง	 จึงเปรียบเสมือน

ต้นทางแห่งการเรียนรู้	เพื่อค้นหาความลึกซึ้งทางวิชาการ	และการปฏิบัติที่เหมาะสมใน

ระบบโลกที่มีความซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงไม่หยุดนิ่ง

	 และก่อนที่เราจะก้าวต่อไปในเรื่องการเขียนบทความวิจัยเพื่อสังคม  หาก

เราใส่เกียร์ถอยหลังมาตั้งคำาถามตั้งแต่ว่า	“แล้วตัวงานวิจัยเพื่อสังคมเองเล่า	มีคุณค่า

มากพอที่จะนำาไปเขียนเผยแพร่หรือไม่”	ผู้ที่จะตอบคำาถามนี้ได้ดีที่สุดท่านหนึ่งคือ	อนุช	

อาภาภิรม	ผู้ทำาหน้าที่เป็นบรรณาธิการวารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่	(สกว.)	ที่เป็น

วารสารสำาหรับเผยแพร่งานวิชาการเพ่ือสังคมโดยเฉพาะ	 โดยรับผิดชอบวารสารดังกล่าว

ในช่วงแรกมาตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2552-2557	 (รวม	6	ปี)	อนุช	 (2556)	ประมวลคุณค่าและ

ความคุ้มค่าของงานวิจัยเพื่อสังคมเอาไว้ใน	 3	 แง่มุมคือ	 คุณค่าต่อชุมชน	 คุณค่าต่อ

สถาบันการศึกษา	และคุณค่าต่อองค์ความรู้เรื่องการพัฒนา	ดังนี้	

ก. คุณค่าต่อชุมชน

1.	การวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ช่วยสะท้อนความต้องการ	ความกังวล		

				และความหวังของชุมชน	และทำาให้สิ่งเหล่านี้ปรากฏขึ้นในสมการของ

				การพัฒนาชาติ

2.	การพัฒนาเชิงพ้ืนท่ีช่วยให้ชุมชนก้าวสู่สังคมความรู้และเศรษฐกิจสร้างสรรค์

                ได้อย่างไม่แพ้เปรียบมากจนเกินไป			เพราะการวิจัยเพ่ือการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ี

														ช่วยให้ชุมชนเป็นหน่วยท่ีสามารถสร้างความรู้ใหม่ได้โดยการสนับสนุนจาก

       				ภายนอก	แก้ไขข้อจำากัดของภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ต้องใช้เวลายาวนานใน

				การสั่งสม
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ข.

ค.

คุณค่าต่อสถาบันการศึกษา

3.	การพัฒนาเชิงพื้นที่	ช่วยทำาให้มหาวิทยาลัยปฏิบัติบทบาทหน้าที่ของตน

   	ได้บริบูรณ์ขึ้น	นั่นคือการให้บริการแก่ชุมชน	การเป็นสำานักคิด	เป็นตัวเร่ง	

   	ปฏิกิริยา	เป็นผู้สร้างการเชื่อมต่อเพื่อสร้างการไหลของวัตถุ	ข่าวสารและ	

   	พลังงานระหว่างหน่วยที่เกี่ยวข้องในการพัฒนา	ซึ่งเคยเป็นข้อจำากัดของ

				ชุมชน

คุณค่าต่อการพัฒนาองค์ความรู้เรื่องการพัฒนาสังคม/ชุมชน

4.	การพัฒนาเชิงพื้นที่คือ	การพัฒนาที่ถือมนุษย์เป็นศูนย์กลาง		(Human-		

  						centered	development)	ซ่ึงมีการศึกษาไว้เป็นอันมากว่า	คืออะไร	มีหลัก

				ปฏิบัติและทฤษฎีอะไร

5.	 การพัฒนาเชิงพ้ืนท่ีนำาเอาส่ิงแวดล้อมหรือระบบนิเวศเข้ามาคิดเป็นค่าใช้จ่าย

				ในกิจกรรมทางเศรษฐกิจด้วย	(ซ่ึงหมายความว่า	เป็นการพัฒนาท่ีตระหนัก

				ถึงปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมอันเป็นหัวใจสำาคัญของการพัฒนาแบบยั่งยืน)

6.	การวิจัยเชิงพื้นที่ให้ความสำาคัญแก่ทุนอื่นนอกเหนือจากทุนตัวเงิน	ได้แก่			

				ทุนสังคม	ทุนวัฒนธรรม	และทุนมนุษย์	เป็นต้น
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	 จากคุณค่าและเป้าหมายทั้งของตัวงานวิจัยเพื่อสังคมและการเขียนงานวิจัย

ดังกล่าวเพื่อเผยแพร่	ได้แสดงให้เห็นคุณลักษณะเฉพาะตัวของงานวิชาการเพื่อสังคม 

โดยเฉพาะเมื่อเทียบเคียงกับงานวิชาการแบบทั่วไปก็คือ	งานวิชาการเพื่อสังคมนั้นจะมี

คุณค่าและเป้าหมายต่อคนหลายกลุ่มที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในฐานะผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

(Stakeholder)	เน่ืองจากงานวิจัยเพ่ือสังคมน้ันจะมีลักษณะเน้นความร่วมมือ	(Collaboration)	

ระหว่างคน/ภาคส่วนต่างๆ	 ในการประชุมผู้ทรงคุณวุฒิที่ทำาหน้าที่เป็นผู้อ่านพิจารณา

การตีพิมพ์บทความของวารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ในวันที่	17กุมภาพันธ์		2559	

ที่ประชุมได้ประมวลความเห็นว่า	การเผยแพร่งานวิจัยเพื่อสังคมนั้นน่าจะมีเป้าหมายที่

หลากหลาย	เช่น

	 1.	เพื่อนำาไปเป็นหลักฐานสำาหรับขอตำาแหน่งทางวิชาการของนักวิจัย

	 2.	เพื่อเผยแพร่ความรู้ใหม่ๆ	ที่ได้จากการวิจัยแก่แวดวงวิชาการ

	 3.	เพื่อแลกเปลี่ยนทัศนะกับนักวิชาการที่มีความสนใจในประเด็นเดียวกัน

	 4.	เพื่อเผยแพร่ความสำาเร็จของชุมชนที่ศึกษา	เพื่อสร้างความภาคภูมิใจและ 

		 				ความมั่นใจแก่ชุมชน

	 5.	เพื่อเป็นต้นแบบสำาหรับการนำาไปประยุกต์ใช้หรือขยายผลในที่อื่นๆ

	 6.	เพ่ือเป็นบทเรียนหรือแนวทางให้แก่หน่วยงานต่างๆ	ท่ีทำางานด้านการสนับสนุน

	 				ชุมชน

	 7.	เพ่ือสร้างความเข้าใจท่ีชัดเจนให้มากข้ึนสำาหรับทีมนักวิจัยเอง	(Self-clarification)	

	 				เป็นต้น

	 จากเป้าหมายที่หลากหลายดังกล่าว	ทำาให้ช่องทางการเผยแพร่ความรู้จาก

งานวิจัยเพื่อสังคมสามารถทำาได้กับคนหลายๆ	กลุ่ม	และสำาหรับเนื้อหาความรู้ที่จะ 

ถูกคัดเลือกและออกแบบ	(Message	selection	and	design)	สำาหรับคนแต่ละกลุ่มนั้น	

ก็คงต้องแตกต่างกันไปด้วย	ตามหลัก	“One	message	does	not	fit	for	all”	แม้แต่การเขียน

บทความวิจัยเพ่ือให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาขอตำาแหน่ง	 ก็ยังน่าจะแตกต่างจากการเขียน

สรุปการวิจัยเพื่อนำามาแลกเปลี่ยนทัศนะในหมู่เพื่อนนักวิชาการด้วยกัน	เป็นต้น
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	 สำาหรับในที่นี้	จะขีดวงการเขียนบทความวิจัยเพื่อสังคมเพื่อใช้เผยแพร่เฉพาะ

ในแวดวงวิชาการ	 และมีเป้าหมายที่จะสร้างมาตรฐานสำาหรับการเขียนงานวิชาการซึ่ง

เป็นที่ยอมรับกันในหมู่นักวิชาการ	สำาหรับในขนบของวงวิชาการนั้น	การที่บทความวิจัย

ช้ินหน่ึงๆ	จะมีคุณค่าเป็นท่ียอมรับกันน้ัน	ก็ต้องผ่านกระบวนการท่ีมีการรับรองมาตรฐาน	

เช่น	มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่มีผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบ	(Peer	review)	มีการนำา

ไปอ้างอิง	 (Citation)	 ฯลฯ	ดังนั้น	 สำาหรับการจัดทำาวารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่

ในช่วงที่สอง	(นับจากปลายปี	พ.ศ.	2557-2559)	ทางคณะผู้จัดทำาได้มีนโยบายที่จะยก

ระดับมาตรฐานทางวิชาการของวารสารฯ	 จึงได้จัดทำาเกณฑ์ประเมินคุณภาพของวารสารฯ 

เพื่อให้ผู้ทรงคุณวุฒิใช้ประกอบการพิจารณาบทความวิจัยเพื่อสังคมที่ส่งมาตีพิมพ์
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ตัวอย่างวารสารเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ 
ระหว่างปี พ.ศ. 2557-2559
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	 สำ�หรับแนวคิดท่ีอยู่เบ้ืองหลังก�รจัดทำ�เกณฑ์ประเมินคุณภ�พของบทคว�มวิจัย

เพื่อสังคมนั้น					ก็เป็นไปต�มคุณลักษณะของง�นวิช�ก�รเพื่อสังคม	กล่�วคือ	ง�นวิช�ก�ร

เพือ่สงัคมนัน้มลีกัษณะ								2							ด�้น	ดา้นแรก	คอื								ก�รนำ�เอ�คว�มรูเ้ชงิวชิ�ก�รไปบรกิ�รสงัคม	

(ด้�นน้ีเน้นหนัก	“ผลผลิตคว�มรู้”-			Knowledge		as		product)	และด้านท่ีสอง	ในก�รบริก�รน้ัน	

ก็เป็นไปอย่�ง		“มี”	และ	“เป็นวิช�ก�ร”	(ด้�นนี้เน้นหนัก	“กระบวนก�รให้บริก�รคว�มรู้”	-

Knowledge	as	process)	ดังนั้น	เกณฑ์ที่ท�งคณะผู้จัดทำ�ว�รส�รวิจัยเพื่อก�รพัฒน�

เชิงพื้นที่ในช่วงที่	 2	 ยกร่�งขึ้นม�ทดลองใช้นั้น	 จึงประกอบด้วย	 2	 ด้�น	 ด้�นแรกคือ	

คุณภ�พของง�นเขียนต�มเกณฑ์ม�ตรฐ�นวิช�ก�รทั่วไป	 และด้�นที่สองคือ	 คุณภ�พ

ของง�นเขียนต�มเกณฑ์วิช�ก�รเพื่อสังคม			

	 กระบวนก�รจัดทำ�เกณฑ์ในด้�นแรกน้ัน	 ผู้เขียนในฐ�นะบรรณ�ธิก�รได้จัดประชุม

พูดคุยเพื่อขอคำ�แนะนำ�จ�กบรรณ�ธิก�รว�รส�รวิช�ก�รในหล�ยๆ	 	 ส�ข�ประกอบกับ

ก�รพิจ�รณ�แบบประเมินคุณภ�พบทคว�มของว�รส�รวิช�ก�รเหล่�น้ัน	และสังเคร�ะห์

เอ�เกณฑ์ที่มักใช้ร่วมกันในว�รส�รวิช�ก�รโดยท่ัวไปม�ทดลองใช้กับว�รส�รฯ	

ฉบับน้ี	ส่วนเกณฑ์ด้�นวิช�ก�รเพ่ือสังคมน้ัน	ก็ได้ใช้กรอบของประก�ศ	ก.พ.อ.	ฉบับท่ี	9	ปี

พ.ศ.	2556	เป็นหลัก	และหลังจ�กท่ีผู้เขียนได้ยกร่�งเกณฑ์ท้ัง	2	ด้�นแล้ว	ท�งกองบรรณ�ธิก�ร

ของว�รส�รก็ได้ประชุมร่วมกันเพื่อพิจ�รณ�ปรับปรุงแก้ไขเกณฑ์ทั้งหมด	 และได้นำ�ม�

ทดลองสำ�หรับให้ผู้ทรงคุณวุฒิใช้พิจ�รณ�ก�รประเมินคุณภ�พบทคว�มตลอดช่วงปี	

พ.ศ.	 2558-2559	 ร�ยละเอียดของแบบประเมินว�รส�รวิจัยเพื่อก�รพัฒน�เชิงพื้นที่ที่

นำ�ม�ทดลองใช้มีดังนี้

ก. คุณภาพของงานเขียนตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาการทั่วไป
A.	Originality	-	คว�มแปลกใหม่	ริเริ่ม	สร้�งสรรค์

B.	Consistency	-	คว�มสมำ่�เสมอ

C.	Quality	of	Writing	-	คุณภ�พของก�รเขียน

D.	Quality	of	Argument	-	คุณภ�พของก�รใช้เหตุผลเชิงวิช�ก�ร

E.	Contribution	-	คุณประโยชน์

F.	Implication	-	ก�รนำ�ไปประยุกต์ใช้
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	 จ�กนี้จะได้กล่�วถึงร�ยละเอียดของเกณฑ์ที่เป็นผลม�จ�กก�รทดลองใช้ใน

ระหว่�งช่วงปี	 พ.ศ.	 2558-2559	 รวมทั้งก�รประมวลคว�มคิดเห็นของผู้ที ่มีส่วน

เก่ียวข้องกับก�รใช้เกณฑ์ประเมินดังกล่�ว	 เช่น	กองบรรณ�ธิก�รว�รส�รฯ	 ผู้ทรงคุณวุฒิ

ที่อ่�นพิจ�รณ�บทคว�ม	ผู้เขียนบทคว�มม�ลงว�รส�รฯ	เป็นต้น

	 สำ�หรับเน้ือห�ท่ีจะนำ�เสนอต่อไปน้ี	มิใช่ข้อสรุปสุดท้�ยของเร่ืองน้ี					ในท�งตรงข้�ม	

เป็นเพียง	 “จุดเริ่มต้น/ทุนตั้งต้น”	 เพื่อก�รพิจ�รณ�	 ไตร่ตรอง	 ศึกษ�	 และอภิปร�ยกัน

ต่อไปม�กกว่�

ข. คุณภาพของงานเขียนตามเกณฑ์การวิชาการเพื่อสังคม

1.	ก�รระบุสถ�นก�รณ์ที่เป็นอยู่เดิม

2.	กระบวนก�รที่ใช้ในก�รเปลี่ยนแปลงและก�รยอมรับของชุมชน

3.	คว�มรู้หรือคว�มเชี่ยวช�ญที่นำ�ม�ใช้

4.	ก�รระบุสถ�นก�รณ์ใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไปจ�กเดิม

5.	ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับชุมชน	(ถ้�มี)

6.	แนวโน้มของคว�มยั่งยืนของก�รเปลี่ยนแปลง	(ถ้�มี)
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	 ท�งว�รส�รฯ	 ได้ทดลองใช้เกณฑ์ม�ตรฐ�นวิช�ก�รทั่วไปสำ�หรับพิจ�รณ�

คุณภ�พของบทคว�มวิจัยเพื่อสังคมประกอบด้วย	6	เกณฑ์	โดยมีร�ยละเอียดดังนี้	

	 เกณฑ์เรื่องความแปลกใหม่ – ริเริ่มสร้างสรรค์นี้	ดูจะเป็นเกณฑ์ที่มีปัญห�

อย่�งม�กสำ�หรับง�นวิช�ก�รเพื่อสังคม	 อันเนื่องม�จ�กธรรมช�ติที่ไม่ลงตัวกันระหว่�ง	

“คว�มเป็นวิช�ก�ร”	 กับ	 “ลักษณะของง�นวิช�ก�รเพื่อสังคม”	 ในด้�นหนึ่ง	 คว�มเป็น

วิช�ก�รน้ัน	คือ	ก�รเดินท�งเข้�ไปในเขตแดนแห่งคว�มไม่รู้	เพ่ือจะเรียนรู้ส่ิงแปลกๆ	ใหม่ๆ	

ที่ไม่เคยรู้จักม�ก่อน	 ไม่เคยค�ดคิดม�ก่อน	 โดยเฉพ�ะง�นวิช�ก�รในรูปแบบของง�น

วิจัยนั้นเรียกร้อง	“ข้อค้นพบใหม่”	(New	finding)	เป็นผลลัพธ์สุดท้�ย	แต่ในอีกด้�นหนึ่ง	

จุดต้ังต้นของง�นวิช�ก�รเพ่ือสังคมน้ันจะถูกกำ�หนดให้ต้องเร่ิมต้นจ�กปัญห�ท่ียังแก้ไข

ไม่ได้ของชุมชน	ซึ่งปัญห�ของชุมชนนั้น	ก็มักจะเป็นปัญห�แบบเดิมๆ	เช่น	ย�กจน	หนี้สิน	

ดินคุณภ�พไม่ดี	 ผลิตสินค้�แล้วห�ตล�ดไม่ได้	 แห้งแล้ง	 นำ้�ท่วม	 ขยะ	 ฯลฯ	 เช่นนี้แล้ว	

ง�นวิช�ก�รเพื่อสังคมจะไปห�คว�มแปลกใหม่ม�จ�กที่ไหนกันเล่�

	 สำ�หรับประเด็นนี้	 ห�กเร�ตั้งโจทย์เรื่องธรรมช�ติที่ไม่ลงตัวระหว่�งคว�มเป็น

วชิ�ก�รกบัคณุลกัษณะของวชิ�ก�รเพือ่สงัคมดว้ยภ�ษ�ของ							E.Boyer								ทีไ่ดก้ล�่วม�แลว้	

เร�ก็อ�จจะถ�มว่�	ในขณะที่	SeS	นั้นสังกัดอยู่ในหมวด	Scholarship	of	Application	

ซ่ึงโดยคว�มหม�ยแล้ว	น่�จะเป็นก�รนำ�เอ�	“คว�มรู้ท่ีมีอยู่แล้ว”	ไปประยุกต์ใช้แก้ปัญห�	

แต่ทว่�	ผลลัพธ์สุดท้�ยจ�กก�รประยุกต์ใช้นั้น	นอกจ�กจะได้	 “ผลผลิต”	 (Output)	คือ

“ปัญห�ถูกแก้ไขได้แล้ว”	 ก็จะไม่มีโอก�สที่จะเกิด	 “ผลลัพธ์”	 (Outcome)	 อย่�งอื่นๆ

ต�มม�เลยหรือ	โดยเฉพ�ะผลลัพธ์ของ	“ก�รเกิดคว�มรู้ใหม่ๆ”	ที่อ�จจะต่อยอดไปจ�ก

เกณฑ์ประเมินคุณภาพของ
งานเขียนตามเกณฑ์มาตรฐาน
วิชาการทั่วไป

1
A. Originality 
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เกณฑ์ประเมินคุณภาพของ
งานเขียนตามเกณฑ์มาตรฐาน
วิชาการทั่วไป

ฐ�นคว�มรู้เดิม	 และห�กคำ�ตอบมีว่�	 หน้�ต่�งแห่งโอก�สนั้นไม่ได้ปิดต�ย	 เกณฑ์เรื่อง

Originality	ก็ควรที่จะผนวกรวมอยู่เป็นเกณฑ์หนึ่งในก�รประเมินคุณภ�พท�งวิช�ก�ร

ของง�นวิช�ก�รเพื่อสังคม

	 ประเด็นเร่ือง	Originality	น้ี	ดูจะเป็นปัญห�ระดับคอข�ดบ�ดต�ยสำ�หรับส�ข�

วิช�ประเภท	“ส�ยแข็ง”	เช่น	ส�ยวิทย�ศ�สตร์	ซ่ึงเกณฑ์	Originality	ดูจะเป็นเกณฑ์ท่ีช่วย

ให้ทำ�แต้มได้สูงสุด	ชิตณรงค์	ศิริสถิตย์กุล	(2557)	บรรณ�ธิก�รของ	Walailak	Journal

of	Science	and	Technology	ได้นำ�เสนอจุดยืนเรื่อง	Originality	เอ�ไว้ว่�	ไม่ว่�จะเป็น

ง�นวิช�ก�รแบบทั่วไปหรือแบบเพื่อสังคม	 ก็ล้วนต้องก�ร	 “คว�มใหม่”	 เหมือนกัน

แต่ก็อ�จจะเป็น	“คว�มใหม่ท่ีไม่เหมือนกัน”	สำ�หรับคว�มใหม่ของง�น	SeS	น้ัน	ชิตณรงค์

เสนอว�่	ในแงป่ระเดน็แลว้	อ�จจะไมม่คีว�มแปลกใหม	่เพร�ะเปน็โจทยเ์ดมิๆ	ของชมุชน	

แต่ห�กจะเขียนบทคว�มวิจัยประเภท	SeS	แล้ว	อ�จใช้	“ตัวเทคนิคและเครื่องมือ”	(Tool)	

ในก�รวิจัยนำ�ม�ก่อน	แล้วใช้	“เนื้อห�	-Contents”	ที่อิงปริบทพื้นที่เข้�เสริมคว�มใหม่ให้

กับง�น	 เพร�ะง�นวิจัยเชิงพื้นที่นั้นอ�จไม่ได้เน้นที่ก�รพัฒน�เทคนิคและเครื่องมือวิจัย

ใหม่	 แต่เป็นก�รนำ�เสนอเรื่องของก�รนำ�ไปใช้ในปริบท/ตัวแปรที่เปลี่ยนไปต�มพื้นที	่

(ที่อ�จเรียกว่�	Contextual	innovation)	เป็นต้น

	 จ�กก�รประมวลเน้ือห�ของบทคว�มท่ีส่งม�ตีพิมพ์ในว�รส�รวิจัยเพ่ือก�รพัฒน�

เชิงพ้ืนท่ีในช่วงปี	พ.ศ.	2557-2559	พบว่�	มี	Originality	ในสไตล์วิช�ก�รเพ่ือสังคมดังน้ี

1. ใหม่ด้วยทฤษฎีและการตั้งโจทย์ใหม่ ถึงแม้โจทย์ของชุมชนจะเป็น
ปัญห�แบบเดิม	แต่ทว่�เมื่อเปลี่ยน	“เลนส์ท�งวิช�ก�ร”	(Academic	lens)	

เช่น	 เปล่ียนทฤษฎีท่ีนำ�ม�ใช้ส่องดูโจทย์	 ก็จะส่งผลให้เกิดก�รมองเห็นเหล่ียม

มุมใหม่ของปัญห�ที่ไม่เคยเห็นม�ก่อน	 ตัวอย่�งเช่น	 ปัญห�เรื่องก�รจัดตั้ง

ธน�ค�รข้�วน้ัน	 ได้มีก�รดำ�เนินง�นในแวดวงนักพัฒน�ม�เป็นเวล�น�นแล้ว

แต่เมื่อนักวิช�ก�รส�ข�ก�รบริห�รจัดก�รและก�รบัญชี	เช่น	อ.นวลละออง	

อรรถรังสรรค์	 (2558)	 ได้นำ�หลักวิช�สมัยใหม่เกี่ยวกับกระบวนก�รบริห�ร

และก�รจัดทำ�บัญชี	(PAMS	-	POSDCORB)	ไปส่องดูโจทย์ของธน�ค�รข้�ว

ในพ้ืนท่ีศึกษ�	ประเด็นปัญห�ท่ีทำ�วิจัยก็เกิดแง่มุมใหม่ๆ	ในหล�ยด้�น	เป็นต้น

02-������������������.indd   19 9/16/2559 BE   9:07 AM



การเขียนบทความวิจัยเพื่อสังคม
The Writing of Socially-engaged Research Article

20

2.

3.

ใหม่ด้วยวิธีวิทยา วิธีการวิจัย หรือวิธีออกแบบกิจกรรม ตัวอย่�ง
ที่น่�ประทับใจคือ	ง�นวิจัยเพื่อสังคมของ	วรงศ์	นัยวินิจ	(2558)	ที่นำ�เอ�ทั้ง

วิธีก�รระบุตำ�แหน่งบนภ�พถ่�ยท�งอ�ก�ศแบบมีส่วนร่วม	 (Participatory	

mapping)	 โดยให้ช�วบ้�นเป็นคนระบุพื้นที่น�ของตนบนแผนที่ภ�พถ่�ย

ท�งอ�ก�ศ	และโดยเฉพ�ะอย่�งยิ่ง	ได้นำ�เอ�ก�รใช้เกมสวมบทบ�ทสมมติ	

(Role-playing	Game	-	RPG)	ซ่ึงเด็กๆ	รู้จักกันดีม�ใช้แก้ปัญห�คว�มขัดแย้ง

ในเรื่องก�รใช้นำ้�จ�กชลประท�นระบบท่อของกลุ่มช�วบ้�น	ซึ่งนับว่�เป็น

คว�มแปลกใหม่อย่�งย่ิงท่ีนำ�เอ�เกมยิง	RPG	ท่ีเคยใช้เพ่ือสร้�งคว�มสนุกสน�น	

ม�ใช้ในก�รสร้�งสำ�นึกร่วมเรื่องก�รบริห�รจัดก�รนำ้�ได้

ใหม่ด้วยการสร้างสรรค์ความรู้จากการผสมผสานสาขาวิชาต่างๆ 
เข้าด้วยกัน ในทัศนะของ	E.	Boyer	ที่ได้กล่�วม�แล้ว	Scholarship	of	
Integration	 นับเป็นประเภทหน่ึงของ	 “คว�มเป็นวิช�ก�ร”	 สำ�หรับในประเทศไทย	

อ�จรู้จักแนวคิดน้ีในช่ือ	“สหวิทย�ก�ร”	หรือ	“ก�รบูรณ�ก�รระหว่�งส�ข�วิช�ต่�งๆ”	

จ�กประสบก�รณ์ของก�รวิจัยเพ่ือสังคมได้พบว่�	 เม่ือนักวิช�ก�รถือเอ�ปัญห�ของ

ชุมชนเป็นตัวต้ัง	 (Problem-based	 research)	 ก็มักจะพบว่�	 ปัญห�ของ

ชุมชนมีหล�ยแง่มุม	มีหล�ยข้ันตอน	จึงเรียกร้องคว�มรู้จ�กหล�ยส�ข�วิช�ก�ร	

ดังประจักษ์พย�นท่ีว่�	นักวิช�ก�รท่ีลงไปทำ�ง�นวิจัยเพ่ือสังคมน้ัน	มักจะทำ�ง�น

ร่วมกันเป็นทีมท่ีประกอบด้วยเพ่ือนนักวิช�ก�รจ�กหล�ยๆ	ส�ข�วิช�	ตัวอย่�ง

เช่น	 จ�กโจทย์วิจัยเร่ืองก�รบริห�รจัดก�รท่องเท่ียวโดยชุมชน	 ก็อ�จจะเร่ิมต้น

จ�กนักวิช�ก�รส�ข�ก�รท่องเที่ยว	 แต่เมื่อสำ�รวจทรัพย�กรก�รท่องเที่ยว

ก็พบว่�	 ต้องปรับปรุงภูมิทัศน์และอ�ค�รบ้�นเรือนโบร�ณ	 จึงจำ�เป็นต้อง

เชิญชวนเพ่ือนอ�จ�รย์ในส�ข�สถ�ปัตยกรรมม�ช่วย	 และเม่ือจะพัฒน�เมนู

อ�ห�รท้องถ่ินสำ�หรับนักท่องเท่ียว	ก็ต้องใช้คว�มรู้จ�กส�ข�คหกรรมศ�สตร์	

รวมท้ังต้องชวนอ�จ�รย์ด้�นนิเทศศ�สตร์ม�ช่วยเร่ืองก�รทำ�ส่ือประช�สัมพันธ์	

เป็นต้น
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4.

5.

ใหม่ด้วยกรอบความรู้ที่นำามาใช้แก้ปัญหา ตัวอย่�งเช่น	ง�นวิจัย
ของ	จ�รุช�	ยี่แสง	และคณะ	(2558)	ที่ใช้กรอบคว�มรู้ประส�นกันระหว่�ง	

“กระบวนก�รท�งวิทย�ศ�สตร์”	กับ	“กระบวนท�งสังคม”	ในง�นวิจัยที่ใช้

คว�มรู้ด้�นชีววิทย�ในก�รเพ�ะเล้ียงส�หร่�ย	 Spirulina	 sp.	 ม�ใช้แก้ปัญห�

สังคมเรื่องนำ้�ทิ้งเน่�เสียจ�กชุมชนที่มีอ�ชีพผลิตเส้นขนมจีน	คว�มใหม่ใน

ลักษณะน้ี	ค่อนข้�งเป็นเส้นท�งหลักของง�นวิจัยเพ่ือสังคมของวงวิช�ก�รไทย

ใหม่ในแง่กลุ่มตัวอย่าง ในขณะท่ีง�นวิจัยเชิงประยุกต์	(Applied	research)	
อ�จจะนำ�เอ�คว�มรู้ท่ีค้นพบจ�กง�นวิจัยท่ีทำ�กับกลุ่มตัวอย่�งแรก	ม�ทดลอง

ประยุกต์กับกลุ่มตัวอย่�งใหม่เพื่อตอบโจทย์ว่�		คว�มรู้เดิมนั้นจะใช้ได้ผล

เหมือนเดิมหรือไม่	 ห�กแต่ง�นวิจัยเพ่ือสังคมน้ันได้ก้�วไปอีกข้ันหน่ึงเน่ืองจ�ก

มีกระบวนก�รทำ�ง�นแบบร่วมมือ/มีส่วนร่วมกับกลุ่มตัวอย่�งด้วย	ดังนั้นใน

ขณะทีน่ำ�คว�มรูม้�ประยกุตใ์ชก้บั	“กลุม่ตวัอย�่งใหม”่	นัน้							ตวัคว�มรูเ้ดมิเอง

ก็ได้ถูกดัดแปลงปรับปรุงให้กล�ยเป็นนวัตกรรม/เป็นคว�มรู้ใหม่ไปพร้อมๆ	กัน	

ในบทคว�มท่ีเก่ียวกับบัญชีครัวเรือน	ซ่ึงคว�มรู้ต้ังต้นน้ันเป็นก�รจัดทำ�ในระดับ

ครัวเรือน	 โดยมีเป้�หม�ยเรื่องก�รรับรู้สถ�นะร�ยได้-ร�ยจ่�ยของครัวเรือน	

จ�กคว�มรู้ต้ังต้นดังกล่�ว	นักวิช�ก�รส�ข�ก�รบัญชีได้นำ�คว�มรู้ดังกล่�วม�

พัฒน�ใช้กับกลุ่มเป้�หม�ยหล�ยๆ	กลุ่ม	เช่น	กลุ่มจัดก�รปัญห�ขยะของชุมชน	

กลุ่มอ�ชีพช่�งชุมชน	 ฯลฯ	 และเมื่อเปลี่ยนกลุ่มเป้�หม�ยใหม่	 นักวิจัยก็ได้

ค้นพบว่�	“ได้ชุดคว�มรู้ใหม่ท่ีเก่ียวข้องกับรูปแบบของตัวบัญชีท่ีต้องออกแบบ

ใหม่ให้ตอบเป้�หม�ยใหม่และยังต้องตอบรับกับก�รใช้ง�นของกลุ่มตัวอย่�ง

กลุ่มใหม่อีกด้วย”
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	 เน่ืองจ�กง�นเขียนท�งวิช�ก�รเป็นง�นท่ีมีเป้�หม�ยของก�รสร้�งคว�มเข้�ใจ

ร่วมกันระหว่�งผู้เขียนกับผู้อ่�นให้เกิดข้ึน	และก�รท่ีคว�มเข้�ใจร่วมดังกล่�วน้ันจะเกิดข้ึนได้	

ปัจจัยสำ�คัญประก�รหนึ่งก็คือ	 ต้องมีคว�มสมำ่�เสมอในองค์ประกอบของง�นเขียนนั้น	

เช่น	คำาท่ีใช้ (Term)	ในก�รกล่�วถึงทุกๆ	คร้ัง	เพร�ะห�กมีก�รเปล่ียนคำ�ท่ีใช้	ก็หม�ยคว�มว่�

มีก�รเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น	เช่น	ชื่อของคณะกรรมก�รชุดต่�งๆ	เป็นต้น

	 นอกเหนือจ�กคว�มสมำ�่เสมอในระดับคำ�ท่ีใช้ซ่ึงมองเห็นได้โดยง่�ยแล้ว	 ในระดับ

ท่ีลึกซ้ึงม�กข้ึนคือ	คว�มสมำ�่เสมอในระดับความหมาย	เช่น	เม่ือนักวิจัยใช้คำ�ว่�	“รูปแบบ”	

ในที่ต่�งๆ	 ของบทคว�มนั้น	นักวิจัยใช้ในคว�มหม�ยเดียวกันหรือเปล่�	 (ด้วยเหตุนี้	 ใน

ส่วนประกอบของง�นวิจัยจึงต้องมีหัวข้อ	“นิย�มศัพท์ปฏิบัติก�ร”	เพื่อตกลงคว�มหม�ย

ของคำ�ที่ใช้เอ�ไว้อย่�งแน่นอน)

	 และอีกแง่มุมหน่ึงของคว�มสมำ�่เสมอ	ก็คือ	การมีจุดยืนทางทฤษฎี	(Theoretical	

standpoint)	ท่ีแน่นอนต้ังแต่ต้นจนจบ	ไม่แปรพักตร์ท�งทฤษฎีระหว่�งกล�งท�ง	เน่ืองจ�ก

ทฤษฎีท�งวิช�ก�รแต่ละทฤษฎี	ล้วนมีข้อตกลงเบื้องต้น	(Basic	assumption)	แนวคิด

พื้นฐ�น	(Basic	concept)	ที่แตกต่�งกัน	ห�กเปลี่ยนจุดยืนท�งทฤษฎี	ก็เท่�กับยกเครื่อง

ง�นวิจัยชิ้นเดิมไปเป็นแบบใหม่ทั้งหมด

 สำ�หรับเรื่องคว�มสมำ่�เสมอนี้	 ในง�นวิจัยเพื่อสังคมอ�จจะมีปัญห�ม�กกว่�

ง�นวิจัยแบบทั่วไป	 ทั้งนี้	 เพร�ะง�นวิจัยเพื่อสังคมเน้นก�รร่วมมือกับคนหล�ยกลุ่ม	 มี

ก�รทำ�กิจกรรมแบบพิเศษเพื่อก�รแก้ไขปัญห�เพิ่มเติมจ�กกิจกรรมก�รวิจัย	 ฯลฯ	 ยิ่งมี

คว�มหล�กหล�ยม�กข้ึน	โอก�สท่ีจะเกิดคว�มสับสนก็ย่ิงจะเกิดได้ง่�ย	เช่น	ก�รมีทีมวิจัย

หล�ยๆ	แบบ	เช่น	ทีมวิจัยนักวิช�ก�ร	ทีมวิจัยช�วบ้�น/ชุมชน	ดังนั้น	ก�รยึดกุมหลักก�ร

เรื่องคว�มสมำ่�เสมอจึงยิ่งมีคว�มจำ�เป็นม�กยิ่งขึ้น

B. Consistency - ความสมำ่าเสมอ
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 เกณฑ์นี้เกี่ยวข้องกับก�รใช้ภ�ษ�โดยเฉพ�ะภ�ษ�เขียนที่เป็น	 “สื่อกล�ง” 

(Mediation)	ในก�รถ่�ยทอดเน้ือห�ส�ระจ�กผู้เขียนไปยังผู้อ่�น	คุณภ�พของก�รเขียนน้ัน

อ�จพิจ�รณ�ได้จ�กตัวชี้วัดเหล่�นี้

 •	คุณภ�พเชิงภ�ษ�ศ�สตร์	เช่น	ก�รใช้ประโยคที่ไม่ซับซ้อน	ไม่เขียนใจคว�ม
วกไปวนม�

 •	 ก�รใช้ภ�ษ�ที่มีคว�มกระจ่�งชัดเจน	 เช่น	 มีประธ�นของประโยคทำ�ให้รู้
ว่�ใครเป็นผู้กระทำ�	 ในกรณีของง�นวิจัยเพื่อสังคมนั้น	 มีกลุ่มคนที่เกี่ยวข้องหล�ยกลุ่ม	

ทั้งนักวิช�ก�ร	แกนนำ�ชุมชน	อสม.	อบต.	ฯลฯ	จึงต้องระบุว่�ใครเป็นคนทำ�กิจกรรมนั้น

 •	ง่�ยต่อก�รอ่�นทำ�คว�มเข้�ใจ	เช่น	ในหนึ่งย่อหน้�อ�จจะมีหนึ่งใจคว�ม
เท่�นั้น	 หรือใช้เครื่องมือท�งภ�ษ�ม�ช่วย	 เช่น	 ก�รอธิบ�ยกระบวนก�ร	 (Procedure)	

อ�จจะใช้	Flow	chart	ม�ช่วย	เป็นต้น

 • มีลำ�ดับขั้นตอน	ไม่วกไปวนม�	ตัวอย่�งเช่น	ก�รใช้แนวคิด	SWOT	analysis	

ก็ควรนำ�เสนอข้อมูลเรียงต�มลำ�ดับของ	S-W-O-T	เป็นต้น

 ในก�รประชุมของผู้ทรงคุณวุฒิได้มีข้อเสนอว่�	 วิธีก�รนำ�เสนอข้อมูลของ

ง�นวิจัยเพ่ือสังคมน้ัน	อ�จจะใช้ลีล�แบบ	“ก�รเล่�เร่ือง”	(Storytelling)	กล่�วคือ	นำ�เสนอ

ด้วยองค์ประกอบต่�งๆ	ของก�รเล่�เร่ืองคือ	 มีตัวละคร	 มีฉ�ก	 (เวล�/สถ�นท่ี)	 มีก�รกระทำ�	

(Action)	ที่ต่อเนื่องกันเป็นลำ�ดับขั้นตอน	มีผลที่เกิดจ�กก�รกระทำ�	มีปมขัดแย้งและ

ก�รคลี่คล�ย	ฯลฯ	อย่�งไรก็ต�ม	เนื่องจ�กง�นวิจัยเพื่อสังคมเป็นง�นวิช�ก�ร	ดังนั้น	

นอกจ�กจะใช้เทคนิคก�รเล่�เร่ืองเป็นวิธีก�รนำ�เสนอข้อมูลแล้ว	 ควรต้องผสมผส�นด้วย

ก�รวิเคร�ะห์	(Analysis)	ประกอบต�มไปด้วย	ก�รใช้ก�รเล่�เร่ืองน้ี	อ�จจะใช้กับง�นวิจัย

ด้�นศิลปะที่ทำ�ออกม�เป็นชิ้นง�น/ผลง�น	โดยมีก�รเล่�กระบวนก�รเบื้องหลังก�รผลิต

ผลง�นดังกล่�วนั้น

C. Quality of Writing - คุณภาพของการเขียน
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 คุณภาพของการใช้เหตุผลเชิงวิชาการเป็นเกณฑ์สำ�คัญอีกเกณฑ์หน่ึงสำ�หรับ

ก�รพิจ�รณ�คุณภ�พของก�รเขียนบทคว�มวิจัย	เน่ืองจ�กคำ�นิย�มของคำ�ว่�	“ก�รวิจัย”	น้ัน	

ในคว�มหม�ยหน่ึง	หม�ยถึงวิธีก�รประเภทหน่ึงในก�รแสวงห�คว�มรู้/คำ�ตอบให้แก่โจทย์

อันเป็นปริศน�	 ห�กทว่�วิธีก�รดังกล่�วนั้นต้องเป็นวิธีก�รเฉพ�ะที่เรียกว่�	 “วิธีก�รท�ง

วิทย�ศ�สตร์”	(Scientific	method)	ซ่ึงเป็นวิธีก�รท่ีเกิดจ�กก�รผสมผส�นระหว่�งก�รใช้

เหตุผล	(Rationalism)	เข้�กับก�รเก็บรวบรวมข้อมูล/ข้อเท็จจริงเชิงประจักษ์	(Empiricism)	

ดังนั้น	ก�รวัดคุณภ�พของง�นวิจัย	ส่วนหนึ่งจึงอยู่ที่องค์ประกอบของวิธีก�รทั้งสอง	คือ

คุณภ�พของก�รใช้เหตุผล	และคุณภ�พของก�รเก็บรวบรวมข้อเท็จจริง

	 นอกจ�กน้ัน	คำ�ว่�	 “ง�นวิจัย”	 ซ่ึงในภ�ษ�อังกฤษใช้คำ�ท่ีระบุคว�มหม�ยเอ�ไว้

อย่�งชัดเจนว่�	Research	ซ่ึงหม�ยคว�มว่�	ก�รค้นห�คำ�ตอบคร้ังน้ีของเร�	เป็นก�รแสวงห�

คร้ังใหม่อีกคร้ังหน่ึง	โดยต่อยอดม�จ�ก	“คว�มรู้เดิมท่ีมีผู้แสวงห�ม�แล้ว”	ไม่ว่�จะตกผลึก

อยู่ในรูปแบบของทฤษฎีหรืออยู่ในง�นวิจัยที่เกี่ยวข้องก็ต�ม

	 ดังนั้น	คุณภ�พเชิงวิช�ก�รของง�นวิจัยแต่ละชิ้นจึงอยู่ที่ว่�	ในทุกขั้นตอนของ

กระบวนก�รวิจัย	นับต้ังแต่ข้ันก�รระบุปัญห�/ต้ังโจทย์										ก�รกำ�หนดตัวแปรท่ีสงสัย											ก�รจัดทำ�

กรอบแนวคิด	 ก�รสร้�งเครื่องมือ	 ฯลฯ	 มีก�รนำ�เอ�คว�มรู้จ�กทฤษฎีและง�นวิจัยที่

เกี่ยวข้องม�ใช้ประโยชน์ทั้งในเชิงปริม�ณ	 (คือ	 อ่�นทฤษฎีหรือง�นวิจัยที่เกี่ยวข้องม�ก

พอหรือไม่)	และในเชิงคุณภ�พ	(เช่น	ทฤษฎีและง�นวิจัยนั้นเกี่ยวข้องจริงหรือเปล่�	ใน

แง่ไหน)	หรือไม่อย่�งไร	และจะต้องเขียนแสดงให้เห็นอย่�งชัดเจน	

	 นอกจ�กน้ัน	 คว�มรู้ท่ีได้จ�กก�รวิจัยยังมีลักษณะท่ีแตกต่�งจ�กคว�มรู้ท่ีได้ม�

ด้วยวิธีก�รอ่ืนๆ	กล่�วคือ	ไม่เพียงแต่จะบอกว่�	“ได้คว�มรู้อะไรม�เท่�น้ัน”	แต่ยังต้องแสดง	

“วิธีวิทยาว่�ได้คว�มรู้ม�ได้ด้วยวิธีการอะไร”	ทั้งนี้	 เพร�ะวิธีการแสวงหาก็เป็นเหตุผล

รับประกันคว�มน่�เชื่อถือของตัวคว�มรู้จ�กง�นวิจัยด้วย	ด้วยเหตุนี้	แม้จะเป็นง�นวิจัย

เพ่ือสังคม	แต่ทว่�คว�มน่�เช่ือถือของระเบียบวิธีวิจัยก็ยังไม่ใช่ข้อยกเว้น	ดังน้ัน	ก�รเขียน

ระบุแต่จำ�นวนกลุ่มตัวอย่�ง	แต่ไม่บอกจำ�นวนประช�กรท้ังหมด		จึงยังไม่มีคว�มหม�ยอะไร	

D. Quality of Argument 
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รวมทั้งเกณฑ์ที่ใช้ในก�รคัดเลือกกลุ่มตัวอย่�ง	แม้แต่เรื่อง	“หน่วยของก�รศึกษ�”	(Unit	

of	study)	 ผู้ทรงคุณวุฒิบ�งท่�นต้ังข้อสังเกตว่�	ง�นวิจัยเพ่ือสังคมน้ันมักจะมีก�รปรับเปล่ียน

หน่วยของก�รศึกษ�ไปในระหว่�งก�รดำ�เนินง�น	เช่น	อ�จจะเร่ิมต้นทำ�ง�นกับคนกลุ่มเล็กๆ	

ต่อม�ก็เริ่มขย�ยผลจ�กกลุ่มเดิมออกไป	 และท้�ยที่สุดอ�จจะขึ้นไปถึงหน่วยง�นระดับ

นโยบ�ย	ดังน้ัน	ทุกคร้ังท่ีมีก�รเปล่ียนหน่วยของก�รศึกษ�	นักวิจัยควรจะต้องระบุให้ชัดเจน

 คุณภ�พของก�รใช้เหตุผลเชิงวิช�ก�รอีกประเด็นหนึ่งคือ	การให้คำาอธิบาย 

เนื่องจ�กง�นวิช�ก�รนั้นมีคุณลักษณะที่แตกต่�งประก�รหน่ึงจ�กง�นปฏิบัติก�ร

คือ	ส�ม�รถ	“อธิบ�ยได้”	ว่�	เพร�ะเหตุใดจึงทำ�เช่นน้ัน	ไม่ทำ�เช่นน้ี	หรือไม่ว่�ผลลัพธ์จะ

สำ�เร็จหรือล้มเหลวก็ต�ม												แต่ง�นวิช�ก�รก็ต้องให้คำ�อธิบ�ยได้ว่�										น่�จะเป็นเพร�ะปัจจัยใด

อย่�งมีหลักวิช�ก�รสนับสนุนพอสมควร	

	 เพื่อเป็นหลักประกันว่�	 คว�มรู้ที่ได้ม�จ�กก�รลงแรงลงทรัพย�กรไปนั้นได้

กอ่ใหเ้กดิประโยชนม์�กนอ้ยเพยีงใด							ในแงม่มุไหน								และตอ่ใครบ�้ง									โดยสว่นใหญใ่นแบบ

ประเมนิคณุภ�พง�นวชิ�ก�ร	จงึมกัจะมเีกณฑเ์รือ่ง							“คณุประโยชน”์								พว่งตดิอยูด่ว้ยเสมอ	

ในที่นี้จะแบ่งประเภทของคุณประโยชน์โดยดูกลุ่มผู้รับผลประโยชน์เป็นเกณฑ์	ดังนี้

E. Contribution - คุณประโยชน์

1. ประโยชน์ต่อชุมชน สำ�หรับง�นวิจัยเพื่อสังคมมักจะผ่�นเกณฑ์นี้ได้
ไม่ย�กนัก	เพร�ะจุดเริ่มต้นของ	SeS	มักเริ่มม�จ�กคว�มต้องก�รที่จะแก้ไข

ปัญห�ของชุมชนอยู่แล้ว	 ผลประโยชน์ต่อชุมชนจึงขึ้นอยู่กับมิติเชิงปริม�ณ

ของประโยชน์นั้น	 เช่น	 แก้ปัญห�ได้ม�กน้อยเพียงใด	 และมิติเชิงคุณภ�พ

ของคุณประโยชน์	เช่น	แก้ไขได้เพียงปัญห�เฉพ�ะหน้�ระยะสั้น	แต่ไม่ได้ผล

ที่ยั่งยืน	เป็นต้น
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2.

3.

4.

ประโยชน์ต่อระดับนโยบาย เป็นคุณประโยชน์ในระดับแนวด่ิงท่ีสูงข้ึน

กว่�ระดับชุมชน	ซ่ึงครอบคลุมเพียงหน่วยย่อยหน่วยเดียว	เพร�ะประโยชน์ต่อ

ระดับนโยบ�ยนั้นจะแผ่รังสีครอบคลุมที่กว้�งขว�งขึ้น	 ก�รที่จะมีประโยชน์

ในระดับน้ีได้น้ัน	จะมีคว�มเป็นไปได้สูงห�กมีก�รเชิญชวนผู้รับผิดชอบระดับ

นโยบ�ยให้เข้�ม�มีส่วนร่วมในกระบวนก�รวิจัย

ประโยชน์ต่อ Sectors ต่างๆ เกณฑ์ข้อนี้น่�จะเป็นข้อได้เปรียบของ
ง�นวิจัยเพื่อสังคม	เนื่องจ�กง�นวิจัยประเภทนี้เกิดม�จ�กคว�มร่วมมือของ

เจ้�ภ�พหล�ยๆ	 ฝ่�ยที่เรียกว่�	 “ผู้ที ่มีส่วนเกี่ยวข้อง/มีส่วนได้ส่วนเสีย”

(Stakeholder)	 มิใช่มีแต่กลุ่มช�วบ้�นเท่�นั้น	 ห�กแต่ยังมีครูในโรงเรียน

	เจ้�อ�ว�ส	อสม.	อบต.	ช่�งพื้นบ้�น	เทศบ�ล	ปร�ชญ์ช�วบ้�น	เกษตรอำ�เภอ	

ฯลฯ	ดังน้ัน	กลุ่มต่�งๆ	ท่ีกล่�วม�น้ีจึงส�ม�รถนำ�เอ�ผลง�นวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้

ประโยชน์ต่อแวดวงวิชาการเอง สำ�หรับก�รนำ�คว�มรู้ที่ได้จ�กง�น
วิจัยไปใช้ประโยชน์ในแวดวงวิช�ก�รนั้น	ง�นวิจัยเพื่อสังคมได้ขยับขย�ย

แนวคิดน้ีให้กว้�งขว�งออกไป	 จ�กเดิมเร�มักระบุกันว่�คว�มรู้ใหม่ท่ีเกิดจ�ก

ผลง�นวิจัยน้ันจะไปช่วยต่อยอดองค์คว�มรู้ท่ีมีอยู่ในส�ข�วิช�เฉพ�ะท่ีนักวิจัย

สังกัดเท่�น้ัน	 	 แต่ห�กเร�ยึดหลัก	 3	 ประก�รท่ีได้กล่�วม�แล้วข้�งต้น	 ประก�รแรก	

คือ	 ก�รนำ�คว�มรู้เดิมไปประยุกต์ใช้	 ก็ถือเป็น	 “ง�นวิช�ก�รประเภทหนึ่ง”	

คือ	Scholarship	of	Application	ประก�รท่ีสอง	ก�รทำ�วิจัยเพ่ือสังคมมักเป็น

ก�รทำ�ง�นร่วมกันระหว่�งนักวิช�ก�รในหล�ยๆ	ส�ข�	ทำ�ให้คว�มรู้ใหม่ท่ีได้

ผลิตออกม�น่�จะมีคว�มเป็นวิช�ก�รแบบ	 Scholarship	 of	 Integration	

และประก�รสุดท้�ยคือ	 ในก�รนำ�คว�มรู้เดิมไปประยุกต์ใช้ก็ส�ม�รถสร้�ง	

“ข้อค้นพบใหม่ๆ”	ให้เกิดขึ้นได้	ถือเป็น	Scholarship	of	Discovery	จ�กหลัก	

3	 ประก�รน้ี	 ก�รพิจ�รณ�ประโยชน์ต่อแวดวงวิช�ก�รก็อ�จจะขย�ยขอบเขต

ออกไป
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	 ห�กทว่�	 ในก�รยึดหลักทั้ง	 3	ประก�รนี้	 ในก�รเขียนบทคว�มวิจัยเพื่อสังคม	

นักวิจัยก็ต้องเขียนแสดงหลักฐ�นตั้งแต่ขั้นตอนแรกของก�รตั้งโจทย์ว่�	ในประเด็นที่

ศึกษ�นั้น	นอกจ�กจะเป็น	“ปัญห�ของชุมชน”	แล้ว	ในเชิงวิช�ก�รก็ยังมี	 “ช่องว่�งของ

คว�มรู้”	(Knowledge	gap)	อะไรบ้�ง	และในข้อค้นพบก็ต้องแสดงหลักฐ�นว่�	นักวิจัย

ได้เติมเต็มช่องว่�งนั้นไปบ้�งหรือไม่อย่�งไร

	 สำ�หรับก�รนำ�เอ�ผลก�รวิจัยและกระบวนก�รวิจัยเพื่อสังคมไปใช้ประโยชน์

เชิงวิช�ก�ร	ห�กขยับขย�ยแนวคิดเรื่อง	Scholarship	of	Integration	ของ	Boyer	ออก

ม�ดูในร�ยละเอียด	 ในแวดวงวิช�ก�รเพื่อสังคมได้นำ�เสนอแนวคิดใหม่เรื่อง	 “ร่วมด้วย

ช่วยกันสร้�งคว�มรู้”	(Co-creation	of	knowledge)	ที่อ�จพิจ�รณ�ก�รร่วมคิดร่วมสร้�ง

คว�มรู้ทั้งด้�นแกนนอนและแกนตั้ง	ในด้�นแกนนอนก็คือ	ก�รทำ�ง�นร่วมกันระหว่�ง

นักวิช�ก�รหล�ยๆ	ส�ข�ในแบบสหวิทย�ก�ร	ส่วนในแกนตั้งก็คือ	ก�รประส�นระหว่�ง

คว�มรู้แบบใหม่ที่เป็นส�กลเข้�กับภูมิปัญญ�ดั้งเดิมของชุมชน	ซึ่งในช่วงเวล�ที่ผู้เขียน

รับผิดชอบเป็นบรรณ�ธิก�รว�รส�รฯ	ฉบับนี้ได้พบประจักษ์พย�นว่�	ก�รร่วมด้วยช่วยกัน

สร้�งคว�มรู้ในแกนตั้งนั้นมีคว�มเป็นไปได้จริง	เช่น	นักชีววิทย�จ�กมห�วิทย�ลัย

ส�ม�รถนำ�เอ�คว�มรู้ด้�นแพลงก์ตอนวิทย�ไปประส�นกับภูมิปัญญ�ของปร�ชญ์ช�วบ้�น

ที่เกิด	เติบโตและอ�ศัยอยู่ริมส�ยนำ้�ม�ตลอดชีวิต	เพื่อห�ตัวชี้วัดคุณภ�พของนำ้�ร่วมกัน

อย่�งไรก็ต�ม	กระบวนก�รร่วมด้วยช่วยกันสร้�งคว�มรู้ในแกนต้ังน้ีก็ต้องมี		“กระบวนก�ร

วิจัยเชิงปฏิบัติก�รแบบมีส่วนร่วม”	(PAR)	อย่�งแท้จริงเป็นตัวเร่งปฏิกิริย�	(Catalyst)

	 เป็นเกณฑ์ที่เป็นเสมือนกุญแจดอกที่สองที่จะรับประกันว่�	 คุณประโยชน์ของ

ผลและกระบวนก�รวิจัยท่ีกล่�วม�แล้วจะส�ม�รถสำ�แดงอ�นุภ�พได้จริงเม่ือถึงข้ันตอน

ของก�รนำ�ไปปฏิบัติ	 ก�รวัดเร่ืองก�รนำ�ไปประยุกต์ใช้น้ันจะใช้คำ�ถ�มเชิงประเมินค่�	 เช่น

จะใช้ได้จริงหรือเปล่�	ง่�ยต่อก�รนำ�ไปใช้ไหม	คุ้มค่�ต่อก�รนำ�ไปใช้หรือไม่		จะใช้ได้ผล

อย่�งยั่งยืนหรือเปล่�	 ฯลฯ	 เกณฑ์นี้จะมีคว�มสำ�คัญม�กขึ้นสำ�หรับง�นวิจัยประเภท

F. Implication - การนำาไปประยุกต์ใช้
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ก�รถ่�ยทอดเทคโนโลยี	 (Technology	 transfer)	 ก�รพัฒน�ผลิตภัณฑ์	 (Product	

development)	ฯลฯ										ซึง่มกัจะมปีญัห�ในข้ันตอนของก�รนำ�ไปใช	้										เชน่												ซบัซอ้นม�กเกนิไป	

ยุ่งย�กเวล�ใช้	 ผู้ใช้ไม่คุ้นเคยกับวิธีก�รแบบใหม่	 เป็นก�รใช้ชั่วครั้งคร�วไม่ยั่งยืน	 ฯลฯ	

และวัคซีนป้องกันอ�ก�รเหล่�นี้ก็คือ	 กระบวนก�รวิจัยเชิงปฏิบัติก�รแบบมีส่วนร่วม	

(PAR)	นั่นเอง	ด้วยเหตุนี้	 ในเกณฑ์ของง�นวิช�ก�รเพื่อสังคมของ	ก.พ.อ.	จึงได้ระบุ

เกณฑ์เรื่องก�รมีส่วนร่วมและก�รรักษ�คว�มยั่งยืนของผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นเอ�ไว้เพื่อ

ขีดเส้นใต้ให้คว�มสำ�คัญต่อปัจจัยดังกล่�ว

	 ห�กเปรียบเทียบกับเกณฑ์ม�ตรฐ�นวิช�ก�รแบบท่ัวไปท่ีได้กล่�วม�แล้ว	 ผู้เขียน

เข้�ใจว่�	 โดยส่วนใหญ่นักวิช�ก�รเร�น่�จะมีคว�มเข้�ใจเกณฑ์ม�ตรฐ�นวิช�ก�รแบบ

ทั่วไปที่ได้กล่�วม�แล้วไม่ม�กก็น้อย	แต่สำ�หรับเกณฑ์วิช�ก�รเพื่อสังคมนั้นอ�จจะเป็น

เรื่องแปลกใหม่ที่ต้องก�รคำ�อธิบ�ยในร�ยละเอียดม�กขึ้น	 เนื่องจ�กเกณฑ์วิช�ก�รเพื่อ

สังคมนี้เป็นภ�คปฏิบัติก�รของง�นบริก�รวิช�ก�รรับใช้สังคมท่ีได้ปรับเปล่ียนเป็น

กระบวนทัศน์ใหม่ดังท่ีได้กล่�วม�แล้ว

	 กองบรรณ�ธิก�รว�รส�รวิจัยเพ่ือก�รพัฒน�เชิงพ้ืนท่ี	ช่วงท่ี	2	(พ.ศ.	2558-2559)

ได้จัดทำ�เกณฑ์ประเมินคุณภ�พง�นเขียนต�มเกณฑ์วิช�ก�รเพื่อสังคมของว�รส�รโดย

อิงและดัดแปลงม�จ�กกรอบของ	ก.พ.อ.	ดังที่ได้กล่�วม�	จ�กนี้จะนำ�เสนอข้อคิดเห็น

ของผู้ทรงคุณวุฒิท่ีได้มีประสบก�รณ์ก�รอ่�นบทคว�มท่ีส่งม�ขอรับก�รตีพิมพ์จ�กว�รส�ร

ต�มเกณฑ์วิช�ก�รเพื่อสังคมในแต่ละข้อ	ดังนี้

เกณฑ์ประเมินคุณภาพงานเขียน
ตามเกณฑ์วิชาการเพื่อสังคม2
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 เน่ืองจ�กเป้�หม�ยสูงสุดของง�นวิช�ก�รเพ่ือสังคมคือ	ก�รสร้�งก�รเปล่ียนแปลง 

(Change)ให้เกิดขึ้นในทุกภ�คส่วนที่เข้�ม�เกี่ยวข้อง	 ดังนั้น	 จึงต้องออกแบบก�รวิจัย

(Research	design)	ให้เป็นแบบ	Before	-	Treatment	-	After	แล้ววัดเปรียบเทียบ

“สภ�พก่อน-หลัง”	 ด้วยเหตุนี้	 จึงจำ�เป็นต้องระบุสภ�พก�รณ์ที่เป็นอยู่เดิมอย่�งชัดเจน

เพื่อนำ�ม�เทียบเคียงกับสภ�พก�รณ์หลังจ�กที่เกิดกระบวนก�รวิจัยแล้ว

 1.1 ที่มาและความสำาคัญของปัญหา

	 ในแบบแผนของก�รเขียนบทคว�มวิจัยท่ัวไปน้ัน	เน้ือห�ในส่วนแรกน้ีคือ	“ท่ีม�

และคว�มสำ�คัญของปัญห�”	ซึ่งกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิได้ตั้งข้อสังเกตว่�	ในขณะที่ง�นวิจัย

แบบวิช�ก�รท่ัวไปน้ัน	มักจะระบุคว�มสำ�คัญของปัญห�	(Signification)	อยู่ท่ี	“ตัวประเด็น”	

(Issue/Topic)	 เช่น	ปัญห�ขยะ	ปัญห�พลังง�น	ฯลฯ	ส่วน	 “พื้นที่ที่ศึกษ�”	 (Area)	นั้น	

จะเป็นเพียงตัวอย่�งของรูปธรรมที่จะม�เสริมประเด็น	 ห�กทว่�ในกรณีของง�นวิจัย

เพือ่สงัคมนัน้								คว�มสำ�คญัของ						“ประเดน็”						และ	“พืน้ทีศ่กึษ�”							นัน้จะมนีำ�้หนกัคว�มสำ�คญั

1. การระบุสถานการณ์ที่เป็นอยู่เดิม 
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ที่ใกล้เคียงกัน	 ทั้งนี้เพร�ะง�นวิจัยเพื่อสังคมนั้นมีลักษณะดังที่ได้กล่�วม�แล้วคือ	 เป็น

ง�นรปูธรรมเชงิพืน้ที	่(Area-based)	ดงันัน้							ในก�รเขยีนท่ีม�และคว�มสำ�คัญของปญัห�

ที่เป็นสภ�พก�รณ์ก่อนนั้น	จะต้องมีร�ยละเอียดของพื้นที่ที่จะศึกษ�พอสมควร	และต้อง

แสดงให้เห็นคว�มเชื่อมโยงระหว่�ง	“ประเด็น”	ใน	“พื้นที่ที่จะศึกษ�”	กล่�วคือ	จะพูดถึง

ประเด็นแบบท่ัวๆ	ไปไม่ได้		แต่จะต้องเป็น	“ประเด็นปัญห�ภ�ยในปริบทของพ้ืนท่ีท่ีศึกษ�”	

	 นอกจ�กน้ัน	 เม่ือมีก�รสำ�รวจบริบทชุมชนท่ีมีปัญห�หล�ยด้�น	 ก็มีคว�มจำ�เป็น

ท่ีจะต้องจัดลำ�ดับคว�มสำ�คัญของปัญห�	(Prioritization)	(โดยผ่�นกระบวนก�รมีส่วนร่วม

ของชุมชน	มิใช่จัดโดยนักวิช�ก�รฝ่�ยเดียว)	และมีก�รระบุเกณฑ์ท่ีใช้เลือก	ตัวอย่�งท่ีดีคือ	

ง�นวิจัยเรื่องก�รบริห�รจัดก�รนำ้�ในชลประท�นระบบท่อ	 จังหวัดอุบลร�ชธ�นี	 ของ	

วรงศ์	 นัยวินิจ	 (2558)	 ที่ได้กล่�วม�แล้ว	 นักวิจัยได้พบว่�	 เมื่อมีก�รจัดเวทีระดมสมอง

เพื่อระบุปัญห�ของก�รจัดก�รนำ้�นั้น	 วิธีก�รแก้ไขปัญห�ที่ดีที่สุดคือก�รปรับเปลี่ยน

โครงสร้�งพื้นฐ�นของชลประท�นระบบท่อ	แต่ทว่�วิธีแก้ไขปัญห�ดังกล่�วก็เกินขีด

คว�มส�ม�รถของชุมชน	ชุมชนจึงเลือกปัญห�เรื่องก�รบริห�รจัดก�รกลุ่มที่อยู่ในวิสัยที่

ชุมชนพอจะจัดก�รได้ม�เป็นโจทย์ก�รวิจัยเสียก่อน

	 ก�รระบุคว�มสำ�คัญของง�นวิจัยนั้น	 อ�จนำ�เสนอให้สอดคล้องกับเกณฑ	์

Contribution	 ต�มม�ตรฐ�นวิช�ก�รทั่วไปที่ได้กล่�วม�แล้ว	 กล่�วคือแสดงให้เห็น

คว�มสำ�คัญของง�นวิจัยในหล�ยๆ	ระดับ	เช่น	ในระดับแรกคือ		ส�ม�รถแก้ไขปัญห�

ของชุมชนได	้ในระดับต่อม�เป็นคว�มสำ�คัญเชิงวิช�ก�รคือ	ก�รสร้�งคว�มรู้ใหม่ที่

ให้คำ�อธิบ�ยว่�	 เพร�ะเหตุใดจึงส�ม�รถแก้ไขปัญห�ได้	 มีก�รเพิ่มพูนหรือดัดแปลง

คว�มรู้เก่�ให้กล�ยม�เป็นคว�มรู้ใหม่อะไรบ้�ง	เป็นต้น

 1.2 การสำารวจทุนชุมชน (Community capital)	เนื่องจ�กง�นวิจัยเพื่อชุมชน

เป็นง�นที่เน้นก�รมีเจ้�ภ�พร่วมจ�กทุกฝ่�ย	(Collaborative	 research)	มิใช่เป็นง�น

ที่นักวิช�ก�รเป็นเจ้�ภ�พ	แล้วทำ�อ�ห�ร	(คว�มรู้)	เลี้ยงช�วบ้�นที่มีฐ�นะเป็นแขกม�

ร่วมง�น	และเม่ือทุกฝ่�ยเป็น	“เจ้�ภ�พ”	ท้ังนักวิช�ก�รและช�วบ้�นต่�งก็ต้องพกพ�	“ทุน”	

ของตนเองม�ร่วมง�น	 สำ�หรับนักวิช�ก�รนั้นมองเห็นได้ง่�ยว่�จะมีทุนประเภทต่�งๆ	

เริ่มตั้งแต่คว�มรู้	งบประม�ณ	อ�ค�ร/สถ�นที่	เวล�	ย�นพ�หนะ	ฯลฯ	เข้�ม�ในง�นวิจัย	
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แต่สำ�หรับฝ่�ยช�วบ้�น/ชุมชนอ�จจะมองเห็นได้ย�กกว่�	ดังนั้น	ในง�นวิจัยเพื่อสังคม

จึงมีเคร่ืองมือพิเศษสำ�รวจขุดค้นแสวงห�ทุนของช�วบ้�นท่ีเรียกว่�	 “ก�รสำ�รวจทุนชุมชน”

	 คว�มแตกต่�งประก�รแรกระหว่�งง�นวิจัยท่ัวไปกับง�นวิจัยเพ่ือสังคมจึงน่�จะ

ปร�กฎให้เห็นตั้งแต่ก�รเขียน	“ที่ม�และคว�มสำ�คัญของปัญห�ก�รวิจัย”	เพร�ะในขณะ

ที่ง�นวิจัยทั่วไปจะบรรย�ยแต่	 “สภ�พปัญห�ของชุมชน”	 นั้น	 ก�รวิจัยเพื่อสังคมจะมี

มุมมองชุมชนแบบทวิลักษณ์	(Duality)กล่�วคือ	มองท้ังส่วนท่ีชุมชนหมด/ข�ด/เป็นปัญห�	

และมองด้�นที่ชุมชน	“มีอยู่/เหลืออยู่”	ที่เรียกว่�	“ทุนชุมชน”	ที่ก�รวิจัยเพื่อชุมชนจะต้อง

สำ�รวจอย่�งคร่�วๆ	ในเบื้องต้น	(แม้ว่�จะยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ก็ต�ม)

	 สำ�หรับทัศนะใหม่ในก�รมองชุมชนท้ังสองด้�นน้ีก็ได้พัฒน�แนวคิดเร่ือง	“ทุนชุมชน”	

ให้กว้�งขว�งออกไป	โดยหม�ยรวมตั้งแต่ทุนเศรษฐกิจ	ทุนวัฒนธรรม	ทุนสัญลักษณ	์

ทุนสังคม	รวมทั้งประสบก�รณ์คว�มพย�ย�มในก�รแก้ปัญห�ของชุมชน	ก�รผนวกเอ�

ทุนชุมชนเข้�ม�เป็นทรัพย�กรส่วนหน่ึงของกระบวนก�รวิจัยและกิจกรรมก�รแก้ไขปัญห�น้ัน

จะส่งผลสืบเนื่องต�มม�อีกหล�ยประก�ร	เช่น	ก�รสร้�งคว�มรู้สึกว่�ง�นวิจัยนี้เป็นของ

ชุมชนด้วย	(Sense	of	belonging)	คว�มส�ม�รถในก�รพึ่งตนเองของชุมชนเมื่อทีมของ

นักวิช�ก�รถอนตัวออกไปเพร�ะตระหนักว่�	“ชุมชนเร�ก็มีทุน/หน้�ตักอยู่พอสมควร”

	 คว�มหม�ยของเกณฑ์ในข้อ		2		น้ี	ก็คือ	ก�รระบุว่�วิธีก�รวิจัยและกิจกรรมต่�งๆ	

ที่ใช้ในก�รสร้�งก�รเปลี่ยนแปลงนั้น	 น่�จะต้องเป็น	 “ก�รวิจัยเชิงปฏิบัติก�รแบบมี

ส่วนร่วม”	(Participatory	Action	Research	-	PAR)

 เป็นที่รับรู้กันว่�	 ในง�นวิช�ก�รประเภทก�รวิจัยนั้น	 ระเบียบวิธีวิจัยที่ใช้นั้น

จะเป็นเครื่องรับประกันคว�มน่�เชื่อถือของผลก�รวิจัยที่จะออกม�	ดังนั้น	จึงต้องมีก�ร

ให้ร�ยละเอียดของวิธีวิทย�ก�รวิจัยที่ใช้	แต่สำ�หรับก�รวิจัยเพื่อสังคมนั้น	วิธีวิทย�ก�ร

วิจัยแบบ	PAR	จะมีคว�มสำ�คัญม�กกว่�ก�รเป็นเพียงหลักประกันคว�มน่�เช่ือถือเท่�น้ัน

2. การมีส่วนร่วมและการยอมรับของสังคม/ชุมชนเป้าหมาย
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	 เริ่มตั้งแต่คว�มสำ�คัญในเชิงปรัชญ�	ธรรมช�ติ	และคุณลักษณะของก�รวิจัย

เพื่อสังคมที่ได้กล่�วม�แล้วว่�	ง�นวิจัยประเภทนี้เป็น	Collaborative	 research	ดังนั้น	

กระบวนก�รมีส่วนร่วมจึงถือเป็นองค์ประกอบหลักของง�นวิจัยแบบน้ีอยู่แล้ว	ห�กกล่�ว

ในแง่ของก�รวิจัย	อ�จกล่�วได้ว่�	“กระบวนก�รมีส่วนร่วม”	นั้นถือเป็น	“ตัวแปรต้น”	ที่

จะส่งผลถึง	 “ตัวแปรต�มอื่นๆ”	หม�ยคว�มว่�	ปริม�ณและคุณภ�พของกระบวนก�รมี

ส่วนร่วมจะเป็นตัวกำ�หนดผลผลิต	(Output)	ผลลัพธ์	(Outcome)	ผลกระทบ	(Impact)

และคว�มย่ังยืนของก�รเปล่ียนแปลงท่ีได้เกิดข้ึนต�มม�	รวมท้ังส�ม�รถสร้�ง	“ส�ยสัมพันธ์

ระหว่�งนักวิจัยกับชุมชน”	ที่โยงไปถึงเรื่องก�รยอมรับของชุมชน

 อันที่จริง	ก�รวิจัยโดยทั่วไปก็ส�ม�รถจะใช้	“กระบวนก�รมีส่วนร่วม”	เป็นวิธี

ก�รวิจัยของตน	 ห�กทว่�ในก�รวิจัยเพื่อสังคมนั้น	 ก�รมีส่วนร่วมจะมีสถ�นะพิเศษ	

กล่�วคือ	ในก�รวิจัยโดยทั่วไป	อ�จใช้กระบวนก�รมีส่วนร่วมเป็น	“เครื่องมือในก�รเก็บ

ข้อมูล”	แต่ในง�นวิจัยเพื่อสังคมนั้น	กระบวนก�รมีส่วนร่วมจะมีสถ�นะที่เป็น	“ม�กกว่�

เครื่องมือก�รเก็บข้อมูล”	 แต่จะเป็น	 “ย�ดำ�/ส่วนผสมในทุกขั้นตอน”	 ของก�รวิจัย	 เริ่ม

ตั้งแต่ขั้นตอนก�รตัดสินใจว่�จะทำ�วิจัยหรือไม่	 ขั้นตั้งโจทย์	 ขั้นสร้�งเครื่องมือ	 ขั้นเก็บ

ข้อมูล	 ขั้นตอนก�รคิดกิจกรรมเพื่อแก้ไขปัญห�	 ขั้นวิเคร�ะห์-สังเคร�ะห์	 ขั้นติดต�ม

ประเมินผล		ข้ันตอนก�รรับผลได้-ผลเสียจ�กก�รวิจัย	เป็นต้น	และท่ีสำ�คัญ	PAR	ใน	SeS	น้ัน	

จะเป็นสะพ�นทอดเชื่อมระหว่�งนักวิช�ก�รกับชุมชนทั้งด้�นคว�มรู้คว�มเข้�ใจ

และก�รยอมรับซึ่งกันและกัน

	 และเมื่อกระบวนก�ร	 PAR	 มีสถ�นะที่สำ�คัญต่อก�รวิจัยเพื่อสังคม	 ก็จำ�เป็น

ต้องแสดงร�ยละเอียดเกี่ยวกับกระบวนก�ร	PAR	 ให้ม�กพอแก่ก�รทำ�คว�มเข้�ใจของ

ผู้อ่�น	ไม่ว่�จะเป็นร�ยละเอียดระดับแนวคิด/ทฤษฎีเรื่องก�รมีส่วนร่วมที่นำ�ม�ใช้	ก�รมี

ส่วนร่วมในก�รออกแบบง�นวิจัยหรือก�รทำ�กิจกรรมเสริมอ่ืนๆ	 และควรมีลักษณะแสดง

หลักฐ�นที่ชัดเจน	(Evidence-based	approach)	เช่น	จำ�นวนคนที่เข้�ร่วม	บทบ�ทที่

เข้�ร่วม	ฯลฯ	ก�รให้ร�ยละเอียดในเรื่องกระบวนก�ร	PAR	นี้จะมีคุณค่�ในขั้นตอนของ

ก�รนำ�ก�รวิจัยไปใช้ประโยชน์	ซึ่งนอกจ�กจะใช้ประโยชน์จ�กผลการวิจัยแล้ว	ยังใช้

ประโยชน์จ�กก�รเรียนรูก้ระบวนการวิจัยแบบมีส่วนร่วมได้อีกด้วย
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	 เน่ืองจ�กก�รสร้�งก�รเปล่ียนแปลงให้เกิดข้ึนในชุมชนคร้ังน้ีกระทำ�ผ่�นรูปแบบ

ก�รวิจัย	 กระบวนก�รท่ีทำ�ให้เกิดก�รเปล่ียนแปลงจึงน่�จะเกิดม�จ�ก	 2	 กระบวนก�รคือ

 3.1 กระบวนการวิจัย	 อันประกอบด้วยขั้นตอนต่�งๆ	 ของก�รวิจัย	 เช่น	 ขั้น

ก�รสำ�รวจสถ�นก�รณ์ที่เป็นอยู่	ก�รตั้งโจทย์ก�รวิจัย	ก�รทบทวนทฤษฎีและง�นวิจัยที่

เก่ียวข้อง	ก�รระบุตัวแปร	ก�รสร้�งกรอบแนวคิด		ก�รออกแบบก�รวิจัย	ก�รสร้�งเคร่ืองมือ

เพื่อเก็บข้อมูล	 ฯลฯ	 โดยที่กระบวนวิจัยทั้งหมดนี้ต้องดำ�เนินไปต�มหลักก�รในเกณฑ์

ข้อ	2	คือ	ก�รมีส่วนร่วมของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

 3.2 กระบวนการเสริมอื่นๆ	ในคำ�ว่�	PAR	จะมีส่วนประกอบคำ�ว่�	Action	

รวมอยู่ด้วย	ซึ่งมีนัยว่�	ก�รวิจัยเพื่อสังคมนั้นจะไม่เพียงศึกษ�วิจัยเพื่อ	“ทำ�คว�มเข้�ใจ

กับปัญห�อย่�งจะแจ้ง”	เท่�น้ัน	ห�กแต่จะต้อง	“ลงมือดำ�เนินก�รเพ่ือแก้ไขปัญห�น้ันด้วย”

ดงันัน้						นอกจ�กจะมกีระบวนก�รวจิยั	แลว้					กย็งัอ�จจะต้องมกี�รดำ�เนินกจิกรรมอืน่ๆ	เพือ่

ก�รแก้ไขปัญห�	เช่น	ก�รร่�งกฎระเบียบเพื่อก�รใช้ป่�ชุมชนร่วมกัน	เป็นต้น

	 และนอกจ�กกิจกรรมเพ่ือมุ่งก�รแก้ไขปัญห�แล้ว	เน่ืองจ�กก�รวิจัยเพ่ือสังคม

จะมีก�รเปิดโอก�สให้คนกลุ่มต่�งๆ	 ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้�ม�ร่วมง�น	 ไม่ว่�จะในฐ�นะ

ทีมวิจัยชุมชน	 ร่วมเก็บข้อมูล	 ร่วมดำ�เนินกิจกรรม	ฯลฯ	แต่ทว่�กลุ่มคนเหล่�นี้อ�จจะ

ยงัมเีง่ือนไขทีไ่มพ่รอ้มสำ�หรบัก�รทำ�ง�น						เชน่								ไมเ่ข�้ใจว�่ก�รวจิยัคอือะไร					นกึภ�พของ

พลังง�นทดแทนไม่ออก	ฯลฯ	ดังนั้น	จึงต้องมีกิจกรรมอีกประเภทหนึ่งคือ	กิจกรรมเสริม

ศักยภาพของผู้ร่วมง�น

	 แต่ไม่ว่�จะเป็นกิจกรรมก�รวิจัย	กิจกรรมก�รแก้ไขปัญห�	หรือกิจกรรมเสริม

ศักยภ�พของทีมง�น	 กิจกรรมทุกประเภทก็ต้องเป็นกิจกรรมที่มี	 “ที่ม�	 ที่ไป”	 กล่�วคือ	

เป็นกิจกรรมที่ออกแบบม�จ�กข้อมูล/ข้อเท็จจริงจ�กก�รวิเคร�ะห์-สังเคร�ะห์	ที่เรียกว่�	

“Action	based-on	research”	ดังน้ัน		จึงควรเขียนช้ีแจงท่ีม�ท่ีไปของกิจกรรมแต่ละอย่�งด้วย

3. กระบวนการที่ทำาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น
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	 ในก�รเขียนบทคว�มง�นวิจัยเพ่ือสังคมในประเด็นว่�ด้วยคว�มรู้คว�มเช่ียวช�ญ

ท่ีทำ�ให้เกิดก�รเปล่ียนแปลงน้ี	อ�จจะมีท้ังจุดร่วมและจุดต่�งเม่ือเปรียบเทียบกับก�รเขียน

แนวคิด	ทฤษฎีและง�นวิจัยที่เกี่ยวข้องในง�นวิจัยแบบทั่วไปใน	2	แง่มุมคือ	แหล่งที่ม�

ของคว�มรู้	และส�ข�วิช�

	 สำ�หรับแง่มุมแรก	คือ	แหล่งที่มาของความรู้นั้น	ห�กเป็นง�นวิจัยเชิงวิช�ก�ร

แหล่งที่ม�ของคว�มรู้	ก็จะอยู่ในโลกของวิช�ก�ร	คือ	ตำ�ร�	หนังสือ	ว�รส�รวิช�ก�ร	

ร�ยง�นผลก�รวิจัย	ห้องสมุด	ฯลฯ	แต่สำ�หรับง�นวิจัยเพื่อสังคมนั้นมีเป้�หม�ยเพื่อ

ก�รร่วมด้วยช่วยกันสร้�งคว�มรู้	 โดยเฉพ�ะก�รประส�นคว�มรู้เชิงวิช�ก�รเข้�กับคว�มรู้

ท่ีเป็นภูมิปัญญ�และประสบก�รณ์ของชุมชน	ดังน้ัน	แหล่งท่ีม�ของคว�มรู้คว�มเช่ียวช�ญอีก

แหล่งหนึ่งก็คือ	จ�กโลกประสบก�รณ์จริงของชุมชนที่นักวิจัยอ�จจะใช้เวทีประช�คม	

เวทีเสวน�	ก�รสัมภ�ษณ์ผู้รู้	ก�รสังเกตวิธีทำ�ง�นของช่�งชุมชน			ฯลฯ	เป็นอีกแหล่งคว�มรู้ได้

	 ในแง่มุมที่สองคือ	 สาขาวิชา	 โดยทั่วไปแล้ว	 นักวิช�ก�รส�ข�ต่�งๆ	 ก็จะนำ�

คว�มรู้จ�กส�ข�วิช�ที่ตนสังกัดม�ใช้เป็นโคมไฟส่องท�งง�นวิจัยของตน	เร�อ�จเรียก

กระบวนก�รนำ�คว�มรู้คว�มเชี่ยวช�ญเฉพ�ะส�ข�ม�ใช้ง�นนี้ว่�	“กระบวนก�รท�ง

วิช�ก�ร”	(เช่น	ถ้�เป็นส�ข�เคมี	ก็คือก�รอธิบ�ยผลก�รทดลองในห้องปฏิบัติก�ร)	แต่

เนื่องจ�กง�นวิจัยเพื่อสังคมเน้นก�รใช้วิธีวิทย�	“ก�รมีส่วนร่วม”	ดังนั้น	จึงต้องมีคว�มรู้

คว�มเชี่ยวช�ญอีกส่วนหนึ่งที่ว่�ด้วยเรื่อง	 “ก�รมีส่วนร่วม”	 ไม่ว่�จะเป็นระดับแนวคิด

หรือแนวท�งปฏิบัติก็ต�ม	เพ่ือระดมคว�มร่วมมือของคนกลุ่มต่�งๆ	ท่ีเก่ียวข้อง	กระบวนก�ร

นำ�คว�มรู้คว�มเช่ียวช�ญเร่ืองก�รมีส่วนร่วมม�ใช้ในก�รทำ�วิจัยน้ีอ�จเรียกว่�	 “กระบวนก�ร

ท�งสงัคม”								ทีจ่ะตอ้งดำ�เนนิก�รควบคูไ่ปกบักระบวนก�รท�งวชิ�ก�ร							เชน่							เรือ่งก�รจดัตัง้

ทีมง�นวิจัย	ก�รแบ่งบทบ�ทหน้�ที่	ก�รประส�นง�นภ�ยในกลุ่ม	ก�รว�งแผนกิจกรรม	

ก�รติดต�มประเมินผลร่วมกัน	ฯลฯ

4. ความรู้ความเชี่ยวชาญที่ใช้ทำาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้น
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	 สำ�หรับเกณฑ์ข้อน้ีน่�จะหม�ยคว�มถึง	“ก�รเปล่ียนแปลง”	(Change)	ในมิติต่�งๆ	

ที่เป็นสภ�พก�รณ์หลังจ�กก�รดำ�เนินก�รวิจัยท่ีแตกต่�งไปจ�กสถ�นก�รณ์เดิมท่ีเป็น

อยู่ก่อนจะมีก�รวิจัย	 ผู้เขียนได้ประมวลมิติของก�รเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจ�กบทคว�ม

วิจัยของนักวิช�ก�รไทยที่ทำ�ง�นวิจัยเพื่อสังคมที่ส่งม�ตีพิมพ์ในว�รส�รฯ	 ที่ผู้เขียน

รับผิดชอบอยู่	 ซึ่งแสดงให้เห็นว่�	 ง�นวิจัยเพื่อสังคมนั้นส�ม�รถจะค�ดก�รณ์ได้ว่�	 จะ

สร้�งก�รเปลี่ยนแปลงอะไรให้เกิดขึ้นได้บ้�ง	 และขอนำ�ตัวอย่�งของก�รเปลี่ยนแปลง

จ�กผลก�รวิจัยม�เสนอในท่ีน้ีเพ่ือเป็นแนวท�งประกอบก�รเขียนบทคว�มวิจัยเพ่ือสังคม	

ดังนี้

5.การคาดการณ์ส่ิงท่ีจะตามมาหลังจากการเปล่ียนแปลงได้เกิดข้ึนแล้ว
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 5.1 การเปลี่ยนแปลงตัวคน เป็นปร�กฏก�รณ์ทั่วไปว่�	 ทุกกลุ่ม	 ทุกชุมชน	

ทุกองค์กร	ทุกหน่วยง�นจะเข้มแข็งได้นั้น	ก็เพร�ะมี	 “คนดี	มีคว�มส�ม�รถ”	ดังนั้น	ใน

ก�รวดัก�รเปลีย่นแปลงข้ันพืน้ฐ�นทีส่ดุ	กค็อื										วดัก�รเปลีย่นแปลงของตวับคุคลทีเ่ข�้รว่ม

ง�นวิจัย	ไม่ว่�จะเป็นช�วบ้�น	เจ้�หน้�ที่จ�กหน่วยง�นที่เกี่ยวข้อง	รวมทั้งตัวนักวิจัยเอง

	 ส่วนมิติก�รวัดก�รเปลี่ยนแปลงของบุคคลนั้น	 ก็ขึ ้นอยู่กับเป้�หม�ยและ

วัตถุประสงค์ของแต่ละโครงก�ร	ห�กกล่�วโดยท่ัวๆ	ไป	หลังจ�กผ่�นประสบก�รณ์ก�รทำ�

วิจัยม�แล้ว	 คนที่เข้�ม�อยู่ในโครงก�รวิจัยก็น่�จะเป็นคนที่เก่งขึ้น	 (มีคว�มส�ม�รถ

ม�กขึ้น)	ดีขึ้น	(มีจิตส�ธ�รณะ)	มีคว�มรู้คว�มเข้�ใจ	ทัศนคติ	และก�รกระทำ�ที่ดีขึ้น	มี

ก�รเปลี่ยนแปลงบุคลิกภ�พ	เช่น	มีคว�มมั่นใจในตนเอง	มีคว�มเชื่อมั่นและภ�คภูมิใจ

ในตนเอง	เห็นคุณค่�ตนเอง	เป็นต้น

 5.2 การเปล่ียนแปลงท่ีเก่ียวกับส่ิงของ-วัตถุ เป็นก�รเปล่ียนแปลงท่ีมองเห็น

ได้ง่�ยโดยเฉพ�ะในง�นวิจัยประเภทสร้�งนวัตกรรม	เพิ่มร�ยได้	แปรรูปผลิตภัณฑ์	ผลิต

สิ่งของ	เป็นต้น

 5.3 การเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวกับปัญหา	 ห�กเป็นโครงก�รวิจัยที่ตั้งโจทย์

ด้วยปัญห�ของชุมชน	เช่น	ก�รใช้ส�รเคมี	ก�รกำ�จัดขยะ	ฯลฯ	ก�รเปลี่ยนแปลงที่อ�จจะ

วัดได้ก็คือ	มิติต่�งๆ	ของตัวปัญห�	เช่น	ปัญห�แก้ไขได้	ปัญห�บรรเท�ลง	ปัญห�

คลี่คล�ยไป	เป็นต้น

 5.4 การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับกลุ่มคน	เป็นก�รวัดระดับที่สูงกว่�	“ตัวบุคคล”	

เพร�ะเมื่อคนม�รวมกันเป็นกลุ่ม	 จะมีคุณสมบัติบ�งประก�รเพิ่มขึ้นม�	 เช่น	 ก�รจัด

โครงสร้�งของกลุ่ม	ก�รบริห�รจัดก�รกลุ่ม	คว�มสัมพันธ์ภ�ยในกลุ่ม	พลังของกลุ่ม	ฯลฯ	

ซึ่งเป็นมิติที่นักวิจัยจะส�ม�รถวัดก�รเปลี่ยนแปลงได้	ห�กหน่วยของก�รศึกษ�	(Unit	of	

analysis)	เป็นระดับกลุ่ม	เช่น	กลุ่มวิส�หกิจชุมชน	กลุ่มของอสม.	เครือข่�ยพลังง�น

ท�งเลือก	ฯลฯ

 5.5 การเปลี่ยนแปลงกลไกการจัดการ	สำ�หรับง�นวิจัยที่ศึกษ�ประเด็นเรื่อง

ก�รบรหิ�รจดัก�รกลุม่หรอืหนว่ยง�น									ก�รบรหิ�รจดัก�รสมบตั/ิทรพัย�กรรว่มของชมุชน

ฯลฯ	 ประเด็นก�รเปลี่ยนแปลงที่อ�จวัดได้ก็คือ	 ก�รมีกฎระเบียบ	 ก�รเปลี่ยนแปลงรูป

แบบก�รบริห�รจัดก�ร	ก�รสร้�งกลไกใหม่ๆ	เพื่อควบคุมก�รดำ�เนินง�น	เป็นต้น
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 5.6 การเปล่ียนแปลงโครงสร้าง บทบาทหน้าท่ี สถานภาพและความหมาย 

(Meaning) เป็นมิติก�รเปลี่ยนแปลงในระดับที่ลึกซึ้งขึ้น	 เช่น	 ก�รเปลี่ยนแปลงโครงสร้�ง

ของคณะกรรมก�ร	 ก�รพัฒน�บทบ�ทหน้�ท่ีของหน่วยง�นรัฐท้องถ่ิน	 หรือก�รเปล่ียนแปลง

คว�มหม�ย/คว�มสำ�คัญของกลุ่มคนหรือสิ่งของ	 (เช่น	 ก�รแปลงขยะให้กล�ยเป็นทุน)	

ก�รเปลี่ยนสถ�นะของกลุ่ม/หมู่บ้�นที่เคยรอแต่คว�มช่วยเหลือจ�กภ�ยนอก	(Passive)	

ม�เป็นชุมชนที่จัดก�รแก้ไขปัญห�ด้วยตนเอง	(Active)	เป็นต้น

 โดยธรรมช�ติแล้ว	สรรพส่ิงทุกอย่�งย่อมเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวล�อยู่แล้ว	ไม่ว่�

เร�จะไปทำ�อะไรหรือไม่ก็ต�ม	 หรือแม้แต่เมื่อเร�ลงมือกระทำ�ก�รบ�งอย่�งและได้เกิด

ก�รเปลี่ยนแปลงขึ้นม�	แต่ทว่�ก�รเปลี่ยนแปลงนั้นก็อ�จจะไม่ใช่ก�รเปลี่ยนแปลงท่ี

เร�ค�ดหวังเอ�ไว้	 เนื่องจ�กก�รวิจัยเพื่อสังคมเป็น	 “ก�รสร้�งก�รเปลี่ยนแปลงอย่�งมี

คว�มต้ังใจและมีก�รว�งแผน”	(Planned	change)	 ดังน้ัน	หลังจ�กเกิดก�รเปล่ียนแปลง

ข้ึนม�	จึงต้องมีก�รประเมินผลลัพธ์ท่ีเกิดข้ึน	จ�กก�รประมวลบทเรียนท่ีนักวิจัยเพ่ือสังคม

ของไทยได้สร้�งเกณฑ์วัดประเมินผลลัพธ์ก�รเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน	 มีตัวอย่�งท่ีจะนำ�เสนอ

ในที่นี้	ดังนี้	

 6.1 การประเมินการเปลี่ยนแปลงในเชิงปริมาณ	 เป็นก�รวัดปริม�ณของ

สิ่งที่เปลี่ยนแปลงไป	เช่น	จ�ก	“ไม่มี”	ไปสู่	“มี”	(มีร�ยได้เพิ่มขึ้น)	จ�ก	“มีน้อย”	ไปสู่	“มีม�ก

ขึ้น”	(หรือในท�งกลับกัน)	เช่น	หลังจ�กมีง�นวิจัยเรื่องก�รฟื้นฟูผักพื้นบ้�น	ก็มีปริม�ณ

และประเภทของผักพื้นบ้�นเพิ่มม�กขึ้น

 6.2 การประเมินการเปลี่ยนแปลงในเชิงคุณภาพ	 เป็นอีกมิติหนึ่งของ

ก�รประเมินผลลัพธ์	เช่น	ก�รทำ�หน้�ที่อย่�งมีประสิทธิภ�พม�กขึ้น	เป็นก�รเปลี่ยนแปลง

อย่�งมีเสถียรภ�พ	 อย่�งครอบคลุมคนทุกกลุ่ม	 อย่�งยั่งยืน	 อย่�งมีประสิทธิภ�พ	 (เร็ว/

สะดวก/ประหยัด...)

6. การประเมินผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
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 6.3 การประเมินทิศทางของการเปลี่ยนแปลง (Direction) ซึ่งหม�ยถึง

แนวโน้มของก�รเปลี่ยนแปลงว่�จะเป็นไปในท�งบวก	 (เช่น	 คว�มสะอ�ดของแม่นำ้�)	

เป็นไปในท�งลบ	หรือมีทิศท�งเป็นกล�งๆ

 6.4 การประเมินประสิทธิผล (Effectiveness)	เป็นก�รประเมินผลลัพธ์ที่

เกิดขึ้นโดยเทียบเคียงกับเป้�หม�ยที่ตั้งเอ�ไว้ว่�	“เข้�เป้�หรือตอบโจทย์”	หรือไม่

 6.5 การประเมินผู้ได้รับผล (Effect to whom)	เป็นอีกมิติหนึ่งที่ใช้	“กลุ่มคน

ท่ีได้รับผล”	เป็นเกณฑ์เพ่ือตอบคำ�ถ�มว่�	ผลประโยชน์	(หรือในท�งตรงกันข้�ม	เป็นผลเสีย)	

ที่เกิดขึ้นนั้น	มีคนกลุ่มใดบ้�งที่ได้รับผล	 เช่น	ตัวนักวิจัย	ชุมชน	กลุ่มช�วบ้�นบ�งกลุ่ม	

เฉพ�ะแกนนำ�	หน่วยง�นรัฐท้องถิ่น	สถ�บันก�รศึกษ�	แวดวงวิช�ก�ร	เป็นต้น

 6.6 การประเมิน Cost-effectiveness	เป็นก�รประเมินผลในเชิงเศรษฐศ�สตร์

เพื่อวัดคว�มคุ้มค่�โดยเปรียบเทียบระหว่�งต้นทุนที่ลงไปกับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

 6.7 การประเมินตามลำาดับชั้นของผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น	ในปัจจุบันได้เกิด

แนวคิดใหม่ในก�รวัดลำ�ดับช้ันของผลลัพธ์ท่ีเกิดข้ึนต�มช่วงระยะเวล�	 (ระยะส้ัน	 ระยะกล�ง	

ระยะย�ว)	บวกผสมกับคว�มตั้งใจของผู้ดำ�เนินก�ร	(Intention)	ทำ�ให้แบ่งลำ�ดับชั้นของ

ผลลัพธ์ออกได้เป็น	3-4	ลำ�ดับชั้น

 (i) ผลผลิต (Output)	เป็นผลท่ีเกิดข้ึนจ�กคว�มต้ังใจกำ�หนดไว้ของนักวิจัย	และ

เป็นผลที่เกิดในระยะสั้น	เช่น	ท�งโครงก�รวิจัยต้องก�ร/ตั้งเป้�ให้เกิดก�รสร้�งเครือข่�ย	

หลังจ�กจบง�นวิจัย	ก็ได้เครือข่�ยเกิดขึ้น

 (ii) ผลลัพธ์ (Outcome)	เป็นผลท่ีเกิดข้ึนจ�กคว�มต้ังใจกำ�หนดไว้ของนักวิจัย

เช่นกัน	แต่เป็นผลท่ีเกิดสืบเน่ืองจ�กก�รเกิดผลผลิตในช่วงระยะเวล�ต่อม�	เช่น	หลังจ�ก

เกิดเครือข่�ย	 ท�งโครงก�รวิจัยค�ดหวังให้เครือข่�ยเริ่มมีก�รดำ�เนินง�นบริห�รจัดก�ร

ป่�ชุมชนอย่�งมีระบบและมีประสิทธิภ�พ

 (iii) ผลกระทบ (Impact) เป็นผลสืบเน่ืองจ�กผลผลิตและผลลัพธ์	และเป็นผล

ที่ท�งโครงก�รวิจัยอ�จไม่ได้ค�ดหวังเอ�ไว้ก่อน		ดังนั้น		จึงอ�จจะเป็นได้ทั้งผลกระทบใน

ด้�นบวกหรือด้�นลบ	เช่น	หลังจ�กมีก�รจัดตั้งธน�ค�รขยะในโรงเรียน	และดำ�เนินก�ร

ได้อย่�งดี	แต่ก็กลับส่งผลกระทบให้เด็กๆ	มีก�รสร้�งขยะม�กขึ้นเพื่อคว�มเจริญเติบโต

ของธน�ค�รขยะ	เป็นต้น
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 (iv) ความย่ังยืน (Sustainability) หม�ยถึง	อ�ยุท่ียืนย�วของก�รเปล่ียนแปลงน้ัน	

(ดูร�ยละเอียดในตอนต่อไป)

 อันหม�ยถึงคว�มยั่งยืนของผลที่เกิดขึ้น	จ�กที่ประชุมของกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิที่

เคยใช้เกณฑ์เรื่องคว�มยั่งยืนในก�รประเมินพิจ�รณ�บทคว�มของว�รส�รวิจัยเพื่อ

ก�รพฒัน�เชิงพืน้ที	่				ประเดน็เรือ่ง						“คว�มยัง่ยนื”					นีเ้ปน็อกีประเดน็หนึง่ทีม่กี�รอภปิร�ยกนั

อย่�งพอสมควร			ในด้�นหนึ่ง				เกณฑ์เรื่อง				“คว�มยั่งยืน”	นั้น	ถูกหยิบยกข้ึนม�ขีดเส้นใต้ให้

คว�มสำ�คัญในง�นวิจัยแบบ	SeS	 ก็เพื่อหวังที่จะปรับแก้จุดอับตันของก�รใช้ประโยชน์

จ�กง�นวิจัยที่เคยมีม�ก่อนที่ส�ม�รถสร้�งก�รเปลี่ยนแปลงได้เพียงชั่วครั้งชั่วคร�ว	 แต่

ในอีกด้�นหน่ึง	ท่ีประชุมก็มีคว�มเห็นว่�	สภ�พแวดล้อมน้ันเปล่ียนแปลงไปอยู่ตลอดเวล�	

ดังน้ัน	ผลลัพธ์จ�กก�รเปล่ียนแปลงในวันน้ี	จึงอ�จจะไม่เหม�ะสมหรือใช้ก�รไม่ได้สำ�หรับ

วันพรุ่งน้ี	 แล้วเร�จะค�ดหวังให้ผลลัพธ์เดิมคงอยู่ได้อย่�งไร	 หรือเร�จะใช้อะไรเป็นตัวช้ีวัด

คว�มย่ังยืนเพ่ือสร้�งแนวท�งก�รติดต�มและก�รธำ�รงรักษ�ผลลัพธ์ของก�รเปล่ียนแปลงน้ัน

	 ในที่นี้	 ผู้เขียนจะขอประมวลบทเรียนเรื่องตัวชี้วัด	 “คว�มยั่งยืน”	 ที่ปร�กฏใน

บทคว�มวิจัยเพื่อสังคม	 เพื่อเป็นเชื้อฟืนให้ผู้อ่�นได้พิจ�รณ�และพัฒน�เกณฑ์นี้ต่อไป

ในอน�คต	ตัวชี้วัดคว�มยั่งยืนของง�นวิจัยเพื่อสังคมมีดังนี้

 7.1 ตวับคุคล ในก�รประเมนิวดัคว�มเปลีย่นแปลงของง�นวชิ�ก�รเพือ่สงัคม	

เกณฑ์เรื่องก�รเปลี่ยนแปลงตัวบุคคลก็ได้รับก�รขีดเส้นใต้ให้คว�มสำ�คัญม�แล้ว	 และ

ในมิติของคว�มยั่งยืน	 ตัวบุคคลก็ยังเป็นตัวชี้วัดที่มีคว�มสำ�คัญอันดับแรกเช่นกัน	 ทั้งนี้

เพร�ะ	 “คนเป็นจุดเริ่มต้นของทุกอย่�ง”	 ในแง่ที่ว่�	 บรรด�กิจกรรม	 สภ�พแวดล้อม	

สิ่งของที่ผลิต	 ฯลฯ	 อ�จจะต้องสูญห�ยหรือปรับเปลี่ยนไปต�มก�ลเวล�และเงื่อนไข

ที่เปลี่ยนแปลงไป	 แต่ห�กยังมีตัวบุคคลที่	 “ทั้งเก่งและทั้งดี”	 ดำ�รงอยู่	 ก็ส�ม�รถจะ

สร้�งสรรค์สิ่งอื่นๆ		ขึ้นม�ใหม่ได้	สุธีระ	ประเสริฐสรรพ์	(2555)	ให้ข้อสรุปเกี่ยวกับตัวชี้วัด	

“ตัวบุคคล”	ว่�	คว�มยั่งยืนนั้นมิได้ม�จ�ก	“คว�มเก่งของคนที่มีคว�มรู้เพิ่มม�กขึ้น	หรือ

ส�ม�รถแก้ปัญห�ที่มีอยู่ได้เท่�นั้น	 ห�กทว่�จะต้องเป็นคนที่รูว้ิธีการแสวงหาความรู้

ม�แก้ปัญห�ใหม่ๆ	ได้ต่�งห�ก”

7. แนวทางการติดตามและธำารงรักษาพัฒนาการท่ีเกิดข้ึนให้คงอยู่ต่อไป 
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 7.2 มีกลุ่ม ในขณะที่คว�มส�ม�รถของตัวบุคคลนั้นอ�จจะเป็นหลักประกัน

คว�มยั่งยืนในระดับ	 “นิ้วแต่ละนิ้ว”	แต่ก�ร	 “มีกลุ่ม”	จะเป็นหลักประกันในระดับของ 

“กำ�ปั้น”	 เพร�ะก�รรวมเป็นกลุ่มจะทำ�ให้มีคุณสมบัติบ�งอย่�งเพิ่มพูนกว่�ระดับบุคคล	

เลิศชัย	ศิริชัย	(2555)	สรุปบทเรียนในประเด็นเรื่องคว�มยั่งยืนจ�กกรณีศึกษ�	2	กรณีที่มี

คว�มยั่งยืนแตกต่�งกันว่�	ห�กคุณลักษณะของกลุ่มเป็น	“กลุ่มผลประโยชน์”	ม�กกว่�

“กลุ่มพัฒน�”	(ซ่ึงคว�มแตกต่�งอยู่ท่ีคว�มสนใจในก�รแสวงห�คว�มรู้	สร้�งคว�มรู้	และ

ใช้คว�มรู้)	คว�มยั่งยืนก็จะไม่เกิดขึ้น 

 7.3 มีคณะกรรมการ	 คณะกรรมก�รอ�จถือได้ว่�เป็น	 “กลุ่มประเภทหนึ่ง”	

ห�กแต่เป็นกลุ่มที่มีคว�มมั่นคงแข็งแรงกว่�	เพร�ะมีโครงสร้�งภ�ยในรองรับ	มีก�รจัด

แบ่งบทบ�ทหน้�ที่	 มีโครงสร้�ง	 ระเบียบ	 กฎเกณฑ์	 ตัวบุคคล	 และมีก�รมอบหม�ย

ภ�รกิจที่จะบรรลุ	ซึ่งเป็นหลักประกันคว�มยั่งยืนในระดับที่สูงขึ้น	

 7.4 การมีแผนงาน โดยส่วนใหญ่	แผนง�นจะเป็นผลผลิตม�จ�กก�รทำ�ง�น

ของคณะกรรมก�รหรือคณะทำ�ง�น	แผนง�นเป็นสะพ�นทอดเช่ือมระหว่�ง	“แนวคิด”	กับ	

“ก�รลงมือปฏิบัติง�น”	ซ่ึงเป็นหลักประกันว่�	จะมีก�รดำ�เนินก�รบ�งอย่�งเกิดข้ึนในอน�คต

 7.5 การจัดตั้งกองทุน	ตัวชี้วัดนี้เป็นที่นิยมของช�วบ้�นที่มักจะจัดตั้งกองทุน

ขึ้นม�เป็นกลไกรับประกันว่�	กลุ่มหรือองค์กรจะต้องมีก�รทำ�ง�นต่อไปในอน�คต	ทั้งนี้	

เพร�ะกองทุนมีลักษณะของรูปธรรมที่จับต้องได้	 (มีเงิน)	 มีลักษณะเป็นทรัพย�กรที่นำ�

ไปดำ�เนินก�รได้

 7.6 การมีกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง	ทั้งก�รทำ�ซำ้�กิจกรรมเดิมอย่�งสมำ่�เสมอ

และก�รสร้�งสรรค์กิจกรรมใหม่ๆ	ตัวชี้วัดนี้เทียบเคียงได้กับคว�มยั่งยืนของต้นไม้ที่เร�

จะทร�บว่�	ยังคงยืนต้นอย่�งถ�วร	เมื่อเห็นก�รผลิดอกออกใบออกผลนั่นเอง	เลิศช�ย	

ศิริชัย	(2555)	ต้ังข้อสังเกตจ�กกรณีศึกษ�ท่ีเป็นจริงว่�	ประเภทของกิจกรรมท่ีเป็นตัวบ่งช้ี

คว�มย่ังยืนได้ดีคือ	กิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับก�รเรียนรู้ในระดับต่�งๆ	เร่ิมต้ังแต่เรียนรู้กันเอง	

เรียนรู้จ�กเครือข่�ย	เรียนรู้จ�กวิทย�กร	เรียนรู้จ�กก�รไปดูง�น	ฯลฯ	ท้ังน้ี	เพร�ะทรัพย�กร

ก�รสร้�งและก�รใช้คว�มรู้จะช่วยให้มีคว�มส�ม�รถในก�รปรับตัวต่อสภ�พก�รณ์ที่

เปลี่ยนแปลงไปได้
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 7.7   การขยายผล ซ่ึงอ�จจะเปรียบเทียบกับก�รเติบโตของต้นไม้ได้ว่�										มีก�รแตก

กิ่งก้�นส�ข�	หรือมีก�รแตกกอหน่อใหม่	ซึ่งในคว�มหม�ยแรกคือ	ก�รขยับขย�ยกิจก�ร

ของกลุ่มออกไป	 เช่น	 ง�นวิจัยเรื่องชุดกำ�จัดก๊�ซไฮโดรเจนซัลไฟด์ในก๊�ซชีวภ�พ	 โดย	

เจษฎ�	ม่ิงฉ�ย	(2558)	ท่ีชุมชนท่ีศึกษ�เร่ิมต้นต้ังแต่ก�รพัฒน�ก�รเล้ียงวัว	ต่อด้วยก�รผลิต

ก๊�ซชีวภ�พจ�กมูลโคเพื่อก�รใช้เอง	 ต�มด้วยก�รแก้ไขปัญห�ก๊�ซไข่เน่�ที่มีในก๊�ซ

ชีวภ�พ	โดยคิดชุดกำ�จัดก๊�ซไข่เน่�ที่เป็นอันตร�ยต่อสุขภ�พเพื่อก�รใช้เอง	จนกระทั่ง

ปัจจุบัน	 นักวิช�ก�รได้ร่วมมือกับชุมชนตั้งเป็นวิส�หกิจเพื่อผลิตชุดกำ�จัดก๊�ซไข่เน่�

สำ�หรับข�ย

	 ในอีกคว�มหม�ยหนึ่ง	ก�รขย�ยผลอ�จจะหม�ยถึงก�รแตกหน่อใหม่คือ	

ก�รก่อตั้งกลุ่มใหม่โดยมีกลุ่มเดิมเป็นพี่เลี้ยงถ่�ยทอดประสบก�รณ์ให้	ก�รขย�ยผลใน

ลักษณะน้ีมีประโยชน์ท้ังต่อสม�ชิกในกลุ่มใหม่ท่ีจะได้มีประสบก�รณ์โดยตรงในก�รบริห�ร

จัดก�รกลุ่มและดำ�เนินภ�รกิจด้วยตัวเอง	 ส่วนกลุ่มพี่เลี้ยงนั้นก็เป็นก�รเพิ่มขย�ยขีด

คว�มส�ม�รถของตนเองให้สูงกว่�เดิม	 เพิ่มขย�ยบทบ�ทให้ม�กขึ้น	 (เล่นบทบ�ทเป็น	

Change	agent)	

 7.8 มิติอื่นๆ นอกเหนือจ�กตัวชี้วัดที่ค่อนข้�งเป็นรูปธรรมที่กล่�วม�ทั้ง	7	

เกณฑน์ีแ้ลว้							ยงัมขีอ้เสนอตวัชีว้ดัทีม่ลีกัษณะน�มธรรมท่ีน่�สนใจจ�กง�นศึกษ�ของ	

เลิศช�ย	ศิริชัย	(2555)	ที่ได้กล่�วม�แล้ว	จ�กก�รเปรียบเทียบกรณีศึกษ�	2	กรณีที่มี

คว�มย่ังยืนของกลุ่มแตกต่�งกัน	เลิศช�ยระบุว่�	มีตัวช้ีวัดบ�งตัวท่ีแสดงคว�มแตกต่�งน้ัน	

เช่น	 รูปแบบก�รทำ�ง�นท่ีเน้นก�รมีส่วนร่วมในทุกระดับ	 ซ่ึงกลุ่มท่ีมีคว�มย่ังยืนจะปร�กฏ

ชัดเจนกว่�	ขีดคว�มส�ม�รถของกลุ่มในก�รสร้�งเครือข่�ยและประส�นง�นกับกลุ่มผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสียที่หล�กหล�ย	 (เช่น	 ไม่เพียงแต่สร้�งเครือข่�ยกับเพื่อนได้เท่�นั้น	แต่

ส�ม�รถทำ�ง�นกบัภ�ครฐัและภ�คธรุกจิเอกชนได้ด้วย)							รวมท้ังตัวชีว้ดัเรือ่งก�รเปน็กลุ่ม

ที่เปิดตัวต่อภ�ยนอกอย่�งรู้เท่�ทัน	เป็นต้น
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มหาวิทยาลัยกับงานวิชาการเพื่อสังคม
ศ.ดร.ปิยะวัติ บุญ-หลง

3
หลุมร่องที่ต้องระวัง

คุณภาพของงานเขียนตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาการทั่วไป

คุณภาพของงานเขียนตามเกณฑ์วิิชาการเพื่อสังคม
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	 จากประสบการณ์ของผู้เขียนในฐานะบรรณาธิการวารสารท่ีมีนโยบายท่ีชัดเจน

ในการตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัยเพ่ือสังคมน้ัน	ผู้เขียนพบว่า	ปัญหาท่ีมักพบในการเขียน

บทความวิจัยเพ่ือสังคมเม่ือต้องผ่านการพิจารณาจากท้ังเกณฑ์มาตรฐานวิชาการท่ัวไปและ

เกณฑ์วิชาการเพื่อสังคมนั้น	 บางปัญหาก็เป็นปัญหาร่วมสำาหรับการเขียนบทความวิจัย

ทุกประเภท	 แต่บางปัญหาก็เป็นปัญหาเฉพาะตัวสำาหรับการเขียนงานวิจัยรับใช้สังคม

และผู้ท่ีจะสะท้อนปัญหาการเขียนบทความวิจัยเพ่ือสังคมได้ดีท่ีสุดก็คือ	 บรรดาผู้ทรงคุณวุฒิ

ที่ทำาหน้าที่อ่านพิจารณาเพื่อตัดสินการตีพิมพ์	 (Peer	 review)	 นั่นเอง	 ในที่นี้	 จึงจะขอ

ประมวลข้อวิจารณ์	 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิที่มีต่อบทความวิจัย

เพื่อสังคมที่ส่งมาขอรับการตีพิมพ์ในช่วงปี	พ.ศ.	2558-2559	เพื่อเป็นข้อมูลสำาหรับผู้ที่

จะก้าวเข้ามาเดินบนเส้นทางของการเขียนบทความวิจัย	 SeS	 ว่ามีหลุมร่องที่ต้องระวัง

ตรงไหนบ้าง	โดยแบ่งหัวข้อตามเกณฑ์	2	เกณฑ์ของวารสารเพ่ือให้ง่ายต่อการทำาความเข้าใจ

ดังนี้	

คุณภาพของงานเขียน
ตามเกณฑ์มาตรฐาน
วิชาการทั่วไป

1
	 ไม่ปรากฏความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ	 ผู้เขียนเข้าใจว่า	

เน่ืองจากความเข้าใจเก่ียวกับเร่ือง	 Originality	 สำาหรับงานวิจัยเพ่ือสังคมน้ันยังไม่ตกผลึก

ดีพอที่จะถูกนำามาใช้ประเมินได้

	 มีแง่มุมของความไม่สมำ่าเสมอปรากฏในหลายแบบ	เช่น

A.

B.

Originality 

Consistency
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	 1)	ช่ือเร่ืองไม่ตรงกับเน้ือหาหรือประเด็นของเร่ือง	หรือบทคัดย่อภาษาไทยไม่ตรง

กับภาษาอังกฤษ

	 2)	ขาดความชัดเจนของ	“คำาศัพท์หลักๆ/คำาศัพท์สำาคัญ”	(Keyterms)	ที่ผู้เขียน

นำามาใช้	(เช่น	คำาว่า	“อาชีพสร้างสรรค์”)	เน่ืองจากผู้เขียนไม่ได้นิยามศัพท์ปฏิบัติการเอาไว้

(Operational	definition)

 3)	 ขาดความสมำ่าเสมอเกี่ยวกับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/กลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้อง	

(Stakeholder)	 เช่น	 ในตอนเริ่มต้น	มีการระบุกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายกลุ่ม	แต่ใน

เนื้อหาต่อๆ	มาจนถึงตอนสุดท้าย	จะเหลือการทำางานหรือการเกิดการเปลี่ยนแปลงกับ

กลุ่มชาวบ้านเพียงกลุ่มเดียว	โดยหลักการท่ีกล่าวมาแล้วข้างต้นว่า	งานวิจัยเพ่ือสังคมน้ัน

มุ่งหวังให้เกิดการเปล่ียนแปลงกับคนทุกๆ	กลุ่มท่ีเข้ามาเก่ียวข้อง	 โดยเฉพาะบรรดากลุ่ม

สนับสนุน	(Support	group)	จึงต้องวัดการเปล่ียนแปลงให้เสมอต้นเสมอปลายกับคนทุกกลุ่ม

2

	 เป็นประเด็นที่มีปัญหาค่อนข้างมากจากทัศนะของผู้ทรงคุณวุฒิ

	 1)	การเขียนงานขาดความชัดเจน	ขาดการให้รายละเอียดที่เป็นรูปธรรม	(เช่น	

วันที่ประชุม	จำานวนคน)	โดยเฉพาะเวลามีการจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้	 ไม่ได้ระบุว่า	

เป็นความรู้เร่ืองอะไร	ทำาไมจึงเป็นความรู้เร่ืองน้ันๆ	มักใช้	“คำาประเมินค่า”	(เช่น	มาก	น้อย	

น่าสนใจ	ฯลฯ)	โดยไม่มีข้อมูลเชิงประจักษ์มาประกอบ

	 2)	รูปแบบการนำาเสนอข้อมูล	ใช้รูปแบบการเขียนเป็นการรายงานการทำางาน

หรือทำากิจกรรมโดยขาดการวิเคราะห์	การนำาเสนอข้อมูลกระจัดกระจาย	ไม่มีการจัด

ระบบข้อมูล	 หรือไม่นำาเสนอให้เป็นระบบ	 (เช่น	 ตอบตามโจทย์การวิจัย	 หรืออธิบาย

ความสัมพันธ์ตามกรอบแนวคิด)	

	 3)	ปัญหาเชิงภาษาศาสตร์	เช่น	เขียนประโยคโดยไม่ระบุ		“ประธานของประโยค”	

ซึ่งในงานวิจัยเพื่อสังคมจะเป็นปัญหามาก	 เนื่องจากมี	 “ผู้เล่น”	 (Player)	หลายตัว	ทั้ง

นักวิชาการ	แกนนำา	กลุ่มแม่บ้าน	อสม.	ฯลฯ	หากขาดการระบุประธาน	จะมองไม่เห็น

การมีส่วนร่วมของผู้เล่นแต่ละตัว

C. Quality of Writing
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 •								ขาดการระบชุว่งเวลาทีเ่กดิเหตกุารณ	์ซึง่ผดิหลกัการของการเลา่เรือ่ง	ทำาให้
ผู้อ่านเรียงลำาดับขั้นของกิจกรรมไม่ได้

 •		ใช้ภาษาพูดมากเกินไป
	 4)	 รูปแบบการนำาเสนอ	 ไม่ใช้ตัวช่วย/เคร่ืองมือทางภาษา	 (Linguistic	 device)	

เช่น	Flowchart	ตาราง	ฯลฯ	เครื่องมือเหล่านี้จะช่วยผู้อ่านให้เกิดความเข้าใจได้ง่าย	เช่น	

Flowchart	 ใช้ได้ดีกับการอธิบาย	 “กระบวนการ”	 (Procedure)	ผู้เขียนบางคนใช้แต่รูป

แบบการพรรณนาอย่างเดียวซึ่งยากต่อการทำาความเข้าใจในบางหัวข้อ

	 5)	 ปัญหาเฉพาะสำาหรับนักวิชาการสายวิทยาศาสตร์	 เนื่องจากงานวิจัยเพื่อ

สังคมมีคุณลักษณะเด่นคือ	มีการใช้กระบวนการคู่ขนานคือ	กระบวนการทางวิชาการ

ควบคู่กับกระบวนการทางสังคม	แต่นักวิชาการสาขาวิทยาศาสตร์มักจะถูกฝึกฝนมาให้

เขียนรายงานแต่กระบวนการทางวิชาการ	 แต่ไม่รู้ว่าจะเขียนรายงานกระบวนการทาง

สังคมอย่างไร	ทำาให้ขาดความสมดุลระหว่าง	2	กระบวนการนี้

	 6)	ปัญหาการอ้างอิง	มีปัญหาต้ังแต่วิธีการเขียนอ้างอิงไม่ถูกต้อง	(ซ่ึงตามปกติ

ในวารสารวิชาการมักจะให้ข้อมูลวิธีการเขียนอ้างอิงอยู่แล้ว)	หรือการอ้างอิงไม่ครบถ้วน	

เช่น	 มีการอ้างถึงในเน้ือหาบทความ	 แต่ไม่ปรากฏในรายช่ือเอกสารอ้างอิงท้ายบทความ	

ทำาให้ผู้อ่านไปค้นคว้าเพิ่มเติมไม่ได้

	 7)	 ปัญหาเรื่องความสอดคล้องต้องกัน	 (Relevancy)	 มีการนำาเสนอเนื้อหาที่

ไม่เก่ียวข้องมากเกินไป	 ในขณะท่ีมีเน้ือหาท่ีเก่ียวข้องน้อยไปหรือในบางกรณีขาดหายไปเลย

	 เป็นปัญหาท่ีเก่ียวข้องกับคุณภาพทางวิชาการของงานประเภท	“วิจัย”	ท่ีข้อวิจารณ์

ก็จะเป็นไปตามองค์ประกอบต่างๆ	ของการวิจัย	คือ

	 1)	การตั้งโจทย์/ปัญหาการวิจัยไม่ชัดเจน	ไม่ช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจว่า	นักวิจัย

สงสัยอะไร	เพราะเหตุใดจึงมีความสงสัยเช่นนั้น	การตั้งโจทย์ขาดเป้าหมายที่ชัดเจน	

(Focus)	หรือการไม่ช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจที่มาและความสำาคัญของปัญหาที่จะศึกษา	(ดู

หัวข้อ	Originality	&	Signification	ที่ได้กล่าวมาแล้ว)

D. Quality of Argument
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	 2)	การทบทวนเอกสาร/งานวิจัยที่เกี่ยวข้องมีน้อยไปหรือไม่ทันสมัย	ทำาให้งาน

ศึกษาขาดคุณสมบัติของการเป็น	 “งานวิจัย”	 (Research)	 ซึ่งเป็นงานที่ต่อยอดมาจาก

งานวิจัยชิ้นอื่นๆ	ในอดีต	และทำาให้ดูเหมือนว่าการทำางานในขั้นตอนต่อๆ	มา	เป็นเพียง

การใช้สามัญสำานึก	ใช้ประสบการณ์	แต่ขาดหลักวิชาการรองรับ

	 3)	การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง	(Sampling)	ไม่ค่อยระบุจำานวน	ไม่ค่อยระบุเกณฑ์

ที่ใช้	 แม้ว่างานวิจัยเพื่อสังคมจะค่อนข้างใช้วิธีวิทยาของการวิจัยเชิงคุณภาพ	 แต่ทว่า	

การวิจัยเชิงคุณภาพเองก็มีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง	 ซึ่งมีผลต่อการคาด

เดาขนาดของการเปลี่ยนแปลงและกลุ่มคนที่เกิดการเปลี่ยนแปลงในลำาดับต่อมา

	 4)	สำาหรับงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์	ต้องมีความเข้มงวดเร่ือง	“แหล่งท่ีเก็บข้อมูล”	

“วิธีการเก็บข้อมูล”	 เพราะปัจจัยเหล่านี้ล้วนมีผลต่อคุณสมบัติของข้อมูลที่ได้มา	แม้ว่า

จะเป็นงานวิจัยเพื่อสังคม	ความเข้มงวดเชิงวิชาการดังกล่าวก็ยังต้องคำานึงถึง

	 5)	 การใช้เครื่องมือการเก็บข้อมูล	 โดยเฉพาะเครื่องมือเชิงปริมาณ	 เช่น	 แบบ

สำารวจ	แบบสอบถาม	ฯลฯ	ยังคงต้องรักษามาตรฐานทางวิชาการเอาไว้	เช่น	ต้องวัด	

Validity	Reliability	ต้อง	Pretest	เป็นต้น

	 6)	มักขาดการแสดงวิธีการวิเคราะห์/สังเคราะห์ท้ังแบบเชิงวิชาการท่ัวไป	(เช่น

การวิเคราะห์สาเหตุ-ผลลัพธ์)	หรือการวิเคราะห์-สังเคราะห์แบบการวิจัยเพื่อสังคม	เช่น	

การวิเคราะห์ความเปลี่ยนแปลง	(Change	analysis)

	 7)	การวัด	“ความเปลี่ยนแปลง”	(Change	analysis)	ซึ่งเป็นท่าบังคับพื้นฐาน

ของการวิจัยเพื่อสังคม	ยังไม่หนักแน่น/น่าเชื่อถือพอ	อันอาจเนื่องมาจากหลายสาเหตุ	

เช่น	 ไม่มีข้อมูลสถานการณ์ก่อนการวิจัย	 มีแต่ข้อมูลหลังการวิจัย	 จึงทำาให้สรุปไม่ได้

แน่นอนว่า	 การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นมาจากตัวแปรของการวิจัย	 หรือการไม่ได้ควบคุม	

“เกณฑ์”	(Categories)	สำาหรับเปรียบเทียบสภาพก่อนและหลังการวิจัย

	 8)	มีความลักล่ัน/ขัดแย้งในการใช้ตรรกะ	เช่น	เม่ือเวลาเขียนท่ีมาของสถานการณ์	

ระบุว่ากลุ่มตัวอย่างไม่มีปัญหาด้านทัศนคติ	 แต่ในขั้นตอนของการออกแบบกิจกรรม

มีการสร้างกิจกรรมเพื่อการเปลี่ยนแปลงทัศนคติด้วย	เป็นต้น
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	 9)	การวัดเรื่อง	“การมีส่วนร่วม”	ซึ่งเป็นหัวใจอีกห้องของการวิจัยเพื่อสังคม	

โดยส่วนใหญ่จะขาดตัวชี้วัด	ขาดรายละเอียดรูปธรรม	ขาดการระบุว่า	ใครมีส่วนร่วม

เรื่องอะไร	ในขั้นตอนไหน	และมีหลายกรณีที่กลุ่มเป้าหมายมีสถานะเป็นเพียง	“กลุ่ม

ตัวอย่าง”	ซึ่งยังไม่เป็นไปตามหลักการของ	PAR	ในการวิจัยเพื่อสังคม

	 10)	ในหัวข้อการอภิปรายผล	ซ่ึงจะเป็นอีกข้ันตอนหน่ึงท่ีแสดงให้เห็นความเข้าใจ

ท่ีชัดเจนของผู้วิจัย	และเป็นผลท่ีสะสมมาต้ังแต่ข้ันตอนแรกของการต้ังโจทย์	เพราะหาก

เริ่มต้น	“กลัดกระดุมผิดตั้งแต่เม็ดแรก”	ก็จะส่งผลมาถึงขั้นสุดท้ายนี้

	 ปัญหาของการอภิปรายผลเริ่มตั้งแต่เนื้อหาในหัวข้อนี้เป็นเพียง	 “การทำาสรุป

การวิจัย”	 การให้ข้อเสนอแนะกลายเป็นเนื้อหาของข้อค้นพบจากงานวิจัย	 หรือประเด็น

ที่หยิบยกมาอภิปรายไม่ตรงกับข้อค้นพบ	เป็นต้น	

	 สำาหรับเกณฑ์ข้อ	E.	Contribution	และ	F.	Implication	นั้น	ไม่มีข้อวิจารณ์เพิ่ม

เติมจากผู้ทรงคุณวุฒิ	 อันอาจจะเนื่องจากงานวิจัยเพื่อสังคมนั้นมีคุณลักษณะ	 2	 ข้อนี้

ผนวกรวมอยู่ในเนื้อหาแล้วเป็นส่วนใหญ่

คุณภาพของงานเขียนตาม
เกณฑ์วิชาการเพื่อสังคม2

	 1.1	การระบุปัญหาและการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาไม่ชัดเจน	ซึ่งจะส่งผล

ต่อเน้ือหาส่วนท่ีจะตามมาอย่างแน่นอน	 หรือในกรณีท่ีชุมชนมีปัญหาหลายด้าน	 ควรแสดง

กระบวนการจัดลำาดับความสำาคัญของปัญหาอย่างมีส่วนร่วม

	 1.2	วิธีการให้ข้อมูลหรือการเล่าสภาพการณ์ของปัญหา	ใช้วิธีการพูดเป็นแนวคิด

(Concept)	แต่ขาดหลักฐานรูปธรรมรองรับ	(ไม่ใช้	Evidence-based	approach)	ทำาให้

ไม่แน่ใจว่า	ในพื้นที่หรือในกรณีที่ศึกษา	มีปัญหาที่กล่าวมาจากแนวคิดทั่วๆ	ไปจริงหรือ

เปล่า	หรือมีลักษณะเฉพาะของปัญหาอย่างไร

1. การระบุสภาพการณ์เดิมก่อนการวิจัย
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	 1.3	ดังท่ีกล่าวมาข้างต้นแล้วว่า	วิธีการสำารวจชุมชนของการวิจัยเพ่ือสังคมน้ัน

จะแตกต่างจากงานวิจัยโดยทั่วไปคือ	 ต้องพิจารณาชุมชนในลักษณะทวิลักษณ์	 คือ

สำารวจท้ังด้าน	“ปัญหาของชุมชน”	และท้ังสำารวจ	“ทุนด้านต่างๆ	ของชุมชน”	แต่งานวิจัย

เพื่อสังคมบางชิ้นสำารวจแต่ด้านปัญหาเพียงด้านเดียว	ทำาให้ภาพของชุมชนก่อนทำาวิจัย

ขาดหายไปครึ่งหนึ่ง	ไม่สมบูรณ์

	 2.1	ปัญหาการไม่ครบเครื่องเรื่องกระบวนการ	เนื่องจากกระบวนการที่นำามา

ใช้ในงานวิจัยนั้น	ไม่ว่าจะเป็นกระบวนการวิจัย	หรือกระบวนการแก้ไขปัญหาของชุมชน	

จะถกูออกแบบมาเพือ่ตอบโจทยข์องชุมชน							หากทวา่ในบทความบางชิน้	มกีารระบโุจทย์

ของการวิจัยหลายข้อ	แต่เม่ือตรวจสอบกระบวนการท่ีใช้แล้วพบว่า	 ยังไม่ตอบโจทย์ทุกข้อ

	 2.2	ปัญหาการใช้แนวคิดเรื่องกระบวนการ	PAR	มักมีปัญหาว่า	เนื้อหาของ

บทความยังไม่สามารถแสดงได้ว่ามีการนำาแนวคิด	PAR	มาใช้อย่างไร	แม้จะมีการอ้างอิง

ว่า	 งานวิจัยดังกล่าวใช้	 PAR	แต่ก็ไม่ปรากฏหลักฐานเชิงประจักษ์ว่า	แนวคิด	PAR	

ถูกนำามาใช้ในขั้นตอนต่างๆ	ของการวิจัยอย่างไร

	 2.3	 บทความวิจัยในสายวิทยาศาสตร์	 มักจะแสดงกระบวนการมีส่วนร่วมของ

ชุมชนน้อยเกินไป	และไม่ครอบคลุม

 2.4							ในการใช้แนวคิด					PAR				ตามแบบของงานวิจัยเพ่ือสังคมซ่ึงจะประกอบด้วย

กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหลายกลุ่ม	(Stakeholders)	แต่ในบทความยัง

ไม่ได้แสดงรายละเอียดว่า	 Stakeholders	 แต่ละกลุ่มเข้ามามีส่วนร่วมในขั้นตอนใด 

กิจกรรมใด	และส่งผลอะไรให้เกิดขึ้นบ้าง

	 2.5	การออกแบบกิจกรรม	(Activity	design)	โดยเฉพาะกิจกรรมประเภทการฝึก

อบรมให้ความรู้ซึ่งมักเป็นกิจกรรมหลักของงานวิจัย	SeS	แต่การนำาเสนอเรื่องกิจกรรม 

มักไม่ค่อยแสดง	“ท่ีมา”	ว่าเหตุใดจึงเลือกกิจกรรมดังกล่าว	หรือเหตุใดจึงเลือกชุดความรู้

ในเรื่องนั้นๆ	และไม่มี	“ที่ไป”	ว่า	การมีความรู้นั้นทำาให้เกิดผลอะไรขึ้น

2. กระบวนการที่ใช้ในการเปลี่ยนแปลง
และการยอมรับของชุมชนเป้าหมาย
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	 3.1	ปริมาณความรู้ที่นำามาใช้	ไม่ว่าจะมาจากแหล่งวิชาการ	(ผ่านการทบทวน

วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง)	 หรือแหล่งชุดความรู้ของชุมชน	 (เช่น	 ผ่านการจัดเวทีเสวนากับ

ชุมชน)	ยังมีอยู่น้อย	หรือไม่ครอบคลุมโจทย์การวิจัย

	 3.2	ประเภทของความรู้ท่ีนำามาใช้ยังไม่ครบถ้วน	โดยเฉพาะความรู้ท่ีเป็นแนวคิด

หลัก	 เช่น	 เร่ืองการถ่ายทอดเทคโนโลยีแบบมีส่วนร่วม	 การจัดการส่ิงแวดล้อมในโรงเรียน	

เป็นต้น

	 3.3	จากการให้ข้อเสนอแนะด้านวิชาการของผู้ทรงคุณวุฒิสะท้อนว่า	นักวิจัย

ยงัมฐีานความรูใ้นประเดน็ทีจ่ะศกึษาไมเ่พยีงพอและไมค่รอบคลมุ				สง่ผลใหแ้มง้านวจิยั

อาจจะดีในแง่กระบวนการทำางานกับชุมชน	 แต่ความเชี่ยวชาญในประเด็นทางวิชาการ

มีน้อยเกินไป	 อาจมีผลถึงความสำาเร็จในการแก้ปัญหาของชุมชน	 และขาดโอกาสที่จะ

สร้างความรู้ใหม่ๆ	ทางวิชาการ

	 3.4	 ในบางสาขาวิชา	ความรู้ที่นำามาใช้ยังไม่มีความชัดเจนในเชิงวิชาการ	ซึ่ง

สะท้อนออกมาในการคัดเลือกแนวคิดทฤษฎีท่ีนำามาใช้	รวมท้ังปริมาณและคุณภาพของ

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

	 3.5	 สำาหรับเฉพาะสายวิทยาศาสตร์	 มักจะมีความรู้ความเชี่ยวชาญด้าน

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์	(เช่น	การพัฒนาการผลิต)	แต่มักจะมีจุดอ่อนของความรู้

เรื่องกระบวนการทางสังคม	(เช่น	การบริหารจัดการกลุ่ม	การตลาด)

	 3.6	 ความรู้ในเร่ืองการถ่ายทอดนวัตกรรม	 ยังไม่ค่อยมีการแสดงการใช้ความรู้

ในเรื่องดังกล่าวอย่างชัดเจน	 (เช่น	 กลุ่มที่รับนวัตกรรมจัดอยู่ในประเภทไหน)	 ไม่ค่อย

ระบุเป้าหมายว่าทำาเพื่ออะไร	หวังผลแค่ไหน	และทำาอย่างไร

3. ความรู้ความเชี่ยวชาญที่นำามาใช้
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	 4.1	 การนำาเสนอผลของการเปลี่ยนแปลงซึ่งเป็นหัวใจสำาคัญของ	 SeS	 มีวิธี

การเขียนแบบกว้างๆ	แบบรวมๆ	เกินไป	ขาดการให้นำา้หนัก	(Weight)	หรือสัดส่วน	เช่น	จาก

กลุ่มตัวอย่าง	20	คน	มีคนท่ีเปล่ียนแปลงไปก่ีคน	และก่ีคนท่ีไม่เปล่ียน	การเขียนแบบรวมๆ	

ทำาให้การประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพไม่สมจริง

	 4.2		ขาดการตรวจสอบว่า	การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนั้นเป็นไปตามเป้าหมาย/

วัตถุประสงค์หรือไม่	หรือการกำาหนดกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

เป็นการตอบโจทย์หรือไม่

	 5.1	การพูดถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น	ยังขาดหลักฐาน/ข้อมูลรูปธรรมมายืนยัน	

มีลักษณะการพูดไปตามหลักการ

 6.1	กิจกรรมบางประเภท	 เช่น	การอบรมการใช้นวัตกรรม	ต้องมีการติดตั้ง

กลไกการธำารงรักษาความยั่งยืน	เช่น	การสร้างคู่มือแนะนำาการใช้งานและการซ่อมบำารุง	

เพื่อให้ชุมชนสามารถทำาซำ้าได้อีก

 6.2	ควรมีการตรวจสอบว่า	นวัตกรรมที่สร้างขึ้นใหม่สอดคล้องกับปริบทและ

วิถีชีวิตของชุมชนหรือไม่

4.

5.

6.

การระบุสภาพการณ์ใหม่ท่ีเปล่ียนแปลงไปจากเดิม

ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับชุมชน (ถ้ามี)

แนวโน้มของความย่ังยืนของการเปล่ียนแปลง (ถ้ามี)
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ตัวอย่างการพิจารณาคุณภาพงานเขียน
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ตัวอย่างการพิจารณาคุณภาพงานเขียน
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