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วิธีคิด “วิชาการรับใชสังคม”

วิจัย บริการวิชาการ

การเรียน

การสอน

กระบวนการมีสวนรวม

“ผล”  ตอสังคม

“ผล” ตอวงวิชาการ

โจทยจากสังคม

ประยุกตจากเอกสารของ ศ.ดร.ปยะวัติ บุญ-หลง หลักสูตรงานวิชาการเพื่อสังคม สถาบันคลังสมองของชาติ

กระบวนการมีสวนรวมกระบวนการมีสวนรวม
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คุณลักษณะของ “นักวิชาการรับใชสงัคม” 

งานพัฒนา
(นักพัฒนา)

Hybrid
(two in one)

งานวิจัย
(นักวิจัย)

แนวคิดและแนวปฏิบัติการเขียนบทความวิชาการเพื่อสังคม (2557, 2558)รศ.ดร.กาญจนา  แกวเทพ 4



Hybrid
(two in one)



เกณฑการพิจารณา

เปาหมาย

กระบวนการ

ทํางาน (วิธีวิทยา)

มาตรฐาน

ประเภทความรูที่ใช

Focus

Direction

Benefit

แกปญหาชุมชน

เอาชุมชนเปนตัวตั้ง

ปฏิบัตินิยม

ประสบการณ 

ลองผิดลองถูก

กิจกรรมแกปญหา

How to

ชุมชน

งานพัฒนา
(นักพัฒนา)

2 in one

มาตรฐานของ

วิชาการรับใชสังคม

How to + Why

Hybrid
(two in One)

งานวิชาการ
(นักวิจัย)

สรางความรู

เอาความรูเปนตัวตั้ง

มาตรฐานทาง

วิชาการ

ทฤษฎี หลักการ

งานวิจัย

Why

วงวิชาการ

กิจกรรมสรางความรู

2 in one

2 in one

2 in one

2 in one

คุณลักษณะของ “งานวิชาการรบัใชสังคม” 
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ผลงานวชิาการรับใชสังคม

1
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ผลงานวชิาการรับใชสังคม (ตอ)

1

32

4
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ผลงานวชิาการรับใชสังคม (ตอ)

1

2

3

4
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ประเภทของผลงานวิชาการ
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ผูชวยศาสตราจารย

B

B
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รองศาสตราจารย

B+
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รองศาสตราจารย

B+
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https://so01.tci-thaijo.org/index.php/abcjournal/issue/archive
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เกณฑการพิจารณาบทความ
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เปรียบเทียบโครงสรางบทความ

บทนํา

งานวิจัยที่เก่ียวของ

วิธีการดําเนินการวิจัย

ผลการวิจัย

บริบทพ้ืนท่ี

ปญหาของชุมชน

คาตางๆ ท่ีไดจากการเก็บขอมูล

กิจกรรมตางๆ

อภิปรายและสรุปผล

บทนํา

สถานการณท่ีเปนอยูเดิม

กระบวนการท่ีใชในการเปลี่ยนแปลง

และการยอมรบัของชุมชนเปาหมาย

ความรูหรือความเช่ียวชาญท่ีใช

สถานการณใหมท่ีเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม

ผลกระทบและความย่ังยืนของการเปลี่ยนแปลง

ประยุกตจากเอกสารของ รศ.ดร.ชิตณรงค ศิริสถิตกุล บรรณาธิการวารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาพื้นที่ สกสว. 19
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วิธีเขียน “วิชาการรับใชสังคม”
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วิธีเขียน “วิชาการรับใชสังคม”

1

7
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1. การวิเคราะหสภาพการณกอนการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้น (Do)

o จุดมุงหมายสําคัญคือ change

o ควรคํานึงถึง research design

o ตองมีขอมูล before เพื่อใชการเปรยีบเทียบ after

o ตองเชื่อมโยงประเด็น (issue หรือ topic) กับพื้นที่เปาหมาย (area)

o “ประเด็นปญหาภายในบริบทของพืน้ทีศ่ึกษา”

o ควรทํา Prioritization โดยนักวิชาการและกลุมเปาหมาย

o ควรมีขอมูลทุนชุมชน (Social Capital)

o มองพื้นที่แบบทวิลักษณ (duality) ทั้งที่ขาดและที่มี

o ตองการสรางความรูสกึแบบ sense of belonging 
24



การวิเคราะหสภาพการณกอนการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้น (Don’ t)

o ขาดการวิเคราะหเพือ่ระบปุญหาที่ชดัเจน (การ focus โจทย) ไมจัดลําดับ

ปญหาแบบมีสวนรวม ใชนักวิจัยเปนคนกําหนดเปนหลกั

o เขียนแบบเลาเรือ่งเปนแนวคิดทั่วไป (concept) ขาด evidence-based  

approach ที่สัมพันธกับพื้นที่และประเด็น

o มองพื้นที่เปนปญหาทัง้หมด ขาดการเชื่อมโยงทุนชุมชนดานตาง ๆ เขามา

ออกแบบรวมกัน

o ใชคํา “ประเมินคา” โดยไมมีขอมูลเชิงประจักษมาประกอบ ทําใหผูอาน

เขาใจและตีความไดหลายแบบ
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2. การมีสวนรวมและการยอมรับของสังคมเปาหมาย (Do)

o ตองมี research methodology หรือการออกแบบการทํางานทีช่ัดเจน 

มีความนาเชื่อถือทางวิชาการ

o กระบวนการมีสวนรวมเปนตัวเดินเรื่อง เพราะกระบวนการนีจ้ะบงบอก

ผลผลิต ผลลัพธ ผลกระทบ และความย่ังยืน

o แนวคิด ทฤษฎี ประเด็นปญหา การออกแบบกิจกรรม การดําเนินกิจกรรม 

การติดตามและประเมินผล “scientific method”

o evidence-based approach

o กระบวนการวิจัย มีคุณคาเทาๆ กับผลการวิจัย
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การมีสวนรวมและการยอมรับของสังคมเปาหมาย (Don’ t)

o งานเขียนขาดการออกแบบการทาํงานแบบการมีสวนรวมเพือ่ตอบโจทย

วิจัย (ชัดเจน-ครบถวน)

o งานเขียนบทความวิชาการรับใชสงัคม โดยเฉพาะสายวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี แสดงกระบวนการมีสวนรวมนอย

o Stakeholders ไมชัดเจนวามีบทบาทหนาที่อะไรในกระบวนการทํางาน 

สงผลอะไร และอยางไร
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3. การออกแบบ กระบวนการท่ีทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง (Do)

o กระบวนการวิจัย ต้ังแตขั้นตอนการสํารวจสถานการณ การต้ังโจทย  การ 

review literature การระบุตัวแปร การสรางกรอบแนวคดิ การสราง

เครื่องมือ ฯลฯ

o กระบวนการทางสงัคม เชน  การถายทอดเทคโนโลยี การคืนขอมูล การ

จัดทํานโยบายสาธารณะ การต้ังกติกากลุม การประชาพจิารณ ฯลฯ

o กิจกรรมทั้งหมดในกระบวนการ ตองเขียนแบบมีที่มาวาทําไมตองใช

กิจกรรมนี้ และเม่ือเสร็จแลวตองเขยีนสงตอใหมีที่ไป

o กิจกรรมที่ออกแบบมาจากขอมูล ขอเท็จจริงจากการวิเคราะห / สังเคราะห

แลว (action-based on research)
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การออกแบบ กระบวนการท่ีทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง (Don’ t)

o ขาดกระบวนการคูขนาน มีเฉพาะกระบวนการทางวิจัย เชน วิเคราะห

หองปฏิบัติการ ทดสอบสถิติ ทดสอบประสิทธิภาพเครื่องมือ ขาดการรอยตอ

ดวยกระบวนการทางสงัคม

o งานเขียนขาด activity design ไมแสดง “ที่มา” และผลที่เกิดขึ้นมาจาก

กิจกรรมก็ไมมี “ที่ไป”  วานําไปเชื่อมตอเชนไร

o กิจกรรมในบทความที่ดําเนินการ ขาดความสัมพันธเชงิตรรกะ(logic) กับ

สถานการณกอนการเปลีย่นแปลง
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4. ความรู ความเชี่ยวชาญท่ีทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง (Do)

oตองแสดง แหลงที่มาของความรู ตองมาจากการ literature review 

เอกสารวิชาการ งานวิจัย ฯลฯ เชนเดียวกับงานวิจัยโดยทั่วไป โดยนําไป

ประสานกับความรูที่เปนของพื้นที่ เชน ประสบการณ ภูมิปญญา ความรู

ทองถ่ิน ฯลฯ

oตองนําเสนอความรูและความเชีย่วชาญของสาขาวิชาทั้งระดับแนวคดิและ

วิธีการปฏิบัติ รวมกับกระบวนการมีสวนรวมในการออกแบบการทํางานให

ชัดเจน

o เม่ืออานบทความวิชาการรับใชสงัคมแลว ตองเห็นผลทางวิชาการใน

สาขาวิชาที่ชดัเจนบนกระบวนการมีสวนรวม
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ความรู ความเชี่ยวชาญท่ีทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง (Don’ t)

o งานเขียนที่เปนความรูจากเอกสารวิชาการกับความรูที่เปนของพืน้ที่ไม

ครอบคลุมโจทยวิจัยอยางเพยีงพอในการแกโจทย

oความรูที่เปนตัวเดินเรือ่ง ไมลุมลึกเพียงพอ ไมครบถวน แมวามีกระบวนการ

สังคมที่ดี แตขาดความเชี่ยวชาญทางวิชาการในการสรางความรูวิชาการ

o งานเขียนประเภทการถายทอดเทคโนโลยี ขาดการเชื่อมโยงตอยังผลลัพธ

(outcome) ของงาน นําเสนอแคผลผลิต (output) จากเทคโนโลยีหรือ

นวัตกรรม
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5. การคาดการณสิ่งที่ตามมาหลังการเปลี่ยนแปลง (Do)

ในงานเขียนควรมีการเปลี่ยนแปลง (change) เชน

o Change คน

o Change นวัตกรรม เทคโนโลยี

o Change ปญหา

o Change กลุมคน

o Change กลไกการจัดการ

o Change โครงสรางบทบาท หนาที่ และ Meaning

o ฯลฯ
32



การคาดการณสิ่งท่ีตามมาหลังการเปลี่ยนแปลง (Don’ t)

o การเขียนบทความ ผลของการเปลีย่นแปลงกวางเกินไป ขาดการให

น้ําหนักหรือสัดสวนทีเ่ปลีย่นแปลงไป หรือหลักฐานเชิงประจักษ

o ขาดการตรวจสอบยอนกลับ (re-check) วาการเปลี่ยนแปลงนัน้เปนไป

ตามวัตถุประสงคหรือไม ตรงตามกลุมเปาหมายหรือไม ตรงกับสถานการณ

กอนการเปลี่ยนแปลงหรือไม

oผลของการเปลีย่นแปลงไมไดเกิดจากกระบวนการที่ทําใหเกิดการ

เปลี่ยนแปลง ไมมี intervention ที่สอดรับกัน

33



6. การประเมินผลลัพธโดยการติดตามการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น (Do)

การสรางเปลีย่นแปลงอยางมีความต้ังใจและมีการวางแผน (planned 

change)

o ประเมินการเปลีย่นแปลงในเชิงปรมิาณ หรือ เชิงคุณภาพ

o ประเมินทิศทางของการเปลี่ยนแปลง (direction)

o ประเมินประสิทธิผล (effectiveness)

o ประเมินผูไดรับผล (effect to whom)

o ประเมินตนทุนประสทิธผิล (cost-effectiveness analysis)

o ประเมินผลตอบแทนทางสงัคม (SROI: Social Return On Investment)

o ประเมินเสนทางการสรางผลกระทบ (impact pathway)
34



การประเมินผลลพัธโดยการติดตามเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น (Don’ t)

o มีการกลาวถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น แตเปนการกลาวอางตามหลักการ 

ขาดวิธีการชั่ง ตวง วัด หรือขาดขอมูลที่เปนรูปธรรมมายืนยัน 

o งานเขียนไมเห็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการวิเคราะห (change 

analysis) 

o รูปแบบการนําเสนอการประเมินผลลพัธขาดการเปรยีบเทยีบกับ

สถานการณกอนการเปลีย่นแปลง (before) วาไดลดชองวางในระดับใด

35



7. แนวทางการธํารงรักษาหรือนําไปขยายผลหรือปรบัปรงุพัฒนา (Do)

o บุคคล “วิธีการแสวงหาความรูมาแกไขปญหาใหมๆ”

o กลุม “การรวมกลุมเปนกลไกที่หนักแนนกวาบุคคล”

o คณะกรรมการ “มีโครงสรางภายในรองรบั บทบาทหนาที่”

o แผนงาน “การเชื่อมโยงระหวางแนวคดิกับการปฏิบัติจริง”

o กองทุน “กลไกการรับประกันการทาํงานในอนาคต”

o กิจกรรมตอเนื่อง “การเรียนรูที่ตอเนื่องเพือ่การปรับตัว”

o การขยายผล “เพิ่มขีดความสามารถในการเรียนรู”
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แนวทางการธํารงรักษาหรอืนําไปขยายผลหรอืปรับปรุงพฒันา (Don’ t)

o กิจกรรมในงานบางประเภทของผลงาน เชน นวัตกรรม หรือเทคโนโลยี 

ขาดกลไกจัดการตอเนื่องในพื้นที่ที่ชดัเจน

o ขาดการตรวจสอบวา นวัตกรรม หรือเทคโนโลยีนั้นสอดคลองกับบริบท

ของพื้นที่หรือไม ใชงานตอไดจริง หรือพรอมลงทุนตอหรือไม

o งานเขียนไมเห็นการดูแลอยางตอเนื่องของพืน้ที่ ทําใหไมเห็นโอกาสการ

ขยายผลตอเนื่อง
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วิธีเขียน “วิชาการรับใชสังคม”

1

7
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ผลงานวิชาการ
รับใชสังคม (1)

39



40



International Proceeding 2 paper

Research Article (TCI)        2 paper

Research Article (Scopus)  1 paper

หนังสือ             1 เลม

หลักสูตรการเรียนรู          3 เร่ือง
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ผลงานวิชาการ
รับใชสังคม (2)

42
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International Proceeding 1 paper

Research Article (TCI)        2 paper

Research Article               1 paper

หนังสือ             1 เลม

คูมือการใชนวัตกรรม           1 เลม

หลักสูตรการเรียนรู             1 เร่ือง
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สถาบันวิจัยและพัฒนา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
9 กรกฎาคม 2564

ผูชวยศาสตราจารย ดร.เจษฎา  ม่ิงฉาย 
รองอธิการบดี กํากับงานวิจัย นวัตกรรม และพันธกิจสัมพันธ

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
รองบรรณาธิการ วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ 

สํานักงานคณะกรรมการวิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม (สกสว.)

วิชาการรับใชสังคม :
วิธีคิดและวิธีเขียน
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