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การเขียนงานวิชาการทางสั งคมสงเคราะห์ *
รองศาสตราจารย์ ดร.อาไพรัตน์ อักษรพรหม**
การปฏิ บัติ ง านสั ง คมสงเคราะห์ จ าเป็ นต้อ งอาศัย ความรู ้ ภ าคทฤษฎี แ ละความรู ้ ที่ พ ัฒ นาจาก
ประสบการณ์ โดยเชื่ อมโยงภาคทฤษฎี สู่การปฏิ บตั ิ พัฒนาประสบการณ์ สู่องค์ความรู ้ และนาความรู ้ ที่ได้จาก
ประสบการณ์ไปสู่การปฏิบตั ิอีกครั้ง ซึ่งเป็ นการต่อยอดเพิ่มพูนองค์ความรู ้ การวิจยั บทความวิชาการ และคู่มือการ
ปฏิบตั ิงาน ทางสังคมสงเคราะห์และการจัดสวัสดิการสังคม รวมเรี ยกว่า งานวิชาการทางสังคมสงเคราะห์ ซึ่ งเป็ น
ประโยชน์อย่างมากต่อการพัฒนาการปฏิ บัติงานสังคมสงเคราะห์ และการจัดสวัสดิ การสังคมสู่ การสร้ างองค์
ความรู ้ ทาให้การปฏิบตั ิงานสังคมสงเคราะห์และการจัดสวัสดิการสังคมได้รับการยกระดับตามมาตรฐาน
งานวิชาการทางสังคมสงเคราะห์ที่จะกล่าวในที่ น้ ี แบ่ งเป็ น 5 ประเภท ได้แก่ หนังสื อหรื อตารา
บทความวิจยั บทความวิชาการ คู่มือการปฏิบตั ิงาน บทความวิชาการออนไลน์ และนานาสาระหรื อปกิณกะ ซึ่ ง
สามารถก าหนดหัว เรื่ อ งงานวิช าการทางสั ง คมสงเคราะห์ จ ากหลากหลายแหล่ ง ได้แ ก่ ประสบการณ์ ชี วิ ต
ประสบการณ์ทางาน ความสนใจของผูเ้ ขียน แนวคิด ทฤษฎีทางสังคมสงเคราะห์ และความต้องการของหน่วยงาน
กระบวนการการเขียนงานวิชาการทางสังคมสงเคราะห์ทุกประเภทเริ่ มจากการบันทึ ก รวบรวม
ข้อมูลจากการบันทึกนามาจัดหมวดหมู่ เรี ยบเรี ยงด้วยการวิเคราะห์และสังคม จากนั้นค้นคว้าหาอ้างอิงด้วยการ
ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง สุดท้ายจึงเขียนด้วยสานวนและลีลาของผูเ้ ขียนโดยมีอา้ งอิงวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
ส่ วนที่ ทาให้งานวิชาการทางสังคมสงเคราะห์ทุกประเภทมีคุณค่า ได้แก่ การอ้างอิงวรรณกรรมที่
เกี่ยวข้อง แต่ส่วนที่มีคุณค่ายิง่ กว่า คือ การอภิปรายเชื่อมโยงระหว่างสาระที่เขียน กับ วรรณกรรมที่ เกี่ยวข้อง และ
ความคิดและประสบการณ์ของนักสังคมสงเคราะห์ผเู ้ ขียนงานวิชาการทางสังคมสงเคราะห์ชิ้นนั้น ซึ่ งทาให้งาน
วิชาการทางสังคมสงเคราะห์แต่ละชิ้นมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ที่สะท้อนมุมมองและประสบการณ์เฉพาะของผูเ้ ขียน
1. ความสัมพันธ์ ระหว่ างการปฏิบัตงิ านกับงานวิชาการทางสังคมสงเคราะห์
การปฏิ บัติ ง านสั ง คมสงเคราะห์ จ าเป็ นต้อ งอาศัย ความรู ้ ภ าคทฤษฎี แ ละความรู ้ ที่ พ ัฒ นาจาก
ประสบการณ์ โดยเชื่ อมโยงภาคทฤษฎี สู่การปฏิ บตั ิ พัฒนาประสบการณ์ สู่องค์ความรู ้ และนาความรู ้ ที่ได้จาก
ประสบการณ์ไปสู่การปฏิบตั ิอีกครั้ง ซึ่งเป็ นการต่อยอดเพิ่มพูนองค์ความรู ้ (ดังภาพที่ 1) เพื่อให้การปฏิบตั ิงานตั้ง
บนฐานแห่งองค์ความรู ้ของสังคมไทย จะทาให้การปฏิบตั ิงานมีหลักการและสามารถประเมินผลได้อย่างมีระบบ
อีกทั้งมีแนวทางและทิศทางในการพัฒนาการปฏิบตั ิงานอย่างชัดเจนเป็ นรู ปธรรมและเป็ นไปตามสภาพจริ ง ส่ งผล
ให้เกิดการพัฒนาการปฏิบตั ิงานสังคมสงเคราะห์อย่างต่อเนื่ อง อันจะเป็ นประโยชน์ต่อหน่วยงานและประชาชน
ผูใ้ ช้บริ การ
*เอกสารประกอบการบรรยาย ในการประชุมวิชาการสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ ประจาปี 2557
**สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช email: Ampairat.aks@stou.ac.th.com
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การพัฒนาประสบการณ์ในการปฏิ บตั ิงานสังคมสงเคราะห์สู่องค์ความรู ้จาเป็ นต้องมีการจัดการ
ความรู ้ที่เกิดจากประสบการณ์ในการปฏิบตั ิงาน โดยจัดการในลักษณะการรวบรวมข้อมูล ทดลอง ทดสอบ และพิ
สูนจ์อย่างเป็ นระบบวิทยาศาสตร์ ที่เรี ยกว่า การวิจยั
บทความวิ ช าการ และคู่ มื อ การปฏิ บัติ ง าน เริ่ ม จากการบัน ทึ ก ข้อ มู ล การปฏิ บัติ ง าน น ามาจัด
หมวดหมู่ สังเคราะห์ วิเคราะห์ เรี ยบเรี ยง สื บค้นงานวิชาการที่เกี่ยวข้อง และเขียนด้วยสานวนของผูเ้ ขียนเอง โดย
มีการอ้างอิงเชื่ อมโยงกับงานวิชาการที่เกี่ ยวข้อง สุ ดท้ายจาเป็ นต้องมีการแสดงความคิดเห็ นของผูเ้ ขียนโดยการ
อภิปรายและให้ขอ้ เสนอแนะ
การวิจยั บทความวิชาการ และคู่มือการปฏิบตั ิงาน ทางสังคมสงเคราะห์และการจัดสวัสดิการสังคม
รวมเรี ยกว่า งานวิชาการทางสังคมสงเคราะห์ ซึ่ งเป็ นประโยชน์อย่างมากต่อการพัฒนาการปฏิ บตั ิ งานสังคม
สงเคราะห์และการจัดสวัสดิการสังคมสู่การสร้างองค์ความรู ้ ในขอบข่ายเกี่ยวกับนโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวกับ
ปฏิ บตั ิงานสังคมสงเคราะห์และการจัดสวัสดิ การสังคม การบริ หารงานสังคมสงเคราะห์และการจัดสวัสดิ การ
สังคม กระบวนการปฏิบตั ิงานสังคมสงเคราะห์ การวางแผนจัดสวัสดิการสังคม การประเมินการปฏิบตั ิงานสังคม
สงเคราะห์และการจัดสวัสดิการสังคม พฤติกรรมของผูใ้ ช้บริ การ ปรากฏการณ์ต่างๆ ที่กระทบต่อผูใ้ ช้บริ การและ
ครอบครั ว ดังที่ Munro (2008, p.161) เชื่ อ ว่า การขจัดทักษะที่ เ กิ ดจากสามัญสานึ กออกจากกระบวนการ
ปฏิ บตั ิ งาน และสนับสนุ นให้ผูป้ ฏิ บตั ิ งานสามารถคิดวิเคราะห์ การวิจัย และประเมินผลการปฏิ บัติงาน ทาให้
ผูป้ ฏิ บตั ิงานเข้าใจปั ญหาอุปสรรคในการปฏิ บตั ิงาน ซึ่ งสามารถนามาใช้เป็ นแนวทางในการปรับกระบวนการ
ปฏิ บัติง าน ส่ งผลให้การประเมิ น สภาพผูใ้ ช้บ ริ การและครอบครั ว มี ค วามถู กต้อ งแม่น ยา และมี แนวทางการ
ปฏิบตั ิงานที่มีประสิ ทธิผลยิง่ ขึ้น
งานวิชาการทางสังคมสงเคราะห์ ทาให้การปฏิ บัติงานสังคมสงเคราะห์ และการจัดสวัสดิ การสังคมได้รับการ
ยกระดับตามมาตรฐานการจัดสวัสดิ การสังคมตามข้อกาหนดคณะกรรมการส่ งเสริ มการจัดสวัสดิ การสังคม
แห่ งชาติว่าด้วยมาตรฐานการจัดสวัสดิ การสังคม พ.ศ. 2550 (ราชกิ จจานุเบกษา, น.67) ที่ กาหนดให้นักสังคม
สงเคราะห์ จะต้องมีความรู ้และความสามารถในการจัดบริ การทางสังคมให้แก่ผใู ้ ช้บริ การสวัสดิการสังคมเป็ นไป
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ได้รับการพัฒนามาตรฐานการจัดสวัสดิ การสังคมให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงทาง
สัง คม และสามารถช่ วยเหลื อผูใ้ ช้บ ริ ก ารสวัสดิ ก ารสัง คมให้มี คุณ ภาพชี วิตที่ ดีแ ละพึ่ งตนเองได้อ ย่า งทั่วถึ ง
เหมาะสม และเป็ นธรรม
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อุดมคติ

แนวคิดทฤษฎีสงั คม
สงเคราะห์

การปฏิบตั ิงานสังคม
สงเคราะห์

เกิดขึ้นจริ ง

ภาพที่ 1 ความสัมพันธ์ระหว่างการปฏิบตั ิงานกับงานวิชาการทางสังคมสงเคราะห์
2. ประเภทของงานวิชาการทางสังคมสงเคราะห์
งานวิชาการทางสังคมสงเคราะห์ที่จะกล่าวในที่น้ ี แบ่งเป็ น 5 ประเภท ได้แก่ หนังสื อหรื อตารา วิจยั
บทความวิจยั บทความวิชาการ คู่มือการปฏิบตั ิงาน บทความวิชาการออนไลน์ และนานาสาระหรื อปกิณกะ
2.1 หนังสื อหรื อตำรำ เป็ นงานวิชาการในรู ปแบบสื่ อสิ่ งพิมพ์มีลกั ษณะเป็ นเล่มที่ บรรจุ สาระ
ความรู ้ ที่มีการเรี ยบเรี ยงเนื้อหาต่างๆ ภายใต้หวั เรื่ องใดเรื่ องหนึ่ ง มานาเสนอแบบร้อยเรี ยง ลาดับเนื้ อหาตั้งแต่เริ่ ม
จนจบเล่ม แบ่งเป็ นบท จานวนมากน้อยขึ้นกับเนื้อหาที่ผเู ้ ขียนต้องการนาเสนอ โดยทัว่ ไปมักมีความยาวตลอดเล่ม
ไม่นอ้ ยกว่า 100 หน้า แบ่งเป็ น 4 ส่ วน ได้แก่ หน้าปก ส่ วนนา ส่ วนเนื้ อหา และดัชนี คาค้น เช่น Social Diagnosis
โดย Mary Ellen Richmond ตีพิมพ์เผยแพร่ ครั้งแรกเมื่อ ค.ศ.1917 จนถึงปี ค.ศ. 1964 เป็ นครั้งที่ 19 ถูกจัดเป็ น
classic book ฉบับล่าสุ ดตีพิมพ์ใหม่เมื่อ ค.ศ. 2012 อีกเล่ม Social Work Treatment: Interlocking Theoretical
Approaches โดย Francis J. Turner พิมพ์ครั้งที่ 5 เมื่อ ค.ศ. 2011 เป็ นต้น
2.2 บทควำมวิจัย หรื อ บทควำมวิชำกำร เป็ นงานวิชาการที่ ได้รับการพิจารณาให้ลงตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการที่ เป็ นสื่ อสิ่ งพิมพ์ที่มีชื่อคงที่ จัดพิมพ์เป็ นลาดับ ออกเผยแพร่ อย่างต่อเนื่ องอย่างสม่ าเสมอ อาจ
เผยแพร่ ปีละ 1-2 เล่ม บรรจุดว้ ยบทความวิจยั บทความวิชาการ บทความปริ ทศั น์ และการทบทวนหนังสื อหรื อ
ตารา มีกองบรรณาธิการประจา ส่ วนใหญ่เป็ นวารสารที่สังกัดสถาบันอุดมศึกษา องค์กรรัฐหรื อเอกชนระดับชาติ
หรื อนานาชาติ สภาวิชาชี พ องค์กรหรื อสมาคมวิชาชี พ เช่น The Journal of Social Work (JSW) ปั จจุบนั
วารสารวิชาการอาจเผยแพร่ ในลักษณะวารสารวิชาการอิเล็กทรอนิ กส์ เช่น Clinical Social Work Social Work
(ISSN 1573-3343 electronic version) เป็ นต้น
บทความวิจัย ประกอบด้วย ชื่ อเรื่ อ ง ข้อ มูล ผูเ้ ขี ยน บทคัดย่อ บทนา วัตถุ ประสงค์ วิธีก ารวิจัย
ผลการวิจยั หรื อข้อค้นพบจากการวิจยั อภิปรายผลการวิจยั ข้อเสนอแนะ และเอกสารอ้างอิง
บทความวิชาการ ประกอบด้วย ชื่อเรื่ อง ข้อมูลผูเ้ ขียน บทนา สาระที่แบ่งเป็ นหัวข้อใหญ่และหัวข้อ
ย่อย อภิปราย ข้อเสนอแนะ และเอกสารอ้างอิง
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2.3 คู่มือกำรปฏิบัติงำน เป็ นงานวิชาการที่ ใช้อธิ บายทิ ศทาง แนวทาง ขั้นตอนหรื อวิธีการ
ปฏิบตั ิงาน เพื่อใช้สื่อสารหรื อเป็ นแนวทางการปฏิ บตั ิงาน ประกอบด้วย สาระที่เป็ นข้อความ รู ปภาพ แผนภาพ
ตาราง แบบฟอร์ ม และอื่นๆ ที่ สามารถถ่ายทอดสาระที่ ตอ้ งการสื่ อสาร โดยที่ ผูใ้ ช้คู่มือการปฏิ บตั ิงานอ่านแล้ว
สามารถเข้าใจได้ดว้ ยตนเอง ดังนั้นคู่มือการปฏิบตั ิงานจึงจาเป็ นต้องมีความกระชับและชัดเจนในตัวเอง
2.4 บทควำมวิชำกำรออนไลน์ เป็ นงานเขียนทางวิชาการที่เผยแพร่ บนเว็บไซต์ อาจเผยแพร่ โดย
ผูเ้ ขียน หน่วยงาน หรื อองค์กร นาผลงานของผูเ้ ขียนมาเผยแพร่ โดยได้รับอนุญาตจากผูเ้ ขียน มักมีสาระเฉพาะเรื่ อง
ใดเรื่ องหนึ่งเนื่องจากความจากัดของขนาดหน้าจอ และเพื่อให้สาระจบภายในหน้าต่างอิเล็กทรอนิกส์เดียว เช่น

ที่มา http://chaninsocwork.blogspot.com/2007/08/blog-post_29.html สื บค้นเมื่อ 31 กรกฎาคม 2557
2.5 นำนำสำระ หรื อ ปกิณกะ เป็ นงานวิชาการที่เผยแพร่ บนนิ ตยสารหรื อหนังสื่ อพิมพ์ ซึ่ งเป็ น
สิ่ งพิ มพ์ที่รายงานเหตุ การณ์ ที่ เรี ยกว่า ข่า ว บทความวิจ ารณ์ เหตุก ารณ์ บทวิเคราะห์ เหตุก ารณ์ สรุ ปงานวิจัย
สาระบันเทิ ง และปกิ ณกะ ออกเผยแพร่ ประจาวัน สัปดาห์ รายปั กษ์ หรื อรายเดื อน เช่น นิ ตยสารออนไลน์ทาง
สังคมสงเคราะห์ ชื่อ The New Social Work (http://www.socialworker.com) เป็ นนิ ตยสารออนไลน์เพื่อคนที่ มี
อาชีพเป็ นนักสังคมสงเคราะห์
3. ทีม่ าของหัวเรื่องงานวิชาการทางสังคมสงเคราะห์
หัวเรื่ องงานวิชาการทางสังคมสงเคราะห์ มีที่มาจากหลากหลายแหล่ง ได้แก่ ประสบการณ์ ชีวิต
ประสบการณ์ทางาน ความสนใจของผูเ้ ขียน แนวคิด ทฤษฎีทางสังคมสงเคราะห์ และความต้องการของหน่วยงาน
3.1 ประสบกำรณ์ ชีวิต ตัวอย่าง นักสังคมสงเคราะห์เคยอยูใ่ นศูนย์ให้ความช่วยเหลือผูป้ ระสบภัย
อาจตั้งคาถามการวิจยั ว่า เด็กที่ประสบภัยได้รับประโยชน์อะไรจากกลุ่มกิจกรรม อะไรเป็ นวิธีการรักษาบุคคลที่
อยูใ่ นภาวะสูญเสี ยและผลัดพราก หรื อ นักสังคมสงเคราะห์ผมู ้ าจากครอบครัวที่พอ่ แม่ใช้ความรุ นแรงและหย่าร้าง
อาจตั้งคาถามการวิจยั ว่า ความรุ นแรงในครอบครัวทาให้บุคคลไม่ไว้วางใจผูอ้ ื่นหรื อไม่ การหย่าร้างของพ่อแม่มี
ผลกระทบต่ออารมณ์ของลูกอย่างไร เป็ นต้น
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3.2 ประสบกำรณ์ ทำงำน เป็ นการตั้งคาถามกับงานที่ทา เพื่อนาผลการวิจยั มาพัฒนาบริ การให้ดีข้ ึน
ตัวอย่าง นักสังคมสงเคราะห์ให้บริ การแก่กลุ่มเป้ าหมายต่างๆ เช่น ผูส้ ู งอายุ เด็กและเยาวชน นาประสบการณ์จาก
การทางานมากาหนดปั ญหาหารวิจัย เช่ น อะไรคือเงื่ อนไขทาให้การแทรกแซงช่วยเหลือประสบความสาเร็ จ
สภาพการทางานแบบใดทาให้การแทรกแซงช่วยเหลือไม่สาเร็ จ อะไรคือปั ญหาการทางาน อะไรเป็ นสาเหตุให้
ผูส้ ูงอายุถูกทารุ ณ รู ปแบบครอบครัวแบบใดสัมพันธ์กบั ปั ญหาพฤติกรรมการเรี ยนของเด็ก นโยบายสังคมมีผลต่อ
ผูใ้ ช้บ ริ การหรื อหน่ วยงานสัง กัด อย่า งไร ผูใ้ ช้บ ริ ก ารโครงการฟื้ นฟูค รอบครั ว สามารถจัด การครอบครั ว ให้
ตอบสนองความต้องการของเด็กได้หรื อไม่ เป็ นต้น
3.3 ควำมสนใจของผู้เขี ยน นักสัง คมสงเคราะห์ สามารถน าข้อ เสนอแนะของงานวิจัยที่ เน้น
ประด็นที่ ยงั ไม่ได้คาตอบ มาเป็ นปั ญหาการวิจยั เช่น วิจยั ซ้ ากับกลุ่มตัวอย่างอื่นในหน่ วยงานอื่นหรื อท้องถิ่นอื่น
หรื อใช้วธิ ีการวิจยั ประเภทอื่น ตรวจสอบด้วยตัวแปรอื่น เป็ นต้น
3.4 แนวคิด ทฏษฎีทำงสังคมสงเครำะห์ ศำสตร์ นาปรัชญา หลักการ วิธีการ กระบวนการ เทคนิ ค
จริ ยธรรม จรรยาบรรณ และทฤษฎี ทางสังคมสงเคราะห์มาเป็ นหัวเรื่ องที่ ผูเ้ ขี ยนต้องการจะนาเสนอ เช่น การ
ประเมินวิธีการสังคมสงเคราะห์ในการปฏิบตั ิงานสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ การให้การปรึ กษาแก่ผปู ้ ่ วย
ระยะสุดท้ายตามทฤษฎีการแก้ไขปั ญหาของ Helen Harris Perlman เป็ นต้น
3.5 ควำมต้ อ งกำรของหน่ วยงำน เช่ น การส ารวจความต้องการของผูใ้ ช้บริ การ การประเมิ น
จุดคุม้ ทุนในการบริ หารสิ ทธิ ประโยชน์ของผูป้ ่ วย การวิเคราะห์ชุดสวัสดิการสาหรับผูป้ ่ วยโรคเรื้ อรัง การพัฒนา
นักสังคมสงเคราะห์ทางวิชาชีพ เป็ นต้น
4. กระบวนการเขียนบทความวิชาการทางสังคมสงเคราะห์
การเขียนงานวิชาการทางสังคมสงเคราะห์ทุกประเภทเริ่ มจากการบันทึ ก รวบรวมข้อมูลจากการ
บัน ทึ ก น ามาจัด หมวดหมู่ เรี ย บเรี ย งด้ว ยการวิเ คราะห์ แ ละสัง คม จากนั้น ค้น คว้า หาอ้า งอิ ง ด้ว ยการทบทวน
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง สุดท้ายจึงเขียนด้วยสานวนและลีลาของผูเ้ ขียนโดยมีอา้ งอิงวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
4.1 กำรบันทึก เป็ นขั้นตอนเริ่ มตันของงานวิชาการทางสังคมสงเคราะห์ การบันทึกในที่น้ ีเป็ นการ
รวบรวมข้อมูลจากผูใ้ ช้บริ การ และผูม้ ีนัยสาคัญกับผูใ้ ช้บริ การ นอกจากนี้ ยังอาจรวบรวมข้อมูลจากการสังเกต
บริ บทแวดล้อม ดังนั้น ข้อมูลจึงมาจากหลากหลายแหล่ง ทั้งจากการสัมภาษณ์ในหน่วยงาน บันทึ กเวชระเบี ยน
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ข้อมูลจากการเยีย่ มบ้าน ที่ทาให้นกั สังคมสงเคราะห์ได้ขอ้ มูล 360 องศา
4.2 กำรจัดหมวดหมู่ เป็ นขั้นตอนที่นาข้อมูลที่รวบรวมได้มาจัดแบ่งเป็ นหมวดหมู่ ทาให้ได้หัวข้อ
ใหญ่ หัวข้อรอง และหัวข้อย่อย โดยสามารถจัดหมวดหมู่ได้ 2 วิธี
4.2.1 กำรหำคำทีป่ รำกฏซ้ำมำกทีส่ ุ ด นาคานั้นมาเป็ นหัวเรื่ องที่จะเขียน จากนั้นนาคาที่ปรากฎ
ซ้ ามากๆ มาเป็ นหัวข้อใหญ่ จากนั้นนาคาที่ซ้ ามาเป็ นข้อย่อย สุ ดท้ายนาสาระที่อยูภ่ ายใต้หัวข้อย่อยมาใส่ ไว้ในแต่
ละหัวข้อย่อยนั้นๆ
4.2.2 กำรเลือกประเด็นทีป่ รำกฏ อาจเป็ นประเด็นที่น่าสนใจ ประเด็นที่มีประสบการณ์ หรื อ
ประเด็นที่ เกี่ ยวข้องมากที่ สุด นามาเป็ นหัวเรื่ อง จากนั้นนาประเด็นนั้นมาแตกเป็ นหัวข้อใหญ่ และหัวข้อย่อย
สุดท้ายนาสาระที่อยูภ่ ายใต้หวั ข้อย่อยมาใส่ไว้ในแต่ละหัวข้อย่อยนั้นๆ
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ตัวอย่าง

การสื่ อสารใน
ครอบครัว
ความสัมพันธ์ใน
ครอบครัว
นันทนาการของ
ครอบครัว

ทฤษฎีการสื่ อสารใน
ครอบครัว
รู ปแบบการสื่ อสารใน
ครอบครัว
กิจกรรมนันทนาการของ
ครอบครัว
การมีส่วนร่ วมของสมาชิก
ในครอบครัวในกิจกรรม
นันทนาการ

ตรงไปตรงมา
ประชดประชัน
ปฏิสมั พันธ์
เชิงสัญลักษณ์
ความอยูร่ อดของ
ตนเอง

ภาพที่ 2 ตัวอย่างการกาหนดหัวข้อบทความวิชาการทางสังคมสงเคราะห์
4.3 กำรเรียบเรียง นาสาระมาวิเคราะห์หาความเหมือนและความแตกต่าง จากนั้นสังเคราะห์เป็ น
เนื้ อหา โดยนามาร้อยเรี ยงให้เป็ นเรื่ องเดี ยวกันภายใต้แต่ละหัวข้อย่อย ดังนั้น สาระที่อยู่ภายใต้แต่ละหัวข้อย่อย
จะต้องสอดคล้องและขยายความหัวข้อย่อยนั้น
4.4 กำรอ้ ำงอิง เป็ นการนาวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องมาอ้างอิงความเหมือนกับสาระที่เรี ยบเรี ยง เพื่อ
ยืนยันสาระที่ได้จากการบันทึก หรื ออ้างอิงความแตกต่างจากสาระที่เรี ยบเรี ยง เพื่อเปรี ยบเทียบกับสาระที่ได้จาก
การบันทึก
การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องเป็ นขั้นตอนที่แสดงให้เห็นว่าผูเ้ ขียนมีความรู ้ในหัวเรื่ องที่เขียน
เพียงใด ซึ่งบ่งชี้ถึงความน่าเชื่อถือได้ของสาระที่นาเสนอ ประกอบด้วยผลงานทางวิชาการที่เสนอหลักการ แนวคิด
ทฤษฎี และผลงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับเรื่ องที่เขียน ผูเ้ ขียนสามารถทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องในหนังสื อ ตารา
วารสารวิชาการ เอกสารวิชาการ เอกสารประกอบการบรรยายวิชาการ รายงานการประชุ มวิชาการ รายงาน
ประจาปี หนังสื อพิมพ์ พงศาวดาร ศิลาจารึ ก วัสดุทางวิชาการอิเล็กทรอนิ กส์ และเว็บไซด์ และควรทบทวนทั้ง
วรรณกรรมต่างประเทศและในประเทศ รวมทั้งต้องเป็ นวรรณกรรมที่เผยแพร่ มาแล้วไม่เก่าเกิน 10 ปี
4.5 กำรเขียนโดยมีอ้ำงอิง ส่ วนใหญ่เป็ นการเขียนเชิงพรรณนา กล่าวคือ เป็ นการเขียนอธิ บาย
ขยายความ ยกตัวอย่าง เพื่อให้เข้าใจ และตอบคาถาม ว่า ใคร อะไร ที่ ไหน เมื่ อไร และอย่างไร หรื อ อธิ บาย
ปรากฏการณ์ทางสังคม การนาเสนอมักใช้ขอ้ ความ ประกอบ รู ปภาพ ตาราง แผนภาพ ไดอาแกรม กราฟ โดย
นาวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องมาอ้างอิงสาระที่เขียน
ตัวอย่าง
เกษตรกรไทยในชนบทส่ วนใหญ่รู้สึกโหยหาบรรยากาศความเป็ นอยู่และวิถีการเลี้ ยงชี พของสังคม
ชนบทแบบเดิม แต่คิดว่าไม่สามารถหวนกลับไปดาเนินชีวติ แบบเดิมได้อีก เพราะเป็ นความเปลี่ยนแปลง
ไปตามกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลก ดังที่สุพาณี ธนี วฒ
ุ ิ (2550) เสนอว่า ระบบการผลิตของภาค
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เกษตรแบบพึ่งพาตนเองที่เอื้อให้วถิ ีชีวติ เป็ นแบบอิสระและสุขสบาย ได้รับผลกระทบให้เปลี่ยนเป็ นการ
ผลิตแบบอุตสาหกรรม ที่เรี ยกว่า ปฏิวตั ิเขียว ที่มีการทุ่มเทคโนโลยีการเกษตรที่ทนั สมัย ใช้สารเคมีการ
ผลิตทั้งปุ๋ ยและยาฆ่าแมลง ตลอดจนการนาพันธุ์พืชที่ให้ผลผลิตสูงเข้ามาแทนที่พนั ธุ์พ้นื เมือง
(อาไพรัตน์ อักษรพรหม, 2557, น.63-69)
ส่ วนที่ ทาให้งานวิชาการทางสังคมสงเคราะห์ทุกประเภทมีคุณค่า ได้แก่ การอ้างอิงวรรณกรรมที่
เกี่ยวข้อง แต่ส่วนที่มีคุณค่ายิง่ กว่า คือ การอภิปรายเชื่อมโยงระหว่างสาระที่เขียน กับ วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง และ
ความคิดและประสบการณ์ของนักสังคมสงเคราะห์ผเู ้ ขียนงานวิชาการทางสังคมสงเคราะห์ชิ้นนั้น ซึ่ งทาให้งาน
วิชาการทางสังคมสงเคราะห์แต่ละชิ้นมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ที่สะท้อนมุมมองและประสบการณ์เฉพาะของผูเ้ ขียน
เอกสารอ้ างอิง
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