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เล่ ม นี้ ไ ม่ เ พี ย งแต่ มุ่ ง ชี้ พยายามสะท้ อ นให้ เ ห็ น ถึ ง ระดั บ ของการวิ จั ย ทางด้ า นสั ง คม
สงเคราะห์ที่กระบวนการและการออกแบบงานวิจัยภายในมีค วามสอดคล้องและตอบ
ความเป็นงานวิจัยในระดับต่า งๆ ตามที่ผู้เขียนจุดประกายความคิด ขึ้นเท่ า นั้น แต่สิ่ง ที่
ผู้เขียนสะท้อนไว้ยังเป็นประโยชน์ต่องานวิจัยในศาสตร์อื่นที่ให้ความสาคัญต่อขอบเขตของ
การศึกษาวิจัยในระดับต่างๆ รวมถึงการใช้การวิจัยที่เป็นได้ทั้งเครื่องมือและวิธีการในการ
เปิดประตูสร้างองค์ความรู้สู่สากลได้อีกด้วย
สาระสาคัญ
หนังสื อเล่มนี้นาเสนอเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาวิจัยสังคมสงเคราะห์ ใ น
ระดับต่างๆ โดยแบ่งเป็น 8 บท ได้แก่ (1) บทนา: การวิจัยสังคมสงเคราะห์นานาชาติ คือ
อะไร? (2) การวิจัยนานาชาติ (3) ประเด็นและตัวอย่างของงานวิจัยนานาชาติ (4) การ
วิจัยในระดับชาติ (5) ประเด็นและตัวอย่างของการวิจัยในระดับชาติ (6) การวิจัยข้ามชาติ
(7) ประเด็นและตัวอย่างของงานวิจัยข้ามชาติ และบทสุดท้าย (8) บทสรุปและสาระสาคัญ
โดยแต่ละบท มีสาระสาคัญที่น่าสนใจดังนี้
บทที่ 1 บทนา: การวิจัยทางสังคมสงเคราะห์นานาชาติคืออะไร?
ผู้ เ ขี ย นเริ่ ม ต้ น บทน าด้ วยการเขี ย นถึ ง เหตุ ผลของการเขี ยนหนั ง สื อ เล่ ม นี้ ที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาแบบคู่ขนานที่เกิดขึ้นในวงการสังคมสงเคราะห์ปัจจุบัน ทั้งการ
เพิ่มขึ้นของความรู้ด้ านการวิ จั ย และการเติบ โตของความสาคัญ ในประเด็นระหว่ า ง
ประเทศในงานสังคมสงเคราะห์ นอกจากนี้ ยังกล่าวถึงจุดมุ่งหมายของหนังสื อนี้ในการ
นาเสนอมุมมองของการวิจัยสังคมสงเคราะห์ในระดับนานาชาติ ประเด็นที่น่าสนใจ และ
รวมไปถึงการใช้ประโยชน์ของงานวิจัยระหว่างประเทศ โดยผู้เขียนได้กล่าวถึงจุดหมาย
ย่อย 5 ประการของหนัง สื อ นี้ ได้แก่ (1) สองกระแสของสั งคมสงเคราะห์ ทั้ง สั ง คม
สงเคราะห์นานาชาติและการวิจัยทางสังคมสงเคราะห์ที่ถูกวางแนบในงานวิจัยทางสั งคม
สงเคราะห์นานาชาติ (2) มีการให้ความหมายกว้างๆ ของการวิจัยทางสังคมสงเคราะห์
นานาชาติ ซึ่งหมายถึงงานวิจัยที่ร วมวรรณกรรมจากสองประเทศขึ้นไปเพื่อกาหนดปั ญ หา
การวิจัย ผลกระทบที่เกิดขึ้นเฉพาะของงานวิจัย นอกจากนี้ การวิจัยทางสังคมสงเคราะห์
ยังรวมถึงความแตกต่ างด้ านภาษา ขนบธรรมเนียมและประเพณี และการเน้นการใช้
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วิธีการวิจัยเพื่อการพัฒนาความรู้ด้านสังคมสงเคราะห์ด้วย (3) การนาเสนอเพียงประเภท
เดียวของการวิจัยทางสังคมสงเคราะห์นานาชาติเพื่อเป็นกรอบคิดในการประเมินและการ
ดาเนินงานวิจัยนั้นๆ โดยภายใต้แนวคิดที่เป็นเอกภาพนี้ มีการแบ่งประเภทของงานวิ จั ย
ทางสังคมสงเคราะห์นานาชาติ เป็นการวิจัยนานาชาติ ในประเทศ และข้ามประเทศ (4)
การมุ่ ง เน้ น การวิ จั ย ทางสั ง คมสงเคราะห์ ใ นฐานะที่ แ ตกต่ า งจากงานวิ จั ย ทางด้ าน
วิทยาศาสตร์สังคม หรือการปฏิบัติงานทางด้านสังคมสงเคราะห์ และจุดหมายสุดท้า ยคื อ
(5) การนาเสนอตัวอย่างเชิงลึก ของการศึกษาวิจัย ทางสังคมสงเคราะห์น านาชาติ จ าก
แหล่งข้อมูลที่หลากหลาย เพื่อที่จะแสดงให้เห็นและเป็นการสารวจประเด็นทางวิธีวิท ยาที่
เกี่ยวข้อง
บทที่ 2 การวิจัยนานาชาติหรือระหว่างประเทศ
ผู้เขียนอธิบายการแยกงานวิ จัย นานาชาติ ออกจากงานวิจั ยระดับ ชาติ ทั้งใน
มุมมองความเหมื อนและความแตกต่าง โดยมีการเปรียบเทียบให้เห็นภาพที่ชัดเจน ซึ่ง
พบว่า มีบางส่วนที่ งานวิจั ย ทั้ง สองระดั บมี ค วามเหมื อ นกัน ในขณะเดียวกัน งานวิ จั ย
ระดับชาติไม่มีในหลายประเด็น เช่น การทบทวนวรรณกรรมจากสองประเทศหรือมากกว่า
การระบุ ค วามแตกต่ า งระหว่ า งประเทศในการก าหนดปั ญ หาก ารวิ จั ย การก าหนด
แนวความคิดทั่วไปของความรู้ด้านวิธีวิทยามากกว่าหนึ่งประเทศในการกาหนดปัญหาการ
วิจัย และการแสวงหาผลกระทบทั่วไปที่มากกว่าหนึ่งประเทศ นอกจากนี้ ยังมีการกล่าวถึง
ความรู้ จ ากงานวิ จั ย ทางสั ง คมสงเคราะห์ ซึ่ ง จ าแนกเป็ น วั ต ถุ ป ระสงค์ ด้ า นความรู้
ความสาคัญและความรู้ด้านวิธีวิทยา รวมถึงลักษณะทั่วไปของความรู้ มากไปกว่านั้น บทนี้
ยังให้รายละเอียดของกระบวนการวิจัยในขั้นตอนต่างๆ ครอบคลุมทั้งงานวิจัยเชิงปริม าณ
และคุณภาพอีกด้วย
บทที่ 3 ประเด็นและตัวอย่างของงานวิจัยนานาชาติหรือระหว่างประเทศ
ผู้เขียนนาเสนอกรณีศึกษางานวิจัยจานวน 5 เรื่อง โดยใช้เกณฑ์การคัดเลื อก
งานวิจัยเหล่านี้เพื่อการนาเสนอในบทนี้ ประกอบไปด้วย ความเป็นเลิศของงานวิจัย การ
จ าแนกการศึ ก ษาในฐานะที่ เ ป็ น นานาชาติ มี ก ารน าเสนอวิ ธี ก ารวิ จั ย ที่ ห ลากหลาย
การศึ ก ษานั้ น มาจากวารสารด้ า นสั ง คมสงเคราะห์ ที่ห ลากหลาย การศึ ก ษานั้ น ได้
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ดาเนินการในประเทศที่ แตกต่ า งกั น และการศึกษานั้ นก่อ ให้ เกิ ด และหารื อเกี่ ย วกั บ
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินการและการใช้ประโยชน์จากการวิจัย โดยแต่ละงานวิจั ย
ที่ผู้เขียนได้นาเสนอไว้ ให้ร ายละเอียดที่สาคัญของงานวิจัย เริ่ มตั้งแต่การกาหนดปัญหา
วัตถุประสงค์ เครื่องมือ กระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การสรุป และ
ผลกระทบ โดยในส่วนท้ายชองแต่ละงานวิจัย ผู้เขียนชี้ให้เห็นถึงการเป็นงานวิจัยที่มี ค วาม
เป็นนานาชาติ เช่น การจาแนกประเภทของการศึกษา ประเด็นเฉพาะในการศึกษา รวมถึง
ประเด็ น ที่ เ กิ ด ขึ้ น จากการศึ ก ษา โดยข้ อ สั ง เกตที่ พ บคื อ งานวิ จั ย เหล่ า นั้ น มี ก ารใ ห้
ความสาคัญกับจริยธรรมการวิจัย ความตระหนักทางวัฒนธรรม การแปลภาษา และการ
ใช้สถิติขั้นสูง ซึ่งส่วนนี้เป็นปัจจัยที่สะท้อนภาพของความเป็นนานาชาติของงานวิจัยได้
บทที่ 4 การวิจัยในชาติหรือระดับชาติ
ผู้เขียนให้นิ ย ามการวิ จัย ในระดั บ ชาติ ว่าหมายถึง การวิจัยที่เป็นการศึ ก ษา
ประชากรจากประเทศหนึ่งที่พ านักอยู่ในอีกประเทศหนึ่ง เช่น แรงงานข้ามชาติ โดยใน
ส่วนนี้ ผู้เขียนยกตัวอย่างการเขียนงานวิจัยในกลุ่มนี้ เช่น แนวคิดพื้นฐานที่ใช้ สาเหตุของ
การเป็นแรงงานต่างด้าว ระยะของการย้ายถิ่น นโยบายของการย้ายถิ่นระหว่างประเทศ
เป็นต้น และยังอธิบายถึงปัญหาด้านสั งคมสงเคราะห์ในการให้บริการประชากรกลุ่ ม นี้
นอกจากนี้ ผู้เขียนยังอธิบายถึงกระบวนการวิจัย การออกแบบการวิจัย การสุ่มตัวอย่าง
การเก็บรวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูลสาหรั บการวิ จัยระดับชาติผ่านกรณีศึกษาที่เ ป็ น
ประเด็นเกี่ยวกับแรงงานข้า มชาติ และสรุปทิ้ง ท้า ยด้ วยแรงจูง ใจและอุ ป สรรคในการ
ศึกษาวิจัยระดับชาติ เช่น ค่าใช้จ่าย การขาดความร่วมมื อจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การ
ไม่มีเวลาในการศึกษาวิจัย เป็นต้น
บทที่ 5 ประเด็นและตัวอย่างของการศึกษาวิจัยระดับชาติ
ผู้เขียนนาเสนอการศึกษาวิจั ยระดั บ ชาติ จานวน 5 เรื่อง โดยใช้เกณฑ์ ก าร
คัดเลือกคล้ายกับตัวอย่างงานวิจัยระหว่างประเทศที่มีการนาเสนอในบทที่ 3 ก่อนหน้านี้
โดยข้อสังเกตสาคัญ จากงานวิ จั ยทั้ ง 5 เรื่อง คื อ เป็นประเด็นการศึกษาเกี่ ย วข้ อ งกั บ
วัฒนธรรม การสนับสนุนทางสังคม การบูร ณาการ โดยตัวอย่างมีลักษณะของความเป็น
ประชากรกลุ่ ม ชาติพัน ธุ์ หรื อ ชนกลุ่ ม น้ อ ยในประเทศปลายทาง เช่น ผลกระทบทาง
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วัฒนธรรม การเป็นแรงงานต่างด้าว เป็นผู้อพยพหรื อแรงงานต่างด้าวในประเทศต่างๆ
โดยแต่ละกรณีศึกษาให้รายละเอียดในเรื่องของการกาหนดปั ญหาการวิจัย ประชากรและ
ตัวอย่าง การออกแบบการวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูล การสรุป และการนาไปใช้ อย่างไรก็ตาม
ในแต่ละกรณีศึกษาจะมีกล่าวทิ้งท้ายในประเด็นสาคัญที่พบในการศึกษานั้นๆ ด้วย เช่น
อคติในการตอบคาถาม ข้อจากัดในการรายงานผลการวิจัย การวัดการสนับสนุนทางสังคม
และความตรงของข้อมูล วิธีการวิจัย ตัวแปร และสถิติที่ใช้ เป็นต้น
บทที่ 6 การวิจัยข้ามชาติ
ผู้เขียนกล่าวถึงการวิจัยข้ามชาติที่เป็นการวิจัยเปรียบเทียบระหว่างประชากร
สองประเทศหรือมากกว่า โดยการศึกษาวรรณกรรมในกลุ่มประชากรเหล่านี้จะถูกใช้เพื่อ
การกาหนดปัญหาการวิจัย และเพื่อการให้ภาพความเกี่ยวข้องในประเทศที่เกี่ยวข้อง เช่น
ถ้ามีการกล่าวถึงสังคมสงเคราะห์แ ละสวั สดิการสังคม ก็จะเป็นงานวิจัยด้านสวัสดิ ก าร
สังคม อย่างไรก็ตาม การวิจัยข้ามชาติมีลักษณะบางประการที่ร่วมกับงานวิจัยระดั บ ชาติ
และระดับนานาชาติ กล่าวคือ เป็นการก้าวเดินในกระบวนการวิจัยจากการกาหนดปัญ หา
การวิจัย ตัวอย่างที่ศึกษา การออกแบบการวิจัยเพื่อการสร้างเครื่องมื อ การรวบรวมข้อมูล
การวิเคราะห์และการสรุป มีการใช้วรรณกรรมจากสองประเทศหรือมากกว่า เป็นความรู้
ระหว่างประเทศหรื อมีความแตกต่างที่เฉพาะระหว่ างประเทศที่ มีการกาหนดเป็น ปั ญ หา
การวิจัย เป็นการประมวลแนวคิดความรู้ด้านวิธีวิทยาข้ ามประเทศในการกาหนดปัญหา
การวิจัย ในขณะที่เอกภาพของงานวิจั ย ข้า มชาติจะประกอบไปด้ วยลั กษณะของการ
เปรียบเทีย บเชิ ง คุณ ภาพอาจจะทาขึ้ นระหว่ า งประเทศด้ วยความเคารพในโครงการ
นโยบาย กฎหมาย ทรัพยากรทางสังคม ความต้องการทางสังคม และ/หรือการแทรกแซง
ทางสังคม ส่วนการเปรียบเทียบเชิงปริมาณจะถูกทาขึ้นระหว่างประเทศด้วยความเคารพ
ในตัวชี้วัดทางสังคม และ/หรือมาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้องกับสากล หรือความต้องการด้าน
สุขภาพ โดยในส่วนของการเปรียบเทียบเชิงปริมาณ จะถูกทาขึ้นด้วยความเคารพในสิ่งเร้ า
ที่พบบ่อย เช่น ปฏิกิริยาของวิ ชาชีพต่อกรณีของบทความสั้น มีการออกแบบการวิจั ยเชิ ง
สหสัมพันธ์และเชิงสาเหตุภายในสองประเทศหรื อมากกว่าที่กาลังศึกษาอยู่ นอกจากนี้
ผู้เขียนยังกล่าวถึงปัญหาทางด้านสังคมสงเคราะห์ที่มักมีการกล่าวถึงว่าจะมีความเกี่ย วข้อ ง
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กับแรงงานข้ า มชาติ เช่นเดีย วกั บ ปรากฎการณ์ สากลอื่ นๆ เช่น ประเด็นของผู้ หญิ ง
การศึกษาสังคมสงเคราะห์ สุขภาพจิต สุขภาพกาย การพัฒนานโยบาย การบริการทาง
สังคม เป็นต้น รวมถึงงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางของความรู้ด้านสังคมสงเคราะห์
จากประเทศหนึ่ ง สู่ ป ระเทศหนึ่ ง ที่ ใ ห้ ค วามสาคั ญ กั บ การแทรกแซงทางสั ง คม และ
การศึกษา นอกจากนี้ยังมีปัญหาที่เกิดขึ้นข้ามประเทศได้ เช่น ความรุนแรงในครอบครั ว
การรังแก การล่วงละเมิดเด็ก การละเมิดผู้สูงวัย รวมถึงพฤติกรรมอาชญากรรมต่างๆ เป็น
ต้น
อย่างไรก็ตาม นอกจากจะมีการศึกษาความยากจน การปฏิรูปสวัสดิการ และ
การพัฒนานโยบาย และบริการเพื่อที่จะลดหรื อกาจัด ความยากจนระหว่ า งประเทศ
ผู้เขียนยังนาเสนอประเด็น ที่ มีค วามน่า สนใจร่ วมด้ วย เช่น การเปรียบเทียบกฎหมาย
นโยบาย โครงการ การปฏิบัติ และบริการซึ่งเกี่ยวข้องกับงานสังคมสงเคราะห์ร ะหว่าง
ประเทศ
ในส่วนท้ายของบท ผู้เขียนกล่าวถึงกระบวนการวิจัยสาหรับงานวิจัยข้ามชาติ
ทั้งในส่วนของงานวิจัยเชิงคุณภาพที่ให้ความสาคัญกับการทบทวนงานวิ จัยที่มีการศึก ษา
ก่อนหน้านี้ การวิจัยแบบเล่าเรื่องเปรีย บเที ย บ การวิเคราะห์เนื้อหา และงานวิจั ย เชิ ง
ปริมาณที่กล่าวถึงการวิเคราะห์อภิมานจากผลของการวิจัยเชิงประจักษ์ร ะหว่า งประเทศ
การเปรียบเทียบตัวชี้วัด ทางสังคม การเปรียบเทียบมาตรฐาน นอกจากนี้ ยังกล่าวถึง การ
กาหนดปัญหาการวิจัย การออกแบบการวิจัย ตัวอย่างและประชากรที่เกี่ยวข้อง การเก็บ
รวบรวมข้อ มู ล และการวิ เ คราะห์ บทสรุป และการน าไปใช้ โดยในส่ วนท้ า ยกล่ า วถึ ง
แรงจูงใจและอุปสรรคต่อการวิ จัยข้ามชาติ ที่ครอบคลุมถึงเรื่องของเวลา ค่าใช้จ่าย การ
ร่วมกันวิเคราะห์ข้ อมู ลของผู้เกี่ ย วข้องจากประเทศต่ างๆ โดยในส่วนสุด ท้า ยกล่ า วถึ ง
ประเด็นการรับรู้เรื่องจริยธรรมการวิจัยซึ่งมีความหลากหลายมากในแต่ละประเทศ โดย
เป็นหน้าที่ของนัก วิ จัย ที่ ต้องเรี ยนรู้ อย่างไรก็ต าม การวิจัยข้ามชาติเ ป็น ประเภทของ
งานวิจัยที่ยากที่สุดของการวิจัยระหว่างประเทศ ส่งผลให้การทางานร่วมกันและความ
ร่วมมือมีความสาคัญยิ่งในการวิจัยประเภทนี้
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บทที่ 7 ประเด็นและตัวอย่างของการวิจัยข้ามชาติ
เฉกเช่นเดียวกับบทก่อนหน้านี้ที่ผู้เขียนนาเสนอข้อมูลผ่านกรณี การศึกษาวิจั ย ที่
น่าสนใจ ซึ่งประเด็นเรื่องที่นาเสนอในบทนี้มีลักษณะใกล้เคียงกับบทก่อนหน้า โดยผู้เขียน
กล่าวถึงงานวิจัยที่ใช้การเข้าถึงแบบข้ามประเทศ การเปรียบเทียบแบบข้ามชาติ การศึกษา
ในประเด็นที่เป็นการประเมินมาตรฐาน การใช้มุมมองสากลต่อโครงการความมั่นคงทาง
สังคม และการศึกษาเปรียบเทียบระหว่างประเทศ หรื อการศึกษาเปรียบเทียบระหว่าง
ประเทศ
บทที่ 8 บทสรุปและสาระสาคัญ
ผู้เขียนส่งท้ายด้วยการกล่า วถึงจุด มุ่งหมายของหนัง สื อเล่ มนี้ ในการนาเสนอ
มุมมองงานวิ จัย ทางสั งคมสงเคราะห์ใ นระดับ นานาชาติ ประเด็นที่เกี่ยวข้อ งและการ
นาไปใช้ประโยชน์ในการวิจัยทางสังคมสงเคราะห์ รวมถึงตัวอย่างงานวิจัย โดยบทสรุ ป ที่
สาคัญของผู้เขียน คือ งานสังคมสงเคราะห์ทั้งสองกระแสของงานสังคมสงเคราะห์ระหว่า ง
ประเทศและงานสังคมสงเคราะห์ทั่วไป ถูกนามารวมกันเป็นงานวิจัย สังคมสงเคราะห์
ระหว่ า งประเทศ ความหมายที่ ก ว้ า งของงานวิ จั ย ทางสั ง คมสงเคราะห์ น านาชาติ ที่
ครอบคลุมการทบทวนวรรณกรรมจากสองประเทศหรื อ มากกว่ า การมุ่งชี้ให้เ ห็ น ถึ ง
งานวิจัยทางสังคมสงเคราะห์ที่มีความแตกต่างจากงานวิจัยทางสังคมศาสตร์ทั่วไปหรื อการ
ปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ และที่สาคัญคื อ หนัง สื อเล่ มนี้ มีการยกตั วอย่างเชิ ง ลึ ก ของ
งานวิจัยทางสัง คมสงเคราะห์นานาชาติเพื่อชี้ ให้เ ห็น ถึง ประเด็นวิธี วิท ยาที่เกี่ย วข้ อ งใน
กระบวนการวิจัยนานาชาติ มากไปกว่านั้น ผู้เขียนยังกล่าวถึงความเหมื อนและความต่า ง
ของประเภทงานวิจัยสังคมสงเคราะห์ในระดับชาติและข้ามชาติ โดยในส่วนท้ายของบท
เสนอบทสรุปของประเด็นในงานวิ จัย ที่แ บ่ง ตามประเภทของงานวิจั ยสั งคมสงเคราะห์
นานาชาติและมุมมองต่อกระบวนการวิจัย อย่างไรก็ตาม ส่วนท้ายยังคงกล่าวถึงแรงจู ง ใจ
และอุปสรรคในรูปของการนาเสนอด้วยตาราง โดยเป็นอุปสรรคและแรงจูงใจที่แบ่ ง ตาม
ประเภทของงานวิ จัย สั งคมสงเคราะห์ กล่าวคื อ งานวิจัยในประเทศ นานาชาติ และ
ข้ามชาติ
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ผู้เขียนส่ ง ท้ า ยเล่ มด้ ว ยการเขี ยนถึ งศั ก ยภาพของงานวิ จั ย สั ง คมสงเคราะห์
นานาชาติที่เป็นความยิ่งใหญ่จากหลายเหตุผล เช่น สถานการณ์ความเป็นนานาชาติ แ ละ
โลกาภิวัฒน์ ความหมายของงานวิจัยสังคมสงเคราะห์นานาชาติมีความกว้างขวาง ดังนั้น
จึงเป็นการเพิ่มโอกาสที่มากขึ้นในงานวิจัยเหล่านั้น และสุดท้ายการเชื่อมโยงข้อมูลของ
ประเภทงานวิจัยต่างๆ ด้วยระบบออนไลน์ แม้ทุกงานจะเริ่มต้นในระดับประเทศ หรือประ
เทศเดียวก่อนในเบื้อ งต้ น เราก็สามารถเรียกนัก วิ จัย ทางสั ง คมสงเคราะห์เ หล่า นี้ ว่า มี
ความคิดในระดับสากลได้ แม้ว่าพวกเขาจะปฏิบัติการในระดับท้องถิ่นก็ตาม
บทวิจารณ์หนังสือของผู้อ่าน
อย่างไรก็ตาม ก่อนที่จะกล่าวถึงหรือรู้จักงานวิจัยทางสังคมสงเคราะห์นานาชาติ
ผู้อ่านควรทาความเข้าใจงานสังคมสงเคราะห์นานาชาติ (International Social Work)
ก่อน ซึ่งปัจจุบันมีนักวิ ชาการด้านสังคมสงเคราะห์หลายท่ านที่เขียนตาราเรื่องนี้ ไม่ว่าจะ
เป็น Healy, Link, Cox และ Pawar โดยนักวิชาการเหล่านี้ให้ความเห็นและมีประเด็น
มุ่งเน้นที่หลากหลายในความเป็น งานสังคมสงเคราะห์นานาชาติ เช่น การพิจารณาถึง
ความเป็นโลกาภิวัฒน์ สิทธิมนุษยชน ประเด็นปัญหาทางสังคมที่เป็นสากล นอกจากนี้
นักวิชาการบางท่ า นให้ ค วามสาคั ญกั บ ความเป็ นนานาชาติ ที่เกี่ ย วข้ อ งกั บการปฏิ บั ติ
ภายในประเทศและการพิทักษ์สิทธิ การแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างวิชาชีพ การปฏิบัติที่
เป็นสากล รวมถึงการพัฒนานโยบายที่มีความเป็นสากล มากไปกว่านั้น มีการกล่าวถึงงาน
สังคมสงเคราะห์นานาชาติว่ามีความเท่ากับงานสังคมสงเคราะห์ทั่วไป และมุมมองคู่ ขนาน
ที่เห็นว่าทั้งสองคาต่างส่งผลซึ่งกันและกันทั้งในแนวราบและแนวดิ่ง
อย่ า งไรก็ ต ามในความคิ ด ของผู้ วิจ ารณ์ เมื่ อ กล่ า วถึ ง งานสั ง คมสงเคราะห์
นานาชาติ ประเด็นที่มีความเกี่ยวข้องและมักถูกพาดพิงอยู่บ่อยครั้ง นอกเหนือจากที่กล่าว
ไว้ในข้างต้น คื อ องค์กรด้านสังคมสงเคราะห์ในระดับนานาชาติซึ่งเป็นที่ยอมรับ และมี
บทบาท ประเด็นทางสังคมที่มีความเป็นสากล ธรรมชาติของคานี้ที่มีความเป็นนานาชาติ
อยู่ในตัว มาตรฐานของการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ขององค์กรนานาชาติ เช่น NASW
นอกจากนี้ยังเชื่อมโยงความเป็นนานาชาติที่เกี่ยวข้องกับองค์ความรู้ที่เป็นสากลของความ
เป็นสังคมสงเคราะห์ได้ด้วย มากไปกว่านั้น ยังมีข้อความที่กล่าวถึง “ความเป็นนานาชาติ
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คือความเป็นท้องถิ่น” หรือในทางกลับกัน “ความเป็นท้องถิ่นคือความเป็นนานาชาติ ” ซึ่ง
ตรงกับข้อความที่ปรากฎในหนังสื อของผู้เขียนซึ่งกล่าวถึงศักยภาพของงานวิจัยทางด้ าน
สังคมสงเคราะห์ โดยระบุในประโยคสุดท้ายของหนังสื อว่า “ความเป็นไปได้และโอกาสที่
เกิดขึ้น พวกเราสามารถเรียกขานนักวิจัยด้านสังคมสงเคราะห์ให้มีความคิดในระดับ สากล
แม้ว่าพวกเขาจะปฏิบัติงานอย่างมีหรือใช้ความเป็นท้องถิ่ นก็ตาม”
นอกจากนี้ บางส่วนของเนื้อหาที่ผู้วิจารณ์มีความเห็นที่ต่างออกไปจากผู้เขียน
หนังสือเล่มนี้คือ โดยทั่วไปงานวิจัยจะถูกแบ่ งอย่างเป็นทางการและสากล เช่น ประเภท
งานวิจัยที่พิจารณาจากประโยชน์ แบ่งเป็น การวิ จัยบริสุทธิ์ การวิจัยประยุกต์ การวิจัย
ปฏิบัติการ ส่วนงานวิจัยที่พิจารณาจากลักษณะของข้อมูล แบ่งเป็น งานวิจัยเชิงปริ ม าณ
งานวิจัยเชิงคุณภาพ งานวิจัยผสมวิธี หรือหากพิจารณาจากลักษณะของการศึกษาตั วแปร
จะแบ่งเป็นงานวิจัยเชิงสารวจ งานวิจัยเชิงทดลอง หรืองานวิจัยที่เป็นการศึกษาย้อนหลั ง
หรื อแม้แต่ การที่ นั ก วิ ชาการบางท่ า นแบ่ ง ประเภทงานวิ จั ย โดยใช้ ชื่อ เรีย กว่ ากลยุ ท ธ์
งานวิจัย โดยกลยุทธ์หลัก ได้แก่ งานวิจัยเชิงทดลอง งานวิจัยกึ่งทดลอง งานวิจัยเชิงสารวจ
กรณีศึกษา และการสังเกตความเป็นธรรมชาติ ในขณะที่กลยุทธ์รองอื่นๆ ประกอบไปด้วย
การวิจัยข้อมูลย้อนหลัง การศึกษาย้อนหลังและอนาคต การศึกษาระยะยาวและการศึกษา
ภาคตัดขวาง การศึกษาแบบอนุกรมเวลาและกรณีศึกษาเดี่ยว เหล่านี้ คื อประเภทของ
งานวิจัยที่มีการกล่าวถึงกันอย่างกว้างขวางและเป็นที่ยอมรับ ทั้งนี้ ไม่ค่อยมีการกล่ า วถึ ง
งานวิจัยที่ใช้ขอบเขตประเทศ หรือแม้แต่ขอบเขตการทบทวนวรรณกรรมหรือกาหนดเป็น
ปัญหาในการวิ จั ย สู่ก ารจาแนกประเภทงานวิ จั ย ซึ่งมุมมองเช่ น นี้นั บเป็ นความต่ า งที่
โดดเด่นของหนังสื อเล่มนี้ อย่างไรก็ตาม โดยความเข้าใจของผู้วิจารณ์แล้ว ธรรมชาติของ
การศึกษาวิจัยไม่ว่าจะถูกแบ่งประเภทด้วยคุณสมบัติใด การพัฒนาองค์ความรู้แม้ในระดั บ
ท้องถิ่น ก็สามารถนาไปสู่ ความเป็นนานาชาติไ ด้เช่นเดีย วกัน ในสถานการณ์ของโลกไร้
พรมแดนในปัจจุบัน
โดยสรุปแล้ว ความเข้าใจของผู้วิจารณ์หนังสือ เห็นว่ากระบวนการออกแบบการ
วิจัยมิได้ถูกแบ่งเพื่อให้ใช้ในการวิจัยที่ยึดขอบเขตของประเทศเป็นตัวตั้ง จะเห็นได้ว่าองค์
ความรู้ในกระบวนการวิจัยยังคงเดิม ไม่ว่านักวิจัยจะทาวิจัยทั้งที่ยึดประเภท ยึดขอบเขต
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ประเทศ ยึ ด ลั ก ษณะขอบเขตของวรรณกรรมก็ ต าม สิ่ ง ที่ นั ก วิ จั ย ต้ อ งเรี ย นรู้ แ ละให้
ความสาคัญคือ ประเด็นหรือเนื้อหาที่มุ่งศึกษา การออกแบบการวิจัย รวมทั้งวรรณกรรม
เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องได้ผ่านการค้นคว้าอย่างครอบคลุม น่าเชื่อถือและมี ค วาม
ทันสมัยจากแหล่งข้อมูลทั้งในระดับท้องถิ่นและสากลไปพร้อมกันด้วยหรือไม่ สิ่งเหล่านี้จะ
นาไปสู่การตอบคาถามการวิจัยที่ต้องการได้อย่างมีคุณภาพหรือไม่ และผลการศึกษาที่
ได้รับมีประโยชน์ต่อการนาไปใช้ของผู้เกี่ยวข้องหรือไม่ อย่างไร สิ่งเหล่านี้ ต่างหากที่จะเป็น
เป้าหมายหลักของการศึกษาวิจัยที่นักวิจัยคุณภาพ/มืออาชีพต้องตระหนักและปฏิ บัติ ใ ห้
เกิดขึ้นจริง เพื่อประโยชน์ที่จะส่งผลถึงสังคมในทุกระดับ
....................................
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