
 
 
 
 
 
 

 
 

 
16 แกปญหาสังคมดวยวิชาชีพสังคมสงเคราะห 

 

1 
แกปญหาสังคมดวย 

สังคมสงเคราะห 

สมปอง มิลินทานนท 

 

 

 หลายๆ คนในสังคมอาจรับรูและเขาใจวา สังคมสงเคราะห 

คือ การใหดวยการบริจาคสิ่งของตางๆ เชน แจกเงิน แจกเครื่องอุปโภค

บริโภค หรือสังคมสงเคราะหเปนเพียงการกุศลอยางหนึ่งไมใชวิชาชีพ  

แตความจริงแลว การสังคมสงเคราะหคือวิชาชีพหนึ่งท่ีแตกตางจากการ

กศุล  การแจกสิ่งของเพราะหลักการใหความชวยเหลือเกื้อกูลนั้นยังเนน

ใหบุคคลสามารถชวยเหลือตนเองและดํารงอยูในสังคมไดโดยปราศจาก

ความทุกขความเดือดรอนอยางแทจริง    

 

อะไรคืองานสังคมสงเคราะห 

 เรามาดู ความหมายของสังคมสงเคราะห ซ่ึงไมใชการ

สงเคราะหสังคม และมีผูรูหลายทานใหคําจํากัดความไว 

 คณะกรรมการสงเสริมและพัฒนางานสังคมสงเคราะห

แหงชาติ   ใหความหมายไววา “การสังคมสงเคราะห หมายถึงศาสตร
และศิลปในการปองกัน แกไข  ฟนฟู และพัฒนาบุคคล กลุม และชุมชน 

ท้ังท่ีประสบและไมประสบปญหาความเดือดรอน ใหสามารถชวยเหลือ

ตนเองและสังคมได” 

 เบอรทา ซี. เรยโนลด กลาววา “งานสังคมสงเคราะหเปนงาน

ท่ีชวยเหลือคนในการปรับตัวใหสอดคลองกับครอบครัว กลุม และชุมชน” 

 เฮอรเบิรต เอช. สตรุป  “งานสังคมสงเคราะห คือ ศิลปะของ

การนําเอาทรัพยากรตางๆ มาใชเพื่อสนองความตองการ โดยการนําเอา
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วิธีการทางวิทยาศาสตรของการชวยเหลือ เพื่อใหคนชวยตนเองได” 

 โซเฟย ที. บิวทริม  “งานสังคมสงเคราะหคือวิชาชีพแหงการ

ใหความชวยเหลือ โดยมีจุดมุงหมายอยูท่ีการสงเสริมสวัสดิภาพของ

มนุษย ผานการปองกันและขจัดปญหาความเดือดรอนตางๆใหหมดสิ้น

ไป รวมทั้งเกี่ยวของกับปญหาในดานชีวิตความเปนอยูของมนุษยอยาง

กวางขวาง” 

 โรเบิรต ซี ครูซ  “งานท่ีพยายามใหความชวยเหลือผูซ่ึงไม

สามารถชวยตนเองในการดํารงชีวิตได และเปนงานที่พยายามจะทําให

มนุษยมี อิสระในตนเองใหไดมากที่สุดเทาที่จะเปนไปได นั่นคือ 

สามารถชวยตนเองได โดยไมตองพึ่งพาผูอ่ืน” 

 ศ. คุณนวลนาฏ อมาตยกุล  “การสังคมสงเคราะหหมายถึง

วิชาชีพหนึ่งวิชาชีพ สังคมสงเคราะหถือกําเนิดขึ้นมาเพื่อชวยมนุษยใหมี

ชีวิต และความเปนอยูอยางสมศักดิ์ศรีแหงความเปนมนุษย และชวย

สังคมใหมีลักษณะเอื้ออํานวยใหมนุษยเจริญงอกงาม สามารถเปนพลัง

ทางเศรษฐกิจและสังคม ใหแกประเทศชาติไดอยางมีประสิทธิภาพ” 

 รศ. นันทนีย  ไชยสุต “การสังคมสงเคราะหหมายถึง การจัด

ใหมีมาตรการตางๆ เพื่อปองกันและแกไขปญหาความเดือดรอนของ

ประชาชนเปนรายบุคคล เปนกลุมหรือทั้งชุมชน โดยใชหลักทฤษฎีของ

การสังคมสงเคราะหเปนแนวปฏิบัติ ผูท่ีปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห 

หรือที่เรียกวา นักสังคมสงเคราะห จะตองปฏิบัติงานนี้โดยใชหลัก

วิชาชีพ หรือนัยหนึ่ง คือใชหลักการ วิธีการ และกระบวนการของการ

สังคมสงเคราะห ไมใช เพียงแตหยิบยื่นสิ่ ง ท่ี ผูมีปญหาตองการก็

เปนอันวาไดใหบริการสังคมสงเคราะหแลว” 

 ศ. ยุพา วงศไชย “การสังคมสงเคราะหหมายถึง ศาสตรและ

ศิลปของการจัดหาบริการเพื่อชวยสงเสริมความสามารถของบุคคลให

สามารถปฏิบัติหนาที่ของตน ท่ีมีอยูในสังคมไดอยางมีประสิทธิภาพ 

และดํารงชีพอยูไดอยางเปนสุข” 

 รศ. ดร. ศรีทับทิม พานิชพันธุ “สังคมสงเคราะหเปนวิธีการ

ท่ีใชเปนเครื่องมือในการจัดบริการสังคมประเภทตางๆ โดยตรงใหแก
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บุคคล กลุม และชุมชน ซ่ึงประสบปญหาความเดือดรอนและอื่นๆ จน

ไมสามารถชวยตนเองไดในระยะแรก จําเปนตองอาศัยการชวยเหลือ

จากนักสังคมสงเคราะห ซ่ึงมีความรู ทัศนคติและประสบการณ หรือ

ทักษะในงานสังคมสงเคราะหเปนอยางดี โดยที่นักสังคมสงเคราะหจะ

ใชวิธีการทางวิทยาศาสตร ใชความสามารถหรือศักยภาพของเขาเอง 

ชวยใหเขาสามารถปฏิบัติหนาที่ทางสังคมไดอยางถูกตองเหมาะสม 

สามารถปรับตัวเองใหเขากับสมาชิกครอบครัว กลุม และชุมชน 

ตลอดจนสังคมไดดวยดี มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคงปลอดภัย และ

เสถียรภาพที่ดี” 

 ผศ. ดร. ทัศนีย ลักขณาภิชนชัช “การสังคมสงเคราะห เปน

การนําความรูความเขาใจในศาสตรตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับมนุษยและ

สังคม เชนพฤติกรรมศาสตร และสังคมศาสตรมาประยุกตใชในการทํา

ความเขาใจกระจางชัดในปญหาความเดือดรอนของมนุษยและสังคม 

ผนวกเขากับองคความรูในกระบวนการชวยเหลือมนุษยและสังคมดวย

ระเบียบวิธีการทางวิทยาศาสตร ผสมผสานกับทัศนคติ หลักการและ

วัตถุประสงคของการใหความชวยเหลือ เพื่อใหมนุษยท้ังที่เปนบุคคล 

กลุม ชุมชน และสังคม สามารถชวยเหลือและพึ่งตนเองได มีการ

เปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น และมีคุณภาพชีวิตที่สงูขึ้น” 

 จากความหมายดังกลาวขางตนจะเห็นวา สังคมสงเคราะห

วิชาชีพนั้นอาศัยทั้งศาสตรและศิลปในการปฏิบัติงานและเปนการ

ทํางานอยางครอบคลุมท้ัง การชวยเหลือ ปองกัน และฟนฟู โดยใช

วิธีการทางวิทยาศาสตรผสมผสานกับ  ทฤษฎี   หลักการ  และ

กระบวนการทางสังคมสงเคราะห เพื่อใหบุคคล กลุมบุคคล และชุมชน

ในสังคมสามารถชวยเหลือตนเองและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

 

ปญหาสังคม  

 ปญหาสังคมหมายถึง สภาพการณท่ีกระทบกระเทือนตอ

บุคคลจํานวนมากโดยสภาพการณนั้นไมเปนที่ไมตองการของสังคมและ

บุคคลในสังคมนั้นๆ มีความรูสึกวาปญหานั้นควรจะไดรับการแกไขใหดี
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ขึ้น ลักษณะของปญหาสังคม คือ 

 1. สภาพการณท่ีกระทบกระเทือนบุคคลจํานวนมาก  

 2. เปนวิธีการที่ไมชอบธรรมหรือถูกตอง  

 3. รูสึกวาสามารถจะจัดการอยางหนึ่งอยางใดได  

 4. ในรูปของการกระทํารวมกัน 

 สําหรับสาเหตุของการเกิดปญหาสังคม มักเกิดจากการ

เปลี่ยนแปลงทางสังคม ความไมเปนระเบียบในสังคมและพฤติกรรม

เบี่ยงเบน และบุคลิกภาพหรือพฤติกรรมที่เกิดจากการเรียนรู  

 ปญหาในสังคมไทยปจจุบันมีหลายประการ เชน  

 1. ปญหาความยากจน สาเหตุมักมาจากความผิดปกติของ

รางกายและจิตใจ การเจ็บปวยการศึกษาต่ํา ขาดความชํานาญ ความ

เกียจคราน การแตกแยกของครอบครัว อุบัติเหตุจากอุตสาหกรรม ภัย

ธรรมชาติ การวางงาน และมีบุตรมากเกินไป  

 2. ปญหายาเสพติดให โทษ  สาเหตุมักเกิดจากความ

รูเทาไมถึงการณการชักนําตามอยาง ตลอดจนเพื่อผอนคลายเครียด

ของปญหาชีวิตเปนตน  

 3. ปญหาโรคเอดส สาเหตุมักมาจากความสําสอนทางเพศ 

การขาดความรู ความยากจน ยาเสพติด และคานิยมที่ไมถูกตอง  

 จะเห็นวาปญหาสังคมมีความหลากหลาย     ปญหาปญหา
หนึ่งอาจมีสาเหตุจากหลายๆ ดาน รวมกัน เชน ปญหาทางดานสังคม 

ดานสุขภาพอนามัย และดานเศรษฐกิจ ซ่ึงสามารถพูดไดวาสาเหตุของ

ปญหาผูกพันกันแบบลูกโซ  บุคคลแตละบุคคลหรือกลุมบุคคลในแตละ

กลุม แตละสังคม ก็มีความแตกตางกัน การแกปญหาในแตละปญหา

ยอมตองใชวิธีการที่แตกตางกันตอปญหาที่แตกตางกันไป เชน ปญหา

ครอบครัว ปญหาเศรษฐกิจ ปญหาเด็กมีพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมตัดสิน

กันดวยความรุนแรง  การทะเลาะวิวาททํารายกันจนถึงอันตรายแกชีวิต 

ปญหายาเสพติด ปญหาประชาชนมีการเดินขบวนประทวงกันวุนวายกอ

ความเดือดรอนใหกับสังคม และอีกหลายๆ ปญหา 
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การแกไขปญหาสังคม 

 การแกไขปญหาสังคมดวยวิชาชีพสังคมสงเคราะหนั้น จะ

ประสบผลสําเร็จได ก็ตองทราบสาเหตุและความเปนมาของปญหา 

กระบวนการทางสังคมสงเคราะหท่ีนํามาใชในขั้นตอนนี้คือ การ

สัมภาษณ การสังเกต และเยี่ยมบาน และนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะห 

และแยกปญหาออกมาใหชัดเจน ใหการชวยเหลือเฉพาะหนาไปกอนใน

กรณีท่ีตองการความชวยเหลือเรงดวน   

 เมื่อวิเคราะหปญหาไดแลวจึงนํามาวางแผนหาแนวทางแกไข

รวมกันกับผูประสบปญหาเปนการชวยเหลือในระยะยาว  ซ่ึงขั้นตอนนี้ 

นักสังคมสงเคราะหวิชาชีพ ตองนํากระบวนการตางๆ รวมทั้งความรู

ความเขาใจทฤษฎีมาใชในการแกไขปญหาทั้ง ทางรางกาย จิตใจ สังคม 

เศรษฐกิจ ทฤษฎีท่ีเกี่ยวของเชน  ทฤษฎีบทบาท (Role Theory)  

 การเขาใจทฤษฎีบทบาทจะทําใหสามารถวิเคราะหพฤติกรรม

มนุษยไดวาเปนอยางไรและจะแกไขอยางไรใหดีขึ้น บุคคลควรเขาใจใน

บทบาทของตนและควรแสดงออกอยางเหมาะสมและเกิดความพึงพอใจ

ในสังคม ทฤษฎีการปรับพฤติกรรม (Theory behavior modification) 

เพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคลที่ไมเหมาะสมใหเหมาะสมขึ้น

ดวยวิธีการอยางเปนระบบและเปนวิทยาศาสตร ทฤษฎีความแตกตาง

ระหวางบุคคล (Individual Difference Theory) บุคคลแตละคนมีความ

แตกตาง ท้ังการรับรู แนวคิด วัฒนธรรม ดังนั้นการทํางานตองคํานึงถึง

เพื่อคนหาแนวทางแกไขที่เหมาะสมกับบุคคล นอกจากทฤษฎีท่ีกลาว

แลวยังมีทฤษฎีอ่ืนๆ อีกที่นํามาใชในงานสังคมสงเคราะห 

 ในการแกไขปญหาในแตละบุคคลนั้นนอกจากจะใชทฤษฎีแลว

นักสังคมสงเคราะหยังตองใชความรูแบบบูรณาการหลายๆ สาขา เชน 

ความรูดานการแพทยและพยาบาลเชน ปญหาเรื่องโรคเอดส  นักสังคม

สงเคราะหตองมีความรูพื้นฐานเรื่องโรคเรื่องการดูแลตนเองของผู

ประสบปญหาเพื่อใหคําแนะนําไดถูกตองและเปนการเตรียมความ

พรอมในการแกไขปญหาอื่นๆตอไป ความรูดานกฎหมายที่เกี่ยวของ

เชน กฎหมายครอบครัว กฎหมายเกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุมครองเด็ก
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เปนตน ความรูดานจิตวิทยา  เชน จิตวิทยาการใหคําปรึกษาทั้งแบบ

กลุมและรายบุคคลเพื่อใหเกิดการยอมรับและเขาใจปญหาและหา

แนวทางรวมกันในการแกไขปญหา  และความรูดานสวัสดิการสังคม

ตางๆ นักสังคมสงเคราะหอาชีพจึงจําเปนตองศึกษาหาความรู

ตลอดเวลาในขณะทํางาน   

 นอกจากการชวยเหลือแกไขปญหาใหหมดไปหรือทุเลาเบา

บางแลว นักสังคมสงเคราะหตองหาแนวทางปองกันไมใหเกิดปญหาขึ้น

อีก และฟนฟูสักระยะจนเขาสามารถชวยเหลือตนเองได และติดตาม

ประเมินผลเปนระยะ 

 การทํางานสังคมสงเคราะหวิชาชีพไมคอยมีผูรับรูบทบาท

เทาใดนัก เนื่องจากมักเปนผูทํางานอยูเบื้องหลังความสําเร็จตางๆ ใน

การเชื่อมโยงภายในองคกรกับองคกรภายนอก  เชน  นักสังคม

สงเคราะหทางการแพทยเปนบุคคลหนึ่งในทีมผูใหการรักษาทาง

การแพทย เปนตัวจักรสําคัญในการประสานระหวางทีมงานผูรักษา 

องคกรอื่นและผูปวยในการใหความชวยเหลือผูปวยดานอื่น เชน การให

การสง เคราะหค า ใช จ ายในการรักษาพยาบาลด วยสิทธิการ

รักษาพยาบาลประเภทตางๆ เชนการคนหา จัดทําบัตรประกันสุภาพ

เพื่อใหไดรับสิทธิการรักษา ถาไมสามารถทําบัตรประกันสุขภาพใหไดก็

ตองพิจารณาอนุ เคราะหค ารักษาให  การจัดหาที่พักฟน  การ

ประสานงานเพื่อการฟนฟูทางอาชีพ การประสานงานกับองคกร

ทางการแพทยและองคกรอื่นๆ เปนตน 

 

 นักสังคมสงเคราะหจึงเปนผูประสาน (Entrepreneur) ผูนํา

การเปลี่ยนแปลง (Change Agent) และเปนผูมีความรอบรูที่จะ

จัดหาทรัพยากรมาเพื่อการรักษา แกไขและพัฒนาดวยวิธีการทาง

สังคมสงเคราะห ซึ่งมีทั้งความเปนศาสตรและศิลปในตัวเอง  

 

สมปอง มิลินทานนท 

หัวหนาฝายสังคมสงเคราะห โรงพยาบาลพระนั่งเกลา จ .นนทบุรี   Email: 

milintanon@yahoo.com 




