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2 
สังคมสงเคราะห 

ที่เปนศาสตรและศิลป 

ผศ. สิริพรรณ ศรีมีชัย 

 

 

 งานสังคมสงเคราะหเปนวิชาชีพที่มีความเกี่ยวของอยาง

ใกลชิดกับการดําเนินชีวิตของมนุษย ในลักษณะที่คลายกับการใหวิชา

ความรูของครูอาจารยแกศิษย หรือ การรักษาผูปวยของแพทย  

เนื่องจากเปนวิชาชีพที่สามารถ “ปรับ แก รักษา เยียวยา” และ “สราง 

สงเสริม พัฒนา และเพิ่มพูน” ใหกับคนๆ หนึ่ง โดยสามารถเปนไปได

ท้ังสองแนวทางพรอมๆ กัน 

 ในการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะหนั้น ผูปฏิบัติงานมิไดกระทํา

ดวยการใชหลักเหตุผลตามสามัญสํานึก ดังเชนเพื่อนใหคําแนะนําแก

เพื่อนเมื่อมีความไมสบายใจ  แตการทํางานสังคมสงเคราะห จะปฏิบัติ

อยางมีศาสตร คือ มีองคความรู หลักการปฏิบัติงาน ทฤษฎี งานวิจัย 

และปฏิบัติอยางมีศิลป คือ ตองใชวิจารณญาณ ทักษะและประสบการณ

เชิงวิชาชีพ สั่งสมจนเขมขนอยางตอเนื่อง จนสามารถใหการแกไขและ

พัฒนาอยางเปนขั้นเปนตอน จนบุคคลนั้นมีศักยภาพที่จะบรรลุสูการมี

ชีวิตที่ดีขึ้นไดท้ังทางกาย ทางจิตใจ อารมณ และสังคม 

 

สังคมสงเคราะหเฉพาะราย 

 การปฏิบัติงานของนักสังคมสงเคราะหสวนใหญ จะทํางานกับ

มนุษย หรือผูประสบปญหาเปนรายบุคคล (Individual)   “ปญหา” 

หรือสิ่ ง ท่ีเปนอุปสรรค จึงเสมือนเปนประตูบานแรกที่นักสังคม

สงเคราะหไดมีโอกาสสรางสัมพันธภาพหรือเริ่มตนทําความรูจักดวย   
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 คานิยมโดยพื้นฐานที่นักสังคมสงเคราะหจะยึดถือเปนสําคัญ 

คือ บุคคลแตละคนมีความเปนเฉพาะบุคคลซึ่งทําใหแตละคนมีความ

แตกตางกัน ท้ังในเรื่อง เพศ ระดับอายุ ประสบการณทางสังคมและชีวิต 

ซ่ึงมีผลใหมีวุฒิภาวะทางความคิด ความรู การรับรู ทัศนคติ ภูมิปญญา 

และวุฒิภาวะทางอารมณ  

 การรู จักคัดกรอง เลือกสรร และควบคุมอารมณ ไปตาม

พัฒนาการของวัยตามอายุท่ีแตกตางกัน “พฤติกรรม” ของมนุษย” จึง

แสดงออกอยางมีเอกลักษณ  ศาสตรทางสังคมสงเคราะหนิยามวิธีการ

ทํางานใหแกบุคคลเปนรายๆนี้วา “การปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห

เฉพาะราย” (Social Case Work) 

 ตัวอยางกรณีของวัยรุนที่มีความสัมพันธทางเพศกอนวัยที่จะ

สามารถรับผิดชอบตนเองไดหรือการเปนมารดาวัยรุน  กรณีนี้อาจมอง

เปนปญหาที่เสมือนมีรูปแบบเดียวกัน แตในความเปนจริงกลับมีความ

แตกตางของบริบทที่แตกตางทั้งปญหาและทางออก  ผูท่ีเปนนักสังคม

สงเคราะหจึงตองเขาใจและศึกษาบุคคลแตละคน แตละเรื่องราว และ

สถานการณแวดลอมที่เฉพาะของแตละบุคคล ดวยการยอมรับในคุณคา 

ศักดิ์ศรีของบุคคลนั้นเปนสิ่งสําคัญ เพื่อใหการชวยเหลือเปนไปอยาง

สอดคลองกับชีวิตและวิถีท่ีแตละบุคคลเผชิญอยู ซ่ึงแตกตางกัน  

 

สังคมสงเคราะหแบบกลุมชน 

 เมื่อบุคคลไมสามารถดํารงชีวิตอยางโดดเดี่ยวลําพังได และ

อาศัยอยูในฐานะเปนสมาชิกคนหนึ่งของสังคม ซ่ึงสังคมนั้นมีไดหลาย

ระดับอยางเชื่อมโยงกัน ตั้งแตระดับที่เปนพื้นฐาน แตสําคัญและใกลชิด

กับบุคคลมากที่สุด คือ ครอบครัว  และอาจสัมพันธเกี่ยวของกับสังคม

ในระดับที่สูงขึ้นไป คือ  กลุมเครือญาติ กลุมเพื่อนในโรงเรียน กลุม

เพื่อนวัยเด็กหรือเพื่อนเรียนพิเศษ นักสังคมสงเคราะหจึงตองสืบคนวา

บุคคลในกลุมใดท่ีมีความสัมพันธใกลชิดและไดรับความไววางใจจากผู

ท่ีมีปญหา เพื่อมีสวนสรางพลังใจ พลังความเขมแข็งและสนับสนุนการ

ใหความชวยเหลือ ตอไป  
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 “กลุม” จึงเปนระบบหนึ่งในสังคมท่ีมีสวนสําคัญในการปฏิบัติ 

งานสังคมสงเคราะหอยางยิ่ง กลุมอาจเปนการรวมกันของผูท่ีประสบ

ปญหาเดียวกันเพื่อใหเกิดการเรียนรู แลกเปลี่ยน พัฒนาวิธีคิดในเชิง

สรางสรรค เชิงบวกและใหกําลังใจกันอยาง “คนหัวอกเดียวกัน” ไดด ี 

 นักสังคมสงเคราะหจึงตองใชความสามารถและทักษะเชิง

วิชาชีพในการสรางพลังกลุมผานกระบวนการทํางานกลุมและพลวัต

กลุม ดวยการประสานและสรางความสัมพันธในเชิงระนาบระหวาง

สมาชิกกลุม ซ่ึงตางอยูในภาวะที่มีศักยภาพและประสบการณในการ

แกไขปญหาที่แตกตางกัน ไดเกิดการเรียนรูจากประสบการณของ

สมาชิกคนอื่นในกลุมที่มีปญหาคลายกัน แตตางวิธีคิด ตางรูปแบบ ตาง

ในทรัพยากรหรือการสนับสนุนทางสังคม เพื่อนําไปประยุกตใชให

เหมาะสมกับสถานการณปญหาของตนเองได 

 ตัวอยางเชน การจัดกิจกรรมกลุมบิดามารดาหรือผูปกครอง

ของเด็กและเยาวชนที่เกิดชองวางของความสัมพันธ ขาดความเขาใจ

ระหวางกัน หรือประพฤติอยางไมเหมาะสม เชน ติดการเลนเกม

คอมพิวเตอร โดยไมอาจรับผิดชอบตอหนาที่และเวลาได เปนตน  

 นอกจากนั้น การปฏิบัติงานสังคมสงเคราะหกลุมชน อาจเปน

ในลักษณะการทํางานรวมกันของสหวิชาชีพตางๆที่ เกี่ยวของกับ

สถานการณปญหา เพื่อสรางการเรียนรู ถายทอดความรูเสริมสราง

ความเขาใจ และเสนอแนะในสิ่งที่ควรปฏิบัติ เพื่อพัฒนาคุณภาพของ

สมาชิกกลุมได เชนกิจกรรมเสริมสรางทักษะการเลี้ยงดูบุตรที่มีความ

พิการทางสมองใหแกบิดามารดาและผูปกครอง เปนตน  

 ลักษณะของการรวมกลุมท่ีสามารถสรางพลังการเปลี่ยนแปลง

ได อีกลักษณะหนึ่ง คือ กลุมเรียกรองหรือกลุมประทวง ซ่ึงเปนการ

รวมตัวที่ผานการกระทําทางสังคม (Social Action) และ อิทธิพลทาง

สังคม (Social Influence) ซ่ึงเปนการประยุกตใชแนวคิดจิตวิทยาสังคม 

โดยเชื่อวาพฤติกรรมของมนุษยเปน “พฤติกรรมทางสังคม” (Social 

Behavior)   กลาวไดวาการกระทําของบุคคลหนึ่งจะมีอิทธิพลตอการ

กระทําของอีกบุคคลหนึ่งเสมอ 

 ดังนั้น เมื่อใดที่สังคมเกิดความขัดแยงทางความคิดที่แตกตาง
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กัน กลุมคนที่มีความคิดเห็นรวมกันก็สามารถมารวมมือกันเพื่อกระทํา

บางสิ่งบางอยางในระดับสังคมได  วิธีการทางสังคมสงเคราะหนี้  

เรียกวา “การปฏิบัติงานสังคมสงเคราะหแบบกลุมชน” (Social 

Group Work) 

 

สังคมสงเคราะหชุมชน 

 เมื่อสังคมในแตละกลุม ดํารงอยูอยางมีความสัมพันธเชื่อมโยง

กับระบบสังคมที่กวางและซับซอนขึ้น เรียกวา ชุมชน (Community)  

ภายในระบบชุมชนนี้ มีระบบยอยอยูมากมายหลายระบบดํารงอยู

รวมกัน โดยแตละระบบจะมีผลกระทบซึ่งกันและกัน ดําเนินอยูโดยมี

ระบบโครงสราง การทําหนาที่ และมีพัฒนาการ ผานการมีปฏิสัมพันธ 

กระบวนการสื่อสาร ความขัดแยง ความรวมมือและการจัดการ

ทรัพยากรที่มีในระบบ เพื่อกอการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาสังคม

โดยรวม อันทําใหคุณภาพชีวิตของบุคคลดีขึ้นโดยกวางขวาง วิธีการทาง

สังคมสงเคราะหนี้ เรียกวา “การปฏิบัติงานสังคมสงเคราะหชุมชน” 

(Community Social Work) 

 งานพัฒนาชุมชน จึงเปนงานที่ตองดําเนินการอยางสอดคลอง

กับการเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาศักยภาพของบุคคลและการใชพลังกลุม

ในการสรางเสริมความเขมแข็งใหกับบุคคล เนื่องจากชุมชนหรือสังคมที่

แวดลอมจะตองกาวเดินไปพรอมๆ กันในทุกภาคสวน 

 

การวิจัยทางสังคมสงเคราะห 

 นอกจากนั้น เพื่อใหการพัฒนาบุคคลและสังคมเปนไปอยาง

สอดคลองกับสถานการณปญหาและความตองการ การศึกษาเพื่อหา

คําตอบอยางมีหลักการทางวิทยาศาสตร โดยใชกระบวนการและวิธีการ

วิจัยอยางเปนขั้นตอนและถูกตอง จึงเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่ง นักสังคม

สงเคราะหจึงตองใชการวิจัยมาสงเสริมการปฏิบัติงานเชิงพัฒนาเพื่อให

เปนไปตามทิศทางและเสนทางการพัฒนา วิธีการทางสังคมสงเคราะห

นี้ เรียกวา “การวิจัยทางสังคมสงเคราะห” (Social Work Research) 

 ศาสตรทางดานสังคมสงเคราะห จําเปนตองพัฒนาโดยอาศัย
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ขอมูลใหมและความรูใหมเพื่อปรับตัวใหสามารถรับมือกับปญหาใน

รูปแบบใหมๆ ท่ีพัฒนาไปในสังคมยุคโลกาภิวัฒน  การวิจัยจึงมี

ความสําคัญอยางยิ่งตั้งแตการวางแผนการปฏิบัติการ การปฏิบัติงาน

และการประเมินผลเพื่อการพัฒนางานสังคมสงเคราะหตอไป 

 

การบริหารงานสังคมสงเคราะห 

 การปฏิบัตงิานทางสังคมสงเคราะหจะดําเนินการเชิงแกไขและ

พัฒนาไดอยางมีประสิทธิผล และเกิดประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค  

นักสังคมสงเคราะหจําเปนตองนํากระบวนการ แนวคิด และวิธีการ

บริหารมาใชอยางไมอาจหลีกเล่ียงได  

 การดําเนินงานตองนําหลักการบริหารมาใชท้ังการบริหารงาน

บุคคล การบริหารองคการ หนวยงาน และการจัดการทรัพยากรใน

ชุมชนและสังคมอยางผสมผสานและเปนไปอยางมีบูรณาการ และ

สังคมโดยรวมจึงจะอยูรวมกันอยางเปนสุขรวมกัน วิธีการทางสังคม

สงเคราะหนี้ เรียกวา “การบริหารงานสังคมสงเคราะห” (Social 

Work Administration) 

 

 จากวิธีการทํางานสังคมสงเคราะห ทั้ง 5 วิธีการดังกลาว

ขางตน สะทอนไดอยางชัดเจนวางานสังคมสงเคราะหเปนวิชาชีพที่

มีวิธีการปฏิบัติงานอยางมีหลักการ ทฤษฎี แนวคิด และทักษะเชิง

วิชาชีพที่สามารถแกปญหาทางสังคมและกอใหเกิดการพัฒนาได

อยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 
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