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"Social work in the community Making a difference"
พัฒนาการของงานสังคมสงเคราะห์เจริญก้าวหน้าควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมมาอย่างต่อเนื่อง ยิ่งการพัฒนาเศรษฐกิจและความเจริญทางวัตถุเจริญขึ้นเท่าไร
ปัญหาทางสังคมก็ยิ่งมีมากขึ้นเท่านั้น อาทิ ปัญหาเด็กถูกทอดทิ้ง ปัญหาอาชญากรรม
ปัญหายาเสพติด ปัญหาความยากจน ปัญหาการว่างงาน ปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อม เป็นต้น
โดยจุดสาคัญของงานสังคมสงเคราะห์ คืองานบริการมนุษย์ที่ทากับบุคคลที่กาลังประสบ
ปัญหาหรือไม่ประสบปัญหาก็ตาม เพื่อให้บุคคลเหล่านั้นมีคุณภาพชีวิตที่ดี ช่วยเหลือ
ตนเองได้ และสามารถดาเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
หนังสือ Social work in the community Making a difference หรือ “การ
สร้างความแตกต่างด้วยงานสังคมสงเคราะห์ในชุมชน” เป็นหนังสือที่ให้คาแนะนาเกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ในชุมชนภายใต้กรอบแนวคิด ทฤษฎี และจริยธรรม และ
คุณค่าของการปฏิบัติงานทางสังคมที่คนทางานด้านนี้ต้องเข้าใจความแตกต่างและบริบท
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ของแต่ละชุมชน เพื่อนาไปสู่การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนอย่างแท้จริง โดยเน้นการมี
ส่วนร่วมของคนในชุมชนที่เป็นหลักสาคัญในการดาเนินงาน และการบรรลุเป้าหมายการ
พัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน
งานสั ง คมสงเคราะห์ จึ ง ถื อ เป็ น งานที่ มี ค วามส าคั ญ ต่ อ การพั ฒ นาสั ง คม
โดยเฉพาะการทาหน้าที่ของนักสังคมสงเคราะห์ที่มีบทบาทสาคัญในการให้ความช่วยเหลือ
การให้คาแนะนา และการค้นหาแนวทางร่วมกับชุมชนที่จะระงับและแก้ไขปัญหาสังคม
และสร้ า งความสุข ให้ เกิ ด ขึ้ น ในชุ ม ชน หนั งสื อ การสร้ างความแตกต่ างด้ ว ยงานสังคม
สงเคราะห์ในชุมชนเล่มนี้ถือว่าเป็นงานเขียนที่มุ่งให้คาแนะนาเกี่ยวกับ การปฏิ บัติงาน
สังคมสงเคราะห์ในชุมชน ที่ทาให้ผู้อ่านได้เข้าใจแนวคิด ทฤษฎี และวิธีการต่างๆ ในการ
ปฏิ บั ติ งานสั งคมสงเคราะห์ ชุมชนมากขึ้ น และถื อ ว่ า เป็ น หนั งสื อ ที่ ดีส าหรับ นั ก สังคม
สงเคราะห์ที่ต้องการทางานกับชุมชนเป็นอย่างยิ่ง
จุดมุ่งหมายของหนังสือ/ประโยชน์ที่ผู้เขียนคาดว่าผู้อ่านจะได้รับจากหนังสือเล่มนี้
เนื้อหาสาคัญของหนังสือเล่มนี้ พยายามชี้ให้ผู้อ่านเข้าใจการสร้างความแตกต่าง
ด้วยการทางานสังคมสงเคราะห์ในชุมชน และให้คาแนะนาสาหรับการปฏิบัติงานของนัก
สังคมสงเคราะห์ภายใต้กรอบแนวคิด ทฤษฎี และจริยธรรม โดยเป็นการเรียบเรียงจาก
มุ ม มองการเรีย นรู้แ ละจากประสบการณ์ของผู้เ ขีย น และเป็ นงานเขีย นภายใต้กรอบ
หลัก สูตรการฝึก งานสังคมสงเคราะห์ รวมถึงมาตรฐานวิชาชีพ สังคมสงเคราะห์ และ
คาแถลงเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่านิยมในการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ในต่างประเทศ ซึ่งสิ่งนี้
จะช่วยให้ผู้อ่านสามารถเข้าใจเกี่ยวกับความรู้ ทักษะ คุณค่าของการปฏิบัติงานทางสังคม
สงเคราะห์ในบริบทของชุมชนที่แตกต่างกัน และยังเป็นการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี วิธีการ
ในการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์เพิ่มเติมอีกด้วย
สาระสาคัญของหนังสือ
วิชาชีพสังคมสงเคราะห์ ถือเป็นวิชาชีพที่มีกระบวนการ วิธีการ และการปฏิบัติ
ที่ชัดเจนในทางานกับมนุษย์ซึ่ง อาศัยทั้งศาสตร์และศิลป์ในการทางาน โดยที่นักสังคม
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สงเคราะห์จะใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์เป็นแนวทางในการทางานและใช้ความสามารถ
หรือศักยภาพของตัวเขาเองในการช่วยเพื่อนมนุษย์ให้สามารถปฏิบัติห น้าที่ทางสังคมของ
ตนเองได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม และสามารถปรับตัวเองให้เข้ากับสมาชิกในครอบครัว
กลุ่มชนและชุมชน ตลอดจนสังคมได้ด้วยดี มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคง ปลอดภัย
และมีเสถียรภาพที่ดี เนื้อหาของหนังสือเล่มนี้มีทั้งหมด 8 บท ซึ่งแต่ละบทมีสาระสาคัญ
ดังนี้
บทที่ 1 เป็ น การแนะน างานสั ง คมสงเคราะห์ ชุ ม ชน กล่ า วถึ ง ตั ว อย่ า งการ
ปฏิ บั ติ งาน 2 แบบที่ แ ตกต่างกั น แบบแรกเป็น งานที่ คุ้น เคยกับ นัก สังคมสงเคราะห์ที่
ทางานในปัจจุบัน คือ การดาเนินงานหรือการจัดบริการตามกฎหมายกาหนด (ตั้งรับ) ซึ่ง
รูปแบบดังกล่าวนักสังคมสงเคราะห์ไม่ได้ ทางานในเชิงป้องกันเท่าที่ควร และมีเครือข่าย
สนับสนุนการทางานไม่มากนัก สาหรับแบบที่สองเป็นการทางานของนักสังคมสงเคราะห์
แบบอาสาสมัคร (เชิงรุก) เป็นการติดต่อช่วยเหลือโดยตรงโดยไม่ต้องรอให้เกิดเหตุฉุกเฉิน
ก่อน ซึ่งรูปแบบนี้ทาให้เกิดความกังวลในการให้บริการและการเข้าถึงบุคคลในชุมชนหรือ
การตอบสนองความต้องการของบุคคลในชุมชนได้ไม่ทั่วถึง อย่างไรก็ตามการทางานของ
นักสังคมสงเคราะห์ไม่ว่าจะเป็นการดาเนินงานหรือการจัดบริการตามกฎหมายกาหนด
หรือการทางานภาคอาสาสมัคร นักสังคมสงเคราะห์จาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องคิดอย่าง
รอบคอบและมีสติในการปฏิบัติงานและสามารถเผชิญกับสภาวะฉุกเฉินหรือสถานการณ์
ต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้ รวมทั้งมีความสามารถในการเชื่อมโยงชุมชนกับองค์กรอาสาสมัคร ทั้ง
การแบ่งปันข้อมูลและการทางานร่วมกับองค์กรอื่น ๆ การสร้างพลังให้กับบุคคลในชุมชน
เพื่อสร้างอัตลักษณ์ในการขับเคลื่อนงานร่วมกัน การสร้างเครือข่ายที่สามารถให้ค วาม
ช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้เพื่อให้สามารถบรรเทาปัญหาที่เกิดขึ้นได้
บทที่ 2 เป็นการกล่าวถึง ทฤษฎี ค่านิ ยม และแนวคิดที่สาคัญ : รากฐานของ
งานสังคมสงเคราะห์ในชุมชน ซึ่งนักสังคมสงเคราะห์จาเป็นต้องมีองค์ความรู้ด้านแนวคิด
มาสนั บ สนุน การดาเนิน งาน โดยผู้ เขีย นได้ใ ห้ ความสาคัญกั บ ทฤษฎี ร ะบบ (System
Theory) ซึ่งเกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมและปฏิสัมพันธ์ระหว่างระบบ มีความเกี่ยวข้อง
และสัมพันธ์กัน ไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งของระบบที่จะถูกแยกออกจากกัน ต้องมองไปที่
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องค์รวมด้วยการพิจารณาองค์ประกอบทั้งหมดที่สร้างขึ้นจากระบบ ปฏิสัมพันธ์และความ
เป็นอิสระระหว่างกัน ในแง่นี้เราจะเห็นว่า “ชุมชน” เป็นระบบที่ประกอบด้วยระบบย่อย
ของบุคคล ครอบครัว และกลุ่ม ซึ่งระบบทั้งหมดมีบทบาทหน้าที่ ทางานร่วมกัน มี การ
ปฏิสัมพันธ์กัน นอกจากนี้ผู้เขียนยังให้ความสาคัญกับ ทฤษฎีคอนสตรัคชั่นวิซึมทางสังคม
(Social Constructionism) เพื่อทาความเข้าใจโครงสร้างของสังคมว่าเป็นสิ่งที่ถูกสร้าง
ขึ้นจากพฤติกรรมของบุคคลในสังคม และถูกสร้างขึ้นจากอิทธิพลของวัฒนธรรมในสังคม
อย่างไรก็ตามทฤษฎีและวิธีการเหล่านี้ไม่ได้คานึงถึงบุคคลเพียงบุคคลเดียว แต่จะพิจารณา
ถึงความต้องการของบุคคลในชุมชนที่ ต้องมีการพึ่งพาอาศัยกัน และมีความสัมพันธ์กับ
สิ่งแวดล้อมในชุมชนด้วย
บทที่ 3 กล่าวถึงบริบททางประวัติศาสตร์และกฎหมาย : การพัฒนางานสังคม
สงเคราะห์ในชุมชน โดยความเข้มแข็งงานสังคมสงเคราะห์ในชุ มชน เกิดขึ้นในปลาย
ทศวรรษ 1990 ซึ่งพัฒนาจากการทางานขององค์กรการกุศลของคริสเตียนที่นับถือศาสนา
คริสต์ในอังกฤษ โดยมีแนวทางการทางานสังคมสงเคราะห์ ดังนี้ การศึกษาชุมชน การ
พัฒนาชุมชน ซึ่งถือว่ามุมมองงานด้านสังคมสงเคราะห์ชุมชนมีมายาวนาน มีหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์มากมายที่ยกย่องความรู้และคุณค่าของแนวทางในการปฏิบัติ งานสังคม
สงเคราะห์ชุมชนมาจนถึงปัจจุบัน
บทที่ 4 งานสังคมสงเคราะห์ชุมชน ได้กล่าวถึงการปฏิบัติงานโดยเน้นพื้นฐาน
ทางจริยธรรม นักสังคมสงเคราะห์จาเป็นต้องมีวิธีการจัดการกับประเด็นความขัดแย้งทาง
จริยธรรม ซึ่งปัจจุบันเกิดปัญหาความขัดแย้งทางจริยธรรมที่ส่งผลต่ อการปฏิบัติงานของ
นักสังคมสงเคราะห์ โดยในทางปฏิบัตินั้นนักสังคมสงเคราะห์จาเป็นต้องเข้าถึงเครือข่าย
การทางานในชุมชน อันจะนาไปสู่การได้รับรู้ข้อมูลต่างๆ ภายในชุมชน และสามารถเข้าถึง
กลุ่มคนที่ต้องการทางานด้วยได้เป็นอย่างดี นอกจากนั้นนักสังคมสงเคราะห์จาเป็นอย่าง
ยิ่งที่จะต้องสร้างการมีส่วนร่วมในการวางแผนงานทางสังคม และการจัดหาทรัพยากรเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของชุมชน ทาให้บุคคลภายในชุมชนมีโอกาสแสดงความคิดเห็น
ในการพัฒนา ทาให้เกิดความรับผิดชอบต่อการพัฒนาร่วมกัน และมีความมั่นใจว่าจะ
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ได้ รั บ การแก้ ไ ขปั ญ หาอย่ า งแท้ จ ริ ง ดั ง นั้ น การท าความเข้ า ใจชุ ม ชน และการสร้ า ง
ความสัมพันธ์กับชุมชนจึงเป็นสิ่งสาคัญในการทางานของนักสังคมสงเคราะห์ในชุมชน
บทที่ 5 ผู้เขียนได้กล่าวถึง การพัฒนาชุมชน โดยรูปแบบการพัฒนาชุมชนที่
แตกต่างกันสะท้อนถึงแนวทางปฏิบัติงานตามนโยบายที่แตกต่างและยังสะท้อนการพัฒนา
ชุมชนที่ดาเนินการเพื่อแสวงหาความคิดเห็นร่วมกันระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกิจกรรม
ชุมชน เพื่อลดความขัดแย้งในชุมชน การเพิ่มขีดความสามารถในการใช้เทคนิคในการ
แก้ไขปัญหา นอกจากนี้การวิเคราะห์ชุมชนที่ประสบปัญหาความยากจนหรือด้อยโอกาส
เป็นผลมาจากการขาดจริยธรรม การเลือกปฏิบัติของสมาชิกในชุมชน หรือเพราะการขาด
เงินทุนในการตอบสนองต่อการพัฒนา ซึ่งนักพัฒนาชุมชนจะต้องหาวิธีการแก้ไขปัญหาที่
เกิดขึ้น เน้นการพัฒนาด้วยการมีส่วนร่วม และที่สาคัญในบทนี้ผู้เขียนได้ให้ความสาคัญกับ
แนวทางการทางานกับชุมชนว่าควรเริ่มต้นด้วยการวิเคราะห์รากเหง้าของความไม่เสมอ
ภาค ความไม่ยุติธรรมและการถูกกดขี่ที่เกิดขึ้นในชุมชน รวมถึงการวิเคราะห์แนวทางการ
เสริมสร้างพลังอานาจของชุมชน การพัฒนาระบบเครือข่าย การสนับสนุนและการสร้าง
ทุนทางสังคม ซึ่งแนวทางการพัฒนาชุมชนดังกล่าวนั้นเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ต่อการ
ทางานของนักสังคมสงเคราะห์ในชุมชนเป็นอย่างยิ่ง
บทที่ 6 ผู้เขียนกล่าวถึงการดาเนินงาน การให้บริการ และการตอบสนองความ
ต้องการเฉพาะกลุ่มหรือเฉพาะพื้นที่บางจุดในชุมชน ซึ่งเป็นการทางานที่ไม่ครอบคลุมและ
ทั่วถึง โดยวิธีการที่นักสังคมสงเคราะห์สามารถค้นหาความต้องการของชุมชนได้นั้นคือการ
สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในแต่ละระดับอย่างทั่วถึง
บทที่ 7 ผู้เขียนได้นาเสนองานสังคมสงเคราะห์ชุมชนในมุมมองทั่วโลกที่มีความ
แตกต่างกัน โดยมีความแตกต่างกันตั้งแต่นิยามความหมายของคาว่าชุมชน โดยมีประเด็น
ที่มองชุมชนเป็นเชิงพื้นที่ หรือมองชุมชนเป็นกลุ่ม บุคคลที่มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมกัน หรือ
ชุมชนเป็นพื้นที่ทางภูมิศาสตร์โดยมีขอบเขตที่มองเห็นได้ชัดเจน หรือชุมชนที่เป็นที่ยอมรับ
ในปัจจุบัน คือชุมชนที่เป็นหมู่บ้าน เมือง หรือเป็นชุมชนที่มีการปฏิบัติงานเป็นเอกลักษณ์
เฉพาะ หรือชุมชนทางภูมิศาสตร์มีการทางานแบบมีส่วนร่ วมในการสื่อสารแลกเปลี่ยน
ข้อมูล อย่างไรก็ตามชุมชนมักถูกมองว่าเป็นเพื่อนบ้านใกล้เคียงกัน เป็นเครือข่ายกัน หรือ
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กลุ่มบุคคลที่มีความสนใจร่วมกัน มีลักษณะเฉพาะ ซึ่งในประเด็นนี้ผู้เขียนได้ย้าว่า ความ
จริงชุมชนสามารถอธิบายได้ตั้งแต่ระดับท้องถิ่นถึงระดับโลก เช่น ผู้ที่ อาศัยอยู่ในหมู่บ้าน
เดี ย วกั น ที่ มี ส่ว นได้ ส่ว นเสียร่ วมกัน หรื อ แม้ ก ระทั่ งสมาคมวิ สาหกิจ สังคมแห่งสหราช
อาณาจักร หรือแม้แต่กลุ่มองค์กรที่ทาหน้าที่เป็นชุมชนเพื่อแก้ไขปัญหาระดับโลก เช่น
องค์การการค้าอย่างเป็นธรรม หรือองค์กรสิทธิมนุษยชน เป็นต้น
อย่างไรก็ตาม เมื่อกล่าวถึงแนวคิดว่าด้วยชุมชน แนวคิดที่เกิดขึ้นมาพร้อมกันคือ
แนวคิดเรื่องความยุติธรรมทางสังคม แนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน แนวคิดขบวนการทาง
สังคมและภาคประชาสังคม ซึ่งแนวคิดดังกล่าวสะท้อนการทางานและความเชื่ อมโยงการ
ทางานในชุมชนหลายระดับ ตั้งแต่ระดับท้องถิ่นถึงระดับโลก และนักสังคมสงเคราะห์ควร
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดดังกล่าว เพื่อเป็นแนวปฏิบัติในการส่งเสริมให้เกิด
ความยุติธรรมทางสังคม การสร้างพลังอานาจและการให้อิสระแก่ประชาชนเพื่อเพิ่มความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้น รวมถึงการเพิ่มโอกาสให้กลุ่มบุคคลและชุมชนได้รับอิสระจากการกดขี่ การ
เลือกปฏิบัติ และความไม่เท่าเทียมกันเพื่อได้รับอิสรภาพที่แท้จริง รวมถึงการนาไปสู่การ
พัฒนาอย่างยั่งยืน การสร้างความมั่นใจในการมีชีวิตที่มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และมีความ
มั่นคง มีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของแต่ละบุคคล คุณค่าเหล่านี้ถือเป็นค่านิยมสาคัญของ
งานสังคมสงเคราะห์
บทที่ 8 แนวโน้ ม การปฏิ บั ติ งานสั งคมสงเคราะห์ ชุม ชนกั บ การสร้ า งความ
แตกต่าง ผู้เขียนได้กล่าวถึงความสาคัญของการปฏิบัติงานทางสังคมในชุมชน และอธิบาย
โดยใช้ตัวอย่างของการปฏิบัติงานทางสังคมทั้ งในภาคกฎหมายและภาคอาสาสมัคร จาก
ตัวอย่างการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ชุมชนในหนังสือเล่มนี้เป็นตัวบ่งชี้ถึงการปฏิบัติงาน
สังคมสงเคราะห์ชุมชนที่พยายามค้นหาแนวทางการทางานกับบุคคลในสภาพแวดล้อมที่
แตกต่างกัน การกาหนดความต้องการในรูปแบบต่างๆ และการตอบสนองความต้องการ
ส่ ว นบุ ค คลและส่ ว นรวม ซึ่ ง นั ก สั ง คมสงเคราะห์ ส ามารถน ามาเป็ น แนวทางในการ
ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมาย และคุณค่าของงานสังคมสงเคราะห์ได้เป็นอย่างดี
แนวโน้มการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ชุมชนในอนาคต ผู้เขียนได้พยายามให้
ความส าคั ญ กั บ การป้ อ งกั น และการแก้ ไ ขปั ญ หา โด ยให้ ค วามสนใจกั บ บุ ค คลใน
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สภาพแวดล้อม และการมีส่วนร่วมของบุคคลในชุมชน โดยมีการให้เหตุผลว่างานสังคม
สงเคราะห์ ไ ม่ ใ ช่ แ ค่ ก ารท างานร่ ว มกั บ ปั จ เจกบุ ค คลเพื่ อ บรรเทาปั ญ หา หรื อ ความ
ยากลาบากเท่านั้น แต่เป็นการทางานร่วมกับบุคคล ครอบครัว กลุ่ม และชุมชน เพื่อ
กาหนดความต้องการของแต่ละบุคคล ครอบครัว กลุ่ม และชุมชนร่วมกัน ซึ่ง เป็นการ
บรรเทาความเดือดร้อนได้อย่างแท้จริง อย่างไรก็ตามเมื่อมุมมองทางสังคมกว้างขวางขึ้น
นั ก สั งคมสงเคราะห์ ไ ม่ไ ด้ท างานกั บ เฉพาะบุ คคลเท่ า นั้ น แต่ จ าเป็ น อย่ า งยิ่ งที่ จ ะต้ อง
พิจารณาการดาเนินงานให้สอดคล้องกับการส่งเสริมความยุติธรรมทางสังคม โดยการ
สารวจความคาดหวังทางสังคม บรรทัดฐานของสังคม โครงสร้างอานาจ และอิทธิพลของ
ปัจจัยแวดล้อมทางสังคม ที่มีผลต่อบุคคล ครอบครัว กลุ่ม และชุมชน นอกจากนี้ในบทนี้มี
การสรุปให้เห็นประเด็นที่สาคัญอีกประเด็นคือ การสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนใน
การปฏิบัติงานทางสังคม ซึ่งเป็นประเด็นที่สาคัญมากในอนาคต ดังที่ได้กล่าวไว้ในบทก่อน
หน้านี้
การบรรลุเป้าหมายที่กาหนดไว้ของหนังสือนี้
หนังสือ Social work in the community Making a difference หรือ“การ
สร้างความแตกต่างด้วยงานสังคมสงเคราะห์ในชุมชน” ผู้เขียนได้นาเสนอเนื้อหาสาคัญใน
งานสังคมสงเคราะห์ชุมชน ทั้งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับทฤษฎี ค่านิยม และแนวคิดที่สาคัญ
บริ บ ททางประวั ติ ศ าสตร์ แ ละกฎหมาย การพั ฒ นางานสั ง คมสงเคราะห์ งานสั ง คม
สงเคราะห์ชุมชน การพัฒนาชุมชน งานสังคมสงเคราะห์ชุมชนในมุมมองทั่วโลก และ
แนวโน้มการปฏิบัติงานทางสังคมในชุมชน โดยเห็นว่า หนังสือดังกล่าวสามารถอธิบายงาน
สังคมสงเคราะห์ชุมชนได้เป็นอย่างดี และการมียกตัวอย่างประกอบ และการนาเสนอ
แนวทางปฏิ บัติ วิ ธี ก าร ทั ก ษะ การแก้ ไ ขปั ญหา เพื่ อ แก้ ไ ขปัญ หาได้ อย่ างตรงจุดและ
เหมาะสม โดยเฉพาะได้อธิบายถึงการทางานของนักสังคมสงเคราะห์ชุมชน ที่จาเป็น
จะต้องเข้าถึงเครือข่ายทางสังคมที่มีอยู่ในชุมชนเพื่อให้สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่นัก
สังคมสงเคราะห์ต้องทางานด้วย และมีข้อมูลที่ถูกต้องต่อการวางแผนหรือตัดสินใจรวมทั้ง
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ความจาเป็นในการทางานภายใต้กรอบกฎหมายและจริยธรรมทางวิชาชีพ อย่างไรก็ตาม
ต้องมีความยืดหยุ่นในการปฏิบัติงานโดยคานึงถึงประโยชน์ของผู้รับบริการเป็นสาคัญ
สาหรับประเด็นที่มีความสาคัญที่สุดของการทางานของนักสังคมสงเคราะห์
ชุมชน ซึ่งคิดว่ามีความคล้ายคลึงกับงานพัฒนาชุมชนคือ การสร้างการมีส่วนร่วมในการ
วางแผนงานการดาเนิน งานในชุม ชนร่ วมกั น และการทาหน้าที่ในการประสานจั ด หา
ทรัพยากรเพื่อตอบสนองความต้องการของคนชุมชน และการเปิดโอกาสให้บุคคลภายใน
ชุมชนได้แสดงความคิดเห็นในการพัฒนาและมีความรับผิดชอบต่อการพัฒนาร่วมกัน ซึ่ง
ถือว่าเป็นประเด็นสาคัญยิ่ง อย่างไรก็ตามสิ่งที่ผู้เขียนได้สะท้อนและคิดว่ามีความสาคัญอีก
ประเด็นคือ การที่นักสังคมสงเคราะห์ ต้องเข้าใจชุมชนและบริบทของชุมชนซึ่งมีความ
แตกต่างกัน รวมทั้งการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน หากนักสังคมสงเคราะห์สามารถ
ปฏิบัติตามแนวทางนี้ได้จะสามารถทางานกับกลุ่มบุคคลในชุมชนได้ง่ายขึ้น ทาให้เข้าใจ
เข้าถึง และสามารถพัฒนา นาไปสู่การสร้างกลุ่ม และการสร้างเครือข่ายที่ทาให้ชุมชนมี
ความเข็มแข็งเพิ่มมากขึ้น มีอานาจในการเจรจาต่อรองด้วยการใช้กระบวนการมีส่วนร่วม
ที่เกิดจากประชาชนในชุมชนทาให้เกิดพลังชุมชนที่เข้มแข็ง จะเห็นได้ว่าเนื้อหาที่ผู้เขียน
นาเสนอสามารถนามาประยุกต์ใช้กับบริบทของสังคมไทยได้เป็นอย่างดี
บทสรุป และข้อเสนอแนะเพื่อการประยุกต์ใช้กับการพัฒนาชุมชนของประเทศไทย
บทเรียนรู้ที่สาคัญ จากหนังสือเล่มนี้ คือ การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนควร
เน้นการพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน ด้วยการใช้ทฤษฎีระบบเป็นหลักในการวิเคราะห์
ปัญหาที่เกิดขึ้น รวมถึงการประเมินจุดอ่อนจุดแข็งในชุมชน โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม
ของประชาชนที่ให้ประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมดาเนิ นการ รับ
ผลประโยชน์ร่วมกัน และร่วมประเมินผลการแก้ไขปัญหาหรือพัฒนา การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนถือเป็นหลักการสาคัญในการพัฒนา เพื่อนาไปสู่เป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน
โดยควรสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในชุมชนให้มีชีวิตที่มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีความ
มั่นคงและมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ เกณฑ์ตัวชี้วัดความเป็นอยู่ที่ดีในชุมชน จากหนังสือ
เล่มนี้ ประกอบด้วย ปลอดจากการเลือกปฏิบัติ มีอิสระทางความต้องการของตนเอง มี
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เสรี ภ าพในการพั ฒ นาศั ก ยภาพของตนเองอย่ า งเต็ ม ที่ มี ค วามปลอดภั ย ได้ รั บ ความ
ยุติธรรม มีเสรีภาพทางความคิดและการแสดงความคิดเห็น มีเสรีภาพในการเลือกสถานที่
ทางานและการประกอบอาชีพ เป็นต้น นอกจากนี้ยังต้องคานึงถึงการตอบสนองความ
ต้องการพื้นฐานของประชาชน การพัฒนาแนวนิเวศ และการใช้ทรัพยากรแบบอนุรักษ์ที่
เป็นกลไกกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนในชุมชนได้
ข้อเสนอแนะเพื่อการประยุก ต์ใช้กับการพัฒนาชุมชนของประเทศไทย คิดว่า
ก่อนที่นักสังคมสงเคราะห์จะลงปฏิบัติงานในชุมชนควรทาการศึกษาชุมชนให้เข้าใจอย่าง
ลึกซึง้ เพราะชุมชนแต่ละแห่งมีสภาพแวดล้อม ลักษณะภูมิศาสตร์ สภาพความเป็นอยู่และ
วัฒนธรรมที่แตกต่างกัน นักสังคมสงเคราะห์ควรเก็บรวบรวมข้อมูลให้ มากที่สุดโดยการ
สังเกต การสารวจ การสร้างความสัมพันธ์กับประชาชนในชุมชนให้เกิดความไว้วางใจ แล้ว
ท าการสั ม ภาษณ์ เ พื่ อ ให้ เ กิ ด การแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ข้ อ มู ล กระบวนการนี้ ถื อ เป็ น
กระบวนการส าคั ญในการพั ฒ นาชุ มชน ซึ่ ง นั ก สั งคมสงเคราะห์ ที่ จ ะท างานกับ ชุ มชน
สามารถนามาปรับใช้ให้เหมาะสมกับชุมชนหรือรูปแบบการทางานของตนเองได้
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