“วิชาชีพสังคมสงเคราะห์”
ความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะที่สาคัญในยุคดิจิทัล*
อุมาภรณ์ ผ่องจิตต์**

บทคัดย่อ
การศึกษานี้มีวัต ถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาภาพรวมของสภาวะสังคมดิจิทัล ที่ส่งผลกระทบต่ อ การ
เปลี่ยนแปลงของผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ 2) เพื่อสังเคราะห์องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ ความรู้ ทักษะ
และคุณลักษณะที่สาคัญของผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ 3) เพื่อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาที่สาคัญของ
ผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ในยุคดิจิทัล กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาเป็นเอกสาร วรรณกรรมเกี่ยวกับสังคม
ดิจิทัล และรายงานวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับ ความรู้
ทักษะ และคุณลักษณะที่สาคัญของผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ในฐานข้อมูลออนไลน์ของสถาบันอุดมศึกษา
ที่พิมพ์เผยแพร่ในช่วงปี พ.ศ. 2538 ถึง ปี พ.ศ. 2558 รวม 21 ปี จานวน 45 เรื่อง
ผลการศึกษา พบว่า สังคมยุคดิจิทัลที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทาให้ผู้ที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะกลุม่
วิชาชีพสังคมสงเคราะห์จาเป็นที่จะต้องมองโลกที่เปลี่ยนแปลงไปตามความเป็นจริง ต้องปรับตัว มีสติ รู้เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลง ที่สาคัญต้องพัฒนาองค์ค วามรู้ ทักษะสมัยใหม่ และทัศนคติ คุณธรรมที่ดีให้เหมาะสม พร้อมที่จะ
รับผิดชอบต่อปัญหาและความต้องการของประชาชนกลุ่มเป้าหมายในสังคมได้อย่างใกล้ชิด มีมาตรฐาน จะสามารถ
ลดความเหลื่ อ มล าในสั ง คมลงได้ ผลการสั ง เคราะห์ อ งค์ ค วามรู้ ด้ า นสั ง คมสงเคราะห์ แบ่ ง เป็ น ด้ า นความรู้
(knowledge) ในการปฏิบัติงานวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ โดยภาพรวม นักสังคมสงเคราะห์ได้ นาไปประยุกต์ใช้ใน
การตัดสินใจในงานสังคมสงเคราะห์ รวม 7 ด้าน โดยมีความรู้ด้านกฎหมายสูงสุด ส่วนด้านทักษะ (Skill) ในการ
ปฏิบัติงานวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ โดยภาพรวม นักสังคมสงเคราะห์ได้ นาไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน รวม 8
ทักษะที่สาคัญ โดยมีทักษะด้านการประสานงานสูงสุด สาหรับด้านคุณลักษณะ (attributes) ที่สาคัญของวิชาชีพ
สังคมเคราะห์ ที่นักสังคมสงเคราะห์นาไปเป็นหลักในการประพฤติตนให้เหมาะสม พบรวมทังหมด 4 ด้าน โดยให้
ความสาคัญในเรื่องจรรยาบรรณและจริยธรรมทางวิชาชีพ ด้านทัศนคติ และด้านการพัฒนาสมรรถนะ
คาสาคัญ : วิชาชีพสังคมสงเคราะห์, ผูป้ ระกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์, สังคมยุคดิจิทัล, การสังเคราะห์

* เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการ
** รักษาการในตาแหน่งนักสังคมสงเคราะห์เชี่ยวชาญ
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บทนา
“วิชาชีพสังคมสงเคราะห์ ” เป็นหนึ่งในวิชาชีพที่มีบทบาทในการขับเคลื่ อนงานตามนโยบายของ
รัฐบาล เพราะต้องทางานเกี่ยวข้องกับ “มนุษย์” โดยเฉพาะ“ผู้ด้อยโอกาส” หรือ ผู้ที่อยู่ในภาวะที่ไม่สามารถ
ช่วยเหลือตนเองได้ในสังคม ซึง่ จาเป็นต้องใช้ความรู้และทักษะทางสังคมสงเคราะห์ในการปฏิบัติหน้าที่ ป้องกันและ
แก้ไขปัญหาของบุคคล ครอบครัว กลุ่มคน หรือชุมชน เพื่อให้กระทาหน้าที่ทางสังคม และดารงชีวิตได้อย่างปกติสุข
โดยสอดคล้องกับสมาพันธ์นักสังคมสงเคราะห์ระหว่างประเทศ (International Federation of Social Workers
: IFSW) ที่ได้ให้ความหมายของ “สังคมสงเคราะห์” (Social Work) ไว้ว่า “เป็นวิชาชีพ ที่ส่งเสริมให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงสังคม การแก้ไขปัญหาความสัมพันธ์ของคน และกระตุ้นเสริมพลังให้คนสามารถช่วยตนเองได้ โดยใช้
ทฤษฎีพฤติกรรมของคนและระบบสั งคมสั งคมสงเคราะห์ช่วยเชื่อมระหว่างคนกับสิ่ งแวดล้ อมโดยรอบ สังคม
สงเคราะห์ มีรากฐานที่สาคัญ คือ หลักสิทธิมนุษยชนและหลักความยุติธรรมในสังคม”
การปฏิบัติงานของนักสังคมสงเคราะห์วิชาชีพ ที่มีมาตรฐาน ท่ามกลางกระแสความก้าวหน้าและการ
เปลี่ยนแปลงในสังคมยุคดิจิทัล โดยเฉพาะการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ และนโยบายการ
ขับเคลื่อนที่สาคัญจากรัฐบาลและผู้บริหารทุกระดับ จึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่ นักสังคมสงเคราะห์ จะต้องเข้าใจ
และยอมรับในประเด็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน รวมทังต้องพัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะของตนให้เข้ากับ
สภาพแวดล้อมดังกล่าว รวมถึงต้องศึกษาเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภายใต้ยุคดิจิทัล และนามาประยุกต์ หรือ
ปรับใช้ในงานสังคมสงเคราะห์ เพื่อเอือให้เกิดประโยชน์ในการบริหารจัดการ และการให้บริการแก่กลุ่มเป้าหมายได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ตลอดจนบรรลุตามพันธกิจของวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ที่ได้กาหนดไว้
วัตถุประสงค์ในการศึกษา
1) เพื่อศึกษาภาพรวมของสภาวะสั งคมดิจิทัล ที่ส่ งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของผู้ ประกอบ
วิชาชีพสังคมสงเคราะห์
2) เพื่อสังเคราะห์ องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ ความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะที่สาคัญของผู้ประกอบ
วิชาชีพสังคมสงเคราะห์
3) เพื่อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาที่สาคัญของผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ในยุคดิจิทัล
วิธีดาเนินการศึกษา
การศึกษาครั งนี เป็ น การศึกษาเชิงคุณภาพ เพื่อทาความเข้าใจและสร้างองค์ความรู้ใหม่ โดยเก็บ
รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสาร
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร คือ วรรณกรรมเกี่ยวกับสังคมดิจิทัล และรายงานวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สาขาการบริหารและนโยบายสวัสดิการสังคม สาขาพัฒนาแรงงานและสวัส ดิการ
สาขาการบริหารงานยุติธรรม ที่เกี่ยวข้องกับ ความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะที่สาคัญของผู้ประกอบวิชาชีพสังคม
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สงเคราะห์ ในฐานข้อมูลออนไลน์ของสถาบันอุดมศึกษา ที่พิมพ์เผยแพร่ในช่วงปี พ.ศ. 2538 ถึง ปี พ.ศ. 2558 รวม
21 ปี
กลุ่มตัวอย่าง คือ รายงานวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
สาขาการบริหารและนโยบายสวัสดิการสังคม สาขาพัฒนาแรงงานและสวัสดิการ สาขาการบริหารงานยุติธรรม ที่
เกี่ยวข้องกับ ความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะที่สาคัญของผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ ในฐานข้อมูลออนไลน์
ของสถาบันอุดมศึกษา จานวน 45 เรื่อง
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิจากเอกสาร รายงานวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา คณะ
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สาขาสังคมสงเคราะห์ สาขาการบริหารและนโยบายสวัสดิการสังคม สาขาพัฒนาแรงงาน
และสวัสดิการ สาขาการบริหารงานยุติธรรม สาขาการบริหารงานสวัสดิการสังคม ที่เกี่ยวข้องกับ ความรู้ ทักษะ
และคุณลักษณะที่ส าคัญ ของผู้ ประกอบวิช าชีพสังคมสงเคราะห์ ที่คัดเลือกไว้แล้ว จากการสืบค้น ในฐานข้ อมูล
ออนไลน์ของสถาบันอุดมศึกษา และบันทึกข้อมูลลงในแบบบันทึกข้อมูลงานการศึกษาที่ได้สร้างไว้ แล้ว รวมทัง
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนนาไปวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป
การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเ คราะห์ ข้อมู ลในการศึกษาครังนี ได้แก่ การประมวลภาพรวมองค์ความรู้ด้วยสถิติพรรณนา
(descriptive statistics) ได้แก่ ค่าความถี่ (frequency) ร้อยละ (percentage) เพื่อสรุปคุณสมบัติลักษณะทั่วไป
และลักษณะสาคัญของประเด็นที่ศึกษา และสังเคราะห์งานวิจัยด้วยการวิเคราะห์เชิงเนือหา (content analysis)
ผลการศึกษา
1) ภาพรวมของสภาวะสังคมดิจิทัล ที่ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของผู้ประกอบวิ ชาชีพ
สังคมสงเคราะห์ พบว่า การปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ เพื่อให้เท่าทันกับ
สภาวะโลกใหม่ในยุคดิจทิ ัล ต้องมีความพร้อมอย่างน้อยใน 3 ด้าน ดังนี (1) ความรู้และทักษะสาคัญของชีวิต ต้อง
ยกระดับศักยภาพตัวเอง เห็นถึงความสาคัญของการเรียนรู้เรื่องใหม่ ๆ ได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต ปลูกฝังทักษะที่จาเป็น
ในการที่จะอยู่ในโลกยุค 4.0 เช่น ความพร้อมและความสามารถด้านเทคโนโลยี ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การ
สื่อสารที่มีประสิทธิภาพ และการบริหารจัดการเงิน (2) ทัศนคติ เป็นสิ่งกาหนดพฤติกรรมของคนในสังคม เพราะ
ทั ศ นคติ ที่ ถู ก ต้ อ งจะเป็ น พื นฐานของการด าเนิ น ชี วิ ต ด้ า นต่ า ง ๆ ที่ จ ะยั ง ประโยชน์ ใ ห้ เ กิ ด ขึ นในระยะยาว
(3) คุณธรรม เป็นปัจจัยที่นาพาให้ชีวิตดาเนินไปถูกทางจนบรรลุถึงจุดหมายที่ต้องการ
2) การประมวลองค์ความรู้ด้านสังคมสงเคราะห์
คุณลักษณะทั่วไป
งานวิจัยที่นามาสังเคราะห์ ทังสิน จากจานวน 45 เรื่อง ปีที่มีการพิมพ์งานวิจัยเผยแพร่มากที่สุด คือปี
พ.ศ. 2538, พ.ศ. 2548, พ.ศ. 2550, พ.ศ. 2554, พ.ศ. 2557 จานวนสูงสุดถึงปีละ 4 เรื่อง คิดเป็น ร้อยละ 8.9
เป็นการศึกษาในสาขาสังคมสงเคราะห์สูงสุด ร้อยละ 46.6 (21 เรื่อง) เมื่อจาแนกตามองค์ประกอบที่สาคัญในการ
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พัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพื่อ ส่งผลไปสู่การพัฒนาวิชาชีพและองค์ก ร พบว่า มีการศึกษาครอบคลุมในด้าน
ความรู้ (knowledge) ด้านทักษะ (skill) ด้านคุณลักษณะ (attributes) สูงสุด คิดเป็นร้อยละ 48.9 (22 เรื่อง)
ลักษณะสาคัญ
ด้านความรู้ (knowledge) ในการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ พบจานวน 1 เรื่อง เป็นการวิจัยเชิง
ปริมาณ ในประเด็นเกี่ยวกับ สภาพการประยุกต์ความรู้ทางการสังคมสงเคราะห์ในการปฏิบัติงานของพนักงาน
คุมประพฤติ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้เอกสารและแบบสอบถาม จากผู้ปฏิบัติงานด้านสวัสดิการสังคมและสังคม
สงเคราะห์
ด้านทักษะ (skill) ในการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ พบว่า เป็นงานวิจัยเชิงสารวจสูงสุด จานวน
8 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 47.1 ส่วนในประเด็นการวิจัย พบว่า ประเด็นเรื่องบทบาทของงานสังคมสงเคราะห์ ในการ
ปฏิบัติงานด้านทักษะ (skill) มีสูงสุด จานวน 4 เรื่อง คิดเป็น ร้อยละ 23.5 ส่วนใหญ่เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้
การศึกษาจากเอกสารและแบบสอบถาม จานวน 6 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 35.3 จากกลุ่มนักสังคมสงเคราะห์ จานวน
16 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 55.2
ด้านคุณลักษณะ (attributes) ในการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ พบว่า เป็นงานวิจัยเชิงสารวจ
สูงสุด จานวน 2 เรื่อง คิดเป็น ร้อยละ 40.0 ในประเด็นการวิจัย พบว่า มีประเด็นหลากหลายคุณลักษณะ รวม 5
ประเด็น ได้แก่ ความก้าวหน้าทางวิชาชีพสังคมสงเคราะห์, จริยธรรมทางวิชาชีพต่อการปฏิบัติงานของนักสังคม
สงเคราะห์, คุณลักษณะทางความคิดต่อหลักการสังคมสงเคราะห์และจรรยาบรรณของนักสังคมสงเคราะห์, การ
รับรู้คุณค่าของงานกับความสุขในการทางาน และทัศนะของนักสังคมสงเคราะห์ที่มีต่อปัจจัยการเข้าสู่วงจรของการ
ค้าประเวณี ของเด็กและเยาวชน ส่ว นใหญ่เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้การศึกษาจากเอกสารและแบบสอบถาม
จานวน 4 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 80.0 จากกลุ่มนักสังคมสงเคราะห์ทังหมด ร้อยละ 100
ด้ า นความรู้ (knowledge) ด้ า นทั ก ษะ (skill) และด้ า นคุ ณ ลั ก ษณะ (attributes) ในการ
ปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ พบว่า เป็นงานวิจัยเชิงสารวจสูงสุด จานวน 17 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 77.3 ประเด็น
การวิจัย พบว่า ประเด็นเรื่อง ความรู้ ทัศนคติ คุณลักษณะ การปฏิบัติงานของนักสังคมสงเคราะห์ สูงสุดถึงจานวน
14 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 63.6 ส่วนใหญ่เก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้การศึกษาจากเอกสารและแบบสอบถาม จานวน
18 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 81.8 จากกลุ่มนักสังคมสงเคราะห์สูงสุด ร้อยละ 50.0
3) ผลการสังเคราะห์องค์ความรู้ด้านสังคมสงเคราะห์
ความรู้ (knowledge) ในการปฏิบัติงานวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พบ 7 ด้านความรู้ ประกอบด้วย
(1) ความรู้ที่จาเป็นเฉพาะทางในงานสังคมสงเคราะห์ (2) ความรู้เรื่องกฎหมาย (3) ความรู้เรื่องระบบการบริหาร
จัดการ (4) ความรู้เรื่องการจัดทาแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์ (5) ความรู้เรื่องการทางานแบบสหวิชาชีพ
(6) ความรู้ทั่วไปในสังคม/เทคโนโลยี/วิทยาการ (7) ความรู้เรื่องสื่อสารสาธารณะ

4

ด้ า นการพั ฒ นาทั ก ษะ (Skill) ในการปฏิ บั ติ ง านวิ ช าชี พ สั ง คมสงเคราะห์ พบทั ก ษะ 8 ด้ า น
ประกอบด้วย (1) ทักษะทางวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ (2) ทักษะการบริหารข้อมู ล (3) ทักษะการใช้เทคโนโลยี
(4) ทักษะการสร้างสัมพันธภาพทางวิชาชีพ (5) ทักษะการประสานงาน (6) ทักษะการบริหารจัดการ (7) ทักษะการ
แสวงหาความรู้ (8) ทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอ และถ่ายทอดความรู้
องค์ ค วามรู้ ด้ า นคุ ณ ลั ก ษณะ (attributes) ที่ ส าคั ญ ของวิ ช าชี พ สั ง คมสงเคราะห์ พบ 4 ด้ า น
ประกอบด้วย (1) ด้านจรรยาบรรณและจริยธรรมทางวิชาชีพ (2) ด้านจริยธรรม/มาตรฐานการบริการ (3) ด้าน
ทัศนคติ (4) การพัฒนาสมรรถนะ
ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ พบ 3 ด้าน ประกอบด้วย (1) ปัญหาด้านการ
บริหารจัดการ แบ่งเป็น 4 ด้าน ดังนี ด้านองค์กร ด้านการปฏิบัติงานสวัสดิการสังคม ด้านการปฏิบัติงานแบบ
สหวิชาชีพ และด้านการประสานงาน (2) ปัญหาด้านบุคคล แบ่งเป็น 3 กลุ่มบุคคล ดังนี กลุ่มนักสังคมสงเคราะห์/
ผู้ปฏิบัติงานด้านสวัสดิการสังคม กลุ่มผู้ใช้บริการ (Client) กลุ่มผู้บริหารงาน (3) ปัญหาด้านงบประมาณ
ข้อเสนอแนะจากการศึกษาครั้งนี้
ต่อผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ ควรมีความรอบรู้และเข้าใจความเปลี่ยนแปลงในระดับ ต่าง ๆ
ต้องเปิดรับและเข้าใจในศาสตร์ต่าง ๆ อย่างบูรณาการ ควรให้ความสาคัญต่อการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของ
ตนเอง เพื่อให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงในสังคมยุคดิจิทัล โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ ๆ
ต่อกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ควรให้ความสาคัญกับการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง โดยจัดทา
หลักสูตรการฝึกอบรมที่มีหลากหลายรูปแบบในการเรียนรู้ เน้นองค์ความรู้ทังเชิงทฤษฎี เชิงทักษะการปฏิบัติงานใน
ยุ คสั งคมสมัย ใหม่ ควบคู่ไปกับ การพัฒ นาด้านจริยธรรม ทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงาน ควรจัดเวทีการพบปะ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์การปฏิบัติงานด้านสังคมสงเคราะห์ สวัสดิการสังคม เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดกระบวนการ
เรียนรู้ร่วมกัน ควรสนับ สนุนและส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานด้านสังคมสงเคราะห์ได้มีการจัดระบบข้อมูล รวมถึงการ
ศึกษาวิจัยองค์ความรู้ด้านสังคมสงเคราะห์ให้มากขึน เพื่อค้นหาและพัฒนาองค์ความรู้และรูปแบบการทางานที่
เหมาะสมกับ สถานการณ์ ในโลกยุ ค ดิจิ ทัล ตลอดจนชีนาด้านนโยบายและแนวทางการปฏิบั ติง านด้านสั ง คม
สงเคราะห์
ต่อองค์กรที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ สถาบันการศึกษา ควรนาผลการศึกษาทังหมดไปใช้
ประกอบการเรียนการสอน โดยเฉพาะกับกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสังคมสงเคราะห์ เพื่อให้การศึกษาได้รับ
ประโยชน์จากการเผยแพร่ และได้ทราบถึงทิศทางการศึกษา ไม่ซาซ้อนกับการศึกษาวิจัยที่ผ่านมา และเกิดการ
พัฒนาองค์ความรู้ด้านสังคมสงเคราะห์มากขึน สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ร่วมกับองค์กรที่เกี่ยวข้อง ควรพัฒนา
องค์ความรู้ ทัศนคติ และคุณลักษณะที่ดี ของนักสังคมสงเคราะห์ให้มีมาตรฐาน สามารถประเมินได้ เพื่อให้เกิด
มาตรฐานในการปฏิบัติงานที่เป็นสากล ทันสมัย และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่กลุ่มเป้าหมายที่ใช้บริการและวิชาชีพ
***********************************************
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