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การประยุกต์ ทฤษฏีสังคมกับปัญหาสุ ขภาพ:

ทาไมผู้หญิงจึงป่ วยเป็ นโรคเอดส์ ?
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ทาไมผู้หญิงจึงป่ วยเป็ นโรคเอดส์ ?
• วัตถุประสงค์
• สังคมและสุขภาพ การเชื่อมโยงการวิเคราะห์ปัญหาสุขภาพแบบการแพทย์และสาธารณสุข

เข้ ากับการวิเคราะห์ปัญหาสุขภาพแบบสังคมศาสตร์ โดยการแสดงให้ เห็นทังนามธรรม/ทฤษฏี
้
และ
การประยุกต์ในลักษณะรูปธรรมของแนวคิดที่หลากหลายในการตอบคาถาม การเจ็บป่ วยคืออะไร
ทาไมจึงป่ วย และข้ อเสนอแนะ/นโยบายป้องกันการป่ วยคืออะไร เพื่อนาไปสูส่ ว่ นที่ 2 ความไม่เป็ น
ธรรมทางสุขภาพ

• โครงสร้ างของแนวคิด
• ลักษณะพืน้ ฐานของแนวคิด Subject matter, logic of thinking and solution
• แนวคิดทฤษฏีต่างๆ แนวคิดทางการแพทย์ แนวคิดระบาดวิทยา แนวคิดจิตวิทยาแบบ

ต่างๆ แนวคิดสัญลักษณ์นิยม แนวคิดโครงสร้ างหน้ าที่ แนวคิดเศรษฐศาสตร์ การเมือง แนวคิดนีโอ
คลาสสิคอีโคโนมิคส์ แนวคิดมานุษยวิทยาวัฒนธรรม แนวคิดชายเป็ นใหญ่ แนวคิดชายเป็ นใหญ่
แนวคิดหลังโครงสร้ างนิยมและแนวคิดพุทธศาสนา
2

Medical model
•Abstraction/Theory

• Subject matter: สิง่ ของแปลกปลอม ศัตรู
• Logic of thinking: สิ่งแปลกปลอมเข้ ามาทาลายอวัยวะ
ภายในร่างกายจนป่ วย
• End: เอาสิง่ แปลกปลอมออกจากร่างกาย

•Application to HIV

• Definition: การมีเชือโรคเอดส์อยูใ่ นร่างกาย
• Cause: เชื ้อ HIV ทาลายภูมิค้ มุ กันโรค ภูมิค้ มุ กันโรคที่บกพร่องทา
ให้ เชื ้อโรคต่างๆในร่างกาย กลับมาทาร้ ายร่างกายได้ อีกครัง้
• Solution: เอาเชื ้อ HIV ออกจากร่างกาย
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Epidemiology
• Abstraction/Theory

• Theorist: John Snow
• Subject matter: เจ้ าบ้ าน (Host) พาหะ (Agent/carrier) สิ่งแวดล้ อม
(Environment)
• Logic of thinking: ปฏิสมั พันธ์ระหว่างเจ้ าบ้ านพาหะและสิ่งแวดล้ อมทาให้ ป่วย
• End: หยุดการมีปฏิสมั พันธ์ระหว่างเจ้ าบ้ าน พาหะและสิ่งแวดล้ อม

• Application to HIV

• Definition: การมีเชือโรคเอดส์อยู่ในร่างกาย
• Cause: ผู้หญิงมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัยกับแฟนของเขา ที่มีเชื ้อโรคเอดส์ในร่างกาย (ที่นี ้จะ
เน้ นเฉพาะเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัย การใช้ เข็มฉีดยาร่วมกันและการติดเชื ้อจากแม่สลู่ กู จะไม่
กล่าวถึง้)
• Solution: ห้ ามการมีเพศสัมพันธ์หรื อ มีเพศสัมพันธ์ที่มีการป้องกันการติดเชือ้ เอดส์ เช่นการ
ใช้ ถงุ ยางอนามัย
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Behavioral learning theory
• Abstraction/Theory

• Theorist: John B. Watson
• Subject matter: รางวัล (Rewards)
• Logic of thinking: รางวัลสามารถเปลี่ยนพฤติกรรมของคน
• Solution: การเลือกใช้ รางวัลเป็ นเงื่อนไข ในการได้ มาซึง่ พฤติกรรมที่ต้องการ

• Application to HIV

• Definition: การมีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศที่ไม่ปลอดภัย (เพศสัมพันธ์ที่ไม่
ปลอดภัย)
• Cause: การใช้ ถงุ ยางอนามัยขณะมีเพศสัมพันธ์ไม่ให้ รางวัล จึงไม่ใช้ ถงุ ยาง
อนามัย (ซึง่ ทาให้ ติดเชื ้อ HIV)
• Solution: การวางเงื่อนไขใหม่ที่ทาให้ การใช้ ถงุ ยางอนามัยเป็ นรางวัล
5

Cognitive psychology
• Abstraction/Theory

• Theorist: Max Wertheimer
• Subject matter: cognition การรับรู้
• Logic of thinking; การรับรู้หรื อความรู้และความเข้ าใจเป็ นตัวกาหนด
พฤติกรรม
• Solution: การปรับเปลี่ยนความรับรู้หรื อความรู้

• Application to HIV

• Definition: การมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัย
• Cause: การรับรู้การความเสี่ยงของการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัย มีผลต่อการ
มีพฤติกรรมเสี่ยงที่จะไม่ป้องกัน
• Solution: การให้ ความรู้ที่ถกู ต้ อง การเปลี่ยนทัศนคติ
6

Psychoanalysis
• Abstraction/Theory
• Theorist: Sigmund Freud
• Subject matter: id, ego and superego
• Logic of thinking: ความขัดแย้ งระหว่างแรงขับ_(Id) กับการอารยธรรมหรื อสังคมมีผลทาให้ บคุ คลิกภาพ/พฤติกรรมผิดปกติ
• อารยธรรมสมัยใหม่เข้ ามามีบทบาทในการกาหนด การแสดงออกของความต้ องการส่วนลึกเช่นเพศสัมพันธ์มากขึ ้น การแสดงออก
ไม่ได้ ทาให้ คนมีพฤติกรรม/บุคคลิกภาพที่ผิดปกติ
• การถูกกระตุ้นทางเพศในขณะเยาว์วยั ที่ยงั ไม่ร้ ูจกั หรือไม่มีความสามารถในการควบคุมตนเอง์ ทาให้ ควบคุมความต้ องการทางเพศ
ของตนเองไม่ได้
• Solution: การทาให้ สามารถลดบทบาทของการควบคุมทางสังคม และการเพิ่มความสามารถในการควบคุมตนเอง
• Application to HIV
• Definition: การมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัยแบบผิดปกติ
• Causes
• Cause 1: การที่สงั คมปิ ดกันทางด้
้
านเพศสัมพันธ์ ทาให้ มีการบิดเบือนความต้ องการว่า เป็ นสิ่งที่ผิด ทาให้ เกิดปั ญหาสอง
บุคคลิกภาพ เมื่อการควบคุมทางสังคมลดลง ความต้ องการทางเพศที่ปิดไว้ จะระเบิดออกมา และทาให้ มีพฤติกรรมทางเพศที่ไม่
ปลอดภัยจนเป็ นโรคเอดส์
• Cause_2:_ความสุขจากการถุกกระตุ้นความต้ องการทางเพศ ตังแต่
้ เด็กทาให้ _ID-มีความต้ องการทางเพศที่รุนแรงขึ ้น ใน
สภาพที่สงั คมคอยห้ าม การแสดงออก ดังนันคนที
้
่เคยถูกกระทาจะคอยหาโอกาส ในการแสวงหาความสุขทางเพศตลอดเวลา แม้ วา่
จะเป็ นเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัยจนเป็ นโรคเอดส์
• Solution: จิตวิเคราะห์บาบัด
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Symbolic interactionism
• Abstraction/Theory

• Theorist: George H. Mead
• Subject matter: ความหมายทางสังคม (Social meaning)
• Logic of thinking: การที่คนมีปฏิสมั พันธ์กบั สังคมทาให้ สังคมเปลี่ยนการรับรู้ของเรา
ในเรื่ องต่างๆ ซึง่ ส่งผลทาให้ พฤติกรรมของคนเปลี่ยนไป หากคนไม่ยอมเปลี่ยนก็จะถูกสังคมลงโทษ
ด้ วยการตีตรา
• Solution: ทาให้ หยุดการตีตราและทาให้ มีเกิดการเป็ นอิสระจากการตีตรา

• Application to HIV

• Definition: พฤติกรรมเสี่ยงเช่นเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัยถูกนิยามโดยสังคม ว่า "ไม่เสี่ยง"
• Cause: การถูกสังคมในระดับเพื่อนบอกว่า การมีเพศสัมพันธ์โดยใช้ ถงุ ยางอนามัยนัน้ เป็ นสิ่งที่
ไม่ดีเช่น "ไม่เป็ นลูกผู้ชาย" ทาให้ ต้องเห็นตาม และยอมที่จะไม่ใช้ ถงุ ยางอนามัย เพื่อไม่ให้ เพื่อนตี
ตราตนเองหรื อเพื่อให้ เหมือนกับเพื่อน จึงติดเชื ้อ HIV
• Solution: ทาให้ หยุดการตีตราและทาให้ มีเกิดการเป็ นอิสระจากการตีตรา
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Structural and functionalism
• Abstraction/Theory

• Theorist: Emile Durkheim
• Subject matter: social fact: โลกาภิวตั น์ โครงสร้ างสังคม สถาบันสังคม บรรทัดฐานสังคม สถานภาพสังคม บทบาทสังคม การขัดเกลาและการควบคุม
ทางสังคม
• Definition Social fact เกิดจากปฏิสม
ั พันธ์ทางสังคม และมีอานาจบังคับให้ ทาตาม
• Logic of thinking: การพึง่ พาอาศัยซึง่ กันและกันแบบอินทรี ย์ (organic solidarity) ทาให้ สงั คมกาหนดพฤติกรรมหรื อ การกระทาตามบทบาทของ
สังคม

• เช่น บรรทัดฐานทางสังคมกาหนดการกระทาทางสังคม
• การขัดเกลาทางสังคมที่น้อยและไม่ถกู ต้ อง ทาให้ คนมีการกระทาที่เบี่ยงเบนทางสังคม
• Solution: การขัดเกลาและการควบคุมทางสังคมใหม่ทาให้ คนทาตามบรรทัดฐานทางสังคม

• Application to HIV

• Definition: การมีพฤติกรรมทางเพศที่เสี่ยงเช่น สาส่อนทางเพศ หรื อไม่ป้องกันเมื่อมีเพศสัมพันธ์เป็ นการ
เบี่ยงเบนทางสังคม
• Cause: สถาบันทางสังคมเช่น ครอบครัวและสถานศึกษาไม่ขดั เกลาและ ควบคุมเด็กทาให้ เด็กมีพฤติกรรมทางเพศ
ที่เบี่ยงเบน จนเป็ นโรคเอดส์
• Solution: ขัดเกลาและควบคุมเรื่ องเพศสัมพันธ์ตามบรรทัดฐานทางสังคม
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Cultural anthropology
• Abstraction/Theory

• Theorist: Radcliffe-Brown and Bronishlaw Malinowski
• Subject matter: Culture
• Logic of thinking: วัฒนธรรมซึง่ เป็ นผลผลิตของการลองผิดลองถุกของคนในอดีต ที่ถกุ ส่งผ่านมาจถึง
วัฒนธรรมในปั จจุบนั เพื่อให้ คนมีชีวิตรอดจากสิง่ แวดล้ อมที่โหดร้ าย ดังนั ้นวัฒนธรรมจึงมีหน้ าที่ตอบสนองความ
ต้ องการของสังคม เมื่อสองวัฒนธรรมมาพบกัน วัฒนธรรมที่มีอานาจมากกว่าจะกดขี่วฒ
ั นธรรมอีกวัฒนธรรมหนึ่ง
(Ethnocentrism) คนที่อยู่ในวัฒนธรรมที่ถกู กดขี่จะไม่มีความสุข
• Solution: การไม่ดถู กู เหยียดหยามทางวัฒนธรรม

• Application to HIV

• Definition: พฤติกรรมทางเพศตามวัฒนธรรมดั ้งเดิมเป็ นพฤติกรรมเสีย่ งของโรคเอดส์
• Cause: วัฒนธรรมการแพทย์สมัยใหม่มกั มองวัฒนธรรมทางเพศ ของคนท้ องถิ่นในลักษณะที่ดถู กู จึงทาให้ พลาดที่
จะใช้ ประโยชน์ ของความรู้ท้องถิ่นในการป้องกันโรคเอดส์ หรื อคนในวัฒนธรรมสมัยใหม่หาประโยชน์จากวัฒนธรรม
ทางเพศของคนท้ องถิ่น ทาให้ โรคเอดส์ของคนสมัยใหม่แพร่เข้ าไปในคนท้ องถิ่น
• Solution: เรี ยนรู้และใช้ ประโยชน์จากวัฒนธรรมทางเพศของท้ องถิ่นในการป้องกันโรค และหยุดการแสวงหา
ประโยชน์ทางเพศจากคนในวัฒนธรรมท้ องถิ่น
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Neo-classical economics theory
• Abstraction/Theory

• Theorist: Adam Smith
• Subject matter: ดีมานด์และซัพพลาย
• Logic of thinking : ปฏิสมั พันธ์ระหว่างดีมานด์และซัพพลายกาหนดราคา ที่ทาให้
การผลิตและการบริ โภคของสงคมมีประสิทธิภาพ
• การแทรกแซงตลาดเช่น ทาให้ ดีมานด์มากเกินไป หรื อซัพพลายมากเกินไป ก็จะทาให้ ราคาซึง่ เป็ นกลไกในการ
กระจายทรัพยากร เสียประสิทธิภาพ ทาให้ คนมีการตัดสินใจหรื อการกระทาที่ผิดปกติ

• Solution: ทาให้ เกิดตลาดหรื อการแข่งขันที่เสรี

• Application to HIV

• Dependent variable: การเป็ นโรคเอดส์ หรื อการซื ้อขาบบริ การทางเพศ
• Cause: เศรษฐกิจตกต่าหรื อเฟื่ องฟูทาให้ เกิดโรคเอดส์ เพราะความยากจนที่เกิดขึ ้นทาให้
คนขายบริ การทางเพศ หรื อความร่ ารวยมากทาให้ ซื ้อบริ การทางเพศ
• Solution: ให้ ตลาดเสรี เพื่อปรับเข้ าสูส่ มดุล
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Political economy approach
• Abstraction/Theory
• Theorist: Karl Marx
• Subject matter: ระบบความสัมพันธ์ทางสังคมแบบทุนนิยมที่ขดู รี ด
• Logic of thinking: ความสัมพันธ์ทางสังคมแบบทุนนิยมที่ขดู รี ดผู้ใช้ แรงงาน ทาให้ คนงานไร้ อานาจเกิดความ
แปลกแยก การถูกเอาเปรี ยบทาให้ ผ้ ใู ช้ แรงงานลูกขึ ้นมาต่อสู่ แต่นายทุนสู้กลับโดยการเข้ าไปมีอานาจเหนือสังคมและ ใช้
สังคมแบบทุนนิยมที่สร้ างขึ ้นกดขี่แรงงานทังระบบ
้
• การแข่งขันกันในตลาดเสรี ทาให้ เกิดการแข่งขันกันลดต้ นทุน เพื่อที่จะทากาไรหรื อทาให้ ธุรกิจอยูร่ อดในตลาดได้ การ
ขูดรี ดแรงงานเป็ นการลดต้ นทุนที่สาคัญ ผู้ใช้ แรงงานที่ถกู ขูดรี ดได้ รับผลตอบแทนที่ต่ากว่าค่าใช้ จา่ ยในการดารงชีวิต
แต่ต้องทางานหนักมากกว่าที่มนุษย์ควรจะทา รวมทังถู
้ กทาให้ แตกแยกระหวางเพื่อนร่ วมงานและการป่ วย
• Solution: เปลี่ยนความสัมพันธ์ทางสังคมเป็ นแบบสังคมนิยม

• Application to HIV

• Dependent variable: การเป็ นโรคเอดส์ หรื อการซื ้อขาบบริ การทางเพศของแรงงานโดยเฉพาะแรงงานหญิง
• Cause: ระบบทุนนิยมทาให้ เพศสัมพันธ์เป็ นสินค้ าที่ขายทากาไร ซึง่ มีผลทาให้ เกิดอุตสาหกรรมทางเพศจนเป็ นแหล่ง
ระบาดของโรคเอดส์ และความถูกขูดรี ดจนมีชีวิตที่ยากจนบังคับให้ ผ้ ใู ช้ แรงงานหญิง ขายบริ การทางเพศเพื่อเลี ้ยงครอบครัว
จนเป็ นโรคเอดส์
• Solution: หยุดตลาดเสรี แบบทุนนิยม หยุดการทาให้ เพศสัมพันธ์เป็ นสินค้ าที่ขายเอากาไร
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Patriarchy
• Abstraction/Theory

• Theorist:Sylvia Walby
• Subject matter: ระบบความสัมพันธ์แบบชายเป็ นใหญ่
• Logic of thinking: ระบบความสัมพันธ์แบบชายเป็ นใหญ่เข้ ามาครอบงามีอานาจเหนือ อวัยวะเพศและมดลูก
ของผู้หญิงโดยใช้ ร่างกายที่แข็งแรงกว่าและ การเปลี่ยนแปลงสังคมทังสั
้ งคมให้ เป็ นสังคมแบบชายเป็ นใหญ่ จนทาให้
ผู้หญิงรู้สกึ ว่า ชีวิตที่ถกู ผู้ชายเอาเปรี ยบเป็ นส่วนหนึง่ ของธรรมชาติของผู้หญิง
• การกดขี่ผ้ หู ญิงโดยระบบชายเป็ นใหญ่ทาให้ ผ้ หู ญิงป่ วย

• Solution: สร้ างความเท่าเทียมระหว่างหญิงและชาย

• Application to HIV

• Dependent variable: การเป็ นโรคเอดส์ของผู้หญิง
• Cause: ผู้ชายที่มีอานาจมากกว่าทาให้ เพศสัมพันธ์ของผู้หญิงเป็ นสมบัติของผู้ชาย ผู้ชายสามารถนอกใจภรรยาได้
และอาจติดเอดส์มา และภรรยาไม่สามารถปฏิเสธการมีเพศสัมพันธ์กบั สามีที่ติดเอดส์ได้ จนติดเอดส์จากสามี
• Solution: สร้ างความเสมอภาคทางเพศ ห้ ามนอกใจ ห้ ามการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัย
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Structuralism and posts
• Abstraction/Theory
• Theorist: Roland Barthes, Jacques Derrida, Michel Foucault
• Logic of thinking: การที่คนใช้ ภาษาในการคิดเพื่อตัดสินใจในการกระทา การคิดของคนจึงถุกจากัดด้ วย
ภาษาเช่นข้ อจากัดของศัพท์ที่มีที่ไม่ครอบคลุมความจริงทั ้งหมด ภาษาหรื อศัพท์ซงึ่ ต่อมาเรี ยกว่าวาทกรรมมีสถานภาพ
ไม่เท่ากันทาให้ คนไม่เท่ากัน และภาษาหรื อวาทกรรมยังมีลกั ษณะที่พฒ
ั นาห่างจากรูปธรรมมากขึ ้นจนกลายเป็ นมายา
คติ ท้ งหมดนี ้ (คนที่อยู่นอกวาทกรรมหลัก คนที่ถกุ เรี ยกด้ วยวาทกรรมรองและมายาคิด) ทาให้ มนุษย์ซงึ่ อยู่นอกวาท
กรรมหลักกลายเป็ นคนชายขอบ ไม่มีอานาจ ถูกกระทาโดยไม่ร้ ูตวั ผู้ที่อยู่นอกวาทกรรมหลักเช่น เพศที่สาม ผู้ที่อยู่ใน
วาทกรรมรองเช่น ผู้หญิงอยู่ในวาทกรรมรองที่ด้อยกว่าชายที่อยูใ่ นวาทกรรมหลัก ผู้ที่อยู่นอกวาทกรรมทันสมัยหรื อ
วิทยาศาสตร์ เช่น การแพทย์พื ้นบ้ าน หรื อไสยศาสตร์
• Solution: ทาลายวาทกรรม หรื อสร้ างพื ้นที่ให้ กบั ผู้ที่อยู่นอกวาทกรรมหลักและนอกภาษา
• Application to HIV
• Dependent variable: การเป็ นโรคเอดส์ของผู้ที่อยู่นอกวาทกรรมหลัก
• Cause: ผู้ที่อยู่ในวาทกรรมหลักเช่นเพศที่สามไม่เคยได้ รับความสนใจจากการแพทย์แผนปั จจุบนั เลย แม้ ว่าเพศที่
สามในประเทศสหรัฐอเมริกาจะเป็ นกลุมุ่ คนที่สมั พันธ์กบั การเป็ นโรคเอดส์ตั ้งแต่แรก จนทาให้ เพศที่สามในประเทศไทย
เป็ นเอดส์มากเพราะการเป็ นคนชายขอบ
• Solution: ยอมรับเพศที่สามทาให้ เพศที่สามมีพื ้นที่ทางสังคมที่เท่าเทียมกับพศอื่น
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Buddhism
• Abstraction/Theory

• Theorist: พระพุทธเจ้ า
• Subject matter: จิตที่มีสติสะอาดสว่างสวบกับจิตที่หลง
• Logic of thinking: ความหลงหรื ออวิชชาทาให้ ขาดสติหรื อเกิดการยึดมัน่ ถือมัน่ ในกาย
เวทนาจิตและธรรม ผลของการยึดมัน่ คือความทุกข์
• Solution: การทาให้ สติกลับมาตลอดเวลาจนความหลงและความยึดมัน่ ไม่กลับมา

• Application to HIV

• Dependent variable: การเป็ นโรคเอดส์เป็ นทุกข์เมื่อยึดมัน่ กับตัวตนของตนหรื อยึด
มัน่ กับโรคหรื อการป่ วย
• Cause: การขาดสติ/ไม่เห็นความเป็ นจริ งว่า ตัวเราและการป่ วยโรคเอดส์นนเป็
ั ้ นเรื่ องของการ
ยึดมัน่ ถือมัน่ ทังที
้ ่ความจริ งแล้ วเป็ นเรื่ องที่บงั คับไม่ได้ และไม่เที่ยงเป็ นธรรมดาที่ต้องป่ วยและตาย
• Solution: ทาให้ มีสติอยู่ตลอดเวลาจนเห็นความไม่เที่ยงและ การบังคับไม่ได้ จนปล่อยวาง
ความทุกข์หรื อความยึดมัน่ ถือมัน่
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บทสรุป
• การนิยามปั ญหาที่แตกต่างกันตามแนวคิด บางแนวคิดเช่นพุทธศาสนามองว่าการเจ็บป่ วยไม่เป็ น
ปั ญหาถ้ าไม่ยดึ มัน่ แต่แนวคิดอื่นๆมองว่าเป็ นปั ญหา
• การนิยามปั ญหามีขอบเขตหรื อองค์ประกอบผันแปรไปตามแนวคิดเช่นการแพทย์มองแค่กายภาพ แต่
ไม่เน้ นมิติสงั คม
• สาเหตุของปั ญหามีแนวโน้ มที่จะลดส่วนเหลือเพียงสาเหตุเดียวเช่น แนวคิดทางการแพทย์ลดเหลือแค่
สิ่งแปลกปลอมหรื อเชื ้อโรค
• สาเหตุของปั ญหากับชื่อของทฤษฏีมีแนวโน้ มที่จะความสัมพันธ์กนั เช่น แนวคิดจิตวิทยาการรับรู้มีตวั
แปรเหตุคือการรับรู้
• สาเหตุของปั ญหามีตงแต่
ั ้ เชื ้อโรคจนถึงโครงสร้ างสังคมแบบวาทกรรมหรื อสติของพุทธศาสนา
• ความสัมพันธ์ระหว่างสาเหตุของปั ญหากับปั ญหาผันแปรไปตาม logic of thinking/reasoning
• แนวคิดหรื อสาเหตุของปั ญหาที่แตกต่างกันนาไปสูน่ โยบายหรื อทางออกในการแก้ ไขปั ญหาต่างกันเช่น
การเอาเชื ้อโรคออกจนถึงยุติการกดขี่
• ระเบียบวิธีวิจยั ก็เช่นกัน ผันแปรไปตามแนวคิด
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ข้ อเสนอแนะ
• เนื่องจากแนวคิดทุกแนวคิดเป็ นแนวคิดที่ลดส่ วนซึ่งแก้ ไขปั ญหาได้ แต่ กส็ ร้ าง
วิกฤติจากการแก้ ไขปั ญหา ดังนัน้ แนวคิดที่เป็ นองค์ รวมจึงเป็ นสิ่งที่ต้องการ
• นักศึกษาควรที่จะฝึ กประยุกต์ แนวความคิดเหล่ านีท้ ุกทฤษฏีในการตอบคาถาม
สาเหตุของปั ญหาที่นักศึกษาสนใจ
• นักวิจัยหรื อนักศึกษาจึงควรสนใจที่จะสร้ างความรุ้ ใหม่ โดยการสร้ างทฤษฏีใหม่
หรื อสร้ างนวตกรรมใหม่ จากแนวคิดเหล่ านีห้ รื อแนวคิดใหม่ ท่ ีสร้ างขึน้ มา
• แนวความคิดใหม่ ควรมีสังคมและความไม่ เป็ นธรรมทางสังคม (ซึ่งจะกล่ าวต่ อไป
ในหัวข้ อต่ อไป) รวมอยู่ด้วย
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