
สังคมและสุขภาพ 1
การประยุกต์ทฤษฏีสังคมกบัปัญหาสุขภาพ: 
ท าไมผู้หญงิจงึป่วยเป็นโรคเอดส์?
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ท าไมผู้หญิงจึงป่วยเป็นโรคเอดส์?

• วัตถุประสงค์
• สังคมและสุขภาพ  การเช่ือมโยงการวิเคราะห์ปัญหาสขุภาพแบบการแพทย์และสาธารณสขุ
เข้ากบัการวิเคราะห์ปัญหาสขุภาพแบบสงัคมศาสตร์โดยการแสดงให้เห็นทัง้นามธรรม/ทฤษฏีและ
การประยกุต์ในลกัษณะรูปธรรมของแนวคิดท่ีหลากหลายในการตอบค าถาม การเจ็บป่วยคืออะไร 
ท าไมจงึป่วย และข้อเสนอแนะ/นโยบายป้องกนัการป่วยคืออะไร เพ่ือน าไปสูส่ว่นท่ี 2 ความไม่เป็น
ธรรมทางสขุภาพ

• โครงสร้างของแนวคิด
• ลักษณะพืน้ฐานของแนวคดิ Subject matter, logic of thinking and solution

• แนวคดิทฤษฏีต่างๆ   แนวคิดทางการแพทย์ แนวคิดระบาดวิทยา แนวคิดจิตวิทยาแบบ
ต่างๆ แนวคิดสญัลกัษณ์นิยม แนวคิดโครงสร้างหน้าท่ี แนวคิดเศรษฐศาสตร์การเมือง แนวคิดนีโอ
คลาสสิคอีโคโนมิคส์ แนวคิดมานษุยวิทยาวฒันธรรม แนวคิดชายเป็นใหญ่ แนวคิดชายเป็นใหญ่ 
แนวคิดหลงัโครงสร้างนิยมและแนวคิดพทุธศาสนา
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Medical model

•Abstraction/Theory
•Subject matter: สิง่ของแปลกปลอม ศตัรู
•Logic of thinking: สิ่งแปลกปลอมเข้ามาท าลายอวยัวะ
ภายในร่างกายจนป่วย
•End: เอาสิง่แปลกปลอมออกจากร่างกาย

•Application to HIV
•Definition: การมีเชือโรคเอดส์อยูใ่นร่างกาย
•Cause: เชือ้ HIV ท าลายภมูิคุ้มกนัโรค ภมูิคุ้มกนัโรคท่ีบกพร่องท า
ให้เชือ้โรคตา่งๆในร่างกาย กลบัมาท าร้ายร่างกายได้อีกครัง้
•Solution: เอาเชือ้ HIV ออกจากร่างกาย
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Epidemiology

•Abstraction/Theory
• Theorist: John Snow
• Subject matter: เจ้าบ้าน (Host) พาหะ (Agent/carrier) สิ่งแวดล้อม 
(Environment)

• Logic of thinking: ปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งเจ้าบ้านพาหะและสิ่งแวดล้อมท าให้ป่วย
• End: หยดุการมีปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งเจ้าบ้าน พาหะและสิ่งแวดล้อม

•Application to HIV
• Definition: การมีเชือโรคเอดส์อยู่ในร่างกาย
• Cause: ผู้หญิงมีเพศสมัพนัธ์ท่ีไม่ปลอดภยักบัแฟนของเขา ท่ีมีเชือ้โรคเอดส์ในร่างกาย (ท่ีนีจ้ะ
เน้นเฉพาะเพศสมัพนัธ์ท่ีไม่ปลอดภยั การใช้เข็มฉีดยาร่วมกนัและการติดเชือ้จากแม่สูล่กู จะไม่
กลา่วถึง้)

• Solution: ห้ามการมีเพศสมัพนัธ์หรือ มีเพศสมัพนัธ์ท่ีมีการป้องกนัการติดเชือ้เอดส์ เช่นการ
ใช้ถงุยางอนามยั
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Behavioral learning theory

•Abstraction/Theory
• Theorist: John B. Watson
• Subject matter: รางวลั (Rewards)

• Logic of thinking: รางวลัสามารถเปลี่ยนพฤติกรรมของคน 
• Solution: การเลือกใช้รางวลัเป็นเง่ือนไข ในการได้มาซึง่พฤติกรรมท่ีต้องการ

•Application to HIV
•Definition: การมีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศท่ีไมป่ลอดภยั (เพศสมัพนัธ์ท่ีไม่
ปลอดภยั)
•Cause: การใช้ถงุยางอนามยัขณะมีเพศสมัพนัธ์ไมใ่ห้รางวลั จงึไมใ่ช้ถงุยาง
อนามยั (ซึง่ท าให้ติดเชือ้ HIV)

• Solution: การวางเง่ือนไขใหมท่ี่ท าให้การใช้ถงุยางอนามยัเป็นรางวลั
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Cognitive psychology

•Abstraction/Theory
• Theorist: Max Wertheimer 
• Subject matter: cognition การรับรู้
• Logic of thinking; การรับรู้หรือความรู้และความเข้าใจเป็นตวัก าหนด
พฤติกรรม
• Solution: การปรับเปลี่ยนความรับรู้หรือความรู้

•Application to HIV
•Definition: การมีเพศสมัพนัธ์ท่ีไมป่ลอดภยั
•Cause: การรับรู้การความเสี่ยงของการมีเพศสมัพนัธ์ท่ีไมป่ลอดภยั มีผลตอ่การ
มีพฤติกรรมเสี่ยงท่ีจะไมป้่องกนั
• Solution: การให้ความรู้ท่ีถกูต้อง การเปลี่ยนทศันคติ
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Psychoanalysis

• Abstraction/Theory

• Theorist: Sigmund Freud 

• Subject matter: id, ego and superego
• Logic of thinking: ความขดัแย้งระหวา่งแรงขบั_(Id) กบัการอารยธรรมหรือสงัคมมีผลท าให้บคุคลิกภาพ/พฤติกรรมผิดปกติ

• อารยธรรมสมยัใหม่เข้ามามีบทบาทในการก าหนด การแสดงออกของความต้องการสว่นลกึเช่นเพศสมัพนัธ์มากขึน้ การแสดงออก
ไม่ได้ท าให้คนมีพฤติกรรม/บคุคลิกภาพท่ีผิดปกติ 

• การถกูกระตุ้นทางเพศในขณะเยาว์วยั ท่ียงัไม่รู้จกัหรือไมมี่ความสามารถในการควบคมุตนเอง์ ท าให้ควบคมุความต้องการทางเพศ
ของตนเองไม่ได้

• Solution: การท าให้สามารถลดบทบาทของการควบคมุทางสงัคม และการเพ่ิมความสามารถในการควบคมุตนเอง

• Application to HIV
• Definition: การมีเพศสมัพนัธ์ท่ีไมป่ลอดภยัแบบผิดปกติ
• Causes

• Cause 1: การท่ีสงัคมปิดกัน้ทางด้านเพศสมัพนัธ์ ท าให้มีการบิดเบือนความต้องการวา่ เป็นสิ่งท่ีผิด ท าให้เกิดปัญหาสอง
บคุคลิกภาพ  เมื่อการควบคมุทางสงัคมลดลง ความต้องการทางเพศท่ีปิดไว้จะระเบิดออกมา และท าให้มีพฤติกรรมทางเพศท่ีไม่
ปลอดภยัจนเป็นโรคเอดส์

• Cause_2:_ความสขุจากการถกุกระตุ้นความต้องการทางเพศ ตัง้แตเ่ดก็ท าให้_ID-มีความต้องการทางเพศท่ีรุนแรงขึน้ ใน
สภาพท่ีสงัคมคอยห้าม การแสดงออก ดงันัน้คนท่ีเคยถกูกระท าจะคอยหาโอกาส ในการแสวงหาความสขุทางเพศตลอดเวลา แม้วา่
จะเป็นเพศสมัพนัธ์ท่ีไม่ปลอดภยัจนเป็นโรคเอดส์

• Solution: จิตวิเคราะห์บ าบดั
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Symbolic interactionism

•Abstraction/Theory
• Theorist: George H. Mead 
• Subject matter: ความหมายทางสงัคม (Social meaning)
• Logic of thinking: การท่ีคนมีปฏิสมัพนัธ์กบัสงัคมท าให้ สงัคมเปลี่ยนการรับรู้ของเรา
ในเร่ืองตา่งๆ ซึง่สง่ผลท าให้พฤติกรรมของคนเปลี่ยนไป หากคนไม่ยอมเปลี่ยนก็จะถกูสงัคมลงโทษ 
ด้วยการตีตรา

• Solution: ท าให้หยดุการตีตราและท าให้มีเกิดการเป็นอิสระจากการตีตรา

•Application to HIV
• Definition: พฤติกรรมเสี่ยงเช่นเพศสมัพนัธ์ท่ีไม่ปลอดภยัถกูนิยามโดยสงัคม ว่า "ไม่เสี่ยง"
• Cause: การถกูสงัคมในระดบัเพื่อนบอกวา่ การมีเพศสมัพนัธ์โดยใช้ถงุยางอนามยันัน้เป็นสิ่งท่ี
ไม่ดีเช่น "ไม่เป็นลกูผู้ชาย"  ท าให้ต้องเห็นตาม และยอมที่จะไม่ใช้ถงุยางอนามยั เพ่ือไม่ให้เพ่ือนตี
ตราตนเองหรือเพ่ือให้เหมือนกบัเพื่อน จึงติดเชือ้ HIV

• Solution: ท าให้หยดุการตีตราและท าให้มีเกิดการเป็นอิสระจากการตีตรา
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Structural and functionalism

•Abstraction/Theory
• Theorist: Emile Durkheim
• Subject matter: social fact: โลกาภิวตัน์ โครงสร้างสงัคม สถาบนัสงัคม บรรทดัฐานสงัคม สถานภาพสงัคม บทบาทสงัคม การขดัเกลาและการควบคมุ

ทางสงัคม

• Definition Social fact เกิดจากปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคม และมีอ านาจบงัคบัให้ท าตาม
• Logic of thinking: การพึง่พาอาศยัซึง่กนัและกนัแบบอินทรีย์  (organic solidarity) ท าให้สงัคมก าหนดพฤติกรรมหรือ การกระท าตามบทบาทของ

สงัคม

• เช่น บรรทดัฐานทางสงัคมก าหนดการกระท าทางสงัคม
• การขดัเกลาทางสงัคมท่ีน้อยและไมถ่กูต้อง ท าให้คนมีการกระท าท่ีเบี่ยงเบนทางสงัคม
• Solution: การขดัเกลาและการควบคมุทางสงัคมใหมท่ าให้คนท าตามบรรทดัฐานทางสงัคม

•Application to HIV
• Definition: การมีพฤติกรรมทางเพศที่เสี่ยงเช่น ส าสอ่นทางเพศ หรือไมป้่องกนัเมื่อมีเพศสมัพนัธ์เป็นการ
เบี่ยงเบนทางสงัคม

• Cause: สถาบนัทางสงัคมเช่น ครอบครัวและสถานศกึษาไมข่ดัเกลาและ ควบคมุเด็กท าให้เด็กมีพฤติกรรมทางเพศ
ท่ีเบี่ยงเบน จนเป็นโรคเอดส์

• Solution: ขดัเกลาและควบคมุเร่ืองเพศสมัพนัธ์ตามบรรทดัฐานทางสงัคม
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Cultural anthropology

• Abstraction/Theory
• Theorist: Radcliffe-Brown and Bronishlaw Malinowski

• Subject matter: Culture

• Logic of thinking: วฒันธรรมซึง่เป็นผลผลติของการลองผิดลองถกุของคนในอดีต ท่ีถกุสง่ผ่านมาจถึง
วฒันธรรมในปัจจบุนัเพ่ือให้คนมชีีวิตรอดจากสิง่แวดล้อมท่ีโหดร้าย   ดงันัน้วฒันธรรมจงึมีหน้าท่ีตอบสนองความ
ต้องการของสงัคม   เม่ือสองวฒันธรรมมาพบกนั วฒันธรรมท่ีมีอ านาจมากกว่าจะกดข่ีวฒันธรรมอีกวฒันธรรมหนึ่ง 
(Ethnocentrism) คนท่ีอยู่ในวฒันธรรมท่ีถกูกดข่ีจะไมม่ีความสขุ

• Solution: การไมด่ถูกูเหยียดหยามทางวฒันธรรม

• Application to HIV
• Definition: พฤติกรรมทางเพศตามวฒันธรรมดัง้เดิมเป็นพฤติกรรมเสีย่งของโรคเอดส์
• Cause: วฒันธรรมการแพทย์สมยัใหมม่กัมองวฒันธรรมทางเพศ ของคนท้องถ่ินในลกัษณะท่ีดถูกูจงึท าให้พลาดที่
จะใช้ประโยชน์ ของความรู้ท้องถ่ินในการป้องกนัโรคเอดส์ หรือคนในวฒันธรรมสมยัใหมห่าประโยชน์จากวัฒนธรรม
ทางเพศของคนท้องถ่ิน ท าให้โรคเอดส์ของคนสมยัใหมแ่พร่เข้าไปในคนท้องถ่ิน

• Solution: เรียนรู้และใช้ประโยชน์จากวฒันธรรมทางเพศของท้องถ่ินในการป้องกนัโรค และหยดุการแสวงหา
ประโยชน์ทางเพศจากคนในวฒันธรรมท้องถ่ิน
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Neo-classical economics theory

•Abstraction/Theory
• Theorist: Adam Smith 
• Subject matter: ดีมานด์และซพัพลาย
• Logic of thinking : ปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งดีมานด์และซพัพลายก าหนดราคา ท่ีท าให้
การผลิตและการบริโภคของสงคมมีประสิทธิภาพ
• การแทรกแซงตลาดเช่น ท าให้ดีมานด์มากเกินไป หรือซพัพลายมากเกินไป ก็จะท าให้ราคาซึง่เป็นกลไกในการ
กระจายทรัพยากร เสียประสทิธิภาพ ท าให้คนมีการตดัสนิใจหรือการกระท าท่ีผิดปกติ

• Solution: ท าให้เกิดตลาดหรือการแข่งขนัท่ีเสรี

•Application to HIV
• Dependent variable: การเป็นโรคเอดส์ หรือการซือ้ขาบบริการทางเพศ
• Cause: เศรษฐกิจตกต ่าหรือเฟ่ืองฟทู าให้เกิดโรคเอดส์ เพราะความยากจนท่ีเกิดขึน้ท าให้
คนขายบริการทางเพศ  หรือความร ่ารวยมากท าให้ซือ้บริการทางเพศ

• Solution: ให้ตลาดเสรีเพ่ือปรับเข้าสูส่มดลุ
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Political economy approach

• Abstraction/Theory

• Theorist:  Karl Marx

• Subject matter: ระบบความสมัพนัธ์ทางสงัคมแบบทนุนิยมท่ีขดูรีด
• Logic of thinking: ความสมัพนัธ์ทางสงัคมแบบทนุนิยมท่ีขดูรีดผู้ใช้แรงงาน ท าให้คนงานไร้อ านาจเกิดความ
แปลกแยก การถกูเอาเปรียบท าให้ผู้ใช้แรงงานลกูขึน้มาตอ่สู ่แตน่ายทนุสู้กลบัโดยการเข้าไปมีอ านาจเหนือสงัคมและ ใช้
สงัคมแบบทนุนิยมท่ีสร้างขึน้กดขี่แรงงานทัง้ระบบ
• การแขง่ขนักนัในตลาดเสรีท าให้เกิดการแขง่ขนักนัลดต้นทนุ เพื่อท่ีจะท าก าไรหรือท าให้ธุรกิจอยูร่อดในตลาดได้   การ
ขดูรีดแรงงานเป็นการลดต้นทนุท่ีส าคญั ผู้ใช้แรงงานที่ถกูขดูรีดได้รับผลตอบแทนที่ต ่ากวา่ค่าใช้จา่ยในการด ารงชีวิต 
แตต้่องท างานหนกัมากกวา่ท่ีมนษุย์ควรจะท า รวมทัง้ถกูท าให้แตกแยกระหวางเพ่ือนร่วมงานและการป่วย

• Solution: เปลี่ยนความสมัพนัธ์ทางสงัคมเป็นแบบสงัคมนิยม

• Application to HIV
• Dependent variable: การเป็นโรคเอดส์ หรือการซือ้ขาบบริการทางเพศของแรงงานโดยเฉพาะแรงงานหญิง
• Cause: ระบบทนุนิยมท าให้เพศสมัพนัธ์เป็นสินค้าท่ีขายท าก าไร ซึง่มีผลท าให้เกิดอตุสาหกรรมทางเพศจนเป็นแหล่ง
ระบาดของโรคเอดส์ และความถกูขดูรีดจนมีชีวิตท่ียากจนบงัคบัให้ผู้ใช้แรงงานหญิง ขายบริการทางเพศเพื่อเลีย้งครอบครัว
จนเป็นโรคเอดส์

• Solution: หยดุตลาดเสรีแบบทนุนิยม หยดุการท าให้เพศสมัพนัธ์เป็นสินค้าท่ีขายเอาก าไร
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Patriarchy

• Abstraction/Theory
• Theorist:Sylvia Walby  

• Subject matter: ระบบความสมัพนัธ์แบบชายเป็นใหญ่ 
• Logic of thinking: ระบบความสมัพนัธ์แบบชายเป็นใหญ่เข้ามาครอบง ามีอ านาจเหนือ อวยัวะเพศและมดลกู
ของผู้หญิงโดยใช้ร่างกายท่ีแข็งแรงกวา่และ การเปลี่ยนแปลงสงัคมทัง้สงัคมให้เป็นสงัคมแบบชายเป็นใหญ่ จนท าให้
ผู้หญิงรู้สกึวา่ ชีวิตท่ีถกูผู้ชายเอาเปรียบเป็นสว่นหนึง่ของธรรมชาติของผู้หญิง
• การกดข่ีผู้หญิงโดยระบบชายเป็นใหญ่ท าให้ผู้หญิงป่วย

• Solution: สร้างความเท่าเทียมระหวา่งหญิงและชาย

• Application to HIV
• Dependent variable: การเป็นโรคเอดส์ของผู้หญิง
• Cause: ผู้ชายท่ีมีอ านาจมากกวา่ท าให้เพศสมัพนัธ์ของผู้หญิงเป็นสมบติัของผู้ชาย ผู้ชายสามารถนอกใจภรรยาได้
และอาจติดเอดส์มา และภรรยาไม่สามารถปฏิเสธการมีเพศสมัพนัธ์กบัสามีท่ีติดเอดส์ได้ จนติดเอดส์จากสามี 

• Solution: สร้างความเสมอภาคทางเพศ ห้ามนอกใจ ห้ามการมีเพศสมัพนัธ์ท่ีไม่ปลอดภยั
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Structuralism and posts

• Abstraction/Theory

• Theorist: Roland Barthes, Jacques Derrida, Michel Foucault  
• Logic of thinking: การท่ีคนใช้ภาษาในการคิดเพ่ือตดัสนิใจในการกระท า การคิดของคนจงึถกุจ ากัดด้วย
ภาษาเช่นข้อจ ากดัของศพัท์ท่ีมีท่ีไมค่รอบคลมุความจริงทัง้หมด ภาษาหรือศพัท์ซึง่ต่อมาเรียกว่าวาทกรรมมีสถานภาพ
ไมเ่ท่ากนัท าให้คนไมเ่ท่ากนั และภาษาหรือวาทกรรมยงัมีลกัษณะที่พฒันาห่างจากรูปธรรมมากขึน้จนกลายเป็นมายา
คติ ท้งหมดนี ้(คนท่ีอยู่นอกวาทกรรมหลกั  คนท่ีถกุเรียกด้วยวาทกรรมรองและมายาคิด) ท าให้มนษุย์ซึง่อยู่นอกวาท
กรรมหลกักลายเป็นคนชายขอบ ไมม่ีอ านาจ ถกูกระท าโดยไมรู้่ตวั   ผู้ ท่ีอยู่นอกวาทกรรมหลกัเช่น เพศท่ีสาม  ผู้ ท่ีอยู่ใน
วาทกรรมรองเช่น ผู้หญิงอยู่ในวาทกรรมรองท่ีด้อยกว่าชายที่อยูใ่นวาทกรรมหลกั  ผู้ ท่ีอยู่นอกวาทกรรมทนัสมยัหรือ
วิทยาศาสตร์เช่น การแพทย์พืน้บ้าน หรือไสยศาสตร์

• Solution: ท าลายวาทกรรม หรือสร้างพืน้ที่ให้กบัผู้ ท่ีอยู่นอกวาทกรรมหลกัและนอกภาษา

• Application to HIV
• Dependent variable: การเป็นโรคเอดส์ของผู้ ท่ีอยู่นอกวาทกรรมหลกั
• Cause: ผู้ ท่ีอยู่ในวาทกรรมหลกัเชน่เพศท่ีสามไมเ่คยได้รับความสนใจจากการแพทย์แผนปัจจบุนัเลย แม้ว่าเพศที่
สามในประเทศสหรัฐอเมริกาจะเป็นกลุุม่คนที่สมัพนัธ์กบัการเป็นโรคเอดส์ตัง้แต่แรก จนท าให้เพศที่สามในประเทศไทย
เป็นเอดส์มากเพราะการเป็นคนชายขอบ

• Solution: ยอมรับเพศที่สามท าให้เพศที่สามมีพืน้ที่ทางสงัคมท่ีเท่าเทียมกบัพศอื่น
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Buddhism

•Abstraction/Theory
• Theorist: พระพทุธเจ้า
• Subject matter: จิตท่ีมีสติสะอาดสวา่งสวบกบัจิตท่ีหลง
• Logic of thinking: ความหลงหรืออวิชชาท าให้ขาดสติหรือเกิดการยดึมัน่ถือมัน่ในกาย
เวทนาจิตและธรรม ผลของการยดึมัน่คือความทกุข์

• Solution: การท าให้สติกลบัมาตลอดเวลาจนความหลงและความยดึมัน่ไม่กลบัมา

•Application to HIV
• Dependent variable: การเป็นโรคเอดส์เป็นทกุข์เม่ือยดึมัน่กบัตวัตนของตนหรือยดึ
มัน่กบัโรคหรือการป่วย

• Cause: การขาดสต/ิไม่เห็นความเป็นจริงวา่ ตวัเราและการป่วยโรคเอดส์นัน้เป็นเร่ืองของการ
ยดึมัน่ถือมัน่ ทัง้ที่ความจริงแล้วเป็นเร่ืองที่บงัคบัไม่ได้และไม่เท่ียงเป็นธรรมดาที่ต้องป่วยและตาย

• Solution: ท าให้มีสติอยู่ตลอดเวลาจนเห็นความไม่เท่ียงและ การบงัคบัไม่ได้จนปลอ่ยวาง
ความทกุข์หรือความยึดมัน่ถือมัน่
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บทสรุป

• การนิยามปัญหาท่ีแตกต่างกนัตามแนวคิด บางแนวคิดเช่นพทุธศาสนามองวา่การเจ็บป่วยไม่เป็น
ปัญหาถ้าไม่ยดึมัน่ แตแ่นวคิดอ่ืนๆมองว่าเป็นปัญหา

• การนิยามปัญหามีขอบเขตหรือองค์ประกอบผนัแปรไปตามแนวคิดเช่นการแพทย์มองแคก่ายภาพ แต่
ไม่เน้นมิติสงัคม

• สาเหตขุองปัญหามีแนวโน้มท่ีจะลดสว่นเหลือเพียงสาเหตเุดียวเช่น แนวคิดทางการแพทย์ลดเหลือแค่
สิ่งแปลกปลอมหรือเชือ้โรค 

• สาเหตขุองปัญหากบัช่ือของทฤษฏีมีแนวโน้มท่ีจะความสมัพนัธ์กนัเช่น แนวคิดจิตวิทยาการรับรู้มีตวั
แปรเหตคุือการรับรู้

• สาเหตขุองปัญหามีตัง้แตเ่ชือ้โรคจนถึงโครงสร้างสงัคมแบบวาทกรรมหรือสติของพทุธศาสนา
• ความสมัพนัธ์ระหวา่งสาเหตขุองปัญหากบัปัญหาผนัแปรไปตาม logic of thinking/reasoning

• แนวคิดหรือสาเหตขุองปัญหาท่ีแตกต่างกนัน าไปสูน่โยบายหรือทางออกในการแก้ไขปัญหาต่างกนัเช่น
การเอาเชือ้โรคออกจนถึงยตุิการกดข่ี

• ระเบียบวิธีวิจยัก็เช่นกนั ผนัแปรไปตามแนวคิด

16



ข้อเสนอแนะ

• เน่ืองจากแนวคดิทุกแนวคดิเป็นแนวคดิที่ลดส่วนซึ่งแก้ไขปัญหาได้แต่กส็ร้าง
วกิฤตจิากการแก้ไขปัญหา ดังนัน้แนวคดิที่เป็นองค์รวมจงึเป็นสิ่งที่ต้องการ
• นักศึกษาควรที่จะฝึกประยุกต์แนวความคดิเหล่านีทุ้กทฤษฏีในการตอบค าถาม
สาเหตุของปัญหาที่นักศกึษาสนใจ

• นักวจิัยหรือนักศกึษาจงึควรสนใจที่จะสร้างความรุ้ใหม่โดยการสร้างทฤษฏีใหม่ 
หรือสร้างนวตกรรมใหม่จากแนวคดิเหล่านีห้รือแนวคดิใหม่ที่สร้างขึน้มา

• แนวความคดิใหม่ควรมีสังคมและความไม่เป็นธรรมทางสังคม (ซึ่งจะกล่าวต่อไป
ในหัวข้อต่อไป) รวมอยู่ด้วย
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