
บทที่  14 
การจัดระเบียบทางสังคม  (Social Organization) 

 
 
 นักสังคมวิทยาไดกลาวถึงธรรมชาติของมนุษยวาเปนสัตวสังคม  ซึ่งการดํารงชีวิตของ
มนุษยนั้นจึงจะตองอยูรวมกันเปนหมูเปนกลุม  ทั้งน้ีเพ่ือจะไดมีความสัมพันธเกี่ยวของซ่ึงกัน
และกัน  อันจะกอใหเกิดผลตอการมีชีวิตรอด  และความเปนมนุษยที่สมบูรณ  แตเน่ืองจาก
ลักษณะทางธรรมชาติของมนุษยบางประการ  มีสภาพที่ไมแตกตางไปจากสัตวประเภทอื่นๆ  
เชน  ความตองการที่จะทําอะไรตามความคิด  และจิตใจของตนเอง  ความตองการในเรื่อง
อํานาจและความเปนใหญ  เปนตน  สิ่งเหลานี้จึงเปนปจจัยที่ทําใหการอยูรวมกันของมนุษย   
ไมสามารถดําเนินไปได  ดวยความเปนระเบียบเรียบรอย  เกิดความวุนวายในดานตางๆ  นั้น  
การกดขี่ขมเหงซึ่งกันและกัน  การเอารัดเอาเปรียบกัน  และบางครั้งอาจนําไปสูการตอสู
ประหัตประหารกันขึ้น  ดังน้ันมนุษยจึงไดคิดแนวทาง  วิธีการ  ตลอดจนเครื่องมือตางๆ  มาใช
ในการจัดระเบียบทางสังคมขึ้น  เพ่ือกําหนดแนวทางในการปฏิบัติในการอยูรวมกันในสังคม  ให
สังคมเกิดความเปนระเบียบเรียบรอยและเจริญกาวหนาตอไป 
 
 
ความหมายของการจัดระเบียบทางสังคม 
 
 มีผูใหคํานิยามของคําวา  “การจัดระเบียบทางสังคม”  ดังนี้ 
 การจัดระเบียบทางสังคม  เปนการจัดหนวยหรือกลุมของสังคมเปนสวนยอยอยางมี
ระบบ โดยคํานึงถึงเรื่อง เพศ อายุ เครือญาติ อาชีพ ทรัพยสิน เอกสิทธิ์ อํานาจ สถานภาพ ฯลฯ  
แตละสวนยอยมีหนาที่เกี่ยวของสัมพันธกัน  โดยมีแบบอยาง  กฎหมาย  ระเบียบ  รวมทั้ง
ประเพณีเปนแนวดําเนินหรือปฏิบัติ  (ราชบัณฑิตยสถาน, 2532 : 354) 
 การจัดระเบียบทางสังคม  เปนการจัดใหสังคมมีระเบียบอยางมีระบบเปนรูปแบบของ
พฤติกรรมและกระบวนความสัมพันธระหวางกลุมคนและระหวางบุคคล  (ณรงค  เส็งประชา, 
2528 : 67) 
 การจัดระเบียบทางสังคม  เปนการที่ผูคนเขามารวมกลุมกันอยางเปนแบบแผน  เพ่ือ
ประโยชนในการดํารงชีวิต  การรวมกลุมกันอยางเปนแบบแผนดังกลาวนี้มีพ้ืนฐานแตกตางกัน  
คือ  พ้ืนฐานเกี่ยวกับที่ทางหรือถิ่นที่อยู  ไดแก  การอยูรวมกันเปนครัวเรือน  หรือสถานที่ซึ่งมี
ผูคนเขามาอยูรวมกันเปนประจํา  มีการหุงอาหาร  และกินอยูหลับนอน  ตลอดจนมีความชอบ
พอคุนเคยกัน  นอกจากครัวเรือนแลว  การรวมกลุมกัน  โดยมีพ้ืนฐานอยางเดียวกันนี้  ไดแก  
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“ละแวกบาน”  และ  “ชุมชน”  การรวมกลุมโดยพื้นฐานทางชีวภาพ  ไดแก  การรวมกลุมของ
ผูคนในวัยเดียวกัน  หรือเพศเดียวกัน  หรือเชื้อสายวงศวานเดียวกัน  การรวมกลุมโดยมีพ้ืนฐาน
ทางสังคม  ไดแก  การรวมกลุมกันเพ่ือใหความสัมพันธตอกันระหวางบุคคลดําเนินไปเรื่อยๆ  
ไป  ที่สําคัญ  ไดแก  ครอบครัว  การรวมกลุมกันเปนครอบครัวน้ัน  มีความสําคัญมากตอสังคม
มนุษย  เชน  เพ่ือใหการเลี้ยงดูใหเจริญเติบโตตอไปได  เพ่ือใหเกิดความรักใครตอกัน  เพ่ือให
เกิดความเปนระเบียบทางสังคม  และเพื่อใหมีการปฏิบัติที่สูงต่ํากวากันได  (ประสาท  หลักศิลา, 
2514 : 37) 
 ประเสริฐ  แยมกลุมฟุง  (2517 : 33)  ไดใหความหมายไววา  การจัดระเบียบทาง
สังคม  หมายถึง  สิ่งตางๆ  ที่สังคมกําหนดขึ้น  รวมกันแลวทําใหชีวิตสังคม  โดยเฉพาะ
ความสัมพันธระหวางบุคคลดําเนินไปอยางมีระเบียบ  ความเปนระเบียบเปนลักษณะสําคัญของ
ทุกสังคมมนุษย 
 สุพิศวง  ธรรมพันธา  (2543 : 55)  ไดใหความหมายไววา  “การจัดระเบียบสังคม”  
หมายถึง  การจัดระบบหรือโครงสรางของสังคมที่สอดคลองเหมาะสมกับสถานการณ  จนเกิด
ความสงบสุขทางสังคมขึ้น  ซึ่งยอมตองมีการพัฒนา  ปรับปรุง  และเลือกสรรแบบแผน
ความสัมพันธทางสังคมของสมาชิก  ตลอดทั้งระเบียบวิธีควบคุมทางสังคมที่มีประสิทธิผล  
กําหนดใหเปนแนวปฏิบัติของมวลสมาชิก 
 ณรงค  เส็งประชา  (2541 : 130)  ไดใหความหมายไววา  “การจัดระเบียบสังคม”  
เปนการวางรูปแบบของพฤติกรรมและกระบวนความสัมพันธระหวางบุคคล  และระหวางกลุม
คน  โดยการอาศัยการวางบรรทัดฐาน  เพ่ือใหสมาชิกในสังคมใชเปนแนวปฏิบัติ  กําหนด 
สถานภาพและบทบาท  และมีการควบคุมเพ่ือใหเกิดการปฏิบัติ 
 จากความหมายที่กลาวมาแลว  อาจสรุปไดวา  การจัดระเบียบทางสังคม  หมายถึง  
การวางมาตรการหรือการกําหนดแนวทางการปฏิบัติ  หรือแนวทางในการแสดงพฤติกรรมของ
สมาชิกในสังคม  เพ่ือใหความสัมพันธของสมาชิกในสังคมดําเนินไปดวยความเปนระเบียบ 
เรียบรอย  เพ่ือความสงบสุขและความเจริญรุงเรืองม่ันคงของสังคม 
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ระดับของการจัดระเบียบทางสังคม 
 
 บลูมและเซลสนิคค  (Brom & Selznick, 1971 : 15  ไดกลาวถึงระดับของการจัด
ระเบียบทางสังคมวา  มี  3  ระบบ  คือ 

1. ระดับบุคคล  (Interpersonal)  เปนระดับขั้นพ้ืนฐานที่สุดของความสัมพันธทาง
สังคม ซึ่งจะเกิดขึ้นเม่ือบุคคลสองคนมีความสัมพันธบางประการตอกัน อาจจะเปนความสัมพันธ
ไดทั้งแบบเปนกันเอง  และไมเปนกันเองก็ได 

2. ระดับกลุม  (group)  เปนความสัมพันธของสมาชิกตางๆ  ที่รวมกันเปนกลุม  อัน
จะทําใหเกิดความมั่นคงของกลุม  หรือการเปลี่ยนแปลงของกลุม 

3. ระดับสังคม  (Social order)  จะเปนการจัดระเบียบความสัมพันธของสังคม
ทั้งหมด  มักจะมีการจัดระเบียบทางสังคมที่ชัดเจน  และมีความเกี่ยวของซึ่งกันและกัน 
 
 
พื้นฐานเบื้องตนของการจัดระเบียบทางสังคม 
 
 ความเขาใจเบื้องตนเกี่ยวกับพ้ืนฐานของการจัดระเบียบทางสังคม  เปนการชวยลด
อคติทางดานความรูสึกและจิตใจ  ชวยสรางความไววางใจ  ความซื่อตรง  ความยอมรับนับถือ  
ลดความเห็นแกตัวลง  และกระชับความสัมพันธในสังคมใหม่ันคงยิ่งขึ้น  พ้ืนฐานเบื้องตนของ
การจัดระเบียบทางสังคมมี  4  ประการ  (สุพัตรา  สุภาพ, 2522 : 41 – 43) 

1. ระบบเครือญาติ  (Klnship)  พันธะทางสังคมจากการนับญาติ  และถือวามีใคร
บางที่เกี่ยวดองเปนญาติกับเรา  ระบบนี้มีความสําคัญสําหรับทุกสังคม  เพราะเปนระบบที่ทําให
ครอบครัวดํารงอยูได  สรางความผูกพันตอกันของสมาชิก  สมาชิกจะถือวาผลประโยชนของ
ครอบครัวเหนือกวาผลประโยชนสวนตน  ดังเชน  ครอบครัวแถบเอเชีย  และอเมริกัน  อินเดียน  
เปนตน  สังคมตะวันตกระบบเครือญาติลดความสําคัญลงไปมาก  เพราะครอบครัวไดสูญเสีย
หนาที่หลายประการที่เคยมีในอดีต  โดยเฉพาะทางดานเศรษฐกิจ  สมาชิกเขามามีบทบาทใน
การตัดสินใจเกี่ยวกับกิจกรรมของครอบครัวนอยลง  เพราะมีกลุมอ่ืนๆ  มาทําหนาที่สําคัญแทน  
อาทิ  การศึกษา  ศาสนา  เปนตน 

2. ความจงรักภักดี  (Fealty)  พันธะทางสังคมขั้นมูลฐานอีกดานหนึ่ง  คือ  
ความสัมพันธสวนตัวของผูนํากับผูตาม  ความจงรักภักดี  คือการที่บุคคลหนึ่งมีความซื่อตรง  
นบนอบ นับถือตออีกบุคคลหนึ่ง เปนการคาดหวังที่จะใหผูที่มีความจงรักภักดี รักษาผลประโยชน
ของผูอ่ืนที่ตนภักดีตอ  ในยุโรปตะวันตก  ระหวางคริสตศตวรรษที่  5 – 15  ความจงรักภักดี
เปนพันธะเบื้องตนที่สําคัญของความเขาใจเกี่ยวกับระบบขุนนาง  ชวยใหเราสามารถเรียนรู
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ความเกี่ยวพันระหวางอํานาจกับเศรษฐกิจ  คือ  ลัทธิในการมีและใชที่ดินกับอํานาจทางการ
เมือง  แมจนกระทั่งในสมัยกลางฐานะทางสังคมการสืบสายโลหิต  ยังคงมีความสําคัญตอการจัด
ระเบียบและกระบวนการทางการเมือง  การเปนเจาของที่ดินหรือกรรมสิทธิ์ในที่ดิน  ยังเปน
รากฐานของการใชอํานาจทางการเมืองระบบขุนนาง  พยายามแกปญหาสําคัญของมนุษย  2  
ประการ  คือ  ปญหาที่วาทําอยางไรมนุษยจึงจะไดรับความปลอดภัย  และทําอยางไรมนุษยจึง
จะดํารงอยูไดโดยไมเดือดรอน 
  ความจงรักภักดี  บังเกิดในสังคมมนุษยตั้งแตสมัยโบราณแลว  และไมมีจํากัดวา
จะมีอยูเฉพาะในสังคมใดสังคมหนึ่งของมนุษย  แมในปจจุบันหัวหนาบริหารตางๆ  ในหนวยงาน
ทั้งราชการและบริษัทเอกชน  จําตองมีพวกที่ตนไววางใจบาง  เพ่ือความมั่นคงในตําแหนงและ
ประสิทธิภาพในการงาน  ฉะน้ัน  เม่ือระดับหัวหนาไดเลื่อนขึ้นหรือโยกยายไปอยูหนวยงานอื่น  
ก็จะพยายามยายผูที่จงรักภักดีตอเขาไปในที่ทํางานใหมดวย  เพ่ือชวยใหเปนหูเปนตา  หรือ
ชวยควบคุมใหงานสําเร็จตามที่ตนปรารถนา  ซึ่งจะทําใหเขาเกิดความสบายใจในการทํางาน  
เพราะเขายอมเช่ือใจไดวาคนของเขานั้นไววางใจได  และตองรักษาผลประโยชนของเราเต็มที่ 
  ความภักดี  แมจะมีความสําคัญตอชีวิตมนุษย  แตก็ไมอาจจะกลาวไดวาเปนหลัก
สําคัญของการจัดระเบียบในสังคมสมัยใหม  เพราะสังคมยุคดังกลาวมีการจัดระเบียบอยางเปน
ทางการ  ความภักดีจึงมีลักษณะแคบลง  หรือเกิดขึ้นนอยกวาในสมัยโบราณ 

3. สถานภาพ  (Status) คือ  ตําแหนงที่ไดจากการเปนสมาชิกของกลุม  เปนสิทธิ
และหนาที่ของบุคคลมีอยูเกี่ยวของกับบุคคลอื่น  และสังคมสวนรวม  สถานภาพเปนสิ่งจําเปน
สําหรับสังคมที่มีคนอยูเปนจํานวนมาก  เพราะทุกคนไมอาจจะทําความรูจักกันไดหมด  บุคคล
จึงจําตองติดตอกันโดยตําแหนง  เชน  ระหวางผูซื้อกับผูขาย  ผูเชาบานกับเจาของบาน  ฯลฯ  
แมวาแตละฝายไมเคยเห็นหนากันหรือรูจักกันเปนสวนตัว  ก็สามารถติดตอกันไดโดยอาศัย
สถานภาพเปนสื่อของการติดตอ  หรือทําความรูจักคุนเคยกัน 

4. สัญญา  (Contract)  ในระบบขุนนาง  บุคคลผูกพันตอกันดวยคําม่ันสัญญา  เปน
พันธะรวมกันทั้งสองฝาย  จึงตางกับการสมรสที่มีความจงรักภักดีตอกันเหนือคําสัญญา  หรือ
ขอตกลงใดๆ  ที่มีรูปอ่ืนๆ  เพราะเปนความรับผิดชอบและผูกพันอยางลึกซึ้งยิ่งกวาขอตกลงใดๆ 
  หลักการในสัญญา  มีลักษณะเดนชัดในการจัดระเบียบทางสังคม  บุคคลจะจัดตั้ง
กลุมตางๆ และกําหนดแบบของความประพฤติของสมาชิกในสังคมใหอยูในระเบียบการที่สัญญา
มีผลบังคับใชตามกฎหมาย  ก็เทากับเปนการชวยสงเสริมใหมีการริเริ่มของเอกชน  และการรูจัก
ปกครองตนเอง 
  สัญญาจึงเปนสวนสําคัญของการจัดระเบียบอยางหนึ่ง  และเปนสิ่งชวยใหทุกสิ่ง
ทุกอยางดําเนินไปได  สัญญาเปนสวนหนึ่งที่ชวยใหกิจกรรมตางๆ  ของสังคม  ทั้งทางเศรษฐกิจ  
การเมือง  และสังคมไดดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ 
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องคประกอบสําคัญของการจัดระเบียบทางสังคม 
 
 ปจจัยที่เปนองคประกอบของการจัดระเบียบทางสังคม  มีดังนี้ 

1. บรรทัดฐานทางสังคม  (Social Norms) 
2. สถานภาพทางสังคม  (Social Status) 
3. บทบาททางสังคม  (Social Role) 
4. การจัดลําดับชั้นทางสังคม  (Social Stratification) 
5. คานิยมทางสังคม  (Social Values) 
6. อุดมการณทางสังคม  (Social Ideology) 
7. การบังคับใชทางสังคม  (Social Sanctions) 
8. การควบคุมทางสังคม  (Social Control) 
9. การขัดเกลาทางสังคม  (Socialization) 

 
1. บรรทัดฐานทางสังคม  (Social Norms)  หรือปทัสถานทางสังคม 

 
  มีผูใหคํากัดความของคําวา  บรรทัดฐานทางสังคมไวดังนี้ 
  ไพฑูรย  เครือแกว  (2513 : 62)  ไดอธิบายความหมายของบรรทัดฐานวา  คือ
ตัวกําหนดความประพฤติ  หรือกิริยาในชีวิตประจําวันของบุคคลในสังคม  หมายความวา  จะ
เปนตัวแสดงมาตรฐาน  หรือบงออกมาเลยวาในสถานการณ  หรือเหตุการณเพราะอยูใน
ชีวิตประจําวันของแตละบุคคลนั้น  เขาควรปฏิบัติหรือมีกิริยาอาการอยางใดบาง 
  สัญญา  สัญญาวิวัฒน  (2523 : 83)  กลาววา  บรรทัดฐาน  ไดแก  กฎเกณฑของ
สังคมที่แสดงวาพฤติกรรมใดเหมาะควรและไมเหมาะไมควร  ทั้งน้ีเพ่ือการอยูรอดของสังคมและ
ความเปนระเบียบเรียบรอยในสังคมเปนสําคัญ 
  พจนานุกรมศัพทสังคมวิทยา  ฉบับราชบัณฑิตยสถาน  (2532 : 353)  ไดอธิบาย
ไววา  บรรทัดฐานทางสังคม  คือ  แนวทางหรือวิถีทางของการกระทําหรือความประพฤติเฉพาะ
อยาง  ซึ่งเปนที่ยอมรับกันทางสังคมตามความคาดหมายของกลุม  หรือตามคานิยมของสังคม
นั้นๆ 
  ซึ่งพอสรุปไดวา บรรทัดฐานทางสังคม  หมายถึง  ระเบียบ  แบบแผน  กฎเกณฑ  
หรือขอบังคับที่ใชเปนแนวทางในการปฏิบัติรวมกันของสมาชิกในสังคมตางๆ  ทั้งน้ีเพ่ือใหเกิด
ความเปนระเบียบเรียบรอยและความสงบสุขในการอยูรวมกันในสังคม  หรือหมายถึงมาตรฐาน
ในการปฏิบัติของมนุษยในสังคมหนึ่งๆ 
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  บรรทัดฐานทางสังคม  จะเกิดขึ้นจากการที่สมาชิกในสังคมมีความคิดเห็นวา  การ
แสดงพฤติกรรมอยางใดที่เหมาะสมกับสถานการณนั้น  ก็จะยอมรับและปฏิบัติกัน  แตถา
สมาชิกมีความคิดเห็นวา  การแสดงพฤติกรรมไมเหมาะสมกับสถานการณนั้น  ก็จะไมยอมรับ
นํามาปฏิบัติ และอาจจะเกิดการโตแยงคัดคานกับการปฏิบัติพฤติกรรมนั้นๆ  ก็ได  เม่ือมีการ
ปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติกันสืบมาเรื่อยๆ  ก็จะกลายเปนมาตรฐานในการปฏิบัติของสมาชิก
ของสังคม  อันถือวาเปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรมของสังคมนั้นๆ  มีการถายทอดสืบตอกันมายัง
คนรุนหลัง  โดยกระบวนการขัดเกลาทางสังคม  ซึ่งทําใหเกิดความรูสึกนึกคิด  และการประพฤติ
ของสมาชิกในสังคม 
  บรรทัดฐานทางสังคมน้ัน  จะมีทั้งแนวทางใหปฏิบัติ  และแนวทางที่ใหละเวนการ
ปฏิบัติในทางสังคมวิทยาจะเรียกสิ่งที่เปนแนวทางที่ใหละเวนการปฏิบัติวา  Taboo 
 
  ประเภทของบรรทัดฐานของสังคม 
  โดยทั่วไปจะแบงบรรทัดฐานทางสังคมออกเปน  3  ประเภท  คือ 

1. วิถีประชา  (Folkways)  หรือวิถีชาวบานหรือขนบประเพณี  หมายถึง  
แนวทางในการปฏิบัติตางๆ  ที่ทุกคนยอมรับปฏิบัติกันโดยทั่วไป  จนเกิดความเคยชินเปนปกติ
วิสัย  หรือปฏิบัติกัน  โดยทั่วไปการดําเนินชีวิตประจําวัน  ซึ่งทําใหเกิดความสะดวกสบายแก
สมาชิกในการปฏิบัติ  เพราะสมาชิกไมตองคิดหรือกังวลวาจะปฏิบัติอะไร  อยางไร  วิถีประชา
เปนแนวทางปฏิบัติที่ไมมีความสําคัญมากนักสําหรับสังคม  เพราะถาสมาชิกละเมิด  หรือฝาฝน
ก็จะไมกอใหเกิดขอขัดแยง  หรือความเสียหายตอสังคมรุนแรงแตประการใด  ดังนั้น  การละเมิด
หรือฝาฝนจึงไดรับการลงโทษเพียงเล็กนอยเทานั้น  เชน  ไดรับคําติฉินนินทา  หรือไดรับการ
หัวเราะเยาะ  เปนตน 
   ตัวอยางของวิถีประชา  ไดแก  การยกมือไหวทักทายกันในสังคมไทย  การ
แตงกายที่เหมาะสมกับโอกาสตางๆ  การใชภาษาพูดที่สุภาพ  เปนตน 
   วิถีประชายังแบงออกเปนประเภทยอยๆ  ได  6  อยาง  คือ 

1.1 สมัยนิยม  (fashion)  หมายถึง  การแสดงออกของสมาชิกตามสมัย
นิยมในชวงระยะเวลาหนึ่งๆ  ซึ่งนานพอสมควรแตในที่สุดก็จะเสื่อมความนิยมลงไป  และอาจมี
ความนิยมอยางใหมขึ้นมาแทนที่  สมัยนิยมมักจะเกี่ยวกับความนิยมในเร่ืองการแตงกายหรือ
เครื่องใชตางๆ 

1.2 ความนิยมชั่วครู  (fad)  หมายถึง  การแสดงออกของสมาชิกตามความ
นิยม  แตจะมีชวงระยะเวลาในการแสดงออกสั้นๆ  ก็จะเสื่อมไป  เชน  การพูดภาษาแสลงตางๆ 

1.3 ความคลั่งไคล  (Craze)  หมายถึง  การแสดงออกตามความนิยม  โดย
ไมคํานึงถึงเหตุผลวาเปนเพราะเหตุใดจึงตองนิยม  หรือปฏิบัติเชนนั้น  เชน  การคลั่งไคลใน
เรื่องของดนตรี  กีฬา  ดาราภาพยนตร  หรืองานอดิเรกบางอยาง 
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1.4 งานพิธี  (Ceremonies)  หมายถึง  การแสดงออกเพื่อแสดงใหเห็นถึง
ความมีเกียรติยศ  ชื่อเสียง  หรือความมีหนามีตาของตนเอง  ซึ่งมักจะเปนงานที่เกี่ยวของกับวิถี
ชีวิตของบุคคล  เชน  งานวันเกิด  งานบวชนาค  งานแตงงาน  งานศพ  เปนตน 

1.5 พิธีการ  (rites, rituals)  ซึ่งมีความหมายคลายกัน  คือ 
1.5.1 rites  เปนพิธีการที่จัดขึ้นโดยบุคคลกลุมหน่ึงกลุมใดโดยเฉพาะ  

ซึ่งมีจุดมุงหมายหรือแนวทางปฏิบัติเปนไปตามความตองการของกลุมไมจําเพาะเจาะจง  เชน  
งานตอนรับนองใหมของนักศึกษาในสถาบันการศึกษา 

1.5.2 rituals  เปนพิธีการที่มีการจัดขึ้นอยางสม่ําเสมอ  และยังมี
ขั้นตอนในการปฏิบัติวางไวอยางแนนอน  เชน  พิธีไหวครู  การฟงเทศน 

1.6 มารยาททางสังคม  (Ettiquette)  หมายถึง  การแสดงพฤติกรรมที่มี
ความเหมาะสมกับบุคคล  เวลา  สถานที่  เชน  มารยาทในการแตงกาย  มารยาทในการ
รับประทานอาหาร  มารยาทในการตอนรับแขก  เปนตน 

2. จารีต  (Mores)  หรือกฎแหงศีลธรรม  หรือวินัยแหงจรรยา  เปนแนวทางใน
การปฏิบัติที่อางกฎศีลธรรมทางศาสนา  และคานิยมของสังคมในการกําหนดความถูกผิดของ
การปฏิบัติ  มีความสําคัญตอสวัสดิภาพ  และทรัพยสินของสังคมมากกวาวิถีประชา  สังคมจึงมี
การบังคับใหสมาชิกปฏิบัติตามอยางเครงครัด  ถาสมาชิกในสังคมไมปฏิบัติตาม  ก็จะเกิดผล
เสียหายตอสังคมมาก  จึงมีการลงโทษผูละเมิดหรือฝาฝนอยางรุนแรง  เชน  การยืนถวายความ
เคารพพระบรมฉายาลักษณกอนหรือหลังภาพยนตรเลิก  บุตรตองเลี้ยงดูพอแมเม่ือแกเฒา  การ
สมรสแบบผัวเดียวเมียเดียว  เปนตน 
   ในสังคม นอกจากมีแนวทางในการปฏิบัติแลว ยังมีขอหามปฏิบัติ (Taboos)  
อีกดวย  ทั้งน้ีเพ่ือเพ่ิมความเปนระเบียบในการปฏิบัติใหมากยิ่งขึ้น 

3. กฎหมาย  (Law)  หมายถึง  คําสั่งหรือขอหามของรัฐที่กําหนด  หรือควบคุม
พฤติกรรมของสมาชิกในสังคมใหเปนไปในทางที่ถูกตองดีงาม  และจะตองมีการบังคับใหปฏิบัติ
ตามโดยมีกําลังเจาหนาที่  หรืออํานาจของรัฐอยางเปนทางการคอยควบคุมตรวจตราดูแลในการ
ปฏิบัติของสมาชิกในสังคมอีกดวย 
   ในสังคมที่ซับซอนหรือมีจํานวนสมาชิกมาก  การสรางความเปนระเบียบใน
สังคมจะอาศัยเฉพาะวิถีประชา  และจารีตยอมจะไมเพียงพอ  เพราะแนวโนมในการที่จะไม
ปฏิบัติตามมีมาก  และการลงโทษก็ไมมีอํานาจที่จะทําใหสมาชิกมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  สวนใน
สังคมที่ไมซับซอน  เชน  ระดับหมูบานตางๆ  วิถีประชา  และจารีตก็อาจจะสรางความเปน
ระเบียบในการอยูรวมกันไดเปนอยางดี 
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2. สถานภาพทางสังคม  (Social Status) 
 
  มนุษยที่อยูรวมกันในสังคมตางๆ  มีสวนเกี่ยวของสัมพันธซึ่งกันและกันอยูตลอด 
เวลา  การเกี่ยวของสัมพันธกันของบุคคลเหลานั้น  จะอยูในหลายลักษณะและหลายรูปแบบ
แตกตางกันไปตามสถานภาพ  หรือฐานะของบุคคลตางๆ  เหลานั้น  จึงจะเห็นไดวา  สถานภาพ
ของบุคคลมีสวนสําคัญยิ่งตอความสัมพันธและการกระทําระหวางกันทางสังคม  ในอันจะทําให
เกิดความเปนระเบียบเรียบรอยในการอยูรวมกันได 
  คําวา  “Status”  มีรากศัพทมาจากภาษาลาตินวา  “Sto”  ภาษาอังกฤษตรงกับคํา
วา “Stand” ในภาษาไทย หมายถึง ฐานะหรือตําแหนงของบุคคล  (ผอบ  นะมาตร, 2524 : 41) 
  มีนักวิชาการหลายคนไดใหคําจํากัดความของคําวาสถานภาพทางสังคม  หรือที่
นิยมเรียกกันโดยทั่วไปวา  สถานภาพ  ไวแตกตางกันดังนี้ 
  “สถานภาพเปนตําแหนงที่ไดจากการเปนสมาชิกของกลุม  เปนสิทธิและหนาที่ทั้ง
ที่บุคคลมีอยูเกี่ยวกับผูอ่ืน  และสังคมสวนรวม  สถานภาพจะกําหนดวาบุคคลนั้นมีหนาที่จะตอง
ปฏิบัติตอผูอ่ืนอยางไร  มีหนาที่รับผิดชอบอยางไรในสังคม  สถานภาพเปนสิ่งเฉพาะบุคคล  ทํา
ใหบุคคลนั้นแตกตางจากผูอ่ืน”  (สุพัตรา  สุภาพ, 2522 : 52) 
  “สถานภาพ  คือ  ตําแหนงหรือหนาที่การงาน  ซึ่งกําหนดขึ้นในรูปหรือระบบของ
สังคมในแตละระบบของสังคม ยอมมีตําแหนงหรือสถานภาพตางๆ และมีระเบียบหรือปทัสถาน
สําหรับเปนแนวทางปฏิบัติของตําแหนงหรือสถานสถานภาพนั้นๆ คูกันไปดวยเสมอ” (ประสาท  
หลักศิลา, 2507 : 400) 
  “สถานภาพ  หมายถึง  สิทธิและหนาที่ที่บุคคลมีสวนเกี่ยวของกับผูอ่ืน  และสังคม
สวนรวมและมักจะมีความหมายเปนการเปรียบเทียบความสูงต่ําในสังคม  กลาวคือ  บุคคลมี
สิทธิที่จะเรียกรองใหผูอ่ืนเคารพแคไหน  สถานภาพกําหนดวาบุคคลนั้นมีหนาที่จะตองปฏิบัติตอ
บุคคลอื่นอยางไร  สถานภาพเปนสิ่งเฉพาะบุคคล  ทําใหบุคคลนั้นแตกตางจากผูอ่ืน  และ
สถานภาพของแตละบุคคลยอมขึ้นอยูกับตําแหนงตางๆ”  (ประเสริฐ  แยมกลิ่นฟุง, 2516 : 1) 
  “สถานภาพ  หมายถึง  ฐานะหรือเกียรติภูมิของบุคคล  หรือของกลุมในชุมชนเปน
ตําแหนงของบุคคลหนึ่งหรือกลุมหน่ึงที่ไดรับความนิยมนับถือจากสาธารณชน  สถานภาพจะ  
สูงต่ําเพียงไร  ขึ้นอยูกับองคประกอบที่ถือวาสําคัญ  เชน  อาชีพ  รายได  เชื้อชาติ  ศาสนา  
วงศสกุล  ฯลฯ”  (พจนานุกรมศัพทสังคมวิทยา  ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, 2532 : 383) 
  จากความหมายของสถานภาพที่หลายทานไดกลาวไวนั้น พอจะสรุปไดวา สถานภาพ  
หมายถึง  ตําแหนงหรือฐานะของบุคคลที่ไดมาจากการที่บุคคลตางๆ  มีความสัมพันธกับบุคคล
อ่ืนๆ  ในสังคมหรือกลุมคน  กลุมใดกลุมหน่ึงและจะเปนตัวกําหนดหนาที่หรือความรับผิดชอบ
ของบุคคลนั้นๆ 
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  จากความหมายของสถานภาพที่ไดกลาวมาแลว  จึงพอที่จะสรุปสาระสําคัญของ
สถานภาพไดดังนี้  (ไพบูลย  ชางเรียน, 2516 : 27 – 28) 

1. มีสถานภาพอยูในทุกสังคม  และมีอยูกอนที่บุคคลจะเขาไปครอง 
2. มีบทบาทที่ควรจะเปน  (Ought – to role)  ประจําอยูทุกสถานภาพ 
3. วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีในสังคม  จะเปนสิ่งที่สําคัญอยางหนึ่ง

ในการกําหนดสถานภาพและบทบาท 
4. สังคมกรณ (Socialization) จะทําใหบุคคลทราบสถานภาพและเรียนรูบทบาท

ของเขาได 
 
  ประเภทของสถานภาพ 
  นักสังคมวิทยา  ไดแบงสถานภาพของบุคคลออกใหเห็นอยางชัดเจนเปน  2  
ประเภท  คือ 

1. สถานภาพโดยกําเนิดหรือสถานภาพที่ไดรับการกําหนดให  (Ascribes 
Status)  เปนสถานภาพที่บุคคลไดมาโดยสังคมเปนผูกําหนดใหจากการที่บุคคลนั้นไปมีสวนรวม
อยูในกลุมหรือในสังคมใดสังคมหนึ่ง หรืออาจจะไดมาจากเงื่อนไขทางชีวภาพของมนุษย ดังนั้น
เม่ือมนุษยเกิดมาจึงจะมีสถานภาพนี้ทุกคน  โดยบุคคลไมไดใชความสามารถของตนเองแต
ประการใด  ตัวกําหนดของสถานภาพประเภทนี้  ไดแก 

1.1 เพศ  ตัวกําหนดทางเพศ  เปนลักษณะทางชีวภาพ  และทางกายภาพ  
ซึ่งบุคคลไมสามารถจะเลือกไดจะเปนไปโดยธรรมชาติแตกําเนิดไมวาหญิงหรือชาย  แตบุคคล
ในแตละเพศนั้นยอมจะไดรับการฝกฝนอบรมใหมีบุคลิกและทําหนาที่แตกตางกัน  ตามระบบ
สังคมและวัฒนธรรมที่สังคมไดกําหนดไว 

1.2 อายุ  ตัวกําหนดอายุ  นับเปนขอเท็จจริงทางชีวภาพและทางกายภาพที่
แนนอนเชนเดียวกับเพศ  ที่สามารถกําหนดสถานภาพของบุคคลไดชัดเจน  ตั้งแตเกิดทุกสังคม
จะใชอายุเปนพ้ืนฐานสําหรับการกําหนดสถานภาพ  และบางสังคมก็ใหความสําคัญของอายุเปน
อยางมาก  ในวัฏจักรชีวิตทางมนุษยมักจะจัดลําดับความตางกันจากวัยเด็ก  วัยรุน  วัยผูใหญ  
วัยสูงอายุ  และวัยชรา  บุคคลจะตองผานแตละวัยตามลําดับโดยจะขามวัยไมได  อายุจะเปน
ภาวะที่เปลี่ยนแปลงอยูเสมอ  คนที่มีอายุมากกวายอมมีสถานภาพเปนผูใหญมีประสบการณ
มากกวา  เปนที่เคารพนับถือ  กวาบุคคลที่มีสถานภาพเปนเด็กหรือคนที่เกิดกอนยอมมีโอกาสที่
ดีกวา  เพราะมีประสบการณมากกวา 

1.3 ความสัมพันธทางครอบครัว  เปนตัวกําหนดสถานภาพขั้นพ้ืนฐานที่
เห็นไดงายที่สุดของสถานภาพโดยกําเนิด  บุคคลทุกคนที่เกิดมายอมมีความผูกพันอยูกับ
สมาชิกตางๆ  ที่มีความสัมพันธกันในครอบครัว  ความผูกพันกันนั้นไดทําใหบุคคลมีสถานภาพ
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แตกตางกันออกไป  อันจะชี้ใหเห็นถึงความเปนวงศาคณาญาติซึ่งกันและกันได  เชน  เปนลูก
ของพอแม  เปนพ่ีของนอง  เปนนองของพี่  เปนหลานของลุง  ปา  นา  อา  เปนตน 

1.4 เชื้อชาติ  และผิว  เปนลักษณะที่สามารถปรากฏใหเห็นไดชัดเจนจาก
สายตาภายนอกตั้งแตแรกเกิด  ซึ่งลักษณะทางผิวและเชื้อชาติสามารถถายทอดจากคนหนึ่ง
ตอไปยังลูกหลานได  ดังนั้น  ลูกที่เกิดจากพอแมที่มีผิวหรือเชื้อชาติใด  ก็จะไดสถานภาพ
เชนเดียวกัน 

1.5 ถิ่นกําเนิด  บุคคลที่เกิดขึ้นมาในถิ่นกําเนิดใดยอมไดรับสถานภาพวา
เปนคนทองถิ่นน้ัน  เชน  คนเกิดในเมือง  ก็ไดรับสถานภาพเปนคนในเมือง  คนเกิดในชนบท  
ก็ไดสถานภาพเปนชาวชนบท  คนที่เกิดในประเทศไทยยอมไดรับสถานภาพเปนคนไทยหรือ
เปนชาวเอเชีย  เปนตน 

1.6 ชั้นทางสังคม  เปนตัวกําหนดสถานภาพของบุคคลอีกอยางหนึ่ง  
บุคคลที่ เกิดอยู ในชั้นสังคมอยางไรก็ยอมจะไดสถานภาพเชนน้ัน  เชน  เกิดในชั้นผู ดี  
สถานภาพก็เปนผูดีหรือสถานภาพสูงกวา  เกิดในชั้นไพรก็จะไดสถานภาพเปนไพร  หรือ
สถานภาพต่ํากวา   เปนตน 

2. สถานภาพโดยการกระทําหรือสถานภาพโดยความสามารถ  (Achieved 
Status)  เปนสถานภาพที่บุคคลไดมาภายหลัง  อันเปนผลจากความสําเร็จในการกระทําของ
ตนเอง  บุคคลจะตองใชความสามารถจนประสบความสําเร็จ  จึงจะไดรับสถานภาพนั้นๆ  
ตัวกําหนดของสถานภาพประเภทนี้  ไดแก 

2.1 การสมรส  จะเปนสถานภาพที่บุคคลไดมาหลังจากที่ผานการสมรสแลว  
สถานภาพนี้มักจะมีสัญลักษณบงบอกถึงการมีสถานภาพดวย  ซึ่งอาจจะเปนเครื่องแตงกาย  
หรือคํานําหนาชื่ออยางเชนคําวา  นางสาว  จะเปลี่ยนเปนคําวา  นาง  เม่ือผูหญิงผานการ     
จดทะเบียนสมรสแลว  สถานภาพที่ไดรับจากการสมรสก็คือความเปนสามี  หรือภรรยา 

2.2 การเปนบิดา  หรือมารดา  เปนสถานภาพที่บุคคลไดรับเม่ือมีบุตรแลว  
ซึ่งจะนับรวมถึงการที่รับเด็กมาเปนบุตรบุญธรรมดวย 

2.3 การศึกษา  เปนตัวกําหนดสถานภาพของบุคคลอีกอยางหนึ่งที่บุคคล
จะตองใชความพยายาม  โดยผานการศึกษาเลาเรียนในระดับตางๆ  จากระดับตน  และสงูขึน้ไป
เรื่อยๆ  สถาบันทางการศึกษาเลาเรียนในระดับตางๆ  นั้นตั้งแตโรงเรียน  วิทยาลัย  หรือ
มหาวิทยาลัย  จะเปนแหลงสําคัญที่บุคคลจะไดรับสถานภาพมา  ซึ่งแตละระดับการศึกษาก็จะ
ใหระยะเวลาที่แตกตางกันออกไปดวย  เม่ือบุคคลไดใชความสามารถศึกษาเลาเรียนจนจบ
หลักสูตรในระดับการศึกษานั้นๆ  ก็จะไดรับสถานภาพตามวุฒิที่ผานในระดับการศึกษานั้นๆ  
เชน  เปนผูที่มีวุฒิการศึกษาระดับประถมศึกษา  มัธยมศึกษาตอนตน  มัธยมศึกษาตอนปลาย  
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ปริญญาตรี  โท  เอก  เปนตน 
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2.4 อาชีพ  ในระบบสังคมตางๆ  โดยทั่วไปแลวไดเปดโอกาสใหบุคคลมกีาร
เลือกประกอบอาชีพตางๆ  ไดตามความสนใจ  และความสามารถของตนเอง  บุคคลยอมจะ
ไดรับสถานภาพตามประเภทของอาชีพที่ตนเองทําอยู  เชน  กรรมกร  ชางฝมือ  นักมวย  
ศิลปนในแขนงตางๆ  ขาราชการ  เปนตน 

2.5 การเมือง  เปนตัวกําหนดสถานภาพของบุคคลอีกอยางหน่ึงตามที่
บุคคลสนใจและอยูในวงการเมือง  เชน  สมาชิกพรรคการเมือง  สมาชิกสภาผูแทนราษฎร  
รัฐมนตรี  นายกรัฐมนตรี  เปนตน 
  สถานภาพทางสังคมตางๆ  ทั้งสถานภาพโดยกําเนิด  และสถานภาพโดยการ
กระทําจะสามารถเกิดขึ้นกับบุคคลไดพรอมๆ  กัน  และจํากัดแนนอนลงไปไมไดวาบุคคลใดควร
มีสถานภาพใดบาง  บุคคลหนึ่งอาจมีสถานภาพโดยกําเนิด  และสถานภาพในการกระทํา  
หลายๆ  อยางพรอมกันก็ได แตไมวาบุคคลจะไดรับสถานภาพอยางใดก็ตาม สถานภาพตางๆ 
เหลานั้นก็จะเปนเคร่ืองบงบอกสิทธิ  หนาที่หรือความรับผิดชอบตางๆ  ที่บุคคลนั้นๆ  จะตอง
ปฏิบัติในการดําเนินชีวิตในสังคม  และเม่ือบุคคลสามารถปฏิบัติไดอยางถูกตองเหมาะสม  
ความเปนระเบียบเรียบรอยในการอยูรวมกันก็จะเกิดขึ้นตามมา 
 

3. บทบาททางสังคม  (Social Role) 
 
  บทบาท หมายถึง การกระทํา หรือการแสดงพฤติกรรมตามหนาที่ความรับผิดชอบ  
และความคาดหวังของสถานภาพตางๆ  ที่บุคคลมีอยูเปนมูลฐาน  บทบาทของบุคคลบางอยาง
จะกระทําไดไมยากนัก  แตในบางอยางจําเปนจะตองฝกฝน  อบรมหรือหาความชํานาญ  
ตลอดจนมีความรูสึกนึกคิดตอการกระทํานั้น  เพ่ือใหเปนไปตามระเบียบแบบแผนที่กําหนดไว  
สําหรับการฝกอบรมนั้น  ก็มักจะฝกฝนอบรมกันอยูตลอดไปตราบเทาที่บุคคลนั้นดํารงตําแหนง
นั้นๆ  อยู  ซึ่งอาจจะเปนการฝกอบรมอยางเปนทางการ  หรือไมเปนทางการก็ได 
  ในสังคมมนุษยแตละคนจะมีบทบาทหลายบทบาทเปนไปตามสถานภาพตางๆ  ที่
ตนมีอยูและแตละบทบาทก็จะมีความสมบูรณหรือสมดุลกันพอสมควร เชน มีนายจางก็มีลูกจาง  
มีพอแมก็ตองมีลูก  มีแพทยพยาบาลก็มีคนปวย  มีครูก็ตองมีนักเรียน  เปนตน  ซึ่งสังคมมี
ความซับซอนมากเทาใด  บทบาทก็ยิ่งจะมีความซับซอน  และแตกตางไปมากขึ้นเทานั้นตาม
สถานภาพ 
  จึงพอสรุปไดวา  บทบาทของบุคคลในสังคมยอมขึ้นอยูกับสถานภาพที่บุคคลนั้น
ครองอยู  และคุณสมบัติสวนตัวของบุคคล  ความแตกตางในบทบาทของแตละบุคคล  ยอม
เปนไปตามลักษณะของสถานภาพ  อุปนิสัย  ความคิด  ความรู  ความสามารถ  ความพอใจ  
การฝกอบรม  รวมกระทั่งถึงสภาพทางรางกาย  และจิตใจของบุคคลนั้น  อาจสรุปสาระสําคัญ
ของบทบาทไดเปนดังนี้  (ไพบูลย  ชางเรียน, 2516 : 30 – 31) 
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1. บทบาทมีประจําอยูทุกสถานภาพของสังคม 
2. วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีในสังคม  เปนสิ่งสําคัญอยางหน่ึงใน

การกําหนดบทบาท 
3. การที่บุคคลจะทราบบทบาทไดตองมีสังคมกรณ  (Socialization) 
4. บทบาทจริงที่บุคคลแสดงนั้น  ไมแนนอนเสมอไปวาจะเหมือนกัน 

  บทบาทจะเปนไปตามปทัสถานของสังคม  เพราะบทบาทที่บุคคลแสดงจริงๆ  นั้น
เปนผลแหงปฏิกิริยาแหงบุคลิกของบุคคลที่ครองสถานภาพรวมกับบุคลิกภาพของบุคคลอ่ืน  ที่
มารวมในพฤติกรรม  และเครื่องกระตุนตางๆ  ที่มีอยูในเวลาและสถานที่ที่เกิดการแสดงบทบาท 
  การที่มีชีวิตอยูในสังคมจะตองมีความสัมพันธเกี่ยวของกับผูอ่ืน  ความสัมพันธนี้
จะเปนไปในระหวางบทบาทที่มักจะกําหนดไวคูกัน  เชน  ระหวางครูกับนักเรียน  พอแมกับลูก  
นายจางกับลูกจาง  เปนตน  บุคคลที่มีความสัมพันธกันนั้นก็จะตองรูวาแตละฝายมีบทบาท
อยางไรบาง  เพราะการรูบทบาทของกันและกัน  จะทําใหแตละฝายสามารถวางตัวไดถูกตอง  
เปนไปตามที่สงัคมกําหนด 
  ในบางครั้งบทบาทของบุคคลอาจจะกอใหเปนปญหาแกบุคคลได ปญหาที่เกี่ยวกับ
บทบาทอาจสรุปได  3  ประการดังน้ี  (ผอบ  นะมาตร, 2524 : 44) 

1. ปญหาจากผูสวมบทบาท  ซึ่งจะสวมบทบาทไมดี  แมจะกําหนดบทบาทไว
อยางชัดเจนแนนอนแลวก็ตาม ถาผูสวมบทบาทรูสึกวาเปนการยากลําบากหรือหมดความสามารถ
ที่จะทําตามบทบาทของตน  หรือขาดความเคยชินและเขาใจบทบาทของตนไดดีพอ  แตตอง
แสดงบทบาทที่ไมชํานาญ  จะทําความเสียหายและเปนภัยรายแรงกระทบกระเทือนตอบุคคลอื่น
ได 

2. ปญหาเกิดจาการสับสนของบทบาท  ทั้งที่ผูสวมบทบาทมีพรอมแตสังคม
กําหนดบทบาทของคนไวไมดี  กําหนดไวไมชัดเจน  มีความขัดแยงระหวางบทบาท  ตลอดจน
สังคมไมมีบทบาทให  ทําใหผูสวมบทบาทตัดสินใจไมถูกวาจะแสดงบทบาทใด  เพียงใด 

3. ปญหาเกิดจากการละเมิดบทบาท  หมายถึง  การที่บุคคลไมปฏิบัติตาม
บทบาทอันชอบของตน  แตไดปฏิบัติตนนอกแบบแผนที่สังคมไดกําหนดเอาไว  ซึ่งเปนการ
ปฏิบัติที่ขัดกับบรรทัดฐานของสังคม  ยอมกลายเปนผูสรางปญหาสังคมได 
 
  บทบาทขัดแยงกัน  (Role Conflict) 
  การที่บุคคลมีความสัมพันธตอกันทางสังคม  และจะตองปฏิบัติตนตามเกณฑ
มาตรฐานที่สังคมยอมรับ  ทําใหบุคคลอาจมีสถานภาพตางๆ  ที่จะตองปฏิบัติพรอมๆ  กันหรือ
ในเวลาเดียวกัน  ทําใหยากที่จะตัดสินใจไดวาควรจะปฏิบัติตามสถานภาพใดกอนหลัง  หรือจะ
ปฏิบัติอยางไรกับสถานภาพที่มีอยูในขณะนั้นจึงจะดีที่สุด  เหมาะสมที่สุดทั้งตอตนเองและผูอ่ืน  
ที่มีความสัมพันธดวย  เชน  สามีเปนตํารวจจราจร  พบวาภรรยาไดทําผิดกฎหมายการจราจร  
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ในสถานการณเชนนี้  ทําใหตํารวจคนนี้อึดอัดใจในการที่จะเลือกกระทําตามสถานภาพทั้งสองที่
ตนมีอยู  คือ  อยูในตําแหนงที่เปนตํารวจที่ตองปฏิบัติตามกฎหมาย  และในตําแหนงของสามีที่
จะชวยเหลือภรรยา  ลักษณะเชนน้ีเรียกวาเกิดบทบาทขัดกันขึ้น  การแกไขสถานการณที่
เรียกวาบทบาทขัดกันน้ี  บุคคลนั้นจะตองใชวิจารณญาณในการตัดสินใจใหดีวาสมควรที่จะ
ปฏิบัติตามสถานการณใด  จึงจะทําใหเกิดผลดีที่สุด  การเลือกปฏิบัติก็จะตองขึ้นอยูกับแตละ
บุคคลที่จะแกไขสถานการณเชนนี้  ซึ่งอาจจะแตกตางกันไปตามความเหมาะสม 
  สถานภาพและบทบาทเปนสิ่งที่แยกออกจากกันไมไดเลย  เปรียบเทียบคนละดาน
ของธนบัตร  เพราะเมื่อสถานภาพเปนที่รวมของสิทธิหนาที่หรือความรับผิดชอบที่จะตองปฏิบัติ  
บทบาทก็เปนลักษณะที่เคลื่อนไหวของสถานภาพ  คือการใชสิทธิ  หนาที่  และความรับผิดชอบ
ใหบังเกิดผลนั่นเอง  เชน  นาย  ก.  มีสถานภาพเปนสามี  และพอเม่ืออยูในครอบครัว  ก็จะตอง
ใหความรักความอบอุนตอภรรยาและลูก  เม่ือแวะเติมนํ้ามันรถก็จะตองจายเงินในฐานะที่เปน
ลูกคา  และเมื่อถึงที่ทํางานก็ตองปฏิบัติตัวฐานะที่เปนหัวหนางาน  หรือผูอยูใตบังคับบัญชา  จะ
เห็นวา  นาย  ก.  เปลี่ยนสถานภาพอยูเสมอ  ตามความสัมพันธทางสังคม  การแสดงบทบาทก็
ตองเปลี่ยนแปลงตามสถานภาพที่เปลี่ยนแปลงไปนั้นดวย 
 

4. การจัดลําดับชั้นทางสังคม  (Social Stratification)  และการเคลื่อนไหวทาง
สังคม  (Social Mobility) 
 
  การจัดลําดับชั้นทางสังคม  หรือการแบงชนช้ันทางสังคม  เปนปรากฏการณที่
เกิดขึ้นโดยธรรมชาติอยางหนึ่งในสังคมของมนุษย  อันมีพ้ืนฐานมาจากธรรมชาติของมนุษยที่
กําหนดใหแตละบุคคลในสังคมมีความแตกตางกัน  และไมเทาเทียมกัน  ทั้งทางดานรางกาย  
และสติปญญา  จึงทําใหสังคมมนุษยทุกสังคมเกิดความแตกตางกันของกลุมสมาชิกตางๆ  ใน
สังคมขึ้น  ซึ่งมีผลทําใหคนแตละกลุมชนชั้นเหลานั้นมีแนววิถีชีวิต  และการปฏิบัติแตกตางกัน
ออกไป  อันจะนําไปสูความเปนระเบียบเรียบรอยทางสังคมได  แมบางครั้งความแตกตางของ
ชนชั้นทางสังคมจะมีผลในทางลบตอสังคม  แตเน่ืองจากเปนปรากฏการณทางสังคมที่ไมอาจ
หลีกเลี่ยงได  แตละสังคมจะไดพยายามหาทางที่จะทําใหความสัมพันธระหวางชนชั้นเหลานั้น
เปนไปในทางที่ดี  อันจะทําใหเกิดความเปนระเบียบเรียบรอยในการอยูรวมกันในที่สุด 
  สรุปไดวา แนวความคิดในเรื่อง “การจัดลําดับชั้นทางสังคม” (Social Stratification)  
เปนแนวความคิดที่สําคัญประการหนึ่งในทางสังคมวิทยา 
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  ความหมายของการจัดลําดับชั้นทางสังคม 
  สังคมวิทยาไดยืมศัพท  “Stratification”  มาจากวิชาธรณีวิทยา  อันเปนวิชาที่มุง
ศึกษาถึงลักษณะปฐพี  (Soil)  และระดับหรือขั้นของปฐพี  (layer)  ตามสภาพธรรมชาติ     
(บุญสนอง  บุญโยทยาน, 2510 : 121) 
  พจนานุกรมศัพทสังคมวิทยาฉบับราชบัณฑิตยสถาน  (2532 : 385)  ไดกลาวถึง
ความหมายของการจัดลําดับชั้นทางสังคมไววา หมายถึง การแบงคนในสังคมออกเปนชวงชั้น 
สูงต่ําตางกันไป  และเปนที่รูสังเกตไดอาจเรียกเปนชนชั้น  วรรณะ  ฐานันดร  เปนตน 
  “การจัดลําดับชั้นทางสังคม”  (social stratification)  หมายความถึง  การแบง
สมาชิกของสังคมออกเปน  “ลําดับชั้น”  (strata)  อันแสดงใหเห็นถึงความแตกตางของบุคคล
หรือกลุมบุคคลตามที่สังคมไดแบงเอาไว  เชน  “ชั้นที่สูงกวา”  หรือ  “ชั้นที่ต่ํากวา” 
  ดร.ไพฑูรย  เครือแกวฯ  (2513 : 104)  อธิบายไวดังน้ี  “หมายถึง  การที่บุคคล
ในสังคมนั้นๆ  ไดถูกจัดแบงออกเปนอันดับตางๆ  ที่มีระบบอันชี้ใหเห็นวาคนที่อยูในตําแหนง
หรือฐานะนั้นๆ  มีเกียรติหรือไดรับการยกยองวาอยูในอันดับที่สูงกวา  เทากัน  หรือต่ํากวา  
บุคคลหรือกลุมบุคคลที่อยูในฐานะอื่นๆ  ในสังคมเดียวกัน” 
  การจัดลําดับชั้นในสังคม  หมายถึง  การที่บุคคลในสังคมไดถูกจัดแบงออกไปเปน
ชั้นๆ  (Grade)  โดยมีระบบของอันดับชี้ใหเห็นวา  คนที่อยูในตําแหนงหรือสถานภาพนั้นๆ  มี
เกียรติหรือไดรับการยกยองอยูในอันดับสูงกวา  เทากัน  หรือต่ํากวาบุคคลหรือกลุมชนที่อยูใน
ฐานะอ่ืนๆ  ในสังคมเดียวกัน  ชั้นของบุคคลแสดงใหเห็นถึงความแตกตางของบุคคล  หรือกลุม
ชนที่อยูในสังคม  บุคคลที่มีฐานะทางสังคมคนละชั้น  จะไมมีความเทาเทียมกันในสิทธิหนาที่  
ความรับผิดชอบ  อํานาจ  อิทธิพล  แบบแผนของชีวิตสังคม  ตลอดจนความสะดวกสบาย  และ
ความมีหนามีตาในสังคม  (อุทัย  หิรัญโต, 2522 : 79) 
  อาจสรุปไดวา  การแบงชนชั้นทางสังคม  หมายถึง  กระบวนการที่ทําใหบุคคล
หรือครอบครัวของคนในสังคมมีความแตกตางกันในดานเกียรติยศ  ชื่อเสียง  อํานาจ  และสิทธิ
พิเศษตางๆ 
 
  หลักเกณฑในการจัดลําดับชั้นทางสังคม 
  กลาวไดวา  การจัดลําดับชั้นทางสังคม  เปนปรากฏการณธรรมชาติทางสังคมที่
ไดเกิดมีขึ้นนับแตมนุษยไดอยูรวมกันเปนสังคม กลาวคือ ไดแบงเปนผูปกครองและผูใตปกครอง  
ปจจุบันนี้สังคมวิทยาไดวางหลักเกณฑในการจัดลําดับชั้นทางสังคมไวดังตอไปนี้  (อานนท  
อาภาภิรมย, 2518 : 135) 
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1. วงศตระกูลหรือครอบครัว  (family)  หมายความวา  บุคคลที่ถือกําเนิดใน
วงศตระกูลหรือครอบครัวใด  บุคคลนั้นยอมไดรับตําแหนงทางวรรณะ  (caste)  หรือชนชั้น  
(class)  ตามที่สังคมไดจัดเอาไว 

2. สิ่งแวดลอม  (environment)  บุคคลอาจไดชั้นทางสังคม  (social class)  
จากสิ่งแวดลอม  ซึ่งประกอบดวย  สถานะทางเศรษฐกิจ  การศึกษา  การอาชีพ  และสถานที่อยู
อาศัย 
  หลักเกณฑที่ใชในการจัดชั้นของบุคคลในสังคมนั้นมีอยูมากมาย  แตละสังคมก็ไม
เหมือนกัน บางสังคมมีหลักเกณฑมาก บางสังคมมีหลักเกณฑนอย ซึ่งแลวแตความสลับซับซอน
ของสังคมนั้นเอง  หรือทั้งน้ีแลวแตระบบการเมืองการปกครองดวย  อยางไรก็ดีนักสังคมวิทยา
ไดอาศัยหลักเกณฑดังตอไปน้ีเปนเครื่องจัดชั้นของบุคคล  คือ  (1)  ทรัพยสมบัติและรายได  (2)  
วงศตระกูล  (3)  อาชีพ  (4)  การศึกษา  (5)  ภูมิลําเนา  (6)  ศาสนา  หลักเกณฑดังกลาวนี้
มิไดเลือกเกณฑใดเกณฑหน่ึงโดยเฉพาะและเกณฑตางๆ ก็ไมจําเปนที่จะตองไปดวยกันเสมอไป  
(อุทัย  หิรัญโต, 2522 : 82) 

1. ทรัพยสมบัติและรายได  ทรัพยสมบัติเปนเกณฑแบงชั้นของบุคคลที่เดนชัด
ที่สุดในสังคม  ทั้งน้ีเพราะผูที่มีทรัพยสมบัติมากมีทางเลือกในการดํารงชีวิตมากกวา  และดีกวา
คนที่ไมมีทรัพยสมบัติหรือมีแตนอย การมีทรัพยทําใหมีหนามีตา คนยกยองนับถือทั้งตัวผูนั้น 
เอง  และทายาท  อยางไรก็ดี  การมีทรัพยสินสมบัติและรายไดสูงน้ันไมเปนเกณฑเพียงพอใน
การจัดชั้นของบุคคล  ตองนําการมีทรัพยและรายไดไปพิจารณาประกอบกับสิ่งอ่ืนดวย  เชน  
สภาพความเปนอยู  ทาทีของสังคม  ตลอดจนสถานภาพของผูนั้นดวย  พอคากวยเตี๋ยวอาจจะมี
รายไดมากกวาพันตํารวจโท แตเราก็ไมถือวาพอคากวยเตี๋ยวอยูในลําดับชั้นสูงกวาพันตํารวจโท  
ทั้งน้ีเพราะทาทีของสังคมยกยองพันตํารวจโทมากกวา 

2. วงศตระกูล  โดยทั่วไปผูคนมักจะยกยองกันตามสถานภาพของบุคคล  และ
การยกยองน้ันไมเพียงแตเฉพาะตัวบุคคลเทานั้น  แตยังรวมไปถึงวงศตระกูลของเขาดวย  และ
มีการสืบตอกันได  กลาวคือ  เม่ือบุคคลใดครอบครัวใดไดรับการจัดชั้นเขาอยูในชั้นใดชั้นหน่ึง
แลว  ก็มักจะเปนอยูหลายชั่วอายุคน  เชน  เม่ือเอยชื่อถึงตระกูลเคเนดี้ในอเมริกาก็ยอมรับกัน
ทันทีวาเปนตระกูลที่สูงสุด ร่ํารวยและมีเกียรติ บุคคลในตระกูลบุนนาคและปราโมช เปนตระกูล
ที่ยิ่งใหญเคยทําความเจริญทําประโยชนใหแกบานเมืองมามาก 

3. อาชีพ  การทํามาหาเลี้ยงชีพ  เปนเกณฑที่สําคัญในการจัดชั้นของบุคคลอีก
ประการหนึ่ง  เพราะอาชีพนั้นเองมีศักดิ์ศรีไมเทากัน  นอกจากนี้บุคคลที่ประกอบอาชีพบาง
ประเภทก็ตองมีสถานภาพสูงดวย  เชน  แพทย  นักการเมือง  นายทหาร  นายธนาคาร       
นักปกครอง  เปนตน  อาชีพเหลานี้สังคมยกยองโดยไมคํานึงถึงรายได  แตคนที่มีอาชีพที่สังคม
ไมยกยอง  เชน  พวกโสเภณี  อาชญากร  เปนตน  แมจะมีรายไดมากสังคมก็ไมยอมรับนับถือ  
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และยังถือวาเปนบุคคลที่มีชั้นทางสังคมต่ํา  ฉะนั้นอาชีพของคนจึงเปนเกณฑอยางหนึ่งในการจัด
ชั้นของคนวาเปนชนชั้นสูง  ชนชั้นกลาง  หรือชั้นต่ํา 

4. การศึกษา  ผูที่ไดรับการศึกษายอมมีฐานะทางสังคมแตกตางกัน  เชน  ผูที่
จบการศึกษาระดับอุดมศึกษา  ไดชื่อวาเปนชนชั้นสมองหรือปญญาชน  ซ่ึงยอมจะมีชั้นทาง
สังคมสูงกวาคนที่อานและเขียนหนังสือไมได  หรือคนที่เรียนจบเพียงชั้นประถมศึกษา  เปนตน  
คนที่ไดรับการศึกษาสูง  ยอมจะมีโอกาสในการเลือกดําเนินชีวิตไดมากกวาคนที่ไดรับการศึกษา
นอย  นอกจากนี้  พลังทางสมองของเขาก็สามารถทํางานใหญได  การพัฒนาปรับปรุงสิ่งตางๆ  
และทําใหสังคมเจริญกวาเดิมน้ัน  ตองอาศัยคนที่ไดรับการศึกษาสูงไมวาศาสตรสาขาใด  จะ
ไดรับการยกยองจากสังคมและจัดใหอยูชั้นที่สูงตามไปดวย 

5. ภูมิลําเนา  การตั้งบานเรือนหรือภูมิลําเนาอยูแหงหน่ึงแหงใดก็เปนเกณฑที่
บงชี้ถึงชั้นของบุคคลได  ทั้งนี้เพราะโดยทั่วไปแลว  มนุษยจะแสวงหาถิ่นอาศัยที่สะดวกสบาย
หรือมีภูมิประเทศสวยงาม  คนที่มีสถานภาพต่ําไมอาจเสาะหาไดโดยงาย  ถิ่นอาศัยจึงชี้ใหเห็น
ถึงสถานภาพของบุคคลไดเปนอยางดี  ยกตัวอยางเชน  ใครที่มีบานใหญโออา  มีบริเวณ
กวางขวาง  อยูในทําเลที่ดี  พึงสันนิษฐานไดวา  จะเปนคนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมสูง  
หรือคนที่อยูบานเชา  อยูในแหลงเสื่อมโทรม  ก็พออนุมานไดวามีฐานะทางสังคมและเศรษฐกิจ
ไมสูสูงนัก  ดังนี้เปนตน  อยางไรก็ดี  เกณฑถิ่นอาศัยน้ีตองนําไปพิจารณาประกอบกับเกณฑ
อ่ืนๆ  ดวย  เชนเดียวกับรายไดของบุคคล 

6. ศาสนา  การจัดชั้นของคนโดยถือเกณฑทางศาสนานี้มองเห็นไดยาก  แตก็
พอมองเห็นไดบาง  เชน  ในสหรัฐอเมริกา  ในบรรดาคริสเตียนดวยกันนั้น  พวก Presbyterians  
มีความเปนอยูสูงกวาพวก  Methodists  และพวก  Mothodists  สูงกวาพวก  Baptists  
เล็กนอย  เปนตน  นอกจากนี้ยังมีขอสังเกตอีกประการหนึ่ง  คือ  พวกที่นับถือศาสนาเครงครัด  
ทางศรัทธามักจะมีความเปนอยูทางสังคมดอยกวาพวกที่เครงครัดทางปญญา 
 
  การแบงประเภทของการจัดลําดับชั้นทางสังคม 
  ตามที่ไดมีการศึกษาเรื่องการจัดลําดับชั้นทางสังคมมาแลวน้ัน  สังคมวิทยาได
แบงประเภทของการแบงชนชั้นทางสังคมออกเปน  3  ระบบ  ดังตอไปน้ี  (อานนท  อาภาภิรม, 
2518 : 136 – 137) 

1. ระบบวรรณะ  (Caste system)  เปนการแบงชั้นทางสังคมโดยถือวรรณะ
ทางวงศตระกูลหรือครอบครัว  กลาวคือ  บุคคลที่กําเนิดมาจากวงศตระกูลหรือครอบครัวใด  
ชะตาชีวิตของบุคคลนั้นจะผูกพันกับวงศตระกูล  หรือครอบครัวของตนตั้งแตเกิดระบบวรรณะ  
เปนระบบปด  (closed system)  เพราะบุคคลไมมีโอกาสเปลี่ยนฐานะทางสังคมของตนไดเลย  
สัมพันธภาพของบุคคลในวรรณะตางๆ อยูภายในขอบเขตอันจํากัดระหวางกลุมบุคคลในวรรณะ
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เดียวกันอยางเครงครัด  เฉพาะอยางยิ่งบุคคลที่อยูในวรรณะต่ํา  ไมมีโอกาสเขยิบฐานะทาง
สังคมขึ้นมาไดเลย  ไมวาเขาผูนั้นจะมีการศึกษาหรือความรูความสามารถสักเพียงใดก็ตาม  เชน  
ระบบวรรณะที่ไดรับการปฏิบัติในสังคมอินเดียในสมัยโบราณ  ซึ่งไดแบงชนชั้นออกเปน  4  
วรรณะดวยกันคือ  พราหมณ  กษัตริย  แพศย  และศูทร 

2. ระบบฐานันดร  (Estate system)  เปนระบบที่เกิดขึ้นในยุโรปและญี่ปุนใน
สมัยกลาง  ระบบการแบงชั้นทางสังคมประเภทนี้  อาศัยกฎหมายเปนหลักในการแบงทางสังคม  
กลาวคือ  แตละบุคคลในสังคมมีฐานันดรอยางไร  และแตละฐานันดรยอมมีสิทธิและหนาที่
โดยเฉพาะและแนนอน 
   เน่ืองจากยุโรปในสมัยน้ันมีการรบพุงกันอยูเสมอ  เม่ือจักรวรรดิโรมัน  
(Roman Empire)  แตกแยกออกเปนสวนตางๆ  ไดมีการแบงสรรที่ดินในกลุมพวกที่สามารถ
ปราบปรามโรมันไดผลสําเร็จ  เจาของที่ดินก็สถาปนาตนเองเปนเจาผูครองนคร  (Feudal Lord)  
และเจาผูครองนครไดแบงที่ดินใหแกพวกอัศวิน  ญาติพ่ีนอง  และบุคคลที่อยูรับใชใกลชิด  
หลังจากนั้น  การรบพุงก็เกิดขึ้นอีกระหวางเจาผูครองนครตางๆ  ชีวิตมนุษยและทรัพยสินเกิด
ความไม ม่ันคงและแนนอนขึ้น  เพราะผลแหงการรบพุงนั้น  เพราะฉะนั้นที่ ดินจึงเปน
อสังหาริมทรัพยที่มีคามากที่สุด  และการถือครองที่ดินจึงเปนลักษณะสําคัญของระบบนี้ 
   สังคมในระบบฐานันดรมีกฎหมายหรือประเพณีกําหนดไวชัดเจนวา  บุคคล
แตละคนมีฐานันดรอยางไร  รวมทั้งกําหนดถึงสิทธิและหนาที่ของแตละบุคคลในแตละฐานันดร
ไวอยางแนนอน  เพราะฉะนั้นบุคคลในแตละฐานันดรจึงมีความแตกตางกันมากมายในสวนที่
เกี่ยวกับสิทธิและการดําเนินชีวิต  ทั้งน้ีขึ้นอยูกับจํานวนที่ดินซึ่งแตละบุคคลครอบครอง 
   ลักษณะที่สําคัญอีกประการหนึ่งของระบบนี้  ก็คือ  มีการสืบตอฐานันดรทาง
ทายาท  โดยกฎหมายหรือประเพณี  กลาวคือ  ทายาทไดรับฐานันดรตามบรรพบุรุษของตน 

3. ระบบชนชั้น  (Class system)  เปนระบบที่มีอยูในสังคมอุตสาหกรรม
สมัยใหม  ทั้งน้ีเพราะกฎเกณฑในการแบงชนชั้น  (criteria or social evaluation)  นั้นมีแนวโนม
เปนเกณฑในทางเศรษฐกิจมากกวากฎเกณฑในดานอ่ืนๆ  อนึ่งในบางสังคมนั้น  ความมั่งคั่ง
ทางเศรษฐกิจเปนสิ่งเดียวที่สังคมใชเปนมาตรฐานในการวัด  (rate)  และกําหนดชั้น  (rank)  ใน
ระหวางบุคคลในระบบดังกลาวนี้  เรียกกันวา  เปนการแบงชั้นทางสังคมโดยกฎเกณฑที่มีมติ
เดียว  (unidimensional criteria)  ซึ่งอาจแบงออกไดโดยทั่วไปเปน  3  ชั้น  คือ 

3.1 ชนชั้นสูง  ไดแก  กลุมบุคคลที่มีหลักทรัพยและรายไดสูง 
3.2 ชนชั้นกลาง  ไดแก  กลุมบุคคลที่มีหลักทรัพยและรายไดปานกลาง 
3.3 ชนชั้นต่ํา  ไดแก  กลุมบุคคลที่มีหลักทรัพยและรายไดต่ํา 

  ในสหรัฐอเมริกาไดนิยมแบงชนชั้นออกเปน  6  ชั้น  ดังตอไปน้ี 
1. ชั้นสูง  (upper class) 
2. ชั้นกลางคอนขางสูง  (upper-middle class) 
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3. ชั้นกลางคอนขางต่ํา  (lower-middle class) 
4. ชั้นต่ําคอนขางสูง  (upper-lower class) 
5. ชั้นคอนขางต่ํา  (lower-lower class) 
6. ชั้นต่ํา  (lower class) 

  สวนทัศนะของพวกคอมมิวนิสตที่เกี่ยวกับระบบชนชั้นนั้น  ถือหลักความมั่งคั่ง
และเปนเจาของกิจการผลิต  เรียกวา  ชนชั้นกฎมพี  (Bougeois)  เปนชนชั้นสูง  สวนใหญเปน
พวกนายทุน  สวนกลุมคนที่มิไดเปนเจาของการผลิตและเปนผูใชแรงงาน  และไดรับคาจางตอบ
แทนการใชแรงงานนั้น  เรียกวาชนชั้นกรรมาชีพ  (Proletariant)  ถือวาเปนชนชั้นต่ํา 
 
  การแบงชั้นของบุคคลในสังคมไทย 
  ระบบการแบงชนชั้นของบุคคลในสังคมไทยปจจุบัน สวนใหญเปนผลมาจากระบบ
ชนชั้นในสมัยศักดินา  หรือราชาธิปไตยผสมกับระบบชนชั้นในปจจุบัน  ปจจัยการแบงชนชั้น
ของสังคมไทยโดยทั่วไปถือเอาเกียรติ  (prestige)  หรือฐานะทางสังคมเปนเกณฑ  เกียรติหรือ
ฐานะทางสังคมวัดไดโดยใชปจจัยแตละอยางรวมดังน้ี  คือ  (อุทัย  หิรัญโต, 2522 : 86 – 88) 

1. ตระกูล  เชน  ราชตระกูล  ตระกูลเจาพระยา  ตระกูลเศรษฐี  เปนตน 
2. ความสําเร็จในวงราชการ  เชน  ดํารงตําแหนงสูงในวงราชการ  หรือตําแหนง

ที่มีเกียรติ  มีอํานาจ 
3. ฐานะทางเศรษฐกิจ  คือ  มีความร่ํารวย 
4. การศึกษาใครไดรับการศึกษาสูงก็มีทางไดเปนชนชั้นสูง 
5. ชนิดของอาชีพ  เชน  อาชีพรับราชการมีเกียรติ  เปนเจาเปนนายคน  เปนตน 

  ดร.ไพฑูรย  เครือแกว  ใหขอสังเกตวาเกียรติหรือฐานะของบุคคลในสังคมไทย  
มักจะเปนผลมาจากการรวมของปจจัยหลายๆ  อยาง  เชน  การศึกษาสูง  ก็มักจะมีอาชีพที่มี
เกียรติ  มีรายไดมาก  และนําไปสูตําแหนงที่มีอํานาจในทางการเมือง  เม่ือมีอํานาจในทาง
การเมืองก็มักจะเปนคนร่ํารวย  เปนตน 
  อน่ึง  การพิจารณาการแบงชนช้ันในสังคมไทยนั้น  เราอาจพิจารณาไดใน  2  แง  
คือ 

1. พิจารณาในแงความรูที่เรียกวา  Subjective criteria  คือ  ความรูสึกเขาสูงเรา
ต่ํา  หรือเราอยูชั้นเหนือกวา  ความรูสึกดังกลาวนี้  มีอยูในความคิดของคนตลอดเวลา  เม่ือ
ติดตอสังสรรคกับคนอื่น  ลักษณะชนชั้นแงนี้  จําแนกไดดังนี้ 

1.1 เหนือกวา  เจานาย  คนร่ํารวย  ผูดี  ขาราชการ  นายทุน  ชาวกรุง 
1.2 ต่ํากวา  ไพร  บาว  คนจน  ขี้ขา  ประชาชน  ลูกจาง  คนบานนอก 
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2. พิจารณาในแงของเกียรติและฐานะทางสังคม (Objective criteria) การพิจารณา
ในแงนี้  เรามองสังคมไทยทั้งหมดเปนรูปสามเหลี่ยม  จะมองเห็นชั้นของคนไดดังนี้ 

2.1 พระมหากษัตริย  พระราชินี  เชื้อพระวงศชั้นสูง 
2.2 นายกรัฐมนตรี  รัฐมนตรี 
2.3 ขาราชการชั้นสูงสุด  เชน  ปลัดกระทรวง  อธิบดี  อธิการบดี 
2.4 ปญญาชนชั้นนําในแขนงตางๆ เชน ขาราชการระดับซี 7 ขึ้นไป นักธุรกิจ

ชั้นนํา  นักประชาสัมพันธมีชื่อเสียง  เปนตน 
2.5 ขาราชการระดับซี  6  ลงมา  พอคาประชาชนชั้นกลาง  ทนายความ  

แพทย 
2.6 ขาราชการระดับซี  3 – 5  นักธุรกิจผูมีจะกิน 
2.7 ขาราชการระดับ  1 – 4  กรรมการชางฝมือ 
2.8 กรรมกรไรฝมือ  ชาวไร  ชาวนาที่ยากจน 

 
  ความสํานึกวาเปนชนชั้นเดียวกัน 
  กลุมบุคคลที่มีความคลายคลึงกัน  (เม่ือเปรียบเทียบกับบุคคลอื่น)  ในทาง
มาตรฐาน  เชน  ประเภทของอาชีพ  หรือรายได  (คือมีอาชีพเดียวกัน  มักมีความคลายคลึงกัน
ในแบบการดําเนินชีวิต  (style of life)  ทัศนคติ  ความเชื่อ  ความสนใจ  หรือผลประโยชน  ทํา
ใหเกิด  “ความสํานึกวาเปนชนชั้นเดียวกัน”  (class consciousness) 
 
  การขัดแยงทางชนชั้น 
  ในสังคมหนึ่งๆ  นั้น  จะประกอบขึ้นดวยบุคคลหลายชนชั้น  เชน  คนมีและคนจน  
นายจางและลูกจาง  เปนตน  ซึ่งบุคคลในแตละชนชั้นยอมมีแบบการดําเนินชีวิต  (style of life)  
ที่แตกตางกัน  ขอยกตัวอยาง  เชน  คนมีเงินนั่งรถเกง  เลนกอลฟ  และแตงกายหรูหรา  สวน
คนจนเดินถนนโหนรถเมล  และแตงกายดวยเสื้อผาราคาถูก  เหลานี้เปนตน 
  เพราะฉะนั้น  จึงเห็นไดวา  “ชนชั้น”  มีสวนสําคัญในการบงชี้ชะตาชีวิตของบุคคล
ในดานตางๆ  นับตั้งแตถิ่นที่อยูอาศัย  สถานศึกษา  ระดับการศึกษา  การประกอบอาชีพ  การ
สมรส  และ  ฯลฯ  หรือกลาวอีกนัยหน่ึงวาชนชั้นสูงยอมมีโอกาส  (chance)  ในการเลือกแบบ
การดําเนินชีวิตในดานตางๆ  ไดมากกวาและดีกวาชนชั้นที่ต่ํากวา 
  ดังน้ัน  ปญหาสังคมที่สําคัญยิ่งประการหนึ่ง  ก็คือ  อันตรายอันเกิดจากชองวาง  
(gap)  ระหวางชนชั้น  กลาวคือ  ถาชองวางระหวางคนมั่งมีกับคนยากจนหางกันมากเทาไร    
ก็จะเปนอันตรายตอความมั่นคงของสังคมมากยิ่งขึ้นเพียงนั้น  เพราะจะเกิด  “การขัดกันทาง  
ชนชั้น”  (class conflict)  อันเปนผลสืบเนืองมาจากความไมเขาใจกันในดานตางๆ ระหวาง   
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ชนชั้นดังกลาว และจะนําไปสู “การตอสูทางชนชั้น” (class struggle)  เม่ือชนชั้นหนึ่งเกิด
ความรูสึกวา  ชนชั้นของตนนั้นเปนชนชั้นที่ถูกเอาเปรียบ  (exploited class) 
  การศึกษาเรื่อง  “การจัดลําดับชั้นทางสังคม”  ชวยใหสามารถเขาใจถึงโครงสราง
ทางสังคม  เชน  ชวยใหทราบวาชนชั้นในสังคมหนึ่งๆ  นั้น  มีกี่ชนชั้น  และในแตละชนชั้นนั้นมี
จํานวนสมาชิกมากนอยเทาใด  นอกจากนั้น  ยังชวยใหทราบถึงพฤติกรรมทางสังคมของบุคคล  
เชน  การรวมมือ  (co-operation)  การประสานงาน   (coordination)  หรือการขัดแยง  
(conflicts)  ตลอดจนผลประโยชนและทิศทางของความสนใจระหวางสมาชิกของชนชั้นตางๆ   
 
  การเคลื่อนไหวทางสังคมหรือการเคลื่อนที่ทางสังคม  (Social Mobility) 
  โดยทั่วไปบุคคลจะสามารถเคลื่อนยายสถานภาพและบทบาทของตนไดทั้งใน
ทิศทางที่สูงขึ้น  เทาระดับเดิมหรือต่ํากวาระดับเดิม  การเคลื่อนยายดังกลาวนี้เรียกวา  การ
เคลื่อนไหวทางสังคม  หรือการเคลื่อนที่ทางสังคม  การเคลื่อนไหวทางสังคมมีความเกี่ยวของ
กับการจัดการลําดับชั้นทางสังคม  ถือวาการเคลื่อนไหวทางสังคมน้ีเปนปรากฏการณทางสังคม
อยางหนึ่ง  ซึ่งแสดงถึงความไมคงที่หรือมีการเปลี่ยนแปลงในทางสังคม 
 
  ความหมายของการเคลื่อนไหวทางสังคม 
  การเคลื่อนไหวทางสังคม  คือ  ขบวนการเคลื่อนยายบุคคลหรือกลุมคนจากฐานะ
ทางสังคมหนึ่งไปยังอีกฐานะหนึ่ง  และเปนวัฏจักรทางดานสังคม  วัฒนธรรม  คานิยม  ในกลุม
บุคคลหรือสังคมนั้น การเคลื่อนไหวของสังคมนี้อาจเกิดจากวัฒนธรรมทางดานวัตถุ แนวความคิด  
ความเชื่อ  ศาสนา  ลักษณะของสังคม  และคานิยมในสังคม  (ไพบูลย  ชางเรียน, 2516 : 70) 
  พจนานุกรมศัพทสังคมวิทยาฉบับราชบัณฑิตยสถาน  (2532 : 352)  อธิบายวา  
การเคลื่อนที่ทางสังคม  หมายถึง  การเปลี่ยนฐานะหรือตําแหนงในทางสูงขึ้นหรือต่ําลงของ
บุคคลในโครงสรางสังคม  ตามการเปลี่ยนแปลงอาชีพ  รายได  ระดับการศึกษา  หรือถิ่นที่อยู  
เปนตน 
  ประสาท  หลักศิลา  อธิบายวา  “การเคลื่อนไหวทางสังคม  คือ  การที่บุคคลหรือ
กลุมคนที่มีสถานภาพทางสังคมในระดับหน่ึง  เลื่อนขึ้นหรือลดลงไปอยูในกลุมที่มีสถานภาพทาง
สังคมในระดับอ่ืน” 
  พอสรุปไดวา  การเคลื่อนไหวทางสังคม  หมายถึง  การเปลี่ยนแปลงสถานภาพ
ทางสังคมของบุคคล  ซึ่งอาจจะอยูในลักษณะที่สูงขึ้นกวาเดิม  เทาเดิม  หรือต่ําลงกวาเดิม 
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  ประเภทของการเคลื่อนไหวทางสังคม 
  จากความหมายของการเคลื่อนไหวทางสังคมดังกลาวขางตน  พอสรุปไดวา  การ
เคลื่อนไหวทางสังคมมีลักษณะที่สําคัญอยู  2  ประการ  คือ 

1. การเคลื่อนไหวตามแนวตั้ง  (vertical mobility)  หมายถึง  การเคลื่อนไหว
แสดงถึงความสูงขึ้นหรือต่ําลงของฐานะของบุคคลในสังคม  หรือเปลี่ยนฐานะหนึ่งไปสูอีกฐานะ
หน่ึง  ในทางสูงขึ้นหรือต่ําลง  การเคลื่อนไหวทางสังคมตามแนวตั้ง  แบงออกไดเปน  2  ทางคือ 

1.1 การเคลื่อนไหวทางสูงขึ้น (upward mobility) หมายถึง บุคคล
เปลี่ยนแปลงฐานะสูงขึ้น  ซึ่งกระทําได  4  วิธีคือ 

1.1.1 การศึกษา  นับวาเปนปจจัยสนับสนุนในการเปลี่ยนฐานะของ
บุคคล  กลาวคือ  บุคคลที่ไดรับการศึกษาในชั้นสูงยอมมีฐานะทางสังคมสูง 

1.1.2 การสมรส  บุคคลมีโอกาสเปลี่ยนฐานะทางสังคมดวยการสมรส  
เชน  ชายหรือหญิงที่มีฐานะยากจน  แตทําการสมรสกับหญิงหรือชายที่มีฐานะร่ํารวย  ชายหรือ
หญิงคนนั้นมีโอกาสเขยิบฐานะสูงขึ้นตามฐานะของฝายภรรยาหรือสามี 

1.1.3 การอาชีพ  บุคคลที่ประกอบอาชีพที่สังคมยกยองหรือประกอบ
อาชีพอยางหนึ่งอยางใดร่ํารวยเงินทองขึ้นมา  ฐานะทางสังคมของเขาก็จะเปลี่ยนไปเปนผูมีฐานะ
สูงขึ้นดวย 

1.1.4 รายได  บุคคลที่มีรายไดนอย  ฐานะทางสังคมของเขายอม
ต่ําลง  แตเม่ือบุคคลนั้นสามารถหารายไดเพ่ิมมากขึ้น  บุคคลนั้นก็มีโอกาสเขยิบฐานะทางสังคม
สูงขึ้น 

1.2 การเคลื่อนไหวทางต่ําลง (downward mobility) หมายถึง บุคคลเปลี่ยน
ฐานะในทางต่ําลงกวาเดิม เชน ขาราชการ เม่ือทําผิดไดถูกใหออกจากราชการ เจาของกิจการ
ลมละลายจากภาวะวิกฤติเศรษฐกิจ  เปนตน 

2. การเคลื่อนไหวในแนวราบหรือแนวนอน  (Horizontal Mobility)  เปนการ
เคลื่อนยายหรือการเปลี่ยนแปลงสถานภาพจากสถานภาพเดิม  ไปสูสถานภาพใหมที่ไมมีความ
แตกตางไปจากเดิมมากนัก  ซึ่งสามารถแสดงออกได  2  ดานคือ 

2.1 การเปลี่ยนอาชีพ  คือ  การที่บุคคลหรือกลุมคนเปลี่ยนจากการประกอบ
อาชีพแบบหนึ่งไประกอบอาชีพอีกแบบหนึ่ง  โดยการที่เปลี่ยนอาชีพน้ีไมไดทําใหบุคคลมีฐานะ
สูงขึ้นหรือต่ําลง  การเปลี่ยนอาชีพมักจะกระทําไดงายในสังคมอุตสาหกรรม  เชน  นาย  ก.  
เปลี่ยนอาชีพจากการทํางานในโรงงานอุตสาหกรรม  เปนอาชีพพนักงานเดินตลาด  ซึ่งการ
เปลี่ยนแปลงอาชีพน้ีไมไดทําใหนาย  ก.  มีรายไดสูงขึ้น ดังนั้น  นาย  ก.  จึงยังคงอยูสถานภาพ
หรือชนชั้นที่เคยเปนอยูเดิม 
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2.2 การอพยพ คือ การที่บุคคลหรือกลุมบุคคลอพยพโยกยายถิ่นที่อยูอาศัย
หรือยายภูมิลําเนาจากที่หน่ึงไปยังอีกที่หน่ึง  เชน  อพยพจากเมืองไปสูชนบทหรืออพยพจาก
ชนบทไปสูเมือง  สาเหตุที่ทําใหมีการอพยพนั้นอธิบายไดดวยปจจัย  2  ประการ  คือ 

2.2.1 ปจจัยผลัก  (Push Factor)  หากสังคมที่บุคคลอาศัยอยูเดิม
ขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติ  การทํามาหากินฝดเคือง  มีโรคระบาดเกิดขึ้นเสมอ  ขาดแคลน
สิ่งอํานวยประโยชนในการดํารงชีวิตทั่วๆ ไป เชน โรงเรียน โรงพยาบาล โรงมหรสพ ภัตตาคาร  
และไนตคลับ สิ่งเหลานี้เปนปจจัยสําคัญที่ผลักดันใหบุคคลในสังคมนั้นตองอพยพจากที่อยูอาศัย
เดิมไปแสวงหาที่อยูอาศัยในสังคมใหมที่มีเครื่องอํานวยความสะดวกสบายแกการดํารงชีวิต 

2.2.2 ปจจัยดึง  (Pull Factor)  สังคมใดมีความเจริญและอุดม
สมบูรณดวยทรัพยากรธรรมชาติ  ตลอดจนสิ่งอํานวยประโยชนในการดํารงชีวิตอยางสมบูรณ  
สังคมนั้นจะดึงความสนใจจากสมาชิกในสังคมอ่ืน  ที่มีความอุดมสมบูรณนอยกวาใหตัดสินใจ
อพยพเขาไปอยูอาศัยในสังคมที่อุดมสมบูรณนั้น 
 
  ปจจัยที่มีผลตอการเคลื่อนไหวทางสังคม 
  การที่สังคมปจจุบันผูคนเปดรับรูปแบบวิถีชีวิตและวัฒนธรรมตางชาติ ตามกระแส
พลวัตของสังคม  กลายเปนรูปแบบสังคมของการใหการบริการ  ปฏิสัมพันธกันดวยการคาขาย
และอุตสาหกรรมเหลานี้ลวนแลวเปนชองทางใหบุคคลมีโอกาสเคลื่อนชั้นมากขึ้น 
  ปจจัยที่มีผลตอการเคลื่อนไหวทางสังคม  มีดังนี้ 

1. การศึกษา  การศึกษาถือวาเปนปจจัยขอแรกอันสําคัญที่เปนแรงผลักดันให
บุคคลไดยกระดับของตนเอง  ทั้งน้ีเพราะสังคมยอมรับการศึกษาและผูไดรับการศึกษา 

2. ทรัพยสมบัติ ทรัพยสมบัติเปนผลพวงจากการศึกษา เม่ือบุคคลมีทรัพยสมบัติ
สามารถเนรมิตวัตถุสิ่งของตางๆ ตามที่มนุษยพึงปรารถนาได ซึ่งเปนที่เชิดหนาชูตาในวงสังคม
ได 

3. วงศสมาคมหรือลักษณะเพื่อนฝูงที่คบคาสมาคมดวย  พรอมที่จะเปนแรงหนุน
ใหบุคคลยกระดับของตนได  เพราะสมาคมที่ตนสังกัดอยูมีการติดตอชักใบไปหาหนุนเนื่องให
ประสบความสําเร็จในการงานได 

4. ที่อยูอาศัย  ที่อยูอาศัยเปนอีกปจจัยหน่ึงที่ชวยใหการเลื่อนลําดับชั้นในสังคม
เกิดมีขึ้น  เชน  ที่อย ู อาศัยเปนเมืองใกลสถานศึกษา  มีแหลงงานใหเลือกทํา  มีระบบสื่อสารที่
พรอมจะรับขาวสารไดทันเหตุการณ  รวมทั้งการที่บุคคลอยูอาศัยในสถานที่นั้นๆ  เปนเวลานาน  
ทําใหรูชองทางและชํานาญในพื้นที่  ดังนั้น  คนในเมืองยอมมีโอกาสเลื่อนชั้นทางสังคมได
มากกวาคนในชนบท 
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5. แมแบบที่ดี  แมแบบในที่นี้คือ  พอ  แม  ที่ทําหนาที่เลี้ยงดูบุตร  หากปลูกฝง
ความมุงหวังในชีวิตใหแกลูกวาเม่ือลูกเติบใหญแลวควรจะเปนอยางไร  ในกรณีขอน้ี  พอแมมี
หนาที่งานสูง  ยอมเปนแรงกระตุนใหลูกเรียนรูตามแมแบบของพอแมเปนอยางดี 
 
  ผลของการเคลื่อนไหวทางสังคม 
  การเคลื่อนไหวทางสังคมมีผลตอบุคคลในสังคมหลายประการดังตอไปน้ี 

1. ทําใหบุคคลที่ประสบความสําเร็จในการเลื่อนสถานภาพจากชนชั้นต่ําไปสูชน
ชั้นสูง  เกิดความสํานึกในการรับผิดชอบตอตําแหนงใหมที่ไดรับ 

2. ทําใหคัดเลือกบุคคลไดเหมาะสมกับตําแหนงที่สังคมตองการ 
3. ทําใหบุคคลเกิดความขัดแยงในสถานภาพและบทบาทเกากับสถานภาพและ

บทบาทใหม  ขาดความสัมพันธที่เคยมีกับบุคคลอื่นๆ  มากอน 
4. ทําใหบุคคลมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงชนชั้นของตนได  ไมถูกกําหนดใหอยูใน

ชนชั้นใดชนชั้นหนึ่งเพียงชนชั้นเดียว 
5. เปนสาเหตุสําคัญประการหนึ่งที่นําไปสูการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและ

วัฒนธรรม 
 

5. คานิยมทางสังคม  (Social Value) 
 
  มีผูใหความหมายของคานิยมไวหลายความหมาย  ดังนี้ 
  พัทยา  สายหู  กลาววา  คานิยม  คือ  สิ่งใดก็ตามที่เราใหคา  อาจจะเปน
หลักการ  (เชน  ความซื่อสัตยความสุจริต  ฯลฯ)  ปรัชญา  และวัตถุที่เราใหคา 
  ไพฑูรย  เครือแกว  กลาววา  คานิยม  คือสิ่งที่คนในใจปรารถนาจะใหเปน  หรือ
กลับกลายเปน...เปนสิ่งที่คนบูชายกยองและมีความสุขที่จะไดเห็นไดฟงไดเปนเจาของ 
  กอ  สวัสดิ์พาณิชย  กลาววา  คานิยม  คือ  ความคิด  พฤติกรรม  และสิ่งอ่ืนที่คน
ในสังคมเห็นวามีคุณคา  จึงรับมาปฏิบัติตามหวงแหนไวระยะหนึ่ง  คานิยมมักเปลี่ยนแปลงไป
ตามกาลสมัย  และความคิดเห็นของคนในสังคม 
  พจนานุกรมศัพทสังคมวิทยาฉบับราชบัณฑิตยสถาน  (2532 : 242)  อธิบายวา  
คานิยม  หมายถึง  สิ่งที่บุคคลหรือสังคมยึดถือเปนเคร่ืองชวยตัดสินใจและกําหนดการกระทํา
ของตนเอง 
  จึงพอสรุปไดวา  คานิยม  หมายถึง  สิ่งที่บุคคลยอมรับวาดีงาม  มีคุณคา  และ
เปนตัวกําหนดการตัดสินใจในการเลือกปฏิบัติของบุคคล 
  ไพบูลย  ชางเรียน  (2516 : 13)  ไดใหความหมายของคานิยมทางสังคมไววา  
“โดยทั่วๆ  ไป  คานิยมของสังคม  (Social Values)  หมายถึง  สิ่งที่ตนตองการ  (Needs)  
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สนใจ  มีความปรารถนาในสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือมีทัศนคติ  (Attitude)  ตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง  ซึ่งความ
ปรารถนาความตองการหรือเจตนคติเหลานี้  กลับสงผลสะทอนใหคนจําตองกระทําสิ่งนั้นและ
เม่ือไดกระทําสิ่งน้ันแลว  ตนเองอาจมีความสุข  และสังคมนิยมยกยองบูชาหรือถือวาเปนสิ่งที่
ถูกตอง  แตในทางตรงกันขาม  ถาคนไมทําในสิ่งน้ันสังคมอาจจะมองในแงผิดทํานองคลองธรรม  
เราจึงอาจจะสรุปความหมายของคานิยมของสังคม  (Social Values)  อยางกวางๆ  ไดวา  เปน
วิธีการจัดรูปพฤติกรรมของมนุษย  (Human Behavior)  ที่ฝงแนนอยูในตัวคนและเปนสิ่งที่
คนเรายึดถือปฏิบัติตอกันมา  แตอยางไรก็ตาม  การศึกษาเรื่องคานิยมของสังคมคอนขางจะเปน
เรื่องปรัชญาอยูมาก  โดยเฉพาะอยางยิ่งความพยายามที่จะกําหนดคานิยมของสังคมใดสังคม
หน่ึงใหถูกตองแนนอน  โดยเฉพาะในแงของความจริงและความถูกตองในการสรุปผลการศึกษา” 
  พจนานุกรมศัพทสังคมวิทยาฉบับราชบัณฑิตยสถาน  (2532 : 366)  อธิบายวา  
คานิยมทางสังคม  หรือคุณคาทางสังคม  หมายถึง  แบบอยางพฤติกรรมที่พึงปรารถนา  โดย
สังคมถือวามีคุณคา  แบบอยางพฤติกรรมนั้นจะเกี่ยวของกับวัตถุหรือมิใชวัตถุก็ได  คานิยมใน
สังคมตางๆ  จะผิดแผกกันไป 
  คานิยมทางสังคม  จึงหมายถึง  สิ่งที่บุคคลสวนใหญในสังคมเห็นวาเปนสิ่งที่
ถูกตอง  ดีงาม  มีคาควรแกการแสวงหาหรือยึดม่ันมาเปนแนวทางในการประพฤติปฏิบัติ 
  เพ่ือใหการศึกษาคานิยมของสังคมเปนไปอยางถูกตองแนนอน หรือเปนสิ่งเชื่อถือ
ได  มีนักสังคมศาสตร  (Social Scientist)  นักสังคมวิทยา  (Sociologist)  พยายามให
ความหมายของคานิยมของสังคมใหชัดเจนยิ่งขึ้น  เพ่ือสะดวกแกการศึกษาคานิยมของสังคมให
ครอบคลุมและถูกตอง  (ไพบูลย  ชางเรียน, 2516 : 13 – 15) 

1. สวนมากในทางสังคมศาสตร (Social Science) คําวา คานิยม (Values) ใชใน
กรณีที่สิ่งใดสิ่งหน่ึงมีความสัมพันธอยางใกลชิดกับความตองการ  ความปรารถนาและเจตนคติ  
และจะถือวาเปนคานิยมไดก็ตอเม่ือไดมีการสังเกตโดยใชวิธีการทางวิทยาศาสตร  (Scientific 
Observation)  เพ่ือดูวาคนกับสิ่งน้ัน  มีความสัมพันธกันอยางไร  และจะตองเปนสิ่งที่แสดงให
เห็นได  และสังเกตได  จะไปนึกเองไมได 
   ในบางกรณี  คําวา  คานิยม  อาจไมใชกับตัวสิ่งของนั้นเองก็ได  แมแตสิ่งที่
เกี่ยวของกับสิ่งน้ัน  (Element of Objects)  ถาสามารถทําใหเกิดความสัมพันธระหวางคนกับ
สิ่งของนั้น  ก็อาจจะทําใหเกิดคานิยม  (Values)  ได  ซึ่งทั้งตัวสิ่งของนั้นเองกับสิ่งที่เกี่ยวของ  
(Element of Objects)  ถาสอดคลองกับความตองการ  ความปรารถนา  และเจตคติ  เราจะเห็น
ไดวาทั้งตัวสิ่งของนั้นและสิ่งที่เกี่ยวของก็มีคานิยม 
   ในโอกาสตางๆ  ของชีวิต  บุคคลตองเผชิญกับการตัดสินใจเราตองการอะไร
ในชีวิต  หรือเผชิญกับเหตุการณตางๆ  ที่เราจะตองเลือกเอาทางใดทางหนึ่งในระหวางสองทาง  
ดังน้ัน  จุดมุงหมายหรือความตองการ  (Goals)  จึงมีสวนชวยใหเขาสามารถตัดสินใจตามสิ่งที่
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เขาชอบและเขาตองการ  Preference  ดังน้ัน  คานิยม  (Values)  จึงรวมไปถึงจุดมุงหมายและ
ความตองการตอสิ่งน้ันดวย 

2. ในทางสังคมวิทยา  (Sociology)  และทางมนุษยวิทยา  (Anthropology)  
คานิยมมีความหมายในแงวัฒนธรรมที่แสดงออก  ซึ่งไดแก  ศีลธรรมความงดงาม  และความรู
ความเขาใจ  ซึ่งสิ่งเหลานี้จะทําใหเราสามารถเปรียบเทียบและตัดสินใจไดวา  สิ่งน้ันๆ  ทําให
เกิดความตองการ  ความปรารถนาหรือเจตนคติอยางไร 
  อยางไรก็ดี  เราอาจสังเกตคานิยมของสังคมมนุษยไดหลายทาง  คือ 

1. ดูจากสิ่งที่บุคคลเลือก  (Choosing Objects)  ในชีวิตประจําวัน  คือ  ดูวาโดย
ทั่วๆ  ไป  คนในสังคมนั้น  เลือกทําอะไร  เชื่ออะไร  และเลือกไปไหน 

2. ดูจากทิศทางของความสนใจ  (Direction of interest)  คือ  ดูวา  คนในสังคม
นั้นๆ  โดยทั่วไป  สนใจอะไร  ในทางไหน  หรือสนใจจะทําอะไรในชีวิตสังคมสวนใหญ        
ชีวิตการงาน  ชีวิตครอบครัวหรือแมในชีวิตสวนตัว 

3. ดูจากคําพูดที่แสดงออกโดยทั่วๆ  ไป  คนเรามักจะพูดวาสิ่งนี้ดีสิ่งน้ันไมดี  
ความประพฤติอยางนั้นดี  อยางนั้นไมดีนาเกลียด  ซึ่งสิ่งเหลานี้เองเปนสิ่งที่สะทอนใหเห็นถึง
ความปรารถนาของคนในสังคมนั้นๆ 

4. ดูไดจากคําพูดที่ใชสนทนา  สังเกตจากคําพูดและแนวความคิดบางอยางทํา
ใหคูสนทนาพอใจ  หรือโกรธจนเห็นไดชัด  คําพูดที่โตตอบกลับไปกลับมาเปนแนวทางที่ชวยให
เราทราบคานิยมของคนนั้นไดบาง 

5. ดูจากการคิด  การเขียน  คนเรามักจะแสดงออกในหลักการ  อุดมการณ  
แนวความคิด  ความฝนและรสนิยมของตนออกมาปะปนกับการเขียนเสมอ  วรรณคดีตางๆ  
เปนสิ่งชวยใหเราเห็นคานิยมของสังคมในระยะนั้นไดมาก 
 

6. อุดมการณทางสังคม  (Social Ideology) 
 
  อุดมการณเปนจุดมุงหมายสําคัญที่ตั้งไวเพ่ือการปฏิบัติไปสูจุดหมายนั้น  เปนสิ่งที่
ฝงลึกอยูในจิตใจของบุคคลอีกอยางหนึ่ง  นอกเหนือไปจากศาสนาและความเชื่อ 
  อุดมการณมีลักษณะเปนหลักการ  มติ  หรือแนวความคิดที่บุคคล  ชนชั้นหรือ
กลุมยึดถือเปนแนวทางหลัก เปนเครื่องชี้นําหรือเปนเปาหมายอันสําคัญของการกระทํา เปน
ตัวเชื่อมระหวางความคิดกับการกระทําหรือปฏิบัติทั่วๆ  ไปของบุคคล  โดยใหเปนการกระทําที่
มีความหมายแนนอน  มีขอบเขตที่วางไวแนชัด 
  พจนานุกรมศัพทสังคมวิทยาฉบับราชบัณฑิตยสถาน  (2532 : 181)  อธิบาย
ความหมายของอุดมการณ  (Ideology)  ไววา  หมายถึง  แบบอยาง  ความคิดเห็น  ความเชื่อ  
รวมทั้งวิธีการคิดอันเปนลักษณะของกลุมคน เชน ชาติ ชนชั้น กลุมอาชีพ พรรคการเมือง ฯลฯ  
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จะมีลักษณะอยางไรยอมแลวแตสภาพทางภูมิศาสตร กิจกรรมที่ทํากันจนเคยชินและสิ่งแวดลอม
ทางวัฒนธรรม 
  David Apter ไดใหความหมายของอุดมการณไววา เปนตัวเชื่อมระหวางความคิด
กับการกระทําหรือการปฏิบัติทั่วๆ  ไป  ของประชาชนโดยใหเปนการกระทําที่มีความหมาย
แนนอน  มีขอบเขตที่วางไวอยางแนชัด  อุดมการณเปนเรื่องของการเนนหนักถึงความสัมพันธ
ระหวางการกระทํากับหลักการ  ดังนั้น  อุดมการณจึงหมายถึงความคิดที่มุงหมายถึงสภาวะหรือ
พฤติกรรมที่เฉพาะเจาะจง  อุดมการณจึงเปนเรื่องที่เกี่ยวกับทางการเมือง  เปนสิ่งที่บงการหรือ
ควบคุมความคิดหรือความเชื่ออะไรในบางอยางอีกชั้นหน่ึง  และการที่อุดมการณเปนตัวเชื่อม
ระหวางการกระทํากับความเชื่อขั้นพ้ืนฐาน  อุดมการณจึงชวยใหพ้ืนฐานในทางศีลธรรมของการ
กระทํานั้นๆ  เดนชัดขึ้นมา  (ไพบูลย  ชางเรียน, 2516 : 52) 
  อุดมการณ  เปนระบบแหงความคิดความเชื่อที่ทําใหเราเชื่อวา  สภาวการณอยาง
ใดอยางหนึ่งเปนสิ่งดีเลิศ  ชักจูงใหผูอ่ืนเห็นชอบ  และกระทําหรือปฏิบัติการตางๆ  เพ่ือสราง
สภาวการณนั้นใหบังเกิดขึ้น  หรืองดเวนการกระทําหรือปฏิบัติการใดๆ  ที่อาจจะมีผลทําลาย
สภาวการณที่เห็นวาดีเลิศนั้นเสีย 
  สรุปไดวา  อุดมการณทางสังคม  หมายถึง  การคิดโดยยึดหลักเหตุผลเกี่ยวกับ
การเมือง  เศรษฐกิจ  และสังคมที่พึงปรารถนา  มีการอางขอเท็จจริง  และวิเคราะหถึง
ความสัมพันธระหวางปจจัยตางๆ ที่เกี่ยวของและย้ําอุดมคติหรือจุดหมายที่สังคมจะตองบรรลุถึง
อุดมการณจะชี้ใหเห็นถึงหลักการและแนวทางในการจัดระเบียบทางสังคม  เศรษฐกิจ  และ
การเมือง  ทั้งจะชวยวิเคราะหปญหา  ตลอดจนแนวทางในการปองกัน  และแกไขปญหาของ
สังคม 
  ในสํานักการศึกษาในแนวพฤติกรรมและการทดสอบสภาพความเปนจริง  
(behavioral empirical)  ไดอธิบายถึงอุดมการณดังนี้  (ไพบูลย  ชางเรียน, 2516 : 52 – 53) 

1. อุดมการณเปนแรงชักจูงใจ  (motivation force)  ที่เปนเสมือนพลังผลักดันที่
ทําใหเกิดการกระทํานานาประการในสังคม 

2. อุดมการณเปนแรงดลใจ  (inspiration)  ใหมนุษยเกิดการเชื่อฟงและที่สุดก็จะ
นําไปสูหนาที่ความรับผิดชอบ 

3. อุดมการณเปนลักษณะของความเชื่อถือยึดม่ันที่มีความคงที่แนนอน  และ
รวมกันขึ้นเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน  ซึ่งมีอิทธิพลในการสรางทัศนคติของมนุษยใหเปนไปใน
แนวทางใดทางหนึ่งโดยเฉพาะ 
 
  ลักษณะของอุดมการณ 
  ชัยอนันต  สมุทวณิช  (2517 : 9)  กลาววา  ระบบความเชื่อที่จะเปนอุดมการณ
ตองมีลักษณะดังตอไปน้ี 
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1. ระบบความเชื่อน้ันไดรับการยอมรับรวมกันในกลุมชน 
2. ระบบความเชื่อน้ันเปนสิ่งที่มีความสําคัญตอกลุมชนนั้นๆ 
3. ระบบความเชื่อน้ันเปนสิ่งที่คนศรัทธา ยอมรับในการปฏิบัติตัวอยางสม่ําเสมอ

ดวยความเต็มใจ  และชวยใหสมาชิกแตละคนในกลุมชนนั้นๆ  ทราบถึงบทบาทของตนที่จะตอง
กระทําเพื่อลุลวงถึงอุดมการณ  นั้นๆ 

4. ระบบความเชื่อน้ันเปนสิ่งที่ยึดเหนี่ยวสมาชิกของกลุมเขาดวยกัน  หรือเปนสิ่ง
ที่ชวยสนับสนุน  หรือใหคนนํามาใชเปนขออางในการกระทํากิจกรรมตางๆ 
  นักวิชาการมักจะแยกอุดมการณเปน  2  ประเภทใหญๆ  คือ  อุดมการณทาง
สังคมกับอุดมการณทางการเมือง  อุดมการณทางสังคมหมายรวมเอาอุดมการณเพ่ือสังคม
สวนรวม  เชน  ความเสียสละ  ความยุติธรรม  ความซื่อสัตย  เปนตน  รวมถึงอุดมการณเฉพาะ
อาชีพใดอาชีพหน่ึงดวย  ตัวอยางกรณีที่เราเรียกครูที่เต็มใจจะไปสอนในชนบทหางไกล  ปฏิบัติ
หนาที่ดวยความเสียสละ  ไมเห็นแกเหน็ดเหนื่อยวา  เปนครูที่มีอุดมการณหรือกรณีที่เราเรียก
นักหนังสือพิมพที่ประพฤติตัวรีดไถเงินทอง  รับจางใชปากกาทําลายชื่อเสียงผู อ่ืนวาเปน
นักหนังสือพิมพที่ไรอุดมการณเชนนี้  เปนตน 
  อุดมการณอีกประเภทหนึ่งซึ่งเรามักพูดถึงกันมาก  คือ  อุดมการณทางการเมือง  
อุดมการณประเภทนี้มักจะมีลักษณะที่ชี้ใหเห็นระบบการเมืองการปกครองที่ดีเลิศวาเปนอยางไร  
สภาพสังคมปจจุบันเปนอยางไร  หนทางที่จะไปสูจุดมุงหมายปลายทางนั้นจะตองทําอยางไร  
อุดมการณทางการเมืองจะเปนหลักชี้นําใหรายละเอียดสิ่งเหลานี้ไวเสร็จ 
  การที่บุคคลจะยอมรับหรือยึดม่ันในอุดมการณใดๆ นั้น เปนกระบวนการที่คอนขาง
ซับซอนและตองอาศัยระยะเวลาประสบการณที่ตอเน่ืองกันพอสมควร  กลาวไดวาสิ่งแวดลอม
ทางสังคมที่อยูรอบๆ  ตัวเราเปนเปาอันสําคัญที่จะหลอหลอมใหเกิดอุดมการณ  แตอยางไรก็
ตาม  อุดมการณบางอยางเกิดมีในดวยบุคคลไดเพราะการปลูกฝงโดยตั้งใจดวยวิธีการตางๆ 
  เม่ือบุคคลยอมรับหรือยึดม่ันในอุดมการณอยางใดแลว  การปฏิบัติของเขาก็จะ
สอดคลองกับอุดมการณนั้น  รวมทั้งเขาจะขัดขวางการกระทําใดๆ  ที่สวนทางกับอุดมการณนั้น  
ผูที่ยึดม่ันในอุดมการณอยางเดียวกัน  ก็จะมีทัศนคติและการปฏิบัติทุกอยางลงไปในรูปแบบ
เดียวกัน 
  อุดมการณเปนปจจัยสําคัญประการหนึ่งที่จะทําใหกลุมคน  องคการตางๆ  มี
ความเขมแข็งพอที่จะกระทําสิ่งใดๆ ก็ตามไดรับผลสําเร็จ ถาสมาชิกในกลุมยึดม่ันในอุดมการณ
รวมกันอยางเหนียวแนน 
 
  อุดมการณกับประเทศกําลังพัฒนา 
  ในประเทศที่กําลังพัฒนา  อุดมการณนับวามีบทบาทสําคัญ  อุดมการณที่สําคัญๆ  
ในประเทศที่กําลังพัฒนาก็คือ  อุดมการณ  (ลัทธิ)  ชาตินิยม  ประชาธิปไตย  และสังคมนิยม 
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  ชาตินิยม  เปนอุดมการณที่มีความสําคัญสําหรับประเทศที่กําลังพัฒนาในแงที่วา  
อุดมการณนี้เปนอุดมการณที่จะรวมเอาคนในประเทศเขาดวยกัน  และชวยวางแนวทางในตอน
เริ่มตนของการพัฒนาประเทศ  อุดมการณนี้กอกําเนิดในยุโรป  แลวมีการแพรขยายออกมาใน
ประเทศตางๆ  ปจจัยในการแพรขยายของอุดมการณนี้นอกจากจะเปนปจจัยทางดานศาสนา  
วัฒนธรรม  และประเพณีแลว  สิ่งที่สําคัญก็คือ  ความเจริญของการคาและการคมนาคม  
ตลอดจนการอุตสาหกรรมซึ่งไดชวยหมูบานหรือชุมชนที่อยูโดดเดี่ยวเขามารวมตัวเปนหนวย
ทางเศรษฐกิจอันเดียวกัน เม่ือเปนเชนน้ี ความแตกตางในดานภาษา วัฒนธรรม  และ
ขนบธรรมเนียมประเพณีของแตละทองถิ่นที่มีอยูเดิมก็จะนอยลง  ลัทธิชาตินิยมในยุโรปเปนการ
รวมภาษาเดียวกัน  เปนชาติเดียวกัน  สวนอุดมการณชาตินิยมในประเทศดอยพัฒนา  ในเอเชีย
และอาฟริกา  เปนอุดมการณที่มีบทบาทสําคัญตอการกอบกูเอกราชของประเทศหรือกลาวอีก
นัยหนึ่ง อุดมการณชาตินิยมในประเทศเหลานี้ถูกใชเพ่ือจะรวมคนตางเผาพันธุและตางวัฒนธรรม
ประเพณีใหเปน  “ชาติ”  เดียวกันขึ้นมา  ซึ่งบุคคลแตละกลุมแตละเผาพันธุ  ไมสําเหนียกใน
ความเปน  “ชาติ”  เดียวกันมากอน  จึงเปนอุปสรรคตอการรวมตัวกันภายในประเทศ  และที่
สําคัญที่สุดก็คือเปนอุปสรรคตอการปกครองของประเทศ  และการรักษาเสถียรภาพภายใน 
ประเทศ  เพราะวาประชาชนยังคํานึงถึงทองถิ่นครอบครัว  หรือเผาพันธุของตนมากกวาชาติ  
และมองเห็นวาประชาชนอื่นๆ  ที่อยูในประเทศเดียวกัน  แตอยูคนละทองถิ่นพูดคนละภาษา  
เปนบุคคลที่ไมมีอะไรผูกพันกับตน  ดังน้ันผูนําประเทศเหลานี้จึงพยายามที่จะใชลัทธิชาตินิยม  
รวมเอาบุคคลภายในประเทศเขาดวยกัน  โดยหาภาษาหรือวัฒนธรรมที่จะใหเปนคนทั้งประเทศ
และใหเปนสัญลักษณของชาติ  อยางเชน  อินเดียจะใชภาษาฮินดี  และศาสนาฮินดู  เปนภาษา
และศาสนาของประเทศ  เปนตน 
  ลําพังลัทธิชาตินิยมอยางเดียวไมเปนพลังเพียงพอในการเปลี่ยนแปลงประเทศให
ทันสมัย  เพราะลัทธิชาตินิยมมีบทบาทอยางสําคัญแตเฉพาะการรวมคนในชาติเขาดวยกัน  และ
การตอสูเพ่ือเอกราช ประเทศเหลานี้ยังตองการอุดมการณที่จะวางแนวทางการปกครองประเทศ  
และการพัฒนาเศรษฐกิจ อุดมการณที่มีบทบาทสําคัญในดานนี้คือ ประชาธิปไตย และสังคมนิยม 
  ประชาธิปไตยเปนอุดมการณที่ไดรับความนิยมอยางมาก  เพราะมีความเชื่อใน
หลักการของเสรีภาพ  ความเสมอภาค  และการปกครองตนเอง  ดังน้ันในแงที่ประชาธิปไตยกับ
ชาตินิยมจึงเปนสิ่งที่เสริมซ่ึงกันและกัน  อยางไรก็ตามประชาธิปไตยเม่ือมองในแงหลักการก็เปน
เพียงเครื่องกําหนดวิถีการเมืองและการปกครองของประเทศเทานั้น  แตไมไดเปนอุดมการณที่
จะนํามาซึ่งความเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาประเทศอยางมากมายมาสูประเทศ  ดังน้ันพวก
ผูนําประเทศเกิดใหม  (ซึ่งสวนมากเปนประเทศดอยพัฒนา)  จึงมองหาอุดมการณอีกอยางหนึ่ง
อันจะชวยสงเสริมความเจริญอยางรวดเร็ว  อุดมการณนั้นก็คือ  ลัทธิสังคมนิยม 
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  สังคมนิยม  เปนอุดมการณที่เปนลัทธิทางเศรษฐกิจที่ตองการใหมีการแบงปน
รายไดอยางเทาเทียมกันใหมากที่สุด ดังน้ัน เพ่ือจุดประสงคดังกลาว รัฐจึงจําตองเขาไปเกี่ยวของ
กับกิจการของประชาชนอยางกวางขวาง  ลัทธิสังคมนิยมที่ประเทศดอยพัฒนานํามาใชเปน  
การเนนถึงความสําคัญและบทบาทของกลุมในการปรับปรุงประเทศใหทันสมัย (Modernization)  
ตลอดจนการวัดความสามารถของบุคคลในการทํางาน ที่สําคัญที่สุดก็คือ เปนการทําใหสังคม
ทันสมัยขึ้น เปนสังคมที่ประชาชนจะชวยเหลือซ่ึงกันและกันในการทําใหประเทศมีการอตุสาหกรรม  
ทั้งน้ีเพราะทุกคนคิดวาเปนสวนหนึ่งของสงัคมนั้นๆ 
  เม่ือประเทศที่กําลังพัฒนาไดยึดอุดมการณดังกลาวขางตน  แตการปกครองและ
ระบบเศรษฐกิจยังไมอยูในสถานะที่พอใจ  พอจะวิเคราะหไดดังน้ี 

1. การที่ผูนําประเทศเหลานั้นยึดอุดมการณชาตินิยม  เพ่ือรวมคนในชาติเขา
ดวยกันแลวก็ตาม  แทนที่จะกอใหเกิดความสํานึกในชาติ  กลับกอใหเกิดความสํานึกในเผาพันธุ
ของตน นอกจากนั้นการปลูกฝงความสํานึกในชาติสวนใหญเปนเรื่องเกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลง
ในวัฒนธรรมทางการเมืองของประชาชนในประเทศนั้น  ซึ่งตองใชเวลานานพอสมควรแตใน
ประเทศเหลานี้ใชเวลานอยจึงไมมีแบบแผนตอเน่ืองกันที่แนนอน 

2. ในดานประชาธิปไตย ผูนําของประเทศเหลานี้ประสบกับความไมมีเสถียรภาพ
ทางการเมือง  รัฐบาลลมลุกคลุกคลาน  จนกระทั่งทําใหความหวังที่จะปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยเลือนรางมากขึ้นทุกที  สาเหตุที่ทําใหประเทศเหลานี้ประสบกับความลมเหลวใน
การปกครองระบอบประชาธิปไตยก็คือ  การขาดความสามัคคีหรือความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน
จากคนในชาติ นอกจากนี้ ประเทศเหลานี้ยังขาดสภาพแวดลอมที่จะชวยใหการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยงอกเงย  เปนตนวา  ระดับการศึกษาของประชาชนยังต่ําอยู  หรือประชาชน   
สวนใหญไรการศึกษา  ชนชั้นกลางซึ่งถือวาเปนสิ่งสําคัญที่จะสงเสริมระบอบประชาธิปไตยมีอยู
นอย  ประการสุดทาย  การจัดตั้งสถาบันทางการปกครองแบบประชาธิปไตย  เปนผลงานของ
บุคคลบางกลุมซ่ึงมีความเชื่อม่ันในระบบนี้  แตประชาชนสวนใหญยังไมรูเรื่อง 

3. การใชลัทธิสังคมนิยม  ไมชวยใหเศรษฐกิจของประเทศเหลานี้ดีขึ้น  ตรงกัน
ขามกับประสบความลมเหลว  นอกจากนี้ประเทศที่ใชลัทธิสังคมนิยมจําตองมีระบบขาราชการที่
ซื่อสัตย  และมีความสามารถจึงจะกอใหเกิดประโยชนอยางแทจริง  แตตามสภาพความเปนจริง
เม่ือประเทศเหลานี้นําเอาลัทธินี้ไปใชแกปญหาเศรษฐกิจ  ความไมพรอมของขาราชการที่ตอง
รับภาระมากขึ้น  และความไมซื่อสัตยของขาราชการทําใหประสบความลมเหลว  นอกจากนี้
ประเทศเหลานี้ไมไดกลาวถึงอยางแนชัดในดานเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ของเอกชน  ซึ่งเหลานี้เปน
สาเหตุอันสําคัญที่จะทําใหสังคมนิยมไมประสบความสําเร็จเทาที่ควรในการพัฒนาประเทศ 
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7. การบังคับใชทางสังคม  (Social Sanctions) 
 
  พจนานุกรมศัพทสังคมวิทยาฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2532 : 361 – 362) อธิบาย
ไววา  Social Sanction  (สิทธานุมัติทางสังคม)  หมายถึง  การขูวาจะลงโทษหรือการสัญญาวา
จะใหรางวัลที่กลุมกําหนดไวสําหรับความประพฤติของสมาชิก  เพ่ือชักนําใหกระทําในขอบังคับ
และกฎเกณฑของกลุม 
  การบังคับใช  หมายถึง  วิธีการที่จะทําใหบุคคลปฏิบัติตามบรรทัดฐานทางสังคม  
การบังคับใชจะใชวิธีการ  2  ประการคือ  (ปฬาณี  ฐิติวัฒนา, 2523 : 64) 

1. การบังคับใชเชิงบวก  (positive sanctions)  เปนการใหรางวัลตอบแทน  
(rewards)  เม่ือบุคคลปฏิบัติตามบรรทัดฐาน  เชน  การยกยองชมเชย  ประกาศเกียรติคุณ  ให
เหรียญตรา  ใหมีความดีความชอบ  การยอมรับ  การไดรับสถานภาพที่สูงขึ้น  เปนการจูงใจให
บุคคลปฏิบัติตัวอยูในกรอบของบรรทัดฐาน 

2. การบังคับใชเชิงลบ  (negative sanctions)  เปนการลงโทษ  (punishment)  
แกผูละเวนการปฏิบัติตามบรรทัดฐาน ซึ่งในสถานการณนั้นตองการใหบุคคลปฏิบัติความรุนแรง
ของการลงโทษ  ขึ้นอยูกับวาบรรทัดฐานของสังคมนั้นๆ  มีความสําคัญเพียงใด 
  การลงโทษจําแนกไดเปน  2  ลักษณะ  คือ 

1. โทษทางสังคม  ไดแก  โทษที่คนในกลุมบังคับใชกันเอง  จะโดยทางตรงหรือ
โดยทางออม ไมตองอาศัยกลไกลของบานเมืองเขามาเกี่ยวของ ถาบุคคลไมปฏิบัติตามวิถีประชา  
อาจจะไดรับการนินทา  การวากลาวตักเตือน  การเยาะเยยถากถาง  การใชสายตา  ฯลฯ  แต
ถาละเมิดจารีตก็อาจจะไดรับโทษรุนแรงถึงขึ้นตัดการคบหาสมาคม  ถูกกําจัดออกไปจากกลุม 

2. โทษทางบานเมือง  ไดแก  โทษที่ผูละเมิดหรือฝาฝนกฎหมายจะไดรับ  ความ
รุนแรงของโทษก็ขึ้นอยูกับลักษณะของการกระทําผิด  อาจจะมีตั้งแตปรับ  จําคุก  เนรเทศ  
จนถึงประหารชีวิต 
 

8. การควบคุมทางสังคม  (Social Control) 
 
  ความหมายของการควบคุมสังคม 
  พจนานุกรมศัพทสังคมวิทยาฉบับราชบัณฑิตยสถาน  (2532 : 340)  ไดอธิบาย
ไววา  หมายถึง  กระบวนการตางๆ  ทางสังคมที่มุงหมายใหสมาชิกของสังคมยอมรับ  และ
ปฏิบัติตามบรรทัดฐานของสังคม  เชน  กฎหมาย  ระเบียบขอบังคับ  ศีลธรรม  และจารีต
ประเพณี 
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  ในหนังสือ  The World Book Dictionary  ไดอธิบายความหมายของการควบคุม
สังคม  ไวดังนี้ 

1. การควบคุมสังคม  คือ  การควบคุมพฤติกรรมของบุคคลโดยสังคม  (control 
of individual behavior by society) 

2. การควบคุมสังคม  คือ  การควบคุมของสถาบันสังคมเพื่อผลประโยชนของ
สังคมสวนรวม  (control of social institutions in the interest of the whole society) 
  สวนในหนังสือ  Webster’s Third lew International Dictionary  อธิบายวา  การ
ควบคุมสังคม  หมายถึง  ระเบียบและมาตรฐานของสังคมซ่ึงจํากัดการกระทําของแตละบุคคล  
โดยผานทางการอบรมใหเขาใจแบบธรรมเนียมของการลงโทษ  (การบังคับใช)  และการกําหนด
กลไกที่มีรูปแบบ  (The rules and standards of society that circumscribe individual action 
through the inculcation of conventional sanctions and the imposition of formalized 
mechanism) 
  ในหนังสือ A Dictionary of Social Sciences  อธิบายความหมายของการควบคุม
สังคมไวดังนี้ 

1. การควบคุมสังคม  หมายถึง  การที่บุคคลถูกวางเงื่อนไขและถูกจํากัดการ
กระทําโดยกลุมบุคคล  โดยชุมชน  และโดยสังคมที่ตนเปนสมาชิกอยู  ซึ่งขอจํากัดและเงื่อนไข
ของการกระทํานี้  ไดกระทําหนาที่ซึ่งซอนเรนอยูภายในหรือแสดงโดยเปดเผย  เพ่ือกลุมบุคคล  
เพ่ือชุมชนและเพ่ือสังคม  และโดยแนวทางดังกลาว  บุคคลก็จะมีสวนรวมในเปาหมายและ
บรรทัดฐานของสังคม  ทั้งนี้เพ่ือตัวบุคคลนั้นเอง 

2. การควบคุมสังคม  หมายถึง  การที่บุคคลจํากัดหรือวางเงื่อนไขการกระทํา
ของบุคคลอื่นๆ  หรือการกระทําของเขาถูกจํากัดและถูกวางเงื่อนไขโดยคนอื่นๆ  โดยกลุมสังคม  
ชุมชน  หรือสังคมที่บุคคลนั้นเปนสมาชิกหรือไมเปนสมาชิก  กลไกซึ่งเปนเครื่องจํากัดและการ
วางเงื่อนไขนี้  เกิดขึ้นโดยลักษณะสังคมนั้นๆ  เอง 
  จากนิยามความหมายของการควบคุมสังคมดังไดยกมากลาวขางตน  จึงพอสรุป
ไดวา  การควบคุมสังคมนั้น  คือ  กระบวนการตางๆ  ที่ใชในการอบรมสั่งสอน  ชักจูง  ควบคุม  
หรือบังคับใหบุคคลมีพฤติกรรมหรือความประพฤติอันเหมาะสม  ถูกตอง  ดีงาม  ทั้งน้ีเพ่ือความ
เปนระเบียบเรียบรอย  เพ่ือความผาสุกของสมาชิกทุกคนในสังคม  และเพื่อความเจริญม่ันคง
ของสังคมนั้น  (ยนต  ชุมจิต, 2528 : 92) 
 
  ความมุงหมายของการควบคุมสังคม 
  กลาวโดยสรุปแลว  การควบคุมสังคมมีจุดมุงหมายดังตอไปน้ี 

1. เพ่ือควบคุมพฤติกรรมของสมาชิกทุกคนในสังคม  มิใหเบี่ยงเบนออกนอก
บรรทัดฐานแหงสังคมนั้น 
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2. เพ่ือตรวจสอบและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคลที่เบี่ยงเบนนอกบรรทัดฐาน
ของสังคม 

3. เพ่ือควบคุมพฤติกรรมกลุมบุคคลใหเปนไปในทิศทางที่พึงประสงค 
4. เพ่ือลดความตึงเครียดหรือความขัดแยง  ในกรณีที่มีผูฝาฝนบรรทัดฐานของ

สังคม 
 
  รูปแบบของการควบคุมสังคม 
  โดยทั่วไปแลว  การควบคุมสังคมหรือการควบคุมความประพฤติของบุคคลใน
สังคม  แบงออกไดเปน  2  ประเภทใหญๆ  ดังนี้ 

1. การควบคุมโดยสํานึกและเจตนา  (conscious and deliberate)  ไดแก  การ
ควบคุมโดยทางกฎหมายหรือระเบียบขอบังคับตางๆ  ซึ่งกําหนดโดยผูมีอํานาจในสังคมนั้นๆ 

2. การควบคุมโดยไรสํานึกและไรเจตนา  (unconscious and non-deliberate)  
ไดแก  การควบคุมโดยอาศัยหลักศีลธรรมในศาสนา  ขนบธรรมเนียมประเพณี  และวัฒนธรรมที่
เคยปฏิบัติสืบตอกันมา 
 

9. การขัดเกลาทางสังคม  (Socialization) 
 
  การขัดเกลาทางสังคม  (Socialization)  เปนคําที่นักสังคมวิทยาใชกันหลายคํา  
ไดแก  การอบรมใหรูระเบียบของสังคม  การเรียนรูทางสังคม  การอบรมทางสังคม  การอบรม
ขัดเกลาทางสังคม  การกลอมเกลาทางสังคม  สังคมประกิต  และสังคมกรณี  เปนตน 
  การขัดเกลาทางสังคม  (Socialization)  เปนกระบวนการทางสังคมกับทาง
จิตวิทยา  ซึ่งมีผลทําใหบุคคลมีบุคลิกภาพตามแนวทางที่สังคมตองการ  คนที่เกิดมาจะตอง
ไดรับการอบรมสั่งสอนใหเปนสมาชิกที่สมบูรณของสังคม  สามารถอยูรวมและมีความสัมพันธ
กับคนอื่นไดอยางราบรื่น  นอกจากนี้  การขัดเกลาทางสังคมทําใหมนุษยเปลี่ยนแปลงสภาพ
ตามธรรมชาติ เปนมนุษยผูมีวัฒนธรรม มีสภาพแตกตางจากสัตวรวมโลกชนิดอ่ืน การขัดเกลา
ทางสังคม  จึงเปนสิ่งที่มนุษยจะตองประสบตลอดชีวิต  เพราะมนุษยจําเปนตอการอยูรอด  เชน  
การดํารงชีวิต  การมีความสัมพันธกับผูอ่ืน  ดวยเหตุนี้มนุษยจึงจําตองผานกระบวนการขัดเกลา
ทางสังคม  เพื่อความเปนมนุษยอยางแทจริง 
  การขัดเกลาทางสังคมจึงมีกระบวนการที่คอนขางซับซอน  และสิ่งที่เรียนรูนี้
อาจจะแสดงออกในรูปของสัญลักษณ  โดยบุคคลจะตองผูกพันกับโครงสรางของสังคมที่มีอยู  
ความผูกพันนี้แสดงออกมาในรูปที่บุคคลจะตองปฏิบัติตามหนาที่และบทบาทในเรื่องตางๆ  เชน  
การงาน  การปกครอง  การศึกษา  การศาสนา  การมีครอบครัว  การนันทนาการ  เปนตน 
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  ความหมายของการขัดเกลาทางสังคม 
  โรเชค  และวาเรน  (Roucek & Warren, 1965 : 299  อางถึงใน  สุพัตรา  สุภาพ, 
2540 : 48)  ไดใหคําจํากัดความของการขัดเกลาทางสังคมไววา  หมายถึง  กระบวนการที่
มนุษยเรียนรู  ยอมรับคานิยม  กฎเกณฑตางๆ  จากการติดตอสัมพันธกับผูอ่ืน  เพ่ือจะไดมี
สถานภาพและปฏิบัติตามบทบาทตางๆ  ที่สังคมตองการ 
  จํานงค  อดิวัฒนสิทธิ์ (2540 : 43) กลาววา การขัดเกลาทางสังคม มีความหมาย  
2  นัยคือ 

1. การขัดเกลาทางสังคม  หมายถึง  การถายทอดวัฒนธรรม  โดยเนนที่มนุษย
ทุกคนไมมีความรูเร่ืองวัฒนธรรมติดตัวมาตั้งแตกําเนิด  เชน  การใชภาษาพูด  การอานเขียน
หนังสือ  มารยาททางสังคมหรือระเบียบประเพณีตางๆ  การขัดเกลาทางสังคมจึงเปนการ
ถายทอดวัฒนธรรม  ทําใหมนุษยไดเรียนรูวัฒนธรรมดังกลาว  และสามารถปฏิบัติตัวใหเขากับ
สังคมไดถูกตอง  เชน  การไดรับการแนะนําสั่งสอนเรื่องภาษา  ทําใหมนุษยสามารถพูดภาษา
ติดตอกันได การเรียนรูมารยาทในการรับประทานอาหารไดถูกตอง เชน ควรนั่งลงรับประทาน
อาหารใหเรียบรอยหรือไมเดินขณะรับประทานอาหาร 

2. การขัดเกลาทางสังคม  หมายถึง  การพัฒนาบุคลิกภาพ  สังคมแตละแหงมี
วัฒนธรรมไมเหมือนกัน  มนุษยในแตละสังคมจึงมีบุคลิกภาพแตกตางกัน  เชน  คนไทยมี
บุคลิกภาพยิ้มงาย  ออนโยน  และเคารพออนนอมตอผูใหญ  สวนชาวตะวันตกมีบุคลิกแข็ง
กระดาง  ไมออนโยนและนิยมการแสดงออกตามอารมณของตนไมวาจะอยูตอหนาผูสูงอายุหรือ
วัยเดียวกันก็ตาม  กระบวนการขัดเกลาทางสังคมมีอิทธิพลตอการพัฒนาบุคลิกภาพมากกวา
สภาพทางธรรมชาติ  ยกตัวอยางเชน  เด็กไทยโดยทั่วไปจะมีลักษณะรูปรางหนาตาคลายกัน  
แตการแสดงออกไมเหมือนกันทุกคน  เด็กที่มาจากครอบครัวที่มีผูใหญเอาใจใสอบรมสั่งสอนอยู
เสมอจะมีกิริยามารยาทเรียบรอย  และพูดจาไพเราะกวาเด็กที่ถูกปลอยละเลยไมมีใครเอาใจใส
ดูแล  เปนตน 
  พอสรุปไดวา  การขัดเกลาทางสังคม  หมายถึง  กระบวนการของสังคมในการ
อบรมสั่งสอนใหสมาชิกไดเรียนรูระเบียบ  แบบแผน  หรือวิธีการปฏิบัติตางๆ  ที่สังคมได
กําหนดไว  ทั้งน้ีเพ่ือใหสมาชิกของสังคมสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมนั้นๆ  ไดอยางมีความสุข 
 
  ความมุงหมายของการอบรมใหรูระเบียบสังคม 
  บรูม (Broom) และเซลชนิค (Selznick) อธิบายไววา โดยทั่วไปแลวการถายทอด
วัฒนธรรมโดยกระบวนการอบรมใหรูระเบียบสังคมในแตละสังคมนั้น  จะมีความมุงหมายหลัก
ใหญคลายคลึงกัน  4  ประการ  ดังนี้คือ  (ปฬาณี  ฐิทิวัฒนา, 2523 : 28 – 29) 

1. การปลูกฝงระเบียบวินัย  (disciplines) 
2. การปลูกฝงความคาดหวัง  (aspiration) 
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3. การกําหนดบทบาทในสังคม  (social role) 
4. การใชความชํานาญเฉพาะอยางหรือทักษะ  (skills) 

 
1. การปลูกฝงระเบียบวินัย  (disciplines)  การมีระเบียบวินัยถือเปนพ้ืนฐาน

สําคัญในการดําเนินกิจกรรมในสังคมและการอยูรวมกันของกลุม  การปลูกฝงระเบียบวินัยจะทํา
ใหบุคคลยอมทําตามระเบียบกฎเกณฑที่สังคมกําหนด  ถึงแมวาจะมีความยากลําบากหรือตอง
ฝนใจทํา  ระเบียบวินัยเปนสิ่งที่บุคคลไดรับนับตั้งแตวัยตนของชีวิตในการดําเนินชีวิตประจําวัน  
เชน  สอนใหรูจักระเบียบในการขับถายที่เปนเปนทาง  รูจักความสะอาด  มารยาททางสังคม  
เปนตน 

2. การปลูกฝงความมุงหวังในชีวิตที่กลุมยอมรับ  (aspiration)  โดยปกติ
ระเบียบวินัยเปนสิ่งที่บุคคลไมคอยอยากปฏิบัติ  แตความมุงหวังจะชวยใหบุคคลมีความมุงม่ัน  
และยอมรับระเบียบวินัยที่จะตองประพฤติปฏิบัติเพ่ือลุลวงสูความตองการในอนาคต ความลุลวง
ที่ตองการนั้น คือ ความมุงหวังที่บุคคลไดรับจากสังคม หรือกลุมที่ตนเปนสมาชิกอยูไดถายทอด
คุณคาทางสังคม  (social values)  นั้นมาถึงตัวบุคคล  เชน  คุณคาทางสังคมของคนไทยยก
ยองใหเกียรติคนที่มีการศึกษาสูง  ยกยองอาชีพบางอยาง  เชน  เปนวิศวกร  นายแพทย  
นายทหาร  คุณคาทางสังคมเหลานี้บุคคลจะไดรับการปลูกฝงทั้งทางตรงและทางออม  ทําใหเขา
เกิดความมุงหวังในคุณคาเหลานี้ และยอมลําบากทําตามบรรทัดฐานะที่กลุมวางไวเพ่ือเปาหมาย
ของตน 

3. การกําหนดบทบาทในสังคม  (social role)  รวมทั้งทัศนคติตางๆ  ที่เขา
กับบทบาทนั้นๆ  บุคคลจะไดรับการอบรมใหรูระเบียบสังคมตั้งแตวัยตนของชีวิตในลักษณะคอย
เปนคอยไป เชน ลักษณะการวางตัวใหมีพฤติกรรมอยางไรตอบุคคลอื่นๆ ที่เขามีความสัมพันธ
ดวยและถูกตองเหมาะสมกับกาลเทศะดวย  เปนตนวา  คนไทยสวนใหญจะเร่ิมสอนบุตรหลาน
ของตนเม่ือเริ่มรูความ  ใหรูจัก  “สวัสดี”  หรือ  “สาธุ”  กับผูใหญ  ขณะเดียวกันก็จะบอกเลาถึง
สถานภาพของผูใหญเหลานั้นดวยวาทานคือใคร  ตองวางตัวอยางไร  ดวยการอบรมในลักษณะ
ที่สอนใหเด็กสะสมความรูเกี่ยวกับบทบาทของตัวเขาและคนอื่นทีละเล็กทีละนอยน้ีเอง  ผูเรียนรู
ก็จะรับสิ่งตางๆ  เขาไวและประพฤติปฏิบัติไดอยางไมขัดเขิน  ถูกตองตามกาลเทศะ 

4. การใหเกิดความชํานาญหรือทักษะ  (skills)  ที่จะมีสวนรวมกิจกรรมใน
สังคมคนอื่นๆ  จุดมุงหมายขอน้ีเปนผลสุดทายที่ตอเน่ืองมาจากจุดมุงหมายแตละขอตามลําดับ  
ในสังคมที่มีความเปนอยูอยางงายๆ  วิธีการเรียนรูมักเกิดจากการเลียนแบบถายทอดกันลงมา
เปนชั่วอายุคน  โดยยึดหลักขนบธรรมเนียมประเพณีสืบตอกันมา  แตในสังคมที่สลับซับซอน  
ความรูทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเขามีบทบาทในชีวิตของบุคคลอยางมาก  วิธีการเรียนรู
ของสังคมประเภทหลังนี้  จึงเปนการเรียนรูอยางเปนทางการซึ่งใชไดผลมาก  เชน  สังคมไทย
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ในอดีต  ผูชายจะไดรับการถายทอดในดานวิชาดวยศิลปะการปองกันตัว  ฯลฯ  จากวัด  ซึ่งเปน
แหลงที่ใหการอบรมใหรูระเบียบสังคมไดดีอยางดีสําหรับเด็กผูชาย  ในขณะที่เด็กผูหญิงจะไดรับ
การถายทอดทางดานการบานการเรือน  มารยาทสังคมตางๆ  ที่กุลสตรีพึงมีจากภายในวัง  แต
สมัยปจจุบันนี้การศึกษาอยางเปนทางการ  คือ  โรงเรียนไดเขามามีสวนเสริมสรางทักษะดานนี้
อยูอยางมากมาย  โดยเฉพาะความรูในดานมนุษยสัมพันธตางๆ  ที่ชวยใหการปฏิบัติตอผูอ่ืน
เปนไปอยางราบรื่น 
 
  วิธีขัดเกลาทางสังคม  (สุพัตรา  สุภาพ, 2522 : 80 – 81) 
  การขัดเกลาอาจจะออกมาในรูป 

1. การอบรมโดยตรง  (direct socialization) 
2. การอบรมโดยออม  (indirect socialization) 

 
1. การอบรมโดยตรง  (direct socialization)  เปนการอบรมในรูปที่ตองการให

ปฏิบัติใหถูกตองตามระเบียบแบบแผนที่กลุมสังคมนั้นกําหนดไว  ซึ่งการอบรมโดยตรงนี้ชวยให
บุคคลไดเรียนรูอยางแจมแจงพอควร  เพราะเปนการบอกวาอะไรควรทําไมควรทํา  อะไรผิด  
อะไรถูก  ฯลฯ  ซึ่งก็พบวาไดผลตอการพัฒนาบุคลิกภาพมาก  เนื่องจากมีการชี้ทางและแนะ
แนวทางในการปฏิบัติแกบุคคลอยางจงใจและเจตนา  เพ่ือใหบุคคลนั้นสามารถวางตัวไดถูกตอง
และเหมาะสมตอสถานการณหน่ึงๆ 
   การอบรมโดยตรงนี้  เรามักจะพบเห็นในหมูครอบครัว  โรงเรียน  และวัด  
เชน  ถาเปนครอบครัวก็จะอบรมสั่งสอนแนะนําเด็กใหเขากับสมาชิก  หรือกลุมสังคมในรูปของ
การวากลาวดุดา  บอกกลาว  ชมเชย  เปนตน  สวนโรงเรียนและวัดจะอบรมเด็กนอกเหนือจาก
ครอบครัว แตการอบรมของโรงเรียนและวัดอาจจะมีความเปนทางการมากกวาครอบครัว เพราะ
เปนสถานที่ตองอบรมคนเปนจํานวนมาก  จึงจําเปนตองมีกฎเกณฑการอบรมแบบเปนทางการ  
และเปนแบบอบรมสั่งสอนโดยตรง  ถาทําผิดก็มีการลงโทษเชนกัน  เชน  โรงเรียนจะมีวิชาและ
การสอนอยางเปนระเบียบเรียบรอยตามวันเวลาที่กําหนดไวแลว  เชน  วันจันทร  เวลา  8.30 – 
9.20  น.  เรียนวิชาศีลธรรม  9.30 – 10.20  น.  เรียนวิชาหนาที่พลเมือง  เปนตน  เปนการ
สอนเด็กโดยตรง  ใหรูจักทําอะไรตามวันเวลาและเรียนรูสิ่งที่ทําใหเกิดทักษะและคุณคาแกชีวิต
ของเด็กนั้น  นอกเหนือไปจากพอแมผูปกครอง 

2. การอบรมสั่งสอนโดยออม  (indirect socialization)  เปนการอบรมที่ไม
ประสงคจะใหเปนประโยชนแกบุคคลโดยตรง  เชน  เราไปในงานเลี้ยงดินเนอร  ที่มีอุปกรณการ
กินมากมายและเราไมคุนเคย  และเราก็ไมทราบวาจะใชอะไรกอนหลัง  เราก็เรียนไดจากการดู
บุคคลอื่นที่วาเขาหยิบอะไรกอน  คือ  แกวมือไหน  มีด  ชอน  เลมไหนกอน  เปนตน  ถาเรา
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พยายามเลียนแบบคนที่ทําถูกตองเราจะไมมีวันหยิบเครื่องใชผิดหรือทําอะไรที่ไมถูกตอง  หรือ
ในกรณีที่พอแมก็เชนกัน  เด็กอาจจะเลียนแบบความประพฤติของพอแมโดยไมรูตัว  เชน  พอ
แมชอบใชคําหยาบดวย  หรือถาเปนในกลุมเพ่ือนเด็กก็จะไมเลนตามกฎก็จะถูกกีดกันไมใหเขา
รวมกลุมดวย  ซึ่งถาหากตนยังอยากรวมกับกลุมอยูอีก  ก็ตองปรับตัวเสียใหมใหสอดคลองกับ
กฎเกณฑที่กลุมวางไว 
 
  กลุมคนหรือตัวแทนที่ใหการอบรมใหรูระเบียบสังคม (agencies of socialization)  
(ปฬาณี  ฐิติวัฒนา, 2523 : 40 – 43) 
  ตลอดชีวิตคนเราจะไดรับการอบรมใหรูระเบียบสังคม  อาจเปนวิธีการทั้งทางตรง
หรือทางออมหรือทั้งสองวิธีรวมกัน  เพ่ือใหเราในฐานะสมาชิกของสังคมไดรับเอาคุณคา  ภาษา  
วัฒนธรรม  และพฤติกรรมตางๆ  ตามที่สังคมตองการ  หนวยที่ทําหนาที่ดังกลาว  คือ  ตัว
สังคมเอง  (Totalsociety is the agency for socialization)  นอกจากนี้  สมาชิกของสังคมแตละ
คนก็ยังเปนแหลงของการเรียนรูของแตละคน  แตละคนก็มีอิทธิพลตอกันไมดานใดก็ดานหนึ่ง  
และในระหวางสังคมใหญ  และหนวยยอยตางๆ  ก็มีบุคคลหลายกลุมหรือสถาบันหลายสถาบันที่
ทําหนาที่เปนหนวย  (agency)  ของกระบวนการอบรมนี้  ซึ่งแยกได  5  หนวย  ดังน้ีคือ 

1. ครอบครัว 
2. กลุมเพ่ือน 
3. โรงเรียน 
4. กลุมอาชีพ 
5. สื่อมวลชน 

 
1. ครอบครัว 

ครอบครัว  (หรือผูปกครองและคนเลี้ยง)  ใชวิธีการอบรมแกเด็กทั้งโดยจงใจ
หรือทางตรงและทางออม  ซึ่งไดแก  ตัวอยางความสัมพันธของสมาชิกภายในครอบครัว  การ
อบรมทางตรงนี้ไดแก  การอบรมสั่งสอนดวยวาจาหรือการกระทําใหเด็กไดรูวา  การกระทําสิ่งใด
ถูกตองเหมาะสม  ซึ่งขึ้นอยูกับทรรศนะของผูใหญที่ดูวาธรรมชาติของเด็กควรเปนอยางไร  อาจ
ทําอยางกวดขันเขมงวด  หรือใหเสรีภาพแกเด็กโดยผูใหญคอยแนะนําทางเทานั้น  ครอบครัวซ่ึง
มีพอแมเปนผูทําหนาที่ถายทอดที่สําคัญน้ีแมวาเด็กจะติดตอกับกลุมอ่ืน  (ซึ่งในการอบรมใหรู
ระเบียบอ่ืนๆ)  ก็ตาม  ครอบครัวก็ยังสามารถมีอิทธิพลเหนือเด็กอยางมาก  ดวยการทําหนาที่
ตีความหมายใจความของคําสอนของกลุมอ่ืนๆ  หรือคอยสงเสริมหรือควบคุมวาเด็กควรสมาคม
กับใครไดบางกับใครไมไดบาง  อิทธิพลของครอบครัวที่มีตอการสรางบุคลิกภาพของเด็ก
ทางดานอารมณในสถานการณตางๆ  ของชีวิตที่เด็กเห็นไดจากพอแม  พ่ีนอง  การพยายามรู
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และแกปญหาของชีวิตหรือการพยายามหลีกเลี่ยงปญหาที่ควรแกตางๆ  นี้  จะเปนตัวอยางฝง
จิตใจของเด็กซึ่งจะนําไปใชตอไปกับคนอื่นได 

ครอบครัวจึงนับเปนสถาบันพ้ืนฐานของสังคม ที่มีหนาที่ถายทอดใหการเรียนรู
วัฒนธรรมและคานิยมแกสมาชิกของครอบครัว  รวมทั้งกลอมเกลาพฤติกรรมหรือบุคลิกภาพให
เปนไปตามบทบาทและความคาดหวังของสังคม  โดยผานกระบวนการอบรมใหรูระเบียบสังคม  
หรือกลาวไดวา “บานเปนศูนยกลางของการอบรม โดยมีบิดามารดาเปนสื่อกลางของการเรียนรู” 
 

2. กลุมเพื่อน 
ประกอบดวยบุคคลที่มีอายุและฐานะทางสังคมทัดเทียมกัน  เม่ือเปนเด็กเล็ก

ไดแก  กลุมเพ่ือนเลน  ตอมาไดแกกลุมเพ่ือนฝูงที่รวมเรียน  รวมเที่ยว  รวมทุกขรวมสุขกันมา  
และกลุมเพ่ือนกลุมน้ีเม่ือบุคคลเติบโตเปนผูใหญแยกยายกันไปทํางานคนละแหลงกันแลว เพ่ือน
รวมรุนเหลานี้ก็ยังมีความสัมพันธสนุกสนานเฮฮากันเหมือนเดิม  ถาไปมาพบปะสังสรรคกันอีก  
กลุมเพ่ือนมีความสําคัญทางออมมากในการอบรมใหรูระเบียบสังคมของบุคคล กฎเกณฑ ระเบียบ
ขอบังคับบางอยาง  บุคคลจําตองทําเพื่อใหกลุมเพ่ือนยอมรับ  เชน  การเลนกีฬา  จะเห็นไดจาก
เด็กอายุขนาด  6 – 10  ขวบ  เด็กเริ่มเลนรวมกันเปนกลุม  เลนไลจับ  หมากเก็บ  เปนตน  
กลุมเพ่ือสอนใหบุคคลรูจักอะลุมอลวยชวยเหลือซ่ึงกันและกัน  สอนใหรูจักรับผิดชอบรวมมือใน
กิจกรรมรวมกัน  เชน  กลุมเพ่ือนที่เรียนกลุมเดียวกัน  ทํารายงานสงอาจารยรวมกัน  ชวยเหลือ
ดานการเรียนบางอยางใหกันและกัน กลุมเพื่อนยังมีสภาพเหมือนดาบสองคม กลาวคือ  มีผลใน
การชวยถายทอดคุณคาและวิธีการ  ระเบียบ  กฎเกณฑที่ผูใหญตองการใหได  ถากลุมเพ่ือน
สนับสนุนบรรทัดฐานเหลานั้น  เชน  ความซื่อสัตย  ความยุติธรรม  ความกลาหาญ  ในทาง
ตรงกันขาม กลุมเพ่ือนอาจเปนแรงที่ยั่วยุผลักดันใหบุคคลทดลองหรือลองดีตอขอบังคับ ระเบียบ
วินัยที่ผูใหญตั้งเอาไว  เชน  การหนีโรงเรียน  การสูบบุหรี่  การเที่ยวเตรในสถานเริงรมยในวัยที่
ไมสมควร 

ปจจุบันชีวิตในเมืองใหญมีผลทําใหกลุมเพ่ือนมีความสําคัญมากขึ้น  เพราะ 
1. ครอบครัวสมัยใหมมีขนาดเล็ก  เด็กใชเวลาสวนใหญเลนกับเพ่ือน 
2. การเปลี่ยนแปลงทางสังคม  ตลอดจนเทคโนโลยีตางๆ  ที่เปนไปอยาง

รวดเร็ว  ทําใหเกิดชองวาระหวางรุนอายุได  พอแมหรือผูปกครองเปนคนลาสมัย  หัวโบราณ  
ตามโลกไมทัน  ขณะที่เพ่ือนๆ  ทันสมัยกวา 

3. โอกาสที่บุคคลจะตองขยับฐานะทั้งทางสังคมและเศรษฐกิจโดยอาศัย
การศึกษาในปจจุบันมีมากกวาสมัยกอน  ทําใหเด็กมีความมุมานะในการศึกษา  ซึ่งพอแมไม
สามารถใหคําแนะนําพึ่งพาไดขณะที่กลุมเพ่ือนชวยเหลือได 
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3. โรงเรียน 
โรงเรียนเปนสถานศึกษาอยางเปนทางการ (formal education) เปนสิ่งสําคัญ

ที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ  คุณคาและแนวความคิด  ความเชื่อของบุคคล  กลาวไดวา  
ประสบการณทางการศึกษาสามารถพัฒนาความสามารถ  ทัศนคติและรูปแบบพฤติกรรมอ่ืนๆ  
ซึ่งมีคุณคาทางบวกตอสังคม  ประสบการณที่บุคคลไดรับจากโรงเรียนอันเปนประสบการณที่
ไดรับการคัดเลือกและควบคุม  จะชวยใหบุคคลมีความรูความสามารถที่จะศึกษาและพิจารณา
เพ่ือรับคุณคาใหมตามความเปลี่ยนแปลงของสังคม 

ปจจุบันโรงเรียนมีชวงระยะเวลาที่จะใหการอบรมแกบุคคลยาวนานมากขึ้น
กวาเดิม  เด็กเริ่มเขาโรงเรียนตั้งแตอายุ  2 – 3  ขวบ  จนถึงระดับอุดมศึกษา  ความสําคัญ
โดยเฉพาะของโรงเรียน คือ การเอาเด็กมาอยูในสภาพแวดลอมพิเศษแยกออกจากโลกภายนอก  
เพ่ือหยิบยกคุณคาที่วิเศษบางอยางใหเด็กไปใชยึดถือเปนหลักชีวิต (โดยเฉพาะในกรณีโรงเรียน
ประจํา)  โรงเรียนจึงมีความสําคัญอยางยิ่งในการอบรม  จากความใกลชิดที่เขาถึงบุคคลเปน
ระยะเวลาอันยาวนาน  รวมทั้งวัยของเด็กที่พรอมจะถูกปนแตงบุคลิกภาพตามตองการไดเปน
อยางดี 

ในบางครั้งอาจเกิดปญหาขึ้น  ในกรณีดังตอไปน้ี 
1. การสอนในโรงเรียนไมตรงกับการอบรมที่ครอบครัวสอนมากอน  

กลายเปนการแกงแยงการอบรมคนละแนว 
2. สอนสิ่งที่เปนทฤษฎีและอุดมคติซึ่งไมตรงกับการปฏิบัติของคนทั่วไป  ทํา

ใหเด็กอาจเสื่อมศรัทธา  หรือไมแนใจวาควรเชื่อหรือไม  หรือไมก็เกิดการขัดแยงในตัวบุคคลนั้น 
 

4. กลุมอาชีพ 
เม่ือบุคคลผานพนการศึกษาจากโรงเรียน  เขาก็จะเร่ิมประกอบอาชีพเลี้ยง

ตัวเองตอไป  บุคคลจะพบเพื่อนรวมงานตามแตอาชีพของตน  ซึ่งมีระเบียบวิธีการแตกตางกัน
ออกไป  บุคคลจําตองเรียนรูและรับเอาไวหากตองการอยูในกลุมน้ัน  เชน  อาชีพราชการ  
อาชีพเฉพาะ นายแพทย นายทหาร ตํารวจ ทนายความ อาชีพธุรกิจเอกชน นักหนังสือพิมพ  
ฯลฯ  ความเปนสมาชิกในกลุมอาชีพใดอาชีพหน่ึงเปนเวลานาน  อาจทําใหบุคคลผูนั้นมีอุปนิสัย
ใจคอ  ทัศนคติ  ความตองการของชีวิตแตกตางไปจากที่เคยไดรับการฝกฝนอบรมมาในระยะ
ตนของชีวิตก็ได 
 

5. สื่อมวลชน 
เปนที่ยอมรับรวมกันโดยทั่วไปวา  หนาที่ของสื่อมวลชนที่มีตอสังคมมีอยู  5  

ประการ  คือ 
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5.1 ใหแหลงขาวสารเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของเหตุการณตางๆ  ที่เกิดขึ้น
ในสังคม 

5.2 เปนเวทีแสดงความคิดเห็นของประชาชนตอประเด็นปญหาขอขัดแยง
ตางๆ  ที่มีผลกระทบกระเทือนตอประชาชนที่อยูในสังคม 

5.3 ใหความรูแกประชาชน  เทากับเปนแหลงเพ่ิมพูนปญญาอันจะนํามาซึ่ง
ความกาวหนาของตนเองและสังคม 

5.4 ใหความบันเทิง เพ่ือการพักผอนทางดานจิตใจ ผอนคลายความตึง
เครียดและใหความสนุกสนาน 

5.5 ใหบริการทางธุรกิจ  เพ่ือประโยชนแกการคาขายและเศรษฐกิจของ
สังคม  เปนตน 
   สื่อทั้งหลายเหลานี้ไดเขามามีบทบาทตอชีวิตประจําวันของบุคคลมาก  
โดยเฉพาะในสังคมที่มีความเจริญทางดานเศรษฐกิจและสังคม  สื่อมวลชนเปนแหลงที่ใหการ
อบรมใหรูระเบียบสังคมทั้งทางตรงและทางออมอยางมีคุณคาและมีโทษดวย  โดยทั่วไปแลว  
สื่อมวลชนเปนแหลงที่ใหสาระและขาวสารเพื่อประโยชนแกการดํารงชีวิต  การตัดสินใจ  การ
คาดหวังตอชีวิตของบุคคล 
 
 


