
บทที่  16 
พฤติกรรมเบี่ยงเบนกับการเสียระเบียบในสังคม 
(Deviant Behavior and Social Disorganization) 

 
 
 จากการเปลี่ยนแปลงทางสังคม  เศรษฐกิจ  เทคโนโลยี  นับวันจะทวีความรุนแรงมาก
ขึ้น  ซึ่งเปนการทาทายการปรับตัวใหสอดคลองกับบรรทัดฐานทางสังคม  ปจจุบันสังคมไทยได
ละทิ้งแบบแผนดั้งเดิม  แลวหันไปนิยมความทันสมัยตามตะวันตก  เชน  การออกนอกกรอบ
วัฒนธรรมและคานิยมด้ังเดิมของสังคมไทย  หันไปใหความสําคัญกับวัตถุมากขึ้น  หรือที่เรียก
กันโดยทั่วไปวา  วัตถุนิยม  คือ  การแขงขันกันทางวัตถุขอใหไดมาซึ่งเงิน  ความร่ํารวย  เพ่ือ
ความภูมิฐานทางสังคม  แมแตการยอมขายตัวของวัยรุนเพ่ือแลกกับวัตถุ  ที่กลาวมานี้เปน
ปรากฏการณทางสังคมที่แสดงใหเห็นถึงแนวโนมที่จะทําใหเกิดพฤติกรรมเบ่ียงเบนและการเสีย
ระเบียบในสังคม 
 
 
ความหมายของพฤติกรรมเบี่ยงเบน 
 
 นักสังคมวิทยาไดใหความหมายของพฤติกรรมเบี่ยงเบน  (Deviant Behavior)  เอาไว
แตกตางกันออกไปใน  4  ลักษณะ  คือ  ความหมายในลักษณะตายตัว  ความหมายเชิงสถิติ  
ความหมายเชิงตราประทับ  และความหมายในเชิงสัมพันธ  (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 
2526 : 171)  ดังนี้ 
 ความหมายในลักษณะตายตัว เปนการใหความหมายโดยยึดถือบรรทัดฐานพื้นฐาน
ของสังคมเปนสําคัญ  หมายถึง  “พฤติกรรมที่ไมปฏิบัติตามบรรทัดฐานทางสังคม”  ซึ่งเปน
ความหมายที่ใชกันโดยทั่วไป 
 ความหมายเชิงสถิติ  เปนการใหความหมายของพฤติกรรมเบี่ยงเบน  โดยพิจารณา
วาเปนการเบี่ยงเบน  หรือแปรปรวนออกจากบรรทัดฐานของสังคมโดยเฉลี่ยพฤติกรรม  โดยถือ
วาวิถีทางใดก็ตามที่คนสวนใหญกระทําคือวิถีทางที่ถูกตอง 
 ความหมายในเชิงตราประทับ  (Lable)  เปนการใหความหมายโดยยึดถือผลของ
การใชกฎเกณฑและบทลงโทษของผูอ่ืนตอผู  “ละเมิด”  ซึ่งถูกประทับตราวาเปน  “ผูเบี่ยงเบน”  
ไดสําเร็จ  พฤติกรรมเบี่ยงเบนก็คือ  “พฤติกรรมที่ถูกประทับตราวาเปนพฤติกรรมเบี่ยงเบนโดย
หนวยควบคุมทางสังคม”  ดังนั้น  พฤติกรรมเบี่ยงเบนจึงเปนพฤติกรรมที่คนอ่ืนรับรูกอนและ
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องคการควบคุมทางสังคมอยางเปนทางการมีปฏิกิริยาตอพฤติกรรมนั้นๆ ในฐานะที่เปนพฤติกรรม 
เบี่ยงเบน สาระสําคัญของความหมายนี้ไมไดอยูที่การละเมิดบรรทัดฐาน แตเปนการประทับตรา
ใหกับการละเมิดนั้นๆ  ดังนั้น  พฤติกรรมใดๆ  จะไมถือวาเปนพฤติกรรมเบี่ยงเบน  นอกเสีย
จากวาคนอื่นคนพบและมีปฏิกิริยาบางประการตอพฤติกรรมนั้น 
 ความหมายในเชิงสัมพัทธ (Relative) เปนการใหความหมายโดยพิจารณาพฤติกรรม
เบี่ยงเบนในแงของความแปรปรวนและสัมพันธภาพในชีวิตสังคมปจจุบัน  โดยตัดสินจากการ
พิจารณาของกลุมในสังคมวากลุมใดถือวาเปนพฤติกรรมเบี่ยงเบน กลุมใดไมถือวาเปนพฤติกรรม
เบี่ยงเบน  ดังน้ัน  พฤติกรรมเบี่ยงเบนจึงเปนสถานการณที่กอขึ้นโดยกลุมคนในสังคม  ซึ่งเปน
ผูสรางกฎเกณฑขึ้นมา  และไดทําการลงโทษพฤติกรรมบางชนิด  การกระทําโดยตัวของมันเอง
ไมไดถูกตองตามทํานองคลองธรรมหรือผิดศีลธรรม  เบี่ยงเบนหรือไมเบี่ยงเบนการประเมิน
ตัดสินของกลุมตอพฤติกรรมหนึ่งๆ  ไมใชตัวพฤติกรรมเองที่เปนตัวกําหนดและใหนิยามการ
เบี่ยงเบน  ดังนั้น  ตัวแปรที่สําคัญในการพิจารณาความเบี่ยงเบนก็คือ  ผูอ่ืน  เน่ืองจากเขา
เหลานี้เองที่เปนผูตัดสินวาการกระทําใดที่เปนพฤติกรรมเบี่ยงเบน 
 สรุปไดวา  พฤติกรรมเบี่ยงเบน  หมายถึง  พฤติกรรมหรือการปฏิบัติตนของบุคคลที่
ขัดแยงกับบรรทัดฐานของกลุมหรือสังคม  และการปฏิบัติดังกลาว  อาจไดรับการลงโทษจาก
กลุมหรือสังคมได  ถากอใหเกิดความเสียหายเกินขอจํากัดตอตนเองและสังคม 
 
 
ทฤษฎีเก่ียวกับพฤติกรรมเบี่ยงเบน 
 
 ทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมเบี่ยงเบนมีหลายทฤษฎี  คือ  ทฤษฎีทางชีววิทยา  ทฤษฎี
ทางจิตวิทยา  ทฤษฎีความไมเปนระเบียบทางสังคม  ทฤษฎีภาวะไรบรรทัดฐาน  ทฤษฎีการ
ประทับตรา  และทฤษฎีการถายทอดวัฒนธรรมและการคบหาสมาคมกับกลุมแตกตาง 
 

1. ทฤษฎีทางชีววิทยา 
ทฤษฎีทางชีววิทยา  เปนทฤษฎีที่อธิบายถึงลักษณะทางชีวภาพของมนุษยกับ

ความสัมพันธของการเปนอาชญากร  นักทฤษฎีคนสําคัญมีดังนี้ 
ซีซาร  ลอมโบรโซ  (Cesare Lombroso)  นักอาชญาวิทยาชาวอิตาเลียน  ได

ทําการศึกษาบุคลิกภาพของอาชญากรเมื่อ  ค.ศ. 1911  พบวา  อาชญากรมักมีรูปรางแข็งแรง  
ล่ําสัน  ไหลหนา  ตาลอกแลก  ผมสีแดง  ทาทีกาวราว 

วิลเลียม  เชลดอน  (William Sheldon)  ไดศึกษาบุคลิกภาพของอาชญากรเมื่อ  
ค.ศ. 1940  พบวา  อาชญากรมี  3  ลักษณะ  คือ 
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1. พวกรูปรางผอมบาง  (Ectomorphs)  เปนพวกที่มีอารมณออนไหว 
2. พวกรูปรางอวนทวน  (Endomorphs)  เปนพวกที่มีนิสัยสนุกราเริง 
3. พวกรูปรางใหญโตล่ําสัน (Mesomorphs) เปนพวกที่มีนิสัยกาวราว ฉุนเฉียว  

และมีแนวโนมจะเปนอาชญากรมากกวากลุมอ่ืนๆ 
  แพตริเชีย  เจคอบส  (Patricia Jacobs)  และคณะ  ไดทําการศึกษาโครโมโซม
ของอาชญากร  เม่ือ  ค.ศ. 1965  พบวา  อาชญากรจะมีโครโมโซมผิดปกติกวาคนทั่วไป  
กลาวคือ  มีโครโมโซม  Y  มากกวาหนึ่งตัว  เปน  XYY  จึงมักจะมีลักษณะผิดปกติ  เชน  
กาวราว  อํามหิต  และมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศ  ในทํานองเดียวกันพวกผิดปกติทางเพศ
เกิดจากมีโครโมโซมของอีกเพศหนึ่งเพ่ิมขึ้น เชน หญิงที่ผิดปกติทางเพศมีโครโมโซมเปน XXY 
จึงรักเพศเดียวกัน  (สุพิศวง  ธรรมพันธา, 2543 : 196 – 197) 
  จะเห็นไดวา  ทฤษฎีทางชีววิทยา  อธิบายพฤติกรรมเบี่ยงเบนบางประเภทได  
โดยเฉพาะอยางยิ่งการเบี่ยงเบนที่เกี่ยวของกับความผิดปกติทางจิต  ซึ่งเปนปจจัยภายในตัว
บุคคล  แตพฤติกรรมเบี่ยงเบนหลายประเภทที่เปนผลจากโครงสรางสังคม  หรือสภาพแวดลอม
ทางสังคมไมใชเปนผลของความผิดปกติทางชีวภาพ  ซึ่งสามารถอธิบายไดดวยทฤษฎีอ่ืนๆ 
 

2. ทฤษฎีทางจิตวิทยา 
เปนทฤษฎีที่เชื่อวาแรงจูงใจ  บุคลิกภาพ  ความเครียด  ความรูสึกขัดแยงใน

อารมณ  และความไมสมปรารถนาเปนพ้ืนฐานในการกระทําผิดของคน  เชน  การขาดความรัก  
นําไปสูการเจ็บปวยทางจิต  ทําใหเปนโรคจิต  โรคประสาท  หรือความผิดปกติทางบุคลิกภาพ  
ซึ่งลวนนําไปสูการกระทําผิดในภายหนาได  ทฤษฎีทางจิตวิทยาที่สําคัญ  คือ 

ทฤษฎีจิตวิเคราะหของซิกมันด  ฟรอยด  (Zigmund Freud)  ซึ่งเชื่อวาจิตใต
สํานึกมีสวนผลักดันใหเกิดอาชญากรรม กลาวคือ บุคลิกภาพของบุคคลประกอบดวยสวนสําคัญ  
3  สวนคือ  สันดานดิบ  (Id)  อัตตา  (Ego)  และสติสัมปชัญญะ  (Superego)  สันดานดิบ  เปน
ความรูสึกของจิตที่เปนมาแตกําเนิด  เชน  ความหิว  ความกระหายและความตองการอื่นๆ  
อัตตาหรือความเปนตัวของตัวเอง  เปนสิ่งที่คอยควบคุมการปฏิบัติของสันดานดิบ  ใหสอดคลอง
กับความตองการของสติสัมปชัญญะ  ซึ่งเกิดจากวัฒนธรรมในสังคม  อยางไรก็ตาม  สันดานดิบ
ก็ไมอาจปฏิบัติตามวัฒนธรรมไดเสมอไป  เพราะความขัดแยงกัน  อัตตาจึงตองคอยควบคุม
เอาไว  เม่ือสันดานดิบถูกควบคุมไวก็จะซอนตัวอยูในจิตใตสํานึก  ทําใหเกิดความวิตกกังวล
ขึ้นมา  ทางออกก็คือตองด้ินรนตอสูในรูปแบบตางๆ  และสันดานดิบก็ยังคงมีอยูมิไดหมดไป  
และรอจังหวะที่จะแสดงออกมาในรูปแบบอ่ืนๆ  อีก  ตัวอยางเชน  แรงกระตุนในทางเพศและ
ความกาวราวมักจะถูกเก็บกดเอาไวไมใหแสดงออกมาเต็มที่  โดยถูกเก็บซอนไวในจิตใตสํานึก
เม่ือถูกปฏิเสธหรือเก็บกดนานๆ  เขาสันดานดิบก็จะแข็งแรงขึ้น  สติสัมปชัญญะก็จะไรความหมาย  
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การกระทําผิดก็อาจจะเกิดขึ้นได  เชน  กรณีขมขืนหรือการฆากันตาย  เปนตน  (จํานงค  
อดิวัฒนสิทธิ์,  และคนอื่นๆ,  2540 : 149) 
 

3. ทฤษฎีความไมเปนระเบียบทางสังคม 
ทฤษฎีความไมเปนระเบียบทางสังคม  (Social Disoraganization Theory)  เปน

ทฤษฎีที่อธิบายถึงสภาวะที่สถาบันสังคมไมสามารถทําหนาที่ควบคุมสมาชิกในสังคมได  ทําให
เกิดความบกพรองในบทบาทหรือหนาที่  ขาดกลไกที่เพียงพอในการควบคุมสมาชิกใหปฏิบัติ
ตามบรรทัดฐานของสังคม  สถาบันตางๆ  ทําหนาที่ไมประสานสอดคลองกัน  ตางฝายตางทํา  
สมาชิกในสังคมจึงเกิดความรูสึกสับสน วุนวาย ประพฤติปฏิบัติตนไมถูก เกิดภาวะไรบรรทัดฐาน  
(Anomic)  และพฤติกรรมเบี่ยงเบนขึ้น  (จํานงค  อดิวัฒนสิทธิ์  และคนอื่นๆ, 2537 : 177) 
 

4. ทฤษฎีภาวะไรบรรทัดฐาน 
ทฤษฎีภาวะไรบรรทัดฐาน  (Anomic Theory)  เชื่อวาสภาพสังคมที่ตกอยูใน

ความสับสนเนื่องจากบรรทัดฐานตางๆ ออนแอไรประสิทธิภาพ ไมสามารถควบคุมความประพฤติ
ของสมาชิกได เปนภาวะที่บุคคลในสังคมไมยึดถือคานิยมและบรรทัดฐานรวมกัน บุคคลไมคอย
ผูกพันกับกลุมและบรรทัดฐานของกลุม  ภาวะเชนน้ีมักเกิดขึ้นในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยาง
รวดเร็ว  เชน  ในชวงที่ภาวะเศรษฐกิจตกต่ําหรือรุงเรืองอยางรวดเร็ว  ทําใหการดําเนินชีวิตทุก
ดานของทุกคนในสังคมตองถูกกระทบกระเทือน  หรือเปลี่ยนแปลงไปอยางมากจนบุคคลปรับตวั
ไมทันเกิดความรูสึกสับสนไมแนใจอะไรถูกอะไรผิด  ไมแนใจวาการปฏิบัติตามบรรทัดฐานจะ
เปนผลดีแกตนหรือไม  ทําใหเกิดความไมไววางใจกันอยางกวางขวาง  โดยมองวาบรรทัดฐาน
ของสังคมไมมีความหมาย  ไมสามารถใหคุณใหโทษไดอยางแทจริง  (Normlessness) 

เอมิลี  เดอรไคม  ไดศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการฆาตัวตาย  พบวาเม่ือสังคม
เกิดภาวะไรบรรทัดฐาน  โดยเฉพาะในชวงวิกฤติทางเศรษฐกิจทั้งในเวลาเศรษฐกิจรุงเรืองและ
ตกต่ํา  รายไดหรือคาจางไมแนนอนหรือมีความลมเหลวอยางอ่ืน  เชน  ลมละลายหรือแมแตใน
ยามที่ร่ํารวยกะทันหันลวนนําประชาชนไปสูการทําลายตัวเองทั้งสิ้น  กลาวไดวา  การฆาตัวตาย
ที่เกิดจากภาวะไรบรรทัดฐาน  (Anomic Suicide)  คือ  คนขาดสิ่งยึดเหนี่ยว  สับสน  โดดเดี่ยว  
มองโลกในแงราย  และเห็นวาชีวิตไรความหมาย 

โรเบิรท  เค.  เมอรตัน  อธิบายพฤติกรรมเบี่ยงเบนในอีกแนวหนึ่งวา  เปนผลของ
ความไมประสานสอดคลองกันระหวางเปาหมายทางวัฒนธรรม  หรือคานิยมทางสังคมกับ
บรรทัดฐานหรือวิธีการที่สังคมกําหนด  เพ่ือปฏิบัติใหบรรลุเปาหมายนั้น  ดังน้ัน  การที่คนเราไม
สามารถใชวิธีการที่สังคมยอมรับ  และเห็นวาเหมาะสมเปนแนวทางไปสูเปาหมายที่ตองการ  ทํา
ใหคนเหลานั้นตองหันไปหาวิธีการอื่นๆ  ที่สังคมไมยอมรับ  คือ  ละเมิดบรรทัดฐานหรือตองมี
พฤติกรรมเบี่ยงเบนในที่สุด  เชน  ในสังคมปจจุบัน  เปาหมายชีวิตหรือคานิยมที่คนสวนใหญ
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ปรารถนา  คือความมั่งคั่งร่ํารวยความสุขสบายทางวัตถุ  สวนวิธีการที่สังคมยอมรับคือการยก
ฐานะโดยการศึกษา  และการทํางานที่สุจริตถูกทํานองคลองธรรม  แตในความเปนจริงคนบาง
กลุมไมสามารถปฏิบัติตามวิธีการที่สังคมยอมรับได  เพราะไมมีโอกาสศึกษาขั้นสูง  หรือมีก็ตอง
หันไปใชวิธีการที่ผิดกฎหมายหรือผิดศีลธรรมแทน  เชน  คายาเสพติด  คาของหนีภาษี  เปน
โสเภณี  ปลน  โกง  เลนการพนัน  ยักยอก  ฉอราษฎรบังหลวง  เปนตน  บุคคลจะมีการ
เบี่ยงเบนหลายรูปแบบ เชน นอกคอกหรือแหวกแนว เจาระเบียบ หนีโลก และกบฏ เปนตน 
 

5. ทฤษฎีการประทับตรา 
ทฤษฎีการประทับตรา  (Labeling Theory)  เนนใหเห็นถึงความสําคัญของคนใน

สังคมหรือปฏิกิริยาของสังคมที่มีตอผูกระทําความผิดวา  เปนเหตุที่ทําใหผูกระทําผิดกลายเปน 
ผูเบี่ยงเบน  เอ็ดวิน  เลเมิรท  (Edwin Lemert)  อธิบายวาการเบี่ยงเบนแบงไดเปน  2  ประเภท  
คือ  การเบี่ยงเบนแบบปฐมภูมิกับการเบี่ยงเบนแบบทุติยภูมิ 

5.1 การเบี่ยงเบนแบบปฐมภูมิ  (Primary Deviance)  หมายถึง  การกระทําผดิที่
คนทั่วไปประพฤติปฏิบัติกัน  แตไมถูกสังคมตราหนาวาผูกระทําผิดเปนคนเลว  เชน  การ
กระทําผิดของพวกชนชั้นสูงที่ฉอราษฎรบังหลวงหรือโกงภาษี  หรือการทําผิดของคนธรรมดา
ทั่วไปที่เกือบทุกคนเคยทําผิดกฎหมายหรือผิดศีลธรรมมาแลว  แตสังคมเพิกเฉยไมถือวาเปน
ความผิดที่จะตองประณามเหยียดหยาม  เชน  การทําผิดกฎจราจร  ไดแก  ไมขามถนนตรง 
ทางมาลาย  ฝาสัญญาณไฟจราจร  เปนตน  โดยปกติในการกระทําผิดนั้นถาไมถูกสังคม
ประณาม  ผูกระทําผิดมักไมคิดวาตนเปนผูเบี่ยงเบน  แตถาทําผิดแลวคนในสังคมรูและ        
ถูกประณามบุคคลนั้น  ก็จะกลายเปนคนที่มีตราติดตัววาเปนคนไมดี  และรูสึกวาเปนคนไมดี  
เลวจริงๆ  ตามที่วาคนพวกนี้มักจะกระทําผิดซ้ําอีกจนเปนผูเบี่ยงเบนโดยสมบูรณไปในที่สุด 

5.2 การเบี่ยงเบนแบบทุติยภูมิ  (Secondary Deviance)  เปนการกระทําผิดที่
ถูกสังคมตอตานหรือมีปฏิกิริยาโดยการตราหรือประณามผูกระทําผิดวาเปนคนเลว  คนไมดีทํา
ใหผูกระทําผิดรับรูวาตนเปนผูเบี่ยงเบน  ซึ่งเปนผลมาจากความกดดันของสังคมที่มีตอบุคคล  
การตีตราของสังคมนั้นเปนการผลักดันใหบุคคลที่เคยทําความผิดมาครั้งหน่ึงตองกลายเปนคนที่
สังคมไมยอมรับตลอดไป  เชน  ในกรณีของนักโทษที่ถูกปลอยออกมาจากคุกมักจะหางานทํา
ไมได  เน่ืองจากไมมีคนเชื่อใจวาจะกลับตัวเปนคนดีได  คนเหลานี้จึงจําเปนตองทําผิดซ้ําแลวซํ้า
อีก  และอาจทําผิดรายแรงยิ่งขึ้น  เพราะสังคมไมเปดโอกาสใหผูทําผิดไดกลับตัวเปนคนดี 
  นอกจากนั้น  ยังมีคนอีกกลุมหน่ึงซ่ึงเปนผูบริสุทธิ์  ไมเคยกระทําผิดหรือมี
พฤติกรรมเบี่ยงเบนเลย  แตบังเอิญโชคราย  ถูกกลาวหาและสังคมตีตราวาเปนผูกระทําผิดก็มี  
เชน  ถูกกลาวหาวาฆาคนตาย  ขโมยของ  ลักลอบเปนชูกับสามีหรือภรรยาผูอ่ืน  การถูก
กลาวหา  ถูกประณาม  หรือถูกตราหนาเชนนั้นอาจเปนผลทําใหผูบริสุทธิ์กลายเปนผูกระทําผิด
จริงๆ  ในภายหลังได 
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  ในการประทับตรา  “การเบี่ยงเบน”  ใหผูกระทําผิดนั้น  โฮวารด  เบคเกอร  
(Howard Becker)  ชี้ใหเห็นวาผูที่มีบทบาทสําคัญอยางยิ่งในการประทับตราก็คือ  กลุมที่มี
อํานาจ  เพราะกลุมที่มีอํานาจเปนผูที่สรางกฎหมายและกฎเกณฑตางๆ  ขึ้นมาใชบังคับสมาชิก
ในสังคม  และเปนผูที่คอยชี้วาใครคือผูกระทําผิดหรือผูเบี่ยงเบน  ซึ่งแนนอนผูที่ถูกประทับตรา
จะไดแก  กลุมที่ไมมีอํานาจ  เชน  คนชั้นต่ํา  คนจน  ชนกลุมนอย  ในขณะที่คนที่มีอํานาจและ
ชนชั้นสูง มักจะไมถูกประณามและลงโทษถึงแมจะเปนผูกระทําผิดหรือเปนผูเบี่ยงเบนกต็าม ดังน้ัน
พฤติกรรมใดเปนการเบี่ยงเบนหรือไม  จะเปนเรื่องที่ถูกกําหนดโดยมาตรฐานและการตัดสินของ
กลุมที่มีอํานาจในสังคม  และกฎเกณฑที่ตัดสินใจวาใครคือผูเบี่ยงเบน  จึงเปนเรื่องที่พิจารณา
จากลักษณะของตัวผูกระทํามิใชพิจารณาจากลักษณะของการกระทํา  (จํานงค  อดิวัฒนสิทธิ์  
และคนอื่นๆ, 2540 : 149 – 152) 
 

6. ทฤษฎีการถายทอดวัฒนธรรมและการคบหาสมาคมกับกลุมแตกตาง 
นักทฤษฎีกลุมศึกษาการถายทอดวัฒนธรรม  และการคบหาสมาคมกับกลุม

แตกตาง  (Cultural Transmission and Differential Perspective Association)  ไดศึกษาและ
อธิบายทฤษฎีนี้ไวหลายทาน  (สุพิศวง  ธรรมพันธา, 2543 : 198 – 199)  ดังนี้ 

กาเบรียด  ทารด  (Gabriel Tarde)  ไดอธิบายพฤติกรรมเบี่ยงเบนโดยเฉพาะ
อาชญากรรมวา  มีสาเหตุสําคัญจากการเลียนแบบทํานองเดียวกับพฤติกรรมทั่วๆ  ไป กลาวคือ  
เม่ือบุคคลไดคบหาสมาคม  รับรูเกี่ยวกับความเบี่ยงเบน  จึงเลียนแบบความเบี่ยงเบนนั้น 

ทราเชอร  (Thrasher)  ชอร  (Shaw)  ชอรและแมคกาย  (Shaw and Mckay)  
แซมปสันและโกรฟส  (Sampson and Groves)  นักสังคมวิทยาแหงมหาวิทยาลัยชิคาโก  ได
ศึกษาเกี่ยวกับอาชญากรรมของนครชิคาโก  พบวาสาเหตุที่อาชญากรรมเพิ่มขึ้นอยางตอเน่ือง
ในนครชิคาโก  เน่ืองจากอาชญากรรมใหมเขามาสืบทอดวัฒนธรรม  วัยรุนบางกลุมที่อาศัยอยู
ในพื้นที่ที่กออาชญากรรมไดเรียนรูวิถีชีวิตของอาชญากร  ยิ่งถาไดคบคาสมาคมอยางใกลชิดกับ
อาชญากรก็จะเกิดการยอมรับ  และกลายเปนยุวชนอาชญากร 

ซัตเตอรแลนด  (Sutherland)  ไดศึกษาการคบหาสมาคมกับกลุมแตกตางของ
แกงวัยรุนในเมืองพบวา วัยรุนเขามารวมแกงตางๆ เพราะแกงเหลานั้นสามารถเสริมสถานภาพ
ทางสังคม ปกปองคุมครองมีกิจกรรมที่พอใจและตนมีเอกลักษณกลุมและมีขอสังเกต 4 ประการ
คือ 

1. การเลียนแบบพฤติกรรมเบี่ยงเบน เกิดผลในกลุมขนาดเล็กและกลุมที่ตองการ
ใหมีการเลียนแบบ 

2. การเรียนรูเกิดขึ้นไดตองประกอบดวยการใชเทคนิคที่สําคัญ คือ การเสริมแรง
แรงขับและเจตคติยอมรับพฤติกรรมเบี่ยงเบน 
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3. บุคคลเกิดพฤติกรรมเบี่ยงเบนตามอยาง  เนื่องจากการทําความเขาใจและ 
ชื่นชมตอพฤติกรรมที่แมแตบุคคลทั่วไปจะเห็นวาผิดปกติก็ตาม 

4. ความตอเน่ืองยาวนานและความสัมพันธที่แนบแนนมีอิทธิพลตอการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามอยางบุคคลที่สมาคมดวย 
 
 
ลักษณะของพฤติกรรมเบี่ยงเบน 
 

1. พฤติกรรมเบี่ยงเบนเชื่อมโยงตอกันในระดับปจเจกบุคคล  กลุมและองคกร  เชน  
กลุมวัยรุน  แกงโจร  กลุมหญิงบริการทางเพศ  เปนตน 

2. การอัตตวินิบาตกรรม  เปนการฆาตัวตายเพื่อหนีปญหาทางเศรษฐกิจ  หรือเปน
เพราะผิดหวังจากคนรัก  โดยเฉพาะในสังคมปจจุบันที่มีความเครียดสูงเชนในสังคมเมืองพบวา  
มีพฤติกรรมประเภทนี้มากขึ้น แตในยามสงครามผูที่ยอมตายเพื่อปกปองชาติ ถือวาเปนวีรกรรม
เพราะเปนการเสียสละเพื่อประโยชนสวนรวม 

3. ความเชื่อที่เบี่ยงเบนไปจากเดิม  ความเชื่อในลัทธิศาสนาอยางรุนแรง  พลีชีพ
เปนกลุม  เชื่อวาจะมีพระเจามารับ  หรือแมแตความคิดทางการเมืองที่รุนแรงยอมปฏิบัติ
รัฐประหารเพื่ออุดมการณ 

4. การแสดงที่เบี่ยงเบนไปจากการยอมรับของสังคม  คือ  พฤติกรรมที่ไมเหมาะสม
บางอยาง  เชน  การแตงตัว  กิริยาอาการเหมือนผูหญิงในราตรี  หรือแมแตกิริยากาวราว 

5. การขายสิ่งของตองหาม  เปนความบกพรองของสังคมพอสมควร  ในฐานะเปน
เมืองพุทธ  แตกลับมีการโฆษณา  และขายของมึนเมาอยางเสรี  จนกลายเปนความถูกตองของ
สังคม  ถือวาสังคมขาดจุดยืน  การเบี่ยงเบนตองเปลี่ยนตามกาลเวลา  และอิทธิพลของสังคม 

6. การบริโภคสิ่งของหรือบริการที่ตองหาม  ขอน้ีเกี่ยวของกับศีล  5  เพราะมีใหเห็น
มากมาย  ไมวาของตองหามตามหลักศาสนา  เชน  สุรา  พบวางานเลี้ยงตางๆ  ขาดไมไดเลย
แมแตงานบวชนาค 

7. พฤติกรรมเบี่ยงเบนเกิดจากการตัดสินใจของกลุมที่มีอํานาจในสังคม ไดแก รัฐบาล  
กลุมจารีต  กลุมอนุรักษ  เปนตน  เชน  กลุมจารีตและกลุมอนุรักษถือวาการมีเพศสัมพันธกอน
แตงงานเปนพฤติกรรมเบี่ยงเบน  เปนตน 

8. บุคคลควบคุมตนเองไดนอยลง  เน่ืองจากสถานการณกดดัน  เชน  วิกฤติการณ
ตางๆ  และเนื่องจากความออนแอทางพฤติกรรมของบุคคล  เชน  อุปนิสัยตามใจตนเอง  จิตใจ
ออนแอหวั่นไหวงายจึงติดสุรายาเสพติด  เปนตน 
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องคประกอบของสาเหตุการเกิดพฤติกรรมเบี่ยงเบน 
 
 ณรงค เส็งประชา (2537 : 66 – 67) ไดสรุปองคประกอบของสาเหตุการเกิดพฤติกรรม
เบี่ยงเบนไวดังนี้ 

1. องคประกอบทางชีววิทยา  (Biological Factor)  ไดแก  พันธุกรรม  (Heredity)  
สิ่งแวดลอม  อาหารและภาวะโภชนาการ  การผิดปกติของตอมไรทอ  เชน  ถาตอมใตสมอง
ผลิตฮอรโมนเกี่ยวกับความเจริญเติบโต  (Growth Hormone)  มากเกินไปจะทําใหรางกาย
ใหญโตมากกวาปกติ  ถาผลิตนอยเกินไปจะทําใหรางกายแคระแกร็น  ถาตอมไธรอยดผลิต
ฮอรโมนไธรอกซินมากเกินไปจะทําใหเปนโรคคอหอยพอก  อารมณหงุดหงิด  โกรธงาย  ถา
ผลิตนอยเกินไปจะทําใหเด็กแคระแกร็น  ปญญาออนไมพัฒนาการเขาสูวัยรุน  ถาขาดไธรอกซิน  
ตอนเปนผูใหญจะทําใหมีอาการเหมือนคนทุกขหนัก  เฉื่อยชา  ออนเพลีย  ชอบหลับ  เปนตน 

2. องคประกอบทางจิต  (Mental Factor)  ในสภาพจิตใจที่เปนปกติบุคคลจะไม
กระทําผิดหรือละเมิดบรรทัดฐานทางสังคม  แตถาหากจิตใจถูกกระตุนจากปจจัยภายนอกจะทํา
ใหเกิดอารมณตางๆ  เชน  ความคับของใจ  ความตองการอยางรุนแรง  ไดรับการปฏิบัติอยาง
ไมเปนธรรม  และไมสามารถใชวิธีการอ่ืนเพ่ือสนองความตองการนี้ได  หรือแกปญหาโดยใช
อารมณของตนเอง  ไมทําตามบรรทัดฐานก็อาจสรางพฤติกรรมเบี่ยงเบนขึ้นได  สภาพความ
สมบูรณและความบกพรองทางจิตจะขึ้นอยูกับเวลา  สถานที่  สถานภาพทางสังคมและ
วัฒนธรรมเปนสําคัญ  อยางไรก็ตาม  โดยปกติแลวแมวาสถานภาพทางสังคมที่มองดูวาเปน
ปกติ  มีการปกครองที่เปนระเบียบแบบแผน  สมาชิกในสังคมอยูในภาวะสงบ  ปฏิบัติตาม
บรรทัดฐานของสังคม  แตสมาชิกในสังคมบางคนอาจจะมีความคับของใจที่จําเปนตองปฏิบัติ
ตามบรรทัดฐานและอาจนําไปสูการเกิดพฤติกรรมเบี่ยงเบนได 

3. องคประกอบทางสิ่งแวดลอม  (Environmental Factor)  สิ่งแวดลอมมีผลตอ
การเกิดพฤติกรรมเบี่ยงเบนทั้งสิ่งแวดลอมธรรมชาติและสิ่งแวดลอมทางสังคม  เชน  อากาศ
รอนทําใหคนหงุดหงิด  โมโหงาย  ทําใหมีโอกาสทํารายผูอ่ืนไดงายหรือในยามค่ําคืนเปดโอกาส
ใหเกิดการลักขโมยและกออาชญากรรมตางๆ  ไดงาย  เปนตน  สวนสิ่งแวดลอมทางสังคมเปน
ปจจัยที่สําคัญที่สุดที่ผลักดันใหเกิดพฤติกรรมเบี่ยงเบนขึ้น  เชน  ครอบครัว  ความยากจน  
สื่อมวลชนที่เผยแพรตัวอยางที่เลวหรือคานิยมที่ไมดี  การคบหาสมาคมกับผูที่มีพฤติกรรม
เบี่ยงเบน  ความเสื่อมโทรมทางสังคมและวัฒนธรรมที่ทําใหคนเห็นแกตัว  เอารัดเอาเปรียบผูอ่ืน  
เปนตน 

4. องคประกอบทางคานิยมในสังคม  (Social Value Factor)  คานิยมในสังคม  
เชน  วัตถุ  หลักการหรือความคิดเห็นซึ่งเปนที่พึงปรารถนา  ยกยองและพึงพอใจอยากได
อยากจะมีหรืออยากจะเปน  ซึ่งถือวาเปนความสําเร็จของทุกคน  เชน  เสรีภาพ  ความร่ํารวย  
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ปริญญาบัตร  เครื่องราชอิสริยาภรณ  รถยนต  เปนตน  จะทําใหบุคคลแสวงหาเพื่อใหไดมาใน
สิ่งเหลานี้  ทําใหบางคนเกิดพฤติกรรมเบี่ยงเบนเพื่อตอบสนองความตองการขึ้นได  คือ 
  4.1 การกําหนดวิถีทางปฏิบัติสูเปาหมายขึ้นใหม  อาจจะเนื่องจากเห็นวา
แนวปฏิบัติเดิมลาสมัยควรยกเลิกใชไดแลว  หรือเห็นวาบรรทัดฐานเดิมขัดขวางการเดินไปสู
เปาหมายของตน  จึงตองหาวิธีการใหมทําใหเกิดพฤติกรรมเบี่ยงเบนขึ้น 
  4.2 การหนีเปาหมาย  อาจจะเนื่องจากเห็นวาเปาหมายหรือคานิยมของสังคม
สูงเกินไป  ไมมีโอกาสที่จะบรรลุหรือประสบความสําเร็จได  ทําใหบุคคลหมดกําลังใจ  และ
อาจจะถึงกับเจ็บใจผิดหวังอยางมาก  จนกระทั่งหลบหนีจากสังคม  หลบหนาผูคน  เปนโรคจิต
ประสาทหรือฆาตัวตายได 
  4.3 การบายเบี่ยง  เปนการที่บุคคลประเมินคาของวิถีทางที่จะสูเปาหมายวา  
แมจะผิดบรรทัดฐานของสังคมแตก็เปนวิธีการที่ดี  ไมกอใหเกิดผลเสียหายแตประการใด  เชน  
การที่บุคคลตองการเงินจํานวนหนึ่งจึงเพียงพอตอการครองชีพ  แตเขาไมสามารถทํางานใหได
เงินเพียงพอ  จึงลักขโมยเงินของคนรวย  โดยที่มีความเห็นวาเปนการยุติธรรมแลวที่คนรวยควร
จะแบงเงินใหกับคนจนบาง  เพราะคนรวยนั้นร่ํารวยจากการรีดไถจากคนจนและไมเดือดรอน
จากการสูญเสียเงินไปเพียงจํานวนหนึ่งเทานั้น  หรือการที่นักการเมือง  ขาราชการอางวาตนเอง
ไมไดฉอราษฎรบังหลวงแตผูรับเหมากอสรางเอาเงินมาใหเองโดยไมไดเรียกรอง  เปนตน 

5. องคประกอบทางโครงสรางของสังคม  บุคคลเกิดพฤติกรรมเบี่ยงเบนเพราะ
โครงสรางทางสังคมไมเหมาะสม  เชน  ไมไดกําหนดสถานภาพและบทบาทของสมาชิกไวอยาง
ชัดเจน  สถาบันสังคมไมสามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ  ขาดการจัดระเบียบที่ดี  
บุคคลลืมสถานภาพและบทบาทของตน  บรรทัดฐานทางสังคมลาสมัย  ผูคนไมเห็นผลประโยชน
ที่จะไดรับจากการปฏิบัติตาม  บุคคลถูกสังคมประทับตรา  การขัดแยงกันของสถานภาพและ
บทบาทของบุคคล  ภาวการณไรบรรทัดฐานทางสังคม  เปนตน 
 
 
ประเภทของพฤติกรรมเบี่ยงเบน 
 
 พฤติกรรมเบี่ยงเบน  อาจแบงออกไดเปน  2  ประเภท  คือ  พฤติกรรมที่เปนโทษตอ
บุคคลและสังคม  และพฤติกรรมที่เปนประโยชนตอบุคคลและสังคม  (มหาวิทยาลัยสุโขทัย - 
ธรรมาธิราช, 2526 : 178 – 181)  ดังนี้ 

1. พฤติกรรมที่เปนโทษตอสังคม  เปนพฤติกรรมเบี่ยงเบนที่เกิดขึ้นแลวคุกคาม
ความปกติสุขของผูคนในสังคม  แบงเปน  2  ระดับ  คือ 
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  1.1 พฤติกรรมเบี่ยงเบนที่มีผลตอบุคคลและสังคมมาก  ไดแก  พฤติกรรมที่ผิด
กฎหมาย  เชน  ขบถ  กอการจลาจล  การฆาคนตาย  และที่รองลงมา  คือ  การประทุษรายตอ
รางกายและทรัพยสิน  ลักขโมย  การกระทําผิดกฎจราจร  เปนตน  ซึ่งผูที่ละเมิดจะถูกลงโทษ
รุนแรงตามที่กําหนดไว 
  1.2 พฤติกรรมเบ่ียงเบนที่มีผลตอบุคคลและสังคมนอย  เปนพฤติกรรมที่ไมผิด
กฎหมายและอาจจะไมกระทบกระเทือนตอสังคม  แตอาจจะกอความยุงยากบางประการในดาน
ความสัมพันธทางสังคมของสมาชิก  เปนพฤติกรรมเบี่ยงเบนที่ตัดสินโดยมาตรฐานทางศีลธรรม
ไมใชกฎหมาย  เชน  การฆาตัวตาย  รักรวมเพศ  การมีจิตแปรปรวน  การทุพพลภาพทาง
รางกายตางๆ  เปนตน 

2. พฤติกรรมเบี่ยงเบนที่เปนประโยชนตอบุคคลและสังคม  เปนพฤติกรรม
เบี่ยงเบนที่ละเมิดบรรทัดฐานของสังคม  แตผลของการเบี่ยงเบนมีประโยชนตอการพัฒนาสังคม  
พฤติกรรมเบี่ยงเบนแบบน้ีมีไมมากนัก  เชน  นวัตกรรมของสมาชิกระดับมันสมองของสังคม  
ซึ่งเปนผูสรางแนวทางของพฤติกรรมแบบใหมๆ  เพ่ือแกไขปญหาความตึงเครียด  อันเกิดจาก
ปจจัยตางๆ  ทั้งภายในและภายนอกของสังคม  อันมีผลกระทบตอเสถียรภาพหรือความมั่นคง
ของสังคม  นวัตกรรมตางๆ  เหลานี้เปนปจจัยสําคัญที่มีผลตอการพัฒนามนุษยและสังคมนั้นๆ 
 ปญหาประการหนึ่งในการจัดประเภทของพฤติกรรมเบี่ยงเบน  คือ  ความยากลําบาก
ในการกําหนดวาพฤติกรรมใดเปนพฤติกรรมเบี่ยงเบนที่มีผลตอบุคคลและสังคมมาก  หรือเปน
พฤติกรรมที่ผิดกฎหมายและพฤติกรรมใดเปนพฤติกรรมที่ไมผิดกฎหมาย  เชน  ในปจจุบัน
สังคมไทยยังตัดสินไมไดแนนอนวาการทําแทงและการเปนโสเภณี เปนพฤติกรรมที่ผิดกฎหมาย
หรือไมผิดกฎหมาย  การรักรวมเพศ  การฆาตัวตาย  การสูดสารระเหย  เชน  ทินเนอร เปนตน  
ถือวาเปนอาชญากรรมเชนเดียวกับการเสพยาบา  กัญชา  ฝน  และเฮโรอีนหรือไม 
 
 
รูปแบบของพฤติกรรมเบี่ยงเบน 
 
 พฤติกรรมเบ่ียงเบนมีรูปแบบที่สําคัญ  4  รูปแบบ  (จํานงค  อดิวัฒนสิทธิ์  และคน
อ่ืนๆ, 2540 : 146 – 147)  ดังนี้ 

1. การกระทําเบี่ยงเบน  (Deviant Acts)  มี  3  ประเภท  คือ 
  1.1 อาชญากรรม (Crimes) คือ การกระทําผิดกฎหมายอาญา เชน ฆาคนตาย  
ลักทรัพย  ทํารายรางกาย  ขมขืน  ปลอมแปลงหนังสือ  หม่ินประมาท  เปนตน  นอกจากนั้น  
อาชญากรรมยังหมายถึงการงดเวนไมกระทําตามกฎหมายอาญาดวย  เชน  ไมเสียภาษีหรือไม
ยอมเขารับการเกณฑทหาร  ผูฝาฝนจะตองไดรับโทษตามที่กฎหมายไดกําหนดไวอยางชัดเจน 
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   อาชญากรรม  ยังแบงออกเปนอาชญากรรมเปนครั้งคราวแลวแตโอกาสจะ
อํานวยใหกระทําได  อาชญากรรมเปนนิสัยซ่ึงมักจะเปนผูใหญที่กออาชญากรรมอยูเปนประจํา
ติดเปนนิสัยจนเห็นเปนเรื่องธรรมดา  และอาชญากรรมอาชีพ  ไดแก  พวกที่เชื่อวาอาชญากรรม
คืออาชีพหน่ึง  รายไดในการดํารงชีวิตมาจากการประกอบอาชญากรรมทั้งสิ้น 
  1.2 การเบี่ยงเบนทางเพศ  (Sexual Deviance)  เปนพฤติกรรมทางเพศที่
ผิดปกติ  เชน  รักรวมเพศ  โสเภณี  และการมีเพศสัมพันธระหวางผูสืบสายโลหิตเดียวกัน  
(Incest)  กฎหมายที่ควบคุมการเบี่ยงเบนทางเพศในแตละสังคมจะแตกตางกันออกไป  เชน  
บางสังคมอนุญาตใหมีโสเภณีหรือการแตงงานระหวางผูสืบสายโลหิตเดียวกันได  แตบางสังคม
ไมอนุญาต  เปนตน 
  1.3 การฆาตัวตาย  (Suicide)  บุคคลมีการฆาตัวตายหลายรูปแบบ  เชน  กินยา
ตาย  ยิงตัวตาย  กระโดดน้ําตาย  เผาตัวตาย  ควานทองตัวเองตาย  เปนตน  บุคคลที่ฆาตัว
ตายนี้สวนใหญมักจะมีอาการจิตไมปกติ  (Insanity)  หรือเปนโรคประสาท  (Neurosis)  หรือ
อาจเกิดขึ้นกับคนปกติธรรมดาแตไดรับความกระทบกระเทือนทางจิตใจ  หรือผิดหวังในชีวิต
อยางรุนแรง  เชน  ผิดหวังในความรัก  สอบตก  สอบเขามหาวิทยาลัยไมได  เสียการพนัน    
ถูกฟองลมละลาย  ตกงาน  เปนตน  การฆาตัวตายเปนเรื่องเศราสลดใจและเปนปญหาสังคม  
สรางความเสียหายแกสังคม  ทําใหสังคมขาดพลังการผลิตหรือพลังงานไป  บางสังคมถือวาการ
ฆาตัวตายเปนพฤติกรรมที่นาตําหนิ  แสดงถึงความขี้ขลาด  ไมยอมสูปญหา  แตบางสังคมกลับ
ยกยองการฆาตัวตาย  ปจจุบันการฆาตัวตายเปนปญหาสังคมปญหาหนึ่งที่กําลังแพรหลายอยู
ในทุกสังคม  โดยเฉพาะในเขตเมืองใหญๆ  ที่มีคนอยูอาศัยกันอยางหนาแนน  และมีการแขงขัน
กันทางเศรษฐกิจและสังคมเพื่อการอยูรอดสูง  มีการเอารัดเอาเปรียบเห็นแกตัวสูง  ยิ่งคนมี
ความสับสนในชีวิตและมีความยุงยากในการดํารงชีวิตมากเทาใด  อัตราการฆาตัวตายก็จะยิ่ง
สูงขึ้นเทานั้น 

2. นิสัยเบี่ยงเบน  (Deviant Habits)  เปนพฤติกรรมที่เกิดขึ้นจากอุปนิสัยใจคอของ
บุคคล  และความเคยชินที่ไมสามารถขจัดออกไปได  เชน  การดื่มสุราเปนประจํา  การติด
ยาเสพติด  การพนัน  เปนตน  พฤติกรรมดังกลาวถากระทําเพื่อความสนุกสนานหรือเพ่ือสังคม
และกระทํานานๆ  ครั้ง  โดยไมติดเปนนิสัย  ก็ไมจัดวาเปนพฤติกรรมเบี่ยงเบน  มีคนจํานวนไม
นอยที่ทดลองดื่มสุรา  ทดลองยาเสพติดหรือเลนการพนันแลวเกิดติดใจ  กระทําจนเกิดเปนนิสัย
และกอใหเกิดพฤติกรรมเบี่ยงเบนขึ้น 

3. การเบี่ยงเบนทางจิต  (Deviant Psychology)  ในสังคมปจจุบันมีคนเปนจํานวน
มากที่ประสบกับปญหาความพิการทางจิต  หรือเปนโรคประสาท  มีความตึงเครียดทางอารมณ
มาก  ซึ่งนําไปสูปญหาอยางหนึ่งทางสังคม  นอกจากนี้  ยังมีคนอีกจํานวนไมนอยที่เปนผูใหญ
แลวแตวุฒิภาวะทางอารมณยังไมเจริญเต็มที่  เชน  ไมกลาตัดสินใจทําอะไรดวยตนเอง  ตอง
คอยคําแนะนําหรือการตัดสินใจของผูอ่ืนอยูเปนประจํา  บางคนมีความกลัวในบางสิ่งบางอยาง  
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ซึ่งคลายกับนิสัยของเด็ก  เชน  กลัวการขามถนน  กลัวหลงทาง  กลัวหนู  กลัวแมลงสาบ  กลัว
จ้ิงจก  ตุกแก  เปนตน  ลักษณะดังกลาวถือวาเปนความผิดปกติทางจิตทั้งสิ้น  ในสภาพสังคมที่
เปนอยูในขณะนี้อาจกลาวไดวาบุคคลทุกคนเปนโรคจิต  โรคประสาทไมมากก็นอย 

4. วัฒนธรรมเบี่ยงเบน (Deviant Cultural) เปนพฤติกรรมที่กลุมคนยึดถือวิถีชีวิต
ผิดแผกออกไปจากคนทั่วไปในสังคม  หรือพวกที่ตอตานวัฒนธรรมของคนสวนใหญ  เชน  
พฤติกรรมของกลุมฮิปป  พวกกลุมลัทธิศาสนาใหม  พวกอนาธิปไตย  พวกพั้งค  เปนตน 
 
 
ผลดีของพฤติกรรมเบี่ยงเบน 
 
 พฤติกรรมเบี่ยงเบนกอใหเกิดทั้งความเสียหายและประโยชนแกสังคม  แตคนทั่วไป
มักจะเขาใจวาสรางความเสียหายใหกับสังคมมากกวาเปนประโยชน  ที่สําคัญคือ  ทําใหเกิด
ความไมเปนระเบียบเรียบรอยและความเดือดรอนใหแกบุคคลและสังคม  ทําใหเกิดปญหาสังคม
และตองหาทางปองกันแกไขใหหมดสิ้นไป  ผลดีของพฤติกรรมเบี่ยงเบนที่มีตอบุคคลและสังคม
มีหลายประการ  ไดแก 

1. พฤติกรรมเบี่ยงเบนบางอยางชวยตัดปญหาในเรื่องความลาชาในการปฏิบัติงาน  
(Red Tape) ไดอยางดี เชน การปลอมลายเซ็นของผูมีอํานาจเพื่อความเรงดวนในการดําเนินงาน
สําคัญๆ  ซึ่งเปนประโยชนตอสวนรวม 

2. พฤติกรรมเบี่ยงเบนบางครั้งชวยปองกันปญหาที่เกิดตามมาได  เชน  โสเภณี  
จําเปนตองมีอยูทั้งที่ผิดกฎหมายและผิดจารีตประเพณี  ทั้งน้ีเพ่ือลดปญหาทางเพศ 

3. กอใหเกิดการรวมกลุมเปนอันหน่ึงอันเดียวกัน  เพ่ือตอตานพฤติกรรมที่คนสวน
ใหญเห็นวาจะทําใหเกิดความเสียหาย  และความไมเปนระเบียบใหกับสังคม 

4. ทําใหคนในสังคมตระหนักในผลประโยชนรวมกัน  ทําใหเกิดความยึดเหนี่ยว
ระหวางบุคคลและกลุมตางๆ  ในสังคม  ซึ่งชวยรักษาระบบของสังคมใหคงอยูตอไป  พฤติกรรม
เบี่ยงเบนจึงไมเพียงเปนตัวกอปญหาใหระบบสังคมเทานั้น  แตยังเปนตัวรักษาระบบสังคมอีก
ดวย 

5. เปนตัวชี้ใหเห็นขอบเขตของบรรทัดฐานทางสังคม  ระบบสังคมมีลักษณะที่สําคัญ
ประการหนึ่ง  คือ  การมีขอบเขตของตนเอง  แตขอบเขตจํากัดของพฤติกรรมซึ่งกลุมคนใน
สังคมจะยอมใหกระทําไดนั้น  มักจะมีลักษณะคลุมเครือไมชัดเจน  โดยเฉพาะอยางยิ่งในสังคมที่
บรรทัดฐานมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา  และพฤติกรรมใหมเกิดขึ้นเสมอ  ดังน้ัน  ระบบ
สังคมจึงตองหาวิธีการบางอยางที่จะทําใหขอบเขตของระบบ  เปนที่แจงชัดแกสมาชิกทุกคน  
วิธีการที่สําคัญ  คือ  การตัดสินของระบบวาพฤติกรรมแบบใดถือวาเปนพฤติกรรมเบี่ยงเบน 
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6. เปนเสมือนเครื่องเตือนใหรูถึงจุดบกพรองบางประการของการจัดระเบียบทาง
สังคม  พฤติกรรมเบี่ยงเบนเตือนใหสังคมไดรูสึกถึงความตึงเครียด  หรือความไมมีประสิทธิภาพ
ของระบบสังคม  แสดงใหเห็นถึงความไมพึงพอใจตอระบบและนําไปสูการเปลี่ยนแปลงเพ่ือ
ปรับปรุงประสิทธิภาพและขวัญของผูคนในระบบสังคมใหสูงขึ้น 

7. ทําหนาที่ระบายความตึงเครียดของบุคคลและกลุมคนในสังคม  พฤติกรรม
เบี่ยงเบนบางประเภทชวยปองกันไมใหสังคมเกิดความตึงเครียดในระดับสูงเกินไป  และชวยลด
ความตึงเครียดในสถาบันทางสังคมตางๆ  ได  เชน  โสเภณีหรือการคาประเวณีเปนกลไกที่ชวย
ไมใหเกิดพฤติกรรมเบี่ยงเบนที่คุกคามระบบครอบครัว และความผูกพันทางอารมณ นอกเหนือ
การแตงงานอันเกิดขึ้นไดจากการมีความสัมพันธทางเพศกอนการแตงงาน  และการมีความ 
สัมพันธทางเพศนอกเหนือคูสมรสของตน 

8. เปนสิ่งเตือนใหเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงทางสังคม  และกฎหมายที่กําลังจะเกิดขึ้น  
โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงอัตราความเบี่ยงเบน  เชน  การเพิ่มอัตราการเสพสิ่งเสพติดของ
ผูคนในสังคม  อัตราการเพิ่มของการทําแทง  อัตราการเพิ่มการเดินขบวนประทวงเพ่ือขอขึ้น
คาแรงของกรรมกร  จะเปนสิ่งที่บอกใหรูวาการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายและเจตคติของสังคม
ตอพฤติกรรมดังกลาวจะเกิดขึ้น 

9. พฤติกรรมเบ่ียงเบนที่เคยเกิดขึ้นในอดีตและถูกตอตานจากบุคคลและสังคม  อาจ
กลายเปนพฤติกรรมซึ่งเปนที่ยอมรับในเวลาตอมา  เชน  ผูมีชื่อเสียงหลายทานในระยะแรกถูก
ตอตานไมยอมรับ  แตเม่ือเวลาผานไประยะหนึ่งกลับกลายเปนที่ยอมรับของคนทั้งโลก  เปนตน 

10. พฤติกรรมเบี่ยงเบนบางอยาง  เปนประโยชนตอการเพิ่มประสิทธิภาพของ 
บรรทัดฐานทางสังคม  เพราะสังคมและวัฒนธรรมมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา  ระบบ
บรรทัดฐานหนึ่งๆ อาจจะมีประสิทธิภาพในการควบคุมและแกไขปญหาของสังคมไดในชวงเวลา
หน่ึงเทานั้น  เม่ือกาลเวลาและสิ่งแวดลอมเปลี่ยนแปลงไป  ระบบบรรทัดฐานเดิมจําเปนตอง
เปลี่ยนแปลงตามไปดวย  พฤติกรรมเบี่ยงเบนจึงอาจเปนบรรทัดฐานใหมที่เหมาะสมได 
 


