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การเปล่ียนแปลงทางสงัคมและวฒันธรรม  

(Social and Cultural Change)  



 การเปลีย่นแปลง (change)  
 หมายถึง ความแตกต่างทีเ่กดิขึน้ต่อเน่ืองในช่วงเวลาหน่ึงขององค์กร
หน่ึงซ่ึงยงัคงตวัอยู่ได้ (Nisbet, อ้างถึงใน สนิท สมัครการ, 2542, หน้า 2) 
 ในปัจจุบันไม่มีใครปฏิเสธได้ว่าทุกส่ิงในโลกนีย่้อมมีการเปลีย่นแปลง
อยู่เสมอไม่มีส่ิงหน่ึงส่ิงใดทีมี่สภาพม่ันคง หากแต่ย่อมเปลีย่นแปลงไปตาม
กาลเวลา  
 สังคมและวัฒนธรรมกม็ีลกัษณะเช่นเดียวกนั ไม่มีสังคมและ
วฒันธรรมใดหยุดอยู่กบัที่ โดยแท้จริงตลอดเวลามีการเปลีย่นแปลงเกดิขึน้
เสมออนัเป็นลกัษณะธรรมดาของสังคมมนุษย์ 

“การเปลีย่นแปลง (change) ” 



การเปลีย่นแปลงสังคมมนุษย์  

 มุ่งถึงการเปลีย่นแปลงทางโครงสร้างของสังคมและระบบความสัมพนัธ์ ระหว่างสมาชิก
ในสังคม  
 เช่น  การเปลีย่นแปลงโครงสร้างอายุของประชากร  
  ระดบัการศึกษาของประชาชน  
  อตัราการเพิม่ของประชากร  
  การเปลีย่นแปลงระบบความสัมพนัธ์ของสังคมแบบชนบทไปสู่สังคมเมือง   
  การเปลีย่นแปลงความสัมพนัธ์ระหว่างนายจ้างกบัลูกจ้างจากระบบท่ี
ปราศจากแบบแผนไปสู่การจัดตั้งสหพนัธ์กรรมกรและการใช้กฎหมายแรงงาน เป็นต้น  

๑. การเปลีย่นแปลงทางสังคม  



 เน้นการประดิษฐ์ของสังคม ทั้งทีเ่ป็นการประดิษฐ์ทางวตัถุ   
  เช่น  รถยนต์ ไอที  
 และไม่ใช่วตัถุ  

  เช่น ภาษา ศิลปะ ศีลธรรม ดนตรี การเล่นอนัเป็นประเพณี
ต่าง ๆ รวมถึงความรู้ ความเช่ือ ค่านิยม และบรรทดัฐานทางสังคม  

การเปลีย่นแปลงสังคมมนุษย์  

๒. การเปลีย่นแปลงทางวฒันธรรม 



 หมายถงึ ความพยายามทีจ่ะเปลีย่นแปลงโครงสร้างของสถาบันส่วนใหญ่
ในสังคม  
 รวมถงึการเปลีย่นแปลงค่านิยมส าคญัของสังคม อย่างรุนแรงและรวดเร็ว  
 การปฏวิตัมิักเกดิขึน้ในกรณทีีส่มาชิกเกดิความรู้สึกไม่พงึพอใจต่อสภาวะ
ในสังคมของตนเมื่อเปรียบกบัความเป็นอยู่ในอดตี  
 หรือเมื่อเปรียบเทยีบกบัสังคมอืน่  ความรู้สึกเช่นนี ้เรียกว่า Relative 
Deprivation  
 การปฏวิตัต้ิองใช้ระยะเวลายาวนานในการปรับปรุงโครงสร้างใหม่ให้คงที ่ 

รูปแบบการเปลีย่นแปลงทางสังคมและวฒันธรรม 

๑. การเปลีย่นแปลงโดยการปฏิวตัิ (Revolution)  



 หมายถึง การเปลีย่นแปลงรูปแบบการปฏิสัมพนัธ์ระหว่างสมาชิก             
ทีละเลก็ละน้อยในระยะเวลาอนัยาวนาน  
 การเปลีย่นแปลงจากสังคมแบบ Mechanical Solidarity อนัเป็น
สังคมเรียบง่าย แบบชนบท มีค่านิยมจารีตประเพณ ีเป็นเคร่ืองยดึเหน่ียวไปสู่
สังคมแบบ Organic Solidarity 

รูปแบบการเปลีย่นแปลงทางสังคมและวฒันธรรม 

๒. การเปลีย่นแปลงแบบค่อยเป็นค่อยไป (Trends) 



รูปแบบการเปลีย่นแปลงทางสังคมและวฒันธรรม 

๒. การเปลีย่นแปลงที่เกดิขึน้ในชีวติประจ าวนั (Everyday Change) 

 เป็นการเปลีย่นแปลงทีม่นุษย์ไม่ค่อยได้สังเกต ดูเหมือนมีอทิธิพล
น้อย เพราะสมาชิกไม่รู้ตัว  
 แต่คนในยุคหลงัได้สังเกตว่ามีการเปลีย่นแปลงเกดิขึน้มากมายใน
ช่วงเวลาน้ัน  
 จนเป็นเหตุให้เกดิการเปลีย่นแปลงอืน่ ๆ ตามมา เช่น ทศันคติต่อเร่ือง
เกย์  การท าศัลยกรรมเพือ่ความสวยงาม เป็นต้น 



กระบวนการเปลีย่นแปลง 

 หมายถึง  การทีส่มาชิกสังคมรับรู้ร่วมกนัในข้อเทจ็จริง หรือรับรู้ถึง
ความสัมพนัธ์ระหว่างกนัของส่ิงทีท่ าการศึกษา  

กระบวนการเปลีย่นแปลงทางสังคมและวฒันธรรม  

๑. การค้นพบ (discovery) 



กระบวนการเปลีย่นแปลง 

กระบวนการเปลีย่นแปลงทางสังคมและวฒันธรรม  

 หมายถึง การประมวลส่ิงทีค้่นพบและส่ิงทีสั่งคมเคยน าไปใช้ให้เกดิ
ประโยชน์ต่าง ๆ มาสร้างเป็นส่ิงใหม่  
  -    ส่ิงประดิษฐ์ทีเ่ป็นวตัถุ ( Material Invention)  
  -    ส่ิงประดิษฐ์ทีไ่ม่ใช่วตัถุ (Nonmaterial Invention)  

๒. การประดิษฐ์ (Invention) 



กระบวนการเปลีย่นแปลง 

กระบวนการเปลีย่นแปลงทางสังคมและวฒันธรรม  

๒. การประดิษฐ์ (Invention) (ต่อ) 

 องค์ประกอบของการประดิษฐ์ 
  - รูปทรง ( form ) 
   - ส่วนประกอบและการท าหน้าทีข่องส่ิงประดิษฐ์(function) 
   - ประโยชน์ที่น าไปใช้ (meaning) 
   - หลกัของส่ิงประดิษฐ์น้ัน (principle)  



กระบวนการเปลีย่นแปลง 

 - การแพร่กระจายเป็นกระบวนการสองทาง (two-way process)  
 - การแพร่กระจายเป็นกระบวนการเลอืกสรร(selective process)  
 - การแพร่กระจายองค์ความรู้ได้น าไปสู่การดัดแปลงแก้ไขใหม่ใน
สังคมของผู้รับ (modification) 

กระบวนการเปลีย่นแปลงทางสังคมและวฒันธรรม  

๓. การแพร่กระจาย (Diffusion)  



กระบวนการเปลีย่นแปลง 

 การเปลีย่นแปลงเป็นส่ิงทีห่ลกีเลีย่งไม่ได้ บางสังคมมีการ
เปลีย่นแปลงอย่างรวดเร็วในขณะที่บางสังคมมกีารเปลีย่นแปลงน้อยมาก
ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลีย่นแปลงสังคมในอตัราที่แตกต่างกนัเหล่านี ้                
 นักสังคมวทิยาได้สรุปไว้ ๕ ประการ  คอื 
  ๑. จ านวนประชากร  
  ๒. การเปลีย่นแปลงของส่ิงแวดล้อม  
  ๓. เทคโนโลย ี และส่ิงประดิษฐ์ใหม่ ๆ  
  ๔. การเปลีย่นแปลงทางวฒันธรรม 
  ๕. การเกดิขึน้ของพฤติกรรมรวมหมู่และขบวนการสังคม 

อตัราการเปลีย่นแปลงทางสังคมและวฒันธรรม  



แนวคดิเกีย่วกบัการเปลีย่นแปลงทางสังคมของ  

เฮอร์เบิร์ต สเปนเซอร์ ; 

ทฤษฎกีารเปลีย่นแปลบงทางสังคมแบบเส้นตรง ( linear model ) 

 ปัจจัยทีท่ าให้สังคมมีการพฒันามีขนาดใหญ่ขึน้ เกดิจากปัจจัยภายใน
ของสังคมน้ันเอง  
 การรวมกนัของระบบสังคมย่อยให้กลายเป็นระบบสังคมขนาดใหญ่ 
ก่อให้เกดิการเปลีย่นแปลงลกัษณะทางกายภาพของสังคม (organic ) และองค์
ความรู้ความคดิภายในสังคมน้ันด้วย ( Superoganic )  



แนวคดิเกีย่วกบัการเปลีย่นแปลงทางสังคมของ  

 ขั้นตอนของการพฒันาองค์สังคม  
  ๑.  สังคมขนาดเลก็ไม่ซับซ้อน และปราศจากหัวหน้า 
  ๒.  สังคมขนาดเลก็ไม่ซับซ้อน มีหัวหน้า  
  ๓.  สังคมทีม่ีความซับซ้อน 
  ๔.  สังคมทีม่ีความซับซ้อนเป็นสองเท่า  
  ๕.  สังคมทีม่ีความซับซ้อนเป็นสามเท่า 

เฮอร์เบิร์ต สเปนเซอร์ ; 

ทฤษฎีการเปลีย่นแปลบงทางสังคมแบบเส้นตรง (linear model) (ต่อ) 



 ระบบทุนนิยมประกอบไปด้วยคนสองกลุ่มใหญ่ได้แก่  
  ชนช้ันนายทุน และชนช้ันกรรมกร  
  ชนช้ันนายทุนเป็นเจ้าของปัจจัยการผลติ นายทุนจะเป็นผู้
ตัดสินใจเร่ืองการผลติทุกอย่าง  

แนวคดิเกีย่วกบัการเปลีย่นแปลงทางสังคมของ  

คาร์ล มาร์กซ์; 



แนวคดิเกีย่วกบัการเปลีย่นแปลงทางสังคมของ  

 ปัจจัยส าคญัทีน่ าไปสู่การเปลีย่นแปลงทางสังคม คอื การแข่งขันกนั
ระหว่างนายทุน  
 เมื่อใดทีม่ีส่ิงประดิษฐ์ใหม่ ๆ สินค้าตัวใหม่ ๆ นายทุนจะพยายาม
แข่งขันเพือ่ให้สินค้าของตัวเองสามารถขายออกได้มากกว่า 
 เพือ่เป็นกลวธีิทีเ่รียกร้องให้คนซ้ือของได้มากทีสุ่ด และหยุดการ
แข่งขันลงทีร่าคาใดราคาหน่ึง  

คาร์ล มาร์กซ์; (ต่อ) 



 ปัจจัยส าคญัทีท่ าให้เศรษฐกจิภายใต้ระบบทุนนิยมเจริญได้อย่าง
รวดเร็ว คอื การใช้เคร่ืองจักรการแทนแรงงานคน  
 ดังน้ันเพือ่ผลก าไรแก่ตนเอง หรือใช้คนงานให้คุ้มค่าจ้างมากทีสุ่ด 
วธีิการเหล่านีใ้นทศันะของมาร์กเช่ือว่าจะน าความหายนะมาสู่สังคมในทีสุ่ด 
ท าให้เกดิการแบ่งชนน้ันอย่างชัดเจน  
 และในทีสุ่ดความขัดแย้งระหว่างชนช้ันจะน าไปสู่การต่อสู้เพือ่การ
เปลีย่นแปลงระบบเศรษฐกจิใหม่ 
 แนวคดิของมาร์กแม้จะมีส่วนถูกต้องอยู่มาก แต่ระบบทุนนิยม
สามารถทีจ่ะปรับตัวและแก้ปัญหาที่มาร์กกล่าวถึงได้  

แนวคดิเกีย่วกบัการเปลีย่นแปลงทางสังคมของ  

คาร์ล มาร์กซ์; (ต่อ) 



 วฒันธรรมออกเป็น ๒ ส่วน คอื  
       -วฒันธรรมทางวตัถุ 
       -วฒันธรรมทีไ่ม่ใช่วตัถุ  
 วฒันธรรมทีไ่ม่ใช่วตัถุ มีการเปลีย่นแปลงได้ช้ากว่าวฒันธรรมทางวตัถุ  
 ปัจจัยหน่ึงทีท่ าวฒันธรรมทีไ่ม่ใช่วตัถุมีการเปลีย่นแปลงช้าคอื          
กลุ่มอนุรักษ์นิยมทีสู่ญเสียประโยชน์  

แนวคดิเกีย่วกบัการเปลีย่นแปลงทางสังคมของ  

วลิเลีย่ม ออกเบิร์น ; ทฤษฎีความล้าหลงั  



 ปัญหาความล้าหลงัในสังคมปัจจุบันมีมากขึน้ เน่ืองจากสังคม
ปัจจุบันมีการเปลีย่นแปลงเกดิขึน้มากมายและตลอดเวลา  
 ท าให้สังคมมีเวลาในการปรับส่วนต่าง ๆ ให้สอดคล้องกนัน้อยมาก 

แนวคดิเกีย่วกบัการเปลีย่นแปลงทางสังคมของ  

วลิเลีย่ม ออกเบิร์น ; ทฤษฎคีวามล้าหลงั (ต่อ)   



 ความหมายของภาวะทันสมัย 
 เป็นกระบวนการเปลีย่นแปลงสังคม ซ่ึงประเทศหรือสังคมทีม่ีความ
เจริญด้อยกว่าพยายามพฒันาให้สังคมของตนเองมีลกัษณะ ( Characteristics ) 
เหมือนกบัสังคมที่พฒันาแล้ว 

แนวคดิเกีย่วกบัการเปลีย่นแปลงทางสังคมของ  

Daneil Lerner  ; ทฤษฎีภาวะทันสมัย (modernization) 



 กระบวนการพฒันาไปสู่ภาวะทนัสมัย  (๑) 
 ๑. การใช้เทคโนโลยแีบบพืน้บ้าน เปลีย่นไปเป็นแบบทนัสมัยหรือของ
ตะวนัตก  
 ๒. การเกษตรแบบพึง่ตนเองในนาแปลงเลก็ เปลีย่นไปเป็นเกษตรกรรม
เพือ่การค้า และน าเงินมาซ้ือสินค้าอุปโภคบริโภค  
 ๓. การอุตสาหกรรมทีใ่ช้แรงงานคนและสัตว์เปลีย่นเป็นใช้
เคร่ืองจักรกลเป็นหลกั  
 

แนวคดิเกีย่วกบัการเปลีย่นแปลงทางสังคมของ  

Daneil Lerner  ; ทฤษฎีภาวะทันสมัย (modernization) 



 กระบวนการพฒันาไปสู่ภาวะทนัสมัย  (๒) 
 ๔. ระบบสังคมเปลีย่นจากการให้ความส าคญักบัชนบทมาสู่เมือง เน้น
ให้เมืองเป็นศูนย์กลางความเจริญ  
 ๕. การเปลีย่นแปลงทางด้านบุคลกิภาพสมาชิก 
 นักสังคมวทิยาเห็นว่าการพฒันาประเทศไปสู่ภาวะทนัสมัย เป็นการ
พฒันาไปสู่ความขัดแย้ง 
 เพราะการเปลีย่นแปลงได้น าไปสู่ความขัดแย้งระหว่างระบบประเพณี
ดั้งเดิมกบัสภาวะทนัสมัยทีเ่กดิขึน้ในสังคมน้ัน  

แนวคดิเกีย่วกบัการเปลีย่นแปลงทางสังคมของ  

Daneil Lerner  ; ทฤษฎีภาวะทันสมัย (modernization) 



 กระบวนการพฒันาไปสู่ภาวะทนัสมัย  (๒) 
 ๔. ระบบสังคมเปลีย่นจากการให้ความส าคญักบัชนบทมาสู่เมือง เน้น
ให้เมืองเป็นศูนย์กลางความเจริญ  
 ๕. การเปลีย่นแปลงทางด้านบุคลกิภาพสมาชิก 
 นักสังคมวทิยาเห็นว่าการพฒันาประเทศไปสู่ภาวะทนัสมัย เป็นการ
พฒันาไปสู่ความขัดแย้ง 
 เพราะการเปลีย่นแปลงได้น าไปสู่ความขัดแย้งระหว่างระบบประเพณี
ดั้งเดิมกบัสภาวะทนัสมัยทีเ่กดิขึน้ในสังคมน้ัน  

แนวคดิเกีย่วกบัการเปลีย่นแปลงทางสังคมของ  

Andre Gunder Frank ; ทฤษฎีการพึง่พงิ ( Dependency) 
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Live like you will die tomorrow, 
learn like you will live forever.  

ใช้ชีวติเหมอืนมนัจะส้ินสุดลงวนัพรุ่งนี,้  
เรียนรู้ให้เหมอืนชีวติจะไม่มวีนัจบลง. 


