
บทที่  18 
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม 

(Social and Cultural Change) 
 
 
 เปนที่ยอมรับวา  สรรพสิ่งทั้งหลายในโลกนี้ไมมีอะไรคงที่  (static)  มีการเคลื่อนไหว  
(dynamic)  อยูเสมอ  สังคมและวัฒนธรรมก็มีลักษณะเชนเดียวกัน  คือ  เปนพลวัตหรือไมคงที่  
แตจะมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา  จึงทําใหโครงสรางของสังคมและวิถีการดํารงชีวิตหรือ
วัฒนธรรมของมนุษยในแตละสังคมเปลี่ยนแปลงตามไปดวย  ไมมีสังคมใดหยุดอยูกับที่โดย
แทจริง 
 
 
ความหมายของการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 
 
 นักสังคมวิทยาไดใหความหมายของการเปลี่ยนแปลงทางสังคม  (Social Change)  
ไวหลายทานและคลายคลึงกัน  ดังนี้ 
 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  (2538 : 126 อางอิงมาจาก  Ginberg, 1958 : 205)  
ไดใหความหมายไววา  “การเปลี่ยนแปลงทางสังคม”  เปนการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวกับโครงสราง
สังคม  ซึ่งไดแกระเบียบแบบแผนตางๆ 
 สุพิศวง  ธรรมพันธา  (2543 : 67 อางอิงมาจาก  Smelser, 1988 : 383)  ไดให
ความหมายและอธิบายวา  “การเปลี่ยนแปลงทางสังคม”  หมายถึง  การเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวของ
กับจํานวนประชากร  พฤติกรรมของสมาชิกในสังคม  โครงสรางสังคม  และแบบแผนของ
ความสัมพันธระหวางสมาชิกและแบบแผนทางวัฒนธรรม 
 เฉลียว  ฤกษรุจิพิมล  (โครงการวิชาบูรณาการหมวดศึกษาทั่วไป  มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร, 2541 : 179 – 180) ไดใหความหมายวา “การเปลี่ยนแปลงทางสังคม” หมายถึง  
การเปลี่ยนรูปแบบของโครงสรางทางสังคมและพฤติกรรมทางสังคม  และอธิบายวาตัวอยางของ
การเปลี่ยนแปลงรูปแบบของโครงสรางทางสังคม  เชน  การเปลี่ยนแปลงจากระบบครอบครัว
ขยายเปนครอบครัวเด่ียว  การเปลี่ยนแปลงระบบการเมืองจากเผด็จการเปนประชาธิปไตย  การ
เปลี่ยนแปลงโครงสรางการจัดชวงชั้นทางสังคมจากระบบไพรเปนระบบอุตสาหกรรม  และการ
เปลี่ยนแปลงโครงสรางทางเศรษฐกิจจากระบบเกษตรกรรมเปนระบบอุตสาหกรรม  เปนตน  
ตัวอยางการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของพฤติกรรมทางสังคม  เชน  การเปลี่ยนพฤติกรรมการผลิต
เพ่ือบริโภคเปนการผลิตเพ่ือขาย  การเปลี่ยนพฤติกรรมเลี้ยงดูบุตรจากแบบบังคับเปนแบบให
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อิสรเสรี  การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของอัตราหยาราง  อัตราการมีเพศสัมพันธกอนแตงงาน  และ
อัตราการยายถิ่น  เปนตน 
 จุมพล  หนิมพานิช  (2538 : 126)  ใหความหมายไววา  “การเปลี่ยนแปลงทางสังคม”  
หมายถึง  การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโครงสรางสังคม  ไดแก  ระเบียบแบบแผนตางๆ  เชน  
แบบแผนความสัมพันธในสังคม  ตลอดจนสถานภาพและบทบาทของสมาชิกในสังคม  หรือการ
เปลี่ยนแปลงระเบียบแบบแผนความสัมพันธระหวางสมาชิกในสังคม  เปนการเปลี่ยนแปลง
โครงสราง  หนาที่หรือกระบวนการตางๆ  ของความสัมพันธระหวางโครงสรางและหนาที่อยาง
ใดอยางหนึ่ง  และมักจะเปนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในชวงเวลาใดเวลาหนึ่งหรือสมัยใดสมัย
หนึ่ง 
 พจนานุกรมศัพทสังคมวิทยา อังกฤษ – ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน  (2532 : 337)  
ไดกําหนดความหมายของ  “การเปลี่ยนแปลงทางสังคม”  ไววา  หมายถึง  การที่ระบบสังคม  
กระบวนการแบบอยางหรือรูปแบบทางสังคม  เชน  ระบบครอบครัว  ระบอบการปกครองได
เปลี่ยนแปลงไปไมวาจะเปนดานใดก็ตาม  การเปลี่ยนแปลงทางสังคมนี้อาจเปนไปในทาง
กาวหนาหรือถดถอยเปนไปอยางถาวรหรือชั่วคราว  โดยวางแผนใหเปนไปหรือเปนไปเองและที่
เปนประโยชนหรือใหโทษก็ไดทั้งสิ้น 
 ผจงจิตต  อธิคมนันทะ  (2526 : 8)  ไดใหคําจํากัดความไววา  การเปลี่ยนแปลงทาง
สังคม  ไดแก  การเปลี่ยนแปลงในโครงสรางและความสัมพันธของสังคม  รวมถึงการกระจาย
อายุ  อัตราการเกิดการตายของประชากร  ดานความสัมพันธ  ไดแก  การเปลี่ยนแปลง
ความสัมพันธของเพ่ือนบาน  ความสัมพันธของสามีภรรยา  เปนตน 
 สุพัตรา  สุภาพ  (2522 : 178)  กลาววา  การเปลี่ยนแปลงทางสังคม  หมายถึง    
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับพฤติกรรมของบุคคลในสังคม  โดยเฉพาะพฤติกรรมสังคม  หรือ
การกระทําทางสังคม  อันสืบเนื่องมาจากการมีความสัมพันธทางสังคมตอกันมากกวาอยางอ่ืน 
 จากคําจํากัดความตางๆ ขางตน พอสรุปไดวา การเปลี่ยนแปลงทางสังคม หมายถึง  
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับโครงสรางของสังคมนั้นๆ  อันเปนผลมาจากการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมทางสังคม  หรือการกระทําทางสังคม  ทําใหความสัมพันธทางสังคม  เกิดมีความ
แตกตางกันขึ้นในชวงเวลาใดเวลาหนึ่ง 
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ความหมายของการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม 
 
 นักสังคมวิทยาไดใหความหมายของการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมไวหลายทาน  
ดังนี้ 
 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  (2538 : 130  อางอิงมาจาก  Davis, 1967 : 622)  
ใหความหมายไววา  “การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม”  หมายถึง  การเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุก
อยางที่เกิดขึ้นในวัฒนธรรมทุกสาขา  ทุกประเภท  กลาวคือไมวาจะเปนวัฒนธรรมที่เกี่ยวของ
กับวัตถุ  หรือวัฒนธรรมที่ไมเกี่ยวของกับวัตถุ 
 สุพิศวง  ธรรมพันธา  (2538 : 68  อางอิงมาจาก  Smelser, 1988 : 382)  ไดให
ความหมายไววา “การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม” เปนการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับความรู ความเชื่อ  
และลักษณะการแสดงออกของวิถีชีวิตทั่วไปในสังคม  ผลของการคนพบทางวิทยาศาสตรทําให
เกิดเทคโนโลยีใหมที่ทําใหเปลี่ยนแปลงวิถีใหมมาใหผูคน  เชน  ความกาวหนาของวิชาฟสิกส  
ทําใหเกิดการผลิตระบบสื่อสารแบบโทรเลขและโทรศัพทขึ้นใชทั่วโลก  ทําใหเกิดการแลกเปลี่ยน
ทางวัฒนธรรมกวางขวางทั่วโลก  เปนตน 
 ณรงค  เส็งประชา  (2541 : 207)  ใหความหมายไววา  “การเปลี่ยนแปลงทาง
วัฒนธรรม”  เปนการเปลี่ยนแปลงสิ่งที่มนุษยกําหนดใหมีขึ้นทั้งสิ่งที่เปนวัตถุและไมใชวัตถุที่
นําเอามาใชเปนองคประกอบในการดําเนินชีวิตรวมกันในสังคม 
 สุริชัย  หวันแกว  (คณาจารยภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา  จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, 2540 : 156 – 157)  ไดใหความหมายไววา  “การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม”  
หมายถึง  การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในดานตางๆ  ที่มนุษยประดิษฐและสรางขึ้น  และที่สําคัญก็
คือ  ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในดานคานิยม  บรรทัดฐานและระบบสัญลักษณตางๆ  ในสังคม
นั้นๆ  เชน  การเปลี่ยนแปลงของคานิยมจากสถานภาพและบทบาทชายเปนใหญมาเปนหญิง
และชายเทาเทียมกัน  คานิยมในการเลือกคู  คานิยมในการแตงงานเปลี่ยนแปลง  เปนตน 
 พจนานุกรมศัพทสังคมวิทยา อังกฤษ – ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน  (2532 : 99 – 
100) ไดกําหนดความหมายไววา “การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม” หมายถึง การเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นในวัฒนธรรมของประชาชาติหน่ึงๆ  ทั้งวัฒนธรรมทางวัตถุและวัฒนธรรมที่ไมใชวัตถุ  
แตอัตราการเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมสองประเภทนี้เปนไปไมเทากัน  โดยทั่วไปวัฒนธรรมที่
ไมใชวัตถุเปลี่ยนแปลงชากวา  นอกจากนั้นการเปลี่ยนแปลงอาจเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติหรือโดย
การวางแผนก็ได 
 
 
 



 344

 จากความหมายที่กลาวมาแลว  พอสรุปไดวา  การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม  
หมายถึง  การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับระเบียบวิธีการปฏิบัติในสังคม  ทั้งสิ่งที่เปนวัตถุ  อัน
ไดแก  เทคโนโลยีหรือสิ่งประดิษฐตางๆ  และสิ่งที่ไมเปนวัตถุ  อันไดแก  จารีต  ประเพณี  
คานิยม  กฎหมาย  และศาสนา  เปนตน 
 
 
ความสัมพันธระหวางการเปลี่ยนแปลงทางสังคมกับการเปลี่ยนแปลง 
ทางวัฒนธรรม 
 
 เน่ืองจากสังคมและวัฒนธรรม  เปนสิ่งที่จะตองเก่ียวของสัมพันธอยูตลอดเวลา  จน
แทบจะแยกออกจากกันไมได  ดังน้ัน  การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสังคมมนุษยจึงยากที่จะแยก
ออกใหเห็นไดชัดเจนวา  อะไรคือการเปลี่ยนแปลงทางสังคม  และอะไรคือการเปลี่ยนแปลงทาง
วัฒนธรรม  แตการเปลี่ยนแปลงทางสังคมกับการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมไมใชเรื่องเดียวกัน  
กลาวคือ  การเปลี่ยนแปลงทางสังคม  เปนการเปลี่ยนแปลงในดานบรรทัดฐานและสถานภาพ  
บทบาท  ซึ่งเกิดขึ้นในระบบสังคมหรือโครงสรางของสังคม  สวนการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม  
เปนการเปลี่ยนแปลงทางดานชีวิตความเปนอยู  หรือวิถีแหงการดํารงชีวิต  ซึ่งครอบคลุม
วัฒนธรรมทั้งที่เปนวัตถุและมิใชวัตถุของมนุษย  การเปลี่ยนแปลงทั้งสองอยางจําเปนตองพ่ึงพา
อาศัยซึ่งกันและกัน  เพราะเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงทางสังคม  ก็จะทําใหวัฒนธรรมของสังคมแหง
นั้นเปลี่ยนแปลงไปดวย  ในทํานองเดียวกัน  เม่ือมีการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม  ก็จะมีการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมควบคูไปดวย  ตัวอยางเชน  การเปลี่ยนแปลงคานิยมทางการศึกษาของ
ประชาชน  ซึ่งมีแนวโนมในทางที่ใหเด็กไดศึกษาถึงขั้นมหาวิทยาลัย  ทําใหมหาวิทยาลัยซ่ึงอยู
ในระบบสังคมขยายตัวขึ้น  หรือการคิดประดิษฐเครื่องคอมพิวเตอร  ทําใหความกาวหนาในโลก
เจริญขึ้นและกลายเปนยุคเครื่องมืออัตโนมัติ ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในโรงงานและสํานักงาน
ตางๆ  การประดิษฐซึ่งเปนผลทางวัฒนธรรมหลายอยางดวยกัน  เชน  โทรศัพท  รถยนต  
ภาพยนตร  วิทยุ  โทรทัศน  และเครื่องบิน  เปนตน  ไดสรางพื้นฐานการดําเนินงานของบริษัท
ชั้นนําตางๆ ขึ้นอันเปนอิทธิพลของวัฒนธรรมที่มีการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ในทํานองเดียวกัน  
อิทธิพลของสังคมที่มีตอการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม เชน การที่สังคมอุตสาหกรรมสมัยใหม  
ถือวาเศรษฐกิจสําคัญกวาเรื่องอ่ืนๆ ทําใหระบบคานิยมในวัฒนธรรมเปลี่ยนแปลงไป การขยายตัว
ของระบบสังคมทําใหการดําเนินชีวิตของคนในสังคมเปลี่ยนไปจากเดิม  เชน  การใชชีวิตใน
เมืองใหญ แตกตางไปจากความเปนอยูในชนบท เปนตน (ผองพันธ  มณีรัตน, 2521 : 15 – 19) 
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 จะเห็นไดวา  การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม  มีความเก่ียวของสัมพันธกัน
อยางมาก  เปรียบเสมือนเหรียญที่มีสองดาน  หรือกระดาษที่มีสองหนา  ซึ่งไมสามารถแยกออก
จากกันได  หรือเปรียบเสมือนเชือกสองเสนนํามาพันตีเกลียวคูกันไปเรื่อยๆ  มองดูเปนเสน
เดียวกัน  (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2530 : 7 – 8)  ดังน้ัน  นักสังคมวิทยาจึงนิยมรวม
คําทั้งสองคํานี้เขาดวยกันและเรียกวา  “การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม”  (Socio- 
Cultural Change) 
 เม่ือพูดถึงเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางสังคม  จึงมักจะหมายถึงการเปลี่ยนแปลงทาง
วัฒนธรรมควบคูไปดวย  บางครั้งก็มีคนพูดรวมกัน  หรือในความหมายเดียวกันไปเลยก็มี 
 ดังน้ัน  จึงสรุปความหมายของคําวา  การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม  ได
วา  หมายถึง  การเปลี่ยนแปลงที่มีผลทําใหความสัมพันธของคนในสังคมและระเบียบแบบแผน
ในการปฏิบัติของสังคม  มีความแตกตางกันในชวงเวลาใดเวลาหนึ่ง 
 
 
ลักษณะของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม 
 

1. การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสังคมหนึ่ง หรือในวัฒนธรรมหนึ่งเปนไปอยางรวดเร็ว
และสม่ําเสมอ 

2. การเปลี่ยนแปลงนั้นไมไดเปนไปชั่วครั้งชั่วคราว  หรือเปนการเปลี่ยนแตเฉพาะ
เรื่องน้ันๆ  โดยลําพัง  แตการเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นในลักษณะของลูกโซ  คือมีผลตอเน่ืองกัน
ไป  เม่ือเปนเชนนี้ผลของการเปลี่ยนแปลงก็มีแนวโนมที่จะขยายออกไปในอาณาบริเวณกวาง  
หรือแผออกไปทั่วโลก 

3. การเปลี่ยนแปลงอาจเกิดไดทุกสถานที่  และมีความสําคัญตอสังคมและวัฒนธรรม
นั้นๆ  การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นและผลของมันยอมมีความสัมพันธกัน  คือ  กอใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงในดานอ่ืนๆ  ติดตามมาอีก 

4. การเปลี่ยนแปลงสมัยปจจุบัน  เปนผลมาจากการวางแผนการเอาไวหรือเปนผลที่
มีมากขึ้น  ในขณะเดียวกันกับการเลิกใชกระบวนการบางอยางที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็ว 

5. การเปลี่ยนแปลงมีผลกระทบกระเทือนถึงประสบการณของปจเจกบุคคล  และ
การหนาที่ทางสังคมอยางกวางขวาง  คนทุกคนยอมมีประสบการณเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ 
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รูปแบบของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม 
 
 การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม  มีรูปแบบที่สําคัญ  2  ประการ  คือ 

1. การเปลี่ยนแปลงแบบวัฏจักร  คือ  สังคมและวัฒนธรรมจะเปลี่ยนแปลงเปน 
วัฏจักรหรือหมุนเวียนเปนวงกลมสลับกันระหวางความเจริญรุงเรืองกับความเสื่อมถอย  เชน  
อาณาจักรบางอาณาจักรเคยมีอํานาจยิ่งใหญแลวคอยๆ  หมดอํานาจลง  และอาจฟนกลับสู
ความรุงเรืองไดอีกครั้ง  เชน  อียิปต  จีน  อินเดีย  กรีก  โรมัน  สเปน  และอังกฤษ  เปนตน  
หรือการหมุนเวียนกันขึ้นครองอํานาจระหวางกลุมชนชั้นนําประเภทอนุรักษนิยม  กับกลุม     
หัวกาวหนา  เปนตน 

2. การเปลี่ยนแปลงแบบวิวัฒนาการ  คือ  สังคมและวัฒนธรรมจะเปลี่ยนแปลง
ไปสูความกาวหนาหรือความซับซอนมากขึ้นเสมอ  เชน  จากสังคมดั้งเดิมเปนสังคมสมัยใหม  
จากสังคมชนบทเปนสังคมเมือง  จากสังคมเกษตรกรรมเปนสังคมอุตสาหกรรม  จากสังคม 
เทวนิยม  เปนสังคมแบบวิทยาศาสตร  เปนตน  (โครงการวิชาบูรณาการหมวดศึกษาทั่วไป  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2541 : 183 – 185) 
 
 
สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม 
 
 การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม  เกิดจากสาเหตุสําคัญดังตอไปน้ี 

1. การส่ังสมทางวัฒนธรรม  หมายถึง  การที่หนวยตางๆ  ของสังคมไดสั่งสม
วัฒนธรรมติดตอกันเปนเวลานาน  เชน  ความรูทางวิทยาศาสตรติดตอกันมาตั้งแตสมัยกรีก
โบราณ  จนกระทั่งถึงทุกวันนี้  เปนเหตุใหวิทยาศาสตรในทวีปยุโรปเจริญกาวหนาในดานตางๆ  
โดยเฉพาะอยางยิ่งทางดานเทคโนโลยี ทําใหสังคมปจจุบันเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอยางมากมาย 

2. ความสัมพันธใกลชิดกับวัฒนธรรมอ่ืน การรับและการถายทอดทางวัฒนธรรม  
โดยเฉพาะสังคมที่อยูใกลชิดกัน  โอกาสที่จะแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกันมีมากขึ้น  เชน  สังคมไทย
อยูใกลชิดกับสังคมจีน  การที่ไทยจะยอมรับเอาวัฒนธรรมจากจีนเปนไปไดงายและรวดเร็ว 

3. การติดตอกับวัฒนธรรมอ่ืนโดยตรง  คือ  การที่บุคคลในสังคมไดติดตอกับ
บุคคลในอีกสังคมหนึ่ง  ทําใหบุคคลนั้นไดเรียนรูสิ่งใหม  แนวความคิดใหม  แลวนํามาสูสังคม
ของตน  เชน  คนไทยไปตางประเทศหรือคนตางประเทศมาประเทศไทย  ก็จะมีการแลกเปลี่ยน
ทางวัฒนธรรม  อันเปนเหตุใหมีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมวัฒนธรรมขึ้นได 
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4. ปจจัยทางสิ่งแวดลอมเปลี่ยนแปลง  สิ่งแวดลอมโดยเฉพาะสิ่งแวดลอมทาง
ภูมิศาสตร  เชน  ที่ตั้ง  ภูมิประเทศ  ภูมิอากาศ  ทรัพยากรธรรมชาติ  มีผลตอการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคมและวัฒนธรรม  ถาสิ่งเหลานี้เกิดการเปลี่ยนแปลงก็จะทําใหสังคมและวัฒนธรรม
เปลี่ยนแปลงดวย 

5. ปจจัยทางประชากร  การเปลี่ยนแปลงทางคุณภาพ  ขนาดของประชากร  การ
เพ่ิม  การลดจํานวนประชากร  การยายถิ่น  การเปลี่ยนแปลงอัตราสวนของเพศชายและหญิง  
อัตราสวนของคนหนุมและคนสูงอายุ  ซึ่งเพ่ิมภาวะทางประชากรจะมีผลอยางสําคัญตอการ
เปลี่ยนแปลงในเร่ืองการจัดระเบียบทางสังคม  การเปลี่ยนแปลงดานขนบธรรมเนียมประเพณี
ตางๆ 

6. ปจจัยทางเศรษฐกิจ  กิจกรรรมทางเศรษฐกิจ  คือ  การผลิต  การบริโภค  การ
จําหนาย  และการแบงปนผลประโยชน  รวมทั้งระบบเศรษฐกิจและโครงสรางทางเศรษฐกิจมีผล
อยางมากตอการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม  กลาวคือ  สังคมและวัฒนธรรมจะ
เปลี่ยนแปลงไปตามปจจัยทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป 

7. ปจจัยทางการเมือง  การเกิดสงคราม  หรืออิทธิพลของผูนําในสังคม  เชน  
คารลมารกซ เลนิน มหาตมะคานธี เปนตน ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม
ได 

8. ปจจัยศาสนาและอุดมการณ  ความคิด  ความเชื่อ  อุดมการณและศาสนาอาจ
เปนปจจัยสําคัญตอการเปลี่ยนแปลงได  เชน  จรรยาแบบโปรเตสแตนต  เปนรากฐานของ
กําเนิดระบบทุนนิยมในยุโรปตะวันตก  เปนตน 

9. วิกฤติการณในสังคม  การเกิดความวุนวายและความยุงยากในสังคม  ทําให
เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมได เชน เศรษฐกิจตกต่ํา ภัยธรรมชาติ โรคระบาด  
เปนตน 

10. ความเจริญกาวหนาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ทําใหเกิดการศึกษา
คนควา  วิจัย  และประดิษฐคิดคนสิ่งใหมๆ  ขึ้นในสังคมเสมอ  เปนสาเหตุสําคัญใหสังคมและ
วัฒนธรรมเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลาและในทุกๆ  ดานทั้งวัฒนธรรมที่เปนวัตถุและไมใชวัตถุ 

11. ปจจัยทางจิตวิทยา  นักจิตวิทยาเชื่อวา  สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
และวัฒนธรรม  เนื่องมาจากความรูสึกของมนุษยในสังคมที่ชอบการเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ  ชอบ
คนควาสิ่งแปลกๆ  ใหมๆ  ชอบหาประสบการณใหม  จึงทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
และวัฒนธรรมขึ้น 

12. ความสนใจและความตองการของคนสวนใหญในสังคม  จนกลายเปน
ประชามติหรือเสียงสวนใหญ  ก็จะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงได  เชน  ประชาชนนัดประชุมกัน
เพ่ือเรียกรองใหรัฐบาลชวยเหลือใหมีไฟฟา ประปา จนรัฐบาลตองใหความชวยเหลือตามที่ตองการ 



 348

ประเภทของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม 
 
 นักสังคมวิทยาแบงประเภทของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม  แตกตาง
กันออกไปตามหลักเกณฑที่ใชเปนแนวทาง  ดังนี้ 

1. การแบงตามแหลงที่มาของปจจัยสําคัญในการเปลี่ยนแปลง  แบงไดเปน  2  
ประเภท  คือ 
  1.1 การเปลี่ยนแปลงจากภายใน (Endogenous Change) เชน จากการประดิษฐ
คิดคนวิธีการผลิตใหมขึ้นในสังคมนั้นเอง  หรือการตอสูขัดแยงระหวางกลุมในสังคม  หรือการ
ริเร่ิมดําเนินการเปลี่ยนแปลงจากชนชั้นนํา  เปนตน 
  1.2 การเปลี่ยนแปลงจากภายนอก  (Exogenous Change)  เชน  การรับเอา
เทคโนโลยีจากภายนอกสังคม  การลาอาณานิคมของประเทศจักรวรรดินิยม  การเปลี่ยนแปลง
ที่มาจากภายนอกนี้  บางครั้งก็โดยสมัครใจ  และเลือกสรรโดยสังคมที่เปลี่ยนแปลง  บางครั้งก็
เปนการบังคับ  (บุญเดิม  พันรอบ, 2528 : 225) 

2. การแบงตามระดับของการเปลี่ยนแปลง  แบงไดเปน  2  ประเภท  คือ 
  2.1 การเปลี่ยนแปลงระดับจุลภาค  (Micro Level)  เปนการเปลี่ยนแปลงใน
พฤติกรรมสวนบุคคลที่เกิดขึ้นเปนปกติ  แตในอัตราและความมากนอยแตกตางกันตามทองที่
และโอกาสหรือกาลเวลา  เชน  การเปลี่ยนแปลงในเรื่องคานิยมทางจริยธรรม  การแตงกาย  
มารยาทตางๆ  การใชภาษา  เปนตน 
  2.2 การเปลี่ยนแปลงระดับมหภาค  (Macro Level)  เปนการเปลี่ยนแปลงใน
รูปแบบของสังคม  อันเปนผลมาจากการเปลี่ยนแปลงสะสมในระดับจุลภาค  แตจะเกิดขึ้นอยาง
กวางขวางกวาการเปลี่ยนแปลงในระดับจุลภาค  (ผจงจิตต  อธิคมนันทะ, 2521 : 7 – 8) 

3. การแบงตามทิศทางของการเปลี่ยนแปลง  แบงออกเปน  2  ประเภท  คือ 
  3.1 การเปลี่ยนแปลงที่มีลักษณะกาวหนาไปจากเดิม  (Progressive)  เปนการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นแลว  ทําใหสังคมและวัฒนธรรมมีความเจริญกาวหนาไปจากเดิม  เชน  
เม่ือสังคมชนบทเปลี่ยนแปลงเปนสังคมเมือง  จะทําใหความคิด  คานิยม  ความเชื่อ  ประเพณี
ตางๆ  เปลี่ยนแปลงไปจากที่เคยมีมากอน 
  3.2 การเปลี่ยนที่ยึดแนวเดิม  (Regressive)  เปนการที่สังคมไดมีการเปลี่ยนไป
แลว  แตยังตองการรักษาคานิยม  ขนบธรรมเนียมประเพณีด้ังเดิมเอาไว  ใหควบคูกับการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น  เชน  ในสังคมไทยจะพบวาการเปลี่ยนแปลงทางสังคมมีลักษณะรับเอา
วัฒนธรรมใหม  แตขณะเดียวกันก็พยายามจะคงรูปวัฒนธรรมเดิมไว  เชน  การเคารพธงชาติ  
การรื้อฟนประเพณีเกาๆ  ขึ้นมา  เปนตน  (สมศักดิ์  ศรีสันติสุข, 2527 : 151) 
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4. การแบงตามรูปแบบของการเปลี่ยนแปลง  แบงออกเปน  2  ประเภท  คือ 
  4.1 การเปลี่ยนแปลงเปนรูปวงกลม เปนการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม
ที่เกิดขึ้นซ้ํากันอยูเสมอ  หรือเหมือนกันที่เคยเกิดขึ้นมาแลว 
  4.2 การเปลี่ยนแปลงเปนเสนตรง  เปนการเปลี่ยนแปลงทางสังคมวัฒนธรรมที่
เกิดขึ้นอยูตลอดเวลา  ไมทิศทางใดก็ทิศทางหนึ่งโดยไมไดซ้ํากับสังคมและวัฒนธรรมเดิม  
(มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2538 : 128) 

5. การแบงตามวิธีการที่ใชในการเปลี่ยนแปลง  แบงไดเปน  4  ประเภท  คือ 
  5.1 การเปลี่ยนแปลงแบบอิสระ  เปนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นโดยไมมีใครชี้นํา
หรือบังคับ  อาจเนื่องจากความเบื่อหนาย  ความซ้ําซากจําเจในวัฒนธรรมเกาๆ  จึงอยากจะลอง
สิ่งแปลกๆ  ใหมๆ  บาง  การเปลี่ยนแปลงแบบนี้จะเกิดขึ้นแบบไมรูตัว  และจะกอใหเกิดความ
สับสนวุนวายขึ้นในสังคม  เพราะตางคนตางทําตามความคิดของตนเปนสําคัญ 
  5.2 การนําการเปลี่ยนแปลง  เปนการเปลี่ยนแปลงที่มีผูแนะนําและใหความรูใน
การเปลี่ยนแปลง  การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอยางมีระเบียบ  สมาชิกสังคมเปนผูมีสวนรวมในการ
เปลี่ยนแปลงโดยตลอด  แตตองอาศัยเวลานาน 
  5.3 การวางแผนเปลี่ยนแปลง  เปนการเปลี่ยนแปลงที่องคกรในสังคมกําหนด  
และดําเนินการโดยตลอด บางครั้งอาจตองอาศัยกฎหมายเปนเครื่องมือ การเปลี่ยนแปลงแบบน้ี
ตองใชวิทยาการทางดานการวางแผนและโครงการเปนอยางมาก 
  5.4 การบังคับเปลี่ยนแปลง  เปนการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมโดย
ใชกําลังและอํานาจเปนเครื่องมือ  สมาชิกในสังคมไมมีสวนในการเปลี่ยนแปลงแตอยางใด    
(นิยพรรณ  วรรณศิริ, 2531 : 287 – 291) 

6. การแบงตามระยะเวลาในการเปลี่ยนแปลง  แบงออกเปน  2  ประเภท  คือ 
  6.1 การเปลี่ยนแปลงอยางชาๆ  หรือแบบคอยเปนคอยไป  ใชเวลานาน 
  6.2 การเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว  หรือแบบฉับพลัน 
 
 
กระบวนการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม 
 
 การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม  จะขึ้นอยูกับกระบวนการเปลี่ยนแปลงทาง
ความคิดของมนุษย  ซึ่งมีกระบวนการอีกหลายอยางที่มีอิทธิพลตอกระบวนการเปลี่ยนแปลง
ของความคิดของมนุษย  คือ  (ผจงจิตต  อธิคมนันทะ, 2526 : 19) 

1. การขอยืมวัฒนธรรมของสังคมอื่น  (Cultural Borrowing)  เปนการยืมหรือรับเอา
แนวความคิด  คานิยม  เทคโนโลยี  และวัตถุตางๆ  ของสังคมอ่ืน  เขามาใชโดยพิจารณาวา
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วัฒนธรรมเหลานั้น  มีความเหมาะสมกับสังคมของเราหรือไม  เชน  การที่สังคมไทยรับเอา
เทคนิคการผลิตสินคาโดยเครื่องจักร  เขามาทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในวิธีการผลิตสินคาใน
ประเทศไทยอยางมาก 

2. การประดิษฐ  (invention)  เปนการนําเอาความรูทางเทคโนโลยี  หรือความรูทาง
วิชาการที่มีอยูแลวมาผสมผสานกับความรูใหม  แลวนําเอาประดิษฐเปนของใหมขึ้นมา  เชน  
การนําเอาเครื่องยนตที่ประดิษฐขึ้นมาไปใสในเรือ ทําใหเกิดการประดิษฐเรือยนตขึ้นมา เปนตน  
นอกจากจะมีการประดิษฐทางดานวัตถุแลว  ก็ยังมีการประดิษฐทางดานสังคม  เชน  การจัดตั้ง
รัฐบาล  วัฒนธรรมและการเมือง  เปนตน  การประดิษฐเปนกระบวนการเปลี่ยนแปลงแบบคอย
เปนคอยไป  และมีการผสมผสานปรับปรุงที่ตอเน่ืองกัน  เพ่ือใหเหมาะสมกับความตองการของ
สังคมมนุษยมีความตองการไมสิ้นสุด 

3. การคนพบ  (discovery)  หมายถึง  การคนพบขอเท็จจริงที่ไมเคยรูจักมากอน  
หรือเปนการคนพบสิ่งที่มีอยูแลว  และสามารถนําเอาสิ่งที่คนพบน้ันมาใชใหเกิดประโยชนแก
สังคมได  เชน  การคนพบแกสในอาวไทย  การคนพบหินน้ํามันในจังหวัดตาก  ฯลฯ  ซึ่งจะ
กอใหเกิดประโยชนทางดานเศรษฐกิจแกประเทศไทยมาก  การคนพบเปนปจจัยที่ทําใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมมาก  เพราะผลของการคนพบในดานตางๆ  ไดถูกนํามาใชในสังคม  จึง
ทําใหความเปนอยูและความสัมพันธของคนในสังคมเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมาก 

4. การกระจายทางวัฒนธรรม  (Cultural diffusion)  หมายถึง  การที่วัฒนธรรมจาก
สังคมหนึ่งกระจายไปสูสังคมอ่ืน  สวนใหญของการกระจายการเปลี่ยนแปลงทางสังคม  มักจะมี
สาเหตุมาจากการกระจายของวัฒนธรรมของสังคมหนึ่ง  ไปสูอีกสังคมหนึ่ง  หรือการกระจายกัน
ภายในสังคมนั้นก็ได  เชน  การที่คนไทยนําเอาจังหวะตลุงเท็มโป  ซึ่งเปนจังหวะดนตรีของ
ภาคใต  มาดัดแปลงและนํามาใชกันทั้งประเทศ  การกระจายทางวัฒนธรรมจะเกิดขึ้นเม่ือมีการ
ปะทะสังสรรคระหวางวัฒนธรรมของแตละสังคม  ตัวอยางการกระจายทางวัฒนธรรมตะวันตกที่
เขามาสูสังคมไทย  เชน  การรับเอาเครื่องแตงกายชุดสากลของผูชายไทย  หรือการนุงกระโปรง
ของหญิงไทย  เปนตน 

5. นวกรรมหรือสิ่งประดิษฐใหมๆ  (Innovation)  หมายถึง  พฤติกรรมหรือสิ่งของซึ่ง
เปนที่สรางขึ้นหรือประดิษฐขึ้นมาใหม  โดยไมเคยมีมากอน  มีรูปแบบ  หรือปริมาณแตกตางกัน
ไปจากเดิม 
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แนวโนมของกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 
 
 ในสังคมปจจุบัน  มีกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่สําคัญเกิดขึ้นหลายลักษณะ  
ไดแก 

1. การทําใหเปนอุตสาหกรรม (Industrialization) หมายถึง กระบวนการพัฒนาการ
เทคโนโลยี  โดยการใชวิทยาศาสตรการประยุกตในการขยายผลิตกรรมขนาดใหญ  ดานกําลัง
เศรษฐกิจ  เพ่ือตลาดการคาอันกวางใหญโดยการใชแรงงานที่ชํานาญเฉพาะอยาง 

2. การทําใหเปนเมือง  (Urbanization)  หมายถึง  กระบวนการที่ชุมชนกลายเปน
เมือง  หรือการเคลื่อนยายของผูคน  หรือการดําเนินกิจการงานเขาสูบริเวณเมือง  หรือการ
ขยายตัวของเมืองออกไปทางพื้นที่  การเพิ่มจํานวนประชากร  หรือการดําเนินกิจการตางๆ  
มากขึ้น  เชน  การขยายวิถีชีวิตแบบชาวเมือง  โดยการผานการแพรของไฟฟา  ถนนหนทาง  
และโทรทัศน 

3. การทําใหประชาธิปไตย  (Democratization)  ประชาธิปไตย  หมายถึง  ปรัชญา
หรือระบบสังคมแบบหนึ่งที่เนนการที่ประชากรมีสวนรวม  และควบคุมกิจการของชุมชนในฐานะ
เปนตัวเอง  โดยไมคํานึงถึงยศ  สถานภาพ  หรือทรัพยสมบัติ 

4. การแพรของการจัดองคการสมัยใหม  (Bureaucratization)  หมายถึง  การแพร
ของระบบบริหารงาน โดยมีเจาหนาที่ตามลําดับขั้น ซึ่งแตละคนตองรับผิดชอบตอผูบังคับบัญชา
ของตน  โดยปกติมักจะมีอยูในองคการรัฐบาลในสาขาตางๆ  มีในธุรกิจ  การอุตสาหกรรม  
การเกษตร  สหภาพแรงงาน  องคการศาสนา  และธนาคาร  แตการที่มีกฎเฉพาะระเบียบ
ตายตัวใชทั่วไป  อาจทําใหลาชาไมเต็มใจรับผิดชอบ 

5. กระบวนการสรางคนชายขอบ  (Marginalization)  หมายถึง  การเปลี่ยนแปลง
ทางสังคมที่ยังผลใหเกิดความเหลื่อมล้ํามากยิ่งขึ้น  โดยขณะที่เกิดความทันสมัยในสวนหนึ่งใน
สังคม แตก็ทําใหคนอีกสวนหนึ่งอยูหางไกลจากการที่มีสวนรับผลประโยชนของการเปลี่ยนแปลง
ไปทุกที  ตัวอยางเชน  การพัฒนาเมืองใหเจริญในดานตางๆ  ขณะเดียวกันก็สรางแหลงสลัม
สําหรับคนจํานวนมากดวย  การพัฒนาชนบทใหทันสมัยดวยไฟฟา  และถนน  แตขณะเดียวกัน
ก็เพิ่มคนที่ยากจนขนแคน  จนตองอพยพจากบานในชนบทไปรับจางในรูปแบบตางๆ  มากขึ้น 

6. กระบวนการโลกาภิวัตน  (Globalization)  หมายถึง  การที่สังคมโลกในปจจุบันมี
ระบบการติดตอสื่อสารกันอยางมีประสิทธิภาพและทั่วถึง  จนกระทั่งกลาวไดวาเปนยุคของการที่
โลกไรพรมแดน  การติดตอระหวางสังคมตางๆ  จึงกระทําไดงายและรวดเร็ว  ทําใหการรับ
วัฒนธรรมระหวางสังคมตางๆ  เกิดขึ้นไดงายและรวดเร็ว  จึงทําใหการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
และวัฒนธรรมเกิดขึ้นไดงายและรวดเร็วเชนเดียวกัน 
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ปจจัยที่เกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม  (สุพัตรา สุภาพ, 2522 : 144 – 147) 
 

1. สภาพแวดลอมกายภาพ  (Physical Environment)  ไดแก  สภาพภูมิอากาศ
และภูมิประเทศ  การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากปจจัยน้ีหาไดยาก  เกิดขึ้นในบางสวนของโลก  แต
ถาเกิดขึ้นแลวยากที่ขัดขวาง  เชน  ทะเลทรายในแอฟริกาเหนือ  ครั้งเคยอุดมสมบูรณ  และมี
ประชากรหนาแนน เม่ือภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง ดินถูกกัดเซาะ ทะเลสาบนั้นก็คอยๆ เปลี่ยนแปลง
ไปในที่สุดกลายเปนที่ราบที่แหงแลง ทําใหสภาพความเปนอยูของประชากรในแถบนั้นเปลี่ยนแปลง
ไปจากเดิม  มีประชากรจํานวนมากไดอพยพโยกยายออกไปจากถิ่นนั้น  ที่เหลือเพียงสวนนอยก็
เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคนใหม  การดํารงชีพกระทําไดดวยความยากลําบากกวาเดิม  และตอง
เปลี่ยนแปลงอาชีพใหม  คือ  จากการเพาะปลูกมาเปนเลี้ยงสัตว  เปนตน 

2. การเปลี่ยนแปลงทางดานประชากร  (Population Change)  การเปลี่ยนแปลง
เรื่องขนาดและการกระจายของประชากร  ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคม  การที่ประชากร
เพ่ิมขึ้นอยางรวดเร็ว  สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ  การอพยพของประชากรสวนหน่ึงเพื่อไปตั้งถิ่นฐานในที่
ใหม  หรือไมก็มีการพัฒนาประเทศใหเจริญกาวหนาในดานตางๆ  ทั้งทางดานสังคม  เศรษฐกิจ  
และการเมือง  และการที่ประชากรเพิ่มมากขึ้นอยางรวดเร็วน้ัน  จะนําไปสูสงคราม  เชน  ผล
จากการปฏิวัติอุตสาหกรรมในทวีปยุโรป  ทําใหประชากรเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว  ความตองการ
วัตถุดิบและปจจัยในการดํารงชีวิตมีเพ่ิมมากขึ้น  จะทําใหประเทศในยุโรปบางประเทศตองทํา
การรบพุงกัน และไดขยายตัวออกเปนสงครามโลกครั้งที่ 1 และสงครามโลกครั้งที่ 2 สงครามโลก
ในแตละครั้งกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางดานสังคมอยางมาก  เชน  ทําใหประชากรจํานวน
มากตองเสียชีวิต  และบาดเจ็บ  พิการ  การไรที่อยูอาศัย  และการแขงขันกันสะสมอาวุธ  และ
กําลังทหาร  เพื่อจะไดทําลายลางกันอีก  เปนตน 

3. การอยูโดดเดี่ยวและการติดตอ  (Isolation and Contract)  สังคมใดที่มีความ
เจริญกาวหนาทางดานการคมนาคมขนสง  และมีความทันสมัย  มักจะเปนศูนยกลางของการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม  จากประวัติศาสตรดินแดนประเทศอียิปต  และเมโสโปเตเมีย  ซึ่งตั้งอยู
ในบริเวณที่เชื่อมระหวางทวีปเอเชีย  แอฟริกา  และยุโรป  ในสมัยน้ันการคมนาคมที่สําคัญที่สุด
ก็คือ  การคมนาคมทางบก  ดังน้ัน  อียิปตโบราณ  และบรรดาอาณาจักรตางๆ  ที่ตั้งอยูใน  
เมโสโปเตเมีย  จึงเปนศูนยกลางการคมนาคมติดตอ  จึงทําใหอาณาจักรเหลานี้มีความ
เจริญกาวหนามาก  สามารถพัฒนาประเทศใหมีความเจริญในดานตางๆ  เชน  ดานเศรษฐกิจ  
การปกครอง  การทหาร  ศาสนา  วิทยาศาสตร  ฯลฯ  ซึ่งถือวาไดกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคมอยางมาก  สวนดินแดนที่อยูโดดเดี่ยวนั้นจะมีการเปลี่ยนแปลงไดนอยมาก  วัฒนธรรม
เดิมจะยังมีอยู  และมีความลาหลังสังคมอ่ืนๆ  ที่มีการคมนาคมติดตอไดสะดวก  เชน  ชาวเขา
เผาตางๆ  ของประเทศไทยในสมัยกอน พ.ศ. 2500  ซึ่งอาศัยอยูบนดอยในจังหวัดภาคเหนือ   
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มีการเปลี่ยนแปลงในดานสังคม  วัฒนธรรมนอยมาก  ตอมาเมื่อทางราชการไทยไดเขาไป
พัฒนา  และอพยพบางสวนลงมาอยูในที่ราบ  และเรียกวา  ชาวไทยภูเขา  จึงกอใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมในกลุมชาวไทยภูเขามาก 

4. โครงสรางทางสังคมและวัฒนธรรม  (Structure Society and Culture)  
โครงสรางของสังคม  มีผลตออัตราการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในสังคมที่มีอํานาจสวนใหญตกอยู
กับผูอาวุโส  เชน  สังคมจีนโบราณ  จะมีแนวโนมของการเปลี่ยนแปลงนอย  ไมยอมรับสิ่งใหม 
หรือสังคมที่เนนถึงรูปแบบความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันทางสังคม  และฝกใหบุคคลรับผิดชอบ
ตอกลุม  (homogeneous)  จะยอมรับการเปลี่ยนแปลงนอยมาก  จะตรงกันขามกับสังคมที่เนน
ปจเจกบุคคล  (heterogeneous)  ซึ่งจะเกิดการเปลี่ยนแปลงไดงายมาก  เพราะในสังคมที่เนน
ปจเจกบุคคลนั้น  บุคคลในสังคมจะมีการแขงขัน  เห็นแกตัว  มีคานิยมที่แตกตางกัน  และมีการ
อบรมสั่งสอนที่แตกตางกัน  จึงทําใหบุคคลในสังคมมีความแตกตางกัน  ดังน้ัน  การยอมรับการ
เปลี่ยนแปลง  จึงกระทําไดงายกวาสังคมที่มีโครงสรางเปนอันหน่ึงอันเดียวกันที่บุคคลในสังคม
จะยึดม่ันกับประเพณีเดิม  และตอตานการเปลี่ยนแปลง  เพราะมีความกลาตอผลของการ
เปลี่ยนแปลง  แตอยางไรก็ตาม  สังคมแบบนี้ก็ยังมีการเปลี่ยนแปลง  เพราะวาตัวบุคคลและ
สภาพแวดลอมเปลี่ยนแปลงเสมอ 

5. เจตคติและคานิยม  (Attitudes and Values)  การเปลี่ยนแปลงจะเปนของ
ธรรมดาสําหรับชาวตะวันตก  ซึ่งสวนมากจะมีความภาคภูมิใจในความกาวหนาและทันสมัย  แต
ในสังคมชาวตะวันออกมักจะตรงกันขาม สังคมแตละแหงจะมีเจตคติตอการเปลี่ยนแปลงแตกตาง
กัน  เจตคติของสังคมยกยองบูชาบรรพบุรุษ  อดีต  ความมีเกียรติ  และยกยองระบบอาวุโส  
ยึดถือระเบียบประเพณีเกาๆ  การเปลี่ยนแปลงจะเปนไปไดอยางชาๆ  และไมคอยเต็มใจเปลี่ยน
เม่ือวัฒนธรรมอยูเปนเวลานาน  คนในสังคมจะทึกทักเอาวามันเปนเชนน้ันตลอดไป  และมี
แนวโนมหลงชาติของตน  (ethnocentric)  โดยจะมองวาทุกสิ่งทุกอยางในวัฒนธรรมของชาติ
ตนเองดีที่สุด  ไมมีชนชาติใดจะเปรียบเทียบได 

6. การเล็งเห็นถึงความจําเปน (Perceive Needs) อัตราและทิศทางการเปลี่ยนแปลง
ของสังคม  ขึ้นอยูกับความจําเปนซึ่งสมาชิกของสังคมเล็งเห็น  และการเปลี่ยนแปลงในสิ่งใดสิ่ง
หน่ึงจะนําไปสูความจําเปน  และความตองการใหมๆ  ขึ้น  ซึ่งเปนความตองการตามความ
จําเปนจริงๆ  เชน  การขยายตัวของเมือง  ทําใหเกิดความจําเปนที่จะตองมีการสาธารณสุข
ระบบโรงงานใหม  สหภาพกรรมกร  ระบบสาธารณูปโภค  เปนตน  ความจําเปนและความ
ตองการ  เปนปจจัยที่กอใหเกิดการประดิษฐคิดคนสิ่งตางๆ  ขึ้น  อันนํามาซึ่งการเปลี่ยนแปลง
ในสังคม 

7. พื้นฐานทางวัฒนธรรม  (Cultural Base)  ซึ่งหมายถึง  พ้ืนฐานทางความรูและ
เทคโนโลยีอันเปนประโยชนตอการประดิษฐคิดคน การที่พ้ืนฐานทางวัฒนธรรมเจริญขึ้น การเพิ่ม
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จํานวนของสิ่งประดิษฐและการคนพบจะเปนไปไดมากขึ้น เชน ในสังคมปจจุบัน  อารยประเทศ
ทั้งหลายตางก็มีพ้ืนฐานทางวัฒนธรรมสูงมาก  เชน  สหรัฐอเมริกา  ญี่ปุน  ฝรั่งเศส  ฯลฯ  
ดังนั้น  ชนชาติเหลานี้จึงสามารถประดิษฐคิดคนสิ่งตางๆ  ไดมากมาย  และมีคุณคาตอมวล
มนุษยอยางมหาศาล 
 
 
การตอตานและการยอมรับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 
 
 ปรากฏการณทางสังคมหรือวัฒนธรรมใหมๆ  ไมใชวาจะไดรับการยอมรับจากสังคม
เสมอไป กระบวนการยอมรับสิ่งใหมๆ บางครั้งสิ่งนั้นไดรับการยอมรับทั้งหมด ยอมรับบางสวน  
หรือไดรับการปฏิเสธไปเลย  สังคมจะยอมรับสิ่งใดเขามานั้นก็ตองผานการเลือกสรรมากอน
ทั้งสิ้น  แตอยางไรก็ตาม  อุปสรรคของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมมีดังนี้  คือ  (สุพัตรา  สุภาพ, 
2522 : 154 – 156) 

1. เจตคติและคานิยมเฉพาะ  (Specific Attitudes and Values)  ในแตละสังคมจะ
มีคานิยมและเจตคติเฉพาะ  ซึ่งมีสวนสัมพันธกับกิจกรรมตางๆ  ในสังคม  ความรูสึกชอบ
หรือไมชอบของประชาชนเปนปจจัยสําคัญสําหรับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม  เชน  ในสมัยหน่ึง
ชาวชนชนบทไทยไดรับแจกนมผงสําเร็จรูป  มาจากองคการยูนิเซฟเพื่อนํามาเลี้ยงเด็กในชนบท  
ปรากฏวาไมไดรับการยอมรับจากชาวชนบท  เพราะชาวชนบทในขณะนี้ยังไมรูจักประโยชนของ
นมผงสําเร็จรูป  ซึ่งมีรสจืด  แตมีความคุนเคยกับนมขนหวาน  และนิยมเอาเลี้ยงเด็กทั้งๆ  ที่
ประโยชนนอยกวานมผงสําเร็จรูปมาก  ทั้งน้ีเน่ืองจากเปนของใหมที่ยังไมเคยชิน  จึงไมยอมรับ
เอาไปเลี้ยงดูบุตรหลานของตนแทนนมขนหวาน 

2. การแสดงใหเห็นคุณประโยชนของสิ่งใหม  (Demonstrability or Innovations)  
การเปลี่ยนแปลงอะไรใหมๆ  จะเปนที่ยอมรับอยางรวดเร็ว  ก็ตอเม่ือประชาชนเห็นประโยชน
ของสิ่งน้ันไดงาย  เชน  การนําเอาแทรคเตอรเขามาใชแทนแรงงานสัตวในการไถนาของชาวนา
ไทย  ปรากฏวาไดรับการยอมรับอยางกวางขวาง  เพราะแทรคเตอรทํางานไดรวดเร็วมาก  และ
ชาวนาไดรับความสะดวกไมตองมีภาระในการเลี้ยงดูสัตวอีกตอไป 

3. การสอดคลองกับวัฒนธรรมที่มีอยูเดิม (Compatibility with Existing Culture)  
สิ่งใหมหรือนวัตกรรมจะไดรับการยอมรับไดงายขึ้น  ถาสิ่งน้ันสอดคลองกับวัฒนธรรมเดิมของ
สังคมนั้น เชน ระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนิยม ไดรับการยอมรับอยางรวดเร็วจากคนไทย เพราะวา
ไปสอดคลองกับปรัชญาการดําเนินชีวิตของชาวไทย  ที่ชอบความอิสระและเปดโอกาสใหทุกคน
ไดแขงขันกันอยางเต็มที่  ดังคํากลาวที่วา  “ใครมือยาวสาวไดสาวเอา”  อยางไรก็ตามสิ่งที่ใหม
ไมใชวาจะดีทุกอยาง  เพราะจะมีบางอยางที่อาจไมสอดคลองเหมาะสมกับวัฒนธรรมเดิม  คือ 
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  3.1 สิ่งที่เปลี่ยนใหม  อาจจะขัดแยงกับแบบของความประพฤติแตเดิม  เชน  ใน
บางสวนของทวีปเอเชีย  และแอฟริกา  ศาสนาอิสลาม  ไดแพรหลายเร็วกวาศาสนาคริสต  ทั้งน้ี
ก็เพราะวาหลักของคริสตศาสนา  ขัดแยงกับขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวพื้นเมืองที่อนุญาต
ใหผูชายมีภรรยาไดหลายคน  แตศาสนาอิสลามสอดคลองกับสิ่งที่ชาวพ้ืนเมืองยึดถืออยู 
  3.2 สิ่งที่เปลี่ยนใหม  อาจจะสรางแบบความประพฤติใหม  ซึ่งไมเคยปรากฏใน
วัฒนธรรมเดิมที่ยึดถือปฏิบัติอยู  ปกติสังคมจะยอมรับและใชสิ่งใหมตอเม่ือเปนสิ่งที่คลายคลึง
กับของเดิม  แตถาของเดิมใชไมไดผลสังคมก็จะพยายามหาสิ่งใหมที่ดีกวามาใชแทน  เชน  การ
สรางบานดวยคอนกรีตแทนไม  ซึ่งเปนของที่หายากราคาแพง  คุณภาพก็สูคอนกรีตเสริมเหล็ก
ไมได  เปนตน 
  3.3 สิ่งใหมที่เปนของทดแทน ไมใชการเขาไปผสมผสานจะไดรับการยอมรับนอย  
แตถาสิ่งใหมนั้นเขาไปผสมผสานกับวัฒนธรรมเดิมไดงาย สิ่งน้ันจะไดรับการยอมรับอยางรวดเร็ว  
เชน  การแตงกายตามแฟชั่นจะเปนที่นิยมอยางแพรหลายในหมูคนไทย  ซึ่งมีคานิยมยกยอง
ความทันสมัยอยูแลว  เปนตน 

4. คาในการเปลี่ยนแปลง  (Costs of Change)  การเปลี่ยนแปลงมักจะถูกตีคา
ออกมาทั้งที่เปนเงินตรา  หรือคาทางจิตใจ  เพราะการเปลี่ยนแปลงบางอยางเปนการทําลายทั้ง
ทางดานวัฒนธรรมเดิม  และความรูสึกของบุคคลดวย  เชน  การที่หญิงไทยยอมไปเปนเมียเชา
ของฝรั่งนิโกรนั้น  จะเปนการเหมาะสมหรือคุมคากันหรือไม  ตอศักดิ์ศรีของหญิงไทย  ถา
พิจารณาแลววาคุมคา  การยอมรับก็จะเกิดขึ้นไดงายแตถาไมคุมคาการยอมรับอาชีพเมียเชา
ของหญิงไทยก็คงจะไมเกิดขึ้น  นอกจากนี้ยังมีสิ่งอ่ืนๆ  ที่เปนปญหาตอการเปลี่ยนแปลงคือ 
  4.1 อุปสรรคทางเทคนิคในการเปลี่ยนแปลง  มีขอนาสังเกตวามีสิ่งใหมๆ  ไม
มากนักที่สามารถนําไปผสมผสานกับวัฒนธรรมเดิม สิ่งใหมสวนมากทําใหวัฒนธรรมเดิมเปลี่ยนไป  
การที่จะเอาสิ่งใหมไปผสมผสานกับวัฒนธรรมนั้น  ตองอาศัยเทคนิคและวิธีการอีกมาก  ทําให
ไมสะดวก  จึงมักจะไมไดรับการยอมรับ 
  4.2 กลุมผลประโยชนจะขัดขวางการเปลี่ยนแปลงทางสังคม  เพราะถาสังคม
เปลี่ยนแปลงหรือมีการยอมรับสิ่งใหมขึ้นมาใช  กลุมบุคคลที่ไดรับผลประโยชนอยูเดิมจะตอตาน  
เพราะเกิดสูญเสียผลประโยชน  ตัวอยางเชน  ในชนบทที่มีหมอแผนโบราณ  เม่ือนําเอาวิธีการ
รักษาโรคแบบสมัยใหมเขามาเผยแพร  ก็มักจะไดรับการขัดขวางจากกลุมของหมอแผนโบราณ  
เปนตน 

5. บทบาทของผูนําการเปลี่ยนแปลง  (Role of Change Agent)  ผูนําการ
เปลี่ยนแปลง  ถาเปนบุคคลที่มีอิทธิพลหรือเปนที่ยอมรับของคนโดยทั่วไปแลว  การนําเอา
นวัตกรรมเขาไปเผยแพร  ยอมกระทําไดงายกวา  ผูนําการเปลี่ยนแปลงที่ไมมีอิทธิพลหรือบารมี  
ดังนั้น  ถานําเอาสิ่งใหมๆ  ไปใหชาวบานยอมรับการเปลี่ยนไดงาย 
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ผลของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม 
 
 การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม  มีผลตอมนุษยและสังคมหลายประการ  
ดังนี้ 

1. ทําใหมนุษยเกิดความสะดวกสบายในดานตางๆ  เชน  การประดิษฐเครื่องมือ
เครื่องใชและสิ่งตางๆ  ขึ้นเพื่อใชงานแทนมนุษย  เปนตน 

2. ทําใหเกิดการขยายตัวทางดานการผลิตสินคาและสิ่งตางๆ มากขึ้น สินคาอุปโภค
และบริโภคจึงมีเพียงพอแกสมาชิกในสังคม 

3. ทําใหเกิดการวางแผนพัฒนาสังคม เพ่ือความเปนอยูที่สะดวกสบายขึ้นของมนุษย 
4. ทําใหมนุษยในแตละสังคมเกิดการเรียนรู  และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกันขึ้น  และ

มีผลทําใหวิถีชีวิตของมนุษยเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม 
5. ทําใหเกิดความลาหลังทางวัฒนธรรมขึ้นได  หากอัตราการเปลี่ยนแปลงระหวาง

วัฒนธรรมทางวัตถุกับวัฒนธรรมที่ไมใชวัตถุเกิดขึ้นไมเทากัน  เชน  มีถนน  มีรถยนตที่ทันสมัย  
แตคนในสังคมไมปฏิบัติตามกฎหมายจราจร  เปนตน 

6. ทําใหเกิดความไมเปนระเบียบทางสังคม  เพราะเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมและวัฒนธรรมขึ้นนั้น  คนในสังคมบางสวนสามารถปรับตัวใหเขากับการเปลี่ยนแปลงได  
แตบางสวนไมสามารถปรับตัวได  จึงนําไปสูการตอตานการเปลี่ยนแปลง  กอใหเกิดความ
ขัดแยงกันขึ้น  และนําไปสูความไมเปนระเบียบทางสังคมขึ้น 

7. ทําใหเกิดปญหาสังคมขึ้นได  ถาหากวาการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม
นั้น  ทําใหคนในสังคมมีพฤติกรรมที่เบี่ยงเบนไปจากปกติ  เชน  มลพิษ  อาชญากรรม  
ยาเสพติด  เปนตน 

8. ทําใหสังคมที่มีวัฒนธรรมเหนือกวาไดเปรียบสังคมที่มีวัฒนธรรมดอยกวา  หรือ
เกิดการดอยพัฒนาและการพึ่งพาขึ้น  ซึ่งทําใหสังคมในโลกขาดความเสมอภาคและความเปน
ธรรม 
 
 


