
 

 บทท่ี 17  
ปัญหาสังคม (Social Problems)  
สังคมมนุษย์แห่งใดจะด ำรงอยู่ได้มั่นคงและมีกำรพัฒนำกำรต่อๆ ไปได้นั้น สังคมมนุษย์แห่งนั้นจะต้องมีกำรจัด
ระเบียบทำงสังคมที่แน่นอน เข้ำกันได้กับสิ่งแวดล้อมทำงธรรมชำติ และบรรดำสมำชิกทั้งหลำยของสังคมแห่ง
นั้นสำมำรถปฏิบัติงำนหรือภำรกิจต่อไปได้โดยสมบูรณ์ ไม่มีเหตุขัดข้องหรือก่อให้เกิดควำมยุ่งขึ้น สภำพสังคม
ปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงจำกเดิมมำก โดยเฉพำะกำรเปลี่ยนแปลงจำกสังคมเกษตรกรรมไปสู่ระบบอุตสำหกรรม
แบบใหม่ ที่ เป็นกำรแข่งขันทำงวัตถุและเทคโนโลยีชั้นสูง เพ่ือผลทำงกำรค้ำได้เป็นแรงจูงใจให้ผู้คนใช้
ควำมสำมำรถและเวลำทุ่มเทให้กับงำนเพ่ือควำมอยู่รอดทำงสังคม  ท ำให้วิถีชีวิตของสมำชิกในสังคมซึ่งเคย
สัมพันธ์กับสถำบันหลักของสังคม เกิดติดขัดด ำเนินไปไม่สอดคล้องระหว่ำงส่วนต่ำงๆ ในที่สุด ท ำให้เกิดควำม
ขัดแย้งระหว่ำงสถำบันต่ำงๆ ควำมขัดแย้งระหว่ำงบทบำทและหน้ำที่ที่เรียกว่ำ “ปัญหาทางสังคม (Social 
Problems)”  

ความหมายของปัญหาสังคม  
นักสังคมวิทยำและมำนุษยวิทยำ ให้ค ำจ ำกัดควำมของค ำว่ำ “ปัญหาสังคม” ไว้มำกมำยและท่ีน่ำสนใจ มีดังนี ้ 
ประสำท หลักศิลำ (2511 : 307) ได้ให้ค ำนิยำมไว้ว่ำ ปัญหำสังคม (Social Problems) เป็นสถำนกำรณ์ที่
เกิดขึ้นแล้วและเข้ำใจกันว่ำ หรือเชื่อกันว่ำสถำนกำรณ์เช่นนั้น เป็นอันตรำยต่อคุณธรรมทำงสังคม และต้องหำ
ทำงแก้ไขสถำนกำรณ์นั้นให้ดีขึ้นได้ด้วยกำรร่วมมือกันทำงสังคม  ส่วนประกอบของปัญหำสังคม ได้แก ่
สถำนกำรณ์ทำงสังคม กำรพิจำรณำในด้ำนคุณธรรมทำงสังคม และกำรร่วมมือกันเพ่ือหำทำงแก้ไข ปัญหำ
สังคมจะเกิดขึ้นเมื่อผู้คนส่วนใหญ่มีส่วนเกี่ยวข้องกัน พฤติกรรมซึ่งเป็นที่เชื่อกันว่ำพฤติกรรมเช่นนั้นไม่ถูกต้อง 
และเป็นอันตรำยต่อคุณธรรมของสังคม เป็นคุณธรรมที่เห็นว่ำส ำคัญ ผู้คนในสังคมมีควำมเห็นพ้องกันว่ำน่ำ
จะต้องมีกำรร่วมมือกันเพ่ือก ำจัด หรือปรับสถำนกำรณ์เช่นนั้นเสีย  
อำนนท์ อำภำภิรมย์ (2517 : 1) ได้ให้ค ำนิยำมไว้ว่ำ ปัญหำสังคม คือ ปัญหำในส่วนที่เกี่ยวกับควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงหมู่ประชำชน ด้วยเหตุนี้ปัญหำสังคม จึงเป็นปัญหำที่เกี่ยวข้องกับกฎหรือระเบียบทั้งที่เป็นทำงกำร 
และไม่เป็นทำงกำร ซึ่งประชำชนเป็นผู้สร้ำงกันขึ้นมำ กำรพิจำรณำว่ำอะไรเป็นปัญหำสังคมหรือไม่นั้น น่ำจะดู
ว่ำพฤติกรรมนั้นๆ ขัดต่อ322  



วัฒนธรรมและปทัสถำนทำงสังคมแตกต่ำงกันออกไป  ปัญหำสังคมหนึ่งจึงอำจไม่ใช่ปัญหำอีกสังคมหนึ่ ง 
ตัวอย่ำงเช่น กำรหย่ำร้ำง และกำรที่ชำย – หญิง มีภรรยำ – สำมีหลำยคน ถือเป็นเรื่องใหญ่ และเป็นปัญหำ
สังคมของสังคมไทย แต่ในสังคมตะวันตกถือว่ำเรื่องเหล่ำนี้เป็นเรื่องเล็กมำก ไม่เป็นผลให้เกิดปัญหำสังคม
เหล่ำนี้ เป็นต้น ฉะนั้น กำรจะมองว่ำอะไรเป็นปัญหำสังคมหรือไม่จึงต้องย้อนไปมองสังคมวัฒนธรรมของสังคม
นั้นๆ ด้วย  
จ ำนงค์ อดิวัฒนสิทธิ์ (2532 : 177) ให้ควำมหมำยไว้ว่ำ ปัญหำสังคม หมำยถึง สภำพหรือสถำนกำรณ์ที่มี
ผลกระทบกระเทือนต่อคนจ ำนวนหนึ่ง ซึ่งเป็นคนจ ำนวนมำกพอที่จะมีควำมเห็นว่ำไม่อำจทนอยู่ในสภำพ
เช่นนั้นต่อไปได้ ต้องมีกำรเปลี่ยนแปลงและแก้ไขสภำพสังคมดังกล่ำวร่วมกัน  เช่น ในกรณีที่สังคมมีแต่กำร
ข่มขืนแล้วฆ่ำ ปล้น จี้ ชิงทรัพย์กันอยู่ประจ ำ คนส่วนใหญ่ไม่สำมำรถทนอยู่ในสภำพเช่นนี้ได้ตลอดไป ต้อง
หำทำงแก้ปัญหำนั้นให้หมดไป รวมทั้งหำแนวทำงในกำรป้องกันปัญหำนั้นๆ ไม่ให้เกิดขึ้นอีก  
ทัศนีย์ ทองสว่ำง (2535 : 229) ให้ควำมหมำยไว้ว่ำ ปัญหำสังคม หมำยถึง ภำวะใดๆ ในสังคมที่คนจ ำนวนมำก
ถือว่ำเป็นสิ่งผิดปกติ ไม่พึงปรำรถนำ และรู้สึกไม่สบำยใจและต้องกำรให้มีกำรแก้ไขให้กลับคืนสู่สภำวะปกติ 
เช่น ปัญหำอำชญำกรรม ปัญหำทุจริตในวงรำชกำร ปัญหำยำเสพติด ฯลฯ  
สุพัตรำ สุภำพ (2546 : 2) ได้ให้ค ำนิยำมไว้ว่ำ ปัญหำสังคมเป็นสภำวกำรณ์ที่กระทบกระเทือนต่อบุคคลจ ำนวน
หนึ่งซึ่งมำกพอสมควร และมีควำมรู้สึกว่ำควรจะแก้ไขในรปกำรกระท ำร่วมกัน  เพ่ือให้ปัญหำนั้นบรรเทำเบำ
บำงลงหรือให้ดีขึ้น ูู 
กล่ำวโดยสรุป ปัญหำสังคม ก็คือ สถำนกำรณ์ที่มีผลกระทบกระเทือนต่อบุคคลจ ำนวนหนึ่งซึ่งมำกพอสมควร 
และเป็นสถำนกำรณ์ที่บุคคลเหล่ำนั้นไม่พึงปรำรถนำ และมีควำมรู้สึกว่ำจะต้องกระท ำร่วมกันในอันที่จะท ำให้
สถำนกำรณ์นนบรรเทำเบำบำงลง หรือมีสถำนกำรณ์ที่ดีข้ึน ูั้ 

ลักษณะของปัญหาสังคม  
จำกควำมหมำยของปัญหำสังคมที่นักสังคมวิทยำหลำยท่ำน ได้กล่ำวไว้สรุปได้ว่ำ ปัญหำสังคมมีลักษณะส ำคัญ 
ดังนี้  

1. เป็นสภำวกำรณ์ที่มีผลกระทบกระเทือนต่อคนเป็นจ ำนวนมำก หรือสภำวกำรณ์ที่เกิดขึ้นในขนำด
มำกพอที่จะกระตุ้นคนจ ำนวนมำกให้เกิดควำมรู้สึกเดือดร้อน  
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2. เป็นสิ่งที่คนส่วนใหญ่พิจำรณำว่ำเป็นสภำวกำรณ์ที่ไม่พึงปรำรถนำ หรือเห็นว่ำจะเป็นอันตรำยต่อ

สมำชิกถ้ำปล่อยทิ้งไว้อย่ำงนั้น เป็นสิ่งที่คนส่วนใหญ่พิจำรณำเห็นว่ำเป็นสภำวะที่ไม่ต้องกำรให้ปรำกฏ ไม่อยำก
ให้ม ี 

3. เป็นสภำวกำรณ์อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง ที่ไม่สอดคล้องกับค่ำนิยมของคนจ ำนวนมำก จนเป็นเหตุให้
เขำตกลงใจที่จะกระท ำกำรแก้ไขสถำนกำรณ์นั้น เป็นสภำวกำรณ์ซึ่งคนจ ำนวนมำกพอสมควร เห็นว่ำเบี่ยงเบน
ไปจำกบรรทัดฐำนของสังคมบำงประกำรที่เขำยึดมั่น  

4. เป็นสภำวกำรณ์ที่สังคมเห็นว่ำสำมำรถจะปรับปรุงแก้ไขให้หมดไป  หรือบรรเทำลงได้ เป็น
สภำวกำรณ์ที่จะต้องมีกำรกระท ำกำรบำงสิ่งบำงอย่ำงเพ่ือแก้ไข  

5. มีกำรร่วมมือกันในหมู่สมำชิกของสังคม ในที่จะขจัดแก้ไขป้องกัน มีกำรแสดงออกในรูปของกำร
กระท ำร่วมกัน  

6. ปัญหำสังคมย่อมมีผลมำจำกนโยบำยของรัฐ หรือจำกพฤติกรรมที่สังคมมิได้คำดคิดล่วงหน้ำไว้
ก่อน  

7. บุคคลมีชนชั้นทำงสังคมที่แตกต่ำงกัน ย่อมมีควำมคิดเห็นกำรแก้ปัญหำสังคมที่แตกต่ำงกัน ทุก
คนยอมรับกำรแก้ปัญหำสังคมที่เป็นประโยชน์แก่ตัวเองมำกที่สุด  

8. เป็นสภำวกำรณ์ที่ซับซ้อน เป็นเรื่องผู้คนพำกันห่วงใย และน ำมำวิพำกษ์วิจำรณ์ อภิปรำย และ
กำรแก้ไขปัญหำนั้นต้องอำศยัควำมร่วมมือจำกบุคคลหลำยฝ่ำยในสังคม  

9. เป็นสภำวกำรณ์ที่มีอยู่จริงและคนในสังคมนั้นก ำหนดให้เป็นปัญหำสังคม  อำจเป็นปัญหำที่
เกี่ยวข้องกับควำมต้องกำรขั้นมูลฐำนของประชำชนในสังคม  
 

ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับปัญหาสังคม  
บุคคลไม่น้อยไม่ค่อยมีควำมรู้เรื่องปัญหำสังคม และมักจะรู้อย่ำงผิดๆ ดังต่อไปนี้ (สุพัตรำ สุภำพ, 2545 : 5 – 
7)  

1. เป็นสิ่งที่ประชำชนเห็นว่ำเป็นปัญหำ เป็นกำรมองผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นมำกกว่ำพูดถึงสภำวะว่ำท ำไม
เป็นอย่ำงนั้น เท่ำกับคนมองผลเป็นปัญหำแทนที่จะมองสภำวะเป็นปัญหำ เช่น ปัญหำคนว่ำงงำนเป็นปัญหำ 
แต่ในสำยตำของคนบำงคน เช่น นำยจ้ำงอำจจะเห็นว่ำมีว่ำงงำนไว้บ้ำงก็ดี คนงำนที่หัวแข็งจะได้ไม่กล้ำแข็งข้อ 
หรือปัญหำกำรขำดแคลนที่อยู่อำศัย พวก นักจัดสรรหมู่บ้ำนอำจจะเห็นว่ำดี เขำจะได้ขำยบ้ำนของเขำได้ เป็น
ต้น มนุษย์เรำจึงมักมองอะไรไม่เหมือนกัน แม้จะมีคนจ ำนวนมำกเห็นปัญหำ แต่ในขณะเดียวกันคนอีกจ ำนวน
หนึ่งอำจจะไม่เห็นด้วย จึงเป็นข้อขัดแย้งไม่มีที่สิ้นสุด  
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2. ปัญหำสังคมเป็นสิ่งที่เป็นไปตำมธรรมชำติเลี่ยงไม่ได้  เป็นกำรมองปัญหำสังคมในแง่ของกฎ

ธรรมชำติ ที่ว่ำคนแข็งแรงที่สุดเท่ำนั้นจึงอยู่รอด คนอ่อนแอจะต้องพ่ำยแพ้ไป ซ่ึงกฎของกำรอยู่รอดเหมำะที่จะ
ใช้กับสัตว์ แต่ไม่เหมำะที่จะใช้กับมนุษย์ เพรำะคนที่แข็งแรงอำจจะมีอ ำนำจน้อยกว่ำคนอ่อนแอ ประเทศที่
เจริญใหญ่โตไม่จ ำเป็นจะต้องชนะหรือมีอ ำนำจเหนือประเทศที่เล็กกว่ำเสมอไป เช่น สหรัฐอเมริกำกับเวียดนำม 
ที่เป็นเช่นนี้ เพรำะมนุษย์มีเรื่องวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี  สถำบัน ฯลฯ เข้ำมำเกี่ยวข้องใน
กระบวนกำรอยู่รอด กำรใช้กฎธรรมชำติจึงใช้ได้ยำกหรือใช้ไม่ได้เลย เพรำะกำรอยู่รอดในปัจจุบัน คือ กำรท ำ
ตัวให้เข้ำกับสิ่งแวดล้อม และยิ่งมนุษย์ฉลำดมำกเท่ำไร กระบวนกำรอยู่รอดจะสับสนมำกขึ้นเท่ำนั้น  

3. ปัญหำสังคมเป็นเรื่องของควำมผิดปกติ อันที่จริงเป็นเรื่องธรรมดำส ำหรับสังคมต่ำงๆ เช่น เรื่อง
ชุมชนแออัด เป็นของธรรมดำหรือเป็นผลิตผลของกำรเป็นเมืองที่ต้องมีศูนย์กำรค้ำ สวนสำธำรณะ มีกำรแย่ง
กันท ำมำหำกิน หรือกำรติดยำเสพติด พิษสุรำเรื้อรัง โรคจิต เป็นของธรรมดำในสังคมที่มีควำมกดดัน แข่งขัน 
เห็นแก่ตัว ขำดควำมม่ันคง ควำมหวังสูง มนุษย์จึงเกิดควำมกระวนกระวำย หำทำงออกด้วยวิธีกำรที่กล่ำวมำไม่
มำกก็น้อย จะเห็นได้ว่ำสังคมยิ่งซับซ้อน อัตรำกำรหย่ำร้ำงยิ่งสูงขึ้นเท่ำนั้น  
 
ปัญหำสังคมจึงเป็นเรื่องของเหตุผลพอจะเข้ำใจได้ เป็นผลิตผลที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ของค่ำนิยมและกำรปฏิบัติใน
สังคมปัจจุบัน บำงทีเรำแม้จะเข้ำใจ แต่ก็อำจจะท ำอะไรไม่ได้  

4. ปัญหำสังคมเกิดจำกคนเลว เป็นกำรเข้ำใจผิดอย่ำงมำก หำกคนเรำมองปัญหำในแง่ของควำมดี
กับควำมเลว เป็นกำรมองอำกำรหรือผลมำกกว่ำมองสำเหตุ เช่น คนมันเลวถึงได้เป็นโจร คนมันไม่ดีถึงได้สอบ
ตก เป็นต้น ถ้ำเป็นนิทำน พระเอกก็ต้องชนะผู้ร้ำย จึงท ำให้คนเรำมองแต่ควำมดีกับควำมเลว ซึ่งเป็นผลควรดู
สำเหตุมำกกว่ำและแก้ที่สำเหตุ อย่ำสรุปที่ผล เช่น คนเมำเหล้ำและตกงำน บำงคนอำจจะคิดว่ำเพรำะดื่มเหล้ำ
ถึงได้ตกงำน แทนที่จะคิดว่ำเพรำะเขำว่ำงงำนเขำถึงได้ดื่มเหล้ำ  
 
นอกจำกนี้ ปัญหำอำจจะไม่เกิดกับคนเลวเสมอไป ปัญหำอำจจะเกิดขึ้นโดยไม่ตั้งใจ และผู้ที่มีส่วนก็ไม่จ ำเป็น
จะต้องเป็นคนเลว เช่น ปัญหำชุมชนแออัดของไทย บำงครั้งเป็นเพรำะผู้ที่ดูแลรักษำเห็นว่ำที่ดินยังไม่ได้ใช้ จึง
ให้คนยำกจนปลูกอำศัยไปก่อน พอจ ำนวนคนมำกขึ้น จึงกลำยเป็นชุมชนแออัด ซึ่งไม่ได้ตั้งใจให้เกิดแหล่งเสื่อม
โทรมข้ึนมำ เป็นต้น  

5. ปัญหำเกิดจำกกำรพูดถึง ปัญหำสังคมเป็นเรื่องจริง ไม่ใช่เกิดจำกกำรพูดลอยๆ เช่น ปัญหำควำม
ยำกจน โสเภณี มลพิษ เป็นต้น กำรพูดเรื่อยๆ มักจะเกิดผลเสียมำกกว่ำผลดี เพรำะคนเรำมักจะชอบพูดอะไร
เกินควำมเป็นจริง ท ำให้เกิดควำมตื่นเต้น  
 
ปกติมนุษย์มีสัญชำตญำณที่จะสนใจเรื่องบันเทิงมำกกว่ำปัญหำสังคม หรือควำมยำกแค้นต่ำงๆ และพูดลอยๆ 
ให้ใครเชื่อได้นั้นยำกมำก นอกจำกปัญหำนั้นจะกระทบกระเทือนบุคคลอย่ำงจริงจังหรือขัดควำมเชื่อ หรือ



ค่ำนิยมของเขำหรือกลุ่ม เรื่องนั้นจะกลำยเป็นที่น่ำสนใจของคนทั่วไป เพรำะคนส่วนใหญ่ไม่สนใจปัญหำสังคม
เท่ำไรนัก จึงไม่อยำกจะพูดอะไร325  



ที่ไม่เกี่ยวกับตัว หรือบำงคนไม่อยำกพูดแม้รู้ว่ำเป็นปัญหำ ก็เพรำะไม่อยำกให้มีกำรเปลี่ยนแปลง ไม่อยำกให้มี
กำรแก้ปัญหำ เพรำะตนได้รับประโยชน์อยู่แล้วจึงวำงเฉย  

6. ทุกคนอยำกให้มีกำรแก้ปัญหำ ซึ่งเป็นไปไม่ได้ที่ทุกคนจะเห็นเหมือนกัน จึงต้องดูจ ำนวนมำกที่
ต้องกำรให้แก้ปัญหำ และปัญหำบำงอย่ำงถ้ำดูกันให้ถ่องแท้แล้ว จะมีคนจ ำนวนน้อยที่อยำกให้แก้ปัญหำ ไม่
พอใจที่จะแก้ปัญหำนั้น เพรำะตนได้หรือเสียประโยชน์ เช่น ปัญหำรถเมล์ไม่พอ คนบำงกลุ่มอยำกให้มีสภำพ
เช่นนี้ เพรำะตนได้รำยได้โดยไม่ต้องเสียภำษีหรือขอสัมปทำน เป็นต้น  

7. ปัญหำนั้นจะแก้ได้ด้วยตัวเอง ปัญหำส่วนใหญ่จะแก้ด้วยตัวเองไม่ได้ เป็นกำรให้รู้จักอดทน หรือ
เป็นข้ออ้ำงเพ่ือจะได้ไม่ต้องท ำอะไร หรือปลอบจิตตัวเอง เป็นกำรเชื่อว่ำทุกสิ่งทุกอย่ำงจะดีขึ้นเองโดยอัตโนมัติ 
ซึ่งเป็นหลักที่นักวิทยำศำสตร์ไม่ยอมรับ เช่น ปัญหำ กำรขำดดุลกำรค้ำระหว่ำงประเทศไทย หำกไม่มีมำตรกำร
แก้ไขดุลกำรค้ำจะได้ดุลในตัวของ มันเองยำก เรำก็คงจะเสียเปรียบมำกขึ้น หรือปัญหำกำรจรำจรติดขัด ถ้ำ
ปล่อยให้มีกำรแก้ด้วยตัวของมันเอง กำรจรำจรก็จะติดขัดมำกข้ึน หำกไม่มีกำรสร้ำงถนนให้พอกับจ ำนวนรถ  
 
กำรคิดว่ำปัญหำแก้ได้ด้วยตนเอง จึงเป็นกำรมองปัญหำแบบไม่ยอมรับ ควำมเป็นจริง และไม่บังเกิดผล ซึ่งหำก
บำงปัญหำปล่อยไว้โดยไม่แก้ไข นำนๆ อำจจะท ำให้ปัญหำนั้นเลวร้ำยลงได้ เช่น ปัญหำกำรเพ่ิมประชำกร 
มลพิษ อำชญำกรรม เป็นต้น  

8. กำรได้ข้อเท็จจริงจะช่วยแก้ปัญหำ กำรได้ข้อเท็จจริงไม่ได้เป็นหลักประกันว่ำจะแก้ปัญหำได้ ถึง
แก้ได้ก็น้อยมำก เพรำะแต่ละคนยึดค่ำนิยมคนละอย่ำง และได้ผลประโยชน์ต่ำงกัน  
 
เรำต้องยอมรับว่ำ ถ้ำไม่มีข้อเท็จจริงก็แก้ปัญหำได้ยำก และข้อเท็จจริงจะมีควำมหมำยต่อเมื่อมีกำรแปลให้ตรง
กับค่ำนิยม ถ้ำค่ำนิยมตรงกันเหมือนกัน ข้อเท็จจริงก็อำจจะช่วยแก้ปัญหำได้ แต่สังคมที่มีค่ำนิยมต่ำงกันหรือ
ขัดกัน ข้อเท็จจริงก็ไม่มีควำมหมำย  
สรุปแล้ว กำรได้ข้อเท็จจริงมีประโยชน์ เพรำะช่วยให้เข ู้ำใจปัญหำดีขึ้นหรือช่วยแก้ปัญหำได้ หำกเรำมีกำร
รวบรวมข้อเท็จจริงอย่ำงระมัดระวัง เช่น กำรรวบรวมสถิติเกี่ยวกับนักเรียนไม่มีอำหำรกลำงวันกิน สถิติกำรให้
ควำมช่วยเหลือของกรมประชำสงเครำะห์ สภำสงเครำะห์ ฯลฯ จะท ำให้ได้ข้อเท็จจริงว่ำ คนยำกจนมีไม่น้อยใน
กรุงเทพฯ และรัฐควรจะช่วยเหลืออย่ำงไร เป็นต้น  

9. ปัญหำนั้นขจัดได้โดยไม่ต้องมีกำรเปลี่ยนแปลงสถำบันบำงอย่ำง  ปัญหำสังคมจะไม่มีกำร
เปลี่ยนแปลงเป็นอันขำด ถ้ำไม่มีกำรเปลี่ยนแปลงสถำบันสังคมบำงอย่ำง หรือมีกำรเปลี่ยนในด้ำนกำรปฏิบัติ 
ถ้ำเรำเชื่อว่ำกำรแก้ปัญหำไม่มีกำรเปลี่ยนแปลงสถำบัน ก็เสมือนกับว่ำเรำอยำกไปเมืองนอก แต่ไม่เคยออกนอก
ประเทศเลย อยำกอ้วนแต่ไม่อยำกกิน อยำกมีงำนท ำแต่ไม่ยอมท ำงำน ฉะนั้น กำรแก้ปัญหำจึงต้องมีกำร
เปลี่ยนแปลงสถำบัน เปลี่ยนกำรปฏิบัติในปัจจุบัน เช่น กำรแก้ปัญหำคอร์รัปชัน จะต้องแก้เรื่องค่ำนิยม
เงินเดือน ฯลฯ  
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กำรแก้ปัญหำกำรว่ำงงำนจะต้องแก้เรื่องบรรยำกำศในกำรลงทุน  กำรผลิตคนให้ตรงกับควำม

ต้องกำรของตลำด ฯลฯ กำรแก้ปัญหำควำมมักง่ำยเห็นแก่ตัวต้องแก้ที่สถำบันกำรศึกษำ ครอบครัว เป็นต้น  
เรำต้องยอมรับว่ำ ไม่ใช่ทุกปัญหำจะแก้ไขได้ แต่มีมำตรกำรบำงอย่ำงที่ช่วยลดกำรกดดันให้น้อยลง เพ่ือสนอง
ควำมต้องกำรของสังคมให้มำกขึ้น เช่น ปัญหำนักเรียนเข้ำมหำวิทยำลัยมำก แต่มหำวิทยำลัยรับได้น้อย ก็ช่วย
ด้วยกำรให้เปิดวิทยำลัยใหม่ หรือให้มีวิทยำลัยเอกชนเพิ่มมำกขึ้น มีภำคสมทบ เป็นต้น  

แนวทางการศึกษาปัญหาสังคม  
นักสังคมวิทยำ พยำยำมที่จะเสนอแนะกฎเกณฑ์และหลักกำรทั่วๆ ไปในกำรอธิบำยสำเหตุของปัญหำสังคม 
และได้พยำยำมให้แนวทำงส ำคัญของกำรศึกษำสังคม 5 ประกำร เป็นกำรชี้ให้เห็นถึงปัญหำสังคมว่ำเกิดจำก
เหตุใดบ้ำง และควรจะแก้ไขอย่ำงไร โดยแต่ละทฤษฎีได้เน้นลักษณะส ำคัญบำงประกำรนี้แตกต่ำงกันออกไป 
ทั้งในแง่สำเหตุของปัญหำสังคมและวิธีกำรแก้ไข ดังนี้ (สุพัตรำ สุภำพ, 2545 : 7 – 10)  

1. ทฤษฎีเกี่ยวกับพยาธิวิทยาทางสังคม (The Social Pathology Perspective)  
สมมติฐำนในระยะเริ่มแรกของนักสังคมวิทยำ เป็นกำรเปรียบเทียบหรือกำรศึกษำหำควำมรู้

จำกสิ่งที่มีชีวิต โดยถือว่ำสังคมมนุษย์เปรียบเสมือนร่ำงกำยมนุษย์ ซึ่งเป็นสิ่งที่มีชีวิตขนำดใหญ่ ประกอบด้วยสิ่ง
ต่ำงๆ ที่มีควำมเกี่ยวข้องและต้องท ำหน้ำที่ร่วมกันเพ่ือเกิดดุลยภำพ ด้วยเหตุนี้ปัญหำสังคมที่เกิดจำกปัจเจกชน
ก็ดี หรือสถำบันทำงสังคมก็ดี ก็เป็นเรื่องของกำรไม่สำมำรถจะท ำหน้ำที่ให้ทันกับกำรเปลี่ยนแปลงของ
สภำวกำรณ์ อวัยวะทำงสังคมจึงต้องหยุดชะงัก หรือมีอำกำรเจ็บป่วยขึ้น ฉะนั้น เมื่อส่วนใดของสังคม “ป่วย” 
จะเรียกว่ำ พยำธิทำงสังคม เช่น สมัยที่ชำวยุโรปอพยพเข้ำสู่อเมริกำ ไม่สำมำรถจะปรับตัวเข้ำกับชีวิตในเมือง
ของอเมริกำได้ นับเป็นควำมป่วยทำงสังคม สภำพในสังคมโดยทั่วไปจึงพลอยเสื่อมโทรมไปด้วย พ้ืนฐำนของ
ควำมป่วยไข้ทำงสังคมนั้น ถ้ำจะวิเครำะห์ให้ลึกซึ้งลงไปก็ได้แก่ แนวควำมคิดในเรื่องศีลธรรม เพรำะปัญหำ
สังคมก็คือ กำรละเมิดกฎเกณฑ์ทำงศีลธรรมอันเป็นหลักส ำคัญของควำมเป็นระเบียบและควำมเจริญก้ำวหน้ำ
ทำงสังคม  

นักพยำธิทำงสังคมในระยะแรก มุ่งศึกษำปัจเจกชนเป็นต้นเหตุของปัญหำสังคม ซึ่งได้แก่ บุคคล
ที่ไม่อำจจะเรียนรู้ระเบียบของสังคมได้ถูกต้อง หรือผู้ที่ต่อต้ำนคุณค่ำทำงสังคม หรือ/และควำมเชื่อทำงสังคม 
เนื่องจำกบุคคลนั้นมีข้อบกพร่องในตัวเอง ส่วนนักพยำธิทำง 
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สังคมรุ่นใหม่ให้ควำมส ำคัญในเรื่องควำมบกพร่องของสังคม  และสถำบันสังคมมำกกว่ำตัว
บุคคล โดยถือว่ำสังคมที่ไร้ศีลธรรมจะท ำให้มีบุคคลที่ไม่มีศีลธรรม และบุคคลเหล่ำนี้จะเป็นต้นเหตุของปัญหำ
สังคม  

นักพยำธิทำงสังคมในยุคเริ่มแรก จึงได้มีกำรเสนอโครงกำรบำงอย่ำงเพ่ือป้องกันมิให้ควำม
บกพร่องดังกล่ำว ถ่ำยทอดไปยังเยำวชนรุ่นหลัง แต่นักพยำธิทำงสังคมรุ่นใหม่ถือว่ำ กำรแก้ปัญหำจะต้องให้
กำรศึกษำแก่บุคคลในสังคมเพ่ือจะได้มีคุณธรรมมำกข้ึน  

2. ทฤษฎีการเสียระเบียบ หรือความไม่เป็นระเบียบในสังคม (The Social Disorganization 
Perspective)  
 
ภำยหลังสงครำมโลกครั้งที่ 1 มีกำรอพยพสู่ตัวเมือง กำรมีเมืองเกิดขึ้น และมีกำรอุตสำหกรรม สิ่งเหล่ำนี้ได้ทวี
จ ำนวนมำกขึ้น โดยคนอพยพเข้ำมำใหม่ไม่สำมำรถจะปรับตัวเข้ำกับชีวิตในที่ผิดแผกจำกที่ตนเคยประสบ เช่น 
เมืองจะเป็นที่ที่มีประชำกรหลำยจ ำพวก ทฤษฎีทำงพยำธิทำงสังคมไม่อำจจะอธิบำยถึงสำเหตุของปัญหำสังคม
นี้ได้ และได้สร้ำงแนวควำมคิดใหม่ จนในที่สุดกลำยเป็นแนวควำมคิดที่เป็นทฤษฎีกำรเสียระเบียบของสังคม 
หรือควำมไม่เป็นระเบียบในสังคม ทฤษฎีนี้ถือว่ำสังคมได้เกิดจำกกำรรวมตัวอย่ำงมีระเบียบกฎเกณฑ์แน่นอนที่
คำดหวังให้สมำชิกต้องปฏิบัติ กำรเสียระเบียบทำงสังคมเกิดจำกกฎเกณฑ์เหล่ำนี้ล้มเหลว  ท ำให้ไม่มีผู้ปฏิบัติ
ตำมหรือละเมิดดังกล่ำว ควำมล้มเหลวของกฎเกณฑ์กำรละเมิดดังกล่ำวอำจจะมีสำเหตุ 3 ประกำร คือ  
2.1 กำรใช้กฎเกณฑ์ เป็นภำวะที่คนเรำไม่มีกฎเกณฑ์คอยบอกว่ำจะต้องท ำอย่ำงไร  
2.2 ควำมขัดแย้งของกฎเกณฑ์ เป็นภำวะที่คนเรำรู้สึกถูกบีบหรือถูกบังคับให้กระท ำตำมบรรทัดฐำนที่ตรงกัน
ข้ำมหรือขัดแย้งกัน  
2.3 กำรฝ่ำฝืน เป็นภำวะที่คนเรำรู้สึกว่ำ กำรเชื่อกฎเกณฑ์ที่ก ำหนดไว้ก็ไม่ได้ท ำให้ตนได้รับประโยชน์หรือได้รับ
โทษอะไร เช่น กำรเปลี่ยนแปลงทำงสังคมอย่ำงรวดเร็ว อำจจะท ำให้มำตรฐำนของควำมประพฤติที่เคยปฏิบัติ
มำจนเป็นประเพณ ีกลำยเป็นสิ่งที่ล้ำสมัย และสังคมก็ไม่มีมำตรฐำนใหม่ให้สมำชิกปฏิบัติ  
บุคคลที่รับผลจำกกำรเสียระเบียบทำงสังคมนี้ อำจจะท ำให้กลำยเป็นไม่สนใจจะท ำตำมระเบียบ เช่น ติดยำ
เสพติด หรือประกอบอำชญำกรรม และสังคมเองก็จะรู้สึกได้รับแรงกระทบจำกควำมไร้ระเบียบนั้น  อำจจะ
แก้ไขด้วยกำรเปลี่ยนกฎเกณฑ์บำงอย่ำง หรืออำจะรักษำกฎเกณฑ์ที่ขัดแย้งนั้นไว้ หรือไม่ก็เลิกกฎเกณฑ์
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3. ทฤษฎีเกี่ยวกับความขัดแย้งในคุณค่า (The Value Conflict Perspective)  

 
ตำมทฤษฎีนี้ถือว่ำ พฤติกรรมที่เบี่ยงเบนของบุคคลจำกกฎเกณฑ์ท่ีได้ก ำหนดไว้นั้น ไม่จ ำเป็นต้องเกิดจำกกำรที่
บุคคลนั้นบกพร่อง หรือกฎเกณฑ์ของสังคมนั้นบกพร่อง แต่เป็นเพียงสภำวกำรณ์ที่ไม่สอดคล้องกับคุณค่ำที่
กลุ่มยึดถือ สภำวกำรณ์นี้เองก่อให้เกิดปัญหำ ซึ่งก็เป็นปกติวิสัยในสังคมที่ซับซ้อนที่มีกลุ่มต่ำงๆ กันมำกมำย ซึ่ง
มีคุณค่ำหรือผลประโยชน์แตกต่ำงกันออกไป  
ส่วนปัญหำสังคมในกรณีนี้ จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อกลุ่มต่ำงๆ น ำสิ่งที่ยึดถือต่ำงกันมำขัดแย้งกัน เช่น เจ้ำของบ้ำนก็
อยำกได้ค่ำเช่ำบ้ำนในรำคำสูง ผู้เช่ำก็อยำกเสียค่ำเช่ำบ้ำนในรำคำต่ ำที่สุดเท่ำที่จะเป็นไปได้  ถ้ำเจ้ำของบ้ำน
พยำยำมขึ้นค่ำเช่ำให้สูง กำรขัดแย้งย่อมเกิดขึ้นแน่ กำรขัดแย้งอำจจะมีผลนำนำประกำร ซึ่งก็แล้วแต่ว่ำจะ
ขัดแย้งมำกน้อยเพียงไร หำกพอพูดกันได้ก็จะประนีประนอมกันได้ ถ้ำรุนแรงก็คงจะประนีประนอมกันยำก 
เพรำะต่ำงฝ่ำยมุ่งจะเอำชนะอีกฝ่ำยหนึ่ง กำรแก้ไขควำมขัดแย้งอำจจะด ำเนินไปได้ 3 วิธี คือ กำรเห็นพ้อง
ต้องกัน กำรต่อรอง หรือกำรใช้อ ำนำจ คือท ำตำมที่ตนเห็นสมควร ไม่ว่ำฝ่ำยหนึ่งฝ่ำยใดจะพอใจหรือไม่  

4. ทฤษฎีพฤติกรรมเบี่ยงเบน (The Deviant Behavior Perspective)  
 
แนวควำมคิดของทฤษฎีนี้เชื่อว่ำ พฤติกรรมหรือสภำวกำรณ์ใดๆ ที่มีกำรเบี่ยงเบนจำกบรรทัดฐำนของสังคมนั้น 
อำจจะเกิดจำกวิธีกำรอันชอบธรรมที่ใช้กันอยู่ มีลักษณะเป็นอุปสรรคต่อเป้ำหมำยของบุคคลหรือกลุ่มบุคคล 
เช่น เด็กยำกจนโอกำสที่จะได้รับกำรว่ำจ้ำงในกำรท ำงำนน้อยเพรำะด้อยกำรศึกษำ  ด้อยทักษะ เป็นต้น พวก
เหล่ำนี้อำจจะมำรวมตัวกันเป็นกลุ่มวัฒนธรรมย่อยของตน ยอมท ำตำมกฎเกณฑ์ของกลุ่มตนเพรำะอยำกเป็น
พวกเดียวกับกลุ่ม เช่น เสพยำเสพติด ลักขโมย เป็นต้น แต่ก็ไม่ได้หมำยควำมว่ำคนที่มีโอกำสจ ำกัดทุกคนใน
กำรประกอบอำชีพจะต้องกลำยเป็นผู้ท ำผิดเสมอไป เพรำะจะต้องมีแรงจูงใจบำงอย่ำง เช่น หำกกลุ่มยกย่องคน
ท ำผิดหรือเพ่ือนเป็นพวกมิจฉำชีพ บุคคลนั้นก็มีบรรยำกำศที่จูงใจไม่น้อยให้กระท ำผิด  

5. ทฤษฎีตีตรา (The labeling Perspective)  
 
ทฤษฎีนี้เชื่อว่ำ กำรกระท ำใดจะเป็นกำรเบี่ยงเบนหรือไม่เพียงไร ขึ้นอยู่กับสังคมที่บุคคลนั้นเป็นสมำชิกอยู่ เช่น 
สังคมจะระบุว่ำกำรกระท ำนั้นๆ เบี่ยงเบนหรือไม่เบี่ยงเบน ผิดหรือถูก ซึ่งเป็นเรื่องของควำมรู้สึกของสังคมต่อ
พฤติกรรมบำงอย่ำง หรือสภำพกำรณ์บำงอย่ำงหำกมีสภำวกำรณ์เช่นนี้เกิดขึ้น  จะท ำให้ ประกำรแรก กลุ่ม
บุคคลหนึ่งจะมีอ ำนำจเหนือหรือได้เปรียบกลุ่มอ่ืน โอกำสของคนกลุ่มนั้นจึงมีน้อย จนในที่สุดอำจจะถูกกีดกัน
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ลงโทษ ประกำรที่สอง บุคคลที่ถูกตีตรำอำจจะยอมรับว่ำกำรกระท ำนั้นๆ เป็นควำมผิด ซึ่งอำจจะท ำให้บุคคล
นั้นอยำกเป็นคนไม่ดีโดยสมบูรณ์แบบให้หมดเรื่องหมดรำวไป เช่น คนที่ถูกตรำหน้ำว่ำเป็นติดยำเสพติด ก็
อำจจะใช้ชีวิตแบบคนติดยำอย่ำงเต็มที่ด้วยกำรไม่ท ำงำน  ใช้ชีวิตสบำยๆ ไม่อยำกรักษำตัว ท ำตำมอ ำเภอใจ 
รวมทั้งประกอบอำชญำกรรม เช่น ลักเล็กขโมยน้อย จี้ ปล้น ฆ่ำ เป็นต้น  

สาเหตุของปัญหาสังคม  
จรัญ พรหมอยู ่(2548 : 6) ได้กล่ำวถึงสำเหตุที่ท ำให้เกิดปัญหำสังคม 3 ประกำรคือ  

1. ปัญหาสังคมที่เกิดจากมนุษย์ จำกกำรที่ผู้คนในสังคมนั้นสร้ำงขึ้นหรือก ำหนดขึ้น เนื่องควำม
ผิดปกติในองค์ประกอบของร่ำงกำย เช่น โครโมโซมเพศผิดปกติ ต่อมไร้ท่อท ำงำนผิดปกติ ควำมคิดควำมเชื่อ
ของมนุษย์บำงประกำรที่อำจก่อให้เกิดปัญหำได้ เช่น เชื่อว่ำกำรตำยเพ่ือพระเจ้ำจะได้บุญอย่ำงยิ่ง ตัวอย่ำงของ
ปัญหำสังคมที่เกิดจำกมนุษย์ เช่น โสเภณี ปัญหำอำชญำกรรม ปัญหำสุขภำพจิต ปัญหำสงครำมและปัญหำ
สิ่งแวดล้อมเป็นพิษ  

2. ปัญหาสังคมมนุษย์ที่เกิดจากสภาพแวดล้อม โดยทั่วไปแล้วสภำพธรรมชำติมักจะเป็นสำเหตุ
ทำงอ้อม หรือเป็นปัจจัยที่จะก่อให้เกิดปัญหำสังคมมำกกว่ำที่จะเป็นสำเหตุโดยตรงของปัญหำสังคม เช่น ควำม
แห้งแล้ง ท ำให้เกิดปัญหำควำมยำกจน ปัญหำอพยพ ปัญหำทำงกำรเมืองกำรปกครอง หรือฝนตกหนักท ำให้
เกิดปัญหำน้ ำท่วมและมีผลสืบเนื่องถึงปัญหำจรำจร ปัญหำโรคระบำด ฯลฯ  
 
สภำพแวดล้อมทำงสังคม ก็อำจก่อให้เกิดปัญหำสังคมได้ ตัวอย่ำงเช่น ถ้ำชุมชนมีแหล่งสูบกัญชำ โรงยำฝิ่น ก็
อำจท ำให้อำณำบริเวณนั้นมีผู้ติดยำเสพติดมำกขึ้น เพรำะเห็นคนเขำสูบกัญชำเป็นเรื่องธรรมดำ จึงเป็นเหตุให้
เกิดปัญหำยำเสพติด ฯลฯ  

3. ปัญหาสังคมที่เกิดจากมนุษย์และสภาพธรรมชาติ ปัญหำสังคมบำงปัญหำมีสำเหตุมำจำกทั้ง
มนุษย์และธรรมชำติเป็นต้นเหตุประกอบกัน เช่น ปัญหำน้ ำท่วม อำจเกิดจำกฝนตกหนัก ประกอบมีผู้คนสร้ำง
สิ่งกีดขวำงทำงระบำยน้ ำ หรือสร้ำงเข่ือนกั้นน้ ำ ท ำให้น้ ำท่วมบริเวณท่ีดินท ำมำหำกินของผู้คนที่อยู่เหนือเขื่อน  
 
ปัญหำสังคมใดปัญหำหนึ่ง มักจะไม่ได้เกิดจำกสำเหตุใดสำเหตุหนึ่งเท่ำนั้น เช่น ถ้ำเรำจะวิเครำะห์สำเหตุของ
ปัญหำยำเสพติด เรำอำจพบว่ำปัญหำนี้อำจเกิดจำกควำมอยำกทดลอง อำจเกิดจำกสำเหตุขำดควำมรักควำม
อบอุ่นจำกครอบครัว อำจเกิดจำกในบริเวณท่ีอยู่ 330  



ประสำท หลักศิลำ (2511 : 13) จ ำแนกสำเหตุที่ท ำให้เกิดปัญหำสังคมเป็น 2 อย่ำงคือ  
1. ควำมไม่เป็นระเบียบในสังคม (Social Disorganization)  
2. พฤติกรรมเบี่ยงเบนไปจำกปกติ (Deviant Behavior)  

 
แม้ว่ำจะจ ำแนกปัญหำสังคมออกเป็น 2 ประเภท ดังกล่ำวข้ำงต้น แต่แท้จริงแล้วปัญหำสังคมทั้ง 2 ประเภท ยัง
มีควำมสัมพันธ์เกี่ยวข้องซึ่งกันและกัน และภำยใต้สภำวกำรณ์บำงประกำรต่ำงก็มีส่วนช่วยสนับสนุนให้เกิด
ปัญหำสังคมขึน้ได ้ 
ความไม่เป็นระเบียบในสังคม (Social Disorganization)  
ควำมไม่เป็นระเบียบทำงสังคม หมำยถึง ควำมบกพร่องหรือกระท ำหน้ำที่ได้อย่ำงไม่สมบูรณ์ของระบบสังคม 
ตัวอย่ำงเช่น กำรท ำหน้ำที่อย่ำงไม่สมบูรณ์ในสถำบันต่ำงๆ ก่อให้เกิดควำมไม่เป็นระเบียบเกิดข้ึนได้ เช่น ปัญหำ
กำรศึกษำ ปัญหำประชำกร ปัญหำควำมยำกจน เป็นต้น  
สำเหตุของควำมไม่เป็นระเบียบของสังคม อำจเกิดข้ึนจำก  

1. อุดมการณ์ของประชาธิปไตย  
 
แนวควำมคิดในเรื่องควำมเสมอภำค และเสรีภำพตำมอุดมกำรณ์ของลัทธิประชำธิปไตยของคนในสังคมหนึ่งๆ 
นั้นแตกต่ำงกันตำมสถำนภำพและบทบำทที่แตกต่ำงกันของบุคคลในสังคม  

2. ความล้มเหลวในการควบคุมพฤติกรรมของสมาชิกของสังคม  
 
ปัจจัยที่มีส่วนส ำคัญในกำรควบคุมพฤติกรรมของสมำชิกของสังคมอย่ำงหนึ่ง  ก็คือ ปทัสถำนทำงสังคม แต่
เพรำะสังคมเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลำ ปทัสถำนทำงสังคมอย่ำงหนึ่งซึ่งเคยควบคุมสังคมอย่ำงได้ผล กลับถูก
ลดบทบำทลง เช่น ศำสนำ ซึ่งทำงสังคมวิทยำถือว่ำเป็นเครื่องมือในกำรควบคุมสังคมที่ดีที่สุดนั้น  ไม่สำมำรถ
โน้มน้ำวจิตใจสมำชิกของสังคมให้สนใจในคุณธรรมจริยธรรมได้มำกเท่ำที่ควร ทั้งนี้อำจจะเป็นผลมำจำกสมำชิก
ในสังคมต้องต่อสู้ดิ้นรนกับกำรครองชีพ จนท ำให้ต้องห่ำงเหินจำกศำสนำไป  
หรือแม้กระทั่งกฎหมำยซึ่งถือว่ำมีควำมศักดิ์สิทธิ์ เพรำะได้ก ำหนดบทลงโทษไว้แต่ก็กลับพบว่ำ ปัจจุบันคนกลับ
กลัวกฎหมำยน้อยลง ซึ่งอำจจะมีปัจจัยหลำยประกำรที่ท ำให้คนกลัวกฎหมำยน้อยลง เช่น เพรำะควำมยำกจน
บังคับ หรือเพรำะมีอิทธิพลเกินกว่ำกฎหมำยจะแตะต้องได้  
เมื่อกำรควบคุมพฤติกรรมของสมำชิกของสังคมล้มเหลว ก็ย่อมส่งผลกระทบถึงโครงสร้ำงของสถำบันทำงสังคม
ต่ำงๆ ผลที่ตำมมำก็คือ ควำมไม่เป็นระเบียบของสังคม 331  



 
3. ค่านิยมใหม่  

 
ต่อสภำพสังคมวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลำ ท ำให้ค่ำนิยมของบุคคลในสังคมพลอยเปลี่ยนแปลงไป
ด้วย ตัวอย่ำงเช่น ค่ำนิยมเกี่ยวกับสตรี ค่ำนิยมตั้งแต่เดิมนั้น หญิงจะต้องอยู่กับเหย้ำเฝ้ำกับเรือน เลี้ยงดู
ลูกหลำนให้ได้รับควำมอบอุ่น หญิงไม่ควรมีมำกชู้หลำยผัว หญิงควรเป็นช้ำงเท้ำหลัง หญิงควรตื่นก่อนนอนที
หลัง ปรนนิบัติรับใช้สำมี แต่ปัจจุบันค่ำนิยมเหล่ำนี้ได้เปลี่ยนไปอย่ำงมำกมำย  และบำงอย่ำงผลของกำร
เปลี่ยนแปลงนี้ได้ก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำงค่ำนิยมขึ้นระหว่ำงค่ำนิยมเก่ำกับค่ำนิยมใหม่  เช่น ปัจจุบันเห็นว่ำ
กำรที่หญิงจะหย่ำร้ำง หรือมีสำมีใหม่ไม่ใช่เรื่องเสียหำย หรือหญิงควรมีสิทธิเสรีภำพเท่ำเทียมชำยได้ ควำม
ขัดแย้งเหล่ำนี้อำจก่อให้เกิดควำมไม่เป็นระเบียบทำงสังคมได้  

4. การล้าหลังทางวัฒนธรรม  
 
กำรล้ำหลังทำงวัฒนธรรม เป็นผลมำจำกกำรปรับตัวไม่ทันกันในวัฒนธรรมนั้นๆ  อันเป็นผลมำจำกกำร
เปลี่ยนแปลงทำงวัตถุเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว จนกระทั่งวัฒนธรรมทำงจิตใจตำมไม่ทัน กำรตำมไม่ทันนี้หำก
ไม่ก่อให้เกิดปัญหำตำมมำ เรำยังไม่ถือว่ำเป็นกำรล้ำหลังทำงวัฒนธรรม  
พฤติกรรมเบี่ยงเบนไปจากปกติ (Deviant Behavior)  
พฤติกรรมเบี่ยงเบนไปจำกปกติ หมำยถึง พฤติกรรมที่ไม่สอดคล้องกับระเบียบประเพณีหรือบรรทัดฐำนทำง
สังคม ซึ่งในบำงครั้งจะต้องสัมพันธ์กับสถำนภำพทำงสังคมของคนในสังคมนั้นๆ ด้วยตัวอย่ำงเช่น อำชญำกรรม 
กำรกระท ำควำมผิดของเด็กและเยำวชน กำรเสพยำเสพติด กำรกระท ำอัตวินิบำตกรรม โสเภณี เป็นต้น  
สำเหตุของกำรมีพฤตกิรรมเบี่ยงเบนไปจำกปกติ  

1. ทฤษฎีพฤติกรรมเบี่ยงเบน  
 
Robert Merton อธิบำยพฤติกรรมเบี่ยงเบนว่ำมีตัวแปร  2 อย่ำงที่ก่อให้เกิดกำรขัดกันในตัวบุคคล  คือ 
จุดมุ่งหมำย (Cultural Goals) และวิธีกำรที่จะน ำบุคคลไปสู่ควำมส ำเร็จ (Institutionalized Means) ซึ่งจำก
ตัวแปรทั้งสองลักษณะนี้เอง ก่อให้เกิดประเภทของกำรปรับตัว (Modes of Adaptation) ดังต่อไปนี้  
1.1 พวกปฏิบัติตำม (Conformity) คือ วิธีกำรที่บุคคลยอมรับจุดหมำยปลำยทำงและวิธีกำรปฏิบัติทำงสังคม
ก ำหนด เพรำะเห็นว่ำสิ่งที่เป็นอยู่ในสังคมมีควำมเหมำะสมดีแล้ว บุคคลประเภทนี้คือ พวกมองโลกในแง่ดี กำร
ปรับตัวในลักษณะนี้ไม่ก่อให้เกิดปัญหำสังคมอย่ำงไร 332  



1.2 พวกแหวกแนว (Innovation) คือ กลุ่มบุคคลที่ต้องกำรควำมส ำเร็จแต่ไม่ปฏิบัติตำมวิถีทำง หรือกฎเกณฑ์
ที่สังคมได้ให้ปฏิบัติ แต่จะใช้วิธีกำรต่ำงๆ แม้จะผิดกฎหมำยระเบียบประเพณี และศีลธรรมเพ่ือควำมส ำเร็จของ
ตนเอง  
1.3 พวกเจ้ำระเบียบพิธี (Ritualism) คือ กลุ่มบุคคลซึ่งจะปฏิบัติตำมระเบียบวินัยเข้มงวด ซื่อสัตย์สุจริต ไม่
หวั่นไหวต่ออ ำนำจเงิน พฤติกรรมเช่นนี้อำจก่อให้เกิดควำมล่ำช้ำในกำรท ำงำนและขำดควำมคิดริเริ่มที่ดี  เมื่อ
สังคมมีกำรเปลี่ยนแปลงพวกนี้จะรู้สึกอึดอัดใจ แต่ก็ยังเคร่งครัดอยู่กับระเบียบแบบแผน พวกนี้มักไม่ก่อให้เกิด
ปัญหำสังคม  
1.4 พวกหนีโลก (Retreatism) คือ กลุ่มบุคคลซึ่งจะไม่ยอมรับควำมหวังและวิธีกำรที่จะน ำไปสู่ควำมส ำเร็จ
ตำมควำมหวัง พวกนี้จะเบื่อชีวิต ขำดก ำลังใจในกำรท ำงำน ตำมที่สังคมต้องกำรและจุดหมำยปลำยทำงของ
ชีวิต กำรที่บุคคลเหล่ำนี้มีพฤติกรรมดังกล่ำว อำจเกิดจำกกำรประสบควำมผิดหวังในชีวิตในอดีต เสียเปรียบใน
กำรแข่งขัน และอำจหำทำงออกโดยกำรดื่มสุรำ สูบ – เสพ ยำเสพติดเพ่ือปลอบใจตนเอง  
1.5 พวกท้ำทำย (Rebellion) คือ กลุ่มบุคคลที่ไม่เห็นด้วยกับวิธีปฏิบัติหรือจุดหมำยปลำยทำงที่สังคมยอมรับ 
ไม่เห็นด้วยกับกำรแข่งขันในเรื่องทรัพย์สิน และไม่พอใจในโครงสร้ำงของสังคมที่เขำเห็นว่ำไม่ยุติธรรม คิดจะ
สร้ำงวิธีกำรและจุดหมำยเป็นอุดมคติขึ้นมำใหม่ ซึ่งตรงข้ำมกับสิ่งที่สังคมก ำหนดไว้ แล้วชักชวนหรือบังคับให้
ผู้อื่นท ำตำมควำมเชื่อมั่นของตนเอง โดยแสดงออกในลักษณะกำรกระท ำที่ฝืนสังคม บุคคลที่มีพฤติกรรมเช่นนี้ 
ต้องกำรจะเปลี่ยนโครงสร้ำงของสังคม และวำงระเบียบใหม่ให้สังคมปฏิบัติเพ่ือให้ทุกคนมีโอกำสเท่ำเทียมกัน 
จึงอำจมีกำรปฏิบัติในด้ำนมีควำมรุนแรง วุ่นวำย หรือบำงครั้งก็ใช้ในรูปกำรปฏิรูป (reform)  

2. การขัดกันของสถานภาพ และบรรทัดฐานทางสังคม (Status Conflict and Norm Conflict)  
 
สำเหตุของพฤติกรรมเบี่ยงเบนไปจำกปกตินั้น  เกิดจำกกำรขัดแย้งกันทำง บรรทัดฐำนทำงสังคม (norm 
conflict) และสถำนภำพที่ขัดกัน (status conflict) ตัวอย่ำงเช่น ในบำงครั้งบุคคลจะประสบควำมยำกล ำบำก
ในกำรปฏิบัติตำมบรรทัดฐำนทำงสังคม ตัวอย่ำงที่ปรำกฏอยู่เนืองๆ ได้แก่ กำรที่แม่ต้องขโมยทรัพย์สินของ
บุคคลอ่ืน เพ่ือน ำไปแลกเปลี่ยนเป็นอำหำรเพ่ือเลี้ยงดูลูก ซึ่งเป็นบรรทัดฐำนอย่ำงหนึ่งซึ่งก ำหนดให้แม่มีหน้ำที่
ต้องเลี้ยงลูก ในขณะเดียวกันก็เป็นกำรละเมิดบรรทัดฐำนอ่ืนของสังคม เพรำะกำรขโมยทรัพย์สินของผู้อ่ืน ก็
เป็นควำมผิดตำมกฎหมำย นอกจำกนั้น ในบำงครั้งบุคคลอำจมีสถำนภำพหรือต ำแหน่งหลำยอย่ำงใน
ขณะเดียวกัน และบรรทัดฐำน 333  



สุพัตรำ สุภำพ (2545 : 10 – 14) ได้กล่ำวถึงสำเหตุของกำรเกิดปัญหำสังคมว่ำ อำจพิจำรณำได้ 3 ทำงด้วยกัน
คือ  

1. กำรเปลี่ยนแปลงทำงสังคม (Social Change)  
2. กำรเสียระเบียบหรือควำมไม่เป็นระเบียบในสังคม (Social Disorganization)  
3. บุคลิกภำพ (Personality) หรือพฤติกรรมที่เกิดจำกกำรเรียนรู้  
1. การเปลี่ยนแปลงทางสังคม (Social Change)  

กำรเปลี่ยนแปลงทำงสังคม มีควำมหมำยเฉพำะกำรเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสังคมที่มีกำรจัด
ระเบียบกำรเปลี่ยนแปลงของโครงสร้ำงทั้งหมด รวมทั้งมีผลต่อกลุ่มคนและบุคคล และถ้ำประชำชนส่วนใหญ่
ไม่สำมำรถเปลี่ยนแปลง หรือปรับตัวได้ภำยในเวลำที่ต้องกำร ก็จะเกิดปัญหำกำรปรับตัวเข้ำกับสังคมไม่ได้ และ
จำกกำรปรับตัวไม่ได้นี้เองท ำให้เกิดปัญหำสังคม  

1.1 กำรเปลี่ยนเป็นอุตสำหกรรม ประมำณ ค.ศ. 1760 อุตสำหกรรมยังอยู่ในรูปของกำร
หัตถกรรมเท่ำนั้น มีเครื่องมือง่ำยๆ หรือเครื่องจักรเล็กๆ ในกำรผลิต ส่วนใหญ่จะใช้มือในกำรผลิต ลูกจ้ำงมี
สภำพควำมเป็นอยู่เหมือนๆ กัน ได้รับส่วนแบ่งจำกนำยจ้ำงเท่ำกัน ลูกจ้ำงกับนำยจ้ำงมีควำมสัมพันธ์กันอย่ำง
ใกล้ชิด ไม่ค่อยมีข้อโต้แย้งกัน กำรปฏิวัติอุตสำหกรรมเริ่มขึ้นตอนปลำยศตวรรษที่ 18 หรือศตวรรษที่ 19 ซึ่ง
อำจเรียกได้ว่ำเป็นยุคเครื่องจักร โดยในระยะแรกจะมีลักษณะเปลี่ยนจำกกำรใช้เครื่องมือแบบง่ำยๆ  มำใช้
เครื่องจักรแทน เครื่องจักรกล จะช่วยในกำรเพ่ิมผลผลิตและชนิดของสินค้ำที่ออกจ ำหน่ำย กำรเปลี่ยนแปลงนี้
มีลักษณะส ำคัญ 2 ประกำรคือ  
 
1.1.1 กำรเปลี่ยนกระบวนกำรและวิธีกำรในกำรผลิต เนื่องจำกระบบโรงงำนนี้ไม่ต้องอำศัยนำยช่ำงที่ช ำนำญ
และคนงำนเป็นจ ำนวนมำก เพรำะมีเพียงผู้ด ำเนินกำรและผู้ควบคุมเครื่องจักรเท่ำนั้นก็พอ คนงำนไม่ได้เป็น
ผู้ท ำสิ่งของนั้นๆ เองทั้งหมด เพียงแต่ท ำเป็นบำงส่วน คนงำนจึงลดควำมส ำคัญลงไปเพรำะเครื่องจักรเป็น
ปัจจัยส ำคัญในกำรผลิต เช่น กำรที่เครื่องจักรมีประสิทธิภำพเป็นกำรช่วยเพ่ิมผลผลิตออกสู่ท้องตลำด ปัญหำที่
ตำมมำคือ สินค้ำผลิตมำกเกินไป ท ำให้คนนับพันต้องว่ำงงำน  
1.1.2 กำรเปลี่ยนแปลงเรื่องควำมเป็นเจ้ำของและกำรควบคุมโดยรวมธุรกิจเข้ำเป็นรูปบริษัท กำรรวมตัวเช่นนี้
เป็นกำรท ำลำยควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคล คนงำนมีสภำพไม่ผิดกับเครื่องจักร เจ้ำของบริษัทสนใจแต่ควำม
มั่นคงในกำรลงทุน และผลประโยชน์ที่จะได้รับ กำรรวมตัวของอุตสำหกรรมและธุรกิจเข้ำเป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกัน กลับกลำยเป็นกำรท ำลำยควำมเจริญก้ำวหน้ำและกำรอยู่รอดของธุรกิจย่อยๆ ท ำให้เกิดปัญหำขัดแย้ง
ระหว่ำงกลุ่ม เพ่ือให้ได้มำซึ่งควำมเท่ำเทียมทำงเศรษฐกิจและควำมมั่นคง 334  



1.2 กำรอพยพเคลื่อนย้ำย ปัญหำที่ตำมมำคือ จ ำนวนคนที่อพยพจำกชนบทเข้ำมำท ำงำนในเมือง ตลอดจนนัก
ธุรกิจที่ลงทุนในกิจกำรอุตสำหกรรมมีมำกขึ้น ส่วนทำงด้ำนเกษตรกรรมก็เริ่มใช้เครื่องจักรแทนแรงงำนคน พวก
ชำวนำหรือคนงำนจึงต้องอพยพเข้ำมำท ำงำนในโรงงำนแทน  
จำกกำรเปลี่ยนแปลงทำงด้ำนอุตสำหกรรม ตลอดจนเมืองใหญ่ขึ้น ท ำให้คนอพยพมำกข้ึนโดยจะอพยพโยกย้ำย
ถิ่นฐำนจำกเมืองหนึ่งไปยังอีกเมืองหนึ่ง หรือจำกต ำบลหนึ่งไปยังอีกต ำบลหนึ่ง และสิ่งที่ช่วยให้กำรอพยพง่ำย
และรวดเร็วขึ้นก็คือ กำรคมนำคมและกำรขนส่งที่สะดวกสบำย เช่น ใช้รถไฟ รถยนต์ เป็นต้น  
1.3 เมืองและสังคมอุตสำหกรรมสมัยใหม่ เมืองใหญ่ๆ ในสมัยปัจจุบันเกิดจำกควำมก้ำวหน้ำทำงวิทยำศำสตร์ 
เช่น มีกำรวำงท่อสำยโทรเลข โทรศัพท์ สำยไฟฟ้ำ ท่อระบำยน้ ำ ท่อประปำ เป็นต้น สิ่งเหล่ำนี้มีขึ้นเพ่ือสนอง
ควำมต้องกำรและควำมสะดวกสบำยแก่ชีวิตประจ ำวันของคน  แต่ในขณะเดียวกันเมืองมีกำรแข่งขันมำก ค่ำ
ครองชีพสูง ท ำให้หลำยกลุ่มปรับตัวไม่ได้  
1.4 ค่ำนิยม คือ สิ่งที่กลุ่มสังคมหนึ่งเห็นว่ำเป็นสิ่งที่มีค่ำควรแก่กำรกระท ำ น่ำกระท ำหรือเห็นว่ำถูกต้อง ซึ่ง
ค่ำนิยมในปัจจุบันได้มีกำรย้ ำผิดๆ กันในหลำยเรื่อง เช่น ย้ ำเรื่องเงิน อ ำนำจ ต ำแหน่ง วัตถุ มำกกว่ำเรื่องอ่ืนๆ 
บุคคลจึงถูกบีบให้พยำยำมไขว่คว้ำในสิ่งที่ตนหวัง บำงคนท ำดีเท่ำไรก็ไม่ได้ดี ก็ออกมำในรูปท ำชั่ว เช่น เป็นพ่อ
เล้ำ แม่เล้ำ เมียเช่ำ โสเภณ ีท ำสินค้ำปลอม เป็นต้น  
1.5 ปัญหำที่เกิดจำกวิทยำกำร ในปัจจุบันนี้วิทยำศำสตร์และวิทยำกำรมีอิทธิพลส ำคัญที่กระทบกระเทือนต่อ
ชีวิตของบุคคลและรูปกำรปกครอง รวมตลอดถึงกระบวนกำรทำงกำรเมือง ผลจำกควำมก้ำวหน้ำทั้ง 2 ด้ำนนั้น 
ได้ท ำให้สังคมเปลี่ยนไป โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ก ำหนดควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลกับบุคคล และ
ระหว่ำงบุคคลกับรัฐบำล เช่น ท ำให้ทุกคนมีภำระหน้ำที่และต้องพ่ึงพำอำศัยกันมำกขึ้น ท ำให้รัฐบำลมีบทบำท
และควำมรับผิดชอบเพ่ิมขึ้นในกำรแก้ปัญหำต่ำงๆ ที่กระทบกระเทือนประชำชน และปัญหำเหล่ำนั้นก็มำจำก
ควำมก้ำวหน้ำของวิทยำกำรเสียเป็นส่วนใหญ่  
วิทยำกำรก่อให้เกิดสถำนกำรณ์ใหม่ๆ ในโลก เช่น มีกำรเพิ่มก ำลังอำวุธ กำรสะสม และกำรใช้จ่ำยในทำงทหำร
และกิจกรรมในด้ำนกำรช่วยเหลือต่ำงประเทศ ซึ่งประเทศใหญ่มักมีบทบำทอย่ำงมำกมำยในกิจกำรนี้ ท ำให้
มนุษย์มีควำมเจริญในด้ำนกำรศึกษำ ควำมเข้ำใจ และควำมส ำนึกต่ำงๆ ประชำชนก็เริ่มตื่นตัวต้องกำรมีส่วนใน
กำรปกครอง กำรได้บริกำรต่ำงๆ จำกรัฐ และต้องกำรให้เกิดควำมยุติธรรมในด้ำนกำรแบ่งปันรำยได้ รวมทั้งให้
มีกำรยอมรับในเรื่องศักดิ์ศรีของบุคคล  
กำรที่วิทยำกำรก้ำวหน้ำขึ้น ท ำให้มนุษย์มีควำมสุขสบำยทำงด้ำนวัตถุมำกขึ้น แต่ถ้ำมนุษย์มีควำมปรำรถนำสิ่ง
เหล่ำนี้มำกขึ้น และกำรบ ำบัดควำมต้องกำรนั้นไม่ทั่วถึง 335  



บุคคลก็อำจจะต้องกำรเปลี่ยนแปลงสังคมและกำรเมือง เพ่ือเป็นหนทำงได้มำซึ่งวัตถุเหล่ำนี้ ควำมปรำรถนำที่
ต้องกำรให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงนี้ ในบำงโอกำสอำจจะรุนแรงซึ่งเรียกว่ำกำรปฏิวัติ กำรปฏิวัติในหลำยแห่ง
เป็นไปเพ่ือต้องกำรจะดิ้นรนแสวงหำควำมสุขทำงวัตถุ ควำมยุติธรรมทำงสังคมในปัจจุบันนี้ เน้นถึงควำมเท่ำ
เทียมกันที่จะได้รับกำรบ ำบัดควำมต้องกำรในทำงวัตถุเป็นสิ่งส ำคัญ ถ้ำชนกลุ่มหนึ่งได้และชนกลุ่มหนึ่งเสีย ก็จะ
เกิดควำมขัดแย้งรุนแรงในสังคมนั้น  

2. การเสียระเบียบหรือความไม่เป็นระเบียบในสังคม (Social Disorganization)  
สังคมที่ไม่เป็นระเบียบ คือ สังคมที่สำมำรถจะควบคุมสมำชิกของสังคมให้ปฏิบัติตำมระเบียบ

แบบแผนที่วำงไว้ โดยทั่วไปทุกสังคมมักจะวำงกฎเกณฑ์ หรือบรรทัดฐำนบำงอย่ำงให้สมำชิกที่มำอยู่ร่วมกันได้
ใช้เป็นแนวทำงในกำรอยู่ร่วมกันอย่ำงมีระเบียบ ควำมเป็นระเบียบนี้ไม่ใช่เกิดจำกกำรใช้อ ำนำจ แต่เป็นกำร
ยอมรับกฎเกณฑ์ร่วมกัน อย่ำงไรก็ตำม ควำมไม่เป็นระเบียบในสังคมมีสำเหตุส ำคัญ 2 ประกำร คือ  

2.1 ควำมล้มเหลวของกลุ่มจำรีตประเพณี ปกติแต่ละบุคคลจะรักษำค่ำนิยมและควำมมุ่งหวัง 
ตลอดจนกฎเกณฑ์ต่ำงๆ ของสังคมที่ตนเป็นสมำชิก วิธีกำรถ่ำยทอดก็อำจออกมำในรูปบังคับให้ทุกคนกระท ำ
ตำม ซึ่งวิธีนี้จะได้ผลต่อเมื่อสถำบันถ่ำยทอดควำมรู้ เช่น ครอบครัว โรงเรียน รัฐบำลมีเสถียรภำพ แต่ถ้ำขำด
หลักส ำคัญในกำรท ำงำนร่วมกันหรือไม่ประสำนกัน จะท ำให้สถำบันไม่อำจจะถ่ำยทอดและรักษำค่ำนิยมต่ำงๆ 
ของสังคมได้ เพรำะขำดควำมยึดมั่นหรือขำดควำมศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งควำมไม่เป็นระเบียบในสังคมนี้เป็นมูลฐำน
เบื้องต้นที่ก่อให้เกิดปัญหำสังคมต่ำงๆ ได ้เช่น เด็กกระท ำผิดอำชญำกรรม เป็นต้น  

2.2 ควำมขัดแย้งระหว่ำงกฎเกณฑ์กับควำมมุ่งหวัง เมื่อกลุ่มจำรีตประเพณีในสังคมสลำยลง 
หรือไม่สำมำรถรักษำหน้ำที่ของตนได้ สมำชิกของกลุ่มจะขำดควำมศรัทธำ ดังนั้น ค่ำนิยมของกลุ่มอำจจะมีผล
ในทำงตรงกันข้ำม เพรำะไม่มีอะไรเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวให้กลุ่มมีควำมเข้ำใจหรือปฏิบัติสอดคล้องในแนว
เดียวกัน  
 
ปกติแล้ว ควำมต้องกำรหรือควำมรู้สึกของคนย่อมเปลี่ยนแปลงไปได้เสมอ และมักจะไปขัดกับกฎเกณฑ์ต่ำงๆ 
ของสังคมและเมื่อต้องเผชิญกับควำมต้องกำรใหม่ ซึ่งไม่สอดคล้องกับระเบียบแบบแผนเก่ำๆ ก่อให้เกิดปัญหำ
สังคม โดยทั่วไปแล้วสังคมจะพยำยำมเปลี่ยนกฎเกณฑ์บำงอย่ำง เพ่ือให้เข้ำกับควำมต้องกำรที่เปลี่ยนแปลงไป 
ถ้ำสำมำรถท ำได้ โดยไม่ไปขัดแย้งกับกลุ่มใด ซึ่งถ้ำจะให้ได้ผลดีแล้วควรจะเริ่มจำกลุ่มอิทธิพล เพรำะถ้ำเริ่มจำก
กลุ่มเล็กอำจก่อให้เกิดปัญหำสังคมข้ึน 336  



 
3. บุคลิกภาพ (Personality) หรือพฤติกรรมที่เกิดจากการเรียนรู้  

บุคคลที่เกิดมำแต่ละคนจะมีลักษณะที่ เป็นของตัวเองโดยเฉพำะ ไม่ซ้ ำแบบใคร เพรำะจะไม่มี
ใครเหมือนกับใครในทุกด้ำน และบุคลิกภำพพัฒนำไปพร้อมกับกำรพัฒนำทำงกำย อำรมณ์ และด้ำนอื่นๆ ของ
จิตใจ และแม้บุคคลจะมีลักษณะทำงกำยเหมือนกัน กำรเรียนรู้ก็ไม่เหมือนกัน แม้จะมีสภำพแวดล้อมอย่ำง
เดียวกัน  

พฤติกรรมของแต่ละบุคคล เป็นผลของกรรมพันธ์ุและสิ่งแวดล้อมที่หล่อหลอมบุคคลนั้น โดยแต่ละ
คนไม่อำจจะเลือกสิ่งแวดล้อมของตนได้ เช่น บุคลิกภำพของเด็กขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมในถิ่นท่ีเกิดเป็นส ำคัญ บุคคล
อื่นๆ ในสังคมเป็นผู้ก ำหนดให้เด็กแสดงบทบำทตำมท่ีบุคคลเหล่ำนั้นปฏิบั ติ กำรถ่ำยทอดมรดกทำงสังคมก็
เหมือนกับกำรกับบทให้คนแสดงบนเวที กำรเปลี่ยนแปลงในบทบำทหรือวัฒนธรรมก็เป็นไปอย่ำงช้ำๆ จนเกือบจะ
ไม่รู้สึกตัว เป็นกระบวนกำรเปลี่ยนแปลงทำงสังคม แต่บำงครั้งก็มีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็วกะทันหันได้
เหมือนกัน เช่น กำรปฏิวัติซึ่งเป็นปรำกฏกำรณ์ท่ีไม่ได้เป็นไปตำมปกติ  

บุคลิกภำพในสังคมมีทั้งที่สังคมยอมรับและไม่ยอมรับ ที่สังคมยอมรับ เช่น เคำรพผู้ใหญ่ มี
ควำมซื่อสัตย์ ขยันขันแข็ง เป็นต้น ส่วนที่สังคมไม่ยอมรับ เช่น ลักขโมย เสพสุรำ เสพยำเสพติด ฆ่ำคนตำย เป็น
ต้น ซึ่งสังคมจะต้องหำทำงแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้น กำรที่บุคคลมีบุคลิกภำพผิดแผกไปจำกกฎเกณฑ์ที่สังคม
ก ำหนด อำจจะเกิดจำกควำมต้องกำรทำงอำรมณ์บำงอย่ำง เช่น เด็กที่มำจำกบ้ำนแตกแยก มีจิตใจไม่มั่นคง 
ต้องกำรควำมรัก ต้องกำรควำมอบอุ่น บำงครั้งจึงอำจจะหำทำงชดเชยด้วยกำรหำควำมรักจำกนอกบ้ำน 
โดยเฉพำะถ้ำเพ่ือนไม่ดี เพ่ือนก็จะพำไปในทำงเสื่อมเสีย เช่น ลักขโมย เสพยำเสพติด เป็นต้น ซึ่งเป็นหน้ำที่ของ
สังคมท่ีจะต้องหำทำงศึกษำและทำงป้องกันแก้ไขต่อไป  
 

การวัดความรุนแรงของปัญหาสังคม  
สุพัตรำ สุภำพ (2545 : 14 – 15) ได้กล่ำวถึงกำรวัดควำมรุนแรงของปัญหำสังคม มี 2 วิธี คือ  

1. การวัดแบบ Objective  
 
กำรวัดแบบ Objective เป็นกำรวัดจำกพฤติกรรมที่แสดงออกโดยไม่น ำเอำควำมคิด  หรือควำมรู้สึกเข้ำมำ
เกี่ยวข้องด้วย เช่น ดูว่ำจ ำนวนคนที่ได้รับผลกระทบกระเทือนมีมำกน้อยเพียงไร ถ้ำมีคนได้รับควำมเดือดร้อน
มำกก็แสดงว่ำปัญหำนั้นรุนแรง เป็นกำรวัดโดยใช้วิธีกำรทำงสถิติ ซึ่งกำรวัดทำงสถิตินี้เป็นเพียงวิธีหนึ่งเท่ำนั้น 
ซึ่งก็อำจจะท ำให้เกิดกำรเข้ำใจ337  



ผิดได้เหมือนกัน เพรำะมีเสมอท่ีตัวเลขทำงสถิติผิดจำกควำมเป็นจริง ซึ่งก็มีสำเหตุหลำยประกำร คือ  
1.1 ข้อมูลทำงสถิติเป็นปัญหำว่ำเชื่อถือได้มำกน้อยเพียงใด ในกำรที่จะใช้วัดพฤติกรรม โดยจะสรุปจำกข้อมูลเพียงแห่ง
ใดแห่งหนึ่งไม่ได้ เพรำะแบบของควำมประพฤติในแต่ละชุมชนแตกต่ำงกัน แม้แบบของควำมประพฤติจะเหมือนกัน 
แต่คนอำจจะมองหรือตีควำมหมำยต่ำงกันได้ เช่น ถ้ำต้องกำรจะดูว่ำเด็กกระท ำผิดมำกน้อยเพียงไร ก็อำจหำได้จำก
กองสวัสดิภำพเด็กและเยำวชน เป็นสถิติที่ได้จำกกำรที่ถูกต ำรวจจับกุมทั่วประเทศ แต่สถิติที่เข้ำมำก็มีมำตรฐำนไม่
เหมือนกัน เช่น บำงทีเด็กระท ำผิดอำจจะจับกุมทันที แต่บำงแห่งก็เพียงว่ำกล่ำวตักเตือน และปล่อยไป เป็นต้น ด้วย
เหตุดังกล่ำวจึงท ำให้กำรรวบรวมตัวเลขทำงสถิติให้แน่นอนกระท ำได้ยำก จึงท ำให้เป็นกำรยำกที่จะได้ข้อมูลที่ถูกต้อง 
เพรำะวิธีกำรต่ำงๆ ยังไม่มีระเบียบกฎเกณฑ์ที่แน่นอน  
1.2 กำรตีควำมหรือกำรประเมินผล (evaluate) ข้อมูลนั้นจ ำเป็นต้องอำศัยกำรพิจำรณำหลำยๆ ด้ำน โดย
อำศัยดูจำกขอบข่ำยของปัญหำนั้น เช่น จำกข้อมูลของเด็กกระท ำผิด ส่วนหนึ่งจะท ำผิดโดยนิสัยเดิม อีกส่วน
หนึ่งกระท ำผิดเนื่องจำกได้รับกำรเสี้ยมสอนจำกผู้อ่ืน  ซึ่งข้อมูลทั้งสองนี้จะรวมอยู่ในสถิติของเด็กระท ำผิด 
ควำมแตกต่ำงของข้อมูลนี้อำจจะท ำให้มีพฤติกรรมแตกต่ำงกันได้  

2. การวัดแบบ Subjective  
 
กำรวัดแบบ Subjective เป็นกำรวัดโดยดูจำกแนวควำมคิดของคน บำงครั้งเรำมักจะวัดควำมรุนแรงของ
ปัญหำด้วยกำรใช้ควำมรู้สึกและค่ำนิยมส่วนตัวเป็นหลัก มำกกว่ำที่จะขึ้นอยู่กับกำรดูจำกสถิติ กำรที่มีปัญหำ
สังคมเกิดข้ึน แสดงว่ำคนในสังคมไม่เคำรพเชื่อฟังกฎเกณฑ์บำงอย่ำง และเมื่อมีบุคคลหนึ่งเกิดควำมรู้สึกในเรื่อง
ใดขึ้นมำ ก็จะท ำให้ปัญหำเล็กกลำยเป็นปัญหำใหญ่และสร้ำงบรรทัดฐำนของสังคมขึ้นมำ  โดยค ำนึงถึงควำม
เสมอภำคของบุคคลเป็นหลัก ซึ่งก็นับว่ำเป็นกำรเสี่ยงอย่ำงยิ่ง เพรำะถ้ำกฎเกณฑ์ที่ตั้งขึ้นไปขัดกับค่ำนิยมของ
บุคคลอีกกลุ่มหนึ่ง ก็อำจจะเกิดควำมรู้สึกขัดแย้งกับบรรทัดฐำนนั้นๆ ได้เช่นเดียวกัน  

ประเภทของปัญหาสังคม  
โดยทั่วไป นักสังคมวิทยำมักแบ่งประเภทของปัญหำสังคมที่มีผลกระทบต่อควำมม่ันคง ดังนี้ 338  



 
1. ปัญหำสังคมที่เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงทำงสังคมและเทคโนโลยีต่ำงๆ  (Social Problems 

Technological Changes) ปัญหำดังกล่ำวนี้ ประกอบด้วย  
1.1 ปัญหำควำมยำกจน (Poverty)  
1.2 ปัญหำชุมชนแออัด (Slum)  
1.3 ปัญหำมลภำวะ (Pollution)  
1.4 ปัญหำจรำจร (Traffic)  
1.5 ปัญหำอุบัติเหตุ (Accident)  
1.6 ปัญหำกำรว่ำงงำน (Unemployment)  
1.7 ปัญหำวัยรุ่น (Teenager)  
1.8 ปัญหำครอบครัว (Family)  
1.9 ปัญหำหนี้สิน (Debt)  

2. ปัญหำสังคมที่เกิดจำกควำมไร้ระเบียบวินัย และขำดจิตส ำนึก หรือมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนของ
มนุษย์ในสังคม (Social Disorganization and Deviant Behavior) ประกอบด้วย  

2.1 ปัญหำอำชญำกรรม (Criminal Problem)  
2.2 ปัญหำยำเสพติด (Drug Problem)  
2.3 ปัญหำแรงงำน (Labor Problem)  
2.4 ปัญหำโรคเอดส์ (AIDS Problem)  
2.5 ปัญหำทุจริตคอร์รัปชั่น (Corruption Problem)  
2.6 ปัญหำกำรฆ่ำตัวตำย (Suicide Problem)  
2.7 ปัญหำโสเภณี (Prostitution Problem)  
2.8 ปัญหำควำมมั่นคงของชำติ (National Problem)  
2.9 ปัญหำกำรพนันและอบำยมุข (Gambling Problem)  

 
อย่ำงไรก็ดี ปัญหำสังคมที่เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบันนั้น มีจ ำนวนมำกแต่ส่วนใหญ่มักมีสำเหตุมำจำกปัญหำสังคม
ดังกล่ำวแล้วข้ำงต้นทั้งสิ้น เนื่องจำกเป็นปัญหำหลักในทำงสังคม  

การแก้ไขปัญหาสังคม  
กำรแก้ไขปัญหำสังคม ในแง่ของกำรปฏิบัติมักแยกออกเป็น 2 ลักษณะ คือ กำรแก้ไขแบบย่อย และแบบถ้วน
ทั่ว 339  



 
1. การแก้ปัญหาแบบย่อย (Pelcemeal approach)  

กำรด ำเนินงำน คือ กำรแก้ไขปัญหำแบบให้ได้ผลทันใจ หรือให้ปรำกฏออกมำอย่ำงรวดเร็ว เช่น 
เมื่อเกิดกำรขำดแคลนอำหำร ก็ใช้งบประมำณซื้ออำหำรไปแจก  

2. การแก้ปัญหาแบบถ้วนทั่ว (Wholesale) หรือโดยการวางแผน  
กำรแก้ไขปัญหำแบบนี้ คือ กำรมองปัญหำว่ำมิใช่มีอยู่อย่ำงเป็นเอกเทศ แต่สัมพันธ์เกี่ยวข้องกับ

สิ่งอื่นๆ มำกมำย (multi – causal) ตัวอย่ำงเช่น กำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนไม่ใช่กำรเอำของไปแจก แต่อำจ
ใช้กำรสอนให้รู้จักวิชำชีพ หรือกำรแก้ไขสถำนะแวดล้อมให้มีกำรประกอบอำชีพได้  

กำรแก้ไขแบบถ้วนทั่ว มักใช้ระบบที่เรียกว่ำ วิศวกรรมทำงสังคม (Social engineering) คือ ใช้
วิทยำกำรนำนำแขนง เพ่ือก่อให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงปรับปรุงสังคมให้ดีขึ้น  
 

วิธีการที่ใช้ในการแก้ไขปัญหาสังคม  
กำรแก้ไขปัญหำสังคมต่ำงๆ สำมำรถจะด ำเนินกำรได้ดังนี้  

1. ปัญหำอันมีสำเหตุจำกภำยนอก เช่น ปัญหำที่เกิดจำกควำมเจริญของเทคโนโลยี และกำรขยำย
ของชุมชน อุตสำหกรรม กำรสื่อสำร เป็นต้น ควรแก้ด้วยวิธีกำรดังนี้  
 
1.1 กำรอบรมสั่งสอน (Socialization) คือ กำรอบรม ถ่ำยทอดทำงวัฒนธรรม เพ่ือน ำคนเข้ำสู่ระบบสังคม  
1.2 ให้กำรศึกษำ (Education) กำรศึกษำควรให้ได้บูรณำกำรทั้งกำรพัฒนำสังคม อำรมณ ์และปัญญำ  
1.3 กำรลงโทษ (Punishment) เป็นมำตรกำรหนึ่งที่ควบคุมสังคม ปฏิบัติตำมกฎเกณฑ์ทำงสังคม กำรลงโทษมี
อยู่หลำยอย่ำง กำรจับกุม หรือแสดงอำกำรรังเกียจ ไม่คบค้ำสมำคมแก่ผู้กระท ำผิด เป็นต้น  

2. ปัญหำอันมีสำเหตุจำกภำยใน เช่น กำรเปลี่ยนรสนิยม ค่ำนิยม ควำมเชื่อ ซึ่งมีผลต่อปัญหำอัน
เกิดจำกกำรเมือง และควำมเสื่อมโทรมทำงศีลธรรม ควรแก้ด้วยวิธีกำรดังนี้  
 
2.1 หน่วยงำนแนะน ำให้ค ำปรึกษำ (Guidance and Counselling Programs) คือ มีหน่วยงำนให้ค ำปรึกษำ
ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหำทำงจิต หรือมีหน่วยงำนจัดตั้งเพื่อประกำศเกียรติคุณ แก่ผู้ประกอบกรรมดี เป็นต้น  
2.2 ค ำสอนทำงศำสนำ (Doctrinc) คือ ทำงรัฐบำล ควรเปิดโอกำสให้กำรศึกษำค้นคว้ำ เพ่ือประยุกต์หลักกำร

ทำงศำสนำมำใช้ให้แพร่หลำย กระตุ้นให้เกิดจิตส ำนึกท่ีดีต่อสังคม 


