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บทคัดยอ 

หนังสือเลมนี้ผูแตงคือ รองศาสตราจารย ดร.สัญญา สัญญาวิวัฒน นักวิชาการที่มีผลงาน

โดดเดนทางดานสังคมวิทยา พิมพคร้ังท่ี 12 พ.ศ. 2550 จัดพิมพโดย สำนักพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

จำนวน 297 หนา มีเน้ือหาสำคัญเก่ียวกับความสัมพันธระหวางมนุษยกับสังคม โดยการทำ 

ความเขาใจถึงรายละเอียดของมนุษยในฐานะเปนสมาชิกของสังคม และสาระของทฤษฎีหลัก  

5 ทฤษฎี ไดแก ทฤษฎีโครงสรางหนาท่ีนิยม ทฤษฎีการขัดแยง ทฤษฎีปริวรรตนิยม ทฤษฎีการกระทำ

ระหวางกันดวยสัญลักษณ และทฤษฎีปรากฏการณนิยม ท่ีมีอิทธิพลตอมุมมองเก่ียวกับปรากฏการณ 

ทางสังคม 

 

คำสำคัญ:  สังคมวิทยา ทฤษฎีสังคม 

 

ABSTRACT 
The book for this review is “Sociology: content and preliminary use”, which was 

written by Associate Professor Ph.D. Sanya Sanyaviwat in March 2007, published by 

Chulalongkorn University Press, 297 pages. This book presents the relationship between 

human and society by understanding about human as a member of society. Five social 

theories are described which are Structural - Functional Theory, Conflict Theory, Exchange 
Theory, Symbolic Interaction Theory and Phenomenology or Ethnomethodology Theory all 

that affect influence social phenomena perception.  

 
Keywords: sociology, social theory 
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บทสังเขปเนื้อหา 

หนังสือเลมนี้จะทำใหผูอานทุกทานมีพ้ืนฐานในการเขาใจสังคมวิทยาและเลือกใชแนวคิด

ทางสังคมวิทยาไปใชใหเหมาะสม และเปนประโยชนทั้งในเชิงวิชาการดานการสรางพ้ืนฐานความรู

เก่ียวกับสังคมวิทยาและในเชิงการนำไปปฏิบัติสำหรับการวิจัยและการทำงาน ซึ่งมีสาระสำคัญ 

14 บท ดังน้ี 

บทท่ี 1 ความคิดทางสังคมและทฤษฎีสังคม ในบทน้ีอธิบายถึงความหมายของความคิด 

ทางสังคม ประเภทของความคิดทางสังคมซึ่งในท่ีนี้ผูเขียนไดสรุปไววา หมายถึง เร่ืองราว ขอมูล 

ความรูของมนุษย โดยมนุษยและเพ่ือมนุษยโดยมีลักษณะเปนการบอกเลา ทฤษฎีสังคม และทฤษฎี

ทางสังคมกับความคิดทางสังคม แสดงซึ่งความสัมพันธระหวางคน รวมท้ังความสัมพันธของคน 

กับสิ่งแวดลอม  

บทที่ 2 ทฤษฎีสังคมวิทยา: ขอความเบื้องตน เปนเน้ือหาที่ตอเนื่องมาจากบทที่ 1 และ 

ชี้ใหเห็นถึงทฤษฎีที่มีการยอมรับในหมูนักสังคมวิทยา ไดแก ทฤษฎีโครงสรางหนาท่ีนิยม ทฤษฎี

ขัดแยง ทฤษฎีปริวรรต ทฤษฎีการกระทำระหวางกันโดยใชสัญลักษณ และทฤษฎีปรากฏการณนิยม 

บทที่ 3 ทฤษฎีโครงสรางหนาท่ีนิยม ในบทนี้ชี้ใหเห็นถึงผูนำทางความคิดของทฤษฎีนี้คือ 

August Comte และ Herbert Spencer ซึ่งกอนทำความเขาใจในทฤษฎีนี้จำเปนอยางย่ิงท่ีจะตอง

ทำความเขาใจสังคมในฐานะที่เปนระบบ มีสวนประกอบตางๆ สัมพันธกันและระบบมีขอบเขต

แนนอน 

บทที่ 4 ทฤษฎีโครงสรางหนาท่ีนิยม (สอง) เปนสวนท่ีสองตอจากบทที่ 3 และเนนไปที่ 

คำสำคัญ คือ “หนาท่ี” เมื่อมีองคการทางสังคมเกิดขึ้น กลุมสังคม ครอบครัว ชุมชน ชนชั้น สหจร  

เกิดขึ้น แตละกลุมจะมีกระบวนการจัดระเบียบทางสังคมและกำหนดบทบาทสถานภาพของแตละ

บุคคลตามตำแหนง 
บทท่ี 5 ทฤษฎีระบบ เปนทฤษฎีในเครือขายของทฤษฎีโครงสรางหนาท่ีนิยม ที่ชวยใหผูอาน

ทุกทานเขาถึงทฤษฎีโครงสรางหนาท่ีนิยมไดดีขึ้น ในลักษณะของการอธิบายการทำงานของระบบ

แบบระบบเปดและมีการติดตอกับสภาพแวดลอม มีการส่ือสาร การปรับตัว มีความเคล่ือนไหว 
ไมหยุดน่ิง  

บทท่ี 6 ทฤษฎีการขัดแยง ในบทน้ีแสดงใหเห็นถึงสังคมท่ีมีความขัดแยง ขัดแยงเชิงอำนาจ 

ขัดแยงเชิงผลประโยชน ขัดแยงทางความคิด และระดับของความขัดแยง ซึ่งในที่นี้ผูเขียนไดนำเสนอ

แนวคิดของ Lockwood มาอธิบายวา ความขัดแยงเปนผลมาจากกลไกบางอยางท่ีทำใหสังคม

ขัดแยง ไดแก การท่ีบุคคลมีอำนาจไมเทากัน สังคมมักมีของท่ีหายากอยูอยางจำกัด และในสังคม 
มักมีกลุมตาง ๆ ที่มีเปาหมายไมเหมือนกัน 
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บทท่ี 7 ทฤษฎีการขัดแยง (สอง) ซึ่งเปนการอธิบายเพ่ิมเติมถึงความขัดแยงในสังคมเกิดข้ึน

จากสังคมมีการรวมกลุมและแตละกลุมตองปฏิบัติหนาท่ี ความขัดแยงอาจเกิดขึ้นจากทางกาย  

ทางวาจา ทางใจ การขัดแยงในลักษณะตรงขามกับทฤษฎีโครงสรางหนาท่ี โดยผูเขียนไดจำแนก

ลักษณะของการขัดแยงไว 3 ประการ ไดแก การเกิดขึ้นของสังคม สภาพสังคม และการเปล่ียนแปลง

ทางสังคม  

บทที่ 8 ทฤษฎีปริวรรตนิยม แสดงถึงความสัมพันธของสังคมในขนาดเล็ก โดยมองวามนุษย

เปนผูมีเหตุผล มีการแลกเปลี่ยนระหวางกัน โดยพิจารณาถึงตนทุนผลประโยชนและทำใหเขาใจ 

ถึงอำนาจของแตละคน การแลกเปล่ียนน้ันอาจเปนผลมาจากลำดับชั้นของการควบคุมขาวสาร  

ทำใหเกิดวิวัฒนาการของการจำแนกความแตกตาง การบูรณาการและการดำรงอยูของแตละระบบ

และการตอรองโดยการใชขาวสารเปนตัวแทนสัญลักษณ 

บทท่ี 9 ทฤษฎีการแลกเปล่ียน (สอง) การแลกเปล่ียนมีทั้งในรูปแลกสิ่งของ การเอาแรง  

การแลกเปล่ียนเงิน ฯลฯ องคประกอบของการแลกเปล่ียน ประกอบดวย การกระทำระหวางกัน 

ของสังคมและการแลกเปล่ียนแปลงผลลัพธ 

บทที่ 10 ทฤษฎีการกระทำระหวางกันดวยสัญลักษณ ทฤษฎีนี้เริ่มดวยความคิดเรื่อง 

การกระทำระหวางกันและสัญลักษณ ซึ่งมีองคประกอบ คือ จิต อัตตา และสังคม การทำความเขาใจ 

ถึงบทบาทและสถานภาพ สังคมและปจเจกชน ทฤษฎีบทบาทและความคาดหวัง 

บทท่ี 11 ทฤษฎีการกระทำระหวางกันดวยสัญลักษณ (สอง) สัญลักษณ คือ สิ่งใดๆ ที่ใช

แทนสิ่งอื่นไดหลายอยาง เชน ภาษา ทาทาง วัตถุ สัตว พืช ดวยการใหความหมาย การทำใหผูอื่น

เขาใจ และการใชกระบวนการหลอหลอมกลอมเกลาทางสังคม 

บทท่ี 12 ทฤษฎีปรากฏการณนิยม บทน้ีเปนเน้ือหาท่ีอธิบายถึงธรรมชาติของมนุษย ธรรมชาติ

ของสังคมมนุษยและหนาท่ีของสังคมวิทยา โดยผูเขียนไดอธิบายวา มนุษย เปนผูสรางสังคม 

และระเบียบสังคมซึ่งกอนท่ีจะทำความเขาใจถึงวิธีการสรางสังคมและระเบียบสังคมไดนั้น จะตอง
ศึกษาถึงธรรมชาติของสังคมมนุษย วามนุษยนั้นมีการกระทำระหวางกันในชีวิตประจำวัน สังคม 

มีการตีความ ใหความหมาย และยอมรับและเขาใจความหมายเหลาน้ีรวมกันอยางไร 

บทที่ 13 Symbolic Interactionism Phenomenology ethnomethodology ในบทนี้อธิบาย

ถึงสาระสำคัญขององคความรูหัวใจอยูที่การเปนสัญลักษณและการทำความเขาใจปรากฏการณ 

ทางสังคมและการเลือกใชระเบียบวิธีวิจัยเพ่ือทำความเขาใจทางสังคม 
บทที่ 14 ทฤษฎีสังคมวิทยา: สังเขปเน้ือหาและแนวทางเบ้ืองตนในการใชประโยชน  

ในบททายน้ีชี้ใหเห็นถึงสาระสำคัญของทฤษฎีทางสังคมวิทยาและการเลือกใชทฤษฎีใหเหมาะสม 

ตอการอธิบายบริบททางสังคม ซึ่งในแตละทฤษฎีมีเกณฑและสาระในการพิจารณาแตกตางกัน 
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บทวิจารณ 
เมื่อผูอาน อานครบ 14 บท จะพบวา หนังสือเลมน้ีมีจุดเดน 3 ประการ ดังน้ี 1) โครงสราง

การเขียนและการนำเสนอ มีการเรียบเรียงเปนขั้นตอน และอธิบายสาระสำคัญของความคิด 

ทางสังคมและทฤษฎีที่ใชในสังคมวิทยาอยางชัดเจน รอยเรียงเร่ืองราวเปนอันเดียวกัน เนนหนัก 

การพรรณนาความในประโยชนของการนำทฤษฎีไปประยุกตใชใหสอดคลองกับปรากฏการณ 

ทางสังคม เพ่ือทำความเขาใจปรากฏการณทางสังคมท่ีเกิดขึ้นวา มีสาเหตุ สภาพการเปล่ียนแปลง 

และผลท่ีเกิดขึ้นอยางไร และสามารถเลือกใชระเบียบวิธีวิจัยใหเหมาะสม ซึ่งกอนนำไปใชจะตอง

เขาใจทัง้ในเชงิสญัลักษณ ธรรมชาติของสงัคม และการกระทำทางสังคม 2) ภาษาท่ีใช ความนาเช่ือถือ 

และความเปนเหตุเปนผล ผูเขียนไดพยายามอธิบายถึงแนวคิดทฤษฎีแตละทฤษฎีที่เก่ียวของ 

อยางเปนเหตุเปนผลพรอมกบัการแสดงความเช่ือมโยงของทฤษฎีแตละทฤษฎี อาทิ ทฤษฎีการกระทำ

ระหวางกันดวยสัญลักษณและการกระทำระหวางกันทางสังคม ที่อธิบายใหเห็นวาเปนการกระทำ

ของบุคคลที่มีผลอยางใดอยางหน่ึงตอความคิดหรือการกระทำของบุคคลอีกคนหน่ึง ซึ่งตองเปน 

การกระทำระหวางสัญลักษณดวย ซึ่งสัญลักษณในที่นี้คือการส่ือสารใชภาษา รูปภาพ การโฆษณา 

เปนตน 3) ประโยชนและการนำไปใช มีการนำเสนอทฤษฎีควบคูไปกับการใชประโยชนจากทฤษฎีใน

การอธิบายและทำความเขาใจปรากฏการณหรือสิ่งท่ีอยู เ บ้ืองหลังทฤษฎี จึงเปนประโยชน 

อยางมากตอนักวิชาการดานสังคมวิทยา นักศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก 

ที่สนใจและศึกษาแนวคิดเก่ียวกับสังคมวิทยาในการวิเคราะห วิจารณเร่ืองท่ีศึกษาแบบวิทยาศาสตร

อาศัยหลักเหตุผลและหลักฐานทางวัตถุยืนยัน อยางไรก็ตามหนังสือเลมนี้มีจุดออนในเร่ืองของ

ลักษณะการใชภาษาท่ีเขาใจยาก และมีนักวิชาการท่ีเก่ียวของในแตละทฤษฎีคอนขางมากซึ่งไมไดมี

การจำแนกกลุมไวอยางชัดเจน ซ่ึงอาจทำใหผูอานสับสนได ดังน้ันผูอานควรมีพ้ืนฐานดานสังคมวิทยา 

จิตวิทยาและพฤติกรรมศาสตรพอสมควร 
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