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วิชาสงัคมวิทยาเบื้ องตน้สําหรบัครูสงัคมศึกษาวิชาสงัคมวิทยาเบื้ องตน้สําหรบัครูสงัคมศึกษา

(SO (SO 13101310))

บรรยายโดยบรรยายโดย

          อาจารยอ์าทติย ์ วงศ์อทติิกุลอาจารยอ์าทติย ์ วงศ์อทติิกุล

          วทิยาลยันานาชาติภมูิภาคลุ่มนํ้าโขง มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงรายวทิยาลยันานาชาติภมูิภาคลุ่มนํ้าโขง มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงราย

กลุ่มทางสงัคมกลุ่มทางสงัคม

นักสงัคมวิทยาเหน็ว่า การศึกษากลุ่มคน กคื็อ
การศึกษาองคก์ารทางสงัคม 

เพราะ กลุ่ม หมายถึง แบบชนิดของการท่ีคน
จาํนวนหน่ึงมาอยู่รวมกนัอย่างมีระเบียบ มี
จดุมุ่งหมายบางอย่างร่วมกนั ตลอดจนมีการสร้าง
รปูแบบของพฤติกรรมร่วมกนั

กลุ่ม หมายถึง “คนจํานวนหน่ึงมาอยู่รวมกนั หรือ
กาํลงัรอคอยส่ิงใดส่ิงหน่ึง ในความหมายนี ้กลุ่ม มลีกัษณะ

ื ั ํ

กลุ่ม เป็น Concept (สังกปั) ทีม่คีวามหมายต่างกนั
ออกไป

เหมอืกบั จํานวนรวม(Aggregation)

กลุ่ม หมายถึง คนจํานวนหน่ึงที่มลีกัษณะบางอย่าง
เหมอืนกนั เช่น เพศเดยีวกนั สถานภาพเดยีวกนั ฐานะ
ทางเศรษฐกจิ ในความหมายนีม้ลีกัษณะเหมอืนกบั 
จําแนกพวก (category)
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กลุ่ม หมายถึง คนจาํนวนหน่ึงท่ีมีแบบแผน
บางอย่างร่วมกนั และมีการกระทาํโต้ตอบซ่ึงกนัและกนั 
เช่น ครอบครวั องคก์าร เพ่ือนบ้าน เป็นต้น

ความหมายท่ีนิยมใช้ คือ กลุ่มสงัคม หมายถึง กลุ่ม
คนจาํนวนหน่ึง ซ่ึงมีความรู้สึกสาํนึกเป็นพวกเดียวกนั 
และมีการกระทาํโต้ตอบซ่ึงกนัและกนั

สรปุ
กลุ่มสงัคม คือ กลุ่มบคุคลท่ีไม่ได้มีความใกล้ชิด

กนัทางร่างกายเท่านัน้ แต่สมาชิกในกลุ่มมีการติดต่อ
ปฏิสมัพนัธก์นัอย่างเป็นระบบแบบแผน และเป็นท่ี

ั ่ ั ียอมรบั ตามสถานภาพและบทบาท กลุ่มสงัคมจะมี
ความรู้สึกเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั มีความเช่ือถือในด้าน
คณุค่าเดียวกนัหรือคล้ายคลึงกนั มีความสนใจคล้ายกนั 
ซ่ึงทาํให้กลุ่มมีเอกลกัษณ์แตกต่างกบักลุ่มอ่ืน ๆ กลุ่ม
สงัคม 

กลุ่มสงัคม ได้แก่ ครอบครวั กลุ่มเพ่ือน กลุ่มอาชีพ 
กลุ่มเช้ือชาติ กลุ่มประชากรของประเทศ เป็นต้น

ให้นักศึกษาจดัลาํดบัตามลาํดบัชัน้ของสงัคมจาก
สงัคมท่ีเลก็ท่ีสดุไปสู่สงัคมท่ีมีขนาดใหญ่
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ชนิดของกลุ่มสังคม แบ่งออกเป็น 3 ชนิด 

1.กลุ่มปฐมภูมิ (Primary group) เป็นกลุ่ม
คนขนาดเลก็ท่ีสมาชิกมีความสนิทสนมกนั มี
ค่านิยม บรรทดัฐานร่วมกนั หรือมีมาตรฐานของคานยม บรรทดฐานรวมกน หรอมมาตรฐานของ
พฤติกรรมขัน้พืน้ฐานเหมือนกนั การตดิต่อพบปะ
ติดต่อทางสังคมกนัอย่างสมํา่เสมอ มีความใกล้ชิด
สนิทสนม  และมีกิจกรรมต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกบั
สมาชิกในกลุ่ม 

ชนิดของกลุ่มสงัคม (ต่อ)

2.กลุ่มทุติยภูมิ (Secondary group) เป็นกลุ่มที่มี
ขนาดใหญ่ การติดต่อทางสังคมห่างเหิร อย่างเป็นทางการ 
ในระยะส้ัน การติดต่อเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่สังคมกาํหนด 
หรือตามหน้าที่ มักจะรวมตัวเพราะมีความสนใจพเิศษหรอตามหนาท มกจะรวมตวเพราะมความสนใจพเศษ
ร่วมกนั แม้ว่าสมาชิกจะมีความรู้สึกเป็นอนัหน่ึงอนัเดยีวกนั
กบักลุ่ม แต่ไม่จําเป็นต้องติดต่อพบปะกนัโดยตร ขาดความ
ช่วยเหลอืซ่ึงกนัและกนั หรือมีน้อย  ขาดความสนิทสนมคุ้ย
เคยส่วนตัว การติดต่อมุ่งผลประโยชน์ ใช้เหตุผล และเน้น
ด้านประสิทธิภาพ

ชนิดของกลุ่มสงัคม (ต่อ)

กลุ่มทุตยิภูม ิแบ่งออกเป็น 3 รูปแบบ คอื

กลุ่มสมาคม หรือ องค์การ (Association) เป็นกลุ่มที่มี
สมาชิกทีม่จีดม่งหมายทีจ่ะกระทาํส่ิงใดส่ิงหน่ึงให้บรรลสมาชกทมจุดมุงหมายทจะกระทาสงใดสงหนงใหบรรลุ
เป้าประสงค์ทีต่ั้งเอาไว้ เช่น สมาคมสุขภาพจิตแห่ง
ประเทศไทย องค์กรฟ้าสีรุ้ง สมาคมผู้พกิารแห่งประเทศ
ไทย สมาคมชาวไร่นา สมาคมฌาปนกจิ สมาคมยุวชน
แห่งชาต ิสมาคมศิษย์เก่า ฯลฯ
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สมาคมหรืององค์การ จะมีวตัถุประสงค์ที่ต่างกนั แต่มี
ลกัษณะที่คล้ายกนั คอื การจัดรูปแบบของกลุ่มจะเป็นแบบ
ทางการ (formal organization) ที่มีลกัษณะดงันี้

การแบ่งงานกนัทํา ตามความสามารถ ความชํานาญเฉพาะสาขา ญ
เพือ่ประสิทธิภาพในการทํางาน

การมอบหมายอาํนาจ 

มีสายงานติดต่องาน

มีการประสานงาน

กลุ่มชาติพนัธ์ุ (Ethnic Group) : กลุ่มคนทีม่ี
วฒันธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี พูดภาษาเดียวกนั 
และเช่ือว่าสืบเช้ือสายมากจากบรรพบุรุษเดยีวกนั  เช่น 
ไทย ลาว จีน พม่า อาข่า ลาหู่ อิว้เมีย่น เป็นต้นู

กลุ่มชนช้ัน (Class) : ระดบัของกลุ่มชน ซ่ึงมรีายได้ 
อาชีพ การศึกษา ตระกลู อย่างใดอย่างหน่ึงเหมอืนกนั

3. กลุ่มอ้างอิง (reference group) 
หมายถึง กลุ่มคนทีม่แีบบแผนของพฤติกรรม อาจเป็น
กลุ่มใดกไ็ด้ ทีเ่ป็นแบบอย่างหรือแนวทางทีค่นยดึถือเป็น
หลกัในการตดัสินใจ หรือ เป็นแนวทางในการแสดงออกถึง
พฤติกรรม เช่น การดาํเนินชีวติชองชนช้ันกลาง 
พฤติกรรมการเลยีนแบบดาราของวัยรุ่น (ดาราคือกลุ่ม
อ้างองิ) เป็นต้น
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ลักษรณะโครงสร้าง กระบวนการ ตัวอย่างความสัมพนัธ์ ตัวอย่างของกลุ่ม

กลุ่มปฐมภูมิ
•มีความใกล้ชิดทาง
ร่างกาย
•มีจาํนวนน้อย
•ความสัมพันธ์ยืนยาว
•ยึดบรรทดัฐานและคุณค่า
อันเดียวกัน
•มีจุดมุ่งหมายเดียวกัน

•สัมพันธ์กันในทกุด้าน
•เป็นไปโดยธรรมชาติ
•มีการควบคุมทางสังคม
อย่างไม่เป็นทางการ
•พฤติกรรมเปิดเผย
•ใช้อารมณ์ และความรู้สึก

•สามี-ภรรยา
•เพ่ือนสนิท
•กลุ่มเพ่ือร่วมงาน
•พ่อ-แม่-ลูก

•ครอบครัว
•เพ่ือนเล่น
•เพ่ือนบ้าน
•ชุมชนชนบท
•Gang

กลุ่มทตุิยภูมิ
•สมาชิกมีจาํนวนมาก
•ยึดบรรทดัฐานและคุณค่า
ร่วมกันบางส่วน
•ยึดเป้าหมายในขอบเขตที่
จาํกัด
•ติดต่อกันในระยะเวลา
หน่ึง
•ไม่จาํเป็นต้องอยู่ใกล้ชิด
กัน

•สัมพันธ์กันเฉพาะ
บางส่วน
•ติดต่อกันเป็นแบบ
ทางการ
•มีระบบการควบคุมสังคม
แบบเป็นทางการ
•พฤติกรรมเป็นไปตาม
เป้าหมายที่ตัง้ไว้

•ครุ-นักเรียน
•หวัหน้า-ลูกน้อง
•ผู้บังคับบัญชา - 
ผู้ใต้บังคับบัญชา

•โรงเรียน
•กองทพั
•บริษัท
•สมาคมศษิย์เก่า
•สมาคมผู้ปกครอง
•สมาคมอาชีพ
•พรรคการเมือง

กลุ่มเรา : กลุ่มที่เรามีความรู้สึกวาเป็นพวกเดยีวกบัเรา 
ลกัษณะสําคญัของกลุ่มเรา

มีความรู้สึกผูกพนั และยึดเหน่ียวระหว่างสมาชิก
มีความซ่ือสัตย์ และช่วยเหลอืซ่ึงกนัและกนั
มีความรู้สึกเป็นมิตร

ลกัษณะสําคญัของกลุ่มเขา
มีความรู้สึกห่างเหิร หลกีเลีย่ง
มีความรู้สึกมุ่งร้าย ไม่ร่วมมือ
มีความรู้สึกเป็นศัตรู

กลุ่มเขา : กลุ่มที่ไม่ใช่พวกเรา

ทั้งนี ้ กลุ่มปฐมภูมแิละกลุ่มทุติยภูมิ 
สามารถเป็น กล่มเรา ได้ทั้งส้ิน เพราะเราสามารถเปน กลุมเรา ไดทงสน เพราะเรา
เป็นสมาชิกของทั้งสองกลุ่ม และมลีกัษณะ
เหลือ่มกนัอยู่ (overlap)
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กลุ่มทางสงัคม เกิดขึน้จาก ระยะห่างทางสงัคม (social distance) ซ่ึงเป็น
ศพัทท์างจิตวิทยาสงัคม หมายถึง ความรู้สึกหรือทศันคติท่ีแสดงการแบ่งแยก 
หรือใกล้ชิดระหว่างคนในกลุ่มสงัคมกบัอีกกลุ่มสงัคมหน่ึง ซ่ึง โรเบิรต์ พารก์ 
(Robert Park 1864‐1944) และ เออรเ์นสต ์เบอรเ์กสส ์(Ernest Burgess 1886‐
1966) เป็นผู้ใช้ศพัทน้ี์เป็นครัง้แรก 

ต่อมา เอเมอรี เอส. โบการด์สั (Emory S. Bogardus 1882‐1973) ได้
นํามาสร้างเป็นมาตรวดัซ่ึงรู้จกักนัในช่ือ มาตรวดัระยะห่างทางสงัคมโบการ ์ดสั 
(Bogardus Social Distance Scale) โดยวิธีรวมคะแนนตามลาํดบัการยอมรบั(Bogardus Social Distance Scale) โดยวธรวมคะแนนตามลาดบการยอมรบ
หรืออคติท่ีบคุคลหน่ึงมีต่อคนในกลุ่มสงัคมอ่ืนตามเง่ือนไขต่าง ๆ เช่น ถามคน
ชาติพนัธุห์น่ึงว่าจะยอมรบัคนอีกชาติพนัธุห์น่ึงมากน้อยเพียงไร ในกรณีท่ีจะ
แต่งงานกนั จะเป็นสมาชิกในสโมสรเดียวกนั จะปลกูบ้านติดกนัหรือจะประกอบ
อาชีพเดียวกนั แบ่งเป็น 2 ระดบั คือ

1. ระดบัแนวราบ (horizontal social distance) 

2.  ระดบัแนวด่ิง (Vertical social distance)

V

H

การจดัระดบัสงูตํา่ทางสงัคมและการจดัช่วงชัน้ทางสงัคมการจดัระดบัสงูตํา่ทางสงัคมและการจดัช่วงชัน้ทางสงัคม

นักมานุษยวทิยา แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คอื

1. สังคมที่มีความเท่าเทียมกนั (Egalitarian Society) หมายถงึ 
่สังคม่ีไม่มีปัจเจกชนใดหรือกลุ่มคนใดมีโอกาสเป็นเจ้าของ

ทรัพยากรพืน้ฐานหรือมีเกยีรติมีอาํนาจมากกว่าคนอืน่ ๆ  แต่
ไม่ได้หมายความว่าทุกคนในสังคมน้ันมีเกยีรติเท่ากนั

ตวัอย่าง สงัคมแบบเกบ็ของป่า-ล่าสตัวกิ์น เป็นสงัคมท่ีเท่าเทียมกนั 
กล่าวคือ ไม่มีใครเป็นเจ้าของท่ีดิน

2. สังคมท่ีมีการจัดระดบัสูงตํ่าทางสังคม (Rank Society)  เป็นการจัด
ระเบียบโดย ระบบเครือญาติ (Kinship) โดยมีรากฐานมาจาก
ตําแหน่งต่าง ๆ เช่น เป็นลูกคนท่ีเท่าไหร่ มีความใกล้ชิดในระดบัใด
กลบัหัวหน้าเผ่า 

การจดัระดบัสงูตํา่ทางสงัคมและการจดัช่วงชัน้ทางสงัคม การจดัระดบัสงูตํา่ทางสงัคมและการจดัช่วงชัน้ทางสงัคม ((ต่อต่อ))

กลบหวหนาเผา 

ตวัอย่าง ชนทาฮิติ ท่ีแบ่งระดบัสงุตํา่ทางสงัคมสาํหรบัสมาชิกในสงัคม
ตนเอง เป็น 3 ประเภท คือ

พวกแรก กลุ่มครอบครวัและหวัหน้าสกลุท่ีสาํคญัท่ีสดุในชมุชน
พวกท่ีสอง เป็นหวัหน้าสกลุท่ีรองลงมาและครอบครวัของเขา
พวกท่ีสาม เป็นประชากรท่ีเหลือทัง้หมด
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3. สังคมที่มกีารจัดช่วงช้ันทางสังคม (Stratified Society) 

เกียรติคณุ

อาํนาจ

ความมัง่คัง่

สถานภาพสมัฤทธิ ์(Achieved status)

สถานภาพ (status) คือ ตาํแหน่งท่ีได้จากการเป็น
สมาชิกของกลุ่มต่าง ๆ ในสงัคม

สถานภาพแต่กาํเนิด (Ascribed status)

หรือ

ชนช้ัน ชนช้ัน (Social Class)(Social Class)
วรรณะ (Caste) เป็นระบบท่ีตรงกนัข้ามกบั “ชนชัน้” เพราะเป็นระบบท่ี
ขึน้อยู่กบัสถานภาพท่ีได้มาแต่กาํเนิด ไม่สามารถเล่ือนไปยงัอีกวรรณะหน่ึงได้

วรรณะพราหมณ์ (สงูสดุ) : พระ นักบวช 
วรรณะกษตัริย ์: การปกครอง บริหารงานของรฐั
วรรณะไวศย ์: พ่อค้า
วรรณะศทูร : กรรมกร ช่างศิลป์ู
วรรณะจณัฑาล (ตํา่สดุ) : ได้รบัการดถูกูเหยียดหยาม ทาํงาน

เก่ียวกบัความสะอาดหรืองานสกปรก

ชนชัน้ (Class) : ไม่ได้แยกจากกนัเดด็ขาด มีการเล่ือนไปสู่อีกชนชัน้หน่ึง
ได้ ด้วยความสาํเรจ็ ความสามารถ การศึกษา การสมรส เป็นต้น

ชนชัน้สงู
ชัน้กลาง
ชัน้ชัน้ตํา่

ตวัอย่าง
การจดัช่วงชนชัน้ในย่านมหานครซานฟานซิสโก 
โดย Hogdes (1963)

ชนชัน้ตํา่
ระดบัตํา่
20%

ชนชัน้ตํา่
ระดบัสงู
30%

ชนชัน้
กลาง
ระดบัตํา่
30%

ชนชัน้
กลาง
ระดบัสงู 

10‐15%

ชนชัน้สงู
ระดบัตํา่
ไม่มากนัก

ชนชัน้สงู
ระดบัสงู  

1‐2%

อา้งถึงใน งามพิศ  สัตยส์งวน. หลกัมานุษยวิทยาวัฒนธรรม. พิมพ์คร้ังที ่4. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2543: 143-145.


