
การเปลีย่นแปลงการกระทําทางสงัคม

จากทศันะของเวเบอรบนความทาทายความสามารถ

ในการบริหารเพื่อการพัฒนาความมั่นคงทางสังคม

The Changing of Social Action Trans 

Ideology of Max Weber Based on The 

Capacity Challenge in Administration of 

Development for Social Security

สุดเฉลิม ศัสตราพฤกษ์1*

Soodchalerm Sattrapruek1*

1 อ., กลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร 
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 74000

1 Lecturer, In Social Science, Faculty of Liberal Arts, Instute of Physical Education 
Samut Sakhon Campus, Ministry of Tourism and Sports, 74000, Thailand

* Corresponding author: E-mail address: soodchalerm.s@gmail.com



Parichart Journal
Thaksin University

86

บทคัดยอ 
บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค 1) เพ่ือศึกษาการกระทําทางสังคมตามทัศนะ

ของเวเบอร 2) ศึกษาวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงการกระทําทางสังคมในสังคมออนไลน 

และ 3) เพื่อเสนอแนะระบบและกระบวนการในการรักษาความมั่นคงของสังคมเพื่อ

การดํารงอยูของมนุษยอยางย่ังยืนโดยใชการวิจัยเชิงเอกสาร ซึ่งประกอบดวย ขอมูล

ปฐมภูมแิละทตุยิภูม ิรวบรวมขอมลูโดยการวเิคราะหเนือ้หา ผลการศึกษาพบวาผลรวมของ

การกระทาํทางสังคมของมนุษยตามทัศนะของเวเบอรมีผลประโยชนเปนตัวกําหนด

เปนการตั้งใจกระทํา เปนพฤติกรรมที่มีการใหความหมายคือเหตุผลสําหรับผูกระทํา

และมเีปาหมายชดัเจน ในสวนของการเปลีย่นแปลงการกระทาํทางสงัคมในสงัคมออนไลน 

พบวาชุมชนออนไลนหรือ “ชาวเน็ต” ไมสามารถกําหนดทิศทางการเปลี่ยนแปลงทาง

สังคมไดอยางชัดเจนแตอาจจะสงผลตอความวุนวายทางสังคมไดและอาจกลับไปสู

สภาวะตองมนตขลังใหมท่ีไมไดมีสาเหตุมาจากประเพณีหรือความศรัทธาแตเปนความ

เพอฝนที่ขาดความรับผิดชอบตอการกระทําทางสังคมใหม ทําใหมนุษยขาดเหตุผลจาก

การกระทําทางสังคมออนไลนในการพัฒนาความมั่นคงทางสังคมตองปรับปรุงระบบ

โครงสรางทางสงัคม ทัง้นีส้ังคมสมัยใหมเชื่อวามนุษยทุกคนมีเหตุผลและเทาเทียมกัน

คําสําคัญ: การกระทําทางสังคม การเปลี่ยนแปลงทางสังคม การบริหารเพื่อการพัฒนา

Abstract
This research article aimed 1) to study social action in view of the 

concept described by Weber 2) to study and analyze the social action in 
online society and 3) to provide suggestions for system and process in 
social security protection for sustainable living of human beings. The 
papers research contains both primary and secondary Data, collected by 
content analysis. The study indicated that the sum of human social action 
is supported by Weber’s Concept. These include clearly determined 
benefits; the intention to act; certain behavior is a significant reason for 
the action; and a clear goal. With regard to the influence of social action 
in social change, the online community, or “netizen” cannot determine 
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the direction of social change clearly, but may result in social unrest, 
resulting in a return to conditions of belief in ‘magical’ thinking (which is 
based on tradition or faith) rather than rational thinking, which is based 
on logic. However, it is irresponsible to commit to new social action from 
a standpoint solely of idealism. The unreasoning nature of human thinking 
and behavior is marked in The Online Social Action. In order to develop 
social stability to improve the system of social structure, it is required that 
the society believes all human beings to be rational and equitable.

Keywords: Social Action, Social Change, Administration of Development (A of D)

ที่มาและความสําคัญของการศึกษา
สงัคมมนษุยมพีฒันาการความทนัสมยัมาอยางตอเนือ่ง ตัง้แตสิน้สดุสงครามโลก

คร้ังทีส่องในการพัฒนาความมัน่คงทางสงัคมเปนองคประกอบอยางหนึง่ในการสรางรฐัชาติ
หรือชาติรัฐ (Nation-State or State Nation) ใหเปนรัฐสมัยใหม (Modern State) 
และสังคมก็มีพลวัตการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและตอเน่ือง จนบางครั้งการบริหาร
เพ่ือการพัฒนาสังคม (Administration of Development) ของรฐัไมสามารถตอบสนอง
ไดอยางทันถวงทีทําใหเกิดสภาพปญหาท่ีเรื้อรัง และในบางครั้งการรับเอาวัฒนธรรม 
รวมถงึเทคโนโลยจีากตะวนัตกมาทัง้หมดภายใตกระแสโลกาภิวตันโดยไมไดมกีารประยกุต 
ปรับปรุง หรือพิจารณาความเหมาะสมจากสภาพความพรอมของสงัคมทัง้ดานประวติัศาสตร 
และวัฒนธรรมดั้งเดิม เปนตน จนทําใหกลายเปนสาเหตุของปญหาทางสังคมมากกวา
ที่จะกอใหเกดิประโยชน ภายใตขอจาํกดัของโครงสรางทางสังคมไทยทีย่ดืหยุนจนทาํให
กระบวนการรบัคานยิม (Values) ขาดประสทิธภิาพ ออนแอ และความมัน่คงดานสังคม
ลดลงอยางเหน็ไดชดั ความแตกแยกการขาดความเปนอันหนึง่อนัเดยีวกันในสถานการณ
เศรษฐกจิ สงัคม การเมือง ทรพัยากรและสิง่แวดลอม เนือ่งจากปจจยัหลายประการดงักลาว
ขางตนและจากสภาวะการแขงขันที่รนุแรงในปจจุบัน ทําใหสงัคมมนุษยมีความนากลัว
กลับไปดังเชนอดีต จากการเปลี่ยนแปลงทางสังคมภายใตปรากฏการณที่รัฐไมสามารถ
ควบคุมไดเนื่องจากการกลายเปนปจเจกชน (Individual) และการกระทําทางสังคม 
(Social Action) ของมนษุยมคีวามหลากหลายและมรีปูแบบทีแ่ตกตางกันไป ในการศึกษา
สงัคมวิทยายคุคลาสสกิ (Classical Theories) ในชวงแรกทีใ่หความสาํคญักบัความมัน่คง
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ของการอยูรวมกันในสังคมของมนุษยโดยเชื่อวาสังคมมีความม่ันคงเปนปกแผน ดังที่
ปรากฏในงานเขียนของเดอรไคม และตอมาเวเบอรไดอธิบายเพิ่มเติมในเรื่องสังคม
โดยไมไดคิดวามนุษยจะทําอะไรไปโดยไมมีเปาหมาย เปาหมายก็คือผลประโยชน และ
ผลประโยชนจะเปนปจจัยที่ทําใหมนุษยตัดสินใจทําสิ่งตาง ๆ ท่ีเกิดเปนปรากฏการณ
ทางสังคมทั้งรูปธรรมและ/หรือนามธรรม แตผลประโยชนนี้ขึ้นอยูกับวามนุษยคิด
อยางไรกอน การใหความหมายกับความเปนจริงหรือสิ่งตาง ๆ อยางไรกอน จนเกิด
เปนการกระทําแลวจึงเกิดเปนสังคม และการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่มีพื้นฐาน
ความหลากหลายจากโครงสรางทางสงัคม เพราะความแตกตางในการพฒันาทีผ่านมา 
การศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในอดีต ความคลาดเคล่ือนของลําดับเวลาและ
โครงสรางในระยะของการสรางรฐัชาตมิาจนถงึปจจบุนั [1] โดยเฉพาะอยางยิง่ ปจจบุนั
สงัคมออนไลนไดเขามามอีทิธพิลกับสังคมหลักเปนอยางมากและการกระทําทางสงัคม
ออนไลนมีจํานวนมากยิ่งขึ้น ทั้งยังสรางผลกระทบตอสังคมเปนวงกวางอีกดวย

ดังนั้น การศึกษาครั้งน้ีจึงมุงอธิบายการเปลี่ยนแปลงทางสังคมใหมและ
วิเคราะหความเปลีย่นแปลงปรากฏการณทางสงัคมเพือ่สรางระบบและกระบวนการใน
การรกัษาความมัน่คงของสงัคมไวเพือ่การดาํรงอยูรวมกนัในวถิชีวีติประจาํวนัของมนษุย
อยางยั่งยืน

วัตถุประสงคในการศึกษา
1. เพื่อศึกษาการกระทําทางสังคมตามทัศนะของ Max Weber 
2. เพื่อศึกษาวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงการกระทําทางสังคมในสังคมออนไลน 

(Online Social Action) 
3. เพ่ือเสนอแนะระบบและกระบวนการในการรกัษาความมัน่คงของสังคมเพือ่

การดํารงอยูของมนุษยอยางยั่งยืน

ประโยชนที่ไดรับจากการศึกษา
1. ไดทราบหลักทฤษฎีทางสังคมวิทยายุคคลาสสิกตามแนวความคิดเรื่อง

การกระทําทางสังคมของ Max Weber
2. ไดเขาใจถึงการอธิบายปรากฏการณทางสังคมที่เปล่ียนแปลงไปโดยอาศัย

กรอบทฤษฎีหลักทางสังคมวิทยา
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3. ไดขอเสนอแนะตามหลกัวชิาการพืน้ฐานในการแกไขปญหาการเปล่ียนแปลง

ทางสังคมเพื่อสรางระบบและกระบวนการในการรักษาความม่ันคงของสังคมเพื่อการ

ดํารงอยูของมนุษยอยางยั่งยืน

นิยามศัพทเฉพาะ
การกระทําทางสังคม หมายถึง พฤติกรรมท่ีกระทําโดยตั้งใจ มีจุดมุงหมาย 

มีความเปนเหตุเปนผลตามแนวความคิดของเวเบอร

การเปล่ียนแปลงทางสังคม หมายถึง วิวัฒนาการความคิดความแตกตางของ

โครงสรางและการเปลีย่นแปลงทางวฒันธรรม ทฤษฎขีองความทนัสมยัและรปูแบบใหม

ของการเคล่ือนไหวทางสังคมจากความทันสมัยและความไมเทาเทียมกันทางสังคมท้ัง

รูปแบบในประเทศ ระหวางประเทศและระดับโลกตามกาลเวลา

โลกาภิวัตนวัฒนธรรม หมายถึง การสงผานความคิด ความหมายและคุณคา

ของโลกในลักษณะที่เปนไป ขยายและกระชับความสัมพันธทางสังคม

สังคมออนไลน หมายถึง เครือขายทางสังคมที่ใชเครือขายไรสายในการสื่อสาร

กับชุมชนผูใชสื่อสังคมออนไลน หรือหนาตางออนไลนทุกชนิดและ/หรือที่รูจักกันในชื่อ

เรียกวา“ชาวเน็ต”

แนวคิดที่เกี่ยวของในการศึกษา
Weber [2] ไดอธิบายการกระทาํทางสงัคมไวดงันี ้1) การกระทาํทางสงัคมเปน

ทัง้การกระทําทีล่มเหลวและการกระทาํทีไ่ดรบัการยอมรบัความนยิม โดยเนนทัง้ในอดตี 

ปจจบุนั และความคาดหวงัในอนาคตทีส่งผลตอพฤตกิรรมของบคุคลอืน่ 2) การกระทาํ

ไมไดหมายถึงสิ่งที่แสดงออกมาอยางเดียว แตรวมถึงการกระทําที่เปนความรูสึกนึกคิด

ภายในจิตใจของบุคคลดวย เชน ทัศนคติ เปนตนที่มุงเนนไปยังบุคคลอื่น 3) การกระทํา

ทางสังคมไมไดเปนประเภทของการติดตอกันระหวางบุคคลเทาน้ัน แตถูกกําหนดให

เปนตัวละครหรือบทบาทที่จะแสดงออกทางสังคมและไปกระทบตอบุคคลอื่น และ 4) 

การกระทาํทางสงัคมไมไดเปนเหมอืนอยางใดอยางหนึง่เพยีงสิง่เดยีว อาจเปนการกระทํา

ที่คลายกันของคนจํานวนมากหรือการดําเนินการที่ไดรับอิทธิพลจากบุคคลอื่น

Luhmann [3] การเปลี่ยนแปลงทางสังคม คือ “ทรัพยสินของระเบียบทาง

สังคมที่เรียกวาการเปลี่ยนแปลง”ความสําคัญของการเปลี่ยนแปลงชวงเวลา ทิศทาง 
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และระดับของการเปลี่ยนแปลงท่ีเก่ียวของกับการใชความรุนแรงตามทฤษฎีของการ

เปลี่ยนแปลงทางสังคมใด ๆ ตองประกอบไปดวย 3 สวนหลักที่จะตองมีความสัมพันธ

กนัอยางชดัเจนไดแก 1) โครงสรางของการเปลีย่นแปลงทางสังคมเชนการเปล่ียนแปลง

ของประชากรและความคลาดเคลือ่นอนัเนือ่งมาจากสงครามหรอืชาตพัินธุและความขดัแยง 

2) กระบวนการและกลไกของการเปลีย่นแปลงทางสงัคมรวมถงึความวุนวายของกลไก

การเคลื่อนไหวทางสังคม ความขัดแยงทางการเมือง ความปรองดองและผูเคลื่อนไหว

กิจกรรมตางๆ และ 3) ทิศทางของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมรวมถึงการเปล่ียนแปลง

โครงสรางผลกระทบและผลลัพธจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคม อยางไรก็ตามปจจัย

โครงสรางของกระบวนการอาจมคีวามแตกตางกนัขึน้อยูกบัการเปลีย่นแปลงทางสงัคม

ที่มีผลกระทบและการสะสมของประวัติศาสตรการเปลี่ยนแปลง

วิธีการและขอบเขตการศึกษา
วิธีการศึกษาใชการวิจัยเชิงเอกสารจากขอมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ จากนั้นนํา

ขอมูลที่รวบรวมมาวิเคราะห แยกแยะ วิพากษและตีความในเนื้อหาเชิงคุณภาพ 
(Content Analysis) รวมถงึการวเิคราะหความทาทายการเปล่ียนแปลงความจรงิทางสังคม
หลักและความจริงทางสังคมออนไลน โดยยึดแนวคิดทางสังคมวิทยาเปนหลัก ดังนี้

1. ขอมูลปฐมภูมิ ไดแก งานเขียนของ เวเบอร และที่มีนักวิชาการอธิบาย
เพิ่มเติมหรือศึกษา และที่มีการแปลเปนภาษาอังกฤษแลว

2. ขอมูลทุติยภูมิ ไดแก แนวคิด งานวิจัย หนังสือ บทความ และเอกสารอื่น ๆ 
ที่เกี่ยวของ

ในสวนของขอบเขตในการศึกษาคือใชแนวคิดเรื่อง “การกระทําทางสังคม” 
ตามปรชัญาเวเบอรในการวเิคราะหการกระทาํทางสงัคมออนไลนและการเปล่ียนแปลง
ทางสังคมเพื่อเปนขอมูลในการสังเคราะหแลวสรุปเปนผลการศึกษาและขอเสนอแนะ
จากผลการศกึษา

ผลการศึกษา
1. การกระทําทางสังคมตามทัศนะของเวเบอร (Max Weber)
เวเบอรคดิวาสงัคม คอื ผลรวมของการกระทาํทางสงัคมของมนษุย และการกระทาํ

ทางสงัคมของมนษุยนัน้มผีลประโยชนเปนตวักาํหนด โดยการกระทาํเปนสิง่ทีม่จีดุมุงหมาย
มีผลประโยชนเขามาเก่ียวของไมใชทําแบบไมตั้งใจ ในสวนของการกระทําทางสังคมที่
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เวเบอรใหความสาํคญัมากทีส่ดุ คอื Social Action หมายถงึ พฤตกิรรม ทีม่คีวามหมาย
สําหรบัผูกระทาํทีม่เีปาหมายชดัเจน โดยแยกคําวา “พฤตกิรรม” ออกจากคาํวา “การกระทาํ” 
และมุงสนใจไปที่การกระทํา และไดเสนอวาการกระทําทางสังคมแบงออกได 4 อยาง
ดังนี้ 1) การกระทําอยางมีเหตุผลเพื่อบรรลุเปาหมาย 2) การกระทําอยางมีเหตุผลเพื่อ
บรรลุคานิยม 3) การกระทําอยางไมมีเหตุผลแตเกิดจากอารมณ และ 4) การกระทําที่
เปนไปตามประเพณี เพราะฉะนั้นอาจจะสรุปไดวาการที่มนุษยมีความคิด คือ การที่
มนษุยใชเหตผุลมองวาสิง่ทีต่นเองจะกระทาํนัน้ไดประโยชนมอีะไรบาง สวนในเรือ่งของ
การมเีหตผุลจึงเปนเรือ่งของการใหความหมายในสิง่ทีม่นษุยทาํและตองคํานงึวาในส่ิงที่
มนุษยใหความหมายสามารถใหความหมายไดท้ังดานวัตถุและจิตใจ ซึ่งมีเรื่องผล
ประโยชนทั้งทางดานวัตถุและจิตใจดวย [4]

มนุษย สังคมความคิด
(ความหมาย)

ผลประโยชน
(วัตถุ และจิตใจ)

การกระทํา
ทางสังคม

ภาพที่ 1 การกระทําทางสังคมของเวเบอร

ที่มา: สุภางค จันทวานิช (2559)

จากภาพที ่1 แสดงการกระทาํทางสงัคมของเวเบอร คือ การทีม่นษุยมคีวามคดิ 

และไดใชเหตุผลโดยการใหความหมายมองวาสิ่งที่ตนเองทําจะไดประโยชนอะไรบาง 

เมือ่เหน็ประโยชนหรอืเหน็เปาหมายจงึทาํแตในการกระทาํทางสงัคมออนไลนพบวา สวนใหญ

เปนการกระทาํอยางไมมเีหตผุลแตเกดิจากอารมณตามปรชัญาเวเบอร แตผลประโยชน
คลุมเครือ ไมชัดเจน และ/หรือปราศจากผลประโยชนจากการกระทําทางสังคม

อยางไรกต็าม จากการศึกษาของ Cosmin Toth [5] ไดอธบิายแนวคดิเรือ่งตรรกะ
ในการกระทําทางสังคมของ Pareto ไววาการกระทําทางสังคมที่มีเหตุผล หมายถึง

การกระทําตาง ๆ  ที่ยึดความถูกตองใหเปนไปตามเปาหมายหรือผลจากการกระทําเปน
ไปตามสิ่งที่มีเหตุผลกําหนดอยูในความคิดและการใหความหมายที่มีความเชื่อมโยงกัน

ตั้งแตเริ่มตนไปจนส้ินสุดการกระทําผานความสัมพันธกันระหวางเหตุผล และเหตุผล
ดังกลาวไมไดหมายถึงบุคคลที่เปนผูกระทําเทานั้นแตอาจจะเปนบุคคลอื่นที่สงผลตอ

การกระทํานั้นดวย ดังน้ันการกระทําทางสังคมแบบนี้เปาหมายของการกระทําจะ
เหมอืนกับเปาหมายของการใหความหมายหรอืเปาหมายภายในจติใจนัน่เองและในสวน

ของการกระทําทางสังคมที่ปราศจากเหตุผล หมายถึง ไมมีเปาหมายที่เช่ือมโยงกัน
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ระหวางจดุเริม่ตนและจดุสิน้สดุ และผลลัพธของการกระทาํจะขดักนัจากเปาหมายภายใน
หรอืความคดิ ในการใหความหมายสิง่ทีไ่ดกระทาํทางสังคมเกดิชองวางระหวางความคดิ

ภายในจิตใจและการกอใหเกิดการกระทําที่เช่ือมโยงไปสูผลลัพธของการกระทํา และ

ความเปนจริงที่ไมไดสะทอนความคิดและการใหความหมายในการกระทําทางสังคม

ดงักลาว ทัง้นีส้ามารถระบ ุ4 รปูแบบของการกระทาํทางสงัคมทีป่ราศจากเหตผุล ไดแก 

1) กจิวตัร ทาํประจาํหรือความเคยชิน 2) ความลาํเอียง 3) การกระทาํตามสญัชาตญาณ 

และ 4) ความเปนนามธรรม อยางไรกต็าม การอธิบายการกระทาํทางสงัคมในการศกึษา

วจิยัจากงานของตะวนัตกก็ยงัข้ึนอยูกับเรือ่งของการกระทาํทางสงัคมทีม่เีหตผุลโดยตอง

คํานึงถึงการกําหนดกรอบในการอธิบายอยางเขมงวดเปนการเฉพาะและในงานของ 

Talcott Parsons [6] ไดสรปุกฎแหงแนวความคดิการกระทําทางสังคมไววา “พฤตกิรรม

ที่มนุษยไดแสดงออกทางสังคมที่เปนการกระทําทางสังคมน้ันไมไดเปนเพียงสิ่งที่เคย

เกิดขึ้นทางทฤษฎีหรือตองเปนไปตามทฤษฎี หรือการใหความหมายทางวิทยาศาสตร

หรือเปนแบบทางเดียวเทานั้น แตการกระทําทางสังคมที่เปนพฤติกรรมของมนุษย

จะตองคํานึงถึงเงือ่นไขทีแ่ตกตางกันออกไปดวย” ทัง้นี ้ ขอควรระวงัในการอธบิายหรอื

การใหความหมายการกระทําทางสังคมจะตองพิจารณาความเปนจริงดวย กลาวคือ 

ขอเท็จจริงที่เปนตัวกําหนดการกระทําของมนุษยจากพฤติกรรมภายใน คือ ความคิด

และการใหความหมาย ไมเชนนั้นขอมูลที่ไดจากการศึกษาก็จะมีอคติและทําใหผลการ

ศึกษาไมสอดคลองกับความเปนจริง ทัง้นี ้ในการศึกษาเพื่อที่จะอธิบายการกระทําทาง

สงัคมทัง้จากกรอบแนวความคดิของเวเบอรทีไ่ดนาํเสนอไวรวมถงึนกัวจิยั และนกัวชิาการ

รุนตอมาไมไดนําเสนอขออธิบายเพ่ิมเติมหรือขอโตแยงภายใตปรากฏการณทางสังคม

ที่เปลี่ยนแปลงไปไวอยางชัดเจนในเรื่องการกระทําทางสังคมออนไลน อยางไรก็ตาม 

ในการศกึษาการกระทาํทางสงัคมออนไลนเปนอกีปรากฏการณทางสังคมหนึง่ทีเ่ปาหมาย

ทัง้กอนและหลงัการกระทาํอาจจะไมปรากฏดวยเหตผุลประการใดแตเมือ่เกดิการกระทาํ

เกดิขึน้กส็ามารถสงผลตอสงัคมหลกัในทางออมได อยางไรกต็าม การกระทาํไมไดเกิดจาก
การใหเหตผุลหรอืความตัง้ใจตัง้แตเริม่ตน การศกึษาวจัิยทางสังคมวทิยาในยุคหลังสมัยใหม

จึงใหความสําคัญไปที่การศึกษาพฤติกรรมศาสตรเฉพาะบุคคลเชิงปจเจกบุคคล 
คนกลุมเลก็ลุมนอย คนชายขอบ หรือการมองปรากฏการณทางสังคมทีม่ากกวาการจาํกดั

เพยีงแคคูตรงขาม เปนตน เพื่อที่จะหาคําตอบในการอธิบายพฤติกรรมการกระทําทาง
สังคมของมนุษยในสังคมใหใกลเคียงกับความจริงใหมากที่สุด
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2. บทวิเคราะหการกระทําทางสังคมใหม

จากการเปลีย่นแปลงทางสงัคมไปสูสงัคมออนไลนทีท่าํใหกลุมสถานภาพเขามา

มีบทบาทในการกําหนดชนชั้นโดยไดรับอิทธิพลตามแผนพฤติกรรม 3 ประการ ไดแก 

1) การมีอํานาจเหนือผูอื่น (Power) 2) การมีอภิสิทธิ์เหนือผูอื่น (Privilege) และ 

3) การไดรับการยอมรับ (Prestige) แนวคิดชนชั้นทางสังคมของเวเบอรไดรับการ

พิจารณาในฐานะทีเ่ปนสถานภาพตามแนวความคดิทางสังคมวิทยารูปแบบการอธิบาย

ของมารกซ และองคกรทางสงัคมของเวเบอร โดยการใหความหมายในเรือ่งชนชัน้ หมายถงึ

ตาํแหนงในทางเศรษฐกจิเวเบอรมตีวัอยางจากผูประกอบการแรงงานและคนทาํงานกิน

เงินเดือน ในการกําหนดสถานภาพทางสังคมไดอยางนาสนใจ ในที่นี่หมายถึงกลุมที่มี

สถานภาพรวมกนัหรอื “รูปแบบของชวีติ” และการรวมกันของระดบัการใชชวีติในสงัคม 

เวเบอรสนใจไปที่วิธีการที่อํานาจของชนชั้นสูงมักจะขึ้นอยูกับวัฒนธรรมที่โดดเดน

ของพวกเขาและระบบคานิยมของพวกเขาอาจจะแบงปนไปยังชนชั้นลางตามอํานาจ

ทางเศรษฐกิจหรือทรัพยสิน กลาวคือ ในการกําหนดชนชั้นมี 2 ลักษณะ คือ 1) ชนชั้น

ที่มีทรัพยสิน และ 2) ชนชั้นที่ไมมีทรัพยสิน กลุมคนเหลานี้สามารถนํามาใชเปนพื้นฐาน

ของการไดรับความเคารพหรือสิทธิ์ชนิดอื่น ๆ  หรือสิทธิพิเศษเชนการผูกขาดและการ

ไดรบัคาตอบแทนโดยท่ีไมตองทํางานหนัก อยางไรก็ตามมีขอถกเถียงกันอยูวาชั้นและ

สถานภาพสามารถโตตอบในรูปแบบที่ซับซอนไดหรือไม ทั้งนี้ ไมมีเหตุผลที่จําเปนวา

ทําไมกลุมที่มีอํานาจทางเศรษฐกิจยังจะมีความสุขในรูปแบบอื่น ๆ ของการใชอํานาจ

และนั่นคือแบบแผนการใชชีวิตจะเปนตัวกําหนดสถานภาพของบุคคล กลายเปนกลุม

สถานภาพคือกลุมที่มีแบบแผนการบริโภคและการใชชีวิตทั้งนี้การแพรขยายตัวของ

ความเสี่ยงที่เกิดจากการกระทําของมนุษย (Manufactured Risks) มนุษยมักจะตอง

เผชิญกับความเสี่ยงไมรูปแบบใดก็รูปแบบหน่ึงตลอดมา แตความเส่ียงในปจจุบันนี้มี

ความแตกตางในเชิงคณุภาพไปจากความเส่ียงทีผ่านมาในอดตี เนือ่งจากสงัคมมนษุยเคย

ถูกคุกคามโดยความเสี่ยงที่มาจากภายนอก (External Risk) ซึ่งหมายถึงอันตราย 

อยางเชน ทพุภิกขภยัแผนดินไหวความอดอยาก และวาตภยัท่ีเกดิจากโลกทางธรรมชาติ 

และไมไดเกีย่วของกบัการกระทาํของมนษุยแตอยางใด แต ในปจจบุนัมนษุยกาํลงัเผชญิหนา

อยูกับรูปแบบอันหลากหลายของความเสี่ยงที่เกิดจากการกระทําของมนุษยซึ่งเปน

ความเสี่ยงที่ถูกสรางขึ้นจากผลกระทบของความรูและเทคโนโลยีของพวกมนุษยเอง 

ดังที่จะเห็นวาความเส่ียงดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพหลายอยางที่สังคมปจจุบันกําลัง
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ประสบอยูนัน้เปนตวัอยางของความเสีย่งทีม่นษุยเปนผูสรางขึน้มา โดยเปนผลลพัธของ

การที่มนุษยไดไปรุกลํ้าแทรกแซงเขาไปในธรรมชาติ [7] และผลกระทบของความรูและ

เทคโนโลยทีีอ่าจจะทําใหเกดิการเปลีย่นแปลงการกระทําทางสงัคมไดเพ่ือเปนการกาํหนด

สถานภาพของบคุคลซ่ึงมแีบบแผนการใชชวีติทีใ่กลเคยีงกนัในการเกดิพฤตกิรรมทางสงัคม

ทีเ่หมอืนกนัและความกาวหนาของความรูเทคโนโลยทีาํใหเกิดเปนโลกาภวิตันวัฒนธรรม 

การใหความหมายของมนุษยจึงเปล่ียนแปลงไปจากปรัชญาเวเบอรซ่ึงแสดงใหเห็นได

ในภาพที ่2

มนุษย สังคม

สังคมออนไลน

ความคิด
(การใหความหมาย)

ผลประโยชนซับซอนหรือไมมี
(วัตถุ-หลากหลาย)

(จิตใจ-ขาดความรับผิดชอบ
อารมณความรูสึก ขาดเหตุผล)

การกระทําทางสังคมใหม
(การเปลี่ยนแปลง/ความวุนวาย)

ผลประโยชน
(วัตถุ และจิตใจ)

การกระทําทางสังคม

ภาพที่ 2 การกระทําทางสังคมใหม
 

จากการนยิามความหมายของการทีม่นษุยมคีวามความคดิ คือ การใหความหมาย

และ คอื วธิกีารมองโลกวามนษุยมมีมุมองในความเปนจรงิอยางไรแลวสิง่ทีม่นษุยสังเกต

ไดนั้นจะกลับมากําหนดพฤติกรรมของมนุษยเอง อยางไรก็ตาม การใหความสําคัญของ

การใชเหตุผล (Rational) ซึ่งเปนองคประกอบที่หลีกเลี่ยงไมไดของการไมมีเหตุผลควร

อยูในกระบวนการของการหาเหตุผลเขาขางตนเอง [8] ทั้งนี้ ในการแสดงออกซึ่งความ

ตองการทั้งทางดานวัตถุและจิตใจ จากการเปลี่ยนแปลงทางสังคมการกลับไปสูสภาวะ

ตองมนตขลังใหมทีไ่มไดมสีาเหตมุาจากความศรทัธาหรอืประเพณ ีแตเปนความเพอฝน

ทีข่าดความรบัผดิชอบตอการกระทําทางสงัคมใหม ทาํใหมนษุยขาดเหตุผลจากการกระทาํ

ทางสังคมดังกลาว เนื่องจากชุมชนออนไลน ไมไดระบุความเปนตัวตน (Identify) 

ดงัท่ีปรศินา เพชระบรูณิน [9] กลาววา สงัคมออนไลน คอื พืน้ทีท่ีแ่สดงความคดิเห็นและ

เปนตวัสะทอนความคดิทีอ่ยูในใจลกึ ๆ ของผูใช ซึง่ความคดิเหน็ในสังคมออนไลนอาจมี

อทิธพิลตอแนวความคดิของสงัคมภายนอกได สาํหรบัสงัคมออนไลนในประเทศไทยเอง 
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ก็ขยายตัวมากกวาสมัยกอนเชนกัน และมีกิจกรรมเพ่ือแสดงพลังทางสังคมหลายครั้ง 

แตยังมีความคิดเห็นท่ีไมเชื่อวาสังคมออนไลนจะมีพลังและมีความเหนียวแนนมากพอ 

ทีจ่ะกอใหเกดิการเปลีย่นแปลงทางสงัคมอยางแทจรงิได โดยเฉพาะจดุออนทีสํ่าคญัของ

สงัคมออนไลน คอื การไมแสดงตวัตนในชวีติจรงิของผูใช ดงันัน้ ผูใชเครอืขายไรสายจงึเกบ็

ขอมูลสวนตัวของตนเองไวเปนความลับ และไมกลาเปดเผยตัวตนของตนเองออกมา

ทาํกจิกรรมทางสังคม จากโลกาภวิตันวฒันธรรมเขามาสูการสรางสถานภาพและชนช้ันใหม

ทางสังคมออนไลนจากกลุมคนท่ีมีพฤติกรรมการใชชีวิตเหมือนกัน เพื่อที่จะมีอํานาจ

เหนอืผูอืน่ กลาวคอื มอีาํนาจเหนอืกวาในเรือ่งของขอมลูขาวสารและอภิสิทธิเ์หนอืผูอืน่

คอื เทคโนโลยทีีค่นกลุมหนึง่ในสงัคมไมไดใช เปนตน รวมถงึในการกระทาํทางสงัคมใหม

พฤตกิรรมการแสดงออกกม็กัจะไดรบัการยอมรบัในยุคดจิทิลั ปจจบัุนทีส่ามารถสงัเกตได

จากการที่สื่อมวลชนไดอางอิงแหลงที่มาของขาวจากส่ือสังคมออนไลน และการอาง

การมีตัวตนเพื่อที่จะเปนพลังในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงทางสังคมซึ่งเขามา

มบีทบาททีเ่หน็ไดอยางชดัเจน แมวาจะไมเปนผลกระทบทางตรงแตกม็อีทิธพิลทางออม

ตอการกระทําทางสังคมหลัก

3. ปรากฏการณการเปลี่ยนแปลงทางสังคม: สังคมออนไลน

การเปลี่ยนแปลงทางสังคม หรือ ความทันสมัย Hans Haferkamp and Neil 

J. Smelser [10] กลาววา การเปลีย่นแปลงเปนคณุลักษณะทีเ่หน็ไดชดัของความเปนจรงิ

ทางสังคมในทฤษฎีสังคมวิทยาศาสตรเปนจุดเริ่มตนของความคิดไมวาเมื่อใดก็ตาม 

แตในขณะเดยีวกนัการทีจ่ะทราบวาวิธีการเปล่ียนแปลงทางสงัคมโดยการระบคุวามหลากหลาย

มากทีส่ดุในทางประวตัศิาสตรกเ็ปนสิง่ทีจ่าํเปน นอกจากน้ีแนวความคดิของการเปลีย่นแปลง

ปรากฏวายงัไดสะทอนประวตัศิาสตรความเปนจรงิของยคุสมยัทีแ่ตกตางกนัในระดบัใหญ 

การเปลีย่นแปลงทางสงัคมในแตละวนัไมมใีครสามารถจะมากาํหนดทศิทางหรือรูปแบบ

ในการเปลีย่นแปลงทางสงัคมไดในลกัษณะเดยีวหรอือยางใดอยางหนึง่ แตสามารถกระทาํ

ไดเพยีงแคสรางคณุคาหรือคานยิมรวมกนัเทานัน้ รฐัก็มสีภาพบงัคบัทีล่ดลงจากการเพิม่ข้ึน

ของสิทธิมนุษยชนในสังคมมนุษย ในดานของเทคโนโลยีตองยอมรับวามีการพัฒนา

อยางรวดเร็วและสงผลกระทบกบัสงัคมแบบทีไ่มสามารถหลกีเลีย่งได โดยสงัเกตไดจาก

คาํวา “ออนไลน” (Online) ทีเ่ขามาเกีย่วของสมัพนัธกบัวถิกีารดาํเนนิชวีติในสงัคมมนษุย

ตลอดเวลา ซึง่สรางความสะดวกสบาย แตกส็รางความไมมัน่คงและปลอดภยัในการรวม

อยูกนัเปนสงัคมไดเชนเดียวกนั และบทบาทของการรวมกลุมทางสังคมกเ็ปล่ียนแปลงไปเปน
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ออนไลนทีไ่มปรากฏตวัตนทีแ่ทจรงิ โดยเฉพาะเครอืขายทางสงัคมออนไลน และคาํเรยีก

ชื่อกลุมคนทางสังคมออนไลนวา “ชาวเน็ต”

Structural
determinants

Processes and
Mechanisms

Directions and
Consequences

ภาพที่ 3 องคประกอบหลักของทฤษฎีการเปลี่ยนแปลง

ที่มา: Hans Haferkamp and Neil J. Smelser [10]

ทฤษฎีของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมตองประกอบไปดวย 3 สวนหลักที่จะ

ตองมีความสัมพันธที่ชัดเจนดังน้ี 1) โครงสรางของการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เชน 

การเปลีย่นแปลงของประชากรและความคลาดเคลือ่นเนือ่งมาจากสงครามหรอืชาตพินัธุ

และความขัดแยง 2) กระบวนการและกลไกของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมรวมถึง

ความวุนวายของกลไกการเคลื่อนไหวทางสังคมความขัดแยงทางการเมือง สถานที่

และผูเคลือ่นไหว และ 3) ทศิทางของการเปลีย่นแปลงทางสงัคมรวมถงึการเปลีย่นแปลง

โครงสรางผลกระทบและผลลัพธ จากการเปลี่ยนแปลงทางสังคม สามารถอธิบายการ

เปลี่ยนแปลงการกระทําทางสังคมได ซึ่งแสดงองคประกอบหลักของทฤษฎีการ

เปลีย่นแปลงใหเหน็ไดจากภาพที ่3 แตถาหากจะพจิารณาจากระบบสงัคมกอ็าจจะกลาว

ไดวา สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงมี 2 ลักษณะ คือ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากสาเหตุ

ภายในระบบสงัคม (Internal Causes) และสาเหตทุีม่าจากภายนอกระบบสังคม (External 

Causes) กลาวคือ อาจมสีาเหตมุาจากสงัคมอืน่ทีส่งผลกระทบมาสูอกีสังคมหนึง่นัน่เอง 

อยางไรก็ตาม ปรากฏการณของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมน้ันยังมีสาเหตุเฉพาะของ

แตละปรากฏการณซึง่อาจจะแตกตางกันไปในแตละปรากฏการณ ทัง้นี ้ปรากฏการณตาง ๆ  

ที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมน้ัน มีแนวโนมท่ีจะมีความสลับซับซอนมากข้ึน 

และเปนไปอยางรวดเร็วยิง่ขึน้ โดยเฉพาะ ระบบการติดตอสือ่สารทีก่าวหนาในปจจบุนั

ทําใหสังคมโลกแคบลง เมื่อเกิดปรากฎการณใดขึ้นไมวาจะเปนที่จุดไหนของโลก 

ปรากฏการณนั้นจะถูกเผยแพรโดยระบบสื่อสารอันทันสมัยไปสูสังคมตาง ๆ ทั่วโลก

ภายในไมกี่วินาที ซึ่งจะมีผลกระทบตอกระบวนการรับรูของมนุษยอยางกวางขวาง 

โดยเฉพาะ ผลกระทบตอระบบวัฒนธรรมดั้งเดิมของสังคมตาง ๆ  ไมวาจะเปนดานบวก

หรือดานลบก็ตามลวนแลวแตเปนสิ่งที่หลีกเลี่ยงไดยาก [11] ทั้งนี้ การเปล่ียนแปลง
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ทางสังคมหลักมาสูสังคมออนไลนก็ยอมสงผลตอความมั่นคงทางสังคมหลักหรือสภาพ

ความเปนจรงิในสงัคมได เชน ความขดัแยงทางการแสดงออกซ่ึงความคิดเหน็ การบดิเบือน

ขอมลูทาํใหไดรบัขาวสารทีค่ลาดเคลือ่น รวมถงึการใสรายปายสีบคุคลอืน่โดยปราศจาก

ผูรับผดิชอบ ซึง่การกระทาํทางสงัคมออนไลนบางสวนกเ็ขาขายการกระทาํผิด แตไมสามารถ

ดําเนินการจัดการใหสังคมเกิดความมั่นคงและสงบเรียบรอยได อันเปนฉนวนมูลเหตุที่

ทําใหสังคมแตกแยก การใหความหมายความคิดของมนุษยแปลกแยก ขาดเหตุผล

จากการเปลี่ยนแปลงการกระทําทางสังคมดังกลาว

ดงันัน้ ชมุชนออนไลนหรอืชาวเนต็ จงึไมสามารถกาํหนดทศิทางการเปลีย่นแปลง

ไดอยางแทจรงิแตอาจจะสงผลตอความวุนวายทางสงัคม โดยปราศจากความรบัผดิชอบ

ของผูกระทําทางสังคม อยางไรก็ตามเมื่อสังคมหลักใหความสนใจสังคมออนไลน

มากขึ้นก็จะเปนการเขาไปกําหนดพฤติกรรมการกระทําทางสังคมไดเชนเดียวกัน

อภิปรายผลการศึกษา
การศึกษาเรื่องการเปลี่ยนแปลงการกระทําทางสังคมจากทัศนะของเวเบอร

บนความทาทายความสามารถในการบริหารเพื่อการพัฒนาความมั่นคงทางสังคมมี

วตัถปุระสงค คือ เพื่อศึกษาการกระทําทางสังคมตามทัศนะของเวเบอรและวิเคราะห

การเปลี่ยนแปลงการกระทําทางสังคมโดยเฉพาะสังคมออนไลน (Online Social) และ

เพื่อเสนอแนะระบบและกระบวนการในการรักษาความมั่นคงของสังคมเพื่อการดํารง

อยูของมนุษยอยางยั่งยืนผลการศึกษาสามารถอภิปรายไดตามวัตถุประสงคของการ

ศึกษาไดดังนี้

กระทําทางสังคมตามทัศนะของเวเบอรจากผลการศึกษาพบวาผลรวมของ

การกระทาํทางสงัคมของมนุษย และการกระทาํทางสงัคมของมนษุยนัน้มผีลประโยชน

เปนตวักาํหนด โดยการกระทาํเปนสิง่ทีม่จีดุมุงหมายมผีลประโยชนเขามาเกีย่วของไมใช

กระทําแบบไมตั้งใจ และการกระทําทางสังคมคือพฤติกรรมที่มีความหมายสําหรับ

ผูกระทําที่มีเปาหมายชัดเจน โดยแยกคําวาพฤติกรรมออกจากคําวาการกระทํา

ในสวนของการเปลีย่นแปลงและการวเิคราะหการกระทาํทางสงัคม โดยเฉพาะ

สังคมออนไลนพบวา องคประกอบหลักท่ีจะตองมีความสัมพันธท่ีชัดเจนกับการ

เปลี่ยนแปลงทางสังคม ไดแก 1) โครงสรางของการเปลี่ยนแปลงทางสังคม คือ การที่

สังคมเปลี่ยนมาสูยุคดิจิทัลและมีขนาดจํานวนประชากรผูใชชุมชนออนไลนมากยิ่งขึ้น 
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ทําใหเกิดความขัดแยงจากขอมูลขาวสารที่ไมมีความนาเชื่อถือ เปนตน 2) กระบวนการ

และกลไกของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมรวม คือ ความวุนวายและการเคลื่อนไหวทาง

สังคมออนไลน คือ การขาดเหตุผล ถึงแมจะไมสามารถเปลี่ยนแปลงทางสังคมหลักได

เนื่องจากไมปรากฏตัวตนของผูกระทําทางสังคม และ 3) ทิศทางของการเปลี่ยนแปลง

ทางสงัคม คอื สงัคมอยูในสภาวะไรความรบัผดิชอบและขาดระเบยีบ และผลประโยชน

ทางสงัคมในการกระทาํทางสงัคมออนไลนของมนษุยอาจจะไมไดคาํนงึถงึผลประโยชน

และเหตุผลตามปรัชญาเวเบอรแตกระทําไปโดยการขาดเหตุผล ตามอารมณและความ

รูสึกเพื่อสรางอํานาจและอภิสิทธิ์ความสําคัญใหกับกลุมที่มีสถานภาพใกลเคียงกันและ

ตองการใหสังคมยอมรับการกระทําดังกลาวดวย 

ทั้งนี้ เพ่ือเปนการเสนอแนะระบบและกระบวนการในการรักษาความม่ันคง

ทางสงัคม จากปญหาทางทฤษฎหีลกัม ี2 ประการ คอื ประการแรก วธิกีารทีเ่ฉพาะเจาะจง

ในการกระทาํของบคุคลรวมกนัเพือ่นาํมาอธบิายเกีย่วกบัระดบัพฤตกิรรมของในระบบ

สังคม และประการที่สองวาการกระทําเหลาน้ีจะมีจุดมุงหมายในการกําหนดรูปราง

ดวยขอจํากัดที่มีผลมาจากพฤติกรรมของระบบสังคม ท้ังสองปญหาเมื่อนํามารวมกัน

เปนการยากที่จะพยายามอธิบายวาการวิเคราะหการทําทางสังคมมักเกิดจากความ

ตอเนือ่งและในบางคร้ังการกระทํากเ็ขาสูดุลยภาพของระบบสงัคมเอง [12] อยางไรกต็าม 

การกระทาํทางสงัคมออนไลนรฐับาลก็ตองมแีนวทางการบรหิารเพือ่การพฒันาความม่ันคง

ทางสังคมจากผลของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมดังกลาว โดยมีการกาํหนดกฎหมายใน

การกระทําผิดทางคอมพิวเตอร ทั้งนี้ ถึงแมความผิดฐานหมิ่นประมาทจะเปนความผิด

สวนตัวและเปนความผิดเล็กนอย แตถารัฐบาลละเลยการติดตามตัว ผูกระทําความผิด

มาลงโทษตามกฎหมายก็จะกอใหเกิดความวุนวายเกิดขึ้นในสังคม กอใหเกิดความ

ไมเกรงกลัวตอกฎหมาย โดยเฉพาะ ในสังคมที่เต็มไปดวยความเจริญกาวหนาทางดาน

เทคโนโลย ียิง่เอือ้ตอการกระทาํความผดิฐานหมิน่ประมาทไดงายและสามารถหลกีเลีย่ง

กฎหมายไดมากขึ้น [13] และตองพิจารณาจากทฤษฎีโครงสรางและหนาที่ซ่ึงเมื่อเกิด

สภาพปญหาที่สังคมขาดความมั่นคงตองมีสถาบันทางสังคมตามโครงสรางและมีหนาท่ี

ในการทาํใหสังคมมคีวามมัน่คง ทัง้น้ี การกระทําทางสงัคมเกดิขึน้จากการมีปฏสิมัพนัธที่

ซบัซอนของการแสดงออกทางจติใจทีเ่กีย่วของภายในความหมาย ความตั้งใจของบริบท

ทางสังคมและโครงสราง [14] จะเห็นไดวาเมื่อสภาพสังคมมีพัฒนาการมาถึงจุดหนึ่งที่

เปนขอถกเถยีงกนัในทางทฤษฎสีงัคมวทิยากจ็ะมกีารศกึษาการเปล่ียนแปลงพฤตกิรรม
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ของมนุษยที่อาศัยอยูในสังคมหลัก และไมสามารถที่จะปฏิเสธไดวา โครงสรางและ

สถาบนัทางสงัคมไดเขามามสีวนยดึโยงและจดัการใหสงัคมเกดิความเปนระเบยีบเรยีบรอย 

อยางไรกต็าม คณุภาพของประชากรในรฐัหรอืประเทศกเ็ปนปจจยัสําคัญในการทีโ่ครงสราง

จะมีลักษณะเขมงวดหรือผอนคลาย เพราะถาหากประเทศกําลังพัฒนาที่คุณภาพของ

ประชากรในเร่ืองการศึกษาน้ัน ซ่ึงไมไดหมายความวาจะตองมีระดับการศึกษาที่สูง

แตจะตองเปนสังคมแหงการเรียนรูมีการฝกฝนกอใหเกิดอาชีพทําใหระบบเศรษฐกิจ

เจริญเติบโตและคุณภาพชีวิตที่ดี กลาวคือ มีปจจัยตาง ๆ ที่อํานวยความสะดวกในการ

ดํารงชีพที่ไมมีความพรอมนั่นเอง

จากการใหความสําคัญกับปจเจกบุคคล สิทธิมนุษยชน จนสังคมวุนวายเพราะ

ตางคนตางเห็นแกตัวเพื่อผลประโยชนของตนเอง จนทําใหสังคมอาจลมสลายไปหรอื

ออนแอจนตองพ่ึงพาประเทศท่ีพฒันาแลว (Dependency) และองคกรระหวางประเทศ

ตอไปและกลายเปนภาระของนานาอารยประเทศโลก หรือหากกลาวยอนไปในยุคลา

อาณานิคมก็อาจตกกลายไปอยูใตการครอบครองของประเทศเจาอาณานิคมนั่นเอง 

ดังนั้นกระแสโลกาภิวัตน ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนินม ระบบการปกครองแบบ

ประชาธปิไตย ความทนัสมยัของสงัคม คอื การเปลีย่นแปลงทีต่องอาศัยการเปล่ียนผาน

ที่ตองมีการพัฒนามาจากฐานราก และการเรียกรองตอการกระทําทางสังคมออนไลน 

ซึ่งตองคํานึงถึงสิทธิ เสรีภาพ สิทธิมนุษยชน ที่กําลังเปนแนวโนมของบริบทโลกในการ

ใหความสาํคญักบัปจเจกบคุคลดวยความเสมอภาคนัน้ กจ็ะไมเปนการกอตวัของปญหา

ทางสังคมแตกลับจะชวยเกื้อกูลการพัฒนาความมั่นคงทางสังคมไดอยางยั่งยืน

สรุปผลการศึกษา
จากผลการศึกษาสามารถสรุปไดวาการขาดความรับผิดชอบในการกระทําทาง

สังคมออนไลน (Online Social Action) ในสวนของผลประโยชนเปนลักษณะของการ
แฝงฝงทางดานอารมณมากกวาวัตถุ กลาวคือ ขาดการใหเหตุผลจากการกระทําทาง
สังคมใหมทําใหความคิดการใหความหมายขาดความเช่ือมโยงหรือไมเปนไปตามสิ่งที่
ตั้งใจจะกระทํา (Mean to an End) หรือผลประโยชนทางวัตถุเปนผลทางออมจาก
การกระทําทางสังคมใหม อยางไรก็ตาม ไมไดหมายความวาการกระทําทางสังคมใหม
ในบริบทการเปลี่ยนแปลงทางสังคมจะเปนสิ่งที่เลวรายหรือเปนภัยคุกคามความม่ันคง
ทางสังคมเพียงดานเดียว ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงทางสังคมก็ไมไดจะมีแตผลเสียหาก
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แตทวาสงัคมมกีระบวนการรบัเอาโลกาภวิตันวฒันธรรมมาใชใหสอดคลองกบัสภาพสงัคม
และมกีารปรบัปรุงโครงสรางโดยใหมีสถาบนัตาง ๆ หรอืสังคมในระดับตาง ๆ เขาใจรบัรู
ความเปล่ียนแปลงในการพัฒนาสังคมเพื่อใหสังคมมีความมั่นคงและทันสมัยดังเชน
ในการศึกษาของเภา บุญเยี่ยม และภารดี มหาขันธ [15] ไดศึกษาเรื่องปะคํา: วิถีชีวิต
และการดํารงอยูของคนเลีย้งชางภายใตพลวตัการเปลีย่นแปลงทางสงัคมและวฒันธรรม 
โดยเมือ่เปรยีบเทยีบกบัวฒันธรรมคนเลีย้งชางของชาวลาวบานคายหม่ืนแผวและชาวกยู
บานตากลางแลวพบวา วฒันธรรมการคลองชางมคีวามคลายคลงึกันจงึนาเชือ่วารากฐาน
ของวิชาเหลานี้มีแบบฉบับมาจากแหลงเดียวกัน อยางไรก็ตาม การดํารงอยูของ
วัฒนธรรมแตละแหงข้ึนอยูกับความสามารถในการปรับตัวของชุมชนนั้นโดยพบวา 
ชุมชนบานตากลางมีการปรับตัวสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของส่ิงแวดลอมและ
เทคโนโลยีไดดีกวาชุมชนอื่น ๆ สงผลใหวัฒนธรรมสามารถดํารงอยูรวมกับชุมชนไดดี
ปรากฏผลลพัธทีส่าํคญั คอื หมูบานตากลางยงัคงรกัษาวฒันธรรมประเพณ ีและพธิกีรรม
เกีย่วกบัการเล้ียงชางไดอยางตอเนือ่งและมพีฒันาการ ดงันัน้ ในการเปล่ียนแปลงทางสังคม
ไปสูสังคมออนไลนจากการใหคุณคาในความทันสมัย การสรางสถานภาพของบุคคล 
จะตองมกีารปรบัตวัใหเหมาะสมและถกูตอง โดยยดึม่ันในกติกาการอยูรวมกนัในสงัคมแลว 
ในสวนการบรหิารของรฐับาลซึง่ควบคุมความสมัพนัธทางสงัคมตามธรรมเนยีมหรอืโดย
อาศยัอาํนาจตามกฎหมายอาจจะกาํหนดวาประเภทของการกระทาํบางสวนของบคุคล
ที่จะมีความสัมพันธและอาจสงผลกระทบตอบุคคลอื่นจะตองกําหนดความรับผิดชอบ
ตอการกระทําของคนใดคนหนึ่ง ในกรณีที่สมาชิกมีความรูสึกเปนอันหน่ึงอันเดียวกัน
หรอืในทางตรงกันขามกับการกระทาํของสมาชกิบางคนทีเ่ปนตวัแทนอาจจะมผีลผกูพนั
กบับคุคลอืน่ดวย [16] อยางไรกต็าม ในแนวความคดิแนวโครงสรางหนาทีไ่ดรบัผลกระทบ
ทางปญหาเชงิมโนทศันทีค่ลายกนั คอื การใหความสาํคญัแบบแยกขัว้ระหวางฝายทีเ่นน
เจตจํานงเสรี และฝายท่ีเนนการถูกกําหนดของคูตรงขามระหวางความเปนปจเจกชน
และสงัคม เพราะมนษุยถาไมถกูมองวาเปนผูกระทาํการทีม่เีสรภีาพ กต็องเปนผูกระทาํ
ตามกฎเกณฑหรอืผลประโยชนของชนชัน้โดยอาจจะไมมีทางเลอืก แตเนือ่งจากการกระทาํ
ของพวกเขาถูกกําหนดโดยความจาํเปนเชงิหนาทีห่รอืโดยกรอบกาํหนดของชนชัน้ทางสงัคม 
ซึง่เปนการยอมรบัวาทฤษฎทีางสงัคมวทิยาทีม่คีณุคาและเกดิประโยชนจะตองพจิารณา
จากผูกระทําการ โครงสราง และการใครครวญสะทอนคิดทางสังคมดวยมุมมองใหม
เพราะเชือ่วาโครงสรางสงัคมเปนทัง้เงือ่นไขและผลลพัธของการกระทาํกจิกรรมของมนษุย
และมนุษยตองดํารงอยูดวยกัน [17]
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ขอเสนอแนะจากการศึกษา
ปจจุบันทุกประเทศตองการท่ีจะพัฒนาไปสูความยั่งยืนหรือกาวเขาสูการเปน

ประเทศพัฒนาแลว (Developed Country) เพื่อคุณภาพชีวิต (Life Quality) ของ
ประชาชนที่อยูภายใตการดูแลของผูบริหารประเทศนั้น ๆ ในการบริหารการพัฒนา 
(Development Administration) ลวนมีความแตกตางกนัภายใตสภาพสงัคม เศรษฐกจิ 
และการเมอืง แตท้ังนีต้างมคีวามมุงหวงัเดียวกนัคอื “การพฒันา” โดยปจจยัสําคญัทีสุ่ด 
คือ ทุนมนุษย (Human Capital) ในการบริหารทรัพยากรหรือปจจัยตาง ๆ ใหเกิดผล
ประโยชนสงูสดุบรรลวุตัถปุระสงคเปาหมายทีว่างไว ในการบรหิารเพือ่การพฒันา มทีฤษฎี
แนวความคิดท่ีจะตองปรับเปลี่ยนใหเปนไปตามสภาพแวดลอมความเปล่ียนแปลงที่
เกิดขึ้น [18] ดงันัน้ การทีส่ภาพสงัคมมคีวามเปลีย่นแปลงไปโดยเฉพาะจากโลกาภวิตัน
วัฒนธรรมที่มีความละเอียดออน ซึ่งโครงสรางทางสังคมจะเปนตัวกําหนดคานิยมของ
สงัคมทีม่คีณุคาทางประวตัศิาสตรเปนเงือ่นไขสาํคญัดวย ดงันัน้ รฐับาลในรฐัชาติสมยัใหม
ตองทาทายกับปรากฏการณทางสังคมที่มีพัฒนาการมาอยางตอเนื่องจึงจําเปนตองมี
แนวทาง แผนการดาํเนนิงานในการบรหิารเพือ่การพัฒนาสังคม โดยมเีปาหมายเพือ่ให
สงัคมเกดิความสงบสุขและม่ันคง แตหากเราจะอาศยัหลกัทฤษฎสีงัคมวทิยายคุคลาสสกิ
เรื่องโครงสรางหนาที่มาเปนแนวทางหลักโดยการกําหนดกฎเกณฑระเบียบสังคมที่
เขมขนมากเกินไป กจ็ะไมสอดคลองกบักระแสปจจุบนัทีใ่หความสาํคญักบัปจเจกบคุคล
และศกัยภาพของบคุคล ดังนัน้ กระบวนการสรางความมัน่คงทางสงัคมในสภาวะที่สังคม
มีความสลับซับซอนและมีความหลายหลาย จึงตองมีการบูรณาการองคประกอบ
ความสมัพันธทีม่คีวามเกีย่วของกนัเปนเหตเุปนผลกนั หรอือาจกลาวไดวา ปรากฏการณ
ทางสังคมมีอยู 2 ลักษณะ คือ 1) โครงสรางกําหนดการกระทํา และ 2) การกระทํา
กําหนดโครงสราง กลาวคือ นักพัฒนาสังคมรวมถึงสถาบันทางสังคมที่มีบทบาทในการ
กําหนดการกระทําไดแลว และในสวนของตัวปจเจกบุคคลเองที่มีศักยภาพก็สามารถ
กําหนดการกระทําไดเชนเดียวกัน แตตองอยูในกฎเกณฑ กติกาของโครงสรางเทานั้น
ภายใตระบบนิติรัฐ (Legal State) เพราะการเปลี่ยนแปลงในโครงสรางตองเปน
ความรับผดิชอบจากทัง้ภาคเอกชน สวนทองถ่ิน ประชาชนและภาครฐั ในการเปล่ียนแปลง
โครงสรางจึงถูกเรียกรองไปยังรัฐบาลแหงชาติเพ่ิมมากข้ึน และสามารถสรุปไดวา 
เปนหนาทีห่ลกัของรัฐบาลเพราะวาการเปลีย่นแปลงไมไดเกดิขึน้กอนทีจ่ะมีการเปล่ียนแปลง
โครงสรางและความสัมพันธที่ตามมา [19] ในการพัฒนาสังคมไปสูความม่ันคงไดน้ัน
กฎหมายถือเปนสวนสําคัญอยางย่ิงโดยเปนเครื่องมือในการกําหนดแบบแผนการดํารง
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ชีวิตประจําวันของสังคมสวนใหญในรัฐนั้น ดังนั้น เพื่อเปนการเสนอแนะจากการศึกษา
จงึเหน็วา หากโครงสรางทางสงัคมมคีวามชัดเจนเขมแขง็และไมยดืหยุนมากเกนิไปกจ็ะ
เปนสวนสนับสนุนใหการกระทําทางสังคมไมวาจะเปนสังคมหลักหรือสังคมออนไลน 
อยูในหลกัการของระเบยีบ หลกัเกณฑ การเคารพหลกัสทิธมินษุยชน ความวุนวายทางสังคม
ที่เกิดข้ึนจากการกระทําทางสังคมก็อาจจะไมเกิดข้ึนเพราะคนในสังคมมีเปาหมาย
เดยีวกนัในการดาํรงชวีติอยูรวมกันเพือ่ความสงบสขุ รวมถงึความมเีสถยีรภาพทางการเมอืง
ในฐานะที่ีเ่ปนผูกาํหนดโครงสรางตองเขาใจถงึสภาพปญหาทางสังคมและมคีวามสามารถ 
(Capacity) ในการวางแผนพัฒนาความมั่นคงทางสังคมใหมีประสิทธิภาพนําไปสู
การดําเนินงานที่สามารถบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของการพัฒนาความมั่นคง
ทางสังคมไดอยางมีประสิทธิผลและยั่งยืนตอไป
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