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คณะรัฐศาสตร ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
วิชา 2403317 ทฤษฎีสังคมวิทยา
ภาคการศึกษา 1/2555 ! !
วัน/เวลา อังคาร 15:00-18:00 น.
หองบรรยาย 107 ตึก 1
ผูบรรยาย อ.สลิสา ยุกตะนันทน (คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร)
ลักษณะวิชา (Course Description)
D
วิชาทฤษฎีสังคมวิทยามุงเนนการศึกษาทฤษฎีทางสังคมวิทยาและพัฒนาการความตอเนื่องของ
ทฤษฎีสังคมวิทยาตั้งแตทฤษฎีสังคมวิทยายุคคลาสสิค (Classical Sociological Theory) จนถึงทฤษฎี
สังคมวิทยารวมสมัย (Contemporary Sociological Theory) โดยในชวงตนของการบรรยาย ผูสอนจะ
เนนการศึกษาทำความเขาใจแนวคิดหลักของ Marx, Durkheim, Weber และ Simmel ซึ่งมีอิทธิพล
สำคัญตอพัฒนาการของทฤษฎีสังคมวิทยารวมสมัย นอกจากนี้ ในสวนของทฤษฎีสังคมวิทยารวมสมัย
ผูสอนไดมุงนำเสนอพัฒนาการของทฤษฎีสังคมวิทยาที่สำคัญที่เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาและยุโรป
ทฤษฎีสังคมวิทยาที่พัฒนาขึ้นในสหรัฐอเมริกาในชวงศตวรรษที่ 1930 จนถึงปจจุบัน มี
คุณลักษณะสำคัญ คือ การศึกษาในเชิง Cognitive กลาวคือ มุงเนนการชั่งไดวัดได (Calculable) ความ
เปนประจักษนิยม (Empiricism) และความเปนพฤติกรรมนิยม (Behavioralism) เปนหลัก ซึ่งสอดคลอง
กับบริบททางสังคมของอเมริกาในขณะนั้น ที่ความเปนสมัยใหม (Modernity) นำมาซึ่งรูปแบบองคกร
สมัยใหม ระบบขาราชการ และเทคนิคการบังคับบัญชาที่เนนความมีประสิทธิภาพของ องคการ โดย
ทฤษฎีเหลานี้ ไดแก ทฤษฎีปฏิสังสรรคเชิงสัญลักษณ (Symbolic Interaction) ทฤษฎีการแลกเปลี่ยน
และการเลือกดวยเหตุผล (Exchange and Rational Choice Theory) ซึ่งตางพัฒนาขึ้นโดยตัดขาดจาก
ทฤษฎีสำนักคลาสสิคที่พัฒนาขึ้นในทวีปยุโรป และทฤษฎีโครงสรางหนาที่นิยม (StructuralFunctionalism) ซึ่งมีการเชื่อมโยงสังคมวิทยาแนวอเมริกาเขากับสังคมวิทยาคลาสสิคอีกครั้ง อยางไร
ก็ตาม ทฤษฎีโครงสรางหนาที่นิยม ยังคงไดรับอิทธิพลจากแนวคิดเชิงประจักษนิยมและพฤติกรรมนิยม
เปนสำคัญ
ในขณะเดียวกัน ทฤษฎีทางสังคมวิทยาที่พัฒนาขึ้นในทวีปยุโรป ซึ่งมีพัฒนาการทางปรัชญา
ความคิดทางการเมืองและสังคม (Social and Political Thought) มาอยางตอเนื่องยาวนานนั้น ยังคงเนน
การศึกษาในเชิงบรรทัดฐาน (Normative) กลาวคือ มุงเนนการเชื่อมโยงทฤษฎีทางสังคมวิทยาเขากับ
รากฐานทางปรัชญา โดยยังคงมีจุดมุงเนนในการแสวงหา “ชีวิตที่ดี” (the good life) ในสวนนี้ ผูสอนจะ
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มุงไดกลาวถึงพัฒนาการของมารคซิสสมัยใหม (Neo-Marxist) ซึ่งพัฒนาขึ้นในชวงตนศตวรรษที่ 20
อันเปนรากฐานสำคัญของทฤษฎีเชิงวิพากษ (Critical Theory) และนอกจากนี้ ผูสอนจะไดบรรยายถึง
ทฤษฎีปรากฏการณนิยม (Phenomenology) อันเปนอีกหนึ่งทฤษฎีที่มีอิทธิพลอยางมากตอการพัฒนา
ปรัชญาและทฤษฎีทางสังคมวิทยาตางๆ ในปจจุบัน
นอกจากนี้ ในชวงทายของรายวิชา ผูสอนไดมุงบรรยายถึงพัฒนาการของทฤษฎีสังคมวิทยา
สำนักอเมริกา ซึ่งนำไปสูทฤษฎีการเชื่อมโยงระหวางระดับจุลภาค-มหภาค (Micro-Macro Integration)
และทฤษฎีสังคมวิทยาสำนักยุโรป ที่นำไปสูทฤษฎีการเชื่อมโยงระหวางตัวการและโครงสราง
(Structural-Agency Theory) รวมไปถึงทฤษฎีโครงสรางนิยม (Post-Structuralism) หลังโครงสรางนิยม
(Post-structuralism) และทฤษฎีหลังสมัยใหม (Postmodernism) โดยมุงเนนถึงความเชื่อมโยงกับทฤษฎี
สังคมวิทยาคลาสสิค และ ทฤษฎีสังคมวิทยารวมสมัยเขาดวยกัน

รูปแบบการเรียนการสอน (Class Format) เนนการบรรยาย 3 ชั่วโมงตอสัปดาห
การวัดผล (Course Evaluation)
\
รายงานกลุม\ \
\
\
การนำเสนอผลงาน\ \

20%
10%

\
\

30%
40%

การสอบมิดเทอม\ \
การสอบปลายภาค\ \

เอกสารประกอบคำบรรยาย (Reading List)
Craib, Ian.1974. Contemporary Sociological Theory. London: Routledge.
Haralambos, Micheal and Martin Horlborn. 2008. Sociology: Themes and Perspectives. 7th.ed.nd.
\
London: Collins
Held, David. 1980. Introduction to Critical Theory: Horkheimer to Habermas. California: University
\
of California Press
Ritzer, George. 1998. Contemporary Sociological Theory. New York: McGraw-Hill
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ตารางการบรรยาย (Course Content and Schedule)
สัปดาหที่ 1 (5 มิถุนายน)
แนะนำรายวิชา
สัปดาหที่ 2 (12 มิถุนายน):
MARX : ความสัมพันธทางสังคม สภาวะแปลกแยก (Alienation) และความขัดแยงทางชนชั้น
สัปดาหที่ 3 (19 มิถุนายน):
DURKHEIM: ความเปนหนึ่งเดียวกันทางสังคม (Social Solidarity)

สัปดาหที่ 4 (26 มิถุนายน):
WEBER: กระบวนการเหตุผลนิยม (Rationalization) และการแบงแยกของสังคม (Disembedded Society)

สัปดาหที่ 5 (3 กรกฎาคม):
SIMMEL: โศกนาฎกรรมของวัฒนธรรม (the Tragedy of Culture)

สัปดาหที่ 6 (10 กรกฎาคม):
ทฤษฎีโครงสราง-หนาที่นิยม (Structural Functionalism)

สัปดาหที่ 7 (17 กรกฎาคม):
ทฤษฎีปฏิสังสรรคเชิงสัญลักษณ (Symbolic Interaction) และทฤษฎีการแลกเปลี่ยน (Exchange Theory)
สัปดาหที่ 8
สอบกลางภาค
สัปดาหที่ 9 (31 กรกฎาคม):
ทฤษฎีมารคซิสตสมัยใหม (Neo-Marxism)

สัปดาหที่ 10 (7 สิงหาคม):
ทฤษฎีวิพากษ (Critical Theory)
สัปดาหที่ 11 (14 สิงหาคม):
ทฤษฎีปรากฏการณนิยม (Phonomenology)

สัปดาหที่ 12 (21 สิงหาคม):
ทฤษฎีการเชื่อมโยงระหวางระดับจุลภาค-มหภาค (Micro-Macro Integration) และ ทฤษฎีการเชื่อมโยงระหวางตัวการ
และโครงสราง (Structural-Agency Theory):ELIAS/GIDDENS/BOURDIEU
สัปดาหที่ 13 (28 สิงหาคม):
ทฤษฎีการเชื่อมโยงระหวางตัวการและโครงสราง (Structural-Agency Theory): HABERMAS
สัปดาหที่ 14 (4 กันยายน): บรรยายโดย อ.ดร. จันทนี เจริญศรี (คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร)
ทฤษฎีโครงสรางนิยม (Structuralism)
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สัปดาหที่ 15 (11 กันยายน): บรรยายโดย อ.ดร. จันทนี เจริญศรี (คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร)
ทฤษฎีหลังโครงสรางนิยม (Post-Structuralism) และทฤษฎีหลังสมัยใหม (Post-Modernism)
สัปดาหที่ 16 (18 กันยายน):
นักศึกษานำเสนอผลงานกลุม
สัปดาหที่ 17
สอบปลายภาค

