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ñ.	คÇามËมาÂ	¡ารÍÂÙ‹ร‹Çม¡ัน	áÅÐÍงค�»รÐ¡Íบ¢Íงสังคม

	 ๑.๑	 ความหมายของสังคม

สังคมเกิดจากการที่คนสองคนขึ้นไปมาอยู่รวมกัน
ในบริเวณหนึ่ง และมีการปฏิสัมพันธกัน ซึ่งความ
สัมพันธระหว่างพ่อ-แม่-ลูกก็ถือเป็นสังคมได้เช่นกัน

 สังคม คือ กลุ่มคนอย่างน้อยสองคนขึ้นไป

มาอาศัยอยู่รวมกันในบริเวณหนึ่ง ซึ่งคนเหล่านี้จะมี

ความสัมพันธ์ หรือการกระท�าตอบโต้กันและกัน

ทั้งทางตรงและทางอ้อม ความสัมพันธ์ทางตรง เช่น

การพูดจาทักทาย การท�างานร่วมกัน การซื้อของ

ขายของ และให้ความเอื้ออาทรต่อกัน เป็นต้น ส�าหรับ

ความสัมพันธ์ทางอ้อม ได้แก่ การเดินผ่านผู้คนที่เรา

ไม่รู ้จัก แต่เขาก็เป็นคนจังหวัดเดียวกัน หรือชาติ

เดียวกัน การใช้สิ่งของที่ผลิตขึ้นโดยคนที่ไม่เคยพบปะ

เห็นหน้ากันมาก่อน คนเหล่านี้จะเป็นกลุ ่มที่เรา

สัมพันธ์กับพวกเขาโดยผ่านบุคคลอ่ืน ผ่านเอกสารหนังสือที่เขาเขียน หรือผ่านทางวิทยุและ

โทรทัศน์ที่พวกเขาจัดและออกรายการ 

	 ๑.๒	การอยู่ร่วมกันเปนสังคม
 อริสโตเติล (Aristotle) นักปราชญ์ชาวกรีกได้กล่าวไว้ว่า มนุษย์เป็นสัตว์สังคม (social 

animal) ซึ่งหมายความว่า มนุษย์จะมีชีวิตโดยอยู่ร่วมกันเป็นหมู่เหล่า มีความเกี่ยวข้องกันและกัน

และมีความสัมพันธ์กันในหมู่มวลสมาชิก โดยสาเหตุที่มนุษย์มาอยู่ร่วมกันเป็นสังคม เพราะมี

ความจ�าเป็นด้านต่างๆ ดังนี้

 ๑. มนุษย์มีระยะเวลาของการเป็นทารก

ยาวนานและไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ในระยะ

เริ่มต้นของชีวิต ท�าให้มนุษย์แตกต่างไปจากสัตว์อื่น 

และด้วยความจ�าเป็นที่จะต้องมีการเลี้ยงดูทารก

เป็นระยะเวลานานนี้เอง ท�าให้มนุษย์จ�าเป็นต้องใช้

ชีวิตอยู่ร่วมกัน สร้างแบบแผนความสัมพันธ์กันเป็น

ครอบครัว เป็นเพื่อนบ้าน และมีความสัมพันธ์กับ

คนในสังคมอื่นๆ

มนุษยเป็นสัตวสังคม เพราะมนุษยต่างต้องเกี่ยวข้อง
และสัมพันธกัน เพื่อตอบสนองความต้องการที่เป็น
พื้นฐานของชีวิต

๒



   ๒. มนุษย์มีความสามารถทางสมอง เพราะสามารถคิดค้นวิธีการในการควบคุม

ธรรมชาติ เพ่ือน�ามาใช้ในการตอบสนองความต้องการ ท�าให้ชีวิตด�าเนินไปอย่างมีความสุข

มนุษยคิดค้นและสร้างประดิษฐกรรมที่ทันสมัย
ขึ้นมา เพื่ออำานวยความสะดวกและตอบสนองความ
ต้องการ เช่น รถไฟฟา เป็นต้น

ซึ่งการควบคุมธรรมชาติจ�าเป็นต้องอาศัยการแบ่งงาน 

และความร่วมมือจากบุคคลอื่น เพื่อให้งานบรรลุ

ผลส�าเร็จ จึงมีความจ�าเป็นที่จะต้องอยู ่ร่วมกันกับ

คนหลายๆ คน เช่น การแสวงหาอาหาร ผลิตสิ่งของ 

เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค การสร้างที่อยู่อาศัย เป็นต้น

   ๓. มนุษย์มีความสามารถในการที่จะ

สร้างวัฒนธรรมและส่งผ่านวัฒนธรรมไปสู่คนรุ่นหลัง 

ให้ได้รับรู้ เพื่อน�าไปใช้ในชีวิตประจ�าวัน วัฒนธรรม

เหล่านี้มีทั้งที่เป็นปัจจัยพื้นฐานในการด�าเนินชีวิต

และวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับความต้องการอื่นๆ

เช่น ต้องการความรัก ความอบอุ่น การจัดระเบียบทางสังคม ความเชื่อ ศาสนา ศิลปะ 

ขนบธรรมเนียมประเพณี เป็นต้น และด้วยเหตุนี้การถ่ายทอดวัฒนธรรมจากคนรุ่นหนึ่งไปยังคน

อีกรุ่นหนึ่งจึงเป็นกระบวนการที่จะต้องกระท�าต่อเนื่องกันไป 

 อย่างไรก็ตามจะเห็นได้ว่าการมีวัฒนธรรม ท�าให้มนุษย์มีความแตกต่างจากสัตว์ทั้งหลาย 

ถึงแม้ว่าจะอยู่รวมกลุ่มคล้ายคลึงกับการเป็นสังคมก็ตาม ทั้งนี้เพราะมนุษย์จ�าเป็นต้องตอบสนอง

ความต้องการพื้นฐานทางชีวภาพและความต้องการทางวัฒนธรรม นอกจากนี้ มนุษย์ยังมีความ

คิดสร้างสรรค์ สามารถประดิษฐ์เครื่องมือเครื่องใช้ และแบบแผนของสังคมขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง 

นับตั้งแต่มนุษย์เกิดขึ้นบนโลกเป็นครั้งแรกจนกระทั่งปัจจุบัน  ได้สร้างประดิษฐกรรมและ

วัฒนธรรมไว้มากมาย จึงท�าให้ชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์แตกต่างไปจากสัตว์อื่นๆ อย่างสิ้นเชิง 

	 ๑.๓	องค์ประกอบของสังคม
 สังคมมนุษย์มีองค์ประกอบที่ส�าคัญ ดังนี้

	 	 ๑)	ประชากร	 จะต้องมีจ�านวนตั้งแต่สองคนขึ้นไป สังคมที่มีขนาดเล็กที่สุดก็คือ 

ครอบครัวท่ีมีพ่อ-แม่ หรือ พ่อ-แม่-ลูก ในขณะที่ชุมชนหรือหมู่บ้านจะมีสมาชิกเพิ่มมากข้ึน

จนกลายเป็นอ�าเภอ จังหวัด ภาค ประเทศ ตลอดจนสังคมโลก ที่มีประชากรอาศัยอยู่รวมกัน

กว่า ๗,๐๐๐ ล้านคน
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  ๒)	ความสัมพันธ์ ประชากรหรือสมาชิกในสังคมนั้น จะต้องมีความสัมพันธ์และ 

การปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน

  ๓)	พื้นที่หรืออาณาเขต คนในสังคมจะอาศัยอยู่ในบริเวณแห่งใดแห่งหนึ่ง พื้นที ่

อาจมขีนาดจ�ากดั เช่น บรเิวณบ้านของครอบครวัหนึง่หรือบริเวณกว้างขวางเป็นอ�าเภอหรือจังหวัด

  ในปัจจุบันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีท�าให้มนุษย์สามารถติดต่อสื่อสารกันได้ 

โดยไม่ถูกจ�ากัดพื้นที่ เช่น การสื่อสารกันระหว่างบุคคลทางอินเทอร์เน็ต เป็นต้น   

  ๔)	การจัดระเบียบทางสังคม การอยู่ร่วมกันเป็นสังคมนั้น สมาชิกจะต้องปฏิบัต ิ

ตามกฎระเบียบ หรือบรรทัดฐานทางสังคม (social norms) ที่ควบคุมตามสถานภาพ สิทธิ 

และหน้าที่ของสมาชิกแต่ละคน บรรทัดฐานทางสังคมจะมีระบบเป็นแบบแผน เป็นที่ยอมรับ 

และเข้าใจร่วมกันของคนในสังคม เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างเป็นปกติสุข

  หากสังคมไม่มีกฎเกณฑ์ หรือคนในสังคมไม่ปฏิบัติตามระเบียบของสังคมที่วางไว้  

ก็อาจน�าไปสู่ความขัดแย้ง การแย่งชิง รวมทั้งการประหัตประหารกัน ก่อให้เกิดความระส�า่ระสาย 

และล่มสลายของสังคมได้

	 	 ๕)	การมีวัฒนธรรมของตนเอง เมื่อมนุษย์มาอยู่ร่วมกันเป็นหมู่เป็นเหล่าภายใต้ 

สภาพแวดล้อมเดียวกันทั้งทางด้านกายภาพและประวัติศาสตร์ พวกเขาก็สร้างวัฒนธรรมและ

ขนบธรรมเนียมประเพณีขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการ ก่อให้เกิดเป็นวัฒนธรรมเฉพาะของ 

กลุ่มตนเองที่แตกต่างจากวัฒนธรรมของชนกลุ่มอื่น

	 ๑.๔	หน้าที่ของสังคม		
 คนเราไม่อาจมีชีวิตอยู่ได้ด้วยตัวของตัวเองเท่านั้น จ�าเป็นต้องอาศัยอยู่ร่วมกันเป็นสังคม 

และมีความผูกพันต่อกันภายใต้กฎและวัฒนธรรมของสังคมเดียวกัน ดังนั้น หน้าที่ส�าคัญของ 

สังคม ก็คือ การดูแลสมาชิกให้อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข สร้างความเป็นธรรมด้วยการประสาน

ประโยชน์ให้สมาชิกท�าหน้าที่ของตนเองได้อย่างลงตัว ผลักดันให้เกิดการคิดอย่างสร้างสรรค ์

และประดิษฐ์สิ่งใหม่ๆ เพื่อความเจริญก้าวหน้าของสังคม 

 รวมทั้งสร้างส�านึกให้คนในสังคมร่วมกันอนุรักษ์รักษาวัฒนธรรมของตนเองและถ่ายทอด 

ให้กับอนุชนรุ่นหลังได้ประพฤติปฏิบัติให้เป็นสมบัติของสังคม
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๒.	โครงสร้างทางสังคม

 พจนานุกรมศัพท์สังคมวิทยา ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๔ ได้ให้ความหมายของ 

โครงสร้างทางสังคมว่า หมายถึง ความสัมพันธ์ระหว่างกันที่ค่อนข้างมั่นคงหรือการจัดระเบียบ 

ของกลุ่ม หรือสถานภาพของกลุ่ม เม่ือพฤติกรรมของสมาชิกในสังคมโยงใยและเชื่อมต่อกันเป็น 

ตาข่ายจงึมกีารจ�าแนกออกเป็นหมวดหมูต่ามสถาบนัทางสังคมแต่ละประเภท ซึง่สถาบนัทางสังคม 

เหล่านี้ ก็จะมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันจนกลายเป็นโครงสร้างทางสังคม

 โครงสร้างทางสังคมสามารถแบ่งได้เป็น ๒ ระดับ ได้แก่ กลุ่มสังคมและสถาบันทางสังคม

	 ๒.๑	ความสัมพันธ์ในระดับกลุ่มสังคม
 พจนานุกรมศัพท์สังคมวิทยา ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๔๙ ได้ให้

ความหมายว่า กลุ่มสังคม คือ กลุ่มบุคคลที่สมาชิกติดต่อสัมพันธ์กันอย่างเป็นระบบแบบแผนและ 

เป็นที่ยอมรับ กลุ่มสังคมจะมีความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน มีความสนใจคล้ายกัน ซึ่งท�าให ้

กลุ่มมีเอกลักษณ์แตกต่างจากกลุ่มอื่นๆ

 กลุ่มสังคมสามารถแบ่งออกได้เป็น ๒ ประเภท คือ กลุ่มปฐมภูมิและกลุ่มทุติยภูมิ โดยการ

มองสังคมในระดับกลุ่มสังคม เป็นการมองในแง่ตัวคนท่ีมาอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม แต่ละกลุ่มจะม ี

ความสัมพันธ์ท่ีแตกต่างกัน กล่าวคือ หากเป็นคนกลุ่มเล็กที่มีความสัมพันธ์แบบใกล้ชิด เช่น 

ครอบครัว กลุ่มเพื่อนสนิท เราจะเรียกว่า กลุ่มปฐมภูมิ ส่วนคนกลุ่มใหญ่ที่รวมตัวกันในเรื่องใด

เรื่องหนึ่ง เช่น โรงเรียน สมาคม องค์การ พวกเขาจะมีความสัมพันธ์กันแบบทุติยภูมิ เราจะ 

เรียกว่า กลุ่มทุติยภูมิ

	 ๒.๒		ความสัมพันธ์ในระดับสถาบันทางสังคม
 การมองสงัคมในระดบัสถาบนัทางสงัคม เป็นการมองในแง่กลุม่ความสมัพนัธ์ นกัสงัคมวิทยา

เชื่อว่า มนุษย์ต่างมีความสัมพันธ์กับผู้คนในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ด้านครอบครัว 

เศรษฐกิจ การเมือง การศึกษา ศาสนา นันทนาการ  ดังนั้น จึงต้องจ�าแนกกลุ่มความสัมพันธ์

ของคนในสังคมเป็นสถาบันทางสังคมประเภทต่างๆ เพื่อความสะดวกในการมองภาพของสังคม 

ในแต่ละส่วนได้อย่างชัดเจนมากขึ้น (ซึ่งรายละเอียดของสถาบันทางสังคมแต่ละสถาบันจะได ้

กล่าวถึงในหัวข้อต่อไป)

 อย่างไรก็ตาม ถึงแม้เราจะสามารถจ�าแนกกลุ่มความสัมพันธ์ของผู้คนในสังคม เป็นสถาบัน 

ทางสงัคมประเภทต่างๆ แต่ตามสถานการณ์เป็นจรงินัน้ ลกัษณะความสมัพนัธ์ของผู้คน มิใช่มเีพยีง 

ด้านใดด้านหนึง่ แต่จะเชือ่มโยงกนัเสมือนเป็นตาข่าย โดยความสัมพนัธ์ทีเ่ป็นตาข่ายนีจ้ะอยูภ่ายใต้ 

การจัดระเบียบทางสังคม เพื่อให้คนในสังคมปฏิบัติตามและน�าไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างมีระเบียบ 
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 โครงสร้างทางสังคมอาจเปรียบเสมือนโครงสร้างของตึก ซึ่งประกอบไปด้วยส่วนต่างๆ  

ได้แก่ ฐานราก พื้น เสา ฝาผนัง และหลังคา แต่ละส่วนจะได้รับการจัดให้อยู่ในต�าแหน่งและหน้าที่ 

ตามประโยชน์ของแต่ละประเภท ส่วนประกอบทุกๆ ส่วนจะมีความสัมพนัธ์เกือ้หนนุและโยงใยกนั 

ดังนั้น หากขาดเสาหรือหลังคา ตึกก็จะเป็นตึกที่สมบูรณ์ไม่ได้ เช่นเดียวกับสังคมมนุษย์ หาก 

ขาดโครงสร้างที่ส�าคัญ ได้แก่ สถาบันทางสังคม และบรรทัดฐานทางสังคมแล้ว สังคมก็จะด�ารงอยู่ 

อย่างมั่นคงและยั่งยืนไม่ได้

 กล่าวคอื สังคมด�ารงอยู่ได้เพราะมสีถาบนัต่างๆ คอยท�าหน้าท่ีขดัเกลาสมาชกิในสังคมให้เป็น 

คนดีมีความสามารถ มีกฎระเบียบ กฎหมาย และขนบธรรมเนียมประเพณี คอยควบคุมสมาชิก

ในสังคมให้อยู่ในระเบียบวินัย ซึ่งสิ่งต่างๆ เหล่านี้ประกอบกันเป็นโครงสร้างที่ยึดโยงให้สังคม 

ด�ารงอยู่ได้อย่างมั่นคง

 โครงสร้างสังคม หมายถึง การจัดระเบียบในสังคมทั้งหมดรวมถึงความสัมพันธ์ระหว่าง 

บคุคลและกลุม่คนในสงัคม ซึง่อาจเป็นไปทัง้ในทางความร่วมมอืสนบัสนนุซึง่กนัและกนั การแข่งขนั 

การขัดแย้ง การประนีประนอม หรือการเอารัดเอาเปรียบกัน แต่ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ 

กลุ่มต่างๆ นั้น จะต้องเป็นไปตามแบบแผน หรืออยู่ในกรอบแห่งโครงสร้างสังคมนั่นเอง

 จะเห็นได้ว่า โครงสร้างทางสงัคมท�าให้เรามองเหน็ว่าสงัคมมลีกัษณะเป็นเช่นไร และระบไุด้ว่า 

นี่คือโครงสร้างสังคมไทย โครงสร้างสังคมจีน โครงสร้างสังคมอังกฤษ ท่ีมีความแตกต่างและ 

เป็นเอกลักษณ์ ในอดีตราวปี ค.ศ. ๑๔๙๐ (พ.ศ. ๒๐๓๓) จอร์น เอมบรี นักวิชาการชาวอเมริกัน  

ได้กล่าวว่า ประเทศไทยมีโครงสร้างทางสังคมแบบหลวมๆ ทั้งนี้เขาได้สังเกตจากการที่คนไทย 

มักปฏิบัติตนตามอ�าเภอใจมากกว่ากระท�าตามกฎเกณฑ์ของสังคม ซึ่งได้รับการคัดค้านจาก 

นกัวิชาการของไทยว่าไม่เป็นความจริง เพราะกฎระเบยีบทางสงัคมได้รบัการปฏบิตัอิย่างเคร่งครดั  

และผู้คนต่างมีความสัมพันธ์ต่อกันอย่างแน่นเหนียว ยิ่งในปัจจุบันที่กฎหมายได้เข้ามามีบทบาท 

ส�าคญัต่อการด�ารงชวีติ ย่ิงท�าให้โครงสร้างสงัคมต้องมีความเข้มงวดมากขึน้ เพราะสมาชกิต่างต้อง

ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎศีลธรรมอย่างเคร่งครัด

 กล่าวโดยสรุป การศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างทางสังคมท�าให้เรามองเห็นภาพรวมของ 

สังคมได้แจ่มชัด และสามารถระบุได้ว่าสังคมนั้นๆ จะมีความมั่นคงแข็งแรงมากน้อยแค่ไหน  

โดยดูได้จากการท�าหน้าที่ของสถาบันทางสังคมต่างๆ ว่ามีความสอดคล้อง สมดุล สนับสนุน 

หรือแข่งขันตามกฎกติกาหรือไม่เพียงใด ในทางตรงกันข้ามโครงสร้างสังคมจะอ่อนแอไม่มั่นคง  

หากว่าความสมัพนัธ์และสถาบนัทางสงัคมมีแต่ความขดัแย้ง คนในสังคมไม่ท�าตามบรรทดัฐานทาง

สังคมที่วางไว้ ปัญหาสังคมก็จะปรากฏขึ้น ในที่สุดสังคมก็จะวุ่นวาย ไร้ระเบียบ
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๓.	สถาบันทางสังคม
 เมื่อคนมาอาศัยอยู่ร่วมกันและสร้างความสัมพันธ์ขึ้นระหว่างกัน ความสัมพันธ์เหล่านั้น 

จะเชือ่มโยงกนัไปมาเสมอืนเป็นแบบแผนทีม่ัน่คง หากจดัแบ่งความสมัพนัธ์เหล่านีอ้อกเป็นเรือ่งๆ  

เราก็จะเห็นกลุม่ความสมัพนัธ์ทีมี่ลกัษณะคล้ายคลึงกนั เราเรยีกกลุ่มความสัมพนัธ์ในเรือ่งหนึง่ๆ ว่า 

“สถาบนัทางสงัคม (social institution)” ซึง่จะท�าหน้าทีต่อบสนองความต้องการของสมาชกิในสังคม

 พจนานกุรมศัพท์สงัคมวทิยา ฉบับราชบัณฑติยสถาน พทุธศกัราช ๒๕๒๔ ได้ให้ความหมาย

ของสถาบนัทางสังคมว่า หมายถงึ ยอดรวมของรปูแบบความสมัพนัธ์ กระบวนการ และวสัดอุปุกรณ์

ทีส่ร้างขึน้ เพือ่สนองประโยชน์ส�าคญัๆ ทางสงัคมในเร่ืองใดเร่ืองหนึง่ ทกุสถาบนัจึงมีจารีตประเพณี 

กฎเกณฑ์ ธรรมเนียมปฏิบัติ และวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ของตนเอง เช่น อาคารสถานที่ เครื่องจักรกล 

อุปกรณ์สื่อสาร เป็นต้น

 สถาบนัทางสงัคมตามนยัแห่งสงัคมวทิยานัน้  มิใช่จะปรากฏออกมาในรปูทีเ่ป็นทางการ  เช่น 

การอยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวในบ้านแห่งหน่ึง (สถาบันครอบครัว) ธนาคาร ส�านักงาน ตลาดสด 

(สถาบันทางเศรษฐกิจ) โรงเรียน วิทยาลัย มหาวิทยาลัย (สถาบันการศึกษา) เท่านั้น แต่รวม 

ไปถึงรูปแบบที่ไม่เป็นทางการด้วย ซึ่งในแต่ละสังคม จะมีสถาบันทางสังคมที่เป็นพื้นฐาน ดังนี้

	 ๓.๑	สถาบันครอบครัว
 สถาบันครอบครัว คือ แบบแผนพฤติกรรมของคนที่มาติดต่อเกี่ยวข้องกันในเรื่องเก่ียวกับ 

ครอบครวัและเครอืญาติ น่ันคือคนทีเ่ป็นญาติกนัโดยสายเลอืด เช่น พ่อแม่ พ่ีน้อง และเป็นญาตกินั 

ทางการแต่งงาน เช่น สามีภรรยา เขยสะใภ้ หรือการรับไว้เป็นญาติ เช่น บุตรบุญธรรม เป็นต้น  

คนเหล่านี้จะต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์แบบแผนท่ีสังคมเป็นผู้ก�าหนดขึ้น รวมเรียกว่า “สถาบัน

ครอบครัว”

 บทบาทและหน้าที่ของสถาบันครอบครัว คือ 

การให้สมาชิกใหม่กบัสงัคม ดูแลและท�านบุ�ารงุ รวมทัง้ 

ถ่ายทอดวัฒนธรรมให้แก่สมาชิกใหม่ที่ก�าเนิดขึ้นมา

ในสังคม ตลอดจนก�าหนดแนวปฏิบัติเก่ียวกับความ

สัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัว เช่น การเลือกคู่  

การหมั้น การแต่งงาน เป็นต้น

 สถาบันครอบครัวเป็นสถาบันพื้นฐานแรกสุด 

ท่ีมีความส�าคัญอย่างยิ่ง เพราะเป็นจุดเริ่มต้นของ

สถาบันอ่ืนๆ ในสังคม และท�าหน้าที่อบรมขัดเกลา 

ให้สมาชิกในครอบครัวเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม

สถาบันครอบครัวเป็นสถาบันพ้ืนฐานแรกสุดของ
สังคม ซ่ึงมีหน้าท่ีสำาคัญในการอบรมและขัดเกลาให้
สมาชิกในครอบครัวเป็นคนดี
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 ๓.๒	สถาบันเศรษฐกิจ
 สถาบันเศรษฐกิจ คือ แบบแผนการคิดการกระท�าเกี่ยวกับเรื่องของการผลิตสินค้า 

และบริการ การจ�าหน่ายแจกจ่ายสินค้าและการให้บริการต่างๆ รวมทั้งการบริโภคของสมาชิก 

ในสังคม 

 สถาบันเศรษฐกิจเป็นกฎเกณฑ์ข้อบังคับที่ลูกจ้าง นายจ้าง เจ้าของโรงงาน ธนาคาร และ 

ผู้ผลิตสินค้าและบริการจะต้องปฏิบัติตาม แม้แต่ผู้ประกอบการอิสระและเกษตรกร ก็จะต้อง 

ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของการประกอบอาชีพที่ดีเช่นเดียวกัน

 สถาบันเศรษฐกิจเป็นความสัมพันธ์ในแง่ของการผลิต การแลกเปล่ียน และการบริโภค 

ซึ่งการมีปฏิสัมพันธ์กันทางสังคมในแง่นี้ อาจเป็นความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในครอบครัวและ 

ญาติ หรือกับบุคคลอื่น ทั้งที่อาศัยอยู่ในสังคมเดียวกัน หรือต่างสังคมกันก็ได้

 บทบาทและหน้าท่ีของสถาบันเศรษฐกิจ คือ สร้างแบบแผนและเกณฑ์ในการผลิตสินค้า 

ให้ได้มาตรฐาน ก�าหนดกลไกราคาที่เหมาะสม รวมทั้งผลิตเครื่องอุปโภคบริโภคและเทคโนโลยี  

ซึง่คนๆ เดยีวไม่สามารถทีจ่ะกระท�าหรอืผลติเพือ่ตอบสนองความต้องการได้ทัง้หมด จงึต้องพึง่พา

อาศัยคนอื่นให้ช่วยท�าให้ได้ผลผลิตที่เป็นอาหารและของใช้ ส่งผลให้คนเราต้องมีความสัมพันธ์ 

กบัคนอ่ืนๆ และภายหลงัทีผ่ลติขึน้มาได้แล้วกจ็�าเป็นต้องน�าไปแลกเปลีย่นกบัของชนิดอ่ืนท่ีเราไม่ได้

ท�าขึน้เอง กล่าวได้ว่ากระบวนการแลกเปลีย่นจงึเป็นหวัใจส�าคญัของความสมัพนัธ์ของคนในสงัคม 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคปัจจุบันที่มีการผลิตสินค้าและบริการจ�านวนมาก

	 ๓.๓	สถาบันการเมืองการปกครอง
 สถาบันการเมืองการปกครอง คือ แบบแผนการคิดการกระท�าที่จะแตกต่างกันออกไป 

ในแต่ละสังคมโดยขึ้นอยู่กับปรัชญาความเชื่อพื้นฐานของคนในสังคมว่าต้องการจะให้เป็นแบบ 

เสรีประชาธิปไตย หรือแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ หรือแบบคอมมิวนิสต์ เมื่อได้เลือกรูปแบบ

การปกครองแล้วก็ต้องจัดการบริหารการปกครองให้เป็นไปตามปรัชญาการเมืองแบบนั้นๆ  

ตามแนวทางที่เห็นว่าถูกต้องเหมาะสม

 บทบาทและหน้าที่ของสถาบันการเมืองการปกครองที่ส�าคัญ คือ การรักษาความมั่นคง

ปลอดภัยของชาติ บ�าบัดทุกข์บ�ารุงสุขให้ราษฎร สร้างความม่ันคงและรักษาสิทธิประโยชน ์

ของประเทศชาติ รวมท้ังสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ โดยจะครอบคลุมทั้งในระดับชาติ

และระดับท้องถิ่น ซึ่งบางส่วนจะท�าหน้าที่ในการตรากฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับ และ 

บางส่วนจะท�าหน้าที่บริหารงาน เพื่อให้สังคมด�ารงอยู่และพัฒนาต่อไปได้ โดยในระดับชาติ เช่น  
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นักการเมือง นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ผู้พิพากษา เป็นต้น และในระดับท้องถิ่น เช่น ผู้ใหญ่บ้าน 

ก�านัน สมาชิกองค์การบริหารส่วนต�าบล เทศบาล เป็นต้น 

	 ๓.๔	สถาบันการศึกษา

เป็นต้น  ส่งเสริมให้บุคคลเป็นคนดี มีศีลธรรม มีค่านิยมที่ดีงาม รู้จักสิทธิหน้าที่ที่ตนพึงปฏิบัติ

ต่อสังคมและประเทศชาติ รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและการปฏิรูปสังคม 

 เบือ้งต้นการอบรมขดัเกลาสมาชกิของสงัคมเป็นหน้าทีข่องครอบครวั ส่วนการจดัการศกึษา

เพื่อให้เยาวชนมีความรู ้ มีคุณธรรม และวิชาชีพต่างๆเพื่อจะได้น�าไปใช้ในการด�าเนินชีวิต

ในสังคมต่อไปนั้น ส่วนใหญ่จะเป็นหน้าท่ีของรัฐและเอกชนในการจัดให้ โดยจะจัดเป็นโรงเรียน

ที่มีครูอาจารย์และเจ้าหน้าที่ร่วมมือในการจัดการศึกษาให้กับเยาวชน 

 แต่อย่างไรก็ตาม การจัดการศึกษาในระบบที่ไม่เป็นทางการก็มีปรากฏอยู่ทั่วไปในสังคม

และถือว่าเป็นสถาบันทางการศึกษาได้เช่นกัน เช่น พ่อแม่สอนหนังสือและอบรมสั่งสอนลูกที่บ้าน 

พ่อสอนลูกท�านาท�าสวน พระเทศนาธรรมให้พุทธศาสนิกชนฟังการรับฟังข่าวสารจากสื่อมวลชน

แขนงต่างๆ เป็นต้น 

	 ๓.๕	สถาบันศาสนา
 สถาบันศาสนา คือ แบบแผนการคิดและการกระท�าของสถาบันท่ีเกี่ยวพันระหว่างสมาชิก

ของสังคมกับนักบวช ค�าสอน ความเชื่อ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ อ�านาจที่นอกเหนือธรรมชาติ และกฎเกณฑ์

ทางศีลธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมของสังคม การนับถือศาสนาจะเก่ียวพัน

กับการด�าเนินชีวิตของคนอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะอย่างย่ิงในโอกาสส�าคัญต่างๆ ของชีวิต หรือ

ในช่วงเวลาที่ผ่านพ้นจากสถานภาพหนึ่งไปสู่อีกสถานภาพหนึ่ง เช่น ตอนเกิด ตอนเข้าสู่วัยรุ่น 

ตอนแต่งงาน เป็นต้น

 สถาบันการศึกษา คือ แบบแผนของการคิด

และการกระท�าที่เกี่ยวข้องกับการอบรมให้การศึกษา

แก่สมาชิกใหม่ของสังคม รวมทั้งถ่ายทอดวัฒนธรรม

จากคนรุ่นหนึ่งไปยังอีกรุ่นหนึ่งด้วย สถาบันทางการ

ศึกษาเป็นสถาบันที่ครอบคลุมในเรื่องที่ เกี่ยวกับ

หลักสูตร การสอบเข้า การเรียนการสอน การฝึก

อบรมในด้านต่างๆ เป็นต้น

 บทบาทและหน้าที่ของสถาบันการศึกษา คือ 

ส่งเสริมให้สมาชิกในสังคมเกิดความเจริญงอกงาม

ในด้านต่างๆ เช่น ด้านวิทยาศาสตร์ ด้านการวิจัย 

สถาบันการศกึษาทำาหน้าทีใ่หค้วามรูใ้นหลายๆ ดา้น
กับสมาชิกในสังคม เช่น ด้านวิทยาศาสตร ด้านการ
วิจัย เป็นต้น
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 บทบาทและหน้าที่ของสถาบันศาสนา คือ เป็นศูนย์รวมความศรัทธา สร้างแบบแผน 

แนวทางการด�าเนินชีวิตของสมาชิกในสังคม วางกรอบความประพฤติดีประพฤติชอบให้สมาชิก

ในสังคม รวมทั้งควบคุมสมาชิกในสังคม โดยจะสอนให้บุคคลที่นับถือสร้างแต่ความดีและละเว้น

การเล่นดนตรีเป็นการพักผ่อนหย่อนใจเพื่อความ
บันเทิงและสามารถสร้างเป็นอาชีพได้ หากได้มี 
การฝึกฝนจนชำานาญ

สร้างสรรค์ต่างๆ รวมทั้งสนองความต้องการทางสังคม ในรูปแบบความบันเทิงต่างๆ เช่น ศิลปะ 

การละเล่น กีฬา เป็นต้น  โดยผลที่ตามมานอกจากความผ่อนคลาย ความเพลิดเพลินใจแล้ว ก็คือ

ท�าให้มีละคร ภาพยนตร์ งานบันเทิง มหรสพ ดนตรี ฟ้อนร�า ขึ้นมาในสังคม

 สถาบันนันทนาการจ�าเป็นที่จะต้องมีบุคคลวิธีการส�าหรับด�าเนินการ และการฝึกฝน 

เป็นระยะเวลานานจนเกิดความช�านาญ จนท�าให้การแสดงสมจริง สามารถสร้างความเพลิดเพลิน

บันเทิงใจแก่คนทั่วไปได้  ดังนั้น ความสัมพันธ์ระหว่างศิลปิน ผู้จัดการ และคนดูทั่วไป จึงเกิดขึ้น

และสอดคล้องกันและกัน 

 โดยเฉพาะในปัจจุบันความสัมพันธ์ดังกล่าวได้มีความส�าคัญและสลับซับซ้อนมากขึ้น ท�าให้

ธุรกิจด้านบันเทิงทั้งหลายกลายเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ มีผู้คนท�างานในกิจการประเภทนี้เป็น

จ�านวนมาก อีกทั้งยังเป็นอาชีพที่ท�ารายได้สูง จึงเป็นที่ใฝ่ฝันของผู้คนทั่วไปท่ีต้องการเข้าวงการ

บันเทิง

	 ๓.๗	สถาบันสื่อสารมวลชน		
 สถาบันสื่อสารมวลชน คือ แบบแผนการส่ือสารระหว่างบุคคลในสังคมที่มีการขยายตัว 

กว้างใหญ่ขึ้น ครอบคลุมอ�าเภอ จังหวัด ประเทศ และโลก โดยแบบแผนดังกล่าวเกิดขึ้นเพื่อ 

ลดข้อจ�ากัดในแง่ของระยะทางและเวลา ในรูปของหนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ และอินเทอร์เน็ต

 บทบาทและหน้าที่ของสถาบันสื่อสารมวลชน คือ การส่งข่าวสาร น�าเสนอความคิดเห็น 

ของประชาชนออกไปสู่สาธารณชนเพื่อให้รับรู ้ข่าวสารทันกับความเปล่ียนแปลงของสังคม 

การท�าความชั่ว ตลอดจนเป็นหลักในการสร้างและ 

รักษาสังคมให้มีความมั่นคงเข้มแข็ง

	 ๓.๖	สถาบันนันทนาการ
 สถาบันนันทนาการ คือ แบบแผนการคิดและ 

การกระท�าที่ เ ก่ียวข ้องกับการพักผ ่อนหย ่อนใจ 

หลังจากการท�างานท่ีเหน็ดเหนื่อยของคนในสังคม 

เพื่อให้การด�ารงชีวิตมีความสุขสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 

 บทบาทและหน้าที่ของสถาบันนันทนาการ 

คือ การท�าให้คนในสังคมผ่อนคลายความตึงเครียด

เพิ่มพูนอนามัยที่ดี ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ในทาง

10


	หน้าที่ ม.4-6
	3013029_แบบเรียนหน้่าที่พลเมือง ม.4-6_W



