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โครงสรางสังคม

โครงสรางทางสังคม หมายถงึ การกํ าหนดความสัมพันธของกลุมคนที่มารวมตัวกันในสังคม และ
มกีารปฏิบัติตอกันตามหนาที่ของแตละกลุมตามระเบียบแบบแผนของสังคม

องคประกอบของโครงสรางทางสังคม
1. การจัดระเบียบทางสังคม
2. สถาบันทางสังคม

กลุมทางสังคมที่เปนระเบียบ  ไดแก
 ครอบครัว
 กลุมเพื่อน
 ชุมชน
 สมาคม  ฯลฯ

ความสัมพันธของกลุมสังคมที่เปนระเบียบ  มี  2 ลักษณะ
1. แบบปฐมภูมิ  เปนแบบใกลชิด  สนิทสนม  เปนกันเอง
2. แบบทตุยิภูมิ  เปนไปตามระเบียบ  ระบบ อยางเปนทางการ

กระบวนการจัดระเบียบทางสังคม  ไดแก
1. บรรทัดฐาน
2. สถานภาพและบทบาท
3. การขัดเกลาทางสังคม

บรรทัดฐาน หมายถงึ  ระเบียบแบบแผนที่สังคมกํ าหนดไว  เพื่อใหสมาชิกในสังคมยึดถือเปนหลัก
ปฏิบัติตนในสถานการณตางๆ มี  3 ประเภท คือ

1. วถีิประชา คือ แนวปฏิบัติตางๆ ที่กระทํ าอยูเปนประจํ าจนเกิดความเคยชิน
2. จารตี หรือกฎศีลธรรม คือ แนวทางการประพฤติของสมาชิกในสังคมที่เกี่ยวของกับระบบศีล

ธรรม
3. กฎหมาย  คือ  ระเบียบขอบังคับของรัฐที่กํ าหนดใหบุคคลตองปฏิบัติตาม  หากฝาฝนจะไดรับ

การลงโทษตามกฎหมาย

สถานภาพ (Status) คอื ตํ าแหนงที่ไดจากการเปนสมาชิกของกลุม  เปนสิทธิและหนาที่ของบุคคล
มอียูเกีย่วของกับบุคคลอื่นและสังคมสวนรวม สถานภาพจึงมีลักษณะเปนนามธรรม บุคคลเมื่อเกิดมาใน
สังคมยอมมีสถานภาพ ซ่ึงแตละบุคคลยอมมีหลายสถานภาพ สถานภาพจึงเปนสิ่งเฉพาะบุคคลที่ทํ าให
บคุคลแตกตางจากผูอ่ืน และมีอะไรเปนเครื่องหมายของตัวเอง
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ประเภทของสถานภาพ
1. สถานภาพที่ติดตัวมา (Ascribed status)   คอื สถานภาพที่บุคคลไดมา โดยสังคมเปน

ผูก ําหนด  เชน  เด็ก  ผูใหญ  คนชรา  หรือสถานภาพที่ติดตัวมา  เชน  เปนหญิง  เปนชาย
2. สถานภาพทีไ่ดมาดวยความสามารถ (Achieved status) เปนสถานภาพทีต่องดิน้รนขวนขวายดวย

ความสามารถของตัวเอง เชน ตํ าแหนงผูแทนราษฎร  ทหาร  ตํ ารวจ

บทบาท (Role) คอื การปฏิบัติตามสิทธิและหนาที่ของสถานภาพ (ตํ าแหนง) บทบาทจึงเปนตัว
ก ําหนดความรับผิดชอบของบุคคลในสังคม สังคมยิ่งซับซอนมากขึ้นเทาไร บทบาทก็จะยิ่งแตกตางกัน
มากขึ้นเทานั้น

การขัดเกลาทางสังคม (Socialization) หมายถึง กระบวนการอบรมสั่งสอนสมาชิกของสังคมใหรู
ระเบยีบแผนของสังคม เพื่อเปนแนวทางในการประพฤติปฏิบัติในสังคม โดยมีตัวแทนในการขัดเกลาทาง
สังคม  ไดแก

1. ครอบครัว
2. กลุมเพื่อน
3. โรงเรียน
4. กลุมอาชีพ
5. ส่ือมวลชน

สถาบันสังคม  (Social Institutions) หมายถึง กระบวนการรวมกลุม หรือวิธีการตางๆ ที่ไดจัดขึ้น
อยางเปนระเบียบ  มีระบบ  และมั่นคง  องคประกอบของสถาบันสังคมประกอบดวย

 สถานที่
 บุคคล
 มีระเบียบขอบังคับ

สถาบันสังคมที่สํ าคัญมี  7  สถาบัน  ดังนี้
1. สถาบันครอบครัว
2. สถาบันศาสนา
3. สถาบันการศึกษา
4. สถาบันเศรษฐกิจ
5. สถาบันการเมือง  การปกครอง
6. สถาบันนันทนาการ
7. สถาบันสื่อมวลชน
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1. สถาบนัครอบครวั ครอบครวัประกอบดวยบคุคลทีม่าอยูรวมกนัโดยการสมรส หรือความ
ผูกพนัทางสายโลหิต  ประเภทของครอบครัว

1.  ครอบครัวเดี่ยว
2.  ครอบครัวขยาย
3.  ครอบครัวซับซอน

หนาท่ีพื้นฐานของสถาบันครอบครัว
1. สรางสรรคสมาชิกใหม
2. ใหการเลี้ยงดูสมาชิกใหมใหเจริญเติบโตขึ้นมาในสังคม
3. ใหการอบรมสั่งสอนแกเด็กใหรูจักระเบียบของสังคม
4. ก ําหนดสถานภาพ
5. ใหความรกัความคุมครอง และความมั่นคงทางดานจิตใจแกสมาชิก ทํ าใหสมาชิกมีพลังใจใน

การฝาฝนอุปสรรคตางๆ ใหลุลวงไปได
2. สถาบนัศาสนา เปนสถาบนัทีก่ ําหนดแนวทางความประพฤตปิฏิบตัขิองบคุคลในสงัคม เปน

ทีพ่ึง่ทางใจที่ทํ าใหบุคคลที่ยึดถือ และปฏิบัติตามเกิดความสุขความสงบ
หนาท่ีพื้นฐานของสถาบันศาสนา

1. เปนสถาบันที่ชวยควบคุมสังคมใหสงบสุข ตามบทบัญญัติทางศาสนา
2. สรางความสามคัค ี ศาสนาชวยท ําใหบคุคลมคีวามสขุเปนอนัหนึง่อนัเดยีวกนั หรือ

มคีวามสามัคคีในการกระทํ ากิจกรรมตางๆ
3. เปนที่พึ่งทางใจ
4. ใหการศึกษาอบรมแกสมาชิกใหประพฤติอยูในขอบเขตของศีลธรรม

3. สถาบันทางการศึกษา เปนกจิกรรมพื้นฐานของมนุษยในสังคม การที่สังคมจะดํ ารงอยูได
กต็อเมื่อมีการถายทอดสิ่งตางๆ ไปสูคนรุนใหม ตลอดจนใหมีการปฏิบัติตามที่กลุมคาดหวังไว ซ่ึงแตละ
สังคมจํ าตองมีการอบรมสั่งสอนสมาชิกใหม

หนาท่ีพื้นฐานของสถาบันการศึกษา
1. ใหความรูในการประกอบอาชีพ เพื่อใหบุคคลสามารถประกอบอาชีพตางๆ ได
2. ถายทอดวฒันธรรมของสังคม เพื่อที่จะไดปฏิบัติตนไดถูกตองเหมาะสม
3. ใหความรูวิทยาการใหมๆ เพื่อนํ าไปพัฒนาสังคมใหเจริญกาวหนา
4. สรางความรูสึก ทศันคตทิีด่ี เพือ่เปนพืน้ฐานของบคุคลในการพฒันาความสามารถ
5. เตรยีมบุคคลใหสามารถเผชิญปญหาดวยสติปญญาใหทันกับการเปลี่ยนแปลงในสังคม

4. สถาบันเศรษฐกิจ เปนสถาบันที่กลาวถึงวิธีการอยูรอดของมนุษยในดานตางๆ ตั้งแตการ
ผลิต การจํ าแนก แจกจาย  การแลกเปลี่ยน  การบริโภค  การบริการ
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หนาท่ีพื้นฐานของสถาบันเศรษฐกิจ
1. ชวยใหประชาชนมีการกินดีอยูดี
2. สรางรายได
3. สรางงาน

5. สถาบันการเมืองการปกครอง เปนสถาบันที่ขจัดปญหาตางๆ เพื่อใหสังคมอยูรวมกัน
อยางสงบสุข

หนาท่ีพื้นฐานของสถาบันการเมืองการปกครอง
1. ขจดัความขัดแยงในสังคม
2. รักษาความสงบภายใน เพื่อควบคุมสังคมใหเปนระเบียบ
3. ก ําหนดนโยบายและแนวปฏิบัติ เพื่อใหประชาชนปฏิบัติตาม
4. ความมั่นคงปลอดภัยของชาติ
5. มคีวามสัมพันธกับตางประเทศ
6. หารายไดเพื่อมาพัฒนาประเทศ

6. สถาบันนันทนาการ  หมายถึงการพักผอนหยอนใจ เพื่อผอนคลายความตึงเครียดที่ไดรับ
จากการประกอบอาชีพ

หนาท่ีพื้นฐานของสถาบันนันทนาการ
1. ชวยใหสมาชิกของสังคมมีรางกายแข็งแรง
2. ชวยใหสมาชิกของสังคมมีสุขภาพจิตดี
3. ชวยใหสมาชิกของสังคมมีความสามัคคี
4. ปลูกฝงความมีระเบียบวินัยใหแกสมาชิกของสังคม

7. สถาบันสื่อสารมวลชน เปนการสื่อขาวสารเกี่ยวกับเหตุการณตางๆ ระหวางบุคคลใน
สังคมเพื่อใหสมาชิกมีความรูเพิ่มขึ้น

หนาท่ีพื้นฐานของสถาบันสื่อมวลชน
1. ถายทอดขาวสารใหประชาชนทราบ
2. ใหประชาชนไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแสดงทัศนคติตางๆ
3. ใหความบันเทิงแกประชาชน
4. เปนผูนํ ามวลชนในการแสดงความคิด
5. เปนแหลงถายทอดวฒันธรรมของสังคม
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คานิยม  หมายถึงสิ่งที่คนสนใจ  ส่ิงที่คนปรารถนาจะเปนจะได  แบงออกเปน  2 ประเภท
1. คานิยมของบุคคล
2. คานิยมของสังคม

คานิยมท่ีดีในสังคมไทย
 ความจงรักภักดีตอชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย
 ความกตัญูกตเวที
 การเอื้อเฟอเผ่ือแผ
 ความซื่อสัตย
 ความสุภาพนอบนอม

คานิยมท่ีควรแกไขในสังคมไทย
 ความมีวินัย
 การตรงตอเวลา
 ความเชื่อถือโชคลาง
 ชอบการพนัน
 ชอบพิธีการ
 การไมกลาเสี่ยง

แบบทดสอบ
จงเลือกขอท่ีถูกตองท่ีสุดเพียงขอเดียว
1.  กระบวนการที่กํ าหนดขึ้นอยางมีระเบียบแบบแผน  มีความมั่นคงถาวรทํ าใหสังคมดํ ารงอยูได

เรียกวาอะไร
1.   กลุมสังคม 2.   สถาบันสังคม
3.   โครงสรางทางสังคม 4.   บรรทัดฐานทางสังคม

2.  ความสัมพันธของกลุมคนที่มีบรรทัดฐานทางสังคมรวมกัน  เรียกวาอะไร
1.   โครงสรางทางสังคม 2.   สถาบันทางสังคม
3.   องคประกอบทางสังคม 4.   คานิยม

3.  ขอใดเปนการเปลี่ยนแปลงโครงสรางทางสังคม
1.   การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีการสื่อสาร
2.   การเปลี่ยนแปลงบรรทัดฐานทางสังคม
3.   การเปลี่ยนแปลงสถานภาพ  และบทบาททางสังคม
4.   การเปลี่ยนแปลงแบบแผนความสัมพันธทางสังคม
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4.  ขอใดไมใชลักษณะสํ าคัญของโครงสรางทางสังคม
1.   การกระทํ าระหวางบุคคล
2.   ความสัมพันธระหวางบุคคล
3.   จ ํานวนประชากรในแตละพื้นที่ของสังคม
4.   ระเบียบแบบแผนของสังคมที่ยึดถือรวมกัน

5.  การที่เกริกพลแตงงานกับชญาดาแลวตองจดทะเบียนสมรสกันนั้น  เปนการจัดระเบียบทางสังคมในขอ
ใด

1.   บรรทัดฐานสังคม 2.   สถานภาพทางสังคม
3.   บทบาททางสังคม 4.   คานิยม

6.  การพจิารณาระบบความสัมพันธระหวางสถาบันตาง ๆ ของสังคมเปนความหมายของคํ าใด
1.   โครงสรางสังคม 2.   กลุมสังคม
3.   สถาบันสังคม 4.   บรรทัดฐาน

7.  “แนวทางการปฏิบัติของสมาชิกในสังคม  แตเพื่อใหเกิดความสงบเรียบรอยผูปกครองจึงมักจะมีการ
ควบคมุอยางเขมงวด  โดยมีองคกร  เจาหนาที่คอยตรวจสอบดูแล”  หมายถึงขอใด

1.   สถาบันสังคม 2.   โครงสรางสังคม
3.   การจัดระเบียบสังคม 4.   บรรทัดฐาน

8.  “เดนิตามหลังผูใหญหมาไมกัด”  หมายถึงอะไร
1.   การจัดระเบียบสังคม 2.   คานิยม
3.   บรรทัดฐานทางสังคม 4.   โครงสรางสังคม

9.  แบบแผนในความคิดและการกระทํ า หรือความประพฤติของมนุษยในสังคมหนึ่ง ๆ ที่ยึดถือรวมกัน
เพือ่ตอบสนองความตองการที่จํ าเปนของสังคม  หมายถึงขอใด

1.   โครงสรางทางสังคม 2.   สถาบันทางสังคม
3.   การจัดระเบียบทางสังคม 4.   การขัดเกลาทางสังคม

10.  การทีบ่คุคลจะตัดสินใจเลือกปฏิบัติอยางใดอยางหนึ่งขึ้นอยูกับขอใด
1.  สถานภาพ 2.  บรรทัดฐาน
3.  คานิยม 4.  สถาบันสังคม

11.  สมาชิกในสังคมใชอะไรตัดสินความเหมาะสมในพฤติกรรมของบุคคล
1.  บทบาท 2.  คานิยม
3.  บรรทัดฐาน 4.  สถานภาพ
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12.  “กลุมของบุคคลที่สังคมกํ าหนดขึ้น เพื่อใชเปนหลักในการทํ ากิจกรรมทางดานตางๆ ตามความ
ตองการของสังคม”  หมายถึงขอใด
1.  โครงสรางสังคม 2.  สถาบันสังคม
3.  บรรทัดฐาน 4.  คานิยม

13.  แบบแผนการดํ าเนินชีวิตของคนในสังคมที่สามารถเลือกปฏิบัติไดตามความตองการของตนเอง หมาย
ถึงขอใด
1.  วัฒนธรรม 2.  คานิยม
3.  บทบาท 4.  บรรทัดฐาน

14.  ขอใดเปนวิถชีาวบาน
1.  นตุ ิขับรถฝาไฟแดงที่ส่ีแยกปทุมวัน
2.   กมลชนก ตอวาตอขานคุณแมที่กีดกันคนรักไมใหเขาบาน
3.  บณิฑ ชอบลาสัตวโดยเฉพาะกวาง แลวนํ าเขามาประดับในบาน
4.  มยรุา ไปซื้อของที่จตุจักร แลวชอบตอรองกับแมคาเสมอๆ

15.  ขาวหนงัสือพิมพปจจุบันจะพบวามีการนํ าทารกแรกคลอดมาทิ้งถังขยะ และการขมขืนเด็กหญิงเปน
จ ํานวนมาก บุคคลที่กระทํ าการดังกลาวนี้เปนการกระทํ าความผิดในลักษณะใด

1.  วิถีชาวบาน 2.  จารีต
3.  กฎหมาย 4.  คานิยม

16.  ผูชายไทยสวนใหญเมื่ออายุครบ 20 ป แลวก็มักจะอุปสมบท เนื่องจากสาเหตุสํ าคัญขอใด
1.  เปนกฎศีลธรรมของคนไทย 2.  เปนวิถีประชาของคนไทย
3.  เพื่อแสดงตนเปนพุทธมามกะ 4.  ปฏิบัติตามวัฒนธรรมไทย

17.  ความแตกตางของกฎหมาย กับบรรทัดฐานอื่นคือขอใด
1.  กฎหมายเปนลักษณะบังคับ แตบรรทัดฐานเปนเรื่องความสมัครใจ
2.  กฎหมายมีการตราเปนลายลักษณอักษร แตบรรทัดฐานอื่นไมมี
3.  กฎหมายอาจบังคับใชไดในทุกสังคม แตบรรทัดฐานใชไดเฉพาะในสังคมของตนเอง
4.  กฎหมายตราขึ้นโดยรัฐ และมีบทลงโทษผูฝาฝน แตบรรทัดฐานรัฐไมเปนผูกํ าหนด

18.  ขอใดเปนการเปลี่ยนแปลงวิถีชาวบาน
1.  ภราดรศรัทธาในพระพุทธศาสนาจึงทอดกฐินที่วัดบานเกิดทุกป
2.  ฝายหญิงคือทาทายังเปดเผยวาเปนแฟนกบัภราดรกอนฝายชาย
3.  คณุพอชนะชัยเปดเผยวา ถาจางโคชตางชาติตองทํ าสัญญา และตองจายเงิน 20% จากรางวัลการ

แขงขัน
4.  คณุแมอุบลอยากไดลูกสะใภที่มีช่ือเลนเปนตัวอักษร “ต”
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19.  สถานภาพทางสังคมเปนสิ่งที่บงชี้อะไรมากที่สุด
1.  ภาระและความรับผิดชอบ 2.  สิทธิ - หนาที่
3.  ฐานะทางสังคม 4.  อํ านาจหนาที่

20.  “ภรรยาเปนเสมือนเพื่อนคูคิดมิตรคูใจ” คํ ากลาวนี้แสดงถึงอะไรของสังคม
1.  บรรทัดฐานและบทบาท 2.  สถานภาพและบทบาท
3.  หนาที่และคานิยม 4.  บรรทัดฐานและคานิยม

21. ขอใดมีลักษณะเปนสถานภาพที่ติดตัวมามากที่สุด
1.  พี่ของพอ 2.  แมตัวอยาง
3.  คนทรงเจา 4.  พอบุญธรรม

22.  การแสดงออกในขอใดจึงจะถือวาเปนบทบาทของบุคคล
1.  เฉลิมชักจูงใหประสิทธิ์คลอยตามความคิดเห็นของตน
2.  ส.ส. ฝายคานตรวจสอบการใหกองทุนกูยืมหมูบานละ 1 ลานบาทของฝายรัฐบาล
3.  สุวนนัท แสดงการลอเลียนการเดินแบบชาลี แชปปริ้น
4.  เมงไฟฟาเสนอวิธีการแกไขปญหาจราจรสี่แยก อ.ส.ม.ท. ผาน จ.ส. 100

23.  การที่ ร.ต.อ.วันเฉลิม  ขมขู  ท ํารายรางกายกลุมวัยรุนที่มาหาความบันเทิงที่เอเล่ียนผับ จังหวัดภูเก็ต
นัน้ ในแงสังคมศาสตร ถือวาไมปฏิบัติตามขอใด

1.   ศีลธรรม 2.   สถานภาพ
3.   คานิยม 4.   บทบาท

24.  สถานภาพที่ไดมาโดยความสามารถนั้น  จะเกิดขึ้นในลักษณะสังคมแบบใด
1.   สังคมปด 2.   สังคมเปด
3.   สังคมศักดินา 4.   สังคมที่มีชนชั้น

25.  ความมุงหมายสํ าคัญที่สุดของการขัดเกลาทางสังคม  คือขอใด
1.   เพือ่ใหเขาใจทัศนคติที่ดีของสังคม
2.   เพือ่การเปนผูวานอนสอนงาย
3.   เพื่อใหเปนผูมีบุคลิกภาพ  และวฒันธรรมเหมือนกัน
4.   เพื่อการเปนสมาชิกที่ดีของสังคม

26.  ตวัแทนของกระบวนการขัดเกลาทางสังคมที่มีอิทธิพลมากในสังคมปจจุบัน  คือขอใด
1.   ครอบครัว – กลุมเพื่อน 2.   ครู - กลุมเพื่อน
3.   ส่ือมวลชน – ครู 4.   ครอบครัว – ส่ือมวลชน
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