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ใบความรู้  เร่ือง สถาบันทางสังคม 

           สถาบันทางสังคม ในทางสังคมวทิยา หมายถึง วธีิการปฏิบติัท่ีสมาชิกในสังคมยอมรับเพื่อประโยชน์

ร่วมกนัในสังคม 

           องค์ประกอบของสถาบันทางสังคม  

                1. องคก์ารทางสังคม ไดแ้ก่ สถานภาพ บทบาท การควบคุมทางสังคม การจดัระดบัความส าคญั

ของบุคคลตามสถานภาพและค่านิยม  

                2. หนา้ท่ีของสถาบนัทางสังคม คือ ภาระผกูพนัท่ีสถาบนัจะตอ้งกระท าเพื่อสนองความตอ้งการ

ของสังคม  

                3. ระเบียบแบบแผนในการปฏิบติั คือ วถีิทางในการปฏิบติัเพื่อให้อยูร่่วมกนัในสถาบนัของสังคม 

           ประเภทของสถาบันทางสังคม  

                1. สถาบันครอบครัว เป็นสถาบนัแรกท่ีมีการถ่ายทอดวฒันธรรม มีความเก่ียวพนักนัทาง

สายโลหิต  

         ประเภทของครอบครัว ::  

                              1. ครอบครัวเด่ียว เป็นครอบครัวท่ีประกอบดว้ย พอ่ แม่ ลูก มีลกัษณะเป็นกลุ่มปฐมภูมิ  

                              2. ครอบครัวขยาย เป็นครอบครัวท่ีประกอบดว้ย พอ่ แม่ ลูก และญาติ  

                              3. ครอบครัวซอ้น เป็นครอบครัวท่ีมีหลายผวัหลายเมีย  

       หน้าทีส่ าคัญของสถาบันครอบครัว :: 

                              1. ใหก้ าเนิดสมาชิกใหม่และก าหนดสถานภาพแก่สมาชิก  

                              2. ดูแล เล้ียงดูใหเ้จริญเติบโตทั้งทางร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม  

                              3. อบรมสั่งสอนหลกัศีลธรรมจรรยาในการด ารงชีวติในสังคมนั้น  

                              4. บ าบดัความตอ้งการทางเพศ  

                              5. มีหนา้ท่ีทางเศรษฐกิจ เพราะเป็นหน่วยของเศรษฐกิจ  

                2. สถาบันการปกครอง ทุกสังคมจ าเป็นตอ้งมีสถาบนัการปกครอง เพื่อความมัน่คง ปลอดภยั 

ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคมใหส้งบสุขและเจริญกา้วหนา้  



2 
 

 

                          หน้าทีข่องสถาบันการปกครอง  

                              1. ระงบัขอ้ขดัแยง้ระหวา่งตวับุคคลและบุคคลในสังคม  

                              2. ออกกฎหมายบงัคบัใชใ้นรูปแบบต่าง ๆ  

                              3. ควบคุมใหมี้การปฏิบติัตามกฎหมายนั้น ๆ  

                              4. รักษาความสงบเรียบร้อยทั้งภายในและภายนอกประเทศ  

                              5. ใหค้วามคุม้ครองแก่สมาชิกใหป้ลอดภยัในชีวติ  

                               6. วางแผนและจดัท าโครงการต่าง ๆ เพื่อสนองความตอ้งการของสังคม  

               3. สถาบันเศรษฐกจิ เป็นสถาบนัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการผลิต การบริโภค การตลาด เพื่อสนองความตอ้ง

ปัจจยั 4   ของสมาชิกในสังคม  

                           หน้าทีข่องสถาบันเศรษฐกจิ  

                              1. ผลิตสินคา้เพื่อสนองความตอ้งการดา้นเศรษฐกิจ  

                              2. การแจกแจง เป็นการน าเอาวตัถุดิบ แรงงานไปสู่หน่วยผลิตโดยใชก้ลไกของสังคม

แลกเปล่ียนและบริการ  

                              3. การบริโภค ช่วยใหผ้ลผลิตมีการบริโภคเพียงพอ  

                              4. พฒันาระบบเศรษฐกิจใหเ้จริญกา้วหนา้ สะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ  

               4. สถาบันการศึกษา เป็นสถาบนัท่ีถ่ายทอดความรู้ ความคิดให้แก่สมาชิกในสังคม  เพื่อใหส้มาชิก

ไดรั้บความรู้ ความสามารถ วฒันธรรม และคุณธรร เพื่อใหเ้กิดประโยชน์ในสังคมส่วนรวม  

                            หน้าทีข่องสถาบันการศึกษา 

                               1. ใหค้วามรู้เก่ียวกบักฎเกณฑท์างสังคมแก่สมาชิก  

                               2. ถ่ายทอดวฒันธรรมสู่คนรุ่นหลงั  

                               3. สนบัสนุนการใชส้ติปัญญาและศึกษาคน้ควา้ความรู้เพิ่มเติม  

                               4. ฝึกฝนสมาชิกใหมี้ความรู้ความสามารถในอาชีพต่าง ๆ  

                               5. พฒันาทรัพยากรมนุษยใ์หแ้ก่สังคม  

                               6. ส่งเสริมและพฒันาดา้นเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและการปกครอง  

               5. สถาบันทางศาสนา เป็นสถาบนัท่ีช่วยยกจิตใจของมนุษยใ์นสังคมใหสู้งข้ึน ช่วยสร้างความคิด 

ความเช่ือ  ใหส้ังคมมีความเป็นบึกแผน่ มีรากฐานทางศีลธรรม ค่านิยม แบบแผนความประพฤติท่ีช่วยให้

สังคมเกิดความสงบสุข  
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                            หน้าทีข่องสถาบันทางศาสนา  

                               1. สร้างศรัทธาและความเช่ือแก่มนุษย ์ 

                               2. อบรมสั่งสอนคุณค่าทางศีลธรรมและจริยธรรม  

                               3. เป็นแรงเสริมการจดัระเบียบทางสังคม  

                               4. เป็นแรงเสริมการควบคุมพฤติกรรมของมนุษย ์ 

                               5. สร้างเสริมค่านิยม และบรรทดัฐานทางสังคม  

                               6. ช่วยใหส้มาชิกของสังคมมีค 

สถาบันทางสังคม 
ความหมายของสถาบันทางสังคม 
    หมายถึง แบบอยา่งพฤติกรรมท่ีตั้งข้ึนและปฏิบติัสืบต่อกนัมาและเป็นท่ียอมรับในสังคม ประเพณีต่าง ๆ 
สถาบนัครอบครัว สถาบนัเศรษฐกิจ สถาบนัการศึกษา 
มีองค์ประกอบส าคัญ 3 ประการ คือ 
1. บุคคล คือ เจา้หนา้ท่ีท่ีรับผิดชอบ หมายถึงบุคคลท่ีไดจ้ดัระเบียบแลว้ เช่น มีสถานภาพ มีบทบาท มีการ
ควบคุมทางสังคม มีการจดัระเบียบสังคมและมีค่านิยม 
2. หน้าที่ของสถาบันทางสังคม คือ วตัถุประสงคใ์นการสนองความตอ้งการของสังคม 
3. แบบแผนการปฏิบัติ หรือ พฤติกรรม คือ กฎเกณฑ ์บรรทดัฐาน ท่ีเป็นแนวทางในการปฏิบติัของสมาชิก
ในสังคม 
ประเภทของสถาบันทางสังคม 
สถาบันครอบครัว 
1. องคก์ารทางสังคม แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 
    1.1 ครอบครัวเด่ียว คือ ครอบครัวท่ีประกอบดว้ย พอ่ แม่ ลูก 
    1.2 ครอบครัวขยาย คือ ครอบครัวขนาดใหญ่ ประกอบดว้ย พอ่ แม่ ลูกและญาติ ๆ 
2. หนา้ท่ี สร้างสรรคส์มาชิกใหม่ เล้ียงดูผูเ้ยาว ์ใหค้วามรักความอบอุ่น อบรมสั่งสอนและก าหนดสถานภาพ
ทางสังคม 
3. แบบแผนการปฏิบติั คือ ใหแ้นวทางในการปฏิบติัต่อกนัในครอบครัว 
สถาบันการศึกษา  ท าหนา้ท่ี ถ่ายทอดความรู้ ความคิดใหแ้ก่สมาชิกในสังคมเพื่อใหส้ังคมมีความ
เจริญกา้วหนา้ รู้จกัในการแกปั้ญหาดว้ยหลกัและวธีิการอนัเหมาะสม 
1. องคก์ารทางสังคม ไดแ้ก่ กลุ่มคนท่ีท างานในกระทรวงศึกษาธิการ ทบวงมหาวทิยาลยั สภาการศึกษา กลุ่ม
ครู อาจารย ์ 
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2. หนา้ท่ี ของสถาบนัการศึกษา 
    2.1 การพฒันาคน 
    2.2 การใหค้วามรู้ ความเขา้ใจ และความส านึกแห่งความเป็นมนุษย ์
    2.3 การสอน และการส่งเสริมในดา้นวชิาชีพและศิลปวฒันธรรม 
    2.4 จดัแหล่งความรู้และวิทยาการท่ีอ านวยความสะดวกต่อสังคม 
3. แบบแผนการปฏิบติั คือ การจดัการเก่ียวกบัการศึกษา และการวางมาตราฐานการศึกษา 
สถาบันศาสนา  เป็นส่วนหน่ึงของวฒันธรรม ประกอบดว้ย 3 ประการ คือ ความเช่ือ การแสดงออก 
ความรู้สึกทางอารมณ์ 
องคป์ระกอบของสถาบนัศาสนา 
1. องคก์ารทางสังคม เช่น กลุ่มเจา้อาวาส กลุ่มพระ กลุ่มชี กลุ่มบาทหลวง 
2. หนา้ท่ีของสถาบนัทางการศาสนา 
    - การใหก้ารอบรมสั่งสอน 
    - การปกป้อง คุม้ครอง 
    - การรักษากฎ ศีลธรรมของสังคม 
    - การขดัเกลาพฤติกรรมเบ่ียงเบนทางสังคม 
3. แบบแผนการปฏิบติั เช่น การปฏิบติัตามบทบญัญติั หลกัธรรม ประเพณี 
สถาบันเศรษฐกจิ  เป็นสถาบนัเก่ียวกบัความอยูร่อดของมนุษยใ์นการด ารงชีวติในสังคม 
องคป์ระกอบของสถาบนัเศรษฐกิจ 
1. องคก์ารทางสังคม ไดแ้ก่ กลุ่มท่ีท างานในธนาคาร บริษทั หา้งร้าน โรงงาน 
2. หนา้ท่ีของสถาบนัทางเศรษฐกิจ 
    - สนองความตอ้งการทางเศรษฐกิจ 
    - จดัอ านวยความสะดวกในทางเศรษฐกิจ 
 พฒันาความเจริญกา้วหนา้ทางเศรษฐกิจ 
    - ช่วยเหลือเก้ือกลูใหมี้การบริโภคอยา่งเพียงพอและทัว่ถึง 
3. แบบแผนการปฏิบติั ไดแ้ก่ การจดัระบบทรัพย ์มีเง่ือนไขสัญญา การอาชีพ การแลกเปล่ียนและการตลาด 
สถาบันทางการเมืองการปกครอง 
องคป์ระกอบของสถาบนัการเมืองการปกครอง 
1. องคก์ารทางสังคม ไดแ้ก่ พระบรมวงศานุวงศ ์และรัฐบาล ผูว้า่ราชการจงัหวดั นายอ าเภอ ก านนั 
ผูใ้หญ่บา้น ราษฎร 
2. หนา้ท่ีของสถาบนัการเมืองการปกครอง 
    - รักษาความสงบเรียบร้อย 
    - ระงบัขอ้ขดัแยง้ระหวา่งบุคคล 
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    - คุม้ครองบุคคลใหไ้ดรั้บความปลอดภยั 
3. แบบแผนการปฏิบติั ไดแ้ก่ การจดัใหมี้กฎหมายต่าง ๆ เป็นแนวทางในการปฏิบติั เช่นกฎหมาย
รัฐธรรมนูญ กฎหมายอาญา กฎหมายแพง่และพาณิชย ์
 

******************* 
ครูสายพนิ  วงษารัตน์ 

 
 
 


