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เอกสารประกอบการเรียนเลม่ที่ 1  สังคมของเรา 

 
 
 

 

                                   เอกสารประกอบการเรียน  
                                     เรื่อง สังคมของเรา   

 
 

เอกสารประกอบการเรียน  รายวิชาสังคมศึกษา 2 รหัสวิชา ส 31102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4   
สาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการด ารงชีวิตในสังคม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม ประกอบด้วยเอกสารประกอบการเรียน 6 เล่ม คือ เล่มที่ 1 เรื่อง สังคมของเรา เล่มที่ 2 เรื่อง การ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม  เล่มที่ 3  เรื่อง เรียนรู้วัฒนธรรมไทย เล่มที่ 4 เรื่อง ความแตกต่างของวัฒนธรรม เล่มที่ 
5 เรื่อง พลเมืองดีในสังคมไทย  เล่มที ่6 เรื่อง บทบาทหน้าที่ของพลเมืองดี   

การเรียนรู้จากเอกสารประกอบการเรียนเล่มที่ 1 เรื่อง สังคมของเรา  นักเรียนควรปฏิบัติตามขั้นตอน
ต่อไปนี้ 

1. นักเรียนศึกษาจุดประสงค์การเรียนรู้ก่อนลงมือศึกษาเอกสารประกอบการเรียน 
2. นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน จ านวน 20 ข้อ เพื่อวัดความรู้ก่อนเรียน 
3. นักเรียนศึกษาเนื้อหาตามล าดับ หากไม่เข้าใจให้นักเรียนขอค าปรึกษาจากครู เมื่อเข้าใจแล้วให้ท า

แบบฝึกกิจกรรมหรือตอบค าถามทุกข้อ 
4. เมื่อนักเรียนท ากิจกรรมหลังบทเรียนแล้ว ให้นักเรียนตรวจดูเฉลยในหน้าต่อไป ถ้าผิดให้กลับไป

ศึกษาบทเรียนและตอบค าถามใหม่อีกครั้ง 
5. นักเรียนต้องมีความซื่อสัตย์ต่อตนเองไม่ดูเฉลยก่อนท าแบบฝึกกิจกรรม หรือแบบทดสอบก่อนเรียน/

หลังเรียน 
6. เมื่อศึกษาจบแล้วให้นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียนและตรวจค าตอบจากเฉลย แล้วน าผลคะแนนที่

ได้เปรียบเทียบกับคะแนนแบบทดสอบก่อนเรียน 
7. ขอให้นักเรียนท ากิจกรรมต่างๆ อย่างรอบคอบ มีความสุขและสนุกสนาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ค าชี้แจง 
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เอกสารประกอบการเรียนเลม่ที่ 1  สังคมของเรา 

  

 
          
 
 
 

 มาตรฐาน ส 2.1  เข้าใจและปฏิบัติตนตามหน้าที่ของการเป็นพลเมืองดี มีค่านิยมที่ดีงามและธ ารงรักษา
ประเพณีและวัฒนธรรมไทย ด ารงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและสังคมโลกอย่างสันติสุข 
 
 ตัวช้ีวัด         
ส 2.1 ม.4-6/2  วิเคราะห์ความส าคัญของโครงสร้างทางสังคม การขัดเกลาทางสังคม และการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคม  

 
 

 
          
 
  
1. โครงสร้างทางสังคม 
    - การจัดระเบียบทางสังคม 
    - สถาบันทางสังคม 
2. การขัดเกลาทางสังคม 
 

 

 
          
 
  
1. อธิบายความหมาย ลักษณะโครงสร้าง และองค์ประกอบของโครงสร้างทางสังคมได้ 
2. อธิบายความหมาย ความส าคัญ และวิเคราะห์สาเหตุที่ต้องมีการจัดระเบียบสังคมได้ 
3. อธิบายความหมายและจ าแนกองค์ประกอบการจัดระเบียบสังคมไทยในแต่ละประเภทได้ 
4. อธิบายความหมาย ความส าคัญ และวิธีการขัดเกลาทางสังคมได้ 
 
 

 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
 

สาระการเรียนรู ้
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
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   แบบทดสอบก่อนเรียน              สั ง ค ม ข อ ง เ ร า 
 
 
 

 ค าชี้แจง  จงเลือกค าตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงค าตอบเดียว  20 ข้อ 20 คะแนน  ใช้เวลา 20 นาท ี               
...................................................................................................................................................................... 
1. โครงสร้างทางสังคม หมายถึงข้อใด  
  ก. ส่วนต่างของมนุษย์ที่อาศัยอยู่ร่วมกันในสังคม  
    ข. ความสัมพันธ์ของมนุษย์ที่มีต่อทุกสิ่งบนโลก 
    ค. ความเกี่ยวข้องกันของมนุษย์ที่มีต่อสิ่งแวดล้อมภายในประเทศ 
    ง. ส่วนต่างๆ ที่ประกอบกันเป็นระบบความสัมพันธ์ของสังคมมนุษย์ 
 

2. ถ้าสังคมเปรียบเทียบรถยนต์ ส่วนต่างๆ ของรถยนต์เปรียบได้กับข้อใดในสังคม  
  ก. สถาบันสังคม  
    ข. วัฒนธรรม 
    ค. บรรทัดฐาน 
    ง. โครงสร้างของสังคม 
 

3. โครงสร้างของสังคมต้องพิจารณาว่าเป็นความสัมพันธ์ ในขณะใดขณะหนึ่ง มีความหมายเป็นนัยว่าอย่างไร  
  ก. ความสัมพันธ์มีหลายแบบ 
    ข. สังคมเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 
    ค. สังคมประกอบด้วยกลุ่มสังคมย่อยๆ     
    ง. โครงสร้างสังคมเมืองมีองค์ประกอบมาก 
 

4. ข้อความใดถูกต้อง  
  ก. ชุมชนเมืองมีค่าครองชีพสูงกว่าชุมชนชนบท 
    ข. ชุมชนเมืองเน้นการติดต่อกันตามสถานภาพมากกว่าชุมชนชนบท 
    ค. ชุมชนเมืองมีลักษณะความสัมพันธ์แบบทุติยภูมิมากกว่าชุมชนชนบท 
    ง. ชุมชนเมืองประกอบด้วยส่วนต่างๆ ซึ่งเป็นอิสระต่อกันมากกว่าชุมชนชนบท     
 

5. ระบบความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบของโครงสร้างสังคมมีเปูาหมายอย่างไร  
  ก. ท าให้สังคมด ารงอยู่ได้ 
    ข. ท าให้เกิดบรรทัดฐานของสังคม 
    ค. ท าให้สังคมเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 
    ง. ท าให้คาดหมายพฤติกรรมที่ตอบสนองได้     
 

6. สิ่งที่เป็นตัวก าหนดแบบแผนพฤติกรรมของสมาชิกที่กระท าต่อกันในกลุ่มสังคมหนึ่งๆ คืออะไร 
  ก. ความรู้สึกเป็นพวกเดียวกัน  
    ข. การแบ่งงานและหน้าที่กันในกลุ่ม 
    ค. ต้นแบบพฤติกรรมของผู้น าของกลุ่ม     
    ง. บรรทัดฐานของกลุ่มซึ่งเป็นที่ยอมรับกัน 
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7. การจัดระเบียบทางสังคมขึ้นอยู่กับหลักการส าคัญในข้อใด  
  ก. มนุษย์อยู่รวมกันในสังคม 
    ข. มนุษย์ต้องการความเป็นระเบียบ 
    ค. มนุษย์ต้องการเอาชนะธรรมชาติ    
    ง. มนุษย์สนองความต้องการของตนเอง 
 

8. จุดมุ่งหมายส าคัญของการจัดระเบียบสังคมที่ส าคัญที่สุดคือจุดมุ่งหมายใด  
  ก. เพ่ือให้สังคมด ารงอยู่ได้  
    ข. เพ่ือให้ทุกคนเคารพกัน 
    ค. เพ่ือให้ทุกคนได้มีสิทธิเสรีภาพเท่าเทียมกัน 
    ง. เพ่ือให้การด าเนินชีวิตในสังคมอย่างเป็นระเบียบ     
 

9. เพราะเหตุใดจึงต้องมีการจัดระเบียบสังคม เมื่อมนุษย์อยู่ร่วมกันในสังคมเป็นจ านวนมาก  
  ก. เพ่ือให้เกิดความรักต่อกัน 
    ข. เพ่ือปูองกันการขัดแย้งและเพ่ือผลประโยชน์ร่วมกัน 
    ค. เพ่ือให้สังคมมีความเจริญก้าวหน้าทันต่อเหตุการณ์ของโลก    
    ง. เพ่ือทุกคนจะได้ท าความรู้จักและท าการช่วยเหลือกันยามจ าเป็น 
 

10. ข้อใดคือองค์ประกอบที่ส าคัญที่สุดของการจัดระเบียบสังคม  
  ก. บรรทัดฐานสังคม 
    ข. บทบาททางสังคม 
    ค. สถานการณ์ทางสังคม 
    ง. การควบคุมทางสังคม    
 

11. สัญญาไฟเขียวส าหรับรถ จัดเป็นบรรทัดฐานทางสังคมหรือไม่ 
  ก. เป็น เพราะช่วยให้เป็นระเบียบในการใช้รถ  
    ข. เป็น เพราะเป็นกฏเกณฑ์ที่สังคมยอมรับและรับรู้ 
    ค. ไม่เปน็ เพราะไม่ได้ใช้กับผู้คนเดินถนนด้วย     
    ง. ไมเ่ป็น เพราะมิใช่แบบแผนความประพฤติของมนุษย์ 
 

12. “การซุบซิบนินทา หรือการหลีกเลี่ยงไม่ยอมคบค้าสมาคมด้วย” เป็นการลงโทษทางบรรทัดฐานแบบใด  
  ก. จารีต  
    ข. กฎหมาย 
    ค. วิถีชาวบ้าน    
    ง. วินัยทางสังคม 
 

13. “นิสาไปวัดกับแม่ ก่อนเข้าโบสถ์ได้ถอดรองเท้าก่อน” การกระท าของนิสาถูกต้องตามบรรทัดฐานในข้อใด 
  ก. จารีต  
    ข. กฎหมาย 
    ค. วิถีชาวบ้าน 
    ง. สัญลักษณ์ทางสังคม     
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14. ถ้าเปรียบกฎหมายกับน้ าเดือด จะเปรียบวิถีชาวบ้านและจารีตได้กับสิ่งใดตามล าดับ  
  ก. น้ าร้อน น้ าอุ่น 
    ข. น้ าเย็น น้ าร้อน 
    ค. น้ าอุ่น น้ าเย็น    
    ง. น้ าแข็ง น้ าเย็น 
 

15. “สมคิดขโมยเงินของเพ่ือนและเพ่ือนจับส่งต ารวจ” การกระท าของสมบัติผิดบรรทัดฐานในข้อใด 
  ก. จารีต 
    ข. ประเพณี 
    ค. กฎหมาย 
    ง. วิถีชาวบ้าน    
 

16 สถานภาพของบุคคลมีความส าคัญต่อการจัดระเบียบสังคมมาก เพราะสาเหตุใด  
  ก. สถานภาพต้องมีหน้าที่สิทธิที่สังคมคาดหวัง  
    ข. สถานภาพต้องมีต าแหน่งทางสังคมก ากับด้วย    
    ค. สมรรถภาพมีบรรทัดฐานของแต่ละสถานภาพ 
    ง. การปฏิบัติตามสถานภาพท าให้คนติดต่อกันได้ 
 

17. ภรรยาเป็นเสมือนเพ่ือนคู่คิดมิตรคู่ใจ ค ากล่าวนี้แสดงถึงอะไรทางสังคม  
  ก. หน้าที่และค่านิยม 
    ข. สถานภาพและบทบาท  
    ค. บรรทัดฐานและค่านิยม 
    ง. บรรทัดฐานและบทบาท    
 

18. “พ่อแม่สอนให้ปริญญาเป็นคนดีรู้จักอ่อนน้อมถ่อมตน” การกระท านี้จัดเป็นการขัดเกลาทางสังคมได้หรือไม่  
  ก. ไม่ได้ เพราะไม่มีความเกี่ยวข้องกัน  
    ข. ไม่ได้ เพราะเป็นประเพณีท่ีจะต้องปฏิบัติอยู่แล้ว 
    ค. ได้ เพราะช่วยให้สมาชิกรู้จักเรียนรู้และปฏิบัติตามบรรทัดฐานของสังคม 
    ง. ได้ เพราะจะท าให้เด็กมีกิริยามารยาทเรียบร้อยเป็นที่ยกย่องของผู้พบเห็น     
 

19. สถานการณ์ใดเป็นกระบวนการขัดเกลาทางสังคมทางอ้อม  
  ก. เด็กชายอาร์ตเล่นฟุตบอลกับเพ่ือน 
    ข. นางสาวน้ าถูกลงโทษเพราะไม่ท าการบ้าน 
    ค. พ่อแม่สอนให้ลูกมีความกตัญญู    
    ง. ต ารวจจับคนเมาสุราแล้วขับรถ 
 

20. ข้อใดไม่ใช่ความมุ่งหมายของการขัดเกลาทางสังคม  
  ก. ปลูกฝังให้บุคคลมีระเบียบวินัย 
    ข. ปลูกฝังให้บุคคลรู้จักบทบาทและมีทัศนคติท่ีถูกต้อง 
    ค. ฝึกให้บุคคลมีความช านาญและทักษะในการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน 
    ง. ท าให้สังคมเป็นระเบียบก าหนดขอบเขตความประพฤติของบุคคลได้    
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                                   เอกสารประกอบการเรียนเล่มที่ 1  
                                     เรื่อง สังคมของเรา   

 

โครงสร้างทางสังคม 
 
 โครงสร้างทางสังคม   

โครงสร้างทางสังคม คือ ส่วนประกอบที่ท าให้สังคมสามารถด ารงอยู่อย่างมีระเบียบแบบแผนที่มั่นคง
และแสดงถึงระบบความสัมพันธ์ของมนุษย์ 

ซึ่งแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ 
1. กลุ่มปฐมภูมิ หมายถึง กลุ่มสังคมที่มีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดสนิทสนมกัน เช่น ครอบครัว      

เพ่ือนเล่น ชมรม สังคมชนบท เป็นต้น 
2. กลุ่มทุติยภูมิ หมายถึง กลุ่มสังคมที่มีความสัมพันธ์อย่างเป็นทางการ สัมพันธ์เชิงพันธะสัญญา และมี

ความสัมพันธ์เฉพาะด้าน ติดต่อกันตามต าแหน่งหน้าที่การงาน เช่น บริษัท สังคม มูลนิธิ สังคมเมือง ครูกับ
นักเรียน นายจ้างกับลูกจ้าง เป็นต้น 
 

 การจัดระเบียบทางสังคม  
การจัดระเบียบทางสังคม หมายถึง กระบวนการทางสังคมที่จัดขึ้นเพ่ือควบคุมสมาชิกให้มีความสัมพันธ์

กันภายใต้แบบแผนและกฏเกณฑ์เดียวกัน เพ่ือให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสังคม 
สาเหตุของการจัดระเบียบสังคม 
1. เพื่อให้การติดต่อสัมพันธ์กันทางสังคมเป็นไปอย่างเรียบร้อย 
2. เพื่อปูองกันความขัดแย้งระหว่างสมาชิกในสังคม 
3. ช่วยให้สังคมด ารงอยู่อย่างสงบสุขและม่ันคงในสังคม  
องค์ประกอบของการจัดระเบียบทางสังคม 
1. บรรทัดฐานทางสังคม คือ แบบแผน กฏเกณฑ์ ข้อบังคับ ในการปฏิบัติของคนในสังคม เป็นสิ่งที่ 

ทุกคนยอมรับ 3 ประการ คือ วิถปีระชาหรือวิถีชาวบ้าน จารีต และกฎหมาย ดังนี้ 
   1.1 วิถีประชาหรือวิถีชาวบ้าน คือ  
แบบแผนความประพฤติท่ีสมาชิกปฏิบัติ 

ด้วยความเคยชิน และเป็นที่ยอมรับในสังคม  
ผู้ที่ละเลยไม่ปฏิบัติตามจะได้รับความติเตียน  
หรือนินทา เช่น การรับประทานอาหารร่วมกับผู้อ่ืน  
ควรใช้ช้อนกลาง หากไม่ใช้ช้อนกลาง อาจถูกต าหนิ 
ว่าเป็นผู้ไม่มีมารยาท เป็นต้น 

 
 
                        มารยาทในการกินอาหาร เป็นวิถีประชา 

  ที่มา : http://www.aseanthai.net/mobile_list.php?cid=47&page=4 

เนื้อหา 
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   1.2 จารีต คือ แบบแผนความประพฤติที่สมาชิกปฏิบัติโดยเคร่งครัด หากฝุาฝืนจะถูกสังคมลงโทษ

หรือต าหนิอย่างรุนแรง เช่น การที่ลูกแสดงอาการขาดความเคารพต่อพ่อแม่ หรือการที่ผู้หญิงที่มีสามีแล้วแอบ
ลักลอบมีชู้ ถือเป็นการกระท าท่ีผิดจารีต จะถูกคนในสังคมลงโทษ โดยการนินทา การประจาน เป็นต้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   1.3 กฏหมาย คือ กฏเกณฑ์หรือข้อบังคับที่รัฐบัญญัติขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษรโดยองค์การทาง

การเมืองการปกครอง โดยได้รับการรับรองจากองค์กรของรัฐ หากฝุาฝืนจะถูกลงโทษตามบทกฎหมาย เช่น การ
ขับข่ีรถฝุาสัญญาณไฟแดง เป็นการท าผิดกฎหมาย มีโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท เป็นต้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                ลูกไม่เคารพพ่อแม่ เป็นการกระท าที่ผิดจารีต 
   ที่มา : http://www.manager.co.th/family/ViewNews.aspx?NewsID=9550000089856 

                          การผ่าสัญญาณไฟแดง เป็นการกระท าที่ผิดกฏหมาย 
                       ที่มา : https://board.postjung.com/882109.html 
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2. สถานภาพทางสังคม หมายถึง ต าแหน่งของบุคคลที่สังคมก าหนดขึ้น หรือได้รับจากการเป็นสมาชิก

ของสังคม เป็นปัจจัยที่ช่วยในการจัดระเบียบของสังคม และเป็นตัวก าหนดบุคคลให้รู้จักหน้าที่และความ
รับผิดชอบ 

   ลักษณะของสถานภาพ  
   1. เป็นสิ่งเฉพาะบุคคลที่ท าให้แตกต่างไปจากผู้อื่น เช่น อุสาเป็นนักเรียน สมหมายเป็นต ารวจ เป็นต้น 
   2. บุคคลหนึ่งอาจมีหลายสถานภาพ เช่น สมหมายเป็นต ารวจเป็นข้าราชการและเป็นพ่อ เป็นต้น 
   3. เป็นสิทธิและหน้าที่ทั้งหมดที่บุคคลมีอยู่ในการติดต่อกับผู้อ่ืนและสังคมส่วนรวม เป็นต้น 
   4. เป็นตัวก าหนดว่าบุคคลนั้นมีหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างไรในสังคม เป็นต้น 
 
   สถานภาพ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 
    1) สถานภาพที่ติดตัวมาโดยสังคมเป็นผู้ก าหนด เช่น เพศ อายุ เชื้อชาติ เครือญาติ 
    2) สถานภาพที่ได้มาภายหลังโดยความสามารถ ได้แก่ การประกอบอาชีพ การศึกษา การสมรส  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เพศ อายุ เชื้อชาติ เป็นสถานภาพที่ติดตัวมา 
ที่มา : https://today.line.me/th/pc/article/ 

การสมรส เป็นสถานภาพที่ได้มาภายหลัง 
ที่มา : https://abdulloh350.wordpress.com/ 

อาชีพ เป็นสถานภาพที่ได้มาภายหลัง 
  ที่มา : https://www.victoriaadvocate.com/news/2016/ oct/06/ 

   questions-ask-your-family-practice-doctor-every-ch/ 

https://www.victoriaadvocate.com/news/2016
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3. บทบาททางสังคม หมายถึง การปฏิบัติตามหน้าที่และการแสดงพฤติกรรมตามสถานภาพ เป็น

ตัวก าหนดพฤติกรรมและคาดหมายให้บุคคลกระท า เช่น นายสมคิดมีสถานภาพเป็นพ่อ มีบทบาทในการอบรม
เลี้ยงดูบุตร นายณรงค์ฤทธิ์มีสถานภาพเป็นหมอ มีบทบาทในการรักษาผู้ปุวย เป็นต้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. การควบคุมทางสังคม คือ กระบวนการต่างๆ ทางสังคม ที่มุ่งหมายให้สมาชิกของสังคมยอมรับและ

ปฏิบัติตามบรรทัดฐานของสังคม เช่น กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ศีลธรรม และจารีตประเพณี ความเป็น
ระเบียบของสังคมเกิดขึ้นส่วนหนึ่งเพราะสังคมใช้มาตรการต่างๆ ควบคุมพฤติกรรมของบุคคล ทั้งที่ปรากฏ
ออกมาภายนอก 

   1) การควบคุมทางสังคมโดยการจูงใจให้สมาชิกปฏิบัติตามบรรทัดฐานทางสังคม ได้แก่ การยกย่อง
ชมเชย ให้รางวัลแก่ผู้ที่ปฏิบัติตามบรรทัดฐานทางสังคมตามสถานภาพและบทบาททางสังคมที่ตนด ารงอยู่ เช่น 
เด็กๆ ที่ปฏิบัติตามค าสั่งสอนของบิดามารดา จะได้รับค าชมเชยว่าเป็นเด็กดี ท าให้เกิดก าลังใจที่จะปฏิบัติตาม
บรรทัดฐานทางสังคม  

   2) การควบคุมทางสังคมโดยการจูงใจให้สมาชิกที่ละเมิด ฝุาฝืนบรรทัดฐานทางสังคม ได้แก่ 
      - ผู้ที่ละเมิดฝุาฝืนวิถีชาวบ้าน จะได้รับปฏิกิริยาต่างๆ จากสมาชิกผู้ อ่ืน ได้แก่ การติฉินนินทา    

การเยาะเย้ย เช่น ผู้ที่แต่งกายผิดบรรทัดฐานทางสังคม จะได้รับการว่ากล่าวจากผู้อ่ืนว่า เป็นผู้แต่งกายไม่สุภาพ 
เป็นต้น 

      - ผู้ที่ละเมิดฝุาฝืนจารีต จะได้รับการต่อต้านจากสมาชิกผู้อ่ืนรุนแรงกว่าผู้ที่ละเมิดวิถีชาวบ้ าน เช่น
การประทัณฑ์หรือขับไล่ออกไปจากท้องถิ่น เป็นต้น 

      - ผู้ที่ฝุาฝืนกฎหมาย จะได้รับการลงโทษตามท่ีกฎหมายก าหนด 
 

หมอ มีบทบาท คือ รักษาผู้ป่วย 
     ที่มา : https://depositphotos.com/97935418/stock-photo- 
             doctor-woman-examining-lungs-of.html 

พ่อแม่ มีบทบาท คือ อบรมเลี้ยงดูบุตร 
     ที่มา : https: /sites.google.com/a/srp.ac.th/srp30752/xiththiphl- 
            khxng-phx-mae-mi-phl-tx-kar-suksa-khxng-luk-mak-nxy- 
            pheiyng-di 
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 สถาบันทางสังคม  

สถาบันทางสังคม หมายถึง แบบแผนในการคิด การกระท าที่คนในสังคมยึดถือ ยอมรับและประพฤติ
ปฏิบัติสืบต่อกันมาภายใต้กฏเกณฑ์ของสังคม เพ่ือตอบสนองความต้องการพ้ืนฐานของสมาชิกในสังคม และ
ก าหนดสถานภาพและบทบาทของบุคคลต่างๆ เช่น สถาบันครอบครัว มีหน้าที่ให้ก าเนิดชีวิตใหม่ และให้ความรัก
ความอบอุ่นแก่สมาชิกของครอบครัว พ่อและแม่มีบทบาทหน้าที่ในการเป็นผู้อบรมและดูแลลูกเพ่ือให้เป็นสมาชิก
ที่ดีของสังคมต่อไป สถาบันทางสังคมจึงเกิดขึ้นจากความต้องการของสมาชิกในสังคม จะด ารงอยู่หรือสูญสิ้นไป  
ก็ได้ แต่เนื่องจากสถาบันทางสังคมเป็นที่ยอมรับของสังคมส่วนใหญ่ จึงมักไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงหรือเปลี่ยนแปลง 
ได้ยาก 

ประเภทและบทบาทหน้าที่ของสถาบันทางสังคม 
สถาบันทางสังคมของไทยมีหลายสถาบัน สถาบันพ้ืนฐานที่ส าคัญ ได้แก่  สถาบันครอบครัว 

สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา สถาบันการเมืองการปกครอง และสถาบันเศรษฐกิจ   
1. สถาบันครอบครัว เป็นสถาบันพ้ืนฐานของสังคมไทย ซึ่งเกิดจากกลุ่มคนตั้งแต่สองคนขึ้นไปมี

ความสัมพันธ์กันทางการสมรส ทางสายโลหิต หรือการรับเอาไว้เป็นบุตรบุญธรรม รวมทั้งการรับบุคคลอ่ืน เช่น 
ญาติ และคนรับใช้มาอาศัยอยู่ร่วมกัน เป็นสถาบันที่ใกล้ชิดและมีอิทธิพลโดยตรงในการอบรมขัดเกลาให้สมาชิกมี
บุคลิกภาพดี และมีการปรับตัวที่เหมาะสมเพื่อเป็นสมาชิกที่ดีในสังคม  

หน้าที่ของสถาบันครอบครัว  
1) สร้างสรรค์สมาชิกใหม่ให้แก่สังคม เพ่ือทดแทนสมาชิกที่เสียชีวิตไปและช่วยให้สังคมด ารงอยู่ได้ 
2) เลี้ยงดูและอบรมสมาชิกของครอบครัว เพื่อให้สมาชิกได้รับความปลอดภัยและเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่

ที่มีคุณภาพ 
3) อบรมสั่งสอนให้รู้ระเบียบแบบแผนและโครงสร้างของสังคม เพ่ือให้สมาชิกสามารถปรับตัวให้เข้ากับ

สภาพแวดล้อมและด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
4) ให้ความรักและความอบอุ่นด้วยความบริสุทธิ์ใจ เพ่ือให้สมาชิกมีก าลังใจในการต่อสู้กับอุปสรรคต่างๆ 
5) ก าหนดสถานภาพทางสังคมให้แก่สมาชิก เพ่ือให้สมาชิกแต่ละคนเรียนรู้บทบาทของตนในด้านต่างๆ  
บทบาทของสมาชิก 
สมาชิกในครอบครัวต้องมีบทบาทไปตามสถานภาพของตน เช่น พ่อแม่มีบทบาทในการเลี้ยงดูและอบรม

สั่งสอน ให้ความรักความเมตตาและให้ก าลังใจแก่ลูก ส่วนลูกมีบทบาท คือ รักและเคารพ เชื่อฟังพ่อแม่ มีความ
กตัญญูกตเวท ี

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 บทบาทของพ่อแม่ คือ เลี้ยงดูอบรมสั่งสอน รักและให้ก าลังใจแก่ลกู 

     ที่มา : http://mothercorner.com/index.php?topic=3330.0 
    บทบาทของลูก คือ รักและเคารพ เชื่อฟังพ่อแม่ 
       ที่มา : http://horoscope.sanook.com/103113/ 
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2. สถาบันการศึกษา เป็นสถาบันที่จ าเป็นส าหรับการพัฒนามนุษย์ต่อจากสถาบันครอบครัว โดยให้

การศึกษาแก่สมาชิกในสังคม มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้สมาชิกในสังคมเป็นบุคคลที่มีคุณภาพ มีความรู้ความสามารถ 
มีคุณธรรมและจริยธรรม และสามารถท าประโยชน์ให้กับสังคม ตลอดจนสามารถด ารงชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี
ความสุข  

หน้าที่ของสถาบันการศึกษา 
1) ให้ความรู้ ความสามารถ และทักษะแก่บุคคล โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น แก้ปัญหาเป็นและ

สามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่ได้ด้วยตนเอง 
2) อบรมสมาชิกให้มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นคนดีของสังคม 
3) สอนและฝึกอาชีพให้แก่สมาชิก เพ่ือมีความรู้ใบประกอบวิชาชีพและพัฒนาอาชีพส าหรับการ

ด ารงชีวิตในอนาคต 
4) อนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีดีงาม 
5) เป็นแหล่งความรู้ที่ส าคัญเพ่ือการพัฒนาและถ่ายทอดความรู้ให้แก่สมาชิก  
บทบาทของสมาชิก 
สมาชิกในสถาบันการศึกษามีบทบาทไปตามสถานภาพและต าแหน่งต่างๆ เช่น ผู้อ านวยการโรงเรียนมี

บทบาทในการบริหารการศึกษาของโรงเรียน ครูมีบทบาทในการสั่งสอนอบรมให้ศิษย์มีความรู้ และเป็นพลเมือง
ดีของสังคม ส่วนนักเรียนมีบทบาทในการตั้งใจเล่าเรียน เชื่อฟังค าอบรมสั่งสอนของครู เป็นต้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ครูมีบทบาทสั่งสอนอบรมศิษย์ใหม้ีความรู้และเป็นคนดี นกัเรียนมบีทบาทในการต้ังใจเรียนและเชื่อฟังครู 
ที่มา : https://www.dek-d.com/education/42705/ 
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3. สถาบันศาสนา เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรม ก่อให้เกิดแบบแผนหรือแนวทางในการปฏิบัติตนของ

สมาชิก ซึ่งประกอบด้วยความเชื่อ ความรู้สึกทางอารมณ์ พฤติกรรมที่แสดงออกอย่างถูกต้อง งดงาม และ
เหมาะสม สถาบันศาสนามีรูปแบบที่ส าคัญ ได้แก่ พิธีกรรมที่แสดงออกอย่างถูกต้อง หลักธรรมค าสอน และ
สัญลักษณ์ทางศาสนา 

หน้าที่ของสถาบันศาสนา 
1) ช่วยให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างสมาชิก ท าให้เกิดความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด 
2) จัดประเพณีและวัฒนธรรมทางศาสนา เช่น การท าบุญตักบาตร การบรรพชาอุปสมบท เป็นต้น 
3) อบรมศีลธรรมให้แก่สมาชิกของสังคม และเป็นพ้ืนฐานของหลักจริยธรรม 
4) เป็นแบบอย่างของความประพฤติท่ีดีให้แก่สมาชิก ฝึกให้สมาชิกมีระเบียบวินัย มีหลักปฏิบัติที่ถูกต้อง

เหมาะสมในการด าเนินชีวิต ก่อให้เกิดพฤติกรรมที่มีคุณประโยชน์ต่อสังคม 
5) เป็นพ้ืนฐานส าคัญของอ านาจรัฐ เช่น ในระบบการปกครองที่ ไม่มีการแยกอาณาจักร ออกจาก   

ศาสนจักร โดยยอมให้ศาสนจักรเป็นใหญ่ หรือในบางสังคมที่ยอมให้ผู้น าศาสนาเป็นผู้น าทางการเมืองด้วย  
บทบาทของสมาชิก 
สมาชิกของสถาบันศาสนามีบทบาทตามสถานภาพต่างๆ เช่น นักบวชและพระสงฆ์มีบทบาทในการสอน

ให้คนเป็นคนดี ละเว้นความชั่ว รู้จักบาปบุญคุณโทษ ฆราวาสมีบทบาทในการปฏิบัติตนให้อยู่ในศีลธรรม เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พระสงฆ์มีบทบาทในการสอนใหค้นเป็นคนดี ฆราวาสมีบทบาทในการปฏิบัติให้อยู่ในศีลธรรม 
ที่มา : http://sbpac.go.th/index.php/2014-11-27-04-12-16/2014-12-08-03-51-34/763-5-2-2558 
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4. สถาบันการเมืองการปกครอง เป็นสถาบันที่ก าหนดบทบาทในการจัดการทางสังคมประกอบด้วย

กลุ่มคนหรือองค์กรทางสังคมที่มีหน้าที่รักษาความสงบสุข และความมั่นคงของชาติเพ่ือช่วยแก้ปัญหาต่างๆ ช่วย
ปูองกันและปราบปราม ช่วยวางแผนและก าหนดนโยบายของส่วนรวม ให้หลักประกันคุ้มครองเสรีภาพของ
บุคคล และสร้างความมั่นคงให้กับชีวิต 

หน้าที่ของสถาบันการเมืองการปกครอง 
1) ให้หลักประกันในเรื่องสิทธิและเสรีภาพแก่สมาชิกของสังคม เพ่ือคุ้มครองสมาชิกให้ปลอดภัย 

สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
2) ปูองกันและระงับข้อพิพาท สร้างความยุติธรรมระหว่างสมาชิก โดยการบังคับใช้กฎหมายในการ

ตัดสินกรณีพิพาทต่างๆ  
3) รักษาความมั่งคงและความสวบเรียบร้อยของสังคม โดยการบัญญัติกฎหมายขึ้นใช้และควบคุมให้มี

การปฏิบัติตามกฎหมาย 
4) ปูองกันสมาชิกไม่ให้ถูกรุกรานจากภายนอก โดยสร้างความร่วมมือกับสังคมอ่ืนและความร่วมมือ

ระหว่างประเทศ 
บทบาทของสมาชิก 
สมาชิกของสถาบันการเมืองการปกครองมีบทบาทที่แตกต่างกันตามสถานภาพ เช่น นายกรัฐมนตรีมี

บทบาทในการเป็นผู้น าฝุายรัฐบาล มีหน้าที่ควบคุมดูแลการท างานของคณะรัฐมนตรี ส่วนสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร มีบทบาทในการตรวจสอบการท างานของฝุายรัฐบาล ส าหรับประชาชนมีบทบาท คือ รักษาสิทธิเสรีภาพ
ของตนเอง และปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทบาทของนายกรัฐมนตรี  
คือ เป็นผู้น าฝ่ารัฐบาลและควบคุมดูแลการท างานของคณะรัฐมนตรี 
               ที่มา : http://www.fahwonmai.tv/politics/1214587 

บทบาทของประชาชน 
คือ รักษาสิทธิเสรีภาพของตนเองและปฏิบัติตามกฎหมาย 

   ที่มา : http://www.pattayamail.com/thailandnews/royal- 
           crematorium-exhibition-still-crowded-extension-order-193498 



 
                                                                                                             14 

 
เอกสารประกอบการเรียนเลม่ที่ 1  สังคมของเรา 

  
5. สถาบันเศรษฐกิจ เป็นสถาบันที่สนองความต้องการของสมาชิกในด้านปัจจัย 4 และการบริการใน

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ ในการด ารงชีวิต สถาบันเศรษฐกิจเป็นระบบหรือแบบแผนของการคิด และ
วิธีการทางด้านการผลิตและการบริโภค ตลอดจนให้ความสะดวกในกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 

หน้าที่ของสถาบันเศรษฐกิจ 
1) จัดสรรและกระจายทรัพยากรทางเศรษฐกิจ เพ่ือตอบสนองความต้องการของสมาชิก เช่น มีการผลิต 

การแบ่งปันวัสดุหรือบริการแก่สังคม 
2) พัฒนาและสร้างความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือความอุดมสมบูรณ์และ

ความมั่นคงแก่สมาชิก  
3) ช่วยเหลือในการบริโภคให้เป็นไปได้อย่างพอเพียงและทั่วถึง 
4) ให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ผลิตและผู้บริโภค 
5) เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญในการสร้างรากฐานทางการเมือง 
บทบาทของสมาชิก 
สมาชิกของสถาบันเศรษฐกิจมีบทบาทตามสถานภาพ เช่น ผู้จัดการมีบทบาทในการบริหารและ

รับผิดชอบบริษัทห้างร้านให้ดีที่สุด ชาวนาชาวไร่มีบทบาทในการผลิตสินค้าทางการเกษตรเพ่ือสนองตอบความ
ต้องการของผู้บริโภค ส าหรับเยาวชนที่มีสถานภาพเป็นผู้บริโภคหรือผู้รับบริการมีบทบาทในการรักษาสิทธิของ
ผู้บริโภค เป็นต้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทบาทของผู้จัดการ 
คือ บริหารบริษัทให้ดีที่สุด ดูแลเอาใจใส่ลูกน้อง 

         ที่มา : http://suphanburicampus.dusit.ac.th/new/2016/1693/ 

บทบาทของชาวนา คือ ผลิตสินค้าทางเกษตร 
เพ่ือสนองความต้องการของผู้บริโภค 

         ที่มา : http://www.lovefarmer.org/?p=1641 

บทบาทของผู้บริโภคหรือผู้รับบริการ คือ รักษาสิทธิของผู้บริโภค 
ที่มา : http://news.trueid.net/detail/18232 
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การขัดเกลาทางสงัคม 
 
 

เมื่อมนุษย์เกิดและเติบโตขึ้นมานั้น มนุษย์ต้องเรียนรู้วัฒนธรรมและวิถีชีวิตของผู้คนในสังคม โดยต้อง
รู้จักเรียนรู้และปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมรอบตัวอยู่ตลอดเวลา ซึ่งจะหล่อหลอมเป็นบุคลิกภาพของบุคคลนั้น
ต่อไป 

ความหมายของการขัดเกลาทางสังคม  
การขัดเกลาทางสังคมเป็นกระบวนการทางสังคมที่เกิดขึ้นพร้อมกับกระบวนการทางจิตวิทยาที่จะท าให้

สมาชิกในสังคมได้เรียนรู้ ยอมรับค่านิยม กฏเกณฑ์ วัฒนธรรม ระเบียบแบบแผนที่สังคมได้ก าหนดไว้เพ่ือให้
บุคคลสามารถพัฒนาบุคลิกภาพและปรับตัวให้เป็นสมาชิกในสังคมที่สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างสงบสุข 

จุดมุ่งหมายของการขัดเกลาทางสังคม 
1) เพ่ือให้รู้จักบทบาทต่างๆ ในสังคม การเรียนรู้บทบาทต่างๆ ของคนในสังคมจะช่วยให้บุคคลสามารถ

ปฏิบัติตนตามสถานภาพของตนเองและอยู่ร่วมกับบุคคลอ่ืนได้ เช่น พ่อแม่ต้องท าตัวเป็นแบบอย่างที่ดีต่อลูก ลูก
ต้องขยันเรียน สนใจใฝุหาความรู้และเชื่อฟังพ่อแม่ เป็นต้น 

2) เพ่ือปลูกฝังระเบียบวินัยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้บุคคลปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่สังคมก าหนดหรือวางไว้เพ่ือ
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย หรือเพ่ือประโยชน์ของตัวบุคคลนั้นเอง เช่น การต่อแถวเพ่ือซื้ออาหาร การข้ามถนน
โดยใช้สะพานลอยหรือทางม้าลาย เป็นต้น 

3) เพ่ือปลูกฝังความมุ่งมั่นตั้งใจ เป็นการปลูกฝังค่านิยมของสังคมซึ่งจะท าให้บุคคลมีก าลังจในการ
ประพฤติปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ระเบียบวินัยต่างๆ เพ่ือให้บรรลุตามเปูาหมายที่วางไว้ เช่น นักเรียนที่อยาก
ประกอบอาชีพแพทย์ก็จะขยันและมีความตั้งใจเรียนเพ่ือให้ผลการเรียนดี เป็นต้น 

4) เพ่ือให้สมาชิกในสังคมเกิดความช านาญและเพ่ิมทักษะในการท ากิจกรรมร่วมกันผู้อ่ืนในสังคม ด้วย
การอบรมให้สมาชิกในสังคมรู้จักคิดที่จะกระท าเพ่ือผู้อ่ืน รักในการช่วยเหลือผู้อ่ืน ยอมรับและเคารพในความ
แตกต่างทางด้านต่างๆ ของบุคคล เพ่ืออยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข เป็นต้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การต่อแถวเพ่ือซ้ืออาหาร  
เป็นการปลูกฝังระเบียบวินัยให้ปฏิบัติตามกฎเกณฑข์องสังคม 

     ที่มา : http://soimilk.com/city-living/news/17-foodie-craze-queues 

รักในการช่วยเหลือผู้อื่น เพ่ืออยู่ร่วมกันอย่างมีความสขุ 
     ที่มา : http://kut133.blogspot.com/2017/02/blog-post_26.html 
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วิธีการขัดเกลาทางสังคม 
1) การขัดเกลาทางตรง เป็นการชี้แนะแนวทางให้บุคคลประพฤติปฏิบัติตามกฎระเบียบที่กลุ่มสังคม

ก าหนดไว้ให้ถูกต้องเหมาะสม เช่น การบอกเล่า อบรม ดุด่า สั่งสอน ชมเชยให้ก าลังใจ เป็นต้น โดยวิธีการขัด
เกลาโดยตรงนี้จะมีผลต่อการพัฒนาบุคลิกภาพของบุคคลเป็นอย่างมาก 

2) การขัดเกลาทางอ้อม เป็นการขัดเกลาซึ่งบุคคลจะประพฤติตามจากการสังเกตหรือเรียนรู้จากการ
กระท า เช่น พ่อแม่แอบหยิบของในร้านค้า ลูกก็จะเลียนแบบโดยไม่คิดว่าเป็นสิ่งผิด เด็กพูดค าหยาบตามกลุ่ม
เพ่ือน การอ่านหนังสือพิมพ์ การดูข่าวสารทางโทรทัศน์ การชมนิทรรศการ การดูสารคดี การศึกษาข้อมูลจาก
อินเทอร์เน็ต เป็นต้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตัวแทนของการขัดเกลาทางสังคม 
1) ครอบครัว ครอบครัวมีบทบาทในการอบรมสั่งสอนเด็กมากที่สุด โดยบุคคลในครอบครัว เช่น พ่อแม่ 

ญาติพ่ีน้อง ผู้ปกครอง จะเป็นบุคคลแรกที่ให้การอบรมสั่งสอนเด็ก ซึ่งถือว่ามีอิทธิพลต่อทัศนคติ และบุคลิกภาพ
ของเด็กเป็นอย่างมาก 

2) ครูอาจารย์ เป็นบุคคลที่มีความใกล้ชิดกับเด็กและมีหน้าที่โดยตรงในการอบรมสั่งสอนสมาชิกใน
สังคมให้มีความรู้และรู้จักกฏเกณฑ์ วัฒนธรรมต่างๆ ของสังคม ครูจึงเป็นผู้ที่มีบทบาทในการขัดเกลาทางสังคม
ต่อบุคคลและอบรมสั่งสอนบุคคลให้มีความรู้ด้วยในขณะเดียวกัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พ่อแม่อบรมสั่งสอนลูก เป็นวิธกีารขัดเกลาทางตรง 
       ที่มา : https://momnbebe.weebly.com/blog/8 

การดูข่าวสารทางโทรทัศน์ เป็นวิธีการขัดเกลาทางอ้อม 
       ที่มา : http://blog.kodielement.com/more-uses-for- 
               your-android-tv-box/ 

ครอบครัวเป็นผู้ท่ีมีบทบาทในการขัดเกลาสังคมมากทีสุ่ด 
       ที่มา : https://tricityappliance.com/allergies-in-ct/ 

ครูเป็นผู้ที่มีบทบาทให้การขัดเกลาสังคม 
ให้มีความรู้ความสามารถ 

          ที่มา : https://www.dek-d.com/tcas/44910/ 
               your-android-tv-box/ 
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3) กลุ่มเพ่ือน กลุ่มเพ่ือนจะมีอิทธิพลต่อการขัดเกลาทางสังคมในวัยรุ่นเป็นอย่างมาก เนื่องจากวัยรุ่นมัก

เชื่อเพ่ือน และนิยมท าสิ่งต่างๆ ตามกัน การยึดถือเพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติเช่นนี้ ก็เพ่ือให้เป็นที่ยอมรับและ
แสดงความเป็นพวกเดียวกัน ซึ่งสามารถชักจูงกันไปในทางที่ดีหรือไม่ดีได้ ดังนั้นจึงควรเลือกคบเพ่ือนที่มีความ
ประพฤติและปฏิบัติตัวดี 

4) กลุ่มเพ่ือนร่วมอาชีพ เมื่อบุคคลประกอบอาชีพก็จะต้องพบปะผู้คนและมีเพ่ือนร่วมประกอบอาชีพ
เดียวกันหรือเพ่ือนร่วมงาน ซึ่งบุคคลจะต้องเรียนรู้ความคิด ทัศนคติ และปรับตัวตามระเบียบกฎเกณฑ์ของกลุ่ม
อาชีพให้ถูกต้องเหมาะสม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5) สื่อมวลชน ปัจจุบันสื่อมวลชนมีอิทธิพลต่อบุคคลทุกเพศทุกวัย เนื่องจากสื่อมวลชนสามารถเข้าถึง

บุคคลได้จากสื่อทางวิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ ฯลฯ ซึ่งบุคคลจะซึมซับและรับเอาความคิด ทัศนคติต่างๆ ไป
ประยุกต์ในการประพฤติปฏิบัติตน  

6) กลุ่มทางศาสนา กลุ่มหรือตัวแทนทางศาสนา เช่น พระสงฆ์ นักบวช ผู้เผยแพร่หลักธรรมทางศาสนา
มีส่วนส าคัญในการขัดเกลาทางสังคม เนื่องจากบุคคลจะนับถือและปฏิบัติตามหลักธรรมค าสอนของศาสนา อีก
ทั้งกฎหมายที่บัญญัติขึ้นใช้ในสังคมก็มีพ้ืนฐานมาจากหลักธรรมทางศาสนา ดังนั้นหลักธรรมทางศาสนาจึงมี
อิทธิพลในการขัดเกลาทางสังคมต่อบุคคลในรูปของขนบธรรมเนียมประเพณีและหลักปฏิบัติในสังคม 

บุคคลจะได้รับการขัดเกลาทางสังคมจากกลุ่มต่างๆ ตั้งแต่เกิดจนตาย ให้มีทัศนคติ ค่านิยม และ      
การประพฤติปฏิบัติที่เหมาะสม โดยค่อยๆ หล่อหลอมบุคลิกภาพของบุคคลให้เป็นไปตามที่สังคมต้องการ เพ่ือให้
บุคคลสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างสงบสุขและท าให้สังคมมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มเพ่ือนมีอิทธิพลต่อการขัดเกลาในวัยรุ่นมากที่สุด 
           ที่มา : http://www.zubzip.com/news-1728 

พระสงฆ์เป็นผู้ขัดเกลาสังคมที่ส าคัญเพราะผู้เผยแผ่หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
                     ที่มา : http://www.watpa.net/newweb/index.php?option=com 
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                                         โครงสร้างทางสังคม 
 

 
 

ชื่อ-สกุล............................................................................................ เลขท่ี.................................ชั้น....................... 
 
 ให้นักเรียนเขียนเครื่องหมาย หน้าข้อที่ถูก และเขียนเครื่องหมาย  หน้าข้อที่ผิด 
     (10 คะแนน) 
 

.....................1. โครงสร้างทางสังคมของมนุษย์มีองค์ประกอบส าคัญ 2 ประการ คือ กลุ่มสังคมและสถาบันสังคม 

.....................2. สังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีแบบแผนตลอดเวลา 

.....................3. การศึกษาเรื่องโครงสร้างทางสังคม จะช่วยท าให้เข้าใจเกี่ยวกับสังคมในแง่มุมต่างๆ ได้ดียิ่งขึ้น 

.....................4. โครงสร้างทางสังคม เป็นเค้าโครงของความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในสังคมที่มีความเชื่อมโยง 
                    ผูกพันระหว่างกัน 
.....................5. โครงสร้างทางสังคมโดยทั่วไปมีลักษณะที่ส าคัญ คือ มีจุดมุ่งหมายในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ 
                   ที่ดี และมีความเหมาะสมที่จะน ามาใช้กับสังคมนั้น 
.....................6. สถาบันครอบครัวเป็นสถาบันพ้ืนฐานของสังคมมนุษย์ 

.....................7. สถานศึกษามีหน้าที่ถ่ายทอดความรู้ วัฒนธรรม และทักษะที่จ าเป็นในการด ารงชีวิตของสมาชิก 
                   ในสังคม 
.....................8. สถาบันสังคมไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ 

.....................9. สภานิติบัญญัติจัดเป็นกลุ่มสังคมในสถาบันการศึกษา 

.....................10. สัญลักษณ์และค่านิยมของสถาบันศาสนา ได้แก่ พระพุทธรูป ใบเสมาธรรมจักร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

        กจิกรรมที่ 1.1                       
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                                      องค์ประกอบโครงสร้างทางสงัคม 
 
 
ชื่อ-สกุล............................................................................................ เลขท่ี.................................ชั้น....................... 
 
 ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3-5 คน แต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปรายแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับองค์ประกอบ 
     โครงสร้างทางสังคมจากนั้นตอบค าถามตามท่ีก าหนด (15 คะแนน) 
      
 

1. สถาบันครอบครัวของนักเรียนมีหน้าที่อะไรบ้าง (5 คะแนน) 
................................................................................... ..............................................................................................  
............................................................................................................................. .................................................... 
............................................................................................................................. .................................................... 
............................................................. ....................................................................................................................  
............................................................................................................................. .................................................... 
............................................................................................................................. .................................................... 
.................................................................................................................................................................... ............. 
..................................................................................................................... ............................................................ 
............................................................................................................................. .................................................... 
 
2. สถาบันการศึกษาของนักเรียนมีหน้าที่อะไรบ้าง (5 คะแนน) 
............................................................................................................................. .................................................... 
.................................................................................................................................................... ............................. 
..................................................................................................... ............................................................................ 
............................................................................................................................. .................................................... 
.............................................................................................................................. ................................................... 
............................................................................... ..................................................................................................  
............................................................................................................................. .................................................... 
............................................................................................................................. .................................................... 
......................................................... ........................................................................................................................  

 

        กิจกรรมที่ 1.2                       
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3. องค์ประกอบของสถาบันสังคมประกอบด้วยอะไรบ้าง (5 คะแนน) 
............................................................................................................................. .................................................... 
...................................................................................................................................................... ........................... 
....................................................................................................... .......................................................................... 
............................................................................................................................. .................................................... 
................................................................................................................................ ................................................. 
................................................................................. ................................................................................................  
............................................................................................................................. .................................................... 
............................................................................................................................. .................................................... 
........................................................... ......................................................................................................................  
............................................................................................................................. .................................................... 
............................................................................................................................. .................................................... 
.................................................................................................................................................................. ............... 
................................................................................................................... .............................................................. 
............................................................................................................................. .................................................... 
............................................................................................................................................ ..................................... 
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                                        กลุ่มสังคม  
 

 

ชื่อ-สกุล............................................................................................ เลขท่ี.................................ชั้น....................... 
 
 ให้นักเรียนอ่านสถานการณ์ท่ีก าหนดให้ แล้วพิจารณาว่าเป็นกลุ่มสังคมหรือไม่ โดยเขียนเครื่องหมาย  
     ในช่องกลุ่มสังคมหรือไม่เป็นกลุ่มสังคมให้ถูกต้อง (10 คะแนน) 
      
      

 

ข้อ 

 

สถานการณ์ที่ก าหนด 

 

กลุ่มสังคม 

 

ไม่เป็นกลุ่มสังคม 

1 คนบนรถโดยสาร   
2 เพ่ือนๆ ทีพ่บปะสังสรรค์กันเป็นประจ า   
3 ชมรมวิชาการในโรงเรียน   
4 คนที่ไปดูภาพยนต์   
5 กลุ่มคนที่เข้าฟังการอภิปราย   
6 พรรคการเมือง   
7 กลุ่มสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร   
8 คนไทย   
9 ครอบครัวแต่ละครอบครัว   
10 คนที่ไปดูคอนเสิร์ต   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

        กิจกรรมที่ 1.3                       
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                                       องค์ประกอบของการจัดระเบียบสังคม 
 

 

ชื่อ-สกุล............................................................................................ เลขท่ี.................................ชั้น....................... 
 
 ให้นักเรียนน าหมายเลขหน้าข้อความท่ีก าหนดให้เติมลงในช่องว่างให้ถูกต้อง  (10 คะแนน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

.....................1. สิ่งที่ชาวบ้านทั่วไปปฏิบัติสืบต่อกันมา บางอย่างอาจมีเหตุผลหรือบางอย่างอาจจะไม่มีเหตุผลก็ได้ 

.....................2. ธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม กล่าวคือ เมื่อเข้าโบสถ์ต้องถอดรองเท้า 

.....................3. กระบวนการที่ท าให้สมาชิกปฏิบัติตามบรรทัดฐานของสังคม 

.....................4. บุญช่วยเป็นลกูชายของบุญยืน 

.....................5. วันเพ็ญเป็นครูมีหน้าที่ต้องสอนศิษย์ให้มีความรู้ 

.....................6. เทศบาลเป็นผู้ออกเทศบัญญัติใช้บังคับในเขตเทศบาล 

.....................7. ข้าราชการทุกคนตั้งใจท างานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 

.....................8. ณัฐวุฒิมีอายุครบ 18 ปีบริบูรณ์มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งได้ 

.....................9. วิชาญเป็นนักเรียนของโรงเรียนสามพรานวิทยาคม และได้เข้าชมดนตรี 

.....................10. ผู้หญิงจะถูกตัวหรือจีวรพระไม่ได้ 

 
 
 
 
 
 

        กิจกรรมที่ 1.4                       

    
   1. บทบาททางสังคม     2. การควบคุมทางสังคม     3. สถานภาพทางสังคม 

   4. วิถีชาวบ้าน             5. จารีต                       6. กฎหมาย 
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                                        ลักษณะสังคมไทย 
 

 

ชื่อ-สกุล............................................................................................ เลขท่ี.................................ชั้น....................... 
 
 ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3-5 คน แต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปรายแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับลักษณะ 
     สังคมไทยว่าเป็นอย่างไร จากนั้นให้นักเรียนตอบค าถามต่อไปนี้  (10 คะแนน) 
      
 

1. สิ่งแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อลักษณะของสังคมไทยในด้านต่อไปนี้ มีอิทธิพลต่อลักษณะของสังคมไทยอย่างไร 
   สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ
............................................................................................................................. .................................................... 
........................................................ .........................................................................................................................  
............................................................................................................................. .................................................... 
............................................................................................................................. .................................................... 
............................................................................................................................................................... .................. 
   สิ่งแวดล้อมทางสังคม
......................................................................................... ........................................................................................  
............................................................................................................................. .................................................... 
............................................................................................................................. .................................................... 
................................................................... ..............................................................................................................  
............................................................................................................................. .................................................... 
............................................................................................................................. .................................................... 
 

2.                                                                          
 

 
 
 
 
 
 

        กิจกรรมที่ 1.5                       

มีความเก่ียวข้องกับปัจจัยที่เป็นตัวก าหนดลักษณะสังคมไทย 
ในด้านใด อย่างไร 
........................................................................... ..................... 
................................................................................................  
................................................................................................  
................................................................................................ 
................................................................................................
................................................................................................  
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 3.                                                                          
 

 
 
 
 
 
 
4.                                                                          
 

 
 
 
 
 
 
5. สังคมของนักเรียนมีลักษณะเป็นอย่างไร
.................................................................................................................................... ............................................. 
..................................................................................... ............................................................................................  
............................................................................................................................. .................................................... 
............................................................................................................................. .................................................... 
............................................................... ..................................................................................................................  
............................................................................................................................. .................................................... 
............................................................................................................................. .................................................... 
...................................................................................................................................................................... ........... 
....................................................................................................................... .......................................................... 
............................................................................................................................. .................................................... 

 
 

มีความเก่ียวข้องกับคุณลักษณะสังคมไทยอย่างไร 
................................................................................................  
................................................................................................  
................................................................................................  
................................................................................................  
..................................................................................... ...........
................................................................................................  

มีความเก่ียวข้องกับคุณลักษณะที่ส าคัญของสังคมไทย 
อย่างไร 
........................................................................................... ..... 
................................................................................................  
................................................................................................  
........................................................ ........................................ 
................................................................................................
................................................................................................  
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                                        การขัดเกลาทางสังคม 
 

 

ชื่อ-สกุล............................................................................................ เลขท่ี.................................ชั้น....................... 
 
 ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ ม กลุ่ มละ 3-5 คน แต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปรายแสดงความคิดเห็น เกี่ ยวกับ 
     การขัดเกลาทางสังคม จากนั้นให้นักเรียนตอบค าถามต่อไปนี้  โครงสร้างทางสังคมจากนั้นตอบค าถาม 
     ต่อไปนี้ (15 คะแนน) 
      
 

1. ความหมายของการขัดเกลาทางสังคม คืออะไร 
..................................................................................................................................................................... ............ 
...................................................................................................................... ........................................................... 
............................................................................................................................. .................................................... 
............................................................................................................................................... .................................. 
................................................................................................ ................................................................................. 
 

2. ท าไมสังคมไทยจึงต้องมีการขัดเกลา 
............................................................................................................................. .................................................... 
......................................................................................................................................................................... ........ 
.......................................................................................................................... ....................................................... 
............................................................................................................................. .................................................... 
................................................................................................................................................... .............................. 
.................................................................................................... ............................................................................. 
 

3. ให้นักเรียนยกตัวอย่างกลุ่มเพ่ือนที่มีอิทธิพลต่อการขัดเกลาทางสังคม 
............................................................................................................................. .................................................... 
......................................................................................................................................... ........................................ 
.......................................................................................... .......................................................................................  
............................................................................................................................. .................................................... 
............................................................................................................................. .................................................... 
.................................................................... .............................................................................................................  

 
 

         กิจกรรมที่ 1.6                      
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   แบบทดสอบหลังเรียน              สั ง ค ม ข อ ง เ ร า 
 
 
 

 ค าชี้แจง  จงเลือกค าตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงค าตอบเดียว  20 ข้อ 20 คะแนน  ใช้เวลา 30 นาที                
...................................................................................................................................................................... 
1. โครงสร้างของสังคมต้องพิจารณาว่าเป็นความสัมพันธ์ ในขณะใดขณะหนึ่ง มีความหมายเป็นนัยว่าอย่างไร  
  ก. ความสัมพันธ์มีหลายแบบ 
    ข. สังคมเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 
    ค. สังคมประกอบด้วยกลุ่มสังคมย่อยๆ     
    ง. โครงสร้างสังคมเมืองมีองค์ประกอบมาก 
 

2. โครงสร้างทางสังคม หมายถึงข้อใด  
  ก. ส่วนต่างของมนุษย์ที่อาศัยอยู่ร่วมกันในสังคม  
    ข. ความสัมพันธ์ของมนุษย์ที่มีต่อทุกสิ่งบนโลก 
    ค. ความเกี่ยวข้องกันของมนุษย์ที่มีต่อสิ่งแวดล้อมภายในประเทศ 
    ง. ส่วนต่างๆ ที่ประกอบกันเป็นระบบความสัมพันธ์ของสังคมมนุษย์ 
 

3. ระบบความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบส าคัญของโครงสร้างสังคมมีเปูาหมายอย่างไร  
  ก. ท าให้สังคมด ารงอยู่ได้ 
    ข. ท าให้เกิดบรรทัดฐานของสังคม 
    ค. ท าให้สังคมเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 
    ง. ท าให้คาดหมายพฤติกรรมที่ตอบสนองได้     
 

4. ถ้าสังคมเปรียบเทียบรถยนต์ ส่วนต่างๆ ของรถยนต์เปรียบได้กับข้อใดในสังคม  
  ก. สถาบัน  
    ข. วัฒนธรรม 
    ค. บรรทัดฐาน 
    ง. โครงสร้างของสังคม 
 

5. ข้อความใดถูกต้อง  
  ก. ชุมชนเมืองมีมาตณบานการครองชีพสูงกว่าชุมชนชนบท 
    ข. ชุมชนเมืองเน้นการติดต่อกันตามสถานภาพมากกว่าชุมชนชนบท 
    ค. ชุมชนเมืองมีลักษณะความสัมพันธ์แบบทุติยภูมิมากกว่าชุมชนชนบท 
    ง. ชุมชนเมืองประกอบด้วยส่วนต่างๆ ซึ่งเป็นอิสระต่อกันมากกวาชุมชนชนบท     
 

6. การจัดระเบียบทางสังคมขึ้นอยู่กับหลักการส าคัญในข้อใด  
  ก. มนุษย์อยู่รวมกันในสังคม 
    ข. มนุษย์ต้องการความเป็นระเบียบ 
    ค. มนุษย์ต้องการเอาชนะธรรมชาติ    
    ง. มนุษย์สนองความต้องการของตนเอง 
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7. จุดมุ่งหมายส าคัญของการจัดระเบียบสังคมที่ส าคัญที่สุดคือจุดมุ่งหมายใด  
  ก. เพ่ือให้สังคมด ารงอยู่ได้  
    ข. เพ่ือให้ทกุคนเคารพกัน 
    ค. เพ่ือให้ทุกคนได้มีสิทธิเสรีภาพเท่าเทียมกัน 
    ง. เพ่ือให้การด าเนินชีวิตในสังคมอย่างเป็นระเบียบ     
 

8. สิ่งที่เป็นตัวก าหนดแบบแผนพฤติกรรมของสมาชิกที่กระท าต่อกันในกลุ่มสังคมหนึ่งๆ คืออะไร 
  ก. ความรู้สึกเป็นพวกเดียวกัน  
    ข. การแบ่งงานและหน้าที่กันในกลุ่ม 
    ค. ต้นแบบพฤติกรรมของผู้น าของกลุ่ม     
    ง. บรรทัดฐานของกลุ่มซึ่งเป็นที่ยอมรับกัน 
 

9. ข้อใดคือองค์ประกอบที่ส าคัญท่ีสุดของการจัดระเบียบสังคม  
  ก. บรรทัดฐานสังคม 
    ข. บทบาททางสังคม 
    ค. สถานการณ์ทางสังคม 
    ง. การควบคุมทางสังคม    
 

10. เพราะเหตุใดจึงต้องมีการจัดระเบียบสังคม เมื่อมนุษย์อยู่ร่วมกันในสังคมเป็นจ านวนมาก  
  ก. เพ่ือให้เกิดความรักต่อกัน 
    ข. เพ่ือปูองกันการขัดแย้งและเพ่ือผลประโยชน์ร่วมกัน 
    ค. เพ่ือให้สังคมมีความเจริญก้าวหน้าทันต่อเหตุการณ์ของโลก    
    ง. เพ่ือทกุคนจะได้ท าความรู้จักและท าการช่วยเหลือกันยามจ าเป็น 
 

11. “สมคิดขโมยเงินของเพ่ือนและเพ่ือนจับส่งต ารวจ” การกระท าของสมบัติผิดบรรทัดฐานในข้อใด 
  ก. จารีต 
    ข. ประเพณี 
    ค. กฎหมาย 
    ง. วิถีชาวบ้าน    
 

12. “นิสาไปวัดกับแม่ ก่อนเข้าโบสถ์ได้ถอดรองเท้าก่อน” การกระท าของนิสาถูกต้องตามบรรทัดฐานในข้อใด 
  ก. จารีต  
    ข. กฎหมาย 
    ค. วิถีชาวบ้าน 
    ง. สัญลักษณ์ทางสังคม   
   

13. “การซุบซิบนินทา หรือการหลีกเลี่ยงไม่ยอมคบค้าสมาคมด้วย” เป็นการลงโทษทางบรรทัดฐานแบบใด  
  ก. จารีต  
    ข. กฎหมาย 
    ค. วิถีชาวบ้าน    
    ง. วินัยทางสังคม 
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14. สัญญาไฟเขียวส าหรับรถ จัดเป็นบรรทัดฐานทางสังคมหรือไม่ 
  ก. เป็น เพราะช่วยให้เป็นระเบียบในการใช้รถ  
    ข. เป็น เพราะเป็นกฏเกณฑ์ที่สังคมยอมรับและรับรู้ 
    ค. ไม่เป็น เพราะไม่ได้ใช้กับผู้คนเดินถนนด้วย     
    ง. ไม่เป็น เพราะมิใช่แบบแผนความประพฤติของมนุษย์ 
 

15. ถ้าเปรียบกฎหมายกับน้ าเดือด จะเปรียบวิถีชาวบ้านและจารีตได้กับสิ่งใดตามล าดับ  
  ก. น้ าร้อน น้ าอุ่น 
    ข. น้ าเย็น น้ าร้อน 
    ค. น้ าอุ่น น้ าเย็น    
    ง. น้ าแข็ง น้ าเย็น 
 

16. ภรรยาเป็นเสมือนเพ่ือนคู่คิดมิตรคู่ใจ ค ากล่าวนี้แสดงถึงอะไรทางสังคม  
  ก. หน้าที่และค่านิยม 
    ข. สถานภาพและบทบาท  
    ค. บรรทัดฐานและค่านิยม 
    ง. บรรทัดฐานและบทบาท    
 

17. สถานภาพของบุคคลมีความส าคัญต่อการจัดระเบียบสังคมมาก เพราะสาเหตุใด  
  ก. สถานภาพต้องมีหน้าที่สิทธิที่สังคมคาดหวัง  
    ข. สถานภาพต้องมีต าแหน่งทางสังคมก ากับด้วย    
    ค. สมรรถภาพมีบรรทัดฐานของแต่ละสถานภาพ 
    ง. การปฏิบัติตามสถานภาพท าให้คนติดต่อกันได้ 
 

18. ข้อใดไม่ใช่ความมุ่งหมายของการขัดเกลาทางสังคม  
  ก. ปลูกฝังให้บุคคลมีระเบียบวินัย 
    ข. ปลูกฝังให้บุคคลรู้จักบทบาทและมีทัศนคติท่ีถูกต้อง 
    ค. ฝึกให้บุคคลมีความช านาญและทักษะในการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน 
    ง. ท าให้สังคมเป็นระเบียบก าหนดขอบเขตความประพฤติของบุคคลได้    
 

19. “พ่อแม่สอนให้ปริญญาเป็นคนดีรู้จักอ่อนน้อมถ่อมตน” การกระท านี้จัดเป็นการขัดเกลาทางสังคมได้หรือไม่  
  ก. ไม่ได้ เพราะไม่มีความเกี่ยวข้องกัน  
    ข. ไม่ได้ เพราะเป็นประเพณีท่ีจะต้องปฏิบัติอยู่แล้ว 
    ค. ได้ เพราะช่วยให้สมาชิกรู้จักเรียนรู้และปฏิบัติตามบรรทัดฐานของสังคม 
    ง. ได้ เพราะจะท าให้เด็กมีกิริยามารยาทเรียบร้อยเป็นที่ยกย่องของผู้พบเห็น     
 

20. สถานการณ์ใดเป็นกระบวนการขัดเกลาทางสังคมทางอ้อม  
  ก. เด็กชายอาร์ตเล่นฟุตบอลกับเพ่ือน 
    ข. นางสาวน้ าถูกลงโทษเพราะไม่ท าการบ้าน 
    ค. พ่อแม่สอนให้ลูกมีความกตัญญู    
    ง. ต ารวจจับคนเมาสุราแล้วขับรถ 
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      เ  ฉ  ล  ย                   แบบทดสอบก่อนเรียน 
 
 

...................................................................................................................................................................... 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  ข้อที ่                ค าตอบ 

           1                        ง 
           2                        ง 
           3                        ข 
           4                        ค 
           5                        ก 
           6                        ง 
           7                        ก 
           8                        ง 
           9                        ข 
           10                      ก 
 
 

 
   ข้อที ่                 ค าตอบ 

           11                        ข 
           12                        ค 
           13                        ก 
           14                        ค 
           15                        ค 
           16                        ก 
           17                        ข 
           18                        ค 
           19                        ก 
           20                         ง 
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                                             โครงสร้างทางสังคม 
 
 
 

ชื่อ-สกุล............................................................................................ เลขท่ี.................................ชั้น....................... 
 
 ให้นักเรียนเขียนเครื่องหมาย หน้าข้อที่ถูก และเขียนเครื่องหมาย  หน้าข้อที่ผิด (10 คะแนน) 
      
 

..............1. โครงสร้างทางสังคมของมนุษย์มีองค์ประกอบส าคัญ 2 ประการ คือ กลุ่มสังคมและสถาบันสังคม 

..............2. สังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีแบบแผนตลอดเวลา 

..............3. การศึกษาเรื่องโครงสร้างทางสังคม จะช่วยท าให้เข้าใจเกี่ยวกับสังคมในแง่มุมต่างๆ ได้ดียิ่งขึ้น 

...............4. โครงสร้างทางสังคม เป็นเค้าโครงของความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในสังคมที่มีความเชื่อมโยง 
                    ผูกพันระหว่างกัน 
..............5. โครงสร้างทางสังคมโดยทั่วไปมีลักษณะที่ส าคัญ คือ มีจุดมุ่งหมายในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ 
                   ที่ดี และมีความเหมาะสมที่จะน ามาใช้กับสังคมนั้น 
..............6. สถาบันครอบครัวเป็นสถาบันพ้ืนฐานของสังคมมนุษย์ 

..............7. สถานศึกษามีหน้าที่ถ่ายทอดความรู้ วัฒนธรรม และทักษะที่จ าเป็นในการด ารงชีวิตของสมาชิก 
                   ในสังคม 
...............8. สถาบันสังคมไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ 

...............9. สภานิติบัญญัติจัดเป็นกลุ่มสังคมในสถาบันการศึกษา 

..............10. สัญลักษณ์และค่านิยมของสถาบันศาสนา ได้แก่ พระพุทธรูป ใบเสมาธรรมจักร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

        เฉลยกิจกรรมที่ 1.1                       
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                                           องค์ประกอบโครงสร้างทางสังคม 
 

 

 
ชื่อ-สกุล............................................................................................ เลขท่ี.................................ชั้น....................... 
 
 ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3-5 คน แต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปรายแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับองค์ประกอบ 
     โครงสร้างทางสังคมจากนั้นตอบค าถามตามท่ีก าหนด (15 คะแนน) 
      
 

1. สถาบันครอบครัวของนักเรียนมีหน้าที่อะไรบ้าง (5 คะแนน) 
.................1. ผลิตสมาชิกใหม่ให้แก่สังคมเพ่ือทดแทนสมากชิกของสังคมที่สิ้นชีวิตลง............................................. 
.................2. หน้าที่เลี้ยงดูสมาชิกใหม่ให้มีชีวิตรอด.................................................................................................  
.................3. ถ่ายทอดวัฒนธรรมของสังคมไปสู่สมาชิกใหม่ ซึ่งเป็นกระบวนการขัดเกลาทางสังคม........................ 
......................เพ่ือให้เด็กเติบโตเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม.........................................................................................  
.................4. หนา้ที่อ่ืนๆ ได้แก่ สนองความต้องการทางจิตใจ ให้ความรักความอบอุ่นสมาชิก............................... 
............................................................................................................................. .................................................... 
............................................................................................................................. .................................................... 
........................................................ .........................................................................................................................  
............................................................................................................................. .................................................... 
 
2. สถาบันการศึกษาของนักเรียนมีหน้าที่อะไรบ้าง (5 คะแนน) 
.................1. ถ่ายทอดความรู้ วัฒนธรรม และทักษะอันจ าเป็นในการด ารงชีวิตของสมาชิกในสังคม...................... 
.................2. สร้างบุคลิกภาพทางสังคมให้แก่สมาชิก สามารถปรับตนในการติดต่อสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืน............... 
......................และปฏิบัติตนให้มีคุณค่าแก่สังคม...................................................................................................... 
.................3. ก าหนดสถานภาพและชนชั้นทางสังคม.............................................................................................. 
.................4. ผลิตก าลังแรงงานทางเศรษฐกจตามความต้องการทางสังคม............................................................. 
.................5. สร้างกลุ่มเพ่ือนเป็นหน้าที่แฝงของสถาบันการศึกษา ซึ่งก่อให้เกิดการรวมกลุ่มเพื่อน........................ 
......................เพ่ือสนองความต้องการทางจิตใจของสมาชิกในสังคม....................................................................... 
................................................................................................................................. ................................................ 
.................................................................................. ...............................................................................................  

 
 

        เฉลยกิจกรรมที่ 1.2                       



 
                                                                                                             32 

 
เอกสารประกอบการเรียนเลม่ที่ 1  สังคมของเรา 

  
3. องค์ประกอบของสถาบันสังคมประกอบด้วยอะไรบ้าง (5 คะแนน) 
.................องค์ประกอบของสถาบันสังคม ประกอบด้วย........................................................................................ 
.................1. กลุ่มสังคม ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มสังคมต่างๆ ที่ท าหน้าที่สนับสนุนให้การกระท าทางสังคมระหว่าง
สมาชิกบรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกัน โดยประกอบด้วยสถานภาพหรือต าแหน่งทางสังคมและบทบาทหน้าที่ เพ่ือให้
แบบแผนพฤติกรรมด าเนินไปสู่วัตถุประสงค์ของสถาบันสังคมนั้น........................................................................... 
.................2. หน้าที่ของสถาบันสังคม คือ วัตถุประสงค์ในการสนองความต้องการของสังคมในด้านต่างๆ ของ
สถาบันสังคมแต่ละสถาบัน......................................................................................................................................  
..................3. แบบแผนพฤติกรรมในการประพฤติปฏิบัติงานของสมาชิก เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของสถาบัน
นั้น ได้แก่ บรรทัดฐานทางสังคม ซึ่งประกอบด้วย วิถีชาวบ้าน จารีตและศีลธรรม ท าให้กิจกรรมการด าเนินชีวิต
ของสมาชิกในสังคมสามารถสนองวัตถุประสงค์ของสถาบันสังคมนั้นได้.................................................................. 
....................4. สัญลักษณ์และค่านิยม ท าให้สมาชิกเกิดอุดมการณ์และศรัทธาต่อสถาบันสังคม เช่น ธงชาติ เป็น
สัญลักษณ์ของสถาบันการเมืองการปกครองในสังคมประชาธิปไตย เป็นต้น............................................................ 
............................................................................................... ..................................................................................  
............................................................................................................................. .................................................... 
............................................................................................................................. .................................................... 
......................................................................... ........................................................................................................  
............................................................................................................................. .................................................... 
............................................................................................................................. .................................................... 
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                                               กลุ่มสังคม  
 

 
 

ชื่อ-สกุล............................................................................................ เลขท่ี.................................ชั้น....................... 
 
 ให้นักเรียนอ่านสถานการณ์ท่ีก าหนดให้ แล้วพิจารณาว่าเป็นกลุ่มสังคมหรือไม่ โดยเขียนเครื่องหมาย  
     ในช่องกลุ่มสังคมหรือไม่เป็นกลุ่มสังคมให้ถูกต้อง (10 คะแนน) 
      
      

 

ข้อ 

 

สถานการณ์ที่ก าหนด 

 

กลุ่มสังคม 

 

ไม่เป็นกลุ่มสังคม 

1 คนบนรถโดยสาร   
2 เพ่ือนๆ ทีพบปะสังสรรค์กันเป็นประจ า   
3 ชมรมวิชาการในโรงเรียน   
4 คนที่ไปดูภาพยนต์   
5 กลุ่มคนที่เข้าฟังการอภิปราย   
6 พรรคการเมือง   
7 กลุ่มสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร   
8 คนไทย   
9 ครอบครัวแต่ละครอบครัว   
10 คนที่ไปดูคอนเสิร์ต   
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เอกสารประกอบการเรียนเลม่ที่ 1  สังคมของเรา 

  

 

 
                                        องค์ประกอบของการจดัระเบียบสังคม 
 

 
 

ชื่อ-สกุล............................................................................................ เลขท่ี.................................ชั้น....................... 
 
 ให้นักเรียนน าหมายเลขหน้าข้อความท่ีก าหนดให้เติมลงในช่องว่างให้ถูกต้อง  (10 คะแนน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

..........4.........1. สิ่งที่ชาวบ้านทั่วไปปฏิบัติสืบต่อกันมา บางอย่างอาจมีเหตุผลหรือบางอย่างอาจจะไม่มีเหตุผลก็ได้ 

..........5.........2. ธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม กล่าวคือ เมื่อเข้าโบสถ์ต้องถอดรองเท้า 

..........2.........3. กระบวนการที่ท าให้สมาชิกปฏิบัติตามบรรทัดฐานของสังคม 

..........3.........4. บุญช่วยเป็นลกูชายของบุญยืน 

..........1.........5. วันเพ็ญเป็นครูมีหน้าที่ต้องสอนศิษย์ให้มีความรู้ 

..........6.........6. เทศบาลเป็นผู้ออกเทศบัญญัติใช้บังคับในเขตเทศบาล 

..........1.........7. ข้าราชการทุกคนตั้งใจท างานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 

..........1.........8. ณัฐวุฒิมีอายุครบ 18 ปีบริบูรณ์มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งได้ 

..........3.........9. วิชาญเป็นนักเรียนของโรงเรียนสามพรานวิทยาคม และได้เข้าชมดนตรี 

..........5.........10. ผู้หญิงจะถูกตัวหรือจีวรพระไม้ได้ 

 
 
 
 
 

        เฉลยกิจกรรมที่ 1.4                       

    
   1. บทบาททางสังคม     2. การควบคุมทางสังคม     3. สถานภาพทางสังคม 

   4. วิถีชาวบ้าน             5. จารีต                       6. กฎหมาย 
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                                        ลักษณะสังคมไทย 
 

 
 

ชื่อ-สกุล............................................................................................ เลขท่ี.................................ชั้น....................... 
 
 ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3-5 คน แต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปรายแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับลักษณะ 
     สังคมไทยว่าเป็นอย่างไร จากนั้นให้นักเรียนตอบค าถามต่อไปนี้  (10 คะแนน) 
      
 

1. สิ่งแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อลักษณะของสังคมไทยในด้านต่อไปนี้ มีอิทธิพลต่อลักษณะของสังคมไทยอย่างไร 
   สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ 
..........สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ ได้แก่ ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ซึ่งส่วนใหญ่จะมีอิทธิพลต่อการด ารงชีวิตของคน
ในสังคม ที่เห็นได้ชัดเจน คือ การแต่งกายของคนแต่ละสังคมมักจะมีความสอดคล้องกับภูมิอากาศในท้องถิ่น 
ของตน..................................................................................................................................... ................................ 
.................................................................................................. ............................................................................... 
............................................................................................................................. .................................................... 
............................................................................................................................. .................................................... 
   สิ่งแวดล้อมทางสังคม 
..........สิ่งแวดล้อมทางสังคม หมายถึง แบบแผนความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในสังคม เช่น การให้ความเคารพ
ผู้ใหญ่ ความเป็นผู้มีน้ าใจไมตรีช่วยเหลือเกื้อกูลต่อกัน เป็นต้น ซึ่งสิ่งแวดล้อมบางอย่างได้เปลี่ยนแปลงไป
เนื่องจากได้รับอิทธิพลมาจากตะวันตกมากขึ้น ดังนั้นคนไทยทุกคนจึงต้องร่วมกันพิจารณาเลือกสรรให้เหมาะสม
กับรูปแบบการด าเนินชีวิตของสมาชิกในสังคม........................................................................................  
............................................................................................................................. ................................. 
................................................................................................................................................................................. 
2.                                                                          
 

 
 
 
 
 

        เฉลยกิจกรรมที่ 1.5                       

มีความเกี่ยวข้องกับปัจจัยที่เป็นตัวก าหนดลักษณะสังคมไทย 
ในด้านใด อย่างไร 
.............ด้านการเกษตรกรรม กรท าบุญบั้งไฟนี้จะท าให้เดือน 
เมษายน-พฤษภาคม ซึ่งเป็นช่วงเตรียมหว่านไถ การท าเช่นนี้ 
ก็เพ่ือให้เทวดาบนสวรรค์บันดาลให้ฝนตกท าให้การท านาได้ผล 
................................................................................................ 
................................................................................................ 
................................................................................................ 
..................................................................................................
.............................................................................................. 
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3.                                                                          
 

 
 
 
 
 
 
4.                                                                          
 

 
 
 
 
 
 
5. สังคมของนักเรียนมีลักษณะเป็นอย่างไร
.................................................................................................................................................. ............................... 
................................................................................................... .............................................................................. 
............................................................................................................................. .................................................... 
............................................................................................................................. .................................................... 
..................................................(พิจารณาจากค าตอบของนักเรียน)........................................................................ 
............................................................................................................................. .................................................... 
................................................................................................................................. ................................................ 
.................................................................................. ...............................................................................................  
............................................................................................................................. .................................................... 
............................................................................................................................. .................................................... 

 

มีความเก่ียวข้องกับคุณลักษณะสังคมไทยอย่างไร 
..............เป็นขนบธรรมเทียมประเพณีที่เป็นวิถีชีวิตร่วมกัน 
ของสมาชิกในสังคม............................................................... 
................................................................................................ 
................................................................................................ 
................................................................................................
................................................................................................ 

มีความเกี่ยวข้องกับคุณลักษณะที่ส าคัญของสังคมไทย 
อย่างไร 
...............สังคมไทยส่วนใหญ่จะนับถือพระพุทธศาสนาเป็น
ศาสนาประจ าชาติ การท าบุญตักบาตรได้ท ากันสืบทอดมา
เป็นเวลานาน.....................................................................  
................................................................................................  
................................................................................................ 
................................................................................................ 
................................................................................................
................................................................................................ 
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                                            การขัดเกลาทางสังคม 
 

 

ชื่อ-สกุล............................................................................................ เลขท่ี.................................ชั้น....................... 
 
 ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ ม กลุ่ มละ 3-5 คน แต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปรายแสดงความคิดเห็ น เกี่ ยวกับ 
     การขัดเกลาทางสังคม จากนั้นให้นักเรียนตอบค าถามต่อไปนี้  โครงสร้างทางสังคมจากนั้นตอบค าถาม  
     ต่อไปนี้ (15 คะแนน) 
 

1. ความหมายของการขัดเกลาทางสังคม คืออะไร (5 คะแนน) 
................การขัดเกลาทางสังคมเป็นกระบวนการทางสังคมที่เกิดขึ้นพร้อมกับกระบวนการทางจิตวิทยาที่จะท าให้
สมาชิกในสังคมได้เรียนรู้ ยอมรับค่านิยม กฏเกณฑ์ วัฒนธรรม ระเบียบแบบแผนที่สังคมได้ก าหนดไว้เพ่ือให้
บุคคลสามารถพัฒนาบุคลิกภาพและปรับตัวให้เป็นสมาชิกในสังคมที่สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างสงบสุข......... 
..................................................................................................................................................... ............................ 
...................................................................................................... ........................................................................... 
 

2. ท าไมสังคมไทยจึงต้องมีการขัดเกลา (5 คะแนน) 
................1. เพื่อให้บุคคลรู้จักบทบาทต่างๆ ในสังคมและสามารถอยู่ร่วมกันบุคคลอ่ืนๆ ได้................................... 
................2. เพื่อปลูกฝังบุคคลให้มีระเบียบวินัยและปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของสังคม...............................................  
................3. เพื่อปลูกฝังค่านิยมของสังคม ท าให้บุคคลมีก าลังใจในการประพฤติปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ต่างๆ........... 
................4. เพื่อให้บุคคลในสังคมท ากิจกรรมร่วมกับผู้อ่ืน ช่วยเหลือผู้อื่น เพื่ออยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข............. 
............................................................................................................................. .................................................... 
............................................................................................................................. .................................................... 
 

3. ให้นักเรียนยกตัวอย่างกลุ่มเพื่อนที่มีอิทธิพลต่อการขัดเกลาทางสังคม (5 คะแนน) 
................กลุ่มเพ่ือนเป็นกลุ่มที่มีอิทธิพลต่อการขัดเกลาทางสังคมเป็นอย่างมาก เพราะวัยรุ่นมักจะเชื่อเพ่ือน 
และนิยมท าสิ่งต่างๆ ตามกัน เพื่อให้เป็นที่ยอมรับและแสดงความเป็นพวกเดียวกัน ซึ่งสามารถชักจูงกันไปในทาง
ที่ดีหรือไม่ดีได้ ถ้ารู้จักคบเพ่ือนที่ดีชีวิตก็จะมีความสุข สังคมก็จะดีไปด้วย ดังนั้นกลุ่มเพ่ือจึงมีอิทธิพลต่อการขัด
เกลาสังคมได้............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................. .................................................... 
..................................................................... ............................................................................................................  
............................................................................................................................. .................................................... 
............................................................................................................................. .................................................... 
 

         เฉลยกิจกรรมที่ 1.6                      
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      เ  ฉ  ล  ย                   แบบทดสอบหลังเรียน 
 
 

...................................................................................................................................................................... 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  ข้อที ่                ค าตอบ 

           1                        ข 
           2                        ง 
           3                        ก 
           4                        ง 
           5                        ค 
           6                        ก 
           7                        ง 
           8                        ง 
           9                        ก 
           10                      ข 
 
 

 
   ข้อที ่                 ค าตอบ 

           11                        ค 
           12                        ก 
           13                        ค 
           14                        ข 
           15                        ค 
           16                        ข 
           17                        ก 
           18                        ง 
           19                        ค 
           20                        ก 
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              บรรณานุกรม 
 

 
 
กระมล ทองธรรมชาติ ด ารง ฐานดี ด ารง ธรรมมารักษ์. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน หน้าที่พลเมือง  
 วัฒนธรรม และการด าเนินชีวิตในสังคม ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4-6 .กรุงเทพมหานคร : บริษัท อักษร

เจริญทัศน์ จ ากัด. 2552. 
เคน จันทร์วงษ์. คู่มือ-เตรียมสอบ หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการด าเนินชีวิตในสังคม ม. 4-6   
 พ.ศ. 2551. กรุงเทพมหานคร : บริษัท ภูมิบัณฑิตการพิมพ์ จ ากัด. 2553. 
ชูวงศ์ ฉายะบุตร พิษณุ เพชรพัชรกุล. แบบฝึกหัด หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการด าเนินชีวิตในสังคม  
 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 กรุงเทพมหานคร : บริษัท ส านักพิมพ์วัฒนาพานิช จ ากัด. 2548. 
ถนิมใจ สมุทวณิช. เก็งข้อสอบ หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการด าเนินชีวิตในสังคม ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4-6. . 
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