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บทท่ี ๔ 

สถาบนัทางสงัคม 
 

 

 สงัคมเกดิจากการร่วมตัวกนัของกลุ่มคนและกลุ่มสงัคมที่ หลากหลาย ทุกกลุ่มล้วนมี

วัตถุประสงค์ในการรวมตัวกนัเป็นการเฉพาะสาํหรับกลุ่มตัวเอง เม่ือมีการรวมตัวกนัเป็นกลุ่มแล้ว 

การจัดระเบียบแบบแผน การกาํหนดกฎเกณฑ ์ การรวมตัวกนัเป็นกลุ่มคณะ เพ่ือรักษาความสงบ

เรียบร้อยของสมาชิกของกลุ่มและคงความเสถยีรภาพของสงัคม ย่อมมีความสาํคญัอย่างย่ิง อกีทั้ง 

เพ่ือเป็นการเอื้อให้สงัคมสามารถดาํรงอยู่ได้อย่างม่ันคง โดยการจดัระเบียบแบบแผน ข้อกาํหนด

กฎเกณฑ ์กลุ่มคนที่ ที่ กล่าวถงึข้างต้นน้ี เรียกว่า “สถาบนัทางสังคม” 

  

ความหมาย 

สถาบนัทางสงัคม (Social Institution) หมายถงึ องค์กรหรือกฎเกณฑแ์ละระเบยีบแบบ

แผนของสงัคมที่ ใช้เป็นแนวทางในการจัดระเบียบความประพฤติหรือติดต่อระหว่างกนัของสมาชิก

ในสงัคม ซ่ึงบุคคลในสงัคมจัดตั้งให้มีขึ้น เพราะเหน็ประโยชน์ว่าเป็นการตอบสนองความจาํเป็นใน

ด้านต่าง ๆ ของสงัคมและแก่วิถชีีวิตของสมาชิกในสงัคม โดยสถาบนัสงัคมที่ กล่าวถงึน้ีปรากฎได้

ทั้งที่ เป็นแบบรปูธรรม หมายถงึ องค์กร เช่น กระทรวง ทบวง กรม บริษัท เป็นต้น และ แบบ

นามธรรม หมายถงึ กฎเกณฑแ์ละระเบียบแบบแผน ที่ ปฏบิัติกนัอยู่ในสงัคมหน่ึง ๆ เป็นต้น 

 

ลกัษณะของสถาบนัทางสงัคม 

 ลักษณะของสถาบันทางสงัคม สามารถพิจารณาได้จากหลักเกณฑต่์อไปน้ี (นิเทศ ตินณะ

กุล, ๒๕๔๙: ๑๐๘) 

๑.  ความจริงแทภ้ายนอก (external reality) หมายความว่า สถาบนัสงัคมเป็นสิ่ งที่ อยู่

นอกตัวมนุษย์ มีลักษณะเปรียบได้กบัสิ่ งของต่าง ๆ เช่น ต้นไม้ ธรรมชาต ิ บ้าน เพราะเป็นปัจจัย

สาํคัญที่ กาํหนดพฤติกรรมของมนุษย์ 

๒. ภาวะวตัถุวิสยั (objectivity) หมายความว่า สถาบันทางสงัคมเป็นเกณฑก์ลางที่

ยอมรับกนัโดยทัว่ไป โดยสมาชิกส่วนใหญ่เหน็พ้องต้องกนัว่าเป็นสิ่ งที่ เหมาะสมดีงาม และควรยึด

ไว้เป็นหลักในการปฏบิัตติน 

๓. อํานาจบงัคบั (coerciveness) หมายความว่า สถาบันทางสงัคมมีอาํนสจบังคบั ให้

ปฏบิัตติามแบบแผนของสถาบัน  

๔. อํานาจทางศีลธรรม (moral coerciveness) หมายความว่า สถาบันทางสงัคมมี

อาํนาจเดด็ขาดในการบังคบัให้สมาชิกของสงัคมทาํตามกฎระเบียบของสถาบันและมีอาํนาจในการ

ลงโทษ หากไม่ทาํตาม กจ็ะได้รับการลงโทษตามข้อกาํหนดน้ัน 

๕. ความเป็นประวติัศาสตร ์ (historicity) หมายความว่า สถาบนัทางสงัคมเป็นสิ่ งที่ มี

มานานแล้ว และยังดาํรงอยู่ ดังน้ัน สถาบันทางสงัคมจึงมีประวัติความเป็นมาที่ ยาวนาน 
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องคป์ระกอบของสถาบนัทางสงัคม  

 สถาบันทางสงัคมประกอบไปด้วยองค์ประกอบที่ สาํคัญ ๓ องค์ประกอบ คือ  

๑. องคก์ารทางสงัคม (social organization) คือ กลุ่มคนที่ จัดระเบียบแล้ว มี

องค์ประกอบย่อย ดังต่อไป 

๑) สถานภาพ (status) ในวิชาสงัคมวิทยา คาํว่า สถานภาพ มีความหมาย 

๒ อย่าง คือ (พจนานุกรมศพัทส์งัคมวิทยา องักฤษ-ไทย ฉบับราชบณัฑติยสถาน, ๒๕๔๙: ๒๓๙) 

(๑) คาํแหน่งของบุคคลในระบบสงัคม เช่น เป็นลูก พ่อ แม่ คร ู

พระสงฆ ์ฯลฯ ความหมายน้ีแสดงว่าบุคคลน้ัน เป็นใคร ซ่ึงจะเช่ือมโยงกบัคาํว่า บทบาท (role) ที่

หมายถงึว่า บุคคลน้ันควรทาํอะไร เม่ืออยู่ในตาํแหน่งหรือสถานภาพน้ัน 

(๒) ตาํแหน่งของบุคคลหรือกลุ่มคนในลาํดับช้ันทางสงัคม 

ความหมายน้ีแสดงถงึเกยีรติและศักดิ์ศรี การที่ บุคคลหรือกลุ่มจะถูกกาํหนดให้อยู่ในลาํดับช้ันใด 

เป็นไปตามเกณฑท์างกฎหมาย การเมือง หรือวัฒนธรรม 

๒) บทบาท (role) หมายถงึ พฤติกรรมที่ สงัคมกาํหนดและคาดหมายให้

บุคคลกระทาํตามสถานภาพของบุคคลน้ัน (เพ่ิงอ้าง, ๒๐๘) 

๓) การควบคมุทางสงัคม (social control) หมายถงึ กระบวนการต่าง ๆ 

ทางสงัคม ที่ มุ่งหมายให้สมาชิกของสงัคมยอมรับและปฏบิัตติามบรรทดัฐานของสงัคม (เพ่ิงอ้าง, 

๒๒๑) 

๔) การจดัระเบียบสงูต่ําทางสงัคม (social stratification) หรือ การจัดช่วง

ช้ันทางสงัคม เป็นโครงสร้างทางสงัคมที่ มีการจัดลาํดบัสงูตํา่ระหว่างช่วงช้ัน ซ่ึงแสดงให้เหน็ความ

ไม่เท่าเทยีมของกลุ่มทางสงัคมที่ ต่างช่วงช้ัน แต่เท่าเทยีมภายในช่วงช้ันเดียวกนั การศึกษาช่วงช้ัน

ทางสงัคม คอื การศึกษาความสมัพันธท์างสงัคมที่ สร้างความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวหรือสร้างความ

แตกแยก ในแต่ละสงัคมมีรปูแบบการจัดลาํดับช่วงช้ันทางสงัคมแตกต่างกนั เช่น ระบบวรรณะ 

(caste) ระบบชนช้ัน (class) และระบบศักดินา (Feudalism) (เพ่ิงอ้าง, ๒๒๙-๒๓๐) ระบบ

ฐานันดร (estate) เป็นระบบที่ มีความเข้มข้นน้อยกว่าระบบวรรณะ เป็นต้น 

๕) ค่านิยม (value) หมายถงึ ความเช่ือหรือหลักการที่ เป็นนามธรรมซ่ึง

สมาชิกของสงัคมหรือกลุ่มยึดถอืร่วมกนั และใช้เป็นเคร่ืองช่วยการตัดสนิใจ และช่วยกาํหนดการ

กระทาํของตน ค่านิยมยังมีส่วนสาํคัญในการกาํหนดมาตรฐานความประพฤติและบรรทดัฐานทาง

สงัคม (social norm) ซ่ึงมีลักษณะเป็นรปูธรรมมากกว่าค่านิยม (เพ่ิงอ้าง, ๒๖๒)  

๒. หนา้ท่ีของสถาบนัทางสงัคม (functions) คือ สิ่ งที่ สถาบันต้องทาํเพ่ือสนอง

ความต้องการจาํเป็นของมนุษย์ การจัดการปัญหาที่ สงัคมเผชิญทัง่ที่ เป็นปัญหาภายในและปัญหา

ภายนอก ทั้งน้ีกเ็พือให้สงัคมสามารถคงสภาพของมันอยู่ได้ นอกจากน้ี ยังรวมไปถงึหน้าที่ ในการ

ผลิตและให้บริการด้านต่าง ๆ การผลิตและรักษาประชากรไว้จาํนวนหน่ึง การรักษาความสงบ

เรียบร้อย การให้ความม่ันคงทางจิตใจ การการฝึกฝนอบรมให้ความรู้และถ่ายทอดวัฒนธรรมทั้ง

ทางตรงและทางอ้อม การให้บริการด้านสขุภาพอนามัย การให้บริการความบนัเทงิเพ่ือความ
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สนุทรียภาพแห่งชีวิต และการให้บริการข่าวสารข้อเทจ็จริง โดยหน้าที่ ทั้งหมดที่ กล่าวมาน้ี กเ็พ่ือ

ให้บริการและตอบสนองต่อความต้องการของสมาชินของสงัคมทั้งสิ้น 

๓. แบบแผนปฏิบติั คือ แนวทางในการปฏบิตัิของสมาชิกในสงัคม 

 

ประเภทของสถาบนัทางสงัคม 

ในปัจจุบันได้มีการกาํหนดสถาบันทางสงัคมไว้ทั้งหมด ๗ สถาบนั ได้แก่ 

๑. สถาบนัครอบครวั นับว่าเป็นสถาบันที่ สาํคัญและเป็นสถาบันแรกเร่ิม เก่าแก่ 

และเป็นรากฐานของระบบสงัคมทั้งหมด ที่ สาํคญัสถาบันครอบครัวเป็นสถาบนัที่ มีความคงทน

สงูสดุ เพราะทุกสงัคมนุษย์จะต้องมีสถาบนัน้ี นอกจาก สถาบันครอบครัวจะเป็นหน่วยทางสงัคมที่

มีขนาดเลก็ที่ สดุแล้ว สถาบันครอบครัวม่ีหน้าที่ สาํคัญ ดังน้ี สร้างสมาชิกใหม่ บาํบดัความต้องการ

ทางเพศ เล้ียงดูผู้เยาว์ ให้การอบรมหรือการขดัเกลาทางสงัคม (socialization) ให้แก่เดก็ได้

เรียนรู้จักระเบียบของสงัคมและเพ่ือให้เดก็มีคุณลักษณะตามความต้องการของสงัคมที่ อาศัยร่วม

อยู่ด้วย กาํหนดสถานภาพทางสงัคมแก่สมาชิก และให้ความรักความอบอุ่นแก่สมาชิก 

 การจัดประเภทของครอบครัวโดยทัว่ไปเป็นการกาํหนดจากขนาดของครอบครัว 

ได้แก่ ครอบครัวเดี่ ยว และ ครอบครัวขยาย 

(๑) ครอบครวัเด่ียว (nuclear family)  หมายถงึ ครอบครัวที่ ประกอบด้วย

ชายและหญิงที่ มีความสมัพันธท์างเพศโดยสงัคมยอมรับ และบุตรที่ ยังไม่ได้แต่งงานหรืออาจเป็น

บุตรบุญธรรมกไ็ด้ ครอบครัวเดี่ ยวเป็นหน่วยพ้ืนฐานทางสงัคม ซ่ึงเป็นหน่วยย่อยที่ สดุ เลก็ที่ สดุ มี

สมาชิกน้อยที่ สดุ เป็นรากฐานของหน่วยทางสงัคมขนาดใหญ่ขึ้นไป ทั้งในด้านจาํนวนประชากร 

ด้านเศรษฐกจิ และในการสบืทอดวัฒนธรรม (เพ่ิงอ้าง, ๑๗๖) ในปัจจุบัน สงัคมไทยได้ให้ความ

นิยมต่อความเป็นครอบครัวเดี่ ยวมากย่ิงขึ้น ซ่ึงส่งผลต่อค่านิยมที่ ดีงามอนัเป็นรากฐานทางสงัคม

ของสงัคมไทย คือ ความผูกพันทางสายเลือดและเครือญาต ิ ที่ ได้ถูกลดความสาํคัญลงและเร่ิม

เหือดหายไปตามกาลเวลา เป็นเพราะได้รับอทิธพิลจากภาวะทางเศรษฐกจิ หรือค่านิยมตาม

แบบอย่างสงัคมตะวันตกในการมีครอบครัวที่ เน้นการเป็นครอบครัวเดี่ ยว นอจากน้ี ความง่ายใน

การดูแลครอบครัว การบริหารจัดการภายในครอบครัว ความคล่องตวัของหัวหน้าครอบครัว การ

วางแผนเกี่ ยวกบัตนเองและสมาชิกอื่ น ๆ ในครอบครัว กจ็ัดว่าเป็นเหตุผลสาํคัญ ดงัน้ัน ขนาดของ

ครอบครัวจึงมีขนาดเลก็และมีความสมัพันธใ์นวงแคบ 

(๒) ครอบครวัขยาย (extended family)  หมายถงึ ครอบครัวที่ สมาชิกขยาย

ความสมัพันธฉั์นทญ์าติออกไปจากครอบครัวเดี่ ยว โดยการมีคนมากกว่า ๒ รุ่นอายุอาศัยอยู่

ด้วยกนัเป็นครอบครัว คือ มี ปู่ ย่า หรือ ตา ยาย  พ่อ แม่ ลูก หรือ หลาน นอกจากน้ี คาํน้ียังใช้

หมายถงึการมาอยู่ร่วมกนัเป็นกลุ่มในครัวเรือนเดียวกนัของญาติพ่ีน้องที่ สมรสแล้ว ซ่ึงนัก

มานุษยวิทยาเรียกว่า ครอบครัวร่วม (joint family) (เพ่ิงอ้าง, ๑๑๘) รปูแบบของครอบครัวขยาย

น้ีเหน็ได้ชัดเจนในสงัคมไทย และสงัคมครอบครัวของจีน หรือในสงัคมของกลุ่มคนในแถวภมิูภาค

เอเชีย เพราะแต่ละประเทศมีรากฐานของสงัคมที่ ใกล้เคียงและคล้ายคลึงกนัมาก ในทางตรงกนั

ข้าม หากสงัคมใดกต็ามประกอบไปด้วยระบบความสมัพันธแ์บบครอบครัวแบบขยายที่ มากเกนิไป 
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กย่็อมเป็นอปุสรรคต่อการวางแผนการพัฒนาทางสงัคม เพราะจะทาํให้บุคคลมีความผูกพันและ

แบกภาระครอบครัว และเครือญาติมากเกนิไป 

(๓) ครอบครวัประกอบร่วม (composite or compound family) หรือ

ครอบครัวซ้อน เป็นระบบครอบครัวที่ ชายหญิงสามารถมีคู่สมรสได้มากกว่าหน่ึงคน หรือที่ เรียก

กนัโดยทัว่ไปว่า “หลายผวัหลายเมีย” หรือเรียกในทางวิชาการว่า “พหุคู่ครอง” (polygamy) 

โดยมากเป็นรปูแบบครอบครัวที่ ปรากฎในสงัคมที่ ล้าหลัง สามารถแยกออกเป็น 4 ประเภท คอื 

(ศิริพันธ ์ถาวรทวีวงษ์, ๒๕๔๓: ๑๑๕-๑๑๖) 

ก. พหภุรรยาหรือชายมีเมียหลายคน (polygyny of polygynous family) 

โดยผู้ชายสามารถมีเมียได้มากกว่าหน่ึงคน โดยสามีของผู้หญิงเหล่าน้ีจะเป็นพ่ีน้องร่วมตระกูลหรือ

สายเลือดเดียวกนัหรือต่างกนักไ็ด้ ขึ้นอยู่กบักติกาทางสงัคมน้ัน ๆ ส่วนผู้ชายผู้เป็นสามีจะเป็นผู้มี

อาํนาจสทิธิ์ขาดภายในครอบครัวแต่เพียงผู้เดียว และสภาพครอบครัวจะสิ้นสดุลง เม่ือสามีหรือ

ฝ่ายชายเสยีชีวิต 

ข. พหสุามีหรือหญิงมีสามีหลายคน (polyandry or polyandrous family) 

โดยผู้หญิงสามารถมีสามีได้มากกว่าหน่ึง โดยมากมักเป็นผู้ชายที่ เป็นพ่ีน้องร่วมสายโลหิตกนั เช่น 

บางชนเผ่าในทเิบต อาํนาจสทิธขิาดมักเป็นของพ่ีชายคนโต แต่ถ้าหากสามีไม่ได้เป็นพ่ีน้องร่วม

สายโลหิตเดียวกนั สทิธอิาํนาจมักเป็นของฝ่ายหญิง และสภาพครอบครัวจะสิ้นสดุลง เม่ือภรรยา

หรือฝ่ายหญิงเสยีชีวิต 

ค. ครอบครวัท่ีเกิดจากการสมรสหมู่ (group marriage of coenogamy) 

เป็นรปูแบบของครอบครัวที่ เกดิจากการสมรสหมู่ ปรากฎในบางวัฒนธรรม คือ หญิงชายทุกคนไม่

จาํกดัจาํนวนในสงัคมน้ันต่างมีฐานะเป็นสามีหรือภรรยาของกนัและกนั ในปัจจุบันครอบครัวใน

ลักษณะน้ีได้สญูหายไปแล้ว จะเหลือกเ็พียงแต่หลักฐานไว้ให้ศึกษาเท่าน้ัน 

ง. ครอบครวัภาระหรือครอบครวัภาระจาํยอม (essential family) เป็น

ครอบครัวที่ สามีของหญิงน้ันไปอยู่ต่างถิ่ นหรือหญิงตั้งครรภ์โดยไม่ปรากฎตัวสามี ในกรณน้ีี หญิง

มักจะอาศัยอยู่กบัครอบครัวของตนเอง และเม่ือให้กาํเนิดบุตรแล้ว ถอืว่าบุตรอยู่ในความดูแลของ

ตระกูล โดยมีหญิงน้ันเป็นมารดา และมีอาํนาจสทิธิ์ขาดในตัวเดก็ และสภาพครอบครัวเช่นน้ีจะ

สิ้นสดุลง เม่ือปรากฎตัวบดิา หรือหญิงผู้เป็นมารดาเสยีชีวิต  

๒. สถาบนัการปกครอง เป็นสถาบันเก่าแก่อกีสถาบันหน่ึงที่ มีความสาํคญัในการจัด
ระเบียบ การใช้อาํนาจในการปกครองของแต่ละสงัคม เป็นสถาบันที่ ครอบคลุมตั้งแต่เร่ือง

ผู้ปกครองหรือผู้มีอาํนาจในสงัคม รวมไปถงึการมีส่วนร่วมในการเมืองการปกครองของประชาชน 

โดยสถาบันการปกครองมีหน้าที่ ที่ สาํคัญ ดังน้ี ระงับข้อขดัแย้งระหว่างบุคคล ให้การคุ้มครอง

บุคคลให้มีความปลอดภัยและอุ่นใจ รักษาความสงบเรียบร้อยของสงัคมทั้งหมด ส่งเสริมความ

ม่ันคง และจัดสวัสดิการทางสงัคมแก่สมาชิก  

 สถาบันการปกครอง ยังแบ่งออกเป็น ๓ ฝ่าย ได้แก่ 

๑) ฝ่ายนิตบิัญญัติ ทาํหน้าที่ ออกกฎหมาย เช่น รัฐสภา สภาผู้แทนราษฎร 
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๒) ฝ่ายบริหาร ทาํหน้าที่ บริหารจัดการกจิการของประเทศ เช่น ทาํเนียบรัฐบาล 

คณะรัฐบาล กระทรวง 

๓) ฝ่ายตุลาการ  ทาํหน้าที่ ให้ความเป็นธรรม วินิจฉัยความผดิ เช่น ศาล

ปกครอง ศาลช้ันต้น ศาลอทุธรณ ์ศาลฎกีา ศาลแรงงาน ศาลเดก็และเยาวชน ผู้พิพากษา 

 สาํหรับ สถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นสถาบันหน่ึงทื่ อยู่ในสถาบันการปกครอง 

โดยมีฐานะของสถาบันที่ อยู่เหนือการเมือง แต่สามารถใช้อาํนาจผ่านฝ่ายนิตบิัญญัติ ฝ่ายบริหาร 

และฝ่ายตุลาการได้ 

๓. สถาบนัเศรษฐกิจ เป็นสถาบนัที่ มีความเกี่ ยวข้องกบัการผลิตและการบริโภค

สนิค้า รวมทั้งแจกจ่ายสนิค้าและบริการต่าง ๆ ให้แก่สมาชิกในสงัคม มีหน้าที่ ที่ สาํคัญ ได้แก่ 

บาํบัดความต้องการทางเศรษฐกจิ ให้ความสะดวกแก่มนุษย์ในการใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกจิ  

 ตัวอย่างสถาบนัเศรษฐกจิ เช่น กระทรวงพาณชิย์ สถาบนัการเงินการธนาการ 

สภาหอการค้า เป็นต้น 

๔. สถาบนัการศึกษา เป็นสถาบันทางสงัคมที่ มีจุดมุ่งหมายในการที่ จะทาํให้สมาชิก

ในสงัคมเกดิการเรียนรู้ มีความรู้ มีความสามารถ เป็นบุคคลที่ ประกอบไปด้วยคุณธรรม ศีลธรรม 

และวัฒนธรรม ในปัจจุบันสถาบันการศกึษาเป็นสถาบนัที่ มีความสาํคัญอย่างมาก เพราะการศึกษา

ก่อให้เกดิความคิดและปัญญาในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ รวมทั้งให้เกดิการประดษิฐ์คิดค้น

นวัตกรรมใหม่ๆ ที่ ทนัสมัยเพ่ือตอบสนองความต้องการและให้ความสะดวกสบายในการดาํรงชีพ

ของคนในสงัคม ตาํแหน่งในสถาบนัการศึกษา เช่น คร ู อาจารย์ นักศึกษา นักเรียน อธกิารบด ี

คณบดี หัวหน้าภาควิชา เป็นต้น ซ่ึงแต่ละตาํแหน่งย่อมมีหน้าที่ และบทบาทที่ จะต้องแสดงต่างกนั

ไป และยังมีสถานภาพทางสงัคมสงูตํา่ต่างกนัด้วย  

 ตัวอย่างสถาบนัการศึกษา เช่น มหาวิทยาลัย วิทยาลัย โรงเรียน เป็นต้น 

๕. สถาบนัศาสนา เป็นสถาบนัทางสงัคมที่ ถูกจัดว่าเป็นแบบแผนของความเช่ือและ

พฤติกรรมของมนุษย์เกี่ ยวข้องกบัความสมัพันธร์ะหว่างมนุษย์กบัสิ่ งเหนือธรรมชาต ิ มีหน้าที่ เป็นที่

ยึดเหน่ียวของจิตใจเพ่ือให้เกดิความมั่นคงทางจิตใจของสมาชิกของสงัคม จัดประกอบพิธกีรรม

ให้แก่สมาชิกของสงัคมตั้งแต่เกดิจนตาย รวมทั้งเป็นฐานสาํคญัของอาํนาจการเมืองการปกครอง

ให้แก่รัฐบางรัฐ ตาํแหน่งในสถาบันศาสนา เช่น พระภิกษุ สามเณร ชี นักบวช ฆราวาส เป็นต้น ซ่ึง

ต่างกมี็บทบาทและหน้าที่ ต่างกนัออกไป  

 ตัวอย่างสถาบนัศาสนา เช่น มหาเถรสมาคม สภาคริสตจักรแห่งประเทศไทย 

สภาพระสงัฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย จุฬาราชมนตรี เป็นต้น แบบแผนการปฏบิัตไิด้แก่ การ

ปฏบิัตตินตามหลักคาํสอน การถอืศีล  

๖. สถาบนันนัทนาการ เป็นแบบแผนในการคิด การกระทาํ เพ่ือการพักผ่อนหย่อน

ใจของสมาชิกในสงัคม สถาบันนันทนาการครอบคลุมถงึ ละคร ดนตรี กฬีา คาํว่า “นันทนาการ” 

หมายถงึ กจิกรรมที่ บุคคลสมัครใจเข้าร่วมกระทาํเพ่ือใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และเม่ือกระทาํ

แล้วเกดิความพึงพอใจและได้ประโยชน์แก่ร่างกายและจติใจ  
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 ตัวอย่างสถาบนันันทนาการ เช่น การกฬีาแห่งประเทศไทย สมาคมนักกฬีาทมี

ชาติ โรงภาพยนตร์ เป็นต้น 

๗. สถาบนัส่ือมวลชน เป็นสถาบันที่ ทาํหน้าที่ สื่ อข้อความ ข่าวสาร รายงานเหตุการณ ์

เฝ้าติดตามความเป็นไปของสถาบันสงัคมและสงัคมโดยรวม ในสงัคมตะวันตกสถานบันสื่ อมวลชน

เป็นสถาบันที่ ได้รับการยอมรับและให้เกยีรติ และมีอทิธพิลอย่างมาก โดยบรรดาสื่ อมวลชนขนาน

นามรปูแบบการปฏบิัติหน้าที่ ของตนเองว่าเป็น “หมาเฝ้าบ้าน” (Watchdog) เพราะคอยทาํหน้าที่

เฝ้าระวัง ตรวจสอบความไม่โปร่งใสต่าง ๆ พร้อมทั้งรายงานให้สงัคมได้ทราบ นอกจากน้ี สถาบัน

สื่ อมวลชนยังมีฐานะคล้ายกบั “ผู้เฝ้าประตู” (Gatekeeper) ซ่ึงคอยกล่ันกรอง คัดเลือก ข้อมูล

ข่าวสาร เพ่ือไม่ให้กระทบกระเทอืนต่อประชาชนผู้บริโภคข่าวสาร รวมไปถงึความม่ันคงของ

ประเทศ หน้าที่ หลักที่ สาํคัญของสถาบันสื่ อมวลชน ได้แก่  

๑) การสอดส่องดูแล (surveillance)  

๒) การสร้างความสมัพันธก์บัส่วนต่าง ๆ ในสงัคม (correlation)  

๓) การถ่ายทอดวัฒนธรรม (cultural transmission)  

๔) การให้การศึกษา (education) และ  

๕) การให้ความบนัเทงิ (entertainment) 

 สาํหรับสงัคมไทยในปัจจุบัน สถาบันสื่ อมวลชนเร่ิมมีบทบาทและตอบสนองความ

ต้องการในด้านข่าวสาร ข้อเทจ็จริงแก่ประชาชนมากย่ิงขึ้น รวมทั้งสารมารถที่ จะมีอาํนาจต่อรองกบั

สถาบันอื่ น ๆ ได้ ตัวอย่างของสถาบันสื่ อมวลชน ได้แก่ สมาคนนักหนังสอืพิมพ์แห่งประเทศไทย 

สมาคมผู้สื่ อข่าวแห่งประเทศไทย องค์การสื่ อสารมวลชนแห่งประเทศไทย เป็นต้น 

 

สรุป 

 สถาบันทางสงัคมทุกสถาบนัล้วนแต่มีหน้าที่ ตอบสนองความต้องการของสมาชิกในสงัคม

เป็นสาํคญั รวมทั้งร่วมธาํรงให้สงัคมอยู่ได้ และมุ่งให้สงัคมและสมาชิกในสงัคมมีความสมบูรณ์

บริบูรณม์ากย่ิงขึ้น ดังน้ัน จึงไม่มีสถาบันทางสงัคมใดที่ จะสามารถดาํรงอยู่ได้เพียงลาํพัง อกีทั้ง 

สมาชิกในสงัคมยังต้องพ่ึงพาอาศัยความเป็นสถาบันของสถาบันทางสงัคมแต่ละสถาบันตลอดช่วง

ชีวิต 
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