
สถาบันทางสังคม 
รองศาสตราจารย์บญเดมิ พนัรอบุ  

 
 สถาบันสังคม (Social Institution) 

ในชมชนโลกปัจจบันุ ุ มีความสําคญัมาก โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งสถาบันพื้นฐาน สถาบันสังคมเกี่ยวกับ
สภาพแวดล้อมในชมชนุ หลายประการ เช่น  

1. สถาบันสังคมจําเป็นต้องขยายอิทธิพล และ
การควบคมออกไปเป็นรัุ ศมีโดยรอบชมชนุ  ทั้งด้าน
พืน้ที ่และประชากร เช่น สหประชาชาต ิ 

2. สถาบันสังคมพัฒนาโครงสร้างสถาบัน ใน
ด้านระเบียบ ข้อบังคับที่เป็นทางการและระบบ
ราชการ 
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3. สถาบันสังคมมีแนวโน้ม ต้องพึง่พาอาศัยกนั 
แม้ว่าจะมีการแบ่งงานกันทําตามความสามารถ
เฉพาะด้านกต็าม 

4. สถาบันสังคมเป็นสัญลักษณ์ของเสถียรภาพ 
และการเปลี่ยนแปลงในสังคมเมืองและเป็นส่ิง
แสดงพืน้ฐานปัญหาต่าง ๆ ของแต่ละภมภิาค และู  

5. เป็นตัวแทนการผสมผสานของกล่มสังคม ุ
และแสดงให้เห็นการเปลี่ยนแปลงและความ
ซับซ้อนทางสังคมในชมชนุ  
  สถาบันสังคม คือการจัดองค์การ ซ่ึงพยายาม
จัดระบบใหม่ ๆ ขึน้อย่างมีเหตผล เช่น ระบบการุ
ใช้ทีด่นิ ระบบผงัเมอืง ระบบบริหาร และระบบการ
ประสานงาน ภายใต้ข้อจํากัดด้านค่านิยมสังคม 
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เ ช่ น  ข้ อ จํ า กั ด ด้ า น ร ะ บ บ ก า ร เ มื อ ง แ บ บ
ประชาธิปไตย ความเช่ือเร่ืองประสิทธิภาพการ
ทาํงาน และความเท่าเทยีมกนั 

ชมชนโลกุ มีส่วนช่วยเร่งเร้า สนับสนนให้เุ กิด
เอกภาพทางสังคมภายในชาติ สถาบันสังคมเป็น
พืน้ฐานขององค์การสังคม นักสังคมวิทยาศึกษา
สังคมในฐานะเป็นกล่มบคคลความสัมพันธ์ุ ุ
ระหว่างคนในกล่ม กล่มร่วมมือกันวางรากฐานุ ุ
สถาบันสังคมขึ้นมา เพื่อเป็นแนวทางในการทํา
กิจกรรมร่วมกัน สถาบันสังคมจึงหมายถึงระบบ
ความสัมพันธ์ทางสังคม ประกอบด้วยค่านิยม
ร่วมกัน เพื่อตอบสนองความต้องการขั้นพืน้ฐาน
ของสังคม1 
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สถาบันสังคมเป็นระบบความสัมพันธ์ทาง
สังคม เกิดขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของ
มนษย์ุ 2 ระบบดังกล่าวประกอบด้วยคติชาวบ้าน 
จารีต และกฎหมาย สถาบันสังคมจึงมีหน้าที่ และ
ความสําคัญเพื่อตอบสนองความต้องการทาง
ชีวภาพและวัฒนธรรมสถาบันสังคมแบบออกเป็น 
2 ชนิด คอื3 

1. สถาบันปฐมภมิ ู (Primary institution) 
ตอบสนองความต้องการทางเพศ  และความ
ต้องการพื้นฐานอื่น ๆ เช่น ครอบครัว และกล่มุ
เพือ่น เป็นต้น 
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ครอบครัวเดีย่ว                 กล่มเพือ่นุ  

2. สถาบันทติยภมิุ ู  (Secondary institution) 
ตอบสนองความต้องการทางสังคม เช่น สถาบัน
เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง และศาสนา เป็น
ต้น 
  นักมานษยวิทยาเห็นว่า  สถาบันในระบบุ
วัฒนธรรม  ประกอบด้วย  ลักษณะสําคัญสอง
ประการ คอื 
 ประการแรก ความสนใจ หรือผลประโยชน์ 
การเปลีย่นแปลง และพฒันาการ 
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 ประการที่สอง เป็นขบวนการแปลความหมาย
สั งคมที่ ต่ อ เ น่ื อ ง กั น  เ พื่ อ นํ า ไปป รับ ใ ช้ กั บ
แนวความคดิและส่ิงใหม่ ๆ ในสังคมเมอืง4 
 สถาบันสังคมในชมชนุ ประกอบด้วยสถาบันที่
สําคญั 2 ประเภท คอื 
 ประการแรก คือ สถาบันสังคมพื้นฐาน เช่น 
สถาบันเศรษฐกิจ สถาบันการปกครอง สถาบัน
การเมอืง และสถาบันศาสนา 
 ประการที่สอง คือ สถาบันที่สนับสนนทําใหุ้
คนในสังคมเมืองมีคณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  เ ช่น ุ
สถาบันการศึกษา และสวสัดกิารสังคม สถาบันต่าง 
ๆ ในสังคมเมืองโดยเฉพาะสถาบันพื้นฐาน เป็น
ระบบองค์การที่มนษย์สร้างขึน้มาตอบสนองความุ
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ต้องการ และช่วยแก้ปัญหาของบคคล และกลุ่ ุมต่าง 
ๆ ในสังคม ลักษณะสําคัญของสถาบันสังคมใน
เมอืง คอื 

1 .  มีความสําคัญ  หรือหน้าที่พิ เศษ  เพื่ อ
ตอบสนองความต้องการเฉพาะด้าน เช่น หน้าที่
ป้องกนั จัดรักษาระเบียบสังคม หรือเป็นศนย์กลางู
การศึกษาวจิัย เป็นต้น 

2. กาํหนดรปแบบค่านิยม หรือจารีต ที่เกดิจากู
ความจําเป็นหรือความต้องการให้เป็นเป้าหมายที่
สั ง ค ม ย อ ม รั บ ไ ด้  เ ช่ น  ค ว า ม เ ส ม อ ภ า ค 
ปร ะ สิ ท ธิ ภ าพ  ค ว า ม สํ า คั ญข อ ง ค ว า ม รั ก 
ความสําคญัของเดก็ เป็นต้น 
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3. กําหนดบทบาทสังคม และทักษะความร้ต่าง ู
ๆ ศึกษาจากเป้าหมายของสังคมมากําหนดเป็น
หน้าที ่และความรับผดิชอบ สําหรับแต่ละบคคลุ  

4. พัฒนาการบทบาทสังคม จากความสัมพันธ์
ฉันท์  ญาติพี่ น้องแบบไม่เป็นทางการ  มาเป็น
ความสัมพันธ์แบบเป็นทางการ  ยึดระเ บียบ
กฎหมาย โดยผ่านกล่มสังคม เช่น จากกล่มปฐมุ ุ
ภมิ กล่มอาสาสมัคร และ การจัดองค์การขนาดู ุ
ใหญ่แบบระบบราชการ 

5. มีส่วนร่วมทั้ งทางตรงและทางอ้อม  กับ
ประชากรทั้งหมด ในรปของชมชนู ุ ภมิภาค หรือู
ชาต ิในรปของระบบค่านิยม บทบาทและกล่มู ุ  
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6. มีความผกพันทางจิตวิทยา หรือมีอารมณ์ู
ร่วม โดยให้ประชาชนมีส่วนกําหนดค่านิยมของ
สถาบัน และมคีวามรับผดิชอบร่วมกนั5 
  สถาบันสังคมจึงเป็นส่ิงสําคัญ ทําให้สังคมอยู่
รอดได้ สังคมเมืองประกอบด้วย สถาบันสังคม
พืน้ฐานทีสํ่าคญัดงันี ้คอื 
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แผนท่ีแสดงประเทศท่ีเป็นสมาชิกสหประชาชาติ 
 

องค์การสหประชาชาตเิป็นสถาบันสังคมทีใ่หญ่
ทีส่ดในชมชนโลกปัจจบันุ ุ ุ  
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กล่มประเทศในยโรุ ู (EURO)คอืการรวมกล่มประเทศในยโรปุ ุ ใน

ปี ค.ศ.1999 มีประเทศเข้าร่วมกล่ม ุ 11ประเทศคอื 
เบลเยียม เยอรมัน ไอร์แลนด์ สเปน ฝร่ังเศส อิตาล ี
ลักเซมเบร์ก เนเธอร์แลนด์ ออสเตรีย ปอร์ตเกสุ
และฟินแลนด์ ปี ค.ศ.2001 กรีซเข้าร่วมกล่ม ปี ุ
ค.ศ.2002 ใช้เงนิยโร ปี คู .ศ.2007 สโลเวเนียเข้าร่วม
กล่ม ปี คุ .ศ.2008 ไซปรัสและมอลต้าเข้าร่วมกล่ม ุ
ค.ศ. 2009 สโลวาเกยีเข้าร่วมกล่มุ  
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สถาบันเศรษฐกจิ 
 ในหลายศตวรรษ  ชมชนโลกุ เ ร่ิมเกิดการ
เปลีย่นแปลง เร่ิมมกีารส่งเสริม กระต้นให้จัดระบบุ
องค์การเศรษฐกิจแบบใหม่ ๆ กล่มสังคมต่าง ๆ ไดุ้
สร้างระบบทนนิยมุ แบบทันสมัย เช่น ชมชนุ ใน
ยโรปตะวันตกจัดระบบเศรษฐกิจตามปัจจัยต่าง ๆ ุ
ดงันี ้

1. แรงงานทีม่คีวามคล่องตวัสงู  
2. เทคโนโลยทีีม่เีหตผลุ  

ตารางแสดงความสัมพนัธ์ระหว่างเทคโนโลยแีละปัจจัยอืน่ ๆ ในญีป่่นุ  
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แหล่งข้อมล ู : http://www.rieti.go.jp เข้าถึงเมือ่วนัที ่ 30 มนีาคม 2552 

 
แผนภมิแสดงบทบาทของเทคโนโลยใีนสังคมู  

 
แหล่งข้อมลู : http://www.cntit.com เข้าถงึเมือ่วนัที ่30 มนีาคม 2552 
 
แผนภมแิสดงการจ้างงานในกล่มเทคโนโลยต่ีาง ๆ ปี คู ุ .ศ.2007 
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แหล่งข้อมลู :http://www.technology-alliance.com เข้าถึงเมือ่วนัที ่30 มนีาคม 2552 
 
แผนภมแิสดงการใช้คอมพวิเตอร์ในกล่มประเทศต่าง  ๆ ู ุ  

 
 แหลง่ทีม่า : World Bank World Development Report 2006-2007 
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Computer 
Use  

(per 100 
people)  

Internet 
Use  

(per 100 
people) 

Developing Countries 2.5  2.6 

Least Developed 
Countries 0.3 0.2 

Arab States 2.1 1.6 

East Asia and the Pacific 3.3 4.1 

Latin America and the 
Caribbean 5.9 4.9 

South Asia 0.8 0.6 

Sub-Saharan Africa 1.2 0.8 

Central & Eastern Europe 
& CIS 5.5 4.3 

OECD 36.3 33.2 

High-income OECD 43.7 40 

 
3. การสะสมทนุ    

 
แผนภมแิสดงการไหวเวยีนของเงนิทนในโลกู ุ  
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แหล่งข้อมล ู http://www.foreignpolicy.com เข้าถึงเมือ่วนัที ่30 มนีาคม 2552 

 
แผนภม ิแสดง ู 10 ประเทศแรกทีม่กีาํลงัเงนิทนสงสดุ ู ุ  

 
แหล่งข้อมล ู : http://www.skyhorse.org เข้าถึงเมือ่วนัที ่30 มนีาคม 2552 

4. ระบบกฎหมายทีม่เีหตผลุ  
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5. สิทธิในทรัพย์สินของบคคลและกล่มสังคมุ ุ  
6. เคร่ืองมือแลกเปลีย่นในระบบเศรษฐกิจ เช่น 

เช็ค ดราฟต์ สัญญา ห้น และพนัธบัตร เป็นต้นุ 6 
  ชมชนุ สมั ย ใหม่  มีแนวโ น้มจะ จัดระบบ
เศรษฐกิจคล้ายคลึงกัน เพราะมีการรับและการ
ยอมวัฒนธรรมระหว่างกัน  รปแบบองค์การู
เศรษฐกจิทีสํ่าคญัคอื 

1. ระบบร่วมกล่ม ุ (The corporate form) ใน
อตสาหกรรม และการพาณชิย์ุ  
ในปี ค.ศ.2008 ฟอร◌ิ◌บส์ ์ (Forbes) ได้จัดอนัดบับริษทัทีเ่ป็น

องค์การธรกจิขนาดใหญ่ในโลกดงันีุ้  
1. Wal-Mart Stores 
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บริษทัค้าปลกีวอล-มาร์ท มี CEO Chief Executive Office ช่ือ 
เอช. ล ีสกอตต์ (  H. Lee Scott Jr.)มีบคลากรุ  2,055,000 คน ที่อยู่  
 702 S.W. Eighth St.Bentonville, Arkansas  72716 Country: U.S. 
Website: www.walmartstores.com 

2. Exxon Mobil 

 

บริษทักลัน่นํา้มันม ีCEO ช่ือเรกซ์ ดบับลวิ. ทลิเลอร์ซัน( Rex W. 
Tillerson) มีบุคลากร 107,100 คน ท่ีอยู ่ 
 5959 Las Colinas Blvd. 
Irving, Texas  75039 
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Country: U.S. 
Website: www.exxonmobil.com 
3. Royal Dutch Shell 

 

 
บริษทัเชลลมี์ CEO ช่ือ Jeroen van der Veer  

มี 10 บุคลากร 4,000 คน ท่ีอยู ่ Carel van Bylandtlaan 30 
The Hague  2596 Country: Netherlands Website: www.shell.com 

4. BP 
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บริษทักลัน่นํา้มันม ีCEO ช่ือแอนโธนี บี. เฮย์วาร์ด (Anthony B. 
Hayward ) มีบคลากร ุ 97,600 คน ทีอ่ยู่ 
 1 St. James Sq. 
London  SW1Y 4PD 
Country: Britain 
Website: www.bp.com 
5. Toyota Motor 

 

บริษทัโตโยต้า มี CEO ช่ือ Fujio Cho  
มบีคลากร ุ 316,121 คน ทีอ่ยู่ 
1Toyota-cho Toyota  471-8571 Country: Japan 
Website: www.toyota.co.jp 
6. Chevron 
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บริษทักลัน่นํา้มัน มี CEO ช่ือเดวดิ เจ. โอ’ไรล(ี David J. O'Reilly ) 
มบีคลากรุ  65,035 คน ทีอ่ยู่ 
 6001 Bollinger Canyon Rd. 
San Ramon, California  94583 
Country:U.S.Website: www.chevron.com 
7. ING Group 

 

กลุมธนาคารพาณิชย ์มี ่ CEO ช่ือมิเชล ทิลมานท(์Michel Tilmant ) 
มีบุคลากร 120,282 คน ท่ีอยู ่ 
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 Amstelveenseweg 500 Amsterdam  1081Country: Netherlands 
Website: www.ing.com 

8. Total 

 

บริษทักลัน่นํา้มัน  มี CEO  ช่ือ Christophe de Margerie  
มบีคลากรุ  96,442  คน ทีอ่ยู่ 
 2 Pl. de la Coupole 
Courbevoie  92400 Country:France 
Website: www.total.com 

9. General Motors 
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บริษทัรถยนต์ ม ี CEO ช่ือ G. Richard Wagoner Jr.  
มบีคลากรุ 266,000 คน ทีอ่ยู่ 
 300 Renaissance Center Detroit, Michigan  48265 
Country: U.S. Website : www.gm.com 
10. ConocoPhillips 

 

บริษทักลัน่นํา้มัน มี CEO ช่ือเจมส์ เจ. มลัวา (James J. Mulva ) 
มบีคลากรุ  32,600 คน ทีอ่ยู่ 
 600 N. Dairy Ashford Rd. Houston, Texas  77079 
Country:U.S.Website: www.conocophillips.com 
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แผนภมแิสดงการแข่งขนัทางเศรษฐกจิและความมัง่คัง่ของประเทศตู่ าง ๆ ในโลก 

 
แหล่งข้อมล ู : http://www.urenio.org เข้าถงึเมือ่วนัที ่6 เมษายน 2552 

 

http://www.mapsofworld.com 
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http://upload.wikimedia.org 
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World Economic Statistics at a Glance 
World GDP (PPP): $65 trillion 
GDP Growth Rate: 5.2% 
Growth Rate of Industrial Production: 5% 
GDP By Sector: Services- 64% Industry- 32% Agriculture- 4% 
GDP Per Capita (PPP): $9,774 
Population: 6.65 billion 
The Poor (Income below $2 per day): 3.25 billion (approximately 50%) 
Millionaires: 9 million (approximately 0.15%) 
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Labor Force: 3.13 billion 
Exports: $13.87 trillion 
Imports: $13.81 trillion 
Inflation Rate â€“ Developed Countries: 1% - 4% 
Inflation Rate â€“ Developing Countries: 5% - 20% 
Unemployment â€“ Developed Countries: 4% - 12% 
Unemployment & Underemployment - Developing Countries: 20% - 40% 
Sources: CIA World Factbook, IMF, UNDP 
http://www.economywatch.com 

 
http://www.finfacts.com 



 30

 
http://dnb.co.nz 

 
http://www.globalresearch.ca 
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http://www.imf.org 

2. ส่ือหรือช่องทาง (Channels) การแจกจ่าย
สินค้า และบริการรปแบบต่าง ๆู  
แผนภมแิสดงส่ือหรือช่องทางการซ้ือสินค้าทาง ู E-mail 
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แหล่งข้อมลู  : www.subscribermail.com เข้าถงึได้เมือ่วนัที ่30 มนีาคม2552 

 
3. ห้างสรรพสินค้า (Department store) 

 
หา้งสรรพสินคา้ Bon Marche ca. 1867 ทีป่ารีส ประธานาธิบดลีนิคอนด์ที ่Marble Plalace ปี 1865 
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   ห้างสรรพสินค้าในประเทศไทย                    ห้างสรรพสินค้าทีอ่งักฤษ 

 
แผนภมิแสดงรปแบบห้างสรรพสินค้าู ู  
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แผนภมิแสดงู พืน้ที่ห้างสรรพสินค้า แหล่งข้อมล ู http://www.standerschoice.com เข้าถึงเม่ือวันที่ 31 มีนาคม
2552 
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ร้อยละกล่มตวัอย่างทีเ่ข้าไปในห้างสรรพสินค้า ปี คุ .ศ. 2005-2008 

 

แหล่งข้อมล ู http://seekingalpha.com เข้าถงึเมื่อวนัที ่31 มนีาคม 2552 

ตารางแสดงห้างสรรพสินค้าในประเทศไทย 

 
แหลงขอ้มูล ่ : www.clookclick.com เข้าถงึเมือ่วนัที ่31 มนีาคม 2552 
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ตารางแสดงห้างสรรพสินค้าในประเทศไทย 

 
แหล่งข้อมล ู ;http://www.emeraldinsight.com เข้าถงึเมื่อวนัที ่31 มีนาคม 2552 

4. ร้านค้าลกโซ่ ู (The chain store) 
5. การค้าทางไกล หรือการส่ังซ้ือทางไปรษณีย์ 

(The mail order house) 
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ตารางแสดงประเทศ 10 อนัดบัในโลกทีม่กีารค้าทางไกล  

ประเทศ ค่าใช้จ่ายต่อหัว (Spending Per 

Capita) 

สหรัฐอเมริกา 520.6 

เยอรมนั 228.6 

สหราชอาณาจกัร 198.6 

เดนมาร์ก 171.7 

สวติเซอร์แลนด์ 149.1 

ออสเตรีย 137.4 

ฝร่ังเศส 111.7 

นอร์เวย์ 109.2 

สวเีดน 102.8 

ฟินแลนด์ 56.5 
 

 แหล่งที่มาของข้อมล ู :http://www.mapsofworld.com เข้าถงึเม่ือวันที่ 27 เดือน
มีนาคม 2552 
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6. ตัวแทนโฆษณา (The advertising agency)

คือบริการธรกิจเกี่ยวกับความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ ุ
การวางแผน และการโฆษณา รวมทั้งการส่งเสริม
การขายสําหรับลกค้าู . 
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แผนภมแิสู ดงโครงสร้างตวัแทนการโฆษณาในองค์การ 

 
แหล่งทีม่า : www.allbusiness.com เข้าถงึได้เมือ่วนัที ่1 เมษายน 2552 
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อีกประการหน่ึงก็คือ การจัดองค์การขนาดใหญ่ 
(Large organization) ทําให้สามารถผลติสินค้าได้
หลายชนิด สามารถป้องกนัไม่ให้เกดิความล้มเหลว 
หรือไม่มีเสถียรภาพด้านรปแบบการขาย ประการู
ต่ อมาคือ  ในกิจการอตสาหกรรมจะ ต้องมีุ
หน่วยงานวิจัยและพัฒนาการ (Research and 
development) พร้อม ๆ กบัเป้าหมายด้าน 
แผนภมิแสดงกระบวนการวจัิยและพฒันาู  
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แหล่งข้อมล ู : www.esf.edu เข้าถงึเมือ่วนัที ่31 มนีาคม 2552 

 
www.wiserearth.org 
แผนภมิแสดงเครือข่ายการวจัิยและพฒันาระหว่างญี่ป่นและประเทศต่าง ๆ ในู ุ
เอเชีย 
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แหล่งข้อมล ู : http://www.gip.jipdec.jp เข้าถงึเมื่อวนัที ่31 มนีาคม 2552 

 
www.ifpri.org 
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http://www.stat.go.jp 
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แผนภมิแสดงความสัมพันธ์ระหว่างการวิจัยและู
พฒันากบัปัจจัยอืน่  
 
ประสิทธิภาพและความก้าวหน้า  จดม่งหมายุ ุ
ประการสําคัญคือ เพื่อแก้ปัญหาความไม่แน่นอน
ด้านการตลาด เช่น ต้องเน้นส่งเสริมผลิตภัณฑ์
ทันสมัย และวิธีการผลิตแบบใหม่ ไม่จําเป็นต้อง
ดีกว่า หรือถกกว่า หรือมีประสิู ทธิภาพเท่าน้ัน 
ขบวนการดังกล่าวทําให้เกิดการแข่งขันระหว่าง
บริษัทผ้ผลิตสินค้าและบริการประเภทเดียวกัน ู
และประการสําคัญ คือ แข่งขันกับตัวเอง (Self 
competition) เช่น เพือ่หลกีเลีย่งไม่ให้ต้องเกดิการ
สญเสียส่วนแบ่งการขาย และช่ือเสียงต่าง ๆ ในู
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ตลาดสังคมเมือง ประการสุดท้าย สําหรับการลด
ความเส่ียงภัย คือความพยายามควบคมจัดการ หรืุ
อบริหารราคาผลิตภัณฑ์ เป็นส่ิงที่ยากที่สด เมื่อุ
จะต้องสรปข้อมลด้านนี้ ไม่ว่าจะเป็นการควบคมุ ู ุ
ราคาแบบนอกระบบ (Informally) หรือควบคมุ
ราคาแบบในระบบ8 (Formally) 
 ค่านิยมประการที่สอง มีลักษณะเกี่ยวเน่ืองกับ
การลดความเส่ียงภัย คือปัจจัยด้านพลังอํานาจ 
หรือการควบคมนอกระบบ  ซ่ึงไม่ถกต้องตามุ ู
ระเบียบกฎหมายเท่าใดนัก  เ ป็นการควบคมุ
องค์การประกอบภายนอก ซ่ึงเป็นกลไกเศรษฐกิจ
ของนครอย่างหน่ึง เป็นความหมายในด้านลบ 
พลังอํานาจในบรรยากาศเศรษฐกิจ คือ ความ
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พยายามกําหนดการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจนอก
ระบบ ในเร่ืองเกี่ยวกับระดับค่าจ้าง  และราคา 
ความสามารถจะใช้แนวคิดสมัยใหม่  เป็นต้น 
แตกต่างกับวิถีทางเก่า คือ “บทบาทเสรีในตลาด” 
ตามทฤษฎีการตัดสินใจด้านการตลาด บคคลมีุ
อิสระที่จะประเมินคณค่าสิุ นค้าและบริการ ใน
ฐานะเป็นผ้ขาย ู และผ้ซ้ือในทางปฏิบัติู  พลงัอาํนาจ
ด้านเศรษฐกิจในสังคมเมืองพบว่ามีวิถีทาง  2 
ประการคอื 
 ประการแรก วิธีการเพื่อสาธารณชน คือการ
รวมตัวหรือความร่วมมือ เช่น การยบรวมองค์การุ
ธรกจิที่คล้ายกนั หรือเกีย่วข้องเข้าด้วยกนั การรวมุ
บริษัทธรกิจขนาดใหญ่หลายแห่ง ไม่ว่าจะเป็นุ
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บริษัทผลติเหล็ก รถยนต์ หรืออตสาหกรรมอาหาร ุ
การรวมตัวของสหภาพแรงงานของชาติ สหภาพ
แห่งชาติ สมาคมการค้า หอการค้าต่าง ๆ เพราะ
เหตผลที่ว่า พลังอํานาจเกิดจากการรวมตัวกัน ุ
ขึน้อย่กบัเหตผลทางด้านู ุ  

1. เปรียบเทยีบทรัพยากรเงนิทนุ  
2. แหล่งข้อมลการตลาดทีด่กีว่าู  
3. ความสามารถในการเพิ่มส่ิงอํานวยความ

สะดวก และ 
4. ผลกระทบ ความย่งยากจากการเพิ่มขนาดุ

องค์การ เน่ืองจากขนาดและปริมาณ เป็นส่ิงจําเป็น 
บางคร้ังอาจต้องเกดิความยากลาํบากย่งยากใจ แต่ก็ุ
เ ป็นส่ิงที่ ท้าทายประสิทธิภาพการทํางานของ
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บคคล  หรืออง ค์การขนาด เล็ก  ในประ เทศุ
สหรัฐอเมริกา และอังกฤษรปแบบการประนอมู
อํานาจ  เ ป็นเ ร่ืองชอบธรรม  และถกต้องตามู
กฎหมาย ทําให้ไม่เกิดความว่นวาย หรือเกิดการขุ่ ู
เข็ญทางการค้าขึ้น เปรียบเทียบกับสถานการณ์
ในช่วงตั้งแต่ปี ค.ศ.1870 ถึงค.ศ.1936 ข้อจํากัดนี้
ยงัไม่มกีารศึกษาสังเกตการณ์ผลกระทบต่าง ๆ9 
  ประการที่สอง วิถีทางนี้พลังอํานาจมีบทบาท
สําคัญ เหนือมาตรการใด เพราะเป็นส่ิงจําเป็น
สนับสนนให้มีความร่วมมือกัน เป็นอิทธิพลอย่างุ
ไม่เป็นทางการ เกี่ยวข้องกับการบริหาร และระบบ
นิติบัญญัติในบรรยากาศการเมือง คือ Lobbying 
ตามความหมายทัว่ไป คอืระบบตวัแทน 
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แผนภมแิสดงู หน่วยงานและเมอืงกล่ม ุ Lobbyist ในสหรัฐอเมริกา 

 

 
แหล่งข้อมล ู : http://www.payscale.com เข้าถึงเมือ่วนัที ่31 มนีาคม 2552 

ผลประโยชน์เศรษฐกิจเฉพาะเร่ือง ก่อนการใช้
อํานาจเป็นทางการ หรือต่อสาธารณชนจํานวน
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มาก เป็นกจิกรรมหลกัที่ใช้กนัมากในสหรัฐอเมริกา 
และองักฤษ 
 กล่มผลประโยชน์ทางเศรษฐกจิในสังคมเมืองมีุ
ม ากมายหลายก ล่ม  เ ช่น  ก ล่ม เ จ้ าของที่ ดิน ุ ุ
อตสาหกรรม สหภาพแรงงาน กล่มการค้าปลีก ุ ุ
การค้าส่ง กล่มผ้ประกอบวชิาชีพต่าง ๆ เช่น แุ ู พทย์ 
คร และทนายความ เป็นต้น กล่มเหล่านี้รวมตัวู ุ
เ ป็นระบบ  ประกอบด้วย  คณะผ้ปฏิบัติงาน  มีู
เงินทนจากสมาชิกผ้ลงทะเบียน และผ้มีรายไดุ้ ู ู
ประจํา ร่วมกล่มกนัเสนอ ความคดิเห็น เสนอความุ
ต้องการ และปัญหาต่าง ๆ ในขณะที่คร้ังหน่ึงบาง
สังคมเห็นว่ากิจกรรม Lobbying เป็นเร่ืองผิด
กฎหมาย ในประเทศสหรัฐอเมริกา กลับเป็นที่
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ยอมรับกัน เห็นว่าเป็นระบบที่ทําหน้าที่เช่ียมโยง
ภายในระหว่างสถาบันเศรษฐกจิและการเมอืง 
 กฎหมายบ า งประ เทศระบ ใ ห้ อ ง ค์ ก า ร ุ
Lobbying จดทะเบียนให้ถกต้อง และได้กําหนดู
ระเบียบค่าใช้จ่ายไว้ด้วย ในทางปฏิบัติ กฎหมาย
ดังกล่าวมีไว้เพื่อให้คนในสังคมยอมรับมากกว่าจะ
มหีน้าทีค่วบคมกจิกรรมของพวก ุ Lobbyists10 
 ก ล่มอิท ธิพล  หรือก ล่มกดดัน  ุ ุ ( Pressure 
group) มีบทบาททางเศรษฐกิจ ในสังคมเมืองมาก
กล่มหน่ึง นักสังคมวิทยาศึกษาบทบาทของกล่มุ ุ
อิทธิพลจากเอกสาร และสัมภาษณ์จากคําบอกเล่า
มากมาย ศึกษาความสําคัญทางเศรษฐกิจของกล่มุ
อิทธิพล ที่กําหนดแนวโน้มด้านเศรษฐกิจ และ
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การเมือง ในสังคมอตสาหกรรมและชาติสมัยใหม่ ุ
ปัจจบันพบว่าประสิทธิภาพด้านความชํานาญุ
พิเศษและเทคโนโลยีของระบบเศรษฐกิจในนคร 
ทําให้เกิดปัญหาใหม่คือ มีผลผลิตส่วนเกินเหลือ
บริโภคจํานวนมาก  จึงต้องจัดระบบตลาดให้
ซับซ้อนมากขึ้น การเส่ียงภัยทางเศรษฐกิจมีสงู
มาก จนต้องอาศัยกลยทธ์อันแยบยลเข้าแก้ไขุ
ปัญหา นอกเหนือจากโอกาสและวิธีการธรรมดา
สามญัทีค่นทัว่ไปปฏิบัตอิยู่ 
 ผลก็คือทําให้กล่มผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจุ
ได้ รับการค้มครองจากระบบนิติบัญญัติ  และุ
องค์การบริหาร ความสัมพนัธ์ระหว่างเศรษฐกจิใน
สังคมเมือง ทําให้ Lobbying สร้างฐานอาํนาจขึน้ 
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ทั้ ง แนวคว ามคิ ด และทา งป ฏิ บั ติ  ครอบงํ า
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจอื่น ๆ ประการสําคัญ 
คอืทาํให้เกดิการสร้างอทิธิพล แข่งขันกนัไม่มีวงจร
ส้ินสด กลายเป็นค่านิยมทางเศรษฐกิจในสังคมุ
เมืองอย่างหน่ึง กล่มอิทธิพลจะมีบทบาทกําหนุ ด
ค่าจ้าง ราคา สิทธิทางเศรษฐกิจ และสัญญาของ
รัฐบาล  วิ ธีการแจกแจงสินค้า  และบริการที่
เหมาะสม เพือ่การแข่งขนักบัชาตอิืน่ ๆ11 

ระบบร่วมกล่มุ  
 ระบบรวมกล่ม และห้นส่วนุ ุ  (Partnership) 
เป็นองค์การเศรษฐกิจรปแบบหน่ึงในสังคมเมือง ู
ระบบร่วมกล่มเน้นความร่วมมือในการผลิต แุ ละ
คณค่าของเงินที่แท้จริงจนกลายเป็นสัญลกัษณ์ของุ
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องค์การเศรษฐกิจในสังคมเมือง  ลักษณะการ
จัดระบบร่วมกล่ม จะเป็นดัชนีสําคัญแสดงให้เห็นุ
วิถีชีวิตของนคร สังคมซ่ึงเพิ่งกําลังพัฒนาเมือง
สมัยใหม่ เช่น อินเดีย แอฟริกา และตะวันออกใกล้ 
ต้องพึ่งพาระบบเศรษฐกิจในระบบครอบครัว 
ราชวงศ์ และระบบเศรษฐกิจส่วนบคคล ในสังคมุ
ตะวันตก  เช่น  อังกฤษ  อเมริกา  เยอรมัน  และ
แคนาดา สังคมยอมรับกิจกรรมของธรกิจส่วนตัวุ
นี ้ว่าเป็นเศรษฐกจิในสังคมเมอืงอย่างหน่ึง 
แผนภมิแสดงโครงสร้างแสดงความสัมพนัธ์ของกล่มร่วมมือกบักล่มอืน่ในสิงคโปร์ู ุ ุ  



 55

 
แหล่งข้อมล ู : www.hdb.gov.sg เข้าถงึเมือ่วนัที ่1 เมษายน 2552 

 นักสังคมวิทยาเมือง เห็นว่าระบบร่วมกล่ม ุ
เป็นตัวอย่างการปรับตัวขององค์การให้เข้ากบันคร
อย่างหน่ึง เป็นส่ิงเร้าทําให้เกดิการเปลีย่นแปลงทาง
สังคมให้มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับรปแบบของู
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นคร ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือ เป็นความจริงหรือไม่
เพียงไร  ที่ ว่ าระบบร่วมกล่ม  เ ป็นจดเ ร่ิมต้น ุ ุ
ส ะ ท้ อ น ใ ห้ เ ห็ น ค ว า มพย า ย า มที่ จ ะ ส ร้ า ง
ประสิทธิภาพสูงสดทางด้านการเงินและกําหนดุ
กิจกรรมเศรษฐกิจรปแบบต่าง ๆ โดยตรง โดยทําู
หน้าที่ เ ป็นศนย์กลางรวบรวมและผสมผสานู
ทรัพยากร ส่ิงอํานวยความสะดวก และทักษะ
ความร้ต่าง  ๆ  โดยใช้ตัวแทนในรปบคคลตามู ู ุ
กฎหมาย เป็นบคคลที่แยกตัวออกมาเป็นอิสระ ไมุ่
เป็นตวัแทนของบคคลใดบคคลหน่ึงโดยเฉพุ ุ าะ 
 อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบัติ ระบบร่วมกล่ม ุ
มกัสับสนกบัความคดิเร่ืองประสิทธิภาพ กบัการไม่
ยึดตัวบคคล ุ (Impersonality) ในประเด็นที่ว่า การ
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ไม่ยึดตัวบคคลหมายถึง  ความเป็นอิสระจากุ
ท้องถิ่น ขณะที่ผ้นําระบบร่วมกล่ม ต้องพยายามู ุ
เข้าไปอิทธิพลเหนือบคคล พยายามทําหน้าทีุ่ อื่น 
ซ่ึงไม่ใช่หน้าที่เศรษฐกิจด้วย กิจกรรมเศรษฐกิจ
หลัก เช่น  การโฆษณา แนวปฏิบัติด้านกระแส
การเงิน ส่ิงอาํนวยความสะดวกสําหรับการประชมุ
ผ้ถอืห้น และบริการก้ยมื เพือ่การบริหารระบบร่วมู ุ ู
กล่ม  จนสามารถปฏิบัติหน้าที่พลเมืองที่ดี ในุ
ท้องถิ่นได้ท้องถิ่นคาดหวังให้ผ้นํารู ะบบร่วมกล่มุ
เข้าใจระบบราคา ค่าจ้าง กาํไรและการผลติ 
 ข้อเท็จจริง คือประเด็นที่ว่า ระบบร่วมกล่มมีุ
รากฐานมาจากการไม่ยึดตัวบคคล  พยายามมีุ
อิทธิพลเหนือชมชน ทําหน้าที่ผสมผสานความุ
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แตกต่างหลากหลาย โดยพจิารณาจากอปทาน หรือุ
ปริมาณการผลิต บคลากร และพื้นที่ ระบบร่วมุ
กล่มุ เป็นสัญลกัษณ์ภายในชมชน มีลกัษณะเหมือนุ
เ ป็นนามธรรม  ระบบไ ม่ยึ ดตั วบคคล  เ น้นุ
ประสิทธิภาพ และเป็นนามธรรม มีผ้ยอมรับกนัว่า ู
ทําหน้าที่ เ ป็นหน่วยบริการย่อยในพื้นที่ เล็ก  ๆ 
จนถึงองค์การเศรษฐกจิสมัยใหม่12 เป็นหน้าที่หลกั
ของระบบร่วมกล่มุ  
 ระบบร่วมกล่มมีความสัมพันธ์ใกลุ้ ชิดกับ
องค์การเศรษฐกิจต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้อง
เกี่ยวข้องกับองค์การเศรษฐกิจ ในบรรยากาศของ
คนจํานวนมาก โครงสร้างเศรษฐกจิของระบบร่วม
กล่มประสบความสําเร็จมาก เมื่อไม่มีปัญหาแทรกุ
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ซ้อน ในทางกลับกัน โครงสร้างเศรษฐกิจแบบนี้
อาจก่อให้เกดิความว่นวายดงัทีเ่คยปรากฏมาแุ ล้ว 
 ประสิทธิภาพของระบบร่วมกล่ม คือการเพิ่มุ
การแบ่งงานกนัทํา ภายในระบบ มีการนําเอาระบบ
ราชการมาประสานงาน และกาํหนดความสัมพนัธ์
ภายในองค์การอย่างเหมาะสม13 ประวัติความ
เป็นมาของระบบราชการ  เ ร่ิมต้นด้วยการจัด
องค์การของทหารในยคเกิดอาณาจักรเร่ิมแรก ุ
สังคมเมืองสมัยใหม่ใช้ระบบราชการเชิงเศรษฐกิจ 
คือตัวอย่างการผสมผสานประสิทธิภาพ และการ
ไม่ใช้หลกัเหตผล ุ (Nonrationality) เปรียบเทียบ 
ระหว่างความสัมพันธ์กับสถานภาพและเป้าหมาย
เทคโนโลยี ในทัศนะหน่ึงเห็นว่าระบบราชการที่ใช้
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ในระบบร่วมก ล่มของ สังคม เมื อง  ประสบุ
ความสําเร็จสงสดในเร่ืองกําู ุ ไร ทั้ง ๆ ที่มีปัญหา
ภายในมากมาย เช่น ความล่าช้า (Red tape) และ
ความไม่ลงรอยกันในกล่มปฐมภมิ ผลกระทบด้านุ ู
สังคมของระบบราชการเชิงเศรษฐกิจ จะต้อง
ศึกษาให้ละเอยีดมากขึน้ 
 เน่ืองจากความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี ทําให้
ระบบราชการในระบบร่วมกล่มสามารถแก้ปัญหาุ
ด้านการผลติในสังคมเมืองได้ การศึกษาวจิับพบว่า
14  ปัจจบันการจัดระบบราชการแบบเสรี และการุ
เพิ่มโครงการพัฒนาระบบราชการ จะค่อยเปลี่ยน
บทบาทของระบบราชการ จากเน้นการผลติอย่างมี
ประ สิท ธิภาพ  มาสนใจวิ ธีการแจกแจง เ ชิ ง
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เศรษฐกจิ การเปลีย่นแปลงวธีิการแจกแจง การจ้าง
งานประชากร เร่ิมเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ปี ค.ศ. 1900 
ถงึ ค.ศ. 195315 
 การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้ในระบบราชการเชิง
เศรษฐกจิทีสํ่าคญั มดีงันีค้อื  

ประการแรก แรงงานอตสาหกรรมประเภทไรุ้
ฝีมือ  และกึ่ งมี ฝีมือมี สัด ส่วนลดลง  สัดส่วน
ผ้ประกอบการประ เภทขับรถบรรทกและู ุ
ผ้ประกอบการขนส่งมีเพิ่มมากขึ้น ช่าู งฝีมือผ้มีู
ความร้ เช่น พวกช่างไฟฟ้า ช่างโลหะ มีสัดส่วนู
เพิ่มเล็กน้อย แสดงว่าเร่ิมมีการใช้เคร่ืองจักร และ
เคร่ืองท่นแรงมากขึนุ้ 16 
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 ประการที่สอง เสมียนแรงงาน และพนักงานมี
อัตราเพิ่มมากขึ้น แสดงว่าผ้ประกอบอาชีพที่ไมู่
ต้องใช้แรงงานมมีากขึน้ 

ประการที่สาม อาชีพผู้จัดการ ผ้ทํางานประจําู
ในสํานักงาน มีสัดส่วนเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะใน
กล่มอตสาหกรรมการค้าปลีก พนักงานสินเช่ือ ุ ุ
หัวหน้าผ้จัดการ ตัวแทนซ้ือขาย และพนักงานในู
อตสาหกรรมค้าส่งุ  
 ประการสดท้าย ผ้ทํางานที่ใช้วิชาชีพมีอัตราุ ู
เพิ่มสงขึน้ รายได้ของประชากรส่วนใหญ่ จึงเป็นู
ประเภทเงินเดือน หรือรายได้ประจําในระบบ
ราชการ เช่น อาชีพนักบัญชี นักเคมี วิศวกร ช่าง
เทคนิค และพนักงานธรการ ระบบร่วมกล่มของุ ุ
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เอกชนเร่ิมจ้างงานเป็นจํานวนมาก เป็นแนวโน้ม
การจ้างแรงงาน เน้นจ้างแรงงานที่มีความร้เข้ามาู
ทํางานในขบวนการผลิต การแจกจ่ายสินค้าและ
บริการ รวมทั้งจ้างงานสําหรับบริการพิเศษเฉพาะ
ด้านมากกว่า ไปทํางานด้านขายสินค้าเพียงอย่าง
เดยีว 
 การเปลี่ยนแปลงในระบบร่วมกล่ม ทําให้เกิดุ
กิจการร่วมกล่มใหม่ ๆ ขึน้มากมายเป็นกิจการซ่ึงุ
พยายามปรับตัวให้เข้ากับเงื่อนไขของสังคมเมือง
ด้านการผลติ การตลาดและการบริการ เช่น 

1. ตัวแทนโฆษณา และการตลาด ในการร่วม
กล่มหัตถกรรม บริษัทโฆษณาประสบความสําเร็จุ
อย่างเด่นชัด เน่ืองจากผ้ประกอบการส่วนใหญ่เป็นู
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ผ้มีความร้ด้านวิชาชีพ นักศิลปะ นักเขียน และู ู
ผ้เช่ียวชาญมาช่วยกันศึกษาค้นคว้า ส่งเสริมใหู้
ธรกิจโฆษณาก้าวหน้ามากมายส่งเสริมการขาย ุ
แนะนําผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ให้กับลกค้าทกคน ทกหนู ุ ุ
แห่งในปัจจบันุ  

บทบาทธรกิจโฆษณาในสังคมเมืองซับซ้อนุ
มากขึ้น ทั้งธรกิจโฆษณาส่วนบคคล และบริษัทุ ุ
ห้างร้าน เน่ืองจากบรรยากาศธรกิจปัจจบันมีการุ ุ
ผลติมากมาย ผ้ประกอบธรกจิโฆษณามอีย่ทัว่ ๆ ไป ู ุ ู
ในรปของนักเขียน สํานักข่าวผ้ทําหน้าที่เสนอขู่ ู าว
สาธารณะ การโฆษณาส่วนท้องถิ่น เน้นค่านิยม
สัญลกัษณ์ต่าง ๆ ในท้องถิน่เป็นสําคญั17 
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2 .  ร้ าน ค้ า ลก โ ซ่  มี ลั กษณะแตก ต่ า งกั บู
ห้างสรรพสินค้า เพราะสรรพสินค้ามีจดกําเนิุ ด
ยาวนานกว่า มีสินค้ามากมายหลายชนิดมากกว่า
ร้านค้าลกโซ่ ร้านค้าแบบนี้มักตั้งอย่ในบริเวณทีู่ ู
ประชาชนเมืองเข้าถึงได้ ร้านค้าลกโซ่มีลักษณะู
สําคญั คอื 

ประการแรก ราคาสินค้าตํา่ และ 
  ประการที่สอง เน้นให้ลกค้ามีเสรีภาพ โดยนําู
วธีิการช่วยเหลอืบริการตนเอง (Self service) มาใช้
ประการทีส่อง 

ร้านค้าลกโซ่บริการสินค้าจําเป็น ประเภทยาู
รักษาโรคพืน้ฐาน ของชํา เคร่ืองใช้ไฟฟ้า รวมทั้ง
สินค้าราคาถกประเภทต่าง  ๆ  จําพวกเ ส้ือผ้า ู
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เค ร่ืองใช้ ส่วนตัวสตรี  และสินค้าคล้าย  ๆ  กับ
ห้างสรรพสินค้า ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ เป็นที่ต้องการ
ของประชาชนจํานวนมาก และต้องการต่อเน่ืองกนั 
โดยทีใ่ช้พนักงานขาย และเสมยีนจํานวนน้อย18 
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แผนภมแิสดงกาู รลดราคาสินค้าร้านค้าลกโซู่  

 
แหล่งข้อมล ู : http:// bigpicture,typepad.com เข้าถงึเมื่อวนัที่ 1 เมษายน 
2552 



 68

 
 

 
3.การค้าทางไกล หรือการส่ังซ้ือทางไปรษณีย์ 

เป็นวิธีแจกจ่ายสินค้า และบริการ สําหรับลกค้าทีู่
อย่ห่างไกล จากศนย์การค้าปลกี เช่น ชาวนา ผ้ที่อยู่ ู ู ู
อาศัยในเมืองเล็ก ธรกิจการค้าทางไกลสามารถหาุ
ลกค้า และตลาดจํานวนมาก  โดยให้บริการส่งู
สินค้าทางไปรษณีย์ และโทรศัพท์ ใช้วิธีการลด
ราคาสินค้า และเพิ่มประเภทสินค้าสําหรับเสนอ
ขายให้ลกค้าการค้าทางไกลยงัมีอทิธิพลในตลาดค้าู
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ปลีกของสังคมเมืองด้วย และประสบความสําเร็จ
มาก ทําให้ผ้ประกอบธรกิจสามารถขยายกิจการู ุ
ห้างสรรพสินค้า พร้อมๆ กับการค้าทางไกลด้วย19 
เปิดโอกาสให้บคคลสามารถเลือกส่ังสินค้าตามุ
รายการต่าง ๆ ที่มีอย่ในร้าน หู รือส่ังซ้ือทางไกล 
ถึงแม้ ว่าจะไม่สามารถระบได้ ว่าสนใจ  หรือุ
ต้องการสินค้าจากร้านทางไกลประเภทใดเป็น
พิเศษ ลกค้าส่วนใหญ่ก็ยังคงได้ใช้บริการกันมาก ู
เช่น ลกค้าในกล่มผ้อพยพจากชมชนเล็ก ๆ หรือู ุ ู ุ
ครอบครัวสังคมเมือง ที่สามารถเลือนชนช้ันทาง
สังคม ต้องการสินค้าและบริการหลายชนิด รวมทั้ง
เคร่ืองอาํนวยความสะดวกประเภทต่าง ๆ 
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แผนภมแิสดงการใช้คอมพวิเตอร์ในภมภิาคต่าง ๆ ู ู  
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4. บรรษัทเงินทนุ 20 (Sale finance 

corporations) เป็นองค์การเศรษฐกิจในสังคม
เมืองแบบใหม่ บรรษัทเงินทนเป็นวิธีการเกี่ยวกับุ
สินเช่ือลกค้าการให้สินเช่ืู อกับบคคลประเภทอื่น ๆ ุ
เช่น การให้เงินก้จากธนาคาร การก้เงินต้องการู ู
สินทรัพย์คํา้ประกนั เพือ่ป้องกนักรณผ้ีก้ไม่สามารู ู
ชําระเงินได้ เป็นวิธีการย่งยาก ทําให้เกิดบรรษัทุ
เงินทนขึ้น ม่งจัดสินเช่ือให้ลกค้าปลีกรายย่อย ุ ุ ู
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ลกค้าปลีกรายย่อยสามารถขยายสินเช่ือโดยเฉพาะู
ลูกค้าในเขตเมือง  ช่วยให้ผ้ประกอบการเพิ่มู
ยอดขายสินค้าประเภทรถยนต์ วิทย ต้เย็น เป็นต้น ุ ู
ส่ิงเหล่านีเ้ป็นเคร่ืองอํานวยความสะดวก ซ่ึงคนใน
สังคมเมืองจําเป็นต้องซ้ือไว้เป็นส่ิงจําเป็นภายใน
บ้าน 
 ระยะหลังสงครามโลก ประชากรมีมาตรฐาน
การครองชีพ  และมีคณภาพชีวิตดีขึ้นสินเ ช่ืุ อ
สําหรับลกค้ามีมากมายหลายแบบ เช่น สินเช่ือจากู
ธนาคาร ให้กับห้างสรรพสินค้าเปิดบัญชีได้ บัญชี
สําหรับการส่งสินค้าทางไกล จัดเป็นระบบสินเช่ือ
สําหรับลกค้าสมัยใหม่ แต่อย่างไรก็ตาม บรรษัทู
เงินทนก็ยังมีบทบาทด้านการซ้ือขายเคร่ืองอํานวยุ
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ความสะดวก ประเภทรถยนต์ และสินค้าและเภท
เดยีวกนันี ้เป็นส่วนใหญ่ 

5. สหภาพแรงงาน มีลักษณะที่ต่างกับสมาคม
อาชีพยคกลางุ 21 (The Medieval guild) สหภาพ
แรงงาน คือการร่วมมือระหว่างผ้ใช้แรงงาน ทําใหู้
มีเป้าหมายเฉพาะ และมีลักษณะเผชิญหน้ากับ
นายจ้าง ประวัติความเป็นมาของสหภาพแรงงาน
เกิดขึน้เมื่อราวประมาณ ค.ศ. 1850 แรงจงใจทําใหู้
เกิดสหภาพ เกิดเมื่อประมาณคริสต์ศตวรรษที่ 18 
ใน องักฤษและอาณานิคมในอเมริกา 

สหภาพมีบทบาททางการเมืองมากกว่า ใน
ทัศนะของนักสังคมวิทยาเมือง สหภาพมีบทบาท
เด่นด้านเศรษฐกจิด้วย กล่าวคือ พยายามก่อให้เกิด



 74

การจัด  สรรค์  และการแจกแจงแรงงานอย่าง
ถกตู้ อง อย่างเป็นธรรมโดยไม่ใช้วิธีการบังคับ
ควบคม แรงจงใจให้มีบทบาททางเศรษฐกิจอาจมีุ ู
ลกัษณะแตกต่างกนัออกไป เช่น 

1. จัดการประโยชน์จากทรัพยากรวตัถุ 
2. กําหนดเกียรติภมิสําหรับผ้นําสหภาพใหู้ ู

สงขึนู้  
3. มีส่วนร่วมกําหนดการตัดสินใจเศรษฐกิจ

มากขึน้ 
4.  มีส่วนกําหนดอดมการณ์แลุ ะเป้าหมาย

การเมอืง 
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5. ประการสดท้าย คอืสหภาพต้องการเพิม่และุ
พัฒนาพลังอํานาจให้ปรากฏเด่นชัดในองค์การ
อตสาหกรรม หรือ พาณชิยกรรมุ    

สมาชิกของสหภาพแรงงาน มีลกัษณะแตกต่าง
กนัขึน้อย่กบัสถานภาพสังคม และอาชีพของแต่ละู
บคคล สมาชิกประเภทพ่อค้า และช่างฝีมือ จะุ
จัดระบบสหภาพแรงงานให้มีบทบาทเด่น สหภาพ
แรงงานมีบทบาทสําคัญในสังคมเมือง และชนบท 
รวมทั้งเมืองเล็ก ๆ ด้วย ประชากรผ้ใช้แรงงานมักู
เป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน22 ผ้ใช้แรงงานประเภทู
ผ้บริหู ารหรือผ้ใช้วชิาชีพ มกัมีความคดิเห็นตรงกนัู
ข้ามกับสหภาพแรงงาน  เพราะมีความร้สึกว่าู
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ตนเองมีบทบาทหน้าที่สง มีโอกาสและมีเกียรติภมิู ู
มากกว่า 
 สมาชิกสหภาพแรงงานเห็นว่าสหภาพเป็น
สถาบันค้มครองป้องกันไม่ให้นายจ้างเผด็จการ ุ
และป้องกันการใช้เทคโนโลยีทันสมัยในองค์การ
จนทําให้เกิดการว่างงาน ปัญหาดังกล่าวทําให้
สหภาพต้องกําหนดเป้าหมายใหม่ คือ กําหนด
ค่าจ้างให้สัมพันธ์กับมาตรฐานการครองชีพ 
ต่อรองผลประโยชน์อันพึงควรจะได้  เช่น  ค่า
รักษาพยาบาล เงินช่วยค่าครองชีพ การพกังาน ขอ
คํารับรองการกําหนดค่าจ้างประจํา และมีบทบาท
เป็นผ้มส่ีวนร่วมในการวู างแผนอตสาหกรรมุ 23 
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 องค์การเศรษฐกิจในสังคมเมือง มีแนวโน้มจะ
เกิดการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ คือ การจัดองค์การ
แบบระบบราชการ เน่ืองจากแรงกระต้นด้านการุ
แบ่งแรงงาน ตามความสามารถพิเศษ มีอาชีพต่าง 
ๆ เกิดขึ้นมากมายมากกว่า 25,000 อาชีพ แต่ละ
อาชีพแตกต่างกันตามลักษณะความรู้ และหน้าที่
ปฏิบัติ เป็นปัญหาสําหรับผ้ให้คาํจํากดัความเมื่อจะู
แบ่งประเภทอาชีพ วิธีการแบ่งลักษณะอาชีพตาม
ความร้เป็นวิธีการแบบเก่า  เ น่ืองจากองค์การู
เศรษฐกิจทําหน้าที่แทนวิถีการดํารงชีวิตตามแบบ
ประเพณีเดิม ส่ิงที่เรียกว่างานกลายเป็นอาชีพ มี
ลักษณะซับซ้อนตามโครงสร้างระบบราชการ ซ่ึง
บคคลแต่ละอาชีพปฏิบัตอิยุ่ ู24 
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 ก า ร แ บ่ ง ง า น ต า ม ค ว า ม ชํ า น าญพิ เ ศ ษ 
จําเป็นต้องมีการเพิม่ประสิทธิภาพ ด้านการเรียนรู้
ทักษะอาชีพ  และพัฒนาความสามารถที่ จะ
ติดต่อส่ือสารกับองค์การและผ้ที่มาติดต่อการู
ประดิษฐ์คิดค้นส่ิงใหม่ต้องอาศัยความร้วิชาชีพู
ด้ านธรกิ จ  และกุ า รพาณิชยกรรม  รวมทั้ ง
ความสําคัญของช่างเทคนิคด้วย เช่นวิศวกร และ
นักกฎหมาย เป็นนักวิชาชีพสําคัญสําหรับการ
บริหารงานระดับกลาง และระดับสง องค์การจัดู
อบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบคลากรด้านวิชาชีพุ
จากวิทยาลัย และคณะวิชาต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย  
รวมทั้งอบรมพเิศษด้านการบริหารร่วมกบับรรษัท
อตสาหกรรมต่าง ๆ กล่าวโดยสรป ผ้บริหารทีุ่ ุ ู
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ทันสมัย ไม่ว่าจะเร่ิมจากธรกจิแบบครอบครัว ควรุ
จะต้องมีคณสมบัติมีความร้ความสามารถด้านุ ู
วิชาชีพ สามารถจัดองค์การแบบระบบราชการ 
และจัดระบบงบประมาณได้ดมีปีระสิทธิภาพ25 
 
แผนภมิเปรียบเทียบสหภาพแรงงานในจีน องัู กฤษ
และญีป่่นุ  
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แหล่งข้อมล ู .curtin.edu.au เข้าถงึเมือ่วนัที ่11เมษายน 2552 
 
 

สถาบันการปกครอง 
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 สถาบันการปกครองในสังคมเมือง  มีการ
เปลี่ยนแปลงช้ามากเพราะการปรับตัวให้เข้ากับ
ความทันสมัย และความซับซ้อนของนคร ทําได้
ยาก  ช้าและอย่างมีข้อจํากัด  ดังที่กล่าวมาแล้ว
โครงสร้างเศรษฐกิจในสังคมเมืองเน้นความ
ทันสมัย และการประดิษฐ์คิดค้นทําให้ผ้นํา และู
ประชากรเมืองส่วนใหญ่มีแนวโน้มจะยอมรับ
บทบาทของระบบเศรษฐกจิมากกว่าองค์การสังคม
แบบอื่น ๆ ส่ิงที่จําเป็นอย่างยิ่ง คือต้องชักจงกล่มู ุ
ต่ าง  ๆ  ให้ เ ห็นความจําเป็นต้องเปลี่ยนแปลง
บรรยากาศเศรษฐกิจให้มีเหตผลมากขึ้น  ให้มีุ
ประโยชน์สําหรับสังคมมากขึน้กว่าทีเ่ป็นอยู่ 
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 ประการที่ สํ าคัญ  คือ ต้องมีการแสดงผล
ประโยชน์ขององค์การเศรษฐกิจในรปกําไรใหู้
สาธารณะชนทราบ ส่วนระบบการปกครองจะต้อง
เป็นผ้ประสานผลประโยชน์ส่วนเกิน  อันเป็นู
ประโยชน์ส่วนบคคล หรือกล่มบคคลหน่ึงใดไมุ่ ุ ุ
ควรได้โดยเฉพาะ ทําหน้าที่บริหารผลประโยชน์
ส่วนเกินน้ันเพื่อ สังคมเมืองส่วนรวม  ทั้ ง นัก
รั ฐศ าสต ร์  และ นัก สั งคมวิทย า เ ห็น ว่ า  คื อ 
ภาระหน้าที่ เฉพาะโดยตรงของสถาบันการ
ปกครอง 
 แนวโน้มปัจจบัน  คณะผ้ปกครองมีหน้าทีุ่ ู
จัดบริการเพื่อสาธารณชนหลายรปแบบ จัดธรกิจู ุ
บริการทันสมัยหลายประเภท แต่ละประเภทต้อง
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ใช้งบประมาณจํานวนมาก ตัวอย่าง เช่น คณะ
ผ้บริหารนครหลายสังคม มีหน้าที่จัดบริการเพื่อู
ตอบสนองความต้องการทางสังคมและทางอากาศ 
สําหรับผ้มีสิทธิออกเู สียงเลือกตั้งในนครทกคน ุ
เช่น 

1. บริการด้านระบบป้องกนัภัย 
2. บริการด้านสขอนามยัุ  
3. บริการด้านการศึกษา 
4. บริการด้านสวสัดกิารสังคม 
5. บริการด้านการบันเทงิ พกัผ่อนหย่อนใจ 
6. บริการด้านศิลปะ 
7. บริการด้านการเคหะทีอ่ย่อาศัยู  
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8. บริการด้านพลังงานจําเป็นพื้นฐาน เช่น 
ไฟฟ้า แก๊ส 

9. บริการด้านการคมนาคมขนส่ง 
ตารางแสดงนครใหญใ่นโลก  10 อนัดบั จาํแนกตามประเทศและขนาดประชากร ปี ค.ศ.2009  

นคร (Cities) ประเทศ(Country) ประชากร(Estimated     Population) 

โตเกยีวTokyo  

New York  

Seoul  

Mexico City  

Sao Paulo  

Mumbai  

Osaka  

Delhi  

Los Angeles  

Jakarta  

Japan  

USA  

South Korea  

Mexico  

Brazil  

India  

Japan  

India  

USA  

Indonesia  

35,100,000  

21,650,000  

21,350,000  

20,950,000  

19,900,000  

18,400,000  

18,050,000  

17,500,000  

16,900,000  

16,050,000  
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แผนที่นครโตเกยีวที่ตั้งที่ทําการรัฐบาล พระราชวงั
จักรพรรดิ สํานักงานใหญ่ ศนย์กลางการเงินและู
ธนาคารตั้งอย่บนเกาะฮอนชมฐีานะเป็นมหานครู ู   
   

ประเทศทีม่ปีระชากรมากทีส่ดุ 10 ลําดบัในโลก  

ประเทศ การคาดคะเนประชากรปี  ค.ศ.2004  

จนี 1,305,625,273 

อนิเดยี 1,077,116,060 

สหรัฐอเมรกิา 285,522,555 

อนิโดนเีซยี 239,259,710 

บราซลิ 178,998,012 

ปากสีถาน 153,705,278 

รัสเซยี 144,112,353 

บงัคลาเทศ 137,650,588 

ไนจเีรยี 136,514,807 

ญีปุ่่ น 127,295,333 
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ประเทศที่มีประชากรเมืองมากที่สุด 10 ลาํดับในโลก  

ประเทศ การคาดคะเนประชากรเมืองในปี ค.ศ.2005      

จีน 535,958,000 
    

อนิเดีย 312,887,000 
    

สหรัฐอเมริกา 232,080,000 
    

บราซิล 151,925,000 
    

อนิโดนีเซีย 104,048,000 
    

รัสเซีย 102,731,000 
    

ญีป่่นุ  101,831,000 
    

เม็กซิโก 80,073,000 
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เยอรมัน 72,405,000 
    

ไนจเีรีย 62,623,000 
    

 
หน้าที่บริการดังกล่าวทําให้นครต้องจ่ายสง ู

เพื่อจัดบริการทกอย่างให้ดีที่สด  ไม่ว่าจะเป็นุ ุ
บริการด้านสขภาพอนามัย สวสัดกิารสาธารณะสข ุ ุ
หรืองานสาธารณะ ตั้งแต่หลังสงครามโลกคร้ังที่ 2 
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เป็นต้นมา26 แสดงว่าคนในนครต้องใช้บริการ
สาธารณะเพิม่ขึน้กว่าทีเ่ป็นอย่เดมิู  
 แม้ว่าขอบเขตบริการสาธารณะ จะมีลักษณะ
ซับซ้อนทันสมัย แต่รปแบบการปกครองยังคงมีู
ความอนรักษ์นิยม มีลักษณะยึดมั่น ข้อเท็จจริงก็ุ
คือ การปกครองของเมืองเป็นส่วนของรัฐบาล
แห่งชาติ27 ในเขตเมือง เจ้าหน้าที่ รัฐบาลกลาง
แห่งชาติ มีอํานาจทางการเมืองควบคมนคร ใชุ้
อํ า น า จห น้ าที่ ข อ ง รั ฐบ าลกล า ง ในรปของู
รั ฐ ม น ต รี ว่ า ก า ร ก ร ะ ท ร ว ง ม ห า ด ไ ท ย 
คณะกรรมการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และอาํนาจ
ของนายกรัฐมนตรี หรือ ประธานาธิบดี ควบคมุ
การบริหารงานของนครโดยทางตรงและทางอ้อม 
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 ชาวนครไม่มีสิทธิปกครองตนเองเท่าใดนัก 
หรือแม้แต่มีสิทธิเลือกคณะผ้บริหารมาปกครองู
นคร การเปลี่ยนแปลงสถาบันการปกครองและ
โครงการต่าง ๆ จะเป็นไปได้เฉพาะส่ิงที่สอดคล้อง
กับการเปลี่ยนแปลงโดยตรงกับนโยบายส่วนกลาง 
หรือจากเจ้าหน้าที่ส่วนกลางของรัฐบาลแห่งชาติ
เท่าน้ัน 
 ในปัจจบัน นักสังคุ มวิทยาเมืองได้เสนอระบบ
และกลไกการปกครองนครหลายแบบขึ้นมา
นําเสนอ เป็นส่ิงที่จําเป็นต้องพิจารณาอย่างลึกซ้ึง 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมืองสมัยใหม่ที่จําเป็นต้องเป็น
อิสระและพึ่งพาตนเอง แนวโน้มใหม่ คือ บทบาท
ด้านการบริหาร หรือวิทยาการบริหารนคร ม่งเน้นุ
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ประสิทธิภาพ  และความเช่ียวชาญพิเศษของ
ผ้บริหารนคร อํานาจหน้าที่การบริหาร คือ การู
บริหารพืน้ที่ในนครทั้งหมด โดยไม่ขึน้กับรัฐบาล
กลางไม่ว่าจะเป็นด้านใด 
 ประการที่สําคัญ คือไม่ควรมีการบริหารของ
รัฐบาลกลางประเภทอาสาสมัคร คณะผ้บริหารงานู
นครไม่ควรเป็นกล่มประเภทบริหารงานสมัครเล่น ุ
ประเภทที่สืบทอดมาจากตระกล หรือเพราะมีู
ความสนิทสนมค้นเคยกันเป็นส่วนตัว และทํากันุ
อย่างง่าย ๆ ไม่มีรปแบบ บางนครมีการจัดระบบู
บริหาร โดยสืบทอดจากระบบราชวงศ์ หรือการให้
ครอบครัวชนช้ันผ้นํามีอํานาจควบคมกลไกการู ุ
ปกครอง ในที่สดจะค่อยกลายเป็นระบบบริหารทีุ่
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ใ ช้ ผ้มีความ ร้ ด้ านวิชู ู า ชีพการปกครองนคร
โดยเฉพาะ มีเจ้าหน้าที่ทํางานประจําในองค์การ 
แสดงให้เห็นว่าเร่ิมยอมรับระบบคณธรรม ุ (Merit 
systems) และเห็นความสําคัญของงานบริการ
สาธารณะว่าจําเป็นต้องใช้ผ้เช่ียวชาญ ผ้มีความรู้ ู ู
ด้านอนามัยชมชนเมือง การควบคมอาชญากรรม ุ ุ
การวางผังเมือง การศึกษาสาธารณะ และการ
พฒันาอตสาหกรรมุ 28 
 คณะผ้บริหารนครคอืผ้ใช้วชิาชีพบริหารในการู ู
ปฏิบัติงาน จากการศึกษารปแบบบริหาร พบว่ามีู
ระบบบริหารแบบเก่า ประกอบด้วย สภานคร หรือ 
คณะเทศมนตรี (Board of aldermen) และหัวหน้า
ผ้บริหาร  คือ  นายกเทศมนตรี  ู (Mayor) มีการ
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เลือกตั้ งทกตําแหน่ง แลุ ะจะดํารงตําแหน่งตาม
วาระที่กําหนดไว้แน่นอน บางคร้ังอาจให้สมาชิก
สภาเลือกบคคลใดบคคลหน่ึงในสภาขึ้นเป็นุ ุ
นายกเทศมนตรีก็ได้ โดยทั่วไป ผ้บริหารพบว่ามีู
ปัญหาซับซ้อนเกินขึ้นในนครเสมอ  จนเกิด
ความสามารถของบคคลใดผ้ได้รับเลือกตั้ง ไม่ว่าุ ู
จะเป็นผ้บริหารทีม่ปีระสิทธิภาพเพีู ยงใดกต็าม 
 การปกครองท้องถิ่นในประเทศไทย มีหลาย
รปแบบู 2 9  เ ช่น  องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
เทศบาล แบ่งเป็นเทศบาลนคร เทศบาลเมือง และ
เทศบาลตําบล รปแบบการปกครองท้องถิ่นอีกู
รปแบบหน่ึงคือ สขาภิบาล รวมทั้งเมืองพเิศษ เช่น ู ุ
เมืองพทัยา, กรงเทพฯ เป็นต้นุ 30 ช่วงระยะเวลา 50 
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ปี  นครในสหรัฐอเมริกา  พยายามพัฒนาการ
ปกครองนครใน 2 ลกัษณะคอื 
รปแบบคณะกรรมการู  
  รปแบบคณะกรรมการ ู (The commission 
form) คือการปกครองด้วยรปแบบคณะกรรมการ ู
แตกต่างกันกับรปแบบสภา เทศมนตรี  และู
นายกเทศมนตรี  คณะกรรมการประกอบด้วย 
คณะกรรมการ คณะละ 3 คน 5 คน หรือ 7 คน 
คณะกรรมการแต่ละกล่มจะรับผิดชอบเฉพาะงานุ
บริการของเทศบาลแต่ละประเภท 

โครงสร้างองค์การบริหารส่วนตาํบล 
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โครงสร้างเทศบาลนคร 
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อนัดบัของเมอืงใหญ่ (นคร) ในประเทศไทยตามขนาดประชากรเป็น
ดงันี ้(ตลาคม ุ 2549) 

อนัดบั ช่ือเมือง 
ช่ือเทศบาล/องค์กร
ปกครองท้องถิน่ 

จาํนวน
ประชากร 

(คน) 
จงัหวดั จดัตั้ง 

1 กรงเทพุ  กรงเทพมหานครุ  5,672,721 กรงเทพมหานครุ  
14 ธันวาคม 
พ.ศ. 2515 

2 นนทบรีุ  เทศบาลนครนนทบรีุ  266,941 นนทบรีุ  
24 กนัยายน 
พ.ศ. 2538 

3 ปากเกร็ด เทศบาลนครปากเกร็ด 167,138 นนทบรีุ  
20 กมภาพนัธ์ุ  
พ.ศ. 2543 

4 หาดใหญ่ เทศบาลนครหาดใหญ่ 156,456 สงขลา 
24 กนัยายน 
พ.ศ. 2538 

5 เชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ 150,805 เชียงใหม่ 
29 มนีาคม 
พ.ศ. 2478 

6 นครราชสีมา 
เทศบาลนคร
นครราชสีมา 

149,938 นครราชสีมา 
24 กนัยายน 
พ.ศ. 2538 

7 อดรธานีุ  เทศบาลนครอดรธานีุ  142,670 อดรธานีุ  
24 กนัยายน 
พ.ศ. 2538 
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8 สราษฎร์ธานีุ  
เทศบาลเมอืงสราษฎร์ุ
ธานี 

124,665 สราษฎร์ธานีุ   

9 ขอนแก่น เทศบาลนครขอนแก่น 121,283 ขอนแก่น 
24 กนัยายน 
พ.ศ. 2538 

10 นครศรีธรรมราช 
เทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช 

106,293 นครศรีธรรมราช 
24 สิงหาคม 
พ.ศ. 2537 

11 พทัยา เมอืงพทัยา 97,998 ชลบรีุ   

12 นครสวรรค์ เทศบาลนครนครสวรรค์ 93,276 นครสวรรค์ 
24 กนัยายน 
พ.ศ.2538 

13 อบลราชธานีุ  
เทศบาลนคร
อบลราชธานีุ  

86,381 อบลราชธานีุ  
8 มนีาคม พ.ศ.
2542 

14 นครปฐม เทศบาลนครนครปฐม 84,535 นครปฐม 
10 พฤศจิกายน 
พ.ศ.2542 

15 พษิณโลกุ  เทศบาลนครพษิณโลกุ  79,680 พษิณโลกุ  
8 มนีาคม พ.ศ.
2542 

16 สงขลา เทศบาลนครสงขลา 75,048 สงขลา 
10 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2542 

17 ภเกต็ู  เทศบาลนครภเกต็ู  74,119 ภเกต็ู  
20 กมภาพนัธ์ุ  
พ.ศ. 2547 
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18 เชียงราย เทศบาลนครเชียงราย 69,297 เชียงราย 
20 กมภาพนัธ์ุ  
พ.ศ. 2547 

19 ยะลา เทศบาลนครยะลา 64,916 ยะลา 
24 กนัยายน 
พ.ศ. 2538 

20 สระบรีุ  เทศบาลเมอืงสระบรีุ  62,516 สระบรีุ   

21 ลาํปาง 
เทศบาลเมอืงเขลางค์
นคร 

61,220 ลาํปาง  

22 ลาํปาง เทศบาลนครลาํปาง 60,378 ลาํปาง 
10 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2542 

23 ตรัง เทศบาลนครตรัง 59,969 ตรัง 
10 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2542 

24 สมทรปราการุ  
เทศบาลนคร
สมทรปราการุ  

56,638 สมทรปราการุ  
23 มนีาคม 
พ.ศ. 2542 

25 สมทรสาครุ  
เทศบาลนคร
สมทรสาครุ  

56,570 สมทรสาครุ  
10 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2542 

26 ระยอง เทศบาลนครระยอง 55,174 ระยอง 
10 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2542 

27 พระนครศรีอยุธยา 
เทศบาลนครนครศรี
อยธยาุ  

54,970 พระนครศรีอยธยาุ  
15 ธันวาคม 
พ.ศ. 2542 
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แหล่งทีม่า : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 

หมายเหตุ 
1. กรงเทพมหานคร ุ (กทม.) เป็น องค์การปกครองส่วนท้องถ่ินระดับมหานครเพยีงหน่ึงเดียวของไทย มี

ลกัษณะครอบคลมพืน้ทีท่ั้งจังหวดัเช่นเดยีวกบั อบจุ . แต่มีถือว่าพืน้ทีท่ั้งหมดเป็นเขตเมืองทาํนองเดยีวกบัเทศบาล. 
กทม.มีผ้ว่าราชการ กทมู .ทีม่าจากการเลอืกตั้งโดยตรงเป็นฝ่ายบริหาร มีสภา กทม.เป็นฝ่ายนิติบัญญตัิ และมีสภา
เขตเป็นทีป่รึกษาอกีด้วย 
           2. เมืองพทัยาเป็นเทศบาลพเิศษซ่ึงเดิมมีรปแบบ ู "สภา-ผ้จัดการนครู " อนัแตกต่างจากเทศบาลทัว่ไปทีใ่ช้
รปแบบ ู "นายกเทศมนตรี-สภา" แต่ปัจจบันเมืองพทัยาได้หันมาใช้รปแบบ ุ ู "นายกเทศมนตรี-สภา" เหมือน
เทศบาลนครอืน่ๆ แต่ยงัเรียกนายกเทศมนตรีว่า "นายกเมืองพทัยา" และสภาว่า "สภาเมืองพทัยา" เหมือนเดิม. 
          3. เทศบาลเมืองบางแห่งมีจํานวนประชากรถึงเกณฑ์ทีจ่ะเป็นเทศบาลนครแล้ว แต่ยงัไม่ได้รับการยกฐานะ
เป็นเทศบาลนคร เช่น เทศบาลเมืองสราษฎร์ธานี และ เทศบาลเมืองสระบรี เป็นต้นุ ุ . 

 
โครงสร้างเทศบาลเมอืงและเทศบาลตาํบล 

 
 

 
 

 
- งานธรุการ - งานธรุการ - งานธรุการ - งานธรุการ - งานธรุการ - งานธรุการ - งานธรุการ 
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- งานการ
เจา้หนา้ที ่
- งานทะเบยีน
ราษฎร 
- งานป้องกนั
และบรรเทา 
สาธารณภยั 
- งานรักษาความ
สงบ 
 เรยีบรอ้ยและ 
 ความมัน่คง  

- งานวเิคราะห์
นโยบาย 
 และแผนงาน 
- งานนติกิร 
- งานระชา
สมพันธ์ั  
- งานจัดทํา
งบประมาณ  

- งานแผนที่
ภาษี 
- งาน
ผลประโยชน ์
- งานการเงนิ
และบญัช ี
- งานพัสดแุละ
ทรัพยส์นิ 
- พัฒนางาน
รายได ้
- งานเรง่รัด
รายได ้
- งานทะเบยีน
ทรัพยส์นิ  

- งานวศิวกรรม 
- งานสถาปัตย 
กรรม 
- งานผังเมอืง 
- งานสาธารณูป
โภค 
-งานสวน 
สาธารณะ 
- งานสถานที่
และไฟฟ้า 
   

- งานแผนงาน
สาธารณสขุ 
- งานสขุาภบิาล
และอนามยั สง่ิ 
แวดลอ้ม 
- งานรักษาความ
สะอาด 
- งานเผยแพร่
และฝึกอบรม 
     

- งานการ
เจา้หนา้ที ่
- งานบรหิาร
วชิาการ 
- งานการเงนิ 
- งานโรงเรยีน 
- งานนเิทศ
การศกษาึ  
- งานกจิการ
นักเรยีน 
- งานการศกษาึ  
 นอกโรงเรยีน  

- งานสงคมั
สงเคราะห ์
- งานสวสัดภิาพ
เด็กและเยาวชน
    

 
 

 คณะกรรมการมีอํานาจนิติบัญญัติ และอํานาจ
บริหารควบค่กันไป ในทางปฏิบัติคณะกรรมการู
ประสานงานกบัฝ่ายบริหารส่วนกลาง ทํางานอย่าง
มีประสิทธิภาพเป็นพิเศษ  ด้วยความร่วมมือ
ระหว่างกัน31 การบริหารแบบคณะกรรมการทําได้
ยากมากในทางปฏิบัตปัิจจบันนีุ้ มอีย่น้อยมากู  
รปแบบผ้จัดการสภาู ู  
  การปกครองโดยใช้ผ้จัดการสภา ู (The council-
manager form) มีคร้ังแรกในอติาล ีเมื่อประมาณ
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คริสต์ศตวรรษที่  15 ในนครเวนิช  โดยได้จ้าง 
Podesta หรือขนนางชาวต่างประเทศ ด้วยค่าจ้างุ
เงินเดือนสง ทําหน้าที่ด้านงานบริหารของนครู
เพราะสภานครแตกแยกกัน เน่ืองจากการแย่งชิง
อาํนาจระหว่างตระกลต่าง ๆู 32 
 ในปัจจบันผ้จัดการนคร คือผ้เช่ียวชาญด้านุ ู ู
การบริหาร ได้รับการศึกษาและฝึกอบรมทั้งด้าน
บริหารรัฐกจิ วิทยาการจัดการ วิศวกรรม หรือการ
บัญชี ได้รับการแต่งตั้ งจากสภานคร ทําหน้าที่
รับผิดชอบงานบริหารทั้งหมด ทํางานบริการของ
นคร  ผ้จั ดการ ต้องไ ม่ควร เกี่ ยว ข้อง  หรือมีู
ความสัมพันธ์กับกล่มผลประโยชน์กล่มใดกล่มุ ุ ุ
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หน่ึงเป็นพเิศษ เพราะผ้ดํารงตําแหน่งเป็นผ้บริหารู ู
อาชีพ ไม่ใช่เป็นนักการเมอืง 
 ในทางปฏิ บัติ ผ้ จั ดการนคร  มักไ ม่ดํ ารงู
ตาํแหน่งระยะเวลานาน พบว่ามกัขาดผ้จัดการนครู
ที่ดี  และมีความสามารถสง  ผ้จัดการนครไมู่ ู
สามารถดํารงชีวิตในชมชนอย่างมีมนษยสัมพันธ์ุ ุ
ที่ดีได้ เป็นการขัดกับบทบาทผ้บริหารอาชีพ การู
ปกครองนครในสหรัฐอเมริกาและประเทศไทย 
เปรียบเทยีบได้จากตารางที ่16 และตารางที ่17 
ปัญหาในระบบการปกครอง 
 แม้ว่าจะมีการทดลองใช้รปแบบการปกครองู
หลายแบบ และวิธีการซ่ึงเป็นวิชาชีพมาบริหาร
นครเพิ่มขึ้น ปัญหาสําคัญของการปกครองนคร 
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คือไม่มีความร่วมมือทางการเมืองระหว่างนคร
หลวงศนย์กลาง และชมชนเมืองเล็กรอบ ๆ นครู ุ
ใหญ่ ในหลายนคร ช่วงที่ประชากรมีอัตราเพิ่มขึน้
อย่างรวดเร็วในเขตชานเมือง และเขตรอบนอก 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเจริญเติบโตของวงแหวน
รอบนอกเมือง ซ่ึงเป็นเขตเทศบาลที่มีประชากร
ระหว่าง 10,000 – 50,000 คนเน่ืองจากในช่วง
ดังกล่าว มีความจําเป็นต้องจัดบริการและเคร่ือง
อํานวยความสะดวก สําหรับบริการประชาชนให้
ครบทกประเภทที่จําเป็น  แต่นครมีขนาดเล็ก ทําุ
ให้ไม่มีงบประมาณเพยีงพอ จนสามารถจัดบริการ
น้ันเป็นอิสระได้ นครบางนครก็พยายามแยกตัว
เป็นอิสระ แต่ก็ทํางานได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ 
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และมีปัญหาความย่งยากเกิดขึ้น จนไม่สามารถุ
บริหารงานในนครได้อย่างมี เหตผลจนบรรลุ ุ
เป้าหมายทีว่างไว้ 
 สังคมเมืองเร่ิมยอมรับระบบการบริหารแบบ
ใหม่ เช่น ในสหรัฐอเมริกา บางนครเร่ิมนําระบบ
บริหารท้องถิ่นเข้าไปร่วมมือกับการบริหารงาน
ของรัฐบาลกลาง บริหารงานนครศนย์กลางกับู
ชมชนรอบนอก เป็นการทดลองใช้ระบบสภาเมือง ุ
(Urban county system) คอืรวมศนย์กลางอาํนาจู
หน้าที่ สําหรับจัดบริการทกรปแบบเข้าด้วยกัน ุ ู
แล้วนําไปบริการชมชนในแต่ละพืุ้ นที่ เช่น การ
บริการนํา้ ท่าอากาศยาน ท่อระบายนํา้ และการวงผ
เมือง จัดเฉพาะให้สัมพันธ์กับระบบงานของแต่ละ
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ภมิภาค ซ่ึงนครใหญ่เป็นศนย์กลางตั้ งอย่ เช่น ู ู ู
ลอสแอนเจลีส เซนต์หลยส์ และลอนดอน เป็นุ
นครทีพ่ยายามใช้ระบบนี ้

แนวโน้มประการที่สอง คือ การรวมอํานาจ
ปกครอง (Political annexation) รวมเขตละแวก
บ้าน ชมชนใกล้เคียงเข้าด้วยกัน นครลอสแอนเจุ
ลีส ประสบความสําเร็จมากที่สด แต่ก็ยังมีหลายุ
นครที่ยอมรับว่ามีความสะดวกขึ้น ถ้าร่วมมือกัน
จัดระบบบริหารและความรับผดิชอบเข้าด้วยกนั 

แนวโน้มประการสดท้าย คือ การปกครองรปุ ู
มหานคร (Metropolitan government) ใช้ระบบ
กฎหมายเป็นพืน้ฐานการบริหาร การปกครองแบบ
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มหานครใช้ที่นครโทรอนโต ในปี ค.ศ. 1954 และที่
ไมอามี ่ ระบบการบริหารมหานคร ทีโ่ทรอนโต 
แผนทีม่หานครโตรอนโตทีม่ปีระชากร 2.7 ล้านคน 

 
แหล่งข้อมล ู : http://www.lonelyplanet.com เข้าถึงเมือ่วนัที ่6 เมษายน 2552 
แผนที่มหานครไมอามี ประชากรเมื่อปี ค.ศ. 2007  มี 5,413,212 คน มีพืน้ที ่ 143.15  ตาราง
กโิลเมตร 
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แหล่งข้อมล ู : http://www.aaccessmaps.com เข้าถึงเมือ่วนัที ่6 เมษายน 2552 

รับผดิชอบ จัดระบบบริการภายในรัศมี 245 ตาราง
ไมล์ในเขตโทรอนโต ซึงก่อนหน้าที่ใช้ระบบการ
ปกครองท้องถิ่นแบ่งเป็น 13 เขต ระยะหลังนี้
จัดเป็นการปกครองท้องถิ่นเน้นเฉพาะการบริการ
นํ้า การรักษาถนน ท่อระบายนํา้ การบริการรัก
ความปลอดภัยด้านตํารวจ และระบบป้องกันไฟ 
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( โอนจาก รัฐบาลมหานคร )  รวมทั้ งก ารขอ
ใบอนญาตต่าง ๆ ุ  

ประการสําคัญ คือ การปกครองมหานคร มี
อาํนาจครอบคลมพืน้ที่กว้างขวางขึน้ในเร่ืองระบบุ
การคมนาคมขนส่งสาธารณะ ระบบทางด่วน การ
บริการสขอนามัย การเคหะ ภาษีและการเงิน การุ
ศาล ระบบการปรับ การวางผงัเมือง โครงการขยาย
งานด้านการศึกษาสาธารณะ34 เป็นเร่ืองที่การ
ปกครองมหานครจะจัดทํ าขึ้น  และประสบ
ความสําเร็จได้ 
 
สถาบันศาสนา 
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แผนภมแิสดงการนับถอืศาสนาในปี พู .ศ.2548 

 
แหล่งข้อมล ู : www.cynical-c.com เข้าถงึเมื่อวนัที ่11  เมษายน 2552 
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http://biglizards.net 

 
http://www.ltradio.org/ 

 
http://www.keyway.ca 
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http://www.clas.ufl.edu 

 

http://go-passport.grolier.com 
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http://www.emsc.nysed.gov 
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http://www.justmaps.org 

แผนภมแิสดงการกระจายตวัของศาสนาคริสต์ู  
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http://upload.wikimedia.org/wikipedia เข้าถึง
เมือ่วนัที ่3 เมษายน 2552 

 
http://wufather.com 
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http://www.theglobaleducationproject.org 

 
http://www.justmaps.org 



 117

B.C.   
• 1500 -Sikism 
• 1200 -Inca 
•0 900 -Toltec 
• 0600 -Islam 
•0 100 -Orthodox 
• 0100 -C.E Christian, 
Shintoism  

• 0300 -B.C.E Maya 
•0 500 -Gautama 
Buddha  
• . . . a Confuious, 
Taoism,  
• . . . a Jainism 
Mahavira  
• 0700 -Zoroaster in 
Persia,  
• . . . a Upanishad 
Hinduism  

•01000 -Braman Rig 
Veda,Olmecs  
• . .. . a Aztecs  
•02000 -Judaism Jew  
• . . . . aHebrew Mesopotemia 
•07000 -Metal -Neolithic    

แหล่งทีม่า : panrob.com เข้าถงึเมือ่วนัที ่11 เมษายน 2552 

 
ศาสนาเป็นวฒันธรรมความเช่ือซ่ึงมนษย์สร้างุ

ขึ้นมา มนษย์ร่วมกันสร้างรุ ะบบความเช่ือด้วย
ความสนใจ ด้วยประโยชน์ร่วมกัน เพื่อเป็นวิธีการ
ทํากจิกรรมสังคมร่วมกนั องค์การศาสนาจัดตั้งขึน้
เป็นเงื่อนไขสังคมตามกระแสสังคมเมืองยคแรก ุ
โดยทัว่ไปแล้วความสนใจศาสนาเป็นเร่ืองสากล แต่
องค์การศาสนาก็มีการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติ
ในระยะเวลาหน่ึง  นักสังคมวิทยาเมืองศึกษา
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ผลกระทบของวิถีชีวิตแบบเมืองต่อระบบศาสนา 
ศึกษาด้านกจิกรรมในสถาบันน้ัน ๆ  
 บทบ าทศ า สน า ใ น สั ง ค ม เ มื อ ง ยั ง ค ง มี
ความสําคญัอย่างเห็นได้ชัดเจน แม้ว่าศาสนาจะลด
บทบาทความสําคญัลงบ้าง กิจกรรมการแสดงออก 
และการจัดองค์การศาสนาในนครเ ร่ิมมีการ
เปลี่ยนแปลง มีความแตกต่างหลากหลาย มีความ
ไม่แน่นอน และบางคร้ังอาจจะมีความขัดแย้ง
เกิดขึ้นได้ ทําให้องค์การศาสนาในนครสมัยใหม่
เร่ิมมีการปรับตัวตามเงื่อนไขต่าง ๆ ที่สถาบัน
ศาสนามีการเปลี่ยนแปลงอย่ตลอดเวลา ขึน้อย่กับู ู
ความแตกต่างทางสังคม  และปัจจัยอื่น  ๆ  การ
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เปลี่ยนแปลงดังกล่าว มีความสัมพันธ์กับนครใน 2 
ลกัษณะคอื 
 ประการแรก ปัญหาของผ้ร้ ผ้สนใจศาสนาู ู ู
โดยเฉพาะ ประการต่อมาคอื 
 ประการที่สอง มีการแข่งขัน ซ่ึงเกิดจากความ
สนใจศาสนาโดยบังเอญิหรือเป็นเร่ืองส่วนตวั 
บทบาทของสถาบันศาสนา 

โลกสมัยใหม่มีขบวนการกลายเป็นเมืองเกดิขึน้ 
ในขณะทีส่ถาบันศาสนาแยกตัวออกไป พยายามไม่
เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางสังคม ศาสนาดั้ งเดิม
แยกตัวออกไปมาก ผลกระทบที่สําคัญต่อสถาบัน
ศาสนาขึ้นอย่กับระดับความแตกต่างของสังคม ู
เช่น 
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ประการแรก  การเพิ่มความแตกต่างของ
องค์การศาสนา 

ประการที่สอง กล่มศาสนิกชนเร่ิมคาดคะเน ุ
หรือตั้ งสมมติฐานในหน้าทีุ่ ซ่ึงไม่เกี่ยวข้องกับ
ศาสนา 

ประการที่สาม  การจัดระบบราชการ  หรือ
ระบบองค์การซ่ึงให้เจ้าหน้าที่ปกครองทํางาน
ประจําในองค์การศาสนา 

ประการที่ส่ี ความแตกต่างของชนช้ันในสังคม
อย่างเห็นได้ชัดในกล่มศาสนิกชนุ  

มนษย์สร้างและจัดระบบศาสนา แยกตัวออกุ
จากระบบเครือญาติ (ในสังคมดั้ งเดิมซ่ึงมีการ
กลายเป็นเมืองเกิดขึ้น) รวมทั้ งแยกตังออกจาก
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ระบบการปกครอง  สั งคม เมือง ต้องการ ใ ห้
ประชาชนมีเสรีภาพ เพื่อเลือกนับถือศาสนาอย่าง
เสรี ถ้าประชาชนไม่พึงพอใจปรัชญาหรือความ
แท้จริง  ที่อธิบายเกี่ยวกับเทววิทยา  ศีลธรรม 
อาํนาจหน้าที่ หรือบคลกิภาพของพระสงฆ์ อาจจะุ
ไม่สนับสนนหรือไม่เข้าร่วมทํากจิกรรมศาสนา ทําุ
ให้ความเช่ือในศาสนามน้ีอยลง หรือไม่สนใจรับฟัง
ความร้  ปรัชญาของศาสนาที่มี เกิดขึ้นใหม่  ๆ ู
ทางเลือกที่ สังคมเมืองกําหนดบทบาทสถาบัน
ศาสนาใหม่ มสีองประการคอื 

ประการแรก เป็นทางเลือกที่พบและปฏิบัติอยู่
มากในแต่ละชาติ คือกําหนดให้มีศาสนาเดียว ทํา
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กิจกรรมและหน้าที่ เป็นศาสนาประจําชาติ ที่มี
ลกัษณะผกขาดทางสังคมด้านความเช่ือู  

ประการที่สอง ไม่มีการกาํหนดศาสนาแน่นอน
ในสังคมเมือง ไม่มีการผกขาดความคดิทางศาสนา ู
ให้เสรีภาพความคดิทางศาสนามากทีส่ดุ  

สังคมเมืองมีการนับถือศาสนาแตกต่างกัน
มากมาย เช่น สังคมเมืองในสหรัฐอเมริกา มีกล่มุ
ศาสนามากกว่า 300 กล่มุ 35  น ค ร ใ ห ญ่  มี ก า ร
โฆษณาแจ้งความของกล่มศาสนาในสมดโทรศัพท์ ุ ุ
เพื่อรับสมาชิกตามโบสถ์ต่าง  ๆ  กล่มศาสนาทีุ่
สําคญัแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคอื 

1.กล่มลทัธิ และนิกาย ุ (Cults and sects) เป็น
กล่มศาสนาที่มีความผกพันและมีุ ู อารมณ์ร่วมกัน 
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มีพืน้ฐานความศรัทธาสง พยายามแยกตัวออกจากู
ศาสนากล่มใหญ่ ที่มีความมั่นคง ปึกแผ่น ก่อตั้งมาุ
ช้านาน ชนช้ันผ้มีรายได้น้อยในสังคมเมืองมักใหู้
ความสนใจก ล่มลัท ธิและนิกาย เห ล่ า นี้ม าก ุ
โดยเฉพาะพวกที่เพิ่งอพยพจากชนบทเข้ามาใน
เมืองใหม่ ๆ เน่ืองจากองค์การศาสนามีลกัษณะเป็น
กันเอง ไม่มีการจัดระบบเป็นระเบียบแบบแผน
แน่นอน กล่มลัทธิและนิกายมีช่ือเรียกต่างกัน โดยุ
เน้นลกัษณะเฉพาะด้านเทววทิยา 

2. กล่มศาสนา ุ (Demominations) เป็นกล่มุ
ผ้สนใจศาสนา มีประวัติความเป็นมา เช่น การู
เ คลื่ อน ไหว เพื่ อ แยกตั ว ออกมาจนประสบ
ความสําเร็จ แยกตัวออกมาเป็นกล่มความเช่ือ หรือุ
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กล่มวัฒนธรรม เป็นองค์การที่สนใจความศรัทธา ุ
หรืออารมณ์ศักดิ์สิทธ์ิน้อยมาก36  กล่มศาสนา เป็นุ
ตั ว แทนก ล่ ม  ซ่ึ ง มี ก า รป รั บตั ว ค งที่ แ ล ะมีุ
เสถียรภาพ  สําหรับวิถีการดํารงชีวิตในเมือง 
มากกว่าจะเน้นการเป็นสมาชิกลัทธิ และนิกาย
ศาสนาโดยตรง 

ความแตกต่างและเสรีภาพการนับถือศาสนาใน
สังคมเมือง คือศาสนิกชนแข่งขันกันทํากิจกรรม
ต่าง ๆ เน่ืองจากความแตกต่างระหว่างปรัชญาเทว
วิทยามีไม่เด่นชัด  จนไม่สามารถเปรียบเทียบ
ตรวจสอบได้ ทําให้กล่มศาสนาจัดบริการชมชนุ ุ
หลายรปแบบ ม่งหวังเพื่อให้สมาชิกสนใจ ดึงดดู ุ ู
สมาชิกให้เข้าร่วมกล่มด้วย พยายามใช้คําสอนุ
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ศาสนามาเป็นคําปรึกษาของศาสนาในเ ร่ือง
เกีย่วกบั 

1. กจิกรรมครอบครัว 
2. จัดโครงการบันเทงิ พกัผ่อนหย่อนใจ 
3. การรวมกล่มสังคม เช่น รับประทานอาหาร ุ

นํา้ชา และท่องเทีย่ว 
4. บริการเลีย้งเดก็ 
5. จดหมายข่าว 
6. กจิกรรมสวสัดกิาร 
7. จัดตั้งกองทนุ  
8. ประชาสัมพนัธ์ 
9. ตวัแทนกจิกรรมสาธารณะ และ 
10. ทาํกจิกรรมทางการเมอืง 
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กล่าวโดยสรป คือเกิดการแข่งขันระหว่างกล่มุ ุ
ศาสนา เพือ่พยายามให้องค์การก้าวหน้า อย่รอดได้ ู
และเป็นทีน่่าสนใจของคนทัว่ไป 

องค์กรศาสนาในสังคมเมืองเร่ิมจาก ระบบการ
บริหารตามหลักการจัดองค์การมากขึ้น มีผ้นําู
ศาสนาเป็นหัวหน้าบริหาร มีผ้ช่วยผ้นําศาสนา ู ู
เลขาธิการ คณะผ้บริหาร ผ้อํานวยการด้านศาสนาู ู
ศึกษา และดนตรี คณะกรรมการประกอบด้วยฝ่าย
ฆราวาส และองค์การกล่มศาสนาระดับต่าง ๆ เช่น ุ
ระดับท้องถิ่น ระดับชาติ ภมิภาค และระหว่างชาต ิู
เป็นต้น ผลก็คือ ศาสนาในสังคมเมือง เร่ิมหันมา
จัดระบบสถาบันศาสนา มีจดม่งหมายสําหรับคนุ ุ
ส่วนใหญ่ในสังคมเมือง เป็นสถาบันทําหน้าที่แทน
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ระบบศาสนาดั้ ง เดิม  แม้ว่าจะทําหน้าที่ ไ ด้ไม่
สมบรณ์เท่าใดนักกต็าม ส่ิงหน่ึงทีพ่บอย่บ่อยคอื ศาู ู
สนิกชนเข้าร่วมทํากจิกรรมศาสนาอย่างเฉ่ือยชาไม่
กระตอืรือร้น38 

อีกประการหน่ึงน้ันคือ การตั้งข้อสมมติฐานุ
เกีย่วกบัทัศนคติทางโลก (Secular attitude) มักไม่
กระจ่างชัดไม่สามารถแยกความแตกต่างอย่างเห็น
ได้ชัดเจนระหว่างชีวิตประจําวัน กับเหตการณ์ุ
พิเศษอื่น ๆ ปฏิกิริยาตอบโต้อีกอย่างหน่ึงก็คือ การ
ไม่ลงรอยเกิดจากการแบ่งแยกกัน ทําให้เกิดการ
แข่งขัน แก่งแย่งอํานาจทางศาสนาขึ้น ทําให้เกิด
กล่มศาสนา เป็นนิกาย ลัทธิ ดังจะศึกษาได้จากุ
พืน้ฐานประวตัศิาสตร์ และเทววทิยา 
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ผลการศึกษาแสดงว่ามีการแบ่งแยกชนช้ันทาง
สังคมไนเมือง ความแตกต่างด้านอาชีพและรายได้ 
นอกจากนี้ยังแสดงให้เห็นความแตกต่างกันใน
ความเช่ือและกลุ่มศาสนาด้วย39 ชนช้ันกลาง ชน
ช้ันตํ่า และชนช้ันสง จะเข้าร่วมกล่มศาสนาและมู ุ
ความเช่ือต่างกนั  

การรวมกล่มทางศาสนาอาจทําให้มีโอกาสไดุ้
งานทํา สามารถเลื่อนชนช้ัน และตําแหน่งทาง
สังคมได้ บางคร้ังสถานภาพความเป็นษมาชิกกล่มุ
ศ า ส น า  แ ล ะ ช น ช้ั น ท า ง สั ง ค ม  อ า จ จ ะ มี
ความสัมพันธ์กับรายได้ด้วย ข้อจํากัดก็คือ ความ
เป็นสมาชิกภาพของกล่มศาสนาไม่สามารถอธิบายุ
ระดับการรวมกล่ม การเกี่ยวข้องระหว่างบคคล ุ ุ
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และความพึงพอใจในการรวมกล่มศาสนาในเมืองุ
ได้ดนัีก 

นักสังคมวิทยาเมืองมักจะสรปบทบาทของุ
ศาสนาได้ไม่เด่นชัดเท่าที่ควร  เพราะสถาบัน
ศาสนาในสังคมเมืองบางคร้ังไม่สามารถจัดบริการ
คําสอนศาสนาให้เป็นที่พอใจสําหรับครอบครัวชน
ช้ันผ้มีรายได้น้อย ผลก็คือ นครเป็นศนย์กลางการู ู
แบ่งแยกนิกายและลัทธิ เป็นสถานท่ีทดลองทาง
ศาสนาให้สําหรับผ้อพยพและบคคลที่มีรายได้น้อย ู ุ
เน่ืองจากเป็นกล่มที่ไม่สามารถปรับตัวได้ การทีุ่
ศาสนาจัดบริการแจกส่ิงของเคร่ืองใช้ราคาถกู
แสดงให้เห็นสัญลักษณ์ของศาสนาแบบดั้งเดิมใน
สังคมเมือง  กล่มศาสนาบางกล่มไม่นิยมจัดุ ุ
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กิจกรรมแจกส่ิงของเคร่ืองใช้ให้  ไม่พยายาม
สนับสนนผ้มีรายได้น้อย ไม่สนใจเผยแพร่ศาสนาุ ู
ในศนย์กลางเมือง หันมาจัดกิจกรรมศาสนารอบู
นอกเมอืงแทน 

ถ้าแนวโน้มดังกล่าวนี้เกิดขึน้มาก จะทําให้เกิด
การแบ่งแยกชนช้ันทางสังคม ความเช่ือและศาสนา 
นอกเหนือจากการแบ่งแยกในวิถีการดํารงชีวิตที่มี
อย่ก่อนแล้วู  กล่มศาสนาจะแตกต่างกันตามุ
ลักษณะเทววิทยา การจัดองค์การ และอดมการณ์ุ
ศาสนา เป็นต้น ทําให้ไม่สามารถร่วมมือกันทํา
หน้าที่ต่าง ๆ ในฐานะเป็นองค์ประกอบส่วนหน่ึง
ของเมือง ทําให้เกิดการแบ่งแยกชนช้ันมากยิ่งขึ้น 
ไม่ใช่ความแตกต่างดังที่คาร์ล มาร์กซ์ทํานายไว้ว่า
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เกิดจากความคัดแย้ง เน่ืองจากตลาดในระบบทนุ
นิยม แต่เกดิจากการผกขาดในตลาดศาสนาด้วย ู  

 

แนวโน้มของศาสนา 
ศาสนาในนครสมัยใหม่มีการปรับตัวอย่างช้า ๆ 

มีทั้งความถกต้อง และความผดิพลาดเกดิขึน้ มีการู
แบ่งแยกและการจัดรวมระบบบริการ  มีการ
จัดระบบให้เป็นสากลกว้างขวาง และตีความหมาย
ให้แคบ สอดคล้องกับศาสนาดั้งเดิม เน้นความเป็น
ชน ช้ัน  การจั ดสถา บันศาสนา ต้องยอม รับ
ข้อ เท็ จจ ริ งที่ ว่ า  มีก ารแ ข่ งขัน เกิดขึ้น  เ ป็น
บรรยากาศศาสนาในสังคมเมืองอย่างแท้จริง ไม่
เน้นสัญลักษณ์ เช่น โบสถ์ วิหาร หรือคัมภีร์คําส่ัง
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สอน การแข่งขันเป็นผลกระทบจากอิทธิพลของ
วฒันธรรม และชมชนเมอืงุ  

เพื่อสามารถเข้าใจสถาบันศาสนา จากการ
วิเคราะห์ศาสนาได้ตามหลักวิชาการจึงต้องเข้าใจ
องค์ประกอบศาสนาทีสํ่าคญั 4 ประการคอื 
  1.ความเช่ือศาสนา (Religious rites) หรือเทว
วิ ท ย า  ประกอบ ด้ ว ยขั้ น ต อนบรรทั ด ฐ าน
วัฒนธรรม กําหนดธรรมชาติของอํานาจเหนือ
ธรรมชาติ(Supernaturals) พลังอํานาจและการ
แสดงออก 

2.พธีิกรรมศาสนา (Religious rites) คือการ
แสดงความเช่ือทางศาสนา มีการควบคมโดยใชุ้
ส่ิงของวัตถส่ิงศักดิ์ สิทุ ธ์ิของศาสนา มาประกอบ
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พิธีกรรมอย่างเหมาะสม วัตถส่ิงศักดิ์ทางศาสนา ุ
จะเป็นสัญลักษณ์แสดงความเช่ือของศาสนา
โดยเฉพาะ 

3 .  ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ ศ า ส น า  ( Religious 
experience) คอืความร้สึกสัมผสัพเิศษของบคคลทีู่ ุ
มีต่ออํานาจเหนือธรรมชาติ เป็นส่ิงที่เกี่ยวข้องกับ
วิญญาณอมตะ หรือความรู้สึกพิเศษ อันเกิดจาก
การติดต่อทางตรง หรือทางอ้อมกับอํานาจเหนือ
ธรรมชาติ เช่น ประสบการณ์ศาสนาจากการได้ยิน
เสียงพเิศษ หรือเสียงพระเจ้าทาํให้มอีาํนาจพเิศษ ผู้
มีประสบการณ์พิเศษจะปฏิบัติตามคําส่ัง หรือ
ข่าวสารจากพระเจ้า และอาํนาจเหนือธรรมชาต ิ
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4. ประการสดท้าย ศาสนาจะต้อุ งมีการจัด
องค์การสังคม  เป็นการพัฒนาระบบองค์การ
สําหรับกล่มศาสนา จัดระบบเพื่อติดต่อส่ือสารกับุ
อํานาจเหนือธรรมชาติ  โดยให้มีผ้นําหมายถึงู
ผ้เช่ียวชาญ มีความร้พิเศษ ถ่ายทอดคําส่ังสอนู ู
ความร้น้ันให้กับบคคลอื่น เป็นผ้สร้างวัตถมงคล ู ุ ู ุ
หรือส่ิงศักดิ์สิทธ์ิ และกําหนดพืน้ฐานความร้ทางู
สังคม เพือ่เป็นประสบการณ์ทางศาสนา40 

แผนภมิู แสดงโครงสร้างศาสนา 
 

 
 

พระเจา้ 
ศาสดา 
นกับุญ 

ศาสนิกชน 
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องค์ประกอบ 4 ประการทําให้สถาบันศาสนามี
เอกภาพ  ประกอบด้วยเสถียรภาพมั่นคง  แม้
กระน้ันก็ตาม  สังคมเมืองสมัยใหม่  ยังมีการ
เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในสถาบันศาสนา เช่น การ
เปลี่ยนแปลงองค์ประกอบด้านความเช่ือ พิธีกรรม 
และประสบการณ์ศาสนา โดยเกิดการเปลี่ยนแปลง
แตกต่างกนัในแต่ละสังคม 

ส่ิงเหล่านี้เป็นผลจากการที่สังคมยินยอมให้มี
เสรีภาพนับถือศาสนา และอํานาจเหนือธรรมชาติ
อย่างกว้างขวาง และจากการยอมให้ประชากรใน
นครปฏิ บัติศ าสนกิจ ไ ด้หลายรปแบบ  เ ป็นู
ขบวนการที่เรียกว่า พฒันาการศาสนาให้เกี่ยวข้อง
กับทางโลกมากขึน้ บคคลบางกล่มเช่ือว่าน่ันคือจดุ ุ ุ
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จบวาระสดท้ายของศาสนา  การทําให้ศาสนาุ
ใกล้ชิดกับทางโลก คือการทดลองใช้ศาสนาใน
ชีวิตประจําวันมนษย์ เป็นวิธีการติดต่อโดยตรงุ
ระหว่างศาสนากับองค์ประกอบทางด้านจิตวิทยา
และสังคม 

ปรากฏการณ์หน่ึง คือการที่คนในสังคมเมืองมี
ความเช่ือพลงัอาํนาจเหนือธรรมชาติแบบใหม่ เป็น
ความเช่ือเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ ปรัชญาการศึกษา 
หรืออดมการณ์ทางการเมือง เช่น ความเช่ือตามุ
ลัทธิมอนโร  รสเวลท์  เ ป็นต้น  และแม้แต่การู
หลงใหลคลั่งไคล้กีฬา คนในสังคมเมืองต้องการ
พลังอํานาจเหนือธรรมชาติ เพือ่นํามาใช้ประโยชน์ 
ทําให้ก้าวหน้ามีช่ือเสียง เป็นที่ยอมรับกันอย่าง
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กว้างขวาง และยงัคงลกัษณะศักดิ์สิทธ์ิ จากแหล่งที่
ลีล้ับห่างไกลออกไป เห็นว่าเป็นส่ิงจําเป็นจะต้อง
สนใจให้ความเคารพอย่างลกึซ้ึง41 

ประสบการณ์ศาสนา หรือประสบการณ์ทาง
จิตวิทยา มีบทบาทสําคัญ มีลักษณะเป็นวิทยา
ศาสนา  สามารถค้นคว้าหาความร้ด้วยวิธีการู
สมัยใหม่ ไม่ใช่เป็นความเช่ือตามประเพณีดั้งเดิม 
เป็นปรากฏการณ์ธรรมดาสามัญของคนในสังคม
เมือง การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญอีกประการหน่ึงคือ 
บทบาทของส่ือมวลชน ในการติดต่อส่ือสาร ทําให้
คน ใน สั งคม เมื อ ง เ กิ ดคว าม ร้ สึ ก  และ เ ห็นู
ความสําคญัของส่ิงศักดิ์ในศาสนาน้อยลง 
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โดยทั่วไป คนในนครได้รับความร้สึก ทัศนคติู
ด้านไม่ดี  ไม่มี เหตผล  จากการรับฟังข่าวสารุ
เร่ืองราวจากส่ือมวลชน ดจากรปภาพนิตยสาร ู ู
ภาพยนตร์ ฟิล์มต่าง ๆ ส่ือสารมวลชนพยายาม
แสดงเทคโนโลยีการถ่ายทําสมัยใหม่ พยายาม
แสดงเทคนิคถ่ายทอดความร้สึกลึกลับ เป็นภาพสี ู
ภาพสามมิติ ใช้จอภาพกว้างแสดงเร่ืองลึกลับเป็น
ต้น คนในสังคมเมืองมีความต้องการให้ส่ือมวลชน
เสนอข่าวสาร เกี่ยวกับพิธีกรรมศักดิ์ สิทธ์ิ กึ่งมี
อํานาจบังคับ และประสบการณ์ ที่ให้ความมั่นคง
ปลอดภัย 

แนวโน้มประสบการณ์ศาสนาในสังคมเมือง
ประการ สํ าคัญ  คือ  การพนัน  เป รียบ เที ยบ
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ความหมายคําว่าอํานาจเหนือธรรมชาติ ซ่ึงเป็น
เร่ืองความเช่ือคนสมัยก่อน หมายถึงความโชคด ี
หรือโอกาสดี นักการพนันอาชีพ หรือผ้เล่นการู
พนันเป็นประจําตลอดเวลามักให้คําจํากัดความว่า 
“เกมของโอกาส” (Games of chance) การแข่งขัน
เพื่อหาโอกาสที่เป็นไปได้ เช่น เล่นไพ่ ปิงโก  แข่ง
ม้า แข่งกีฬาทกประเภท แข่งขันทางการค้า เกมุ
ตวัเลข เป็นต้น42  

คนในสังคมเมืองมักไม่มีความละเอยีดอ่อน ไม่
สนใจแหล่งกําเนิดของศาสนา  ทอดทิ้งละเลย
กิจกรรมศาสนา ไม่เห็นความสําคัญของระบบ
ศาสนาที่แท้จริง เป็นผลกระทบจากกระบวนการ
กลายเป็นเมือง ความเช่ือถืออื่นซ่ึงเข้ามาแทนที่
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ศาสนา แสดงให้เห็นความเช่ือมั่นยึดตัวเองเป็น
หลกั มากกว่าเช่ือถือครอบครัวและกล่มสังคมอืน่ ๆ ุ
คล้ายกบัความไม่ร้จริง ู  

ยิ่งกว่าน้ันคนในสังคมเมืองยังมีความร้ผิวเผิน ู
ไม่เห็นความจําเป็นตัวเข้าไปเกี่ยวข้องกับศาสนา
อย่างลึกซ้ึง ไม่ว่าจะเป็นช่วงระยะเวลาใด วิธีชีวิต
แบบโดดเดี่ยว  และขาดการจัดระบบที่ เห็นได้
ชัดเจน ทาํให้อาํนาจการควบคมชมชนมีน้อยลง ไมุ่ ุ
มีประสิทธิผลเท่าที่ควร เป็นผลจากการที่กล่มุ
ศาสนาไม่สามารถส่ังสอนให้ประชาชนมีความ
ภักดี ซ่ือสัตย์ และเกิดความรู้สึกว่า เป็นเจ้าของ
ชมชนร่วมกนัไดุ้  
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เมื่อเปรียบเทียบกับสถาบันเศรษฐกิจ และการ
ปกครอง ศาสนาในสังคมเมืองมีบทบาทน้อย และ
เป็นไปอย่างเช่ืองช้า โดยเฉพาะความเช่ือ และคาํส่ัง
ที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาเลือกสรรค่านิยมที่เด่น 
ที่เหมาะสม การเลือกจัดองค์การที่ดี ให้สอดคล้อง
กบัการเปลีย่นแปลงและนิเวศวทิยาของสังคมเมือง
สมยัใหม่ 
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