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การศึกษาในครัง# นี#มวี ตั ถุประสงค์ท*จี ะศึกษาถึงค่านิยมของสังคมไทย เพราะค่านิยมมีความสําคัญมากในแง่
ของการก่อให้เกิดวัฒนธรรมและบรรทัดฐานทางสังคม ค่านิยมนัน# มีผลกระทบต่อความเจริญ ความเสื*อม และความ
มันคงของชาติ
*
กล่าวคือ สังคมทีม* คี ่านิยมทีด* งี ามเหมาะสมและถูกต้อง ก็จะทําให้สงั คมนัน# มีประชากรทีม* คี ุณภาพ แต่
ทัง# นี# ค่านิย มบางอย่างนัน# ก็ข#นึ อยู่กบั ลักษณะ และสภาพแวดล้อมทางสังคม เมื*อสภาพของสังคมเปลี*ยนแปลงไป
ค่านิยมเก่าก็เปลี*ยนแปลงไปด้วย และจะมีค่านิยมใหม่เกิดขึ#นมาแทนที*เสมอในการศึกษาครัง# นี# ทางผู้ศึกษาจะได้
กล่าวถึงความสําคัญของค่านิยม ค่านิยมโดยทัวไปของสั
*
งคมไทย การเปลีย* นแปลงของค่านิยม ตลอดจนเครื*องบ่งชีก# าร
เสียระบบทางสังคม
คําสําคัญ : ค่านิยม, การเปลีย* นแปลงสังคมไทย, ค่านิยม

Abstract
This research aims to study value in Thai society. Value is something very important in creating
culture and norm. It can even affect the civilization, the degeneration and the national security of the country.
This is to say, true value can build better citizens. However, value is variable to both characteristics and
environment of the society at that time. When things change, old concepts always yield place to the new
ones. In this research, it describes the importance of value, common value in Thai society, value change as
well as the measurement of broken social systems.
Key word: Value, Thai society’s change.

บทนํา
ค่านิยมเป็ นสิง* ทีส* ะท้อนถึงทัศนคติของคนในสังคม ส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมการดําเนินชีวติ ประจําวันของ
คนในสังคม ซึง* แต่ละสังคมก็ย่อมมีความแตกต่างกัน ด้วยสภาพแวดล้อมทีแ* ตกต่างกัน ขนบธรรมเนียมประเพณี และวีถี
ชีวติ ความเป็ นอยู่ ในทางสังคมวิทยานัน# ได้ให้คําจํากัดความ ของคําว่า “ค่านิยม” ไว้ว่า คือ สิง* ที*ผูค้ นในสังคมนัน# ๆ
ยึดถือและให้การยอมรับ ทัง# ยังเป็ นเครื*องมือทีบ* ุคคลใช้ในการประกอบการตัดสินใจเพื*อกําหนดพฤติกรรมการกระทํา
ของตน รวมทัง# ยังใช้เป็ นมาตรฐานในการตัดสินผูอ้ *นื อีกด้วย
“ค่านิยม” ถือเป็ นแบบฉบับทางความคิดที*ฝังแน่ นอยู่ใ นใจของผู้คนในสังคมนัน# ๆ ยกตัวอย่างเช่น การมี
หลักธรรมและศาสนาเป็ นเครื*องยึดเหนียวทางจิตใจ การช่วยเหลือผูอ้ *นื การได้รบั การยอมรับจากสังคม แบบแผนการ
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ดําเนินชีวติ และความสําเจในชีวติ เป็ นต้น อย่างไรก็ตาม ค่านิยมเป็ นสิง* ทีเ* ปลีย* นแปลงได้ตามกาลเวลา ยุคสมัย และ
กระแสของสังคม มีค่านิยมใหม่เกิดขึน# อย่างต่อเนื*อง ซึง* การมาของค่านิยมใหม่ย่อมส่งผลให้ค่านิยมเก่านัน# ถูกลืมเลือน
และกลืนหายไปตามกาลเวลา ทัง# นี# การทีค* ่านิยมเปลีย* นนัน# ก็ได้นําไปสูก่ ารเปลีย* นแปลงของสังคมอีกด้วย
สมาชิกในสังคมมีพน#ื ฐานทีส* าํ คัญในการดําเนินชีวติ นัน* คือ การมีปฏิสมั พันธ์ระหว่างกัน หรือทีเ* รียกว่า “การ
กระทําระหว่างกันทางสังคม” (Social Interaction) ซึง* หมายถึง กระบวนการตอบสนองระหว่างบุคคลหรือกลุ่ม โดยการ
กระทําของบุคคลหนึ*งจะเป็ นผลต่ อการแสดงพฤติกรรมตอบสนองของอีกบุคคลหนึ*ง โดยการกระทําระหว่างกันนี#
สามารถทําโดยการใช้สอ*ื หรือสัญลักษณ์ต่างๆร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็ นการใช้ภาษาหรือกิรยิ าท่าทาง ทัง# นี#ไม่จาํ เป็ นว่าบุคคล
หรือกลุ่มจําเป็ นที*จะต้องมีการปฏิสมั พันธ์กนั โดยตรง บุคคลหรือกลุ่มอาจมีการปฏิสมั พันธ์กนั โดยทางอ้อม โดยผ่าน
กระบวนการสือ* สารอื*นๆ ได้เช่นกัน
แรกเริม* เดิมทีนัน# ในการศึกษากระบวนการทางสังคม ได้มกี ารนําแนวความคิดเกีย* วกับระบบนิเวศวิทยามา
ประกอบการวิเคราะห์กระบวนการทางสังคมของมนุ ษย์ดว้ ย โดยทฤษฎีทเ*ี ป็ นทีน* ิยม ได้แก่ ทฤษฎีของชาร์ลส์ ดาร์วนิ
2
(Darwin Charles) โดยจากทฤษฎีน#ไี ด้กล่าวไว้ว่า มนุษย์นนั # ก็เป็ นกลุ่มของสิง* มีชวี ติ เช่นเดียวกับพืชและสัตว์ทงั # หลายที*
จะต้องมีการต่อสูเ้ พื*อความอยู่รอดของชีวติ ของตนและของกลุ่ม ซึง* แตกต่างจากสิง* มีชวี ติ อื*นๆ ทีม* กี ารปรับตัวเกิดขึน# ได้
ยกตัวอย่างเช่น ต้นไม้จะพยายามแผ่กงิ* ก้านสาขาให้สงู ใหญ่กว่าต้นอื*นๆ เพื*อให้ได้แสงสว่างจากดวงอาทิตย์ สัตว์ใหญ่
ต้องพึง* พิงสัตว์เล็กเป็ นอาหารโดยการใช้พลังกายเข้าต่อสู้ ในทางตรงกันข้าม มนุษย์นนั # ต้องใช้แบบแผนการปฏิสมั พันธ์
โดยมีพน#ื ฐานจากวัฒนธรรมในการอยู่รอดของชีวติ

ความสําคัญของค่านิ ยม3
ค่านิ ยม (Value) มีความสัมพันธ์กนั กับวัฒนธรรมอย่างใกล้ชดิ โดยค่านิยมบางอย่างนัน# ก็ถอื ว่าเป็ นแกนของ
วัฒนธรรมทีเดียว ยกตัวอย่างเช่น คนไทยนัน# มีค่านิยมทีช* อบการมีอสิ รเสรี ดังนัน# แกนวัฒนธรรมของคนไทยอย่างหนึ*ง
ซึง* มีมาตัง# แต่สมัยโบราณ ก็คอื คนไทยมีความเป็ นกันเอง ชอบช่วยเหลือผูอ้ *นื และเป็ นมิตรกับคนแปลกหน้า เป็ นต้น
ค่านิยมนัน# ถือว่าเป็ นสิง* สําคัญของสังคมเพราะมีผลกระทบทัง# ในแง่ของความเจริญหรือความเสื*อมเสียของ
สังคม ซึง* สามารถส่งผลกระทบต่อความมันคงของชาติ
*
ได้ กล่าวคือ สังคมทีม* คี ่านิยมไปในทางบวก เช่น ความซื*อสัตย์
ความขยันหมันเพี
* ยร ความเสียสละ ความมีระเบียบวินยั ความสามัคคี ก็ย่อมจะทําให้ชาติพฒ
ั นาไปอย่างต่อเนื*องเพราะ
ประชากรของชาติเป็ นประชากรทีม* คี ุณภาพ อย่างไรก็ตาม ค่านิยมบางอย่างนัน# ขึน# อยู่กบั ลักษณะและสภาพแวดล้อม
ทางสังคม เมื*อสภาพของสังคมเปลีย* นแปลงไป ค่านิยมเก่าก็เปลีย* นแปลงไปด้วย รวมถึงมีค่านิยมใหม่เกิดขึน# มาแทนที*
ทีม* าของค่านิยมของสังคมไทยนัน# มีทม*ี าหลายด้านด้วยกัน ดังจะกล่าวได้ ดังนี#คอื 4
1. ศาสนา ในประเทศไทยนัน# ชาวไทยมีอสิ รเสรีทจ*ี ะนับถือศาสนาใดก็ได้ตามความเชื*อและนับถือศรัทธาของ
ตน แต่ทงั # นี#ศาสนาพุทธ (Buddhism) ถือเป็ นศาสนาทีค* นไทยส่วนใหญ่นับถือ(96.4%) และปฏิบตั ติ ามหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนาได้เข้ามามีส่วนเกีย* วข้องกับชีวติ ของคนไทยตัง# แต่เกิดจนตาย โดยสังคมไทยนัน# ได้มกี าร
อบรมสังสอนศี
*
ลธรรมหรือหลักธรรมทางพุทธศาสนาให้แก่บุตรหลานตัง# แต่วยั เยาว์ พุทธศาสนาจึงมีส่วนสําคัญมากใน
การสร้างค่านิยมในสังคมไทย เช่น การทําบุญตักบาตร ความซื*อสัตย์สุจริต ความสามัคคีมวี นิ ัย การเคารพผูใ้ หญ่ และ
การเอือ# เฟื# อเผื*อแผ่ เป็ นต้น นอกจากศาสนาพุทธแล้ว ศาสนาพราหมณ์นัน# ก็ถอื ได้ว่าเข้ามาอยู่ในชีวติ ประจําวันของคน
ไทยอย่างแน่นแฟ้ น เช่น พิธกี ารและพระราชพิธตี ่างๆ ซึง* เป็ นประเพณีตามลัทธิพราหมณ์โดยเฉพาะอย่างยิง* การอาบนํ#า
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ในพิธกี ารต่างๆ หรือพิธสี นาม ซึ*งคนไทยคุน้ เคยมาตัง# แต่โบราณ ศาสนาพราหมณ์จงึ สร้างค่านิยมในสังคมไทย เช่น คน
ไทยชอบจัดงานพิธตี ่างๆ เป็ นต้นว่า พิธรี ดนํ#าในการสมรส พิธวี างศิลาฤกษ์ พิธอี าบนํ#าศพ และพิธที าํ ขวัญนาค เป็ นต้น
2. ระบบศักดิ นา (Aristocrat System) ตามหลักฐานทางประวัตศิ าสตร์ สังคมไทยถือว่าผูกพันกับระบบศักดิ
นามาเป็ นเวลานาน ระบบศักดินาจึงมีบทบาทสําคัญมากในการสร้างค่านิยมของสังคมไทย เช่น ค่านิยมของความอยาก
เป็ นเจ้านาย การมียศถาบรรดาศักดิ w และชอบรับราชการ เป็ นต้น เพราะการถูกปลูกฝั งค่านิยมมาให้ต้องการเป็ นเจ้าคน
นายคน ซึง* ค่านิยมเช่นว่านี#สามารถเห็นได้อย่างชัดเจนจากคําสอนโบราณต่างๆ เช่น เรียนให้สงู จะได้เป็ นเจ้าคนนายคน
3. ความเชื อในอํานาจของสิ งศักดิG สิ ทธิG คนไทยนัน# มีประเพณีต่างๆที*เกี*ยวข้องกับสิง* ศักดิสิw ทธิมw าอย่าง
ยาวนาน ซึ*งโดยแรกเริม* เดิมทีนัน# ค่านิยมเหล่านี#เป็ นผลมาจากความกลัว เช่น กลัวความเจ็บไข้ได้ป่วย หรือกลัวภัย
พิบตั ติ ่างๆ เป็ นต้น จึงมีการกราบไหว้ออ้ นวอนขอให้สงิ* ศักดิสิw ทธิคุw ม้ ครองป้ องกันภัย และยังถือเป็ นกุศโลบายให้คนใน
ชุมชนร่วมแรงร่วมใจกันอีกด้วย อย่างไรก็ตาม ความเชื*อในอํานาจของสิง* ศักดิสิw ทธินีw #เริม* เลือนหายไปตามกาลเวลา ดัง
จะเห็นได้จากเด็กในยุคปั จจุบนั ทีม* องว่า การกราบไหว้บชู าภูเขา ต้นไม้ ร่างทรงหรือสัตว์ทม*ี ลี กั ษณะผิดจากสภาพปรกติ
ธรรมดา ถือเป็ นความงมงายและไม่มหี ลักฐานทางวิทยาศาสตร์มารองรับ
4. การเข้ามาของวัฒนธรรมของชาติ อืน เมื*อเทคโนโลยีได้มกี ารพัฒนาก็ทาํ ให้ผูค้ นเข้าถึงสื*อต่างๆได้อย่าง
ง่ายดาย ทําให้เกิดการเลียนแบบค่านิยมของชาติอ*นื ทัง# ในการทีด* แี ละไม่ดเี ข้ามา ค่านิยมบางอย่างก็ทําให้สงั คมไทย
พัฒนาไปในทางทีด* ี เช่น การกล้าคิดกล้าแสดงออกของเด็กยุคใหม่ แต่บางครัง# การรับเอาค่านิยมของต่างชาติเข้ามาก็
เกินพอดีทาํ ให้เกิดความไม่เหมาะสม เช่น การก้าวร้าว และการไม่เคารพผูใ้ หญ่ เป็ นต้น

ค่านิ ยมทัวไปของสังคมไทย
ค่านิยมทัวๆ
* ไปของสังคมไทยในปั จจุบนั นี# มีมากมายหลายประการด้วยกัน ซึง* พอจะนํามากล่าวไว้ในทีน* #ีได้
5
ดังต่อไปนี#
1. การทําบุญทํากุศล (Make Merit) สังคมไทยนัน# ด้วยความทีป* ระชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธจึงมี
ความเชื*อในเรื*องบาปบุญคุณโทษและการเวียนว่ายตายเกิด ผูค้ นเชื*อว่าการทําบุญจะช่วยหนุนนําให้ชวี ติ ทัง# ในภพชาติน#ี
และชาติหน้าของตนประสบแต่ความสุขความเจริญ รวมถึงยังสามารถช่วยบรรเทาเรื*องร้ายๆที*ตนกําลังเผชิญอยู่ได้
ด้วย6 ค่านิยมนี#ทาํ ให้คนไทยเป็ นคนทีเ* อือ# เฟื# อเผื*อแผ่ และชอบช่วยเหลือผูอ้ *นื
2. วัตถุนิยม (Materialism) สังคมไทยถือว่าเป็ นสังคมที*ค่อนข้างเปิ ดกว้างและมีอิสรเสรี มีการเปิ ดรับ
วัฒนธรรมของต่างชาติโดยเฉพาะในด้านของวัตถุนิยมทีข* า้ วของเครื*องใช้ต่างๆต้องเป็ นยีห* อ้ ทีน* ําเข้าจากต่างประเทศ
ไม่ว่าจะคนทีม* ฐี านะหรือไม่มฐี านะก็ตาม ต่างขวนขวายเพื*อให้ได้จบั จองเป็ นเจ้าของ คนทีฐ* านะปานกลางหรือไม่ค่อยดี
นัก ยอมกูห้ นี#ยมื สินเพื*อให้ได้มาซึง* สิง* ของวัตถุนิยมเหล่านัน# กล่าวคือ คนไทยนิยมแสดงออกซึง* ความหรูหรา เพื*อแสดง
ให้เห็นว่า สถานภาพทางสังคมของตนสูง เป็ นคนชัน# สูง หัวสมัยใหม่ มีเงินมีทอง มีรสนิยมสูง เพราะเป็ นการฟุ่มเฟื อย
บันทอนรายได้
*
ของตัวเองและครอบครัว ตลอดถึงสังคมด้วย ซึ*งนี*ถือเป็ นค่านิยมที*ไม่ส่งผลดีกบั เยาวชนและประเทศ
อย่างยิง*
3. โหราศาสตร์ (Astrology) คนไทยเชื*อในเรื*องของโชคลาง ซึง* เป็ นผลมาจากภาวะเศรษฐกิจและสังคมไทย
ในปั จจุบนั ทีม* กี ารแข่งขันกันอย่างดุเดือด ทําให้เกิดความตึงเครียด และมีความวิตกกังวลเกีย* วกับโชคชะตาชีวติ ของตน
ในทุก ๆ ด้าน ผูค้ นซึง* เกิดความกลัวและความวิตกกังวลถึงความไม่แน่นอนในชีวติ จึงพยายามเสาะแสวงหาวิธกี ารทีจ* ะรู้
ล่วงหน้าว่า ชะตาชีวติ ของตนในอนาคตจะเป็ นอย่างไร โหราศาสตร์จงึ ได้รบั ความสนใจอย่างกว้างขวางในสังคมไทย
5
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นับตัง# แต่ผู้คนในสังคมระดับบนไปจนถึงคนธรรมดาสามัญทัวไป
* ดังจะเห็นได้จากหมอดูดวงชะตาหลายคนทีม* ฐี านะ
รํ*ารวยมากจากการทํานายชะตาชีวติ ของผูค้ น ซึง* บางคนก็เชื*อถึงขัน# งมงายจึงเป็ นช่องให้โดนมิจฉาชีพหลอกลวงได้ง่าย
ซึง* เรื*องนี#เป็ นเรื*องทีไ* ม่สามารถพิสจู น์ได้ตามหลักของวิทยาศาสตร์ นอกจากนี# โหราศาสตร์ยงั นําไปสู่เรื*องการเสีย* งโชค
ในการพนันอีกด้วย
4. การจัดงานพิ ธีต่างๆ (Ceremony) งานพิธตี ่างๆนัน# อยู่คู่กบั สังคมไทยมาอย่างยาวนานคนไทยส่วนใหญ่
นิยมจัดงานพิธใี นโอกาสต่าง ๆ มาก โดยเฉพาะอย่างยิง* ในส่วนทีเ* กีย* วข้องกับการเปลีย* นวงจรชีวติ เช่น งานฉลองวัน
คล้ายวันเกิด งานบวช งานมงคลสมรส งานขึน# บ้านใหม่ งานศพ ฯลฯ การจัดงานต่างๆดังกล่าวมักนิยมจัดให้ใหญ่โต
เพื*อความมีหน้ามีตาของตน เปรียบเสมือน “การตําพริกละลายแม่น#ํา” ทัง# ทีใ* นความเป็ นจริงแล้วการจัดงานพิธกี ารต่างๆ
นัน# เพียงแค่จดั ให้ถูกต้องตามประเพณีนิยมของท้องถิน* นัน# ๆก็ถอื ว่าพอเพียงแล้ว
5. การขาดระเบียบวิ นัย (Disorganization) คนไทยส่วนใหญ่ขาดความมีระเบียบวินัยซึง* ถือว่าเป็ นปั จจัย
สําคัญในการทีจ* ะสร้างให้ประชากรของชาติมคี ุณภาพ เพราะคนไทยชอบทําอะไรตามความพอใจของตนเองมากกว่า
ส่วนรวม โดยไม่คาํ นึงถึงผลทีผ* อู้ *นื จะได้รบั การขาดระเบียบวินยั นี#เพราะขาดการฝึ กอบรมจากครอบครัว โรงเรียน และ
สิง* แวดล้อมต่างๆ ทัง# ยังขาดตัวอย่างทีด* จี ากผูใ้ หญ่ในสังคม
6. ไทยมุง (Curious Spectators) คนไทยส่วนใหญ่ชอบสนใจต่อเหตุการณ์ต่างๆทีเ* กิดขึน# ซึง* มีพน#ื ฐานมา
จากลักษณะนิสยั ชอบสอดรูส้ อดเห็น การชอบติเตียนและนินทาผูอ้ *นื เมื*อเกิดเหตุการณ์ความไม่ปกติขน#ึ เช่น รถชน ไฟ
ไหม้ การทะเลาะวิวาทชกต่อยกัน คนจะมามุงกันดูด้วยความสนใจ วิพากษ์วจิ ารณ์สงิ* ที*เกิดขึน# ไปต่างๆนาๆ ซึ*งไม่ได้
ช่วยให้สถานการณ์ดขี น#ึ ค่านิยมนี#ไม่ส่งผลดีนัก เป็ นพฤติกรรมทีเ* กิดขึน# ทัวๆ
* ไป แต่มผี ลเสียทีจ* ะทําให้เกิดปั ญหาทาง
สังคม เช่น กรณีไฟไหม้ คนมุงดูมากจนกระทังรถดั
* บเพลิงทํางานไม่สะดวก จึงทําให้ไฟไหม้ลุกลามมากขึน#
7. ความเอื\อเฟื\ อเผือแผ่ (Generosity) ธรรมเนี ยมไทยแท้แต่โบราณอีกอย่างหนึ งคือ คนไทยนิยมเลีย# ง
หรือต้อนรับแขกไปใครมาหาสู่ ใครมาถึงเรือนชานต้องต้อนรับ ยิง* โดยเฉพาะชาวชนบทจะมีน#ําใจเอือ# เฟื# อมาก แม้คน
แปลกหน้าไม่รจู้ กั กันมาก่อน ก็ตอ้ นรับด้วยการเลีย# งนํ#าหรือผลไม้ต่างๆ ทีต* นมีอยู่ ถ้ายิง* เป็ นคนรูจ้ กั ก็จะยิง* เอือ# เฟื# อมาก
ขึน# บางครัง# เลีย# งทีบ* า้ นของตนแล้วยังเผื*อแผ่ฝากติดไม้ตดิ มือไปถึงสมาชิกในครอบครัวคนอื*นๆของแขกผูม้ าเยือนอีก
ด้วย
8. การศึกษา (Education) แต่เดิมมาคนไทยนิยมยกย่องคนทีไ* ด้รบั การศึกษาสูง เพราะต้องการให้บุตรหลาน
ของตนได้เป็ นเจ้าคนนายคน จะได้ไม่ลําบาก ซึ*งส่งผลให้ผู้คนนิยมในเรื*องวุฒทิ างการศึกษามากกว่าประสบการณ์
(Experience) หรือแนวความคิดของบุคคลนัน# ๆ การรับสมัครงานทัวไปจึ
* งพิจารณาวุฒกิ ารศึกษาหรือปริญญาบัตร
รวมถึงมหาวิทยาลัยทีส* าํ เร็จการศึกษาเป็ นเกณฑ์อนั ดับแรกเสมอ
9. ระบบอาวุโส (Senior system) คนไทยเคารพผูท้ ม*ี อี าวุโสมากกว่าตนมาตัง# แต่สมัยโบราณ โดยจะเรียก
บุคคลทีม* อี ายุมากกว่าตนเองว่าลุง ป้ า น้า อา พี* ทัง# ๆทีไ* ม่ได้มรี ะบบเครือญาติกนั แต่อย่างได ทําให้เกิดความรูส้ กึ เป็ น
ญาติพ*นี ้องกัน มีความเป็ นกันเอง ระบบอาวุโสอีกอย่างหนึ*งก็คอื การที*อยู่นานกว่า ทํางานนานกว่า หรือแก่พรรษา
มากกว่า อย่างไรก็ตาม บางคนได้นําค่านิยมเกีย* วกับระบบอาวุโสไปใช้ในทางมิชอบโดยเฉพาะในหน่ วยงานราชการ
บริษทั ห้างร้าน เอกชน รัฐวิสาหกิจ หรือองค์การต่าง ๆ กล่าวคือ ไม่ยอมเป็ นผูต้ ามหรือเชื*อในเหตุผลของผูอ้ ่อนวัยกว่า
รวมถึงการใช้ระบบเส้นสาย เป็ นต้น

การเปลียนแปลงของค่านิ ยมกับการปรับตัวของสมาชิ กในสังคม
การเปลีย* นแปลงของค่านิยม ย่อมมีผลกระทบต่อเป้ าหมายและวิถชี วี ติ ของสมาชิกในสังคม ทีเ* รียกว่า การเสีย
ระบบของบุคคล (Personal Disorganization) โดยสมาชิกจําเป็ นทีจ* ะต้องปรับตัวต่อการเปลีย* นแปลงทีเ* กิดขึน# นัน# การ
เปลี*ยนแปลงดังกล่าวนี# ส่งผลกระทบในวงกว้าง ผู้ท*ีทํา การศึก ษาและอธิบ ายถึง ความสัม พัน ธ์ข องสิง* ที*ก ล่า วมานี# คือ

William F. Ogburn7 ซึ*งนํ ามโนทัศน์เกี*ยวกับเรื*องวัฒนธรรมล้า (Cultural Lag) มาอธิบายความสัมพันธ์ของ
ปรากฏการณ์ท*เี กิดขึน# จากการเปลีย* น แปลงของค่านิยม ว่าเกิดจากกระบวนการพืน# ฐานของวิวฒ
ั นาการทางสังคม 4
ประการ อันได้แก่
1. การประดิ ษฐ์ (Invention) การประดิษฐ์สงิ* ต่างๆนัน# ถือเป็ นก้าวแรกในการนําสังคมไปสู่นวัตกรรมและ
ความก้าวหน้า โดยการประดิษฐ์คดิ ค้นนี# แบ่งออกได้เป็ น การประดิษฐ์ทเ*ี ป็ นวัฒนธรรมทางวัตถุ (Material Culture)
และการประดิษฐ์ทไ*ี ม่ใช่วฒ
ั นธรรมทางวัตถุ (Nonmaterial Culture)
2. การสะสมเพิ มพูน (Accumulation) สืบเนื*องจากการประดิษ ฐ์ดงั กล่าวนํ าไปสู่การสะสมทาง
วัฒนธรรมอย่างเพิม* พูนขึน# มากเป็ นทวีคณ
ู ยกตัวอย่างเช่น ผลจากการประดิษฐ์คลื*นวิทยุทาํ ให้เกิดการประดิษฐ์สงิ* อื*น ๆ
อีกอย่างต่อเนื*องทัง# ทีเ* ป็ นวัฒนธรรมทางวัตถุ และไม่ใช่วตั ถุเพิม* ขึน# อีกถึงประมาณ 150 อย่าง
3. การแพร่กระจาย (Diffusion) การแพร่กระจายนี#เป็ นกระบวนการทีค* ่านิยมแพร่กระจายจากสังคม
หนึ*งไปสู่อกี สังคมหนึ*ง อันเนื*องจากการติดต่ อสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกของแต่ ละสังคม ซึ*งทําให้มีการเลือกสรรและ
ปรับปรุงค่านิยมเหล่านัน# ซึง* ในท้ายทีส* ดุ ค่านิยมนัน# อาจจะกลายเป็ นวัฒนธรรมของคนในสังคมหรืออาจเลือนหายไปตาม
ยุคสมัยก็เป็ นได้
4. การปรับตัว (Adjustment) หมายถึง การปรับตัวแม้เพียงองค์ประกอบส่วนใดส่วนหนึ*งของสังคมย่อม
ส่งผลต่อส่วนอื*นด้วยอย่างหลีกเลีย* งไม่ได้

เครืองบ่งชี\การเสียระบบทางสังคม
การเปลี*ยนแปลงของค่านิยมอาจทําให้เกิดการเสียระบบทางสังคมขึ#นได้ ดังนัน# เพื*อเป็ นหลักในการศึกษา
เกีย* วกับการเสียระบบทางสังคม (Idiocies of Social Disorganization) นักสังคมวิทยา ได้เสนอแนะเครื*องบ่งชีบ# าง
ประการไว้สาํ หรับเป็ นข้อพิจารณาว่า ซึง* เครื*องบ่งชีท# ส*ี าํ คัญดังกล่าวนี#ได้แก่
1. การเปลียนแปลงในโครงสร้างด้านประชากร ได้แก่ การเปลี*ยนแปลงขนาดหรือองค์ประกอบของ
ประชากร เช่น จํานวนประชากรทีเ* พิม* ขึน# อย่างรวดเร็วเป็ นเครื*องบ่งชีว# ่า ประชากรมีฐานะความเป็ นอยู่ทด*ี ขี น#ึ ทําให้มี
กําลังในการทีจ* ะส่งเสียบุตรได้หลายคน ซึง* จะทําให้ชาติมแี รงงานต่อไปในอนาคต อย่างไรก็ตาม การเปลีย* นแปลงใน
องค์ประกอบทางอายุ (age) เพศ (Sex) การศึกษา (Education) รายได้ (Income) และอาชีพ (Occupation) ฯลฯ ย่อม
เป็ นเครื*องบ่งชีว# ่า มีการเปลีย* นแปลงเกิดขึน# และอาจมีภาวการณ์เสียระบบทางสังคมทีจ* ะตามมา เช่น บางประเทศใน
ขณะนี# รวมถึงประเทศไทยด้วย ทีก* าํ ลังเข้าสูส่ งั คมผูส้ งู อายุ เป็ นต้น
2. อัตราปั ญหาสังคมทวีสูงขึ\น เช่น ค่านิยมที*เปลี*ยนไปย่อมส่งผลให้ความนึกคิดและจิตใจของผู้คนในสังคม
เปลี*ยนแปลงไปด้วย ซึ*งส่วนใหญ่มกั ไปในทางที*ไม่ดี โดยสังเกตได้จากอัตราการก่ออาชญากรรม อัตวินิบาตกรรม ปั ญหา
วัยรุ่ นมีสถิติสูงขึ#นกว่ าเดิม ซึ*งเป็ นเครื*องชี#ให้เห็นถึงการเสียระบบของสมาชิกในสังคม ที*ไม่ อาจปรับตนเข้ากับการ
เปลีย* นแปลงทีเ* กิดขึน# และกฎเกณฑ์ของสังคมไม่มผี ลในการควบคุมสมาชิกให้ปฏิบตั ติ ามบรรทัดฐานของสังคมได้
3. ความห่างทางสังคม (Social Distance) หมายถึง การเกิดช่องว่างระหว่างสมาชิกในสังคม ทําให้เกิดการ
แบ่งฝั กแบ่งฝ่ าย ผูค้ นในสังคมแตกความสามัคคี ซึง* ในท้ายทีส* ดุ แล้วก็จะเป็ นปั ญหาต่อสังคมส่วนรวม

สรุป
โดยแท้จริงแล้ว ค่านิยมนัน# มีการเปลี*ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาตามกาลสมัย เด็กในปั จจุบนั ไม่เสมอไปที*จะมี
ค่านิยมเช่นเดียวกับผูใ้ หญ่ในสังคม ซึง* บางครัง# ก็เป็ นเรื*องที*ดเี พราะค่านิยมบางอย่างช่วยผลักดันให้ประเทศเกิดการ
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พัฒนาไปในทางที*ดขี น#ึ เช่น การกล้าแสดงความคิดเห็นของเด็กยุคใหม่ เป็ นต้น แต่กใ็ ช่ว่าจะมีแต่ค่านิยมทีด* เี สมอไป
ค่านิยมทีส* ง่ ผลลบก็มอี ยู่มากมายเช่นเดียวกัน เช่น การทีค* ดิ ว่าต้องมีผวิ ขาวถึงจะได้รบั การยอมรับ ทําให้เด็กสมัยใหม่
พยายามทุ กวิถีทางเพื*อที*จะให้ตนมีผิว ที*ขาว ยอมแม้กระทังการใช้
*
ครีม หรือ ยาที*เป็ น อันตราย ดังนัน# ค่ านิยมจึง มี
ความสําคัญมากในสังคมปั จจุบนั เพราะมีผลกระทบต่อความเจริญและความเสื*อมเสียของสังคมและความมันคงของ
*
ชาติ สังคมทีม* คี ่านิยมทีเ* หมาะสมและถูกต้อง สังคมนัน# ย่อมจะมีความเจริญก้าวหน้า ในทางตรงกันข้าม สังคมใดที*มี
ค่านิยมไม่เหมาะสม ก็จะพบกับความล้าหลังไม่เจริญก้าวหน้า
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