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บทคดัย่อ 
 โลกาภวิตัน์ไดส้่งผลกระทบดา้นเศรษฐกจิ สงัคม การเมอืง และวฒันธรรม การ
ปรบัตวัเพื่อรองรบัการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้จะสามารถด ารงอยู่ไดอ้ย่างรูเ้ท่าทนั การวจิยั
นี้ มวีตัถุประสงค์ (1) เพื่อศกึษาความคดิเหน็เกีย่วกบัผลกระทบของโลกาภวิตัน์ ทัง้ด้าน
บวกและดา้นลบของสงัคมไทยในเขตภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือตอนล่าง 3 จงัหวดั และ (2) 
เพื่อศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างโลกาภวิตัน์กบัค่านิยมพื้นฐานของสงัคมไทยในเขตภาค
ตะวนัออกเฉยีงเหนือตอนล่าง 3 จงัหวดั กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการศกึษาครัง้นี้ คอืประชากร
ทีอ่าศยัอยู่ในสงัคมเมอืงและสงัคมชนบทจากจงัหวดัอุบลราชธานี ศรสีะเกษ และสุรนิทร์ 
จ านวน 350 คน ระยะเวลาของการศึกษา 12 เดือน เครื่องมอืที่ใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล คือแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลที่รวบรวมได้ในเชิงพรรณนา สถิติที่ใช้ คือ
ค่าความถี ่รอ้ยละ และการทดสอบสมัประสทิธิส์หสมัพนัธข์องเพยีรส์นั ผลการศกึษาพบวา่ 
(1) โลกาภิวตัน์ส่งผลกระทบทัง้ทางบวกและทางลบต่อเศรษฐกิจ สงัคม การเมอืงและ
วฒันธรรม (2) โลกาภิวตัน์ด้านเศรษฐกิจมคีวามสมัพันธ์กบัค่านิยมพื้นฐาน ด้านการ
ประหยดัและอดออม ดา้นการมรีะเบยีบวนิยัและการเคารพกฎหมายและดา้นความรกัชาต ิ
ศาสน์ กษตัรยิ ์ในระดบัปานกลางและในทศิทางเดยีวกนั ส่วนดา้นการปฏบิตัติามคุณธรรม
ของศาสนา มคีวามสมัพนัธอ์ยู่ในระดบัสงู โลกาภวิตัน์ดา้นสงัคมมคีวามสมัพนัธก์บัค่านิยม
พื้นฐาน ด้านการพึ่งพาตนเอง ด้านการมรีะเบยีบวนิัยและด้านการคารพกฎหมาย การ
ปฏบิตัิตามคุณธรรมของศาสนาและความรกัชาติ ศาสน์ กษัตรยิ์ในระดบัปานกลางและ
ทศิทางเดยีวกนั ส่วนดา้นวฒันธรรมมคีวามสมัพนัธ์กบัค่านิยมพื้นฐาน ดา้นความรกัชาต ิ
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ศาสน์ กษัตรยิ์ในระดบัปานกลางและทิศทางเดยีวกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 
0.05 
 

ค าส าคญั: โลกาภวิตัน์ ค่านิยมพืน้ฐานของสงัคมไทย 
 

Abstract 
Globalization has affected economic, social, political, and cultural areas 

and self-adaptability to accommodate changes is needed. This research aimed to 
study the positive and negative effects of globalization in three provinces in North-
Eastern Thailand and the relationship between globalization and Thai society-
based core values in these provinces. The sample was 350 people living in urban 
and rural areas in Ubon Ratchathani, Sisaket, and Surin. Over a period of 12 
months, descriptive questionnaires were employed to collect data and were 
analyzed by frequencies, percentages, and Pearson's correlation coefficient. The 
findings showed that globalization impacted on the economy, society, politics, and 
culture positively and negatively, and that it moderately affected and was in accord 
with the core values related to saving and economy, self-discipline and lawfulness, 
and patriotism. Following the principles of Dharma was highly related and in 
agreement with the core values in respect to self-reliance and self-discipline. 
Lawfulness, following Dharma principles, and patriotism were moderately related. 
The cultural aspect was moderately related to and in accord with the core values 
on patriotism at a statistically significant level of 0.05. 
 

Keyword: Globalization; Basic values of Thai society 
 

บทน า 
 ค่านิยมของสงัคมที่เปลี่ยนแปลงไป สภาพแวดล้อมเป็นตัวแปรที่มอีิทธิพล 
โดยเฉพาะสังคมยุคปจัจุบัน ที่เกิดจากความเจริญก้าวหน้าทางด้านโลกาภิว ัตน์  อัน
เนื่องมาจากพรมแดนระหว่างประเทศถูกสลายไปอย่างรวดเร็ว ผลจากการพฒันาการ
ตดิต่อสื่อสาร การคมนาคมขนส่งและเทคโนโลยสีารสนเทศ (วทิยา ด่านธ ารงกุล, 2546) 
การเปลี่ยนแปลงไปแสดงให้เห็นถึงการเจริญเติบโตของความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ
การเมือง เทคโนโลยีและวัฒนธรรม ที่เชื่อมโยงระหว่างบุคคล ชุมชน องค์กรธุรกิจ 
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ประเทศจงึเปรยีบเสมอืนเป็นหมู่บา้นของโลก ทัง้นี้เพราะประชากรของโลกถูกหลอมรวม
กลายเป็นสงัคมเดยีว ซึ่งเกดิจากอทิธพิลร่วมทางเศรษฐกจิ เทคโนโลย ีสงัคม วฒันธรรม
และการเมอืง (เรอืงวทิย์  เกษสุวรรณ, 2555)  การเปลี่ยนแปลงทางสงัคมเป็นไปอย่าง
รวดเรว็ เนื่องจากความเจรญิกา้วหน้าทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยทีี่ทนัสมยัอิทธพิล
ร่วมนี้ เป็นกระบวนการทีเ่กดิขึน้อย่างต่อเนื่อง ส่งผลกระทบใหค้่านิยมของคนในสงัคมไทย
เปลีย่นแปลงตามไปดว้ย 
  ค่านิยมของคนในสังคมไทยภายใต้กระแสโลกาภิว ัตน์  มีแนวโน้มให้
ความส าคญักบัวตัถุมากกว่าจติใจ จงึตกอยู่ในภาวะทีก่เิลสและความโลภเขา้ครอบง า ท า
ให้ค่านิยมที่ไม่ถูกต้อง เหมาะสมแทรกซึมเข้ามาเป็นอุปสรรคในการอยู่ร่วมกันใน
สงัคมไทยได้แก่ (1) การเห็นคุณค่าของเงนิตรามากเกินไป นิยมความร ่ารวย มัง่คัง่ 
เนื่องจากคนร ่ารวยจะเป็นผูท้ีไ่ดร้บัการยอมรบัในสงัคม คนรวยตอ้งการสิง่ใดย่อมใชเ้งนิซื้อ
ไดเ้พื่อสนองความตอ้งการ ความอยากได ้อยากมขีองตนเอง ดงันัน้คนส่วนใหญ่จงึดิน้รน
ต่อสู้ เพื่อให้ได้มาซึ่งความมัง่คัง่ (2) การนิยมความหรูหราใช้ของที่มาจากต่างประเทศ 
เพือ่แสดงใหผู้อ้ื่นเหน็ว่าตนมสีถานภาพทางสงัคมสงู เช่นจดังานใหญ่โต แต่งกายดว้ยของ
มคี่า มเีครือ่งใชท้ีท่นัสมยัและราคาแพง (3) การไม่รูจ้กัประมาณในการใชจ้่าย นิยมน าเงนิ
ในอนาคตมาใช ้(4) การขาดระเบยีบวนิยั (5) การชอบเสีย่งโชคและถอืโชคลาง (6) การไม่
ชอบเห็นใครดเีด่นกว่าตนเองและ (7) ให้การยกย่องผู้มอี านาจ ให้ความเคารพและเกรง
กลวับารม ีเนื่องจากเชื่อว่าคนไมม่อี านาจ คนในสงัคมจะไม่เกรงใจ ดงันัน้คนไทยอยากจะ
เป็นคนทีม่อี านาจ เพือ่ใหไ้ดร้บัการยกย่องและเกรงกลวัจากคนในสงัคม จงึแสวงหาอ านาจ 
ซึ่งอาจจะท าในแนวทางที่ไม่ถูกต้องเช่น การใช้เงนิซื้อเสยีงและต าแหน่งหน้าที่การงาน
ต่างๆ เป็นตน้ (พระครปูรยิตักิติตธิ ารง, 2557) 
              สังคมไทยที่จ ัดแบ่งเป็นระบบสังคมเมืองและระบบสังคมชนบท (สุพัตรา  
สุภาพ, 2540) เป็นสังคมที่มีล ักษณะเฉพาะ รักอิสระ ยึดมัน่ในสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษตัรยิ ์มขีนบธรรมเนียมประเพณทีีด่งีาม มเีอกลกัษณ์เป็นของตนเอง สองระบบ
นี้เป็นตวัก าหนดบทบาทหน้าทีแ่ละวถิชีวีติของคนในสงัคมไทย จงึเกดิการเปลีย่นแปลงไม่
มากก็น้อย เมื่อได้รบัอิทธิพลจากสงัคมต่างชาติ ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในวิถีการ
ด าเนินชวีติบางประการ สงัคมเมอืงกม็คีุณลกัษณะเฉพาะ เช่นมอีาชพีหลากหลาย มฐีานะ
ร ่ารวยและยากจนแตกต่างกัน ครอบครวัมีความผูกพันกันน้อยลง เพราะต้องท างาน
แข่งขนักนัสูงในการแสวงหารายได ้มกีารละเมดิขนบธรรมเนียมเพราะรบัเอาวฒันธรรม
ตะวนัตกมาสงู ส่วนสงัคมชนบท ถงึแมจ้ะมลีกัษณะเฉพาะตวัแต่ยงัคงไวซ้ึง่วฒันธรรมอนัดี
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งาม ประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีความใกล้ชิดสนิทสนม ช่วยเหลือกัน มีว ัดและ        
ศาสนสถานเป็นทีร่วมและยดึเหนี่ยวความสมัพนัธ์ มคี่านิยมในเรือ่งคุณงามความดใีนทาง
ศาสนาเป็นตวัควบคุมความประพฤติทางสงัคมแต่ทัง้สองระบบก็เปลีย่นแปลงตามสภาพ
โลกาภวิตัน์และมแีนวโน้มการเปลีย่นแปลงทางลบสูงขึน้ เนื่องจากการขยายตวัทางดา้น
เศรษฐกจิ ส่งผลใหส้งัคมเกดิความอ่อนแอ เพราะต้องพึง่พงิตลาดและปจัจยัจากภายนอก
ในการด าเนินชวีติมากขึน้ 

  สามจังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างได้แก่ อุบลราชธานี            
ศรสีะเกษ และสุรินทร์ เป็นอีกพื้นที่ ที่ประชากรมวีถิีชีวติคล้ายคลึงกนั การด ารงชีวิต
เชื่อมโยงกบัปจัจยัภายนอกต่างๆ ที่ไม่สามารถหลกีเลีย่งจากผลกระทบของโลกาภวิตัน์ 
ทัง้ในดา้นเศรษฐกจิ สงัคม การเมอืง และวฒันธรรม เกดิการแก่งแย่งแขง่ขนักนั การพึง่พา
อาศยักนั การช่วยเหลอืเกื้อกลูกนัเริม่ลดน้อยลง เพราะต่างคนต่างเร่งรบีเพือ่ปากทอ้ง เอา
ตวัรอด เหน็แก่ประโยชน์ส่วนตนเพิม่มากขึน้ ส่งผลใหค้่านิยมบางอย่างทีเ่ป็นบรรทดัฐาน
ของสงัคมที่ดงีามต้องถูกละทิ้งไป ความเขม้แขง็ของสงัคมเริม่เปราะบาง ซึ่งเป็นเหตุผล
ทีม่าของการศกึษาใน 3 จงัหวดัทีก่ล่าวถงึ 
   จากที่มาและความส าคญัของปญัหาที่คนในสงัคมไทยมทีิศทางของค่านิยม
เป็นไปไมเ่หมาะสม และมขีอ้จ ากดัดา้นคุณธรรมและจรยิธรรม โดยมแีนวโน้มเพิม่มากขึน้ 
อนัเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของกระแสโลกาภิวตัน์ ที่คนส่วนใหญ่ให้
ความส าคญักบัการบรโิภคนิยมและวตัถุนิยม  ซึ่งจะส่งผลต่อการพฒันาประเทศ ทัง้ใน
ปจัจุบนัและอนาคต น าไปสู่ประเด็นที่น่าสนใจในการศกึษาวจิยั โดยเฉพาะความคดิเห็น
ของประชาชนในเขตภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือ 3 จงัหวดัในสงัคมเมอืงและสงัคมชนบทว่า
มคีวามคดิเหน็อย่างไรเกี่ยวกบัผลกระทบของโลกาภวิตัน์ทัง้ด้านบวกและด้านลบ ความ
คิดเห็นที่ ได้นี้  จะสามารถเป็นตัวแทนความคิดเห็นของประชาชนในแถบภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือได ้เนื่องจากวถิีชวีติ แนวทางการด าเนินชวีติ มลีกัษณะทีค่ลา้ยคลงึ
กนั ซึ่งความคิดเห็นที่ได้ จะท าให้ผู้เกี่ยวข้องมแีนวทางในการหยุดยัง้ค่านิยมที่ไม่พึง
ประสงค์ ในขณะเดียวกนัก็หาแนวทางในการเสรมิสร้างค่านิยมที่พึงประสงค์  เพื่อเป็น
ภูมคิุม้กนัในการรองรบัผลกระทบที่เกดิขึน้ อนัจะส่งผลต่อวถิีชวีติ แนวปฏบิตัทิี่ดีงามให้
เกดิขึน้ไดด้ว้ยการสรา้งค่านิยมทีถู่กตอ้ง   
  

วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
1. เพือ่ศกึษาความคดิเหน็เกีย่วกบัผลกระทบของโลกาภวิตัน์ทัง้ดา้นบวกและ

ดา้นลบของสงัคมไทยในเขตภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือตอนล่าง 3 จงัหวดั 
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2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างโลกาภิว ัตน์กับค่านิยมพื้นฐานของ
สงัคมไทย ในเขตภาคะวนัออกเฉยีงเหนือตอนล่าง 3 จงัหวดั 
 

ขอบเขตของการวิจยั 
ขอบเขตของการวจิยัครอบคลุมถงึรายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 
1. พื้นที่เป้าหมายของการศึกษาคือ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง 3 

จงัหวดัไดแ้ก่ อุบลราชธานี ศรสีะเกษและสุรนิทร ์ 
2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาได้แก่ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในภาค

ตะวนัออกเฉยีงเหนือตอนล่าง 3 จงัหวดัคอือุบลราชธานี ศรสีะเกษและสุรนิทร ์
              3. แนวคิดทฤษฎีที่ใช้ในการศึกษาคือ แนวคิดเกี่ยวกบัค่านิยมพื้นฐานของ
สงัคมไทย 5 ประการ แนวคดิเกีย่วกบัโลกาภวิตัน์  
             4. ตวัแปรทีศ่กึษาในการทดสอบความสมัพนัธ์และผลกระทบของโลกาภวิตัน์  
ตวัแปรต้น คอื โลกาภวิตัน์ (ดา้นเศรษฐกจิ สงัคม การเมอืง และวฒันธรรม) ตวัแปรตาม
คอื ค่านิยมพืน้ฐานของสงัคมไทย 5 ประการ (การพึง่พาตนเอง การประหยดัและการออม 
การมรีะเบยีบวนิยัและการเคารพกฎหมาย การปฏบิตัติามคุณธรรมของศาสนา  และความ
รกัชาต ิศาสน์ กษตัรยิ)์ 

 5. ระยะเวลาที่ศึกษาตัง้แต่เดือนกนัยายน 2556-เดือนสิงหาคม 2557 รวม
ระยะเวลา 12 เดอืน 
 

การทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง 
 1. ค่านิยมพืน้ฐานของสงัคมไทย 

     ค่านิยมเป็นแนวความคดิ ความเชื่อ อุดมการณ์ ความต้องการของกลุ่มคน
ในสงัคม ซึ่งยอมรบัว่าเป็นสิง่ทีด่มีคีุณค่าควรแก่การน าไปเป็นแนวทางในการปฏบิตัิ เป็น
กรอบของการด าเนินชีวิต  เพื่อประโยชน์สุขของตนเองและส่วนรวม ทัง้นี้ข ึ้นอยู่ก ับ             
ดุลยพนิิจของแต่ละบุคคลเพราะในความเป็นจรงิ จะมทีัง้ค่านิยมที่พงึประสงค์และไม่พึง
ประสงค์ควบคู่กนัไปในแต่ละสงัคม เนื่องจากค่านิยมของแต่ละสงัคมส่วนใหญ่ของมนุษย์
เป็นมรดกทางความคดิของคนไทยและเป็นพื้นฐานของการเกดิขนบธรรมเนียม ประเพณี
และวฒันธรรม เพื่อการอยู่ร่วมกนัในสงัคมอย่างปกติสุข  ทุกคนจึงควรปฏิบัติในสิ่งที่
ถูกต้องดงีาม เพื่อเป็นบรรทดัฐานให้สงัคมสงบสุข ส านักงานคณะกรรมการวฒันธรรม
แห่งชาต ิ(2556) จงึไดบ้ญัญตัคิ่านิยมพื้นฐาน 5 ประการทีค่วรยดึถอืปฏบิตัใินสงัคมไทย
มาตัง้แต่ ปี  พ.ศ. 2525 เป็นหลักในการด าเนินชีวิตและพัฒนาประเทศมา ก่อนที ่            



วารสารมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์ปีที ่7 ฉบบัที ่1 มกราคม – มถุินายน 2559 

- 165 - 
 

คณะรกัษาความสงบแห่งชาต ิ(คสช.) จะประกาศค่านิยมพื้นฐานเพิม่เตมิอกี 12 ประการ 
ประกอบดว้ยค่านิยมดงันี้ 

  1) การพึง่ตนเอง การขยนัหมัน่เพยีรและมคีวามรบัผดิชอบ การพึง่ตนเองคอื 
การรูจ้กัหารายได้ หาทรพัย์สนิไวเ้ลี้ยงตวัเองได ้โดยไม่เป็นภาระแก่คนอื่น ไม่ทอ้ถอยต่อ
อุปสรรค ความยากล าบาก ซึ่งจะท าให้เกดิความขยนัหมัน่เพยีร มมีานะ อดทนสามารถ 
ฝา่ฟนัอุปสรรคทีข่วางกัน้ อนัเป็นบ่อเกดิของความส าเรจ็หรอืปรบัปรุงตนเองใหด้ยีิง่ข ึน้ ซึ่ง
กเ็ท่ากบัสรา้งคนใหม้คีวามรบัผดิชอบ คอืรูจ้กัหน้าที ่ทีต่นเองตอ้งกระท าและปฏบิตั ิ 

  2) การประหยดัและการออม การประหยดัคอื การรู้จกัใช้จ่ายในทางที่ถูกที่
ควร การประหยัดเป็นการสอนคนมีความละเอียดรอบคอบ มีระเบียบวินัย มีความ
ระมดัระวงัเช่น เสือ้ผา้เก่าขาดกร็ูจ้กัน ามาปะชุน กนิอาหารไมห่มดกร็ูจ้กัอุ่นเกบ็ไวก้นิในมือ้
ต่อไปเป็นต้น การประหยดั จงึเป็นการรูจ้กัใชเ้งนิและสิง่ของใหเ้ป็นประโยชน์ใหม้ากทีสุ่ด
เท่าทีจ่ะเป็นไปได ้การประหยดัจงึช่วยใหรู้จ้กัวางแผนในการใชเ้งนิและสิง่ของใหคุ้ม้ค่าและ
เหมาะสม ซึ่งกเ็ท่ากบัเป็นการออม การรูจ้กัเกบ็ เพื่อจะไดม้โีอกาสเก็บสะสมใหม้มีากขึ้น 
หรอืสามารถสรา้งหลกัฐานใหม้ ัน่คงต่อไปในวนัขา้งหน้า การประหยดัและการออม จงึเป็น
ผลดแีก่ตนเอง ครอบครวัและประเทศชาตใินทีสุ่ด 

 3) การมรีะเบยีบวนิัยและการเคารพกฎหมายไดแ้ก่ การรูจ้กัท าตามกฎเกณฑ ์
ไมฝ่า่ฝืน ไมเ่หน็แก่ความสบายเลก็ๆ น้อย ๆ หรอืผลประโยชน์ของตนเองเป็นหลกัจนขาด
ระเบยีบเช่น ทิ้งของลงบนท้องถนน ขา้มถนนในทางที่ไม่ใหข้า้มเป็นต้น ระเบยีบวนิัยจงึ
สร้างคนให้มคีวามประพฤติปฏบิตัิไปตามกฎเกณฑ์ที่สงัคมต้องการ ซึ่งกฎเกณฑ์นี้  ใน
สงัคมใหญ่เรยีกว่า “กฎหมาย” ซึง่เป็นสิง่จ าเป็นส าหรบัสงัคมทีม่คีนอยู่เป็นจ านวนมากและ
มาจากที่ต่างๆ กนั การประพฤติปฏบิตัิจงึอาจจะแตกต่างกนัได้ ซึ่งยากต่อการควบคุม 
กฎหมายจงึเป็นแนวทางใหค้นปฏบิตัติามหากใครฝ่าฝืนกต็อ้งไดร้บัโทษ ทัง้นี้กเ็พื่อใหค้น
ในสงัคมอยู่อย่างปกตสิุข 
 4) การปฏบิตัติามคุณธรรมของทางศาสนา ทุกศาสนาสอนคนใหม้เีมตา กรุณา
ต่อกนัและท าความด ีมจีติใจทีง่ดงาม มพีฤตกิรรมทีป่ระกอบดว้ยคุณธรรม สุจรติทัง้กาย 
วาจาและใจ โดยเฉพาะอย่างยิง่ศาสนาพุทธสอนใหบุ้คคลละเวน้ความชัว่ ประพฤตดิ ีท าใจ
ใหบ้รสิุทธิ ์ไมป่ระมาท สอนในเรือ่งชวีติทีไ่ม่เทีย่งแทแ้น่นอน มกีารเปลีย่นแปลงและความ
แตกดบัของสงัขาร ซึง่ช่วยใหค้นเราเกดิความเขา้ใจเรือ่งของชวีติ การปฏบิตัติามคุณธรรม
ของศาสนา นอกจากจะเป็นประโยชน์แก่ชวีติของแต่ละบุคคลแล้ว ยงัเป็นประโยชน์แก่
สงัคมโดยส่วนรวม 
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5) ความรกัชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ชาติหมายถึงกลุ่มคนที่มีเชื้อชาติ ศาสนา 
วฒันธรรมและความเป็นมาในประวตัศิาสตร์อย่างเดยีวกนั ชาตจิงึเป็นสมบตัขิองส่วนรวม 
ทุกคนจงึต้องรกัและยกย่องเทดิทูน เพราะความเสื่อมสลายของชาติหมายถงึ ความเสื่อม
สลายของคนไทยทุกคน ความเจรญิก้าวหน้าของชาติหมายถงึ ความเจรญิก้าวหน้าของ
ทุกคน  ส่วนศาสนาเป็นสถาบนัที่สอนคนให้เป็นคนดี โดยเฉพาะในสงัคมไทยได้เปิด
โอกาสใหค้นไทยเลอืกนบัถอืศาสนาไดต้ามความศรทัธาของคน มไิดม้คีวามรงัเกยีจ อกีทัง้
พระมหากษัตรยิ์ทุกพระองค์ต่างก็เป็นองค์อุปถมัภ์หรอืศาสนูปถมัภกแก่ทุกศาสนาใน
ประเทศไทย ศาสนิกชนของทุกศาสนา จงึสามารถประกอบพธิกีรรมตามลทัธคิวามเชื่อ
ของตนไดอ้ย่างอสิรเสร ีนอกจากนี้ทุกศาสนามหีน้าทีส่รา้งความสามคัคใีนสงัคม สอนให้
คนท าความด ีมเีมตตา เอื้อเฟ้ือ เผื่อแผ่ มคีวามสามคัค ีไมเ่บยีดเบยีนกนั เป็นการสอนให้
คนยดึมัน่ในสิง่ทีด่ ีมศีลีธรรม เพือ่การอยู่รวมกนัอย่างปกตสิุข ทุกศาสนาในสงัคมไทย จงึ
มคีวามส าคญัต่อสงัคมไทยเท่าเทยีมกนั  ส าหรบัพระมหากษตัรยิ์ เป็นสถาบนัสูงสุดทีท่ า
ให้คนไทยมีที่ ยึด เหนี่ ยวทางใจ เป็นที่ เคารพ เทิ ดทูนของคนไทยเป็นอย่ างยิ่ง 
พระมหากษตัรยิ์ไทยจงึทรงเป็นมิง่ขวญัและทีร่กั เคารพ เทดิทูนของคนทัง้ชาต ิฉะนัน้คน
ไทยทุกคนจงึควรรกั เคารพ ยกย่อง เทดิทูน ปกป้องสถาบนัพระมหากษตัรยิ์ไม่ใหใ้ครมา
ท าลาย  
 ค่านิยมในสงัคมไทยเป็นส่วนหนึ่งของวฒันธรรมไทย ทีม่มีาอย่างชา้นาน เป็น
หลักปฏิบัติที่ท าให้คนอยู่ร่วมกันอย่างปกติสุข ค่านิยมจึง เป็นสิ่งที่บุคคลและสังคม
เลอืกสรรว่าด ีมคีุณค่าควรแก่การยกย่อง แก่การกระท า เพื่อยดึถอืเป็นแนวปฏบิตัใินการ
ด าเนินชวีติ เป็นตวัก าหนดพฤตกิรรมของสมาชกิในสงัคมและมกีารสบืทอดกนัมาจนถึง
ปจัจุบนั เมือ่มกีารรบัเอาวฒันธรรมต่างชาตเิขา้มา ท าใหก้ระทบต่อวถิกีารด าเนินชวีติของ
คนไทย ซึ่งอาจท าให้ค่านิยมเปลี่ยนแปลงไปได ้ดงันัน้คนไทยทุกคนควรได้ตระหนักถึง
ค่านิยมทีด่งีามและรกัษาไวเ้ป็นแนวทางใหล้กูหลานไดด้ าเนินชวีติภายใตค้่านิยมทีถู่กตอ้ง
ต่อไป ถึงแม้กระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกจะไม่หยุดนิ่ง แต่การรกัษาสิ่งที่ดีงามไว้
ย่อมจะท าใหเ้ป็นภมูคิุม้กนั เพือ่รองรบัการเปลีย่นแปลงในสงัคมได ้
 2. โลกาภิวตัน์ 
       โลกาภวิตัน์หมายถงึ การแพร่กระจายไปทัว่โลก การทีป่ระชาคมโลกไมว่่า
จะอยู่ ณ จุดใด สามารถรบัรู้ สมัพนัธ์ หรอืรบัผลกระทบจากสิง่ทีเ่กดิขึ้นได้อย่างรวดเร็ว 
กวา้งขวาง อนัเนื่องมาจากการพฒันาระบบสารสนเทศ  โลกาภวิตัน์เป็นค าศพัท์เฉพาะที่
บญัญตัขิ ึน้เพื่อตอบสนองปรากฏการณ์ของสงัคมโลกทีเ่หตุการณ์ทางเศรษฐกจิ การเมอืง 
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สิง่แวดล้อม และวฒันธรรมที่เกิดขึ้นในส่วนหนึ่งของโลก ส่งผลกระทบอันรวดเร็วและ
ส าคญัต่อส่วนอื่นๆ ของโลก (พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑติยสถาน, 2542) ผลกระทบทีม่า
จากสภาพโลกาภวิตัน์ ก่อใหเ้กดิแงด่แีละแง่ลบเพราะไม่ไดก้่อใหเ้กดิความเจรญิกา้วหน้า
อย่างเดียว แต่ในอีกแง่มุมหนึ่งท าให้เกิดความเสื่อมถอยตกต ่ าทางด้านวัตถุ สังคม 
สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม จากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง การ
เปลี่ยนแปลงทางดา้นเศรษฐกจิ การเมอืงและสงัคมของประเทศไทยภายใต้กระแสโลกา-           
ภวิตัน์ ส่งผลต่อมติทิีส่ าคญัดงันี้ (มานิตตา  ชาญไชย, 2554) 
 1) การเปลีย่นแปลงทางดา้นเศรษฐกจิ เป็นมติทิีเ่หน็ไดช้ดัเจน จากการทีร่ฐัหนั
มาใหค้วามส าคญักบัการพฒันาดา้นเศรษฐกจิมากกว่าดา้นอื่นๆ โดยเน้นการเจรญิเตบิโต
ของภาคอุตสาหกรรม ใหค้วามส าคญักบัภาคการเกษตรรองลงมาจากภาคอุตสาหกรรม 
แนวทางการพฒันาดา้นเศรษฐกจิของประเทศจงึเปลีย่นจากการผลติเพือ่การยงัชพีมาเป็น
การผลติเพือ่การคา้และการส่งออก 
 2) การเปลีย่นแปลงด้านการเมอืง โลกาภวิตัน์ ประชาธปิไตยและทุนนิยมเสรี 
เป็นสิง่ที่มคีวามเกี่ยวขอ้งและสนับสนุนซึ่งกนัและกนั ประชาธปิไตยสนับสนุนเศรษฐกจิ
แบบทุนนิยมและท าใหโ้ลกาภวิตัน์เป็นสิง่ชอบธรรม ในขณะทีค่วามเจรญิทางเศรษฐกจิ ท า
ให้คนต้องการเสรีภาพในการประกอบธุรกิจ ซึ่งเป็นการสนับสนุนการปกครองแบบ
ประชาธิปไตยและโลกาภิว ัตน์เป็นผู้แพร่ขยายความคิด ความเชื่อและค่านิยมแบบ
ประชาธิปไตย ประเทศต่างๆ ทัว่โลกเชิดชูประชาธิปไตย แต่ไม่ได้หมายความว่า
ประชาธปิไตยของไทยจะเจรญิเติบโตอย่างสมดุลจรงิๆ เพราะมปีจัจยัหลายประการทีย่งั
เป็นอุปสรรคต่อการพฒันาประชาธปิไตยเช่น การศกึษาของประชาชนยงัต ่า การพฒันา
เศรษฐกจิของประเทศไม่ไดท้ าใหค้นส่วนใหญ่มคีวามเป็นอยู่ทีด่ขี ึน้ นักการเมอืงของไทย
ส่วนใหญ่ยงัไม่ใช่ผูม้คีวามเสยีสละและต้องการท างานเพื่อประเทศชาตอิย่างแท้จรงิ จงึดู
เหมอืนว่าภาพประชาธปิไตยไทยจะออกมาในรูปแบบ มคีวามเป็นประชาธปิไตยมากขึ้น 
แต่เนื้อในของประชาธปิไตยไทยยงัไมพ่ฒันาไปเท่าทีค่วร  

อย่างไรกต็ามแนวโน้มทีด่ใีนมติกิารเมอืงไทยคอื การมสี่วนร่วมทางการเมอืง
ของประชาชนมมีากขึน้ เนื่องจากการเปิดรบัข่าวสารจากสื่อต่างๆ ท าใหเ้กดิแนวความคดิ
ใหม่ๆ และท าใหค้นจ านวนมากเหน็คุณค่าของตนเองในการพฒันาประชาธปิไตยมากขึน้ 
พยายามพึ่งพาตนเองและเขา้ร่วมแกป้ญัหาทางสงัคมมากขึ้น โดยไม่ไดม้องว่าการเมอืง
เป็นเรือ่งไกลตวั 
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 3) การเปลีย่นแปลงทางสงัคม ทีต่่อเนื่องมาจากการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิ
พบว่า การหนัมาพฒันาอุตสาหกรรมเป็นหลกั ท าให้สงัคมเกษตรกรรมจ านวนมากใน
ประเทศไทยล่มสลาย เกษตรกรขายที่ดนิและเดนิทางเขา้สู่เมอืงมากขึน้  ในฐานะแรงงาน
รบัจา้งราคาถูก ช่องว่างทางสงัคมเพิม่มากขึน้และคุณภาพชวีติตกต ่าลง เกดิปญัหาสงัคม
มากมายเช่น ปญัหาความยากจน ปญัหาการศกึษา ปญัหาแรงงานต่างด้าวหลบหนีเขา้
เมอืงโดยผิดกฎหมายและปญัหาอาชญากรรม การเปลี่ยนแปลงทางสงัคมไทยภายใต้
กระแสโลกาภวิตัน์อีกประการหนึ่งคอื การรบัเอาแบบแผนการใช้ชวีติแบบทุนนิยมและ
บรโิภคนิยมเขา้มาใช้ชวีติมากขึ้น ลทัธบิรโิภคนิยมสอนให้คนใชจ้่าย และบรโิภคใหม้าก
ทีสุ่ดเท่าทีจ่ะท าได ้โดยไม่ไดค้ านึงว่าสิง่เหล่านัน้จ าเป็นหรอืไม ่เงนิเป็นปจัจยัส าคญัในการ
ด ารงชวีติและคนส่วนมากใชช้วีติในการท างานเพื่อหาเงนิใหไ้ดพ้อเพยีงกบัความต้องการ
ทีเ่กนิพอดขีองตนเอง ปจัจุบนัค่านิยมการเกบ็ออมเป็นสิง่ทีม่คีนเชือ่น้อยลง โดยพจิารณา
จากสถติกิารซื้อสนิคา้ฟุ่มเฟือยเกนิความจ าเป็นมมีากขึน้ 
 ดงันัน้ในอนาคตต่อไป หากไม่รณรงค์ให้คนใชช้วีติอย่างไม่ประมาทและรูเ้ท่า
ทนัอาจจะเกดิความเสยีหายตามมาได ้อย่างเช่นงานวจิยัของ เกรยีงศกัดิ ์เจรญิวงศ์ศกัดิ ์
(2546) ได้ศึกษาภาพอนาคตและคุณลักษณะของคนไทยที่พึงประสงค์ โดยมองภาพ
อนาคตของคนไทยใน 15-20 ปีถัดจากปี 2546 โดยพิจารณาจากสภาพปจัจุบัน และ
คาดการณ์ไปในอนาคต ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลง กระแสโลกาภวิตัน์ คุณลกัษณะคน
ไทยที่พงึประสงค์ในอนาคตจะต้องมลีกัษณะ ขยนั อดทน และทุ่มเทท างานหนัก เพราะ
สภาพของการแข่งขนั การแก่งแย่งกนัและกนั นอกจากนี้ก็ยงัต้องเป็นผู้มรีะเบียบวนิัย 
สามารถควบคุมตนเองได้เป็นอย่างด ีไม่ปล่อยให้ท าอะไรตามใจ ไรร้ะเบยีบวนิัย ซึ่งจะ
ส่งผลต่อประสทิธภิาพการท างานในอนาคต ความซื่อสตัย์เป็นอกีประการหนึ่งทีค่นไทยใน
อนาคตตอ้งม ีเพราะกระแสการคา้ทีเ่ปิดกวา้ง ท าใหป้ระเทศตอ้งยอมรบักตกิาสากลต่าง ๆ 
โดยเน้นความซื่อสตัย์ โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ อีกทัง้คนไทยจะต้องรกัการเรยีนรู้
ตลอดชีวติ ความรู้ที่อยู่ในหลากหลายรูปแบบและสามารถเขา้ถึงได้โดยง่าย มจีติส านึก
ประชาธปิไตย รกัในสทิธแิละหน้าทีข่องตนเองทีค่วรมต่ีอสงัคม มจีติส านึกสาธารณะ รูจ้กั
ประหยดัและอดออม 

ภาพอนาคตของคนไทยในดา้นคุณลกัษณะภายใต้ปจัจยัของการเปลีย่นแปลง
ของกระแสโลกาภวิตัน์ และการแข่งขนัในโลกการค้าเสร ีท าใหล้กัษณะของคนไทยที่พงึ
ประสงค์ที่ประกอบด้วยมติิทางด้านร่างกาย กล่าวคอืคนไทยในอนาคตต้องมรี่างกายที่
แขง็แรง สมบูรณ์ มพีฒันาการทีส่มวยั มจีติใจทีรู่จ้กัตนเอง เขา้ใจผูอ้ื่น เขา้ใจในสภาพของ
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การเปลีย่นแปลง และสภาพแวดลอ้ม มคีวามรูท้ีเ่ป็นสหวทิยาการ รวมทัง้ทกัษะทางดา้น
การจดัการ ทกัษะทางด้านภาษา คอมพวิเตอร์ มมีติิทางดา้นลกัษณะชวีติทีม่คีวามขยนั 
อดทน ทุ่มเทท างานหนัก มีระเบียบวินัย เป็นต้น ทัง้หมดนี้ เพื่อให้คนไทยในอนาคต
สามารถทีจ่ะเผชญิกบัการเปลีย่นแปลง การแข่งขนัที่รุนแรงขึน้ในอนาคต คนไทยในภาพ
อนาคตดงักล่าวจะน าพาประเทศสู่การพฒันา  
                ทัง้นี้  สนัติ ยุทธยงและคณะ (2554) ได้ศกึษาวจิยัเรื่อง ค่านิยมและปจัจยัที่
เกีย่วขอ้งกบัค่านิยมของนกัศกึษาพยาบาลศาสตร ์วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี จงัหวดั
อุดรธานี โดยมวีตัถุประสงค ์เพือ่ศกึษาค่านิยมทีพ่งึประสงค์ของนกัศกึษาพยาบาลศาสตร
บณัฑติ เครื่องมอืที่ใช้ในการศกึษาคอืแบบสอบถาม ผลการศกึษาปรากฏว่า การปฏบิตัิ
ของนักศึกษาเกี่ยวกบัค่านิยมที่พึงประสงค์ อยู่ในระดบัมากที่สุด 3 ด้าน คือ ด้านการ
ประหยดั ด้านการยดึมัน่ในคุณธรรมและจรยิธรรม และด้านความมวีนิัย ค่านิยมที่ควร
ปฏิบัติมากที่สุด 3 อันดับ คือ (1) การยึดมัน่ในคุณธรรมและจริยธรรม (2) ความ
ขยนัหมัน่เพยีร (3) ความรบัผดิชอบ ค่านิยมทีค่วรปลูกฝงัและส่งเสรมิ มากทีสุ่ด 3 อนัดบั 
คอื (1) การยดึมัน่ในคุณธรรมและจรยิธรรม (2) ความมวีนิัย และ (3) ความรบัผดิชอบ 
ค่านิยมทีค่วรปรบัปรุงมากทีสุ่ด 3 อนัดบั คอื (1) การยดึมัน่ในคุณธรรมและจรยิธรรม (2) 
ความรกัชาต ิและ (3) ความสามคัค ี
 จากงานวิจยันี้  จึงพบว่าคุณลกัษณะของนักศึกษาพยาบาลยงัยึดมัน่และให้
ความส าคญักบัค่านิยมพื้นฐานทีด่งีามของสงัคมไทย เพื่อการด าเนินชวีติอย่างมคีวามสุข
และรู้เท่าทันสภาพการเปลี่ยนแปลงในปจัจุบัน อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเรว็อนัเนื่องมาจากโลกาภวิตัน์ มผีลกระทบทัง้ทางบวกและทางลบต่อครอบครวั สงัคม 
ชุมชนและประเทศชาติ การเปลี่ยนแปลงของวถิีชีวติ วฒันธรรมและสภาพครอบครวั 
สงัคมมสี่วนท าให้ภูมคิุ ้มกนัขาดหายไป การสร้างภูมคิุ ้มกนัใหก้บัคนในสงัคมให้รูเ้ท่าทนั
การเปลี่ยนแปลง จะต้องสร้างจติส านึก ปลูกฝงัค่านิยมใหค้นในสงัคม ครอบครวั ชุมชน
และประเทศชาติ นอกจากต้องยึดหลกัค่านิยมพื้นฐานแล้วยงัควรยึดหลกัปรชัญาของ
เศรษฐกจิพอเพยีงในการด ารงชวีติ เนื่องจากปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงครอบคลุมใน
มติทิี่ส าคญัหลายมติิ โดยเฉพาะการใหค้วามส าคญักบัเรื่องคุณธรรม ความรู ้ความเพยีร 
การมีภูมิคุ้มกันในเรื่องดังกล่าวนี้  จะท าให้เผชิญกับภาวะทางเศรษฐกิจและสังคมที่
เปลีย่นแปลงไปในการด าเนินชวีติ เพื่อลดความเสีย่งในระดบัครอบครวั ชุมชนและสงัคม 
ซึง่จะท าใหส้งัคมและประเทศชาตอิยู่เยน็เป็นสุขได ้
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3. ปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
                 “เศรษฐกจิพอเพยีงเป็นปรชัญาชี้ถงึแนวทางการด ารงอยู่และปฏบิตัตินของ
ประชาชนในทุกระดบั ตัง้แต่ครอบครวั ระดบัชุมชน จนถงึระดบัรฐั ทัง้ในการพฒันาและ
บรหิารประเทศ ใหด้ าเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพฒันาเศรษฐกจิ เพื่อใหก้า้ว
ทนัต่อยุคโลกาภวิตัน์ ความพอเพยีงหมายถงึ ความพอประมาณ ความมเีหตุผล รวมถึง
ความจ าเป็นทีจ่ะตอ้งมรีะบบภมูคิุม้กนัในตวัทีด่พีอสมควรต่อการมผีลกระทบใดๆ อนัเกดิ
จากการเปลีย่นแปลงทัง้ภายนอกและภายใน ทัง้นี้จะต้องอาศยัความรอบรู ้ความรอบคอบ 
และระมดัระวงัอย่างยิง่ในการน าวชิาการต่างๆ มาใช้ในการวางแผนการด าเนินการทุก
ขัน้ตอนและขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะ
เจ้าหน้าที่ของรฐั นักทฤษฎี และนักธุรกิจในทุกระดบั ให้มจีิตส านึกในคุณธรรม ความ
ซื่อสตัยส์ุจรติ และใหม้คีวามรอบรูท้ีเ่หมาะสม ด าเนินชวีติอยู่ดว้ย ความอดทน ความเพยีร 
มสีตปิญัญา และความรอบคอบ เพื่อให้สมดุลพรอ้มต่อการรองรบัการเปลีย่นแปลงอย่าง
รวดเรว็ กวา้งขวาง ทัง้ทางดา้นวตัถุ สงัคม สิง่แวดลอ้ม และวฒันธรรมจากโลกภายนอก
ไดเ้ป็นอย่างด”ี (มลูนิธชิยัพฒันา, 2556) 
     การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอนัเนื่องมาจากโลกาภวิตัน์ มผีลกระทบต่อ
ครอบครวั สงัคม ชุมชนและต่อประเทศชาติ การเปลีย่นแปลงของวถิชีวีติ วฒันธรรมและ
สภาพครอบครวั สงัคม มสี่วนท าใหภู้มคิุม้กนัขาดหายไป การสรา้งภูมคิุม้กนัใหก้บัคนใน
สงัคมให้รู้เท่าทนัการเปลี่ยนแปลงจะต้องสร้างจิตส านึก ปลูกฝงัค่านิยมให้คนในสงัคม 
ครอบครวั ชุมชนและประเทศชาตยิดึหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงในการด ารงชวีติ 
โดยให้ความส าคญักบัเรื่องคุณธรรม ความรู ้ความเพยีรและการมภีูมคิุม้กนั จงึจะท าให้
สงัคมอยู่เยน็เป็นสุขได ้หากพจิารณาแนวคดิเศรษฐกจิพอเพยีง มฐีานมาจากหลกัธรรมใน
พระพุทธศาสนา ซึ่งสอนให้คนเชื่อมัน่ในความด ียดึมัน่ในความถูกต้อง ประกอบอาชพี
สุจรติ ไม่เบยีดเบยีนตนเองและผูอ้ื่น ซึง่ทัง้หมดมคีวามสมัพนัธแ์ละเกีย่วพนักบัค่านิยมใน
การปฏบิตัขิองสงัคมไทย ดงันัน้ไม่ว่าหลกัธรรมทางพระพุทธศาสนาหรอืปลกัปรชัญาของ
เศรษฐกจิพอเพยีงเป็นหลกัการทีค่รอบคลุมวถิปีฏบิตัใิหก้ลายเป็นค่านิยมทีพ่งึประสงคไ์ด้ 
    จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวขอ้งพบว่า ที่มาของค่านิยมที่ส าคญัมา
จาก การยดึมัน่ในชาต ิศาสนาและพระมหากษตัรยิ ์เพราะศาสนาเป็นสถาบนัทีส่อนคนให้
เป็นคนดเีช่น การท าบุญก่อเกดิเป็นความเมตตา กรุณา ความซื่อสตัย์ พระมหากษตัรยิ์
เป็นสถาบนัสงูสุดทีท่ าใหค้นไทยมทีีย่ดึเหนี่ยวทางใจ เป็นทีเ่คารพเทดิทูนของคนไทยเป็น
อย่างยิง่พระมหากษัตรยิ์ไทย จงึทรงเป็นมิง่ขวญัและทีร่กั เคารพ เทดิทูนของคนทัง้ชาต ิ
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และการประกอบอาชพีเกษตรกรรม ก่อใหเ้กดิการช่วยเหลอื เอื้อเฟ้ือ เผือ่แผ่ แบ่งปนั การ
พึง่พาอาศยักนั แต่เมือ่มกีารรบัเอาวฒันธรรมต่างชาตเิขา้มาทีเ่รยีกว่าโลกาภวิตัน์ จงึส่งผล
กระทบต่อวถิกีารด าเนินชวีติของคนไทยโดยเฉพาะในสงัคมไทยภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือ    
ดงันัน้ค่านิยมทีด่ทีีย่ดึถอืปฏบิตักินัมาชา้นานอาทเิช่น การพึง่พาตนเอง การประหยดัและ
การออม การมรีะเบยีบวนิัยและการเคารพกฎหมาย การปฏบิตัติามคุณธรรมของศาสนา  
และความรกัชาต ิศาสน์ กษัตรยิ์ ควรธ ารง รกัษาไว้ เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินชวีติ 
การปฏิบัติตนให้เป็นบรรทัดฐานค่านิยมที่เหมาะสมกบัสภาพสังคมไทยในพื้นที่ภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ รองรบัความเจรญิสมยัใหม่ที่ให้ความส าคญักบัวตัถุมากกว่าจติใจ 
ดว้ยการปลกูฝงัค่านิยมพืน้ฐาน เพือ่เป็นเกราะป้องกนัแก่สงัคมเมอืงและสงัคมชนบททีค่วร
ยดึถอืปฏบิตัใินสงัคมไทยต่อไป 
 

วิธีด าเนินการวิจยั 
เป็นการวจิยัเชงิปรมิาณ โดยมรีะเบยีบวธิวีจิยัดงันี้ 
1. ประชากรที่ ใช้ ในการศึกษ าคือ  ป ระชาชนที่ อ าศัยอยู่ ใน เขตภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง 3 จงัหวัดคืออุบลราชธานี ศรีสะเกษและสุรินทร์ รวม 
3,996,217 คน (ส านกังานสถติแิห่งชาต,ิ 2556)   

2. กลุ่มตวัอย่าง ก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างดว้ยการค านวณจากสูตร Yamane 
(1973) ทีร่ะดบัความคลาดเคลื่อน 0.05 ไดข้นาดกลุ่มตวัอย่าง จ านวน 350 คน ด้วยการ
สุ่มตัวอย่างแบบหลายขัน้ตอน ผสมผสานระหว่างวิธีสุ่มตัวอย่างแบบมรีะบบ และสุ่ม
ตวัอย่างแบบแบ่งชัน้ มขี ัน้ตอนที่ส าคญั ได้แก่จ าแนกประชากรตามที่อาศยัอยู่ในสงัคม
ชนบท กบัสงัคมเมอืงจากนัน้แบ่งสดัส่วนตามจงัหวดั อ าเภอ และต าบล 

3. เครื่องมอืที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถาม โดยสร้างตาม
ขอบเขตของวตัถุประสงค์และกรอบแนวคดิแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ส่วนที ่1 เป็นค าถามแบบ
เลอืกตอบเกีย่วกบัขอ้มูลทัว่ไปของประชากร ส่วนที ่2 เป็นค าถามแบบมาตรวดัประมาณ
ค่า 5 ระดบัเกี่ยวกบัผลกระทบของโลกาภิวตัน์ และส่วนที่ 3 เป็นค าถามแบบมาตรวดั
ประมาณค่า 5 ระดบัเกีย่วกบัค่านิยมพืน้ฐาน 

4. การเกบ็รวบรวมขอ้มลู เกบ็จากแหล่งขอ้มลู 2 แหล่งทีส่ าคญั คอืแหล่งขอ้มลู
ปฐมภูมแิละแหล่งขอ้มูลทุตยิภูม ิส าหรบัแหล่งขอ้มูลปฐมภูม ิดว้ยการลงพื้นที่เกบ็ขอ้มูล
จากกลุ่มตวัอย่างในพื้นทีเ่ป้าหมาย 3 จงัหวดั โดยใชแ้บบสอบถาม  จ านวน 350 ชุด ส่วน
การเก็บรวบรวมขอ้มูลจากแหล่งทุติยภูม ิด้วยการทบทวนสภาพบรบิทสงัคมไทย ด้าน
สังคม เศรษฐกิจ การเมือง เทคโนโลยี ที่จะส่ งผลต่อการเปลี่ยนแปลงค่านิยมของ
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สังคมไทยในยุคโลกาภิว ัตน์  ทัง้จากเอกสารที่เกี่ยวข้องอาทิ หนังสือ บทความวิจัย 
บทความทางวชิาการ และเอกสารอเิลคทรอนิคสจ์ากเวป็ไซต์ต่างๆ  

5. การวเิคราะหข์อ้มลูและสถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู 
 ตอนที ่1 การวเิคราะห์ขอ้มลูทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่าง ใชว้ธิกีารประมวลผลทาง
หลกัสถติเิชงิพรรณนาดว้ยโปรแกรมส าเรจ็รูปทางคอมพวิเตอร์ โดยการหาค่าความถี่และ
ค่ารอ้ยละน าเสนอขอ้มลูในรปูแบบตารางและบรรยายผล 
 ตอนที ่2 การวเิคราะหข์อ้มลูความคดิเหน็ต่อผลกระทบของโลกาภวิตัน์ในดา้น
เศรษฐกิจ สงัคม การเมือง และวัฒนธรรมที่เป็นผลกระทบทางบวกและทางลบ ด้วย
โปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพวิเตอร์ โดยการหาค่ารอ้ย น าเสนอขอ้มูลในรูปแบบตาราง
และบรรยายผล 

ตอนที ่3 การวเิคราะหข์อ้มลูความสมัพนัธ์ระหว่างโลกาภวิตัน์ในดา้นเศรษฐกจิ 
สงัคม การเมอืงและวฒันธรรมกบัค่านิยมพืน้ฐาน ใชว้ธิกีารทดสอบสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์
ของเพียร์สนั (Pearson’s correlation coefficient)  ด้วยโปรแกรมคอมพวิเตอร์ส าเร็จรูป 
เพื่อทดสอบความสมัพนัธ์ระหว่างผลกระทบของโลกาภวิตัน์กบัค่านิยมพื้นฐานที่ระดบั
ความเชือ่ม ัน่รอ้ยละ 95 หรอืรอ้ยละ 99 น าเสนอขอ้มลูในรปูแบบตารางและบรรยายผล  
               โดย ค่าสัมประสิทธิส์หสัมพันธ์ จะมีค่าระหว่าง -1 r 1  โดยการแปล
ความหมายของค่าความสมัพนัธ์ (ชศูร ี วงศร์ตันะ, 2544) ดงันี้  
ถา้ค่า r  มคี่าเป็นลบ (-) แสดงว่า x  และ y มคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางตรงกนัขา้ม 
ถา้ค่า r มคี่าเป็นบวก (+)        แสดงว่า x และ y มคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนั 
ถา้ค่า r มคี่าเป็นศนูย ์(0) แสดงว่า x และ y ไมม่คีวามสมัพนัธก์นัเลย 
ถา้ค่า r มคี่าเขา้ใกลศ้นูย ์(0)    แสดงว่า x และ y มคีวามสมัพนัธก์นัน้อย 
ถา้ค่า r มคี่าเขา้ใกล ้(1) แสดงว่า x และ y มคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัและมี

ความสมัพนัธก์นัมาก 
ถา้ค่า r มคี่าเขา้ใกล ้(-1) แสดงว่า x และ y มคีวามสมัพนัธ์ในทิศทางตรงกนัข้าม

และมคีวามสมัพนัธก์นัมาก 
 โดยก าหนดเกณฑก์ารวดัระดบัและทศิทางความสมัพนัธข์องตวัแปรปจัจยั ดงันี้ 

- 1.00  หมายถงึ มีความสัมพันธ์กันอย่างเต็มที่ในทิศทาง
ตรงกนัขา้ม 

- 0.76  ถงึ – 0.99  หมายถงึ มีความสัมพันธ์กันในระดับสูงมากและใน
ทศิทางตรงกนัขา้ม 
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- 0.56  ถงึ – 0.75 หมายถงึ มคีวามสมัพนัธ์กนัในระดบัสูงและในทิศทาง
ตรงกนัขา้ม 

- 0.26  ถงึ – 0.55 หมายถงึ มคีวามสมัพนัธ์กนัในระดบัปานกลางและใน
ทศิทางตรงกนัขา้ม 

- 0.01  ถงึ – 0.25 หมายถึง  มคีวามสมัพนัธ์กนัในระดบัต ่าและในทศิทาง
ตรงกนัขา้ม 

0.00  หมายถงึ ไมม่คีวามสมัพนัธก์นั 
0.01  ถงึ  0.25 หมายถึง  มคีวามสมัพนัธ์กนัในระดบัต ่าและในทศิทาง

เดยีวกนั  
0.26  ถงึ  0.55 หมายถึง  มคีวามสมัพันธ์กนัในระดบัปานกลางและใน

ทศิทางเดยีวกนั 
0.56  ถงึ  0.75 หมายถึง  มคีวามสมัพนัธ์กนัในระดบัสูงและในทิศทาง

เดยีวกนั 
0.76  ถงึ  0.99 หมายถึง  มีความสัมพันธ์กันในระดับสูงมากและใน

ทศิทางเดยีวกนั 
1.00  หมายถึง  มีความสัมพันธ์กันอย่างเต็มที่ในทิศทาง

เดยีวกนั 
 

สมมติฐานของการวิจยั 
ผลกระทบโลกาภวิตัน์กบัค่านิยมพืน้ฐานของสงัคมไทยไมม่คีวามสมัพนัธก์นั  

 0 : ผลกระทบโลกาภิว ัต น์ กับค่ านิ ยมพื้ น ฐาน ของสังคมไทยไม่มี
ความสมัพนัธก์นั 

 1 : ผลกระทบโลกาภวิตัน์กบัค่านิยมพื้นฐานของสงัคมไทยมคีวามสมัพนัธ์
กนั 
 

 สรปุผลการวิจยั 
 1. ข้อมูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่าง 
       กลุ่มตวัอย่างทีอ่าศยัอยู่ในสงัคมเมอืงและสงัคมชนบทพบว่า ส่วนใหญ่เป็น
เพศชาย (รอ้ยละ 54.50) มรีายไดอ้ยู่ระหว่าง 5,000  บาทต่อเดอืน (รอ้ยละ 25.50) ทัง้นี้มี
รายไดเ้ฉลีย่ 12,697.28  บาทต่อเดอืน  รองลงมารายไดร้ะหว่าง 10,001-15,000  บาทต่อ
เดอืน (รอ้ยละ 24.00) ระดบัการศกึษาอนุปรญิญาถงึปรญิญาตร ี(รอ้ยละ 41.10) รองลงมา
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ต ่ากว่ามธัยมศกึษาตอนปลายหรอืประกาศนียบตัรวชิาชพี ปวช. (รอ้ยละ 40.00) มอีาชพี
เป็นเกษตรกร (รอ้ยละ 29.00) รองลงมาเป็นพนักงานและลูกจา้งของรฐั (รอ้ยละ 20.00) 
สถานภาพการสมรสแต่งงานแลว้ (รอ้ยละ 56.00) รองลงมาโสด (รอ้ยละ 36.50) อาศยัอยู่
ในชนบท (ร้อยละ 70.00) รองลงมาอาศยัอยู่ในเมอืง (รอ้ยละ 30.00) มบี้านพกัเป็นของ
ตนเอง (รอ้ยละ 85.00) รองลงมาเช่าบา้นพกัอาศยั (รอ้ยละ 12.50) ดงัตารางที ่1 
 

ตารางท่ี 1 ขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
 

ลกัษณะ จ านวน (คน) รอ้ยละ 
1 เพศ 
     ชาย 
     หญงิ 
    ไมต่อบ 

 
109 
90 
1 

 
54.50 
45.50 
0.50 

รวม 350 100 
2 รายได ้
    น้อยกว่า 5,000 บาท 
    5,001-10,000 บาท 
   10,001-15,000  บาท 
   15,001-20,000  บาท 
   20,001-25,000  บาท 
   25,001-30,000  บาท 
   มากกวา่ 30,000  บาท 
   ไมต่อบ 

 
89 
65 
84 
32 
11 
5 
18 
47 

 
25.50 
18.50 
24.00 
9.00 
3.00 
1.50 
5.00 
13.50 

รวม 350 100 
3 ระดบัการศกึษา 
    ประถมศกึษา 
    ต ่ากว่ามธัยมศกึษาตอนปลายหรอื ปวช.  
    มธัยมศกึษาตอนปลาย 
    อนุปรญิญาหรอื ปวส.-ปรญิญาตร ี   
    สูงกว่าปรญิญาตร ี
    ไมต่อบ 

 
35 
140 
14 
144 
16 
2 

 
10.00 
40.00 
4.00 
41.10 
4.50 
0.50 

รวม 350 100 
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ตารางท่ี 1 (ต่อ) ขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
 

ลกัษณะ จ านวน (คน) รอ้ยละ 
3 ระดบัการศกึษา 
    ประถมศกึษา 
    ต ่ากว่ามธัยมศกึษาตอนปลายหรอื ปวช.  
    มธัยมศกึษาตอนปลาย 
    อนุปรญิญาหรอื ปวส.-ปรญิญาตร ี   
    สูงกว่าปรญิญาตร ี
    ไมต่อบ 

 
35 
140 
14 
144 
16 
2 

 
10.00 
40.00 
4.00 
41.10 
4.50 
0.50 

รวม 350 100 
4 อาชพี 
    เกษตรกร 
    รบัราชการ 
    รบัจา้งทัว่ไป 
    พนกังานรฐัวสิาหกจิ 
    นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา 
    ขา้ราชการบ านาญ 
    พนกังานเอกชน 
    พนกังานและลูกจา้งของรฐั 
    แมบ่า้น 

 
102 
46 
30 
23 
53 
7 
16 
70 
5 

 
29.00 
13.00 
8.50 
6.50 
15.00 
2.00 
4.50 
20.00 
1.50 

รวม 350 100 
5 สถานภาพการสมรส 
    โสด 
    แต่งงาน 
    หมา้ย 
    แยกกนัอยู ่

 
128 
196 
23 
4 

 
36.50 
56.00 
6.50 
1.00 

รวม 350 100 
6 สภาพสงัคมทีอ่าศยั 
   สงัคมเมอืง 
   สงัคมชนบท 

 
105 
245 

 
30.00 
70.00 

รวม 350 100 
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ตารางท่ี 1 (ต่อ) ขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
 

ลกัษณะ จ านวน (คน) รอ้ยละ 
7 บา้น/ทีพ่กัอาศยั 
    เป็นของตนเอง 
    เชา่อยู ่
    บา้นญาต ิ
    บา้นพกัขา้ราชการ 

 
298 
44 
4 
5 

 
85.00 
12.50 
1.00 
1.50 

รวม 350 100 
 

7.2 ผลกระทบของโลกาภิวัตน์ด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และ
วฒันธรรม 
 ผลกระทบของโลกาภวิตัน์ทีส่่งผลต่อดา้นเศรษฐกจิในเชงิบวกมากทีสุ่ด คอื ท า
ใหคุ้ณภาพชวีติดขี ึน้ (รอ้ยละ 75.50) เพราะท าใหเ้กดิมรีายไดแ้ละมงีานท า ส่วนผลกระทบ
เชิงลบ ท าให้เกิดค่าใช้จ่ายในการด ารงชีวิตที่มากขึ้น (ร้อยละ 55.50) เพราะมีปจัจัย
ภายนอกที่มาเกี่ยวข้องโดยเฉพาะปจัจยัทางด้านเศรษฐกิจ ที่เป็นปจัจยัการด ารงชีวิต
เกีย่วขอ้งกบัระบบตลาด ดา้นการเมอืงทีเ่ป็นผลกระทบเชงิบวกมากทีสุ่ด คอืการเรยีกรอ้ง
สิทธิและเสรีภาพต่างๆ (ร้อยละ 34.00) ส่วนผลกระทบเชิงลบท าให้คนมบีทบาททาง
การเมอืงมากขึ้น (ร้อยละ 66.00) ซึ่งก่อให้เกิดความขดัแย้งตามมาประชาชนแบ่งเป็น
ฝกัฝ่าย นักการเมอืงแสวงหาประโยชน์ในทางมชิอบและทุจรติมากขึน้ ดา้นสงัคม ทีเ่ป็น
ผลกระทบเชงิบวก คอืรสนิยมในการใชช้วีติเปลีย่นไปเกดิความหลากหลายและทางเลอืก
ในการใช้ชีวิต (ร้อยละ 55.50) ส่วนผลกระทบทางลบคือเกิดปญัหาทางสังคมต่างๆ 
มากมายตามมา เช่นปญัหาอาชญากรรม (ร้อยละ 59.50) ดา้นวฒันธรรมเป็นผลกระทบ
เชงิบวกมากทีสุ่ด คอืรปูแบบวถิชีวีติ (รอ้ยละ 77.50) ท าใหเ้กดิความหลากหลายเปิดรบัสิง่
ใหม่ๆ ได ้ส่วนผลกระทบทางลบคอืรูปแบบการแต่งกายทีไ่ม่เหมาะสมและตามแฟชัน่จน
ท าใหเ้กดิความฟุ่มเฟือย (รอ้ยละ 30.00) ดงัตารางที ่2 
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ตารางท่ี 2 ค่ารอ้ยละความคดิเหน็ของประชากรสงัคมเมอืงและสงัคมชนบทในเขตภาค
ตะวนัออกเฉยีงเหนือตอนล่าง 3 จงัหวดัต่อผลกระทบเชงิลบและเชงิบวกของ
โลกาภวิตัน์ 

 

ผลกระทบของโลกาภวิตัน์ ผลกระทบเชงิบวก ผลกระทบเชงิลบ 
จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ 

ดา้นเศรษฐกจิ 
    1. คุณภาพชวีติ 
    2. รายได ้
    3. ค่าใชจ้า่ย 

 
151 
116 
80 

 
75.50 
58.00 
40.00 

 
38 
75 
111 

 
19.00 
37.50 
55.50 

ดา้นการเมอืง 
    4. บทบาททางการเมอืง 
    5. การเรยีกรอ้งสทิธแิละ

เสรภีาพตา่งๆ 
    6. การมสีว่นรว่มทางการเมอืง 

 
58 
68 
64 

 
29.00 
34.00 
32.00 

 
132 
123 
125 

 
66.00 
61.50 
62.50 

ดา้นสงัคม 
    7. การนยิมวตัถุ 
    8. รสนยิมในการใชช้วีติ 
    9. ปญัหาทางสงัคม 

 
104 
111 
71 

 
52.00 
55.50 
35.50 

 
85 
80 
119 

 
42.50 
40.00 
59.50 

ดา้นวฒันธรรม 
    10. รปูแบบวถิชีวีติ 
    11. รปูแบบการบรโิภคอาหาร 
    12. รปูแบบการแต่งกาย 

 
155 
144 
132 

 
77.50 
72.00 
66.00 

 
36 
47 
60 

 
18.00 
23.50 
30.00 

 

7.3  ความสมัพนัธ์ระหว่างผลกระทบของโลกาภิวตัน์กบัค่านิยมพืน้ฐาน 
1) ผลกระทบโลกาภวิตัน์ ด้านเศรษฐกจิ มคีวามสมัพนัธ์กบั ค่านิยมพื้นฐาน 

ได้แก่ การประหยดัและอดออม (r=0.26) การมีระเบียบวินัยและการเคารพกฎหมาย 
(r=0.462) และ ความรกัชาติ ศาสน์ กษัตรยิ์ (r=0.416) มคีวามสมัพนัธ์กนัในระดบัปาน
กลางและในทิศทางเดียวกัน และการปฏิบัติตามคุณธรรมของศาสนา (r=0571) มี
ความสมัพนัธก์นัในระดบัสงูและในทศิทางเดยีวกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
ส่วนการพึง่พาตนเอง ไมม่คีวามสมัพนัธก์นั 
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 2) ผลกระทบโลกาภวิตัน์ ดา้นการเมอืง ไม่มคีวามสมัพนัธ์กบัค่านิยมพื้นฐาน
ดา้นการพึง่พาตนเอง ดา้นการประหยดัและอดออม ดา้นการมรีะเบยีบวนิัยและการเคารพ
กฎหมาย ด้านการปฏิบัติตามคุณธรรมของทางศาสนา และด้านความรกัชาติ ศาสน์ 
กษตัรยิ ์
 3) ผลกระทบโลกาภวิตัน์ ดา้นสงัคม มคีวามสมัพนัธ์กบั ค่านิยมพื้นฐาน ไดแ้ก่
การพึ่งพาตนเอง (r=0.269) การมรีะเบียบวินัยและการเคารพกฎหมาย (r=0.283) การ
ปฏิบัติตามคุณธรรมของทางศาสนา (r=0.415) และ ความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
(r=0.410) มคีวามสมัพนัธ์กนัในระดบัปานกลางและในทศิทางเดยีวกนั อย่างมนีัยส าคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  ส่วนการประหยดัและอดออม ไมม่คีวามสมัพนัธก์นั 
 4) ผลกระทบโลกาภิวตัน์ ด้านวฒันธรรม มคีวามสมัพนัธ์กบัค่านิยมพื้นฐาน 
ด้านความรกัชาติศาสน์กษัตรยิ์ (r=0.292) มคีวามสมัพนัธ์กนัในระดบัปานกลางและใน
ทิศทางเดียวกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดบั 0.05 ส่วนค่านิยมพื้นฐานด้านการ
ประหยดัและอดออม การมรีะเบยีบวนิัยและการเคารพกฎหมาย การปฏบิตัติามคุณธรรม
ของศาสนา การพึง่พาตนเองไมม่คีวามสมัพนัธก์นั ดงัตารางที ่3 
 

ตารางท่ี 3  ความสมัพนัธร์ะหว่างผลกระทบของโลกาภวิตัน์กบัค่านิยมพืน้ฐานของ
สงัคมไทยในสงัคมเมอืงและสงัคมชนบท 

 

 ผลกระทบ การ
พึง่พา
ตนเอง 

การ
ประหยดั
และอดออม 

การมรีะเบยีบ
วนิยัและการ
เคารพกฎหมาย 

การปฏบิตัิ
ตามคณุธรรม
ของศาสนา 

ความรกั
ชาต ิศาสน์ 
กษตัรยิ ์

ด้านเศรษฐกิจ      
Pearson (r) 
Sig.  
N 

0.204 0.260* 0.462* 0.571* 0.416* 
0.124 0.049 0.000 0.000 0.001 
350 350 350 350 350 

ด้านการเมือง      
Pearson (r) 
Sig.  
N 

0.089 0.165 -0.021 0.030 0.082 
0.508 0.215 0.877 0.826 0.542 
350 350 350 350 350 

ด้านสงัคม      
Pearson (r) 0.269* 0.209 0.283* 0.415* 0.410* 
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Sig.  
N 

0.041 0.116 0.031 0.001 0.001 
350 350 350 350 350 

ตารางท่ี 3  (ต่อ) ความสมัพนัธร์ะหวา่งผลกระทบของโลกาภวิตัน์กบัค่านิยมพืน้ฐานของ
สงัคมไทยในสงัคมเมอืงและสงัคมชนบท 

 ผลกระทบ การ
พึง่พา
ตนเอง 

การ
ประหยดั
และอดออม 

การมรีะเบยีบ
วนิยัและการ
เคารพกฎหมาย 

การปฏบิตัิ
ตามคณุธรรม
ของศาสนา 

ความรกั
ชาต ิศาสน์ 
กษตัรยิ ์

ด้านวฒันธรรม      
Pearson (r) 
Sig.  
N 

0.166 0.031 0.150 0.243 0.292* 
0.212 0.818 0.260 0.066 0.026 
350 350 350 350 350 

* มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 

อภิปรายผลการศึกษา 
 1. ผลกระทบของโลกาภวิตัน์ทีส่่งผลต่อดา้นเศรษฐกจิ ในเชงิบวกมากทีสุ่ด คอื
ท าให้คุณภาพชีวติดขี ึ้น เพราะท าให้เกดิมรีายได้และมงีานท าอนัเป็นผลมาจากการค้า
ระหว่างประเทศมอีิทธพิลมากขึ้น มบีรษิัทขา้มชาติเขา้มาท าธุรกจิในประเทศ ส่งผลให้
ประชาชนมีรายได้จากการจ้างงาน ส่วนผลกระทบเชิงลบท าให้เกิดค่าใช้จ่ายในการ
ด ารงชีวิตที่มากขึ้น เพราะต้องพึ่งพิงระบบตลาด ที่เป็นปจัจยัภายนอกที่มาเกี่ยวข้อง
โดยเฉพาะรายจ่ายในการด ารงชวีติ ซึ่งเป็นค่าครองชพีในชวีติประจ าวนัทีต่้องซื้อหาตาม
ความจ าเป็นและเป็นไปตามกลไกหรอืระบบตลาด ซึง่สอดคลอ้งกบัค ากล่าวของ (มานิตตา  
ชาญไชย, 2554) ที่ระบุว่าภาครัฐหันมาให้ความส าคัญกับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
มากกว่าดา้นอื่นๆ เงนิจงึเป็นปจัจยัส าคญัในการด ารงชวีติ คนส่วนใหญ่จงึต้องท างานหา
เงนิให้เพียงพอกับความต้องการ ซึ่งหากความต้องการที่เกินพอดีก็เป็นการใช้จ่าย
ฟุ่มเฟือย จงึกลายเป็นค่านิยมทางลบ แต่ถ้าหากหาเงนิไดแ้ลว้ใช้จ่ายที่พอดเีหมาะสมกบั
ฐานะทางเศรษฐกจิตนทีเ่หลอืกเ็กบ็ออมไวก้จ็ะกลายเป็นค่านิยมทางบวกและเป็นการสรา้ง
ภมูคิุม้กนัไดอ้ย่างดเีมือ่เกดิเหตุการณ์ทีไ่มค่าดคดิในอนาคต 
                ด้านการเมอืงที่เป็นผลกระทบเชงิบวกมากที่สุด คือการเรยีกร้องสทิธิและ
เสรภีาพต่างๆ อนัเนื่องมาจากประชาชนรบัรู้ข่าวสารได้อย่างรวดเร็วผ่านสื่อต่างๆ และ
รูจ้กัรกัษาสทิธแิละหน้าที่ของตนเองมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ (เกรยีงศกัดิ ์ 
เจรญิวงศ์ศกัดิ,์ 2546) ที่ระบุว่าประชาชนมจีติส านึกประชาธปิไตย รกัในสทิธแิละหน้าที่
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ของตนเองทีค่วรมต่ีอสงัคม  ส่วนผลกระทบเชงิลบท าใหค้นมบีทบาททางการเมอืงมากขึน้ 
อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งตามมาประชาชนแบ่งเป็นฝกัฝ่าย นักการเมืองแสวงหา
ประโยชน์ในทางมชิอบและทุจรติมากขึ้นถึงแมป้ระชาชนจะมสีทิธ ิเสรภีาพตามหน้าที่
พลเมอืง หากแต่บางคนแสดงออกซึ่งสิทธิและหน้าที่ภายนอกกฎหมายรบัรองก็ท าให้
เกดิผลเสยีตามมา ความวุ่นวายจงึเกดิขึน้ในสงัคมและประเทศชาติซึ่งกส็อดคลอ้งกบัค า
กล่าวของ มานิตตา ชาญไชย (2554) ที่ระบุว่านักการเมอืงของไทยส่วนใหญ่ยงัไม่ใช่ผู้มี
ความเสยีสละและต้องการท างานเพื่อประเทศชาติอย่างแท้จรงิ  หากนักการเมอืงเขา้ไป
บรหิารบา้นเมอืง เพื่อแสวงหาประโยชน์ในทางมชิอบในดา้นการเมอืงกก็ลายเป็นค่านิยม
ทางลบ ในทางกลบักนัหากนักการเมอืงท างานด้วยความซื่อสตัย์สุจรติต่อหน้าที่รกัษา
ประโยชน์ส่วนรวมกจ็ะกลายเป็นค่านิยมทางบวกประเทศชาตกิเ็จรญิกา้วหน้า 
               ดา้นสงัคม ทีเ่ป็นผลกระทบเชงิบวกคอืรสนิยมในการใชช้วีติเปลีย่นแปลงไป 
เกดิความหลากหลายและเกดิทางเลอืกในการใชช้วีติ อนัเป็นผลจากการรบัเอาวฒันธรรม
จากต่างชาตทิี่มาพรอ้มกบัสื่ออิเลคทรอนิกส์ทีท่นัสมยั เกดิการปรบัเปลี่ยนวธิกีารใชช้วีติ
ใหเ้หมาะสมกบัฐานะทางเศรษฐกจิและฐานะทางสงัคมของตนเอง ส่วนผลกระทบทางลบ 
คอืเกดิปญัหาทางสงัคมต่างๆ มากมายตามมาเช่น ปญัหาอาชญากรรม การฉกชงิวิง่ราว 
เนื่องจากความสะดวกสบายทีม่าพรอ้มกบักระแสโลกาภวิตัน์ ท าใหค้นเน้นวตัถุนิยม และ
เน้นบรโิภคนิยม จงึเกดิค่านิยมไม่ดคีอือยากได้ความหรูหรา สบาย จงึหวงัได้เงนิทางลดั 
เพื่อมาบ าบัดความต้องการตนเอง เกิดการกระท าที่ไม่ดี ผิดกฎหมายเช่น การวิ่งราว
กระเป๋า การปล้นจี้เอาทรพัย์สินของคนอื่น ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดโลกาภิวตัน์ของ 
(มานิตตา ชาญไชย, 2554)  ที่ระบุว่า ช่องว่างทางสงัคมเพิม่มากขึน้และคุณภาพชวีติตก
ต ่าลง เกดิปญัหาสงัคมมากมายเช่น ปญัหาความยากจน ปญัหาการศกึษา ปญัหาแรงงาน
ต่างดา้วหลบหนีเขา้เมอืงโดยผดิกฎหมายและปญัหาอาชญากรรม ดงันัน้หากประชาชนมี
ค่านิยมทางบวกทีด่เีช่น การเลอืกใชช้วีติอย่างพอเพยีง การปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมการใช้
จ่ายทีฟุ่่มเฟือยมาเป็นการเกบ็ออมเงนิไวย้ามฉุกเฉินจะท าให้เกดิความมัน่คงในชวีติของ
ประชาชนเอง ซึง่หากประชาชนมคีวามมัน่คงแลว้ปญัหาทางสงัคมต่างๆ กจ็ะลดลงไดเ้ช่น
ความยากจนลดลง คุณภาพชวีติดขี ึน้ 
                ดา้นวฒันธรรมเป็นผลกระทบเชงิบวกมากที่สุดคอืรปูแบบวถิชีวีติ ท าใหเ้กดิ
ความหลากหลายเปิดรบัสิ่งใหม่ๆ ได้มีการเรียนรู้วฒันธรรมข้ามชาติ  เพื่อการใช้ชีวิต
ร่วมกนั ใหเ้กดิความเขา้ใจระหว่างชาติ โดยเฉพาะเมื่อมาท างานร่วมกนั ส่วนผลกระทบ
ทางลบ คอืรูปแบบการใช้ชวีติในลกัษณะการเลยีนแบบเช่น การแต่งกายที่ไม่เหมาะสม
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และตามแฟชัน่ จนท าใหเ้กดิความฟุ่มเฟือย เนื่องจากประชาชนต้องการวฒันธรรมใหม่ๆ 
ตอ้งลงทุนซื้อหาสนิคา้ในบางอย่างเช่น วฒันธรรมการแต่งกายต้องซื้อเสื้อผา้และอุปกรณ์
การแต่งกายอื่นๆ  จากผลการวจิยัชี้ให้เห็นว่าโลกาภวิตัน์ ส่งผลกระทบทัง้ทางบวกและ
ทางลบคู่กนั การรูเ้ท่าทนักระแสการเปลีย่นแปลงและปรบัตวัได้ นอกจากโลกาภวิตัน์จะไม่
ส่งผลทางลบแลว้ยงัจะท าให้การใชช้วีติเป็นไปอย่างเหมาะสมกบัฐานะทางเศรษฐกจิและ
ความสามารถในการหาเลี้ยงชีพตนเอง ส่งผลให้ชีวิตมีความสุขได้ ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวจิยัของ (พระครูปรยิตัิกติติธ ารง, 2557) ดงันัน้ค่านิยมทางวฒันธรรมจงึควรอยู่ใน
รปูแบบการเรยีนรูว้ฒันธรรมชาตอิื่นเพื่อความรู ้ความเขา้ใจและการแลกเปลีย่นสิง่ทีด่งีาม 
น ามาซึ่งการปฏบิตัต่ิอกนัทีถู่กทีค่วร แต่คนไทยยงัตอ้งรกัษาวฒันธรรมอนัดขีองตนเองไว้
ไมใ่หส้ญูหาย  
 2. ผลกระทบของโลกาภิว ัตน์ ด้านเศรษฐกิจ มีความสัมพันธ์กับ ค่านิยม
พื้นฐานได้แก่ การประหยดัและอดออม การมรีะเบยีบวนิัยและการเคารพกฎหมาย และ
ความรกัชาต ิศาสน์ กษตัรยิ์  มคีวามสมัพนัธ์กนัในระดบัปานกลางและในทศิทางเดยีวกนั 
และการปฏบิตัติามคุณธรรมของทางศาสนา มคีวามสมัพนัธ์กนัในระดบัสูงและในทศิทาง
เดยีวกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 เนื่องจากความกดดนัจากกระแสโลกา-          
ภวิตัน์ ท าให้คนในสงัคมไทยมวีถิีชวีติที่ผูกติดอยู่กบัปจัจยัภายนอกมากขึน้ โดยเฉพาะ
ปจัจยัทางด้านเศรษฐกจิที่ต้องพึ่งพงิตลาดภายนอก และธุรกจิการค้าระหว่างประเทศที่
ขยายพื้นที่เขา้มาในประเทศไทยมากขึ้น ในขณะที่รายได้ของประชาชนชาวไทยไม่ได้
เพิ่มขึ้นมากนัก ดังนัน้การปรบัตัวเพื่อให้อยู่รอดและรกัษาสมดุลระหว่างรายรบัและ
รายจ่าย จงึพยายามยดึค่านิยมที่ถูกต้องดงีามโดยการประหยดั อดออม ส่วนการมวีนิัย
และเคารพกฎหมายคนไทยส่วนใหญ่ใหค้วามส าคญัมาก เพราะนิสยัของคนไทยไมช่อบมี
เรื่องกับบุคคลอื่น เพราะในแต่ละวันต้องเร่งรีบท างานแข่งกับเวลา  หากไม่เคารพ
กฎหมายจะไดร้บับทลงโทษ ก่อใหเ้กดิความสูญเสยีเงนิทองและเวลาตามมา คนไทยส่วน
ใหญ่จงึรกัษาวนิัยและให้ความส าคญักบักฎหมาย  อกีทัง้ความรกัในชาติ ศาสน์ กษตัรยิ์ 
และเทิดทูนสถาบนัอนัเป็นเอกลกัษณ์ของคนไทย ทัง้คนไทยในสงัคมชนบทและสงัคม
เมอืงม ี3 สถาบนัหลกัเป็นศูนยร์วมจติใจของทุกคน โดยเหน็ไดจ้ากปรชัญาของเศรษฐกจิ
พอเพยีงที่พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวัพระราชทานให้กบัพสกนิกรชาวไทย ได้รบัการ
น้อมน าไปปฏบิตัใินชวีติประจ าวนัของประชาชนเป็นอย่างด ีโดยทีส่งัคมชนบทจะน้อมน า
เกษตรทฤษฎใีหม่ไปปฏบิตั ิในสงัคมเมอืงจะน้อมน าพระราโชวาททีไ่ดร้บัพระราชทานใน
วนัส าคญัต่างๆ ไปปฏบิตั ิส าหรบัหลกัธรรมของศาสนาจะใชเ้ป็นทีพ่ ึง่ เพือ่เป็นทีย่ดึเหนี่ยว
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จติใจให้เกดิความสบายใจในการเนินชวีติ ปรากฏการณ์เหล่านี้ส่งผลต่อการมนีัยส าคญั
ทางสถติ ิส่วนการพึง่พาตนเอง ไมม่คีวามสมัพนัธก์นัอย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิเนื่องจาก
สงัคมไทยส่วนใหญ่เป็นสงัคมทีพ่ึ่งพาตนเองในทางปฏบิตัอิยู่ในระดบัหนึ่งเพราะพื้นฐาน
ของคนทัว่ไปจะไดร้บัการอบรมสัง่สอนจากครอบครวัใหพ้ึง่พาตนเองเป็นส าคญัอนัดบัแรก
ตัง้แต่เดก็จนโตเป็นผูใ้หญ่ 
     3. ผลกระทบของโลกาภวิตัน์ ดา้นการเมอืง ไม่มคีวามสมัพนัธ์กบั ค่านิยม
พื้นฐานด้านการพึ่งพาตนเอง ด้านการประหยดัและอดออม ด้านการมรีะเบยีบวนิัยและ
การเคารพกฎหมาย ด้านการปฏบิตัิตามคุณธรรมของทางศาสนา และด้านความรกัชาต ิ
ศาสน์ กษัตริย์เนื่ องจากการเมืองเป็นเรื่องของการแสดงออกตามวิถีทางระบอบ
ประชาธปิไตยแต่ประชาธปิไตยของไทยยงัไม่ก้าวหน้าเหมอืนต่างประเทศ ทัง้นี้พื้นฐาน
ของประชาธปิไตยมาจากการมคีวามรู้อย่างดขีองประชาชน แต่คนไทยส่วนใหญ่ที่อยู่ใน
สงัคมชนบท ยงัมขีอ้จ ากดัเกี่ยวกบัประชาธปิไตย ถึงแมจ้ะเกี่ยวขอ้งกบัประชาชนในแง่
ของกฎหมาย ซึ่งเป็นหลกัการเบื้องต้นคอืการไปใชส้ทิธิเ์ลอืกตัง้เท่านัน้ แต่ในการด าเนิน
ชวีติประจ าวนัยงัคงน้อยกว่าความเกีย่วพนัทางดา้นเศรษฐกจิ สงัคม และวฒันธรรม จงึท า
ใหไ้มม่คีวามสมัพนัธก์นัอย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิ 
     4. ผลกระทบโลกาภิวตัน์ ด้านสังคม มคีวามสมัพนัธ์กบั ค่านิยมพื้นฐาน
ได้แก่ การพึ่งพาตนเอง การมีระเบียบวินัยและการเคารพกฎหมาย การปฏิบัติตาม
คุณธรรมของทางศาสนา และความรกัชาต ิศาสน์ กษตัรยิ ์มคีวามสมัพนัธก์นัในระดบัปาน
กลางและในทศิทางเดยีวกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 เนื่องจากมนุษยต์อ้งอยู่
ร่วมกันเป็นสตัว์สงัคม ค่านิยมพื้นฐานเช่น การพึ่งตนเอง การมรีะเบียบวินัยและการ
เคารพกฎหมาย การปฏิบัติตามคุณธรรมของศาสนาโดยธรรมชาติจะเกี่ยวพันกัน 
เนื่องจากการอยู่ร่วมกนัของคนในสงัคมจะตอ้งปฏบิตัติามค่านิยมพืน้ฐานทีเ่ป็นบรรทดัฐาน
ของการอยู่ร่วมกนัในสงัคมอยู่แล้ว ส่วนการประหยดัและอดออม ไม่มคีวามสมัพนัธ์กนั 
เนื่องจากการประหยดัและอดออมเป็นคุณลกัษณะเฉพาะบุคคลคอืเกีย่วขอ้งกบัปจัเจกชน
มากกว่าสงัคม  
                   ผลการวิจัยนี้ก็สอดคล้องกับงานวิจัยของ เกรียงศักดิ ์เจริญวงศ์ศักดิ ์
(2546) ทีพ่บว่าคุณลกัษณะคนไทยทีพ่งึประสงค์ในอนาคตจะมลีกัษณะ ขยนั อดทน และ
ทุ่มเทท างานหนัก เพราะสภาพของการแข่งขนัภายใต้การเปลีย่นแปลงทางดา้นเศรษฐกจิ 
การแก่งแย่งกนัและกนัจะทวสีูงขึน้ การพฒันาประเทศจ าเป็นต้องอาศยัคนทีข่ยนั อดทน 
และทุ่มเทท างานหนัก นอกนัน้ต้องเป็นผู้มรีะเบียบวนิัย สามารถควบคุมตนเองได้เป็น
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อย่างด ีไม่ปล่อยใหท้ าอะไรตามใจ ไรร้ะเบยีบวนิยั ซึ่งจะส่งผลต่อประสทิธภิาพการท างาน
ในอนาคต ความซื่อสตัย์เป็นอีกประการหนึ่งที่คนไทยในอนาคตต้องมี เพราะกระแส
การค้าที่เปิดกว้างท าให้ประเทศต้องยอมรบักติกาสากลต่าง ๆ โดยเน้นความซื่อสตัย ์
โปร่งใส สามารถตรวจสอบได ้รกัการเรยีนรูต้ลอดชวีติ ความรูท้ีอ่ยู่ในหลากหลายรูปแบบ
และสามารถเขา้ถงึไดโ้ดยงา่ย มจีติส านึกประชาธปิไตย รกัในสทิธแิละหน้าทีข่องตนเองที่
ควรมต่ีอสงัคม  
      5. ผลกระทบโลกาภิว ัตน์ ด้านวัฒนธรรม มีความสัมพันธ์กับ ค่านิยม
พื้นฐาน ด้านความรกัชาติ ศาสน์กษัตริย์ มคีวามสมัพันธ์กนัในระดบัปานกลางและใน
ทศิทางเดยีวกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 เนื่องจากวฒันธรรมของคนไทยที่
ยดึถอืมาตัง้แต่บรรพบุรุษที่มคีวามรกัหวงแหนชาติ ศาสนา และพระมหากษัตรยิ์  ที่เป็น
ศนูย์รวมจติใจของคนไทยทัง้ชาต ิก่อใหเ้กดิความเป็นไทย มีเสรภีาพมาจนกระทัง่ปจัจุบนั
นี้  การกตัญญูต่อแผ่นดินและพระมหากษัตริย์ จนเกิดเป็นค่านิยมที่พึงปฏิบัติมาอย่าง
ยาวนาน ส่วนค่านิยมพื้นฐาน ด้านการประหยดัและอดออม การมรีะเบยีบวนิัยและการ
เคารพกฎหมาย  การปฏบิตัิตามคุณธรรมของทางศาสนา  และการพึ่งพาตนเอง ไม่มี
ความสมัพนัธ์กนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติิ เนื่องจากวฒันธรรมเป็นแนวปฏบิตัทิี่สบืทอด
มาจนกลายเป็นวถิีปฏบิตั ิแต่วธิกีารประหยดัและอดออม การมรีะเบยีบวนิัย การเคารพ
กฎหมาย การปฏบิตัิตามคุณธรรมของศาสนาและการพึ่งพาตนเองของประชาชน อาจมี
การปฏบิตัทิีแ่ตกต่างกนัในแต่ละช่วงเวลาของสงัคมเมอืงและสงัคมชนบทกเ็ป็นไปไดเ้ช่น 
เมือ่ล าบากจงึเกบ็ออม เมือ่ไม่สบายใจจงึปฏบิตัติามหลกัธรรมของศาสนา เมือ่ถูกจบัปรบั
จงึเคารพกฎหมายเป็นตน้  
 

ข้อเสนอแนะส าหรบัการน าผลการวิจยัไปใช้ 
               การเปลี่ยนแปลงของสงัคมที่เกิดจากโลกาภิวตัน์ ท าให้ประชาชนในภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ 3 จงัหวดั ได้รบัผลกระทบทัง้ทางบวก และทางลบ ผลกระทบที่
เกดิขึน้ในทางบวกคอืประชาชนมรีายไดแ้ละมงีานท า ซึ่งเป็นโอกาสดขีองประชาชนในการ
ด ารงชีวิต  ส่วนผลที่เกิดในทางลบ คือมคี่าใช้จ่ายในการด ารงชีวิตมากขึ้น เกิดความ
ขดัแย้งทางการเมอืงมากขึ้น เกิดปญัหาทางสงัคมและปญัหาอาชญากรรมเพิม่ขึ้น และ
รสนิยมการแต่งกายทีไ่ม่เหมาะสมเกดิขึน้ในสงัคม ผลที่เกดิในทางลบเป็นภยัคุกคามต่อ
ประชาชน ดงันัน้หากการแสดงออกในทางลบของประชาชนมมีากขึน้  ย่อมส่งผลกระทบ
ทัง้ต่อตวับุคคลและสงัคมในวงกวา้ง การน าค่านิยมที่จ าเป็นในสงัคมไทยมาเป็นบรรทดั
ฐานทีด่งีามในการควบคุมการประพฤต ิปฏบิตั ิบนพืน้ฐานการวจิยัคอื (1) ค่าใชจ้่ายทีม่าก
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ขึ้นต้องน าค่านิยม การรู้จกัพึ่งพาตนเอง ประหยัดและอดออม (2) ความขดัแย้งทาง
การเมืองที่มากขึ้นต้องมีระเบียบวินัยและเคารพกฎหมาย (3) ปญัหาทางสังคมและ
อาชญากรรมทีเ่พิม่ขึน้กต็้องรูจ้กัปฏบิตัติามหลกัค าสอนและคุณธรรมของศาสนา สุดทา้ย
ประชาชนทุกคนต้องเป็นพลเมอืงทีด่ขีองชาต ิมคีวามรกัชาต ิศาสน์ กษตัรยิ์ซึ่งเป็นศูนย์
รวมทางจติใจของผูค้น  ดงันัน้ สงัคมทีเ่ปลีย่นแปลงไปทีเ่กดิจากโลกาภวิตัน์ จ าเป็นต้องมี
บรรทดัฐานและแนวปฏบิตัิในการแสดงออกของคนในสงัคมที่อยู่ร่วมกนั โดยน าค่านิยม
พื้นฐาน มาเป็นตัวควบคุมพฤติกรรมของคนเพื่อให้เกิดการประพฤติ ปฏิบัติให้เป็นที่
ยอมรบัและท าใหส้งัคมสงบสุข ดว้ยการประชาสมัพนัธแ์ละรณรงค์ของผูเ้กีย่วขอ้งทุกภาค
ส่วนอย่างต่อเนื่อง  
 

กิตติกรรมประกาศ 
ขอขอบคุณมหาวทิยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี ทีใ่หทุ้นสนบัสนุนในการวจิยัและ

ขอขอบคุณกลุ่มตวัอย่างทีใ่หข้อ้มลูในการวจิยัจนท าใหง้านวจิยัส าเรจ็ลุล่วงไปไดด้ว้ยด ี
 

เอกสารอ้างอิง 
เกรียงศักดิ ์เจริญวงศ์ศักดิ.์ 2546. ภาพอนาคตและคุณลกัษณะของคนไทยท่ีพึง

ประสงค์. รายงานการวจิยัส านักพฒันาการเรยีนรูแ้ละมาตรฐานการศกึษา
ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาแห่งชาต.ิ 

ชูศร ีวงศ์รตันะ.  2544. เทคนิคการใช้สถิติเพ่ือการวิจยั. พมิพ์ครัง้ที ่8.กรุงเทพฯ : เทพ
เนรมติการพมิพ.์  

มูลนิธิช ัยพัฒนา. 2556. ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง. http://www.chaipat.or.th/ 

chaipat/content/porpeing/porpeing.html. 15 กนัยายน. 
พระครูปริยัติกิตติธ ารง. 2557. การเปล่ียนแปลงทางสังคมและปัญหาสังคม . 

กรุงเทพมหานคร :จรลัสนิทวงศก์ารพมิพ ์จ ากดั. 
พระครูปรยิตัิกติติธ ารง. 2553. “ค่านิยมที่เปลี่ยนแปลงในสงัคมปจัจุบนั”. วาสาร มจร. 

สงัคมศาสตรป์ริทรรศน์ 3 (1). 
มานิตตา  ชาญชยั. 2554. ผลกระทบของกระแสโลกาภิวตัน์ต่อการเปล่ียนแปลงทาง

เศรษฐกิจ การเมืองและสงัคมของประเทศไทย. 
ราชบณัฑติยสถาน. 2546. พจนานุกรม ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2542. กรุงเทพฯ 

:นานมบีุ๊คส ์พบัลเิคชัน่ส.์ 



วารสารมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์ปีที ่7 ฉบบัที ่1 มกราคม – มถุินายน 2559 

- 185 - 
 

เรอืงวทิย ์ เกษสุวรรณ. 2555. โลกาภิวตัน์กบัท้องถ่ิน.  กรุงเทพฯ: บพธิการพมิพ ์จ ากดั. 
วทิยา ด่านธ ารงกุล. 2546. การบริหาร. กรุงเทพมหานคร: เธริด์เวฟ เอด็ดเูคชัน่ จ ากดั. 
สันติ  ยุทธยงและคณ ะ. 2554. ปั จจัย ท่ี เก่ี ยวข้องกับ ค่ านิ ยมของนัก ศึกษา                

พยาบาลศาสตร์วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนีอุดรธานี. รายงานวจิยั
วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี. 

ส านักงานคณะกรรมการวฒันธรรมแห่งชาติ. 2556. ค่านิยมพื้นฐานของสงัคมไทย. 
www.culture.go.th. 23 กนัยายน. 

ส านกังานสถติแิห่งชาต.ิ 2556. ประชากรและเคหะ. http://www.nso.go.th 23 กนัยายน. 
สุพตัรา  สุภาพ. 2540. สงัคมวิทยา. กรุงเทพฯ: ไทยวฒันาพาณชิย ์จ ากดั. 
Yamane, T. 1973. Statistics: An Introductory Analysis.Third edition. New York: 

Harper and Row Publication. 
 
 
 
 
 
 
 
 


