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The purposes of this research were to : 1) study the Values of Patriotism 

Religion and Monarchy using Values Clarification Process of Mathayomsuksa 5 students. 2) 
compare learning achievement on the Values of Patriotism Religion and Monarchy using 
Values Clarification Process of Mathayomsuksa 5 students. 3) study the opinions of 
Mathayomsuksa 5 students using Values Clarification Process. The sample of this research 
consisted of 39 Mathayomsuksa 5/4 students studying during the academic year 2016 in 
Satthasamut School, Samutsongkarm Province. The research instruments consisted of : 1) 
lesson plans on Values of Patriotism Religion and Monarchy using Values Clarification Process. 
2) a values of Patriotism Religion and Monarchy test comprised 2 parts, a 20  items situation 
objective test with 6 multiple choice and 6 items subjective test. 3) a learning achievement 
test on the Values of Patriotism Religion and Monarchy. 4) a questionnaire on the opinion of 
students towards Values Clarification Process. The data were analyzed for mean (𝑥 ), 
standard deviation of items (S.D.), independent t-test and content analysis. 

 
 The finding were as follow: 

 1. Values of Patriotism Religion and Monarchy of Mathayomsuksa 5 students 
using Values Clarification Process were at the excellence level.  

 2. Learning achievement on the Values of Patriotism Religion and Monarchy 
of Mathayomsuksa 5 students after using Values Clarification Process were higher than before 
learning at .05 significantly. 

3. The opinions of Mathayomsuksa 5 students towards the instruction using 
Values Clarification Process were at the highest level. 

 
  

Department of Curriculum and Instruction                 Graduate School, Silpakorn University 
Student’s signature....................................              Academic Year 2016 
Thesis Advisors’ signature 1............................, 2.................................., 3................................. 

 
 
 



ฉ 
 

กิตติกรรมประกาศ 
 

 
 วิทยานิพนธ์ เรื่อง การพัฒนาค่านิยมความรักชาติ  ศาสนา และพระมหากษัตริย์       

ที่จัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการกระจ่างค่านิยมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เล่มนี้ ส าเร็จลุล่วงได้
ด้วยดี ด้วยความเมตตากรุณาให้ค าปรึกษาแนะน า ช่วยเหลือเป็นอย่างดีจาก  อาจารย์ ดร.มนัสนันท์              
น้ าสมบูรณ์ รองศาสตราจารย์อนงค์พร  สมานชาติ  อาจารย์ ดร.กัลยา  เทียนวงศ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.อรพิณ  ศิริสัมพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยยศ  ไพวิทยศิริธรรม อาจารย์ ดร.วินัยธร  วิชัยดิษฐ์ 
และ อาจารย์ ดร.พลวัต  วุฒิประจักษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ได้ให้ข้อเสนอแนะในงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยขอกราบ
ขอบพระคุณในความเมตตากรุณาเป็นอย่างสูง 

 ขอกราบขอบพระคุณ อาจารย์ ดร.อนัน  ปั้นอินทร์ รองศาสตราจารย์สมประสงค์  
น่วมบุญลือ และ อาจารย์ ดร.ยุวรี  ผลพันธิน ที่ให้ความอนุเคราะห์ในการตรวจสอบเครื่องมือในการท า
วิจัย รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขเครื่องมือวิจัยให้มีคุณภาพ อันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อ
การเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อน าไปวิเคราะห์ผลของการท าวิทยานิพนธ์ครั้งนี้ 

 ขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่านที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ อันเป็น
พ้ืนฐานส าคัญและเป็นแรงบันดาลใจของการศึกษาต่อเรื่อยมาจนส าเร็จระดับปริญญาโท 

ขอขอบคุณเพ่ือน พ่ี น้อง ระดับปริญญาโท สาขาการสอนสังคมศึกษา ที่มีไมตรีจิตให้
ความช่วยเหลือและให้ก าลังใจซึ่งกันและกันมาโดยตลอด 

ท้ายสุดนี้ ขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา ผู้ให้โอกาสทางการศึกษาและสนับสนุน
ปัจจัยต่างๆ ตลอดจนคอยให้ก าลังใจเป็นอย่างดีมาโดยตลอดจนส าเร็จการศึกษา 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



ช 
 

สารบัญ 
  
หน้า 

บทคัดย่อภาษาไทย ............................................................................................................................ ง 
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ ....................................................................................................................... จ 
กิตติกรรมประกาศ............................................................................................................................. ฉ 
สารบัญตาราง ................................................................................................................................... ญ 
สารบัญแผนภูมิ .................................................................................................................................. ฏ 
บทที่ 
 1 บทน า    ........................................................................................................................        1 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา............................................................... ...           1
กรอบแนวคิดในการวิจัย................................................................ ..........................           8 
ค าถามการวิจัย..............................................................................................................     12 
วัตถุประสงค์การวิจัย.....................................................................................................       12 
สมมติฐานการวิจัย.........................................................................................................      13 
ขอบเขตการวิจัย............................................................................................................      13 
นิยามศัพท์เฉพาะ...........................................................................................................       13 

  
2  วรรณกรรมที่เก่ียวข้อง ......................................................................................................     15 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรัทธาสมุทร กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม.................................................................................     15 
ค่านิยม...................................................................................................................... ......     29 
ความหมายของค่านิยม...................................................................................................     29 
ทฤษฎีค่านิยม......................................................................................................... .........    30 
เกณฑ์ในการพิจารณาค่านิยม........................................................................................     32 
ความส าคัญของค่านิยม..................................................................................................     32 
ประเภทของค่านิยม........................................................................................................     33 
หน้าที่ของค่านิยม...........................................................................................................     34 
กระบวนการเกิดและการพัฒนาค่านิยม.........................................................................    .  35 
การวัดค่านิยม................................................................................................................     .  37 
หลักการวัดค่านิยม........................................................................................................   ...  39 
วิธีการ และเครื่องมือที่ใช้วัดพฤติกรรมด้านจิตพิสัย....................................................... ..    47 
กระบวนการกระจ่างค่านิยม.......................................................................................... ..    48 
ความหมายของกระบวนการกระจ่างค่านิยม................................................................. ..    49 
หลักการที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการกระจ่างค่านิยม..................................................... ..     50 
ขั้นตอนของกระบวนการกระจ่างค่านิยม...................................................................... ..     52 



ซ 
 

 
บทที ่          หน้า 

ทฤษฎีที่เกี่ยวกับการสอนโดยกระบวนการกระจ่างค่านิยม..................................... ....... 60
คุณประโยชน์ของกระบวนการกระจ่างค่านิยม.............................................................  67 
ข้อควรระวังในการใช้การกระจ่างค่านิยม......................................................................  68 
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง........................................................................................................  70 
งานวิจัยในประเทศ........................................................................................................  70

 งานวิจัยต่างประเทศ.....................................................................................................  72 
 

3 วิธีด าเนินการวิจัย .........................................................................................................     73 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง..............................................................................               73 
 ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย................................................................................................   73 
 เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย............................................................................................ ....    73 
 ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย...........................................................................................   73 
 แบบแผนการวิจัย.......................................................................................................   74 
 เครื่องมือที่ในการวิจัย................................................................................................    74 
 การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย..............................................................................   75 
 การด าเนนิการทดลองในการวิจัย..............................................................................    86 
 การวิเคราะห์ข้อมูล....................................................................................................    87 
 
 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล .................................................................................................     89 
 ตอนที่ 1 ผลการศึกษาค่านิยม เรื่อง ความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
        ที่จัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการกระจ่างค่านิยมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
        ปีที่ 5.............................................................................. ................ .............     89 
 ตอนที่ 2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ความรักชาติ ศาสนา และ 
        พระมหากษัตริย์ที่จัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการกระจ่างค่านิยม ของนักเรียน 
        ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ก่อนและหลังเรียน......................................................     94 
 ตอนที่ 3 ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อ 
                       การจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการกระจ่างค่านิยม ....................................    94 
 
5 สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ ................................................................................. 100 
 สรุปผลการวิจัย ............................................................................................................... 100 
 อภิปรายผลการวิจัย ........................................................................................................ 101         

ข้อเสนอแนะ ................................................................................................................... 107 
 
 



ฌ 
 

บทที ่          หน้า 
 ข้อเสนอแนะของการน าผลการวิจัยไปใช้ ......................................................................... 107 
 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป ............................................................................... 107 
รายการอ้างอิง ........................................................................................................................... 108 
ภาคผนวก.................................................................................................................................. 114 
     ภาคผนวก ก   ........................................................................................................... 115 
     ภาคผนวก ข  ............................................................................................................. 117 
     ภาคผนวก ค  ............................................................................................................. 140                                                                                                                            
ประวัติผู้วิจัย .............................................................................................................................. 172 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



ญ 
 

สารบัญตาราง 
 

ตารางที ่                                                                                                               หน้า  
 
 1 ขั้นตอนการสอนด้วยกระบวนการกระจ่างค่านิยมของนักวิชาการต่างๆ ............................  9 
 2  ตัวชี้วัดและพฤติกรรมความรักชาติ  ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ................................... 11   
 3 โครงสร้างเวลาเรียน ระดับช้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนศรัทธาสมุทร   ......................... 20 
 4  โครงสร้างรายวิชา ส 30233 หน้าที่พลเมือง 2 ................................................................ 22 
 5   สาระการเรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์   
    ....................................................................................................................................... 23  
 6 ตัวบ่งชี้และพฤติกรรมบ่งชี้ ............................................................................................... 25   
 7  ตัวชี้วัดที่ 1 เป็นพลเมืองดีของชาติ .................................................................................. 26 
 8 ตัวชี้วัดที่ 2 ธ ารงไว้ซึ่งความเป็นไทย ................................................................................ 26   
 9 ตัวชี้วัดที่ 3 ศรัทธา ยึดมั่น และปฏิบัติตนตามหลักศาสนา ............................................... 27  
 10  ตัวชี้วัดที่ 4 เคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ .........................................................  27 
 11 หลักการวัดค่านิยมความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ตามค่านิยม 12 ประการ .. 28   
 12  พัฒนาการการเรียนรู้ด้านจิตพิสัยตามแนวคิดของ Krathwohl, Bloom ......................... 38  
 13 การพัฒนาค่านิยมตามแนวคิดของ Krathwohl and Others ......................................... 44   
 14 ตัวอย่างพฤติกรรมการแสดงออกของผู้เรียนด้าน Afftective และเก่ียวข้องกับทัศนคติ 
       ปรับจากคู่มือวัดผล ประเมินผลวิทยาศาสตร์, 2555 และ วิจารณ์  พานิช, 2556...... 45   
 15 แบบแผนการวิจัย The One Group Pretest – Postest Desing ................................. 74   
 16  การวิเคราะห์แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่แสดงพฤติกรรมด้านพุทธิพิสัย 
                ตามแนวคิดของ Bloom ฉบับปรับปรุงโดย Anderson and Krathwohl 2001 ...... 77 
 17 ระดับการให้คะแนนการพัฒนาค่านิยมตามแนวคิดของ Krathwohl และคณะ ................ 80   
 18 เกณฑ์ก าหนดค่าระดับความคิดเห็น ................................................................................. 84   
 19 เกณฑ์การแปลความหมายของระดับความคิดเห็น ........................................................... 84   
 20 ผลการศึกษา เรื่อง ความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ที่จัดการเรียนรู้ด้วย 
       กระบวนการกระจ่างค่านิยมของนักเรีบนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จากแบบทดสอบ         
       วัดค่านิยม ................................................................................................................. 90  
 21  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
      ที่จัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการกระจ่างค่านิยมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ..... 96   
 22 ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ 
     ด้วยกระบวนการกระจ่างค่านิยม ................................................................................. 97 
 23  ค่าดัชนีความสอดคล้องที่ได้รับจากการประเมินความสอดคล้องและความเหมาะสม 
     ของแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการกระจ่างค่านิยมของ 
     ผู้เชี่ยวชาญ ................................................................................................................ 118  



ฎ 
 

ตารางที ่                                                                                                               หน้า  
 24 ค่าดัชนีความสอดคล้องกับจุดประสงค์ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ 
     เรื่อง ค่านิยมความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
             ปีที่ 5 ก่อนและหลังเรียนที่จัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการกระจ่างค่านิยมของ 
               ผู้เชี่ยวชาญ ................................................................................................................ 120   
25 ผลการวิเคราะห์ค่าความยากง่ายและค่าอ านาจจ าแนกของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทาง 
     การเรียน เรื่อง ความรักชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
     ปีที่ 5 ........................................................................................................................ 127    
26 คะแนนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ เรื่อง ความรักชาติ ศาสนา และ 
      พระมหากษัตริย์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ก่อนและหลังเรียนที่จัดการเรียนรู้ 
      ด้วยกระบวนการกระจ่างค่านิยม    .......................................................................... 129 
27 ค่าดัชนีความสอดคล้องกับจุดประสงค์ของแบบทดสอบวัดค่านิยม เรื่อง ความรักชาติ 
       ศาสนา และพระมหากษัตริย์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5ก่อนและหลังเรียนที่ 
       จัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการกระจ่างค่านิยม ........................................................ 130 
28         ค่าดัชนีความสอดคล้องกับจุดประสงค์ของแบบทดสอบวัดค่านิยม ตอนที่ 2 เรื่อง ค่านิยม 
       ความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 หลังเรียน 
       ที่จัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการกระจ่างค่านิยม ..................................................... 135 
29  ผลการวิเคราะห์ค่าความยากง่ายและค่าอ านาจจ าแนกของแบบทดสอบวัดค่านิยม ตอนที่ 2  
       เรื่อง ค่านิยมความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
      ปีที่ 5  ...................................................................................................................... 138 
30 คะแนนแบบทดสอบวัดค่านิยม เรื่อง ค่านิยมความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
      ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 หลังเรียนเทียบกับเกณฑ์ที่ตั้งไว้ที่จัดการเรียนรู้ด้วย 
      กระบวนการค่านิยม ................................................................................................. 138  
 31  ค่าดัชนีความสอดคล้องที่ได้จากการประเมินข้อค าถามกับตัวแทนพฤติกรรมของแบบสอบ 
      ถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการกระจ่าง 
      ค่านิยม ..................................................................................................................... 139   
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 



ฏ 
 

สารบัญแผนภูมิ 
 

แผนภูมิที ่                                                                                                       หน้า 
 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย .................................................................................................. 12 
 2 ความสัมพันธ์ระหว่างค่านิยม และพฤติกรรม ................................................................... 35  
 3 กระบวนการเกิดค่านิยม .................................................................................................. 36 
 4 ขั้นตอนการเกิดค่านิยมด้วยกระบวนการกระจ่างค่านิยม ................................................. 53 
 5 ขั้นตอนการสอนโดยกระบวนการกระจ่างค่านิยม ............................................................ 55 
 6 ขั้นตอนการเกิดค่านิยมตามแนวคิดของ Raths, Hamin and Simon ............................. 57 
 7 องค์ประกอบพฤติกรรมของมนุษย์ ................................................................................... 60 
 8 ผลลัพท์ท่ีเกิดจากพฤติกรรมของมนุษย์ ............................................................................ 61  
 9  ขั้นตอนระบบของการตัดสินใจเลือกค่านิยม .................................................................... 62  
 10 ขั้นตอนการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 76   
 11  ขั้นตอนการสร้างแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ความรักชาติ ศาสนา และ 
      พระมหากษัตริย์.......................................................................................................... 79  
 12  ขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบวัดค่านิยม เรื่อง ความรักชาติ ศาสนา  
       และพระมหากษัตริย์................................................................................................... 83   
 13 ขั้นตอนการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วย 
       กระบวนการกระจ่างค่านิยม (Values Clarification)............................................... 86  
 
 



 
 

1 

บทที่ 1 
 

บทน ำ 
 
ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 

ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาที่ยาวนาน ได้รับการยอมรับจาก
นานาประเทศในฐานะที่มีสภาพทางภูมิศาสตร์ที่เหมาะสม มีความโดดเด่นทางด้านเอกลักษณ์ ภาษา 
ประเพณีและวัฒนธรรมต่างๆ ซึ่งความโดดเด่นที่เกิดขึ้นนั้นเป็นผลมาจากความเสียสละอันยาวนาน
ของบรรพบุรุษไทยและสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ได้คิดค้น ประดิษฐ์ รักษาและถ่ายทอดมาจนถึง
ปัจจุบัน นอกจากนี้ยังมีพระพุทธศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจในการประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดี
ของสังคม ทั้งนี้จึงอาจกล่าวได้ว่าความเจริญของชาติไทยนั้นเกิดจากปัจจัยส าคัญ 3 ปัจจัย คือ สถาบัน
ชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ (ธวัช  ทันโตภาส, 2556) 

สภาพแวดล้อมของสังคมไทยในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและรุนแรงตาม
กระแสโลกาภิวัตน์ ทั้งนี้เป็นผลมาจากการพัฒนาในด้านการสื่อสาร ด้านเทคโนโลยีและยังมีการเลื่อน
ไหลของวัฒนธรรมจากต่างประเทศ ซึ่งจากการพัฒนาอย่างรวดเร็วดังกล่าวก่อให้เกิดผลกระทบต่อวิถี
การด าเนินชีวิตของบุคคลอย่างมาก สังคมไทยกลายสภาพเป็นสังคมที่ต้องต่อสู้ดิ้นรนเพ่ือความอยู่รอด
มากยิ่งขึ้น เกิดเป็นความเสื่อมถอยทางด้านจิตใจของมนุษย์ กล่าวคือ มีสภาพจิตใจที่อ่อนแอ              
มีความเห็นแก่ตัวเนื่องจากการแข่งขันและการผลิตเพ่ือสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจของตนเป็นหลัก 
ก่อให้เกิดความฟุ้งเฟ้อในชีวิต ความเป็นอยู่ความพอเพียงในสังคมได้ลดน้อยลงอย่างรวดเร็ว           
จากบทสรุปของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติพบว่าการพัฒนาประเทศ
ในอดีตกว่า 4 ทศวรรษท่ีผ่านมานั้นมุ่งให้ความส าคัญกับแนวคิดระบบเศรษฐกิจเสรีนิยมหรือเศรษฐกิจ
ทุนนิยมที่มุ่งสร้างความมั่งคั่งและรายได้มาสูประเทศเป็นหลักใช้การเติบโตของรายได้ต่อหัวเป็นเครื่องมือ      
วัดความส าเร็จของการพัฒนา โดยคาดหวังว่าการเพ่ิมปริมาณ สินค้าและบริการ การเพ่ิมการจ้างงาน 
รวมทั้งประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจจะกระจายไปสู่ประชาชนส่วนใหญ่ของ
ประเทศจะท าให้ปัญหาความยากจนหมดสิ้นไปในที่สุด แนวคิดและวิธีวัดดังกล่าว ท าให้การ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ซึ่งวัดด้วยผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product : 
GDP) ได้รับการเอาใจใส่มากกว่าความสมดุล เสถียรภาพและความยั่งยืน แม้ว่าผลการพัฒนาที่ผ่านมา
จะได้สร้างความเจริญเติบโตให้กับเศรษฐกิจโดยรวมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยให้ดีขึ้นได้ แต่
ขณะเดียวกันก็ได้ส่งผลกระทบให้เกิดความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ความ
ย่อหย่อนทางศีลธรรม  ความเสื่อมถอยของวัฒนธรรมที่ดีงามของสังคมไทย ปัญหาความยากจน และ
การกระจายรายได้ระหว่างคนกลุ่มต่างๆ ในสังคม (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ, 2553)  

ในระหว่างการพัฒนาทางด้านวัตถุอย่างรวดเร็ว ความดีงามทางด้านจิตใจของคนในสังคม
กลับเสื่อมถอยลงอย่างน่าเป็นห่วง การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวก่อให้เกิดปัญหาด้านค่านิยมและศีลธรรม 
เช่น ปัญหาอาชญากรรม ปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด ปัญหาหนี้สิน ปัญหาการทุจริตและปัญหาความ
แตกแยกในสังคมไทย โดยมีสาเหตุมาจาก 1) สถาบันครอบครัว ซึ่งมีการอบรมเลี้ยงดูที่ขาด
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ประสิทธิภาพ ขาดตัวแบบที่ดี ไม่ส่งเสริมการก่อตั้งและพัฒนาจริยธรรมในตัวคนอย่างสมบูรณ์ ท าให้
เด็กและเยาวชนขาดจิตส านึกท่ีดี ขาดความรับผิดชอบและขาดคุณธรรม จริยธรรม 2) ระบบการศึกษา
ขาดประสิทธิภาพ ไม่สามารถปลูกฝังเยาวชนให้มีจิตส านึกได้  ขาดผู้ที่เป็นตัวแบบที่ดี การเรียนการ
สอนไม่เน้นหนักด้านคุณธรรม จริยธรรม ไม่มีการจัดการเรียนการสอนอย่างจริงจังเพ่ือพัฒนา 
จิตส านึกและคุณธรรม จริยธรรม 3) สถาบันศาสนาเสื่อมถอยไม่ได้ท าหน้าที่ในการปลูกฝัง ถ่ายทอด 
อบรมคุณธรรม จริยธรรมแก่บุคคลอย่างจริงจัง ขาดตัวแบบที่ดีงามด้านศาสนา และศาสนาไม่สามารถ     
ยึดเหนี่ยวจิตใจคนให้ท าความดีได้ 4) สังคมไทยโดยรวมมีความอ่อนแอ ไม่มีระบบป้องกันและควบคุม
พฤติกรรมของคน ระบบกฎหมาย และระบบการลงโทษไม่สามารถควบคุมและท าให้คนเกรงกลัวและ
หลาบจ า และ 5) สังคมไทยขาดการรณรงค์เพ่ือแก้ปัญหาคุณธรรมจริยธรรมอย่างจริงจัง มีการแก้ไข
ปัญหาอย่างไม่ต่อเนื่องและไม่มีการประสานกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขาดระบบการบังคับและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือแก้ปัญหาคุณธรรม จริยธรรมขององค์กรที่เกี่ยวข้องและยังขาด
เป้าหมายและทิศทางที่ถูกต้องที่จะน าไปสู่การแก้ปัญหาคุณธรรม จริยธรรมของชาติ จึงสรุปได้ว่า
สภาพปัญหาการเสื่อมโทรมทางด้านค่านิยมและศีลธรรมนี้ได้ขยายวงกว้าง จนกระท่ังกลายเป็นปัญหา
ของสังคมไทยที่ท าลายชาติ เป็นปัญหาส าคัญที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันในการด าเนินการแก้ไข
ปัญหาอย่างเร่งด่วน (เพ็ญแข  ประจนปัจจนึก, 2551) ซึ่งปรากฏในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) ที่มีพันธกิจที่จะมุ่งพัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีคุณธรรม 
เรียนรู้ตลอดชีวิต มีทักษะและการด ารงชีวิตอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย สถาบันทางสังคมและ
ชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง สามารถปรับตัวรู้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง นอกจากนี้ในแผนดังกล่าว
ยังมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาคนไทยทุกกลุ่มวัยอย่างเป็นองค์รวม ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ 
คุณธรรม จริยธรรม และสถาบันทางสังคมมีบทบาทหลักในการพัฒนาคนไทยให้มีคุณธรรม (ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2554) 

แนวทางของการแก้ไขปัญหาการเสื่อมโทรมทางด้านค่านิยมและศีลธรรมนั้นมีอยู่หลากหลาย
วิธีการ แต่แนวทางที่จะก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนนั้น คือ แนวทางท่ีใช้การศึกษาเป็นเครื่องมือใน
การสร้างค่านิยมและคุณธรรม จริยธรรมให้ เกิดขึ้นในตัวผู้ เรียน โดยเฉพาะในปัจจุบันที่
สถาบันการศึกษาก าลังถูกท้าทายในฐานะความคาดหวังของสังคมที่จะช่วยปฏิรูปสังคมไทยให้มีความ
เจริญรุ่งเรืองทั้งทางด้านวัตถุ และด้านคุณธรรม จริยธรรม ปัจจุบันการศึกษาของประเทศไทยให
ความส าคัญกับการพัฒนาคุณภาพของเด็กไทย โดยสะท้อนจากความพยายามในการพัฒนาการจัด
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการที่เน้นระบบการปฏิรูปการศึกษาเพ่ือให้น าไปสู่การปฏิบัติ ที่ชัดเจน
ยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการปฏิรูปครู ปฏิรูปโรงเรียน และปฏิรูประบบบริหารจัดการศึกษา ดังที่ปรากฏใน
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 
2553 ในหมวด 1 มาตรา 6 ได้ก าหนดให้การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์
ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และ คุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการ
ด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข ทั้งนี้ต้องยึดแนวการจัดการศึกษาในหมวด 4      
มาตรา 23 การจัดการศึกษาต้องเน้นให้ความส าคัญทั้งความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้และ  
บูรณาการตามความเหมาะสมและในมาตรา 24 (4) ได้ก าหนดกระบวนการเรียนรู้ โดยจัดกระบวนการ
สอนผสมผสานความรู้ด้านต่างๆ อย่างได้สัดส่วน สมดุลกันรวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมท่ีดีงามและ
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คุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกรายวิชา จากที่กล่าวมาอาจสรุปได้ว่าเป้าหมายของการจัด
การศึกษานั้นมีจุดมุ่งหมายเพ่ือพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นบุคคลที่มีคุณลักษณะตามความคาดหวังของสังคม 
คือ เป็นคนเก่ง คนดีและสามารถด าเนินชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุขตลอดจนพร้อม
รับต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะในสถานการณ์ปัจจุบันที่ปะเทศไทยก าลังประสบปัญหา
ความเสื่อมโทรมทางด้านคุณธรรม จริยธรรม มีปัญหาสังคมเป็นจ านวนมาก  

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีพุทธศักราช 2551 ได้ก าหนดค่าเป้าหมายความ
คาดหวังจากการจัดการเรียนการสอนที่ต้องการให้เกิดการพัฒนาขึ้นในตัวผู้เรียนแบ่งออกเป็น 3 ส่วน
ส าคัญ คือ ด้านความรู้ ด้านทักษะกระบวนการและด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ดังนี้ ด้านความรู้
ถูกก าหนดเป็นหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ซึ่งหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมเป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้หนึ่งที่มีเป้าหมายใน
การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนามนุษย์สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างสงบสุข มีคุณธรรม จริยธรรม
พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นและมีค่านิยมที่ดีงามโดยเฉพาะคุณลักษณะเรื่องความรักชาติ 
ศาสนาและพระมหากษัตริย์ ด้านทักษะกระบวนการ ก าหนดเป็นสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 5 
ประการ คือ 1) ความสามารถด้านการสื่อสาร  2) ความสามารถ 

ในการคิด 3) ความสามารถในการแก้ปัญา 4) ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต และ 5) 
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี และด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 ก าหนดให้ผู้เรียนต้องรับการปลูกฝังและการพัฒนา ใน 8 ประการ 
คือ 1) รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 2) ซื่อสัตย์สุจริต 3) มีวินัย 4) ใฝ่เรียนรู้ 5) อยู่อย่างพอเพียง 6) มุ่งม่ันใน
การท างาน 7) รักความเป็นไทย และ8) มีจิตสาธารณะ โดยให้น าไปพัฒนาผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ
และมีประสิทธิผล ซึ่งในคุณลักษณะรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงการ
เป็นพลเมืองดีของชาติ ธ ารงไว้ซึ่งความเป็นชาติไทย ศรัทธา ยึดมั่นในศาสนา และเคารพเทิดทูน
สถาบันพระมหากษัตริย์ มีตัวชี้วัดในการพัฒนาผู้เรียน 4 ประเด็น คือ 1) การเป็นพลเมืองดีของชาติ 
2) การธ ารงไว้ซึ่งความเป็นชาติไทย 3) การศรัทธา ยึดมั่นและปฏิบัติตนตามหลักศาสนา และ4) 
เคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 

 นอกจากนี้ยังได้กล่าวถึงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ดังกล่าวอาจด าเนินการด้วย
วิธีการต่างๆ ดังต่อไปนี้ บูรณาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนจัด
โครงการเพ่ือพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ปลูกฝังสอดแทรกลงในชีวิตประจ าวัน (ส านักวิชาการ
และมาตรฐานการศกึษา, 2551) กอปรกับในขณะนี้มีนโยบายด้านการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์
และหน้าที่พลเมืองของคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (คสช.) ที่ส่งเสริมใหเด็กและเยาวชนใน
ชาติได้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง ประวัติศาสตร์ ความเป็นไทย รักชาติ ศาสนา และเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์ และเป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข      
มีความปรองดองสมานฉันท์ เพ่ือสันติสุขในสังคมไทยและก าหนดค่านิยมหลัก 12 ประการ เพ่ือสร้าง
คนไทยที่เข้มแข็งน าไปสู่การสร้างสรรค์ประเทศไทยให้เข้มแข็ง ดังนี้ 1) มีความรักชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นสถาบันหลักของชาติในปัจจุบัน 2) ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่ง
ที่ดีงามเพ่ือส่วนรวม 3) กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์  4) ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่า
เรียนทางตรงและทางออม  5) รักษาวัฒนธรรมไทย ประเพณีไทยอันงดงาม 6) มีศีลธรรม รักษาความ
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สัตย์ หวังดีต่อผู้อ่ืน เผื่อแผ่และแบ่งปัน 7) เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง 8) มีระเบียบวินัยเคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักเคารพผู้ใหญ่ 9) มีสติรู้ตัว รู้คิด 
รู้ท า รู้ปฏิบัติตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 10) รู้จักด ารงตนอยู่โดย
ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้
ใช้เมื่อยามจ าเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่าย จ าหน่ายและขยายกิจการ เมื่อมีความพร้อม
โดยมีภูมิคุ้มกันที่ดี  11) มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจฝ่ายต่ าหรือกิเลส มี
ความละอายเกรงกลัว ต่อบาปตามหลักของพุทธศาสนา 12) ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและ
ต่อชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเองซึ่ งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีความส าคัญในฐานะหน่วยงานที่เป็นผู้สร้างและพัฒนาคน
ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนาการศึกษาไทย ในประเด็นของการ
พัฒนาการเรียนการสอนหน้าที่พลเมืองในฐานะที่เป็นกลไกส าคัญในการเตรียมพลเมืองของชาติไปสู่
การเป็นพลเมืองดีที่มีประสิทธิภาพ นอกจากจะมีการก าหนดสาระหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการ
ด าเนินชีวิตในสังคม ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมแล้ว และเพ่ือพัฒนา
ผู้เรียน ให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สอดคล้องกับนโยบายการ
พัฒนาการเรียนการสอนหน้าที่พลเมือง และค่านิยมหลัก 12 ประการ จึงน ามาสู่การก าหนดรายวิชา
เพ่ิมเติมหน้าที่พลเมือง โดยเน้นการพัฒนาผู้เรียนในเรื่องความเป็นไทย รักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และ
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ความเป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข ความปรองดองสมานฉันท์ และความมีวินัยในตนเอง (ส านักวิชาการและมาตรฐาน
การศึกษา, 2557)  
 จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แนวปฏิบัติการจัดการเรียนรู้รายวิชา
หน้าที่พลเมืองเพ่ิมเติม และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 สรุปได้ว่าการพัฒนา
ผู้เรียนเพ่ือให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็นพลเมืองที่ตรงตามความคาดหวังของสังคมนั้นต้องพัฒนาอย่าง
สมดุล รอบด้านทั้งทางด้านความรู้ ความสามารถ  ทักษะกระบวนการและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
โดยคุณลักษณะหนึ่งที่ได้รับการกล่าวถึงอย่างมากในปัจจุบัน คือ ความรักชาติ ศาสนา  และสถาบัน
พระมหากษัตริย์ เพราะคุณลักษณะดังกล่าวถือได้ว่าเป็นค่านิยมที่เป็นคุณธรรมและจริยธรรมที่ควร
ปลูกฝังให้เกิดขึ้นในตัวคนไทยทุกคน โดยคุณลักษณะดังกล่าวปรากฏอยู่ทั้งในคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 จุดเน้นที่ 2 ของรายวิชาหน้าที่
พลเมืองเพ่ิมเติมและข้อที่ 1 ในค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
(คสช.) ทั้งนี้เพ่ือความคงอยู่ของสังคมไทยและเพ่ือความพร้อมที่จะรับต่อการเปลี่ยนแปลงในทุก
รูปแบบและส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก็ได้ก าหนดให้มีการจัดการเรียนการสอนใน
รายวิชาหน้าที่พลเมืองเพ่ิมเติมในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกแห่งทั่วประเทศ เริ่มด าเนินการจัดการ
เรียนการสอนในภาคเรียนที่ 2 ของปีการศึกษา 2557 โดยการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาดังกล่าวให้
จัดเป็นรายวิชาเพ่ิมเติมในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมมีจุดเน้นเพ่ือการ
พัฒนาผู้เรียน 5 ประการ คือ จุดเน้นที่ 1) ความเป็นไทย จุดเน้นที่ 2) รักชาติ ยึดมั่นในศาสนาและ
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ จุดเน้นที่ 3) ความเป็นพลเมืองดีนระบอบประชาธิปไตยอันมี



 
 

5 

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข จุดเน้นที่ 4) ความปรองดอง สมานฉันท์ และจุดเน้นที่ 5) ความมี
วินัยในตนเอง  

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมเป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ว่าด้วยการ          
อยู่ร่วมกันในสังคมที่มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันและมีความแตกต่างกันอย่างหลากหลาย เพ่ือช่วยให้
สามารถปรับตนเองกับบริบทสภาพแวดล้อม เป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบ มีความรู้ ทักษะ 
คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม โดยเฉพาะในสาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการด าเนิน
ชีวิตในสังคมที่ก าหนดให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องระบบการเมืองการปกครองในสังคม
ปัจจุบันการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ลักษณะและ
ความส าคัญ การเป็นพลเมืองดี ความแตกต่าง และความหลากหลายทางวัฒนธรรม ค่านิยม ความเชื่อ 
ปลูกฝังค่านิยมด้านประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  สิทธิ หน้าที่ เสรีภาพการ
ด าเนินชีวิตอย่างสันติสุขในสังคมไทยและสังคมโลก และการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา
ใช้ในการด าเนินชีวิต ซึ่งสนองตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ได้ก าหนดให้มี
การจัดการเรียนการสอนวิชาหน้าที่พลเมืองเพ่ิมเติมในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรมเพ่ือเตรียมพร้อมให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีคุณธรรม ศีลธรรมและมีความรักชาติ ศรัทธา ยึดมั่น
ในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  

ปัญหาของการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาหน้าที่พลเมือง ในปัจจุบันนี้ คือ การที่ไม่
สามารถปลูกฝังจิตส านึกความเป็นพลเมืองให้เกิดขึ้นในตัวผู้เรียนที่เป็นเยาวชนได้เกิดเป็นการตั้ง
ค าถามที่เสี่ยงต่อความมั่นคงของชาติ บ้านเมือง โดยเฉพาะในประเด็นที่กล่าวถึง ความล้มเหลวของ
ระบอบประชาธิปไตยว่าไม่เหมาะกับประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากการเกิดปัญหาทางการเมือง
ในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องตั้งแต่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อปีพุทธศักราช 2475 ซึ่งส่วนหนึ่ง
นั้น เป็นผลมาจากระบบการศึกษาไทยที่การเรียนการสอนยังพ่ึงพาการเข้าชั้นเรียนและการเรียนแบบ
บรรยายเป็นส่วนมาก ซึ่งอาจไม่เหมาะสมกับทุกวิชา หรือการสอนเนื้อหาบางประเภท การเรียนรู้แบบ
ลงมือปฏิบัติจริงสามารถท าให้ผู้เรียนซึมซับบทเรียนและเกิดความเข้าใจอย่างกระจ่างแจ้งด้วยตนเอง 
ประสบการณ์การลงมือปฏิบัติยังส่งเสริมให้เกิดการจดจ าที่ยาวนานและลึกซึ้งกว่าการเรียนในรูปแบบ
อ่ืนๆ (ปริญญา เทวานฤมิตรกุล, 2555 : 51-52) 

โรงเรียนศรัทธาสมุทรเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 10 ได้มอบหมายให้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมเป็น
ผู้รับผิดชอบในรายวิชาหน้าที่พลเมืองเพ่ิมเติมดังกล่าว ซึ่งเริ่มด าเนินการสอนรายวิชาหน้าที่พลเมือง
เพ่ิมเติมตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 จากการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ผ่านมายัง
ประสบกับปัญหาผู้เรียนขาดความตระหนักในคุณค่าและความส าคัญของรายวิชา ทั้งนี้อาจเกิดจาก
กระบวนการในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ยังเน้นการบรรยายเพ่ือให้เกิดความรู้เป็นหลัก     
ท าให้นักเรียนยังไม่ได้รับการพัฒนาในส่วนของกระบวนการคิดและค่านิยมที่เหมาะสม และจากการ
สังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ในปีการศึกษา 2557 ที่เรียนในรายวิชาหน้าที่
พลเมืองเพ่ิมเติม จ านวน 382 คน พบว่าผู้เรียนขาดความเอาใจใส่ในการเรียนรายวิชาดังกล่าว เพราะ 
รายวิชาดังกล่าวเป็นวิชาที่เน้นการสอนกระบวนการคิด ทักษะต่างๆ เพ่ือให้นักเรียนเกิดคุณลักษณะ 
คุณธรรม จริยธรรมที่ดีงามตามความคาดหวังของ ซึ่งสอดคล้องกับบทสัมภาษณ์ของสมพงษ์  จิตระดับ 
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ที่ระบุว่าวิชาหน้าที่พลเมืองอยู่ในหลักสูตรการศึกษาปี 2551 เป็นวิชาที่เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มสังคม
ศึกษา ซึ่งไม่มีน้ าหนักพอที่จะสอนให้รักชาติ การสอนให้คนไทยเกิดเจตคติเรื่องการรักชาติค่อนข้าง
ยาก เพราะในการเรียนปัจจุบัน มุ่งเน้นให้ความส าคัญกับกลุ่มวิชาอ่ืนมากกว่า จึงสอดแทรกอยาก 
นอกจากนี้ วิชานี้ถูกน าไปอยู่ในวิชาเลือก แน่นอนว่า ทั้งเด็ก และผู้ปกครองส่วนใหญ่ไม่เลือกเรียนวิชา
นี้ เพราะไม่มีผลต่อการสอบเข้าเรียนต่อ จึงท าให้นักเรียนขาดความตระหนักในคุณค่าของรายวิชา
หน้าที่พลเมืองเพ่ิมเติม(สมพงษ์  จิตระดับ, 2557) 

การจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาคุณลักษณะของพลเมืองในสาระการเรียนรู้ที่ 2 หน้าที่
พลเมือง วัฒนธรรมและการด าเนินชีวิตในสังคม มีกระบวนการเรียนการสอนและกิจกรรมในเชิง
ปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาความเป็นพลเมือง และความเป็นประชาธิปไตยให้กับผู้เรียนโดยเน้นกระบวนการ
กลุ่มและฝึกฝนให้นักเรียนเกิดทักษะที่เป็นพ้ืนฐานของความเป็นพลเมือง การรับฟังผู้อ่ืน การเคารพ
ผู้อ่ืนว่าเสมอกับตนเอง การเคารพความคิดเห็นที่แตกต่าง การคิดวิเคราะห์เชื่อมโยงปัญหาและ
เชื่อมโยงตนเองกับปัญหา สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้อื่นโดยแยกแยะ “ข้อเท็จจริง” ที่เป็น 
วัตถุวิสัย (objective) กับ “ความคิดเห็น” ที่เป็นอัตวิสัย (subjective) เพ่ือให้ผู้เรียนมีความสามารถ
ในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน ค านึงถึงส่วนรวม มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อผู้อ่ืนและต่อสังคม ผ่าน
การลงมือท าโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ที่สถานศึกษาและผู้ปกครอง มีส่วนร่วม เพ่ือให้ผู้เรียนได้พัฒนา
ตนเองให้เป็นพลเมือง ซึ่งสามารถจัดเนื้อหาและกิจกรรมให้เหมาะสมกับระดับชั้นและช่วงวัยของ
นักเรียน (วรากรณ์  สามโกเศศ, 2556 : 74) สอดคล้องกับอรรถพล  อนันตวรสกุล (2557) ที่กล่าวถึง
การเรียนวิชาหน้าที่พลเมือง โดยระบุว่า การเรียนวิชาหน้าที่พลเมืองนั้น ไม่ใช่แค่เรื่องของการเมือง
การปกครองเพียงอย่างเดียว แต่จะสอนเรื่องสิทธิหน้าที่ 3 มิติ คือ 1) พลเมืองในมิติวัฒนธรรม 2) 
พลเมืองในมิติการปกครอง และ 3)พลเมืองในมิติกฎหมาย โดยต้องครอบคลุมเนื้อหาในสาระการ
เรียนรู้หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการด าเนินชีวิต  

การพัฒนาค่านิยมความรักชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ให้เกิดขึ้นในตัวผู้เรียน
นั้นสามารถท าให้หลากหลายวิธีการแต่วิธีการหนึ่งที่จะสามารถส่งเสริมให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมอย่างถาวรนั้น  คือ การจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการกระจ่างค่านิยม เพราะ การจัดการ
เรียนรู้ด้วยกระบวนการกระจ่างค่านิยมเป็นการจัดการเรียนรู้ที่เป็นไปตามแนวคิดของการให้ผู้เรียน
เป็นศูนย์กลางของการจัดการเรียนรู้เปิดโอกาสให้ผู้เรียนคิดและลงมือปฏิบัติด้วยตนเองและจากการที่
ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเองอย่างสม่ าเสมอจะสามารถท าให้ผู้เรียนเกิดความตระหนักในคุณค่า
และความส าคัญของค่านิยมความรักชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ดังกล่าว 

กระบวนการกระจ่างค่านิยม (Values Clarification) เป็นกิจกรรมที่มีขั้นตอนในการมุ่งสร้าง
ค่านิยมที่ดีงามให้เกิดขึ้นในตัวผู้เรียน โดยให้ผู้เรียนเป็นผู้ริเริ่มในการคิด การพิจารณาเลือก การ
ตัดสินใจยอมรับด้วยการเห็นคุณค่าอันจะน าไปสู่การยึดถือและการปฏิบัติเป็นนิสัยที่ถาวรต่อไป โดย
กระบวนการกระจ่างค่านิยมเป็นกระบวนการตามทฤษฎีที่มีความเชื่อพ้ืนฐานว่า ค่านิยมเป็นหลักที่
บุคคลยึดไว้เป็นมาตรฐานความประพฤติในสิ่งที่ถูกต้องดีงาม จุดมุ่งหมายของทฤษฎีนี้ก็คือ การให้
ผู้เรียนได้ค้นพบตัวเองว่าหลักการหรือมาตรฐานที่ตนยึดถืออยู่นั้นมีความถูกต้องเพียงใดและหลักการที่
ถูก หลักการที่ผิดมีลักษณะอย่างไร โดยมุ่งหวังให้ผู้เรียนเกิดความกระจ่างในค่านิยมของตนเอง ท าให้
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ได้รู้จักจุดดีและจุดด้อยที่ตนมีอยู่และจะต้องหาทางรักษาส่วนที่ดี เสริมสร้างส่วนที่ด้อยให้สมบูรณ์ขึ้น
โดยใช้กระบวนการสร้างค่านิยม (ชัยพร วิชชาวุธและธีระพร  อุวรรณโณ, 2530 : 116) 

กระบวนการกระจ่างค่านิยมเป็นวิธีการที่ท าให้คนเรามีค่านิยมได้ด้วยค าถามหรือกิจกรรม
ต่างๆ ที่ช่วยให้บุคคลได้ เรียนรู้วิธีการที่จะให้ได้ค่านิยมและน าค่านิยมนั้นไปประยุกต์ใช้ ใน
ชีวิตประจ าวันด้วยการสอน  3 ระดับ คือ ระดับแรกสามารถน าไปประยุกต์กับการสอนวิชาต่างๆ ได้ 
เช่น วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ระดับที่สองท าให้ครูทราบว่ าจะสอนวิชานั้น
อย่างไรเพ่ือให้นักเรียนได้บรรลุจุดมุ่งหมายในการเรียนวิชานั้นๆ และระดับสุดท้ายเป็นการเปิดโอกาส
ให้ผู้รียนได้เรียนรู้วิธีการที่จะให้ได้ค่านิยมและน าค่านิยมไปใช้ ผลที่ได้จากการสอนค่านิยมด้วยวิธีนี้จะ
น าไปสู่การรักการตัดสินใจอย่างมีเหตุผล มีแนวทางในการด าเนินชีวิตในวิถีทางที่แต่ละคนพอใจและ
เป็นการสร้างสรรค์สังคมด้วย (นาตยา  ภัทรแสงไทย, 2524 : 24-25) นอกจากนี้กระบวนการกระจ่าง
ค่านิยม ยังจะช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจเกี่ยวกับความคิด ความรู้สึกของตนเองที่มีต่อสิ่งต่างๆ  ในกลุ่ม
เดียวกันโดยไม่มีอิทธิพลทางด้านความคิด ความรู้สึกของผู้อ่ืนเข้ามาเป็นตัวบีบบังคับ การที่จะท าให้
เกิดผลดังกล่าวนั้นจ าเป็นต้องมีทางเลือกที่หลากหลายให้นักเรียนเปรียบเทียบหลายๆ  ตัว ถ้าเป็นการ
เปรียบเทียบเพ่ือเลือกก็ต้องมีตัวเลือกที่หลากหลาย นักเรียนจะต้องได้กระท าอย่างอิสระตามความ
ส านึกของตนเอง ต้องไม่มีความคิดความรู้สึกของผู้อ่ืนมาแทรกแซง (หน่วยศึกษานิเทศก์ , 2529 : ข) 
จึงสรุปได้ว่าการพัฒนาผู้เรียนในฐานะเยาวชนของสังคมที่จะเติบโตเป็นก าลังส าคัญของชาติในอนาคต
ให้เป็นบุคคลที่มีคุณลักษณะความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ สนองต่อจุดเน้นที่ 2 ของ
รายวิชาหน้าที่พลเมืองเพ่ิมเติมที่ได้ให้ความส าคัญไว้และกระบวนการกระจ่างค่านิยมจะช่วยให้ผู้เรียน
มีทักษะการคิดอย่างเป็นระบบตามข้อเสนอแนะของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องค์การมหาชน)  เมื่อปีการศึกษา 2555 ดังนั้นผู้วิจัยในฐานะครูผู้สอนในรายวิชาหน้าที่
พลเมืองเพ่ิมเติมของโรงเรียนศรัทธาสมุทรจึงได้ท าการศึกษาวิธีการจัดการเรียนรู้ที่จะช่วยให้ผู้เรียน
เกิดการพัฒนาอย่างรอบด้านและสมดุล ซึ่งพบว่ากระบวนการกระจ่างค่านิยมเป็นแนวทางการจัดการ
เรียนรู้ที่จะก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างรอบด้านและสมดุล ช่วยให้ผู้ เรียนเป็นบุคคลที่มีความรู้ 
ความสามารถ มีทักษะกระบวนการคิดและมีค่านิยมที่เหมาะสม โดยเฉพาะค่านิยมความรักชาติ 
ศาสนาและพระมหากษัตริย์ที่ก าลังได้รับความส าคัญอย่างมากในปัจจุบันตาม ผู้วิจัยจึงสนใจในการ
ศึกษาวิจัย เรื่อง การพัฒนาค่านิยมความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ที่จัดการเรียนรู้ด้วย
กระบวนการกระจ่างค่านิยมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลที่มี
ค่านิยมที่ดีงามตามความคาดหวังของสังคม มีความรู้ ความเข้าใจและสามารถด าเนินชีวิตได้อย่าง
ถูกต้อง เหมาะสมบรรลุตามความคาดหวังของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีพุทธศักราช 
2551 และตามแนวปฏิบัติค่านิยมหลัก 12 ประการสู่การปฏิบัติของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัด และเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการคิด
อย่างเป็นระบบให้เกิดขึ้นในตัวผู้เรียนตามค าแนะน าของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน)   
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กรอบแนวคิดกำรวิจัย 
 การศึกษาวิจัย เรื่อง การพัฒนาค่านิยมความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ที่จัดการ
เรียนรู้ด้วยกระบวนการกระจ่างค่านิยม (Values Clarification) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
ผู้วิจัยได้ศึกษาเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับกระบวนการกระจ่างค่านิยมซึ่ง
เป็นแนวทางในการก าหนดกรอบแนวคิดการวิจัย ดังนี้ 
 กระบวนการกระจ่างค่านิยมเป็นกระบวนการคิดที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ร่วมออกแบบและ
แสดงความคิดเห็น มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกและรับผิดชอบต่อการเลือกของตนเองด้วยความ
ตระหนักในคุณค่าและความส าคัญ ตามทฤษฎีค่านิยมของ Raths, Harmin and Simon (1966) เป็น
แนวทางตัดสินใจแก้ปัญหาโดยใช้ค าถามที่ท าให้เกิดความกระจ่างจนสามารถแก้ไขความขัดแย้งใน
ค่านิยม นั่นคือกลวิธีท าความกระจ่างในค าตอบ และทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคม (Social Learning 
Theory) ของ Bandura โดยเชื่อว่ากฎเกณฑ์ของสังคมและวัฒนธรรมเป็นปัจจัยส าคัญที่ก่อให้เกิดการ
พัฒนาจริยธรรม ทฤษฎีนี้พยายามอธิบายกระบวนการเรียนรู้ โดยหลักการเสริมแรงและหลักการ
เชื่อมโยงความสัมพันธ์จากปรากฏการณ์ของสังคม นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับทฤษฎีพัฒนาการทาง
จริยธรรมของ Kohlberg ที่เน้นการพิจารณา เรื่อง จริยธรรมจ าเป็นต้องพิจารณาที่การใช้เหตุผล และ
ปัจจัยที่มีความส าคัญต่อการพัฒนาทางการใช้เหตุผลเชิงจริยธรรม ประกอบด้วยการกระตุ้นทางความ
เข้าใจ การกระตุ้นทางประสบการณ์ทางสังคม บรรยากาศทางจริยธรรมของกลุ่มและความขัดแย้งทาง
ความคิด ความเข้าใจเกี่ยวกับจริยธรรม กระบวนการกระจ่างค่านิยมยังเป็นการพัฒนาการคิดที่สอด
คลองกับแนวคิดทฤษฎีของ Bloom (Bloom’s Taxonomy)  ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Raths , 
Harmin  and Simon,1966 (อ้างถึงในชัยพร  วิชชาวุธ และคณะ, 2544 : 120 –124) ได้กล่าวว่า 
การกระจ่างค่านิยม คือ การท าค่านิยมให้กระจ่างซึ่งเป็นวิธีการสอนจริยธรรมที่ใช้กันอย่างกว้างขวาง
แนวคิดพ้ืนฐานของกระบวนการนี้ถือว่าค่านิยม คือ หลักการประพฤติปฏิบัติตนต่อสิ่งต่างๆ ที่บุคคล
ถือว่าดีงาม ถูกต้องและควรแก่การยึดถือ กระบวนการกระจ่างค่านิยม มีจุดมุ่งหมายให้ผู้เรียนค้นพบ
ตนเองว่า หลักการประพฤติปฏิบัติของตนเองต่อสิ่งต่างๆ เป็นอย่างไร  และหลักการที่ดีที่ถูกท่ีควรตาม
ทรรศนะของตนควรเป็นอย่างไร  ในทรรศนะเช่นนี้ ค่านิยมที่เกิดจากการเรียนรู้ของแต่ละบุคคลจะ
แสดงออกมาในรูปของความเชื่อ ทัศนคติ พฤติกรรม และความรู้สึกของแต่ละบุคคลทั้งนี้ความเชื่อ
ทัศนคติ  พฤติกรรมและความรู้สึกที่บุคคลแสดงออกมาในชีวิตประจ าวันมีมากมายแต่จะ มีเพียง
บางส่วนเท่านั้นที่เชื่อว่าเป็นการแสดงค่านิยม ซึ่งสามารถตัดสินได้ด้วยเกณฑ์  7  ประการดังนี้  

1. การเลือกกระท าอย่างอิสระ  ไม่มีการบังคับ 
2. การเลือกจากทางเลือกหลายๆ ทาง 
3. การเลือกที่เกิดจากการพิจารณาผลของทางเลือกแต่ละทางแล้ว 
4. การรู้สึกภูมิใจและมีความยินดีที่ได้เลือกกระท าสิ่งนั้น 
5. ยืนยันการตัดสินใจเลือกของตนอย่างเปิดเผย 
6. การกระท าตามท่ีตนตัดสินใจเลือก 
7. การกระท าพฤติกรรมนั้นซ้ าอีก 
วิถีการเรียนรู้เช่นนี้สอดคล้องกับแนวคิดการปลูกฝังจริยธรรมด้วยเหตุผลที่ Kohlberg 1963          

(อ้างถึงในดวงเดือน  พันธุมนาวินและคณะ, 2536 : 12 –15) ได้กล่าวว่า การปลูกฝังจริยธรรมต้อง
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ประกอบด้วยการคิดไตร่ตรอง เพ่ือพิจารณาท าความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ  โดยอาศัยข้อมูล รวมทั้ง
ประสบการณ์ทางสังคมที่ได้รับหรือการรับฟังจากบุคคลอ่ืน ซึ่งบุคคลจะมีการส ารวจและจัดระเบียบ
ความคิดความเข้าใจ ด้วยการจ าแนกประเด็นต่าง ๆ  ให้มีความชัดเจนและมีการบูรณาการเข้าด้วยกัน 
ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดความชัดเจนในการคิดไตร่ตรอง จึงต้องใช้การอภิปรายแลกเปลี่ยนทัศนะ ในลักษณะ
เช่นนี้ การอภิปรายแลกเปลี่ยนทัศนะจึงเป็นหัวใจส าคัญของการปลูกฝังจริยธรรมด้วยเหตุผล  โดยนัย
เช่นนี้แนวคิดของการปลูกฝังจริยธรรมด้วยการกระบวนการคิดวิเคราะห์ 

กระบวนการสอนตามทฤษฎีค่านิยมของ Raths, Harmin and Simon มีนักวิชาการได้
พัฒนาเป็นขั้นตอนไว้หลากหลาย เช่น วัชรี  ธุวธรรม (2525 : 8) แบ่งออกเป็น 3 ขั้นใหญ่ คือ ขั้นการ
เลือก ขั้นนิยามซาบซึ้ง และข้ันการปฏิบัติ ดุษณี แก้วก าเนิด (2526 : 49 - 51) แบ่งออกเป็น 3 ขั้น คือ 
ขั้นรู้  ขั้นศรัทธา และขั้นปฏิบัติ โกวิท  ประวาลพฤกษ์ (2542 : 92 - 93) แบ่งออกเป็น 9 ขั้น คือ        
1) ตระหนักในปัญหาและความจ าเป็น 2) คิดวิเคราะห์อย่างรอบคอบมีวิจารณญาณเป็นระบบ          
3) สร้างทางเลือกอย่างหลากหลาย 4) ประเมินและเลือกทางเลือกได้เหมาะสม 5) ก าหนดขั้นตอนและ
ล าดับได้อย่างชัดเจน 6) ปฏิบัติอย่างมีความชื่นชม 7) ประเมินระหว่างปฏิบัติด้วยตนเอง 8) ปรับปรุง
ระหว่างปฏิบัติด้วยตนเอง และ 9) ชื่นชมต่อผลที่เกิดขึ้น ดังตารางที่ 1 ตารางแสดงขั้นตอนการสอน
ด้วยกระบวนการกระจ่างค่านิยมของนักวิชาการต่างๆ  

 
ตารางที่ 1 ตารางแสดงขั้นตอนการสอนด้วยกระบวนการกระจ่างค่านิยมของนักวิชาการต่างๆ 
 

Raths, 
Harmin  and 

Simon 
(1966) 

วัชรี   ธุวธรรม
(2525) 

ดุษณี  แก้วก ำเนิด 
(2526) 

โกวิท  ประวำลพฤกษ์ 
(2542) 

ผู้วิจัย 

ขั้นกำรเลือก 
(Choosing)  
1.การเลือก
กระท าอย่าง
อิสระ  ไม่มีการ
บังคับ 
2.การเลือกจาก
ทางเลือกหลาย 
ๆ ทาง 
3.การเลือกที่
เกิดจากการ
พิจารณาผล
ของทางเลือก
แต่ละทางแล้ว 

1.กำรเลือก 
ขั้ นที่  1  ส า รวจ
ทางเลือก 
ขั้นที่ 2 พิจารณา
ผลที่ เกิดจากแต่
ละทางเลือก 
ขั้นที่ 3 ตัดสินใจ
เลือกโดยเสรี 

1.  ขั้นรู้       
1.1 รู้ 
1.2 วิเคราะห์ 
1.3 ประเมินค่า 
 

1. ตระหนักในปัญหา
และความจ าเป็น 
2. คิดวิเคราะห์อย่าง
รอบคอบมีวิจารณญาณ 
เป็นระบบ  
3. สร้างทางเลือกอย่าง
หลากหลาย 

1. ขั้นการ
เลือก
กระท า
อย่างอิสระ 
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ตารางที่ 1 แสดงขั้นตอนการสอนด้วยกระบวนการกระจ่างค่านิยมของนักวิชาการต่างๆ (ต่อ) 

Raths, 
Harmin  and 

Simon 
(1966) 

วัชรี   ธุวธรรม
(2525) 

ดุษณี  แก้ว
ก ำเนิด 
(2526) 

โกวิท  ประวำลพฤกษ์ 
(2542) 

ผู้วิจัย 

ขั้นกำรให้
คุณค่ำ 
(Prizing)  
4.การรู้สึกภูมิใจ
แ ล ะ มี ค ว า ม
ยินดีที่ ได้ เลือก
กระท าสิ่งนั้น 
5.ยืนยันการ
ตัดสินใจเลือก
ของตนอย่าง
เปิดเผย 

2.กำรนิยม
ซำบซ้ึง  
ขั้นที่ 4 มีความสุข
และภูมิใจ 
ขั้ น ที่  5  เ ต็ ม ใ จ
ประกาศยืนยันให้
เป็นที่รู้จัก 

2.  ขั้นศรัทธำ    
2.1 เห็นคุณค่า 
2.2 ยอมรับ 
2.3 พร้อมปฏิบัติ 
 

4. ประเมินและเลือก
ทางเลือกได้เหมาะสม  
5. ก าหนดขั้นตอนและ
ล าดับได้อย่างชัดเจน 

2. ขั้นการ
ให้คุณค่า 

ขั้นกำรปฏิบัติ 
(Action)  
6.การกระท า
ตามท่ีตน
ตัดสินใจเลือก 
7.การกระท า
พฤติกรรมนั้น
ซ้ าอีก 

3.กำรปฏิบัติ    
ขั้นที่ 6 การแสดง
ค่านิยม 
ขั้นที่ 7 ปฏิบัติซ้ า 
ๆ ให้เป็นกิจนิสัย 

3.  ขั้นปฏิบัติ 
3.1 วางแผน 
3.2  ปฏิบัติ 
3.3  ประเมินผล 

6. ปฏิบัติอย่างมีความ
ชื่นชม  
7 .  ป ร ะ เ มิ น ร ะหว่ า ง
ปฏิบัติด้วยตนเอง  
8 .  ปรั บปรุ ง ร ะหว่ า ง
ปฏิบัติด้วยตนเอง  
9. ชื่นชมต่อผลที่เกิดขึ้น 

3. ขั้นการ
ปฏิบัติ 

 

จากแนวคิดทั้งหมดที่กล่าวมาสรุปได้ว่า กระบวนการกระจ่างค่านิยม คือ กิจกรรมการเรียนรู้
ที่เปิดโอกาสให้ ผู้เรียนได้ร่วมแสดงความคิดเห็น เสนอแนวทางของตนเอง เลือกแนวทางของกลุ่มที่จะ
ยึดปฏิบัติและปฏิบัติซ้ าๆ จนเกิดเป็นการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมนั้นเอง โดยในงานวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัย
ใช้แนวคิดการกระจ่างค่านิยมตามแนวคิดของ Raths, Harmin and Simon และปรับให้เข้ากับบริบท
ของนักเรียนโดยเลือกใช้ขั้นที่ 2 ตามแนวคิดของโกวิท  ประวาลพฤกษ์ ขั้นที่ 3 ตามแนวคิดของวัชรี   
ธุวธรรมร่วมกับดุษณี  แก้วก าเนิด มีข้ัน 3 ขั้นตอนหลัก ดังนี้ 

1. ขั้นการเลือกกระท าอย่างอิสระ  (Choosing) 
2. ขั้นการให้คุณค่า (Prizing) 
3. ขั้นการปฏิบัติ (Action) 
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จากการศึกษากระบวนการกระจ่างค่านิยมตามแนวคิดของ Raths, Harmin  and Simon  
เห็นได้ว่ามีการพัฒนาส่งเสริมให้เกิดค่านิยมความรักชาติ ศาสนา  และพระมหากษัตริย์  ซึ่ง
ประกอบด้วยตัวชี้วัด ดังตารางที่ 2 ดังนี้  
 
ตารางที่ 2 แสดงตัวชี้วัดและพฤติกรรมความรักชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ 
 

ตัวช้ีวัด พฤติกรรมบ่งช้ี 
1.1 เป็นพลเมื องดี
ของชาติ 

1.1.1 ยืนตรงเคารพธงชาติ  ร้องเพลงชาติ  และอธิบายความหมาย                
        ของเพลงชาติได้ถูกต้อง 
1.1.2  ปฏิบัติตนตามสิทธิและหน้าที่พลเมืองดีของชาติ 
1.1.3  มีความสามัคคี  ปรองดอง 

1.2 ธ ารงไว้ซึ่งความ
เป็นชาติไทย 

1.2.1  เข้าร่วม ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมที่สร้างความสามัคคี   
        ปรองดอง ที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน ชุมชน และสังคม 
1.2.2 หวงแหน  ปกป้อง  ยกย่องความเป็นชาติไทย 

1.3 ศรัทธา  ยึดมั่น
และปฏิบัติตนตาม
หลักศาสนา 

1.3.1  เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาที่ตนนับถือ 
1.3.2  ปฏิบัติตนตามหลักของศาสนาที่ตนนับถือ 
1.3.3  เป็นแบบอย่างท่ีดีของศาสนิกชน 

1.4  เคารพเทิดทูน
สถาบัน
พระมหากษัตริย์ 
 

1.4.1  เข้าร่วมและมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับสถาบัน             
          พระมหากษัตริย์ 
1.4.2  แสดงความส านึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ 
1.4.3  แสดงออกซึ่งความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 

 ที่มา : กระทรวงศึกษาธิการ. หลักสูตรแกนกลำง กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551. 
(กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย 2552) 
 

จากการศึกษาแนวคิดและหลักการต่างๆของนักวิชาการและขั้นตอนดังกล่าวแล้ว ผู้วิจัยจึงได้
ก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย จากแผนภูมิที่ 1 ดังนี้ 
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แผนภูมิที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
ค ำถำมกำรวิจัย 

1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่จัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการกระจ่างค่านิยม มีค่านิยมความ
รักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์อยู่ในระดับใด 

2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่จัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการกระจ่างค่านิยม มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน เรื่องความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนหรือไม่ 

3. นักเรียนที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการกระจ่างค่านิยม มีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับใด 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือศึกษาค่านิยม เรื่องความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ที่จัดการเรียนรู้ด้วย
กระบวนการกระจ่างค่านิยมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  

2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ที่
จัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการกระจ่างค่านิยมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

3. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วย
กระบวนการกระจ่างค่านิยม 
 
 
 

ตัวแปรต้น 

1. ขั้นกำรเลือก (Choosing) 
ให้ผู้เรียนยกตัวอย่างแนวทางการปฏิบัติตน

เป็นผู้ที่รักชาติ ยึดมั่นในศาสนาและเทิดทูน
พระมหากษัตริย์พร้อมทั้งให้อธิบายเหตุผล
ประกอบการยกตัวอย่าง 

2. ขั้นกำรให้คุณค่ำ (Prizing) 
 ให้ผู้เรียนร่วมกันวิเคราะห์ผลที่เกิดจากการ
ปฏิบัติตนตามแนวทางต่างๆและสรุปความรู้ 
เลือกแนวทางปฏิบัติของชั้นเรียน 

3. ขั้นกำรปฏิบัติ (Action) 
  ให้ผู้เรียนปฏิบัติตามสิ่งที่ชั้นเรียนได้เลือก
ด้วยความเต็มใจและสะท้อนความรู้สึกจากการ
ปฏิบัติ  
 

ตัวแปรตำม 

1. ค่ำนิยมควำมรักชำติ ศำสนำ
และพระมหำกษัตริย์ 
 1.1 ความรักชาติ 
 1.2 ศรัทธาในศาสนา 
 1.3 เทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 
2. ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน เรื่อง 
ควำมรักชำติ ศำสนำ และ
พระมหำกษัตริย์ 
3. ควำมคิดเห็นของผู้เรียนที่มีต่อ
กำรจัดกำรเรียนรู้ด้วย
กระบวนกำรกระจ่ำงค่ำนิยม 
(Values Clarification) 
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สมมติฐำนกำรวิจัย 
1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์จากการใช้

การจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการกระจ่างค่านิยม หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
 
ขอบเขตกำรวิจัย 

1.  เนื้อหาที่ใช้ 
เนื้อหาที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ เนื้อหาสาระรายวิชาหน้าที่พลเมือง 2  เรื่อง ความ

รักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ประกอบด้วย เรื่อง 1) เป็นพลเมืองดีของชาติ 2) การธ ารงไว้ซึ่ง
ความเป็นชาติไทย 3) การศรัทธา ยึดมั่น และปฏิบัติตนตามหลักศาสนา และ 4) เคารพเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์   

2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากร ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ของกลุ่มโรงเรียนศรัทธาสมุทร ภาคเรียน

ที่ 1 ปีการศึกษา 2559 จ านวน 9 ห้อง 357 คน 
กลุ่ มตัวอย่ าง  ได้แก่  นัก เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5/4 โรงเรียนศรัทธาสมุทร                   

จ.สมุทรสงคราม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 จ านวน 39 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย 
(Simple Random Sampling) โดยการจับฉลากใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม 

3. ตัวแปรที่ศึกษา 
3.1 ตัวแปรอิสระ ( Independent Variable) คือ การจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ

กระจ่างค่านิยม  
 3.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variables) คือ 
 3.2.1 ค่านิยม เรื่อง ความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
 3.2.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 

3.2.3 ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการกระจ่าง
ค่านิยม  

4. ระยะเวลา 
 ระยะเวลาที่ใช้สอน เรื่อง ความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ในภาคเรียนที่ 1      

ปีการศึกษา 2559 จ านวน 12 คาบ คาบเรียนละ 50 นาที สัปดาห์ละ 2 คาบ 
 
นิยำมศัพท์เฉพำะ 

1.  กระบวนการกระจ่างค่านิยม (Values Clarification) หมายถึง กิจกรรมที่ช่วยในการ
ปลูกฝังค่านิยมให้เกิดขึ้นในตนเอง มีกระบวนการส าคัญ คือ การเลือก การพิจารณาผลจากการเลือก 
การยึดมั่น การปฏิบัติตามสิ่งที่เลือก การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดของ Raths, Harmin and Simon 
มี 3 ขั้นตอนหลัก ดังนี้  

 1.1 ขั้นการเลือกกระท าอย่างอิสระ (Choosing) ให้ผู้เรียนยกตัวอย่างแนวทางการปฏิบัติ
ตนเป็นผู้ที่รักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนพระมหากษัตริย์พร้อมทั้งระบุเหตุผลประกอบการ
ยกตัวอย่าง 



 
 

14 

1.2 ขั้นการให้คุณค่า (Prizing) ให้ผู้เรียนร่วมกันวิเคราะห์ผลที่เกิดจากการปฏิบัติตนตาม
แนวทางต่างๆ และสรุปความรู้ เลือกแนวทางปฏิบัติของชั้นเรียน 

1.3 ขั้นการปฏิบัติ (Action) ให้ผู้เรียนปฏิบัติตามสิ่งที่ชั้นเรียนได้เลือกด้วยความเต็มใจ
และสะท้อนความรู้สึกจากการปฏิบัติ  

2.  ค่านิยมความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงถึงค่านิยม
ในเรื่องของการปฏิบัติตนที่สะท้อนความรักชาติ การเป็นพลเมืองดีของชาติ  มีความสามัคคีปรองดอง 
ภูมิใจ เชิดชูความเป็นชาติไทย ยึดมั่นในศาสนา  และเทิดทูนแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์ที่วัดด้วยแบบทดสอบวัดค่านิมที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น แบ่งเป็น 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 เป็น
ข้อสอบเชิงสถานการณ์ชนิดปรนัย 6 ตัวเลือก จ านวน 20 ข้อ และตอนที่ 2 เป็นข้อสอบอัตนัย จ านวน 
6 ข้อ  

3.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ผลการสอบภายหลังการจัดการเรียนการรู้ด้วย
กระบวนการกระจ่างค่านิยม (Values Clarification) ด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
เรื่อง ความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น เป็นแบบทดสอบแบบปรนัย 4 
ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ  

4. รายวิชาหน้าที่พลเมือง หมายถึง รายวิชาเพ่ิมเติมของโรงเรียนศรัทธาสมุทรที่ก าหนดให้
จัดการเรียนการสอนแก่นักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 

5. ความคิดเห็น หมายถึง ระดับความรู้สึกนึกคิดของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้
การจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการกระจ่างค่านิยม (Values Clarification) ด้านการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ ด้านบรรยากาศการเรียนรู้ และด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการเรียนรู้ ซึ่งได้จากแบบสอบถาม
ความคิดเห็นของนักเรียนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 

6. นักเรียน หมายถึง ผู้ที่ก าลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ของโรงเรียนศรัทธาสมุทร 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 
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บทที่ 2 
วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 

 
การวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาค่านิยมความรักชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์ที่จัดการ

เรียนรู้ด้วยกระบวนการกระจ่างค่านิยมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ผู้วิจัยได้ศึกษาหลักการ 
แนวคิด ทฤษฎีจากเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องต่างๆ เพ่ือเป็นแนวทางในการวิจัยดังนี้ 

1. หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรัทธาสมุทร กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

1.1 จุดมุ่งหมายของหลักสูตร 
1.2 วิสัยทัศน์ 
1.3 พันธกิจ 
1.4 เป้าหมาย 
1.5 หลักการ 
1.6 สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
1.7 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
1.8 โครงสร้างเวลาเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
1.9 ค าอธิบายรายวิชาหน้าที่พลเมืองเพ่ิมเติม ส 30232  
1.10 โครงสร้างรายวิชาหน้าที่พลเมืองเพ่ิมเติม ส 30232 
1.11 หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง ความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
1.12 การวัดค่านิยมความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 

2. ค่านิยม 
2.1 ความหมายของค่านิยม 
2.2 ทฤษฎีค่านิยม 
2.3 เกณฑ์การพิจารณาค่านิยม 
2.4 ความส าคัญของค่านิยม 
2.5 ประเภทของค่านิยม 
2.6 หน้าที่ของค่านิยม 
2.7 กระบวนการเกิดและการพัฒนาค่านิยม 
2.8 การวัดค่านิยม 
2.9 วิธีการและเครื่องมือที่ใช้วัดพฤติกรรมจิตพิสัย 

3. การจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการกระจ่างค่านิยม 
3.1 ความหมายของกระบวนการกระจ่างค่านิยม 
3.2 หลักการที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการกระจ่างค่านิยม 
3.3 ขั้นตอนของกระบวนการกระจ่างค่านิยม 
3.4 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการสอนโดยกระบวนการกระจ่างค่านิยม 
3.5 คุณประโยชน์ของกระบวนการกระจ่างค่านิยม 

15 
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3.6 ข้อควรระวังในการใช้กระบวนการกระจ่างค่านิยม 
4. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

4.1 งานวิจัยในประเทศ 
4.2 งานวิจัยต่างประเทศ 

 
1. หลักสูตรสถำนศึกษำโรงเรียนศรัทธำสมุทร กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ

และวัฒนธรรม 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรัทธาสมุทร 2553 ฉบับปรับปรุง 2557 ตามหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จัดท าตามเกณฑ์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 เป็นการจัดท าสาระหลักสูตรของสถานศึกษาให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น และ
สอดคล้องกับนโยบายปฏิรูปการเรียนการสอนตามเจตนารมณ์ของกระทรวงศึกษาธิการ  โดยก าหนด
มาตรฐานอย่างมีระบบมีเป้าหมายมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลที่มีความสมบูรณ์พร้อมทั้งทางร่างกาย
จิตใจ สติปัญญา ความรู้และมีคุณธรรม จริยธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี
ความสุข ผู้สอนสามารถใช้เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ทั้งส่วนความรู้ ทักษะความสามารถตามหลักสูตร
แกนกลางได้อย่างครบถ้วนและควรน าไปวิเคราะห์ตรวจสอบกับหลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือเพ่ิมเติม
สาระในส่วนท้องถิ่น และจัดกิจกรรมบูรณาการการเรียนรู้ของผู้เรียน ให้มีคุณค่าและความหมาย มุ่ง
ให้ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้และประสบการณ์ของการเรียนรู้เพ่ือการด าเนินชีวิตอย่างดีงามและ
มีประสิทธิภาพ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 

 
1.1 จุดหมำย 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรัทธาสมุทร 2533 ฉบับปรับปรุง 2557 ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 เพ่ือให้เกิดกับผู้เรียนเมื่อจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
ดังนี้ 

1. มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยและปฏิบัติ
ตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2. มีความรู้ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยีและมี
ทักษะชีวิต 

3. มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี  มีสุขนิสัยและรักการออกก าลังกาย 
4. มีความรักชาติ มีจิตส านึกในการเป็นพลเมืองไทย ยึดมั่นในวิถีชีวิตและการปกครอง

ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
5. มีจิตส านึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย การอนุรักษ์และพัฒนา

สิ่งแวดล้อม  มีจิตสาธารณะที่มุ่งท าประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามในสังคมและอยู่ร่วมกันในสังคมอย่าง
มีความสุข 
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1.2 วิสัยทัศน์ (VISION)  
โรงเรียนมาตรฐานสากล บนความเป็นไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม น้อมน าหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 
 
1.3 พันธกิจ (MISSION) 
  1. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศ  
  2. พัฒนาระบบเครือขา่ย สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้  
  3. พัฒนาระบบบริหารจัดการ  
  4. พัฒนาบุคลากรสู่มืออาชีพ  
  5. พัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้สู่ความเข้มแข็ง 
 
1.4 เป้ำหมำย (GOAL) 

  1. ด้านนักเรียน    
    ผู้เรียนใฝ่เรียนรู้ มีความคิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจอยา่งชาญฉลาด สื่อสารสองภาษา ใช้
เทคโนโลยี มีทักษะชีวิต มีความรับผิดชอบต่อสังคมประเทศชาติและโลก  
  2. ด้านการบริหารจัดการ   
    โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการที่ดีมีมาตรฐานตามระบบคณุภาพการศึกษาภายใต้
การมสี่วนร่วม  
   3. ด้านการเรียนรู้และการพัฒนา    
   3.1 มีหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ได้มาตรฐาน    
   3.2 มีสื่อวัสดุอุปกรณ์ อาคาร สถานที่ แหล่งเรียนรู้ที่พอเพียง เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
   3.3 บุคลากรเพียงพอ มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ   
   4. ด้านทรัพยากร   
   โรงเรียนมีทรัพยากรและงบประมาณเพ่ือจัดการศึกษาอย่างเพียงพอ 
 

1.5  หลักกำร 
 หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรัทธาสมุทร 2553 ฉบับปรับปรุง 2557 ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 2551 เป็นหลักสูตรการศึกษาที่มีหลักการส าคัญ  ดังนี้ 

1. เพ่ือให้มีจุดหมายและมาตรฐานการเรียนรู้ส าหรับพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ ทักษะ   
เจตคติและคุณธรรมบนพื้นฐานของความเป็นไทยควบคู่กับความเป็นสากล 

2. เพ่ือให้นักเรียนและประชาชนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาอย่างเสมอภาค  และมี
คุณภาพ 

3. สนองการกระจายอ านาจให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ให้สอดคล้องกับสภาพ 
และความต้องการของท้องถิ่น 

4. เป็นหลักสูตรสถานศึกษาที่มีโครงสร้างยืดหยุ่นทั้งด้านสาระการเรียนรู้ เวลา  และการ
จัดการเรียนรู้ 
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5. เป็นหลักสูตรสถานศึกษาท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
6. เป็นหลักสูตรสถานศึกษาส าหรับการศึกษาในระบบ นอกระบบ  และตามอัธยาศัย 

ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย สามารถเทียบโอนผลการเรียนรู้และประสบการณ์ 
 

1.6 สมรรถนะส ำคัญของผู้เรียน 
 หลักสูตรโรงเรียนศรัทธาสมุทร พุทธศักราช 2553 ฉบับปรับปรุง 2557 ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุมาตรฐานการเรียนรู้ที่
ก าหนด เพื่อให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะส าคัญ 5 ประการ ดังนี้ 

1. ความสามารถในการสื่อสาร เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร มีวัฒนธรรมในการ
ใช้ภาษาถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึกและทัศนะของตนเองเพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสารและประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจาต่อรอง
เพ่ือขจัดและลดปัญหาความขัดแย้งต่างๆ การเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผลและ
ความถูกต้อง ตลอดจนการเลือกใช้วิธีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบที่มีต่อตนเอง
และสังคม 

2. ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์     
การคิดอย่างสร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการคิดเป็นระบบ เพ่ือน าไปสู่การสร้างองค์
ความรู้หรือสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม 

3. ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรค์ต่างๆ   
ที่เผชิญได้อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพ้ืนฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ เข้าใจ
ความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่างๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้มาใช้
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาและมีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อ
ตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม 

4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต เป็นความสามารถในการน ากระบวนการต่างๆ ไปใช้
ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การท างานและการอยู่
ร่วมกันในสังคมด้วยการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล การจัดการปัญหาและความ
ขัดแย้งต่างๆ อย่างเหมาะสม การปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อมและ
การรู้จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ท่ีส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อ่ืน 

5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เป็นความสามารถในการเลือกและใช้เทคโนโลยีด้าน
ต่างๆ และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนาตนเอง และสังคมในด้านการเรียนรู้ การ
สื่อสาร การท างาน การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้องเหมาะสม และมีคุณธรรม 
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1.7 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 หลักสูตรโรงเรียนศรัทธาสมุทร พุทธศักราช 2553 ฉบับปรับปรุง 2557  ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุข  ดังนี้ 

1. รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์ 
2. ซื่อสัตย์สุจริต 
3. มีวินัย 
4. ใฝ่เรียนรู้ 
5. อยู่อย่างพอเพียง 
6. มุ่งมันในการท างาน 
7. รักความเป็นไทย 
8. มีจิตสาธารณะ 

 นอกจากนี้ยังมีการประการค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ที่ควรเร่งปลูกฝังให้เกิดขึ้นใน
ตัวผู้เรียน โดยเฉพาะในข้อที่ 1 ค่านิยมความรักชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ที่ถือว่าเป็นเรื่อง
ส าคัญ ถูกก าหนดขึ้นทั้งในส่วนของคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 และถูกก าหนดเป็นค่านิยมข้อที่ 1 ในค่านิยม 12 ประการ ผู้วิจัยจึงท าการศึกษา
เพ่ือสร้างค่านิยมเรื่องความรักชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ให้เกิดขึ้นในตัวผู้เรียนอย่างแท้จริงและ
มีการวัดประเมินที่ครอบคลุมทั้งการสังเกตพฤติกรรมทั้งในและนอกชั้นเรียน โดยใช้แบบวัดค่านิยม 
แบ่งเป็น 2 ตอน ตอนที่ 1 เป็นแบบวัดเชิงสถานการณ์ ปรนัย 6 ตัวเลือก และตอนที่ 2 เป็นแบบอัตนัย 
เพ่ือให้ทราบข้อมูลระดับการเกิดค่านิยมที่แท้จริงต่อไป 
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1.8 โครงสร้ำงเวลำเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 5   
ตารางที่ 3 โครงสร้างเวลาเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5 โรงเรียนศรัทธาสมุทร 
 

ภำคเรียนที่ 1 
เวลำเรียน 

ชม. / หน่วยกิต ภำคเรียนที่ 2 
เวลำเรียน 

ชม. / หน่วยกิต 
รำยวิชำพื้นฐำน 220 ชม. / 5.5 รำยวิชำพื้นฐำน 200 ชม. / 5.0 

ท 33101   ภาษาไทย 5 40 ชม. / 1.0 ท 33102   ภาษาไทย 6 40 ชม. / 1.0 
ค 33101   คณิตศาสตร์ 5 40 ชม. / 1.0 ค 33102   คณิตศาสตร์ 6 40 ชม. / 1.0 
ส 33101   สังคมศึกษา 5 40 ชม. / 1.0 ส 33102   สังคมศึกษา 6 40 ชม. / 1.0 
พ 33101   สุขศึกษา 3 20 ชม / 0.5 พ 33102   พลศึกษา 3  20 ชม / 0.5 
ศ 33101   ทัศนศิลป์ 3 20 ชม / 0.5 ศ 33102     ดนตรี นาฏศลิป์ 3 20 ชม / 0.5 
ง 33101 การงานและเทคโนโลย ี3 20 ชม / 0.5   
อ 33101   ภาษาอังกฤษ 5 40 ชม / 1.0 อ 33102   ภาษาอังกฤษ 6 40 ชม / 1.0 

รำยวิชำเพิ่มเติม 320 ชม / 8.0 รำยวิชำเพิ่มเติม 300 ชม. / 7.5 
ว 33204   ฟิสิกส์ 4 80 ชม. / 2.0 ว 33205   ฟิสิกส์ 5 80 ชม. / 2.0 
ว 33224   เคมี 4 60 ชม. / 1.5 ว 33225   เคมี 5 60 ชม. / 1.5 
ว 33244   ชีววิทยา 4 60 ชม. / 1.5 ว 33245   ชีววิทยา 5 60 ชม. / 1.5 
ค 33205     คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5  60 ชม. / 1.5 ค 33206     คณิตศาสตร์เพิ่มเติม        

                6 
60 ชม. / 1.5 

อ 30205   ภาษาอังกฤษรอบรู้ 40 ชม. / 1.0 อ 30206   เสริมทักษะ 
              ภาษาอังกฤษ     

40 ชม. / 1.0 

ส 30232   หน้าที่พลเมือง 2 20 ชม / 0.5 ส 30233   หน้าที่พลเมือง 3 20 ชม / 0.5 
รวมหน่วยกำรเรียนทั้งสิ้น 540 ชม. / 13.5 รวมหน่วยกำรเรียนทั้งสิ้น 500 ชม. / 13.5 

กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน  60 ชม. กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 60 ชม. 
  แนะแนว 20 ชม.   แนะแนว 20 ชม. 
  กิจกรรมนักเรียน (ชุมนุม) 20 ชม.   กิจกรรมนักเรียน (ชุมนุม) 20 ชม. 
  กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 

20 ชม.   กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 

20 ชม. 

รวมเวลำทั้งสิ้น 700 ชม. รวมเวลำทั้งสิ้น 660 ชม. 
ที่มา : โรงเรียนศรัทธาสมุทร.หลักสูตรสถำนศึกษำโรงเรียนศรัทธำสมุทร พุทธศักรำช 2553 
ปรับปรุง 2557 (2557). 
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1.9 ค ำอธิบำยรำยวิชำ ส 30232 หน้ำที่พลเมือง 2 
 

ค ำอธำยรำยวิชำเพิ่มเติม 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม  ส 30232 หน้ำที่พลเมือง 2 
ชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย ม.4-6             เวลำ 20 ชั่วโมง              จ ำนวน 0.5  หน่วยกิต 
รำยวิชำที่ต้องเรียนก่อน    ส 30231 หน้ำที่พลเมือง 1 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

แสดงออกถึง แนะน าผู้อ่ืนและยกย่องบุคคลที่มีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และเสียสละต่อสังคม 
ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องใฝ่หาความรู้ เป็นแบบอย่างมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมและ
สนับสนุนให้ผู้อ่ืนแสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ปฏิบัติ
ตนเป็นแบบอย่างประยุกต์และเผยแพร่พระบรมราโชวาทในเรื่องการมีระเบียบวินัย ความสามัคคี
หลักการทรงงานในเรื่องระเบิดจากข้างใน ไม่ติดต ารา บริการรวมที่จุดเดียว ใช้อธรรมปราบอธรรม 
และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปฏิบัติเป็นผู้มีวินัยในตนเอง  ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต 
ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝ่หาความรู้ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่และยอมรับผลที่เกิดจากกระท าของตนเอง 
 โดยใช้กระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิด กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ์  
กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการสืบเสาะแสวงหาความรู้   
 เพ่ือผู้เรียนมีคุณลักษณะที่ดีของคนไทย ภาคภูมิใจในความเป็นไทย แสดงออกถึงความรักชาติ 
ยึดมั่นในศาสนาและเทิดทูนพระมหากษัตริย์  เป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครอง  อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสันติ  
จัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธีและมีวินัยในตนเอง 
 
ผลกำรเรียนรู้ 
 1. แสดงออก แนะน าผู้อื่น และยกย่องบุคคลที่มีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และเสียสละ 
 2. เป็นแบบอย่างมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมและสนับสนุนให้ผู้อื่นแสดงออกถึงความรักชาติ
ยึดมั่นในศาสนาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
 3. เป็นแบบอย่างประยุกต์และเผยแพร่พระบรมราโชวาทหลักการทรงงานและหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
 4. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง 
 

รวมทั้งหมด  4  ผลกำรเรียนรู้ 
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1.10 โครงสร้ำงรำยวิชำ ส 30232 หน้ำที่พลเมือง 2 

ตารางที่ 4 โครงสร้างรายวิชา ส 30232 หน้าที่พลเมือง 2 
 

ล ำดับ
ที ่

ชื่อหน่วย 
กำรเรียนรู ้

ผลกำรเรียนรู้  สำระส ำคัญ 
จ ำนวน 
(ชั่วโมง)  

น้ ำหนัก
คะแนน 

1 คนดีศรี
แผ่นดิน 

1. แสดงออก แนะน า
ผู้อื่น และยกย่องบุคคล
ที่มีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ 
และเสียสละ 
4. ปฏิบัติตนเป็นผู้มี
วินัยในตนเอง 

การแสดงออก การแนะน าผู้อ่ืน 
ยกย่องบุคคลที่มีความ
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่เสียสละต่อ
สังคม และปฏิบัติตนเป็นผู้มี
วินัยในตนเอง ในเรื่องใฝ่หา
ความรู้ ความซื่อสัตย์สุจริต 

4 20 

2 ความรัก
ชาติ ศาสนา
และ
พระมหากษั
ตริย ์

2.เป็นแบบอย่าง มีส่วน
ร่วมในการจัดกิจกรรม 
และสนับสนุนให้ผู้อ่ืน
แสดงออกถึงความรัก
ชาติ ยึดมั่นในศาสนา 
และเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 
4. ปฏิบัติตนเป็นผู้มี
วินัยในตนเอง 

การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง 
การมีส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรม และสนับสนุนให้ผู้อ่ืน
แสดงออกถึงความรักชาติ ยึด
มั่นในศาสนา และเทิดทูน
สถาบันพระมหากษัตริย์     
การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง 
เป็นผู้มีวินัย ในตนเอง ในเรื่อง
ใฝ่หาความรู้ อดทน ตั้งใจ
ปฏิบัติหน้าที่ ยอมรับผลที่เกิด
จากการกระท าของตนเอง 

12 40 

3 ค าพ่อสอน 3.เป็นแบบอย่าง 
ประยุกต์ และเผยแพร่ 
พระบรมราโชวาท 
หลักการทรงงาน และ
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
4. ปฏิบัติตนเป็นผู้มี
วินัยในตนเอง 

การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง 
การประยุกต์ และการเผยแพร่ 
พระบรมราโชวาท ในเรื่องการ
มีระเบียบวินัย ความสามัคคี 
หลักการทรงงาน ในเรื่อง
ระเบิดจากข้างใน ไม่ติดต ารา 
บริการรวมที่จุดเดียว ใช้อธรรม
ปราบอธรรม และหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

4 20 

ระหว่ำงภำค 80 

ปลำยภำค(กำรทดสอบคุณลักษณะ) 20 
รวม 100 
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จากที่กล่าวมาสรุปได้ว่าตามหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรัทธาสมุทร พุทธศักราช 2553 
ฉบับปรับปรุง 2557 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมก าหนดให้ผู้เรียนระดับ
มัธยมศึกษาปีที่ 5 ต้องเรียนรายวิชาหน้าที่พลเมือง 2 ซึ่งเป็นรายวิชาเพ่ิมเติม ทั้งนี้ผู้วิจัยได้ใช้เนื้อหา
สาระในหน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ประกอบไปด้วย เรื่อง 
การปฏิบัติตนที่แสดงออกถึงความรักชาติ การปฏิบัติตนที่แสดงออกถึงการยึดมั่นในศาสนา การปฏิบัติ
ตนที่แสดงออกถึงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยมีระยะเวลาในการสอนหน่วยการเรียนรู้ที่ 2 
จ านวน 12  คาบเรียน สัปดาห์ละ 2 คาบ คาบเรียนละ 50 นาที รวมทั้งสิ้น 6 สัปดาห์ 

 
1.11 หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ควำมรักชำติ ศำสนำ และพระมหำกษัตริย์ 
 

ตารางที่ 5 สาระการเรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่องความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
ล ำดับ

ที ่
เรื่อง สำระกำรเรียนรู้ 

จ ำนวน
ชั่วโมงเรียน 

หมำยเหตุ 

1 พลเมืองดี 
การเป็นพลเมืองดีของชาติตามระบอบ
การปกครองแบบประชาธิปไตย 

2  

2 การธ า ร งรั กษา
ความเป็นไทย 

การปฏิบัติตนที่แสดงถึงความรักชาติ 
ในประเด็นการศึกษาความเป็นมาของ
ธงชาติไทย การยืนตรงเคารพธงชาติ
และเพลงชาติไทย การร้องเพลงชาติ
และเพลงปลุกใจให้รักชาติ การมีส่วน
ร่วมในวันส าคัญของชาติ  

2  

3 การเรียนรู้ศาสนา การศึกษาความเป็นมาของศาสนาและ
ความตระหนักในคุณค่าของศาสนา 

2  

4 การสืบทอด
ศาสนา 

การปฏิบัติตนที่แสดงถึงการยึดมั่นใน
ศาสนาในประเด็นเรื่อง การศึกษาหลัก     
ค าสอนของศาสนา การปฏิบัติตนตาม
หลักค าสอนของศาสนา การเคารพไม่
ลบหลู่ดูหมิ่นศาสนาด้วยกาย วาจาและ
ใจ การร่วมหาแนวทางในการธ ารง
รักษาศาสนา การเผยแผ่และปกป้อง
คุ้มครองศาสนา การเข้าร่วมกิจกรรม
ทางศาสนาและการมีส่ วนร่ วม ใน        
วันส าคัญ 

2  
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ตารางที่ 5 สาระการเรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่องความรักชาติ ศาสนา และ 
   พระมหากษัตริย์ (ต่อ) 

ล ำดับ
ที ่

เรื่อง สำระกำรเรียนรู้ 
จ ำนวนชั่วโมง

เรียน 
หมำยเหตุ 

5 ความส าคัญของ
พระมหากษัตริย์ 

ก า ร เ รี ย น รู้ เ กี่ ย ว กั บ ส ถ า บั น
พระมหากษัตริย์ การเรียนรู้พระราช
กรณียกิจ 

2  

6 การปฏิบัติตนต่อ
พระมหากษัตริย์ 

การปฏิบัติตนที่แสดงถึงการเทิดทูน
สถาบันพระมหากษัตริย์ในประเด็น
เรื่อง การเคารพพระบรมฉายาลักษณ์ 
การปฏิบัติตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและการน้อมน า
พระบรมราโชวาทสู่การปฏิบัติ การมี
ส่วนร่วมในวันส าคัญที่เกี่ยวข้องกับ
สถาบันพระมหากษัตริย์ 

2  

 
 สรุปได้ว่าหน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ความรักชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์เป็นหน่วยที่มี
เนื้อหาสาระเกี่ยวกับการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี การธ ารงรักษาความเป็นไทย การศรัทธาและยึดมั่น
ในศาสนา และการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์. 
 

1.12  กำรวัดค่ำนิยมควำมรักชำติ ศำสนำและพระมหำกษัตริย์ 
1.12.1 หลักการวัดตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 
นิยำม : รักชำติ ศำสน์ กษัตริย์  หมายถึง  คุณลักษณะที่แสดงออกถึงการเป็นพลเมืองดีของ

ชาติ ธ ารงไว้ซึ่งความเป็นชาติไทย ศรัทธา ยึดมั่นในศาสนา และเคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
 ผู้ที่รักชำติ ศำสน์ กษัตริย์ คือ ผู้ที่มีลักษณะซึ่งแสดงออกถึงการเป็นพลเมืองดีของชาติ มี
ความสามัคคีปรองดอง ภูมิใจ เชิดชูความเป็นชาติไทย ปฏิบัติตนตามหลักศาสนาที่ตนนับถือ และ
แสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 

ตัวช้ีวัด 1. เป็นพลเมืองดีของชาติ 
  2. ธ ารงไว้ซึ่งความเป็นชาติไทย 
  3. ศรัทธา ยึดมั่นและปฏิบัติตนตามหลักศาสนา 
  4. เคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 

ตัวชี้วัดและพฤติกรรมบ่งชี้ สามารถแสดงได้ ดังตารางที่ 6 
 
 
 



 
 

25 

ตารางที่ 6 ตัวชี้วัดและพฤติกรรมบ่งชี้ 
 

ตัวช้ีวัด พฤติกรรมบ่งช้ี 
1.เป็นพลเมืองดีของ
ชาติ 

1.1 ยืนตรงเคารพธงชาติ ร้องเพลงชาติ และอธิบายความหมายของเพลง
ชาติได้ถูกต้อง 
1.2 ปฏิบัติตนตามสิทธิและหน้าที่พลเมืองดีของชาติ 
1.3 มีความสามัคคี ปรองดอง 

2.ธ ารงไว้ซึ่งความเป็น
ชาติไทย 

2.1 เข้าร่วม ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมที่สร้างความสามัคคี ปรองดอง       
ที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน ชุมชน และสังคม 
2.2 หวงแหน ปกป้อง ยกย่องความเป็นชาติไทย 

3. ศรัทธา ยึดมั่นและ
ปฏิบัติตนตามหลัก
ศาสนา 

3.1 เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาที่ตนนับถือ 
3.2 ปฏิบัติตนตามหลักของศาสนาที่ตนนับถือ 
3.3 เป็นแบบอย่างที่ดีของศาสนิกชน 

4. เคารพเทิดทูน
สถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

4.1 เข้าร่วมและมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 
4.2 แสดงความส านึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ 
4.3 แสดงออกซ่ึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 

ที่มา : ส านักวิชาการและมาตรฐานทางการศึกษา.แนวทางการพัฒนา การวัดและประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551.(โรงพิมพ์ส านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ 2554), 6. 
 

เกณฑ์กำรให้คะแนน 
 เกณฑ์การให้คะแนนส าหรับค่านิยมความรักชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ ตามที่
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ก าหนดไว้ มีดังนี้ 
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ตารางที่ 7 ตัวชี้วัดที่ 1 เป็นพลเมืองดีของชาติ  
พฤติกรรมบ่งช้ี ไม่ผ่ำน (0) ผ่ำน (1) ดี (2) ดีเยี่ยม (3) 

1.1 ยืนตรงเคารพ
ธงชาติ ร้องเพลง
ชาติ และอธิบาย
ความหมายของ
เพลงชาติได้ถูกต้อง 
1.2 ปฏิบัติตนตาม
สิทธิและหน้าที่
พลเมืองดีของชาติ 
1.3 มีความสามัคคี 
ปรองดอง 

ไม่ยืนตรง
เคารพธงชาติ 

ยืนตรงเมื่อได้ยิน
เพลงชาติ ร้อง
เพลงชาติ และ
บอกความหมาย
ของเพลงชาติได้
ถูกต้อง ปฏิบัติ
ตนตามสิทธิและ
หน้าที่ของ
นักเรียนและให้
ความร่วมมือ 
ร่วมใจในการท า
กิจกรรมกับ
สมาชิกในชั้น
เรียน 

ยืนตรงเมื่อได้
ยินเพลงชาติ 
ร้องเพลงชาติ 
และอธิบาย
ความหมายของ
เพลงชาติได้
ถูกต้อง ปฏิบัติ
ตนตามสิทธิ
และหน้าที่ของ
นักเรียนและให้
ความร่วมมือ 
ร่วมใจในการท า
กิจกรรมกับ
สมาชิกใน
โรงเรียน 

ยืนตรงเมื่อได้ยิน
เพลงชาติ ร้องเพลง
ชาติ และอธิบาย
ความหมายของ
เพลงชาติได้ถูกต้อง 
ปฏิบัติตนตามสิทธิ
และหน้าที่ของ
พลเมืองดีและให้
ความร่วมมือ ร่วม
ใจในการท า
กิจกรรมกับสมาชิก
ในโรงเรียน และ
ชุมชน 

ที่มา : ส านักวิชาการและมาตรฐานทางการศึกษา.แนวทางการพัฒนา การวัดและประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551. (โรงพิมพ์ส านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ 2554), 13. 
 
ตารางที่ 8 ตัวชี้วัดที่ 2  ธ ารงไว้ซึ่งความเป็นชาติไทย 

พฤติกรรมบ่งช้ี ไม่ผ่ำน (0) ผ่ำน (1) ดี (2) ดีเยี่ยม (3) 
2.1 เข้าร่วม ส่งเสริม 
สนับสนุนกิจกรรมที่
สร้างความสามัคคี 
ปรองดอง ที่เป็น
ประโยชน์ต่อ
โรงเรียน ชุมชน 
และสังคม 
2.2 หวงแหน 
ปกป้อง ยกย่อง
ความเป็นชาติไทย 

ไม่เข้าร่วม
กิจกรรมที่สร้าง
ความสามัคคี 

เข้าร่วมกิจกรรม
ที่สร้างความ
สามัคคี 
ปรองดอง และ
เป็นประโยชน์
ต่อโรงเรียนและ
ชุมชน 

เข้าร่วมกิจกรรม
และมีส่วนร่วมใน
การจัดกิจกรรมที่
สร้างความ
สามัคคี 
ปรองดอง และ
เป็นประโยชน์ต่อ
โรงเรียน และ
ชุมชน 

เข้าร่วมกิจกรรม
และมีส่วนร่วมใน
การจัดกิจกรรมที่
สร้างความ
สามัคคี 
ปรองดอง และ
เป็นประโยชน์ต่อ
โรงเรียน และ
ชุมชนในความ
เป็นชาติไทย 

ที่มา : ส านักวิชาการและมาตรฐานทางการศึกษา.แนวทางการพัฒนา การวัดและประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551. (โรงพิมพ์ส านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ 2554), 13. 
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ตารางที่ 9 ตัวชี้วัดที่ 3  ศรัทธา ยึดมั่น และปฏิบัติตนตามหลักศาสนา  
พฤติกรรมบ่งช้ี ไม่ผ่ำน (0) ผ่ำน (1) ดี (2) ดีเยี่ยม (3) 

3.1 เข้าร่วม
กิจกรรมทางศาสนา
ที่ตนนับถือ 
3.2 ปฏิบัติตนตาม
หลักของศาสนาที่
ตนนับถือ 
3.3 เป็นแบบอย่าง
ที่ดีของศาสนิกชน 

ไม่เข้าร่วม
กิจกรรมทาง
ศาสนาที่ตนนับ
ถือ 

เข้าร่วมกิจกรรม
ทางศาสนาที่ตน
นับถือและ
ปฏิบัติตนตาม
หลักของศาสนา
ตามโอกาส 

เข้าร่วมกิจกรรม
ทางศาสนาที่ตน
นับถือและปฏิบัติ
ตนตามหลักของ
ศาสนาอย่าง
สม่ าเสมอ 

เข้าร่วมกิจกรรม
ทางศาสนาที่ตน
นับถือและปฏิบัติ
ตนตามหลักของ
ศาสนาอย่าง
สม่ าเสมอและ
เป็นแบบอย่างที่ดี
ของศาสนิกชน 

ที่มา : ส านักวิชาการและมาตรฐานทางการศึกษา.แนวทางการพัฒนา การวัดและประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551. (โรงพิมพ์ส านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ 2554), 14. 
 
ตารางที่ 10 ตัวชี้วัดที่ 4  เคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 

พฤติกรรมบ่งช้ี ไม่ผ่ำน (0) ผ่ำน (1) ดี (2) ดีเยี่ยม (3) 
4.1 เข้าร่วมและมี
ส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรมที่เกี่ยวกับ
สถาบัน
พระมหากษัตริย์ 
4.2 แสดงความ
ส านึกในพระมหา
กรุณาธิคุณของ
พระมหากษัตริย์ 
4.3 แสดงออกซ่ึง
ความจงรักภักดี
ต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

ไม่เข้าร่วม
กิจกรรมที่
เกี่ยวกับสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

เข้าร่วมกิจกรรม
ที่เก่ียวกับ
สถาบัน
พระมหากษัตริย์
ตามท่ีโรงเรียน
และชุมชนจัดขึ้น 

เข้าร่วมกิจกรรม
และมีส่วนร่วมใน
การจัดกิจกรรมที่
เกี่ยวกับสถาบัน
พระมหากษัตริย์
ตามท่ีโรงเรียน
และชุมชนจัดขึ้น 

เข้าร่วมกิจกรรม
และมีส่วนร่วมใน
การจัดกิจกรรมที่
เกี่ยวกับสถาบัน
พระมหากษัตริย์
ตามท่ีโรงเรียน
และชุมชนจัดขึ้น 
ชื่นชมในพระราช
กรณียกิจ      
พระปรีชา
สามารถของ
พระมหากษัตริย์
และพระราชวงศ์ 

ที่มา : ส านักวิชาการและมาตรฐานทางการศึกษา.แนวทางการพัฒนา การวัดและประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551. (โรงพิมพ์ส านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ 2554), 14. 
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1.12.2 หลักการวัดตามค่านิยม 12 ประการอ้างอิงจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 10 ดังตารางที่ 11 

 
ตารางที่ 11 หลักการวัดค่านิยมความรักชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ตามค่านิยม 12 ประการ 
 

ค่ำนิยม นิยำม ตัวช้ีวัด ตัวอย่ำงพฤติกรรม 
มีความรักชาติ 
ศาสนาและ
พระมหากษัตริย์ 

ความภาคภูมิใจ
ความเป็นไทยและ
ส านึกในคุณของ
แผ่นดิน เข้าใจ
และเลื่อมใสหลัก
ศาสนาที่ตนนับ
ถือและซาบซึ้ง
พระมหา
กรุณาธิคุณของ
สถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

1. ส านึกและ
ความภูมิใจใน
ความเป็นไทย 

1.1 ยืนตรงเคารพธงชาติ ร้องเพลงชาติ
และอธิบายความหมายได้ 
1.2 บ อ ก อ ธิ บ า ย ค ว า ม ห ม า ย ข อ ง
สัญลักษณ์ของชาติ 
1.3 เข้าร่วมกิจกรรมที่แสดงถึงความ    
รักชาติ 
1.4 แสดงความสามัคคีปรองดอง 
1.5 อธิบาย บอกแสดงศิลปะ ดนตรี  
กีฬาไทย 
1.6 เข้าร่วมกิจกรรมดนตรี ศิลปะ กีฬา
ไทย 
1.7 ใช้ภาษาไทยในการสื่อสารอย่าง
ถูกต้อง 
1.8 อธิบายและสะท้อนความรู้สึก
เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทย 

2. เข้าใจ 
เลื่อมใสหลัก
ศาสนาที่ตนนับ
ถือ 

2.1 อธิบายความหมายและความส าคัญ
ของหลักธรรมตามศาสนาที่ตนนับถือ 
2.2 เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา 
2.3 ปฏิบัติตนตามหลักศาสนาที่ ตน     
นับถือ 
2.4 ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของ     
ศาสนิกชน 

3. ซาบซึ้งใน
พระมหา
กรุณาธิคุณของ
สถาบนั
พระมหากษัตริย์ 

3.1 แสดงความเคารพ 
3.2 อธิบายความหมายของสัญลักษณ์
ต่างๆที่เก่ียวข้อง 
ได้อย่างถูกต้อง 
3.3 เข้าร่วมกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 
3.4 น้อมน าหลักค าสอนมาใช้ 

ที่มา : ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10. การขับเคลื่อนค่านิยมหลักของคนไทย 12 
ประการสู่สถานศึกษา. (2557), 27. 
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 จากการศึกษาค่านิยมความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ สรุปได้ว่า ค่านิยมความรัก
ชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์เป็นค่านิยมที่ส าคัญและจ าเป็นต้องปลูกฝังให้เกิดขึ้นในตัวผู้เรียนใน
ฐานะเยาวชนคนไทย โดยเน้นในเรื่องของการเป็นพลเมืองดี การธ ารงรักษาความเป็นไทย การศรัทธา
ยึดมั่นในศาสนาและการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ทั้งนี้การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ใกระบวนการ
กระจ่างค่านิยมเป็นกิจกรรมในการปลูกฝังค่านิยมดังกล่าว โดยใช้เครื่องมื่อในการเก็บข้อมูล 3 ชนิด 
คือ แบบทดสอบค่านิยมแบ่งเป็น 2 ตอน ตอนที่ 1 เป็นข้อสอบเชิงสถานการณ์ชนิดปรนัย 6 ตัวเลือก 
จ านวน 20 ข้อ และตอนที่ 2 เป็นข้อสอบอัตนัย จ านวน 6 ข้อ 
 
2. ค่ำนิยม 

 
ค่านิยม (Value) คือ การเห็นคุณค่าในสิ่งใดสิ่งหนึ่งและมีอิทธิพลต่อรูปแบบการแสดงออก

ทางพฤติกรรม สามารถเปลี่ยนแปลงได้ อันจะน าสู่การเปลี่ยนแปลงของรูปแบบพฤติกรรมต่อไป ผู้วิจัย
จึงขอน าเสนอประเด็นส าคัญเก่ียวกับค่านิยม ดังนี้ 

 
2.1 ควำมหมำยของค่ำนิยม 

ความหมายของค่านิยม (Value) ไม่มีระบุไว้อย่างชัดเจนในวิชาสังคมศาสตร์หรือปรัชญา   
นักการศึกษาหลายต่อหลายท่านต่างให้ค าจ ากัดความไปต่างๆ กันตามจุดมุ่งหมายของแต่ละคน ดังนี้ 
 Milton Rokeach (1973) (อ้างถึงในนาตยา  ภัทรแสงไทย, 2524 : 10) กล่าวว่า 
ค่านิยม หมายถึง รูปแบของความเชื่อ (Belief) ที่แต่ละคนยึดถืออยู่ว่าแต่ละคนควรปฏิบัติตนอย่างไร
หรือสิ่งใดมีคุณค่า ไม่มีคุณค่า ค่านิยมแตกต่างจากเจตคติ (Attitude) และความเชื่อ (Belief) เพราะ 
ค่านิยมมิได้เกี่ยวข้องกับสิ่งของหรือบุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งอย่างเฉพาะแต่ค่านิยมสัมพันธ์กับทุกสิ่ง
โดยทั่วไปและมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของบุคคล 
 Jack R. Fraenkel (2006) (อ้างถึงในนาตยา  ภัทรแสงไทย, 2524 : 10) กล่าวว่า 
ค่านิยม หมายถึง ความคิดหรือความคิดรวบยอด (Concept) ในสิ่งที่เราเห็นว่ามีความส าคัญต่อชีวิต
ของเราเมื่อบุคคลมีค่านิยมในสิ่งใดสิ่งหนึ่งนั้นแสดงว่าเขาเห็นคุณค่าในสิ่งสิ่งนั้น 
 Good V. Carter (1973 : 253) ได้ให้ความหมายของค่านิยมตามแนวของสังคม
ว่า “ค่านิยมเป็นเรื่องของความสนใจ เช่น ค่านิยมในศิลปะก็เป็นความสนใจของผู้ซึ่งได้กลั่นกรอง
รสนิยมและพัฒนาอ านาจในตัวของเขาต่องานศิลปะต่าง ๆ ถ้าผู้ที่สนใจเกี่ยวกับช่างไม้ก็ก าหนดคุณค่า
ในด้านการใช้ประโยชน์ในการให้ความหมายเกี่ยวกับการศึกษาจะ หมายถึง บรรทัดฐาน (norm) หรือ
มาตรฐาน (standard) ของความปรารถนาภายในแต่ละวัฒนธรรมของปัจเจกบุคคลที่สัมพันธ์
เกี่ยวข้องกับการศึกษาและการวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม” 
 พนัส  หันนาคินทร์ (2526 : 17-18) ได้ให้ความหมายของค่านิยมว่า ค่านิยม
หมายถึงการยอมรับนับถือและพร้อมที่จะปฏิบัติตามที่คนหรือกลุ่มคนที่มีอยู่ต่อสิ่งต่างๆ  ซึ่งอาจเป็น
วัตถุ มนุษย์ หรือสิ่งมีชีวิตอ่ืนๆ รวมทั้งการกระท าในด้านเศรษฐกิจ สังคม จริยธรรมและสุนทรีภาพ
ทั้งนี้โดยให้ท าการประเมินทัศนคติโดยรอบคอบแล้ว 
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 สาโรช  บวัศรี (2534 : 15) กล่าวว่า ค่านิยมเป็นสภาพหรือการกระท าบาง
ประการ ซึ่งเราถือว่าค่านิยมควรยึดถือหรือยึดมั่น หรือว่าเราควรกระท าหรือปฏิบัติเพ่ือจะให้บรรลุถึง
จุดมุ่งหมายของสังคมหรือตัวเอง 
 พระมหาอดิศร ถิรสีโล (2540 : 83) ได้ให้ความหมายว่า ค่านิยมหมายถึง แนว
ความประพฤติหรือสภาพของการกระท าใดๆที่บุคคล หรือสังคมนิยมชมชอบ และเห็นว่า เป็นสิ่งที่มี
คุณค่าควรแก่การประพฤติปฏิบัติจึงยอมรับยึดถือมาเป็น แนวทางประพฤติอย่างสม่ าเสมอหรืออย่าง
น้อยก็ชั่วระยะหนึ่ง เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของตนเองหรือสังคม 
 ฤกษ์ชัย คุณูปการ (2539 : 21) ให้ความหมายไว้ว่า ค่านิยมหมายถึง ความเชื่อ
ของบุคคลส่วนใหญ่ซึ่งเชื่อว่าสิ่งหนึ่งมีค่า มีความส าคัญและเป็นสิ่งที่ปรารถนา การประพฤติปฏิบัติที่
คนส่วนใหญ่ในสังคมยอมรับนั้นย่อมมีค่านิยมของสังคมแฝงอยู่ภายในหรือการประพฤติปฏิบัติที่บุคคล
ใดมีความพึงพอใจย่อมมีค่านิยมของ บุคคลนั้นแฝงอยู่ภายในด้วย 
 จากความหมายดังกล่าวมาพอสรุปได้ว่า ค่านิยม หมายถึง ความเชื่อต่อสิ่งต่างๆ ของบุคคลใน
สังคมท่ีเห็นว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่าควรแก่การประพฤติปฏิบัติ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของตัวเองและสังคม 
โดยค่านิยมของบุคคลจะแฝงอยู่ภายใน ความคิด อารมณ์ ความรู้สึกและเจตคติ  มีลักษณะเป็น
มาตรฐานความประพฤติที่สามารถใช้ในการแบ่งแยก ตัดสินความดีและความเลวออกจากกันได้ โดย
มาตรฐานดังกล่าว เรียกว่า ค่านิยมทางจริยธรรม (Moral Values) ค่านิยมนี้จะเป็นแนวทางในการ
พิจารณาว่า สิ่งใดถูกต้องและยุติธรรม 
 

2.2 ทฤษฎีค่ำนิยม 
ทฤษฎีค่านิยมที่ส าคัญ มี 2 ทฤษฎี คือ ทฤษฎีค่านิยมของโรคีชและทฤษฎีค่านิยมของ

แรทส์และคณะ ดังนี้ 
 2.2.1 ทฤษฎีค่านิยมของ Rokeach (สุนทรี โคมินและสนิท สมัครการ, 2522 : 11-19 
อ้างถึงในการเกด  นาคเจียม) กล่าวว่า ค่านิยม หมายถึง วิถีทางในการปฏิบัติที่น่าพึงปรารถนาหรือ
จุดหมายปลายทางของชีวิตที่พึงปรารถนา โดยแบ่งออกเป็น 2 ชนิด 
  2.2.1.1 ค่านิยมวิถีการปฏิบัติ (Instrumental Values) เป็นค่านิยมที่เป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติ เช่น ความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ ความรัก ความสนุกสนาน เป็นต้น ค่านิยมชนิดนี้
สามารถจ าแนกเป็น 2 ลักษณะ คือ ค่านิยมที่เน้นด้านจริยธรรมและเน้นด้านความสามารถ ค่านิยมที่
เน้นจริยธรรม หมายถึง ค่านิยมที่เน้นวิถีการปฏิบัติระหว่างบุคคล หากค่านิยมนี้ถูกละเมิดหรือไม่
ปฏิบัติบุคคลจะรู้สึกส านึกผิดและไม่สบายใจเพราะมโนธรรมภายในใจกระตุ้นเตือนเสมอว่าได้ท าผิด 
ส่วนค่านิยมที่ เน้นความสามารถของบุคคลนั้น ถ้าละเมิดจะท าให้รู้สึกอับอายที่ตนเองขาด
ความสามารถเป็นส่วนตัว 
  2.2.1.2 ค่านิยมจุดหมายปลายทาง (Terminal Values) เป็นค่านิยมที่เป็นเป้าหมาย
ในการด ารงชีวิต สามารถจ าแนกได้เป็น 2 ลักษณะ คือ ค่านิยมท่ีเป็นเป้าหมายในการด ารงชีวิตเฉพาะ
ตน เช่น ความสุขใจ เป็นค่านิยมเน้นเฉพาะภายในตัวบุคคลนั้นเองและค่านิยมที่เป็นเป้าหมายในการ
ด ารงชีวิตในสังคม เช่น การช่วยเหลือเพ่ือนมนุษย์หรือการสร้างสันติสุขของโลกเป็นค่านิยมที่เป็น
เป้าหมายการด ารงชีวิตในสังคม 
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 จากการศึกษาทฤษฎีของ Rokeach สรุปได้ว่า ค่านิยมเป็นวิถีทางในการปฏิบัติที่น่าพึง
ปรารถนา แบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ ค่านิยมที่เป็นวิถีการปฏิบัติและค่านิยมจุดหมายปลายทาง 

 2.2.2 ทฤษฎีของ  Raths, Harmin and Simon (วั ชรี  ธุ วธรรม , 2525 : 4-7)  โดย
นักวิชาการทั้ง 3 ท่าน ได้เสนอแนวคิดในการพัฒนาค่านิยมโดยการกระจ่างค่านิยม (Values 
Clarification) แนวคิดนี้ให้ความส าคัญกับค่านิยมว่าเป็นเรื่องของปัจเจกบุคคล ประกอบด้วย 3 
ประการใหญ่ และ 7 ขั้นตอนได้แก ่

 2.2.2.1 กระบวนการเลือกทางเลือกหรือการเลือก (Choosing) ประกอบด้วย  
  2.2.2.1.1 การส ารวจทางเลือกที่จะปฏิบัติอะไรบ้างแล้วค่อยๆ พิจารณา

เลือกตัดทางเลือกท่ีไม่ต้องการปฏิบัติออกจนเหลือทางเลือกท่ีจะปฏิบัติเพียงทางเดียว 
  2.2.2.1.2 พิจารณาผลที่เกิดจากทางเลือกที่จะปฏิบัติ คือ ก่อนปฏิบัติ

พิจารณาถึงผลที่เกิดขึ้นจากทางเลือกที่ปฏิบัติว่ามีผลเป็นอย่างไร ถ้าเป็นผลดีพอใจอย่างไรและถ้าเป็น
ผลไม่ดีไม่พอใจเป็นอย่างไร 

  2.2.2.1.3 ตัดสินใจเลือกโดยเสรี คือ การที่บุคคลเลือกด้วยความเต็มใจ 
พอใจในการเลือก ไม่ได้เลือกเพราะถูกบังคับจากใครทั้งสิ้นไม่ได้หวังผลตอบแทนไม่ได้กลัวถูกลงโทษ 
ไม่ได้กลัวถูกวิพากษ์ วิจารณ์โดยบุคคลน าทางที่จะปฏิบัติทั้งหมดที่น่าจะเป็นไปได้ พร้อมทั้งพิจารณา
ถึงผลที่จะเกิดจากทางเลือกในการปฏิบัตินั้นๆ อย่างละเอียดด้วยเหตุผลแล้วเลือกปฏิบัติจึงจะเรียกว่า
มีอิสระในการคิดและเลือก 

 2.2.2.2 การชื่นชมยินดีต่อทางเลือกของตนหรือการเห็นคุณค่า  ( Prizing) 
ประกอบด้วย 

  2.2.2.2.1 มีความสุข ความภาคภูมิใจในสิ่งที่เลือก คือ เมื่อบุคคลตัดสินใจ
เลือกทางปฏิบัติใดแล้ว สิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ท าให้เรามีความสุข รู้สึกภาคภูมิใจเพราะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดส าหรับ
บุคคลนั้น 

  2.2.2.2.2 เต็มใจที่จะยึดมั่นในสิ่งที่เลือกนั้นอย่างเปิดเผย คือ เมื่อบุคคลมี
ความสุข รู้สึกภาคภูมิใจในสิ่งที่ตนเลือกก็อยากจะบอกให้บุคคลอ่ืนได้รับรู้ด้วย พยายามที่จะประกาศ
ให้บุคคลอื่นได้ทราบถึงการตัดสินใจเลือกทางปฏิบัติของตนเอง 

 2.2.2.3 การกระท าตามทางเลือกหรือปฏิบัติ (Action On) ประกอบด้วย 
  2.2.2.3.1 การแสดงค่านิยมหรือท าในสิ่งใดกับสิ่งที่เลือกแล้ว คือ การที่

บุคคลเลือกสิ่งใดแล้วลงมือปฏิบัติและพยายามถ่ายทอดทัศนะของตนให้บุคคลอ่ืนได้ปฏิบัติตามถือได้
ว่าเป็นการยืนยัน สนับสนุนหรือส่งเสริมค่านิยมของบุคคล 

  2.2.2.3.2 การปฏิบัติซ้ าๆ ให้เป็นกิจนิสัยหรือเป็นแบบแผนในการด าเนิน
ชีวิต คือ เมื่อบุคคลมีค่านิยมใดแล้วก็จะมีการปฏิบัติหรือท าสิ่งนั้นๆ  อย่างสม่ าเสมอจนเป็นลักษณะ
นิสัยปกติที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

จากการศึกษาทฤษฎีของของแรทส์ ฮาร์มินและไซมอน สรุปได้ว่าค่านิยมเป็นสิ่งที่สามารถ
เปลี่ยนแปลงและฝึกฝนได้เป็นรายบุคคล ถ้าค่านิยมได้รับการเลือกและยอมรับจะน ามาปฏิบัติ
จนกระท่ังกลายเป็นจริยธรรมหรือแบบแผนความประพฤติท่ีดีงาม 
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2.3 เกณฑ์ในกำรพิจำรณำค่ำนิยม 
นาตยา ปิลันธนานนท์ (2528 : 496-498) ได้กล่าวถึงเกณ์ในการพิจารณาค่านิยมที่

แสดงออกของบุคคลตามแนวคิดของ Raths, Harmin and Simon ว่ามีการพิจารณา 8 ประเด็น ดังนี้ 
2.3.1 เป้าหมาย (Goals) หมายถึง สิ่งที่เป็นเครื่องน าชีวิตของบุคคลและเมื่อได้รับการ

ยอมรับยืนยันจะสามารถพัฒนากลายเป็นค่านิยมได้ 
2.3.2 ปณิธาน (Aspirations) หมายถึง การตั้งค่าความคาดหวังนระยะยาวเพ่ือเป็น

กรอบในการปฏิบัติ 
2.3.3 ทัศนคติ (Attitudes) หมายถึง ดัชนีชี้ว่า บุคคลนั้น คิดและรู้สึกอย่างไร กับคนรอบ

ข้าง วัตถุหรือสิ่งแวดล้อมตลอดจนสถานการณ์ต่างๆ โดย ทัศนคติ นั้นมีรากฐานมาจาก ความเชื่อที่
อาจส่งผลถึงพฤติกรรม ในอนาคตได้ ทัศนคติ จึงเป็นเพียง ความพร้อม ที่จะตอบสนองต่อสิ่งเร้า และ
เป็นมิติของการประเมิน เพ่ือแสดงว่า ชอบหรือไม่ชอบ ต่อประเด็นหนึ่งๆ ซึ่งถือเป็น การสื่อสารภายใน
บุคคล ( Interpersonal Communication) ที่เป็นผลกระทบมาจาก การรับสาร อันจะมีผลต่อ 
พฤติกรรม ต่อไป 

2.3.4 ความสนใจ (Interests) เป็นสิ่งที่เกิดเพียงชั่วครั้งชั่วคราวหรือชั่วขณะกับบางสิ่ง
บางอย่างโดยถ้าความสนใจมีมากพอจะเป็นแรงกระตุ้นจนเกิดเป็นค่านิยมส าหรับบุคคล 

2.3.5 อารมณ์ความรู้สึก (Feelings) มีได้หลายอย่าง เช่น เสียใจ ตื่นเต้น เป็นต้น ดังนั้น
จึงต้องหาทางช่วยให้บุคลลมีความตระหนักมากขึ้นว่าอารมณ์ความรู้สึกนั้นๆ สะท้อนค่านิยมของ
บุคคลหรือไม ่

2.3.6 ความเชื่อ (Belief) ค่านิยมเป็นความเชื่อที่คนแสดงออกมาในลักษณะของการชอบ
สิ่งหนึ่งมากกว่าอีกสิ่งหนึ่ง ซึ่งต้องอาศัยความคิดมาพิจารณาด้วยปัญญา 

2.3.7 กิจกรรม (Activities) คือ สิ่งที่นักเรียนกระท า ปฏิบัติบ่อยๆ แต่ครูยังไม่สามารถ
สรุปได้ว่าเป็นค่านิยมหรือไม่ เพราะ การกระท าดังกล่าวอาจกระท าด้วยเหตุผลอ่ืน เช่น ท าเพราะ
เพ่ือน ต้องอาศัยกระบวนการกระจ่างค่านิยมในการตรวจสอบว่าพฤติกรรมนั้นเกิดจากค่านิยมหรือไม่  

2.3.8 ความกังวลและปัญหา (Worries and Problems) นักเรียนอาจมีความกังวล
บางอย่างที่เป็นสิ่งสะท้อนค่านิยมของเขาได้ เช่น กังวลว่าเรียนเก่งสู้เพ่ือนไม่ได้ที่สะท้อนถึงค่านิยมใน
ความส าเร็จของการศึกษา 

จากการศึกษา สรุปได้ว่า เครื่องบ่งชี้ค่านิยมเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าการที่บุคคลแสดง
พฤติกรรมนั้นสามารถสะท้อนถึงลักษณะนิสัย อารมณ์ ความรู้สึกและพฤติกรรมที่แสดงออกจะสามารถ
เป็นเครื่องมือในการวัดค่านิยมได้ซึ่งผลที่ได้จากการวัดจากน ามาพัฒนาจนเป็นค่านิยมที่ดีงามต่อไป 

 
2.4 ควำมส ำคัญของค่ำนิยม  

 นาตยา ปิลันธนานนท์ (2528 : 470 - 473) ได้กล่าวถึง ค่านิยมว่ามีความเกี่ยวพันกับ
วัฒนธรรม ค่านิยมบางอย่างได้สร้างแก่นของวัฒนธรรมนั่นเอง เช่น ค่านิยมเรื่องรักอิสระเสรีของ
สังคมไทย ท าให้คนไทยมีพฤติกรรมที่ “ท าอะไรตามใจคือไทยแท้” เพราะฉะนั้นค่านิยมจึงมี
ความส าคัญมากและมีผลกระทบถึงความเจริญหรือความเสื่อมของสังคม กล่าวคือ สังคมที่มีค่านิยมที่
เหมาะสมและถูกต้อง เช่น ถ้าสังคมใดยืดถือค่านิยมเรื่องความซื่อสัตย์ ความขยันหมั่นเพียร         
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ความเสียสละ หรือความสามัคคี สังคมนั้นย่อมจะเจริญก้าวหน้าแน่นอนแต่ในทางกลับกัน ถ้าสังคมใด
มีค่านิยมที่ไม่สนับสนุนความเจริญ เช่น ค่านิยมที่เชื่อเรื่องโชคชะตาก็จะก่อให้เกิดพฤติกรรมไม่
กระตือรือร้น หรือเฉื่อยชา ซึ่งจะเป็นอุปสรรคในการพัฒนา เป็นต้น 

อิทธิพลของค่านิยมต่อตัวบุคคล ค่านิยมไม่ว่าจะเป็นของบุคคลหรือค่านิยมของสังคม    
จะมีอิทธิพลต่อตัวบุคคล ดังนี้ คือ 

1. ช่วยให้บุคคลตัดสินใจว่าสิ่งใดผิด สิ่งใดถูก ดีหรือไม่ดี  มีคุณค่าหรือไม่มีคุณค่า           
ควรท าหรือไมค่วรท า 

2. ช่วยให้บุคคลในการก าหนดท่าทีของตนต่อเหตุการณ์ที่ตนต้องเผชิญ 
  3. ช่วยสร้างมาตรฐาน และแบบฉบับจากการประพฤติปฏิบัติของบุคคล 

4. มีอิทธิพลเหนือบุคคลในการเลือกคบหาสมาคมกับบุคคลอ่ืน และเลือกกิจกรรมทาง
สังคมซึ่งตนจะต้องเข้าไปร่วมด้วย 

5. ช่วยให้บุคคลก าหนดความคิดและแนวทางปฏิบัติ 
6. ช่วยเสริมสร้างหลักศีลธรรม ซึ่งบุคคลจะใช้ในการพิจารณา การกระท าของตนอย่างมี

เหตุผล 
 
 2.5 ประเภทของค่ำนิยม 
                นาตยา ปิลันธนานนท์ (2528 : 476-477) ค่านิยมนั้นกล่าวกันโดยทั่วไปว่ามี 2 ประเภท 
คือ ค่านิยมส่วนบุคคลและค่านิยมของสังคม  
                2.5.1 ค่านิยมส่วนบุคคล ค่านิยมส่วนบุคคลเป็นการตัดสินใจเลือกในสิ่งหรือสถานการณ์
ที่ตนต้องการหรือพอใจนั้นถือว่าเป็นค่านิยม (Value) ของบุคคลนั้น เช่น นายแดง อยากเป็นคนขยัน
ขันแข็งเอาการเอางาน นายแดงจะปฏิบัติตามตามพ้ืนฐานของความคิดของตนเอง เพราะฉะนั้น นาย
แดงจะมีค่านิยมของความขยันขันแข็งและแสดงความเป็นคนขยันออกมา 
                2.5.2 ค่านิยมของสังคม ซึ่งนักวิชาการได้แสดงทัศนะไว้ต่างๆ กันดังนี้ ค่านิยมของสังคม 
คือ การรวมค่านิยมของคนส่วนใหญ่ในสังคม กล่าวคือ สมาชิกของสังคมส่วนใหญ่นิยมส่ง หรื อ
อยากจะปฏิบัติตนในสถานการณ์นั้นๆ อย่างไร สิ่งหรือสถานการณ์นั้นๆ ก็กลายเป็นค่านิยมของสังคม 
ของสังคมนั้น เช่น ในสถานการณ์ที่ผัวเมียตบตีกัน สมาชิกส่วนใหญ่ของสังคมอยากสอดรู้สอดเห็นถึง
ความเดือดร้อนของคนอ่ืนจึงได้ไปมุงดู การมุงดูก็เป็นค่านิยมของสังคมนั้น 
                ค่านิยมส่วนบุคคล หมายถึง สิ่งที่ตนสนใจ สิ่งที่ตนปรารถนาจะได้ ปรารถนาจะเห็นหรือ
กลับกลายมาเป็นสิ่งที่คนถือว่าเป็นสิ่งบังคับ ต้องท าต้องปฏิบัติ เป็นสิ่งที่คนบูชายกย่อง และมีความสุข
จะได้เห็น ได้ฟัง ได้เป็นเจ้าของ 
                ค่านิยมของสังคม หมายถึง ค่านิยมของคนส่วนใหญ่ในสังคมกล่าว คือ สมาชิกของสังคม
ส่วนใหญ่ยอมรับว่าเป็นสิ่งที่ดีงาม หรือควรแก่การปฏิบัติสิ่งหรือสถานการณ์นั้น ๆ ก็จะกลายเป็น
ค่านิยมของสังคมนั้นๆ 
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                ค่านิยมออกเป็น 2 ระดับคือ 
                1) ค่านิยมในทางปฏิบัติ (Pragmatic values) เป็นหลักของศีลธรรมที่ตั้งอยู่บนรากฐาน
ที่ว่าคนในสังคมต้องพ่ึงพาอาศัยกัน ดังนั้นค่านิยมจึงประณาม สิ่งที่ท าให้เกิดความแตกแยกในสังคม 
เช่น การคดโกง การท าร้ายกัน และยกย่องพฤติกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม เช่น ความขยัน
ขันแข็ง ความซื่อสัตย์ 
                2) ค่านิยมอุดมคติ (Ideal values) ซึ่งมีความลึกซึ่งกว่าค่านิยมในทางปฏิบัติ เช่นศาสนา
คริสต์สอนว่าให้คนรักเพ่ือนบ้านเหมือนกับรักตนเอง ซึ่งน้อยคนที่จะปฏิบัติตามได้ แต่ค่านิยมระดับนี้ก็
มีความส าคัญในการท าให้คนเห็นแก่ตัวน้อยลง 
 สามารถสรุปได้ว่าค่านิยมนั้นสามารถจ าแนกออกได้เป็น 2 ประเภทคือ ค่านิยมส่วน
บุคคลและค่านิยมของสังคม ซึ่งมีทั้งในทางปฏิบัติ คือ ค่านิยมที่ทุกคนสามารถน ามากระท าได้และ
ค่านิยมที่เป็นอุดมคติที่มุ่งเน้นการกระท าเพ่ือส่วนรวม ในงานวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยสนใจศึกษาค่านิยมส่วน
บุคคลของแต่ละคนเพ่ือให้เกิดการกระจ่างค่านิยมในตนเอง และน าสู่การยอมรับ ปรับเปลี่ยนให้เข้ากับ
ค่านิยมของส่วนรวมโดยเน้นการเกิดค่านิยมอย่างมีคุณค่า คือ มีการเลือกท่ีหลากหลาย มีการพิจารณา
ถึงคุณค่าของสิ่งทีเลือกเพ่ือให้เกิดความภาคภูมิใจจากการเลือกอันจะน าสู่การปฏิบัติที่ดีงามต่อไป 
 
 2.6 หน้ำที่ของค่ำนิยม 

สุนทรี โคมิน และ สนิท  สมัครการ (2522 : 11-12) ได้กล่าวถึงหน้าที่ของค่านิยมไว้ ดังนี้ 
2.6.1 ค่านิยมเป็นมาตรฐานในการชี้น าพฤติกรรม กล่าวคือ 

2.6.1.1 ค่านิยมชักจูง (Lead) ใช้แสดงจุดยืนในเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับสังคมออกมา
ให้เห็นอย่างชัดเจน 

2.6.1.2 ค่านิยมเป็นตัวช่วยก าหนด (Predispose) ให้นิยมอุดมการณ์ทางการเมือง
บางอุดมการณ์มากกว่าอุดมการณ์อ่ืนๆ 

2.6.1.3 ค่านิยมเป็นบรรทัดฐานที่ช่วยน า (Guide) การกระท าให้ประพฤติและ
แสดงตัวต่อผู้อื่นตามท่ีประพฤติปฏิบัติเป็นปกติในชีวิตประจ าวัน 

2.6.1.4 ค่านิยมเป็นบรรทัดฐานที่ใช้ในการประเมิน (Evaluate) ตัดสิน (Judge)       
ชื่นชม ยกย่องและต าหนิติเตียนตนเองและการกระท าของผู้อื่น 

2.6.1.5 ค่านิยมเป็นจุดกลางของการศึกษากระบวนการเปรียบเทียบ คือ ใช้
ค่านิยมเป็นบรรทัดฐานนการเปรียบเทียบว่าเรามีค่านิยม จริยธรรมและค่านิยมความสามารถเท่ากับ
ผู้อื่นมากน้อยเพียงใด 

2.6.1.6 ค่านิยมเป็นบรรทัดฐานที่ใช้ในการชักชวนหรือสร้างประสิทธิผลต่อผู้อื่น 
2.6.1.7 ค่านิยมเป็นบรรทัดฐานที่ใช้เป็นฐาน (Base) ส าหรับกระบวนการใช้

เหตุผลต่อความนึกคิด และการกระท าของตนเอง 
2.6.2 ระบบค่านิยมใช้เกณฑ์ส าหรับการตัดสินใจและแก้ไขความขัดแย้งค่านิยมเป็นที่

รวมของหลักการและกฎเกณฑ์ต่างๆที่ได้เรียนรู้มา ที่ช่วยให้ตนสามารถตัดสินใจเลือกระหว่าง
ทางเลือกต่างๆและเป็นการช่วยแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง 
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ค่านิยม
แรงจูงใจ

ทัศนคติ

ความสนใจ

ความตั้งใจหรือ
ความคาดหวัง

พฤติกรรม (การ
กระท าท่ีมุ่งต่อ

สิ่งที่นิยม)

2.6.3 ค่านิยมใช้เป็นแรงจูงใจเป็นตัวบ่งชี้ความต้องการของมนุษย์ เป็นวิถีทางหรือเป็น
เครื่องมือที่ช่วยน าไปสู่เป้าหมายปลายทางที่ปรารถนาในค่านิยมจุดหมายปลายทาง 
 

ประสาร  มาลากุล ณ อยุธยา (2523 : 2) ได้อธิบายบทบาทของค่านิยมในด้านอิทธิพล
ที่มีต่อพฤติกรรมของมนุษย์ว่าค่านิยมท าหน้าที่เป็นทั้งมาตรฐานควบคุมและก าหนดเป้าหมายแนวทาง
ของพฤติกรรมและเป็นแกนกลางอันมั่นคงถาวรในการสร้างเสริมแรงจูงใจ ทัศนคติ ความสนใจและ
ความตั้งใจหรือความคาดหวังซึ่งจะน าไปสู่การแสดงพฤติกรรมที่สอดคล้องกับค่านิยมนั้นในที่สุด        
ซึ่งสามารถสรุปอิทธิพลของค่านิยมต่อพฤติกรรมมนุษย์ได้ ดังแผนภูมิที่ 2 

 
 
 
 

 
 

 
 
แผนภูมิที่ 2 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่านิยมและพฤติกรรม 
ที่มา : ประสาร  มาลากุล ณ อยุธยา.ค่ำนิยมและควำมคำดหวังของเยำวชนไทย. (กรุงเทพฯ: 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2523), 3. 
 

 จากภาพอาจสรุปได้ว่าค่านิยมเป็นปัจจัยที่อยู่ภายในตัวบุคคลและสามารถก าหนดรูปแบบ
ของการกระท าหรือพฤติกรรมของบุคคลได้และจากการศึกษาหน้าที่ของค่านิยม สรุปได้ว่า ค่านิยม
เป็นเครื่องมือที่จะช่วยในการพิจารณาตัดสินแยกแยะการกระท าที่ดีและไม่ดีออกจากกันได้ โดย
ค่านิยมท่ีดีจะได้รัการยอมรับจากสังคมและยึดถือปฏิบัติสืบเนื่อง 
        

2.7 กระบวนกำรเกิดและกำรพัฒนำค่ำนิยม 
ค่านิยมเกิดจากการเรียนรู้จากสิ่งแวดล้อมตั้งแต่วัยเด็ก จากสิ่งแวดล้อมในบ้านเด็กจะ

รับเอาค่านิยมจากพ่อแม่และบุคคลใกล้ชิด เมื่อเข้าสู่โรงเรียนจะรับเอาค่านิยมจากสถาบันทางสังคม 
เช่น กลุ่มเพ่ือน วัด สื่อสารมวลชน ถ้าเป็นค่านิยมใหม่ที่เขารับรู้ที่แตกต่างจากของเดิมที่รู้อยู่แล้วและ
เกิดความพึงพอใจ จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงค่านิยม ซึ่งถ้าค่านิยมที่รับมาปฏิบัติเป็นค่านิยมที่
สอดคล้องกับความคาดหวังกับบรรทัดฐานของสังคม เขาก็สามารถยึดถือเป็นมาตรฐานในการด าเนิน
ชีวิตอยู่ในสังคมนั้นๆ ดังที่เมธี  ปิลันธนานนท์ (2526 : 42-48) ได้อธิบายกระบวนการเกิดค่านิยมใน
สังคมว่า ค่านิยมจะเกิดข้ึนในสังคมอย่างเป็นระบบ ดังแผนภูมิที่ 3 

 
 
 

ผลย้อนกลับ (Feedback) 
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แผนภูมิที่ 3 แสดงกระบวนการเกิดค่านิยม 
ที่มา : เมธี ปิลันธนานนท์. (2526). “กระบวนการเกิดค่านิยมในสังคม” คุรุปริทัศน์. 8,2. (กุมภาพันธ์ 
2526 : 42-48)  
 . 

 
กระบวนการเกิดค่านิยม ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ดังนี้ 
1. ความรู้สึก มีความรู้สึกสะดุดใจจากสิ่งที่ตนกระท าอยู่หรือเคยมีประสบการณ์เกิดการ

ยั้งคิดในค่านิยมที่ตนมีอยู่ 
2. ความคิดเห็น ความคิดเห็นแบ่งเป็นหลายประเภท ดังนี้ 

2.1 ความคิดเห็นอย่างมีระดับ 7 ระดับ คือ ระดับความจ า การแปลความ การ
ประยุกต์ใช้ การตีความ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการประเมินผล 

2.2 ความคิดเห็นแบบวิพากษ์ วิจารณ์ซึ่งแยกแยะข้อเท็จจริงจากความคิดเห็น
ส่วนตัวที่มีอคติ แยกเอาการเลือกที่มาจากการใช้อารมณ์ 

2.3 ความคิดเห็นตามหลักตรรกวิทยา ความเห็นแบบสร้างสรรค์ ความคิดจากทักษะ
ด้านพุทธิศึกษา เช่น การใช้ภาษา การค านวณและการวิจัย เป็นต้น ส่วนที่เป็นขั้นตอนความคิดเห็นนี้
จะปรากฏออกมาเนื่องจากที่เขาเกิดความรู้สึกและเป็นความคิดเห็นประเภทใดประเภทหนึ่งหรือ
บูรณาการกันได ้

3. การติดต่อสื่อสารและการถ่ายทอด การติดต่อสื่อสารหรือการถ่ายทอดสามารถท าได้
โดยค าพูด หรือทางอ่ืน เช่น การส่งข่าวโดยการเขียน การฟัง การวาดรูป การถาม การให้ข้อมูล
ย้อนกลับการแก้ปัญหาข้อขัดแย้ง  

ความรู้สึก 

การปฏิบัต ิ

การเลือกเชื่อและเกิดศรัทธา 

การติดต่อสื่อสารและการถ่ายทอด 

ความคิดเห็น 
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4. การเลือกเชื่อหรือเกิดศรัทธา ขั้นตอนนี้เป็นการพิจารณาเพื่อหาข้อสรุปจากทางเลือก
ต่างๆ การพิจารณาสิ่งที่เกี่ยวข้องทั้งที่ชอบและไม่ชอบ เลือกการก าหนดเป้าหมาย การรวบรวมข้อมูล 
การแก้ปัญหา การวางแผนและการเลือกอย่างอิสระจากตัวอย่างเรื่องเดียวกันการสนับสนุนกัน       
การนิยมชมชอบร่วมกันจะท าให้ตนเลือกเชื่อและศรัทธาว่าเป็นสิ่งที่ดีควรยึดมั่นไว้ในใจ 

5. การปฏิบัติ เป็นขั้นตอนที่ท าตามซ้ ากับที่เคยท ามาหรือจากที่เลือกใหม่ เมื่อมาถึงขึ้น
นี้จะเกิดความเชื่อและมีศรัทธาในพฤติกรรมก็จะพยายามถ่ายทอดความเชื่อมั่นนี้มาเป็นความพยายาม
ที่จะปฎิบัติด้วยตนเอง ซึ่งจะเป็นพฤติกรรมที่สังเกตเห็นได้ของบุคคลนั้น 

จากการศึกษากระบวนการเกิดค่านิยม สรุปได้ว่า กระบวนการเกิดค่านิยมเริ่มจากสิ่งที่
เป็นนามธรรมในจิตใจ จากระบบความคิด ความเชื่อ สู่การแสดงออกทางพฤติกรรมภายนอกที่
สามารถสังเกตได้ ซึ่งอาจจะมีการแสดงออกท่ีแตกต่างกันตามลักษณะค่านิยมที่ยึดถืออยู่ภายใน 

 
2.8 กำรวัดค่ำนิยม 

บุญธรรม  กิจปรีดาบริสุทธิ์ (2531 : 113) อธิบายว่าเนื่องจากค่านิยมเป็นพฤติกรรม
ภายใน มีลักษณะเป็นนามธรรมซึ่งเจ้าตัวเท่านั้นที่ทราบการวัดค่านิยมโดยตรงจึงท าไม่ได้ แต่โดยที่
ค่านิยมมีองค์ประกอบที่ส าคัญ 3 ประการ ดังนั้น การวัดค่านิยมจึงต้องวัดทั้ง 3 องค์ประกอบของ
ค่านิยมและต้องวัดเป็นภาพรวมๆ โดยพิจารณาจากกิริยาท่าทีการตอบสนองต่อสิ่งเร้าในหลายด้าน 
หลายประการรวมกัน  มิใช่วัดจากการกระท าหรือพฤติกรรมเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งของบุคคล   

 เชิดศักดิ์ โฆวาสินธุ์ (2523 : 94-96)  กล่าวไว้ว่า ข้อตกลงเบื้องต้นในการวัดค่านิยม 
มักจะมีข้อตกลง (Assumption)  ดังนี้                      

1. การศึกษาค่านิยมเป็นการศึกษาความคิดเห็น ความรู้สึกของบุคคลที่มีลักษณะคงเส้น
คงวาหรืออย่างน้อยเป็นความคิดเห็นหรือความรูสึกที่ไม่เปลี่ยนแปลงในช่วงเวลาหนึ่ง                   

2. ค่านิยมเป็นสิ่งที่ไม่สามารถวัดได้หรือสังเกตได้โดยตรง ฉะนั้น การวัดค่านิยมจึงเป็น
การวัดทางอ้อมจากแนวโน้มที่บุคคลจะแสดงออกหรือประพฤติปฏิบัติอย่างมีระเบียบแบบแผนคงที่  
ไม่ใช่พฤติกรรมโดยตรงของมนุษย์                   

3. การศึกษาค่านิยมของบุคคลนั้นไม่ใช่เป็นการศึกษาแต่เฉพาะทิศทางทัศนคติของ
บุคคลเท่านั้น แต่ต้องศึกษาถึงระดับความมากน้อยหรือความเข้มของค่านิยมนั้นๆ ด้วย                                  

สุวิมล ว่องวาณิช (2546 : 86) ได้กล่าวถึงการประเมินผลด้านจิตพิสัย หรือด้าน
ความรู้สึก (Affective Domain) ให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 โดยระบุว่าคุณลักษณะทางด้านจิตใจ 
ซึ่งจะเกี่ยวกับค่านิยม ความรู้สึก ความซาบซึ้ง ทัศนคติ ความเชื่อ ความสนใจ และคุณธรรม พฤติกรรม
ของผู้เรียนในด้านนี้อาจจะไม่เกิดข้ึนทันที ดังนั้น การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจะต้องใช้วิธีปลูกฝัง
โดยจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม และสอดแทรกสิ่งที่ดีงามอยู่ตลอดเวลา เพ่ือท าให้พฤติกรรมของ
ผู้เรียนเปลี่ยนไปในแนวทางที่พึงประสงค์ ซึ่งวัตถุประสงค์การเรียนรู้แนวคิดของ Krathwohl, Bloom 
และ Masia ได้แบ่งพัฒนาการเรียนรู้ด้านจิตพิสัยเป็น 5 ขั้น ดังตารางที่ 12 
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ตารางที่ 12 ตารางพัฒนาการเรียนรู้ด้านจิตพิสัยตามแนวคิดของ Krathwohl, Bloom และ Masia 
พัฒนำกำรกำรเรียนรู้ด้ำนจิตพิสัย ตัวอย่ำงกริยำที่บ่งบอก

ถึงกำรกระท ำ 
ตัวอย่ำงพฤติกรรม 

การรับรู้ (Receiving) เป็นขั้นการจดจ าสิ่งที่ได้รับจาก
ประสาทสัมผัส มีความตั้ งใจ สนใจในสิ่ งเร้า ซึ่ ง
ประกอบด้วย 

- การรู้จัก (Awareness) 
- ความเต็มใจในการรับ (Willingness to receive) 
- ควบคุมหรือคัดเลือกความเอาใจใส่ (Controlled 

or selected Attention) 

ยอมรับ เลือก ถาม ฟัง ตั้งใจ 
มีส่วนร่วม เข้าร่วม ติดตาม 

- นั กศึ กษาตั้ ง ใ จฟั ง ก า ร
อบรม 
- นักศึกษาจดบันทึกความรู้
ขณะฟังวิทยากรบรรยาย 

การตอบสนอง (Responding) เป็นขั้นการมีจิตใจจด
จ่อ เกิดความสนใจ ก็จะเกิดพฤติกรรม 

- ยินยอมในการตอบสนอง (Acquiescence in 
Responding) 

- เต็มใจท่ีจะตอบสนอง (Willingness to 
Respondse) 

- ความพึงพอใจในการตอบสนอง (Satisfication 
in Respondse) 

การส่งเสริม การบอก ตอบ 
อธิบาย สนับสนุน อาสาสมคัร 
เล่าเรื่อง ช่วยเหลือ 

- ผู้เรียนร่วมเล่นเกมซึ่งเป็น
ส่วนหน่ึงของการอบรม 
- นั ก ศึ ก ษ า รู้ สึ ก สนุ กกั บ
กิจกรรมการส ารวจพ้ืนท่ี 
- นักศึกษาสอบถาม
รายละเอียดเกี่ยวกับหัวข้อ
รายงานก่อนการตดัสินใจ
เลือกหัวข้อ 

การเห็นคุณค่า (Valuing) ในขั้นนี้เป็นความรู้สึกเห็น
คุณค่า ซาบซึ้ง ยินดีและมีเจตคติที่ดีต่อสิ่งนั้นของ
สิ่งของปรากฏการณ์หรือพฤติกรรม 

- การรับรูคุ้ณคา่ (Acceptance of Value) 
- การชื่นชอบคุณค่า (Preference for Value) 
- การยินยอมรับ (Commitment) 

เลื อก  แบ่ งปัน  สนุบสนุน    
เห็นคุณค่า ซาบซึ้ง ร่วมสนุก 
โต้เถียง ท้าทาย 

- นักศึกษาเห็นประโยชน์
ของทฤษฎีการเรียนรู้ 
- นักศึกษาเลือกท าโครงงาน
หัวข้อที่ยากที่สุดทั้งที่ไม่มี
เพื่อนคนใดเลือกท า 

การจัดระบบคุณค่า (Organization) เมื่อเกิดการ
ยอมรับและเห็นคุณค่าของค่านิยมแล้ว จะเริ่มท าการ
เปรียบเทียบ เห็นความแตกต่างในคุณค่า การแก้ไข
ความขัดแย้งของสิ่งที่เกิดขึ้นกับสิ่งที่อยู่ภายใน การ
ส ร้ า งป รั ชญาหรื อ เ ป้ า หม าย ให้ กั บตน เ อ ง  ซึ่ ง
ประกอบด้วย 

- การสร้างมโนภาพของคุณค่า 
(Conceptualization of a Value) 

- การจัดระบบคณุค่าของค่านิยม (Organization 
of a Value System) 

ก า ร ป้ อ ง กั น  ส รุ ป ค ว า ม 
ความสัมพันธ์  จัดล าดับ ท า
ให้เป็นระบบ สร้าง พัฒนา 
ก าหนด ป้องกัน แก้ไข 

- เ มื่ อ นั ก ศึ ก ษ า อ ยู่ ใ น
สถานการณ์ที่เสี่ยงอันตราย 
สามารถใช้ความรู้และทักษะ
ที่ได้ฝึกฝนและอบรมมา 
- นักศึกษาบอกประโยชน์
ต่างๆที่ได้รับจากการเลือก
เรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป 

บุคลิกภาพ (Characterize) การท าให้เป็นคุณลักษณะ
หนึ่งของชีวิต 

การจ าแนก การประพฤติตน 
ความสมบูรณ์  การปฏิบัติ  
การตรวจสอบ 

- นักศึกษาเป็ยขุคคลทีมี
คุณลักษณะการเรียนรูต้ลอด
ชีวิต 

ที่มา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี.พัฒนาการเรียนรู้ด้านจิตพิสัยตามแนวคิดของ 
Krathwohl, Bloom และ Masia : เข้าถึงเมื่อ 28 มีนาคม. เข้าถึงได้จาก 
http://c4ed.lib.kmutt.ac.th 

http://c4ed.lib.kmutt.ac.th/x-classroom/?p=391
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2.9 หลักกำรวัดค่ำนิยม                  
บุญธรรม  กิจปรีดาบริสุทธิ์  (2527 : 222)  กล่าวไว้ว่า การวัดค่านิยมมีหลักการ

เบื้องต้น 3 ประการ ดังนี้        
2.9.1 เนื้อหา (Content) การวัดค่านิยมต้องมีสิ่งเร้าไปกระตุ้นให้มีกิริยาท่าทีออกมา

โดยสิ่งเร้าทั่วไป ได้แก่ เนื้อหาที่ต้องการวัด เช่น ต้องการวัดทัศนคติต่อการตัดสินใจเกี่ยวกับชีวิต
ครอบครัว ซึ่งได้แก่ การเลือกคู่ครอง อายุแรกสมรส ระยะการมีบุตรคนแรกและคนต่อไป ขนาด
ครอบครัวและความสัมพันธ์ภายในครอบครัว                    

2.9.2 ทิศทาง (Direction) การวัดค่านิยมโดยทั่วไปก าหนดใหค่านิยมมีทิศทางเป็น
เส้นตรง และต่อเนื่องกันในลักษณะ ซ้าย-ขวา หรือ บวก-ลบ กล่าวคือ เริ่มจากเห็นด้วยอย่างยิ่ง และ
ลดความเห็นด้วยลงเรื่อยๆ จนถึงมีความรู้สึกเฉยๆ และลดต่อไปเป็นไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง เป็นไปใน
เส้นตรงเดียวกันและต่อเนื่อง                    

2.9.3 ความเข้ม (Depth) กิริยาท่าทีหรือความรู้สึกท่ีแสดงออกต่อสิ่งเร้านั้นๆ มีปริมาณ
มากน้อยแตกต่าง กัน ถ้ามีความเข้มสูงไม่ว่าจะไปในทิศทางใดก็ตามจะมีความรู้สึกหรือกิริยาท่าที
รุนแรงมากกว่าที่มีความเข้มเป็นกลาง มาตรวัดค่านิยม (Attitude  Scale) เครื่องมือส าหรับใช้วัด
ค่านิยม เรียกว่า มาตรวัดค่านิยม ซึ่งเป็นระบบประเมินค่า (Rating  Scale) นักจิตวิทยาสังคมนิยมที่
จะใช้เครื่องมือวัดค่านิยมใน 2 ลักษณะ คือ วัดทิศทาง (Direction) คือ การประเมินค่านิยมในทิศ
ทางบวกหรือลบ ซึ่งหมายถึงดีกับเลว เช่น เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ชอบ ไม่ชอบ เป็นต้นและวัดเพ่ือให้ได้
ปริมาณของค่านิยม (Magnitude) หมายถึง ความเข้มข้น  รุนแรงของค่านิยมที่มีต่อสิ่งนั้นๆ ว่ามาก
น้อยเพียงไร เชน มาก ปานกลาง น้อย เกลียด เฉยๆ  รัก 
 พวงรัตน์  ทวีรัตน์ (2540 : 106-108)  กล่าวว่ามาตรวัดค่านิยมที่นิยมใช้และรู้จัก
แพร่หลายมี 3 ชนิด ได้แก่ มาตรวัดแบบเทอร์สโตน  (Thurstone’s Type Scale)  มาตรวัดแบบของ
ลิเคิรท์  (Likert  Scale)  และมาตรวัดของออสกูด  (Osgood  Scale)  ซึ่งมาตรวัดทัศนคติแต่ละแบบ
มีทั้งข้อดีและข้อจ ากัดและเหมาะส าหรับการวัดค่านิยมในลักษณะที่แตกตางกัน ดังนั้น การเลือกใช้
มาตรวัดค่านิยมประเภทใดก็ขึ้นอยูกับสถานการณ์และความจ ากัดของการวิจัย ซึ่งมาตรวัดค่านิยมแต่
ละลักษณะมีรายละเอียด ดังนี้                       

 1. มาตรวัดแบบของเทอร์สโตน (Thurstone’s Type Scale)  เป็นการก าหนดช่วง
ความรู้สึกของคนที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 11 ช่วง จากน้อยที่สุดจนถึงมากที่สุด แต่ละช่วงมีระยะห่างเท่าๆ 
กัน  ข้อความที่บรรจุลงในมาตรวัดจะต้องน าไปให้ผู้ตัดสินใจเลือกว่าควรอยู่ในต าแหน่งใดของมาตรวัด 
แต่ละข้อความอาจจะต้องมีข้อความประมาณ 20 ข้อความหรือมากกว่าเล็กน้อย                        

2. มาตรวัดแบบของลิเคิร์ท (Likert  Scale)  เป็นการวัดระดับความคิดเห็นของคน 
แบ่งออกเป็น 5 ช่วงหรือ 5 ระดับ คือ เห็นด้วยอย่างยิ่ง เห็นด้วย เฉยๆ ไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
ข้อความที่บรรจุในมาตรวัดจะเป็นการวัดความรู้สึกต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งในทางที่ดี (บวก)  และในทางที่ไม่ด ี 
(ลบ) และมีจ านวนพอ ๆ กัน ข้อความเหล่านี้อาจมีประมาณ 18-20 ข้อความ                       

3. มาตรวัดของออสกูด  (Osgood Scale)  เป็นมาตรวัดที่ใช้ค าคุณศัพท์มาอธิบาย 
ความหมายของสิ่งเร้า โดยมีคุณสมบัติตรงข้ามกันเป็นขั้วของมาตรวัด ค าคุณศัพท์ที่ใช้ในการอธิบาย 
คุณลักษณะของสิ่งเร้านี้สามารถอธิบายได้ 3 องค์ประกอบ  คือ                               
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3.1 องค์ประกอบด้านการประเมินค่า เป็นองค์ประกอบที่แสดงออกด้านคุณค่า
ค าคุณศัพท์ที่ใช้อธิบาย เช่น ชั่ว-ดี จริง-เท็จ ฉลาด-โง่ สวย-น่าเกลียด  

3.2 องค์ประกอบด้านศักยภาพเป็นองค์ประกอบที่แสดงถึงก าลัง อ านาจ เช่น  แข็งแรง-
อ่อนแอ หนัก-เบา หนา-บาง หยาบ-ละเอียด   

3.3 องค์ประกอบด้านกิจกรรมเป็นคุณศัพท์ที่แสดงถึงลักษณะกิจกรรมต่างๆ เช่น     
ช้า-เร็ว เฉื่อยชา-กระตือรือร้น  

สมบูรณ์ ชิตพงศ์  (2534 : 453) ได้กล่าวว่า การวัดค่านิยมสามารถวัดได้โดยใช้
สถานการณ์ ซึ่งสถานการณ์ที่ใช้อาจเกี่ยวข้องหรือแสดงถึงค่านิยมที่ต้องการวัดแล้วก าหนดตัวเลือกใน
การวัดโดยใช้ระดับชั้นของการพัฒนาค่านิยม ดังต่อไปนี้ 

1. การเต็มใจตอบสนอง เป็นการแสดงปฏิกิริยาตอบโต้อย่างเปิดเผย ปราศจากการ
บังคับ 

2. การพอใจตอบสนอง เป็นการแสดงปฏิกิริยาตอบโต้อย่างเต็มใจแล้วให้ผลออกมาเป็น
ความพอใจที่ได้ตอบสนอง 

3. การยอมรับคุณค่า เป็นการยอมรับในค่านิยมที่เห็นแล้วว่ามีคุณค่าหรือมีประโยชน์ 
4. การนิยม ชมชอบในคุณค่าเป็นความรู้สึกพึงพอใจในค่านิยมที่ตนเองเลือก 
5. การเชื่อถือในคุณค่า เป็นความรู้สึกประทับใจหรือฝังแน่นในค่านิยมที่ตนเลือก 
6. การสร้างความคิดรวบยอดของคุณค่า เป็นการมองหาความสัมพันธ์ระหว่างคุณค่า

กับสิ่งที่ตนยึดถือในอันที่จะได้น ามาใช้เป็นหลักในการสร้างระบบต่อไป 
Rath, Harmin and Simon ( อ้างถึงในการเกด นาคเจียม , 2551 : 30)  ได้ เสนอ

กระบวนการตรวจสอบค่านิยมที่แท้จริงของบุคคลโดยใช้เกณฑ์ตรวจสอบคุณลักษณะ 7 ประการ คือ 
1. ค่านิยมท่ีแท้จะต้องเป็นค่านิยมที่บุคคลนั้นเลือกอย่างอิสระไม่มีการบังคับให้เลือก 
2. ค่านิยมท่ีแท้จะต้องเป็นค่านิยมที่บุคลลนั้นเลือกจากตัวเลือกท่ีหลากหลาย 
3. ค่านิยมที่แท้เป็นค่านิยมที่บุคคลนั้นเลือกหลักจากได้พิจารณาถึงผลที่จะตามมา

ภายหลัง โดยเลือกจากเหตุผลที่ตนเองพึงพอใจ 
4. ค่านิยมที่แท้จะต้องเป็นค่านิยมที่บุคคลนั้นศรัทธา เทิดทูน มีความภาคภูมิใจในสิ่งที่

ตนเลือก 
5. ค่านิยมท่ีแท้จะต้องเป็นค่านิยมที่บุคคลนั้นยอมรับอย่างเปิดเผย 
6. ค่านิยมท่ีแท้จะต้องเป็นค่านิยมที่บุคคลนั้นยึดถือปฏิบัติไม่เพียงแค่พูดอย่างเดียว 
7. ค่านิยมที่แท้จะต้องเป็นค่านิยมที่บุคคลนั้นปฏิบัติเป็นนิสัยไม่ใช่ปฏิบัติเพียงชั่วครั้ง

ชั่วคราว 
ชัยวัฒน์  สุทธิรัตน์ (2555 : 142) ได้กล่าวว่า Rath, Harmin and Simon ได้เสนอ

เกณฑ์ในการพิจารณาตัดสินว่าพฤติกรรมที่แสดงออกนั้นได้สะท้อนค่านิยมของบุคคลหรือไม่ ดังนี้ 
1. ค่านิยมจะต้องเป็นสิ่งที่เกิดจากการเลือกโดยเสรีไม่ได้เกิดจากการเลือกโดยการถูก

บีบบังคับ ถ้ามีถือว่าไม่ใช่ค่านิยม 
2. ค่านิยมจะต้องเป็นการเลือกจากสิ่งที่ให้เลือกอย่างหลากหลายอย่างถ้าไม่มีให้เลือก

หรือไมต่ัวเลือกเพียงตัวเดียวหรือจ าเป็นต้องเลือกไม่ถือว่าเป็นค่านิยม 
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3. สิ่งที่เลือกมานั้นเป็นสิ่งที่บุคคลได้พิจารณาไตร่ตรองถึงข้อดี ข้อเสียอย่างรอบคอบ
แล้ว 

4. เป็นสิ่งที่บุคคลยึดถือ เพราะ มีคุณค่า มีความส าคัญควรแก่การเทิดทูนรักษาไว้ 
5. เป็นสิ่งที่บุคคลภาคภูมิใจ ยอมรับและเต็มใจต้องการที่จะแสดงออกกล่าวถึงและ

สนับสนุนอย่างเปิดเผย 
6. เป็นการปฏิบัติตามสิ่งที่ตนได้เลือกไว้ เพราะสิ่งที่ เรียกว่าค่านิยมนั้นจะเป็นสิ่งที่

น าไปสู่การปฏิบัติในชีวิตจริง 
7. เป็นสิ่งที่บุคคลกระท าอยู่เป็นประจ าเป็นกิจวัตร สิ่งที่กระท าแล้วเลิกกระท าไม่ถือว่า

เป็นค่านิยม 
 การพัฒนาค่านิยมตามแนวคิดของคราธโฮว์ลและคณะ (Krathwohl and others) 
พฤติกรรมเกี่ยวกับความรู้สึก (feeling) ได้แก่ เรื่องที่เกี่ยวกับความสนใจ ทัศนคติ ความซาบซึ้ง 
ค่านิยม การปรับตัว จัดเป็นพฤติกรรมด้านความรู้สึก (Affective Domain) ซึ่งคราธโฮว์ลและคณะ 
(Krathwohl and others, 1974 : 124-158) ได้แบ่งเป็น 5 ขั้นและจ าแนกได้เป็นระดับขั้นเรียงล าดับ
จากต่ าสุดไปหาสูงสุด และในระดับแยกย่อยได้ ดังนี้ 

1. การรับรู้  (Receiving Attending) เป็นระดับพฤติกรรมขั้นแรกของความรู้สึกซึ่ง
เหมือนกับขั้นความรู้ความจ าในด้านสติปัญญาหรือเป็นการสัมผัสเบื้องต้นเพียงได้รู้ได้เห็นเท่านั้น     
จะเรียกเป็นขั้นการจดจ าสิ่งที่ได้รับจากประสาทสัมผัสของเราก็ได้ เป็นการแสดงความเอาใจใส่หรือ
ปรารถนาจะรับรู้ แบ่งเป็น 3 ระดับ คือ 

1.1 การรู้จัก (Awareness) เป็นพฤติกรรมขั้นแรกที่คนเรารู้จักกับสิ่งเร้าว่ามันเป็น
อะไร เป็นการรู้จักเบื้องต้นเท่านั้นยังคงไม่ตระหนักถึงความส าคัญ เช่น รู้จักสี รู้จักรูปแบบ รู้การ
จัดล าดับ เป็นต้น 

1.2 การตั้งใจรับรู้ (Willingness to Receive) ขั้นนี้เป็นขั้นเต็มใจหรือพอใจที่จะรับรู้
มีความโอนอ่อนต่อสิ่งที่พบเห็น เป็นความปรารถนาหรือความตั้งใจ อดทนที่จะท าอะไรให้ส าเร็จ 
อดทนที่จะฟังอะไรให้จบ ยอมรับความแตกต่างของเชื้อชาติและวัฒนธรรม 

1.3 การเลือกรับรู้ (Controlled or Selected Attention) ความรู้สึกในขั้นนี้เป็น
ความรู้สึกขั้นสูงของการรับรู้ มีการจ าแนกให้เกิดความแตกต่าง หรือความรู้สึกที่บอกได้ว่าอะไรควร
เอาใจใส่ อะไรไม่ควรเอาใจใส่ จ าแนกได้ว่าสิ่งใดพอใจ สิ่งใดไม่พอใจ 

2. การตอบสนอง (Responding) เมื่อขั้นแรกรู้สิ่งใดเกิดความพอใจและเลือกพอใจสิ่ง
หนึ่งสิ่งใดเรียบร้อยแล้วจะเกิดเป็นขั้นที่มีจิตใจจดจ่อให้ความสนใจ พฤติกรรมขั้นนี้ แบ่งออกเป็น 3 ขั้น 
คือ 

2.1 การยินยอมในการตอบสนองหลักการ (Acquiescence in Responding) เป็น
ความรู้สึกขั้นฟังหรือยินยอมที่จะท า แต่อาจยังไม่พอใจเท่าไรนัก เป็นการแสดงการกระท าตาม
หลักการ เช่น การตั้งใจที่จะบังคับตนเองให้เข้าร่วมกิจกรรมกับผู้อ่ืน การท าการบ้านให้เสร็จ เป็นต้น 

2.2 การเต็มใจตอบสนอง (Willingness to Responding) เป็นระดับความรู้สึกขั้น
ร่วมกิจกรรมด้วยความเต็มใจ ความร่วมมือท าตามความต้องการด้วยความสมัครใจ เป็นการแสดง
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ความตั้งใจแบบอาสาสมัคร ท าโดยปราศจากการบังคับ เช่น มีความรับผิดชอบในการท าหน้าที่ของตน 
ร่วมมือในการท ากิจกรรมของกลุ่มซึ่งเป็นสมาชิก เป็นต้น 

2.3 การพอใจในการตอบสนอง (Satisfaction in Responding) เป็นความรู้สึกพึง
พอใจในการร่วมกิจกรรมข้ันตอบสนอง โดยในช่วงแรกจะเป็นเพียงการยินยอมและเต็มใจท าแต่อาจไม่
พึงพอใจก็ได้ ความรู้สึกในขั้นนี้จึงลึกลงไปอีกคือ เป็นการยินยอมแบบเต็มใจและพอใจจนเกิดความ
สนุกสนาน เพลิดเพลิน เป็นการตอบสนองในระดับที่สูงกว่าความเต็มใจ เช่น การร้องร าท าเพลง
ร่วมกับคนอ่ืนด้วยความสนุกสนาน เป็นต้น 

3. การเห็นคุณค่า (Value) ในขั้นนี้เป็นความรู้สึกรู้คุณค่าของสิ่งของปรากฏการณ์หรือ
พฤติกรรมซึ่งตนเองได้รับและซึมซับมาตั้งแต่ต้น ความรู้สึกนี้อาจยอมรับหรือไม่ยอมรับคุณค่าก็ได้ซึ่ง
ขึ้นอยู่กับเกณฑ์ที่ใช้พิจารณาคุณค่า พฤติกรรมระดับนี้ค่อนข้างจะคงเส้นคงวาในการแสดงความรู้สึก
และรับรู้คุณค่าสิ่งต่างๆ เป็นลักษณะที่แต่ละคนเกิดการยอมรับและสร้างสมมานานจนเกิดเป็นความ
เชื่อ แบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือ 

3.1 การยอมรับคุณค่า (Acceptance of a Value) ระดับนี้มุ่งหมายบรรยายคุณค่า
ของปรากฏการณ์ พฤติกรรม วัตถุสิ่งของในระดับความเชื่อ ซึ่งอาจให้ความหมายว่าเป็นการยอมรับ
ทางอารมณ์ต่อข้อเสนอหรือค าสอนที่เขามีพ้ืนฐานอย่างเพียงพอเป็นขั้นการแสดงพฤติกรรมที่
สม่ าเสมอ เช่น การแสดงความปรารถนาอย่างต่อเนื่องในการพัฒนาความสามารถในการพูดและการ
เขียนอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นต้น 

3.2 การนิยมชมชอบในคุณค่า (Preference for Value) ในระดับนี้ไม่เพียงแต่เป็น
การยอมรับคุณค่าแต่เพ่ิมความรู้สึกเอาใจใส่ในคุณค่าหรือค่านิยมนั้นเพ่ิมขึ้นอีก เรียกว่าเป็นขั้น
ต้องการคุณค่า เป็นการแสดงความตั้งใจเรื่องคุณค่าในแง่ของการกระท า ความต้องการและแสวงหา
คุณค่าเหล่านั้นเอง เช่น แสดงความรับผิดชอบในการท าให้คนในกลุ่มที่พูดน้อยหันมาร่วมวงสนทนา 
เป็นต้น 

3.3 การยินยอมเข้าร่วมกระท าหรือเชื่อถือในคุณค่า (Commitment) หมายถึง 
ความเชื่อ ศรัทธาด้วยอารมณ์แน่นอน ผู้ที่มีความรู้สึกในระดับนี้จะแสดงพฤติกรรมยึดมั่นอย่างเห็นได้
ชัดเป็นขั้นขยายความเชื่อในคุณค่าให้ผู้อ่ืนคล้อยตาม เช่น ความซื่อสัตย์ต่อกลุ่มที่เป็นสมาชิก การ
ยอมรับบทบาททางศาสนาในชีวิตประจ าวัน มีศรัทธาในเรื่องของอ านาจความเชื่อเป็นเหตุผล
จนกระท่ังพอใจยินยอมตกลงเป็นค าม่ันสัญญา 

4. การปรับระบบ (Organization) จากขั้นตอนที่แล้วมามนุษย์ย่อมเห็นคุณค่าหรือ
ค่านิยมมากมายที่ผ่านเข้ามาในประสบการณ์ของชีวิต แต่ความรู้สึกของมนุษย์จะนิยมชมชอบเฉพาะ
กลุ่มค่านิยมใดค่านิยมหนึ่งเท่านั้น การจัดระบบในระดับนี้จึงเป็นสิ่ งจ าเป็นซึ่งอาจจัดให้กลุ่มที่มี
ลักษณะคล้ายๆ กันอยู่ด้วยกันหรืออาจจัดตามความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันหรืออาจจัดเป็นกลุ่มที่เด่น
มากหรือกระจายมากที่สุดก็ได้ ระบบดังกล่าวจะสร้างขึ้นมาจากค่านิยมย่อยๆ น ามาประสานสัมพันธ์
กัน การเปลี่ยนแปลงค่านิยมในระยะเป็นผู้ใหญ่จะยากกว่าในระยะเด็ก เพราะความยึดติดสิ่งที่คิดว่าดี
คงพิจารณามานานแล้ว เมื่อผู้เรียนมีการพัฒนาคุณค่าหลายอย่างในตัวเอง จึงต้องจัดให้เป็นระบบและ
ก าหนดว่าคุณค่าใดควรจะยึดถือ แบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือ 
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4.1 การสร้างความคิดรวบยอดหรือมโนภาพคุณค่า (Conceptualization of a 
Value) เป็นการน าคุณค่ามาสร้างเป็นความคิดรวบยอดท าให้เห็นว่าคุณค่าใหม่สัมพันธ์กับคุณค่าเดิม
เพียงใด คุณค่าหรือค่านิยมมีอยู่หลายรูปแบบความรู้สึกของคนอาจน าค่านิยมที่มีลักษณะเดียวกันมา
อยู่ด้วยกัน หรือเกี่ยวข้องกับเป็นกลุ่มเป็นพวก ซึ่งเกิดจากการวิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้สึก
มาแล้วเรียกชื่อใหม่กลายเป็นมโนภาพของคุณค่าใหม่ ซึ่งอาจจะเป็นนามธรรมทางภาษาหรือเป็น
รูปลักษณ์ก็ได้ 

4.2 การจัดระบบคุณค่า (Organization of a Value System) เป็นการน าเอา
คุณค่าที่ซับซ้อนมาจัดเป็นระบบเดียวกันเพ่ือให้เกิดความสมดุลบางประการทางความรู้สึกในการ
พัฒนาวิธีการควบคุมความก้าวร้าวในรูปแบบที่ยอมรับกันทางวัฒนธรรม การยอมรับความจริงในด้าน
การปรับอารมณ์กับข้อจ ากัดของความถนัด ความสามารถ เป็นต้น 

5. การสร้างลักษณะนิสัย (Characterization by a Value or Value Complex) เป็น
ขั้นสูงของการพัฒนาคน เป็นขั้นสั่งสมความรู้สึกที่เป็นรูปแบบจนยึดถือเป็นลักษณะนิสัย เป็นแนว
ความเชื่อถือศรัทธา มีลักษณะส่วนตัวที่เป็นเอกลักษณ์ของเรา ระดับความรู้สึกนี้ต้องสั่งสมมาตั้งแต่ขั้น
แรกจนเกิดการเลือกสรรยึดติดเป็นของตนเอง เป็นวิถีการด าเนินชีวิต เป็นเป้าหมายปลายทางชีวิต 
เรียกว่าเป็นความรู้สึกท่ีตกตะกอนแล้วกลายเป็นบุคลิกภาพก็ว่าได้ แบ่งออกเป็น 2 ขั้น คือ  

5.1 การรวบรวมระบบหรือสรุปคุณค่า (Generalized Set) หมายถึง ความรู้สึกซึ่ง
ให้ความสอดคล้องภายในกับระบบของเจตคติและค่านิยม ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง เป็นความรู้สึก
ตอบสนองต่อปรากฏการณ์ที่เกิดจากการเลือกสรรระดับสูงจากกลุ่มเจตคติและค่านิยม ตามธรรมดา
เจตคติและค่านิยมอย่างมากมายที่คัดเลือกไว้และยึดถือประพฤติฏิบัติที่เห็นว่าดีงาม เมื่อเกิดปัญหา
ใดๆข้ึน เขาจะเอาความรู้สึกท่ียึดถือไปแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ใหม่ได้ เป็นความพร้อมที่คงเส้นคงวา
ในการแสดงออกไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใด เช่น การมีนิสัยแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ ใช้วิธีทาง
วิทยาศาสตร์ในการหาค าตอบ เป็นต้น 

5.2 การสร้างลักษณะนิสัย (Characterization) เป็นระดับความรู้สึกขั้นปรับ
พฤติกรรมที่ผสมผสานสรุปรวมความรู้สึกที่ยึดถือเป็นอุดมการณ์ เป็นสิ่งที่สมบูรณ์แบบ ซึ่งขั้นตอนทั้ง 
5 ขั้นนี้สามารถแสดงได้ดังตารางที่ 13 ตารางระดับการเกิดพฤติกรรมที่มีความสัมพันธ์กับค่านิยมตาม
แนวคิดของ Krathwohl and Others  
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ตารางที่ 13 การพัฒนาค่านิยมตามแนวคิดของคราธโฮว์ลและคณะ (Krathwohl and others) 
พฤติกรรม 

ด้ำนควำมรู้สึก 
 (Affestive Domain) 

ระดับขั้นย่อย 
พฤติกรรมเกี่ยวกับ

ควำมรู้สึก 

1. การรับรู้  
(Receiving 
Attending) 

1.1 การรู้จัก (Awareness)  
1.2 การตั้งใจรับรู้ (Willingness to 
Receive) 

 

1.3 การเลือกรับรู้ (Controlled or 
Selected Attention) 

 

2. การตอบสนอง 
(Responding) 

2.1 การยินยอมในการตอบสนองหลักการ 
(Acquiescence in Responding) 

 

2.2 การเต็มใจตอบสนอง (Willingness 
to Responding) 

 

2.3 การพอใจในการตอบสนอง 
(Satisfaction in Responding) 

 

3. การเห็นคุณค่า 
(Values) 

3.1 การยอมรับคุณค่า (Acceptance of 
a Values) 

 

3.2 การนิยมชมชอบในคุณค่า 
(Preference for Value) 

 

3.3 การยินยอมเข้าร่วมกระท าหรือเชื่อถือ
ในคุณค่า (Commitment) 

 

4. การปรับระบบ 
(Organization) 

4.1 การสร้างความคิดรวบยอดหรือมโน
ภาพคุณค่า (Conceptualization of a 
Value) 

 

4.2 การจัดระบบคุณค่า (Organization 
of a Value System) 

 

5. การสร้างลักษณะนิสัย 
(Characterization by 
a Value) 

5.1 การรวบรวมระบบหรือสรุปคุณค่า 
(Generalized Set) 

 

5.2 การสร้างลักษณะนิสัย 
(Characterization) 

 

ที่มา : Krathwohl, D. R., Bloom, B. S. & Masia, B. B. (1974) Taxonomy of Educational  
Objectives, the classification of educational goals–Handbook II: Affective Domain.     
New York: McKay Company Inc.   
   หมายเลข 1        หมายถึง การปรับตัว  หมายเลข 2        หมายถึง ค่านิยม 
   หมายเลข 3     หมายถึง ทัศนคต ิ หมายเลข 4         หมายถึง ความซาบซึ้ง 
   หมายเลข 5       หมายถึง ความสนใจ 

1 

2 3 

4 

5 
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ตารางที่ 14 แสดงตัวอย่างของพฤติกรรมการแสดงออกของผู้เรียนด้าน Affective และเกี่ยวข้องกับ
ทัศนคต ิ
 

กำรเรียนรู้ด้ำนจิต
พิสัย 

พฤติกรรม 

รับรู้ 
สนใจและรับรู้ข้อมูล ความรู้ด้วยความตั้งใจ เช่น สนใจฟังบรรยาย ตั้งใจ
ฟังผู้อื่นเมื่อมีการอภิปราย เคารพสิทธิของผู้อื่น 

ตอบสนอง 

ตอบสนองต่อข้อมูล ความรู้อย่างกระตือรือร้น เน อ่านเอกสารตามที่
ก าหนดให้อ่าน (ตอบสนองระดับต่ า ) อ่านตามที่มอบหมายอย่าง
สนุกสนานและนอกเหนือจากที่มอบหมายด้วย (ตอบสนองระดับสูง) ร่วม
อภิปรายและตั้งค าถาม 

เห็นคุณค่า 
แสดงความรู้สึกชื่นชอบและมีความเชื่อเกี่ยวกับคุณค่าของสิ่งที่เรียนรู้ 
เช่น ต้องการพัฒนาทักษะ แสดงความรับผิดชอบ 

จัดระบบ 
จัดระบบ จัดล าดับ เปรียบเทียบและบูรณาการเพ่ือน าไปใช้หรือปฏิบัติได้ 
เช่น สร้างกรอบความคิด/สร้างแผนงานที่ตอบสนอง/บูรณาการคุณค่า
ของด้านต่างๆ 

สร้างคุณลักษณะ 
แสดงพฤติกรรม/ปฏิบัติที่แสดงถึงการให้คุณค่า โดยแสดงออกอย่าง
สม่ าเสมอ เช่น เลือกปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติในสิ่งต่างๆได้อย่างเหมาะสม 
ปรับตัวต่อเหตุการณ์ได้ 

ที่มา : วิจารณ์ พานิช (2556). พฤติกรรมการแสดงออกของผู้เรียนด้าน Affective และเก่ียวข้องกับ 
ทัศนคติปรับจากคู่มือวัดผลประเมินผลวิทยาศาสตร์, 2555. เข้าถึงได้จาก
http://c4ed.lib.kmutt.ac.th/x-classroom/ 
 

 ซึ่งการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยๆ ได้ใช้รูปแบบการพัฒนาค่านิยมตามแนวคิดของคราธโฮว์ล
และคณะ (Krathwohl and others) โดยมุ่งศึกษาในระดับขั้นย่อยที่เกี่ยวข้องกับการเกิดค่านิยม คือ 
ขั้น 2.2 การตั้งใจตอบสนอง ถึง ขั้น 4.1 การสร้างความคิดรวบยอดหรือมโนภาพคุณค่า รวม 6 ระดับ
ย่อย เพราะ ตามแนวคิดของคราธโฮว์ลและคณะ (Krathwohl and others) ค่านิยมจะเกิดขึ้นในช่วง
ของพัฒนาการ ขั้นย่อยดังกล่าว 

พนัส หันนาคินทร์ (2526 : 42) กล่าวถึงเกณฑ์ในการพิจารณาค่านิยม ดังนี้ 
1. ค่านิยมนั้นเกิดจากการเลือกอย่างเสรีของบุคคลผู้นั้นหรือไม่ หากมีการบังคับให้เราจ าต้อง

เลือกค่านิยมใด ค่านิยมหนึ่งแล้ว จะเรียกว่าเป็นค่านิยมที่แท้จริงไม่ได้ เพราะสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่พอกจาก
ภายนอก ไม่ได้เกิดขึ้นจากความยินยอมพร้อมใจเห็นคุณค่าของสิ่งนั้นอย่างแท้จริงและสิ่งที่มีลักษณะ
พอกจากข้างหน้าเช่นนี้ ในระยะเวลาไม่นานนักจะสูญสิ้นไป ไม่ได้คงอยู่เป็นคุณสมบัติป ระจ าตัว    
ของเรา 

2. เรามีทางเลือกค่านิยมอ่ืนอีกหรือไม่ (Choice among alternatives) ถ้ามีค่านิยมให้เรา
พิจารณาเพียงอย่างเดียว ก็หมายความว่าเราไม่มีทางหรือโอกาสที่จะเลือกคุณค่าด้วยการเปรียบเทียบ 

http://c4ed.lib.kmutt.ac.th/x-classroom/?cat=4&paged=3
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หนทางเดียวที่พอจะเรียกว่าเลือกก็คือ การตัดสินใจว่าจะรับหรือไม่รับเท่านั้น เมื่อไม่มีทางเลือก การที่
จะพิจารณาถึงข้อดีหรือข้อเสีย หรือความเหมาะสมหรือไม่ก็หมดไป ดังนั้นค่านิยมที่เราจะยึดถือนั้น
จะต้องได้มาจากการเลือกจากค่านิยมหลายอย่างที่มีอยู่ เพ่ือจะได้มีโอกาสเปรียบเทียบคุณสมบัติใน
แง่มุมต่างๆ ได้ 

3. การเลือกค่านิยมนั้น กระท าหลังจากที่เราได้พิจารณาถึงข้อดี ข้อเสียและผลที่จะตามมา
จากการรับนับถือค่านิยมต่างๆ ที่มีให้เราเลือกหรือไม่ การถูกบังคับให้เลือกหรือเลือกโดยไม่ได้คิดให้
รอบคอบทะลุถ่องแท้แล้วนั้น จะถือว่าเป็นค่านิยมยังไม่ได้ การเลือกค่านิยมนั้นต้องไม่กระท าไปด้วย
อารมณ์ แต่จะต้องเป็นไปด้วยการใช้สติปัญญา ไตร่ตรองโดยละเอียด เช่น การใช้ขบวนการคิด        
เชิงปรัชญา เป็นต้น 

4. เราเทิดทูนและรักษาค่านิยมที่เราเลือกไว้แล้วนั้นอย่างมั่นคงหรือไม่ ถึงแม้ว่าในตอนแรก
เราอาจจะไม่สบายใจนักท่ีจะท า แต่เราก็จะพยายามท าด้วยความส านึกในคุณค่าและมีความภูมิใจที่จะ
ได้กระท า เช่น การตัดสินใจที่เข้าท าการปราบเสี้ยนหนามของแผ่นดิน ถึงแม้ว่าจะต้องเสี่ยงชีวิต แต่เรา
ก็จะภูมิใจมากกว่าที่จะอยู่อย่างเป็นทาส 

5. เราจะยืนหยัดในค่านิยมที่เราได้เลือกไว้แล้วอย่างเด็ดเดี่ยวและเหนียวแน่น ถ้าเรายังไม่
แน่ใจในค่านิยมที่เรายึดถือ เราก็อาจจะละอายต่อการแสดงว่าเรายอมรับนับถือในค่านิยมนั้นและไม่
กล้าที่จะยืนยันถึงความดีแห่งค่านิยมนั้นบุคคลอ่ืน โดยเฉพาะที่จะยืนยันต่อการโจมตีจากฝ่ายที่ไม่เห็น
ด้วยในค่านิยมนั้น 

6. เราสามารถแสดงออกด้วยการกระท าเพ่ือชี้ให้เห็นว่าเรายอมรับนับถือในค่านิยมนั้นหรือไม่ 
เช่น เรายินดีที่จะเสียสละก าลังกาย ก าลังทรัพย์หรือเวลา เพ่ือที่จะปฏิบัติตัวให้เป็นไปตามค่านิยมที่เรา
ยกย่องนับถือ ทั้งนี้เพราะสิ่งที่เราเรียกว่าค่านิยมนั้นจะเป็นสิ่งที่น าทางในการด าเนินชีวิตตามปกติของ
เรา หากว่าเราแสดงความนิยมนับถือในค่านิยมชัดๆ แต่ปฏิเสธที่จะปฏิบัติตามค่านิยมนั้นแล้ว เห็นจะ
เรียกว่าเป็นค่านิยมของเราไม่ได้ 

7. มีการกระท าซ้ าในสิ่งที่เรายึดถือเป็นค่านิยมหรือไม่ อาจจะมีการกระท าซ้ าๆ จนเป็นกิจ
ประจ าวันก็ได้ ค่านิยมเหล่านี้จะแสดงตัวออกในการกระท าต่างๆ ของเขา ภายใต้ภาวะและเวลาที่
แตกต่างกันออกไป สิ่งที่ปรากฏขึ้นเพียงครั้งเดียวแล้วหายไปนั้น เราเรียกว่าค่านิยมไม่ได้ค่านิยม
จะต้องมีความคงทน และเป็นแบบฉบับในการด าเนินชีวิตของเราอย่างน้อยก็ในช่วงเวลานาน
พอสมควร 
 แนวคิด อุดมคติหรือคุณลักษณะใดหากขาดคุณสมบัติทั้ง  7 ประการนี้ ไม่ว่าจะขาด
คุณสมบัติใดคุณสมบัติหนึ่ง ย่อมน่าจะสงสัยว่าจะเป็นค่านิยมได้หรือไม่ อย่างไรก็ตามอาจจะมีค่านิยม
บางอย่างที่เป็นที่ยอมรับนับถือและถ่ายทอดกันมาเป็นมรดกทางวัฒนธรรม จนถือได้ว่าเป็นค่านิยมที่มี
ลักษณะคงตัวเป็นค่านิยมหรือลักษณะนิสัยประจ าชาติ ค่านิยมเหล่านี้เป็นเรื่องที่จะต้องปลูกฝังให้แก่
เยาวชนโดยไม่มีข้อยกเว้น โดยไม่มีทางเลือกและโดยรีบเร่ง เพ่ือให้บังเกิดผลเป็นค่านิยมประจ าตัว
เยาวชนได้ทันกาล เช่น ค่านิยมเรื่องความรักชาติ ความเป็นชาตินิยมความนิยมไทย ความส านึกใน
หน้าที่ ความกตัญญูกตเวทีและความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ เป็นต้น 
 สรุปได้ว่าการวัดค่านิยมนั้นมาสามารถวัดได้โดยตรงต้องอาศัยการวัดจากการแสดงออก
ทางพฤติกรรมต่างๆ ซึ่งเชื่อว่าพฤติกรรมการแสดงออกของมนุษย์เป็นผลมาจากความเชื่อหรือค่านิยม
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ที่อยู่ภายใน และค่านิยมมีลักษณะการเกิดเป็นล าดับขั้นที่สามารถพัฒนาได้ ซึ่งค่านิยมของแต่ละบุคคล
อาจเหมือนหรือแตกต่างกันก็ได้และมีแนวทางในการวัดหลายวิธีการ เช่น ของ Krathwohl and 
Bloom ของพนัส หันนาคินทร์ (2526) โดยการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้การวัดค่านิยมตามแนวคิดของ  

Krathwohl and Bloom (1974) 
 

2.10 วิธีกำรและเครื่องมือที่ใช้วัดพฤติกรรมจิตพิสัย 
ปรีชา  เครือวรรณ และสมพงษ์  พันธุรัตน์ (มปป. : 74)  ได้กล่าวถึงวิธีการวัด

และเครื่องมือที่ใช้วัดพฤติกรรมด้านจิตพิสัย ดังนี้ 
  2.10.1 การสังเกต (Observation)  

เป็นวิธีการหนึ่งในการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้เรียนทั้งใน
ห้องเรียนและนอกห้องเรียน เครื่องมือชนิดนี้ใช้ครูหรือตัวบุคคลท าหน้าที่ในการวัดโดยใช้ประสาท
สัมผัสทั้งห้าโดยเฉพาะทางตาและหูเป็นส าคัญ ลักษณะของการสังเกตจะปล่อยให้สภาพการณ์ต่างๆ 
ด าเนินไป ตามธรรมชาติ ในการเรียนการสอนการสังเกตท าให้ครูทราบข้อมูลที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับ
คุณลักษณะของผู้เรียน ซึ่งเห็นได้จากพฤติกรรมที่แสดงออกมา คุณลักษณะต่างๆ ได้แก่ ความสนใจ 
นิสัยการเรียน การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน 

 2.10.1.1 การสร้างแบบบันทึกการสังเกต  
1. ก าหนดพฤติกรรมหรือคุณลักษณะที่ต้องการสังเกต   
2. แยกแยะพฤติกรรมที่ต้องการสังเกตออกเป็นพฤติกรรมย่อยๆ ที่สามารถ

สังเกตเห็นได้เป็นรูปธรรม เช่น ต้องการวัดความสนใจในการเรียน พฤติกรรมย่อยๆ ที่สังเกตเห็นได้ 
เช่น เข้าเรียนสม่ าเสมอ ร่วมท ากิจกรรมกลุ่มตามบทบาท กระตือรือร้นในการเรียน เป็นต้น   

3. เลือกรูปแบบของแบบบันทึกข้อมูลที่ใช้ประกอบการสังเกต   
4. วางแผนการสังเกตว่าจะสังเกตช่วงเวลาใดหรือสถานการณ์ใดใครเป็น       

ผู้สังเกต สังเกตกี่ครั้ง 
  5. ก าหนดหลักเกณฑ์การให้คะแนนในแต่ละพฤติกรรมย่อย 

2.10.1.2 คุณภาพของการสังเกตและเเบบบันทึกการสังเกต  
การนิยามพฤติกรรมที่ต้องการสังเกต ต้องชัดเจน สังเกตได้ เข้าใจตรงกันการ

ตรวจสอบคุณภาพเน้นที่ความตรงเชิงเนื้อหาเป็นส าคัญ ในการสังเกตหากผู้ถูกสังเกตมีพฤติกรรม
เปลี่ยนไป เนื่องจากรู้ตัวว่าก าลังถูกสังเกตพฤติกรรมข้อมูลที่ได้อาจผิดพลาดได้  

ผู้สังเกตต้องได้รับการฝึกฝนและรู้เรื่องที่จะสังเกตเป็นอย่างดี ซึ่งการสังเกตจะ
ได้ผลดีหรือไม่เพียงใดขึ้นอยู่กับความตั้งใจ ประสาทสัมผัสและการรับรู้ของผู้สังเกตซึ่งการรับรู้เป็นผล
มาจากประสบการณ์และความสามารถของผู้สังเกตเป็นส าคัญ 

 2.10.2 การสัมภาษณ์ (Interview) 
เป็นการสนทนาอย่างมีจุดมุ่งหมายตามวัตถุประสงค์ที่เราก าหนดไว้ล่วงหน้า

เพ่ือให้ได้ข้อมูลโดยตรงจากผู้ที่เราสนทนาด้วย ข้อมูลที่ได้เป็นข้อมูลเจาะลึกเฉพาะด้านเกี่ยวกับความ
จริงหรือข้อเท็จจริง ความรู้สึก ความสนใจ ความคิดเห็นและเจตคติ  เครื่องมือที่ใช้ประกอบการ
สัมภาษณ์ คือ แบบบันทึกการสัมภาษณ์ มีลักษณะทั้งที่ก าหนดค าถาม ค าตอบไว้ล่วงหน้าและที่ไม่
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ก าหนดค าถามตายตัวแต่จะก าหนดเป็นค าถามกว้างๆ คือ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนตอบได้เต็มที่และอาจ
น าค าตอบนั้นมาตั้งเป็นค าถามใหม่ได้ 
 2.10.3 การสอบถาม (Questionnaire) 
 เป็นการให้ผู้เรียนเป็นผู้รายงานตนเองตามข้อค าถามที่เตรียมไว้เป็นการ
สอบถามเรื่องราวต่างๆ ที่เน้นการให้ข้อมูลเกี่ยวกับความจริง ข้อเท็จจริงหรือความคิดเห็น ค าตอบ
โดยมากไม่มีถูกหรือผิด การตอบให้ผู้ตอบท าเครื่องหมายในข้อที่ต้องการตอบ ซึ่งเรียกว่าแบบสอบถาม
ปลายปิด หรือให้ผู้ตอบเขียนค าตอบเอง ซึ่งเรียกว่า แบบสอบถามปลายเปิด เนื้อหาที่ถามอาจเป็น
ข้อมูลส่วนตัวของผู้เรียน หรือเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการปฏิบัติตนของผู้เรียนด้านการเรียน ลักษณะ
นิสัยการเรียน ความคิดเห็นต่อพฤติกรรมการสอนของครู เป็นต้น    
 2.10.4 การใช้แบบวัดเชิงสถานการณ์ (Situation Objective Test) 
 เป็นการใช้สถานการณ์ต่างๆ แล้วให้นักเรียนพิจารณาว่าในสถานการณ์
เหล่านั้น นักเรียน มีความรู้สึก หรือมีความคิดเห็นอย่างไร หรือนักเรียนจะท าอย่างไร ค าตอบของ
นักเรียนจะไม่มีผิดหรือถูก แต่ค าตอบจะเป็นข้อมูลบอกให้ทราบว่าคุณลักษณะในด้านนั้นๆ ที่เรา
ต้องการวัด นักเรียนมีอยู่ในระดับใด การสร้างแบบวัดเชิงสถานการณ์ จะมีจุดมุ่งหมายที่แน่นอนว่าใน
แต่ละสถานการณ์ต้องการตรวจสอบคุณลักษณะด้านใดของผู้เรียน ตัวเลือกจะมีระดับของคะแนนไม่
เท่ากัน ซึ่งขึ้นอยู่อยู่กับทฤษฎีทางด้านจิตวิทยาที่น ามาใช้เป็นหลักในการสร้างตัวเลือกเพ่ือจะบอกว่า 
คุณลักษณะด้านจิตใจของบุคคลนั้น เกิดข้ึนหรือมีอยู่ในระดับใดตามทฤษฎีนั้นๆ 
 อรพรรณ  ลือบุญธวัชชัย (2553 : 17) ได้กล่าวถึงการสะท้อนคิดว่าเป็นรูปแบบการคิด
ที่ช่วยให้บุคคลเกิดการเรียนรู้ ซึ่งการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นจะเกิดจากการรับรู้ ความคาดหวัง ความรู้สึก
ตนเอง เกี่ยวกับประสบการณ์ แล้วมีการวางแผน หาแนวทางแก้ไขในอนาคต โดยผ่านกระบวนการพูด
หรือเขียน เป็นวิธีที่จะช่วยให้ผู้เรียนมีการเชื่อมโยงความรู้ทางทฤษฎีไปสู่การปฏิบัติได้ รวมทั้งมีการ
ตัดสินใจเชิงจริยธรรมที่เหมาะสมในการปฏิบัติงานในสถานการณ์ต่างๆ ได้ โดยเฉพาะครูผู้สอนจะต้อง
เป็นผู้ให้ค าแนะน าที่ดีแก่ผู้เรียนเพราะการเรียนการสอนโดยใช้การสะท้อนคิด ไม่เพียงแต่เป็นการ
พัฒนากระบวนการคิด แต่ยังช่วยพัฒนาทักษะทางปัญญาของผู้เรียนด้วย จึงสรุปได้ว่าการสะท้อนการ
คิดจะสามารถท าให้ผู้สอนทราบความคิดหรือค่านิยมที่อยู่ในตัวผู้เรียนได้ 
 การวิจัยครั้ งมีผู้ วิ จั ย ได้ ใช้ เครื่ องมือที่ วัดค่ านิยมความรักชาติ  ศาสนา  และ
พระมหากษัตริย์ ที่มีรูปแบบที่หลากหลาย คือ แบบทดสอบวัดค่านิยมซึ่ง แบ่งเป็น 2 ตอน ตอนที่ 1 
เป็นแบบวัดเชิงสถานการณ์ ปรนัย 6 ตัวเลือก จ านวน 20 ข้อและตอนที่ 2 เป็น แบบอัตนัย จ านวน 6 
ข้อ  

 
3. กระบวนกำรกระจ่ำงค่ำนิยม 

กระบวนการกระจ่างค่านิยมเปนกระบวนการคิด ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ร่วมออกแบบ
และแสดงความคิดเห็น มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกและรับผิดชอบต่อการเลือกของตนเองด้วยความ
ตระหนักในคุณค่าและความส าคัญ ตามทฤษฎีค่านิยมของ Raths, Harmin and Simon (1966) เป็น
แนวทางตัดสินใจแก้ปัญหาโดยใช้ค าถามที่ท าให้เกิดความกระจ่างจนสามารถแก้ไขความขัดแย้งใน
ค่านิยม นั่นคือกลวิธีท าความกระจ่างในค าตอบ ดังนั้นเมื่อน ามาใช้ในการจัดการศึกษาจะช่วยให้ผู้เรียน
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สามารถค้นหาและยืนยันในค่านิยมด้วยการเห็นคุณค่าอันจะน าสู่การเปลี่ ยนแปลงของรูปแบบ
พฤติกรรมต่อไป ผู้วิจัยจึงขอน าเสนอประเด็นส าคัญเก่ียวกับกระบวนการกระจ่างค่านิยม ดังนี้ 
 

3.1 ควำมหมำยของกระบวนกำรกระจ่ำงค่ำนิยม 
ความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลกในยุคปัจจุบันและการต้องตัดสินใจอย่าง

รวดเร็วในวิถีการด าเนินชีวิตในแต่ละวันก่อให้เกิดความกังวลและสภาพที่ถูกบีบคั้นในจิตใจเป็นอย่าง
ยิ่ง จึงมีนักจิตวิทยา 2 กลุ่มที่พยายามแก้ไขสภาพบีบคั้นนี้ กลุ่มแรก ได้แก่ Rollo May และ Rober 
to Assagioli นักจิตวิทยาทั้ง 2 ท่านได้พยายามชี้ให้เห็นความส าคัญและความจ าเป็นที่มนุษย์จะต้อง
เรียนรู้วิธีการตัดสินใจ วิธีการตั้งเป้าหมาย วิธีวางแผนการด าเนินชีวิตและสร้างอุดมการณ์เพ่ือด าเนิน
ชีวิตให้มีความหมายมากขึ้น ส่วนนักจิตวิทยาอีกกลุ่ม ได้แก่ Allport, Roger and Maslow ได้ให้แง่คิด
และทางปฏิบัติที่ส าคัญๆ ในเรื่องนี้ไว้มากมาย โดยใช้วิธีให้ค าแนะน าปรึกษา (ปรีดา  วิทยากุล, 2536 : 11) 
 ในปี ค.ศ.1966 ได้มีนักจิตวิทยาอีกกลุ่มหนึ่ง ได้แก่ Rath Louis, Hamin and Simon 
ได้พยายามน าปัญหาทางค่านิยมมาคิดใช้ในการศึกษา เนื่องจากได้ศึกษาพบว่าวิธีการเสริมสร้าง
ค่านิยมในอดีตใช้วิธีการอบรมสั่งสอนศีลธรรม จริยธรรมโดยบอกว่าอะไรดีควรท า อะไรไม่ดี ไม่ควรท า 
หรือการที่ผู้ใหญ่พยายามท าตนให้เป็นหลักเป็นต้นแบบ (Modeling) เพ่ือหวังที่จะให้เด็กเป็นไปตาม
รูปแบบที่ต้องการและจัดการกับเด็กโดยการให้รางวัล การลงโทษ การบังคับขู่เข็ญ โดยเชื่อว่าสามารถ
แก้ไขพฤติกรรมจากเลวให้ดีได้ ความเชื่อในวิธีการทั้ง 3 แบบนี้นักจิตวิทยากลุ่มนี้มีความเห็นว่าเป็นวิธี
ที่สามารถปลูกฝังและอบรมหรือถ่ายทอดค่านิยมได้ แต่มีกระบวนการที่ช่วยให้เราเข้าถึงค่านิยมต่างๆ
ได้ และอีกสาเหตุหนึ่ง คือ เชื่อว่าค่านิยมนั้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างเสมอ ดังนั้น แทนที่จะใช้
วิธีการในการให้การอบรมสั่งสอนค่านิยมที่พึงประสงค์ด้วยการยัดเยียดค่านิยมของสังคมให้เด็กได้
ยึดถือปฏิบัติจึงเป็นวิธีที่ไม่ควรกระท าแต่ควรใช้วิธีการให้เด็กเกิดการเรียนรู้ค่านิยมและเข้าใจใน
ระบอบหรือกระบวนการพิจารณาเสริมสร้างค่านิยมจะดีกว่า วิธีการดังกล่าว คือการสอนให้เด็ ก
พิจารณาชีวิตอย่างมีเหตุผล มีความเข้าใจว่าคนเราทุกคนมีวิธีการตัดสินใจในค่านิยมที่ดีงามได้หลาย
วิธีการด้วยกัน ในแต่ละวิธีจึงควรพิจารณาถึงผลที่จะได้รับจากการตัดสินใจในแต่ละทางเลือกเพ่ือให้
รู้จักเลือกตัดสินใจโดยตระหนักและส านึกในบทบาทหน้าที่ ซึ่งจะท าให้ผลที่เกิดจากการกระท านั้นๆ มี
คุณค่าและสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้อย่างมีความหมาย และนักจิตวิทยาได้เรียกวิธีการนี้ว่า 
Values Clarification เขียนย่อว่า V.C. (ปรีดา  วิทยากุล, 2536 : 12) 
  Values Clarification ในภาษาไทยได้มีผู้ให้ความหมายไว้มากมาย เช่น วิธีการพิจารณา
เสริมสร้างค่านิยมหรือการท าค่านิยมให้กระจ่างหรือการกระจ่างค่านิยม ซึ่งในงานวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยขอ
ใช้ค าว่า กระบวนการกระจ่างค่านิยม โดยมีผู้ให้ความหมายไว้ต่างๆ ดังนี้ 
 นาตยา ปิลันธนานนท์ (2528 : 36) ได้กล่าวว่า กระบวนการกระจ่างค่านิยมเป็นเพียง
กระบวนการที่ต้องการให้บุคคลได้รู้จักตัวของเขาเอง ได้รู้จักผู้อ่ืนรวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อมรอบตัว
เขาเป็นการเอื้ออ านวยที่จะสร้างสัมพันธ์ระหว่างความคิดกับการกระท าของคนเราเข้าด้วยกัน 
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 หน่วยศึกษานิเทศก์ (2529 : 52) ได้กล่าวถึงกระบวนการกระจ่างค่านิยม ว่าเป็นแนวทางให้
บุคคลแต่ละคนรู้จักตนเอง รู้จักผู้อ่ืนรวมทั้งรู้จักสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยค าว่า “รู้จัก” ในที่นี้เน้นที่
ความนรู้สึกหรือความคิดเห็น ซึ่งหมายถึง การที่คน “รู้สึก” ว่าตนเองคิดอย่างไร รู้สึกอย่างไร ไม่ใช่ 
“รู้” เป็นเพราะ “ความรู้” กระบวนการกระจ่างค่านิยมเป็นวิธีทางที่จะท าให้เขาได้ส ารวจค่านิยมของ
ตนเองภายใต้เงื่อนไขหรือสถานการณ์ที่ก าหนดไว้ ผลกระทบที่ได้จากกระบวนการนี้ท าให้เกิด
ความสัมพันธ์ระหว่างความคิดกับการกระท าของคนด้วย เป็นวิธีการท าให้คนยอมรับความรู้สึกและ
ความคิดด้วยตนเอง เทคนิคที่ใช้เป็นวิธีการที่จะก่อให้คนส ารวจค่านิยมของตนเอง ใช้ค าถามที่เป็นการ
ถามความคิดเห็นซึ่งเป็นค าถามปลายเปิด คือ ค าตอบที่ถูกต้องมีหลายค าตอบ เป็นค าถามที่ใช้ในเชิง
สังคมศาสตร์ ค าถามประเภทความคิดเห็นหรือความรู้สึกนี้ทุกคนจะสามารถตอบได้ เป็นการกระตุ้นให้
เกิดความสามารถในการกล้าแสดงออก ผลจากการแสดงความเห็นเป็นไปได้ทั้งที่พึงปรารถนาและไม่
พึงปรารถนาและอาจใช่หรือไม่ใช่สิ่งที่จะก่อให้เกิดผลดีแก่ผู้ยึดถือก็เป็นได้ 
 ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครู (2529 : 7) ให้ความหมายของกระบวนการกระจ่าง
ค่านิยมไว้ว่า เป็นกระบวนการที่ให้บุคคลได้ตรวจสอบสิ่งที่เขาเห็นคุณค่าจนเกิดความกระจ่างในสิ่งที่
เขาเห็นคุณค่านั้น โดยถือว่าการที่คนจะเห็นคุณค่าของสิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นอยู่กับตัวบุคคลได้เลือกสรรด้วย
ตัวของเขาเอง เห็นคุณค่าของสิ่งนั้นและแสดงออกเป็นพฤติกรรม 
 ศักดิ์  ระพี (2543 : 28) ได้ให้ความหมายของกระบวนการกระจ่างค่านิยมไว้ว่าเป็นการ
ตัดสินใจที่เรากระท าในชีวิต ซึ่งขึ้นอยู่กับรากฐานของค่านิยมที่เราตัดสินใจยึดถือเป็นบรรทัดฐานหรือ
กฎเกณฑ์ซึ่งได้ให้แนวทางในการตกลงใจ ตัดสินใจที่แน่นอนว่าควรประพฤติปฏิบัติอย่างไร 
 ชัยวัฒน์  สุทธิรัตน์  (2555 : 141) ได้กล่าวถึงกระบวนการกระจ่างค่านิยม (Values 
Clarification) ว่าเป็นขั้นตอนของการพัฒนาให้นักเรียนเกิดค่านิยมที่ถูกต้อง โดยให้ผู้เรียนมีโอกาส
เลือกค่านิยมซึ่งเป็นสิ่งที่บุคคลยึดถือ มีคุณค่า มีความภาคภูมิใจยอมรับและเต็มใจ ต้องการที่จะ
แสดงออกและมีการสนับสนุนอย่างเปิดเผย โดยมีการเลือกค่านิยมนั้นอย่างเสรีและมีโอกาสได้เลือก
จากสิ่งที่ให้เลือกอย่างหลากหลายแล้วน าสิ่งที่เลือกมาผ่านกระบวนการคิด การพิจารณาไตร่ตรองข้อดี
ข้อเสียและตัดสินใจด้วยตนเองอย่างรอบคอบ 
 จากความหมายต่างๆ ข้างต้น สรุปได้ว่ากระบวนการกระจ่างค่านิยม คือ กระบวนการในการ
พัฒนาค่านิยมให้เกิดขึ้นในตนเองด้วยการเลือกของตนเองผ่านกระบวนการพิจารณาไตร่ตรองจน
ตระหนัก เห็นคุณค่าในสิ่งนั้นและแสดงออกเป็นพฤติกรรมอย่างเปิดเผย ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่คงทน 
 

3.2 หลักกำรที่เกี่ยวกับกระบวนกำรกระจ่ำงค่ำนิยม 
 Rath, Hamin and Simon (1966 :11-12) ได้ท าการศึกษาเพ่ือหาแนวทางให้นักเรียน
ได้พัฒนาค่านิยมด้วยตนเองเป็นวิธีการที่ครูจะไม่เป็นผู้บรรยาย ผู้อธิบาย ผู้บอก แต่ครูจะเป็นผู้อ านวย
ความสะดวกที่เรียกว่า “Facilitator” คือเป็นผู้จัดเตรียมสถานการณ์การเรียนรู้ไว้ก่อน เป็นแนวทาง
เพ่ือยั่วยุให้นักเรียนคิดและตัดสินใจ ซึ่งกระบวนการกระจ่างค่านิยมมีหลักการส าคัญ 2 ประการ ดังนี้ 
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1.  การยอมรับความคิดเห็นของนักเรียนโดยไม่ขัดแย้งหรือชี้น าความเห็น ครูร่วมออก
ความเห็นตามความจ าเป็น เป็นการใช้จิตวิทยาในการสร้างก าลังใจและความคิดให้นักเรียน 

2.  การใช้กระบวนการเป็นยุทธศาสตร์ (Clarifying Strategies) เพ่ือท าให้ค่านิยมกระจ่าง
ด้วยการใช้ค าถามน าความคิดและให้นักเรียนวิเคราะห์ผลงานด้วยตนเองด้วยการเปรียบเทียบข้อดี 
ข้อเสียของเหตุและผล ตลอดจนผลลัพธ์จากพฤติกรรม (หน่วยศึกษานิเทศก์ , 2529 : 54) การที่
นักเรียนเลือกสรรค่านิยมใดๆ ได้นักเรียนต้องมีกระบวนการกระจ่างค่านิยม โดยครูต้องฝึกให้เกิดการ
ยอมรับความคิดเห็นของกันและกัน และรวบรวมข้อมูลเพ่ือหาเหตุผลในการตัดสินใจเลือกสรรค่านิยม
ด้วยตนเอง 

 
 นาตยา ปิลันธนานนท์ (2528 : 509 - 510) ได้กล่าวถึงแนวคิดในการกระจ่างค่านิยมของ 
Rath, Hamin and Simon สรุปได้ดังนี้ 

1.  กระบวนการกระจ่างค่านิยม (Values Clarification) หรือเรียนสั้นๆ ว่า V.C. เกิดจาก
ความจ าเป็นเพ่ือหาแนวทางในการพัฒนาค่านิยม เพ่ือเรียนรู้วิธีการตัดสินใจ การตั้งเป้าหมาย การ
วางแผนชีวิตและพัฒนาอุดมการณ์ที่มีความหมายต่อชีวิตเนื่องจากรูปแบบในการด าเนินชีวิตประจ าวัน
มีลักษณะเคลื่อนย้ายถ่ายเทและซับซ้อนกันมาก ซึ่งมีผลต่ออารมณ์และความรู้สึกเกิดความเครียดและ
ความกดดันต่อการด าเนินชีวิตของมนุษย์ จึงเกิดแนวคิดการกระจ่างค่านิยมเพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าว 

2.  เป็นการท าให้ครูเปลี่ยนแปลงการสอนจากแบบเดิมที่คอยป้อนค าตอบแก่นักเรียนมาเป็น
การสอนที่สร้างสภาพแวดล้อมให้นักเรียนได้เข้าใจในคุณค่าต่างๆ ด้วยตนเอง ช่วยให้ครูได้เรียนรู้ที่จะ
ช่วยให้นักเรียนได้พิจารณาค่านิยมที่ตนเองชอบพร้อมๆ กับการเรียนรู้ค่านิยมของผู้อ่ืนด้วยตัวของ
นักเรียนเอง 

3.  เป็นแนวทางหนึ่งในการสร้างหลักสูตรและการสอนโดยใช้จิตใจของนักเรียนเป็นแกนกลาง 
แนวทางดังกล่าวจะใช้วิธีการในการสืบสวนสอบสวน ( Inquiry) สร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ ช่วยให้
นักเรียนได้สอบถามความรู้สึกนึกคิดของตนเองในเรื่องราวต่างๆ อีกทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้
นักเรียนได้เรียนรู้ค่านิยมส่วนตัวของตนเองและผู้อ่ืน เกิดเป็นการเลือกค่านิยมของตนเองอย่างมี
ความหมายแทนที่จะให้นักเรียนยึดถือค่านิยมตามที่ผู้ อ่ืนหยิบยื่นมาให้ ส่งเสริมให้ครูเปลี่ยนแนว
ทางการสอนที่เป็นเรื่องของข้อเท็จจริงและมโนคติมาเน้นระดับการให้คุณค่า การตรวจสอบค่านิยม
ของตนเองโดยยังมีความสัมพันธ์กับเนื้อหาวิชาที่ก าลังศึกษาอยู่ 

4.  ในหลักการเดิมของการกระจ่างค่านิยมจะไม่เน้นเนื้อหาสาระของค่านิยมเฉพาะอย่าง แต่
จะให้ความสนใจเรื่องกระบวนการตรวจสอบและประเมินค่าทั่วๆ ไป ซึ่งต้องอาศัยองค์ประกอบ 2 
ประการ คือ เรื่องราวหรือปัญหาเก่ียวกับค่านิยม และวิธีการที่จะคัดเลือกจัดอันดับค่านิยม 

5.  มีความเชื่อว่าค่านิยมเป็นกลางไม่มีค่านิยมใดที่ดีแท้ไปตลอดกาลในทุกสถานการณ์ 
ค่านิยมเป็นตัวบ่งชี้ความเข้าใจในชีวิตของบุคคลแต่ละคนและถ้ามีสิ่งบ่งชี้ภาพพจน์การด าเนินชีวิต
หลายๆ อย่าง กระบวนการกระจ่างค่านิยมจะช่วยให้บุคคลท าความเข้าใจในสิ่งเหล่านี้ด้วยการท า
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ความกระจ่างในแหล่งที่มาของค่านิยมนั้นๆ พร้อมๆ กับการเปรียบเทียบกับแนวทางอ่ืนๆ ด้วย อันจะ
ท าให้เราเข้าใจค่านิยมของตนเองมากยิ่งข้ึนและเข้าใจตนเองด้วย 

6.  มุ่งที่จะใช้วิธีการคัดเลือก ค้นหาค่านิยมที่สามารถน าไปใช้ได้กับทุกคน ต้องการช่วยให้
บุคคลได้เกิดความกระจ่างว่าพฤติกรรมที่เต่ละคนแสดงออกมานั้นเป็นค่านิยมที่แท้จริงของเขาหรือไม่ 
ช่วยให้คนเราได้พิจารณาเลือกในสิ่งต่างๆ ด้วยการตรวจสอบการกระท าของเขาเอง 

ชัยวัฒน์  สุทธิรัตน์ (2555 : 141) ได้กล่าวว่า Rath, Hamin and Simon (1966) เป็นผู้ที่มี
ชื่อเสียงมากในการสอนจริยศึกษาตามหลักปรัชญาของกลุ่มมนุษยนิยม จากทฤษฎีของกลุ่มมนุษยนิยม
นี้เชื่อว่าในสังคมที่ยุ่งยากซับซ้อนบุคคลควรมีเสรีภาพในที่จะใช้ความคิดของตนว่าอะไรที่เหมาะสมกับ
ตนเอง เนื่องจากตนเป็นบุคคลที่ได้รับผลจากการกระท าและการตัดสินใจต่างๆ บุคคลควรตัดสินใจ
เลือกกระท าสิ่งต่างๆ ด้วยตนเองและยอมรับผลที่เกิดขึ้นจากการเลือกนั้นๆ ด้วยเหตุนี้กลุ่มมนุษยนิยม
ทั้งหลายจึงเห็นว่าในการสอนจริยศึกษานั้นไม่ควรเน้นที่จะสอนว่าอะไรคือสิ่งที่บุคคลควรกระท าแต่
ควรสอนวิธีการที่จะช่วยให้บุคคลได้คิดพิจารณา ตัดสินใจด้วยตนเอง ซึ่ง Rath, Hamin and Simon 
ได้ท าการวิจัยเรื่องการพัฒนาค่านิยมและสรุปเป็นกระบวนการในการพัฒนาค่านิยม เรียกวิธีการนี้ว่า
การท าความกระจ่างในค่านิยม (Values Clarification) หรือเรียกย่อๆ ว่า V.C. โดยเชื่อว่าคนเราจะมี
ค่านิยมที่สมบูรณ์จะต้องตรวจสอบจากกระบวนการที่เป็นระบบเสียก่อน ระบบนี้ต่อมาได้ใช้เป็น
วิธีการสอนจริยธรรมอย่างกว้างขวางในประเทศสหรัฐอเมริกา  
 สรุปได้ว่า จากแนวคิดค่านิยมของกระบวนการกระจ่างค่านิยมที่กล่าวมานั้นพบว่าหลักการ
ส าคัญที่จะก่อให้เกิดค่านิยมนั้น คือ การที่ได้มีการเลือกอย่างอิสระ การผ่านกระบวนการในการ
พิจารณาไตร่ตรองและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่สะท้อนถึงค่านิยมที่ยึดถือ โดยค่านิยมสามารถ
เปลี่ยนแปลงได้ซึ่งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงค่านิยมก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมด้วยเช่นกัน 
 
 3.3 ขั้นตอนของกระบวนกำรกระจ่ำงค่ำนิยม 
 3.3.1 Rath, Hamin and Simon, 1966 : 30 (อ้างถึงในการเกด  นาคเจียม, 2551 : 72) 
ได้ศึกษาการพัฒนาค่านิยมแล้วสรุปเป็นเกณฑ์หรือแนวทางในการพัฒนาค่านิยม เรียกว่า การกระจ่าง
ค่านิยม โดยเชื่อว่าคนเราจะมีค่านิยมที่สมบูรณ์จะมีขั้นตอนที่ส าคัญ 3 ประการใหญ่ ซึ่งแบ่งออกเป็น 
7 ขัน้ตอนย่อย ดังนี้ 

1. หลักการเลือก 
1.1.1 เลือกอย่างอิสระ 
1.1.2 เลือกจากทางเลือกหลายๆ ทาง 
1.1.3 เลือกโดยค านึงถึงผลที่จะเกิดข้ึน 

2. หลักการให้คุณค่า 
2.1.1 ชื่นชมยินดี 
2.1.2 ยึดมั่นอย่างเปิดเผย 



 
 

53 

การให้คุณค่า
(Prizing)

4. ยอมรับมีความพอใจหลังการเลือก

5. เต็มใจที่จะยืนยันความคิดท่ีตนเอง
ตัดสินใจและสามารถอธิบายเหตุผล

ให้ผู้อื่นฟังได้

การปฏิบัติ

(Action)

6. ได้แสดงพฤติกรรมในสิ่งที่ตนเลือก

7. กระท า (ปฏิบัติ) ซ้ าๆ จนเกิดเป็นนิสัย

การเลือก 
(Choosing)

1. ให้โอกาสเลือกอย่างเสรี

2. มีทางเลือกที่หลากหบลาย

3.ให้โอกาสคิดและพิจารณาอย่าง

รอบคอบและเป็นไปตามล าดับขั้น

3. หลักการปฏิบัติ 
3.1.1 ท าตามที่เลือกอย่างเห็นคุณค่า 
3.1.2 ท าซ้ าๆ จนเป็นนิสัย 

 จากกระบวนการทั้ง 3 ขั้นตอนจะเห็นได้ว่าเป็นการสร้างค่านิยมให้กับผู้เรียนซึ่งสามารถแสดง
ได้ตาม แผนภูมิที่ 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
แผนภูมิที่ 4 แผนภูมิข้ันตอนการเกิดค่านิยมด้วยการกระจ่างค่านิยม 
ที่มา : หน่วยศึกษานิเทศก์ กรมสามัญศึกษา.กำรปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมโรงเรียน 
 มัธยมศึกษำ. (กรุงเทพฯ:โรงพิมพ์คุรุสภา 2529), 55. 
  
 จากกกระบวนการทั้ง 3 ขั้นตอน ซึ่งแบ่งย่อยเป็น 7 ขั้นนั้น จะเห็นได้ว่าประกอบด้วย
องค์ประกอบที่รวมกันเข้าเป็นคุณลักษณะของความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว 
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องค์ประกอบเหล่านี้ไม่สามารถแบ่งแยกออกจากกันได้ โดยจะขอกล่าวถึงรายละเอียดของแต่ละ
ขั้นตอน ดังนี้ 

1.  ค่านิยมต้องได้รับการเลือกโดยอิสระ ค่านิยมที่สมบูรณ์เป็นค่านิยมที่บุคคลได้เลือกเอง
อย่างอิสระจากการเลือกอย่างอิสระ หมายถึง การเลือกด้วยตนเอง ปราศจากการชักจูง หว่า นล้อม    
กดข่ี บังคับจากผู้อ่ืน สังคมและสิ่งแวดล้อม 

2.  ค่านิยมต้องได้รับการเลือกจากหลายๆ ทางถ้าหากบุคคลไม่มีทางเลือกก็เท่ากับว่าเขาไม่มี
อิสระในการเลือกด้วย ถ้าไม่มีการเลือกหลายๆ ทาง คงจะใช้ค าว่า “เลือก” ไม่ได้ กลายเป็น “จ าต้อง
ท า” เพราะมีอยู่ทางเดียวในการตัดสินใจเลือกนักเรียนควรให้ความส าคัญ พิจารณาถึงเหตุและผลลัพธ์ 

3.  ค่านิยมต้องได้รับการเลือกจากที่ได้มีการพิจารณาหลักจากที่ได้รับการพิจารณาที่ได้จาก
ทางเลือกเหล่านั้นนั่นคือ บุคคลนั้นจะต้องตระหนักในผลที่จะเกิดขึ้นจากทางเลือกแต่ละทาง ถ้าหาก
มิได้ตระหนักถึงผลที่เกิดขึ้นจากการกระท าแต่ละอย่างก็จะไม่ทราบว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้าง แต่ถ้าเขาได้
ตระหนักถึงผลที่เกิดขึ้น เขาก็จะได้พิจารณาทางเลือก ทางที่จะท าใหม่ แม้ว่าในบางครั้งเราอาจไม่
ทราบผลที่จะเกิดขึ้นได้ล่วงหน้าแต่ก็มิได้หมายความว่าจะไม่สามารถเลือกได้อย่างอิสระ แต่
หมายความว่าเมื่อคนเรามีความเข้าใจในผลที่จะเกิดขึ้นเขาก็จะได้ประเมินทางเลือกของเขาใหม่ด้วย
ข้อมูลใหม่ 

4.  ค่านิยมเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมยินดี ค่านิยมเป็นสิ่งที่บุคคลมีความรู้สึกในแง่ดี เห็นคุณค่ายินดี
และยอมรับในสิ่งนั้นเมื่อการเลือกท าอย่างใดอย่างหนึ่งท าให้บุคคลเห็นคุณค่าและเกิดความสุขก็จะ
เป็นเครื่องบ่งชี้ในค่านิยมได้ ถ้าเขาไม่มีความสุขจากผลการเลือกสิ่งนั้นหรือจากประสบการณ์จากการ
เลือกสิ่งนั้น ท าให้เขาพบว่าเป็นการเลือกที่ผิดแสดงว่าสิ่งนั้นยังไม่ได้เป็นค่านิยมที่สมบูรณ์ 

5.  ค่านิยมต้องได้รับการยอมรับโดยเปิดเผย เมื่อเราพบว่าสิ่งหนึ่งที่ เราได้เลือกเองอย่างอิสระ 
ผลที่จะเกิดขึ้นเราก็ทราบและเข้าใจและท าให้เรามีความสุข เราก็ต้องการบอกให้ผู้อ่ืนทราบด้วย ซึ่ง
โดยหลักการแล้วถ้าค่านิยมใดเป็นค่านิยมที่สมบูรณ์บุคคลจะยอมท าทุกอย่างเพ่ือค่านิยมนั้น 

6.  ค่านิยมจะต้องมีการแสดงออกหรือกระท าออกมา ค่านิยมจะมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของ
คนเราไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง ดังนั้นสิ่งที่บุคคลท าจะสะท้อนให้เห็นค่านิยมของเขาด้วย ความส าคัญของ
ค่านิยมอาจตัดสินใจได้ในแง่ของการใช้เวลาท าเรื่องนั้นมากน้อยเพียงไร การตระหนักถึงค่านิยมเรื่อง
ใดเรื่องหนึ่งอาจเป็นเครื่องชี้ได้ว่าบุคคลนั้นก าลังเริ่มสร้างค่านิยมในเรื่องนั้นและพร้อมที่จะแสดง
ออกมา 

7.  ค่านิยมจะกลายเป็นแบบแผนของชีวิต ค่านิยมจะได้รับการกระท าออกมาบ่อยๆ ซ้ าๆ  กัน
จนกลายเป็นแบบแผนของชีวิตคนคนนั้น ยิ่งค่านิยมใดมีความแข็งแกร่งอยู่ในตัวยิ่งมีอิทธิพลต่อวิถีชีวิต
ของคนเรามากขึ้น อิทธิพลของค่านิยมที่มีต่อแบบแผนการด าเนินชีวิตจะปรากฏออกมาในลักษณะ
ต่างๆ เช่น การแต่งกาย การเลือกคบเพ่ือน การเลือกถิ่นที่อยู่อาศัย การใช้เวลา การเลือกอาชีพ      
การเลือกคู่ครอง เป็นต้น 
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4
• กิจกรรมการเรียนการสอน

5
• สื่อการสอน

6 • การประเมินผล

 Raths, Harmin  and Simon, 1966 (อ้างในชัยพร วิชชาวุธและคณะ, 2544 : 120 –124) 
กล่าวว่าวิธีการในการปลูกฝังพฤติกรรมด้วยวิธีการกระจ่างค่านิยม  เชื่อว่าเป็นหน้าที่ของผู้สอนในการ
ปลูกฝังค่านิยม คือ การชี้น าหรือจัดการให้มีการชี้น าเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการฉุกคิดขึ้นมาว่า ความเชื่อ
ทัศนคติ พฤติกรรม และความรู้สึกของตนที่มีต่อสิ่งหนึ่งๆ นั้น เป็นไปตามเกณฑ์ 7 ประการของ
กระบวนการของค่านิยม  ได้แก่ 

1.  เกิดจากการเลือกของตนอย่างอิสระ 
2.  การได้พิจารณาทางเลือกอ่ืนๆ 
3.  การได้พิจารณาผลของทางเลือกอ่ืนๆ 
4.  การมีความภูมิใจหรือยินดีในสิ่งที่ตนเองเลือก 
5.  การยืนยันการตัดสินใจเลือกของตนเองอย่างเปิดเผย 
6.  การกระท าตามสิ่งที่ตนเองเลือก 
7.  การกระท าซ้ าในสิ่งที่เลือก 

 จากขั้นตอนการกระจ่างค่านิยมตามแนวคิดของ Raths and et al., 1966 : 30 (อ้างถึงใน
ปรีดา  วิทยากุล, 2536 : 21) ได้ปรับปรุงมาเป็นขั้นตอนการสอนโดยกระบวนการกระจ่างค่านิยม     
ดังแผนภูมิที่ 5 

   
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิที่ 5 แผนภูมิข้ันตอนการสอนโดยกระบวนการกระจ่างค่านิยม 
ที่มา : ปรีดา  วิทยากุล. “การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการตัดสินใจของ นักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่  4  ที่เรียนวิชาสังคมศึกษาดวยการสอนโดยกระบวนการของการท าค่านิยมให
กระจ่าง”,ปริญญานิพนธ์ การศึกษามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. (2536 : 21)   

1
• ความคิดรวบยอดและหลักการ

2
• จุดประสงค์การเรียนรู้

3 • เนื้อหาสาระ

ขั้นน า      น าเข้าสู่บทเรียน 
ขั้นสอน   1. เสนอปัญหา 
   2. ตัดสินใจกระท าด้วยตนเอง
อย่างอิสระ 
      2.1 ก าหนดทางเลือก 
      2.2 เลือกเฉพาะทางเลือกที่
เหมาะสม 
      2.3 เลือกหลังการพิจารณา
เหตุผล 
  3. อภิปรายกลุ่มย่อย 
  4. แสดงเหตุผล 
  5. ยึดมั่นคุณค่า 
  6. ก าหนดขั้นตอนการปฏิบัติ 
ขั้นสรุป    สรุปคุณค่าที่ยึดมั่น 
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3.3.2 Sidney B. Simon ได้อธิบายขั้นตอนของกระบวนการกระจ่างค่านิยม ว่ามี 5 ขั้นที่
ส าคัญ ดังนี้ 

3.3.2.1 การก าหนดวัตถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมายในการเรียน 
  การก าหนดจุดมุ่งหมายในการเรียนนั้นท าเพ่ือช่วยเหลือผู้เรียนในการท าความ

เข้าใจและสร้างความกระจ่างในค่านิยมของตนเองจากสถานการณ์ที่ก าหนด 
3.3.2.2 การใช้กลุ่มย่อย 

  การใช้กลุ่มย่อยเพื่อการด าเนินการอภิปรายโดยเน้นให้สมาชิกทุกคนได้กลุ่มได้
แลกเปลี่ยนความคิดระหว่างกัน 

3.3.2.3 การใช้สถานการณ์ตัวอย่างเพ่ือฝึกปฏิบัติ 
  ในขั้นตอนนี้มีความจ าเป็นอย่างมากส าหรับผู้ เรียนที่ยั งไม่คุ้นชินกับ

กระบวนการกระจ่างค่านิยม โดยอาจท าได้ด้วยการใช้ค าถามปลายเปิดอย่างง่ายๆ 
3.3.2.4 การใช้ค าถามอย่างสร้างสรรค์ 

  ค าถามอย่างสร้างสรรค์เพ่ือให้นักเรียนได้คิด ซึ่งค าถามนั้นต้องมีค าตอบที่
สามารถเลือกตอบได้อย่างหลากหลาย ไม่ควรใช้ค าถามที่มีค าตอบเป็น ใช่และไม่ใช่ เนื่องจากค าถาม
ในลักษณะดังกล่าวมีลักษณะในการชี้น าค าตอบ และไม่ควรถามค าถามมากเกินไป ทั้งนี้จ านวนค าถาม
ที่เหมาะสม คือ 4 - 6 ค าถาม ซึ่งเมื่อผู้เรียนมีการพัฒนาในการตอบค าถามแล้วผู้สอนควรเพ่ิมระดับ
ความยากของค าถาม 

3.3.2.5 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้นั้น เน้นการแลกเปลี่ยนเหตุผลซึ่งสามารถท าได้ทั้งการ

พูด การเขียน เป็นต้น เมื่อแลกเปลี่ยนแล้วจึงให้ท าการเลือกโดยการยึดหลักเสียงข้างมากเพ่ือการ
น ามาปฏิบัติโดยในการเลือกนั้นต้องเลือกในสิ่งที่สามารถเป็นไปได้และเลือกในสิ่งที่ผู้เรียนตระหนักใน
คุณค่า ต้องไม่มีการตัดสินความถูกผิดจากสิ่งที่ผู้เรียนน าเสนอ 
 
 3.3.3 ชัยวัฒน์  สุทธิรัตน์ (2555 : 142 –143) กล่าวถึงแนวทางการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด
ของ Raths, Harmin and Simon ว่าสามารถเป็นขั้นตอนการเกิดค่านิยมไว้ดังนี้ 
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แผนภูมิที่ 6 ขั้นตอนการเกิดค่านิยมตามแนวคิดของ Raths , Harmin  and Simon 

ที่มา : ชัยวัฒน์  สุทธิรัตน.์80 นวัตกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ. (กรุงเทพฯ :  
 แดเน็กซ์อินเตอร์คอร์ปอร์เรชั่น 2555), 143. 
 
 3.3.4 นาตยา  ปิลันธนานนท์ (อ้างถึงในชัยวัฒน์  สุทธิรัตน์ : 144-145) มีแนวคิดในการ
พัฒนาค่านิยม แบ่งออกเป็น 5 ขั้น ดังนี้  

1.  การแสดงความรู้สึก 
การแสดงความรู้สึก ได้แก่ การแสดงความใจกว้างต่อประสบการณ์และความรู้สึกของแต่ละบุคคล 

โดย 
1.1 การตระหนักในประสบการณ์และความรู้สึกของบุคคล 
1.2 การยอมรับในประสบการณ์และความรู้สึกของบุคคล 

2. การแสดงความคิด 
2.1 การแสดงความคิดในระดับต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

2.1.1 แสดงความคิดในลักษณะของการจดจ าข้อมูลได้ 
2.1.2 การแปลความหมายของสิ่งที่คิด 
2.1.3 การน าความคิดไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆ 
2.1.4 การตีความสิ่งที่คิด 
2.1.5 การวิเคราะห์ความคิด 
2.1.6 การสังเคราะห์ความคิด 
2.1.7 การประเมินความคิด 

ขั้นการเลือก

• เลือกได้อย่างอิสระ
• เลือกจากทางเลือกที่หลายๆทาง
• เลือกโดยค านึงถีงผลที่จะเกิดข้ึน

ขั้นการเห็น
คุณค่า

• การเลือกและการยอมรับอย่างเปิดเผย
• มีความภูมิใจ ชื่นชมยินดีและถนอมรักษาค่านิยมนั้น

ขั้นการปฏิบัติ
ตาม

• การปฏิบัติตามสิ่งที่ตนเลือกไว้
• การปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอจนเป็นคุณลักษณะประจ าตัว
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2.2 การแสดงความคิดในลักษณะของการวิเคราะห์ วิจารณ์ 
2.2.1 การแยกความแตกต่างระหว่างข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น 
2.2.2 การแยกความแตกต่างระหว่างข้อคิดเห็นที่มีสิ่งสนับสนุนรองรับกับข้อคิดเห็นที่

ไม่มีสิ่งสนับสนุนรองรับ  
2.2.3 การวิเคราะห์ข้อคิดเห็นที่มีลักษณะการโฆษณาชวนเชื่อ งมงายหรือมีอคติความ

ล าเอียงเป็นต้น 
2.3 การแสดงความคิดในเชิงตรรกวิทยา 
2.4 การแสดงความคิดในเชิงสร้างสรรค์ 
2.5 การแสดงความคิดที่อาศัยทักษะพื้นฐานทางปัญญา 

2.5.1 ทักษะการใช้ภาษา 
2.5.2 ทักษะการคิดค านวณ 
2.5.3 ทักษะการค้นคว้าวิจัย 

3. การสื่อสารด้วยวาจาและลักษณะอ่ืนๆ 
3.1 การส่งสารเป็นค าพูดหรือข้อความที่เขียนอย่างชัดเจน 
3.2 การตั้งใจฟังอย่างมีอารมณ์ร่วม 
3.3 การพิจารณาใคร่ครวญ 
3.4 การถามความเห็นเพื่อให้เกิดความกระจ่าง 
3.5 การให้และรับผลย้อนกลับ 
3.6 การแก้ปัญหาความขัดแย้ง 

4. การเลือก 
4.1 การรวบรวมและพิจารณาทางเลือกต่างๆ 
4.2 การพิจารณาผลที่เกิดข้ึนทั้งในแง่บวกและแง่ลบ 
4.3 การเลือกอย่างมียุทธวิธี 

4.3.1 ก าหนดเป้าหมายการเลือก 
4.3.2 การรวบรวมข้อมูลที่เก่ียวข้อง 
4.3.3 การแก้ปัญหา 
4.3.4 การวางแผน 

4.4 การเลือกอย่างอิสระ 
5. การปฏิบัติ 

5.1 การปฏิบัติซ้ าๆ กันบ่อยๆ 
5.2 การปฏิบัติจนกลายเป็นแบบแผนและคงที่ 
5.3 การปฏิบัติด้วยความช านาญ 
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 3.3.5 วัชรี  ธุวธรรม (2525 : 8) กล่าวถึงยุทธวิธีในการพิจารณาสร้างเสริมค่านิยมตามแนวคิด
ของ Raths, Harmin and Simon แบ่งออกเป็น 3 ขั้นใหญ่ ดังนี้ 

1. ขั้นการเลือก 
1.1 ขั้นส ารวจทางเลือก 
1.2 ขั้นพิจารณาผลที่เกิดจากแต่ละทางเลือก 
1.3 ขั้นตัดสินใจเลือกโดยเสรี 

 2. ขั้นนิยามซาบซึ้ง 
  2.1 ขั้นมีความสุขและภูมิใจ 
  2.2 ขั้นเต็มใจประกาศยืนยันให้เป็นที่รู้จัก  
 3. ขั้นการปฏิบัติ 
  3.1 ขั้นการแสดงค่านิยม 
  3.2 ขั้นปฏิบัติซ้ าๆ ให้เป็นกิจนิสัย 
 3.3.6 ดุษณี  แก้วก าเนิด (2526 : 49-51) ได้กล่าวถึงการกระจ่างค่านิยมตามแนวคิดของ 
Raths, Harmin and Simon แบ่งออกเป็น 3 ขั้นใหญ่ ดังนี้ 
 1.  ขั้นรู้       
  1.1 รู้ 
  1.2 วิเคราะห์ 
  1.3 ประเมินค่า 
 2.  ขั้นศรัทธา    
  2.1 เห็นคุณค่า 
  2.2 ยอมรับ 
  2.3 พร้อมปฏิบัติ 
 3.  ขั้นปฏิบัติ 
  3.1 วางแผน 
  3.2 ปฏิบัติ 
  3.3 ประเมินผล 
 3.3.7 โกวิท  ประวาลพฤกษ์ (2542 : 92-93) ได้กล่าวถึงการกระจ่างค่านิยมตามแนวคิดของ 
Raths, Harmin and Simon แบ่งออกเป็น 9 ขั้น คือ  
 1. ตระหนักในปัญหาและความจ าเป็น  
 2. คิดวิเคราะห์อย่างรอบคอบมีวิจารณญาณเป็นระบบ  
 3. สร้างทางเลือกอย่างหลากหลาย  
 4. ประเมินและเลือกทางเลือกได้เหมาะสม  
 5. ก าหนดขั้นตอนและล าดับได้อย่างชัดเจน  
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ความต้องการ
สภาพภายใน

ตัวเอง สถานการณ์

 6. ปฏิบัติอย่างมีความชื่นชม  
 7. ประเมินระหว่างปฏิบัติด้วยตนเอง  
 8. ปรับปรุงระหว่างปฏิบัติด้วยตนเอง  
 9. ชื่นชมต่อผลที่เกิดขึ้น 
 สรุปได้ว่าหลักการของกระบวนการกระจ่างค่านิยมจะมีลักษณะการด าเนินการที่เป็นล าดับ
ขั้นเพ่ือให้ผู้เรียนได้เข้าสู่กระบวนการในการค้นหาค่านิยมที่แท้จริง โดยเริ่มจากตนเอง มีการคิด
พิจารณาถึงเหตุผลอย่างรอบคอบ เหมาะสม จนกระทั่งเกิดความตระหนักในคุณค่าและยึดมั่นด้วย
ความศรัทธาตลอดจนน้อมน ามาปฏิบัติจนกลายเป็นนิสัยที่ถาวรคงทน  โดยในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้
แนวคิดในการพัฒนาค่านิยม ตามแนวคิดของ Raths, Harmin and Simon แบ่งออกเป็น 3 ขั้น คือ 
การเลือก  การเห็นคุณค่า และการปฏิบัติ 
 
 3.4 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับกำรสอนโดยกระบวนกำรกระจ่ำงค่ำนิยม 
 การที่จะด าเนินการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนด้วยกระบวนการกระจ่างค่านิยมนั้นผู้สอน
จ าเป็นต้องมีความรู้ ความเข้าใจถึงที่มาของค่านิยมเสียก่อนเพ่ือให้ผู้สอนสามารถน ามาปรับใช้ในการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมไม่ผิดวัตถุประสงค์ของกระบวนการในการ
กระจ่างค่านิยม ซึ่งผู้สอนต้องมีความรู้ เกี่ยวกับแนวคิดและทฤษฎีดังต่อไปนี้ 

3.4.1 แนวคิดกลุ่มพฤติกรรมนิยม  
      ของจอห์น บี วัตสัน (John B, Watson) ที่สรุปว่าการแสดงพฤติกรรมของมนุษย์
นั้นเกิดจากปัจจัยที่เป็นส่วนประกอบ 3 ส่วนส าคัญ ได้แก่ ความต้องการ  สภาพภายในตัวเองและ
สถานการณ์ ซึ่งสามารถเขียนเป็นแผนภูมิที่ 7 ดังนี้ 

 

 
 
 
    กาย   สติปัญญา  ที่ไหน 
    อารมณ ์   ภูมิหลัง   กับใคร 
    สังคม   ประสบการณ ์
    เศรษฐกิจ  ค่านิยม/เจตคต ิ   
  
แผนภูมิที่ 7  แผนภูมิองค์ประกอบพฤติกรรมของมนุษย์ 
ที่มา : หน่วยศึกษานิเทศก์ กรมสามัญศึกษา. กำรปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมโรงเรียน 
  มัธยมศึกษำ.(กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภา 2529), 104. 

พฤติกรรม 
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พฤติกรรมที่เลือก

ผลระยะสั้น

กาย 

อารมณ์

สังคม

เศรษฐกิจ

ผลระยะยาว

อารมณ์

สังคม

เศรษฐกิจ

 จากแผนภูมิดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดพฤติกรรมของมนุษย์นั้นมี 3 ส่วน 
คือ ความต้องการ สภาพภายในตัวและสิ่งแวดล้อมโดยถ้าบุคคลให้ความส าคัญกับสิ่งใดจะแสดง
ออกเป็นพฤติกรรมภายนอก ดังต่อไปนี้ 

1. พฤติกรรมที่มีการเลือก จากหลักการที่ว่าพฤติกรรมมีสาเหตุนั้น ควรจะมีทางแสดง
หรือการกระท าพฤติกรรมได้หลายอย่างแต่เขาจะเลือกแสดงเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แสดงว่าก่อนการ
ตัดสินใจแสดงพฤติกรรมนั้น ควรมีโอกาสเลือกจากการกระท าหลายๆ ทาง 

2. พฤติกรรมมีผลลัพธ์ตามล าดับขั้นตอน การกระท าทุกอย่างต้องมีผลลัพธ์เกิดขึ้น
ตามมามีทั้งผลในระยะสั้นและระยะยาว ผลที่ควรค านึงถึง คือ ผลทางกาย อารมณ์ สังคมและ
เศรษฐกิจ เปรียบเทียบประโยชน์ที่จะได้รับกับส่วนรวมมากที่สุด  แล้วเลือกท าพฤติกรรมนั้น ดัง
แผนภูมิที่ 8 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิที่ 8 แผนภูมิผลลัพธ์ที่เกิดจากพฤติกรรมของมนุษย์ 
ที่มา : หน่วยศึกษานิเทศก์ กรมสามัญศึกษา. กำรปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมโรงเรียน 
 มัธยมศึกษำ.(กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภา 2529), 105. 

 
3. ความพร้อมของผู้สอนระหว่างท าการสอน ผู้สอนต้องท าตนให้เป็นผู้มีใจกว้าง รับฟัง

ความคิดเห็นทุกอย่างของผู้เรียนโดยไม่ถือความคิดของตนเองเป็นใหญ่ การจะตัดสินใจกระท าอะไรดี 
อะไรไม่ดีให้ใช้หลักเหตุผลและผลลัพธ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมมากที่สุดของผู้เรียนเป็นเกณฑ์ให้
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พิจารณา
หาปัญหา/

สาเหตุ

• รวบรวมปัญหา หาข้อมูลพร้อมท้ังสาเหตุจากการคิด การถามและการอ่าน
พิจารณาจากข้อเท็จจริง

ก าหนด
ทางเลือก

• ดูข้อจ ากัดหรืออุปสรรค หาทางเลือกที่เป็นไปได้มากท่ีสุด
• เข้าใจตนเอง เข้าใจผู้อ่ืน

การเลือก
ทางเลือกที่
เหมาะสม

• ดูผลในระยะสั้น
• ดูผลในระยะยาว
• ดูอันตราย อุปสรรคืหรือผลเสียที่จะเกิดข้ึน
• ดูผลที่ที่จะเกิดข้ึน

การ
ตัดสินใจ

โอกาสผู้เรียนได้แสดงออกให้มากที่สุดเท่าที่จะท าได้ การสรุป ผู้สอนควรสรุปจากค าตอบของนักเรียน
น าสู่แนวคิดท่ีถูกต้องตามกฎเกณฑ์ของสังคม 

4. ความพร้อมในเรื่องระบบการตัดสินใจ ผู้สอนต้องพยายามสร้างบรรยากาศให้มีการ
ตัดสินใจอย่างเป็นระบบและให้ได้ฝึกตามระบบซ้ าๆ จนเกิดเป็นความเคยชิน เป็นนิสัย ขั้นตอนของ
การตัดสินใจสามารถแสดงได้ตามแผนภูมิที่ 9 ดังนี้ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  เลือกทางเลือกอย่างมีเหตุผล 
 
แผนภูมิที่ 9 แผนภูมิขั้นตอนระบบของการตัดสินใจเลือกค่านิยม 
ที่มา : หน่วยศึกษานิเทศก์ กรมสามัญศึกษา. กำรปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมโรงเรียน 
  มัธยมศึกษำ.(กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภา 2529), 107. 

 
 โดยสรุปแล้ว คือ การตัดสินใจเลือกแสดงพฤติกรรมนั้นจะแสดงออกมาจากระบบความเชื่อ
หรือค่านิยมที่ถูกตัดสินใจเลือกอย่างเป็นระบบมีปัจจัยสนับสนุนการแสดงออกของการกระท า คื อ 
ประสบการณ์และสถานการณ์ เพราะทุกคนจะตัดสินใจเลือกสิ่งที่คิดว่ามีประโยชน์ส าหรับตนเองมาก
ที่สุด และการตัดสินใจเลือกของกลุ่มก็ยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของกลุ่มเป็นส าคัญเช่นกัน 
 

3.4.2  ทฤษฎีทำงจริยธรรมเชิงจิตวิทยำ    
  ทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรม (Cognitive Development Theory) นักจิตวิทยา
กลุ่มนี้คือ Kohlberg (Kohlberg, 1975 : 179) เชื่อว่าจริยธรรมหรือความเข้าใจเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ ใน
การตัดสินความถูกผิดของการกระท ามิได้เกิดจากการเรียนรู้โดยผ่านกระบวนการทางสังคมประกิต 
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(Socialization) แต่เกิดจากการคิดไตร่ตรองตามเหตุผลขึ้นอยู่กับพัฒนาการทางสติปัญญา ซึ่งผูกพัน
อยู่กับอายุของบุคคลจะมีพัฒนาการทางคุณธรรม จริยธรรมจากขั้นที่ต่ าไปสู่ขั้นที่สูงกว่า ไม่มีการ
ย้อนกลับและไม่มีการเร่งขึ้น นอกจากนี้โคลเบิร์ก ยังได้แบ่งการใช้เหตุผลเชิงจริยธรรมของบุคคลเป็น 
3 ระดบั 6 ขั้น คือ  
 ระดับที่ 1 ระดับก่อนมีจริยธรรมของตนเอง (Pre-Conventional Level) ระดับนี้บุคคลจะ
เลือกตัดสินใจกระท าในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อตนเอง ไม่ค านึงถึงผลที่จะเกิดแก่ผู้ อ่ืน มักพบในเด็กอายุ 
2-10 ปี ในระดับนี้แบ่งออกเป็น 2 ขั้น ได้แก่ 
   ขั้นที่ 1 การเชื่อฟังเพ่ือหลบหลีกการลงโทษ   
   ขั้นที่ 2 การแสวงหารางวัลและการแลกเปลี่ยน    
 ระดับที่ 2 ระดับจริยธรรมตามกฎเกณฑ์ (Conventional Level) ระดับนี้บุคคลจะปฏิบัติ
ตามกฎเกณฑข์องกลุ่มย่อยของตน ท าตามกฎหมายรู้จักเอาใจเขา มาใส่ใจเรา แสดงบทบาททางสังคม
ได้มกัพบในช่วงอายุ 10-16 ปี ระดับนี้แบ่งออกเป็น 2 ขั้น ได้แก่          
   ขั้นที่ 1 การท าตามที่ผู้อ่ืนเห็นชอบคล้อยตามผู้อ่ืนโดยเฉพาะเพ่ือน     
   ขั้นที่ 2 การท าตามกฎเกณฑข์องสังคมบุคคลจะรู้บทบาทหน้าที่ของคนในฐานะที่
เป็นส่วนหนึ่งของสังคม    
 ระดับที่ 3  ขั้นที่ท าตามค ามั่นสัญญา (Post-Conventional Level) ระดับนี้บุคคลจะเห็น 
ความส าคัญของคนหมู่มาก เคารพในสิทธิของผู้ อ่ืน ควบคุมบังคับใจตนเองได้ พบในช่วงอายุ 16 ปี   
ขึ้นไป ระดบันี้แบ่งเป็น 2 ขั้น ได้แก่     
   ขั้นที่ 1 การมีเหตุผลและการเคารพตนเอง ใช้สัญญาสังคมเป็นเหตุผลในการตัดสินใจ     
   ขั้นที่ 2 การยึดอุดมคติของสากล ท าความดีเพ่ือความดี และมีจิตใจกว้างขวาง  
 จากการศึกษาจริยธรรมตามแนวคิดทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญา จะพบว่าจริยธรรมของ
บุคคลย่อมมีความสัมพันธ์กับคุณลักษณะหลายๆ ด้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านสติปัญญา เพราะ บุคคล
ที่มีอายุมากขึ้นย่อมมีโอกาสแห่งการเรียนรู้ทางจริยธรรมมากขึ้นด้วยและการพัฒนาจริยธรรมของ
บุคคลจะเป็นตามล าดับขั้นโดยพัฒนาจากขั้นที่ต่ าสุดและยุ่งยากน้อยกว่า จ าเป็นต้องเกิดขึ้นก่อนขั้นที่
สูงขึ้น 
 

3.4.3 ทฤษฎกีำรเรียนรู้ทำงสังคม (Social Learning Theory)          
ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคม ได้แก่ ทฤษฎีของ Albert Bandura นักจิตวิทยาชาว

แคนาดา ตามทฤษฎีของ Bandura การเรียนรู้ของบุคคลส่วนหนึ่งจะเกิดจากประสบการณ์ที่ได้รับ
โดยตรงและอีกส่วนหนึ่งจะสังเกตจากตัวแบบซึ่งมี 3 ประเภท คือ 
  ตัวแบบจริง ได้แก่ ตัวแบบที่แสดงพฤติกรรมจริงให้เห็น     
  ตัวแบบสัญลกัษณ์ ได้แก่ ตัวแบบในโทรทัศน์ ภาพยนตร์หรือรูปภาพต่างๆ     
  ตัวแบบค าบอกเล่าหรือบันทึก ซึ่งจะปรากฏในรูปของค าพูดหรือขอ้เขียนต่างๆ  
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 ผลจากประสบการณ์ตรงและการสังเกตตัวแบบทั้ง 3 ประเภทดังกล่าวจะท าให้เกิดการเรียนรู้
ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งต่างๆ ได้แก่ ความสัมพันธ์ระหว่างเหตุการณ์กับเหตุการณ์ และความสัมพันธ์
ระหว่างพฤติกรรมกับผลที่เกิดจากพฤติกรรม ท าให้สามารถคาดหวัง ได้ถึงวิธีที่จะน าผลที่พึงปรารถนา
มาสู่ตนและในขณะเดียวกันวิธีการที่จะหลีกเลี่ยงผลที่เลวร้ายต่างๆ การคิดในเชิงประเมินเช่นนี้ จะ
น าไปสู่การตัดสินใจที่จะท าหรือไม่กระท า  พฤติกรรมต่างๆ และน าไปสู่การตั้งมาตรฐานการประพฤติ
ส าหรับตนเอง ตลอดจนการควบคุมตนเองให้ปฏิบัติตามมาตรฐานนั้น (ชัยพร วิชชาวุธ, 2526 : 22-23)  
 ตามแนวคิดการเรียนรู้ทางสังคมนี้ การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้แก่บุคคลจ าเป็นต้องใช้
วิธีการเรียนรู้ทั้งทางตรงและทางอ้อมด้วยการสร้างเงื่อนไขให้บุคคลประสบด้วยตนเองหรือการให้
แบบอย่างที่ดี ตลอดจนการบอกเล่าอบรมให้บุคคลเกิดความเชื่อและตระหนักถึงในที่สุด ทั้งนี้เพ่ือให้
บุคคลรู้จักเลือกและยึดถือ เพ่ือน ามาควบคุมพฤติกรรมทึ่ไม่เหมาะสมและแสดงออกเฉพาะ
พฤติกรรมทึ่เหมาะสมและพึงปฏิบัติ   
 

3.4.4 ทฤษฎีกำรกระจ่ำงค่ำนิยม (The theory of Values Clarification)         
 ชัยพร วิชชาวุธ (2531: 23)  อธิบายว่าผู้ที่เสนอทฤษฎีนี้ก็คือ Raths, Harmin and 
Simon โดยใช้แนวคิดของทฤษฎีสัมพันธ์นิยม (Relativism) ที่มีหลักการว่าความถูกต้องดีงาม มิได้
ขึ้นอยู่กับหลักการที่แน่นอนแต่จะแปรผันตามบุคคลและสภาพการณ์ต่างๆ ในหลักการของทฤษฎีการ
กระจ่างค่านิยมจะไม่ก าหนดจริยธรรมที่จะปลูกฝัง มีการยอมรับการตัดสิน ความรู้สึก และค่านิยมที่
เลือกแล้วของผู้เรียนอย่างไม่มีเงื่อนไข โดยครูมีหน้าที่ในการปลูกฝังค่านิยม คือ การชี้น าหรือการ
จัดการใหม่ การชี้น าโดยการตั้ง ค าถามเพ่ือให้นักเรียนฉุกคิดขึ้นมาว่า ความเชื่อทัศนคติพฤติกรรมและ
ความรู้สึกของตนที่มีต่อสิ่งหนึ่งนั้น เป็นไปตามเกณฑ์ 7 ประการ ของกระบวนการของค่านิยมหรือไม่
กล่าวคือ  
  1. เกิดจากการเลือกของตนอย่างอิสระหรือเปล่า    
  2.  ได้พิจารณาทางเลือกอ่ืนๆ หรือเปล่า    
  3.  ได้พิจารณาผลทางเลือกต่างๆ หรือเปล่า    
  4.  มีความภูมิใจหรือยินดีในสิ่งที่ตนเลือกหรือเปล่า    
  5.  จะยืนยันการตัดสินใจเลือกของตนอย่างเปิดเผยหรือไม่    
  6.  จะท าตามที่ตนตัดสินหรือไม่    
  7.  จะกระท าซ้ าหรือไม่ 
 
 3.4.5 ทฤษฎีจริยธรรมของ Bronfenbrenner          
  รูปแบบที่ 1 จริยธรรมโดยยึดถือตนเอง (Self-Oriented Morality)  คือ การยึดถือ
และให้ความสนใจอยู่ที่ความพึงพอใจของตนเองและจะพิจารณาสิ่งอ่ืนๆ ออกไปจากตนเองในบริบท
ว่าตนไดร้ับประโยชน์หรือถูกขัดขวางผลประโยชน์                        



 
 

65 

 รูปแบบที่ 2 จริยธรรมโดยยึดถือผู้มีอ านาจ (Authority-Oriented Morality)  ในขั้น
นี้เด็กรวมถึงผู้ใหญ่จะมีจุดที่ตกลงร่วมกันอยู่ในตัวตนของอ านาจ นับจากพ่อแม่จนถึงหัวหน้างานและผู้
มีอ านาจระดับประเทศมาเป็นตัวอธิบายความถูกต้องหรือความผิด         
 รูปแบบที่ 3 จริยธรรมโดยยึดเพ่ือน (Peer-Oriented Morality) เป็นจริยธรรมที่
ยึดถือความสอดคล้องกับกลุ่ม  ไม่ใช่ด้วยอ านาจจากใคร แต่ด้วยเพ่ือนเป็นผู้ตัดสินว่าถูกหรือผิด ส่วน 
ใหญ่จริยธรรมในระดับนี้ จะพบมากในวัยรุ่นเนื่องจากเป็นวัยที่ตอ้งการการยอมรับจากกลุ่มเพ่ือน          
 รูปแบบที่  4 จริยธรรมโดยยึดถือกลุ่ม (Collective–Oriented Morality) เป็น
จริยธรรมที่ยืนอยู่ข้างกลุ่มคนส่วนใหญ่ที่บุคคลนั้นด าเนินชีวิตอยู่โดยไม่ได้ค านึงถึงตัวบุคคล หน้าที่ของ
บุคคลในสังคมนั้นเป็นเกณฑ์ท่ีก าหนดให้เป็นจุดยืนที่ต้องค านึงถึง        
 รูปแบบที่ 5 จริยธรรมโดยยึดถือจุดมุ่งหมาย (Objectively - Oriented Morality) 
เป็นจริยธรรมที่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับผู้ใดหรือกลุ่มสังคมใดแต่จะเป็นจริยธรรมที่เป็นจริงในตัวเอง 
 
 3.4.6 ทฤษฎีต้นไม้จริยธรรมส ำหรับคนไทย         
 ศาสตราจารย์ ดร.ดวงเดือน พันธุมนาวิน (2538 : 2-5) เป็นทฤษฎีทางจิตวิทยาทฤษฎี
แรกของนักศึกษาไทยที่สร้างขึ้น กรอบแนวคิดที่เป็นจุดเด่นของทฤษฎีนี้มีความว่า ลักษณะพ้ืนฐาน
และองค์ประกอบทางจิตใจซึ่งจะน าไปสู่พฤติกรรมที่พึงปรารถนา เพ่ือส่งเสริมให้บุคคลเป็นคนดีและ
คนเก่งเหมือนผลไม้บนต้น การจะให้ผลดกใหญ่ หวานอร่อย ล าต้นและรากจะต้องสมบูรณ์ ลักษณะ
ทางจิตใจ 5 ประการ จึงเปรียบเสมือนล าต้นของต้นไม้จริยธรรมซึ่งเป็นสาเหตุของพฤติกรรม    
 ลักษณะทางจิตใจ 5 ประการ คือ ทัศนคติ คุณธรรม ค่านิยมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรม
ของคนดี คนเก่ง เหตุผลเชิงจริยธรรมหรือการเห็นแก่ผู้ อ่ืน ส่วนรวมมากกว่าเห็นแก่ตัวลักษณะมุ่ง
อนาคตสามารถคาดการณ์ไปไกลและสามารถควบคุมให้อดได้รอได้อย่างเหมาะสม ความเชื่ออ านาจใน
ตนว่าท าดีได้ดี ท าชั่วจะต้องได้รับโทษ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์หรือความมุมานะบากบั่น ฟันฝ่าอุปสรรคจน
ประสบกับความส าเร็จตามเป้าหมายพฤติกรรมของคนดี คนเก่ง จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อบุคคลมีลักษณะ
พ้ืนฐานทางจิต ซึ่งเปรียบเสมือนรากส าคัญของต้นไม้ที่ชอนไชหาอาหารมาเลี้ยงต้นได้อย่างเต็มที่หรือ
ขาดแคลน ลักษณะพ่ืนฐานทางจิตมี 3 ประการ คือ   
  1. สติปัญญา คือ ความเฉลียวฉลาด เหมาะสมกับอายุ เมื่อเติบโตเป็นผู้ ใหญ่ก็มี
ความสามารถทางการคิดที่เป็นนามธรรมขั้นสูงขึ้น   
  2. ประสบการณ์ทางสังคม หมายถึง การเข้าใจมนุษย์และสังคม รู้จักเอาใจเขามา
ใส่ใจเรา   
  3. มีสุขภาพจิตที่ดี ซึ่งหมายถึง การมีความวิตกกังวลน้อยหรือในปริมาณที่
เหมาะสมกับ เหตุการณ์  
 ลักษณะพ้ืนฐานทางจิตทั้ง 3 ประการนี้ เป็นสาเหตุส าคัญของการพัฒนาลักษณะทางจิตใจ 5 
ประการ ที่ล าต้นและพฤติกรรมของคนดี คนเก่ง ซึ่งเป็นผลไม้บนต้นในทฤษฎีต้นไม้จริยธรรม นั้นมี
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ลักษณะทางจิตใจและพฤติกรรมที่จะต้องเสริม ตั้งแต่เด็กวัย 2 ขวบขึ้นไป ควรพฒันาการฝึกให้กระท า 
พฤติกรรมที่ดีงามจนติดเป็นนิสัย ทฤษฎีต้นไม้จริยธรรมสามารถแสดงให้เห็นได้ดังภาพนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 ทฤษฎีต้นไม้จริยธรรมแสดงจิตลักษณะพ้ืนฐานและองค์ประกอบทางจิตใจ       
 ของพฤติกรรมทางจริยธรรม 
ที่มา : ดวงเดือน พันธุมนาวิน.ทฤษฎีต้นไม้จริยธรรมส ำหรับคนไทย : กำรวิจัยและกำรประยุกต์  
 (2538), 8. 

 
 1. ส่วนของดอกผล เปรียบเสมือนเป็นลักษณะพฤติกรรมคนดีและเก่ง การที่ต้นไม้จะให้ดอก
ผลใหญ่จะตอ้งมีล าต้นและรากท่ีสมบูรณ์   
 2. ส่วนของล าต้นที่สมบูรณ์ เปรียบเสมือนลักษณะทางจิตใจ ซึ่งเป็นสาเหตุของพฤติกรรมที่ดี
มี  5  ประการ  คือ             
  ประการที่  1  มีทัศนคติ ค่านิยมท่ีดีและคุณธรรม 
              ประการที่ 2  มีเหตุผลเชิงจริยธรรม                 
  ประการที่  3  ลักษณะมุ่งอนาคต  คาดการณ์ไกล                 
  ประการที่ 4  เชื่ออ านาจในตน                 
  ประการที่ 5  มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์            
 ลักษณะทางจิตใจทั้ง 5 ประการนี้ ถ้ามีมากในบุคคลใด บุคคลนั้นจะเป็นผู้มีพฤติกรรมเก่งและ
ดีอย่างสม่ าเสมอ 
 3. ส่วนของรากต้นไม้ เปรียบเสมือนลักษณะทางจิตที่เป็นพื้นฐานที่จะชอนไชหาอาหาร เลี้ยง
ล าต้นให้สมบูรณ์มี 3 ประการ คือ    
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  ประการที่ 1 สติปัญญา คือ ความเฉลียวฉลาด เหมาะสมกับอายุเมื่อเติบโตเป็น
ผู้ใหญ่ก็มีความสามารถทางการคิดที่เป็นนามธรรมขั้นสูงขึ้น    
  ประการที่ 2 ประสบการณ์ทางสังคม หมายถึง การเข้าใจมนุษยแ์ละสังคม รู้จักเอา
ใจเขามาใส่ใจเรา                  
  ประการที่ 3 สุขภาพจิตดี หมายถึง การมีความวิตกกังวลน้อยหรือในปริมาณที่
เหมาะสมกับเหตุการณ์    
 ลักษณะพ้ืนฐานทางจิตทั้ง 3 ประการนี้ เป็นสาเหตุส าคัญของการพัฒนาลักษณะทางจิตใจ 5 
ประการ ที่ล าต้นและพฤติกรรมของคนดี คนเก่ง ซึ่งเป็นผลไม้บนต้น ในทฤษฎีต้นไม้จริยธรรมนั้นมี
ลักษณะทางจิตใจและพฤติกรรมที่จะต้องเสริม ตั้งแต่เด็กวัย 2 ขวบขึ้นไปควรพัฒนาการฝึกให้กระท า
พฤติกรรมที่ดีงามจนติดเป็นนิสัย  
 จากการศึกษาแนวทฤษฎีที่ส าคัญข้างต้น อาจกล่าวได้ว่าเป็นพ้ืนฐานของการเรียนรู้ถึงจิตใจ
และพฤติกรรมของบุคคล ในการปลูกฝังและส่งเสริมให้บุคคลมีคุณธรรม จริยธรรม จึงจ าเป็นต้อง
อาศยัทฤษฎีเหล่านี้เป็นแนวทาง เพ่ือค้นหาวิธีการที่เหมาะสม ซึ่งคุณธรรมและจริยธรรม ที่ควรปลูกฝัง
และส่งเสริมนั้นควรเป็นหลักธรรมที่ยอมรับกันในสังคม และไม่ขัดต่อศาสนาที่บุคคลนับถือ ทั้งนี้ต้อง
ตั้งอยู่บนความสงบสุข ความดีงามของการประพฤติปฏิบัติ  
 
 3.5 คุณประโยชน์ของกระบวนกำรกระจ่ำงค่ำนิยม 
 นาตยา  ปิลันธนานนท์ (2528 : 521-522) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของกระบวนการกระจ่าง
ค่านิยมไว้ ดังนี้ 

1. ช่วยเพ่ิมพูนความสามารถของบุคคลที่จะสื่อความคิด ความเชื่อ ความรู้สึก
และค่านิยมให้ผู้อื่นทราบ 

2. ช่วยให้บุคคลมีความเห็นอก เห็นใจและเข้าใจในตัวผู้อื่น 
3. ส่งเสริมให้บุคคลมีความเห็นอก เห็นใจและเข้าใจในตัวผู้อื่น 
4. ช่วยให้รู้จักการยอมรับการเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยต่อความคิดเห็นในฐานะท่ี

ตนเองเป็นสมาชิกของสังคม  
5. ช่วยให้บุคคลมีทักษะการตัดสินใจ 
6. ส่งเสริมให้บุคคลยึดมั่นในความเชื่อของตน 

 โดยสรุปแล้วการกระจ่างค่านิยมเป็นกระบวนการที่ช่วยให้ผู้เรียนมีการพัฒนาตนเองโดยเน้น
ในเรื่องของการพัฒนาค่านิยมที่พึงประสงค์ ให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าและเกิดความตระหนัก ศรัทธา ยึดมั่น 
ปฏิบัติจนเกิดเป็นนิสัยนอกจากนี้ยังช่วยพัฒนาการคิดของผู้เรียน ให้สามารถคิด เลือกและตัดสินใจได้
อย่างเป็นระบบซึ่งเป็นทักษะความสามารถที่จ าเป็นส าหรับผู้เรียนในยุคปัจจุบัน เช่น การรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อ่ืน การยึดถือประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยน์ส่วนตน การใช้เหตุผลในการตัดสินใจ
เลือก และความกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมตามบทบาท เป็นต้น 
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 3.6 ข้อควรระวังในกำรใช้กำรกระจ่ำงค่ำนิยม 
 วัชรี  ธุวธรรม (2525 : 16-21) ได้ให้ข้อคิดเห็นเพ่ือการน าการกระจ่างค่านิยมไป
ประยุกต์ใช้ ดังนี้ 

3.6.1 เรียนรู้จัดการค้นหาค่านิยมส าหรับตนเอง 
    ผู้สอนหรือผู้ปกครองไม่ควรแสดงความเห็นหรือค่านิยมของตนเองโดยการอ้าง

ประสบการณ์ท่ีมีมาก่อนและไม่รับฟังความคิดของผู้เรียน ควรระลึกว่าค่านิยมเปลี่ยนแปลงได้และไม่มี
ใครรู้ค าตอบของทุกเรื่องตลอดเวลา 

3.6.2 เปิดเผยและกล้าแสดงความเชื่ออย่างตรงไปตรงมา 
    คนเราโดยทั่วไปมีความรู้สึกรุนแรงต่อสิ่งที่ตนเองเชื่อและสิ่งที่เป็นค่านิยมของตนโดย

ธรรมชาติ ถ้าเราต้องการบอกให้เด็กๆ ทราบว่าเรารู้สึกอย่างไรก็จงแสดงไปตามนั้น เราจ าเป็นต้อง
อธิบายความรู้สึกของเราตลอดจนความคิดที่อยู่เบื้องหลังความรู้สึกเหล่านั้น ต้องให้เด็กๆ รู้ว่าค่านิยม
ของเราดีหรือแม้แต่ทัศนะค่านิยมต่างๆ (Values Indicator) ก็ดีล้วนแต่เป็นสิ่งส าคัญที่สุดส าหรับตัว
เราเองทุกคน 

   3.6.3 จงอย่าขอร้องหรือหวังให้ผู้อื่นเห็นด้วยกับเรา 
     ค่านิยมของเราแต่ละคนอาจเหมือนหรือแตกต่างกัน ดังนั้น ค่านิยมที่ท่านเห็นว่า

ส าคัญที่สุดอาจไม่ส าคัญส าหรับผู้อ่ืน แม้แต่ในบุคคลเดียวกันค่านิยมที่เกิดขึ้นต่างเวลากันก็อาจมี
ความส าคัญต่างกัน ทั้งนี้มนุษย์ทุกคนล้วนแต่มีความรู้สึกนึกคิดเป็นของตนเองทั้งสิ้น 
   3.6.4 จงปล่อยให้เด็กแสดงความคิดเห็นก่อนแล้วท่านค่อยแสดงตามหลัง 

     เนื่องจากถ้าเด็กฟังความคิดเห็นของเราก่อนอาจจะไปปิดกั้นการคิดหรือบิดเบือน
ความเชื่อเดิมของผู้เรียนให้เป็นไปตามความคิดของผู้สอนโดยไม่รู้ตัว ถ้าเป็นเช่นนี้ผู้สอนย่อมไม่มี
โอกาสได้รับฟังความคิดเห็นที่แท้จริงของผู้เรียน ตัวผู้เรียนเองก็จะไม่มีโอกาสรู้ความคิดของตนเองและ
ไม่รู้จักตนเองในที่สุดด้วย 
   3.6.5 จงเป็นผู้เข้มแข็งไม่สะดุ้ง สะเทือนใจง่าย 

     ไม่ว่าผู้เรียนจะพูดหรือแสดงสิ่งใด ผู้สอนอย่างแสดงความตกอกตกใจ ความรังเกียจ
และอคติหรือการต าหนิไม่เห็นชอบอย่างรุนแรง เนื่องจากพฤติกรรมดังกล่าวจะท าให้ผู้เรียนไม่ให้ความ
ร่วมมือและไม่ไว้วางใจที่จะแสดงความคิดเห็น 
   3.6.6 จงใช้เพียง 1 ยุทธวิธีต่อ 1 ครั้ง 

     อย่างพยายามรีบ ด่วนท าหลายๆ อย่างในเวลาที่จ ากัดและถ้าแม้วิธีการใดไม่เป็นที่
น่าตื่นเต้นก็อย่าแสดงความเบื่อหน่าย ท้อแท้หรือเสียก าลังใจ 
   3.6.7 จงใช้อารมณ์ขัน 

     การอภิปรายต่างๆ ไม่ควรเป็นไปในรูปแบบการเทศน์ อบรม หรือไม่ใช่การยัดเยียด
ค่านิยมและไม่ควรท าให้หมดอารมณ์ขัน 
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   3.6.8 จงอย่าเร่งรีบหรือเร่งรัด 
     ให้ใช้เวลาอย่างคุ้มค่าและเป็นที่น่าพอใจ เวลาที่ใต้องสะดวก เป็นเวลาที่ทุกคนอยู่ใน

อารมณ์สนุกสนานและต้องใช้อย่างยืดหยุ่น 
   3.6.9 จงเริ่มจากปัญหาที่ตัวผู้ด าเนินการไม่มีความรู้สึกรุนแรง 

     ด้วยวิธีการนี้ผู้สอนจะไม่ท าตัวเป็นนักเทศน์ นักอบรม นักตัดสินความ ไม่แสดง
อาการตื่นเต้น ไม่ชักจูง จนกว่าทุกคนจะเกิดความสบายใจตามกระบวนการตามค่านิยมแล้วจึงใช้
ปัญหาที่มีความซับซ้อนขึ้น นอกจากนี้การเริ่มด้วยปัญหาที่ยากเกินไปจะท าให้ไม่มีผู้ใดสนใจ ไม่
สนุกสนานและเกิดความเบื่อหน่ายได้ง่าย 
   3.6.10 จงเลือกใช้ปัญหาที่เหมาะสมกับช่วงวัยและพร้อมที่จะคิดตาม และพิจารณาตัดสินได้ 

     ใช้ภาษาและสถานการณ์ที่ง่ายและตรงไปตรงมา ที่แม้แต่เด็กที่อ่อนวัยที่สุดก็สามารถ
เข้าใจได้และใช้ปัญหาที่มีความยาก ท้าทายในบางครั้งคราบเพื่อให้เหมาะสมกับผู้เรียนที่วัยสูงกว่า 
   3.6.11 จงใช้วิธีการต่างเป็นแนงทางแต่ไม่ยึดถือมากเกินไป 

     เนื่องจากในแต่ละครั้งที่ใช้นั้นมีความแตกต่างทั้งในส่วนของเวลา สถานที่ กลุ่ม
ตัวอย่างจึงต้องมีการปรับให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละถ่ินก่อนน าไปใช้ 
   3.6.12 จงวางแผนก่อนการใช้กิจกรรมทุกครั้ง 

     การวางแผนด าเนินการเพ่ือป้องกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นและเพ่ือให้การ
ด าเนินกิจกรรมด าเนินไปอย่างราบเรียบไม่ติดขัด 
   3.6.13 การสร้างการมีส่วนรวมของสมาชิก 

     ทุกครั้งของกิจกรรมควรให้ผู้เรียนทุกคนได้มีส่วนร่วมในการคิด การเลือก การ
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อให้ทุกคนได้ประโยชน์เพิ่มเติมจากการพบสิ่งใหม่ๆ ตลอด 
   3.6.14 มารยาทในการพูด 

     ในการพูดนั้นไม่ควรพูดถากถางเพ่ือเยาะเย้ย ดูหมิ่นผู้อ่ืน ไม่พูดแทรกผู้อ่ืน ไม่ดูถูก
ตนเอง และไม่ล่วงล้ าสิทธิของผู้อื่น 

  ซึ่งข้อควรระวังนี้มีความใกล้เคียงคล้ายคลึงกับข้อควรระวังของ Sidney B. Simon ที่กล่าวว่า 
1.  ไม่ควรใช้ค าถามจ านวนมากเกินไป 
2.  ไม่ควรใช้ค าถามชี้น าความคิดของผู้เรียน 
3.  ไม่ควรเริ่มการถามผู้เรียนว่า “ท าไม” แต่ควรเปลี่ยนลักษณะค าถามเป็น “มีใคร

สามารถบอกเหตุผลจากการเลือกของตนเองได้บ้าง” 
4.  เมื่อมีการเลือก ควรให้ผู้เรียนเกิดการยอมรับค่านิยมของกลุ่มมากกว่าการยึดถือ

ค่านิยมส่วนตัว 
5.  พึงระลึกว่าไม่มีทางเลือกใดที่ถูกต้องดีงามที่สุด จึงต้องมีการแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็นซึ่งกันและกันเพื่อหาทางเลือกที่น่าจะมีความเป็นไปได้ เหมาะสมมากที่สุด 
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 จากการศึกษากระบวนการกระจ่างค่านิยม (Values Clarification) สรุปได้ว่า
กระบวนการดังกล่าวเป็นกระบวนการที่ช่วยให้เกิดการปลูกฝังค่านิยมให้เกิดขึ้นในตัวผู้เรียนได้ ซึ่งการ
ปลูกฝังนี้จะเป็นการปลูกฝังอย่างมีความหมาย มีคุณค่า เนื่องจากผู้เรียนจะตระหนักถึงความส าคัญ
และเห็นคุณค่าของค่านิยมดังกล่าวที่เกิดจากการเลือกและการพิจารณาของผู้เรียนเอง ดังนั้น เมื่อ
น ามาใช้เป็นกระบวนการในการจัดการเรียนรู้ ในเรื่องของค่านิยมความรักชาติ ศาสนาและ
พระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นค่านิยมที่ดีงามของสังคมไทยกระบวนการดังกล่าวจะท าให้ผู้เรียนเกิดค่านิยมที่
ดีงามนี้ตามที่สังคมคาดหวังต่อไป 
 
4. งำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
4.3 งำนวิจัยในประเทศ 

สิ ริมา  กลิ่ นกุหลาบ (2546 : 82-83)  ได้ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
ความสามารถในการตัดสินใจของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนคุณธรรมที่ส่งเสริมความเป็น
พลเมืองดีตามระบอบประชาธิปไตย ด้วยชุดการสอนแบบโยนิโสมนสิการกับชุดการสอนแบบ
กระบวนการกระจ่างค่านิยม มีวัตถุประสงค์เ พ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
ความสามารถในการตัดสินใจของผู้เรียนก่อนและหลังการเรียนรู้ด้วยชุดการเรียนรู้ทั้ง 2 ชุด กลุ่ม
ตัวอย่าง คือ ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี จ านวน 60 คน แบ่งเป็น
กลุ่มทดลองกลุ่มที่ 1 จ านวน 30 คน ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดการสอนแบบโยนิโสมนสิการและ
กลุ่มทดลองกลุ่มที่ 2 จ านวน 30 คนได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดการสอนแบบกระบวนการกระจ่าง
ค่านิยม ผลการวิจัยพบว่า ผู้เรียนที่เรียนด้วยชุดการสอนแบบโยนิโสมนสิการกับชุดการสอนแบบ
กระบวนการกระจ่างค่านิยมมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ ผู้เรียน
ที่เรียนด้วยชุดการสอนแบบโยนิโสมนสิการกับชุดการสอนแบบกระบวนการกระจ่างค่านิยมมี
ความสามารถในการตัดสินใจแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 

ฟารีดา  แสงเอ่ียม (2546 : 58-59) ได้ศึกษาเปรียบเทียบค่านิยมในการใช้ทรัพยากร
อย่างประหยัดและคุ่มค่าของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 
ก่อนและหลังการใช้ชุดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาค่านิยมในการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่าโดย
ใช้กระบวนการกระจ่างค่านิยม มีวัตถุประสงค์เพ่ือเปรียบเทียบค่านิยมในการใช้ทรัพยากรอย่าง
ประหยัดและคุ่มค่าของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1และเพ่ือพัฒนาค่านิยมในการใช้ทรัพยากรอย่าง
ประหยัดและคุ้มค่ากลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 30 คน โรงเรียนอิสลาม
วิทยาลัยแห่งประเทศไทยที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการกระจ่างค่านิยม ผลการวิจัยพบว่า
ค่านิยมในการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่าของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอิสลาม
วิทยาลัยแห่งประเทศไทย ก่อนและหลังการใช้ชุดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาค่านิยมในการใช้ทรัพยากร
อย่างประหยัดและคุ้มค่าโดยใช้กระบวนการกระจ่างค่านิยมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 

สิโรตม์  เสนาอาจ (2547 : 69-71) ได้ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถ
ในการตัดสินใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนหน่วยมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมด้วยการสอนการ
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แก้ปัญหาแบบอุดมการณ์และการสอนโดยกระบวนการกระจ่างค่านิยมมีวัตถุประสงค์ในการ
เปรียบเทียบความสามารถในการตัดสินใจของสองกลุ่ม โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 2 โรงเรียนวัดปากน้ าวิทยานิคม กลุ่มตัวอย่าง 60 คน แบ่งเป็นกลุ่มทดลองกลุ่มท่ี 1  จ านวน 30 คน 
ได้รับการสอนด้วยการสอนแก้ปัญหาแบบอุดมการณ์และกลุ่มทดลองกลุ่มที่ 2 จ านวน 30 คน ได้รับ
การสอนด้วยกระบวนการกระจ่างค่านิยม ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนที่เรียนด้วยการสอนแบบ
แก้ปัญหาอุดมการณ์และการสอนโดยกระบวนการกระจ่างค่านิยมมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และนักเรียนที่เรียนด้วยการสอนแบบแก้ปัญหาอุดมการณ์
และการสอนโดยกระบวนการกระจ่างค่านิยมมีความสามารถในการตัดสินใจแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

ไพโรจน์  นาคเจียม (2554 : 71-72) ได้ศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนารูปแบบการ
สอนเพ่ือสร้างและหาประสิทธิภาพของรูปแบบการสอน เพ่ือศึกษาผลการใช้รูปแบบการสอนและเพ่ือ
ประเมินผลการใช้รูปแบบการสอนเพ่ือส่งเสริมจริยธรรมด้านความมีวินัยในตนเอง ส าหรับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า มหาวิทยาลัย   
ราชภัฏก าแพงเพชร ผลการวิจัยพบว่า ผลการใช้รูปแบบการสอนเพ่ือส่งเสริมจริยธรรมด้านความมี
วินัยในตนเองสูงกว่าก่อนการใช้รูปแบบการสอนเพ่อส่งเสริมจริยธรรมด้านความมีวินัยในตนเองอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

สมพงษ์  บุญญา (2554 : 86-88) ได้ศึกษาผลของการใช้กิจกรรมการกระจ่างค่านิยม
ต่อการมีวินัยในตนเองของนักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี โครงการเกษตรเพ่ือชีวิตมี
วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลของการใช้กิจกรรมการกระจ่างค่านิยมต่อการมีวินัยในตนเองของนักศึกษา
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี โครงการเกษตรเพ่ือชีวิต กลุ่มตัวอย่างคือนักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยี โครงการเกษตรเพ่ือชีวิต แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง 15 คน ได้รับการฝึกกิจกรรมการกระจ่าง
ค่านิยมต่อการมีวินัยในตนเอง เป็นเวลา 3 วัน วันละ 4 กิจกรรม และกลุ่มควบคุม 15 คน ผลการวิจัย
พบว่า นักศึกษาที่ได้รับการฝึกกิจกรรมการกระจ่างค่านิยมมีค่านิยมต่อการมีวินัยในตนเองสูงกว่า
นักศึกษาที่ไม่ได้รับการฝึกทั้งระยะก่อนทดลอง ระยะหลังทดลองและระยะติดตามผล อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสิติที่ระดับ .05 

กรรณิการ์  ภิรมย์รัตน์ (2555 : 80-81) ได้ศึกษาเปรียบเทียบระดับพฤติกรรมทาง
จริยธรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ มีวัตถุประสงค์เพ่ือเปรียบเทียบระดับพฤติกรรมทาง
จริยธรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏและเพ่ือศึกษาแนวทางในการพัฒนาพฤติกรรมทาง
จริยธรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาในระดับปริญญาตรีที่ก าลัง
ศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร 6  แห่ง 
จ านวน 420 คน ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏมีระดับพฤติกรรมทางจริยธรรมโดย
รวมอยู่ในระดับสูงและมีพฤติกรรมทางจริยธรรมโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 

สาคร อุ่นผาง (2557 : 83-87) ได้ศึกษาการพัฒนาค่านิยมวิถีชีวิตในประชาคมอาเซียน
ด้วยกระบวนการกระจางค่านิยมตาม แนวคิดด้านจิตพิสัยของบลูมส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
3 มีวัตถุประสงคเ์พ่ือพัฒนาค่านิยมวิถีชีวิตในประชาคมอาเซียนด้วยกระบวนการกระจ่างค่านิยม ตาม
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แนวคิดด้านจิตพิสัยของบลูม ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม   
จ.ขอนแก่น ให้นักเรียนร้อยละ 80 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ร้อยละ 75 ขึ้นไป และเพ่ือศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่ได้รับการจัดกิจกรรมด้วยกระบวนการ
กระจ่างค่านิยมวิถีชีวิตในประชาคมอาเซียนให้นักเรียน ร้อยละ 80 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ร้อยละ 
75 ขึ้นไป กลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรยีนชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 3 โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม ภาคเรียน
ที่ 2 ปการศึกษา 2555  จ านวน 26 คน ด าเนินการวิจัยโดยใช้รูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action 
Research) ผลการวิจัยพบว่าผลการพัฒนาค่านิยมวิถีชีวิตในประชาคมอาเซียนด้วยกระบวนการ
กระจ่างค่านิยมตามแนวคิดด้านจิตพิสัยของบลูม มีคะแนนการกระจ่างค่านิยมวิถีชีวิตในประชาคม
อาเซียน นักเรียนผ่านเกณฑ์จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 84.62 มีคะแนนเฉลี่ย 132.31 คิดเป็น   
ร้อยละ 82.70 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ได้รับการจัด
กิจกรรมด้วยกระบวนการกระจ่างค่านิยมวิถีชีวิตตามแนวคิดด้านจิตพิสัยของบลูมมีนักเรียนสอบผ่าน
เกณฑ์จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 88.46 และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เฉลี่ย 55.30 คิดเป็น    
รอ้ยละ 79.01 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 
 

4.4 งำนวิจัยต่ำงประเทศ 
Lockwood (1987) (อ้างถึงในฟารีดา แสงเอ่ียม , 2546) ได้วิเคราะห์ผลการวิจัย

เกี่ยวกับการใช้กระบวนการการกระจ่างในค่านิยมของโรงเรียนในประเทศสหรัฐอเมริกา ปรากฏว่า 
ผลการวิจัยไม่ได้ยืนยันว่าการกระจ่างค่านิยมมีผลต่อค่านิยมของนักเรียนรวมทั้งมโนทัศน์การรู้สึกว่า
ตนเองมีคุณค่าและการปรับตัว อย่างไรก็ตามจากการศึกษาหาความรู้ของครูและการประเมิน
พฤติกรรมของนักเรียนโดยการสังเกต ปรากฏว่าการใช้การกระจ่างค่านิยมท าให้มีการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมในห้องเรียน 

Indira Dhall and Narendra Kumar (2014) ได้ศึกษาการพัฒนาการใช้เหตุผลเชิง
จริยธรรมตามบริบทของเชาว์ปัญญา สังคม เศรษฐกิจ โดยใช้กระบวนการกระจ่างค่านิยม กลุ่ม
ตัวอย่าง คือ นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 100 คน ผลการวิจัยพบว่า การสอนแบบ
การกระจ่างค่านิยมมีนัยส าคัญเชิงบวกต่อการพัฒนาการใช้เหตุผลเชิงจริยธรรม สถานะทางสังคมและ
เศรษฐกิจไม่ส่งผลต่อการใช้เหตุผลเชิงจริยธรรมตามการสอนด้วยการกระจ่างค่านิยมแต่เชาว์ปัญญามี
ผลต่อการพัฒนาการใช้เหตุผลเชิงจริยธรรม 
  
 จากผลการวิจัยดังกล่าว จะเห็นได้ว่า กระบวนการกระจ่างค่านิยมตามแนวคิดของ Rath, 
Hamin and Simon เป็นกระบวนการที่ช่วยส่งเสริมและพัฒนาค่านิยมให้เกิดขึ้นในตัวผู้เรียน ซึ่ง
ผู้เรียนที่ผ่านกระบวยการดังกล่าวจะเห็นคุณค่าในค่านิยมที่เลือกเกิดเป็นความเชื่อ ความศรัทธาและ
ยึดถือปฏิบัติเป็นนิสัยที่ถาวร เพราะฉะนั้นถ้าผู้เรียนได้ผ่านกระบวนการกระจ่างค่านิยมในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นค่านิยมพ้ืนฐาน มีความจ าเป็นส าหรับ
คนไทย ควรปลูกฝังให้เกิดขึ้นในตัวชาวไทยทุกคน จะก่อให้เกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ดีตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 และตามค่านิยม 12 ประการที่เป็นนโยบายของ
คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ 
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บทที่ 3 
วิธีด ำเนินกำรวิจัย  

 
 ในบทนี้จะอธิบายถึงขั้นตอนการด าเนินงานที่ส าคัญ 9 ประเด็น ดังนี้ 1) ประชากรและกลุ่ม
ตัวอย่างในการวิจัย 2) ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา 3) ขอบเขตทางด้านเนื้อหา 4) ระยะเวลาที่ใช้ในการ
วิจัย 5) แบบแผนการวิจัย 6) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 7) การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย              
8) ขั้นตอนการด าเนินการทดลอง และ 9) การวิเคราะห์ข้อมูล โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 
1. ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
 1.1 ประชากร ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ของโรงเรียนศรัทธาสมุทร ภาคเรียนที่ 1      
ปีการศึกษา 2559 จ านวน 9 ห้อง และมีนักเรียนจ านวน 357 คน 
  1.2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4 โรงเรียนศรัทธาสมุทร จ.สมุทรสงคราม 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 จ านวน 39 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random 
Sampling) โดยการจับฉลากใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม 
 
2.  ตัวแปรที่ใช้ในกำรวิจัย 
 2.1  ตัวแปรต้น  (Independent  Variable) 

การจัดการเรียนการรู้ด้วยกระบวนการกระจ่างค่านิยม (Values Clarification) 
 2.2  ตัวแปรตาม  (Dependent  Variables) 

2.2.1 ค่านิยม เรื่อง ความรักชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ 
       2.2.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ความรักชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์       

      2.2.3 ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ ด้วยกระบวนการกระจ่าง
ค่านิยม (Values Clarification) 
 
3.  เนื้อหำที่ใช้ในกำรวิจัย 

เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นเนื้อหาในรายวิชา ส 30232 หน้าที่พลเมือง เป็นรายวิชา
เพ่ิมเติมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2559 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ความรักชาติ 
ศาสนาและพระมหากษัตริย์ ประกอบด้วยเนื้อหาดังนี้ 1) เป็นพลเมืองดีของชาติ 2) การธ ารงไว้ซึ่ง
ความเป็นชาติไทย 3) การศรัทธา ยึดมั่นและปฏิบัติตนตามหลักศาสนา และ 4) เคารพเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 
 
4.  ระยะเวลำที่ใช้ในกำรวิจัย 

การวิจัยนี้ด าเนินการในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559  โดยจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ
กระจ่างค่านิยม (Values Clarification) เรื่อง ค่านิยมความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
จ านวน 6 สัปดาห์  สัปดาห์ละ 2 คาบเรียน  คาบเรียนละ 50 นาที รวมทั้งสิ้น 12 คาบเรียน 
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5.  แบบแผนกำรวิจัย 
 1. การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental  Research) ผู้วิจัยได้ด าเนินการ
ทดลองตามแบบแผนการวิจัยก่อนทดลอง (Pre  Experimental  Designs) แบบกลุ่มเดียวทดสอบ
ก่อนและหลังเรียน (The One  Group Pretest - Posttest  Design)  (มาเรียม  นิลพันธุ์, 2551 : 
143-144) ดังตารางที่ 15 
ตารางที่  15  แบบการวิจัย  The One Group Pretest - Posttest  Design 

สอบก่อน ทดลอง สอบหลัง 
T1 X T2 

 
เมื่อ     T1   คือ   การทดสอบก่อนการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการกระจ่างค่านิยม  

(Values  Clarification) 
X  คือ   การจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการกระจ่างค่านิยม  

(Values  Clarification) 
            T2  คือ   การทดสอบหลังการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการกระจ่างค่านิยม  

(Values  Clarification) 
 

6.  เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย 

6.1  แผนการจัดการเรียนรู้  หน่วยการเรียนรู้ที่  2 เรื่อง  ความรักชาติ  ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้การจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการกระจ่าง
ค่านิยม (Values Clarification) จ านวน 6 แผน มีข้ันตอนการจัดการเรียนรู้ ดังนี้  

6.1.1 ขั้นการเลือกกระท าอย่างอิสระ (Choosing) ให้ผู้เรียนยกตัวอย่างแนวทางการ
ปฏิบัติตนเป็นผู้ที่รักชาติ ยึดมั่นในศาสนาและเทิดทูนพระมหากษัตริย์พร้อมทั้งให้อธิบายเหตุผล
ประกอบการยกตัวอย่าง 

6.1.2 ขั้นการให้คุณค่า (Prizing) ให้ผู้เรียนร่วมกันวิเคราะห์ผลที่เกิดจากการปฏิบัติตน
ตามแนวทางต่างๆ และสรุปความรู้ เลือกแนวทางปฏิบัติของชั้นเรียน 

6.1.3 ขั้นการปฏิบัติ (Action) ให้ผู้เรียนปฏิบัติตามสิ่งที่ชั้นเรียนได้เลือกด้วยความเต็มใจ
และสะท้อนความรู้สึกจากการปฏิบัติ  

6.2 แบบทดสอบวัดค่านิยม เรื่อง ความรักชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ จ านวน 1 ฉบับ 
แบ่งเป็น 2 ตอน ตอนที่หนึ่งเป็นข้อสอบเชิงสถานการณ์ชนิดปรนัย 6 ตัวเลือก จ านวน 20 ข้อ และ
ตอนที่ 2 เป็นข้อสอบอัตนัย จ านวน 6 ข้อ  

6.3  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จ านวน 1 ฉบับ เป็นแบบทดสอบแบบปรนัย จ านวน 30 ข้อ 

6.4 แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้
ด้วยกระบวนการกระจ่างค่านิยม จ านวน 1 ฉบับ ซึ่งเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) 
5 ระดับ 
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7.  กำรสร้ำงเครื่องมือในกำรวิจัย 
 ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างเครื่องมือโดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

7.1 แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ โดยใช้การ
จัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการกระจ่างค่านิยม จ านวน 6 แผน ประกอบด้วยเรื่อง 1) การเป็นพลเมือง
ดีของชาติ 2) การธ ารงไว้ซึ่งความเป็นชาติไทย 3) การศรัทธา ยึดมั่นและปฏิบัติตนตามหลักศาสนา   
4) เคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ใช้เวลาสอน 6 สัปดาห์  สัปดาห์ละ  2 คาบเรียน คาบเรียน
ละ 50 นาที รวมทั้งสิ้น 12 คาบเรียน มีข้ันตอนในการสร้างดังนี้ 

7.1.1 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 หลักสูตร
สถานศึกษา โรงเรียนศรัทธาสมุทร กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  

7.1.2 ศึกษาองค์ประกอบและขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการกระจ่าง
ค่านิยม จากต ารา เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

7.1.3 สร้างแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จ านวน 6 แผน 12 คาบเรียน คาบเรียนละ 50 นาที โดยใช้การ
จัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการกระจ่างค่านิยม  
   7.1.4 น าแผนการจัดการเรียนรู้ที่สร้างขึ้นเสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพ่ือ
ตรวจพิจารณาความถูกต้องขององค์ประกอบ การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ และน ามาปรับปรุง
แก้ไขตามค าแนะน าเพ่ือให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งข้ึน 
   7.1.5 น าแผนการจัดการเรียนรู้ที่แก้ไขปรับปรุงแล้ว เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 
ท่าน ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา ด้านการจัดการเรียนรู้ และด้านการวัดและประเมินผล 
เพ่ือตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) แล้วน ามาหาค่าดัชนีความสอดคล้องกับ
จุดประสงค์การเรียนรู้เพ่ือหาค่าดัชนีความสอดคล้อง  (Index  of  Item  Objective  Congruence : 
IOC) มีค่าเฉลี่ย 1.00 (ดังตารางที่ 23 หน้า 118) ถือว่ามีความสอดคล้องกันในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ 
จากนั้นปรับปรุงแก้ไขแผนการจัดการเรียนรู้ตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ ดังนี้ 1) ปรับแก้จุดประสงค์
การเรียนรู้ให้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้มากขึ้น 2) ปรับแก้ขั้นตอนการสอนให้สอดคล้องต่อเนื่องมาก
ขึ้น 3) ปรับแกใ้บงานให้สามารถวัดค่านิยมได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น 

        7.1.6 น าแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการกระจ่างค่านิยม เรื่อง ความรักชาติ 
ศาสนา และพระมหากษัตริย์ไปทดลองใช้ (Try out) กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ไม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่าง คือ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 จ านวน 39 คน เพื่อหาคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้  

 7.1.7 ปรับปรุงให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ก่อนน าไปใช้จริง 
7.1.8 น าแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการกระจ่างค่านิยม เรื่อง ความรักชาติ 

ศาสนา และพระมหากษัตริย์ที่ปรับปรุงแล้วไปทดลองใช้กับนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง 
จากขั้นตอนการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ด้วยกระบวนการกระจ่างค่านิยม สามารถสรุปได้ตามแผนภูมิที่ 10 
ดังนี้ 
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ขั้นที่ 1 

 
 

ขั้นที่ 2 
 
 

 
ขั้นที่ 3 

 
 

ขั้นที่ 4 
 
 
ขั้นที่ 5 

 
 
 

ขั้นที่ 6 
 
 

ขั้นที่ 7 
 

 
ขั้นที่ 8 

 
 

แผนภูมิที่ 10  ขั้นตอนการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
 
 7.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียน เรื่อง ความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตรยิ์ 
ซึ่งมีเนื้อหาประกอบด้วย เรื่อง 1) เป็นพลเมืองดีของชาติ 2) การธ ารงไว้ซึ่งความเป็นชาติไทย 3) การ
ศรัทธา ยึดมั่น และปฏิบัติตนตามหลักศาสนา และ 4) เคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นแบบ
ปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ ใช้ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน มีขั้นตอนการสร้างและหา
ประสิทธิภาพของแบบทดสอบ ดังนี้ 

ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
หลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

 

ศึกษาองค์ประกอบและข้ันตอนการจัดการเรียนรู้โดยใช้การจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ
กระจ่างค่านิยม จากต ารา เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 

สร้างแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
โดยใช้การจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการกระจ่างค่านิยม   

 

น าแผนการจัดการเรียนรู้เสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
เพ่ือตรวจพิจารณาและน ามาปรับปรุงแก้ไข 

 
น าแผนการจัดการเรียนรู้ที่ปรับปรุงแก้ไขแล้ว เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 คน 

เพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง ความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา และหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) 
 

ปรับปรุงแก้ไขแผนการจัดการเรียนรู้ตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ 

น าแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้ทดลองใช้ (Try Out) แล้วน ามาปรับปรุงแก้ไขอีกครั้ง 
 

น าแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้ทดลองกับนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง 
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7.2.1 ศึกษาหลักสูตรและวิเคราะห์ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ตามหลักสูตร
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  เรื ่อง ความรักชาติ ศาสนา  และ
พระมหากษัตริย์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  

7.2.2 ศึกษาทฤษฎี หลักการ และวิธีการสร้างเครื่องมือในการวัดและประเมินผล 
7.2.3 วิเคราะห์เนื้อหาและจุดประสงค์การเรียนรู้ โดยพิจารณาจาก สาระการเรียนรู้ 

และผลการเรียนรู้ให้ครอบคลุมเนื้อหา เรื่อง ความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ดังตาราง
ที่ 16 
 
ตารางที่ 16 การวิเคราะห์แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่แสดงพฤติกรรมด้านพุทธิพิสัยตาม 

     แนวคิดของ Bloom ฉบับปรังปรุงโดย Anderson and Krathwohl 2001 
 

เรื่องท่ี ผลกำรเรียนรู้ 

พฤติกรรมด้ำนพุทธิพิสัย 

รู้จ
 ำ 

เข
้ำใ

จ 

น ำ
ไป

ใช
้ 

วิเ
คร

ำะ
ห์ 

ปร
ะเม

ินค
่ำ 

สร
้ำง

สร
รค

์ รวม 
(ข้อ) 

1 
เป็นแบบอย่างและมีส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรม สนับสนุนให้ผู้อ่ืนแสดงออก
ถึงความรักชาติ 

- - 3 4 2 1 10 

2 
เป็นแบบอย่างและมีส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรม สนับสนุนให้ผู้อ่ืนแสดงออก
ถึงความยึดมั่นในศาสนา 

- 1 4 4 1 - 10 

3 
เป็นแบบอย่างและมีส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรม สนับสนุนให้ผู้อ่ืนแสดงออก
ถึงความเทิดทูนพระมหากษัตริย์ 

- 1 3 4 2 - 10 

รวม - 2 10 12 5 1 30 

 
7.2.4 สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องความรักชาติ ศาสนา 

และพระมหากษัตริย์ เป็นแบบปรนัย จ านวน 30 ข้อ ให้ครอบคลุมเนื้อหาตามตารางวิเคราะห์
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 

7.2.5 น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ความรักชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์ เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องและน ามาปรับปรุง
แก้ไข 

7.2.6 เสนอแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน เรื ่อง ความรักชาติ 
ศาสนา  และพระมหากษัตร ิย ์ที ่ผู ้ว ิจ ัยสร ้า งขึ ้น  เสนอต ่อผู ้เ ชี ่ยวชาญ จ านวน 3 คน ซึ ่ง
ประกอบด้วย ผู ้เชี ่ยวชาญด้านเนื ้อหา ด้านการจ ัดการเร ียนรู ้ และด้านการวัดและการ
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ประเมินผล เพื ่อพิจารณาตรวจสอบความเที ่ยงตรงเช ิง เนื ้อหา (Content Validity) และ
คุณลักษณะที่ต้องการวัด (พุทธิพิสัย 6 ระดับ) โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบทดสอบกับ
จุดประสงค์การเรียนรู้มีค่าตั้งแต่ 0.67-1.00 (ดังตารางที่ 24 หน้า 120) ถือว่ามีความสอดคล้องกันใน
เกณฑ์ที่ยอมรับได้ จากนั้นน าแบบทดสอบมาปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ ดังนี้ 1) 
ปรับแก้ระดับพฤติกรรมการวัดให้เหมาะสมกับข้อสอบ 2) ปรับแก้ภาษาที่ใช้ในข้อสอบให้อ่านเข้าใจ
ง่ายมากขึ้น 

7.2.7 น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ความรักชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์ไปทดลองใช้ (Try out) กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างที่
ใช้ในการวิจัย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 จ านวน 39 คน เพ่ือน าผลที่ได้มาวิเคราะห์หาคุณภาพดังนี้ 
   ตรวจสอบหาค่าความยากง่าย (p) ของแบบทดสอบ โดยใช้เกณฑ์ความยาก
ง่ายระหว่าง 0.20 - 0.80  โดยใช้เกณฑ์ค่าอ านาจจ าแนกตั้งแต่ 0.20 ขึ้นไป (มาเรียม  นิลพันธุ์, 2551 
: 188) พบว่าค่าความยากง่าย (p) ได้ระหว่าง 0.36-0.77 และค่าอ านาจจ าแนก (r) ได้ระหว่าง 0.21-
0.79 ถือว่าน าไปใช้ได้ (ดังตารางที่ 25 หน้า 127) 
   ตรวจสอบหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบทดสอบปรนัย โดยใช้
สูตร Kuder-Richardson 20 (KR-20) พบว่าได้เท่ากับ 0.91 ถือว่าน าไปใช้ได้ 

7.2.8 น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ความรักชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์ที่ปรับปรุงแล้วไปใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างการวิจัย  
 
 จากขั้นตอนในการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ความรักชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่จัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการกระจ่างค่านิยม (Values 
Clarification) มีข้ันตอนตามแผนภูมิที่ 11 ดังนี้ 
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ขั้นที่ 1 

 
 
ขั้นที่ 2 

 
 

ขั้นที่ 3 
 
 

ขั้นที่ 4 
 
 
 
ขั้นที่ 5 
 
 
 
ขั้นที่ 6 
 

 
 
ขั้นที่ 7 
 
 
 
 
 
ขั้นที่ 8 
 
 
แผนภูมิที่ 11  ขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เรื่อง ความรักชาติ ศาสนา  

       และพระมหากษัตริย์ 
 
 

ศึกษาหลักสูตรและวิเคราะห์ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ตาม  
หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

 

ศึกษาทฤษฎี หลักการ และวิธีการสร้างเครื่องมือในการวัดและประเมินผล 
 

วิเคราะห์เนื้อหาและจุดประสงค์การเรียนรู้ โดยพิจารณาจาก 
สาระการเรียนรู้ และผลการเรียนรู้ ให้ครอบคลุมเนื้อหา 

 

สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
เรื่อง ความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ เป็นแบบปรนัย จ านวน 30 ข้อ 

น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
เพ่ือตรวจสอบและน ามาปรับปรุงแก้ไข 

 

เสนอแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่อผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 คน 
และน ามาปรับปรุงแก้ไขอีกครั้ง 

น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไปทดลองใช้ (Try out) 
 กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างที่ในการวิจัย เพ่ือ

วิเคราะห์ค่าความยากง่าย ค่าอ านาจจ าแนก และค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ 
และน ามาปรับปรุงแก้ไข 

น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ปรับปรุงแล้ว 
ไปใช้กับนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างการวิจัย 
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7.3 แบบทดสอบวัดค่านิยม เรื่อง ความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ จ านวน 1 
ฉบับ แบ่งเป็น 2 ตอน ตอนที่ 1 เป็นข้อสอบเชิงสถานการณ์ชนิดปรนัย 6 ตัวเลือก จ านวน 20 ข้อ 
และตอนที่ 2 เป็นข้อสอบอัตนัย จ านวน 6 ข้อ  มีขั้นตอนการสร้างและหาประสิทธิภาพของ
แบบทดสอบ ดังนี้ 

7.3.1 ศึกษาหลักสูตรและวิเคราะห์ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ตามหลักสูตร     
กลุ่มสาระการเรียนรู้ส ังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  เรื ่อง ความรักชาติ ศาสนา  และ
พระมหากษัตริย์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  

7.3.2 ศึกษาทฤษฎี หลักการ และวิธีการสร้างเครื่องมือ ในการวัดและประเมินผล 
7.3.3 วิเคราะห์เนื้อหาและจุดประสงค์การเรียนรู้ โดยพิจารณาจาก สาระการเรียนรู้ 

และผลการเรียนรู้ ให้ครอบคลุมเนื้อหา เรื่อง ความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์          
7.3.4 สร้ า งแบบทดสอบวั ดค่ านิ ยม  เ รื่ อ ง  ความรั กชาติ  ศาสนา  และ

พระมหากษัตริย์ ให้ครอบคลุมเนื้อหาตามแนวคิดการพัฒนาค่านิยมของ Krathwohl, Bloom และ 
Masia แบ่งเป็น 2 ตอน ตอนที่หนึ่งเป็นข้อสอบเชิงสถานการณ์ชนิดปรนัย 6 ตัวเลือก จ านวน 20 ข้อ 
ข้อละ 6 คะแนน รวม 120 คะแนน และตอนที่ 2 เป็นข้อสอบอัตนัย จ านวน 6 ข้อ ข้อละ 6 คะแนน 
รวม 36 คะแนน รวมทั้ง 2 ตอน มีคะแนนเต็ม 156 คะเเนน โดยก าหนดคะแนน ดังนี้ 

 
ตารางที่ 17 ระดับการให้คะแนนการพัฒนาค่านิยมตามแนวคิดของ Krathwohl, Bloom และ Masia 

 

ระดับคุณภำพ ระดับพฤติกรรมทีป่รำกฏ 

1 
(ข้ันเต็มใจตอบสนอง) 

กระท าด้วยความต้องการ ความสมัครใจเป็นการแสดงความรู้สึก
แบบอาสาสมัคร ท าโดยปราศจากการบังคับ ท าด้วยตนเอง 

2 
(ข้ันพอใจตอบสนอง) 

กระท าด้วยความยินยอมแบบเต็มใจและพอใจจนเกิดความรู้สึก 
ความสนุกสนาน เพลิดเพลิน เป็นการตอบสนองในระดับท่ีสูงกว่าเต็มใจ 

3 
(ข้ันยอมรับคุณค่า) 

กระท าด้วยการยอมรับ ความซาบซึ้ง ความชื่นชมต่อความคิดหรือ
การกระท า ยกย่อง ชมเชย ชื่นชมต่อการปฏิบัติที่ตนเองพอใจและมีการ
แสดงพฤติกรรมอย่างสม่ าเสมอ พฤติกรรมมีความคงทนแน่นอนในการ
ตอบสนอง 

4 
(ข้ันนิยมชมชอบในคุณค่า) 

การกระท าที่เป็นการแสดงความตั้งใจเรื่องคุณค่าในแง่ของการ
กระท า ความต้องการและแสวงหาคุณค่าเหล่านั้น มีการหาแง่มุมการ
พิจารณาคุณค่า เข้าร่วมการด าเนินการ เข้าไปมีบทบาทในการปฏิบัติที่
สอดคล้องกับคุณค่าท่ีตนยึดถือ 

5 
(ข้ันเชื่อถือในคุณค่า) 

การกระท าที่สนับสนุน ช่วยเหลือหรือเข้าร่วมในกลุ่มบุคคลที่มีสิ่ง
ยึดถือคล้ายๆ กัน การปฏิบัติด้วยความเชื่อมั่น ศรัทธาและซื่อตรงต่อคุณ
ค่าที่ยึดถือ รวมทั้งปกป้องความคิด การตรวจสอบการกระท าที่ตนเห็น
คุณค่า ขยายความเชื่อให้ผู้อื่นคล้อยตาม 
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ตารางที่ 17 ระดับการให้คะแนนการพัฒนาค่านิยมตามแนวคิดของ Krathwohl, Bloomและ Masia (ต่อ) 
 

ระดับคุณภำพ ระดับพฤติกรรมทีป่รำกฏ 

6 
(ข้ันสร้างความคิดรวบยอด) 

กระท าด้วยการสร้างแนวคิดรวบยอด เปรียบเทียบพฤติกรรมที่
เกี่ยวข้องกับความเชื่อนั้นๆ จัดกลุ่มความคิด ความเชื่อและการสรุป
ความสัมพันธ์ของสิ่งที่ยึดถือ 

 
ระดับเกณฑ์กำรประเมินของแบบทดสอบวัดค่ำนิยม เรื่อง ควำมรักชำติ ศำสนำ และ

พระมหำกษัตริย์ (คะแนนเต็มเฉลี่ย6 คะแนน) 
 ค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.01 – 6.00 คะแนน หมายถึง มีค่านิยมความรักชาติ ศาสนา  และ
พระมหากษัตริย์อยู่ในระดับดีเยี่ยม (3) 
 ค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.51 – 4.00  คะแนน หมายถึง ค่านิยมความรักชาติ ศาสนา  และ
พระมหากษัตริย์อยู่ในระดับดี (2) 
 ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.00 -  2.50  คะแนน หมายถึง ค่านิยมความรักชาติ ศาสนา  และ
พระมหากษัตริย์อยู่ในระดับผ่าน (1) 
  

 7.3.5 น าแบบทดสอบวัดค่านิยม เรื่อง ความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องและน ามาปรับปรุงแก้ไข 

7.3.6 เ สนอแบบทดสอบว ัด ค ่าน ิยม  เ รื ่อ งคว ามร ัก ช าต ิ ศ าสนา  และ
พระมหากษัตร ิย ์ที ่ผู ้ว ิจ ัยสร ้า งขึ ้น  เสนอต่อผู ้เชี ่ยวชาญ จ านวน 3 คน ซึ ่งประกอบด้วย 
ผู ้เชี ่ยวชาญด้านเนื ้อหา ด้านการจัดการเรียนรู ้ และด้านการวัดและการประเมินผล เพื่อ
พิจารณาตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) และคุณลักษณะที่ต้องการ
วัดตามแนวคิดของ Krathwohl และ Bloom โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบทดสอบกับ
จุดประสงค์การเรียนรู้ ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) มีค่าตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป ถือว่ามีความสอดคล้อง
กันในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ ซึ่งตอนที่ 1 ที่เป็นแบบทดสอบเชิงสถานการณ์ชนิดปรนัย 6 ตัวเลือก พบว่า
ได้คะแนน 1.00 (ดังตารางที่ 27 หน้า 130) ตอนที่ 2 แบบทดสอบอัตนัย เรื่อง ความรักชาติ ศาสนา
และพระมหากษัตริย์ จ านวน 6 ข้อ พบว่าได้คะแนน 1.00 (ดังตารางที่ 28 หน้า 135) จากนั้นปรับปรุง
แก้ไขตามค าแนะน า ดังนี้ 1) ปรับแก้รูบริค (Rubric Scoring) ของแบบทดสอบวัดค่านิยม 2) ปรับแก้
การจัดเรียง โดยเรียงตามเรื่องที่สอน เรียงจากเรื่องความรักชาติ ความศรัทธาในศาสนา และความ
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 3) เปลี่ยนภาพที่เกี่ยวข้องกับศาสนาให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น และ
4) แก้ค าถามให้สามารถวัดได้ตรงมากท่ีสุดมีการเฉลยที่ชัดเจนไม่คลุมเครือ 

7.3.7 น าแบบทดสอบวัดค่านิยม เรื่อง ความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
ไปทดลองใช้ (Try out) กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 จ านวน 39 คน ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง
ที่ใช้ในการวิจัย เพื่อน าผลที่ได้มาวิเคราะห์หาคุณภาพดังนี้ 
  ตรวจสอบหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบทดสอบปรนัย โดยสูตรการหา
ค่าความเชื่อมั่นสัมประสิทธิ์อัลฟาของ Cronbach (Cronbach, 1951) ซึ่งพบว่ามีค่าเท่ากับ 0.72 
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 ตรวจสอบหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบทดสอบอัตนัย โดยสูตรการหาค่า
ความเชื่อมั่นสัมประสิทธิ์อัลฟาของ Cronbach (Cronbach, 1951) พบว่ามีค่าเท่ากับ 0.94 

7.3.8 น าแบบทดสอบวัดค่านิยม เรื่อง ความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ที่
ปรับปรุงแล้วไปใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4 ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างการวิจัย  
 จากขั้นตอนในการสร้างแบบทดสอบวัดค่านิยม เรื่อง ความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้การจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการกระจ่างค่านิยม มีขั้นตอนตามแผนภูมิที่ 
12 ดังนี้ 
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ขั้นที่ 1 

 
 
ขั้นที่ 2 

 
 

ขั้นที่ 3 
 
 

 
ขั้นที่ 4 
 
 
 
ขั้นที่ 5 

 
 

 
ขั้นที่ 6 
 

 
 
ขั้นที่ 7 
 
 
 
 
ขั้นที่ 8 

 
แผนภูมิที่ 12  ขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบค่านิยม เรื่อง ความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 

 
 
 
 

ศึกษาหลักสูตรและวิเคราะห์ผลการเรียนรู้สาระการเรียนรู้ตาม  
หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

 

ศึกษาทฤษฎี หลักการ และวิธีการสร้างเครื่องมือในการวัดและประเมินผล 
 

วิเคราะห์เนื้อหาและจุดประสงค์การเรียนรู้ โดยพิจารณาจาก 
สาระการเรียนรู้ และผลการเรียนรู้ ให้ครอบคลุมเนื้อหา 

 

สร้างแบบทดสอบวัดค่านิยม เรื่อง ความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์แบ่งเป็น 
2 ตอน ตอนที่ 1 เป็นข้อสอบเชิงสถานการณ์ชนิดปรนัย 6 ตัวเลือก จ านวน 20 ข้อ 

และตอนที่ 2 เป็นข้อสอบอัตนัย จ านวน 6 ข้อ เป็นแบบปรนัย จ านวน 20 ข้อ 

น าแบบทดสอบค่านิยม เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
เพ่ือตรวจสอบและน ามาปรับปรงุแก้ไข 

 

เสนอแบบทดสอบค่านิยมต่อผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 คน 
และน ามาปรับปรุงแก้ไขอีกครั้ง 

น าแบบทดสอบค่านิยมไปทดลองใช้ (Try out) 
 กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างที่ในการวิจัย เพ่ือหา 

ค่าความเชื่อมั่น และน ามาปรับปรุงแก้ไข 

น าแบบทดสอบค่านิยมที่ปรับปรุงแล้ว 
ไปใช้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4 ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างการวิจัย 
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7.4 แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ
กระจ่างค่านิยม ซึ่งเป็นแบบสอบถามตามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ สอบถาม
ความคิดเห็นในด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านบรรยากาศการเรียนรู้ และด้านประโยชน์ที่ได้รับ
จากการเรียนรู้ โดยมีขั้นตอนการสร้างและหาคุณภาพของแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อการจัดการ
เรียนรู้ด้วยกระบวนการกระจ่างค่านิยม ดังนี้ 
   7.4.1 ศึกษารูปแบบการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้
ด้วยกระบวนการกระจ่างค่านิยม  
  7.4.2 สร้างแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ
กระจ่างค่านิยม เป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ เพ่ือสอบถามความคิดเห็นในด้าน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านบรรยากาศการเรียนรู้ และด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการเรียนรู้  โดยมี
เกณฑ์การประเมิน 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด โดยมีการก าหนดค่าระดับ
ความคิดเห็นตามวิธีของลิเคิร์ท (อ้างถึงในบุญชม ศรีสะอาด, 2553 : 67) ดังตารางที่ 18 ดังนี้ 
 
 ตารางที่ 18 เกณฑ์ก าหนดค่าระดับความคิดเห็น 
 

ระดับควำมคิดเห็น เชิงนิมำน (Positive) (คะแนน) 

         เห็นด้วยมากที่สุด 
         เห็นด้วยมาก 
         เห็นด้วยปานกลาง 
         เห็นด้วยน้อย 
         เห็นด้วยน้อยที่สุด 

5 
4 
3 
2 
1 

  
  ที่มา : บุญชม ศรีสะอาด. วิจัยเบื้องต้น. (กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาส์น 2553), 84. 
  
 ส าหรับการแปลความหมายของค่าที่ได้จากการวัด ผู้วิจัยได้ก าหนดเกณฑ์ ดังตารางที่ 19 ดังนี้ 
 
 ตารางที่ 19 เกณฑ์การแปลความหมายของระดับความคิดเห็น 
 

ค่ำเฉลี่ย ระดับควำมคิดเห็น 

4.50 – 5.00 
3.50 – 4.49 
2.50 – 3.49 
1.50 – 2.49 
1.00 – 1.49 

                     มากที่สุด 
                     มาก 
                     ปานกลาง 
                     น้อย 
                      น้อยที่สุด 

 ที่มา : บุญชม ศรีสะอาด. วิจัยเบื้องต้น. (กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาส์น 2553), 85. 
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   7.4.3 น าแบบสอบถามความคิดเห็นส่งให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบ
และปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน า 
  7.4.4 เสนอแบบสอบถามความคิดเห็นที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วต่อผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 
ท่าน ประกอบด้วยผู ้เชี ่ยวชาญด้านเนื ้อหา ด้านการจัดการเรียนรู ้ และด้านการวัดและการ
ประเมินผลเพ่ือประเมินความสอดคล้องของข้อความกับจุดประสงค์หรือวัตถุประสงค์ในแต่ละด้าน 
จากนั้นน าความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญทั้งหมดมาหาค่าความสอดคล้อง ( IOC) มีค่าตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป 
ถือว่ามีความสอดคล้องกันในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ พบว่าได้คะแนน 1.00 (ดังตารางที่ 31 หน้า 139)   

7.4.5 จากนั้นปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน า ดังนี้ 1) แก้ข้อความในการสอบถาม
ความคิดเห็นให้สอดคล้องกับวิธีการสอนที่ใช้ทดลอง 2) จัดเรียงหัวข้อของแบบสอบถามความคิดเห็น
ใหม ่
   7.4.6 น าแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ
กระจ่างค่านิยมไปใช้จริงกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4 ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย 

 จากขั้นตอนการสร้างและหาคุณภาพของแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อการจัดการ
เรียนรู้ด้วยกระบวนการกระจ่างค่านิยมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 สามารถสรุปขั้นตอนได้ดัง
แผนภูมิที่ 13 
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ขั้นที่ 1 

 
 

 
ขั้นที่ 2 
 

 
ขั้นที่ 3 
 
 
 
ขั้นที่ 4 
 
 
ขั้นที่ 5 

 
 
ขั้นที่ 6 

 
 
แผนภูมิที่ 13 ขั้นตอนการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วย 
            กระบวนการกระจ่างค่านิยม  

 
8. กำรด ำเนินกำรทดลองในกำรวิจัย 
 ผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 รวมทั้งสิ้น 6 สัปดาห์ 12 คาบเรียน 
โดยแบ่งวิธีการด าเนินการทดลองออกเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้ 

8.1 ขั้นก่อนทดลอง เป็นขั้นที่ผู้วิจัยเตรียมความพร้อม โดยด าเนินการต่างๆ ดังนี้ 
8.1.1 ด าเนินการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้ด้วย

กระบวนการกระจ่างค่านิยม 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ความรักชาติ ศาสนา
และพระมหากษัตริย์ 3) แบบทดสอบค่านิยม เรื่อง ความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
แบ่งเป็น 2 ตอน ตอนที่หนึ่งเป็นข้อสอบเชิงสถานการณ์ชนิดปรนัย 6 ตัวเลือก จ านวน 20 ข้อ ข้อละ 6 
คะแนน รวม 120 คะแนน และตอนที่ 2 เป็นข้อสอบอัตนัย จ านวน 6 ข้อ ข้อละ 6 คะแนน รวม 36 
คะแนน และ4) แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ
กระจ่างค่านิยม  

ศึกษารูปแบบการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ 
ด้วยกระบวนการกระจ่างค่านิยม  

 

สร้างแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการกระจ่าง
ค่านิยมเพ่ือสอบถามความคิดเห็น 

 

เสนอแบบสอบถามความคิดเห็นที่ปรับปรุงต่อผู้เชี่ยวชาญเพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง
ด้านเนื้อหาและภาษา และหาค่าความสอดคล้อง (IOC) 

น าแบบสอบถามมาปรับปรุงตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ 
 

น าแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการกระจ่าง
ค่านิยมไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย 

 
ไปใช้จริงกับนักเรียนกลุ่มตัวอย่างการวิจัย 

 

เสนอแบบสอบถามความคิดเห็นต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และปรับปรุงแก้ไข
ตามข้อเสนอแนะ 
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  8.1.2 ผู้วิจัยชี้แจงเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการกระจ่างค่านิยมกับ
นักเรียน 
  8.1.3 ผู้วิจัยน าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน (Pre - test) 
จ านวน 30 ข้อ ไปทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างเพ่ือเก็บผลการทดสอบไว้เปรียบเทียบกับหลังเรียน 
 8.2 ขั้นทดลอง  
  8.2.1 ผู้วิจัยน าแผนการจัดการเรียนรู้กระบวนการกระจ่างค่านิยมใช้สอนกับกลุ่ม
ตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4 จ านวน 39 คน โดยท าการสอนสัปดาห์ละ 2 คาบเรียน 
คาบเรียนละ 50 นาที รวมระยะเวลา 6 สัปดาห์ 12 คาบเรียน ซึ่งมีขั้นตอนในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ ดังนี้ 

ขั้นกำรเลือกกระท ำอย่ำงอิสระ (Choosing) ให้ผู้เรียนยกตัวอย่างแนวทางการ
ปฏิบัติตนเป็นผู้ที่รักชาติ ยึดมั่นในศาสนาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ พร้อมทั้งให้อธิบาย
เหตุผลประกอบการยกตัวอย่าง 

ขั้นกำรให้คุณค่ำ (Prizing) ให้ผู้เรียนร่วมกันวิเคราะห์ผลที่เกิดจากการปฏิบัติตน
ตามแนวทางต่างๆ และสรุปความรู้ เลือกแนวทางปฏิบัติของชั้นเรียน 

ขั้นกำรปฏิบัติ (Action) ให้ผู้เรียนปฏิบัติตามสิ่งที่ชั้นเรียนได้เลือกด้วยความเต็มใจ
และสะท้อนความรู้สึกจากการปฏิบัติ โดยการใช้สถานการณ์จ าลองหรือการวิเคราะห์กรณีตัวอย่าง 

8.2.2 ผู้วิจัยให้ผู้เรียนประเมินค่านิยมของตนเองเมื่อเรียนจบในแต่ละหัวข้อย่อยเพ่ือ
สะท้อนความรู้ของผู้เรียน  
 8.3 ขั้นหลังทดลอง  
     8.3.1 หลังจากผู้วิจัยสอนครบทุกแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการกระจ่าง
ค่านิยมแล้ว ผู้วิจัยได้ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยให้
นักเรียนท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน (Post- test) จ านวน 30 ข้อ แล้วเก็บ
รวบรวมข้อมูลเพ่ือน ามาวิเคราะห์ผลต่อไป   
     8.3.2 ให้นักเรียนท าแบบทดสอบวัดค่านิยม โ ด ย ใ ห้ นั ก เ รี ย น ท า แ บ บ ท ด ส อ บ            
วัดค่านิยมท้ัง 2 ตอน แล้วเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อน ามาวิเคราะห์ผลต่อไป      
    8.3.3 ให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4 ตอบแบบสอบถามความคิดเห็นของ
นักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการกระจ่างค่านิยมเพ่ือน าข้อมูล และข้อเสนอแนะมา
ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนต่อไป 
 
9. กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 

9.1 วิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ความรักชาติ ศาสนาและ
พระมหากษัตริย์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการกระจ่าง
ค่านิยมจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน โดยค านวณหาค่าเฉลี่ย  
(𝑥) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และใช้สถิติทดสอบค่าที แบบไม่เป็นอิสระต่อกัน ( t- test 
dependent) 
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9.2 วิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือศึกษาค่านิยม เรื่อง ความรักชาติ  ศาสนา และพระมหากษัตริย์ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการกระจ่างค่านิยมแบบทดสอบ
วัดค่านิยม เรื่อง ความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ เพ่ือประเมินค่านิยมความรักชาติ ศาสนา
และพระมหากษัตริย์โดยค านวณหาค่าเฉลี่ย (𝑥) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  

9.3  วิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อการจัด       
การเรียนรู้ด้วยกระบวนการกระจ่างค่านิยมโดยค านวณหาค่าเฉลี่ย (𝑥) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
(S.D.) แล้วน าไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 
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บทที่ 4 
ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล 

 
 ในบทนี้จะน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ คือ 1) การศึกษาค่านิยม เรื่อง 
ความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ที่จัดการเรียนการรู้ด้วยกระบวนการกระจ่างค่านิยมของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 2) การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ความรักชาติ ศาสนา
และพระมหากษัตริย์ ที่จัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการกระจ่างค่านิยมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
5 และ 3) การศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วย
กระบวนการกระจ่างค่านิยม ผู้วิจัยขอเสนอผลของการวิเคราะห์ข้อมูลเป็น 3 ตอน ดังนี้ 

 ตอนที่ 1 ผลการศึกษาค่านิยม เรื่อง ความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ที่จัดการ
เรียนรู้ด้วยกระบวนการกระจ่างค่านิยมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5   

 ตอนที่  2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความรักชาติ  ศาสนาและ
พระมหากษัตริย์ ที่จัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการกระจ่างค่านิยมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
ก่อนเรียนและหลังเรียน 

 ตอนที่ 3 ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วย
กระบวนการกระจ่างค่านิยม โดยมีรายละเอียดในแต่ละตอน ดังนี้ 1) ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
2) ด้านบรรยากาศในการเรียนรู้ และ 3) ด้านประโยชน์ของการจัดการเรียนรู้ 
 
ตอนที่ 1 ผลกำรศึกษำค่ำนิยม เรื่อง ควำมรักชำติ ศำสนำและพระมหำกษัตริย์ที่จัดกำรเรียนกำรรู้
ด้วยกระบวนกำรกระจ่ำงค่ำนิยมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 5   
 

 ผลการศึกษาค่านิยม เรื่อง ความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ที่จัดการเรียนรู้ด้วย
กระบวนการกระจ่างค่านิยมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 39 คน จาก
แบบทดสอบวัดค่านิยม เรื่อง ความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ จ านวน 2 ตอน ดังตาราง      
ที่ 20 
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ตารางที่ 20  ผลการศึกษา เรื่อง ความรักชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ที่จัดการเรียนการรู้ด้ วย
กระบวนการกระจ่างค่านิยมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จากแบบวัดค่านิยม  

 

ค่ำนิยม จ ำนวนข้อ 
คะแนน
เต็มรวม 

คะแนน 
เต็มเฉลี่ย 

คะแนน 
เฉลี่ย ( x ) 

S.D. ระดับ ล ำดับที่ 

ความรักชาติ 9 40.44 6 4.49 0.15 ดีเยี่ยม 3 
ความศรัทธาใน
ศาสนา 

8 36.59 6 4.58 0.17 ดีเยี่ยม 1 

ความเทิดทูน
สถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

9 41.18 6 4.57 0.13 ดีเยี่ยม 2 

รวม 26 118.21 6 4.54 0.15 ดีเยี่ยม  
 
 จากตารางที่ 20 พบว่า คะแนนค่านิยมความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ที่จัดการ
เรียนรู้ด้วยกระบวนการกระจ่างค่านิยม (Values Clarification) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 อยู่
ในระดับดีเยี่ยม (𝑥= 4.54, S.D. = 0.15) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านที่มีคะแนนสูงสุด 
คือ ด้านความศรัทธาในศาสนา อยู่ในระดับดีเยี่ยม (𝑥= 4.58, S.D. = 0.17) รองลงมาคือ ด้านความ
เทิดทูนในสถาบันพระมหากษัตริย์ อยู่ในระดับดีเยี่ยม (𝑥= 4.57, S.D. = 0.13) และด้านความรักชาติ
อยู่ในระดับดเียี่ยม (𝑥= 4.49, S.D. = 0.15) ตามล าดับ 

สรุปได้ว่าจากผลการศึกษา เรื่อง ความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ที่จัดการเรียน
การรู้ด้วยกระบวนการกระจ่างค่านิยมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่เก็บข้อมูลจากแบบทดสอบ
วัดค่านิยม ซึ่งเป็นแบบแบบวัดเชิงสถานการณ์ 6 ตัวเลือก และแบบทดสอบชนิดอัตนัย จ านวน 6 ข้อ 
ได้ผลการศึกษาเป็นไปในทิศทางเดียวกัน คือ นักเรียนมีค่านิยมความรักชาติ ศาสนาและ
พระมหากษัตริย์ภายหลังจากการใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการกระจ่างค่านิยม อยู่ใน
ระดับดีเยี่ยม ซึ่งมีความสอดคล้องกัน จึงสามารถสรุปได้ว่า กระบวนการกระจ่างค่านิยมช่วยให้
นักเรียนเกิดการเลือกและมี เหตุผลในการยึดถือค่านิยม เรื่อง ความรักชาติ  ศาสนาและ
พระมหากษัตริย์ มีความเข้าใจในค่านิยมที่ตนนับถือและจะสามารถพัฒนาจนเกิดเป็นลักษณะนิสัยได้
ต่อไปในอนาคต  
 นอกจากนี้ผู้วิจัยได้สังเกตและท าการบันทึกหลังการจัดการเรียนรู้พบว่า นักเรียนมีการพัฒนา
ค่านิยมตามกระบวนการกระจ่างค่านิยม โดยมีประเด็นที่น่าสนใจในการจัดการเรียนการสอนในแต่ละ
คาบ ดังนี้ 
 ในคำบเรียนที่ 1-2 ได้จัดการเรียนการสอนในวันที่ 16 สิงหาคม 2559 โดยหัวข้อที่สอน คือ 
การเป็นพลเมืองดีของชาติ ในกระบวนการสอนครูได้น าเข้าสู่บทเรียน เพ่ือน าสู่กระบวนการกระจ่าง
ค่านิยม โดยน าวีดิทัศน์ เรื่อง โฆษณาท่ีห้ามเผยแพร่หรือถูกแบน มาเปิดให้นักเรียนชม เมื่อนักเรียนชม
เสร็จ ครูได้ถามน าเข้าสู่เนื้อหาของการเรียน ในแต่ละข้ัน ดังนี้  
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ขั้นกำรเลือกกระท ำอย่ำงอิสระ ครไูด้ก าหนดประเด็นให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็น คือ ให้
นักเรียนช่วยกันน าเสนอแนวทางในการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีของชาติเพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการจัด
กิจกรรมขั้นต่อๆ ไป แต่พบว่านักเรียนส่วนใหญ่ยังมีการแสดงความคิดเห็นไม่มากนัก รวมทั้งความ
คิดเห็นที่เสนอมายังไม่หลากหลาย ส่วนใหญ่เป็นเรื่องใกล้ตัว เช่น การเลือกใช้สิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้ง
การมีส่วนร่วมทางการเมืองอ่ืนๆ แต่ยังไม่ได้กล่าวถึงในมิติอ่ืนๆ เช่น การปฏิบัติตนตามหน้าที่ การ
รักษาสิทธิและความรับผิดชอบต่อส่วนรวม และกลุ่มที่แสดงความคิดเห็นส่วนใหญ่ คือ นักเรียนหญิง
จะร่วมแสดงความคิดเห็นมากกว่านักเรียนชาย ทั้งนี้อาจเป็นเพราะนักเรียนชายยังไม่กล้าที่จะตอบ
ค าถาม โดยเกรงว่าหากตอบผิดจะมีผลต่อคะแนนในรายวิชาดังกล่าว 

ขั้นกำรให้คุณค่ำ นักเรียนให้ความร่วมมือในการระดมความคิดดี แต่ยังเสนอแนวค าตอบไม่
ครอบคลุมในบางประเด็น เช่น ยังไม่ค านึงถึงผลกระทบเชิงลบที่อาจจะเกิดขึ้นและยังให้เหตุผล
สนับสนุนการให้คุณค่าไม่ดีเท่าที่ควร และเมื่อครูให้นักเรียนร่วมกันเลือกแนวทางปฏิบัติของชั้นเรียนพบว่า
นักเรียนเลือกการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีด้วยการท าหน้าที่ของตนเองในด้านการมาเรียนให้ตรงต่อเวลา
และมาให้ทันกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติในเวลา 08.00 นาฬิกา ซึ่งเป็นการยกตัวอย่างจากสิ่งใกล้ตัว 

 ขั้นกำรปฏิบัติ จากการสังเกตของครูในการเลือกปฏิบัติของชั้นเรียน นักเรียนยังท าได้ไม่ดี
เท่าท่ีควร มีนักเรียนหลายคนที่ยังมาไม่ทันเข้าแถวท ากิจกรรมหน้าเสาธงตามท่ีชั้นเรียนได้เลือกไว้ และ
เมื่อให้สะท้อนความรู้สึกที่เกิดจากการปฏิบัติ นักเรียนส่วนใหญ่ให้ความคิดเห็นว่าการมาเรียนให้
ทันเวลาเป็นเรื่องดีที่จะได้พัฒนาตนเอง ฝึกความรับผิดชอบให้กับตนเอง ซึ่งแสดงถึงความตระหนักใน
ค่านิยมเรื่องการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีของชาติ นอกจากนี้เมื่อเข้าสู่ชั้นเรียนครั้งต่อไปครูยังได้กล่าว
กระตุ้นให้นักเรียนเห็นความส าคัญและแสดงพฤติกรรมตามค่านิยมที่ชั้นเรียนได้เลือกไว้อย่างต่อเนื่อง
และต่อไปในอนาคต 

 
คำบเรียนที่ 3-4 ได้จัดการเรียนการสอนในวันที่ 23 สิงหาคม 2559 โดยหัวข้อที่สอน คือ 

เรื่อง การธ ารงความเป็นไทย ในกระบวนการสอนครูได้น าเข้าสู่บทเรียนเพ่ือน าสู่กระบวนการกระจ่าง
ค่านิยม โดยครูเปิดสื่อวีดิทัศน์ เรื่อง นิทานแผ่นดิน ซึ่งเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความเป็นมาของประเทศ
ไทย นักเรียนให้ความสนใจกับสื่อที่ครูใช้น าเข้าสู่บทเรียน มีการกล่าวชื่นชมถึงความเป็นไทยว่า “เป็น
เอกลักษณ์ท่ีช่วยให้นานาประเทศรู้จักประเทศไทย” โดยในแต่ละข้ันมีรายละเอียด ดังนี้ 

 ขั้นกำรเลือกกระท ำอย่ำงอิสระ ครูให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นหรือตัวเลือกในการ
อนุรักษ์ความเป็นไทยที่หลากหลาย นักเรียนให้ความร่วมมือในการยกตัวอย่างพฤติกรรมหรือสิ่งที่จะ
ช่วยอนุรักษ์ความเป็นไทยได้ดี เช่น การไหว้ แต่ยังมีบางคนที่มีแนวคิดว่าการอนุรักษ์ความเป็นไทย
อาจจะขัดแย้งกับการพัฒนาในโลกปัจจุบัน เช่น การแต่งกายแบบไทยที่ขัดต่อโลกในยุคปัจจุบัน 
ตัวอย่างเช่น “ถ้าคนไทยยังคงห่มสไบอยู่จะสามารถอยู่ท่ามกลางความร้อนของแสงอาทิตย์ได้ไหม” 
หรือ “ถ้าประเทศไทยยังคงยึดวิถีชีวิตด้วยอาชีพเกษตรเป็นหลัก ประเทศจะเติบโตทางเศรษฐกิจทัน
กับประเทศอ่ืนๆ ในโลกได้อย่างไร” ทั้งนี้จากการแสดงความคิดเห็นที่หลากหลายแง่มุมช่วยน าไปสู่การ
จัดกิจกรรมในข้ันต่อไปได้เป็นอย่างดี   

ขั้นกำรให้คุณค่ำ นักเรียนให้ความร่วมมือในการระดมความคิดดี กล้าพูดและกล้าแสดงออก
มากกว่าคาบเรียนที่ 1-2 และจากการที่มีความแตกต่างของแนวคิดในการอนุรักษ์ความเป็นไทยที่
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หลากหลาย จึงท าให้นักเรียนมีการอภิปรายอย่างกว้างขวาง ยกตัวอย่างการเลือกรับวัฒนธรรมสากลที่
จะผสมผสานกับความเป็นไทยได้ เช่น การพูดที่ไม่ควรพูดปนภาษาอังกฤษในค าไทยหรือการแต่งกาย
ตามแฟชั่นต่างชาติต้องให้เหมาะสมตามกาลเทศะ เมื่อครูให้เลือกประเด็นที่จะน าไปใช้ในขั้นการ
ปฏิบัติต่อไป นักเรียนเลือกเรื่องการไหว้ โดยให้เหตุผลว่าเป็นสิ่งที่นักเรียนสามารถปฏิบัติได้จริง เป็น
เรื่องใกล้ตัว และเป็นการเริ่มต้นที่จะน าสู่คุณธรรม จริยธรรมด้านอื่นๆ ได้ เพราะ การไหว้เป็นคุณธรรม
พ้ืนฐานของสังคมไทย และยังมีการน าเสนอประเด็นการธ ารงรักษาความเป็นไทยในเรื่องอ่ืนๆ ที่
น่าสนใจ เช่น การรักษาภูมิปัญญาและวัฒนธรรม การเรียนรู้งานศิลปกรรมไทย 

 ขั้นกำรปฏิบัติ ในขั้นนี้ครูให้นักเรียนน าพฤติกรรมเรื่องการไหว้ไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง โดย
ครูเป็นผู้สังเกต และให้นักเรียนเขียนสะท้อนความรู้สึกที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติ นักเรียนสามารถเสนอ
แนวค าตอบที่สะท้อนถึงความพร้อมในการร่วมธ ารงรักษาความเป็นไทยด้วยการไหว้ รวมถึงวิธีการ
อ่ืนๆ ได้หลากหลาย เช่น การเรียนรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทย การเข้าร่วมงานประเพณี
ท้องถิ่นของชุมชน ทั้งนี้ภาพรวมในคาบเรียนนี้สามารถจัดกิจกรรมบรรลุผลตามที่วางไว้และมี
บรรยากาศในการเรียนที่สนุกสนานกว่าคาบเรียนครั้งก่อน นักเรียนเกือบทุกคนได้มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมขั้นนี้อย่างมาก นอกจากนี้ครูได้สังเกตพฤติกรรมการไหว้ของนักเรียน และพบว่ามีพฤติกรรม
การไหว้ที่ถูกต้องตามหลักมารยาทไทย สามารถแสดงการไหว้ได้อย่างเหมาะสมกับระดับของบุคคล
มากยิ่งขึ้น ถือว่าเป็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในเชิงบวกอันจะน าสู่การยึดถือปฏิบัติเป็นแบบแผน
ความประพฤติท่ีดีงามหรือจริยธรรมต่อไป 

 
คำบเรียนที่ 5-6 ได้จัดการเรียนการสอนในวันที่ 30 สิงหาคม 2559 ในเรื่อง การเรียนรู้

ศาสนาพุทธ ครูให้นักเรียนชมรูปภาพของสัญลักษณ์ของศาสนาต่างๆ จากนั้นให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม
ศาสนาออกเป็น 2 ประเภท โดยใช้เกณฑ์ความเชื่อเป็นเกณฑ์ในการแบ่งประเภทของศาสนา เพ่ือ
น าเข้าสู่การจัดกิจกรรมด้วยกระบวนการกระจ่างค่านิยม จากกิจกรรมดังกล่าวพบว่านักเรียนให้ความ
สนใจและให้ความร่วมมือในการด าเนินกิจกรรมดี  

ขั้นกำรเลือกกระท ำอย่ำงอิสระ ครูให้นักเรียนร่วมกันศึกษากรณีตัวอย่างของบุคคลเกี่ยวกับ
เรื่อง การเลือกใช้เวลาในช่วงวันหยุดเทศกาลส าคัญทางศาสนา นักเรียนแสดงความคิดเห็นและมีความ
สนใจเกี่ยวกับกรณีตัวอย่างที่เป็นไปได้หรือทางเลือกจากใบงานทั้ง 5 ตัวอย่างพฤติกรรม ทั้งนี้ครูพบว่า
เมื่อตัวอย่างทางเลือกในกิจกรรมจ านวนน้อย จะส่งผลต่อการคิดทางเลือกของนักเรียนอีกด้วย 

ขั้นกำรให้คุณค่ำ นักเรียนสามารถอภิปรายถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการเลือกได้ดี มีการ
มองจากแง่มุมที่หลากหลาย แต่ยังไม่ครอบคลุม เช่น สิ่งที่เกิดขึ้นจากการไม่ได้เลือก คือ สิ่งที่ไม่ได้
ปฏิบัติซึ่งบางสิ่งอาจจะไม่สามารถละทิ้งได้ ต้องค านึงอย่างรอบด้าน เพราะ อาจจะก่อให้เกิด
ผลกระทบอ่ืนๆ เช่น ถ้าเลือกไปเที่ยวในช่วงวันหยุดดังกล่าวต้องมีการวางแผนการเดินทางและการใช้
จ่ายเงินเพิ่มเติม และจะไม่ได้ปฏิบัติตามหน้าที่ของพุทธศาสนิกชนที่ดีในเทศกาลส าคัญทางศาสนา 

ขั้นกำรปฏิบัติ ครูตั้งค าถามนักเรียนเพ่ือสังเกตพฤติกรรมการตอบและการแสดงความคิดเห็น
ประกอบการอธิบายและบันทึกลงในใบงานว่า “นักเรียนจะมีแนวทางในการน าหลักธรรมค าสอนของ
ศาสนาที่ตนเองนับถือไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันของตนเองได้อย่างไรบ้าง” เพ่ือวัดค่านิยมที่
เกิดข้ึน ปรากฏว่านักเรียนยังคงยกตัวอย่างแนวทางการปฏิบัติให้สอดคล้องกับหลักธรรมไม่ดีเท่าที่ควร 



 
 

93 

โดยยังไม่สามารถอธิบายเชื่อมโยงการกระท ากับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาได้อย่างเป็นเหตุเป็นผล 
เช่น ยังไม่สามารถอธิบายสาเหตุที่มนุษย์เกิดความทุกข์ที่เชื่อมโยงกับกิเลส ตัณหาตามหลักการของ
พระพุทธศาสนา ซึ่งอาจเป็นเพราะตัวเลือกที่เกิดจากกรณีตัวอย่างนั้นส่งผลต่อการคิดเชื่อมโยงและ
การเลือกกระท าอย่างอิสระของนักเรียน 

 
คำบเรียนที่ 7-8 ได้จัดการเรียนการสอนในวันที่ 6 กันยายน 2559 มีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่อง    

การสืบทอดศาสนา ครูให้นักเรียนชมภาพที่ก าหนด จ านวน 5 ภาพ และสนทนากับนักเรียนในประเด็น
เรื่องความเหมาะสมของการแต่งกายไปวัดของดาราและบุคคลที่มีชื่อเสียงในสังคม นักเรียนให้ความ
สนใจกับกิจกรรมดี โดยเฉพาะในช่วงแรกที่น าภาพดารา บุคคลที่มีชื่อเสียงมาใช้ โดยให้นักเรียน
อภิปรายความเหมาะสมของพฤติกรรมการแต่งกายที่เกี่ยวข้องกับศาสนาและน าค าตอบของนักเรียน
เชื่อมโยงเข้าสู่ขั้นตอนการสอนตามกระบวนการกระจ่างค่านิยม ดังนี้ 

ขั้นกำรเลือกกระท ำอย่ำงอิสระ นักเรียนไม่ค่อยเสนอแนะแนวทางเลือกที่หลากหลาย ทั้งนี้
จากการสังเกตและสัมภาษณ์นักเรียนพบว่านักเรียนส่วนหนึ่งมีมุมมอง ความคิดเห็นว่าการแต่งกายไป
วัดนั้น อาจจะเป็นเรื่องของสิทธิส่วนบุคคล และอาชีพนักแสดงเป็นอาชีพที่มีเอกลักษณ์ของการแต่ง
กายอยู่แล้ว จึงน่าจะไม่เป็นเรื่องที่เสียหาย ครูจึงต้องอธิบายเพิ่มเติมเก่ียวกับการแต่งกายที่ถูกต้องตาม
กาลเทศะ และต้องกระตุ้นนักเรียนให้เกิดความสนใจกับกิจกรรมในชั้นเรียนเพ่ือให้เกิดตัวเลือกที่
หลากหลายอันจะน าสู่ขั้นการวิเคราะห์ให้คุณค่าต่อไป 

ขั้นกำรให้คุณค่ำ ครูให้นักเรียนด าเนินกิจกรรมในลักษณะกิจกรรมกลุ่ม โดยให้แต่ละกลุ่ม
ร่วมกันระดมความคิดและน าเสนอถึงคุณค่าและความส าคัญของศาสนา จากนั้น ให้นักเรียนร่วมกัน
อภิปรายเกี่ยวกับคุณค่าและความส าคัญของวิธีการปฏิบัติตนที่แสดงถึงการยึดมั่นในศาสนาที่แต่ละ
กลุ่มน าเสนอ นักเรียนส่วนใหญ่สามารถระบุถึงคุณค่า ผลที่เกิดขึ้นจากการกระท าได้ดี เช่น “ถ้าเรา
ร่วมกันท าความดีจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่องดีตามมา” พบว่ามีนักเรียนบางคนซึ่งเป็นส่วน
น้อยของชั้นเรียนไม่ค่อยแสดงความคิดเห็น ทั้งนี้เป็นเพราะขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วย
กระบวนการกระจ่างค่านิยมต้องมีการแสดงความคิดเห็นทุกคาบเรียนท าให้นักเรียนเริ่มคุ้นเคยกับ
วิธีการด าเนินกิจกรรมมากขึ้น 

ขั้นกำรปฏิบัติ ครูให้นักเรียนร่วมกันปฏิบัติตนตามวิธีการที่แสดงถึงการยึดมั่นในศาสนาของ
ชั้นเรียน โดยให้นักเรียนบันทึกการปฏิบัติลงในใบงานที่ 4 เรื่อง การสืบทอดศาสนา พร้อมทั้งสังเกต
พฤติกรรมของนักเรียน พบว่าสามารถเขียนสะท้อนถึงผลการปฏิบัติตามสิ่งที่ชั้นเรียนเลือกได้ค่อนข้าง
ดี เช่น “ศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่น่านับถือ เพราะสอนให้เชื่ออย่างมีเหตุผล” และ “ถ้าคนในสังคมยึด
มั่นในหลักธรรมและมีคุณธรรมประจ าใจสังคมจะน่าอยู่มากขึ้น” และจากการสังเกตการปฏิบัติใน
สถานการณ์สมมติ พบว่านักเรียนมีความตั้งใจในการปฏิบัติเป็นอย่างดี เพราะ เป็นเรื่องใกล้ตัวของ
นักเรียน นอกจากนี้อาจเป็นเพราะนักเรียนเกิดความตระหนักในคุณค่าและความส าคัญของศาสนา
แล้วนั่นเอง 

 
คำบเรียนที่ 9-10 ได้จัดการเรียนการสอนในวันที่ 13 กันยายน 2559 โดยหัวข้อที่สอน คือ 

เรื่อง ความส าคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ ในกระบวนการสอนครูได้น าเข้าสู่บทเรียนเพ่ือน าสู่
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กระบวนการกระจ่างค่านิยม โดยให้นักเรียนบอกพระนามของพระมหากษัตริย์ไทย นักเรียนให้ความ
สนใจกับกิจกรรมดี นักเรียนสามารถบอกพระนามของพระมหากษัตริย์ไทย ได้เกือบทั้งชั้นเรียนโดยไม่
ซ้ ากัน ส่วนใหญ่พระนามที่นักเรียนตอบจะเป็นพระนามของพระมหากษัตริย์ไทยที่ปรากฏพระราช
ประวัติในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็นพระมหากษัตริย์ที่มีความส าคัญทาง
ประวัติศาสตร์ไทย สะท้อนถึงความสนใจในเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์และเรื่องความเป็นชาติไทย 
บรรพบุรุษไทยตามจุดเน้นการสอนประวัติศาสตร์ไทย  

ขั้นกำรเลือกกระท ำอย่ำงอิสระ นักเรียนมีการเลือกแสดงความสนใจในการศึกษาพระราช
ประวัติ พระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์ ไทยค่อนข้างซ้ ากัน โดยเฉพาะพระบาทสมเด็จ        
พระเจ้าอยู่หัวปรมินทรภูมิพลอดุลยเดชหรือพระมหากษัตริย์ในรัชกาลที่ 9 ทั้งนี้เพราะมีความทรงจ า
ร่วมกันเกี่ยวกับพระองค์มากที่สุดและมากกว่าพระมหากษัตริย์ไทยพระองค์อ่ืนๆ แต่ข้อสังเกตที่
น่าสนใจ คือ นักเรียนส่วนใหญ่จะทราบเรื่องราวเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์ใน
รัชกาลที่ 9 เพียงแค่พระราชราชกรณียกิจหลักๆ ของพระองค์ เช่น โครงการฝนหลวง หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง  

ขั้นกำรให้คุณค่ำ จากการตอบค าถามในขั้นการเลือกกระท าอย่างอิสระ พบว่านักเรียนมี
ความรู้เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์ในรัชกาลที่ 9 เพียงแค่พระราชกรณียกิจที่
นักเรียนเห็นผ่านสื่อบ่อยๆ เท่านั้น ครูจึงเปิดวีดิทัศน์ เรื่อง ใช้ทรายเล่าเรื่องเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์
ไทยให้นักเรียนชมเพ่ือช่วยสร้างทางเลือกและช่วยกระตุ้นให้เกิดการอภิปรายถึงคุณค่าและความส าคัญ
ของสถาบันพระมหากษัตริย์ ตลอดจนเป็นตัวเลือกของการเขียนการปฏิบัติตนตามแนวทางของ
พระมหากษัตริย์ที่นักเรียนชื่นชอบอีกด้วย  

ขั้นกำรปฏิบัติ จากขั้นการให้คุณค่านั้น ครูให้นักเรียนแต่ละคนเขียนแนวทางการปฏิบัติตน
ตามแบบอย่างของพระมหากษัตริย์ไทยที่ตนเองชื่นชอบและผลที่จะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติมาคนละ 1 
พระองค์ นักเรียนทุกคนสะท้อนความรู้สึกที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ได้อย่างน่าสนใจ เช่น 
“สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสถาบันที่รวมจิตใจคนไทยไว้ด้วยกัน” หรือ “พระมหากษัตริย์ไทยเป็น
บรรพบุรุษที่มีส่วนส าคัญในการกอบกู้เอกราชและสร้างสรรค์ความเจริญรุ่งเรืองให้กับประเทศไทย”
และเมื่อครูถามนักเรียนว่า “นักเรียนคิดว่าสถาบันพระมหากษัตริย์มีคุณค่าและความส าคัญต่อ
ประเทศไทยหรือไม่ อย่างไร” นักเรียนได้ร่วมกันตอบ สามารถสรุปประเด็นได้ คือ มี เพราะ สถาบัน
พระมหากษัตริย์เป็นสถาบันที่มีส่วนช่วยให้ประเทศไทยเกิดการพัฒนา และช่วยสร้างชาติมาตั้งแต่อดีต 
นอกจากนี้ครูยังสังเกตถึงลักษณะการตอบค าถามและการกล่าวถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย พบว่า
นักเรียนจะกล่าวถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยความเทิดทูน และยอมรับในคุณค่าและความส าคัญ
ของสถาบันดังกล่าว มีการยกตัวอย่างพระมหากัษตริย์ที่ส าคัญของไทยและสามารถช่วยกันบอกเล่า
เรื่องราวเกี่ยวกับพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจได้เป็นอย่างดี สะท้อนถึงความรู้ เกี่ยวกับ
ประวัติศาสตร์ไทย บรรพบุรุษ สถาบันพระมหากษัตริย์ไทยช่วยยืนยันให้เห็นว่านักเรียนให้ความสนใจ
และยอมรับสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยเป็นอย่างดี ส าหรับพระนามของพระมหากษัตริย์ที่นักเรียนชื่น
ชอบซ้ ากันนอกเหนือจากพระมหากษัตริย์ในรัชกาลที่ 9 เช่น พ่อขุนรามค าแหงมหาราช สมเด็จ     
พระนเรศวรมหาราช สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
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คำบเรียนที่ 11-12 ได้จัดการเรียนการสอนในวันที่ 20 กันยายน 2559 โดยหัวข้อที่สอน คือ 
เรื่อง การปฏิบัติตนต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ในกระบวนการสอนครูได้น าเข้าสู่บทเรียนเพ่ือน าสู่
กระบวนการกระจ่างค่านิยม โดยให้ชมวีดิทัศน์ เรื่อง การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ จากนั้น
สอบถามความรู้สึกของนักเรียนและเชื่อมโยงเข้าสู่เรื่องการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ นักเรียนให้
ความสนใจกับกิจกรรมดี  

ขั้นกำรเลือกกระท ำอย่ำงอิสระ ครใูห้นักเรียนศึกษาความรู้จากใบความรู้ เรื่อง การปฏิบัติตน
ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างเหมาะสม แบ่งกลุ่ม ออกเป็น 7 กลุ่มแบบคละความสามารถ จากนั้น
ให้แต่ละกลุ่มร่วมกันระดมความคิดเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติตนที่แสดงถึงการเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์ โดยบันทึกลงในใบงานที่ก าหนด พร้อมทั้งให้แต่ละกลุ่มร่วมกันระดมความคิดเกี่ยวกับ
แนวทางการปฏิบัติตนที่แสดงถึงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ นักเรียนตั้งใจท ากิจกรรมดี มีการ
เสนอแนวทางท่ีใช้เลือกเพ่ือให้เกิดทางเลือกท่ีหลากหลาย เช่น การท าตามค าสอนของพระมหากษัตริย์
ในรัชกาลที่ 9 การใช้ชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

ขั้นกำรให้คุณค่ำ ครูให้สมาชิกกลุ่มแต่ละกลุ่มระดมความคิด ร่วมกันวิเคราะห์ถึงผลที่เกิดขึ้น
จากการปฏิบัติตนตามแนวทางการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ นักเรียนมีการวิเคราะห์ถึงผลที่เกิด
จากการปฏิบัติตนตามแนวทางของพระมหากษัตริย์ที่นักเรียนเลือกไม่หลากหลายและไม่ครอบคลุม 
ทัง้นี้อาจเป็นเพราะ นักเรียนในยุคนี้ไม่ค่อยให้เห็นการทรงงานของพระมหากษัตริย์ในรัชกาลที่ 9 จาก
ในโทรทัศน์เหมือนกับคนรุ่นก่อน จึงไม่ค่อยทรายเรื่องเกี่ยวกับโครงการในพระราชด าริฯ โครงการหลวง
ต่างๆ ครูจึงให้เวลาในการคิด อภิปรายกลุ่มเพ่ิมเติมเพ่ือช่วยให้นักเรียนได้เกิดความกระจ่างในค่านิยมและ
ตระหนักในความส าคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ จากการอภิปรายดังกล่าว ให้นักเรียนร่วมกันเลือก
แนวทางการแสดงความเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ของชั้นเรียนร่วมกันและน าไปปฏิบัติ 

ขั้นกำรปฏิบัติ ครูให้นักเรียนแสดงการปฏิบัติตนที่สะท้อนถึงความรักและการเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์ตามกรณีหรือเหตุการณ์จ าลองที่ครูก าหนดขึ้น โดยเมื่อเเต่ละกลุ่มแสดงจบให้ตัวแทน
กลุ่มที่เหลือสะท้อนความคิดเห็นโดยไม่ซ้ ากลุ่มกัน ซึ่งจากการสังเกตพบว่าในช่วงที่ให้ตัวแทนกลุ่ม
ออกมาแสดงสถานการณ์จ าลองที่พึงปฏิบัติต่อสถาบันพระมหากษัตริย์นักเรียนสามารถท าได้ดี ท าด้วย
ความตั้งใจสะท้อนถึงการเทิดทูนในสถาบันพระมหากษัตริย์สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัด
กิจกรรมดี และเมื่อสอนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ครูจึงให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นโดยการอภิปรายถึง
สถาบันพระมหากษัตริย์ไทย และได้มีประเด็นที่น่าสนใจ คือ สถาบันพระมหากษัตริย์ไทยเป็นสิ่งที่
แสดงถึงเอกลักษณ์ของสังคมไทย เป็นสถาบันที่คอยช่วยเหลือ สนับสนุนให้มีความเจริญก้าวหน้าของ
ประเทศไทย โดยเฉพาะพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 9 ที่นักเรียนทั้งห้องมีความรู้สึกรักและเทิดทูน และ
ยังมีข้อความที่นักเรียนสะท้อนผ่านการเขียนในสมุดว่า “ประเทศไทยโชคดีที่มีพระมหากษัตริย์ที่ทรง
งานหนักเพ่ือการพัฒนาประเทศ” จากข้อความดังกล่าวสะท้อนถึงการเข้าถึงคุณค่าของการยึดถือ
ค่านิยมที่เกิดจากความเข้าใจ การเลือกอย่างอิสระ น าสู่การยอมรับด้วยหัวใจและจะก่อให้เกิดการ
ยึดถือเป็นค่านิยมที่แท้จริงต่อไป 
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ตอนที่ 2 ผลกำรเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน ควำมรักชำติ ศำสนำ และพระมหำกษัตริย์        
ที่จัดกำรเรียนรู้ด้วยกระบวนกำรกระจ่ำงค่ำนิยมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5 ก่อนเรียนและ
หลังเรียน 
 
 ผู้วิจัยได้ท าการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียน เรื่อง ค่านิยม

ความรักชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จ านวน 39 คน จาก
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ความรักชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์จ านวน 2 ครั้ง
ก่อนเรียนและหลังเรียน จ านวน 30 ข้อ ดังตารางที่ 21  

ตารางที่ 21 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ความรักชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ 
ที่จัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการกระจ่างค่านิยมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ก่อน
เรียนและหลังเรียน  

 

ผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียน 

N คะแนนเต็ม 
คะแนน

เฉลี่ย (𝒙) 
ส่วนเบี่ยงเบน

มำตรฐำน (S.D.) 
t p 

ก่อนเรียน 39 30 14.79 2.09 
16.42* .00 

หลังเรียน 39 30 21.23 2.47 

จากตารางที่ 21 สรุปได้ว่า การทดสอบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ความรักชาติ 
ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ที่จัดการเรียนการรู้ด้วยกระบวนการกระจ่างค่านิยมของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 ของผู้เรียน มีคะแนนก่อนเรียนเฉลี่ย เท่ากับ 14.79 คะแนน และมีคะแนนหลังเรียน
เฉลี่ย เท่ากับ 21.23 คะแนน เมื่อเปรียบเทียบระหว่างคะแนนสอบทั้ง 2 ครั้ง พบว่า  คะแนนสอบหลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  โดยมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน ( 𝑥 = 
21.23, S.D. = 2.47) สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน  ( 𝑥 = 14.79, S.D. = 2.09 ) ซึ่งเป็นไปตาม
สมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ 
 
ตอนที่ 3 ควำมคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 5 ที่มีต่อกำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยกระบวนกำร
กระจ่ำงค่ำนิยม   
 ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วย
กระบวนการกระจ่างค่านิยม โดยมีรายละเอียดในแต่ละด้าน ดังนี้ 1) ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
2) ด้านบรรยากาศในการเรียนรู้ และ 3) ด้านประโยชน์ของการจัดการเรียนรู้และเรียงล าดับเป็นราย
ข้อโดยใช้ค่าเฉลี่ย ดังตารางที่ 22 
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ตารางที่ 22 ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วย
กระบวนการกระจ่างค่านิยม   

รำยกำรประเมิน 𝒙 S.D. 
ระดับ
ควำม
คิดเห็น 

ล ำดับ
ที ่

1. ด้ำนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ 
1.1 การจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการกระจ่างค่านิยมช่วย
ส่งเสริมให้นักเรียนเป็นคนที่คิดอย่างมีเหตุผล 

4.84 0.26 มากที่สุด 1 

1.2 การจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการกระจ่างค่านิยมช่วย
ให้นักเรียนมีมุมมองความคิดเห็นที่หลากหลาย 

4.36 0.57 มาก 3 

1.3 การจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการกระจ่างค่านิยมช่วย
ให้ผู้เรียนเป็นผู้ที่ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น 

4.74 0.29 มากที่สุด 2 

รวมด้ำนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ 4.65 0.37 มำกที่สุด 3 
2. ด้ำนบรรยำกำศกำรเรียนรู้ 
2.1 บรรยากาศในการเรียนรู้เปิดโอกาสให้นักเรียนได้
ช่วยเหลือกันท างานส่งเสริมความสัมพันธ์ในการอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่น 

4.85 0.41 มากที่สุด 1 

2.2 บรรยากาศภายในกลุ่มของนักเรียนมีการส่งเสริมความ
กล้าแสดงออกและมีความเป็นประชาธิปไตย 4.79 0.45 มากที่สุด 2 

2.3 การจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการกระจ่างค่านิยมช่วย
ท าให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกลุ่มนักเรียนและครู 

4.59 0.55 มากที่สุด 3 

รวมด้ำนบรรยำกำศกำรเรียนรู้ 4.74 0.47 มำกที่สุด 2 
3. ด้ำนประโยชน์ของกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ 
3.1 การเรียนรู้ด้วยกระบวนการกระจ่างค่านิยม ช่วยให้
นักเรียนสร้างองค์ความรู้และค่านิยมให้เกิดข้ึนได้จากการ
ปฏิบัติกิจกรรม 

4.79 0.41 มากที่สุด 2 

3.2 กระบวนการเรียนรู้ด้วยกระบวนการกระจ่างค่านิยม 
ช่วยให้นักเรียนมีทักษะในการตัดสินใจ 

4.71 0.45 มากที่สุด 4 

3.3 กระบวนการกระจ่างค่านิยม ช่วยให้นักเรียนมีความ
เชื่อมั่นในตนเอง 

4.81 0.39 มากที่สุด 1 

3.4 กระบวนการการเรียนรู้ด้วยกระบวนการกระจ่าง
ค่านิยม ให้นักเรียนมีความรับผิดและมีวินัยในตนเอง 

4.74 0.49 มากที่สุด 3 

รวมด้ำนประโยชน์ของกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ 4.76 0.44 มำกที่สุด 1 
รวมทั้งหมด 4.72 0.43 มำกที่สุด  
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จากตารางที่ 22 พบว่า ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อ
การจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการกระจ่างค่านิยม ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (𝑥 = 
4.72, S.D. = 0.43) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านจากมากไปน้อย คือ ด้านประโยชน์ของการจัดการ
เรียนรู้ (𝑥 = 4.76 , S.D. = 0.44) ด้านสื่อและบรรยากาศการเรียนรู้ (𝑥 = 4.74 , S.D. = 0.47) และ
ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (𝑥 = 4.65 , S.D. = 0.37) ตามล าดับ ในแต่ละด้านมีรายละเอียดดังนี้ 

 ด้ำนประโยชน์ของกำรจัดกำรเรียนรู้  มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับ มากที่สุด เรียงล าดับ
รายละเอียดได้ดังนี้ ล าดับที่ 1 คือ กระบวนการกระจ่างค่านิยมช่วยให้นักเรียนมีความเชื่อมั่นในตนเอง
(𝑥 = 4.81, S.D. = 0.39) ล าดับที่ 2 คือ การเรียนรู้ด้วยกระบวนการกระจ่างค่านิยมช่วยให้นักเรียน
สร้างองค์ความรู้และค่านิยมให้เกิดขึ้นได้จากการปฏิบัติ (𝑥 = 4.79 , S.D. = 0.41) ล าดับที่ 3 คือ 
กระบวนการเรียนรู้ด้วยกระบวนการกระจ่างค่านิยมช่วยให้นักเรียนมีความรับผิดชอบและมีวินัยใน
ตนเอง (𝑥 = 4.74 , S.D. = 0.49) และล าดับสุดท้าย คือ กระบวนการเรียนรู้ด้วยกระบวนการกระจ่าง
ค่านิยมช่วยให้นักเรียนมีทักษะในการตัดสินใจ (𝑥 = 4.71 , S.D. = 0.45) 

ด้ำนบรรยำกำศกำรเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อเรียงล าดับรายละเอียด
สามารถอธิบายดังนี้ ล าดับที่ 1 คือ บรรยากาศในการเรียนรู้เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ช่วยเหลือกัน
ท างาน ส่งเสริมความสัมพันธ์ในการอยู่ร่วมกับผู้ อ่ืน (𝑥 = 4.85 , S.D. = 0.41) ล าดับที่  2 คือ 
บรรยากาศภายในกลุ่มของนักเรียนมีการส่งเสริมความกล้าแสดงออกและมีความเป็นประชาธิปไตย     
(𝑥 = 4.79 , S.D. = 0.45) และล าดับสุดท้าย คือ การจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการกระจ่างค่านิยม
ช่วยให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกลุ่มนักเรียนและครู (𝑥 = 4.59 , S.D. = 0.55) 

 ด้ำนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับ มากที่สุด เรียงล าดับรายละเอียด
ได้ดังนี้ ล าดับที่ 1 คือ การจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการกระจ่างค่านิยมช่วยส่งเสริมให้นักเรียนเป็น
คนที่คิดอย่างมีเหตุผล (𝑥 = 4.84 , S.D. = 0.26) ล าดับที่ 2 คือ การจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ
กระจ่างค่านิยมช่วยให้ผู้เรียนเป็นผู้ยอมรับความคิดเห็นของผู้อ่ืน (𝑥 = 4.74 , S.D. = 0.29) และ
ล าดับสุดท้าย คือ การจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการกระจ่างค่านิยมช่วยให้ผู้เรียนมีมุมมองความ
คิดเห็นที่หลากหลาย (𝑥 = 4.36 , S.D. = 0.57) 

 จากข้อเสนอแนะของนักเรียนและบันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ทั้ง 12 สัปดาห์ ที่ได้ด าเนินการ
สามารถสรุปผลได้ ดังนี้ 

 1. ด้านกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ในด้านนี้พบว่า การจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ
กระจ่างค่านิยม ช่วยให้นักเรียนเกิดความสนุกสนานในการเรียน ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความมั่นใจใน
การแสดงค่านิยมของตนเองและสามารถอธิบายเหตุผลของการเลือกปฏิบัติตามค่านิยมของตนเองได้ 
นอกจากนี้ยังช่วยให้นักเรียนมีค่านิยมในด้านประชาธิปไตยที่ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน เปิดใจ
ยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่างกัน ช่วยให้นักเรียนได้รับการพัฒนาอย่างสมดุลทั้งทางด้านความรู้ 
ทักษะกระบวนการ การคิด การตัดสินใจเลือกและการพัฒนาค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมอย่าง
เหมาะสมตามช่วงวัย 

 2. ด้านการพัฒนาทักษะการคิด จากกิจกรรมการเรียนในขั้นการให้คุณค่าได้ฝึกทักษะการคิด
วิเคราะห์และการคิดอย่างมีวิจารณาญาณ ความเป็นเหตุผลของการอธิบายให้กับนักเรียนอย่าง
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ต่อเนื่องช่วยให้นักเรียนมีความสามารถในการคิด ค านึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากกการเลือกอย่าง
รอบคอบ  

  3. ด้านพฤติกรรมและความประพฤติพบว่า การจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการกระจ่าง
ค่านิยมช่วยให้นักเรียนมีกระบวนการในการตัดสินใจเลือกที่เหมาะสม เห็นคุณค่าของสิ่งที่เลือกและ
พร้อมที่จะร่วมรับผิดชอบในสิ่งที่ชั้นเรียนเลือกร่วมกัน มีค่านิยมประชาธิปไตยยอมรับฟังความคิดเห็น
ของผู้อ่ืน ให้เกียรติซึ่งกันและกัน และตระหนักถึงความเป็นส่วนหนึ่งที่ต้องรับผิดชอบต่อสังคมและยัง
ช่วยฝึกให้นักเรียนเป็นผู้มีวินัยในตนเองตามจุดเน้นของการสอนวิชาหน้าที่พลเมืองเพ่ิมเติมที่ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนดไว้ การจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการกระจ่างค่านิยมจึง
เป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เป็นประโยชน์กับนักเรียนส่งเสริมให้ความสนใจต่อการเรียนใน
รายวิชาหน้าที่พลเมืองเพ่ิมเติมได้มากขึ้นอีกด้วย   
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บทที่ 5 
สรุปผล อภิปรำยผล และข้อเสนอแนะ 

 
การวิจัย เรื่อง การพัฒนาค่านิยมความรักชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ที่จัดการเรียนรู้

ด้วยกระบวนการกระจ่างค่านิยมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงทดลอง 
(Experiment Research) โดยมีแบบแผนการวิจัย คือ การวิจัยแบบจ าลองการทดลอง (Pre 
Experimental Designs) แบบกลุ่มเดียว มีการสอบผลสัมฤทธิ์ก่อนและสอบหลัง (One Group 
Pretest-Posttest Design) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาค่านิยม เรื่อง ความรักชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์ที่จัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการกระจ่างค่านิยมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5    
2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ที่จัดการเรียน
การรู้ด้วยกระบวนการกระจ่างค่านิยมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  และ 3) ศึกษาความคิดเห็น
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการกระจ่างค่านิยม ซึ่งกลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 
โรงเรียนศรัทธาสมุทร จ านวน 39 คน ซึ่งได้มาจากวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) 
วิธีการจับสลากโดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้  หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง 
ความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้การจัดการเรียนรู้
ด้วยกระบวนการกระจ่างค่านิยม จ านวน 6 แผน 2) แบบทดสอบวัดค่านิยม เรื่อง ความรักชาติ 
ศาสนา และพระมหากษัตริย์ จ านวน 1 ฉบับ แบ่งเป็น 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 เป็นข้อสอบเชิงสถานการณ์
ชนิดปรนัย 6 ตัวเลือก จ านวน 20 ข้อ และตอนที่ 2 เป็นข้อสอบอัตนัย จ านวน 6 ข้อ 3) แบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ความรักชาติ ศาสนา  และพระมหากษัตริย์ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 จ านวน 1 ฉบับ เป็นแบบทดสอบแบบปรนัย จ านวน 30 ข้อ และ 4) แบบสอบถาม
ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการกระจ่าง
ค่านิยม จ านวน 1 ฉบับ ซึ่งเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) ของลิเคิร์ท (Likert) 
จ านวน 12 ข้อ ประกอบด้วย 3 ด้าน คือ ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านบรรยากาศในการเรียนรู้ 
และด้านประโยชน์ของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สามารถสรุปผลการวิจัยดังต่อไปนี้ 
 

สรุปผลกำรวิจัย 
 

การวิจัย เรื่อง การพัฒนาค่านิยมความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ที่จัดการเรียนรู้
ด้วยกระบวนการกระจ่างค่านิยมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 สามารถตอบค าถามการวิจัยและ
สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 

1. ค่านิยมความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ที่จัดการเรียนการรู้ด้วยกระบวนการ
กระจ่างค่านิยมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาพรวมมีระดับคะแนนอยู่ในระดับดีเยี่ยม  
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2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ที่จัดการเรียนรู้
ด้วยกระบวนการกระจ่างค่านิยมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

3. ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนศรัทธาสมุทร ที่มีต่อการจัดการ
เรียนรู้ด้วยกระบวนการกระจ่างค่านิยม ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด 

 
อภิปรำยผลกำรวิจัย 

 
จากการวิจัย เรื่อง การพัฒนาค่านิยมความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ที่จัดการเรียนรู้

ด้วยกระบวนการกระจ่างค่านิยมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีจุดเด่น คือ เป็นการใช้
กระบวนการกระจ่างค่านิยมกับการพัฒนาค่านิยมที่ส าคัญ เป็นสถาบันหลักของชาติที่มีความ
จ าเป็นต้องส่งเสริมให้เกิดค่านิยมท่ีถูกต้อง สามารถอภิปรายผลการวิจัยได้ดังนี้ 

1. ค่านิยม เรื่อง ความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ที่จัดการเรียนรู้ด้วย
กระบวนการกระจ่างค่านิยมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 อยู่ในระดับดีเยี่ยม ทั้งนี้เนื่องจากการ
จัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการกระจ่างค่านิยมที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเป็นกิจกรรมที่มีขั้นตอนในการมุ่งสร้าง
ค่านิยมที่ดีงามให้เกิดขึ้นในตัวนักเรียน โดยให้นักเรียนเป็นผู้ริเริ่มในการคิด การพิจารณาเลือก การ
ตัดสินใจยอมรับด้วยการเห็นคุณค่าอันจะน าไปสู่การยึดถือและการปฏิบัติเป็นนิสัยที่ถาวรต่อไป โดย
กระบวนการกระจ่างค่านิยมยังเป็นกระบวนการตามทฤษฎีที่มีความเชื่อพ้ืนฐานว่า ค่านิยมเป็นหลักที่
บุคคลยึดไว้เป็นมาตรฐานความประพฤติในสิ่งที่ถูกต้องดีงาม มีจุดมุ่งหมาย คือ ให้ผู้เรียนได้ค้นพบ
ตัวเองว่าหลักการหรือมาตรฐานที่ตนยึดถืออยู่นั้นมีความถูกต้องเพียงใดและหลักการที่ถูกหรือผิดโดย
มีลักษณะอย่างไร เพ่ือมุ่งหวังให้ผู้เรียนเกิดความกระจ่างในค่านิยมของตนเอง ท าให้ได้รู้จักข้อดีและ
ข้อด้อยที่ตนมีอยู่และจะต้องหาทางรักษาส่วนที่ดี เสริมสร้างส่วนที่ด้อยให้สมบูรณ์ขึ้นโดยใช้
กระบวนการสร้างค่านิยม (ชัยพร วิชชาวุธ, 2530)  

นอกจากนี้กระบวนการกระจ่างค่านิยมยังเป็นกระบวนการคิดที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้
ร่วมออกแบบและแสดงความคิดเห็น มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกและรับผิดชอบต่อการเลือกของ
ตนเองด้วยความตระหนักในคุณค่าและความส าคัญตามทฤษฎีค่านิยมของ Raths, Harmin and 
Simon (1966) คือ เป็นแนวทางตัดสินใจแก้ปัญหาโดยใช้ค าถามที่ท าให้เกิดความกระจ่าง จนสามารถ
แก้ไขความขัดแย้งในค่านิยม นั่นคือ กลวิธีท าความกระจ่างในค าตอบ และยังสอดคล้องกับทฤษฎีการ
เรียนรู้ทางสังคม (Social Learning Theory) ของ Bandura ที่ เชื่อว่ากฎเกณฑ์ของสังคมและ
วัฒนธรรมเป็นปัจจัยส าคัญที่ก่อให้เกิดการพัฒนาจริยธรรม ทั้งนี้ก่อนที่บุคคลจะสามารถแสดงออกเชิง
จริยธรรมห้สอดคล้องกับความคาดหวังของสังคมได้นั้นบุคคลแต่ละบุคคลจ าเป็นต้นมีค่านิยมภายในที่
ดีเสียก่อน ซ่ึงทฤษฎีนี้พยายามอธิบายกระบวนการเรียนรู้ โดยหลักการเสริมแรงและหลักการเชื่อมโยง
ความสัมพันธ์จากปรากฏการณ์ของสังคม นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรม
ของ Kohlberg ที่เน้นการพิจารณา เรื่อง จริยธรรมจ าเป็นต้องพิจารณาที่การใช้เหตุผล และปัจจัยที่มี
ความส าคัญต่อการพัฒนาทางการใช้เหตุผลเชิงจริยธรรม ประกอบด้วยการกระตุ้นทางความเข้าใจ 
การกระตุ้นทางประสบการณ์ทางสังคม บรรยากาศทางจริยธรรมของกลุ่มและความขัดแย้งทาง
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ความคิด ความเข้าใจเกี่ยวกับจริยธรรม กระบวนการกระจ่างค่านิยมยังเป็นการพัฒนาการคิดที่
สอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีของ Bloom (Bloom’s Taxonomy) ที่มุ่งเน้นให้นักเรียนเผชิญกับ
สถานการณ์เพ่ือก่อให้เกิดกระบวนการทางปัญญา ส่งเสริมทักษะการคิด โดยเฉพาะการคิดวิเคราะห์ 
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และน าสู่การสร้างข้อสรุปความรู้ หรือการเกิดค่านิยมที่ดีงาม ซึ่งสอดคล้อง
กับแนวคิดของ Raths, Harmin and Simon (1966) (อ้างถึงในชัยพร  วิชชาวุธและคณะ, 2544 : 
120 –124)  ได้กล่าวว่า การกระจ่างค่านิยม คือ การท าค่านิยมให้กระจ่าง ซึ่งเป็นวิธีการสอน
จริยธรรมที่ใช้กันอย่างกว้างขวางแนวคิดพ้ืนฐานของกระบวนการนี้ถือว่าค่านิยมคือหลักการประพฤติ
ปฏิบัติตนต่อสิ่งต่างๆ ที่บุคคลถือว่าดีงาม ถูกต้องและควรแก่การยึดถือ กระบวนการกระจ่างค่านิยมมี
จุดมุ่งหมายให้ผู้เรียนค้นพบตนเองว่า หลักการประพฤติปฏิบัติของตนเองต่อสิ่งต่างๆ เป็นอย่างไร และ
หลักการที่ดีที่ถูกท่ีควรตามทัศนะของตนควรเป็นอย่างไร   

ในทัศนะเช่นนี้ค่านิยมที่เกิดจากการเรียนรู้ของแต่ละบุคคลจะแสดงออกมาในรูปของ
ความเชื่อ ทัศนคติ พฤติกรรม และความรู้สึกของแต่ละบุคคลทั้งนี้ความเชื่อทัศนคติ พฤติกรรมและ
ความรู้สึกที่บุคคลแสดงออกมาในชีวิตประจ าวันมีมากมายแต่จะเพียงบางส่วนเท่านั้นที่เชื่อว่าเป็นการ
แสดงค่านิยมสอดคล้องกับกรรณิการ์  ภิรมย์รัตน์ (2555 : 80-81) ที่ได้ศึกษาเปรียบเทียบระดับ
พฤติกรรมทางจริยธรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ มีวัตถุประสงค์เพ่ือเปรียบเทียบระดับ
พฤติกรรมทางจริยธรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏและเพ่ือศึกษาแนวทางในการพัฒนา
พฤติกรรมทางจริยธรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏผลการวิจัยพบว่า นักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏมีระดับพฤติกรรมทางจริยธรรมโดยรวมอยู่ในระดับสูงและมีพฤติกรรมทางจริยธรรมโดยรวม
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยวิถีการเรียนรู้เช่นนี้ยังสอดคล้องกับแนวคิดการ
ปลูกฝังจริยธรรมด้วยเหตุผลที่ Kohlberg (1963) (อ้างถึงในดวงเดือน พันธุมนาวินและคณะ, 2536 : 
12 –15) ได้กล่าวว่าการปลูกฝังจริยธรรมต้องประกอบด้วยการคิดไตร่ตรอง เพ่ือพิจารณาท าความ
เข้าใจเกี่ยวกับสิ่ง   ต่างๆ โดยอาศัยข้อมูล รวมทั้งประสบการณ์ทางสังคมที่ได้รับหรือการรับฟังจาก
บุคคลอื่น ซึ่งบุคคลจะมีการส ารวจและจัดระเบียบความคิดความเข้าใจ ด้วยการจ าแนกประเด็นต่าง ๆ  
ให้มีความชัดเจนและมีการบูรณาการเข้าด้วยกัน ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดความชัดเจนในการคิดไตร่ตรอง จึง
ต้องใช้การอภิปรายแลกเปลี่ยนทัศนะ ในลักษณะเช่นนี้ การอภิปรายแลกเปลี่ยนทัศนะจึงเป็นหัวใจ
ส าคัญของการปลูกฝังจริยธรรมด้วยเหตุผล  

นอกจากนี้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยกระบวนการกระจ่างค่านิยมยัง
สอดคล้องกับผลการวิจัยของไพโรจน์  นาคเจียม (2554 : 71-72) ได้ศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนา
รูปแบบการสอนเพ่ือสร้างและหาประสิทธิภาพของรูปแบบการสอน เพ่ือศึกษาผลการใช้รูปแบบการ
สอนและเพ่ือประเมินผลการใช้รูปแบบการสอนเพ่ือส่งเสริมจริยธรรมด้านความมีวินัยในตนเอง 
ส าหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ ผลการวิจัยพบว่า ผลการใช้รูปแบบการสอนเพ่ือส่งเสริม
จริยธรรมด้านความมีวินัยในตนเองสูงกว่าก่อนการใช้รูปแบบการสอนเพ่ือส่งเสริมจริยธรรมด้านความ
มีวินัยในตนเองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สอดคล้องกับสมพงษ์  บุญญา (2554 : 86-88) 
ได้ศึกษาผลของการใช้กิจกรรมการกระจ่างค่านิยมต่อการมีวินัยในตนเองของนักศึกษาวิทยาลัยเกษตร
และเทคโนโลยี โครงการเกษตรเพ่ือชีวิตมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลของการใช้กิจกรรมการกระจ่าง
ค่านิยมต่อการมีวินัยในตนเองของนักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี โครงการเกษตรเพ่ือชีวิต 
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ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาที่ได้รับการฝึกกิจกรรมการกระจ่างค่านิยมมีค่านิยมต่อการมีวินัยในตนเอง
สูงกว่านักศึกษาที่ไม่ได้รับการฝึกทั้งระยะก่อนทดลอง ระยะหลังทดลองและระยะติดตามผล อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

นอกจากนี้ถ้าพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าคะแนนค่านิยมของ เรื่อง ความรักชาติ ศาสนาและ
พระมหากษัตริย์ที่สูงขึ้นอยู่ในระดับดีเยี่ยมนั้น อาจเป็นเพราะ การจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ
กระจ่างค่านิยมที่มีระบบการสร้างค่านิยมที่ชัดเจน มีขั้นตอนส าคัญในการจัดการเรียนรู้ 3 ขั้นตอน คือ  

ขั้นที่ 1 คือ การเลือกกระท าอย่างอิสระ เพราะในขั้นนี้นักเรียนจะได้มีโอกาสในการเลือก
กระท าอย่างอิสระโดยไม่มีการบังคับจากตัวเลือกที่หลากหลาย มีสิทธิ์ ในการตัดสินใจเลือกอย่างอิสระ
ด้วยตนเองท าให้การเลือกนั้นๆ เป็นการเลือกที่มีความหมาย มีคุณค่าต่อตนเอง ตามแนวคิดของ
นาตยา ปิลันธนานนท์ (2528 : 36) ที่กล่าวว่า กระบวนการกระจ่างค่านิยมเป็นแนวทางที่บุคคลแต่ละ
บุคคลรู้จักตนเอง คือ รู้ว่าตนเองคิดอย่างไร รู้สึกอย่างไร ช่วยให้มีการเลือกรับค่านิยมที่ตรงกับความ
คิดเห็นของตนเอง ทั้งนี้ในขั้นการเลือกยังช่วยฝึกให้นักเรียนเลือกรับอย่างมีวิจารณญาณ เลือกรับสิ่งที่
ดีงามตามพ้ืนฐานความเป็นไทยจึงส่งเสริมให้เกิดค่านิยมที่เหมาะสมในอนาคตต่อไป  

ขั้นที่ 2 คือ การให้คุณค่า โดยในขั้นนี้นักเรียนจะสามารถระบุ อธิบายและอภิปรายถึงคุณค่า
ของสิ่งที่เลือกอย่างมีเหตุผล มีการคิด พิจารณาซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีจิตวิเคราะห์ของฟรอยด์ 
(Freud) ที่อธิบายว่าบุคลิกภาพของบุคคลจะพัฒนาขึ้นจากพลังงานทางจิตที่เรียกว่า id ego และ 
superego กล่าวคือ เมื่อนักเรียนสามารถให้เหตุผลในการเลือกของตนเองได้แล้วจะช่วยให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงทางความคิดและพฤติกรรมที่แสดงออก สามารถคิดพิจารณาถึงข้อดี ข้อเสียของการ
กระท าและสามารถเลือกกระท าได้อย่างเหมาะสมทั้งนี้ อาจเป็นเพราะ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
ครั้งนี้ เป็นนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสามารถคิดพิจารณาถึงเป้าหมายของการกระท า
ด้วยเหตุผลอย่างเหมาะสม จึงสามารถให้คุณค่าที่แท้จริงของสิ่งที่เลือกได้ รู้ว่าทางเลือกใดเป็น
ประโยชน์และควรปฏิบัติ มีการใช้หลักเหตุผลประกอบการตัดสินใจ น าสู่การพัฒนาให้เกิดเป็น
ลักษณะนิสัยต่อไป 

ขั้นที่ 3 คือ ขั้นการปฏิบัติ เป็นขั้นตอนท่ีถือว่ามีความส าคัญอีกข้ันตอนหนึ่ง เพราะ ในขั้นนี้จะ
ช่วยเปิดโอกาสให้กับนักเรียนได้ทดลองท า แสดงพฤติกรรมตามค่านิยมที่เลือกและผ่านการให้คุณค่า
แล้ว ซึ่งการปฏิบัตินี้จะช่วยให้นักเรียนเกิดการสังเกต มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและการยอมรับใน
พฤติกรรมที่แสดงออกซ่ึงจะสามารถพัฒนาเป็นลักษณะนิสัยที่ถาวรต่อไป  

ถ้านักเรียนเห็นคุณค่าของการกระท านั้นและน ามายึดถือปฏิบัติและถ้านักเรียนปฏิบัติอย่าง
ต่อเนื่องจะช่วยให้เกิดการยอมรับในค่านิยมนั้นๆส่งต่อไปยังบุคคลรอบข้างให้เกิดการพัฒนาค่านิยม
ต่อไป ซึ่งจากการวิจัยผู้วิจัยยังมีข้อค้นพบที่น่าสนใจ คือ คะแนนการพัฒนาค่านิยมพัฒนาค่านิยมที่ได้
จากแบบทดสอบวัดค่านิยมที่แบ่งเป็น 2 ตอน ตอนที่ 1 เป็นแบบวัดเชิงสถานการณ์ 6 ตัวเลือก และ
ตอนที่ 2 เป็นแบบทดสอบชนิดอัตนัย เรื่อง ค่านิยมความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ มี
คะแนนในด้านความศรัทธาในศาสนาสูงที่สุด ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ ในช่วงเวลาของการเรียนนั้นเป็น
ช่วงเวลาที่มีข่าวสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาเป็นจ านวนมากที่เป็นประเด็นที่น่าสนใจ 
ท าให้นักเรียนให้ความสนใจและร่วมกันคิดวิเคราะห์ถึงผลกระทบรวมทั้งแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อ
ค าถามที่เกี่ยวข้องกับความศรัทธาในศาสนาอย่างหลากหลาย น าสู่การลงข้อสรุปที่น่าสนใจในหลาย
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ประเด็น เช่น มีนักเรียนเสนอให้มีการก าหนดการสอนธรรมศึกษาในโรงเรียนเพ่ือให้นักเรียนได้ใกล้ชิด
กับศาสนามากขึ้น หรือให้เชิญพระวิทยากรที่มีความแตกฉานในพระธรรมวินัยมาในโรงเรียนและเปิด
โอกาสให้นักเรียนได้สนทนาธรรมเพื่อการสร้างความศรัทธาอย่างถูกต้อง อีกส่วนหนึ่งที่เป็น  ข้อค้นพบ
ที่น่าสนใจ คือ ในส่วนเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์นั้นนักเรียนให้ความ
ร่วมมือและมีการแสดงความคิดเห็นมากที่สุด โดยเป็นการแสดงความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกัน คือ 
นักเรียนต่างให้ความเคารพและเทิดทูนในสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยโดยพ้ืนฐานอยู่แล้ว โดยเฉพาะ
พระมหากษัตริย์ในรัชกาลที่ 9 ซึ่งนักเรียนได้แสดงความคิดเห็นที่น่าสนใจ คือ “พระมหากษัตริย์ใน
รัชกาลที่ 9 ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ได้รับการยอมรับจากคนทั่วไป เพราะการปฏิบัติพระองค์ที่มี  
จริยวัตรที่ดีงามเป็นที่ชื่นชมและเป็นแบบอย่างท่ีดีควรน้อมน ามาปฏิบัติ” 

 
  2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ค่านิยมความรักชาติ ศาสนา  และ
พระมหากษัตริย์ที่จัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการกระจ่างค่านิยมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับสมมติฐานที่ได้ตั้งไว้ 
ทั้งนี้เนื่องจากการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการกระจ่างค่านิยม เป็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ ช่วยให้เกิดการคิดและเห็นคุณค่าของสิ่งที่เลือก มีการน ามาปฏิบัติ จึงท าให้ผู้เรียนเข้าใจ
และสามารถจดจ าสิ่งที่เรียนได้ เป็นการเรียนรู้อย่างมีความหมาย และการจัดการเรียนรู้ด้วย
กระบวนการกระจ่างค่านิยมยังช่วยให้นักเรียนรู้จักการท างานเป็นกลุ่ม ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ 
ความคิดเห็นของสมาชิกภายในกลุ่มจึงเกิดการเรียนรู้ใหม่เพ่ิมเติมอยู่เสมอ ผู้เรียนสามารถแสดงความ
คิดเห็นได้อย่างเสรี โดยฝึกวิเคราะห์สาเหตุและผลกระทบจากการกระท า รู้ถึงเป้าหมายของการ
กระท า จึงสามารถเลือกแสดงพฤติกรรมได้อย่างเหมาะสม สะท้อนถึงค่านิยมภายในที่ผู้เรียนยึดถือ ดัง
จะเห็นได้จากขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการกระจ่างค่านิยม ดังนี้    
  ขั้นที่ 1 การเลือกกระท าอย่างอิสระ ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนน าเสนอความคิดเห็นจาก
ประสบการณ์ท่ีผ่านมาของตนเองเพ่ือใช้เป็นตัวเลือกหรือยกตัวอย่างสถานการณ์ที่ผู้เรียนสามารถเลือก
ได้อย่างหลากหลาย ใช้สื่อการเรียนที่กระตุ้นให้นักเรียนได้คิดพิจารณาจากเหตุการณ์สมมติต่างๆ 
เพ่ือให้นักเรียนมีตัวเลือกที่หลากหลาย ซึ่งในการวิจัยผู้สอนพบว่านักเรียนมีการแสดงความคิดเห็นที่
น่าสนใจและในช่วงแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4-6 พบว่านักเรียนมีพฤติกรรมความกล้าแสดงออก 
เสนอแนะและแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่ผู้สอนยกตัวอย่างดีมากขึ้น  
  ขั้นที่ 2 การให้คุณค่า นักเรียนจะได้แสดงความคิดเห็น ความรู้สึกและอธิบายเหตุผลการเลือก
ของตนเอง ช่วยให้การเลือกครั้งนั้นๆ มีความหมายและยังช่วยให้เกิดการอภิปรายผลกระทบที่จะ
เกิดขึ้นจากการเลือกยึดถือค่านิยมหรือการปฏิบัติต่างๆ ท าให้ผู้เรียนเข้าใจถึงความส าคัญของการ
ยึดถือค่านิยมและการปฏิบัติตน ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นที่เป็นสมาชิกภายในกลุ่ม ช่วยให้เกิด
การเต็มใจ พอใจที่จะตอบสนอง ยอมรับในคุณค่าที่เห็นว่ามีประโยชน์ และเชื่อถือในคุณค่าของค่านิยม
นั้นๆ โดยในขั้นนี้ผู้สอนจะคอยกระตุ้นให้นักเรียนทุกคนได้แสดงความคิดเห็นเพ่ือให้ตระหนักในคุณค่า
ของค่านิยมร่วมกัน และคอยระวังค่านิยมที่ไม่ชัดเจน ค่านิยมที่ไม่เหมาะสม เพ่ือป้องกันการเลือก
ค่านิยมที่ไม่ดีของนักเรียนและ  
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  ขั้นที่ 3 ขั้นการปฏิบัติเป็นขั้นตอนที่เน้นให้นักเรียนได้ปฏิบัติตามสิ่งที่ชั้นเรียนได้เลือกด้วย
ความเต็มใจและมีการสะท้อนความรู้สึกจากการปฏิบัติเพ่ือช่วยให้นักเรียนได้ย้อนคิดถึงลักษณะการ
กระท าของตนเองอย่างถี่ถ้วน ซึ่งผู้สอนจะคอยสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนที่แสดงออกจากการเข้า
ร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง หรือจากการเข้าชั้นเรียนต่างๆ ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีกระจ่างค่านิยมของ 
Rath, Harmin and Simon (1966) (อ้างถึงในชัยพร  วิชชาวุธ , 2531 : 3) ที่กล่าวว่าหลักการของ
ทฤษฎีการกระจ่างค่านิยมจะไม่ก าหนดจริยธรรมที่จะปลูกฝัง มีการยอมรับการตัดสิน ความรู้สึก และ
ค่านิยมท่ีเลือกแล้วของผู้เรียนอย่างไม่มีเงื่อนไข โดยครูมีหน้าที่ในการปลูกฝังค่านิยม คือ การชี้น าหรือ
การจัดการใหม่ การชี้น าโดยการตั้งค าถามเพ่ือให้นักเรียนฉุกคิดข้ึนมาว่า เป็นไปตามเกณฑ์ 7 ประการ 
ของกระบวนการค่านิยมหรือไม่ กล่าวคือ 1) เกิดจากการเลือกของตนเองอย่างอิสระหรือไม่ 2) ได้
พิจารณาทางเลือกอ่ืนๆหรือไม่ 3) ได้พิจารณาผลทางเลือกต่างๆหรือไม่ 4) มีความภูมิใจหรือยินดีในสิ่ง
ที่ตนเลือกหรือไม่ 5) จะยืนยันการตัดสินใจเลือกของตนอย่างเปิดเผยหรือไม่ 6) จะท าตามที่ตนตัดสิน
หรือไม่ และ 7) จะกระท าซ้ าหรือไม่  
  นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับทฤษฎีต้นไม้จริยธรรมส าหรับคนไทยของดวงเดือน  พันธุมนาวิน 
(2538 : 2-5) ลักษณะทางจิตใจ 5 ประการ คือ ทัศนคติ คุณธรรม ค่านิยมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรม
ของคนดี คนเก่ง เหตุผลเชิงจริยธรรมหรือการเห็นแก่ผู้อ่ืน ส่วนรวมและหลักสากลมากกว่าเห็นแก่ตัว
ลักษณะมุ่งอนาคตสามารถคาดการณ์ไปไกลและสามารถควบคุมให้อดได้รอได้อย่างเหมาะสม ความ
เชื่ออ านาจในตนว่าท าดีได้ดี ท าชั่วจะต้องได้รับโทษ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์หรือความมุมานะบากบั่น ฟัน
ฝ่าอุปสรรคจนประสบกับความส าเร็จตามเป้าหมายพฤติกรรมของคนดี คนเก่ง จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อ
บุคคลมีลักษณะพ้ืนฐานทางจิต ซึ่งเปรียบเสมือนรากส าคัญของต้นไม้ที่ชอนไชหาอาหารมาเลี้ยงต้นได้
อย่างเต็มที่หรือขาดแคลน ลักษณะพ่ืนฐานทางจิตมี 3 ประการ คือ 1) สติปัญญา คือ ความเฉลียว
ฉลาด เหมาะสมกับอายุ เมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่จะมีความสามารถทางการคิดที่เป็นนามธรรมขั้นสูงขึ้น     
2) ประสบการณ์ทางสังคม หมายถึง การเข้าใจมนุษย์และสังคม รู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา และ 3)  มี
สุขภาพจิตที่ดี ซึ่งหมายถึง การมีความวิตกกังวลน้อยหรือในปริมาณท่ีเหมาะสมกับเหตุการณ์  
  ซึ่งสอดคล้องกับฟารีดา  แสงเอ่ียม (2546 : 58-59) ได้ศึกษาเปรียบเทียบค่านิยมในการใช้
ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ่มค่าของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอิสลามวิทยาลัยแห่ง
ประเทศไทย ก่อนและหลังการใช้ชุดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาค่านิยมในการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด
และคุ้มค่าโดยใช้กระบวนการกระจ่างค่านิยม มีวัตถุประสงค์เพ่ือเปรียบเทียบค่านิยมในการใช้
ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ่มค่าของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และเพ่ือพัฒนาค่านิยมในการใช้
ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า ผลการวิจัยพบว่าค่านิยมในการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและ
คุ้มค่าของนักเรียน ก่อนและหลังการใช้ชุดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาค่านิยมในการใช้ทรัพยากรอย่าง
ประหยัดและคุ้มค่าโดยใช้กระบวนการกระจ่างค่านิยมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 และสิริมา กลิ่นกุหลาบ (2546 : 82-83) ได้ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถใน
การตัดสินใจของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนคุณธรรมที่ส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามระบอบ
ประชาธิปไตยด้วยชุดการสอนแบบโยนิโสมนสิการกับชุดการสอนแบบกระบวนการกระจ่างค่านิยมมี
วัตถุประสงค์เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการตัดสินใจของผู้เรียน
ก่อนและหลังการเรียนรู้ด้วยชุดการเรียนรู้ทั้ง 2 ชุด ผลการวิจัยพบว่า ผู้เรียนที่เรียนด้วยชุดการสอน
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แบบโยนิโสมนสิการกับชุดการสอนแบบกระบวนการกระจ่างค่านิยมมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสิติ ผู้เรียนที่เรียนด้วยชุดการสอนแบบโยนิโสมนสิการกับชุดการ
สอนแบบกระบวนการกระจ่างค่านิยมมีความสามารถในการตัดสินใจแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญ
ทางสถิต ิ

นอกจากนี้ถ้าพิจารณาตามขั้นตอนการเกิดค่านิยมตามแนวคิดของคราธโฮว์ลและคณะ 
(Krathwol and Others) ที่เกี่ยวข้องกับค่านิยม ในขั้นย่อย 6 ขั้น คือ 1) ขั้นการเต็มใจตอบสนอง            
2) การพอใจในการตอบสนอง 3) การยอมรับคุณค่า 4) การนิยมชมชอบในคุณค่า 5) การยินยอมเข้า
ร่วมการกระท าหรือเชื่อถือในคุณค่า และ 6) การสร้างความคิดรวบยอดหรือมโนภาพคุณค่า ผู้วิจัย
พบว่านักเรียนจะให้ความสนใจในขั้นที่ 3 คือ การยอมรับคุณค่ามากที่สุด เพราะขั้นตอนนี้จะตรงกับ
ขั้นตอนการสอนในขั้นที่ 2 คือ ขั้นการให้คุณค่า นักเรียนจะได้ร่วมกันแสดงความความคิดเห็นในชั้น
เรียนก่อนที่จะยืนยันการเลือกปฏิบัติของชั้นเรียนอีกครั้งหนึ่ง นักเรียนจะได้มีโอกาสในการแสดงความ
คิดเห็นน าสู่การเกิดค่านิยมที่นักเรียนได้เลือกเอง มีความตระหนักในคุณค่าของค่านิยมนั้น โดยอาจจะ
กล่าวได้ว่าเป็นการเห็นคุณค่าที่แท้จริงจากการคิดพิจารณาของนักเรียนเอง ไม่ได้เป็นการยึดถือหรื อ
ปฏิบัติตามค าสั่ง ค าบอกเล่าของผู้ อ่ืน จึงอาจกล่าวได้ว่ากระบวนการกระจ่างค่านิยมเป็นกระบวนการ
ที่ส าคัญที่สุดตามความคิดเห็นของผู้วิจัย เพราะ เป็นกระบวนการที่ช่วยให้นักเรียนได้ค้นหา และ
ค้นพบค่านิยมที่เหมาะสมด้วยการให้คุณค่าก่อนที่จะน าไปสู่การปฏิบัติต่อไป 
 
 3. ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ
กระจ่างค่านิยม ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด คือ ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  ด้าน
บรรยากาศในการเรียนรู้  ด้านประโยชน์ที่ได้รับ ตามล าดับ ด้านที่ได้คะแนนมากที่สุด คือ ด้าน
ประโยชน์ที่ได้รับ โดยมีความคิดเห็นว่า การจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการกระจ่างค่านิยมช่วยให้
นักเรียนมีความมั่นใจในตนเอง ช่วยสร้างองค์ความรู้และค่านิยมให้เกิดข้ึนซ่ึงได้จากการปฏิบัติกิจกรรม 
ช่วยให้นักเรียนเกิดความรับผิดชอบและมีวินัยในตนเอง มีทักษะในการตัดสินใจ ดังจะเห็นได้จาก
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นที่ได้ก าหนดกิจกรรมให้นักเรียนได้เลือกอย่างอิสระตั้งแต่แรก
โดยในขั้นตอนแรก มีการหาเหตุผลประกอบการตัดสินใจ มีกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้คิดและ
น าไปปฏิบัติ รองลงมา คือ ด้านบรรยากาศการเรียนรู้ โดยนักเรียนมีความคิดเห็นว่า การจัดการเรียนรู้
ด้วยกระบวนการกระจ่างค่านิยมเป็นกระบวนการที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ช่วยเหลือกันท างาน 
ส่งเสริมความสัมพันธ์ในการอยู่ร่วมกับผู้ อ่ืน ส่งเสริมความกล้าแสดงออก และมีความเป็น
ประชาธิปไตย ช่วยท าให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกลุ่มนักเรียนและครู ทั้งนี้ เพราะ
กระบวนการกระจ่างค่านิยมช่วยให้นักเรียนมีโอกาสในการเสนอแนะแสดงความคิดเห็น และเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกันทุกคนโดยไม่มีผู้ผิด จึงช่วยเสริมสร้างความมั่นใจในการแสดงออก ฝึกการเป็นผู้พูดและ
ผู้ฟังท่ีดี ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืนตามหลักวิถีประชาธิปไตย และล าดับท้ายสุด คือ ด้านการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ ที่นักเรียนมีความคิดเห็นว่า กระบวนการกระจ่างค่านิยมช่วยให้นักเรียนมีความคิด
อย่างเป็นเหตุผล รู้จักรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน และช่วยให้นักเรียนมีมุมมองที่หลากหลาย ทั้งนี้
เพราะกระบวนการกระจ่างค่านิยมมีขั้นตอนในการให้คุณค่าของสิ่งที่เลือก ช่วยให้เกิดการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น การแสดงเหตุผลประกอบการเลือก อธิบายด้วยเหตุผลเพ่ือให้ได้มาซึ่งค่านิยมที่มีคุณค่า
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สอดคล้องกับนาตยา  ปิลันธนานนท์ (2528 : 521-522) และวิจารณ์ พานิช, 2556 ได้กล่าวถึง
ประโยชน์ของกระบวนการกระจ่างค่านิยมไว้ท านองเดียวกัน ดังนี้ 1) ช่วยเพ่ิมพูนความสามารถของ
บุคคลที่จะสื่อความคิด ความเชื่อ ความรู้สึกและค่านิยมให้ผู้อ่ืนทราบ 2) ช่วยให้บุคคลมีความเห็นอก 
เห็นใจ และเข้าใจในตัวผู้อ่ืน 3) ส่งเสริมให้บุคคลมีความเห็นอก เห็นใจและเข้าใจในตัวผู้อ่ืน 4) ช่วยให้
รู้จักการยอมรับการเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยต่อความคิดเห็นในฐานะที่ตนเองเป็นสมาชิกของสังคม 5) 
ช่วยให้บุคคลมีทักษะการตัดสินใจ และ 6) ส่งเสริมให้บุคคลยึดมั่นในความเชื่อของตน 
 

ข้อเสนอแนะ 
  

ข้อเสนอแนะส ำหรับกำรน ำไปใช้ 
 1. จากการวิจัยพบว่าขั้นการเลือกกระท าอย่างอิสระนั้น ในระยะแรกนักเรียนจะยังไม่กล้า
แสดงความคิดเห็น ครูต้องฝึกให้นักเรียนมีความกล้าแสดงความคิดเห็นและต้องเปิดโอกาสให้นักเรียน
ทุกคนได้เลือกโดยมีการแสดงเหตุผลทุกคนเพ่ือให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการเรียนและเห็นคุณค่าของการ
เลือกและตระหนักในความส าคัญของค่านิยมร่วมรับผิดชอบต่อการเลือกของตนเองด้วยความเต็มใจ 
 2. จากการวิจัย พบว่า ขั้นการปฏิบัตินั้นอาจต้องใช้การสังเกตที่มีเครื่องมือในการสังเกต
พฤติกรรมที่หลากหลายเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึก ครอบคลุมพฤติกรรมที่นักเรียนแสดงออก 
 3. ครูต้องระมัดระวังในการยกตัวอย่าง เพราะ เรื่อง ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริ ย์
เป็นเรื่องละเอียดอ่อน ควรยกตัวอย่างในทิศทางที่ดี ที่เหมาะสม เพ่ือไม่ให้นักเรียนมองเห็นแบบอย่าง
ของการกระท าที่ไม่ดี หรือถ้ามีตัวอย่างในเชิงลบผู้สอนต้องอธิบายและให้เหตุผลที่เหมาะสมทันทีเพ่ือ
ป้องกันการเลือกท่ีไม่เหมาะสม 
 4. ควรมีการเตรียมสื่อที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการกระจ่างค่านิยมที่
หลากหลาย เป็นเรื่องราวที่ใกล้ชิดกับตัวนักเรียนจะช่วยให้นักเรียนให้ความสนใจมากยิ่งขึ้น 
 5. จากการวิจัยพบว่า การยกกรณีตัวอย่างต้องเป็นกรณีท่ีมีตัวเลือกท่ีหลากหลายเพื่อไม่ให้
เป็นการปิดกั้นการแสดงความคิดเห็นและการชี้น าความคิดของนักเรียน และควรมีการใช้การน าเข้าสู่
บทเรียนด้วยวิธีการ และสื่อที่หลากหลายเพ่ือเป็นการกระตุ้นความสนใจในการเรียน 
 6. เป็นวิธีสอนที่ใช้พัฒนาค่านิยม เจตคติได้เป็นอย่างดี มีระบบการสร้างค่านิยมที่ชัดเจน 
แต่ไม่เหมาะสมกับเนื้อหาที่มีความเป็นนามธรรม เพราะ สังเกตพฤติกรรมได้ยาก 
 

ข้อเสนอแนะเพื่อท ำกำรวิจัยในครั้งต่อไป 
 1. ควรมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกระบวนการกระจ่างค่านิยม ไปประยุกต์ใช้ได้กับ
สาระอ่ืนๆ ของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เช่น เรื่อง การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือ พฤติกรรมผู้บริโภค 
 2. ควรมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกระบวนการกระจ่างค่านิยมร่วมกับเทคนิคการ
จัดการเรียนรู้ต่างๆ ในรายวิชาสังคมศึกษา เช่น เทคนิคการตั้งค าถาม หรือ เทคนิคการระดมสมอง 
 3. ควรมีการศึกษาการใช้การจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการกระจ่างค่านิยม เพ่ือพัฒนา
คุณลักษณะอ่ืนๆ หรือทักษะกระบวนการทางการคิด เช่น การคิดอย่างมีวิจารณญาณ  
 4. ควรระมัดระวังในเรื่องการใช้สื่อเพ่ือการน าเข้าสู่บทเรียน สื่อที่ใช้ต้องมีความเป็นกลาง 
ไม่มีลักษณะชี้น าความคิดเพ่ือส่งเสริมให้เกิดการเลือกที่หลากหลาย 
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ตารางที่  23 ค่าดัชนีความสอดคล้องที่ได้จากการประเมินความสอดคล้องและความเหมาะสม 
ของแผนการจัดการเรียนรู้จัดการเรียนการรู้ด้วยกระบวนการกระจ่างค่านิยม  
(Values Clarification)  ของผู้เชี่ยวชาญ 

 

ประเด็นกำรประเมิน 
ระดับควำมคิดเห็น

ของผู้เชี่ยวชำญคนที่ ∑R IOC 
1 2 3 

องค์ประกอบของแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ 
        องค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้
ครบถ้วนตามรูปแบบของแผนการจัดการ
เรียนรู้ 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

        องค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้
มีล าดับขั้นตอนเป็นระบบ 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

ควำมเข้ำใจที่คงทน และเจตคติ 
        ความเข้าใจที่คงทนสอดคล้องกับ
จุดประสงค์การเรียนรู้ และเนื้อหา 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

        เจตคติสอดคล้องกับจุดประสงค์การ
เรียนรู้ และเนื้อหา 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

จุดประสงค์กำรเรียนรู้ 
        จุดประสงค์การเรียนรู้สอดคล้องกับผล
การเรียนรู้ 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

        จุดประสงค์การเรียนรู้ชัดเจน สามารถ
วัดพฤติกรรมได้ 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

        เขียนจุดประสงค์การเรียนรู้ถูกต้อง +1 +1 +1 3.00 1.00 
เนื้อหำ หรือสำระกำรเรียนรู้ 
        เนื้อหา หรือสาระการเรียนรู้สอดคล้อง
กับจุดประสงค์การเรียนรู้ 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

        เนื้อหา หรือสาระการเรียนรู้สอดคล้อง
กับตัวชี้วัด 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

        การจัดล าดับเนื้อหา หรือสาระการ
เรียนรู้มีความเหมาะสม 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

        เนื้อหา หรือสาระการเรียนรู้มีความ
เหมาะสมกับเวลา 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

        เนื้อหา หรือสาระการเรียนรู้ทันสมัย 
หรือเป็นปัจจุบัน 

+1 +1 +1 3.00 1.00 
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ตารางที่  23  ค่าดัชนีความสอดคล้องที่ได้จากการประเมินความสอดคล้องและความเหมาะสมของ     
แผนการจัดการเรียนรู้จัดการเรียนการรู้ด้วยกระบวนการกระจ่างค่านิยมของผู้เชี่ยวชาญ (ต่อ) 

 

ประเด็นกำรประเมิน 

ระดับควำม
คิดเห็นของ

ผู้เชี่ยวชำญคน
ที ่

∑R IOC 

1 2 3 
กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ 
        การจัดกิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับ
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

        การจัดกิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับเนื้อหา +1 +1 +1 3.00 1.00 
        การจัดกิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับเวลา +1 +1 +1 3.00 1.00 
        การจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีล าดับขั้นตอน
ชัดเจน และสัมพันธ์ต่อเนื่องกัน 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

        กระบวนการจัดการเรียนรู้สนองความต้องการ
ของนักเรียน  
และสอดรับกับการปฏิรูปการจัดการเรียนรู้ใหม่ 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

ส่ือและอุปกรณ์กำรเรียนกำรสอน 
        สื่อการเรียนการสอนสอดคล้องกับจุดประสงค์
การเรียนรู้ 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

        สื่อการเรียนการสอนสอดคล้องกับเนื้อหา +1 +1 +1 3.00 1.00 
        สื่อการเรียนการสอนสอดคล้องกับกิจกรรม
การเรียนรู้ 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

        สื่อการเรียนการสอนมีความเหมาะสมกับ
ผู้เรียน 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

กำรวัดผลและกำรประเมินผล 
        การวัดผลและการประเมินผลสอดคล้องกับ
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

0 +1 +1 2.00 0.67 

        การวัดผลและการประเมินผลสอดคล้องกับ
กิจกรรมการเรียนรู้ 

0 +1 +1 2.00 0.67 

        การใช้ภาษา  ถูกต้อง ชัดเจน ตรงประเด็น 0 +1 +1 2.00 0.67 
        เครื่องมือที่ใช้วัดผลมีความเหมาะสมกับเนื้อหา 0 +1 +1 2.00 0.67 
        การวัดผลและการประเมินผลมีเกณฑ์การ
ประเมินที่เหมาะสม 

0 +1 +1 2.00 0.67 

รวมทั้งฉบับ 0.94 
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ตารางที่ 24  ค่าดัชนีความสอดคล้องกับจุดประสงค์ของแบบทดสอบวัดผลผลสัมฤทธ์ทางการเรียนรู้                   
เรื่อง ค่านิยมความรักชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5   
ก่อนเรียนและหลังเรียนที่จัดการเรียนการรู้ด้วยกระบวนการกระจ่างค่านิยมของ
ผู้เชี่ยวชาญ 

 

ข้อที่ ข้อค ำถำม 
ระดับควำมคิดเห็น

ของผู้เชี่ยวชำญคนที่ ∑R IOC 
1 2 3 

1 การเขียนภาษาไทยอย่างถูกต้องมีคุณค่าและ
ความส าคัญในด้านวัฒนธรรม ได้แก่ข้อใด  
(วิเคราะห์) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

2 บุคคลในข้อใดปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างในการ
แสดงออกถึงจิตอาสาและการเห็นแก่ประโยชน์
ส่วนรวมต่อประเทศไทย (น าไปใช้) 

0 0 +1 1.00 0.33* 

3 การกระท าของบุคคลในข้อใดที่ไม่แสดงให้เห็นถึง
พฤติกรรมพลเมืองที่ดีตามวิถีประชาธิปไตย 
(น าไปใช้) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

4 กิจกรรมในข้อใดที่ทุกครัวเรือนสามารถปฏิบัติและ
จะช่วยปลูกฝังค่านิยมความรักชาติให้เกิดขึ้น 
(น าไปใช้) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

5 เพราะเหตุใดจึงกล่าวว่า ธงชาติและเพลงชาติไทย
เป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทย 
(วิเคราะห์) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

6 ข้อใด ไม่ใช ่ความส าคัญของธงชาติไทย 
(วิเคราะห์) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

7 กิจกรรมการสร้างจิตส านึกให้พลเมืองที่จะเกิดผล
การพัฒนาอย่างยั่งยืนได้แก่กิจกรรมในข้อใด 
(น าไปใช้) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

8 ในปัจจุบันสื่อออนไลน์มีการใช้ภาษาไทยที่ถือว่าเป็น
เอกลักษณ์แห่งความเป็นไทยผิดเป็นจ านวนมาก 
เมื่อนักเรียนได้รับมอบหมายในดูแลแก้ไขปัญหา
ดังกล่าวนักเรียนจะมีวิธีในการแก้ไขอย่างไรจึงจะถือ
ว่าเป็นการแก้ปัญหาที่ตรงสาเหตุ 
(สร้างสรรค์) 

+1 +1 0 2.00 0.67 
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ตารางที่ 24  ค่าดัชนีความสอดคล้องกับจุดประสงค์ของแบบทดสอบวัดผลผลสัมฤทธ์ทางการเรียนรู้                    
     เรื่อง ค่านิยมความรักชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5      

ก่อนเรียนและหลังเรียนที่จัดการเรียนการรู้ด้วยกระบวนการกระจ่างค่านิยมของ 
ผู้เชี่ยวชาญ   (ต่อ) 

 

ข้อที่ ข้อค ำถำม 
ระดับควำมคิดเห็น

ของผู้เชี่ยวชำญคนที่ ∑R IOC 
1 2 3 

9 “ต้นตระกูลไทยใจท่านเหี้ยมหาญรักษาดินแดนไทย
ไว้ให้ลูกหลาน” จากเนื้อเพลงนี้นักเรียพบคุณธรรม
ที่ส่งเสริมความเป็นชาติในข้อใด ได้แก่ข้อใด 
(วิเคราะห์) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

10 “ใครรานใครรุกด้าว แดนไทยไทยรบจนสุดใจ ขาด
ด้ิน เสียเนื้อเลือดหลั่งไหล ยอมสละ สิ้นแลเสียชีพไป่
เสียสิ้น ชื่อก้องเกียรติงามฯ จากบทประพันธ์
ดังกล่าวแสดงถึงความรักชาติอย่างไร (วิเคราะห์) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

11 จุดประสงค์ของการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย
เป็นการปลูกฝังค่านิยมตามข้อใด (วิเคราะห์) 

+1 +1 0 2.00 0.67 

12 ขณะที่นักเรียนดูการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก เมื่อมีการ
เชิญธงชาติของประเทศที่ชนะการแข่งขันข้ึนสู่ยอด
เสานักเรียนควรปฏิบัติตนอย่างไรในฐานะพลโลก 
(น าไปใช้) 

0 +1 +1 2.00 0.67 

13 เพลงชาติไทยมีความส าคัญต่อความเป็นไทยอย่างไร 
(วิเคราะห์) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

14 การปฏิบัติตนในข้อใดตามค่านิยม 12  ประการช่วย
ส่งเสริมให้เป็นผู้รักชาติ (วิเคราะห์) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

15 น้ าในคลองใกล้บ้านนักเรียนเริ่มเน่าเสีย นักเรียนจะ
เริ่มต้นด าเนินการอย่างไรตามกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ (วิเคราะห์) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

16 “ประเทศไทยเป็นประเทศที่สามารถด ารงความเป็น
ปึกแผ่นของชาติไว้ได้ ไม่ตกเป็นเมืองขึ้นของ
ประเทศใด ด้วยความร่วมมือร่วมใจของบรรพบุรุษ
ไทย” นักเรียนสามารถปฏิบัติตนให้สอดคล้องกับ
ข้อความดังกล่าวได้ด้วยวิธีใด  (น าไปใช้) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 
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ตารางที่ 24  ค่าดัชนีความสอดคล้องกับจุดประสงค์ของแบบทดสอบวัดผลผลสัมฤทธ์ทางการเรียนรู้                    
เรื่อง ค่านิยมความรักชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5   
ก่อนเรียนและหลังเรียนที่จัดการเรียนการรู้ด้วยกระบวนการกระจ่างค่านิยมของ 
ผู้เชี่ยวชาญ (ต่อ) 

 
 
 

ข้อที่ ข้อค ำถำม 
ระดับควำมคิดเห็น

ของผู้เชี่ยวชำญคนที่ ∑R IOC 
1 2 3 

17 การเข้าไปมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาความยากจนให้
เกิดผลส าเร็จอย่างยั่งยืน นักเรียนสามารถปฏิบัติได้
ด้วยวิธีใด (วิเคราะห์) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

18 การมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติดในสังคมไทย      
ข้อใดปฏิบัติแล้วได้ผลที่ยั่งยืน 
(น าไปใช้) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

19 “ใต้ร่มธงไทยร่มเย็นเหมือนดังอยู่ในร่วมโพธิ์ร่มไทร
ที่มีก่ิงใบแน่นหนา” จากเนื้อเพลงใต้ร่มธงไทย
ข้างต้นนักเรียนพบคุณธรรมที่ส่งเสริมความเป็นชาติ
ในเรื่องใด (วิเคราะห์) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

20 พฤติกรรมของบุคคลในข้อใดที่ถือได้ว่ามีการ 
แสดงออกถึงความรักชาติอในฐานะเยาวชนไทย  
(ประเมินค่า) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

21 การปฏิบัติตนข้อใดเป็นการแสดงถึงความรักชาติที่
สามารถกระท าได้ตั้งแต่เกิดจนตาย (วิเคราะห์) 

+1 0 +1 2.00 0.67 

22 ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่ประโยชน์ที่เกิดจากความรักชาติ
ของคนในประเทศ  (วิเคราะห์) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

23 เมื่อนักเรียนมีสิทธิเลือกตั้งผู้แทนเพ่ือท าหน้าที่
บริหารประเทศ นักเรียนควรปฏิบัติตนตามข้อใด  
(ประเมินค่า) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

24 การปฏิบัติตนในข้อใดต่อไปนี้สามารถสะท้อน
เอกลักษณ์ของชาติไทยได้อย่างเด่นชัด  
(วิเคราะห์) 

0 +1 +1 2.00 0.67 

25 ข้อใดต่อไปนี้กล่าวผิดในเรื่องการเคารพธงชาติ  
(วิเคราะห์) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 
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ตารางที่  24 ค่าดัชนีความสอดคล้องกับจุดประสงค์ของแบบทดสอบวัดผลผลสัมฤทธ์ทางการเรียนรู้                    
เรื่อง ค่านิยมความรักชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5   
ก่อนเรียนและหลังเรียนที่จัดการเรียนการรู้ด้วยกระบวนการกระจ่างค่านิยมของ 
ผู้เชี่ยวชาญ (ต่อ) 

 

ข้อที่ ข้อค ำถำม 
ระดับควำมคิดเห็น

ของผู้เชี่ยวชำญคนที่ ∑R IOC 
1 2 3 

26 “นักเรียนพูดคุยในขณะที่ครูสอน เมื่อครูกล่าว
ตักเตือนนักเรียนบอกว่าเป็นเสรีภาพของตน” จาก
สถานการณ์ดังกล่าว ปฏิบัติตนได้ถูกต้องหรือไม่ 
เพราะเหตุใด (ประเมินค่า) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

27 การน าหลักธรรมค าสอนของศาสนาไปปฏิบัติ
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อมนุษย์อย่างไร (วิเคราะห์) 

0 +1 +1 2.00 0.67 

28 การที่ศาสนิกชนต่างๆสามารถอยู่ร่วมกันใน
สังคมไทยได้ เพราะเหตุใด (วิเคราะห์) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

29 บุคคลใดต่อไปนี้ปฏิบัติตนไม่ถูกต้องในวันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนา (น าไปใช้) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

30 เทศกาลส าคัญทางพระพุทธศาสนาข้อใดต่อไปนี้ที่
ท าให้พุทธศาสนิกชนมีโอกาสได้แสดงความกตัญญู
กตเวทิตาต่อสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม (วิเคราะห์) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

31 กิจกรรมในข้อใดที่จะช่วยปลูกฝังค่านิยมความ
ศรัทธาในศาสนาให้เกิดขึ้นและช่วยบ ารุงศาสน
สถานได้ (ประเมินค่า) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

32 วันนี้เป็นวันเกิดของนักเรียนและนักเรียนต้องการที่
จะตักบาตร นักเรียนจะเลือกเตรียมสิ่งของในข้อใด 
(น าไปใช้) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

33 เนื่องในวันวิสาขบูชา นักเรียนในฐานะท่ีเป็นชาว 
พุทธจะมีวิธีปฏิบัติตนตามข้อใด (น าไปใช้) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

34 นักเรียนได้รับเลือกให้เป็นหัวหน้าชั้นเรียนนักเรียน
จะน าหลักธรรมในข้อใดมาปรับใช้เพื่อให้เกิด
ความส าเร็จในการท างาน (วิเคราะห์) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

35 ข้อใดแสดงให้เห็นถึงบุคคลที่มีความอดทนอย่างต่อ
การยั่วยุ (วิเคราะห์) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

36 ข้อใดต่อไปนี้ที่แสดงความเสียสละที่ก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อส่วนรวม (ประเมินค่า) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 
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ตารางที่ 24  ค่าดัชนีความสอดคล้องกับจุดประสงค์ของแบบทดสอบวัดผลผลสัมฤทธ์ทางการเรียนรู้                    
เรื่อง ค่านิยมความรักชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี 
ที่ 5  ก่อนเรียนและหลังเรียนที่จัดการเรียนการรู้ด้วยกระบวนการกระจ่างค่านิยมของ 
ผู้เชี่ยวชาญ (ต่อ) 

ข้อที่ ข้อค ำถำม 
ระดับควำมคิดเห็น

ของผู้เชี่ยวชำญคนที่ ∑R IOC 
1 2 3 

37 การปฏิบัติตนในข้อใดที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
การสืบทอดศาสนาได้แก่ข้อใด (ประเมินค่า) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

38 “เขามีส่วนเลวบ้างช่างหัวเขา จงเลือกเอาส่วนที่ดี
เขามีอยู่ เป็นประโยชน์โลกบ้างยังน่าดู ส่วนที่ชั่วอย่า
ไปรู้ของเขาเลย จะหาคนมีดีเพียงส่วนเดียวอย่างมัว
เที่ยวค้นหาสหายเอ๋ย เหมือนเที่ยวหาหนวดเต่าตาย
เปล่าเอย ฝึกให้เคยมองแต่ดีมีคุณจริง”  จากบท
ประพันธ์ดังกล่าวแสดงถึงความความเป็นจริงตาม
หลักพระพุทธศาสนาอย่างไร (วิเคราะห์) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

39 ถ้านักเรียนจะจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ในช่วงเย็นและมี
เพ่ือนที่เป็นศาสนาอิสลามอยู่ในกลุ่มด้วย นักเรียน
ไม่ควรจัดงานเลี้ยงในวันใด (น าไปใช้) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

40 ข้อใดเป็นการปฏิบัติที่ถูกต้องในการยึดมั่นในศาสนา 
(วิเคราะห์) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

41 การยึดมั่นในศาสนาของบุคคลในข้อใดจะช่วย
พัฒนาชีวิตให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ (วิเคราะห์) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

42 ถ้านักเรียนเป็นนายกรัฐมนตรีนักเรียนจะเลือกใช้
หลักธรรมในข้อใดเพ่ือส่งเสริมการอยู่ร่วมกันของ
สังคมท่ีมีความหลากหลายทางศาสนา (วิเคราะห์) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

43 “รักแผ่นดินเกิด เทิดทูนองค์ราชัน ยึดมั่นใน
ศาสนา” ข้อความดังกล่าวมีความสัมพันธ์กับข้อใด  
(วิเคราะห์) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

44 การปฏิบัติตนเพื่อไปสู่เป้าหมายสูงสุดของศาสนา 
สามารถท าได้ตามข้อใด (น าไปใช้) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

45 ข้อใดจัดเป็นการเผยแผ่ศาสนาที่ค านึงถึงความสงบ
สุขของคนในสังคม (น าไปใช้) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

46 เพราะเหตุใดศาสนาจึงเป็นกลไกส าคัญใน 
การควบคุมสังคม (วิเคราะห์) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 
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ตารางที่ 24  ค่าดัชนีความสอดคล้องกับจุดประสงค์ของแบบทดสอบวัดผลผลสัมฤทธ์ทางการเรียนรู้                    

เรื่อง ค่านิยมความรักชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5   
ก่อนเรียนและหลังเรียนที่จัดการเรียนการรู้ด้วยกระบวนการกระจ่างค่านิยมของ 
ผู้เชี่ยวชาญ (ต่อ) 

 

ข้อที่ ข้อค ำถำม 
ระดับควำมคิดเห็น

ของผู้เชี่ยวชำญคนที่ ∑R IOC 
1 2 3 

47 คนไม่มีความสุจริต คนที่ไม่มีความม่ันคง ชอบแต่   
มักง่ายไม่มีวันจะสร้างสรรค์ประโยชน์ส่วนรวมที่
ส าคัญอันใด ผู้ที่มีความสุจริตและมุ่งมั่นกว่านั้น จึง
จะท างานส าคัญยิ่งใหญ่ที่เป็นประโยชน์แท้จริงได้
ส าเร็จ” พระบรมราโชวาทข้างต้นมุ่งเน้นเรื่องใด  
(วิเคราะห์) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

48 การแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์ ในเรื่องใดสามารถปฏิบัติได้ทุก
โอกาส (วิเคราะห์) 

+1 0 +1 2.00 0.67 

49 เพ่ือให้สอดคล้องกับพระราชด ารัส “ความสุข ความ
สวัสดีของข้าพเจ้าจะเกิดขึ้นได้ก็ด้วยบ้านเมืองของ
เรามีความเจริญมั่นคงเป็นปกติสุข” คนไทยควร
ปฏิบัติตนอย่างไร  (วิเคราะห์) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

50 ข้อใดแสดงความส าคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์
ตามบทบาทได้ถูกต้อง (วิเคราะห์) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

51 จากพระราชด ารัส “การพัฒนาที่ไม่ติดต ารา” 
หมายถึงการพัฒนาในข้อใด (วิเคราะห์) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

52 การปกป้องสถาบันชาติ ศาสนาและ
พระมหากษัตริย์ให้ธ ารงอยู่สืบไป จักส าเร็จด้วยการ
ปฏิบัติตนตามข้อใด (วิเคราะห์) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

53 “รักในหลวง ห่วงประเทศอยู่ไม่จาง ประเทศไทย
ตั้งแต่สร้างมิเคยว่างพระเจ้าแผ่นดิน เอกลักษณ์นี้ฟ้า
ประจักษ์และโลกได้ยิน ว่าไทยทั้งธานินท์พระเจ้า
แผ่นดินคือหัวใจ” ในฐานะที่นักเรียนเป็นคนไทย
ควรรักษาเอกลักษณษ์นี้ตามแนวทางในข้อใด 
(ประเมินค่า) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 
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ตารางที่  24 ค่าดัชนีความสอดคล้องกับจุดประสงค์ของแบบทดสอบวัดผลผลสัมฤทธ์ทางการเรียนรู้                    
เรื่อง ค่านิยมความรักชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5   
ก่อนเรียนและหลังเรียนที่จัดการเรียนการรู้ด้วยกระบวนการกระจ่างค่านิยมของ 
ผู้เชี่ยวชาญ (ต่อ) 

 
 
 
 
 
 

ข้อที่ ข้อค ำถำม 
ระดับควำมคิดเห็น

ของผู้เชี่ยวชำญคนที่ ∑R IOC 
1 2 3 

54 “เราจะปกครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุข
แห่งมหาชนชาวสยาม” นักเรียนจะปฏิบัติตน
อย่างไรเพ่ือสนองพระราชปณิธานข้างต้น (น าไปใช้) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

55 ข้อใดเป็นการแสดงออกถึงการเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์ที่นักเรียนสามารถท าได้อย่าง
สม่ าเสมอ (วิเคราะห์) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

56 บุคคลในข้อใดแสดงการเคารพสถาบัน
พระมหากษัตริย์ไม่ถูกต้อง (วิเคราะห์) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

57 ข้อความที่ว่า “การศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ” 
ได้แก่ข้อใด  (วิเคราะห์) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

58 “ของขวัญของพ่อ คือการท าความดีถวายในหลวง” 
จากข้อความดังกล่าวนักเรียนมีวิธีการในการปฏิบัติ
ตนอย่างไรจึงจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม 
(วิเคราะห์) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

59 ข้อใดเป็นการปฏิบัติตามหลักการทรงงาน เรื่อง 
อธรรมปราบอธรรม (น าไปใช้) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

60 นักเรียนสามารถปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาท
เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงที่เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันได้
ตามข้อใด (วิเคราะห์) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

รวมทั้งฉบับ 0.95 



 
 

127 

ตารางที่ 25 ผลการวิเคราะห์ค่าความยากง่าย (p) และค่าอ านาจจ าแนก (r) ของแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ค่านิยมความรักชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้สูตรของคูเดอร์ ริชาดสัน KR-20 

 

ข้อที่ ค่ำควำมยำกง่ำย (p) ค่ำอ ำนำจจ ำแนก (r) สรุปควำมหมำย 
1 0.74 0.42 ใช้ได้ 
2 0.61 0.47 ใช้ได้ 
3 0.55 0.47 ใช้ได้ 
4 0.53 0.21 ใช้ได้ 
5 0.76 0.47 ใช้ได้ 
6 0.45 0.58 ใช้ได้ 
7 0.55 -0.05* ต้องปรับปรุง 
8 0.42 0.42 ใช้ได้ 
9 0.53 0.53 ใช้ได้ 
10 0.63 0.32 ใช้ได้ 
11 0.61 0.37 ใช้ได้ 
12 0.71 0.37 ใช้ได้ 
13 0.55 0.26 ใช้ได้ 
14 0.61 0.58 ใช้ได้ 
15 0.53 0.32 ใช้ได้ 
16 0.53 0.63 ใช้ได้ 
17 0.47 0.63 ใช้ได้ 
18 0.53 0.21 ใช้ได้ 
19 0.58 0.53 ใช้ได้ 
20 0.58 0.53 ใช้ได้ 
21 0.55 0.68 ใช้ได้ 
22 0.42 0.32 ใช้ได้ 
23 0.68 0.32 ใช้ได้ 
24 0.47 0.53 ใช้ได้ 
25 0.58 0.11* ต้องปรับปรุง 
26 0.50 0.68 ใช้ได้ 
27 0.53 0.53 ใช้ได้ 
28 0.71 0.58 ใช้ได้ 
29 0.58 0.32 ใช้ได้ 
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ตารางที่ 25  ผลการวิเคราะห์ค่าความยากง่าย (p) และค่าอ านาจจ าแนก (r) ของแบบทดสอบ               
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ค่านิยมความรักชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้สูตรของคูเดอร์ ริชาดสัน KR-20 (ต่อ) 

 
หมำยเหตุ 

1. ข้อสอบข้อที่ 7, 25, 30 มีค่าอ านาจจ าแนก (r) น้อยกว่า 0.20 จัดเป็นข้อสอบที่ไม่สามารถ
จ าแนกเด็กเก่งและเด็กอ่อนได้จึงตัดออก 

2. รวมตัดข้อสอบออกทั้งหมด 3 ข้อ และคงเหลือข้อสอบจ านวน 37 ข้อ  
นอกจากนี้ ผู้วิจัยได้หาค่าความเชื่อมั่น (Relibility) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนรู้  

เรื่อง ค่านิยมความรักชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยใช้สูตร KR-20 
ของคูเดอร์ ริชาดสัน  ได้เท่ากับ 0.91 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อที่ ค่ำควำมยำกง่ำย (p) ค่ำอ ำนำจจ ำแนก (r) สรุปควำมหมำย 
30 0.47 0.11* ต้องปรับปรุง 
31 0.66 0.58 ใช้ได้ 
32 0.61 0.58 ใช้ได้ 
33 0.47 0.42 ใช้ได้ 
34 0.53 0.42 ใช้ได้ 
35 0.53 0.63 ใช้ได้ 
36 0.58 0.53 ใช้ได้ 
37 0.37 0.42 ใช้ได้ 
38 0.61 0.37 ใช้ได้ 
39 0.61 0.26 ใช้ได้ 
40 0.63 0.32 ใช้ได้ 

เฉลี่ย 0.57 0.42 ใช้ได้ 
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ตารางที่ 26  คะแนนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ เรื่อง ค่านิยมความรักชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้การ
จัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการกระจ่างค่านิยม  

 
คนที่ ก่อนเรียน หลังเรียน คนที่ ก่อนเรียน หลังเรียน 
1 17 21 21 18 26 
2 14 19 22 17 22 
3 21 26 23 12 20 
4 15 19 24 11 18 
5 16 22 25 13 22 
6 17 21 26 12 25 
7 13 18 27 14 22 
8 16 19 28 14 21 
9 16 20 29 15 21 
10 13 19 30 14 22 
11 12 20 31 16 19 
12 17 26 32 14 27 
13 16 23 33 15 24 
14 13 22 34 16 22 
15 14 22 35 28 21 
16 16 20 36 11 17 
17 13 21 37 13 18 
18 15 19 38 14 21 
19 15 18 39 15 23 
20 16 22    

ก่อนเรียน X = 14.79 S.D.= 2.09 
หลังเรียน X = 21.23 S.D.= 2.47 
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ตารางที่ 27  ค่าดัชนีความสอดคล้องกับจุดประสงค์ของแบบทดสอบวัดค่านิยม ตอนที่ 1 แบบปรนัย
เชิงสถานการณ์ เรื่อง ค่านิยมความรักชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 ก่อนเรียนและหลังเรียนที่จัดการเรียนการรู้ด้วยกระบวนการกระจ่าง
ค่านิยมของผู้เชี่ยวชาญ 

ข้อที่ ข้อค ำถำม 
ระดับควำมคิดเห็น

ของผู้เชี่ยวชำญคนที่ ∑R IOC 
1 2 3 

1. ให้นักเรียนอ่านบทสนทนาต่อไปนี้และตอบค าถามที่
ตรงกับความรู้สึกของนักเรียนมากที่สุด 
นายหนึ่ง : เมื่อเช้าเราอ่านข่าวเรื่องสถานการณ์ปา่ไม้ใน
ประเทศไทย พบว่าพื้นทีป่่าไม้ก าลังลดปริมาณลงมาก 
นายสอง : ........................................................... 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

2. พิจารณาภาพด้านลา่งนี้แล้วเลือกค าตอบที่ตรงกับ
ความรู้สึกของนักเรียนมากที่สุด 

 
ที่มา http://bbs.drama-addict.com/ 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

3. พิจารณาภาพด้านล่างนี้แล้วเลือกค าตอบที่ตรงกับ
ความรู้สึกของนักเรียนมากที่สุด 

 
ที่มา http://travel.mthai.com/ 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

4. พิจารณาภาพด้านลา่งนี้แล้วเลือกค าตอบที่ตรงกับ
ความรู้สึกของนักเรียนมากที่สุด 

 
ที่มา http://www.komchadluek.net 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

5. พิจารณาภาพด้านล่างนี้แล้วเลือกค าตอบที่ตรงกับ
ความรู้สึกของนักเรียนมากที่สุด 

 
ที่มา http://thn240233social.blogspot.com/ 

+1 +1 +1 3.00 1.00 
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ตารางที่ 27  ค่าดัชนีความสอดคล้องกับจุดประสงค์ของแบบทดสอบวัดค่านิยม ตอนที่ 1 แบบปรนัย
เชิงสถานการณ์ เรื่อง ค่านิยมความรักชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 ก่อนเรียนและหลังเรียนที่จัดการเรียนการรู้ด้วยกระบวนการกระจ่าง
ค่านิยมของผู้เชี่ยวชาญ (ต่อ) 

ข้อที่ ข้อค ำถำม 
ระดับควำมคิดเห็น

ของผู้เชี่ยวชำญคนที่ ∑R IOC 
1 2 3 

6. ให้นักเรียนอ่านบทสนทนาต่อไปนี้และตอบค าถามที่
ตรงกับความรู้สึกของนักเรียนมากที่สุด 
นายเอ : ประเทศไทยก าลังบาดเจ็บจากปัญหาความ
ขัดแย้งทางการเมือง 
นายบี :  ตลอดระยเวลาเกือบ 10 ปีที่ผ่านมาประเทศ
ไทยขาดเสถียรภาพในการพัฒนาประเทศจริงๆ 
นายซี : ......................................................................... 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

7.  พิจารณาภาพด้านล่างนี้แล้วเลือกค าตอบที่ตรงกับ
ความรู้สึกของนักเรียนมากที่สุด 

 
ที่มา https://parichut.wordpress.com 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

8. 
พิจารณาภาพด้านลา่งนี้แล้วเลือกค าตอบที่ตรงกับ
ความรู้สึกของนักเรียนมากที่สุด 

 
ที่มา http://www.dou.us/ 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

9. ให้นักเรียนอ่านบทสนทนาต่อไปนี้และตอบค าถามที่
ตรงกับความรู้สึกของนักเรียนมากที่สุด 
นายมี : เดือนหน้าจะมีวันส าคัญทางพระพทุธศาสนา
แล้วนะ 
นายมา : ใช่แล้ว เราไปวัดด้วยกนัไหม 
นายมี : ไปซิ  
นายโม : .................................................................. 

+1 +1 +1 3.00 1.00 
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ตารางที่ 27  ค่าดัชนีความสอดคล้องกับจุดประสงค์ของแบบทดสอบวัดค่านิยม ตอนที่ 1 แบบปรนัย
เชิงสถานการณ์ เรื่อง ค่านิยมความรักชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 ก่อนเรียนและหลังเรียนที่จัดการเรียนการรู้ด้วยกระบวนการกระจ่าง
ค่านิยมของผู้เชี่ยวชาญ (ต่อ) 

 
 

ข้อที่ ข้อค ำถำม 
ระดับควำมคิดเห็น

ของผู้เชี่ยวชำญคนที่ ∑R IOC 
1 2 3 

10.
  

อ่านข้อความนี้แล้วเลือกค าตอบที่ตรงกับความรู้สึกของ
นักเรียนมากที่สุด ศูนย์ข่าวศรีราชา - ต ารวจบ้านบึง 
รวบแล้วคนร้ายฆ่าพระสงฆ์ ส านักสงฆ์บวรธรรม เขต
อ าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ภายในป่ารกร้าง ผู้ต้องหา
ให้การรับสารภาพ ตามขอเงินไม่ให้จึงลงมือก่อเหตุชิง
ทรัพย์ โดยทางผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่า ได้เดิน
ตามมาขอเงินกลางทาง จ านวน 100 บาท เพื่อจะไป
เติมน้ ามัน แต่ทางพระไม่ยอมให้จึงลงมือท าร้ายโดยใช้
ไม้เท้าของพระตีจนเสียชีวิต และน าทรัพย์สินเป็นเงิน
สด จ านวน 1,200 บาท และพระเคร่ือง จ านวน 5 องค์
ไป ซึ่งเงินที่ได้ไปน าไปแบ่งกันคนละ 600 บาท แล้ว
น าไปใช้จ่ายในการกินเหล้าและซื้อยาบ้ามาเสพ        

ที่มา http://www.manager.co.th/ 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

11. พิจารณาภาพด้านลา่งนี้แล้วเลือกค าตอบที่ตรงกับ
ความรู้สึกของนักเรียนมากที่สุด 

 
ที่มา http://faith.haijai.com/ 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

12.  อ่านข้อความนี้แล้วเลือกค าตอบที่ตรงกับความรู้สึก
ของนักเรียนมากที่สุด 
“ศาสนาเป็นเรื่องของความเชื่อเละความศรัทธา 
บางครั้งก็ไม่สามารถอธิบายได้ด้วยเหตุผล การที่
พยายามหาเหตุผลจากศาสนาเป็นเรื่องที่ ไม่ควร
กระท า” 

+1 +1 +1 3.00 1.00 
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ตารางที่ 27  ค่าดัชนีความสอดคล้องกับจุดประสงค์ของแบบทดสอบวัดค่านิยม ตอนที่ 1 แบบปรนัย
เชิงสถานการณ์ เรื่อง ค่านิยมความรักชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 ก่อนเรียนและหลังเรียนที่จัดการเรียนการรู้ด้วยกระบวนการกระจ่าง
ค่านิยมของผู้เชี่ยวชาญ (ต่อ) 

ข้อที่ ข้อค ำถำม 
ระดับควำมคิดเห็น

ของผู้เชี่ยวชำญคนที่ ∑R IOC 
1 2 3 

13. พิจารณาภาพด้านลา่งนี้แล้วเลือกค าตอบที่ตรงกับ
ความรู้สึกของนักเรียนมากที่สุด 

 
ที่มา www.thaiheritage.net 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

14. พิจารณาภาพด้านลา่งนี้แล้วเลือกค าตอบที่ตรงกับ
ความรู้สึกของนักเรียนมากที่สุด 

 
ที่มา http://www.chaoprayanews.com/ 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

15.  พิจารณาภาพด้านลา่งนี้แล้วเลอืกค าตอบที่ตรงกับ
ความรู้สึกของนักเรียนมากที่สุด 

 
ที่มา http://www.oknation.net/ 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

16.
 
  

  ให้นักเรียนอ่านบทสนทนาต่อไปนี้และตอบค าถามที่
ตรงกับความรู้สึกของนักเรียนมากที่สุด 
นางนก : ได้ข่าววา่ในหลวงจะเสด็จไปประทบัที่
พระราชวังไกลกังวลนะ 
นางน้อย :  เมื่อไหร่ มีใครรู้บ้าง 
นางนก : อาทิตย์หน้านี่แหละ 
นางนิด : ...................................................................... 

+1 +1 +1 3.00 1.00 
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ตารางที่ 27  ค่าดัชนีความสอดคล้องกับจุดประสงค์ของแบบทดสอบวัดค่านิยม ตอนที่ 1 แบบปรนัย
เชิงสถานการณ์ เรื่อง ค่านิยมความรักชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 ก่อนเรียนและหลังเรียนที่จัดการเรียนการรู้ด้วยกระบวนการกระจ่าง
ค่านิยมของผู้เชี่ยวชาญ (ต่อ) 

 
 
 
 

ข้อที่ ข้อค ำถำม 
ระดับควำมคิดเห็นของ

ผู้เชี่ยวชำญคนที่ ∑R IOC 
1 2 3 

17. อ่านข้อความนี้แล้วเลือกค าตอบที่ตรงกับความรู้สึก
ของนักเรียนมากที่สุด 
“สถาบันพระมหากษัตริย์” คือ “สถาบัน
พระมหากษัตริย์” เป็นทั้งแนวความคิดอันทรงพลงัซึ่ง
แสดงความเปน็ชาติไทยทั้งในปจัจุบันและเสมอมานบั
เนื่องได้ 700 ปีตั้งแต่สมัยสุโขทยั และยังเปน็สถาบัน
ที่เป็นศูนย์รวมของประเพณีวฒันธรรมไทย สงัคมไทย 
การเมืองไทย และความศรัทธาต่อศาสนาพุทธ 

ที่มา http://chaoprayanews.com/ 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

18. พิจารณาภาพด้านล่างนี้แล้วเลือกค าตอบที่ตรงกับ
ความรู้สึกของนักเรียนมากที่สุด 

 
ที่มา http://chaoprayanews.com/ 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

19. พิจารณาภาพด้านล่างนี้แล้วเลือกค าตอบที่ตรงกับ
ความรู้สึกของนักเรียนมากที่สุด 

 
ที่มา http://shalawan.www2.50megs.com/ 

+1 +1 +1 3.00 1.00 
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ตารางที่ 27  ค่าดัชนีความสอดคล้องกับจุดประสงค์ของแบบทดสอบวัดค่านิยม ตอนที่ 1 แบบปรนัย
เชิงสถานการณ์ เรื่อง ค่านิยมความรักชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 ก่อนเรียนและหลังเรียนที่จัดการเรียนการรู้ด้วยกระบวนการกระจ่าง
ค่านิยมของผู้เชี่ยวชาญ (ต่อ) 

ผู้วิจัยได้ตรวจสอบหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบทดสอบวัดค่านิยม เรื่อง ความ
รักชาติ ศาสนาแลพระมหากษัตริย์ ชนิดปรนัย 6 ตัวเลือก โดยสูตรการหาค่าความเชื่อมั่นสัมประสิทธิ์
อัลฟาของ Cronbach (Cronbach, 1951) ซึ่งพบว่ามีค่าเท่ากับ 0.72 
 
ตารางที่ 28  ค่าดัชนีความสอดคล้องกับจุดประสงค์ของแบบทดสอบวัดค่านิยม ตอนที่ 2 แบบอัตนัย 

เรื่อง ค่านิยมความรักชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
หลังเรียนที่จัดการเรียนการรู้ด้วยกระบวนการกระจ่างค่านิยมของผู้เชี่ยวชาญ  

ข้อที่ ข้อค ำถำม 
ระดับควำมคิดเห็น

ของผู้เชี่ยวชำญคนที่ ∑R IOC 
1 2 3 

20. อ่านข้อความนี้แล้วเลือกค าตอบที่ตรงกับความรู้สึกของ
นักเรียนมากที่สุด 
“ฉันรู้ตัวชัดอยู่ว่า ถ้าความเป็นเอกราชของกรุงสยามได้
สุดสิ้นไปเมื่อใด ชีวิตฉันก็คงจะสุดสิ้นไปเมื่อนั้น” 
พระราชด ารัสในพระบาท สมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

รวมทั้งฉบับ 1.00 

ข้อที่ ข้อค ำถำม 
ระดับควำมคิดเห็นของ

ผู้เชี่ยวชำญคนที่ ∑R IOC 
1 2 3 

1. ให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นและความรู้สึกจาก
ภาพที่ได้เห็น 

 

 

 
เหตุการณ์ความขัดแย้งทางการเมือง ของกลุ่มคน 
2 กลุ่ มยกระดับความรุนแรงเป็น เหตุการณ์
ระดับประเทศที่สะท้อนปัญหาในสถาบันการเมือง
การปกครองไทย 

+1 +1 +1 3.00 1.00 
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ตารางที่ 28  ค่าดัชนีความสอดคล้องกับจุดประสงค์ของแบบทดสอบวัดค่านิยม ตอนที่ 2 แบบอัตนัย 
เรื่อง ค่านิยมความรักชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
หลังเรียนที่จัดการเรียนการรู้ด้วยกระบวนการกระจ่างค่านิยมของผู้เชี่ยวชาญ (ต่อ) 

 
 

ข้อที่ ข้อค ำถำม 
ระดับควำมคิดเห็น

ของผู้เชี่ยวชำญคนที่ ∑R IOC 
1 2 3 

2. ให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นและความรู้สึกจาก
ภาพที่ได้เห็น 

 
 
 
 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

3. ให้นักเรียนแสดงความรู้สึกและความคิดเห็นต่อภาพ
ด้านล่างที่ก าหนด 

 
 
 
 
ร้านเครื่องสุขภัณฑ์แบรนด์ฝรั่ งเศสในประเทศ
เยอรมนีรับท าฝาครอบชักโครกลายเศียรพระและตั้ง
ชื่อห้องในโรงแรมว่า little Buddha ซึ่ งภายใน
ประดับตกแต่งด้วยรูปพระพุทธรูปปางต่างๆ 

     

4. จากภาพที่ก าหนดให้ให้นักเรียนสะท้อนความรู้สึก
และแสดงความคิดเห็นที่มีต่อภาพดังกล่าว 
 

 
 
 
 
ความยากจนและความห่างไกลความเจริญไม่เป็น
ปัญหาส าหรับการท าหน้าที่ของพุทธศาสนิกชน 

+1 +1 +1 3.00 1.00 
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ตารางที่ 28  ค่าดัชนีความสอดคล้องกับจุดประสงค์ของแบบทดสอบวัดค่านิยม ตอนที่ 2 แบบอัตนัย 
เรื่อง ค่านิยมความรักชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
5 หลังเรียนที่จัดการเรียนการรู้ด้วยกระบวนการกระจ่างค่านิยมของผู้เชี่ยวชาญ (ต่อ) 

 
 
 

ข้อที่ ข้อค ำถำม 
ระดับควำมคิดเห็น

ของผู้เชี่ยวชำญคนที่ ∑R IOC 
1 2 3 

5. ให้นักเรียนสะท้อนความรู้สึกและแสดงความคิดเห็น
จากภาพที่ก าหนด 

 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ทรงเสด็จ
พระราชด าเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในท้องถิ่นต่างๆ
ทั่วทุกภูมิภาคตั้งแต่พระองค์เสด็จขึ้นครองราชย์เมื่อ 
พ.ศ.2489 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

4. ให้นักเรียนแสดงความรู้สึกและความคิดเห็นที่มีต่อ
รูปที่ก าหนดให้ 

 

“อุทยานราชภักดิ์” อุทยานที่สร้างขึ้นด้วยความ
จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และเพ่ือเป็น
ก า ร เ ทิ ด ทู น  ป ร ะก า ศ เ กี ย ร ติ คุ ณ ข อ ง อ ดี ต
พระมหากษัตริย์ไทยท้ัง 7 พระองค ์

+1 +1 +1 3.00 1.00 

รวมทั้งฉบับ 1.00 
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ตารางที่ 29 ผลการวิเคราะห์ค่าความยากง่าย (p) และค่าอ านาจจ าแนก (r) ของแบบทดสอบวัด
ค่านิยม ตอนที่ 2 แบบอัตนัย เรื่อง ค่านิยมความรักชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้สูตรของคูเดอร์ ริชาดสัน KR-20 

 

สถำนกำรณ์
ที ่

ค่ำควำมยำกง่ำย ค่ำอ ำนำจจ ำแนก สรุปควำมหมำย 

1 0.72 0.52 ใช้ได้ 
2 0.69 0.46 ใช้ได้ 
3 0.71 0.50 ใช้ได้ 
4 0.64 0.60 ใช้ได้ 
5 0.67 0.54 ใช้ได้ 
6 0.67 0.62 ใช้ได้ 

เฉลี่ย 0.68 0.54 ใช้ได้ 
 

 นอกจากนี้ ผู้วิจัยได้หาค่าความเชื่อมั่น (Relibility) ของแบบทดสอบวัดค่านิยม ตอนที่ 2 
แบบอัตนัย เรื่อง ค่านิยมความรักชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
โดยใช้สูตรการหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค (Cronbach) ได้เท่ากับ 0.94 
 

ตารางที่  30 คะแนนแบบทดสอบวัดค่านิยม เรื่อง ค่านิยมความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 หลังเรียน เทียบกับเกณฑ์ที่ตั้งไว้ โดยใช้การจัดการ
เรียนรู้ด้วยกระบวนการกระจ่างค่านิยม 

คนที่ คะแนนที่ได้ คนที่ คะแนนที่ได ้ คนที่ คะแนนที่ได ้
1 138 15 127 29 115 
2 124 16 111 30 111 
3 131 17 124 31 113 
4 133 18 125 32 113 
5 129 19 116 33 111 
6 130 20 115 34 113 
7 121 21 118 35 109 
8 117 22 124 36 112 
9 120 23 112 37 117 
10 130 24 113 38 102 
11 121 25 114 39 99 
12 128 26 109   
13 124 27 114   
14 116 28 111   

หลังเรียน x = 118.21 S.D.= 1.05 
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ตารางที่  31 ค่าดัชนีความสอดคล้องท่ีได้จากการประเมินข้อค าถามกับตัวแทนพฤติกรรมของ  
     แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ 
     กระจ่างค่านิยม 

 

รำยกำร 
ระดับควำมคิดเห็น

ของผู้เชี่ยวชำญคนที่ ∑R IOC 
1 2 3 

1. ด้ำนบรรยำกำศในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ 
1.1 บรรยากาศในการเรียนรู้เปิดโอกาสให้นักเรียนสามารถแสดงค่านิยมของ
ตนได้อย่างเสรี 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3.00 

 
1.00 

1.2 บรรยากาศภายในกลุ่มของนักเรียนมีการส่งเสริมความมั่นใจในค่านิยม
และการปฏิบัติตนของตนเอง 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

1.3 การจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการกระจ่างค่านิยมช่วยท าให้เกิดการ
แลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกลุ่มนักเรียนและครู 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

2. ด้ำนกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ 
2.1 การจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการกระจ่างค่านิยมช่วยส่งเสริมให้
นักเรียนมีโอกาสในการเลือกค่านิยมอย่างหลากหลาย 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

2.2 การจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการกระจ่างค่านิยมช่วยให้นักเรียนเกิด
ความตระหนักในคุณค่าของค่านิยมที่นักเรียนยึดถือ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3.00 

 
1.00 

2.3 การจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการกระจ่างค่านิยมช่วยให้ผู้เรียนปฏิบัติ
ตามค่านิยมที่เกิดจากการเห็นคุณค่าและความส าคัญ 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

3. ด้ำนประโยชน์ต่อกำรเรียน 

3.1 การเรียนรู้ด้วยกระบวนการกระจ่างค่านิยม ช่วยให้นักเรียนสร้าง       
องค์ความรู้และค่านิยมให้เกิดขึ้นได้จากการปฏิบัติกิจกรรม 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

3.2 กระบวนการเรียนรู้ด้วยกระบวนการกระจ่างค่านิยม ช่วยให้นักเรียนเกิด
ค่านิยมท่ีถูกต้องอย่างมีเหตุผล 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3.00 

 
1.00 

3.3 กระบวนการกระจ่างค่านิยม ช่วยให้นักเรียนเกิดการพัฒนาค่านิยมที่
ถูกต้องเหมาะสม 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

3.4 กระบวนการการเรียนรู้ด้วยกระบวนการกระจ่างค่านิยม ให้นักเรียนมี
ความรับผิดและมีวินัยในตนเอง 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

รวมทั้งฉบับ 1.00 
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ภำคผนวก ค 
เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
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-ตัวอย่ำงแผนกำรจัดกำรเรียนรู้- 
 

แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ 1 
(โดยใช้กำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยกระบวนกำรกระจ่ำงค่ำนิยม) 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม           โรงเรียนศรัทธำสมุทร 
รำยวิชำ ส 30232 หน้ำที่พลเมืองเพิ่มเติม              ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 5  ภำคเรียนที่  1 
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ควำมรักชำติ ศำสนำ และพระมหำกษัตริย์ จ ำนวน  12  คำบ 
เรื่อง  กำรเป็นพลเมืองดีของชำติ      จ ำนวน   2   คำบ 
...................................................................................................................................................... 
 
ผลกำรเรียนรู้ 

1. เป็นแบบอย่างและมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม สนับสนุนให้ผู้อ่ืนแสดงออกถึงความรักชาติ
  

ควำมเข้ำใจที่คงทน 
  การปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีของชาติถือว่าเป็นสิ่งที่คนในชาติพึงปฏิบัติเพ่ือความมั่นคงและ
ความอยู่รอดของประเทศไทย 
 
จุดประสงค์กำรเรียนรู้ 

1. นักเรียนสามารถบอกแนวทางการปฎิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดีของชาติได้อย่างมีเหตุผล 
2. นักเรียนสามารถวิเคราะห์ผลของและความส าคัญของการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีได้ 
3. นักเรียนสามารถร่วมกันระบุวิธีการปฏิบัติตนของชั้นเรียนได้อย่างเหมาะสม 
4. นักเรียนสามารถปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามท่ีระบุได้ 
5. นักเรียนสามารถสะท้อนความรู้สึกท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีได้ 

  
สำระกำรเรียนรู้ 

เป็นแบบอย่างมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมและสนับสนุนให้ผู้อ่ืนแสดงออกถึงความรักชาติ ใน
ด้านที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี รวมทั้งวิเคราะห์ความส าคัญของการปฏิบัติตนแป็น  
พลเมืองดี ตลอดจนสามารถปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีได้อย่างถูกต้องเหมาะสม เช่น การเคารพกติกา
และเคารพผู้อ่ืน การมีเหตุผล การมีความกล้าหาญและความอดทน มีความรับผิดชอบ เป็นผู้น าและ   
ผู้ตามที่ดี การท าหน้าที่และการใช้สิทธิ เสรีภาพด้วยความรับผิดชอบ การมีความกล้าหาญทาง
จริยธรรม และการมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครอง เป็นต้น                                
 
สมรรถนะส ำคัญ 

1. ความสามารถในการคิด 
2. ความสามารถในการสื่อสาร 
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ทักษะ/ กระบวนกำร 
 1. ทักษะการสรุปความ 
 2. ทักษะการคิดวิเคราะห์ 

3. ทักษะการท างานกลุ่ม 
 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
2. ซื่อสัตย์สุจริต 
3. มีวินัย 

 
ภำระ/ ชิ้นงำน 
 ใบงานที่ 1 เรื่อง การปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีที่เราท าได้ 
 
กำรวัดและประเมินผล 
 

ขอบเขตกำรวัด วิธีกำร เครื่องมือ ผู้ประเมิน 
ด้ำนทักษะควำมรู้ 
- ค ว า ม ห ม า ย ข อ ง

พลเมืองด ี
- แนวทางการปฏิบัติตน

เป็นพลเมืองด ี
- ความส าคัญของการ

ปฏิบัติตนเป็นพลเมือง
ดี 

 
 
- การตอบค าถามในชั้น

เรียน 
- การตรวจใบงานที่ 1 
เรื่อง การปฏิบัติตนเป็น

พลเมืองดีที่เราท าได ้

 
 
- ค าถาม พลเมืองด ี
- แบบประเมินใบงานที่ 

1 เรื่อง การปฏิบัติตน
เป็นพลเมืองดีที่เราท า
ได ้

 
คร ู

ด้ำนทักษะ/กระบวนกำร 
- ทักษะการสรุปความ 
- ทักษะการคิดวิเคราะห์ 
- ทักษะการท างานกลุ่ม 

- การตรวจใบงานที่ 1 
เรื่อง การปฏิบัติตนเป็น
พลเมืองดีที่เราท าได ้
- การสังเกตพฤติกรรม 

- ใบงานที่ 1 
เรื่อง การปฏิบัติตนเป็น
พลเมืองดีที่เราท าได ้
- แบบสังเกตพฤติกรรม 

คร ู

คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 
- รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
- ซื่อสัตย์สุจริต 
- มีวินัย  

การสังเกตพฤติกรรม แบบสังเกตพฤติกรรม คร ู
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กิจกรรมกำรเรียนรู้ 
คำบที่ 1 
 กิจกรรมน ำเข้ำสู่บทเรียน 
ขั้นที่ 1 ขั้นกำรเลือกกระท ำอย่ำงอิสระ (Choosing) 

1.1 ให้นักเรียนดูวีดีทัศน์ เรื่อง โฆษณาที่ถูกแบน โฆษณาที่คนไทยต้องดู และนักเรียนมี
ความรู้สึกอย่างไร (พิจารณาจากค าตอบของนักเรียน) จากนั้นครูเชื่อมโยงความรู้จากค าตอบของ
นักเรียนเข้าสู่ เรื่อง การปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี 
 
  กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 

1.2 ให้นักเรียนศึกษาความรู้ใบความรู้ เรื่อง การปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี เป็นเวลา 10 นาท ี
1.3 ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มออกจ านวน 7 กลุ่ม กลุ่มละ 5-6 คน แบบคละความสามารถ จากนั้น

ให้นักเรียนแต่ละคนภายในกลุ่มเล่าเรื่องราวของตนเองที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี ให้
สมาชิกในกลุ่มฟัง จากนั้นให้สมาชิกภายในกลุ่มร่วมกันระดมความคิดเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติตนเป็น
พลเมืองดีของเพ่ือนที่ได้รับฟังและเพ่ิมเติมสิ่งที่ต้องการจะท า โดยเป็นสิ่งที่นักเรียนสามารถท าได้ให้
ได้มากที่สุด โดยเขียนลงในใบงานที่ 1 เรื่อง การปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีที่เราท าได้ และเลือกวิธีการ
ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีของกลุ่มตนเองมา 1 วิธีเพ่ือน าเสนอหน้าชั้นเรียน 

1.4 ให้แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนกลุ่มออกมาน าเสนอวิธีการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีของกลุ่ม
ตนเองเลือกปฏิบัติหน้าชั้นเรียน (Obj.1)  
 
 ขั้นที่ 2  ขั้นกำรให้คุณค่ำ  (Prizing) 
 2.1 ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปรายถึงคุณค่าของวิธีการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีที่แต่
ละกลุ่มน าเสนอ ในประเด็น “หากเราปฏิบัติตนตามแนวทางดังกล่าวแล้วจะเกิดผลอย่างไรบ้างทั้งต่อ
ตนเอง สังคมและประเทศชาติ” โดยบันทึกลงในใบงานที่ 1 เรื่อง การปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีที่เราท า
ได้และส่งท้ายคาบเรียน (Obj.2)  
 2.2 จากการอภิปรายดังกล่าว ให้นักเรียนร่วมกันเลือกวิธีการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีของชั้น
เรียนร่วมกัน และน าไปปฏิบัติ (Obj.3) 
   
คำบที่ 2 
 ขั้นที่ 3 ขั้นกำรปฏิบัติ (Action) 

3.1 ให้นักเรียนร่วมกันปฏิบัติตามวิธีการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีของชั้นเรียนเป็นเวลา 1 
สัปดาห์ โดยให้นักเรียนบันทึกการปฏิบัติลงในใบงานที่ 1 เรื่อง การปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามหัวข้อ
ที่ก าหนด คือ  
  - สิ่งที่ปฏิบัติ 
  - ช่วงเวลาที่ปฏิบัติ 
  - ปัญหา อุปสรรค 
  - วิธีการแก้ไขปัญหา (Obj.4) 
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  3.2 ให้นักเรียนทุกคนสะท้อนความรู้สึกที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี 
โดยเขียนลงในใบงานที่ 1 เรื่อง การปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีที่เราท าได้ และแลกเปลี่ยนความรู้สึก
ร่วมกันในชั้นเรียน 
  3.3 ครูถามนักเรียน ด้วยค าถามต่อไปนี้  
   - นักเรียนคิดว่า การปฏิบัติตามแนวทางที่ชั้นเรียนได้เลือกนั้นมีประโยชน์
ต่อตัวนักเรียนหรือไม่ อย่างไร 
   - นักเรียนคิดว่าถ้าคนไทยทุกคนสามารถปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดีแล้วจะ
เกิดผลอย่างไรต่อประเทศไทย 
   - นักเรียนคิดว่าการเป็นพลเมืองดีนั้นเป็นการแสดงถึงความรักชาติหรือไม่
อย่างไร (Obj.5) 
 
 ขั้นสรุปควำมคิดรวบยอด 
 ครูถามนักเรียนว่า “หากคนไทยขาดการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดีจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
ประเทศไทยหรือไม่ อย่างไร” (เกิด เพราะ จะท าให้ประเทศไม่มีความมั่นคงและอาจจะส่งผลให้
ประเทศไทยเกิดความขัดแย้ง เป็นการท าลายประเทศไทย) (พัฒนา Gen) 
  
สื่อกำรเรียนรู้ 

1. วีดิทัศน์ เรื่อง โฆษณาท่ีถูกแบน โฆษณาท่ีคนไทยต้องดู 
2. ใบงานที่  1  เรื่อง การปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีที่เราท าได้ 
3. ใบความรู้ เรื่อง การปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี 
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สังคม กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์วัฒนาพาณิชย์ 
ภุชงค์ เดชอาคม. (2553). ปลูกจิตส ำนึกพลเมืองดี กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์ 
ปริญญา  เทวานฤมิตรกุล. (2555). กำรศึกษำเพื่อสร้ำงพลเมือง กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์ 
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บันทึกหลังกำรจัดกำรเรียนรู้ 
 

ผลกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ 
................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................... ............................ 
............................................................................................................................................................. ... 
................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................. ... 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................. ... 
ปัญหำหรืออุปสรรค 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................. ... 
................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................... ...................... 
ข้อเสนอแนะ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
 
 

ลงชื่อ............................................................  
               (นายสกล   สุขสวัสดิ์) 
                      ครูผู้สอน 
         (............./............./.............) 
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ใบงำนที่ 1 
เรื่อง  กำรปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีท่ีเรำท ำได้ 

 
ค ำชี้แจง   
ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น 7 กลุ่ม กลุ่มละ 5-6 คน และท ากิจกรรมแต่ละขั้นตอนตามที่ก าหนดใน
ใบงานนี้ให้ครบทุกขั้นตอน 

1. วิธีการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีที่นักเรียนสามารถท าได้ 
 

ล ำดับ
ที ่

กำรปฏิบัติตนเป็น 
พลเมืองดี 

วิธีกำรปฏิบัติตนเป็น 
พลเมืองดี 

กำรด ำเนินกำร แนวทำงกำร
ปฏิบั ติ ที่ ชั้ น
เรียนเลือก ได้ ไม่ได้ 

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

     
     
     
     
     

 
2. คุณค่าของสิ่งที่ชั้นเรียนเลือก คือ 

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

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

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

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

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

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

3. บันทึกการปฏิบัติ 
 

สิ่งท่ีปฏิบัติ ช่วงเวลำ ปัญหำ อุปสรรค วิธีกำรแก้ไข 
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4. ความรู้สึกท่ีเกิดจากการปฏิบัติ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. ... 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
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เกณฑ์กำรประเมินกำรกระจ่ำงค่ำนิยม 
ใบงำนที่ 1 เรื่อง กำรปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีที่เรำท ำได้ 

 

รำยกำรประเมิน 
ระดับคุณภำพ 

3 2 1 

1) การเลือกกระท า  
(ประเมินข้อ 1) 

ระบุแนวทางได้อย่าง
ห ล า ก ห ล า ย  แ ล ะ
แนวทางที่ระบุสะท้อน
ความเป็นพลเมืองดีที่ 
สามารถน าไปปฏิบัติ
ได้จริง  

ระบุแนวทางได้อย่าง
ห ล า ก ห ล า ย  แ ล ะ
แนวทางที่ระบุมีความ
ส ะ ท้ อ น ค ว า ม เ ป็ น
พ ล เ มื อ ง ดี แ ต่ ไ ม่
สามารถน ามาปฏิบัติ
ได้จริง 

ระบุแนวทางได้อย่าง
หลากหลายแต่ยังไม่
สะท้อนถึงความเป็น
พลเมืองดี 

2) การให้คุณค่าของ
สิ่งที่เลือก  
(ประเมินข้อ 2) 

วิเคราะห์ถึงคุณค่าของ
การเลือกอย่ างรอบ
ด้ า น  ถู ก ต้ อ ง แ ล ะ
สามารถแสดงเหตุผล
ประกอบการวิเคราะห์
ได ้

วิเคราะห์ถึงคุณค่าของ
การเลือกอย่ างรอบ
ด้าน ถูกต้อง 

วิเคราะห์ถึงคุณค่าของ
การเลือกอย่างแต่ยัง
ไม่รอบด้าน  

3) การปฏิบัติตามสิ่งที่
เลือก 
(ประเมินข้อ 3) 

น าสิ่งที่เลือกไปปฏิบัติ
อย่างเหมาะสมตาม
หลั กของพล เมื องดี
อย่างสม่ าเสมอ 

น าสิ่งที่เลือกไปปฏิบัติ
อย่างเหมาะสมตาม
หลั กของพล เมื องดี
เป็นบางครั้ง 

น าสิ่งที่เลือกไปปฏิบัติ
นานๆครั้ง  

4) การสะท้อน
ความรู้สึก  
(ประเมินข้อ 4) 
 

เขียนสะท้อน
ความรู้สึกได้ชัดเจน 
และสะท้อนถึงความ
ภาคภูมิใจในการ
ปฏิบัติตนเป็นพลเมือง
ดีที่จะน าไปปฏิบัติได้
อย่างต่อเนื่อง 

เขียนสะท้อน
ความรู้สึกได้อย่าง
ชัดเจนและสะท้อนถึง
ความภาคภูมิใจในการ
ปฏิบัติตนเป็นพลเมือง
ดี  

เขียนสะท้อน
ความรู้สึกได้แต่ยังไม่
ชัดเจน 

 
ระดับเกณฑ์การประเมินของแบบวัดการกระจ่างค่านิยม 
 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 12 - 10  คะแนน หมายถึง การกระจ่างค่านิยมอยู่ในระดับสูง 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง   9 - 7   คะแนน หมายถึง การกระจ่างค่านิยมอยู่ในระดับปานกลาง 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง   6 - 4   คะแนน หมายถึง การกระจ่างค่านิยมอยู่ในระดับต่ า 
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แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 
เรื่อง ค่ำนิยมควำมรักชำติ ศำสนำและพระมหำกษัตริย์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5 

 
ค ำชี้แจง :  1.  แบบทดสอบนี้เป็นแบบทดสอบปรนัย 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ 
              2.  จงเลือกค าตอบที่ถูกต้องที่สุดแล้วกากบาท × ลงในกระดาษค าตอบ  
 
 1. การกระท าของบุคคลในข้อใดแสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมพลเมืองที่ดีตามวิถีประชาธิปไตยมาก
ที่สุด 

ก. ด าอ่านหนังสือพิมพ์เพ่ือติดตามข่าวสารอยู่เสมอ 
ข. แดงเข้าร่วมชุมนุมทุกครั้งเพ่ือการแสดงออกในการมีส่วนร่วมทางการเมือง 
ค. ขาวลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้แทนราษฎร 
ง. เขียวออกไปใช้สิทธิในการเลือกตั้งทุกครั้งที่มีโอกาส 
 

2. ถ้านักเรียนได้รับเลือกให้เป็นผู้น าของประเทศนักเรียนจะมีวิธีการใดท่ีช่วยให้คนในประเทศ
ของนักเรียนเกิดความรักชาติได้อย่างเหมาะสมที่สุด 

ก. ออกกฎหมายเพ่ือให้คนรักชาติ 
ข. สร้างโปรแกรมเพ่ือปลูกฝังความรักชาติ 
ค. ใช้กิจกรรมการเรียนรู้ประวัติบุคคลส าคัญในชาติ 
ง. ใช้การปลูกจิตส านึกให้คนในชาติได้ตระหนัก 
 

 3. ถ้านักเรียนไปดูการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก เมื่อมีการเชิญธงชาติของประเทศอ่ืนขึ้นสู่ยอดเสา
นักเรียนควรปฏิบัติตนอย่างไรในฐานะพลโลก 

ก. งดการใช้เสียงเพ่ือแสดงความเคารพ 
ข. ยืนตรงเคารพธงชาติของประเทศนั้นๆ 
ค. นั่งอย่างสุภาพและหยุดท ากิจกรรมอ่ืนๆ 
ง. เดินออกมาภายนอกสนามในเวลาที่มีการเชิญธง 
 

 4. ในปัจจุบันสื่อออนไลน์มีการใช้ภาษาไทยที่ถือว่าเป็นเอกลักษณ์แห่งความเป็นไทยผิดเป็น
จ านวนมาก ถ้านักเรียนได้รับมอบหมายในดูแลแก้ไขปัญหาดังกล่าวนักเรียนจะมีวิธีในการแก้ไข
อย่างไร 

ก. ออกกฎหมายเพ่ือลงโทษผู้ใช้ภาษาผิดในที่สาธารณะ 
ข. สร้างโปรแกรมตรวจสอบการพิมพ์ที่ไม่อนุญาตให้มีการพิมพ์ผิด 
ค. ออกแบบระบบการพิมพ์ที่ชัดเจนด้วยภาษาไทยเท่านั้น 
ง. ท าการส ารวจ วิจัยและแก้ปัญหาด้วยกระบวนการฝึกเขียน สะกดภาษาไทย 
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5.  ถ้าน้ าในคลองใกล้บ้านเริ่มเน่าเสีย นักเรียนจะเริ่มต้นด าเนินการอย่างไรตามล าดับ 
 ก. วิเคราะห์สาเหตุ เลือกวิธีปฏิบัติ ร้องขอความช่วยเหลือจากเพ่ือนบ้าน 
 ข. วิเคราะห์ปัญหา ระดมพลังสมอง เลือกวิธีปฏิบัติ จัดเตรียมเครื่องมือ ลงมือปฏิบัติ 

ประเมินผล 
 ค. ประชุมสมาชิกในบ้าน เลือกวิธีปฏิบัติ จัดเตรียมเครื่องมือ ลงมือปฏิบัติ 
 ง. แจ้งกรมชลประทาน ระดมคนในชุมชน เลือกวิธีการและเครื่องมือ วิเคราะห์การท างาน 
 

 6. การมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติดในสังคมไทย ข้อใดปฏิบัติง่ายและได้ผลที่ยั่งยืนมากท่ีสุด 
   ก. ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดทุกรูปแบบ 
   ข. แจ้งเบาะแสผู้เสพยาให้เจ้าหน้าที่ทราบ 
   ค. เข้าร่วมกิจกรรมในวันต่อต้านยาเสพติดโลก  
   ง. รณรงค์ให้ออกกฎหมายเพ่ิมโทษผู้ค้ายาเสพติด 
 

 7. การเข้าไปมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาความยากจนให้เกิดผลส าเร็จอย่างยั่งยืน สามารถปฏิบัติได้
ด้วยวิธีใด 

ก. บริจาคเงินช่วยคนจน 
ข รับคนยากจนเข้าท างาน 
ค. ส่งเสริมการผลิตทางด้านอุตสาหกรรม 
ง. เผยแพร่ความรู้และแนวทางการใช้ชีวิตอย่างพอเพียง 
 

 8. หากนักเรียนมีสิทธิเลือกตั้งผู้แทนเพื่อท าหน้าที่บริหารประเทศ นักเรียนควรปฏิบัติตนตามข้อ
ใดมากที่สุด 

ก. เลือกผู้แทนตามที่บิดา มารดาชอบ เพราะ เป็นการท าหน้าที่ลูกท่ีดี 
ข. กากบาทไม่เต็มช่องในบัตรเลือกตั้ง เพราะ เป็นไม่พึงพอใจผู้สมัครรับเลือกตั้ง 
ค. รณรงค์ไม่ให้มีการทุจริตในการเลือกตั้ง เพราะ จะช่วยให้ได้ประเทศเกิดการพัฒนา 
ง. ปรึกษาผู้ปกครองว่าควรจะเลือกใครเป็นผู้แทน เพราะ เป็นการป้องกันความผิดพลาดที่

อาจจะเกิดข้ึน 
 

 9. หากนักเรียนมีสิทธิเลือกตั้งผู้แทนเพื่อท าหน้าที่บริหารประเทศ นักเรียนควรปฏิบัติตนตามข้อ
ใดมากที่สุด 

ก. เลือกผู้แทนตามที่บิดา มารดาชอบ เพราะ เป็นการท าหน้าที่ลูกท่ีดี 
ข. กากบาทไม่เต็มช่องในบัตรเลือกตั้ง เพราะ เป็นไม่พึงพอใจผู้สมัครรับเลือกตั้ง 
ค. รณรงค์ไม่ให้มีการทุจริตในการเลือกตั้ง เพราะ จะช่วยให้ได้ประเทศเกิดการพัฒนา 

   ง. ปรึกษาผู้ปกครองว่าควรจะเลือกใครเป็นผู้แทน เพราะ เป็นการป้องกันความผิดพลาดที่
อาจจะเกิดข้ึน 
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  10. หากนักเรียนพูดคุยในขณะที่ครูสอน เมื่อครูกล่าวตักเตือนนักเรียนบอกว่าเป็นเสรีภาพของ
ตน จากสถานการณ์ดังกล่าว ปฏิบัติตนได้ถูกต้องหรือไม่ เพราะเหตุใด  
     ก. ถูกต้อง เนื่องจากนักเรียนมีเสรีภาพในการพูด 
     ข. ถูกต้อง เนื่องจากนักเรียนไม่เข้าใจสิ่งที่ครูสอน 
     ค. ไม่ถูกต้อง เนื่องจากรบกวนครูและผู้อื่นที่ก าลังเรียน 
     ง. ไม่ถูกต้อง เนื่องจากควรพูดกันตอนที่ครูให้ท าการบ้าน 
 

 11. การเขียนภาษาไทยอย่างถูกต้องมีคุณค่าและความส าคัญอย่างไร 
ก. ช่วยให้เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย 
ข. ช่วยให้เกิดความรักและสามัคคีของคนไทย 
ค. ช่วยสืบทอดเอกลักษณ์ทางด้านภาษาของไทย 
ง. ช่วยให้ได้รับการยอมรับ ยกย่องจากบุคคลในสังคม 
 

 12. บุคคลในข้อใดปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างในการแสดงออกซ่ึงความรักต่อประเทศไทยได้
เหมาะสมที่สุด 

ก. นาย ก ใช้ภาษาไทยอยู่ตลอดเวลา 
ข. นาย ข ยืนเคารพธงชาติทุกครั้งด้วยความภูมิใจ 
ค. นาย ค ร่วมกับกลุ่มเพ่ือนสร้างฝายกั้นน้ าในหมู่บ้าน 
ง.   นาย ง ใช้เวลาว่างในการอ่านวรรณกรรมไทยเพื่อเล่าให้น้องฟังอยู่เสมอ 

 

 13. เพราะเหตุใดจึงกล่าวว่าธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทย 
ก. เพราะเป็นสิ่งที่คนในชาติยึดมั่น ศรัทธา 
ข. เพราะเป็นเอกลักษณ์แห่งความเป็นคนไทย 
ค. เพราะเป็นเครื่องหมายที่ทุกกคนให้การยอมรับ 
ง.   เพราะเป็นสิ่งที่ส าคัญและมีความหมายมากที่สุดในฐานะ 

 

 14. “ต้นตระกูลไทยใจท่านเหี้ยมหาญรักษาดินแดนไทยไว้ให้ลูกหลาน” จากเนื้อเพลงนี้นักเรียนพบ
คุณธรรมที่ส่งเสริมความเป็นชาติในเรื่องใดมากท่ีสุด 
 ก. ความกล้าหาญ     ข. ความสามัคคี 
  ค. ความมีระเบียบวินัย    ง. ความเสียสละ 
 

 15. “ใครรานใครรุกด้าว แดนไทยไทยรบจนสุดใจ ขาดดิ้น เสียเนื้อเลือดหลั่งไหล ยอมสละ สิ้นแล
เสียชีพไป่เสียสิ้น ชื่อก้องเกียรติงามฯ (มหาธีรราชานุสรณ์ 2555: เรื่อง รอยบาทเคยยาตรเยื้อง ยังตรา 
วันพรุ่งนี้ เวลา 6.00 น.) จากบทประพันธ์ดังกล่าวแสดงถึงความรักชาติอย่างไร 
  ก. การรบเพ่ือปกป้องประเทศไทย 
  ข. การรักษาชื่อเสียงของประเทศไทย 
  ค. การยอมสละชีพเพ่ือรักษาเอกราช 
  ง. การท าความดีเพ่ือให้ชาติอ่ืนเชิดชูเกียรติประเทศไทย 
 



 
 

152 

 16. การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยเป็นการปลูกฝังค่านิยมความรักชาติอย่างไร 
ก. ช่วยให้เกิดความรักและภาคภูมิใจ 
ข. ช่วยให้ทราบความเป็นมาของตนเอง 
ค. ช่วยให้เกิดความสามัคคีของคนในชาติ 
ง. ช่วยให้ประวัติศาสตร์ได้รับการสืบทอด 
 

 17. “ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีสามารถด ารงความเป็นปึกแผ่นของชาติไว้ได้ ไม่ตกเป็นเมืองขึ้น
ของประเทศใด” นักเรียนสามารถปฏิบัติตนให้สอดคล้องกับข้อความดังกล่าวได้ด้วยวิธีใด  

  ก. เรียนรู้ประวัติศาสตร์ไทยให้มาก 
  ข. รู้รักตนเอง และรักเพ่ือน 
  ค. ปฏิบัติตนตามหลักกฎหมาย 
  ง. รู้รักสามัคคี 
 

 18. พฤติกรรมของบุคคลในข้อใดที่ถือได้ว่ามีการแสดงออกถึงความรักชาติอย่างเหมาะสมใน
ฐานะเยาวชนไทย  
       ก. เด็กชายด าติดตามข่าวสารการเมืองตลอด เพราะ เป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคน 
      ข. แดงรวมกลุ่มกับเพื่อนผ่านสังคมออนไลน์เพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ เพราะ เป็นเรื่อง
ของมนุษยชน 
      ค. ขาวตั้งใจเรียนหนังสือในวิชาที่ชอบเรียน เพราะ เป็นการวางแผนอนาคตให้กับตนเอง 
      ง. เขียวใช้เวลาว่างช่วยเหลือสงัคมด้วยการปลูกต้นไม้รอบหมู่บ้าน เพราะ การปลูกต้นไม้เป็น
การพัฒนาหมู่บ้านของตนเองและสังคม 
 

 19. ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่เป็นประโยชน์ที่เกิดจากความรักชาติของคนในประเทศ 
   ก. ท าให้เกิดความรักสามัคคีของคนในชาติ 
   ข. ท าให้ประชาชนอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข 
   ค. ท าให้ประเทศชาติเกิดความเจริญรุ่งเรือง 
   ง. ท าให้เกิดความรู้สึกชาตินิยมสูงขึ้นและรักชาติมากยิ่งข้ึน 
 

 20. การที่ศาสนิกชนต่างๆสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมไทยได้ เพราะเหตุใด 
ก. เพราะศาสนิกชนความภาคภูมิใจในศาสนาของตน 
ข. เพราะทุกศาสนาขันติธรรมของการอยู่ร่วมกันในสังคม 
ค. เพราะสามารถหาข้อเด่นและข้อด้อยของแต่ละศาสนา 
ง. เพราะสามารถประยุกต์ค าสอนของแต่ละศาสนามาเป็นหลักในการด าเนินชีวิต 
 

 21. กิจกรรมในข้อใดที่จะช่วยปลูกฝังค่านิยมความศรัทธาในศาสนาให้เกิดขึ้นได้มากท่ีสุด 
ก. กิจกรรมเสวนาความรู้มุมมองศาสนาในอนาคต 
ข. กิจกรรมประดับธงธรรมจักรเนื่องในวันส าคัญ 
ค. กิจกรรมทอดกฐินและผ้าป่าสามัคคี 
ง. กิจกรรมปิดทอง ฝังลูกนิมิต 
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 22. ถ้านักเรียนได้รับเลือกให้เป็นหัวหน้าชั้นเรียนนักเรียนจะน าหลักธรรมในข้อใดมาปรับใช้
เพ่ือให้เกิดความส าเร็จในการท างาน 

ก. อริยสัจ 4 
ข. สังคหวัตถุ 4 
ค. พรหมวิหาร 4 
ง. อิทธิบาท 4 
 

 23. การปฏิบัติตนในข้อใดที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการสืบทอดศาสนามากที่สุด 
   ก. การศึกษาหลักค าสอนของศาสนา  
   ข. การเคารพและไม่ลบหลู่ศาสนาด้วยกาย วาจา ใจ  
   ค. การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆที่วัดจัดขึ้น  
   ง. การปฏิบัติตนตามหลักค าสอนของศาสนา  
 

24. ถ้านักเรียนจะจัดงานเลี้ยงเนื่องในวันคล้ายวันเกิดในช่วงเย็นและมีเพ่ือนที่เป็นศาสนาอิสลาม
อยู่ในกลุ่มด้วย นักเรียนไม่ควรจัดงานเลี้ยงในวันใด 

 ก. วันจันทร์  ข. วันพุธ  ค. วันศุกร์  ง. วันอาทิตย์ 
 

 25. “รักแผ่นดินเกิด เทิดทูนองค์ราชัน ยึดมั่นในศาสนา” ข้อความดังกล่าวมีความสัมพันธ์กับข้อใด
มากที่สุด 
    ก.  สิทธิ   ข. หน้าที่  ค. บทบาท ง.ความรับผิดชอบ 
 

 26. คนไม่มีความสุจริต คนที่ไม่มีความมั่นคง ชอบแต่มักง่ายไม่มีวันจะสร้างสรรค์ประโยชน์
ส่วนรวมที่ส าคัญอันใด ผู้ที่มีความสุจริตและมุ่งมั่นกว่านั้น จึงจะท างานส าคัญยิ่งใหญ่ที่เป็นประโยชน์
แท้จริงได้ส าเร็จ” พระบรมราโชวาทข้างต้นมุ่งเน้นเรื่องใดมากท่ีสุด  
  ก. ความประหยัดอดออม    ข. ความคิดสร้างสรรค์ 
  ค. ความซื่อสัตย์     ง. ความสามัคคี 
 

 27. ข้อใดแสดงความส าคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ได้ถูกต้องมากที่สุด  
 ก. ทรงสนับสนุนพุทธศาสนาให้เป็นศาสนาประจ าชาติ 
 ข. ทรงเป็นศูนย์รวมใจ เป็นมิ่งขวัญของคนในชาติ 
 ค. ทรงท าหน้าที่ในการออกกฎหมายต่างๆ 
 ง.  ทรงท าหน้าที่ในการบริหารประเทศ 
 

 28. การปกป้องสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ให้ธ ารงอยู่สืบไป จักส าเร็จด้วยการปฏิบัติ
ตนตามข้อใด 
  ก. ความสามัคคี     ข. ความกตัญญูกตเวท ี
  ค. ความเมตตา และเสียสละ   ง. การปฏิบัติตามหลักมัชฌิมาปฏิปทา 
 
 



 
 

154 

 29. นักเรียนสามารถปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาทเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงได้ดีที่สุดตามข้อใด 
  ก. ท าเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่   
  ข. จัดท าโครงการบ าบัดน้ าเสียในโรงเรียน 
  ค. จัดท าบัญชีรายรับรายจ่ายในครอบครัว  
  ง. ท าเกษตรพืช 4 อย่างประโยชน์ 5 อย่าง 
 

 30. “ของขวัญของพ่อ คือการท าความดีถวายในหลวง” จากข้อความดังกล่าวนักเรียนมีวิธีการใน
การปฏิบัติตนอย่างไรจึงจะก่อให้เกิดประโยชน์มากที่สุด 

ก. การจุดเทียนชัยถวายพระพร 
ข. การบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล 
ค. การท าบุญตักบาตรเพ่ือถวายเป็นพระราชกุศล 
ง. การปลูกต้นไม้ถวายในหลวง 
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แบบทดสอบวัดค่ำนิยม เรื่อง ควำมรักชำติ ศำสนำและพระมหำกษัตริย์  
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5 รำยวิชำหน้ำที่พลเมือง 2 รหัสวิชำ ส 32032 

 
ค ำชี้แจง แบบทดสอบนี้แบ่งเป็น 2 ตอน ตอนที่ 1 เป็นข้อสอบเชิงสถานการณ์ชนิดปรนัย 6 ตัวเลือก 
จ านวน 20 ข้อ และตอนที่ 2 เป็นข้อสอบอัตนัย จ านวน 6 ข้อ ให้นักเรียนเลือกค าตอบที่ตรงกับความ
คิดเห็นของนักเรียนมากที่สุดแล้วเขียนค าตอบลงในกระดาษค าตอบ 
 
1. ให้นักเรียนอ่านบทสนทนาต่อไปนี้และตอบค าถามที่ตรงกับความรู้สึกของนักเรียนมากที่สุด 
นายหนึ่ง : เมื่อเช้าเราอ่านข่าวเรื่องสถานการณ์ปา่ไม้ในประเทศไทย พบวา่ก าลังพื้นที่ปา่ไมล้ดปริมาณลงมาก 
นายสอง : ........................................................... 

ก. ในทุกๆ ปี เราไปปลูกป่ากันเถอะ  
ข. การที่พื้นที่ป่าลดลงท าให้โลกร้อนขึ้น เราต้องช่วยกัน 
ค. เราเองก็เป็นส่วนหนึ่งของปัญหานี้ เราต้องช่วยกันแก้ไข 
ง. การปลูกป่าเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจนะ ช่วยสร้างความสุขใจเราด้วย 
จ. ถ้าเรายังท าลายป่าไม้ต่อไป อนาคตเราจะต้องอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดี  
ฉ. ป่าไม้เป็นสิ่งที่ส าคัญกับการด าเนินชีวิตของเรา เราต้องช่วยกันปลูกต้นไม้ 

 2. พิจารณาภาพดา้นล่างนี้แล้วเลือกค าตอบที่ตรงกับความรูส้ึกของนักเรียนมากที่สุด 

 
ที่มา http://bbs.drama-addict.com/ 

ก. เธอเชื่อฉันนะเลิกใช้ภาษาวบิตัิเถอะ  
ข. ต่อไปฉันจะพยายามใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องทุกคร้ัง  
ค. ฉันคิดว่าการใช้ภาษาไทยอยา่งถูกต้องก็ไม่ไดน้่าเบื่ออะไร 
ง. ภาษาไทยเปน็ภาษาประจ าชาติเราจึงต้องใช้ให้ถูกต้อง  
จ. ฉันจะไม่ยอมให้ภาษาไทยถูกท าลาย 
ฉ. เราทุกคนต้องร่วมกันใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องด้วยความภาคภูมิใจ  

3. พิจารณาภาพด้านล่างนี้แล้วเลือกค าตอบที่ตรงกับความรู้สึกของนักเรียนมากที่สุด 

 
ที่มา http://travel.mthai.com/ 

ก. เมื่อถึงเทศกาล ฉันจะไปเล่นสงกรานต์  
ข.การเล่นสงกรานต์นั้นสนุกสนานและเป็นช่วงเวลาแห่งความสุข  
ค.การเล่นน้ าสงกรานต์เป็นประเพณีที่ฉันได้เข้าร่วมทุกปี  
ง. ฉันจะแต่งกายให้เหมาะสมในการเล่นน้ าสงกรานต์  
จ. ถ้าเธอจะไปเล่นน้ ากบัฉันเธอต้องใส่ชุดที่เหมาะสม 
ฉ. การเล่นสาดน้ าตามประเพณจีะช่วยสืบทอดประเพณีสงกรานต์ให้อยู่คู่กับคนไทยสบืไป  
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4.พิจารณาภาพดา้นล่างนี้แล้วเลือกค าตอบที่ตรงกับความรูส้ึกของนักเรียนมากที่สุด 

 
ที่มา http://www.komchadluek.net/ 

ก. ถ้าฉันเป็นผู้เก็บได้ก็จะส่งคนืเจ้าของเช่นกัน  
ข. การเก็บของได้แล้วส่งคืนท าให้เกิดความสุข  
ค. ฉันจะส่งของที่พบคืนเจ้าของทุกคร้ัง  
ง. ถ้าเราท าความดีแบบนี้ บุญทีท่ าจะท าให้เราเป็นคนที่เจริญรุ่งเรือง  
จ. คนขับแท็กซี่เป็นบุคคลตัวอยา่งที่ดีแก่ตัวเราและคนอ่ืนๆในสงัคม 
ฉ. การกระท าดังกล่าวเปน็สิง่ดีงามที่เราต้องช่วยกนัส่งเสริม 

 
5.พิจารณาภาพด้านล่างนี้แล้วเลือกค าตอบที่ตรงกับความรู้สึกของนักเรียนมากที่สุด 

 
ที่มา http://thn240233social.blogspot.com/ 

ก. เราจะไม่ขายเสียง  
ข. การขายเสียงเป็นเป็นเร่ืองน่าละอาย  
ค. เราจะไปใช้สิทธิ์ของเราทุกคร้ังที่มีการเลือกตั้ง  
ง. เราจะช่วยให้การขายเสียงหมดไปจากประเทศไทย  
จ. คนไทยที่ไม่มีขายเสียงถือได้ว่ามีส่วนในการพัฒนาชาติไทย  
ฉ. พวกเราทุกคนต้องไม่ซื้อสิทธิข์ายเสียงเพราะพฤติกรรมนี้เป็นการท าลายประเทศไทย 

 
6. ให้นักเรียนอ่านบทสนทนาต่อไปนี้และตอบค าถามที่ตรงกับความรู้สึกของนักเรียนมากที่สุด 
นายเอ : ประเทศไทยก าลังบาดเจ็บจากปัญหาความขัดแย้งทางการเมือง 
นายบี :  ตลอดระยเวลาเกือบ 10 ปีที่ผ่านมาประเทศไทยขาดเสถียรภาพในการพัฒนาประเทศจริงๆ 
นายซี : .............................................................................. 

ก. เราต้องช่วยกันแก้ไขนี้ให้หมดไปจากสังคมไทย  
ข. การท าเพื่อประเทศชาติช่วยให้ฉันเกิดความภาคภูมิใจ 
ค. ถึงเวลาแล้วที่ต้องแก้ปัญหานี้ให้หมดไปจากประเทศไทย 
ง. ฉันจะป้องป้องดูแลประเทศไทยของฉันไว้ด้วยชีวิต 
จ. ฉันจะไปเข้าร่วมกิจกรรมอาสาพัฒนาประเทศเธอจะไปกับฉันไหม  
ฉ. ถ้าประเทศอยู่รอด คนไทยก็อยู่รอดแต่ถ้าประเทศหมดสิ้น คนไทยก็หมดสิน้ด้วย  
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7 .พิจารณาภาพด้านล่างนี้แล้วเลือกค าตอบที่ตรงกับความรู้สึกของนักเรียนมากที่สุด 

 
ที่มา https://parichut.wordpress.com 

ก.การเคารพธงชาติเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคน  
ข.ฉันภาคภูมิใจทุกครั้งที่ได้เคารพธงชาติ  
ค.ฉันพร้อมที่จะเข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงทุกเช้า  
ง.ฉันจะไปโรงเรียนให้ทันเคารพธงชาติทุกครั้ง  
จ.เราควรช่วยกันร้องเพลงชาติด้วยความภาคภูมิใจ  
ฉ.ธงชาติและเพลงชาติเปน็สิ่งยดึเหนี่ยวและศูนย์รวมใจของคนไทย  

 

8. พิจารณาภาพดา้นล่างนี้แล้วเลือกค าตอบที่ตรงกับความรูส้ึกของนักเรียนมากที่สุด 

 
ที่มา http://www.dou.us/ 

ก. พรุ่งนี้เราไปวัด ไปท าบญุกันไหม  
ข. ภิกษุในภาพนี้มีความน่าเลื่อมใส  
ค. เราก็พร้อมที่จะเป็นพุทธศาสนิกชนทีด่ี  
ง. ฉันอยากจะตื่นมาใสบ่าตรในทุกเช้า  
จ. ในฐานะชาวพุทธเราพร้อมที่จะร่วมธ ารงรักษาศาสนา 
ฉ. ถ้าชาวพุทธร่วมกนัดูแลศาสนาจะท าให้ศาสนาคงอยู่ตลอดไป  
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10.อ่านข้อความนี้แล้วเลือกค าตอบที่ตรงกับความรู้สึกของนักเรียนมากที่สุด 
ศูนย์ข่าวศรีราชา - ต ารวจบ้านบึง รวบแล้วคนร้ายฆ่าพระสงฆ์ ส านักสงฆ์บวรธรรม เขตอ าเภอบ้านบึง 
จังหวัดชลบุรี ภายในป่ารกร้าง ผู้ต้องหาให้การรับสารภาพ ตามขอเงินไม่ให้จึงลงมือก่อเหตุชิงทรัพย์ โดยทาง
ผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่า ได้เดินตามมาขอเงินกลางทาง จ านวน 100 บาท เพื่อจะไปเติมน้ ามัน แต่ทาง
พระไม่ยอมให้จึงลงมือท าร้ายโดยใช้ไม้เท้าของพระตีจนเสียชีวิต และน าทรัพย์สินเป็นเงินสด จ านวน 1,200 
บาท และพระเครื่อง จ านวน 5 องค์ไป ซึ่งเงินที่ได้ไปน าไปแบ่งกันคนละ 600 บาท แล้วน าไปใช้จ่ายในการ
กินเหล้าและซื้อยาบ้ามาเสพ        

ที่มา http://www.manager.co.th/ 
ก. ชาวพุทธไม่ควรอยากได้ของๆผู้อ่ืน  
ข. ฉันจะไม่สร้างความเดือนร้อนแบบนี้  
ค. พฤติกรรมของคนร้ายเป็นเร่ืองที่น่ากลัว 
ง. ควรด าเนินการแก้ไขปัญหานี้อย่างเร่งด่วน  
จ. การยึดมั่นในศาสนาจะช่วยแก้ปัญหาเหล่านีไ้ด้  
ฉ. ชาวบา้นต้องช่วยกันสอดล่องดูแลไม่ให้เกิดขึ้นอีก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.ให้นักเรียนอ่านบทสนทนาต่อไปนี้และตอบค าถามที่ตรงกับความรู้สึกของนักเรียนมากที่สุด 
นายมี : เดือนหน้าจะมีวันส าคัญทางพระพทุธศาสนาแล้วนะ 
นายมา :  ใช่แล้ว เราไปวัดด้วยกันไหม 
นายมี : ไปซิ  
นายโม : ............................................................................. 

ก. ฉันไปด้วย  
ข. ไปหลายๆคนสนุกดี  
ค. ฉันไปเข้าร่วมกิจกรรมทุกครั้งเลยนะ  
ง. เราน่าจะไปช่วยวัดจัดสถานที่ด้วยกัน  
จ. ฉันคิดว่าเราไปชวนคนอ่ืนๆด้วยดีกว่า  
ฉ. ถ้าชาวพุทธท าหน้าที่ของตนเอง ศาสนาพุทธจะคงอยู่  
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11.พิจารณาภาพด้านลา่งนี้แล้วเลือกค าตอบที่ตรงกับความรู้สึกของนักเรียนมากที่สุด 

 
ที่มา http://faith.haijai.com/ 

ก. ท าดีกนัเถอะ  
ข. การท าความดีท าให้เกิดความสุขทางใจ  
ค. เราต้องช่วยกันส่งเสริมให้ทุกคนท าความดี  
ง. ฉันจะท าความดีเพื่อตนเองและเพื่อส่วนรวม  
จ. การท าความดีเปน็สิ่งที่ควรท าอย่างสม่ าเสมอ 
ฉ. ถ้าทุกคนในสังคมเป็นคนดีจะส่งผลดีต่อประเทศชาติ  

12. อ่านข้อความนี้แล้วเลือกค าตอบที่ตรงกับความรู้สึกของนักเรียนมากที่สุด 
“ศาสนาเป็นเร่ืองของความเชื่อเละความศรัทธา บางครั้งก็ไม่สามารถอธิบายได้ด้วยเหตุผล การที่พยายามหา
เหตุผลจากศาสนาเป็นเร่ืองที่ไม่ควรกระท า” 

ก. ฉันศรัทธาในศาสนาของฉัน  
ข. ถ้าใครดูหมิ่นศาสนาในฐานะชาวพุทธเราไม่ควรอยู่เฉย  
ค. การปฏิบัติตามหลักการของศาสนาจะเกิดประโยชน์กับตนเอง  
ง. ศาสนิกชนต้องพร้อมปฏิบัตติามหลักค าสอนของศาสนาที่ตนนับถือ 
จ. เชื่อฉันเถอะเพื่อนศาสนาเปน็สิ่งส าคัญ มีคุณคา่และประโยชนจ์ริงๆ  
ฉ. ฉันพร้อมจะปกป้องศาสนาที่ฉันนับถือไม่ว่าใครจะว่าอย่างไรก็ตาม  
 

13. พิจารณาภาพด้านลา่งนี้แลว้เลือกค าตอบที่ตรงกับความรู้สกึของนักเรียนมากที่สุด 

 
ที่มา www.thaiheritage.net 

ก. ผู้ชายทุกคนถา้มีโอกาสก็นา่จะบวชเรียนสักครั้ง  
ข. ขอเป็นอีกคนที่ร่วมอนุโมทนาบุญกับผู้ที่ออกบวชเรียน  
ค. การออกบวชของลูกเป็นความสุขที่สุดของผู้เป็นพ่อแม่  
ง. ถ้ามีโอกาสฉันจะบวชเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสบืทอดพระพทุธศาสนา 
จ. ถ้าได้รับเชิญไปงานบวชฉันจะไปเพื่อร่วมสนับสนุนการท าความดี  
ฉ. การบวชเรียนเป็นการช่วยสืบทอดค าสอนของพระพุทธเจ้าอีกทางหนึ่ง  
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15. พิจารณาภาพด้านลา่งนี้แลว้เลือกค าตอบที่ตรงกับความรู้สกึของนักเรียนมากที่สุด 

 
ที่มา http://www.oknation.net/ 

ก. เห็นแล้วซาบซึ้งใจมาก  
ข. ถ้ามีเพื่อนไปฉันก็พร้อมไปบ้าง 
ค. ฉันพร้อมรอเฝ้ารับเสด็จทุกครั้งที่มีโอกาส  
ง. คนที่ปรากฏในภาพเป็นตวัอย่างของคนที่มีใจรักภักดี  
จ. การเฝ้ารับเสด็จเป็นสิ่งที่ฉนัท าได้และท าด้วยความภาคภูมิใจ 
ฉ. ฉันพร้อมจะต่อสู้กับผู้ที่ดูหมิน่พระมหากษัตริย์และราชวงศ์  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14.พิจารณาภาพด้านลา่งนี้แล้วเลือกค าตอบที่ตรงกับความรู้สึกของนักเรียนมากที่สุด 

 
ที่มา http://www.chaoprayanews.com/ 

ก. ฉันจะจงรักภักดีต่อพระองค์ตลอดไป  
ข. อยากไปโบกธงและตะโกนวา่ “ทรงพระเจริญ”  
ค. ฉันภูมิใจที่ได้เกิดมาเป็นพสกนิกรของพระองค์ 
ง. ฉันจะไปเฝ้ารอรับเสด็จ เพราะ ฉันซาบซึ้งในพระมหากรุณาธคิุณ  
จ. ในฐานะคนไทยพวกเราควรมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์  
ฉ.พระองค์ทรงเป็นแบบอย่างในการด าเนินชีวิตที่ควรปฏิบัติตาม (ระดับ 6) 
 



 
 

161 

16. ให้นักเรียนอ่านบทสนทนาต่อไปนี้และตอบค าถามที่ตรงกับความรู้สึกของนักเรียนมากที่สุด 
นางนก : ได้ข่าววา่ในหลวงจะเสด็จไปประทบัที่พระราชวังไกลกงัวลนะ 
นางน้อย :  เมื่อไหร่ มีใครรู้บ้าง 
นางนก : อาทิตย์หน้านี่แหละ 
นางนิด : ............................................................................. 

ก. ฉันจะไปเฝ้ารับเสด็จ  
ข. น่าดีใจที่ได้รู้ข่าวนี้   
ค. ฉันไปเฝ้ารับเสด็จทุกครั้งเลยนะ  
ง. เราน่าจะไปช่วยจัดสถานที่ด้วยกัน  
จ. ฉันคิดว่าเราไปบอกคนอ่ืนๆด้วยดีกว่า  
ฉ. ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญเป็นมิ่งขวัญของคนไทยตลอดไป  

 

17.อ่านข้อความนี้แล้วเลือกค าตอบที่ตรงกับความรู้สึกของนักเรียนมากที่สุด 
“สถาบันพระมหากษัตริย์” คือ “สถาบันพระมหากษัตริย์” เป็นทั้งแนวความคิดอันทรงพลังซึ่ง

แสดงความเป็นชาติไทยทั้งในปัจจุบันและเสมอมานับเนื่องได้ 700 ปีตั้งแต่สมัยสุโขทัย และยังเป็นสถาบันที่
เป็นศูนย์รวมของประเพณีวัฒนธรรมไทย สังคมไทย การเมืองไทย และความศรัทธาต่อศาสนาพุทธ 

ที่มา http://chaoprayanews.com/ 
ก. ฉันเทิดทูนในสถาบันพระมหากษัตริย์  
ข. เพราะมีพระมหากษัตริย์ประเทศไทยจึงเจริญรุ่งเรืองดังเช่นปัจจุบัน  
ค. ฉันพร้อมจะท าตามพระราชด ารัสเพราะเชื่อว่าเป็นสิ่งที่ดี  
ง. สิ่งที่พระมหากษัตริย์ไทยทรงท ายิ่งใหญ่เกินกว่าจะหาสิ่งใดมาเปรียบเทียบ 
จ. ฉันอยากจะชวนเพื่อนๆไปลงนามถวายพระพรที่โรงพยาบาลศิริราชสักครั้ง  
ฉ. ฉันเชื่อว่าทุกคนยอมรับว่าสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมจิตใจคนไทย 

 

18. พิจารณาภาพด้านล่างนี้แล้วเลือกค าตอบที่ตรงกับความรู้สึกของนักเรียนมากที่สุด 

 
ที่มา http://chaoprayanews.com/ 

ก. ฉันพร้อมท าตามค าพ่อสอน  
ข. ฉันพร้อมจะบอกผู้อื่นถึงความดีของพระองค์  
ค. ฉันพร้อมท าตามสิ่งที่พระองค์ทรงสอนด้วยความเต็มใจทุกครั้ง  
ง. ไม่มีใครที่จะมีหัวใจที่ยิ่งใหญ่เกิดในหลวงของปวงชน 
จ. ถ้ามีอะไรที่ฉันท าเพื่อพระองค์ได้บ้างฉันยนิดีท าอย่างยิ่ง และจะท าสุดความสามารถ 
ฉ. ผลจากการทรงงานเป็นที่ประจักษ์และยอมรับในหัวใจคนไทยทั้งชาติ  
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19. พิจารณาภาพด้านล่างนี้แล้วเลือกค าตอบที่ตรงกับความรู้สึกของนักเรียนมากที่สุด 

 
ที่มา http://shalawan.www2.50megs.com/ 

ก. ฉันภาคภูมิใจทุกครั้งที่ได้กล่าวถึงเหตุการณ์นี้  
ข. ฉันพร้อมที่จะแสดงความเคารพพระองค์เสมอ  
ค. ต้องขอขอบคุณบรรพบุรุษไทยที่รักษาแผ่นดินไทยไว้ให้เรา   
ง. ถ้าเราเกิดในสมัยนั้นเราจะได้ออกรบเพื่อแประเทศของเรา  
จ. เราต้องช่วนกันปลูกฝังให้เยาวชนรุ่นใหม่รักชาติให้มากกว่านี้  
ฉ. การเรียนรู้ประวัติศาสตร์เป็นการป้องกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นอีก  
 

20.อ่านข้อความนี้แล้วเลือกค าตอบที่ตรงกับความรู้สึกของนักเรียนมากที่สุด 
“ฉันรู้ตัวชัดอยู่ว่า ถ้าความเป็นเอกราชของกรุงสยามได้สุดสิ้นไปเมื่อใด ชีวิตฉันก็คงจะสุดสิ้นไปเมื่อ

นั้น”พระราชด ารัสในพระบาท สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
ก. ฉันรักและห่วงแหนประเทศไทย  
ข. โชคดีนะที่เราเกิดมาในยุดที่ปราศจากสงคราม   
ค. ฉันพร้อมที่จะปกป้องความเป็นเอกราชของประเทศไทย  
ง. การรักษาเอกราชของประเทศไทยเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคน  
จ. เอกราชของประเทศนั้นเป็นเร่ืองส าคัญที่เราต้องช่วยกันดูแลรักษา  
ฉ .พระราชกรณียกิจของพระองค์ช่วยให้สยามประเทศรอดพ้นจากการล่าอาณานิคม  
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แบบทดสอบวัดค่ำนิยม ตอนที่ 2  
เรื่อง ค่ำนิยมควำมรักชำติ ศำสนำและพระมหำกษัตริย์ 

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 5 
 

ค ำชี้แจง แบบทดสอบนี้เป็นแบบทดสอบแบบอัตนัย ให้นักเรียนเขียนค าตอบที่ตรงกับความคิดเห็น
ของนักเรียนลงในแบบทดสอบ 
 
1. ให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นและความรู้สึกจากภาพที่ได้เห็น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เหตุการณ์ความขัดแย้งทางการเมือง ของกลุ่มคน 2 กลุ่มยกระดับความรุนแรงเป็นเหตุการณ์

ระดับประเทศที่สะท้อนปัญหาในสถาบันการเมืองการปกครองไทย 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. ... 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... ..... 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
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2. ให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นและความรู้สึกจากภาพที่ได้เห็น 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

........................................................................................................................................................ ........ 
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3. ให้นักเรียนแสดงความรู้สึกและความคิดเห็นต่อภาพด้านล่างที่ก าหนด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ร้านเครื่องสุขภัณฑ์แบรนด์ฝรั่งเศสในประเทศเยอรมนีรับท าฝาครอบชักโครกลายเศียรพระ
และตั้งชื่อห้องในโรงแรมว่า little Buddha ซึ่งภายในประดับตกแต่งด้วยรูปพระพุทธรูปปางต่างๆ 

 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... . 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ ....
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................ 
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4.จากภาพท่ีก าหนดให้ให้นักเรียนสะท้อนความรู้สึกและแสดงความคิดเห็นที่มีต่อภาพดังกล่าว 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ความยากจนและความห่างไกลความเจริญไม่ เป็นปัญหาส าหรับการท าหน้าที่ ของ
พุทธศาสนิกชน 

 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. ... 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... ..... 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
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5.ให้นักเรียนสะท้อนความรู้สึกและแสดงความคิดเห็นจากภาพที่ก าหนด 
 

 
 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเสด็จพระราชด าเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในท้องถิ่นต่างๆทั่วทุก
ภูมิภาคตั้งแต่พระองค์เสด็จขึ้นครองราชย์ เมื่อ พ.ศ.2489 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................... .....................
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. ... 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
.......................................................................................................................................................... ......
................................................................................................................................................................ 
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6.ให้นักเรียนแสดงความรู้สึกและความคิดเห็นที่มีต่อรูปที่ก าหนดให้ 

 

 “อุทยานราชภักดิ์” อุทยานที่สร้างขึ้นด้วยความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และเพ่ือ
เป็นการเทิดทูน ประกาศเกียรติคุณของอดีตพระมหากษัตริย์ไทยทั้ง 7 พระองค ์
 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................... ............ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................. .............. 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................  

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

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

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

................................................................................................................................................................ 
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แบบสอบถำมควำมคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5  
ทีมี่ต่อกำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยกระบวนกำรกระจ่ำงค่ำนิยม 
เรื่อง ค่ำนิยมควำมรักชำติ ศำสนำและพระมหำกษัตริย์ 

 
ค ำชี้แจง 

1.  แบบสอบถามฉบับนี้เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้
ด้วยกระบวนการกระจ่างค่านิยม 

2.  แบบสอบถามแต่ละข้อเป็นการสอบถามความคิดเห็น ไม่มีข้อถูกหรือข้อผิด และไม่มีผลต่อ
การเรียนแต่อย่างใด ขอให้นักเรียนตอบค าถามตามความเป็นจริง เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุง
และพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ 

3.  แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนฉบับนี้ แบ่งออกเป็น 2 ตอน ได้แก่ 

 ตอนที่ 1 สอบถามความคิดเห็นของนักเรียนเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ
กระจ่างค่านิยม 3 ด้าน คือ ด้านบรรยากาศในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  ด้านการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ และด้านประโยชน์ต่อการเรียน จ านวน 10 ข้อ ซึ่งเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณ
ค่า (Rating Scale) มี 5 ระดับ ดังนี้ 

ระดับควำมคิดเห็น เชิงนิมำน (Positive) (คะแนน) 

เห็นด้วยมากที่สุด 
เห็นด้วยมาก 

เห็นด้วยปานกลาง 
เห็นด้วยน้อย 

เห็นด้วยน้อยที่สุด 

5 
4 
3 
2 
1 

 
 ตอนที่ 2 เป็นข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมโดยให้นักเรียนเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการ

จัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการกระจ่างค่านิยม  
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ตอนที่ 1 ให้นักเรียนท าเครื่องหมายถูก (/) ลงในช่องความคิดเห็นแต่ละข้อค าถามตามความ
เป็นจริงที่ตรงกับความคิดเห็นของนักเรียนมากท่ีสุด 

 

 
 

 
 
 
 
 

ประเด็นกำรสอบถำม 
ระดับควำมคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
1.ด้ำนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ 
1.1 การจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการกระจ่างค่านิยมช่วย
ส่งเสริมให้นักเรียนเป็นคนที่คิดอย่างมีเหตุผล 

     

1.2 การจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการกระจ่างค่านิยมช่วยให้
นักเรียนมีมุมมองความคิดเห็นที่หลากหลาย 

     

1.3 การจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการกระจ่างค่านิยมช่วยให้
ผู้เรียนเป็นผู้ที่ยอมรับความคิดเห็นของผู้อ่ืน 

     

2. ด้ำนบรรยำกำศกำรเรียนรู้ 
2.1 บรรยากาศในการเรียนรู้เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ช่วยเหลือ
กันท างานส่งเสริมความสัมพันธ์ในการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน 

     

2.2 บรรยากาศภายในกลุ่มของนักเรียนมีการส่งเสริมความกล้า
แสดงออกและมีความเป็นประชาธิปไตย 

     

2.3 การจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการกระจ่างค่านิยมช่วยท า
ให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกลุ่มนักเรียนและครู 

     

3. ด้ำนด้ำนประโยชน์ของกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ 
3.1 การเรียนรู้ด้วยกระบวนการกระจ่างค่านิยม ช่วยให้
นักเรียนสร้างองค์ความรู้และค่านิยมให้เกิดข้ึนได้จากการปฏิบัติ
กิจกรรม 

     

3.2 กระบวนการเรียนรู้ด้วยกระบวนการกระจ่างค่านิยม ช่วย
ให้นักเรียนมีทักษะในการตัดสินใจ 

     

3.3 กระบวนการกระจ่างค่านิยม ช่วยให้นักเรียนมีความเชื่อมั่น
ในตนเอง 

     

3.4 กระบวนการการเรียนรู้ด้วยกระบวนการกระจ่างค่านิยม 
ให้นักเรียนมีความรับผิดและมีวินัยในตนเอง 
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ข้อเสนอแนะ 
 

ขั้นที่ 1 การเลือก (Choosing) 
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................ ................................................................ 
............................................................................................................................. ................................... 
 
 ขั้นที่ 2 การให้คุณค่า  (Prizing) 
............................................................................................................................. ................................... 
...................................................................................... ..........................................................................
............................................................................................................................. ................................... 
 ขั้นที่ 3 การปฏิบัติ (Action) 
............................................................................................................................. ................................... 
..................................................................................... ...........................................................................
............................................................................................................................. ................................... 
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ประวัติผู้วิจัย 
 
ชื่อ – สกุล  นายสกล    สุขสวัสดิ ์
ที่อยู่   5/34  หมู่ 4  ต าบลบางแก้ว  อ าเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม 75000 
ที่ท ำงำน โรงเรียนศรัทธาสมุทร ต าบลลาดใหญ่  อ าเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม 

75000 
 
ประวัติกำรศึกษำ 
 พ.ศ.2543  ส าเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษา 
   โรงเรียนดรุณานุกูล อ าเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม 
 พ.ศ.2549 ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
   โรงเรียนศรัทธาสมุทร อ าเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม 
 พ.ศ.2554 ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (เกียรตินิยมอันดับ 2) 
   วิชาเอกสังคมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 
   มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม 
 พ.ศ.2555 ศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา 
   มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม 
 
ประวัติกำรท ำงำน 
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