
กิจกรรมการพัฒนาค่านิยม 
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หนึ่งในจุดมุ่งหมายของหลักสูตรสังคมศึกษา  ก็คือ  ให้นักเรียนสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  
โดยสามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้  ความรู้ เนื้อหาเพียงอย่างเดียวนั้น ไม่เพียงพอแต่นักเรียนจะต้องเข้ าใจ 
และตระหนักในค่านิยมของตนเองเพ่ือที่จะน าไปเป็นเกณฑ์ในการตัดสินใจทั้งปัญหาส่วนตัวและปัญหาส่วนรวม 
ทั้งนี้เพราะค่านิยมนั้นมีอิทธิพลอย่างยิ่งต่อพฤติกรรมของมนุษย์ 

ความรู้เกี่ยวกับค่านิยม 
ค าว่า ค่านิยม หรือภาษาอังกฤษ  เรียกว่า Value มาจากค าละตินว่า “Valere” หมายความว่า Strength  

แปลว่า ก าลังหรือความแข็งแรง 
ความหมายของค่านิยมท่ีน่าสนใจมีดังนี้ 
แจ็ค อาร์ เฟรนเคิล (Jack R. Frankel, 1973: 231) อธิบายว่า ค่านิยมเป็นความคิดรวบยอดอย่างหนึ่ง 

ไม่ได้อยู่ประสบการณ์แต่อยู่ในจิตใจของบุคคล เป็นตัวแทนคุณภาพของสิ่งที่มีค่า หรือความดี ซึ่งบุคคลน ามาใช้ 
ในประสบการณ์หลาย ๆ ด้าน ค่านิยมแบ่งออกเป็นสองส่วน ส่วนหนึ่งเกี่ยวกับสุนทรียะและอีกส่วนหนึ่งเกี่ยวกับ
ศีลธรรมจรรยา สุนทรียะเกี่ยวข้องกับความงดงามต่าง ๆ ส่วนศีลธรรมจรรยาเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของมนุษย์ 
เป็นเรื่องของสิ่งที่ถูกและผิด 
 ค่านิยมเป็นเรื่องราวมาตรฐานที่บุคคลตั้งไว้ว่าสิ่งนั้น บุคคลนั้นความคิดนั้น หรือพฤติกรรมนั้นดี หรือไม่ดี   
มีคุณค่า หรือไม่มีคุณค่าและการแสดงออกของบุคคลนั้นไม่ว่าจะเป็นการพูด การเขียน สิ่งที่อยู่เบื้องหลังก็คือเหตุผล
ว่า ท าไมเขาจึงคิดจึงท าเช่นนั้น โดยถือว่าเป็นที่ดีที่มีค่า หรืออาจจะไม่คิดไม่ท าโดยถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีไม่งามก็ได้   
อีกทั้งค่านิยมของแต่ละบุคคลที่มีระดับต่างกัน เช่น บางคนอาจถือว่าการไม่สูบบุหรี่ส าคัญกว่าการดื่มสุรา หรือ 
มีค่านิยมว่าการรักษาสันติภาพให้แก่สังคมเป็นสิ่งที่มีความส าคัญ  ค่านิยมที่ยึดถืออาจมีการขัดแย้งได้ทั้งในระดับ 
ที่เป็นส่วนบุคคลและต่างบุคคลด้วย  การขัดแย้งเรื่องค่านิยมนี้จะเกิดขึ้นเมื่อบุคคลจะต้องมีการตัดสินใจ  อาจสรุป
สั้น ๆ ว่าค่านิยมเป็นเรื่องของมาตรฐานของพฤติกรรม ความดี  ความงามที่บุคคลยึดถือและพยายามรักษาไว้ซึ่ง
ค่านิยมของตนเองทีย่ึดถือจะแสดงออกมาจากการตัดสินใจ 
 ราทส์ ฮาร์มิน และไซมอน (Raths, Harmin and Simon, 1966: 30) ได้เสนอเกณฑ์การที่บุคคลจะมี
ค่านิยมจะต้องมีพฤติกรรมต่าง ๆ เป็นกระบวนการ ดังนี้ 
 มีการเลือก   1. เลือกค่านิยมอย่างเสรีไม่มีผู้ใดบังคับ 
   2. เลือกจากหลายๆ ตัวเลือก 
        3. ตัดสินใจเลือกหลังจากพิจารณาอย่างรอบคอบถึงผลกระทบต่าง ๆ จากค่านิยม 
        หลาย ๆ ตัวเลือก 
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 ผลที่ได้  4. มีความสุขหรือความพอใจที่ได้ตัดสินใจเลือก 
   5. เต็มใจและยึดมั่นในสิ่งที่ได้เลือกแล้ว แสดงให้เห็นปรากฏต่อหน้าคนอ่ืน 
 การปฏิบัต ิ 6. ปฏิบัติในสิ่งที่ตนได้ตัดสินใจเลือก 
   7. ปฏิบัติสิ่งที่ได้เลือกอย่างสม่ าเสมอจนเป็นรูปแบบของการด าเนินชีวิตของตนเอง 

นอกจากนี้ทั้ง 3 ท่าน ยังเห็นว่า พฤติกรรมที่คล้ายค่านิยมแต่ยังไม่มีการยึดมั่นที่เด่นชัดรวมทั้งไม่ได้จัด 
ในเกณฑ์ทั้ง 7 ข้างต้น เช่น เป้าหมายความคาดหวัง ทัศนคติ ความสนใจ ความรู้สึกความเชื่อ กิจกรรมต่าง ๆ  
ความวิตกกังวลเรียกว่า “Value Indicators” 

ค าที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับค่านิยมที่น่าสนใจ  คือ  ทัศนคติ (Attitude) ซึ่งไม่ใช่เป็นค่านิยม เพราะไม่ได้อยู่ใน
เกณฑ์หลัก 7 ประการดังกล่าว ทัศนคติเป็นตัวชี้ให้เห็นแนวโน้ม หรือ Predisposition อย่างหนึ่งแต่ไม่ได้มั่นคง 
เพียงพอที่จะเป็นค่านิยม เป็นความรู้สึกทั่วไปต่อสิ่งแวดล้อม ต่อบุคคล ต่อเหตุการณ์ หรือความคิดเห็นโดยเฉพาะ
ค่านิยมนั้นใช้ได้กว้างกว่าทัศนคติและมีจ านวนน้อยกว่า และส่งผลพฤติกรรมไปยังคน  หรือสิ่งที่เป็นกลุ่มใหญ่  
ทัศนคติเปลี่ยนง่ายกว่าค่านิยม ทัศนคติเปลี่ยนแปลงได้ เมื่อเกิดการเรียนรู้ ส่วนค่านิยมนั้นต้องใช้เวลาทดสอบ
พิสูจน์จึงจะเปลี่ยนแปลงได้และใช้เวลานานกว่า 

ประเภทของค่านิยม  มีผู้แบ่งประเภทของค่านิยมไว้ต่าง ๆ เช่น  
เอดวิน เฟนตัน (Edwin Fenton, 1967) ได้แบ่งค่านิยมเป็น 3 ประเภท ที่เก่ียวข้องกับการเรียนการสอน

สังคมศึกษา ดังนี้ 
1. Behaviour Values ค่านิยมเกี่ยวกับพฤติกรรมให้ห้องเรียน  เช่น การเคารพสิทธิของเพ่ือน ๆ การมี

ความสุภาพ การแสดงความยุติธรรม 
2. Procedural Values ค่านิยมเกี่ยวกับกระบวนการทางวิทยาศาสตร์การคิดอย่างมีเหตุผล เช่น การคิด

วิเคราะห์ การมีหลักการและเหตุผล 
3. Substantive Values ค่านิยมเก่ียวกับการเมือง  ศาสนา ศีลธรรม รวมทั้งค่านิยมส่วนบุคคล 
เซฟเวอร์ และสตรอง (Shaver and Strong, 1976) แบ่งค่านิยมที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนการสอน  

เป็น 3 ประเภท ดังนี้ 
1. Esthetic Values  ค่านิยมทางสุนทรียะ  ใช้การตัดสินความงามเป็นค่านิยมส่วนบุคคล 
2. Instrumental Values ค่านิยมเชิงปฏิบัติเป็นค่านิยมที่น าไปสู่ค่านิยมสูงขึ้น เช่น ความรับผิดชอบ   

การปฏิบัติตามกฎของโรงเรียน / ห้องเรียน เป็นต้น 
3. Moral Values ค่านิยมเก่ียวข้องกับจริยธรรม ใช้ตัดสินในสิ่งที่เห็นว่าถูกต้อง เป็นค่านิยมสูงสุด 
วินเซนท์ เปรสโน และแครอล เปรสโน (Vincent Presno and Carol Presno, 1980: 5-12)  ได้แบ่ง

ค่านิยมท่ีเกี่ยวข้องกับกิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ สรุปได้ดังนี้ 
1. Psychological Value เป็นค่านิยมส่วนบุคคลแสดงอารมณ์ ความรู้สึก ทัศนคติ ความชอบความสนใจ 
2. Social Value เป็นค่านิยมที่ค านึงถึงบทบาทของคนในสังคม  ความรับผิดชอบในสังคม รักษากฎหมาย 

ค าสัญญา ไม่ประพฤติตนเสื่อมเสีย 
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3. Economic Value เป็นค่านิยมที่เกี่ยวกับการมีค่ามีราคา ประโยชน์ของสิ่งของ หรือผลิตผล หรือ
ทรัพย์สิน 

4. Ethical Value เป็นค่านิยมที่เก่ียวข้องกับตนเอง  แสดงให้เห็นคุณค่าของตนเอง เป็นเรื่องความซื่อสัตย์  
มีความจริงใจ  มีความมุ่งหมายปรารถนาในสิ่งที่ถูกที่ควร 

5. Social-Ethical Value  เป็นค่านิยมที่เกี่ยวข้องกับวัยตนเองและกลุ่มคน เป็นเรื่องที่ท าเพ่ือเห็นแก่
สถาบันสังคม รวมทั้งบรรทัดฐานของสังคม 

6. Esthetical Value เป็นค่านิยมที่เก่ียวข้องกับความงามของสิ่งต่าง ๆ 
7. Poetic and Literary Value เป็นค่านิยมที่เกี่ยวข้องกับความไพเราะของค าประพันธ์ วรรณคดีต่าง ๆ  

ที่มนุษย์คิดข้ึนมา 
8. Technological Value เป็นค่านิยมที่เก่ียวข้องกับความเจริญก้าวทางวิทยาศาสตร์ ความสะดวกสบาย

ที่ใช้เทคนิคต่าง ๆ เข้ามาช่วย 
9. Legal Value เป็นค่านิยมที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบของสังคม 
ค่านิยมท้ังหมดดังกล่าว จะท าให้บุคคลมองเห็นสังคมที่ตนเองอยู่ในหลายแง่หลายมุม จะมีความระมัดระวัง

ในการตัดสินใจ ตลอดจนมองเห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างค่านิยมท้ังหมดเหล่านั้น 

ค่านิยมอะไรที่ควรพัฒนา 
การพัฒนาค่านิยมท าได้ยากกว่าการสอนเนื้อหา การพัฒนาค่านิยมเป็นสิ่งที่ครูต้องตอบปัญหา เช่น  

จะสอนค่านิยมอะไรบ้าง จะสอนอย่างไร และยังมีอิทธิพลอ่ืน ๆ ที่มีส่วนเกี่ยวกับค่านิยมของนักเรียน เป็นอิทธิพล
ของพ่อแม่ กลุ่มเพ่ือน เป็นต้น 

การพัฒนาค่านิยมนั้นเราจะต้องสอนค่านิยมที่พึงประสงค์ในสังคมไทยการสอนจะต้องใช้หลาย ๆ รูปแบบ  
และตัวครูเองนั่นเป็นผู้ที่จะสอนหรือพัฒนาค่านิยมของนักเรียนได้ดีที่สุด  นอกจากนั้นยังมีข้อเสนอแนะว่า อาจจะ
เลือกค่านิยมจากเนื้อหาในวิชาสังคมศึกษาได้ เช่น เนื้อหาจากประวัติศาสตร์  อาจจะเลือกค่านิยม  เช่น           
ความสามัคคี ความภูมิใจในชาติ การหวงแหนมรดกของชาติ เป็นต้น หรือเนื้อหาที่เกี่ยวกับความเป็นพลเมืองดี  
อาจจะเลือกค่านิยม เช่น การยึดมั่นในหลักประชาธิปไตย การเคารพต่อกฎหมาย ความรับผิดชอบต่ อสังคม  
ซ่ือสัตย์สุจริต มีความยุติธรรม อิสรภาพ เป็นต้น 

ครูสังคมศึกษาควรวิเคราะห์หลักสูตรสังคมศึกษาที่จะสอนว่ามีค่านิยมอะไร โดยพิจารณาจากจุดหมายของ
หลักสูตร คุณภาพของนักเรียนมาตรฐานการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้น และสาระการเรียนรู้ของกลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับค่านิยมท่ีควรพัฒนา ดังนี้ 

สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ค่านิยมทางพระพุทธศาสนาเป็นค่านิยมส าคัญที่ต้องพัฒนา ดังที่ 
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)  กล่าวว่า ค่านิยมทางพระพุทธศาสนา คือ การให้ทาน  ความเมตตากรุณา 
ความสันโดษ  ความไม่ประมาท การพ่ึงตนเอง การใช้ปัญญา การฝึกคน การเห็นคุณค่าชีวิต ความอิสระ ไม่ยึดติด 
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(วลัย พานิช, 2547-2548: 44) คุณค่าของตนเอง ศรัทธาในหลักธรรม ความกตัญญู การแก้ปัญหาด้วยเหตุผล 
และสันติวิธี เป็นต้น 

สาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการด าเนินชีวิตในสังคม ค่านิยมที่ควรพัฒนา คือ การยึดมั่น 
ในหลักประชาธิปไตย มีระเบียบวินัย การเคารพต่อกฎหมาย/กติกา ความรับผิดชอบต่อหน้าที่และสังคม  
มีความยุติธรรม ความสามัคคี มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ความภาคภูมิใจในชาติ การหวงแหนมรดกของชาติ  
ความเสมอภาค เสรีภาพ รกัสันติ เคารพในสิทธิมนุษยชน การเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม มีความผูกพันกับท้องถิ่น / 
ชุมชน / ประเทศ ความรักสันติภาพ  รักการแสวงหาความรู้พร้อมที่จะเป็นผู้ฟังที่ดี เป็นต้น 

สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์ ค่านิยมส าคัญที่ควรพัฒนา คือ การด ารงชีวิตอย่างพอเพียง การประหยัด  
เป็นผู้บริโภคที่ดีใช้ของไทย เห็นคุณค่าในการท างาน เห็นคุณค่าของการพึงพาอาศัยกันและกัน การเห็นคุณค่าของ
การเลือกและการคิดตัดสินใจอย่างมีเหตุผล ความขยันขันแข็ง มุ่งม่ันท างาน พ่ึงตนเองไม่ย่อท้อ เป็นต้น 

สาระที่ 4 ประวัติศาสตร์ ค่านิยมส าคัญที่ควรพัฒนา คือ การเห็นคุณค่าของการมีเหตุผล การเห็นคุณค่า 
ของการพัฒนาความรั้ ความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์ของชาติไทย การยอมรับคุณค่าของบรรพบุรุษ การยอมรับ
ในการเปลี่ยนแปลงของกาลเวลา 

สาระที่ 5 ภูมิศาสตร์ ค่านิยมส าคัญที่ควรพัฒนา คือ เน้นคุณค่าของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการดูแลรักษาสภาพแวดล้อม สาธารณสมบัติ  ความผูกพันกับธรรมชาติ 
และวิถีชีวิตแบบสังคมไทย 

การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาค่านิยม 
 มีนักการศึกษาหลายท่านได้เสนอกระบวนการเพ่ือให้นักเรียนได้พัฒนาค่านิยมไว้หลายรูปแบบ  ซึ่งสามารถ
น าไปใช้ในเนื้อหาสาระที่ครูวิเคราะห์ว่าสามารถสอดแทรกการพัฒนาค่านิยมได้ ซึ่งอาจเป็นขั้นน า ขั้นสอน หรือ 
ขั้นสรุปได้ กระบวนการจัดกิจกรรมต่อไปนี้ ล้วนเป็นกิจกรรมที่เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลางนักเรียนฝึกการวิเคราะห์
หาเหตุผลของตนเอง มีความเข้าใจผู้อ่ืนโดยเชื่อมโยงสู่การพัฒนาค่านิยมในการยอมรับ เห็นคุณค่า และอาจน าไปสู่
การปฏิบัติได้ เช่น 

1. การค้นหาค่านิยมด้วยตนเอง 
2. การค้นหาค่านิยมของผู้อื่น 
3. การอภิปรายหรือสนทนาเกี่ยวกับปัญหาทางจริยธรรม 
4. การวิเคราะห์หาเหตุผล 

1.  การค้นหาค่านิยมด้วยตนเอง  เป็นวิธีการที่ให้นักเรียนได้ตระหนักถึงค่านิยมของตนเองซึ่งหลายวิธีการ 
เช่น 

      1.1  การถามให้นักเรียนได้คิดเกี่ยวกับเรื่องราว หรือนิทานหรือภาพยนตร์หรือเหตุการณ์ โดยให้
นักเรียนเล่าถึงพฤติกรรมของตัวเอกของเรื่องต่าง ๆ แล้วถามว่าท าไมบุคคลนั้นจึงมีพฤติกรรมเช่นนั้น อะไรคือสิ่งที่



5 

บุคคลนั้นยึดถือ แล้วโยงมาถึงตัวนักเรียนเองโดยให้นักเรียนแสดงออก  ถ้านักเรียนอยู่ในเหตุการณ์นั้นๆ หรือได้รับ
ประสบการณ์เหมือนกับบุคคลในเรื่อง นักเรียนจะท าอย่างไรแล้วท าไมถึงท าเช่นนั้น 

      1.2 เอกสารค่านิยม (Value Sheet)  ใช้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงๆโดยน ามาจากบทความ ข่าวจาก
หนังสือพิมพ์ วารสาร การ์ตูน  หรือภาพถ่ายแล้วถามด้วยค าถามที่เน้นเกี่ยวกับค่านิยม  เพ่ือให้นักเรียนได้พิจารณา
แล้วเขียนถึงค่านิยมของตน ตัวอย่างเช่น 

ความส าเร็จ 
1. ความส าเร็จมีความหมายส าหรับนักเรียนเพียงใด 
2. นักเรียนเคยประสบความส าเร็จอะไรบ้าง  หรือท าอะไรได้ส าเร็จมาแล้วบ้าง 
3. ถ้านักเรียนไม่ประสบความส าเร็จตามที่ตั้งใจจะท าอย่างไร 

การไม่ละเมิดสิทธิของผู้อ่ืน 
 1. นักเรียนรู้สึกอย่างไรที่เห็นเด็กถูกรังแก คนถูกแซงคิว หรือการหยิบของเพ่ือนโดยไม่ขออนุญาต 
 2. ผู้ที่ถูกรังแก  ถูกแซงคิว  หรือโดยหยิบของโดยไม่ขออนุญาตจะรู้สึกอย่างไร 
 3. การกระท าเช่นนั้นเป็นความผิดหรือไม่ เพราะเหตุใด 
 4. การละเมิดสิทธิของผู้อ่ืนก่อให้เกิดผลเสียหรือไม่ อย่างไร 
 5. ถ้าทุกคนรู้จักสิทธิของตนและผู้อื่นก่อให้เกิดผลดีต่อตนเองและผู้อ่ืนอย่างไร 

  1.3 การจัดล าดับ กิจกรรมนี้นักเรียนมีโอกาสเลือกเหตุการณ์หรือการกระท าบนพ้ืนฐานค่านิยมของ
ตนเอง จัดล าดับความส าคัญก่อนหลัง อาจน าเรื่องราวจากภาพหรือบทความต่าง ๆ มาใช้ ตัวอย่างเช่น 
  ปัญหาสังคมต่อไปนี้ให้นักเรียนเรียงล าดับความส าคัญตามความคิดเห็นของนักเรียน 

- ปัญหาสิ่งแวดล้อม 
- ปัญหายาเสพติด 
- ปัญหาการว่างงาน 
- ปัญหารถติด 
- ปัญหาการเป็นหนี้ IMF  
หลังจากนั้นตั้งค าถามว่าเหตุใดนักเรียนจึงเลือกปัญหา.............เห็นปัญหาส าคัญหมายเลข 1 หรือ

ปัญหา............. เป็นปัญหาส าคัญล าดับสุดท้าย หรืออาจถามให้นักเรียนอธิบายเหตุผลของการเรียงล าดับ
ความส าคัญของปัญหาต่างๆ 

1.4 การลงคะแนน  เป็นการให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นอย่างเปิดเผย โดยให้ยกมือแสดง 
ความคิดเห็น และตั้งค าถามว่ามีใครเห็นด้วยว่า..........................  .......มีใครไม่เห็นด้วยว่า............................หรือ 
มีใครไม่เห็นด้วยกับ.........................  หรือมีใครยังไม่แน่ใจ  เช่น  ใครคิดว่าวัยรุ่นควรมีเสรีภาพในการคบเพ่ือน ใคร
เห็นด้วยว่าการบริจาคทรัพย์เป็นการให้ความรักอย่างหนึ่ง  หรือมีใครไม่เห็นด้วยว่ากระแสโลกาภิวัตน์เป็นกระแส 
ที่ท าให้โลกรวมเป็นหนึ่งเดียว 
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1.5 การแสดงบทบาทสมมติ เป็นการน าเอาความรู้สึกของนักเรียนมาน าเสนอให้ปรากฏ ดังที่เคย
กล่าวว่าค่านิยมไม่ใช่เฉพาะเรื่องความคิดแต่เป็นความรู้สึกด้วย  ทั้งนี้บทบาทสมมติอาจเป็นบทบาทของบุคคลที่เป็น
จริงหรือคิดขึ้นเองก็ได้  เฟนนี่และยอร์ชเชฟเทล (Fannie Shaftel and George Shaftel, 1967: 84) ได้เสนอแนะ
ขั้นตอนการจัดบทบาทสมมติให้นักเรียนแสดง ดังนี้ 

      1. ครูแนะน าให้นักเรียนสนใจการแสดงบทบาทสมมติเป็นการเตรียมความพร้อม (Warm Up) 
      2. เลือกบทบาทที่แสดง 
      3. ให้นักเรียนคนอ่ืน ๆ สังเกตการณ์การจัดการต่าง ๆ ในการแสดงบทบาทสมมติ  

       4. จัดฉาก 
       5. จัดฉากแสดง 
       6. อภิปรายและประเมิน 
       7. จัดการแสดงอีกครั้ง 
       8. สรุปผล 

       การแสดงบทบาทสมมติที่ใช้ในการพัฒนาค่านิยม  ตัวอย่างเช่น การเรียนรู้เรื่องสิทธิและเสรีภาพของ
ประชาชนตามรัฐธรรมนูญ โดยแสดงบทบาทสมมติ รวมทั้งการแก้ปัญหาถ้านักเรียนอยู่ในสถานการณ์นั้น เช่น  
ในกรณีแม่ค้าขายของเกินราคา ร้านค้าน าสินค้าหมดอายุมาวางขาย  การโดนลวนลามบนรถประจ าทาง  
การเปิดเพลงและส่งเสียงดังรบกวนเพ่ือนบ้านในเวลากลางคืน เป็นต้น  หรือการเรียนรู้ในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 
และทรัพยากรธรรมชาติโดยแสดงบทบาทสมมติ  เช่น การทิ้งขยะที่ถูกต้อง การใช้น้ า  / ไฟฟ้าอย่างประหยัด   
การรักต้นน้ าล าธารไม่ตัดไม้ท าลายปาา  เป็นต้น หรือแสดงบทบาทสมมติเช่น เรื่อง การให้ทาน การมีเมตตากรุณา  
ความไม่ประมาท การคบเพื่อนที่เป็นกัลยาณมิตร  เป็นต้น 
 ค าถามท่ีครูควรใช้กับนักเรียน คือ 
 1. นักเรียนท าอะไรบ้าง 
 2. นักเรียนรู้สึกอย่างไร 
 3. ลองประเมินความรู้สึกของผู้อืน่ในสถานการณ์เช่นนี้ 
 2. การค้นหาค่านิยมของผู้ อ่ืน เป็นกิจกรรมที่ครูยกเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับค่านิยม เช่น จากบทความ 
ข้อความ ภาพถ่าย หรือกรณีตัวอย่าง โดยการให้นักเรียนอ่านหรือบรรยายแล้วให้นักเรียนหาเหตุผลมาอธิบาย
เหตุการณ์ที่ครูยกตัวอย่าง โดยครูตั้งค าถามให้นักเรียนวิเคราะห์เหตุการณ์ต่าง ๆ ในแง่ของค่านิยม ตัวอย่างเช่น 
  1. เล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเรื่องนี้ 
  2. ท าไมเขาถึงท าเช่นนั้น 
  3. เขามีค่านิยมอะไรที่ยึดถือ 
  4. คิดว่าบุคคลอ่ืน ๆ จะมีความคิดเห็นอย่างไร 
  5. นักเรียนเองยึดถือค่านิยมดังกล่าวหรือไม่ 
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 3. การอภิปรายหรือสนทนาเกี่ยวกับปัญหาทางจริยธรรม การอภิปรายที่ใช้ในกิจกรรมนี้เป็นการให้
เหตุผลทางจริยธรรม ทั้งนี้  โดยน าหลักเกี่ยวกับทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรมของลอเรนซ์โคลเบอร์กมาใช้ 
เป็นพ้ืนฐาน วิธีสอนโดยใช้เหตุผลทางจริยธรรมจะต้องมีเรื่องราวที่เกี่ยวกับปัญหาด้านจริยธรรมเสนอแก่นักเรียน 
อาจมาจากเรื่องจริง หรือแต่งข้ึน ครูอาจพิมพ์เอกสารเล่าเหตุการณ์ ฉายภาพยนตร์  หรือใช้การแสดงบทบาทสมมติ
เพ่ือให้นักเรียนเข้าใจเหตุการณ์โดยก าหนดจุดยืนของนักเรียน เช่น เห็นด้วยหรือไม่ ควรท าหรือไม่ควรท า  
ครูจะแบ่งกลุ่มย่อยที่มีความคิดเหมือนกัน หรือแตกต่างกันมาสนทนาเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  จากนั้นให้แต่ละ
กลุ่มมารายงาน พร้อมกับกระตุ้นให้นักเรียนแสดงเหตุผลโดยใช้ค าถามให้อภิปราย เช่น ให้อภิปรายความหมายของ
สาระส าคัญในเรื่อง ให้แสดงความคิดเห็นในสิ่งที่เกิดขึ้นตลอดจนถามเหตุผลของนักเรียนที่สนับสนุน  หรือคัดค้าน
หรือให้ประเมินผลที่เกิดขึ้น ขั้นสุดท้ายให้นักเรียนสรุปเหตุผลของแต่ละฝาายที่มีความคิดต่าง โดยกลุ่มที่สนับสนุน 
มาสรุปเหตุผลของกลุ่มที่คัดค้าน  ส่วนกลุ่มที่คัดค้านก็สรุปเหตุผลของกลุ่มที่สนับสนุน และครั้งสุดท้ายให้ทุกคน
ตัดสินใจทางเลือกของตนอีกครั้งพร้อมเหตุผล 
 4. การวิเคราะห์เหตุผล วิธีการนี้น ากระบวนการสืบสอบมาใช้โดยเน้นการคิดวิเคราะห์อย่างมี
วิจารณญาณ ใช้ประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสังคมการเมืองและเศรษฐกิจมี 3 รูปแบบ (Nelson and Michaeles, 
1980: 183 - 187) คือ 
  4.1 รูปแบบการตัดสินใจเน้นการสืบสอบ (Model Based on Inquiry) มีข้ันตอนดังนี้ 
   1.  เสนอปัญหาที่จะวิเคราะห์เป็นปัญหาเกี่ยวกับค่านิยม 
    ตัวอย่าง: ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 
   2.  ก าหนดสมมติฐานหรือการตั้งค าถามน าไปสู่การสืบสอบ 
    ตัวอย่าง: ทุกคนต้องรับผิดชอบต่อหน้าที่ 
     เราจะปฏิบัติตนอย่างไรเพ่ือให้ได้ชื่อว่าเป็นผู้รับผิดชอบต่อหน้าที่ 
   3. เก็บรวบรวมข้อมูล 
    ตัวอย่าง: อ่านจากรายงาน สัมภาษณ์บุคคลเพื่อให้ได้ประสบการณ์ตรง 
   4. ทดสอบสมมติฐานหรือการตอบค าถาม 
    ตัวอย่าง:  สรุปหลักฐานที่ได้/ตรวจสอบความถูกต้องจากข้อมูลที่เก็บรวบรวม 
   5.  สรุปค าตอบ 
    ตัวอย่าง: แสดงวิธีการที่คิดเป็นการแสดงความรับชอบต่อหน้าที่ 
   6. ตัดสินใจเกี่ยวกับข้อมูลที่ได้รับ 

    ตัวอย่าง: วิธีใดเป็นวิธีการที่ควรปฏิบัติ ส ารวจผลลัพธ์ที่ได้รวมทั้งพิจารณาทางเลือกอ่ืน ๆ ด้วย 
4.2 รูปแบบการวิเคราะห์หลักการเหตุผลเกี่ยวกับปัญหาต่างๆ (Model for Rational Analysis) 

1. เสนอประเด็นปัญหาที่เกี่ยวกับค่านิยม 
ตัวอย่าง: ควรจะสร้างโรงงานผลิตไฟฟ้านิวเคลียร์ หรือเพ่ิมเส้นทางรถไฟฟ้า อะไรเป็นปัญหา 
           มี การขัดแย้งอะไรเกิดข้ึน 
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2. รวบรวมข้อเท็จจริงเกี่ยวกับประเด็นปัญหานั้น 
ตัวอย่าง:  ศึกษาว่าความจริงเป็นอยา่งไร มีประโยชน์หรือไม่ มีข้อเท็จจริงสนับสนุน 
  คัดค้านอย่างไร 

3. ประเมินข้อเท็จจริง 
 ตัวอย่าง: หลักฐานถูกต้องหรือไม่ มีรายงานว่าอย่างไรผู้เกี่ยวข้องเห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย  
  ผู้เกี่ยวในด้านต่าง ๆ มีความคิดเห็นอย่างไร 
4. ตรวจดูข้อเท็จจริงที่ได้ว่ามีความสอดคล้องกันหรือไม่ 
 ตัวอย่าง: ข้อเท็จจริงอะไรส าคัญมากท่ีสุด / น้อยที่สุด 
5. ขั้นตัดสินใจ 
 ตัวอย่าง:  ตัดสินอย่างไร มีอะไร เป็นสิ่งสนับสนุน ใช้เกณฑ์อะไรตัดสิน 
6. ทบทวนค่านิยมที่ใช้ตัดสินใจว่าแก้ปัญหาถูกต้องหรือไม่ 
 ตัวอย่าง: การตัดสินใจนั้นใช้กับเหตุการณ์อ่ืนได้หรือไม่ ถ้าใช้เกณฑ์การตัดสินใจดังกล่าวกับ 
  เรื่องอ่ืนจะมีผลอย่างไร 

 4.3  รูปแบบการศึกษาเฉพาะกรณี (Case Study Model) เป็นรูปแบบการตัดสินใจ รวมทั้งพิจารณา
ทางเลือกและผลจากการเลือกเป็นการวิเคราะห์ด้วยเหตุผลเช่นกัน (Hall and David, 1975) มีตัวอย่างดังนี้ 
   1. ก าหนดการศึกษาเฉพาะกรณ ๊
    ตัวอย่าง: นักเรียนถูกจับเรื่องไปเขียนภาพก าแพงบ้านเจ้าของบ้านจับได้และนักเรียน 
     สารภาพผิดเจ้าของบ้านท าจะท าอย่างไร หรือเด็กอายุ 7-8 ขวบ ไปลักขโมย 
     สิ่งของในร้านขายของ เจ้าของร้านควรท าอย่างไร 
   2. พิจารณาทางเลือกอ่ืน 
    ตัวอย่าง: บอกพ่อแม่ให้จ่ายเงินหรือไปตามต ารวจ 
   3. ศึกษาผลอันเกิดจากทางเลือกต่างๆ 
   4. ใช้กระบวนการสืบสวนตรวจสอบทางเลือกต่างๆ 
    ตัวอย่าง: แยกความจริงจากค่านิยม อะไรเป็นเหตุผลที่ดีที่สุด พิจารณาค่านิยมที่จะน ามาใช้  
               ทั้งในแง่ส่วนตัวและส่วนรวม 
   5. ตัดสินใจด้วยเหตุผลโดยใช้ค่านิยมส าคัยสนับสนุน 

 บทบาทของครูสังคมศึกษาต่อการพัฒนาค่านิยม 
1. ต้องยอมรับสิ่งที่นักเรียนพูดหรืออภิปรายไม่ว่าจะเป็นเช่นไร 
2. อย่าบังคับนักเรียนถ้านักเรียนยังไม่สามารถหาค าตอบได้ในขณะนั้น 
3. ครูอาจช่วยแนะน าโดยกล่าวทบทวนสิ่งที่นักเรียนพูดถึง  เพ่ือให้เขาได้รวบรวมความคิดต่าง ๆ ได ้
4. ครูอาจบอกนักเรียนโดยตรงให้เข้าใจว่าครูต้องการความคิดเห็นของนักเรียน 
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5. ครูไม่ควรแสดงความคิดเห็นอย่างใดท่ีจะอิทธิพลต่อนักเรียน 
6. ครูพยายามให้นักเรียนแสวงหาแง่คิดในหลาย ๆ ประเด็น 
7. ครูไม่ควรแสดงการสนับสนุนหรือคัดค้านของนักเรียนแต่พยายามให้นักเรียนคนอ่ืน ๆ แสดง 

ความคิดเห็นว่าจะสนับสนุนมีมุมมองอ่ืน ๆ ที่แตกต่างกัน 

การพัฒนาค่านิยมนั้นเป็นสิ่งส าคัญ เพราะค่านิยมเป็นสิ่งที่ก าหนดพฤติกรรมของนักเรียนซึ่งมีผล 
ในปัจจุบันและอนาคต  การพัฒนาค่านิยมที่พึงประสงค์ให้นักเรียนสามารถแสดงจุดยืนของตนได้อย่างเปิดเผย 
จึงเป็นสิ่งที่ครูสังคมศึกษาต้องถือเป็นหลักที่ส าคัญโดยตรงและต้องจัดกิจกรรมการเรียนรู้สร้างเสริมให้เกิด  
แก่นักเรียนอย่างต่อเนื่อง  เพ่ือนักเรียนจะได้เป็นสมาชิกของสังคมที่มีคุณภาพดีทั้งจิตใจและพฤติกรรม ซึ่งจะเป็น
ปัจจัยส าคัญต่อความมั่นคงของสังคมได้ 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10 

บรรณานุกรม 

วลัย  พานิช. (2547-2548). แนวทางการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาค่านิยมทางพระพุทธศาสนาแก่นักเรียน 
  ระดับมัธยมศึกษา (ช่วงชั้นที่ 3 และ 4). วารสารครุศาสตร์ 33 (พ.ย.-ก.พ.) 

Fenton, Edwin. (1967). Developing a New Curriculum: A rationale for Social Studies  
  Curriculum. New York: Holt, Rinehart and Winston. 
Fraekel, Jack R. (1973). Helping Students Think and Value. New Jersey: Prentice-Hall, Inc. 
Hall and David. (1975). Moral Education in Theory and Practice. New York: Prometheus Book. 
Nelson, Jack L. and John U. Micheles. (1980). Secondary Social Studies: Instruction,  
  Curriculum and Evaluation. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice-Hall, Inc. 
Presno, Vincent and Presno, Carol. (1980). The Value Realms. New York: Teachers College Press. 
Raths, L.E., Harmin and Simon. (1966). Value and Teaching. Columbus, Ohio; Charles B. Merrill. 
Shaftel. Fannie and Shaftel, George. (1967). Role Playing for Social Values: Decision Making in   
  The Social Studies. New York: Prentice-Hall, Inc. 
Shaver and Strong. (1976). Facing Value Decisions: Rationale Building for Teachers. California:  
  Wadsworth. 

 
 
 


