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บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบทัศนคติต่อค่านิยม 12 ประการ
ของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้วรรณคดีไทยโดยบูรณาการค่านิยม 12 ประการก่อนและหลัง
การทดลองโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบวรรณคดีเป็นฐาน กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย                     
คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนพุทธจักรวิทยา ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จ านวน                 
30 คน การวิจัยนี้ใช้แบบแผนการวิจัยแบบ one-group  pretest-posttest design เครื่องมือที่ใช้ใน      
การวิจัยประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้วรรณคดีไทยโดยบูรณาการค่านิยม 12 ประการ           
2) แบบวัดทัศนคติต่อค่านิยม 12 ประการ การวิจัยครั้งนี้ใช้ระยะเวลาทดลอง 11 สัปดาห์ รวม 33 
คาบ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพ้ืนฐานและการทดสอบค่า t แบบกลุ่มตัวอย่างท่ีไม่เป็นอิสระต่อกัน  
 ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มทดลองมีทัศนคติต่อค่านิยม 12 ประการสูงกว่าก่อนการ
ทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าการปลูกฝังจริยธรรมในเรื่อง
ค่านิยม 12 ประการสามารถบูรณาการผ่านกิจกรรมการจัดการเรียนรู้วรรณคดีไทยได้  
 
ค าส าคัญ 
 ทัศนคต ิการบรูณาการ  ค่านิยม 12 ประการ  การจัดการเรียนรู้วรรณคดีไทย 
 

ABSTRACT 
 The purposes of this research were to study and compare student’s attitude 
toward twelve core values before and after organizing Thai literature learning 
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management by using literature-based approach to integrate twelve core values.  The 
subjects were 30 seventh grade students in the semester 2 of academic year 2016 at 
Buddhajakwitthaya School. This research was designed by using one-group pretest-
posttest design type. The instruments for collecting data were attitude toward twelve 
core values tests. The instruments for experiment were lesson plans by integrating 
twelve core values. The duration of experiment was 33 periods over a span of eleven 
weeks. The collected data were analyzed by arithmetic means, standard deviation and 
t-test.  
 The result was as follows; experimental group had higher attitude toward 
core values in eleven topics than before stating an experimental at a .05 level of 
significance. The result shows that the cultivation of twelve core values could be done 
through Thai literature learning activities.  
 
Keywords 
 Attitude, Integrating, Twelve core values, Thai Literature Learning Management 
 
ความส าคัญของปัญหา 

ค่านิยมเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตที่มีความส าคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาพลเมืองและ
ประเทศชาติ เพราะค่านิยมเป็นแนวคิดที่จะช่วยปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงามให้กับบุคคล ดังที่  
Office of the National Culture Commission (2010) ได้กล่าวถึงความส าคัญของค่านิยมไว้ว่า 
ค่านิยมท าหน้าที่เป็นบรรทัดฐานหรือมาตรฐานของพฤติกรรมทั้งหลายของบุคคล ค่านิยมท าหน้าที่
เป็นแบบแผนส าหรับการตัดสินใจและแก้ไขข้อขัดแย้งต่าง ๆ และค่านิยมท าหน้าที่เป็นแรงจูงใจหรือ
ผลักดันบุคคล  

กระทรวงศึกษาธิการได้ตระหนักถึงความส าคัญของค่านิยม และความสอดคล้องกับการจั ด
การศึกษาที่ต้องการให้นัก เรี ยนมีคุณลักษณะและค่านิยมผ่ านการจัดการ เรียนรู้  ดั งนั้ น
กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ระบุไว้ในแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 11 
(พุทธศักราช 2555-2559) จะต้องส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและความเป็นพลเมืองในระบบ
การศึกษาผ่านการสร้างกระบวนการเรียนรู้ ปลูกจิตส านึกให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมและมี
ความภาคภูมิใจในความเป็นไทยมีจิตสาธารณะ ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง บูรณาการการเรียนรู้
ให้หลากหลาย ทั้งทางด้านวิชาการ ทักษะชีวิต พร้อมทั้งศิลปะ ดนตรี วัฒนธรรม ศาสนาและความ
เป็นไทย (Office of the Permanent Secretary, Ministry of Education, 2012) สืบเนื่องจนถึง
แผนพัฒนาการศึกษาของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พุทธศักราช 2560-2564) ที่
ได้ระบุแนวทางการจัดการศึกษา ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและพัฒนาค่านิยมไว้ว่า “ส่งเสริมและ
บูรณาการการจัดการเรียนการสอนและการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ความเป็นพลเมือง
และพลโลก ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” (Bureau of Policy and Strategy Office of the 
Permanent Secretary, Ministry of Education, 2016) 
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         เมื่อพิจารณาแนวทางดังกล่าวของกระทรวงศึกษาธิการ จึงสรุปได้ว่าการสร้างเสริมค่านิยม
จะต้องจัดให้เกิดขึ้นในกระบวนการเรียนรู้ โดยผ่านการบูรณาการและจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงปฏิบัติ
เพ่ือพัฒนาให้นักเรียนมีค่านิยมท่ีดีงาม  
          จากความส าคัญของค่านิยมดังกล่าว จึงท าให้แนวทางในการพัฒนาพลเมืองไทยโดยการ
ปลูกฝังค่านิยมพ้ืนฐานถูกประกาศเป็นครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช 2525 โดยคณะกรรมการวัฒนธรรม
แห่งชาติ (Likhittawong, 1986) อย่างไรก็ตามจากปัญหาส าคัญสามในเรื่อง คือ ความอ่อนแอของ
สถาบันครอบครัว การละเลยการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมและความแตกแยกทางความคิด
ของคนในชาติ (The Secretariat of the Cabinet, 2014) ท าให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ก าหนดค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ซึ่งประกอบด้วย 1) รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 2) ซื่อสัตย์ 
เสียสละ อดทน 3) กตัญญูพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูอาจารย์ 4) ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษา ทางตรงและ
ทางอ้อม  5) รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทย 6) มีศีลธรรม เผื่อแผ่และแบ่งปัน 7) เข้าใจ และเรียนรู้
ประชาธิปไตย  8) มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย 9) มีสติ รู้ปฏิบัติตามพระราชด ารัส 10) ด ารงตน
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 11) เข้มแข็งทั้งทางร่างกายและจิตใจ และ 12) ค านึงถึง
ผลประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 
 ผู้วิจัยได้ด าเนินการศึกษาขั้นต้นเกี่ยวกับวิธีการรับรู้ค่านิยมและทัศนคติต่อค่านิยม 12 
ประการของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาในภาคเรียนที่  2 ปีการศึกษา 2558 ที่ศึกษาอยู่ ในเขต
กรุงเทพมหานคร ด้วยการสุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถามแบบเจาะจง (purposively sampling) 
จ านวน 120 คน พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ 78.34 รับรู้ค่านิยม 12 ประการจากโรงเรียน 
ส าหรับในด้านวิธีการรับรู้นั้นพบว่า ร้อยละ 28.33 รับรู้จากการร้องและฟังเพลง ร้อยละ 24.17 รับรู้
จากการเรียนภายในห้อง และร้อยละ 23.33 รับรู้จากการท่องจ าอาขยาน ทั้งนี้จากการศึกษาดังกล่าว
พบว่ามีกลุ่มตัวอย่างเพียงร้อยละ 41.67 เห็นว่าค่านิยม 12 ประการเป็นสิ่งส าคัญ ผลการศึกษา
ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าครูผู้สอนส่วนใหญ่ยังเลือกใช้วิธีการสอนหรือปลูกฝังค่านิยมโดยตรงผ่าน              
การร้องเพลง และการท่องอาขยาน ซึ่งแตกต่างจากจุดมุ่งหมายของกระทรวงศึกษาธิการที่มุ่งเน้นให้
บูรณาการผ่านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในหลักสูตรทั้งในและนอกห้องเรียน (Bureau of Policy 
and Strategy Office of the Permanent Secretary, Ministry of Education, 2015) ดังนั้นการ
ส่งเสริมวิธีการรับรู้ค่านิยมด้วยวิธีการดังกล่าวจึงท าให้นักเรียนเกิดความเบื่อหน่าย ไม่เข้าใจค่านิยม 12 
ประการอย่างแท้จริง ส่งผลให้ทัศนคติต่อค่านิยม 12 ประการของนักเรียนเป็นไปในทิศทางลบ ซึ่ ง
ทัศนคติจะสัมพันธ์ไปยังพฤติกรรม (Uwanno, 2003) รวมถึงส่งผลต่อการพัฒนาค่านิยมที่อาจเกิดขึ้น
ได้ยาก 
 การจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทยนั้น นอกจากการจัดการเรียนรู้ในเชิงไวยากรณ์ หลักภาษา
และการใช้ภาษาซึ่งมุ่งเน้นในเรื่องการศึกษาองค์ความรู้ทางด้านการใช้ภาษาและระบบปริชานแล้วนั้น
ยังประกอบด้วยการจัดการเรียนรู้วรรณคดีที่เป็นส่วนส าคัญในการเติมเต็มประสบการณ์ของผู้เรียน  
อีกท้ังเป็นสื่อในการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งเสริมสร้างคุณลักษณะ และค่านิยม นั่นเป็นเพราะว่าพันธกิจของ
วรรณคดีนอกเหนือจากการจรรโลงใจ และให้ความอ่ิมเอมจากสุนทรียภาพทางภาษาแล้ว ยังรวมถึง
การสอนให้ผู้อ่านได้เห็นแนวทางที่ดีงามในการด ารงชีวิต นักวิชาการทางด้านวรรณคดีหลายท่านได้
อธิบายเกี่ยวกับจุดมุ่งหมายและหน้าที่ของวรรณคดี โดย  Raksamanee  (1994) ได้กล่าวว่า
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จุดมุ่งหมายประการหนึ่งของวรรณคดีไทย คือ การสั่งสอนแนะน าคุณธรรมที่นอกเหนือค าสอนจาก
หลักศาสนาโดยตรงอาจเป็นค าแนะน าในการด าเนินชีวิต นอกจากนี้ Siwasariyanont  (2001) ได้
กล่าวไว้ว่า “วรรณคดีอาจสอนใจเราได้ทางอ้อม แต่ไม่ใช่หนังสือเทศน์” แนวคิดดังกล่าวสะท้อนให้
เห็นว่าวรรณคดีมีความส าคัญอย่างยิ่งในการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนาให้เกิดค่านิยมที่ดี เพราะ
วรรณคดีเป็นสื่อที่สะท้อนให้เห็นแนวทางในการด าเนินชีวิตในรูปแบบต่าง ๆ  

จากแนวคิดดังกล่าวผู้วิจัยจึงได้ศึกษาและวิเคราะห์เนื้อหาวรรณคดีในหนังสือเรี ยน                
ชุดวรรณคดีวิจักษ์ของกระทรวงศึกษาธิการที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทยระดับมัธยมศึกษา 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 โดยพิจารณาความสอดคล้องระหว่าง
รายละเอียด สาระส าคัญของวรรณคดีในแต่ละเรื่องและนิยามของค่านิยม 12 ประการในแต่ละด้าน
(Department of Local Administration [DLA], 2014; Chaktrimongkhon, 2015) ผู้วิจัยพบว่า 
ในแต่ละระดับชั้นมีแนวคิดที่สอดคล้องกับแนวคิดค่านิยม 12 ประการ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
ตารางท่ี 1  ตารางแสดงค่านิยม 12 ประการที่ปรากฏในหนังสือเรียนวรรณคดีวิจักษ์  
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1. ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1             
2. ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2             
3. ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3             
4. ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4             
5. ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5             
6. ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6             

 
 จากตารางสรุปแนวคิดที่สอดคล้องกับค่านิยม 12 ประการในหนังสือเรียนชุดวรรณคดีวิจักษ์
ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า หนังสือเรียนชุดวรรณคดีวิจักษ์ในแต่ละระดับชั้นปรากฏแนวคิดที่สอดคล้อง
กับค่านิยม 12 ประการไม่ครบถ้วน โดยเฉพาะในช่วงชั้นมัธยมศึกษาต้นต้น ที่ไม่ปรากฏค่านิยม             
ข้อที่ 7 เรียนรู้และเข้าใจในประชาธิปไตย ค่านิยมข้อที่ 12 ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม 
เช่นเดียวกันกับช่วงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่ไม่ปรากฏค่านิยมข้อที่ 2 ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน 
ค่านิยมข้อที่ 7 เรียนรู้และเข้าใจในประชาธิปไตย ค่านิยมข้อที่ 8  มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย 
ค่านิยมข้อที่ 10 ด ารงชีพด้วยความพอเพียงและค่านิยมข้อที่ 11 มีความเข้มแข็งทางกายใจ ดังนั้น                
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จากสภาวการณ์ดังกล่าวจึงจ าเป็นที่ต้องจัดการเรียนรู้เพ่ือเพ่ิมเติมและสอดแทรกค่านิยมให้ครบถ้วน 
ผ่านการใช้เนื้อหาวรรณคดีในวิชาภาษาไทยเป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้  
 นอกจากการวิเคราะห์ค่านิยมที่ปรากฏในหนังสือเรียนชุดวรรณคดีวิจักษ์แล้ว ในระหว่างการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ผู้วิจัยได้สังเกตพฤติกรรมของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 พบว่านักเรียนส่วนใหญ่ละเลยและมองข้าม
ความส าคัญต่อแนวคิดเรื่องค่านิยม 12 ประการที่สอดแทรกอยู่ในกิจกรรมการเรียนรู้ เช่น นักเรียนไม่ให้
ความส าคัญเกี่ยวกับเรื่องความซื่อสัตย์และความมีระเบียบวินัยในระหว่างการท ากิจกรรม   
 ดังนั้นจากการศึกษาเบื้องต้น การวิเคราะห์แนวคิดที่สอดคล้องกับค่านิยม 12 ประการใน
หนังสือเรียนชุดวรรณคดีวิจักษ์ และพฤติกรรมของนักเรียนที่สะท้อนให้เห็นทัศนคติต่อค่านิยม ส่งผล
ให้ผู้วิจัยศึกษาแนวทางการจัดการเรียนรู้วรรณคดีไทยเพ่ือส่งเสริมและพัฒนาทัศนคติ ซึ่งมีลักษณะเป็น
จิตพิสัย หรือ เป็นความรู้สึกภายในที่เกิดขึ้นและตอบสนองต่อสิ่งเร้า (Miao and Haddock, 2009) 
ผู้วิจัยพบว่าแนวคิดการจัดการเรียนรู้โดยใช้วรรณคดีเป็นฐาน (Literature-based approach) เป็น
การจัดการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงระหว่างวรรณคดีและทักษะทางภาษาซึ่งสามารถน ามาใช้เป็นแนวทางใน
การบูรณาการสอดแทรกค่านิยมผ่านการจัดการเรียนรู้ ดังที่นิโคล และโรเบิร์ต ได้กล่าวไว้ว่าการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้วรรณคดีเป็นฐานสามารถพัฒนาค่านิยมและประสบการณ์ชีวิตได้ เพราะวรรณคดี
คือประสบการณ์ของมนุษย์ (Nicoll and Roberts, 1993)  
  นอกจากนี้ผู้วิจัยพบงานวิจัยที่น าเสนอแนวทางการบูรณาการสอดแทรกค่านิยมผ่านการ
จดัการเรียนรู้วรรณคดีประกอบด้วย การศึกษาของ Numsiri  (1985) Intramas (1985)  Pinchanchaiyut 
(1986) และ Watthanaphanit (1986) โดย Numsiri และ Intramas ได้น าเสนอแนวทางการสอดแทรก
ค่านิยมในการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทย ผ่านเนื้อหาวรรณคดีที่สอดคล้องและทักษะในรายวิชา
ภาษาไทย นอกจากนี้อาจสอดแทรกผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ส าคัญ เช่น การใช้กระบวนการกลุ่ม การ
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิด  
 ในขณะเดียวกันจากงานวิจัยของ Pinchanchaiyut แสดงให้เห็นว่าวรรณคดีที่คัดสรรส าหรับ
การจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรมีเนื้อหาและข้อคิดสอดคล้องกับการพัฒนาคุณลักษณะและค่านิยม  
ซ่ึงส่งเสริมให้นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้จากตัวแบบ เช่น ความกตัญญู ความมีระเบียบวินัย ความกล้า
หาญ ทางด้านงานวิจัยของ Watthanaphanit สะท้อนให้เห็นว่าในหนังสือเรียนมีค่านิยมครอบคลุมใน
ด้าน การครองตนด้านจริยธรรม ด้านสังคม และ ด้านสิ่งแวดล้อม การศึกษาดังกล่าวสรุปได้ว่า 
แนวทางส าคัญในการบูรณาการสอดแทรกค่านิยมให้แก่นักเรียน คือ การใช้เนื้อหาวรรณคดีเป็นฐาน
โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับเนื้อหาและค่านิยมที่ต้องการสอดแทรก   
 จากสถานการณ์ของการส่งเสริมค่านิยมดังที่ได้กล่าวมาข้างต้น ความสอดคล้องระหว่าง
เนื้อหาวรรณคดีที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และแนวทางของการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทย
โดยสอดแทรกจริยธรรม และ ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาและพัฒนาทัศนคติต่อค่านิยม 12 ประการของ
นักเรียน โดยการบูรณาการค่านิยม 12 ประการในการจัดการเรียนรู้วรรณคดีไทย เพื่อเป็นแนวทางใน
การเสริมสร้างค่านิยม 12 ประการ และเป็นแนวทางในการบูรณาการค่านิยม 12 ประการในการ
จัดการเรียนรู้ 
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โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 
 การจัดการเรียนรู้วรรณคดีไทยโดยบูรณาการค่านิยม 12 ประการส่งผลต่อทัศนคติต่อ
ค่านิยม 12 ประการหรือไม่ อย่างไร 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบทัศนคติต่อค่านิยม 12 ประการของนักเรียนที่ได้รับการจัดการ
เรียนรู้วรรณคดีไทยโดยบูรณาการค่านิยม 12 ประการก่อนทดลองและหลังการทดลอง 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การด าเนินการวิจัยเรื่อง การพัฒนาทัศนคติต่อค่านิยม 12 ประการของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยบูรณาการค่านิยม 12 ประการในการจัดการเรียนรู้วรรณคดีไทย ผู้วิจัยได้
ด าเนินการวิจัยเป็น 4 ส่วนหลัก ประกอบด้วย การออกแบบการวิจัย การสร้างเครื่องมือการวิจัยการ
ด าเนินการทดลองและการเก็บรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. การออกแบบการวิจัย 
 งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลองเบื้องต้น  (pre-experimental research)  โดยมีกลุ่ม
ตัวอย่างเพียงกลุ่มเดียวที่ได้รับการจัดการเรียนรู้วรรณคดีไทยโดยบูรณาการค่านิยม  12 ประการ มี
แบบแผนการวิจัยแบบ one-group pretest-posttest design ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 2  
 
ตารางท่ี 2 ตารางแบบการวิจัย 
 

 
สัญลักษณ์ท่ีใช้ในรูปแบบการวิจัย 
E แทน กลุ่มทดลอง 

 X แทน การจัดการเรียนรู้วรรณคดีไทยโดยการบูรณาการค่านิยม 12 ประการ 
 A1 แทน การวัดทัศนคติต่อค่านิยม 12 ประการก่อนการทดลอง 
 A2 แทน  การวัดทัศนคตติ่อค่านิยม 12 ประการหลังการทดลอง 
 

2.  การสร้างเครื่องมือการวิจัย 
 เครื่องมือการวิจัยแบ่งเป็นสองส่วน คือ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล และเครื่องมือ
ที่ใช้ในการทดลอง พิจารณารายละเอียดได้ดังนี้ 
  2.1 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
    เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ใช้ในการทดสอบตัวแปรตามในการศึกษา
ครั้งนี้ คือ แบบวัดทัศนคติต่อค่านิยม 12 ประการซึ่งใช้เก็บข้อมูลทัศนคติต่อค่านิยม 12 ประการของ
กลุ่มตัวอย่างทั้งก่อนและหลังการทดลอง (pre-test and post-test) โดยแบบวัด มีลักษณะการตอบ

กลุ่ม การวัดก่อนการทดลอง ตัวแปรจัดกระท า การวัดหลังการทดลอง 
E A1 X A2 
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เป็นเกณฑ์การให้คะแนนมาตรส่วนประมาณค่า 4 ระดับ ตามแบบของลิเคิร์ต (4 Rating Linkert’s 
Scale) ซึ่งก าหนดไว้คือ เห็นด้วยอย่างยิ่ง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และ ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง  
   ผู้วิจัยก าหนดระดับของทัศนคติเพ่ือแปลผลออกเป็น 4 ระดับ โดยการหาช่วงคะแนน
จากการค านวณความกว้างอันตรภาคชั้น คือมีทัศนคติในระดับดีมาก (3.25 - 4.00) มีทัศนคติในระดับ
ดี (2.50 - 3.24) มีทัศนคติในระดับปานกลาง (1.75 - 2.49) และมีทัศนคติในระดับน้อย (1.00 - 1.74) 
   ส าหรับการสร้างแบบวัดทัศนคติต่อค่านิยม 12 ประการ ผู้วิจัยได้สร้างข้อค าถามครั้ง
แรกจ านวน 60 ข้อ ซึ่งผู้วิจัยพัฒนากรอบแนวคิดในการวัดทัศนคติต่อค่านิยมแต่ละด้านจากนิยามของ 
DLA (2014) และ Chaktrimongkhon (2015) โดยมีตัวอย่างข้อค าถามดังนี ้

1) ความรักชาติไม่จ าเป็นต้องแสดงออก 
2) คนที่มีความอดทนจะสามารถท างานทุกชนิดได้ 
3) ความขยันหมั่นเพียรคือหนทางของความส าเร็จ 
4) การเคารพสิทธิของผู้อื่นช่วยลดความขัดแย้งในสังคม 
5) การเป็นพลเมืองที่ดีคือการท าหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด 

   จากนั้นผู้วิจัยจึงน าข้อค าถามที่สร้างขึ้นให้ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 3 ท่านพิจารณาความ
สอดคล้องระหว่างข้อค าถามและวัตถุประสงค์ในการวัด และได้วิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) 
พร้อมกับปรับปรุงข้อค าถามตามค าแนะน าของผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้วิจัยจึงพิจารณาคัดเลือกข้อค าถาม
ตามวัตถุประสงค์การวัดทัศนคติต่อค่านิยมแต่ละด้าน ด้านละ 3 ข้อ รวมทั้งสิ้น 36 ข้อ ซึ่งผู้วิจัย
พิจารณาเลือกจากข้อค าถามที่มีค่าความสอดคล้องตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป (Kamket, 2008)  
   ทั้งนี้ได้น าแบบวัดทัศนคติที่สร้างขึ้นไปทดลองใช้กับนักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างใน
การวิจัย จ านวน 33 คนเพ่ือทดสอบความเข้าใจต่อข้อค าถามและวิเคราะห์ค่าความเที่ยง (Reliability) 
ของแบบวัดทัศนคติโดยการหาความเที่ยงแบบสอดคล้องภายในโดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา
ของครอนบาซ (Cronbach alpha coefficient) โดยแบบวัดทัศนคติต่อค่านิยม 12 ประการ 
มีค่าความเที่ยงเท่ากับ 0.83 
  2.2 เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง 
   เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้วรรณคดีไทยโดยบูรณาการ
ค่านิยม 12 ประการ จ านวน 33 แผน ใช้เวลาในการจัดการเรียนรู้แผนละ 50 นาที หรือ 1 คาบเรียน 
โดยสามารถจ าแนกแผนการเรียนรู้ที่ใช้ในการทดลองออกเป็น 3 หน่วยการเรียนรู้ ประกอบด้วยหน่วย
การเรียนรู้วรรณคดีเรื่องสุภาษิตพระร่วงจ านวน 9 แผน หน่วยการเรียนรู้วรรณคดีเรื่องราชาธิราช 
ตอน สมิงพระรามอาสาจ านวน 12 แผน และหน่วยการเรียนรู้วรรณคดีเรื่องกาพย์เห่ชมเครื่องคาว
หวานจ านวน 12 แผน  
  ส าหรับในการออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ ผู้วิจัยมีแนวคิดในการออกแบบ
แผนการจัดการเรียนรู้โดยก าหนดโครงสร้างหน่วยการเรียนรู้บูรณาการค่านิยม 12 ประการจากการใช้
เนื้อหาของวรรณคดีเป็นฐานพร้อมกับพิจารณาตัวชี้วัดสาระการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง โดยบูรณาการ
ค่านิยม 12 ประการผ่านกิจกรรมในหน่วยการเรียนรู้ ซึ่งในแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้จะออกแบบ
กิจกรรมการเรียนโดยบูรณาการค่านิยม 1 - 3 ด้านตามเนื้อหาและสาระการเรียนรู้ที่สอดคล้อง 
  ทั้งนี้ในการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง ผู้วิจัยได้น าแผนการจัดการเรียนรู้เสนอ
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ให้ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 3 ท่านตรวจพิจารณาความเหมาะสมในการจัดการเรียนรู้ และน าแผนการ
จัดการเรียนรู้ไปทดลองใช้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 33 คน ซึ่งไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง
ในการวิจัยเพื่อพิจารณาความเหมาะสมของกิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้ 

3. การด าเนินการทดลอง 
           การด าเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยก าหนดตัวอย่างการวิจัย
เป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 30 คน ที่ศึกษาในโรงเรียนพุทธจักรวิทยา เขตบางรัก 
กรุงเทพมหานคร โดยเลือกตัวอย่างการวิจัยด้วยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (purposive sampling) 
จากนั้นผู้วิจัยได้วัดทัศนคติต่อค่านิยม 12 ประการของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างก่อนการทดลอง  (pre-
test) ในล าดับต่อมา ผู้วิจัยด าเนินการจัดการเรียนรู้วรรณคดีไทยโดยแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการ
ค่านิยม 12  ประการให้กับกลุ่มทดลอง เป็นเวลา 11 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 คาบ จากนั้นจึงวัดทัศนคติ
ต่อค่านิยม 12 ประการของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างหลังการทดลอง (post-test)  

4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
       ผู้วิจัยน าข้อมูลคะแนนทัศนคติต่อค่านิยม 12 ประการที่ได้ทั้งก่อนและหลังการทดลองมา
วิเคราะห์ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์ เพ่ือค านวณหาค่ามัชฌิมาเลขคณิต (�̅�) 
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยคะแนนทัศนคติต่อค่านิยม 
12 ประการ ด้วยการทดสอบค่า t แบบกลุ่มตัวอย่างที่ไม่เป็นอิสระต่อกัน (t-test for dependent 
sample) ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 
 
ผลการวิจัย 

นักเรียนกลุ่มทดลองมีคะแนนทัศนคติต่อค่านิยม 12 ประการก่อนการทดลองเท่ากับ 2.92 
และเมื่อวัดคะแนนทัศนคติหลังการทดลองพบว่าทัศนคติต่อค่านิยมเพ่ิมเป็น 3.33 ตามรายละเอียดใน
ตารางที่ 3  ดังนี้ 
 
ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ทัศนคติต่อค่านิยม 12 ประการก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้วรรณคดี

ไทยโดยบูรณาการค่านิยม 12 ประการ 
 

ค่าสถิติ 
 
คะแนน 
ทัศนคต ิ

 
 

N 

 
 
�̅� 

 
 

S.D. 

 
 
t 

 
 

Sig. 

 
ค่าเปรียบ 

ระดับทัศนคต ิ

ทัศนคติต่อค่านิยม 12 ประการก่อนการ
จัดการเรียนรู ้

30 
 

2.92 
 

.31 
 

-10.735 .00* ทัศนคติระดับด ี
 

ทัศนคติต่อค่านิยม 12 ประการหลังการ
จัดการเรียนรู ้

30 3.33 .20   ทัศนคติระดับดี
มาก 

* p < .05 
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 จากตารางที่ 3 พบว่า นักเรียนมีทัศนคติต่อค่านิยม 12 ประการหลังการจัดการเรียนรู้สูง
กว่าก่อนการจัดการเรียนรู้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบว่า
นักเรียนมีคะแนนทัศนคติหลังเรียนเท่ากับ 3.33 อยู่ในระดับดีมาก และก่อนเรียนเท่ากับ 2.92 อยู่ใน
ระดับดี โดยนักเรียนมีคะแนนทัศนคติโดยเฉลี่ยสูงขึ้น 0.41 แสดงให้เห็นว่าการปลูกฝังจริยธรรมใน
เรื่องค่านิยม 12 ประการสามารถบูรณาการผ่านกิจกรรมการจัดการเรียนรู้วรรณคดีไทยได้  
 
อภิปรายผล 
 ผลการวิจัยดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า การพัฒนาทัศนคติต่อค่านิยม 12 ประการสามารถ
พัฒนาผ่านการบูรณาการในการจัดการเรียนรู้วรรณคดีได้ด้วยการสอดแทรกผ่านการจัดการเรียนรู้
แบบวรรณคดีเป็นฐาน จากการใช้เครื่องมือทดลองโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้วรรณคดีไทยโดย
บูรณาการค่านิยม 12 ประการทั้ง 33 แผนแสดงให้เห็นแนวทางการส่งเสริมให้นักเรียนเชื่อมโยง
ค่านิยมกับการเรียนรู้วรรณคดีผ่านการกิจกรรมส าคัญในหน่วยการเรียนรู้ เช่น กิจกรรมการวิเคราะห์
ตัวละครเรื่องราชาธิราชโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมการเขียนสื่อสารขอสงบศึกใน
เรื่องราชาธิราชโดยเชื่อมโยงพระบรมราโชวาท  
 จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าการพัฒนาทัศนคติต่อค่านิยม 12 ประการผ่านกิจกรรมใน
หน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการค่านิยม 12 ประการโดยใช้วรรณคดีเป็นฐานท าให้นักเรียนได้วิเคราะห์
และเห็นความส าคัญของค่านิยม ส่งเสริมให้นักเรียนเห็นคุณค่าผ่านการคิดแสดงความคิดเห็นและ
เขียนเพ่ือประยุกต์ใช้ค่านิยมในสถานการณ์ต่าง ๆ รวมถึงนักเรียนได้น าค่านิยมที่สอดแทรกไปปรับใช้
ในชีวิตจริง เช่น ระเบียบวินัยในการท ากิจกรรม ความกระตือรือร้น และความซื่อสัตย์ในการท า
กิจกรรมการเรียนรู้ ดังนั้นผลการวิจัยในครั้งนี้จึงแสดงให้เห็นว่าแนวทางในการพัฒนาทัศนคติต่อ
ค่านิยมอันจะส่งผลต่อการแสดงออกพฤติกรรมสามารถพัฒนาได้ผ่านการจัดการเรียนรู้ซึ่งจะส่งผลให้
เกิดการเข้าใจ รับรู้คุณค่าของค่านิยม รวมถึงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่คงทน ทั้งนี้ปัจจัยส าคัญใน
การจัดการเรียนรู้วรรณคดีไทยโดยบูรณาการผ่านการใช้วรรณคดีเป็นฐานที่ส่งผลต่อการพัฒนา
ทัศนคติต่อค่านิยม 12 ประการ ประกอบด้วยปัจจัย 6 ประการ คือ การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ 
ความถี่และระยะเวลาในการบูรณการ การใช้วรรณคดีในการจัดการเรียนรู้  การเลือกใช้กิจกรรมการ
เรียนรู้ การใช้สื่อในการจัดการเรียนรู้ และการจัดบรรยากาศชั้นเรียน ซึ่งพิจารณารายละเอียดในแต่ละ
ส่วนได้ดังนี้ 
 1. การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ 
 ผู้วิจัยพบว่าการออกแบบหน่วยการเรียนรู้โดยใช้วรรณคดีเป็นฐานที่บูรณาการค่านิยมผ่าน
กิจกรรมการเรียนรู้จะเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาเสริมสร้างทัศนคติ รวมถึงเป็นกระบวนการ
ส าคัญที่เติมเต็มการบูรณาการค่านิยมให้ครบถ้วน เพราะวรรณคดีที่น ามาใช้ในการจัดการเรียนรู้และ
บูรณาการค่านิยมนั้น จะมีแนวคิดที่สอดคล้องกับค่านิยมในเพียงบางด้าน เช่น วรรณคดีเรื่องกาพย์  
เห่ชมเครื่องคาวหวาน สามารถบูรณาการกับค่านิยมข้อที่ 5 รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทย  
 อย่างไรก็ตามในการออกแบบหน่วยการเรียนรู้โดยใช้วรรณคดีเรื่องดังกล่าวนั้นจะต้องอาศัย
การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องทักษะการใช้ภาษามาบูรณาการค่านิยมให้ครบถ้วนทั้ง 12 
ประการในหน่วยการเรียนรู้ โดยผู้วิจัยได้ออกแบบกิจกรรมในหน่วยการเรียนรู้ที่ส าคัญเช่น กิจกรรม
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ฝึกเขียนแสดงความคิดเห็นและการเขียนบนสื่ออิเล็กทรอนิกส์เกี่ยวกับอาหาร โดยเชื่อมโยงจาก
สาระส าคัญของวรรณคดี พร้อมกับบูรณาการค่านิยมข้อที่ 7 เข้าใจและเรียนรู้ประชาธิปไตยผ่านการ
เรียนรู้และอภิปรายเรื่องมารยาทในการแสดงความคิดเห็นซึ่งจะต้องยอมรับในความคิดเห็นที่แตกต่าง
สอดคล้องกับนิยามตัวชี้วัดและทัศนะที่แสดงออกต่อค่านิยม (DLA, 2014; Chaktrimongkhon, 2015) 
และค่านิยมข้อที่ 8 มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมายผ่านการบูรณาการความเข้าใจเรื่องมารยาทการ
เขียนบนสื่ออิเล็กทรอนิกส์  
 นอกจากนี้ยังออกแบบหน่วยการเรียนรู้  โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านทักษะการฟัง 
การดู และการพูด เพ่ือบูรณาการค่านิยมที่สอดคล้องและครบถ้วนทั้ง 12 ประการในหน่วยการเรียนรู้ 
เช่น ให้นักเรียนศึกษาภาพยนตร์สั้นเกี่ยวกับโครงการพระราชด าริด้านอาหาร จากนั้นให้นักเรียนพูด
น าเสนอและแลกเปลี่ยนในชั้นเรียน โดยเชื่อมโยงกับประเด็นที่สัมพันธ์กับวรรณคดีพร้อมทั้งบูรณาการ
ค่านิยมข้อที่ 1 รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์  
 จากกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยออกแบบและใช้ในหน่วยการเรียนรู้เรื่องกาพย์เห่ชมเครื่อง
คาวหวานตามที่กล่าวมานั้น จึงเป็นปัจจัยหนึ่งที่ช่วยให้นักเรียนเกิดความเข้าใจในค่านิยมผ่านการ
วิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นต่อค่านิยม รวมถึงประเด็นที่สัมพันธ์กับวรรณคดีโดยใช้ทักษะทาง
ภาษา ดังนั้นการออกแบบหน่วยการเรียนรู้โดยใช้วรรณคดีเป็นฐานเพ่ือเชื่อมโยงทักษะการใช้ภาษาใน
ด้านต่าง ๆ จึงเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนาทัศนคติต่อค่านิยม 12 ประการ  
 2.  ความถี่และระยะเวลาในการบูรณาการ 
       หลังจากท่ีผู้วิจัยได้วิเคราะห์ผลคะแนนเฉลี่ยของทัศนคติก่อนและหลังการทดลอง ผู้วิจัยพบ
ข้อสังเกตว่าความถี่และระยะเวลาในการบูรณาการค่านิยม 12 ประการส่งผลต่อระดับค่าเฉลี่ยของทัศนคติ
ต่อค่านิยม 12 ประการในแต่ละด้าน โดยในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้เวลาในการทดลอง 11 สัปดาห์ ซึ่ง
จัดการเรียนรู้สัปดาห์ละ 3 คาบ คาบละ 50 นาที รวมระยะเวลาในการจัดการเรียนรู้ทั้งสิ้นจ านวน 33 คาบ 
ตลอดการทดลอง ผู้วิจัยพบว่าการบูรณาการค่านิยมแต่ละด้านมีความถี่ระหว่าง 3-7 ครั้ง  
 เมื่อผู้วิจัยพิจารณาความแตกต่างของระดับค่าเฉลี่ยทัศนคติต่อค่านิยม 12 ประการในแต่ละ
ด้านพร้อมกับพิจารณาความถี่ในการบูรณาการผู้วิจัยพบความถี่ที่ส่งผลต่อระดับคะแนนเฉลี่ยของ
ทัศนคติต่อค่านิยม 12 ประการสูงสุด คือ ความถี่ในการบูรณาการจ านวน 5 ครั้ง โดยค่านิยมข้อที่ 5 
รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทย มีคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 0.57 และ ค่านิยมข้อที่ 11 เข้มแข็งทั้งทาง
ร่างกายและจิตใจ มีคะแนนเฉลี่ยของทัศนคติต่อค่านิยมเพ่ิมขึ้น 0.55 ตามล าดับ   
 อย่างไรก็ตามผู้วิจัยพบว่าปัจจัยอีกหนึ่งประการที่ส่งผลต่อค่าเฉลี่ยของทัศนคติต่อค่านิยม 
12 ประการ คือระยะเวลาในการบูรณาการ พิจารณาได้จากค่านิยมด้านที่ 8 มีระเบียบวินัยและเคารพ
กฎหมาย และ ค่านิยมข้อที่ 9 มีสติรู้ปฏิบัติตามพระราชด ารัส แม้ว่าจะมีความถี่ในการบูรณาการอยู่ที่
จ านวน 5 ครั้งเท่ากัน แตค่ะแนนเฉลี่ยของทัศนคติในแต่ละด้านเพ่ิมขึ้นเพียงด้านละ 0.44 และ 0.39  
 เมื่อผู้วิจัยพิจารณาระยะเวลาในการบูรณาการ โดยเฉพาะค่านิยมข้อที่  9 มีสติรู้ปฏิบัติตาม
พระราชด ารัส ที่มีคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นเพียง 0.39  พบว่า ในการบูรณาการแต่ละช่วงมีระยะเวลาที่
ห่างกันเป็นอย่างมาก กล่าวคือการบูรณาการในครั้งที่ 2 อยู่ในคาบที่ 9 ของการทดลอง ส่วนในการ 
บูรณาการครั้งที่ 3 อยู่ในคาบที่ 19 ของการทดลองซึ่งมีระยะเวลาห่างเท่ากับ 10 คาบ นอกจากนี้ใน
การบูรณาการครั้งที่ 4 อยู่ในคาบที่ 27 ซึ่งมีระยะห่างเท่ากับ 8 คาบ  ซึ่งเป็นการทิ้งระยะเวลาห่าง
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จ านวนมากจึงท าให้ค่านิยมข้อที่ 9 มีค่าเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นเพียง 0.39 แม้ว่าจะมีจ านวนความถี่ใน 
การบูรณาการเท่ากับ 5 ครั้ง 
 เช่นเดียวกันกับการบูรณาการค่านิยมในข้อที่ 8 มีระเบียบวินัยและเคารพกฎหมาย 
ช่วงเวลาการบูรณาการครั้งที่ 2 ซึ่งอยู่ในคาบที่ 12 และการบูรณาการครั้งที่ 3 อยู่ในคาบที่ 24 ซึ่งห่าง
กันถึง 12 คาบ และแม้ว่าการบูรณาการในครั้งที่ 4 และ 5 จะห่างกันเพียง 1 คาบ และ 3 คาบ
ตามล าดับ แต่ก็ท าให้คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นเพียง 0.44 ระหว่างก่อนและหลังการทดลอง กรณีดังกล่าว
สอดคล้องกับการบูรณาการค่านิยมข้อที่ 7 เข้าใจและเรียนรู้ประชาธิปไตย ระหว่างการบูรณาการใน
ครั้งที่ 2 ซึ่งอยู่ในคาบที่ 10 และครั้งที่ 3 ซึ่งอยู่ในคาบที่ 32 ของการทดลอง มีระยะห่างเท่ากับ 22 
คาบ จึงท าให้เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนทัศนคติต่อค่านิยมก่อนและหลังการทดลองจึง
เพ่ิมขึ้นเพียง 0.19 เช่นเดียวกับค่านิยม ข้อที่ 10 ด ารงตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่มี
ค่าเฉลี่ยคะแนนทัศนคติที่สูงขึ้นเท่ากับ 0.23 โดยระยะห่างในการบูรณาการในครั้งที่ 2 ซึ่งอยู่ในคาบที่ 
14 และการบูรณาการครั้งที่ 3 ซึ่งอยู่ในคาบที่ 33 ของการทดลองมีระยะเวลาห่างกันจ านวน 19 คาบ 
 ดังนั้นจากความถี่ในการบูรณาการค่านิยมในแต่ละด้าน และระยะเวลาที่ห่างกันของการ 
บูรณาการค่านิยมในแต่ละครั้ง ประกอบกับการพิจารณาคะแนนเฉลี่ยทัศนคติที่สูงขึ้นจึงสะท้อนให้
เห็นว่าปัจจัยเรื่องความถี่และระยะเวลาในการบูรณาการค่านิยมส่งผลต่อการเพ่ิมขึ้นของคะแนนเฉลี่ย
ทัศนคต ิ
 3. การใช้วรรณคดีในการจัดการเรียนรู้ 
 ผู้วิจัยพบว่า วรรณคดีที่มีการด าเนินเรื่องราวและตัวละคร จะช่วยให้นักเรียนเข้าใจลักษณะ
ค่านิยมและมีทัศนคติที่ดีต่อพฤติกรรมอันเนื่องมาจากค่านิยมของตัวละครด้วย เช่น ในการใช้วรรณคดี
เรื่องราชาธิราชตอน สมิงพระรามอาสา นักเรียนกลุ่มทดลองได้แสดงความคิดเห็นต่อพฤติกรรมของตัว
ละครสมิงพระรามซึ่งมีพฤติกรรมรักชาติ เสียสละ ตามแนวคิดค่านิยม เช่น เก่ง กล้าหาญ เสียสละ   
ท าดี น่ายกย่อง รักชาติ  ผลการใช้วรรณคดีดังกล่าวสอดคล้องกับแนวคิดของ Gibbs and Earley 
(1994) ที่น าเสนอแนวทางการใช้วรรณกรรมในการปลูกฝังค่านิยมว่า ครูผู้สอนควรให้นักเรียนได้อ่าน
และเรียนรู้พฤติกรรมของตัวละคร พร้อมกับให้นักเรียนแสดงความคิดเห็น ความรู้สึกต่อพฤติกรรม
ของตัวละคร โดยที่ครูไม่ได้เข้าไปเน้นย้ า ควบคุมความคิดหรือตัดสินความคิดของนักเรียน               
 4. การเลือกใช้กิจกรรมการเรียนรู้ 
                 ผู้วิจัยพบว่ากิจกรรมในลักษณะส่งเสริมให้นักเรียนได้เกิดกระบวนการคิด อภิปราย 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ช่วยให้นักเรียนมีทัศนคติต่อค่านิยม 12 ประการสูงขึ้น เพราะนักเรียนได้เกิด
การเรียนรู้ในระดับเห็นคุณค่า ตามระดับขั้นพัฒนาการทางจิตพิสัย ดังตัวอย่างเช่น การใช้กิจกรรม
สรุปข้อคิดบูรณาการค่านิยมซื่อสัตย์ เสียสละ และค่านิยมศีลธรรม น้ าใจ แบ่งปันในหน่วยการเรียนรู้
สุภาษิตพระร่วง ผู้วิจัยออกแบบกิจกรรมให้นักเรียนกลุ่มทดลองจัดกลุ่มค าสอนเป็นหมวด จากนั้นจึง
อภิปรายแสดงความคิดเห็นต่อค าสอนเพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน ผู้ เรียนสามารถ
ยกตัวอย่างเหตุการณ์ได้ เช่น อย่าเอาการที่ผิด ได้แก่ ไม่ลอกการบ้านเพ่ือน ไม่ลักขโมย ไม่ท าร้ายผู้อื่น 
เป็นต้น ผลการใช้กิจกรรมลักษณะดังกล่าวส่งเสริมให้นักเรียนได้รับรู้ค่านิยมที่สอดแทรก น าไปสู่การ
ตอบสนอง และเห็นคุณค่าจากสิ่งที่ได้เรียนรู้อย่างรอบด้าน จนน าไปสู่การพัฒนาทัศนคติที่ดีขึ้น 
สอดคล้องกับแนวคิดของ Sunthornseni (1985) ที่น าเสนอว่าการเปลี่ยนแปลงทัศนคติเกิดจาก
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เงื่อนไขด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ เช่นเดียวกับแนวคิดของ Witchawut (2010) ที่ได้น าเสนอว่า
การเปลี่ยนแปลงทัศนคติเกิดจากการเรียนรู้ด้วยปัญญา โดยผ่านกระบวนการวิเคราะห์สิ่งเร้าในมุมมอง
ต่าง ๆ อย่างรอบด้าน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ Phawanawichian (1997) ที่สะท้อนให้เห็นว่า
การพัฒนาคุณลักษณะทางด้านค่านิยมต้องเกิดจากการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความ
เข้าใจอย่างรอบด้าน และผ่านกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ต้องส่งเสริมให้นักเรียนได้เกิดการคิด
วิเคราะห์ และอภิปรายแสดงความคิดเห็น 
 ผู้วิจัยพบว่าการใช้กิจกรรมกลุ่ม สามารถใช้ในการบูรณาการค่านิยมด้านประชาธิปไตยได้ 
เนื่องจากเป็นการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนและท างานร่วมกับผู้อ่ืนฝึกการตัดสินใจ เรียนรู้
การท าหน้าที่ โดยนักเรียนแต่ละคนจะต้องร่วมกันท าหน้าที่ของตนเองตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น 
กิจกรรมตะลุยภารกิจ พิชิตการเรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้ราชาธิราช ตอน สมิงพระรามอาสาเมื่อ
สอบถามนักเรียนในขั้นกิจกรรมได้ค าตอบที่สะท้อนให้เห็นการพัฒนาค่านิยมเช่น รู้หน้าที่ของตน 
ยอมรับการตัดสินใจของเพ่ือน กิจกรรมการเรียนรู้ดังกล่าวเป็นไปตามแนวคิดของ Intramas (1985) 
ที่ได้น าเสนอว่า การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาภาษาไทยเพ่ือส่งเสริมค่านิยมด้านประชาธิปไตย 
ควรเริ่มจากการใช้กระบวนการกลุ่ม เพ่ือส่งเสริมความสามารถของบุคคล ฝึกให้นักเรียนได้แสดงความ
คิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์ จนท าให้นักเรียนตระหนักและเห็นคุณค่าของค่านิยมจนน าไปสู่การ
เปลี่ยนแปลงทัศนคติในทิศทางบวก 
 ผลการเลือกใช้กิจกรรมที่หลากหลายโดยเฉพาะกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการคิด 
ร่วมถึงการใช้กิจกรรมกลุ่ม ส่งผลให้นักเรียนกลุ่มทดลองมีทัศนคติต่อค่านิยมที่ดีขึ้น โดยสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ Diloet (2009) ที่แสดงให้เห็นว่ากิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการสามารถพัฒนาเจตคติ
และความคิดเห็นของนักเรียนได้จากการใช้วิธีสอน และกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
 5. การใช้สื่อในการจัดการเรียนรู้ 
 ผู้วิจัยพบว่าการใช้สื่อประเภทวีดีทัศน์ และภาพยนตร์สั้นที่สอดคล้องกับวรรณคดีช่วยให้
นักเรียนได้เกิดการคิด วิเคราะห์ อภิปราย เชื่อมโยงค่านิยมสู่การประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน และท า
ให้นักเรียนกลุ่มทดลองมีทัศนคติที่ดีขึ้น พิจารณาได้จาก การบูรณาการค่านิยมด้านด ารงตนด้วยหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และค่านิยมด้านเข้มแข็งทางกายใจ ในหน่วยการเรียนรู้วรรณคดีเรื่อง
ราชาธิราช ผู้วิจัยใช้วีดีทัศน์เรื่องโกงตามน้ า ซึ่งเป็นสถานการณ์จ าลองเกี่ยวกับการแจกของ นักเรียน
แสดง ความคิดเห็นที่สะท้อนให้เห็นการพัฒนาทัศนคติต่อค่านิยม โดยมีค าส าคัญ เช่น ต้องซื่อสัตย์ 
หยิบแต่พอดี แบ่งกัน ไม่กล้าหยิบ การใช้สื่อดังกล่าวช่วยให้นักเรียนกลุ่มทดลองได้เกิดกระบวนการคิด 
น าคุณธรรมของตัวละครไปปรับใช้ จึงท าให้นักเรียนกลุ่มทดลองเห็นคุณค่าของค่านิยม และส่งผลไป
ยังทัศนคติต่อค่านิยม 12 ประการในทางบวก ซึ่งผลการวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
Witthayapunpracha (2009) ที่กล่าวว่าการใช้สื่อประเภทภาพยนตร์สั้นมีผลต่อความรู้ ทัศนคติและ
พฤติกรรมด้านศีลธรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
 นอกจากนี้การใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และสื่อปฏิสัมพันธ์ (Interactive Media) สามารถช่วย
พัฒนาทัศนคติต่อค่านิยมได้ เช่น การบูรณาการค่านิยม ในด้านใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาทางตรงและ
ทางอ้อม ในหน่วยการเรียนรู้กาพย์เห่ชมเครื่องคาวหวาน ผู้วิจัยใช้คิวอาร์โคด (QR CODE) ในกิจกรรม
การเรียนรู้ ในระยะแรก นักเรียนกลุ่มทดลองไม่รู้จักสื่อประเภทดังกล่าว แต่เมื่อผู้วิจัยแนะน าวิธีการใช้ 
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และน ามาใช้ในคาบเรียนต่าง ๆ นักเรียนแสดงพฤติกรรมที่สะท้อนถึงความสนใจใฝ่รู้ เช่น เข้าไปร่วม
กิจกรรม ลองใช้สื่อ รวมถึงนักเรียนแสดงความคิดเห็น ที่สะท้อนถึงการพัฒนาทัศนคติต่อการเรียนใน
ขั้นอภิปรายสรุป เช่น สนุก ง่าย ตื่นเต้น ไม่เคยเล่นมาก่อนน่าติดตาม อยากเรียน การใช้สื่อดังกล่าวจึง
ท าให้นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อค่านิยมด้านใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเพ่ิมขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ Sampongthong (2011) ที่แสดงให้เห็นว่าการใช้สื่อการเรียนรู้โดยเฉพาะสื่ออิเล็กทรอนิกส์มี
อิทธิพลต่อการพัฒนาความสนใจทางการเรียน 
 6. การจัดบรรยากาศในชั้นเรียน 
 ผู้วิจัยพบว่าการจัดบรรยากาศในชั้นเรียนโดยเน้นในวินัยเชิงบวก มีผลต่อพฤติกรรมที่
สอดคล้อง เช่น ความรับผิดชอบต่องานกลุ่ม การอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน ความมีน้ าใจ โดยหากครูเสริมแรง 
หรือ ใช้ค าถามที่กระตุ้นให้นักเรียนคิด นักเรียนจะแสดงพฤติกรรมที่สอดคล้องกับค่านิยมมากขึ้น เช่น 
การเพ่ิมคะแนนสะสมผ่านแอพลิเคชันคลาสโดโจ (ClassDojo) โดยให้เมื่อนักเรียนเข้าเรียนตรงเวลา 
ตอบค าถาม ช่วยครูจัดเตรียมอุปกรณ์ ตั้งใจท างานกลุ่ม   
 นอกจากนี้ผู้วิจัยพบว่าการจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ช่วยให้นักเรียนแสดง
พฤติกรรมที่สอดคล้องกับค่านิยมด้านใฝ่เรียนรู้ ผู้วิจัยด าเนินการจัดมุมนักสืบค าศัพท์ให้นักเรียนค้นหา
ความหมายของค าศัพท์ในวรรณคดี ในระยะแรกนักเรียนไม่คุ้นชินกับการจัดบรรยากาศ และวิธีการ
เรียนรู้ที่นักเรียนต้องลงมือท า จึงท าให้ไม่กล้าท ากิจกรรม เมื่อครูแนะน าวิธีการท ากิจกรรมและใช้มุม
ต่าง ๆ นักเรียนเริ่มมีพฤติกรรมสนใจใฝ่รู้ และเมื่อครูจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมดังกล่าวในระยะ
หลัง นักเรียนให้ความร่วมมือในการท ากิจกรรมเป็นอย่างดี  
     ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วรรณคดีไทยโดยบูรณาการค่านิยม 12 ประการผ่านการใช้
เนื้อหาวรรณคดี การเลือกกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย การใช้สื่อในการจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนอง
ต่อเนื้อหาวรรณคดีและการจัดบรรยากาศที่ส่งเสริมการพัฒนาทัศนคติ สะท้อนให้เห็นว่าการจัดการ
เรียนรู้วรรณคดีไทยโดยบูรณาการค่านิยม 12 ประการผ่านการจัดการเรียนรู้โดยใช้วรรณคดีเป็นฐาน
สามารถพัฒนาทัศนคติต่อค่านิยม 12 ประการได้ อันเนื่องมาจากเนื้อหาของวรรณคดีและข้อคิดที่
นักเรียนได้รับจากการจัดการเรียนรู้ถูกน ามาใช้อย่างมีความหมายมากกว่าการรู้จ า สามารถน าไปใช้ได้
ในชีวิตจริง สอดคล้องกับแนวคิดของ  Applebee and Bushman (อ้างถึงใน George, 2002) ว่าควร
น าวรรณคดีมาเป็นฐานในการจัดการเรียนรู้ เพ่ือให้การเรียนรู้วรรณคดีมีความหมายมากยิ่งขึ้น 
   
ข้อเสนอแนะ 
 ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเพ่ือใช้ในการจัดการเรียนรู้โดยบูรณาการค่านิยม 12 ประการและใช้ใน
การวิจัยครั้งต่อไปดังนี้ 
 1. ข้อเสนอแนะส าหรับการจัดการเรียนรู้โดยบูรณาการค่านิยม 12 ประการ 
  1.1 ครูควรพิจารณาและให้ความส าคัญกับการเลือกเนื้อหาที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้
โดยบูรณาการค่านิยม 12 ประการ เนื่องจากเนื้อหาที่ใช้มีผลต่อการเชื่อมโยงกับค่านิยมที่สอดแทรก 
และเอกภาพในการออกแบบหน่วยการเรียนรู้  
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  1.2 ครูควรมีบทบาท หรือ แสดงพฤติกรรมที่สะท้อนให้เห็นถึงการมีทัศนคติที่ดีต่อ
ค่านิยม เพราะว่าบทบาทและพฤติกรรมของครูภายในห้องเรียน มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ
ของนักเรียน 
  1.3 ครูควรเลือกใช้วิธีการเสริมแรงที่หลากหลาย เมื่อนักเรียนแสดงพฤติกรรมที่ 
สอดคล้องกับค่านิยมที่บูรณาการในการจัดการเรียนรู้  
  1.4 ครูผู้สอนหรือผู้วิจัยควรรู้จักนักเรียนก่อนการจัดการเรียนรู้ เพราะค่านิยมบาง
ด้านอาจมีผลสัมพันธ์กับด้านจิตใจและความรู้สึก เช่น ค่านิยมข้อที่ 3 กตัญญูต่อพ่อแม่ ครูอาจารย์ 
ผู้ปกครอง 
 2. ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
  2.2 ควรศึกษาผลการพัฒนาทัศนคติต่อค่านิยม 12 ประการผ่านการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ของกลุ่มสาระอ่ืน ๆ 
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