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 การพัฒนาที่กาํลังดําเนินอยูในโลกนี้ ผูคนในประเทศตางๆทั่วโลกกําลังวิตกกันวา มันเปน
การพัฒนาไปตามวิถีที่เราตองการอยางแทจริงหรือไม เรากําลังพัฒนาไปสูจุดจบของโลกหรือไม 
สังคมเชนไร ประเทศเชนไร โลกเชนไร ที่เราตองการ แลวเราตระเตรยีมอะไรบาง หมายถึง
ตระเตรียมกันอยางจริงจัง อยางเปนระบบ ที่จะทําใหไดอยางนั้น หากเราเชื่อกันวา “อยากไดสังคม
เชนไร อยากใหประเทศ หรือ โลก เปนเชนไร เราก็ควรจัดการศึกษาเชนนั้น” ทุกฝายที่เกีย่วของกบั
การศึกษาก็นาจะตองหนัมาเอาใจใสกนัวา เราจะเตรยีมเยาวชนของเราในทิศทางใด การพัฒนา
เพื่อใหมีชีวิตทีด่ีกวาคงเปนสิง่ที่หลีกเลี่ยงไมได แตจะทําอยางไรใหคนในสังคม ในประเทศ ในโลก
มีวิถีคิดในการพัฒนาไปในแนวทางของการพัฒนาที่ยั่งยนื 
 
การพัฒนาที่ยัง่ยืน(Sustainable Development) 

การพัฒนาที่ยัง่ยืน เปนวิถีคดิในการพัฒนา ที่คํานึงถึงอนาคตที่ยั่งยนื โดยใหความสาํคัญกับ
ความสมดุลและความเหมาะสม ทั้งดานสิง่แวดลอม เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ในการ
ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพชีวิต เปนการพัฒนาที่ดําเนนิไปในขอบเขตเพียงความจําเปนในปจจุบนั
โดยไมไปบริโภคทรัพยากรของโลกจนสงผลกระทบถึงความขาดแคลนทรัพยากรในอนุชนรุนหลัง 
มีระบบเศรษฐกิจที่มีความโปรงใสยุติธรรม การผลิตและการบริโภคเอื้อตออนาคตที่ยั่งยืนของโลก 
เปนการพัฒนาที่สงผลใหคนมี ความคิด คานิยม การปฏิบตัิและ วัฒนธรรมที่ดีงาม และอยูรวมกัน
ในสังคมโลกอยางสันติสุข 

มิติเกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยนื จากขอวิตกเกี่ยวกับการพฒันาวากาํลังเปนไปในทิศทางที่
สงผลกระทบทางลบตอสังคม ส่ิงแวดลอม วิถีชีวิต ของผูคนในวงกวางมากขึ้น มองกันวาจะเห็น
ผลกระทบในมิติดังตอไปนีชั้ดเจนในขณะนี้ เชน 

 มิติดานสิ่งแวดลอม 
 มิติดานเศรษฐกิจ 
 มิติดานสังคมและวัฒนธรรม 
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ประเด็นปญหาที่เกี่ยวของกบัการพัฒนาทีย่ั่งยืน ทีย่กมาเปนขออภิปรายกันมาก เชน 
 
ทางสังคม ทางวัฒนธรรม ทางสิ่งแวดลอม ทางเศรษฐกิจ 
สิทธิมนุษยชน 
ความไมยุติธรรมทาง
สังคม 
ความไมเสมอภาคทาง
โอกาส 

ความหลากหลายทาง
ภาษาและวัฒนธรรม 
เกิดการแบงแยกกดีกัน 
จะแกปญหาความ
ขัดแยงในสังคม
อยางไร 

ทรัพยากรธรรมชาติ 
ปญหาคุณภาพอากาศ
และน้ํา 
ปญหาการอนรัุกษ
ระบบนิเวศ  

การลดความยากจน 
ปญหาเศรษฐกิจสังคม 
ความรับผิดชอบของ
บรรษัท 
ปญหาดานจรยิธรรม 
ความโปรงใส 

ธรรมาภิบาล 
ความเปนพลเมืองดี
ของคนในสังคม? 
ความเปน
ประชาธิปไตย? 

ความเขาใจระหวาง
วัฒนธรรม 
สันติภาพและความไม
รุนแรง เกิดขึน้ได
หรือไม อยางไร 

ชานเมืองที่ยั่งยืน 
ปญหาการลดของเสีย 
มลพิษ สารเคมี 

เศรษฐกิจการตลาด 
แบบแผนการผลิตและ
บริโภคที่ไมยั่งยืน 

 การแกปญหาตางๆในมิติเหลานี้ทีละเปลาะทีละเปลาะ ตางคนตางทํา ไมมองทั้งระบบเปน
องครวม คงจะแกไขไดยาก และที่สําคัญคือ เยาวชนที่กําลังเติบโตมา ตางเติบโตและเรยีนรูมาจาก
ระบบการศึกษาที่เปนอยู จะมีวิถีคิด และคานิยม รวมถึงความรูความสามารถ ที่พรอมที่จะมา
แกปญหาหรือไมสรางปญหา หรือพลิกมิตติางๆจากทางลบใหเปนทางบวกเพื่อเอื้อตอการพัฒนาที่
ยั่งยืนไดหรือไม 
 
การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยัง่ยืน(Education for Sustainable Development) 
  การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยัง่ยืน  เปนการศึกษาที่พัฒนาใหเกิดความรู ความสามารถ 
คานิยม และคุณลักษณะทีพ่งึประสงค ที่เปนรากฐานของการทําใหคนแสวงหาวิถีชีวิตที่ยั่งยืน และ
ดํารงชีวิตในรูปแบบที่ยั่งยืน และมีศักยภาพและคานยิมที่จะผลักดันใหการพัฒนาเปนไปในลักษณะ
ที่คํานึงถึงอนาคตที่ยั่งยืนของสังคม ประเทศ และโลก 
 การศึกษาเพื่อการพฒันาที่ยัง่ยืน จึงเปนการศึกษาทั้งระบบที่มององครวมของคุณลักษณะที่
พึงประสงคของคนในสังคม ในประเทศ ในโลก แลวมาออกแบบหลกัสูตร หรือบูรณาการ
คุณลักษณะทีพ่ึงประสงคเหลานั้นเขาไปในหลักสูตรทั้งระบบโดยเฉพาะในระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐานทกุกลุมสาระ 
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คุณลักษณะที่พึงประสงคสําหรับการพัฒนาท่ียั่งยนื 
  คุณลักษณะทีพ่ึงประสงคสําหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน เปนคณุลักษณะทีเ่อื้อตอการพัฒนาที่
ยั่งยืน ซ่ึงครอบคลุมทั้งมิติดานสิ่งแวดลอม ดานเศรษฐกิจ ดานสังคมและวัฒนธรรม  
 
คุณลักษณะที่เอ้ือตอการพัฒนาท่ียั่งยืน 

 ดานสงัคม 
 การมีความยุตธิรรมทางสังคม การสนับสนุนความเสมอภาค เคารพกตกิาของ
สังคม 

 การเปนพลเมอืงที่ดี รูจักสิทธิและหนาที่ รับผิดชอบ สรางสรรคประโยชนตอ
ทองถ่ินและประเทศชาต ิ

 การเปนประชาธิปไตย  
 ชุมชนเขมแข็ง(การเปนสมาชิกที่มีคุณภาพของชุมชน) 

 ดานวัฒนธรรม 
 การภูมิใจในวฒันธรรมของตน และยอมรับ เคารพในวฒันธรรมของผูอ่ืนที่
แตกตางกัน การมีทักษะทีจ่ะอยูรวมกันในสังคมหลากวฒันธรรม 

 การรักสันติ ไมนิยมความรนุแรง ใจกวาง ใหอภยั    มีทกัษะในการแกปญหาความ
ขัดแยงดวยวิธีเจรจาหาขอยุตริวมกัน 

 การมีแบบแผนการคิดอยางเปนระบบ 
 การมีทักษะและคานิยมในการมีสวนรวม การรวมมือกัน การทํางานเปนทีม 
 การมีวัฒนธรรมประชาธิปไตย 
 การมีธรรมาภิบาล และความโปรงใส 
 การมีคุณธรรม 

 ดานสิง่แวดลอม 
 การมีแบบแผนการดํารงชีวติ และพัฒนาคณุภาพชวีิตที่เปนอันหนึ่งอนัเดียวกับ
ส่ิงแวดลอม ไมทําลายสิ่งแวดลอม 

 การตระหนกัและเขาใจในความจํากัดของทรัพยากรธรรมชาติ การใช
ทรัพยากรธรรมชาติอยางพอเพียงโดยคํานึงถึงอนาคตที่ยั่งยืน  

 การเห็นความสําคัญและปกปองระบบนิเวศ การดูแลความหลากหลายทางชีวภาพ 
การใชปุยอินทรียหลีกเลี่ยงสารเคมี 
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 การตระหนกัถึงอันตรายและหาทางปองกนัหรือลดมลพิษทางน้ํา ทางอากาศ ทาง
เสียง สารเคมี และสิ่งปฏิกูล 

 การดูแลความสมดุลทางธรรมชาติ การฟนฟูธรรมชาติ การดูแลโลก 
 ดานเศรษฐกิจ 

 การตระหนกัในการใชแบบแผนการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน 
 การคํานึงถึงความยุติธรรม และความเสมอภาคทางเศรษฐกิจ 
 การมีจรรยาบรรณ และคุณธรรมทางเศรษฐกิจ 
 การผลิตและการบริโภคที่รับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม 
 การมีธรรมาภิบาลและความโปรงใสทางเศรษฐกิจ หรือธุรกิจ การคา 
 การมีทักษะในการวางแผนทางเศรษฐกิจและวนิัยทางการเงินตั้งแตระดับตนเอง 
ครอบครัว และชุมชนเปนตนไป 

 การเห็นชองทางและมานะพยายามในการขจัดความยากจน และสามารถพัฒนา
คุณภาพชวีิตของตนเองและสังคม 

 
การเรียนรูท่ีจะอยูรวมกัน(Learning to Live Together) 
  สังคมไทยเคยชินกับสังคมที่คอนขางไมมีความซับซอนทางวัฒนธรรม แตเมื่อโลก
เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ปญหาความหลากหลายทางวฒันธรรมหรือความคิดที่แตกตางกันมีมาก
ขึ้น เยาวชนของเราคอนขางขาดประสบการณหรือภูมิคุมกนัที่จะรับมือหรืออยูอยางมีความสุขใน
พลวัตของสังคม ประเทศ และโลก เชนที่เปนอยู การเรียนรูท่ีจะอยูรวมกัน จึงนาจะเปนประเดน็
สําคัญ ที่จะนํามาพูดกัน 
  เวลาพูดถึงการพัฒนาคานิยมหรือคุณลักษณะที่พึงประสงค ควรจะมองในลักษณะองครวม
เปนคุณลักษณะเปาหมายที่เลยจากตนเองไปถึงระดับที่บูรณาการเปนคณุลักษณะเปาหมายใหญที่
สงผลตอการอยูรวมกนัในสังคม จึงควรกําหนดคานยิมหลักที่ตองการพฒันา และวิเคราะหวามี
คานิยมสนับสนุนอะไรบางที่จะรวมกันทาํใหบรรลุคานิยมหลัก 
 คานิยมหลักและคานิยมท่ีสนับสนุนของการเรียนรูท่ีจะอยูรวมกัน  
  คานิยมหลักและคานิยมที่สนับสนุนของการเรียนรูที่จะอยูรวมกนั มีดงันี้ 

1. สันติภาพ(Peace) 
 ความรัก   
 ความเหน็อกเห็นใจ 
 ความประสานกลมกลืน 
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 ความอดทนใจกวางใหอภยั 
 ความเอาใจใสและแบงปนรวมกัน 
 การพึ่งพาอาศยักัน 
 การเขาใจความรูสึกหรือรูสึกรวม 
 ความมีจิตใจสูง 
 ความกตัญ ู

2. สิทธิมนุษยชน(Human Rights) 
  ความจริง 
 ความเสมอภาคและความยุตธิรรม 
 การเคารพตอศักดิ์ศรีความเปนมนุษย 
 การเปนอันหนึ่งอันเดยีวกันและยดึถือหลักคุณธรรม 
 การรบัผิดชอบในสิ่งที่ทําและสามารถอธิบายและใหตรวจสอบได 
 ความซื่อสัตย 
 การยอมรับ 
 ความซาบซึ้งและชื่นชมในความหลากหลายหรือความแตกตาง 
 เสรีภาพและความรับผิดชอบ 
 การรวมมือกัน 

3. ประชาธิปไตย(Democracy) 
 การเคารพกฎระเบียบและกฎหมาย 
 เสรีภาพและความรับผิดชอบ 
 ความเสมอภาค 
 การมีวินยัในตนเอง 
 ความเปนพลเมืองที่รับผิดชอบและกระตอืรือรน 
 การเปดกวาง เปดเผยตรงไปตรงมา 
 การคิดเชิงวจิารณญาณ 
 ความมั่นคงเปนอันหนึ่งอนัเดียวกัน 

4. การพัฒนาที่ยั่งยืน(Sustainable Development) 
  ความมีประสิทธิภาพ 
 ความอุตสาหะขยันหมัน่เพยีร 
 การคํานึงถึงอนาคต 
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 การเปนหวงเกีย่วกับสิ่งแวดลอม 
 ความเอาใจใสพิทักษทรัพยากร 
 ความสามารถในการสรางสรรค 
 ความประหยัด 
 ความเรียบงาย 
 การใหความสําคัญตอนิเวศนวิทยาของแตละบุคคล 

 
วิธีเชิงบูรณาการแบบองครวม 
 จากคานยิมตางๆที่แยกกันกระจัดกระจาย เราจะบูรณาการเขาดวยกันเปนคุณลักษณะที่เรา
ตองการใดไดบาง การพัฒนาแตละฝายแตละดานในประเทศไทยกาํลังพัฒนาไปสูจุดจบ จุดเสื่อม 
หรือไปสูอนาคตที่ยั่งยืน หากจะพัฒนาไปสูอนาคตที่ยั่งยนื เราตองพัฒนาคุณลักษณะของพลเมือง
ในประเทศในคุณลักษณะใดบาง 
 ยอนกลับไปมองการพัฒนาที่ยั่งยืน วาเสาที่ค้ํายันการพฒันาที่ยั่งยืนหรือมีอิทธิพลตอการที่
จะทําใหการพฒันานั้นเปนไปในลักษณะทีย่ั่งยืนหรือไมยัง่ยืนมีอยู 3 เสาหลัก คือ 

• ส่ิงแวดลอม 

• เศรษฐกิจ 

• สังคมและวัฒนธรรม   
 คุณลักษณะทีพ่ึงประสงคของพลเมืองไทยหรือพลเมืองโลกที่เอื้อตอการพัฒนาที่ยั่งยนื ใน 
3 เสาหลักดังกลาว ควรเปนคณุลักษณะใดบาง ถึงจะทําใหส่ิงแวดลอมยั่งยืน เศรษฐกิจยัง่ยืน สังคม
และวัฒนธรรมก็ยั่งยืน รวมแลวทําใหการพัฒนาของประเทศของโลกเปนไปในลกัษณะทีย่ั่งยนื 
........................................เรามาชวยกันคิดและชวยกันพฒันา..................................................... 
แตการพัฒนาคุณลักษณะทีพ่ึงประสงคนัน้ คานิยมเปนตวัจักรสําคัญที่จะผลักดันความคิดไปสูการ
กระทําได   
  “ไมใชวาเรารูอะไรแลวเราจะทํา แตเปนเพราะเราตองการและเหน็คุณคาในอะไร เราถึงทํา” 
 
คานิยม 
 คานิยมเปนสวนสําคัญของการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยนื  การเขาใจในคานิยมเปนสวน
สําคัญของการเขาใจโลกทัศนของตนเองและทรรศนะของผูอ่ืน  การเขาใจคานิยมของตนเอง 
คานิยมของสังคมที่เราอาศัยอยู และคานยิมของผูอ่ืน ในประเทศอื่นทัว่โลก เปนสวนสําคัญของ
การศึกษาเพื่ออนาคตที่ยั่งยนื 
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กระบวนการเกิดคุณคา/คานยิมดวยวิธีเชงิบูรณาการแบบองครวม 
 การเรียนรูที่จะเปน (Learning To Be)  การจะจัดการเรียนรูในลักษณะนี้ตองใชวิธีการทั้ง
เชิงบูรณาการและมองในลกัษณะองครวมของคุณสมบัติที่จะใหเกดิ ทําใหผูเรียนเกิดประสบการณที่
แทจริงในศิลปะการเปนมนษุยที่สมบูรณ แทนที่จะเรียนรูแคความคิดเห็นหรืออุดมคติ 
 เปนสิ่งทาทายสําหรับนักการศึกษาวาจะใหแนวทางหรอือํานวยความสะดวกอยางไรให
ผูเรียนสามารถตระหนักรูในคานิยมหลักที่จะนําไปสูประสบการณดงักลาว ซ่ึงตองใชความสามารถ
ในการที่จะรูสึกและความสามารถที่จะตอบสนองอยางมาก 
  ประการแรก  จําเปนตองกลับมาพิจารณากนัใหมถึงวิธีการจัดการเรียนรูและ
บรรยากาศหรอืส่ิงแวดลอมที่เหมาะสมกบัผูเรียน 
   ประการที่สอง   จําเปนตองมคีวามเขาใจและความรอบรูเกี่ยวกับพลวตัของ
ความคิดใหมๆ ที่เกี่ยวของในกระบวนการของการพัฒนาคานิยม 
 รูปแบบดั้งเดิมของการจัดการศึกษาเกีย่วกบัคานิยมจะใหความสําคัญกับเนื้อหาของคานยิม
มาก แทนทีจ่ะใหความสําคญักับผูเกิดคานิยมหรือตวัผูเรียนซ่ึงเปนผูเลือกและปฏิบัติในคานยิมนัน้ 
ทําใหความรับผิดชอบสวนใหญไปตกที่ครูผูสอนในลักษณะเปนทั้งผูรูและเปนตวัแบบของคานิยม 
สวนผูเรียนมีบทบาทเปนเพยีงผูรับ 
 อยางไรก็ตาม ในรูปแบบเชิงมนุษยนิยม มกีารยกระดับขึน้มากกวานัน้ เปลี่ยนจากการเนน
เนื้อหาเปนเนนที่กระบวนการเกิดคานยิม เปลี่ยนจากตวัคานิยมเปนผูเกดิคานิยม เปลีย่นจากครูเปน
ศูนยกลางเปนผูเรียนเปนศนูยกลาง การเรียนรูสวนใหญจะเกีย่วของกับกระบวนการเกิดคานยิมจาก
ปฏิสัมพันธเชิงพลวัตภายในตัวผูเรียนเอง หรือผูเรียนกับครู หรือระหวางผูเรียนดวยกนั 
 กระบวนการทาํใหเกิดคานยิม จะเริ่มดวยการที่ครูผูสอนจะปลุกจิตสํานึกของผูเรียนให
สํานึกวาเปนความรับผิดชอบของผูเรียนเองในฐานะผูเกดิคานิยม ผูเรียนเปนผูที่ตองตัดสินใจใน
ระบบคานิยมของตนเอง โดยครูชวนใหผูเรียนมองเขาไปในตัวตนของตนเอง และตรวจสอบวา
ระบบตางๆรอบตัวที่มีผูเรียนเปนสวนหนึ่งอยูดวยนัน้ มีผลหรือมีอิทธิพลตอการพัฒนาคานิยมของ
ผูเรียนอยางไรบาง ระบบตางๆดังกลาว เชน ระบบครอบครัว  โรงเรียน วัดหรือโบสถหรือมัสยิด 
สถานที่ทํางาน ชุมชน ประเทศชาติ โลก  
  เร่ืองดังกลาวนีม้ีนัยวา ครูหรือนักการศึกษาเองนั้นตองปรบัตัวตามใหทนักับระบบตางๆที่
แตกตางกันเหลานั้น รวมทั้งระบบภายในของบุคคล และศักยภาพของผลกระทบที่จะมีตอผูเรียน 
 จากการใหผูเรียนตรวจสอบตนเองดังกลาว คงจะทําใหผูเรียนมีสติรูมากขึ้น ซ่ึงไมใชเพียง 
เขาใจความเปนจริงจากภายนอกเทานัน้ แตยังเขาใจความเปนจริงจากภายในตวัผูเรียนดวย 
จากกระบวนการดังกลาว ในที่สุดผูเรียนก็ตระหนกัรูในความสามารถของตน ในการที่จะ 
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บูรณาการสูบุคลิกภาพของตนเอง ที่มีลักษณะเปนองครวมและมีความกลมกลืนเขากันไดภายใน   
หมายความวา คานิยมที่ผูเรียนเขาใจในระดบัความรูความคิด จะถูกกรองสูความรูสึก คานิยม และ
ในที่สุดขับเคลื่อนสูพฤติกรรมการปฏิบัติ พัฒนาสูความเปนคนเต็มคนที่รูจักตนเอง ขณะเดียวกนั 
ในกระบวนการพัฒนาคานิยมนี้ก็ยังเกี่ยวของกับ ความพยายามทีจ่ะใหผูเรียนคนหาความสอดคลอง
ระหวางคานิยมที่แตละคนยดึถือกับคานิยมที่ความเปนจริงภายนอกบุคคลนั้นสนับสนุน เชน 
ปทัสถานทางวัฒนธรรม กลุมเพื่อน ครอบครัวและความคาดหวังทางสงัคม บทบาทที่เปนอยู ฯลฯ 
 ประสบการณการเรียนรูทั้งหมดที่เกีย่วของกับกระบวนการเกิดคานยิมหรือพัฒนาคานิยม 
จะชวยยกระดบัการรูจักตนเองของผูเรียนใหสูงขึ้น ซ่ึงในที่สุดจะนําไปสูการมีเอกลักษณของตนเอง
และการมีทิศทางจุดหมายของตนเองชัดเจนขึ้นดวย ทําใหผูเรียนเริ่มไดรับการเสริมพลังอํานาจให
มั่นใจทีจ่ะเขาไปรับผิดชอบและมีบทบาทในในการทําประโยชนใหชุมชน 
 ดังนั้น กระบวนการเกดิคานยิม จึงจําเปนตองใชรูปแบบการเรียนรูเชิงประสบการณ ที่ครู
เพียงจดัเตรียมบรรยากาศและโอกาสการเรยีนรูที่เปดโอกาสให การสํารวจ การแสดงออก และการ
คนพบ เกิดขึน้ไดอยางอิสระ และในที่สุด ผูเรียนปฏิบัติตามคานิยมที่เขาเลือกอยางมีสติรูและยึดถือ
เปนคานิยมของตน ครูผูสอนและแหลงขอมูลในชุมชนเพยีงสนับสนุนและใหแนวทางใหผูเรียนมี
ประสบการณในการวินิจฉยัของตนเอง 
 
สิ่งทาทายสําหรับนักพัฒนาคานิยม 
สิ่งทาทายประการที่ 1 :  การจัดการเรียนรูใหถึงระดับเกิดคานิยม 
  1.1  การไดรูขอเท็จจริงและสารสนเทศ 
  1.2  การเขาใจในความคดิและการวเิคราะหความคิดเหน็ 
  1.3  การเกิดคานิยมและการซาบซึ้งในคานิยม คนพบคุณคาในความหมายของตนเอง 
  1.4  การพัฒนาทักษะสําหรับการบูรณาการคานิยมสูพฤติกรรมและนสัิย 
  การจัดการเรยีนรูใหถึงระดับเกิดคานยิม นี้ มีขั้นตอนพื้นฐานของการสอนหรือการจัดการ
เรียนรู(Basically Three Level of Teaching) ดังนี ้

 การจัดการเรยีนรูใหรูขอเท็จจริง(Fact) 
 การจัดการเรยีนรูใหเขาใจจนเกิดความคิดรวบยอด(Concept) 
 การจัดการเรยีนรูใหผูเรียนเห็นคุณคา เกิดเปนคานิยม เพือ่เปนแรงผลัก แปรเปลี่ยนไปเปน
การปฏิบัติ หรือพฤติกรรมในที่สุด(Valuing,  before what is learned is translated into 
behaviour) 
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 การจะเปลีย่นจากระดบัความคิดไปสูระดบันําไปปฏิบัติได กอนอืน่ตองหาหนทางเขาไปใน
ระบบคานิยมผานทางคุณคาหรือความหมายของแตละบุคคลกอน  การเพียงรูและเขาใจในคานยิม
ไมไดประกันไดวามนัจะไปเปลี่ยนแปลงผูเรียนไปสูการกระทําได  
 เมื่อผูเรียนมีประสบการณ ไมวาจะโดยตรงหรือจากคนอืน่ คานิยมอาจจะเริ่มเปลี่ยนเปนมี
คุณคามีความหมายสําหรับพวกเขา การใหผูเรียนมีประสบการณของการเกิดคานยิมดวยตนเองจะ
ทําใหงายตอการที่ผูเรียนจะรบัคานิยมนัน้เปนของตนเองจริงๆ  เชน คานิยมเกี่ยวกับการรักษา
สุขภาพ คนจะเห็นคณุคามากเมื่อมีประสบการณของการเจบ็ปวย 
 ครูไมควรมองขามมิติของความรูสึกในกระบวนการเกิดคานิยม “ไมใชวาเรารูอะไรแลวเรา
จะทํา แตเปนสิ่งท่ีเราตองการ เราถึงทํา” (Dr. Lourdes R. Quisumbing) 
 กระบวนการเกิดคานยิม(Valuing Process)จะทําใหแนใจวาการเรียนรูคานิยมจะไมหยดุอยู
แคระดับความรูความคิด แตจะใสเขาไปในกระบวนการที่ทําใหการบรูณาการภายในจิตใจของ
ผูเรียนเกีย่วกับคานิยมเกดิขึ้น 
 
สิ่งทาทายประการที่ 2 :  การสรางกระบวนการทํา(คานยิม)ใหกระจาง 
  ในการพัฒนาคานิยมโดยวิธีเชิงบูรณาการแบบองครวม ส่ิงทาทายประการที่สองก็คือวิธี
สรางกระบวนการในสิ่งแวดลอมการเรียนรูที่จะทําใหคานิยมของผูเรียนไดรับการตรวจสอบและทาํ
ใหกระจาง  
  กระบวนการพัฒนาใหเกดิคานิยมตามแนวการทําใหคานิยมกระจาง มี 7 ขั้น ดงันี ้
  การใหคุณคาในความเชื่อและพฤติกรรมของตน 
   1) การใหคณุคาและรักษาทะนุถนอมคุณคานั้นไว 
   2) การยืนยันหรือประกาศใหคนอื่นไดรับทราบอยางเปดเผย เมื่อโอกาสเหมาะสม 
  การเลือกความเชื่อและพฤติกรรมของตน 
   3) การเลือกจากทางเลือกหลายๆทาง 
   4) การเลือกหลังจากไดพจิารณาผลที่ตามมา 
   5) การไดเลือกอยางอิสระ 
  การปฏิบตัิตามความเชื่อของตน 
   6) การปฏิบัติตามความเชื่อนั้น 
   7) การปฏิบัติเปนแบบแผน ตอเนื่อง คงเสนคงวา 
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 จากขั้นตอนดงักลาวทําใหผูเรียนไดตรวจสอบตนเองทั้งสามมิติ 
  มิติท่ีหนึ่ง  ใหผูเรียนไดสืบคนตรวจสอบโครงสรางความคิดหรือระบบคิดของตน 
กระบวนการเกิดคานยิมทําใหผูเรียนไดตรวจสอบกระบวนการคิดของตน คุณคา ความหมายที่
ผูเรียนใหตอความเปนจริงจากพื้นฐานการตัดสินคุณคาของผูเรียนวาอะไรถูกอะไรผิด อะไรเปน
สาระสําคัญของชีวิตและการดําเนินชวีิต การตัดสินใจดังกลาวอาจมีสวนมาจากบริบทของผูเรียนซ่ึง
อาจจะมองแคบใกลตัว ระดบัครอบครัวหรือกวางออกไปถึงระดับโลก 
   บทบาทของครูหรือนักการศึกษา 

 เพื่ออํานวยความสะดวกใหผูเรียนไดรูจักฐานความคิดหรือหลักคิดของตนเองที่ใช
ในการตัดสนิใจในคานยิมของตน 

 เพื่อตรวจสอบและตั้งคําถามตอฐานคิดและทางเลือกที่สอดคลองกัน 
 เพื่อสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผูเรียนในประเดน็ปญหาคานิยมบางอยางที่
ชัดเจน 

 เพื่อขยายวิธีมองโลกของทั้งครูและผูเรียนออกไปเพื่อไดพบทางเลือกทีม่ีขอมูล
มากขึ้น 

  มิติท่ีสอง  ในกระบวนการจะมีการแนะนําใหผูเรียนไดศกึษาชีวติดานความรูสึก
หรืออารมณบางวาผูเรียนจะมีปฏิกิริยาโตตอบทางดานความรูสึกหรืออารมณตอความเปนจริงที่
แตกตางกันไมวาจะเปนรูปแบบหรือความเขมขนของเนื้อหาอยางไรบาง  การไดตรวจสอบปฏิกิริยา
เหลานี้จะทําใหผูเรียนเขาใจกระจางแจงในที่มาทางอารมณของตนและความเปลีย่นแปลงทาง
อารมณของตน 
  มิติท่ีสาม  ครูผูสอนอํานวยความสะดวกใหผูเรียนไดไตรตรองในแบบแผนทาง
พฤติกรรมของตน พฤติกรรมนั้นในที่สุดแลวก็แสดงใหเห็นถึงคานิยมและการใหความสําคัญตอ
คานิยมนัน้ ดังนั้นครผููสอนจึงแนะนําใหผูเรียนไดมองยอนกลับไปวา พวกเขากระทําหรือปฏิบัติ
อยางไร พวกเขาทําอะไรและพูดอะไร การสังเกตตนเองจะทําใหผูเรียนสามารถพัฒนา ความ
สอดคลองและความคงเสนคงวาระหวาง คําพูด ความตัง้ใจ และการกระทํา ได 
 
เทคนิคในกระบวนการพัฒนาคานิยม 
  ในกระบวนการพัฒนาคานิยมหรือกระบวนการเกดิคานยิม อาจมีเทคนิคหลายอยางที่
สามารถนํามาประยุกตใชในแตละขั้นตอนแลวแตความเหมาะสม เชน 
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 การออกเสียงลงคะแนนเลือกคานิยม 
 เปนวิธีที่รวดเร็วในการตรวจสอบจุดยนืของผูเรียนตอประเด็นใดประเด็น 

หนึ่ง และเพื่อยืนยนัจุดยืนนัน้ตอผูอ่ืน เชนการถามใหยกมือลงคะแนนตอประเด็นปญหาที่กําลังเปน
ที่สนใจในขณะนั้น 

 การจัดลําดับคานิยม 
 วิธีนี้ทาทายตอผูเรียน ใหพจิารณาขอตัดสนิใจระหวางทางเลือกตางๆอยาง 

ไตรตรอง และตองจัดลําดับความสาํคัญของทางเลือกดังกลาวดวย เชน ถามวา ในสิ่งเหลานี้
อยางไหนที่เธอชอบมากกวา 

 บังคับเลือก 
 กลยุทธนี้เปนการจัดลําดับคานิยมที่มีหลากหลาย และบงัคับใหผูเรียนเลือก 

ระหวางทางเลือกที่นาสนใจพอๆกัน เชน ถามวา ระหวางทางเลือกนี้กบัทางเลือกนั้น เธอชอบ
ทางเลือกไหนมากกวากัน? 

 อนุกรมคานิยม 
 กลยุทธนี้จัดใหผูเรียนไดเลือกทางเลือกหรือตัวเลือกที่คอนขางกวางตาม 

ประเด็นปญหาที่ยังไมชัดเจนการมองสถานการณขึ้นอยูกับมุมมองหลายมุมมอง เชน ถามวา เธอจะ
รับมือกับสถานการณนี้อยางไรในฐานะผูดหูรือผูสังเกตการณ และหากเปนผูมีสวนรวมทานจะ
รับมือกับสถานการณนี้อยางไร 

 เห็นดวยอยางยิ่ง/ไมเห็นดวยอยางยิ่ง 
 กลยุทธนี้ชวยใหผูเรียนตรวจสอบระดับความรูสึกของตนเองเกีย่วกับประเด็น 

ปญหาที่ถามวาเหน็ดวยหรือไมเห็นดวยในระดับใด โดยการถามใหผูเรียนวงกลมรอบคําตอบที่ตรง
กับความรูสึกของผูเรียนเกีย่วกับขอความที่ชอบโตแยงกัน วา เห็นดวยอยางยิ่ง หรือเห็นดวยบาง 
หรือไมเห็นดวยบาง หรือไมเห็นดวยอยางยิง่ 

 การผลักดันคานิยม 
 กลยุทธนี้จะกาํหนดคําถามและประเดน็ใหผูเรียนพิจารณา คําถามโดยปกติจะ 

เกี่ยวกับสิ่งสําคัญที่ผูเรียนตองการจะไดรับ  เชน ถามวา หากตองพยายามอยางหนักหรือตองทํางาน
หนัก เธอยินดจีะทําเพื่ออะไรบาง? 

 ประโยคไมสมบูรณ 
 กลยุทธนี้จะนาํไปสูการทําใหคานิยมที่อยูในระดบัพื้นผิวไดแสดงออกสู เจต 

คติ ความสนใจ ความเชื่อมั่น ความชอบ ความไมชอบ เปาประสงค ฯลฯ  เชน ถามใหเตมิประโยค
ใหสมบูรณ วา “หากฉันสามารถขจัดความกลัวของฉันไดหมด ฉันจะ ....................” 
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 แบบสอบถามอัตชีวประวตั ิ
 กลยุทธนี้จะชวยใหผูเรียนไดรูจักแบบแผนชีวิตของตนเอง  เชน  ลองนึกถึง 

เหตุการณสําคัญๆทั้งหลายที่ผานมาวาเหตกุารณอะไรบางที่ชวยทําใหเธอเปนเธออยางที่เปนอยูทุก
วันนี?้ 

 ภาพที่ไมมีคําบรรยาย/กระดานเสร ี
 กลยุทธนี้ จะใหอิสระแกผูเรียนใหแสดงความรูสึกไดอยางเสรีเพื่อสํารวจการ 

คิดและกระบวนการของการรูสึกในปจจุบนัขณะนั้น  เชน  โปรดเขียนปฏิกิริยาหรือความรูสึกของ
เธอตอหนาปกของนิตยสารนี ้ หรือ เธอมีอิสระที่จะเขยีนอะไรก็ไดที่อยากจะบอกหรือแสดง
ความรูสึกหรือความคิด บนแผนปายนี้ ขอเชิญ..  

 แผนกระดาษลงรหัส 
 กลยุทธนี้ สอนใหผูเรียนสามารถอานอยางวิพากษ เชน หนังสือพิมพ หรือ 

บทความบนเครือขายอินเตอรเน็ต  ใหผูเรียนใสรหัส (+) กับความคิดเหน็ที่ผูเรียนชอบ และใสรหัส 
(-) กับความคดิเห็นที่ผูเรียนไมชอบ ตามดวยการอภิปรายเหตุผล   
  กลยุทธเหลานี ้เปนเพยีงเครื่องมือที่จะชวยใหผูเรียนทําความกระจางกับคานิยม
ของตนเอง นําผูเรียนสูกระบวนการเกิดคานิยมที่นอกเหนือจากขอเท็จจริงและความเขาใจ 
 
สิ่งทาทายประการที่ 3 : การบูรณาการสูบคุลิกภาพของตน 
  ครูตองทําใหผูเรียนสามารถบูรณาการคานยิมที่เรียนรูมาสูคานิยมของตนและบุคลิกภาพ
ของตนได  ครูตองแนใจวาผูเรียนเขาถึงคานิยมของตนเองและเปรียบเทยีบคานิยมของตนกับ
คานิยมของระบบที่ตนเปนสวนหนึ่งของระบบนั้น  ผูเรียนอาจจําเปนตองไดรับการแนะแนวให
ประนีประนอมกันระหวางคานิยมของตนเองกับคานิยมของระบบ  
 นอกเหนือจากนั้น ผูเรียนยังจาํเปนตองคนหา ความสอดคลองหรือความคงเสนคงวาใน
ระบบภายในของผูเรียนดวย เชน ระหวางจริยธรรมกับจิตสํานึกในจิตใจ หรือระหวาง อุดมคติกับ
ความปรารถนาหรือความอยาก ฯลฯ  การทําเชนนั้นจะเปนสะพานเชือ่มตอชองวางที่อาจมีอยูใน
กระบวนการการคนพบของผูเรียน  
 ในขณะที่ผูเรียนถามวา “จริงๆแลว ฉันเปนใคร?” และ “ฉันถูกคาดหวังใหเปนใคร?” 
อาจจะตองมกีารบูรณาการกนัในหลายสวน เชน ตวัตนในอุดมคติกับตวัตนที่เปนอยู  ตัวตนตาม
บทบาทกับตัวตนตามความเปนจริง  ตัวตนทางสังคมกับตัวตนทีแ่ทจริง  
 กระบวนการเกิดคานยิมไมใชเพียงนํามาซึง่ความรูตัว แตยังชวยใหผูเรียนพยายามดวย
ตนเองในการแกความขดัแยงภายใน  ในระหวางกระบวนการ หากผูเรียนไดรับการสอนทักษะใน
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การแกความขดัแยงภายใน อุดมคติก็อาจจะเชื่อมตอกับสิ่งที่เปนอยูจริงได ทําใหประสานเปนเนื้อ
เดียวกันได 
 ผูเรียนยังไดรับการแนะนําใหระบุลําดับความสําคัญของคานิยม เพราะไมใชวาคานิยมทุก
ตัวจําเปนตองนําไปบูรณาการ อาจเอาแตเพยีงคานิยมที่ผูเรียนเลือกแลววาตรงกับแบบของการใช
ชีวิตของตน 
  การมีทางเลือกมากอาจจะไมสําคัญเทากับการสามารถตัดสินใจเลือกทางเลือกที่สําคัญและ
มคีวามหมายตอตน การสามารถกําหนดกรอบของชีวิตและขจัดทางเลอืกอื่นออกไปเหลือแตที่มี
ความหมายตอตนเองได ถือวาผูเรียนไดรับการเสริมพลังอํานาจใหจัดการกับชีวิตได ทําใหผูเรียนมี
ความสามารถและมีความเชือ่มั่นในการที่จะระบหุรือใหคําจํากดัความชีวิตของตนเองไดและ
ยอมรับในความหมายนัน้ 
 
สิ่งทาทายประการที่สี่ : จัดใหมีพื้นท่ีหรือบรรยากาศประชาธิปไตยในสิ่งแวดลอมทางการเรียนรู 
  ครูหรือนักการศึกษาตองประกันวาจะจัดใหมีบรรยากาศประชาธิปไตยโดยสรางบรรยากาศ
ทางจิตวทิยาทีท่ําใหเกิดความซื่อสัตยและการพูดความจริง ครูจํานวนมากเมื่อถามคําถามมักจะคอย
ใหผูตอบตอบตามที่ตนคาดหวัง ดังนั้นผูเรียนมักจะพดูในสิ่งที่คิดวาครูชอบที่จะไดยินเชนนั้น 
ผูเรียนไมไดพดูหรือรายงานตามความเปนจริงในสิ่งที่ตนคิดและรูสึก ซ่ึงหากปราศจากความซื่อสัตย
เชนนี้ ความพยายามดวยความจริงใจใดๆกต็ามในการทําใหเกิดคานยิมหรือพัฒนาคานิยมอาจจะไม
เกิดประโยชน 
  ครูจะตองเปดเผยไมปดกัน้ จริงใจ ไมเสแสรง ไมดวนตัดสิน และไมคุกคาม เพื่อวาผูเรียน
จะรูสึกมีอิสระที่จะเปนตวัตนที่แทจริง 
 อยางไรก็ตาม ไมไดหมายความวาครูไมสามารถที่จะไมเห็นดวยกับคานิยมของผูเรียน อันที่
จริงการสนทนาหรืออภิปรายกันในประเดน็ปญหาที่สนใจนั้นจะสัมฤทธิ์ผลไดก็ดวยบรรยากาศของ
การเปดกวางและความซื่อสัตย ซ่ึงทําใหมกีารแลกเปลี่ยนคานิยมกัน ไมเปนการยดัเยยีด ในบริบท
ของปฏิสัมพันธที่มีความหมายระหวางครกูับผูเรียน 
 
สิ่งทาทายประการที่ 5 : การสรางแบบอยางคานิยม 
  สุดทาย  ครูหรือนักการศึกษาจะเปนแบบอยางสําหรับผูเรียน อยางไรก็ตามการเปน
แบบอยางคงไมใชแบบอยางของคนที่สมบูรณพรอมแตจะเปนแบบอยางที่แสดงใหเหน็ถึงการ
พยายามบูรณาการเปนตวัตนทั้งหมดของตนเอง  วิธีนี้ทําใหผูเรียนไดรับการดลใจใหพยายามเพื่อให
บรรลุตามที่ตั้งใจ โดยไมตองไปไมยอมรับกับขอจํากัดทีอ่าจมีในแตละคน 
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 ส่ิงแวดลอมทางการเรียนรูเร่ิมจะเปนบรรยากาศการเรียนรูระหวางมนุษยกับมนษุย ซ่ึงครู
ตองยินดีทีจ่ะนําตนเองเขาสูกระบวนการเรียนรูดวย ในขณะที่ผูเรียนไดรับการพัฒนา ครูก็ไดเรียนรู
จากสิ่งเหลานัน้ไปดวย จากกระบวนการสนทนาหรืออภปิรายที่เกิดขึน้ 
 
รูปแบบของกระบวนการเกิดคานยิมในบริบทของวงจรการเรียนการสอน 
  เมื่อเรานํา กระบวนการเกิดคานิยม(Valuing Process) ที่จะทําใหผูเรียนใหคา เกดิคุณคาขึ้น
ในใจ เกดิเปนคานิยมของตนเอง มาบูรณาการเขาไปสูขั้นตอนการสอนหรือการจัดการเรียนรู ก็จะ
ไดเปน 4 ขั้นตอน ของกระบวนการเกิดคานิยมในวงจรการเรียนการสอน ดังตอไปนี ้
  ขั้นท่ีหนึ่ง : ระดับความรูความคิด – การรู 
   รูหรือรูจักตนเอง รูจักผูอ่ืน รูเกี่ยวกับพฤตกิรรม วัฒนธรรม ประวัติศาสตร 
ประเทศ ประเทศอื่น โลก หรือรูขอมูล สารสนเทศ เกี่ยวกับสิ่งนั้นหรือประเด็นนั้นทีส่นใจ 
  ขั้นท่ีสอง : ระดับความคดิความเขาใจ - การเขาใจ 
   เขาใจตนเองและผูอ่ืน เขาใจประเด็นปญหาที่สนใจ และกระบวนการทีสั่มพันธกัน
ในประเด็นปญหาที่สนใจนัน้ เกิดความคดิรวบยอดในประเด็นดังกลาว 
  ขั้นท่ีสาม : ระดับอารมณความรูสึก – การเกิดคานิยม 
   การเกิดประสบการณ การไตรตรอง การยอมรับ การเคารพ การชื่นชมเห็นคณุคา 
ทั้งในระบบคณุคาของตนเอง และจากผูอ่ืน หรือเหน็คุณคาในประเดน็ที่รูขอเท็จจรงิและเขาใจแลว
ดังกลาว  
  ขั้นท่ีสี่ : ระดับพฤติกรรม - การกระทํา การปฏิบัต ิ
   ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับคานิยม ที่เกิดเปนคานิยม ในทีสุ่ดก็นําไปสูการกระทํา
หรือการปฏิบัติ เชน การตัดสินใจ เลือกทางเลือก และนําไปปฏิบัติ หากปฏิบัติตอเนื่องจนเปนนิสัย 
ก็จะเปนคุณลักษณะของคนนั้น 
 
 บทสรุป 
  การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยัง่ยืน ที่กลาวมาขางตนซึ่งคอนขางเนนในแนวการพัฒนา
คุณลักษณะทีพ่ึงประสงคสําหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน และคิดวาคานยิมคงจะเปนแรกผลักภายในที่
สําคัญที่จะทําใหเกิดได  จึงเปนสิ่งทาทายสําหรับครูหรือนักการศึกษาที่จะจดัการเรียนรูหรือจัดการ
เรียนการสอนใหมากไปกวา การใหรูและเขาใจขอเท็จจรงิ (Teaching Beyond the Fact) แนนอน ใน
ที่นี้ ตองไปใหถึงการเกิดคุณคาขึ้นในใจของผูเรียน ไมใชแค Learning to Know  แตเปน  Learning 

http://www.edu.tsu.ac.th/major/eva 



 15 

to Be และ Learning to Do จนถึง  Learning to Live Together  เพื่ออนาคตที่ยั่งยนืของอนุชนรุน
ตอไป 
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