
 
 

 
 

 
 
 
 
 

รายงานการวิจัย 
 

เร่ือง 
 

รูปแบบการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับวัยรุ่นไทยยุคใหม่ 
ตามหลักพุทธธรรม ผ่านกลไกการขับเคลื่อนโครงการคลินิกคุณธรรม 

ของพระธรรมวิทยากร 
A MODEL OF MORALITY AND ETHIC INDOCTRINATION OF YOUNG GENERATION 

BY BUDDHADHAMMA THROUGH MORALITY CLINIC PROJECT DRIVING 
MECHANISM OF BUDDHIST TEACHING MONKS   

 
 

โดย 
 
 
 
 

พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, ผศ.ดร. 
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
 
 
 
 

ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
MCU RS 610760258 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

รายงานการวิจัย 
 

เร่ือง 
 

รูปแบบการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับวัยรุ่นไทยยุคใหม่ 
ตามหลักพุทธธรรม ผ่านกลไกการขับเคลื่อนโครงการคลินิกคุณธรรม 

ของพระธรรมวิทยากร 
A MODEL OF MORALITY AND ETHIC INDOCTRINATION OF YOUNG GENERATION 

BY BUDDHADHAMMA THROUGH MORALITY CLINIC PROJECT DRIVING 
MECHANISM OF BUDDHIST TEACHING MONKS   

 
 
 

โดย 
 
 
 

พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, ผศ.ดร. 
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

พ.ศ.๒๕๖๑ 
 
 
 

ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
MCU RS 610760258 

 (สิขสิทธิ์เป็นของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย) 



 
 

 
 

 
  
 
 
 
 

Research Report 
 

A Model of Morality and Ethic Indoctrination of Young Generation  
by Buddhadhamma through Morality Clinic Project Driving Mechanism  

of Buddhist Teaching Monks 

 
 
 
 
 

By 
 
 
 

Phramaha Krisada Kittisobhano (Saelee), Asst. Prof. Dr. 
Faculty of Social Sciences Mahachulalongkornrajavidyalaya University 

B.E. 2561 
 
 
 
 
 
 

Research Project Funded by Mahachulalongkornrajavidyalaya University 
MCU RS 610760258 

(Copyright Mahachulalongkornrajavidyalaya University) 



(ก) 
 

ชื่อรายงานการวิจัย:    รูปแบบการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับวัยรุ่นไทยยุคใหม่   ตาม
หลักพุทธธรรม ผ่านกลไกการขับเคลื่อนโครงการคลินิกคุณธรรม ของพระ
ธรรมวิทยากร 

ผู้วิจัย:    พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ (แซ่หลี), ผศ.ดร. 
ส่วนงาน:    คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ปีงบประมาณ:    ๒๕๖๑ 
ทุนอุดหนุนการวิจัย:    มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์คือ ๑) เพ่ือศึกษาหลักการ วิธีการ และรูปแบบการปลูกฝัง
คุณธรรมและจริยธรรมส าหรับวัยรุ่นไทยยุคใหม่  ตามหลักพุทธธรรม ผ่านกลไกการขับเคลื่อน
โครงการคลินิกคุณธรรม ของพระธรรมวิทยากร ๒) เพ่ือวิเคราะห์สภาพปัญหาและอุปสรรคในการ
ปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับวัยรุ่นไทยยุคใหม่ ตามหลักพุทธธรรม ผ่านกลไกการขับเคลื่อน
โครงการคลินิกคุณธรรม ของพระธรรมวิทยากร และ ๓) เพ่ือน าเสนอรูปแบบการปลูกฝังคุณธรรม
และจริยธรรมส าหรับวัยรุ่นไทยยุคใหม่  ตามหลักพุทธธรรม ผ่านกลไกการขับเคลื่อนโครงการคลินิก
คุณธรรม ของพระธรรมวิทยากร  

การวิจัยครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods Research) ระหว่าง
การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ที่ใช้การศึกษาวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) 
จากแบบสอบถาม (Questionnaire) กับกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักศึกษา ซึ่งท าการสุ่มมา
จากประชากรจ านวน ๒๐,๐๗๑ คน โดยค านวณตามสูตรของทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) ได้กลุ่ม
ตัวอย่างจ านวน ๓๙๒ คน โดยใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Sampling) ได้แก่ นักเรียน 
นักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น และวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช  
และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยท าการวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary  
Analysis) กับการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) จากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) 
ที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิรวมทั้งผู้บริหาร คณาจารย์ และนักวัฒนธรรมจังหวัด จ านวน ๑๘ รูป/คน จากนั้น
น ามาสังเคราะห์เป็นรูปแบบเบื้องต้น และท าการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion)          
กับผู้เชี่ยวชาญ จ านวน ๙ ท่าน เพ่ือสร้างรูปแบบให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การ
วิเคราะห์เนื้อหา (Contents Analysis) 
 
ผลการวิจัยพบว่า 

 ๑) พระธรรมวิทยากรมีบทบาทส าคัญในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา 
โดยมีบทบาทส าคัญ ๙ ประการคือ ๑. ให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา ๒. จัดสนทนาธรรมเป็นประจ า 
 ๓. มีการอบรมเยาวชนอย่างสม่ าเสมอ ๔. จัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง ๕. ร่วมกับ
สถานศึกษาจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี ๖. จัดท าทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๗. พัฒนาเครื่องมือใน
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การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้เรียน ๘. จัดค่ายคุณธรรมจริยธรรม และ ๙. มีการประเมินผล
กลุ่มเป้าหมายร่วมกับสถานศึกษา โดยบูรณาการกับหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนา คือ หลัก
ไตรสิกขา หลักอริยสัจ ๔ หลักอิทธิบาท ๔ และหลักภาวนา ๔ มาใช้ในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ด้วย 
 ๒) สภาพปัญหาและอุปสรรคในการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับวัยรุ่นไทยยุค
ใหม่ ตามหลักพุทธธรรม ผ่านกลไกการขับเคลื่อนโครงการคลินิกคุณธรรม ของพระธรรมวิทยากร
พบว่า นักศึกษามีความคิดเห็นต่อรูปแบบการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับวัยรุ่นไทยยุคใหม่  
ตามหลักพุทธธรรม ผ่านกลไกการขับเคลื่อนโครงการคลินิกคุณธรรม ของพระธรรมวิทยากร  ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  = ๔.๐๖, S.D. = ๐.๕๑๐) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ใน
ระดับมากทุกด้าน ส่วนปัญหาและอุปสรรคในการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับวัยรุ่นไทยยุค
ใหม่ ตามหลักพุทธธรรม ผ่านกลไกการขับเคลื่อนโครงการคลินิกคุณธรรม ของพระธรรมวิทยากร
พบว่า พระธรรมวิทยากรสามารถน ากิจกรรมไปใช้กับนักเรียน นักศึกษาได้เป็นบางกลุ่มเท่านั้น ไม่
สามารถปรับใช้กับนักเรียน นักศึกษาทุกกลุ่มได้ จึงควรปรับปรุงรูปแบบใหม่ให้สอดคล้องกับ
พฤติกรรมของนักเรียน นักศึกษาทุกกลุ่มโดยการน าชุมชน ผู้ปกครอง และสถานศึกษา มาช่วย
สนับสนุนบทบาทของพระธรรมวิทยากรด้วย 

๓) รูปแบบการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับวัยรุ่นไทยยุคใหม่ ตามหลักพุทธ
ธรรม ผ่านกลไกการขับเคลื่อนโครงการคลินิกคุณธรรม ของพระธรรมวิทยากร พบว่ามี ๔ รูปแบบ คือ 
๑) รูปแบบการป้องกัน (Prevention) ๒) รูปแบบการปรับปรุง (Improvement)  ๓) รูปแบบการ
เปลี่ยนแปลง (Change) และ ๔) รูปแบบการพัฒนา (Development) ทั้งนี้รูปแบบดังล่าวจะประสบ
ผลส าเร็จได้ก็ต่อเมื่อได้รับการสนับสนุนจากสถานศึกษา (School) ชุมชน (Community) และ
ผู้ปกครอง (Parent)  โดยร่วมกันด าเนินการดังนี้คือ ๑) สร้างภูมิคุ้มกันด้วยการเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมอย่างจริงจัง  ๒) ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักเรียน นักศึกษากลุ่มเสี่ยงให้เป็นคนดีมี
คุณธรรม ๓) ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษากลุ่มเป้าหมาย มีคุณธรรมจริยธรรม และ ๔) เสริมสร้าง
กิจกรรมการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน นักศึกษาร่วมกับ หน่วยงาน สถานศึกษา และ
ชุมชน 
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ABSTRACT 
The objectives of this research were 1) to study principles, approach and 

model to Morality and Ethic Indoctrination of Young Generation by Buddhadhamma 
though Morality Clinic Project Driving Mechanism of Buddhist Teaching Monks.,            
2) to analysis problems and obstacles for Morality and Ethic Indoctrination of Young 
Generation by Buddhadhamma though Morality Clinic Project Driving Mechanism of 
Buddhist Teaching Monks and 3) to propose the model to Morality and Ethic 
Indoctrination of Young Generation by Buddhadhamma though Morality Clinic Project 
Driving Mechanism of Buddhist Teaching Monks. The researcher used the mixed 
research method comprising both qualitative and quantitative approach. For the 
quantitative research, the study was conducted by collecting the data 392 students. 
The simple size was calculated by using Taro Yamane formula. The samples were 
selected from regions, central at Bangkok and Ayutthaya, North at Chiangmai 
province, Northeastern at Khonkean province, and the South at Nakhonsi thammarat. 
The data were analyzed by descriptive statistics including percentage, mean and 
standard deviation. For qualitative research, the study was conducted by in-depth 
interviewing from 18 key informants selected by purposive method and focus group 
selected from 5 schools administration, 6 Buddhist missionary monks, 6 provincial 
cultural authorities and 4 college instructors. By then the researcher used the 
information receiving from the 9 focus group to back up the research model.                
The data were analyzed by using content analysis.   

 
The research findings were as follows: 
1) The principles and approach and model to the Morality and Ethic 

Indoctrination of Young Generation by Buddhadhamma though Morality Clinic Project 
Driving Mechanism of Buddhist Teaching Monks found 9-model to promote Morality 
and Ethics in schools of Buddhist Missionary Monks following 1. Consultant model for 
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solving the lack of Morality and Ethics 2. Up to date dialog and sermon model for 
suitable in each school 3. Training for the youth behavior and Dhamma practice 
model through sensitive seminar and training. 4. Buddhism Activity model in school 
or community 5. Action plan for Morality and Ethics create the curriculum for school 
and community to be the Dhamma learning systems must be for using development 
6. Recording form for activities attendance and students record model.                              
7.  Development tools in changing for model behavior of the student  8. Merit camp 
model and 9. Set up target group and school appraisal model. Those said 9-model 
were integrated with Trisikka , Four noble truths, Iddhipada 4 , and Pavana 4 to 
promote morality and ethics of students.  

2) From the questionnaire respondents were 283 men ( 72.2 %) , age 
between 19-21 years were 199 persons ( 50.8 %)  and education level in vocational 
diploma were 238 persons ( 60.7 %) and majority of them were attended in ethics 
clinic 1-5 times 251 persons ( 64.3 %) and The level of student opinion for  the 
model to Morality and Ethic Indoctrination of Young Generation by Buddhadhamma 
though Morality Clinic Project Driving Mechanism of Buddhist Teaching Monks found 
that students opinion had in the high level (  = 4.06 ,S.D.=0.510) and consider all 
aspects were in high level. The problems, obstacles and suggestions found that 
Buddhist Missionary Monks could use activities in the part of all students. Then the 
Dhamma activities should be adjusted by all students behavior to support Buddhist 
Missionary Monks must be encouraged by community , parents and schools. 

3) The model for the Morality and Ethic Indoctrination of Young Generation 
by Buddhadhamma though Morality Clinic Project Driving Mechanism of Buddhist 
Teaching Monks was PICD:SCP MODEL which represents as : 1. Prevention                        
2. Improvement 3. Change 4. Development with school community and parent and 
follows by 4 strategies as such as 1) build the immunity with the additional building 
of  morality virtue seriously  continuously 2) change the behavior of risks  group 
student to be a good person 3) Encourage target group students to uphold morality 
virtue and 4) Reinforcement and  development of virtue morality activity for students 
cooperation , Family institution , schools , and the community. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

รายงานการวิจัยฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดีเพราะได้รับความเมตตาอนุเคราะห์จาก
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่สนับสนุนทุนในการวิจัยในครั้งนี้ 
เพราะเล็งเห็นถึงประโยชน์และคุณค่าของงานวิจัยฉบับนี้ ขอกราบขอบพระคุณพระเดชพระคุณ 
พระสุธีรัตนบัณฑิต (สุทิตย์ อาภากโร, รศ.ดร.) ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ผู้บริหารและ
เจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ให้ความอนุเคราะห์และช่วยเหลือผู้วิจัยมาตลอด 

ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป 
ผู้อ านวยการศูนย์บัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐซสวตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย ที่เมตตาอนุเคราะห์เป็นประธานที่ปรึกษาโครงการวิจัยในครั้งนี้ ขอขอบพระคุณ          
ผศ.ดร.บุษกร วัฒนบุตร ที่ เมตตาให้ค าปรึกษาโครงการวิจัยในครั้งนี้  ขอกราบขอบพระคุณ
ผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจทานงานวิจัยฉบับนี้ให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 
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พระธรรมวิทยากรทุกรูป ผู้เชี่ยวชาญทุกท่านที่อนุเคราะห์ในการเก็บข้อมูลเพ่ือการวิจัยเป็นอย่างดี 

คุณค่าและประโยชน์ใดๆ อันพึงมีจากรายงานวิจัยฉบับนี้ ผู้วิจัยขอมอบบูชาเป็นพุทธบูชา 
ธรรมบูชา สังฆบูชา กตเวทิตาคุณแก่ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ บิดามารดา ญาติสนิทมิตรสหาย และผู้มี
พระคุณทุกท่าน 
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๔.๙ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อ
การพัฒนารูปแบบการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับวัยรุ่นไทยยุคใหม่  
ตามหลักพุทธธรรม ผ่านกลไกการขับเคลื่อนโครงการคลินิกคุณธรรม ของพระ
ธรรมวิทยากร ในด้านการพัฒนาเครื่องมือในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของ
ผู้เรียน……………………………………………………………………………………………………. ๑๑๔ 

   



   (ฎ) 
 

สารบัญตาราง (ต่อ) 

ตารางท่ี หน้า 
๔.๑๐ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อ

การพัฒนารูปแบบการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับวัยรุ่นไทยยุคใหม่  
ตามหลักพุทธธรรม ผ่านกลไกการขับเคลื่อนโครงการคลินิกคุณธรรม ของพระ
ธรรมวิทยากร ในด้านการจัดค่ายคุณธรรม…………………………………………………. ๑๑๕ 

๔.๑๑ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อ
การพัฒนารูปแบบการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับวัยรุ่นไทยยุคใหม่  
ตามหลักพุทธธรรม ผ่านกลไกการขับเคลื่อนโครงการคลินิกคุณธรรม ของพระ
ธรรมวิทยากร ในด้านการประเมินผลกลุ่มเป้าหมายร่วมกับสถานศึกษา…………. ๑๑๖ 

๔.๑๒ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อ
การพัฒนารูปแบบการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับวัยรุ่นไทยยุคใหม่  
ตามหลักพุทธธรรม ผ่านกลไกการขับเคลื่อนโครงการคลินิกคุณธรรม ของพระ
ธรรมวิทยากร ในด้านหลักธรรมที่ใช้ในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมใน
สถานศึกษาของพระธรรมวิทยากรตามหลักหลักภาวนา ๔ ได้แก่ กาย ศีล จิต 
และปัญญา……………………………………………………………………………………………… ๑๑๗ 

๔.๑๓ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อ
การพัฒนารูปแบบการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับวัยรุ่นไทยยุคใหม่  
ตามหลักพุทธธรรม ผ่านกลไกการขับเคลื่อนโครงการคลินิกคุณธรรม ของพระ
ธรรมวิทยากร ในด้านกาย………………………………………………………………………… ๑๑๘ 

๔.๑๔ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อ
การพัฒนารูปแบบการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับวัยรุ่นไทยยุคใหม่  
ตามหลักพุทธธรรม ผ่านกลไกการขับเคลื่อนโครงการคลินิกคุณธรรม ของพระ
ธรรมวิทยากร ในด้านศีล………………………………………………………………………….. ๑๑๙ 

๔.๑๕ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อ
การพัฒนารูปแบบการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับวัยรุ่นไทยยุคใหม่  
ตามหลักพุทธธรรม ผ่านกลไกการขับเคลื่อนโครงการคลินิกคุณธรรม ของพระ
ธรรมวิทยากร ในด้านจิต………………………………………………………………………….. ๑๒๐ 

๔.๑๖ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อ
การพัฒนารูปแบบการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับวัยรุ่นไทยยุคใหม่  
ตามหลักพุทธธรรม ผ่านกลไกการขับเคลื่อนโครงการคลินิกคุณธรรม ของพระ
ธรรมวิทยากร ในด้านปัญญา…………………………………………………………………….. ๑๒๑ 

๔.๑๗ ปัญหาและอุปสรรคในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาของ             
พระธรรมวิทยากร ในด้านการให้ค าปรึกษาหรือปัญหาต่างๆ โดยเฉพาะปัญหา
เรื่องการขาดคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษานั้นๆ……..    ๑๒๒ 



   (ฏ) 
 

สารบัญตาราง (ต่อ) 

ตารางท่ี หน้า 
 

๔.๑๘ ข้อเสนอแนะต่อรูปแบบการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาของ            
พระธรรมวิทยากร ในด้านการให้ค าปรึกษาหรือปัญหาต่างๆ โดยเฉพาะปัญหา
เรื่องการขาดคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษานั้นๆ……..     ๑๒๓ 

๔.๑๙ ปัญหาและอุปสรรคในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาของ            
พระธรรมวิทยากร ในด้านการสนทนาธรรม/บรรยายธรรม ตามหลักธรรมต่างๆ 
ที่สอดคล้องกับปัญหาที่เกิด หรือตามท่ีสถานศึกษาประสงค์…………………………. ๑๒๔ 

๔.๒๐ ข้อเสนอแนะต่อรูปแบบการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาของ              
พระธรรมวิทยากร ในด้านการสนทนาธรรม/บรรยายธรรม ตามหลักธรรมต่างๆ 
ที่สอดคล้องกับปัญหาที่เกิด หรือตามท่ีสถานศึกษาประสงค์…………………………. ๑๒๕ 

๔.๒๑ ปัญหาและอุปสรรคในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาของ             
พระธรรมวิทยากร วิทยากร ในด้านการให้การอบรมเยาวชนในสถานศึกษา
นั้นๆ โดยใช้เทคนิคการอบรมที่สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้เข้ารับการอบรม 
ผสมผสานกับการปฏิบัติธรรม ท าวัตรเช้า เย็น และนั่งสมาธิ…………………………. ๑๒๖ 

๔.๒๒ ข้อเสนอแนะต่อรูปแบบการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาของ             
พระธรรมวิทยากร วิทยากร ในด้านการให้การอบรมเยาวชนในสถานศึกษา
นั้นๆ โดยใช้เทคนิคการอบรมที่สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้เข้ารับการอบรม 
ผสมผสานกับการปฏิบัติธรรม ท าวัตรเช้า เย็น และนั่งสมาธิ…………………………. ๑๒๗ 

๔.๒๓ ปัญหาและอุปสรรคในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาของ                
พระธรรมวิทยากร วิทยากร ในด้านการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา เช่น 
วันส าคัญทางพระพุทธศาสนา วันส าคัญทางพระมหากษัตริย์ วันส าคัญทาง
เทศกาลต่างๆ ที่มีพิธีทางพระพุทธศาสนาร่วมกับสถานศึกษาหรือชุมชน………… ๑๒๘ 

๔.๒๔ ข้อเสนอแนะต่อรูปแบบการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาของ                  
พระธรรมวิทยากร วิทยากร ในด้านการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา เช่น 
วันส าคัญทางพระพุทธศาสนา วันส าคัญทางพระมหากษัตริย์ วันส าคัญทาง
เทศกาลต่างๆ ที่มีพิธีทางพระพุทธศาสนาร่วมกับสถานศึกษาหรือชุมชน………… ๑๒๙ 

๔.๒๕ ปัญหาและอุปสรรคในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาของ                
พระธรรมวิทยากร วิทยากร ในด้านการร่วมกับสถานศึกษาจัดท าแผนปฏิบัติ
การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของผู้เรียน……………………………………………………. 

 
 

๑๓๐ 
๔.๒๖ ข้อเสนอแนะต่อรูปแบบการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาของ            

พระธรรมวิทยากร วิทยากร ในด้านการร่วมกับสถานศึกษาจัดท าแผนปฏิบัติ
การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของผู้เรียน……………………………………………………. ๑๓๑ 

 



   (ฐ) 
 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
ตารางท่ี หน้า 
๔.๒๗ ปัญหาและอุปสรรคในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาของ               

พระธรรมวิทยากร วิทยากร ในด้านการจัดท าทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรมหรือ
ทะเบียนของผู้เรียนเป็นประจ าทุกเดือน……………………………………………………… ๑๓๒ 

๔.๒๘ ข้อเสนอแนะต่อรูปแบบการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาของ              
พระธรรมวิทยากร วิทยากร ในด้านการจัดท าทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรมหรือ
ทะเบียนของผู้เรียนเป็นประจ าทุกเดือน……………………………………………………… ๑๓๓ 

๔.๒๙ ปัญหาและอุปสรรคในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาของ                    
พระธรรมวิทยากร วิทยากร ในด้านการพัฒนาเครื่องมือในการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมของผู้เรียน……………………………………………………………………………….. ๑๓๔ 

๔.๓๐ ข้อเสนอแนะต่อรูปแบบการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาของ          
พระธรรมวิทยากร วิทยากร ในด้านการพัฒนาเครื่องมือในการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมของผู้เรียน……………………………………………………………………………….. ๑๓๕ 

๔.๓๑ ปัญหาและอุปสรรคในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาของ              
พระธรรมวิทยากร วิทยากร ในด้านการจัดค่ายคุณธรรม……………………………… 

 
๑๓๖ 

๔.๓๒ ข้อเสนอแนะต่อรูปแบบการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาของ               
พระธรรมวิทยากร วิทยากร ในด้านการจัดค่ายคุณธรรม……………………………… ๑๓๗ 

๔.๓๓ ปัญหาและอุปสรรคในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาของ               
พระธรรมวิทยากร วิทยากร ในด้านการประเมินผลกลุ่มเป้าหมายร่วมกับ
สถานศึกษา…………………………………………………………………………………………….. ๑๓๘ 

๔.๓๔ ข้อเสนอแนะต่อรูปแบบการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาของ             
พระธรรมวิทยากร วิทยากร ในด้านการประเมินผลกลุ่มเป้าหมายร่วมกับ
สถานศึกษา…………………………………………………………………………………………….. ๑๓๙ 

๔.๓๕ ข้อเสนอแนะต่อรูปแบบการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาของ             
พระธรรมวิทยากร วิทยากร ในด้านหลักธรรมที่ใช้ในการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมในสถานศึกษาของพระธรรมวิทยากรตามหลักภาวนา ๔ ได้แก่ กาย 
ศีล จิต และปัญญา………………………………………………………………………………….. ๑๔๐ 

๔.๓๖ ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน……………………………………………………….. ๑๕๕ 
๔.๓๗ ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก……………………………………………………. ๑๖๕ 
๔.๓๘ ตารางการสังเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน………………………………………………… ๑๖๙ 
๔.๓๙ ตารางการสังเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก…………………………………………….. ๑๗๒ 
๔.๔๐ สรุปประเด็นการวิเคราะห์ (SWOT Matrix) รูปแบบการปลูกฝังคุณธรรมและ

จริยธรรมส าหรับวัยรุ่นไทยยุคใหม่  ตามหลักพุทธธรรม ผ่านกลไกการ
ขับเคลื่อนโครงการคลินิกคุณธรรม ของพระธรรมวิทยากร……………………………. ๑๗๔ 

 



   (ฑ) 
 

สารบัญแผนภาพ 

แผนภาพที่                                                                                              หน้า 

๒.๑   Model โครงการคลินิกคุณธรรมในสถานศึกษา……………………………………………….. ๗๗ 
๒.๒ กรอบแนวคิดในการวิจัย……………………………………………………………………….………. ๙๒ 
๔.๑ รูปแบบการป้องกัน (Prevention) ………………………………………………………………… ๒๑๒ 
๔.๒ รูปแบบการปรับปรุง (Improvement) …………………………………………………………. ๒๑๔ 
๔.๓ รูปแบบการเปลี่ยนแปลง (Change) ………………………………………………………………. ๒๑๕ 
๔.๔ รูปแบบการพัฒนา (Development) ……………………………………………………………. ๒๑๗ 
๔.๕ รูปแบบการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับวัยรุ่นไทยยุคใหม่  ตามหลักพุทธ

ธรรม ผ่านกลไกการขับเคลื่อนโครงการคลินิกคุณธรรม ของพระธรรมวิทยากร 
PICD:SCP MODEL………………………………………………………………………………………. ๒๑๘ 

๔.๖ องค์ความรู้จากการวิจัย…………………………………………………………………….…………… ๒๒๑ 
 

 



   (ฒ) 
 

 

ค ำอธิบำยสัญลักษณ์และค ำย่อ 

 

๑. ค ำย่อชื่อคัมภีร์พระไตรปิฎก 
อักษรย่อในวิทยานิพนธ์เล่มนี้  ใช้อ้างอิงจากพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๓๙ เป็นหลักโดยใช้ระบบย่อค าดังต่อไปนี้ 
พระวินัยปิฎก 

วิ.ม. (ไทย)  =  วินัยปิฎก  มหาวรรค  (ภาษาไทย) 

๒. กำรระบุเลขหมำยพระไตรปิฎก 
ในงานวิจัยฉบับนี้ได้ใช้พระไตรปิฎกภาษาไทย  ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

พ.ศ.๒๕๓๙  เป็นหลักในการอ้างอิง ซึ่งพระไตรปิฎกฉบับภาษาไทยจะระบุ  เล่ม/ข้อ/หน้า. เช่น ขุ.ธ. 
(ไทย) ๒๕/๓๐/๕๑. หมายความว่าระบุถึง สุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย ธรรมบท ฉบับภาษาไทย 
พระไตรปิฎกเล่มท่ี ๒๕ ข้อที ่๓๐ หน้าที่ ๕๑ เป็นต้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
บทท่ี ๑ 

 
บทน ำ 

 
๑.๑ ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

 
สภาพสังคมไทยในปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเป็นอันมาก ประชาชนในอดีตมี

ชีวิตอยู่กับครอบครัว มีพุทธศาสนา มีคุณธรรมจริยธรรม เป็นรากฐานของทัศนคติและค่านิยมในการ
ด ารงชีวิต ท าให้คนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข แต่การเพ่ิมของประชากรประกอบกับภาวะ
เศรษฐกิจที่สูงขึ้น รวมทั้งการน าเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจ าวันของประชาชน ท าให้
ประชาชนหันมานิยมความเจริญทางด้านวัตถุมากขึ้นและละเลยด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยขาดความ
ตระหนักว่าคุณธรรมจริยธรรมเป็นสิ่งที่มีความส าคัญต่อสังคมเป็นอย่างมากในการก าหนดความสงบ
สุขของสังคม เนื่องจากหากคนในสังคมมีความบกพร่องทางด้านจิตใจ ขาดคุณธรรมจริยธรรมแล้ว แม้
สังคมนั้นจะมีความมั่งคั่งทางด้านเศรษฐกิจก็ย่อมจะหาความสุขและเกิดการพัฒนาไปได้ยาก๑     ใน
กลุ่มของเด็กและเยาวชนซึ่งจะเป็นบุคลากรในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคตนั้น พบว่าเยาวชนไทย
ในปัจจุบันมี “ลักษณโทษ” หลายประการเช่น ติดยาเสพติด ก้าวร้าวรุนแรง หมกมุ่นในกามารมณ์ มี
แนวโน้มก่ออาชญากรรม หลงติดในวัตถุ เห็นแก่ตัว ไม่เชื่อเรื่องส่วนร่วม ไม่มีศาสนาและวัฒนธรรม 
เครียด หาความส าเร็จโดยไม่เลือกวิธีการ ชอบเล่นการพนัน ท างานหนักไม่เป็น 

การศึกษาเป็นปัจจัยที่ส าคัญประการหนึ่งในการพัฒนาประเทศ ประเทศใดสามารถ
จัดระบบการศึกษาให้ประชาชนได้อย่างทั่วถึงและถูกต้อง ประเทศนั้นย่อมประสบความส าเร็จในการ
พัฒนาประเทศในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ ด้านการเมือง หรือด้านสังคมวัฒนธรรม ทั้งนี้
เพราะการพัฒนาประเทศจะต้องอาศัยก าลังคนเป็นส าคัญ ซึ่งกระบวนการที่ส าคัญที่สุดในการพัฒนา
คนก็คือ การจัดการศึกษา ดังนั้นทุก ๆ ประเทศจึงพยายามจัดการศึกษาในประเทศของตนให้ดีที่สุด
เท่าท่ีจะท าได้ 

การจัดการศึกษานอกจากจะมุ่งให้ผู้เรียนเกิดความรู้แล้ว จะต้องมุ่งปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรมให้กับผู้ เรียนเพ่ือให้ เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี อีกด้วย ดังพระบรมราโชวาทของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ที่ตรัสไว้ว่า  นอกจากการศึกษาจะสอนให้คน
เก่งแล้วจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะอบรมให้ดีพร้อมกันไปด้วย ประเทศเราจึงจะได้คนที่มีคุณภาพ คือ ทั้งเก่ง
ทั้งดีมาเป็นก าลังของบ้านเมือง ให้ความเก่งเป็นปัจจัยและพลังส าหรับการสร้างสรรค์ และให้ความดี
เป็นปัจจัยเพื่อประคับประคองน าความเก่งให้เป็นไปในทางที่ถูก ที่อ านวยผลประโยชน์อันพึงประสงค์๒ 
                                                 

๑สุทธิวงศ์  ตันตยาพิศาลสุทธิ์,  “พระบรมราโชวาท”,  ข้ำรำชกำรครู, ปีที่ ๒๐ ฉบับที่ ๑ (ตุลาคม – 
พฤศจิกายน ๒๕๔๒), : ๒. 

๒สิปปนนท์ เกตุทัต และคณะ, ควำมฝันของแผ่นดิน, พิมพ์ครั้งที่ ๓, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์
ตะวันออก, ๒๕๔๐), หน้า ข. 



๒ 
 

ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาในปัจจุบันต่างพยายามที่จะฝึกฝนอบรมจิตใจของ
เยาวชนให้รู้ผิดชอบชั่วดีมากขึ้น โดยหลายฝ่ายหวังว่า การอบรมคุณธรรมจริยธรรมในโรงเรียนจะเป็น
เสมือนสายป่านที่คอยเหนี่ยวรั้งและฉุดดึงให้เด็กได้มีสภาพจิตใจที่เข้าถึงคุณงามความดีของชีวิต 
โดยทั่วไปเมื่อพิจารณาถึงระดับการศึกษาที่ครอบคลุมไปทั้งประเทศ มีการจัดการศึกษาในทุกท้องที่  
และเป็นหน้าที่หลักของรัฐบาลจะต้องด าเนินการให้กับประชาชนทุกคนก็คือ การศึกษาระดับประถม
ศึกษา ฉะนั้นจึงถือได้ว่าการศึกษาระดับประถมศึกษาเป็นการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ส าคัญต่อการพัฒนา
ประเทศเป็นอย่างยิ่ง และเม่ือพิจารณาคุณลักษณะของผู้เข้ารับการศึกษาในแต่ละระดับแล้วจะเห็นว่า 
นักเรียนประถมศึกษาเป็นผู้มีสภาพเหมาะสมอย่างยิ่งต่อการวางรากฐานเพ่ือพัฒนาคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ในด้านคุณธรรมจริยธรรม 

โครงการคลินิกคุณธรรมในสถานศึกษา เกิดขึ้นจากแนวความคิดในการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมแก่เด็ก เยาวชน และประชาชนให้เป็นคนดีมีศีลธรรม โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการนี้ 
คือ ๑) เพ่ือให้สถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมีพ้ืนที่ส าหรับเด็กและเยาวชน ในการแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับ
ปัญหาชีวิต การสนทนาธรรม ๒) เพ่ือให้สถาบันทางศาสนา โดยเฉพาะพระสงฆ์ท าหน้าที่ชี้แนะ
แนวทางในการแก้ปัญหาทางด้านจิตใจ โดยใช้หลักธรรมทางศาสนา ๓) เพ่ือให้เยาวชนกลุ่มเป้าหมาย
สามารถใช้หลักธรรมในศาสนาใช้ในการด ารงชีวิต ๔) เพ่ือเป็นการน ามิติทางศาสนาสร้างสังคมแห่ง
ปัญญา และการเรียนรู้ เสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางด้านจิตใจ ๕) เพ่ือให้เด็กและเยาวชนเกิดการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม และ ๖) เพ่ือสร้างจิตส านึกที่ดีต่อการด ารงตนอย่างมี
สติ โดยมีกลุ่มเป้าหมายในการฝึกอบรมคือ โรงเรียน/วิทยาลัยอาชีวศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนใน
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จ านวน ๓๐ แห่ง ทั่วประเทศ โดยสรรหาพระธรรมวิทยากรมาเป็นวิทยากร
หลักในการฝึกอบรมในครั้งนี้๓ ในปัจจุบันได้น าเอารูปแบบในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมมาใช้ คือ 
๑. รูปแบบการให้ค าปรึกษาหรือปัญหาต่างๆ โดยเฉพาะปัญหาเรื่องการขาดคุณธรรมจริยธรรมของ
นักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษานั้นๆ ๒. รูปแบบการสนทนาธรรม/บรรยายธรรม ตามหลักธรรม
ต่างๆ ที่สอดคล้องกับปัญหาที่เกิด หรือตามที่สถานศึกษาประสงค์  ๓. รูปแบบการให้การอบรม
เยาวชนในสถานศึกษานั้นๆ โดยใช้เทคนิคการอบรมที่สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้เข้ารับการอบรม 
ผสมผสานกับการปฏิบัติธรรม ท าวัตรเช้า เย็น และนั่งสมาธิ  ๔. รูปแบบการจัดกิจกรรมทาง
พระพุทธศาสนา เช่น วันส าคัญทางพระพุทธศาสนา วันส าคัญทางพระมหากษัตริย์ วันส าคัญทาง
เทศกาลต่างๆ ที่มีพิธีทางพระพุทธศาสนาร่วมกับสถานศึกษาหรือชุมชน  ๕. รูปแบบการร่วมกับ
สถานศึกษาจัดท าแผนปฏิบัติการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของผู้เรียน ๖. รูปแบบการจัดท าทะเบียน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมหรือทะเบียนของผู้เรียนเป็นประจ าทุกเดือน ๗. รูปแบบการพัฒนาเครื่องมือในการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้เรียน ๘. รูปแบบการจัดค่ายคุณธรรม และ ๙. รูปแบบการประเมินผล
กลุ่มเป้าหมายร่วมกับสถานศึกษา๔ และรูปแบบทั้ง ๙ ประการสามารถใช้ได้เฉพาะนักเรียนบางกลุ่ม
เท่านั้น ยังไม่สามารถส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมได้กับนักเรียนหลากหลายกลุ่ม ฉะนั้นเพ่ือเป็นการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนจึงควรมีรูปแบบใหม่ๆข้ึนมาใช้ 
                                                 

๓กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม, แนวทำงกำรด ำเนินงำนโครงกำรคลินิกคุณธรรมใน
สถำนศึกษำ, (กรุงเทพมหานคร : ศูนย์สื่อและสิ่งพิมพ์แก้วเจ้าจอม, ๒๕๕๖),  หน้า ๒ – ๓. 

๔เรื่องเดียวกัน,  หน้า ๖ – ๗. 



๓ 
 

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษารูปแบบการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับวัยรุ่น
ไทยยุคใหม่ ตามหลักพุทธธรรม ผ่านกลไกการขับเคลื่อนโครงการคลินิกคุณธรรม ของพระธรรม
วิทยากร ศึกษาสภาพปัญหาการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาของพระธรรมวิทยากร และ
จะน ามาพัฒนารูปแบบการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับวัยรุ่นไทยยุคใหม่  ตามหลักพุทธ
ธรรม ผ่านกลไกการขับเคลื่อนโครงการคลินิกคุณธรรม ของพระธรรมวิทยากรใหม่เพ่ือให้เหมาะสมกับ
บทบาทของพระธรรมวิทยากรในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และน าเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ต่อไป 

 
๑.๒ วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 

๑.๒.๑ เพ่ือศึกษาหลักการ วิธีการ และรูปแบบการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรม
ส าหรับวัยรุ่นไทยยุคใหม่ ตามหลักพุทธธรรม ผ่านกลไกการขับเคลื่อนโครงการคลินิกคุณธรรม ของ
พระธรรมวิทยากร 

๑.๒.๒ เพ่ือวิเคราะห์สภาพปัญหาและอุปสรรคในการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรม
ส าหรับวัยรุ่นไทยยุคใหม่ ตามหลักพุทธธรรม ผ่านกลไกการขับเคลื่อนโครงการคลินิกคุณธรรม ของ
พระธรรมวิทยากร 

๑.๒.๓ เพ่ือน าเสนอรูปแบบการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับวัยรุ่นไทยยุคใหม่ 
ตามหลักพุทธธรรม ผ่านกลไกการขับเคลื่อนโครงการคลินิกคุณธรรม ของพระธรรมวิทยากร 

  

๑.๓ ปัญหำที่ต้องกำรทรำบ 
๑.๓.๑ หลักการ วิธีการ และรูปแบบการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับวัยรุ่นไทย

ยุคใหม ่ตามหลักพุทธธรรม ผ่านกลไกการขับเคลื่อนโครงการคลินิกคุณธรรม ของพระธรรมวิทยากรมี
อะไรบ้าง 

๑.๓.๒ สภาพปัญหาและอุปสรรคในการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับวัยรุ่นไทย
ยุคใหม่ ตามหลักพุทธธรรม ผ่านกลไกการขับเคลื่อนโครงการคลินิกคุณธรรม ของพระธรรมวิทยากร
เป็นอย่างไร 

๑.๓.๓ รูปแบบการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับวัยรุ่นไทยยุคใหม่ ตามหลักพุทธ
ธรรม ผ่านกลไกการขับเคลื่อนโครงการคลินิกคุณธรรม ของพระธรรมวิทยากรควรเป็นอย่างไร 

 

๑.๔ ขอบเขตของกำรวิจัย 
ในการศึกษาวิจัยเรื่อง “รูปแบบการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับวัยรุ่นไทยยุค

ใหม ่ตามหลักพุทธธรรม ผ่านกลไกการขับเคลื่อนโครงการคลินิกคุณธรรม ของพระธรรมวิทยากรของ        
พระธรรมวิทยากร” ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตการศึกษาได้ดังนี้ 

๑.๔.๑ ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ 
งานวิจัยฉบับนี้มุ่งศึกษาเนื้อหาเกี่ยวกับรูปแบบการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับ

วัยรุ่นไทยยุคใหม่ ตามหลักพุทธธรรม ผ่านกลไกการขับเคลื่อนโครงการคลินิกคุณธรรม ของพระธรรม
วิทยากร ใน ๙ ด้าน คือ 



๔ 
 

๑. ด้านการให้ค าปรึกษาหรือปัญหาต่างๆ โดยเฉพาะปัญหาเรื่องการขาดคุณธรรม
จริยธรรมของนักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษานั้นๆ 

๒. ด้านการสนทนาธรรม/บรรยายธรรม ตามหลักธรรมต่างๆ ที่สอดคล้องกับปัญหาที่เกิด 
หรือตามท่ีสถานศึกษาประสงค์ 

๓. ด้านการให้การอบรมเยาวชนในสถานศึกษานั้นๆ โดยใช้เทคนิคการอบรมที่สอดคล้อง
กับพฤติกรรมของผู้เข้ารับการอบรม ผสมผสานกับการปฏิบัติธรรม ท าวัตรเช้า เย็น และนั่งสมาธิ 

๔. ด้านการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา เช่น วันส าคัญทางพระพุทธศาสนา วันส าคัญ
ทางพระมหากษัตริย์ วันส าคัญทางเทศกาลต่างๆ ที่มีพิธีทางพระพุทธศาสนาร่วมกับสถานศึกษาหรือ
ชุมชน 

๕. ด้านการร่วมกับสถานศึกษาจัดท าแผนปฏิบัติการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของผู้เรียน 
๖. ด้านการจัดท าทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรมหรือทะเบียนของผู้เรียนเป็นประจ าทุกเดือน 
๗. ด้านการพัฒนาเครื่องมือในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้เรียน 
๘. ด้านการจัดค่ายคุณธรรม 
๙. ด้านการประเมินผลกลุ่มเป้าหมายร่วมกับสถานศึกษา๕ 
 

๑.๔.๒ ขอบเขตด้ำนตัวแปรที่ศึกษำ 
งานวิจัยฉบับนี้ประกอบด้วยตัวแปรที่ศึกษา คือ รูปแบบการปลูกฝังคุณธรรมและ

จริยธรรมส าหรับวัยรุ่นไทยยุคใหม่ ตามหลักพุทธธรรม ผ่านกลไกการขับเคลื่อนโครงการคลินิก
คุณธรรม ของพระธรรมวิทยากร ใน ๙ ด้าน คือ ๑. ด้านการให้ค าปรึกษาหรือปัญหาต่างๆ โดยเฉพาะ
ปัญหาเรื่องการขาดคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษานั้นๆ ๒. ด้านการสนทนา
ธรรม/บรรยายธรรม ตามหลักธรรมต่างๆ ที่สอดคล้องกับปัญหาที่เกิด หรือตามที่สถานศึกษาประสงค์ 
๓. ด้านการให้การอบรมเยาวชนในสถานศึกษานั้นๆ โดยใช้เทคนิคการอบรมท่ีสอดคล้องกับพฤติกรรม
ของผู้เข้ารับการอบรม ผสมผสานกับการปฏิบัติธรรม ท าวัตรเช้า เย็น และนั่งสมาธิ  ๔. ด้านการจัด
กิจกรรมทางพระพุทธศาสนา เช่น วันส าคัญทางพระพุทธศาสนา วันส าคัญทางพระมหากษัตริย์ วัน
ส าคัญทางเทศกาลต่างๆ ที่มีพิธีทางพระพุทธศาสนาร่วมกับสถานศึกษาหรือชุมชน ๕. ด้านการร่วมกับ
สถานศึกษาจัดท าแผนปฏิบัติการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของผู้เรียน  ๖. ด้านการจัดท าทะเบียน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมหรือทะเบียนของผู้เรียนเป็นประจ าทุกเดือน  ๗. ด้านการพัฒนาเครื่องมือในการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้เรียน ๘. ด้านการจัดค่ายคุณธรรม ๙. ด้านการประเมินผลกลุ่มเป้าหมาย
ร่วมกับสถานศึกษา 

 

๑.๔.๓ ขอบเขตด้ำนประชำกร/ผู้ให้ข้อมูลส ำคัญ 
๑) ประชำกร 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียน วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม กรุงเทพมหานคร 

วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ จังหวัด

                                                 
๕อ้างแล้ว,  หน้า ๖ – ๗. 



๕ 
 

เชียงใหม่ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น และวิทยาลัยเทคนิค
นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จ านวนทั้งสิ้น ๒๐,๐๗๑ คน๖ 

๒) ผู้ให้ข้อมูลส ำคัญ 
ในการวิจัยครั้งนี้ได้ก าหนดผู้ให้ข้อมูลส าคัญไว้ ๔ กลุ่ม คือ  
๑) กลุ่มผู้บริหาร ได้แก่ ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม กรุงเทพมหานคร 

วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ จังหวัด
เชียงใหม่ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น และวิทยาลัยเทคนิค
นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จ านวน ๕ ท่าน 

๒) กลุ่มพระธรรมวิทยากร ได้แก่ พระธรรมวิทยากร ประจ าศูนย์โครงการคลินิกคุณธรรม 
วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่  จั งหวัดเชียงใหม่  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น และวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 
จ านวน ๕ รูป 

๓) กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ ได้แก่ ผู้อ านวยการส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด กรุงเทพมหานคร 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดนครศรีธรรมราช และ
นักวิชาการศาสนา จ านวน ๔ ท่าน 

๔) กลุ่มนักวิชาการที่ เกี่ยวข้อง ได้แก่  อาจารย์วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม 
กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วิทยาลัยเทคนิค
เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น และ
วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จ านวน ๔ ท่าน 

รวมทั้งสิ้น ๑๘ รูป/คน 
 

๑.๔.๔ ขอบเขตด้ำนพื้นที่ 
ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยก าหนดขอบเขตการศึกษาด้านพ้ืนที่ไว้ คือ โครงการคลินิกคุณธรรม 

วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่  จั งหวัดเชียงใหม่  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น และวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 

๑.๔.๕ ขอบเขตด้ำนระยะเวลำ 
ในการศึกษาวิจัยเรื่องนี้ผู้วิจัยจะด าเนินการวิจัยตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึงเดือน

มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒ รวมระยะเวลา ๑๕ เดือน 
 
 
 

                                                 
๖กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริหารงานอาชีวศึกษา ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

และก าลังคนอาชีวศึกษา, สถิติจ ำนวนนักเรียนนักศึกษำ ปีกำรศึกษำ พ.ศ.๒๕๖๑ จ ำแนกรำยสถำนศึกษำและ
ระดับชั้น, [ออนไลน์], แหล่งข้อมูล : http://bms.vec.go.th, [๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๑]. 



๖ 
 

๑.๕ นิยำมศัพท์เฉพำะที่ใช้ในกำรวิจัย 
รูปแบบ หมายถึง วิธีการในการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับวัยรุ่นไทยยุคใหม่ 

ตามหลักพุทธธรรม ผ่านกลไกการขับเคลื่อนโครงการคลินิกคุณธรรม ของพระธรรมวิทยากร สังกัด
กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม 

กำรส่งเสริม หมายถึง การสนับสนุนและส่งเสริมให้นักเรียนได้รับการฝึกฝน อบรมตนให้
เป็นคนดีของสังคม ตามหลักทางพระพุทธศาสนา 

คุณธรรมจริยธรรม หมายถึง ข้อปฏิบัติหรือการกระท าของนักเรียนที่ถูกต้องและดีงาม
เป็นลักษณะที่ต้องการของสังคมก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและนักเรียน 

กำรส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม หมายถึง การถ่ายทอดวิธีการและหลักการด้านคุณธรรม
จริยธรรมของพระธรรมวิทยากรสู่นักเรียนผู้เข้ารับการอบรม ผ่านกระบวนการทั้ง ๙ ด้าน คือ         
๑. การให้ค าปรึกษา ๒. การสนทนาธรรม/บรรยายธรรม ๓. การให้การอบรมเยาวชนในสถานศึกษา
นั้นๆ ๔. การจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ๕. การร่วมกับสถานศึกษาจัดท าแผนปฏิบัติการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมของผู้เรียน ๖. การจัดท าทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๗. การพัฒนาเครื่องมือในการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้เรียน ๘. การจัดค่ายคุณธรรม ๙. การประเมินผลกลุ่มเป้าหมายร่วมกับ
สถานศึกษา  

สถำนศึกษำ หมายถึง สถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการคลินิกคุณธรรม ประจ าปี ๒๕๕๖ 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา และสังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชน ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น และวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 

พระธรรมวิทยำกร หมายถึง พระธรรมวิทยากรประจ าโครงการคลินิกคุณธรรม สังกัด
กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม 

 

๑.๖ ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรวิจัย 
๑.๖.๑ ท าให้ทราบหลักการ วิธีการ และรูปแบบการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรม

ส าหรับวัยรุ่นไทยยุคใหม่ ตามหลักพุทธธรรม ผ่านกลไกการขับเคลื่อนโครงการคลินิกคุณธรรม ของ
พระธรรมวิทยากร 

๑.๖.๒ ท าให้ทราบผลการวิเคราะห์สภาพปัญหาและอุปสรรคในการปลูกฝังคุณธรรม
และจริยธรรมส าหรับวัยรุ่นไทยยุคใหม่ ตามหลักพุทธธรรม ผ่านกลไกการขับเคลื่อนโครงการคลินิก
คุณธรรม ของพระธรรมวิทยากร 

๑.๖.๓ ได้น าเสนอรูปแบบการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับวัยรุ่นไทยยุคใหม่ 
ตามหลักพุทธธรรม ผ่านกลไกการขับเคลื่อนโครงการคลินิกคุณธรรม ของพระธรรมวิทยากร 

๑.๖.๔ ผลที่ได้จากการวิจัยน าไปประยุกต์ใช้กับการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมใน
สถานศึกษาต่างๆ  



 
บทท่ี ๒ 

 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

การศึกษาวิจัยเรื่อง “รูปแบบการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับวัยรุ่นไทยยุคใหม่  
ตามหลักพุทธธรรม ผ่านกลไกการขับเคลื่อนโครงการคลินิกคุณธรรม ของพระธรรมวิทยากร”  ในครั้ง
นี้ผู้วิจัยได้รวบรวมแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวกับเรื่องที่ท าการศึกษาโดยน าเสนอ
ตามล าดับดังนี้ 

๒.๑ แนวคิดเก่ียวกับรูปแบบ  
๒.๒ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม  

 ๒.๓ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการเชิงกลยุทธ์ 
๒.๔ แนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับวัยรุ่นไทยยุคใหม่  

ตามหลักพุทธธรรม ผ่านกลไกการขับเคลื่อนโครงการคลินิกคุณธรรม ของพระธรรมวิทยากร  
๒.๕ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
๒.๖ กรอบแนวคิดในการวิจัย   
 

๒.๑ แนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบ 
รูปแบบเริ่มจากกระบวนการในการศึกษาหรือส ารวจข้อมูลที่เกี่ยวข้อง การสร้างรูปแบบ 

น าไปสู่รูปแบบที่เหมาะสม มีการวิเคราะห์รูปแบบที่ใช้ได้จริง และขั้นตอนสุดท้ายคือการสรุปและ
น าเสนอรูปแบบ ในงานวิจัยฉบับนี้ผู้วิจัยจึงได้ทบทวนแนวคิดเก่ียวกับรูปแบบไว้ ดังนี้ 

๒.๑.๑ ความหมายของรูปแบบ 
นักวิชาการ ได้ให้ความหมายของรูปแบบทั้งในลักษณะที่คล้ายคลึงกันและแตกต่างกัน ซึ่ง

พอจะสรุปความหมายของรูปแบบที่นักวิชาการส่วนใหญ่ให้ความคิดเห็นไว้ได้ใน ๔ ลักษณะกล่าวคือ 
รูปแบบ หมายถึง รูปแบบของจริง รูปแบบที่เป็นแบบอย่าง และแบบล าลองที่เหมือนของจริงทุกอย่าง
แต่มีขนาดเล็กลงหรือใหญ่ขึ้นกว่าปกติ๑ รูปแบบ หมายถึง สิ่งที่แสดงโครงสร้างของความเกี่ยวข้อง
ระหว่างชุดของ ปัจจัยหรือตัวแปรต่าง ๆ หรือองค์ประกอบที่ส าคัญในเชิงความสัมพันธ์หรือเหตุผลซึ่ง
กันและกัน เพ่ือช่วยเข้าใจข้อเท็จจริงหรือปรากฏการณ์ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ๒ รูปแบบ 
หมายถึง ลักษณะที่พึงปรารถนาซึ่งมีลักษณะเป็นอุดมคติ หรือเกิดได้ยากในโลกของความเป็นจริง 

                                                 
๑ถวัลย์รัฐ  วรเทพพุฒิพงษ์, การก าหนดและวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ : ทฤษฎีและการ

ประยุกต์ใช้, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์เสมาธรรม, ๒๕๔๐), หน้า ๒๑-๒๓. 
๒อุทัย  บุญประเสริฐ, หลักการบริหารแบบใช้โรงเรียนเป็นฐาน, (กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย คณะครุศาสตร์, ๒๕๔๔), หน้า ๓๑., อุทุมพร  จามรมาน, “โมเดลคืออะไร”, วารสารวิชาการ, ๑(๒), 
๒๒-๒๖ มีนาคม, ๒๕๔๑ : ๒๒., Bardo, J. W., & Hartman, J. J., Urban society: A systematic 
introduction, (New York : F. E. Peacock, 1982), p. 70. 



๘ 
 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่เราอยากได้กับความสามารถท่ีจะหาสิ่งที่ต้องการนั้นแตกต่างกันมาก เช่น เมือง
ในอุดมคติ๓ รูปแบบ หมายถึง ชุดของทฤษฎีที่ผ่านการทดสอบความแม่นตรง (Validity) และความ
น่าเชื่อถือ (Reliability) แล้ว สามารถระบุและพยากรณ์ความสัมพันธ์ระหว่าง ตัวแปรโดยวิธีการทาง
คณิตศาสตร์หรือทางสถิติได้ด้วย๔  

นอกจากนี้ได้มีนักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายของรูปแบบไว้ต่างๆ กัน กล่าวคือ 
รูปแบบ หมายถึง โครงสร้างของความเกี่ยวข้องของหน่วยงานต่างๆ หรือตัวแปรต่างๆ ดังนั้น รูปแบบ
จึงน่าจะมีมากกว่าหนึ่งมิติ หลายตัวแปร และตัวแปรต่างๆ มีความเกี่ยวข้องซึ่งกันและกันในเชิง
ความสัมพันธ์และเชิงเหตุและผล๕  คือ วิธีการที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งได้ถ่ายทอดความคิด ความเข้าใจ 
ตลอดทั้งจินตนาการที่มีต่อปรากฏการณ์ หรือเรื่องราวต่างๆ ให้ปรากฏ โดยใช้การสื่อสารในลักษณะ
ต่างๆ เช่น ภาพวาด ภาพเหมือน แผนภูมิ แผนผังต่อเนื่อง หรือสมการทางคณิตศาสตร์ ให้สามมารถ
เข้าใจได้ง่ายและในขณะเดียวกันก็สามารถน าเสนอเรื่องราว หรือประเด็นต่างๆ ได้อย่างกระชับภายใต้
หลักการอย่างมีระบบ๖ รูปแบบเป็นรูปธรรมของความคิดที่เป็นนามธรรม ซึ่งบุคคลแสดงออกมาใน
ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง เช่น ค าอธิบาย เป็นแผนผัง ไดอะแกรมหรือแผนภาพ เพ่ือช่วยให้ตนเองและ
บุคคลอื่นสามารถเข้าใจได้ชัดเจนขึ้น รูแปบเป็นเครื่องมือทางความคิดที่บุคคลใช้ในการสืบสอบค าตอบ
ความรู้ ความเข้าใจในปรากฏการณ์ทั้งหลาย๗ 

รูปแบบ ยังหมายถึง โครงสร้างแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบต่างๆ หรือตัว
แปรต่างๆ สามารถใช้รูปแบบอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบต่างๆ หรือตัวแปรต่างๆ ที่มี
ปรากฏการณ์ธรรมชาติหรือในระบบต่างๆ อธิบายขั้นตอนขององค์ประกอบหรือกิจกรรมในระบบ๘ 
และหมายถึง กรอบความคิดทางด้านหลักการ วิธีการด าเนินงาน และเกณฑ์ต่างๆ ของระบบ ที่
สามารถยึดถือเป็นแนวทางในการด าเนินงานเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ได้๙ 

ความหมายของรูปแบบจ าแนกออกเป็น ๓ ความหมาย ดังนี้๑๐ 

                                                 
๓ถวัลย์รัฐ  วรเทพพุฒิพงษ์, การก าหนดและวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ : ทฤษฎีและการ

ประยุกต์ใช้, หน้า ๒๑-๒๓. 
๔เรื่องเดียวกัน, หน้า ๒๑-๒๓. 
๕อุทุมพร จามรมาน, “โมเดลคืออะไร”, วารสารวิชาการ, หน้า ๒๒. 
๖เยาวดี วิบูลย์ศรี, การประเมินโครงการ : แนวคิดและแนวปฏิบัติ, พิมพ์ครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร 

: ส านักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๔), หน้า ๒๗. 
๗ทิศนา แขมมณี, ศาสตร์การสอน : องค์ความรู้เพ่ือจัดกระบวนการเรียนรู้, พิมพ์ครั้งที่ ๒, 

(กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๕), หน้า ๒๑๘. 
๘บุญชม ศรีสะอาด, การพัฒนาการวิจัยโดยใช้ รูปแบบ ,  [ออนไลน์ ], แหล่ งที่ มา  :  

http://www.watpon.com/boonchom/ development.pdf., [๒๐ กันยายน ๒๕๖๑]. 
๙วาโร เพ็งสวัสดิ์ ผศ.ดร., “การวิจัยพัฒนารูปแบบ”, วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร, ปีที่ ๒, 

ฉบับท่ี ๔ : กรกฎาคม – ธันวาคม ๒๕๕๓ : ๓. 
๑๐รัตนะ บัวสนธ์, การวิจัยและพัฒนาวัตกรรมการศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : ค าสมัย, ๒๕๕๒), หน้า 

๑๒๔. 



๙ 
 

๑) แผนภาพหรือภาพร่างของสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ยังไม่สมบูรณ์เหมือนของจริง รูปแบบใน
ความหมายนี้มักจะเรียกทับศัพท์ในภาษาไทยว่า “โมเดล” ได้แก่ โมเดลบ้าน โมเดลรถยนต์ โมเดลเสื้อ 
เป็นต้น 

๒) แบบแผนความสัมพันธ์ของตัวแปร หรือสมการทางคณิตศาสตร์ที่รู้จักกันในชื่อที่
เรียกว่า “Mathematical Model” 

๓) แผนภาพที่แสดงถึงองค์ประกอบการท างานของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง รูปแบบในความหมายนี้
บางทีเรียกกันว่าภาพย่อส่วนของทฤษฎีหรือแนวคิดในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เช่น รูปแบบการสอน รูปแบบ
การบริหาร รูปแบบการประเมิน เป็นต้น 

สรุปได้ว่า ค าว่า รูปแบบ ตรงกับค าในภาษาอังกฤษว่า “Model” และตรงกับค าว่า 
ต้นแบบ แบบแผน แบบจ าลอง รูปแบบจึงมีความหมายแตกต่างกันออกไปตามแนวคิดของนักวิชาการ
โดยสรุปแล้วสามารถแบ่งความหมายออกเป็น ๔ ประเภท คือ ๑. รูปแบบของจริง รูปแบบที่เป็น
แบบอย่าง และแบบล าลองที่เหมือนของจริงทุกอย่างแต่มีขนาดเล็กลงหรือใหญ่ขึ้นกว่าปกติ  ๒. สิ่งที่
แสดงโครงสร้างของความเก่ียวข้องระหว่างชุดของ ปัจจัยหรือตัวแปรต่าง ๆ ๓. ลักษณะที่พึงปรารถนา
ซึ่งมีลักษณะเป็นอุดมคติ ๔. ชุดของทฤษฎีที่ผ่านการทดสอบความแม่นตรง (Validity) และความ
น่าเชื่อถือ (Reliability) แล้ว สามารถระบุและพยากรณ์ความสัมพันธ์ระหว่าง ตัวแปรโดยวิธีการทาง
คณิตศาสตร์หรือทางสถิติได้ด้วย  

 

ตารางท่ี ๒.๑ สรุปความหมายของรูปแบบ 
 

นักวิชาการ แนวคิดหลัก 

ถวัลย์รัฐ  วรเทพพุฒิพงษ์ 
(๒๕๔๐, หน้า ๒๑-๒๓) 

๑. รูปแบบของจริง  
๒. รูปแบบที่เป็นแบบอย่าง  
๓. แบบล าลองที่เหมือนของจริงทุกอย่างแต่มีขนาดเล็กลงหรือใหญ่
ขึ้นกว่าปกติ 

ทิศนา แขมมณี 
(๒๕๔๕, หน้า ๒๑๘) 

๑. รูปธรรมของความคิดที่เป็นนามธรรม  
๒. รูแปบเป็นเครื่องมือทางความคิดที่บุคคลใช้ในการสืบสอบ
ค าตอบความรู้ ความเข้าใจในปรากฏการณ์ทั้งหลาย 

บุญชม ศรีสะอาด 
(ออนไลน์, ๒๕๕๗) 

๑. โครงสร้างแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบต่างๆ 
หรือตัวแปรต่างๆ  
๒. อธิบายขั้นตอนขององค์ประกอบหรือกิจกรรมในระบบ 

เยาวดี วิบูลย์ศรี 
(๒๕๔๔, หน้า ๒๗) 

๑. วิธีการที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งได้ถ่ายทอดความคิด ความเข้าใจ 
๒. การน าเสนอเรื่องราว หรือประเด็นต่างๆ ได้อย่างกระชับภายใต้
หลักการอย่างมีระบบ 

 
 
 



๑๐ 
 

ตารางท่ี ๒.๑ (ต่อ) 
 

นักวิชาการ แนวคิดหลัก 

รัตนะ บัวสนธ์ 
(๒๕๕๒, หน้า ๑๒๔) 

๑. แผนภาพหรือภาพร่างของสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ยังไม่สมบูรณ์เหมือน
ของจริง  
๒. แบบแผนความสัมพันธ์ของตัวแปร หรือสมการทางคณิตศาสตร์ 
๓. แผนภาพที่แสดงถึงองค์ประกอบการท างานของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง  

วาโร เพ็งสวัสดิ์ 
(๒๕๕๓, หน้า ๓) 

๑. กรอบความคิดทางด้านหลักการ วิธีการด าเนินงาน และเกณฑ์
ต่างๆ ของระบบ  

อุทัย  บุญประเสริฐ 
(๒๕๔๔, หน้า ๓๑) 

๑. สิ่งที่แสดงโครงสร้างของความเกี่ยวข้องระหว่างชุดของ ปัจจัย
หรือตัวแปรต่าง ๆ  
๒. องค์ประกอบที่ส าคัญในเชิงความสัมพันธ์หรือเหตุผลซึ่งกันและ
กัน  

อุทุมพร จามรมาน 
(๒๕๔๑, หน้า ๒๒) 

๑. โครงสร้างของความเกี่ยวข้องของหน่วยงานต่างๆ หรือตัวแปร
ต่างๆ  
๒. มีมากกว่าหนึ่งมิติ หลายตัวแปร และตัวแปรต่างๆ มีความ
เกี่ยวข้องซึ่งกันและกันในเชิงความสัมพันธ์และเชิงเหตุและผล 

 
๒.๑.๒ ประเภทของรูปแบบ 
รูปแบบมีหลายประเภทด้วยกันซึ่งนักวิชาการด้านต่าง ๆ ก็ได้จัดแบ่งประเภทต่างกัน

ออกไป ดังนี้ 
รูปแบบทางการศึกษาและสังคมศาสตร์นั้น ได้แบ่งออกเป็น ๔ ประเภท คือ๑๑  
๑. Analogue Model เป็นรูปแบบที่ใช้การอุปมาอุปมัยเทียบเคียงปรากฏการณ์ซึ่งเป็น

รูปธรรมเพ่ือสร้างความเข้าใจในปรากฏการณ์ที่เป็นนามธรรม เช่น รูปแบบในการท านายจ านวน
นักเรียนที่จะเข้าสู่ระบบโรงเรียน ซึ่งอนุมานแนวคิดมาจากการเปิดน้ าเข้าและปล่อยน้ าออกจากถัง 
นักเรียนที่จะเข้าสู่ระบบเปรียบเทียบได้กับน้ าที่เปิดออกจากถัง  ดังนั้นนักเรียนที่คงอยู่ในระบบจึง
เท่ากับนักเรียนที่เข้าสู่ระบบลบด้วยนักเรียนที่ออกจากระบบ เป็นต้น 

๒. Semantic Model เป็นรูปแบบที่ใช้ภาษาเป็นสื่อในการบรรยายหรืออธิบายปรากฏ 
การณ์ที่ศึกษาด้วยภาษา แผนภูมิ หรือรูปภาพ เพ่ือให้เห็นโครงสร้างทางความคิด องค์ประกอบ และ
ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบของปรากฏการณ์นั้น ๆ 

๓. Mathematical Model เป็นรูปแบบที่ใช้สมการทางคณิตศาสตร์เป็นสื่อในการแสดง
ความสัมพันธ์ของตัวแปรต่าง ๆ รูปแบบประเภทนี้นิยมใช้กันทั้งในสาขาจิตวิทยาและศึกษาศาสตร์ 
รวมทั้งการบริหารการศึกษาด้วย 

                                                 
๑๑Keeves, P. J., Educational research methodology and measurement : An 

international handbook Oxford, (England : Pergamon Press, 1988), pp.  561-565. 



๑๑ 
 

๔. Causal Model เป็นรูปแบบที่พัฒนามาจากเทคนิคที่เรียกว่า Path Analysis และ
หลักการสร้าง Semantic Model โดยการน าเอาตัวแปรต่าง ๆ มาสัมพันธ์กันเชิงเหตุและผลที่เกิดขึ้น 
เช่น The Standard Deprivation Model ซึ่งเป็นรูปแบบที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างสภาพทาง
เศรษฐกิจสังคมของบิดา มารดา สภาพแวดล้อมทางการศึกษาที่บ้าน และระดับสติปัญญาของเด็ก 
เป็นต้น 

 
นอกจากนี้รูปแบบยังแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท ดังนี้๑๒ 
๑. รูปแบบเชิงกายภาพ (Physical Model) จ าแนกออกเป็น 
 ๑.๑ รูปแบบคล้ายจริง (Iconic Model)  มีลักษณะคล้ายของจริง เช่น เครื่องบิน

จ าลอง หุ่นไล่กา หุ่นตามร้านตัดเสื้อผ้า 
 ๑.๒ รูปแบบเสมือนจริง (Analog Model) มีลักษณะคล้ายปรากฏการณ์จริง เช่น 

การทดลองทางเคมีในห้องปฏิบัติการก่อนจะท าการทดลอง เครื่องบินจ าลองที่บินได้ หรือเครื่องฝึกหัด
บิน เป็นต้น รูปแบบชนิดนี้มีความใกล้เคียงความจริงมากกว่าแบบแรก 

๒. รูปแบบเชิงสัญลักษณ์ (Symbolic Model) จ าแนกออกเป็น 
 ๒.๑ รูปแบบข้อความ (Verbal model) หรือรูปแบบเชิงคุณภาพ (Qualitative 

Model) เป็นการใช้ข้อความปกติธรรมดาในการอธิบายโดยย่อ เช่น ค าพรรณนาลักษณะงาน
ค าอธิบายรายวิชาเป็นต้น Bertalanffy (เบอทาเลนฟ่ี) ผู้สร้างทฤษฎีระบบกล่าวว่าการมีรูปแบบ
ข้อความนั้นแม้บางครั้งจะเข้าใจยาก แต่ก็ยังดีกว่าไม่มีรูปแบบเสียเลย เพราะอย่างน้อยก็เป็นแนวทาง
ในการสร้างรูปแบบประเภทอ่ืนต่อไป 

 ๒.๒ รูปแบบทางคณิตศาสตร์ (Mathematical Model) หรือรูปแบบเชิงปริมาณ 
(Quantitative Model) เช่น สมการ และโปรแกรมเชิงเส้น เป็นต้น 

และสามารถแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ๑๓ 
๑. รูปแบบเชิงกายภาพ (Physical Model) จ าแนกออกเป็น 
 ๑.๑ รูปแบบของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง (Model of) เช่น รูปแบบเครื่องบินที่สร้างเหมือนจริง 

แต่มีขนาดย่อ 
 ๑.๒ รูปแบบส าหรับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง (Model for) เป็นรูปแบบจ าลองที่ออกแบบไว้เพ่ือ

เป็นต้นแบบผลิตสินค้า ต้องสร้างรูปแบบเท่าของจริงขึ้นมาก่อนแล้วจึงผลิตสินค้าตามรูปแบบนั้น 
๒. รูปแบบเชิงแนวคิด (Conceptual Model) จ าแนกออกเป็น 
 ๒.๑ รูปแบบเชิงแนวคิดของสิ่งหนึ่งสิ่งใด (Conceptual Model of) เป็นรูปแบบ

หรือแบบจ าลองที่สร้างขึ้นโดยจ าลองมาจากทฤษฎีที่มีอยู่แล้ว เช่น รูปแบบที่สร้างมาจากทฤษฎีการคง
อยู่ของนักเรียนในโรงเรียน เป็นต้น 

                                                 
๑๒Smith, R. H., and Others,  Measurement : Making Organization Perform, (New York 

: Macmillan, 1980), p. 461. 
๑๓Steiner, อ้างใน วาโร เพ็งสวัสดิ์ ผศ.ดร., “การวิจัยพัฒนารูปแบบ”, วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สกลนคร, ปีท่ี ๒, ฉบับท่ี ๔ : กรกฎาคม – ธันวาคม ๒๕๕๓ : ๓. 



๑๒ 
 

 ๒.๒ รูปแบบเชิงแนวคิดเพ่ือสิ่งหนึ่งสิ่งใด (Conceptual Model for) เป็นรูปแบบที่
สร้างขึ้นมาเพ่ืออธิบายทฤษฎี หรือปรากฏการณ์ เช่น รูปแบบที่สร้างขึ้นจากทฤษฎีการคัดสรรตาม
ธรรมชาติ เพ่ือน าไปอธิบายทฤษฎีการคงอยู่ของนักเรียนในโรงเรียน เป็นต้นจากการศึกษาประเภท
ของรูปแบบ  

รูปแบบแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ 
๑. รูปแบบเชิงปฏิบัติ (Practical Model or Model of) รูปแบบประเภทนี้เป็น

แบบจ าลองทางกายภาพ เช่น แบบจ าลองรถยนต์ เครื่องบิน ภาพจ าลอง 
๒. รูปแบบเชิงทฤษฎี (Theoretical Model or Model of) เป็นแบบจ าลองที่สร้างขึ้น

จากกรอบความคิดที่มีทฤษฎีเป็นพื้นฐาน ตัวทฤษฎีเองไม่ใช่รูปแบบหรือแบบจ าลองเป็นตัวช่วยให้เกิด
รูปแบบที่มีโครงสร้างต่างๆ ที่สัมพันธ์กัน๑๔ 

ประเภทของรูปแบบตามแนวคิดหลักการหรือทฤษฎี ซึ่งเป็นพ้ืนฐานในรูปแบบนั้นๆ 
สามารถแบ่งรูปแบบการสอนเอาไว้ ๔ รูปแบบ คือ 

๑. Information-Processing Models เป็นรูปแบบการสอนที่ยึดหลักความสามารถใน
การบวนการประมวลข้อมูลของผู้เรียนและแนวทางในการปรับปรุงวิธีการจัดการกับข้อมูลให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

๒. Personal Models รูปแบการสอนที่จัดไว้ในกลุ่มนี้ให้ความส าคัญกับปัจเจกบุคคลและ
การพัฒนาบุคคลเฉพาะราย โดยมุ่งเน้นกระบวนการที่แต่ละบุคคลจัดระบบปฏิบัติต่อสรรพสิ่ง 
(Reality) ทั้งหลาย 

๓. Social Interaction Models เป็นรูปแบบที่ให้ความส าคัญกับความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและบุคคลต่อสังคม 

๔. Behavior Models เป็นกลุ่มของรูปแบบการสอนที่ใช้องค์ความรู้ด้านพฤติกรรม
ศาสตร์เป็นหลักในรูปแบบ จุดเน้นที่ส าคัญคือ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่สังเกตได้ของผู้เรียน
มากกว่าการพัฒนาโครงสร้างจิตวิทยาและพฤติกรรมที่ไม่สามารถสังเกตได้๑๕ 

สรุปได้ว่า รูปแบบมีหลายประเภทด้วยกันเป็นสิ่งที่นักวิชาการหลากหลายสาขาวิชาคิด
และสร้างขึ้นแตกต่างกันออกไป เช่น รูปแบบทางการศึกษาและสังคมศาสตร์  ได้แก่  Analogue 
Model เป็นรูปแบบที่ใช้การอุปมาอุปมัยเทียบเคียง Semantic Model เป็นรูปแบบที่ใช้ภาษาเป็นสื่อ 
Mathematical Model เป็นรูปแบบที่ใช้สมการทางคณิตศาสตร์ Causal Model เป็นรูปแบบที่
น าเอาตัวแปรต่าง ๆ มาสัมพันธ์กันเชิงเหตุและผล เป็นต้น 

 

                                                 
๑๔Steiner, Lars, “Organizational Dilemmas as Barriers to Learning”, อ้างใน บุญชิต ช านิ

ศาสตร์, “รูปแบบการบริหารวิชาการในการจัดการศึกษาปฐมวัย ของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบุรี”, วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชาการศึกษา), (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยสยาม, ๒๕๕๖). 

๑๕Joyce and Well, อ้างใน บุญชิต ช านิศาสตร์, “รูปแบบการบริหารวิชาการในการจัดการศึกษา
ปฐมวัย ของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี”, วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต  (สาขาวิชาการศึกษา),, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยสยาม, ๒๕๕๖). 



๑๓ 
 

ตารางท่ี ๒.๒ สรุปประเภทของรูปแบบ 
 

นักวิชาการ แนวคิดหลัก 

Joyce and Well 
(๒๕๕๖) 

๑. Information-Processing Models ยึดการประมวลข้อมูลของ
ผู้เรียนและข้อมูลให้มีประสิทธิภาพ 
๒. Personal Models ปัจเจกบุคคลและการพัฒนาบุคคลเฉพาะ
ราย  
๓. Social Interaction Models ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
บุคคลต่อสังคม 
๔. Behavior Models องค์ความรู้ด้านพฤติกรรมศาสตร์เป็นหลัก  

Keeves, P. J. 
(1988 : 561-565) 

๑. Analogue Model เป็นรูปแบบที่ใช้การอุปมาอุปมัย 
๒. Semantic Model เป็นรูปแบบที่ใช้ภาษา 
๓. Mathematical Model เป็นรูปแบบที่ใช้สมการทาง
คณิตศาสตร์  
๔. Causal Model เป็นรูปแบบที่พัฒนามาจากเทคนิคที่เรียกว่า 
Path Analysis และหลักการสร้าง Semantic  

Smith, R. H. 
(1980 : 461) 

๑. รูปแบบเชิงกายภาพ (Physical Model)  
๒. รูปแบบเชิงสัญลักษณ์ (Symbolic Model)  

Steiner 
(๒๕๕๓, หน้า ๓) 

๑. รูปแบบเชิงกายภาพ (Physical Model)  
๒. รูปแบบเชิงแนวคิด (Conceptual Model)  

Steiner, Lars. 
(๒๕๕๖) 

๑. รูปแบบเชิงปฏิบัติ (Practical Model or Model of)  
๒. รูปแบบเชิงทฤษฎี (Theoretical Model or Model of) 

 
๒.๒ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
 คุณธรรมจริยธรรมเป็นพ้ืนฐานอันดีของทุกๆสังคม ในปัจจุบันเด็กและเยาวชนไทยยังขาด
คุณธรรมจริยธรรมหลายประการ พระธรรมวิทยากรผู้ผ่านการอบรมจากกรมการศาสนา กระทรวง
วัฒนธรรมจึงมีบทบาทส าคัญอย่างยิ่งในการเข้าไปมีบทบาทในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมใน
สถานศึกษาโดยผ่านโครงการคลินิกคุณธรรม รายงานวิจัยฉบับนี้มุ่งเน้นการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ในสถานศึกษาของพระธรรมวิทยากร จึงจ าเป็นต้องทบทวนแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม ดังต่อไปนี้ 
 ๒.๒.๑ ความหมายของคุณธรรมจริยธรรม 
 ได้มีนักวิชาการ นักการศึกษากล่าวถึงความหมายของคุณธรรมจริยธรรมไว้มากมาย 
สามารถสรุปได้ดังนี้ 
 หลักธรรมที่เป็นหัวใจพุทธศาสนาที่น ามาสั่งสอน มี ๓ ประการ คือ ๑) ให้เว้นความชั่วทั้ง
ปวง  



๑๔ 
 

๒) ให้ท าความดี ๓) ให้ช าระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ ในหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าสมณโคดม ได้น ามา
ประกาศเป็นคุณธรรมที่มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกันได้ทั้งหมด หมายถึง การปฏิบัติตามธรรมข้อใด
ข้อหนึ่ง ย่อมเกี่ยวข้องได้ข้อธรรมอ่ืนตามมา เป็นแนวคิดทางจริยศาสตร์ที่ก าหนดข้อประพฤติปฏิบัติ
ทางกายและทางจิตใจ โดยเริ่มตั้งแต่สิงที่เป็นข้อประพฤติปฏิบัติขั้นพื้นฐานทางการกระท าทางกายไปสู่
ขั้นสูงที่เป็นข้อประพฤติปฏิบัติทางความคิดที่มุ่งสู่ความบริสุทธิ์หลุดพ้นทางจิตใจ 
 ในหลักจริยศาสตร์ของศาสนาพุทธมี ๓ ขั้น กล่าวคือ๑๖ 
 จริยศาสตร์ขั้นมูลฐาน ประกอบด้วยศีล ๕ ธรรม ๕ ได้แก่ ๑) เว้นจากการเบียดเบียนท า
ร้ายสัตว์หรือมนุษย์ (เป็นศีล) มีเมตตากรุณาต่อสัตว์และมนุษย์ (เป็นธรรม) ๒) เว้นจากการลักฉ้อ
ทรัพย์ (เป็นศีล) เอเฟ้ือเผื่อแผ่ ประกอบอาชีพสุจริต (เป็นธรรม) ๓) เว้นจากการประพฤติผิดในกาม 
(เป็นศีล) ส ารวมในกาม (เป็นธรรม) ๔) เว้นจากการพูดปด (เป็นศีล) พูดจริง (เป็นธรรม) และ                  
๕) เว้นจากการเสพดื่มสุราเมรัย (เป็นศีล) มีสติ ส ารวมระวัง (เป็นธรรม) 
 จริยศาสตร์ขั้นกลาง ประกอบด้วยกุศลกรรมบถ ๑๐ ประการ ได้แก่ กาย ๓ ข้อ เช่น             
๑) เว้นจากการฆ่าสัตว์หรือมนุษย์ หรือเบียดเบียนท าร้ายชีวิต ๒) เว้นจากการลักทรัพย์ ๓) เว้นจาก
การประพฤติผิดในกาม ฯลฯ วาจา ๔ ข้อ เช่น ๑) เว้นจากการพูดปด ๒) เว้นจากการยุยงให้แตกร้าว 
๓) เว้นจากการพูดค าหยาบ ๔) เว้นจากการพูดเหลวไหล เพ้อเจ้อ ฯลฯ ทางใจ ๓ ข้อ เช่น ๑) ไม่โลภ
อยากได้ของผู้อ่ืนมาเป็นของตน ๒) ไม่คิดปองร้ายผู้อ่ืน หรือคิดให้เขาถึงความพินาศ และ ๓) ไม่เห็น
ผิดท านองคลองธรรม โดยมีความเห็นถูกต้อง (ว่าท าดีได้ดี ท าชั่วได้ชั่ว มารดาบิดามีคุณจริง เป็นต้น) 

 จริยธรรมขั้นสูง ประกอบด้วยอริยมรรค แปลว่า ทางอันประเสิฐ หรือทางสายกลาง                
มี ๘ ประการ ได้แก่ ๑. สัมมาทิฏฐิ เห็นชอบ ได้แก่ ความรู้อริยสัจจ์ ๔ หรือ เห็นไตรลักษณ์ หรือรู้
อกุศลและอกุศลมูลกับกุศลและกุศลมูล หรือเห็นปฏิจจสมุปบาท (Right View; Right 
Understanding) ๒. สัมมาสังกัปปะ ด าริชอบ ได้แก่ เนกขัมมสังกัป อพยาบาทสังกัป อวิหิงสาสังกัป 
(Right Thought) ๓. สัมมาวาจา เจรจาชอบ ได้แก่ วจีสุจริต ๔ (Right Speech) ๔. สัมมากัมมันตะ 
กระท าชอบ ได้แก่ กายสุจริต ๓ (Right Action) ๕. สัมมาอาชีวะ เลี้ยงชีพชอบ ได้แก่ เว้นมิจฉาชีพ 
ประกอบสัมมาชีพ (Right Livelihood) ๖. สัมมาวายามะ พยายามชอบ ได้แก่ ปธาน หรือ 
สัมมัปปธาน (Right Effort) ๗. สัมมาสติ ระลึกชอบ ได้แก่ สติปัฏฐาน ๔ (Right Mindfulness)             
๘. สัมมาสมาธิ ตั้งจิตมั่นชอบ ได้แก่ ฌาน ๔ (Right Concentration)๑๗ 

คุณธรรม คือ ความรู้ (Virtue is Knowledge) ถ้าบุคคลรู้และเข้าใจถึงธรรมชาติของ
ความดีจริงๆ แล้ว เขาจะไม่พลาดจากประกอบกรรมดี เขาจะไม่ท าความชั่ว เพราะความไม่รู้นั่นเอง 
ท าให้เขาต้องท าความชั่ว ความเขลา เป็นความชั่วร้ายพอๆ กับความรู้ เป็นคุณธรรมหรือเป็นคนดี ไม่มี
ใครตั้งใจท าความผิด (No One Intentionally does Wrong) ที่เขาท าผิดเพราะเขาไม่รู้ แม้ความ
เป็นคนพอประมาณโดยไม่รู้ (ว่านั่นคือความพอดี) ก็เป็นความไม่พอดีอย่างหนึ่ง ความเป็นผู้กล้าหาญ
โดยไม่รู้จักความกล้าหาญ ก็เป็นความเขลาอย่างหนึ่ง ดังนั้น ตามทัศนะของโสเคตีส คือ คนที่มีนิสัน
                                                 

๑๖สุพรรณี ไชยอ าพร รศ.ดร., รูปแบบแหล่งเรียนรู้ด้านคุณธรรม เพ่ือการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน , 
(กรุงเทพมหานคร : บริษัท ปริณาม จ ากัด, ๒๕๕๐), หน้า ๖-๗. 

๑๗พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, พิมพ์ครั้งท่ี  ๒๗, 
(กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๑), หน้า ๒๑๕. 



๑๕ 
 

อันดีงามในการท าหน้าที่ คนมีคุณธรรม เป็นผู้รักหน้าที่ของตนและท าหน้าที่ที่ เขาท าอย่างดี 
เพราะฉะนั้นคุณธรรม ก็คือคุณภาพแห่งอุปนิสัยอันแสดงออกให้เห็นโดยการกระท า คุณธรรมกับ
ความสุข (Virtue and Happiness) โดยธรรมชาติแล้วคนต้องการความสุข ด้วยเหตุนี้คนจึงท าความดี 
เพราะความดีเป็นอันเดียวกับความสุข 

คุณธรรมที่ส าคัญนั้นมีอยู่ ๔ ประการ เรียกว่า Cardinal Virtues เป็นคุณธรรมพ้ืนฐานซึ่ง
รองรับคุณธรรมอ่ืนไว้ทั้งหมด คือ ๑) ปัญญา (Wisdom) หรือปรัชญาญาณ ปัญญาที่เป็นคุณธรรมที่
รวมเอาคุณธรรมอ่ืนๆ ด้วยตุนี้ปัญญาจึงเป็นรากฐานของคุณธรรมทั้งหมด  ๒) ความกล้าหาญ 
(Courage) ความกล้าหาญเป็นคุณธรรมที่จ าเป็นในการป้องกันชีวิตของเราให้หลุดพ้นจากสิ่งยั่วยวนใจ 
๓) ความรู้จักประมาณ (Temperance) บุคคลผู้รู้จักประมาณ สามารถควบคุมประสาทสัมผัสของเขา 
๔) ความยุติธรรม (Justice) ความยุติธรรมเป็นคุณธรรมทางสังคมที่ได้รวบรวมเอาคุณธรรมทางสังคม
ทั้งหมดเข้าไว้ด้วยกัน๑๘ 

คุณธรรม หมายถึง ธรรมที่เป็นคุณ, ความดีงาม, สภาพที่เก้ือกูล๑๙ นอกจากนี้ยังหลักธรรม
จริยาที่สร้างความรู้สึกผิดชอบชั่วดีในทางศีลธรรม มีคุณงามความดีภายในจิตใจ การกระท าที่ดีย่อมมี
ผลผลิตของความดี คือการชื่นชมยกย่อง ส่วนการกระท าชั่วย่อมน าค าติเตียนความเจ็บใจมาให้ การ
เป็นผู้มีคุณธรรมคือการปฏิบัติตนอยู่ในกรอบท่ีดีงาม เช่น การไม่ฆ่าสัตว์ ไม่เบียดเบียน ไม่ลักขโมย ไม่
ประพฤติผิดในกาม เป็นต้น สภาพของการกระท าความดี คือ ความเหมาะสมกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น 
สามารถตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสมดัวยหลักจริยธรรมที่สามารถจ าแนกความถูกต้อง มี
สติสัมปชัญญะรับผิดชอบชั่วดีตามท านองคลองธรรม มีจิตใจ ลักษณะนิสัย และความตั้งใจ หรือ
เจตนาที่ดีงาม๒๐ และหมายถึง ศีลธรรมที่ได้ปลูกฝังไว้ในจิตส านึกของคน เป็นความรู้สึกส านึกคิดที่จะ
น าไปสู่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ และรู้ดีรู้ชั่ว รู้เลือกสรร ความเชื่อ ศรัทธา ยึดมั่นในสิ่งดีงาม ฝังแฝงไว้
ในจิตใจเป็น “นามธรรม” แล้วแสดงออกมาเป็นพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของสังคม๒๑ สิ่งที่มีคุณค่า มี
ประโยชน์ เป็นความดี เป็นมโนธรรม เป็นความคิดที่กระตุ้นให้มีการประพฤติปฏิบัติอยู่ในกรอบที่ดี
งามและสามารถจ าแนกความถูกผิดได้ มีสติสัมปชัญญะ มีความรับผิดชอบชั่วดี มีอุปนิสัยความตั้งใจ

                                                 
๑๘สุพรรณี ไชยอ าพร รศ.ดร., รูปแบบแหล่งเรียนรู้ด้านคุณธรรม เพ่ือการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน , 

หน้า ๘. 
๑๙พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์, พิมพ์ครั้งที่ ๑๘, 

(กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิธรรมทานกุศลจิต, ๒๕๕๕), หน้า  ๕๑. 
๒๐ประภาศรี สีหอ าไพ, พ้ืนฐานการศึกษาทางศาสนาและจริยธรรม, พิมพ์ครั้งท่ี ๓, (กรุงเทพมหานคร 

: ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๓), หน้า ๒๑. 
๒๑พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พระพุทธศาสนาพัฒนาคนในสังคม, (กรุงเทพมหานคร : กองการ

พิมพ์ฝ่ายประชาสัมพันธ์, ๒๕๔๐), หน้า ๑๔. 



๑๖ 
 

และเจตนาที่ดีงาม๒๒ และหมายถึง สภาพคุณงามความดีทางความประพฤติและจิตใจ เช่น ความเป็นผู้
ไม่กล่าวเท็จ โดยหวังประโยชน์ส่วนตน๒๓ 
 จริยธรรม หมายถึง ธรรมคือความประพฤติ, ธรรมคือการด าเนินชีวิต, หลักความประพฤติ
, หลักการด าเนินชีวิต, ๑. ธรรมที่เป็นข้อประพฤติปฏิบัติ ศีลธรรม หรือกฎศีลธรรม (ความหมายตาม
บัญญัติสมัยปัจจุบัน ซึ่งก าหนดให้ จริยธรรม เป็นค าแปลส าหรับค าภาษาอังกฤษว่า Ethics ๒. จริยะ 
หรือจริยธรรม อันประเสริฐ เรียกว่า พรหมจริยะ (พรหมจริยธรรม หรือพรหมจรรย์ แปลว่า ความ
ประพฤติอันประเสริฐ หรือ การด าเนินชีวิตอย่างประเสริฐ หมายถึง มรรคมีองค์ ๘ หรือ ศีล สมาธิ 
ปัญญา๒๔  นอกจากนี้จริยธรรม ยังหมายถึง ความประพฤติปฏิบัติของการอยู่ร่วมกันของคนในสังคม
โดยยึดหลักศีลธรรมความถูกต้องอันจะเป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม๒๕ และหมายถึง พฤติกรรมที่
แสดงออกให้เห็นเป็นการปฏิบัติดี ปฏิบัติได้ถูกต้องที่เป็นผลมาจากความคิดที่สังคมหรือบุคคลเห็น
ร่วมกันว่าเป็นสิ่งที่ดีโดยมีกรอบหรือแนวทางอันดีงามที่พึงปฏิบัติ ซึ่งก าหนดไว้ส าหรับสังคม เพ่ือให้
เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยงดงาม ความร่มเย็นเป็นสุข ความรักสามัคคี ความอบอุ่น มั่นคง
ปลอดภัยในการด าเนินชีวิต๒๖ 
 สรุปได้ว่า คุณธรรม หมายถึง คุณงามความดีที่มีอยู่ในตัวของบุคคล และประพฤติที่
ถูกต้อง ส่วนจริยธรรม หมายถึง ข้อประพฤติปฏิบัติที่ดี ศีลธรรมอันดีงาม หรือหลักการปฏิบัติในการ
ด าเนินชีวิตที่ดี 

 

ตารางท่ี ๒.๓  สรุปความหมายของคุณธรรมจริยธรรม 
 

นักวิชาการ แนวคิดหลัก 

กรมการศาสนา กระทรวง
วัฒนธรรม 
(๒๕๕๓, หน้า ๒) 

ความประพฤติปฏิบัติของการอยู่ร่วมกันของคนในสังคมโดย
ยึดหลักศีลธรรมความถูกต้อง 

ประภาศรี สีหอ าไพ 
(๒๕๔๓, หน้า ๒๑) 

หลักธรรมจริยาที่สร้างความรู้สึกผิดชอบชั่วดีในทางศีลธรรม 
มีคุณงามความดีภายในจิตใจ 

พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต),  
(๒๕๔๐, หน้า ๑๔) 

๑. ศีลธรรมที่ได้ปลูกฝังไว้ในจิตส านึกของคน  
๒. การแสดงออกซ่ึงพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของสังคม 

 
                                                 

๒๒สุทธิวรรณ ตันติรจนาวงศ์ รศ.ดร. และคณะ, “การส่งเสริมคุณธรรมที่มีประสิทธิภาพ : กรณีศึกษา
กลุ่มเด็ก/เยาวชนและข้าราชการภาครัฐ”, รายงานการวิจัย, (กรุงเทพมหานคร : กรมการศาสนา กระทรวง
วัฒนธรรม, ๒๕๕๒), หน้า ๖. 

๒๓กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม, จริยธรรมส าหรับเด็กและเยาวชน, (กรุงเทพมหานคร :             
โรงพิมพ์ชุมชนสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากัด, ๒๕๕๓), หน้า ๒. 

๒๔พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์, หน้า  ๕๗. 
๒๕กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม, จริยธรรมส าหรับเด็กและเยาวชน, หน้า ๒. 
๒๖สุทธิวรรณ ตันติรจนาวงศ์ รศ.ดร. และคณะ, “การส่งเสริมคุณธรรมที่มีประสิทธิภาพ : กรณีศึกษา

กลุ่มเด็ก/เยาวชนและข้าราชการภาครัฐ”, รายงานการวิจัย, หน้า ๖. 



๑๗ 
 

ตารางท่ี ๒.๓  (ต่อ) 
 

นักวิชาการ แนวคิดหลัก 

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) 
(๒๕๕๕, หน้า  ๕๑)  

ธรรมที่เป็นคุณ, ความดีงาม, สภาพที่เก้ือกูล 

สุทธิวรรณ ตันติรจนาวงศ์ รศ.ดร. 
และคณะ 
(๒๕๕๒, หน้า ๖) 

พฤติกรรมที่แสดงออกให้เห็นเป็นการปฏิบัติดี ปฏิบัติได้
ถูกต้อง 

สุพรรณี ไชยอ าพร รศ.ดร. 
(๒๕๕๐, หน้า ๖-๗) 

๑. จริยศาสตร์ขั้นมูลฐาน ได้แก่ ศีล ๕ ธรรม ๕ 
๒. จริยศาสตร์ขั้นกลาง ได้แก่ กุศลกรรมบถ ๑๐ ประการ๓. 
จริยธรรมขั้นสูง ได้แก่ อริยมรรค 

 
๒.๒.๒ ทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรม 
จากการทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้องกับทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรม พบว่า มีนักวิชาการ

หลายท่านได้กล่าวถึงทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรมไว้ ดังนี้ 
การพัฒนาทางจริยธรรมและการเรียนรู้ทางจริยธรรมของมนุษย์นั้น มีการกล่าวถึงทั้งใน

ทฤษฎีทางจิตวิทยาและแนวคิดของนักการศึกษา รวมทั้งงานวิจัยที่เกี่ยวข้องแต่ละทฤษฎีมีพ้ืนฐาน
แนวคิดและข้อตกลงเบื้องต้นแตกต่างกันในการน ามาใช้ จึงไม่มีทฤษฎีใดที่มีความสมบูรณ์ในตัวการใช้
ทฤษฎีต่างๆ เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติจึงต้องพิจารณาทั้งจุดเด่นและข้อด้อยของทฤษฎีนั้นๆ และน ามา
บูรณาการกับทฤษฎีอ่ืนๆ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และลดข้อบกพร่องที่จะเกิดข้ึน๒๗ 

พัฒนาการทางจริยธรรม  หมายถึง  ความสามารถของบุคคลในการด าเนินชีวิตให้อยู่ใน
สังคมได้อย่างเหมาะสม  ประกอบด้วยความเข้าใจบทบาทและหน้าที่ของคนที่มีต่อตนเอง ต่อผู้อ่ืน 
และสังคม  ผลจากการพัฒนาทางจริยธรรมของบุคคล จะท าให้เกิดความสงบสุข และความเจริญทั้ง
ทางวัตถุ และจิตใจ  ในสังคมและโลกส่วนรวม ดังทฤษฎีพุทธจริยธรรมของพระราชวรมุนี (ประยุทธ์ 
ปยุตฺโต)  กล่าวสรุปได้ว่า  ค าว่า จริยะ จริยา  ตลอดจนจริยธรรม  มีความหมายกว้างกว่านั้น  คือ  
หมายถึงการด าเนินชีวิต ความเป็นอยู่  การยังชีวิตให้เป็นไป การครองชีวิต  การใช้ชีวิต  การ
เคลื่อนไหวของชีวิตทุกแง่ทุกด้านทุกระดับ  ทั้งทางกาย  ทางวาจา  ทางใจ... จริยธรรมที่จะพูดต่อไป 
ขอท าความเข้าใจกันก่อนว่า  จะใช้ในความหมายที่กว้างอย่างนี้  แม้แต่การปฏิบัติกรรมฐานเจริญ
สมาธิ  บ าเพ็ญสมถะเจริญวิปัสสนา ก็รวมอยู่ในค าว่า “จริยธรรม”๒๘  พุทธจริยธรรมตามแนวที่                 
พระราชวรมุนีแสดงไว้นั้นสอดคล้องกับหลักจริยธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า 

 
                                                 

๒๗กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, ค าบรรยายเกี่ยวกับแนวคิดและทฤษฎีในการพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรมที่เน้นความมีวินัย และความเป็นประชาธิปไตย , พิมพ์ครั้งที่ ๓, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์คุรุสภา
ลาดพร้าว, ๒๕๔๑), หน้า ๓๘. 

๒๘พระราชวรมุนี (ประยุทธ์  ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์การ
ศาสนา, ๒๕๒๙), หน้า ๑๒ - ๑๔. 



๑๘ 
 

“สพฺพปาปสฺส  อกรณ   กุสลสฺสูปสมฺปทา 
สจิตฺตปริโยทปน    เอต   พุทฺธานสาสน   
การไม่ท าความชั่วทั้งปวง การท าความดีให้ถึงพร้อม การช าระจิตใจให้ผ่องใส นั่นเป็นค า

สอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย” 
พระพุทธพจน์นี้  แสดงว่าหลักจริยธรรมในพระพุทธศาสนามิได้สอนเพียงให้หยุดท าชั่ว 

และให้ท าความดีเท่านั้น  แต่ยังครอบคลุมถึงการช าระจิตให้บริสุทธิ์ปราศจากกิเลสอีกด้วย 
นักทฤษฎีจริยธรรมหลายท่านจะมีความคิดเห็นที่แตกต่างกัน  บางคนเชื่อว่าสังคมมี

อิทธิพลต่อการพัฒนาจริยธรรมของบุคคล บางคนเชื่อว่าความพร้อมที่จะมีความเจริญทางจิตใจนั้น
แฝงในตัวของบุคคลตั้งแต่แรกเกิด เมื่อโตขึ้นลักษณะทางจริยธรรมของบุคคลนั้นจะเริ่มแสดงตัวเด่นชัด 
และเปลี่ยนแปลงไปตามวิถีทางที่ก าหนดไว้เดิมโดยมีสภาพแวดล้อมเป็นตัวแปรที่ส าคัญในการพัฒนา
จริยธรรม ในที่นี้จะขอน าเสนอทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรม ดังนี้ 

ขั้นตอนของการพัฒนาทางสติปัญญา ออกเป็น ๔ ขั้น คือ 
(๑) ขั้นรับรู้จากประสาทสัมผัสและการเคลื่อนไหว (Sensorimotor Operation) 
(๒) ขั้นเริ่มต้นด้วยญาณ (Pre-Operational Thinking) 
(๓) ขั้นคิดด้วยรูปธรรม (Concrete Operational Thinking) 
(๔) ขั้นคิดตามแบบแผนของตรรกวิทยา (Format Prepositional Thinking or Formal 

Operational Thinking) 
จากพัฒนาการทางสติปัญญาทั้ง ๔ ขั้นนี้ เพียเจต์ ได้น ามาใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการแบ่งขั้น

พัฒนาการทางจริยธรรมเป็น ๓ ขั้น คือ 
(๑) ขั้นก่อนจริยธรรม เริ่มตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ ๒ ขวบ เป็นขั้นที่ยังไม่มีความสามารถ

ในการรับรู้สิ่งแวดล้อมได้อย่างละเอียด มีแต่ความต้องการทางร่างกาย เด็กเหล่านี้จะมีพัฒนาการทาง
สติปัญญาในข้ัน Sensorimotor Operation นั่นเอง 

(๒) ขั้นยึดค าสั่ง อยู่ในช่วงอายุระหว่าง ๒ - ๘ ปี ในขั้นนี้เด็กจะสามารถรับรู้
สภาพแวดล้อมและบทบาทของตนเองต่อผู้อ่ืน รู้จักเกรงกลัวผู้ใหญ่ เห็นว่าค าสั่งหรือกฎเกณฑ์ต่างๆ 
เป็นสิ่งที่ต้องปฏิบัติตาม ซึ่งเด็กวัยนี้จะมีพัฒนาการทางสติปัญญาในขั้น Pre-Operational Thinking 
และ Early Concrete Operational Thinking 

(๓) ขั้นยึดหลักแห่งตน พัฒนาการในขั้นนี้จะมีตั้งแต่เด็กอายุ ๘ ปี ขึ้นไปเด็กวัยนี้จะมี
พัฒนาการในขั้น Late Concrete Operational Thinking และขั้น Formal Operational 
Thinking ซึ่งเด็กสามารถใช้ความคิดอย่างมีเหตุผลประกอบการตัดสินใจและตั้งเกณฑ์ที่เป็นตัวของ
ตัวเองได้ 

ผลจากการศึกษาวิจัยในระยะเวลาต่อมา เพียเจต์ ได้ตั้งเกณฑ์ในการให้เหตุผล                 
เชิงจริยธรรมได้ ๖ เกณฑ ์คือ 

(๑) การตัดสินใจจากเจตนาของการกระท า (Intentional in judgment) หมายถึง              
เด็กเล็กจะตัดสินการกระท าจากปริมาณสิ่งของ ส่วนเด็กโตจะตัดสินจากเจตนาของการกระท า 



๑๙ 
 

(๒) การตัดสินที่เกี่ยวโยงสัมพันธ์จากผู้อ่ืน (Relativism in judgment) หมายถึง เด็กเล็ก
จะตัดสินการกระท าโดยยึดเอาความเชื่อความเห็นชอบของผู้ใหญ่ว่าถูกต้อง ในขณะที่เด็กโตจะยึดเอา
เหตุผลและสถานการณ์ประกอบการตัดสิน 

(๓) ไม่เกี่ยวข้องกับการลงโทษ (Independence of sanction) เด็กเล็กจะตัดสินการ
กระท าว่าดี ไม่ดี เพราะถูกลงโทษ แต่เด็กโตจะตัดสินการกระท าใดไม่ดี เพราะสิ่งนั้นไปขัดกับเกณฑ์
และเกิดอันตรายกับบุคคลอ่ืน 

(๔) ใช้ระบบการแก้แค้น (Use of reciprocity) เด็กเล็กใช้น้อยกว่าเด็กโต 
(๕) ใช้ในการลงโทษเพ่ือดัดนิสัย (Use of punishment as restitution and reform) 

เด็กเล็กจะสนับสนุนการลงโทษอย่างหนักเพ่ือแก้นิสัย แต่เด็กโตไม่ค่อยเห็นด้วย 
(๖) หลักธรรมชาติของความโหดร้าย (Nationalist views of misfortune) เด็กเล็กจะถือ

ว่าการท าผิดจะต้องได้รับการถูกลงโทษจากพระเจ้า๒๙ 
จากที่กล่าวมาข้างต้นทั้งหมด สรุปได้ว่าทฤษฎีของเพียเจต์ ได้เน้นถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ

พัฒนาการทางจริยธรรมของเด็ก คือ พัฒนาการทางความคิด ความเข้าใจ และการมีปฏิสัมพันธ์กับ
เด็กวัยเดียวกัน 

สังคมมีส่วนปั้นมนุษย์ให้มีลักษณะต่างๆ กันตามลักษณะของสังคมถ้าสังคมสอนและ
ปลูกฝังจริยธรรมที่ดีงามให้เยาวชน เยาวชนก็จะเป็นผู้มีจริยธรรมที่ดีงาม มีพฤติกรรมที่เป็นประโยชน์
ต่อสังคมส่วนรวมได้ในอนาคต๓๐ ซึ่งสอดคล้องกันว่า  เด็กจะเรียนรู้สิ่งต่างๆ จากผู้อ่ืนโดยที่ผู้อ่ืนจะ
ตั้งใจสอนหรือไม่ตั้งใจสอนก็ตาม และจะเรียนรู้ในสิ่งที่ผู้ใหญ่ไม่ได้ตั้งใจสอนอีกด้วย ฉะนั้นผู้ใหญ่ที่เลี้ยง
ดูเด็ก ไม่เพียงแต่ให้ความรัก ความอบอุ่นแก่เด็กซึ่งส่งผลให้เด็กเกิดความมั่นใจ ในความรักและ
ความหวังดีของผู้ใหญ่ นอกจากนี้แล้วการลงโทษเด็กด้วยวิธีการต่างๆ มีผลถึงจริยธรรมของเด็ก
โดยตรง๓๑ 

 ทฤษฎีการเรียนรู้ทางปัญญาสังคม๓๒ การเรียนรู้พฤติกรรมจริยธรรมของคนเกิดจากการ
สังเกตจากต้นแบบ  ซึ่งต้นแบบอาจเป็นบุคคลจริงๆ หรือ เป็นสัญลักษณ์ เช่น สื่อ สิ่งพิมพ์ สื่อต่างๆ 
หนังสือ วารสาร นวนิยาย เป็นต้น กระบวนการเรียนรู้จากต้นแบบมี ๔ กระบวนการคือ กระบวน
ความตั้งใจ (Attentional process)  กระบวนการเก็บและจ า(Retention process) กระบวนการ
กระท า (Production process) กระบวนการจูงใจ  (Motivational process) ซึ่งการเรียนรู้ในแต่ละ

                                                 
๒๙Jean Piajet, The Moral Judgment of Child, อ้างใน กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ,         

ค าบรรยายเกี่ยวกับแนวคิดและทฤษฎีในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมที่เน้นความมีวินัย และความเป็น
ประชาธิปไตย, หน้า ๓๘ - ๓๙. 

๓๐H. F. Wright, The Psychology of Moral Behavior, อ้างใน ปิยนันท์ ภิรมย์ไกรภักดิ์, 
“ส่งเสริมจริยธรรมนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดนนทบุรี”, วิทยานิพนธ์ปริญญา
การศึกษามหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ๒๕๔๔). 

๓๑เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๕. 
๓๒A. Bandura, Social Learning Theory, อ้างใน ทิศนา แขมณี, การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 

และค่านิยมจากทฤษฎีสู่ปฏิบัติ, (กรุงเทพมหานคร : สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ , 
๒๕๔๑), หน้า ๒๓๐. 



๒๐ 
 

กระบวนการจะเป็นอย่างไร ขึ้นอยู่กับ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยทางสภาพแวดล้อม 
และปจัจัยทางพฤติกรรม 

การพัฒนาการทางสติปัญญาและอารมณ์เป็นรากฐานของการพัฒนาการทางจริยธรรม  
นอกจากนี้ โคลเบอร์ก ยังได้พบความสัมพันธ์ระหว่างจริยธรรมกับลักษณะอ่ืนๆ ของมนุษย์ ใน
การศึกษาผลงานของนักวิจัยต่างๆ ที่ส าคัญ คือ ความสัมพันธ์ระหว่างจริยธรรมกับระดับสติปัญญา
ทั่วไป และความสัมพันธ์ของจริยธรรมกับความสามารถที่จะรอผลที่ดีกว่าในอนาคตแทนที่จะรับเอาผล
ที่เล็กน้อยกว่าในปัจจุบันหรือในทันที ซึ่งลักษณะนี้เรียกว่าลักษณะมุ่งอนาคต ผู้ที่มีจริยธรรมสูงยังเป็น
ผู้ที่มีสมาธิดียังมีความสามารถควบคุมอารมณ์ของตนและมีความภาคภูมิใจในตนเองและ
สภาพแวดล้อมสูงกว่าผู้ที่มีจริยธรรมต่ า โคลเบอร์ก สรุปว่า ความเป็นผู้ที่มีจริยธรรมสูงเกิดจาก
ความสามารถในการเพ่งความสนใจที่กฎเกณฑ์และมีความสามารถในการควบคุมตนเองในด้านต่างๆ 
โดยทั่วไปด้วย 

นอกจากนี้ โคลเบอร์ก ได้ศึกษาจริยธรรมตามแนวคิดของเพียเจต์และพบความจริงว่า
พัฒนาการทางจริยธรรมของมนุษย์นั้นมิได้บรรลุจุดสมบูรณ์ในบุคคล อายุ ๑๐ ปี เป็นส่วนมาก แต่
มนุษย์ในสภาพที่เป็นปกติจะมีพัฒนาการทางจริยธรรมอีกหลายขั้นตอนจากอายุ  ๑๑ - ๒๕ ปี และ
การใช้เหตุผลเพ่ือการตัดสินใจที่จะเลือกกระท าอย่างใดอย่างหนึ่งในสถานการณ์ต่างๆ กัน ย่อมแสดง
ให้เห็นถึงความเจริญในจิตใจของบุคคลได้อย่างมีแบบแผนและอาจยังท าให้เข้าใจพฤติกรรมของบุคคล
ในสถานการณ์ต่างๆ ได้ เหตุผลเชิงพฤติกรรมของแต่ละบุคคลเป็นเครื่องท านายพฤติกรรมเชิ ง
จริยธรรมของบุคคลนั้นในสถานการณ์แต่ละชนิดได้อีกด้วย 

จากการศึกษาพัฒนาการทางด้านจริยธรรม โดยวิเคราะห์ค าตอบของเยาวชนอเมริกันอายุ 
๑๐ - ๑๖ ปี เกี่ยวกับเหตุผลในการเลือกท าพฤติกรรมอย่างหนึ่งในสถานการณ์ที่ขัดแย้งระหว่างความ
ต้องการส่วนบุคคลและกฎเกณฑ์ของกลุ่มหรือสังคม โคลเบอร์ก ได้แบ่งจริยธรรมออกเป็น ๖ ขั้น ๓ 
ระดับ เรียงตามอายุของผู้ให้เหตุผลนั้นๆ  ดังนี้ 

ขั้นที่ ๑ หลักการหลบหลีกการลงโทษ (Obedience and Punishment Orientation) 
อายุ ๒ - ๗ ปี  

ขั้นที ่๒ หลักการแสวงหารางวัล (Naively Egoistic Orientation) อายุ  ๗ - ๑๐ ปี 
๑. ระดับก่อนเกณฑ์ (Pre-Conventional Level) อายุ ๒ - ๑๐ ปี การกระท าของเด็กใน

ขั้นนี้ มีความมุ่งหมายเพ่ือหลบหลีกการถูกลงโทษและแสวงหารางวัล เด็กถือว่า การที่คนอ่ืนกระท า
ตามท่ีเขาต้องการนั้น เป็นสิ่งที่ถูกต้อง แม้ว่าการกระท านั้นจะขัดกับบุคคลอ่ืน ชอบแลกเปลี่ยนสิ่งของ
ซึ่งกันและกัน โดยไม่ให้เสียเปรียบกันด้วย 

ขั้นที ่๓ หลักการท าตามท่ีผู้อื่นเห็นชอบ (Good-Boy Orientation) อายุ ๑๐ - ๑๓ ปี 
ขั้นที่ ๔ หลักการท าหน้าที่ของสังคม (Authority and Social Order Maintaining 

Orientation) อายุ ๑๔ - ๑๖ ปี 
๒. ระดับตามเกณฑ์ (Conventional Level) อายุ ๑๐ - ๑๖ ปี เป็นระดับที่เด็กท า ตาม

สังคมประเพณี กฎหมาย ศาสนา โดยจะควบคุมความประพฤติจากการติชมของสังคม การกระท าจะ
เป็นไปตามที่ผู้อ่ืนเห็นชอบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเพ่ือน ดังนั้น การเลียนแบบจึงมีมาก แม้ว่า
แบบอย่างนั้นจะขัดกับสังคมก็ตาม ต่อมาจึงตระหนักในบทบาทและหน้าที่ของตนตามกฎหมาย 



๒๑ 
 

ขั้นที ่๕ หลักการท าตามค ามั่นสัญญา (Contractual Legalistic Orientation) อายุ ๑๖-
๑๙ ปี 

ขั้นที่ ๖ หลักการยึดอุดมคติสากล (The Universal Ethical Principle Orientation) 
อายุ ๒๐ ปี ขึ้นไป 

๓. ระดับเหนือเกณฑ์ (Post Conventional Level) อายุ ๑๖ ปี ขึ้นไป เด็กจะมีจริยธรรม
ในขั้นสูงสุด คือ มีการกระท าที่แยกตนออกจากเกณฑ์และความคาดหวังของผู้อ่ืน ในการตัดสินข้อ
ขัดแย้งต่างๆ จะต้องน ามาวิเคราะห์ด้วยตนเองก่อน แล้วจึงตัดสินใจโดยค านึงถึงความส าคัญและ
ประโยชน์สูงสุดของสังคม ไม่รุกล้ าสิทธิของคนอ่ืนมีความรู้สึกเป็นสากลที่นอกเหนือจากเกณฑ์ในสังคม
ของตน๓๓  ซึ่งในการพัฒนาจริยธรรม ๖ ขั้น ๓ ระดับดังกล่าว สามารถสรุปเป็นภาพตารางได้ดังนี้ 
 
ตารางที่ ๒.๔  ตารางแสดงการพัฒนาทางจริยธรรม ๖ ขั้น ของโคลเบอร์ก ลอว์เรนซ์ (Kohlberg 

Lawrence)๓๔ 
 

ระดับจริยธรรม ขั้นการใช้เหตุผลเชิงจริยธรรม 
ระดับก่อนเกณฑ ์(Pre-Conventional Level) 
อายุ ๒ - ๑๐ ปี 
 

ขั้นที ่๑ ขั้นการหลบหลีกการถูกลงโทษ  
(อายุ ๒ - ๗ ปี) 
ขั้นที ่๒ ขั้นแสวงหารางวัล 
(อายุ ๗ - ๑๐ ปี) 

ระดับตามกฎเกณฑ ์(Convention Level) 
อายุ ๑๐ - ๑๖ ปี 
 

ขั้นที ่๓ ขั้นท าตามที่ผู้อื่นเห็นชอบ 
(อายุ ๑๐ - ๑๓ ปี) 
ขั้นที ่๔ ขั้นท าตามหน้าที่ของสังคม 
(อายุ ๑๓ - ๑๖ ปี) 

ระดับเหนือเกณฑ์ (Post Convention Level) 
อายุ ๑๖ ปีขึ้นไป 
 

ขั้นที ่๕ ขั้นใช้สัญญาสังคม 
(อายุ ๑๖ ปีขึ้นไป) 
ขั้นที ่๖ ขั้นใช้หลักการจริยธรรมสากล 
(วัยผู้ใหญ่) 

 
สรุปได้ว่าพัฒนาการทางจริยธรรม  หมายถึง  ความสามารถของบุคคลในการด าเนินชีวิตให้

อยู่ในสังคมได้อย่างเหมาะสม  ประกอบด้วยความเข้าใจบทบาทและหน้าที่ของคนที่มีต่อตนเอง ต่อผู้อ่ืน 
และสังคม  ผลจากการพัฒนาทางจริยธรรมของบุคคล จะท าให้เกิดความสงบสุข และความเจริญทั้งทาง
วัตถุ และจิตใจ  ในสังคมและโลกส่วนรวม 

 
                                                 

๓๓Lawrence Kohlberg, Moral Development and Behavior Theory Research And 
Social Issues, อ้างใน กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, ค าบรรยายเกี่ยวกับแนวคิดและทฤษฎีในการพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรมที่เน้นความมีวินัย และ ความเป็นประชาธิปไตย, หน้า ๓๙ - ๔๒. 

๓๔เรื่องเดียวกัน, หน้า ๔๑. 



๒๒ 
 

ตารางท่ี ๒.๕  สรุปพัฒนาการทางจริยธรรม   
 

นักวิชาการ แนวคิดหลัก 

A. Bandura (เอ บันดูรา) 
(อ้างใน ทิศนา แขมณี, ๒๕๔๑, 
หน้า ๒๓๐) 

๑) กระบวนความตั้งใจ (Attentional process)   
๒) กระบวนการเก็บและจ า(Retention process)  
๓) กระบวนการกระท า (Production process)  
๔) กระบวนการจูงใจ  (Motivational process) 

H. F. Wright (เฮท เอฟ ไวท์) 
(อ้างใน ปิยนันท์ ภิรมย์ไกรภักดิ์,  
๒๕๔๔) 

๑) อาศัยสภาพแวดล้อมภาใน ได้แก่ การเลียนแบบจาก
พฤติกรรมของพ่อแม่ อาจารย์ เป็นต้น 
๒) อาศัยสภาพแวดล้อมภายนอก ได้แก่ การเลียนแบบจาก
พฤติกรรมของสังคม 

Lawrence Kohlberg (โคล
เบอร์ก)  
( อ้ า ง ใ น  ก ร ม วิ ช า ก า ร 
กระทรวงศึกษาธิการ , ๒๕๔๑, 
หน้า ๓๙ – ๔๒) 

๑) หลักการหลบหลีกการลงโทษ (Obedience and 
Punishment Orientation)  
๒) หลักการแสวงหารางวัล (Naively Egoistic Orientation)  
ขั้นที่ ๓ หลักการท าตามที่ผู้อ่ืนเห็นชอบ (Good-Boy 
Orientation)  
๔) หลักการท าหน้าที่ของสังคม (Authority and Social 
Order Maintaining Orientation)  
๕) หลักการท าตามค ามั่นสัญญา (Contractual Legalistic 
Orientation)  
๖) หลักการยึดอุดมคติสากล (The Universal Ethical 
Principle Orientation)  

Piajet (เพียเจต์) 
( อ้ า ง ใ น  ก ร ม วิ ช า ก า ร 
กระทรวงศึกษาธิการ , ๒๕๔๑, 
หน้า ๓๘) 

๑) ขั้นก่อนจริยธรรม  
๒) ขั้นยึดค าสั่ง  
๓) ขั้นยึดหลักแห่งตน  

พระราชวรมุนี (ประยุทธ์  ปยุตฺโต), 
(๒๕๒๙, หน้า ๑๒ – ๑๔) 

๑) ให้เว้นความชั่วทั้งปวง 
๒) ให้ท าความด ี
๓) ให้ช าระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ 

  
 
 
 
 
 
 



๒๓ 
 

 ๒.๒.๓ หลักคุณธรรมจริยธรรมท่ีส าคัญในพระพุทธศาสนา 
 การด าเนินชีวิตของมนุษย์โดยทั่วไปจะมีความราบรื่นดีไม่มีความพลาดพลั้ง จะต้องยึดถือ
หลักปฏิบัติที่เป็นบรรทัดฐาน ซึ่งจ าเป็นต้องมีทุกคน หากคนใดไม่มีหลักการแล้วชีวิตก็จะจับทิศทาง
เดินไม่ถูก ไม่รู้ว่าจะเดินไปทางไหน เคว้งคว้างบังคับไม่ได้ เปรียบเหมือนกับเรือที่ขาดหางเสือ บังคับ
ให้แล่นไปตามทิศทางที่ก าหนดไม่ได้ 
 ต่อไปนี้ขอน าเสนอจริยธรรมส าหรับเด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นหลักปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน
ของเด็กและเยาวชน ซึ่งจะส่งเสริมให้เกิดเป็นเสน่ห์เมตตามหานิยมให้แก่ผู้พบเห็นทั่วไป โดยไม่ต้องมี
การเสกเป่าแต่อย่างใดเพียงแต่ขอให้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง และปลูกฝังให้มีขึ้นในตนเอง ทุกอย่างก็
จะเป็นไปได้อย่างที่ตั้งใจ หลักจริยธรรมที่เด็กและเยาวชนพึงยึดถือเป็นหลักปฏิบัติมีดังนี้ 
 ๑) จริยธรรมว่าด้วยความกตัญญูกตเวที๓๕ ค าว่า กตัญญู หมายถึง ความเป็นผู้รู้คุณ๓๖      
รู้ซึ้งถึงอุปการคุณที่ผู้อื่นท าไว้แก่เราว่าใครบ้างที่มีบุญคุณต่อเราอย่างไร เช่น พ่อแม่มีอุปการคุณแก่เรา
โดยให้ก าเนิดเรามา เลี้ยงดูเรา ฯลฯ ครูอาจารย์มีอุปการคุณในการสอนให้มีความรู้แนะน าในสิ่งที่ดี
ตักเตือนว่ากล่าวในสิ่งที่เราท าผิด เป็นต้น ความหมายของกตัญญูนั้น นอกจากจะหมายถึงการรู้
บุญคุณที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งมีต่อเราแล้วยังรวมถึงการรู้คุณของสัตว์ สถานที่ และสิ่งของต่างๆ ด้วย 
เช่น การรู้ว่าสุนัขมีคุณต่อเราโดยให้ความเพลิดเพลิน และช่วยรักษาของยามค่ าคืน ฯลฯ  โรงเรียนมี
คุณต่อเราโดยเป็นสถานที่ให้เราได้ใช้ศึกษาเล่าเรียน บ้านมีบุญคุณโดยเป็นสถานที่ให้ความอบอุ่น 
ป้องกันแสงแดดความร้อน เป็นที่พักอาศัยอยู่เป็นต้น คุณธรรมข้อหนึ่งซึ่งปกติจะใช้คู่กับความกตัญญูก็
คือ กตเวทีซึ่งหมายถึงการท าอุปการคุณที่ผู้อ่ืนท าไว้แก่เราให้ปรากฏด้วยวิธีต่าง ๆ๓๗ เช่น ตามปฏิบัติ
ตามค าสอนของพ่อแม่ ครูอาจารย์ การยกย่องเชิดชูท่านในหมู่ชน เป็นต้น และรวมถึงการตอบแทน
บุญคุณที่บุคคล สัตว์ หรือสถานที่สิ่งของเหล่านั้นมีต่อเรา เช่น การตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ด้วยการ
ปฏิบัติตามค าสอนเลี้ยงดูท่าน ฯลฯ ตอบแทนบุญคุณของโรงเรียนด้วยการรักษาความสะอาด  การไม่
ท าลายสิ่งของในโรงเรียน และปฏิบัติตนในทางท่ีถูกต้อง เพ่ือรักษาชื่อเสียงของโรงเรียน เป็นต้น 
 ๒) จริยธรรมว่าด้วยความมีระเบียบวินัย๓๘ ระเบียบวินัย คือ ข้อก าหนด กฎหมาย 
กฎเกณฑ์ กติกา ข้อบังคับ ที่มีไว้เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติของคนในสังคม เพื่อให้สังคมเกิดความสงบสุข
เรียบร้อย ผู้ที่อยู่รวมกันเป็นหมู่คณะตั้งแต่ ๒ คนขึ้นไป จ าเป็นต้องมีกฎเกณฑ์ไว้ส าหรับปฏิบัติต่อกัน 
ผู้มีระเบียบวินัยย่อมเป็นที่ต้องการของหมู่คณะและสังคมทั่วไป หมู่คณะหรือสังคมที่มีระเบียบวินัย
ย่อมมีความเรียบร้อยสงบสุข ความมีระเบียบวินัยสามารถสร้างขึ้นในตัวเองได้โดยปฏิบัติตนตาม
ระเบียบกฎเกณฑ์ ข้อบังคับที่มีอยู่ของสถานที่หรือสถาบันที่ตนเกี่ยวข้องตั้งแต่หน่วยที่เล็กที่สุดของ
สังคม คือครอบครัว ไปจนถึงสังคมขนาดใหญ่ได้แก่ประเทศชาติเช่น การปฏิบัติตนตามระเบียบกติกา
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๒๔ 
 

ของครอบครัวของหมู่บ้าน ของโรงเรียน ตลอดจนของประเทศ ระเบียบปฏิบัติในครอบครัว เช่น การ
เคารพนับถือกันตามล าดับอายุซึ่งอาจต่างกันไปตามแต่ละครอบครัวจะก าหนดขึ้น  ระเบียบปฏิบัติใน
โรงเรียน เช่น การแต่งกายตามระเบียบของโรงเรียนไม่ฝ่าฝืนกฎระเบียบของโรงเรียน เป็นต้น 
ระเบียบปฏิบัติสังคม เช่น การปฏิบัติตามกฎจราจร ได้แก่ การข้ามถนนตรงทางม้าลายหรือ
สะพานลอย การขับรถในช่องทางที่ก าหนดให้ เป็นต้น การปฏิบัติตามกฎหมายบ้านเมือง เช่น การไม่
ทิ้งขยะมูลฝอยในที่สาธารณะการไม่ท าลายของสาธารณะ ไปจนถึงการไม่ก่อให้สังคมเกิดความวุ่นวาย 
เป็นต้น ระเบียบวินัยเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่งของสังคม เพราะเป็นสิ่งที่ท าให้สังคมเกิดความสงบสุขเป็น
ระเบียบเรียบร้อย สังคมใดขาดระเบียบวินัย สังคมนั้นจะมีแต่ความสับสนวุ่นวายไม่มีที่สิ้นสุด 
 ๓) จริยธรรมว่าด้วยความสามัคคี๓๙ ความสามัคคีคือ ความพร้อมเพรียงกัน หมายถึง 
การร่วมมือ ร่วมแรงและร่วมใจกันท ากิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งเป็นเหตุให้กิจกรรมนั้นจะส าเร็จได้
ด้วยดีและเร็วพลัน เปรียบดังก ามือของคนเราที่รวมพลังของนิ้วต่าง ๆ เข้าด้วยกันแล้วจะท าให้เกิด
พลังที่เข้มแข็งจับอะไรได้อย่างมั่นคงอย่างที่พูดกันว่า “จับให้มั่น คั้นให้ตาย” ความสามัคคีคือ การ
รวมพลังกันทั้งทางกายและใจในการประกอบกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การประชุม การท างานเป็นต้น เมื่อ
ต่างคนต่างมีน้ าใจเข้าร่วมแรงกันอย่างแข็งขัน กิจการทุกอย่างก็จะถึงความส าเร็จ และความ
เจริญรุ่งเรือง ปราศจากความเสื่อม  ดังนั้นการแสดงความมีน้ าใจ รักสามัคคีอย่างพร้อมเพรียง
กัน เป็นหลักน าความเจริญรุ่งเรืองมาให้ตนเองและหมู่คณะได้เป็นอย่างดีจึงควรที่คนเราจะปลูกฝังไว้
เป็นคุณสมบัติส่งเสริมคุณค่าให้แก่ชีวิตตนเอง 
 ๔) จริยธรรมว่าด้วยการคบเพื่อน๔๐ การคบเพ่ือนเป็นสิ่งที่จ าเป็นอย่างหนึ่งของมนุษย์ 
เพราะมนุษย์จะอยู่ล าพังเพียงคนเดียวไม่ได้จะต้องมีเพ่ือนด้วยกันทุกคน ดังนั้น ถ้าจะคบเพ่ือนควร
เลือกคบแต่คนดีเนื่องจากเพ่ือนดีจะน าไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง ส่วนเพ่ือนไม่ดีจะน าไปสู่ความพินาศล่ม
จม การที่จะรู้ว่าเพ่ือนดีหรือไม่นั้น สังเกตได้จากการกระท าและค าพูดของผู้ที่เราจะคุยด้วย ดังค า
โบราณกล่าวไว้ว่า “คบคนให้ดูหน้า ซื้อผ้าให้ดูเนื้อ” ส าหรับเพ่ือนที่ดีตามหลักพระพุทธศาสนา 
ประกอบด้วย ๑. เป็นผู้คอยช่วยเหลือเกื้อกูลยามที่เราประสบภัย ช่วยป้องกันภยันตรายของชีวิตและ
ทรัพย์สินของเรา คอยตักเตือนในยามพลั้งเผลอแม้ในยามที่เราขอความช่วยเหลือก็ช่วยมากกว่าที่เรา
ร้องขอ ๒. เป็นผู้ร่วมสุขร่วมทุกข์ หมายถึง ในยามสุขก็สุขด้วย แม้ในยามทุกข์ ก็ร่วมทุกข์ด้วย ไม่ละ
ทิ้งกัน โต้เถียงแทนเพ่ือนในยามมีผู้อ่ืนต าหนิ หรือสนับสนุนผู้พูดสรรเสริญเพ่ือนตามเหตุและผลที่
สมควร ๓. เป็นผู้คอยชี้แนะสิ่งที่เป็นประโยชน์ซึ่งเราไม่เคยได้ฟังมาก่อนรวมทั้งพร่ าเตือนให้ประกอบ
ความดีป้องกันมิให้ท าชั่ว เพ่ือความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นกว่าเดิม ๔. เป็นผู้มีความจริงใจไม่มีความลับต่อกัน 
รวมทั้งไม่เปิดเผยความลับของเพ่ือนต่อผู้อ่ืน ในยามประสบภัยพิบัติย่อมไม่ทอดทิ้งกัน แม้ชีวิตก็สละ
เพ่ือเพ่ือนได้ เพ่ือนที่มีลักษณะดังกล่าวนี้ถือว่าเป็นเพ่ือนที่ดีควรคบหาสมาคมด้วยการอยู่ใกล้ผู้มี
ลักษณะเช่นนี้แม้จะไม่ได้คบเป็นเพ่ือนกัน ก็ถือว่ามีประโยชน์๔๑ 
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๒๕ 
 

 ๕) จริยธรรมว่าด้วยความเมตตากรุณา๔๒ ความเมตตา คือ ความปรารถนาดีมีไมตรีจิต
คิดให้ผู้อ่ืนเป็นสุข เมตตาเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นภายในจิตใจซึ่งปรากฏให้เห็นเป็นการกระท า ได้แก่ การเป็น
ผู้มีอัธยาศัยดีมีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่โอบอ้อมอารีต่อบุคคลและสัตว์ทั่วไป  เช่น การช่วยพาเด็ก คน
พิการ หรือคนชราข้ามถนน ประคองขึ้นรถ การให้อาหารสัตว์ เป็นต้น แม้บุคคลจะมีเพียงแต่ความคิด
ที่จะให้ผู้อ่ืนเป็นสุข แต่ไม่ปรากฏเป็นการกระท าออกมาด้วยเหตุบางประการ ก็ถือว่าเป็นผู้มีจิตใจ
เมตตาได้เหมือนกัน ความกรุณา คือ ความสงสาร ความเอ็นดู ปรารถนาที่จะช่วยให้ผู้อ่ืน๔๓ ที่ตกทุกข์
ได้ยากพ้นจากความทุกข์ยากทั้งนั้น เช่น การช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้อื่นในยามท่ีเขาประสบภัยพิบัติต่าง 
ๆ ได้แก่ ผู้ประสบอุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย หรือทุพภิกขภัย การบริจาคโลหิตช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ การ
ช่วยสัตว์ ให้พ้นจากภัย เป็นต้น เมตตาและกรุณา เป็นธรรมที่มักกล่าวคู่กัน แต่เกิดต่างวาระกัน คือ 
เมตตาเกิดขึ้นในเมื่อต้องการให้ผู้อ่ืนเป็นสุข ส่วนกรุณาเกิดขึ้นในเมื่อพบผู้ประสบความทุกข์ยาก แล้ว
คิดช่วยให้เขาพ้นจากความทุกข์นั้น อย่างไรก็ตามคุณธรรมทั้ง ๒ ประการนี้จะเกิดต่อเนื่องกัน 
กล่าวคือ เมื่อเกิดกรุณา เมตตา มักจะเกิดขึ้นตามมาด้วย แต่บางครั้งอาจเกิดตามล าพังก็ได้ ผู้มีเมตตา
กรุณา ย่อมมีหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสเป็นที่น่าคบหาของคนทั่วไป เนื่องจากเป็นผู้ไม่ก่อให้เกิดความ
เดือดร้อนแก่ใคร มีจิตใจชื่นบานไม่ขุ่นมัว ซึ่งจะแสดงออกทางกิริยาท่าทางและหน้าตาดังกล่าวแล้ว 
 ๖) จริยธรรมว่าด้วยความส าเร็จในการศึกษาเล่าเรียน๔๔ ในการศึกษาเล่าเรียน ผู้ศึกษา
ต้องมีความสนใจและใส่ใจในการศึกษาหาความรู้อย่างสม่ าเสมอ เพราะวิชาความรู้ย่อมมีการ
เปลี่ยนแปลงและเกิดขึ้นใหม่อยู่ตลอดเวลา ผู้มีความรู้ย่อมเป็นผู้มีความองอาจในสังคมทั่วไปและ
ความรู้นั้นเองเป็นประดุจเครื่องประดับท่ีล้ าค่าประจ าตัวบุคคล ยากท่ีผู้ใดจะแย่งชิงไปได้ดังนั้น จึงควร
ศึกษาหาความรู้อย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม การศึกษาหาความรู้ที่จะได้ผลดีนั้น จะต้องอาศัย
คุณธรรมพ้ืนฐาน ๔ ประการ คือ ๑. ฉันทะ หมายถึง ความพอใจ ความสนใจในสิ่งที่จะเรียน เรา
สังเกตได้ว่า วิชาการใดที่เราสนใจเราจะเรียนได้ดีกว่าวิชาที่เราไม่สนใจและวิชาที่เราได้คะแนนไม่ดี
มักจะเป็นวิชาที่เราไม่สนใจ ไม่ชอบ และไม่อยากเรียน ดังนั้น การเรียนวิชาใดก็ตามต้องอาศัยความ
สนใจที่จะเรียนเป็นพื้นฐานทั้งสิ้น ความส าเร็จจึงจะเกิดขึ้นได้ ๒.วิริยะ หมายถึง ความขยันหมั่นเพียร
ในการประกอบกิจกรรมต่าง ๆ โดยกระท าอย่างสม่ าเสมอ นั่นคือ มีความขยันหมั่นเพียรในการศึกษา
ค้นคว้าอ่านหนังสืออย่างต่อเนื่อง ไม่ปล่อยให้เสียเวลาไปโดยเปล่าประโยชน์  ๓. จิตตะ หมายถึง การ
เอาใจใส่ในสิ่งที่ก าลังท าอยู่ ซึ่งได้แก่ การเอาใจใส่ในสิ่งที่เราก าลังศึกษาอยู่ เช่น ขณะเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ไม่คิดค านึงถึงวิชาอ่ืน เป็นต้น การเอาใจใส่นี้จะช่วยให้เราเรียนรู้วิชาการที่ศึกษาได้อย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งที่ท าให้เกิดความรู้ความเข้าใจในที่สุด ๔. วิมังสา หมายถึง การพิจารณาสิ่ง
ที่ก าลังท าอยู่หรือที่ท าแล้วอย่างละเอียดถี่ถ้วน ได้แก่ การไตร่ตรองพิจารณาที่เรียนด้วยปัญญาเพ่ือ
เป็นแนวทางในการแก้ไขจุดบกพร่อง หรือการด าเนินการต่อไปในสิ่งที่ท าได้ดี  เพ่ือบรรลุเป้าหมาย

                                                 
๔๒กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, ค าบรรยายเกี่ยวกับแนวคิดและทฤษฎีในการพัฒนาคุณธรรม 

จริยธรรมที่เน้นความมีวินัย และ ความเป็นประชาธิปไตย, หน้า ๑๔. 
๔๓พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์, หน้า ๓๒๔. 
๔๔กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, ค าบรรยายเกี่ยวกับแนวคิดและทฤษฎีในการพัฒนาคุณธรรม 

จริยธรรมที่เน้นความมีวินัย และ ความเป็นประชาธิปไตย, หน้า ๑๕. 



๒๖ 
 

ต่อไป คุณธรรมทั้ง ๔ ประการนี้จะเป็นพ้ืนฐานให้ประสบความส าเร็จในกิจกรรมที่ท า ไม่ว่าจะเป็น
การศึกษาเล่าเรียนหรือการประกอบอาชีพก็ตาม 
 ๗) จริยธรรมว่าด้วยหลักการเรียนเก่ง๔๕ ผู้ที่จะเรียนได้ส าเร็จ ศึกษาเล่าเรียนจนเป็น
บัณฑิตได้นั้น จะต้องปฏิบัติตามบาลีภาษิตว่า “สุจิปุลิวินิมุตโต กะถัง ปัณฑิโต ภะเว” ปราศจาก “สุจิ
ปุลิ” คือ สุ คือ สุตะ ต้องขยันสดับตรับฟัง จิ คือ จินตะ ต้องคิดตาม ปุ คือ ปุจฉา ต้องไถ่ถามเมื่อ
สงสัย ลิ คือ ลิขิต เขียนจารึกบันทึกไว้ “จ าดีกว่าจด ถ้าจ าไม่หมด จดดีกว่าจ า” หลัก ๔ ประการนี้
เรียกว่า หลักเรียนเก่ง “ฟังให้หมด จดให้มาก ปากต้องไว ใจต้องคิด”  ถ้าท าหลัก สุจิปุลิครบในเวลา
เรียนแล้ว เรียนเก่งทุกคน 
 ๘) จริยธรรมว่าด้วยการรู้จักตนเอง๔๖ การรู้จักตนเอง หมายถึง การรู้จักฐานะ ต าแหน่ง 
หน้าที่ เพศ ภูมิของตนเอง ว่าเป็นใคร มีฐานะอย่างไร มีหน้าที่อย่างไร แล้วประพฤติปฏิบัติตนให้
เหมาะสมกับตนเอง เช่น เป็นนักเรียนจะต้องรู้จักหน้าที่ของนักเรียนว่ามีอะไรบ้าง จะต้องปฏิบัติตน
อย่างไร คุณธรรมใดบ้างที่ควรปฏิบัติเพ่ิมเติมซึ่งคุณธรรมส าหรับปฏิบัตินั้นมีหลายประการ คือ                  
๑. หิริโอตตัปปะ๔๗ มีความเกลียดชั่วกลัวทุจริต มองเห็นความชั่วทั้งหลายเหมือนของสกปรก ไม่
อยากจะเข้าใกล้กลัวเปื้อนตัวเอง หรือเปื้อนเสื้อผ้าอาภรณ์ที่สวมใส่ พิจารณาความชั่วเหมือนกับถ่าน
เพลิงที่ลุกโชนไม่อยากจะแตะต้องเพราะกลัวจะไหม้มือฉะนั้น ๒.รู้จักแนวความคิดหรือประพฤติตน
ในทางที่ถูก หมายถึง มีแนวคิดและปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามท านองคลองธรรม คิดและท าในสิ่งที่ดีมี
ประโยชน์และถูกต้องเหมาะแก่เวลา สถานที่ เช่น เมื่อเป็นนักเรียนสิ่งที่จะต้องคิดและปฏิบัติก็คือ 
เรื่องเกี่ยวกับการเรียนเป็นหลัก ไม่คิดหรือท าสิ่งอ่ืนที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียน เป็นต้น ๓. มีความ
ขยันหมั่นเพียร หมายถึง กระท ากิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งด้วยความขยันขันแข็ง และกระท าอย่าง
ต่อเนื่องโดยสม่ าเสมอไม่ทอดธุระในสิ่งที่ท า หรือปล่อยให้งานคั่งค้าง ซึ่งเป็นการพอกพูนท าให้เกิด
ความล่าช้าเสียหาย ผู้มีความขยันหมั่นเพียรย่อมท าการงานได้ส าเร็จตามเวลาที่ก าหนดไว้ ส่วนผู้ที่
เกียจคร้านย่อมท างานไม่ส าเร็จ และยังปราศจากการยอมรับของผู้อ่ืนอีกด้วย  ๔. รู้จักประหยัด 
หมายถึง การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้น้อยที่สุด โดยได้ผลประโยชน์จากการใช้นั้นมากที่สุด เช่น  
ประหยัดเงิน คือ การใช้เงินเมื่อถึงคราวใช้โดยรู้คุณค่าของเงิน ไม่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยสุรุ่ยสุร่าย หรือใช้
อย่างไม่ถูกทาง แต่มิได้หมายถึงการเก็บไว้โดยไม่จ่ายเลย จะต้องรู้จักใช้รู้จักเก็บให้เหมาะสม ดังค า
กลอนว่า 

“มีสลึงพึงบรรจบให้ครบบาท อย่าได้ขาดสิ่งของต้องประสงค์ 
มีน้อยใช้น้อยค่อยบรรจง อย่าจ่ายลงให้มากจะยากนาน 
ไม่ควรซื้อก็อย่าไปพิไรซื้อ ให้เป็นมื้อเป็นคาวทั้งคาวหวาน 
ยามพ่อแม่แก่เฒ่าชรากาล จงเลี้ยงท่านอย่าให้อดรันทดใจ” 
ประหยัดเวลา คือ รู้จักใช้เวลาที่มีอยู่ให้เป็นประโยชน์ คุ้มค่า กับเวลาที่ผ่านไป ประหยัด

วาจา คือ รู้จักพูดในเวลาและสถานที่ที่ควรพูด โดยค านึงถึงสภาพแวดล้อมและบุคคลที่พูดด้วย เป็น
                                                 

๔๕เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๖. 
๔๖อ้างแล้ว, หน้า ๑๗-๑๘. 
๔๗พระครูปลัดมารุต วรมงฺคโล, จริยธรรมกับเยาวชน, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔), หน้า ๒๔๓. 



๒๗ 
 

ต้น ๕. ละเว้นอบายมุขทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นการกิน การดื่มน้ าเมา การเที่ยวกลางคืน การดูการละเล่น 
การเล่นการพนัน การคบเพ่ือนชั่ว หรือการเกียจคร้านไม่ท าการงาน เหล่านี้จงพยายามหลีกเลี่ยงให้
ห่างไกล เหมือนกับหลีกเลี่ยงอสรพิษฉะนั้น เพราะอบายมุขเป็นหนทางแห่งความเสื่อม ความพินาศ 
เป็นเหตุแห่งความหายนะ ไม่เคยท าให้ใครได้รับความเจริญรุ่งเรือง  ในชีวิตเลยแม้แต่คนเดียว           
๖. เป็นคนว่าง่าย คือ ไม่ดื้อรั้น ถือทิฐิมานะเม่ือฟังค าตักเตือนจากผู้อื่น ที่เขาเตือนด้วยความหวังดีแล้ว
แทนที่จะถือโทษโกรธเคือง กลับมีความรู้สึกยินดีรับค าสั่งสอนตักเตือนนั้นด้วยความยินดีเหมือนกับ
พบผู้ชี้ขุมทรัพย์ให้ 
 ๙) จริยธรรมว่าด้วยความจริงใจซื่อตรง๔๘ ความจริงใจซื่อตรงเป็นข้อปฏิบัติที่ควร
น ามาใช้เป็นหลักของชีวิตที่มีความผูกพันอยู่กับสังคมอีกประการหนึ่ง เป็นข้อที่ส่งเสริมให้ชีวิตของเรา
มีเกียรติคุณเป็นที่น่าคบหาของสังคมทั่วไป ความจริงใจซื่อตรงต่อกันนั้นเป็นคุณลักษณะที่แสดงถึง
ความในใจของคนเราให้เป็นที่ปรากฏแก่ผู้อ่ืน หรือท าให้ผู้อ่ืนมองเห็นและรู้ถึงอัธยาศัยเราว่าเป็น
บุคคลเช่นไร มีความน่าเชื่อถือน่าเคารพหรือไม่ ย่อมดูได้จากจุดนี้ ดังนั้น จุดนี้จึงเป็นจุดที่ส าคัญ
ก่อให้เกิดความไว้วางใจข้ึนได้ เราจึงควรค านึงถึงจุดนี้ให้มาก หากขาดคุณสมบัติข้อนี้จะท าให้ชีวิตขาด
การยอมรับนับถือจากผู้อ่ืน ดังค าพังเพยที่ว่า “ซื่อกินไม่หมด คดกินไม่นาน” ความจริงใจซื่อตรงนี้ก็
คือ ความจริงใจต่อตนเอง ต่อผู้อ่ืนต่อหน้าที่ที่เรามีต่อการงานที่เราท า ต่อประเทศชาติตลอดจนมี
ความซื่อสัตย์สุจริตด้วย เมื่อเรามีความจริงใจซื่อตรงก็จะเกิดผลส าเร็จขึ้นให้แก่เราได้หรือเราเรียน
หนังสือจริง ๆ เราก็เป็นจริง ๆ และจบจริง ๆ ได้ เป็นต้น ดังนั้น ความจริงใจซื่อตรงก็เป็นหลักที่ควร
น ามาใช้ในชีวิตของเรา เสริมคุณค่าเสน่ห์นิยมให้ตัวเราอีกประการหนึ่ง 
 ๑๐) จริยธรรมว่าด้วยหลักที่ควรงดเว้น ๕ ประการ๔๙ หลักที่ควรงดเว้นส าหรับเด็กและ
เยาวชน เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า เบญจศีล มี ๕ ประการ คือ ๑. เว้นจากการปลงชีวิต ฆ่า ประทุษร้าย         
๒. เว้นจากการถือเอาของที่เขามิได้ให้ลัก โกง ละเมิด ๓. เว้นจากประพฤติผิดในกาม ๔. เว้นจากการ
พูดเท็จ โกหก หลอกลวง ๕. เว้นจากการดื่มน้ าเมา คือ สุรา และเมรัย๕๐ 
 ๑๑) จริยธรรมว่าด้วยหลักที่ควรปฏิบัติ ๕ ประการ๕๑ หลักที่เด็กและเยาวชนควรปฏิบัติ
เรียกอีกอย่างว่า เบญจธรรม มี ๕ ประการ คือ ๑. เมตตาและกรุณา ความรัก ปรารถนาให้มีความสุข      
๒. สัมมาอาชีวะ การหาเลี้ยงชีพทางสุจริต ๓. กามสังวร ส ารวมระวังรู้จักยับยั้ง ควบคุมตนในทาง
กามารมณ ์๔. สัจจะ มีความซื่อสัตย์ซื่อตรง ๕. สติสัมปชัญญะ ระลึกได้และรู้ตัวอยู่เสมอ๕๒ 

                                                 
๔๘กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, ค าบรรยายเกี่ยวกับแนวคิดและทฤษฎีในการพัฒนาคุณธรรม 

จริยธรรมที่เน้นความมีวินัย และ ความเป็นประชาธิปไตย, หน้า ๑๙. 
๔๙เรื่องเดียวกัน, หน้า ๒๐. 
๕๐พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์, หน้า ๑๘๗. 
๕๑กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, ค าบรรยายเกี่ยวกับแนวคิดและทฤษฎีในการพัฒนาคุณธรรม 

จริยธรรมที่เน้นความมีวินัย และ ความเป็นประชาธิปไตย, หน้า ๒๐.. 
๕๒พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์, หน้า ๑๘๗. 



๒๘ 
 

 ๑๒) จริยธรรมว่าด้วยความรู้คารวะนอบน้อม๕๓ การคารวะนอบน้อม คือ การรู้จัก
ประพฤติตนเป็นคนมีความเคารพอ่อนน้อมถ่อมตน อ่อนโยนต่อบุคคลอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับตนตามฐานะ
และวัยตลอดจนสถานที่ต่าง ๆ ด้วย เช่น การรู้จักคารวะนอบน้อมต่อผู้ใหญ่ ได้แก่ เชื่อฟังในเมื่อผู้ใหญ่
ตักเตือน ไม่โต้เถียงท าความเคารพด้วยการไหว้ ค านับ หลีกทางให้แสดงความเกรงใจ รู้จักขออภัย    
ขอโทษ ขอบคุณ พูดจาสุภาพอ่อนหวาน แสดงความอ่อนน้อมด้วยการเดินค้อมหลัง เมื่อเดินผ่านหน้า
ไปแสดงความเคารพในที่ประชุมโดยไม่แสดงกิริยาคึกคะนอง เช่น ส่งเสียงดังรู้จักฟัง รู้จักนั่งตามควร
แก่ฐานะ เข้าไปในสถานที่ประชุมต้องถอดหมวกแสดงความเคารพสถานที่ เคารพสักการบูชา             
ต้องถอดรองเท้า เป็นต้น กิริยาเช่นนี้เป็นลักษณะของการมีคารวะอ่อนน้อมด้วยกาย วาจา ใจ เป็น
ลักษณะของผู้ที่ได้รับการอบรมศึกษามาดีมีมารยาทพร้อม เป็นที่น่าชื่นชม น่านิยมรักใคร่ของผู้พบเห็น 
 ๑๓) จริยธรรมว่าด้วยความรักชาติศาสน์กษัตริย์และวัฒนธรรมไทย๕๔ ชาติศาสนา 
พระมหากษัตริย์ เป็นสถาบันหลักที่ส าคัญของคนไทยทุกคน มีหน้าที่เป็นพลเมืองดีจะต้องมีความจง
รักและภักดีต่อสถาบันของชาติโดยมีความส านึกอยู่เสมอว่า ชาติไทยเป็นราชอาณาเขต มีพ้ืนที่ที่เป็นที่
พ านักอาศัยอยู่อย่างสุขสบาย เป็นที่ประกอบการงานท ามาหาเลี้ยงชีพของพลเมืองไทยซึ่งด ารงอยู่
อย่างมีอธิปไตยตลอดมา ชาวไทยจะต้องหวงแหนรักษาไว้เป็นสมบัติของอนุชนชาติไทยสมกับเป็น
มาตุภูมิปิตุภูมิสืบไป ศาสนา หมายถึง ศาสนาประจ าชาติไทย ได้แก่ พระพุทธศาสนา ซึ่งได้ยึดถือเป็น
ศาสนาประจ าชาติไทยตลอดมาตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยเป็นราชธานีเป็นศาสนาที่มีหลักธรรมค าสอน
เหมาะสมกับการน ามาใช้กับชีวิตประจ าวันพุทธศาสนิกชนชาวไทยที่ดีจะต้องมีความส านึกที่จะเรียนรู้
หลักธรรมแล้วน ามาปฏิบัติเพ่ือด ารงชีวิตให้มีความสุขสบายตามสมควร ดังคติธรรมที่ว่า “ผู้ที่ขาด
ศาสนาเป็นดุจป่าที่ขาดต้นไม้ เป็นผู้ไร้ศีลธรรมเป็นดุจขาดน้ าในทะเลทรายชีวิตที่ดีต้องมีศาสนาเป็น
หลัก ชีวิตที่รักสันติสุขต้องคลุกคลีกับศีลธรรม” และช่วยกันท านุบ ารุงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรือง
เป็นสมบัติคู่กับชาติต่อไป พระมหากษัตริย์ เป็นสถาบันที่ทรงเป็นองค์พระประมุขของชาติไทยสืบมา
เป็นเวลาช้านานตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยเป็นราชธานีจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ ทรงเป็นที่เคารพสักการะ
เทิดทูนของพสกนิกรชาวไทย ทรงเป็นมิ่งขวัญของประเทศชาติและประชาชนชาวไทย ทรงเป็นศูนย์
รวมจิตใจของพสกนิกรไทยให้บังเกิดพลังสามัคคีเพราะทรงประกอบพระราชกรณียกิจอันเป็นคุณานุ
คุณประโยชน์ด้วยพระกรุณาอันล้นพ้น เป็นที่ปกเกล้าปกกระหม่อมของชาวไทยทั่วไป ประชาชนชาว
ไทยสมควรเทิดทูนไว้เป็นสถาบันของชาติสืบไป วัฒนธรรมไทย หมายถึง ข้อปฏิบัติอันแสดงให้เห็นถึง
ความเจริญรุ่งเรืองของชาติไทยมาเป็นเวลานาน ๒ ประการ คือ วัฒนธรรมประจ าชาติเช่น ส าเนียง
ภาษาที่ใช้พูดกัน ตัวหนังสือไทย ศิลปกรรมแบบไทย ดนตรีไทย จิตรกรรมแบบไทย เป็นต้น จึงแสดง
ให้เห็นการวิวัฒนาการมาโดยล าดับ และวัฒนธรรมประจ าคนในชาติอันเกี่ยวกับจรรยามารยาทไทย 
เช่น การทักทายกัน ด้วยการกราบไหว้การนั่ง จรรยาที่อ่อนช้อยละมุนละไม การนุ่งห่มแบบไทย การ
เป็นอยู่ในสังคมแบบไทย เป็นต้น รวมเรียกว่าวัฒนธรรมไทย ที่คนไทยควรยึดถือปฏิบัติเป็นเอกลักษณ์
ของชาติไทย และอนุรักษ์ไว้เป็นสมบัติของชาติไทยสืบไป การรักชาติศาสน์ กษัตริย์ และวัฒนธรรม

                                                 
๕๓กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, ค าบรรยายเกี่ยวกับแนวคิดและทฤษฎีในการพัฒนาคุณธรรม 

จริยธรรมที่เน้นความมีวินัย และ ความเป็นประชาธิปไตย, หน้า ๒๑. 
๕๔เรื่องเดียวกัน, หน้า ๒๒-๒๓. 



๒๙ 
 

ไทย จึงเป็นหลักที่ชาวไทยควรยึดถือเป็นหลักปฏิบัติในชีวิตของตนอีกประการหนึ่ง ซึ่งจะส่งเสริมให้
ชีวิตชาวไทยมีเอกลักษณ์เป็นไทย เพ่ิมคุณค่าน่านิยมนับถือยิ่งข้ึน 
 ๑๔) คุณธรรมจริยธรรมที่ควรปลูกฝังแก่นักศึกษา๕๕ คุณธรรมอันดับแรกที่ควรปลูกฝัง 
คือ ความกตัญญู ซึ่งควรจะได้แสดงออกทั้งทางกาย ทางวาจา และทางใจ เป็นวัฒนธรรมทางจิตใจ        
ที่แสดงออกมาด้วยความดีงามแต่สิ่งเหล่านี้ก าลังถูกท าลาย ด้วยความรีบเร่งจากกระแสวัตถุนิยม และ
บริโภคนิยมที่ไม่ได้ค านึงถึงวัฒนธรรมทางจิตใจ หากคุณธรรมที่มีอยู่ในจิตใจ หากคุณธรรมที่มีอยู่ใน
จิตใจไม่มั่นคงสิ่งที่แสดงออกมาจากพฤติกรรมของคนก็ล้วนเป็นสิ่งจอมปลอมทั้งสิ้ น การแสดงออก
ทางกาย วาจา ใจ ที่มีคุณธรรมเป็นที่ตั้งจึงมีส่วนส าคัญในการกล่อมเกลา จิตใจ ให้มีความอ่อนโยน 
สุภาพ นอบน้อม สุขุม รอบคอบ เช่น การกราบไหว้พระแบบเบญจางคประดิษฐ์ ซึ่งเป็นการกราบที่
แสดงความเคารพอย่างสูงสุดต่อบุคคลที่ควรเคารพนับถือสูงสุด การวางมือ การยกมือขึ้น เพ่ือให้สติ
อยู่กับมือ พนมมือที่น่าอกในท่าอัญชลี เป็นการส ารวมใจออกจากปัญหา ที่ว้าวุ่น การยกมือจรด
บริเวณหว่างคิ้วในท่าวันทา เป็นการส ารวมกาย ส ารวมวาจา ส ารวมใจ ก าหนดจิตให้เป็นสมาธิ            
มีความแน่วแน่มั่นคงใน จิตใจ การก้มกราบท่าอภิวาท เป็นการปล่อยใจให้ว่างลง สยบยอมทั้งกาย
และใจให้กับความดี เป็นการลดอัตรา ความยึดมั่น ถือมั่นในตัวเอง ซึ่งท่าทีเหล่านี้ จะเป็นส่วนหนึ่งที่
ช่วยรักษาสภาพจิตใจให้ดีงาม การปลูกฝังให้นักศึกษารู้จักพ่ึงตนเองอย่างมีศักดิ์ศรี เป็นคนดีมีวินัย         
คือ การปลูกฝังให้นักศึกษาได้มีความคิดเห็นที่ถูกต้อง และรู้จักคุณค่าของตัวเองไม่มีชนชาติใดในโลกที่
มีความเจริญ งอกงาม มั่นคงอยู่ได้ เพราะการรอรับการช่วยเหลือของผู้อื่น โดยไม่พ่ึงตนเอง ค่าของคน 
อยู่ที่ผลของงาน บนพ้ืนฐาน อุดมการณ์ชีวิตงาน คือ ชีวิต ชีวิตคืองาน บันดาลสุข ท างานให้สนุก          
เป็นสุข เมื่อท างาน ของดีต้องมีแบบ แบบที่ดี ต้องมีระเบียบ ระเบียบที่ดี ต้องมีวินัย คนที่มีวินัย            
คือ  เคารพตนเอง เคารพผู้อื่น เคารพเวลา เคารพกติกา เคารพสถานที่ 
 ๑๕) คุณธรรม ๔ ประการ ตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว๕๖        
 ๑. การรักษาความสัตย์ ความจริงใจต่อตนเองที่จะประพฤติปฏิบัติแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์
และเป็นธรรม 

๒. การรู้จักข่มใจตนเอง ฝึกใจตนเอง ให้ประพฤติปฏิบัติอยู่ในความสัตย์ ความดี 
๓. การอดทน อดกลั้น อดออม ที่จะไม่ประพฤติล่วงความสัตย์ สุจริต ไม่ว่าจะด้วยเหตุ

ประการใด 
๔. การรู้จักละวางความชั่ว ความทุจริต และรู้จักเสียสละ ประโยชน์ส่วนน้อยของตน            

เพ่ือประโยชน์ส่วนใหญ่ของบ้านเมือง 
 ๑๖) คุณธรรม ๗ ประการของ พระพรหมคุณาภรณ์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) ที่จะท าให้
บุคคลมีความเจริญในชีวิต๕๗ 

๑. รู้จักเลือกหาแหล่งความรู้และแบบอย่างท่ีดี 
๒. มีชีวิตและอยู่ร่วมสังคมเป็นระเบียบด้วยวินัย 

                                                 
๕๕กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม, แนวทางการด าเนินงาน คลินิกคุณธรรมในสถานศึกษา , 

(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, ๒๕๖๑), หน้า ๒๕ – ๒๖. 
๕๖เรื่องเดียวกัน, หน้า ๒๗. 
๕๗อ้างแล้ว, หน้า ๒๘. 



๓๐ 
 

๓. พร้อมด้วยแรงจูงใจ ใฝ่รู้ ใฝ่สร้างสรรค์ 
๔. มุ่งม่ันพัฒนาตนเองให้เต็มศักยภาพ 
๕. ปรับทัศนคติและค่านิยมให้สมแนวเหตุผล 
๖. มีสติกระตือรือร้นตื่นตัวทุกเวลา 
๗. แก้ปัญหาและพ่ึงพาตนเองได้ ด้วยความรู้คิด 

  ๑๗) ปณิธาน ๑๐ ข้อ ของพระพิพิธธรรมสุนทร ที่น าไปสู่ความส าเร็จ๕๘ 
๑. ยึดมั่นกตัญญู 
๒. ใฝ่รู้ใฝ่เรียน 
๓. มีความเพียรสม่ าเสมอ 
๔. อย่าเผลอใจใฝ่ต่ า 
๕. เชื่อฟังค าผู้หลักผู้ใหญ่ 
๖. รักไทยด ารงไทย 
๗. ใส่ใจในโลกกว้าง 
๘. ยึดแบบอย่างท่ีด ี
๙. รู้รักสามัคคีตลอดเวลา 
๑๐. ใช้ศาสนาเป็นเครื่องด ารงชีวิต 

  ๑๗) คุณธรรมเพื่อความสวัสดีของชีวิตของ พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี) ๕๙ 
สิ่งที่เธอควรมี “สติปัญญา”   สิ่งที่เธอควรแสวงหา “กัลยาณมิตร” 
สิ่งที่เธอควรคิด “ความดีงาม”   สิ่งที่เธอควรพยายาม “การศึกษา” 
สิ่งที่เธอควรเข้าหา “นักปราชญ์”  สิ่งที่เธอควรฉลาด “การเข้าสังคม” 
สิ่งที่เธอควรนิยม “ความซื่อสัตย์”  สิ่งที่เธอควรตัด “อกุศลมูล” 
สิ่งที่เธอควรเพิ่มพูน “บุญกุศล”   สิ่งที่เธอควรอดทน “การดูหมิ่น” 
สิ่งที่เธอควรยิน “พุทธธรรม”   สิ่งที่เธอควรจดจ า “ผู้มีคุณ” 
สิ่งที่เธอควรเทิดทูน “สถาบันกษัตริย์”  สิ่งที่เธอควรขจัด “ความเห็นแก่ตัว” 
สิ่งที่เธอควรเลิกเมามัว “การพนัน”  สิ่งที่เธอควรสร้างสรรค์ “สัมมาชีพ” 
สิ่งที่เธอควรเร่งรีบ “การแทนคุณบุพการ”ี    สิ่งที่เธอควรปฏิบัติทันที “ท าวันนี้ให้ดีที่สุด” 
สรุปได้ว่า การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่เยาวชน จ าเป็นต้องเริ่มแต่เด็กเพราะอายุ

ก่อน ๖ ปี จะสามารถบันทึกจริยธรรมในช่วงนั้น ได้มากที่สุด พ่อ แม่ ญาติพ่ีน้อง ผู้ใกล้ชิดของเด็กใน
วัยนี้ จึงมีบทบาทส าคัญมาก ในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและควรท าอย่างต่อเนื่องผ่านทาง
กิจกรรมต่างๆ ทั้งในและนอกหลักสูตร จนกระทั่งเด็กเหล่านี้เข้าสู่การเรียนในระบบ ตั้งแต่ระดับ
ประถมศึกษา จนถึงระดับอุดมศึกษาเติบโตเป็นผู้ใหญ่มากขึ้น การปลูกฝังทางด้านคุณธรรม จริยธรรม 
ยังคงต้องด าเนินต่อไปอย่างเป็นธรรมชาติ เพ่ือให้นักศึกษาเป็นทั้งคนเก่ง คนดี และมีความสุข 
 
 
                                                 

๕๘อ้างแล้ว. 
๕๙อ้างแล้ว, หน้า ๒๙. 



๓๑ 
 

ตารางท่ี ๒.๖  สรุปหลักคุณธรรมจริยธรรมที่ส าคัญในพระพุทธศาสนา 
 

นักวิชาการ แนวคิดหลัก 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
(๒๕๕๗, หน้า ๒๗) 

คุณธรรม ๔ ประการ 
๑) การรักษาความสัจ ความจริงใจต่อตัวเองที่จะประพฤติ
ปฏิบัติแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์ และเป็นธรรม  
๒) การรู้จักข่มใจตนเอง ฝึกใจตนเอง ให้ประพฤติปฏิบัติอยู่ใน
ความสัจความดีนั้น 
๓) การอดทน อดกลั้น และอดออมที่จะไม่ประพฤติล่วง 
ความสัจสุจริต ไม่ว่าด้วยเหตุประการใด  
๔) การรู้จักละวางความชั่ว  ความทุจริต และรู้จักสละ
ประโยชน์ส่วนน้อยของตน เพ่ือประโยชน์ส่วนใหญ่ของ
บ้านเมือง  

ก ร ม ก า ร ศ า ส น า  ก ร ะ ท ร ว ง
วัฒนธรรม 
(๒๕๕๗, หน้า ๒๕-๒๖.) 

๑) จริยธรรมว่าด้วยความกตัญญูกตเวที 
๒) จริยธรรมว่าด้วยความมีระเบียบวินัย 
๓) จริยธรรมว่าด้วยความสามัคคี 
๔) จริยธรรมว่าด้วยการคบเพ่ือน 
๕) จริยธรรมว่าด้วยความเมตตากรุณา 
๖) จริยธรรมว่าด้วยความส าเร็จในการศึกษาเล่าเรียน 
๗) จริยธรรมว่าด้วยหลักการเรียนเก่ง 
๘) จริยธรรมว่าด้วยการรู้จักตนเอง 
๙) จริยธรรมว่าด้วยความจริงใจซื่อตรง 
๑๐) จริยธรรมว่าด้วยหลักท่ีควรงดเว้น ๕ ประการ 
๑๑) จริยธรรมว่าด้วยหลักท่ีควรปฏิบัติ ๕ ประการ 
๑๒) จริยธรรมว่าด้วยความรู้คารวะนอบน้อม 
๑๓) จริยธรรมว่ าด้วยความรั กชาติศาสน์กษัตริย์และ
วัฒนธรรมไทย 

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺ
โต) 
(๒๕๕๗, หน้า ๒๘) 

๑) รู้จักเลือกหาแหล่งความรู้และแบบอย่างท่ีดี 
๒) มีชีวิตและอยู่ร่วมสังคมเป็นระเบียบด้วยวินัย 
๓) พร้อมด้วยแรงจูงใจ   ใฝ่รู้   ใฝ่สร้างสรรค์ 
๔) มุ่งม่ันพัฒนาตนเองให้เต็มศักยภาพ 
๕) ปรับทัศนคติและค่านิยมให้สมแนวเหตุผล 
๖) มีสติกระตือรือร้นตื่นตัวทุกเวลา 
๗) แก้ปัญหาและพ่ึงพาตนเองได้ ด้วยความรู้คิด 

 
 



๓๒ 
 

ตารางท่ี ๒.๖  (ต่อ) 
 

นักวิชาการ แนวคิดหลัก 

พระพิพิธธรรมสุนทร 
(สุนทร ญาณสุนฺทโร) 
(๒๕๕๗, หน้า ๒๘) 

๑) ยึดมั่นกตัญญู  
๒) ใฝ่รู้ใฝ่เรียน 
๓) มีความเพียรสม่ าเสมอ                     
๔) อย่าเผลอใจใฝ่ต่ า 
๕) เชื่อฟังค าผู้หลักผู้ใหญ่                     
๖) รักไทยด ารงไทย 
๗) ใส่ใจในโลกกว้าง                        
๘) ยึดแบบอย่างท่ีด ี
๙) รู้รักสามัคคีตลอดเวลา                    
๑๐) ใช้ศาสนาเป็นเครื่องด ารงชีวิต 

พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี  
(ว. วชิรเมธี) 
(๒๕๕๗, หน้า ๒๙) 

สิ่งที่เธอควรมี "สติปัญญา "    
สิ่งที่เธอควรแสวงหา "กัลยาณมิตร"  
สิ่งที่เธอควรคิด "ความดีงาม"                     
สิ่งที่เธอควรยายาม "การศึกษา"  
สิ่งที่เธอควรเข้าหา "นักปราชญ์"                   
สิ่งที่เธอควรฉลาด "การเข้าสังคม"  
สิ่งที่เธอควรนิยม "ความซื่อสัตย์"                  
สิ่งที่เธอควรตัด "อกุศลมูล"  
สิ่งที่เธอควรเพิ่มพูน "บุญกุศล"                    
สิ่งที่เธอควรอดทน "การดูหมิ่น"  
สิ่งที่เธอควรยิน "พุทธธรรม"                      
สิ่งที่เธอควรจดจ า "ผู้มีคุณ"  
สิ่งที่เธอควรเทิดทูน "สถาบันกษัตริย์"               
สิ่งที่เธอควรขจัด "ความเห็นแก่ตัว"  
สิ่งที่เธอควรเลิกเมามัว "การพนัน"                   
สิ่งที่เธอควรสร้างสรรค์ "สัมมาชีพ"  
สิ่งที่เธอควรเร่งรีบ "การแทนคุณบุพการี"               
สิ่งที่เธอควรปฏิบัติทันที “ท าวันนี้ให้ดีที่สุด” 

 
 
 
 
 



๓๓ 
 

 ๒.๒.๔ วิธีการในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
 ในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่เด็กและเยาวชนนั้น ได้มีนักวิชาการได้กล่าวเกี่ยวกับ
วิธีการในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมไว้ดังนี้ 

กระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาคุณธรรมของผู้เรียนประกอบด้วย๖๐ 
(๑) กระบวนการกัลยาณมิตร ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนต้นเริ่มที่ส าคัญที่สุด โดยจัดวาง

เงื่อนไขให้เกิดการน าพาให้บุคคลต่างๆ ซึ่งมีตั้งแต่กลุ่มเพ่ือนใกล้ตัว  ครู ผู้บริหาร พระสงฆ์ พ่อแม่ 
จนถึงองค์กรที่ให้การสนับสนุนมารวมกลุ่มกันโดยดึงด้านบวกของแต่ละคนแต่ละฝ่ายออกมาหากันให้
ได้มากที่สุด ให้แต่ละคนมาสวมบทบาทเป็นกัลยาณมิตรต่อกัน กัลยาณมิตรนั้นมีความส าคัญอย่างมาก
ที่จะช่วยกระตุ้นเตือน ช่วยสร้างแรงบันดาลใจ ช่วยสร้างศรัทธาในการท าความดี ช่วยสนับสนุ นให้
โครงงานด าเนินไปได้ด้วยดี ขั้นตอนนี้จึงส าคัญมากที่สุดที่จะท าให้เริ่มต้นการเรียนรู้ได้และด าเนินต่อไป
จนถึงปลายทางแห่งความส าเร็จ โดยกัลยาณมิตรจะท าหน้าที่เป็นผู้ชักจูงปัจจัยภายนอกมากระตุ้นตัว
เปิดการเรียนรู้ภายใน 

(๒) การเปิดการเรียนรู้ภายใน (ปรโตโฆสะ สู่ สัทธาและโยนิโสมนสิการ) การเปิดการ
เรียนรู้ภายใน เป็นขั้นตอนที่ส าคัญมากอีกขั้นตอนหนึ่ง ที่เสมือนเป็นการออกสตาร์ทหรือจุดติด
เครื่องยนต์แห่งการเรียนรู้ภายในตัวมนุษย์ ซึ่งมีองค์ธรรมเริ่มต้นแห่งการเรียนรู้ส าคัญสองประการ
ด้วยกันคือ “สัทธา” (ความสนใจใฝ่รู้, ความเชื่อใจ เชื่อถือ และความเชื่อมั่น) และ “โยนิโสมนสิการ” 
(พิจารณาอย่างแยบคาย – คิดเป็น – น้อมมาใส่ใจไปสู่กุศลได้) การเปิดการเรียนรู้ภายใน จะเกิดขึ้นได้
ต้องอาศัยกัลยาณมิตรเตรียมการและเลือกใช้ปัจจัยภายนอกมากระตุ้นปัจจัยภายในอย่างพอเหมาะ
พอดีแก่ผู้เรียนและสถานการณ์แวดล้อม ปัจจัยภายนอกดังกล่าวนั้น เรียกว่า “ปรโตโฆสะ” ซึ่งมีหลาย
ลักษณะ ตั้งแต่ค าสอน ค าบอกกล่าว หนังสือ ต ารา สื่อต่างๆ และที่ดีที่สุด คือ “เสียงของครู” เพราะ
เป็นเสียงที่จะสร้างศรัทธาให้เกิดขึ้นในใจ เป็นเสียงที่จะช่วยเตือนจิตสะกิดใจให้ฉุกคิดหรือตระหนัก
ส านึก เป็นเสียงที่เป็นก าลังใจให้เกิดการเรียนรู้ภายในตนขึ้น มั่นใจขึ้น จนเข้าใจถึงคุณค่า ถึงประโยชน์
ของการท าความดีการสร้างคุณธรรมจริยธรรมขึ้นในตน เมื่อเข้าใจถึงประโยชน์ จึงเกิดฉันทะความ
พอใจใคร่ที่จะลงมือกระท าด้วยตนเองโดยไม่ลังเล ดังตัวอย่างของ เสียงของครู ในโครงการนี้ ที่ส าคัญ
ที่สุด คือ พระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ชาวไทยทุกคนล้วนมีศรัทธาอย่างเต็ม
เปี่ยม เมื่อโครงการประกวดโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติเลือกมาใช้เป็นเสียงบอกกล่าว (ปรโตโฆ
สะ) ที่ย้ าชัดเจนว่า “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” จึงเท่ากับเป็นเสียงบอกที่ให้แนวทางว่า ศรัทธา
ที่เกิดขึ้นนั้นควรน าไปสู่การตอบแทนคุณพระองค์ท่าน ในโอกาสครั้งนี้มิใช่สิ่งใดอ่ืน แต่เป็นการท าดี
ถวายพระองค์ท่านนั่นเอง เมื่อสัทธาคือความสนใจใฝ่รู้เกิดขึ้นก็จะช่วยไปกระตุ้นตัวเปิดการเรียนรู้
ภายในอีกอย่างหนึ่ง ก็คือกระบวนการคิดพิจารณาอย่างแยบคาย หรือที่เรียกว่า โยนิโสมนสิการ             
ให้เริ่มต้นและท างานไปด้วยกัน เริ่มตั้งแต่เยาวชนสนใจใฝ่รู้และคิดพิจารณาว่าจะท าดีอะไรถวายใน
หลวง ซึ่งตามเงื่อนไขก็คือ การกระท านั้นควรตอบโจทย์หรือแก้ปัญหาจริงที่ทุกคนหรือส่วนใหญ่ก าลัง
เผชิญอยู่ โดยช่วยกันระบุปัญหาให้ชัดเจน ค้นหาสาเหตุที่มาของปัญหานั้นๆ สืบสาว ปัจจัยแวดล้อมที่
เกี่ยวข้อง ทั้งบุคคล สถานการณ์ สถานที่ ฯลฯ เริ่มวิเคราะห์และก าหนดเป้าหมายของการแก้ปัญหา 
                                                 

๖๐กระทรวงศึกษาธิการ, คู่มือ แนวทางการจัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมในสถานศึกษา , 
[ออนไลน์], แหล่งที่มา : www.moe.go.th/jarawporn/principles.doc, [๑ มกราคม ๒๕๖๑.] 



๓๔ 
 

พิจารณาหาหนทางปฏิบัติ เพ่ือน าไปสู่การแก้ปัญหาอย่างเป็นจริง ทั้งหมดนี้เป็นวิธีคิดพิจารณาแบบ
อริยสัจ ๔ นั่นเอง 

(๓) กระบวนการเรียนรู้อย่างเป็นองค์รวม ตามหลักไตรสิกขา กระบวนการไตรสิกขา             
เป็นกระบวนการเรียนรู้อย่างเป็นองค์รวม ในด้านพฤติกรรม(ศีล) ด้านจิตใจ(สมาธิ) ด้านปัญญา
(ปัญญา) ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ต้องจัดเตรียมเหตุปัจจัยให้เอ้ือต่อการกระท าหรือปฏิบัติงานจริง โครงการนี้จึง
เน้นให้มีช่วงระยะเวลาด าเนินงานนาน เพ่ือให้เพียงพอต่อการค่อยๆ สะสมการเรียนรู้ สั่งสมและบ่ม
เพาะคุณความดีในจิตใจ และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม จากประสบการณ์ที่พบจากการท าโครงงาน
คุณธรรมมา ๒ ปีนั้น ท าให้พบว่า อย่างน้อยต้องมีเวลาประมาณ ๒ เดือนส าหรับการปฏิบัติงานจริงๆ 
(เฉพาะช่วงเวลาท างานจริง ไม่รวมช่วงท างานเอกสาร) ศีล เป็นการเรียนรู้ด้านพฤติกรรมหรือการ
เรียนรู้ทักษะทางสังคมที่จะท างานร่วมกันเป็นกลุ่มร่วมกับผู้อ่ืนอย่างเอ้ืออาทร พร้อมที่จะให้ก าลังใจ
และให้อภัยแก่กัน การระมัดระวังค าพูด-การกระท า ที่จะไม่เบียดเบียนใคร หากมีการกระทบกระทั่ง
กันบ้างก็มีศีลก ากับที่จะไม่ให้เกินเลยไปจนกระทบกระแทกให้แตกท าลายความสัมพันธ์ระหว่างกัน  
การส ารวมระวังทั้งทางค าพูดและการกระท า  การยอมรับส านึกผิด การให้อภัยกัน ก่อให้เกิด
พัฒนาการทางด้านพฤติกรรมไม่ให้เป็นมลภาวะเบียดเบียนตนเองและผู้อ่ืน ก็จะท าให้การท างานกลุ่ม
เกิดขึ้นไปได้ตลอดรอดฝั่ง สมาธิ เป็นการเรียนรู้ทางด้านจิตใจ ที่ต้องเผชิญสถานการณ์จริงจากการ
ท างาน ท าให้ต้องมีความมุ่งมั่นตั้งใจ ความขยันหมั่นเพียรกระท าอย่างต่อเนื่องไม่ท้อถอย มีความ
อดทน ทั้งต่อภาระงาน และทั้งต่อคนและสถานการณ์ท่ีเข้ามา นอกจากนี้ยังหมายถึงการเจริญงอกงาม
ของคุณความดีหรือคุณธรรมในจิตใจ อันน าไปสู่ภาวะความสุขสดชื่น แจ่มใสผ่องใสในจิตใจ ตั้งมั่นเป็น
สมาธิ ปัญญา เป็นการเรียนรู้ที่มาจากกระบวนการสังเกต ส ารวจ การคิดการพิจารณาไตร่ตรอง การ
ตัดสินใจอย่างเป็นเหตุเป็นผลเป็นระบบ น าไปสู่ภาวะที่ออกจากปัญหา น าออกจากทุกข์ น าไปสู่ภาวะ
ที่ดีงามเป็นบุญกุศล การเรียนรู้ทางปัญญาเริ่มจากการเรียนความรู้จากหลักธรรม ค าสอน ข้อมูล 
ข้อเท็จจริง การจดจ า การจับประเด็น การแยกแยะ การจัดหมวดหมู่  อันเป็นปัญญาขั้นรู้จ า         
และพัฒนาขึ้นไปสู่ปัญญาขั้นรู้คิด อันเกิดจากการฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์คิดสังเคราะห์การคิด
เชื่อมโยงเหตุปัจจัย การคิดพิจารณาคุณค่าแท้คุณค่าเทียมเป็นต้น และพัฒนาไปสู่ปัญญาขั้นรู้แจ้งที่ท า
ให้แสวงหาทางออกจากปัญหาได้ ตลอดจนปัญญาที่ก่อเกิดจากการลงมือปฏิบัติเพ่ือบรรลุผลของการ
แก้ไขปัญหาหรือดับทุกข์ได้ (เผด็จศึกกับปัญหา) และปัญญาติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบเพ่ือ
ปรับปรุงให้ดีขึ้น น าสู่การสั่งสมเป็นประสบการณ์และปรีชาญาณรู้แจ้งในเรื่องนั้นๆ 

(๔) ขั้นการพัฒนาแบบเวียนรอบต่อเนื่อง (ภาวนา๔ สู่ กัลยาณมิตร) เมื่อผู้เรียนผ่าน
กระบวนการเรียนรู้ใน ๓ ขั้นตอนแรกมาซ้ าแล้วซ้ าอีก เป็นเวลาต่อเนื่องกันในช่วงเวลาที่เหมาะสม 
(กรณีท าโครงงานคุณธรรม ต้องท างานจริงไม่น้อยกว่า ๒ เดือน) ผู้เรียนจะเกิดพัฒนาการในตนเอง
อย่างเป็นองค์รวมทุกด้าน ทั้ง พัฒนาการทางพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับร่างกายและกายภาพแวดล้อม 
(กายภาวนา) พัฒนาการทางสังคม (ศีลภาวนา) พัฒนาการทางจิตใจ (จิตภาวนา) และพัฒนาการทาง
ปัญญา (ปัญญาภาวนา) 

การประกวดโครงงาน จึงเป็นกุศโลบายหรือบทเรียนครั้งส าคัญที่พวกเขาจะได้เรียนรู้และ
ฝึกการวางใจได้อย่างเหมาะสม ไม่ให้หวั่นไหวไปกับโลกธรรม ๘ ได้อย่างไร รู้จักรักษาใจให้อยู่ในพรหม
วิหาร ๔ ได้หรือไม่ และไม่หลงยึดติดอยู่กับการแข่งขันหรือรางวัล แต่กลับเห็นคุณค่าของความรักใคร่



๓๕ 
 

ปรองดองสามัคคี ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน สามารถอนุโมทนา ยินดีในความส าเร็จของโครงงานของเพ่ือนๆ 
กลุ่มอ่ืนได้ นับเป็นการปรับเข้าสู่ทัศนคติและค่านิยมที่ดี ใฝ่ดี ใฝ่สร้างสรรค์ มีพัฒนาการทางพฤติกรรม 
จิตใจตั้งมั่นในความดีงาม เข้มแข็ง อดทน ขยัน กล้าหาญ ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคต่างๆ และมีพัฒนาการ
ทางปัญญาที่ดี มีทักษะกระบวนการคิดที่ดี มีความแยบคายในการชักชวนคนอ่ืนๆ เข้ามาช่วยกัน
แก้ปัญหา เข้าใจความเป็นจริงของชีวิตของโลก เรียกได้ว่า หากมีพัฒนาการทั้ง ๔ ด้านพร้อม (กาย
ภาวนา ศีลภาวนา จิตตภาวนา ปัญญาภาวนา) ก็จะเป็นผู้ที่พร้อมที่จะมีบทบาทเป็นกัลยาณมิตรให้กับ
ผู้อ่ืนได้ต่อไป ซึ่งก็จะเท่ากับว่าเป็นผู้เริ่มต้นขับเคลื่อนวงจรแห่งการเรียนรู้วิถีพุทธนี้สืบไป  ดังเช่น 
ข้อเท็จจริงที่พบว่าแทบทุกโครงงานมักจะสรุปบทเรียนส าคัญว่า การจะไปเปลี่ยนแปลงผู้อ่ืน ต้องเริ่ม
จากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตนเองก่อน (กายภาวนา และ ศีลภาวนา)  และระหว่างที่เขาได้
เรียนรู้เพ่ือเปลี่ยนแปลงตนเอง ก็ท าให้เขาได้เกิดการเรียนรู้คุณความดีหรือคุณธรรมจากภายใน      
(จิตภาวนา) ที่ค่อยๆ ซึมซับ และสั่งสมเป็นประสบการณ์เป็นปัญญาญาณหยั่งรู้เชี่ยวชาญในเรื่องที่
ตนเองท านั้น(ปัญญาภาวนา) เขาก็จะพัฒนามาสู่ความเป็นกัลยาณมิตรที่สมบูรณ์ขึ้น อันจะก่อเกิดเป็น
วงจรขับเคลื่อนที่ทรงพลังให้เกิดการสืบเนื่องไปสู่ขั้นต่อๆ ไป น าพาให้เพ่ือนคนอ่ืนๆ ได้เกิดการเรียนรู้
และพัฒนาต่อเนื่องขยายวงออกไปได้ไม่สิ้นสุด 
 กิจกรรมพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์และเสริมสร้างคุณธรรม  (E.Q.-M.Q.) จึงให้
ความส าคัญ การฝึกทักษะชีวิตให้แก่เยาวชนเพื่อให้เยาวชนตระหนักและรู้คุณค่าของตนเอง  ตลอดจน
การอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างเป็นสุข โดยกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ได้พัฒนาแนวคิดเรื่อง
ความฉลาดทางอารมณ์ซึ่งมีปัจจัยส าคัญ ๓ ประการ คือ๖๑ 
 (๑) ความดี หมายถึง ความสามารถในการควบคุมอารมณ์และความต้องการของตนเอง
รู้จักเห็นใจเข้าใจยอมรับผู้อ่ืน รู้จักการเป็นผู้ให้ ผู้รับ การให้อภัย ความรับผิดชอบต่อส่วนรวม 
 (๒) ความเก่ง หมายถึง ความสามารถในการรู้จักตนเอง มีแรงจูงใจ สามารถตัดสินใจและ
แก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งมีสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อ่ืน 
 (๓) ความสุข หมายถึง ความสามารถในการด าเนินชีวิตอย่างเป็นสุข มีความภูมิใจและพึง
พอใจในตนเอง ความฉลาดทางอารมณ=์เข้าใจตนเอง+เข้าใจผู้อื่น+แก้ไขปัญหาได้ถูกต้อง 
 เทคนิค ๕ ประการที่ผู้ใหญ่พึงปฏิบัติเพื่อส่งเสริมจริยธรรมเด็กและเยาวชน๖๒ 
 (๑) ด้วยรักและเข้าใจ พ่อแม่ควรแสดงความเข้าใจยอมรับเห็นอกเห็นใจให้ความส าคัญกับ
สิ่งที่ลูกสนใจ แทนการต าหนิ บังคับ วิจารณ์ หรือลงโทษขณะเดียวกันพ่อแม่ก็จะต้องระวังการแสดง
อารมณ์ความรู้สึกที่อาจเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีส าหรับลูก 
 (๒) ใช้โอกาสให้เกิดประโยชน์ ใช้โอกาสหรือสถานการณ์ที่เกิดขึ้น เพ่ือสร้างความใกล้ชิด
สนิทสนมและสอนให้เด็กรู้จักเรียนรู้เรื่องอารมณ์ เช่น เวลาที่เด็กเกิดความกลัวขณะดูรายการโทรทัศน์
ที่เป็นเรื่องตื่นเต้นอันตราย พ่อแม่อาจใช้โอกาสนี้โดยการเข้าไปนั่งใกล้ๆ แล้วปลอบใจและสอนลูก ให้
เข้าใจอารมณ์ที่เกิดขึ้น พร้อมอธิบายด้วยเหตุผล เพ่ือให้เด็กกล้าเผชิญสภาพการณ์ที่มีลักษณะ
คล้ายคลึงกัน 
                                                 

๖๑กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม, แนวทางการด าเนินงาน คลินิกคุณธรรมในสถานศึกษา , 
หน้า ๕-๖. 

๖๒เรื่องเดียวกัน, หน้า ๖-๗. 



๓๖ 
 

 (๓) เรียนรู้ร่วมกันรับฟังความรู้สึกและอารมณ์ของเด็ก ด้วยความตั้งใจเอ้ืออาทรและ
พยายามตรวจสอบความรู้สึกของเด็ก โดยการพิจารณาจากสถานการณ์พฤติกรรมท่าทางและ
อากัปกิริยาที่แสดงออกในขณะที่รับฟัง พ่อแม่อาจช่วยสะท้อนหรือสรุปประเด็นพร้อมหาเหตุผลมา
อธิบายให้เด็กเข้าใจในแง่มุมอ่ืนบ้าง แตไ่ม่ควรสรุปเรื่องราวต่างๆ ในลักษณะการชี้น า 
 (๔) ไม่ปิดกั้นความรู้สึก ฝึกให้เด็กและเยาวชนบอกอารมณ์ความรู้สึกของตนได้อย่าง
ถูกต้องเพ่ือป้องกันการเก็บกดปัญหาแล้วมาระบายออกโดยขาดการควบคุมการแสดงอารมณ์ที่
เปิดเผยตรงไปตรงมา คือ พ้ืนฐานที่ดีของผู้ที่มีความฉลาดทางอารมณ์ เช่น รู้ตัวว่าก าลังโกรธ เสียใจ 
น้อยใจ ขี้อิจฉา เพ่ือน าไปสู่การจัดการอย่างถูกต้องเหมาะสมด้วยตนเองต่อไป 
 (๕) เรื่องธรรมดาที่ต้องพอดี เมื่อพ่อแม่เห็นว่าเด็กเข้าใจอารมณ์ที่ท าให้เกิดพฤติกรรมที่ไม่
เหมาะสมของตนและเล็งเห็นพฤติกรรมที่ควรท าแล้ว พ่อแม่ควรบอกให้เด็กทราบว่าการมีอารมณ์
ต่างๆ เป็นเรื่องปกติธรรมดา แต่ควรระมัดระวังในการแสดงออกให้เหมาะสมกับบุคคลเวลาและ
สถานที ่
 สถานการณ์บ้านเมืองของประเทศไทยเราในปัจจุบันนี้ ดูน่าเป็นห่วงอย่างยิ่งไม่ว่าจะเป็น
วิกฤตทางเศรษฐกิจ ปัญหาความเสื่อมถอยในด้านคุณธรรม จริยธรรมของคน ทั้งในระดับนักการเมือง 
ข้าราชการ หรือคนในแวดวงอาชีพอ่ืน ๆ ภาพที่เห็นชัดเจนและเป็นข่าวอยู่ทุกวัน ก็คือ การทุจริต
คอรัปชั่น การก่ออาชญากรรม การเสพและการค้ายาเสพติด ซึ่งแพร่ระบาดในกลุ่มเยาวชนไทย ตั้งแต่
ระดับประถมศึกษาจนถึงอุดมศึกษา รวมถึงการแต่งกายล่อแหลม ที่เป็นมูลเหตุก่อให้เกิดอาชญากรรม
ทางเพศของนักศึกษาหญิง การขายบริการทางเพศของนักศึกษา การที่นักศึกษาอยู่ร่วมกันฉันท์สามี
ภรรยา การทะเลาะวิวาทของนักศึกษาทั้งภายในสถาบันเดียวกันและต่างสถาบัน เหล่านี้เป็นต้น 
 ปัญหาที่เกิดขึ้นในกลุ่มของเยาวชนดังกล่าว ทุกคนต่างลงความเห็นตรงกันว่าเยาวชนไทย
ของเราขาดการปลูกฝังในด้านคุณธรรม จริยธรรม อย่างยั่งยืน คืออาจจะมีอยู่บ้างแต่เป็นแบบฉาบฉวย 
ไม่เกิดผลที่ถาวรในขณะที่สังคมไทยต้องการเห็นภาพการพัฒนาเยาวชนไทยไปสู่การเป็นบัณฑิตที่มี
คุณภาพ มีความสมบูรณ์ ทั้งร่างกายและจิตใจ มีสติ ปัญญา มีความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและ
วัฒนธรรม ในการด ารงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข มีรายงานผลการส ารวจของผู้ที่
ถูกให้ออกจากงาน เฉพาะในกรณีที่เกี่ยวกับคุณสมบัติของตัวพนักงานเอง พบว่า  ๑๗% ถูกให้ออก
งานเพราะ ขาดทักษะความรู้และประสบการณ์ ๘๓% ถูกออกจากงานเพราะปัญหาเรื่อง ความ
ประพฤติ และบุคลิกภาพ ในขณะเดียวกันมีผู้ไปส ารวจความคิดเห็นของผู้ประกอบการ ในการ
พิจารณารับคนเข้าท างาน ในหน่วยงาน องค์กร สถาบันต่าง ๆ พบว่า ผู้ประกอบการส่วนมากต้องการ
บัณฑิตที่มีคุณลักษณะดังนี้ ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ อดทน เสียสละ และมีความรับผิดชอบ ซึ่ง
ปรากฏการณ์ในสังคม ดังกล่าวมานี้เป็นผลโดยตรง มาจากเรื่องของการปลูกฝัง ทางด้านคุณธรรม 
จริยธรรม นั่นเอง 
 แนวคิดการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักศึกษา จริยธรรม เป็นหลักความประพฤติ 
หรือแนวทางในการปฏิบัติตน ที่ควรแก่การยึดถือปฏิบัติ เพ่ือสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมี
ความสุข โดยมีคุณธรรม และศีลธรรมเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม จึง
เปรียบเทียบการพัฒนาคุณภาพจิตใจ ที่มีอิทธิพลต่อความประพฤติของคน คุณธรรมเป็นสภาวะที่
อยากให้เราท าอะไรที่เป็นคุณ ศีลธรรม เป็นสภาวะที่เราห้ามจิตใจของเราไม่ให้ท าในสิ่งผิด หรือบอก
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ไม่ให้คนอื่นท า ทั้งคุณธรรม และศีลธรรม จึงเป็นตัวก าหนดความประพฤติของเรา ให้ปฏิบัติในสิ่งที่ถูก
ที่ควร คือ เป็นตัวก าหนดจริยธรรม จริยธรรมที่เกิดขึ้นจึงเป็นผลมาจากศาสนา ที่เกี่ยวข้องกับ
วัฒนธรรม ประเพณี และกฎหมาย 
 แนวคิดในเรื่องการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้กับเยาวชน คือ คนเราถ้าไม่มีความรู้สึก
ผูกพันต่อพ่อแม่ ต่องานต่อแผ่นดิน และสิ่งแวดล้อมท่ีมีต่อเขา จะสอนเท่าใดก็คงไม่มีประโยชน์ เพราะ
เขาจะเกิดความส านึกในหน้าที่ ในคุณค่าของชีวิต คุณค่าของความเป็นมนุษย์ ย่อมเป็นไปไม่ได้เพราะ
แม้ชีวิตของเขาเอง เขาก็ไม่รับผิดชอบเสียแล้ว เขาจะไปรับผิดชอบในหน้าที่ของเขาที่ต้องท าความดี
และให้ความดีแก่สังคมที่ได้รับประโยชน์ได้อย่างไร ดังนั้น คุณธรรม จริยธรรม จึงเป็นตัวผล ที่จะต้อง
สร้างด้วยเหตุ คือ ให้ความรู้ ความเข้าใจแก่เขาเป็นอย่างดีนั่นเอง และมีผู้ใหญ่ที่เป็นแบบอย่างที่ดีด้วย 
การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม จึงเป็นตัวผล ที่จะต้องสร้างด้วยเหตุ คือ ให้ความรู้ ความเข้าใจแก่เขา
เป็นอย่างดีนั่นเอง และมีผู้ใหญ่ที่เป็นแบบอย่างที่ดีด้วย การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม จ าเป็นต้องมี
ครู ๓ สถานะ เป็นต้นเหตุ คือ ครูที่บ้าน ครูที่โรงเรียน/สถานศึกษา และครู เป็นค าสอนในศาสนา 
เพราะบุคคล ๓ จ าพวกนี้ ซึ่งหมายถึง ๑. บุพการี ๒. ครู ๓. พระสงฆ์ เท่านั้น ที่อยากเห็นบุคคลอ่ืนได้
ดี ถ้าขาดเหตุ หรือเหตุไม่ครบถ้วน ผลคือ คุณธรรม และจริยธรรม ย่อมเกิดขึ้นไม่ได้ หรือไม่สมบูรณ์
นั่นเอง เรามักจะเอาผลกลับมาเป็นเหตุ คือ เอา จริยธรรม หรือศีลธรรม ไปสอนเขาโดยตรง จริยธรรม 
ศีลธรรม และคุณธรรมอ่ืน ๆ ย่อมเกิดขึ้นไม่ได้ หรือ มีขึ้นได้น้อยเต็มที 
 พฤติกรรมของเยาวชนในสังคมปัจจุบันเอาไว้ตอนหนึ่งว่า เป็นเพราะคนไทยไม่รักแผ่นดิน
เกิดท่านขอร้องให้ครู-อาจารย์ ไปสอนลูกศิษย์ว่า ตื่นนอนตอนเช้าทุกวัน ให้มองหน้าตนเองในกระจก 
แล้วตั้งค าถาม ถามตนเอง ๓ ข้อ (ให้ตอบด้วยความจริงใจ) 

๑. ตั้งแต่เกิดมาจนถึงวันนี้ เราเคยท าอะไรที่เป็นคุณประโยชน์ แผ่นดินเกิดบ้าง 
๒. ถ้ายังไม่เคยท า ให้ถามตนเองต่อว่า แล้วจะเริ่มเมื่อไหร่ เช่น เมื่อถึงวันเกิด วันส าคัญ

ต่างๆ เป็นต้น 
๓. ถ้าไม่เคยท าและยังไม่คิดจะท า ดังข้อ ๑ และข้อ ๒ ให้ถามตนเองอีกว่าช่วงชีวิตที่ผ่าน

มา เคยท าอะไรที่เป็นผลเสียหาย ต่อแผ่นดินเกิดบ้าง และจะเลิกเมื่อใด 
 การวางแผนการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ให้เกิดข้ึนในตัวผู้เรียน๖๓ ประกอบด้วย 
๔. การสอนโดยตรงในรายวิชา 
๕.การปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรม โดยบูรณาการไว้ในการเรียน การสอน 
๖. การสนับสนุนส่งเสริมงานด้านกิจการนักศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม 
๗. ผู้สอนต้องประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่นักศึกษา 
๘. การให้รางวัลและการยกย่อง ชมเชย นักศึกษาที่ท าความดี กระท าตนเป็นประโยชน์แก่

สังคม 
 
 
 
                                                 

๖๓จริยธรรมดอทคอม, การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมแก่นักศึกษา , [ออนไลน์], แหล่งข้อมูล : 
http://www.jariyatam.com/th/moral-cultivation, [๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑] 
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 แนวทางในการประเมินด้านคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษา ประกอบด้วย 
๑. ผู้สอนกับผู้เรียนร่วมกันก าหนด คุณธรรม จริยธรรม ที่พึงประสงค์และควรได้รับการ

ปลูกฝัง หรือแก้ไขโดยเร่งด่วน โดยอาจก าหนดเป็นบทบัญญัติ เช่น ความซื่อสัตย์ การตรงต่อเวลา        
การเห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน เป็นต้น 

๒. วางแผนร่วมกับผู้เรียนในการก าหนดเกณฑ์การประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรม       
ว่าจะพิจารณาจากสิ่งใดบ้างในการประเมิน (ตัวบ่งชี้) และให้น้ าหนักความส าคัญอย่างเป็นรูปธรรม 

- ก าหนด/เลือก เครื่องมือและวิธีการ เพ่ือใช้ในการประเมิน คุณธรรม จริยธรรม            
ของผู้เรียน เช่น การสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน แบบบันทึกผลการสังเกต การประเมินตนเองของ
ผู้เรียน การประเมินโดยเพื่อน การประเมินโดยอาจารย์ผู้สอน แฟ้มสะสมงาน ฯลฯ 

ที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ เป็นตัวอย่างของการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักศึกษา แต่สิ่ง
ที่ต้องค านึงถึงประการหนึ่ง คือ ความถี่ในการปฏิบัติตามหลักจิตวิทยาของมนุษย์ ต้องมีการเรียนรู้โดย
การตอกย้ าหลายครั้ง อย่างไรก็ตามในยุคปัจจุบันปัญหาที่เกิดขึ้นกับนักศึกษามีมากมาย การปลูกฝัง
คุณธรรมจริยธรรม ให้แก่นักศึกษาจึงจ าเป็นต้องด าเนินการควบคู่กันไปกับการพัฒนาในส่วนอ่ืนๆ            
ครูอาจารย์จึงเป็นผู้ที่มีบทบาทอย่างมาก นอกเหนือจากบิดามารดา ญาติพ่ีน้อง และสภาวะแวดล้อม
อ่ืน ๆ ในสังคม  
 
ตารางท่ี ๒.๗  สรุปวิธีการในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
 

นักวิชาการ แนวคิดหลัก 

ก ร ม ก า ร ศ า ส น า  ก ร ะ ท ร ว ง
วัฒนธรรม 
(๒๕๕๗, หน้า ๕-๖) 

๑) ความด ี
๒) ความเก่ง  
๓) ความสุข  

กระทรวงศึกษาธิการ 
(ออนไลน์) 

๑) กระบวนการกัลยาณมิตร  
๒) การเปิดการเรียนรู้ภายใน  
๓) กระบวนการเรียนรู้อย่างเป็นองค์รวม ตามหลักไตรสิกขา  
๔) ขั้นการพัฒนาแบบเวียนรอบต่อเนื่อง  

จริยธรรมดอทคอม 
(ออนไลน์) 

๑) การสอน 
๒) การปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรม 
๓) สนับสนุนส่งเสริมงานด้านกิจการนักศึกษา 
๔) เป็นแบบอย่างท่ีด ี
๕) ให้รางวัลและการยกย่อง 
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๒.๓ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการเชิงกลยุทธ์ 
 ๒.๓.๑ ความหมายของกลยุทธ์ 
 ในการวิจัยครั้งนี้จ าเป็นต้องทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์ ซึ่งมีนักปราชญ์ 
นักวิชาการและนักการศึกษาได้กว่างถึง “กลยุทธ์” ไว้มากมาย ดังนี้ 

กลยุทธ์ (Strategy) หรือ ยุทธศาสตร์ เป็นศัพท์ที่มีก าเนิดในทางทหาร หมายถึง แผนการ
ปฏิบัติซึ่งวางเพ่ือให้บรรลุเป้าประสงค์จ าเพาะ กลยุทธ์หรือยุทธศาสตร์ในทางทหารนั้นแตกต่างจาก
ยุทธวิธี ซึ่งว่าด้วยการด าเนินการรบปะทะ (Engagement) ขณะที่ยุทธศาสตร์นั้น ว่าด้วยวิธีการ
เชื่อมโยงการรบปะทะต่าง ๆ เข้าด้วยกัน ค าถามที่ว่า "จะสู้รบอย่างไร" เป็นปัญหาทางยุทธวิธี             
แต่ข้อก าหนดและเงื่อนไขซึ่งมีการสู้รบกันและความเหมาะสมในการสู้รบกันนั้นเป็นปัญหาทาง
ยุทธศาสตร์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสงคราม (Warfare) สี่ระดับ ได้แก่ วัตถุประสงค์ทางการเมืองหรือ
ยุทธศาสตร์หลัก, ยุทธศาสตร์, ปฏิบัติการและยุทธวิธี นักคิดคนหนึ่งนิยามยุทธศาสตร์ไว้ว่าเป็น "วิถี
อย่างครอบคลุมในอันที่จะพยายามปฏิบัติเพ่ือผลเบื้องปลายทางการเมือง รวมทั้งการข่มขู่หรือการใช้
ก าลังอย่างแท้จริง ในวิภาษวิธีแห่งเจตจ านง ซึ่งจ าต้องมีอย่างน้อยสองฝ่ายในความขัดแย้งหนึ่ง ๆ ฝ่าย
เหล่านี้มีปฏิสัมพันธ์กัน และดังนั้น ยุทธศาสตร์จะประสบความส าเร็จน้อยครั้งหากไม่แสดง
ความสามารถในการดัดแปลง"๖๔ ยุทธศาสตร์ได้ขยายออกนอกสาขาการทหาร ไปยังธุรกิจ 
เศรษฐศาสตร์ ทฤษฎีเกม และสาขาอ่ืน  กลยุทธ์ในสาขาอ่ืนนอกเหนือจากการทหาร หมายถึง           
การวางแผนงานสู่การปฏิบัติเพื่อบรรลุเป้าหมาย ภายใต้การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม หรือ
การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ SWOT Analysis กล่าวคือ การวิเคราะห์ จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และภัย
คุกคาม (อุปสรรค) ในกรอบระยะเวลาที่ต้องการ ทั้งนี้เพ่ือประกอบการวางแผนการในการใช้วิธีการ 
และทรัพยากร เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายสูงสุด 

 ความหมายที่ง่ายที่สุดของค าว่ากลยุทธ์ ก็คือแผนการปฏิบัติที่รวบรวมความพยายาม
ทั้งหลายเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ ในยุคปัจจุบันนี้ จะเป็นการเที่ยงตรงมากกว่า หากพิจารณาว่า 
Strategy คือขบวนการตัดสินใจอันซับซ้อนซึ่งเชื่อมโยงวัตถุประสงค์ หรือจุดมุ่งหมายสุดท้าย (Ends) 
เข้ากับ วิถี หรือ หนทาง (Ways) และวิธีการ หรือเครื่องมือ (Means) ในอันที่จะให้บรรลุวัตถุประสงค์
นั้น กลยุทธ์ หรือ “Strategy” ในภาษาอังกฤษซึ่งได้มีผู้แปลเป็นไทยว่า “กลยุทธ์” นั้น กลยุทธ์ หรือ 
ยุทธศาสตร์ หมายถึง การมุ่งเน้นหรือทุ่มเททรัพยากรไปในเรื่องใดแล้วสามารถน าพาหมู่คณะไปสู่
ความส าเร็จหรือวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้๖๕ และหมายถึง แผนการอันชาญฉลาดส าหรับกระท าการอันหนึ่ง
อันใดให้บรรลุเป้าหมายที่มีความยากเป็นพิเศษ ไม่อาจบรรลุได้โดยวิธีธรรมดาที่คนทั่วไปรู้อยู่แล้ว วิธี
ดังกล่าวต้องประกอบขึ้นจากหลักวิชาการย่อย ๆ หรือ “ศาสตร์” อีกข้อหนึ่งเพราะสามารถน าไป

                                                 
๖๔Beatrice Heuser, The Evolution of Strategy: Thinking War from Antiquity to the 

Present, (Cambridge University Press, 2010), p. 27. 
๖๕บุญเกียรติ ชีวะตระกูลกิจ, การจัดการเชิงยุทธศาสตร์ส าหรับ CEO, (กรุงเทพมหานคร : สุขุมและ

บุตร, ๒๕๔๙), หน้า ๑-๙. 



๔๐ 
 

ตรวจสอบโดยกระบวนการวิทยาศาสตร์ เพ่ือยืนยันว่าเป็นแผนการที่ใช้ปฏิบัติเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย
ได้จริงและจะได้ผลอย่างคุ้มค่า และคุ้มทุน๖๖ 

การวางแผนกลยุทธ์เป็นการวางแผนระยะยาวขององค์การ เพ่ือให้ได้มาซึ่งกลยุทธ์ของ
องค์การโดยจะมีขั้นตอนหรือกระบวนการย่อยๆ อีก ๓ ขั้นตอน ได้แก่ ๑) การก าหนดภารกิจและ
วัตถุประสงค์หลักขององค์การ ๒) ตรวจสอบวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การ และ ๓) การ
ก าหนดกลยุทธ์หลักขององค์การ๖๗ กลยุทธ์เป็นเครื่องมือเพ่ือช่วยชี้น าการบริหารขององค์กรที่เกิดจาก
กระบวนการระดมสมองของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างมีส่วนร่วม  โดยยึดหลักการวิเคราะห์ให้ทราบ
สภาพแวดล้อมให้ “รู้เขารู้เรา” เพ่ือชี้แนะเป้าประสงค์หรือเป้าหมาย (วิสัยทัศน์ พันธกิจและ
วัตถุประสงค์หลักของแผน) และกลยุทธ์ กลวิธีการปฏิบัติที่สอดรับกับสภาพแวดล้อม๖๘ การประเมิน
ปัจจัยภายในภายนอกองค์การที่ประกอบด้วยบริบทปัจจัยน าเข้า กระบวนการที่เน้นความสามารถของ
องค์การ บุคลากร ในองค์การเรียนรู้เพ่ือปรับตัวให้ทันสถานการณ์ ปัจจัยภายนอก ประกอบด้วย
สถานการณ์การแข่งขันและการตลาดและประการสุดท้ายคือ ผลผลิตขององค์การ๖๙ การจัดการ
เชิงกลยุทธ์เป็นการบริหารอย่างมีระบบที่ต้องอาศัยวิสัยทัศน์ของผู้น าและอาศัยการวางแผนอย่างมี
ขั้นตอน โดยผ่านการตัดสินใจและการประเมินแล้วว่าเหมาะสมกับองค์การและสามารถนาไปปฏิบัติได้
จริง อันจะนาความส าเร็จมาสู่องค์การได้ การจัดการเชิงกลยุทธ์จึงเป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยให้นัก
บริหารก าหนดทิศทางขององค์ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายในองค์การช่วย
ก าหนดกลยุทธ์ที่เหมาะสมกับองค์การ เพ่ือที่จะน ากลยุทธ์เหล่านั้นไปประยุกต์ปฏิบัติและควบคุม
ประเมินผลการดาเนินงานขององค์การได้ การจัดการเชิงกลยุทธ์เป็นเครื่องมือส าคัญของนักบริหาร
เพราะการจัดการเชิงกลยุทธ์จะเกี่ยวข้องกับอนาคตในระยะยาวขององค์การทั้งหมดจะนาไปสู่การเพ่ิม
โอกาสของความส าเร็จและความล้มเหลวขององค์การได้๗๐ 

การจัดการเชิงกลยุทธ์ คือ ชุดของการตัดสินใจและการกระท าที่ส่งผลให้เกิดการจัดท า
แผน และการปฏิบัติตามแผนเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ๗๑

 และหมายถึง กลุ่มของการ
ตัดสินใจและการด าเนินการเพ่ือบ่งชี้ผลการด าเนินงานในระยะยาวขององค์การ๗๒

  การจัดการเชิงกล

                                                 
๖๖เฉลียว บุรีภักดี, เอกสารประกอบการสอนชุดวิชาประมวลหลักการและการสร้างยุทธศาสตร์การ

พัฒนา, (กรุงเทพมหานคร : เอกสารอัดส าเนา, ๒๕๔๖), หน้า ๔. 
๖๗สุพานี สฤษฎ์วานิช, พฤติกรรมองค์การสมัยใหม่ : แนวคิด และทฤษฎี, (กรุงเทพมหานคร : 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๔๙), หน้า ๑๑. 
๖๘อุทิศ ขาวยเธียร, การวางแผนกลยุทธ์, (กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๖), 

หน้า ๑๑. 
๖๙สุรชาติ ณ หนองคาย, การวางแผน การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ และหลักการประเมินผล , 

(กรุงเทพมหานคร : สถาบัน จี.อี.ซี., ๒๕๔๖), หน้า ๑๓.  
๗๐วรางคณา ผลประเสริฐและคณะ, การจัดการเชิงกลยุทธ์ในการบริหารโรงพยาบาล, (นนทบุรี : 

ส านักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๕๔), หน้า ๔. 
๗๑Pearce and Robison, อ้างใน วรางคณา ผลประเสริฐและคณะ, การจัดการเชิงกลยุทธ์ในการ

บริหารโรงพยาบาล, หน้า ๖. 
๗๒Robbin and Coulter, อ้างใน วรางคณา ผลประเสริฐและคณะ, การจัดการเชิงกลยุทธ์ในการ

บริหารโรงพยาบาล, หน้า ๖. 



๔๑ 
 

ยุทธ์เป็นความคิดแผนงานและการกระท าที่องค์การน ามาใช้ก่อให้เกิดผลส าเร็จได้เปรียบคู่แข่งขัน๗๓  
การจัดการเชิงกลยุทธ์เป็นแผนแม่บทหรือแผนปฏิบัติการที่มีความส าคัญสาหรับองค์การเพ่ือใช้ในการ
ก าหนดทิศทางการด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายและเกิดประโยชน์ในการแข่งขัน๗๔

 ซึ่งสอดคล้องกับ
ความหมายที่ว่าการตัดสินใจในการปฏิบัติการเพ่ือให้องค์การประสบผลส าเร็จในการดาเนินงานระยะ
ยาว๗๕ เป็นวิธีในการปฏิบัติที่องค์การเลือกใช้เป็นเครื่องมือเพ่ือให้องค์การสามารถบรรลุยังเป้าหมายที่
ก าหนดไว้ในอนาคตจากสภาพปัจจุบันที่เป็นอยู่ และสอดคล้องกับการน ากลยุทธ์มาใช้และประสบ
ผลส าเร็จจากการพิจารณาผลการประเมินแผนกลยุทธ์๗๖ กลยุทธ์ ในที่นี้มีความหมายถึง ยุทธศาสตร์ 
กลยุทธ์ ยุทธวิธี และกลวิธีเพราะเป็นการใช้ในความหมายทั่วไปและไม่ได้แบ่งระดับชั้นของกลยุทธ์ 
ดังนั้น กลยุทธ์ในที่นี้จึงหมายถึงรูปแบบของจุดประสงค์ นโยบาย แผนงาน การด าเนินงาน การ
ตัดสินใจ และการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือก าหนดว่าองค์กรนั้นคือองค์กรอะไร ท าอะไร และท าไปท าไม 
กลยุทธ์จึงมีความเป็นไปได้ทางเทคนิค เป็นที่ยอมรับทางการเมือง สอดคล้องกับปรัชญาและค่านิยม
ขององค์กร และถูกต้องตามจริยธรรม ศีลธรรม และกฎหมาย๗๗ 

โดยสรุป จะเห็นว่า กลยุทธ์ หมายถึง วิธีการที่ส าคัญท่ีจะใช้เพ่ือให้องค์การบรรลุเป้าหมาย
หลักของหน่วยงาน โดยค านึงถึงการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดและปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมที่มี
อิทธิพลเกี่ยวข้อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
๗๓Pitts and Lei,  อ้างใน วรางคณา ผลประเสริฐและคณะ, การจัดการเชิงกลยุทธ์ในการบริหาร

โรงพยาบาล, หน้า ๖. 
๗๔Schermerhorn, อ้างใน วรางคณา ผลประเสริฐและคณะ, การจัดการเชิงกลยุทธ์ในการบริหาร

โรงพยาบาล, หน้า ๖. 
๗๕Wheelen and Hunger, อ้างใน วรางคณา ผลประเสริฐและคณะ, การจัดการเชิงกลยุทธ์ในการ

บริหารโรงพยาบาล, หน้า ๖. 
๗๖สุมาลี จิระจรัส, ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ, (สุราษฎร์ธานี : มหาวิทยาลัยราชภัฏ     

สุราษฎร์ธานี, ๒๕๔๘) หน้า ๒๓. 
๗๗John M. Bryson, Strategic Planning for Public Service and Non-Profit 

Organizations, (Oxford : Pergamom Press, 1993), p.15. 



๔๒ 
 

ตารางท่ี ๒.๘ สรุปความหมายของกลยุทธ์ 
 

นักวิชาการ แนวคิดหลัก 
Beatrice Heuser 
(2010, p.27) 

๑. ขบวนการตัดสินใจ 
๒. เครื่องมือให้บรรลุวัตถุประสงค์ 

Pearce and Robison (2009)  
(อ้างใน วรางคณา ผลประเสริฐ
และคณะ ๒๕๕๔, หน้า ๖) 

๑. ชุดของการตัดสินใจ 
๒. การจัดท าแผน  
๓. การปฏิบัติตามแผนเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ 

Pitts and Lei (2000) 
(อ้างใน วรางคณา ผลประเสริฐ
และคณะ ๒๕๕๔, หน้า ๖) 

๑. ความคิดแผนงาน 
๒. การน ามาใช้ก่อให้เกิดผลส าเร็จได้เปรียบคู่แข่งขัน 

Robbin and Coulter (2002) 
(อ้างใน วรางคณา ผลประเสริฐ
และคณะ ๒๕๕๔, หน้า ๖) 

๑. การตัดสินใจ 
๒. การด าเนินการเพ่ือบ่งชี้ผลการด าเนินงานในระยะยาวของ
องค์การ 

Schermerhorn (2002) 
(อ้างใน วรางคณา ผลประเสริฐ
และคณะ ๒๕๕๔, หน้า ๖) 

๑. แผนแม่บทหรือแผนปฏิบัติการ 
๒. การก าหนดทิศทางการด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายและเกิด
ประโยชน์ในการแข่งขัน 

เฉลียว บุรีภักดี 
(๒๕๔๖, หน้า ๔) 

๑. แผนการ 
๒. สามารถตรวจสอบโดยกระบวนการวิทยาศาสตร์ได ้

บุญเกียรติ ชีวะตระกูลกิจ 
(๒๕๔๙, หน้า ๑-๙) 

การมุ่งเน้นหรือทุ่มเททรัพยากรเพ่ือความส าเร็จ 

วรางคณา ผลประเสริฐและคณะ  
(๒๕๕๔, หน้า ๔) 

๑. การบริหารอย่างมีระบบ 
๒. การวางแผนอย่างมีข้ันตอน  
๓. การตัดสินใจและการประเมินผล  

สุพาน ีสฤษฎ์วานิช 
(๒๕๔๙, หน้า ๑๑) 

๑) การก าหนดภารกิจและวัตถุประสงค์หลักขององค์การ  
๒) ตรวจสอบวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การ  
๓) การก าหนดกลยุทธ์หลักขององค์การ 

สุมาลี จิระจรัส 
(๒๕๔๘, หน้า ๒๓) 

เครื่องมือเพ่ือให้องค์การสามารถบรรลุยังเป้าหมายที่ก าหนด 

สุรชาติ ณ หนองคาย 
(๒๕๔๖, หน้า ๑๓) 

๑. การประเมินปัจจัยภายในภายนอกองค์การ 
 ๒. ผลผลิตขององค์การ 

อุทิศ ขาวยเธียร 
(๒๕๔๖, หน้า ๑๑) 

๑. ระดมสมองของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
๒. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 
๓. กลวิธีการปฏิบัติที่สอดรับกับสภาพแวดล้อม 

 
 



๔๓ 
 

๒.๓.๒ ความส าคัญของการจัดการเชิงกลยุทธ์ 
ในการบริหารองค์การในปัจจุบันเป็นที่ตระหนักดีว่าการด าเนินธุรกิจมีการแข่งขันค่อนข้าง 

สูง แนวคิดหรือวิธีการในการบริหารแบบเดิมๆ ไม่สามารถน าพาองค์การไปสู่ความส าเร็จได้เหมือนใน
อดีตจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีผู้บริหารจะต้องอาศัยชั้นเชิงในการบริหารที่เหนือกว่าคู่แข่ง หรืออาศัย
ความว่องไวในการปรับตัวให้ทันต่อภาวะการแข่งขันที่เกิดขึ้นในสภาพแวดล้อมที่ เปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลา  การจัดการเชิงกลยุทธ์จึงเป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยให้นักบริหารก าหนดทิศทางของ
องค์การ วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายในองค์การช่วยก าหนดกลยุทธ์ที่เหมาะสมกับ
องค์การ  เพ่ือที่จะน ากลยุทธ์เหล่านั้นไปประยุกต์ปฏิบัติ และควบคุมประเมินผลการด าเนินงานของ
องค์การได้  กลยุทธ์การบริหารที่ทรงประสิทธิภาพนี้จะต้องดีพร้อมสมบูรณ์ตามความหมายของการ
บริหารทั้งสองอย่าง คือ การมีประสิทธิผล (Effectiveness) ที่สามารถก าหนดเป้าหมายที่ดีและ
สามารถบรรลุผลส าเร็จในเป้าหมายนั้นๆ ได้ และการมีประสิทธิภาพ (Efficiency) ที่สามารถทาส าเร็จ
ในเป้าหมายเหล่านั้น  โดยมีต้นทุนค่าใช้จ่ายที่ต่ าที่สุดด้วย หรือถ้ากล่าวอย่างสรุป  กลยุทธ์การบริหาร
ที่ทรงประสิทธิภาพนั้นจะต้องสร้างประสิทธิผลและประสิทธิภาพให้เกิดข้ึนได้ทุกแง่มุม คือทั้งในแง่ของ
รายบุคคลกลุ่ม (ทีมงาน) และตลอดทั้งองค์การด้วย ทั้งนี้ไม่จ ากัดเฉพาะแต่องค์การภาครัฐหรือ
ภาคเอกชนแต่อย่างใดกลยุทธ์ขององค์การจะเป็นสิ่งส าคัญท่ีจะก าหนดความส าเร็จ หรือความล้มเหลว
ขององค์การได้  การท าความเข้าใจและการพยายามศึกษาองค์การที่ประสบผลส าเร็จในการใช้กลยุทธ์
เพ่ือการจัดการจะท าให้นักบริหารได้ทราบถึงความส าคัญของกลยุทธ์ที่จะช่วยสนับสนุนองค์การให้
ประสบความส าเร็จ  และจะต้องมีการพิจารณาเลือกกลยุทธ์และประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับองค์ การ
จัดการเชิงกลยุทธ์มีความส าคัญต่อการด าเนินงานขององค์การดังนี้๗๘ 

๑. ช่วยให้องค์การมีกรอบและทิศทางที่ชัดเจน  โดยก าหนดวิสัยทัศน์ภารกิจและ
วัตถุประสงค์ขององค์การอย่างเป็นระบบ  ดังนั้นการจัดการเชิงกลยุทธ์จึงเป็นสิ่งที่ก าหนดทิศทางของ
องค์การจะเป็นแนวทางในการก ากับใช้ทรัพยากรขององค์การได้อย่างเหมาะสม 

๒. ช่วยให้ผู้บริหารคิดอย่างเป็นระบบ  โดยการพิจารณาถึงปัจจัยสภาพแวดล้อมทั้งภายใน
และภายนอกองค์ การท าให้ผู้บริหารสามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม             
การตระหนักถึงความเปลี่ยนแปลงนั้นทาให้นักบริหารสามารถก าหนดวัตถุประสงค์ และทิศทางการ
ด าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม สอดคล้องกับสภาวะความเปลี่ยนแปลงได้ 

๓. ช่วยสร้างความพร้อมให้องค์การ ในการก าหนดวิธีการ หรือแนวทางในการด าเนินงาน 
และกิจกรรมต่างๆ ขององค์การองค์การจะต้องทาการวิเคราะห์และประเมินปัจจัยต่างๆ ทั้งภายใน
และภายนอกองค์การ เ พ่ือคิดค้นแนวทางในการด า เนินงานที่ เหมาะสมที่สุดท่ามกลางการ
เปลี่ยนแปลงของปัจจัยต่างๆ น าไปสู่การจัดการความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น ท าให้องค์การมีการเตรียม
ความพร้อมในการรับกับสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงรวมทั้งช่วยเตรียมความพร้อม และพัฒนา
บุคลากรที่อยู่ภายในองค์การ  เนื่องจากการพัฒนาเชิงกลยุทธ์จะต้องมีการสร้างความเข้าใจและ
แนวทางในการเตรียมพร้อมเพ่ือรับกับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นของสภาพแวดล้อมและคู่แข่ง 

                                                 
๗๘วรางคณา ผลประเสริฐและคณะ, การจัดการเชิงกลยุทธ์ในการบริหารโรงพยาบาล, หน้า ๘-๑๐. 



๔๔ 
 

๔. ช่วยสร้างประสิทธิภาพในการแข่งขัน ความได้เปรียบทางการแข่งขันนี้สามารถเกิดขึ้น
จากการน าเสนอสินค้า และบริการที่มีคุณภาพ การน าเสนอสินค้าและบริการที่มีคุณค่าเหมาะสมกับ
ราคา การจัดการเชิงกลยุทธ์จึงเป็นความพยายามในการแข่งขันกับศักยภาพของตนเองหรือในเชิง
เปรียบเทียบกับองค์การอ่ืนๆ เพ่ือมุ่งไปสู่เป้าหมายตามความคาดหวังของผู้รับบริการหรือผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องจะช่วยสร้างประสิทธิภาพและศักยภาพในการแข่งขันให้แก่องค์การ  และเสริมสร้างการ
พัฒนาขีดความสามารถทางการบริหารของนักบริหาร 

๕. ช่วยให้การทางานเกิดความสอดคล้องในการปฏิบัติหน้าที่ เนื่องจากมีการก าหนดกล
ยุทธ์ การประยุกต์ใช้และการตรวจสอบควบคุมไว้อย่างชัดเจน ท าให้เกิดความเข้าใจตรงกันและเกิด
ความร่วมมือ โดยเฉพาะความเข้าใจในวัตถุประสงค์ขององค์การ อีกทั้งจะช่วยให้มีการจัดสรร
ทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับการบริหารองค์การในส่วนต่างๆ นอกจากนี้แล้ว
การจัดการเชิงกลยุทธ์ยังช่วยให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในองค์การเข้าใจในภาพรวม โดยเฉพาะเป้าหมายในการ
ด าเนินงานท าให้สามารถจัดล าดับการด าเนินงานตามล าดับความส าคัญเร่งด่วนได้ 

๖. ช่วยให้องค์การมีมุมมองที่ครอบคลุม โดยค านึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียการจัดการเชิงกล
ยุทธ์เป็นวิธีการบริหารที่ค านึงถึงปัจจัยภายในและภายนอก ซึ่งหมายความรวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
กับองค์การเช่น  เจ้าหน้าที่ ประชาชน ผู้รับบริการ และคู่แข่ง ซึ่งบุคคลเหล่านี้ ล้วนมีความคาดหวังต่อ
องค์การแตกต่างกัน  หากองค์การสามารถตอบสนองความคาดหวังดังกล่าวได้ก็จะท าให้บุคคล
เหล่านั้น ให้การสนับสนุนหรือให้ความร่วมมือในการด าเนินงาน  ในทางกลับกันหากองค์การละเลย
ความคาดหวัง ดังกล่าวอาจเกิดความเคลื่อนไหวที่ส่งผลลบต่อองค์การ เช่น การฟ้องร้อง หรือการหยุด
งาน เป็นต้น 

ความส าคัญของการจัดการเชิงกลยุทธ์การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา
ทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก อาจท าให้แผนงานระยะปานกลาง ถึงระยะยาวไม่สามารถ
ด าเนินการจนบรรลุเป้าประสงค์ได้ เพราะดุลยภาพระหว่างปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกใน
ช่วงเวลาหนึ่งๆ อาจจะไม่มีดุลยภาพ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นจึงจ าเป็นต้องติดตามข้อมูลและ
วิเคราะห์สถานการณ์อย่างต่อเนื่อง มิฉะนั้นปัจจัยภายในที่เคยเป็นจุดแข็งก็อาจเป็นจุดอ่อนจนไม่
สามารถขับเคลื่อนให้แผนบรรลุผลส าเร็จได้๗๙ 

หลักการของการจัดการเชิงกลยุทธ์ช่วยให้ผู้บริหารสามารถประยุกต์ใช้ในการด า เนินงาน
ขององค์การที่มีการเปลี่ยนแปลงและได้รับผลกระทบ โดยค านึงผลที่จะเกิดข้ึนทั้งในระยะสั้นและระยะ
ยาวที่มีต่อองค์การได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิผล มีผู้กล่าวถึงความส าคัญของการจัดการเชิงกล
ยุทธ์ไว้ดังนี้ 

ความส าคัญของการจัดการเชิงกลยุทธ์ ไว้ดังนี้ 
๑. การจัดการเชิงกลยุทธ์เป็นการก าหนดทิศทางท่ีชัดเจนขององค์การ ผู้ก าหนดกลยุทธ์จะ

ท าการก าหนดวิสัยทัศน์ในอนาคตขององค์การ ท าให้สมาชิกทั้งองค์การทราบถึงทิศทางที่ทุกคนจะ
ด าเนินไปอย่างชัดเจน 

                                                 
๗๙สุรชาติ ณ หนองคาย, แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเชิงกลยุทธ์ในการพัฒนาระบบสุขภาพ , 

(นนทบุรี : ส านักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๕๔), หน้า ๓๙. 



๔๕ 
 

๒. การจัดการเชิงกลยุทธ์ช่วยให้ผู้บริหารระดับสูง มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลในการมองถึง
อนาคตขององค์การ ซึ่งสามารถช่วยลดความเสี่ยงขององค์การในอนาคตลงได้ 

๓. การจัดการเชิงกลยุทธ์ช่วยให้องค์การสามารถด าเนินงานและใช้ทรัพยากรที่ตนมีในการ
แข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และได้ผลส าเร็จดีกว่าการบริหารงานตามปกติ 

๔. การจัดการเชิงกลยุทธ์ช่วยลดการต่อต้านการเปลี่ยนแปลง (Resistance to Change)  
การจัดการเชิงกลยุทธ์มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมจากสมาชิก ท าให้ทุกคนเกิดความพึงพอใจในการยอมรับ
แผนกลยุทธ์นั้น ท าให้การต่อต้านมีน้อยลง 

๕. การจัดการเชิงกลยุทธ์สร้างความสอดคล้องในการปฏิบัติงาน (Harmony) จากการมี
ส่วนร่วมในการวางแผนกลยุทธ์ ท าให้สมาชิกทุกคนรับทราบและยอมรับทิศทางที่ชัดเจนของ
องค์การ๘๐ 

การจัดการเชิงกลยุทธ์มีความส าคัญดังนี้ 
๑. ช่วยให้องค์การมีวัตถุประสงค์และภารกิจขององค์การในอนาคตอย่างชัดเจน สามารถ

ใช้เป็นแนวทางส าหรับผู้ปฏิบัติงานในการท างานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
๒. ช่วยให้การด าเนินงานสอดคล้องในหน้าที่ต่างๆภายในองค์การ เพื่อน าไปสู่วัตถุประสงค์

ที่ก าหนดไว้ 
๓. เปิดโอกาสให้ผู้บริหารระดับต่างๆ มีส่วนร่วมในการบริหาร มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

เพ่ือพัฒนาองค์การ 
๔. ช่วยให้องค์การสามารถคาดการณ์ปัญหาที่จะเกิดขึ้น แล้วเปลี่ยนแปลงปัญหาให้เป็น

โอกาสที่จะด าเนินธุรกิจในอนาคต 
๕. ช่วยให้ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล สามารถตัดสินใจได้อย่างรอบคอบและสามารถ

ลดความเสี่ยงได้๘๑ 
เนื่องจากแนวคิดหรือวิธีการในการบริหารแบบเดิมๆ ย่อมไม่สามารถน าพาองค์กรไปสู่

ความส าเร็จได้เหมือนในอดีต ผู้บริหารในโลกยุคใหม่จะต้องให้ความส าคัญกับการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นและสามารถปรับตัวได้อย่างรวดเร็วต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น จากสาเหตุดังกล่าวท าให้
การศึกษาในด้านการจัดการเชิงกลยุทธ์มีความส าคัญต่อผู้บริหารยุคใหม่ ซึ่งการจัดการเชิงกลยุทธ์มี
ลักษณะที่ส าคัญดังนี้  

๑. การจัดการเชิงกลยุทธ์ เป็นการก าหนดวิสัยทัศน์ ทิศทาง ภารกิจ และวัตถุประสงค์ของ
องค์กรอย่างเป็นระบบ เพ่ือให้องค์มีทิศทางและเป้าหมายที่ชัดเจน  

๒. การจัดการเชิงกลยุทธ์ เป็นการก าหนดวิธีการหรือแนวทางในการด าเนินงานและ
กิจกรรมต่างๆ ขององค์กรเพ่ือให้บรรลุถึงทิศทางและวัตถุประสงค์ที่ก าหนดขึ้น โดยในการก าหนด
แนวทางในการด าเนินงานนี้ องค์กรจะต้องท าการวิเคราะห์และประเมินปัจจัยต่างๆ ทั้งภายในและ

                                                 
๘๐สุมาลี จิระจรัส, การจัดการเชิงกลยุทธ์, (สงขลา : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ๒๕๔๘), หน้า 

๒๕-๒๖. 
๘๑บุญเลิศ เย็นคงคา และคณะ, การจัดการเชิงกลยุทธ์ = Strategic management, พิมพ์ครั้งที่  

๕, (กรุงเทพมหานคร : วี.เจ.พริ้นติ้ง., ๒๕๔๙), หน้า ๑๙. 



๔๖ 
 

ภายนอกองค์กร เพ่ือคิดค้นแนวทางในการด าเนินงานที่เหมาะสมที่สุดท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของ
ปัจจัยต่างๆ  

๓. การจัดการเชิงกลยุทธ์ ครอบคลุมถึงการน าเอาวิธีการหรือแนวทางในการด าเนินงานที่
ได้คิดค้นขึ้นมาประยุกต์ใช้และปฏิบัติเพื่อให้องค์กรสามารถบรรลุถึงเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้  

๔. การวางแผนและการประยุกต์ใช้กลยุทธ์เป็นหน้าที่หลักของผู้บริหารองค์กร เมื่อเทียบ
กับหน้าที่อ่ืนๆ ที่ผู้บริหารต้องรับผิดชอบ ความสามารถของผู้บริหารในการก าหนดแนวทางในการ
ด าเนินงาน การจัดท าและปฏิบัติตาม แผน กลยุทธ์ จัดเป็นหน้าที่ซึ่งมีความส าคัญเป็นอันดับต้นรวมทั้ง
เป็นหน้าที่ซึ่งมีอิทธิพลต่อการด าเนินงานในระยะยาวขององค์กร ดังนั้นสามารถกล่าวได้ว่ากลยุทธ์และ
การปฏิบัติตามกลยุทธ์ที่ดีนั้นสามารถใช้เป็นเครื่องวัดถึงความสามารถในการบริหารของผู้บริหารได้
เป็นอย่างดี  

๕. การจัดการเชิงกลยุทธ์และการตัดสินใจทางด้านกลยุทธ์มักจะมีความเกี่ยวข้องกับหรือ
มีผลต่อทิศทางในการด าเนินงานในระยะยาวขององค์กร  

๖. การตัดสินใจทางกลยุทธ์อาจจะน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ ขององค์กร                
ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่การเสาะแสวงหาทรัพยากรหรือความสามารถหลักที่จ าเป็นต้องใช้ส าหรับการสร้าง
ความได้เปรียบทางการแข่งขัน  

๗. การตัดสินใจทางกลยุทธ์ยังเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานในระดับต่างๆ ขององค์กร            
โดยการด าเนินงานในระดับต่างๆ ขององค์กรจะต้องสอดคล้องและเกื้อหนุนต่อกลยุทธ์ขององค์กร          
และ ความสามารถในการด าเนินงานหรือการปฏิบัติงานจะเป็นสาเหตุส าคัญส าหรับความส าเร็จหรือ
ล้มเหลวขององค์กร  

๘. กลยุทธ์ขององค์กรไม่เพียงจะเกี่ยวข้องกับสภาวะแวดล้อมภายนอก และปัจจัยภายใน
ขององค์กรเท่านั้น แต่ค่านิยม ทัศนคติ ความคาดหวัง ของบุคคลฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับองค์กร 
(Stakeholder) มีผลต่อกลยุทธ์ ซึ่งบุคคลต่างๆ เหล่านี้ครอบคลุมตั้งแต่ ผู้ถือหุ้น ผู้บริหารระดับสูง 
สังคม รัฐบาล พนักงาน ฯลฯ  

๙. ในภาคธุรกิจการจัดการเชิงกลยุทธ์การจัดการและการตัดสินใจทางด้านกลยุทธ์มักจะ
เป็นความพยายามในการได้มาซึ่งความได้เปรียบทางการแข่งขันขององค์กร ความได้เปรียบทางการ
แข่งขันนี้สามารถเกิดขึ้นจาก การน าเสนอสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ การน าเสนอสินค้าและบริการ
ที่มีคุณค่าเหมาะสมกับราคาที่สุด ส่วนในภาครัฐการจัดการเชิงกลยุทธ์เป็นความพยายามในการ
แข่งขันกับศักยภาพของตนเอง หรือในเชิงเปรียบเทียบกับองค์กรอ่ืนๆ เพ่ือมุ่งไปสู่เป้าหมายตามความ
คาดหวังของผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง๘๒  

การวางแผนกลยุทธ์มีความส าคัญ คือ การวางแผนที่ช่วยให้หน่วยงานพัฒนาตนเองได้ทัน
กับสภาพการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม  เพราะการวางแผนกลยุทธ์ให้ความส าคัญกับการศึกษา
วิเคราะห์บริบทและสภาพแวดล้อมภายนอกหน่วยงานเป็นประเด็นส าคัญ  ทั้งยังช่วยให้หน่วยงาน
ภาครัฐในทุกระดับมีความเป็นตัวเองมากขึ้นรับผิดชอบต่อความส าเร็จ และความล้มเหลวของตนเอง
มากขึ้นทั้งนี้เพราะการวางแผนกลยุทธ์เป็นการวางแผนขององค์การโดยองค์การและเพ่ือองค์การไม่ใช่
                                                 

๘๒ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดระยอง, การจัดการเชิงกลยุทธ์ , [ออนไลน์], แหล่งข้อมูล : 
http://province.m-culture.go.th/ranong/html/km%20stagic1.html, [๑๐ มกราคม ๒๕๖๑]. 



๔๗ 
 

เป็นการวางแผนที่ต้องกระท าตามที่หน่วยเหนือสั่งการ  การจัดท าแผนกลยุทธ์ใช้เป็นเครื่องมือในการ
พัฒนางานสู่มิติใหม่ของการปฏิรูประบบราชการ และเป็นเงื่อนไขหนึ่งของการจัดท าระบบงบประมาณ
แบบมุ่งเน้นผลงาน (Performance Base Budgeting) ซึ่งส านักงบประมาณก าหนดให้ส่วนราชการ
และหน่วยงานในสังกัดจัดท าก่อนที่จะกระจายอ านาจด้านงบประมาณโดยการจัดสรรงบประมาณเป็น
เงินก้อนลงไปให้หน่วยงาน  กล่าวได้ว่าการวางแผนที่ให้ความส าคัญต่อการก าหนด “กลยุทธ์” ที่ได้มา
จากการคิดวิเคราะห์แบบใหม่ๆ ที่ไม่ผูกติดอยู่กับปัญหาเก่าในอดีตไม่เอาข้อจ ากัดทางด้านทรัพยากร
และงบประมาณมาเป็นข้ออ้าง ดังนั้นการวางแผนกลยุทธ์จึงเป็นการวางแผนแบบท้าทาย
ความสามารถเป็นรูปแบบการวางแผนที่ช่วยให้เกิดการริเริ่มสร้างสรรค์ทางเลือกใหม่ได้ด้วยตนเอง            
จึงเป็นการวางแผนพัฒนาที่ยั่งยืน 

การวางแผนกลยุทธ์ เป็นการวางแผนเพ่ือน าองค์การไปสู่ภาพลักษณ์ใหม่ก้าวสู่วิสัยทัศน์ที่
ต้องการในอนาคต การวางแผนกลยุทธ์จึงเป็นการวางแผนในภาพรวมขององค์การ ทุกกลยุทธ์ที่
ก าหนดขึ้นเป็นปัจจัยที่ชี้อนาคตขององค์การนั้น 

การวางแผนทั่วไป เป็นการวางแผนเพ่ือแก้ปัญหาการป้องกันปัญหาหรือการพัฒนา
ผลผลิตขององค์การ ดังนั้นการวางแผนทั่วไปจึงมีจุดมุ่งหมายเพียงเพ่ือการให้ได้แนวทางในการ
ด าเนินงานที่ท าให้งานโครงการขององค์การบรรลุผลส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพเท่านั้น๘๓ 

ความส าคัญของการบริหารเชิงกลยุทธ์ โลกของเราก าลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่
รวดเร็วทุกขณะ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยี ฯลฯ การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ส่งผล
กระทบต่อสภาวะการแข่งขันระหว่างองค์กรธุรกิจต่าง ๆ ด้วย แม้ว่าในอดีตที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลง
ก็เกิดขึ้นอยู่เสมอ แต่ในปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงมีลักษณะที่รวดเร็วและรุนแรงมากกว่าในอดีต ปัจจัย 
๒ ประการที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของโลกอย่างรุนแรงและรวดเร็ว ได้แก่๘๔ 

๑) การแข่งขันที่ไร้พรมแดน (Global competition) การแข่งขันที่ไร้พรแดนเป็น
ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อสินค้า บริการ แรงงาน เทคโนโลยี เป็นต้น สามารถเคลื่อนย้ายไปมา
ระหว่างประเทศได้อย่างเสรีมากขึ้น ลักษณะเช่นนี้ท าให้การแข่งขันมีความรุนแรงมากขึ้น ตัวอย่างเช่น
สินค้าชนิดเดียวกันจากคู่แข่งจ านวนมาก จากหลายประเทศจะเข้ามาแข่งขันกัน ตลาดของโลกจะมี
แนวโน้มพัฒนาเป็นตลาดเดียวมากขึ้น การที่องค์กรธุรกิจจะอยู่รอดได้ในระยะยาวจะต้องมองโลกทั้ง
โลกเป็นตลาดของตนเอง และสามารถขยายขอบเขตการด าเนินงานไปได้ทุกแห่งที่มีความต้องการ
เกิดขึ้น ความเป็นสากลของตลาดอุตสาหกรรมท าให้องค์กรธุรกิจแบบบริษัทท้องถิ่นขยายตัวได้ยาก 
การแข่งขันที่เป็นสากลมากขึ้นท าให้ธุรกิจต่าง ๆ ต้องพัฒนามาตรฐานของสินค้าและบริการเพ่ือให้
แข่งขันได้ นอกจากนี้การแข่งขันที่ไร้พรมแดนยังน ามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงทัศนคติและรสนิยมของ
ผู้บริโภค เช่น การพัฒนาเทคโนโลยีโทรศัพท์มือถือที่ทันสมัยขึ้นเรื่อย ๆ ท าให้ความต้องการสินค้า
โทรศัพท์มือถือมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา การเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านผู้ผลิตและผู้บริโภคที่ไม่หยุด

                                                 
๘๓สุพจน์ อินหว่าง และคณะ, การวางแผนเชิงกลยุทธ์ทางรัฐศาสตร์, (พิษณุโลก : มหาวิทยาลัย

พิษณุโลก จ ากัด, ๒๕๕๖), หน้า ๒๘-๒๙. 
๘๔กฤษฎา เสกตระกูล, การบริหารเชิงกลยุทธ์ส าหรับธุรกิจขนาดย่อม , [ออนไลน์], แหล่งข้อมูล :   

http://www.tsi-thailand.org/index.php?option=com_content&task=view&id=8 3 3 &Itemid=0 &limit 
=1&limitstart=0, [๑๑ มกราคม ๒๕๖๑]. 



๔๘ 
 

นิ่งนี้ ท าให้องค์กรต่าง ๆ ต้องปรับตัวและเพ่ิมพูนทักษะและความสามารถของตนเองอยู่ตลอดเวลา
ตามสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป 

๒)  การเปลี่ยนแปลงทางนวัตกรรมเทคโนโลยี (Technological innovation change) 
โลกยุคใหม่มีความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีมากขึ้น อัตราการเปลี่ยนแปลงและการใช้
เทคโนโลยีจะเพ่ิมขึ้นในอัตราที่รวดเร็วขึ้นทุกขณะ ท าให้วงจรชีวิตของสินค้าและบริการมีระยะเวลาที่
สั้นลง เนื่องจากเทคโนโลยีใหม่ ๆ สามารถทดแทนเทคโนโลยีเดิมได้อย่างรวดเร็วขึ้น การปรับปรุง
สินค้าให้ทันสมัยเป็นที่ต้องการของลูกค้าตลอดเวลาจะเป็นปัจจัยที่มีความส าคัญต่อการแข่งขันใน
อนาคต 

การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ  ที่เกิดขึ้น ท าให้องค์กรธุรกิจต้องแข่งขันในสภาวะที่สลับซับซ้อน 
มีแต่ความไม่แน่นอนและคาดการณ์ได้ยาก เนื่องจากสินค้าของแต่ละองค์กรธุรกิจจะมีคู่แข่งขันมากขึ้น 
ทั้งจากในและต่างประเทศ เงื่อนไขการแข่งขันใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้น ท าให้ปัจจัยหรือสาเหตุของความส าเร็จ
ขององค์กรธุรกิจที่เคยมีมาในอดีตจะเริ่มเปลี่ยนแปลงไป เช่น บริษัทที่มีก าลังการผลิตขนาดใหญ่ เคย
ใช้ประโยชน์จากการผลิตแบบจ านวนมาก และต้นทุนต่อหน่วยที่ต่ าอาจเผชิญกับปัญหาการไม่สามารถ
ปรับปรุงการผลิตให้เปลี่ยนแปลงไปของลูกค้าเป้าหมายซึ่งอาจมีอยู่หลายกลุ่ม ดังนั้นการบริหารธุรกิจ
ในยุคใหม่จ าเป็นต้องมีการทบทวน ปรับปรุง และพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา เนื่องจากแนวคิดหรือ
วิธีการในการบริหารแบบเดิม ๆ ย่อมไม่สามารถน าพาองค์กรไปสู่ความส าเร็จได้เหมือนในอดีต 

การบริหารเชิงกลยุทธ์ เป็นการก าหนดวิธีการหรือแนวทางในการด าเนินงานและกิจกรรม
ต่าง ๆ ขององค์กร เพ่ือให้บรรลุถึงทิศทางและวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดขึ้น โดยในการก าหนดแนวทางใน
การด าเนินงานนี้ องค์กรธุรกิจจะต้องท าการวิเคราะห์และประเมินปัจจั ยต่าง ๆ ทั้งภายในและ
ภายนอกองค์กร เพ่ือคิดค้นแนวทางในการด าเนินงานที่เหมาะสมที่สุดท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของ
ปัจจัยต่าง ๆ การบริหารเชิงกลยุทธ์ขององค์กรไม่เพียงจะเกี่ยวข้องกับสภาวะแวดล้อมภายนอกและ
ปัจจัยภายในองค์กรเท่านั้น แต่ค่านิยม ทัศนคติ ความคาดหวังของบุคคลฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
องค์กร (Stakeholders) จะมีผลต่อการก าหนดกลยุทธ์หรือแนวทางในการบริหารองค์กรด้วย ซึ่ง
บุคคลต่าง ๆ เหล่านี้ครอบคลุมตั้งแต่ เจ้าของกิจการ ผู้ถือหุ้น ผู้บริหารระดับสูง ลูกค้า สถาบันการเงิน 
สังคม รัฐบาล พนักงาน ฯลฯ 

 ส าหรับธุรกิจขนาดย่อมแล้ว การที่กิจการมีขนาดเล็ก จุดที่ได้เปรียบก็คือ สามารถที่จะ
ปรับเปลี่ยนยุทธวิธีในการแข่งขันได้ง่ายกว่า การบริหารเชิงกลยุทธ์จะช่วยให้ผู้ประกอบการคิด
แผนงานได้อย่างเป็นระบบ สามารถแยกงานการวางแผนกลยุทธ์กับงานประจ าวันในการด าเนินงาน
ออกจากกันได้ การวางแผนเชิงกลยุทธ์ในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าจะต้องมีแผนธุรกิจที่เป็นลายลักษณ์
อักษรเท่านั้น ผู้ประกอบการจ านวนมากที่ประสบความส าเร็จเพราะคิดแบบกลยุทธ์ ไม่ใช่ เพราะเขียน
กลยุทธ์ในแผนธุรกิจเท่านั้น อย่างไรก็ตามการเขียนแผนธุรกิจซึ่งจะมีการบรรจุแผนกลยุทธ์เป็นล าย
ลักษณ์อักษรนี้มีข้อดี คือจะท าให้ผู้ประกอบการคิดงานอย่างเป็นระบบ ก าหนดได้ว่าอะไรควรท าก่อน 
ท าหลัง และจะได้ไม่ลืม เนื่องจากเรื่องที่จะต้องท าเกี่ยวกับธุรกิจในแต่ละวันมีค่อนข้างมาก 
ผู้ประกอบการที่ยุ่งกับงานประจ าวันค่อนข้างมาก อาจหลงลืมสิ่งที่ต้องท าในแผนกลยุทธ์ไปได ้

 
 
 



๔๙ 
 

ตารางท่ี ๒.๙ สรุปความส าคัญของกลยุทธ์ 
 

นักวิชาการ/ส านักวิชาการ ความส าคัญของกลยุทธ์ 
บุญเลิศ เย็นคงคา และคณะ 
(๒๕๔๙, หน้า ๑๙) 

๑. มีวัตถุประสงค์และภารกิจขององค์การในอนาคตอย่างชัดเจน  
๒. ด าเนินงานสอดคล้องในหน้าที่ต่างๆภายในองค์การ 
๓. เปิดโอกาสให้ผู้บริหารระดับต่างๆ มีส่วนร่วมในการบริหาร 
๔. สามารถคาดการณ์ปัญหาที่จะเกิดขึ้น  
๕. มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล  

วรางคณา ผลประเสริฐและคณะ  
(๒๕๕๔, หน้า ๘-๑๐) 

๑. ช่วยให้องค์การมีกรอบและทิศทางที่ชัดเจน   
๒. ช่วยให้ผู้บริหารคิดอย่างเป็นระบบ  
๓. ช่วยสร้างความพร้อมให้องค์การ  
๔. ช่วยสร้างประสิทธิภาพในการแข่งขัน  
๕. ช่วยให้การทางานเกิดความสอดคล้องในการปฏิบัติหน้าที่  
๖. ช่วยให้องค์การมีมุมมองที่ครอบคลุม  

ส านักงานวัฒนธรรมจั งหวั ด
ระยอง 
(Online) 
 

๑. ก าหนดวิสัยทัศน์ ทิศทาง ภารกิจ และวัตถุประสงค์ของ
องค์กรอย่างเป็นระบบ  
๒. เป็นการก าหนดวิธีการหรือแนวทางในการด าเนินงาน  
๓. สามารถประยุกต์ใช้และปฏิบัติได ้ 
๔. การจัดท าและปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์  
๕. มีผลต่อทิศทางในการด าเนินงานในระยะยาวขององค์กร  
๖. น าไปสู่การเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ ขององค์กร  
๗. การด าเนินงานในระดับต่างๆ ขององค์กร  
๘. ค่านิยม ทัศนคติ ความคาดหวัง ของบุคคลฝ่ายต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับองค์กร (Stakeholder) มีผลต่อกลยุทธ์  
๙. การได้มาซึ่งความได้เปรียบทางการแข่งขันขององค์กร 

สุมาลี จิระจรัส 
(๒๕๔๘, หน้า ๒๕-๒๖) 

๑.  ก าหนดทิศทางท่ีชัดเจนขององค์การ 
๒.  มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลในการมองถึงอนาคตขององค์การ  
๓.  องค์การสามารถด าเนินงานและใช้ทรัพยากรที่ตนมีในการ
แข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และได้ผลส าเร็จ 
๔.  ช่วยลดการต่อต้านการเปลี่ยนแปลง (Resistance to 
Change)   
๕.  สร้างความสอดคล้องในการปฏิบัติงาน (Harmony)  

สุรชาติ ณ หนองคาย 
(๒๕๕๔, หน้า ๓๙) 

๑. เป็นการติดตามข้อมูล 
๒. ช่วยในการวิเคราะห์สถานการณ์อย่างต่อเนื่อง  
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๒.๓.๓ องค์ประกอบของการวางแผนกลยุทธ์ 
การจัดการเชิงกลยุทธ์เมื่อน ามาประยุกต์ใช้ในภาคราชการก็มีองค์ประกอบเช่นเดียวกันกับ

ที่มีในภาคเอกชน โดยมีองค์กรประกอบที่ส าคัญ ๔ ส่วน ได้แก่๘๕  
๑. การวิเคราะห์ ปัจจัยทาง ยุทธศาสตร์ (Strategic Analysis) คือ การวิเคราะห์ถึงปัจจัย

และสภาวะต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับองค์กรและยุทธศาสตร์ขององค์กร เพ่ือที่จะได้มีความรู้และความ
เข้าใจเกี่ยวกับปัจจัยต่างๆ เหล่านี้ รวมทั้งสถานะของตัวองค์กรได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น การวิเคราะห์ 
ปัจจัยทางยุทธศาสตร์ จะบอกให้ทราบว่าปัจจัยหรือสภาวะแวดล้อมภายนอกมีลักษณะอย่างไร มีการ
เปลี่ยนแปลงในลักษณะใด และก่อให้เกิดโอกาสและข้อจ ากัดต่อองค์กรได้อย่างไรบ้าง นอกจากนี้การ
วิเคราะห์ เชิง กลยุทธ์จะช่วยให้องค์กรทราบถึงทรัพยากร (Resources) และความสามารถ 
(Capabilities) ต่างๆ ที่มีอยู่ภายในองค์กรว่าเป็นจุดแข็งหรือจุดอ่อนอย่างไร และจะช่วยให้องค์กร
สามารถบรรลุความได้เปรียบทางการแข่งขันได้อย่างไร  

สภาวะแวดล้อมภายนอกที่องค์กรจะวิเคราะห์นั้นประกอบด้วยทั้งปัจจัยภายนอกที่
เกี่ยวข้องกับองค์กรโดยตรง และที่ไม่เกี่ยวข้องโดยตรง ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับองค์กรโดยตรงได้แก่ 
ลูกค้า พันธมิตร หน่วยงานก ากับ ฯลฯ ในขณะที่ปัจจัยภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้องกับองค์กรโดยตรงแต่
ก่อให้เกิดโอกาสและข้อจ ากัดแก่องค์กรนั้น ได้แก่ ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง กฎหมาย 
การค้า เทคโนโลยี วัฒนธรรม ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายนอกไม่ว่าจะเป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ
องค์กรโดยตรงหรือไม่ ย่อมส่งผลให้เกิดโอกาสหรือข้อจ ากัดต่อองค์กร รวมทั้งมีผลต่อความสามารถใน
การแข่งขันขององค์กร  

ส าหรับปัจจัยภายในขององค์กรนั้นมีวิธีที่สามารถใช้ในการวิเคราะห์หลายวิธีด้วยกัน             
อาทิเช่น การวิเคราะห์ตามสายงาน (Functional Analysis) การวิเคราะห์ตามตัวแบบ Value Chain 
การวิเคราะห์ตามตัวแบบ 7-S หรือ การวิเคราะห์ทรัพยากรและความสามารถภายใน (Resources 
and Capabilities Analysis) ถึงแม้จะมีการวิเคราะห์ได้หลายวิธี แต่ผลลัพธ์ที่จะได้รับนั้นได้แก่การ
ทราบถึงจุดแข็งและจุดอ่อนขององค์กร ซึ่งจะช่วยในการก าหนดความสามารถในการแข่งขันของ
องค์กร  

จะเห็นได้ว่าผลลัพธ์ที่จะได้รับจากการวิเคราะห์ทางกลยุทธ์นั้น ประกอบด้วย โอกาส 
ข้อจ ากัด ที่เกิดจากปัจจัยภายนอก จุดแข็ง และจุดอ่อน ที่เกิดจากปัจจัยภายใน หรือที่นิยมเรียกกันว่า 
การวิเคราะห์ SWOT (SWOT Analysis - Strengths, Weaknesses, Opportunities, and 
Threats) รวมทั้งข้อมูลอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกับองค์กร ผลลัพธ์ที่ได้จากการวิเคราะห์ทางกลยุทธ์นี้ จะเป็น
ข้อมูลพ้ืนฐานที่จ าเป็นส าหรับการก าหนดทิศทางและกลยุทธ์ขององค์กร ถ้าองค์กรท าการก าหนดกล
ยุทธ์โดยขาดการวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมทั้งภายนอกและภายในแล้ว กลยุทธ์ขององค์กรก็จะมี
แนวโน้มที่จะประสบความล้มเหลวสูง เพราะแผนยุทธศาสตร์ขาดความสอดคล้องกับสภาพความเป็น
จริงที่รายรอบองค์กรอยู่  

๒. การก าหนดทิศทางขององค์กร (Direction Setting) ได้แก่การก าหนด วิสัยทัศน์               
( vision) ภารกิจ ( Mission) และ ประเด็นทางยุทธศาสตร์ ( Strategic Issue) ขององค์กร การ
                                                 

๘๕ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดระยอง, การจัดการเชิงกลยุทธ์, [ออนไลน์], แหล่งข้อมูล : 
http://province.m-culture.go.th/ranong/html/km%20stagic1.html, [๑๐ มกราคม ๒๕๖๑]. 
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ก าหนดทิศทางขององค์กรจะเป็นการบ่งชี้ว่าองค์กรจะมุ่งไปในทิศทางใด หรือสาเหตุของการด ารงอยู่
ขององค์กร หรือลักษณะการด าเนินการขององค์กร นอกจากนี้การก าหนดทิศทางขององค์กรจะยังมี
ส่วนช่วยในการแปลงวิสัยทัศน์หรือภารกิจขององค์กรให้กลายมาเป็นวัตถุประสงค์ในการด าเนินงานที่
มีลักษณะที่ชัดเจนขึ้น ในการก าหนดทิศทางขององค์กรนั้นค าถามที่ส าคัญที่สุดและมักจะเป็นค าถามที่
ถูกถามมากที่สุดก็คือ ภารกิจขององค์กรในปัจจุบันคืออะไร และเป้าหมายในอนาคตคืออะไร ซึ่งการ
ตอบค าถามนี้จะช่วยให้ผู้บริหารระดับสูงสามารถพิจารณาได้ว่าบทบาท ภาระหน้าของขององค์กร
ประกอบไปด้วยอะไรบ้างและช่วยพัฒนาวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนยิ่งขึ้น ส าหรับทิศทางหรือสิ่งที่จะมุ่งไปใน
อนาคตข้างหน้า  

ในหลักสูตรนี้การก าหนดทิศทางขององค์กรจะประกอบไปด้วย การก าหนดวิสัยทัศน์ 
(Vision) หรือสิ่งที่ผู้บริหารขององค์กรใฝ่ฝันอยากให้องค์กรเป็น การก าหนดภารกิจ (Mission) หรือ
กรอบในการด าเนินงานขององค์กร ซึ่งการก าหนดภารกิจที่ดีจะช่วยให้องค์กรสามารถตอบค าถามที่ว่า 
“ เราคือใคร เราท าอะไร และเราจะมุ่งไปในทิศทางไหน ” (Who Are We, What We Do, and 
Where We're Headed) ภารกิจที่เขียนไว้อย่างชัดเจนจะช่วยองค์กรในการเตรียมพร้อมส าหรับ
อนาคต ก าหนดทิศทางในระยะยาวขององค์กร และบ่งบอกถึงความตั้งใจหรือความต้องการของ
องค์กรในการด าเนินงาน นอกจากการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจแล้ว การก าหนดทิศทางขององค์กร
ยังครอบคลุมถึงการแปลงวิสัยทัศน์และภารกิจที่อาจจะยังคงมีความคลุมเครือ ไม่ชัดเจน ให้เป็น
ประเด็นทางยุทธศาสตร์ที่ส าคัญ  

การก าหนดประเด็นทางยุทธศาสตร์คือการเปลี่ยนหรือแปลความหมายของวิสัยทัศน์และ
ภารกิจขององค์กร ให้เป็นเป้าหมายในการด าเนินงานที่มีความเฉพาะเจาะจง สามารถวัดได้อย่าง
ชัดเจน การก าหนดประเด็นทางยุทธศาสตร์คือการตั้งเป้าหมายหรือสิ่งที่ต้องการไว้ ซึ่งองค์กรจะต้อง
ใช้ความพยายามในการบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ ความท้าทายในการลดช่องว่างที่เกิดขึ้นระหว่าง
ประเด็นทางยุทธศาสตร์ที่ต้องการกับความสามารถในการด าเนินงานขององค์กร จะเป็นสิ่งผลักดันให้
องค์กรมีความคิดสร้างสรรค์มากขึ้น พร้อมทั้งเกิดความเร่งรีบที่จะพัฒนาผลการด าเนินงาน อีกทั้ ง
ยังให้ความส าคัญกับการกระท าต่างๆ มากขึ้น ดังนั้นการตั้งประเด็นทางยุทธศาสตร์ที่มีความท้าทาย
แต่สามารถบรรลุได้จะช่วยป้องกันความเฉื่อยชาภายในองค์กรได้อีกด้วย  

การก าหนดทิศทางขององค์กรที่ดีและชัดเจนย่อมก่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรต่อไป 
เนื่องจากองค์กรจะมีความชัดเจนในการด าเนินงานและมีเป้าหมายที่ชัดเจน บรรลุได้ และวัดผลได้ ซึ่ง
ท าให้การก าหนดกลยุทธ์มีความชัดเจนและสามารถน าไปปฏิบัติได้ ดังนั้นในการจัดการเชิงกลยุทธ์ถ้า
ขาดเสียสิ้นการก าหนดทิศทางขององค์กรที่ดีและชัดเจนแล้ว องค์ประกอบอ่ืนๆ ย่อมไม่สามารถ
ด าเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

๓. การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ (Strategic Formulation) คือ การน าข้อมูลและความรู้
ต่างๆ ที่ได้รับจากการก าหนดทิศทางขององค์กรและการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกและภายในองค์กรมา
จัดท าเป็นแผนยุทธศาสตร์ รวมทั้งระบบการประเมินและคัดเลือกว่ากลยุทธ์ใดที่มีความเหมาะสมกับ
องค์กรมากที่สุด ในการจัดท ากลยุทธ์นั้นพึงระลึกเสมอว่าการจัดท ากลยุทธ์เป็นการก าหนดแนวทาง 
วิธีการ และกิจกรรมต่างๆ ขององค์กรเพื่อช่วยให้องค์กรสามารถบรรลุถึงภารกิจและวัตถุประสงค์ที่ได้
ก าหนดไว้ โดยน าเอาการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยทั้งภายนอกและภายในองค์กรมาพิจารณาประกอบ  
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ในภาคธุรกิจกลยุทธ์สามารถแบ่งได้ เป็นสามระดับ ได้แก่  กลยุทธ์ระดับองค์กร 
(Corporate Strategy) ซึ่งจะบ่งบอกถึงกลยุทธ์โดยรวมและทิศทางในการแข่งขันขององค์กรว่าควรจะ
เข้าสู่หรือออกจากอุตสาหกรรมใด กลยุทธ์ระดับธุรกิจ (Business Strategy) ซึ่งจะบ่งบอกถึงวิธีการที่
องคก์รจะใช้ในการแข่งขันในอุตสาหกรรมแต่ละประเภท และ กลยุทธ์ระดับปฏิบัติการหรือด าเนินงาน 
(Functional or Operational Strategy) ซึ่งครอบคลุมวิธีการในการแข่งขันและด าเนินงานของ
หน่วยงานระดับปฏิบัติการต่างๆ  

ส่วนภาครัฐแล้วกลยุทธ์ในหน่วยงานมักถูกแบ่งโดยระดับ (Hierachy) ของกลยุทธ์ เช่น 
ยุทธศาสตร์ – กลยุทธ์ - โครงการ และ กิจกรรม ทั้งนี้อาจรวมถึงนโยบายต่างๆ ซึ่งฝ่ายบริหารได้
มอบหมายให้แต่ละหน่วยงานเป็นผู้ด าเนินการ  

การจัดท าแผนยุทธศาสตร์นั้นเป็นสิ่ง ที่ต้องพิจารณาทั้งในภาพกว้างและในทางลึก 
พอสมควร การจัดท ายุทธศาสตร์ยังไม่ใช่เพียงแค่การคิดค้นวิธีการใหม่ๆ เพ่ือช่วยให้องค์กรบรรลุถึง
วัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้เท่านั้น แต่ยังครอบคลุมถึงการวิเคราะห์พิจารณากิจกรรมการเคลื่อนไหวต่ างๆ 
ทางยุทธศาสตร์ทั้งที่ได้ด าเนินการไปแล้วและก าลังด าเนินการอยู่ ถ้ายุทธศาสตร์เหล่านี้ประสบ
ผลส าเร็จและเกิดประโยชน์แก่องค์กร องค์กรก็ควรที่จะใช้ยุทธศาสตร์เหล่านั้นต่อไป ถ้ามีการ
เปลี่ยนแปลงทางด้านยุทธศาสตร์หรือการจัดท ายุทธศาสตร์ขึ้นมาใหม่ก็อาจจะก่อให้เกิดผลเสียแก่
องค์กรได้ ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงทางยุทธศาสตร์หรือการจัดท ายุทธศาสตร์ใหม่ๆ จึงควรเป็นไปเมื่อมี
การเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่างๆ หรือ เมื่อมีความจ าเป็น  

ในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์นั้น ผู้บริหารระดับสูงขององค์กรจะต้องมีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ที่ดี รวมทั้งมีสายตาที่กว้างไกลในการมองเห็นโอกาสที่ดี นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงใน
ยุทธศาสตร์จากยุทธศาสตร์เดิมที่ประสบความส าเร็จมาตลอด มาสู่ยุทธศาสตร์ใหม่ในสภาวการณ์
ต่างๆที่เปลี่ยนแปลงไปย่อมต้องการผู้บริหารที่มีความกล้าหาญที่จะตัดสินใจและยอมรับความเสี่ยงที่
จะเกิดขึ้น ถ้าผู้บริหารไม่มีความกล้าในการตัดสินใจแล้วองค์กรก็จะไม่สามารถมีการเปลี่ยนแปลงใน
ยุทธศาสตร์ใหม่ๆ เพ่ือให้รองรับและสอดคล้องต่อสภาวการณ์ใหม่ๆที่เกิดขึ้น ซึ่งย่อมส่งผลต่อการ
ด าเนินงานขององค์กรโดยรวม  

สิ่งหนึ่งที่ผู้บริหารขององค์กรจะต้องค านึงถึงตลอดเวลา ได้แก่การที่ยุทธศาสตร์เป็นสิ่งที่ไม่
หยุดนิ่ง เป็นกระบวนการที่มีความต่อเนื่องและเป็นกิจกรรมที่ด าเนินอยู่ตลอดเวลา เมื่อก าหนดภารกิจ
และประเด็นทางยุทธศาสตร์ขององค์กรแล้ว ภารกิจและประเด็นทางยุทธศาสตร์นั้นอาจจะสามารถอยู่
ได้เป็นเวลาหลายปีโดยไม่เปลี่ยนแปลง แต่ยุทธศาสตร์หรือวิธีการในการบรรลุภารกิจและวัตถุประสงค์
นั้นจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ เสมอ ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมต่างๆ ที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา การเปลี่ยนแปลงทางยุทธศาสตร์อาจจะเกิดขึ้นได้จากโอกาสใหม่ ๆ ที่เพ่ิง
เกิดขึ้น หรือผู้บริหารมีวิธีการใหม่ๆ ในการท าให้การด าเนินงานที่ดีขึ้น หรือเมื่อมีวิกฤตการณ์ต่างๆ 
เกิดขึ้น จะเห็นได้ว่าการจัดการเชิงกลยุทธ์เป็นสิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา นอกจากนี้
เนื่องจากการจัดท ายุทธศาสตร์ไม่สามารถครอบคลุมทุกสิ่งทุกอย่างที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ดังนั้น
ยุทธศาสตร์จึงควรมีความพร้อมและความสามารถที่จะตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ ที่
ไม่ได้คาดคิดล่วงหน้า หรือมีลักษณะของความเป็นพลวัตร (Dynamic)  
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๔. การปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ (Strategic Implementation) เป็นขั้นตอนสุดท้ายแต่เป็น
ขั้นตอนที่มีความส าคัญอย่างมากในการจัดการเชิงกลยุทธ์ เมื่อองค์กรได้ก าหนดทิศทางขององค์กร 
วิเคราะห์ปัจจัยด้านต่างๆ ทางกลยุทธ์ และจัดท ายุทธศาสตร์แล้ว จะต้องน าเอายุทธศาสตร์ที่ได้
วางแผนจัดท าและคัดเลือกไว้มาด าเนินการประยุกต์ปฏิบัติเพ่ือให้เกิดผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้ง
ไว้ ถ้าในกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์ขาดขั้นตอนนี้แล้ว สิ่งที่ผู้บริหารขององค์กรได้วิเคราะห์ จัดท า
ไว้ก็จะไม่เกิดผลขึ้นจริงๆ นอกจากนี้ถึงแม้จะมีการวิเคราะห์หรือวางแผนทางยุทธศาสตร์ไว้ดีเพียงใด 
แต่ถ้าการปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ขององค์กรไม่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ความพยายามในการ
วิเคราะห์หรือวางแผนก็จะไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ใดๆ ต่อองค์กร ดังนั้นจึงจะเห็นได้ว่าความสามารถใน
การปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ขององค์กรเป็นสิ่งที่มีความส าคัญและจ าเป็นต่อความส าเร็จหรือล้มเหลว
ของการจัดการเชิงกลยุทธ์  

กิจกรรมหลักในการปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ คือ การพิจารณาว่าจะท าอย่างไรจึงจะท าให้
ยุทธศาสตร์ที่ได้วางแผนและเลือกไว้สามารถน ามาใช้ด าเนินงานได้และสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้
ตามท่ีก าหนดไว้ การประยุกต์ยุทธศาสตร์มักจะเกี่ยวข้องกับกิจกรรมต่างๆภายในองค์กรเอง อาทิเช่น  

๑) การเสริมสร้างทักษะความสามารถของบุคลากรทั้งในระดับบริหารและระดับ
ปฏิบัติการให้มีความเหมาะสมกับยุทธศาสตร์ขององค์กร  

๒) การจัดโครงสร้างในการบริหารและระบบในการด าเนินงานในด้านต่างๆ               
ขององค์กรให้สอดคล้องและเหมาะสมกับยุทธศาสตร์ขององค์กร  

๓) การจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่ภายในองค์กรไปสู่หน่วยงานหรือกิจกรรมต่างๆ             
ที่มีความส าคัญต่อการด าเนินตามยุทธศาสตร์ขององค์กร  

๔) จูงใจพนักงานภายในองค์กรเพ่ือให้พวกเขาสามารถด าเนินงานให้บรรลุ
วัตถุประสงค์อาจจะรวมไปถึงการปรับเปลี่ยนลักษณะงานและพฤติกรรมในการท างานให้เหมาะสม  

๕) การมีนโยบายในการบริหารงานในระดับต่างๆ ให้สอดคล้องและเกื้อหนุนต่อ
ยุทธศาสตร์ขององค์กร  

๖) การมีวัฒนธรรมองค์กรที่สอดคล้องและสนับสนุนต่อยุทธศาสตร์ขององค์กร  
๗) การบริหารการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนภายในองค์กร  

จะเห็นได้ว่างานและหน้าที่ในการปฏิบัติตามยุทธศาสตร์เป็นสิ่งที่มีความสลับซับซ้อนและ
ใช้เวลานานที่สุดในการจัดการเชิงกลยุทธ์ เนื่องจากงานนี้จะมีส่วนเกี่ยวข้องในทุกฝ่ายและทุก
หน่วยงานภายในองค์กรและจะต้องเริ่มต้นจากภายในองค์กรเอง โดยปกติการปฏิบัติตามยุทธศาสตร์
จะต้องเริ่มต้นจากการวิเคราะห์และพิจารณาการด าเนินงานในปัจจุบัน รวมทั้งกิจกรรมและปัจจัย
ต่างๆ ขององค์กร ว่ามีความสอดคล้องและเกื้อหนุนต่อยุทธศาสตร์ที่องค์กรจะใช้หรือไม่ ถ้าสิ่งใดที่ไม่
สอดคล้องหรือสนับสนุนยุทธศาสตร์ขององค์กรก็จะต้องมีการเปลี่ยนแปลง ไม่ว่าจะเป็นนโยบายใน
ด้านต่างๆ หรือ โครงสร้างขององค์กร หรือ แม้กระทั่งบุคลากรภายในองค์กร ซึ่งการเปลี่ยนแปลง
ต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายในองค์กรเหล่านี้ย่อมก่อให้เกิดแรงต่อต้านภายในองค์กร ดังนั้นผู้บริหารจึงจ าต้องมี
ความรู้ความสามารถในการบริหารการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนภายในองค์กรด้วย  

ในขั้นตอนของการปฏิบัติตามยุทธศาสตร์นั้น นอกเหนือจากประเด็นส าคัญต่างๆ ที่ได้
น าเสนอมาในเบื้องต้น หน้าที่ที่ส าคัญอีกประการหนึ่งของผู้บริหารได้แก่การประเมินและตรวจสอบผล
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การด าเนินงานขององค์กร ซึ่งในหนังสือทางวิชาการบางเล่มได้แยกหัวข้อนี้ไว้ต่างหาก แต่ผู้เขียนมี
ความเห็นว่าการประเมินและตรวจสอบควรจะมีส่วนสัมพันธ์และสอดคล้องกับการปฏิบัติงาน จึงได้จัด
ไว้ภายใต้ขั้นตอนนี้ นอกจากนี้หน้าที่หรืองานด้านการจัดการเชิงกลยุทธ์ มิ ใช่งานที่จะต้องปฏิบัติเพียง
ครั้งเดียวแล้วจบสิ้นไป เนื่องจากเหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ สามารถเกิดขึ้นมาได้ตลอดเวลา ท า
ให้ต้องมีการแก้ไขและปรับปรุงยุทธศาสตร์ให้เป็นไปตามที่ต้องการ เนื่องจากทิศทางในระยะยาวของ
องค์กรอาจจะต้องมีการเปลี่ยนไป ภารกิจหรือลักษณะการด าเนินงานขององค์กรอาจจะต้องมีการ
ก าหนดขึ้นมาใหม่ วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายในการด าเนินงานอาจจะสูงขึ้นหรือต่ าลง ยุทธศาสตร์
อาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากทิศทางในการด าเนินงานและเป้าหมายที่เปลี่ยนไป นอกจากนี้
การค้นหาวิธีที่จะน ายุทธศาสตร์มาใช้และปฏิบัติยังคงจะต้องด าเนินต่อไปเรื่อยๆ โดยเฉพาะถ้าการ
ปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ที่วางไว้ไม่ได้เป็นไปตามที่คาดคิด ดังนั้นจะเห็นได้ว่าในกระบวนการจัดการ
เชิงกลยุทธ์จึงไม่ใช่สิ่งที่หยุดนิ่งแต่จะต้องมีการด าเนินต่อไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุด การเปลี่ยนแปลงจากทั้ง
ภายนอกและภายในองค์กรท าให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์อยู่ตลอดเวลา งานหรือหน้าที่ใน
การประเมินผลและปรับปรุงจึงเป็นได้ทั้งจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์  

เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบของยุทธศาสตร์ทั้ง ๔ ประการจะพบว่า 
ในทางทฤษฎีจะมีความเข้าใจว่าองค์ประกอบทั้ง ๔ ประการจะเป็นกระบวนการหรือขั้นตอนที่
ต่อเนื่องกันตั้งแต่การวิเคราะห์ การจัดท า และการปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ แต่ในทางปฏิบัติแล้วจะ
พบว่าองค์ประกอบทั้ง ๔ ประการจะมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าองค์ประกอบทั้ง 
๔ ประการจะไม่มีลักษณะของความเป็นขั้นตอนที่ต่อเนื่องแต่จะมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันอยู่
ตลอดเวลา เช่น การวิเคราะห์ทางยุทธศาสตร์เป็นกิจกรรมที่ต้องด าเนินอยู่ตลอดเวลา มิใช่ท าเส ร็จ
แล้วก็เสร็จเลย ในการปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ยังจะต้องมีการวิเคราะห์ทางยุทธศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้อง
ด้วย นอกจากนี้ในทางปฏิบัติแล้วส่วนประกอบต่างๆ ของการจัดการเชิงกลยุทธ์ไม่ได้มีการแบ่งหน้าที่
อย่างชัดเจนอย่างนี้หรือไม่จ าเป็นที่จะต้องมีการแบ่งแยกล าดับก่อนหลังแบบนี้ เสมอไป เช่น ผู้บริหาร
อาจจะต้องวิเคราะห์และพิจารณาไปในขณะเดียวกันว่ายุทธศาสตร์ที่ก าลังจะจัดท าขึ้นมานั้น มีความ
เหมาะสมและเป็นไปได้ในทางปฏิบัติมากน้อยเพียงใด หรือ ถ้าจะต้องปฏิบัติให้สัมฤทธิ์ผลแล้วจะต้องมี
การเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างภายในองค์กร๘๖ 

องค์องค์ประกระกอบหลัก ๔ ประการ ของการวางแผนกลยุทธ์ ประกอบด้วย พันธกิจ 
หรือภารกิจ (mission) วัตถุประสงค์ (objective) กลยุทธ์ (strategies) และแผนปฏิบัติการ 
(operational plan)๘๗ 

องค์ประกอบของการวางแผนเชิงกลยุทธ์ SWOT Analysis / การวิเคราะห์จุดอ่อน-
จุดแข็ง ในวงการธุรกิจนั้นเป็นที่รู้กันว่าการวางแผนกลยุทธ์ หรือ Strategic Planning นั้นมีบทบาท
ชัดเจนมาก ตั้งแต่บริษัท General Electric เริ่มน ามาใช้ในระบบการจัดการธุรกิจในช่วงทศวรรษที่
1960’s ซึ่งเป็นแนวคิดท่ีแสดงให้เห็นชัดเจนว่า การเปลี่ยนแปลงของปัจจัยหรือสภาวะแวดล้อมมากมี
ผลกระทบอย่างสูงต่อความอยู่รอดและความก้าวหน้าขององค์การมากว่าองค์ประกอบภายในของ
                                                 

๘๖เรื่องเดียวกัน. 
๘๗สมพงษ์ จุ้ยศิริ และ เชาว์ โรจนแสง, ประมวลสาระชุดวิชาการวางแผนกลยุทธ์และการควบคุม , 

(นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๔๕), หน้า ๑๑. 



๕๕ 
 

องค์การ ซึ่งเป็นสิ่งที่สามารถควบคุมได้ง่ายกว่าผู้ที่อยู่วงการวางแผนกลยุทธ์ทุกคนจะรู้จักStrategic 
Business Unit หรือ SBU และรู้จักบทบาทของหน่วยงานที่เป็นหน่วยระดับดาว (Stars) หน่วยแม่วัว 
(Cash Cows) หน่วยที่เป็นสุนัข (Dogs) กับหน่วยงานที่อยู่ในระดับน่าสงสัย (Question Marks) ต้อง
เฝ้าสังเกต และพวกนักพัฒนากลยุทธ์ส่วนใหญ่จะรู้จัก SWOT Analysis กับ SWOT Matrices ที่ใช้ใน
การสร้างทางเลือกกลยุทธ์ (Alternatives) ที่มุ่งหา S สูง – O สูง , S สูง – T ต่ า , W ต่ า – O สูง 
และ W ต่ า – T ต่ า ว่า คืออะไรต้องพิจารณาอะไรเป็นหลัก๘๘ 

การจัดการเชิงกลยุทธ์มีความแตกต่างจากการบริหารทั่วไป โดยมีองค์ประกอบส าคัญดังนี้ 
๑) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (External Environment) สภาพแวดล้อม

ภายนอก คือการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมเศรษฐกิจ การเมือง คู่แข่ง และสิ่งที่เข้ามากระทบต่อ
องค์การ การวิเคราะห์จึงต้องศึกษาถึงแนวทางการเปลี่ยนแปลงศึกษาเส้นทางการเปลี่ยนแปลงว่าจะ
ส่งผลกระทบต่อสิ่งใดมากน้อยเพียงใด หากกระทบทางบวกย่อมหมายถึง โอกาส (Opportunities) 
ถ้ากระทบทางลบก็ คือ อุปสรรค (Threat) ในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมนี้ อาจมีความผิดพลาดได้
เพราะเนื่องจากสภาพต่างๆ สามารถพลิกบทบาทได้เช่นกัน แต่หากมีข้อมูลที่มากเพียงพอ และมี
วิธีการพยากรณ์ท่ีดีก็จะท าให้การวิเคราะห์นั้นผิดพลาดน้อย 

๒) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (Internal Environment) เป็นการวิเคราะห์ถึง
ทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับตัวบุคคล เช่น วิเคราะห์การจัดองค์การวิเคราะห์งบประมาณวิเคราะห์สถานที่
วิเคราะห์วัฒนธรรมองค์การ การวิเคราะห์เหล่านี้เพ่ือศึกษาถึงจุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน 
(Weakness) ขององค์การ ในการวิเคราะห์จะต้องทราบถึงสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงจุดอ่อนและจุดแข็งผู้
วิเคราะห์สามารถหาค่าเฉลี่ยของคู่แข่งและข้อมูลต่างๆ ได้และต้องสามารถประเมินสภาพที่เป็นจริงได้
และรู้ข้อมูลของคู่แข่งท่ีเป็นจริงโดยจะต้องน าเรื่องของมาตรฐานอ้างอิง (Bench–Marking) เข้ามาใช้ 

๓) การวางแผนต้องมีระยะสั้นและระยะยาวการบริหารกลยุทธ์จะต้องมีการวางแผนเข้า
มาเกี่ยวข้องเสมอ  เพราะแผนเป็นเสมือนเข็มทิศที่นาทางแผนระยะยาวจะมีลักษณะเป็นนามธรรมที่
ต้องกระทาให้ครบวงจรและแผนระยะสั้น และระยะกลางจะมีลักษณะเป็นรูปธรรมโดยมีการก าหนด
เงื่อนไขเวลา และแนวทางในการด าเนินการที่วัดได้ การด าเนินการแผนระยะสั้นจะเป็นทิศทางสู่การ
บรรลุเป้าหมายระยะกลางและการบรรลุเป้าหมายระยะกลางจะน าไปสู่ทิศทางการก าหนดไว้เป็นระยะ
ยาว 

๔) การวิเคราะห์ความสัมพันธ์แบบรวมส่วน ผู้ที่เป็นนักวางแผนกลยุทธ์นั้นจะต้องมีระบบ
คิดท่ีสัมพันธ์กันในเชิงโครงสร้าง และระบบนั่น คือ การที่ผู้บริหารจะต้องฝึกทักษะในการคิดอย่างเป็น
ระบบขั้นตอนและไม่แยกส่วน เช่น การวางแผนพัฒนาองค์กรจ า เป็นต้องวางแผนพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ควบคู่กันไปด้วย เพ่ือให้สามารถจัดการทั้งคนและงานได้อย่างเหมาะสม 

๕) การสร้างแผนกลยุทธ์ที่เป็นรูปธรรม เมื่อผู้บริหารด าเนินการวางแผนกลยุทธ์นั้นสิ่ง
ส าคัญ คือต้องเป็นแผนที่ปฏิบัติได้ (Realistic) และสอดคล้องกับแผนขององค์การไม่ใช่ความฝัน
ส าหรับคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเท่านั้น หรือเป็นแผนที่ผู้วางแผนอยากท าเท่านั้น เพราะในการวางแผน

                                                 
๘๘สุพจน์ อินหว่าง และคณะ, การวางแผนเชิงกลยุทธ์ทางรัฐศาสตร์,  หน้า ๒๙. 



๕๖ 
 

จะต้องเสียเวลาเสียค่าความคิด ซึ่งไม่คุ้มกันกับสิ่งที่สูญเสียไป บางบริษัทมีการรับบุคลากรเข้ามาเพ่ือ
วางแผนเท่านั้น ฉะนั้นองค์การจึงต้องคิดถึงค่าใช้จ่ายที่สูญเสียด้วย๘๙ 

ดังนั้นการบริหารกลยุทธ์จึงเป็นแนวทางในการพัฒนาองค์การซึ่งต้องอาศัยกรอบแนวการ
วิเคราะห์ทั้งสภาพแวดล้อมภายนอกและภายใน ตลอดจนวิธรการวางแผนที่ถูกต้องต่อไปจะกล่าวถึง
การก าหนดแผนกลยุทธ์ ซึ่งต้องอาศัยองค์ประกอบต่างๆเข้ามาด าเนินการ 

 
ตารางท่ี ๒.๑๐ สรุปองค์ประกอบของการวางแผนกลยุทธ์ 
 

นักวิชาการ แนวคิดหลัก 
Robbinsand Coulter 
(อ้างใน สุพจน์ อินหว่าง, ๒๕๕๖, 
หน้า ๒๘-๒๙) 

๑)  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (External 
Environment) 
๒)  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (Internal 
Environment) 
๓) การวางแผนต้องมีระยะสั้นและระยะยาว 
๔) การวิเคราะห์ความสัมพันธ์แบบรวมส่วน 
๕) การสร้างแผนกลยุทธ์ที่เป็นรูปธรรม 

สมพงษ์ จุ้ยศิริ และ เชาว์ โรจน
แสง 
(๒๕๔๕, หน้า ๑๑) 

๑. พันธกิจ หรือภารกิจ (mission)  
๒. วัตถุประสงค์ (objective)  
๓. กลยุทธ์ (strategies)  
๔. แผนปฏิบัติการ (operational plan) 

ส านักงานวัฒนธรรมจั งหวั ด
ระยอง 
(Online) 
 

๑. การวิเคราะห์ ปัจจัยทาง ยุทธศาสตร์ (Strategic Analysis) 
๒. การก าหนดทิศทางขององค์กร (Direction Setting) 
๓. การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ (Strategic Formulation) 
๔. การปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ (Strategic Implementation) 

 
๒.๓.๔ กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์ 
การจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management) ได้มีผู้ก าหนดขั้นตอนและกระบวนการ 

ไว้ต่างๆ กัน ดังนี้ 
กระบวนการในการจัดการเชิงกลยุทธ์ ประกอบด้วยขั้นตอนต่างๆ ดังนี้ 
๑. การจัดวางกลยุทธ์ (Strategy Formulation) หรือ การวางแผนกลยุทธ์ (Strategic  

Planning) 

                                                 
๘๙Robbinsand Coulter อ้างในสุพจน์ อินหว่าง และคณะ, การวางแผนเชิงกลยุทธ์ทางรัฐศาสตร์,  

หน้า ๔๐-๔๑. 



๕๗ 
 

๑.๑  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกเพ่ือหาโอกาสและภัยคุกคาม โดยพิจารณา  
ในแง่ต่างๆ เช่น การเมือง เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี การต่างประเทศ ตลาด ลูกค้า คู่แข่ง 
ผู้สนับสนุนวัตถุดิบ และตลาดแรงงาน ฯลฯ 

๑.๒  การวิเคราะห์สถานการณ์ภายในเพ่ือหาจุดแข็งและจุดอ่อน เช่น ความสามารถ
ด้านการตลาด การผลิต  การเงิน สารสนเทศ กฎระเบียบ การจัดการ และ ทรัพยากรบุคคล ฯลฯ 

๑.๓ การก าหนดหรือทบทวนวิสัยทัศน์และภารกิจขององค์การเพ่ือก าหนดให้แน่ชัดว่า  
๑.๓.๑ องค์การของเราจะมีลักษณะเช่นใด  
๑.๓.๒ มีหน้าที่บริการอะไร แก่ใครบ้าง 
๑.๓.๓ โดยมีปรัชญา หรือค่านิยมหลักในการด าเนินการเช่นใด 

๑.๔ การก าหนดวัตถุประสงค์ขององค์การในระยะของแผนกลยุทธ์  
๑.๕ การวิเคราะห์และเลือกก าหนดกลยุทธ์และแนวทางพัฒนาองค์การ 

๒. การน ากลยุทธ์ไปสู่ปฏิบัติ (Strategic Implementation) 
๒.๑ การก าหนดเป้าหมายการด าเนินงาน 
๒.๒ การวางแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ที่ระบุกิจกรรมต่างๆ ที่จะต้องด าเนินการ 
๒.๓ การปรับปรุง  พัฒนาองค์การ เช่น ในด้านโครงสร้าง ระบบงาน ทรัพยากรบุคคล 

วัฒนธรรมองค์การและ ปัจจัยการบริการต่างๆ ในองค์การ 
๓. การควบคุมและประเมินผลเชิงกลยุทธ์ (Strategic Control and Evaluation) 

๓.๑ การติดตามตรวจสอบผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ 
๓.๒ การติดตามสถานการณ์และเงื่อนไขต่างๆ ทีอาจเปลี่ยนแปลงไปซึ่งอาจท าให้ต้องมี

การปรับแผนกลยุทธ์๙๐ 
องค์ประกอบพื้นฐานของการจัดการเชิงกลยุทธ์มี ๔ ขั้นตอน ประกอบด้วย๙๑ 
๑. การตรวจสอบสภาพแวดล้อม (Environmental scanning) 
๒. การจัดท ากลยุทธ์ (Strategy formulation) 
๓. การปฏิบัติตามกลยุทธ์ (Strategy implementation) 
๔. การประเมินผลและการควบคุม (Evaluation and control) 
กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์ มีล าดับขั้นตอน ดังนี้๙๒ 
๑. การระบุพันธกิจ วัตถุประสงค์และกลยุทธ์ขององค์การ (Identify the Organization 

’s Current Mission, Objectives and Strategies) 
๒. การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมภายนอก (Doing an External Analysis) 
๓. การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมภายใน (Doing an Internal Analysis) 

                                                 
๙๐ปัณรส มาลากุล ณ อยุธยา , การจัดการเชิงกลยุทธ์ ,  [ออนไลน์ ], แหล่งข้อมูล :  

www.plan.ubru.ac.th/download/ Data/Present2l2.doc, [๑๑ มกราคม ๒๕๖๑]. 
๙๑Wheelen, T. L. & Hunger, D. L., Strategic Management and Business Policy, (New 

York : Addison-Wesley Publishing, 2000), p. 3. 
๙๒Robbins, S. P. and Coulter, M, Management, (9th ed.), (London : Prentice- Hall, 

2007), pp.  91-94. 
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๔. ก าหนดกลยุทธ์ (Formulating Strategies) 
๕. การน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ (Implementing Strategies) 
๖. การประเมินผลงาน (Evaluating Results) 
ทั้งนี้ กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการของโรงเรียน

ประกอบด้วยขั้นตอนส าคัญ ๕ ขั้นตอน คือ๙๓ 
๑. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT) ของโรงเรียน (Environmental analysis)           

เป็นการวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน ภายนอกโรงเรียน เพ่ือก าหนดโอกาส (Opportunities)  
อุปสรรค (Threats) จุดแข็ง (Strengths) และจุดอ่อน (Weaknesses) การวิเคราะห์ SWOT (SWOT 
Analysis) เพ่ือน าไปประกอบการก าหนดกลยุทธ์ของโรงเรียน จะต้องตรวจสอบปัจจัยแวดล้อมต่างๆ 
อย่างรอบคอบ ผ่านเทคนิคการวิเคราะห์สถานการณ์ของโรงเรียนโดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของ
บุคลากร เพ่ือให้โรงเรียนบรรลุภารกิจ (Mission) ด้วยการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนให้
เหมาะสมกับสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้สามารถด าเนินการวางแผนได้อย่างเหมาะสม 

๒. การก าหนดทิศทางของโรงเรียน (Set organization direction) ผู้บริหารจะก าหนด
ทิศทางของโรงเรียนในรูปของวิสัยทัศน์ (Vision) ภารกิจ (Mission) และเป้าประสงค์ของโรงเรียน 
(Corporate Objectives) เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานและเป็นเป้าหมายในระยะยาว               
ซึ่งมีความส าคัญในสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงความผันผวนและความซับซ้อนของการ
จัดการ อาจท าให้ผู้บริหารให้ความสนใจกับปัญหาในระยะสั้นจนลืมวัตถุประสงค์ในระยะยาว                
จึงจะต้องมีการก าหนดทิศทางโดยจัดล าดับความส าคัญในความต้องการเชิงกลยุทธ์ให้ชัดเจน 

๓.  การก าหนดกลยุทธ์ (Strategic formulation) เป็นการน าข้อมูลของสภาพแวดล้อม 
ทิศทางขององค์กรมาก าหนดกลยุทธ์ซึ่งเป็นแนวทางในการด าเนินงานและสร้างความได้เปรียบในการ
แข่งขัน กลยุทธ์จึงเป็นสิ่งส าคัญและจ าเป็น โดยกลยุทธ์ของแต่ละองค์กรจะถูกก าหนดตามลักษณะ
พ้ืนฐานขององค์กรนั้นๆโรงเรียนจะก าหนดกลยุทธ์ได้นั้นจะต้องรู้สภาวะของตนเองก่อน การก าหนด
กลยุทธ์สถานศึกษา เป็นชุดทางเลือกหรือวิธีการที่เหมาะสมที่สุดภายใต้เงื่อนไขของเวลาและ
ทรัพยากรที่มีอยู่ในอันที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามทิศทางการจัดการศึกษาของโรงเรียน                
จึงมีความครอบคลุมผลการด าเนินการทั้งในระดับ ๑) กลยุทธ์ระดับองค์กร (Corporate strategy)  
๒) กลยุทธ์ระดับแผนงาน (Business strategy) และ ๓) กลยุทธ์ระดับโครงการ (Functional 
strategy) 

๔. ก า ร น า ก ล ยุ ท ธ์ ไ ป ป ฏิ บั ติ  เ ป็ น ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น ต า ม ก ล ยุ ท ธ์  ( Strategic 
Implementation)  โดยจัดระบบงาน การมอบหมายงาน ในการวางแผนปฏิบัติงาน เพ่ือให้การน า
กลยุทธ์ไปใช้บรรลุเป้าหมายที่ต้องการกลยุทธ์เป็นกระบวนการที่ครอบคลุมกระบวนการเรียนรู้                
การปฏิบัติการแสดงออกทางพฤติกรรม และเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องเชื่อมโยงสัมพันธ์กันเป็นองค์
รวมอย่างเป็นรูปธรรม ผ่านการจัดโครงสร้าง บุคลากร และการประสานงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ 

                                                 
๙๓อุทุมพร พัชรารัตน์, “ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาต่อการจัดการเชิงกลยุทธ์ในโรงเรียน

มัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต ๑”, วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, (บัณฑิตวิทยาลัย :  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม, ๒๕๔๗). 
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๕. การควบคุมเชิงกลยุทธ์ (Strategic assessment and control) คือ การตรวจสอบ
กิจกรรมและผลการด าเนินงานของโรงเรียน โดยท าการเปรียบเทียบระหว่างผลการด าเนินงานจริง
และผลการด าเนินงานที่ต้องการ ผู้บริหารจะต้องใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อการแก้ไขปัญหาของโรงเรียน การ
ควบคุมเชิงกลยุทธ์จะมีประสิทธิภาพได้ ผู้บริหารจะต้องได้รับข้อมูลป้อนกลับที่ชัดเจนทันที เป็นการ
ก าหนดเกณฑ์มาตรฐานของงานติดตามตรวจสอบ ประเมินการตัดสินใจ เป็นการแก้ไขให้การ
ด าเนินงานสอดคล้องกับข้อจ ากัดของแต่ละเหตุการณ์ การควบคุมเชิงกลยุทธ์เป็นเครื่องมือในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติการ เป็นกระบวนการในการก าหนดเกณฑ์และมาตรฐาน ขั้นตอนการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมิน แก้ไขให้การด าเนินงานสามารถบรรลุเป้าหมาย หรือปรับปรุงแผนการด าเนิน               
งานให้สอดคล้องกับข้อจ ากัดของเหตุการณ์ในสภาพแวดล้อมจริง 

กระบวนการจัดท ากลยุทธ์ (Strategy Development Process) ประกอบด้วย๙๔ 
๑. กระบวนการวางแผนกลยุทธ์ (Strategy Development Process) องค์กรมีวิธีการ

อย่างไรในการวางแผนเชิงกลยุทธ์ ขั้นตอนที่ส าคัญของกระบวนการจัดท ากลยุทธ์มีอะไรบ้าง และ
ผู้เกี่ยวข้องที่ส าคัญมีใครบ้าง กรอบเวลาของการวางแผนระยะสั้นและระยะยาวคืออะไร องค์กรมี
วิธีการอย่างไรในการท าให้กระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์มีความสอดคล้องกับกรอบเวลาดังกล่าว 
กระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์ได้ค านึงถึงความต้องการขององค์กรในด้านความคล่องตัว 
(Organizational Agility) และความยืดหยุ่นในการปฏิบัติการ (Operational Flexibility) อย่างไร 

 ๒. นวัตกรรม (Innovation) องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการสร้างสภาพแวดล้อมที่
สนับสนุนการสร้างนวัตกรรม องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการก าหนดโอกาสเชิงกลยุทธ์ (Strategic 
Opportunities)  องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการตัดสินใจว่าจะด าเนินการตามโอกาสเชิงกลยุทธ์หรือ
ความเสี่ยงที่ผ่านการประเมินผลได้ผลเสียอย่างฉลาด (Intelligent Risk) ในประเด็นใด โอกาสเชิงกล
ยุทธ์ที่ส าคัญขององค์กรคืออะไร 

๓. การวิเคราะห์และก าหนดกลยุทธ์ (Strategy Considerations) องค์กรมีวิธีการอย่างไร
ในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล และพัฒนาสารสนเทศท่ีเกี่ยวกับองค์ประกอบส าคัญต่อไปนี้มาเป็น
ส่วนหนึ่งของกระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์ 

  • ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ และความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ 
  • ความเสี่ยงที่คุกคามต่อความยั่งยืนขององค์กร 
  • จุดบอดท่ีอาจเกิดข้ึนในกระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์และสารสนเทศ 
  • ความสามารถขององค์กรในการน าแผนกลยุทธ์ไปปฏิบัติ 
๔. ระบบงานและสมรรถนะหลักขององค์กร (Work Systems and Core 

Competencies) ระบบงานที่ส าคัญขององค์กรคืออะไร องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการตัดสินใจเรื่อง
ระบบงาน  องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการตัดสินใจว่ากระบวนการใดจะด าเนินการโดยผู้ส่งมอบและ
พันธมิตร การตัดสินใจเหล่านี้ได้ค านึงถึงสมรรถนะหลักขององค์กร (Core Competencies) และ
สมรรถนะหลักของผู้ส่งมอบและพันธมิตรที่มีศักยภาพอย่างไร องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการก าหนด
สมรรถนะหลัก (Core Competencies) ในอนาคตขององค์กร 
                                                 

๙๔ส านักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ, การวางแผนเชิงกลยุทธ์ (Strategic Planning), [ออนไลน์], 
แหล่งข้อมูล :  http://www.tqa.or.th, [๑๑ มกราคม ๒๕๖๑]. 
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กระบวนการจัดท ายุทธศาสตร์ ในแต่ละปีงบประมาณให้ส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีโดยให้ระบุสาระส าคัญเก่ียวกับนโยบายการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ เป้าหมาย
และผลสัมฤทธิ์ของงาน รวมทั้งประมาณการรายได้และรายจ่ายและทรัพยากรอ่ืนที่จะต้องใช้ เสนอต่อ
รัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบ ประกอบด้วย 

๑) ในการก าหนดยุทธศาสตร์ต้องให้มีความชัดเจน โดยเป็นยุทธศาสตร์ที่สะท้อนภาพ
ผลกระทบจากปัจจัยต่าง ๆ รวมทั้งเป็นยุทธศาสตร์ที่สามารถสื่อสารให้ผู้ปฏิบัติสามารถเข้าใจได้ง่าย 
ซึ่งแผนยุทธศาสตร์ที่ดีจะท าให้เกิดความสอดคล้องกันในแต่ละกระบวนการขององค์กร โดยมุ่งเน้น
ความส าเร็จตามเป้าหมายขององค์กร มีแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้๙๕ 

๑.๑ การวิเคราะห์ทางยุทธศาสตร์ (Strategic Analysis) เป็นการวิเคราะห์สภาวะ
แวดล้อมทั้งภายนอกและภายในองค์กรด้วยเครื่องต่าง ๆ ที่เหมาะสมเพ่ือให้ได้ข้อมูลส าหรับการ
ก าหนดทิศทางและยุทธศาสตร์ อาทิ Five Forces Model เป็นเครื่องมือที่ใช้วิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ที่องค์กรแข่งขันอยู่จะช่วยให้องค์กรเข้าใจสภาพแวดล้อมที่เป็นโอกาส (Opportunities) และภาวะ
คุกคาม (Threats) ขององค์กรได้อย่างชัดเจน โดยค านึงถึง ๕  ปัจจัยที่ส าคัญ คือ ๑) การแข่งขัน
ภายในอุตสาหกรรม  (Internal Rivalry) ๒) คู่แข่งรายใหม่ (New Entry) ๓) สิ่งทดแทน 
(Substitute) ๔)  อ านาจต่อรองของผู้ส่งมอบสินค้า (Supplier Power) ๕) อ านาจต่อรองของผู้ซื้อ
(Buyer Power)  PESTLE Analysis เป็นเครื่องมือที่ใช้วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กรโดย
พิจารณาถึงความมั่นคงทางการเมือง (Political) สภาพเศรษฐกิจ (Economic) สังคม (Social) 
เทคโนโลยี (Technology) กฎหมาย (Legal) ผลกระทบในด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) Value 
Chain  Model เป็นเครื่องมือที่ใช้วิเคราะห์ขีดความสามารถและศักยภาพภายในองค์กร  โดยเป็นการ
วิเคราะห์กิจกรรมต่าง ๆ ที่องค์กรด าเนินอยู่ในปัจจุบัน (As Is) พร้อมทั้งก าหนดกิจกรรมและ
ความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมต่างๆ ในลักษณะที่ควรเป็น (To Be) เพ่ือก่อให้เกิดคุณค่า หาช่องว่าง
(Gap) ที่มีอยู่ เพ่ือจัดท าเป็นแนวทางในการลดช่องว่างดังกล่าว  SWOT  Analysis  เป็นเครื่องมือ
พ้ืนฐานในการวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์ขององค์กร  เพ่ือให้ผู้บริหารได้ทราบสถานภาพขององค์กรว่า
เป็นอย่างไร รวมทั้งได้ประเมินปัจจัยแวดล้อมต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก ว่าจะก่อให้เกิดโอกาสและ
ข้อจ ากัดอย่างไรต่อองค์กร  ท าให้ผู้บริหารทราบสถานะในด้านต่าง ๆ รวมทั้งปัจจัยที่จะเข้ามาส่งผล
กระทบต่อองค์กร  และเป็นข้อมูลพื้นฐานในการก าหนดทิศทางและยุทธศาสตร์ขององค์กรต่อไป 

นอกเหนือนี้ ยังมีเครื่องมืออ่ืนๆ ที่สามารถเลือกใช้ในการวิเคราะห์ทางยุทธศาสตร์ได้ 
เช่น BCG Matrix, Driving Forces, Scenario Analysis, Stakeholders Analysis เป็นต้น ประเด็น
ส าคัญอยู่ที่การเลือกใช้เครื่องมือให้เหมาะกับข้อมูลที่มีอยู่ และความต้องการในการวิเคราะห์ 

๑.๒ การก าหนดทิศทางขององค์กร  (Strategic  Direction Setting) เป็นการ
ก าหนดทิศทางที่องค์การต้องการมุ่งไปสู่เปรียบเสมือนเป็นผลลัพธ์ระดับสูง ที่องค์การต้องการที่จะ
บรรลุ โดยน าผลที่ได้จากการวิเคราะห์มาก าหนดเป็นทิศทางขององค์กร (วิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ระยะ
สั้น ระยะยาว ค่านิยม และผลการด าเนินการที่คาดหวัง) 
                                                 

๙๕พสุ เดชะรินทร์, รศ.ดร., ชุดเคร่ืองมือการพัฒนาองค์การ (Organization Improvement 
Toolkits) ตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวดที่ ๒ การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์, 
(กรุงเทพมหานคร : บริษัท วีช่ัน พริ้นท์ แอนด์ มีเดีย จ ากัด, ๒๕๕๑), หน้า ๔๒-๔๕. 
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๑.๓ การวางยุทธศาสตร์ (Strategy Development) เป็นสิ่งที่องค์กรจะมุ่งเน้นให้
ความส าคัญวางแผนที่จะท าเพ่ือให้สามารถบรรลุในทิศทางหรือผลลัพธ์ที่องค์กรต้องการ  เพ่ือให้
องค์กรมีแนวทางในการด าเนินงานที่ชัดเจน ทั้งในเรื่องทิศทางและสิ่งที่จะมุ่งเน้น อีกทั้งสอดคล้องกับ
การเปลี่ยนแปลงของบริบทต่างๆ ทั้งภายนอกและภายในองค์กร  

โดยการน าทิศทางขององค์กรมาก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic  Issues) ที่
ส าคัญที่องค์กรจะต้องมุ่งเน้น เพ่ือให้สามารถบรรลุวิสัยทัศน์ที่ต้องการ พร้อมทั้งภายใต้ประเด็น
ยุทธศาสตร์แต่ละประการจะต้องก าหนดเป้าประสงค์ที่ต้องการจะบรรลุ ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย 
จากนั้นถึงจะมีการก าหนดกลยุทธ์ โครงการ และงบประมาณที่ต้องใช้เพ่ือให้บรรลุค่าเป้าหมาย  

 ในขั้นตอนนี้ อาจน าเครื่องมือการบริหารความเสี่ยง  (Risk  Management) เข้ามา
ใช้เป็นเครื่องมือส าหรับผู้บริหารในการก าหนด  วิเคราะห์ ประเมินความเสี่ยงในด้านต่างๆ ที่จะส่งผล
ต่อการบรรลุเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ตั้งไว้ รวมทั้งเพ่ือเป็นแนวทางในการบริหารจัดการความ
เสี่ยงเหล่านั้น การพิจารณาความเสี่ยงทางยุทธศาสตร์นั้นอาจจะพิจารณาได้ใน ๒ ลักษณะ คือ ๑)  
เลือกประเด็นยุทธศาสตร์ได้ถูกต้องและเหมาะสมหรือไม่ และ ๒) อะไรคือความเสี่ยงที่จะท าให้ไม่
บรรลุเป้าประสงค์ท่ีตั้งไว้ 

๑.๔ การสื่อสารและถ่ายทอดยุทธศาสตร์ (Strategy Communication and 
Translation) เป็นการสื่อสารและถ่ายทอดยุทธศาสตร์ให้อยู่ในรูปที่สามารถท าความเข้าใจได้ง่าย
ส าหรับบุคลากรทุกระดับในองค์กร เพ่ือให้เป็นแนวทางส าหรับการแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ
ต่อไป โดยการน าเป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์มาจัดท าเป็นแผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy 
Map) โดยต้องพิจารณาเป้าประสงค์ให้ครบถ้วนทั้ง ๔ มิติ (ประสิทธิผล คุณภาพการให้บริการ 
ประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ และการพัฒนาองค์การ) พร้อมกันนี้เป้าประสงค์แต่ละประการก็ควร
จะมีความเชื่อมโยงซึ่งกันและกันในลักษณะของเหตุและผล แผนที่ยุทธศาสตร์จะเป็นเครื่องมือช่วยใน
การสื่อสารและถ่ายทอดยุทธศาสตร์ให้ทุกคนในองค์กรเห็นภาพและเข้าใจต่อยุทธศาสตร์ขององค์กรได้
ชัดเจนขึ้น อีกทั้งท าให้ผู้บริหารในทุกระดับได้มุ่งเน้นในยุทธศาสตร์ที่จะมุ่งเน้น และบุคลากรได้เข้าใจ
ถึงบทบาทของตนเองต่อการบรรลุเป้าประสงค์ต่างๆ 

๒) กระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ที่ดี ผู้บริหารบุคลากรภายในองค์กร และผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องควรเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการ   

๓) การก าหนดเป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ตามแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว ควรได้รับการ
ทบทวนเป็นประจ าทุกปี (Rolling plan) เพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม และทันต่อความจ าเป็น
ของการเปลี่ยนแปลง  

๔) ควรมีการก าหนดกรอบระยะเวลาที่ใช้ในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์อย่างชัดเจนเป็น
การล่วงหน้า และให้สอดคล้องกับปีปฏิทินงบประมาณ โดยค านึงถึงระยะเวลาที่ใช้ในการรวบรวม
ข้อมูลที่เก่ียวข้อง รวมถึงปัจจัยต่างๆ ที่มีผลกระทบดังกล่าวข้างต้น มาประกอบด้วย  

๕) น าข้อมูลที่ได้จากการประเมินผลตามยุทธศาสตร์ ไปใช้เป็นข้อมูลส าหรับปรับปรุง
กระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ให้เหมาะสมต่อไป  
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หลักการจัดท ายุทธศาสตร์ที่ดี ตามแนวคิด Kaplan and Norton ประกอบด้วย ๕
ขั้นตอนคือ๙๖ 

๑. ผู้บริหารระดับสูงเป็นผู้รวมพลังขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลง  
๒. น ายุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้แปลงเป็นแผนงาน/โครงการที่ปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 
๓. ปรับแต่ง  เชื่อมโยง และบูรณาการยุทธศาสตร์ของฝ่ายต่างๆ ให้สอดรับกับยุทธศาสตร์

ขององค์การ 
๔. สร้างแรงจูงใจให้บุคลากรทุกคนในองค์การรับผิดชอบงานตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนด 
๕. วางระบบและจัดระเบียบให้การปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ประสบผลส าเร็จอย่างเป็น

กระบวนการและมีความต่อเนื่อง 
แนวทางด าเนินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย๙๗ 
๑. การรวบรวมและวิเคราะห์ปัจจัยต้องครอบคลุมทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก 

รวมทั้งปัจจัยอื่นๆ ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญท่ีมีผลต่อการบรรลุความส าเร็จของยุทธศาสตร์องค์กร ได้แก่ 
๑.๑ ปัจจัยภายใน ได้แก่ ความสามารถในการปฏิบัติงานของกระบวนงานหลักและ

กระบวนงานสนับสนุน (ความคุ้มค่าด้านงบประมาณ/บุคลากร/เวลาในการด าเนินการ) ขีด
ความสามารถของบุคลากร ความสามารถในการปรับเปลี่ยนทรัพยากรที่มีอยู่ไปใช้ในกิจกรรมที่มี
ความส าคัญกว่า ความเสี่ยงการบริหารจัดการทางด้านการเงิน จริยธรรม การก ากับดูแลตนเอง และ
ข้อบังคับด้านอ่ืนๆ ขององค์กร 

๑.๒ ปัจจัยภายนอก ได้แก่ ความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย สภาพแวดล้อมทางการแข่งขัน  และสภาพการเปลี่ยนแปลงด้าน Political, 
Economics, Social, Technology, Legal, Environment (PESTLE) ความเสี่ยงทางด้านสังคม เช่น 
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อสังคม จุดแข็ง จุดอ่อน ขององค์กรหรือองค์กร อ่ืนๆ ที่ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
กัน  

๑.๓ ผลการวิเคราะห์และการทบทวนผลการด าเนินงานของการด าเนินการตามแผน
ในปีที่ผ่านมา โดยการพิจารณาผลสัมฤทธิ์ที่ส าคัญของการด าเนินงาน เปรียบเทียบกับแผนงานความ
คืบหน้าในการบรรลุวิสัยทัศน์ที่วางไว้ 

๑.๔ ผลการทบทวนทิศทางขององค์กร 
๒. ในการรวบรวมข้อมูลปัจจัยต่างๆ  เหล่านี้เพ่ือประกอบการวางแผนยุทธศาสตร์องค์กร

ต้องมั่นใจว่าข้อมูลที่ได้มานั้น มีระบบการจัดเก็บและการน ามาใช้ที่เชื่อถือได้และเป็นปัจจุบัน  เช่น 
ข้อมูลจากการส ารวจ ข้อมูลคู่เปรียบเทียบ แนวโน้มการเปลี่ยนแปลง และผลการด าเนินงานด้านต่า ง 
ๆ ขององค์กร เป็นต้น 

๓. การวิเคราะห์ข้อมูลสามารถท าได้หลายวิธี เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือและได้
ประโยชน์ เช่น การวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบ  การวิเคราะห์เพ่ือพิจารณาแนวโน้มของผลการ
ด าเนินการ การวิเคราะห์ผลกระทบทั้งเชิงบวกและเชิงลบ การวิเคราะห์ในเชิงสถิติ เป็นต้น 

                                                 
๙๖เรื่องเดียวกัน, หน้า ๔๔. 
๙๗อ้างแล้ว, หน้า ๔๖-๔๗. 
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การก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์หลักต้องให้มี
ความชัดเจน ว่าต้องท าอะไรจึงจะบรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กร 

๑) ในแต่ละเป้าประสงค์ ควรก าหนดตัวชี้วัดผลการด าเนินงาน (Key Performance 
Indicators) ที่จะสะท้อนได้ว่าองค์กรสามารถด าเนินงานได้บรรลุเป้าประสงค์ดังกล่าว พร้อมทั้ง
ก าหนดค่าเป้าหมาย (Target) ส าหรับตัวชี้วัดแต่ละตัว 

๒) ในการก าหนดเป้าประสงค์แต่ละประการ ควรพิจารณาปัจจัยเสี่ยง  (Risk  Factors) ที่
จะท าให้ไม่บรรลุเป้าประสงค์ที่ต้องการ หลังจากนั้นควรจะมีการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงใน
แต่ละเป้าประสงค์ เพ่ือจัดท าออกมาเป็น Risk Map และสุดท้ายก าหนดแนวทางในการบริหารความ
เสี่ยงส าหรับปัจจัยเสี่ยงที่ส าคัญ  

๓) ในการก าหนดเป้าหมาย ควรน าผลการด าเนินการของหน่วยงานเทียบเคียงมา
ประกอบในการก าหนดเป้าหมายด้วย  

๔) ในการก าหนดกรอบระยะเวลาที่จะบรรลุเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ควรสอดคล้อง
กับกรอบเวลาในการทบทวนผลการด าเนินการของผู้บริหาร เพ่ือน าไปเป็นข้อมูลในการก าหนดทิศทาง
ขององค์กรใหม่ และผู้บริหารสามารถน าไปใช้ในการติดตามความก้าวหน้าของการด าเนินการ เพ่ือการ
ตัดสินใจปรับเปลี่ยนแผนตามความเหมาะสม  

๕) ในการก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์หลัก ต้อง
ค านึงถึงการตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ความท้าทายทั้งปัจจัยภายใน
และภายนอก ที่องค์กรได้ก าหนดไว้ในลักษณะส าคัญขององค์กร และโอกาสทั้งระยะสั้นและระยะยาว
ขององค์กร  
 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน สามารถแบ่งออกเป็น ๖ ด้านดังนี้๙๘ 
 ๑) ด้านบุคลากร ซึ่งควรมีรายละเอียดเกี่ยวกับคุณภาพ ปริมาณ ความช านาญ ทักษะ 
ทัศนคติ ฯลฯ ของบุคลากรภายในองค์การ 
 ๒) ด้านงบประมาณหรือการเงิน ซึ่งรวมถึงรายได้ รายจ่าย เงินหมุนเวียน ผลตอบแทน 
ก าไร ฯลฯ 
 ๓) ด้านวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร เครื่องกล คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ และ
ปัจจัยกายภาพอ่ืนๆ ขององค์การ 
 ๔) ด้านบริหาร หมายถึงระบบการท างาน โครงสร้าง กระบวนการด าเนินงาน การพัฒนา
องค์การ ซึ่งรวมถึง Reengineering, Reinventing, และ Restructuring เป็นต้น 
 ๕) ด้านนโยบายขององค์การ แผนงานทั้งระยะสั้นและระยะยาว ข้อมูลเกี่ยวกับการ
ด าเนินงานต่างๆ  
 ๖) ด้านผลงาน ผลผลิต สมรรถภาพการผลิต การบริการ ซึ่งควรมีรายละเอียดเกี่ยวกับ
คุณภาพ ปริมาณ และปัญหาต่างๆ 
 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก สามารถแบ่งออกเป็น ๖ ด้านดังนี้ 

                                                 
๙๘สมพร แสงชัย, การวางแผนเชิงกลยุทธ์ภาครัฐ, (กรุงเทพมหานคร : โครงการบัณฑิตศึกษาการ

จัดการสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, ๒๕๔๘), หน้า ๗๕-๗๖.  



๖๔ 
 

 ๑) ด้านสังคมและวัฒนธรรมซึ่งรวมถึงประชากร ขนบธรรมเนียมประเพณี ความเชื่อ 
จิตวิทยาสังคม ฯลฯ 
 ๒) เศรษฐกิจทั่วไปที่มีอิทธิพลต่อองค์กร โดยอาจรวมถึงนิเวศวิทยา สภาพกายภาพของ
ประเทศ ภูมิอากาศ ภูมิประเทศ ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 
 ๓) สภาพการเมือง ซึ่งหมายถึง นโยบายของภาครัฐ รัฐบาล แผนพัฒนา ตลอดไปถึง
ระเบียบข้อบังคับซึ่งออกโดยรัฐ 
 ๔) เทคโนโลยี การใช้เทคโนโลยีต่างๆ ความเจริญก้างหน้าของเทคโนโลยี เทคโนโลยี
ข่าวสารข้อมูล โรโบติค ไบโอเทคโนโลยี ไบโอเมคานิคส์ เป็นต้น 
 ๕) ด้านสภาพการแข่งขั้น ส่วนแบ่งการตลาด คู่แข่งขัน ผู้ร่วมมือทั้งในและนอกประเทศ 
ทั้งนี้อาจจะต้องรวมหุ้นส่วน เจ้าหนี้ ผู้ถือหุ้น การควบและรวมกิจการ ฯลฯ 
 ๖) ด้านประชาชนทั่วไป ลูกค้า สื่อมวลชน สังคมและชุมชน ที่เก่ียวข้อง 

สรุปได้ว่า กระบวนการจัดการกลยุทธ์ประกอบด้วย การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 
ได้แก่ บุคลากร งบประมาณหรือการเงิน วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร การบริหาร นโยบายของ
องค์การ และผลงาน ผลผลิต การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก ได้แก่  ด้านสังคมและวัฒนธรรม  
เศรษฐกิจทั่วไป สภาพการเมือง เทคโนโลยี สภาพการแข่งขั้น ส่วนแบ่งการตลาด คู่แข่งขัน และ
ประชาชนทั่วไป ลูกค้า สื่อมวลชน สังคมและชุมชน  
ตารางท่ี ๒.๑๑ สรุปกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์ 

นักวิชาการ แนวคิดหลัก 
Kaplan and Norton 
(อ้างใน พสุ เดชะรินทร์, รศ.ดร. 
(๒๕๕๑, หน้า ๔๔) 

๑. ขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลง  
๒. น ายุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้แปลงเป็นแผนงาน 
๓. บูรณาการยุทธศาสตร์ 
๔. สร้างแรงจูงใจ 
๕. วางระบบและจัดระเบียบ 

Robbins, S. P. and Coulter, 
M,  
(2007, pp.91-94) 

๑. การระบุพันธกิจ วัตถุประสงค์ และกลยุทธ์ขององค์การ  
๒. การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม 
๓. การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมภายใน 
๔. ก าหนดกลยุทธ์  
๕. การน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ  
๖. การประเมินผลงาน  

Wheelen, T. L. & Hunger, D. 
L,  
(2000, p.3) 

๑. การตรวจสอบสภาพแวดล้อม  
๒. การจัดท ากลยุทธ์  
๓. การปฏิบัติตามกลยุทธ์  
๔. การประเมินผลและการควบคุม 

ปัณรส มาลากุล ณ อยุธยา 
(Online) 

๑. การวางแผนกลยุทธ์  
๒. การน ากลยุทธ์ไปสู่ปฏิบัติ  
๓. การควบคุมและประเมินผลเชิงกลยุทธ์ 



๖๕ 
 

ตารางท่ี ๒.๑๑ (ต่อ) 
 

นักวิชาการ แนวคิดหลัก 
พสุ เดชะรินทร์, รศ.ดร. 
(๒๕๕๑, หน้า ๔๒-๔๕) 

๑. ก าหนดยุทธศาสตร์  
๒. การมีส่วนร่วมในการด าเนินการ   
๓. การก าหนดเป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์  
๔. การก าหนดกรอบระยะเวลาในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์  
๕. การปรับปรุงกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ให้เหมาะสม  

สมพร แสงชัย,  
(๒๕๔๘, หน้า ๗๕-๗๖) 

๑. สภาพแวดล้อมภายใน ได้แก่ บุคลากร  งบประมาณหรือ
การเงินวัสดุอุปกรณ์ บริหาร นโยบายขององค์การ และผลงาน  
๒. สภาพแวดล้อมภายนอก ได้แก่ สังคมและวัฒนธรรม 
เศรษฐกิจ สภาพการเมือง เทคโนโลยี ด้านสภาพการแข่งขั้น 
ประชาชนทั่วไป 

ส านักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ 
(Online) 

๑. กระบวนการวางแผนกลยุทธ์  
๒. นวัตกรรม  
๓.การวิเคราะห์และก าหนดกลยุทธ์ 
๔. ระบบงานและสมรรถนะหลักขององค์กร  

อุทุมพร พัชรารัตน์ 
(๒๕๔๗) 

๑. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม  
๒. การก าหนดทิศทาง  
๓. การก าหนดกลยุทธ์  
๔. การน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ   
๕. การควบคุมเชิงกลยุทธ์  

 
 ๒.๓.๕ การน ากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ 
 การน ากลยุทธ์สู่การปฏิบัติ เป็นการจัดท ารายละเอียดขั้นตอนการด าเนินงานในด้านต่าง 
ๆ รวมทั้งการจัดสรรทรัพยากรที่ใช้ในการท างาน  โดยมีเป้าหมายสุดท้ายเพ่ือให้ได้ผลงานที่ก าหนดไว้
ในช่วงการปฏิบัติ  ซึ่งจะมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องและมีผลต่อกระบวนการท างานมาก  เช่น  การตัดสินใจ
เกี่ยวกับงบประมาณ การด าเนินงาน การน ากลยุทธ์ไปใช้  ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร  และการ
ใช้แรงจูงใจและรางวัลในการแปลงแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ  ผู้บริหารจะต้องน ากลยุทธ์มาวิเคราะห์
เพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล๙๙ 

ขั้นตอนการน าแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ สามารถด าเนินการตามแผนภูมิโดย  มี
รายละเอียดขั้นตอน ดังนี้ 

                                                 
๙๙โรงเรียนสายน้ าผึ้ ง ,  การน ากลยุทธ์สู่ การปฏิบั ติ , [ออนไลน์ ], แหล่งข้อมูล : 

www.spsc.ac.th/pagun/3/files/99_113.doc, [๑๑ มกราคม ๒๕๖๑]. 



๖๖ 
 

๑) ศึกษาแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน เป็นการวิเคราะห์กลยุทธ์ที่ได้ก าหนดไว้ เพ่ือจัดท า
รายละเอียดขั้นตอนการด าเนินงานต่าง ๆ ให้เป็นไปตามกลยุทธ์ 

๒) ทบทวน/ปรับกลยุทธ์ ในขั้นนี้เป็นการทบทวนกลยุทธ์ที่ได้ก าหนดไว้ เพ่ือพิจารณาว่า
เหมาะสมหรือไม่อย่างไร ซึ่งอาจมีกรณีที่มีความจ าเป็นต้องปรับกลยุทธ์ จากเหตุการณ์ดังต่อไปนี้  

 - นโยบายหน่วยเหนือ หรือนโยบายหน่วยงานมีการปรับเปลี่ยน 
 - สังคมภายในประเทศ หรือสังคมโลกมีการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาวการณ์ 
 - กลยุทธ์ไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน 
๓) จัดท าแผนปฏิบัติการ ในขั้นนี้หน่วยงานจะต้องแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผน ปฏิบัติการ 

(Action Plan) โดยจัดท าโครงการ/กิจกรรมที่จะด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบเป้าหมายตัวชี้วัด
ความส าเร็จและก าหนดงบประมาณ จากการทบทวน วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์หลัก ประเด็นกล
ยุทธ์และกลยุทธ์ แล้วแปลงเป็นแผนปฏิบัติการประจ าปีของหน่วยงาน เพ่ือเป็นกรอบทิศทางการ
ด าเนินงานตามภารกิจ 

๔) ปรับกระบวนการปฏิบัติงาน ในขั้นนี้เป็นการปรับกระบวนการปฏิบัติงานเพ่ือให้
หน่วยงานพร้อมที่จะน ากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติได้ส าเร็จ ได้แก่ การปรับโครงสร้างการท างาน 
ระบบงาน บุคลากร ตลอดจนวัฒนธรรมของหน่วยงาน ซึ่งกระบวนการปฏิบัติงานดังกล่าวมีองค์
ความรู้ที่สามารถศึกษาเพ่ิมเติมจาก การพัฒนาองค์กร การจัดท าข้อเสนอการเปลี่ยนแปลง (Blue 
print for Change) เป็นต้น  

๕) ควบคุม ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงาน เป็นการด าเนินการดังนี้ 
 - ตรวจสอบความเข้าใจของบุคลากรในหน่วยงาน 
 - ก ากับให้มีการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามผังการปฏิบัติงาน 
 - การได้รับการสนับสนุนโดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรหรือหน่วยงานอื่น ๆ 
ขั้นตอนการน าแผนยุทธศาสตร์ไปปฏิบัติ การบริการยุทธศาสตร์แบบครบวงจรนั้น 

องค์กรต่างๆทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน นิยมใช้วงจรการบริหารแบบเดมิ่ง (Deming Cycle) 
กล่าวคือ การบริหารให้ครบวงจรต้องจัดระบบการบริหารให้ครบทั้ง ๔ ขั้นตอน ได้แก่ (๑) ขั้นตอนการ
วางแผน (Plan or Planning) (๒) ขั้นตอนการน าแผนไปปฏิบัติ (Do or Implementation)                 
(๓) ขั้นตอนการติดตามประเมินผล (Check or Evaluation) และ (๔) ขั้นตอนปรับมาตรฐาน (Act or 
Standardization)๑๐๐   

๑) ขั้นตอนการวางแผน (Plan or Planning) คือขั้นตอนการก าหนดนโยบายให้เป็น
รูปธรรมและมีความพร้อมที่จะน าไปสู่การปฏิบัติได้ ดังนั้น การวางแผนยุทธศาสตร์ที่ดีต้องมีการ
ประชุมระดมสมองร่วมกันทั้งผู้บริหารระดับนโยบาย ผู้บริหารระดับกลาง และผู้บริหารระดับต้น และ
ผู้ปฏิบัติงาน เพราะทุกคนล้วนมีส่วนเกี่ยวข้องกับแผนยุทธศาสตร์ทั้งสิ้น เมื่อได้จัดท าแผนเสร็จแล้ว ยัง
มีขั้นตอนที่อยู่ระหว่างขั้นตอนการวางแผน กับขั้นตอนการน าแผนไปปฏิบัติ นั่นคือ ขั้นตอนการ
                                                 

๑๐๐กลุ่มพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ ส านักนโยบายและแผน ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์, การ
น าแผนกลยุทธ์ไปปฏิบัติ (Strategic Implementation),  [ออนไลน์], แหล่งข้อมูล : www.km.moc.go.th 
/download/.../แปลงแผนกลยุทธ์ไปสู่ปฏิบัติ.doc,  [๑๑ มกราคม ๒๕๖๑]. 

 



๖๗ 
 

กระจายนโยบาย (Policy Deployment) หรือ ขั้นตอนการกระจายยุทธศาสตร์ (Strategy 
Deployment)  

๒) ขั้นตอนการกระจายนโยบาย (Policy Deployment) การกระจายนโยบายให้
ประสบผลส าเร็จ ควรใช้วิธีกระจายนโยบายแบบญี่ปุ่นที่เรียกว่า “Hoshin Kanri” ซึ่งเป็น “ระบบเพ่ือ
มุ่งให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร โดยส่งเสริมและเชื่อมโยง ศักยภาพ ความสามารถขององค์กรให้
เกิดสมรรถนะที่สูงขึ้นด้วยการกระจายนโยบายไปสู่การปฏิบัติอย่างมีเอกภาพ ส่งผลต่อการใช้
ทรัพยากรหลักอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด โดยอาศัยแนวคิด ด้านคุณภาพและวงจร PDCA 
ดังนั้น Hoshin Kanri จึงเป็นระบบการบริหารนโยบายที่ค านึงถึงทิศทาง (Direction) เป้าหมาย 
(Target) และวิธีการ (Means) ไปพร้อมๆ กัน  
 การบริหารนโยบายแบบ Hoshin Kanri ประกอบด้วยขั้นตอน ๕ ขั้นตอน ดังนี้  
 ขั้นที่ ๑ การวัดระบบโดยรวม หมายถึง การประเมินองค์กรที่จะน ายุทธศาสตร์ไป
ขับเคลื่อนด้วยความเชื่อที่ว่า “ไม่มีสิ่งใดที่สมบูรณ์” บนพ้ืนฐานของ “ข้อเท็จจริงและข้อมูล (Facts 
and Data)” อาจอาศัยผลการวิเคราะห์ SWOT เพ่ือพิจารณาทั้งปัจจัยภายในและภายนอกของ
องค์กร สิ่งที่ผ่านมาและก าลังจะเกิดข้ึน 
 ขั้นที่ ๒ การก าหนดจุดมุ่งหมายหลัก หมายถึง การก าหนดทิศทาง เป้าหมาย ภาพฝัน
ขององค์กรในอนาคต โดยเชื่อว่า “ทุกคนต้องการท าในสิ่งที่ตนเชื่อว่าถูกต้อง” ควรเปิดโอกาสให้เกิด
การมีส่วนร่วมให้มากท่ีสุด 
 ขั้นที่ ๓ การท าความเข้าใจสถานการณ์และสภาพแวดล้อม การท าความเข้าใจในจุดนี้ 
ต่างจากการวัดระบบโดยรวม เนื่องจากจุดมุ่งหมายในขั้นตอนนี้ท าเพ่ือให้กลไกการแปรนโยบายผสาน
เข้ากับโครงสร้างโดยรวมขององค์กร ซึ่งจะเห็นได้ว่า Hoshin Kannri เน้นให้ก าหนดเป้าหมายไป
พร้อมกับการพัฒนายุทธศาสตร์ และมาตรการในการบรรลุเป้าหมาย 
 ขั้นที่ ๔ การก าหนดทรัพยากรในการบรรลุ เป็นการก าหนดความเป็นไปได้ทางทรัพยากร
โดยพิจารณาจากทั้ง ๒ ประเภทกิจกรรม คือ กิจกรรมเพ่ือการพัฒนา (Strategic Operation) และ
กิจกรรมเพื่องานประจ า (Normal Operation) 
 ขั้นที่ ๕ การก าหนดกระบวนการ/งานของระบบ การกระจายนโยบายท าให้เกิดการ
บริหารที่เปิดโอกาสให้มีการเห็นพ้องกัน คือมีส่วนร่วมในการเห็นชอบเพ่ือให้มีการปรับเปลี่ยนระบบ
อย่างมีนัยส าคัญ กระบวนการขับเคลื่อนการกระจายนโยบายนั้น เกิดจากการเชื่อมโยงผู้บริหาร
ระดับสูงลงสู่ผู้บริหารระดับกลางและทีมปฏิบัติการโดยอาศัยการมีส่วนร่วม ซึ่งน าไปสู่กระบวนการ
เจรจาต่อรองระหว่างบุคคลากรทั้ง ๓ กลุ่ม ซึ่งจะต้องเห็นชอบร่วมกันกับเป้าหมาย มาตรการ และ
วิธีการโดย ทุกฝ่ายต้องเข้าใจบทบาท และหน้าที่ของตน กล่าวคือ ผู้บริหารระดับสูง เป็นผู้รับผิดชอบ
ตอบค าถาม “ทางไหน (Where?)” ซึ่งก็คือผลลัพธ์ที่ได้ จากการก าหนดทิศทางที่เหมาะสมออกมาใน
รูปวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าประสงค์หลักโดยรวม ของยุทธศาสตร์ขององค์กร ผู้บริหารระดับกลาง
เป็นผู้รับผิดชอบตอบค าถาม “อย่างไร (How?)” เพ่ือให้เกิดการผลักดันให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ระดับ
ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategy Issues) และยุทธศาสตร์ (Strategies) รวมทั้งดูแลความพร้อมของ
ทรัพยากร ส่วนทีมงานและผู้ปฏิบัติรายบุคคลเป็น ผู้รับผิดชอบตอบค าถาม “อะไร (What?)” เพ่ือให้
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เกิดความรู้ความเข้าใจในภารกิจของตนว่าจะต้องปฏิบัติงานอะไรเพ่ือให้เกิดการผลักดันให้บรรลุผล
ผลิตและผลลัพธ์ในระดับงานโครงการ (Project Work) และ/หรืองานประจ าวัน 
 ขั้นตอนที่ส าคัญของการบริหารนโยบายแบบมีส่วนร่วมคือ การวางแผนพัฒนานโยบาย
ต้องให้ทุกฝ่ายท าแผนร่วมกัน กล่าวคือทั้งผู้บริหารระดับสูง ระดับกลาง และทีมงาน/ผู้ปฏิบัติงานใน
ขั้นตอนการก าหนดเป้าหมาย (มิติของการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ ตัวชี้วัด เกณฑ์ น้ าหนัก) ผู้บริหาร
ระดับสูงและระดับกลางต้องท างานร่วมกัน ส่วนในขั้นตอนการวัดและติดตามผล (วัดการบรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้) ผู้บริหารระดับกลางและทีมงาน/ผู้ปฏิบัติงานต้องท างานร่วมกัน 
และในขั้นตอนการทบทวน (ตัวชี้วัด เกณฑ์ และน้ าหนัก) ผู้บริหารระดับสูง และทีมงาน ผู้ปฏิบัติงาน
ต้องท างานร่วมกัน และเพ่ือให้เป็นไปตามวิธีกระจายนโยบายดังกล่าว ส านักงานปลัดกระทรวง
พาณิชย์ ควรด าเนินตามขั้นตอน PDCA  
 การปฏิบัติตามนโยบายของแนวทาง Hoshin Kanri นั้น ทั้งฝ่ายบริหารและฝ่ายปฏิบัติ
ต้องมองกิจกรรมเป็น ๒ ส่วนคือ (๑) ส่วนกิจกรรมเพ่ือการพัฒนา (Strategic Operation and 
Policy Management) เป็นกิจกรรมที่กระท าเพ่ือการบรรลุตามนโยบาย/ยุทธศาสตร์ขององค์กร
สามารถสะท้อนถึงการพัฒนาอย่างชัดเจน ซึ่งมักจะมีกรอบการด าเนินการระบุไว้ชัดเจน (๒) ส่วน
กิจกรรมงานประจ าวัน (Normal Operation and Daily Management) ที่ไม่ค่อยมีการ
เปลี่ยนแปลงหรือเปลี่ยนแปลงน้อย ส่วนใหญ่ไม่เปลี่ยนแม้นโยบายเปลี่ยน ยกเว้นจะเป็นนโยบายใน
ลักษณะการเปลี่ยนแปลง/พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน/วิธีการท างาน/วัฒนธรรมบางอย่างขององค์กร 
 นอกจากนี้การน า Hoshin Kanri มาใช้มักส่งผลกระทบกับกิจกรรมเพ่ือการพัฒนาเป็น
หลักและส่งผลกระทบกับกิจกรรมงานประจ าอยู่บ้าง อย่างไรก็ตาม ย่อมเป็นที่เข้าใจว่ากิจกรรม
จ านวนมากขององค์กร คือมากกว่าร้อยละ ๙๐ และในบางองค์กรอาจถึงร้อยละ ๑๐๐ เป็นกิจกรรม
ประจ าวัน จึงเป็นเหตุท าให้การด าเนินกิจกรรมเพ่ือการพัฒนาเป็นไปด้วยความล าบาก และมักถูก
ละเลยด้วยข้ออ้างที่ว่างานประจ าก็มากอยู่แล้ว ซึ่งหากยอมรับค าอ้างนี้ ก็หมายความว่าผู้บริหาร
ยอมรับการด าเนินการขององค์กรที่ในแต่ละวันไม่ค่อยได้ค านึงถึงการพัฒนาองค์กรเลย หากใช้วิธี
กระจายนโยบายดังกล่าวจะท าให้สามารถเชื่อได้ว่าผู้น านโยบายไปปฏิบัติจะประสบผลส าเร็จสูง 
เพราะที่ผ่านมามักจะมีปัญหาเกี่ยวกับความไม่ชัดเจนของนโยบาย มอบนโยบายโดยที่ไม่ได้ให้
รายละเอียดของนโยบายที่เป็นรูปธรรมชัดเจน จึงส่งผลให้มีปัญหาในทางปฏิบัติมาก เช่น มอบ
นโยบายที่ขาดตัวชี้วัดและเป้าหมาย ท าให้ผู้ปฏิบัติงานไม่ทราบว่าตนต้องท าอะไรให้ส าเร็จบ้างและ
ต้องส าเร็จมากน้อยเพียงใด๑๐๑ 
 ๓. ขั้นตอนการน าแผนไปปฏิบัติ  (Do or Implementation) ขั้นตอนนับตั้งแต่การ
จัดท าแผนเสร็จสิ้นจนถึงข้ันตอนการน าแผนไปใช้ในการปฏิบัติงานจ าเป็นอย่างยิ่งที่หน่วยงานฝึกอบรม
จะต้องร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเพ่ือถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจในแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ
แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ได้แก่ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ จัดท าโครงการต่างๆ ผู้ที่มีหน้าที่ตรวจสอบ
และประเมินผล ผู้ที่มีหน้าที่ปรับปรุงมาตรฐานขององค์กร บุคคลเหล่านี้จะต้องเข้าใจเรื่องแผน

                                                 
๑๐๑เรื่องเดียวกัน. 
 



๖๙ 
 

ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการอย่างถ่องแท้เพราะคุณภาพ ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของงาน
ย่อมขึ้นอยู่กับระดับของความรู้ความเข้าใจในแผน  
 อนึ่ง ขั้นตอนการน าแผนไปปฏิบัตินี้ ปัจจุบันคณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ใช้แนวทางการ
บริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ๒๕๔๖ ในความ
เป็นจริงการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์สามารถใช้หลักการและวิธีการควบคู่ไปกับหลักการและวิธีการบริหาร
เชิงกลยุทธ์ได้โดยไม่ต้องแยกจัดท าแผนต่างหาก ปัญหาอยู่ที่ว่าแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการที่
จัดท าไว้สอดรับแนวทางการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ หรือไม่ เช่นมีการก าหนดจุดมุ่งหมายในแต่ละระดับ
ไว้ชัดเจน (Goals at All Levels) ก าหนดปัจจัยหลักแห่งความส าเร็จ (Critical Success Factors – 
CSFs) ทั้งในระดับภาพรวมขององค์กรตามมิติดัชนีวัดความส าเร็จแบบสมดุลทุกด้าน เช่น ด้าน 
ประสิทธิผล ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ ด้านคุณภาพการให้บริการ ด้านการพัฒนา
องค์กร รวมทั้งในระดับแผนงาน (Program Level) และระดับโครงการ (Project Level) ตลอดจน
ก าหนดตัวชี้วัดผลการด าเนินงาน (KPIs) โดยเฉพาะตัวชี้ในระดับผลผลิต (Output) และผลลัพธ์ 
(Outcome) ซึ่งเป็นตัวชี้วัดหลักของงานและโครงการ นอกจากนี้ ควรมีการก าหนดแหล่งตรวจสอบ
ความน่าเชื่อถือของตัวชี้วัด และผู้รับผิดชอบด้านการติดตามและประเมินผล (Monitoring and 
Evaluation)  
 หากมีการระบุจุดมุ่งหมาย ปัจจัยแห่งความส าเร็จ ตัวชี้วัด และแหล่งตรวจสอบข้อมูลได้
ชัดเจนแล้ว ขั้นตอนการบริหารจัดการก็จะมีความสะดวกยิ่งขึ้นและมีแนวโน้มที่จะสามารถบริหาร
จัดการให้เกิดคุณภาพ ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุดได้ ส่วนผลส าเร็จจากการบริหารจัดการจะ
ออกมาสูงมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับความสามารถของแต่ละหน่วยงานในการน าองค์ความรู้ทางด้าน
การบริหารจัดการมาใช้ได้อย่างถูกต้องเข้าใจเพียงใด ถ้ารู้จักประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้านการบริหาร
จัดการอย่างเหมาะสม ก็จะสามารถบริหารให้บรรลุผลส าเร็จ มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลสูงสุดได้  
 ๔. ขั้นตอนการติดตามประเมินผล (Check or Evaluation) ในแวดวงการบริหาร
จัดการ มีการบริหารที่เน้นวิธีการปฏิบัติแตกต่างกันอยู่ ๒ แนวทาง กล่าวคือ แนวทางแรก เน้นการ
บริหารยุทธศาสตร์ขององค์กรโดยพิจารณาจากกระบวนการ (Process-Oriented Management or 
P-Criteria) ซึ่งให้ความส าคัญกับการติดตามประเมินผลกลุ่ม ตัวชี้วัดที่เป็นตัวขับเคลื่อน (Drive KPIs 
or Lead KPIs) ซึ่งได้แก่ตัวชี้วัดในขั้นตอนทรัพยากรที่จ าเป็น (Input Indicators) ตัวชี้วัดในขั้นตอน
กิจกรรมหรือกระบวนการ (Process Indicators) และตัวชี้วัดที่เป็นผลของการปฏิบัติ (Result KPIs 
or Lag KPIs) หรือตัวชี้วัดที่เป็นผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) อย่างแท้จริง ตัวอย่างเช่น
โครงการฝึกอบรมวิธีการใช้ Internet ให้แก่กลุ่มผู้บริหารได้ก าหนดวัตถุประสงค์ไว้ว่า “เพ่ือให้
ผู้บริหารมีความรู้และทักษะในการใช้ Internet”  จะมี ตัวชี้วัดทั้ง ๔ ขั้นตอนดังนี้ ๑๐๒ 
 ขั้นตอนที่ ๑ ตัวชี้วัดทรัพยากรที่จ าเป็น ( Input KPI) ได้แก่ การก าหนด บุคลากร 
งบประมาณ และช่วงประมาณ และช่วงระยะเวลาในการอบรม  

                                                 
๑๐๒อ้างแล้ว. 
 



๗๐ 
 

 ขั้นตอนที่ ๒ ตัวชี้วัดกิจกรรมหรือ กระบวนการท างาน (Process KPI) ได้แก่ การจัดให้มี
กิจกรรมการอบรม เช่น ก่อนวันอบรม ได้ติดต่อวิทยากร ติดต่อสถานที่ จัดเตรียมเอกสารประกอบการ
อบรม จัดท ารายการชื่อผู้ที่จะเข้ารับการอบรม ฯลฯ  
 ขั้นตอนที่ ๓ ตัวชี้วัดผลผลิต (Output KPI) ได้แก่ จ านวนผู้ที่เข้ารับการอบรม   
 ขั้นตอนที่ ๔ ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcome Indicators) ได้แก่ จ านวนผู้ที่ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินความรู้  
 กรณีตัวอย่างข้างต้นนี้ กลุ่มท่ีเน้นกระบวนการจะมีการประเมินผลทั้งตัวชี้วัดในขั้นตอนที่ 
๑ คือตัวชี้วัด ทรัพยากรที่จ าเป็น ตัวชี้วัดในขั้นตอนที่  ๒ คือตัวชี้วัดในขั้นตอนกิจกรรมหรือ
กระบวนการ ตัวชี้วัด ในขั้นตอนท่ี ๓ คือตัวชี้วัดผลผลิต และตัวชี้วัดในขั้นตอนที่ ๔ คือ ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 
โดยจะเน้นเป็นพิเศษที่ ตัวชี้วัดประเภทตัวขับเคลื่อน 
 ส่วนแนวทางที่สอง เน้นการบริหารยุทธศาสตร์โดยพิจารณาจากผลสัมฤทธิ์ (Results-
Oriented Management or R-Criteria) เน้นที่การประเมินผลสัมฤทธิ์ หรือการประเมินที่ผลลัพธ์ 
หรือประเมินที่ตัวชี้วัดที่เป็นผล (Results or Lag Indicators) ในทางปฏิบัติ ผู้บริหารในกลุ่มนี้อาจมี
การประเมินในระดับตัวชี้วัดประเภทขับเคลื่อนบ้าง แต่ถึงกระนั้นก็เน้นที่ผลลัพธ์เป็นส าคัญ โดยทั่วไป
ทั้งสองแนวมีทั้งข้อดี ข้อเสีย แนวทางที่เน้นกระบวนการมีข้อดีคือสามารถประกันการบริหารได้ว่าจะ
เป็นไปโดยมีข้อผิดพลาดน้อย แต่ข้อเสียคือมีค่าใช้จ่ายสูงขึ้น และผู้บริหารต้องทุ่มเทเวลาให้กับ
รายละเอียดของงานมากขึ้น ส่วนกลุ่มที่เน้นผลลัพธ์ ข้อดีคือผู้บริหารมีความคล่องตัวในการบริหารงาน 
บรรยากาศในองค์กรจะมีลักษณะที่ยืดหยุ่นกว่า แต่ข้อเสียคือหากไม่ใส่ใจรายละเอียดบางรายการใน
ขั้นตอนกระบวนการที่มีความส าคัญ อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์กรได้ 
 ๕. ขั้นตอนการปรับมาตรฐาน (Act or Standardization) โดยทั่วไป ควรก าหนดให้
มีคณะท างานเพ่ือติดตามผลการด าเนินงานหากพบว่าผลการด าเนินงานต่ ากว่าเป้าหมาย ต้องพยายาม
ปรับแผนการด าเนินงานสามารถผลักดันเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้นอกจากนี้ หากพบว่าผลการ
ด าเนินงานบรรลุเป้าหมายและพบว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ต่ า ต้องพยายามยกระดับเกณฑ์หรือระดับ
เป้าหมายให้สูงขึ้น การพยายามปรับมาตรฐานหรือการพยายามยกระดับเป้าหมายหรือระดับเกณฑ์ให้
สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องที่ญี่ปุ่นเรียกว่า “การบริหารแบบไคเซน” ในทางปฏิบัติ องค์กรญี่ปุ่นจะท าการ
บริหารการพัฒนามาตรฐานหรือปรับมาตรฐานให้สูงขึ้นด้วยกิจกรรมคุณภาพ โดยกลุ่มงานแต่ละกลุ่ม
จะรวมกันจัดตั้ง กลุ่มคิวซีเพ่ือจัดท าแผนคิวซี โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ให้สูงขึ้น อย่างไรก็ตามกิจกรรมคิวซีเหมาะกับงานประจ ามากกว่างานโครงการและโครงการที่มี
ลักษณะต้องด าเนินการใหม่ซ้ าก็สามารถใช้กิจกรรมคิวซีได้ 
 การจัดท าแผนปฏิบัติการและการถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ (Action Plan Development 
and Deployment) ๑๐๓ 
 ๑) การจัดท าแผนปฏิบัติการ (Action Plan Development) องค์กรมีวิธีการอย่างไรใน
การจัดท าแผนปฏิบัติการ แผนปฏิบัติการที่ส าคัญทั้งระยะสั้นและระยะยาวขององค์กรมีอะไรบ้าง 
แผนดังกล่าวมีความสัมพันธ์ต่อวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Objectives) ขององค์กรอะไรบ้าง  
                                                 

๑๐๓ส านักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ, การวางแผนเชิงกลยุทธ์ (Strategic Planing), [ออนไลน์], 
แหล่งข้อมูล :  http://www.tqa.or.th,  [๑๑ มกราคม ๒๕๖๑]. 
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 ๒) การน าแผนปฏิบัติการไปปฏิบัติ (Action Plan Implementation) องค์กรมีวิธีการ
อย่างไรในการถ่ายทอดแผนปฏิบัติการสู่การปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร ไปยังบุคลากร ผู้ส่งมอบและพันธมิตร
ที่ส าคัญ (*) เพ่ือให้มั่นใจว่าองค์กรบรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ส าคัญ องค์กรมีวิธีการอย่างไรเพ่ือ
ท าให้มั่นใจว่าผลการด าเนินการที่ส าคัญตามแผนปฏิบัติการนี้จะมีความยั่งยืน  
 ๓) การจัดสรรทรัพยากร (Recource Allocation) องค์กรท าอย่างไรให้มั่นใจว่ามี
ทรัพยากรด้านการเงินและด้านอ่ืนๆ พร้อมใช้ในการสนับสนุนแผนปฏิบัติการจนประสบความส าเร็จ 
และบรรลุพันธะผูกพันในปัจจุบัน องค์กรมีวิธีการจัดสรรทรัพยากรเหล่านี้อย่างไรเพ่ือสนับสนุนให้
แผนปฏิบัติการบรรลุผล องค์กรจัดการความเสี่ยงด้านการเงินและด้านอ่ืนที่เกี่ยวกับแผนดังกล่าว
อย่างไร เพ่ือท าให้มั่นใจถึงความม่ันคงทางการเงิน (Financial Viability) ขององค์กร   
 ๔) แผนด้านบุคลากร (Workforce Plans) แผนด้านบุคลากรที่ส าคัญที่สนับสนุน
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการทั้งระยะสั้นและระยะยาวมีอะไรบ้าง แผนดังกล่าวได้
ค านึงถึงผลกระทบต่อบุคลากร และความเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นที่เกี่ยวกับความต้องการด้านขีด
ความสามารถและอัตราก าลังบุคลากรอย่างไร 
 ๕) ตัววัดผลการด าเนินการ (Performance Measures) ตัววัดหรือตัวชี้วัดผลการ
ด าเนินการที่ส าคัญ (Key Performence Measures of Indicators) ที่ใช้ติดตามผลลัพธ์และ
ประสิทธิผล (Effectiveness) ของแผนปฏิบัติการมีอะไรบ้าง องค์กรมีวิธีการอย่างไรเพ่ือท าให้มั่นใจ
ว่าระบบการวัดผลโดยรวมของแผนปฏิบัติการหนุนเสริมให้องค์กรสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน 
(Alignment) 
 ๖) การปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการ (Action Plan Modification) องค์กรมีวิธีการ
อย่างไรในการปรับเปลี่ยนและน าแผนปฏิบัติการไปปฏิบัติในกรณีที่สถานการณ์บังคับให้ต้องปรับแผน
และต้องการน าไปปฏิบัติอย่างรวดเร็ว 
 การคาดการณ์ผลการด าเนินการ (Performance Projections) การคาดการณ์ผลการ
ด าเนินการตามกรอบเวลาของการวางแผนทั้งระยะสั้นและระยะยาวขององค์กรตามตัววัดหรือตัวชี้วัด
ผลการด าเนินการที่ส าคัญมีอะไรบ้าง ผลการด าเนินการที่คาดการณ์ไว้ของตัววัดหรือตัวชี้วัดเหล่านี้
เป็นอย่างไรเมื่อเปรียบเทียบกับผลของคู่แข่ง (Competitors) หรือขององค์กรในระดับที่เทียบเคียงกัน
ได้ และเมื่อเปรียบเทียบกับระดับเทียบเคียงที่ส าคัญ (Key Benchmark) (*)  องค์กรจะท าอย่างไร
หากพบว่ามีความแตกต่างเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่ง หรือกับองค์กรในระดับที่เทียบเคียงกันได้ 

สรุปได้ว่า ขั้นตอนการน าแผนยุทธศาสตร์ไปปฏิบัติ การบริการยุทธศาสตร์แบบครบวงจร
นั้น องค์กรต่างๆทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน นิยมใช้วงจรการบริหารแบบเดมิ่ง (Deming 
Cycle) กล่าวคือ การบริหารให้ครบวงจรต้องจัดระบบการบริหารให้ครบทั้ง ๔ ขั้นตอน ได้แก่ (๑) 
ขั้นตอนการวางแผน (Plan or Planning) (๒) ขั้นตอนการน าแผนไปปฏิบัติ (Do or 
Implementation)  (๓) ขั้นตอนการติดตามประเมินผล (Check or Evaluation) และ (๔) ขั้นตอน
ปรับมาตรฐาน (Act or Standardization)  

 
 
 



๗๒ 
 

ตารางท่ี ๒.๑๒ สรุปการน ากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ 
 

นักวิชาการ แนวคิดหลัก 
ก ลุ่ ม พั ฒ น า น โ ย บ า ย แ ล ะ
ยุทธศาสตร์ ส านักนโยบายและ
แผน ส านักงานปลัดกระทรวง
พาณิชย์ 
(Online) 

๑) ขั้นตอนการวางแผน (Plan or Planning) 
๒) ขั้นตอนการกระจายนโยบาย (Policy Deployment) 
๓. ขั้นตอนการน าแผนไปปฏิบัติ  (Do or Implementation) 
๔. ขั้นตอนการติดตามประเมินผล (Check or Evaluation) 
๕. ขั้นตอนการปรับมาตรฐาน (Act or Standardization) 

โรงเรียนสายน้ าผึ้ง 
(Online) 

๑) ศึกษาแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน  
๒) ทบทวน/ปรับกลยุทธ์  
๓) จัดท าแผนปฏิบัติการ  
๔) ปรับกระบวนการปฏิบัติงาน  
๕) ควบคุม ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงาน  

ส านักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ 
(Online) 

๑)  การจัดท าแผนปฏิบัติการ (Action Plan Development)  
๒) การน าแผนปฏิบัติการไปปฏิบัติ (Action Plan 

Implementation)  
๓) การจัดสรรทรัพยากร (Recource Allocation)  
๔) แผนด้านบุคลากร (Workforce Plans)  
๕) ตัววัดผลการด าเนินการ (Performance Measures)  
๖) การปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการ (Action Plan 

Modification)  
 

 ๒.๔  แนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับวัยรุ่น
ไทยยุคใหม่  ตามหลักพุทธธรรม ผ่านกลไกการขับเคลื่อนโครงการคลินิกคุณธรรม ของ
พระธรรมวิทยากร  
 ๒.๔.๑ แนวคิดเกี่ยวกับพระธรรมวิทยากร  
 ในการวิจัยครั้งนี้จ าเป็นต้องทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้องกับพระธรรมวิทยากร ซึ่งมี
นักปราชญ์ นักวิชาการและนักการศึกษาได้กว่างถึง “พระธรรมวิทยากร” ไว้มากมาย ดังนี้ 

บทบาทของครูสอนศีลธรรมตามหลักการของพระพุทธเจ้าโดยสรุปไว้ว่า การสอนที่ดีมี ๔ 
ประการ หรือ ๔ ส.  คือ ๑. สันทัสสนา (แจ่มแจ้ง)  ๒. สมาทปนา (จูงใจ)  ๓. สมุตเตชนา (แกล้วกล้า)  
๔. สัมปหังสนา (ร่าเริง) 

๑. สันทัสสนา (แจ่มแจ้ง) คือ สอนให้เด็กเข้าใจแจ่มแจ้งเหมือนเห็นกับตาตัวเองซึ่งครู
ต้องมีปัญญาก่อนจึงจะสอนเด็กให้มีปัญญาตามได้ ครูต้องเข้าใจในเรื่องที่ตนสอน อย่าสอนในเรื่องที่
ตนไม่เข้าใจ 



๗๓ 
 

๒. สมาทปนา (จูงใจ) การสอนที่ดีต้องมีผลทางเจตคติหรือพฤติกรรม คือจูงใจให้เด็ก
น้อมรับเอาไปใช้ในชีวิตประจ าวัน ถ้าเป็นการสอนศีลธรรม ครูต้องให้เด็กสมาทาน คือ เห็นดีเห็นชอบ
ถือเป็นตัวแบบ เกิดค่านิยมที่ดีงาม 

๓. สมุตเตชนา (แกล้วกล้า) ครูต้องให้ก าลังใจด้วยการยกย่องตัวอย่างบุคคลผู้ประสบ
ความส าเร็จหรือครูเองท าให้ดูเป็นแบบอย่าง 

๔. สัมปหังสนา (ร่าเริง) เรียนแล้วไม่เครียดมีความสุข สนุกในการเรียน  เด็กมีส่วนร่วม
ในกิจกรรม มีอารมณ์คล้อยตามบทเรียน ไม่เบื่อหน่าย แม้ในวิชาธรรมก็ไม่น่าเบื่อ๑๐๔ 

บทบาทหน้าที่ของพระธรรมวิทยากร ประกอบด้วย 
๑. ให้ค าปรึกษาหรือปัญหาต่างๆ โดยเฉพาะปัญหาเรื่องการขาดคุณธรรมจริยธรรมของ

นักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษานั้นๆ 
๒. สนทนาธรรม/บรรยายธรรม ตามหลักธรรมต่างๆ ที่สอดคล้องกับปัญหาที่เกิด หรือ

ตามท่ีสถานศึกษาประสงค์ 
๓. ให้การอบรมเยาวชนในสถานศึกษานั้นๆ โดยใช้เทคนิคการอบรมที่สอดคล้องกับ

พฤติกรรมของผู้เข้ารับการอบรม ผสมผสานกับการปฏิบัติธรรม ท าวัตรเช้า เย็น และนั่งสมาธิ 
๔. จัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา เช่น วันส าคัญทางพระพุทธศาสนา วันส าคัญทาง

พระมหากษัตริย์ วันส าคัญทางเทศกาลต่างๆ ที่มีพิธีทางพระพุทธศาสนาร่วมกับสถานศึกษาหรือชุมชน 
๕. ร่วมกับสถานศึกษาจัดท าแผนปฏิบัติการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของผู้เรียน 
๖. จัดท าทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรมหรือทะเบียนของผู้เรียนเป็นประจ าทุกเดือน 
๗. พัฒนาเครื่องมือในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้เรียน 
๘. จัดค่ายคุณธรรม 
๙. ประเมินผลกลุ่มเป้าหมายร่วมกับสถานศึกษา๑๐๕ 
แผนกพระธรรมวิทยากร ได้ก าหนดคุณสมบัติของพระธรรมวิทยากรไว้ดังนี้ 
๑. มีอุดมการณ์ในอันที่จะท างานเพ่ือเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
๒. มีคุณธรรมของความเป็นนักสังคมอยู่ในจิตใจ 
๓. มีบุคลิกภาพ กายและจิตดี 
๔. มีความสะอาดทั้งด้านร่างกายและเครื่องแต่งกาย 
๕. มีความสามารถอันเป็นพื้นฐานของการท างาน 
๖. มีวาทศิลป์พอสมควร 
๗. มีความตื่นตัวช่างสังเกต และใฝ่หาความรู้ใหม่ๆ เสมอ 
๘. มีความรู้หลายๆ ด้าน และฝึกฝนตนเองอยู่เสมอ 
๙. ฉลาดในการใช้เทคนิคอุปกรณ ์
๑๐. เป็นคนทันสมัยเข้าใจคนทุกวัย 

                                                 
๑๐๔พระราชวรมุนี (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), เอกสารการบรรยายกรมวิชาการ, (กรุงเทพมหานคร  : โรง

พิมพ์คุรุสภา, ๒๕๔๓), หน้า ๑๕-๑๘. 
๑๐๕กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม, แนวทางการด าเนินงานโครงการคลินิกคุณธรรมใน

สถานศึกษา, (กรุงทพมหานคร : กรมการศาสนา, ๒๕๕๖), หน้า ๖ – ๗. 



๗๔ 
 

๑๑. มีความรับผิดชอบสูง ไม่ทิ้งธุระ๑๐๖ 
พระธรรมวิทยากรที่ผ่านการสอบคัดเลือกจะต้องมีความรู้ความสามารถทั้งคดีโลกและ

คดีธรรม และการสอนวิชาพระพุทธศาสนาในโรงเรียน เป็นกิจกรรมเชิงปฏิบัติให้ผู้เรียนมีความรู้ 
ความสามารถ มีคุณธรรมที่เหมาะสมในการด ารงชีวิต มุ่งเน้นให้สามารถน าหลักธรรมไปปฏิบัติใน
ชีวิตประจ าวันได้ จึงมีหลักการสอนที่ควรยึดเป็นแนวทางการสอนและคุณลักษณะของพระธรรม
วิทยากรควรมีดังนี้ 

๑. ด้านวิชาการ 
๒. ด้านการสอน 
๓. ด้านระเบียบข้อปฏิบัติ๑๐๗ 
สรุปได้ว่า พระธรรมวิทยากรมีบทบาทหน้าที่ในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่เด็ก

และเยาวชน โดยการเป็นแบบอย่างในการด าเนินชีวิตตามแบบวิถีพุทธ คือ การกิน อยู่ แบบเรียบง่าย 
เน้นความพอเพียง ประหยัด ตามแนวทางพระพุทธศาสนา 
 
ตารางท่ี ๒.๑๓ สรุปแนวคิดเก่ียวกับพระธรรมวิทยากร 
 

นักวิชาการ แนวคิดหลัก 
กรมกา รศาส นา  ก ร ะทร ว ง
วัฒนธรรม 
(๒๕๕๖, หน้า ๖-๙) 

ผู้ท าหน้าที่ในการให้ค าปรึกษา สนทนาธรรม อบรมเยาวชน จัด
กิจกรรมทางพระพุทธศาสนา จัดท าแผนปฏิบัติ จัดท าทะเบียน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม พัฒนาเครื่องมือในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ของผู้เรียน จัดค่ายคุณธรรม และประเมินผลกลุ่มเป้าหมาย
ร่วมกับสถานศึกษา 

พระราชวรมุนี (ประยูร ธมฺมจิตฺ
โต), (๒๕๔๓, หน้า ๖-๗) 

ครูสอนศีลธรรมตามหลักการของพระพุทธเจ้า  

มหาวิ ท ย าลั ย มห า มกุ ฏ ร า ช
วิทยาลัย 
(๒๕๕๒, หน้า ๒๑) 

ผู้ที่มีอุดมการณ์ มีคุณธรรม มีบุคลิกภาพ มีความสะอาดทั้งด้าน
ร่างกายและเครื่องแต่งกาย มีความสามารถ มีวาทศิลป์ มีความ
ตื่นตัว มีความรู้หลายๆ ด้าน ฉลาดในการใช้เทคนิคอุปกรณ์ เป็น
คนทันสมัยเข้าใจคนทุกวัย มีความรับผิดชอบสูง ไม่ทิ้งธุระ 

สุนทร อาจนิยม 
(๒๕๔๖) 

ผู้ที่มีความรู้ความสามารถในด้านด้านวิชาการ ด้านการสอน และ 
ด้านระเบียบข้อปฏิบัติ 

 

                                                 
๑๐๖มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, งานปฐมนิเทศพระธรรมวิทยากร ประจ าปีการศึกษา 

๒๕๕๒, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์สุรวัฒน์, ๒๕๕๒), หน้า ๒๑. 
๑๐๗สุนทร อาจนิยม, “การพัฒนาพระธรรมวิทยากร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขต

ร้อยเอ็ด : วิจัยเชิงปฏิบัติการ”, การศึกษาค้นคว้าอิสระปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต (สาขาการบริหาร
การศึกษา), (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ๒๕๔๖). 



๗๕ 
 

 
 
 
 ๒.๔.๒  โครงการคลินิกคุณธรรมในสถานศึกษา๑๐๘ 

เมื่อเกิดเหตุการณ์ทะเลาะวิวาทของนักเรียน/นักศึกษา หรือ มีการก่อเหตุท าร้ายกันของ
นักเรียนอาชีวศึกษาเป็นข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ สังคมหรือผู้รับผิดชอบก็มักจะมาออกมาแสดงความ
คิดเห็น หรือกระตือรือร้นกันพักหนึ่ง มีมาตรการในการป้องกันการแก้ไข และการฟ้ืนฟูมากมาย แต่
ขากการปฏิบัติ ติดตาม ประเมินผลอย่างต่อเนื่องท าให้ขาดองค์ความรู้ในการแก้ไขปัญหาอย่างได้ผล 
และอาจจะมีมายาคติ เช่น การทะเลาะวิวาทเพราะมีหัวโจก นักเรียนมีนิสัยเกเร นักเรียนขาดการดูแล
เอาใจใส่จากครอบครัว เพราะนักเรียนรักเพ่ือน นักเรียนอ้างศักดิ์ศรี นักเรียนขาดระเบียบวินัยเด็กมี
เวลาว่างมาก ปัญหาการทะเลาะวิวาทเป็นเรื่องที่แก้ไขไม่ได้ และมักจะเห็นค าตอบของวิธีการแก้ไข
ส าเร็จรูป เช่น ต้องลงโทษให้เข็ดหลาบ ให้ใส่เครื่องแบบเหมือนกันให้ไปฝึกวินัยในค่ายทหาร ให้เรียน
วิชาทหารมากขึ้น เอาหัวโจกไปเข้าค่ายร่วมกัน เป็นต้น 

กรมการศาสนาได้ตระหนักถึงพฤติกรรมของวัยรุ่นที่ชอบใช้ความรุนแรงในการตัดสิน
ปัญหา เพราะได้รับตัวอย่างที่ไม่ดีจากครอบครัวและคนรอบข้าง บางคนเห็นพ่อแม่ทะเลาะกันอย่าง
รุนแรง ท าร้ายร่างกายกันเป็นประจ าจนกลายเป็นความเก็บกดและแสดงออกมาเหมือนกับที่เห็น
ตัวอย่าง วัยรุ่นบางคนใช้ความรุนแรงเพราะความเคยชินจากการเล่นเกมคอมพิวเตอร์ออนไลน์ ซึ่ง
อยากลองกระท าเหมือนกับในเกณฑ์นั้นว่าจะมีความรู้สึกเช่นไร ปัญหาการใช้ความรุนแรงใช่ว่าจะมี
เพียงกลุ่มวัยรุ่นที่กระท าเด็ก ๆ หลายคนนิยมใช้ความรุนแรงมากกว่าใช้ความคิดเช่นเดียวกัน โดยเห็น
ว่าการน ามิติทางศาสนามาเป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาและกล่อมเกลาจิตใจนักเรียน นักศึกษาที่มี
การทะเลาะวิวาท และการมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม โดยมี “พระธรรมวิทยากร” ที่ผ่านการถวาย
ความรู้ตามโครงการพัฒนาสมรรถนะพระธรรมวิทยากรในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของกรมการ
ศาสนา มาช่วยในการด าเนินกิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม ตาม “โครงการคลินิกคุณธรรมใน
สถานศึกษา” โดยใช้แนวทางวิถีพุทธและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือให้เยาวชนได้ซึมซับความ
พอประมาณ มีเหตุผลเกิดการยั้งคิดในการปฏิบัติตนว่าสิ่งใดควรกระท าและสิ่งใดไม่ควรกระท า การ
มองเห็นคุณค่าของตนเอง การเคารพในผู้อ่ืน จนก่อให้เกิดภูมิคุ้มกันที่ดีในการอยู่ร่วมกันในสังคมได้
อย่างสงบสุข 

โครงการ “คลินิกคุณธรรมในสถานศึกษา” เป็นการร่วมมือกันของหลายหน่วยงาน
ประกอบด้วย กรมการศาสนา ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด ส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา (สอ
ศ.) ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) สถานศึกษาในสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการอาชีวศึกษา สถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
และหน่วยงานอ่ืน ๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน พระธรรมวิทยากร รวมถึงผู้ปกครองของนักเรียน 
นักศึกษาชุมชนท้องถิ่น เพ่ือร่วมกันขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมส าหรับเยาวชน ในนาม “คลินิกคุณธรรม

                                                 
๑๐๘กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม, แนวทางการด าเนินงานโครงการคลินิกคุณธรรมใน

สถานศึกษา, หน้า ๓๒-๓๘. 



๗๖ 
 

ในสถานศึกษา” ศูนย์สร้างเสริม “แสงธรรมแห่งปัญญา” และ “วิถีความพอเพียง” ส าหรับเยาวชน 
ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
 
๒.๔.๒.๑ วัตถุประสงค์๑๐๙ 
๑. เพ่ือให้สถานศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการ มีพ้ืนที่ส าหรับเด็กและเยาวชน ในการแจ้งข้อมูล

เกี่ยวกับปัญหาชีวิต การสนทนาธรรม 
๒. เพ่ือให้สถาบันทางศาสนาโดยพระสงฆ์ พระธรรมวิทยากร ท าหน้าที่ชี้แนะแนวทางใน

การแก้ปัญหาทางด้านจิตใจ โดยใช้หลักธรรมทางศาสนาในการเสริมภูมิคุ้มกันทางด้านจิตใจและสร้าง
สังคมแห่งปัญญาและการเรียนรู้ 

๓. เพ่ือให้เยาวชนกลุ่มเป้าหมาย สามารถน าหลักธรรมทางศาสนามาเป็นเครื่องมือในการ
พัฒนาคน และเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในทางที่ถูกต้องและเหมาะสม 

๒.๔.๒.๒ คุณค่าที่จะได้รับ๑๑๐ 
๑. มีพ้ืนที่ส าหรับเด็กและเยาวชนในการแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาชีวิตการสนทนาธรรม 
๒. พระธรรมวิทยากรได้ท าหน้าที่ชี้แนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาทางด้านจิตใจ โดยใช้

หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
๓. พระธรรมวิทยากรสามารถน ามิติทางศาสนามาสร้างสังคมแห่งปัญญาและการเรียนรู้ 

เสริมภูมิคุ้มกันทางด้านจิตใจด้วยหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
๔. เด็กและเยาวชนกลุ่มเป้าหมายสามารถน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช้ในการ

พัฒนาตนเองและพัฒนาจิตใจ อย่างมีเหตุผลในการด ารงชีวิต และมีจิตส านึกที่ดีต่อการด ารงตนอย่าง
มีสติสัมปชัญญะ มีคุณธรรมจริยธรรมที่ดีต่อบุคคลอื่นทั้งในครอบครัว ชุมชน สังคม ประเทศชาติ และ
ปรับทัศนคติในการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข 

๕. เด็กและเยาวชนเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในทางที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม 
๒.๔.๒.๓ กระบวนการด าเนินงานโครงการ๑๑๑ 

 กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรมได้จัดท า Model โครงการคลินิกคุณธรรมใน
สถานศึกษา เพ่ือก าหนดเป็นรูปแบบหรือแนวทางในการด าเนินโครงการ และผลลัพธ์ที่ได้จากโครงการ 
ดังแผ่นภาพที่ ๒.๒ ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
                                                 

๑๐๙เรื่องเดียวกัน, หน้า ๓๒-๓๘. 
๑๑๐อ้างแล้ว, หน้า ๓๒-๓๘. 
๑๑๑อ้างแล้ว, หน้า ๓๒-๓๘. 



๗๗ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผ่นภาพที่ ๒.๑ Model โครงการคลินิกคุณธรรมในสถานศึกษา 
ที่มา : กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม 

๑) การด าเนินงานของกรมการศาสนา๑๑๒ 
๑. เป็นศูนย์กลางในการจัดโครงการคลินิกคุณธรรมในสถานศึกษา 
๒. ประสานงานกับส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาส านักงานคณะกรรมการ

ส่งเสริมการศึกษาเอกชน เพ่ือร่วมมือกันจัดโครงการคลินิกคุณธรรมในสถานศึกษา ทั้งในส่วนกลาง 
และส่วนภูมิภาค 
                                                 

๑๑๒กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม, แนวทางการด าเนินงาน คลินิกคุณธรรมในสถานศึกษา, 
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, ๒๕๖๑), หน้า ๕-๙. 

อบรมพระ อุดหนุนงบประมาณ จัดท าแนวทางด าเนินงาน 

กรมการศาสนา 

คัดเลือกสถานศึกษา 

จัดเตรียมสถานท่ี 

สรุปผลการด าเนินงาน 

สถานศึกษา 

ให้ค าปรึกษา 

สนทนาธรรม บรรยายธรรม 

แกนน าจัดกิจกรรม 

พระธรรมวิทยากร 

Process 
การด าเนินงาน 

คลินิก
คุณธรรมใน
สถานศึกษา 

 

ผลลัพธ ์
OUTCOME 

เยาวชน 
ดี เก่ง มีความสุข 

พระสงฆ ์
มีช่องทางการเผยแผ่หลักธรรม 
พระสงฆ์เห็นคุณค่าของตน 
ได้ท าหน้าที่ 

สถานการศึกษา 
บุคลากรมีประสิทธภิาพ 
ปัญหาด้านเยาวชนลดลง 

ประเทศ 
ปัญหาด้านเยาวชนลด

น้อยลง 



๗๘ 
 

๓. ร่างระเบียบกรมการศาสนา ว่าด้วย การจัดตั้งคลินิกคุณธรรมในสถานศึกษา พ.ศ. 
๒๕๕๖ 

๔. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือชี้แจงการด าเนินงานโครงการคลินิกคุณธรรมใน
สถานศึกษา โดยมีผู้แทนของสถานศึกษาพระธรรมวิทยากร และผู้แทนส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด 

๕. จัดพิมพ์คู่มือแนวทางการด าเนินงานโครงการคลินิกคุณธรรมในสถานศึกษา เพ่ือ
จัดส่งให้สถานศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการส าหรับน าไปเป็นแนวทางการด าเนินงานโครงการฯ 

๖. จัดสรรเงินอุดหนุนให้สถานศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งคลินิกคุณธรรมใน
สถานศึกษา (ในส่วนภูมิภาคจัดสรรผ่านทางส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดด าเนินการ) 

๗. จัดแถลงข่าวและเปิดโครงการคลินิกคุณธรรมในสถานศึกษาเพ่ือประชาสัมพันธ์
โครงการฯ ให้ประชาชนทั่วไปรับทราบ 

๘. ติดตามประเมินผล 
๙. จัดพิมพ์หนังสือสรุปผลการด าเนินงานโครงการคลินิกคุณธรรมในสถานศึกษา 

๒) การด าเนินงานของสถานศึกษา 
๑. ยื่นค าขอจดทะเบียนจัดตั้งคลินิกคุณธรรมในสถานศึกษา 

๑.๑ ส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร) ให้ยื่นค าขอจดทะเบียนต่อกรมการศาสนา 
๑.๒ ส่วนภูมิภาค ให้ยื่นค าขอจดทะเบียนต่อผู้ว่าราชการจังหวัด ผ่าน

วัฒนธรรมจังหวัด และให้ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดเป็นผู้จัดท าทะเบียน แล้วรายงานให้กรมการ
ศาสนาทราบ 

๒. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารคลินิกคุณธรรม 
๓. ประชุมคัดกรองกลุ่มเป้าหมายที่เป็นกลุ่มเสี่ยงด้านพฤติกรรม 
๔. ร่วมกับพระธรรมวิทยากรจัดท าแผนปฏิบัติการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของ

ผู้เรียน 
๕. ประชุมคณะกรรมการบริหารคุณธรรม เพ่ือก าหนดกิจกรรมการเรียนการสอน 

และก าหนดแนวทางการด าเนินงานโครงการ 
๖. อ านวยความสะดวกแก่พระธรรมวิทยาการ ในการด าเนินกิจกรรมการเรียนการ

สอน และด้านอื่นๆ ตามความเหมาะสม 
๗. สรุปผลการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
๘. รายงานผลการด าเนินงานให้กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรมทราบ 

๓) บทบาทหน้าที่ของพระธรรมวิทยากร 
๑. ให้ค าปรึกษาหารือในปัญหาต่างๆ โดยเฉพาะปัญหาเรื่องการขาดคุณธรรม

จริยธรรมของนักรเยน นักศึกษาในสถานศึกษานั้นๆ  
๒. สนทนาธรรม/บรรยายธรรม ตามหลักธรรมต่างๆ ที่สอดคล้องกับปัญหาที่เกิด 

หรือตามท่ีสถานศึกษาประสงค์ 
๓. ให้การอบรมเยาวชนในสถานศึกษานั้นๆ โดยใช้เทคนิคการอบรมที่สอดคล้องกับ

พฤติกรรม ท าวัตร-เย็น และนั่งสมาธิ 



๗๙ 
 

๔. จัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา เช่น วันส าคัญทางพระพุทธศาสนา วันส าคัญ
ทางพระมหากษัตริย์ วันส าคัญทางเทศกาลต่างๆ ที่มีพิธีทางพระพุทธศาสนาร่วมกับสถานศึกษาหรือ
ชุมชน 

๕. ร่วมกับสถานศึกษาจัดท าแผนปฏิบัติการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของผู้เรียน 
๖. จัดท าทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรมหรือทะเบียนของผู้เรียนเป็นประจ าทุกเดือน 
๗. พัฒนาเครื่องมือในการปรับพฤติกรรมของผู้เรียน 
๘. จัดค่ายคุณธรรม 
๙. ประเมินผลกลุ่มเป้าหมายร่วมกับสถานศึกษา๑๑๓ 

๔) หลักสูตรการอบรมของพระธรรมวิทยากร๑๑๔ 
แนวทางการอบรมตามหลักสูตรนี้ประกอบด้วยภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ มีการพัฒนาทั้ง

ทางร่างกายและจิตใจ ประกอบด้วย ภาควิชาการพระพุทธศาสนา ให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เพ่ือสร้างความเข้าใจในหลักธรรมให้ถ่องแท้ก่อนการฝึกปฏิบัติ จะได้
เป็นแนวทางในกรรพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองโดยให้เรียนรู้ตามระยะเวลาของการอบรมตาม
หลักสูตรการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ภาคอบรมจิตใจ ให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ท าวัตสวดมนต์เจริญจิต
ภาวนา ฝึกนั่งสมาธิ เดินจงกรม แผ่เมตตา เป็นการฝึกดูแลใจตนเองให้สงบและมีสติอยู่ตลอดเวลา           
ฝึกความหนักแน่นและความอดทนของจิตอันจะน ามาซึ่งการเข้าใจในอารมณ์และจิตใจของตนเอง  
ภาคนันทนาการ เป็นการฝึกให้ผู้เข้ารับการอบรมได้แสดงออกอย่างถูกต้อง มีเจตคติที่ดี เป็นคนกล้า
หาญที่จะท าความดี มีการสร้างความเป็นกันเองให้กับผู้รับการอบรมเพ่ือให้กล้าแสดงออก สร้าง
ความรู้รักสามัคคี 

๕) การจัดเตรียมสถานที่๑๑๕ 
สถานที่เป็นสิ่งส าคัญในการจัดตั้งคลินิกคุณธรรมในสถานศึกษาหากสถานศึกษาแห่งใดมี 

ห้องจริยศึกษาเดินอยู่แล้วสามารถใช้เป็นสถานที่จัดตั้งคลินิกคุณธรรมได้ ส่วนในกรณีที่ไม่มีห้องจริย
ศึกษา ให้พิจารณาใช้สถานที่ท่ีมีความเหมาะสมโดยให้มีพ้ืนที่ใช้สอยแลวัสดุอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นดังนี้ 

๑. พ้ืนที่ของห้องสามารถรองรับนักเรียน นักศึกษาได้ประมาณ ๔๐ คน 
๒. ห้องควรอยู่ชั้นหนึ่ง (ชั้นล่าง) ของอาคารและสามารถมองเห็นได้อย่างเด่นชัด 
๓. ควรเป็นห้องที่ไม่ลับตา นักเรียน นักศึกษา สามารถเข้าพบพระธรรมวิทยากรได้อย่าง

สะดวกและเหมาะสม พ้ืนห้องควรสะอาดสามารถใช้นั่งกับพ้ืนในการด าเนินกิจกรรมของพระธรรม
วิทยากรได ้

๔. วัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็น เช่น โต๊ะหมู่บูชา โต๊ะท างานของพระธรรมวิทยากร ตู้หรือชั้นวาง
เอกสารประกอบการเรียนการสอน 

๕. ภายในห้องควรมีฉากกั้นบังตา ส าหรับให้พระธรรมวิทยากร ปฏิบัติกิจของสงฆ์ 

                                                 
๑๑๓กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม, แนวทางการด าเนินงานโครงการคลินิกคุณธรรมใน

สถานศึกษา, หน้า ๕-๖. 
๑๑๔เรื่องเดียวกัน, หน้า ๖. 
๑๑๕อ้างแล้ว. 



๘๐ 
 

๖. ติดตั้งป้ายชื่อคลินิกคุณธรรมในสถานศึกษาที่ด้านนอกของห้อง โดยมีตราสัญลักษณ์ 
ของกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรมและส านักงานคระกรรมการอาชีวศึกษา ส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ 

๖) แนวทางการเบิกจ่ายเงินอุดหนุน 
สถานศึกษาที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการ ให้จัดตั้งคลินิก

คุณธรรมในสถานศึกษาและยื่นค าขอจดทะเบียนตามระเบียบแล้วจะได้รับงบประมาณจากกรมศาสนา
กระทรวงวัฒนธรรม ดังนี้ ส่วนกลาง ได้แก่ กรมศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม โอนเงินงบประมาณเข้า
บัญชีเงินฝากของสถานศึกษา ที่จัดตั้งคลินิกคุณธรรม ส่วนภูมิภาค ได้แก่ กรมการศาสนา กระทรวง
วัฒนธรรม โอนเงินงบประมาณให้ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดเป็นผู้เบิกจ่ายให้สถานศึกษาที่จัดตั้ง
คลินิกคุณธรรม 

 
ตารางท่ี ๒.๑๔  กระบวนการด าเนินงานโครงการคลินิกคุณธรรม 

หัวข้อ สาระส าคัญ 
๑. หลักการส าคัญ ใช้มิติทางศาสนามาช่วยในการแก้ไขปัญหาการใช้ความ

รุนแรงของเด็กและเยาวชนในสถานศึกษาอาชีวศึกษา 
๒. ยุทธศาสตร์การด าเนินงาน ๑. บทบาทหน้าที่ของส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด 

๒. บทบาทหน้าที่ของสถานศึกษา 
๓. บทบาทหน้าที่ของพระธรรมวิทยากร 

๓. กระบวนการจัดการโครงการ ๑. จัดประชุมคณะท างานเ พ่ือก าหนดแนวทางการ
ด าเนินงาน 
๒. จัดพิมพ์หนังสือคู่มือแนวทางการด าเนินงาน 
๓. จัดประชุมโครงการให้แก่ผู้แทนสถานศึกษาวัฒนธรรม
จังหวัด และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 
๔. จัดสรรเงินอุดหนุนเพ่ือเป็นค่าจัดกิจกรรมในโครงการ
ให้แก่คลินิกคุณธรรมประจ าสถานศึกษา 
๕. จัดสรรเงินอุดหนุนเพ่ือเป็นค่าตอบแทนพระธรรม
วิทยากร 
๖. จัดสรรเงินอุดหนุนเพ่ือเป็นค่าบริหารจัดการติดตาม
ประเมินผล ให้ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด 
๗. ติดตามประเมินผลโครงการ 

๔. ความร่วมมือ/ประสานงาน
เครือข่ายและการจัดหางบประมาณ
สนับสนุนโครงการ 

๑. แจ้งหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการด าเนินงานแก่ผู้ที่
เกี่ยวข้อง 
๒. แจ้งข้อมูลข่าวสารการด าเนินงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับ
ทราบตลอดเวลา 

๕. การติดตามประเมินผล ๑. แบบสอบถาม 
๒. แบบรายงานผลการจัดโครงการ 



๘๑ 
 

๒.๔.๒.๔ รายชื่อสถานศึกษาที่ เข้าร่วมโครงการคลินิกคุณธรรมในสถานศึกษา 
ประจ าปี ๒๕๕๗  สังกัดส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา และสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
ตารางท่ี ๒.๑๕  รายชื่อสถานศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการคลินิกคุณธรรมในสถานศึกษา ประจ าปี ๒๕๕๗  

สังกัดส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา 
 

ล าดับ ชื่อสถานศึกษา 
๑ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกมหานคร 

เลขที่ ๗๓ หมู่ ๑๘ ถนนคุ้มเกล้า แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร ๑๐๕๑๐ 
โทร. ๐ ๒๑๗๕ ๔๐๔๐-๑, ๐ ๒๑๗๕ ๔๐๔๓-๗ โทรสาร ๐ ๒๑๗๕ ๔๐๔๐, ๐ ๒๑๗๕ 
๔๐๔๓ 

๒ วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม 
เลขที่ ๙๒/๒ หมู่ ๔ ถนนเอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๕๐ 
โทร. ๐ ๒๔๑๕ ๐๕๐๓, ๐ ๒๔ ๑๕ ๔๖๖๖ โทรสาร ๐ ๒๔๑๖ ๐๑๔๔ 

๓ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ 
เลขที่ ๙ ถนนเวียงแก้ว ต าบลศรีภูมิ อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๒๐๐ 
โทร. ๐ ๕๓๒๑ ๗๗๐๘-๙ โทรสาร ๐ ๕๓๒๒ ๑๕๙๙ ต่อ ๗๔๐ 

๔ วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย 
เลขที่ ๑๐๔๖ ถนนสนามบิน ต าบลเวียง อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ๕๗๐๐๐ 
โทร. ๐ ๕๓๗๑ ๓๐๓๘ โทรสาร ๐ ๕๓๗๑ ๑๐๒๕ 

๕ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก 
เลขที่ ๒ ถนนสนามบิน ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ๖๕๐๐๐ 
โทร. ๐ ๕๕๓๐ ๒๐๒๙ล ๐๕๕๓๐ ๒๐๓๑-๒ โทรสาร. ๐ ๕๕๓๐ ๒๐๓๐ 

๖ วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ 
เลขที่ ๔๐๐ ถนนสวรรค์วิถี ต าบลนครสวรรค์ตก อ าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 
๖๐๐๐๐ โทร. ๐ ๕๖๒๒ ๑๓๙๐,  ๐ ๕๖๒๒ ๓๕๓๖ โทรสาร ๐ ๕๖๒๒ ๒๒๑๓ 

๗ วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี 
เลขที่ ๑๐๙ หมู่ ๓ ต าบลบึงน้ ารักษ์ อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ๑๒๑๑๐ 
โทร. ๐ ๒๕๔๖ ๗๑๘๖ล ๐๒๕๔๖ ๗๑๘๕ โทรสาร ๐ ๒๕๔๖ ๗๑๘๔ 

๘ วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี 
เลขที่ ๑๑๖ หมู่ ๖ ถนนฤชุพันธุ์ ต าบลราษฎร์นิยม อ าเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 
๑๑๑๕๐  
โทร. ๐ ๒๙๘๕ ๕๐๕๐, ๐ ๒๙๘๕ ๕๑๑๑ โทรสาร ๐ ๒๙๘๕ ๕๑๑๑๑ ต่อ ๑๑๑ 

๙ วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 
เลขที่ ๔๓๓ ถนนศรีสุริยวงศ์ ต าบลหน้าเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ๗๐๐๐๐ 
โทร. ๐ ๓๒๓๓ ๗๒๒๘, ๐ ๓๒ ๘๕๔๔-๕ โทรสาร ๐ ๓๒๓๓ ๗๔๗๗ 



๘๒ 
 

ตารางท่ี ๒.๑๕  (ต่อ) 
 

ล าดับ ชื่อสถานศึกษา 
๑๐ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี  

เลขที่ ๓๖๑ หมู่ ๑ ถนนอู่ทอง ต าบลหากแพรก อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ๗๑๐๐๐ 
โทร. ๐ ๓๔๕๑ ๔๒๘๓ 

๑๑ วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช 
เลขที่ ๒๖๓ ถนนราชด าเนิน ต าบลท่าวัง อ าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๐๐๐ 
โทร. ๐ ๗๕๓๕ ๖๐๖๒ โทรสาร ๐ ๗๕๓๔ ๒๒๖๘ 

๑๒ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี 
เลขที่ ๑๔๓ ถนนดอนนก ต าบลตลาด อ าเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๘๔๐๐๐ 
โทร. ๐ ๗๗๒๗ ๒๑๖๘ โทรสาร ๐ ๗๗๒๗ ๒๙๗๓ 

๑๓ วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น 
เลขที่ ๖๗ ถนนศรีจันทร์ ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ๔๐๐๐๐ 
โทร. ๐ ๔๓๒๒ ๑๒๙๐, ๐ ๔๓๒๒ ๒๐๖๔-๕ โทรสาร ๐ ๔๓๒๒ ๒๐๖๔ 

๑๔ วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด 
เลขที่ ๑ ถนนเทวาภิบาล ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ๔๕๐๐๐ 
โทร. ๐ ๔๓๕๑ ๑๒๘๙, ๐ ๔๓๕๑ ๑๒๙๐ โทรสาร ๐ ๔๓๕๑ ๓๐๓๙ 

๑๕ วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี 
เลขที่ ๓ ถนนวัฒนานุวงศ์ ต าบลหมากแข้ง อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ๔๑๐๐๐ 
โทร. ๐ ๔๒๒๒ ๑๕๓๘, ๐ ๔๒๒๔ ๑๔๖๔, ๐ ๔๒๒๔ ๘๕๙๒ โทรสาร ๐ ๔๒๒๔ ๖๐๓๘ 

๑๖ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 
เลขที่ ๕ ถนนแจ้งสนิท อ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๐๐๐ 
โทร. ๐ ๔๕๒๕ ๔๕๒๙, ๐ ๔๕๒๕ ๕๐๔๗, ๐ ๔๕๒๖ ๒๕๖๖, ๐ ๔๕๒๖ ๑๔๕๗ 
โทรสาร o ๔๕๒๖ ๑๐๗๗ 

๑๗ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 
เลขที่ ๓๑๙ หมู่ ๘ ถนนกสิกรรม ต าบลหนองครก อ าเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 
๓๓๐๐๐ 
โทร. ๐ ๔๕๖๑ ๒๘๘๖, ๐๔๕๖๓ ๑๓๖๙ โทรสาร ๐ ๔๕๖๑ ๒๖๙๘ 

๑๘ วิทยาเทคนิคชลบุรี 
เลขที่ ๒๐๕ หมู่ ๓ ต าบลหนองชาก อ าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๗๐ 
โทร. ๐ ๓๘๔๘ ๕๒๐๒โทรสาร ๐ ๓๘๔๘ ๕๒๐๕ 

๑๙ วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ 
เลขที่ ๗ ถนนกาญจนวนิชย์ ต าบลหาดใหญ่ อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
โทร. ๐ ๗๔๒๑ ๒๓๐๐, ๐ ๗๔ ๒๓๐๔ โทรสาร ๐ ๗๔๒๑ ๒๓๐๑ 

 



๘๓ 
 

ตารางท่ี ๒.๑๖  รายชื่อสถานศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการคลินิกคุณธรรมในสถานศึกษา ประจ าปี ๒๕๕๗ 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

 
ล าดับ ชื่อสถานศึกษา 

๑ วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างอุตสาหกรรมกรุงเทพ 
เลขที่ ๒ซอยรามค าแหง ๒๘ ถนนรามค าแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๔๐ 
โทร. ๐ ๒๓๗๔๒๒๗๗, ๐ ๒๓๗๔๖๘๔๓ โทรสาร ๐ ๒๓๗๔ ๖๘๔๓ 

๒ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพาณิชยการพิษณุโลก 
เลขที่ ๖๙๑/๑๑ ถนนมิตรภาพ ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ๖๕๐๐๐ 
โทร. ๐ ๕๕๓๐ ๓๔๐๑ 

๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีล าปาง (แลมป์-เทค) 
เลขที่ ๔๔๓ ถนนล าปาง-เด่นชัย ต าบลพระบาท อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง ๕๒๐๐๐ 
โทร. ๐ ๕๔๓๑ ๕๖๘๖-๗ 
โทรสาร ๐ ๕๔๒๖ ๕๑๑๔ 

๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมธานี 
เลขที่ ๑๓๐ หมู่ ๔ ติวานนท์  ต าบลบ้านกลาง อ าเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 
๑๒๐๐๐ 
โทร. ๐ ๒๙๗๙ ๖๗๒๐, ๐ ๒๙๗๙ ๖๗๒๒, ๐ ๒๙๗๙ ๖๗๒๕, ๐ ๒๙๗๙ ๖๗๒๗ 
โทรสาร ๐ ๒๙๗๙ ๖๗๒๑ 

๕ วิทยาลัยเทคโนโลยีนครปฐม 
เลขที่ ๘๐ ถนนไร่เกาะต้นส าโรง ต าบลพระประโทน อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 
๗๓๐๐๐ 
โทร. ๐ ๓๔๒๑ ๑๘๖๗-๙ 

๖ วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการอยุธยา 
เลขที่ ๙๔ หมู่ ๖ ถนนโรจนะ ต าบลไผ่ลิง อ าเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๐๐๐ 
โทร. ๐ ๓๕๓๓ ๕๖๙๔ 
โทรสาร ๐ ๓๕๓๓ ๕๘๗๓ ตอ่ ๑๐๐ 

๗ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค) 
เลขที่ ๑๒๔/๑ ต าบลที่วัง อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๑๑๐ 
โทร. ๐ ๗๕๗๗ ๐๑๓๖-๗ 
โทรสาร ๐ ๗๕๗๗ ๐๑๔๐ 

๘ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
เลขที่ ๒๐๐ ถนนมิตรภาพ อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ๔๐๐๐๐ 
โทร. ๐ ๔๓๒๒ ๒๗๘๑ 



๘๔ 
 

ตารางท่ี ๒.๑๖  (ต่อ) 
 

ล าดับ ชื่อสถานศึกษา 
๙ วิทยาลัยเทคโนโลยีราชพฤกษ์ 

เลขที่ ๓๓๐ หมู่ ๑๐ ถนนสถลมาร์คบ้านหนองส าราญ ต าบลเมืองเดช อ าเภอเดชอุดม 
จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๑๖๐ 
โทร. ๐ ๔๕๒๘ ๒๘๒๑, ๐๘ ๖๒๕๖ ๓๙๙๓, ๐๘ ๑๕๔๗ ๙๔๖๑ 

๑๐ วิทยาลัยเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา 
เลขที่ ๓/๔๘ ซอย ๕  ต าบลหน้าเมือง อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 
๒๔๐๐๐ 
โทร. ๐ ๓๘๕๑ ๒๔๒๖ 
 

๒.๕  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “รูปแบบการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับวัยรุ่นไทยยุค

ใหม่  ตามหลักพุทธธรรม ผ่านกลไกการขับเคลื่อนโครงการคลินิกคุณธรรม ของพระธรรมวิทยากร” 
ผู้วิจัยได้ท าการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง จากรายงานวิจัย และรายงานการวิจัย ดังนี้ 

๒.๕.๑ งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับรูปแบบ 
จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบ พบว่า มีผู้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับรูปแบบไว้

มากมาย ดังนี้ 
พระครูนิวิฐศีลขันธ์ (ณรงค์ ฐิตวฑฺฒโน) ๑๑๖ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “รูปแบบการพัฒนาทุน

มนุษย์ตามหลักพุทธธรรมในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการพัฒนาทุน
มนุษย์ตามหลักพุทธธรรม (ไตรสิกขา) ในองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น จะเน้นไปที่การพัฒนา
พฤติกรรมทางกายและวาจาใน ๔ มิติตามหลักปริสุทธิศีล ๔ ประกอบด้วย ๑) อาชีวปาริสุทธิศีล หรือ 
การท ามาหาเลี้ยงชีพด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต หลีกไกลจากการทุจริต ๒) อินทรีย์สังวร หรือ การ
พัฒนาพฤติกรรมทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ให้มีการส ารวมระวัง ๓) ปาฏิโมกขสังวร หรือการอยู่การ
อยู่ร่วมกันโดยการยึดถือกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ จรรยาบรรณ วิชาชีพ ฯลฯ ๔) ปัจจยปัจจเวกขณะ 
หรือการพัฒนาพฤติกรรมในการเสพ การบริโภคอย่างมีสติ มีความพอดีและพอเพียง  

พระมหาธฤติ วิโรจโน๑๑๗ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “รูปแบบการพัฒนาพระสังฆาธิการเพ่ือ
ประสิทธิภาพการบริหารกิจการคณะสงฆ์” ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการพัฒนาพระสังฆาธิการตาม
แนวทั่วไปและตามแนวพระพุทธศาสนาที่จะให้มีประสิทธิภาพในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ทั้ง ๖ 
                                                 

๑๑๖พระครูนิวิฐศีลขันธ์ (ณรงค์ ฐิตวฑฺฒโน), “รูปแบบการพัฒนาทุนมนุษย์ตามหลักพุทธธรรมในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น”, วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์), (บัณฑิต
วิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๑). 

๑๑๗พระมหาธฤติ วิโรจโน, “รูปแบบการพัฒนาพระสังฆาธิการเพื่อประสิทธิภาพการบริหารกิจการ
คณะสงฆ์”, วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์), (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๑). 



๘๕ 
 

ด้าน ควรมีการบูรณาการพัฒนาพระสังฆาธิการตามแนวทั่วไปและพระพุทธศาสนาเพ่ือให้เกิด
ประสิทธิภาพในการบริหารกิจการคณะสงฆ์มากยิ่งขึ้น 

พระครูอุทัยกิจจารักษ์ (สุรางค์ สุจิณฺโณ)๑๑๘ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “รูปแบบการบริหาร
จัดการเผยแผ่พระพุทธศาสนาขององค์กรปกครองคณะสงฆ์ ภาค ๒” ผลการวิจัยพบว่า  รูปแบบการ
บริหารจัดการเผยแผ่พระพุทธศาสนาขององค์กรปกครองคณะสงฆ์ ภาค ๒ ควรมีอ านาจและหน้าที่ที่
ส าคัญ กล่าวคือ เป็นศูนย์กลางในการประสานบุคลากรการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในระดับภาค และ
ระดับจังหวัด เพ่ือให้ปฏิบัติตามนโยบาย ข้อก าหนด ข้อบังคับ วัตถุประสงค์และอ่ืนๆ ตามที่องค์กร
ก าหนดและมอบหมาย จัดหาวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือประกอบการเรียนการสอนและการเผยแผ่และ
อ านวยความสะดวกและเป็นที่ปรึกษาในการด าเนินงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาและส่งเสริมสนับสนุน
การพัฒนาบุคลากรการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ติดตามประเมินผลบุคลากรที่เผยแผ่พระพุทธศาสนา
และจัดท ารายงานผลการด าเนินงานการเผยแผ่และจัดหางบประมาณสนับสนุนให้การอุปถัมภ์
กิจกรรมและบุคลากรที่ท าหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาต่อไป 

บุญส่ง หาญพานิช๑๑๙ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “รูปแบบการบริหารจัดการความรู้ ใน
สถาบันอุดมศึกษาไทย” ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการบริหารจัดการความรู้ในสถาบันอุดมศึกษาไทย
ที่น าเสนอ เน้นด้านการแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้และการบริการความรู้ ซึ่งประกอบด้วย ๑๐ ด้าน 
ด้านวิสัยทัศน์ คือ การเป็นสถาบันแห่งการเรียนรู้และชุมชนนักวิชาการ ด้านภารกิจ คือ การผลิต 
ถ่ายทอด และบริการความรู้ ด้านนโยบาย คือ ให้มีการแบ่งปันความรู้อย่างทั่วถึงทั้งภายในและ
ภายนอกสถาบัน ด้านเป้าหมาย คือ การพัฒนาวัฒนธรรมการแบ่งปันและเปลี่ยนความรู้และ
วัฒนธรรมการบริการความรู้พัฒนานอลลิดจ์เวอร์เคอร์ พัฒนาฐานความรู้อิเล็กทรอนิกส์ของสถาบัน
และพัฒนาปฏิสัมพันธ์ความรู้ ด้านการประเมินคือ ประเมินความสามารถและวัฒนธรรมของสถาบัน 
ด้านยุทธศาสตร์  

จากการศึกษาวิเคราะห์ในเรื่องนี้พอสรุปได้ว่าการสร้างรูปแบบ (model) นั้นไม่มี
ข้อก าหนดที่ตายตัวแน่นอนว่าต้องท าอะไรบ้าง แต่โดยทั่วไปจะเริ่มต้นจากการศึกษา องค์ความรู้ 
(intensive knowledge) เกี่ยวกับเรื่องที่เราจะสร้างรูปแบบให้ชัดเจน จากนั้นจึงค้นหาสมมุติฐานและ
หลักการของรูปแบบที่จะพัฒนา แล้วสร้างรูปแบบตามหลักการที่ก าหนดขึ้น และน ารูปแบบที่สร้างขึ้น
ไปตรวจสอบความเหมาะสมและหาคุณภาพของรูปแบบต่อไป ส่วนรูปแบบมีการด าเนินการเป็นสอง
ตอนใหญ่ คือ การสร้างรูปแบบและการประเมินความเหมาะสมและการหาคุณภาพของรูปแบบ 

๒.๕.๒ งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม พบว่า มีผู้ศึกษาวิจัย

เกี่ยวกับการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมไว้มากมาย ดังนี้ 

                                                 
๑๑๘พระครูอุทัยกิจจารักษ์ (สุรางค์ สุจิณฺโณ), “รูปแบบการบริหารจัดการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ

องค์กรปกครองคณะสงฆ์ ภาค ๒”, วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ), 
(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๑). 

๑๑๙บุญส่ง หาญพานิช, “รูปแบบการบริหารจัดการความรู้ในสถาบันอุดมศึกษาไทย” วิทยานิพนธ์
ปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (สาขาอุดมศึกษา), (ครุศาสตร์ :  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๖). 

 



๘๖ 
 

วีรชัย อนันต์เธียร์๑๒๐ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “กลยุทธ์การพัฒนาจริยธรรมส าหรับเยาวชน
ไทย” ผลการวิจัยพบว่า กลยุทธ์การพัฒนาจริยธรรมของเยาวชนโดยใช้หลักธรรมที่เหมาะสมส าหรับ
เยาวชนได้แก่ หลักเบญจศีล อริยสัจ ๔ มรรค พรหมวิหาร ๔ เป็นต้น ผู้วิจัยได้ค้นพบแผนกลยุทธ์ใน
การพัฒนาเยาวชน ๔ แผน คือ แผนกลยุทธ์ด้านการอยู่ร่วมกับเพ่ือนๆ และบุคคลอ่ืนในสังคมได้อย่าง
สงบสุข แผนกลยุทธ์ด้านการสร้างเสริมจิตส านึกด้านจริยธรรมของเยาวชนและค่านิยมที่ถูกต้อง แผน
กลยุทธ์ด้านการปฏิบัติตนให้อยู่ในศีลธรรมและกฎกติกาของสังคม และแผนกลยุทธ์ด้านการสั่งสอนให้
มีแนวคิดในการด าเนินชีวิตที่ดี 

พันโท เอนก คงขุนทด๑๒๑ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การศึกษาปัญหาจริยธรรมของนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาสายสามัญและสายอาชีพ ตามแนวความคิดของท่านพุทธทาสในจังหวัดสุราษฎร์
ธานี” ผลการวิจัยพบว่า ในการวางแผนงาน / โครงการเพ่ือพัฒนาจริยธรรมของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษา  มุ่งเน้นการพัฒนาจริยธรรม  ด้านเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่  ด้านเป็นศิษย์ที่ดีของครูอาจารย์  
ด้านเป็นเพ่ือนที่ดีของเพ่ือน โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติ และด้านเป็นศา
สนิกชนที่ดีของศาสนา โดยมุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายหลัก คือ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสาย
สามัญและสายอาชีพ ๒.  ในการเรียนการสอนครูผู้สอนพึงให้ความส าคัญด้านเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ 
ด้านเป็นศิษย์ที่ดีของครูอาจารย์  และ ด้านเป็นเพ่ือนที่ดีของเพ่ือน โดยก าชับหรือปลูกฝังให้นักเรียน
เห็นคุณค่าของพ่อแม่  ครูอาจารย์  และเพ่ือน  เพื่อยกระดับจริยธรรมของนักเรียนให้สูงขึ้น ๓  ในการ
วิจัย  ด้านคุณธรรมและจริยธรรมที่เกี่ยวกับแนวความคิดของท่านพุทธทาส ควรท าวิจัยเพ่ือศึกษาการ
สร้างชุดการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเกี่ยวกับแนวความคิดของท่านพุทธทาส ใช้เป็นองค์ความรู้  เพ่ือ
เผยแพร่ค าสอนของท่านพุทธทาสด้าน  คุณธรรมและจริยธรรมที่เป็นมาตรฐานเดียวกันต่อไป 

พระวิสุทธิภัทรธาดา, ดร. และคณะ๑๒๒  ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนาจริยธรรมเชิง
พุทธของหมู่บ้านจักสาน : กรณีศึกษากลุ่มจักสาน อ าเภอพนัสนิคม  จังหวัดชลบุรี” ผลการวิจัยพบว่า
ความส าคัญในการน าหลักธรรมค าสอนทางพระพุทธศาสนามาบูรณาการเพ่ือให้เกิดผลต่อกลุ่มอาชีพ
จักรสานและพุทธศาสนิกชนทั่วไป ซึ่งท าให้เกิดมิติของการเผยแผ่หลักค าสอนต่อบุคคลในสังคมและ
ชุมชน ที่ช่วยส่งเสริมให้เข้าถึงหลักธรรมได้โดยง่าย โดยเฉพาะการสอนเรื่องหลักธรรมทิฏฐธัมมิกัตถ
ประโยชน์ ๔ และ/หรือหลักของความพอเพียงเป็นเรื่องที่คนทั่วไปมักตกอยู่ในความประมาทในการ
ด าเนินชีวิต แต่ในโปรแกรมการกระท าสาเหตุ ได้จัดชุดกิจกรรมที่น ามาประยุกต์ใช้ได้ผลเชิงประจักษ์
และมีความสมบูรณ์ในกิจกรรมทุกชุด ค่าเฉลี่ยระดับคะแนนเพิ่มขึ้น หลังเข้าร่วมกิจกรรมในระดับมาก  

                                                 
๑๒๐วีรชัย อนันต์เธียร์, “กลยุทธ์การพัฒนาจริยธรรมส าหรับเยาวชนไทย”, วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธ

ศาสตรดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์), (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๖๑). 

๑๒๑พันโท เอนก คงขุนทด, “การศึกษาปัญหาจริยธรรมของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาสายสามัญและ
สายอาชีพ ตามแนวความคิดของท่านพุทธทาสในจังหวัดสุราษฎร์ธานี”, รายงานการวิจัย, (มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓), หน้า ก-ข. 

๑๒๒พระวิสุทธิภัทรธาดา, ดร. ,และคณะ, “การพัฒนาจริยธรรมเชิงพุทธของหมู่บ้านจักสาน : 
กรณีศึกษากลุ่มจักสาน อ าเภอพนัสนิคม  จังหวัดชลบุรี”, รายงานการวิจัย, (มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๕๓), หน้า ก-ข. 



๘๗ 
 

วัลลภา จันทร์เพ็ญ๑๒๓ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “รูปแบบการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาจริยธรรม
ของนักศึกษาช่างอุตสาหกรรมตามแนวคิดการปรับพฤติกรรมทางปัญญา” ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้  
๑. รูปแบบที่พัฒนาขึ้น ได้แก่ รูปแบบการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาจริยธรรมตามแนวคิด การปรับ
พฤติกรรมทางปัญญา มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาจริยธรรมของนักศึกษาช่างอุตสาหกรรม ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) การด าเนินกิจกรรมของรูปแบบที่ ๓ ระยะ ได้แก่ ระยะเส้นฐาน ระยะ
ทดลอง และระยะติดตามผล การด าเนินกิจกรรมในระยะทดลอง มีการให้ความรู้และฝึกปฏิบัติ
เกี่ยวกับเรื่อง การจัดการความคิดความเข้าใจ ทักษะการคิดเพ่ือควบคุมตนเองด้วยเทคนิคการปรับ
พฤติกรรมทางปัญญา การเขียนโครงการช่วยเพ่ือน การซักซ้อมซ้ า การให้ข้อมูลป้อนกลับและ
เสริมแรงทางบวก ๒. ผลของการใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมตามแนวคิดการปรับพฤติกรรมทางปัญญา 
๒.๑ นักศึกษากลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมจริยธรรมในระยะเส้นฐาน ระยะทดลอง 
และระยะติดตามผล แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ๒.๒ นักศึกษากลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยของ
คะแนนพฤติกรรมจริยธรรม แตกต่างจากนักศึกษากลุ่มควบคุม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๑ 

สุมาลี กาญจนชาตรี๑๒๔ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่
ส่งเสริมคุณลักษณะ ของนักเรียนระดับประถมศึกษา ในการสร้างความรู้ตามแนวคอนสตรักติวิซึม” 
ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ ๑. คุณลักษณะของนักเรียนระดับประถมศึกษาในการสร้างความรู้  ตามแนว
คอนสตรักติวิซึมประกอบด้วย ๓ คุณลักษณะ คือ การก ากับตนเอง ทักษะทางสังคมและทักษะในการ
สืบสอบ ๒. กระบวนการเรียนการสอนที่ส่งเสริมคุณลักษณะของนักเรียน ระดับประถมศึกษาในการ
สร้างความรู้ตามแนวคอนสตรักติวิซึมประกอบด้วย ๔ ขั้นตอน คือ ๑) เกิดความขัดแย้งทางปัญญา 
นักเรียนเกิดความขัดแย้งทางความคิดที่เป็นผลจากความรู้ เดิม กับข้อมูลที่รับเข้ามาใหม่ไม่สอดคล้อง
กัน ๒) แสวงหาค าตอบ นักเรียนจัดกลุ่มและด าเนินการค้นหาค าตอบ เพ่ือลดความขัดแย้งทางปัญญา
ที่เกิดขึ้น ๓) ตรวจสอบความเข้าใจ นักเรียนสร้างความรู้ของตนเองผ่านการเจรจาต่อรองทางสังคม             
๔) ใช้ความรู้ที่เรียนมา นักเรียนน าสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปแล้ว มาใช้ในบริบทอ่ืนๆ ๓. นักเรียนมีพฤติกรรม
การก ากับตนเองและพฤติกรรม ที่แสดงทักษะในการสืบสอบส่วนใหญ่อยู่ในระดับควรปรับปรุง ส่วน
พฤติกรรมที่แสดงทักษะทางสังคมอยู่ในระดับพอใช้ ทั้งก่อนและหลังการเรียนด้วยกระบวนการเรียน
การสอนที่พัฒนาขึ้น ๔. นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการก ากับตนเองและพฤติกรรม ที่แสดง
ทักษะสังคมและทักษะในการสืบสอบสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕ 

เสถียร วิพรมหาและคณะ๑๒๕ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “บทบาทของพระธรรมวิทยากรกับการ
สอนวิชาพระพุทธศาสนาในกรุงเทพมหานคร” ผลการวิจัยพบว่า บทบาทหน้าที่ความพร้อมของพระ

                                                 
๑๒๓วัลลภา จันทร์เพ็ญ, “รูปแบบการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาจริยธรรม ของนักศึกษาช่างอุตสาหกรรม

ตามแนวคิดการปรับพฤติกรรมทางปัญญา”, วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชาหลักสูตรและ
การสอน), (คณะครุศาสตร์ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๔). 

๑๒๔สุมาลี กาญจนชาตรี, “การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่สง่เสรมิคุณลักษะ ของนักเรียนระดับ
ประถมศึกษา ในการสร้างความรู้ตามแนวคอนสตรักติวิซึม”, วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
(สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน), (คณะครุศาสตร์ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย), ๒๕๔๓. 

๑๒๕เสถียร วิพรมหาและคณะ, “บทบาทของพระธรรมวิทยากรกับการสอนวิชาพระพุทธศาสนาใน
กรุงเทพมหานคร”, รายงานการวิจัย, (มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๔๓), หน้า ก-ข. 



๘๘ 
 

ธรรมวิทยากรในการสอนวิชาพระพุทธศาสนาโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เรียงล าดับคะแนน
เฉลี่ยจากสูงสุดมาหาคะแนนเฉลี่ยต่ าสุด คือ ความพร้อมด้านความรู้ ความพร้อมด้านประสบการณ์
การสอน และความพร้อมด้านเงื่อนไขเวลาการสอนต่อสัปดาห์ปัจจัยด้านโรงเรียนที่ท าการสอน
เกื้อหนุนพระธรรมวิทยากรในการสอนวิชาพระพุทธศาสนา  โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
เรียงล าดับคะแนนเฉลี่ยจากสูงสุดมาหาคะแนนเฉลี่ยต่ าสุด คือ การยอมรับของนักเรียน การยอมรับ
ของคร ูการยอมรับของผู้บริหารสถานศึกษา และการยอมรับของพระสังฆาธิการ บทบาทของพระสงฆ์
ในการสอนวิชาพระพุทธศาสนา อยู่ในระดับปานกลางโดยแยกเป็น บทบาทการจัดการเรียนการสอน
ในหลักสูตร พบว่าพระธรรมวิทยากรที่พุทธศาสนาได้เตรียมการสอนมากที่สุดการวัดผลประเมินผล
การเรียน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในห้องเรียน และการใช้สื่อและอุปกรณ์การสอน รองลงไป
เป็นล าดับพระธรรมวิทยากรที่สอนวิชาเป็นแบบอย่างที่ดีต่อนักเรียนมากที่สุด  รองลงมาคือการจัด
กิจกรรมเสริมหลักสูตรการเรียน 

ญาณภัทร ยอดแก้วและ แพรภัทร ยอดแก้ว๑๒๖ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “ความสัมพันธ์
ระหว่างการเปิดรับข่าวสาร ความรู้กับทัศนคติต่อประชาคมอาเซียนของพระธรรมวิทยากร” 
ผลการวิจัยพบว่า พระธรรมวิทยากร มีการเปิดรับข่าวสาร อยู่ในระดับมาก มีความรู้ อยู่ในระดับ  
ปานกลางและมีทัศนคติต่อประชาคมอาเซียนอยู่ ในระดับดี และ๒) การเปิดรับข่าวสารและ ความรู้มี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับทัศนคติต่อประชาคมอาเซียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๑  

สรุปได้ว่า สถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา และสถาบันศาสนา ควรร่วมกันการพัฒนา
จริยธรรม ส าหรับเยาวชน โดยสถาบันครอบครัวควรมีหน้าที่ในการให้ความร่วมมือกับ
สถาบันการศึกษาในการดูแลพฤติกรรมของเยาวชนที่บ้าน ขณะเดียวกันก็ท าหน้าที่ในการขัดเกลา 
แนะเรื่องของศีล ๕ ส่วน สถาบันการศึกษา ควรอบรมด้านจริยธรรมให้กับเยาวชนนอกจากการให้
การศึกษา ทั้งนี้เพ่ือให้เยาวชนได้มีจริยธรรมขั้นพ้ืนฐานและจริยธรรมตามหลักศาสนา โดยการ
ประสานกับทางสถาบัน ศาสนา ส าหรับสถาบันศาสนาซึ่งมีหน้าที่โดยตรงในการพัฒนาจริยธรรมต้อง
ท าบทบาทดังกล่าวให้สมบูรณ์ โดยการส่งพระธรรมวิทยากรไปร่วมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมแก่
นักเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
๑๒๖ญาณภัทร ยอดแก้วและ แพรภัทร ยอดแก้ว, “ความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับข่าวสาร ความรู้กับ

ทัศนคติต่อประชาคมอาเซียนของพระธรรมวิทยากร”, รายงานการวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติ SMARTS คร้ังท่ี ๓, (นครปฐม: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, ๒๕๕๔), หน้า ๔๑๔-๔๒๔. 



๘๙ 
 

๒.๖  กรอบแนวคิดในการวิจัย  
 งานวิจัยเรื่อง “รูปแบบการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับวัยรุ่นไทยยุคใหม่  ตาม
หลักพุทธธรรม ผ่านกลไกการขับเคลื่อนโครงการคลินิกคุณธรรม ของพระธรรมวิทยากร” ผู้วิจัยได้
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยน ามาก าหนดเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย 
(Conceptual Framework)  ดังแผนภาพที่ ๒.๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ ๒.๒ กรอบแนวคิดในการวิจัย 

การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมใน
สถานศึกษา ของพระธรรมวิทยากร 
๙ ด้ าน  ได้ แก่  ๑ )  ให้ค าปรึ กษา             
๒) การสนทนาธรรม ๓) การอบรม
เยาวชน ๔) การจัดกิจกรรม              
๕) จัดท าแผนปฏิบัติการ ๖) ทะเบียน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๗) การพัฒนา
เ ค รื่ อ ง มื อ ใ น ก า ร ป รั บ เ ป ลี่ ย น
พฤติกรรม ๘) ค่ายคุณธรรม               
๙) ประเมินผล 
 

 

สภาพปัญหาและอุปสรรคในการ
ส่ ง เ ส ริ ม คุ ณธ ร รม จ ริ ย ธ ร รม ใ น
สถานศึกษาของพระธรรมวิทยากร 

 

 

 

รูปแบบการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมในสถานศึกษา 
ของพระธรรมวิทยากร 

 

แนวคิดและทฤษฎี เ กี่ ย วกับ การ
จัดการเชิงกลยุทธ์ (SWOT) 
 



 
บทท่ี ๓ 

 

ระเบียบวิธีวิจัย 
 
 การศึกษาวิจัยเรื่อง “รูปแบบการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับวัยรุ่นไทยยุคใหม่ 
ตามหลักพุทธธรรม ผ่านกลไกการขับเคลื่อนโครงการคลินิกคุณธรรม ของพระธรรมวิทยากร ” 
ประกอบด้วยระเบียบวิธีวิจัย ดังนี้ 
 ๓.๑ รูปแบบการวิจัย 
 ๓.๒ พ้ืนที่การวิจัย ประชากร กลุ่มตัวอย่าง และผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
 ๓.๓ เครื่องมือการวิจัย 
 ๓.๔ การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ๓.๕ การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ๓.๖ สถิติที่ใช้ในการวิจัย 
 ๓.๗ สรุปกระบวนการวิจัย 
  
๓.๑ รูปแบบการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยเรื่อง “รูปแบบการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับวัยรุ่นไทยยุคใหม่ 
ตามหลักพุทธธรรม ผ่านกลไกการขับเคลื่อนโครงการคลินิกคุณธรรม ของพระธรรมวิทยากร” ใช้
ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods Research) ระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณ 
(Quantitative Research) และเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ดังนี้ 
 ๑) การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ด้วยการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey 
Research) จากแบบสอบถาม (Questionnaire) กับกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียน 
นักศึกษา ซึ่งท าการสุ่มมาจากประชากรจ านวน ๒๐,๐๗๑ คน โดยค านวณตามสูตรของทาโร่ ยามาเน่ 
(Taro Yamane) ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน ๓๙๒ คน โดยใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster 
Sampling) ได้แก่ นักเรียน นักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม กรุงเทพมหานคร วิทยาลัย
เทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น และวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช 
จังหวัดนครศรีธรรมราช เครื่องมือที่ใช้คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) เก็บรวบรวมข้อมูลด้วย
ตนเอง ท าการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสังคมศาสตร์ สถิติที่ใช้ในการวิจัยเป็นสถิติ
เบื้องต้น เช่น ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน น าเสนอข้อมูลในรูปแบบ
ตารางและความเรียง 
 ๒ )  ก า รวิ จั ย เ ชิ ง คุณภาพ  ( Qualitative Research)  ด้ ว ยการ วิ จั ย เ ชิ ง เ อกสา ร 
(Documentary Analysis) โดยการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบการ
ปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับวัยรุ่นไทยยุคใหม่ ตามหลักพุทธธรรม ผ่านกลไกการขับเคลื่อน
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โครงการคลินิกคุณธรรม ของพระธรรมวิทยากร ได้แก่ แนวคิดเก่ียวกับรูปแบบ แนวคิดและทฤษฎี
เกี่ยวกับการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการเชิงกลยุทธ์  แนวคิด
เกี่ยวกับรูปแบบการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับวัยรุ่นไทยยุคใหม่ ตามหลักพุทธธรรม ผ่าน
กลไกการขับเคลื่อนโครงการคลินิกคุณธรรม ของพระธรรมวิทยากร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับ
การสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth Interview) จากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) ที่เป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิรวมทั้งผู้บริหาร คณาจารย์ และนักวัฒนธรรมจังหวัด จ านวน ๑๘ รูป/คน เพ่ือสังเคราะห์
เป็นรูปแบบเบื้องต้น แล้วจัดสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) เพ่ือพัฒนารูปแบบให้มี
ความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ก่อนสรุปเป็นองค์ความรู้ในการวิจัย ท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์
เนื้อหา (Contents Analysis) น าเสนอข้อมูลในรูปแบบตาราง ความเรียง และรูปแบบ 
 
๓.๒ พื้นที่การวิจัย ประชากร กลุ่มตัวอย่าง และผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
 ๓.๒.๑ พื้นที่การวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยเลือกศึกษาจากสถานศึกษาที่ร่วมโครงการคลินิกคุณธรรมกับ
กรมการศาสนา จ านวนทั้งสิ้น ๓๙ แห่ง คือ 

๑) วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกมหานคร กรุงเทพมหานคร  
๒) วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม กรุงเทพมหานคร  
๓) วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่  
๔) วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย จังหวัดเชียงราย  
๕) วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก  
๖) วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์  
๗) วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี  
๘) วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี  
๙) วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี จังหวัดราชบุรี  
๑๐) วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี  
๑๑) วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช  
๑๒) วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
๑๓) วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น  
๑๔) วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด  
๑๕) วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 
๑๖) วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี  
๑๗) วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ  
๑๘) วิทยาเทคนิคชลบุรี จังหวัดชลบุรี  
๑๙) วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
๒๐) วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างอุตสาหกรรมกรุงเทพ กรุงเทพมหานคร  
๒๑) วิทยาลัยอาชีวศึกษาพาณิชยการพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 
๒๒) วิทยาลัยเทคโนโลยีล าปาง (แลมป์-เทค) จังหวัดล าปาง  
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๒๓) วิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี  
๒๔) วิทยาลัยเทคโนโลยีนครปฐม จังหวัดนครปฐม  
๒๕) วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
๒๖) วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค) จังหวัดนครศรีธรรมราช  
๒๗) วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น  
๒๘) วิทยาลัยเทคโนโลยีราชพฤกษ์ จังหวัดอุบลราชธานี  
๒๙) วิทยาลัยเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา  
หลังจากนั้นผู้วิจัยท าการแยกสถานศึกษาตามภูมิภาคของประเทศไทย เพ่ือให้ครอบคลุม

ทุกพ้ืนที่เป็นกรณีศึกษา แล้วท าการจับสลากรายชื่อของสถานศึกษาขึ้นมาจ านวน ๕ สถานศึกษา 
ได้แก่  

๑) วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม กรุงเทพมหานคร  
๒) วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
๓) วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่  
๔) วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น และ 
๕) วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 ๓.๒.๒ ประชากร 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียน วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม กรุงเทพมหานคร 
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ จังหวัด
เชียงใหม่ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น และวิทยาลัยเทคนิค
นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จ านวนทั้งสิ้น ๒๐,๐๗๑ คน๑ 
 ๓.๒.๓ กลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้ท าการสุ่มมาจากประชากรจ านวน ๒๐,๐๗๑ คน โดย
ค านวณตามสูตรของทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) ดังนี้๒  

n =   

n = ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
N = จ านวนประชากร 
e = ความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้เกิดข้ึนในการวิจัยครั้งนี้ เท่ากับ ๐.๐๕ 

แทนค่าในสูตร n = 
 20,071  

1 + 20,071 (0.05)2 
  =  392  
                                                 

๑กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริหารงานอาชีวศึกษา ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และก าลังคนอาชีวศึกษา, สถิติจ านวนนักเรียนนักศึกษา ปีการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๖ จ าแนกรายสถานศึกษาและ
ระดับชั้น, [ออนไลน์], แหล่งข้อมูล : http://bms.vec.go.th, [๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๖]. 

๒สุวรีย์ ศิริโภคาภิรมย์, การวิจัยทางการศึกษา, (ลพบุรี : ฝ่ายเอกสารการพิมพ์สถาบนัราชภัฎเทพสตร,ี 
๒๕๔๖), หน้า ๑๒๙-๑๓๐. 

N 

1 + N (e)
2
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ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน ๓๙๒ คน 

ตารางท่ี ๓.๑ แสดงประชากรและกลุ่มตัวอย่างการวิจัย 

กลุ่มประชากรที่ศึกษา 
จ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่าง (คน) 

ประชากร กลุ่มตัวอย่าง 
วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม กรุงเทพมหานคร  ๙๕๘ ๑๙ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

 
๔,๒๒๐ 

 
๘๒ 

วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่  ๔,๗๗๙ ๙๓ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
จังหวัดขอนแก่น  ๖,๒๐๑ ๑๒๑ 
วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ๓,๙๑๓ ๗๗ 

รวม ๒๐,๐๗๑ ๓๙๒ 
  
 ๓.๒.๔ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
 ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ได้แก่ 

๑. พระครูสมุห์สมพงษ์ ฐานธมฺโม พระธรรมวิทยากรคลินิกคุณธรรมวิทยาลัยเทคนิค
นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 

๒. พระมหาดชานนท์ จิรวฑฺฒโน พระธรรมวิทยากรคลินิกคุณธรรมวิทยาลัยเทคนิค
นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 

๓. พระศรีสวรรค์ อมรธมฺโม พระธรรมวิทยากรคลินิกคุณธรรมวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ 
จังหวัดเชียงใหม่ 

๔. พระสุริยา สุริโย พระธรรมวิทยากรคลินิกคุณธรรมวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช  
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

๕. พระอัครเดช โชติญาโณ พระธรรมวิทยากรคลินิกคุณธรรมวิทยาลัยเทคโนโลยีภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น 

๖. พระอัษฎาวุธ เอกคฺคจิตฺโต พระธรรมวิทยากรคลินิกคุณธรรมวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ 
จังหวัดเชียงใหม่ 

๗. ดร.ช านาญ อุปฮาต, ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัด
ขอนแก่น 

๘. นายอดิศักดิ์ สงค์ประเสริฐ ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

๙. นายภูมิชัย สุวรรณภูมิ  ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช จังหวัด
นครศรีธรรมราช 
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๑๐. นายไชยยัณฑ์  ชาญปรีชารัตน์  รองผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น 

๑๑. นายไพบูลย์ วงศ์ยิ้มย่อง ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ 
๑๒. นายช านาญ พระพายชัย วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช 
๑๓. นายภิเษกสิทธิ์ ชุมแวงวาปี วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัด

ขอนแก่น  
๑๔. นางภัทรพร อังธนานุกุล วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
๑๕. นายสรรค์ชัย ก าจาย วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น 

จังหวัดขอนแก่น 
๑๖. นางสาวพัชนี สภา ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริม ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น 
๑๗. นางสาววิไลวรรณ พันธ์ไชยศิลป์ นักวัฒนธรรมช านาญการ ส านักงานวัฒนธรรม

จังหวัดเชียงใหม่ 
๑๘. นางอ าภาพันธ์ พรหมรา นักวัฒนธรรมช านาญการ ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด

นครศรีธรรมราช 
รวม ๑๘ รูป/คน 

 ๓.๒.๔ ผู้เชี่ยวชาญในการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) 
 ผู้เชี่ยวชาญในการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) ได้แก่ 

๑. พระพิพัฒนศาสนกิจวิธาน (ประยูร สุทฺธิปุญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดท่าการ้อง 
๒. พระครูวินัยธรสมุทร ถาวรธมฺโม, ผศ.ดร. อาจารย์ประจ าคณะพุทธศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๓. พระปลัดโกสิทธิ์ สุวณฺโณ พระธรรมวิทยากร 
๔. พระปลัดประดิสิษฐ์ ฐิตาโภ พระธรรมวิทยากร 
๕. พระสมุห์แสงสุรี ธีรภทฺโท พระธรรมวิทยากร 
๖. ดร.ปฐมพงษ์ ศุภเลิศ ผู้จัดการโรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัย

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
๗. ว่าที่ ร.ต.สุรัติ อ่ิมเอิบธรรม นักวัฒนธรรมช านาญการ ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 
๘. นายวิศูตร ศรีดี หัวหน้างานพัฒนาวินัย วิทยาลัยเทคโนโลยีพนิชยการอยุธยา 
๙. ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง อาจารย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
 

๓.๓ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 ๓.๓.๑ เครื่องมือส าหรับงานวิจัยเชิงปริมาณ  
 การศึกษาวิจัยครั้ งนี้  ผู้ วิจัยได้ก าหนดเครื่องมือที่ ใช้ ในการวิจัยเชิ งปริมาณ คือ 
แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยมีขั้นตอน ลักษณะ และการตรวจสอบเครื่องมือ ดังนี้ 
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 ๑) ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือ 
  ๑.๑ ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบการ
ปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับวัยรุ่นไทยยุคใหม่ ตามหลักพุทธธรรม ผ่านกลไกการขับเคลื่อน
โครงการคลินิกคุณธรรม ของพระธรรมวิทยากร  จากเอกสาร และผลงานการวิจัยที่ เคยมี
ผู้ด าเนินการวิจัยเอาไว้ 
  ๑.๒ ก าหนดกรอบแนวคิด ในการสร้างเครื่องมือการวิจัย 
  ๑.๓ ก าหนดวัตถุประสงค์ในการสร้างเครื่องมือการวิจัยโดยขอค าปรึกษาจากที่
ปรึกษาโครงการวิจัย 
  ๑.๔ สร้างเครื่องมือ 
  ๑.๕ น าเสนอร่างเครื่องมือการวิจัยต่อที่ปรึกษาโครงการวิจัย และผู้เชี่ยวชาญเพ่ือ
ตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไข 
  ๑.๖ น าเครื่องการวิจัยไปทดลองใช้กับประชากรที่มีลักษณะคล้ายกับกลุ่ม
ตัวอย่างประชากรที่จะด าเนินการวิจัยเพื่อหาค่าสัมประสิทธิ์ความเท่ียงตรงของเครื่องมือ 
  ๑.๗ ปรับปรุงแก้ไข 
  ๑.๘ จัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ และน าไปใช้จริงเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูล 
กับกลุ่มตัวอย่าง 
 ๒) ลักษณะของเครื่องมือ 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น
ตามกรอบของรูปแบบการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับวัยรุ่นไทยยุคใหม่ ตามหลักพุทธธรรม 
ผ่านกลไกการขับเคลื่อนโครงการคลินิกคุณธรรม ของพระธรรมวิทยากร เพ่ือใช้เก็บข้อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย โดยแบ่งออกเป็น ๓ ตอน ดังนี้ 
 ตอนที่ ๑ เป็นแบบสอบถามที่เกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก ่
สถานภาพ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ซึ่งเป็นแบบสอบถามแบบเลือกตอบ (Check List) 
 ตอนที่ ๒ เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของนักเรียน ที่มีต่อรูปแบบการปลูกฝัง
คุณธรรมและจริยธรรมส าหรับวัยรุ่นไทยยุคใหม่ ตามหลักพุทธธรรม ผ่านกลไกการขับเคลื่อนโครงการ
คลินิกคุณธรรม ของพระธรรมวิทยากร จ านวน ๕๗ ข้อ 

มีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 
๕ หมายถึง ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด 
๔ หมายถึง ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 
๓ หมายถึง ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง 
๒ หมายถึง ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อย 
๑ หมายถึง ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อยท่ีสุด 

 การแปลความหมายของค่าเฉลี่ยโดยยึดเกณฑ์๓ ดังนี้ 
ค่าเฉลี่ยตั้งแต ่๔.๕๐-๕.๐๐  หมายความว่า ระดับความคิดเห็นมากที่สุด 

                                                 
๓ประกอบ  กรรณสูตร, สถิติเพ่ือการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์, พิมพ์ครั้งที่ ๓, (กรุงเทพมหานคร : 

ด่านสุทธาการพิมพ์, ๒๕๔๒), หน้า ๑๐๘. 
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ค่าเฉลี่ยตั้งแต ่๓.๕๐-๔.๔๙  หมายความว่า ระดับความคิดเห็นมาก 
ค่าเฉลี่ยตั้งแต ่๒.๕๐-๓.๔๙  หมายความว่า  ระดับความคิดเห็นปานกลาง 
ค่าเฉลี่ยตั้งแต ่๑.๕๐-๒.๔๙  หมายความว่า ระดบัความคิดเห็นน้อย 
ค่าเฉลี่ยตั้งแต ่๑.๐๐-๑.๔๙  หมายความว่า ระดับความคิดเห็นน้อยท่ีสุด 

 ตอนที่ ๓ เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับรูปแบบ
การปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับวัยรุ่นไทยยุคใหม่  ตามหลักพุทธธรรม ผ่านกลไกการ
ขับเคลื่อนโครงการคลินิกคุณธรรม ของพระธรรมวิทยากร ซึ่งเป็นค าถามแบบปลายเปิด (Open 
Ended Question) 
 ๓) การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 

ในการหาคุณภาพของเครื่องมือ ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามข้ันตอน ดังนี้  
๑. ขอค าแนะน าจากที่ปรึกษาโครงการวิจัยและผู้เชี่ยวชาญ ตรวจสอบเครื่องมือที่สร้างไว้  
๒. หาความเที่ยงตรง (Validity) โดยการน าแบบสอบถามที่สร้างเสร็จเสนอที่ปรึกษา เพ่ือ

ขอความเห็นชอบและน าเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ แล้วน ามาปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสม จ านวน ๕ ท่าน 
เพ่ือพิจารณาทั้งในด้านเนื้อหาสาระ และโครงสร้างของค าถาม รูปแบบของแบบสอบถาม ตลอดจน
ภาษาท่ีใช้และตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้องตามวัตถุประสงค์รายข้อ 
(Index of Item-objective Congruence : IOC) ๔ ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ ๐.๘ ถึง ๑.๐  

๓. หาความเชื่อมั่นของเครื่องมือ (Reliability) น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไป
ทดลองใช้ (Try-out) กับกลุ่มประชาชนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย จ านวน ๓๐ คน เพ่ือหาค่า
ความเชื่อมั่นด้วยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า (Alpha Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach)๕ ได้
ค่าความเชื่อม่ัน เท่ากับ ๐.๙๖๔๐ 

๔. น าแบบสอบถามที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขเสนอต่อที่ปรึกษาโครงการวิจัยเพ่ือขอความ
เห็นชอบ และจัดพิมพ์แบบสอบถามเป็นฉบับสมบูรณ์ เพ่ือใช้ในการวิจัย 
 ๓.๓.๒ เครื่องมือส าหรับงานวิจัยเชิงคุณภาพ  
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเชิงคุณภาพ แบ่งออกเป็น ๒ ส่วน คือ 
 ๑) แบบสัมภาษณ์ (Interview Form) เป็นแบบสัมภาษณ์เชิงลึกแบบมีโครงสร้าง 
(Structure In-depth Interview) เพ่ือศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบการปลูกฝังคุณธรรมและ
จริยธรรมส าหรับวัยรุ่นไทยยุคใหม่ ตามหลักพุทธธรรม ผ่านกลไกการขับเคลื่อนโครงการคลินิก
คุณธรรม ของพระธรรมวิทยากร 
 ๒) แบบการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion Form) เพ่ือศึกษา
แนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับวัยรุ่นไทยยุคใหม่ ตามหลักพุทธ
ธรรม ผ่านกลไกการขับเคลื่อนโครงการคลินิกคุณธรรม ของพระธรรมวิทยากร ในการนี้ด้วยรูปแบบ
การจัดสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) จะเป็นไปในลักษณะของการประชุมกลุ่ม
                                                 

๔พระมหากฤษฎา กิตฺ ติ โ สภโณ ,  ผศ .ดร . ,  ระ เบียบวิธี วิจั ยทางการจัดการเชิ ง พุทธ , 
(พระนครศรีอยุธยา : ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๑), หน้า ๒๒๔-๒๒๖. 

๕Lee J. Cronbach, Essentials of psychological testing, 4th ed., (New York : Harper & 
Row, 1971), p.67. 
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เพ่ือให้ได้ข้อเท็จจริงและข้อมูลตรงตามที่ก าหนดไว้ หรือเป็นข้อค้นพบใหม่ ซึ่งเกิดจากการสนทนา โดย
มีประเด็นปัญหาที่เจาะจงกับกลุ่มตัวอย่างประชากร คือ ผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมแก่เยาวชน จ านวนทั้งสิ้น ๙ รูป/คน ทั้งนี้กลุ่มประชากรที่กล่าวมาได้รับการคัดเลือกตาม
เกณฑ์ที่ก าหนดเรียบร้อยแล้ว ดังนั้นการจัดสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) จึง
เป็นไปในลักษณะของการสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 
 ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือการวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด และทฤษฎี
เกี่ยวกับรูปแบบการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับวัยรุ่นไทยยุคใหม่ ตามหลักพุทธธรรม ผ่าน
กลไกการขับเคลื่อนโครงการคลินิกคุณธรรม ของพระธรรมวิทยากร แล้วน ามาร่างข้อค าถามที่จะใช้ใน
การสัมภาษณ์ และสนทนากลุ่มเฉพาะ ปรับปรุงแก้ไขแบบสัมภาษณ์และแบบสนทนากลุ่มเฉพาะ 
ต่อจากนั้นน าแบบสัมภาษณ์และข้อค าถามในการสนทนากลุ่มเฉพาะมาปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์และ
น าไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูล 

 
 

๓.๔ การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ๓.๔.๑ งานวิจัยเชิงปริมาณ สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลได้ดังนี้ 
 (๑) จัดเตรียมเครื่องมือตามจ านวนกลุ่มตัวอย่างโดยให้แบบสอบถาม (Questionnaire) 
ตรงตามจ านวนกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการแจกแบบสอบถาม 
 (๒) ให้ผู้เชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ จ านวนอย่างน้อย ๕ ท่าน เช่น ด้านพระพุทธศาสนา ด้าน
การจัดการเชิงพุทธ เป็นต้น ในการตรวจเครื่องมือการวิจัยว่ามีความเที่ยงตรงและสามารถใช้ในการ
เก็บข้อมูลได้หรือไม่ 
 (๓) ติดต่อขอหนังสือจากสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย ขออนุญาตและขอความร่วมมือถึงผู้บริหาร หรือหัวหน้างานกลุ่มเป้าหมาย และเวียนหนังสือ
ขอความอนุเคราะห์ผู้บริหาร หัวหน้าหน่วยงานต่างๆ ที่จะเข้าแจกแบบสอบถาม (Questionnaire) 
 (๔) น าส่งหนังสือขออนุญาตและขอความร่วมมือถึงผู้บริหารหรือหัวหน้าหน่วยงานที่เป็น
กลุ่มเป้าหมายโดยก าหนดวันที่จะไปขอแจกแบบสอบถาม (Questionnaire) ด้วยตนเอง 
 (๕) ตรวจสอบความสมบูรณ์ครบถ้วนของแบบสอบถาม (Questionnaire) แล้วน าไป
วิเคราะห์ข้อมูล  
 ๓.๔.๒ งานวิจัยเชิงคุณภาพ สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลได้ดังนี้ 
 ๑) การวิเคราะห์เชิงเอกสาร ศึกษาจากเอกสารต่างๆ ดังนี้ 

(๑) ข้อมูลแบบปฐมภูมิ (Primary Data) โดยการรวบรวมจากหนังสืออ้างอิงทาง
พระพุทธศาสนาต่าง ๆ จากพระไตรปิฎก (ภาษาบาลี) ฉบับ มหาจุฬาเตปิฎก  ๒๕๐๐, พระไตรปิฎก 
(ภาษาไทย) ฉบับ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริ
กิตต์พระบรมราชินีนาถ  

(๒) ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยการรวบรวมจากหนังสือ วารสาร
บทความ งานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวกับหลักการ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับรูปแบบการปลูกฝังคุณธรรมและ
จริยธรรมส าหรับวัยรุ่นไทยยุคใหม่ ตามหลักพุทธธรรม ผ่านกลไกการขับเคลื่อนโครงการคลินิก



๙๘ 
 

คุณธรรม ของพระธรรมวิทยากร ตลอดจนข้อมูลทางสถิติที่รวบรวมโดยหน่วยงานราชการหรือ
สถาบันการศึกษาและแหล่งข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับ 

อนึ่ง ผู้วิจัยได้ทบทวนวรรณกรรม งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดถึงบทความงานวิจัยใน
วารสาร สิ่งพิมพ์ต่างๆ แล้ว ท าให้เห็นกรอบแนวคิด ประเด็นปัญหาของการวิจัย จากเอกสารที่ได้มี
การทบทวนก่อนหน้านี้ หลังจากที่ได้ทบทวนเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องอย่างละเอียดแล้ว ผู้วิจัยได้
สร้างเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย และจากการทบทวนวรรณกรรม และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในครั้งนี้  
 ๒) การสัมภาษณ์ (Interview)  
 การวิจัยครั้งนี้ใช้ทั้งการสัมภาษณ์แบบกึ่งทางการ (Semi-formal interview) และการ
สัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (Informal interview) ด าเนินการสัมภาษณ์กลุ่มประชากรทั้งหมด จึงมี
ขั้นตอนการด าเนินการ ดังนี้ 

 (๑) ขั้นเตรียมการสัมภาษณ์ ได้แก่ ก่อนลงสนามเพ่ือรวบรวมข้อมูลโดยการ
สัมภาษณ์ ผู้วิจัยได้เริ่มต้นด้วยการนัดหมายวันเวลาที่จะสัมภาษณ์กับกลุ่มตัวอย่าง พร้อมกับขอ
เอกสารต่างๆ เกี่ยวกับรูปแบบการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับวัยรุ่นไทยยุคใหม่ ตามหลัก
พุทธธรรม ผ่านกลไกการขับเคลื่อนโครงการคลินิกคุณธรรม ของพระธรรมวิทยากร  พร้อมกันนั้น 
ผู้วิจัยจะต้องศึกษาประเด็นค าถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูล เตรียมและศึกษาวิธีใช้เครื่อง
บันทึกเสียง เตรียมสมุดจดบันทึกและอุปกรณ์ต่างๆ ให้พร้อมก่อนด าเนินการสัมภาษณ์ 

 (๒) ขั้นด าเนินการสัมภาษณ์ ได้แก่ ก่อนการสัมภาษณ์ผู้วิจัยจะสนทนาสร้าง
ความคุ้นเคยกับผู้ให้สัมภาษณ์ แจ้งวัตถุประสงค์ของการสัมภาษณ์ อธิบายเหตุผลและขออนุญาตใช้
เครื่องบันทึกเสียงในขณะที่สัมภาษณ์ ขออนุญาตใช้กล่องถ่ายรูปเพ่ือใช้อ้างอิงในการสัมภาษณ์ รวมทั้ง
แจ้งให้ทราบว่าข้อมูลต่างๆ ที่บันทึกเสียงไว้ผู้วิจัยจะเก็บไว้เป็นความลับ หากผู้ให้สัมภาษณ์ไม่ประสงค์
ที่จะให้บันทึกเสียงในช่วงใด ผู้วิจัยก็จะไม่บันทึกเสียงเลย  
 ๓) การสนทนากลุ่มเฉพาะ 
 จัดสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) เพ่ือหาข้อเสนอแนะถึงรูปแบบการ
ปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับวัยรุ่นไทยยุคใหม่ ตามหลักพุทธธรรม ผ่านกลไกการขับเคลื่อน
โครงการคลินิกคุณธรรม ของพระธรรมวิทยากรให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญที่ไม่ใช่กลุ่ม
ผู้ถูกสัมภาษณ์เชิงลึก จ านวน ๙ รูป/คน ในวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ ณ อาคารปฏิบัติธรรม วัดท่ากา
ร้อง ต าบลบ้านป้อม อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 
๓.๕ การวเิคราะห์ข้อมูล 
 ๓.๕.๒ การวิเคราะห์ข้อมูลข้อมูลของงานวิจัยเชิงปริมาณ ผู้วิจัยน าข้อมูลจาก
แบบสอบถามที่เก็บรวบรวมได้มาตรวจสอบความสมบูรณ์และความถูกต้องแล้ว ท าการวิเคราะห์โดย
ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์ 
 ๓.๕.๑ การวิเคราะห์ข้อมูลของงานวิจัยเชิงคุณภาพ สามารถด าเนินการดังนี้ 
 ๑) วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเอกสาร ใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา 
(Content Analysis) น าเสนอข้อมูลด้วยวิธีการพรรณนา 



๙๙ 
 

 ๒) วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ (Interview) ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
(Key Informant) ที่เป็นผู้ทรงวุฒิ ๑๘ ท่าน มาจ าลองเป็นรูปแบบการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรม
ส าหรับวัยรุ่นไทยยุคใหม่ ตามหลักพุทธธรรม ผ่านกลไกการขับเคลื่อนโครงการคลินิกคุณธรรม ของ
พระธรรมวิทยากรชั้นต้น (Basic Model) ก่อนจะน าไปขอค าชี้แนะจากที่ปรึกษาโครงการวิจัย 
 ๓) หาข้อสรุปและข้อเสนอแนะจากอาจารย์ที่ปรึกษาถึงรูปแบบเบื้องต้นในรูปแบบการ
ปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับวัยรุ่นไทยยุคใหม่ ตามหลักพุทธธรรม ผ่านกลไกการขับเคลื่อน
โครงการคลินิกคุณธรรม ของพระธรรมวิทยากรชั้นต้น (Basic Model) ก่อนที่จะพัฒนาไปเป็นค าถาม
หลักส าหรับการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) เพ่ือรับฟังความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญที่ไม่ใช่กลุ่มผู้ถูกสัมภาษณ์เชิงลึก จ านวน ๙ ท่าน 
 ๔) สรุปปัญหาและข้อเสนอแนะจากการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) 
มาวิเคราะห์และสังเคราะห์ ก่อนที่จะมีการประมวลผลและสร้างรูปแบบต่อไป 
 
๓.๖ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลนั้นผู้วิจัยหาความสัมพันธ์ของตัวแปรต้นและตัวแปรตามโดยการใช้การ
ประมวลผลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติเพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร์
เสนอข้อมูล ดังนี้ 
 (๑) สถานภาพส่วนบุคคล วิเคราะห์โดยหาค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ 
(Percentage)  
 (๒) ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของและนักเรียนที่มีต่อรูปแบบการปลูกฝังคุณธรรมและ
จริยธรรมส าหรับวัยรุ่นไทยยุคใหม่ ตามหลักพุทธธรรม ผ่านกลไกการขับเคลื่อนโครงการคลินิก
คุณธรรม ของพระธรรมวิทยากร ใช้การวิเคราะห์โดยหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation : S.D.) 
 (๓) ข้อมูลที่ได้จากค าถามปลายเปิด น ามาจับกลุ่มค าตอบวิเคราะห์รายข้อ วิเคราะห์โดย
เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหา น าเสนอข้อมูลโดยเขียนเป็นความเรียงประกอบตาราง 
 
๓.๗ สรุปกระบวนการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์คือ ๑) เพ่ือศึกษาหลักการ วิธีการ และรูปแบบการปลูกฝัง
คุณธรรมและจริยธรรมส าหรับวัยรุ่นไทยยุคใหม่  ตามหลักพุทธธรรม ผ่านกลไกการขับเคลื่อน
โครงการคลินิกคุณธรรม ของพระธรรมวิทยากร ๒) เพ่ือวิเคราะห์สภาพปัญหาและอุปสรรคในการ
ปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับวัยรุ่นไทยยุคใหม่ ตามหลักพุทธธรรม ผ่านกลไกการขับเคลื่อน
โครงการคลินิกคุณธรรม ของพระธรรมวิทยากร และ ๓) เพ่ือน าเสนอรูปแบบการปลูกฝังคุณธรรม
และจริยธรรมส าหรับวัยรุ่นไทยยุคใหม่  ตามหลักพุทธธรรม ผ่านกลไกการขับเคลื่อนโครงการคลินิก
คุณธรรม ของพระธรรมวิทยากร  
 การวิจัยครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods Research) ระหว่างการ
วิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ที่ใช้การศึกษาวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) จาก
แบบสอบถาม (Questionnaire) กับกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักศึกษา ซึ่งท าการสุ่มมาจาก



๑๐๐ 
 

ประชากรจ านวน ๒๐,๐๗๑ คน โดยค านวณตามสูตรของทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) ได้กลุ่ม
ตัวอย่างจ านวน ๓๙๒ คน โดยใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Sampling) ได้แก่ นักเรียน 
นักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น และวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช  
และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยท าการวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary  
Analysis) กับการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) จากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) 
ที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิรวมทั้งผู้บริหาร คณาจารย์ และนักวัฒนธรรมจังหวัด จ านวน ๑๘ รูป/คน จากนั้น
น ามาสังเคราะห์เป็นรูปแบบเบื้องต้น และท าการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion)          
กับผู้เชี่ยวชาญ จ านวน ๙ ท่าน เพ่ือสร้างรูปแบบให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การ
วิเคราะห์เนื้อหา (Contents Analysis) สามารถสรุปกระบวนการวิจัยได้ดังนี้ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ ๓.๑ สรุปกระบวนการวิจัย 

วัตถุประสงค์ในการวิจยั รูปแบบการวิจัย ประชากร เคร่ืองมือท่ีใช้ การน าเสนอ 

เ พื่ อ ศึ ก ษ า ห ลั ก ก า ร 
วิธีการ และรูปแบบการ
ปลู ก ฝั ง คุณธ รรมแ ละ
จริยธรรมส าหรับวัยรุ่น
ไทยยุคใหม่  ตามหลัก
พุทธธรรม ผ่านกลไกการ
ขับเคลื่อนโครงการคลินิก
คุณธรรม ของพระธรรม
วิทยากร 

เ ป็ น ก า ร วิ จั ย เ ชิ ง
คุ ณ ภ า พ 
( Qualitative 
Research)  โดยท า
การวิจัยเชิงเอกสาร 
( Documentary  
Analysis) 

- (๑) ข้อมูลแบบ
ป ฐ ม ภู มิ 
( Primary 
Data)  
(๒) ข้อมูลแบบ
ทุ ติ ย ภู มิ 
( Secondary 
Data) 

น าเสนอในบท
ที่ ๒ เป็นความ
เ รี ย ง แ ล ะ
ตาราง 

เพื่อวิเคราะห์สภาพปัญหา
แ ล ะ อุ ป ส ร ร ค ใ น ก า ร
ปลู ก ฝั ง คุณธ รรมแ ละ
จริยธรรมส าหรับวัยรุ่น
ไทยยุคใหม่ ตามหลักพุทธ
ธ ร รม  ผ่ า นก ล ไ ก ก า ร
ขับเคลื่อนโครงการคลินิก
คุณธรรม ของพระธรรม
วิทยากร 

เ ป็ น ก า ร วิ จั ย แ บ บ
ผ ส า น วิ ธี  ( Mixed 
Methods 
Research) ระหว่าง
การวิจัยเชิงปริมาณ 
แ ล ะ ก า ร วิ จั ย เ ชิ ง
คุณภาพ  

-นักเรียน นักศึกษา  
กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 
๓๙๒ คน 
 

-สัมภาษณ์ผู้บริหาร 
คณาจารย์  และนัก
วั ฒน ธ ร ร ม จั ง ห วั ด 
จ านวน ๑๘ รูป/คน 

-แบบ 
สอบถาม 
 
-แบบ
สัมภาษณ์ 

-น าเสนอข้อมูล
ในรูปแบบตาราง
และความเรียง 
 

-น าเสนอข้อมูล
ในรูปแบบตาราง 
ความเรียง และ
รูปแบบ 

เพื่อน าเสนอรูปแบบการ
ปลู ก ฝั ง คุณธ รร มแ ละ
จริยธรรมส าหรับวัยรุ่น
ไทยยุคใหม่  ตามหลัก
พุทธธรรม ผ่านกลไกการ
ขับเคลื่อนโครงการคลินิก
คุณธรรม ของพระธรรม
วิทยากร 

เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) 
โดยท าการสัมภาษณ์เชิง
ลึ ก  ( In-depth 
Interview)  และท าการ
ส น ท น า ก ลุ่ ม เ ฉ พ า ะ 
( Focus Group 
Discussion)           

-สัมภาษณ์ผู้บริหาร 
คณาจารย์  และนัก
วั ฒน ธ ร ร ม จั ง ห วั ด 
จ านวน ๑๘ รูป/คน 
-สนทนากลุ่มเฉพาะ
กั บ ผู้ เ ช่ี ย ว ช า ญ 
จ านวน ๙ ท่าน 

-แ บ บ
สัมภาษณ์ 
-แ บ บ
สนทนากลุ่ม
เฉพาะ 

-น าเสนอข้อมูล
ใ น รู ป แ บ บ
ตาราง  ความ
เ รี ย ง  แ ล ะ
รูปแบบ 

 



 
บทท่ี ๔ 

ผลการศึกษาวิจัย 

 การศึกษาวิจัยเรื่อง “รูปแบบการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับวัยรุ่นไทยยุคใหม่  
ตามหลักพุทธธรรม ผ่านกลไกการขับเคลื่อนโครงการคลินิกคุณธรรม ของพระธรรมวิทยากร” ใช้
ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Method  Research) ระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณ 
(Quantitative Research) ที่ใช้การศึกษาวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) จากแบบสอบถาม 
(Questionnaire) กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง จ านวน ๓๙๒ คน เพ่ือตอบวัตถุประสงค์ข้อที่ ๒ ของการ
วิจัยคือ สภาพปัญหาและอุปสรรคในการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับวัยรุ่นไทยยุคใหม่  ตาม
หลักพุทธธรรม ผ่านกลไกการขับเคลื่อนโครงการคลินิกคุณธรรม ของพระธรรมวิทยากร และการวิจัย
เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยท าการวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary  Analysis) เพ่ือ
ตอบวัตถุประสงค์ข้อที่ ๑ ของการวิจัยคือ หลักการ วิธีการ และรูปแบบการปลูกฝังคุณธรรมและ
จริยธรรมส าหรับวัยรุ่นไทยยุคใหม่  ตามหลักพุทธธรรม ผ่านกลไกการขับเคลื่อนโครงการคลินิก
คุณธรรม ของพระธรรมวิทยากร กับการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) จากผู้ให้ข้อมูล
ส าคัญ (Key Informants) ที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิรวมทั้งผู้บริหาร คณาจารย์ และนักวัฒนธรรมจังหวัด 
จ านวน ๑๘ รูป/คน และการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) กับผู้เชี่ยวชาญคนละ
กลุ่มกับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน ๙ รูป/คน เพ่ือตอบวัตถุประสงค์ข้อที่ ๒ ของการวิจัยคือ สภาพ
ปัญหาและอุปสรรคในการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับวัยรุ่นไทยยุคใหม่  ตามหลักพุทธ
ธรรม ผ่านกลไกการขับเคลื่อนโครงการคลินิกคุณธรรม ของพระธรรมวิทยากร และตอบวัตถุประสงค์
ของการวิจัยข้อที่ ๓ คือรูปแบบการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับวัยรุ่นไทยยุคใหม่  ตามหลัก
พุทธธรรม ผ่านกลไกการขับเคลื่อนโครงการคลินิกคุณธรรม ของพระธรรมวิทยากร  ทั้งนี้ผลการวิจัย
แบ่งออกเป็น ๓ ตอน ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 ตอนที่ ๑ ผลการวิจัยด้านสภาพปัญหาและอุปสรรคในการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรม
ส าหรับวัยรุ่นไทยยุคใหม่  ตามหลักพุทธธรรม ผ่านกลไกการขับเคลื่อนโครงการคลินิกคุณธรรม ของ
พระธรรมวิทยากร  ได้แก่ 
 ๑.๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ๑.๒ ระดับความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อรูปแบบการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรม
ส าหรับวัยรุ่นไทยยุคใหม่  ตามหลักพุทธธรรม ผ่านกลไกการขับเคลื่อนโครงการคลินิกคุณธรรม ของ
พระธรรมวิทยากร 
 ๑.๓ ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะต่อรูปแบบการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรม
ส าหรับวัยรุ่นไทยยุคใหม่  ตามหลักพุทธธรรม ผ่านกลไกการขับเคลื่อนโครงการคลินิกคุณธรรม ของ
พระธรรมวิทยากร 
 ๑.๔ สรุปวิเคราะห์ผลการวิจัยเชิงปริมาณ 
 ๑.๕ ผลการสัมภาษณ์เชิงลึก (In Depth Interview) 



๑๐๒ 
 

 ๑.๖ สรุปวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In Depth Interview) 
 ตอนที่ ๒ ผลการวิจัยด้านรูปแบบการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับวัยรุ่นไทยยุค
ใหม่  ตามหลักพุทธธรรม ผ่านกลไกการขับเคลื่อนโครงการคลินิกคุณธรรม ของพระธรรมวิทยากรของ                
พระธรรมวิทยากร ได้แก่ 
 ๒.๑ สรุปวิเคราะห์ข้อมูลจากการสนทนากลุ่มเฉพาะ  (Focus Group Discussion) 
 ตอนที่ ๓ องค์ความรู้จากการวิจัย 
 
ตอนที่ ๑ ผลการวิจัยด้านสภาพปัญหาและอุปสรรคในการปลูกฝังคุณธรรมและ
จริยธรรมส าหรับวัยรุ่นไทยยุคใหม่  ตามหลักพุทธธรรม ผ่านกลไกการขับเคลื่อน
โครงการคลินิกคุณธรรม ของพระธรรมวิทยากร  ได้แก่ 
 เพ่ือเป็นการตอบวัตถุประสงค์ของการวิจัยข้อที่ ๒ คือ สภาพปัญหาและอุปสรรคในการ
ปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับวัยรุ่นไทยยุคใหม่  ตามหลักพุทธธรรม ผ่านกลไกการขับเคลื่อน
โครงการคลินิกคุณธรรม ของพระธรรมวิทยากร ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 
Research) ที่ใช้การศึกษาวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) จากแบบสอบถาม (Questionnaire) 
ซึ่งสร้างขึ้นจากแนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาของพระธรรม
วิทยากร ใน ๑๐ ด้าน คือ ๑) ด้านการให้ค าปรึกษาหรือปัญหาต่างๆ โดยเฉพาะปัญหาเรื่องการขาด
คุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษานั้นๆ ๒) ด้านการสนทนาธรรม/บรรยายธรรม 
ตามหลักธรรมต่างๆ ที่สอดคล้องกับปัญหาที่เกิด หรือตามที่สถานศึกษาประสงค์ ๓) ด้านการให้การ
อบรมเยาวชนในสถานศึกษานั้นๆ โดยใช้เทคนิคการอบรมที่สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้เข้ารับการ
อบรม ผสมผสานกับการปฏิบัติธรรม ท าวัตรเช้า เย็น และนั่งสมาธิ ๔) ด้านการจัดกิจกรรมทาง
พระพุทธศาสนา เช่น วันส าคัญทางพระพุทธศาสนา วันส าคัญทางพระมหากษัตริย์ วันส าคัญทาง
เทศกาลต่างๆ ที่มีพิธีทางพระพุทธศาสนาร่วมกับสถานศึกษาหรือชุมชน  ๕) ด้านการร่วมกับ
สถานศึกษาจัดท าแผนปฏิบัติการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของผู้เรียน  ๖) ด้านการจัดท าทะเบียน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมหรือทะเบียนของผู้เรียนเป็นประจ าทุกเดือน  ๗) ด้านการพัฒนาเครื่องมือในการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้เรียน ๘) ด้านการจัดค่ายคุณธรรม ๙) ด้านการประเมินผลกลุ่มเป้าหมาย
ร่วมกับสถานศึกษา๑ และ ๑๐) หลักธรรมที่ใช้ในการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับวัยรุ่นไทย
ยุคใหม่  ตามหลักพุทธธรรม ผ่านกลไกการขับเคลื่อนโครงการคลินิกคุณธรรม ของพระธรรมวิทยากร
ตามหลักภาวนา ๔ ได้แก่ กาย ศีล จิต และปัญญา กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง จ านวน ๓๙๒ คน
ประกอบด้วย ๑) นักเรียนวิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม กรุงเทพมหานคร จ านวน ๑๙ คน ๒) 
นักเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ านวน ๘๒ คน ๓) นักเรียน
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จ านวน ๙๓ คน ๔) นักเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น จ านวน ๑๒๑ คน ๕) นักเรียนวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช 
จังหวัดนครศรีธรรมราช จ านวน ๗๗ คน เพ่ือหาระดับความคิดเห็นของนักเรียนต่อการส่งเสริม

                                                 
๑กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม, แนวทางการด าเนินงานโครงการคลินิกคุณธรรมใน

สถานศึกษา, (กรุงทพมหานคร : กรมการศาสนา, ๒๕๕๖), หน้า ๖ – ๗. 



๑๐๓ 
 

คุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาของพระธรรมวิทยากร และสร้างข้อค าถามปลายเปิดเพ่ือให้นักเรียน
ได้ตอบค าถามในประเด็นปัญหาและอุปสรรคในการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับวัยรุ่นไทย
ยุคใหม่  ตามหลักพุทธธรรม ผ่านกลไกการขับเคลื่อนโครงการคลินิกคุณธรรม ของพระธรรมวิทยากร 
แล้วน าผลการวิจัยเชิงปริมาณเชิงปริมาณทั้งหมด มาสร้างข้อค าถามในการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-
Depth Interview) จากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) ที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิรวมทั้งผู้บริหาร 
คณาจารย์ และนักวัฒนธรรมจังหวัด จ านวน ๑๘ รูป/คน เพ่ือเสริมจุดเด่นของงานวิจัย และอุดจุด
ด้อยของงานวิจัย ท าให้งานวิจัยมีคุณภาพและสามารถตอบโจทย์ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยได้ 
ทั้งนี้ได้ผลการศึกษาดังนี้ 
 ๑.๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ทั้งในส่วนของเพศ อายุ ระดับ
การศึกษา และจ านวนครั้งที่เข้าอบรมโครงการคลินิกคุณธรรม ได้ปรากฏผลดังรายละเอียดของผู้ตอบ
แบบสอบถาม จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
 
ตารางท่ี ๔.๑  แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
 

สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน ร้อยละ 
เพศ   

ชาย ๒๘๓ ๗๒.๒ 
หญิง ๑๐๙ ๒๗.๘ 

รวม ๓๙๒ ๑๐๐.๐ 
อาย ุ   

๑๖ – ๑๘ ปี ๑๓๘ ๓๕.๒ 
๑๙ – ๒๑ ปี ๑๙๙ ๕๐.๘ 
๒๒ ปีขึ้นไป ๕๕ ๑๔.๐ 

รวม ๓๙๒ ๑๐๐.๐ 

ระดับการศึกษา   
ปวช. ๑๐๓ ๒๖.๓ 
ปวส. ๒๓๘ ๖๐.๗ 
ปริญญาตรี ๕๑ ๑๓.๐ 

รวม ๓๙๒ ๑๐๐.๐ 

จ านวนครั้งที่เข้าอบรมโครงการคลินิกคุณธรรม   
๑ – ๕ ครั้ง ๒๕๒ ๖๔.๓ 
๖ – ๑๐ ครั้ง ๑๐๑ ๒๕.๘ 
๑๑ ครั้งข้ึนไป ๓๙ ๙.๙ 

รวมทั้งหมด ๓๙๒ ๑๐๐.๐ 

 



๑๐๔ 
 

 จากตารางที่ ๔.๑ พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน ๒๘๓ คน คิดเป็นร้อยละ 
๗๒.๒ รองลงมาคือเพศหญิง จ านวน ๑๐๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๘ 
 มีอายุระหว่าง ๑๙ – ๒๑ ปี จ านวน ๑๙๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๘ รองลงมาคือ ๑๖-
๑๘ ปี จ านวน ๑๓๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๒ สุดท้ายคือ มีอายุ ๒๒ ปีขึ้นไป จ านวน ๕๕ คน คิดเป็น
ร้อยละ ๑๔.๐ 
 ระดับการศึกษาอยู่ในระดับ ปวส. จ านวน ๒๓๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๗ รองลงมาคือ
ระดับ ปวช. จ านวน ๑๐๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๓ สุดท้ายคือระดับปริญญาตรี จ านวน ๕๑ คน คิด
เป็นร้อยละ ๑๓.๐ 
 จ านวนครั้งที่เข้าอบรมโครงการคลินิกคุณธรรม จ านวน ๑ – ๕ ครั้ง จ านวน ๒๕๑ คน คิด
เป็นร้อยละ ๖๔.๓ รองลงมาคือ ๖ – ๑๐ ครั้ง จ านวน ๑๐๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๘ สุดท้ายคือ
จ านวน ๑๑ ครั้งข้ึนไป จ านวน ๓๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๙.๙ 
 
 ๑.๒ ระดับความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อรูปแบบการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรม
ส าหรับวัยรุ่นไทยยุคใหม่  ตามหลักพุทธธรรม ผ่านกลไกการขับเคลื่อนโครงการคลินิกคุณธรรม 
ของพระธรรมวิทยากร 
 การวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อรูปแบบการปลูกฝังคุณธรรมและ
จริยธรรมส าหรับวัยรุ่นไทยยุคใหม่  ตามหลักพุทธธรรม ผ่านกลไกการขับเคลื่อนโครงการคลินิก
คุณธรรม ของพระธรรมวิทยากร โดยภาพรวมใน ๙ ด้าน ได้แก่ ๑) ด้านการให้ค าปรึกษาหรือปัญหา
ต่างๆ โดยเฉพาะปัญหาเรื่องการขาดคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษานั้นๆ ๒) 
ด้านการสนทนาธรรม/บรรยายธรรม ตามหลักธรรมต่างๆ ที่สอดคล้องกับปัญหาที่เกิด หรือตามที่
สถานศึกษาประสงค์ ๓) ด้านการให้การอบรมเยาวชนในสถานศึกษานั้นๆ โดยใช้เทคนิคการอบรมที่
สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้เข้ารับการอบรม ผสมผสานกับการปฏิบัติธรรม ท าวัตรเช้า เย็น และนั่ง
สมาธิ ๔) ด้านการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา เช่น วันส าคัญทางพระพุทธศาสนา วันส าคัญทาง
พระมหากษัตริย์ วันส าคัญทางเทศกาลต่างๆ ที่มีพิธีทางพระพุทธศาสนาร่วมกับสถานศึกษาหรือชุมชน 
๕) ด้านการร่วมกับสถานศึกษาจัดท าแผนปฏิบัติการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของผู้เรียน ๖) ด้านการ
จัดท าทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรมหรือทะเบียนของผู้เรียนเป็นประจ าทุกเดือน  ๗) ด้านการพัฒนา
เครื่องมือในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้เรียน ๘) ด้านการจัดค่ายคุณธรรม ๙) ด้านการประเมินผล
กลุ่มเป้าหมายร่วมกับสถานศึกษา และ ๑๐) หลักธรรมที่ใช้ในการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรม
ส าหรับวัยรุ่นไทยยุคใหม่  ตามหลักพุทธธรรม ผ่านกลไกการขับเคลื่อนโครงการคลินิกคุณธรรม ของ
พระธรรมวิทยากรตามหลักภาวนา ๔ ได้แก่ กาย ศีล จิต และปัญญา ดังรายละเอียดที่แสดงตัวอย่าง
ค่าเฉลี่ย (Mean = X̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation = S.D.) ในตารางที่ ๔.๒ – 
๔.๑๑ ตามล าดับดังนี้ 
 
 
 
 



๑๐๕ 
 

ตารางท่ี ๔.๒  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อรูปแบบ
การปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับวัยรุ่นไทยยุคใหม่  ตามหลักพุทธธรรม ผ่าน
กลไกการขับเคลื่อนโครงการคลินิกคุณธรรม ของพระธรรมวิทยากร ในภาพรวม     

(n = ๓๙๒) 
 
รูปแบบการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับวัยรุ่นไทย

ยุคใหม่  ตามหลักพุทธธรรม ผ่านกลไกการขับเคลื่อน
โครงการคลินิกคุณธรรม ของพระธรรมวิทยากร 

ระดับความคิดเห็น 

X̅ S.D. แปลผล 

๑) ด้านการให้ค าปรึกษาหรือปัญหาต่างๆ โดยเฉพาะปัญหา
เรื่องการขาดคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน นักศึกษาใน
สถานศึกษานั้นๆ  ๔.๐๗ ๐.๕๙๖ มาก 

๒) ด้านการสนทนาธรรม/บรรยายธรรม ตามหลักธรรมต่างๆ 
ที่สอดคล้องกับปัญหาที่เกิด หรือตามท่ีสถานศึกษาประสงค์  ๔.๑๓ ๐.๕๓๗ มาก 

๓) ด้านการให้การอบรมเยาวชนในสถานศึกษานั้นๆ โดยใช้
เทคนิคการอบรมท่ีสอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้เข้ารับการ
อบรม ผสมผสานกับการปฏิบัติธรรม ท าวัตรเช้า เย็น และ
นั่งสมาธิ  ๔.๑๑ ๐.๕๕๖ มาก 

๔) ด้านการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา เช่น วันส าคัญ
ทางพระพุทธศาสนา วันส าคัญทางพระมหากษัตริย์ วัน
ส าคัญทางเทศกาลต่างๆ ที่มีพิธีทางพระพุทธศาสนาร่วมกับ
สถานศึกษาหรือชุมชน  ๔.๐๘ ๐.๖๕๓ มาก 

๕) ด้านการร่วมกับสถานศึกษาจัดท าแผนปฏิบัติการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมของผู้เรียน ๓.๙๗ ๐.๖๔๓ มาก 

๖) ด้านการจัดท าทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรมหรือทะเบียนของ
ผู้เรียนเป็นประจ าทุกเดือน  ๓.๙๖ ๐.๖๘๙ มาก 

๗) ด้านการพัฒนาเครื่องมือในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของ
ผู้เรียน  ๓.๙๗ ๐.๖๗๖ มาก 

๘) ด้านการจัดค่ายคุณธรรม  ๔.๑๒ ๐.๖๑๗ มาก 
๙) ด้านการประเมินผลกลุ่มเป้าหมายร่วมกับสถานศึกษา  ๔.๐๓ ๐.๖๕๐ มาก 
๑๐) หลักธรรมที่ใช้ในการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรม

ส าหรับวัยรุ่นไทยยุคใหม่  ตามหลักพุทธธรรม ผ่านกลไก
การขับเคลื่อนโครงการคลินิกคุณธรรม ของพระธรรม
วิทยากรตามหลักภาวนา ๔ ได้แก่ กาย ศีล จิต และปัญญา ๔.๑๗ ๐.๕๕๖ มาก 

รวมค่าเฉลี่ยท้ังหมด ๔.๐๖ ๐.๕๑๐ มาก 

 



๑๐๖ 
 

 จากตารางที่ ๔.๒ พบว่า นักเรียนมีความคิดเห็นต่อรูปแบบการปลูกฝังคุณธรรมและ
จริยธรรมส าหรับวัยรุ่นไทยยุคใหม่  ตามหลักพุทธธรรม ผ่านกลไกการขับเคลื่อนโครงการคลินิก
คุณธรรม ของพระธรรมวิทยากร ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X̅ = ๔.๐๖, S.D. = ๐.๕๑๐) และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน จากการวิเคราะห์เบื้องต้นพบว่า พระธรรม
วิทยากรน าเอาหลักธรรมมาใช้ในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา  ตามหลักภาวนา ๔ 
ได้แก่ กาย ศีล จิต และปัญญามากที่สุด รองลงมาคือด้านการสนทนาธรรม/บรรยายธรรม ตาม
หลักธรรมต่างๆ ที่สอดคล้องกับปัญหาที่เกิด หรือตามท่ีสถานศึกษาประสงค์ ถัดมาคือ ด้านการจัดค่าย
คุณธรรม ถัดมาคือด้านการให้การอบรมเยาวชนในสถานศึกษานั้นๆ โดยใช้เทคนิคการอบรมที่
สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้เข้ารับการอบรม ผสมผสานกับการปฏิบัติธรรม ท าวัตรเช้า เย็น และนั่ง
สมาธิ  ถัดมาคือด้านการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา เช่น วันส าคัญทางพระพุทธศาสนา วัน
ส าคัญทางพระมหากษัตริย์ วันส าคัญทางเทศกาลต่างๆ ที่มีพิธีทางพระพุทธศาสนาร่วมกับสถานศึกษา
หรือชุมชน ถัดมาคือด้านการให้ค าปรึกษาหรือปัญหาต่างๆ โดยเฉพาะปัญหาเรื่องการขาดคุณธรรม
จริยธรรมของนักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษานั้นๆ ถัดมาคือด้านการประเมินผลกลุ่มเป้าหมาย
ร่วมกับสถานศึกษา ถัดมาคือด้านการร่วมกับสถานศึกษาจัดท าแผนปฏิบัติการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมของผู้เรียน ถัดมาคือด้านการพัฒนาเครื่องมือในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้เรียน และ
สุดท้ายคือด้านการจัดท าทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรมหรือทะเบียนของผู้เรียนเป็นประจ าทุกเดือน 
ตามล าดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๗ 
 

ตารางท่ี ๔.๓  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อรูปแบบ
การปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับวัยรุ่นไทยยุคใหม่  ตามหลักพุทธธรรม ผ่าน
กลไกการขับเคลื่อนโครงการคลินิกคุณธรรม ของพระธรรมวิทยากร ในด้านการให้
ค าปรึกษาหรือปัญหาต่างๆ โดยเฉพาะปัญหาเรื่องการขาดคุณธรรมจริยธรรมของ
นักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษานั้นๆ     

(n = ๓๙๒) 
รูปแบบการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับ

วัยรุ่นไทยยุคใหม่  ตามหลักพุทธธรรม ผ่านกลไกการ
ขับเคลื่อนโครงการคลินิกคุณธรรม ของพระธรรม

วิทยากร 

ระดับความคิดเห็น 

X̅ S.D. แปลผล 

๑. พระธรรมวิทยากรเข้าใจและทราบปัญหาของ
นักศึกษา เป็นอย่างดี ๔.๐๘ ๐.๗๗๖ มาก 

๒. พระธรรมวิทยากรเป็นกัลยาณมิตรที่ดีในการให้
ค าปรึกษาต่างๆ แก่นักศึกษา ๔.๑๖ ๐.๗๕๓ มาก 

๓. พระธรรมวิทยากรสามารถแก้ไขปัญหาให้กับ
นักศึกษาได้ดี ตรงประเด็น และสามารถอธิบายถึง
สาเหตุของปัญหาได้ ๔.๐๒ ๐.๗๗๓ มาก 

๔. พระธ ร รมวิ ท ย าก รน า เ อ า หลั ก ธ ร รมทา ง
พระพุทธศาสนามาแก้ปัญหาชีวิตให้กับนักศึกษา
ได้เป็นอย่างด ี ๔.๑๐ ๐.๗๗๑ มาก 

๕. พระธรรมวิทยากรไม่น าเอาเรื่องที่นักศึกษามาขอ
ค าปรึกษาไปเล่า หรือบอกต่อให้เพ่ือนนักศึกษาคน
อ่ืนๆ ฟัง ๓.๙๗ ๐.๘๖๗ มาก 

รวมค่าเฉลี่ยท้ังหมด ๔.๐๗ ๐.๕๙๖ มาก 

 จากตารางที่ ๔.๓ พบว่า นักเรียนมีความคิดเห็นต่อรูปแบบการปลูกฝังคุณธรรมและ
จริยธรรมส าหรับวัยรุ่นไทยยุคใหม่  ตามหลักพุทธธรรม ผ่านกลไกการขับเคลื่อนโครงการคลินิก
คุณธรรม ของพระธรรมวิทยากร ในด้านการให้ค าปรึกษาหรือปัญหาต่างๆ โดยเฉพาะปัญหาเรื่องการ
ขาดคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษานั้นๆ อยู่ในระดับมาก (X̅= ๔.๐๗, S.D. = 
๐.๕๙๖) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน จากการวิเคราะห์เบื้องต้น
พบว่าพระธรรมวิทยากรเป็นกัลยาณมิตรที่ดีในการให้ค าปรึกษาต่างๆ แก่นักศึกษามากที่สุด  
รองลงมาคือ พระธรรมวิทยากรน าเอาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาแก้ปัญหาชีวิตให้กับนักศึกษา
ได้เป็นอย่างด ี ถัดมาคือ พระธรรมวิทยากรเข้าใจและทราบปัญหาของนักศึกษา เป็นอย่างดี ถัดมาคือ 
พระธรรมวิทยากรสามารถแก้ไขปัญหาให้กับนักศึกษาได้ดี ตรงประเด็น และสามารถอธิบายถึงสาเหตุ
ของปัญหาได้ และสุดท้ายคือ พระธรรมวิทยากรไม่น าเอาเรื่องที่นักศึกษามาขอค าปรึกษาไปเล่า หรือ
บอกต่อให้เพื่อนนักศึกษาคนอ่ืนๆ ฟัง ตามล าดับ 



๑๐๘ 
 

ตารางท่ี ๔.๔  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อรูปแบบ
การปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับวัยรุ่นไทยยุคใหม่  ตามหลักพุทธธรรม ผ่าน
กลไกการขับเคลื่อนโครงการคลินิกคุณธรรม ของพระธรรมวิทยากร ในด้านการ
สนทนาธรรม/บรรยายธรรม ตามหลักธรรมต่างๆ ที่สอดคล้องกับปัญหาที่เกิด หรือ
ตามที่สถานศึกษาประสงค์ 

(n = ๓๙๒) 
รูปแบบการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับวัยรุ่น

ไทยยุคใหม่  ตามหลักพุทธธรรม ผ่านกลไกการขับเคลื่อน
โครงการคลินิกคุณธรรม ของพระธรรมวิทยากร 

ระดับความคิดเห็น 

X̅ S.D. แปลผล 

๑. พระธรรมวิทยากรมีองค์ความรู้ และเข้าใจในเนื้อหา
สาระของธรรมะที่บรรยายเป็นอย่างดี ๔.๐๙ ๐.๗๔๖ มาก 

๒. พระธรรมวิทยากรมีเทคนิค และวิธีการในการอธิบาย
ธรรมได้อย่างน่าสนใจ และทันต่อเหตุการณ์ ๔.๑๘ ๐.๗๕๕ มาก 

๓. พระธรรมวิทยากรเปิดโอกาสให้นักศึกษาซักถามข้อ
สงสัย ระหว่างการสนทนาธรรมหรือบรรยายธรรม และ
สามารถตอบข้อสักถามนั้นได้อย่างถูกต้อง ๔.๒๕ ๐.๗๓๓ มาก 

๔. พระธรรมวิทยากรน าเอาหลักพุทธธรรม และหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาสอน และอธิบายให้
นักศึกษาเกิดความเข้าใจที่ชัดเจน ๔.๑๔ ๐.๗๕๗ มาก 

๕. พระธรรมวิทยากรมีการสนทนาธรรม/บรรยายธรรมทุก
วันพระ หรือตามท่ีสถานศึกษาก าหนดให้ทุกครั้ง ๓.๙๘ ๐.๘๔๖ มาก 

รวมค่าเฉลี่ยท้ังหมด ๔.๑๓ ๐.๕๓๗ มาก 

 
 จากตารางที่ ๔.๔ พบว่า นักเรียนมีความคิดเห็นต่อรูปแบบการปลูกฝังคุณธรรมและ
จริยธรรมส าหรับวัยรุ่นไทยยุคใหม่  ตามหลักพุทธธรรม ผ่านกลไกการขับเคลื่อนโครงการคลินิก
คุณธรรม ของพระธรรมวิทยากร ในด้านการสนทนาธรรม/บรรยายธรรม ตามหลักธรรมต่างๆ ที่
สอดคล้องกับปัญหาที่เกิด หรือตามที่สถานศึกษาประสงค์ อยู่ในระดับมาก (X̅ = ๔.๑๓, S.D. = 
๐.๕๓๗) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน จากการวิเคราะห์เบื้องต้น
พบว่าพระธรรมวิทยากรเปิดโอกาสให้นักศึกษาซักถามข้อสงสัย ระหว่างการสนทนาธรรมหรือบรรยาย
ธรรม และสามารถตอบข้อสักถามนั้นได้อย่างถูกต้องมากที่สุด  รองลงมาคือพระธรรมวิทยากรมี
เทคนิค และวิธีการในการอธิบายธรรมได้อย่างน่าสนใจ และทันต่อเหตุการณ์   ถัดมาคือพระธรรม
วิทยากรน าเอาหลักพุทธธรรม และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาสอน และอธิบายให้นักศึกษาเกิด
ความเข้าใจที่ชัดเจน ถัดมาคือพระธรรมวิทยากรมีองค์ความรู้ และเข้าใจในเนื้อหาสาระของธรรมะที่
บรรยายเป็นอย่างดี และสุดท้ายคือ พระธรรมวิทยากรมีการสนทนาธรรม/บรรยายธรรมทุกวันพระ 
หรือตามท่ีสถานศึกษาก าหนดให้ทุกครั้ง ตามล าดับ 



๑๐๙ 
 

ตารางท่ี ๔.๕  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อรูปแบบ
การปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับวัยรุ่นไทยยุคใหม่  ตามหลักพุทธธรรม ผ่าน
กลไกการขับเคลื่อนโครงการคลินิกคุณธรรม ของพระธรรมวิทยากร ในด้านการให้
การอบรมเยาวชนในสถานศึกษานั้นๆ โดยใช้เทคนิคการอบรมที่สอดคล้องกับ
พฤติกรรมของผู้เข้ารับการอบรม ผสมผสานกับการปฏิบัติธรรม ท าวัตรเช้า เย็น 
และนั่งสมาธิ 

(n = ๓๙๒) 
รูปแบบการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับวัยรุ่น

ไทยยุคใหม่  ตามหลักพุทธธรรม ผ่านกลไกการขับเคลื่อน
โครงการคลินิกคุณธรรม ของพระธรรมวิทยากร 

ระดับความคิดเห็น 

X̅ S.D. แปลผล 

๑. พระธรรมวิทยากรน าเอาสื่อเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ใน
การฝึกอบรมนักศึกษา ๔.๑๔ ๐.๘๐๔ มาก 

๒. พระธรรมวิทยากรสามารถน าเอาสื่อต่างๆ รอบๆตัวมา
อธิบายให้นักศึกษาเกิดความเข้าใจ และเห็นตามสภาพ
ความเป็นจริง ๔.๑๒ ๐.๗๐๕ มาก 

๓. พระธรรมวิทยากรมีการสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา
แต่ละคน และสามารถแก้ไขพฤติกรรมของนักศึกษาแต่
ละคนได้เป็นอย่างดี ๔.๑๐ ๐.๘๐๘ มาก 

๔. พระธรรมวิทยากรเป็นผู้น าในการปฏิบัติธรรม ท าวัตร
เช้า เย็น และนั่งสมาธิ แก่นักศึกษา ทุกครั้ง ๔.๐๓ ๐.๘๑๖ มาก 

๕. พระธรรมวิทยากรเป็นแบบอย่างที่ดี และน่าเคารพ
เลื่อมใส ๔.๑๘ ๐.๗๑๒ มาก 

รวมค่าเฉลี่ยท้ังหมด ๔.๑๑ ๐.๕๕๖ มาก 
 จากตารางที่ ๔.๕ พบว่า นักเรียนมีความคิดเห็นต่อรูปแบบการปลูกฝังคุณธรรมและ
จริยธรรมส าหรับวัยรุ่นไทยยุคใหม่  ตามหลักพุทธธรรม ผ่านกลไกการขับเคลื่อนโครงการคลินิก
คุณธรรม ของพระธรรมวิทยากร ในด้านการให้การอบรมเยาวชนในสถานศึกษานั้นๆ โดยใช้เทคนิค
การอบรมที่สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้เข้ารับการอบรม ผสมผสานกับการปฏิบัติธรรม ท าวัตรเช้า 
เย็น และนั่งสมาธิ อยู่ในระดับมาก (X̅ = ๔.๑๑, S.D. = ๐.๕๕๖) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า 
อยู่ในระดับมากทุกด้าน จากการวิเคราะห์เบื้องต้นพบว่า  พระธรรมวิทยากรเป็นแบบอย่างที่ดี และน่า
เคารพเลื่อมใสพระธรรมวิทยากรเป็นแบบอย่างที่ดี และน่าเคารพเลื่อมใสมากที่สุด รองลงมาคือพระ
ธรรมวิทยากรน าเอาสื่อเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการฝึกอบรมนักศึกษา  ถัดมาคือ พระธรรม
วิทยากรสามารถน าเอาสื่อต่างๆ รอบๆตัวมาอธิบายให้นักศึกษาเกิดความเข้าใจ และเห็นตามสภาพ
ความเป็นจริง ถัดมาคือพระธรรมวิทยากรมีการสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาแต่ละคน และสามารถ
แก้ไขพฤติกรรมของนักศึกษาแต่ละคนได้เป็นอย่างดี และสุดท้ายคือ พระธรรมวิทยากรเป็นผู้น าในการ
ปฏิบัติธรรม ท าวัตรเช้า เย็น และนั่งสมาธิ แก่นักศึกษา ทุกครั้ง ตามล าดับ 



๑๑๐ 
 

ตารางท่ี ๔.๖  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อรูปแบบ
การปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับวัยรุ่นไทยยุคใหม่  ตามหลักพุทธธรรม ผ่าน
กลไกการขับเคลื่อนโครงการคลินิกคุณธรรม ของพระธรรมวิทยากร ในด้านการจัด
กิจกรรมทางพระพุทธศาสนา เช่น วันส าคัญทางพระพุทธศาสนา วันส าคัญทาง
พระมหากษัตริย์ วันส าคัญทางเทศกาลต่างๆ ที่มีพิธีทางพระพุทธศาสนาร่วมกับ
สถานศึกษาหรือชุมชน 

(n = ๓๙๒) 
 

รูปแบบการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับ
วัยรุ่นไทยยุคใหม่  ตามหลักพุทธธรรม ผ่านกลไกการ

ขับเคลื่อนโครงการคลินิกคุณธรรม ของพระธรรม
วิทยากร 

ระดับความคิดเห็น 

X̅ S.D. แปลผล 

๑. พระธรรมวิทยากรเป็นแกนน าในการจัดกิจกรรม
วันส าคัญทางพระพุทธศาสนาในสถานศึกษา ๔.๑๐ ๐.๘๐๑ มาก 

๒. พระธรรมวิทยากรเปิดโอกาสให้นักศึกษาทุกคนมี
ส่วนร่ วมในการจัดกิจกรรม จัดนิทรรศการ 
เกี่ยวกับวันส าคัญทางพระพุทธศาสนาที่วัดหรือที่
สถานศึกษาจัดขึ้น ๔.๐๔ ๐.๘๒๒ มาก 

๓. พระธรรมวิทยากรร่วมกับสถานศึกษาจัดกิจกรรม
ต่างๆ ในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา เช่น การ
ท าบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เป็นต้น ๔.๒๐ ๐.๗๗๙ มาก 

๔. พระธรรมวิทยากรจัดกิจกรรมที่หลากหลาย เพ่ือ
ดึงดูดให้นักศึกษาสนใจ และเข้าร่วมกิจกรรมในวัน
ส าคัญทางพระพุทธศาสนา เช่น การตอบปัญหา
ธรรมะ จัดนิทรรศการ เป็นต้น ๓.๙๙ ๐.๗๙๐ มาก 

๕. พระธรรมวิทยากรน านักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม
พัฒนาวัด ชุมชน และสาธารณประโยชน์ เพ่ือ
ฝึกฝนให้นักศึกษาเป็นผู้มีจิตอาสา และบ าเพ็ญตน
ให้เป็นประโยชน์แก่สังคม โดยใช้วันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนาเป็นแรงบันดาลใจ ในการท า
ความด ี ๔.๐๖ ๐.๘๔๙ มาก 

รวมค่าเฉลี่ยท้ังหมด ๔.๐๘ ๐.๖๕๓ มาก 
 
 จากตารางที่ ๔.๖ พบว่า นักเรียนมีความคิดเห็นต่อรูปแบบการปลูกฝังคุณธรรมและ
จริยธรรมส าหรับวัยรุ่นไทยยุคใหม่  ตามหลักพุทธธรรม ผ่านกลไกการขับเคลื่อนโครงการคลินิก



๑๑๑ 
 

คุณธรรม ของพระธรรมวิทยากร ในด้านการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา เช่น วันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนา วันส าคัญทางพระมหากษัตริย์  วันส าคัญทางเทศกาลต่างๆ ที่มี พิธีทาง
พระพุทธศาสนาร่วมกับสถานศึกษาหรือชุมชน อยู่ในระดับมาก (X̅ = ๔.๐๘ , S.D. = ๐.๖๕๓) และ
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน จากการวิเคราะห์เบื้องต้นพบว่าพระธรรม
วิทยากรร่วมกับสถานศึกษาจัดกิจกรรมต่างๆ ในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา เช่น การท าบุญตัก
บาตรข้าวสารอาหารแห้ง เป็นต้นมากที่สุด รองลงมาคือพระธรรมวิทยากรเป็นแกนน าในการจัด
กิจกรรมวันส าคัญทางพระพุทธศาสนาในสถานศึกษา  ถัดมาคือพระธรรมวิทยากรน านักศึกษาเข้าร่วม
กิจกรรมพัฒนาวัด ชุมชน และสาธารณประโยชน์ เพ่ือฝึกฝนให้นักศึกษาเป็นผู้มีจิตอาสา และบ าเพ็ญ
ตนให้เป็นประโยชน์แก่สังคม โดยใช้วันส าคัญทางพระพุทธศาสนาเป็นแรงบันดาลใจ ในการท าความดี 
ถัดมาคือพระธรรมวิทยากรเปิดโอกาสให้นักศึกษาทุกคนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม จัดนิทรรศการ 
เกีย่วกับวันส าคัญทางพระพุทธศาสนาที่วัดหรือท่ีสถานศึกษาจัดขึ้น และสุดท้ายคือ พระธรรมวิทยากร
จัดกิจกรรมที่หลากหลาย เพ่ือดึงดูดให้นักศึกษาสนใจ และเข้าร่วมกิจกรรมในวันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนา เช่น การตอบปัญหาธรรมะ จัดนิทรรศการ เป็นต้น ตามล าดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๒ 
 

ตารางท่ี ๔.๗  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อรูปแบบ
การปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับวัยรุ่นไทยยุคใหม่  ตามหลักพุทธธรรม ผ่าน
กลไกการขับเคลื่อนโครงการคลินิกคุณธรรม ของพระธรรมวิทยากร ในด้านการ
ร่วมกับสถานศึกษาจัดท าแผนปฏิบัติการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของผู้เรียน 

(n = ๓๙๒) 
รูปแบบการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับวัยรุ่น

ไทยยุคใหม่  ตามหลักพุทธธรรม ผ่านกลไกการ
ขับเคลื่อนโครงการคลินิกคุณธรรม ของพระธรรม

วิทยากร 

ระดับความคิดเห็น 

X̅ S.D. แปลผล 

๑. พระธรรมวิทยากรได้รับแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการ
สถานศึกษา หรือคณะกรรมการด า เนินงานของ
สถานศึกษาที่เก่ียวข้องกับการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ๓.๙๓ ๐.๘๘๑ มาก 

๒. พระธรรมวิทยากรเข้าร่วมประชุมกับสถานศึกษาทุกครั้ง 
เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับแนวทางในการด าเนินงาน
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของผู้เรียน ๓.๙๑ ๐.๘๒๓ มาก 

๓. พระธรรมวิทยากรมีแผนปฏิบัติการในการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมของผู้เรียน และเผยแผ่ให้ผู้เรียนและผู้
ที่เก่ียวข้องทราบ ๔.๐๑ ๐.๗๙๘ มาก 

๔. พระธรรมวิทยากรสามารถน าเอาแผนปฏิบัติการในการ
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของผู้เรียนมาใช้ได้จริง และเกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน ๔.๐๑ ๐.๘๑๕ มาก 

๕. พระธรรมวิทยากรร่วมกับสถานศึกษา มีการประเมินผล 
และทบทวนแผนปฏิบัติการ เพื่ อปรับปรุง ใ ห้ เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดแก่ผู้เรียนต่อไป ๓.๙๖ ๐.๘๔๘ มาก 

รวมค่าเฉลี่ยท้ังหมด ๓.๙๗ ๐.๖๔๓ มาก 
 จากตารางที่ ๔.๗ พบว่า นักเรียนมีความคิดเห็นต่อรูปแบบการปลูกฝังคุณธรรมและ
จริยธรรมส าหรับวัยรุ่นไทยยุคใหม่  ตามหลักพุทธธรรม ผ่านกลไกการขับเคลื่อนโครงการคลินิก
คุณธรรม ของพระธรรมวิทยากร ในด้านการร่วมกับสถานศึกษาจัดท าแผนปฏิบัติการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมของผู้เรียน อยู่ในระดับมาก (X̅ = ๓.๙๗ , S.D. = ๐.๖๔๓) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน จากการวิเคราะห์เบื้องต้นพบว่าพระธรรมวิทยากรมีแผนปฏิบัติการใน
การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของผู้เรียน และเผยแผ่ให้ผู้เรียนและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ และพระธรรม
วิทยากรสามารถน าเอาแผนปฏิบัติการในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของผู้เรียนมาใช้ได้จริง และ
เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน อยู่ในระดับสูงสุด รองลงมาคือพระธรรมวิทยากรร่วมกับสถานศึกษา มี
การประเมินผล และทบทวนแผนปฏิบัติการ เพ่ือปรับปรุงให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดแก่ผู้เรียนต่อไป  
ถัดมาคือพระธรรมวิทยากรได้รับแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการสถานศึกษา หรือคณะกรรมการ
ด าเนินงานของสถานศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และสุดท้ายคือ พระธรรม



๑๑๓ 
 

วิทยากรเข้าร่วมประชุมกับสถานศึกษาทุกครั้ง เพ่ือปรึกษาหารือเกี่ยวกับแนวทางในการด าเนินงาน
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของผู้เรียน ตามล าดับ 
 
ตารางท่ี ๔.๘  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อรูปแบบ

การปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับวัยรุ่นไทยยุคใหม่  ตามหลักพุทธธรรม ผ่าน
กลไกการขับเคลื่อนโครงการคลินิกคุณธรรม ของพระธรรมวิทยากร ในด้านการจัดท า
ทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรมหรือทะเบียนของผู้เรียนเป็นประจ าทุกเดือน 

(n = ๓๙๒) 
รูปแบบการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับ

วัยรุ่นไทยยุคใหม่  ตามหลักพุทธธรรม ผ่านกลไกการ
ขับเคลื่อนโครงการคลินิกคุณธรรม ของพระธรรม

วิทยากร 

ระดับความคิดเห็น 

X̅ S.D. แปลผล 

๑. พระธรรมวิทยากรมีการจัดท าแฟ้มประวัติของ
นักศึกษาทุกคน ๓.๙๖ ๐.๙๗๙ มาก 

๒. พระธรรมวิทยากรจัดท าสถิติของนักศึกษาที่เข้า
ร่วมโครงการ และมีการติดป้ายประชาสัมพันธ์
อย่างชัดเจน ๓.๙๔ ๐.๘๐๘ มาก 

๓. พระธรรมวิทยากรมีการจัดท าเว็บไซด์เผยแผ่
ข้อมูลนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ และกิจกรรมที่
จัดขึ้น ๓.๙๒ ๐.๘๗๒ มาก 

๔. พระธรรมวิทยากรเปิดโอกาสให้นักศึกษามีส่วน
ร่วมในการจัดท าฐานข้อมูลของนักศึกษาเอง ๔.๐๒ ๐.๘๖๗ มาก 

๕. ฐานข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบัน เป็นประโยชน์ต่อการ
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมอย่างมาก ๓.๙๘ ๐.๘๔๑ มาก 

รวมค่าเฉลี่ยท้ังหมด ๓.๙๖ ๐.๖๘๙ มาก 

 จากตารางที่ ๔.๘ พบว่า นักเรียนมีความคิดเห็นต่อรูปแบบการปลูกฝังคุณธรรมและ
จริยธรรมส าหรับวัยรุ่นไทยยุคใหม่  ตามหลักพุทธธรรม ผ่านกลไกการขับเคลื่อนโครงการคลินิก
คุณธรรม ของพระธรรมวิทยากร ในด้านการจัดท าทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรมหรือทะเบียนของผู้เรียน
เป็นประจ าทุกเดือน อยู่ในระดับมาก (X̅ = ๓.๙๖ , S.D. = ๐.๖๘๙) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน จากการวิเคราะห์เบื้องต้นพบว่า พระธรรมวิทยากรเปิดโอกาสให้
นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดท าฐานข้อมูลของนักศึกษาเองมากที่สุด รองลงมาคือฐานข้อมูลที่มีอยู่ใน
ปัจจุบัน เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมอย่างมาก  ถัดมาคือพระธรรมวิทยากรมีการ
จัดท าแฟ้มประวัติของนักศึกษาทุกคน ถัดมาคือพระธรรมวิทยากรจัดท าสถิติของนักศึกษาที่เข้าร่วม
โครงการ และมีการติดป้ายประชาสัมพันธ์อย่างชัดเจน และสุดท้ายคือพระธรรมวิทยากรมีการจัดท า
เว็บไซด์เผยแผ่ข้อมูลนักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการ และกิจกรรมที่จัดขึ้น ตามล าดับ 



๑๑๔ 
 

ตารางท่ี ๔.๙  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อรูปแบบ
การปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับวัยรุ่นไทยยุคใหม่  ตามหลักพุทธธรรม ผ่าน
กลไกการขับเคลื่อนโครงการคลินิกคุณธรรม ของพระธรรมวิทยากร ในด้านการ
พัฒนาเครื่องมือในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้เรียน 

(n = ๓๙๒) 
รูปแบบการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับวัยรุ่น

ไทยยุคใหม่  ตามหลักพุทธธรรม ผ่านกลไกการ
ขับเคลื่อนโครงการคลินิกคุณธรรม ของพระธรรม

วิทยากร 

ระดับความคิดเห็น 

X̅ S.D. แปลผล 

๑. พระธรรมวิทยากรได้ศึกษาพฤติกรรมและเข้าใจ
พฤติกรรมของผู้เรียนแต่ละคนเป็นอย่างดี ๓.๙๗ ๐.๘๒๙ มาก 

๒. พระธรรมวิทยากรสามารถเลือกเอาเครื่องมือแต่ละ
อย่างมาใช้ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้เรียนแต่
ละคนได้อย่างเหมาะสม ๓.๙๙ ๐.๘๓๑ มาก 

๓. พระธรรมวิทยากรสามารถสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้เรียนได้ด้วยตนเอง ๓.๙๑ ๐.๘๗๕ มาก 

๔. พ ร ะ ธ ร ร ม วิ ท ย า ก ร น า เ อ า ห ลั ก ธ ร ร ม ท า ง
พระพุทธศาสนามาพัฒนาเป็นเครื่องมือ ในการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้เรียน เช่น ให้หลักภาวนา 
๔ หลักอริยสัจ ๔ เบญจศีลเบญจธรรม เป็นต้น ๔.๐๔ ๐.๘๕๓ มาก 

๕. เครื่องมือที่พระธรรมวิทยากรใช้ในการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมของผู้เรียนในปัจจุบันมีความเหมาะสม ๓.๙๒ ๐.๘๙๔ มาก 

รวมค่าเฉลี่ยท้ังหมด ๓.๙๗ ๐.๖๗๖ มาก 

 จากตารางที่ ๔.๙ พบว่า นักเรียนมีความคิดเห็นต่อรูปแบบการปลูกฝังคุณธรรมและ
จริยธรรมส าหรับวัยรุ่นไทยยุคใหม่  ตามหลักพุทธธรรม ผ่านกลไกการขับเคลื่อนโครงการคลินิก
คุณธรรม ของพระธรรมวิทยากร ในด้านการพัฒนาเครื่องมือในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้เรียน 
อยู่ในระดับมาก (X̅ = ๓.๙๗ , S.D. = ๐.๖๗๖) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมาก
ทุกด้าน จากการวิเคราะห์เบื้องต้นพบว่าพระธรรมวิทยากรน าเอาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามา
พัฒนาเป็นเครื่องมือ ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้เรียน เช่น ให้หลักภาวนา ๔ หลักอริยสัจ ๔ 
เบญจศีลเบญจธรรม เป็นต้นมากที่สุด  รองลงมาคือพระธรรมวิทยากรสามารถเลือกเอาเครื่องมือแต่
ละอย่างมาใช้ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้เรียนแต่ละคนได้อย่างเหมาะสม  ถัดมาคือพระธรรม
วิทยากรได้ศึกษาพฤติกรรมและเข้าใจพฤติกรรมของผู้เรียนแต่ละคนเป็นอย่างดี  ถัดมาคือเครื่องมือที่
พระธรรมวิทยากรใช้ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้เรียนในปัจจุบันมีความเหมาะสม และสุดท้าย
คือ พระธรรมวิทยากรสามารถสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้เรียนได้ด้วย
ตนเอง ตามล าดับ 



๑๑๕ 
 

ตารางท่ี ๔.๑๐   ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อรูปแบบ
การปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับวัยรุ่นไทยยุคใหม่  ตามหลักพุทธธรรม 
ผ่านกลไกการขับเคลื่อนโครงการคลินิกคุณธรรม ของพระธรรมวิทยากร ในด้านการ
จัดค่ายคุณธรรม 

(n = ๓๙๒) 
 

รูปแบบการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับ
วัยรุ่นไทยยุคใหม่  ตามหลักพุทธธรรม ผ่านกลไกการ

ขับเคลื่อนโครงการคลินิกคุณธรรม ของพระธรรม
วิทยากร 

ระดับความคิดเห็น 

X̅ S.D. แปลผล 

๑. พระธรรมวิทยากรร่วมกับสถานศึกษา จัดค่าย
คุณธรรมให้กับนักศึกษาเป็นประจ าทุกปี ๔.๐๔ ๐.๙๑๑ มาก 

๒. พระธรรมวิทยากรเป็นวิทยากรในการอบรม
นักศึกษาเอง ๔.๐๑ ๐.๘๗๙ มาก 

๓. พระธรรมวิทยากรเน้นการสอนเรื่องคุณธรรม
จริยธรรมเป็นหลัก ๔.๒๘ ๐.๗๓๕ มาก 

๔. ค่ายคุณธรรมที่พระธรรมวิทยากรจัดขึ้นมีความ
เหมาะสมกับผู้เรียน ทั้งด้านเวลา สถานที่ เนื้อหา
สาระ และงบประมาณท่ีจัด  ๔.๐๔ ๐.๗๕๗ มาก 

๕. ค่ายคุณธรรมที่พระธรรมวิทยากรจัดขึ้นเกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน ๔.๒๑ ๐.๗๗๗ มาก 

รวมค่าเฉลี่ยท้ังหมด ๔.๑๒ ๐.๖๑๗ มาก 

 
 จากตารางที่ ๔.๑๐ พบว่า นักเรียนมีความคิดเห็นต่อรูปแบบการปลูกฝังคุณธรรมและ
จริยธรรมส าหรับวัยรุ่นไทยยุคใหม่  ตามหลักพุทธธรรม ผ่านกลไกการขับเคลื่อนโครงการคลินิก
คุณธรรม ของพระธรรมวิทยากร ในด้านการจัดค่ายคุณธรรม อยู่ในระดับมาก  (X̅ = ๔.๑๒ , S.D. = 
๐.๖๑๗) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน จากการวิเคราะห์เบื้องต้น
พบว่า พระธรรมวิทยากรเน้นการสอนเรื่องคุณธรรมจริยธรรมเป็นหลักมากที่สุด รองลงมาคือค่าย
คุณธรรมที่พระธรรมวิทยากรจัดขึ้นเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน  ถัดมาคือพระธรรมวิทยากรร่วมกับ
สถานศึกษา จัดค่ายคุณธรรมให้กับนักศึกษาเป็นประจ าทุกปี ถัดมาคือค่ายคุณธรรมที่พระธรรม
วิทยากรจัดขึ้นมีความเหมาะสมกับผู้เรียน ทั้งด้านเวลา สถานที่ เนื้อหาสาระ  และงบประมาณที่จัด 
และสุดท้ายคือ พระธรรมวิทยากรเป็นวิทยากรในการอบรมนักศึกษาเอง ตามล าดับ 
 
 
 



๑๑๖ 
 

ตารางท่ี ๔.๑๑ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อรูปแบบ
การปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับวัยรุ่นไทยยุคใหม่  ตามหลักพุทธธรรม 
ผ่านกลไกการขับเคลื่อนโครงการคลินิกคุณธรรม ของพระธรรมวิทยากร ในด้าน
การประเมินผลกลุ่มเป้าหมายร่วมกับสถานศึกษา 

(n = ๓๙๒) 
รูปแบบการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับ

วัยรุ่นไทยยุคใหม่  ตามหลักพุทธธรรม ผ่านกลไกการ
ขับเคลื่อนโครงการคลินิกคุณธรรม ของพระธรรม

วิทยากร 

ระดับความคิดเห็น 

X̅ S.D. แปลผล 

๑. พระ ธ ร ร มวิ ท ย าก รมี ก า ร ว า ง แ ผน ใ นกา ร
ประเมินผลกลุ่มเป้าหมายร่วมกับสถานศึกษา ๔.๐๕ ๐.๗๘๒ มาก 

๒. พระธรรมวิทยากรมีการประเมินผลกลุ่มเป้าหมาย
ทุก ๑ เดือน ๓ เดือน ๑ ภาคการศึกษา ๓.๙๕ ๐.๘๖๐ มาก 

๓. พระธรรมวิทยากรเลือกเอาเครื่องมือต่างๆ เช่น 
แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์  แบบสั ง เกต
พฤติกรรม ที่มีคุณภาพมาใช้ในการประเมินผลการ
ด าเนินโครงการกับผู้เรียน ร่วมกับสถานศึกษา ๔.๐๗ ๐.๘๑๗ มาก 

๔. พระธรรมวิทยากรร่วมกับสถานศึกษาสรุปผลการ
ด าเนินโครงการทุกครั้ง และแจ้งให้ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องทราบ ๓.๙๙ ๐.๘๐๖ มาก 

๕. พระธรรมวิทยากรร่วมกับสถานศึกษาปรับปรุง
แผนปฏิบัติการให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของ
นักศึกษาที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ๔.๐๗ ๐.๘๕๔ มาก 

รวมค่าเฉลี่ยท้ังหมด ๔.๐๓ ๐.๖๕๐ มาก 

 จากตารางที่ ๔.๑๑ พบว่า นักเรียนมีความคิดเห็นต่อรูปแบบการปลูกฝังคุณธรรมและ
จริยธรรมส าหรับวัยรุ่นไทยยุคใหม่  ตามหลักพุทธธรรม ผ่านกลไกการขับเคลื่อนโครงการคลินิก
คุณธรรม ของพระธรรมวิทยากร ในด้านการประเมินผลกลุ่มเป้าหมายร่วมกับสถานศึกษา อยู่ในระดับ
มาก (X̅ = ๔.๐๓ , S.D. = ๐.๖๕๐) และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน จาก
การวิเคราะห์เบื้องต้นพบว่า  พระธรรมวิทยากรเลือกเอาเครื่องมือต่างๆ เช่น แบบสอบถาม แบบ
สัมภาษณ์ แบบสังเกตพฤติกรรม ที่มีคุณภาพมาใช้ในการประเมินผลการด าเนินโครงการกับผู้เรียน 
ร่วมกับสถานศึกษา และพระธรรมวิทยากรร่วมกับสถานศึกษาปรับปรุงแผนปฏิบัติการให้สอดคล้อง
กับพฤติกรรมของนักศึกษาที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลามากที่สุด รองลงมาคือพระธรรมวิทยากรมีการ
วางแผนในการประเมินผลกลุ่มเป้าหมายร่วมกับสถานศึกษา ถัดมาคือ พระธรรมวิทยากรร่วมกับ
สถานศึกษาสรุปผลการด าเนินโครงการทุกครั้ง และแจ้งให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบ และสุดท้ายคือ พระ
ธรรมวิทยากรมีการวางแผนในการประเมินผลกลุ่มเป้าหมายร่วมกับสถานศึกษา 



๑๑๗ 
 

ตารางท่ี ๔.๑๒ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อรูปแบบ
การปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับวัยรุ่นไทยยุคใหม่  ตามหลักพุทธธรรม 
ผ่านกลไกการขับเคลื่อนโครงการคลินิกคุณธรรม ของพระธรรมวิทยากร ในด้าน
หลักธรรมที่ใช้ในการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับวัยรุ่นไทยยุคใหม่  
ตามหลักพุทธธรรม ผ่านกลไกการขับเคลื่อนโครงการคลินิกคุณธรรม ของพระ
ธรรมวิทยากรตามหลักภาวนา ๔ ได้แก่ กาย ศีล จิต และปัญญา 

(n = ๓๙๒) 
 

รูปแบบการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับ
วัยรุ่นไทยยุคใหม่  ตามหลักพุทธธรรม ผ่านกลไกการ

ขับเคลื่อนโครงการคลินิกคุณธรรม ของพระธรรม
วิทยากร 

ระดับความคิดเห็น 

X̅ S.D. แปลผล 

๑. ด้านกาย ๔.๐๒ ๐.๖๖๙ มาก 
๒. ด้านศีล ๔.๒๙ ๐.๖๒๖ มาก 

๓. ด้านจิต ๔.๑๙ ๐.๗๐๑ มาก 

๔. ด้านปัญญา ๔.๑๗ ๐.๗๔๑ มาก 

รวมค่าเฉลี่ยท้ังหมด ๔.๑๗ ๐.๕๕๖ มาก 

 
 จากตารางที่ ๔.๑๒ พบว่า นักเรียนมีความคิดเห็นต่อรูปแบบการปลูกฝังคุณธรรมและ
จริยธรรมส าหรับวัยรุ่นไทยยุคใหม่  ตามหลักพุทธธรรม ผ่านกลไกการขับเคลื่อนโครงการคลินิก
คุณธรรม ของพระธรรมวิทยากร ในด้านหลักธรรมที่ใช้ในการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับ
วัยรุ่นไทยยุคใหม่  ตามหลักพุทธธรรม ผ่านกลไกการขับเคลื่อนโครงการคลินิกคุณธรรม ของพระธรรม
วิทยากรตามหลักภาวนา ๔ ได้แก่ กาย ศีล จิต และปัญญา อยู่ในระดับมาก (X̅ = ๔.๑๓ , S.D. = 
๐.๕๕๖) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน จากการวิเคราะห์เบื้องต้น
พบว่าด้านศีลมากที่สุด  รองลงมาคือด้านจิต  ถัดมาคือด้านปัญญา และสุดท้ายคือ ด้านกาย 
ตามล าดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๘ 
 

ตารางท่ี ๔.๑๓ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อรูปแบบ
การปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับวัยรุ่นไทยยุคใหม่  ตามหลักพุทธธรรม 
ผ่านกลไกการขับเคลื่อนโครงการคลินิกคุณธรรม ของพระธรรมวิทยากร ในด้านกาย 

(n = ๓๙๒) 
 

รูปแบบการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับ
วัยรุ่นไทยยุคใหม่  ตามหลักพุทธธรรม ผ่านกลไกการ

ขับเคลื่อนโครงการคลินิกคุณธรรม ของพระธรรม
วิทยากร 

ระดับความคิดเห็น 

X̅ S.D. แปลผล 

๑. พระธรรมวิทยากรส่งเสริมให้นักศึกษารู้จักปรับตัว
เข้ากับเพื่อนๆ และผู้อ่ืน ๔.๑๘ ๐.๗๙๖ มาก 

๒. พระธรรมวิทยากรส่งเสริมให้นักศึกษารู้จักมี
ความสุขตามฐานะของตน ๔.๑๓ ๐.๗๘๓ มาก 

๓. พระธรรมวิทยากรส่งเสริมให้นักศึกษารักษา
สุขภาพให้แข็งแรงตามหลักพระพุทธศาสนา ๔.๐๘ ๐.๘๖๖ มาก 

รวมค่าเฉลี่ยท้ังหมด ๔.๐๒ ๐.๖๖๙ มาก 

 
 จากตารางที่ ๔.๑๓ พบว่า นักเรียนมีความคิดเห็นต่อรูปแบบการปลูกฝังคุณธรรมและ
จริยธรรมส าหรับวัยรุ่นไทยยุคใหม่  ตามหลักพุทธธรรม ผ่านกลไกการขับเคลื่อนโครงการคลินิก
คุณธรรม ของพระธรรมวิทยากร ในด้านกาย อยู่ในระดับมาก (X̅ = ๔.๐๒,              S.D. = 
๐.๖๖๙) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน จากการวิเคราะห์เบื้องต้น
พบว่า  พระธรรมวิทยากรส่งเสริมให้นักศึกษารู้จักปรับตัวเข้ากับเพ่ือนๆ และผู้อ่ืนมากที่สุด รองลงมา
คือพระธรรมวิทยากรส่งเสริมให้นักศึกษารู้จักมีความสุขตามฐานะของตน  และสุดท้ายคือ พระธรรม
วิทยากรส่งเสริมให้นักศึกษารักษาสุขภาพให้แข็งแรงตามหลักพระพุทธศาสนาตามล าดับ 
 
 

   
    

 
 
 
 
 



๑๑๙ 
 

ตารางท่ี ๔.๑๔ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อรูปแบบ
การปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับวัยรุ่นไทยยุคใหม่  ตามหลักพุทธธรรม 
ผ่านกลไกการขับเคลื่อนโครงการคลินิกคุณธรรม ของพระธรรมวิทยากร ในด้านศีล 

(n = ๓๙๒) 
 

รูปแบบการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับ
วัยรุ่นไทยยุคใหม่  ตามหลักพุทธธรรม ผ่านกลไกการ

ขับเคลื่อนโครงการคลินิกคุณธรรม ของพระธรรม
วิทยากร 

ระดับความคิดเห็น 

X̅ S.D. แปลผล 

๑. พระธรรมวิทยากรส่งเสริมให้นักศึกษามีเมตตา 
กรุณา ไม่เบียดเบียนต่อเพ่ือนมนุษย์และสัตว์โลก ๔.๓๙ ๐.๗๑๑ มาก 

๒. พระธรรมวิทยากรส่งเสริมให้นักศึกษารู้จัก ลด ละ 
เลิกอบายมุข ๔.๒๓ ๐.๗๔๑ มาก 

๓. พระธรรมวิทยากรส่งเสริมให้นักศึกษาปฏิบัติใน
เรื่องพฤติกรรมทางเพศท่ีถูกต้องตามหลักศาสนา ๔.๒๕ ๐.๗๕๙ มาก 

รวมค่าเฉลี่ยท้ังหมด ๔.๒๙ ๐.๖๒๖ มาก 

 
 จากตารางที่ ๔.๑๔ พบว่า นักเรียนมีความคิดเห็นต่อรูปแบบการปลูกฝังคุณธรรมและ
จริยธรรมส าหรับวัยรุ่นไทยยุคใหม่  ตามหลักพุทธธรรม ผ่านกลไกการขับเคลื่อนโครงการคลินิก
คุณธรรม ของพระธรรมวิทยากร ในด้านศีล อยู่ในระดับมาก (X̅ = ๔.๒๙,                      S.D. = 
๐.๖๒๖) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน จากการวิเคราะห์เบื้องต้ น
พบว่า  พระธรรมวิทยากรส่งเสริมให้นักศึกษามีเมตตา กรุณา ไม่เบียดเบียนต่อเพ่ือนมนุษย์และสัตว์
โลกมากที่สุด รองลงมาคือพระธรรมวิทยากรส่งเสริมให้นักศึกษาปฏิบัติในเรื่องพฤติกรรมทางเพศที่
ถูกต้องตามหลักศาสนา และสุดท้ายคือ พระธรรมวิทยากรส่งเสริมให้นักศึกษารู้จัก ลด ละ เลิก
อบายมุขตามล าดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๐ 
 

ตารางท่ี ๔.๑๕ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อรูปแบบ
การปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับวัยรุ่นไทยยุคใหม่  ตามหลักพุทธธรรม 
ผ่านกลไกการขับเคลื่อนโครงการคลินิกคุณธรรม ของพระธรรมวิทยากร ในด้านจิต 

(n = ๓๙๒) 
 

รูปแบบการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับ
วัยรุ่นไทยยุคใหม่  ตามหลักพุทธธรรม ผ่านกลไกการ

ขับเคลื่อนโครงการคลินิกคุณธรรม ของพระธรรม
วิทยากร 

ระดับความคิดเห็น 

X̅ S.D. แปลผล 

๑. พระธรรมวิทยากรส่งเสริมให้นักศึกษามีสุขภาพจิต
ดี แจ่มใส เบิกบาน ๔.๒๒ ๐.๘๑๗ มาก 

๒. พระธรรมวิทยากรส่งเสริมให้นักศึกษาเป็นคน 
ซื่อสัตย์ สุจริต ๔.๒๐ ๐.๘๓๑ มาก 

๓. พระธรรมวิทยากรส่งเสริมให้นักศึกษาเป็นจิต
อาสา รู้จักเสียสละเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม ๔.๑๖ ๐.๗๘๓ มาก 

รวมค่าเฉลี่ยท้ังหมด ๔.๑๙ ๐.๗๐๑ มาก 

 
 จากตารางที่ ๔.๑๕ พบว่า นักเรียนมีความคิดเห็นต่อรูปแบบการปลูกฝังคุณธรรมและ
จริยธรรมส าหรับวัยรุ่นไทยยุคใหม่  ตามหลักพุทธธรรม ผ่านกลไกการขับเคลื่อนโครงการคลินิก
คุณธรรม ของพระธรรมวิทยากร ในด้านจิต อยู่ในระดับมาก (X̅ = ๔.๑๙,                    S.D. = 
๐.๗๐๑) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน จากการวิเคราะห์ เบื้องต้น
พบว่า  พระธรรมวิทยากรส่งเสริมให้นักศึกษามีสุขภาพจิตดี แจ่มใส เบิกบานมากที่สุด รองลงมาคือ
พระธรรมวิทยากรส่งเสริมให้นักศึกษาเป็นคน ซื่อสัตย์ สุจริต  และสุดท้ายคือ พระธรรมวิทยากร
ส่งเสริมให้นักศึกษาเป็นจิตอาสา รู้จักเสียสละเพ่ือประโยชน์ส่วนรวมตามล าดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๑ 
 

ตารางท่ี ๔.๑๖ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อรูปแบบ
การปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับวัยรุ่นไทยยุคใหม่  ตามหลักพุทธธรรม 
ผ่านกลไกการขับเคลื่อนโครงการคลินิกคุณธรรม ของพระธรรมวิทยากร ในด้าน
ปัญญา 

(n = ๓๙๒) 
 

รูปแบบการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับ
วัยรุ่นไทยยุคใหม่  ตามหลักพุทธธรรม ผ่านกลไกการ

ขับเคลื่อนโครงการคลินิกคุณธรรม ของพระธรรม
วิทยากร 

ระดับความคิดเห็น 

X̅ S.D. แปลผล 

๑. พระธรรมวิทยากรส่งเสริมให้รู้จักคิด วิเคราะห์ 
ปัญหาชีวิต ๔.๑๖ ๐.๘๒๓ มาก 

๒. พระธรรมวิทยากรส่งเสริมให้นักศึกษาเป็นคนเห็น
คุณค่าของตนเอง ไม่ดูถูกตนเอง ๔.๑๗ ๐.๘๒๕ มาก 

๓. พระธรรมวิทยากรส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถ
พ่ึงตนเองได้ ๔.๑๘ ๐.๘๔๐ มาก 

รวมค่าเฉลี่ยท้ังหมด ๔.๑๗ ๐.๗๔๑ มาก 

 
 จากตารางที่ ๔.๑๖ พบว่า นักเรียนมีความคิดเห็นต่อรูปแบบการปลูกฝังคุณธรรมและ
จริยธรรมส าหรับวัยรุ่นไทยยุคใหม่  ตามหลักพุทธธรรม ผ่านกลไกการขับเคลื่อนโครงการคลินิก
คุณธรรม ของพระธรรมวิทยากร ในด้านปัญญา อยู่ในระดับมาก (X̅ = ๔.๑๗,                S.D. = 
๐.๗๔๑) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน จากการวิเคราะห์เบื้องต้น
พบว่า  พระธรรมวิทยากรส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถพ่ึงตนเองได้ มากที่สุด รองลงมาคือ                
พระธรรมวิทยากรส่งเสริมให้นักศึกษาเป็นคนเห็นคุณค่าของตนเอง  ไม่ดูถูกตนเอง และสุดท้ายคือ 
พระธรรมวิทยากรส่งเสริมให้รู้จักคิด วิเคราะห์ ปัญหาชีวิตตามล าดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๒ 
 

 ๑.๓ ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะต่อรูปแบบการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรม
ส าหรับวัยรุ่นไทยยุคใหม่  ตามหลักพุทธธรรม ผ่านกลไกการขับเคลื่อนโครงการคลินิกคุณธรรม 
ของพระธรรมวิทยากร 
 นักเรียนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะต่อรูปแบบการปลูกฝัง
คุณธรรมและจริยธรรมส าหรับวัยรุ่นไทยยุคใหม่  ตามหลักพุทธธรรม ผ่านกลไกการขับเคลื่อน
โครงการคลินิกคุณธรรม ของพระธรรมวิทยากร รายละเอียดดังตารางที่ ๔.๑๗ – ๔.๓๕ 
 

ตารางท่ี ๔.๑๗  ปัญหาและอุปสรรคในการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับวัยรุ่นไทยยุคใหม่  
ตามหลักพุทธธรรม ผ่านกลไกการขับเคลื่อนโครงการคลินิกคุณธรรม ของพระธรรม
วิทยากร ในด้านการให้ค าปรึกษาหรือปัญหาต่างๆ โดยเฉพาะปัญหาเรื่องการขาด
คุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษานั้นๆ     

 

ปัญหาและอุปสรรค ความถี่ 
๑. พระธรรมวิทยากรมักน าเอากรณีของนักศึกษาที่เข้ารับค าปรึกษา มา
บอกเล่าหรือยกตัวอย่างให้นักศึกษาคนอ่ืนๆ ฟัง จนท าให้นักศึกษาเกิด
ความละอายพลอยไม่อยากปรึกษาในเรื่องส าคัญๆ หรือเรื่องน่าอับอายกับ
พระธรรมวิทยากร  ๖ คน 
๒. พระธรรมวิทยากรไม่สามารถเข้าถึงปัญหาเฉพาะด้านของนักศึกษา 
เช่น ปัญหาส่วนตัว ปัญหาครอบครัว ปัญหาเรื่องยาเสพติด เป็นต้น  ๕ คน 
๓. พระธรรมวิทยากรไม่สามารถช่วยแก้ปัญหาให้กับนักศึกษาผู้หญิงใน
เรื่องเฉพาะเพศได้ดี  ๓ คน 

 

 จากตารางที่ ๔.๑๗ ปัญหาและอุปสรรคในการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับ
วัยรุ่นไทยยุคใหม่  ตามหลักพุทธธรรม ผ่านกลไกการขับเคลื่อนโครงการคลินิกคุณธรรม ของพระธรรม
วิทยากร ในด้านการให้ค าปรึกษาหรือปัญหาต่างๆ โดยเฉพาะปัญหาเรื่องการขาดคุณธรรมจริยธรรม
ของนักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษานั้นๆ พบว่า นักเรียนมีความคิดเห็นดังนี้ พระธรรมวิทยากรมัก
น าเอากรณีของนักศึกษาที่เข้ารับค าปรึกษา มาบอกเล่าหรือยกตัวอย่างให้นักศึกษาคนอ่ืนๆ ฟัง จนท า
ให้นักศึกษาเกิดความละอายพลอยไม่อยากปรึกษาในเรื่องส าคัญๆ หรือเรื่องน่าอับอายกับพระธรรม
วิทยากร จ านวน ๖ คน รองลงมาคือพระธรรมวิทยากรไม่สามารถเข้าถึงปัญหาเฉพาะด้านของ
นักศึกษา เช่น ปัญหาส่วนตัว ปัญหาครอบครัว ปัญหาเรื่องยาเสพติด เป็นต้น จ านวน ๕ คน สุดท้าย
คือพระธรรมวิทยากรไม่สามารถช่วยแก้ปัญหาให้กับนักศึกษาผู้หญิงในเรื่องเฉพาะเพศได้ดี  จ านวน ๓ 
คนตามล าดับ 
 
 
 
 
 



๑๒๓ 
 

 
ตารางท่ี ๔.๑๘  ข้อเสนอแนะต่อรูปแบบการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับวัยรุ่นไทยยุคใหม่  

ตามหลักพุทธธรรม ผ่านกลไกการขับเคลื่อนโครงการคลินิกคุณธรรม ของพระธรรม
วิทยากร ในด้านการให้ค าปรึกษาหรือปัญหาต่างๆ โดยเฉพาะปัญหาเรื่องการขาด
คุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษานั้นๆ     

 
 

ข้อเสนอแนะ ความถี่ 
๑. พระธรรมวิทยากรควรปกปิดเรื่องที่นักศึกษามาขอค าปรึกษาไว้เป็น
ความลับ และให้ค าปรึกษาเฉพาะเรื่องกับนักศึกษาเฉพาะรายบุคคลไป ๖ คน 
๒. พระธรรมวิทยากรต้องอาศัยความร่วมมือจากเพ่ือนนักศึกษาด้วยกัน 
หรือพ่อแม่ของนักศึกษา ในการให้ค าปรึกษาและแก้ไขปัญหาเฉพาะด้าน
ของนักศึกษาในแต่ละคน ๕ คน 
๓. ควรให้อาจารย์ผู้หญิงเป็นที่ปรึกษาร่วมกับพระธรรมวิทยากรในการให้
ค าปรึกษาแก่นักศึกษาผู้หญิงในเรื่องส่วนตัว  ๓ คน 

 

 จากตารางที่ ๔.๑๘ ข้อเสนอแนะต่อรูปแบบการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับ
วัยรุ่นไทยยุคใหม่  ตามหลักพุทธธรรม ผ่านกลไกการขับเคลื่อนโครงการคลินิกคุณธรรม ของพระธรรม
วิทยากร ในด้านการให้ค าปรึกษาหรือปัญหาต่างๆ โดยเฉพาะปัญหาเรื่องการขาดคุณธรรมจริยธรรม
ของนักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษานั้นๆ  พบว่า นักเรียนแสดงความคิดเห็นดังนี้ พระธรรมวิทยากร
ควรปกปิดเรื่องที่นักศึกษามาขอค าปรึกษาไว้เป็นความลับ และให้ค าปรึกษาเฉพาะเรื่องกับนักศึกษา
เฉพาะรายบุคคลไป จ านวน ๖ คน รองลงมาคือพระธรรมวิทยากรต้องอาศัยความร่วมมือจากเพ่ือน
นักศึกษาด้วยกัน หรือพ่อแม่ของนักศึกษา ในการให้ค าปรึกษาและแก้ไขปัญหาเฉพาะด้านของ
นักศึกษาในแต่ละคน จ านวน ๕ คน สุดท้ายคือ ควรให้อาจารย์ผู้หญิงเป็นที่ปรึกษาร่วมกับพระธรรม
วิทยากรในการให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาผู้หญิงในเรื่องส่วนตัว จ านวน ๓ คน ตามล าดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๔ 
 

 
ตารางท่ี ๔.๑๙  ปัญหาและอุปสรรคในการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับวัยรุ่นไทยยุคใหม่  

ตามหลักพุทธธรรม ผ่านกลไกการขับเคลื่อนโครงการคลินิกคุณธรรม ของพระธรรม
วิทยากร ในด้านการสนทนาธรรม/บรรยายธรรม ตามหลักธรรมต่างๆ ที่
สอดคล้องกับปัญหาที่เกิด หรือตามที่สถานศึกษาประสงค์ 

 

ปัญหาและอุปสรรค ความถ่ี 

๑. จ านวนของนักเรียนมีมากเกินไป พระธรรมวิทยากรเพียงหนึ่งถึงสอง
รูปไม่สามารถดูแลได้อย่างทั่วถึง ๑๒ คน 
๒. ความไม่พร้อมในการใช้สื่อเทคโนโลยีในการสนทนาธรรม/บรรยาย
ธรรมของพระธรรมวิทยากรและเจ้าหน้าที่ ท าให้เสียเวลาในการอบรมสั่ง
สอน  ๑๐ คน 
๓. ห้องบรรยายธรรม/สถานที่บรรยายธรรม ในวิทยาลัยไม่เพียงพอหรือ
เหมาะสมกับจ านวนนักเรียนที่มีมาก ๘ คน 
๔. ปัญหานักเรียนบางกลุ่มไม่สนใจการฟังบรรยาย/สนทนาธรรม/เข้าร่วม
กิจกรรมที่ทางพระธรรมวิทยากรและวิทยาลัยจัดขึ้น  ๕ คน 

 
 จากตารางที่ ๔.๑๙ ปัญหาและอุปสรรคในการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับ
วัยรุ่นไทยยุคใหม่  ตามหลักพุทธธรรม ผ่านกลไกการขับเคลื่อนโครงการคลินิกคุณธรรม ของพระธรรม
วิทยากร ในด้านการสนทนาธรรม/บรรยายธรรม ตามหลักธรรมต่างๆ ที่สอดคล้องกับปัญหาที่เกิด 
หรือตามที่สถานศึกษาประสงค์ พบว่า นักเรียนแสดงความคิดเห็นดังนี้ จ านวนของนักเรียนมีมาก
เกินไป พระธรรมวิทยากรเพียงหนึ่งถึงสองรูปไม่สามารถดูแลได้อย่างทั่วถึง จ านวน ๑๒ คน รองลงมา
คือความไมพ่ร้อมในการใช้สื่อเทคโนโลยีในการสนทนาธรรม/บรรยายธรรมของพระธรรมวิทยากรและ
เจ้าหน้าที่ ท าให้เสียเวลาในการอบรมสั่งสอน จ านวน ๑๐ คน ถัดมาคือห้องบรรยายธรรม/สถานที่
บรรยายธรรม ในวิทยาลัยไม่เพียงพอหรือเหมาะสมกับจ านวนนักเรียนที่มีมาก จ านวน ๘ คน และ
ปัญหานักเรียนบางกลุ่มไม่สนใจการฟังบรรยาย/สนทนาธรรม/เข้าร่วมกิจกรรมที่ทางพระธรรม
วิทยากรและวิทยาลัยจัดขึ้น จ านวน ๕ คน ตามล าดับ 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๕ 
 

ตารางท่ี ๔.๒๐  ข้อเสนอแนะต่อรูปแบบการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับวัยรุ่นไทยยุคใหม่  
ตามหลักพุทธธรรม ผ่านกลไกการขับเคลื่อนโครงการคลินิกคุณธรรม ของพระธรรม
วิทยากร ในด้านการสนทนาธรรม/บรรยายธรรม ตามหลักธรรมต่างๆ ที่
สอดคล้องกับปัญหาที่เกิด หรือตามที่สถานศึกษาประสงค์ 

 

ข้อเสนอแนะ ความถี่ 

๑. สถานศึกษาควรจัดครูประจ าวิชาหรือครูที่ปรึกษามาคอยช่วยดูแล
นักเรียนร่วมกับพระธรรมวิทยากร ๑๒ คน 
๒. พระธรรมวิทยากรควรเตรียมความพร้อมก่อนเข้าชั่วโมงบรรยายเพ่ือ
ไม่ให้เสียเวลาอบรม ๑๐ คน 
๓. สถานศึกษาควรจัดกิจกรรมเฉพาะกลุ่มนักเรียน/ชั้นเรียน/แผนก ๘ คน 
๔. สถานศึกษา ควรน านักเรียนกลุ่มเสี่ยงแยกออกไปเฉพาะกลุ่ม และจัด
บรรยาย/กิจกรรมเฉพาะกลุ่ม เพ่ือง่ายต่อการควบคุมและอบรมสั่งสอน ๕ คน 

 
 จากตารางที่ ๔.๒๐ ข้อเสนอแนะต่อรูปแบบการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับ
วัยรุ่นไทยยุคใหม่  ตามหลักพุทธธรรม ผ่านกลไกการขับเคลื่อนโครงการคลินิกคุณธรรม ของพระธรรม
วิทยากร ในด้านการสนทนาธรรม/บรรยายธรรม ตามหลักธรรมต่างๆ ที่สอดคล้องกับปัญหาที่เกิด 
หรือตามที่สถานศึกษาประสงค์ พบว่า นักเรียนแสดงความคิดเห็นดังนี้ สถานศึกษาควรจัดครูประจ า
วิชาหรือครูท่ีปรึกษามาคอยช่วยดูแลนักเรียนร่วมกับพระธรรมวิทยากร จ านวน ๑๒ คน รองลงมาคือ
พระธรรมวิทยากรควรเตรียมความพร้อมก่อนเข้าชั่วโมงบรรยายเพ่ือไม่ให้เสียเวลาอบรม จ านวน ๑๐ 
คน ถัดมาคือสถานศึกษาควรจัดกิจกรรมเฉพาะกลุ่มนักเรียน/ชั้นเรียน/แผนก จ านวน ๘ คน และ
สถานศึกษา ควรน านักเรียนกลุ่มเสี่ยงแยกออกไปเฉพาะกลุ่ม และจัดบรรยาย/กิจกรรมเฉพาะกลุ่ม 
เพ่ือง่ายต่อการควบคุมและอบรมสั่งสอน จ านวน ๕ คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๖ 
 

ตารางท่ี ๔.๒๑  ปัญหาและอุปสรรคในการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับวัยรุ่นไทยยุคใหม่  
ตามหลักพุทธธรรม ผ่านกลไกการขับเคลื่อนโครงการคลินิกคุณธรรม ของพระธรรม
วิทยากร วิทยากร ในด้านการให้การอบรมเยาวชนในสถานศึกษานั้นๆ โดยใช้
เทคนิคการอบรมที่สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้เข้ารับการอบรม ผสมผสานกับ
การปฏิบัติธรรม ท าวัตรเช้า เย็น และนั่งสมาธิ 

 

ปัญหาและอุปสรรค ความถี่ 

๑. ในหนึ่งสัปดาห์พระธรรมวิทยากรสามารถเข้ามาท ากิจกรรมได้เพียงแค่ 
๒ วันเท่านั้น ในการจัดกิจกรรมท าวัตร สวดมนต์ นั่งสมาธิ จึงท าได้เพียง
แค่ระยะสั้นๆ หรือบางครั้งอาจไม่ได้ท า  ๘ คน 
๒. นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมไม่มีความพร้อม ประกอบกับเวลาในการเข้า
ร่วมกิจกรรมมีน้อย จึงเน้นเฉพาะหลักทฤษฎีมากกว่าหลักการปฏิบัติ  ๖ คน 
๓. เทคนิคที่พระธรรมวิทยากรน ามาใช้มีมากและหลากหลาย แต่
สถานศึกษาขาดความพร้อมในการจัดสรรนักเรียนและชั่วโมงเรียนในการ
เข้ามาท ากิจกรรมร่วมกับพระธรรมวิทยากร  ๕ คน 
๔. กิจกรรมของพระธรรมวิทยากรเป็นเพียงกิจกรรมโครงการสั้นๆ ไม่
ต่อเนื่อง ไม่สามารถละลายพฤติกรรมของนักเรียนได้เท่าที่ควร ขาดการ
ประเมินผลและก ากับติดตามพฤติกรรมของนักเรียนอย่างต่อเนื่องและ
ทั่วถึง  ๕ คน 

  
 จากตารางที่ ๔.๒๑ ปัญหาและอุปสรรคในการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับ
วัยรุ่นไทยยุคใหม่  ตามหลักพุทธธรรม ผ่านกลไกการขับเคลื่อนโครงการคลินิกคุณธรรม ของพระธรรม
วิทยากร วิทยากร ในด้านการให้การอบรมเยาวชนในสถานศึกษานั้นๆ โดยใช้เทคนิคการอบรมที่
สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้เข้ารับการอบรม ผสมผสานกับการปฏิบัติธรรม ท าวัตรเช้า เย็น และนั่ง
สมาธิ พบว่า นักเรียนแสดงความคิดเห็นดังนี้ ในหนึ่งสัปดาห์พระธรรมวิทยากรสามารถเข้ามาท า
กิจกรรมได้เพียงแค่ ๒ วันเท่านั้น ในการจัดกิจกรรมท าวัตร สวดมนต์ นั่งสมาธิ จึงท าได้เพียงแค่ระยะ
สั้นๆ หรือบางครั้งอาจไม่ได้ท า จ านวน ๘ คน รองลงมาคือนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมไม่มีความพร้อม 
ประกอบกับเวลาในการเข้าร่วมกิจกรรมมีน้อย จึงเน้นเฉพาะหลักทฤษฎีมากกว่าหลักการปฏิบัติ 
จ านวน ๖ คน ถัดมาคือเทคนิคที่พระธรรมวิทยากรน ามาใช้มีมากและหลากหลาย แต่สถานศึกษาขาด
ความพร้อมในการจัดสรรนักเรียนและชั่วโมงเรียนในการเข้ามาท ากิจกรรมร่วมกับพระธรรม จ านวน 
๕ คน และกิจกรรมของพระธรรมวิทยากรเป็นเพียงกิจกรรมโครงการสั้นๆ ไม่ต่อเนื่อง ไม่สามารถ
ละลายพฤติกรรมของนักเรียนได้เท่าที่ควร ขาดการประเมินผลและก ากับติดตามพฤติกรรมของ
นักเรียนอย่างต่อเนื่องและท่ัวถึง จ านวน ๕ คน ตามล าดับ 
 
 



๑๒๗ 
 

ตารางท่ี ๔.๒๒  ข้อเสนอแนะต่อรูปแบบการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับวัยรุ่นไทยยุคใหม่  
ตามหลักพุทธธรรม ผ่านกลไกการขับเคลื่อนโครงการคลินิกคุณธรรม ของพระธรรม
วิทยากร วิทยากร ในด้านการให้การอบรมเยาวชนในสถานศึกษานั้นๆ โดยใช้
เทคนิคการอบรมที่สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้เข้ารับการอบรม ผสมผสานกับ
การปฏิบัติธรรม ท าวัตรเช้า เย็น และนั่งสมาธิ 

 

ข้อเสนอแนะ ความถี่ 

๑. พระธรรมวิทยากรควรเน้นการปฏิบัติธรรม ท าวัตรเช้า เย็น และนั่ง
สมาธิให้มากขึ้นกว่าเดิม ๘ คน 
๒. พระธรรมวิทยากรควรจัดกิจกรรมที่หลากหลายเน้นทั้งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติควบคู่กัน ๖ คน 
๓. ผู้บริหารสถานศึกษาควรให้ความส าคัญกับการอบรมของพระธรรม
วิทยากร และเพ่ิมจ านวนวันและเวลาให้เพ่ิมมากข้ึน ๕ คน 
๔. สถานศึกษาควรวางแผนโครงการระยะยาวและจัดสรรงบประมาณ
สนับสนุนให้เพ่ิมมากข้ึนกว่าเดิม ๕ คน 

  
 จากตารางที่ ๔.๒๒ ข้อเสนอแนะต่อรูปแบบการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับ
วัยรุ่นไทยยุคใหม่  ตามหลักพุทธธรรม ผ่านกลไกการขับเคลื่อนโครงการคลินิกคุณธรรม ของพระธรรม
วิทยากร ในด้านการให้การอบรมเยาวชนในสถานศึกษานั้นๆ โดยใช้เทคนิคการอบรมที่สอดคล้องกับ
พฤติกรรมของผู้เข้ารับการอบรม ผสมผสานกับการปฏิบัติธรรม ท าวัตรเช้า เย็น และนั่งสมาธิ พบว่ า 
นักเรียนแสดงความคิดเห็นดังนี้ พระธรรมวิทยากรควรเน้นการปฏิบัติธรรม ท าวัตรเช้า เย็น และนั่ง
สมาธิให้มากขึ้นกว่าเดิม จ านวน ๘ คน รองลงมาคือพระธรรมวิทยากรควรจัดกิจกรรมที่หลากหลาย
เน้นทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติควบคู่กัน จ านวน ๖ คน ถัดมาคือผู้บริหารสถานศึกษาควรให้
ความส าคัญกับการอบรมของพระธรรมวิทยากร และเพ่ิมจ านวนวันและเวลาให้เพ่ิมมากขึ้น จ านวน ๕ 
คน และสุดทา้ยคือสถานศึกษาควรวางแผนโครงการระยะยาวและจัดสรรงบประมาณสนับสนุนให้เพ่ิม
มากขึ้นกว่าเดิม จ านวน ๕ คนตามล าดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๘ 
 

ตารางท่ี ๔.๒๓  ปัญหาและอุปสรรคในการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับวัยรุ่นไทยยุคใหม่  
ตามหลักพุทธธรรม ผ่านกลไกการขับเคลื่อนโครงการคลินิกคุณธรรม ของพระธรรม
วิทยากร วิทยากร ในด้านการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา เช่น วันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนา วันส าคัญทางพระมหากษัตริย์ วันส าคัญทางเทศกาลต่างๆ ที่มี
พิธีทางพระพุทธศาสนาร่วมกับสถานศึกษาหรือชุมชน 

 

ปัญหาและอุปสรรค ความถี่ 
๑. ลักษณะกิจกรรมที่จัดไม่มีความหลากหลาย เป็นลักษณะกิจกรรมเดิมๆ 
ที่จัดขึ้นทุกปี ท าไม่มาสามารถดึงดูดให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมได้  ๑๐ คน 
๒. มีการจัดกิจกรรมที่ซ้ าซ้อน เป็นกิจกรรมเดียวกันแต่จัดกันคนละครั้ง 
ท าให้สูญเสียงบประมาณและบุคลากร  ๖ คน 
๓. พระธรรมวิทยากรเป็นเพียงส่วนหนึ่งของกิจกรรมส าคัญต่างๆของ
สถานศึกษาในฐานะผู้น าทางศาสนาเท่านั้น เป็นเพียงแค่ผู้ประกอบ
พิธีกรรม  ๔ คน 

  

 จากตารางที่ ๔.๒๓ ปัญหาและอุปสรรคในการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับ
วัยรุ่นไทยยุคใหม่  ตามหลักพุทธธรรม ผ่านกลไกการขับเคลื่อนโครงการคลินิกคุณธรรม ของพระธรรม
วิทยากร ในด้านการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา เช่น วันส าคัญทางพระพุทธศาสนา วันส าคัญ
ทางพระมหากษัตริย์ วันส าคัญทางเทศกาลต่างๆ ที่มีพิธีทางพระพุทธศาสนาร่วมกับสถานศึกษาหรือ
ชุมชน พบว่า นักเรียนแสดงความคิดเห็นดังนี้ ลักษณะกิจกรรมที่จัดไม่มีความหลากหลาย เป็น
ลักษณะกิจกรรมเดิมๆ ที่จัดขึ้นทุกปี ท าไม่มาสามารถดึงดูดให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมได้  จ านวน 
๑๐ คน รองลงมาคือ มีการจัดกิจกรรมที่ซ้ าซ้อน เป็นกิจกรรมเดียวกันแต่จัดกันคนละครั้ง ท าให้
สูญเสียงบประมาณและบุคลากร จ านวน ๖ คน สุดท้ายคือพระธรรมวิทยากรเป็นเพียงส่วนหนึ่งของ
กิจกรรมส าคัญต่างๆของสถานศึกษาในฐานะผู้น าทางศาสนาเท่านั้น เป็นเพียงแค่ผู้ประกอบพิธีกรรม 
จ านวน ๔ คน ตามล าดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๙ 
 

ตารางท่ี ๔.๒๔  ข้อเสนอแนะต่อรูปแบบการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับวัยรุ่นไทยยุคใหม่  
ตามหลักพุทธธรรม ผ่านกลไกการขับเคลื่อนโครงการคลินิกคุณธรรม ของพระธรรม
วิทยากร วิทยากร ในด้านการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา เช่น วันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนา วันส าคัญทางพระมหากษัตริย์ วันส าคัญทางเทศกาลต่างๆ ที่มี
พิธีทางพระพุทธศาสนาร่วมกับสถานศึกษาหรือชุมชน 

 

ข้อเสนอแนะ ความถี่ 
๑. ควรมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบและวิธีการในการจัดกิจกรรมให้มีความ
หลากหลายเพิ่มมากข้ึน ๑๐ คน 
๒. ควรประชุมปรึกษาหารือกันทั้งฝ่ายสถานศึกษาและพระธรรมวิทยากร 
ในการบูรณาการกิจกรรมร่วมกันในคราวเดียวกัน ๖ คน 
๒. สถานศึกษาควรเห็นความส าคัญและอาราธนานิมนต์พระธรรม
วิทยากรมาเป็นแกนน าหลักในการจัดกิจกรรรมของสถานศึกษาร่วมกับ
ผู้บริหารและคณาจารย์ด้วย  ๔ คน 

  

 จากตารางที่ ๔.๒๔ ข้อเสนอแนะต่อรูปแบบการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับ
วัยรุ่นไทยยุคใหม่  ตามหลักพุทธธรรม ผ่านกลไกการขับเคลื่อนโครงการคลินิกคุณธรรม ของพระธรรม
วิทยากร ในด้านการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา เช่น วันส าคัญทางพระพุทธศาสนา วันส าคัญ
ทางพระมหากษัตริย์ วันส าคัญทางเทศกาลต่างๆ ที่มีพิธีทางพระพุทธศาสนาร่วมกับสถานศึกษาหรือ
ชุมชน พบว่า นักเรียนแสดงความคิดเห็นดังนี้  ควรมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบและวิธีการในการจัด
กิจกรรมให้มีความหลากหลายเพ่ิมมากขึ้น จ านวน ๑๐ คน รองลงมาคือควรประชุมปรึกษาหารือกัน
ทั้งฝ่ายสถานศึกษาและพระธรรมวิทยากร ในการบูรณาการกิจกรรมร่วมกันในคราวเดียวกัน  จ านวน 
๖ คน สุดท้ายคือสถานศึกษาควรเห็นความส าคัญและอาราธนานิมนต์พระธรรมวิทยากรมาเป็นแกน
น าหลักในการจัดกิจกรรรมของสถานศึกษาร่วมกับผู้บริหารและคณาจารย์ด้วย  จ านวน ๔ คน 
ตามล าดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๐ 
 

ตารางท่ี ๔.๒๕  ปัญหาและอุปสรรคในการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับวัยรุ่นไทยยุคใหม่  
ตามหลักพุทธธรรม ผ่านกลไกการขับเคลื่อนโครงการคลินิกคุณธรรม ของพระธรรม
วิทยากร วิทยากร ในด้านการร่วมกับสถานศึกษาจัดท าแผนปฏิบัติการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมของผู้เรียน 

 

ปัญหาและอุปสรรค ความถี่ 

๑. ขาดแหล่งการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรมที่หลากหลาย ๑๐ คน 
๒. พระธรรมวิทยากรไม่สามารถขับเคลื่อนแนวคิดหรือนโยบายในการ
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเท่าที่ควร ๖ คน 
๓. ขาดการจัดท าแผนโครงการระยะยาว ๕ คน 
๔. ขาดการประชุมปรึกษาหารือระหว่างสถานศึกษากับพระธรรมวิทยากร
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๔ คน 

  
 จากตารางที่ ๔.๒๕ ปัญหาและอุปสรรคในการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับ
วัยรุ่นไทยยุคใหม่  ตามหลักพุทธธรรม ผ่านกลไกการขับเคลื่อนโครงการคลินิกคุณธรรม ของพระธรรม
วิทยากร ในด้านการร่วมกับสถานศึกษาจัดท าแผนปฏิบัติการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของผู้เรียน 
พบว่า นักเรียนแสดงความคิดเห็นดังนี้ ขาดแหล่งการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรมที่หลากหลาย 
จ านวน ๑๐ คน รองลงมาคือพระธรรมวิทยากรไม่สามารถขับเคลื่อนแนวคิดหรือนโยบายในการ
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเท่าที่ควร จ านวน ๖ คน ถัดมาคือขาดการจัดท าแผนโครงการระยะยาว 
จ านวน ๕ คน สุดท้ายคือขาดการประชุมปรึกษาหารือระหว่างสถานศึกษากับพระธรรมวิทยากรและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จ านวน ๔ คนตามล าดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๑ 
 

ตารางท่ี ๔.๒๖  ข้อเสนอแนะต่อรูปแบบการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับวัยรุ่นไทยยุคใหม่  
ตามหลักพุทธธรรม ผ่านกลไกการขับเคลื่อนโครงการคลินิกคุณธรรม ของพระธรรม
วิทยากร วิทยากร ในด้านการร่วมกับสถานศึกษาจัดท าแผนปฏิบัติการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมของผู้เรียน 

 
ข้อเสนอแนะ ความถี่ 

๑. พระธรรมวิทยากรและสถานศึกษาควรจัดท าคู่มือในการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม เพ่ือเผยแผ่ให้นักเรียนได้รับรู้และศึกษาเพ่ิมเติมจาก
คู่มือดังกล่าวด้วย ๑๐ คน 
๒. สถานศึกษาควรแต่งตั้งพระธรรมวิทยากรให้เป็นคณะกรรมการ
สถานศึกษา หรือคณะกรรมการด าเนินงานของสถานศึกษาที่เกี่ยวข้องกับ
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ๖ คน 
๓. สถานศึกษาควรเชิญผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์เข้าร่วม
ในการจัดท าแผนการด าเนินงานโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของ
ผู้เรียน โดยรับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่ายด้วย ๕ คน 
๔. สถานศึกษาควรนิมนต์พระธรรมวิทยากรเข้าร่วมประชุมกับผู้บริหาร 
กรมการสถานศึกษาด้วยทุกครั้ง เพ่ือปรึกษาหารือเกี่ยวกับแนวทางในการ
ด าเนินงานโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของผู้เรียน ๔ คน 
๕. พระธรรมวิทยากรควรร่วมกับสถานศึกษาประเมินผล และทบทวน
แผนปฏิบัติการ เพื่อปรับปรุงให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดแก่ผู้เรียนต่อไป ๓ คน 

  
 จากตารางที่ ๔.๒๖ ข้อเสนอแนะต่อรูปแบบการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับ
วัยรุ่นไทยยุคใหม่  ตามหลักพุทธธรรม ผ่านกลไกการขับเคลื่อนโครงการคลินิกคุณธรรม ของพระธรรม
วิทยากร ในด้านการร่วมกับสถานศึกษาจัดท าแผนปฏิบัติการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของผู้เรียน 
พบว่า นักเรียนแสดงความคิดเห็นดังนี้ พระธรรมวิทยากรและสถานศึกษาควรจัดท าคู่มือในการ
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เพ่ือเผยแผ่ให้นักเรียนได้รับรู้และศึกษาเพ่ิมเติมจากคู่มือดังกล่าวด้วย 
จ านวน ๑๐ คน รองลงมาคือสถานศึกษาควรแต่งตั้งพระธรรมวิทยากรให้เป็นคณะกรรมการ
สถานศึกษา หรือคณะกรรมการด าเนินงานของสถานศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม จ านวน ๖ คน ถัดมาคือสถานศึกษาควรเชิญผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์เข้า
ร่วมในการจัดท าแผนการด าเนินงานโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของผู้เรียน โดยรับฟังความ
คิดเห็นจากทุกฝ่ายด้วย จ านวน ๕ คน ถัดมาคือสถานศึกษาควรนิมนต์พระธรรมวิทยากรเข้าร่วม
ประชุมกับผู้บริหาร กรมการสถานศึกษาด้วยทุกครั้ง เพ่ือปรึกษาหารือเกี่ยวกับแนวทางในการ
ด าเนินงานโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของผู้เรียน จ านวน ๔ คน สุดท้ายคือพระธรรมวิทยากร
ควรร่วมกับสถานศึกษาประเมินผล และทบทวนแผนปฏิบัติการ เพ่ือปรับปรุงให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุดแก่ผู้เรียนต่อไป จ านวน ๓ คน ตามล าดับ 



๑๓๒ 
 

ตารางท่ี ๔.๒๗  ปัญหาและอุปสรรคในการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับวัยรุ่นไทยยุคใหม่  
ตามหลักพุทธธรรม ผ่านกลไกการขับเคลื่อนโครงการคลินิกคุณธรรม ของพระธรรม
วิทยากร วิทยากร ในด้านการจัดท าทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรมหรือทะเบียนของ
ผู้เรียนเป็นประจ าทุกเดือน 

 

ปัญหาและอุปสรรค ความถี่ 

๑. ขาดการคิดต่อประสานระหว่างพระธรรมวิทยากร ผู้บริหาร
สถานศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา และนักเรียนร่วมถึงผู้ปกครองด้วย  ๑๑ คน 
๒. ไม่สามารถรายงานสถิติผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ตามความเป็นจริง และ
ผลลัพธ์ที่ได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียนแต่ละคนได้  ๗ คน 
๓. ขาดระบบการจัดท าทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรมหรือทะเบียนผู้เรียนที่มี
ประสิทธิภาพ  ๔ คน 

  
 จากตารางที่ ๔.๒๗ ปัญหาและอุปสรรคในการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับ
วัยรุ่นไทยยุคใหม่  ตามหลักพุทธธรรม ผ่านกลไกการขับเคลื่อนโครงการคลินิกคุณธรรม ของพระธรรม
วิทยากร ในด้านการจัดท าทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรมหรือทะเบียนของผู้เรียนเป็นประจ าทุกเดือน 
พบว่า นักเรียนแสดงความคิดเห็นดังนี้  ขาดการคิดต่อประสานระหว่างพระธรรมวิทยากร ผู้บริหาร
สถานศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา และนักเรียนร่วมถึงผู้ปกครองด้วย จ านวน ๑๑ คน รองลงมาคือไม่
สามารถรายงานสถิติผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ตามความเป็นจริง และผลลัพธ์ที่ได้จากการเข้าร่วมกิจกรรม
ของนักเรียนแต่ละคนได ้จ านวน ๗ คน สุดท้ายคือขาดระบบการจัดท าทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรมหรือ
ทะเบียนผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพ จ านวน ๔ คน ตามล าดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๓ 
 

ตารางท่ี ๔.๒๘  ข้อเสนอแนะต่อรูปแบบการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับวัยรุ่นไทยยุคใหม่  
ตามหลักพุทธธรรม ผ่านกลไกการขับเคลื่อนโครงการคลินิกคุณธรรม ของพระธรรม
วิทยากร วิทยากร ในด้านการจัดท าทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรมหรือทะเบียนของ
ผู้เรียนเป็นประจ าทุกเดือน 

 

ข้อเสนอแนะ ความถี่ 

๑. ควรจัดท าเว็บไซด์ของพระธรรมวิทยากร หรือเพ่ิมช่องทางในการ
ติดต่อระหว่างพระธรรมวิทยากร ผู้บริหารสถานศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา 
และนักเรียนร่วมถึงผู้ปกครองด้วย  ๑๑ คน 
๒. ควรมีการบันทึกจ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกครั้ง มีการบันทึกเนื้อหา
สาระในการสอนหรือการอบรมสั่งสอนในแต่ละครั้ง และสามารถสรุปผล
การประเมินได้ในหลากหลายรูปแบบ และเท่ียงตรง ๗ คน 
๓. พระธรรมวิทยากรหรือกรมการศาสนาควรสร้างระบบการจัดเก็บ
ข้อมูล/พฤติกรรม/แนวทางในการแก้ ไขปัญหาของนักเรียนที่ มี
ประสิทธิภาพและใช้งานได้จริง ๔ คน 

  
 จากตารางที่ ๔.๒๘ ข้อเสนอแนะต่อรูปแบบการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับ
วัยรุ่นไทยยุคใหม่  ตามหลักพุทธธรรม ผ่านกลไกการขับเคลื่อนโครงการคลินิกคุณธรรม ของพระธรรม
วิทยากร ในด้านการจัดท าทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรมหรือทะเบียนของผู้เรียนเป็นประจ าทุกเดือน 
พบว่า นักเรียนแสดงความคิดเห็นดังนี้ ควรจัดท าเว็บไซด์ของพระธรรมวิทยากร หรือเพ่ิมช่องทางใน
การติดต่อระหว่างพระธรรมวิทยากร ผู้บริหารสถานศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา และนักเรียนร่วมถึง
ผู้ปกครองด้วย จ านวน ๑๑ คน รองลงมาคือควรมีการบันทึกจ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกครั้ง มีการ
บันทึกเนื้อหาสาระในการสอนหรือการอบรมสั่งสอนในแต่ละครั้ง และสามารถสรุปผลการประเมินได้
ในหลากหลายรูปแบบ และเที่ยงตรง จ านวน ๗ คน สุดท้ายคือ พระธรรมวิทยากรหรือกรมการศาสนา
ควรสร้างระบบการจัดเก็บข้อมูล/พฤติกรรม/แนวทางในการแก้ไขปัญหาของนักเรียนที่มีประสิทธิภาพ
และใช้งานได้จริง จ านวน ๔ คน 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๔ 
 

ตารางท่ี ๔.๒๙  ปัญหาและอุปสรรคในการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับวัยรุ่นไทยยุคใหม่  
ตามหลักพุทธธรรม ผ่านกลไกการขับเคลื่อนโครงการคลินิกคุณธรรม ของพระธรรม
วิทยากร วิทยากร ในด้านการพัฒนาเครื่องมือในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของ
ผู้เรียน 

 
ปัญหาและอุปสรรค ความถี่ 

๑. กิจกรรมส่วนใหญ่จัดที่สถานศึกษาเป็นหลัก ขาดการจัดกิจกรรมนอก
สถานที่ เช่นที่วัด หรือ แหล่งชุมชน เป็นต้น  ๑๓ คน 
๒. พระธรรมวิทยากรใช้ความคิดเห็นส่วนตัวในการแก้ไขพฤติกรรมของ
นักเรียนและขาดความเข้าใจพฤติกรรมของผู้เรียนแต่ละคนเป็นอย่างดี  ๖ คน 
๓. นักเรียนแต่ละคนมีพฤติกรรมที่แตกต่างกัน ท าให้พระธรรมวิทยากร
ต้องปรับเปลี่ยนเครื่องมือหรือเลือกเอาเครื่องมือมาใช้ในการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมอยู่บ่อยครั้ง  ๔ คน 

  
 จากตารางที่ ๔.๒๙  ปัญหาและอุปสรรคในการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับ
วัยรุ่นไทยยุคใหม่  ตามหลักพุทธธรรม ผ่านกลไกการขับเคลื่อนโครงการคลินิกคุณธรรม ของพระธรรม
วิทยากร ในด้านการพัฒนาเครื่องมือในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้เรียน พบว่า นักเรียนแสดง
ความคิดเห็นดังนี้ กิจกรรมส่วนใหญ่จัดที่สถานศึกษาเป็นหลัก ขาดการจัดกิจกรรมนอกสถานที่ เช่นที่
วัด หรือ แหล่งชุมชน เป็นต้น จ านวน ๑๓ คน รองลงมาคือพระธรรมวิทยากรใช้ความคิดเห็นส่วนตัว
ในการแก้ไขพฤติกรรมของนักเรียนและขาดความเข้าใจพฤติกรรมของผู้เรียนแต่ละคนเป็นอย่างดี  
จ านวน ๖ คน สุดท้ายคือนักเรียนแต่ละคนมีพฤติกรรมที่แตกต่างกัน ท าให้พระธรรมวิทยากรต้อง
ปรับเปลี่ยนเครื่องมือหรือเลือกเอาเครื่องมือมาใช้ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอยู่บ่อยครั้ง จ านวน ๔ 
คน ตามล าดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๕ 
 

ตารางท่ี ๔.๓๐  ข้อเสนอแนะต่อรูปแบบการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับวัยรุ่นไทยยุคใหม่  
ตามหลักพุทธธรรม ผ่านกลไกการขับเคลื่อนโครงการคลินิกคุณธรรม ของพระธรรม
วิทยากร วิทยากร ในด้านการพัฒนาเครื่องมือในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของ
ผู้เรียน 

 

ข้อเสนอแนะ ความถี่ 

๑. พระธรรมวิทยากรควรน านักเรียนเข้าวัดมากกว่าใช้วิทยาลัยเป็น
สถานที่ในการฝึกอบรมนักเรียน เพ่ือให้นักเรียนได้ศึกษาและซึมซับ
พฤติกรรมการด ารงชีวิตแบบชาวพุทธอย่างเต็มรูปแบบ ๑๓ คน 
๒. พระธรรมวิทยากรควรเข้ามาคลุกคลีกับนักเรียนกลุ่มเสี่ยง เพ่ือศึกษา
ถึงพฤติกรรมของแต่ละคน และหาแนวทางในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ของนักเรียนแต่ละคนด้วย ๖ คน 
๓. พระธรรมวิทยากรควรเลือกเอาเครื่องมือที่เหมาะสมมาใช้ในการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้เรียนแต่ละคนให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของ
นักเรียนด้วย ๔ คน 

  
 จากตารางที่ ๔.๓ ๐ ข้อเสนอแนะต่อรูปแบบการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับ
วัยรุ่นไทยยุคใหม่  ตามหลักพุทธธรรม ผ่านกลไกการขับเคลื่อนโครงการคลินิกคุณธรรม ของพระธรรม
วิทยากร ในด้านการพัฒนาเครื่องมือในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้เรียน พบว่า นักเรียนแสดง
ความคิดเห็นดังนี้ พระธรรมวิทยากรควรน านักเรียนเข้าวัดมากกว่าใช้วิทยาลัยเป็นสถานที่ในการ
ฝึกอบรมนักเรียน เพ่ือให้นักเรียนได้ศึกษาและซึมซับพฤติกรรมการด ารงชีวิตแบบชาวพุทธอย่างเต็ม
รูปแบบ จ านวน ๑๓ คน รองลงมาคือพระธรรมวิทยากรควรเข้ามาคลุกคลีกับนักเรียนกลุ่มเสี่ยง เพ่ือ
ศึกษาถึงพฤติกรรมของแต่ละคน และหาแนวทางในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักเรียนแต่ละคน
ด้วย จ านวน ๖ คน สุดท้ายคือพระธรรมวิทยากรควรเลือกเอาเครื่องมือที่เหมาะสมมาใช้ในการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้เรียนแต่ละคนให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของนักเรียนด้วย  จ านวน ๔ คน 
ตามล าดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๖ 
 

ตารางท่ี ๔.๓๑  ปัญหาและอุปสรรคในการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับวัยรุ่นไทยยุคใหม่  
ตามหลักพุทธธรรม ผ่านกลไกการขับเคลื่อนโครงการคลินิกคุณธรรม ของพระธรรม
วิทยากร วิทยากร ในด้านการจัดค่ายคุณธรรม 

 
ปัญหาและอุปสรรค ความถี่ 

๑. มักจัดค่ายคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา ท าให้ไม่สามารถดึงดูด
ความสนใจของนักเรียนได้ ๑๒ คน 
๒. ขาดการปฏิบัติที่เข้มข้น และเข้มงวดในการจัดกิจกรรม ท าให้นักเรียน
ไม่ค่อยสนใจ และร่วมท ากิจกรรมเท่าท่ีควร  ๗ คน 
๓. ขาดงบประมาณในการด าเนินงานที่เพียงพอ  ๔ คน 

  
 จากตารางที่ ๔.๓๑  ปัญหาและอุปสรรคในการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับ
วัยรุ่นไทยยุคใหม่  ตามหลักพุทธธรรม ผ่านกลไกการขับเคลื่อนโครงการคลินิกคุณธรรม ของพระธรรม
วิทยากร ในด้านการจัดค่ายคุณธรรม พบว่า นักเรียนแสดงความคิดเห็นดังนี้ มักจัดค่ายคุณธรรม
จริยธรรมในสถานศึกษา ท าให้ไม่สามารถดึงดูดความสนใจของนักเรียนได้ จ านวน ๑๒ คน รองลงมา
คือ ขาดการปฏิบัติที่เข้มข้น และเข้มงวดในการจัดกิจกรรม ท าให้นักเรียนไม่ค่อยสนใจ และร่วมท า
กิจกรรมเท่าที่ควร จ านวน ๗ คน สุดท้ายคือขาดงบประมาณในการด าเนินงานที่เพียงพอ จ านวน ๔ 
คน ตามล าดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๗ 
 

ตารางท่ี ๔.๓๒  ข้อเสนอแนะต่อรูปแบบการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับวัยรุ่นไทยยุคใหม่  
ตามหลักพุทธธรรม ผ่านกลไกการขับเคลื่อนโครงการคลินิกคุณธรรม ของพระธรรม
วิทยากร วิทยากร ในด้านการจัดค่ายคุณธรรม 

 

ข้อเสนอแนะ ความถี่ 

๑. ควรน านักเรียนไปจัดค่ายคุณธรรมจริยธรรมนอกสถานศึกษา เช่น วัด 
หรือสถานที่อ่ืนๆที่มีความเหมาะสมและสัปปายะ เป็นต้น ๑๒ คน 
๒. ควรเน้นภาคปฏิบัติมากกว่าภาคทฤษฎี มีการแนะแนวทางในการ
ด าเนินชีวิตของนักเรียน ให้ได้ศึกษาและเรียนรู้จากประสบการณ์จริง
มากกว่าเรียนรู้ภายในห้องเรียน ๗ คน 
๓. พระธรรมวิทยากรควรเป็นแกนน าในการจัดโครงการ จัดให้มีการ
ประสานกันระหว่างสถานศึกษา กับวัด หรือพระธรรมวิทยากรกับ
วิทยากรรับเชิญ  ๔ คน 
๔. ควรเน้นจัดค่ายลักษณะประหยัด แต่ได้ประโยชน์สูง คือทั้งนักเรียน 
พระธรรมวิทยากร วิทยาลัย และชุมชนได้รับประโยชน์ร่วมกัน ๒ คน 

  
 จากตารางที่ ๔.๓๒ ข้อเสนอแนะต่อรูปแบบการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับ
วัยรุ่นไทยยุคใหม่  ตามหลักพุทธธรรม ผ่านกลไกการขับเคลื่อนโครงการคลินิกคุณธรรม ของพระธรรม
วิทยากร ในด้านการจัดค่ายคุณธรรม พบว่า นักเรียนแสดงความคิดเห็นดังนี้  ควรน านักเรียนไปจัด
ค่ายคุณธรรมจริยธรรมนอกสถานศึกษา เช่น วัด หรือสถานที่อ่ืนๆที่มีความเหมาะสมและสัปปายะ 
เป็นต้น จ านวน ๑๒ คน รองลงมาคือ ควรเน้นภาคปฏิบัติมากกว่าภาคทฤษฎี มีการแนะแนวทางใน
การด าเนินชีวิตของนักเรียน ให้ได้ศึกษาและเรียนรู้จากประสบการณ์จริงมากกว่าเรียนรู้ภายใน
ห้องเรียน จ านวน ๗ คน ถัดมาคือพระธรรมวิทยากรควรเป็นแกนน าในการจัดโครงการ จัดให้มีการ
ประสานกันระหว่างสถานศึกษา กับวัด หรือพระธรรมวิทยากรกับวิทยากรรับเชิญ จ านวน ๔ คน 
สุดท้ายคือ ควรเน้นจัดค่ายลักษณะประหยัด แต่ได้ประโยชน์สูง คือทั้งนักเรียน พระธรรมวิทยากร 
วิทยาลัย และชุมชนได้รับประโยชน์ร่วมกัน จ านวน ๒ คน ตามล าดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๘ 
 

ตารางท่ี ๔.๓๓  ปัญหาและอุปสรรคในการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับวัยรุ่นไทยยุคใหม่  
ตามหลักพุทธธรรม ผ่านกลไกการขับเคลื่อนโครงการคลินิกคุณธรรม ของพระธรรม
วิทยากร วิทยากร ในด้านการประเมินผลกลุ่มเป้าหมายร่วมกับสถานศึกษา 

 

ปัญหาและอุปสรรค ความถี่ 

๑. รูปแบบและวิธีการในการประเมินผลกิจกรรมในแต่ละครั้งขาดความ
ยืดหยุ่นและขาดประสิทธิภาพ เช่น ไม่มีการประเมินผลกิจกรรม มีการ
ประเมินผลหลังจบกิจกรรมไปแล้วหลายๆ เดือน ท าให้ได้ข้อมูลไม่ตรงกับ
สภาพความเป็นจริง เป็นต้น  ๖ คน 
๒. ขาดการประชุมปรึกษาหารือกันระหว่างผู้บริหาร คณาจารย์ พระธรรม
วิทยากร เจ้าหน้าที่วัฒนธรรมจังหวัด และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพ่ือระดม
ความคิดในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที ส่วนใหญ่
พระธรรมวิทยากร หรืออาจารย์ที่รับผิดชอบ ต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
เองเท่านั้น  ๖ คน 
๓. การแยกงานกันท าระหว่างสถานศึกษากับพระธรรมวิทยากร จึงท าให้
กลุ่มเป้าหมายในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมมีความหลากหลายและ
แตกต่างมากจนเกินไป  ๔ คน 

  
 จากตารางที่ ๔.๓๓ ปัญหาและอุปสรรคในการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับ
วัยรุ่นไทยยุคใหม่  ตามหลักพุทธธรรม ผ่านกลไกการขับเคลื่อนโครงการคลินิกคุณธรรม ของพระธรรม
วิทยากร ในด้านการประเมินผลกลุ่มเป้าหมายร่วมกับสถานศึกษา พบว่า นักเรียนแสดงความคิดเห็น
ดังนี้  รูปแบบและวิธีการในการประเมินผลกิจกรรมในแต่ละครั้งขาดความยืดหยุ่นและขาด
ประสิทธิภาพ เช่น ไม่มีการประเมินผลกิจกรรม มีการประเมินผลหลังจบกิจกรรมไปแล้วหลายๆ เดือน 
ท าให้ได้ข้อมูลไม่ตรงกับสภาพความเป็นจริง เป็นต้น จ านวน ๖ คน รองลงมาคือขาดการประชุม
ปรึกษาหารือกันระหว่างผู้บริหาร คณาจารย์ พระธรรมวิทยากร เจ้าหน้าที่วัฒนธรรมจังหวัด และผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง เพ่ือระดมความคิดในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที ส่วนใหญ่พระ
ธรรมวิทยากร หรืออาจารย์ที่รับผิดชอบ ต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเองเท่านั้น จ านวน ๖ คน สุดท้าย
คือ การแยกงานกันท าระหว่างสถานศึกษากับพระธรรมวิทยากร จึงท าให้กลุ่มเป้าหมายในการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมมีความหลากหลายและแตกต่างมากจนเกินไป จ านวน ๔ คน 
 
 
 
 
 
 



๑๓๙ 
 

ตารางท่ี ๔.๓๔  ข้อเสนอแนะต่อรูปแบบการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับวัยรุ่นไทยยุคใหม่  
ตามหลักพุทธธรรม ผ่านกลไกการขับเคลื่อนโครงการคลินิกคุณธรรม ของพระธรรม
วิทยากร วิทยากร ในด้านการประเมินผลกลุ่มเป้าหมายร่วมกับสถานศึกษา 

 

ข้อเสนอแนะ ความถี่ 

๑. ควรมีการก าหนดรูปแบบและวิธีการประเมินผลไว้ล่วงหน้า และมีการ
ประเมินผลก่อนและหลังจัดกิจกรรมทุกครั้ง ๖ คน 
๒. ควรมีการประชุมกันทุกเดือนเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ ๖ คน 
๓. ควรจัดสรรให้นักเรียนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายเดียวกันได้รับการส่งเสริมทั้ง
พระธรรมวิทยากรและสถานศึกษาร่วมกัน ๔ คน 

  
 จากตารางที่ ๔.๓๔ ข้อเสนอแนะต่อรูปแบบการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับ
วัยรุ่นไทยยุคใหม่  ตามหลักพุทธธรรม ผ่านกลไกการขับเคลื่อนโครงการคลินิกคุณธรรม ของพระธรรม
วิทยากร ในด้านการประเมินผลกลุ่มเป้าหมายร่วมกับสถานศึกษา พบว่า นักเรียนแสดงความคิดเห็น
ดังนี้ ควรมีการก าหนดรูปแบบและวิธีการประเมินผลไว้ล่วงหน้า และมีการประเมินผลก่อนและหลัง
จัดกิจกรรมทุกครั้ง จ านวน ๖ คน รองลงมาคือ ควรมีการประชุมกันทุกเดือนเพ่ือแก้ไขปัญหาต่างๆ 
จ านวน ๖ คน สุดท้ายคือ ควรจัดสรรให้นักเรียนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายเดียวกันได้รับการส่งเสริมทั้งพระ
ธรรมวิทยากรและสถานศึกษาร่วมกัน จ านวน ๔ คน ตามล าดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔๐ 
 

ตารางท่ี ๔.๓๕  ข้อเสนอแนะต่อรูปแบบการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับวัยรุ่นไทยยุคใหม่  
ตามหลักพุทธธรรม ผ่านกลไกการขับเคลื่อนโครงการคลินิกคุณธรรม ของพระธรรม
วิทยากร วิทยากร ในด้านหลักธรรมที่ใช้ในการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรม
ส าหรับวัยรุ่นไทยยุคใหม่  ตามหลักพุทธธรรม ผ่านกลไกการขับเคลื่อนโครงการ
คลินิกคุณธรรม ของพระธรรมวิทยากรตามหลักภาวนา ๔ ได้แก่ กาย ศีล จิต 
และปัญญา 

 

ข้อเสนอแนะ ความถี่ 

๑. พระธรรมวิทยากรควรเน้นให้นักศึกษาเป็นจิตอาสา รู้จักเสียสละเพ่ือ
ประโยชน์ส่วนรวม ๑๓ คน 
๒. พระธรรมวิทยากรควรเน้นให้นักศึกษารักษาสุขภาพให้แข็งแรงตาม
หลักพระพุทธศาสนา ๑๒ คน 
๓. พระธรรมวิทยากรควรเน้นให้รู้จักคิด วิเคราะห์ ปัญหาชีวิต ๑๒ คน 
๔. พระธรรมวิทยากรควรเน้นให้นักศึกษารู้จัก ลด ละ เลิกอบายมุข ๑๑ คน 

  
 จากตารางที่ ๔.๓๕ ข้อเสนอแนะต่อรูปแบบการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับ
วัยรุ่นไทยยุคใหม่  ตามหลักพุทธธรรม ผ่านกลไกการขับเคลื่อนโครงการคลินิกคุณธรรม ของพระธรรม
วิทยากร ในด้านหลักธรรมที่ใช้ในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาของ         พระธรรม
วิทยากรตามหลักภาวนา ๔ ได้แก่ กาย ศีล จิต และปัญญา พบว่า นักเรียนแสดงความคิดเห็นดังนี้
พระธรรมวิทยากรควรเน้นให้นักศึกษาเป็นจิตอาสา รู้จักเสียสละเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม จ านวน ๑๓ 
คน รองลงมาคือพระธรรมวิทยากรควรเน้นให้นักศึกษารักษาสุขภาพให้แข็งแรงตามหลัก
พระพุทธศาสนา จ านวน ๑๒ คน ถัดมาคือพระธรรมวิทยากรควรเน้นให้รู้จักคิด วิเคราะห์ ปัญหาชีวิต 
จ านวน ๑๒ คน สุดท้ายคือพระธรรมวิทยากรควรเน้นให้นักศึกษารู้จัก ลด ละ เลิกอบายมุข จ านวน 
๑๑ คน ตามล าดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔๑ 
 

 ๑.๔ สรุปวิเคราะห์ผลการวิจัยเชิงปริมาณ 
 ผลการวิจัยเชิงปริมาณเพ่ือตอบวัตถุประสงค์ของการวิจัยในข้อที่ ๒ คือ เพ่ือวิเคราะห์
ปัญหาและอุปสรรคในการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับวัยรุ่นไทยยุคใหม่  ตามหลักพุทธ
ธรรม ผ่านกลไกการขับเคลื่อนโครงการคลินิกคุณธรรม ของพระธรรมวิทยากรนั้น ผู้วิจัยได้แบ่ง
ผลการวิจัยออกเป็น ๓ ตอน คือ ๑) ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ๒) ระดับความคิดเห็นของ
นักเรียนที่มีต่อรูปแบบการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับวัยรุ่นไทยยุคใหม่  ตามหลักพุทธ
ธรรม ผ่านกลไกการขับเคลื่อนโครงการคลินิกคุณธรรม ของพระธรรมวิทยากร  และ ๓) ปัญหา 
อุปสรรคและข้อเสนอแนะต่อรูปแบบการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับวัยรุ่นไทยยุคใหม่  ตาม
หลักพุทธธรรม ผ่านกลไกการขับเคลื่อนโครงการคลินิกคุณธรรม ของพระธรรมวิทยากร  ซึ่งปรากฏ
ผลการวิจัยดังนี้ 
 ๑) ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 
๒๘๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๗๒.๒ มีอายุระหว่าง ๑๙ – ๒๑ ปี จ านวน ๑๙๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๘ 
มีการศึกษาในระดับ ปวส. จ านวน ๒๓๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๗ และเข้าอบรมโครงการคลินิก
คุณธรรม ๑ – ๕ ครั้ง จ านวน ๒๕๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๔.๓ 

๒) นักเรียนมีความคิดเห็นต่อรูปแบบการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับวัยรุ่นไทย
ยุคใหม่  ตามหลักพุทธธรรม ผ่านกลไกการขับเคลื่อนโครงการคลินิกคุณธรรม ของพระธรรมวิทยากร 
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X̅ = ๔.๐๖, S.D. = ๐.๕๑๐) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ใน
ระดับมากทุกด้าน จากการวิเคราะห์เบื้องต้นพบว่า พระธรรมวิทยากรน าเอาหลักธรรมมาใช้ในการ
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา ตามหลักภาวนา ๔ ได้แก่ กาย ศีล จิต และปัญญามากที่สุด 
รองลงมาคือด้านการสนทนาธรรม/บรรยายธรรม ตามหลักธรรมต่างๆ                    ที่สอดคล้องกับ
ปัญหาที่เกิด หรือตามที่สถานศึกษาประสงค์ ถัดมาคือ ด้านการจัดค่ายคุณธรรม ถัดมาคือด้านการให้
การอบรมเยาวชนในสถานศึกษานั้นๆ โดยใช้เทคนิคการอบรมที่สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้เข้ารับ
การอบรม ผสมผสานกับการปฏิบัติธรรม ท าวัตรเช้า เย็น และนั่งสมาธิ  ถัดมาคือด้านการจัดกิจกรรม
ทางพระพุทธศาสนา เช่น วันส าคัญทางพระพุทธศาสนา วันส าคัญทางพระมหากษัตริย์ วันส าคัญทาง
เทศกาลต่างๆ ที่มีพิธีทางพระพุทธศาสนาร่วมกับสถานศึกษาหรือชุมชน ถัดมาคือด้านการให้
ค าปรึกษาหรือปัญหาต่างๆ โดยเฉพาะปัญหาเรื่องการขาดคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน นักศึกษาใน
สถานศึกษานั้นๆ ถัดมาคือด้านการประเมินผลกลุ่มเป้าหมายร่วมกับสถานศึกษา ถัดมาคือด้านการ
ร่วมกับสถานศึกษาจัดท าแผนปฏิบัติการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของผู้เรียน ถัดมาคือด้านการพัฒนา
เครื่องมือในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้เรียน และสุดท้ายคือด้านการจัดท าทะเบียนผู้เข้าร่วม
กิจกรรมหรือทะเบียนของผู้เรียนเป็นประจ าทุกเดือน ตามล าดับ 

๒.๑ ด้านการให้ค าปรึกษาหรือปัญหาต่างๆ โดยเฉพาะปัญหาเรื่องการขาดคุณธรรม
จริยธรรมของนักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษานั้นๆ อยู่ในระดับมาก (X̅= ๔.๐๗, S.D. = ๐.๕๙๖) 
และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน จากการวิเคราะห์เบื้องต้นพบว่า                 
พระธรรมวิทยากรเป็นกัลยาณมิตรที่ดีในการให้ค าปรึกษาต่างๆ แก่นักศึกษามากที่สุด  รองลงมาคือ              
พระธรรมวิทยากรน าเอาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาแก้ปัญหาชีวิตให้กับนักศึกษาได้เป็นอย่างดี  
ถัดมาคือ พระธรรมวิทยากรเข้าใจและทราบปัญหาของนักศึกษา เป็นอย่างดี ถัดมาคือ พระธรรม



๑๔๒ 
 

วิทยากรสามารถแก้ไขปัญหาให้กับนักศึกษาได้ดี ตรงประเด็น และสามารถอธิบายถึงสาเหตุของ
ปัญหาได้ และสุดท้ายคือ พระธรรมวิทยากรไม่น าเอาเรื่องที่นักศึกษามาขอค าปรึกษาไปเล่า หรือบอก
ต่อให้เพ่ือนนักศึกษาคนอื่นๆ ฟัง ตามล าดับ 

๒.๒ ด้านการสนทนาธรรม/บรรยายธรรม ตามหลักธรรมต่างๆ ที่สอดคล้องกับปัญหาที่
เกิด หรือตามท่ีสถานศึกษาประสงค์ อยู่ในระดับมาก (X̅ = ๔.๑๓, S.D. = ๐.๕๓๗) และเมื่อพิจารณา
เป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน จากการวิเคราะห์เบื้องต้นพบว่าพระธรรมวิทยากรเปิด
โอกาสให้นักศึกษาซักถามข้อสงสัย ระหว่างการสนทนาธรรมหรือบรรยายธรรม และสามารถตอบข้อ
สักถามนั้นได้อย่างถูกต้องมากที่สุด  รองลงมาคือพระธรรมวิทยากรมีเทคนิค และวิธีการในการอธิบาย
ธรรมได้อย่างน่าสนใจ และทันต่อเหตุการณ์  ถัดมาคือพระธรรมวิทยากรน าเอาหลักพุทธธรรม และ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาสอน และอธิบายให้นักศึกษาเกิดความเข้าใจที่ชัดเจน ถัดมาคือพระ
ธรรมวิทยากรมีองค์ความรู้ และเข้าใจในเนื้อหาสาระของธรรมะที่บรรยายเป็นอย่างดี และสุดท้ายคือ 
พระธรรมวิทยากรมีการสนทนาธรรม/บรรยายธรรมทุกวันพระ หรือตามที่สถานศึกษาก าหนดให้ทุก
ครั้ง ตามล าดับ 

๒.๓ ด้านการให้การอบรมเยาวชนในสถานศึกษานั้นๆ โดยใช้เทคนิคการอบรมที่
สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้เข้ารับการอบรม ผสมผสานกับการปฏิบัติธรรม ท าวัตรเช้า เย็น และนั่ง
สมาธิ อยู่ในระดับมาก (X̅ = ๔.๑๑, S.D. = ๐.๕๕๖) และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับ
มากทุกด้าน จากการวิเคราะห์เบื้องต้นพบว่า  พระธรรมวิทยากรเป็นแบบอย่างที่ดี และน่าเคารพ
เลื่อมใสพระธรรมวิทยากรเป็นแบบอย่างที่ดี และน่าเคารพเลื่อมใสมากที่สุด รองลงมาคือพระธรรม
วิทยากรน าเอาสื่อเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการฝึกอบรมนักศึกษา  ถัดมาคือ พระธรรมวิทยากร
สามารถน าเอาสื่อต่างๆ รอบๆตัวมาอธิบายให้นักศึกษาเกิดความเข้าใจ และเห็นตามสภาพความเป็น
จริง ถัดมาคือพระธรรมวิทยากรมีการสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาแต่ละคน และสามารถแก้ไข
พฤติกรรมของนักศึกษาแต่ละคนได้เป็นอย่างดี และสุดท้ายคือ  พระธรรมวิทยากรเป็นผู้น าในการ
ปฏิบัติธรรม ท าวัตรเช้า เย็น และนั่งสมาธิ แก่นักศึกษา ทุกครั้ง ตามล าดับ 

 ๒.๔ ด้านการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา เช่น วันส าคัญทางพระพุทธศาสนา            
วันส าคัญทางพระมหากษัตริย์ วันส าคัญทางเทศกาลต่างๆ ที่มีพิธีทางพระพุทธศาสนาร่วมกับ
สถานศึกษาหรือชุมชน อยู่ในระดับมาก (X̅ = ๔.๐๘ , S.D. = ๐.๖๕๓) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน จากการวิเคราะห์เบื้องต้นพบว่าพระธรรมวิทยากรร่วมกับสถานศึกษา
จัดกิจกรรมต่างๆ ในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา เช่น การท าบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง                  
เป็นต้นมากที่สุด รองลงมาคือพระธรรมวิทยากรเป็นแกนน าในการจัดกิจกรรมวันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนาในสถานศึกษา  ถัดมาคือพระธรรมวิทยากรน านักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวัด 
ชุมชน และสาธารณประโยชน์ เพ่ือฝึกฝนให้นักศึกษาเป็นผู้มีจิตอาสา และบ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์
แก่สังคม โดยใช้วันส าคัญทางพระพุทธศาสนาเป็นแรงบันดาลใจ ในการท าความดี ถัดมาคือพระธรรม
วิทยากรเปิดโอกาสให้นักศึกษาทุกคนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม จัดนิทรรศการ เกี่ยวกับวันส าคัญ
ทางพระพุทธศาสนาที่วัดหรือที่สถานศึกษาจัดขึ้น และสุดท้ายคือ พระธรรมวิทยากรจัดกิจกรรมที่
หลากหลาย เพ่ือดึงดูดให้นักศึกษาสนใจ และเข้าร่วมกิจกรรมในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา เช่น 
การตอบปัญหาธรรมะ จัดนิทรรศการ เป็นต้น ตามล าดับ 



๑๔๓ 
 

 ๒.๕ ด้านการร่วมกับสถานศึกษาจัดท าแผนปฏิบัติการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของ
ผู้เรียน อยู่ในระดับมาก (X̅ = ๓.๙๗ , S.D. = ๐.๖๔๓) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ใน
ระดับมากทุกด้าน จากการวิเคราะห์เบื้องต้นพบว่าพระธรรมวิทยากรมีแผนปฏิบัติการในการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมของผู้เรียน และเผยแผ่ให้ผู้เรียนและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ และพระธรรมวิทยากร
สามารถน าเอาแผนปฏิบัติการในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของผู้เรียนมาใช้ได้จริง และเกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน อยู่ในระดับสูงสุด รองลงมาคือพระธรรมวิทยากรร่วมกับสถานศึกษา มีการ
ประเมินผล และทบทวนแผนปฏิบัติการ เพ่ือปรับปรุงให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดแก่ผู้เรียนต่อไป              
ถัดมาคือพระธรรมวิทยากรได้รับแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการสถานศึกษา หรือคณะกรรมการ
ด าเนินงานของสถานศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และสุดท้ายคือ  พระธรรม
วิทยากรเข้าร่วมประชุมกับสถานศึกษาทุกครั้ง เพ่ือปรึกษาหารือเกี่ยวกับแนวทางในการด าเนินงาน
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของผู้เรียน ตามล าดับ 

 ๒.๖ ด้านการจัดท าทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรมหรือทะเบียนของผู้เรียนเป็นประจ าทุกเดือน 
อยู่ในระดับมาก (X̅ = ๓.๙๖ , S.D. = ๐.๖๘๙) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมาก
ทุกด้าน จากการวิเคราะห์เบื้องต้นพบว่า พระธรรมวิทยากรเปิดโอกาสให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการ
จัดท าฐานข้อมูลของนักศึกษาเองมากที่สุด รองลงมาคือฐานข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบัน เป็นประโยชน์ต่อ
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมอย่างมาก  ถัดมาคือพระธรรมวิทยากรมีการจัดท าแฟ้มประวัติของ
นักศึกษาทุกคน ถัดมาคือพระธรรมวิทยากรจัดท าสถิติของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ และมีการติด
ป้ายประชาสัมพันธ์อย่างชัดเจน และสุดท้ายคือพระธรรมวิทยากรมีการจัดท าเว็บไซด์เผยแผ่ข้อมูล
นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ และกิจกรรมที่จัดขึ้น ตามล าดับ 

 ๒.๗ ด้านการพัฒนาเครื่องมือในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้เรียน อยู่ในระดับมาก (X̅ 
= ๓.๙๗ , S.D. = ๐.๖๗๖) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน                      
จากการวิเคราะห์เบื้องต้นพบว่าพระธรรมวิทยากรน าเอาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาพัฒนาเป็น
เครื่องมือ ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้เรียน เช่น ให้หลักภาวนา ๔ หลักอริยสัจ ๔ เบญจศีล
เบญจธรรม เป็นต้นมากท่ีสุด  รองลงมาคือพระธรรมวิทยากรสามารถเลือกเอาเครื่องมือแต่ละอย่างมา
ใช้ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้เรียนแต่ละคนได้อย่างเหมาะสม  ถัดมาคือพระธรรมวิทยากรได้
ศึกษาพฤติกรรมและเข้าใจพฤติกรรมของผู้เรียนแต่ละคนเป็นอย่างดี ถัดมาคือเครื่องมือที่พระธรรม
วิทยากรใช้ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้เรียนในปัจจุบันมีความเหมาะสม และสุดท้ายคือ            
พระธรรมวิทยากรสามารถสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้เรียนได้ด้วยตนเอง  
ตามล าดับ 

 ๒.๘ ด้านการจัดค่ายคุณธรรม อยู่ในระดับมาก (X̅ = ๔.๑๒ , S.D. = ๐.๖๑๗) และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน จากการวิเคราะห์เบื้องต้นพบว่า พระธรรม
วิทยากรเน้นการสอนเรื่องคุณธรรมจริยธรรมเป็นหลักมากที่สุด รองลงมาคือค่ายคุณธรรมที่พระธรรม
วิทยากรจัดขึ้นเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน  ถัดมาคือพระธรรมวิทยากรร่วมกับสถานศึกษา จัดค่าย
คุณธรรมให้กับนักศึกษาเป็นประจ าทุกปี ถัดมาคือค่ายคุณธรรมที่พระธรรมวิทยากรจัดขึ้นมีความ
เหมาะสมกับผู้เรียน ทั้งด้านเวลา สถานที่ เนื้อหาสาระ และงบประมาณที่จัด และสุดท้ายคือ             
พระธรรมวิทยากรเป็นวิทยากรในการอบรมนักศึกษาเอง ตามล าดับ 



๑๔๔ 
 

 ๒.๙ ด้านการประเมินผลกลุ่ ม เป้ าหมายร่วมกับสถานศึกษา อยู่ ในระดับมาก                 
(X̅ = ๔.๐๓ , S.D. = ๐.๖๕๐) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน จากการ
วิ เคราะห์ เบื้องต้นพบว่า  พระธรรมวิทยากรเลือกเอาเครื่องมือต่างๆ เช่น แบบสอบถาม                       
แบบสัมภาษณ์ แบบสังเกตพฤติกรรม ที่มีคุณภาพมาใช้ในการประเมินผลการด าเนินโครงการกับ
ผู้เรียน ร่วมกับสถานศึกษา และพระธรรมวิทยากรร่วมกับสถานศึกษาปรับปรุงแผนปฏิบัติการให้
สอดคล้องกับพฤติกรรมของนักศึกษาที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลามากที่สุด  รองลงมาคือพระธรรม
วิทยากรมีการวางแผนในการประเมินผลกลุ่มเป้าหมายร่วมกับสถานศึกษา  ถัดมาคือพระธรรม
วิทยากรร่วมกับสถานศึกษาสรุปผลการด าเนินโครงการทุกครั้ง  และแจ้งให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบ 
และสุดท้ายคือ พระธรรมวิทยากรมีการวางแผนในการประเมินผลกลุ่มเป้าหมายร่วมกับสถานศึกษา 

 ๒.๑๐ ด้านหลักธรรมที่ ใช้ ในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาของ              
พระธรรมวิทยากรตามหลักภาวนา ๔ ได้แก่ กาย ศีล จิต และปัญญา อยู่ในระดับมาก (X̅ = ๔.๑๓, 
S.D. = ๐.๕๕๖) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน จากการวิเคราะห์
เบื้องต้นพบว่าด้านศีลมากที่สุด  รองลงมาคือด้านจิต  ถัดมาคือด้านปัญญา และสุดท้ายคือ ด้านกาย  
ตามล าดับ 

๓) ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะต่อรูปแบบการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับ
วัยรุ่นไทยยุคใหม่  ตามหลักพุทธธรรม ผ่านกลไกการขับเคลื่อนโครงการคลินิกคุณธรรม ของพระธรรม
วิทยากร พบว่า 

 ๓.๑ ด้านการให้ค าปรึกษาหรือปัญหาต่างๆ โดยเฉพาะปัญหาเรื่องการขาดคุณธรรม
จริยธรรมของนักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษานั้นๆ  

 ปัญหาและอุปสรรค พบว่า พระธรรมวิทยากรมักน าเอากรณีของนักศึกษาที่เข้ารับ
ค าปรึกษา มาบอกเล่าหรือยกตัวอย่างให้นักศึกษาคนอ่ืนๆ ฟัง จนท าให้นักศึกษาเกิดความละอาย
พลอยไม่อยากปรึกษาในเรื่องส าคัญๆ หรือเรื่องน่าอับอายกับพระธรรมวิทยากร พระธรรมวิทยากรไม่
สามารถเข้าถึงปัญหาเฉพาะด้านของนักศึกษา เช่น ปัญหาส่วนตัว ปัญหาครอบครัว ปัญหาเรื่องยาเสพ
ติด เป็นต้น พระธรรมวิทยากรไม่สามารถช่วยแก้ปัญหาให้กับนักศึกษาผู้หญิงในเรื่องเฉพาะเพศได้ดี  

 ข้อเสนอแนะ พบว่า พระธรรมวิทยากรควรปกปิดเรื่องที่นักศึกษามาขอค าปรึกษาไว้เป็น
ความลับ และให้ค าปรึกษาเฉพาะเรื่องกับนักศึกษาเฉพาะรายบุคคลไป  พระธรรมวิทยากรต้องอาศัย
ความร่วมมือจากเพ่ือนนักศึกษาด้วยกัน หรือพ่อแม่ของนักศึกษา ในการให้ค าปรึกษาและแก้ไขปัญหา
เฉพาะด้านของนักศึกษาในแต่ละคน ควรให้อาจารย์ผู้หญิงเป็นที่ปรึกษาร่วมกับพระธรรมวิทยากรใน
การให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาผู้หญิงในเรื่องส่วนตัว  

๓.๒ ด้านการสนทนาธรรม/บรรยายธรรม ตามหลักธรรมต่างๆ ที่สอดคล้องกับปัญหาที่
เกิด หรือตามท่ีสถานศึกษาประสงค์ 

ปัญหาและอุปสรรค พบว่า จ านวนของนักเรียนมีมากเกินไป พระธรรมวิทยากรเพียงหนึ่ง
ถึงสองรูปไม่สามารถดูแลได้อย่างทั่วถึง ความไม่พร้อมในการใช้สื่อเทคโนโลยีในการสนทนาธรรม/
บรรยายธรรมของพระธรรมวิทยากรและเจ้าหน้าที่ ท าให้เสียเวลาในการอบรมสั่งสอน ห้องบรรยาย
ธรรม/สถานที่บรรยายธรรม ในวิทยาลัยไม่เพียงพอหรือเหมาะสมกับจ านวนนักเรียนที่มีมาก  และ



๑๔๕ 
 

ปัญหานักเรียนบางกลุ่มไม่สนใจการฟังบรรยาย/สนทนาธรรม/เข้าร่วมกิจกรรมที่ทางพระธรรม
วิทยากรและวิทยาลัยจัดขึ้น  

ข้อเสนอแนะ พบว่า สถานศึกษาควรจัดครูประจ าวิชาหรือครูที่ปรึกษามาคอยช่วยดูแล
นักเรียนร่วมกับพระธรรมวิทยากร พระธรรมวิทยากรควรเตรียมความพร้อมก่อนเข้าชั่วโมงบรรยาย
เพ่ือไม่ให้เสียเวลาอบรม สถานศึกษาควรจัดกิจกรรมเฉพาะกลุ่มนักเรียน/ชั้นเรียน/แผนก และ
สถานศึกษา ควรน านักเรียนกลุ่มเสี่ยงแยกออกไปเฉพาะกลุ่ม และจัดบรรยาย/กิจกรรมเฉพาะกลุ่ม 
เพ่ือง่ายต่อการควบคุมและอบรมสั่งสอน  

๓.๓ ด้านการให้การอบรมเยาวชนในสถานศึกษานั้นๆ โดยใช้เทคนิคการอบรมที่
สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้เข้ารับการอบรม ผสมผสานกับการปฏิบัติธรรม ท าวัตรเช้า เย็น และนั่ง
สมาธิ 

ปัญหาและอุปสรรค พบว่า ในหนึ่งสัปดาห์พระธรรมวิทยากรสามารถเข้ามาท ากิจกรรมได้
เพียงแค่ ๒ วันเท่านั้น ในการจัดกิจกรรมท าวัตร สวดมนต์ นั่งสมาธิ จึงท าได้เพียงแค่ระยะสั้นๆ               
หรือบางครั้งอาจไม่ได้ท า นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมไม่มีความพร้อม ประกอบกับเวลาในการเข้าร่วม
กิจกรรมมีน้อย จึงเน้นเฉพาะหลักทฤษฎีมากกว่าหลักการปฏิบัติ เทคนิคท่ีพระธรรมวิทยากรน ามาใช้มี
มากและหลากหลาย แต่สถานศึกษาขาดความพร้อมในการจัดสรรนักเรียนและชั่วโมงเรียนในการเข้า
มาท ากิจกรรมร่วมกับพระธรรม และกิจกรรมของพระธรรมวิทยากรเป็นเพียงกิจกรรมโครงการสั้นๆ 
ไม่ต่อเนื่อง ไม่สามารถละลายพฤติกรรมของนักเรียนได้เท่าที่ควร ขาดการประเมินผลและก ากับ
ติดตามพฤติกรรมของนักเรียนอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง  

ข้อเสนอแนะ พบว่า พระธรรมวิทยากรควรเน้นการปฏิบัติธรรม ท าวัตรเช้า เย็น และนั่ง
สมาธิให้มากขึ้นกว่าเดิม พระธรรมวิทยากรควรจัดกิจกรรมที่หลากหลายเน้นทั้งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติควบคู่กัน ผู้บริหารสถานศึกษาควรให้ความส าคัญกับการอบรมของพระธรรมวิทยากร และ
เพ่ิมจ านวนวันและเวลาให้เพ่ิมมากขึ้น สถานศึกษาควรวางแผนโครงการระยะยาวและจัดสรร
งบประมาณสนับสนุนให้เพ่ิมมากข้ึนกว่าเดิม  

๓.๔ ด้านการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา เช่น วันส าคัญทางพระพุทธศาสนา วัน
ส าคัญทางพระมหากษัตริย์ วันส าคัญทางเทศกาลต่างๆ ที่มีพิธีทางพระพุทธศาสนาร่วมกับสถานศึกษา
หรือชุมชน 

ปัญหาและอุปสรรค พบว่า ลักษณะกิจกรรมที่จัดไม่มีความหลากหลาย เป็นลักษณะ
กิจกรรมเดิมๆ ที่จัดขึ้นทุกปี ท าไม่มาสามารถดึงดูดให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมได้ มีการจัดกิจกรรมที่
ซ้ าซ้อน เป็นกิจกรรมเดียวกันแต่จัดกันคนละครั้ง ท าให้สูญเสียงบประมาณและบุคลากร  พระธรรม
วิทยากรเป็นเพียงส่วนหนึ่งของกิจกรรมส าคัญต่างๆของสถานศึกษาในฐานะผู้น าทางศาสนาเท่านั้น 
เป็นเพียงแค่ผู้ประกอบพิธีกรรม  

ข้อเสนอแนะ พบว่า ควรมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบและวิธีการในการจัดกิจกรรมให้มีความ
หลากหลายเพ่ิมมากขึ้น ควรประชุมปรึกษาหารือกันทั้งฝ่ายสถานศึกษาและพระธรรมวิทยากร                
ในการบูรณาการกิจกรรมร่วมกันในคราวเดียวกัน สถานศึกษาควรเห็นความส าคัญและอาราธนา
นิมนต์พระธรรมวิทยากรมาเป็นแกนน าหลักในการจัดกิจกรรรมของสถานศึกษาร่วมกับผู้บริหารและ
คณาจารย์ด้วย  



๑๔๖ 
 

๓.๕ ด้านการร่วมกับสถานศึกษาจัดท าแผนปฏิบัติการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของ
ผู้เรียน 

ปัญหาและอุปสรรค พบว่า ขาดแหล่งการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรมที่หลากหลาย 
พระธรรมวิทยากรไม่สามารถขับเคลื่อนแนวคิดหรือนโยบายในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
เท่าท่ีควร ขาดการจัดท าแผนโครงการระยะยาว ขาดการประชุมปรึกษาหารือระหว่างสถานศึกษากับ
พระธรรมวิทยากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

ข้อเสนอแนะ พบว่า พระธรรมวิทยากรและสถานศึกษาควรจัดท าคู่มือในการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม เพ่ือเผยแผ่ให้นักเรียนได้รับรู้และศึกษาเพ่ิมเติมจากคู่มือดังกล่าวด้วย สถานศึกษา
ควรแต่งตั้งพระธรรมวิทยากรให้เป็นคณะกรรมการสถานศึกษา หรือคณะกรรมการด าเนินงานของ
สถานศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม สถานศึกษาควรเชิญผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้ง
บรรพชิตและคฤหัสถ์เข้าร่วมในการจัดท าแผนการด าเนินงานโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของ
ผู้เรียน โดยรับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่ายด้วย สถานศึกษาควรนิมนต์พระธรรมวิทยากรเข้าร่วม
ประชุมกับผู้บริหาร กรมการสถานศึกษาด้วยทุกครั้ง เพ่ือปรึกษาหารือเกี่ยวกับแนวทางในการ
ด าเนินงานโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของผู้เรียน พระธรรมวิทยากรควรร่วมกับสถานศึกษา
ประเมินผล และทบทวนแผนปฏิบัติการ เพ่ือปรับปรุงให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดแก่ผู้เรียนต่อไป  

๓.๖ ด้านการจัดท าทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรมหรือทะเบียนของผู้เรียนเป็นประจ าทุกเดือน 
ปัญหาและอุปสรรค พบว่า ขาดการคิดต่อประสานระหว่างพระธรรมวิทยากร ผู้บริหาร

สถานศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา และนักเรียนร่วมถึงผู้ปกครองด้วย ไม่สามารถรายงานสถิติผู้เข้าร่วม
กิจกรรมได้ตามความเป็นจริง และผลลัพธ์ที่ได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียนแต่ละคนได้ ขาด
ระบบการจัดท าทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรมหรือทะเบียนผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพ  

ข้อเสนอแนะ พบว่า ควรจัดท าเว็บไซด์ของพระธรรมวิทยากร หรือเพ่ิมช่องทางในการ
ติดต่อระหว่างพระธรรมวิทยากร ผู้บริหารสถานศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา และนักเรียนร่วมถึง
ผู้ปกครองด้วย ควรมีการบันทึกจ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกครั้ง มีการบันทึกเนื้อหาสาระในการสอน
หรือการอบรมสั่งสอนในแต่ละครั้ง และสามารถสรุปผลการประเมินได้ในหลากหลายรูปแบบ               
และเที่ยงตรง พระธรรมวิทยากรหรือกรมการศาสนาควรสร้างระบบการจัดเก็บข้อมูล/พฤติกรรม/
แนวทางในการแก้ไขปัญหาของนักเรียนที่มีประสิทธิภาพและใช้งานได้จริง  

๓.๗ ด้านการพัฒนาเครื่องมือในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้เรียน 
ปัญหาและอุปสรรค พบว่า กิจกรรมส่วนใหญ่จัดที่สถานศึกษาเป็นหลัก ขาดการจัด

กิจกรรมนอกสถานที่ เช่นที่วัด หรือ แหล่งชุมชน เป็นต้น พระธรรมวิทยากรใช้ความคิดเห็นส่วนตัวใน
การแก้ไขพฤติกรรมของนักเรียนและขาดความเข้าใจพฤติกรรมของผู้เรียนแต่ละคนเป็นอย่างดี  
นักเรียนแต่ละคนมีพฤติกรรมที่แตกต่างกัน ท าให้พระธรรมวิทยากรต้องปรับเปลี่ยนเครื่องมือหรือ
เลือกเอาเครื่องมือมาใช้ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอยู่บ่อยครั้ง  

ข้อเสนอแนะ พบว่า พระธรรมวิทยากรควรน านักเรียนเข้าวัดมากกว่าใช้วิทยาลัยเป็น
สถานที่ในการฝึกอบรมนักเรียน เพ่ือให้นักเรียนได้ศึกษาและซึมซับพฤติกรรมการด ารงชีวิตแบบชาว
พุทธอย่างเต็มรูปแบบ พระธรรมวิทยากรควรเข้ามาคลุกคลีกับนักเรียนกลุ่มเสี่ยง เพ่ือศึกษาถึง
พฤติกรรมของแต่ละคน และหาแนวทางในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักเรียนแต่ละคนด้วย พระ
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ธรรมวิทยากรควรเลือกเอาเครื่องมือที่เหมาะสมมาใช้ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้เรียนแต่ละคน
ให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของนักเรียนด้วย  

๓.๘ ด้านการจัดค่ายคุณธรรม 
ปัญหาและอุปสรรค พบว่า มักจัดค่ายคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา ท าให้ไม่สามารถ

ดึงดูดความสนใจของนักเรียนได้ ขาดการปฏิบัติที่เข้มข้น และเข้มงวดในการจัดกิจกรรม ท าให้
นักเรียนไม่ค่อยสนใจ และร่วมท ากิจกรรมเท่าท่ีควร ขาดงบประมาณในการด าเนินงานที่เพียงพอ  

ข้อเสนอแนะ พบว่า ควรน านักเรียนไปจัดค่ายคุณธรรมจริยธรรมนอกสถานศึกษา               
เช่น วัด หรือสถานที่ อ่ืนๆที่มีความเหมาะสมและสัปปายะ เป็นต้น  ควรเน้นภาคปฏิบัติมากกว่า
ภาคทฤษฎี มีการแนะแนวทางในการด าเนินชีวิตของนักเรียน ให้ได้ศึกษาและเรียนรู้จากประสบการณ์
จริงมากกว่าเรียนรู้ภายในห้องเรียน พระธรรมวิทยากรควรเป็นแกนน าในการจัดโครงการ จัดให้มีการ
ประสานกันระหว่างสถานศึกษา กับวัด หรือพระธรรมวิทยากรกับวิทยากรรับเชิญ  ควรเน้นจัดค่าย
ลักษณะประหยัด แต่ได้ประโยชน์สูง คือทั้งนักเรียน พระธรรมวิทยากร วิทยาลัย และชุมชนได้รับ
ประโยชน์ร่วมกัน  

๓.๙ ด้านการประเมินผลกลุ่มเป้าหมายร่วมกับสถานศึกษา 
ปัญหาและอุปสรรค พบว่า รูปแบบและวิธีการในการประเมินผลกิจกรรมในแต่ละครั้งขาด

ความยืดหยุ่นและขาดประสิทธิภาพ เช่น ไม่มีการประเมินผลกิจกรรม มีการประเมินผลหลังจบ
กิจกรรมไปแล้วหลายๆ เดือน ท าให้ได้ข้อมูลไม่ตรงกับสภาพความเป็นจริง  เป็นต้น ขาดการประชุม
ปรึกษาหารือกันระหว่างผู้บริหาร คณาจารย์ พระธรรมวิทยากร เจ้าหน้าที่วัฒนธรรมจังหวัด และผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง เพ่ือระดมความคิดในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที ส่วนใหญ่                 
พระธรรมวิทยากร หรืออาจารย์ที่รับผิดชอบ ต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเองเท่านั้น การแยกงานกัน
ท าระหว่างสถานศึกษากับพระธรรมวิทยากร จึงท าให้กลุ่มเป้าหมายในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
มีความหลากหลายและแตกต่างมากจนเกินไป  

ข้อเสนอแนะ พบว่า นักเรียนแสดงความคิดเห็นดังนี้ ควรมีการก าหนดรูปแบบและวิธีการ
ประเมินผลไว้ล่วงหน้า และมีการประเมินผลก่อนและหลังจัดกิจกรรมทุกครั้ง ควรมีการประชุมกันทุก
เดือนเพ่ือแก้ไขปัญหาต่างๆ ควรจัดสรรให้นักเรียนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายเดียวกันได้รับการส่งเสริมทั้ง
พระธรรมวิทยากรและสถานศึกษาร่วมกัน  

๓.๑๐ ด้านหลักธรรมที่ ใช้ ในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาของ               
พระธรรมวิทยากรตามหลักภาวนา ๔ ได้แก่ กาย ศีล จิต และปัญญา 

ข้อเสนอแนะ พบว่า พระธรรมวิทยากรควรเน้นให้นักศึกษาเป็นจิตอาสา รู้จักเสียสละเพ่ือ
ประโยชน์ส่วนรวม พระธรรมวิทยากรควรเน้นให้นักศึกษารักษาสุขภาพให้แข็งแรงตามหลัก
พระพุทธศาสนา พระธรรมวิทยากรควรเน้นให้รู้จักคิด วิเคราะห์ ปัญหาชีวิต และพระธรรมวิทยากร
ควรเน้นให้นักศึกษารู้จัก ลด ละ เลิกอบายมุข  
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๑.๕ ผลการสัมภาษณ์เชิงลึก (In - Depth Interview) 
จากการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ที่ใช้การศึกษาวิจัยเชิงส ารวจ 

(Survey Research) จากแบบสอบถาม (Questionnaire) กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง จ านวน ๓๙๒ คน 
ท าให้ผู้วิจัยทราบระดับความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อรูปแบบในการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรม
ส าหรับวัยรุ่นไทยยุคใหม่  ตามหลักพุทธธรรม ผ่านกลไกการขับเคลื่อนโครงการคลินิกคุณธรรม ของ
พระธรรมวิทยากร และทราบปัญหาและอุปสรรคในการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับวัยรุ่น
ไทยยุคใหม่  ตามหลักพุทธธรรม ผ่านกลไกการขับเคลื่อนโครงการคลินิกคุณธรรม ของพระธรรม
วิทยากร หลังจากนั้นได้สร้างข้อค าถามเพ่ือใช้ในการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ เพ่ือน าไปสัมภาษณ์
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  (Key Informants) จ านวน ๑๘ รูป/คน ดังต่อไปนี้ 

๑. พระครูสมุห์สมพงษ์ ฐานธมฺโม พระธรรมวิทยากรคลินิกคุณธรรมวิทยาลัยเทคนิค
นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 

๒. พระมหาดชานนท์ จิรวฑฺฒโน พระธรรมวิทยากรคลินิกคุณธรรมวิทยาลัยเทคนิค
นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 

๓. พระศรีสวรรค์ อมรธมฺโม พระธรรมวิทยากรคลินิกคุณธรรมวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ 
จังหวัดเชียงใหม่ 

๔. พระสุริยา สุริโย พระธรรมวิทยากรคลินิกคุณธรรมวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

๕. พระอัครเดช โชติญาโณ พระธรรมวิทยากรคลินิกคุณธรรมวิทยาลัยเทคโนโลยีภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น 

๖. พระอัษฎาวุธ เอกคฺคจิตฺโต พระธรรมวิทยากรคลินิกคุณธรรมวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ 
จังหวัดเชียงใหม่ 

๗. ดร.ช านาญ อุปฮาต, ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัด
ขอนแก่น 

๘. นายอดิศักดิ์ สงค์ประเสริฐ  ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

๙. นายภูมิชัย สุวรรณภูมิ  ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

๑๐. นายไชยยัณฑ์  ชาญปรีชารัตน์  รองผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น 

๑๑. นายไพบูลย์ วงศ์ยิ้มย่อง ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ 
๑๒. นายช านาญ พระพายชัย วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช 
๑๓. นายภิเษกสิทธิ์ ชุมแวงวาปี วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัด

ขอนแก่น  
๑๔. นางภัทรพร อังธนานุกุล วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
๑๕. นายสรรค์ชัย ก าจาย วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น 

จังหวัดขอนแก่น 
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๑๖. นางสาวพัชนี สภา ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริม ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น 
๑๗. นางสาววิไลวรรณ พันธ์ไชยศิลป์ นักวัฒนธรรมช านาญการ ส านักงานวัฒนธรรม

จังหวัดเชียงใหม่ 
๑๘. นางอ าภาพันธ์ พรหมรา นักวัฒนธรรมช านาญการ ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด

นครศรีธรรมราช 
 ในประเด็นข้อค าถามต่างๆ เพ่ือใช้ตอบวัตถุประสงค์ในการวิจัยข้อที่ ๒ คือ สภาพปัญหา
และอุปสรรคในการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับวัยรุ่นไทยยุคใหม่  ตามหลักพุทธธรรม ผ่าน
กลไกการขับเคลื่อนโครงการคลินิกคุณธรรม ของพระธรรมวิทยากร และใช้สนับสนุนผลการวิจัยในเชิง
ปริมาณ ว่ามีความสอดคล้อง และสัมพันธ์กันอย่างไร ก่อนจะน าเสนอรูปแบบในเบื้องต้น (Basic 
Model) แล้วน าไปให้ผู้ เชี่ยวชาญยืนยันรูปแบบในการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group 
Discussion) ตอบวัตถุประสงค์ของการวิจัยข้อที่ ๓ คือรูปแบบการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรม
ส าหรับวัยรุ่นไทยยุคใหม่  ตามหลักพุทธธรรม ผ่านกลไกการขับเคลื่อนโครงการคลินิกคุณธรรม ของ
พระธรรมวิทยากร ต่อไป โดยมีข้อค าถามในประเด็นต่างๆ ดังนี้ 
 ๑.๔.๑ สภาพทั่วไปในการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับวัยรุ่นไทยยุคใหม่  ตาม
หลักพุทธธรรม ผ่านกลไกการขับเคลื่อนโครงการคลินิกคุณธรรม ของพระธรรมวิทยากรมีจุดเด่น จุด
ด้อย อุปสรรค และโอกาส อย่างไรบ้าง 
 ๑.๔.๒ แนวคิดหรือแนวนโยบายที่จะน ามาใช้ในการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับ
วัยรุ่นไทยยุคใหม่  ตามหลักพุทธธรรม ผ่านกลไกการขับเคลื่อนโครงการคลินิกคุณธรรม ของพระธรรม
วิทยากร มีอะไรบ้าง 
 ๑.๔.๓ รูปแบบในการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับวัยรุ่นไทยยุคใหม่  ตามหลัก
พุทธธรรม ผ่านกลไกการขับเคลื่อนโครงการคลินิกคุณธรรม ของพระธรรมวิทยากรทั้ง ๙ ด้านใน
ปัจจุบัน มีความเหมาะสมหรือไม่อย่างไร และรูปแบบที่พึงประสงค์ ตามความคิดของท่านเป็นอย่างไร 
 ๑.๔.๔ หลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาที่พระธรรมวิทยากรสามารถน ามาใช้ในการ
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษามีอะไรบ้าง 
 
 ๑.๔.๑ สภาพทั่วไปในการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับวัยรุ่นไทยยุคใหม่  
ตามหลักพุทธธรรม ผ่านกลไกการขับเคลื่อนโครงการคลินิกคุณธรรม ของพระธรรมวิทยากร 
 จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ พบว่า สภาพโดยทั่วไปในการปลูกฝังคุณธรรมและ
จริยธรรมส าหรับวัยรุ่นไทยยุคใหม่  ตามหลักพุทธธรรม ผ่านกลไกการขับเคลื่อนโครงการคลินิก
คุณธรรม ของพระธรรมวิทยากรในปัจจุบันนั้น มีทั้งจุดแข็งและจุดอ่อน ในขณะเดียวกันเมื่อวิเคราะห์
โอกาสและอุปสรรคในแต่ละด้านแล้วสามารถจ าแนกสรุปได้ดังนี้ 
 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน สามารถแบ่งออกเป็น ๖ ด้านดังนี้๒ 
 ๑) ด้านบุคลากร ซึ่งควรมีรายละเอียดเกี่ยวกับคุณภาพ ปริมาณ ความช านาญ ทักษะ 
ทัศนคติ ฯลฯ ของบุคลากรภายในองค์การ 
                                                 

๒สมพร แสงชัย, การวางแผนเชิงกลยุทธ์ภาครัฐ, (กรุงเทพมหานคร : โครงการบัณฑิตศึกษาการ
จัดการสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, ๒๕๔๘), หน้า ๗๕-๗๖.  



๑๕๐ 
 

 ๒) ด้านงบประมาณหรือการเงิน ซึ่งรวมถึงรายได้ รายจ่าย เงินหมุนเวียน ผลตอบแทน 
ก าไร ฯลฯ 
 ๓) ด้านวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร เครื่องกล คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่                
และปัจจัยกายภาพอ่ืนๆ ขององค์การ 
 ๔) ด้านบริหาร หมายถึงระบบการท างาน โครงสร้าง กระบวนการด าเนินงาน                
การพัฒนาองค์การ ซึ่งรวมถึง Reengineering, Reinventing, และ Restructuring เป็นต้น 
 ๕) ด้านนโยบายขององค์การ แผนงานทั้งระยะสั้นและระยะยาว ข้อมูลเกี่ยวกับการ
ด าเนินงานต่างๆ  
 ๖) ด้านผลงาน ผลผลิต สมรรถภาพการผลิต การบริการ ซึ่งควรมีรายละเอียดเกี่ยวกับ
คุณภาพ ปริมาณ และปัญหาต่างๆ 
  ๑) ด้านบุคลากร ประกอบด้วย 
  ๑.๑ จุดแข็ง ได้แก่ 

๑.๑.๑ พระธรรมวิทยากรทุกรูปที่ เข้าร่วมโครงการคลินิกคุณธรรม                     
เป็นพระสงฆ์ที่ผ่านการถวายความรู้ ตามโครงการพัฒนาสมรรถนะพระธรรมวิทยากรในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา ที่จัดโดยกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติมีการ
พัฒนาทั้งทางร่างกายและจิตใจ๓ 

๑.๑.๒ พระธรรมวิทยากรทุกรูปมีประสบการณ์สอนศีลธรรมไม่น้อยกว่า ๓ ปี 
หรือเป็นพระเปรียญธรรมตั้งแต่ ๕ ประโยคขึ้นไป หรือมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป๔ 

๑.๑.๓ พระธรรมวิทยากรทุกรูปมีพรรษานับรวมกันทั้งภิกษุและสามเณรได้  
๕ พรรษาขึ้นไป๕ 

๑.๑.๔ พระธรรมวิทยากรมีความรู้ความสามารถ และมีเทคนิคในการ
ถ่ายทอดหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาให้เข้าใจง่าย และน่าสนใจ๖ 

๑.๑.๕ พระธรรมวิทยากรเป็นแบบอย่างท่ีดี และน่าเคารพเลื่อมใส๗ 
  ๑.๒ จุดอ่อน ได้แก่ 

๑.๒.๑ พระธรรมวิทยากรที่ผ่านการถวายความรู้ ตามโครงการพัฒนา
สมรรถนะพระธรรมวิทยากรในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ที่จัดโดยกรมการศาสนา กระทรวง

                                                 
๓สัมภาษณ์  นายไชยยัณฑ์  ชาญปรี ชารั ตน์ ,  รองผู้ อ านวยการวิทยาลั ย เทคโนโลยีภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น, ๔ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
๔สัมภาษณ์ พระศรีสวรรค์ อมรธมฺโม, พระธรรมวิทยากรคลินิกคุณธรรมวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ 

จังหวัดเชียงใหม่, ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
๕สัมภาษณ์ พระอัษฎาวุธ เอกคฺคจิตฺโต, พระธรรมวิทยากรคลินิกคุณธรรมวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่  

จังหวัดเชียงใหม่, ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
๖สัมภาษณ์ พระครูสมุห์สมพงษ์ ฐานธมฺโม, พระธรรมวิทยากรคลินิกคุณธรรมวิทยาลัยเทคนิค

นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช,  ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
๗สัมภาษณ์ พระสุริยา สุริโย, พระธรรมวิทยากรคลินิกคุณธรรมวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช  

จังหวัดนครศรีธรรมราช, ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑. 



๑๕๑ 
 

วัฒนธรรม ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ มีการพัฒนาทั้งทางร่างกายและจิตใจในปัจจุบันยังมีอยู่น้อย 
ไม่เพียงพอ๘ 

๑.๒.๒ พระธรรมวิทยากรยังขาดทักษะในการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนใน
แต่ละคนที่แตกต่างกัน และหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาเหล่านั้นได้ดี๙ 

๑.๒.๓ พระธรรมวิทยากรบางรูปมีภารกิจมาก ไม่สามารถเข้ามาอยู่ประจ า
คลินิกคุณธรรมได้๑๐  
 ๒) ด้านงบประมาณหรือการเงิน ประกอบด้วย 
  ๒.๑ จุดแข็ง ได้แก่ 

๒.๑.๑ ได้รับการอุดหนุนงบประมาณด้านนิตยภัตถวายแด่พระธรรมวิทยากร
ทุกเดือนๆ ละ ๕,๐๐๐ บาท ปีละ ๕๐,๐๐๐ บาท ต่อรูป๑๑ 

๒.๑.๒ ได้รับการอุดหนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมของแต่ละสถานศึกษา
ทุกปี๑๒ 

๒.๑.๓ ได้รับการบริจาคงบประมาณจากผู้มีจิตศรัทธาทั่วไป๑๓ 
๒.๑.๔ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสถานศึกษา ในกิจกรรมที่

สถานศึกษาเป็นผู้ด าเนินการเองอยู่แล้ว๑๔ 
  ๒.๒ จุดอ่อน ได้แก่ 

๒.๒.๑ ความล่าช้าในการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งในส่วนของนิยตภัตและเงิน
อุดหนุนในการจัดกิจกรรมของสถานศึกษา๑๕ 

๒.๒.๒ งบประมาณที่ได้รับจากกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม มีการ
เปลี่ยนแปลงทุกปี ท าให้บางโครงการที่เสนอไปในตอนแรกไม่สามารถด าเนินการได้จริง๑๖ 

                                                 
๘สัมภาษณ์ พระอัครเดช โชติญาโณ, พระธรรมวิทยากรคลินิกคุณธรรมวิทยาลัยเทคโนโลยีภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น, ๔ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
๙สัมภาษณ์ พระมหาดชานนท์ จิรวฑฺฒโน, พระธรรมวิทยากรคลินิกคุณธรรมวิทยาลัยเทคนิค

นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช, ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
๑๐สัมภาษณ์ นายสรรค์ชัย ก าจาย, วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น 

จังหวัดขอนแก่น, ๔ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
๑๑สัมภาษณ์ นางภัทรพร อังธนานุกุล, วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่,  ๘ สิงหาคม 

๒๕๖๑. 
๑๒สัมภาษณ์ นางอ าภาพันธ์ พรหมรา, นักวัฒนธรรมช านาญการ ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด

นครศรีธรรมราช, ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
๑๓สัมภาษณ์ นางสาวพัชนี สภา, ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริม ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น, ๔ 

สิงหาคม ๒๕๖๑. 
๑๔สัมภาษณ์ นางสาววิไลวรรณ พันธ์ไชยศิลป์,  นักวัฒนธรรมช านาญการ ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด

เชียงใหม่, ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
๑๕สัมภาษณ์ นายภิเษกสิทธ์ิ ชุมแวงวาปี วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น 

๔ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
๑๖สัมภาษณ์ นายไพบูลย์ วงศ์ยิ้มย่อง, ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่, ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑. 



๑๕๒ 
 

๒.๒.๓ ในการจัดกิจกรรมแต่ละครั้งต้องใช้งบประมาณจ านวนมาก เนื่องจาก
จ านวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมของแต่ละสถานศึกษามีเป็นจ านวนมาก งบประมาณที่มีอยู่จึงไม่
เพียงพอ๑๗ 

๒.๒.๔ ขาดงบประมาณในการพัฒนาศักยภาพของพระธรรมวิทยากร ครู 
และสถานศึกษา๑๘ 
 ๓) ด้านวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร เครื่องกล คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ และ
ปัจจัยกายภาพอ่ืนๆ ขององค์การ ประกอบด้วย 
  ๓.๑ จุดแข็ง ได้แก่ 

๓.๑.๑ ในแต่ละสถานศึกษาได้จัดห้องคลินิกคุณธรรมประจ าแต่ละ
สถานศึกษา ซึ่งประกอบด้วยห้องบรรยาย โต๊ะหมู่บูชา โต๊ะท างานของพระธรรมวิทยากร โต๊ะ
ให้บริการรับค าปรึกษา เป็นต้น๑๙ 

๓.๑.๒ ในแต่ละสถานศึกษามีสื่อการเรียนการสอน มีหนังสือคุณธรรม
จริยธรรม ไว้ให้บริการ๒๐ 

๓.๑.๓ ในแต่ละสถานศึกษาจัดห้องอบรมนักเรียน มีคอมพิวเตอร์ เครื่องฉาย
โปรเจคเตอร์ เครื่องเสียง และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ส าหรับใช้ในการบรรยายหรืออบรมนักเรียน๒๑ 
  ๓.๒ จุดอ่อน ได้แก่ 

๓.๒.๑ ห้องหรือหอประชุมที่ใช้ในการอบรมนักเรียนมีขนาดไม่เพียงพอต่อ
จ านวนนักเรียนที่มีมาก๒๒ 

๓.๒.๒ ไม่มีเวทีกลางที่ใช้ในการอบรม สื่อสาร หรือท ากิจกรรมร่วมกันกับ
นักเรียน๒๓ 

 
๓.๒.๓ ความไม่พร้อมของสถานศึกษาหรือพระธรรมวิทยากรในการใช้สื่อ

ต่างๆ ท าให้เสียเวลาในการเรียนการสอนมาก๒๔ 
 

                                                 
๑๗สัมภาษณ์ นายไพบูลย์ วงศ์ยิ้มย่อง, ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่, ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
๑๘สัมภาษณ์ ดร.ช านาญ อุปฮาต, ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัด

ขอนแก่น, ๔ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
๑๙สัมภาษณ์ นายภูมิ ชัย สุวรรณภูมิ , ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช จังหวัด

นครศรีธรรมราช, ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
๒๐สัมภาษณ์ นายอดิศักดิ์ สงค์ประเสริฐ, ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา, ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
๒๑สัมภาษณ์ นายช านาญ พระพายชัย, วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช, ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
๒๒สัมภาษณ์  นายไชยยัณฑ์  ชาญปรี ชารัตน์ ,  รองผู้ อ านวยการวิทยาลั ย เทคโนโลยีภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น, ๔ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
๒๓สัมภาษณ์ พระสุริยา สุริโย, พระธรรมวิทยากรคลินิกคุณธรรมวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช  

จังหวัดนครศรีธรรมราช, ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
๒๔สัมภาษณ์ นายไพบูลย์ วงศ์ยิ้มย่อง, ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่, ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑. 



๑๕๓ 
 

 
 

 ๔) ด้านบริหาร หมายถึงระบบการท างาน โครงสร้าง กระบวนการด าเนินงาน            
การพัฒนาองค์การ ซึ่งรวมถึง Reengineering, Reinventing, และ Restructuring เป็นต้น 
ประกอบด้วย 
  ๔.๑ จุดแข็ง ได้แก่ 

๔.๑.๑ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการคลินิกคุณธรรมใน
สถานศึกษา ประกอบด้วย ผู้อ านวยการคลินิกคุณธรรมเป็นประธาน มีรองประธานหนึ่งคน กรรมการ
และผู้ทรงคุณวุฒิ ไม่น้อยกว่า ๓ รูป/คน เลขานุการหนึ่งคน จะมีผู้ช่วยเลขานุการหรือไม่ก็ได้๒๕ 

๔.๑.๒ มีการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการคลินิกคุณธรรม ร่วมกับ
พระธรรมวิทยากร เจ้าหน้าที่ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด และส่วนงานที่เกี่ยวข้องทุกปี๒๖ 
  ๔.๒ จุดอ่อน ได้แก่ 

๔.๒.๑ ขาดความยืดหยุ่นในการท างาน เพราะต่างฝ่ายต่างท างานกันคนละ
หน้าที่๒๗ 

๔.๒.๒ ขากการท างานร่วมกันเป็นทีมเวิร์ค ไม่มีการประสานงานกัน๒๘ 
๔.๒.๓ ขาดครูพ่ีเลี้ยงในการช่วยเหลือพระธรรมวิทยากรในการประสานกัน

ระหว่างตัวพระธรรมวิทยากรกับสถานศึกษาและนักเรียน๒๙ 
 ๕) ด้านนโยบายขององค์การ แผนงานทั้งระยะสั้นและระยะยาว ข้อมูลเกี่ยวกับการ
ด าเนินงานต่างๆ ประกอบด้วย 
  ๕.๑ จุดแข็ง ได้แก่ 

๕.๑.๑ มีการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี และแผนระยะยาว เสนอกรมการ
ศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ทุกปี๓๐ 

๕.๑.๒ มีการด าเนินตามแผนปฏิบัติการประจ าปีอย่างเคร่งครัด๓๑ 

                                                 
๒๕สัมภาษณ์ นางสาววิไลวรรณ พันธ์ไชยศิลป์,  นักวัฒนธรรมช านาญการ ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด

เชียงใหม่, ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
๒๖สัมภาษณ์ นางอ าภาพันธ์ พรหมรา, นักวัฒนธรรมช านาญการ ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด

นครศรีธรรมราช, ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
๒๗สัมภาษณ์ พระมหาดชานนท์ จิรวฑฺฒโน, พระธรรมวิทยากรคลินิกคุณธรรมวิทยาลัยเทคนิค

นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช, ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
๒๘สัมภาษณ์ นางอ าภาพันธ์ พรหมรา, นักวัฒนธรรมช านาญการ ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด

นครศรีธรรมราช, ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
๒๙สัมภาษณ์ นายภิเษกสิทธ์ิ ชุมแวงวาปี วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น 

๔ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
๓๐สัมภาษณ์  นายไชยยัณฑ์  ชาญปรี ชารัตน์ ,  รองผู้ อ านวยการวิทยาลั ย เทคโนโลยีภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น, ๔ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
๓๑สัมภาษณ์ นางอ าภาพันธ์ พรหมรา, นักวัฒนธรรมช านาญการ ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด

นครศรีธรรมราช, ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑. 



๑๕๔ 
 

 
๕.๑.๓ การประเมินผลการด าเนินโครงการทุกครั้ง และจัดท ารายงานการ

ปฏิบัติการ เสนอให้กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรมทราบ๓๒ 
  ๕.๒ จุดอ่อน ได้แก่ 

๕.๒.๑ ขาดความร่วมมือในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี และแผนระยะ
ยาว ระหว่างพระธรรมวิทยากร สถานศึกษา และส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด๓๓ 

๕.๒.๒ บางครั้งแผนหรือโครงการที่วางไว้ไม่สามารถด าเนินการได้จริง 
เนื่องจากงบประมาณที่อุดหนุนมีความล้าช้า หรืองบประมาณที่อุดหนุนมีน้อยกว่าแผนหรือโครงการที่
เสนอไป๓๔ 
 ๖) ด้านผลงาน ผลผลิต สมรรถภาพการผลิต การบริการ ซึ่งควรมีรายละเอียดเกี่ยวกับ
คุณภาพ ปริมาณ และปัญหาต่างๆ ประกอบด้วย 
  ๖.๑ จุดแข็ง ได้แก่ 

๖.๑.๑ มีการส่งเสริมให้นักเรียนเข้าร่วมประกวดโครงการคุณธรรมจริยธรรม
ต่างๆ๓๕ 

๖.๑.๒ ได้รับรางวัลจากการประกวดโครงการต่างๆ และได้รับการยกย่องเชิด
ชูจากสถาบันต่างๆ ด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม๓๖ 

๖.๑.๓ นักเรียนและครูพอใจต่อกิจกรรมหรือโครงการที่จัดขึ้น โดยนักเรียน
และครูเป็นผู้ได้รับผลประโยชน์โดยตรงจากโครงการ๓๗ 
  ๖.๒ จุดอ่อน ได้แก่ 

๖.๒.๑ ไม่สามารถพัฒนาหรือส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรมแก่นักเรียนได้
อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ๓๘ 

 
 
 

                                                 
๓๒สัมภาษณ์ พระศรีสวรรค์ อมรธมฺโม, พระธรรมวิทยากรคลินิกคุณธรรมวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ 

จังหวัดเชียงใหม่, ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
๓๓สัมภาษณ์ พระอัษฎาวุธ เอกคฺคจิตฺโต, พระธรรมวิทยากรคลินิกคุณธรรมวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่  

จังหวัดเชียงใหม่, ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
๓๔สัมภาษณ์ นายสรรค์ชัย ก าจาย, วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น 

จังหวัดขอนแก่น, ๔ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
๓๕สัมภาษณ์ พระสุริยา สุริโย, พระธรรมวิทยากรคลินิกคุณธรรมวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช 

จังหวัดนครศรีธรรมราช, ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
๓๖สัมภาษณ์ นางภัทรพร อังธนานุกุล, วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่,  ๘ สิงหาคม 

๒๕๖๑. 
๓๗สัมภาษณ์ นายอดิศักดิ์ สงค์ประเสริฐ, ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา, ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
๓๘สัมภาษณ์ นายช านาญ พระพายชัย, วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช, ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑. 



๑๕๕ 
 

๖.๒.๒ นักเรียนไม่ไว้วางใจ หรือกลัว จึงไม่เข้าร่วมโครงการ หรือเข้ารับฟัง
ค าปรึกษาจากพระธรรมวิทยากรอย่างเต็มที่๓๙ 

๖.๒.๓ ปัญหาต่างๆของนักเรียน ยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างจริงจัง๔๐ 
จากการศึกษาเรื่อง “รูปแบบการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับวัยรุ่นไทยยุค

ใหม่  ตามหลักพุทธธรรม ผ่านกลไกการขับเคลื่อนโครงการคลินิกคุณธรรม ของพระธรรมวิทยากรของ              
พระธรรมวิทยากร” นั้น ผู้วิจัยสามารถสรุปวิเคราะห์ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก ได้ดังนี ้
 
ตารางท่ี ๔.๓๖  ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 
 

ประเด็นภายใน 
จุดอ่อน (Weakness) จุดแข็ง (Strength) 

ด้าน 
บุคลากร ๑. พระธรรมวิทยากรที่ผ่านการ

ถวายความรู้  ตามโครงการ
พัฒนาสมรรถนะพระธรรม
วิ ท ย า ก ร ใ น ก า ร เ ผ ย แ ผ่
พระ พุทธศาสนา  ที่ จั ด โ ด ย
กรมการศาสนา  กระทรว ง
วัฒนธรรม ทั้งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติ มีการพัฒนาทั้งทาง
ร่างกายและจิตใจในปัจจุบันยังมี
อยู่น้อย ไม่เพียงพอ 
๒. พระธรรมวิทยากรยังขาด
ทักษะในการสังเกตพฤติกรรม
ของนั ก เ รี ยน ในแต่ ล ะคนที่
แตกต่างกัน และหาแนวทางใน
การแก้ไขปัญหาเหล่านั้นได้ด ี
๓. พระธรรมวิทยากรบางรูปมี
ภารกิจมาก ไม่สามารถเข้ามา
อยู่ประจ าคลินิกคุณธรรมได้  
 

๑.  พระธรรมวิทยากรทุกรูปที่
เข้าร่วมโครงการคลินิกคุณธรรม 
เป็นพระสงฆ์ที่ผ่านการถวาย
ความรู้  ตามโครงการพัฒนา
สมรรถนะพระธรรมวิทยากรใน
การเผยแผ่พระพุทธศาสนา ที่
จั ด โ ด ย ก ร ม ก า ร ศ า ส น า 
ก ร ะ ท ร ว ง วั ฒ น ธ ร ร ม  ทั้ ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติมีการ
พัฒนาทั้งทางร่างกายและจิตใจ 
๒. พระธรรมวิทยากรทุกรูปมี
ประสบการณ์สอนศีลธรรมไม่
น้อยกว่า ๓ ปี  หรือเป็นพระ
เปรียญธรรมตั้งแต่ ๕ ประโยค
ขึ้นไป หรือมีวุฒิการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีขึ้นไป 
๓. พระธรรมวิทยากรทุกรูปมี
พรรษานับรวมกันทั้งภิกษุและ
สามเณรได้  ๕ พรรษาขึ้นไป 

 

                                                 
๓๙สัมภาษณ์ นางอ าภาพันธ์ พรหมรา, นักวัฒนธรรมช านาญการ ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด

นครศรีธรรมราช, ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
๔๐สัมภาษณ์ พระครูสมุห์สมพงษ์ ฐานธมฺโม, พระธรรมวิทยากรคลินิกคุณธรรมวิทยาลัยเทคนิค

นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช,  ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑. 



๑๕๖ 
 

ตารางท่ี ๔.๓๖  (ต่อ) 
 

ประเด็นภายใน 
จุดอ่อน (Weakness) จุดแข็ง (Strength) 

ด้าน 

  

๔. พระธรรมวิทยากรมีความรู้
ความสามารถ และมีเทคนิคใน 
การถ่ายทอดหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาให้เข้าใจง่าย 
และน่าสนใจ 
๕.  พระธรรมวิทยากร เป็ น
แบบอย่างที่ดี  และน่าเคารพ
เลื่อมใส  

งบประมาณหรือการเงิน ๑. ความล่าช้าในการเบิกจ่าย
งบประมาณทั้งในส่วนของนิยต
ภัตและเงินอุดหนุนในการจัด
กิจกรรมของสถานศึกษา 
๒. งบประมาณที่ ได้ รับจาก
กรมการศาสนา กระทรวง
วัฒนธรรม มีการเปลี่ยนแปลง
ทุกปี ท าให้บางโครงการที่เสนอ
ไป ใ นต อนแ รก ไม่ ส าม า ร ถ
ด าเนินการได้จริง 
๓. ในการจัดกิจกรรมแต่ละครั้ง
ต้องใช้งบประมาณจ านวนมาก 
เนื่องจากจ านวนนักเรียนที่เข้า
ร่ ว ม กิ จ ก ร ร ม ข อ ง แ ต่ ล ะ
สถานศึกษามีเป็นจ านวนมาก 
งบประมาณท่ีมีอยู่จึงไม่เพียงพอ 
๔.  ขาดงบประมาณในการ
พัฒนาศักยภาพของพระธรรม
วิทยากร ครู และสถานศึกษา 

๑ .  ไ ด้ รั บ ก า ร อุ ด ห นุ น
งบประมาณด้านนิตยภัตถวาย
แด่พระธรรมวิทยากรทุกเดือนๆ 
ล ะ  ๕ , ๐ ๐ ๐  บ า ท  ปี ล ะ 
๕๐,๐๐๐ บาท ต่อรูป 
๒ .  ไ ด้ รั บ ก า ร อุ ด ห นุ น
งบประมาณในการจัดกิจกรรม
ของแต่ละสถานศึกษาทุกป ี
๓. ได้รับการบริจาคงบประมาณ
จากผู้มีจิตศรัทธาทั่วไป 
๔ .  ไ ด้ รั บ ก า ร ส นั บ ส นุ น
งบประมาณจากสถานศึกษา ใน
กิจกรรมที่ สถานศึ กษา เป็ น
ผู้ด าเนินการเองอยู่แล้ว 
   

 
 
 
 
 



๑๕๗ 
 

ตารางท่ี ๔.๓๖  (ต่อ) 
 

ประเด็นภายใน 
จุดอ่อน (Weakness) จุดแข็ง (Strength) 

ด้าน 
ด้านวัสดุอุปกรณ์ ๑. ห้องหรือหอประชุมที่ใช้ใน

การอบรมนักเรียนมีขนาดไม่
เพียงพอต่อจ านวนนักเรียนที่มี
มาก  
๒. ไม่มี เวทีกลางที่ ใช้ ในการ
อบรม สื่อสาร หรือท ากิจกรรม
ร่วมกันกับนักเรียน 
๓ .  ค ว า ม ไ ม่ พ ร้ อ ม ข อ ง
สถานศึ กษาหรื อพระธรรม
วิทยากรในการใช้สื่อต่างๆ ท า
ให้เสียเวลาในการเรียนการสอน
มาก 

๑. ในแต่ละสถานศึกษาได้จัด
ห้องคลินิกคุณธรรมประจ าแต่
ละสถานศึกษา ซึ่งประกอบด้วย
ห้องบรรยาย โต๊ะหมู่บูชา โต๊ะ
ท างานของพระธรรมวิทยากร 
โต๊ะให้บริการรับค าปรึกษา เป็น
ต้น 
๒. ในแต่ละสถานศึกษามีสื่อ
การเรียนการสอน มีหนังสือ
คุณธรรมจริยธรรม ไว้ให้บริการ 
๓.ในแต่ละสถานศึกษาจัดห้อง
อบรมนักเรียน มีคอมพิวเตอร์
เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ เครื่อง
เสียง และสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ส าหรับใช้ในการบรรยายหรือ
อบรมนักเรียน 

การบริหาร ๑. ขาดความยืดหยุ่นในการ
ท างาน เพราะต่างฝ่ ายต่ า ง
ท างานกันคนละหน้าที่ 
๒. ขากการท างานร่วมกันเป็น
ทีมเวิร์ค ไม่มีการประสานงาน
กัน 
๓ .  ข า ด ค รู พ่ี เ ลี้ ย ง ใ น ก า ร
ช่วยเหลือพระธรรมวิทยากรใน
การประสานกันระหว่างตัวพระ
ธรรมวิทยากรกับสถานศึกษา
และนักเรียน 
 

๑. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
บริหารโครงการคลินิกคุณธรรม
ในสถานศึกษา ประกอบด้วย 
ผู้อ านวยการคลินิกคุณธรรมเป็น
ประธาน มีรองประธานหนึ่งคน 
กรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิ ไม่
น้อยกว่า ๓ รูป/คน เลขานุการ
หนึ่งคน จะมีผู้ช่วยเลขานุการ
หรือไม่ก็ได ้
๒. มีการประชุมคณะกรรมการ
บริหารโครงการคลินิกคุณธรรม 
ร่ ว มกั บพร ะธ รรมวิ ทยากร 
เจ้าหน้าที่ส านักงานวัฒนธรรม
จังหวัด และส่วนงานที่เกี่ยวข้อง
ทุกปี 

 



๑๕๘ 
 

ตารางท่ี ๔.๓๖  (ต่อ) 
 

ประเด็นภายใน 
จุดอ่อน (Weakness) จุดแข็ง (Strength) 

ด้าน 
นโยบาย ๑. ขาดความร่วมมือในการ

จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 
และแผนระยะยาว ระหว่างพระ
ธรรมวิทยากร สถานศึกษา และ
ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด 
๒. บางครั้งแผนหรือโครงการที่
วางไว้ไม่สามารถด าเนินการได้
จริง เนื่องจากงบประมาณที่
อุ ดหนุนมี ความล้ าช้ า  หรื อ
งบประมาณท่ีอุดหนุนมีน้อยกว่า
แผนหรือโครงการที่เสนอไป 

๑. มีการจัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี และแผนระยะยาว 
เสนอกรมการศาสนา กระทรวง
วัฒนธรรม ทุกปี 
๒. มีการด าเนินตามแผนปฏิบัติ
การประจ าปีอย่างเคร่งครัด 
๓. การประเมินผลการด าเนิน
โครงการทุกครั้ ง  และจัดท า
รายงานการปฏิบัติการ เสนอให้
กรมการศาสนา กระทรวง
วัฒนธรรมทราบ   

ผลงาน ผลผลิต ๑ .  ไ ม่ ส าม า ร ถ พัฒนาหรื อ
ส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรม
แก่นักเรียนได้อย่างทั่วถึงและมี
ประสิทธิภาพ 
๒. นักเรียนไม่ไว้วางใจ หรือกลัว 
จึงไม่เข้าร่วมโครงการ หรือเข้า
รับฟังค าปรึกษาจากพระธรรม
วิทยากรอย่างเต็มที่ 
๓. ปัญหาต่างๆของนักเรียน ยัง
ไม่ได้รับการแก้ไขอย่างจริงจัง 
 

๑. มีการส่งเสริมให้นักเรียนเข้า
ร่วมประกวดโครงการคุณธรรม
จริยธรรมต่างๆ 
๒. ได้รับรางวัลจากการประกวด
โครงการต่างๆ และได้รับการยก
ย่องเชิดชูจากสถาบันต่างๆ ด้าน
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
๓. นักเรียนและครูพอใจต่อ
กิจกรรมหรือโครงการที่จัดขึ้น 
โดยนักเรียนและครูเป็นผู้ได้รับ
ผ ลปร ะ โ ย ชน์ โ ด ยต ร ง จ า ก
โครงการ  

 
จากตารางที่ ๔.๓๖  สรุปประเด็นกลยุทธ์ภายใน พบว่า การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมใน

สถานศึกษาของพระธรรมวิทยากร มีจุดแข็ง (Strength) คือ พระธรรมวิทยากรทุกรูปที่เข้าร่วม
โครงการคลินิกคุณธรรม เป็นพระสงฆ์ที่ผ่านการถวายความรู้ ตามโครงการพัฒนาสมรรถนะพระธรรม
วิทยากรในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ที่จัดโดยกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม  ทั้งภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบัติมีการพัฒนาทั้งทางร่างกายและจิตใจ รวมถึงพระธรรมวิทยากรทุกรูปมีประสบการณ์
สอนศีลธรรมไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือเป็นพระเปรียญธรรมตั้งแต่ ๕ ประโยคขึ้นไป หรือมีวุฒิการศึกษา
ระดับปริญญาตรีขึ้นไป และพระธรรมวิทยากรทุกรูปมีพรรษานับรวมกันทั้งภิกษุและสามเณรได้               
๕ พรรษาขึ้นไป นอกจากนี้พระธรรมวิทยากรยังมีความรู้ความสามารถ และมีเทคนิคในการถ่ายทอด



๑๕๙ 
 

หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาให้เข้าใจง่าย และน่าสนใจ ตลอดถึงพระธรรมวิทยากรเป็นแบบอย่างที่
ดี และน่าเคารพเลื่อมใส ด้านงบประมาณโครงการคลินิกคุณธรรมในสถานศึกษายังได้รับการอุดหนุน
งบประมาณด้านนิตยภัตถวายแด่พระธรรมวิทยากรทุกเดือนๆ ละ ๕,๐๐๐ บาท ปีละ ๕๐,๐๐๐ บาท 
ต่อรูป ได้รับการอุดหนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมของแต่ละสถานศึกษาทุกปี ได้รับการบริจาค
งบประมาณจากผู้มีจิตศรัทธาทั่วไป และได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสถานศึกษา ในกิจกรรมที่
สถานศึกษาเป็นผู้ด าเนินการเองอยู่แล้ว ด้านวัสดุอุปกรณ์นั้นในแต่ละสถานศึกษาได้จัดห้องคลินิก
คุณธรรมประจ าแต่ละสถานศึกษา ซึ่งประกอบด้วยห้องบรรยาย โต๊ะหมู่บูชา โต๊ะท างานของพระธรรม
วิทยากร โต๊ะให้บริการรับค าปรึกษา เป็นต้น มีสื่อการเรียนการสอน มีหนังสือคุณธรรมจริยธรรม ไว้
ให้บริการ มีห้องอบรมนักเรียน มีคอมพิวเตอร์ เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ เครื่องเสียง และสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ส าหรับใช้ในการบรรยายหรืออบรมนักเรียน ด้านการบริหารมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
บริหารโครงการคลินิกคุณธรรมในสถานศึกษา ประกอบด้วย ผู้อ านวยการคลินิกคุณธรรมเป็นประธาน 
มีรองประธานหนึ่งคน กรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิ ไม่น้อยกว่า ๓ รูป/คน เลขานุการหนึ่งคน จะมี
ผู้ช่วยเลขานุการหรือไม่ก็ได้ ตลอดถึงมีการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการคลินิกคุณธรรม 
ร่วมกับพระธรรมวิทยากร เจ้าหน้าที่ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด และส่วนงานที่เกี่ยวข้องทุกปี  ด้าน
นโยบายมีการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี และแผนระยะยาว เสนอกรมการศาสนา กระทรวง
วัฒนธรรม ทุกปี มีการด าเนินตามแผนปฏิบัติการประจ าปีอย่างเคร่งครัด และมีการประเมินผลการ
ด าเนินโครงการทุกครั้ง และจัดท ารายงานการปฏิบัติการ เสนอให้กรมการศาสนา กระทรวง
วัฒนธรรมทราบ สุดท้ายด้านผลงานและผลผลิต มีการส่งเสริมให้นักเรียนเข้าร่วมประกวดโครงการ
คุณธรรมจริยธรรมต่างๆ จนได้รับรางวัลจากการประกวดโครงการต่างๆ และได้รับการยกย่องเชิดชู
จากสถาบันต่างๆ ด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม นอกจากนี้นักเรียนและครูพอใจต่อกิจกรรมหรือ
โครงการที่จัดขึ้น โดยนักเรียนและครูเป็นผู้ได้รับผลประโยชน์โดยตรงจากโครงการ 

ส่วนจุดอ่อน (Weakness) นั้น พบว่า พระธรรมวิทยากรที่ผ่านการถวายความรู้                
ตามโครงการพัฒนาสมรรถนะพระธรรมวิทยากรในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ที่จัดโดยกรมการ
ศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ มีการพัฒนาทั้งทางร่างกายและจิตใจใน
ปัจจุบันยังมีอยู่น้อย ไม่เพียงพอ  รวมถึงพระธรรมวิทยากรยังขาดทักษะในการสังเกตพฤติกรรมของ
นักเรียนในแต่ละคนที่แตกต่างกัน และหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาเหล่านั้นได้ดี  และพระธรรม
วิทยากรบางรูปมีภารกิจมาก ไม่สามารถเข้ามาอยู่ประจ าคลินิกคุณธรรมได้  ด้านงบประมาณ พบว่า             
มีความล่าช้าในการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งในส่วนของนิยตภัตและเงินอุดหนุนในการจัดกิจกรรมของ
สถานศึกษา และ งบประมาณที่ได้รับจากกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม มีการเปลี่ยนแปลงทุก
ปี ท าให้บางโครงการที่เสนอไปในตอนแรกไม่สามารถด าเนินการได้จริง  ในการจัดกิจกรรมแต่ละครั้ง
ต้องใช้งบประมาณจ านวนมาก เนื่องจากจ านวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมของแต่ละสถานศึกษามีเป็น
จ านวนมาก งบประมาณที่มีอยู่จึงไม่เพียงพอ และขาดงบประมาณในการพัฒนาศักยภาพของพระ
ธรรมวิทยากร ครู และสถานศึกษา  ด้านวัสดุอุปกรณ์ พบว่า ห้องหรือหอประชุมที่ใช้ในการอบรม
นักเรียนมีขนาดไม่เพียงพอต่อจ านวนนักเรียนที่มีมาก  รวมถึงไม่มีเวทีกลางที่ใช้ในการอบรม สื่อสาร 
หรือท ากิจกรรมร่วมกันกับนักเรียน และความไม่พร้อมของสถานศึกษาหรือพระธรรมวิทยากรในการ
ใช้สื่อต่างๆ ท าให้เสียเวลาในการเรียนการสอนมากด้านบริหาร พบว่า ขาดความยืดหยุ่นในการท างาน 



๑๖๐ 
 

เพราะต่างฝ่ายต่างท างานกันคนละหน้าที่ ขากการท างานร่วมกันเป็นทีมเวิร์ค ไม่มีการประสานงานกัน  
ขาดครูพ่ีเลี้ยงในการช่วยเหลือพระธรรมวิทยากรในการประสานกันระหว่างตัวพระธรรมวิทยากรกับ
สถานศึกษาและนักเรียน ด้านนโยบาย พบว่า ขาดความร่วมมือในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 
และแผนระยะยาว ระหว่างพระธรรมวิทยากร สถานศึกษา และส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด  บางครั้ง
แผนหรือโครงการที่วางไว้ไม่สามารถด าเนินการได้จริง เนื่องจากงบประมาณที่อุดหนุนมีความล้าช้า 
หรืองบประมาณที่อุดหนุนมีน้อยกว่าแผนหรือโครงการที่เสนอไป ด้านผลงานและผลผลิต พบว่า ไม่
สามารถพัฒนาหรือส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรมแก่นักเรียนได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 
รวมถึงนักเรียนไม่ไว้วางใจ หรือกลัว จึงไม่เข้าร่วมโครงการ หรือเข้ารับฟังค าปรึกษาจากพระธรรม
วิทยากรอย่างเต็มที่ และปัญหาต่างๆของนักเรียน ยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างจริงจัง 

จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในซึ่งประกอบไปด้วยจุดแข็งและจุดอ่อนทั้ง ๖ ด้าน 
จะน าไปสู่การก าหนดรูปแบบที่เหมาะสมต่อการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาต่อไป 
 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก สามารถแบ่งออกเป็น ๖ ด้านดังนี้๔๑ 
 ๑) ด้านสังคมและวัฒนธรรมซึ่งรวมถึงประชากร ขนบธรรมเนียมประเพณี ความเชื่อ 
จิตวิทยาสังคม ฯลฯ 
 ๒) เศรษฐกิจทั่วไปที่มีอิทธิพลต่อองค์กร โดยอาจรวมถึงนิเวศวิทยา สภาพกายภาพของ
ประเทศ ภูมิอากาศ ภูมิประเทศ ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 
 ๓) สภาพการเมือง ซึ่งหมายถึง นโยบายของภาครัฐ รัฐบาล แผนพัฒนา ตลอดไปถึง
ระเบียบข้อบังคับซึ่งออกโดยรัฐ 
 ๔) เทคโนโลยี การใช้เทคโนโลยีต่างๆ ความเจริญก้างหน้าของเทคโนโลยี เทคโนโลยี
ข่าวสารข้อมูล โรโบติค ไบโอเทคโนโลยี ไบโอเมคานิคส์ เป็นต้น 
 ๕) ด้านสภาพการแข่งขั้น ส่วนแบ่งการตลาด คู่แข่งขัน ผู้ร่วมมือทั้งในและนอกประเทศ 
ทั้งนี้อาจจะต้องรวมหุ้นส่วน เจ้าหนี้ ผู้ถือหุ้น การควบและรวมกิจการ ฯลฯ 
 ๖) ด้านประชาชนทั่วไป ลูกค้า สื่อมวลชน สังคมและชุมชน ที่เก่ียวข้อง 
  ๑) ด้านสังคม/วัฒนธรรม ประกอบด้วย 
  ๑.๑ โอกาส ได้แก่ 

๑.๑.๑ มีการน าเอาหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาและเศรษฐกิจพอเพียง          
มีเป็นแนวคิดหลักในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักเรียน๔๒ 

๑.๑.๒ มีการน าเอาประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น เช่น พิธีแห่ผ้าขึ้นธาตุ                 
พิธีถวายเทียนพรรษา พิธีถวายสลากภัต เป็นต้น มาจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้ประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิ่น๔๓ 

                                                 
๔๑สมพร แสงชัย, การวางแผนเชิงกลยุทธ์ภาครัฐ, (กรุงเทพมหานคร : โครงการบัณฑิตศึกษาการ

จัดการสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, ๒๕๔๘), หน้า ๗๕-๗๖.  
๔๒สัมภาษณ์  นายไชยยัณฑ์  ชาญปรี ชารัตน์ ,  รองผู้ อ านวยการวิทยาลั ย เทคโนโลยีภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น, ๔ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
๔๓สัมภาษณ์ พระศรีสวรรค์ อมรธมฺโม, พระธรรมวิทยากรคลินิกคุณธรรมวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ 

จังหวัดเชียงใหม่, ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑. 



๑๖๑ 
 

๑.๑.๓ มีการน าเอาวัดมาไว้ในสถานศึกษา คือ จัดห้องวิถีไทยวิถีพุทธ                  
จัดบอร์ดนิทรรศการวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา มีห้องคุณธรรมจริยธรรมประจ าสถานศึกษา               
เป็นต้น๔๔ 

๑.๑.๔ มีแหล่งเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา ภายในวัด๔๕ 
  ๑.๒ ข้อจ ากัด/อุปสรรค/การคุกคาม ได้แก่ 

๑.๒.๑ ปัญหายาเสพติดในกลุ่มวันรุ่น๔๖ 
๑.๒.๒ ปัญหาการทะเลาะวิวาทระหว่างสถาบัน๔๗ 
๑.๒.๓ ปัญหาการใช้ความรุนแรงของสถาบันครอบครัว ความก้าวร้าวของ

นักเรียนที่มีต่อผู้ปกครอง๔๘  
๑.๒.๔ การอาศัยอยู่ร่วมกันระหว่างนักศึกษาชายและนักศึกษาหญิง ปัญหา

การท้องก่อนวัยอันควร เป็นต้น๔๙ 
 ๒) ด้านเศรษฐกิจ/นิเวศวิทยา ประกอบด้วย 
  ๒.๑ โอกาส ได้แก่ 

๒.๑.๑ นักเรียนส่วนใหญ่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ มีรายได้จาก
การประกอบอาชีพเสริมระหว่างเรียน๕๐ 

๒.๑.๒ นักเรียนสามารถกู้ยืมทุนการศึกษาจากทางรัฐบาลได้๕๑ 
๒.๑.๓ สถานศึกษามีความปลอดภัย มีรั่วรอบขอบชิด มีอาจารย์ฝ่ายปกครอง

คอยก ากับดูแลตลอดเวลา๕๒ 
 
 

                                                 
๔๔สัมภาษณ์ พระอัษฎาวุธ เอกคฺคจิตฺโต, พระธรรมวิทยากรคลินิกคุณธรรมวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่  

จังหวัดเชียงใหม่, ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
๔๕สัมภาษณ์ พระครูสมุห์สมพงษ์ ฐานธมฺโม, พระธรรมวิทยากรคลินิกคุณธรรมวิทยาลัยเทคนิค

นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช,  ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
๔๖สัมภาษณ์ พระอัครเดช โชติญาโณ, พระธรรมวิทยากรคลินิกคุณธรรมวิทยาลัยเทคโนโลยีภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น, ๔ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
๔๗สัมภาษณ์ พระมหาดชานนท์ จิรวฑฺฒโน, พระธรรมวิทยากรคลินิกคุณธรรมวิทยาลัยเทคนิค

นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช, ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
๔๘สัมภาษณ์ นายสรรค์ชัย ก าจาย, วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น 

จังหวัดขอนแก่น, ๔ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
๔๙สัมภาษณ์ นางสาววิไลวรรณ พันธ์ไชยศิลป์,  นักวัฒนธรรมช านาญการ ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด

เชียงใหม่, ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
๕๐สัมภาษณ์ นางภัทรพร อังธนานุกุล, วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่,  ๘ สิงหาคม 

๒๕๖๑. 
๕๑สัมภาษณ์ นางอ าภาพันธ์ พรหมรา, นักวัฒนธรรมช านาญการ ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด

นครศรีธรรมราช, ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
๕๒สัมภาษณ์ นางสาวพัชนี สภา, ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริม ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น, ๔ 

สิงหาคม ๒๕๖๑. 



๑๖๒ 
 

๒.๑.๔ สถานศึกษาตั้งอยู่ในแหล่งชุมชน การคมนาคมเดินทางสะดวกสบาย๕๓ 
  ๒.๒ ข้อจ ากัด/อุปสรรค/การคุกคาม ได้แก่ 

๒.๒.๑ พบปัญหาการพนัน นักเรียนเป็นหนี้ เป็นสิ้นจนต้องออกจาก
สถานศึกษา๕๔ 

๒.๒.๒ นักเรียนบางคนมีบ้านอยู่ไกลจากสถานศึกษา การเดินทางไปมาไม่
สะดวก ค่าใช้จ่ายสูง บางวันไม่สามารถเดินทางมาทันก าหนดเวลาเรียน๕๕ 

๒.๒.๓ วิทยาลัยเป็นวิทยาลัยเปิด นักเรียนสามารถเข้าออกสถานศึกษาได้
ตลอดเวลา ท าให้การเข้าร่วมกิจกรรมของพระธรรมวิทยากรไม่ได้รับความร่วมมือเท่าท่ีควร๕๖ 

๒.๒.๔ ค่าใช้จ่ายในการเรียนของนักศึกษาในแต่ละคนค่อนข้างสูง๕๗ 
 ๓) ด้านการเมือง/นโยบายของรัฐ/แผนพัฒนาต่างๆ ประกอบด้วย 
  ๓.๑ โอกาส ได้แก่ 

๓.๑.๑ ได้รับการสนับสนุนจากกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม๕๘ 
๓.๑.๒ รัฐบาลให้การสนับสนุน ส่งเสริมเรื่องคุณธรรมจริยธรรมแก่เด็กและ

เยาวชน๕๙ 
๓.๑.๓ มีแผนพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรมอย่างชัดเจน๖๐ 

  ๓.๒ ข้อจ ากัด/อุปสรรค/การคุกคาม ได้แก่ 
๓.๒.๑ รัฐบาลโดยกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรมให้การสนับสนุน

งบประมาณน้อย ไม่เพียงพอต่อการจัดกิจกรรมโครงการใหญ่ๆ๖๑ 
 
 
 

                                                 
๕๓สัมภาษณ์ นางสาววิไลวรรณ พันธ์ไชยศิลป์,  นักวัฒนธรรมช านาญการ ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด

เชียงใหม่, ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
๕๔สัมภาษณ์ นายภิเษกสิทธ์ิ ชุมแวงวาปี วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น 

๔ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
๕๕สัมภาษณ์ นางอ าภาพันธ์ พรหมรา, นักวัฒนธรรมช านาญการ ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด

นครศรีธรรมราช, ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
๕๖สัมภาษณ์ นายไพบูลย์ วงศ์ยิ้มย่อง, ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่, ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
๕๗สัมภาษณ์ ดร.ช านาญ อุปฮาต, ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัด

ขอนแก่น, ๔ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
๕๘สัมภาษณ์ นายภูมิ ชัย สุวรรณภูมิ , ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช จังหวัด

นครศรีธรรมราช, ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
๕๙สัมภาษณ์ นายอดิศักดิ์ สงค์ประเสริฐ, ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา, ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
๖๐สัมภาษณ์ นายช านาญ พระพายชัย, วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช, ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
๖๑สัมภาษณ์  นายไชยยัณฑ์  ชาญปรี ชารัตน์ ,  รองผู้ อ านวยการวิทยาลั ย เทคโนโลยีภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น, ๔ สิงหาคม ๒๕๖๑. 



๑๖๓ 
 

 ๔) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วย 
  ๔.๑ โอกาส  ได้แก่ 

๔.๑.๑ พระธรรมวิทยากรสามารถใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศได้ดี๖๒ 
๔.๑.๒ มีเว็บไซด์เผยแพร่ความรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม๖๓ 
๔.๑.๓ มีสื่อวิดิทัศน์เกี่ยวกับการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เผยแพร่ผ่านเว็บ

ไซด์ Youtube Facebook เป็นต้น๖๔ 
๔.๑.๔ สื่อเทคโนโลยีมีความทันสมัย ในการติดต่อสื่อสารระหว่างพระธรรม

วิทยากร นักเรียน สถานศึกษา และผู้ปกครอง๖๕ 
๔.๑.๕ มีการน าเอาสื่อเทคโนโลยีมาใช้ในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมอย่าง

แพร่หลาย๖๖ 
  ๔.๒ ข้อจ ากัด/อุปสรรค/การคุกคาม ได้แก่ 

๔.๒.๑ นักเรียนบางคนไม่สามารถใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยได้๖๗ 
๔.๒.๒ มีการน าเอาสื่อเทคโนโลยีไปใช้ผิดประเภท เช่น คุยเรื่องส่วนตัว             

หรือเรื่องที่ไม่เหมาะสม เป็นต้น๖๘ 
 ๕) ด้านคู่แข่ง/คู่คิด ประกอบด้วย 
  ๕.๑ โอกาส  ได้แก่ 

๕.๑.๑ มีการติดต่อประสานงานกันระหว่างพระธรรมวิทยากรด้วยกันเอง๖๙ 
๕.๑.๒ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เทคนิคการสอน ระหว่างพระธรรมวิทยากร

ด้วยกันเอง๗๐ 

                                                 
๖๒สัมภาษณ์ นางสาววิไลวรรณ พันธ์ไชยศิลป์,  นักวัฒนธรรมช านาญการ ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด

เชียงใหม่, ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
๖๓สัมภาษณ์ นางอ าภาพันธ์ พรหมรา, นักวัฒนธรรมช านาญการ ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด

นครศรีธรรมราช, ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
๖๔สัมภาษณ์ พระมหาดชานนท์ จิรวฑฺฒโน, พระธรรมวิทยากรคลินิกคุณธรรมวิทยาลัยเทคนิค

นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช, ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
๖๕สัมภาษณ์ นางอ าภาพันธ์ พรหมรา, นักวัฒนธรรมช านาญการ ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด

นครศรีธรรมราช, ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
๖๖สัมภาษณ์ นายภิเษกสิทธ์ิ ชุมแวงวาปี วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น 

๔ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
๖๗สัมภาษณ์  นายไชยยัณฑ์  ชาญปรี ชารัตน์ ,  รองผู้ อ านวยการวิทยาลั ย เทคโนโลยีภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น, ๔ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
๖๘สัมภาษณ์ นางอ าภาพันธ์ พรหมรา, นักวัฒนธรรมช านาญการ ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด

นครศรีธรรมราช, ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
๖๙สัมภาษณ์ นายช านาญ พระพายชัย, วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช, ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
๗๐สัมภาษณ์ พระอัครเดช โชติญาโณ, พระธรรมวิทยากรคลินิกคุณธรรมวิทยาลัยเทคโนโลยีภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น, ๔ สิงหาคม ๒๕๖๑. 



๑๖๔ 
 

๕.๑.๓ กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม จัดโครงการอบรมพระธรรม
วิทยากรใหม่ทุกปี๗๑ 
  ๕.๒ ข้อจ ากัด/อุปสรรค/การคุกคาม ได้แก่ 

๕.๒.๑ พระธรรมวิทยากรประจ าวิทยาลัยมีน้อย๗๒ 
๕.๒.๒ มีการเปลี่ยนแปลงพระธรรมวิทยากรบ่อยครั้ง๗๓ 

 ๖) ด้านประชาชน/สื่อมวลชน/ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประกอบด้วย 
  ๖.๑ โอกาส  ได้แก่ 

๖.๑.๑ มีญาติโยมผู้มีจิตศรัทธาสนับสนุนโครงการต่างๆ ของพระธรรม
วิทยากร๗๔ 

๖.๑.๒ ชุมชนบริเวณโดยรอบสถานศึกษา รอบวัด ให้การอุปถัมภ์และเข้าร่วม
กิจกรรมที่พระธรรมวิทยากรจัดขึ้น เช่น โครงการปลูกป่า โครงการธรรมยาตรา โครงการค่ายคุณธรรม 
เป็นต้น๗๕ 

๖.๑.๓ มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมชุมชน พัฒนาชุมชน และอาสาสมัครจิตอาสา
ในการพัฒนาชุมชน๗๖ 
  ๖.๒ ข้อจ ากัด/อุปสรรค/การคุกคาม ได้แก่ 

๖.๒.๑ สื่อมวลชนให้การส่งเสริม ท าข่าว และประชาสัมพันธ์โครงการคลินิก
คุณธรรมน้อย๗๗ 

๖.๒.๒ ชาวบ้านและประชาชนทั่วไป ไม่ทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงการ
คลินิกคุณธรรมของแต่ละสถานศึกษา๗๘ 

 
 
 

                                                 
๗๑สัมภาษณ์ พระศรีสวรรค์ อมรธมฺโม, พระธรรมวิทยากรคลินิกคุณธรรมวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ 

จังหวัดเชียงใหม่, ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
๗๒สัมภาษณ์ พระอัษฎาวุธ เอกคฺคจิตฺโต, พระธรรมวิทยากรคลินิกคุณธรรมวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่  

จังหวัดเชียงใหม่, ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
๗๓สัมภาษณ์ นายสรรค์ชัย ก าจาย, วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น 

จังหวัดขอนแก่น, ๔ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
๗๔สัมภาษณ์ พระสุริยา สุริโย, พระธรรมวิทยากรคลินิกคุณธรรมวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช  

จังหวัดนครศรีธรรมราช, ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
๗๕สัมภาษณ์ นางภัทรพร อังธนานุกุล, วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่,  ๘ สิงหาคม 

๒๕๖๑. 
๗๖สัมภาษณ์ นายอดิศักดิ์ สงค์ประเสริฐ, ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา, ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
๗๗สัมภาษณ์ นายช านาญ พระพายชัย, วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช, ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
๗๘สัมภาษณ์ นางอ าภาพันธ์ พรหมรา, นักวัฒนธรรมช านาญการ ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด

นครศรีธรรมราช, ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑. 



๑๖๕ 
 

ตารางท่ี ๔.๓๗  ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 
 

ประเด็นภายนอก 
อุปสรรค (Threat) โอกาสพัฒนา (Opportunity) 

ด้าน 
สังคมและวัฒนธรรม ๑. ปัญหายาเสพติดในกลุ่มวัน

รุ่น 
๒. ปัญหาการทะเลาะวิวาท
ระหว่างสถาบัน 
๓. ปัญหาการใช้ความรุนแรง
ของสถาบันครอบครัว ความ
ก้าวร้ าวของนักเรียนที่มี ต่ อ
ผู้ปกครอง 
๔. การอาศัยอยู่ร่วมกันระหว่าง
นักศึกษาชายและนักศึกษาหญิง 
ปัญหาการท้องก่อนวัยอันควร 
เป็นต้น 
  

๑. มีการน าเอาหลักธรรมในทาง
พระพุทธศาสนาและเศรษฐกิจ
พอเพียง มีเป็นแนวคิดหลักในการ
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่
นักเรียน 
๒ .  มี ก า ร น า เ อ า ป ร ะ เ พ ณี
วัฒนธรรมท้องถิ่น เช่น พิธีแห่ผ้า
ขึ้นธาตุ พิธีถวายเทียนพรรษา พิธี
ถวายสลากภัต เป็นต้น มาจัด
กิจกรรมให้นั ก เรียนได้ศึกษา
เรียนรู้ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น 
๓ .  มี ก า ร น า เ อ า วั ด ม า ไ ว้ ใ น
สถานศึกษา คือ จัดห้องวิถีไทยวิถี
พุทธ จัดบอร์ดนิทรรศการวัน
ส าคัญทางพระพุทธศาสนา มีห้อง
คุ ณ ธ ร ร ม จ ริ ย ธ ร ร ม ป ร ะ จ า
สถานศึกษา เป็นต้น 
๔. มีแหล่งเรียนรู้ด้านคุณธรรม
จริยธรรมในสถานศึกษา ภายใน
วัด   

เศรษฐกิจ ๑. พบปัญหาการพนัน นักเรียน
เป็นหนี้เป็นสิ้นจนต้องออกจาก
สถานศึกษา 
๒. นักเรียนบางคนมีบ้านอยู่ไกล
จากสถานศึกษา การเดินทางไป
มาไม่สะดวก ค่าใช้จ่ายสูง บาง
วันไม่สามารถเดินทางมาทัน
ก าหนดเวลาเรียน 

๑. นักเรียนส่วนใหญ่สามารถ
ประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ มี
รายได้จากการประกอบอาชีพ
เสริมระหว่างเรียน 
๒ .  นั ก เ รี ย น ส า ม า ร ถ กู้ ยื ม
ทุนการศึกษาจากทางรัฐบาลได้ 
๓. สถานศึกษามีความปลอดภัย 
มีรั่วรอบขอบชิด มีอาจารย์ฝ่าย
ป ก ค ร อ ง ค อ ย ก า กั บ ดู แ ล
ตลอดเวลา  

 
 



๑๖๖ 
 

ตารางท่ี ๔.๓๗  (ต่อ) 
 

ประเด็นภายนอก 
อุปสรรค (Threat) โอกาสพัฒนา (Opportunity) 

ด้าน 
 ๓. วิทยาลัยเป็นวิทยาลัยเปิด 

นั ก เ รี ย น ส า ม า ร ถ เ ข้ า อ อ ก
สถานศึกษาได้ตลอดเวลา ท าให้
การเข้าร่วมกิจกรรมของพระ
ธรรมวิทยากร ไม่ ได้ รั บความ
ร่วมมือเท่าท่ีควร 
๔. ค่าใช้จ่ายในการเรียนของ
นักศึกษาในแต่ละคนค่อนข้างสูง 

๔. สถานศึกษาตั้ งอยู่ ในแหล่ง
ชุมชน การคมนาคมเดินทาง
สะดวกสบาย 
   
 

การเมือง ๑. รัฐบาลโดยกรมการศาสนา 
กร ะทรว งวัฒนธ รรม ให้ ก า ร
สนับสนุนงบประมาณน้อย ไม่
เ พี ย งพอต่ อการจั ดกิ จ กร รม
โครงการใหญ่ๆ 
 

๑ .  ไ ด้ รั บ ก า รสนั บ สนุ น จ าก
ก ร ม ก า ร ศ า ส น า  ก ร ะท ร ว ง
วัฒนธรรม 
๒ .  รั ฐบ าล ให้ ก า ร สนั บ สนุ น 
ส่งเสริมเรื่องคุณธรรมจริยธรรม
แก่เด็กและเยาวชน 
๓. มีแผนพัฒนาด้านคุณธรรม
จริยธรรมอย่างชัดเจน  

เทคโนโลยี ๑. นักเรียนบางคนไม่สามารถใช้
สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยได้ 
๒. มีการน าเอาสื่อเทคโนโลยีไป
ใช้ ผิ ดประเภท เช่น  คุย เรื่ อ ง
ส่วนตัว หรือเรื่องที่ไม่เหมาะสม 
เป็นต้น 
 

๑. พระธรรมวิทยากรสามารถใช้
สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศได้ดี 
๒. มีเว็บไซด์เผยแพร่ความรู้ด้าน
คุณธรรมจริยธรรม 
๓.  มีสื่ อวิ ดิทัศน์ เกี่ ยวกับการ
ส่ ง เ ส ริ ม คุณธ ร รมจ ริ ย ธ ร รม 
เผยแพร่ผ่านเว็บไซด์ Youtube 
Facebook เป็นต้น 
๔. สื่อเทคโนโลยีมีความทันสมัย 
ในการติดต่อสื่อสารระหว่างพระ
ธ ร ร ม วิ ท ย า ก ร  นั ก เ รี ย น 
สถานศึกษา และผู้ปกครอง 
๕. มีการน าเอาสื่อเทคโนโลยีมา
ใ ช้ ใ น ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม คุ ณ ธ ร ร ม
จริยธรรมอย่างแพร่หลาย 

 



๑๖๗ 
 

ตารางท่ี ๔.๓๗  (ต่อ) 
 

ประเด็นภายนอก 
อุปสรรค (Threat) โอกาสพัฒนา (Opportunity) 

ด้าน 
คู่แข่ง ๑. พระธรรมวิทยากรประจ า

วิทยาลัยมีน้อย 
๒. มีการเปลี่ยนแปลงพระธรรม
วิทยากรบ่อยครั้ง 
 

๑. มีการติดต่อประสานงานกัน
ระหว่างพระธรรมวิทยากรด้วย
กันเอง 
๒.  มี กา รแลก เปลี่ ยน เ รี ยนรู้ 
เทคนิคการสอน ระหว่างพระ
ธรรมวิทยากรด้วยกันเอง 
๓. กรมการศาสนา กระทรวง
วัฒนธรรม จัดโครงการอบรมพระ
ธรรมวิทยากรใหม่ทุกปี 

ประชากรกลุ่มเป้าหมาย ๑. สื่อมวลชนให้การส่งเสริม ท า
ข่ า ว  แ ล ะ ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์
โครงการคลินิกคุณธรรมน้อย 
๒. ชาวบ้านและประชาชนทั่วไป 
ไม่ทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
โครงการคลินิกคุณธรรมของแต่
ละสถานศึกษา 
 

๑ .  มี ญาติ โ ย มผู้ มี จิ ตศ รั ท ธ า
สนับสนุนโครงการต่างๆ ของพระ
ธรรมวิทยากร 
๒ .  ชุ ม ช น บ ริ เ ว ณ โ ด ย ร อ บ
สถานศึกษา  รอบวัด  ให้ การ
อุปถัมภ์และเข้าร่วมกิจกรรมที่
พระธรรมวิทยากรจัดขึ้น เช่น 
โครงการปลูกป่า โครงการธรรม
ยาตรา โครงการค่ายคุณธรรม 
เป็นต้น 
๓. มีการจัดกิจกรรมส่ งเสริม
ชุ ม ช น  พั ฒ น า ชุ ม ช น  แ ล ะ
อาสาสมัครจิตอาสาในการพัฒนา
ชุมชน 

 
จากตารางที่ ๔.๓๗  สรุปประเด็นกลยุทธ์ภายนอก พบว่า การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

ในสถานศึกษาของพระธรรมวิทยากร มีโอกาสพัฒนา (Opportunity) คือ ด้านสังคม/วัฒนธรรม 
ได้แก่ มีการน าเอาหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาและเศรษฐกิจพอเพียง มีเป็นแนวคิดหลักในการ
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักเรียน มีการน าเอาประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น เช่น พิธีแห่ผ้าขึ้น
ธาตุ พิธีถวายเทียนพรรษา พิธีถวายสลากภัต เป็นต้น มาจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้
ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น และมีการน าเอาวัดมาไว้ในสถานศึกษา คือ จัดห้องวิถีไทยวิถีพุทธ                
จัดบอร์ดนิทรรศการวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา มีห้องคุณธรรมจริยธรรมประจ าสถานศึกษา              
เป็นต้น  มีแหล่งเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา ภายในวัด ด้านเศรษฐกิจ/นิเวศวิทยา 



๑๖๘ 
 

ได้แก่ นักเรียนส่วนใหญ่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ มีรายได้จากการประกอบอาชีพเสริม
ระหว่างเรียน  นักเรียนสามารถกู้ยืมทุนการศึกษาจากทางรัฐบาลได้ สถานศึกษามีความปลอดภัย                
มีรั่วรอบขอบชิด มีอาจารย์ฝ่ายปกครองคอยก ากับดูแลตลอดเวลา  สถานศึกษาตั้งอยู่ในแหล่งชุมชน 
การคมนาคมเดินทางสะดวกสบาย ด้านการเมือง/นโยบายของรัฐ/แผนพัฒนาต่างๆ ประกอบด้วย 
ได้แก่ ได้รับการสนับสนุนจากกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม รัฐบาลให้การสนับสนุน ส่งเสริม
เรื่องคุณธรรมจริยธรรมแก่เด็กและเยาวชน มีแผนพัฒนาด้านคุณธรรมจริ ยธรรมอย่างชัดเจน                
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ พระธรรมวิทยากรสามารถใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศได้ดี มีเว็บไซด์
เผยแพร่ความรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม มีสื่อวิดิทัศน์เกี่ยวกับการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เผยแพร่
ผ่านเว็บไซด์ Youtube Facebook เป็นต้น  สื่อเทคโนโลยีมีความทันสมัย ในการติดต่อสื่อสาร
ระหว่างพระธรรมวิทยากร นักเรียน สถานศึกษา และผู้ปกครอง และมีการน าเอาสื่อเทคโนโลยีมาใช้
ในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมอย่างแพร่หลาย ด้านคู่แข่ง/คู่คิด ได้แก่ มีการติดต่อประสานงานกัน
ระหว่างพระธรรมวิทยากรด้วยกันเอง มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เทคนิคการสอน ระหว่างพระธรรม
วิทยากรด้วยกันเอง กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม จัดโครงการอบรมพระธรรมวิทยากรใหม่ทุก
ปี ด้านประชาชน/สื่อมวลชน/ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่ มีญาติโยมผู้มีจิตศรัทธาสนับสนุนโครงการต่างๆ 
ของพระธรรมวิทยากร ชุมชนบริเวณโดยรอบสถานศึกษา รอบวัด ให้การอุปถัมภ์และเข้าร่วมกิจกรรม
ที่พระธรรมวิทยากรจัดขึ้น เช่น โครงการปลูกป่า โครงการธรรมยาตรา โครงการค่ายคุณธรรม เป็นต้น 
และมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมชุมชน พัฒนาชุมชน และอาสาสมัครจิตอาสาในการพัฒนาชุมชน 

อุปสรรค (Threat) คือ ด้านสังคม/วัฒนธรรม ได้แก่ ปัญหายาเสพติดในกลุ่มวันรุ่น ปัญหา
การทะเลาะวิ ว าทระหว่ า งสถาบัน   ปัญหาการ ใช้ ความรุ นแรงของสถาบันครอบครั ว                 
ความก้าวร้าวของนักเรียนที่มีต่อผู้ปกครอง การอาศัยอยู่ร่วมกันระหว่างนักศึกษาชายและนักศึกษา
หญิง ปัญหาการท้องก่อนวัยอันควร เป็นต้น ด้านเศรษฐกิจ/นิเวศวิทยา ได้แก่ พบปัญหาการพนัน 
นักเรียนเป็นหนี้เป็นสิ้นจนต้องออกจากสถานศึกษา  นักเรียนบางคนมีบ้านอยู่ไกลจากสถานศึกษา 
การเดินทางไปมาไม่สะดวก ค่าใช้จ่ายสูง บางวันไม่สามารถเดินทางมาทันก าหนดเวลาเรียน วิทยาลัย
เป็นวิทยาลัยเปิด นักเรียนสามารถเข้าออกสถานศึกษาได้ตลอดเวลา ท าให้การเข้าร่วมกิจกรรมของ
พระธรรมวิทยากรไม่ได้รับความร่วมมือเท่าที่ควร ค่าใช้จ่ายในการเรียนของนักศึกษาในแต่ละคน
ค่อนข้างสูง ด้านการเมือง/นโยบายของรัฐ/แผนพัฒนาต่างๆ ประกอบด้วย ได้แก่ รัฐบาลโดยกรมการ
ศาสนา กระทรวงวัฒนธรรมให้การสนับสนุนงบประมาณน้อย ไม่เพียงพอต่อการจัดกิจกรรมโครงการ
ใหญ่ๆ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ นักเรียนบางคนไม่สามารถใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยได้ มีการ
น าเอาสื่อเทคโนโลยีไปใช้ผิดประเภท เช่น คุยเรื่องส่วนตัว หรือเรื่องที่ไม่เหมาะสม เป็นต้น ด้านคู่แข่ง/
คู่คิด ได้แก่  พระธรรมวิทยากรประจ าวิทยาลัยมีน้อย มีการเปลี่ยนแปลงพระธรรมวิทยากรบ่อยครั้ง  
ด้านประชาชน/สื่อมวลชน/ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  ได้แก่ สื่อมวลชนให้การส่งเสริม ท าข่าว                         
และประชาสัมพันธ์โครงการคลินิกคุณธรรมน้อย ชาวบ้านและประชาชนทั่วไป ไม่ทราบข้อมูลข่าวสาร
เกีย่วกับโครงการคลินิกคุณธรรมของแต่ละสถานศึกษา 
 
 
 



๑๖๙ 
 

เมื่อวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกแล้ว ผู้วิจัยจึงสังเคราะห์ความส าคัญ 
และระดับการประเมินของ SWOT ด้วยตนเอง โดยแบ่งออกเป็น ๕ ช่อง ได้แก่ ๑ คือ ปัจจัยเชิงกล
ยุทธ์ภายใน ๒ คือ น้ าหนักความส าคัญของปัจจัยเชิงกลยุทธ์ รวมกันทุกด้านไม่เกิน ๑.๐๐, ๓ คือ 
คะแนน ได้แก่ คะแนนการปฏิบัติการ, ๔ คือ  ช่องน้ าหนัก  ×  ช่องคะแนน และ ๕ คือ ข้อพิจารณา 

 

ตารางท่ี  ๔.๓๘  ตารางการสังเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 
 

จุดแข็ง 
 

    

๑.  พระธรรมวิทยากรทุกรูปที่
เ ข้ า ร่ ว ม โ ค ร ง ก า ร ค ลิ นิ ก
คุณธรรม เป็นพระสงฆ์ที่ผ่าน
การถวายความรู้ ตามโครงการ
พัฒนาสมรรถนะพระธรรม
วิ ท ย า ก ร ใ น ก า ร เ ผ ย แ ผ่
พระ พุทธศาสนา  ที่ จั ด โดย
กรมการศาสนา กระทรวง
วัฒนธรรม ทั้งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติมีการพัฒนาทั้งทาง
ร่างกายและจิตใจ 

๐.๑๐ ๕ ๐.๕๐ มี ค ว ามรู้ ค ว ามสามารถ 
เชี่ยวชาญด้านการอบรมสั่ง
สอน 

๒. พระธรรมวิทยากรมีความรู้
ความสามารถ และมีเทคนิคใน 
การถ่ายทอดหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาให้เข้าใจง่าย 
และน่าสนใจ 

๐.๑๐ ๕ ๐.๕๐ นักเรียนให้ความสนใจและ
ตั้งใจ 

๓.  พระธรรมวิทยากร เป็ น
แบบอย่างที่ดี และน่าเคารพ
เลื่อมใส 

๐.๐๕ ๕ ๐.๒๕ มี ข้ อ วั ต ร ป ฏิ บั ติ ดี ง า ม 
ประพฤติตนเหมาะสมกับ
สมณสารูป 

๔ .  ไ ด้ รั บ ก า ร อุ ด ห นุ น
งบประมาณด้านนิตยภัตถวาย
แด่พระธรรมวิทยากรทุกเดือนๆ 
แ ล ะ ไ ด้ รั บ ก า ร อุ ด ห นุ น
งบประมาณในการจัดกิจกรรม
ของแต่ละสถานศึกษาทุกปี 

๐.๐๕ ๕ ๐.๒๕ เป็นขวัญและก าลั งใจแก่
ผู้ปฏิบัติงาน 

 
 

 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 



๑๗๐ 
 

ตารางท่ี  ๔.๓๘  (ต่อ) 
 

จุดแข็ง 
 

    

๕. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
บริหารโครงการคลินิกคุณธรรม
ในสถานศึกษา ประกอบด้วย 
ผู้อ านวยการคลินิกคุณธรรม
เป็นประธาน มีรองประธาน
ห นึ่ ง ค น  ก ร ร ม ก า ร แ ล ะ
ผู้ทรงคุณวุฒิ  ไม่น้อยกว่า ๓ 
รูป/คน เลขานุการหนึ่งคน จะมี
ผู้ช่วยเลขานุการหรือไม่ก็ได้ 

๐.๑๐ ๓ ๐.๓๐ มีการบริหารจัดการที่ดี 

๖. มีการประเมินผลการด าเนิน
โครงการทุกครั้ ง และจัดท า
รายงานการปฏิบัติการ เสนอให้
กรมการศาสนา กระทรวง
วัฒนธรรมทราบ  

๐.๑๐ ๕ ๐.๕๐ รู้ จุ ด อ่ อน  และสามารถ
พัฒนาให้เจริญได ้

จุดอ่อน 
 

    

๑. พระธรรมวิทยากรที่ผ่านการ
ถวายความรู้  ตามโครงการ
พัฒนาสมรรถนะพระธรรม
วิ ท ย า ก ร ใ น ก า ร เ ผ ย แ ผ่
พระ พุทธศาสนา  ที่ จั ด โดย
กรมการศาสนา กระทรวง
วัฒนธรรม ทั้งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติ มีการพัฒนาทั้งทาง
ร่างกายและจิตใจในปัจจุบันยัง
มีอยู่น้อย ไม่เพียงพอ 

๐.๑๐ ๕ ๐.๕๐ สรรหาบุคลากรเ พ่ิมเติม
ทันที และกระจายทั่วทุก
ภูมิภาค 

๒. พระธรรมวิทยากรยังขาด
ทักษะในการสังเกตพฤติกรรม
ของนั ก เ รี ยน ในแต่ ละคนที่
แตกต่างกัน และหาแนวทางใน
การแก้ไขปัญหาเหล่านั้นได้ดี 

๐.๑๐ ๔ ๐.๔๐ พัฒนาเครื่องมือที่เหมาะสม
ด้วยการฝึกสังเกต 

 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 



๑๗๑ 
 

ตารางท่ี  ๔.๓๘  (ต่อ) 
 

จุดแข็ง 
 

    

๓. งบประมาณที่ ได้ รับจาก
กรมการศาสนา กระทรวง
วัฒนธรรม มีการเปลี่ยนแปลง
ทุกปี ท าให้บางโครงการที่เสนอ
ไป ในตอนแรก ไม่ ส าม า ร ถ
ด าเนินการได้จริง 

๐.๑๐ ๒ ๐.๒๐ โครงการไม่ประสบผลส าเร็จ 

๔.  ขาดงบประมาณในการ
พัฒนาศักยภาพของพระธรรม
วิทยากร ครู และสถานศึกษา 

๐.๐๕ ๕ ๐.๒๕ ข อ ค ว า ม ร่ ว ม มื อ จ า ก
หน่วยงานภายนอก 

๕ .  ข า ด ค รู พ่ี เ ลี้ ย ง ใ น ก า ร
ช่วยเหลือพระธรรมวิทยากรใน
การประสานกันระหว่างตัวพระ
ธรรมวิทยากรกับสถานศึกษา
และนักเรียน 

๐.๐๕ ๓ ๐.๑๕ งานเกิดความล่าช้า 

๖. บางครั้งแผนหรือโครงการที่
วางไว้ไม่สามารถด าเนินการได้
จริง เนื่องจากงบประมาณที่
อุดหนุนมี ความล้ าช้ า  หรื อ
งบประมาณที่ อุดหนุนมีน้อย
กว่าแผนหรือโครงการที่เสนอ
ไป 

๐.๑๐ ๔ ๐.๔๐ เปลี่ยนแผนใหม่ ให้
สอดคล้องกับงบประมาณท่ี
มีอยู่ 

รวม ๑.๐๐  ๔.๒๐  
 
สรุปได้ว่า จากการสังเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน ทั้งจุดอ่อนและจุดแข็งของพระ

ธรรมวิทยากรในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา พบว่า อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ ๔.๒๐ แสดงให้เห็นว่าพระธรรมวิทยากรมีศักยภาพในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่เด็ก
และเยาวชนเป็นอย่าง และโครงการต่างๆ หรือกิจกรรมที่จัดขึ้นมีประโยชน์และประสบผลส าเร็จอยู่ใน
ระดับท่ีน่าพอใจ ในส่วนของจุดอ่อนนั้นสามารถแก้ไขได้ 
 
 
 
 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 



๑๗๒ 
 

เมื่อวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกแล้ว ผู้วิจัยจึงสังเคราะห์ความส าคัญ 
และระดับการประเมินของ SWOT ด้วยตนเอง โดยแบ่งออกเป็น ๕ ช่อง ได้แก่ ๑ คือ ปัจจัยเชิงกล
ยุทธ์ภายใน ๒ คือ น้ าหนักความส าคัญของปัจจัยเชิงกลยุทธ์ รวมกันทุกด้านไม่เกิน ๑.๐๐, ๓ คือ 
คะแนน ได้แก่ คะแนนการปฏิบัติการ, ๔ คือ  ช่องน้ าหนัก  ×  ช่องคะแนน และ ๕ คือ ข้อพิจารณา 

 

ตารางท่ี  ๔.๓๙ ตารางการสังเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 
 

โอกาส 
 

    

๑.  มี การน า เอาหลั กธรรม
ในทางพระพุทธศาสนาและ
เ ศ ร ษฐ กิ จ พอ เ พี ย ง  มี เ ป็ น
แนวคิดหลักในการส่ ง เสริม
คุ ณ ธ ร ร ม จ ริ ย ธ ร ร ม ใ ห้ แ ก่
นักเรียน  

๐.๑๐ ๕ ๐.๕๐ นักเรียนได้ซึมซับหลักธรรม
ในทางพระพุทธศาสนาและ
สามารถน ามาประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตจริงได้ 

๒ .  มี ก า ร น า เ อ า ป ร ะ เ พ ณี
วัฒนธรรมท้องถิ่น เช่น พิธีแห่
ผ้ า ขึ้ น ธ าตุ  พิ ธี ถ ว าย เที ย น
พรรษา พิธีถวายสลากภัต เป็น
ต้น มาจัดกิจกรรมให้นักเรียน
ไ ด้ ศึ ก ษ า เ รี ย น รู้ ป ร ะ เ พ ณี
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

๐.๐๕ ๕ ๐.๒๕ เ ป็ น ก า ร อ นุ รั ก ษ์
ศิลปะวัฒนธรรมประจ า
ท้องถิ่นตนเอง 

๓.  มีการน า เอาวัดมาไว้ ใน
สถานศึกษา คือ จัดห้องวิถีไทย
วิถีพุทธ จัดบอร์ดนิทรรศการ
วันส าคัญทางพระพุทธศาสนา 
มีห้องคุณธรรมจริยธรรมประจ า
สถานศึกษา เป็นต้น 

๐.๐๕ ๕ ๐.๒๕ นั ก เ รี ย น มี ท า ง เ ลื อ ก ที่
หลากหลาย 

๔. มีแหล่งเรียนรู้ด้านคุณธรรม
จ ริ ย ธ ร ร ม ใ น ส ถ า น ศึ ก ษ า 
ภายในวัด 

๐.๑๐ ๕ ๐.๕๐ สามารถพัฒนาคุณธรรมได้
เร็วขึ้น 

๕. ได้ รับการสนับสนุนจาก
กรมการศาสนา กระทรวง
วัฒนธรรม 

๐.๑๐ ๓ ๐.๓๐ ไม่เพียงพอต่อความต้องการ 

๖. รั ฐบาลให้การสนับสนุน 
ส่งเสริมเรื่องคุณธรรมจริยธรรม
แก่เด็กและเยาวชน 

๐.๑๐ ๕ ๐.๕๐ มีหน่วยงานของรัฐให้การ
อุปถัมภ์ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 



๑๗๓ 
 

ตารางท่ี  ๔.๓๙ (ต่อ) 
 
ข้อจ ากัด 
 

    

๑. ปัญหายาเสพติดในกลุ่มวัน
รุ่น ปัญหาการทะเลาะวิวาท
ระหว่างสถาบัน 

๐.๑๐ ๓ ๐.๓๐ ปัญหาหลักต้องรีบแก้ไข 

๒. ปัญหาการใช้ความรุนแรง
ของสถาบันครอบครัว ความ
ก้าวร้าวของนักเรียนที่มีต่อ
ผู้ปกครอง การอาศัยอยู่ร่วมกัน
ระหว่ า งนั กศึ กษาชายและ
นักศึกษาหญิง ปัญหาการท้อง
ก่อนวัยอันควร เป็นต้น 

๐.๑๐ ๕ ๐.๕๐ ฝึกอบรมเฉพาะกลุ่ มที่ มี
ปัญหา 

๓. รัฐบาลโดยกรมการศาสนา 
กระทรวงวัฒนธรรมให้การ
สนับสนุนงบประมาณน้อย ไม่
เ พียงพอต่อการจัดกิจกรรม
โครงการใหญ่ๆ 

๐.๑๐ ๕ ๐.๕๐ หลีกเลี่ยงโครงการใหญ่ๆ 

๔. สื่อมวลชนให้การส่งเสริม 
ท าข่าว และประชาสัมพันธ์
โครงการคลินิกคุณธรรมน้อย 

๐.๑๐ ๓ ๐.๓๐ ใช้วิธีการประสานงาน และ
ประชาสัมพันธ์ตัวเองให้มาก
ขึ้น 

๕. ชาวบ้านและประชาชน
ทั่วไป ไม่ทราบข้อมูลข่าวสาร
เ กี่ ย ว กั บ โ ค ร ง ก า ร ค ลิ นิ ก
คุณธรรมของแต่ละสถานศึกษา 

๐.๑๐ ๓ ๐.๓๐ ใช้การสื่อสารหลากหลาย
ช่องทาง 

รวม ๑.๐๐  ๔.๒๐  
 

สรุปได้ว่า จากการสังเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก ทั้งอุปสรรคและโอกาสของพระ
ธรรมวิทยากรในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม พบว่า อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๒๐ 
แสดงให้เห็นว่าพระธรรมวิทยากรมีความพร้อมและได้รับการสนับสนุนทั้งภาครัฐ และภาคประชาชน 
มีการท ากิจกรรมที่หลากหลายร่วมกับวัดและชุมชน โดยดึงเอานักเรียมกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม
เพ่ือละลายพฤติกรรมให้เป็นคนเก่งและคนดีของสังคม 
 
 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 



๑๗๔ 
 

ตารางที่ ๔.๔๐  สรุปประเด็นการวิเคราะห์ (SWOT Matrix)   รูปแบบการปลูกฝังคุณธรรมและ
จริยธรรมส าหรับวัยรุ่นไทยยุคใหม่  ตามหลักพุทธธรรม ผ่านกลไกการขับเคลื่อน
โครงการคลินิกคุณธรรม ของพระธรรมวิทยากร 

 
ประเด็นภายนอก 

โอกาส (O) 
๑) มีการน าเอาหลักธรรมและ

ห ลั ก ป รั ช ญ า เ ศ ร ษ ฐ กิ จ
พอเพียงมาใช้ในการสอน 

๒)  มีการรักษาศิลปวัฒนธรรม 
๓)  มีห้องพระพุทธศาสนา 
๔)  มีแหล่งเรียนรู้ภายในวัด 
๕ )  ไ ด้ รั บก า รสนั บ สนุ นจ าก

หน่วยงานราชการ 
๖)  รั ฐบาลมีน โยบายในการ

สนับสนุน 

อุปสรรค (T) 
๑) นักเรียนมีปัญหาด้านยาเสพ

ติด การทะเลาะวิวาท 
๒) ความรุนแรงของสถาบัน

ครอบครัว 
๓) งบประมาณน้อยและล่าช้า 
๔ )  ข า ด ก า ร ป ร ะ ส า น ง า น

ระหว่างสื่อมวลชน 
๕) ประชาชนไม่ทราบข้อมูล

ข่าวสารของโครงการ 

 
 
 
 
ประเด็นภายใน 

จุดแข็ง (S)  
๑)  พระธรรมวิทยากรทุกรูปผ่าน

การอบรมจากกรมการศาสนา 
๒) พระธรรมวิทยากรมีความรู้

ความสามารถสูง 
๓ )  พ ร ะ ธ ร ร ม วิ ท ย า ก ร เ ป็ น

แบบอย่างที่ด ี
๔) ได้ รั บงบประมาณอุดหนุน

โครงการจากกรมการศาสนา 
๕ )  มี ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร บ ริ ห า ร

โครงการ 
๖)  มีการประเมินโครงการ 

SO 
Attack 

(ลุย, เดินหน้า, รุก, ฉวยโอกาส)  
๑) มุ่งให้พระธรรมวิทยากรน า
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
แล ะห ลั กป รั ช ญ า เ ศ ร ษ ฐ กิ จ
พอเพียงมาใช้ ในการส่ง เสริม
คุณธรรมจริยธรรม 
๒ ) ส่ ง เ ส ริ ม ใ ห้ นั ก เ รี ย น
กลุ่มเป้าหมาย ที่มีความประพฤติ
ดี เ ป็ นต้ นแบบด้ าน คุณธรรม
จริยธรรม 

ST 
Maintain 

(รักษาระดับ, ท าลายอุปสรรค)  
๑) สร้างเครื่องมือปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมของนักเรียนโดย
อาศัยสภาพแวดล้อมรอบตัวที่
ดี เป็นแบบอย่างในการพัฒนา
๒ )  ส ร้ า ง ภู มิ คุ้ ม กั น ใ ห้ กั บ
นักเรียนทุกกลุ่ม ด้วยการ 
เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
อย่างจริงจัง 

จุดอ่อน (W)  
๑)  พระธรรมวิทยากรมีน้อย 
๒)  พระธรรมวิทยากรขาดทักษะ

ในการสังเกตพฤติกรรมของ
นักเรียน 

๓)  งบประมาณมีน้อย ไม่เพียงพอ 
๔)  ขาดงบประมาณในการพัฒนา

ศักยภาพบุคลากร 
๕)  ขาดครูพี่เลี้ยง 
๖)  แผนปฏิบัติการมีความล่าช้า 

WO 
Stabilization 

(ปรับปรุงแก้ไข, ฟ้ืนฟู)   
๑) เพ่ิมปริมาณพระธรรมวิทยากร 
๒) จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 
๓) ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของ
นักเรียนกลุ่มเสี่ยงให้เป็นคนดีมี
คุณธรรม ด้วยการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมอย่างจริงจัง 

WT 
Retrenchment 

(ถอย, ชะลอ, ลด, หนี)  
๑) พัฒนาคลินิกคุณธรรมใน
สถานศึกษาต้นแบบ 
๒) กระจายโครงการคลินิก
คุณธรรมสู่สถานศึกษาอ่ืนๆ 
๓. ประสานความร่วมมือในการ
พั ฒ น า ร่ ว ม กั บ ห น่ ว ย ง า น 
สถานศึกษา และชุมชน 



๑๗๕ 
 

  จากตารางที่ ๔.๔๐  พบว่า เมื่อน าประเด็นภายในและภายนอก มาวิเคราะห์
เปรียบเทียบกัน ท าให้ผู้วิจัยได้แนวทางในการก าหนดรูปแบบการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรม
ส าหรับวัยรุ่นไทยยุคใหม่  ตามหลักพุทธธรรม ผ่านกลไกการขับเคลื่อนโครงการคลินิกคุณธรรม ของ
พระธรรมวิทยากรของ      พระธรรมวิทยากร ดังนี้  
 ด้านที่ ๑ SO ได้แก่ มุ่งให้พระธรรมวิทยากรน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาและหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม  และส่งเสริมให้นักเรียน
กลุ่มเป้าหมาย ที่มีความประพฤติดีเป็นต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรม น าไปสู่กลยุทธ์การส่งเสริมให้
นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย มีคุณธรรมจริยธรรม  
 ด้านที่ ๒ ST ได้แก่ การสร้างเครื่องมือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักเรียนโดยอาศัย
สภาพแวดล้อมรอบตัวที่ดี เป็นแบบอย่างในการพัฒนา และการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับนักเรียนทุกกลุ่ม 
ด้วยการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมอย่างจริงจัง น าไปสู่กลยุทธ์การสร้างภูมิคุ้มกันด้วยการเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรมอย่างจริงจัง  
 ด้านที่ ๓ WO ได้แก่ การเพ่ิมปริมาณพระธรรมวิทยากร การจัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักเรียนกลุ่มเสี่ยงให้เป็นคนดีมีคุณธรรม ด้วยการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมอย่างจริงจังน าไปสู่กลยุทธ์การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักเรียนกลุ่มเสี่ยงให้เป็น
คนดีมีคุณธรรม  
 ด้านที่ ๔ WT ได้แก่ การพัฒนาคลินิกคุณธรรมในสถานศึกษาต้นแบบ การกระจาย
โครงการคลินิกคุณธรรมสู่สถานศึกษาอ่ืนๆ และการประสานความร่วมมือในการพัฒนาร่วมกับ
หน่วยงาน สถานศึกษา และชุมชน น าไปสู่กลยุทธ์การเสริมสร้างกิจกรรมการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมของนักเรียนร่วมกับ หน่วยงาน สถานศึกษา และชุมชน  

จากทั้ง ๔ กลยุทธ์นั้นสามารถสรุปได้ว่า กิจกรรมต่างของพระธรรมวิทยากรทั้ง ๙ ด้าน 
น าไปสู่การพัฒนากลยุทธ์ทั้ง ๔ ด้าน ดังนี้ 

ด้านการให้ค าปรึกษา ด้านการสนทนาธรรม ด้านการอบรมเยาชน และด้านการจัดค่า
คุณธรรม น าสู่กลยุทธ์การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักเรียนกลุ่มเสี่ยงให้เป็นคนดีมีคุณธรรม ภายใต้
รูปแบบการปรับปรุง (Improvement) โดยมีนักเรียนกลุ่มเสี่ยงเป็นกลุ่มเป้าหมายในการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม 

ด้านการจัดท าแผนการพัฒนา ด้านการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ด้านการ
ประเมินผลกลุ่มเป้าหมายร่วมกับสถานศึกษา น าไปสู่กลยุทธ์การเสริมสร้างกิจกรรมการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนร่วมกับ หน่วยงาน สถานศึกษา และชุมชน ภายใต้รูปแบบการพัฒนา 
(Development) โดยมีนักเรียนทุกกลุ่มเป็นกลุ่มเป้าหมายในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 

ด้านการพัฒนาเครื่องมือในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม น าไปสู่กลยุทธ์การสร้างภูมิคุ้มกัน
ด้วยการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมอย่างจริงจัง ภายใต้รูปแบบการป้องกัน (Prevention) โดยมี
นักเรียนทุกกลุ่มเป็นกลุ่มเป้าหมายในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 

ด้านทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรม น าไปสู่กลยุทธ์การส่งเสริมให้นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย มี
คุณธรรมจริยธรรม ภายใต้รูปแบบการเปลี่ยนแปลง (Change) โดยมีนักเรียนกลุ่มเป้าหมายเป็น
เป้าหมายในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 



๑๗๖ 
 

 ๑.๔.๒ แนวคิดหรือแนวนโยบายที่จะน ามาใช้ในการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรม
ส าหรับวัยรุ่นไทยยุคใหม่  ตามหลักพุทธธรรม ผ่านกลไกการขับเคลื่อนโครงการคลินิกคุณธรรม 
ของพระธรรมวิทยากร 
 จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ พบว่า ผู้ให้ข้อมูลส าคัญส่วนใหญ่ยังใช้แนวความคิด
จากกรอบแนวคิดที่กรมการศาสนาวางไว้ทั้ง ๙ ด้าน คือ๗๙ 
 ๑. ให้ค าปรึกษาหารือในปัญหาต่างๆ โดยเฉพาะปัญหาเรื่องการขาดคุณธรรมจริยธรรม
ของนักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษานั้นๆ  
 ๒. สนทนาธรรม/บรรยายธรรม ตามหลักธรรมต่างๆ ที่สอดคล้องกับปัญหาที่เกิด               
หรือตามท่ีสถานศึกษาประสงค์ 
 ๓. ให้การอบรมเยาวชนในสถานศึกษานั้นๆ โดยใช้เทคนิคการอบรมที่สอดคล้องกับ
พฤติกรรม ท าวัตร-เย็น และนั่งสมาธิ 
 ๔. จัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา เช่น วันส าคัญทางพระพุทธศาสนา วันส าคัญทาง
พระมหากษัตริย์ วันส าคัญทางเทศกาลต่างๆ ที่มีพิธีทางพระพุทธศาสนาร่วมกับสถานศึกษาหรือชุมชน 
 ๕. ร่วมกับสถานศึกษาจัดท าแผนปฏิบัติการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของผู้เรียน 
 ๖. จัดท าทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรมหรือทะเบียนของผู้เรียนเป็นประจ าทุกเดือน 
 ๗. พัฒนาเครื่องมือในการปรับพฤติกรรมของผู้เรียน 
 ๘. จัดค่ายคุณธรรม 
 ๙. ประเมินผลกลุ่มเป้าหมายร่วมกับสถานศึกษา 

การให้ค าปรึกษาหารือในปัญหาต่างๆ โดยเฉพาะปัญหาเรื่องการขาดคุณธรรมจริยธรรม
ของนักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษานั้นๆ พบว่า ปัญหาส่วนใหญ่ที่พบในสถานศึกษา ได้แก่ ปัญหายา
เสพติด๘๐ ปัญหาการทะเลาะวิวาท๘๑ ปัญหาการวางตัวมีอ านาจเหนือรุ่นน้องของรุ่นพ่ี๘๒ ปัญหาเรื่องชู้
สาว๘๓ ปัญหาเรื่องครอบครัว๘๔ ปัญหาความก้าวร้าว๘๕ ปัญหาความไม่รับผิดชอบ๘๖ ปัญหาเรื่อง

                                                 
๗๙สัมภาษณ์  นายไชยยัณฑ์  ชาญปรี ชารัตน์ ,  รองผู้ อ านวยการวิทยาลั ย เทคโนโลยีภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น, ๔ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
๘๐สัมภาษณ์ พระสุริยา สุริโย, พระธรรมวิทยากรคลินิกคุณธรรมวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช  

จังหวัดนครศรีธรรมราช, ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
๘๑สัมภาษณ์ นางอ าภาพันธ์ พรหมรา, นักวัฒนธรรมช านาญการ ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด

นครศรีธรรมราช, ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
๘๒สัมภาษณ์ นายไพบูลย์ วงศ์ยิ้มย่อง, ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่, ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
๘๓สัมภาษณ์ พระศรีสวรรค์ อมรธมฺโม, พระธรรมวิทยากรคลินิกคุณธรรมวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ 

จังหวัดเชียงใหม่, ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
๘๔สัมภาษณ์ พระอัครเดช โชติญาโณ, พระธรรมวิทยากรคลินิกคุณธรรมวิทยาลัยเทคโนโลยีภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น, ๔ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
๘๕สัมภาษณ์ นางสาวพัชนี สภา, ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริม ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น, ๔ 

สิงหาคม ๒๕๖๑. 
๘๖สัมภาษณ์ นายไพบูลย์ วงศ์ยิ้มย่อง, ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่, ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑. 



๑๗๗ 
 

ความเห็นแก่ตัว๘๗ ปัญหาเรื่องการขับขี่รถจักรยานยนต์ เป็นต้น ทุกปัญหาดังกล่าวมาเบื้องต้นนักเรียน
ผู้มีปัญหาส่วนใหญ่จะไม่กล้าปรึกษาปัญหานั้นๆ กับพระธรรมวิทยากรโดยตรง อาศัยการฟังบรรยาย
หรืออบรมร่วมกับเพ่ือนักเรียนจ านวนมากๆ ท า ให้เกิดปัญหาสะสมไม่ได้รับการแก้ไขตรงจุด 
นอกจากนี้ยังพบว่า กลุ่มนักเรียนที่เข้ามาใช้บริการส่วนใหญ่เป็นกลุ่มนักเรียนที่มีความประพฤติส่วนตัว
ค่อนข้างดีอยู่แล้ว มักมาปรึกษาเรื่องปัญหาการเรียน หรือเรื่องเล็กๆ น้อยๆ ที่สามารถแก้ไขปัญหา
ได้๘๘ อีกอย่างหนึ่งที่เป็นประเด็นปัญหาหลัก คือ กลุ่มนักเรียนที่เข้ามาขอค าปรึกษาจากพระธรรม
วิทยากรมักถูกมองจากเพ่ือนหรือคนรอบข้างว่า เป็นเด็กมีปัญหา หรือเด็กอ่อนแอ จึงเป็นสาเหตุหลักที่
ท าให้ไม่มีใครเข้ามาขอค าปรึกษากับพระธรรมวิทยากรอย่างที่สถานศึกษาหวัง๘๙ 

แนวคิดหรือนโยบายในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา ของพระธรรม
วิทยากร ด้วยวิธีการให้ค าปรึกษาหารือในปัญหาต่างๆ โดยเฉพาะปัญหาเรื่องการขาดคุณธรรม
จริยธรรมของนักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษานั้นๆ ประกอบด้วย 

๑) เปิดห้องคลินิกคุณธรรม สัปดาห์ละ ๒ วัน ตามความพร้อมของพระธรรมวิทยากรหรือ
สถานศึกษาเป็นผู้ก าหนด๙๐ 

๒) จัดนักเรียนหรือกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมตามวันและเวลาที่ก าหนด โดยให้ถือ
เป็นคะแนนกิจกรรมด้วย๙๑ 

๓) รณรงค์ให้นักเรียนที่มีความสนใจเข้ารับบริการให้ค าปรึกษาหารือในปัญหาต่างๆ๙๒ 
๔) จัดตั้งกลุ่มสมาชิกชมรมคลินิกคุณธรรมประจ าสถานศึกษา เพ่ือให้นักเรียนที่เป็น

สมาชิกทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม และช่วยเผยแพร่ผลการด าเนินงานของคลินิกคุณธรรมให้นักเรียน หรือ
ประชาชนทั่วไปรับทราบ และเชิญชวนให้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว๙๓ 

๕) จัดตั้งกลุ่มเฟสบุ๊ค (Facebook) เพ่ือใช้เป็นช่องทางในการให้ค าปรึกษาแก่นักเรียน 
นอกเวลา๙๔ 

 

                                                 
๘๗สัมภาษณ์ นายช านาญ พระพายชัย, วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช, ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
๘๘สัมภาษณ์ พระมหาดชานนท์ จิรวฑฺฒโน, พระธรรมวิทยากรคลินิกคุณธรรมวิทยาลัยเทคนิค

นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช, ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
๘๙สัมภาษณ์ นายสรรค์ชัย ก าจาย, วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น 

จังหวัดขอนแก่น, ๔ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
๙๐สัมภาษณ์ นางสาววิไลวรรณ พันธ์ไชยศิลป์,  นักวัฒนธรรมช านาญการ ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด

เชียงใหม่, ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
๙๑สัมภาษณ์ นายภิเษกสิทธ์ิ ชุมแวงวาปี วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น 

๔ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
๙๒สัมภาษณ์ นายภูมิ ชัย สุวรรณภูมิ , ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช จังหวัด

นครศรีธรรมราช, ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
๙๓สัมภาษณ์  นายไชยยัณฑ์  ชาญปรี ชารัตน์ ,  รองผู้ อ านวยการวิทยาลั ย เทคโนโลยีภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น, ๔ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
๙๔สัมภาษณ์ พระศรีสวรรค์ อมรธมฺโม, พระธรรมวิทยากรคลินิกคุณธรรมวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ 

จังหวัดเชียงใหม่, ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑. 



๑๗๘ 
 

 
๖) จัดตั้งกลุ่มไลน์ (Line) เพ่ือใช้เป็นช่องทางในการให้ค าปรึกษาแก่นักเรียน นอกเวลา 

หรือเพ่ือสอดส่องพฤติกรรมของนักเรียนแต่ละคน๙๕ 
๗) คัดเลือกแกนน าในการประสานงานระหว่างนักเรียนกลุ่มเป้าหมายกับพระธรรม

วิทยากร เพ่ือลดช่องว่างระหว่างกัน๙๖ 
๘) ติดป้ายคติธรรม ธรรมะดีๆ ข้อคิดต่างๆ เพ่ือให้นักเรียนได้ศึกษา๙๗ 
ด้านการสนทนาธรรม/บรรยายธรรม ตามหลักธรรมต่างๆ ที่สอดคล้องกับปัญหาที่เกิด 

หรือตามที่สถานศึกษาประสงค์นั้น จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ พบว่า ส่วนใหญ่มีความเห็น
ตรงกันคือ พระธรรมวิทยากรทุกรูปที่เข้าร่วมโครงการคลินิกคุณธรรมในสถานศึกษาล้วนมีความรู้ คือ 
มีการศึกษาอยู่ในระดับที่สูงทั้งทางโลกและทางธรรม บางรูปมีคุณวุฒิสูงเป็นพระมหาเปรียญ บางรูปมี
ความรู้ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก๙๘ บางรูปเป็นพระนักเทศน์ นักสอน นักบรรยาย บางรูปเป็น
อาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย๙๙ จึงสามารถถ่ายทอดวิชาความรู้ให้แก่
นักเรียนได้เป็นอย่างดี  

ส าหรับแนวคิดหรือนโยบายในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา ของพระ
ธรรมวิทยากร ด้านการสนทนาธรรม/บรรยายธรรม ตามหลักธรรมต่างๆ ที่สอดคล้องกับปัญหาที่เกิด 
หรือตามท่ีสถานศึกษาประสงค์นั้น ประกอบด้วย 

๑) ควรเน้นเรื่องความกตัญญูรู้คุณ๑๐๐ 
๒) ควรเน้นเรื่องความสามัคคีกลมเกลียวกัน๑๐๑ 
๓) ควรเน้นเรื่องความอดทน ประหยัด อดออม๑๐๒ 
๔) ควรเน้นเรื่องความเสียสละ มีจิตอาสา๑๐๓ 

                                                 
๙๕สัมภาษณ์ นางภัทรพร อังธนานุกุล, วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่,  ๘ สิงหาคม 

๒๕๖๑. 
๙๖สัมภาษณ์ พระอัครเดช โชติญาโณ, พระธรรมวิทยากรคลินิกคุณธรรมวิทยาลัยเทคโนโลยีภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น, ๔ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
๙๗สัมภาษณ์ พระมหาดชานนท์ จิรวฑฺฒโน, พระธรรมวิทยากรคลินิกคุณธรรมวิทยาลัยเทคนิค

นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช, ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
๙๘สัมภาษณ์ นายอดิศักดิ์ สงค์ประเสริฐ, ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา, ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
๙๙สัมภาษณ์ นางภัทรพร อังธนานุกุล, วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่,  ๘ สิงหาคม 

๒๕๖๑. 
๑๐๐สัมภาษณ์ พระศรีสวรรค์ อมรธมฺโม, พระธรรมวิทยากรคลินิกคุณธรรมวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ 

จังหวัดเชียงใหม่, ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
๑๐๑สัมภาษณ์ พระครูสมุห์สมพงษ์ ฐานธมฺโม, พระธรรมวิทยากรคลินิกคุณธรรมวิทยาลัยเทคนิค

นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช,  ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
๑๐๒สัมภาษณ์ พระอัครเดช โชติญาโณ, พระธรรมวิทยากรคลินิกคุณธรรมวิทยาลัยเทคโนโลยีภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น, ๔ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
๑๐๓สัมภาษณ์ นายสรรค์ชัย ก าจาย, วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น 

จังหวัดขอนแก่น, ๔ สิงหาคม ๒๕๖๑. 



๑๗๙ 
 

 
๕) ควรเน้นเรื่องความไม่ประมาท๑๐๔ 
๖) สถานศึกษาควรจัดสรรเวลาให้พระธรรมวิทยากรได้อบรมสนทนาธรรม/บรรยายธรรม 

กับนักเรียนในเวลา/สถานที่ท่ีเหมาะสม๑๐๕ 
๗) สถานศึกษาควรจัดกิจกรรมที่เน้นให้พระธรรมวิทยากรได้พบปะกับนักเรียนสม่ าเสมอ 

เช่น กิจกรรมหน้าเสาธง กิจกรรมวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา หรือกิจกรรมวันส าคัญต่างๆของ
สถานศึกษา เป็นต้น 

ด้านให้การอบรมเยาวชนในสถานศึกษานั้นๆ โดยใช้เทคนิคการอบรมที่สอดคล้องกับ
พฤติกรรม ท าวัตร เช้า-เย็น และนั่งสมาธิ จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ พบว่า พระธรรม
วิทยากรมักเชิญชวนให้นักเรียนได้ไหว้พระสวดมนต์ก่อนและหลังเรียนสม่ าเสมอ เป็นแกนน าในการนั่ง
สมาธิ ฝึกจิตภาวนา ในบางโอกาสก็จะน านักเรียนสวดมนต์ท าวัตรเช้าและเย็น เป็นต้น๑๐๖ 

ด้านจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา เช่น วันส าคัญทางพระพุทธศาสนา วันส าคัญทาง
พระมหากษัตริย์ วันส าคัญทางเทศกาลต่างๆ ที่มีพิธีทางพระพุทธศาสนาร่วมกับสถานศึกษาหรือชุมชน 
จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ พบว่า พระธรรมวิทยากรร่วมกับสถานศึกษาในการจัดกิจกรรมวัน
ส าคัญต่างๆ๑๐๗  โดยมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจ านวนมาก 

ส าหรับแนวคิดหรือนโยบายในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา ของพระ
ธรรมวิทยากร ด้านจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา เช่น วันส าคัญทางพระพุทธศาสนา วันส าคัญทาง
พระมหากษัตริย์ วันส าคัญทางเทศกาลต่างๆ ที่มีพิธีทางพระพุทธศาสนาร่วมกับสถานศึกษาหรือชุมชน 
ประกอบด้วย 

๑) จัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ โดยอาราธนาพระสงฆ์และพระธรรมวิทยากร มาบรรยาย
ธรรมอวยพรปีใหม่ และบิณฑบาตข้าวสารอาหารแห้ง๑๐๘ 

๒) จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ โดยพระธรรมวิทยากรร่วมจัดนิทรรศการและกิจกรรมมอบ
ของรางวัลแก่เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรม โดยน านักเรียนกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม
ด้วย๑๐๙ 

 
                                                 

๑๐๔สัมภาษณ์ นางอ าภาพันธ์ พรหมรา, นักวัฒนธรรมช านาญการ ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด
นครศรีธรรมราช, ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑. 

๑๐๕สัมภาษณ์ นางสาววิไลวรรณ พันธ์ไชยศิลป์,  นักวัฒนธรรมช านาญการ ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด
เชียงใหม่, ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑. 

๑๐๖สัมภาษณ์ ดร.ช านาญ อุปฮาต, ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัด
ขอนแก่น, ๔ สิงหาคม ๒๕๖๑. 

๑๐๗สัมภาษณ์ นายอดิศักดิ์ สงค์ประเสริฐ, ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา, ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑. 

๑๐๘สัมภาษณ์ นายไชยยัณฑ์  ชาญปรีชารัตน์ ,  รองผู้ อ านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น, ๔ สิงหาคม ๒๕๖๑. 

๑๐๙สัมภาษณ์ พระมหาดชานนท์ จิรวฑฺฒโน, พระธรรมวิทยากรคลินิกคุณธรรมวิทยาลัยเทคนิค
นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช, ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑. 



๑๘๐ 
 

๓) จัดกิจกรรมวันไหว้ครู  โดยอาราธนาพระธรรมวิทยากรบรรยายธรรมเรื่อง                
“พระคุณครู” และจัดกิจกรรมไหว้ครู โดยมีพระธรรมวิทยากรร่วมด้วย๑๑๐ 

๔) จัดกิจกรรมวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา ได้แก่ วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา และวัน
อาสาฬหบูชา ใหม่ โดยอาราธนาพระธรรมวิทยากร  มาบรรยายธรรม และบิณฑบาตข้าวสาร
อาหารแห้ง นอกจากนี้ยังพานักเรียนไปเวียนเทียนและบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์ที่วัดและชุมชน
ด้วย๑๑๑ 

๕) จัดกิจกรรมหล่อเทียน แห่เทียน และถวายเทียนเข้าพรรษาในวัดที่พระธรรมวิทยากร
จ าพรรษา หรือวัดอื่นๆ ใกล้กับสถานศึกษา๑๑๒ 

๖) จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ โดยอาราธนาพระธรรมวิทยากรบรรยายธรรม
พิเศษ๑๑๓ 

๗) จัดกิจกรรมท าบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารแด่พระธรรมวิทยากรเนื่องในวันคล้ายวัน
เกิดของบุคลากร เพ่ือสนับสนุนให้บุคลากรได้ท าบุญในทางพระพุทธศาสนา๑๑๔  

๘) จัดกิจกรรมบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์ต่างๆ โดยมีพระธรรมวิทยากรเป็นแกนน าจัด
กิจกรรม๑๑๕ 

๙) จัดกิจกรรมพิเศษ เช่น ด้านหลักสูตรสถานศึกษา ได้แก่๑๑๖ 
๙.๑ สอดแทรกพุทธธรรม ในคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน  
๙.๒ เพ่ิมคุณธรรมจริยธรรม ในผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง  
๙.๓ มีการบูรณาการพุทธธรรมทุกกลุ่มสาระ  
๙.๔ สอดแทรกความรู้ การปฏิบัติจริงทุกกลุ่มสาระโดยบูรณาการไตรสิกขาเข้าใน

ชีวิตประจ าวัน  
            ด้านผู้สอน เป็นแบบอย่างที่ดี ตามลักษณะ สอนให้รู้ ให้ท าดู อยู่ให้เป็น อย่างสม่ าเสมอ  
เป็นกัญยาณมิตรต่อผู้เรียน มีความเมตตาอ่อนโยน อดทน เสริมสร้างขวัญก าลังใจเสมอ  

                                                 
๑๑๐สัมภาษณ์ พระครูสมุห์สมพงษ์ ฐานธมฺโม, พระธรรมวิทยากรคลินิกคุณธรรมวิทยาลัยเทคนิค

นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช,  ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
๑๑๑สัมภาษณ์ นางภัทรพร อังธนานุกุล, วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่,  ๘ สิงหาคม 

๒๕๖๑. 
๑๑๒สัมภาษณ์ นางสาวพัชนี สภา, ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริม ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น, ๔ 

สิงหาคม ๒๕๖๑. 
๑๑๓สัมภาษณ์ นายภิเษกสิทธิ์ ชุมแวงวาปี วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัด

ขอนแก่น ๔ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
๑๑๔สัมภาษณ์ นายไพบูลย์ วงศ์ยิ้มย่อง, ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่, ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
๑๑๕สัมภาษณ์ นายภูมิชัย สุวรรณภูมิ , ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช จังหวัด

นครศรีธรรมราช, ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
๑๑๖สัมภาษณ์ พระครูสมุห์สมพงษ์ ฐานธมฺโม, พระธรรมวิทยากรคลินิกคุณธรรมวิทยาลัยเทคนิค

นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช,  ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑. 



๑๘๑ 
 

ด้านการจัดการเรียนรู้ สถานศึกษาจัดกิจกรรมวิถีชีวิต ประจ าวัน ประจ าสัปดาห์ 
หรือในโอกาสต่างๆ เป็นภาพรวมทั้งสถานศึกษาท่ีเป็นการปฏิบัติบูรณาการทั้ง  ศีล  สมาธิ และปัญญา   
โดยเน้นการมีวิถีชีวิตหรือวัฒนธรรมของ การกิน  อยู่  ดู  ฟัง ด้วยสติสัมปชัญญะ เพ่ือเป็นไปตาม
คุณค่าแท้ของการด าเนินชีวิต   โดยมีกิจกรรมตัวอย่างดังนี้ 

๙.๕ มีกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระ ก่อนเข้าเรียนและก่อนเลิกเรียนประจ าวัน                 
(เพ่ือใกล้ชิดศาสนา)๑๑๗ 

๙.๖ มีกิจกรรมรับศีล หรือทบทวนศีลทุกวัน อาจเป็นบทกลอนหรือเพลง 
เช่นเดียวกับกิจกรรมแผ่เมตตา (เพ่ือให้ตระหนักถึงการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุข)  

๙.๗ มีกิจกรรมท าสมาธิรูปแบบต่างๆ เช่น นั่งสมาธิ ท่องอาขยานเพ่ือสมาธิ สวดมนต์
สร้างสมาธิ หรือท าสมาธิเคลื่อนไหวอื่น ๆ เป็นประจ าวันหรือก่อนเรียน (เพ่ือพัฒนาสมาธิ)   

๙.๘ มีกิจกรรมพิจารณาอาหารก่อนรับประทานอาหารกลางวัน (เพ่ือให้กินเป็น             
กินอย่างมีสติ มีปัญญารู้เข้าใจ)   

๙.๙ มีกิจกรรมอาสาตาวิเศษปฏิบัติวินัยหรือศีล (เพ่ือให้อยู่เป็น อยู่อย่างสงบสุข)  
๙.๑๐ มีกิจกรรมประเมินผลการปฏิบัติธรรม (ศีล สมาธิ ปัญญา) ประจ าวัน (เพ่ือให้

อยู่เป็น)๑๑๘     
๙.๑๑ มีการสวดมนต์ ฟังธรรมประจ าสัปดาห์ หรือในวันพระ (เพ่ือพัฒนาศีล สมาธิ 

ปัญญา)  
๙.๑๒ มีกิจกรรมบันทึกและยกย่องการปฏิบัติธรรม (เน้นย้ าและเสริมแรงการท า

ความดี)  
๙.๑๓ ทุกห้องเรียนมีการก าหนดข้อตกลงในการอยู่ร่วมกัน โดยเข้าใจเหตุผลและ

ประโยชน์ที่มีต่อการอยู่ร่วมกัน  (พัฒนาศีล/วินัย ด้วยปัญญา)  
๙.๑๔ พัฒนาผู้เรียนรอบด้าน ให้มีความสมบูรณ์ทั้งกาย ใจ และปัญญา 
๙.๑๕ จัดโอกาส ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ และปฏิบัติธรรมต่างๆ ให้สอดคล้องกับ

ชีวิต ส่งเสริมให้เกิดการแสวงหาความรู้  
๙.๑๖ กิจกรรมเสียงตามสาย นิทานธรรมะ อ่านพุทธสุภาษิต  อ่านข่าวกิจกรรม

ธรรมะจากหนังสือพิมพ์๑๑๙ 
ด้านร่วมกับสถานศึกษาจัดท าแผนปฏิบัติการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของผู้เรียนนั้น       

จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ พบว่า ก่อนเปิดภาคการศึกษาใหม่ทุกปี คณะกรรมการบริหาร
โครงการคลินิกคุณธรรม ร่วมกับพระธรรมวิทยากร และส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด จะร่วมกันประชุม

                                                 
๑๑๗สัมภาษณ์ พระสุริยา สุริโย, พระธรรมวิทยากรคลินิกคุณธรรมวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช  

จังหวัดนครศรีธรรมราช, ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
๑๑๘สัมภาษณ์ นายไพบูลย์ วงศ์ยิ้มย่อง, ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่, ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
๑๑๙สัมภาษณ์ ดร.ช านาญ อุปฮาต, ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัด

ขอนแก่น, ๔ สิงหาคม ๒๕๖๑. 



๑๘๒ 
 

เพ่ือปรึกษาหารือในการจัดท าแผนปฏิบัติการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของเรียนเรียน ๑๒๐ โดยมี
แนวคิดดังนี ้

๑. วิเคราะห์ความจ าเป็นของการจัดท าแผนปฏิบัติการ (Action Plan Needs) ความ
จ าเป็นในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีของแต่ละหน่วยงาน มาจากแหล่งๆต่างดังนี้  

๑.๑ แผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์ประจ าปีขององค์กร โดยทั่วไปแล้ว เวลาองค์กร
ก าหนดเป้าหมายเชิงกลยุทธ์มักจะมีการจัดท าแผนงาน/โครงการรองรับอยู่แล้ว และแผนงานเหล่านี้ก็
จะถูกส่งไปเป็นแผนปฏิบัติการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น  แผนการออกสินค้าใหม่ มักจะเป็น
แผนปฏิบัติการของฝ่ายการตลาดและฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลผลิตภัณฑ์ แผนการจัดท าระบบติดตาม
การจัดส่งสินค้าโดยใช้ไอที มักจะเป็นแผนปฏิบัติการขององค์กรที่รับผิดชอบโดยหน่วยงานไอที  

๑.๒ เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ขององค์กร แผนปฏิบัติการบางอย่างไม่ได้มาจากแผนของ
องค์กร แต่เกิดจากเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ขององค์กร เช่น แผนปฏิบัติการของฝ่ายทรัพยากรบุคคลเรื่อง
การพัฒนาทักษะด้านภาษาและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน อาจจะเกิดจากเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ของ
องค์กรเรื่องการขยายตลาดหรือเปิดสาขาในต่างประเทศ  

๑.๓ เป้าหมายประจ าปีของหน่วยงานอ่ืน แหล่งที่มาที่ส าคัญอีกแหล่งหนึ่งของความ
จ าเป็นในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีคือ การขอการสนับสนุนจากหน่วยงานอ่ืน เพ่ือให้เขา
สามารถบรรลุเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ในการท างานของปีนั้นๆได้ เช่น ฝ่ายขายต้องการให้ฝ่ายไอที
สนับสนุนเรื่องการจัดท าระบบฐานข้อมูลของลูกค้า ดังนั้น แผนปฏิบัติการด้านการจัดท าระบบ
ฐานข้อมูลของลูกค้าของฝ่ายขาย จึงกลายมาเป็นที่มาของแผนปฏิบัติการประจ าปีของฝ่ายไอที  

๑.๔ เป้าหมายของหน่วยงานตัวเอง คนส่วนใหญ่จะคุ้นเคยกับที่มาในแหล่งนี้               
คือจัดท าแผนปฏิบัติการขึ้นมารองรับเป้าหมายการท างานประจ าปีของหน่วยงานตัวเองที่ได้รับมาหรือ
ก าหนดขึ้นมา  

๒. จัดล าดับความส าคัญของแผนปฏิบัติการ๑๒๑ 
เนื่องจากในบางปีเรามีแผนปฏิบัติการที่ต้องท าจ านวนมาก ดังนั้น ทางที่ดีควรจะมีการ

วิเคราะห์เพ่ือจัดล าดับความส าคัญของแผนเสียก่อน ถ้ามีข้อจ ากัดเรื่องเวลา เราจะได้ทราบว่าควรจะ
ท าแผนไหนก่อนหลัง และจะช่วยเป็นข้อมูลให้กับเราในการปรับเพ่ิม/ลดงบประมาณของแต่ละ
แผนงานได้อีกด้วย  

๓. ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการ 
ในการจัดท าแผนปฏิบัติการควรจะด าเนินการตามหัวข้อดังต่อไปนี้  
ส่วนที่ ๑ : ข้อมูลทั่วไปของแผนปฏิบัติการ  

๑) ชื่อแผนงาน  
๒) ผู้รับผิดชอบแผนงาน  
๓) วัตถุประสงค์หลักของแผนงาน  
๔) ระยะเวลาในการด าเนินการโดยรวม  

                                                 
๑๒๐สัมภาษณ์ นายช านาญ พระพายชัย, วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช, ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
๑๒๑สัมภาษณ์ นางอ าภาพันธ์ พรหมรา, นักวัฒนธรรมช านาญการ ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด

นครศรีธรรมราช, ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑. 



๑๘๓ 
 

ส่วนที่ ๒ : รายละเอียดของแผนปฏิบัติการ  
๑) ขั้นตอนหลักของการแผนปฏิบัติการ  
๒) กิจกรรมหลักในแต่ละข้ันตอน  
๓) วันเดือนที่จะด าเนินการ (อาจจะก าหนดวันใดวันหนึ่งหรือเป็นช่วงเวลา)  
๔) หน่วยงาน/บุคคลที่เก่ียวข้อง  
๕) ทรัพยากรที่ต้องการ เช่น งบประมาณ คน เครื่องมือ อุปกรณ์  
๖) จุดวิกฤตที่ส าคัญหรือข้อควรระวัง (ถ้าผิดพลาดจะเกิดผลกระทบต่อ

แผนปฏิบัติการโดยรวม) หรือปัญหาอุปสรรคท่ีอาจจะเกิดขึ้น  
๗) แนวทางในการป้องกันแก้ไข(แผนสองรองรับ)  

ส่วนที่ ๓ : วิเคราะห์โอกาสความส าเร็จของแผนปฏิบัติการ  
เวลาน าเสนอแผนปฏิบัติการส่วนใหญ่ เรามักจะมุ่งเน้นการจัดท าแผน การสร้างความ

มั่นใจว่าจะท าให้ได้ตามแผนอย่างไร แต่ยังขาดส่วนที่จะสร้างความมั่นใจให้ผู้บริหารได้เห็นว่า ถ้า
แผนปฏิบัติการนี้ประสบความส าเร็จจะส่งผลกระทบต่อเป้าหมายมากน้อยเพียงใด ดังนั้น ในส่วนนี้จึง
เป็นส่วนที่ผู้จัดท าแผนต้องสรุปในภาพรวมให้เห็นอย่างชัดเจนว่า  ถ้าท าตามแผนปฏิบัติการตามที่
ก าหนดไว้แล้ว จะเกิดอะไรขึ้นบ้าง จะช่วยให้เป้าหมายที่ก าหนดไว้บรรลุผลส าเร็จหรือไม่ มากน้อย
เพียงใด เพราะอะไร  

สรุปการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี (Action Plan) ประเด็นส าคัญอยู่ที่การได้มาซึ่ง
ความจ าเป็นในการจัดท าแผน การจัดท าแผน และการวิเคราะห์โอกาสผลส าเร็จที่เกิดจากแผนที่มีต่อ
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ ดังนั้น ในปีต่อไปทั้งผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานในสายงานต่างๆควรจะมานั่ง
พูดคุยกันก่อนว่าแนวทางในการจัดท าแผนปฏิบัติการควรจะเป็นอย่างไร  จะได้ออกมาในแนวทาง
เดียวกัน รวมถึงทั้งสองฝ่ายต้องมาหาข้อสรุปร่วมกันว่าสิ่งที่คาดหวังจากการน าเสนอแผนปฏิบัติการ
นั้นคืออะไร ไม่ใช่แค่เพียงมีแผน ไม่ใช่แค่แผนดูดี น าเสนอเก่ง แต่จะต้องมีส่วนที่วิเคราะห์ผลกระทบ
ของแผนที่มีต่อเป้าหมายที่เกี่ยวข้องอีกด้วย ถ้าสามารถท าได้ครบถ้วนกระบวนความตามที่น าเสนอมา
นี้ ผมรับรองได้ว่าโอกาสที่แผนปฏิบัติการจะเป็นเพียงกระดาษส าหรับการน าเสนอก็จะมีน้อยลง 
แผนปฏิบัติการก็จะกลายเป็นเครื่องมืออันทรงประสิทธิภาพให้ทั้งกับผู้บริหารและคนท างานในทุกสาย
งานอย่างแท้จริง 

ด้านการจัดท าทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรมหรือทะเบียนของผู้เรียนเป็นประจ าทุกเดือน จาก
การสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ พบว่า มีการจัดเก็บข้อมูลของผู้เข้าร่วมกิจกรรมน้อย ส่วนมากใช้
วิธีการเช็คชื่อของอาจารย์ประจ าวิชา หรืออาจารย์ที่ปรึกษาแทน๑๒๒ ท าให้พระธรรมวิทยากรยังไม่มี
สถิติผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ชัดเจน จึงควรหาเครื่องมือมาช่วยในการจัดเก็บฐานข้อมูลข้อนักเรีย น
ต่อไป๑๒๓ 

                                                 
๑๒๒สัมภาษณ์ พระศรีสวรรค์ อมรธมฺโม, พระธรรมวิทยากรคลินิกคุณธรรมวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ 

จังหวัดเชียงใหม่, ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
๑๒๓สัมภาษณ์ พระอัษฎาวุธ เอกคฺคจิตฺโต, พระธรรมวิทยากรคลินิกคุณธรรมวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ 

จังหวัดเชียงใหม่, ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑. 



๑๘๔ 
 

ด้านการพัฒนาเครื่องมือในการปรับพฤติกรรมของผู้เรียน จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูล
ส าคัญ พบว่า ส่วนใหญ่มีความต้องการให้พระธรรมวิทยากรพัฒนาเครื่องมือในการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมของนักเรียนที่มีความหลากหลาย และมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เช่น การน า
เทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้เรียน เป็นต้น๑๒๔ 

ส าหรับแนวคิดหรือนโยบายในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา ของพระ
ธรรมวิทยากร ด้านการพัฒนาเครื่องมือในการปรับพฤติกรรมของผู้เรียน ประกอบด้วย 

๑) กิจกรรมโฮมรูมเพ่ือสะท้อนความรู้สึก เพ่ือให้นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ในการท า
กิจกรรมท าความดี เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมในโรงเรียน    และเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดง
ความรู้สึกท่ีได้ท าความดี มีการบูรณาการท างานร่วมกันทั้งหน่วยงานต้นสังกัดและนักเรียนกับบุคลากร
ในโรงเรียน๑๒๕    

๒) กิจกรรมสวมเสื้อขาวหรือใส่ชุดขาววันพระ เพ่ือพัฒนาบุคลิกภาพทางกาย  โดยให้
โอกาสนักเรียนในการแสดงออกจากกิจกรรมที่ท า และเพ่ือปลูกฝังค่านิยมที่ดีงามให้แก่เยาวชนให้รู้จัก
รักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมอันดีงาม๑๒๖ 

๓) กิจกรรม ไม่มีสิ่งเสพติด เหล้า บุหรี่ ๑๐๐% เพ่ือให้ผู้เรียนเห็นโทษ และภัยอันเกิดจาก
การบริโภค สิ่งเสพติด เหล้า บุหรี่ ให้ผู้เรียน และบุคลากรในโรงเรียนมีพฤติกรรมไม่เกี่ยวข้องกับสิ่ง
เสพติด เหล้า บุหรี่ และ ให้โรงเรียนเป็นโรงเรียนปลอดจากสิ่งเสพติด เหล้า บุหรี่ ๑๐๐%๑๒๗ 

๔) กิจกรรม รักษาศีล ๕ เพ่ือฝึกการไม่เบียดเบียนผู้อ่ืนและตนเอง และเพ่ือการเป็นมนุษย์
ที่สมบูรณ์๑๒๘ 

๕) กิจกรรม  ยิ้มง่าย  ไหว้สวย  กราบงาม เพ่ือฝึกให้บุคลากรในโรงเรียนให้มีบุคลิกงาม
อย่างไทย และเพ่ือเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ผู้ปกครองและชุมชน๑๒๙ 

๖) กิจกรรมพิจารณาอาหารที่รับประทาน รับประทานอาหารไม่ดัง ไม่หก  ไม่เหลือ 
เพ่ือให้บุคลากรทุกคนมีสติในการรับประทานอาหาร  เพ่ือให้นักเรียนตระหนักในคุณค่าของข้าวปลา
อาหาร และเพ่ือให้บุคลกรทุกคนมีมารยาทที่ดีในการรับประทานอาหาร๑๓๐ 

                                                 
๑๒๔สัมภาษณ์ นายไชยยัณฑ์  ชาญปรีชารัตน์ ,  รองผู้ อ านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น, ๔ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
๑๒๕สัมภาษณ์ พระศรีสวรรค์ อมรธมฺโม, พระธรรมวิทยากรคลินิกคุณธรรมวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ 

จังหวัดเชียงใหม่, ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
๑๒๖สัมภาษณ์ พระอัษฎาวุธ เอกคฺคจิตฺโต, พระธรรมวิทยากรคลินิกคุณธรรมวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ 

จังหวัดเชียงใหม่, ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
๑๒๗สัมภาษณ์ พระครูสมุห์สมพงษ์ ฐานธมฺโม, พระธรรมวิทยากรคลินิกคุณธรรมวิทยาลัยเทคนิค

นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช,  ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
๑๒๘สัมภาษณ์ พระสุริยา สุริโย, พระธรรมวิทยากรคลินิกคุณธรรมวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช  

จังหวัดนครศรีธรรมราช, ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
๑๒๙สัมภาษณ์ พระอัครเดช โชติญาโณ, พระธรรมวิทยากรคลินิกคุณธรรมวิทยาลัยเทคโนโลยีภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น, ๔ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
๑๓๐สัมภาษณ์ พระมหาดชานนท์ จิรวฑฺฒโน, พระธรรมวิทยากรคลินิกคุณธรรมวิทยาลัยเทคนิค

นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช, ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑. 



๑๘๕ 
 

๗) กิจกรรมประหยัด  ออม  ถนอมใช้เงินและสิ่งของ เพ่ือให้บุคลกรในโรงเรียนใช้จ่ายเงิน
อย่างประหยัดและรู้จักออม และเพ่ือให้บุคลากรในโรงเรียนใช้สิ่งของอย่างประหยัดและให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด๑๓๑ 

๘) กิจกรรมการบูรณาการวิถีพุทธทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพ่ือให้พัฒนาผู้เรียนให้เกิดการ
เรียนรู้ทั้งในด้าน ความประพฤติ (ศีล) จิตใจ (สมาธิ) และปัญญา (ปัญญา) เพ่ือความเจริญงอกงามใน
ทุกชั้นตอนของชีวิต ให้กินเป็น อยู่เป็น ดูเป็นและฟังเป็น โดยมีวิธีด าเนินการตามหลักปฏิบัติตาม
แนวทางวิถีพุทธ ๔ ลักษณะคือ๑๓๒  

๑) กิจกรรมเสริมเนื้อหาสาระตามหลักสูตร 
- พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ 
- ประกวดมารยาทชาวพุทธ 
-  กิจกรรมค่ายพุทธบุตร 
-  กิจกรรมบริหารจิต เจริญภาวนา 
-  เรียนธรรมศึกษา/สอนธรรมศึกษา 
-  บรรพชาสามเณรฤดูร้อน  

๒) กิจกรรมประจ าวัน/ประจ าสัปดาห์ 
-  กิจกรรมหน้าเสาธง 
- ร าลึกถึงชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  
- สวดมนต์ไหว้พระ แผ่เมตตา สงบนิ่ง  
- กิจกรรมพุทธศาสนาสุภาษิตวันละบท 
- กิจกรรมน้องไหว้พ่ี 
- เดินแถวเข้าห้องอย่างมีสติ 

๓) กิจกรรมท าความดีระหว่างวัน 
- เดินเข้าโรงอาหารอย่างมีสติ 
- กล่าวค าพิจารณาอาหารก่อนรับประทานอาหาร 
- รับประทานอาหารอย่างมีสติ 
- ขอบคุณหลังอาหาร 
- สมาธิ  ๕ นาทีก่อนเรียน 

๔) กิจกรรมก่อนเลิกเรียน 
- ไหว้พระสวดมนต์ 
- ร าลึกพระคุณชองผู้มพีระคุณ 
- ท่องอาขยายสร้างสมาธิ 
 

                                                 
๑๓๑สัมภาษณ์ นายสรรค์ชัย ก าจาย, วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น 

จังหวัดขอนแก่น, ๔ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
๑๓๒สัมภาษณ์ นางภัทรพร อังธนานุกุล, วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่,  ๘ สิงหาคม 

๒๕๖๑. 



๑๘๖ 
 

๕) กิจกรรมประจ าสัปดาห์ 
- สวดมนต์สรภัญญะประจ าสัปดาห์ 
- ท าบุญตักบาตรประจ าสัปดาห์ 

ด้านจัดค่ายคุณธรรม จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ พบว่า โครงการค่ายคุณธรรม
เป็นโครงการที่ลงทุนแล้วมาความคุ้มค่า นักเรียนได้รับประโยชน์โดยตรง คือ 

๑. ได้ฝึกความอดทน, ท าให้เกิดความใจเย็น๑๓๓ 
๒. ได้รับความรู้, ได้ฝึกวินัยและพัฒนาศีลธรรม๑๓๔ 
๓. ได้ฝึกสมาธิก่อให้เกิดปัญญา๑๓๕ 
๔. ได้รับความรู้ทางหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา, เข้าใจกฎแห่งกรรม๑๓๖ 
๕. ได้รับการฝึกความมีวินัยในการอยู่ร่วมกัน๑๓๗ 
๖. ได้รับบุญกุศล๑๓๘ 
๗. ได้รับประสบการณ์ชีวิตมากขึ้น๑๓๙ 
๘. ได้รู้จักการปรับตัวในการเรียนในระบบมหาวิทยาลัย๑๔๐ 
๙. มีความกตัญญู (รู้สึกว่าต้องมีความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ รู้คุณบิดา มารดา ญาติพ่ีน้อง 

ครูบาอาจารย์)๑๔๑ 
๑๐. มีความเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืนมากยิ่งขึ้น๑๔๒ 
 
 

                                                 
๑๓๓สัมภาษณ์ นายไชยยัณฑ์  ชาญปรีชารัตน์ ,  รองผู้ อ านวยการวิ ทยาลัยเทคโนโลยีภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น, ๔ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
๑๓๔สัมภาษณ์ พระศรีสวรรค์ อมรธมฺโม, พระธรรมวิทยากรคลินิกคุณธรรมวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ 

จังหวัดเชียงใหม่, ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
๑๓๕สัมภาษณ์ พระอัษฎาวุธ เอกคฺคจิตฺโต, พระธรรมวิทยากรคลินิกคุณธรรมวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ 

จังหวัดเชียงใหม่, ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
๑๓๖สัมภาษณ์ พระครูสมุห์สมพงษ์ ฐานธมฺโม, พระธรรมวิทยากรคลินิกคุณธรรมวิทยาลัยเทคนิค

นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช,  ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
๑๓๗สัมภาษณ์ พระสุริยา สุริโย, พระธรรมวิทยากรคลินิกคุณธรรมวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช 

จังหวัดนครศรีธรรมราช, ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
๑๓๘สัมภาษณ์ พระอัครเดช โชติญาโณ, พระธรรมวิทยากรคลินิกคุณธรรมวิทยาลัยเทคโนโลยีภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น, ๔ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
๑๓๙สัมภาษณ์ พระมหาดชานนท์ จิรวฑฺฒโน, พระธรรมวิทยากรคลินิกคุณธรรมวิทยาลัยเทคนิค

นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช, ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
๑๔๐สัมภาษณ์ นายสรรค์ชัย ก าจาย, วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น 

จังหวัดขอนแก่น, ๔ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
๑๔๑สัมภาษณ์ นางภัทรพร อังธนานุกุล, วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่,  ๘ สิงหาคม 

๒๕๖๑. 
๑๔๒สัมภาษณ์ นางอ าภาพันธ์ พรหมรา, นักวัฒนธรรมช านาญการ ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด

นครศรีธรรมราช, ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑. 



๑๘๗ 
 

๑๑. มีความตั้งใจที่จะท าความดี๑๔๓ 
๑๒. ช่วยยกระดับจิตใจให้สูงขึ้นมีธรรมะในจิตใจ๑๔๔ 
๑๓. รู้ถึงคุณค่าของชีวิตมากขึ้น๑๔๕ 
๑๔. ได้ฝึกปฏิบัติตนในการควบคุมท้ังกาย วาจา และจิตใจ 
๑๕. ตระหนักถึง บาป บุญ คุณโทษ๑๔๖  
๑๖. มีจิตใจแน่วแน่มากยิ่งขึ้น๑๔๗ 
๑๗. การท าตนให้เป็นประโยชน์ ไม่เห็นแก่ตัว และมีความเมตตา๑๔๘ 
๑๘. การตั้งตนให้อยู่ในความไม่ประมาท และการมีสติ๑๔๙ 
ด้านการประเมินผลกลุ่มเป้าหมายร่วมกับสถานศึกษา จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 

พบว่า สถานศึกษาร่วมกับพระธรรมวิทยากรในการก าหนดกลุ่มเป้าหมาย หรือสถานศึกษาจัด
กลุ่มเป้าหมายให้พระวิทยากร ในการอบรมสั่งสอน ขัดเกลาให้เป็นคนดีของสังคม  

 
  ๑.๔.๓ รูปแบบในการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับวัยรุ่นไทยยุคใหม่  ตาม
หลักพุทธธรรม ผ่านกลไกการขับเคลื่อนโครงการคลินิกคุณธรรม ของพระธรรมวิทยากรทั้ง ๙ 
ด้านในปัจจุบัน  
 จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรม
ส าหรับวัยรุ่นไทยยุคใหม่  ตามหลักพุทธธรรม ผ่านกลไกการขับเคลื่อนโครงการคลินิกคุณธรรม ของ
พระธรรมวิทยากร กรณีศึกษาโครงการคลินิกคุณธรรม พบว่า การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมใน
สถานศึกษาของพระธรรมวิทยากร นั้น ประกอบด้วยกิจกรรมดังต่อไปนี้ 

๑. ด้านการให้ค าปรึกษาหรือปัญหาต่างๆ โดยเฉพาะปัญหาเรื่องการขาดคุณธรรม
จริยธรรมของนักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษานั้นๆ 

๒. ด้านการสนทนาธรรม/บรรยายธรรม ตามหลักธรรมต่างๆ ที่สอดคล้องกับปัญหาที่เกิด 
หรือตามท่ีสถานศึกษาประสงค์ 

                                                 
๑๔๓สัมภาษณ์ นางสาวพัชนี สภา, ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริม ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น, ๔ 

สิงหาคม ๒๕๖๑. 
๑๔๔สัมภาษณ์ นางสาววิไลวรรณ พันธ์ไชยศิลป์,  นักวัฒนธรรมช านาญการ ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด

เชียงใหม่, ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
๑๔๕สัมภาษณ์ นายภิเษกสิทธิ์ ชุมแวงวาปี วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัด

ขอนแก่น ๔ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
๑๔๖สัมภาษณ์ นายไพบูลย์ วงศ์ยิ้มย่อง, ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่, ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
๑๔๗สัมภาษณ์ ดร.ช านาญ อุปฮาต, ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัด

ขอนแก่น, ๔ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
๑๔๘สัมภาษณ์ นายภูมิชัย สุวรรณภูมิ , ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช จังหวัด

นครศรีธรรมราช, ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
๑๔๙สัมภาษณ์ นายอดิศักดิ์ สงค์ประเสริฐ, ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา, ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑. 



๑๘๘ 
 

๓. ด้านการให้การอบรมเยาวชนในสถานศึกษานั้นๆ โดยใช้เทคนิคการอบรมที่สอดคล้อง
กับพฤติกรรมของผู้เข้ารับการอบรม ผสมผสานกับการปฏิบัติธรรม ท าวัตรเช้า เย็น และนั่งสมาธิ 

๔. ด้านการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา เช่น วันส าคัญทางพระพุทธศาสนา วันส าคัญ
ทางพระมหากษัตริย์ วันส าคัญทางเทศกาลต่างๆ ที่มีพิธีทางพระพุทธศาสนาร่วมกับสถานศึกษาหรือ
ชุมชน 

๕. ด้านการร่วมกับสถานศึกษาจัดท าแผนปฏิบัติการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของผู้เรียน 
๖. ด้านการจัดท าทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรมหรือทะเบียนของผู้เรียนเป็นประจ าทุกเดือน 
๗. ด้านการพัฒนาเครื่องมือในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้เรียน 
๘. ด้านการจัดค่ายคุณธรรม 
๙. ด้านการประเมินผลกลุ่มเป้าหมายร่วมกับสถานศึกษา๑๕๐ 

 ส าหรับรูปแบบท่ีพึงประสงค์ ประกอบด้วย  
๑) การพัฒนาศักยภาพของสถานศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการให้ได้มาตรฐาน ซึ่งประกอบด้วย

คุณลักษณะ ๔ ประการ คือ๑๕๑ 
 ๑.๑ ส่งเสริมและพัฒนาบรรยากาศในการส่งเสริมคุณภาพ จริยธรรม เช่น การท าบุญ 

การบริจาค การปฏิบัติกิจทางศาสนา การเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา การยกย่องส่งเสริมผู้กระท า
ความดี การส่งเสริมการแบ่งปัน การช่วยเหลือกันและกัน ฯลฯ 

 ๑.๒ ส่งเสริมกระบวนการแสวงหาความรู้ และเผยแพร่ความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง 
เช่น การจัดนิทรรศการ การจัดการแข่งขัน การหาความรู้โดยสื่อเทคโนโลยี และอ่ืน ๆ 

 ๑.๓ ส่งเสริมให้ผู้บริหาร ครู และบุคลากรในสถานศึกษาเป็นแบบอย่างในการน้อมน า
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานและด าเนินชีวิต 

 ๑.๔ จัดโครงการและกิจกรรมส่งเสริมการปฏิบัติตนและการด าเนินชีวิตตามแนว
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

๒) การพัฒนาศักยภาพของคลินิกคุณธรรมในสถานศึกษาให้ได้มาตรฐาน ซึ่งประกอบ
คุณลักษณะ ๓ ประการคือ 

๒.๑ ร่วมกับสถานศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในวันส าคัญทางศาสนา 
และวันส าคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ ตลอดจนวันส าคัญต่าง ๆ ของสถานศึกษา 

๒.๒ จัดให้มีบริการ การให้ค าปรึกษาและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ โดยเฉพาะปัญหาเรื่อง
การขาดคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาในสถานศึกษา 

๒.๓ ปฏิบัติตามแผนคุณธรรมในสถานศึกษา 
๓) การพัฒนาศักยภาพของพระธรรมวิทยาให้ได้มาตรฐาน ซึ่งประกอบด้วยคุณลักษณะ 

๑๑ ประการ คือ 

                                                 
๑๕๐กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม, แนวทางการด าเนินงานโครงการคลินิกคุณธรรมใน

สถานศึกษา,  หน้า ๖ – ๗. 
๑๕๑สัมภาษณ์ พระศรีสวรรค์ อมรธมฺโม, พระธรรมวิทยากรคลินิกคุณธรรมวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ 

จังหวัดเชียงใหม่, ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑. 



๑๘๙ 
 

๑. ร่วมกับสถานศึกษาจัดท าแผนปฏิบัติการ (แผนคุณธรรม) เพ่ือพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมของนักศึกษา โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

๒. สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างคลินิกคุณธรรมในสถานศึกษา พระธรรมวิทยากร
ประจ าคลินิกคุณธรรม ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคกับสถานศึกษาใกล้เคียง เพ่ือให้เกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเติมเต็มด้านการด าเนินงานส่งเสริมคุณธรรม 

๓. ให้ค าปรึกษาและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ โดยเฉพาะปัญหาเรื่องราวขาดคุณธรรมจริยธรรม
ของนักศึกษา ในสถานศึกษานั้น ๆ อย่างใกล้ชิดตลอดทั้งให้ค าแนะน าปรึกษากับครูในสถานศึกษาเพ่ือ
ร่วมกันด าเนินกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมอย่างเข้มแข็ง 

๔. ปฏิบัติงานประจ าคลินิกคุณธรรมในสถานศึกษาอย่างน้อยสัปดาห์ละ ๑๐ ชั่วโมง 
๕. จัดท าทะเบียนผู้มาขอรับค าปรึกษาหรือผู้เข้าร่วมกิจกรรม พร้อมจัดท าบันทึกการ

ปฏิบัติงาน 
๖. ให้การอบรมนักศึกษาในสถานศึกษานั้น ๆ หรือสถานศึกษาอ่ืนที่ประสงค์เข้าร่วม

กิจกรรม  
๗. ร่วมจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา เช่น วันส าคัญทางพระพุทธศาสนา วันส าคัญทาง

สถาบันพระมหากษัตริย์ ตลอดจนวันส าคัญทางเทศกาลต่างๆ ที่มีพิธีทางพระพุทธศาสนา 
๘. เป็นผู้ให้บริการเชิงรุก และให้บริการอย่างต่อเนื่องร่วมกับคลินิกคุณธรรม (ตามบทบาท

ของคลินิกคุณธรรม) 
๙. จัดค่ายคุณธรรม เพ่ือสะท้อนพฤติกรรมด้านต่าง ๆ ของนักเรียน ใช้หลักธรรมทาง

พระพุทธศาสนาเป็นเครื่องกล่อมเกลา โดยมีหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นพ้ืนฐานของการจัด
ค่ายคุณธรรม 

๑๐. สร้างเยาวชนจิตอาสา เพ่ือส่งเสริมการด าเนินงานด้านคุณธรรมเพ่ือสาธารณะ ปลุก
จิตส านึกต่อส่วนรวมเห็นคุณค่าของตนเองและผู้อ่ืน ไม่แบ่งแยกสร้างความเท่าเทียมกันของคนโดยยึด
หลักคุณธรรม 

๑๑. ประเมินผลกลุ่มเป้าหมายร่วมกับสถานศึกษา 
ด้วยกระบวนการในการพัฒนา ๓ ประการ คือ๑๕๒  
๑) ภาควิชาการพระพุทธศาสนา ให้ผู้ เข้ารับการอบรมได้ เรียนรู้หลักธรรมทาง

พระพุทธศาสนา เพ่ือสร้างความเข้าใจในหลักธรรมให้ถ่องแท้ก่อนการฝึกปฏิบัติ จะได้เป็นแนวทางใน
กรรพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองโดยให้เรียนรู้ตามระยะเวลาของการอบรมตามหลักสูตรการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา 

๒) ภาคอบรมจิตใจ ให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ท าวัตสวดมนต์เจริญจิตภาวนา ฝึกนั่งสมาธิ 
เดินจงกรม แผ่เมตตา เป็นการฝึกดูแลใจตนเองให้สงบและมีสติอยู่ตลอดเวลา ฝึกความหนักแน่นและ
ความอดทนของจิตอนัจะน ามาซึ่งการเข้าใจในอารมณ์และจิตใจของตนเอง 

                                                 
๑๕๒สัมภาษณ์ นายไพบูลย์ วงศ์ยิ้มย่อง, ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่, ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑. 



๑๙๐ 
 

๓) ภาคนันทนาการ เป็นการฝึกให้ผู้เข้ารับการอบรมได้แสดงออกอย่างถูกต้อง มีเจตคติที่
ดี เป็นคนกล้าหาญที่จะท าความดี มีการสร้างความเป็นกันเองให้กับผู้รับการอบรมเพ่ือให้กล้า
แสดงออก สร้างความรู้รักสามัคคี 

 
 ๑.๕.๕ หลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาที่พระธรรมวิทยากรสามารถน ามาใช้ในการ
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา 
 หลักจริยธรรมส าหรับเด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นหลักปฏิบัติในชีวิตประจ าวันของเด็กและ
เยาวชน ซึ่งจะส่งเสริมให้เกิดเป็นเสน่ห์เมตตามหานิยมให้แก่ผู้พบเห็นทั่วไป โดยไม่ต้องมีการเสกเป่า
แต่อย่างใดเพียงแต่ขอให้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง และปลูกฝังให้มีขึ้นในตนเอง ทุกอย่างก็จะเป็นไปได้
อย่างที่ตั้งใจ จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ พบว่า หลักจริยธรรมที่เด็กและเยาวชนพึงยึดถือเป็น
หลักปฏิบัติมีดังนี้ 
 ๑) ความกตัญญูกตเวที คือ ความรู้ซึ้งถึงอุปการคุณที่ผู้อ่ืนท าไว้แก่เราว่าใครบ้างที่มี
บุญคุณต่อเราอย่างไร เช่น พ่อแม่มีอุปการคุณแก่เราโดยให้ก าเนิดเรามา เลี้ยงดูเรา ฯลฯ ครูอาจารย์มี
อุปการคุณในการสอนให้มีความรู้แนะน าในสิ่งที่ดีตักเตือนว่ากล่าวในสิ่งที่ เราท าผิด เป็นต้น 
ความหมายของกตัญญูนั้น นอกจากจะหมายถึงการรู้บุญคุณที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งมีต่อเราแล้วยัง
รวมถึงการรู้คุณของสัตว์ สถานที่ และสิ่งของต่าง ๆ ด้วย เช่น การรู้ว่าสุนัขมีคุณต่อเราโดยให้ความ
เพลิดเพลิน และช่วยรักษาของยามค่ าคืน ฯลฯ โรงเรียนมีคุณต่อเราโดยเป็นสถานที่ให้เราได้ใช้ศึกษา
เล่าเรียน บ้านมีบุญคุณโดยเป็นสถานที่ให้ความอบอุ่น ป้องกันแสงแดดความร้อน เป็นที่พักอาศัยอยู่
เป็นต้น คุณธรรมข้อหนึ่งซึ่งปกติจะใช้คู่กับความกตัญญูก็คือ กตเวทีซึ่งหมายถึงการท าอุปการคุณที่
ผู้อ่ืนท าไว้แก่เราให้ปรากฏด้วยวิธีต่าง ๆ เช่น ตามปฏิบัติตามค าสอนของพ่อแม่ ครูอาจารย์ การยก
ย่องเชิดชูท่านในหมู่ชน เป็นต้น และรวมถึงการตอบแทนบุญคุณที่บุคคล สัตว์ หรือสถานที่สิ่งของ
เหล่านั้นมีต่อเรา เช่น การตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ด้วยการปฏิบัติตามค าสอนเลี้ยงดูท่าน ฯลฯ ตอบ
แทนบุญคุณของโรงเรียนด้วยการรักษาความสะอาด การไม่ท าลายสิ่งของในโรงเรียน และปฏิบัติตน
ในทางท่ีถูกต้อง เพ่ือรักษาชื่อเสียงของโรงเรียน เป็นต้น๑๕๓ 
 ๒) ความมีระเบียบวินัย คือ ข้อก าหนด กฎหมาย กฎเกณฑ์ กติกา ข้อบังคับ  ที่มีไว้เพ่ือ
เป็นแนวทางปฏิบัติของคนในสังคม เพื่อให้สังคมเกิดความสงบสุขเรียบร้อย ผู้ที่อยู่รวมกันเป็นหมู่คณะ
ตั้งแต่ ๒ คนขึ้นไป จ าเป็นต้องมีกฎเกณฑ์ไว้ส าหรับปฏิบัติต่อกัน ผู้มีระเบียบวินัยย่อมเป็นที่ต้องการ
ของหมู่คณะและสังคมทั่วไป หมู่คณะหรือสังคมที่มีระเบียบวินัยย่อมมีความเรียบร้อยสงบสุข ความมี
ระเบียบวินัยสามารถสร้างขึ้นในตัวเองได้โดยปฏิบัติตนตามระเบียบกฎเกณฑ์ ข้อบังคับที่มีอยู่ของ
สถานที่หรือสถาบันที่ตนเกี่ยวข้องตั้งแต่หน่วยที่เล็กที่สุดของสังคม คือครอบครัว ไปจนถึงสังคมขนาด
ใหญ่ได้แก่ประเทศชาติเช่น การปฏิบัติตนตามระเบียบกติกาของครอบครัวของหมู่บ้าน ของโรงเรียน 
ตลอดจนของประเทศ ระเบียบปฏิบัติในครอบครัว เช่น การเคารพนับถือกันตามล าดับอายุซึ่งอาจ
ต่างกันไปตามแต่ละครอบครัวจะก าหนดขึ้น ระเบียบปฏิบัติในโรงเรียน เช่น การแต่งกายตามระเบียบ
ของโรงเรียนไม่ฝ่าฝืนกฎระเบียบของโรงเรียน เป็นต้น ระเบียบปฏิบัติสังคม เช่น การปฏิบัติตามกฎ
                                                 

๑๕๓สัมภาษณ์ นายไชยยัณฑ์  ชาญปรีชารัตน์ ,  ร องผู้ อ านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น, ๔ สิงหาคม ๒๕๖๑. 



๑๙๑ 
 

จราจร ได้แก่ การข้ามถนนตรงทางม้าลายหรือสะพานลอย การขับรถในช่องทางที่ก าหนดให้ เป็นต้น 
การปฏิบัติตามกฎหมายบ้านเมือง เช่น การไม่ทิ้งขยะมูลฝอยในที่สาธารณะการไม่ท าลายของ
สาธารณะ ไปจนถึงการไม่ก่อให้สังคมเกิดความวุ่นวาย เป็นต้น ระเบียบวินัยเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่งของ
สังคม เพราะเป็นสิ่งที่ท าให้สังคมเกิดความสงบสุขเป็นระเบียบเรียบร้อย สังคมใดขาดระเบียบวินัย 
สังคมนั้นจะมีแต่ความสับสนวุ่นวายไม่มีที่สิ้นสุด๑๕๔ 
 ๓) ความสามัคคี คือ ความพร้อมเพรียงกัน หมายถึง การร่วมมือ ร่วมแรงและร่วมใจกัน
ท ากิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งเป็นเหตุให้กิจกรรมนั้นจะส าเร็จได้ด้วยดีและเร็วพลัน เปรียบดังก า
มือของคนเราที่รวมพลังของนิ้วต่าง ๆ เข้าด้วยกันแล้วจะท าให้เกิดพลังที่เข้มแข็งจับอะไรได้อย่าง
มั่นคงอย่างที่พูดกันว่า “จับให้มั่น คั้นให้ตาย” ความสามัคคีคือ การรวมพลังกันทั้งทางกายและใจใน
การประกอบกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การประชุม การท างานเป็นต้น เมื่อต่างคนต่างมีน้ าใจเข้าร่วมแรงกัน
อย่างแข็งขัน กิจการทุกอย่างก็จะถึงความส าเร็จ และความเจริญรุ่งเรือง ปราศจากความเสื่อม ดังนั้น
การแสดงความมีน้ าใจ รักสามัคคีอย่างพร้อมเพรียงกัน เป็นหลักน าความเจริญรุ่งเรืองมาให้ตนเอง
และหมู่คณะได้เป็นอย่างดีจึงควรที่คนเราจะปลูกฝังไว้เป็นคุณสมบัติส่งเสริมคุณค่า ให้แก่ชีวิต
ตนเอง๑๕๕ 
 ๔) การคบเพ่ือน การคบเพ่ือนเป็นสิ่งที่จ าเป็นอย่างหนึ่งของมนุษย์ เพราะมนุษย์จะอยู่
ล าพังเพียงคนเดียวไม่ได้จะต้องมีเพ่ือนด้วยกันทุกคน ดังนั้น ถ้าจะคบเพ่ือนควรเลือกคบแต่คนดี
เนื่องจากเพ่ือนดีจะน าไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง ส่วนเพื่อนไม่ดีจะน าไปสู่ความพินาศล่มจม การที่จะรู้ว่า
เพ่ือนดีหรือไม่นั้น สังเกตได้จากการกระท าและค าพูดของผู้ที่เราจะคุยด้วย ดังค าโบราณกล่าวไว้ว่า  
“คบคนให้ดูหน้า ซื้อผ้าให้ดูเนื้อ” ส าหรับเพ่ือนที่ดีตามหลักพระพุทธศาสนามีดังนี้คือ ๑. เป็นผู้คอย
ช่วยเหลือเกื้อกูลยามที่เราประสบภัย ช่วยป้องกันภยันตรายของชีวิตและทรัพย์สินของเรา คอย
ตักเตือนในยามพลั้งเผลอแม้ในยามที่เราขอความช่วยเหลือก็ช่วยมากกว่าที่เราร้องขอ ๒. เป็นผู้ร่วมสุข
ร่วมทุกข์ หมายถึง ในยามสุขก็สุขด้วย แม้ในยามทุกข์ ก็ร่วมทุกข์ด้วย ไม่ละทิ้งกัน โต้เถียงแทนเพ่ือน
ในยามมีผู้อ่ืนต าหนิ หรือสนับสนุนผู้พูดสรรเสริญเพ่ือนตามเหตุและผลที่สมควร ๓. เป็นผู้คอยชี้แนะ
สิ่งที่เป็นประโยชน์ซึ่งเราไม่เคยได้ฟังมาก่อนรวมทั้งพร่ าเตือนให้ประกอบความดีป้องกันมิให้ท าชั่ว เพ่ือ
ความเป็นอยู่ที่ดีข้ึนกว่าเดิม ๔. เป็นผู้มีความจริงใจไม่มีความลับต่อกัน รวมทั้งไม่เปิดเผยความลับของ
เพ่ือนต่อผู้อ่ืน ในยามประสบภัยพิบัติย่อมไม่ทอดทิ้งกัน แม้ชีวิตก็สละเพ่ือเพ่ือนได้  เพ่ือนที่มีลักษณะ
ดังกล่าวนี้ถือว่าเป็นเพ่ือนที่ดีควรคบหาสมาคมด้วยการอยู่ใกล้ผู้มีลักษณะเช่นนี้แม้จะไม่ได้คบเป็น
เพ่ือนกัน ก็ถือว่ามีประโยชน์๑๕๖ 
 ๕) ความเมตตากรุณา  คือ ความปรารถนาดีมีไมตรีจิตคิดให้ผู้อ่ืนเป็นสุข เมตตาเป็นสิ่งที่
เกิดขึ้นภายในจิตใจซึ่ งปรากฏให้ เห็นเป็นการกระท า ได้แก่  การเป็นผู้มี อัธยาศัยดีมีความ

                                                 
๑๕๔สัมภาษณ์ พระศรีสวรรค์ อมรธมฺโม, พระธรรมวิทยากรคลินิกคุณธรรมวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ 

จังหวัดเชียงใหม่, ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
๑๕๕สัมภาษณ์ พระอัษฎาวุธ เอกคฺคจิตฺโต, พระธรรมวิทยากรคลินิกคุณธรรมวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ 

จังหวัดเชียงใหม่, ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
๑๕๖สัมภาษณ์ พระครูสมุห์สมพงษ์ ฐานธมฺโม, พระธรรมวิทยากรคลินิกคุณธรรมวิทยาลัยเทคนิค

นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช,  ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑. 



๑๙๒ 
 

เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่โอบอ้อมอารีต่อบุคคลและสัตว์ทั่วไป เช่น การช่วยพาเด็ก คนพิการ หรือคนชราข้าม
ถนน ประคองขึ้นรถ การให้อาหารสัตว์ เป็นต้น แม้บุคคลจะมีเพียงแต่ความคิดที่จะให้ผู้อ่ืนเป็นสุข       
แต่ไม่ปรากฏเป็นการกระท าออกมาด้วยเหตุบางประการ ก็ถือว่าเป็นผู้มีจิตใจเมตตาได้เหมือนกัน  
ความกรุณา คือ ความสงสาร ความเอ็นดู ปรารถนาที่จะช่วยให้ผู้อ่ืน  ที่ตกทุกข์ได้ยากพ้นจากความ
ทุกข์ยากท้ังนั้น เช่น การช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้อ่ืนในยามที่เขาประสบภัยพิบัติต่าง ๆ ได้แก่ ผู้ประสบ
อุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย หรือทุพภิกขภัย การบริจาคโลหิตช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ การช่วยสัตว์  ให้พ้น
จากภัย เป็นต้น เมตตาและกรุณา เป็นธรรมที่มักกล่าวคู่กัน แต่เกิดต่างวาระกัน คือ เมตตาเกิดขึ้นใน
เมื่อต้องการให้ผู้อ่ืนเป็นสุข ส่วนกรุณาเกิดขึ้นในเมื่อพบผู้ประสบความทุกข์ยาก แล้วคิดช่วยให้เขาพ้น
จากความทุกข์นั้น อย่างไรก็ตามคุณธรรมทั้ง ๒ ประการนี้จะเกิดต่อเนื่องกัน กล่าวคือ เมื่อเกิดกรุณา 
เมตตา มักจะเกิดขึ้นตามมาด้วย แต่บางครั้งอาจเกิดตามล าพังก็ได้ ผู้มีเมตตากรุณา ย่อมมีหน้าตายิ้ม
แย้มแจ่มใสเป็นที่น่าคบหาของคนทั่วไป เนื่องจากเป็นผู้ไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ใคร มีจิตใจชื่น
บานไม่ขุ่นมัว ซึ่งจะแสดงออกทางกิริยาท่าทางและหน้าตาดังกล่าวแล้ว๑๕๗ 
 ๖) ความส าเร็จในการศึกษาเล่าเรียน (อิทธิบาทธรรม) ในการศึกษาเล่าเรียน ผู้ศึกษาต้อง
มีความสนใจและใส่ใจในการศึกษาหาความรู้อย่างสม่ าเสมอ เพราะวิชาความรู้ย่อมมีการเปลี่ยนแปลง
และเกิดขึ้นใหม่อยู่ตลอดเวลา ผู้มีความรู้ย่อมเป็นผู้มีความองอาจในสังคมทั่วไปและความรู้นั้นเองเป็น
ประดุจเครื่องประดับที่ล้ าค่าประจ าตัวบุคคล ยากที่ผู้ใดจะแย่งชิงไปได้ดังนั้น จึงควรศึกษาหาความรู้
อย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม การศึกษาหาความรู้ที่จะได้ผลดีนั้น จะต้องอาศัยคุณธรรมพ้ืนฐาน          
๔ ประการ คือ ๑. ฉันทะ หมายถึง ความพอใจ ความสนใจในสิ่งที่จะเรียน เราสังเกตได้ว่า วิชาการใด
ที่เราสนใจเราจะเรียนได้ดีกว่าวิชาที่เราไม่สนใจและวิชาที่เราได้คะแนนไม่ดีมักจะเป็นวิชาที่เราไม่
สนใจ ไม่ชอบ และไม่อยากเรียน ดังนั้น การเรียนวิชาใดก็ตามต้องอาศัยความสนใจที่จะเรียนเป็น
พ้ืนฐานทั้งสิ้น ความส าเร็จจึงจะเกิดขึ้นได้ ๒.วิริยะ หมายถึง ความขยันหมั่นเพียรในการประกอบ
กิจกรรมต่าง ๆ โดยกระท าอย่างสม่ าเสมอ นั่นคือ มีความขยันหมั่นเพียรในการศึกษาค้นคว้าอ่าน
หนังสืออย่างต่อเนื่อง ไม่ปล่อยให้เสียเวลาไปโดยเปล่าประโยชน์ ๓. จิตตะ หมายถึง การเอาใจใส่ในสิ่ง
ที่ก าลังท าอยู่ ซึ่งได้แก่ การเอาใจใส่ในสิ่งที่เราก าลังศึกษาอยู่ เช่น ขณะเรียนวิชาคณิตศาสตร์ไม่คิด
ค านึงถึงวิชาอ่ืน เป็นต้น การเอาใจใส่นี้จะช่วยให้เราเรียนรู้วิชาการที่ศึกษาได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะเป็น
ส่วนหนึ่งที่ท าให้เกิดความรู้ความเข้าใจในที่สุด ๔. วิมังสา หมายถึง การพิจารณาสิ่งที่ก าลังท าอยู่หรือ
ที่ท าแล้วอย่างละเอียดถี่ถ้วน ได้แก่ การไตร่ตรองพิจารณาที่เรียนด้วยปัญญาเพ่ือเป็นแนวทางในการ
แก้ไขจุดบกพร่อง หรือการด าเนินการต่อไปในสิ่งที่ท าได้ดี เพ่ือบรรลุเป้าหมายต่อไป คุณธรรมทั้ง            
๔ ประการนี้จะเป็นพื้นฐานให้ประสบความส าเร็จในกิจกรรมที่ท า ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาเล่าเรียนหรือ
การประกอบอาชีพก็ตาม๑๕๘ 

                                                 
๑๕๗สัมภาษณ์ พระสุริยา สุริโย, พระธรรมวิทยากรคลินิกคุณธรรมวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช 

จังหวัดนครศรีธรรมราช, ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
๑๕๘สัมภาษณ์ พระอัครเดช โชติญาโณ, พระธรรมวิทยากรคลินิกคุณธรรมวิทยาลัยเทคโนโลยีภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น, ๔ สิงหาคม ๒๕๖๑. 



๑๙๓ 
 

 ๗) หลักการเรียนเก่ง ผู้ที่จะเรียนได้ส าเร็จ ศึกษาเล่าเรียนจนเป็นบัณฑิตได้นั้น จะต้อง
ปฏิบัติตามบาลีภาษิตว่า “สุจิปุลิวินิมุตโต กะถัง ปัณฑิโต ภะเว” ปราศจาก “สุจิปุลิ” แล้ว จะเป็น
บัณฑิตได้อย่างไร 
 สุ คือ สุตะ ต้องขยันสดับตรับฟัง 
 จิ คือ จินตะ ต้องคิดตาม 
 ปุ คือ ปุจฉา ต้องไถ่ถามเม่ือสงสัย 
 ลิ คือ ลิขิต เขียนจารึกบันทึกไว้ 
 “จ าดีกว่าจด ถ้าจ าไม่หมด จดดีกว่าจ า”  
  หลัก ๔ ประการนี้เรียกว่า หลักเรียนเก่ง 
 “ฟังให้หมด จดให้มาก ปากต้องไว ใจต้องคิด”  ถ้าท าหลัก สุจิปุลิครบในเวลาเรียนแล้ว 
เรียนเก่งทุกคน... ๑๕๙ 
 ๘) การรู้จักตนเอง การรู้จักตนเอง หมายถึง การรู้จักฐานะ ต าแหน่ง หน้าที่ เพศ ภูมิของ
ตนเอง ว่าเป็นใคร มีฐานะอย่างไร มีหน้าที่อย่างไร แล้วประพฤติปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับตนเอง       
เช่น เป็นนักเรียนจะต้องรู้จักหน้าที่ของนักเรียนว่ามีอะไรบ้าง จะต้องปฏิบัติตนอย่างไร คุณธรรม
ใดบ้างท่ีควรปฏิบัติเพิ่มเติมซึ่งคุณธรรมส าหรับปฏิบัตินั้นมีหลายประการ คือ ๑. หิริโอตตัปปะ มีความ
เกลียดชั่วกลัวทุจริต มองเห็นความชั่วทั้งหลายเหมือนของสกปรก ไม่อยากจะเข้าใกล้กลัวเปื้อนตัวเอง 
หรือเปื้อนเสื้อผ้าอาภรณ์ที่สวมใส่ พิจารณาความชั่วเหมือนกับถ่านเพลิงที่ลุกโชนไม่อยากจะแตะต้อง
เพราะกลัวจะไหม้มือฉะนั้น ๒.รู้จักแนวความคิดหรือประพฤติตนในทางที่ถูก หมายถึง มีแนวคิดและ
ปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามท านองคลองธรรม คิดและท าในสิ่งที่ดีมีประโยชน์และถูกต้องเหมาะแก่เวลา 
สถานที่ เช่น เมื่อเป็นนักเรียนสิ่งที่จะต้องคิดและปฏิบัติก็คือ เรื่องเกี่ยวกับการเรียนเป็นหลัก ไม่คิด
หรือท าสิ่งอ่ืนที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียน เป็นต้น ๓. มีความขยันหมั่นเพียร หมายถึง กระท ากิจกรรม
อย่างใดอย่างหนึ่งด้วยความขยันขันแข็ง และกระท าอย่างต่อเนื่องโดยสม่ าเสมอไม่ทอดธุระในสิ่งที่ท า 
หรือปล่อยให้งานคั่งค้าง ซึ่งเป็นการพอกพูนท าให้เกิดความล่าช้าเสียหาย ผู้มีความขยันหมั่นเพียรย่อม
ท าการงานได้ส าเร็จตามเวลาที่ก าหนดไว้ ส่วนผู้ที่เกียจคร้านย่อมท างานไม่ส าเร็จ และยังปราศจาก
การยอมรับของผู้อ่ืนอีกด้วย ๔. รู้จักประหยัด หมายถึง การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้น้อยที่สุด โดยได้
ผลประโยชน์จากการใช้นั้นมากที่สุด เช่น ประหยัดเงิน คือ การใช้เงินเมื่อถึงคราวใช้โดยรู้คุณค่าของ
เงิน ไม่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยสุรุ่ยสุร่าย หรือใช้อย่างไม่ถูกทาง แต่มิได้หมายถึงการเก็บไว้โดยไม่จ่ายเลย 
จะต้องรู้จักใช้รู้จักเก็บให้เหมาะสม ๕. ละเว้นอบายมุขทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นการกิน การดื่มน้ าเมา การ
เที่ยวกลางคืน การดูการละเล่น การเล่นการพนัน การคบเพ่ือนชั่ว หรือการเกียจคร้านไม่ท าการงาน 
เหล่านี้จงพยายามหลีกเลี่ยงให้ห่างไกล เหมือนกับหลีกเลี่ยงอสรพิษฉะนั้น เพราะอบายมุขเป็นหนทาง
แห่งความเสื่อม ความพินาศ เป็นเหตุแห่งความหายนะ ไม่เคยท าให้ใครได้รับความเจริญรุ่งเรือง ใน
ชีวิตเลยแม้แต่คนเดียว ๖. เป็นคนว่าง่าย คือ ไม่ดื้อรั้น ถือทิฐิมานะเมื่อฟังค าตักเตือนจากผู้อ่ืน ที่เขา

                                                 
๑๕๙สัมภาษณ์ พระมหาดชานนท์ จิรวฑฺฒโน, พระธรรมวิทยากรคลินิกคุณธรรมวิทยาลัยเทคนิค

นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช, ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑. 



๑๙๔ 
 

เตือนด้วยความหวังดีแล้วแทนที่จะถือโทษโกรธเคือง กลับมีความรู้สึกยินดีรับค าสั่งสอนตักเตือนนั้น
ด้วยความยินดีเหมือนกับพบผู้ชี้ขุมทรัพย์ให้๑๖๐ 
 ๙) ความจริงใจซื่อตรง ความจริงใจซื่อตรงเป็นข้อปฏิบัติที่ควรน ามาใช้เป็นหลักของชีวิตที่
มีความผูกพันอยู่กับสังคมอีกประการหนึ่ง เป็นข้อที่ส่งเสริมให้ชีวิตของเรามีเกียรติคุณเป็นที่น่าคบหา
ของสังคมท่ัวไป ความจริงใจซื่อตรงต่อกันนั้นเป็นคุณลักษณะที่แสดงถึงความในใจของคนเราให้เป็นที่
ปรากฏแก่ผู้อ่ืน หรือท าให้ผู้อ่ืนมองเห็นและรู้ถึงอัธยาศัยเราว่าเป็นบุคคลเช่นไร มีความน่าเชื่อถือน่า
เคารพหรือไม่ ย่อมดูได้จากจุดนี้ ดังนั้น จุดนี้จึงเป็นจุดที่ส าคัญก่อให้เกิดความไว้วางใจขึ้นได้  เราจึง
ควรค านึงถึงจุดนี้ให้มาก หากขาดคุณสมบัติข้อนี้จะท าให้ชีวิตขาดการยอมรับนับถือจากผู้อ่ืน ดังค า
พังเพยที่ว่า “ซื่อกินไม่หมด คดกินไม่นาน” ความจริงใจซื่อตรงนี้ก็คือ ความจริงใจต่อตนเอง ต่อผู้อ่ืน
ต่อหน้าที่ที่เรามีต่อการงานที่เราท า ต่อประเทศชาติตลอดจนมีความซื่อสัตย์สุจริตด้วย เมื่อเรามีความ
จริงใจซื่อตรงก็จะเกิดผลส าเร็จขึ้นให้แก่เราได้หรือเราเรียนหนังสือจริง ๆ เราก็เป็นจริง ๆ และจบจริง 
ๆ ได้ เป็นต้น ดังนั้น ความจริงใจซื่อตรงก็เป็นหลักที่ควรน ามาใช้ในชีวิตของเรา เสริมคุณค่าเสน่ห์นิยม
ให้ตัวเราอีกประการหนึ่ง๑๖๑ 
 ๑๐) ศีล ๕ หลักที่ควรงดเว้นส าหรับเด็กและเยาวชน เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า  เบญจศีล           
มี ๕ ประการ คือ ๑. เว้นจากการปลงชีวิต ฆ่า ประทุษร้าย ๒. เว้นจากการถือเอาของที่เขามิได้ให้ลัก 
โกง ละเมิด ๓. เว้นจากประพฤติผิดในกาม ๔. เว้นจากการพูดเท็จ โกหก หลอกลวง ๕. เว้นจากการ
ดื่มน้ าเมา คือ สุรา และเมรัย๑๖๒ 
 ๑๑) เบญจธรรม ๕ หลักที่เด็กและเยาวชนควรปฏิบัติเรียกอีกอย่างว่า เบญจธรรม           
มี ๕ ประการ คือ ๑. เมตตาและกรุณา ความรัก ปรารถนาให้มีความสุข ๒. สัมมาอาชีวะ การหาเลี้ยง
ชีพทางสุจริต ๓. กามสังวร ส ารวมระวังรู้จักยับยั้ง ควบคุมตนในทางกามารมณ์ ๔. สัจจะ มีความ
ซื่อสัตย์ซื่อตรง ๕. สติสัมปชัญญะ ระลึกได้และรู้ตัวอยู่เสมอ๑๖๓ 
 ๑๒) ความรู้คารวะนอบน้อม การคารวะนอบน้อม คือ การรู้จักประพฤติตนเป็นคนมี
ความเคารพอ่อนน้อมถ่อมตน อ่อนโยนต่อบุคคลอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับตนตามฐานะและวัยตลอดจน
สถานที่ต่าง ๆ ด้วย เช่น การรู้จักคารวะนอบน้อมต่อผู้ใหญ่ ได้แก่ เชื่อฟังในเมื่อผู้ใหญ่ตักเตือน                
ไม่โต้เถียงท าความเคารพด้วยการไหว้ ค านับ หลีกทางให้แสดงความเกรงใจ รู้จักขออภัย ขอโทษ 
ขอบคุณ พูดจาสุภาพอ่อนหวาน แสดงความอ่อนน้อมด้วยการเดินค้อมหลัง เมื่อเดินผ่านหน้าไปแสดง
ความเคารพในที่ประชุมโดยไม่แสดงกิริยาคึกคะนอง เช่น ส่งเสียงดังรู้จักฟัง รู้จักนั่งตามควรแก่ฐานะ 
เข้าไปในสถานที่ประชุมต้องถอดหมวกแสดงความเคารพสถานที่ เคารพสักการบูชา ต้องถอดรองเท้า 

                                                 
๑๖๐สัมภาษณ์ นายสรรค์ชัย ก าจาย, วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น 

จังหวัดขอนแก่น, ๔ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
๑๖๑สัมภาษณ์ นางภัทรพร อังธนานุกุล, วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่,  ๘ สิงหาคม 

๒๕๖๑. 
๑๖๒สัมภาษณ์ นางอ าภาพันธ์ พรหมรา, นักวัฒนธรรมช านาญการ ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด

นครศรีธรรมราช, ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
๑๖๓สัมภาษณ์ นางสาวพัชนี สภา, ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริม ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น, ๔ 

สิงหาคม ๒๕๖๑. 



๑๙๕ 
 

เป็นต้น กิริยาเช่นนี้เป็นลักษณะของการมีคารวะอ่อนน้อมด้วยกาย วาจา ใจ เป็นลักษณะของผู้ที่ได้รับ
การอบรมศึกษามาดีมีมารยาทพร้อม เป็นที่น่าชื่นชม น่านิยมรักใคร่ของผู้พบเห็น๑๖๔ 
 ๑๓) ความรักชาติศาสน์กษัตริย์และวัฒนธรรมไทย ชาติศาสนา พระมหากษัตริย์             
เป็นสถาบันหลักที่ส าคัญของคนไทยทุกคน มีหน้าที่เป็นพลเมืองดีจะต้องมีความจงรักและภักดีต่อ
สถาบันของชาติโดยมีความส านึกอยู่เสมอว่า ชาติไทยเป็นราชอาณาเขต มีพ้ืนที่ที่เป็นที่พ านักอาศัยอยู่
อย่างสุขสบาย เป็นที่ประกอบการงานท ามาหาเลี้ยงชีพของพลเมืองไทยซึ่งด ารงอยู่อย่างมีอธิปไตย
ตลอดมา ชาวไทยจะต้องหวงแหนรักษาไว้เป็นสมบัติของอนุชนชาติไทยสมกับเป็นมาตุภูมิปิตุภูมิสืบไป 
ศาสนา หมายถึง ศาสนาประจ าชาติไทย ได้แก่ พระพุทธศาสนา ซึ่งได้ยึดถือเป็นศาสนาประจ าชาติ
ไทยตลอดมาตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยเป็นราชธานีเป็นศาสนาที่มีหลักธรรมค าสอนเหมาะสมกับการ
น ามาใช้กับชีวิตประจ าวันพุทธศาสนิกชนชาวไทยที่ดีจะต้องมีความส านึกที่จะเรียนรู้หลักธรรมแล้ว
น ามาปฏิบัติเพื่อด ารงชีวิตให้มีความสุขสบายตามสมควร ดังคติธรรมที่ว่า “ผู้ที่ขาดศาสนาเป็นดุจป่าที่
ขาดต้นไม้ เป็นผู้ไร้ศีลธรรมเป็นดุจขาดน้ าในทะเลทรายชีวิตที่ดีต้องมีศาสนาเป็นหลัก ชีวิตที่รักสันติ
สุขต้องคลุกคลีกับศีลธรรม” และช่วยกันท านุบ ารุงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองเป็นสมบัติคู่กับชาติ
ต่อไป พระมหากษัตริย์ เป็นสถาบันที่ทรงเป็นองค์พระประมุขของชาติไทยสืบมาเป็นเวลาช้านาน
ตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยเป็นราชธานีจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ ทรงเป็นที่เคารพสักการะเทิดทูนของพสก
นิกรชาวไทย ทรงเป็นมิ่งขวัญของประเทศชาติและประชาชนชาวไทย ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของพสก
นิกรไทยให้บังเกิดพลังสามัคคีเพราะทรงประกอบพระราชกรณียกิจอันเป็นคุณานุคุณประโยชน์ด้วย
พระกรุณาอันล้นพ้น เป็นที่ปกเกล้าปกกระหม่อมของชาวไทยทั่วไป ประชาชนชาวไทยสมควรเทิดทูน
ไว้เป็นสถาบันของชาติสืบไป วัฒนธรรมไทย หมายถึง ข้อปฏิบัติอันแสดงให้เห็นถึงความเจริญรุ่งเรือง
ของชาติไทยมาเป็นเวลานาน ๒ ประการ คือ วัฒนธรรมประจ าชาติเช่น ส าเนียงภาษาที่ใช้พูดกัน 
ตัวหนังสือไทย ศิลปกรรมแบบไทย ดนตรีไทย จิตรกรรมแบบไทย เป็นต้น จึงแสดงให้เห็นการ
วิวัฒนาการมาโดยล าดับ และวัฒนธรรมประจ าคนในชาติอันเกี่ยวกับจรรยามารยาทไทย เช่น การ
ทักทายกัน ด้วยการกราบไหว้การนั่ง จรรยาที่อ่อนช้อยละมุนละไม การนุ่งห่มแบบไทย การเป็นอยู่ใน
สังคมแบบไทย เป็นต้น รวมเรียกว่าวัฒนธรรมไทย ที่คนไทยควรยึดถือปฏิบัติเป็นเอกลักษณ์ของชาติ
ไทย และอนุรักษ์ไว้เป็นสมบัติของชาติไทยสืบไป การรักชาติศาสน์ กษัตริย์ และวัฒนธรรมไทย              
จึงเป็นหลักที่ชาวไทยควรยึดถือเป็นหลักปฏิบัติในชีวิตของตนอีกประการหนึ่ง ซึ่งจะส่งเสริมให้ชีวิต
ชาวไทยมีเอกลักษณ์เป็นไทย เพ่ิมคุณค่าน่านิยมนับถือยิ่งข้ึน๑๖๕ 
 ๑๔) คุณธรรม ๔ ประการ ตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว๑๖๖  
 ๑. การรักษาความสัตย์ ความจริงใจต่อตนเองที่จะประพฤติปฏิบัติแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์
และเป็นธรรม 

๒. การรู้จักข่มใจตนเอง ฝึกใจตนเอง ให้ประพฤติปฏิบัติอยู่ในความสัตย์ ความดี 

                                                 
๑๖๔สัมภาษณ์ นางสาววิไลวรรณ พันธ์ไชยศิลป์,  นักวัฒนธรรมช านาญการ ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด

เชียงใหม่, ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
๑๖๕สัมภาษณ์ นายภิเษกสิทธิ์ ชุมแวงวาปี วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัด

ขอนแก่น ๔ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
๑๖๖สัมภาษณ์ นายไพบูลย์ วงศ์ยิ้มย่อง, ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่, ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑. 



๑๙๖ 
 

๓. การอดทน อดกลั้น อดออม ที่จะไม่ประพฤติล่วงความสัตย์ สุจริต ไม่ว่าจะด้วยเหตุ
ประการใด 

๔. การรู้จักละวางความชั่ว ความทุจริต และรู้จักเสียสละ ประโยชน์ส่วนน้อยของตน         
เพ่ือประโยชน์ส่วนใหญ่ของบ้านเมือง 

การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่เยาวชน จ าเป็นต้องเริ่มแต่เด็กเพราะอายุก่อน ๖ ปี 
จะสามารถบันทึกจริยธรรมในช่วงนั้น ได้มากที่สุด พ่อ แม่ ญาติพ่ีน้อง ผู้ใกล้ชิดของเด็กในวัยนี้ จึงมี
บทบาทส าคัญมาก ในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและควรท าอย่างต่อเนื่องผ่านทางกิจกรรมต่างๆ 
ทั้งในและนอกหลักสูตร จนกระท่ังเด็กเหล่านี้เข้าสู่การเรียนในระบบ ตั้งแต่ระดับประถมศึกษา จนถึง
ระดับอุดมศึกษาเติบโตเป็นผู้ใหญ่มากขึ้น การปลูกฝังทางด้านคุณธรรม จริยธรรม ยังคงต้องด าเนิน
ต่อไปอย่างเป็นธรรมชาติ เพ่ือให้นักศึกษาเป็นทั้งคนเก่ง คนดี และมีความสุข 

 
๑.๖ สรุปวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In Depth Interview) 

 ผลการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) จากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) 
ข้างต้น เพ่ือตอบวัตถุประสงค์ของการวิจัยข้อที่ ๒ วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการปลูกฝัง
คุณธรรมและจริยธรรมส าหรับวัยรุ่นไทยยุคใหม่  ตามหลักพุทธธรรม ผ่านกลไกการขับเคลื่อน
โครงการคลินิกคุณธรรม ของพระธรรมวิทยากร  ๔ ประเด็น คือ 
 ๑.๔.๑ สภาพทั่วไปในการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับวัยรุ่นไทยยุคใหม่  ตาม
หลักพุทธธรรม ผ่านกลไกการขับเคลื่อนโครงการคลินิกคุณธรรม ของพระธรรมวิทยากรมีจุดเด่น จุด
ด้อย อุปสรรค และโอกาส อย่างไรบ้าง 
 ๑.๔.๒ แนวคิดหรือแนวนโยบายที่จะน ามาใช้ในการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับ
วัยรุ่นไทยยุคใหม่  ตามหลักพุทธธรรม ผ่านกลไกการขับเคลื่อนโครงการคลินิกคุณธรรม ของพระธรรม
วิทยากร มีอะไรบ้าง 
 ๑.๔.๓ รูปแบบในการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับวัยรุ่นไทยยุคใหม่  ตามหลัก
พุทธธรรม ผ่านกลไกการขับเคลื่อนโครงการคลินิกคุณธรรม ของพระธรรมวิทยากรทั้ง ๙ ด้านใน
ปัจจุบัน มีความเหมาะสมหรือไม่อย่างไร และรูปแบบที่พึงประสงค์ ตามความคิดของท่านเป็นอย่างไร 
 ๑.๔.๔ หลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาที่พระธรรมวิทยากรสามารถน ามาใช้ในการ
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษามีอะไรบ้าง 

สามารถสรุปผลโดยจ าแนกตามรายด้านของการศึกษาวิจัย ดังนี้ 
๑) สภาพทั่วไปในการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับวัยรุ่นไทยยุคใหม่  ตาม

หลักพุทธธรรม ผ่านกลไกการขับเคลื่อนโครงการคลินิกคุณธรรม ของพระธรรมวิทยากร  
ประกอบด้วย 

จุดแข็ง ได้แก่ 
๑)  พระธรรมวิทยากรทุกรูปผ่านการอบรมจากกรมการศาสนา 
๒) พระธรรมวิทยากรมีความรู้ความสามารถสูง 
๓) พระธรรมวิทยากรเป็นแบบอย่างท่ีดี 
๔) ได้รับงบประมาณอุดหนุนโครงการจากกรมการศาสนา 



๑๙๗ 
 

๕) มีคณะกรรมการบริหารโครงการ 
๖)  มีการประเมินโครงการ 
จุดอ่อน ได้แก่ 
๑)  พระธรรมวิทยากรมีน้อย 
๒)  พระธรรมวิทยากรขาดทักษะในการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน 
๓)  งบประมาณมีน้อย ไม่เพียงพอ 
๔)  ขาดงบประมาณในการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
๕)  ขาดครูพี่เลี้ยง 
๖)  แผนปฏิบัติการมีความล่าช้า 
โอกาส  ได้แก ่
๑) มีการน าเอาหลักธรรมและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการสอน 
๒) มีการรักษาศิลปวัฒนธรรม 
๓) มีห้องพระพุทธศาสนา 
๔) มีแหล่งเรียนรู้ภายในวัด 
๕) ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานราชการ 
๖) รัฐบาลมีนโยบายในการสนับสนุน 
อุปสรรค ได้แก่ 
๑) นักเรียนมีปัญหาด้านยาเสพติด การทะเลาะวิวาท 
๒) ความรุนแรงของสถาบันครอบครัว 
๓) งบประมาณน้อยและล่าช้า 
๔) ขาดการประสานงานระหว่างสื่อมวลชน 
๕) ประชาชนไม่ทราบข้อมูลข่าวสารของโครงการ 
เมื่อน าประเด็นภายในและภายนอก ในด้านกระบวนการด าเนินงาน มาวิเคราะห์

เปรียบเทียบกัน ท าให้ผู้วิจัยได้แนวทางในการก าหนด รูปแบบการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรม
ส าหรับวัยรุ่นไทยยุคใหม่  ตามหลักพุทธธรรม ผ่านกลไกการขับเคลื่อนโครงการคลินิกคุณธรรม ของ
พระธรรมวิทยากร ดังนี้   

๑) กลยุทธ์การส่งเสริมให้นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย มีคุณธรรมจริยธรรม  
๒) กลยุทธ์การสร้างภูมิคุ้มกันด้วยการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมอย่างจริงจัง  
๓) กลยุทธ์การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักเรียนกลุ่มเสี่ยงให้เป็นคนดีมีคุณธรรม  
๔) กลยุทธ์การเสริมสร้างกิจกรรมการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนร่วมกับ 

หน่วยงาน สถานศึกษา และชุมชน  
 
 ๒) แนวคิดหรือแนวนโยบายที่จะน ามาใช้ในการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับ
วัยรุ่นไทยยุคใหม่  ตามหลักพุทธธรรม ผ่านกลไกการขับเคลื่อนโครงการคลินิกคุณธรรม ของพระ
ธรรมวิทยากร  



๑๙๘ 
 

แนวคิดหรือนโยบายในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา ของพระธรรม
วิทยากร ด้านการให้ค าปรึกษาหารือในปัญหาต่างๆ โดยเฉพาะปัญหาเรื่องการขาดคุณธรรมจริยธรรม
ของนักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษานั้นๆ ควรประกอบด้วย 

๑) เปิดห้องคลินิกคุณธรรม สัปดาห์ละ ๒ วัน ตามความพร้อมของพระธรรมวิทยากรหรือ
สถานศึกษาเป็นผู้ก าหนด 

๒) จัดนักเรียนหรือกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมตามวันและเวลาที่ก าหนด โดยให้ถือ
เป็นคะแนนกิจกรรมด้วย 

๓) รณรงค์ให้นักเรียนที่มีความสนใจเข้ารับบริการให้ค าปรึกษาหารือในปัญหาต่างๆ 
๔) จัดตั้งกลุ่มสมาชิกชมรมคลินิกคุณธรรมประจ าสถานศึกษา เพ่ือให้นักเรียนที่เป็น

สมาชิกทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม และช่วยเผยแพร่ผลการด าเนินงานของคลินิกคุณธรรมให้นักเรียน หรือ
ประชาชนทั่วไปรับทราบ และเชิญชวนให้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว 

๕) จัดตั้งกลุ่มเฟสบุ๊ค (Facebook) เพ่ือใช้เป็นช่องทางในการให้ค าปรึกษาแก่นักเรียน 
นอกเวลา 

๖) จัดตั้งกลุ่มไลน์ (Line) เพ่ือใช้เป็นช่องทางในการให้ค าปรึกษาแก่นักเรียน นอกเวลา 
หรือเพ่ือสอดส่องพฤติกรรมของนักเรียนแต่ละคน 

๗) คัดเลือกแกนน าในการประสานงานระหว่างนักเรียนกลุ่มเป้าหมายกับพระธรรม
วิทยากร เพ่ือลดช่องว่างระหว่างกัน 

๘) ติดป้ายคติธรรม ธรรมะดีๆ ข้อคิดต่างๆ เพ่ือให้นักเรียนได้ศึกษา 
ด้านการสนทนาธรรม/บรรยายธรรม ตามหลักธรรมต่างๆ ที่สอดคล้องกับปัญหาที่เกิด 

หรือตามท่ีสถานศึกษาประสงค์นั้น ควรประกอบด้วย 
๑) ควรเน้นเรื่องความกตัญญูรู้คุณ 
๒) ควรเน้นเรื่องความสามัคคีกลมเกลียวกัน 
๓) ควรเน้นเรื่องความอดทน ประหยัด อดออม 
๔) ควรเน้นเรื่องความเสียสละ มีจิตอาสา 
๕) ควรเน้นเรื่องความไม่ประมาท 
๖) สถานศึกษาควรจัดสรรเวลาให้พระธรรมวิทยากรได้อบรมสนทนาธรรม/บรรยายธรรม 

กับนักเรียนในเวลา/สถานที่ท่ีเหมาะสม 
๗) สถานศึกษาควรจัดกิจกรรมที่เน้นให้พระธรรมวิทยากรได้พบปะกับนักเรียนสม่ าเสมอ 

เช่น กิจกรรมหน้าเสาธง กิจกรรมวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา หรือกิจกรรมวันส าคัญต่างๆของ
สถานศึกษา เป็นต้น 

ด้านให้การอบรมเยาวชนในสถานศึกษานั้นๆ โดยใช้เทคนิคการอบรมที่สอดคล้องกับ
พฤติกรรม ท าวัตร เช้า-เย็น และนั่งสมาธิ พบว่า พระธรรมวิทยากรมักเชิญชวนให้นักเรียนได้ไหว้พระ
สวดมนต์ก่อนและหลังเรียนสม่ าเสมอ เป็นแกนน าในการนั่งสมาธิ ฝึกจิตภาวนา ในบางโอกาสก็จะน า
นักเรียนสวดมนต์ท าวัตรเช้าและเย็น เป็นต้น 



๑๙๙ 
 

ด้านจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา เช่น วันส าคัญทางพระพุทธศาสนา วันส าคัญทาง
พระมหากษัตริย์ วันส าคัญทางเทศกาลต่างๆ ที่มีพิธีทางพระพุทธศาสนาร่วมกับสถานศึกษาหรือชุมชน 
ควรประกอบด้วย 

๑) จัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ โดยอาราธนาพระสงฆ์และพระธรรมวิทยากร มาบรรยาย
ธรรมอวยพรปีใหม่ และบิณฑบาตข้าวสารอาหารแห้ง 

๒) จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ โดยพระธรรมวิทยากรร่วมจัดนิทรรศการและกิจกรรมมอบ
ของรางวัลแก่เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรม โดยน านักเรียนกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมด้วย 

๓) จัดกิจกรรมวันไหว้ครู  โดยอาราธนาพระธรรมวิทยากรบรรยายธรรมเรื่อง              
“พระคุณครู” และจัดกิจกรรมไหว้ครู โดยมีพระธรรมวิทยากรร่วมด้วย 

๔) จัดกิจกรรมวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา ได้แก่ วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา และวัน
อาสาฬหบูชา ใหม่ โดยอาราธนาพระธรรมวิทยากร มาบรรยายธรรม และบิณฑบาตข้าวสาร
อาหารแห้ง นอกจากนี้ยังพานักเรียนไปเวียนเทียนและบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์ที่วัดและชุมชนด้วย 

๕) จัดกิจกรรมหล่อเทียน แห่เทียน และถวายเทียนเข้าพรรษาในวัดที่พระธรรมวิทยากร
จ าพรรษา หรือวัดอื่นๆ ใกล้กับสถานศึกษา 

๖) จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ โดยอาราธนาพระธรรมวิทยากรบรรยายธรรมพิเศษ 

๗) จัดกิจกรรมท าบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารแด่พระธรรมวิทยากรเนื่องในวันคล้ายวัน
เกิดของบุคลากร เพ่ือสนับสนุนให้บุคลากรได้ท าบุญในทางพระพุทธศาสนา 

๘) จัดกิจกรรมบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์ต่างๆ โดยมีพระธรรมวิทยากรเป็นแกนน าจัด
กิจกรรม 

๙) จัดกิจกรรมพิเศษ เช่น ด้านหลักสูตรสถานศึกษา  
ด้านร่วมกับสถานศึกษาจัดท าแผนปฏิบัติการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของผู้ เรียน             

นั้น พบว่า ก่อนเปิดภาคการศึกษาใหม่ทุกปี คณะกรรมการบริหารโครงการคลินิกคุณธรรม ร่วมกับ
พระธรรมวิทยากร และส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด จะร่วมกันประชุมเพ่ือปรึกษาหารือในการจัดท า
แผนปฏิบัติการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของเรียนเรียน 

ด้านการจัดท าทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรมหรือทะเบียนของผู้เรียนเป็นประจ าทุกเดือน 
พบว่า มีการจัดเก็บข้อมูลของผู้เข้าร่วมกิจกรรมน้อย ส่วนมากใช้วิธีการเช็คชื่อของอาจารย์ประจ าวิชา 
หรืออาจารย์ที่ปรึกษาแทน ท าให้พระธรรมวิทยากรยังไม่มีสถิติผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ชัดเจน จึงควรหา
เครื่องมือมาช่วยในการจัดเก็บฐานข้อมูลข้อนักเรียนต่อไป 

ด้านการพัฒนาเครื่องมือในการปรับพฤติกรรมของผู้เรียน ควรประกอบด้วย 
๑) กิจกรรมโฮมรูมเพ่ือสะท้อนความรู้สึก เพ่ือให้นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ในการท า

กิจกรรมท าความดี เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมในโรงเรียน และเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดง
ความรู้สึกท่ีได้ท าความดี มีการบูรณาการท างานร่วมกันทั้งหน่วยงานต้นสังกัดและนักเรียนกับบุคลากร
ในโรงเรียน    

๒) กิจกรรมสวมเสื้อขาวหรือใส่ชุดขาววันพระ เพ่ือพัฒนาบุคลิกภาพทางกาย  โดยให้
โอกาสนักเรียนในการแสดงออกจากกิจกรรมที่ท า และเพ่ือปลูกฝังค่านิยมที่ดีงามให้แก่เยาวชนให้รู้จัก
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รักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมอันดีงาม 
๓) กิจกรรม ไม่มีสิ่งเสพติด เหล้า บุหรี่ ๑๐๐% เพ่ือให้ผู้เรียนเห็นโทษ และภัยอันเกิดจาก

การบริโภค สิ่งเสพติด เหล้า บุหรี่ ให้ผู้เรียน และบุคลากรในโรงเรียนมีพฤติกรรมไม่เกี่ยวข้องกับสิ่ ง
เสพติด เหล้า บุหรี่ และ ให้โรงเรียนเป็นโรงเรียนปลอดจากสิ่งเสพติด เหล้า บุหรี่ ๑๐๐% 

๔) กิจกรรม รักษาศีล ๕ เพ่ือฝึกการไม่เบียดเบียนผู้อ่ืนและตนเอง และเพ่ือการเป็นมนุษย์
ที่สมบูรณ ์

๕) กิจกรรม  ยิ้มง่าย  ไหว้สวย  กราบงาม เพ่ือฝึกให้บุคลากรในโรงเรียนให้มีบุคลิกงาม
อย่างไทย และเพ่ือเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ผู้ปกครองและชุมชน 

๖) กิจกรรมพิจารณาอาหารที่รับประทาน รับประทานอาหารไม่ดัง ไม่หก  ไม่เหลือ 
เพ่ือให้บุคลากรทุกคนมีสติในการรับประทานอาหาร  เพ่ือให้นักเรียนตระหนักในคุณค่าของข้าวปลา
อาหาร และเพ่ือให้บุคลกรทุกคนมีมารยาทที่ดีในการรับประทานอาหาร 

๗) กิจกรรมประหยัด  ออม  ถนอมใช้เงินและสิ่งของ เพ่ือให้บุคลกรในโรงเรียนใช้จ่ายเงิน
อย่างประหยัดและรู้จักออม และเพ่ือให้บุคลากรในโรงเรียนใช้สิ่งของอย่างประหยัดและให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด 

๘) กิจกรรมการบูรณาการวิถีพุทธทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพ่ือให้พัฒนาผู้เรียนให้เกิดการ
เรียนรู้ทั้งในด้าน ความประพฤติ (ศีล) จิตใจ (สมาธิ) และปัญญา (ปัญญา) เพ่ือความเจริญงอกงามใน
ทุกชั้นตอนของชีวิต ให้กินเป็น อยู่เป็น  ดูเป็นและฟังเป็น 

ด้านจัดค่ายคุณธรรม โครงการค่ายคุณธรรมเป็นโครงการที่ลงทุนแล้วมาความคุ้มค่า 
นักเรียนได้รับประโยชน์โดยตรง คือ ได้ฝึกความอดทน, ท าให้เกิดความใจเย็น ได้รับความรู้, ฝึกวินัย
และพัฒนาศีลธรรม ฝึกสมาธิก่อให้เกิดปัญญา ได้รับความรู้ทางหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา, เข้าใจ
กฎแห่งกรรม  ได้รับการฝึกความมีวินัยในการอยู่ร่วมกัน ได้รับบุญกุศล ได้รับประสบการณ์ชีวิตมาก
ขึ้น ได้รู้จักการปรับตัวในการเรียนในระบบมหาวิทยาลัย มีความกตัญญู (รู้สึกว่าต้องมีความกตัญญูต่อ
ผู้มีพระคุณ รู้คุณบิดา มารดา ญาติพ่ีน้อง ครูบาอาจารย์) มีความเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืนมากยิ่งขึ้น มีความ
ตั้งใจที่จะท าความดี  ช่วยยกระดับจิตใจให้สูงขึ้นมีธรรมะในจิตใจ รู้ถึงคุณค่าของชีวิตมากขึ้น ได้ฝึก
ปฏิบัติตนในการควบคุมทั้งกาย วาจา และจิตใจ ตระหนักถึง บาป บุญ คุณโทษ  มีจิตใจแน่วแน่มาก
ยิ่งขึ้น  การท าตนให้เป็นประโยชน์ ไม่เห็นแก่ตัว และมีความเมตตา และการตั้งตนให้อยู่ในความไม่
ประมาท และการมีสติ 

ด้านการประเมินผล พระธรรมวิทยากรควรร่วมกับสถานศึกษาในการจัดท าแบบ
ประเมินผลการศึกษาให้หลากหลายรูปแบบ และมีการสรุปโครงการทุกครั้งด้วย 

๓) รูปแบบท่ีพึงประสงค์ ประกอบด้วย  
๑. ป้องกัน (Protect) ได้แก่ สร้างภูมิคุ้มกันให้แก่นักเรียนทุกกลุ่ม ด้วยการส่งเสริม

คุณธรรมจริยธรรมอย่างจริงจัง โดยเน้นกิจกรรมในลักษณะกิจกรรม ๔ ส. คือ ๑) สะอาด ได้แก่ 
กิจกรรมรักษาศีล ๕, สถานศึกษาปลอดอบายมุข เป็นต้น ๒) สว่าง ได้แก่ กิจกรรมสร้างเสริมปัญหา 
โทษภัยของยาเสพติด, กฎแห่งกรรม เป็นต้น ๓) สงบ ได้แก่ กิจกรรมปฏิบัติธรรม สวดมนต์ นั่งสมาธิ 
เป็นต้น ๔) สอน ได้แก่ กิจกรรมการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนา ธรรมศึกษา หรือวิชาด้าน
คุณธรรมจริยธรรม ในสถานศึกษา 
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๒. ปรับปรุง (Adjust) คือ ปรับพฤติกรรมของนักเรียนกลุ่มเสี่ยง ให้เป็นคนดี มีคุณธรรม 
ได้แก่ ๑) ให้ค าปรึกษาหารือในปัญหาต่างๆ โดยเฉพาะปัญหาเรื่องการขาดคุณธรรมจริยธรรมของ
นักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษานั้นๆ ๒) สนทนาธรรม/บรรยายธรรม ตามหลักธรรมต่างๆ            
ที่สอดคล้องกับปัญหาที่เกิด หรือตามที่สถานศึกษาประสงค์ ๓) ให้การอบรมเยาวชนในสถานศึกษา
นั้นๆ โดยใช้เทคนิคการอบรมท่ีสอดคล้องกับพฤติกรรม ท าวัตร-เย็น และนั่งสมาธิ ๔) จัดค่ายคุณธรรม  

๓. เปลี่ยนแปลง (Change) คือ นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย มีคุณธรรมจริยธรรมประจ าใจ 
ประกอบด้วย ๑) สร้างเยาวชนจิตอาสา เพื่อส่งเสริมการด าเนินงานด้านคุณธรรมเพ่ือสาธารณะ ปลุก
จิตส านึกต่อส่วนรวมเห็นคุณค่าของตนเองและผู้อ่ืน ไม่แบ่งแยกสร้างความเท่าเทียมกันของคนโดยยึด
หลักคุณธรรม ๒) สร้างชมรมคลินิกคุณธรรมเพ่ือนช่วยเพ่ือน พ่ีช่วยน้อง เพ่ือแลกเปลี่ยนแบ่งบัน
ความรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรมซึ่งกันและกัน ๓) สร้างเยาวชนต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรม 

๔. พัฒนา (Develop) คือ สร้างคลินิกคุณธรรม ให้เป็นศูนย์กลางด้านคุณธรรมจริยธรรม
ของสถานศึกษา และสังคม ประกอบด้วย ๑) จัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา เช่น วันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนา วันส าคัญทางพระมหากษัตริย์  วันส าคัญทางเทศกาลต่างๆ ที่มี พิธีทาง
พระพุทธศาสนาร่วมกับสถานศึกษาหรือชุมชน ๒) ส่งเสริมและพัฒนาบรรยากาศในการส่งเสริม
คุณภาพ จริยธรรม เช่น การท าบุญ การบริจาค การปฏิบัติกิจทางศาสนา การเข้าร่วมกิจกรรมทาง
ศาสนา การยกย่องส่งเสริมผู้กระท าความดี การส่งเสริมการแบ่งปัน การช่วยเหลือกันและกัน ฯลฯ 
๓) สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างคลินิกคุณธรรมในสถานศึกษา พระธรรมวิทยากรประจ า
คลินิกคุณธรรม ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคกับสถานศึกษาใกล้เคียง เพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ และเติมเต็มด้านการด าเนินงานส่งเสริมคุณธรรม ๔) ร่วมกับสถานศึกษาจัดท าแผนปฏิบัติการ
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของผู้เรียน ๕) ประเมินผลกลุ่มเป้าหมายร่วมกับสถานศึกษา 

๔) คุณธรรมจริยธรรมที่ควรส่งเสริม ประกอบด้วย 
 ๑) จริยธรรมว่าด้วยความกตัญญูกตเวที 
 ๒) จริยธรรมว่าด้วยความมีระเบียบวินัย 
 ๓) จริยธรรมว่าด้วยความสามัคคี 
 ๔) จริยธรรมว่าด้วยการคบเพ่ือน 
 ๕) จริยธรรมว่าด้วยความเมตตากรุณา 
 ๖) จริยธรรมว่าด้วยความส าเร็จในการศึกษาเล่าเรียน 
 ๗) จริยธรรมว่าด้วยหลักการเรียนเก่ง 
 ๘) จริยธรรมว่าด้วยการรู้จักตนเอง 
 ๙) จริยธรรมว่าด้วยความจริงใจซื่อตรง 
 ๑๐) จริยธรรมว่าด้วยหลักท่ีควรงดเว้น ๕ ประการ 
 ๑๑) จริยธรรมว่าด้วยหลักท่ีควรปฏิบัติ ๕ ประการ 
 ๑๒) จริยธรรมว่าด้วยความรู้คารวะนอบน้อม 
 ๑๓) จริยธรรมว่าด้วยความรักชาติศาสน์กษัตริย์และวัฒนธรรมไทย 
  ๑๔) คุณธรรม ๔ ประการ ตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
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 การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่เยาวชน จ าเป็นต้องเริ่มแต่เด็กเพราะอายุก่อน ๖ ปี 
จะสามารถบันทึกจริยธรรมในช่วงนั้น ได้มากที่สุด พ่อ แม่ ญาติพ่ีน้อง ผู้ใกล้ชิดของเด็กในวัยนี้ จึงมี
บทบาทส าคัญมาก ในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและควรท าอย่างต่อเนื่องผ่านทางกิจกรรมต่างๆ 
ทั้งในและนอกหลักสูตร จนกระทั่งเด็กเหล่านี้เข้าสู่การเรียนในระบบ ตั้งแต่ระดับประถมศึกษา จนถึง
ระดับอุดมศึกษาเติบโตเป็นผู้ใหญ่มากขึ้น การปลูกฝังทางด้านคุณธรรม จริยธรรม ยังคงต้องด าเนิน
ต่อไปอย่างเป็นธรรมชาติ เพ่ือให้นักศึกษาเป็นทั้งคนเก่ง คนดี และมีความสุข 
 
ตอนที่ ๒ ผลการวิจัยด้านรูปแบบการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับวัยรุ่นไทย
ยุคใหม่  ตามหลักพุทธธรรม ผ่านกลไกการขับเคลื่อนโครงการคลินิกคุณธรรม ของพระ
ธรรมวิทยากร ได้แก่ 
 ในตอนที่ ๒ นี้ผู้วิจัยได้ท าการสรุปรูปแบบการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับวัยรุ่น
ไทยยุคใหม่  ตามหลักพุทธธรรม ผ่านกลไกการขับเคลื่อนโครงการคลินิกคุณธรรม ของพระธรรม
วิทยากรในเบื้องต้น (Basic Model) จากผลการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ที่ใช้การ
ศึกษาวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) จากแบบสอบถาม (Questionnaire) กับนักเรียนกลุ่ม
ตัวอย่าง จ านวน ๓๙๒ คน และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการสัมภาษณ์เชิง
ลึก (In-Depth Interview) จากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) ที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิรวมทั้ง
ผู้บริหาร คณาจารย์ และนักวัฒนธรรมจังหวัด จ านวน ๑๘ รูป/คน แล้วท าการสนทนากลุ่มเฉพาะเพ่ือ
ยืนยันรูปแบบการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับวัยรุ่นไทยยุคใหม่  ตามหลักพุทธธรรม ผ่าน
กลไกการขับเคลื่อนโครงการคลินิกคุณธรรม ของพระธรรมวิทยากรต่อไป 
 ๒.๑ สรุปวิเคราะห์ข้อมูลจากการสนทนากลุ่มเฉพาะ  (Focus Group 
Discussion) 

การสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) นั้น ผู้วิจัยได้เชิญผู้เชี่ยวชาญจ านวน 
๙ รูป/คน เพ่ือมาสนทนาในประเด็นค าถามต่างๆ และท าการยืนยันรูปแบบการปลูกฝังคุณธรรมและ
จริยธรรมส าหรับวัยรุ่นไทยยุคใหม่  ตามหลักพุทธธรรม ผ่านกลไกการขับเคลื่อนโครงการคลินิก
คุณธรรม ของพระธรรมวิทยากรใน ๔ รูปแบบเบื้องต้น ส าหรับรายนามผู้เชี่ยวชาญที่เข้าร่วมสนทนา
กลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion)  ประกอบด้วย 

๑. พระพิพัฒนศาสนกิจวิธาน (ประยูร สุทฺธิปุญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดท่าการ้อง 
๒. พระครูวินัยธรสมุทร ถาวรธมฺโม, ผศ.ดร. อาจารย์ประจ าคณะพุทธศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๓. พระปลัดโกสิทธิ์ สุวณฺโณ พระธรรมวิทยากร 
๔. พระปลัดประดิสิษฐ์ ฐิตาโภ พระธรรมวิทยากร 
๕. พระสมุห์แสงสุรี ธีรภทฺโท พระธรรมวิทยากร 
๖. ดร.ปฐมพงษ์ ศุภเลิศ ผู้จัดการโรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัย

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 



๒๐๓ 
 

๗. ว่าที่ ร.ต.สุรัติ อ่ิมเอิบธรรม นักวัฒนธรรมช านาญการ ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

๘. นายวิศูตร ศรีดี หัวหน้างานพัฒนาวินัย วิทยาลัยเทคโนโลยีพนิชยการอยุธยา 
๙. พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักดิ์ กิตฺติปญฺโญ ผู้อ านวยการหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 
๒.๑.๑ ผลการยืนยันรูปแบบในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาของ               

พระธรรมวิทยากร รูปแบบที่ ๑ คือ ป้องกัน (Protect)  
จากการก าหนดรูปแบบจ าลองในการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับวัยรุ่นไทยยุค

ใหม่  ตามหลักพุทธธรรม ผ่านกลไกการขับเคลื่อนโครงการคลินิกคุณธรรม ของพระธรรมวิทยากร 
(Basic Model) นั้น ผู้วิจัยได้ก าหนดรูปแบบที่ ๑ คือ ป้องกัน (Protect) มีรายละเอียดดังนี้ 

ในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของพระธรรมวิทยากรในเบื้องต้นนั้น พระธรรมวิทยากร
จ าเป็นต้องสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่นักเรียนทุกกลุ่ม ได้แก่ กลุ่มทั่วไป กลุ่มเสี่ยง และกลุ่มเป้าหมาย             
โดยมีเป้าประสงค์ คือ นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมประจ าใจ ด้วยการป้องกันไม่ให้นักเรียนกลุ่ม
ดังกล่าวมีพฤติกรรมที่ไม่ดี ด้วยลักษณะกิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วยกิจกรรม ๔ ส. ได้แก่ 

๑) สะอาด ได้แก่ กิจกรรมรักษาศีล ๕ ซึ่งเป็นคุณธรรมเบื้องต้นในการด าเนินชีวิตของ
มนุษย์ ส่งเสริมให้นักเรียนรักษาศีล ๕ เป็นประจ า มีกิจกรรมรับศีลก่อนเข้าห้องเรียน กิจกรรมท าบุญ
ตักบาตรรับศีลวันพระ กิจกรรมรักษาศีลอุโบสถหรือศีล ๘ กิจกรรมสัมมาอาชีพ กิจกรรมงดเหล้า
เข้าพรรษา กิจกรรมตั้งสติก่อนสตาร์ท เป็นต้น และกิจกรรมสถานศึกษาปลอดอบายมุข ได้แก่ ส่งเสริม
ให้นักเรียนเห็นภัยและโทษของการเป็นนักเลงสุรา นักเลงการพนัน นักเลงผู้หญิง และการคบเพ่ือนไม่
ดี เป็นต้น ด้วยการเน้นกิจกรรมรณรงค์ให้นักเรียนลด ละ เลิก อบายมุขทั้งปวง กิจกรรมงดสูบบุหรี่ใน
สถานศึกษา กิจกรรมโทษภัยของยาเสพติด กิจกรรมรักนวลสงวนตัว กิจกรรมจิตอาสาคบเพ่ือนดี 
กิจกรรมหน้าที่พลเมืองที่ดี ซึ่งหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาที่น ามาใช้ คือ เบญจศีลเบญจธรรม, 
เว้นจากอบายมุข และภาวนา ๔ ด้าน กายภาวนา และสีลภาวนา 

๒) สว่าง ได้แก่ กิจกรรมเสริมสร้างปัญญาให้แก่นักเรียน เช่น กิจกรรมวิถีธรรมวิถีไทย 
รณรงค์ให้นักเรียนรู้จักขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมประจ าถิ่นของตนเอง 
กิจกรรมมารยาทไทย กิจกรรมยิ้มไหว้ทักท้ายกัน เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมด้านภูมิปัญญา
ท้องถิ่น อนุรักษ์ศาสตร์แขนงต่างๆของท้องถิ่นต้นเอง และกิจกรรมส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นต้น ซึ่งหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาที่น ามาใช้ คือ 
ไตรสิกขา สัปปุริสธรรม ๗  และภาวนา ๔ ด้าน ปัญญาภาวนา 

๓) สงบ ได้แก่ กิจกรรมปฏิบัติธรรม เจริญจิตภาวนา มีการนั่งสมาธิ เดินจงกรม แผ่เมตตา 
เป็นต้น เพ่ือช่วยให้นักเรียนมีสมาธิในการศึกษาเล่าเรียน ใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาท โดยสามารถจัด
กิจกรรมในลักษณะสวดมนต์ไหว้พระก่อนและหลังเรียน นั่งสมาธิหรือท าจิตให้สงบก่อนเข้าเรียนและ
หลังเลิกเรียน กิจกรรมค่ายคุณธรรมจริยธรรม เป็นต้น ซึ่งหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาที่น ามาใช้ 
คือ หลักไตรสิกขา และภาวนา ๔ ด้าน จิตตภาวนา 



๒๐๔ 
 

๔) สั่งสอน ได้แก่ กิจกรรมการอบรมสั่งสอนคุณธรรมจริยธรรม การบรรยายธรรมหรือ
สนทนาธรรมในวันพระ กิจกรรมการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนาในชั้นเรียน กิจกรรมการเรียน
การสอนธรรมศึกษา และจัดให้มีการสอบธรรมศึกษา เป็นต้น ซึ่งหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาที่
น ามาใช้ คือ หลักไตรสิกขา อิทธิบาทธรรม อริยสัจ ๔ สังคหวัตถุธรรม และภาวนา ๔   

กิจกรรม ๔ ส. คือ สะอาด สว่าง สงบ และสั่งสอน จะช่วยป้องกันและสร้างภูมิคุ้มกันให้
นักเรียนทุกกลุ่มมีพฤติกรรมที่ดีขึ้น เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมประจ าจิตใจ โดย
พระธรรมวิทยากรสามารถน าเอาหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนา ได้แก่ หลักไตรสิกขา ศีล สมาธิ 
ปัญญา หลักภาวนา ๔ กาย ศีล จิต ปัญญา หลักอิทธิบาทธรรม หลักอริยสัจ ๔ หลักสังคหวัตถุธรรม 
และหลักสัปปุริสธรรม มาใช้ในการป้องกันปัญหาการขาดคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนได้ 

จากการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) เพ่ือยืนยันรูปแบบในรูปแบบ
การส่งเสริมคุณธรรมในสถานศึกษาของพระธรรมวิทยากรข้างต้น พบว่า 

๑) ให้เปลี่ยนชื่อรูปแบบ จาก “ป้องกัน” เป็น “การป้องกัน” โดยเติมค าว่าการไว้ข้างหน้า
เพ่ือเปลี่ยนจากค ากิริยามาเป็นค านาม๑๖๗ 

๒) ให้เปลี่ยนชื่อรูปแบบภาษาอังกฤษ จากค าว่า “Protect” ซึ่งแปลว่า การป้องกัน             
ซึ่งเป็นลักษณะของการป้องกันชั่วครั้งชั่วคราวไม่ถาวรและยั่งยืน มาเป็นค าว่า “Prevention”            
ซึ่งแปลว่าการป้องกันที่ยั่งยืนและมั่นคง๑๖๘ 

๓) เปลี่ยนกลยุทธ์ใหม่ จากเดิมคือ “สร้างภูมิคุ้มกันให้แก่นักเรียนทุกกลุ่ม ด้วยการ
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมอย่างจริงจัง” มาเป็น “สร้างภูมิคุ้มกันด้วยการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
อย่างจริงจัง” และเพ่ิมเป้าสงค์เป็นนักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมประจ าใจ ตัวชี้วัดคือร้อยละของ
นักเรียนที่น าเอาหลักคุณธรรมจริยธรรมไปใช้ในชีวิตประจ าวัน ผลิตคือ นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม
ประจ าใจเพ่ิมมากข้ึนทั้งปริมาณและคุณภาพ ๑๖๙ 

๔) กลุ่มประชากรคือ นักเรียนกลุ่มทั่วไป กลุ่มเสี่ยง และกลุ่มเป้าหมาย ให้คงเดิมไว้๑๗๐ 
๕) กิจกรรมหรือโครงการที่จะสนับสนุนให้รูปแบบที่หนึ่งประสบผลส าเร็จนั้นให้คงเดิมไว้ 

แต่เพ่ิมเติมกิจกรรม/โครงการใหม่ ดังนี้ 
 ๕.๑ กิจกรรม “ลูกพาพ่อแม่เข้าวัด” เป็นกิจกรรมในลักษณะที่ปลูกฝังให้นักเรียน

สนใจพระพุทธศาสนาและเชิญชวนให้พ่อแม่พาตนเองมาวัดในวันหยุดเรียน หรือวันส าคัญต่างๆ เพ่ือ
กระตุ้นให้พ่อแม่เห็นความส าคัญกับทางพระพุทธศาสนาด้วย๑๗๑ 

                                                 
๑๖๗สนทนากลุ่มเฉพาะ ดร.ปฐมพงษ์ ศุภเลิศ, ผู้จัดการโรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา อาจารย์พิเศษ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา, ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๑๖๘สนทนากลุ่มเฉพาะ ดร.ปฐมพงษ์ ศุภเลิศ, ผู้จัดการโรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา อาจารย์พิเศษ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา, ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๑๖๙สนทนากลุ่มเฉพาะ ดร.ปฐมพงษ์ ศุภเลิศ, ผู้จัดการโรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา อาจารย์พิเศษ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา, ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๑๗๐สนทนากลุ่มเฉพาะ พระสมุห์แสงสุรี ธีรภทฺโท, พระธรรมวิทยากร, ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๑๗๑สนทนากลุ่มเฉพาะ พระพิพัฒนศาสนกิจวิธาน (ประยูร สุทฺธิปุญฺโญ), เจ้าอาวาสวัดท่าการ้อง, ๑๙ 

ธันวาคม ๒๕๖๑. 



๒๐๕ 
 

 ๕.๒ กิจกรรม “ลานธรรม ลานไทย ลานวิถีพุทธ” คือ กิจกรรมที่ส่งเสริมการใช้
ประโยชน์จากลานวัดในการท ากิจกรรมต่างๆ ที่ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนพ้ืนที่ภายในวัดในการท า
กิจกรรมต่างๆ เพ่ือใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์๑๗๒ 

 ๕.๓ กิจกรรม “อาชีวะสร้างคน คนสร้างชาติ พัฒนาสู่อาเซียน” ซึ่งเป็นนโยบาย
เร่งด่วนของรัฐบาลปัจจุบัน เป็นกิจกรรมในลักษณะการบูรณาการกับการเรียนการสอนในปัจจุบันตาม
สาขาวิชาชีพต่างๆ ควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพบุคลากรโดยเน้นกิจกรรมลักษณะ “มีความรู้คู่
คุณธรรม” ๑๗๓ 

 ๕.๔ กิจกรรม “โรงเรียนวิถีพุทธ” ซึ่งเป็นกิจกรรมใหม่ของกรมการศาสนาซึ่งต่อ
ยอดจากนโยบายของทางรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ โดยเน้นเฉพาะโรงเรียนที่ยังไม่เข้าร่วมโครงการ
ปับกระทรวงศึกษาธิการ โดยการน าพระธรรมวิทยากรไปเป็นพ่ีเลี้ยงในการจัดกิจกรรมโรงเรียนวิถี
พุทธดังกล่าวด้วย๑๗๔ 

 
๒.๑.๒ ผลการยืนยันรูปแบบในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาของ              

พระธรรมวิทยากร รูปแบบท่ี ๒ คือ  ปรับปรุง (Adjust) 
จากการก าหนดรูปแบบจ าลองในการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับวัยรุ่นไทยยุค

ใหม่  ตามหลักพุทธธรรม ผ่านกลไกการขับเคลื่อนโครงการคลินิกคุณธรรม ของพระธรรมวิทยากร 
(Basic Model) นั้น ผู้วิจัยได้ก าหนดรูปแบบที่ ๒ คือ ปรับปรุง (Adjust) มีรายละเอียดดังนี้ 

ในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของพระธรรมวิทยากรนั้น พระธรรมวิทยากรจ าเป็นต้อง
ปรับพฤติกรรมของนักเรียนกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ นักเรียนกลุ่มที่มีปัญหาเรื่องยาเสพติด การพนัน ทะเลาะ
วิวาท ชู้สาว ก้าวร้าว ประพฤติตัวไม่เหมาะสม หนีเรียน และสร้างปัญหาให้แก่สังคม ซึ่งกระจายอยู่
โดยรอบในสถานศึกษา ให้เป็นคนดีมีคุณธรรม นอกจากจะสร้างภูมิคุ้มกันให้กับนักเรียนกลุ่มนี้แล้ว          
ยังจ าเป็นต้องปรับพฤติกรรมของนักเรียนกลุ่มนี้ด้วยกิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วย 

 ๑) ให้ค าปรึกษาหารือในปัญหาต่างๆ โดยเฉพาะปัญหาเรื่องการขาดคุณธรรมจริยธรรม
ของนักเรยีน นักศึกษาในสถานศึกษานั้นๆ ได้แก่ 

๑.๑  เปิดห้องคลินิกคุณธรรม สัปดาห์ละ ๒ วัน ตามความพร้อมของพระธรรม
วิทยากรหรือสถานศึกษาเป็นผู้ก าหนด 

๑.๒  จัดนักเรียนหรือกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมตามวันและเวลาที่ก าหนด 
โดยให้ถือเป็นคะแนนกิจกรรมด้วย 

๑.๓  รณรงค์ให้นักเรียนที่มีความสนใจเข้ารับบริการให้ค าปรึกษาหารือในปัญหา
ต่างๆ 

                                                 
๑๗๒สนทนากลุ่มเฉพาะ ว่าที่ ร.ต.สุรัติ อิ่มเอิบธรรม, นักวัฒนธรรมช านาญการ ส านักงานวัฒนธรรม

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๑๗๓สนทนากลุ่มเฉพาะ นายวิศูตร ศรีดี, หัวหน้างานพัฒนาวินัย วิทยาลัยเทคโนโลยีพนิชยการอยุธยา, 

๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๑๗๔สนทนากลุ่มเฉพาะ พระปลัดโกสิทธิ์ สุวณฺโณ, พระธรรมวิทยากร, ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑. 



๒๐๖ 
 

๑.๔ จัดตั้งกลุ่มสมาชิกชมรมคลินิกคุณธรรมประจ าสถานศึกษา เพ่ือให้นักเรียน
ที่เป็นสมาชิกทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม และช่วยเผยแพร่ผลการด าเนินงาน
ของคลินิกคุณธรรมให้นักเรียน หรือประชาชนทั่วไปรับทราบ และเชิญ
ชวนให้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว 

๑.๕ จัดตั้งกลุ่มเฟสบุ๊ค (Facebook) เพ่ือใช้เป็นช่องทางในการให้ค าปรึกษาแก่
นักเรียน นอกเวลา 

๑.๖ จัดตั้งกลุ่มไลน์ (Line) เพ่ือใช้เป็นช่องทางในการให้ค าปรึกษาแก่นักเรียน 
นอกเวลา หรือเพ่ือสอดส่องพฤติกรรมของนักเรียนแต่ละคน 

๑.๗ คัดเลือกแกนน าในการประสานงานระหว่างนักเรียนกลุ่มเป้าหมายกับ           
พระธรรมวิทยากร เพ่ือลดช่องว่างระหว่างกัน 

๑.๘ ติดป้ายคติธรรม ธรรมะดีๆ ข้อคิดต่างๆ เพ่ือให้นักเรียนได้ศึกษา 
๒) สนทนาธรรม/บรรยายธรรม ตามหลักธรรมต่างๆ ที่สอดคล้องกับปัญหาที่เกิด                 

หรือตามที่สถานศึกษาประสงค์ ควรเน้นเรื่องความกตัญญูรู้คุณ เรื่องความสามัคคีกลมเกลียวกัน            
เรื่องความอดทน ประหยัด อดออม เรื่องความเสียสละ มีจิตอาสา เรื่องความไม่ประมาท โดยให้ 
สถานศึกษาอาราธนาพระธรรมวิทยากรมาอบรมสนทนาธรรม/บรรยายธรรม กับนักเรียนในเวลา/
สถานที่ที่เหมาะสม จัดกิจกรรมที่เน้นให้พระธรรมวิทยากรได้พบปะกับนักเรียนสม่ าเสมอ เช่น 
กิจกรรมหน้าเสาธง กิจกรรมวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา หรือกิจกรรมวันส าคัญต่างๆของ
สถานศึกษา เป็นต้น 

๓) ให้การอบรมเยาวชนในสถานศึกษานั้นๆ โดยใช้เทคนิคการอบรมที่สอดคล้องกับ
พฤติกรรม ท าวัตร-เย็น และนั่งสมาธิ  

๔) จัดค่ายคุณธรรม 
จากการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) เพ่ือยืนยันรูปแบบในรูปแบบ

การส่งเสริมคุณธรรมในสถานศึกษาของพระธรรมวิทยากรข้างต้น พบว่า 
๑) ให้เปลี่ยนชื่อรูปแบบ จาก “ปรับปรุง” เป็น “การปรับปรุง” โดยเติมค าว่าการไว้

ข้างหน้าเพื่อเปลี่ยนจากค ากิริยามาเป็นค านาม๑๗๕ 
๒) ให้เปลี่ยนชื่อรูปแบบภาษาอังกฤษ จากค าว่า “Adjust” ซึ่งแปลว่า การปรับปรุงใน

ลักษณะของการเปลี่ยนน้ าด่างมาเป็นน้ ากรด เป็นต้น มาเป็นค าว่า “Improvement” จึงเหมาะกับ
ความหมายของการปรับปรุงคุณธรรมจริยธรรม๑๗๖ 

๓) เปลี่ยนจากกลยุทธ์เดิมคือ “ปรับพฤติกรรมของนักเรียนกลุ่มเสี่ยงให้เป็นคนดีมี
คุณธรรม” มาเป็น “ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักเรียนกลุ่มเสี่ยงให้เป็นคนดีมีคุณธรรม” และเพ่ิม

                                                 
๑๗๕สนทนากลุ่มเฉพาะ ดร.ปฐมพงษ์ ศุภเลิศ, ผู้จัดการโรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา อาจารย์พิเศษ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา, ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๑๗๖สนทนากลุ่มเฉพาะ ดร.ปฐมพงษ์ ศุภเลิศ, ผู้จัดการโรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา อาจารย์พิเศษ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา, ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑. 



๒๐๗ 
 

เป้าประสงค์คือนักเรียนกลุ่มเสี่ยงมีพฤติกรรมที่ดีขึ้น ตัวชี้วัดคือร้อยละของจ านวนนักเรียนกลุ่มเสี่ยง
ลดน้อยลง ผลผลิตคือ นักเรียนกลุ่มเสี่ยงมีพฤติกรรมที่ดีขึ้นทั้งปริมาณและคุณภาพ๑๗๗ 

๔) ให้คงกลุ่มประชากรไว้ คือ นักเรียนกลุ่มเสี่ยง๑๗๘ 
๕) กิจกรรมหรือโครงการที่จะสนับสนุนให้รูปแบบที่สองประสบผลส าเร็จนั้นใช้ได้

ทั้งหมด๑๗๙ 
๒.๑.๓ ผลการยืนยันรูปแบบในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาของ           

พระธรรมวิทยากร รูปแบบท่ี ๓ คือ  เปลี่ยนแปลง (Change) 
จากการก าหนดรูปแบบจ าลองในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาของ              

พระธรรมวิทยากร (Basic Model) นั้น ผู้วิจัยได้ก าหนดรูปแบบที่ ๓ คือ เปลี่ยนแปลง (Change)           
มีรายละเอียดดังนี้ 

ในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของพระธรรมวิทยากรนั้น กลุ่มเป้าหมายที่ส าคัญคือ 
นักเรียนที่มีความประพฤติดี มีคุณธรรมจริยธรรมเน้น มีภาวะความเป็นผู้น าสูง  เป็นจิตอาสาพัฒนา
สถานศึกษาและชุมชน ซึ่งจัดเป็นนักเรียนกลุ่มท่ีดี สามารถเรียนรู้และพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมได้ง่าย  
ประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 

๑) สร้างเยาวชนจิตอาสา เพ่ือส่งเสริมการด าเนินงานด้านคุณธรรมเพ่ือสาธารณะ              
ปลุกจิตส านึกต่อส่วนรวมเห็นคุณค่าของตนเองและผู้อ่ืน ไม่แบ่งแยกสร้างความเท่าเทียมกันของคน
โดยยึดหลักคุณธรรม 

๒) สร้างชมรมคลินิกคุณธรรมเพ่ือนช่วยเพ่ือน พ่ีช่วยน้อง เพ่ือแลกเปลี่ยนแบ่งปันความรู้
ด้านคุณธรรมจริยธรรมซึ่งกันและกัน โดยมีนักเรียนกลุ่มเป้าหมายเป็นตัวจักรในการขับเคลื่อนงาน
โครงการคลินิกคุณธรรมให้ประสบความส าเร็จในลักษณะเพ่ือนช่วยเพ่ือน พ่ีช่วยน้อง ซึ่งจะท าให้ลด
ช่องว่างระหว่างพระธรรมวิทยากรกับนักเรียนกลุ่มเสี่ยง โดยการจัดกิจกรรมลักษณะเข้าค่าย หรือ
อบรมนักเรียนกลุ่มเป้า ด้วยการพัฒนาตามหลักไตรสิกขา และภาวนา ๔  

๓) สร้างเยาวชนต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรม 
จากการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) เพ่ือยืนยันรูปแบบในรูปแบบ

การส่งเสริมคุณธรรมในสถานศึกษาของพระธรรมวิทยากรข้างต้น พบว่า 
๑) ให้เปลี่ยนชื่อรูปแบบ จาก “เปลี่ยนแปลง” เป็น “การเปลี่ยนแปลง” โดยเติมค าว่าการ

ไว้ข้างหน้าเพื่อเปลี่ยนจากค ากิริยามาเป็นค านาม๑๘๐ 
 

                                                 
๑๗๗สนทนากลุ่มเฉพาะ ดร.ปฐมพงษ์ ศุภเลิศ, ผู้จัดการโรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา อาจารย์พิเศษ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา, ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๑๗๘สนทนากลุ่มเฉพาะ พระสมุห์แสงสุรี ธีรภทฺโท, พระธรรมวิทยากร, ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๑๗๙สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูวินัยธรสมุทร ถาวรธมฺโม , ผศ.ดร. อาจารย์ประจ าคณะพุทธศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และพระปลัดประดิสิษฐ์ ฐิตาโภ , พระธรรมวิทยากร, ๑๙ ธันวาคม 
๒๕๖๑. 

๑๘๐สนทนากลุ่มเฉพาะ ดร.ปฐมพงษ์ ศุภเลิศ, ผู้จัดการโรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา อาจารย์พิเศษ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา, ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑. 



๒๐๘ 
 

๒) ให้ใช้ค าในภาษาอังกฤษเหมือนเดิม คือค าว่า Change ๑๘๑ 
๓) เปลี่ยนจากกลยุทธ์เดิมคือ “นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย มีคุณธรรมจริยธรรมประจ าใจ”         

มาเป็น “ส่งเสริมให้นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย มีคุณธรรมจริยธรรม” และเพ่ิมเป้าประสงค์เป็นนักเรียน
เป็นต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรมที่ดี และเป็นที่ยอมรับของสังคม ตัวชี้วัดคือ ร้อยละของจ านวน
นักเรียนต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรม ผลผลิตคือนักเรียนเป็นต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรมที่ดี 
และเป็นที่ยอมรับของสังคมท้ังปริมาณและคุณภาพ ๑๘๒ 

๔) ให้คงกลุ่มประชากรเดิมไว้ คือ นักเรียน๑๘๓ 
๕) กิจกรรมหรือโครงการที่จะสนับสนุนให้รูปแบบที่สามประสบผลส าเร็จนั้นใช้ได้

ทั้งหมด๑๘๔ 
๒.๑.๔ ผลการยืนยันรูปแบบในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาของ            

พระธรรมวิทยากร รูปแบบท่ี ๔ คือ  พัฒนา (Develop) 
จากการก าหนดรูปแบบจ าลองในการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับวัยรุ่นไทยยุค

ใหม่  ตามหลักพุทธธรรม ผ่านกลไกการขับเคลื่อนโครงการคลินิกคุณธรรม ของพระธรรมวิทยากร 
(Basic Model) นั้น ผู้วิจัยได้ก าหนดรูปแบบที่ ๔ คือ พัฒนา (Develop)                         มี
รายละเอียดดังนี้ 

รูปแบบสุดท้ายคือ การจัดตั้งคลินิกคุณธรรมต้นแบบ ให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้าน
คุณธรรมจริยธรรมของสถานศึกษา และสังคม เป็นการพัฒนาประสิทธิภาพการด าเนินงานของศูนย์
คลินิกคุณธรรมที่มีอยู่แล้วเดิม และสร้างคลินิกคุณธรรมต้นแบบขึ้นใหม่ และกระจายคลินิกคุณธรรม
ต้นแบบไปสู่สถานศึกษาทั่วประเทศ โดยเน้นกิจกรรมในลักษณะ 

๑) เป็นผู้น าในการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา เช่น วันส าคัญทางพระพุทธศาสนา          
วันส าคัญทางพระมหากษัตริย์ วันส าคัญทางเทศกาลต่างๆ ที่มีพิธีทางพระพุทธศาสนาร่วมกับ
สถานศึกษาหรือชุมชน 

๒) ส่งเสริมและพัฒนาบรรยากาศในการส่งเสริมคุณภาพ จริยธรรม เช่น การท าบุญ               
การบริจาค การปฏิบัติกิจทางศาสนา การเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา การยกย่องส่งเสริมผู้กระท า
ความดี การส่งเสริมการแบ่งปัน การช่วยเหลือกันและกัน ฯลฯ 

๓) สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างคลินิกคุณธรรมในสถานศึกษา พระธรรมวิทยากร
ประจ าคลินิกคุณธรรม ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคกับสถานศึกษาใกล้เคียง เพ่ือให้เกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเติมเต็มด้านการด าเนินงานส่งเสริมคุณธรรม 

                                                 
๑๘๑สนทนากลุ่มเฉพาะ ดร.ปฐมพงษ์ ศุภเลิศ, ผู้จัดการโรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา อาจารย์พิเศษ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา, ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๑๘๒สนทนากลุ่มเฉพาะ ดร.ปฐมพงษ์ ศุภเลิศ, ผู้จัดการโรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา อาจารย์พิเศษ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา, ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๑๘๓สนทนากลุ่มเฉพาะ พระสมุห์แสงสุรี ธีรภทฺโท, พระธรรมวิทยากร, ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๑๘๔สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูวินัยธรสมุทร ถาวรธมฺโม , ผศ.ดร. อาจารย์ประจ าคณะพุทธศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และพระปลัดประดิสิษฐ์ ฐิตาโภ , พระธรรมวิทยากร, ๑๙ ธันวาคม 
๒๕๖๑. 



๒๐๙ 
 

๔) ร่วมกับสถานศึกษาจัดท าแผนปฏิบัติการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของผู้เรียน 
๕) ประเมินผลกลุ่มเป้าหมายร่วมกับสถานศึกษา 
จากการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) เพ่ือยืนยันรูปแบบในรูปแบบ

การส่งเสริมคุณธรรมในสถานศึกษาของพระธรรมวิทยากรข้างต้น พบว่า 
๑) ให้เปลี่ยนชื่อรูปแบบ จาก “พัฒนา” เป็น “การพัฒนา” โดยเติมค าว่าการไว้ข้างหน้า

เพ่ือเปลี่ยนจากค ากิริยามาเป็นค านาม๑๘๕ 
๒)  ให้ เปลี่ ยนชื่ อ รูปแบบภาษาอังกฤษ จากค าว่ า  “Develop”  มา เป็นค า ว่ า 

“Development”๑๘๖ 
๓) เปลี่ยนจากกลยุทธ์เดิมคือ “สร้างคลินิกคุณธรรม ให้เป็นศูนย์กลางด้านคุณธรรม

จริยธรรมของสถานศึกษา และสังคม” มาเป็น “เสริมสร้างกิจกรรมการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของ
นักเรียนร่วมกับ หน่วยงาน สถานศึกษา และชุมชน” และเพ่ิมเป้าประสงค์เป็นระบบการบริหาร
จัดการโครงการคลินิกคุณธรรมมีคุณภาพมาตรฐานเป็นที่ยอมรับและเชื่อมั่นของสังคม ตัวชี้วัดคือ 
ดัชนีความเชื่อมั่นในคุณภาพการบริหารจัดการของโครงการคลินิกคุณธรรม และร้อยละของโครงการ
คลินิกคุณธรรมที่ประสบความส าเร็จได้รับรางวัลจากหน่วยงานภายนอกต่างๆ ผลผลิตคือโครงการ
คลินิกคุณธรรมมีการบริหารจัดการที่ได้คุณภาพมาตรฐาน ๑๘๗ 

๔) ให้คงกลุ่มประชากรเดิมไว้ คือ นักเรียน แต่เพ่ิมพันธมิตรในการร่วมกันท ากิจกรรมคือ 
“บวร” ได้แก่ บ้าน วัด โรงเรียน/ชุมชน๑๘๘ และให้เพิ่มจ านวนพระธรรมวิทยากรให้มากข้ึน๑๘๙ 

๕) กิจกรรมหรือโครงการที่จะสนับสนุนให้รูปแบบที่สี่ประสบผลส าเร็จนั้นใช้ได้ทั้งหมด๑๙๐ 
แต่ควรสลับข้อกันใหม่ดังนี้๑๙๑ 

๕.๑ ร่วมกับสถานศึกษาจัดท าแผนปฏิบัติการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของผู้เรียน 
๕.๒ เป็นผู้น าในการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา เช่น วันส าคัญทาง

พระพุทธศาสนา วันส าคัญทางพระมหากษัตริย์  วันส าคัญทางเทศกาลต่างๆ ที่มี พิธีทาง
พระพุทธศาสนาร่วมกับสถานศึกษาหรือชุมชน 

                                                 
๑๘๕สนทนากลุ่มเฉพาะ ดร.ปฐมพงษ์ ศุภเลิศ, ผู้จัดการโรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา อาจารย์พิเศษ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา, ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๑๘๖สนทนากลุ่มเฉพาะ ดร.ปฐมพงษ์ ศุภเลิศ, ผู้จัดการโรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา อาจารย์พิเศษ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา, ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๑๘๗สนทนากลุ่มเฉพาะ ดร.ปฐมพงษ์ ศุภเลิศ, ผู้จัดการโรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา อาจารย์พิเศษ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา, ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๑๘๘สนทนากลุ่มเฉพาะ พระพิพัฒนศาสนกิจวิธาน (ประยูร สุทฺธิปุญฺโญ), เจ้าอาวาสวัดท่าการ้อง, ๑๙ 

ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๑๘๙สนทนากลุ่มเฉพาะ พระปลัดโกสิทธิ์ สุวณฺโณ, พระธรรมวิทยากร, ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๑๙๐สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูวินัยธรสมุทร ถาวรธมฺโม , ผศ.ดร. อาจารย์ประจ าคณะพุทธศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และพระปลัดประดิสิษฐ์ ฐิตาโภ , พระธรรมวิทยากร, ๑๙ ธันวาคม 
๒๕๖๑. 

๑๙๑สนทนากลุ่มเฉพาะ ดร.ปฐมพงษ์ ศุภเลิศ, ผู้จัดการโรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา อาจารย์พิเศษ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา, ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑. 



๒๑๐ 
 

๕.๓ ส่งเสริมและพัฒนาบรรยากาศในการส่งเสริมคุณภาพ จริยธรรม เช่น การ
ท าบุญ การบริจาค การปฏิบัติกิจทางศาสนา การเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา การยกย่องส่งเสริม
ผู้กระท าความดี การส่งเสริมการแบ่งปัน การช่วยเหลือกันและกัน ฯลฯ 

๕.๔ สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างคลินิกคุณธรรมในสถานศึกษา พระธรรม
วิทยากรประจ าคลินิกคุณธรรม ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคกับสถานศึกษาใกล้เคียง เพ่ือให้เกิด
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเติมเต็มด้านการด าเนินงานส่งเสริมคุณธรรม 

๕.๕ ประเมินผลกลุ่มเป้าหมายร่วมกับสถานศึกษา 
๒.๑.๕ สรุปวิเคราะห์ข้อมูลจากการสนทนากลุ่มเฉพาะ  (Focus Group Discussion) 

ในรูปแบบในการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับวัยรุ่นไทยยุคใหม่  ตามหลักพุทธธรรม 
ผ่านกลไกการขับเคลื่อนโครงการคลินิกคุณธรรม ของพระธรรมวิทยากร  ทั้ง ๔ รูปแบบ 
(PICD:SCP MODEL) 

ผลจากการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) ในยืนยันรูปแบบในการ
ปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับวัยรุ่นไทยยุคใหม่  ตามหลักพุทธธรรม ผ่านกลไกการขับเคลื่อน
โครงการคลินิกคุณธรรม ของพระธรรมวิทยากร (PICD:SCP MODEL) ทั้ง ๔ รูปแบบนั้น สามารถสรุป
ได้ดังนี ้

รูปแบบท่ี ๑ ได้แก่  การป้องกัน (Prevention) 
เป้าประสงค์ ได้แก่ นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมประจ าใจ  
ตัวช้ีวัด ได้แก่ ร้อยละของนักเรียนที่น าเอาหลักคุณธรรมจริยธรรมไปใช้ในชีวิตประจ าวัน  
ผลผลิต ได้แก่ นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมประจ าใจเพิ่มมากขึ้นทั้งปริมาณและคุณภาพ 
กลยุทธ์ ได้แก่ สร้างภูมิคุ้มกันด้วยการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมอย่างจริงจัง 
กลุ่มประชากร ได้แก่ นักเรียนกลุ่มทั่วไป กลุ่มเสี่ยง และกลุ่มเป้าหมาย 
กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรม ๔ ส. ดังนี้ 
๑) สะอาด ได้แก่ กิจกรรมรักษาศีล ๕ ซึ่งเป็นคุณธรรมเบื้องต้นในการด าเนินชีวิตของ

มนุษย์ ส่งเสริมให้นักเรียนรักษาศีล ๕ เป็นประจ า มีกิจกรรมรับศีลก่อนเข้าห้องเรียน กิจกรรมท าบุญ
ตักบาตรรับศีลวันพระ กิจกรรมรักษาศีลอุโบสถหรือศีล ๘ กิจกรรมสัมมาอาชีพ กิจกรรมงดเหล้า
เข้าพรรษา กิจกรรมตั้งสติก่อนสตาร์ท เป็นต้น และกิจกรรมสถานศึกษาปลอดอบายมุข ได้แก่ ส่งเสริม
ให้นักเรียนเห็นภัยและโทษของการเป็นนักเลงสุรา นักเลงการพนัน นักเลงผู้หญิง และการคบเพ่ือนไม่
ดี เป็นต้น ด้วยการเน้นกิจกรรมรณรงค์ให้นักเรียนลด ละ เลิก อบายมุขทั้งปวง กิจกรรมงดสูบบุหรี่ ใน
สถานศึกษา กิจกรรมโทษภัยของยาเสพติด กิจกรรมรักนวลสงวนตัว กิจกรรมจิตอาสาคบเพ่ือนดี 
กิจกรรมหน้าที่พลเมืองที่ดี ซึ่งหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาที่น ามาใช้ คือ เบญจศีลเบญจธรรม, 
เว้นจากอบายมุข และภาวนา ๔ ด้าน กายภาวนา และสีลภาวนา 

๒) สว่าง ได้แก่ กิจกรรมเสริมสร้างปัญญาให้แก่นักเรียน เช่น กิจกรรมวิถีธรรมวิถีไทย 
รณรงค์ให้นักเรียนรู้จักขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมประจ าถิ่นของตนเอง 
กิจกรรมมารยาทไทย กิจกรรมยิ้มไหว้ทักท้ายกัน เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมด้านภูมิปัญญา
ท้องถิ่น อนุรักษ์ศาสตร์แขนงต่างๆของท้องถิ่นต้นเอง และกิจกรรมส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นต้น กิจกรรม “ลานธรรม ลานไทย ลานวิถีพุทธ” คือ กิจกรรม
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ที่ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากลานวัดในการท ากิจกรรมต่างๆ ที่ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนพ้ืนที่
ภายในวัดในการท ากิจกรรมต่างๆ เพ่ือใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ กิจกรรม “อาชีวะสร้างคน คน
สร้างชาติ พัฒนาสู่อาเซียน” ซึ่งเป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลปัจจุบัน เป็นกิจกรรมในลักษณะ
การบูรณาการกับการเรียนการสอนในปัจจุบันตามสาขาวิชาชีพต่างๆ ควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพ
บุคลากรโดยเน้นกิจกรรมลักษณะ “มีความรู้คู่คุณธรรม” กิจกรรม “โรงเรียนวิถีพุทธ” ซึ่งเป็นกิจกรรม
ใหม่ของกรมการศาสนาซึ่งต่อยอดจากนโยบายของทางรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ โดยเน้นเฉพาะ
โรงเรียนที่ยังไม่เข้าร่วมโครงการปับกระทรวงศึกษาธิการ โดยการน าพระธรรมวิทยากรไปเป็นพ่ีเลี้ยง
ในการจัดกิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธดังกล่าวด้วย   ซึ่งหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาที่น ามาใช้              
คือ ไตรสิกขา สัปปุริสธรรม ๗  และภาวนา ๔ ด้าน ปัญญาภาวนา 

๓) สงบ ได้แก่ กิจกรรมปฏิบัติธรรม เจริญจิตภาวนา มีการนั่งสมาธิ เดินจงกรม แผ่เมตตา 
เป็นต้น เพ่ือช่วยให้นักเรียนมีสมาธิในการศึกษาเล่าเรียน ใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาท โดยสามารถจัด
กิจกรรมในลักษณะสวดมนต์ไหว้พระก่อนและหลังเรียน นั่งสมาธิหรือท าจิตให้สงบก่อนเข้าเรียนและ
หลังเลิกเรียน กิจกรรมค่ายคุณธรรมจริยธรรม เป็นต้น ซึ่งหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาที่น ามาใช้ 
คือ หลักไตรสิกขา และภาวนา ๔ ด้าน จิตตภาวนา 

๔) สั่งสอน ได้แก่ กิจกรรมการอบรมสั่งสอนคุณธรรมจริยธรรม การบรรยายธรรมหรือ
สนทนาธรรมในวันพระ กิจกรรมการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนาในชั้นเรียน กิจกรรมการเรียน
การสอนธรรมศึกษา และจัดให้มีการสอบธรรมศึกษา เป็นต้น  กิจกรรม “ลูกพาพ่อแม่เข้าวัด”               
เป็นกิจกรรมในลักษณะที่ปลูกฝังให้นักเรียนสนใจพระพุทธศาสนาและเชิญชวนให้พ่อแม่พาตนเองมา
วัดในวันหยุดเรียน หรือวันส าคัญต่างๆ เพ่ือกระตุ้นให้พ่อแม่เห็นความส าคัญกับทางพระพุทธศาสนา
ด้วย ซึ่งหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาที่น ามาใช้ คือ หลักไตรสิกขา อิทธิบาทธรรม อริยสั จ ๔ 
สังคหวัตถุธรรม และภาวนา ๔   

กิจกรรม ๔ ส. คือ สะอาด สว่าง สงบ และสั่งสอน จะช่วยป้องกันและสร้างภูมิคุ้มกันให้
นักเรียนทุกกลุ่มมีพฤติกรรมที่ดีขึ้น เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมประจ าจิตใจ โดย
พระธรรมวิทยากรสามารถน าเอาหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนา ได้แก่ หลักไตรสิกขา ศีล สมาธิ 
ปัญญา หลักภาวนา ๔ กาย ศีล จิต ปัญญา หลักอิทธิบาทธรรม หลักอริยสัจ ๔ หลักสังคหวัตถุธรรม 
และหลักสัปปุริสธรรม มาใช้ในการป้องกันปัญหาการขาดคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนได้ 

สามารถสรุปเป็นแผนภาพรูปแบบการป้องกัน (Prevention) ได้ดังนี ้
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แผนภาพที่ ๔.๑ รูปแบบการป้องกัน (Prevention) 

รูปแบบการป้องกัน (Prevention) 

การสร้างภูมิคุ้มกันด้วยการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมอย่างจริงจัง 
 

กิจกรรม ๔ ส. 
แผนงานที่ ๑   กิจกรรมสะอาด ได้แก่ กิจกรรมรักษาศีล ๕, กิจกรรมท าบุญตัก

บาตรรับศีลวันพระ, กิจกรรมสัมมาอาชีพ, กิจกรรมงดเหล้า
เข้าพรรษา, กิจกรรมตั้งสติก่อนสตาร์ท, กิจกรรมสถานศึกษา
ปลอดออบายมุข, กิจกรรมรณรงค์ให้นักเรียนลด ละ เลิก อบายมุข
ทั้งปวง, กิจกรรมรักนวลสงวนตัว, กิจกรรมจิตอาสาคบเพ่ือนดี, 
กิจกรรมหน้าที่พลเมืองที่ดี  

แผนงานที่ ๒   กิจกรรมสว่าง ได้แก่ กิจกรรมวิถีธรรมวิถีไทย, กิจกรรมมารยาท
ไทย กิจกรรมยิ้มไหว้ทักท้ายกัน, กิจกรรมด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น, 
กิจกรรมส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว, กิจกรรม “ลานธรรม ลานไทย ลานวิถีพุทธ”, 
กิจกรรม “อาชีวะสร้างคน คนสร้างชาติ พัฒนาสู่อาเซียน”, 
กิจกรรม “โรงเรียนวิถีพุทธ” 

แผนงานที่ ๓ กิจกรรมสงบ ได้แก่ กิจกรรมปฏิบัติธรรม เจริญจิตภาวนา , 
กิจกรรมค่ายคุณธรรมจริยธรรม 

แผนงานที่ ๔  กิจกรรมสั่งสอน ได้แก่  กิจกรรมการอบรมสั่งสอนคุณธรรม
จริยธรรม, การบรรยายธรรมหรือสนทนาธรรมในวันพระ , 
กิจกรรมการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนาในชั้นเรียน , 
กิจกรรมการเรียนการสอนธรรมศึกษา, กิจกรรม “ลูกพาพ่อแม่เข้า
วัด”  

 

เป้าประสงค์ (Goal) 

ผลผลิต (Output) 

นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมประจ าใจ 

ตัวชี้วัด ได้แก่ ร้อยละของนักเรียนที่น าเอาหลักคุณธรรมจริยธรรมไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน  
 

นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมประจ าใจเพ่ิมมากข้ึนทั้งปริมาณและคุณภาพ 

กลยุทธ์ (Strategy) 

กรอบแผนงาน 
โครงการ 
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รูปแบบท่ี ๒ ได้แก่  การปรับปรุง (Improvement) 
เป้าประสงค์ ได้แก่ นักเรียนกลุ่มเสี่ยงมีพฤติกรรมที่ดีขึ้น  
ตัวช้ีวัด ได้แก่ ร้อยละของจ านวนนักเรียนกลุ่มเสี่ยงลดน้อยลง  
ผลผลิต ได้แก่ นักเรียนกลุ่มเสี่ยงมีพฤติกรรมที่ดีขึ้นทั้งปริมาณและคุณภาพ  
กลยุทธ์ ได้แก่ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักเรียนกลุ่มเสี่ยงให้เป็นคนดีมีคุณธรรม 
กลุ่มประชากร ได้แก่ กลุ่มเสี่ยง คือ นักเรียนกลุ่มที่สร้างปัญหาได้กับสถานศึกษาและ

ชุมชน 
กิจกรรม ได้แก่  
 ๑) ให้ค าปรึกษาหารือในปัญหาต่างๆ โดยเฉพาะปัญหาเรื่องการขาดคุณธรรมจริยธรรม

ของนักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษานั้นๆ ได้แก่ 
๑.๑  เปิดห้องคลินิกคุณธรรม สัปดาห์ละ ๒ วัน ตามความพร้อมของพระธรรม

วิทยากรหรือสถานศึกษาเป็นผู้ก าหนด 
๑.๒  จัดนักเรียนหรือกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมตามวันและเวลาที่ก าหนด 

โดยให้ถือเป็นคะแนนกิจกรรมด้วย 
๑.๓  รณรงค์ให้นักเรียนที่มีความสนใจเข้ารับบริการให้ค าปรึกษาหารือในปัญหา

ต่างๆ 
๑.๔  จัดตั้งกลุ่มสมาชิกชมรมคลินิกคุณธรรมประจ าสถานศึกษา เพ่ือให้นักเรียน

ที่เป็นสมาชิกทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม และช่วยเผยแพร่ผลการด าเนินงาน
ของคลินิกคุณธรรมให้นักเรียน หรือประชาชนทั่วไปรับทราบ และเชิญ
ชวนให้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว 

๑.๕  จัดตั้งกลุ่มเฟสบุ๊ค (Facebook) เพ่ือใช้เป็นช่องทางในการให้ค าปรึกษาแก่
นักเรียน นอกเวลา 

๑.๖  จัดตั้งกลุ่มไลน์ (Line) เพ่ือใช้เป็นช่องทางในการให้ค าปรึกษาแก่นักเรียน 
นอกเวลา หรือเพ่ือสอดส่องพฤติกรรมของนักเรียนแต่ละคน 

๑.๗  คัดเลือกแกนน าในการประสานงานระหว่างนักเรียนกลุ่มเป้าหมายกับพระ
ธรรมวิทยากร เพ่ือลดช่องว่างระหว่างกัน 

๑.๘  ติดป้ายคติธรรม ธรรมะดีๆ ข้อคิดต่างๆ เพ่ือให้นักเรียนได้ศึกษา 
๒) สนทนาธรรม/บรรยายธรรม ตามหลักธรรมต่างๆ ที่สอดคล้องกับปัญหาที่เกิด                   

หรือตามที่สถานศึกษาประสงค์ ควรเน้นเรื่องความกตัญญูรู้คุณ เรื่องความสามัคคีกลมเกลียวกัน               
เรื่องความอดทน ประหยัด อดออม เรื่องความเสียสละ มีจิตอาสา เรื่องความไม่ประมาท โดยให้ 
สถานศึกษาอาราธนาพระธรรมวิทยากรมาอบรมสนทนาธรรม/บรรยายธรรม กับนักเรียนในเวลา/
สถานที่ที่เหมาะสม จัดกิจกรรมที่เน้นให้พระธรรมวิทยากรได้พบปะกับนักเรียนสม่ าเสมอ เช่น 
กิจกรรมหน้าเสาธง กิจกรรมวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา หรือกิจกรรมวันส าคัญต่า งๆของ
สถานศึกษา เป็นต้น 

๓) ให้การอบรมเยาวชนในสถานศึกษานั้นๆ โดยใช้เทคนิคการอบรมที่สอดคล้องกับ
พฤติกรรม ท าวัตร-เย็น และนั่งสมาธิ  
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๔) จัดค่ายคุณธรรมจริยธรรม 
สามารถสรุปเป็นแผนภาพรูปแบบการปรับปรุง (Improvement) ได้ดังนี ้
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ ๔.๒ รูปแบบการปรับปรุง (Improvement) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปแบบการปรับปรุง (Improvement) 

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักเรียนกลุ่มเสี่ยงให้เป็นคนดีมีคุณธรรม 

แผนงานที่ ๑   ให้ค าปรึกษาหารือในปัญหาต่างๆ โดยเฉพาะปัญหาเรื่องการขาด
คุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษานั้นๆ 

แผนงานที่ ๒   สนทนาธรรม/บรรยายธรรม ตามหลักธรรมต่างๆ ที่สอดคล้องกับ
ปัญหาที่เกิด หรือตามท่ีสถานศึกษาประสงค์ 

แผนงานที่ ๓ ให้การอบรมเยาวชนในสถานศึกษานั้นๆ โดยใช้เทคนิคการอบรมที่
สอดคล้องกับพฤติกรรม ท าวัตร-เย็น และนั่งสมาธิ 

แผนงานที่ ๔  จัดค่ายคุณธรรมจริยธรรม 

 

เป้าประสงค์ (Goal) 

ผลผลิต (Output) 

นักเรียนกลุ่มเสี่ยงมีพฤติกรรมที่ดีข้ึน 

ตัวช้ีวัด ได้แก่ ร้อยละของจ านวนนักเรียนกลุ่มเสี่ยงลดน้อยลง 
 

นักเรียนกลุ่มเสี่ยงมีพฤติกรรมที่ดีขึ้นทั้งปริมาณและคุณภาพ  

กลยุทธ์ (Strategy) 

กรอบแผนงาน 
โครงการ 



๒๑๕ 
 

รูปแบบท่ี ๓ ได้แก่  การเปลี่ยนแปลง (Change) 
เป้าประสงค์ ได้แก่ นักเรียนเป็นต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรมที่ดี และเป็นที่ยอมรับของ

สังคม  
ตัวช้ีวัด ได้แก่ ร้อยละของจ านวนนักเรียนต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรม 
ผลผลิต ได้แก่ นักเรียนเป็นต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรมที่ดี และเป็นที่ยอมรับของ

สังคมท้ังปริมาณและคุณภาพ 
กลยุทธ์ ได้แก่ ส่งเสริมให้นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย มีคุณธรรมจริยธรรม 
กลุ่มประชากร ได้แก่ กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นักเรียนที่มีความประพฤติดี ตั้งใจเรียน            

เน้นกิจกรรม มีจิตอาสาพัฒนา 
กิจกรรม ได้แก่ ๑) สร้างเยาวชนจิตอาสา เพ่ือส่งเสริมการด าเนินงานด้านคุณธรรมเพ่ือ

สาธารณะ ปลุกจิตส านึกต่อส่วนรวมเห็นคุณค่าของตนเองและผู้อ่ืน ไม่แบ่งแยกสร้างความเท่าเทียม
กันของคนโดยยึดหลักคุณธรรม  ๒) สร้างชมรมคลินิกคุณธรรมเพ่ือนช่วยเพ่ือน พ่ีช่วยน้อง เพ่ือ
แลกเปลี่ยนแบ่งปันความรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรมซึ่งกันและกัน โดยมีนักเรียนกลุ่มเป้าหมายเป็นตัว
จักรในการขับเคลื่อนงานโครงการคลินิกคุณธรรมให้ประสบความส าเร็จในลักษณะเพ่ือนช่วยเพ่ือน พ่ี
ช่วยน้อง ซึ่งจะท าให้ลดช่องว่างระหว่างพระธรรมวิทยากรกับนักเรียนกลุ่มเสี่ยง โดยการจัดกิจกรรม
ลักษณะเข้าค่าย หรืออบรมนักเรียนกลุ่มเป้า ด้วยการพัฒนาตามหลักไตรสิกขา และภาวนา ๔                
๓) สร้างเยาวชนต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรม สามารถสรุปเป็นแผนภาพรูปแบบการเปลี่ยนแปลง 
(Change) ได้ดังนี้ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปแบบการเปลี่ยนแปลง (Change) 

นักเรียนเป็นต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรมที่ดี และเป็นที่ยอมรับของสังคม
ทั้งปริมาณและคุณภาพ 

แผนงานที่ ๑   สร้างเยาวชนจิตอาสา 

แผนงานที่ ๒   สร้างชมรมคลินิกคุณธรรมเพื่อนช่วยเพื่อน พ่ีช่วยน้อง 

แผนงานที่ ๓ สร้างเยาวชนตนแบบด้านคุณธรรมจริยธรรม 

 

เป้าประสงค์ (Goal) 

ผลผลิต (Output) 

นักเรียนเป็นต้นแบบดา้นคุณธรรมจริยธรรมที่ดี และเป็นที่ยอมรับของสังคม 

ตัวช้ีวัด ได้แก่ ร้อยละของจ านวนนักเรียนต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรม 
 

นักเรียนกลุ่มเสี่ยงมีพฤติกรรมที่ดีขึ้นทั้งปริมาณและคุณภาพ  

กลยุทธ์ (Strategy) 

กรอบแผนงาน 
โครงการ 

แผนภาพที่ ๔.๓ รูปแบบการเปลี่ยนแปลง (Change) 
 

 



๒๑๖ 
 

รูปแบบท่ี ๔ ได้แก่  การพัฒนา (Development) 
เป้าประสงค์ ได้แก่ ระบบการบริหารจัดการโครงการคลินิกคุณธรรมมีคุณภาพมาตรฐาน

เป็นที่ยอมรับและเชื่อมั่นของสังคม  
ตัวชี้วัด ได้แก่ ดัชนีความเชื่อมั่นในคุณภาพการบริหารจัดการของโครงการคลินิก

คุณธรรม และร้อยละของโครงการคลินิกคุณธรรมที่ประสบความส าเร็จได้รับรางวัลจากหน่วยงาน
ภายนอกต่างๆ  

ผลผลิต ได้แก่ โครงการคลินิกคุณธรรมมีการบริหารจัดการที่ได้คุณภาพมาตรฐาน 
กลยุทธ์ ได้แก่ เสริมสร้างกิจกรรมการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนร่วมกับ 

หน่วยงาน สถานศึกษา และชุมชน 
กลุ่มประชากร ได้แก่ นักเรียนทั้งหมด โดยมีพระธรรมวิทยากรเป็นผู้พัฒนาร่วมกับ               

บ้าน วัด โรงเรียนและชุมชน เป็นภาคเครือข่ายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมร่วมกัน (บวร) 
กิจกรรม ได้แก่ ๑) ร่วมกับสถานศึกษาจัดท าแผนปฏิบัติการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของ

ผู้เรียน ๒) เป็นผู้น าในการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา เช่น วันส าคัญทางพระพุทธศาสนา            
วันส าคัญทางพระมหากษัตริย์ วันส าคัญทางเทศกาลต่างๆ ที่มีพิธีทางพระพุทธศาสนาร่วมกับ
สถานศึกษาหรือชุมชน ๓) ส่งเสริมและพัฒนาบรรยากาศในการส่งเสริมคุณภาพ จริยธรรม เช่น การ
ท าบุญ การบริจาค การปฏิบัติกิจทางศาสนา การเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา การยกย่องส่งเสริม
ผู้กระท าความดี การส่งเสริมการแบ่งปัน การช่วยเหลือกันและกัน ฯลฯ  ๔) สร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือระหว่างคลินิกคุณธรรมในสถานศึกษา พระธรรมวิทยากรประจ าคลินิกคุณธรรม ทั้งใน
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคกับสถานศึกษาใกล้เคียง เพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเติมเต็มด้าน
การด าเนินงานส่งเสริมคุณธรรม ๕) ประเมินผลกลุ่มเป้าหมายร่วมกับสถานศึกษา สามารถสรุปเป็น
แผนภาพรูปแบบการพัฒนา (Development) ได้ดังนี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๑๗ 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ ๔.๔ รูปแบบการพัฒนา (Development) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปแบบการพัฒนา (Development) 

การเสริมสร้างกิจกรรมการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนร่วมกับ 
หน่วยงาน สถานศึกษา และชุมชน 

แผนงานที่ ๑   จัดท าแผนปฏิบัติการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของผู้เรียน 
แผนงานที่ ๒   จัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา 
แผนงานที่ ๓ ส่งเสริมและพัฒนาบรรยากาศในการส่งเสริมคุณภาพ จริยธรรม 
แผนงานที่ ๔   สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างคลินิกคุณธรรม 
แผนงานที่ ๕ ประเมินผลกลุ่มเป้าหมายร่วมกับสถานศึกษา 

เป้าประสงค์ (Goal) 

ผลผลิต (Output) 

ระบบการบริหารจัดการโครงการคลินิกคุณธรรมมีคุณภาพมาตรฐานเป็นที่
ยอมรับและเชื่อมั่นของสังคม 

ตัวช้ีวัด ได้แก่ ดัชนีความเชื่อมั่นในคุณภาพการบริหารจัดการของโครงการ
คลินิกคุณธรรม และร้อยละของโครงการคลินิกคุณธรรมที่ประสบ
ความส าเร็จได้รับรางวัลจากหน่วยงานภายนอกต่างๆ  
 

โครงการคลินิกคุณธรรมมีการบริหารจัดการที่ได้คุณภาพมาตรฐาน 

กลยุทธ์ (Strategy) 

กรอบแผนงาน 
โครงการ 



๒๑๘ 
 

จากการศึกษาเรื่อง “รูปแบบในการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับวัยรุ่นไทยยุค
ใหม่  ตามหลักพุทธธรรม ผ่านกลไกการขับเคลื่อนโครงการคลินิกคุณธรรม ของพระธรรมวิทยากร” 
ผู้วิจัยสามารถสรุปเป็น PICD:SCP MODEL ได้ดังนี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ ๔.๕ รูปแบบในการการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับวัยรุ่นไทยยุคใหม่  ตาม
หลักพุทธธรรม ผ่านกลไกการขับเคลื่อนโครงการคลินิกคุณธรรม ของพระธรรม

วิทยากร PICD : SCP MODEL 
 



๒๑๙ 
 

จากแผนภาพที่ ๔.๑ พบว่า รูปแบบในการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับวัยรุ่น
ไทยยุคใหม่  ตามหลักพุทธธรรม ผ่านกลไกการขับเคลื่อนโครงการคลินิกคุณธรรม ของพระธรรม
วิทยากร หรือ PICD:SCP MODEL นั้นเป็นรูปของต้นไม้แห่งคุณธรรม โดยประกอบด้วยส่วนต่างๆ 
ของต้นไม้ ดังนี้ 

ส่วนที่หนึ่ง คือ ส่วนของรากและดิน หมายถึง พระธรรมวิทยากรเปรียบเสมือนดินที่
ส่งเสริมให้ต้นไม้เจริญเติบโต เป็นผู้ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา ร่วมกับสถานศึกษา 
(School) ชุมชน (Community) และ ผู้ปกครอง (Parent) ในการขับเคลื่อนโครงการและกิจกรรม
ของพระธรรมวิทยากรให้ประสบความส าเร็จ ส่วนคุณธรรมจริยธรรมที่ถูกส่งเสริมเปรียบเสมือนราก
ของต้นไม้ที่จะท าให้ต้นไม้มีความมั่นคงและเจริญเติบโตได้ดี 

ส่วนที่สอง คือ ล าต้นและใบ หมายถึง หลักในการส่ง เสริมคุณธรรมจริยธรรม
เปรียบเสมือนล าต้นที่เป็นท่อน้ าเลี้ยง ส่งเสริมและสนับสนุนให้ดอกไม้มีความเจริญรุ่งเรืองและสวยงาม
โดยผ่านกระบวนการในการส่งเสริมจากพระธรรมวิทยากร สถานศึกษา ชุมชน และผู้ปกครอง ส่วนผู้
ได้รับผลประโยชน์จากการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ได้แก่ นักเรียน เปรียบเสมือนใบไม้เมื่อได้รับดิน
ที่ดี ปุ๋ยที่ดี ก็มีความเจริญงอกงาม 

ส่วนที่สาม คือ ดอกไม้ ซึ่งประกอบด้วยแกนดอกและกลีบดอก หมายถึง รูปแบบในการ
ปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับวัยรุ่นไทยยุคใหม่  ตามหลักพุทธธรรม ผ่านกลไกการขับเคลื่อน
โครงการคลินิกคุณธรรม ของพระธรรมวิทยากร แกนดอกเปรียบเสมือนนักเรียนกลุ่มเป้าหมายและ
กลุ่มเสี่ยงผู้เข้ารับการฝึกอบรมจากพระธรรมวิทยากรโดยตรง ผ่านกระบวนการตามหลักธรรมในทาง
พระพุทธศาสนาได้แก่ หลักไตรสิกขา หลักอริยสัจ ๔ หลักอิทธิบาท ๔ และหลักภาวนา ๔ ผสมผสาน
กันกับรูปแบบที่ผู้วิจัยสังเคราะห์ออกมาจากการวิจัย คือ หลัก PICD:SCP MODEL มีค าอธิบาย
ดังต่อไปนี้ 

P หมายถึง รูปแบบที่ ๑ ได้แก่ การป้องกัน (Prevention) กลยุทธ์ คือ สร้างภูมิคุ้มกัน
ด้วยการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมอย่างจริงจัง กลุ่มประชากร ได้แก่ นักเรียนกลุ่มทั่วไป กลุ่มเสี่ยง 
และกลุ่มเป้าหมาย เป็นการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักเรียนทุกกลุ่มด้วยการสร้างภูมิคุ้มกัน
ทางด้านคุณธรรมจริยธรรมผ่านกิจกรรมต่างๆ 

I หมายถึง รูปแบบที่ ๒ ได้แก่  การปรับปรุง (Improvement) กลยุทธ์ คือ ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมของนักเรียนกลุ่มเสี่ยงให้เป็นคนดีมีคุณธรรม กลุ่มประชากร ได้แก่ กลุ่มเสี่ยง คือ นักเรียน
กลุ่มที่สร้างปัญหาได้กับสถานศึกษาและชุมชน เป็นการน านักเรียนที่มีพฤติกรรมไม่มี มาแก้ไข
ปรับปรุงให้กลายเป็นคนดีมีคุณธรรมผ่านกิจกรรมต่างๆ ที่พระธรรมวิทยากรจัดขึ้น 

C หมายถึง รูปแบบที่ ๓ ได้แก่  การเปลี่ยนแปลง (Change) กลยุทธ์ คือ ส่งเสริมให้
นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย มีคุณธรรมจริยธรรม กลุ่มประชากร ได้แก่ กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นักเรียนที่มี
ความประพฤติดี ตั้งใจเรียน เน้นกิจกรรม มีจิตอาสาพัฒนา เป็นการส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียนที่มี
พฤติกรรมที่ดีให้เป็นแบบอย่างแก่เด็กและเยาวชนทั่วไป 

D หมายถึง รูปแบบที่ ๔ ได้แก่  การพัฒนา (Development) กลยุทธ์ คือ เสริมสร้าง
กิจกรรมการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนร่วมกับ หน่วยงาน สถานศึกษา และชุมชน  กลุ่ม



๒๒๐ 
 

ประชากร ได้แก่ นักเรียนทั้งหมด โดยมีพระธรรมวิทยากรเป็นผู้พัฒนาร่วมกับ S หมายถึง สถานศึกษา 
(School)  

C หมายถึง ชุมชน (Community) และ P หมายถึง ผู้ปกครอง (Parent) ตามหลัก 
“บวร” ได้แก่ บ้าน วัด โรงเรียนและชุมชน เป็นภาคเครือข่ายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมร่วมกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๒๑ 
 

ตอนที่ ๓ องค์ความรู้จากการวิจัย 
จากการศึกษาเรื่อง “รูปแบบการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับวัยรุ่นไทยยุคใหม่  

ตามหลักพุทธธรรม ผ่านกลไกการขับเคลื่อนโครงการคลินิกคุณธรรม ของพระธรรมวิทยากร” ผู้วิจัย
ได้วิเคราะห์และสังเคราะห์ผลการวิจัยจนได้องค์ความรู้ใหม่เกิดขึ้น ดังนี้ 
 

Input  Process  Output 
 

 

การส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมในสถานศึกษา 

๙ ด้าน 
 

 

๑) ให้ค าปรึกษา 
๒) การสนทนาธรรม 
๓) การอบรมเยาวชน 
๔) การจัดกิจกรรม 
๕) จัดท าแผนปฏิบัติการ 
๖) ทะเบียนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 
๗) การพัฒนาเครื่องมือใน
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
๘) ค่ายคุณธรรม 
๙) ประเมินผล 
 
 

หลักธรรมในทาง
พระพุทธศาสนา 

 

 

๑) ไตรสิกขา 
๒) อริยสัจ ๔ 
๓) อิทธิบาท ๔ 
๔) ภาวนา ๔ 

  

กลยุทธ์ที่ ๑ 
 

ส ร้ า ง ภู มิ คุ้ ม กั น ด้ ว ย ก า ร
เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
อย่างจริงจัง ประกอบด้วย
กิจกรรม ๔ ส. คือ สะอาด สว่าง 
สงบ และสั่งสอน 

 

กลยุทธ์ที่ ๒ 
 

ปรับ เปลี่ ยนพฤติ กร รมของ
นักเรียนกลุ่มเสี่ยงให้เป็นคนดีมี
คุณธรรม ประกอบด้วยกิจกรรม
การให้ค าปรึกษา สนทนาธรรม 
การอบรม และจัดค่ายคุณธรรม 

 

กลยุทธ์ที่ ๓ 
 

ส่ ง เ ส ริ ม ใ ห้ นั ก เ รี ย น
กลุ่ ม เป้ า หมาย  มี คุณธรรม
จ ริ ย ธ ร ร ม  ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย
กิจกรรมสร้างจิตอาสา คลินิก
คุณธรรม เยาวชนต้นแบบ 

 

กลยุทธ์ที่ ๔ 
 

เสริมสร้างกิจกรรมการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน
ร่วมกับ หน่วยงาน สถานศึกษา 
และชุมชน ประกอบด้วย
กิ จ ก ร ร ม ก า ร ท า แ ผ น  จั ด
กิ จ ก ร ร ม วั น ส า คั ญ  ส ร้ า ง
บรรยากาศ เครือข่ าย และ
ประเมินผล 

 PICD:SCP Model 
P 

การป้องกัน 
(Prevention) 

 
 

I 
การปรับปรุง 

(Improvement) 
 

C 
การเปลี่ยนแปลง 

(Change) 
 

D 
การพัฒนา 

(Development) 
 

S 
สถานศึกษา 
(School) 

 

C 
ชุมชน 

Community) 
 

P 
ผู้ปกครอง 
(Parent) 

 

ตามหลัก “บวร” ได้แก่ บ้าน 
วัด โรงเรียนและชุมชน เป็น
ภาคเครือข่ายส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมร่วมกัน 

     

 การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาของพระธรรมวิทยากร  
 

แผนภาพที่ ๔.๖ องค์ความรู้จากการวิจัย 
ที่มา : จากการสังเคราะห์ของผู้วิจัย 

 



๒๒๒ 
 

จากแผนภาพที่ ๔.๒ พบว่า องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยเกิดจากกระบวนการในการ
ปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับวัยรุ่นไทยยุคใหม่  ตามหลักพุทธธรรม ผ่านกลไกการขับเคลื่อน
โครงการคลินิกคุณธรรม ของพระธรรมวิทยากร ด้วยกระบวนการตามรายละเอียดดังนี้ 

๑) Input ปัจจัยน าเข้า ได้แก่ บทบาทของพระธรรมวิทยากรผู้ผ่านการฝึกอบรมและบรรจุ
จากกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ในการเข้าไปท าหน้าที่ในการอบรมคุณธรรมจริยธรรม
ร่วมกับสถานศึกษา ปัจจุบันมีทั้งสิ้น ๓๐ แห่งทั่วประเทศ โดยพระธรรมวิทยากรมีบทบาทส าคัญใน
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมใน ๙ ด้าน คือ ๑. ด้านการให้ค าปรึกษาหรือปัญหาต่างๆ โดยเฉพาะ
ปัญหาเรื่องการขาดคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษานั้นๆ ๒. ด้านการสนทนา
ธรรม/บรรยายธรรม ตามหลักธรรมต่างๆ ที่สอดคล้องกับปัญหาที่เกิด หรือตามที่สถานศึกษาประสงค์ 
๓. ด้านการให้การอบรมเยาวชนในสถานศึกษานั้นๆ โดยใช้เทคนิคการอบรมท่ีสอดคล้องกับพฤติกรรม
ของผู้เข้ารับการอบรม ผสมผสานกับการปฏิบัติธรรม ท าวัตรเช้า เย็น และนั่งสมาธิ  ๔. ด้านการจัด
กิจกรรมทางพระพุทธศาสนา เช่น วันส าคัญทางพระพุทธศาสนา วันส าคัญทางพระมหากษัตริย์ วัน
ส าคัญทางเทศกาลต่างๆ ที่มีพิธีทางพระพุทธศาสนาร่วมกับสถานศึกษาหรือชุมชน ๕. ด้านการร่วมกับ
สถานศึกษาจัดท าแผนปฏิบัติการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของผู้เรียน  ๖. ด้านการจัดท าทะเบียน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมหรือทะเบียนของผู้เรียนเป็นประจ าทุกเดือน  ๗. ด้านการพัฒนาเครื่องมือในการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้เรียน ๘. ด้านการจัดค่ายคุณธรรม ๙. ด้านการประเมินผลกลุ่มเป้าหมาย
ร่วมกับสถานศึกษา และประยุกต์กับหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนา คือ หลักไตรสิกขา หลักอริยสัจ 
๔ หลักอิทธิบาท ๔ และหลักภาวนา ๔ จากการศึกษาผู้วิจัยพบว่า กิจกรรมทั้ง ๙ กิจกรรมนั้น 
สามารถน าไปใช้กับนักเรียนเป็นบางกลุ่มเท่านั้น ไม่สามารถปรับใช้กับนักเรียนทุกกลุ่มได้ จึงควร
ปรับปรุงรูปแบบใหม่ให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของนักเรียนทุกกลุ่มโดยการน าชุมชน ผู้ปกครอง และ
สถานศึกษา มาช่วยสนับสนุนบทบาทของพระธรรมวิทยากรด้วย 

๒) Process กระบวนการ ได้แก่ กลยุทธ์ในการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับ
วัยรุ่นไทยยุคใหม่  ตามหลักพุทธธรรม ผ่านกลไกการขับเคลื่อนโครงการคลินิกคุณธรรม ของพระธรรม
วิทยากร และกิจกรรมหรือโครงการในการขับเคลื่อนบทบาทของพระธรรมวิทยากร           ที่เกิด
จากกระบวนการในการสังเคราะห์และวิเคราะห์ของผู้วิจัย ประกอบด้วย  กลยุทธ์ที่ ๑ “สร้าง
ภูมิคุ้มกันด้วยการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมอย่างจริงจัง”  ประกอบด้วยกิจกรรม ๔ ส. คือ สะอาด 
สว่าง สงบ และสั่งสอน โดยสามารถน าไปส่งเสริมกับนักเรียนได้ทุกกลุ่ม  กลยุทธ์ที่ ๒ “ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมของนักเรียนกลุ่มเสี่ยงให้เป็นคนดีมีคุณธรรม” ประกอบด้วยกิจกรรมการให้ค าปรึกษา 
สนทนาธรรม การอบรม และจัดค่ายคุณธรรม โดยสามารถน าไปส่งเสริมกับนักเรียนกลุ่มเสี่ยงที่มี
พฤติกรรมไม่ดีให้กลายเป็นคนดีได้  กลยุทธ์ที่ ๓ “ส่งเสริมให้นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย มีคุณธรรม
จริยธรรม” ประกอบด้วยกิจกรรมสร้างจิตอาสา คลินิกคุณธรรม เยาวชนต้นแบบ โดยสามารถน าไป
ส่งเสริมกับนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือพัฒนาให้เป็นนักเรียนต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรม และ         
กลยุทธ์ที่ ๔ “เสริมสร้างกิจกรรมการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนร่วมกับ หน่วยงาน 
สถานศึกษา และชุมชน” ประกอบด้วยกิจกรรมการท าแผน จัดกิจกรรมวันส าคัญ สร้างบรรยากาศ 
เครือข่าย และประเมินผล โดยสามารถน าไปส่งเสริมกับนักเรียนได้ทุกกลุ่มร่วมกันกับสถานศึกษา 
ผู้ปกครอง และชุมชน ทั้งนี้เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งในการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับ



๒๒๓ 
 

วัยรุ่นไทยยุคใหม่  ตามหลักพุทธธรรม ผ่านกลไกการขับเคลื่อนโครงการคลินิกคุณธรรม ของพระธรรม
วิทยากรต่อไป 

๓) Output ผลลัพธ์ ได้แก่ รูปแบบในการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับวัยรุ่นไทย
ยุคใหม ่ ตามหลักพุทธธรรม ผ่านกลไกการขับเคลื่อนโครงการคลินิกคุณธรรม ของพระธรรมวิทยากร
ที่เกิดจากกระบวนการในการสังเคราะห์และวิเคราะห์ ใหม่ เป็น ๔ รูปแบบ คือ  รูปแบบที่ ๑ ได้แก่ 
การป้องกัน (Prevention) เป็นการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักเรียนทุกกลุ่มด้วยการสร้าง
ภูมิคุ้มกันทางด้านคุณธรรมจริยธรรมอย่างแท้จริง รูปแบบที่ ๒ ได้แก่ การปรับปรุง (Improvement) 
เป็นการน านักเรียนกลุ่มเสี่ยงที่มีพฤติกรรมไม่ดี มาแก้ไขปรับปรุงให้กลายเป็นคนดีมีคุณธรรม รูปแบบ
ที่ ๓ ได้แก่  การเปลี่ยนแปลง (Change) เป็นการส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียนกลุ่มเป้าหมายที่มี
พฤติกรรมให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่เพ่ือนนักเรียนด้วยกัน และรูปแบบที่ ๔ ได้แก่  การพัฒนา 
(Development) คือการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนร่วมกับ หน่วยงาน สถานศึกษา และ
ชุมชน โดยมีพระธรรมวิทยากรเป็นผู้พัฒนาร่วมกับ สถานศึกษา (School) ชุมชน (Community) 
และ ผู้ปกครอง (Parent) ตามหลัก “บวร” ได้แก่ บ้าน วัด โรงเรียนและชุมชน เพ่ือเสริมสร้างภาค
เครือข่ายให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ 

สรุปได้ว่า องค์ความรู้จากการวิจัยเกิดจากกระบวนการในการปลูกฝังคุณธรรมและ
จริยธรรมส าหรับวัยรุ่นไทยยุคใหม่  ตามหลักพุทธธรรม ผ่านกลไกการขับเคลื่อนโครงการคลินิก
คุณธรรม ของพระธรรมวิทยากรทั้ง ๓ ด้าน คือ Input ปัจจัยน าเข้า ได้แก่รูปแบบเดิมทั้ง ๙ ด้านและ
หลักธรรมในทางพระพุทธศาสนา Process กระบวนการ ได้แก่กลยุทธ์ในการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมทั้ง ๔ กลยุทธ์และกิจกรรมหรือโครงการที่จัดขึ้น สุดท้ายคือ Output ผลลัพธ์ ได้แก่ รูปแบบ
ในการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับวัยรุ่นไทยยุคใหม่  ตามหลักพุทธธรรม ผ่านกลไกการ
ขับเคลื่อนโครงการคลินิกคุณธรรม ของพระธรรมวิทยากร คือ PICD:SCP Model นั้นเอง 
 



 

บทท่ี ๕ 
 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 
 การศึกษาวิจัยเรื่อง “รูปแบบการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับวัยรุ่นไทยยุคใหม่  
ตามหลักพุทธธรรม ผ่านกลไกการขับเคลื่อนโครงการคลินิกคุณธรรม ของพระธรรมวิทยากร” มี
วัตถุประสงค์ ๓ ประการคือ ๑) เพ่ือศึกษาหลักการ วิธีการ และรูปแบบการปลูกฝังคุณธรรมและ
จริยธรรมส าหรับวัยรุ่นไทยยุคใหม่  ตามหลักพุทธธรรม ผ่านกลไกการขับเคลื่อนโครงการคลินิก
คุณธรรม ของพระธรรมวิทยากร ๒) เพ่ือวิเคราะห์สภาพปัญหาและอุปสรรคในการปลูกฝังคุณธรรม
และจริยธรรมส าหรับวัยรุ่นไทยยุคใหม่  ตามหลักพุทธธรรม ผ่านกลไกการขับเคลื่อนโครงการคลินิก
คุณธรรม ของพระธรรมวิทยากร และ ๓) เพ่ือน าเสนอรูปแบบการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรม
ส าหรับวัยรุ่นไทยยุคใหม่  ตามหลักพุทธธรรม ผ่านกลไกการขับเคลื่อนโครงการคลินิกคุณธรรม ของ
พระธรรมวิทยากร 
 การวิจัยครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Method  Research) ระหว่างการ
วิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ที่ใช้การศึกษาวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) จาก
แบบสอบถาม (Questionnaire) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยท าการวิจัย
เชิงเอกสาร (Documentary  Analysis) กับการสัมภาษณ์เชิงลึก (In Depth Interview) จากผู้ให้
ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) ที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิรวมทั้งผู้บริหาร คณาจารย์ และนักวัฒนธรรม
จังหวัด จากนั้นน ามาสังเคราะห์เป็นรูปแบบเบื้องต้น ก่อนที่จะน าเสนอต่อการสนทนากลุ่มเฉพาะ 
(Focus Group Discussion) เพ่ือพัฒนารูปแบบให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ทั้งนีจ้ากผลการวิจัยสามารถ
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
 
๕.๑ สรุปผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยจะกล่าวถึงประเด็นส าคัญในรูปแบบการปลูกฝังคุณธรรมและ
จริยธรรมส าหรับวัยรุ่นไทยยุคใหม่  ตามหลักพุทธธรรม ผ่านกลไกการขับเคลื่อนโครงการคลินิก
คุณธรรม ของพระธรรมวิทยากร ตามวัตถุประสงค์ในการวิจัยดังนี้ 

๕.๑.๑ หลักการ วิธีการ และรูปแบบการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับวัยรุ่น
ไทยยุคใหม่  ตามหลักพุทธธรรม ผ่านกลไกการขับเคลื่อนโครงการคลินิกคุณธรรม ของพระธรรม
วิทยากร  

การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาของพระธรรมวิทยากร คือ หน้าที่ของ            
พระธรรมวิทยากรทั้ง ๙ ด้าน คือ 

๑. ให้ค าปรึกษาหารือในปัญหาต่างๆ โดยเฉพาะปัญหาเรื่องการขาดคุณธรรมจริยธรรม
ของนักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษานั้นๆ  
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๒. สนทนาธรรม/บรรยายธรรม ตามหลักธรรมต่างๆ ที่สอดคล้องกับปัญหาที่เกิด หรือ
ตามท่ีสถานศึกษาประสงค์ 

๓. ให้การอบรมเยาวชนในสถานศึกษานั้นๆ โดยใช้เทคนิคการอบรมที่สอดคล้องกับ
พฤติกรรม ท าวัตร-เย็น และนั่งสมาธิ 

๔. จัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา เช่น วันส าคัญทางพระพุทธศาสนา วันส าคัญทาง
พระมหากษัตริย์ วันส าคัญทางเทศกาลต่างๆ ที่มีพิธีทางพระพุทธศาสนาร่วมกับสถานศึกษาหรือชุมชน 

๕. ร่วมกับสถานศึกษาจัดท าแผนปฏิบัติการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของผู้เรียน 
๖. จัดท าทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรมหรือทะเบียนของผู้เรียนเป็นประจ าทุกเดือน 
๗. พัฒนาเครื่องมือในการปรับพฤติกรรมของผู้เรียน 
๘. จัดค่ายคุณธรรม 
๙. ประเมินผลกลุ่มเป้าหมายร่วมกับสถานศึกษา 
ซึ่งเป็นกิจกรรมที่กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ก าหนดขึ้น และจากการสัมภาษณ์ 

ผู้ให้ข้อมูลส าคัญได้เพ่ิมเติมแนวคิดหรือนโยบายในการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับวัยรุ่นไทย
ยุคใหม่  ตามหลักพุทธธรรม ผ่านกลไกการขับเคลื่อนโครงการคลินิกคุณธรรม ของพระธรรมวิทยากร
อีกดังนี้ 

ด้านการให้ค าปรึกษาหารือในปัญหาต่างๆ โดยเฉพาะปัญหาเรื่องการขาดคุณธรรม
จริยธรรมของนักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษานั้นๆ ควรประกอบด้วย 

๑) เปิดห้องคลินิกคุณธรรม สัปดาห์ละ ๒ วัน ตามความพร้อมของพระธรรมวิทยากรหรือ
สถานศึกษาเป็นผู้ก าหนด 

๒) จัดนักเรียนหรือกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมตามวันและเวลาที่ก าหนด โดยให้ถือ
เป็นคะแนนกิจกรรมด้วย 

๓) รณรงค์ให้นักเรียนที่มีความสนใจเข้ารับบริการให้ค าปรึกษาหารือในปัญหาต่างๆ 
๔) จัดตั้งกลุ่มสมาชิกชมรมคลินิกคุณธรรมประจ าสถานศึกษา เพ่ือให้นักเรียนที่เป็น

สมาชิกทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม และช่วยเผยแพร่ผลการด าเนินงานของคลินิกคุณธรรมให้นักเรียน หรือ
ประชาชนทั่วไปรับทราบ และเชิญชวนให้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว 

๕) จัดตั้งกลุ่มเฟสบุ๊ค (Facebook) เพ่ือใช้เป็นช่องทางในการให้ค าปรึกษาแก่นักเรียน 
นอกเวลา 

๖) จัดตั้งกลุ่มไลน์ (Line) เพ่ือใช้เป็นช่องทางในการให้ค าปรึกษาแก่นักเรียน นอกเวลา 
หรือเพ่ือสอดส่องพฤติกรรมของนักเรียนแต่ละคน 

๗) คัดเลือกแกนน าในการประสานงานระหว่างนักเรียนกลุ่มเป้าหมายกับพระธรรม
วิทยากร เพ่ือลดช่องว่างระหว่างกัน 

๘) ติดป้ายคติธรรม ธรรมะดีๆ ข้อคิดต่างๆ เพ่ือให้นักเรียนได้ศึกษา 
ด้านการสนทนาธรรม/บรรยายธรรม ตามหลักธรรมต่างๆ ที่สอดคล้องกับปัญหาที่เกิด 

หรือตามท่ีสถานศึกษาประสงค์นั้น ควรประกอบด้วย 
๑) ควรเน้นเรื่องความกตัญญูรู้คุณ 
๒) ควรเน้นเรื่องความสามัคคีกลมเกลียวกัน 
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๓) ควรเน้นเรื่องความอดทน ประหยัด อดออม 
๔) ควรเน้นเรื่องความเสียสละ มีจิตอาสา 
๕) ควรเน้นเรื่องความไม่ประมาท 
๖) สถานศึกษาควรจัดสรรเวลาให้พระธรรมวิทยากรได้อบรมสนทนาธรรม/บรรยายธรรม 

กับนักเรียนในเวลา/สถานที่ท่ีเหมาะสม 
๗) สถานศึกษาควรจัดกิจกรรมที่เน้นให้พระธรรมวิทยากรได้พบปะกับนักเรียนสม่ าเสมอ 

เช่น กิจกรรมหน้าเสาธง กิจกรรมวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา หรือกิจกรรมวันส าคัญต่างๆของ
สถานศึกษา เป็นต้น 

ด้านให้การอบรมเยาวชนในสถานศึกษานั้นๆ โดยใช้เทคนิคการอบรมที่สอดคล้องกับ
พฤติกรรม ท าวัตร เช้า-เย็น และนั่งสมาธิ พบว่า พระธรรมวิทยากรมักเชิญชวนให้นักเรียนได้ไหว้พระ
สวดมนต์ก่อนและหลังเรียนสม่ าเสมอ เป็นแกนน าในการนั่งสมาธิ ฝึกจิตภาวนา ในบางโอกาสก็จะน า
นักเรียนสวดมนต์ท าวัตรเช้าและเย็น เป็นต้น 

ด้านจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา เช่น วันส าคัญทางพระพุทธศาสนา วันส าคัญทาง
พระมหากษัตริย์ วันส าคัญทางเทศกาลต่างๆ ที่มีพิธีทางพระพุทธศาสนาร่วมกับสถานศึกษาหรือชุมชน 
ควรประกอบด้วย 

๑) จัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ โดยอาราธนาพระสงฆ์และพระธรรมวิทยากร มาบรรยาย
ธรรมอวยพรปีใหม่ และบิณฑบาตข้าวสารอาหารแห้ง 

๒) จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ โดยพระธรรมวิทยากรร่วมจัดนิทรรศการและกิจกรรมมอบ
ของรางวัลแก่เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรม โดยน านักเรียนกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมด้วย 

๓) จัดกิจกรรมวันไหว้ครู โดยอาราธนาพระธรรมวิทยากรบรรยายธรรมเรื่อง       “พระ
คุณคร”ู และจัดกิจกรรมไหว้ครู โดยมีพระธรรมวิทยากรร่วมด้วย 

๔) จัดกิจกรรมวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา ได้แก่ วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา และวัน
อาสาฬหบูชา ใหม่ โดยอาราธนาพระธรรมวิทยากร มาบรรยายธรรม และบิณฑบาตข้าวสาร
อาหารแห้ง นอกจากนี้ยังพานักเรียนไปเวียนเทียนและบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์ที่วัดและชุมชนด้วย 

๕) จัดกิจกรรมหล่อเทียน แห่เทียน และถวายเทียนเข้าพรรษาในวัดที่พระธรรมวิทยากร
จ าพรรษา หรือวัดอื่นๆ ใกล้กับสถานศึกษา 

๖) จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ โดยอาราธนาพระธรรมวิทยากรบรรยายธรรมพิเศษ 

๗) จัดกิจกรรมท าบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารแด่พระธรรมวิทยากรเนื่องในวันคล้ายวัน
เกิดของบุคลากร เพ่ือสนับสนุนให้บุคลากรได้ท าบุญในทางพระพุทธศาสนา 

๘) จัดกิจกรรมบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์ต่างๆ โดยมีพระธรรมวิทยากรเป็นแกนน าจัด
กิจกรรม 

๙) จัดกิจกรรมพิเศษ เช่น ด้านหลักสูตรสถานศึกษา  
ด้านร่วมกับสถานศึกษาจัดท าแผนปฏิบัติการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของผู้เรียนนั้น 

พบว่า ก่อนเปิดภาคการศึกษาใหม่ทุกปี คณะกรรมการบริหารโครงการคลินิกคุณธรรม ร่วมกับพระ
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ธรรมวิทยากร และส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด จะร่วมกันประชุมเพ่ือปรึกษาหารือในการจัดท า
แผนปฏิบัติการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของเรียนเรียน 

ด้านการจัดท าทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรมหรือทะเบียนของผู้เรียนเป็นประจ าทุกเดือน 
พบว่า มีการจัดเก็บข้อมูลของผู้เข้าร่วมกิจกรรมน้อย ส่วนมากใช้วิธีการเช็คชื่อของอาจารย์ประจ าวิชา 
หรืออาจารย์ที่ปรึกษาแทน ท าให้พระธรรมวิทยากรยังไม่มีสถิติผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ ชัดเจน จึงควรหา
เครื่องมือมาช่วยในการจัดเก็บฐานข้อมูลข้อนักเรียนต่อไป 

ด้านการพัฒนาเครื่องมือในการปรับพฤติกรรมของผู้เรียน ควรประกอบด้วย 
๑) กิจกรรมโฮมรูมเพ่ือสะท้อนความรู้สึก เพ่ือให้นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ในการท า

กิจกรรมท าความดี เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมในโรงเรียน และเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดง
ความรู้สึกท่ีได้ท าความดี มีการบูรณาการท างานร่วมกันทั้งหน่วยงานต้นสังกัดและนักเรียนกับบุคลากร
ในโรงเรียน    

๒) กิจกรรมสวมเสื้อขาวหรือใส่ชุดขาววันพระ เพ่ือพัฒนาบุคลิกภาพทางกาย  โดยให้
โอกาสนักเรียนในการแสดงออกจากกิจกรรมที่ท า และเพ่ือปลูกฝังค่านิยมที่ดีงามให้แก่เยาวชนให้รู้จัก
รักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมอันดีงาม 

๓) กิจกรรม ไม่มีสิ่งเสพติด เหล้า บุหรี่ ๑๐๐% เพ่ือให้ผู้เรียนเห็นโทษ และภัยอันเกิดจาก
การบริโภค สิ่งเสพติด เหล้า บุหรี่ ให้ผู้เรียน และบุคลากรในโรงเรียนมีพฤติกรรมไม่เกี่ยวข้องกับสิ่ง
เสพติด เหล้า บุหรี่ และ ให้โรงเรียนเป็นโรงเรียนปลอดจากสิ่งเสพติด เหล้า บุหรี่ ๑๐๐% 

๔) กิจกรรม รักษาศีล ๕ เพ่ือฝึกการไม่เบียดเบียนผู้อ่ืนและตนเอง และเพ่ือการเป็นมนุษย์
ที่สมบูรณ ์

๕) กิจกรรม  ยิ้มง่าย  ไหว้สวย  กราบงาม เพ่ือฝึกให้บุคลากรในโรงเรียนให้มีบุคลิกงาม
อย่างไทย และเพ่ือเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ผู้ปกครองและชุมชน 

๖) กิจกรรมพิจารณาอาหารที่รับประทาน รับประทานอาหารไม่ดัง ไม่หก  ไม่เหลือ 
เพ่ือให้บุคลากรทุกคนมีสติในการรับประทานอาหาร  เพ่ือให้นักเรียนตระหนักในคุณค่าของข้าวปลา
อาหาร และเพ่ือให้บุคลกรทุกคนมีมารยาทที่ดีในการรับประทานอาหาร 

๗) กิจกรรมประหยัด  ออม  ถนอมใช้เงินและสิ่งของ เพ่ือให้บุคลกรในโรงเรียนใช้จ่ายเงิน
อย่างประหยัดและรู้จักออม และเพ่ือให้บุคลากรในโรงเรียนใช้สิ่งของอย่างประหยัดและให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด 

๘) กิจกรรมการบูรณาการวิถีพุทธทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพ่ือให้พัฒนาผู้เรียนให้เกิดการ
เรียนรู้ทั้งในด้าน ความประพฤติ (ศีล) จิตใจ (สมาธิ) และปัญญา (ปัญญา) เพ่ือความเจริญงอกงามใน
ทุกชั้นตอนของชีวิต ให้กินเป็น อยู่เป็น  ดูเป็นและฟังเป็น 

ด้านจัดค่ายคุณธรรม โครงการค่ายคุณธรรมเป็นโครงการที่ลงทุนแล้วมาความคุ้มค่า 
นักเรียนได้รับประโยชน์โดยตรง คือ ได้ฝึกความอดทน, ท าให้เกิดความใจเย็น ได้รับความรู้, ฝึกวินัย
และพัฒนาศีลธรรม ฝึกสมาธิก่อให้เกิดปัญญา ได้รับความรู้ทางหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา, เข้าใจ
กฎแห่งกรรม  ได้รับการฝึกความมีวินัยในการอยู่ร่วมกัน ได้รับบุญกุศล ได้รับประสบการณ์ชีวิตมาก
ขึ้น ได้รู้จักการปรับตัวในการเรียนในระบบมหาวิทยาลัย มีความกตัญญู (รู้สึกว่าต้องมีความกตัญญูต่อ
ผู้มีพระคุณ รู้คุณบิดา มารดา ญาติพ่ีน้อง ครูบาอาจารย์) มีความเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืนมากยิ่งขึ้น มีความ
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ตั้งใจที่จะท าความดี  ช่วยยกระดับจิตใจให้สูงขึ้นมีธรรมะในจิตใจ รู้ถึงคุณค่าของชีวิตมากขึ้น ได้ฝึก
ปฏิบัติตนในการควบคุมทั้งกาย วาจา และจิตใจ ตระหนักถึง บาป บุญ คุณโทษ  มีจิตใจแน่วแน่มาก
ยิ่งขึ้น  การท าตนให้เป็นประโยชน์ ไม่เห็นแก่ตัว และมีความเมตตา และการตั้งตนให้อยู่ในความไม่
ประมาท และการมีสติ 

ด้านการประเมินผล พระธรรมวิทยากรควรร่วมกับสถานศึกษาในการจัดท าแบบ
ประเมินผลการศึกษาให้หลากหลายรูปแบบ และมีการสรุปโครงการทุกครั้งด้วย 

 
๕.๑.๒ สภาพปัญหาและอุปสรรคในการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับวัยรุ่น

ไทยยุคใหม่  ตามหลักพุทธธรรม ผ่านกลไกการขับเคลื่อนโครงการคลินิกคุณธรรม ของพระธรรม
วิทยากร  

๑) ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 
จ านวน ๒๘๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๗๒.๒ มีอายุระหว่าง ๑๙ – ๒๑ ปี จ านวน ๑๙๙ คน คิดเป็นร้อยละ 
๕๐.๘ มีการศึกษาในระดับ ปวส. จ านวน ๒๓๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๗ และเข้าอบรมโครงการ
คลินิกคุณธรรม ๑ – ๕ ครั้ง จ านวน ๒๕๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๔.๓ 

๒) นักเรียนมีความคิดเห็นต่อรูปแบบการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับ
วัยรุ่นไทยยุคใหม่  ตามหลักพุทธธรรม ผ่านกลไกการขับเคลื่อนโครงการคลินิกคุณธรรม ของพระ
ธรรมวิทยากร ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X̅ = ๔.๐๖, S.D. = ๐.๕๑๐) และเมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้านพบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน จากการวิเคราะห์เบื้องต้นพบว่า พระธรรมวิทยากรน าเอา
หลักธรรมมาใช้ในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา ตามหลักภาวนา ๔ ได้แก่ กาย ศีล จิต 
และปัญญามากที่สุด รองลงมาคือด้านการสนทนาธรรม/บรรยายธรรม ตามหลักธรรมต่างๆ           
ที่สอดคล้องกับปัญหาที่เกิด หรือตามท่ีสถานศึกษาประสงค์ ถัดมาคือ ด้านการจัดค่ายคุณธรรม ถัดมา
คือด้านการให้การอบรมเยาวชนในสถานศึกษานั้นๆ โดยใช้เทคนิคการอบรมที่สอดคล้องกับพฤติกรรม
ของผู้เข้ารับการอบรม ผสมผสานกับการปฏิบัติธรรม ท าวัตรเช้า เย็น และนั่งสมาธิ  ถัดมาคือด้านการ
จัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา เช่น วันส าคัญทางพระพุทธศาสนา วันส าคัญทางพระมหากษัตริย์        
วันส าคัญทางเทศกาลต่างๆ ที่มีพิธีทางพระพุทธศาสนาร่วมกับสถานศึกษาหรือชุมชน ถัดมาคือด้าน
การให้ค าปรึกษาหรือปัญหาต่างๆ โดยเฉพาะปัญหาเรื่องการขาดคุณธรรมจริยธรรมของนั กเรียน 
นักศึกษาในสถานศึกษานั้นๆ ถัดมาคือด้านการประเมินผลกลุ่มเป้าหมายร่วมกับสถานศึกษา ถัดมาคือ
ด้านการร่วมกับสถานศึกษาจัดท าแผนปฏิบัติการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของผู้เรียน ถัดมาคือด้าน
การพัฒนาเครื่องมือในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้เรียน และสุดท้ายคือด้านการจัดท าทะเบียน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมหรือทะเบียนของผู้เรียนเป็นประจ าทุกเดือน ตามล าดับ 

๒.๑ ด้านการให้ค าปรึกษาหรือปัญหาต่างๆ โดยเฉพาะปัญหาเรื่องการขาด
คุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษานั้นๆ อยู่ในระดับมาก (X̅= ๔.๐๗, S.D. = 
๐.๕๙๖) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน จากการวิเคราะห์เบื้องต้น
พบว่าพระธรรมวิทยากรเป็นกัลยาณมิตรที่ดีในการให้ค าปรึกษาต่างๆ แก่นักศึกษามากที่สุด  
รองลงมาคือ พระธรรมวิทยากรน าเอาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาแก้ปัญหาชีวิตให้กับนักศึกษา
ได้เป็นอย่างดี  ถัดมาคือ พระธรรมวิทยากรเข้าใจและทราบปัญหาของนักศึกษา เป็นอย่างดี ถัดมาคือ 
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พระธรรมวิทยากรสามารถแก้ไขปัญหาให้กับนักศึกษาได้ดี ตรงประเด็น และสามารถอธิบายถึงสาเหตุ
ของปัญหาได้ และสุดท้ายคือ พระธรรมวิทยากรไม่น าเอาเรื่องที่นักศึกษามาขอค าปรึกษาไปเล่า หรือ
บอกต่อให้เพ่ือนนักศึกษาคนอ่ืนๆ ฟัง ตามล าดับ 

๒.๒ ด้านการสนทนาธรรม/บรรยายธรรม ตามหลักธรรมต่างๆ ที่สอดคล้องกับ
ปัญหาที่เกิด หรือตามที่สถานศึกษาประสงค์ อยู่ในระดับมาก (X̅ = ๔.๑๓, S.D. = ๐.๕๓๗) และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน จากการวิเคราะห์เบื้องต้นพบว่าพระธรรม
วิทยากรเปิดโอกาสให้นักศึกษาซักถามข้อสงสัย ระหว่างการสนทนาธรรมหรือบรรยายธรรม     และ
สามารถตอบข้อสักถามนั้นได้อย่างถูกต้องมากที่สุด  รองลงมาคือพระธรรมวิทยากรมีเทคนิค       
และวิธีการในการอธิบายธรรมได้อย่างน่าสนใจ และทันต่อเหตุการณ์  ถัดมาคือพระธรรมวิทยากร
น าเอาหลักพุทธธรรม และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาสอน และอธิบายให้นักศึกษาเกิดความ
เข้าใจที่ชัดเจน ถัดมาคือพระธรรมวิทยากรมีองค์ความรู้ และเข้าใจในเนื้อหาสาระของธรรมะที่
บรรยายเป็นอย่างดี และสุดท้ายคือ พระธรรมวิทยากรมีการสนทนาธรรม/บรรยายธรรมทุกวันพระ 
หรือตามท่ีสถานศึกษาก าหนดให้ทุกครั้ง ตามล าดับ 

๒.๓ ด้านการให้การอบรมเยาวชนในสถานศึกษานั้นๆ โดยใช้เทคนิคการอบรมที่
สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้เข้ารับการอบรม ผสมผสานกับการปฏิบัติธรรม ท าวัตรเช้า เย็น 
และนั่งสมาธิ อยู่ในระดับมาก (X̅ = ๔.๑๑, S.D. = ๐.๕๕๖) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า         
อยู่ในระดับมากทุกด้าน จากการวิเคราะห์เบื้องต้นพบว่า  พระธรรมวิทยากรเป็นแบบอย่างที่ดี   และ
น่าเคารพเลื่อมใสพระธรรมวิทยากรเป็นแบบอย่างที่ดี และน่าเคารพเลื่อมใสมากที่สุด รองลงมาคือ
พระธรรมวิทยากรน าเอาสื่อเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการฝึกอบรมนักศึกษา ถัดมาคือ พระธรรม
วิทยากรสามารถน าเอาสื่อต่างๆ รอบๆตัวมาอธิบายให้นักศึกษาเกิดความเข้าใจ และเห็นตามสภาพ
ความเป็นจริง ถัดมาคือพระธรรมวิทยากรมีการสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาแต่ละคน และสามารถ
แก้ไขพฤติกรรมของนักศึกษาแต่ละคนได้เป็นอย่างดี และสุดท้ายคือ พระธรรมวิทยากรเป็นผู้น าในการ
ปฏิบัติธรรม ท าวัตรเช้า เย็น และนั่งสมาธิ แก่นักศึกษา ทุกครั้ง ตามล าดับ 

๒.๔ ด้านการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา เช่น วันส าคัญทางพระพุทธศาสนา 
วันส าคัญทางพระมหากษัตริย์ วันส าคัญทางเทศกาลต่างๆ ที่มีพิธีทางพระพุทธศาสนาร่วมกับ
สถานศึกษาหรือชุมชน อยู่ในระดับมาก (X̅ = ๔.๐๘ , S.D. = ๐.๖๕๓) และเมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้านพบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน จากการวิเคราะห์เบื้องต้นพบว่าพระธรรมวิทยากรร่วมกับ
สถานศึกษาจัดกิจกรรมต่างๆ ในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา เช่น การท าบุญตักบาตรข้าวสาร
อาหารแห้ง เป็นต้นมากที่สุด รองลงมาคือพระธรรมวิทยากรเป็นแกนน าในการจัดกิจกรรมวันส าคัญ
ทางพระพุทธศาสนาในสถานศึกษา  ถัดมาคือพระธรรมวิทยากรน านักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวัด 
ชุมชน และสาธารณประโยชน์ เพ่ือฝึกฝนให้นักศึกษาเป็นผู้มีจิตอาสา และบ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์
แก่สังคม โดยใช้วันส าคัญทางพระพุทธศาสนาเป็นแรงบันดาลใจ ในการท าความดี ถัดมาคือพระธรรม
วิทยากรเปิดโอกาสให้นักศึกษาทุกคนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม จัดนิทรรศการ เกี่ยวกับวันส าคัญ
ทางพระพุทธศาสนาที่วัดหรือที่สถานศึกษาจัดขึ้น และสุดท้ายคือ พระธรรมวิทยากรจัดกิจกรรมที่
หลากหลาย เพ่ือดึงดูดให้นักศึกษาสนใจ และเข้าร่วมกิจกรรมในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา เช่น 
การตอบปัญหาธรรมะ จัดนิทรรศการ เป็นต้น ตามล าดับ 



๒๓๐ 
 

๒.๕ ด้านการร่วมกับสถานศึกษาจัดท าแผนปฏิบัติการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
ของผู้เรียน อยู่ในระดับมาก (X̅ = ๓.๙๗ , S.D. = ๐.๖๔๓) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า              
อยู่ในระดับมากทุกด้าน จากการวิเคราะห์เบื้องต้นพบว่าพระธรรมวิทยากรมีแผนปฏิบัติการในการ
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของผู้เรียน และเผยแผ่ให้ผู้เรียนและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ และพระธรรม
วิทยากรสามารถน าเอาแผนปฏิบัติการในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของผู้เรียนมาใช้ได้จริง    และ
เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน อยู่ในระดับสูงสุด รองลงมาคือพระธรรมวิทยากรร่วมกับสถานศึกษา มี
การประเมินผล และทบทวนแผนปฏิบัติการ เพ่ือปรับปรุงให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุ ดแก่ผู้เรียนต่อไป 
ถัดมาคือพระธรรมวิทยากรได้รับแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการสถานศึกษา         หรือคณะกรรมการ
ด าเนินงานของสถานศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และสุดท้ายคือ  พระธรรม
วิทยากรเข้าร่วมประชุมกับสถานศึกษาทุกครั้ง เพ่ือปรึกษาหารือเกี่ยวกับแนวทางในการด าเนินงาน
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของผู้เรียน ตามล าดับ 

๒.๖ ด้านการจัดท าทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรมหรือทะเบียนของผู้เรียนเป็นประจ า
ทุกเดือน อยู่ในระดับมาก (X̅ = ๓.๙๖ , S.D. = ๐.๖๘๙) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ใน
ระดับมากทุกด้าน จากการวิเคราะห์เบื้องต้นพบว่า พระธรรมวิทยากรเปิดโอกาสให้นักศึกษามีส่วน
ร่วมในการจัดท าฐานข้อมูลของนักศึกษาเองมากที่สุด รองลงมาคือฐานข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบัน เป็น
ประโยชน์ต่อการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมอย่างมาก  ถัดมาคือพระธรรมวิทยากรมีการจัดท าแฟ้ม
ประวัติของนักศึกษาทุกคน ถัดมาคือพระธรรมวิทยากรจัดท าสถิติของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ 
และมีการติดป้ายประชาสัมพันธ์อย่างชัดเจน และสุดท้ายคือพระธรรมวิทยากรมีการจัดท าเว็บไซด์เผย
แผ่ข้อมูลนักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการ และกิจกรรมที่จัดขึ้น ตามล าดับ 

๒.๗ ด้านการพัฒนาเครื่องมือในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้เรียน อยู่ในระดับ
มาก (X̅ = ๓.๙๗ , S.D. = ๐.๖๗๖) และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน จาก
การวิเคราะห์เบื้องต้นพบว่าพระธรรมวิทยากรน าเอาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาพัฒนาเป็น
เครื่องมือ ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้เรียน เช่น ให้หลักภาวนา ๔ หลักอริยสัจ ๔ เบญจศีล
เบญจธรรม เป็นต้นมากท่ีสุด  รองลงมาคือพระธรรมวิทยากรสามารถเลือกเอาเครื่องมือแต่ละอย่างมา
ใช้ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้เรียนแต่ละคนได้อย่างเหมาะสม  ถัดมาคือพระธรรมวิทยากรได้
ศึกษาพฤติกรรมและเข้าใจพฤติกรรมของผู้เรียนแต่ละคนเป็นอย่างดี ถัดมาคือเครื่องมือที่พระธรรม
วิทยากรใช้ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้เรียนในปัจจุบันมีความเหมาะสม และสุดท้ายคือ              
พระธรรมวิทยากรสามารถสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้เรียนได้ด้วยตนเอง  
ตามล าดับ 

๒.๘ ด้านการจัดค่ายคุณธรรม อยู่ในระดับมาก (X̅ = ๔.๑๒ , S.D. = ๐.๖๑๗) และ
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน จากการวิเคราะห์เบื้องต้นพบว่า   พระธรรม
วิทยากรเน้นการสอนเรื่องคุณธรรมจริยธรรมเป็นหลักมากที่สุด รองลงมาคือค่ายคุณธรรมที่พระธรรม
วิทยากรจัดขึ้นเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน  ถัดมาคือพระธรรมวิทยากรร่วมกับสถานศึกษา จัดค่าย
คุณธรรมให้กับนักศึกษาเป็นประจ าทุกปี ถัดมาคือค่ายคุณธรรมที่พระธรรมวิทยากรจัดขึ้นมีความ
เหมาะสมกับผู้เรียน ทั้งด้านเวลา สถานที่ เนื้อหาสาระ และงบประมาณที่จัด และสุดท้ายคือ พระ
ธรรมวิทยากรเป็นวิทยากรในการอบรมนักศึกษาเอง ตามล าดับ 



๒๓๑ 
 

๒.๙ ด้านการประเมินผลกลุ่มเป้าหมายร่วมกับสถานศึกษา อยู่ในระดับมาก        
(X̅ = ๔.๐๓ , S.D. = ๐.๖๕๐) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน จากการ
วิเคราะห์เบื้องต้นพบว่า  พระธรรมวิทยากรเลือกเอาเครื่องมือต่างๆ เช่น แบบสอบถาม      แบบ
สัมภาษณ์ แบบสังเกตพฤติกรรม ที่มีคุณภาพมาใช้ในการประเมินผลการด าเนินโครงการกับผู้เรียน 
ร่วมกับสถานศึกษา และพระธรรมวิทยากรร่วมกับสถานศึกษาปรับปรุงแผนปฏิบัติการให้สอดคล้ อง
กับพฤติกรรมของนักศึกษาที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลามากที่สุด  รองลงมาคือพระธรรมวิทยากรมีการ
วางแผนในการประเมินผลกลุ่มเป้าหมายร่วมกับสถานศึกษา  ถัดมาคือพระธรรมวิทยากรร่วมกับ
สถานศึกษาสรุปผลการด าเนินโครงการทุกครั้ง และแจ้งให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบ และสุดท้ายคือ พระ
ธรรมวิทยากรมีการวางแผนในการประเมินผลกลุ่มเป้าหมายร่วมกับสถานศึกษา 

๒.๑๐ ด้านหลักธรรมที่ใช้ในการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับวัยรุ่นไทย
ยุคใหม่  ตามหลักพุทธธรรม ผ่านกลไกการขับเคลื่อนโครงการคลินิกคุณธรรม ของพระธรรม
วิทยากรตามหลักภาวนา ๔ ได้แก่ กาย ศีล จิต และปัญญา อยู่ในระดับมาก (X̅ = ๔.๑๓, S.D. = 
๐.๕๕๖) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน จากการวิเคราะห์เบื้องต้น
พบว่าด้านศีลมากที่สุด  รองลงมาคือด้านจิต  ถัดมาคือด้านปัญญา และสุดท้ายคือ ด้านกาย 
ตามล าดับ 

๓) ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะต่อรูปแบบการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรม
ส าหรับวัยรุ่นไทยยุคใหม่  ตามหลักพุทธธรรม ผ่านกลไกการขับเคลื่อนโครงการคลินิกคุณธรรม 
ของพระธรรมวิทยากร พบว่า 

๓.๑ ด้านการให้ค าปรึกษาหรือปัญหาต่างๆ โดยเฉพาะปัญหาเรื่องการขาด
คุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษานั้นๆ มีปัญหาและอุปสรรค คือ พระธรรม
วิทยากรมักน าเอากรณีของนักศึกษาที่เข้ารับค าปรึกษา มาบอกเล่าหรือยกตัวอย่างให้นักศึกษาคน
อ่ืนๆ ฟัง จนท าให้นักศึกษาเกิดความละอายพลอยไม่อยากปรึกษาในเรื่องส าคัญๆ หรือเรื่องน่าอับอาย
กับพระธรรมวิทยากร พระธรรมวิทยากรไม่สามารถเข้าถึงปัญหาเฉพาะด้านของนักศึกษา เช่น ปัญหา
ส่วนตัว ปัญหาครอบครัว ปัญหาเรื่องยาเสพติด เป็นต้น พระธรรมวิทยากรไม่สามารถช่วยแก้ปัญหา
ให้กับนักศึกษาผู้หญิงในเรื่องเฉพาะเพศได้ดี  ข้อเสนอแนะ คือ พระธรรมวิทยากรควรปกปิดเรื่องที่
นักศึกษามาขอค าปรึกษาไว้เป็นความลับ และให้ค าปรึกษาเฉพาะเรื่องกับนักศึกษาเฉพาะรายบุคคลไป 
พระธรรมวิทยากรต้องอาศัยความร่วมมือจากเพ่ือนนักศึกษาด้วยกัน หรือพ่อแม่ของนักศึกษา ในการ
ให้ค าปรึกษาและแก้ไขปัญหาเฉพาะด้านของนักศึกษาในแต่ละคน ควรให้อาจารย์ผู้หญิงเป็นที่ปรึกษา
ร่วมกับพระธรรมวิทยากรในการให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาผู้หญิงในเรื่องส่วนตัว  

๓.๒ ด้านการสนทนาธรรม/บรรยายธรรม ตามหลักธรรมต่างๆ ที่สอดคล้องกับ
ปัญหาที่เกิด หรือตามที่สถานศึกษาประสงค์ มีปัญหาและอุปสรรค คือ จ านวนของนักเรียนมีมาก
เกินไป พระธรรมวิทยากรเพียงหนึ่งถึงสองรูปไม่สามารถดูแลได้อย่างทั่วถึง ความไม่พร้อมในการใช้สื่อ
เทคโนโลยีในการสนทนาธรรม/บรรยายธรรมของพระธรรมวิทยากรและเจ้าหน้าที่ ท าให้เสียเวลาใน
การอบรมสั่งสอน ห้องบรรยายธรรม/สถานที่บรรยายธรรม ในวิทยาลัยไม่เพียงพอหรือเหมาะสมกับ
จ านวนนักเรียนที่มีมาก และปัญหานักเรียนบางกลุ่มไม่สนใจการฟังบรรยาย/สนทนาธรรม/เข้าร่วม
กิจกรรมที่ทางพระธรรมวิทยากรและวิทยาลัยจัดขึ้น ข้อเสนอแนะ คือ สถานศึกษาควรจัดครูประจ า



๒๓๒ 
 

วิชาหรือครูท่ีปรึกษามาคอยช่วยดูแลนักเรียนร่วมกับพระธรรมวิทยากร พระธรรมวิทยากรควรเตรียม
ความพร้อมก่อนเข้าชั่วโมงบรรยายเพ่ือไม่ให้เสียเวลาอบรม สถานศึกษาควรจัดกิจกรรมเฉพาะกลุ่ม
นักเรียน/ชั้นเรียน/แผนก และสถานศึกษา ควรน านักเรียนกลุ่มเสี่ยงแยกออกไปเฉพาะกลุ่ม และจัด
บรรยาย/กิจกรรมเฉพาะกลุ่ม เพ่ือง่ายต่อการควบคุมและอบรมสั่งสอน  

๓.๓ ด้านการให้การอบรมเยาวชนในสถานศึกษานั้นๆ โดยใช้เทคนิคการอบรมที่
สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้เข้ารับการอบรม ผสมผสานกับการปฏิบัติธรรม ท าวัตรเช้า เย็น 
และนั่งสมาธิ มีปัญหาและอุปสรรค คือ ในหนึ่งสัปดาห์พระธรรมวิทยากรสามารถเข้ามาท ากิจกรรม
ได้เพียงแค่ ๒ วันเท่านั้น ในการจัดกิจกรรมท าวัตร สวดมนต์ นั่งสมาธิ จึงท าได้เพียงแค่ระยะสั้นๆ 
หรือบางครั้งอาจไม่ได้ท า นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมไม่มีความพร้อม ประกอบกับเวลาในการเข้าร่วม
กิจกรรมมีน้อย จึงเน้นเฉพาะหลักทฤษฎีมากกว่าหลักการปฏิบัติ เทคนิคท่ีพระธรรมวิทยากรน ามาใช้มี
มากและหลากหลาย แต่สถานศึกษาขาดความพร้อมในการจัดสรรนักเรียนและชั่วโมงเรียนในการเข้า
มาท ากิจกรรมร่วมกับพระธรรม และกิจกรรมของพระธรรมวิทยากรเป็นเพียงกิจกรรมโครงการสั้นๆ 
ไม่ต่อเนื่อง ไม่สามารถละลายพฤติกรรมของนักเรียนได้เท่าที่ควร ขาดการประเมินผลและก ากับ
ติดตามพฤติกรรมของนักเรียนอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง ข้อเสนอแนะ คือ พระธรรมวิทยากรควรเน้น
การปฏิบัติธรรม ท าวัตรเช้า เย็น และนั่งสมาธิให้มากขึ้นกว่าเดิม พระธรรมวิทยากรควรจัดกิจกรรมที่
หลากหลายเน้นทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติควบคู่กัน ผู้บริหารสถานศึกษาควรให้ความส าคัญกับการ
อบรมของพระธรรมวิทยากร และเพ่ิมจ านวนวันและเวลาให้เพ่ิมมากขึ้น สถานศึกษาควรวางแผน
โครงการระยะยาวและจัดสรรงบประมาณสนับสนุนให้เพ่ิมมากขึ้นกว่าเดิม  

๓.๔ ด้านการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา เช่น วันส าคัญทางพระพุทธศาสนา 
วันส าคัญทางพระมหากษัตริย์ วันส าคัญทางเทศกาลต่างๆ ที่มีพิธีทางพระพุทธศาสนาร่วมกับ
สถานศึกษาหรือชุมชน มีปัญหาและอุปสรรค คือ ลักษณะกิจกรรมที่จัดไม่มีความหลากหลาย เป็น
ลักษณะกิจกรรมเดิมๆ ที่จัดขึ้นทุกปี ท าไม่มาสามารถดึงดูดให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมได้ มีการจัด
กิจกรรมที่ซ้ าซ้อน เป็นกิจกรรมเดียวกันแต่จัดกันคนละครั้ง ท าให้สูญเสียงบประมาณและบุคลากร 
พระธรรมวิทยากรเป็นเพียงส่วนหนึ่งของกิจกรรมส าคัญต่างๆของสถานศึกษาในฐานะผู้น าทางศาสนา
เท่านั้น เป็นเพียงแค่ผู้ประกอบพิธีกรรม ข้อเสนอแนะ คือ ควรมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบและวิธีการใน
การจัดกิจกรรมให้มีความหลากหลายเพ่ิมมากขึ้น ควรประชุมปรึกษาหารือกันทั้งฝ่ายสถานศึกษาและ
พระธรรมวิทยากร ในการบูรณาการกิจกรรมร่วมกันในคราวเดียวกัน สถานศึกษาควรเห็นความส าคัญ
และอาราธนานิมนต์พระธรรมวิทยากรมาเป็นแกนน าหลักในการจัดกิจกรรรมของสถานศึกษาร่วมกับ
ผู้บริหารและคณาจารย์ด้วย  

๓.๕ ด้านการร่วมกับสถานศึกษาจัดท าแผนปฏิบัติการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
ของผู้เรียน มีปัญหาและอุปสรรค คือ ขาดแหล่งการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรมที่หลากหลาย          
พระธรรมวิทยากรไม่สามารถขับเคลื่อนแนวคิดหรือนโยบายในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
เท่าท่ีควร ขาดการจัดท าแผนโครงการระยะยาว ขาดการประชุมปรึกษาหารือระหว่างสถานศึกษากับ
พระธรรมวิทยากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ข้อเสนอแนะ คือ พระธรรมวิทยากรและสถานศึกษาควร
จัดท าคู่มือในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เพ่ือเผยแผ่ให้นักเรียนได้รับรู้และศึกษาเพ่ิมเติมจากคู่มือ
ดังกล่าวด้วย สถานศึกษาควรแต่งตั้งพระธรรมวิทยากรให้เป็นคณะกรรมการสถานศึกษา  หรือ
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คณะกรรมการด าเนินงานของสถานศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม สถานศึกษา
ควรเชิญผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์เข้าร่วมในการจัดท าแผนการด าเนินงานโครงการ
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของผู้เรียน โดยรับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่ายด้วย สถานศึกษาควรนิมนต์
พระธรรมวิทยากรเข้าร่วมประชุมกับผู้บริหาร กรมการสถานศึกษาด้วยทุกครั้ง  เพ่ือปรึกษาหารือ
เกี่ยวกับแนวทางในการด าเนินงานโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของผู้เรียน พระธรรมวิทยากร
ควรร่วมกับสถานศึกษาประเมินผล และทบทวนแผนปฏิบัติการ เพ่ือปรับปรุงให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุดแก่ผู้เรียนต่อไป  

๓.๖ ด้านการจัดท าทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรมหรือทะเบียนของผู้เรียนเป็นประจ า
ทุกเดือน มีปัญหาและอุปสรรค คือ ขาดการคิดต่อประสานระหว่างพระธรรมวิทยากร ผู้บริหาร
สถานศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา และนักเรียนร่วมถึงผู้ปกครองด้วย ไม่สามารถรายงานสถิติผู้เข้าร่วม
กิจกรรมได้ตามความเป็นจริง และผลลัพธ์ที่ได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียนแต่ละคนได้  ขาด
ระบบการจัดท าทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรมหรือทะเบียนผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพ ข้อเสนอแนะ คือ ควร
จัดท าเว็บไซด์ของพระธรรมวิทยากร หรือเพ่ิมช่องทางในการติดต่อระหว่างพระธรรมวิทยากร 
ผู้บริหารสถานศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา และนักเรียนร่วมถึงผู้ปกครองด้วย ควรมีการบันทึกจ านวน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกครั้ง มีการบันทึกเนื้อหาสาระในการสอนหรือการอบรมสั่งสอนในแต่ละครั้ง และ
สามารถสรุปผลการประเมินได้ในหลากหลายรูปแบบ และเที่ยงตรง พระธรรมวิทยากรหรือกรมการ
ศาสนาควรสร้างระบบการจัดเก็บข้อมูล/พฤติกรรม/แนวทางในการแก้ไขปัญหาของนักเรียนที่มี
ประสิทธิภาพและใช้งานได้จริง  

๓.๗ ด้านการพัฒนาเครื่องมือในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้เรียน มีปัญหาและ
อุปสรรค คือ กิจกรรมส่วนใหญ่จัดที่สถานศึกษาเป็นหลัก ขาดการจัดกิจกรรมนอกสถานที่ เช่นที่วัด 
หรือ แหล่งชุมชน เป็นต้น พระธรรมวิทยากรใช้ความคิดเห็นส่วนตัวในการแก้ไขพฤติกรรมของ
นักเรียนและขาดความเข้าใจพฤติกรรมของผู้เรียนแต่ละคนเป็นอย่างดี นักเรียนแต่ละคนมีพฤติกรรมที่
แตกต่างกัน ท าให้พระธรรมวิทยากรต้องปรับเปลี่ยนเครื่องมือหรือเลือกเอาเครื่องมือมาใช้ในการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอยู่บ่อยครั้ง ข้อเสนอแนะ คือ พระธรรมวิทยากรควรน านักเรียนเข้าวัดมากกว่า
ใช้วิทยาลัยเป็นสถานที่ในการฝึกอบรมนักเรียน เพ่ือให้นักเรียนได้ศึกษาและซึมซับพฤติกรรมการ
ด ารงชีวิตแบบชาวพุทธอย่างเต็มรูปแบบ พระธรรมวิทยากรควรเข้ามาคลุกคลีกับนักเรียนกลุ่มเสี่ยง 
เพ่ือศึกษาถึงพฤติกรรมของแต่ละคน และหาแนวทางในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักเรียนแต่ละ
คนด้วย พระธรรมวิทยากรควรเลือกเอาเครื่องมือที่เหมาะสมมาใช้ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของ
ผู้เรียนแต่ละคนให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของนักเรียนด้วย  

๓.๘ ด้านการจัดค่ายคุณธรรม มีปัญหาและอุปสรรค คือ มักจัดค่ายคุณธรรม
จริยธรรมในสถานศึกษา ท าให้ไม่สามารถดึงดูดความสนใจของนักเรียนได้ ขาดการปฏิบัติที่เข้มข้น 
และเข้มงวดในการจัดกิจกรรม ท าให้นักเรียนไม่ค่อยสนใจ และร่วมท ากิจกรรมเท่าที่ควร       ขาด
งบประมาณในการด าเนินงานที่เพียงพอ ข้อเสนอแนะ คือ ควรน านักเรียนไปจัดค่ายคุณธรรม
จริยธรรมนอกสถานศึกษา เช่น วัด หรือสถานที่อ่ืนๆที่มีความเหมาะสมและสัปปายะ เป็นต้น ควรเน้น
ภาคปฏิบัติมากกว่าภาคทฤษฎี มีการแนะแนวทางในการด าเนินชีวิตของนักเรียน ให้ได้ศึกษาและ
เรียนรู้จากประสบการณ์จริงมากกว่าเรียนรู้ภายในห้องเรียน พระธรรมวิทยากรควรเป็นแกนน าในการ
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จัดโครงการ จัดให้มีการประสานกันระหว่างสถานศึกษา กับวัด หรือพระธรรมวิทยากรกับวิทยากรรับ
เชิญ ควรเน้นจัดค่ายลักษณะประหยัด แต่ได้ประโยชน์สูง คือทั้งนักเรียน พระธรรมวิทยากร วิทยาลัย 
และชุมชนได้รับประโยชน์ร่วมกัน  

๓.๙ ด้านการประเมินผลกลุ่มเป้าหมายร่วมกับสถานศึกษา มีปัญหาและอุปสรรค 
คือ รูปแบบและวิธีการในการประเมินผลกิจกรรมในแต่ละครั้งขาดความยืดหยุ่นและขาดประสิทธิภาพ 
เช่น ไม่มีการประเมินผลกิจกรรม มีการประเมินผลหลังจบกิจกรรมไปแล้วหลายๆ เดือน ท าให้ได้
ข้อมูลไม่ตรงกับสภาพความเป็นจริง เป็นต้น ขาดการประชุมปรึกษาหารือกันระหว่างผู้บริหาร 
คณาจารย์ พระธรรมวิทยากร เจ้าหน้าที่วัฒนธรรมจังหวัด และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อระดมความคิดใน
การแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที ส่วนใหญ่พระธรรมวิทยากร หรืออาจารย์ที่
รับผิดชอบ ต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเองเท่านั้น การแยกงานกันท าระหว่างสถานศึกษากับพระ
ธรรมวิทยากร จึงท าให้กลุ่มเป้าหมายในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมมีความหลากหลายและ
แตกต่างมากจนเกินไป ข้อเสนอแนะ คือ นักเรียนแสดงความคิดเห็นดังนี้ ควรมีการก าหนดรูปแบบ
และวิธีการประเมินผลไว้ล่วงหน้า และมีการประเมินผลก่อนและหลังจัดกิจกรรมทุกครั้ง ควรมีการ
ประชุมกันทุกเดือนเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ ควรจัดสรรให้นักเรียนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายเดียวกันได้รับการ
ส่งเสริมทั้งพระธรรมวิทยากรและสถานศึกษาร่วมกัน  

๓.๑๐ ด้านหลักธรรมที่ใช้ในการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับวัยรุ่นไทย
ยุคใหม่  ตามหลักพุทธธรรม ผ่านกลไกการขับเคลื่อนโครงการคลินิกคุณธรรม ของพระธรรม
วิทยากรตามหลักภาวนา ๔ ได้แก่ กาย ศีล จิต และปัญญา มีข้อเสนอแนะ คือ พระธรรมวิทยากร
ควรเน้นให้นักศึกษาเป็นจิตอาสา รู้จักเสียสละเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม พระธรรมวิทยากรควรเน้นให้
นักศึกษารักษาสุขภาพให้แข็งแรงตามหลักพระพุทธศาสนา พระธรรมวิทยากรควรเน้นให้รู้จักคิด 
วิเคราะห์ ปัญหาชีวิต และพระธรรมวิทยากรควรเน้นให้นักศึกษารู้จัก ลด ละ เลิกอบายมุข 

๔) สภาพทั่วไปในการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับวัยรุ่นไทยยุคใหม่  ตาม
หลักพุทธธรรม ผ่านกลไกการขับเคลื่อนโครงการคลินิกคุณธรรม ของพระธรรมวิทยากร  
ประกอบด้วย 

จุดแข็ง ได้แก่ ๑. พระธรรมวิทยากรทุกรูปผ่านการอบรมจากกรมการศาสนา ๒. พระ
ธรรมวิทยากรมีความรู้ความสามารถสูง ๓. พระธรรมวิทยากรเป็นแบบอย่างที่ดี              ๔. ได้รับ
งบประมาณอุดหนุนโครงการจากกรมการศาสนา ๕. มีคณะกรรมการบริหารโครงการ    ๖.  มีการ
ประเมินโครงการ 

จุดอ่อน ได้แก่ ๑. พระธรรมวิทยากรมีน้อย ๒. พระธรรมวิทยากรขาดทักษะในการสังเกต
พฤติกรรมของนักเรียน ๓. งบประมาณมีน้อย ไม่เพียงพอ ๔.  ขาดงบประมาณในการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร ๕.  ขาดครูพี่เลี้ยง ๖.  แผนปฏิบัติการมีความล่าช้า 

โอกาส  ได้แก่ ๑. มีการน าเอาหลักธรรมและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการ
สอน ๒. มีการรักษาศิลปวัฒนธรรม ๓. มีห้องพระพุทธศาสนา ๔. มีแหล่งเรียนรู้ภายในวัด ๕. ได้รับ
การสนับสนุนจากหน่วยงานราชการ ๖. รัฐบาลมีนโยบายในการสนับสนุน 
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อุปสรรค ได้แก่ ๑. นักเรียนมีปัญหาด้านยาเสพติด การทะเลาะวิวาท ๒. ความรุนแรงของ
สถาบันครอบครัว ๓. งบประมาณน้อยและล่าช้า ๔. ขาดการประสานงานระหว่างสื่อมวลชน   ๕. 
ประชาชนไม่ทราบข้อมูลข่าวสารของโครงการ  

เมื่อน าประเด็นภายในและภายนอก ในด้านกระบวนการด าเนินงาน มาวิเคราะห์
เปรียบเทียบกัน ท าให้ผู้วิจัยได้แนวทางในการก าหนด รูปแบบการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรม
ส าหรับวัยรุ่นไทยยุคใหม่  ตามหลักพุทธธรรม ผ่านกลไกการขับเคลื่อนโครงการคลินิกคุณธรรม ของ
พระธรรมวิทยากร คือ ๑. กลยุทธ์การส่งเสริมให้นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย มีคุณธรรมจริยธรรม  ๒. กล
ยุทธ์การสร้างภูมิคุ้มกันด้วยการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมอย่างจริงจัง ๓. กลยุทธ์การปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมของนักเรียนกลุ่มเสี่ยงให้เป็นคนดีมีคุณธรรม ๔. กลยุทธ์การเสริมสร้างกิจกรรมการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนร่วมกับ หน่วยงาน สถานศึกษา และชุมชน  

 
๕.๑.๓ รูปแบบการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับวัยรุ่นไทยยุคใหม่  ตามหลัก

พุทธธรรม ผ่านกลไกการขับเคลื่อนโครงการคลินิกคุณธรรม ของพระธรรมวิทยากร 
ผลจากการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ที่ใช้การศึกษาวิจัยเชิงส ารวจ 

(Survey Research) จากแบบสอบถาม (Questionnaire) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) โดยท าการวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Analysis) กับการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-
Depth Interview) จากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) ที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิรวมทั้งผู้บริหาร 
คณาจารย์ และนักวัฒนธรรมจังหวัด และการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) ท าให้
ผู้วิจัยได้รูปแบบในการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับวัยรุ่นไทยยุคใหม่  ตามหลักพุทธธรรม 
ผ่านกลไกการขับเคลื่อนโครงการคลินิกคุณธรรม ของพระธรรมวิทยากร ดังนี้ 

รูปแบบที่ ๑ ได้แก่  การป้องกัน (Prevention) มีกลยุทธ์ คือ สร้างภูมิคุ้มกันด้วยการ
เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมอย่างจริงจัง กลุ่มประชากร ได้แก่ นักเรียนกลุ่มทั่วไป กลุ่มเสี่ยง  และ
กลุ่มเป้าหมาย และมีกิจกรรม ประกอบด้วย กิจกรรม ๔ ส. ดังนี้ 

๑) สะอาด ได้แก่ กิจกรรมรักษาศีล ๕ ซึ่งเป็นคุณธรรมเบื้องต้นในการด าเนินชีวิตของ
มนุษย์ ส่งเสริมให้นักเรียนรักษาศีล ๕ เป็นประจ า มีกิจกรรมรับศีลก่อนเข้าห้องเรียน กิจกรรมท าบุญ
ตักบาตรรับศีลวันพระ กิจกรรมรักษาศีลอุโบสถหรือศีล ๘ กิจกรรมสัมมาอาชีพ กิจกรรมงดเหล้า
เข้าพรรษา กิจกรรมตั้งสติก่อนสตาร์ท เป็นต้น และกิจกรรมสถานศึกษาปลอดอบายมุข ได้แก่ ส่งเสริม
ให้นักเรียนเห็นภัยและโทษของการเป็นนักเลงสุรา นักเลงการพนัน นักเลงผู้หญิง และการคบเพ่ือนไม่
ดี เป็นต้น ด้วยการเน้นกิจกรรมรณรงค์ให้นักเรียนลด ละ เลิก อบายมุขทั้งปวง กิจกรรมงดสูบบุหรี่ใน
สถานศึกษา กิจกรรมโทษภัยของยาเสพติด กิจกรรมรักนวลสงวนตัว กิจกรรมจิตอาสาคบเพ่ือนดี 
กิจกรรมหน้าที่พลเมืองที่ดี ซึ่งหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาที่น ามาใช้ คือ เบญจศีลเบญจธรรม 
เว้นจากอบายมุข และภาวนา ๔ ด้าน กายภาวนา และสีลภาวนา 

๒) สว่าง ได้แก่ กิจกรรมเสริมสร้างปัญญาให้แก่นักเรียน เช่น กิจกรรมวิถีธรรมวิถีไทย 
รณรงค์ให้นักเรียนรู้จักขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมประจ าถิ่นของตนเอง 
กิจกรรมมารยาทไทย กิจกรรมยิ้มไหว้ทักท้ายกัน เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมด้านภูมิ ปัญญา
ท้องถิ่น อนุรักษ์ศาสตร์แขนงต่างๆของท้องถิ่นต้นเอง และกิจกรรมส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นต้น กิจกรรม “ลานธรรม ลานไทย ลานวิถีพุทธ” คือ กิจกรรม
ที่ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากลานวัดในการท ากิจกรรมต่างๆ ที่ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนพ้ืนที่
ภายในวัดในการท ากิจกรรมต่างๆ เพ่ือใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  กิจกรรม “อาชีวะสร้างคน              
คนสร้างชาติ พัฒนาสู่อาเซียน” ซึ่งเป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลปัจจุบัน เป็นกิจกรรมในลักษณะ
การบูรณาการกับการเรียนการสอนในปัจจุบันตามสาขาวิชาชีพต่างๆ ควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพ
บุคลากรโดยเน้นกิจกรรมลักษณะ “มีความรู้คู่คุณธรรม” กิจกรรม “โรงเรียนวิถีพุทธ” ซึ่งเป็นกิจกรรม
ใหม่ของกรมการศาสนาซึ่งต่อยอดจากนโยบายของทางรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ โดยเน้นเฉพาะ
โรงเรียนที่ยังไม่เข้าร่วมโครงการปับกระทรวงศึกษาธิการ โดยการน าพระธรรมวิทยากรไปเป็นพ่ีเลี้ยง
ในการจัดกิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธดังกล่าวด้วย   ซึ่งหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาที่น ามาใช้  คือ 
ไตรสิกขา สัปปุริสธรรม ๗  และภาวนา ๔ ด้าน ปัญญาภาวนา 

๓) สงบ ได้แก่ กิจกรรมปฏิบัติธรรม เจริญจิตภาวนา มีการนั่งสมาธิ เดินจงกรม แผ่เมตตา 
เป็นต้น เพ่ือช่วยให้นักเรียนมีสมาธิในการศึกษาเล่าเรียน ใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาท โดยสามารถจัด
กิจกรรมในลักษณะสวดมนต์ไหว้พระก่อนและหลังเรียน นั่งสมาธิหรือท าจิตให้สงบก่อนเข้าเรียนและ
หลังเลิกเรียน กิจกรรมค่ายคุณธรรมจริยธรรม เป็นต้น ซึ่งหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาที่น ามาใช้ 
คือ หลักไตรสิกขา และภาวนา ๔ ด้าน จิตตภาวนา 

๔) สั่งสอน ได้แก่ กิจกรรมการอบรมสั่งสอนคุณธรรมจริยธรรม การบรรยายธรรมหรือ
สนทนาธรรมในวันพระ กิจกรรมการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนาในชั้นเรียน กิจกรรมการเรียน
การสอนธรรมศึกษา และจัดให้มีการสอบธรรมศึกษา เป็นต้น กิจกรรม “ลูกพาพ่อแม่เข้าวัด”   เป็น
กิจกรรมในลักษณะที่ปลูกฝังให้นักเรียนสนใจพระพุทธศาสนาและเชิญชวนให้พ่อแม่พาตนเองมาวัดใน
วันหยุดเรียน หรือวันส าคัญต่างๆ เพื่อกระตุ้นให้พ่อแม่เห็นความส าคัญกับทางพระพุทธศาสนาด้วย ซึ่ง
หลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาที่น ามาใช้ คือ หลักไตรสิกขา อิทธิบาทธรรม อริยสัจ ๔ สังคหวัตถุ
ธรรม และภาวนา ๔   

กิจกรรม ๔ ส. คือ สะอาด สว่าง สงบ และสั่งสอน จะช่วยป้องกันและสร้างภูมิคุ้มกันให้
นักเรียนทุกกลุ่มมีพฤติกรรมที่ดีขึ้น เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมประจ าจิตใจ   โดย
พระธรรมวิทยากรสามารถน าเอาหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนา ได้แก่ หลักไตรสิกขา ศีล สมาธิ 
ปัญญา หลักภาวนา ๔ กาย ศีล จิต ปัญญา หลักอิทธิบาทธรรม หลักอริยสัจ ๔ หลักสังคหวัตถุธรรม 
และหลักสัปปุริสธรรม มาใช้ในการป้องกันปัญหาการขาดคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนได้ 

รูปแบบที่ ๒ ได้แก่  การปรับปรุง (Improvement) มีกลยุทธ์ คือ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ของนักเรียนกลุ่มเสี่ยงให้เป็นคนดีมีคุณธรรม กลุ่มประชากร ได้แก่ กลุ่มเสี่ยง คือ นักเรียนกลุ่มที่สร้าง
ปัญหาได้กับสถานศึกษาและชุมชน และมีกิจกรรม คือ  

 ๑) ให้ค าปรึกษาหารือในปัญหาต่างๆ โดยเฉพาะปัญหาเรื่องการขาดคุณธรรมจริยธรรม
ของนักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษานั้นๆ ได้แก่ 

๒) สนทนาธรรม/บรรยายธรรม ตามหลักธรรมต่างๆ ที่สอดคล้องกับปัญหาที่เกิด    หรือ
ตามที่สถานศึกษาประสงค์ ควรเน้นเรื่องความกตัญญูรู้คุณ เรื่องความสามัคคีกลมเกลียวกัน              
เรื่องความอดทน ประหยัด อดออม เรื่องความเสียสละ มีจิตอาสา เรื่องความไม่ประมาท โดยให้ 
สถานศึกษาอาราธนาพระธรรมวิทยากรมาอบรมสนทนาธรรม/บรรยายธรรม กับนักเรียนในเวลา/
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สถานที่ที่เหมาะสม จัดกิจกรรมที่เน้นให้พระธรรมวิทยากรได้พบปะกับนักเรียนสม่ าเสมอ      เช่น 
กิจกรรมหน้าเสาธง กิจกรรมวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา หรือกิจกรรมวันส าคัญต่างๆของ
สถานศึกษา เป็นต้น 

๓) ให้การอบรมเยาวชนในสถานศึกษานั้นๆ โดยใช้เทคนิคการอบรมที่สอดคล้องกับ
พฤติกรรม ท าวัตร-เย็น และนั่งสมาธิ  

๔) จัดค่ายคุณธรรมจริยธรรม 
รูปแบบที่ ๓ ได้แก่  การเปลี่ยนแปลง (Change) มีกลยุทธ์ ได้แก่ ส่งเสริมให้นักเรียน

กลุ่มเป้าหมาย มีคุณธรรมจริยธรรม กลุ่มประชากร ได้แก่ กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นักเรียนที่มีความ
ประพฤติดี ตั้งใจเรียน เน้นกิจกรรม มีจิตอาสาพัฒนา และมีกิจกรรม คือ 

๑) สร้างเยาวชนจิตอาสา เพ่ือส่งเสริมการด าเนินงานด้านคุณธรรมเพ่ือสาธารณะ      
ปลุกจิตส านึกต่อส่วนรวมเห็นคุณค่าของตนเองและผู้อ่ืน ไม่แบ่งแยกสร้างความเท่าเทียมกันของคน
โดยยึดหลักคุณธรรม 

๒) สร้างชมรมคลินิกคุณธรรมเพ่ือนช่วยเพ่ือน พ่ีช่วยน้อง เพ่ือแลกเปลี่ยนแบ่งปันความรู้
ด้านคุณธรรมจริยธรรมซึ่งกันและกัน โดยมีนักเรียนกลุ่มเป้าหมายเป็นตัวจักรในการขับเคลื่อนงาน
โครงการคลินิกคุณธรรมให้ประสบความส าเร็จในลักษณะเพ่ือนช่วยเพ่ือน พ่ีช่วยน้อง ซึ่งจะท าให้ลด
ช่องว่างระหว่างพระธรรมวิทยากรกับนักเรียนกลุ่มเสี่ยง โดยการจัดกิจกรรมลักษณะเข้าค่าย หรือ
อบรมนักเรียนกลุ่มเป้า ด้วยการพัฒนาตามหลักไตรสิกขา และภาวนา ๔  

๓) สร้างเยาวชนต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรม 
รูปแบบที่ ๔ ได้แก่  การพัฒนา (Development) มีกลยุทธ์ ได้แก่ เสริมสร้างกิจกรรมการ

พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนร่วมกับ หน่วยงาน สถานศึกษา และชุมชน กลุ่มประชากร 
ได้แก่ นักเรียนทั้งหมด โดยมีพระธรรมวิทยากรเป็นผู้พัฒนาร่วมกับ บ้าน วัด โรงเรียนและชุมชน  เป็น
ภาคเครือข่ายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมร่วมกัน (บวร) และมีกิจกรรม คือ  

๑) ร่วมกับสถานศึกษาจัดท าแผนปฏิบัติการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของผู้เรียน 
๒) เป็นผู้น าในการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา เช่น วันส าคัญทางพระพุทธศาสนา        

วันส าคัญทางพระมหากษัตริย์ วันส าคัญทางเทศกาลต่างๆ ที่มีพิธีทางพระพุทธศาสนาร่วมกับ
สถานศึกษาหรือชุมชน 

๓) ส่งเสริมและพัฒนาบรรยากาศในการส่งเสริมคุณภาพ จริยธรรม เช่น การท าบุญ การ
บริจาค การปฏิบัติกิจทางศาสนา การเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา การยกย่องส่งเสริมผู้กระท าความดี 
การส่งเสริมการแบ่งปัน การช่วยเหลือกันและกัน ฯลฯ 

๔) สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างคลินิกคุณธรรมในสถานศึกษา พระธรรมวิทยากร
ประจ าคลินิกคุณธรรม ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคกับสถานศึกษาใกล้เคียง เพ่ือให้เกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเติมเต็มด้านการด าเนินงานส่งเสริมคุณธรรม 

๕) ประเมินผลกลุ่มเป้าหมายร่วมกับสถานศึกษา 
สรุปได้ว่า จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “รูปแบบการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับ

วัยรุ่นไทยยุคใหม่  ตามหลักพุทธธรรม ผ่านกลไกการขับเคลื่อนโครงการคลินิกคุณธรรม ของพระธรรม
วิทยากร” ผู้วิจัยได้ศึกษารูปแบบการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับวัยรุ่นไทยยุคใหม่  ตาม
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หลักพุทธธรรม ผ่านกลไกการขับเคลื่อนโครงการคลินิกคุณธรรม ของพระธรรมวิทยากรพบว่าใน
ปัจจุบันพระธรรมวิทยากรได้มีบทบาทส าคัญในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมผ่านกระบวนการ ๙ 
ด้าน คือ ๑. ด้านการให้ค าปรึกษาหรือปัญหาต่างๆ โดยเฉพาะปัญหาเรื่องการขาดคุณธรรมจริยธรรม
ของนักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษานั้นๆ ๒. ด้านการสนทนาธรรม/บรรยายธรรม ตามหลักธรรม
ต่างๆ ที่สอดคล้องกับปัญหาที่เกิด หรือตามท่ีสถานศึกษาประสงค์ ๓. ด้านการให้การอบรมเยาวชนใน
สถานศึกษานั้นๆ โดยใช้เทคนิคการอบรมที่สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้เข้ารับการอบรม ผสมผสาน
กับการปฏิบัติธรรม ท าวัตรเช้า เย็น และนั่งสมาธิ ๔. ด้านการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา เช่น 
วันส าคัญทางพระพุทธศาสนา วันส าคัญทางพระมหากษัตริย์ วันส าคัญทางเทศกาลต่างๆ ที่มี พิธีทาง
พระพุทธศาสนาร่วมกับสถานศึกษาหรือชุมชน ๕. ด้านการร่วมกับสถานศึกษาจัดท าแผนปฏิบัติการ
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของผู้เรียน ๖. ด้านการจัดท าทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรมหรือทะเบียนของ
ผู้เรียนเป็นประจ าทุกเดือน ๗. ด้านการพัฒนาเครื่องมือในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้เรียน ๘. 
ด้านการจัดค่ายคุณธรรม ๙. ด้านการประเมินผลกลุ่มเป้าหมายร่วมกับสถานศึกษา และประยุกต์กับ
หลักธรรมในทางพระพุทธศาสนา คือ หลักไตรสิกขา หลักอริยสัจ ๔ หลักอิทธิบาท ๔ และหลักภาวนา 
๔ กิจกรรมทั้ง ๙ กิจกรรมนั้น พระธรรมวิทยากรสามารถถ่ายทอดกิจกรรมได้เฉพาะกับนักเรียนบาง
กลุ่มเท่านั้น เนื่องจ านวนนักเรียนในสถานศึกษามีมาก ประกอบกับสถานศึกษาให้เวลากับพระธรรม
วิทยากรน้อย จึงเป็นปัญหาและอุปสรรคในการที่จะส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียนทุกกลุ่ม
ได้ ผู้วิจัยจึงท าการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญซึ่งประกอบไปด้วยพระธรรมวิทยากร ผู้บริหาร
สถานศึกษา ครูอาจารย์ที่รับผิดชอบโครงการ และนักวัฒนธรรมจังหวัดที่เกี่ยวข้องท าให้ได้รูปแบบใน
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมที่เหมาะสมกับนักเรียนและสถานศึกษา ๔ รูปแบบ คือ รูปแบบที่ ๑ 
ได้แก่ การป้องกัน (Prevention) เป็นการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักเรียนทุกกลุ่มด้วยการ
สร้างภูมิคุ้มกันทางด้านคุณธรรมจริยธรรมอย่างแท้จริ ง รูปแบบที่  ๒ ได้แก่  การปรับปรุง 
(Improvement) เป็นการน านักเรียนกลุ่มเสี่ยงที่มีพฤติกรรมไม่ดี มาแก้ไขปรับปรุงให้กลายเป็นคนดีมี
คุณธรรม รูปแบบที่ ๓ ได้แก่  การเปลี่ยนแปลง (Change) เป็นการส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียน
กลุ่มเป้าหมายที่มีพฤติกรรมให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่เพ่ือนนักเรียนด้วยกัน และรูปแบบที่ ๔ ได้แก่  
การพัฒนา (Development) คือการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนร่วมกับ หน่วยงาน 
สถานศึกษา และชุมชน โดยมีพระธรรมวิทยากรเป็นผู้พัฒนาร่วมกับ สถานศึกษา ซึ่งทั้ง ๔ รูปแบบจะ
ช่วยให้พระธรรมวิทยากรสามารถส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมได้อย่างแท้จริง ทุกกิจกรรมที่จัดขึ้นมี
เป้าหมายในการจัดอย่างชัดเจน มีตัวชี้วัดในการจัดกิจกรรม และมีผลผลิตที่ได้จากการจัดกิจกรรม ท า
ให้รูปแบบการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับวัยรุ่นไทยยุคใหม่  ตามหลักพุทธธรรม ผ่านกลไก
การขับเคลื่อนโครงการคลินิกคุณธรรม ของพระธรรมวิทยากรมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ิมมาก
ขึ้น  หากน าไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง 
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๕.๒ อภิปรายผล 
การอภิปรายผลการวิจัยครั้งนี้ จะกล่าวถึงรูปแบบการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรม

ส าหรับวัยรุ่นไทยยุคใหม่  ตามหลักพุทธธรรม ผ่านกลไกการขับเคลื่อนโครงการคลินิกคุณธรรม ของ
พระธรรมวิทยากร โดยผู้วิจัยจะกล่าวถึงประเด็นส าคัญและน่าสนใจและน ามาอภิปรายดังนี้ 

๕.๒.๑ หลักการ วิธีการ และรูปแบบการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับวัยรุ่นไทย
ยุคใหม่  ตามหลักพุทธธรรม ผ่านกลไกการขับเคลื่อนโครงการคลินิกคุณธรรม ของพระธรรมวิทยากร 
พบว่า เดิมพระธรรมวิทยากรได้น าเอารูปแบบของกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม มาใช้ในการ
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา ๙ ด้าน คือ ให้ค าปรึกษาหารือในปัญหาต่างๆ โดยเฉพาะ
ปัญหาเรื่องการขาดคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษานั้นๆ สนทนาธรรม/
บรรยายธรรม ตามหลักธรรมต่างๆ ที่สอดคล้องกับปัญหาที่เกิด หรือตามที่สถานศึกษาประสงค์  ให้
การอบรมเยาวชนในสถานศึกษานั้นๆ โดยใช้เทคนิคการอบรมที่สอดคล้องกับพฤติกรรม ท าวัตร-เย็น 
และนั่งสมาธิ จัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา เช่น วันส าคัญทางพระพุทธศาสนา วันส าคัญทาง
พระมหากษัตริย์ วันส าคัญทางเทศกาลต่างๆ ที่มีพิธีทางพระพุทธศาสนาร่วมกับสถานศึกษาหรือชุมชน 
ร่วมกับสถานศึกษาจัดท าแผนปฏิบัติการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของผู้เรียน จัดท าทะเบียนผู้เข้าร่วม
กิจกรรมหรือทะเบียนของผู้เรียนเป็นประจ าทุกเดือน พัฒนาเครื่องมือในการปรับพฤติกรรมของผู้เรียน 
จัดค่ายคุณธรรม และประเมินผลกลุ่มเป้าหมายร่วมกับสถานศึกษา ซึ่งทั้ง ๙ รูปแบบนั้น ผู้ให้ข้อมูล
ส าคัญได้ให้แนวคิดเพ่ิมเติมจากทั้ง ๙ รูปแบบเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น เช่น การเปิดห้อง
คลินิกคุณธรรม การรณรงค์ให้นักเรียนที่มีความสนใจเข้ารับบริการให้ค าปรึกษาหารือในปัญหาต่างๆ 
การจัดตั้งกลุ่มสมาชิกชมรมคลินิกคุณธรรมประจ าสถานศึกษา การจัดตั้งกลุ่มเฟสบุ๊ค (Facebook) 
การคัดเลือกแกนน าในการประสานงานระหว่างนักเรียนกลุ่มเป้าหมายกับพระธรรมวิทยากร เพ่ือลด
ช่องว่างระหว่างกัน เป็นต้น โดยใช้หลักธรรมในการสอดแทรกควบคู่กับการจัดกิจกรรม จึงจะช่วยให้
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมประสบผลส าเร็จ ตามที่สถานศึกษามุ่งหวัง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของพระครูนิวิฐศีลขันธ์ (ณรงค์ ฐิตวฑฺฒโน) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “รูปแบบการพัฒนาทุนมนุษย์ตาม
หลักพุทธธรรมในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ผลการวิจัยพบว่า หลักพุทธธรรมในพระพุทธศาสนา
ส่วนมากเป็นหลักแห่งการพัฒนามนุษย์ โดยเฉพาะการพัฒนามนุษย์ให้พ้นจากบ่วงแห่งทุกข์ พระพุทธ
องค์ได้ทรงให้หลักอริยสัจ ๔ มาเป็นกรอบให้เกิดการแก้ไขเชิงระบบ ขณะที่วิธีการหรือแนวทางนั้น
พระพุทธองค์ได้ทรงให้หลักมัชฌิมาปฏิปทาหรือมรรคมีองค์ ๘ มาเป็นเครื่องชี้น าทาง ทั้งนี้มรรคมีองค์ 
๘ นั้นพระพุทธองค์ได้ทรงให้หลักย่อยให้เหลือเพียง ๓ ส่วนส าคัญที่จะสนับสนุนเพ่ือการพัฒนามนุษย์
ซึ่งก็คือ “หลักไตรสิกขา” ในส่วนของรูปแบบการพัฒนาทุนมนุษย์ตามหลักพุทธธรรม (ไตรสิกขา) ใน
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านศีลจะเน้นไปที่การพัฒนาพฤติกรรมทางกายและวาจาใน ๔ มิติตาม
หลักปริสุทธิศีล ๔ ประกอบด้วย ๑) อาชีวปาริสุทธิศีล หรือ การท ามาหาเลี้ยงชีพด้วยความซื่อสัตย์ 
สุจริต หลีกไกลจากการทุจริต ๒) อินทรีย์สังวร หรือ การพัฒนาพฤติกรรมทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ 
ให้มีการส ารวมระวัง ๓) ปาฏิโมกขสังวร หรือการอยู่การอยู่ร่วมกันโดยการยึดถือกฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับ จรรยาบรรณ วิชาชีพ ฯลฯ ๔) ปัจจยปัจจเวกขณะ หรือการพัฒนาพฤติกรรมในการเสพ การ
บริโภคอย่างมีสติ มีความพอดีและพอเพียง ขณะที่การพัฒนาด้านสมาธิถือเป็นการฝึกฝนพัฒนาจิตใจ
ให้มีสมาธิ ประกอบด้วย ๑) การพัฒนาคุณภาพจิตใจให้ดีงามให้เป็นจิตใจที่บริสุทธิ์ ประณีต ประเสริฐ 
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๒) การพัฒนาจิตใจให้เข้มแข็ง หนักแน่น มั่นคง แกล้วกล้าสามารถ และ ๓) การพัฒนาความสุขภาวะ
ของจิตใจเป็นการพัฒนาให้มีสุขภาพจิตที่ดี จิตใจที่มีความร่าเริง สดชื่น ปีติและอ่ิมเอิบใจ ส าหรับการ
พัฒนาทุนมนุษย์ในขั้นสูงสุดหรือด้านปัญญา ประกอบด้วย ๑) การพัฒนาเพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจ
อย่างถูกต้องลึกซึ้งและชัดเจน ๒) การพัฒนาเพ่ือช่วยให้ด าเนินเข้าสู่วิถีชีวิตที่ถูกต้องดีงาม และ     ๓) 
การพัฒนาปัญญาชั้นสูงที่เกิดจากความรู้ ความเข้าใจ และสามารถเข้าถึงจนสามารถปรับตัว ปรับใจ 
ไปในทิศทางท่ีถูกต้อง และมีชีวิติที่เป็นอยู่หรือด ารงอยู่ด้วยปัญญาอย่างแท้จริง๑ สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ พระมหาธฤติ วิโรจโน ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “รูปแบบการพัฒนาพระสังฆาธิการเพ่ือประสิทธิภาพ
การบริหารกิจการคณะสงฆ์” ผลการวิจัยพบว่า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทั่วไปเป็นการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ส าคัญ ๔ ประการ (VETS) คือ ๑) การสร้างวิสัยทัศน์ (Vision) ๒) การศึกษา 
(Education) ๓) การอบรม (Training) และ ๔) การดูงาน (Study Tour) ส่วนการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ตามแนวทางพระพุทธศาสนาในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ สิกขา ๓ พรหมวิหาร ๔ สังคหวัตถุ ๔ 
ภาวนา ๔ อิทธิบาท ๔ และสัปปุริสธรรม ๗ ส่วนรูปแบบการพัฒนาพระสังฆาธิการตามแนวทั่วไปและ
ตามแนวพระพุทธศาสนาที่จะให้มีประสิทธิภาพในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ทั้ง ๖ ด้าน ควรมีการบูร
ณาการพัฒนาพระสังฆาธิการตามแนวทั่วไปและพระพุทธศาสนาเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการ
บริหารกิจการคณะสงฆ์มากยิ่งขึ้น ได้แก่ ๑) ด้านการปกครอง ควรบูรณาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ทั่วไป (VETS) ร่วมกับหลักธรรมคือ พรหมวิหาร ๔ ที่ถือว่าเป็นหลักธรรมที่เหมาะสมกับการปกครอง
มากที่สุด ๒) ด้านการศาสนศึกษา ควรบูรณาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทั่วไป (VETS) ร่วมกับ
หลักธรรมคือ สิกขา ๓ ที่ถือว่าเป็นหลักธรรมในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นผู้อยู่อย่างประเสริฐ 
๓) ด้านการศึกษาสงเคราะห์ ควรบูรณาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทั่วไป (VETS) ร่วมกับหลักธรรม
คือ สังคหวัตถุ ๔ ที่ถือว่าเป็นหลักธรรมที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจบุคคล และประสานหมุ่ชนไว้ให้
สามัคคี เป็นหลักการสงเคราะห์ซึ่งกันและกัน ๔) ด้านการเผยแผ่ ควรบูรณาการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ทั่วไป (VETS) ร่วมกับหลักธรรมคือ ภาวนา ๔ ที่ถือว่าเป็นหลักธรรมส าหรับการพัฒนา 
ฝึกอบรมมนุษย์ให้มีความสามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข ๕) ด้านการสาธารณูปการ 
ควรบูรณาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทั่วไป (VETS) ร่วมกับหลักธรรมคือ อิทธิบาท ๔ ที่ถือว่าเป็น
หลักธรรมที่ท าให้ประสบผลส าเร็จ ๖) ด้านสาธารณสงเคราะห์ ควรบูรณาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ทั่วไป (VETS) ร่วมกับหลักธรรมคือ สัปปุริสธรรม ๗ ที่ถือว่าเป็นหลักธรรมที่สามารถพัมนามนุษย์ได้
เป็นอย่างดี และด้วยการประยุกต์หลักการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทั่วไป (VETS) และหลักธรรม แต่ละ
หัวข้อสามารถยังการบริหารกิจการคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด๒ 

๕.๒.๒ สภาพปัญหาและอุปสรรคในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาของ      
พระธรรมวิทยากร ส่วนใหญ่พบว่า มีปัญหาและอุปสรรคในด้านบุคลากรที่มีไม่เพียงพอต่อความ

                                                 
๑พระครูนิวิฐศีลขันธ์ (ณรงค์ ฐิตวฑฺฒโน), “รูปแบบการพัฒนาทุนมนุษย์ตามหลักพุทธธรรมในองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น”, วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์), (บัณฑิต
วิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗). 

๒พระมหาธฤติ วิโรจโน, “รูปแบบการพัฒนาพระสังฆาธิการเพื่อประสิทธิภาพการบริหารกิจการคณะ
สงฆ์”, วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์), (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗). 
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ต้องการของสถานศึกษา ปัญหาเรื่องงบประมาณที่มีไม่เพียงพอต่อการพัฒนาศักยภาพของพระธรรม
วิทยากร ร่วมถึงการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของพระธรรมวิทยากร ท าให้ไม่สามารถส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมได้เต็มที่ นอกจากนี้ยังพบว่านักเรียนมีปัญหาในเรื่องของยาเสพติด การทะเลาะวิวาท เรื่องชู
สาว การหนีเรียน การไม่เคารพผู้ใหญ่ เป็นต้น ซึ่งปัญหาเหล่านี้ยังเป็นอุปสรรคในการจัดกิจกรรมเพ่ือ
พัฒนานักเรียนให้เป็นคนดีมีคุณธรรมได้ จึงต้องอาศัยภาคีเครือข่ายในการร่วมกันสนับสนุนและ
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา เช่น สถานศึกษา ชุมชน ผู้ปกครอง เป็นต้น ในการช่วยกัน
ขับเคลื่อนนโยบายและกิจกรรมของพระธรรมวิทยากรให้สามารถปฏิบัติได้ จึงจะเห็นได้ว่าปัญหาและ
อุปสรรคต่างๆ ยังไม่ได้รับการแก้ไขเท่าที่ควร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับนโยบายของภาครัฐ นโยบายของกรมการ
ศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม สถานศึกษา และพระธรรมวิทยากร ว่าจะร่วมมือกันอย่างต่อไปเพ่ือ
สนับสนุนทุกๆ กิจกรรมให้ประสบความส าเร็จได้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วีรชัย อนันต์เธียร์            
ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “กลยุทธ์การพัฒนาจริยธรรมส าหรับเยาวชนไทย” ผลการวิจัยพบว่า ประเด็น
ปัญหาของเยาวชน คือ ปัญหาทางร่างกายของเยาวชน ปัญหาด้านอารมณ์และจิตใจ ปัญหาครอบครับ 
ปัญหาเพ่ือนและบุคคลใกล้ชิด ปัญหาเรื่องแรงบันดาลใจและเป้าหมายในชีวิต ปัญหาสังคมและ
สิ่งแวดล้อม ปัญหาประวัติการกระท าผิด ปัญหาภูมิหลังและโอกาสของการศึกษา ปัญหาด้าน
พฤตกิรรมการเบี่ยงเบน และปัญหาด้านระบบการศึกษาของชาติ ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการกระท า
ความผิดของเยาวชนมีปัจจัย ๔ ด้าน คือ ปัจจัยด้านสังคม เช่น สภาพสังคม เพ่ือนของเยาวชน ชุมชน
ที่อยู่อาศัย การเข้าถึงสิ่งที่ผิดกฎหมายและอบายมุขได้ง่าย ฯลฯ ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ เช่น ความ
ต้องการเกินปัจจัย ๔ ค่าครองชีพสูง การขาดโอกาสในการท างาน เป็นต้น ปัจจัยด้านครอบครัว             
เช่น ลักษณะการเลี้ยงลูก ลักษณะครอบครัว ลักษณะพ่อแม่ เป็นต้น และปัจจัยด้านตัวเยาวชนเอง 
เช่น ลักษณะของพันธุกรรม วุฒิภาวะที่ยังไม่พัฒนา ปัญหาการเจ็บป่วยของเยาวชน เป็นต้น โดย
ปัจจัยทั้ง ๔ ด้านนี้ส่งผลต่อเยาวชนแตกต่างกันไป วิธีการน าหลักธรรมมาใช้กับเยาวชนท าได้ใน ๒ มิติ 
คือ การประยุกต์วิธีการสอนหลักธรรม เช่น การเปิดใจเยาวชน กิจกรรมนอกหลักสูตร การเข้าค่าย
ต่างๆ เป็นต้น และการขัดเกลาจิตใจ เช่น การท าให้เยาวชนมีโอกาสเข้าใกล้พระศาสนา การสร้าง
ส านักที่ดีให้กับเยาวชน เป็นต้น กลยุทธ์การพัฒนาจริยธรรมของเยาวชนโดยใช้หลักธรรมที่เหมาะสม
ส าหรับเยาวชนได้แก่ หลักเบญจศีล อริยสัจ ๔ มรรค พรหมวิหาร ๔ เป็นต้น ผู้วิจัยได้ค้นพบแผนกล
ยุทธ์ในการพัฒนาเยาวชน ๔ แผน คือ แผนกลยุทธ์ด้านการอยู่ร่วมกับเพ่ือนๆ และบุคคลอ่ืนในสังคม
ได้อย่างสงบสุข แผนกลยุทธ์ด้านการสร้างเสริมจิตส านึกด้านจริยธรรมของเยาวชนและค่านิยมที่
ถูกต้อง แผนกลยุทธ์ด้านการปฏิบัติตนให้อยู่ในศีลธรรมและกฎกติกาของสังคม และแผนกลยุทธ์ด้าน
การสั่งสอนให้มีแนวคิดในการด าเนินชีวิตที่ดี๓ สอดคล้องกับงานวิจัยของพันโทเอนก คงขุนทด  ได้
ศึกษาวิจัยเรื่อง “การศึกษาปัญหาจริยธรรมของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาสายสามัญและสายอาชีพ 
ตามแนวความคิดของท่านพุทธทาสในจังหวัดสุราษฎร์ธานี” ผลการวิจัยพบว่า ๑. นักเรียนชายมี
ปัญหาจริยธรรมมากกว่านักเรียนหญิง ในการเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่และการเป็นเพ่ือนที่ดีของเพ่ือน 
นักเรียนที่มีอายุมากมีปัญหาจริยธรรมมากกว่านักเรียนที่มีอายุน้อย นักเรียนที่มีอายุ ๑๕ ปีลงมามี
                                                 

๓วีรชัย อนันต์เธียร์, “กลยุทธ์การพัฒนาจริยธรรมส าหรับเยาวชนไทย”, วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธ
ศาสตรดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์), (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๕๗). 



๒๔๒ 
 

ปัญหาจริยธรรมน้อยกว่านักเรียนที่มีอายุ ๑๖ ปี และนักเรียนที่มีอายุ ๑๘ ปีขึ้นไป และนักเรียนที่เรียน
สายอาชีพมีปัญหาจริยธรรมมากกว่านักเรียนสายสามัญ นักเรียนที่อยู่ในครอบครัวเดี่ยวมีปัญหา
จริยธรรมมากกว่าครอบครัวขยาย มีจริยธรรม แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕           
๒. นักเรียนชั้นปีที่ต่ ากว่ากับนักเรียนชั้นปีที่สูงกว่ามีปัญหาจริยธรรมไม่แตกต่างกัน  ๓. นักเรียน 
จ าแนกตาม เพศ อายุ ชั้นปีการศึกษา สายการศึกษาและลักษณะครอบครอบครัว มีความรู้เกี่ยวกับ
ท่านพุทธทาสระดับปานกลาง ข้อเสนอแนะ ได้แก่ ๑. ในการวางแผนงาน / โครงการเพ่ือพัฒนา
จริยธรรมของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา มุ่งเน้นการพัฒนาจริยธรรม ด้านเป็นลูกที่ดีของพ่อแม ่            
ด้านเป็นศิษย์ที่ดีของครูอาจารย์  ด้านเป็นเพ่ือนที่ดีของเพ่ือน โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านเป็นพลเมืองที่ดี
ของประเทศชาติ และด้านเป็นศาสนิกชนที่ดีของศาสนา โดยมุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายหลัก คือ นักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญและสายอาชีพ ๒. ในการเรียนการสอนครูผู้สอนพึงให้
ความส าคัญด้านเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ ด้านเป็นศิษย์ที่ดีของครูอาจารย์  และด้านเป็นเพ่ือนที่ดีของ
เพ่ือน โดยก าชับหรือปลูกฝังให้นักเรียนเห็นคุณค่าของพ่อแม่ ครูอาจารย์ และเพ่ือน เพ่ือยกระดับ
จริยธรรมของนักเรียนให้สูงขึ้น ๓. ในการวิจัยด้านคุณธรรมและจริยธรรมที่เกี่ยวกับแนวความคิดของ
ท่านพุทธทาส ควรท าวิจัยเพ่ือศึกษาการสร้างชุดการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเกี่ยวกับแนวความคิด
ของท่านพุทธทาส ใช้เป็นองค์ความรู้เพ่ือเผยแพร่ค าสอนของท่านพุทธทาสด้านคุณธรรมและจริยธรรม
ที่เป็นมาตรฐานเดียวกันต่อไป๔ 

๕.๒.๓ รูปแบบการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับวัยรุ่นไทยยุคใหม่  ตามหลักพุทธ
ธรรม ผ่านกลไกการขับเคลื่อนโครงการคลินิกคุณธรรม ของพระธรรมวิทยากร ประกอบด้วย 

ก. รูปแบบการป้องกัน (Prevention) 
จากการศึกษาเก่ียวกับรูปแบบการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับวัยรุ่นไทยยุคใหม่  

ตามหลักพุทธธรรม ผ่านกลไกการขับเคลื่อนโครงการคลินิกคุณธรรม ของพระธรรมวิทยากร  พบว่า 
ในสถานศึกษาแต่ละแห่งจะมีนักเรียนหลากหลายกลุ่ม หลากหลายประเภท การที่พระธรรมวิทยากร
น าเอาหลักคุณธรรมจริยธรรมไปเผยแผ่ในสถานศึกษาจึงเกิดความอยากล าบาก เพราะเป้าหมายใน
การส่งเสริมและพัฒนาแตกต่างกันออกไป ในรูปแบบที่หนึ่งคือ รูปแบบการป้องกันนั้น พระธรรม
วิทยากรสามารถน าไปส่งเสริมกับนักเรียนได้ถึง ๓ กลุ่ม ได้แก่ นักเรียนกลุ่มทั่วไป กลุ่มเสี่ยง และ
กลุ่มเป้าหมาย โดยมีกลยุทธ์ในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมที่ว่า “สร้างภูมิคุ้มกันด้วยการเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรมอย่างจริงจัง” ค าว่าสร้างภูมิคุ้มกันคือการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมขั้นพ้ืนฐาน
ให้แก่นักเรียน เหมือนการเตรียมเมล็ดพันธุ์กล้าให้แข็งแรง เพ่ือพร้อมจะเจริญเติบโตในอนาคต 
สามารถทนแดดทนฝนได้ ด้วยกิจกรรมลักษณะง่ายๆ มีกิจกรรม ๔ ส. (สะอาด สว่าง สงบ สั่งสอน) 
เป็นต้น โดยเน้นการพัฒนากาย ศีล จิต และปัญญา ควบคู่กันไป ก็จะสามารถเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมให้แก่นักเรียนได้อย่างจริงจัง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ เสถียร วิพรมหาและคณะ ได้
ศึกษาวิจัยเรื่อง “บทบาทของพระธรรมวิทยากรกับการสอนวิชาพระพุทธศาสนาในกรุงเทพมหานคร” 
ผลการวิจัยพบว่า บทบาทหน้าที่ความพร้อมของพระธรรมวิทยากรในการสอนวิชาพระพุทธศาสนา 
                                                 

๔พันโท เอนก คงขุนทด, “การศึกษาปัญหาจริยธรรมของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาสายสามัญและสาย
อาชีพ ตามแนวความคิดของท่านพุทธทาสในจังหวัดสุราษฎร์ธานี”, รายงานการวิจัย, (มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓), หน้า ก-ข. 



๒๔๓ 
 

โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เรียงล าดับคะแนนเฉลี่ยจากสูงสุดมาหาคะแนนเฉลี่ยต่ าสุด             
คือ ความพร้อมด้านความรู้ ความพร้อมด้านประสบการณ์การสอน และความพร้อมด้านเงื่อนไขเวลา
การสอนต่อสัปดาห์ปัจจัยด้านโรงเรียนที่ท าการสอนเกื้อหนุนพระธรรมวิทยากรในการสอนวิชา
พระพุทธศาสนา โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เรียงล าดับคะแนนเฉลี่ยจากสูงสุดมาหาคะแนน
เฉลี่ยต่ าสุด คือ การยอมรับของนักเรียน การยอมรับของครู การยอมรับของผู้บริหารสถานศึกษา         
และการยอมรับของพระสังฆาธิการ บทบาทของพระสงฆ์ในการสอนวิชาพระพุทธศาสนา อยู่ในระดับ
ปานกลางโดยแยกเป็น บทบาทการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร พบว่าพระธรรมวิทยากรที่พุทธ
ศาสนาได้เตรียมการสอนมากที่สุดการวัดผลประเมินผลการเรียน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใน
ห้องเรียน และการใช้สื่อและอุปกรณ์การสอน รองลงไปเป็นล าดับพระธรรมวิทยากรที่สอนวิชาเป็น
แบบอย่างที่ดีต่อนักเรียนมากท่ีสุด รองลงมาคือการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรการเรียน๕ สอดคล้องกับ
ผลงานวิจัยของ ญาณภัทร ยอดแก้วและ แพรภัทร ยอดแก้ว ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “ความสัมพันธ์
ระหว่างการเปิดรับข่าวสาร ความรู้กับทัศนคติต่อประชาคมอาเซียนของพระธรรมวิทยากร” " 
ผลการวิจัยพบว่า ๑) พระธรรมวิทยากร มีการเปิดรับข่าวสาร อยู่ในระดับมาก มีความรู้ อยู่ในระดับ
ปานกลางและมีทัศนคติต่อประชาคมอาเซียนอยู่ในระดับดี และ ๒) การเปิดรับข่าวสารและ ความรู้มี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับทัศนคติต่อประชาคมอาเซียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๑๖   

ขณะเดียวกันก็สอดคล้องกับกรมการศาสนา ได้กล่าวไว้ว่า “พระธรรมวิทยากร” ที่ผ่าน
การถวายความรู้ตามโครงการพัฒนาสมรรถนะพระธรรมวิทยากรในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ
กรมการศาสนา มาช่วยในการด าเนินกิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม ตาม “โครงการคลินิก
คุณธรรมในสถานศึกษา” โดยใช้แนวทางวิถีพุทธและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือให้เยาวชนได้
ซึมซับความพอประมาณ มีเหตุผลเกิดการยั้งคิดในการปฏิบัติตนว่าสิ่งใดควรกระท าและสิ่งใดไม่ควร
กระท า การมองเห็นคุณค่าของตนเอง การเคารพในผู้อ่ืน จนก่อให้เกิดภูมิคุ้มกันที่ดีในการอยู่ร่วมกัน
ในสังคมได้อย่างสงบสุข 

โครงการ “คลินิกคุณธรรมในสถานศึกษา” เป็นการร่วมมือกันของหลายหน่วยงาน
ประกอบด้วย กรมการศาสนา ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด ส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา (สอ
ศ.) ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) สถานศึกษาในสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการอาชีวศึกษา สถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
และหน่วยงานอ่ืน ๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน พระธรรมวิทยากร รวมถึงผู้ปกครองของนักเรียน 
นักศึกษาชุมชนท้องถิ่น เพ่ือร่วมกันขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมส าหรับเยาวชน ในนาม “คลินิกคุณธรรม
ในสถานศึกษา” ศูนย์สร้างเสริม “แสงธรรมแห่งปัญญา” และ “วิถีความพอเพียง” ส าหรับเยาวชน 
ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการคือ 

                                                 
๕เสถียร วิพรมหาและคณะ, “บทบาทของพระธรรมวิทยากรกับการสอนวิชาพระพุทธศาสนาใน

กรุงเทพมหานคร”, รายงานการวิจัย, (มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๔๓), หน้า ก-ข. 
๖ญาณภัทร ยอดแก้วและ แพรภัทร ยอดแก้ว, “ความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับข่าวสาร ความรู้กับ

ทัศนคติต่อประชาคมอาเซียนของพระธรรมวิทยากร”, รายงานการวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติ SMARTS คร้ังท่ี ๓, (นครปฐม: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, ๒๕๕๔), หน้า ๔๑๔-๔๒๔. 



๒๔๔ 
 

๑. มีพ้ืนที่ส าหรับเด็กและเยาวชนในการแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาชีวิตการสนทนาธรรม 
๒. พระธรรมวิทยากรได้ท าหน้าที่ชี้แนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาทางด้านจิตใจ โดยใช้

หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
๓. พระธรรมวิทยากรสามารถน ามิติทางศาสนามาสร้างสังคมแห่งปัญญาและการเรียนรู้ 

เสริมภูมิคุ้มกันทางด้านจิตใจด้วยหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
๔. เด็กและเยาวชนกลุ่มเป้าหมายสามารถน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช้ในการ

พัฒนาตนเองและพัฒนาจิตใจ อย่างมีเหตุผลในการด ารงชีวิต และมีจิตส านึกที่ดีต่อการด ารงตนอย่าง
มีสติสัมปชัญญะ มีคุณธรรมจริยธรรมที่ดีต่อบุคคลอื่นทั้งในครอบครัว ชุมชน สังคม ประเทศชาติ และ
ปรับทัศนคติในการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข 

๕. เด็กและเยาวชนเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในทางที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม๗ 
ข. รูปแบบการปรับปรุง (Improvement) 
จากการศึกษาเก่ียวกับรูปแบบการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับวัยรุ่นไทยยุคใหม่  

ตามหลักพุทธธรรม ผ่านกลไกการขับเคลื่อนโครงการคลินิกคุณธรรม ของพระธรรมวิทยากร  พบว่า 
จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ พบว่า พฤติกรรมของวัยรุ่นที่ชอบใช้ความรุนแรงในการตัดสิน
ปัญหา เพราะได้รับตัวอย่างที่ไม่ดีจากครอบครัวและคนรอบข้าง บางคนเห็นพ่อแม่ทะเลาะกันอย่าง
รุนแรง ท าร้ายร่างกายกันเป็นประจ าจนกลายเป็นความเก็บกดและแสดงออกมาเหมือนกับที่เห็น
ตัวอย่าง วัยรุ่นบางคนใช้ความรุนแรงเพราะความเคยชินจากการเล่นเกมคอมพิวเตอร์ออนไลน์ ซึ่ง
อยากลองกระท าเหมือนกับในเกณฑ์นั้นว่าจะมีความรู้สึกเช่นไร ปัญหาการใช้ความรุนแรงใช่ว่าจะมี
เพียงกลุ่มวัยรุ่นที่กระท าเด็ก ๆ หลายคนนิยมใช้ความรุนแรงมากกว่าใช้ความคิดเช่นเดียวกัน โดยเห็น
ว่าการน ามิติทางศาสนามาเป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาและกล่อมเกลาจิตใจนักเรียน นักศึกษาที่มี
การทะเลาะวิวาท และการมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ด้วยกระบวนการในการปรับปรุงพฤติกรรมของ
นักเรียนกลุ่มดังกล่าว ด้วยกลยุทธ์ที่ว่า ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักเรียนกลุ่มเสี่ยงให้เป็นคนดีมี
คุณธรรม ด้วยกิจกรรมในลักษณะการให้ค าปรึกษาหารือในปัญหาต่างๆ โดยเฉพาะปัญหาเรื่องการ
ขาดคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษานั้นๆ การสนทนาธรรม/บรรยายธรรม 
ตามหลักธรรมต่างๆ ที่สอดคล้องกับปัญหาที่เกิด หรือตามที่สถานศึกษาประสงค์  การให้การอบรม
เยาวชนในสถานศึกษานั้นๆ โดยใช้เทคนิคการอบรมที่สอดคล้องกับพฤติกรรม ท าวัตร -เย็น และนั่ง
สมาธิ และการจัดค่ายคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วัลลภา จันทร์เพ็ญ              
ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “รูปแบบการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาจริยธรรม ของนักศึกษาช่างอุตสาหกรรมตาม
แนวคิดการปรับพฤติกรรมทางปัญญา” ผลการวิจัยพบว่า ๑. รูปแบบที่พัฒนาขึ้น ได้แก่ รูปแบบการ
จัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาจริยธรรมตามแนวคิด การปรับพฤติกรรมทางปัญญา มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนา
จริยธรรมของนักศึกษาช่างอุตสาหกรรม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) การด าเนินกิจกรรม
ของรูปแบบที่ ๓ ระยะ ได้แก่ ระยะเส้นฐาน ระยะทดลอง และระยะติดตามผล การด าเนินกิจกรรมใน
ระยะทดลอง มีการให้ความรู้และฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่อง การจัดการความคิดความเข้าใจ ทักษะการ
คิดเพ่ือควบคุมตนเองด้วยเทคนิคการปรับพฤติกรรมทางปัญญา การเขียนโครงการช่วยเพ่ือน    การ
                                                 

๗กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม, แนวทางการด าเนินงานโครงการคลินิกคุณธรรมใน
สถานศึกษา, (กรุงทพมหานคร : กรมการศาสนา, ๒๕๕๖), หน้า ๖ – ๗. 



๒๔๕ 
 

ซักซ้อมซ้ า การให้ข้อมูลป้อนกลับและเสริมแรงทางบวก ๒. ผลของการใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมตาม
แนวคิดการปรับพฤติกรรมทางปัญญา ๒.๑ นักศึกษากลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรม
จริยธรรมในระยะเส้นฐาน ระยะทดลอง และระยะติดตามผล แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
๒.๒ นักศึกษากลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมจริยธรรม แตกต่างจากนักศึกษากลุ่ม
ควบคุม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๑๘ รวมถึงยังสอดคล้องกับกรมการศาสนา ที่กล่าวว่า 
บทบาทหน้าที่ของพระธรรมวิทยากร ประกอบด้วย 

๑. ให้ค าปรึกษาหรือปัญหาต่างๆ โดยเฉพาะปัญหาเรื่องการขาดคุณธรรมจริยธรรมของ
นักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษานั้นๆ 

๒. สนทนาธรรม/บรรยายธรรม ตามหลักธรรมต่างๆ ที่สอดคล้องกับปัญหาที่เกิด  หรือ
ตามท่ีสถานศึกษาประสงค์ 

๓. ให้การอบรมเยาวชนในสถานศึกษานั้นๆ โดยใช้เทคนิคการอบรมที่สอดคล้องกับ
พฤติกรรมของผู้เข้ารับการอบรม ผสมผสานกับการปฏิบัติธรรม ท าวัตรเช้า เย็น และนั่งสมาธิ 

๔. จัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา เช่น วันส าคัญทางพระพุทธศาสนา วันส าคัญทาง
พระมหากษัตริย์ วันส าคัญทางเทศกาลต่างๆ ที่มีพิธีทางพระพุทธศาสนาร่วมกับสถานศึกษาหรือชุมชน 

๕. ร่วมกับสถานศึกษาจัดท าแผนปฏิบัติการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของผู้เรียน 
๖. จัดท าทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรมหรือทะเบียนของผู้เรียนเป็นประจ าทุกเดือน 
๗. พัฒนาเครื่องมือในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้เรียน 
๘. จัดค่ายคุณธรรม 
๙. ประเมินผลกลุ่มเป้าหมายร่วมกับสถานศึกษา๙ 

ค. รูปแบบการปรับปรุง (Improvement) 
จากการศึกษาเก่ียวกับรูปแบบการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับวัยรุ่นไทยยุคใหม่  

ตามหลักพุทธธรรม ผ่านกลไกการขับเคลื่อนโครงการคลินิกคุณธรรม ของพระธรรมวิทยากร  พบว่า 
นักเรียนกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนกลุ่มที่มีความส าคัญสูงสุด เพราะจะเป็นตัวจักรในการช่วยพระ
ธรรมวิทยากรในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับเพ่ือนนักเรียนด้วยกัน ซึ่งมีความใกล้ชิดกัน
มากกว่าพระธรรมวิยากร หลายครั้งที่นักเรียนไม่กล้าปรึกษาปัญหาชีวิตกับพระธรรมวิทยากรโดยตรง
ต้องอาศัยกลุ่มเพื่อน หรือมักปรึกษาเพ่ือนแทน ฉะนั้นในรูปแบบที่สามก็จะเน้นนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย 
ได้นักเรียนที่มีความประพฤติดี ตั้งใจเรียน เน้นกิจกรรม มีจิตอาสาพัฒนา มาส่งเสริมให้นักเรียน
กลุ่มเป้าหมาย มีคุณธรรมจริยธรรม เป็นนักเรียนต้นแบบด้านคุณธรรม ด้วยกิจกรรม ๓ ด้าน คือ ๑) 
สร้างเยาวชนจิตอาสา เพ่ือส่งเสริมการด าเนินงานด้านคุณธรรมเพ่ือสาธารณะ ปลุกจิตส านึกต่อ
ส่วนรวมเห็นคุณค่าของตนเองและผู้อ่ืน ไม่แบ่งแยกสร้างความเท่าเทียมกันของคนโดยยึดหลัก
คุณธรรม ๒) สร้างชมรมคลินิกคุณธรรมเพ่ือนช่วยเพ่ือน พ่ีช่วยน้อง เพ่ือแลกเปลี่ยนแบ่งปันความรู้

                                                 
๘ วัลลภา จันทร์เพ็ญ, “รูปแบบการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาจริยธรรม ของนักศึกษาช่างอุตสาหกรรม

ตามแนวคิดการปรับพฤติกรรมทางปัญญา”วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (สาขาหลักสูตรและการ
สอน), (ครุศาสตร์ :  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๕). 

๙กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม, แนวทางการด าเนินงานโครงการคลินิกคุณธรรมใน
สถานศึกษา, (กรุงทพมหานคร : กรมการศาสนา, ๒๕๕๖), หน้า ๖ – ๗. 



๒๔๖ 
 

ด้านคุณธรรมจริยธรรมซึ่งกันและกัน โดยมีนักเรียนกลุ่มเป้าหมายเป็นตัวจักรในการขับเคลื่อนงาน
โครงการคลินิกคุณธรรมให้ประสบความส าเร็จในลักษณะเพ่ือนช่วยเพ่ือน พ่ีช่วยน้อง ซึ่งจะท าให้ลด
ช่องว่างระหว่างพระธรรมวิทยากรกับนักเรียนกลุ่มเสี่ยง โดยการจัดกิจกรรมลักษณะเข้าค่าย หรือ
อบรมนักเรียนกลุ่มเป้า ด้วยการพัฒนาตามหลักไตรสิกขา และภาวนา ๔ และ ๓) สร้างเยาวชน
ต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระวิสุทธิภัทรธาดา(ดร.),และคณะ ได้
ศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนาจริยธรรมเชิงพุทธของหมู่บ้านจักสาน : กรณีศึกษากลุ่มจักสาน อ าเภอ
พนัสนิคม  จังหวัดชลบุรี” ผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้ ผลการศึกษาการพัฒนาจริยธรรมเชิงพุทธของ
หมู่บ้านจักสาน กรณีศึกษา กลุ่มจักสาน  อ าเภอพนัสนิคม  จังหวัดชลบุรี พบว่า ภาพรวมค่าเฉลี่ยของ
คะแนนรวมของกลุ่มตัวอย่างจากแบบสอบถามด้านความเชื่อตามหลักธรรมอิทธิบาท ๔ ความเชื่อตาม
หลักธรรมพละ ๕ ความเชื่อตามหลักธรรมทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ ๔ ความเชื่อตามหลักธรรมสังคห
วัตถุ ๔ ความเชื่อตามหลักธรรมหิริโอตัปปะ และความเชื่อตามหลักธรรมพรหมวิหาร ๔  ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมีค่าเฉลี่ยระดับคะแนนเพ่ิมขึ้น มากขึ้นกว่าก่อนการเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาจริยธรรมเชิง
พุทธ    การประเมินโครงการโดยภาพรวม พบว่าค่าเฉลี่ยของคะแนนรวมของกลุ่มตัวอย่างจาก
แบบสอบถามการประเมินโครงการ สรุปภาพรวมโครงการฝึกอบรมรูปแบบการพัฒนาจริยธรรมเชิง
พุทธอยู่ในระดับมาก จากผลการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยพบว่าความส าคัญในการน าหลักธรรมค าสอนทาง
พระพุทธศาสนามาบูรณาการเพ่ือให้เกิดผลต่อกลุ่มอาชีพจักรสานและพุทธศาสนิกชนทั่วไป ซึ่งท าให้
เกิดมิติของการเผยแผ่หลักค าสอนต่อบุคคลในสังคมและชุมชน ที่ช่วยส่งเสริมให้เข้าถึงหลักธรรมได้
โดยง่าย โดยเฉพาะการสอนเรื่องหลักธรรมทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ ๔ และ/หรือหลักของความ
พอเพียงเป็นเรื่องที่คนทั่วไปมักตกอยู่ในความประมาทในการด าเนินชีวิต แต่ในโปรแกรมการกระท า
สาเหตุ ได้จัดชุดกิจกรรมที่น ามาประยุกต์ใช้ได้ผลเชิงประจักษ์และมีความสมบูรณ์ในกิจกรรมทุกชุด 
ค่าเฉลี่ยระดับคะแนนเพ่ิมขึ้น หลังเข้าร่วมกิจกรรมในระดับมาก๑๐ นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับ
แนวความคิดของ พระราชวรมุนี (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) ที่กล่าวไว้ว่า บทบาทของครูสอนศีลธรรมตาม
หลักการของพระพุทธเจ้าโดยสรุปไว้ว่า การสอนที่ดีมี ๔ ประการ หรือ ๔ ส.  คือ ๑. สันทัสสนา           
(แจ่มแจ้ง)  ๒. สมาทปนา (จูงใจ)  ๓. สมุตเตชนา (แกล้วกล้า)  ๔. สัมปหังสนา (ร่าเริง) 

๑. สันทัสสนา (แจ่มแจ้ง) คือ สอนให้เด็กเข้าใจแจ่มแจ้งเหมือนเห็นกับตาตัวเองซึ่งครูต้อง
มีปัญญาก่อนจึงจะสอนเด็กให้มีปัญญาตามได้ ครูต้องเข้าใจในเรื่องที่ตนสอน อย่าสอนในเรื่องที่ตนไม่
เข้าใจ 

๒. สมาทปนา (จูงใจ) การสอนที่ดีต้องมีผลทางเจตคติหรือพฤติกรรม คือจูงใจให้เด็กน้อม
รับเอาไปใช้ในชีวิตประจ าวัน ถ้าเป็นการสอนศีลธรรม ครูต้องให้เด็กสมาทาน คือ เห็นดีเห็นชอบถือ
เป็นตัวแบบ เกิดค่านิยมที่ดีงาม 

๓. สมุตเตชนา (แกล้วกล้า) ครูต้องให้ก าลังใจด้วยการยกย่องตัวอย่างบุคคลผู้ประสบ
ความส าเร็จหรือครูเองท าให้ดูเป็นแบบอย่าง 

                                                 
๑๐พระวิสุทธิภัทรธาดา(ดร.),และคณะ, “การพัฒนาจริยธรรมเชิงพุทธของหมู่บ้านจักสาน : กรณีศึกษา

กลุ่มจักสาน อ าเภอพนัสนิคม  จังหวัดชลบุรี”, รายงานการวิจัย, (มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 
๒๕๕๓), หน้า ก-ข. 



๒๔๗ 
 

๔. สัมปหังสนา (ร่าเริง) เรียนแล้วไม่เครียดมีความสุข สนุกในการเรียน  เด็กมีส่วนร่วมใน
กิจกรรม มีอารมณ์คล้อยตามบทเรียน ไม่เบื่อหน่าย แม้ในวิชาธรรมก็ไม่น่าเบื่อ๑๑ 

และสอดคล้องกับแนวคิดของแผนกพระธรรมวิทยากร ซึ่งได้ก าหนดคุณสมบัติของพระ
ธรรมวิทยากรไว้ดังนี้ 

๑. มีอุดมการณ์ในอันที่จะท างานเพ่ือเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
๒. มีคุณธรรมของความเป็นนักสังคมอยู่ในจิตใจ 
๓. มีบุคลิกภาพ กายและจิตดี 
๔. มีความสะอาดทั้งด้านร่างกายและเครื่องแต่งกาย 
๕. มีความสามารถอันเป็นพื้นฐานของการท างาน 
๖. มีวาทศิลป์พอสมควร 
๗. มีความตื่นตัวช่างสังเกต และใฝ่หาความรู้ใหม่ๆ เสมอ 
๘. มีความรู้หลายๆ ด้าน และฝึกฝนตนเองอยู่เสมอ 
๙. ฉลาดในการใช้เทคนิคอุปกรณ ์
๑๐. เป็นคนทันสมัยเข้าใจคนทุกวัย 
๑๑. มีความรับผิดชอบสูง ไม่ทิ้งธุระ๑๒ 
ซึ่งสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่นักเรียนได้ 
 
ง. รูปแบบการพัฒนา (Development) 
จากการศึกษาเก่ียวกับรูปแบบการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับวัยรุ่นไทยยุคใหม่  

ตามหลักพุทธธรรม ผ่านกลไกการขับเคลื่อนโครงการคลินิกคุณธรรม ของพระธรรมวิทยากร  พบว่า 
เครือข่ายภาคีในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาร่วมกันกับพระธรรมวิทยากรนั้นมีมาก 
ต้องอาศัยความร่วมมือจากบ้าน วัด โรงเรียน ชุมชน หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เพ่ือช่วยขับเคลื่อน
และพัฒนาเด็กและเยาวชนไปพร้อมกันๆ โดยมีกลยุทธ์ที่ว่า เสริมสร้างกิจกรรมการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมของนักเรียนร่วมกับ หน่วยงาน สถานศึกษา และชุมชน โดยมีกิจกรรมที่ท าร่วมกัน เช่น 
ร่วมกับสถานศึกษาจัดท าแผนปฏิบัติการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของผู้เรียน  เป็นผู้น าในการจัด
กิจกรรมทางพระพุทธศาสนา เช่น วันส าคัญทางพระพุทธศาสนา วันส าคัญทางพระมหากษัตริย์ วัน
ส าคัญทางเทศกาลต่างๆ ที่มีพิธีทางพระพุทธศาสนาร่วมกับสถานศึกษาหรือชุมชน ส่งเสริมและพัฒนา
บรรยากาศในการส่งเสริมคุณภาพ จริยธรรม เช่น การท าบุญ การบริจาค การปฏิบัติกิจทางศาสนา 
การเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา การยกย่องส่งเสริมผู้กระท าความดี การส่งเสริมการแบ่งปัน การ
ช่วยเหลือกันและกัน ฯลฯ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างคลินิกคุณธรรมในสถานศึกษา พระ
ธรรมวิทยากรประจ าคลินิกคุณธรรม ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคกับสถานศึกษาใกล้เคียง เพ่ือให้
เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเติมเต็มด้านการด าเนินงานส่งเสริมคุณธรรม  และประเมินผล
                                                 

๑๑พระราชวรมุนี (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), เอกสารการบรรยายกรมวิชาการ, (กรุงเทพมหานคร  :                 
โรงพิมพ์คุรุสภา, ๒๕๔๓), หน้า ๑๕-๑๘. 

๑๒มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, งานปฐมนิเทศพระธรรมวิทยากร ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๒, 
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์สุรวัฒน์, ๒๕๕๒), หน้า ๒๑. 



๒๔๘ 
 

กลุ่มเป้าหมายร่วมกับสถานศึกษาซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระครูอุทัยกิจจารักษ์     (สุรางค์ 
สุจิณฺโณ) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “รูปแบบการบริหารจัดการเผยแผ่พระพุทธศาสนาขององค์กรปกครอง
คณะสงฆ์ ภาค ๒” ผลการวิจัยพบว่า ๑. รูปแบบการบริหารกิจการคณะสงฆ์มีการด าเนินการตาม
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.๒๕๐๕ ซึ่งภารกิจดังกล่าวบางประการก าหนดไว้ในระเบียบกฎมหาเถร
สมาคม แต่บางประการคงเป็นไปตามจารีตประเพณีท่ีปฏิบัติตามสืบต่อมา การบริหารจัดการแนวใหม่
ได้มีการบูรณาการเข้ากับแนวคิดและทฤษฎีของกูลิคและเออร์วิค ทฤษฎีการสื่อสารของเดวิค           
เค เบอร์โล และหลักพุทธวิธีการบริหารและการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เพ่ือส่งเสริมให้พระสังฆาธิการ
ให้มีความสามารถมีทักษะและมีศักยภาพในการบริหารจัดการองค์กรปกครองคณะสงฆ์ให้ท างานเพ่ือ
พระพุทธศาสนาอย่างมีคุณภาพ ๒. การบริหารจัดการเผยแผ่พระพุทธศาสนาขององค์กรคณะสงฆ์ภาค 
๒ มีปัญหาที่ชัดเจน องค์กรสงฆ์มีบุคลากรไม่เพียงพอที่จะเผยแผ่พระพุทธศาสนาได้อย่างถูกต้องและ
ถ้องแท้ พระนักเผยแผ่ที่มีความรู้ความเข้าใจในหลักพระพุทธศาสนาอย่างถูกต้องถ่องแท้มีจ านวน
จ ากัดเป็นปัญหาในการเผยแผ่ ท าให้พุทธศาสนิกชนเกิดความสับสน ส าคัญผิดและเข้าใจคลาดเคลื่อน
ไปจากความเป็นจริงตามหลักพระพุทธศาสนา ๓. รูปแบบการบริหารจัดการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ขององค์กรปกครองคณะสงฆ์ ภาค ๒ ควรมีอ านาจและหน้าที่ที่ส าคัญ กล่าวคือ เป็นศูนย์กลางในการ
ประสานบุคลากรการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในระดับภาค และระดับจังหวัด เพ่ือให้ปฏิบัติตาม
นโยบาย จ้อก าหนด ข้อบังคับ วัตถุประสงค์และอ่ืนๆ ตามที่องค์กรก าหนดและมอบหมาย จัดหาวัสดุ
อุปกรณ์เครื่องมือประกอบการเรียนการสอนและการเผยแผ่และอ านวยความสะดวกและเป็นที่ปรึกษา
ในการด าเนินงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาและส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา ติดตามประเมินผลบุคลากรที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาและจัดท ารายงานผลการ
ด าเนินงานการเผยแผ่และจัดหางบประมาณสนับสนุนให้การอุปถัมภ์กิจกรรมและบุคลากรที่ท าหน้าที่
เผยแผ่พระพุทธศาสนาต่อไป๑๓ และยังสอดคล้องกับแนวคิดของกรมการศาสนาที่ว่า บทบาทของ
สถานศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย 

๑) ส่งเสริมและพัฒนาบรรยากาศในการส่งเสริมคุณภาพ จริยธรรม เช่น การท าบุญ            
การบริจาค การปฏิบัติกิจทางศาสนา การเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา การยกย่องส่งเสริมผู้กระท า
ความดี การส่งเสริมการแบ่งปัน การช่วยเหลือกันและกัน ฯลฯ 

๒) ส่งเสริมกระบวนการแสวงหาความรู้ และเผยแพร่ความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง             
เช่น การจัดนิทรรศการ การจัดการแข่งขัน การหาความรู้โดยสื่อเทคโนโลยี และอ่ืน ๆ 

๓) ส่งเสริมให้ผู้บริหาร ครู และบุคลากรในสถานศึกษาเป็นแบบอย่างในการน้อมน า
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานและด าเนินชีวิต 

๔) จัดโครงการและกิจกรรมส่งเสริมการปฏิบัติตนและการด าเนินชีวิตตามแนวปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีแนวทางด าเนินการ ดังนี้๑๔ 

                                                 
๑๓พระครูอุทัยกิจจารักษ์ (สุรางค์ สุจิณฺโณ), “รูปแบบการบริหารจัดการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ

องค์กรปกครองคณะสงฆ์ ภาค ๒”, วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ), 
(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗). 

๑๔กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม, แนวทางการด าเนินงาน คลินิกคุณธรรมในสถานศึกษา , 
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, ๒๕๕๗), หน้า ๖๐-๗๒. 



๒๔๙ 
 

บทบาทของคลินิกคุณธรรมในสถานศึกษา คลินิกคุณธรรมในสถานศึกษา มีหน้าที่ในการ
ขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของสถานศึกษาเพ่ือให้เป็นแหล่งเรียนรู้ในการปลูกฝัง
คุณธรรมจริยธรรมโดยมีแนวทางด าเนินการ ดังนี้ 

๑) ร่วมกับสถานศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในวันส าคัญทางศาสนา         
และวันส าคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ ตลอดจนวันส าคัญต่าง ๆ ของสถานศึกษา 

๒) จัดให้มีบริการ การให้ค าปรึกษาและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ โดยเฉพาะปัญหาเรื่องการขาด
คุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาในสถานศึกษา 

๓) ปฏิบัติตามแผนคุณธรรมในสถานศึกษา  
บทบาทของผู้ปกครองและชุมชน คลินิกคุณธรรมในสถานศึกษาควรให้ผู้ปกครองและ

ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนด าเนินการ จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของ
สถานศึกษาโดยมีการบูรณาการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในกระบวนการจัด
กิจกรรม ดังนี้ 

๑) ร่วมให้ข้อคิดเห็น ค าแนะน า ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนคุณธรรมในสถานศึกษา
และจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 

๒) ร่วมจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของใน
สถานศึกษา 

๓) ร่วมส่งเสริมการเรียนรู้และการปฏิบัติตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน
สถานศึกษา และชุมชน 

๔) ร่วมติดตามและประเมินผลการจัดกิจกรรมของคลินิกคุณธรรมในสถานศึกษา 
การด าเนินงานคลินิกคุณธรรมภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นกระบวนการ

ที่ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาเป็นแนวทางด าเนินงาน โดย
ให้คนเป็นศูนย์กลางแห่งการพัฒนา จากการมีส่วนร่วมของบ้าน (ชุมชน) วัด โรงเรียน/สถานศึกษา 
รวมทั้งเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมในพ้ืนที่ ร่วมให้การสนับสนุนการด าเนินงาน
ให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผล โดยมีกลไกลในการขับเคลื่อน ที่ส าคัญคือ “คณะกรรมการบริหาร
คลินิกคุณธรรม” เป็นแกนน าในการวางแผนและด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมแก่เด็ก เยาวชน ซึ่งมี “พระธรรมวิทยากร” ท าหน้าที่ให้ค าปรึกษาแนะน าแนวทางการจัด
กิจกรรม โดยมีเป้าประสงค์ คือ เด็ก เยาวชนที่เข้าโครงการคลินิกคุณธรรมได้ใช้หลักธรรมทางศาสนา
แก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม ด้วยความรอบคอบและมีเหตุผลโดยมีกรอบแนวคิดในการพัฒนา
สมรรถนะของคลินิกคุณธรรม๑๕ 

 
 

๕.๓ ข้อเสนอแนะ 

                                                 
๑๕เรื่องเดียวกัน, หน้า ๔๖-๕๑. 



๒๕๐ 
 

ผลการวิจัยเรื่อง “รูปแบบการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับวัยรุ่นไทยยุคใหม่  
ตามหลักพุทธธรรม ผ่านกลไกการขับเคลื่อนโครงการคลินิกคุณธรรม ของพระธรรมวิทยากร” ผู้วิจัย
ขอเสนอแนะดังนี้ 

๕.๓.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
ในการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับวัยรุ่นไทยยุคใหม่  ตามหลักพุทธธรรม ผ่าน

กลไกการขับเคลื่อนโครงการคลินิกคุณธรรม ของพระธรรมวิทยากรต้องอาศัยแรงขับเคลื่อนนโยบาย
จากทั้งภาครัฐและภาคคณะสงฆ์ ซึ่งผู้วิจัยขอเสนอแนะดังนี้ 

๑. กรมการศาสนาควรผลิตพระธรรมวิทยากรให้ เพียงพอต่อความต้องการของ
สถานศึกษา และจัดส่งพระธรรมวิทยากรที่ผ่านการอบรมเข้าไปสอนในสถานศึกษาอย่างเพียงพอ 

๒. กรมการศาสนาควรบรรจุโครงการคลินิกคุณธรรมไว้ในแผนของกรม เพ่ือจะได้จัดสรร
เงินอุดหนุนที่เพียงพอและมั่นคงในการจัดโครงการคลินิกคุณธรรม และโครงการต่างๆ ของกรมการ
ศาสนาที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรมจริยธรรม 

๓. กรมการศาสนาควรจัดท าคู่มือแผนปฏิบัติการประจ าปีของแต่ละศูนย์คลินิกคุณธรรม 
เพ่ือเผยแผ่ให้ศูนย์อื่นๆได้ทราบและสามารถน ามาประยุกต์กับศูนย์ของตนเองได้ 

๔. กรมการศาสนาควรน าเอารูปแบบ PICD:SCP MODEL มาประยุกต์ใช้กับสถานศึกษา
ต่างๆ เพ่ือเน้นและเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่เด็กและเยาวชน 

๕. คณะสงฆ์ควรประกาศนโยบายในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาให้
ชัดเจน และร่วมกับกรมการศาสนาผลิตพระธรรมวิทยากรให้เพ่ิมมากข้ึน 

๕.๓.๒ ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
ในการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับวัยรุ่นไทยยุคใหม่  ตามหลักพุทธธรรม ผ่าน

กลไกการขับเคลื่อนโครงการคลินิกคุณธรรม ของพระธรรมวิทยากรต้องอาศัยความร่วมมือจาก
สถานศึกษา ชุมชน วัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผู้วิจัยขอเสนอแนะดังนี้ 

๑. สถานศึกษาควรอ านวยความสะดวกแก่พระธรรมวิทยากร ตั้งแต่การประสานงานที่ดี    
มีการติดต่อประสานงานในการจัดชั่วโมงสอน มีการต้อนรับที่ที่ อ านวยความสะดวกในเรื่องของ
สถานที่ในการจัดอบรม การจัดตั้งศูนย์คลินิกคุณธรรม และอ านวยความสะดวกในเรื่องปัจจัยอ่ืนๆ           
แก่พระธรรมวิทยากร 

๒. สถานศึกษาควรจัดครูพ่ีเลี้ยงให้พระธรรมวิทยากร ไม่ควรมอบหน้าที่ให้พระธรรม
วิทยากรดูแลนักเรียนเพียงล าพัง เพราะจ านวนพระธรรมวิทยากรมีน้อยเมื่อเทียบกับปริมาณของ
นักเรียนที่มีมากกว่า 

๓. รูปแบบในการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับวัยรุ่นไทยยุคใหม่  ตามหลักพุทธ
ธรรม ผ่านกลไกการขับเคลื่อนโครงการคลินิกคุณธรรม ของพระธรรมวิทยากร PICD:SCP MODEL 
สามารถประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของแต่ละสถานศึกษาได้ เช่น นักเรียนชั้นประถมศึกษา ก็จะเน้นใน
เรื่องของการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดี นักเรียนที่โตขึ้นมาก็จะเน้นในเรื่องของการปรับปรุงพฤติกรรม เป็นต้น 

๔. ชุมชน หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรให้ความส าคัญในเรื่องคุณธรรมจริยธรรมเป็น
ส าคัญ ให้คอยให้การอุปถัมภ์ ช่วยเหลือ และสนับสนุนทุกกิจกรรมที่พระธรรมวิทยากรจัดขั้น 



๒๕๑ 
 

๕. วัดควรพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนและสถานศึกษา ควรพัฒนาบุคลากรที่มี
ความรู้ความสามารถในการอบรมสั่งสอนเด็กและเยาวชนในเรื่องคุณธรรมจริยธรรม 

๖. ผู้ปกครองควรช่วยสอดส่องพฤติกรรมของนักเรียน และปรึกษากับพระธรรมวิทยากร
เพ่ือช่วยในการแก้ไขปัญหาและหาแนวทางในการป้องกันปัญหาร่วมกัน 

๕.๓.๓ ข้อเสนอเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 
ผลการวิจัยเรื่อง “รูปแบบการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับวัยรุ่นไทยยุคใหม่  

ตามหลักพุทธธรรม ผ่านกลไกการขับเคลื่อนโครงการคลินิกคุณธรรม ของพระธรรมวิทยากร” ผู้วิจัย
ขอเสนอแนะในส่วนที่สามารถต่อยอดจากงานวิจัยฉบับนี้ดังนี้ 

๑. ควรศึกษาเรื่องรูปแบบการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับวัยรุ่นไทยยุคใหม่  
ตามหลักพุทธธรรม ผ่านกลไกการขับเคลื่อนโครงการคลินิกคุณธรรม ของพระธรรมวิทยากร 
เฉพาะเจาะจงพ้ืนที่การวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบของจังหวัดนั้นๆ ให้ชัดเจนมากยิ่งข้ึน 

๒. ควรศึกษาเรื่องรูปแบบการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับวัยรุ่นไทยยุคใหม่  
ตามหลักพุทธธรรม ผ่านกลไกการขับเคลื่อนโครงการคลินิกคุณธรรม ของพระธรรมวิทยากร  เน้น
เฉพาะหลักธรรมหรือคุณธรรมที่เหมาะกับสถานศึกษา เช่น ค่านิยม ๑๒ ประการของรัฐบาลปัจจุบัน 
เป็นต้น 

๓. ควรศึกษาเรื่องประสิทธิผลการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาของพระธรรม
วิทยากร หลังจากน างานวิจัยฉบับนี้ไปใช้ทดลองจริง 

๔. ควรศึกษาเรื่องปัญหาและอุปสรรคในการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับวัยรุ่น
ไทยยุคใหม่  ตามหลักพุทธธรรม ผ่านกลไกการขับเคลื่อนโครงการคลินิกคุณธรรม ของพระธรรม
วิทยากร หรือพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน 

 
 



บรรณานุกรม 
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_______. พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์. พิมพ์ครั้งที่ ๑๘. กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิ

ธรรมทานกุศลจิต, ๒๕๕๕.  
พระราชวรมุนี (ประยุทธ์  ปยุตฺโต). พจนานุกรมพุทธศาสตร์. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์การศาสนา, 

๒๕๒๙.  
_______. เอกสารการบรรยายกรมวิชาการ. กรุงเทพมหานคร  : โรงพิมพ์คุรุสภา, ๒๕๔๓.  
พสุ เดชะรินทร์. รศ.ดร.. ชุดเครื่องมือการพัฒนาองค์การ Organization Improvement 

Toolkits ตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวดที่ ๒ การ
วางแผนเชิงยุทธศาสตร์. กรุงเทพมหานคร : บริษัท วีชั่น พริ้นท์ แอนด์ มีเดีย จ ากัด , 
๒๕๕๑.  

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย. งานปฐมนิเทศพระธรรมวิทยากร ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๒. 
กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์สุรวัฒน์, ๒๕๕๒.  

เยาวดี วิบูลย์ศรี. การประเมินโครงการ : แนวคิดและแนวปฏิบัติ. พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพมหานคร : 
ส านักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๔.  

รัตนะ บัวสนธ์. การวิจัยและพัฒนาวัตกรรมการศึกษา. กรุงเทพมหานคร : ค าสมัย, ๒๕๕๒.  
วรางคณา ผลประเสริฐและคณะ. การจัดการเชิงกลยุทธ์ในการบริหารโรงพยาบาล. นนทบุรี : 

ส านักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๕๔.  
สมพงษ์ จุ้ยศิริ และ เชาว์ โรจนแสง. ประมวลสาระชุดวิชาการวางแผนกลยุทธ์และการควบคุม. 

นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๔๕.  
สมพร แสงชัย. การวางแผนเชิงกลยุทธ์ภาครัฐ. กรุงเทพมหานคร : โครงการบัณฑิตศึกษาการจัดการ

สิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, ๒๕๔๘.  
สิปปนนท์ เกตุทัต และคณะ. ความฝันของแผ่นดิน. พิมพ์ครั้งที่ ๓. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์

ตะวันออก, ๒๕๔๐.  
สุพจน์ อินหว่าง และคณะ. การวางแผนเชิงกลยุทธ์ทางรัฐศาสตร์ . พิษณุโลก : มหาวิทยาลัย

พิษณุโลก จ ากัด, ๒๕๕๖.  
สุพรรณี ไชยอ าพร รศ.ดร.. รูปแบบแหล่งเรียนรู้ด้านคุณธรรม เพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน . 

กรุงเทพมหานคร : บริษัท ปริณาม จ ากัด, ๒๕๕๐.  
สุพานี สฤษฎ์วานิช. พฤติกรรมองค์การสมัยใหม่ : แนวคิด และทฤษฎี. กรุงเทพมหานคร : 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๔๙.  



๒๕๓ 
 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 
สุมาลี จิระจรัส. การจัดการเชิงกลยุทธ์. สงขลา : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ๒๕๔๘.  
_______. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ. สุราษฎร์ธานี : มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์

ธานี, ๒๕๔๘. 
สุรชาติ ณ หนองคาย. การวางแผน การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ และหลักการประเมินผล . 

กรุงเทพมหานคร : สถาบัน จี.อี.ซี., ๒๕๔๖.  
_______. แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเชิงกลยุทธ์ในการพัฒนาระบบสุขภาพ. นนทบุรี : ส านักพิมพ์ 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๕๔.  
สุวรีย์ ศิริโภคาภิรมย์. การวิจัยทางการศึกษา. ลพบุรี : ฝ่ายเอกสารการพิมพ์สถาบันราชภัฎเทพสตรี, 

๒๕๔๖.  
อุทัย  บุญประเสริฐ. หลักการบริหารแบบใช้โรงเรียนเป็นฐาน. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย คณะครุศาสตร์, ๒๕๔๔.  
อุทิศ ขาวยเธียร. การวางแผนกลยุทธ์. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๖.  
อุทุมพร พัชรารัตน์. “ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาต่อการจัดการเชิงกลยุทธ์ในโรงเรียน

มัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต ๑”. วิทยานิพนธ์
ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ . บัณฑิตวิทยาลัย :  
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม, ๒๕๔๗. 

 
(๒)  วิทยานิพนธ์  : 
ญาณภัทร ยอดแก้วและ แพรภัทร ยอดแก้ว. “ความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับข่าวสาร ความรู้กับ

ทัศนคติต่อประชาคมอาเซียนของพระธรรมวิทยากร”. รายงานการวิจัยในการประชุม
วิชาการระดับชาติและนานาชาติ SMARTS ครั้งที่ ๓. นครปฐม: มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม, ๒๕๕๔.  

บุญชิต ช านิศาสตร์. “รูปแบบการบริหารวิชาการในการจัดการศึกษาปฐมวัย ของสถานศึกษาสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี”. วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยสยาม, ๒๕๕๖. 

บุญส่ง หาญพานิช. “รูปแบบการบริหารจัดการความรู้ในสถาบันอุดมศึกษาไทย” วิทยานิพนธ์
ปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาอุดมศึกษา. ครุศาสตร์ :  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
, ๒๕๔๖. 

ปิยนันท์ ภิรมย์ไกรภักด์ิ. “ส่งเสริมจริยธรรมนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา 
จังหวัดนนทบุรี”. วิทยานิพนธ์ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต . บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ๒๕๔๔. 

พระครูนิวิฐศีลขันธ์ (ณรงค์ ฐิตวฑฺฒโน). “รูปแบบการพัฒนาทุนมนุษย์ตามหลักพุทธธรรมในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น”. วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร์. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๑. 



๒๕๔ 
 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 
พระครูอุทัยกิจจารักษ์ (สุรางค์ สุจิณฺโณ). “รูปแบบการบริหารจัดการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ

องค์กรปกครองคณะสงฆ์ ภาค ๒”. วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๖๑. 

พระมหาธฤติ วิโรจโน. “รูปแบบการพัฒนาพระสังฆาธิการเพ่ือประสิทธิภาพการบริหารกิจการคณะ
สงฆ์”. วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ . 
บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๑. 

พระวิสุทธิภัทรธาดา ดร..และคณะ. “การพัฒนาจริยธรรมเชิงพุทธของหมู่บ้านจักสาน : กรณีศึกษา
กลุ่มจักสาน อ าเภอพนัสนิคม  จังหวัดชลบุรี”. รายงานการวิจัย. มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓. 

วัลลภา จันทร์เพ็ญ. “รูปแบบการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาจริยธรรม ของนักศึกษาช่างอุตสาหกรรมตาม
แนวคิดการปรับพฤติกรรมทางปัญญา”วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
สาขาหลักสูตรและการสอน. ครุศาสตร์ :  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๕. 

วีรชัย อนันต์เธียร์. “กลยุทธ์การพัฒนาจริยธรรมส าหรับเยาวชนไทย”. วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธ
ศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๑. 

สุทธิวรรณ ตันติรจนาวงศ์ รศ.ดร. และคณะ. “การส่งเสริมคุณธรรมที่มีประสิทธิภาพ : กรณีศึกษา
กลุ่มเด็ก/เยาวชนและข้าราชการภาครัฐ”. รายงานการวิจัย. กรุงเทพมหานคร : กรมการ
ศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม, ๒๕๕๒.  

สุนทร อาจนิยม. “การพัฒนาพระธรรมวิทยากร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขต
ร้อยเอ็ด : วิจัยเชิงปฏิบัติการ”. การศึกษาค้นคว้าอิสระปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต 
สาขาการบริหารการศึกษา. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ๒๕๔๖. 

สุมาลี กาญจนชาตรี. “การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่ส่งเสริมคุณลักษะ ของนักเรียนระดับ
ประถมศึกษา ในการสร้างความรู้ตามแนวคอนสตรักติวิซึม”. วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศา
สตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน. คณะครุศาสตร์ : จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๓. 

เสถียร วิพรมหาและคณะ. “บทบาทของพระธรรมวิทยากรกับการสอนวิชาพระพุทธศาสนาใน
กรุงเทพมหานคร”. รายงานการวิจัย. มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๔๓. 

เอนก คงขุนทด. “การศึกษาปัญหาจริยธรรมของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาสายสามัญและสายอาชีพ 
ตามแนวความคิดของท่านพุทธทาสในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ”. รายงานการวิจัย . 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓. 

 
 
 



๒๕๕ 
 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 
(๓)  บทความ  : 
เพ็งสวัสดิ์ ผศ.ดร.. “การวิจัยพัฒนารูปแบบ”. วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร. ปีที่ ๒. ฉบับที่ 

๔ : กรกฎาคม – ธันวาคม ๒๕๕๓ : ๓. 
วาโร เพ็งสวัสดิ์ ผศ.ดร.. “การวิจัยพัฒนารูปแบบ”. วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร. ปีที่ ๒. 

ฉบับที่ ๔ : กรกฎาคม – ธันวาคม ๒๕๕๓ : ๓. 
สุทธิวงศ์  ตันตยาพิศาลสุทธิ์ .  “พระบรมราโชวาท”.  ข้าราชการครู. ปีที่ ๒๐ ฉบับที่ ๑ ตุลาคม – 

พฤศจิกายน ๒๕๔๒. : ๒. 
อุทุมพร  จามรมาน. “โมเดลคืออะไร”. วารสารวิชาการ. ๑๒, ๒๒-๒๖ มีนาคม, ๒๕๔๑ : ๒๒. 
 
(๔) สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
กระทรวงศึกษาธิการ. คู่มือแนวทางการจัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมในสถานศึกษา . [ออนไลน์]. 

แหล่งที่มา : www.moe.go.th/jarawporn/principles.doc. [๑ มกราคม ๒๕๕๘.] 
กฤษฎา เสกตระกูล. การบริหารเชิงกลยุทธ์ส าหรับธุรกิจขนาดย่อม . [ออนไลน์]. แหล่งข้อมูล :   

http://www.tsi-
thailand.org/index.php?option=com_content&task=view&id=8 3 3  &Itemid= 
0&limit =1&limitstart=0. [๑๑ มกราคม ๒๕๕๘]. 

กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการบริหารงานอาชีวศึกษา ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และก าลังคนอาชีวศึกษา. สถิติจ านวนนักเรียนนักศึกษา ปีการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๖ 
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รูปแบบการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับวัยรุ่นไทยยุคใหม่ ตามหลกัพุทธธรรม 
ผ่านกลไกการขับเคลื่อนโครงการคลินิกคุณธรรม ของพระธรรมวิทยากร 
A Model of Morality and Ethic Indoctrination of Young Generation by 

Buddhadhamma though Morality Clinic Project Driving Mechanism of Buddhist 
Teaching Monks 

พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, ผศ.ดร.๑    
Phramaha Krisada Kittisobhano (Saelee), Asst. Prof. Dr.*  

 
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์คือ ๑) เพ่ือศึกษาหลักการ วิธีการ และรูปแบบการปลูกฝัง

คุณธรรมและจริยธรรมส าหรับวัยรุ่นไทยยุคใหม่  ตามหลักพุทธธรรม ผ่านกลไกการขับเคลื่อน
โครงการคลินิกคุณธรรม ของพระธรรมวิทยากร ๒) เพ่ือวิเคราะห์สภาพปัญหาและอุปสรรคในการ
ปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับวัยรุ่นไทยยุคใหม่ ตามหลักพุทธธรรม ผ่านกลไกการขับเคลื่อน
โครงการคลินิกคุณธรรม ของพระธรรมวิทยากร และ ๓) เพ่ือน าเสนอรูปแบบการปลูกฝังคุณธรรม
และจริยธรรมส าหรับวัยรุ่นไทยยุคใหม่  ตามหลักพุทธธรรม ผ่านกลไกการขับเคลื่อนโครงการคลินิก
คุณธรรม ของพระธรรมวิทยากร  

การวิจัยครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods Research) ระหว่าง
การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ที่ใช้การศึกษาวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) 
จากแบบสอบถาม (Questionnaire) กับกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักศึกษา ซึ่งท าการสุ่มมา
จากประชากรจ านวน ๒๐,๐๗๑ คน โดยค านวณตามสูตรของทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) ได้กลุ่ม
ตัวอย่างจ านวน ๓๙๒ คน โดยใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Sampling) ได้แก่ นักเรียน 
นักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ จังหวั ดเชียงใหม่ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น และวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช  
และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยท าการวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary  
Analysis) กับการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) จากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) 
ที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิรวมทั้งผู้บริหาร คณาจารย์ และนักวัฒนธรรมจังหวัด จ านวน ๑๘ รูป/คน จากนั้น
น ามาสังเคราะห์เป็นรูปแบบเบื้องต้น และท าการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion)          
กับผู้เชี่ยวชาญ จ านวน ๙ ท่าน เพ่ือสร้างรูปแบบให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การ
วิเคราะห์เนื้อหา (Contents Analysis) 
ผลการวิจัยพบว่า 
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 ๑) พระธรรมวิทยากรมีบทบาทส าคัญในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา 
โดยมีบทบาทส าคัญ ๙ ประการคือ ๑. ให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา ๒. จัดสนทนาธรรมเป็นประจ า 
 ๓. มีการอบรมเยาวชนอย่างสม่ าเสมอ ๔. จัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง ๕. ร่วมกับ
สถานศึกษาจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี ๖. จัดท าทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๗. พัฒนาเครื่องมือใน
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้เรียน ๘. จัดค่ายคุณธรรมจริยธรรม และ ๙. มีการประเมินผล
กลุ่มเป้าหมายร่วมกับสถานศึกษา โดยบูรณาการกับหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนา คือ หลัก
ไตรสิกขา หลักอริยสัจ ๔ หลักอิทธิบาท ๔ และหลักภาวนา ๔ มาใช้ในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ด้วย 
 ๒) สภาพปัญหาและอุปสรรคในการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับวัยรุ่นไทยยุค
ใหม่ ตามหลักพุทธธรรม ผ่านกลไกการขับเคลื่อนโครงการคลินิกคุณธรรม ของพระธรรมวิทยากร
พบว่า นักศึกษามีความคิดเห็นต่อรูปแบบการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับวัยรุ่นไทยยุคใหม่  
ตามหลักพุทธธรรม ผ่านกลไกการขับเคลื่อนโครงการคลินิกคุณธรรม ของพระธรรมวิทยากร  ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X̅ = ๔.๐๖, S.D. = ๐.๕๑๐) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ใน
ระดับมากทุกด้าน ส่วนปัญหาและอุปสรรคในการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับวัยรุ่นไทยยุค
ใหม่ ตามหลักพุทธธรรม ผ่านกลไกการขับเคลื่อนโครงการคลินิกคุณธรรม ของพระธรรมวิทยากร
พบว่า พระธรรมวิทยากรสามารถน ากิจกรรมไปใช้กับนักเรียน นักศึกษาได้เป็นบางกลุ่มเท่านั้น ไม่
สามารถปรับใช้กับนักเรียน นักศึกษาทุกกลุ่มได้ จึงควรปรับปรุงรูปแบบใหม่ให้สอดคล้องกับ
พฤติกรรมของนักเรียน นักศึกษาทุกกลุ่มโดยการน าชุมชน ผู้ปกครอง และสถานศึกษา มาช่วย
สนับสนุนบทบาทของพระธรรมวิทยากรด้วย 

๓) รูปแบบการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับวัยรุ่นไทยยุคใหม่ ตามหลักพุทธ
ธรรม ผ่านกลไกการขับเคลื่อนโครงการคลินิกคุณธรรม ของพระธรรมวิทยากร พบว่ามี ๔ รูปแบบ คือ 
๑) รูปแบบการป้องกัน (Prevention) ๒) รูปแบบการปรับปรุง (Improvement)  ๓) รูปแบบการ
เปลี่ยนแปลง (Change) และ ๔) รูปแบบการพัฒนา (Development) ทั้งนี้รูปแบบดังล่าวจะประสบ
ผลส าเร็จได้ก็ต่อเมื่อได้รับการสนับสนุนจากสถานศึกษา (School) ชุมชน (Community) และ
ผู้ปกครอง (Parent)  โดยร่วมกันด าเนินการดังนี้คือ ๑) สร้างภูมิคุ้มกันด้วยการเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมอย่างจริงจัง  ๒) ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักเรียน นักศึกษากลุ่มเสี่ยงให้เป็นคนดีมี
คุณธรรม ๓) ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษากลุ่มเป้าหมาย มีคุณธรรมจริยธรรม และ ๔) เสริมสร้าง
กิจกรรมการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน นักศึกษาร่วมกับ หน่วยงาน สถานศึกษา และ
ชุมชน 
ค าส าคัญ :  คุณธรรมและจริยธรรม, วัยรุ่นไทยยุคใหม่, พุทธธรรม, คลินิกคุณธรรม, พระธรรม
วิทยากร, PICD:SCP MODEL 
 

ABSTRACT 
The objectives of this research were 1) to study principles, approach and 

model to Morality and Ethic Indoctrination of Young Generation by Buddhadhamma 
though Morality Clinic Project Driving Mechanism of Buddhist Teaching Monks.,            
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2) to analysis problems and obstacles for Morality and Ethic Indoctrination of Young 
Generation by Buddhadhamma though Morality Clinic Project Driving Mechanism of 
Buddhist Teaching Monks and 3) to propose the model to Morality and Ethic 
Indoctrination of Young Generation by Buddhadhamma though Morality Clinic Project 
Driving Mechanism of Buddhist Teaching Monks. The researcher used the mixed 
research method comprising both qualitative and quantitative approach. For the 
quantitative research, the study was conducted by collecting the data 392 students. 
The simple size was calculated by using Taro Yamane formula. The samples were 
selected from regions, central at Bangkok and Ayutthaya, North at Chiangmai 
province, Northeastern at Khonkean province, and the South at Nakhonsi thammarat. 
The data were analyzed by descriptive statistics including percentage, mean and 
standard deviation. For qualitative research, the study was conducted by in-depth 
interviewing from 18 key informants selected by purposive method and focus group 
selected from 5 schools administration, 6 Buddhist missionary monks, 6 provincial 
cultural authorities and 4 college instructors. By then the researcher used the 
information receiving from the 9 focus group to back up the research model.   The 
data were analyzed by using content analysis.   

The research findings were as follows: 
1) The principles and approach and model to the Morality and Ethic 

Indoctrination of Young Generation by Buddhadhamma though Morality Clinic Project 
Driving Mechanism of Buddhist Teaching Monks found 9-model to promote Morality 
and Ethics in schools of Buddhist Missionary Monks following 1. Consultant model for 
solving the lack of Morality and Ethics 2. Up to date dialog and sermon model for 
suitable in each school 3. Training for the youth behavior and Dhamma practice 
model through sensitive seminar and training. 4. Buddhism Activity model in school 
or community 5. Action plan for Morality and Ethics create the curriculum for school 
and community to be the Dhamma learning systems must be for using development 
6. Recording form for activities attendance and students record model.    7.  
Development tools in changing for model behavior of the student  8. Merit camp 
model and 9. Set up target group and school appraisal model. Those said 9-model 
were integrated with Trisikka , Four noble truths, Iddhipada 4 , and Pavana 4 to 
promote morality and ethics of students.  

2) From the questionnaire respondents were 283 men ( 72.2 %) , age 
between 19-21 years were 199 persons ( 50.8 %)  and education level in vocational 
diploma were 238 persons ( 60.7 %) and majority of them were attended in ethics 
clinic 1-5 times 251 persons ( 64.3 %) and The level of student opinion for  the 
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model to Morality and Ethic Indoctrination of Young Generation by Buddhadhamma 
though Morality Clinic Project Driving Mechanism of Buddhist Teaching Monks found 
that students opinion had in the high level (X̅ = 4.06 ,S.D.=0.510) and consider all 
aspects were in high level. The problems, obstacles and suggestions found that 
Buddhist Missionary Monks could use activities in the part of all students. Then the 
Dhamma activities should be adjusted by all students behavior to support Buddhist 
Missionary Monks must be encouraged by community , parents and schools. 

3) The model for the Morality and Ethic Indoctrination of Young Generation 
by Buddhadhamma though Morality Clinic Project Driving Mechanism of Buddhist 
Teaching Monks was PICD:SCP MODEL which represents as : 1. Prevention           2. 
Improvement 3. Change 4. Development with school community and parent and 
follows by 4 strategies as such as 1) build the immunity with the additional building 
of  morality virtue seriously  continuously 2) change the behavior of risks  group 
student to be a good person 3) Encourage target group students to uphold morality 
virtue and 4) Reinforcement and  development of virtue morality activity for students 
cooperation , Family institution , schools , and the community. 
Keyword : Morality and Ethic, Young Generation, Buddhadhamma, Morality Clinic , 
Buddhist Teaching Monks 

 
๑. บทน า 

โครงการคลินิกคุณธรรมในสถานศึกษา เกิดขึ้นจากแนวความคิดในการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมแก่เด็ก เยาวชน และประชาชนให้เป็นคนดีมีศีลธรรม โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการนี้ 
คือ ๑) เพ่ือให้สถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมีพ้ืนที่ส าหรับเด็กและเยาวชน ในการแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับ
ปัญหาชีวิต การสนทนาธรรม ๒) เพ่ือให้สถาบันทางศาสนา โดยเฉพาะพระสงฆ์ท าหน้าที่ชี้แนะ
แนวทางในการแก้ปัญหาทางด้านจิตใจ โดยใช้หลักธรรมทางศาสนา ๓) เพ่ือให้เยาวชนกลุ่มเป้าหมาย
สามารถใช้หลักธรรมในศาสนาใช้ในการด ารงชีวิต ๔) เพ่ือเป็นการน ามิติทางศาสนาสร้างสังคมแห่ง
ปัญญา และการเรียนรู้ เสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางด้านจิตใจ ๕) เพ่ือให้เด็กและเยาวชนเกิดการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม และ ๖) เพ่ือสร้างจิตส านึกที่ดีต่อการด ารงตนอย่างมี
สติ โดยมีกลุ่มเป้าหมายในการฝึกอบรมคือ โรงเรียน/วิทยาลัยอาชีวศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนใน
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จ านวน ๓๐ แห่ง ทั่วประเทศ โดยสรรหาพระธรรมวิทยากรมาเป็นวิทยากร
หลักในการฝึกอบรมในครั้งนี้ ในปัจจุบันได้น าเอารูปแบบในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมมาใช้ คือ 
๑. รูปแบบการให้ค าปรึกษาหรือปัญหาต่างๆ โดยเฉพาะปัญหาเรื่องการขาดคุณธรรมจริยธรรมของ
นักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษานั้นๆ ๒. รูปแบบการสนทนาธรรม/บรรยายธรรม ตามหลักธรรม
ต่างๆ ที่สอดคล้องกับปัญหาที่เกิด หรือตามที่สถานศึกษาประสงค์  ๓. รูปแบบการให้การอบรม
เยาวชนในสถานศึกษานั้นๆ โดยใช้เทคนิคการอบรมที่สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้เข้ารับการอบรม 
ผสมผสานกับการปฏิบัติธรรม ท าวัตรเช้า เย็น และนั่งสมาธิ  ๔. รูปแบบการจัดกิจกรรมทาง
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พระพุทธศาสนา เช่น วันส าคัญทางพระพุทธศาสนา วันส าคัญทางพระมหากษัตริย์ วันส าคัญทาง
เทศกาลต่างๆ ที่มีพิธีทางพระพุทธศาสนาร่วมกับสถานศึกษาหรือชุมชน  ๕. รูปแบบการร่วมกับ
สถานศึกษาจัดท าแผนปฏิบัติการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของผู้เรียน ๖. รูปแบบการจัดท าทะเบียน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมหรือทะเบียนของผู้เรียนเป็นประจ าทุกเดือน ๗. รูปแบบการพัฒนาเครื่องมือในการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้เรียน ๘. รูปแบบการจัดค่ายคุณธรรม และ ๙. รูปแบบการประเมินผล
กลุ่มเป้าหมายร่วมกับสถานศึกษา และรูปแบบทั้ง ๙ ประการสามารถใช้ได้เฉพาะนักเรียนบางกลุ่ม
เท่านั้น ยังไม่สามารถส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมได้กับนักเรียนหลากหลายกลุ่ม ฉะนั้นเพ่ือเป็นการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนจึงควรมีรูปแบบใหม่ๆขึ้นมาใช้ 

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษารูปแบบการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับวัยรุ่น
ไทยยุคใหม่  ตามหลักพุทธธรรม ผ่านกลไกการขับเคลื่อนโครงการคลินิกคุณธรรม ของพระธรรม
วิทยากร ศึกษาสภาพปัญหาการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาของพระธรรมวิทยากร และ
จะน ามาพัฒนารูปแบบการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับวัยรุ่นไทยยุคใหม่  ตามหลักพุทธ
ธรรม ผ่านกลไกการขับเคลื่อนโครงการคลินิกคุณธรรม ของพระธรรมวิทยากรใหม่เพ่ือให้เหมาะสมกับ
บทบาทของพระธรรมวิทยากรในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และน าเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ต่อไป 

 

๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 ๒.๑ เพ่ือศึกษาหลักการ วิธีการ และรูปแบบการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับ
วัยรุ่นไทยยุคใหม่  ตามหลักพุทธธรรม ผ่านกลไกการขับเคลื่อนโครงการคลินิกคุณธรรม ของพระธรรม
วิทยากร 
 ๒.๒ เพ่ือวิเคราะห์สภาพปัญหาและอุปสรรคในการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับ
วัยรุ่นไทยยุคใหม่  ตามหลักพุทธธรรม ผ่านกลไกการขับเคลื่อนโครงการคลินิกคุณธรรม ของพระธรรม
วิทยากร 
 ๒.๓ เพ่ือน าเสนอรูปแบบการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับวัยรุ่นไทยยุคใหม่  
ตามหลักพุทธธรรม ผ่านกลไกการขับเคลื่อนโครงการคลินิกคุณธรรม ของพระธรรมวิทยากร 
 
๓. วิธีด าเนินการวิจัย 

๓.๑ รูปแบบการวิจัย 
ในการวิจัยครั้งนี้เป็นงานวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Method  Research) ระหว่างการ

วิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ที่ใช้การศึกษาวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) จาก
แบบสอบถาม (Questionnaire) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยท าการวิจัย
เชิงเอกสาร (Documentary  Analysis) กับการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) จากผู้ให้
ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) ที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิรวมทั้งผู้บริหาร คณาจารย์ และนักวัฒนธรรม
จังหวัด จากนั้นน ามาสังเคราะห์เป็นรูปแบบเบื้องต้น ก่อนที่จะน าเสนอต่อการสนทนากลุ่มเฉพาะ 
(Focus Group Discussion) เพ่ือพัฒนารูปแบบให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

๓.๒ ประชากร กลุ่มตัวอย่างและผู้ให้ข้อมูลหลัก 
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๓.๒.๑ ประชากรที่ใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณ  ผู้วิจัยเก็บข้อมูลแบบสอบถามจาก 
นักเรียน วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น และวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 
จ านวนทั้งสิ้น ๒๐,๐๗๑ คน 
 ๓.๒.๒ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้ท าการสุ่มมาจากประชากร
จ านวน ๒๐,๐๗๑ คน โดยค านวณตามสูตรของทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) ดังนี้ 

n =   

 

n =  ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
N =  จ านวนประชากร 
e =  ความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้เกิดข้ึนในการวิจัยครั้งนี้ เท่ากับ ๐.๐๕ 
 

แทนค่าในสูตร n = 
 20,071  

1 + 20,071 (0.05)2 
  =  392  
ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน ๓๙๒ คน 

ตารางท่ี ๓.๑ แสดงประชากรและกลุ่มตัวอย่างการวิจัย 

กลุ่มประชากรที่ศึกษา 
จ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่าง (คน) 

ประชากร กลุ่มตัวอย่าง 
วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม กรุงเทพมหานคร  ๙๕๘ ๑๙ 
วิ ท ย า ลั ย เ ท ค โ น โ ล ยี พ ณิ ช ย ก า ร อ ยุ ธ ย า  จั ง ห วั ด
พระนครศรีอยุธยา  

 
๔,๒๒๐ 

 
๘๒ 

วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่  ๔,๗๗๙ ๙๓ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัด
ขอนแก่น  ๖,๒๐๑ ๑๒๑ 
วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ๓,๙๑๓ ๗๗ 
รวม ๒๐,๐๗๑ ๓๙๒ 
  

๓.๒.๓  ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ประกอบด้วย พระธรรมวิทยากรคลินิกคุณธรรม ผู้อ านวยการวิทยาลัย

นักวัฒนธรรมช านาญการ เป็นผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key  Informants) จ านวน  ๑๘  รูป/คน 
๓.๒.๓  ผู้เชี่ยวชาญในการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) 

N 

1 + N (e)2 
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ผู้วิจัยได้คัดเลือกจากพระสังฆาธิการ ผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ  และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
การปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับวัยรุ่น เพ่ือยืนยันรูปแบบการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรม
ส าหรับวัยรุ่นไทยยุคใหม่  ตามหลักพุทธธรรม ผ่านกลไกการขับเคลื่อนโครงการคลินิกคุณธรรม ของ
พระธรรมวิทยากร จ านวน ๑๒ รูป/คน   

 
๓.๓  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 ก) การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative  Research) 
 ๑) แบบสัมภาษณ์  ( Interview)  เป็นแบบสัมภาษณ์เชิ งลึกแบบมีโครงสร้าง 
(Structure In-dept Interview) เพ่ือศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบการปลูกฝังคุณธรรมและ
จริยธรรมส าหรับวัยรุ่นไทยยุคใหม่  ตามหลักพุทธธรรม ผ่านกลไกการขับเคลื่อนโครงการคลินิก
คุณธรรม ของพระธรรมวิทยากร 

 ๒) การสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) เพ่ือศึกษาแนวคิด
เกี่ยวกับรูปแบบการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับวัยรุ่นไทยยุคใหม่  ตามหลักพุทธธรรม ผ่าน
กลไกการขับเคลื่อนโครงการคลินิกคุณธรรม ของพระธรรมวิทยากร ในการนี้ด้วยรูปแบบการจัด
สนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) จะเป็นไปในลักษณะของการประชุมกลุ่มเพ่ือให้ได้
ข้อเท็จจริงและข้อมูลตรงตามที่ก าหนดไว้ หรือเป็นข้อค้นพบใหม่ ซึ่งเกิดจากการสนทนา โดยมี
ประเด็นปัญหาที่เจาะจงกับกลุ่มตัวอย่างประชากร คือ ผู้เชี่ยวชาญด้านคณะสงฆ์ จ านวนทั้งสิ้น ๑๒ 
รูป/คน ทั้งนี้กลุ่มประชากรที่กล่าวมาได้รับการคัดเลือกตามเกณฑ์ที่ก าหนดเรียบร้อยแล้ว ดังนั้นการ
จัดสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) จึงเป็นไปในลักษณะของการสนทนาแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 

 ๓) การสร้างเครื่องมือการวิจัย ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับรูปแบบ
การปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับวัยรุ่นไทยยุคใหม่  ตามหลักพุทธธรรม ผ่านกลไกการ
ขับเคลื่อนโครงการคลินิกคุณธรรม ของพระธรรมวิทยากร  แล้วน ามาร่างข้อค าถามที่จะใช้ในการ
สัมภาษณ์ และสนทนากลุ่มเฉพาะ ปรับปรุงแก้ไขแบบสัมภาษณ์ ต่อจากนั้นน าแบบสัมภาษณ์และข้อ
ค าถามในการสนทนากลุ่มเฉพาะมาปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์และน าไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูล 
 ข) การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative  Research)    
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้  เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) เกี่ยวกับรูปแบบการ
ปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับวัยรุ่นไทยยุคใหม่  ตามหลักพุทธธรรม ผ่านกลไกการขับเคลื่อน
โครงการคลินิกคุณธรรม ของพระธรรมวิทยากร ซึ่งแบ่งออกเป็น  ๓  ตอน คือ  
 ตอนที่  ๑  เป็นแบบสอบถามที่ เกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  ได้แก่  
สถานภาพ เพศ  อายุ  ระดับการศึกษา ซึ่งเป็นแบบสอบถามแบบเลือกตอบ (Check List) 
 ตอนที่ ๒  เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของนักเรียน ที่มีต่อรูปแบบการปลูกฝัง
คุณธรรมและจริยธรรมส าหรับวัยรุ่นไทยยุคใหม่  ตามหลักพุทธธรรม ผ่านกลไกการขับเคลื่อน
โครงการคลินิกคุณธรรม ของพระธรรมวิทยากร  จ านวน ๕๗ ข้อ โดยแบบสอบถามมีลักษณะเป็นมา
ตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) มี  ๕  ระดับ  ตามหลักการของลิเคิร์ท (Likert) (Sudaporn 
Arundee, 2551 : 72) โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 
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 ๕  หมายถึง ระดับความคิดเห็นมากที่สุด 
 ๔  หมายถึง ระดับความคิดเห็นมาก 
 ๓  หมายถึง ระดับความคิดเห็นปานกลาง 
 ๒  หมายถึง ระดับความคิดเห็นน้อย 
 ๑  หมายถึง ระดับความคิดเห็นน้อยที่สุด 
 ตอนที่ ๓ เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับรูปแบบการ
ปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับวัยรุ่นไทยยุคใหม่  ตามหลักพุทธธรรม ผ่านกลไกการขับเคลื่อน
โครงการคลินิกคุณธรรม ของพระธรรมวิทยากร  ซึ่งเป็นค าถามแบบปลายเปิด (Open Ended 
Question) 
 ๓)  การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 

ในการหาคุณภาพของเครื่องมือ ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามข้ันตอน  ดังนี้  
๑. ขอค าแนะน าจากที่ปรึกษาโครงการวิจัยและผู้เชี่ยวชาญ ตรวจสอบเครื่องมือที่สร้างไว้  
๒. หาความเที่ยงตรง (Validity)  โดยการน าแบบสอบถามที่สร้างเสร็จเสนอที่ปรึกษา  

เพ่ือขอความเห็นชอบและน าเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ แล้วน ามาปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสม  จ านวน  ๕  
ท่าน  เพ่ือพิจารณาทั้งในด้านเนื้อหาสาระ  และโครงสร้างของค าถาม รูปแบบของแบบสอบถาม  
ตลอดจนภาษาที่ใช้และตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ  โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้องตาม
วัตถุประสงค์รายข้อ (Index of Item-objective Congruence : IOC) (Krisada Kittisobhano, 
2018, pp.224-226)  ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ ๐.๘ ถึง ๑.๐  ประกอบด้วย 

๓. หาความเชื่อมั่นของเครื่องมือ (Reliability) น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไป
ทดลองใช้ (Try-out) กับกลุ่มประชาชนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย จ านวน ๓๐ คน เพ่ือหาค่า
ความเชื่อมั่นด้วยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า (Alpha Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) 
(Lee J. Cronbach, 1971), p.67.) ได้ค่าความเชื่อม่ัน เท่ากับ ๐.๙๖๔๐ 

๔.  น าแบบสอบถามที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขเสนอต่อที่ปรึกษาโครงการวิจัยเพ่ือขอความ
เห็นชอบ  และจัดพิมพ์แบบสอบถามเป็นฉบับสมบูรณ์เพ่ือใช้ในการวิจัย 
๓.๔  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ๓.๔.๑ งานวิจัยเชิงคุณภาพ สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลได้ดังนี้ 
 ๑) การวิเคราะห์เชิงเอกสาร ศึกษาจากเอกสารต่างๆ ดังนี้ 

(๑) ข้อมูลแบบปฐมภูมิ (Primary Data) โดยการรวบรวมจากหนังสืออ้างอิงทาง
พระพุทธศาสนาต่าง ๆ จากพระไตรปิฎก (ภาษาบาลี) ฉบับ มหาจุฬาเตปิฎก  ๒๕๐๐, พระไตรปิฎก 
(ภาษาไทย) ฉบับ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริ
กิตต์พระบรมราชินีนาถ  

(๒) ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยการรวบรวมจากหนังสือ วารสาร
บทความ งานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวกับหลักการ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับรูปแบบการปลูกฝังคุณธรรมและ
จริยธรรมส าหรับวัยรุ่นไทยยุคใหม่  ตามหลักพุทธธรรม ผ่านกลไกการขับเคลื่อนโครงการคลินิก
คุณธรรม ของพระธรรมวิทยากร ตลอดจนข้อมูลทางสถิติที่รวบรวมโดยหน่วยงานราชการหรือ
สถาบันการศึกษาและแหล่งข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับ 
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อนึ่ง ผู้วิจัยได้ทบทวนวรรณกรรม งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดถึงบทความงานวิจัยใน
วารสาร สิ่งพิมพ์ต่างๆ แล้ว ท าให้เห็นกรอบแนวคิด ประเด็นปัญหาของการวิจัย จากเอกสารที่ได้มี
การทบทวนก่อนหน้านี้ หลังจากที่ได้ทบทวนเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องอย่างละเอียดแล้ว ผู้วิจัยได้
สร้างเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย  และจากการทบทวนวรรณกรรม และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในครั้งนี้  
 ๒) การสัมภาษณ์ (Interview)  
 การวิจัยครั้งนี้ใช้ทั้งการสัมภาษณ์แบบกึ่งทางการ (Semi-formal interview) และการ
สัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (Informal interview) ด าเนินการสัมภาษณ์กลุ่มประชากรทั้งหมด จึงมี
ขั้นตอนการด าเนินการ ดังนี้ 

 (๑) ขั้นเตรียมการสัมภาษณ์ ได้แก่ ก่อนลงสนามเพ่ือรวบรวมข้อมูลโดยการ
สัมภาษณ์ ผู้วิจัยได้เริ่มต้นด้วยการนัดหมายวันเวลาที่จะสัมภาษณ์กับกลุ่มตัวอย่าง พร้อมกับขอ
เอกสารต่างๆ เกี่ยวกับรูปแบบการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับวัยรุ่นไทยยุคใหม่  ตามหลัก
พุทธธรรม ผ่านกลไกการขับเคลื่อนโครงการคลินิกคุณธรรม ของพระธรรมวิทยากร  พร้อมกันนั้น 
ผู้วิจัยจะต้องศึกษาประเด็นค าถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูล เตรียมและศึกษาวิธีใช้เครื่อง
บันทึกเสียง เตรียมสมุดจดบันทึกและอุปกรณ์ต่างๆ ให้พร้อมก่อนด าเนินการสัมภาษณ์ 

 (๒) ขั้นด าเนินการสัมภาษณ์ ได้แก่ ก่อนการสัมภาษณ์ผู้วิจัยจะสนทนาสร้าง
ความคุ้นเคยกับผู้ให้สัมภาษณ์ แจ้งวัตถุประสงค์ของการสัมภาษณ์ อธิบายเหตุผลและขออนุญาตใช้
เครื่องบันทึกเสียงในขณะที่สัมภาษณ์ ขออนุญาตใช้กล่องถ่ายรูปเพ่ือใช้อ้างอิงในการสัมภาษณ์ รวมทั้ง
แจ้งให้ทราบว่าข้อมูลต่างๆ ที่บันทึกเสียงไว้ผู้วิจัยจะเก็บไว้เป็นความลับ หากผู้ให้สัมภาษณ์ไม่ประสงค์
ที่จะให้บันทึกเสียงในช่วงใด ผู้วิจัยก็จะไม่บันทึกเสียงเลย  
 ๓) การสนทนากลุ่มเฉพาะ 
 จัดสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) เพ่ือหาข้อเสนอแนะถึงรูปแบบการ
ปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับวัยรุ่นไทยยุคใหม่  ตามหลักพุทธธรรม ผ่านกลไกการขับเคลื่อน
โครงการคลินิกคุณธรรม ของพระธรรมวิทยากรให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญที่ไม่ใช่กลุ่ม
ผู้ถูกสัมภาษณ์เชิงลึก จ านวน ๙ รูป/คน ในวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ ณ อาคารปฏิบัติธรรม วัดท่ากา
ร้อง ต าบลบ้านป้อม อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 ๓.๔.๒ งานวิจัยเชิงปริมาณ สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลได้ดังนี้ 
 (๑) จัดเตรียมเครื่องมือตามจ านวนกลุ่มตัวอย่างโดยให้แบบสอบถาม (Questionnaire) 
ตรงตามจ านวนกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการแจกแบบสอบถาม 
 (๒) ให้ผู้เชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ จ านวนอย่างน้อย ๕ ท่าน เช่น ด้านพระพุทธศาสนา ด้าน
การจัดการเชิงพุทธ เป็นต้น ในการตรวจเครื่องมือการวิจัยว่ามีความเที่ยงตรงและสามารถใช้ในการ
เก็บข้อมูลได้หรือไม่ 
 (๓) ติดต่อขอหนังสือจากสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย ขออนุญาตและขอความร่วมมือถึงผู้บริหาร หรือหัวหน้างานกลุ่มเป้าหมาย และเวียนหนังสือ
ขอความอนุเคราะห์ผู้บริหาร หัวหน้าหน่วยงานต่างๆ ที่จะเข้าแจกแบบสอบถาม (Questionnaire) 
 (๔) น าส่งหนังสือขออนุญาตและขอความร่วมมือถึงผู้บริหารหรือหัวหน้าหน่วยงานที่เป็น
กลุ่มเป้าหมายโดยก าหนดวันที่จะไปขอแจกแบบสอบถาม (Questionnaire) ด้วยตนเอง 
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 (๕) ตรวจสอบความสมบูรณ์ครบถ้วนของแบบสอบถาม (Questionnaire) แล้วน าไป
วิเคราะห์ข้อมูล  
๓.๕  การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ๓.๕.๑ การวิเคราะห์ข้อมูลของงานวิจัยเชิงคุณภาพ สามารถด าเนินการดังนี้ 
 ๑) วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเอกสาร ใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา 
(Content Analysis) น าเสนอข้อมูลด้วยวิธีการพรรณนา 
 ๒) วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ (Interview) ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
(Key Informant) ที่เป็นผู้ทรงวุฒิ ๑๘ ท่าน มาจ าลองเป็นรูปแบบการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรม
ส าหรับวัยรุ่นไทยยุคใหม่  ตามหลักพุทธธรรม ผ่านกลไกการขับเคลื่อนโครงการคลินิกคุณธรรม ของ
พระธรรมวิทยากรชั้นต้น (Basic Model) ก่อนจะน าไปขอค าชี้แนะจากที่ปรึกษาโครงการวิจัย 
 ๓) หาข้อสรุปและข้อเสนอแนะจากอาจารย์ที่ปรึกษาถึงรูปแบบเบื้องต้นในรูปแบบการ
ปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับวัยรุ่นไทยยุคใหม่  ตามหลักพุทธธรรม ผ่านกลไกการขับเคลื่อน
โครงการคลินิกคุณธรรม ของพระธรรมวิทยากรชั้นต้น (Basic Model) ก่อนที่จะพัฒนาไปเป็นค าถาม
หลักส าหรับการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) เพ่ือรับฟังความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญที่ไม่ใช่กลุ่มผู้ถูกสัมภาษณ์เชิงลึก จ านวน ๙ ท่าน 
 ๔) สรุปปัญหาและข้อเสนอแนะจากการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) 
มาวิเคราะห์และสังเคราะห์ ก่อนที่จะมีการประมวลผลและสร้างรูปแบบต่อไป 
 ๓.๕.๒ การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลของงานวิจัยเชิงปริมาณ 
สามารถด าเนินการดังนี้ 
 ๑) การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยน าข้อมูลจากแบบสอบถามที่เก็บรวบรวมได้มาตรวจสอบความสมบูรณ์และความ
ถูกต้องแล้ว ท าการวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์ 
 ๒) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลนั้นผู้วิจัยหาความสัมพันธ์ของตัวแปรต้นและตัวแปรตามโดยการใช้การ
ประมวลผลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติเพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร์
เสนอข้อมูล ดังนี้ 
 (๑) สถานภาพส่วนบุคคล วิเคราะห์โดยหาค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ 
(Percentage)  
 (๒) ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของและนักเรียนที่มีต่อรูปแบบการปลูกฝังคุณธรรมและ
จริยธรรมส าหรับวัยรุ่นไทยยุคใหม่  ตามหลักพุทธธรรม ผ่านกลไกการขับเคลื่อนโครงการคลินิก
คุณธรรม ของพระธรรมวิทยากร ใช้การวิเคราะห์โดยหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation :  S.D.) 
 (๓) ข้อมูลที่ได้จากค าถามปลายเปิด น ามาจับกลุ่มค าตอบวิเคราะห์รายข้อ วิเคราะห์โดย
เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหา น าเสนอข้อมูลโดยเขียนเป็นความเรียงประกอบตาราง 
๔. ผลการวิจัย 
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ผลการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยจะกล่าวถึงประเด็นส าคัญในรูปแบบการปลูกฝังคุณธรรมและ
จริยธรรมส าหรับวัยรุ่นไทยยุคใหม่  ตามหลักพุทธธรรม ผ่านกลไกการขับเคลื่อนโครงการคลินิก
คุณธรรม ของพระธรรมวิทยากร ตามวัตถุประสงค์ในการวิจัยดังนี้ 

๔.๑.๑ หลักการ วิธีการ และรูปแบบการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับวัยรุ่น
ไทยยุคใหม่  ตามหลักพุทธธรรม ผ่านกลไกการขับเคลื่อนโครงการคลินิกคุณธรรม ของพระธรรม
วิทยากร  

การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาของพระธรรมวิทยากร คือ หน้าที่ของ            
พระธรรมวิทยากรทั้ง ๙ ด้าน คือ 

๑. ให้ค าปรึกษาหารือในปัญหาต่างๆ โดยเฉพาะปัญหาเรื่องการขาดคุณธรรมจริยธรรม
ของนักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษานั้นๆ  

๒. สนทนาธรรม/บรรยายธรรม ตามหลักธรรมต่างๆ ที่สอดคล้องกับปัญหาที่เกิด หรือ
ตามท่ีสถานศึกษาประสงค์ 

๓. ให้การอบรมเยาวชนในสถานศึกษานั้นๆ โดยใช้เทคนิคการอบรมที่สอดคล้องกับ
พฤติกรรม ท าวัตร-เย็น และนั่งสมาธิ 

๔. จัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา เช่น วันส าคัญทางพระพุทธศาสนา วันส าคัญทาง
พระมหากษัตริย์ วันส าคัญทางเทศกาลต่างๆ ที่มีพิธีทางพระพุทธศาสนาร่วมกับสถานศึกษาหรือ
ชุมชน 

๕. ร่วมกับสถานศึกษาจัดท าแผนปฏิบัติการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของผู้เรียน 
๖. จัดท าทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรมหรือทะเบียนของผู้เรียนเป็นประจ าทุกเดือน 
๗. พัฒนาเครื่องมือในการปรับพฤติกรรมของผู้เรียน 
๘. จัดค่ายคุณธรรม 
๙. ประเมินผลกลุ่มเป้าหมายร่วมกับสถานศึกษา 
ซึ่งเป็นกิจกรรมที่กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ก าหนดขึ้น และจากการสัมภาษณ์ 

ผู้ให้ข้อมูลส าคัญได้เพ่ิมเติมแนวคิดหรือนโยบายในการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับวัยรุ่นไทย
ยุคใหม่  ตามหลักพุทธธรรม ผ่านกลไกการขับเคลื่อนโครงการคลินิกคุณธรรม ของพระธรรมวิทยากร
อีกดังนี้ 

ด้านการให้ค าปรึกษาหารือในปัญหาต่างๆ โดยเฉพาะปัญหาเรื่องการขาดคุณธรรม
จรยิธรรมของนักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษานั้นๆ ควรประกอบด้วย 

๑) เปิดห้องคลินิกคุณธรรม สัปดาห์ละ ๒ วัน ตามความพร้อมของพระธรรมวิทยากรหรือ
สถานศึกษาเป็นผู้ก าหนด 

๒) จัดนักเรียนหรือกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมตามวันและเวลาที่ก าหนด โดยให้ถือ
เป็นคะแนนกิจกรรมด้วย 

๓) รณรงค์ให้นักเรียนที่มีความสนใจเข้ารับบริการให้ค าปรึกษาหารือในปัญหาต่างๆ 
๔) จัดตั้งกลุ่มสมาชิกชมรมคลินิกคุณธรรมประจ าสถานศึกษา เพ่ือให้นักเรียนที่เป็น

สมาชิกทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม และช่วยเผยแพร่ผลการด าเนินงานของคลินิกคุณธรรมให้นักเรียน หรือ
ประชาชนทั่วไปรับทราบ และเชิญชวนให้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว 
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๕) จัดตั้งกลุ่มเฟสบุ๊ค (Facebook) เพ่ือใช้เป็นช่องทางในการให้ค าปรึกษาแก่นักเรียน 
นอกเวลา 

๖) จัดตั้งกลุ่มไลน์ (Line) เพ่ือใช้เป็นช่องทางในการให้ค าปรึกษาแก่นักเรียน นอกเวลา 
หรือเพ่ือสอดส่องพฤติกรรมของนักเรียนแต่ละคน 

๗) คัดเลือกแกนน าในการประสานงานระหว่างนักเรียนกลุ่มเป้าหมายกับพระธรรม
วิทยากร เพ่ือลดช่องว่างระหว่างกัน 

๘) ติดป้ายคติธรรม ธรรมะดีๆ ข้อคิดต่างๆ เพ่ือให้นักเรียนได้ศึกษา 
ด้านการสนทนาธรรม/บรรยายธรรม ตามหลักธรรมต่างๆ ที่สอดคล้องกับปัญหาที่เกิด 

หรือตามท่ีสถานศึกษาประสงค์นั้น ควรประกอบด้วย 
๑) ควรเน้นเรื่องความกตัญญูรู้คุณ 
๒) ควรเน้นเรื่องความสามัคคีกลมเกลียวกัน 
๓) ควรเน้นเรื่องความอดทน ประหยัด อดออม 
๔) ควรเน้นเรื่องความเสียสละ มีจิตอาสา 
๕) ควรเน้นเรื่องความไม่ประมาท 
๖) สถานศึกษาควรจัดสรรเวลาให้พระธรรมวิทยากรได้อบรมสนทนาธรรม/บรรยายธรรม 

กับนักเรียนในเวลา/สถานที่ท่ีเหมาะสม 
๗) สถานศึกษาควรจัดกิจกรรมที่เน้นให้พระธรรมวิทยากรได้พบปะกับนักเรียนสม่ าเสมอ 

เช่น กิจกรรมหน้าเสาธง กิจกรรมวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา หรือกิจกรรมวันส าคัญต่างๆของ
สถานศึกษา เป็นต้น 

ด้านให้การอบรมเยาวชนในสถานศึกษานั้นๆ โดยใช้เทคนิคการอบรมที่สอดคล้องกับ
พฤติกรรม ท าวัตร เช้า-เย็น และนั่งสมาธิ พบว่า พระธรรมวิทยากรมักเชิญชวนให้นักเรียนได้ไหว้พระ
สวดมนต์ก่อนและหลังเรียนสม่ าเสมอ เป็นแกนน าในการนั่งสมาธิ ฝึกจิตภาวนา ในบางโอกาสก็จะน า
นักเรียนสวดมนต์ท าวัตรเช้าและเย็น เป็นต้น 

ด้านจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา เช่น วันส าคัญทางพระพุทธศาสนา วันส าคัญทาง
พระมหากษัตริย์ วันส าคัญทางเทศกาลต่างๆ ที่มีพิธีทางพระพุทธศาสนาร่วมกับสถานศึกษาหรือ
ชุมชน ควรประกอบด้วย 

๑) จัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ โดยอาราธนาพระสงฆ์และพระธรรมวิทยากร มาบรรยาย
ธรรมอวยพรปีใหม่ และบิณฑบาตข้าวสารอาหารแห้ง 

๒) จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ โดยพระธรรมวิทยากรร่วมจัดนิทรรศการและกิจกรรมมอบ
ของรางวัลแก่เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรม โดยน านักเรียนกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมด้วย 

๓) จัดกิจกรรมวันไหว้ครู โดยอาราธนาพระธรรมวิทยากรบรรยายธรรมเรื่อง “พระ
คุณคร”ู และจัดกิจกรรมไหว้ครู โดยมีพระธรรมวิทยากรร่วมด้วย 

๔) จัดกิจกรรมวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา ได้แก่ วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา และวัน
อาสาฬหบูชา ใหม่ โดยอาราธนาพระธรรมวิทยากร มาบรรยายธรรม และบิณฑบาตข้าวสาร
อาหารแห้ง นอกจากนี้ยังพานักเรียนไปเวียนเทียนและบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์ที่วัดและชุมชนด้วย 



๒๗๒ 

 

๕) จัดกิจกรรมหล่อเทียน แห่เทียน และถวายเทียนเข้าพรรษาในวัดที่พระธรรมวิทยากร
จ าพรรษา หรือวัดอื่นๆ ใกล้กับสถานศึกษา 

๖) จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ โดยอาราธนาพระธรรมวิทยากรบรรยายธรรมพิเศษ 

๗) จัดกิจกรรมท าบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารแด่พระธรรมวิทยากรเนื่องในวันคล้ายวัน
เกิดของบุคลากร เพ่ือสนับสนุนให้บุคลากรได้ท าบุญในทางพระพุทธศาสนา 

๘) จัดกิจกรรมบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์ต่างๆ โดยมีพระธรรมวิทยากรเป็นแกนน าจัด
กิจกรรม 

๙) จัดกิจกรรมพิเศษ เช่น ด้านหลักสูตรสถานศึกษา  
ด้านร่วมกับสถานศึกษาจัดท าแผนปฏิบัติการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของผู้เรียนนั้น 

พบว่า ก่อนเปิดภาคการศึกษาใหม่ทุกปี คณะกรรมการบริหารโครงการคลินิกคุณธรรม ร่วมกับพระ
ธรรมวิทยากร และส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด จะร่วมกันประชุมเพ่ือปรึกษาหารือในการจัดท า
แผนปฏิบัติการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของเรียนเรียน 

ด้านการจัดท าทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรมหรือทะเบียนของผู้เรียนเป็นประจ าทุกเดือน 
พบว่า มีการจัดเก็บข้อมูลของผู้เข้าร่วมกิจกรรมน้อย ส่วนมากใช้วิธีการเช็คชื่อของอาจารย์ประจ าวิชา 
หรืออาจารย์ที่ปรึกษาแทน ท าให้พระธรรมวิทยากรยังไม่มีสถิติผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ชัดเจน จึงควรหา
เครื่องมือมาช่วยในการจัดเก็บฐานข้อมูลข้อนักเรียนต่อไป 

ด้านการพัฒนาเครื่องมือในการปรับพฤติกรรมของผู้เรียน ควรประกอบด้วย 
๑) กิจกรรมโฮมรูมเพ่ือสะท้อนความรู้สึก เพ่ือให้นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ในการท า

กิจกรรมท าความดี เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมในโรงเรียน และเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดง
ความรู้สึกท่ีได้ท าความดี มีการบูรณาการท างานร่วมกันทั้งหน่วยงานต้นสังกัดและนักเรียนกับบุคลากร
ในโรงเรียน    

๒) กิจกรรมสวมเสื้อขาวหรือใส่ชุดขาววันพระ เพ่ือพัฒนาบุคลิกภาพทางกาย  โดยให้
โอกาสนักเรียนในการแสดงออกจากกิจกรรมที่ท า และเพ่ือปลูกฝังค่านิยมที่ดีงามให้แก่เยาวชนให้รู้จัก
รักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมอันดีงาม 

๓) กิจกรรม ไม่มีสิ่งเสพติด เหล้า บุหรี่ ๑๐๐% เพ่ือให้ผู้เรียนเห็นโทษ และภัยอันเกิดจาก
การบริโภค สิ่งเสพติด เหล้า บุหรี่ ให้ผู้เรียน และบุคลากรในโรงเรียนมีพฤติกรรมไม่เกี่ยวข้องกับสิ่ง
เสพติด เหล้า บุหรี่ และ ให้โรงเรียนเป็นโรงเรียนปลอดจากสิ่งเสพติด เหล้า บุหรี่ ๑๐๐% 

๔) กิจกรรม รักษาศีล ๕ เพ่ือฝึกการไม่เบียดเบียนผู้อ่ืนและตนเอง และเพ่ือการเป็นมนุษย์
ที่สมบูรณ ์

๕) กิจกรรม  ยิ้มง่าย  ไหว้สวย  กราบงาม เพ่ือฝึกให้บุคลากรในโรงเรียนให้มีบุคลิกงาม
อย่างไทย และเพ่ือเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ผู้ปกครองและชุมชน 

๖) กิจกรรมพิจารณาอาหารที่รับประทาน รับประทานอาหารไม่ดัง ไม่หก  ไม่เหลือ 
เพ่ือให้บุคลากรทุกคนมีสติในการรับประทานอาหาร  เพ่ือให้นักเรียนตระหนักในคุณค่าของข้าวปลา
อาหาร และเพ่ือให้บุคลกรทุกคนมีมารยาทที่ดีในการรับประทานอาหาร 



๒๗๓ 

 

๗) กิจกรรมประหยัด  ออม  ถนอมใช้เงินและสิ่งของ เพ่ือให้บุคลกรในโรงเรียนใช้จ่ายเงิน
อย่างประหยัดและรู้จักออม และเพ่ือให้บุคลากรในโรงเรียนใช้สิ่งของอย่างประหยัดและให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด 

๘) กิจกรรมการบูรณาการวิถีพุทธทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพ่ือให้พัฒนาผู้เรียนให้เกิดการ
เรียนรู้ทั้งในด้าน ความประพฤติ (ศีล) จิตใจ (สมาธิ) และปัญญา (ปัญญา) เพ่ือความเจริญงอกงามใน
ทุกชั้นตอนของชีวิต ให้กินเป็น อยู่เป็น  ดูเป็นและฟังเป็น 

ด้านจัดค่ายคุณธรรม โครงการค่ายคุณธรรมเป็นโครงการที่ลงทุนแล้วมาความคุ้มค่า 
นักเรียนได้รับประโยชน์โดยตรง คือ ได้ฝึกความอดทน, ท าให้เกิดความใจเย็น ได้รับความรู้, ฝึกวินัย
และพัฒนาศีลธรรม ฝึกสมาธิก่อให้เกิดปัญญา ได้รับความรู้ทางหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา, เข้าใจ
กฎแห่งกรรม  ได้รับการฝึกความมีวินัยในการอยู่ร่วมกัน ได้รับบุญกุศล ได้รับประสบการณ์ชีวิตมาก
ขึ้น ได้รู้จักการปรับตัวในการเรียนในระบบมหาวิทยาลัย มีความกตัญญู (รู้สึกว่าต้องมีความกตัญญูต่อ
ผู้มีพระคุณ รู้คุณบิดา มารดา ญาติพ่ีน้อง ครูบาอาจารย์) มีความเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืนมากยิ่งขึ้น มีความ
ตั้งใจที่จะท าความดี  ช่วยยกระดับจิตใจให้สูงขึ้นมีธรรมะในจิตใจ รู้ถึงคุณค่าของชีวิตมากขึ้น ได้ฝึก
ปฏิบัติตนในการควบคุมทั้งกาย วาจา และจิตใจ ตระหนักถึง บาป บุญ คุณโทษ  มีจิตใจแน่วแน่มาก
ยิ่งขึ้น  การท าตนให้เป็นประโยชน์ ไม่เห็นแก่ตัว และมีความเมตตา และการตั้งตนให้อยู่ในความไม่
ประมาท และการมีสติ 

ด้านการประเมินผล พระธรรมวิทยากรควรร่วมกับสถานศึกษาในการจัดท าแบบ
ประเมินผลการศึกษาให้หลากหลายรูปแบบ และมีการสรุปโครงการทุกครั้งด้วย 

 
๔.๑.๒ สภาพปัญหาและอุปสรรคในการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับวัยรุ่น

ไทยยุคใหม่  ตามหลักพุทธธรรม ผ่านกลไกการขับเคลื่อนโครงการคลินิกคุณธรรม ของพระธรรม
วิทยากร  

๑) ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 
จ านวน ๒๘๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๗๒.๒ มีอายุระหว่าง ๑๙ – ๒๑ ปี จ านวน ๑๙๙ คน คิดเป็นร้อยละ 
๕๐.๘ มีการศึกษาในระดับ ปวส. จ านวน ๒๓๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๗ และเข้าอบรมโครงการ
คลินิกคุณธรรม ๑ – ๕ ครั้ง จ านวน ๒๕๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๔.๓ 

๒) นักเรียนมีความคิดเห็นต่อรูปแบบการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับวัยรุ่น
ไทยยุคใหม่  ตามหลักพุทธธรรม ผ่านกลไกการขับเคลื่อนโครงการคลินิกคุณธรรม ของพระธรรม
วิทยากร ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X̅ = ๔.๐๖, S.D. = ๐.๕๑๐) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน  

๓) สภาพทั่วไปในการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับวัยรุ่นไทยยุคใหม่  ตาม
หลักพุทธธรรม ผ่านกลไกการขับเคลื่อนโครงการคลินิกคุณธรรม ของพระธรรมวิทยากร  
ประกอบด้วย 

จุดแข็ง ได้แก่ ๑. พระธรรมวิทยากรทุกรูปผ่านการอบรมจากกรมการศาสนา ๒. พระ
ธรรมวิทยากรมีความรู้ความสามารถสูง ๓. พระธรรมวิทยากรเป็นแบบอย่างที่ดี ๔. ได้รับงบประมาณ



๒๗๔ 

 

อุดหนุนโครงการจากกรมการศาสนา ๕. มีคณะกรรมการบริหารโครงการ    ๖.  มีการประเมิน
โครงการ 

จุดอ่อน ได้แก่ ๑. พระธรรมวิทยากรมีน้อย ๒. พระธรรมวิทยากรขาดทักษะในการสังเกต
พฤติกรรมของนักเรียน ๓. งบประมาณมีน้อย ไม่เพียงพอ ๔.  ขาดงบประมาณในการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร ๕.  ขาดครูพี่เลี้ยง ๖.  แผนปฏิบัติการมีความล่าช้า 

โอกาส  ได้แก่ ๑. มีการน าเอาหลักธรรมและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการ
สอน ๒. มีการรักษาศิลปวัฒนธรรม ๓. มีห้องพระพุทธศาสนา ๔. มีแหล่งเรียนรู้ภายในวัด ๕. ได้รับ
การสนับสนุนจากหน่วยงานราชการ ๖. รัฐบาลมีนโยบายในการสนับสนุน 

อุปสรรค ได้แก่ ๑. นักเรียนมีปัญหาด้านยาเสพติด การทะเลาะวิวาท ๒. ความรุนแรงของ
สถาบันครอบครัว ๓. งบประมาณน้อยและล่าช้า ๔. ขาดการประสานงานระหว่างสื่อมวลชน   ๕. 
ประชาชนไม่ทราบข้อมูลข่าวสารของโครงการ  

เมื่อน าประเด็นภายในและภายนอก ในด้านกระบวนการด าเนินงาน มาวิเคราะห์
เปรียบเทียบกัน ท าให้ผู้วิจัยได้แนวทางในการก าหนด รูปแบบการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรม
ส าหรับวัยรุ่นไทยยุคใหม่  ตามหลักพุทธธรรม ผ่านกลไกการขับเคลื่อนโครงการคลินิกคุณธรรม ของ
พระธรรมวิทยากร คือ ๑. กลยุทธ์การส่งเสริมให้นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย มีคุณธรรมจริยธรรม  ๒. กล
ยุทธ์การสร้างภูมิคุ้มกันด้วยการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมอย่างจริงจัง ๓. กลยุทธ์การปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมของนักเรียนกลุ่มเสี่ยงให้เป็นคนดีมีคุณธรรม ๔. กลยุทธ์การเสริมสร้างกิจกรรมการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนร่วมกับ หน่วยงาน สถานศึกษา และชุมชน  

๕.๑.๓ รูปแบบการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับวัยรุ่นไทยยุคใหม่  ตามหลัก
พุทธธรรม ผ่านกลไกการขับเคลื่อนโครงการคลินิกคุณธรรม ของพระธรรมวิทยากร 

รูปแบบที่ ๑ ได้แก่  การป้องกัน 
(Prevention) มีกลยุทธ์ คือ สร้างภูมิคุ้มกันด้วย
การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมอย่างจริงจัง 
กลุ่มประชากร ได้แก่ นักเรียนกลุ่มทั่วไป กลุ่ม
เสี่ ยง  และกลุ่มเป้าหมาย และมีกิจกรรม 
ประกอบด้วย กิจกรรม ๔ ส. ดังนี้ 

๑) สะอาด ได้แก่ กิจกรรมรักษาศีล 
๕ ซึ่งเป็นคุณธรรมเบื้องต้นในการด าเนินชีวิต
ของมนุษย์ ส่งเสริมให้นักเรียนรักษาศีล ๕ เป็น
ประจ า มีกิจกรรมรับศีลก่อนเข้าห้องเรียน 
กิจกรรมท าบุญตักบาตรรับศีลวันพระ กิจกรรม
รักษาศีลอุโบสถหรือศีล ๘ กิจกรรมสัมมาอาชีพ 
กิจกรรมงดเหล้าเข้าพรรษา กิจกรรมตั้งสติก่อน
สตาร์ท เป็นต้น และกิจกรรมสถานศึกษาปลอด
อบายมุข ได้แก่ ส่งเสริมให้นักเรียนเห็นภัยและ
โทษของการเป็นนักเลงสุรา นักเลงการพนัน 



๒๗๕ 

 

นักเลงผู้หญิง และการคบเพ่ือนไม่ดี เป็นต้น ด้วยการเน้นกิจกรรมรณรงค์ให้นักเรียนลด ละ เลิก 
อบายมุขทั้งปวง กิจกรรมงดสูบบุหรี่ในสถานศึกษา กิจกรรมโทษภัยของยาเสพติด กิจกรรมรักนวล
สงวนตัว กิจกรรมจิตอาสาคบเพ่ือนดี กิจกรรมหน้าที่พลเมืองที่ดี ซึ่งหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนา
ที่น ามาใช้ คือ เบญจศีลเบญจธรรม เว้นจากอบายมุข และภาวนา ๔ ด้าน กายภาวนา และสีลภาวนา 

๒) สว่าง ได้แก่ กิจกรรมเสริมสร้างปัญญาให้แก่นักเรียน เช่น กิจกรรมวิถีธรรมวิถีไทย 
รณรงค์ให้นักเรียนรู้จักขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมประจ าถิ่นของตนเอง 
กิจกรรมมารยาทไทย กิจกรรมยิ้มไหว้ทักท้ายกัน เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมด้านภูมิปัญญา
ท้องถิ่น อนุรักษ์ศาสตร์แขนงต่างๆของท้องถิ่นต้นเอง และกิจกรรมส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นต้น กิจกรรม “ลานธรรม ลานไทย ลานวิถีพุทธ” คือ กิจกรรม
ที่ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากลานวัดในการท ากิจกรรมต่างๆ ที่ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนพ้ืนที่
ภายในวัดในการท ากิจกรรมต่างๆ เพ่ือใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  กิจกรรม “อาชีวะสร้างคน คน
สร้างชาติ พัฒนาสู่อาเซียน” ซึ่งเป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลปัจจุบัน เป็นกิจกรรมในลักษณะ
การบูรณาการกับการเรียนการสอนในปัจจุบันตามสาขาวิชาชีพต่างๆ ควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพ
บุคลากรโดยเน้นกิจกรรมลักษณะ “มีความรู้คู่คุณธรรม” กิจกรรม “โรงเรียนวิถีพุทธ” ซึ่งเป็นกิจกรรม
ใหม่ของกรมการศาสนาซึ่งต่อยอดจากนโยบายของทางรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ โดยเน้นเฉพาะ
โรงเรียนที่ยังไม่เข้าร่วมโครงการปับกระทรวงศึกษาธิการ โดยการน าพระธรรมวิทยากรไปเป็นพ่ีเลี้ยง
ในการจัดกิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธดังกล่าวด้วย   ซึ่งหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาที่น ามาใช้  คือ 
ไตรสิกขา สัปปุริสธรรม ๗  และภาวนา ๔ ด้าน ปัญญาภาวนา 

๓) สงบ ได้แก่ กิจกรรมปฏิบัติธรรม เจริญจิตภาวนา มีการนั่งสมาธิ เดินจงกรม แผ่เมตตา 
เป็นต้น เพ่ือช่วยให้นักเรียนมีสมาธิในการศึกษาเล่าเรียน ใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาท โดยสามารถจัด
กิจกรรมในลักษณะสวดมนต์ไหว้พระก่อนและหลังเรียน นั่งสมาธิหรือท าจิตให้สงบก่อนเข้าเรียนและ
หลังเลิกเรียน กิจกรรมค่ายคุณธรรมจริยธรรม เป็นต้น ซึ่งหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาที่น ามาใช้ 
คือ หลักไตรสิกขา และภาวนา ๔ ด้าน จิตตภาวนา 

๔) สั่งสอน ได้แก่ กิจกรรมการอบรมสั่งสอนคุณธรรมจริยธรรม การบรรยายธรรมหรือ
สนทนาธรรมในวันพระ กิจกรรมการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนาในชั้นเรียน กิจกรรมการเรียน
การสอนธรรมศึกษา และจัดให้มีการสอบธรรมศึกษา เป็นต้น กิจกรรม “ลูกพาพ่อแม่เข้าวัด”   เป็น
กิจกรรมในลักษณะที่ปลูกฝังให้นักเรียนสนใจพระพุทธศาสนาและเชิญชวนให้พ่อแม่พาตนเองมาวัดใน
วันหยุดเรียน หรือวันส าคัญต่างๆ เพื่อกระตุ้นให้พ่อแม่เห็นความส าคัญกับทางพระพุทธศาสนาด้วย ซึ่ง
หลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาที่น ามาใช้ คือ หลักไตรสิกขา อิทธิบาทธรรม อริยสัจ ๔ สังคหวัตถุ
ธรรม และภาวนา ๔   

กิจกรรม ๔ ส. คือ สะอาด สว่าง สงบ และสั่งสอน จะช่วยป้องกันและสร้างภูมิคุ้มกันให้
นักเรียนทุกกลุ่มมีพฤติกรรมที่ดีขึ้น เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมประจ าจิตใจ   โดย
พระธรรมวิทยากรสามารถน าเอาหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนา ได้แก่ หลักไตรสิกขา ศีล สมาธิ 
ปัญญา หลักภาวนา ๔ กาย ศีล จิต ปัญญา หลักอิทธิบาทธรรม หลักอริยสัจ ๔ หลักสังคหวัตถุธรรม 
และหลักสัปปุริสธรรม มาใช้ในการป้องกันปัญหาการขาดคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนได้ 



๒๗๖ 

 

รูปแบบที่ ๒ ได้แก่  การปรับปรุง (Improvement) มีกลยุทธ์ คือ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ของนักเรียนกลุ่มเสี่ยงให้เป็นคนดีมีคุณธรรม กลุ่มประชากร ได้แก่ กลุ่มเสี่ยง คือ นักเรียนกลุ่มที่สร้าง
ปัญหาได้กับสถานศึกษาและชุมชน และมีกิจกรรม คือ  

 ๑) ให้ค าปรึกษาหารือในปัญหาต่างๆ โดยเฉพาะปัญหาเรื่องการขาดคุณธรรมจริยธรรม
ของนักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษานั้นๆ ได้แก่ 

๒) สนทนาธรรม/บรรยายธรรม ตามหลักธรรมต่างๆ ที่สอดคล้องกับปัญหาที่เกิดหรือ
ตามที่สถานศึกษาประสงค์ ควรเน้นเรื่องความกตัญญูรู้คุณ เรื่องความสามัคคีกลมเกลียวกัน เรื่อง
ความอดทน ประหยัด อดออม เรื่องความเสียสละ มีจิตอาสา เรื่องความไม่ประมาท โดยให้ 
สถานศึกษาอาราธนาพระธรรมวิทยากรมาอบรมสนทนาธรรม/บรรยายธรรม กับนักเรียนในเวลา/
สถานที่ที่เหมาะสม จัดกิจกรรมที่เน้นให้พระธรรมวิทยากรได้พบปะกับนักเรียนสม่ าเสมอ  เช่น 
กิจกรรมหน้าเสาธง กิจกรรมวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา หรือกิจกรรมวันส าคัญต่างๆของ
สถานศึกษา เป็นต้น 

๓) ให้การอบรมเยาวชนในสถานศึกษานั้นๆ โดยใช้เทคนิคการอบรมที่สอดคล้องกับ
พฤติกรรม ท าวัตร-เย็น และนั่งสมาธิ  

๔) จัดค่ายคุณธรรมจริยธรรม 
รูปแบบที่ ๓ ได้แก่  การเปลี่ยนแปลง (Change) มีกลยุทธ์ ได้แก่ ส่งเสริมให้นักเรียน

กลุ่มเป้าหมาย มีคุณธรรมจริยธรรม กลุ่มประชากร ได้แก่ กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นักเรียนที่มีความ
ประพฤติดี ตั้งใจเรียน เน้นกิจกรรม มีจิตอาสาพัฒนา และมีกิจกรรม คือ 

๑) สร้างเยาวชนจิตอาสา เพ่ือส่งเสริมการด าเนินงานด้านคุณธรรมเพ่ือสาธารณะ      
ปลุกจิตส านึกต่อส่วนรวมเห็นคุณค่าของตนเองและผู้อ่ืน ไม่แบ่งแยกสร้างความเท่าเทียมกันของคน
โดยยึดหลักคุณธรรม 

๒) สร้างชมรมคลินิกคุณธรรมเพ่ือนช่วยเพ่ือน พ่ีช่วยน้อง เพ่ือแลกเปลี่ยนแบ่งปันความรู้
ด้านคุณธรรมจริยธรรมซึ่งกันและกัน โดยมีนักเรียนกลุ่มเป้าหมายเป็นตัวจักรในการขับเคลื่อนงาน
โครงการคลินิกคุณธรรมให้ประสบความส าเร็จในลักษณะเพ่ือนช่วยเพ่ือน พ่ีช่วยน้อง ซึ่งจะท าให้ ลด
ช่องว่างระหว่างพระธรรมวิทยากรกับนักเรียนกลุ่มเสี่ยง โดยการจัดกิจกรรมลักษณะเข้าค่าย หรือ
อบรมนักเรียนกลุ่มเป้า ด้วยการพัฒนาตามหลักไตรสิกขา และภาวนา ๔  

๓) สร้างเยาวชนต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรม 
รูปแบบที่ ๔ ได้แก่  การพัฒนา (Development) มีกลยุทธ์ ได้แก่ เสริมสร้างกิจกรรมการ

พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนร่วมกับ หน่วยงาน สถานศึกษา และชุมชน กลุ่มประชากร 
ได้แก่ นักเรียนทั้งหมด โดยมีพระธรรมวิทยากรเป็นผู้พัฒนาร่วมกับ บ้าน วัด โรงเรียนและชุมชน  เป็น
ภาคเครือข่ายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมร่วมกัน (บวร) และมีกิจกรรม คือ  

๑) ร่วมกับสถานศึกษาจัดท าแผนปฏิบัติการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของผู้เรียน 
๒) เป็นผู้น าในการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา เช่น วันส าคัญทางพระพุทธศาสนา        

วันส าคัญทางพระมหากษัตริย์ วันส าคัญทางเทศกาลต่างๆ ที่มีพิธีทางพระพุทธศาสนาร่วมกับ
สถานศึกษาหรือชุมชน 



๒๗๗ 

 

๓) ส่งเสริมและพัฒนาบรรยากาศในการส่งเสริมคุณภาพ จริยธรรม เช่น การท าบุญ การ
บริจาค การปฏิบัติกิจทางศาสนา การเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา การยกย่องส่งเสริมผู้กระท าความดี 
การส่งเสริมการแบ่งปัน การช่วยเหลือกันและกัน ฯลฯ 

๔) สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างคลินิกคุณธรรมในสถานศึกษา พระธรรมวิทยากร
ประจ าคลินิกคุณธรรม ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคกับสถานศึกษาใกล้เคียง เพ่ือให้เกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเติมเต็มด้านการด าเนินงานส่งเสริมคุณธรรม 

๕) ประเมินผลกลุ่มเป้าหมายร่วมกับสถานศึกษา 
สรุปได้ว่า จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “รูปแบบการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับ

วัยรุ่นไทยยุคใหม่  ตามหลักพุทธธรรม ผ่านกลไกการขับเคลื่อนโครงการคลินิกคุณธรรม ของพระธรรม
วิทยากร” ผู้วิจัยได้ศึกษารูปแบบการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับวัยรุ่นไทยยุคใหม่  ตาม
หลักพุทธธรรม ผ่านกลไกการขับเคลื่อนโครงการคลินิกคุณธรรม ของพระธรรมวิทยากรพบว่าใน
ปัจจุบันพระธรรมวิทยากรได้มีบทบาทส าคัญในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมผ่านกระบวนการ ๙ 
ด้าน คือ ๑. ด้านการให้ค าปรึกษาหรือปัญหาต่างๆ โดยเฉพาะปัญหาเรื่องการขาดคุณธรรมจริยธรรม
ของนักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษานั้นๆ ๒. ด้านการสนทนาธรรม/บรรยายธรรม ตามหลักธรรม
ต่างๆ ที่สอดคล้องกับปัญหาที่เกิด หรือตามท่ีสถานศึกษาประสงค์ ๓. ด้านการให้การอบรมเยาวชนใน
สถานศึกษานั้นๆ โดยใช้เทคนิคการอบรมที่สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้เข้ารับการอบรม ผสมผสาน
กับการปฏิบัติธรรม ท าวัตรเช้า เย็น และนั่งสมาธิ ๔. ด้านการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา เช่น 
วันส าคัญทางพระพุทธศาสนา วันส าคัญทางพระมหากษัตริย์ วันส าคัญทางเทศกาลต่างๆ ที่มีพิธีทาง
พระพุทธศาสนาร่วมกับสถานศึกษาหรือชุมชน ๕. ด้านการร่วมกับสถานศึกษาจัดท าแผนปฏิบัติการ
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของผู้เรียน ๖. ด้านการจัดท าทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรมหรือทะเบียนของ
ผู้เรียนเป็นประจ าทุกเดือน ๗. ด้านการพัฒนาเครื่องมือในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้เรียน ๘. 
ด้านการจัดค่ายคุณธรรม ๙. ด้านการประเมินผลกลุ่มเป้าหมายร่วมกับสถานศึกษา และประยุกต์กับ
หลักธรรมในทางพระพุทธศาสนา คือ หลักไตรสิกขา หลักอริยสัจ ๔ หลักอิทธิบาท ๔ และหลักภาวนา 
๔ กิจกรรมทั้ง ๙ กิจกรรมนั้น พระธรรมวิทยากรสามารถถ่ายทอดกิจกรรมได้เฉพาะกับนักเรียนบาง
กลุ่มเท่านั้น เนื่องจ านวนนักเรียนในสถานศึกษามีมาก ประกอบกับสถานศึกษาให้เวลากับพระธรรม
วิทยากรน้อย จึงเป็นปัญหาและอุปสรรคในการที่จะส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียนทุกกลุ่ม
ได้ ผู้วิจัยจึงท าการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญซึ่งประกอบไปด้วยพระธรรมวิทยากร ผู้บริหาร
สถานศึกษา ครูอาจารย์ที่รับผิดชอบโครงการ และนักวัฒนธรรมจังหวัดที่เกี่ยวข้องท าให้ได้รูปแบบใน
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมที่เหมาะสมกับนักเรียนและสถานศึกษา ๔ รูปแบบ คือ รูปแบบที่ ๑ 
ได้แก่ การป้องกัน (Prevention) เป็นการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักเรียนทุกกลุ่มด้วยการ
สร้างภูมิคุ้มกันทางด้านคุณธรรมจริยธรรมอย่างแท้จริ ง รูปแบบที่  ๒ ได้แก่  การปรับปรุง 
(Improvement) เป็นการน านักเรียนกลุ่มเสี่ยงที่มีพฤติกรรมไม่ดี มาแก้ไขปรับปรุงให้กลายเป็นคนดีมี
คุณธรรม รูปแบบที่ ๓ ได้แก่  การเปลี่ยนแปลง (Change) เป็นการส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียน
กลุ่มเป้าหมายที่มีพฤติกรรมให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่เพ่ือนนักเรียนด้วยกัน และรูปแบบที่ ๔ ได้แก่  
การพัฒนา (Development) คือการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนร่วมกับ หน่วยงาน 
สถานศึกษา และชุมชน โดยมีพระธรรมวิทยากรเป็นผู้พัฒนาร่วมกับ สถานศึกษา ซึ่งทั้ง ๔ รูปแบบจะ



๒๗๘ 

 

ช่วยให้พระธรรมวิทยากรสามารถส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมได้อย่างแท้จริง ทุกกิจกรรมที่จัดขึ้นมี
เป้าหมายในการจัดอย่างชัดเจน มีตัวชี้วัดในการจัดกิจกรรม และมีผลผลิตที่ได้จากการจัดกิจกรรม ท า
ให้รูปแบบการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับวัยรุ่นไทยยุคใหม่  ตามหลักพุทธธรรม ผ่านกลไก
การขับเคลื่อนโครงการคลินิกคุณธรรม ของพระธรรมวิทยากรมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ิมมาก
ขึ้น  หากน าไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง 
 
๕. อภิปรายผล 

การอภิปรายผลการวิจัยครั้งนี้ จะกล่าวถึงรูปแบบการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรม
ส าหรับวัยรุ่นไทยยุคใหม่  ตามหลักพุทธธรรม ผ่านกลไกการขับเคลื่อนโครงการคลินิกคุณธรรม ของ
พระธรรมวิทยากร โดยผู้วิจัยจะกล่าวถึงประเด็นส าคัญและน่าสนใจและน ามาอภิปรายดังนี้ 

ก. รูปแบบการป้องกัน (Prevention) 
จากการศึกษาเก่ียวกับรูปแบบการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับวัยรุ่นไทยยุคใหม่  

ตามหลักพุทธธรรม ผ่านกลไกการขับเคลื่อนโครงการคลินิกคุณธรรม ของพระธรรมวิทยากร  พบว่า 
ในสถานศึกษาแต่ละแห่งจะมีนักเรียนหลากหลายกลุ่ม หลากหลายประเภท การที่พระธรรมวิทยากร
น าเอาหลักคุณธรรมจริยธรรมไปเผยแผ่ในสถานศึกษาจึงเกิดความอยากล าบาก เพราะเป้าหมายใน
การส่งเสริมและพัฒนาแตกต่างกันออกไป ในรูปแบบที่หนึ่งคือ รูปแบบการป้องกันนั้น พระธรรม
วิทยากรสามารถน าไปส่งเสริมกับนักเรียนได้ถึง ๓ กลุ่ม ได้แก่ นักเรียนกลุ่มทั่วไป กลุ่มเสี่ยง และ
กลุ่มเป้าหมาย โดยมีกลยุทธ์ในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมที่ว่า “สร้างภูมิคุ้มกันด้วยการเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรมอย่างจริงจัง” ค าว่าสร้างภูมิคุ้มกันคือการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมขั้นพ้ืนฐาน
ให้แก่นักเรียน เหมือนการเตรียมเมล็ดพันธุ์กล้าให้แข็งแรง เพ่ือพร้อมจะเจริญเติบโตในอนาคต 
สามารถทนแดดทนฝนได้ ด้วยกิจกรรมลักษณะง่ายๆ มีกิจกรรม ๔ ส. (สะอาด สว่าง สงบ สั่งสอน) 
เป็นต้น โดยเน้นการพัฒนากาย ศีล จิต และปัญญา ควบคู่กันไป ก็จะสามารถเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมให้แก่นักเรียนได้อย่างจริงจัง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Sathern Wipornmaha 2000 
“บทบาทของพระธรรมวิทยากรกับการสอนวิชาพระพุทธศาสนาในกรุงเทพมหานคร” ผลการวิจัย
พบว่า บทบาทหน้าที่ความพร้อมของพระธรรมวิทยากรในการสอนวิชาพระพุทธศาสนา โดยภาพรวม
อยู่ในระดับปานกลาง เรียงล าดับคะแนนเฉลี่ยจากสูงสุดมาหาคะแนนเฉลี่ยต่ าสุด คือ ความพร้อมด้าน
ความรู้ ความพร้อมด้านประสบการณ์การสอน และความพร้อมด้านเงื่อนไขเวลาการสอนต่อสัปดาห์
ปัจจัยด้านโรงเรียนที่ท าการสอนเกื้อหนุนพระธรรมวิทยากรในการสอนวิชาพระพุทธศาสนา  โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เรียงล าดับคะแนนเฉลี่ยจากสูงสุดมาหาคะแนนเฉลี่ยต่ าสุด คือ การ
ยอมรับของนักเรียน การยอมรับของคร ูการยอมรับของผู้บริหารสถานศึกษา และการยอมรับของพระ
สังฆาธิการ บทบาทของพระสงฆ์ในการสอนวิชาพระพุทธศาสนา อยู่ในระดับปานกลางโดยแยกเป็น 
บทบาทการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร พบว่าพระธรรมวิทยากรที่พุทธศาสนาได้เตรียมการสอน
มากที่สุดการวัดผลประเมินผลการเรียน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในห้องเรียน และการใช้สื่อ
และอุปกรณ์การสอน รองลงไปเป็นล าดับพระธรรมวิทยากรที่สอนวิชาเป็นแบบอย่างที่ดีต่อนักเรียน
มากที่สุด รองลงมาคือการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรการเรียน  

ข. รูปแบบการปรับปรุง (Improvement) 



๒๗๙ 

 

จากการศึกษาเก่ียวกับรูปแบบการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับวัยรุ่นไทยยุคใหม่  
ตามหลักพุทธธรรม ผ่านกลไกการขับเคลื่อนโครงการคลินิกคุณธรรม ของพระธรรมวิทยากร  พบว่า 
จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ พบว่า พฤติกรรมของวัยรุ่นที่ชอบใช้ความรุนแรงในการตัดสิน
ปัญหา เพราะได้รับตัวอย่างที่ไม่ดีจากครอบครัวและคนรอบข้าง บางคนเห็นพ่อแม่ทะเลาะกันอย่าง
รุนแรง ท าร้ายร่างกายกันเป็นประจ าจนกลายเป็นความเก็บกดและแสดงออกมาเหมือนกับที่เห็น
ตัวอย่าง วัยรุ่นบางคนใช้ความรุนแรงเพราะความเคยชินจากการเล่นเกมคอมพิวเตอร์ออนไลน์ ซึ่ง
อยากลองกระท าเหมือนกับในเกณฑ์นั้นว่าจะมีความรู้สึกเช่นไร ปัญหาการใช้ความรุนแรงใช่ว่าจะมี
เพียงกลุ่มวัยรุ่นที่กระท าเด็ก ๆ หลายคนนิยมใช้ความรุนแรงมากกว่าใช้ความคิดเช่นเดียวกัน โดยเห็น
ว่าการน ามิติทางศาสนามาเป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาและกล่อมเกลาจิตใจนักเรียน นักศึกษาที่มี
การทะเลาะวิวาท และการมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ด้วยกระบวนการในการปรับปรุงพฤติกรรมของ
นักเรียนกลุ่มดังกล่าว ด้วยกลยุทธ์ที่ว่า ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักเรียนกลุ่มเสี่ยงให้เป็นคนดีมี
คุณธรรม ด้วยกิจกรรมในลักษณะการให้ค าปรึกษาหารือในปัญหาต่างๆ โดยเฉพาะปัญหาเรื่องการ
ขาดคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษานั้นๆ การสนทนาธรรม/บรรยายธรรม 
ตามหลักธรรมต่างๆ ที่สอดคล้องกับปัญหาที่เกิด หรือตามที่สถานศึกษาประสงค์  การให้การอบรม
เยาวชนในสถานศึกษานั้นๆ โดยใช้เทคนิคการอบรมที่สอดคล้องกับพฤติกรรม ท าวัตร -เย็น และนั่ง
สมาธิ และการจัดค่ายคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Wallapha Chanphen 2002
ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “รูปแบบการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาจริยธรรม ของนักศึกษาช่างอุตสาหกรรมตาม
แนวคิดการปรับพฤติกรรมทางปัญญา” ผลการวิจัยพบว่า ๑. รูปแบบที่พัฒนาขึ้น ได้แก่ รูปแบบการ
จัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาจริยธรรมตามแนวคิด การปรับพฤติกรรมทางปัญญา มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนา
จริยธรรมของนักศึกษาช่างอุตสาหกรรม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) การด าเนินกิจกรรม
ของรูปแบบที่ ๓ ระยะ ได้แก่ ระยะเส้นฐาน ระยะทดลอง และระยะติดตามผล การด าเนินกิจกรรมใน
ระยะทดลอง มีการให้ความรู้และฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่อง การจัดการความคิดความเข้าใจ ทักษะการ
คิดเพ่ือควบคุมตนเองด้วยเทคนิคการปรับพฤติกรรมทางปัญญา การเขียนโครงการช่วยเพ่ือน    การ
ซักซ้อมซ้ า การให้ข้อมูลป้อนกลับและเสริมแรงทางบวก ๒. ผลของการใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมตาม
แนวคิดการปรับพฤติกรรมทางปัญญา ๒.๑ นักศึกษากลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรม
จริยธรรมในระยะเส้นฐาน ระยะทดลอง และระยะติดตามผล แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
๒.๒ นักศึกษากลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมจริยธรรม แตกต่างจากนักศึกษากลุ่ม
ควบคุม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๑ 

ค. รูปแบบการปรับปรุง (Improvement) 
จากการศึกษาเก่ียวกับรูปแบบการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับวัยรุ่นไทยยุคใหม่  

ตามหลักพุทธธรรม ผ่านกลไกการขับเคลื่อนโครงการคลินิกคุณธรรม ของพระธรรมวิทยากร  พบว่า 
นักเรียนกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนกลุ่มที่มีความส าคัญสูงสุด เพราะจะเป็นตัวจักรในการช่วยพระ
ธรรมวิทยากรในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับเพ่ือนนักเรียนด้วยกัน ซึ่งมีความใกล้ชิดกัน
มากกว่าพระธรรมวิยากร หลายครั้งที่นักเรียนไม่กล้าปรึกษาปัญหาชีวิตกับพระธรรมวิทยากรโดยตรง
ต้องอาศัยกลุ่มเพื่อน หรือมักปรึกษาเพ่ือนแทน ฉะนั้นในรูปแบบที่สามก็จะเน้นนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย 
ได้นักเรียนที่มีความประพฤติดี ตั้งใจเรียน เน้นกิจกรรม มีจิตอาสาพัฒนา มาส่งเสริมให้นักเรียน
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กลุ่มเป้าหมาย มีคุณธรรมจริยธรรม เป็นนักเรียนต้นแบบด้านคุณธรรม ด้วยกิจกรรม ๓ ด้าน คือ ๑) 
สร้างเยาวชนจิตอาสา เพ่ือส่งเสริมการด าเนินงานด้านคุณธรรมเพ่ือสาธารณะ ปลุกจิตส านึกต่อ
ส่วนรวมเห็นคุณค่าของตนเองและผู้อ่ืน ไม่แบ่งแยกสร้างความเท่าเทียมกันของคนโดยยึดหลัก
คุณธรรม ๒) สร้างชมรมคลินิกคุณธรรมเพ่ือนช่วยเพ่ือน พ่ีช่วยน้อง เพ่ือแลกเปลี่ยนแบ่งปันความรู้
ด้านคุณธรรมจริยธรรมซึ่งกันและกัน โดยมีนักเรียนกลุ่มเป้าหมายเป็นตัวจักรในการขับเคลื่อนงาน
โครงการคลินิกคุณธรรมให้ประสบความส าเร็จในลักษณะเพ่ือนช่วยเพ่ือน พ่ีช่วยน้อง ซึ่ง จะท าให้ลด
ช่องว่างระหว่างพระธรรมวิทยากรกับนักเรียนกลุ่มเสี่ยง โดยการจัดกิจกรรมลักษณะเข้าค่าย หรือ
อบรมนักเรียนกลุ่มเป้า ด้วยการพัฒนาตามหลักไตรสิกขา และภาวนา ๔ และ ๓) สร้างเยาวชน
ต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Phrawisutthipattharathada 2012 
ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนาจริยธรรมเชิงพุทธของหมู่บ้านจักสาน : กรณีศึกษากลุ่มจักสาน อ าเภอ
พนัสนิคม  จังหวัดชลบุรี” ผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้ ผลการศึกษาการพัฒนาจริยธรรมเชิงพุทธของ
หมู่บ้านจักสาน กรณีศึกษา กลุ่มจักสาน  อ าเภอพนัสนิคม  จังหวัดชลบุรี พบว่า ภาพรวมค่าเฉลี่ยของ
คะแนนรวมของกลุ่มตัวอย่างจากแบบสอบถามด้านความเชื่อตามหลักธรรมอิทธิบาท ๔ ความเชื่อตาม
หลักธรรมพละ ๕ ความเชื่อตามหลักธรรมทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ ๔ ความเชื่อตามหลักธรรมสังคห
วัตถุ ๔ ความเชื่อตามหลักธรรมหิริโอตัปปะ และความเชื่อตามหลักธรรมพรหมวิหาร ๔  ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมีค่าเฉลี่ยระดับคะแนนเพ่ิมขึ้น มากขึ้นกว่าก่อนการเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาจริยธรรมเชิง
พุทธ    การประเมินโครงการโดยภาพรวม พบว่าค่าเฉลี่ยของคะแนนรวมของกลุ่มตัวอย่างจาก
แบบสอบถามการประเมินโครงการ สรุปภาพรวมโครงการฝึกอบรมรูปแบบการพัฒนาจริยธรรมเชิง
พุทธอยู่ในระดับมาก จากผลการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยพบว่าความส าคัญในการน าหลักธรรมค าสอนทาง
พระพุทธศาสนามาบูรณาการเพ่ือให้เกิดผลต่อกลุ่มอาชีพจักรสานและพุทธศาสนิกชนทั่วไป ซึ่งท าให้
เกิดมิติของการเผยแผ่หลักค าสอนต่อบุคคลในสังคมและชุมชน ที่ช่วยส่งเสริมให้เข้าถึ งหลักธรรมได้
โดยง่าย โดยเฉพาะการสอนเรื่องหลักธรรมทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ ๔ และ/หรือหลักของความ
พอเพียงเป็นเรื่องที่คนทั่วไปมักตกอยู่ในความประมาทในการด าเนินชีวิต แต่ในโปรแกรมการกระท า
สาเหตุ ได้จัดชุดกิจกรรมที่น ามาประยุกต์ใช้ได้ผลเชิงประจักษ์และมีความสมบูรณ์ในกิจกรรมทุกชุด 
ค่าเฉลี่ยระดับคะแนนเพิ่มขึ้น หลังเข้าร่วมกิจกรรมในระดับมาก 

ง. รูปแบบการพัฒนา (Development) 
จากการศึกษาเก่ียวกับรูปแบบการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับวัยรุ่นไทยยุคใหม่  

ตามหลักพุทธธรรม ผ่านกลไกการขับเคลื่อนโครงการคลินิกคุณธรรม ของพระธรรมวิทยากร  พบว่า 
เครือข่ายภาคีในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาร่วมกันกับพระธรรมวิทยากรนั้นมีมาก 
ต้องอาศัยความร่วมมือจากบ้าน วัด โรงเรียน ชุมชน หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เพ่ือช่วยขับเคลื่อน
และพัฒนาเด็กและเยาวชนไปพร้อมกันๆ โดยมีกลยุทธ์ที่ว่า เสริมสร้างกิจกรรมการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมของนักเรียนร่วมกับ หน่วยงาน สถานศึกษา และชุมชน โดยมีกิจกรรมที่ท าร่วมกัน เช่น 
ร่วมกับสถานศึกษาจัดท าแผนปฏิบัติการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของผู้เรียน  เป็นผู้น าในการจัด
กิจกรรมทางพระพุทธศาสนา เช่น วันส าคัญทางพระพุทธศาสนา วันส าคัญทางพระมหากษัตริย์ วัน
ส าคัญทางเทศกาลต่างๆ ที่มีพิธีทางพระพุทธศาสนาร่วมกับสถานศึกษาหรือชุมชน ส่งเสริมและพัฒนา
บรรยากาศในการส่งเสริมคุณภาพ จริยธรรม เช่น การท าบุญ การบริจาค การปฏิบัติกิจทางศาสนา 
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การเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา การยกย่องส่งเสริมผู้กระท าความดี การส่งเสริมการแบ่งปั น การ
ช่วยเหลือกันและกัน ฯลฯ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างคลินิกคุณธรรมในสถานศึกษา พระ
ธรรมวิทยากรประจ าคลินิกคุณธรรม ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคกับสถานศึกษาใกล้เคียง เพ่ือให้
เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเติมเต็มด้านการด าเนินงานส่งเสริมคุณธรรม  และประเมินผล
กลุ่มเป้าหมายร่วมกับสถานศึกษาซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ phrakhruuthaikitcharak 2014 ได้
ศึกษาวิจัยเรื่อง “รูปแบบการบริหารจัดการเผยแผ่พระพุทธศาสนาขององค์กรปกครองคณะสงฆ์ ภาค 
๒” ผลการวิจัยพบว่า ๑. รูปแบบการบริหารกิจการคณะสงฆ์มีการด าเนินการตามพระราชบัญญัติ
คณะสงฆ์ พ.ศ.๒๕๐๕ ซึ่งภารกิจดังกล่าวบางประการก าหนดไว้ในระเบียบกฎมหาเถรสมาคม แต่บาง
ประการคงเป็นไปตามจารีตประเพณีที่ปฏิบัติตามสืบต่อมา การบริหารจัดการแนวใหม่ได้มีการบูรณา
การเข้ากับแนวคิดและทฤษฎีของกูลิคและเออร์วิค ทฤษฎีการสื่อสารของเดวิค เค เบอร์โล และหลัก
พุทธวิธีการบริหารและการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เพ่ือส่งเสริมให้พระสังฆาธิการให้มีความสามารถมี
ทักษะและมีศักยภาพในการบริหารจัดการองค์กรปกครองคณะสงฆ์ให้ท างานเพ่ือพระพุทธศาสนา
อย่างมีคุณภาพ ๒. การบริหารจัดการเผยแผ่พระพุทธศาสนาขององค์กรคณะสงฆ์ภาค ๒ มีปัญหาที่
ชัดเจน องค์กรสงฆ์มีบุคลากรไม่เพียงพอที่จะเผยแผ่พระพุทธศาสนาได้อย่างถูกต้องและถ้องแท้ พระ
นักเผยแผ่ที่มีความรู้ความเข้าใจในหลักพระพุทธศาสนาอย่างถูกต้องถ่องแท้มีจ านวนจ ากัดเป็นปัญหา
ในการเผยแผ่ ท าให้พุทธศาสนิกชนเกิดความสับสน ส าคัญผิดและเข้าใจคลาดเคลื่อนไปจากความเป็น
จริงตามหลักพระพุทธศาสนา ๓. รูปแบบการบริหารจัดการเผยแผ่พระพุทธศาสนาขององค์กร
ปกครองคณะสงฆ์ ภาค ๒ ควรมีอ านาจและหน้าที่ที่ส าคัญ กล่าวคือ เป็นศูนย์กลางในการประสาน
บุคลากรการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในระดับภาค และระดับจังหวัด เพ่ือให้ปฏิบัติตามนโยบาย 
ข้อก าหนด ข้อบังคับ วัตถุประสงค์และอ่ืนๆ ตามที่องค์กรก าหนดและมอบหมาย จัดหาวัสดุอุปกรณ์
เครื่องมือประกอบการเรียนการสอนและการเผยแผ่และอ านวยความสะดวกและเป็นที่ปรึกษาในการ
ด าเนินงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาและส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา ติดตามประเมินผลบุคลากรที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาและจัดท ารายงานผลการ
ด าเนินงานการเผยแผ่และจัดหางบประมาณสนับสนุนให้การอุปถัมภ์กิจกรรมและบุคลากรที่ท าหน้าที่
เผยแผ่พระพุทธศาสนาต่อไป 

 
๖. ข้อเสนอแนะ 

ผลการวิจัยเรื่อง “รูปแบบการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับวัยรุ่นไทยยุคใหม่  
ตามหลักพุทธธรรม ผ่านกลไกการขับเคลื่อนโครงการคลินิกคุณธรรม ของพระธรรมวิทยากร” ผู้วิจัย
ขอเสนอแนะดังนี้ 

๖.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
ในการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับวัยรุ่นไทยยุคใหม่  ตามหลักพุทธธรรม ผ่าน

กลไกการขับเคลื่อนโครงการคลินิกคุณธรรม ของพระธรรมวิทยากรต้องอาศัยแรงขับเคลื่อนนโยบาย
จากทั้งภาครัฐและภาคคณะสงฆ์ ซึ่งผู้วิจัยขอเสนอแนะดังนี้ 

๑. กรมการศาสนาควรผลิตพระธรรมวิทยากรให้ เพียงพอต่อความต้องการของ
สถานศึกษา และจัดส่งพระธรรมวิทยากรที่ผ่านการอบรมเข้าไปสอนในสถานศึกษาอย่างเพียงพอ 
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๒. กรมการศาสนาควรบรรจุโครงการคลินิกคุณธรรมไว้ในแผนของกรม เพ่ือจะได้จัดสรร
เงินอุดหนุนที่เพียงพอและมั่นคงในการจัดโครงการคลินิกคุณธรรม และโครงการต่างๆ ของกรมการ
ศาสนาที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรมจริยธรรม 

๓. กรมการศาสนาควรจัดท าคู่มือแผนปฏิบัติการประจ าปีของแต่ละศูนย์คลินิกคุณธรรม 
เพ่ือเผยแผ่ให้ศูนย์อื่นๆได้ทราบและสามารถน ามาประยุกต์กับศูนย์ของตนเองได้ 

๔. กรมการศาสนาควรน าเอารูปแบบ PICD:SCP MODEL มาประยุกต์ใช้กับสถานศึกษา
ต่างๆ เพื่อเน้นและเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่เด็กและเยาวชน 

๕. คณะสงฆ์ควรประกาศนโยบายในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาให้
ชัดเจน และร่วมกับกรมการศาสนาผลิตพระธรรมวิทยากรให้เพ่ิมมากข้ึน 

๖.๒ ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
ในการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับวัยรุ่นไทยยุคใหม่  ตามหลักพุทธธรรม ผ่าน

กลไกการขับเคลื่อนโครงการคลินิกคุณธรรม ของพระธรรมวิทยากรต้องอาศัยความร่วมมือจาก
สถานศึกษา ชุมชน วัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผู้วิจัยขอเสนอแนะดังนี้ 

๑. สถานศึกษาควรอ านวยความสะดวกแก่พระธรรมวิทยากร ตั้งแต่การประสานงานที่ดี    
มีการติดต่อประสานงานในการจัดชั่วโมงสอน มีการต้อนรับที่ที่ อ านวยความสะดวกในเรื่องของ
สถานที่ในการจัดอบรม การจัดตั้งศูนย์คลินิกคุณธรรม และอ านวยความสะดวกในเรื่องปัจจัยอ่ืนๆ           
แก่พระธรรมวิทยากร 

๒. สถานศึกษาควรจัดครูพ่ีเลี้ยงให้พระธรรมวิทยากร ไม่ควรมอบหน้าที่ให้พระธรรม
วิทยากรดูแลนักเรียนเพียงล าพัง เพราะจ านวนพระธรรมวิทยากรมีน้อยเมื่อเทียบกับปริมาณของ
นักเรยีนที่มีมากกว่า 

๓. รูปแบบในการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับวัยรุ่นไทยยุคใหม่  ตามหลักพุทธ
ธรรม ผ่านกลไกการขับเคลื่อนโครงการคลินิกคุณธรรม ของพระธรรมวิทยากร PICD:SCP MODEL 
สามารถประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของแต่ละสถานศึกษาได้ เช่น นักเรียนชั้นประถมศึกษา ก็จะเน้น ใน
เรื่องของการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดี นักเรียนที่โตขึ้นมาก็จะเน้นในเรื่องของการปรับปรุงพฤติกรรม เป็นต้น 

๖.๓ ข้อเสนอเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 
ผลการวิจัยเรื่อง “รูปแบบการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับวัยรุ่นไทยยุคใหม่  

ตามหลักพุทธธรรม ผ่านกลไกการขับเคลื่อนโครงการคลินิกคุณธรรม ของพระธรรมวิทยากร” ผู้วิจัย
ขอเสนอแนะในส่วนที่สามารถต่อยอดจากงานวิจัยฉบับนี้ดังนี้ 

๑. ควรศึกษาเรื่องรูปแบบการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับวัยรุ่นไทยยุคใหม่  
ตามหลักพุทธธรรม ผ่านกลไกการขับเคลื่อนโครงการคลินิกคุณธรรม ของพระธรรมวิทยากร 
เฉพาะเจาะจงพ้ืนที่การวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบของจังหวัดนั้นๆ ให้ชัดเจนมากยิ่งข้ึน 

๒. ควรศึกษาเรื่องรูปแบบการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับวัยรุ่นไทยยุคใหม่  
ตามหลักพุทธธรรม ผ่านกลไกการขับเคลื่อนโครงการคลินิกคุณธรรม ของพระธรรมวิทยากร เน้น
เฉพาะหลักธรรมหรือคุณธรรมที่เหมาะกับสถานศึกษา เช่น ค่านิยม ๑๒ ประการของรัฐบาลปัจจุบัน 
เป็นต้น 
 



๒๘๓ 
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๒๘๔ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ข 
ตารางน าผลจากการวิจยัไปใช้ประโยชน์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๘๕ 

 

 
 

หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

วันท่ี ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 
เร่ือง    การรับรองการใช้ประโยชน์ของผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ 
กราบเรียน    อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

กระผม  พระพิพัฒนศาสนกิ จวิ ธ าน  ต าแหน่ ง รอง เจ้ า คณะอ า เภอ
พระนครศรีอยุธยา เจ้าอาวาสวัดท่าการ้อง ต าบลบ้านป้อม อ าเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โทรศัพท์ ๐๘๑-๙๙๑๑๖๔๕ 

ขอรับรองว่าได้น าผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย เรื่อง “ รูปแบบการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับวัยรุ่นไทยยุค
ใหม่ ตามหลักพุทธธรรม ผ่านกลไกการขับเคลื่อนโครงการคลินิกคุณธรรม ของพระธรรม
วิทยากร ” ซึ่งเป็นผู้งานวิจัยของ พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, ผศ.ดร. โดยน าไปใช้
ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์/เป้าหมายของงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ ตั้งแต่วันท่ี ๑ มกราคม 
พ.ศ.๒๕๖๒ ถึงปัจจุบัน ซึ่งการน าผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์เรื่องนี้ไปใช้ประโยชน์นั้น 
ก่อให้เกิดผลดีดังนี้ 

น าผลการวิจัยไปจัดประชุมพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ในเขตจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา เพื่อน าแนวทางดังกล่าวไปใช้ในการเรียนการสอนเด็กและเยาวชนใน
เขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ส่งผลให้เด็กและเยาวชนมีคุณธรรมจริยธรรมเพ่ิมมากขึ้น 

ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นจริงทุกประการ 
 

 
 
 
 
 
 
 



๒๘๖ 

 

 
 

 
 

ภาพกิจกรรมการน าผลงานไปใช้ประโยชน์ 
ในการประชุมพระสอนศีลธรรม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 



๒๘๗ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ค 
ตารางเปรียบเทียบวัตุประสงค์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๘๘ 

 

ตารางเปรียบเทียบวัตถุประสงค์ กิจกรรมที่วางแผนไว้  
และกิจกรรมที่ได้ด าเนินการมาและผลที่ได้รับของโครงการ 

 

กิจกรรม ผลที่ได้รับ 
บรรลุ

วัตถุประสงค์ 
โดยท าให้ 

๑. ศึกษาข้อมูล
จากเอกสาร 
ต ารา แนวคิด 
ทฤษฎีที่
เกี่ยวข้อง 

-ทราบ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับ
รูปแบบการปลูกฝังคุณธรรมและ
จริยธรรมส าหรับวัยรุ่นไทยยุคใหม่  
ตามหลักพุทธธรรม ผ่านกลไกการ
ขับเคลื่อนโครงการคลินิกคุณธรรม 
ของพระธรรมวิทยากร 
-ทราบข้อมูลพ้ืนที่การวิจัย 
-ทราบ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และ
สามารถก าหนดกรอบแนวคิดในการ
วิจัยได้ 

ข้อ ๑ ท าให้สามารถน าไปสู่การก าหนด
แนวทางและกรอบด าเนินการวิจัย
ได้ 

๒. ศึกษาข้อมูล
จาก
กลุ่มเป้าหมาย 
ด้วยการ
สัมภาษณ์ผู้ให้
ข้อมูลส าคัญ 

-อธิบายสภาพปัญหาและอุปสรรคใน
การปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรม
ส าหรับวัยรุ่นไทยยุคใหม่ ตามหลัก
พุทธธรรม ผ่านกลไกการขับเคลื่อน
โครงการคลินิกคุณธรรม ของพระ
ธรรมวิทยากรได ้
-พัฒนาเป็นรูปแบบเบื้องต้น 

ข้อ  ๒-๓ สร้างรูปแบบการปลูกฝังคุณธรรม
และจริยธรรมส าหรับวัยรุ่นไทยยุค
ใหม่  ตามหลักพุทธธรรม ผ่าน
กลไกการขับเคลื่ อนโครงการ
คลินิกคุณธรรม ของพระธรรม
วิทยากรในเบื้องต้น 
 

๓. การเก็บ
ข้อมูลด้วยแจก
แบบสอบถามกับ
กลุ่มตัวอย่าง 

-อธิบายสภาพปัญหาและอุปสรรคใน
การปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรม
ส าหรับวัยรุ่นไทยยุคใหม่ ตามหลัก
พุทธธรรม ผ่านกลไกการขับเคลื่อน
โครงการคลินิกคุณธรรม ของพระ
ธรรมวิทยากรได ้

ข้อ ๒ น าไปสนับสนุนข้อมูลเชิงคุณภาพ
ให้สมบูรณ์มากยิ่งข้ึน 

๔. รายงานฉบับ
สมบูรณ์ 

 ข้อ ๑ – ๒ ได้รายงานการวิจัยที่มีคุณค่า
สามารถตอบวัตถุประสงค์ของการ
วิจัยได้ 

  
 
 
 



๒๘๙ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง. 
เครื่องมือวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๒๙๐ 

 

 
 

แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
เรื่อง 

 รูปแบบการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับวัยรุ่นไทยยุคใหม่ ตามหลักพุทธธรรม ผ่าน
กลไกการขับเคลื่อนโครงการคลินิกคุณธรรม ของพระธรรมวิทยากร  

ค าชี้แจง 

 
แบบสอบถามเพ่ือการวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือการศึกษา รูปแบบการปลูกฝังคุณธรรม

และจริยธรรมส าหรับวัยรุ่นไทยยุคใหม่ ตามหลักพุทธธรรม ผ่านกลไกการขับเคลื่อนโครงการคลินิก
คุณธรรม ของพระธรรมวิทยากร อันจะเป็นประโยชน์ในส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่เด็กและ
เยาวชนในสถานศึกษา ทั้งยังสามารถใช้เป็นแนวทางแก้ไขปัญหา อุปสรรค และพัฒนาระบบการเรียน
การสอนคุณธรรมจริยธรรม ต่อไป 

ข้อมูลที่ได้ จะแปลผลวิจัยในภาพรวม ผู้วิจัยจะเก็บข้อมูลของท่านเป็นความลับ และใช้
ประโยชน์เฉพาะการวิจัยเท่านั้น ไม่มีผลกระทบต่อท่านหรือหน่วยงานของท่านแต่อย่างใด 

แบบสอบถามนี้ แบ่งเป็น ๓ ตอน คือ  
ตอนที่ ๑ เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนที่ ๒   เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับรูปแบบการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรม

ส าหรับวัยรุ่นไทยยุคใหม่ ตามหลักพุทธธรรม ผ่านกลไกการขับเคลื่อนโครงการคลินิกคุณธรรม ของ
พระธรรมวิทยากร  

ตอนที่ ๓   เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับ
รูปแบบการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับวัยรุ่นไทยยุคใหม่ ตามหลักพุทธธรรม ผ่านกลไกการ
ขับเคลื่อนโครงการคลินิกคุณธรรม ของพระธรรมวิทยากร  

ผู้วิจัย หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คงจะได้รับความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามเป็น
อย่างดี จึงขอกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ 

 
 

พระมหากฤษฎา  กิตฺติโสภโณ (แซ่หลี) 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
 

 



๒๙๑ 

 

แบบสอบถามเพื่อการวิจัย  
เร่ือง  รูปแบบการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับวัยรุ่นไทยยุคใหม่ ตามหลัก
พุทธธรรม ผ่านกลไกการขับเคลื่อนโครงการคลินิกคุณธรรม ของพระธรรมวิทยากร 

 
ตอนที่ ๑  สถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบ 

ค าชี้แจง  โปรดท าเครื่องหมาย √ ลงใน [  ] และเติมข้อความลงในช่องว่างที่ก าหนดไว้ให้ ตาม
ความเป็นจริง 

๑. เพศ 
[  ] ชาย 
[  ] หญิง 

  
๒. อายุ 

[  ] ๑๖ – ๑๘ ป ี
[  ] ๑๙ – ๒๑ ป ี
[  ] ๒๑ ปี ขึ้นไป 

  
๓. ระดับการศึกษา 

[  ] ปวช. 
[  ] ปวส. 
[  ] ปริญญาตรี 

  
๔. จ านวนครั้งที่เข้าอบรมโครงการคลินิกคุณธรรม 

[  ] ๑ – ๕ ครั้ง 
[  ] ๕ – ๑๐ ครั้ง 
[  ] ๑๑ ครั้งข้ึนไป 

  
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๙๒ 

 

ตอนที่ ๒     แบบสอบถามเกี่ยวกับรูปแบบการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับวัยรุ่นไทยยุค
ใหม่ ตามหลักพุทธธรรม ผ่านกลไกการขับเคลื่อนโครงการคลินิกคุณธรรม ของพระธรรม
วิทยากร  

ค าชี้แจง     โปรดท าเครื่องหมาย   ในช่องระดับการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาของ
พระธรรมวิทยากร  ว่าท่านปฏิบัติในระดับใด ที่ตรงกับสภาพความเป็นจริง  โดยก าหนด
ระดับคะแนน ดังนี้ 
๕  หมายถึง  มีผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดับระดับมากที่สุด 
๔  หมายถึง  ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดับระดับมาก 
๓  หมายถึง  ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดับระดับปานกลาง 
๒  หมายถึง  ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดับระดับน้อย 
๑  หมายถึง  ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดับระดับน้อยที่สุด 
 

ข้อ 

รูปแบบการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับ
วัยรุ่นไทยยุคใหม่ ตามหลกัพุทธธรรม ผ่านกลไก
การขับเคลื่อนโครงการคลินิกคุณธรรม ของพระ

ธรรมวิทยากร 

ระดับความคิดเห็น 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

 ๑. การให้ค าปรึกษาหรือปัญหาต่างๆ โดยเฉพาะปัญหา
เรื่องการขาดคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษา นักศึกษา
ในสถานศึกษานั้นๆ 

     

๑. พระธรรมวิทยากรเข้าใจและทราบปัญหาของนักศึกษา 
เป็นอย่างด ี

     

๒. พระธรรมวิทยากรเป็นกัลยาณมิตรที่ดีในการให้ค าปรึกษา
ต่างๆ แก่นักศึกษา 

     

๓. พระธรรมวิทยากรสามารถหาทางแก้ไขปัญหาให้กับ
นักศึกษาได้ ตรงประเด็น และสามารถอธิบายถึงสาเหตุของ
ปัญหาได ้

     

๔. พระธรรมวิทยากรน าเอาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามา
แก้ปัญหาชีวิตให้กับนักศึกษาได้เป็นอย่างดี 

     

๕. พระธรรมวิทยากรไม่น าเอาเรื่องที่นักศึกษามาขอค าปรึกษา
ไปเล่า หรือบอกต่อให้เพ่ือนนักศึกษาคนอ่ืนๆ ฟัง 

     

 
 
 
 
 



๒๙๓ 

 

ข้อ 

รูปแบบการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับ
วัยรุ่นไทยยุคใหม่ ตามหลกัพุทธธรรม ผ่านกลไก
การขับเคลื่อนโครงการคลินิกคุณธรรม ของพระ

ธรรมวิทยากร 

ระดับความคิดเห็น 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

 ๒. การสนทนาธรรม/บรรยายธรรม ตามหลักธรรมต่างๆ 
ที่สอดคล้องกับปัญหาที่ เกิด หรือตามที่สถานศึกษา
ประสงค์ 

     

๑. พระธรรมวิทยากรมีองค์ความรู้ และเข้าใจในเนื้อหาสาระ
ของธรรมะที่บรรยายเป็นอย่างถ่องแท้ 

     

๒. พระธรรมวิทยากรมีเทคนิค และวิธีการในการอธิบายธรรม
ได้อย่างน่าสนใจ และทันต่อเหตุการณ์ 

     

๓. พระธรรมวิทยากรเปิดโอกาสให้นักศึกษาซักถามข้อสงสัย 
ระหว่างการสนทนาธรรมหรือบรรยายธรรม และสามารถ
ตอบข้อซักถามนั้นได้อย่างถูกต้อง 

     

๔. พระธรรมวิทยากรน าเอาหลักพุทธธรรม และหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาสอน และอธิบายให้นักศึกษาเกิดความ
เข้าใจที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น 

     

๕. พระธรรมวิทยากรมีการสนทนาธรรม/บรรยายธรรมทุกวัน
พระ หรือตามท่ีสถานศึกษาก าหนดให้ทุกครั้ง 

     

 ๓. การให้การอบรมเยาวชนในสถานศึกษานั้นๆ โดยใช้
เทคนิคการอบรมที่สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้เข้ารับ
การอบรม ผสมผสานกับการปฏิบัติธรรม ท าวัตรเช้า เย็น 
และนั่งสมาธิ 

     

๑. พระธรรมวิทยากรน าเอาสื่อเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการ
ฝึกอบรมนักศึกษา 

     

๒. พระธรรมวิทยากรสามารถน าเอาสื่อต่างๆ รอบๆตัวมา
อธิบายให้นักศึกษาเกิดความเข้าใจ และเห็นตามสภาพ
ความเป็นจริง 

     

๓. พระธรรมวิทยากรมีการสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาแต่
ละคน และพฤติกรรมกลุ่ ม  ตลอดถึง สามารถแก้ ไข
พฤติกรรมของนักศึกษาแต่ละคนได้เป็นอย่างดี 

     

๔. พระธรรมวิทยากรเป็นผู้น าในการปฏิบัติธรรม ท าวัตรเช้า 
เย็น และนั่งสมาธิ แก่นักศึกษา ทุกครั้ง 

     

๕. พระธรรมวิทยากรเป็นแบบอย่างที่ดี วางตัวเหมาะสม ใช้
ชีวิตแบบเรียบง่าย และน่าเคารพเลื่อมใส 

     



๒๙๔ 

 

 

ข้อ 

รูปแบบการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับ
วัยรุ่นไทยยุคใหม่ ตามหลกัพุทธธรรม ผ่านกลไก
การขับเคลื่อนโครงการคลินิกคุณธรรม ของพระ

ธรรมวิทยากร 

ระดับความคิดเห็น 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

 ๔. การจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา เช่น วันส าคัญ
ทางพระพุทธศาสนา วันส าคัญทางพระมหากษัตริย์ วัน
ส าคัญทางเทศกาลต่างๆ ที่มีพิธีทางพระพุทธศาสนา
ร่วมกับสถานศึกษาหรือชุมชน 

     

๑. พระธรรมวิทยากรเป็นแกนน าในการจัดกิจกรรมวันส าคัญ
ทางพระพุทธศาสนาในสถานศึกษา 

     

๒. พระธรรมวิทยากรเปิดโอกาสให้นักศึกษาทุกคนมีส่วนร่วม
ในการจัดกิจกรรม จัดนิทรรศการ เกี่ยวกับวันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนาที่วัดหรือท่ีสถานศึกษาจัดขึ้น 

     

๓. พระธรรมวิทยากรร่วมกับสถานศึกษาจัดกิจกรรมต่างๆ ใน
วันส าคัญทางพระพุทธศาสนา เช่น การท าบุญตักบาตร
ข้าวสารอาหารแห้ง เป็นต้น 

     

๔. พระธรรมวิทยากรจัดกิจกรรมที่หลากหลาย เพ่ือดึงดูดให้
นักศึกษาสนใจ และเข้าร่วมกิจกรรมในวันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนา  เช่น  การตอบปัญหาธรรมะ จั ด
นิทรรศการ เป็นต้น 

     

๕. พระธรรมวิทยากรน านักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวัด 
ชุมชน และสาธารณประโยชน์ เพ่ือฝึกฝนให้นักศึกษาเป็นผู้
มีจิตอาสา และบ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่สังคม โดยใช้
วันส าคัญทางพระพุทธศาสนาเป็นแรงบันดาลใจ ในการท า
ความด ี

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๙๕ 

 

ข้อ 

รูปแบบการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับ
วัยรุ่นไทยยุคใหม่ ตามหลกัพุทธธรรม ผ่านกลไก
การขับเคลื่อนโครงการคลินิกคุณธรรม ของพระ

ธรรมวิทยากร 

ระดับความคิดเห็น 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

 ๕. การร่วมกับสถานศึกษาจัดท าแผนปฏิบัติการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมของผู้เรียน 

     

๑. พระธรรมวิทยากรได้รับแต่งตั้ งให้ เป็นคณะกรรมการ
สถานศึกษา หรือคณะกรรมการด าเนินงานของสถานศึกษา
ที่เก่ียวข้องกับการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 

     

๒. พระธรรมวิทยากรเข้าร่วมประชุมกับสถานศึกษาทุกครั้ง 
เ พ่ือปรึกษาหารือเกี่ยวกับแนวทางในการด าเนินงาน
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของผู้เรียน 

     

๓. พระธรรมวิทยากรจัดท าแผนปฏิบัติการในการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมของผู้เรียนร่วมกับสถานศึกษา และเผย
แผ่ให้ผู้เรียนและผู้ที่เก่ียวข้องทราบ 

     

๔. พระธรรมวิทยากรสามารถน าเอาแผนปฏิบัติการในการ
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของผู้เรียนมาใช้ได้จริง และเกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน 

     

๕. พระธรรมวิทยากรร่วมกับสถานศึกษา มีการประเมินผล และ
ทบทวนแผนปฏิบัติการ เพื่อปรับปรุงให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดแก่
ผู้เรียนต่อไป 

     

 ๖. การจัดท าทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรมหรือทะเบียนของ
ผู้เรียนเป็นประจ าทุกเดือน 

     

๑. พระธรรมวิทยากรมีการจัดท าแฟ้มประวัติของนักศึกษาทุก
คน 

     

๒. พระธรรมวิทยากรจัดท าสถิติของนักศึกษาที่ เข้าร่วม
โครงการ และมีการติดป้ายประชาสัมพันธ์อย่างชัดเจน 

     

๓. พระธรรมวิทยากรมีการจัดท าเว็บไซด์เผยแพร่ข้อมูล
นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ และกิจกรรมที่จัดขึ้น 

     

๔. พระธรรมวิทยากรเปิดโอกาสให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการ
จัดท าฐานข้อมูลของนักศึกษาเอง 

     

๕. ฐานข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบัน เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมอย่างมาก 

     

 
 
 



๒๙๖ 

 

ข้อ 

รูปแบบการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับ
วัยรุ่นไทยยุคใหม่ ตามหลกัพุทธธรรม ผ่านกลไก
การขับเคลื่อนโครงการคลินิกคุณธรรม ของพระ

ธรรมวิทยากร 

ระดับความคิดเห็น 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

 ๗. การพัฒนาเครื่องมือในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของ
ผู้เรียน 

     

๑. พระธรรมวิทยากรได้ศึกษาวิเคราะห์ถึงพฤติกรรมของผู้เรียน
ที่แตกต่างกัน และเข้าใจพฤติกรรมของผู้เรียนแต่ละคนเป็น
อย่างดี 

     

๒. พระธรรมวิทยากรสามารถเลือกเอาเครื่องมือแต่ละอย่างมา
ใช้ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้เรียนแต่ละคนได้อย่าง
เหมาะสม 

     

๓. พระธรรมวิทยากรสามารถสร้างเครื่องมือที่ ใช้ในการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้เรียนได้ด้วยตนเอง 

     

๔. พระธรรมวิทยากรน าเอาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามา
พัฒนาเป็นเครื่องมือมาใช้ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของ
ผู้เรียน เช่น ใช้หลักภาวนา ๔ หลักอริยสัจ ๔ เบญจศีล
เบญจธรรม เป็นต้น 

     

๕. พระธรรมวิทยากรน าเอาสื่อเทคโนโลยีต่างๆ มาใช้ในการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้เรียนได้อย่างเหมาะสมกับ
สถานการณ์ในปัจจุบัน 

     

 ๘. การจัดค่ายคุณธรรม      
๑. พระธรรมวิทยากรร่วมกับสถานศึกษา จัดค่ายคุณธรรม

ให้กับนักศึกษาเป็นประจ าทุกปี 
     

๒. พระธรรมวิทยากรเป็นวิทยากรในการอบรมนักศึกษาเอง      
๓. พระธรรมวิทยากรเน้นการสอนเรื่องคุณธรรมจริยธรรมเป็น

หลัก 
     

๔. ค่ายคุณธรรมที่พระธรรมวิทยากรจัดขึ้นมีความเหมาะสมกับ
ผู้เรียน ทั้งด้านเวลา สถานที่ เนื้อหาสาระ และงบประมาณ
ที่จัดให้  

     

๕. ค่ายคุณธรรมที่พระธรรมวิทยากรจัดขึ้นเกิดประโยชน์สูงสุด
แก่ผู้เรียน 

     

 
 
 



๒๙๗ 

 

ข้อ 

รูปแบบการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับ
วัยรุ่นไทยยุคใหม่ ตามหลกัพุทธธรรม ผ่านกลไก
การขับเคลื่อนโครงการคลินิกคุณธรรม ของพระ

ธรรมวิทยากร 

ระดับความคิดเห็น 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

 ๙. การประเมินผลกลุ่มเป้าหมายร่วมกับสถานศึกษา      
๑. พระธรรมวิทยากรมีการวางแผนในการประเมินผล

กลุ่มเป้าหมายร่วมกับสถานศึกษา 
     

๒. พระธรรมวิทยากรมีการประเมินผลกลุ่มเป้าหมายทุก ๑ 
เดือน ๓ เดือน ๑ ภาคการศึกษา 

     

๓. พระธร รมวิ ท ยากร เลื อก เอา เค รื่ อ งมื อต่ า ง ๆ  เ ช่ น 
แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ แบบสังเกตพฤติกรรม ที่มี
คุณภาพมาใช้ในการประเมินผลการด าเนินโครงการกับ
ผู้เรียน ร่วมกับสถานศึกษา 

     

๔. พระธรรมวิทยากรร่วมกับสถานศึกษาสรุปผลการด าเนิน
โครงการทุกครั้ง และแจ้งให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบ 

     

๕. พระธรรมวิทยากรร่วมกับสถานศึกษาปรับปรุงแผนปฏิบัติ
การให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของนักศึกษาที่เปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา 

     

 ๑๐. หลักธรรมที่ใช้ในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมใน
สถานศึกษาของพระธรรมวิทยากรตามหลักหลักภาวนา 
๔ ได้แก่ กาย ศีล จิต และปัญญา 

     

 ด้านกาย      
๑. พระธรรมวิทยากรส่งเสริมให้นักศึกษารู้จักปรับตัวเข้ากับ

เพ่ือนๆ และผู้อ่ืน 
     

๒. พระธรรมวิทยากรส่งเสริมให้นักศึกษารู้จักมีความสุขตาม
ฐานะของตน 

     

๓. พระธรรมวิทยากรส่งเสริมให้นักศึกษาดูแลรักษาสุขภาพให้
ดีเหมาะสมตามหลักพระพุทธศาสนา 

     

 
 
 
 
 
 
 



๒๙๘ 

 

ข้อ 

รูปแบบการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับ
วัยรุ่นไทยยุคใหม่ ตามหลกัพุทธธรรม ผ่านกลไก
การขับเคลื่อนโครงการคลินิกคุณธรรม ของพระ

ธรรมวิทยากร 

ระดับความคิดเห็น 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

 ด้านศีล      
๔. พระธรรมวิทยากรส่งเสริมให้นักศึกษามีเมตตา กรุณา ไม่

เบียดเบียนต่อเพ่ือนมนุษย์และสัตว์โลก 
     

๕. พระธรรมวิทยากรส่งเสริมให้นักศึกษารู้จัก ลด ละ เลิก
อบายมุข 

     

๖. พระธรรมวิทยากรส่งเสริมให้นักศึกษาปฏิบัติในเรื่อง
พฤติกรรมทางเพศท่ีถูกต้องตามหลักศาสนา 

     

 ด้านจิต      
๗. พระธรรมวิทยากรส่งเสริมให้นักศึกษามีสุขภาพจิตดี แจ่มใส 

เบิกบาน 
     

๘. พระธรรมวิทยากรส่งเสริมให้นักศึกษาเป็นคน  ซื่อสัตย์ 
สุจริต 

     

๙. พระธรรมวิทยากรส่งเสริมให้นักศึกษามีจิตอาสา รู้จัก
เสียสละเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 

     

 ด้านปัญญา      
๑๐. พระธรรมวิทยากรส่งเสริมให้รู้จักคิด วิเคราะห์ ปัญหาชีวิต      
๑๑. พระธรรมวิทยากรส่งเสริมให้นักศึกษาเป็นคนเห็นคุณค่า

ของตนเอง ไม่ดูถูกตนเอง 
     

๑๒. พระธรรมวิทยากรส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถพ่ึงตนเองได้      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๙๙ 

 

ตอนที่ ๓ สภาพทั่วไปในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาของพระธรรมวิทยากร 
๑) ปัญหาและอุปสรรคในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาของพระธรรมวิทยากรเป็น
อย่างไร 
................................................................................................................... ............................................. 
............................................................................................................................. ................................... 
................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
.............................................................................. .................................................................................. 
............................................................................................................................. ................................... 
๒) แนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาของพระธรรม
วิทยากรมีอะไรบ้าง 
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................... ................................................................. 
............................................................................................................................. ................................... 
.......................................................................................................................................................... ...... 
............................................................................................................................ .................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
๓) การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาของพระธรรมวิทยากร มีรูปแบบอย่างไรบ้าง 
............................................................................................................................. ................................... 
........................................................................... .....................................................................................  
............................................................................................................................. ................................... 
...................................................................................................................................... .......................... 
........................................................................................................ ........................................................ 
............................................................................................................................. ................................... 
................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ...................................  

 
ขอขอบคุณทุกท่านที่ตอบแบบสอบถาม 

 

พระมหากฤษฎา  กิตฺติโสภโณ (แซ่หลี) 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
 
 



๓๐๐ 

 

แบบสัมภาษณ ์
นามผู้ให้สัมภาษณ์.............................................................................................................. 
ต าแหน่งผู้ให้สัมภาษณ์....................................................................................................... 
วันที่สัมภาษณ์.................................................................................................................... 
สถานที่สัมภาษณ์................................................................................................................ 
หมายเหตุ........................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
 
ข้อค าถาม  
 ๑) สภาพทั่วไปในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาของพระธรรมวิทยากรมี
จุดเด่น จุดด้อย อุปสรรค และโอกาส อย่างไรบ้าง 

 ๒) แนวคิดหรือแนวนโยบายที่จะน ามาใช้ในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา
ของพระธรรมวิทยากร มีอะไรบ้าง 

 ๓) รูปแบบในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาของพระธรรมวิทยากรทั้ง ๙ 
ด้านในปัจจุบัน มีความเหมาะสมหรือไม่อย่างไร และรูปแบบที่พึงประสงค์ ตามความคิดของท่านเป็น
อย่างไร 

 ๔) หลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาที่พระธรรมวิทยากรสามารถน ามาใช้ในการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษามีอะไรบ้าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๐๑ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ง 
แบบสรุปโครงการวิจัย 

ประวัติคณะผูว้ิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๐๒ 

 

แบบสรุปโครงการวิจัย (เพื่ออนุมัติจบโครงการวิจัย) 
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

-------------------------------- 
๑. สัญญาเลขที่ ว.๒๕๘/๒๕๖๑ 
๒. ชื่อโครงการ  รูปแบบการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับวัยรุ่นไทยยุคใหม่ ตามหลักพุทธ
ธรรม ผ่านกลไกการขับเคลื่อนโครงการคลินิกคุณธรรม ของพระธรรมวิทยากร  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
๓. หัวหน้าโครงการวิจัย/นักวิจัย  พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, ผศ.ดร. 

หน่วยงานที่สังกัด  คณะสังคมสาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
โทรศัพท์ ๐๙๘-๘๖๘๙๘๙๖ อีเมลล ์krisada.sae@mcu.ac.th 
๔. ความส าคัญ/ความเป็นมา/ประเด็นปัญหาก่อนการวิจัย 

 โครงการคลินิกคุณธรรมในสถานศึกษา เกิดขึ้นจากแนวความคิดในการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมแก่เด็ก เยาวชน และประชาชนให้เป็นคนดีมีศีลธรรม โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัด
โครงการนี้ คือ ๑) เพ่ือให้สถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมีพ้ืนที่ส าหรับเด็กและเยาวชน ในการแจ้ง
ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาชีวิต การสนทนาธรรม ๒) เพ่ือให้สถาบันทางศาสนา โดยเฉพาะพระสงฆ์ท า
หน้าที่ชี้แนะแนวทางในการแก้ปัญหาทางด้านจิตใจ โดยใช้หลักธรรมทางศาสนา ๓) เพ่ือให้เยาวชน
กลุ่มเป้าหมายสามารถใช้หลักธรรมในศาสนาใช้ในการด ารงชีวิต ๔) เพ่ือเป็นการน ามิติทางศาสนา
สร้างสังคมแห่งปัญญา และการเรียนรู้ เสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางด้านจิตใจ ๕) เพ่ือให้เด็กและเยาวชน
เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม และ ๖) เพ่ือสร้างจิตส านึกที่ดีต่อการด ารงตน
อย่างมีสติ โดยมีกลุ่มเป้าหมายในการฝึกอบรมคือ โรงเรียน/วิทยาลัยอาชีวศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน
ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จ านวน ๓๐ แห่ง ทั่วประเทศ โดยสรรหาพระธรรมวิทยากรมาเป็น
วิทยากรหลักในการฝึกอบรมในครั้งนี้ ในปัจจุบันได้น าเอารูปแบบในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมมา
ใช้ คือ ๑. รูปแบบการให้ค าปรึกษาหรือปัญหาต่างๆ โดยเฉพาะปัญหาเรื่องการขาดคุณธรรมจริยธรรม
ของนักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษานั้นๆ ๒. รูปแบบการสนทนาธรรม/บรรยายธรรม ตามหลักธรรม
ต่างๆ ที่สอดคล้องกับปัญหาที่เกิด หรือตามที่สถานศึกษาประสงค์  ๓. รูปแบบการให้การอบรม
เยาวชนในสถานศึกษานั้นๆ โดยใช้เทคนิคการอบรมที่สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้เข้ารับการอบรม 
ผสมผสานกับการปฏิบัติธรรม ท าวัตรเช้า เย็น และนั่งสมาธิ  ๔. รูปแบบการจัดกิจกรรมทาง
พระพุทธศาสนา เช่น วันส าคัญทางพระพุทธศาสนา วันส าคัญทางพระมหากษัตริย์ วันส าคัญทาง
เทศกาลต่างๆ ที่มีพิธีทางพระพุทธศาสนาร่วมกับสถานศึกษาหรือชุมชน  ๕. รูปแบบการร่วมกับ
สถานศึกษาจัดท าแผนปฏิบัติการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของผู้เรียน ๖. รูปแบบการจัดท าทะเบียน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมหรือทะเบียนของผู้เรียนเป็นประจ าทุกเดือน ๗. รูปแบบการพัฒนาเครื่องมือในการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้เรียน ๘. รูปแบบการจัดค่ายคุณธรรม และ ๙. รูปแบบการประเมินผล
กลุ่มเป้าหมายร่วมกับสถานศึกษา และรูปแบบทั้ง ๙ ประการสามารถใช้ได้เฉพาะนักเรียนบางกลุ่ม
เท่านั้น ยังไม่สามารถส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมได้กับนักเรียนหลากหลายกลุ่ม ฉะนั้นเพ่ือเป็นการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนจึงควรมีรูปแบบใหม่ๆข้ึนมาใช้ 



๓๐๓ 

 

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษารูปแบบการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับวัยรุ่น
ไทยยุคใหม่  ตามหลักพุทธธรรม ผ่านกลไกการขับเคลื่อนโครงการคลินิกคุณธรรม ของพระธรรม
วิทยากร ศึกษาสภาพปัญหาการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาของพระธรรมวิทยากร และ
จะน ามาพัฒนารูปแบบการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับวัยรุ่นไทยยุคใหม่  ตามหลักพุทธ
ธรรม ผ่านกลไกการขับเคลื่อนโครงการคลินิกคุณธรรม ของพระธรรมวิทยากรใหม่เพ่ือให้เหมาะสมกับ
บทบาทของพระธรรมวิทยากรในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และน าเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ต่อไป 
๕. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 ๕.๑ เพ่ือศึกษาหลักการ วิธีการ และรูปแบบการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับ
วัยรุ่นไทยยุคใหม่  ตามหลักพุทธธรรม ผ่านกลไกการขับเคลื่อนโครงการคลินิกคุณธรรม ของพระธรรม
วิทยากร 
 ๕.๒ เพ่ือวิเคราะห์สภาพปัญหาและอุปสรรคในการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับ
วัยรุ่นไทยยุคใหม่  ตามหลักพุทธธรรม ผ่านกลไกการขับเคลื่อนโครงการคลินิกคุณธรรม ของพระธรรม
วิทยากร 
 ๕.๓ เพ่ือน าเสนอรูปแบบการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับวัยรุ่นไทยยุคใหม่  
ตามหลักพุทธธรรม ผ่านกลไกการขับเคลื่อนโครงการคลินิกคุณธรรม ของพระธรรมวิทยากร 

 
๖. ผลการวิจัย/การแก้ปัญหาโดยการวิจัย 

โครงการคลินิกคุณธรรมในสถานศึกษา เกิดขึ้นจากแนวความคิดในการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมแก่เด็ก เยาวชน และประชาชนให้เป็นคนดีมีศีลธรรม โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการนี้ 
คือ ๑) เพ่ือให้สถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมีพ้ืนที่ส าหรับเด็กและเยาวชน ในการแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับ
ปัญหาชีวิต การสนทนาธรรม ๒) เพ่ือให้สถาบันทางศาสนา โดยเฉพาะพระสงฆ์ท าหน้าที่ชี้แนะ
แนวทางในการแก้ปัญหาทางด้านจิตใจ โดยใช้หลักธรรมทางศาสนา ๓) เพ่ือให้เยาวชนกลุ่มเป้าหมาย
สามารถใช้หลักธรรมในศาสนาใช้ในการด ารงชีวิต ๔) เพ่ือเป็นการน ามิติทางศาสนาสร้างสังคมแห่ง
ปัญญา และการเรียนรู้ เสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางด้านจิตใจ ๕) เพ่ือให้เด็กและเยาวชนเกิดการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม และ ๖) เพ่ือสร้างจิตส านึกที่ดีต่อการด ารงตนอย่างมี
สติ โดยมีกลุ่มเป้าหมายในการฝึกอบรมคือ โรงเรียน/วิทยาลัยอาชีวศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนใน
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จ านวน ๓๐ แห่ง ทั่วประเทศ โดยสรรหาพระธรรมวิทยากรมาเป็นวิทยากร
หลักในการฝึกอบรมในครั้งนี้ ในปัจจุบันได้น าเอารูปแบบในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมมาใช้ คือ 
๑. รูปแบบการให้ค าปรึกษาหรือปัญหาต่างๆ โดยเฉพาะปัญหาเรื่องการขาดคุณธรรมจริยธรรมของ
นักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษานั้นๆ ๒. รูปแบบการสนทนาธรรม/บรรยายธรรม ตามหลักธรรม
ต่างๆ ที่สอดคล้องกับปัญหาที่เกิด หรือตามที่สถานศึกษาประสงค์  ๓. รูปแบบการให้การอบรม
เยาวชนในสถานศึกษานั้นๆ โดยใช้เทคนิคการอบรมที่สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้เข้ารับการอบรม 
ผสมผสานกับการปฏิบัติธรรม ท าวัตรเช้า เย็น และนั่งสมาธิ  ๔. รูปแบบการจัดกิจกรรมทาง
พระพุทธศาสนา เช่น วันส าคัญทางพระพุทธศาสนา วันส าคัญทางพระมหากษัตริย์ วันส าคัญทาง
เทศกาลต่างๆ ที่มีพิธีทางพระพุทธศาสนาร่วมกับสถานศึกษาหรือชุมชน  ๕. รูปแบบการร่วมกับ



๓๐๔ 

 

สถานศึกษาจัดท าแผนปฏิบัติการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของผู้เรียน ๖. รูปแบบการจัดท าทะเบียน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมหรือทะเบียนของผู้เรียนเป็นประจ าทุกเดือน ๗. รูปแบบการพัฒนาเครื่องมือในการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้เรียน ๘. รูปแบบการจัดค่ายคุณธรรม และ ๙. รูปแบบการประเมินผล
กลุ่มเป้าหมายร่วมกับสถานศึกษา และรูปแบบทั้ง ๙ ประการสามารถใช้ได้เฉพาะนักเรียนบางกลุ่ม
เท่านั้น ยังไม่สามารถส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมได้กับนักเรียนหลากหลายกลุ่ม ฉะนั้นเพ่ือเป็นการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนจึงควรมีรูปแบบใหม่ๆขึ้นมาใช้ 

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษารูปแบบการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับวัยรุ่น
ไทยยุคใหม่  ตามหลักพุทธธรรม ผ่านกลไกการขับเคลื่อนโครงการคลินิกคุณธรรม ของพระธรรม
วิทยากร ศึกษาสภาพปัญหาการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาของพระธรรมวิทยากร และ
จะน ามาพัฒนารูปแบบการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับวัยรุ่นไทยยุคใหม่  ตามหลักพุทธ
ธรรม ผ่านกลไกการขับเคลื่อนโครงการคลินิกคุณธรรม ของพระธรรมวิทยากรใหม่เพ่ือให้เหมาะสมกับ
บทบาทของพระธรรมวิทยากรในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และน าเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ต่อไป 

 

๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 ๒.๑ เพ่ือศึกษาหลักการ วิธีการ และรูปแบบการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับ
วัยรุ่นไทยยุคใหม่  ตามหลักพุทธธรรม ผ่านกลไกการขับเคลื่อนโครงการคลินิกคุณธรรม ของพระธรรม
วิทยากร 
 ๒.๒ เพ่ือวิเคราะห์สภาพปัญหาและอุปสรรคในการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับ
วัยรุ่นไทยยุคใหม่  ตามหลักพุทธธรรม ผ่านกลไกการขับเคลื่อนโครงการคลินิกคุณธรรม ของพระธรรม
วิทยากร 
 ๒.๓ เพ่ือน าเสนอรูปแบบการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับวัยรุ่นไทยยุคใหม่  
ตามหลักพุทธธรรม ผ่านกลไกการขับเคลื่อนโครงการคลินิกคุณธรรม ของพระธรรมวิทยากร 
 
๓. วิธีด าเนินการวิจัย 

๓.๑ รูปแบบการวิจัย 
ในการวิจัยครั้งนี้เป็นงานวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Method  Research) ระหว่างการ

วิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ที่ใช้การศึกษาวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) จาก
แบบสอบถาม (Questionnaire) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยท าการวิจัย
เชิงเอกสาร (Documentary  Analysis) กับการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) จากผู้ให้
ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) ที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิรวมทั้งผู้บริหาร คณาจารย์ และนักวัฒนธรรม
จังหวัด จากนั้นน ามาสังเคราะห์เป็นรูปแบบเบื้องต้น ก่อนที่จะน าเสนอต่อการสนทนากลุ่มเฉพาะ 
(Focus Group Discussion) เพ่ือพัฒนารูปแบบให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

๓.๒ ประชากร กลุ่มตัวอย่างและผู้ให้ข้อมูลหลัก 
๓.๒.๑ ประชากรที่ใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณ  ผู้วิจัยเก็บข้อมูลแบบสอบถามจาก 

นักเรียน วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาค



๓๐๕ 

 

ตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น และวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 
จ านวนทั้งสิ้น ๒๐,๐๗๑ คน 
 ๓.๒.๒ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้ท าการสุ่มมาจากประชากร
จ านวน ๒๐,๐๗๑ คน โดยค านวณตามสูตรของทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) ดังนี้ 

n =   

 

n =  ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
N =  จ านวนประชากร 
e =  ความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้เกิดข้ึนในการวิจัยครั้งนี้ เท่ากับ ๐.๐๕ 
 

แทนค่าในสูตร n = 
 20,071  

1 + 20,071 (0.05)2 
  =  392  
ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน ๓๙๒ คน 

ตารางท่ี ๓.๑ แสดงประชากรและกลุ่มตัวอย่างการวิจัย 

กลุ่มประชากรที่ศึกษา 
จ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่าง (คน) 

ประชากร กลุ่มตัวอย่าง 
วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม กรุงเทพมหานคร  ๙๕๘ ๑๙ 
วิ ท ย า ลั ย เ ท ค โ น โ ล ยี พ ณิ ช ย ก า ร อ ยุ ธ ย า  จั ง ห วั ด
พระนครศรีอยุธยา  

 
๔,๒๒๐ 

 
๘๒ 

วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่  ๔,๗๗๙ ๙๓ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัด
ขอนแก่น  ๖,๒๐๑ ๑๒๑ 
วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ๓,๙๑๓ ๗๗ 
รวม ๒๐,๐๗๑ ๓๙๒ 
  

๓.๒.๓  ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ประกอบด้วย พระธรรมวิทยากรคลินิกคุณธรรม ผู้อ านวยการวิทยาลัย

นักวัฒนธรรมช านาญการ เป็นผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key  Informants) จ านวน  ๑๘  รูป/คน 
๓.๒.๓  ผู้เชี่ยวชาญในการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) 
ผู้วิจัยได้คัดเลือกจากพระสังฆาธิการ ผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ  และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับ

การปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับวัยรุ่น เพ่ือยืนยันรูปแบบการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรม

N 

1 + N (e)2 



๓๐๖ 

 

ส าหรับวัยรุ่นไทยยุคใหม่  ตามหลักพุทธธรรม ผ่านกลไกการขับเคลื่อนโครงการคลินิกคุณธรรม ของ
พระธรรมวิทยากร จ านวน ๑๒ รูป/คน   

 
๓.๓  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 ก) การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative  Research) 
 ๑) แบบสัมภาษณ์  ( Interview)  เป็นแบบสัมภาษณ์เชิ งลึกแบบมีโครงสร้าง 
(Structure In-dept Interview) เพ่ือศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบการปลูกฝังคุณธรรมและ
จริยธรรมส าหรับวัยรุ่นไทยยุคใหม่  ตามหลักพุทธธรรม ผ่านกลไกการขับเคลื่อนโครงการคลินิก
คุณธรรม ของพระธรรมวิทยากร 

 ๒) การสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) เพ่ือศึกษาแนวคิด
เกี่ยวกับรูปแบบการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับวัยรุ่นไทยยุคใหม่  ตามหลักพุทธธรรม ผ่าน
กลไกการขับเคลื่อนโครงการคลินิกคุณธรรม ของพระธรรมวิทยากร ในการนี้ด้วยรูปแบบการจัด
สนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) จะเป็นไปในลักษณะของการประชุมกลุ่มเพ่ือให้ได้
ข้อเท็จจริงและข้อมูลตรงตามที่ก าหนดไว้ หรือเป็นข้อค้นพบใหม่ ซึ่งเกิดจากการสนทนา โดยมี
ประเด็นปัญหาที่เจาะจงกับกลุ่มตัวอย่างประชากร คือ ผู้ เชี่ยวชาญด้านคณะสงฆ์ จ านวนทั้งสิ้น ๑๒ 
รูป/คน ทั้งนี้กลุ่มประชากรที่กล่าวมาได้รับการคัดเลือกตามเกณฑ์ที่ก าหนดเรียบร้อยแล้ว ดังนั้นการ
จัดสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) จึงเป็นไปในลักษณะของการสนทนาแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 

 ๓) การสร้างเครื่องมือการวิจัย ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับรูปแบบ
การปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับวัยรุ่นไทยยุคใหม่  ตามหลักพุทธธรรม ผ่านกลไกการ
ขับเคลื่อนโครงการคลินิกคุณธรรม ของพระธรรมวิทยากร  แล้วน ามาร่างข้อค าถามที่จะใช้ในการ
สัมภาษณ์ และสนทนากลุ่มเฉพาะ ปรับปรุงแก้ไขแบบสัมภาษณ์ ต่อจากนั้นน าแบบสัมภาษณ์และข้อ
ค าถามในการสนทนากลุ่มเฉพาะมาปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์และน าไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูล 
 ข) การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative  Research)    
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้  เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) เกี่ยวกับรูปแบบการ
ปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับวัยรุ่นไทยยุคใหม่  ตามหลักพุทธธรรม ผ่านกลไกการขับเคลื่อน
โครงการคลินิกคุณธรรม ของพระธรรมวิทยากร ซึ่งแบ่งออกเป็น  ๓  ตอน คือ  
 ตอนที่  ๑  เป็นแบบสอบถามที่ เกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  ได้แก่  
สถานภาพ เพศ  อายุ  ระดับการศึกษา ซึ่งเป็นแบบสอบถามแบบเลือกตอบ (Check List) 
 ตอนที่ ๒  เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของนักเรียน ที่มีต่อรูปแบบการปลูกฝัง
คุณธรรมและจริยธรรมส าหรับวัยรุ่นไทยยุคใหม่  ตามหลักพุทธธรรม ผ่านกลไกการขับเคลื่อน
โครงการคลินิกคุณธรรม ของพระธรรมวิทยากร  จ านวน ๕๗ ข้อ โดยแบบสอบถามมีลักษณะเป็นมา
ตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) มี  ๕  ระดับ  ตามหลักการของลิเคิร์ท (Likert) (Sudaporn 
Arundee, 2551 : 72) โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 
 ๕  หมายถึง ระดับความคิดเห็นมากที่สุด 
 ๔  หมายถึง ระดับความคิดเห็นมาก 
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 ๓  หมายถึง ระดับความคิดเห็นปานกลาง 
 ๒  หมายถึง ระดับความคิดเห็นน้อย 
 ๑  หมายถึง ระดับความคิดเห็นน้อยที่สุด 
 ตอนที่ ๓ เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับรูปแบบการ
ปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับวัยรุ่นไทยยุคใหม่  ตามหลักพุทธธรรม ผ่านกลไกการขับเคลื่อน
โครงการคลินิกคุณธรรม ของพระธรรมวิทยากร  ซึ่งเป็นค าถามแบบปลายเปิด (Open Ended 
Question) 
 ๓)  การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 

ในการหาคุณภาพของเครื่องมือ ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามข้ันตอน  ดังนี้  
๑. ขอค าแนะน าจากที่ปรึกษาโครงการวิจัยและผู้เชี่ยวชาญ ตรวจสอบเครื่องมือที่สร้างไว้  
๒. หาความเที่ยงตรง (Validity)  โดยการน าแบบสอบถามที่สร้างเสร็จเสนอที่ปรึกษา  

เพ่ือขอความเห็นชอบและน าเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ แล้วน ามาปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสม  จ านวน  ๕  
ท่าน  เพ่ือพิจารณาทั้งในด้านเนื้อหาสาระ  และโครงสร้างของค าถาม รูปแบบของแบบสอบถาม  
ตลอดจนภาษาที่ใช้และตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ  โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้องตาม
วัตถุประสงค์รายข้อ (Index of Item-objective Congruence : IOC) (Krisada Kittisobhano, 
2018, pp.224-226)  ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ ๐.๘ ถึง ๑.๐  ประกอบด้วย 

๓. หาความเชื่อมั่นของเครื่องมือ (Reliability) น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไป
ทดลองใช้ (Try-out) กับกลุ่มประชาชนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย จ านวน ๓๐ คน เพ่ือหาค่า
ความเชื่อมั่นด้วยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า (Alpha Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) 
(Lee J. Cronbach, 1971), p.67.) ได้ค่าความเชื่อม่ัน เท่ากับ ๐.๙๖๔๐ 

๔.  น าแบบสอบถามที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขเสนอต่อที่ปรึกษาโครงการวิจัยเพ่ือขอความ
เห็นชอบ  และจัดพิมพ์แบบสอบถามเป็นฉบับสมบูรณ์เพ่ือใช้ในการวิจัย 
๓.๔  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ๓.๔.๑ งานวิจัยเชิงคุณภาพ สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลได้ดังนี้ 
 ๑) การวิเคราะห์เชิงเอกสาร ศึกษาจากเอกสารต่างๆ ดังนี้ 

(๑) ข้อมูลแบบปฐมภูมิ (Primary Data) โดยการรวบรวมจากหนังสืออ้างอิงทาง
พระพุทธศาสนาต่าง ๆ จากพระไตรปิฎก (ภาษาบาลี) ฉบับ มหาจุฬาเตปิฎก  ๒๕๐๐, พระไตรปิฎก 
(ภาษาไทย) ฉบับ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริ
กิตต์พระบรมราชินีนาถ  

(๒) ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยการรวบรวมจากหนังสือ วารสาร
บทความ งานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวกับหลักการ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับรูปแบบการปลูกฝังคุณธรรมและ
จริยธรรมส าหรับวัยรุ่นไทยยุคใหม่  ตามหลักพุทธธรรม ผ่านกลไกการขับเคลื่อนโครงการคลินิก
คุณธรรม ของพระธรรมวิทยากร ตลอดจนข้อมูลทางสถิติที่รวบรวมโดยหน่วยงานราชการหรือ
สถาบันการศึกษาและแหล่งข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับ 

อนึ่ง ผู้วิจัยได้ทบทวนวรรณกรรม งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดถึงบทความงานวิจัยใน
วารสาร สิ่งพิมพ์ต่างๆ แล้ว ท าให้เห็นกรอบแนวคิด ประเด็นปัญหาของการวิจัย จากเอกสารที่ได้มี
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การทบทวนก่อนหน้านี้ หลังจากที่ได้ทบทวนเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องอย่างละเอียดแล้ว ผู้วิจัยได้
สร้างเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย  และจากการทบทวนวรรณกรรม และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในครั้งนี้  
 ๒) การสัมภาษณ์ (Interview)  
 การวิจัยครั้งนี้ใช้ทั้งการสัมภาษณ์แบบกึ่งทางการ (Semi-formal interview) และการ
สัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (Informal interview) ด าเนินการสัมภาษณ์กลุ่มประชากรทั้งหมด จึงมี
ขั้นตอนการด าเนินการ ดังนี้ 

 (๑) ขั้นเตรียมการสัมภาษณ์ ได้แก่ ก่อนลงสนามเพ่ือรวบรวมข้อมูลโดยการ
สัมภาษณ์ ผู้วิจัยได้เริ่มต้นด้วยการนัดหมายวันเวลาที่จะสัมภาษณ์กับกลุ่มตัวอย่าง พร้อมกับขอ
เอกสารต่างๆ เกี่ยวกับรูปแบบการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับวัยรุ่นไทยยุคใหม่  ตามหลัก
พุทธธรรม ผ่านกลไกการขับเคลื่อนโครงการคลินิกคุณธรรม ของพระธรรมวิทยากร  พร้อมกันนั้น 
ผู้วิจัยจะต้องศึกษาประเด็นค าถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูล เตรียมและศึกษาวิธีใช้เครื่อง
บันทึกเสียง เตรียมสมุดจดบันทึกและอุปกรณ์ต่างๆ ให้พร้อมก่อนด าเนินการสัมภาษณ์ 

 (๒) ขั้นด าเนินการสัมภาษณ์ ได้แก่ ก่อนการสัมภาษณ์ผู้วิจัยจะสนทนาสร้าง
ความคุ้นเคยกับผู้ให้สัมภาษณ์ แจ้งวัตถุประสงค์ของการสัมภาษณ์ อธิบายเหตุผลและขออนุญาตใช้
เครื่องบันทึกเสียงในขณะที่สัมภาษณ์ ขออนุญาตใช้กล่องถ่ายรูปเพ่ือใช้อ้างอิงในการสัมภาษณ์ รวมทั้ง
แจ้งให้ทราบว่าข้อมูลต่างๆ ที่บันทึกเสียงไว้ผู้วิจัยจะเก็บไว้เป็นความลับ หากผู้ให้สัมภาษณ์ไม่ประสงค์
ที่จะให้บันทึกเสียงในช่วงใด ผู้วิจัยก็จะไม่บันทึกเสียงเลย  
 ๓) การสนทนากลุ่มเฉพาะ 
 จัดสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) เพ่ือหาข้อเสนอแนะถึงรูปแบบการ
ปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับวัยรุ่นไทยยุคใหม่  ตามหลักพุทธธรรม ผ่านกลไกการขับเคลื่อน
โครงการคลินิกคุณธรรม ของพระธรรมวิทยากรให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญที่ไม่ใช่กลุ่ม
ผู้ถูกสัมภาษณ์เชิงลึก จ านวน ๙ รูป/คน ในวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ ณ อาคารปฏิบัติธรรม วัดท่ากา
ร้อง ต าบลบ้านป้อม อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 ๓.๖.๒ งานวิจัยเชิงปริมาณ สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลได้ดังนี้ 
 (๑) จัดเตรียมเครื่องมือตามจ านวนกลุ่มตัวอย่างโดยให้แบบสอบถาม (Questionnaire) 
ตรงตามจ านวนกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการแจกแบบสอบถาม 
 (๒) ให้ผู้เชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ จ านวนอย่างน้อย ๕ ท่าน เช่น ด้านพระพุทธศาสนา ด้าน
การจัดการเชิงพุทธ เป็นต้น ในการตรวจเครื่องมือการวิจัยว่ามีความเที่ยงตรงและสามารถใช้ในการ
เก็บข้อมูลได้หรือไม่ 
 (๓) ติดต่อขอหนังสือจากสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย ขออนุญาตและขอความร่วมมือถึงผู้บริหาร หรือหัวหน้างานกลุ่มเป้าหมาย และเวียนหนังสือ
ขอความอนุเคราะห์ผู้บริหาร หัวหน้าหน่วยงานต่างๆ ที่จะเข้าแจกแบบสอบถาม (Questionnaire) 
 (๔) น าส่งหนังสือขออนุญาตและขอความร่วมมือถึงผู้บริหารหรือหัวหน้าหน่วยงานที่เป็น
กลุ่มเป้าหมายโดยก าหนดวันที่จะไปขอแจกแบบสอบถาม (Questionnaire) ด้วยตนเอง 
 (๕) ตรวจสอบความสมบูรณ์ครบถ้วนของแบบสอบถาม (Questionnaire) แล้วน าไป
วิเคราะห์ข้อมูล  
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๓.๕  การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ๓.๕.๑ การวิเคราะห์ข้อมูลของงานวิจัยเชิงคุณภาพ สามารถด าเนินการดังนี้ 
 ๑) วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเอกสาร ใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา 
(Content Analysis) น าเสนอข้อมูลด้วยวิธีการพรรณนา 
 ๒) วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ (Interview) ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
(Key Informant) ที่เป็นผู้ทรงวุฒิ ๑๘ ท่าน มาจ าลองเป็นรูปแบบการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรม
ส าหรับวัยรุ่นไทยยุคใหม่  ตามหลักพุทธธรรม ผ่านกลไกการขับเคลื่อนโครงการคลินิกคุณธรรม ของ
พระธรรมวิทยากรชั้นต้น (Basic Model) ก่อนจะน าไปขอค าชี้แนะจากที่ปรึกษาโครงการวิจัย 
 ๓) หาข้อสรุปและข้อเสนอแนะจากอาจารย์ที่ปรึกษาถึงรูปแบบเบื้องต้นในรูปแบบการ
ปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับวัยรุ่นไทยยุคใหม่  ตามหลักพุทธธรรม ผ่านกลไกการขับเคลื่อน
โครงการคลินิกคุณธรรม ของพระธรรมวิทยากรชั้นต้น (Basic Model) ก่อนที่จะพัฒนาไปเป็นค าถาม
หลักส าหรับการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) เพ่ือรับฟังความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญที่ไม่ใช่กลุ่มผู้ถูกสัมภาษณ์เชิงลึก จ านวน ๙ ท่าน 
 ๔) สรุปปัญหาและข้อเสนอแนะจากการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) 
มาวิเคราะห์และสังเคราะห์ ก่อนที่จะมีการประมวลผลและสร้างรูปแบบต่อไป 
 ๓.๕.๒ การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลของงานวิจัยเชิงปริมาณ 
สามารถด าเนินการดังนี้ 
 ๑) การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยน าข้อมูลจากแบบสอบถามที่เก็บรวบรวมได้มาตรวจสอบความสมบูรณ์และความ
ถูกต้องแล้ว ท าการวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์ 
 ๒) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลนั้นผู้วิจัยหาความสัมพันธ์ของตัวแปรต้นและตัวแปรตามโดยการใช้การ
ประมวลผลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติเพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร์
เสนอข้อมูล ดังนี้ 
 (๑) สถานภาพส่วนบุคคล วิเคราะห์โดยหาค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ 
(Percentage)  
 (๒) ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของและนักเรียนที่มีต่อรูปแบบการปลูกฝังคุณธรรมและ
จริยธรรมส าหรับวัยรุ่นไทยยุคใหม่  ตามหลักพุทธธรรม ผ่านกลไกการขับเคลื่อนโครงการคลินิก
คุณธรรม ของพระธรรมวิทยากร ใช้การวิเคราะห์โดยหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation :  S.D.) 
 (๓) ข้อมูลที่ได้จากค าถามปลายเปิด น ามาจับกลุ่มค าตอบวิเคราะห์รายข้อ วิเคราะห์โดย
เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหา น าเสนอข้อมูลโดยเขียนเป็นความเรียงประกอบตาราง 
๔. ผลการวิจัย 

ผลการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยจะกล่าวถึงประเด็นส าคัญในรูปแบบการปลูกฝังคุณธรรมและ
จริยธรรมส าหรับวัยรุ่นไทยยุคใหม่  ตามหลักพุทธธรรม ผ่านกลไกการขับเคลื่อนโครงการคลินิก
คุณธรรม ของพระธรรมวิทยากร ตามวัตถุประสงค์ในการวิจัยดังนี้ 



๓๑๐ 

 

๖.๑.๑ หลักการ วิธีการ และรูปแบบการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับวัยรุ่น
ไทยยุคใหม่  ตามหลักพุทธธรรม ผ่านกลไกการขับเคลื่อนโครงการคลินิกคุณธรรม ของพระธรรม
วิทยากร  

การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาของพระธรรมวิทยากร คือ หน้าที่ของ            
พระธรรมวิทยากรทั้ง ๙ ด้าน คือ 

๑. ให้ค าปรึกษาหารือในปัญหาต่างๆ โดยเฉพาะปัญหาเรื่องการขาดคุณธรรมจริยธรรม
ของนักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษานั้นๆ  

๒. สนทนาธรรม/บรรยายธรรม ตามหลักธรรมต่างๆ ที่สอดคล้องกับปัญหาที่เกิด หรือ
ตามท่ีสถานศึกษาประสงค์ 

๓. ให้การอบรมเยาวชนในสถานศึกษานั้นๆ โดยใช้เทคนิคการอบรมที่สอดคล้องกับ
พฤตกิรรม ท าวัตร-เย็น และนั่งสมาธิ 

๔. จัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา เช่น วันส าคัญทางพระพุทธศาสนา วันส าคัญทาง
พระมหากษัตริย์ วันส าคัญทางเทศกาลต่างๆ ที่มีพิธีทางพระพุทธศาสนาร่วมกับสถานศึกษาหรือ
ชุมชน 

๕. ร่วมกับสถานศึกษาจัดท าแผนปฏิบัติการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของผู้เรียน 
๖. จัดท าทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรมหรือทะเบียนของผู้เรียนเป็นประจ าทุกเดือน 
๗. พัฒนาเครื่องมือในการปรับพฤติกรรมของผู้เรียน 
๘. จัดค่ายคุณธรรม 
๙. ประเมินผลกลุ่มเป้าหมายร่วมกับสถานศึกษา 
ซึ่งเป็นกิจกรรมที่กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ก าหนดขึ้น และจากการสัมภาษณ์ 

ผู้ให้ข้อมูลส าคัญได้เพ่ิมเติมแนวคิดหรือนโยบายในการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับวัยรุ่นไทย
ยุคใหม่  ตามหลักพุทธธรรม ผ่านกลไกการขับเคลื่อนโครงการคลินิกคุณธรรม ของพระธรรมวิทยากร
อีกดังนี้ 

ด้านการให้ค าปรึกษาหารือในปัญหาต่างๆ โดยเฉพาะปัญหาเรื่องการขาดคุณธรรม
จรยิธรรมของนักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษานั้นๆ ควรประกอบด้วย 

๑) เปิดห้องคลินิกคุณธรรม สัปดาห์ละ ๒ วัน ตามความพร้อมของพระธรรมวิทยากรหรือ
สถานศึกษาเป็นผู้ก าหนด 

๒) จัดนักเรียนหรือกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมตามวันและเวลาที่ก าหนด โดยให้ถือ
เป็นคะแนนกิจกรรมด้วย 

๓) รณรงค์ให้นักเรียนที่มีความสนใจเข้ารับบริการให้ค าปรึกษาหารือในปัญหาต่างๆ 
๔) จัดตั้งกลุ่มสมาชิกชมรมคลินิกคุณธรรมประจ าสถานศึกษา เพ่ือให้นักเรียนที่เป็น

สมาชิกทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม และช่วยเผยแพร่ผลการด าเนินงานของคลินิกคุณธรรมให้นักเรียน หรือ
ประชาชนทั่วไปรับทราบ และเชิญชวนให้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว 

๕) จัดตั้งกลุ่มเฟสบุ๊ค (Facebook) เพ่ือใช้เป็นช่องทางในการให้ค าปรึกษาแก่นักเรียน 
นอกเวลา 



๓๑๑ 

 

๖) จัดตั้งกลุ่มไลน์ (Line) เพ่ือใช้เป็นช่องทางในการให้ค าปรึกษาแก่นักเรียน นอกเวลา 
หรือเพ่ือสอดส่องพฤติกรรมของนักเรียนแต่ละคน 

๗) คัดเลือกแกนน าในการประสานงานระหว่างนักเรียนกลุ่มเป้าหมายกับพระธรรม
วิทยากร เพ่ือลดช่องว่างระหว่างกัน 

๘) ติดป้ายคติธรรม ธรรมะดีๆ ข้อคิดต่างๆ เพ่ือให้นักเรียนได้ศึกษา 
ด้านการสนทนาธรรม/บรรยายธรรม ตามหลักธรรมต่างๆ ที่สอดคล้องกับปัญหาที่เกิด 

หรือตามท่ีสถานศึกษาประสงค์นั้น ควรประกอบด้วย 
๑) ควรเน้นเรื่องความกตัญญูรู้คุณ 
๒) ควรเน้นเรื่องความสามัคคีกลมเกลียวกัน 
๓) ควรเน้นเรื่องความอดทน ประหยัด อดออม 
๔) ควรเน้นเรื่องความเสียสละ มีจิตอาสา 
๕) ควรเน้นเรื่องความไม่ประมาท 
๖) สถานศึกษาควรจัดสรรเวลาให้พระธรรมวิทยากรได้อบรมสนทนาธรรม/บรรยายธรรม 

กับนักเรียนในเวลา/สถานที่ท่ีเหมาะสม 
๗) สถานศึกษาควรจัดกิจกรรมที่เน้นให้พระธรรมวิทยากรได้พบปะกับนักเรียนสม่ าเสมอ 

เช่น กิจกรรมหน้าเสาธง กิจกรรมวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา หรือกิจกรรมวันส าคัญต่างๆของ
สถานศึกษา เป็นต้น 

ด้านให้การอบรมเยาวชนในสถานศึกษานั้นๆ โดยใช้เทคนิคการอบรมที่สอดคล้องกับ
พฤติกรรม ท าวัตร เช้า-เย็น และนั่งสมาธิ พบว่า พระธรรมวิทยากรมักเชิญชวนให้นักเรียนได้ไหว้พระ
สวดมนต์ก่อนและหลังเรียนสม่ าเสมอ เป็นแกนน าในการนั่งสมาธิ ฝึกจิตภาวนา ในบางโอกาสก็จะน า
นักเรียนสวดมนต์ท าวัตรเช้าและเย็น เป็นต้น 

ด้านจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา เช่น วันส าคัญทางพระพุทธศาสนา วันส าคัญทาง
พระมหากษัตริย์ วันส าคัญทางเทศกาลต่างๆ ที่มีพิธีทางพระพุทธศาสนาร่วมกับสถานศึกษาหรือ
ชุมชน ควรประกอบด้วย 

๑) จัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ โดยอาราธนาพระสงฆ์และพระธรรมวิทยากร มาบรรยาย
ธรรมอวยพรปีใหม่ และบิณฑบาตข้าวสารอาหารแห้ง 

๒) จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ โดยพระธรรมวิทยากรร่วมจัดนิทรรศการและกิจกรรมมอบ
ของรางวัลแก่เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรม โดยน านักเรียนกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมด้วย 

๓) จัดกิจกรรมวันไหว้ครู โดยอาราธนาพระธรรมวิทยากรบรรยายธรรมเรื่อง “พระ
คุณคร”ู และจัดกิจกรรมไหว้ครู โดยมีพระธรรมวิทยากรร่วมด้วย 

๔) จัดกิจกรรมวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา ได้แก่ วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา และวัน
อาสาฬหบูชา ใหม่ โดยอาราธนาพระธรรมวิทยากร มาบรรยายธรรม และบิณฑบาตข้าวสาร
อาหารแห้ง นอกจากนี้ยังพานักเรียนไปเวียนเทียนและบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์ที่วัดและชุมชนด้วย 

๕) จัดกิจกรรมหล่อเทียน แห่เทียน และถวายเทียนเข้าพรรษาในวัดที่พระธรรมวิทยากร
จ าพรรษา หรือวัดอื่นๆ ใกล้กับสถานศึกษา 



๓๑๒ 

 

๖) จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ โดยอาราธนาพระธรรมวิทยากรบรรยายธรรมพิเศษ 

๗) จัดกิจกรรมท าบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารแด่พระธรรมวิทยากรเนื่องในวันคล้ายวัน
เกิดของบุคลากร เพ่ือสนับสนุนให้บุคลากรได้ท าบุญในทางพระพุทธศาสนา 

๘) จัดกิจกรรมบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์ต่างๆ โดยมีพระธรรมวิทยากรเป็นแกนน าจัด
กิจกรรม 

๙) จัดกิจกรรมพิเศษ เช่น ด้านหลักสูตรสถานศึกษา  
ด้านร่วมกับสถานศึกษาจัดท าแผนปฏิบัติการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของผู้เรียนนั้น 

พบว่า ก่อนเปิดภาคการศึกษาใหม่ทุกปี คณะกรรมการบริหารโครงการคลินิกคุณธรรม ร่วมกับพระ
ธรรมวิทยากร และส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด จะร่วมกันประชุมเพ่ือปรึกษาหารือในการจัดท า
แผนปฏิบัติการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของเรียนเรียน 

ด้านการจัดท าทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรมหรือทะเบียนของผู้เรียนเป็นประจ าทุกเดือน 
พบว่า มีการจัดเก็บข้อมูลของผู้เข้าร่วมกิจกรรมน้อย ส่วนมากใช้วิธีการเช็คชื่อของอาจารย์ประจ าวิชา 
หรืออาจารย์ที่ปรึกษาแทน ท าให้พระธรรมวิทยากรยังไม่มีสถิติผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ชัดเจน จึงควรหา
เครื่องมือมาช่วยในการจัดเก็บฐานข้อมูลข้อนักเรียนต่อไป 

ด้านการพัฒนาเครื่องมือในการปรับพฤติกรรมของผู้เรียน ควรประกอบด้วย 
๑) กิจกรรมโฮมรูมเพ่ือสะท้อนความรู้สึก เพ่ือให้นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ในการท า

กิจกรรมท าความดี เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมในโรงเรียน และเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดง
ความรู้สึกท่ีได้ท าความดี มีการบูรณาการท างานร่วมกันทั้งหน่วยงานต้นสังกัดและนักเรียนกับบุคลากร
ในโรงเรียน    

๒) กิจกรรมสวมเสื้อขาวหรือใส่ชุดขาววันพระ เพ่ือพัฒนาบุคลิกภาพทางกาย  โดยให้
โอกาสนักเรียนในการแสดงออกจากกิจกรรมที่ท า และเพ่ือปลูกฝังค่านิยมที่ดีงามให้แก่เยาวชนให้รู้จัก
รักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมอันดีงาม 

๓) กิจกรรม ไม่มีสิ่งเสพติด เหล้า บุหรี่ ๑๐๐% เพ่ือให้ผู้เรียนเห็นโทษ และภัยอันเกิดจาก
การบริโภค สิ่งเสพติด เหล้า บุหรี่ ให้ผู้เรียน และบุคลากรในโรงเรียนมีพฤติกรรมไม่เกี่ยวข้องกับสิ่ง
เสพติด เหล้า บุหรี่ และ ให้โรงเรียนเป็นโรงเรียนปลอดจากสิ่งเสพติด เหล้า บุหรี่ ๑๐๐% 

๔) กิจกรรม รักษาศีล ๕ เพ่ือฝึกการไม่เบียดเบียนผู้อ่ืนและตนเอง และเพ่ือการเป็นมนุษย์
ที่สมบูรณ ์

๕) กิจกรรม  ยิ้มง่าย  ไหว้สวย  กราบงาม เพ่ือฝึกให้บุคลากรในโรงเรียนให้มีบุคลิกงาม
อย่างไทย และเพ่ือเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ผู้ปกครองและชุมชน 

๖) กิจกรรมพิจารณาอาหารที่รับประทาน รับประทานอาหารไม่ดัง ไม่หก  ไม่เหลือ 
เพ่ือให้บุคลากรทุกคนมีสติในการรับประทานอาหาร  เพ่ือให้นักเรียนตระหนักในคุณค่าของข้าวปลา
อาหาร และเพ่ือให้บุคลกรทุกคนมีมารยาทที่ดีในการรับประทานอาหาร 

๗) กิจกรรมประหยัด  ออม  ถนอมใช้เงินและสิ่งของ เพ่ือให้บุคลกรในโรงเรียนใช้จ่ายเงิน
อย่างประหยัดและรู้จักออม และเพ่ือให้บุคลากรในโรงเรียนใช้สิ่งของอย่างประหยัดและให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด 



๓๑๓ 

 

๘) กิจกรรมการบูรณาการวิถีพุทธทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพ่ือให้พัฒนาผู้เรียนให้เกิดการ
เรียนรู้ทั้งในด้าน ความประพฤติ (ศีล) จิตใจ (สมาธิ) และปัญญา (ปัญญา) เพ่ือความเจริญงอกงามใน
ทุกชั้นตอนของชีวิต ให้กินเป็น อยู่เป็น  ดูเป็นและฟังเป็น 

ด้านจัดค่ายคุณธรรม โครงการค่ายคุณธรรมเป็นโครงการที่ลงทุนแล้วมาความคุ้มค่า 
นักเรียนได้รับประโยชน์โดยตรง คือ ได้ฝึกความอดทน, ท าให้เกิดความใจเย็น ได้รับความรู้, ฝึกวินัย
และพัฒนาศีลธรรม ฝึกสมาธิก่อให้เกิดปัญญา ได้รับความรู้ทางหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา, เข้าใจ
กฎแห่งกรรม  ได้รับการฝึกความมีวินัยในการอยู่ร่วมกัน ได้รับบุญกุศล ได้รับประสบการณ์ชีวิตมาก
ขึ้น ได้รู้จักการปรับตัวในการเรียนในระบบมหาวิทยาลัย มีความกตัญญู (รู้สึกว่าต้องมีความกตัญญูต่อ
ผู้มีพระคุณ รู้คุณบิดา มารดา ญาติพ่ีน้อง ครูบาอาจารย์) มีความเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืนมากยิ่งขึ้น มีความ
ตั้งใจที่จะท าความดี  ช่วยยกระดับจิตใจให้สูงขึ้นมีธรรมะในจิตใจ รู้ถึงคุณค่าของชีวิตมากขึ้น ได้ฝึก
ปฏิบัติตนในการควบคุมทั้งกาย วาจา และจิตใจ ตระหนักถึง บาป บุญ คุณโทษ  มีจิตใจแน่วแน่มาก
ยิ่งขึ้น  การท าตนให้เป็นประโยชน์ ไม่เห็นแก่ตัว และมีความเมตตา และการตั้งตนให้อยู่ในความไม่
ประมาท และการมีสติ 

ด้านการประเมินผล พระธรรมวิทยากรควรร่วมกับสถานศึกษาในการจัดท าแบบ
ประเมินผลการศึกษาให้หลากหลายรูปแบบ และมีการสรุปโครงการทุกครั้งด้วย 

 
๖.๑.๒ สภาพปัญหาและอุปสรรคในการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับวัยรุ่น

ไทยยุคใหม่  ตามหลักพุทธธรรม ผ่านกลไกการขับเคลื่อนโครงการคลินิกคุณธรรม ของพระธรรม
วิทยากร  

๑) ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 
จ านวน ๒๘๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๗๒.๒ มีอายุระหว่าง ๑๙ – ๒๑ ปี จ านวน ๑๙๙ คน คิดเป็นร้อยละ 
๕๐.๘ มีการศึกษาในระดับ ปวส. จ านวน ๒๓๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๗ และเข้าอบรมโครงการ
คลินิกคุณธรรม ๑ – ๕ ครั้ง จ านวน ๒๕๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๓ 

๒) นักเรียนมีความคิดเห็นต่อรูปแบบการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับวัยรุ่น
ไทยยุคใหม่  ตามหลักพุทธธรรม ผ่านกลไกการขับเคลื่อนโครงการคลินิกคุณธรรม ของพระธรรม
วิทยากร ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X̅ = ๔.๐๖, S.D. = ๐.๕๑๐) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน  

๓) สภาพทั่วไปในการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับวัยรุ่นไทยยุคใหม่  ตาม
หลักพุทธธรรม ผ่านกลไกการขับเคลื่อนโครงการคลินิกคุณธรรม ของพระธรรมวิทยากร  
ประกอบด้วย 

จุดแข็ง ได้แก่ ๑. พระธรรมวิทยากรทุกรูปผ่านการอบรมจากกรมการศาสนา ๒. พระ
ธรรมวิทยากรมีความรู้ความสามารถสูง ๓. พระธรรมวิทยากรเป็นแบบอย่างที่ดี ๔. ได้รับงบประมาณ
อุดหนุนโครงการจากกรมการศาสนา ๕. มีคณะกรรมการบริหารโครงการ    ๖.  มีการประเมิน
โครงการ 



๓๑๔ 

 

จุดอ่อน ได้แก่ ๑. พระธรรมวิทยากรมีน้อย ๒. พระธรรมวิทยากรขาดทักษะในการสังเกต
พฤติกรรมของนักเรียน ๓. งบประมาณมีน้อย ไม่เพียงพอ ๔.  ขาดงบประมาณในการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร ๕.  ขาดครูพี่เลี้ยง ๖.  แผนปฏิบัติการมีความล่าช้า 

โอกาส  ได้แก่ ๑. มีการน าเอาหลักธรรมและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการ
สอน ๒. มีการรักษาศิลปวัฒนธรรม ๓. มีห้องพระพุทธศาสนา ๔. มีแหล่งเรียนรู้ภายในวัด ๕. ได้รับ
การสนับสนุนจากหน่วยงานราชการ ๖. รัฐบาลมีนโยบายในการสนับสนุน 

อุปสรรค ได้แก่ ๑. นักเรียนมีปัญหาด้านยาเสพติด การทะเลาะวิวาท ๒. ความรุนแรงของ
สถาบันครอบครัว ๓. งบประมาณน้อยและล่าช้า ๔. ขาดการประสานงานระหว่างสื่อมวลชน   ๕. 
ประชาชนไม่ทราบข้อมูลข่าวสารของโครงการ  

เมื่อน าประเด็นภายในและภายนอก ในด้านกระบวนการด าเนินงาน มาวิเคราะห์
เปรียบเทียบกัน ท าให้ผู้วิจัยได้แนวทางในการก าหนด รูปแบบการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรม
ส าหรับวัยรุ่นไทยยุคใหม่  ตามหลักพุทธธรรม ผ่านกลไกการขับเคลื่อนโครงการคลินิกคุณธรรม ของ
พระธรรมวิทยากร คือ ๑. กลยุทธ์การส่งเสริมให้นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย มีคุณธรรมจริยธรรม  ๒. กล
ยุทธ์การสร้างภูมิคุ้มกันด้วยการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมอย่างจริงจัง ๓. กลยุทธ์การปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมของนักเรียนกลุ่มเสี่ยงให้เป็นคนดีมีคุณธรรม ๔. กลยุทธ์การเสริมสร้างกิจกรรมการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนร่วมกับ หน่วยงาน สถานศึกษา และชุมชน  

๕.๑.๓ รูปแบบการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับวัยรุ่นไทยยุคใหม่  ตามหลัก
พุทธธรรม ผ่านกลไกการขับเคลื่อนโครงการคลินิกคุณธรรม ของพระธรรมวิทยากร 

รูปแบบที่ ๑ ได้แก่  การป้องกัน 
(Prevention) มีกลยุทธ์ คือ สร้างภูมิคุ้มกันด้วย
การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมอย่างจริงจัง 
กลุ่มประชากร ได้แก่ นักเรียนกลุ่มทั่วไป กลุ่ม
เสี่ ยง  และกลุ่มเป้าหมาย และมีกิจกรรม 
ประกอบด้วย กิจกรรม ๔ ส. ดังนี้ 

๑) สะอาด ได้แก่ กิจกรรมรักษาศีล 
๕ ซึ่งเป็นคุณธรรมเบื้องต้นในการด าเนินชีวิต
ของมนุษย์ ส่งเสริมให้นักเรียนรักษาศีล ๕ เป็น
ประจ า มีกิจกรรมรับศีลก่อนเข้าห้องเรียน 
กิจกรรมท าบุญตักบาตรรับศีลวันพระ กิจกรรม
รักษาศีลอุโบสถหรือศีล ๘ กิจกรรมสัมมาอาชีพ 
กิจกรรมงดเหล้าเข้าพรรษา กิจกรรมตั้งสติก่อน
สตาร์ท เป็นต้น และกิจกรรมสถานศึกษาปลอด
อบายมุข ได้แก่ ส่งเสริมให้นักเรียนเห็นภัยและ
โทษของการเป็นนักเลงสุรา นักเลงการพนัน 
นักเลงผู้หญิง และการคบเพ่ือนไม่ดี เป็นต้น 
ด้วยการเน้นกิจกรรมรณรงค์ให้นักเรียนลด ละ 



๓๑๕ 

 

เลิก อบายมุขทั้งปวง กิจกรรมงดสูบบุหรี่ในสถานศึกษา กิจกรรมโทษภัยของยาเสพติด กิจกรรมรัก
นวลสงวนตัว กิจกรรมจิตอาสาคบเพ่ือนดี กิจกรรมหน้าที่พลเมืองที่ดี  ซึ่งหลักธรรมในทาง
พระพุทธศาสนาที่น ามาใช้ คือ เบญจศีลเบญจธรรม เว้นจากอบายมุข และภาวนา ๔ ด้าน กายภาวนา 
และสีลภาวนา 

๒) สว่าง ได้แก่ กิจกรรมเสริมสร้างปัญญาให้แก่นักเรียน เช่น กิจกรรมวิถีธรรมวิถีไทย 
รณรงค์ให้นักเรียนรู้จักขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมประจ าถิ่นของตนเอง 
กิจกรรมมารยาทไทย กิจกรรมยิ้มไหว้ทักท้ายกัน เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมด้านภูมิปัญญา
ท้องถิ่น อนุรักษ์ศาสตร์แขนงต่างๆของท้องถิ่นต้นเอง และกิจกรรมส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นต้น กิจกรรม “ลานธรรม ลานไทย ลานวิถีพุทธ” คือ กิจกรรม
ที่ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากลานวัดในการท ากิจกรรมต่างๆ ที่ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนพ้ืนที่
ภายในวัดในการท ากิจกรรมต่างๆ เพ่ือใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  กิจกรรม “อาชีวะสร้างคน คน
สร้างชาติ พัฒนาสู่อาเซียน” ซึ่งเป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลปัจจุบัน เป็นกิจกรรมในลักษณะ
การบูรณาการกับการเรียนการสอนในปัจจุบันตามสาขาวิชาชีพต่างๆ ควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพ
บุคลากรโดยเน้นกิจกรรมลักษณะ “มีความรู้คู่คุณธรรม” กิจกรรม “โรงเรียนวิถีพุทธ” ซึ่งเป็นกิจกรรม
ใหม่ของกรมการศาสนาซึ่งต่อยอดจากนโยบายของทางรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ โดยเน้นเฉพาะ
โรงเรียนที่ยังไม่เข้าร่วมโครงการปับกระทรวงศึกษาธิการ โดยการน าพระธรรมวิทยากรไปเป็นพ่ี เลี้ยง
ในการจัดกิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธดังกล่าวด้วย   ซึ่งหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาที่น ามาใช้  คือ 
ไตรสิกขา สัปปุริสธรรม ๗  และภาวนา ๔ ด้าน ปัญญาภาวนา 

๓) สงบ ได้แก่ กิจกรรมปฏิบัติธรรม เจริญจิตภาวนา มีการนั่งสมาธิ เดินจงกรม แผ่เมตตา 
เป็นต้น เพ่ือช่วยให้นักเรียนมีสมาธิในการศึกษาเล่าเรียน ใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาท โดยสามารถจัด
กิจกรรมในลักษณะสวดมนต์ไหว้พระก่อนและหลังเรียน นั่งสมาธิหรือท าจิตให้สงบก่อนเข้าเรียนและ
หลังเลิกเรียน กิจกรรมค่ายคุณธรรมจริยธรรม เป็นต้น ซึ่งหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาที่น ามาใช้ 
คือ หลักไตรสิกขา และภาวนา ๔ ด้าน จิตตภาวนา 

๔) สั่งสอน ได้แก่ กิจกรรมการอบรมสั่งสอนคุณธรรมจริยธรรม การบรรยายธรรมหรือ
สนทนาธรรมในวันพระ กิจกรรมการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนาในชั้นเรียน กิจกรรมการเรียน
การสอนธรรมศึกษา และจัดให้มีการสอบธรรมศึกษา เป็นต้น กิจกรรม “ลูกพาพ่อแม่เข้าวัด”   เป็น
กิจกรรมในลักษณะที่ปลูกฝังให้นักเรียนสนใจพระพุทธศาสนาและเชิญชวนให้พ่อแม่พาตนเองมาวัดใน
วันหยุดเรียน หรือวันส าคัญต่างๆ เพื่อกระตุ้นให้พ่อแม่เห็นความส าคัญกับทางพระพุทธศาสนาด้วย ซึ่ง
หลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาที่น ามาใช้ คือ หลักไตรสิกขา อิทธิบาทธรรม อริยสัจ ๔ สังคหวัตถุ
ธรรม และภาวนา ๔   

กิจกรรม ๔ ส. คือ สะอาด สว่าง สงบ และสั่งสอน จะช่วยป้องกันและสร้างภูมิคุ้มกันให้
นักเรียนทุกกลุ่มมีพฤติกรรมที่ดีขึ้น เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมประจ าจิตใจ   โดย
พระธรรมวิทยากรสามารถน าเอาหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนา ได้แก่ หลักไตรสิกขา ศีล สมาธิ 
ปัญญา หลักภาวนา ๔ กาย ศีล จิต ปัญญา หลักอิทธิบาทธรรม หลักอริยสัจ ๔ หลักสังคหวัตถุธรรม 
และหลักสัปปุริสธรรม มาใช้ในการป้องกันปัญหาการขาดคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนได้ 



๓๑๖ 

 

รูปแบบที่ ๒ ได้แก่  การปรับปรุง (Improvement) มีกลยุทธ์ คือ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ของนักเรียนกลุ่มเสี่ยงให้เป็นคนดีมีคุณธรรม กลุ่มประชากร ได้แก่ กลุ่มเสี่ยง คือ นักเรียนกลุ่มที่สร้าง
ปัญหาได้กับสถานศึกษาและชุมชน และมีกิจกรรม คือ  

 ๑) ให้ค าปรึกษาหารือในปัญหาต่างๆ โดยเฉพาะปัญหาเรื่องการขาดคุณธรรมจริยธรรม
ของนักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษานั้นๆ ได้แก่ 

๒) สนทนาธรรม/บรรยายธรรม ตามหลักธรรมต่างๆ ที่สอดคล้องกับปัญหาที่เกิดหรือ
ตามที่สถานศึกษาประสงค์ ควรเน้นเรื่องความกตัญญูรู้คุณ เรื่องความสามัคคีกลมเกลียวกัน เรื่อง
ความอดทน ประหยัด อดออม เรื่องความเสียสละ มีจิตอาสา เรื่องความไม่ประมาท โดยให้ 
สถานศึกษาอาราธนาพระธรรมวิทยากรมาอบรมสนทนาธรรม/บรรยายธรรม กับนักเรียนในเวลา/
สถานที่ที่เหมาะสม จัดกิจกรรมที่เน้นให้พระธรรมวิทยากรได้พบปะกับนักเรียนสม่ าเสมอ  เช่น 
กิจกรรมหน้าเสาธง กิจกรรมวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา หรือกิจกรรมวันส าคัญต่างๆของ
สถานศึกษา เป็นต้น 

๓) ให้การอบรมเยาวชนในสถานศึกษานั้นๆ โดยใช้เทคนิคการอบรมที่สอดคล้องกับ
พฤติกรรม ท าวัตร-เย็น และนั่งสมาธิ  

๔) จัดค่ายคุณธรรมจริยธรรม 
รูปแบบที่ ๓ ได้แก่  การเปลี่ยนแปลง (Change) มีกลยุทธ์ ได้แก่ ส่งเสริมให้นักเรียน

กลุ่มเป้าหมาย มีคุณธรรมจริยธรรม กลุ่มประชากร ได้แก่ กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นักเรียนที่มีความ
ประพฤติดี ตั้งใจเรียน เน้นกิจกรรม มีจิตอาสาพัฒนา และมีกิจกรรม คือ 

๑) สร้างเยาวชนจิตอาสา เพ่ือส่งเสริมการด าเนินงานด้านคุณธรรมเพ่ือสาธารณะ      
ปลุกจิตส านึกต่อส่วนรวมเห็นคุณค่าของตนเองและผู้อ่ืน ไม่แบ่งแยกสร้างความเท่าเทียมกันของคน
โดยยึดหลักคุณธรรม 

๒) สร้างชมรมคลินิกคุณธรรมเพ่ือนช่วยเพ่ือน พ่ีช่วยน้อง เพ่ือแลกเปลี่ยนแบ่งปันความรู้
ด้านคุณธรรมจริยธรรมซึ่งกันและกัน โดยมีนักเรียนกลุ่มเป้าหมายเป็นตัวจักรในการขับเคลื่อนงาน
โครงการคลินิกคุณธรรมให้ประสบความส าเร็จในลักษณะเพ่ือนช่วยเพ่ือน พ่ีช่วยน้อง ซึ่งจะท าให้ ลด
ช่องว่างระหว่างพระธรรมวิทยากรกับนักเรียนกลุ่มเสี่ยง โดยการจัดกิจกรรมลักษณะเข้าค่าย หรือ
อบรมนักเรียนกลุ่มเป้า ด้วยการพัฒนาตามหลักไตรสิกขา และภาวนา ๔  

๓) สร้างเยาวชนต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรม 
รูปแบบที่ ๔ ได้แก่  การพัฒนา (Development) มีกลยุทธ์ ได้แก่ เสริมสร้างกิจกรรมการ

พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนร่วมกับ หน่วยงาน สถานศึกษา และชุมชน กลุ่มประชากร 
ได้แก่ นักเรียนทั้งหมด โดยมีพระธรรมวิทยากรเป็นผู้พัฒนาร่วมกับ บ้าน วัด โรงเรียนและชุมชน  เป็น
ภาคเครือข่ายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมร่วมกัน (บวร) และมีกิจกรรม คือ  

๑) ร่วมกับสถานศึกษาจัดท าแผนปฏิบัติการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของผู้เรียน 
๒) เป็นผู้น าในการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา เช่น วันส าคัญทางพระพุทธศาสนา        

วันส าคัญทางพระมหากษัตริย์ วันส าคัญทางเทศกาลต่างๆ ที่มีพิธีทางพระพุทธศาสนาร่วมกับ
สถานศึกษาหรือชุมชน 



๓๑๗ 

 

๓) ส่งเสริมและพัฒนาบรรยากาศในการส่งเสริมคุณภาพ จริยธรรม เช่น การท าบุญ การ
บริจาค การปฏิบัติกิจทางศาสนา การเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา การยกย่องส่งเสริมผู้กระท าความดี 
การส่งเสริมการแบ่งปัน การช่วยเหลือกันและกัน ฯลฯ 

๔) สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างคลินิกคุณธรรมในสถานศึกษา พระธรรมวิทยากร
ประจ าคลินิกคุณธรรม ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคกับสถานศึกษาใกล้เคียง เพ่ือให้เกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเติมเต็มด้านการด าเนินงานส่งเสริมคุณธรรม 

๕) ประเมินผลกลุ่มเป้าหมายร่วมกับสถานศึกษา 
สรุปได้ว่า จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “รูปแบบการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับ

วัยรุ่นไทยยุคใหม่  ตามหลักพุทธธรรม ผ่านกลไกการขับเคลื่อนโครงการคลินิกคุณธรรม ของพระธรรม
วิทยากร” ผู้วิจัยได้ศึกษารูปแบบการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับวัยรุ่นไทยยุคใหม่  ตาม
หลักพุทธธรรม ผ่านกลไกการขับเคลื่อนโครงการคลินิกคุณธรรม ของพระธรรมวิทยากรพบว่าใน
ปัจจุบันพระธรรมวิทยากรได้มีบทบาทส าคัญในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมผ่านกระบวนการ ๙ 
ด้าน คือ ๑. ด้านการให้ค าปรึกษาหรือปัญหาต่างๆ โดยเฉพาะปัญหาเรื่องการขาดคุณธรรมจริยธรรม
ของนักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษานั้นๆ ๒. ด้านการสนทนาธรรม/บรรยายธรรม ตามหลักธรรม
ต่างๆ ที่สอดคล้องกับปัญหาที่เกิด หรือตามท่ีสถานศึกษาประสงค์ ๓. ด้านการให้การอบรมเยาวชนใน
สถานศึกษานั้นๆ โดยใช้เทคนิคการอบรมที่สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้เข้ารับการอบรม ผสมผสาน
กับการปฏิบัติธรรม ท าวัตรเช้า เย็น และนั่งสมาธิ ๔. ด้านการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา เช่น 
วันส าคัญทางพระพุทธศาสนา วันส าคัญทางพระมหากษัตริย์ วันส าคัญทางเทศกาลต่างๆ ที่มีพิธีทาง
พระพุทธศาสนาร่วมกับสถานศึกษาหรือชุมชน ๕. ด้านการร่วมกับสถานศึกษาจัดท าแผนปฏิบัติการ
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของผู้เรียน ๖. ด้านการจัดท าทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรมหรือทะเบียนของ
ผู้เรียนเป็นประจ าทุกเดือน ๗. ด้านการพัฒนาเครื่องมือในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้เรียน ๘. 
ด้านการจัดค่ายคุณธรรม ๙. ด้านการประเมินผลกลุ่มเป้าหมายร่วมกับสถานศึกษา และประยุกต์กับ
หลักธรรมในทางพระพุทธศาสนา คือ หลักไตรสิกขา หลักอริยสัจ ๔ หลักอิทธิบาท ๔ และหลักภาวนา 
๔ กิจกรรมทั้ง ๙ กิจกรรมนั้น พระธรรมวิทยากรสามารถถ่ายทอดกิจกรรมได้เฉพาะกับนักเรียนบาง
กลุ่มเท่านั้น เนื่องจ านวนนักเรียนในสถานศึกษามีมาก ประกอบกับสถานศึกษาให้เวลากับพระธรรม
วิทยากรน้อย จึงเป็นปัญหาและอุปสรรคในการที่จะส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียนทุกกลุ่ม
ได้ ผู้วิจัยจึงท าการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญซึ่งประกอบไปด้วยพระธรรมวิทยากร ผู้บริหาร
สถานศึกษา ครูอาจารย์ที่รับผิดชอบโครงการ และนักวัฒนธรรมจังหวัดที่เกี่ยวข้องท าให้ได้รูปแบบใน
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมที่เหมาะสมกับนักเรียนและสถานศึกษา ๔ รูปแบบ คือ รูปแบบที่ ๑ 
ได้แก่ การป้องกัน (Prevention) เป็นการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักเรียนทุกกลุ่มด้วยการ
สร้างภูมิคุ้มกันทางด้านคุณธรรมจริยธรรมอย่างแท้จริ ง รูปแบบที่  ๒ ได้แก่  การปรับปรุง 
(Improvement) เป็นการน านักเรียนกลุ่มเสี่ยงที่มีพฤติกรรมไม่ดี มาแก้ไขปรับปรุงให้กลายเป็นคนดีมี
คุณธรรม รูปแบบที่ ๓ ได้แก่  การเปลี่ยนแปลง (Change) เป็นการส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียน
กลุ่มเป้าหมายที่มีพฤติกรรมให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่เพ่ือนนักเรียนด้วยกัน และรูปแบบที่ ๔ ได้แก่  
การพัฒนา (Development) คือการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนร่วมกับ หน่วยงาน 
สถานศึกษา และชุมชน โดยมีพระธรรมวิทยากรเป็นผู้พัฒนาร่วมกับ สถานศึกษา ซึ่งทั้ง ๔ รูปแบบจะ



๓๑๘ 

 

ช่วยให้พระธรรมวิทยากรสามารถส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมได้อย่างแท้จริง ทุกกิจกรรมที่จัดขึ้นมี
เป้าหมายในการจัดอย่างชัดเจน มีตัวชี้วัดในการจัดกิจกรรม และมีผลผลิตที่ได้จากการจัดกิจกรรม ท า
ให้รูปแบบการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับวัยรุ่นไทยยุคใหม่  ตามหลักพุทธธรรม ผ่านกลไก
การขับเคลื่อนโครงการคลินิกคุณธรรม ของพระธรรมวิทยากรมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ิมมาก
ขึ้น  หากน าไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง 
 
๕. อภิปรายผล 

การอภิปรายผลการวิจัยครั้งนี้ จะกล่าวถึงรูปแบบการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรม
ส าหรับวัยรุ่นไทยยุคใหม่  ตามหลักพุทธธรรม ผ่านกลไกการขับเคลื่อนโครงการคลินิกคุณธรรม ของ
พระธรรมวิทยากร โดยผู้วิจัยจะกล่าวถึงประเด็นส าคัญและน่าสนใจและน ามาอภิปรายดังนี้ 

ก. รูปแบบการป้องกัน (Prevention) 
จากการศึกษาเก่ียวกับรูปแบบการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับวัยรุ่นไทยยุคใหม่  

ตามหลักพุทธธรรม ผ่านกลไกการขับเคลื่อนโครงการคลินิกคุณธรรม ของพระธรรมวิทยากร  พบว่า 
ในสถานศึกษาแต่ละแห่งจะมีนักเรียนหลากหลายกลุ่ม หลากหลายประเภท การที่พระธรรมวิทยากร
น าเอาหลักคุณธรรมจริยธรรมไปเผยแผ่ในสถานศึกษาจึงเกิดความอยากล าบาก เพราะเป้าหมายใน
การส่งเสริมและพัฒนาแตกต่างกันออกไป ในรูปแบบที่หนึ่งคือ รูปแบบการป้องกันนั้น พระธรรม
วิทยากรสามารถน าไปส่งเสริมกับนักเรียนได้ถึง ๓ กลุ่ม ได้แก่ นักเรียนกลุ่มทั่วไป กลุ่มเสี่ยง และ
กลุ่มเป้าหมาย โดยมีกลยุทธ์ในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมที่ว่า “สร้างภูมิคุ้มกันด้วยการเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรมอย่างจริงจัง” ค าว่าสร้างภูมิคุ้มกันคือการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมขั้นพ้ืนฐาน
ให้แก่นักเรียน เหมือนการเตรียมเมล็ดพันธุ์กล้าให้แข็งแรง เพ่ือพร้อมจะเจริญเติบโตในอนาคต 
สามารถทนแดดทนฝนได้ ด้วยกิจกรรมลักษณะง่ายๆ มีกิจกรรม ๔ ส. (สะอาด สว่าง สงบ สั่งสอน) 
เป็นต้น โดยเน้นการพัฒนากาย ศีล จิต และปัญญา ควบคู่กันไป ก็จะสามารถเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมให้แก่นักเรียนได้อย่างจริงจัง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Sathern Wipornmaha 2000 
“บทบาทของพระธรรมวิทยากรกับการสอนวิชาพระพุทธศาสนาในกรุงเทพมหานคร” ผลการวิจัย
พบว่า บทบาทหน้าที่ความพร้อมของพระธรรมวิทยากรในการสอนวิชาพระพุทธศาสนา โดยภาพรวม
อยู่ในระดับปานกลาง เรียงล าดับคะแนนเฉลี่ยจากสูงสุดมาหาคะแนนเฉลี่ยต่ าสุด คือ ความพร้อมด้าน
ความรู้ ความพร้อมด้านประสบการณ์การสอน และความพร้อมด้านเงื่อนไขเวลาการสอนต่อสัปดาห์
ปัจจัยด้านโรงเรียนที่ท าการสอนเกื้อหนุนพระธรรมวิทยากรในการสอนวิชาพระพุทธศาสนา  โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เรียงล าดับคะแนนเฉลี่ยจากสูงสุดมาหาคะแนนเฉลี่ยต่ าสุด คือ การ
ยอมรับของนักเรียน การยอมรับของคร ูการยอมรับของผู้บริหารสถานศึกษา และการยอมรับของพระ
สังฆาธิการ บทบาทของพระสงฆ์ในการสอนวิชาพระพุทธศาสนา อยู่ในระดับปานกลางโดยแยกเป็น 
บทบาทการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร พบว่าพระธรรมวิทยากรที่พุทธศาสนาได้เตรียมการสอน
มากที่สุดการวัดผลประเมินผลการเรียน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในห้องเรียน และการใช้สื่อ
และอุปกรณ์การสอน รองลงไปเป็นล าดับพระธรรมวิทยากรที่สอนวิชาเป็นแบบอย่างที่ดีต่อนักเรียน
มากท่ีสุด รองลงมาคือการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรการเรียน  

ข. รูปแบบการปรับปรุง (Improvement) 



๓๑๙ 

 

จากการศึกษาเก่ียวกับรูปแบบการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับวัยรุ่นไทยยุคใหม่  
ตามหลักพุทธธรรม ผ่านกลไกการขับเคลื่อนโครงการคลินิกคุณธรรม ของพระธรรมวิทยากร  พบว่า 
จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ พบว่า พฤติกรรมของวัยรุ่นที่ชอบใช้ความรุนแรงในการตัดสิน
ปัญหา เพราะได้รับตัวอย่างที่ไม่ดีจากครอบครัวและคนรอบข้าง บางคนเห็นพ่อแม่ทะเลาะกันอย่าง
รุนแรง ท าร้ายร่างกายกันเป็นประจ าจนกลายเป็นความเก็บกดและแสดงออกมาเหมือนกับที่เห็น
ตัวอย่าง วัยรุ่นบางคนใช้ความรุนแรงเพราะความเคยชินจากการเล่นเกมคอมพิวเตอร์ออนไลน์ ซึ่ง
อยากลองกระท าเหมือนกับในเกณฑ์นั้นว่าจะมีความรู้สึกเช่นไร ปัญหาการใช้ความรุนแรงใช่ว่าจะมี
เพียงกลุ่มวัยรุ่นที่กระท าเด็ก ๆ หลายคนนิยมใช้ความรุนแรงมากกว่าใช้ความคิดเช่นเดียวกัน โดยเห็น
ว่าการน ามิติทางศาสนามาเป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาและกล่อมเกลาจิตใจนักเรียน นักศึกษาที่มี
การทะเลาะวิวาท และการมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ด้วยกระบวนการในการปรับปรุงพฤติกรรมของ
นักเรียนกลุ่มดังกล่าว ด้วยกลยุทธ์ที่ว่า ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักเรียนกลุ่มเสี่ยงให้เป็นคนดีมี
คุณธรรม ด้วยกิจกรรมในลักษณะการให้ค าปรึกษาหารือในปัญหาต่างๆ โดยเฉพาะปัญหาเรื่องการ
ขาดคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษานั้นๆ การสนทนาธรรม/บรรยายธรรม 
ตามหลักธรรมต่างๆ ที่สอดคล้องกับปัญหาที่เกิด หรือตามที่สถานศึกษาประสงค์  การให้การอบรม
เยาวชนในสถานศึกษานั้นๆ โดยใช้เทคนิคการอบรมที่สอดคล้องกับพฤติกรรม ท าวัตร -เย็น และนั่ง
สมาธิ และการจัดค่ายคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Wallapha Chanphen 2002
ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “รูปแบบการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาจริยธรรม ของนักศึกษาช่างอุตสาหกรรมตาม
แนวคิดการปรับพฤติกรรมทางปัญญา” ผลการวิจัยพบว่า ๑. รูปแบบที่พัฒนาขึ้น ได้แก่ รูปแบบการ
จัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาจริยธรรมตามแนวคิด การปรับพฤติกรรมทางปัญญา มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนา
จริยธรรมของนักศึกษาช่างอุตสาหกรรม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) การด าเนินกิจกรรม
ของรูปแบบที่ ๓ ระยะ ได้แก่ ระยะเส้นฐาน ระยะทดลอง และระยะติดตามผล การด าเนินกิจกรรมใน
ระยะทดลอง มีการให้ความรู้และฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่อง การจัดการความคิดความเข้าใจ ทักษะการ
คิดเพ่ือควบคุมตนเองด้วยเทคนิคการปรับพฤติกรรมทางปัญญา การเขียนโครงการช่วยเพ่ือน    การ
ซักซ้อมซ้ า การให้ข้อมูลป้อนกลับและเสริมแรงทางบวก ๒. ผลของการใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมตาม
แนวคิดการปรับพฤติกรรมทางปัญญา ๒.๑ นักศึกษากลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรม
จริยธรรมในระยะเส้นฐาน ระยะทดลอง และระยะติดตามผล แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
๒.๒ นักศึกษากลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมจริยธรรม แตกต่างจากนักศึกษากลุ่ม
ควบคุม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๑ 

ค. รูปแบบการปรับปรุง (Improvement) 
จากการศึกษาเก่ียวกับรูปแบบการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับวัยรุ่นไทยยุคใหม่  

ตามหลักพุทธธรรม ผ่านกลไกการขับเคลื่อนโครงการคลินิกคุณธรรม ของพระธรรมวิทยากร  พบว่า 
นักเรียนกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนกลุ่มที่มีความส าคัญสูงสุด เพราะจะเป็นตัวจักรในการช่วยพระ
ธรรมวิทยากรในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับเพ่ือนนักเรียนด้วยกัน ซึ่งมีความใกล้ชิดกัน
มากกว่าพระธรรมวิยากร หลายครั้งที่นักเรียนไม่กล้าปรึกษาปัญหาชีวิตกับพระธรรมวิทยากรโดยตรง
ต้องอาศัยกลุ่มเพื่อน หรือมักปรึกษาเพ่ือนแทน ฉะนั้นในรูปแบบที่สามก็จะเน้นนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย 
ได้นักเรียนที่มีความประพฤติดี ตั้งใจเรียน เน้นกิจกรรม มีจิตอาสาพัฒนา มาส่งเสริมให้นักเรียน



๓๒๐ 

 

กลุ่มเป้าหมาย มีคุณธรรมจริยธรรม เป็นนักเรียนต้นแบบด้านคุณธรรม ด้วยกิจกรรม ๓ ด้าน คือ ๑) 
สร้างเยาวชนจิตอาสา เพ่ือส่งเสริมการด าเนินงานด้านคุณธรรมเพ่ือสาธารณะ ปลุกจิตส านึกต่อ
ส่วนรวมเห็นคุณค่าของตนเองและผู้อ่ืน ไม่แบ่งแยกสร้างความเท่าเทียมกันของคนโดยยึดหลัก
คุณธรรม ๒) สร้างชมรมคลินิกคุณธรรมเพ่ือนช่วยเพ่ือน พ่ีช่วยน้อง เพ่ือแลกเปลี่ยนแบ่งปันความรู้
ด้านคุณธรรมจริยธรรมซึ่งกันและกัน โดยมีนักเรียนกลุ่มเป้าหมายเป็นตัวจักรในการขับเคลื่อนงาน
โครงการคลินิกคุณธรรมให้ประสบความส าเร็จในลักษณะเพ่ือนช่วยเพ่ือน พ่ีช่วยน้อง ซึ่งจะท าให้ลด
ช่องว่างระหว่างพระธรรมวิทยากรกับนักเรียนกลุ่มเสี่ยง โดยการจัดกิจกรรมลักษณะเข้าค่าย หรือ
อบรมนักเรียนกลุ่มเป้า ด้วยการพัฒนาตามหลักไตรสิกขา และภาวนา ๔ และ ๓) สร้างเยาวชน
ต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Phrawisutthipattharathada 2012 
ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนาจริยธรรมเชิงพุทธของหมู่บ้านจักสาน : กรณีศึกษากลุ่มจักสาน อ าเภอ
พนัสนิคม  จังหวัดชลบุรี” ผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้ ผลการศึกษาการพัฒนาจริยธรรมเชิงพุทธของ
หมู่บ้านจักสาน กรณีศึกษา กลุ่มจักสาน  อ าเภอพนัสนิคม  จังหวัดชลบุรี พบว่า ภาพรวมค่าเฉลี่ยของ
คะแนนรวมของกลุ่มตัวอย่างจากแบบสอบถามด้านความเชื่อตามหลักธรรมอิทธิบาท ๔ ความเชื่อตาม
หลักธรรมพละ ๕ ความเชื่อตามหลักธรรมทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ ๔ ความเชื่อตามหลักธรรมสังคห
วัตถุ ๔ ความเชื่อตามหลักธรรมหิริโอตัปปะ และความเชื่อตามหลักธรรมพรหมวิหาร ๔  ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมีค่าเฉลี่ยระดับคะแนนเพ่ิมขึ้น มากขึ้นกว่าก่อนการเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาจริยธรรมเชิง
พุทธ    การประเมินโครงการโดยภาพรวม พบว่าค่าเฉลี่ยของคะแนนรวมของกลุ่มตัวอย่างจาก
แบบสอบถามการประเมินโครงการ สรุปภาพรวมโครงการฝึกอบรมรูปแบบการพัฒนาจริยธรรมเชิง
พุทธอยู่ในระดับมาก จากผลการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยพบว่าความส าคัญในการน าหลักธรรมค าสอนทาง
พระพุทธศาสนามาบูรณาการเพ่ือให้เกิดผลต่อกลุ่มอาชีพจักรสานและพุทธศาสนิกชนทั่วไป ซึ่งท าให้
เกิดมิติของการเผยแผ่หลักค าสอนต่อบุคคลในสังคมและชุมชน ที่ช่วยส่งเสริมให้เข้าถึงหลักธรรมได้
โดยง่าย โดยเฉพาะการสอนเรื่องหลักธรรมทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ ๔ และ/หรือหลักของความ
พอเพียงเป็นเรื่องที่คนทั่วไปมักตกอยู่ในความประมาทในการด าเนินชีวิต แต่ในโปรแกรมการกระท า
สาเหตุ ได้จัดชุดกิจกรรมที่น ามาประยุกต์ใช้ได้ผลเชิงประจักษ์และมีความสมบูรณ์ในกิจกรรมทุกชุด 
ค่าเฉลี่ยระดับคะแนนเพิ่มขึ้น หลังเข้าร่วมกิจกรรมในระดับมาก 

ง. รูปแบบการพัฒนา (Development) 
จากการศึกษาเก่ียวกับรูปแบบการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับวัยรุ่นไทยยุคใหม่  

ตามหลักพุทธธรรม ผ่านกลไกการขับเคลื่อนโครงการคลินิกคุณธรรม ของพระธรรมวิทยากร  พบว่า 
เครือข่ายภาคีในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาร่วมกันกับพระธรรมวิทยากรนั้นมีมาก 
ต้องอาศัยความร่วมมือจากบ้าน วัด โรงเรียน ชุมชน หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เพ่ือช่วยขับเคลื่อน
และพัฒนาเด็กและเยาวชนไปพร้อมกันๆ โดยมีกลยุทธ์ที่ว่า เสริมสร้างกิจกรรมการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมของนักเรียนร่วมกับ หน่วยงาน สถานศึกษา และชุมชน โดยมีกิจกรรมที่ท าร่วมกัน เช่น 
ร่วมกับสถานศึกษาจัดท าแผนปฏิบัติการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของผู้เรียน  เป็นผู้น าในการจัด
กิจกรรมทางพระพุทธศาสนา เช่น วันส าคัญทางพระพุทธศาสนา วันส าคัญทางพระมหากษัตริ ย์ วัน
ส าคัญทางเทศกาลต่างๆ ที่มีพิธีทางพระพุทธศาสนาร่วมกับสถานศึกษาหรือชุมชน ส่งเสริมและพัฒนา
บรรยากาศในการส่งเสริมคุณภาพ จริยธรรม เช่น การท าบุญ การบริจาค การปฏิบัติกิจทางศาสนา 
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การเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา การยกย่องส่งเสริมผู้กระท าความดี การส่งเสริมการแบ่งปัน  การ
ช่วยเหลือกันและกัน ฯลฯ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างคลินิกคุณธรรมในสถานศึกษา พระ
ธรรมวิทยากรประจ าคลินิกคุณธรรม ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคกับสถานศึกษาใกล้เคียง เพ่ือให้
เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเติมเต็มด้านการด าเนินงานส่งเสริมคุณธรรม  และประเมินผล
กลุ่มเป้าหมายร่วมกับสถานศึกษาซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ phrakhruuthaikitcharak 2014 ได้
ศึกษาวิจัยเรื่อง “รูปแบบการบริหารจัดการเผยแผ่พระพุทธศาสนาขององค์กรปกครองคณะสงฆ์ ภาค 
๒” ผลการวิจัยพบว่า ๑. รูปแบบการบริหารกิจการคณะสงฆ์มีการด าเนินการตามพระราชบัญญัติ
คณะสงฆ์ พ.ศ.๒๕๐๕ ซึ่งภารกิจดังกล่าวบางประการก าหนดไว้ในระเบียบกฎมหาเถรสมาคม แต่บาง
ประการคงเป็นไปตามจารีตประเพณีที่ปฏิบัติตามสืบต่อมา การบริหารจัดการแนวใหม่ได้มีการบูรณา
การเข้ากับแนวคิดและทฤษฎีของกูลิคและเออร์วิค ทฤษฎีการสื่อสารของเดวิค เค เบอร์โล และหลัก
พุทธวิธีการบริหารและการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เพ่ือส่งเสริมให้พระสังฆาธิการให้มีความสามารถมี
ทักษะและมีศักยภาพในการบริหารจัดการองค์กรปกครองคณะสงฆ์ให้ท างานเพ่ือพระพุทธศาสนา
อย่างมีคุณภาพ ๒. การบริหารจัดการเผยแผ่พระพุทธศาสนาขององค์กรคณะสงฆ์ภาค ๒ มีปัญหาที่
ชัดเจน องค์กรสงฆ์มีบุคลากรไม่เพียงพอที่จะเผยแผ่พระพุทธศาสนาได้อย่างถูกต้องและถ้องแท้ พระ
นักเผยแผ่ที่มีความรู้ความเข้าใจในหลักพระพุทธศาสนาอย่างถูกต้องถ่องแท้มีจ านวนจ ากัดเป็นปัญหา
ในการเผยแผ่ ท าให้พุทธศาสนิกชนเกิดความสับสน ส าคัญผิดและเข้าใจคลาดเคลื่อนไปจากความเป็น
จริงตามหลักพระพุทธศาสนา ๓. รูปแบบการบริหารจัดการเผยแผ่พระพุทธศาสนาขององค์กร
ปกครองคณะสงฆ์ ภาค ๒ ควรมีอ านาจและหน้าที่ที่ส าคัญ กล่าวคือ เป็นศูนย์กลางในการประสาน
บุคลากรการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในระดับภาค และระดับจังหวัด เพ่ือให้ปฏิบัติตามนโยบาย 
ข้อก าหนด ข้อบังคับ วัตถุประสงค์และอ่ืนๆ ตามที่องค์กรก าหนดและมอบหมาย จัดหาวัสดุอุปกรณ์
เครื่องมือประกอบการเรียนการสอนและการเผยแผ่และอ านวยความสะดวกและเป็นที่ปรึกษาในการ
ด าเนินงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาและส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา ติดตามประเมินผลบุคลากรที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาและจัดท ารายงานผลการ
ด าเนินงานการเผยแผ่และจัดหางบประมาณสนับสนุนให้การอุปถัมภ์กิจกรรมและบุคลากรที่ท าหน้าที่
เผยแผ่พระพุทธศาสนาต่อไป 

 
๖. ข้อเสนอแนะ 

ผลการวิจัยเรื่อง “รูปแบบการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับวัยรุ่นไทยยุคใหม่  
ตามหลักพุทธธรรม ผ่านกลไกการขับเคลื่อนโครงการคลินิกคุณธรรม ของพระธรรมวิทยากร” ผู้วิจัย
ขอเสนอแนะดังนี้ 

๖.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
ในการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับวัยรุ่นไทยยุคใหม่  ตามหลักพุทธธรรม ผ่าน

กลไกการขับเคลื่อนโครงการคลินิกคุณธรรม ของพระธรรมวิทยากรต้องอาศัยแรงขับเคลื่อนนโยบาย
จากทั้งภาครัฐและภาคคณะสงฆ์ ซึ่งผู้วิจัยขอเสนอแนะดังนี้ 

๑. กรมการศาสนาควรผลิตพระธรรมวิทยากรให้ เพียงพอต่อความต้องการของ
สถานศึกษา และจัดส่งพระธรรมวิทยากรที่ผ่านการอบรมเข้าไปสอนในสถานศึกษาอย่างเพียงพอ 
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๒. กรมการศาสนาควรบรรจุโครงการคลินิกคุณธรรมไว้ในแผนของกรม เพ่ือจะได้จัดสรร
เงินอุดหนุนที่เพียงพอและมั่นคงในการจัดโครงการคลินิกคุณธรรม และโครงการต่างๆ ของกรมการ
ศาสนาที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรมจริยธรรม 

๓. กรมการศาสนาควรจัดท าคู่มือแผนปฏิบัติการประจ าปีของแต่ละศูนย์คลินิกคุณธรรม 
เพ่ือเผยแผ่ให้ศูนย์อื่นๆได้ทราบและสามารถน ามาประยุกต์กับศูนย์ของตนเองได้ 

๔. กรมการศาสนาควรน าเอารูปแบบ PICD:SCP MODEL มาประยุกต์ใช้กับสถานศึกษา
ต่างๆ เพื่อเน้นและเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่เด็กและเยาวชน 

๕. คณะสงฆ์ควรประกาศนโยบายในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาให้
ชัดเจน และร่วมกับกรมการศาสนาผลิตพระธรรมวิทยากรให้เพ่ิมมากข้ึน 

๖.๒ ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
ในการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับวัยรุ่นไทยยุคใหม่  ตามหลักพุทธธรรม ผ่าน

กลไกการขับเคลื่อนโครงการคลินิกคุณธรรม ของพระธรรมวิทยากรต้องอาศัยความร่วมมือจาก
สถานศึกษา ชุมชน วัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผู้วิจัยขอเสนอแนะดังนี้ 

๑. สถานศึกษาควรอ านวยความสะดวกแก่พระธรรมวิทยากร ตั้งแต่การประสานงานที่ดี    
มีการติดต่อประสานงานในการจัดชั่วโมงสอน มีการต้อนรับที่ที่ อ านวยความสะดวกในเรื่องของ
สถานที่ในการจัดอบรม การจัดตั้งศูนย์คลินิกคุณธรรม และอ านวยความสะดวกในเรื่องปัจจัยอ่ืนๆ           
แก่พระธรรมวิทยากร 

๒. สถานศึกษาควรจัดครูพ่ีเลี้ยงให้พระธรรมวิทยากร ไม่ควรมอบหน้าที่ให้พระธรรม
วิทยากรดูแลนักเรียนเพียงล าพัง เพราะจ านวนพระธรรมวิทยากรมีน้อยเมื่อเทียบกับปริมาณของ
นักเรียนที่มีมากกว่า 

๓. รูปแบบในการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับวัยรุ่นไทยยุคใหม่  ตามหลักพุทธ
ธรรม ผ่านกลไกการขับเคลื่อนโครงการคลินิกคุณธรรม ของพระธรรมวิทยากร PICD:SCP MODEL 
สามารถประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของแต่ละสถานศึกษาได้ เช่น นักเรียนชั้นประถมศึกษา ก็จะเน้นใน
เรื่องของการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดี นักเรียนที่โตขึ้นมาก็จะเน้นในเรื่องของการปรับปรุงพฤติกรรม เป็นต้น 

๖.๓ ข้อเสนอเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 
ผลการวิจัยเรื่อง “รูปแบบการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับวัยรุ่นไทยยุคใหม่  

ตามหลักพุทธธรรม ผ่านกลไกการขับเคลื่อนโครงการคลินิกคุณธรรม ของพระธรรมวิทยากร” ผู้วิจัย
ขอเสนอแนะในส่วนที่สามารถต่อยอดจากงานวิจัยฉบับนี้ดังนี้ 

๑. ควรศึกษาเรื่องรูปแบบการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับวัยรุ่นไทยยุคใหม่  
ตามหลักพุทธธรรม ผ่านกลไกการขับเคลื่อนโครงการคลินิกคุณธรรม ของพระธรรมวิทยากร 
เฉพาะเจาะจงพ้ืนที่การวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบของจังหวัดนั้นๆ ให้ชัดเจนมากยิ่งข้ึน 

๒. ควรศึกษาเรื่องรูปแบบการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับวัยรุ่นไทยยุคใหม่  
ตามหลักพุทธธรรม ผ่านกลไกการขับเคลื่อนโครงการคลินิกคุณธรรม ของพระธรรมวิทยากร เน้น
เฉพาะหลักธรรมหรือคุณธรรมที่เหมาะกับสถานศึกษา เช่น ค่านิยม ๑๒ ประการของรัฐบาลปัจจุบัน 
เป็นต้น 
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๗. การน าลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
๑. สถานศึกษาควรอ านวยความสะดวกแก่พระธรรมวิทยากร ตั้งแต่การประสานงานที่ดี    

มีการติดต่อประสานงานในการจัดชั่วโมงสอน มีการต้อนรับที่ที่  อ านวยความสะดวกในเรื่องของ
สถานที่ในการจัดอบรม การจัดตั้งศูนย์คลินิกคุณธรรม และอ านวยความสะดวกในเรื่องปัจจัยอ่ืนๆ           
แก่พระธรรมวิทยากร 

๒. สถานศึกษาควรจัดครูพ่ีเลี้ยงให้พระธรรมวิทยากร ไม่ควรมอบหน้าที่ให้พระธรรม
วิทยากรดูแลนักเรียนเพียงล าพัง เพราะจ านวนพระธรรมวิทยากรมีน้อยเมื่อเทียบกับปริมาณของ
นักเรียนที่มีมากกว่า 

๓. รูปแบบในการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับวัยรุ่นไทยยุคใหม่  ตามหลักพุทธ
ธรรม ผ่านกลไกการขับเคลื่อนโครงการคลินิกคุณธรรม ของพระธรรมวิทยากร PICD:SCP MODEL 
สามารถประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของแต่ละสถานศึกษาได้ เช่น นักเรียนชั้นประถมศึกษา ก็จะเน้นใน
เรื่องของการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดี นักเรียนที่โตขึ้นมาก็จะเน้นในเรื่องของการปรับปรุงพฤติกรรม เป็นต้น 

๔. ชุมชน หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรให้ความส าคัญในเรื่องคุณธรรมจริยธรรมเป็น
ส าคัญ ให้คอยให้การอุปถัมภ์ ช่วยเหลือ และสนับสนุนทุกกิจกรรมที่พระธรรมวิทยากรจัดขั้น 

๕. วัดควรพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนและสถานศึกษา ควรพัฒนาบุคลากรที่มี
ความรู้ความสามารถในการอบรมสั่งสอนเด็กและเยาวชนในเรื่องคุณธรรมจริยธรรม 

๖. ผู้ปกครองควรช่วยสอดส่องพฤติกรรมของนักเรียน และปรึกษากับพระธรรมวิทยากร
เพ่ือช่วยในการแก้ไขปัญหาและหาแนวทางในการป้องกันปัญหาร่วมกัน 

๘. การเผยแพร่/การประชาสัมพันธ์ 
       ง านวิ จั ยมี ก า รประชาสั ม พันธ์ กิ จ กร รมแผลผลงานวิ จั ยทา ง อิน เตอร์ เ น็ ต 
www.pol.mcu.ac.th ส่วนการประชาสัมพันธ์ทางสิ่งพิมพ์อยู่ในระหว่างการด าเนินการตีพิมพ์การ
ประชุมวิชาการการบริหารและการจัดการระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ ๒ จัดโดย สมาคม
รัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 
๙. ภาพประกอบกิจกรรมการวิจัย/การเผยแพร่ผลงานวิจัย 
       การเผยแพร่ผลงานวิจัยตีพิมพ์วารสารการประชุมวิชาการการบริหารและการจั ดการ
ระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ ๒ จัดโดย สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
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ประวัติผู้วิจัย 
๑. ชื่อ – นามสกุล (ภาษาไทย) 

พระมหากฤษฎา  กิตฺติโสภโณ (แซ่หลี) 
ชื่อ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) 

  Phramaha Krisada Kittisobhano (Saelee) 
๒. เลขหมายบัตรปะจ าตัวประชาชน 

  ๑ ๘๐๙๙ ๐๐๐๕๔ ๙๘ ๐ 
๓. ต าแหน่งปัจจุบัน 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์  คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๔. หน่วยงานและสถานที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร  
และไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) 
ที่อยู่ปัจจุบัน หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬา

ลงกรณราชวิทยาลัย 
สถานที่ท างาน หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬา

ลงกรณราชวิทยาลัย 
โทรศัพท์ ๐๙๘-๘๖๘๙๘๙๖ 
E-mail  krisada.sea@mcu.ac.th 

๕. ประวัติการศึกษา 
๕.๑  ปริญญาเอก พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ)        
        สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ปี  ๒๕๕๘  
๕.๒  ปริญญาโท  พุทธศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ)        
        สถาบัน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ปี  ๒๕๕๕  
๕.๓  ปริญญาตรี  พุทธศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ)  
        (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)         
        สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ปี  ๒๕๕๔  
๕.๔   นักธรรมชั้นเอก, เปรียญธรรม ๖ ประโยค 

๖. สาขาวิชาการที่มีความช านาญพิเศษ (แตกต่างจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชาการ
ท าการวิจัยว่าเป็นผู้อ านวยการแผนงานวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัยหรือผู้ร่วมวิจัยในแต่ละงานวิจัย 

๑. การวางแผนกลยุทธ์การจัดการบริหารจัดการ 
๒. พระไตรปิฎก ภาษาบาลี พระพุทธศาสนา 
๓. เป็นวิทยากรฝึกอบรมได้หลายหลักสูตร เช่น การบริหารองค์กร คุณธรรมจริยธรรม 

เป็นต้น 
๔. มีความเชี่ยวชาญในการสอน  การบรรยาย  การฝึกอบรม 
๕. มีความเชี่ยวชาญในการท างานวิจัยทั้งเชิงปริมาณ  และคุณภาพ 
๖. ใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี สามารถจัดการระบบฐานข้อมูลได้เป็นอย่างดี 
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๗. สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ 
๗. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดย

ระบุสถานภาพในการ 
พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ. (๒๕๕๘). การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ด้วยการขับเคลื่อน

โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา. สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ : 
มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. ตีพิมพ์ในวารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์, 
ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๓ กันยายน – ธันวาคม ๒๕๕๙ . หน้า ๕๕-๖๒. 

พระมหากฤษฎา กิตติโสภโณ,ดร. หัวหน้าโครงการวิจัย (๒๕๖๐). “กลยุทธ์การบริหารองค์กรสงฆ์ที่
เข้มแข็งในยุคโลกาภิวัฒน์“. รายงานการวิจัย. สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ : มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.ตีพิมพ์ในวารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ , ปีที่ ๗ 
ฉบับที่ ๑, มกราคม – มีนาคม ๒๕๖๑. 

พระมหากฤษฎา กิตติโสภโณ,ดร. ผู้ร่วมวิจัย (๒๕๖๐). “พุทธบูรณาการเพ่ือการบริหารจัดการศาสน
สมบัติของวัดในพระพุทธศาสนา“. รายงานการวิจัย. สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. ตีพิมพ์ในวารสาร มจร สังคมศาสตร์
ปริทรรศน์, ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๒ (ฉบับพิเศษ), เมษายน – มิถุนายน ๒๕๖๑. 

พระมหากฤษฎา กิตติโสภโณ,ดร. ผู้ร่วมวิจัย (๒๕๖๐). “กลไกการบริหารจัดการท่องเที่ยวในชุมชน
ผ่านมิติศาสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา“. รายงานการวิจัย. สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. ตีพิมพ์ในวารสาร มจร สังคมศาสตร์
ปริทรรศน์, ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๒ (ฉบับพิเศษ), เมษายน – มิถุนายน ๒๕๖๑. 

พระมหากฤษฎา กิตติโสภโณ ,ดร. ผู้ร่วมวิจัย (๒๕๖๐). “กลไกการขับเคลื่อนศักยภาพขีด
ความสามารถของผู้สูงอายุโดยบูรณาการหลักพุทธธรรม“. รายงานการวิจัย. ทุนมุ่งเป้า 
ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา  

พระมหากฤษฎา กิตติโสภโณ,ดร. ผู้ร่วมวิจัย (๒๕๖๐). “กลไกการพัฒนาส่งเสริมสุขภาวะโดยการ
ยกระดับจิตการพ่ึงตนเองของแกนน าผู้สูงอายุพุทธธรรม ในการเสริมสร้างศักยภาพขีด
ความสามารถของผู้สูงอายุติดเตียง“. รายงานการวิจัย. ทุนมุ่งเป้า ส านักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา  

พระมหากฤษฎา กิตติโสภโณ,ดร.  (๒๕๖๑). (หัวหน้าโครงการ) รูปแบบการปลูกฝังคุณธรรมและ
จริยธรรมส าหรับวัยรุ่นไทยยุคใหม่ตามหลักพุทธธรรม ผ่านกลไกการขับเคลื่อนโครงการ
คลีนิกคุณธรรมของพระธรรมวิทยากร. งบประมาณสนับสนุนประจ าปี ๒๕๖๑ 
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.  
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