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วันสําเร็จการศึกษา :   ๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๘ 

บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคคือ ๑) เพื่อศึกษาหลักการ วิธีการ และรูปแบบการสงเสริม
คุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาของพระธรรมวิทยากร ๒) เพื่อวิเคราะหสภาพปญหาและอุปสรรคใน
การสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาของพระธรรมวิทยากร และ ๓) เพื่อนําเสนอรูปแบบการ
สงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาของพระธรรมวิทยากร การวิจัยครั้งน้ีใชระเบียบวิธีวิจัยแบบ
ผสานวิธี (Mixed Method  Research) ระหวางการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ที่ใช
การศึกษาวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) จากแบบสอบถาม (Questionnaire) กลุมตัวอยางที่ใช
ในการวิจัยไดทําการสุมมาจากประชากรจํานวน ๒๐,๐๗๑ คน โดยคํานวณตามสูตรของทาโร ยามาเน 
(Taro Yamane) ไดกลุมตัวอยางจํานวน ๓๙๒ คน โดยใชวิธีการสุมแบบแบงกลุม (Cluster 
Sampling) ไดแก วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการ
อยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม วิทยาลัยเทคโนโลยีภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแกน และวิทยาลัยเทคนิคนครศรธีรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช  
และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยทําการวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary  
Analysis) กับการสัมภาษณเชิงลึก (In Depth Interview) จากผูใหขอมูลสําคัญ (Key Informants) 
ที่เปนผูทรงคุณวุฒิรวมทั้งผูบริหาร คณาจารย และนักวัฒนธรรมจังหวัด จํานวน ๑๘ รูป/คน จากน้ัน
นํามาสังเคราะหเปนรูปแบบเบื้องตน และทําการสนทนากลุมเฉพาะ (Focus Group Discussion)          
กับผูเช่ียวชาญ จํานวน ๙ ทาน เพื่อสรางรูปแบบใหมีความสมบูรณย่ิงข้ึน 
 
ผลการวิจัยพบวา 

 ๑) พระธรรมวิทยากรมีบทบาทสําคัญในการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา 
โดยมีบทบาทสําคัญ ๙ ดาน คือ ๑. ดานการใหคําปรึกษา ๒. ดานการสนทนาธรรม ๓. ดานการอบรม
เยาวชน ๔. ดานการจัดกิจกรรมทาง ๕. ดานการรวมกับสถานศึกษาจัดทําแผนปฏิบัติการ ๖. ดานการ
จัดทําทะเบียนผูเขารวมกิจกรรม ๗. ดานการพัฒนาเครื่องมือในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผูเรียน 
๘. ดานการจัดคายคุณธรรม ๙. ดานการประเมินผลกลุมเปาหมายรวมกับสถานศึกษา และมีการ
นําเอาหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนา คือ หลักไตรสิกขา หลักอริยสัจ ๔ หลักอิทธิบาท ๔ และหลัก
ภาวนา ๔ มาใชในการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมดวย 
 ๒) ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย จํานวน ๒๘๓ คน คิดเปนรอยละ ๗๒.๒             
มีอายุระหวาง ๑๙ – ๒๑ ป จํานวน ๑๙๙ คน คิดเปนรอยละ ๕๐.๘ มีการศึกษาในระดับ ปวส. 
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จํานวน ๒๓๘ คน คิดเปนรอยละ ๖๐.๗ และเขาอบรมโครงการคลินิกคุณธรรม ๑ – ๕ ครั้ง จํานวน 
๒๕๑ คน คิดเปนรอยละ ๖๔.๓ ระดับความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอรูปแบบการสงเสริมคุณธรรม
จริยธรรมในสถานศึกษาของพระธรรมวิทยากร พบวา นักเรียนมีความคิดเห็นตอรูปแบบการสงเสริม
คุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาของพระธรรมวิทยากร ในภาพรวมอยูในระดับมาก (  = ๔.๐๖, 
S.D. = ๐.๕๑๐) และเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา อยูในระดับมากทุกดาน สวนปญหา อุปสรรค 
และขอเสนอแนะ พบวา พระธรรมวิทยากรสามารถนํากิจกรรมไปใชกับนักเรียนไดเปนบางกลุม
เทาน้ัน ไมสามารถปรับใชกับนักเรียนทุกกลุมได จึงควรปรับปรุงรูปแบบใหมใหสอดคลองกับ
พฤติกรรมของนักเรียนทุกกลุมโดยการนําชุมชน ผูปกครอง และสถานศึกษา มาชวยสนับสนุนบทบาท
ของพระธรรมวิทยากรดวย 

๓) รูปแบบการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาของพระธรรมวิทยากร   
(PICD:SCP MODEL) พบวามี ๔ รูปแบบ คือ ๑) รูปแบบการปองกัน (Prevention) ๒) รูปแบบการ
ปรับปรุง (Improvement)  ๓) รูปแบบการเปลี่ยนแปลง (Change) และ ๔) รูปแบบการพัฒนา 
(Development) โดยไดรับการสนับสนุนจากสถานศึกษา (School) ชุมชน (Community) และ
ผูปกครอง (Parent)  และมี ๔ กลยุทธ คือ ๑) สรางภูมิคุมกันดวยการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม
อยางจริงจัง  ๒) ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักเรียนกลุมเสี่ยงใหเปนคนดีมีคุณธรรม ๓) สงเสริมให
นักเรียนกลุมเปาหมาย มีคุณธรรมจริยธรรม และ ๔) เสริมสรางกิจกรรมการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
ของนักเรียนรวมกับ หนวยงาน สถานศึกษา และชุมชน 
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ABSTRACT 
The objectives of this research were 1) to study principles, approach and 

model to Promoting Morality and Ethics in schools of Buddhist Missionary Monks.,            
2) to analysis problems and obstacles for Promoting Morality and Ethics in schools of 
Buddhist Missionary Monks and 3) to propose the model to Promoting Morality and 
Ethics in schools of Buddhist Missionary 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 Promoting Morality and 

Ethics in schools of Buddhist Missionary 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 
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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 Promote Morality and Ethics in schools of Buddhist Missionary 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 Promote Morality and Ethics in schools of Buddhist 
Missionary 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 

วิทยานิพนธฉบับน้ีสําเร็จลุลวงไปไดเพราะไดรับความเมตตาจากคณะกรรมการควบคุม
วิทยานิพนธ คือ อาจารยพระมหาสม กลฺยาโณ, ดร. และอาจารย ดร.บุษกร วัฒนบุตร ที่ได
อนุเคราะหใหคําปรึกษา แนะนํา ดูแลเอาใจใส ใหความชวยเหลือในการปรับปรุงแกไขวิทยานิพนธจน
สําเร็จดวยดีตลอดมา ทั้ ง น้ีผู วิจัยขอกราบขอบพระคุณคณะกรรมการสอบประชาพิจารณ 
ประกอบดวย พระมหาบุญเลิศ อินฺทปฺฺโ, รศ. ประธานคณะกรรมการ, ศาสตราจารย ดร.บุญทัน 
ดอกไธสง อาจารย น.อ. ดร. นภัทร แกวนาค ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุรพล สุยะพรหม และทาน
อาจารย ดร.ธิติวุฒิ หมั่นมี ที่ไดเมตตาแนะนําปรับปรุงวิทยานิพนธฉบับน้ีใหมีความสมบูรณมากย่ิงข้ึน 
และขอกราบขอบพระคุณคณะกรรมการสอบปองกันวิทยานิพนธ ประกอบดวย พระมหาบุญเลิศ 
อินฺทปฺฺโ, รศ. ประธานคณะกรรมการสอบปองกันวิทยานิพนธ อาจารย น.อ. ดร. นภัทร แกวนาค 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุรพล สุยะพรหม อาจารยพระมหาสม กลฺยาโณ, ดร. และอาจารย ดร.บุษกร 
วัฒนบุตร ที่ไดสักถามและใหคําแนะนําในประเด็นตางๆ ที่เปนประโยชนในการนําไปปรับปรุงแกไข
วิทยานิพนธใหมีความสมบูรณมากย่ิงข้ึน 

ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณ พระเดชพระคุณ พระศรีคัมภีรญาณ, รศ.ดร. รองอธิการบดี
ฝายวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พระครูปลัดมารุต วรมงฺคโล , ผศ.ดร.                
อดีตคณบดีคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน ดร. 
รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน จงัหวัดขอนแกน นายกฤษศญพงษ  
ศิร ิอธิบดีกรมการศาสนา และผูชวยศาสตราจารย ดร.เติมศักด์ิ ทองอินทร รักษาการหัวหนาภาควิชา
รัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่ไดกรุณาเปนผูเช่ียวชาญใน
การตรวจสอบแบบสอบถามและใหคําปรึกษา แนะนําในการปรับปรุงแกไขแบบสอบถามใหสมบูรณ 

ผูวิจัยขอขอบคุณทานผูอํานวยการ ผูบริหาร คณะครู และนักเรียน วิทยาลัยเทคนิคราช
สิทธาราม กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัด
ขอนแกน วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ผูบริหาร เจาหนาที่สํานักงาน
วัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดเชียงใหม จังหวัดขอนแกน จังหวัดนครศรีธรรมราช และ
พระธรรมวิทยากรทุกรูป ผูเช่ียวชาญทุกทานที่อนุเคราะหในการเก็บขอมูลเพื่อการวิจัยเปนอยางดี 

ผูวิจัยขอขอบคุณ ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุรพล สุยะพรหม ผูอํานวยการหลักสูตร
บัณฑิตศึกษา คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ทานอาจารย ดร.พิเชฐ 
ทั่งโต ผูอํานวยการหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ทานอาจารย          
พระครูสังฆรักษเกียรติศักด์ิ กิตฺติปฺโญ, ดร. และเจาหนาที่ประจําหลักสูตรทุกทานที่ใหความ
อนุเคราะหชวยเหลือผูวิจัย คอยอํานวยความสะดวกและแนะนําผูวิจัยเปนอยางดีเสมอมา 

งานวิจัยฉบับน้ีไดรับทุนสนับสนุนจากพระเดชพระคุณ พระพิพัฒนศาสนกิจวิธาน             
เจาอาวาสวัดทาการอง พระครูภาวนาวชิรคุณ เจาอาวาสวัดตึก พระครูภาวนารัตนาภรณ เจาอาวาส
วัดสําเภาลม พระครูสังฆรักษปญญาพล ปฺญาพโล พระมหาถวิล กลฺยาณธมฺโม ผูอํานวยการสวน
ทะเบียนนิสิต และมูลนิธิมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย           



(ฉ) 
 

ที่ไดสนับสนุนทุนการศึกษาใหแกผูวิจัยในการศึกษาเลาเรียนและดําเนินการวิจัย ผูวิจัยขอบกราบ
ขอบพระคุณและขออนุโมทนามา ณ โอกาสน้ี 

ผูวิจัยของกราบขอบพระคุณพระปลัดสมพงษ กวิวํโส พระปลัดประดิสิษฐ ฐิตาโภ            
พระมหาบุญยืน ญาณโสภโณ พระมหาปญญา ปฺญาสิริ พระกุศลิน สุนฺทรสิริ และเพื่อนๆ ทุกคน ที่
คอยใหกําลังใจ และคอยใหการชวยเหลือผูวิจัยในการดําเนินการวิจัยในทุกๆ ข้ันตอน  

สุดทายน้ี ผูวิจัยขอขอบคุณพระเดชพระคุณทุกรูป เจาอาวาส พระสังฆาธิการในเขต
ปกครองคณะสงฆจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สมาชิกหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการเชิงพุทธ รุนที่ ๒ (วังนอย) ทุกรูป ที่ไดใหความชวยเหลือใหกําลังใจและใหคําปรึกษาการทํา
วิทยานิพนธแกผูวิจัย คุณคาและประโยชนใดๆ อันพึงมีจากวิทยานิพนธฉบับน้ี ผูวิจัยขอมอบบูชาเปน
พุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา กตเวทิตาคุณแกครูอุปชฌายอาจารย บิดามารดา ญาติสนิทมิตรสหาย 
และผูมีพระคุณทุกทาน 

 
 
 

       พระมหากฤษฎา  กิตฺติโสภโณ (แซหลี) 
               ๑๖ กุมภาพันธ ๒๕๕๘ 

 



สารบัญ 

เรื่อง                                                                                                   หนา 

บทคัดยอภาษาไทย ก 
บทคัดยอภาษาอังกฤษ       ค 
กิตติกรรมประกาศ จ 
สารบัญ   ช 
สารบัญตาราง  ฌ 
สารบัญแผนภาพ ฑ 
คําอธิบายสัญลักษณและคํายอ ฒ 

บทท่ี ๑ บทนํา  ๑ 
           ๑.๑   ความเปนมาและความสําคัญของปญหา  ๑ 
 ๑.๒  วัตถุประสงคของการวิจัย  ๓ 
 ๑.๓  ปญหาที่ตองการทราบ ๓ 
 ๑.๔  ขอบเขตการวิจัย ๓ 
 ๑.๕  นิยามศัพทเฉพาะที่ใชในการวิจัย ๕ 
 ๑.๖  ประโยชนที่ไดรับจากการวิจัย ๖ 
 
บทท่ี ๒ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ ๗ 

๒.๑ แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบ ๗ 
๒.๒ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม ๑๓ 
๒.๓ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการเชิงกลยุทธ ๓๙ 
๒.๔ แนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา 
        ของพระธรรมวิทยากร ๗๒ 
๒.๕ งานวิจัยที่เกี่ยวของ ๘๔ 
๒.๖ กรอบแนวคิดในการวิจัย ๙๒  

  
บทท่ี ๓ วิธีดําเนินการวิจัย ๙๓ 
 ๓.๑ รูปแบบการวิจัย ๙๓ 
 ๓.๒ ประชากรและกลุมตัวอยาง ๙๓ 
 ๓.๓ เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ๙๖ 
 ๓.๔ การเกบ็รวบรวมขอมูล ๙๘ 
 ๓.๕ การวิเคราะหขอมลู ๙๙ 
 
 



   (ซ) 
 

สารบัญ (ตอ) 

เรื่อง                                                                                                      หนา 

บทท่ี ๔  ผลการวิจัย ๑๐๑ 
 ตอนท่ี ๑ ผลการวิจัยดานสภาพปญหาและอุปสรรคในการสงเสริมคุณธรรม

จริยธรรมในสถานศึกษาของพระธรรมวิทยากร 
 

๑๐๒ 
 ๑.๑  ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ๑๐๓ 
 ๑.๒  ระดับความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอรูปแบบการสงเสริมคุณธรรม

จริยธรรมในสถานศึกษาของพระธรรมวิทยากร  
 

๑๐๔ 
 ๑.๓  ปญหา อุปสรรคและขอเสนอแนะตอรูปแบบการสงเสริมคุณธรรม

จริยธรรมในสถานศึกษาของพระธรรมวิทยากร  
 

๑๒๒ 
 ๑.๔  สรุปวิเคราะหผลการวิจัยเชิงปริมาณ  ๑๔๑ 
 ๑.๕  ผลการสัมภาษณเชิงลึก  ๑๔๘ 
 ๑.๖  สรุปวิเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณเชิงลึก  ๑๙๖ 
 ตอนท่ี ๒ ผลการวิจัยดานรูปแบบการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาของ

พระธรรมวิทยากร 
 

๒๐๒ 
 ๒.๑ สรุปวิเคราะหขอมูลจากการสนทนากลุมเฉพาะ ๒๐๒ 
 ตอนท่ี ๓ องคความรูจากการวิจัย ๒๒๐ 
   

บทท่ี ๕  สรุป  อภิปรายผลและขอเสนอแนะ ๒๒๓ 
 ๕.๑  สรปุผลการวิจัย ๒๒๓ 
 ๕.๒  อภิปรายผล ๒๓๗ 
 ๕.๓  ขอเสนอแนะ ๒๔๘ 
 

บรรณานุกรม ๒๕๐ 
ภาคผนวก ๒๕๗ 
 ภาคผนวก ก หนังสือขอความอนุเคราะหผูเช่ียวชาญตรวจสอบคุณภาพ  
  เครื่องมือวิจัย ๒๕๘ 
 ภาคผนวก ข ผลการหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ๒๖๔ 
 ภาคผนวก ค หนังสือขอความอนุเคราะหเก็บขอมูลเพื่อตรวจสอบความ  
  เที่ยงตรงของแบบสอบถาม (Try Out) ๒๗๒
 ภาคผนวก ง คาสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha coefficient) ๒๗๕
 ภาคผนวก จ หนังสือขอความอนุเคราะหเก็บขอมูลเพื่อการวิจัย ๒๗๘ 
 ภาคผนวก ฉ แบบสอบถามเพื่อการวิจัย ๓๑๐ 
 ภาคผนวก ช แบบสมัภาษณเพื่อการวิจัย ๓๒๑ 

ภาคผนวก ซ.  ตารางแสดงกลุมตัวอยางของทาโร ยามาเน (Taro Yamane)           ๓๒๓ 

ประวัติผูวิจัย  ๓๒๕ 



สารบัญตาราง 

ตารางท่ี หนา 
  
๒.๑ สรุปความหมายของรูปแบบ ๙ 
๒.๒ สรุปประเภทของรูปแบบ ๑๓ 
๒.๓ สรุปความหมายของคุณธรรมจริยธรรม ๑๖ 
๒.๔ ตารางแสดงการพัฒนาทางจริยธรรม ๖ ข้ัน ของโคลเบอรก ลอวเรนซ 

(Kohlberg Lawrence) ๒๑ 
๒.๕ สรปุพัฒนาการทางจริยธรรม ๒๒ 
๒.๖ สรปุหลักคุณธรรมจริยธรรมทีส่ําคัญในพระพุทธศาสนา ๓๑ 
๒.๗ สรปุวิธีการในการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม ๓๘ 
๒.๘ สรุปความหมายของกลยุทธ ๔๒ 
๒.๙ สรุปความสําคัญของกลยุทธ ๔๙ 
๒.๑๐ สรุปองคประกอบของการวางแผนกลยุทธ ๕๖ 
๒.๑๑ สรุปกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ ๖๔ 
๒.๑๒ สรุปการนํากลยุทธไปสูการปฏิบัติ ๗๒ 
๒.๑๓ สรุปแนวคิดเกี่ยวกับพระธรรมวิทยากร ๗๔ 
๒.๑๔ กระบวนการการดําเนินงานโครงการคลินิกคุณธรรม ๘๐ 
๒.๑๕ รายช่ือสถานศึกษาที่เขารวมโครงการคลินิกคุณธรรมในสถานศึกษา ประจําป 

๒๕๕๗  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ๘๑ 
๒.๑๖   รายช่ือสถานศึกษาที่เขารวมโครงการคลินิกคุณธรรมในสถานศึกษา ประจําป 

๒๕๕๗ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน ๘๓ 
๓.๑ แสดงประชากรและกลุมตัวอยางการวิจัย ๙๔ 
๔.๑ แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล ๑๐๓ 
๔.๒ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอ

การพัฒนารูปแบบการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาของพระธรรม
วิทยากร ในภาพรวม     ๑๐๕ 

๔.๓ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอ
การพัฒนารูปแบบการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาของพระธรรม
วิทยากร ในดานการใหคําปรึกษาหรือปญหาตางๆ โดยเฉพาะปญหาเรื่องการ
ขาดคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษาน้ันๆ     ๑๐๗ 

๔.๔ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอ
การพัฒนารูปแบบการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาของพระธรรม
วิทยากร ในดานการสนทนาธรรม/บรรยายธรรม ตามหลักธรรมตางๆ ที่
สอดคลองกับปญหาที่เกิด หรือตามที่สถานศึกษาประสงค ๑๐๘ 



   (ญ) 
 

สารบัญตาราง (ตอ) 

ตารางท่ี หนา 
  
๔.๕ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอ

การพัฒนารูปแบบการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาของพระธรรม
วิทยากร ในดานการใหการอบรมเยาวชนในสถานศึกษาน้ันๆ โดยใชเทคนิคการ
อบรมที่สอดคลองกับพฤติกรรมของผูเขารับการอบรม ผสมผสานกับการปฏิบติั
ธรรม ทําวัตรเชา เย็น และน่ังสมาธิ ๑๐๙ 

๔.๖ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอ
การพัฒนารูปแบบการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาของพระธรรม
วิทยากร ในดานการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา เชน วันสําคัญทาง
พระพุทธศาสนา วันสําคัญทางพระมหากษัตริย วันสําคัญทางเทศกาลตางๆ ที่มี
พิธีทางพระพุทธศาสนารวมกับสถานศึกษาหรือชุมชน ๑๑๐ 

๔.๗ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอ
การพัฒนารูปแบบการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาของพระธรรม
วิทยากร ในดานการรวมกับสถานศึกษาจัดทําแผนปฏิบัติการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมของผูเรียน ๑๑๒ 

๔.๘ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอ
การพัฒนารูปแบบการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาของพระธรรม
วิทยากร ในดานการจัดทําทะเบียนผูเขารวมกิจกรรมหรือทะเบียนของผูเรียน
เปนประจําทุกเดือน ๑๑๓ 

๔.๙ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอ
การพัฒนารูปแบบการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาของพระธรรม
วิทยากร ในดานการพัฒนาเครื่องมือในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผูเรียน ๑๑๔ 

๔.๑๐ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอ
การพัฒนารูปแบบการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาของพระธรรม
วิทยากร ในดานการจัดคายคุณธรรม ๑๑๕ 

๔.๑๑ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอ
การพัฒนารูปแบบการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาของพระธรรม
วิทยากร ในดานการประเมินผลกลุมเปาหมายรวมกับสถานศึกษา ๑๑๖ 

๔.๑๒ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอ
การพัฒนารูปแบบการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาของพระธรรม
วิทยากร ในดานหลักธรรมที่ใชในการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา
ของพระธรรมวิทยากรตามหลักหลักภาวนา ๔ ไดแก กาย ศีล จิต และปญญา ๑๑๗ 

 



   (ฎ) 
 

สารบัญตาราง (ตอ) 

ตารางท่ี หนา 
 

๔.๑๓ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอ
การพัฒนารูปแบบการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาของพระธรรม
วิทยากร ในดานกาย ๑๑๘ 

๔.๑๔ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอ
การพัฒนารูปแบบการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาของพระธรรม
วิทยากร ในดานศีล ๑๑๙ 

๔.๑๕ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอ
การพัฒนารูปแบบการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาของพระธรรม
วิทยากร ในดานจิต ๑๒๐ 

๔.๑๖ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอ
การพัฒนารูปแบบการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาของพระธรรม
วิทยากร ในดานปญญา ๑๒๑ 

๔.๑๗ ปญหาและอุปสรรคในการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาของ             
พระธรรมวิทยากร ในดานการใหคําปรึกษาหรือปญหาตางๆ โดยเฉพาะปญหา
เรื่องการขาดคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษาน้ันๆ     ๑๒๒ 

๔.๑๘ ขอเสนอแนะตอรูปแบบการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาของ            
พระธรรมวิทยากร ในดานการใหคําปรึกษาหรือปญหาตางๆ โดยเฉพาะปญหา
เรื่องการขาดคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษาน้ันๆ     ๑๒๓ 

๔.๑๙ ปญหาและอุปสรรคในการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาของ            
พระธรรมวิทยากร ในดานการสนทนาธรรม/บรรยายธรรม ตามหลักธรรมตางๆ 
ที่สอดคลองกับปญหาที่เกิด หรือตามที่สถานศึกษาประสงค ๑๒๔ 

๔.๒๐ ขอเสนอแนะตอรูปแบบการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาของ              
พระธรรมวิทยากร ในดานการสนทนาธรรม/บรรยายธรรม ตามหลักธรรมตางๆ 
ที่สอดคลองกับปญหาที่เกิด หรือตามที่สถานศึกษาประสงค ๑๒๕ 

๔.๒๑ ปญหาและอุปสรรคในการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาของ             
พระธรรมวิทยากร วิทยากร ในดานการใหการอบรมเยาวชนในสถานศึกษา
น้ันๆ โดยใชเทคนิคการอบรมที่สอดคลองกับพฤติกรรมของผูเขารับการอบรม 
ผสมผสานกับการปฏิบัติธรรม ทําวัตรเชา เย็น และน่ังสมาธิ ๑๒๖ 

๔.๒๒ ขอเสนอแนะตอรูปแบบการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาของ             
พระธรรมวิทยากร วิทยากร ในดานการใหการอบรมเยาวชนในสถานศึกษา
น้ันๆ โดยใชเทคนิคการอบรมที่สอดคลองกับพฤติกรรมของผูเขารับการอบรม 
ผสมผสานกับการปฏิบัติธรรม ทําวัตรเชา เย็น และน่ังสมาธิ ๑๒๗ 



   (ฏ) 
 

สารบัญตาราง (ตอ) 

ตารางท่ี หนา 
 

๔.๒๓ ปญหาและอุปสรรคในการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาของ                
พระธรรมวิทยากร วิทยากร ในดานการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา เชน 
วันสําคัญทางพระพุทธศาสนา วันสําคัญทางพระมหากษัตริย วันสําคัญทาง
เทศกาลตางๆ ที่มีพิธีทางพระพุทธศาสนารวมกับสถานศึกษาหรือชุมชน ๑๒๘ 

๔.๒๔ ขอเสนอแนะตอรูปแบบการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาของ                  
พระธรรมวิทยากร วิทยากร ในดานการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา เชน 
วันสําคัญทางพระพุทธศาสนา วันสําคัญทางพระมหากษัตริย วันสําคัญทาง
เทศกาลตางๆ ที่มีพิธีทางพระพุทธศาสนารวมกับสถานศึกษาหรือชุมชน ๑๒๙ 

๔.๒๕ ปญหาและอุปสรรคในการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาของ                
พระธรรมวิทยากร วิทยากร ในดานการรวมกับสถานศึกษาจัดทําแผนปฏิบัติ
การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของผูเรียน 

 
 

๑๓๐ 
๔.๒๖ ขอเสนอแนะตอรูปแบบการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาของ            

พระธรรมวิทยากร วิทยากร ในดานการรวมกับสถานศึกษาจัดทําแผนปฏิบัติ
การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของผูเรียน ๑๓๑ 

๔.๒๗ ปญหาและอุปสรรคในการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาของ               
พระธรรมวิทยากร วิทยากร ในดานการจัดทําทะเบียนผูเขารวมกิจกรรมหรือ
ทะเบียนของผูเรียนเปนประจําทุกเดือน ๑๓๒ 

๔.๒๘ ขอเสนอแนะตอรูปแบบการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาของ              
พระธรรมวิทยากร วิทยากร ในดานการจัดทําทะเบียนผูเขารวมกิจกรรมหรือ
ทะเบียนของผูเรียนเปนประจําทุกเดือน ๑๓๓ 

๔.๒๙ ปญหาและอุปสรรคในการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาของ                    
พระธรรมวิทยากร วิทยากร ในดานการพัฒนาเครื่องมือในการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมของผูเรียน ๑๓๔ 

๔.๓๐ ขอเสนอแนะตอรูปแบบการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาของ          
พระธรรมวิทยากร วิทยากร ในดานการพัฒนาเครื่องมือในการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมของผูเรียน ๑๓๕ 

๔.๓๑ ปญหาและอุปสรรคในการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาของ              
พระธรรมวิทยากร วิทยากร ในดานการจัดคายคุณธรรม 

 
๑๓๖ 

๔.๓๒ ขอเสนอแนะตอรูปแบบการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาของ               
พระธรรมวิทยากร วิทยากร ในดานการจัดคายคุณธรรม ๑๓๗ 

 



   (ฐ) 
 

สารบัญตาราง (ตอ) 

ตารางท่ี หนา 
 

๔.๓๓ ปญหาและอุปสรรคในการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาของ               
พระธรรมวิทยากร วิทยากร ในดานการประเมินผลกลุมเปาหมายรวมกับ
สถานศึกษา ๑๓๘ 

๔.๓๔ ขอเสนอแนะตอรูปแบบการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาของ             
พระธรรมวิทยากร วิทยากร ในดานการประเมินผลกลุมเปาหมายรวมกับ
สถานศึกษา ๑๓๙ 

๔.๓๕ ขอเสนอแนะตอรูปแบบการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาของ             
พระธรรมวิทยากร วิทยากร ในดานหลักธรรมที่ใชในการสงเสริมคุณธรรม
จริยธรรมในสถานศึกษาของพระธรรมวิทยากรตามหลักภาวนา ๔ ไดแก กาย 
ศีล จิต และปญญา ๑๔๐ 

๔.๓๖ ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน ๑๕๕ 
๔.๓๗ ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก ๑๖๕ 
๔.๓๘ ตารางการสังเคราะหสภาพแวดลอมภายใน ๑๖๙ 
๔.๓๙ ตารางการสงัเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก ๑๗๒ 
๔.๔๐ สรุปประเด็นการวิเคราะห (SWOT Matrix) รูปแบบการสงเสริมคุณธรรม

จริยธรรมในสถานศึกษาของพระธรรมวิทยากร ๑๗๔ 

 



   (ฑ) 
 

สารบัญแผนภาพ 

แผนภาพท่ี                                                                                              หนา 

๒.๑  Model โครงการคลินิกคุณธรรมในสถานศึกษา ๗๗ 
๒.๒ กรอบแนวคิดในการวิจัย ๙๒ 
๔.๑ รูปแบบการปองกัน (Prevention) ๒๑๒ 
๔.๒ รูปแบบการปรับปรุง (Improvement) ๒๑๔ 
๔.๓ รูปแบบการเปลี่ยนแปลง (Change) ๒๑๕ 
๔.๔ รูปแบบการพัฒนา (Development) ๒๑๗ 
๔.๕ รูปแบบการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาของพระธรรมวิทยากร 

PICD:SCP MODEL ๒๑๘ 
๔.๖ องคความรูจากการวิจัย ๒๒๐ 

 

 



   (ฒ) 
 

 

คําอธิบายสัญลักษณและคํายอ 

๑. คํายอช่ือคัมภีรพระไตรปฎก 
อักษรยอในวิทยานิพนธเลมน้ี ใชอางอิงจากพระไตรปฎกภาษาไทยฉบับมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๓๙ เปนหลักโดยใชระบบยอคําดังตอไปน้ี 
พระวินัยปฎก 

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

๒. การระบุเลขหมายพระไตรปฎก 
ในงานวิจัยฉบับน้ีไดใชพระไตรปฎกภาษาไทย  ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

พ.ศ.๒๕๓๙  เปนหลักในการอางอิง ซึ่งพระไตรปฎกฉบับภาษาไทยจะระบุ  เลม/ขอ/หนา. เชน ขุ.ธ. 
(ไทย) ๒๕/๓๐/๕๑. หมายความวาระบุถึง สุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ธรรมบท ฉบับภาษาไทย 
พระไตรปฎกเลมที่ ๒๕ ขอที่ ๓๐ หนาที่ ๕๑ เปนตน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

บทท่ี ๑ 
 

บทนํา 
 

๑.๑ ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 
สภาพสังคมไทยในปจจุบันไดมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเปนอันมาก  ประชาชนในอดีต

มีชีวิตอยูกับครอบครัว มีพุทธศาสนา มีคุณธรรมจริยธรรม เปนรากฐานของทัศนคติและคานิยมในการ
ดํารงชีวิต  ทําใหคนในสังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข  แตการเพิ่มของประชากรประกอบกับภาวะ
เศรษฐกิจที่สูงข้ึน รวมทั้งการนําเทคโนโลยีเขามามีบทบาทในชีวิตประจําวันของประชาชน ทําให
ประชาชนหันมานิยมความเจริญทางดานวัตถุมากข้ึนและละเลยดานคุณธรรมจริยธรรม โดยขาดความ
ตระหนักวาคุณธรรมจริยธรรมเปนสิ่งที่มีความสําคัญตอสังคมเปนอยางมากในการกําหนดความสงบ
สุขของสังคม  เน่ืองจากหากคนในสังคมมีความบกพรองทางดานจิตใจ  ขาดคุณธรรมจริยธรรมแลว 
แมสังคมน้ันจะมีความมั่งค่ังทางดานเศรษฐกิจก็ยอมจะหาความสุขและเกิดการพัฒนาไปไดยาก๑          
ในกลุมของเด็กและเยาวชนซึ่งจะเปนบุคลากรในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคตน้ัน พบวาเยาวชน
ไทยในปจจุบันมี “ลักษณโทษ” หลายประการเชน ติดยาเสพติด  กาวราวรุนแรง  หมกมุนใน
กามารมณ  มีแนวโนมกออาชญากรรม  หลงติดในวัตถุ  เห็นแกตัว  ไมเช่ือเรื่องสวนรวม  ไมมีศาสนา
และวัฒนธรรม  เครียด  หาความสําเร็จโดยไมเลือกวิธีการ  ชอบเลนการพนัน ทํางานหนักไมเปน 

การศึกษาเปนปจจัยที่สําคัญประการหน่ึงในการพัฒนาประเทศ  ประเทศใดสามารถ
จัดระบบการศึกษาใหประชาชนไดอยางทั่วถึงและถูกตอง  ประเทศน้ันยอมประสบความสําเร็จในการ
พัฒนาประเทศในทุกดาน  ไมวาจะเปนดานเศรษฐกิจ  ดานการเมือง  หรือดานสังคมวัฒนธรรม  ทั้งน้ี
เพราะการพัฒนาประเทศจะตองอาศัยกําลังคนเปนสําคัญ  ซึ่งกระบวนการที่สําคัญที่สุดในการพัฒนา
คนก็คือ  การจัดการศึกษา  ดังน้ันทุก ๆ ประเทศจึงพยายามจัดการศึกษาในประเทศของตนใหดีที่สุด
เทาที่จะทําได 

การจัดการการศึกษานอกจากจะมุงใหผูเรียนเกิดความรูแลว  จะตองมุงปลูกฝงคุณธรรม
จริยธรรมใหกับผู เรียนเพื่อให เปนผูที่มีความประพฤติดีอีกดวย ดังพระบรมราโชวาทของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ที่ตรัสไววา  นอกจากการศึกษาจะสอนใหคน
เกงแลวจําเปนอยางย่ิงที่จะอบรมใหดีพรอมกันไปดวย  ประเทศเราจึงจะไดคนที่มีคุณภาพ คือ ทั้งเกง
ทั้งดีมาเปนกําลังของบานเมือง  ใหความเกงเปนปจจัยและพลังสําหรับการสรางสรรค  และใหความดี
เปนปจจัยเพื่อประคับประคองนําความเกงใหเปนไปในทางที่ถูก ที่อํานวยผลประโยชนอันพึงประสงค๒ 

                                                
๑สุทธิวงศ  ตันตยาพิศาลสุทธ์ิ,  “พระบรมราโชวาท”,  ขาราชการครู, ปที่ ๒๐ ฉบับที่ ๑ (ตุลาคม – 

พฤศจิกายน ๒๕๔๒), : ๒. 
๒สิปปนนท เกตุทัต และคณะ, ความฝนของแผนดิน, พิมพครั้งที่ ๓, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ

ตะวันออก, ๒๕๔๐), หนา ข. 



๒ 
 

ผูที่มีสวนเกี่ยวของกับการจัดการศึกษาในปจจุบันตางพยายามที่จะฝกฝนอบรมจิตใจของ
เยาวชนใหรูผิดชอบช่ัวดีมากข้ึน  โดยหลายฝายหวังวา  การอบรมคุณธรรมจริยธรรมในโรงเรียนจะ
เปนเสมือนสายปานที่คอยเหน่ียวรั้งและฉุดดึงใหเด็กไดมีสภาพจิตใจที่เขาถึงคุณงามความดีของชีวิต 
โดยทั่วไปเมื่อพิจารณาถึงระดับการศึกษาที่ครอบคลุมไปทั้งประเทศ มีการจัดการศึกษาในทุกทองที่  
และเปนหนาที่หลักของรัฐบาลจะตองดําเนินการใหกับประชาชนทุกคนก็คือ การศึกษาระดับประถม
ศึกษา ฉะน้ันจึงถือไดวาการศึกษาระดับประถมศึกษาเปนการศึกษาข้ันพื้นฐานที่สําคัญตอการพัฒนา
ประเทศเปนอยางย่ิง  และเมื่อพิจารณาคุณลักษณะของผูเขารับการศึกษาในแตละระดับแลวจะเหน็วา 
นักเรียนประถมศึกษาเปนผูมีสภาพเหมาะสมอยางย่ิงตอการวางรากฐานเพื่อพัฒนาคุณลักษณะที่พึง
ประสงคในดานคุณธรรมจริยธรรม 

โครงการคลินิกคุณธรรมในสถานศึกษา เกิดข้ึนจากแนวความคิดในการสงเสริมคุณธรรม
จริยธรรมแกเด็ก เยาวชน และประชาชนใหเปนคนดีมีศีลธรรม โดยมีวัตถุประสงคในการจัดโครงการน้ี 
คือ ๑) เพื่อใหสถานศึกษาที่เขารวมโครงการมีพื้นที่สําหรับเด็กและเยาวชน ในการแจงขอมูลเกี่ยวกับ
ปญหาชีวิต การสนทนาธรรม ๒) เพื่อใหสถาบันทางศาสนา โดยเฉพาะพระสงฆทําหนาที่ช้ีแนะ
แนวทางในการแกปญหาทางดานจิตใจ โดยใชหลักธรรมทางศาสนา ๓) เพื่อใหเยาวชนกลุมเปาหมาย
สามารถใชหลักธรรมในศาสนาใชในการดํารงชีวิต ๔) เพื่อเปนการนํามิติทางศาสนาสรางสังคมแหง
ปญญา และการเรียนรู เสริมสรางภูมิคุมกันทางดานจิตใจ ๕) เพื่อใหเด็กและเยาวชนเกิดการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม และ ๖) เพื่อสรางจิตสํานึกที่ดีตอการดํารงตนอยางมี
สติ โดยมีกลุมเปาหมายในการฝกอบรมคือ โรงเรียน/วิทยาลัยอาชีวศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนใน
สวนกลางและสวนภูมิภาค จํานวน ๓๐ แหง ทั่วประเทศ โดยสรรหาพระธรรมวิทยากรมาเปนวิทยากร
หลักในการฝกอบรมในครั้งน้ี๓ ในปจจุบันไดนําเอารูปแบบในการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมมาใช คือ 
๑. รูปแบบการใหคําปรึกษาหรือปญหาตางๆ โดยเฉพาะปญหาเรื่องการขาดคุณธรรมจริยธรรมของ
นักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษาน้ันๆ ๒. รูปแบบการสนทนาธรรม/บรรยายธรรม ตามหลักธรรม
ตางๆ ที่สอดคลองกับปญหาที่เกิด หรือตามที่สถานศึกษาประสงค ๓. รูปแบบการใหการอบรม
เยาวชนในสถานศึกษาน้ันๆ โดยใชเทคนิคการอบรมที่สอดคลองกับพฤติกรรมของผูเขารับการอบรม 
ผสมผสานกับการปฏิบัติธรรม ทําวัตรเชา เย็น และน่ังสมาธิ ๔. รูปแบบการจัดกิจกรรมทาง
พระพุทธศาสนา เชน วันสําคัญทางพระพุทธศาสนา วันสําคัญทางพระมหากษัตริย วันสําคัญทาง
เทศกาลตางๆ ที่มีพิธีทางพระพุทธศาสนารวมกับสถานศึกษาหรือชุมชน ๕. รูปแบบการรวมกับ
สถานศึกษาจัดทําแผนปฏิบัติการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของผูเรียน ๖. รูปแบบการจัดทําทะเบียน
ผูเขารวมกิจกรรมหรือทะเบียนของผูเรียนเปนประจําทุกเดือน ๗. รูปแบบการพัฒนาเครื่องมือในการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผูเรียน ๘. รูปแบบการจัดคายคุณธรรม และ ๙. รูปแบบการประเมินผล
กลุมเปาหมายรวมกับสถานศึกษา๔ และรูปแบบทั้ง ๙ ประการสามารถใชไดเฉพาะนักเรียนบางกลุม
เทาน้ัน ยังไมสามารถสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมไดกับนักเรียนหลากหลายกลุม ฉะน้ันเพื่อเปนการเพิม่
ประสิทธิภาพการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนจึงควรมีรูปแบบใหมๆข้ึนมาใช 
                                                

๓กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม, แนวทางการดําเนินงานโครงการคลินิกคุณธรรมใน
สถานศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : ศูนยส่ือและส่ิงพิมพแกวเจาจอม, ๒๕๕๖),  หนา ๒ – ๓. 

๔เรื่องเดียวกัน,  หนา ๖ – ๗. 



๓ 
 

ดังน้ัน ผูวิจัยจึงมีความสนใจศึกษารูปแบบการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา
ของพระธรรมวิทยากร ศึกษาสภาพปญหาการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาของพระธรรม
วิทยากร และจะนํามาพัฒนารูปแบบการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาของพระธรรม
วิทยากรใหมเพื่อใหเหมาะสมกับบทบาทของพระธรรมวิทยากรในการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม และ
นําเสนอตอหนวยงานที่เกี่ยวของตอไป 

 

๑.๒ วัตถุประสงคของการวิจัย 
๑.๒.๑ เพื่อศึกษาหลักการ วิธีการ และรูปแบบการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมใน

สถานศึกษา 
๑.๒.๒ เพื่อวิเคราะหสภาพปญหาและอุปสรรคในการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมใน

สถานศึกษาของพระธรรมวิทยากร 
๑.๒.๓ เพื่อนําเสนอรูปแบบการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาของพระธรรม

วิทยากร 
  

๑.๓ ปญหาที่ตองการทราบ 
๑.๓.๑ หลักการ วิธีการ และรูปแบบการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษามี

อะไรบาง 
๑.๓.๒ สภาพปญหาและอุปสรรคในการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาของ

พระธรรมวิทยากรเปนอยางไร 
๑.๓.๓  รูปแบบการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาของพระธรรมวิทยากรควร

เปนอยางไร 
 

๑.๔ ขอบเขตของการวิจัย 
ในการศึกษาวิจัยเรื่อง “รูปแบบการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาของ               

พระธรรมวิทยากร” ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตการศึกษาไดดังน้ี 
๑.๔.๑ ขอบเขตดานเน้ือหา 
งานวิจัยฉบับน้ีมุงศึกษาเน้ือหาเกี่ยวกับรูปแบบการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมใน

สถานศึกษาของพระธรรมวิทยากร  ใน ๙ ดาน คือ 
๑. ดานการใหคําปรึกษาหรือปญหาตางๆ โดยเฉพาะปญหาเรื่องการขาดคุณธรรม

จริยธรรมของนักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษาน้ันๆ 
๒. ดานการสนทนาธรรม/บรรยายธรรม ตามหลักธรรมตางๆ ที่สอดคลองกับปญหาที่เกิด 

หรือตามที่สถานศึกษาประสงค 
๓. ดานการใหการอบรมเยาวชนในสถานศึกษาน้ันๆ โดยใชเทคนิคการอบรมที่สอดคลอง

กับพฤติกรรมของผูเขารับการอบรม ผสมผสานกับการปฏิบัติธรรม ทําวัตรเชา เย็น และน่ังสมาธิ 



๔ 
 

๔. ดานการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา เชน วันสําคัญทางพระพุทธศาสนา วันสําคัญ
ทางพระมหากษัตริย วันสําคัญทางเทศกาลตางๆ ที่มีพิธีทางพระพุทธศาสนารวมกับสถานศึกษาหรือ
ชุมชน 

๕. ดานการรวมกับสถานศึกษาจัดทําแผนปฏิบัติการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของผูเรียน 
๖. ดานการจัดทําทะเบียนผูเขารวมกิจกรรมหรือทะเบียนของผูเรียนเปนประจําทุกเดือน 
๗. ดานการพัฒนาเครื่องมือในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผูเรียน 
๘. ดานการจัดคายคุณธรรม 
๙. ดานการประเมินผลกลุมเปาหมายรวมกับสถานศึกษา๕ 
 

๑.๔.๒ ขอบเขตดานตัวแปรท่ีศึกษา 
งานวิจัยฉบับน้ีประกอบดวยตัวแปรที่ศึกษา คือ รูปแบบการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมใน

สถานศึกษาของพระธรรมวิทยากร ใน ๙ ดาน คือ ๑. ดานการใหคําปรึกษาหรือปญหาตางๆ 
โดยเฉพาะปญหาเรื่องการขาดคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษาน้ันๆ                   
๒. ดานการสนทนาธรรม/บรรยายธรรม ตามหลักธรรมตางๆ ที่สอดคลองกับปญหาที่เกิด หรือตามที่
สถานศึกษาประสงค ๓. ดานการใหการอบรมเยาวชนในสถานศึกษาน้ันๆ โดยใชเทคนิคการอบรมที่
สอดคลองกับพฤติกรรมของผูเขารับการอบรม ผสมผสานกับการปฏิบัติธรรม ทําวัตรเชา เย็น และน่ัง
สมาธิ ๔. ดานการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา เชน วันสําคัญทางพระพุทธศาสนา วันสําคัญทาง
พระมหากษัตริย วันสําคัญทางเทศกาลตางๆ ที่มีพิธีทางพระพุทธศาสนารวมกับสถานศึกษาหรือชุมชน 
๕. ดานการรวมกับสถานศึกษาจัดทําแผนปฏิบัติการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของผูเรียน ๖. ดานการ
จัดทําทะเบียนผูเขารวมกิจกรรมหรือทะเบียนของผูเรียนเปนประจําทุกเดือน ๗. ดานการพัฒนา
เครื่องมือในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผูเรียน ๘. ดานการจัดคายคุณธรรม ๙. ดานการประเมินผล
กลุมเปาหมายรวมกับสถานศึกษา 

 

๑.๔.๓ ขอบเขตดานประชากร/ผูใหขอมูลสําคัญ 
๑) ประชากร 
ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ นักเรียน วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม กรุงเทพมหานคร 

วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม จังหวัด
เชียงใหม วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแกน และวิทยาลัยเทคนิค
นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จํานวนทั้งสิ้น ๒๐,๐๗๑ คน๖ 

 
 
 
 

                                                
๕อางแลว,  หนา ๖ – ๗. 
๖กลุมเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อการบริหารงานอาชีวศึกษา ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ

และกําลังคนอาชีวศึกษา, สถิติจํานวนนักเรียนนักศึกษา ปการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๖ จําแนกรายสถานศึกษาและ
ระดับช้ัน, [ออนไลน], แหลงขอมูล : http://bms.vec.go.th, [๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๖]. 



๕ 
 

๒) ผูใหขอมูลสําคัญ 
ในการวิจัยครั้งน้ีไดกําหนดผูใหขอมูลสําคัญไว ๔ กลุม คือ  
๑) กลุมผูบริหาร ไดแก ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม กรุงเทพมหานคร 

วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม จังหวัด
เชียงใหม วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแกน และวิทยาลัยเทคนิค
นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จํานวน ๕ ทาน 

๒) กลุมพระธรรมวิทยากร ไดแก พระธรรมวิทยากร ประจําศูนยโครงการคลินิกคุณธรรม 
วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอ ยุธยา วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม จังห วัดเชียงใหม  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแกน และวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 
จํานวน ๕ รูป 

๓) กลุมผูเช่ียวชาญ ไดแก ผูอํานวยการสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด กรุงเทพมหานคร 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดเชียงใหม จังหวัดขอนแกน และจังหวัดนครศรีธรรมราช และ
นักวิชาการศาสนา จํานวน ๔ ทาน 

๔)  กลุม นัก วิชาการที่ เกี่ยวของ  ไดแก  อาจารย วิทยาลัย เทคนิคราชสิทธาราม 
กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วิทยาลัยเทคนิค
เชียงใหม จังหวัดเชียงใหม วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแกน และ
วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จํานวน ๔ ทาน 

รวมทั้งสิ้น ๑๘ รูป/คน 
 

๑.๔.๔ ขอบเขตดานพ้ืนท่ี 
ในการวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยกําหนดขอบเขตการศึกษาดานพื้นที่ไว คือ โครงการคลินิกคุณธรรม 

วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอ ยุธยา วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม จังห วัดเชียงใหม  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแกน และวิทยาลยัเทคนิคนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 

๑.๔.๕ ขอบเขตดานระยะเวลา 
ในการศึกษาวิจัยเรื่องน้ีผูวิจัยจะดําเนินการวิจัยต้ังแตเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ถึงเดือน

กุมภาพันธ พ.ศ.๒๕๕๘ รวมระยะเวลา ๑๓ เดือน 
 

๑.๕ นิยามศัพทเฉพาะที่ใชในการวิจัย 
รูปแบบ หมายถึง วิธีการในการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาของพระธรรม

วิทยากร สังกัดกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม 
การสงเสริม หมายถึง การสนับสนุนและสงเสริมใหนักเรียนไดรับการฝกฝน อบรมตนให

เปนคนดีของสังคม ตามหลักทางพระพุทธศาสนา 
คุณธรรมจริยธรรม หมายถึง ขอปฏิบัติหรือการกระทําของนักเรียนที่ถูกตองและดีงาม

เปนลักษณะที่ตองการของสังคมกอใหเกิดประโยชนตอตนเองและนักเรียน 



๖ 
 

การสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม หมายถึง การถายทอดวิธีการและหลักการดานคุณธรรม
จริยธรรมของพระธรรมวิทยากรสูนักเรียนผู เขารับการอบรม ผานกระบวนการทั้ง ๙ ดาน คือ                 
๑. การใหคําปรึกษา ๒. การสนทนาธรรม/บรรยายธรรม ๓. การใหการอบรมเยาวชนในสถานศึกษา
น้ันๆ ๔. การจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ๕. การรวมกับสถานศึกษาจัดทําแผนปฏิบัติการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมของผูเรียน ๖. การจัดทําทะเบียนผูเขารวมกิจกรรม ๗. การพัฒนาเครื่องมือในการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผูเรียน ๘. การจัดคายคุณธรรม ๙. การประเมินผลกลุมเปาหมายรวมกับ
สถานศึกษา  

สถานศึกษา หมายถึง สถานศึกษาที่เขารวมโครงการคลินิกคุณธรรม ประจําป ๒๕๕๖ 
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และสังกัดสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษา
เอกชน ไดแก วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม วิทยาลัยเทคโนโลยีภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแกน และวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 

พระธรรมวิทยากร  หมายถึง พระธรรมวิทยากรประจําโครงการคลินิกคุณธรรม สังกัด
กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม 

 

๑.๖ ประโยชนที่ไดรับจากการวิจัย 

๑.๖.๑ ทําใหทราบหลักการ วิธีการ และรูปแบบการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมใน
สถานศึกษา 

๑.๖.๒ ทําใหทราบผลการวิเคราะหสภาพปญหาและอุปสรรคในการสงเสริมคุณธรรม
จริยธรรมในสถานศึกษาของพระธรรมวิทยากร 

๑.๖.๓ ไดนําเสนอรูปแบบการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาของพระธรรม
วิทยากร 

๑.๖.๔ ผลที่ไดจากการวิจัยนําไปประยุกตใชกับการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมใน
สถานศึกษาตางๆ  



 

บทท่ี ๒ 
 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 

การศึกษาวิจัยเรื่อง “รูปแบบการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาของพระธรรม
วิทยากร”  ในครั้งน้ีผูวิจัยไดรวบรวมแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยตางๆ ที่เกี่ยวกับเรื่องที่ทําการศึกษา
โดยนําเสนอตามลําดับดังน้ี 

๒.๑ แนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบ  
๒.๒ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม  

 ๒.๓ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการเชิงกลยุทธ 
๒.๔ แนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาของพระธรรม

วิทยากร  
๒.๕ งานวิจัยที่เกี่ยวของ  
๒.๖ กรอบแนวคิดในการวิจัย   
 

๒.๑ แนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบ 
รูปแบบเริ่มจากกระบวนการในการศึกษาหรือสํารวจขอมูลที่เกี่ยวของ การสรางรูปแบบ 

นําไปสูรูปแบบที่เหมาะสม มีการวิเคราะหรูปแบบที่ใชไดจริง และข้ันตอนสุดทายคือการสรุปและ
นําเสนอรูปแบบ ในงานวิจัยฉบับน้ีผูวิจัยจึงไดทบทวนแนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบไว ดังน้ี 

๒.๑.๑ ความหมายของรูปแบบ 
นักวิชาการ ไดใหความหมายของรูปแบบทั้งในลักษณะที่คลายคลึงกันและแตกตางกัน ซึ่ง

พอจะสรุปความหมายของรูปแบบที่นักวิชาการสวนใหญใหความคิดเห็นไวไดใน ๔ ลักษณะกลาวคือ 
รูปแบบ หมายถึง รูปแบบของจริง รูปแบบที่เปนแบบอยาง และแบบลําลองที่เหมือนของจริงทุกอยาง
แตมีขนาดเล็กลงหรือใหญข้ึนกวาปกติ๑ รูปแบบ หมายถึง สิ่งที่แสดงโครงสรางของความเกี่ยวของ
ระหวางชุดของ ปจจัยหรือตัวแปรตาง ๆ หรือองคประกอบที่สําคัญในเชิงความสัมพันธหรือเหตุผลซึ่ง
กันและกัน เพื่อชวยเขาใจขอเท็จจริงหรือปรากฏการณในเรื่องใดเรื่องหน่ึงโดยเฉพาะ๒ รูปแบบ 
หมายถึง ลักษณะที่พึงปรารถนาซึ่งมีลักษณะเปนอุดมคติ หรือเกิดไดยากในโลกของความเปนจริง 
โดยเฉพาะอยางย่ิงสิ่งที่เราอยากไดกับความสามารถที่จะหาสิ่งที่ตองการน้ันแตกตางกันมาก เชน เมือง

                                                
๑ถวัลยรัฐ  วรเทพพุฒิพงษ, การกําหนดและวิเคราะหนโยบายสาธารณะ : ทฤษฎีและการ

ประยุกตใช, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพเสมาธรรม, ๒๕๔๐), หนา ๒๑-๒๓. 
๒อุทัย  บุญประเสริฐ, หลักการบริหารแบบใชโรงเรียนเปนฐาน, (กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย คณะครุศาสตร, ๒๕๔๔), หนา 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. 
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ในอุดมคติ๓ รูปแบบ หมายถึง ชุดของทฤษฎีที่ผานการทดสอบความแมนตรง (Validity) และความ
นาเช่ือถือ (Reliability) แลว สามารถระบุและพยากรณความสัมพันธระหวาง ตัวแปรโดยวิธีการทาง
คณิตศาสตรหรือทางสถิติไดดวย๔  

นอกจากน้ีไดมีนักวิชาการหลายทานไดใหความหมายของรูปแบบไวตางๆ กัน กลาวคือ 
รูปแบบ หมายถึง โครงสรางของความเกี่ยวของของหนวยงานตางๆ หรือตัวแปรตางๆ ดังน้ัน รูปแบบ
จึงนาจะมีมากกวาหน่ึงมิติ หลายตัวแปร และตัวแปรตางๆ มีความเกี่ยวของซึ่งกันและกันในเชิง
ความสัมพันธและเชิงเหตุและผล๕  คือ วิธีการที่บุคคลใดบุคคลหน่ึงไดถายทอดความคิด ความเขาใจ 
ตลอดทั้งจินตนาการที่มีตอปรากฏการณ หรือเรื่องราวตางๆ ใหปรากฏ โดยใชการสื่อสารในลักษณะ
ตางๆ เชน ภาพวาด ภาพเหมือน แผนภูมิ แผนผังตอเน่ือง หรือสมการทางคณิตศาสตร ใหสามมารถ
เขาใจไดงายและในขณะเดียวกันก็สามารถนําเสนอเรื่องราว หรือประเด็นตางๆ ไดอยางกระชับภายใต
หลักการอยางมีระบบ๖ รูปแบบเปนรูปธรรมของความคิดที่เปนนามธรรม ซึ่งบุคคลแสดงออกมาใน
ลักษณะใดลักษณะหน่ึง เชน คําอธิบาย เปนแผนผัง ไดอะแกรมหรือแผนภาพ เพื่อชวยใหตนเองและ
บุคคลอื่นสามารถเขาใจไดชัดเจนข้ึน รูแปบเปนเครื่องมือทางความคิดที่บุคคลใชในการสืบสอบคําตอบ
ความรู ความเขาใจในปรากฏการณทั้งหลาย๗ 

รูปแบบ ยังหมายถึง โครงสรางแสดงถึงความสัมพันธระหวางองคประกอบตางๆ หรือตัว
แปรตางๆ สามารถใชรูปแบบอธิบายความสัมพันธระหวางองคประกอบตางๆ หรือตัวแปรตางๆ ที่มี
ปรากฏการณธรรมชาติหรือในระบบตางๆ อธิบายข้ันตอนขององคประกอบหรือกิจกรรมในระบบ๘ 
และหมายถึง กรอบความคิดทางดานหลักการ วิธีการดําเนินงาน และเกณฑตางๆ ของระบบ ที่
สามารถยึดถือเปนแนวทางในการดําเนินงานเพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงคได๙ 

ความหมายของรูปแบบจําแนกออกเปน ๓ ความหมาย ดังน้ี๑๐ 
๑) แผนภาพหรือภาพรางของสิ่งใดสิ่งหน่ึงที่ยังไมสมบูรณเหมือนของจริง รูปแบบใน

ความหมายน้ีมักจะเรียกทับศัพทในภาษาไทยวา “โมเดล” ไดแก โมเดลบาน โมเดลรถยนต โมเดลเสื้อ 
เปนตน 

                                                
๓ถวัลยรัฐ  วรเทพพุฒิพงษ, การกําหนดและวิเคราะหนโยบายสาธารณะ : ทฤษฎีและการ

ประยุกตใช, หนา ๒๑-๒๓. 
๔เรื่องเดียวกัน, หนา ๒๑-๒๓. 
๕อุทุมพร จามรมาน, “โมเดลคืออะไร”, วารสารวิชาการ, หนา ๒๒. 
๖เยาวดี วิบูลยศรี, การประเมินโครงการ : แนวคิดและแนวปฏิบัติ, พิมพครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร 

: สํานักพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๔๔), หนา ๒๗. 
๗ทิศนา แขมมณี, ศาสตรการสอน : องคความรูเพื่อจัดกระบวนการเรียนรู , พิมพครั้งที่ ๒, 

(กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๔๕), หนา ๒๑๘. 
๘บุญชม ศรี สะอาด ,  การพัฒน าการวิ จั ย โดยใช รู ปแบบ ,  [ออนไลน ], แหล งที่ มา  :  

http://www.watpon.com/boonchom/ development.pdf., [๒๐ กันยายน ๒๕๕๗]. 
๙วาโร เพ็งสวัสดิ์ ผศ.ดร., “การวิจัยพัฒนารูปแบบ”, วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร, ปที่ ๒, 

ฉบับที่ ๔ : กรกฎาคม – ธันวาคม ๒๕๕๓ : ๓. 
๑๐รัตนะ บัวสนธ, การวิจัยและพัฒนาวัตกรรมการศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : คําสมัย, ๒๕๕๒), หนา 

๑๒๔. 
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๒) แบบแผนความสัมพันธของตัวแปร หรือสมการทางคณิตศาสตรที่รูจักกันในช่ือที่
เรียกวา “Mathematical Model” 

๓) แผนภาพที่แสดงถึงองคประกอบการทํางานของสิ่งใดสิ่งหน่ึง รูปแบบในความหมายน้ี
บางทีเรียกกันวาภาพยอสวนของทฤษฎีหรือแนวคิดในเรื่องใดเรื่องหน่ึง เชน รูปแบบการสอน รูปแบบ
การบริหาร รูปแบบการประเมิน เปนตน 

สรุปไดวา คําวา รูปแบบ ตรงกับคําในภาษาอังกฤษวา “Model” และตรงกับคําวา 
ตนแบบ แบบแผน แบบจําลอง รูปแบบจึงมีความหมายแตกตางกันออกไปตามแนวคิดของนักวิชาการ
โดยสรุปแลวสามารถแบงความหมายออกเปน ๔ ประเภท คือ ๑. รูปแบบของจริง รูปแบบที่เปน
แบบอยาง และแบบลําลองที่เหมือนของจริงทุกอยางแตมีขนาดเล็กลงหรือใหญข้ึนกวาปกติ ๒. สิ่งที่
แสดงโครงสรางของความเกี่ยวของระหวางชุดของ ปจจัยหรือตัวแปรตาง ๆ  ๓. ลักษณะที่พึงปรารถนา
ซึ่งมีลักษณะเปนอุดมคติ ๔. ชุดของทฤษฎีที่ผานการทดสอบความแมนตรง (Validity) และความ
นาเช่ือถือ (Reliability) แลว สามารถระบุและพยากรณความสัมพันธระหวาง ตัวแปรโดยวิธีการทาง
คณิตศาสตรหรือทางสถิติไดดวย  

 

ตารางท่ี ๒.๑ สรุปความหมายของรูปแบบ 
 

นักวิชาการ แนวคิดหลัก 

ถวัลยรัฐ  วรเทพพุฒิพงษ 
(๒๕๔๐, หนา ๒๑-๒๓) 

๑. รูปแบบของจริง  
๒. รูปแบบที่เปนแบบอยาง  
๓. แบบลําลองที่เหมือนของจริงทุกอยางแตมีขนาดเล็กลงหรือใหญ
ข้ึนกวาปกติ 

ทิศนา แขมมณี 
(๒๕๔๕, หนา ๒๑๘) 

๑. รูปธรรมของความคิดที่เปนนามธรรม  
๒. รูแปบเปนเครื่องมือทางความคิดที่บุคคลใชในการสืบสอบ
คําตอบความรู ความเขาใจในปรากฏการณทั้งหลาย 

บุญชม ศรีสะอาด 
(ออนไลน, ๒๕๕๗) 

๑. โครงสรางแสดงถึงความสัมพันธระหวางองคประกอบตางๆ 
หรือตัวแปรตางๆ  
๒. อธิบายข้ันตอนขององคประกอบหรือกิจกรรมในระบบ 

เยาวดี วิบูลยศร ี
(๒๕๔๔, หนา ๒๗) 

๑. วิธีการที่บุคคลใดบุคคลหน่ึงไดถายทอดความคิด ความเขาใจ 
๒. การนําเสนอเรื่องราว หรือประเด็นตางๆ ไดอยางกระชับภายใต
หลักการอยางมีระบบ 

รัตนะ บัวสนธ 
(๒๕๕๒, หนา ๑๒๔) 

๑. แผนภาพหรือภาพรางของสิ่งใดสิ่งหน่ึงที่ยังไมสมบูรณเหมือน
ของจริง  
๒. แบบแผนความสัมพันธของตัวแปร หรือสมการทางคณิตศาสตร 
๓. แผนภาพที่แสดงถึงองคประกอบการทํางานของสิ่งใดสิ่งหน่ึง  

วาโร เพ็งสวัสด์ิ 
(๒๕๕๓, หนา ๓) 

๑. กรอบความคิดทางดานหลักการ วิธีการดําเนินงาน และเกณฑ
ตางๆ ของระบบ  



๑๐ 
 

ตารางท่ี ๒.๑ (ตอ) 
 

นักวิชาการ แนวคิดหลัก 

อุทัย  บุญประเสริฐ 
(๒๕๔๔, หนา ๓๑) 

๑. สิ่งที่แสดงโครงสรางของความเกี่ยวของระหวางชุดของ ปจจัย
หรือตัวแปรตาง ๆ  
๒. องคประกอบที่สําคัญในเชิงความสัมพันธหรือเหตุผลซึ่งกันและ
กัน  

อุทุมพร จามรมาน 
(๒๕๔๑, หนา ๒๒) 

๑. โครงสรางของความเกี่ยวของของหนวยงานตางๆ หรือตัวแปร
ตางๆ  
๒. มีมากกวาหน่ึงมิติ หลายตัวแปร และตัวแปรตางๆ มีความ
เกี่ยวของซึ่งกันและกันในเชิงความสัมพันธและเชิงเหตุและผล 

 
๒.๑.๒ ประเภทของรูปแบบ 
รูปแบบมีหลายประเภทดวยกันซึ่งนักวิชาการดานตาง ๆ ก็ไดจัดแบงประเภทตางกัน

ออกไป ดังน้ี 
รูปแบบทางการศึกษาและสังคมศาสตรน้ัน ไดแบงออกเปน ๔ ประเภท คือ๑๑  
๑. Analogue Model เปนรูปแบบที่ใชการอุปมาอุปมัยเทียบเคียงปรากฏการณซึ่งเปน

รูปธรรมเพื่อสรางความเขาใจในปรากฏการณที่เปนนามธรรม เชน รูปแบบในการทํานายจํานวน
นักเรียนที่จะเขาสูระบบโรงเรียน ซึ่งอนุมานแนวคิดมาจากการเปดนํ้าเขาและปลอยนํ้าออกจากถัง 
นักเรียนที่จะเขาสูระบบเปรียบเทียบไดกับนํ้าที่เปดออกจากถัง ดังน้ันนักเรียนที่คงอยูในระบบจึง
เทากับนักเรียนที่เขาสูระบบลบดวยนักเรียนที่ออกจากระบบ เปนตน 

๒. Semantic Model เปนรูปแบบที่ใชภาษาเปนสื่อในการบรรยายหรืออธิบายปรากฏ 
การณที่ศึกษาดวยภาษา แผนภูม ิหรือรูปภาพ เพื่อใหเห็นโครงสรางทางความคิด องคประกอบ และ
ความสัมพันธขององคประกอบของปรากฏการณน้ัน ๆ 

๓. Mathematical Model เปนรูปแบบที่ใชสมการทางคณิตศาสตรเปนสื่อในการแสดง
ความสัมพันธของตัวแปรตาง ๆ รูปแบบประเภทน้ีนิยมใชกันทั้งในสาขาจิตวิทยาและศึกษาศาสตร 
รวมทั้งการบริหารการศึกษาดวย 

๔. Causal Model เปนรูปแบบที่พัฒนามาจากเทคนิคที่เรียกวา Path Analysis และ
หลักการสราง Semantic Model โดยการนําเอาตัวแปรตาง ๆ มาสัมพันธกันเชิงเหตุและผลที่เกิดข้ึน 
เชน The Standard Deprivation Model ซึ่งเปนรูปแบบที่แสดงความสัมพันธระหวางสภาพทาง
เศรษฐกิจสังคมของบิดา มารดา สภาพแวดลอมทางการศึกษาที่บาน และระดับสติปญญาของเด็ก 
เปนตน 

 

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

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



๑๑ 
 

นอกจากน้ีรูปแบบยังแบงออกเปน ๒ ประเภท ดังน้ี๑๒ 
๑. รูปแบบเชิงกายภาพ (Physical Model) จําแนกออกเปน 
 ๑.๑ รูปแบบคลายจริง (Iconic Model)  มีลักษณะคลายของจริง เชน เครื่องบิน

จําลอง หุนไลกา หุนตามรานตัดเสื้อผา 
 ๑.๒ รูปแบบเสมือนจริง (Analog Model) มีลักษณะคลายปรากฏการณจริง เชน 

การทดลองทางเคมีในหองปฏิบัติการกอนจะทําการทดลอง เครื่องบินจําลองที่บินได หรือเครื่องฝกหดั
บิน เปนตน รูปแบบชนิดน้ีมีความใกลเคียงความจริงมากกวาแบบแรก 

๒. รูปแบบเชิงสัญลักษณ (Symbolic Model) จําแนกออกเปน 
 ๒.๑ รูปแบบขอความ (Verbal model) หรือรูปแบบเชิงคุณภาพ (Qualitative 

Model) เปนการใชขอความปกติธรรมดาในการอธิบายโดยยอ เชน คําพรรณนาลักษณะงาน
คําอธิบายรายวิชาเปนตน Bertalanffy (เบอทาเลนฟ) ผูสรางทฤษฎีระบบกลาววาการมีรูปแบบ
ขอความน้ันแมบางครั้งจะเขาใจยาก แตก็ยังดีกวาไมมีรูปแบบเสียเลย เพราะอยางนอยก็เปนแนวทาง
ในการสรางรูปแบบประเภทอื่นตอไป 

 ๒.๒ รูปแบบทางคณิตศาสตร (Mathematical Model) หรือรูปแบบเชิงปริมาณ 
(Quantitative Model) เชน สมการ และโปรแกรมเชิงเสน เปนตน 

และสามารถแบงออกเปน ๒ ประเภท คือ๑๓ 
๑. รูปแบบเชิงกายภาพ (Physical Model) จําแนกออกเปน 
 ๑.๑ รูปแบบของสิ่งใดสิ่งหน่ึง (Model of) เชน รูปแบบเครื่องบินที่สรางเหมือนจริง 

แตมีขนาดยอ 
 ๑.๒ รูปแบบสําหรับสิ่งใดสิ่งหน่ึง (Model for) เปนรูปแบบจําลองที่ออกแบบไวเพื่อ

เปนตนแบบผลิตสินคา ตองสรางรูปแบบเทาของจริงข้ึนมากอนแลวจึงผลิตสินคาตามรูปแบบน้ัน 
๒. รูปแบบเชิงแนวคิด (Conceptual Model) จําแนกออกเปน 
 ๒.๑ รูปแบบเชิงแนวคิดของสิ่งหน่ึงสิ่งใด (Conceptual Model of) เปนรูปแบบ

หรือแบบจําลองที่สรางข้ึนโดยจําลองมาจากทฤษฎีที่มีอยูแลว เชน รูปแบบที่สรางมาจากทฤษฎีการคง
อยูของนักเรียนในโรงเรียน เปนตน 

 ๒.๒ รูปแบบเชิงแนวคิดเพื่อสิ่งหน่ึงสิ่งใด (Conceptual Model for) เปนรูปแบบที่
สรางข้ึนมาเพื่ออธิบายทฤษฎี หรือปรากฏการณ เชน รูปแบบที่สรางข้ึนจากทฤษฎีการคัดสรรตาม
ธรรมชาติ เพื่อนําไปอธิบายทฤษฎีการคงอยูของนักเรียนในโรงเรียน เปนตนจากการศึกษาประเภท
ของรูปแบบ  

รูปแบบแบงออกเปน ๒ ประเภท คือ 
๑. รูปแบบเชิงปฏิบัติ (Practical Model or Model of) รูปแบบประเภทน้ีเปน

แบบจําลองทางกายภาพ เชน แบบจําลองรถยนต เครื่องบิน ภาพจําลอง 

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

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

สกลนคร, ปที่ ๒, ฉบับที่ ๔ : กรกฎาคม – ธันวาคม ๒๕๕๓ : ๓. 



๑๒ 
 

๒. รูปแบบเชิงทฤษฎี (Theoretical Model or Model of) เปนแบบจําลองที่สรางข้ึน
จากกรอบความคิดที่มีทฤษฎีเปนพื้นฐาน ตัวทฤษฎีเองไมใชรูปแบบหรือแบบจําลองเปนตัวชวยใหเกิด
รูปแบบที่มีโครงสรางตางๆ ที่สัมพันธกัน๑๔ 

ประเภทของรูปแบบตามแนวคิดหลักการหรือทฤษฎี ซึ่งเปนพื้นฐานในรูปแบบน้ันๆ 
สามารถแบงรูปแบบการสอนเอาไว ๔ รูปแบบ คือ 

๑. Information-Processing Models เปนรูปแบบการสอนที่ยึดหลักความสามารถใน
การบวนการการประมวลขอมูลของผูเรียนและแนวทางในการปรับปรุงวิธีการจัดการกับขอมูลใหมี
ประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 

๒. Personal Models รูปแบการสอนที่จัดไวในกลุมน้ีใหความสําคัญกับปจเจกบุคคลและ
การพัฒนาบุคคลเฉพาะราย โดยมุงเนนกระบวนการที่แตละบุคคลจัดระบบปฏิบัติตอสรรพสิ่ง 
(Reality) ทั้งหลาย 

๓. Social Interaction Models เปนรูปแบบที่ใหความสําคัญกับความสัมพันธระหวาง
บุคคลและบุคคลตอสังคม 

๔. Behavior Models เปนกลุมของรูปแบบการสอนที่ใชองคความรูดานพฤติกรรม
ศาสตรเปนหลักในรูปแบบ จุดเนนที่สําคัญคือ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่สังเกตไดของผูเรียน
มากกวาการพัฒนาโครงสรางจิตวิทยาและพฤติกรรมที่ไมสามารถสังเกตได๑๕ 

สรุปไดวา รูปแบบมีหลายประเภทดวยกันเปนสิ่งที่นักวิชาการหลากหลายสาขาวิชาคิด
และสรางข้ึนแตกตางกันออกไป เชน รูปแบบทางการศึกษาและสังคมศาสตร ไดแก  Analogue 
Model เปนรูปแบบที่ใชการอุปมาอุปมัยเทียบเคียง Semantic Model เปนรูปแบบที่ใชภาษาเปนสื่อ 
Mathematical Model เปนรูปแบบที่ใชสมการทางคณิตศาสตร Causal Model เปนรูปแบบที่
นําเอาตัวแปรตาง ๆ มาสัมพันธกันเชิงเหตุและผล เปนตน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
๑๔Steiner, Lars, “Organizational Dilemmas as Barriers to Learning”, อางใน บุญชิต ชํานิ

ศาสตร, “รูปแบบการบริหารวิชาการในการจัดการศึกษาปฐมวัย ของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบุรี”, วิทยานิพนธปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชาการศึกษา), (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยสยาม, ๒๕๕๖). 

๑๕Joyce and Well, อางใน บุญชิต ชํานิศาสตร, “รูปแบบการบริหารวิชาการในการจัดการศึกษา
ปฐมวัย ของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี”, วิทยานิพนธปริญญาปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต  (สาขาวิชาการศึกษา),, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยสยาม, ๒๕๕๖). 



๑๓ 
 

ตารางท่ี ๒.๒ สรุปประเภทของรูปแบบ 
 

นักวิชาการ แนวคิดหลัก 

Joyce and Well 
(๒๕๕๖) 

๑. Information-Processing Models ยึดการประมวลขอมูลของ
ผูเรียนและขอมูลใหมีประสิทธิภาพ 
๒. Personal Models ปจเจกบุคคลและการพัฒนาบุคคลเฉพาะ
ราย  
๓. Social Interaction Models ความสัมพันธระหวางบุคคลและ
บุคคลตอสังคม 
๔. Behavior Models องคความรูดานพฤติกรรมศาสตรเปนหลัก  

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

๑. Analogue Model เปนรูปแบบที่ใชการอุปมาอุปมัย 
๒. Semantic Model เปนรูปแบบที่ใชภาษา 
๓. Mathematical Model เปนรูปแบบที่ใชสมการทาง
คณิตศาสตร  
๔. Causal Model เปนรูปแบบที่พัฒนามาจากเทคนิคที่เรียกวา 
Path Analysis และหลักการสราง Semantic  

Smith, R. H. 
(1980 : 461) 

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

Steiner 
(๒๕๕๓, หนา 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 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
 คุณธรรมจริยธรรมเปนพื้นฐานอันดีของทุกๆสังคม ในปจจุบันเด็กและเยาวชนไทยยังขาด
คุณธรรมจริยธรรมหลายประการ พระธรรมวิทยากรผูผานการอบรมจากกรมการศาสนา กระทรวง
วัฒนธรรมจึงมีบทบาทสําคัญอยางย่ิงในการเขาไปมีบทบาทในการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมใน
สถานศึกษาโดยผานโครงการคลินิกคุณธรรม วิทยานิพนธฉบับน้ีมุงเนนการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ในสถานศึกษาของพระธรรมวิทยากร จึงจําเปนตองทบทวนแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการสงเสริม
คุณธรรมจริยธรรม ดังตอไปน้ี 
 ๒.๒.๑ ความหมายของคุณธรรมจริยธรรม 
 ไดมีนักวิชาการ นักการศึกษากลาวถึงความหมายของคุณธรรมจริยธรรมไวมากมาย 
สามารถสรุปไดดังน้ี 
 หลักธรรมที่เปนหัวใจพุทธศาสนาที่นํามาสั่งสอน มี ๓ ประการ คือ ๑) ใหเวนความช่ัวทั้ง
ปวง  



๑๔ 
 

๒) ใหทําความดี ๓) ใหชําระจิตใจใหสะอาดบริสุทธ์ิ ในหลักธรรมที่พระพุทธเจาสมณโคดม ไดนํามา
ประกาศเปนคุณธรรมที่มีความสอดคลองเช่ือมโยงกันไดทั้งหมด หมายถึง การปฏิบัติตามธรรมขอใด
ขอหน่ึง ยอมเกี่ยวของไดขอธรรมอื่นตามมา เปนแนวคิดทางจริยศาสตรที่กําหนดขอประพฤติปฏิบัติ
ทางกายและทางจิตใจ โดยเริ่มต้ังแตสิงทีเ่ปนขอประพฤติปฏิบัติข้ันพื้นฐานทางการกระทําทางกายไปสู
ข้ันสูงที่เปนขอประพฤติปฏิบัติทางความคิดที่มุงสูความบริสุทธ์ิหลุดพนทางจิตใจ 
 ในหลักจริยศาสตรของศาสนาพุทธมี ๓ ข้ัน กลาวคือ๑๖ 
 จริยศาสตรข้ันมูลฐาน ประกอบดวยศีล ๕ ธรรม ๕ ไดแก ๑) เวนจากการเบียดเบียนทํา
รายสัตวหรือมนุษย (เปนศีล) มีเมตตากรุณาตอสัตวและมนุษย (เปนธรรม) ๒) เวนจากการลักฉอ
ทรัพย (เปนศีล) เอเฟอเผื่อแผ ประกอบอาชีพสุจริต (เปนธรรม) ๓) เวนจากการประพฤติผิดในกาม 
(เปนศีล) สํารวมในกาม (เปนธรรม) ๔) เวนจากการพูดปด (เปนศีล) พูดจริง (เปนธรรม) และ                  
๕) เวนจากการเสพด่ืมสุราเมรัย (เปนศีล) มีสติ สํารวมระวัง (เปนธรรม) 
 จริยศาสตรข้ันกลาง ประกอบดวยกุศลกรรมบถ ๑๐ ประการ ไดแก กาย ๓ ขอ เชน             
๑) เวนจากการฆาสัตวหรือมนุษย หรือเบียดเบียนทํารายชีวิต ๒) เวนจากการลักทรัพย ๓) เวนจาก
การประพฤติผิดในกาม ฯลฯ วาจา ๔ ขอ เชน ๑) เวนจากการพูดปด ๒) เวนจากการยุยงใหแตกราว 
๓) เวนจากการพูดคําหยาบ ๔) เวนจากการพูดเหลวไหล เพอเจอ ฯลฯ ทางใจ ๓ ขอ เชน ๑) ไมโลภ
อยากไดของผูอื่นมาเปนของตน ๒) ไมคิดปองรายผูอื่น หรือคิดใหเขาถึงความพินาศ และ ๓) ไมเห็น
ผิดทํานองคลองธรรม โดยมีความเห็นถูกตอง (วาทําดีไดดี ทําช่ัวไดช่ัว มารดาบิดามีคุณจริง เปนตน) 

 จริยธรรมข้ันสูง ประกอบดวยอริยมรรค แปลวา ทางอันประเสิฐ หรือทางสายกลาง                
มี ๘ ประการ ไดแก ๑. สัมมาทิฏฐิ เห็นชอบ ไดแก ความรูอริยสัจจ ๔ หรือ เห็นไตรลักษณ หรือรู
อกุศลและอกุศลมูลกับกุศลและกุศลมูล หรือเห็นปฏิจจสมุปบาท (Right View; Right 
Understanding) ๒. สัมมาสังกัปปะ ดําริชอบ ไดแก เนกขัมมสังกัป อพยาบาทสังกัป อวิหิงสาสังกัป 
(Right Thought) ๓. สัมมาวาจา เจรจาชอบ ไดแก วจีสุจริต ๔ (Right Speech) ๔. สัมมากัมมันตะ 
กระทําชอบ ไดแก กายสุจริต ๓ (Right Action) ๕. สัมมาอาชีวะ เลี้ยงชีพชอบ ไดแก เวนมิจฉาชีพ 
ประกอบสัมมาชีพ (Right Livelihood) ๖. สัมมาวายามะ พยายามชอบ ไดแก ปธาน หรือ 
สัมมัปปธาน (Right Effort) ๗. สัมมาสติ ระลึกชอบ ไดแก สติปฏฐาน ๔ (Right Mindfulness)             
๘. สัมมาสมาธิ ต้ังจิตมั่นชอบ ไดแก ฌาน ๔ (Right Concentration)๑๗ 

คุณธรรม คือ ความรู (Virtue is Knowledge) ถาบุคคลรูและเขาใจถึงธรรมชาติของ
ความดีจริงๆ แลว เขาจะไมพลาดจากประกอบกรรมดี เขาจะไมทําความช่ัว เพราะความไมรูน่ันเอง 
ทําใหเขาตองทําความช่ัว ความเขลา เปนความช่ัวรายพอๆ กับความรู เปนคุณธรรมหรือเปนคนดี ไมมี
ใครต้ังใจทําความผิด (No One Intentionally does Wrong) ที่เขาทําผิดเพราะเขาไมรู แมความ
เปนคนพอประมาณโดยไมรู (วาน่ันคือความพอดี) ก็เปนความไมพอดีอยางหน่ึง ความเปนผูกลาหาญ
โดยไมรูจักความกลาหาญ ก็เปนความเขลาอยางหน่ึง ดังน้ัน ตามทัศนะของโสเคตีส คือ คนที่มีนิสัน

                                                
๑๖สุพรรณี ไชยอําพร รศ.ดร., รูปแบบแหลงเรียนรูดานคุณธรรม เพื่อการพัฒนาชุมชนอยางย่ังยืน , 

(กรุงเทพมหานคร : บริษัท ปริณาม จํากัด, ๒๕๕๐), หนา ๖-๗. 
๑๗พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม, พิมพครั้งที่  ๒๗, 

(กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗), หนา ๒๑๕. 



๑๕ 
 

อันดีงามในการทําหนาที่ คนมีคุณธรรม เปนผูรักหนาที่ของตนและทําหนาที่ที่ เขาทําอยางดี 
เพราะฉะน้ันคุณธรรม ก็คือคุณภาพแหงอุปนิสัยอันแสดงออกใหเห็นโดยการกระทํา คุณธรรมกับ
ความสุข (Virtue and Happiness) โดยธรรมชาติแลวคนตองการความสุข ดวยเหตุน้ีคนจึงทําความดี 
เพราะความดีเปนอันเดียวกับความสุข 

คุณธรรมที่สําคัญน้ันมีอยู ๔ ประการ เรียกวา Cardinal Virtues เปนคุณธรรมพื้นฐานซึ่ง
รองรับคุณธรรมอื่นไวทั้งหมด คือ ๑) ปญญา (Wisdom) หรือปรัชญาญาณ ปญญาที่เปนคุณธรรมที่
รวมเอาคุณธรรมอื่นๆ ดวยตุน้ีปญญาจึงเปนรากฐานของคุณธรรมทั้งหมด ๒) ความกลาหาญ 
(Courage) ความกลาหาญเปนคุณธรรมที่จําเปนในการปองกันชีวิตของเราใหหลุดพนจากสิ่งย่ัวยวนใจ 
๓) ความรูจักประมาณ (Temperance) บุคคลผูรูจักประมาณ สามารถควบคุมประสาทสัมผัสของเขา 
๔) ความยุติธรรม (Justice) ความยุติธรรมเปนคุณธรรมทางสังคมที่ไดรวบรวมเอาคุณธรรมทางสังคม
ทั้งหมดเขาไวดวยกัน๑๘ 

คุณธรรม หมายถึง ธรรมที่เปนคุณ, ความดีงาม, สภาพที่เกื้อกูล๑๙ นอกจากน้ียังหลักธรรม
จริยาที่สรางความรูสึกผิดชอบช่ัวดีในทางศีลธรรม มีคุณงามความดีภายในจิตใจ การกระทําที่ดียอมมี
ผลผลิตของความดี คือการช่ืนชมยกยอง สวนการกระทําช่ัวยอมนําคําติเตียนความเจ็บใจมาให การ
เปนผูมีคุณธรรมคือการปฏิบัติตนอยูในกรอบที่ดีงาม เชน การไมฆาสัตว ไมเบียดเบียน ไมลักขโมย ไม
ประพฤติผิดในกาม เปนตน สภาพของการกระทําความดี คือ ความเหมาะสมกับเหตุการณที่เกิดข้ึน 
สามารถตัดสินใจแกปญหาไดอยางเหมาะสมดัวยหลักจริยธรรมที่สามารถจําแนกความถูกตอง มี
สติสัมปชัญญะรับผิดชอบช่ัวดีตามทํานองคลองธรรม มีจิตใจ ลักษณะนิสัย และความต้ังใจ หรือ
เจตนาที่ดีงาม๒๐ และหมายถึง ศีลธรรมที่ไดปลูกฝงไวในจิตสํานึกของคน เปนความรูสึกสํานึกคิดที่จะ
นําไปสูการปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ และรูดีรูช่ัว รูเลือกสรร ความเช่ือ ศรัทธา ยึดมั่นในสิ่งดีงาม ฝงแฝงไว
ในจิตใจเปน “นามธรรม” แลวแสดงออกมาเปนพฤติกรรมที่พึงประสงคของสังคม๒๑ สิ่งที่มีคุณคา มี
ประโยชน เปนความดี เปนมโนธรรม เปนความคิดที่กระตุนใหมีการประพฤติปฏิบัติอยูในกรอบที่ดี
งามและสามารถจําแนกความถูกผิดได มีสติสัมปชัญญะ มีความรับผิดชอบช่ัวดี มีอุปนิสัยความต้ังใจ

                                                
๑๘สุพรรณี ไชยอําพร รศ.ดร., รูปแบบแหลงเรียนรูดานคุณธรรม เพื่อการพัฒนาชุมชนอยางย่ังยืน , 

หนา ๘. 
๑๙พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับประมวลศัพท, พิมพครั้งที่ ๑๘, 

(กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิธรรมทานกุศลจิต, ๒๕๕๕), หนา  ๕๑. 
๒๐ประภาศรี สีหอําไพ, พื้นฐานการศึกษาทางศาสนาและจริยธรรม, พิมพครั้งที่ ๓, (กรุงเทพมหานคร 

: สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๔๓), หนา ๒๑. 
๒๑พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พระพุทธศาสนาพัฒนาคนในสังคม, (กรุงเทพมหานคร : กองการ

พิมพฝายประชาสัมพันธ, ๒๕๔๐), หนา ๑๔. 



๑๖ 
 

และเจตนาที่ดีงาม๒๒ และหมายถึง สภาพคุณงามความดีทางความประพฤติและจิตใจ เชน ความเปนผู
ไมกลาวเท็จ โดยหวังประโยชนสวนตน๒๓ 
 จริยธรรม หมายถึง ธรรมคือความประพฤติ, ธรรมคือการดําเนินชีวิต, หลักความประพฤติ
, หลักการดําเนินชีวิต, ๑. ธรรมที่เปนขอประพฤติปฏิบัติ ศีลธรรม หรือกฎศีลธรรม (ความหมายตาม
บัญญัติสมัยปจจุบัน ซึ่งกําหนดให จริยธรรม เปนคําแปลสําหรับคําภาษาอังกฤษวา Ethics ๒. จริยะ 
หรือจริยธรรม อันประเสริฐ เรียกวา พรหมจริยะ (พรหมจริยธรรม หรือพรหมจรรย แปลวา ความ
ประพฤติอันประเสริฐ หรือ การดําเนินชีวิตอยางประเสริฐ หมายถึง มรรคมีองค ๘ หรือ ศีล สมาธิ 
ปญญา๒๔  นอกจากน้ีจริยธรรม ยังหมายถึง ความประพฤติปฏิบัติของการอยูรวมกันของคนในสังคม
โดยยึดหลักศีลธรรมความถูกตองอันจะเปนประโยชนตอตนเองและสังคม๒๕ และหมายถึง พฤติกรรม
ที่แสดงออกใหเห็นเปนการปฏิบัติดี ปฏิบัติไดถูกตองที่เปนผลมาจากความคิดที่สังคมหรือบุคคลเห็น
รวมกันวาเปนสิ่งที่ดีโดยมีกรอบหรือแนวทางอันดีงามที่พึงปฏิบัติ ซึ่งกําหนดไวสําหรับสังคม เพื่อให
เกิดความเปนระเบียบเรียบรอยงดงาม ความรมเย็นเปนสุข ความรักสามัคคี ความอบอุน มั่นคง
ปลอดภัยในการดําเนินชีวิต๒๖ 
 สรุปไดวา คุณธรรม หมายถึง คุณงามความดีที่มีอยูในตัวของบุคคล และประพฤติที่
ถูกตอง สวนจริยธรรม หมายถึง ขอประพฤติปฏิบัติที่ดี ศีลธรรมอันดีงาม หรือหลักการปฏิบัติในการ
ดําเนินชีวิตทีดี่ 

 

ตารางท่ี ๒.๓  สรุปความหมายของคุณธรรมจริยธรรม 
 

นักวิชาการ แนวคิดหลัก 

กรมการศาสนา กระทรวง
วัฒนธรรม 
(๒๕๕๓, หนา ๒) 

ความประพฤติปฏิบัติของการอยูรวมกันของคนในสังคมโดย
ยึดหลักศีลธรรมความถูกตอง 

ประภาศรี สีหอําไพ 
(๒๕๔๓, หนา ๒๑) 

หลักธรรมจริยาที่สรางความรูสึกผิดชอบช่ัวดีในทางศีลธรรม 
มีคุณงามความดีภายในจิตใจ 

พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต),  
(๒๕๔๐, หนา ๑๔) 

๑. ศีลธรรมที่ไดปลูกฝงไวในจิตสํานึกของคน  
๒. การแสดงออกซึ่งพฤติกรรมที่พึงประสงคของสังคม 

 
                                                

๒๒สุทธิวรรณ ตันติรจนาวงศ รศ.ดร. และคณะ, “การสงเสริมคุณธรรมที่มีประสิทธิภาพ : กรณีศึกษา
กลุมเด็ก/เยาวชนและขาราชการภาครัฐ”, รายงานการวิจัย, (กรุงเทพมหานคร : กรมการศาสนา กระทรวง
วัฒนธรรม, ๒๕๕๒), หนา ๖. 

๒๓กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม, จริยธรรมสําหรับเด็กและเยาวชน, (กรุงเทพมหานคร :             
โรงพิมพชุมชนสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย จํากัด, ๒๕๕๓), หนา ๒. 

๒๔พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับประมวลศัพท, หนา  ๕๗. 
๒๕กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม, จริยธรรมสําหรับเด็กและเยาวชน, หนา ๒. 
๒๖สุทธิวรรณ ตันติรจนาวงศ รศ.ดร. และคณะ, “การสงเสริมคุณธรรมที่มีประสิทธิภาพ : กรณีศึกษา

กลุมเด็ก/เยาวชนและขาราชการภาครัฐ”, รายงานการวิจัย, หนา ๖. 



๑๗ 
 

ตารางท่ี ๒.๓  (ตอ) 
 

นักวิชาการ แนวคิดหลัก 

พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต) 
(๒๕๕๕, หนา  ๕๑)  

ธรรมที่เปนคุณ, ความดีงาม, สภาพที่เกื้อกูล 

สุทธิวรรณ ตันติรจนาวงศ รศ.ดร. 
และคณะ 
(๒๕๕๒, หนา ๖) 

พฤติกรรมที่แสดงออกใหเห็นเปนการปฏิบัติดี ปฏิบัติได
ถูกตอง 

สุพรรณี ไชยอําพร รศ.ดร. 
(๒๕๕๐, หนา ๖-๗) 

๑. จริยศาสตรข้ันมูลฐาน ไดแก ศีล ๕ ธรรม ๕ 
๒. จริยศาสตรข้ันกลาง ไดแก กุศลกรรมบถ ๑๐ ประการ๓. 
จริยธรรมข้ันสูง ไดแก อริยมรรค 

 
๒.๒.๒ ทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรม 
จากการทบทวนเอกสารที่เกี่ยวของกับทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรม พบวา มีนักวิชาการ

หลายทานไดกลาวถึงทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรมไว ดังน้ี 
การพัฒนาทางจริยธรรมและการเรียนรูทางจริยธรรมของมนุษยน้ัน มีการกลาวถึงทั้งใน

ทฤษฎีทางจิตวิทยาและแนวคิดของนักการศึกษา รวมทั้งงานวิจัยที่เกี่ยวของแตละทฤษฎีมีพื้นฐาน
แนวคิดและขอตกลงเบื้องตนแตกตางกันในการนํามาใช จึงไมมีทฤษฎีใดที่มีความสมบูรณในตัวการใช
ทฤษฎีตางๆ เพื่อเปนแนวทางปฏิบัติจึงตองพิจารณาทั้งจุดเดนและขอดอยของทฤษฎีน้ันๆ และนํามา
บูรณาการกับทฤษฎีอื่นๆ เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด และลดขอบกพรองที่จะเกิดข้ึน๒๗ 

พัฒนาการทางจริยธรรม  หมายถึง  ความสามารถของบุคคลในการดําเนินชีวิตใหอยูใน
สังคมไดอยางเหมาะสม  ประกอบดวยความเขาใจบทบาทและหนาที่ของคนที่มีตอตนเอง ตอผูอื่น 
และสังคม  ผลจากการพัฒนาทางจริยธรรมของบุคคล จะทําใหเกิดความสงบสุข และความเจริญทั้ง
ทางวัตถุ และจิตใจ  ในสังคมและโลกสวนรวม ดังทฤษฎีพุทธจริยธรรมของพระราชวรมุนี (ประยุทธ 
ปยุตฺโต)  กลาวสรุปไดวา  คําวา จริยะ จริยา  ตลอดจนจริยธรรม  มีความหมายกวางกวาน้ัน  คือ  
หมายถึงการดําเนินชีวิต ความเปนอยู  การยังชีวิตใหเปนไป การครองชีวิต  การใชชีวิต  การ
เคลื่อนไหวของชีวิตทุกแงทุกดานทุกระดับ  ทั้งทางกาย  ทางวาจา  ทางใจ... จริยธรรมที่จะพูดตอไป 
ขอทําความเขาใจกันกอนวา  จะใชในความหมายที่กวางอยางน้ี  แมแตการปฏิบัติกรรมฐานเจริญ
สมาธิ  บําเพ็ญสมถะเจริญวิปสสนา ก็รวมอยูในคําวา “จริยธรรม”๒๘  พุทธจริยธรรมตามแนวที่                 
พระราชวรมุนีแสดงไวน้ันสอดคลองกับหลักจริยธรรมที่พระพุทธเจาตรัสไววา 

 

                                                
๒๗กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, คําบรรยายเกี่ยวกับแนวคิดและทฤษฎีในการพัฒนาคุณธรรม 

จริยธรรมที่เนนความมีวินัย และความเปนประชาธิปไตย, พิมพครั้งที่ ๓, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพคุรุสภา
ลาดพราว, ๒๕๔๑), หนา ๓๘. 

๒๘พระราชวรมุนี (ประยุทธ  ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพการ
ศาสนา, ๒๕๒๙), หนา ๑๒ - ๑๔. 



๑๘ 
 

“สพฺพปาปสฺส  อกรณํ  กุสลสฺสูปสมฺปทา 
สจิตฺตปริโยทปนํ   เอตํ  พุทฺธานสาสนํ  
การไมทําความช่ัวทั้งปวง การทําความดีใหถึงพรอม การชําระจิตใจใหผองใส น่ันเปนคํา

สอนของพระพุทธเจาทั้งหลาย” 
พระพุทธพจนน้ี  แสดงวาหลักจริยธรรมในพระพุทธศาสนามิไดสอนเพียงใหหยุดทําช่ัว 

และใหทําความดีเทาน้ัน  แตยังครอบคลุมถึงการชําระจิตใหบริสุทธ์ิปราศจากกิเลสอีกดวย 
นักทฤษฎีจริยธรรมหลายทานจะมีความคิดเห็นที่แตกตางกัน บางคนเช่ือวาสังคมมี

อิทธิพลตอการพัฒนาจริยธรรมของบุคคล บางคนเช่ือวาความพรอมที่จะมีความเจริญทางจิตใจน้ัน
แฝงในตัวของบุคคลต้ังแตแรกเกิด เมื่อโตข้ึนลักษณะทางจริยธรรมของบุคคลน้ันจะเริ่มแสดงตัวเดนชัด 
และเปลี่ยนแปลงไปตามวิถีทางที่กําหนดไวเดิมโดยมีสภาพแวดลอมเปนตัวแปรที่สําคัญในการพัฒนา
จริยธรรม ในที่น้ีจะขอนําเสนอทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรม ดังน้ี 

ข้ันตอนของการพัฒนาทางสติปญญา ออกเปน ๔ ข้ัน คือ 
(๑) ข้ันรับรูจากประสาทสัมผัสและการเคลื่อนไหว (Sensorimotor Operation) 
(๒) ข้ันเริ่มตนดวยญาณ (Pre-Operational Thinking) 
(๓) ข้ันคิดดวยรูปธรรม (Concrete Operational Thinking) 
(๔) ข้ันคิดตามแบบแผนของตรรกวิทยา (Format Prepositional Thinking or Formal 

Operational Thinking) 
จากพัฒนาการทางสติปญญาทั้ง ๔ ข้ันน้ี เพียเจต ไดนํามาใชเปนหลักเกณฑในการแบงข้ัน

พัฒนาการทางจริยธรรมเปน ๓ ข้ัน คือ 
(๑) ข้ันกอนจริยธรรม เริ่มต้ังแตแรกเกิดจนถึงอายุ ๒ ขวบ เปนข้ันที่ยังไมมีความสามารถ

ในการรับรูสิ่งแวดลอมไดอยางละเอียด มีแตความตองการทางรางกาย เด็กเหลาน้ีจะมีพัฒนาการทาง
สติปญญาในข้ัน Sensorimotor Operation น่ันเอง 

(๒) ข้ันยึดคําสั่ง อยูในชวงอายุระหวาง ๒ - ๘ ป ในข้ันน้ีเด็กจะสามารถรับรู
สภาพแวดลอมและบทบาทของตนเองตอผูอื่น รูจักเกรงกลัวผูใหญ เห็นวาคําสั่งหรือกฎเกณฑตางๆ 
เปนสิ่งที่ตองปฏิบัติตาม ซึ่งเด็กวัยน้ีจะมีพัฒนาการทางสติปญญาในข้ัน Pre-Operational Thinking 
และ Early Concrete Operational Thinking 

(๓) ข้ันยึดหลักแหงตน พัฒนาการในข้ันน้ีจะมีต้ังแตเด็กอายุ ๘ ป ข้ึนไปเด็กวัยน้ีจะมี
พัฒนาการในข้ัน Late Concrete Operational Thinking และข้ัน Formal Operational 
Thinking ซึ่งเด็กสามารถใชความคิดอยางมีเหตุผลประกอบการตัดสินใจและต้ังเกณฑที่เปนตัวของ
ตัวเองได 

ผลจากการศึกษาวิจัยในระยะเวลาตอมา เพียเจต ไดต้ังเกณฑในการใหเหตุผล                 
เชิงจริยธรรมได ๖ เกณฑ คือ 

(๑) การตัดสินใจจากเจตนาของการกระทํา (Intentional in judgment) หมายถึง              
เด็กเล็กจะตัดสินการกระทําจากปริมาณสิ่งของ สวนเด็กโตจะตัดสินจากเจตนาของการกระทํา 



๑๙ 
 

(๒) การตัดสินที่เกี่ยวโยงสัมพันธจากผูอื่น (Relativism in judgment) หมายถึง เด็กเล็ก
จะตัดสินการกระทําโดยยึดเอาความเช่ือความเห็นชอบของผูใหญวาถูกตอง ในขณะที่เด็กโตจะยึดเอา
เหตุผลและสถานการณประกอบการตัดสิน 

(๓) ไมเกี่ยวของกับการลงโทษ (Independence of sanction) เด็กเล็กจะตัดสินการ
กระทําวาดี ไมดี เพราะถูกลงโทษ แตเด็กโตจะตัดสินการกระทําใดไมดี เพราะสิ่งน้ันไปขัดกับเกณฑ
และเกิดอันตรายกับบุคคลอื่น 

(๔) ใชระบบการแกแคน (Use of reciprocity) เด็กเล็กใชนอยกวาเด็กโต 
(๕) ใชในการลงโทษเพื่อดัดนิสัย (Use of punishment as restitution and reform) 

เด็กเล็กจะสนับสนุนการลงโทษอยางหนักเพื่อแกนิสัย แตเด็กโตไมคอยเห็นดวย 
(๖) หลักธรรมชาติของความโหดราย (Nationalist views of misfortune) เด็กเล็กจะถือ

วาการทําผิดจะตองไดรับการถูกลงโทษจากพระเจา๒๙ 
จากที่กลาวมาขางตนทั้งหมด สรุปไดวาทฤษฎีของเพียเจต ไดเนนถึงปจจัยที่มีอิทธิพลตอ

พัฒนาการทางจริยธรรมของเด็ก คือ พัฒนาการทางความคิด ความเขาใจ และการมีปฏิสัมพันธกับ
เด็กวัยเดียวกัน 

สังคมมีสวนปนมนุษยใหมีลักษณะตางๆ กันตามลักษณะของสังคมถาสังคมสอนและ
ปลูกฝงจริยธรรมที่ดีงามใหเยาวชน เยาวชนก็จะเปนผูมีจริยธรรมที่ดีงาม มีพฤติกรรมที่เปนประโยชน
ตอสังคมสวนรวมไดในอนาคต๓๐ ซึ่งสอดคลองกันวา  เด็กจะเรียนรูสิ่งตางๆ จากผูอื่นโดยที่ผูอื่นจะ
ต้ังใจสอนหรือไมต้ังใจสอนก็ตาม และจะเรียนรูในสิ่งที่ผูใหญไมไดต้ังใจสอนอีกดวย ฉะน้ันผูใหญทีเ่ลีย้ง
ดูเด็ก ไมเพียงแตใหความรัก ความอบอุนแกเด็กซึ่งสงผลใหเด็กเกิดความมั่นใจ ในความรักและ
ความหวังดีของผูใหญ นอกจากน้ีแลวการลงโทษเด็กดวยวิธีการตางๆ มีผลถึงจริยธรรมของเด็ก
โดยตรง๓๑ 

 ทฤษฎีการเรียนรูทางปญญาสังคม๓๒ การเรียนรูพฤติกรรมจริยธรรมของคนเกิดจากการ
สังเกตจากตนแบบ  ซึ่งตนแบบอาจเปนบุคคลจริงๆ หรือ เปนสัญลักษณ เชน สื่อ สิ่งพิมพ สื่อตางๆ 
หนังสือ วารสาร นวนิยาย เปนตน กระบวนการเรียนรูจากตนแบบมี ๔ กระบวนการคือ กระบวน
ความต้ังใจ (Attentional process)  กระบวนการเก็บและจํา(Retention process) กระบวนการ
กระทํา (Production process) กระบวนการจูงใจ  (Motivational process) ซึ่งการเรียนรูในแตละ

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

คําบรรยายเกี่ยวกับแนวคิดและทฤษฎีในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมที่เนนความมีวินัย และความเปน
ประชาธิปไตย, หนา ๓๘ - ๓๙. 

๓๐H. F. Wright, The Psychology of Moral Behavior, อางใน ปยนันท ภิรมยไกรภักดิ์ , 
“สงเสริมจริยธรรมนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดนนทบุรี”, วิทยานิพนธปริญญา
การศึกษามหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, ๒๕๔๔). 

๓๑เรื่องเดียวกัน, หนา ๑๕. 
๓๒A. Bandura, Social Learning Theory, อางใน ทิศนา แขมณี, การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 

และคานิยมจากทฤษฎีสูปฏิบัติ, (กรุงเทพมหานคร : สภาสังคมสงเคราะหแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ, 
๒๕๔๑), หนา ๒๓๐. 



๒๐ 
 

กระบวนการจะเปนอยางไร ข้ึนอยูกับ ปฏิสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคล ปจจัยทางสภาพแวดลอม 
และปจจัยทางพฤติกรรม 

การพัฒนาการทางสติปญญาและอารมณเปนรากฐานของการพัฒนาการทางจริยธรรม 
นอกจากน้ี โคลเบอรก ยังไดพบความสัมพันธระหวางจริยธรรมกับลักษณะอื่นๆ ของมนุษย ใน
การศึกษาผลงานของนักวิจัยตางๆ ที่สําคัญ คือ ความสัมพันธระหวางจริยธรรมกับระดับสติปญญา
ทั่วไป และความสัมพันธของจริยธรรมกับความสามารถที่จะรอผลที่ดีกวาในอนาคตแทนที่จะรับเอาผล
ที่เล็กนอยกวาในปจจุบันหรือในทันที ซึ่งลักษณะน้ีเรียกวาลักษณะมุงอนาคต ผูที่มีจริยธรรมสูงยังเปน
ผูที่มีสมาธิดียังมีความสามารถควบคุมอารมณของตนและมีความภาคภูมิใจในตนเองและ
สภาพแวดลอมสูงกวาผูที่มีจริยธรรมตํ่า โคลเบอรก สรุปวา ความเปนผูที่มีจริยธรรมสูงเกิดจาก
ความสามารถในการเพงความสนใจที่กฎเกณฑและมีความสามารถในการควบคุมตนเองในดานตางๆ 
โดยทั่วไปดวย 

นอกจากน้ี โคลเบอรก ไดศึกษาจริยธรรมตามแนวคิดของเพียเจตและพบความจริงวา
พัฒนาการทางจริยธรรมของมนุษยน้ันมิไดบรรลุจุดสมบูรณในบุคคล อายุ ๑๐ ป เปนสวนมาก แต
มนุษยในสภาพที่เปนปกติจะมีพัฒนาการทางจริยธรรมอีกหลายข้ันตอนจากอายุ ๑๑ - ๒๕ ป และ
การใชเหตุผลเพื่อการตัดสินใจที่จะเลือกกระทําอยางใดอยางหน่ึงในสถานการณตางๆ กัน ยอมแสดง
ใหเห็นถึงความเจริญในจิตใจของบุคคลไดอยางมีแบบแผนและอาจยังทําใหเขาใจพฤติกรรมของบุคคล
ในสถานการณตางๆ ได เหตุผลเชิงพฤติกรรมของแตละบุคคลเปนเครื่องทํานายพฤติกรรมเชิง
จริยธรรมของบุคคลน้ันในสถานการณแตละชนิดไดอีกดวย 

จากการศึกษาพัฒนาการทางดานจริยธรรม โดยวิเคราะหคําตอบของเยาวชนอเมริกันอายุ 
๑๐ - ๑๖ ป เกี่ยวกับเหตุผลในการเลือกทําพฤติกรรมอยางหน่ึงในสถานการณที่ขัดแยงระหวางความ
ตองการสวนบุคคลและกฎเกณฑของกลุมหรือสังคม โคลเบอรก ไดแบงจริยธรรมออกเปน ๖ ข้ัน ๓ 
ระดับ เรียงตามอายุของผูใหเหตุผลน้ันๆ  ดังน้ี 

ข้ันที่ ๑ หลักการหลบหลีกการลงโทษ (Obedience and Punishment Orientation) 
อายุ ๒ - ๗ ป  

ข้ันที่ ๒ หลักการแสวงหารางวัล (Naively Egoistic Orientation) อายุ  ๗ - ๑๐ ป 
๑. ระดับกอนเกณฑ (Pre-Conventional Level) อายุ ๒ - ๑๐ ป การกระทําของเด็กใน

ข้ันน้ี มีความมุงหมายเพื่อหลบหลีกการถูกลงโทษและแสวงหารางวัล เด็กถือวา การที่คนอื่นกระทํา
ตามที่เขาตองการน้ัน เปนสิ่งที่ถูกตอง แมวาการกระทําน้ันจะขัดกับบุคคลอื่น ชอบแลกเปลี่ยนสิ่งของ
ซึ่งกันและกัน โดยไมใหเสียเปรียบกันดวย 

ข้ันที่ ๓ หลักการทําตามที่ผูอื่นเห็นชอบ (Good-Boy Orientation) อายุ ๑๐ - ๑๓ ป 
ข้ันที่ ๔ หลักการทําหนาที่ของสังคม (Authority and Social Order Maintaining 

Orientation) อายุ ๑๔ - ๑๖ ป 
๒. ระดับตามเกณฑ (Conventional Level) อายุ ๑๐ - ๑๖ ป เปนระดับที่เด็กทํา ตาม

สังคมประเพณี กฎหมาย ศาสนา โดยจะควบคุมความประพฤติจากการติชมของสังคม การกระทําจะ
เปนไปตามที่ผูอื่นเห็นชอบ โดยเฉพาะอยางย่ิงกลุมเพื่อน ดังน้ัน การเลียนแบบจึงมีมาก แมวา
แบบอยางน้ันจะขัดกับสังคมก็ตาม ตอมาจึงตระหนักในบทบาทและหนาที่ของตนตามกฎหมาย 



๒๑ 
 

ข้ันที่ ๕ หลักการทําตามคํามั่นสัญญา (Contractual Legalistic Orientation) อายุ ๑๖-
๑๙ ป 

ข้ันที่ ๖ หลักการยึดอุดมคติสากล (The Universal Ethical Principle Orientation) 
อายุ ๒๐ ป ข้ึนไป 

๓. ระดับเหนือเกณฑ (Post Conventional Level) อายุ ๑๖ ป ข้ึนไป เด็กจะมีจริยธรรม
ในข้ันสูงสุด คือ มีการกระทําที่แยกตนออกจากเกณฑและความคาดหวังของผูอื่น ในการตัดสินขอ
ขัดแยงตางๆ จะตองนํามาวิเคราะหดวยตนเองกอน แลวจึงตัดสินใจโดยคํานึงถึงความสําคัญและ
ประโยชนสูงสุดของสังคม ไมรุกล้ําสิทธิของคนอื่นมีความรูสึกเปนสากลที่นอกเหนือจากเกณฑในสงัคม
ของตน๓๓  ซึ่งในการพัฒนาจริยธรรม ๖ ข้ัน ๓ ระดับดังกลาว สามารถสรุปเปนภาพตารางไดดังน้ี 
 
ตารางท่ี ๒.๔  ตารางแสดงการพัฒนาทางจริยธรรม ๖ ข้ัน ของโคลเบอรก ลอวเรนซ (Kohlberg 

Lawrence)๓๔ 
 

ระดับจริยธรรม ขั้นการใชเหตุผลเชิงจริยธรรม 
ระดับกอนเกณฑ (Pre-Conventional Level) 
อายุ ๒ - ๑๐ ป 
 

ข้ันที่ ๑ ข้ันการหลบหลีกการถูกลงโทษ  
(อายุ ๒ - ๗ ป) 
ข้ันที่ ๒ ข้ันแสวงหารางวัล 
(อายุ ๗ - ๑๐ ป) 

ระดับตามกฎเกณฑ (Convention Level) 
อายุ ๑๐ - ๑๖ ป 
 

ข้ันที่ ๓ ข้ันทําตามที่ผูอื่นเห็นชอบ 
(อายุ ๑๐ - ๑๓ ป) 
ข้ันที่ ๔ ข้ันทําตามหนาที่ของสังคม 
(อายุ ๑๓ - ๑๖ ป) 

ระดับเหนือเกณฑ (Post Convention Level) 
อายุ ๑๖ ปข้ึนไป 
 

ข้ันที่ ๕ ข้ันใชสัญญาสังคม 
(อายุ ๑๖ ปข้ึนไป) 
ข้ันที่ ๖ ข้ันใชหลักการจริยธรรมสากล 
(วัยผูใหญ) 

 
สรุปไดวาพัฒนาการทางจริยธรรม  หมายถึง  ความสามารถของบุคคลในการดําเนินชีวิตให

อยูในสังคมไดอยางเหมาะสม  ประกอบดวยความเขาใจบทบาทและหนาที่ของคนที่มีตอตนเอง ตอผูอื่น 
และสังคม  ผลจากการพัฒนาทางจริยธรรมของบุคคล จะทําใหเกิดความสงบสุข และความเจริญทั้งทาง
วัตถุ และจิตใจ  ในสังคมและโลกสวนรวม 

 
                                                

๓๓Lawrence Kohlberg, Moral Development and Behavior Theory Research And 
Social Issues, อางใน กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, คําบรรยายเกี่ยวกับแนวคิดและทฤษฎีในการพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรมที่เนนความมีวินัย และ ความเปนประชาธิปไตย, หนา ๓๙ - ๔๒. 

๓๔เรื่องเดียวกัน, หนา ๔๑. 



๒๒ 
 

ตารางท่ี ๒.๕  สรุปพัฒนาการทางจริยธรรม   
 

นักวิชาการ แนวคิดหลัก 

A. Bandura (เอ บันดูรา) 
(อางใน ทิศนา แขมณี, ๒๕๔๑, 
หนา ๒๓๐) 

๑) กระบวนความต้ังใจ (Attentional process)   
๒) กระบวนการเก็บและจํา(Retention process)  
๓) กระบวนการกระทํา (Production process)  
๔) กระบวนการจูงใจ  (Motivational process) 

H. F. Wright (เฮท เอฟ ไวท) 
(อางใน ปยนันท ภิรมยไกรภักด์ิ,  
๒๕๔๔) 

๑) อาศัยสภาพแวดลอมภาใน ไดแก การเลียนแบบจาก
พฤติกรรมของพอแม อาจารย เปนตน 
๒) อาศัยสภาพแวดลอมภายนอก ไดแก การเลียนแบบจาก
พฤติกรรมของสังคม 

Lawrence Kohlberg ( โคล
เบอรก)  
( อ า ง ใ น  ก ร ม วิ ช า ก า ร 
กระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๔๑, 
หนา ๓๙ – ๔๒) 

๑) หลักการหลบหลีกการลงโทษ (Obedience and 
Punishment Orientation)  
๒) หลักการแสวงหารางวัล (Naively Egoistic Orientation)  
ข้ันที่ ๓ หลักการทําตามที่ผูอื่นเห็นชอบ (Good-Boy 
Orientation)  
๔) หลักการทําหนาที่ของสังคม (Authority and Social 
Order Maintaining Orientation)  
๕) หลักการทําตามคํามั่นสัญญา (Contractual Legalistic 
Orientation)  
๖) หลักการยึดอุดมคติสากล (The Universal Ethical 
Principle Orientation)  

Piajet (เพียเจต) 
( อ า ง ใ น  ก ร ม วิ ช า ก า ร 
กระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๔๑, 
หนา ๓๘) 

๑) ข้ันกอนจริยธรรม  
๒) ข้ันยึดคําสั่ง  
๓) ข้ันยึดหลักแหงตน  

พระราชวรมุนี (ประยุทธ  ปยุตฺโต), 
(๒๕๒๙, หนา ๑๒ – ๑๔) 

๑) ใหเวนความช่ัวทั้งปวง 
๒) ใหทําความดี 
๓) ใหชําระจิตใจใหสะอาดบริสุทธ์ิ 

  
 
 
 
 
 
 



๒๓ 
 

 ๒.๒.๓ หลักคุณธรรมจริยธรรมท่ีสาํคัญในพรพุทธศาสนา 
 การดําเนินชีวิตของมนุษยโดยทั่วไปจะมีความราบรื่นดีไมมีความพลาดพลั้ง จะตองยึดถือ
หลักปฏิบัติที่เปนบรรทัดฐาน ซึ่งจําเปนตองมีทุกคน หากคนใดไมมีหลักการแลวชีวิตก็จะจับทิศทาง
เดินไมถูก ไมรูวาจะเดินไปทางไหน เควงควางบังคับไมได เปรียบเหมือนกับเรือที่ขาดหางเสือ บังคับ
ใหแลนไปตามทิศทางที่กําหนดไมได 
 ตอไปน้ีขอนําเสนอจริยธรรมสําหรับเด็กและเยาวชน ซึ่งเปนหลักปฏิบัติในชีวิตประจําวัน
ของเด็กและเยาวชน ซึ่งจะสงเสริมใหเกิดเปนเสนหเมตตามหานิยมใหแกผูพบเห็นทั่วไป โดยไมตองมี
การเสกเปาแตอยางใดเพียงแตขอใหลงมือปฏิบัติดวยตนเอง และปลูกฝงใหมีข้ึนในตนเอง ทุกอยางก็
จะเปนไปไดอยางที่ต้ังใจ หลักจริยธรรมที่เด็กและเยาวชนพึงยึดถือเปนหลักปฏิบัติมีดังน้ี 
 ๑) จริยธรรมวาดวยความกตัญูกตเวที๓๕ คําวา กตัญู หมายถึง ความเปนผูรูคุณ๓๖      
รูซึ้งถึงอุปการคุณที่ผูอื่นทําไวแกเราวาใครบางที่มีบุญคุณตอเราอยางไร เชน พอแมมีอุปการคุณแกเรา
โดยใหกําเนิดเรามา เลี้ยงดูเรา ฯลฯ ครูอาจารยมีอุปการคุณในการสอนใหมีความรูแนะนําในสิ่งที่ดี
ตักเตือนวากลาวในสิ่งที่เราทําผิด เปนตน ความหมายของกตัญูน้ัน นอกจากจะหมายถึงการรู
บุญคุณที่บุคคลใดบุคคลหน่ึงมีตอเราแลวยังรวมถึงการรูคุณของสัตว สถานที่ และสิ่งของตางๆ ดวย 
เชน การรูวาสุนัขมีคุณตอเราโดยใหความเพลิดเพลิน และชวยรักษาของยามคํ่าคืน ฯลฯ โรงเรียนมี
คุณตอเราโดยเปนสถานที่ใหเราไดใชศึกษาเลาเรียน บานมีบุญคุณโดยเปนสถานที่ใหความอบอุน 
ปองกันแสงแดดความรอน เปนที่พักอาศัยอยูเปนตน คุณธรรมขอหน่ึงซึ่งปกติจะใชคูกบัความกตัญูก็
คือ กตเวทีซึ่งหมายถึงการทําอุปการคุณที่ผูอื่นทําไวแกเราใหปรากฏดวยวิธีตาง ๆ๓๗ เชน ตามปฏิบัติ
ตามคําสอนของพอแม ครูอาจารย การยกยองเชิดชูทานในหมูชน เปนตน และรวมถึงการตอบแทน
บุญคุณที่บุคคล สัตว หรือสถานที่สิ่งของเหลาน้ันมีตอเรา เชน การตอบแทนบุญคุณพอแมดวยการ
ปฏิบัติตามคําสอนเลี้ยงดูทาน ฯลฯ ตอบแทนบุญคุณของโรงเรียนดวยการรักษาความสะอาด การไม
ทําลายสิ่งของในโรงเรียน และปฏิบัติตนในทางที่ถูกตอง เพื่อรักษาช่ือเสียงของโรงเรียน เปนตน 
 ๒) จริยธรรมวาดวยความมีระเบียบวินัย๓๘ ระเบียบวินัย คือ ขอกําหนด กฎหมาย 
กฎเกณฑ กติกา ขอบังคับ ที่มีไวเพื่อเปนแนวทางปฏิบัติของคนในสังคม เพื่อใหสังคมเกิดความสงบสุข
เรียบรอย ผูที่อยูรวมกันเปนหมูคณะต้ังแต ๒ คนข้ึนไป จําเปนตองมีกฎเกณฑไวสําหรับปฏิบัติตอกัน 
ผูมีระเบียบวินัยยอมเปนที่ตองการของหมูคณะและสังคมทั่วไป หมูคณะหรือสังคมที่มีระเบียบวินัย
ยอมมีความเรียบรอยสงบสุข ความมีระเบียบวินัยสามารถสรางข้ึนในตัวเองไดโดยปฏิบัติตนตาม
ระเบียบกฎเกณฑ ขอบังคับที่มีอยูของสถานที่หรือสถาบันที่ตนเกี่ยวของต้ังแตหนวยที่เล็กที่สุดของ
สังคม คือครอบครัว ไปจนถึงสังคมขนาดใหญไดแกประเทศชาติเชน การปฏิบัติตนตามระเบียบกติกา

                                                
๓๕อางแลว, หนา ๑๐. 
๓๖พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับประมวลศัพท, พิมพครั้งที่ ๑๗, 

(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพพระพุทธศาสนาของธรรมสภา, ๒๕๕๔), หนา ๒. 
๓๗พระครูปลัดมารุต วรมงฺคโล, จริยธรรมกับเยาวชน, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔), หนา ๒๔๘-๒๔๙. 
๓๘กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, คําบรรยายเกี่ยวกับแนวคิดและทฤษฎีในการพัฒนาคุณธรรม 

จริยธรรมที่เนนความมีวินัย และ ความเปนประชาธิปไตย, หนา ๑๑. 



๒๔ 
 

ของครอบครัวของหมูบาน ของโรงเรียน ตลอดจนของประเทศ ระเบียบปฏิบัติในครอบครัว เชน การ
เคารพนับถือกันตามลําดับอายุซึ่งอาจตางกันไปตามแตละครอบครัวจะกําหนดข้ึน ระเบียบปฏิบัติใน
โรงเรียน เชน การแตงกายตามระเบียบของโรงเรียนไมฝาฝนกฎระเบียบของโรงเรียน เปนตน 
ระเบียบปฏิบัติสังคม เชน การปฏิบัติตามกฎจราจร ไดแก การขามถนนตรงทางมาลายหรือ
สะพานลอย การขับรถในชองทางที่กําหนดให เปนตน การปฏิบัติตามกฎหมายบานเมือง เชน การไม
ทิ้งขยะมูลฝอยในที่สาธารณะการไมทําลายของสาธารณะ ไปจนถึงการไมกอใหสังคมเกิดความวุนวาย 
เปนตน ระเบียบวินัยเปนสิ่งจําเปนอยางย่ิงของสังคม เพราะเปนสิ่งที่ทําใหสังคมเกิดความสงบสุขเปน
ระเบียบเรียบรอย สังคมใดขาดระเบียบวินัย สังคมน้ันจะมีแตความสับสนวุนวายไมมีที่สิ้นสุด 
 ๓) จริยธรรมวาดวยความสามัคคี๓๙ ความสามัคคีคือ ความพรอมเพรียงกัน หมายถึง 
การรวมมือ รวมแรงและรวมใจกันทํากิจกรรมอยางใดอยางหน่ึง ซึ่งเปนเหตุใหกิจกรรมน้ันจะสําเรจ็ได
ดวยดีและเร็วพลัน เปรียบดังกํามือของคนเราที่รวมพลังของน้ิวตาง ๆ เขาดวยกันแลวจะทําใหเกิด
พลังที่เขมแข็งจับอะไรไดอยางมั่นคงอยางที่พูดกันวา “จับใหมั่น ค้ันใหตาย” ความสามัคคีคือ การ
รวมพลังกันทั้งทางกายและใจในการประกอบกิจกรรมตาง ๆ เชน การประชุม การทํางานเปนตน เมื่อ
ตางคนตางมีนํ้าใจเขารวมแรงกันอยางแข็งขัน กิจการทุกอยางก็จะถึงความสําเร็จ และความ
เจริญรุงเรือง ปราศจากความเสื่อม  ดังน้ันการแสดงความมีนํ้าใจ รักสามัคคีอยางพรอมเพรียง
กัน เปนหลักนําความเจริญรุงเรืองมาใหตนเองและหมูคณะไดเปนอยางดีจึงควรที่คนเราจะปลูกฝงไว
เปนคุณสมบัติสงเสริมคุณคาใหแกชีวิตตนเอง 
 ๔) จริยธรรมวาดวยการคบเพ่ือน๔๐ การคบเพื่อนเปนสิ่งที่จําเปนอยางหน่ึงของมนุษย 
เพราะมนุษยจะอยูลําพังเพียงคนเดียวไมไดจะตองมีเพื่อนดวยกันทุกคน ดังน้ัน ถาจะคบเพื่อนควร
เลือกคบแตคนดีเน่ืองจากเพื่อนดีจะนําไปสูความเจริญรุงเรือง สวนเพื่อนไมดีจะนําไปสูความพินาศลม
จม การที่จะรูวาเพื่อนดีหรือไมน้ัน สังเกตไดจากการกระทําและคําพูดของผูที่เราจะคุยดวย ดังคํา
โบราณกลาวไววา “คบคนใหดูหนา ซื้อผาใหดูเน้ือ” สําหรับเพื่อนที่ดีตามหลักพระพุทธศาสนา 
ประกอบดวย ๑. เปนผูคอยชวยเหลือเกื้อกูลยามที่เราประสบภัย ชวยปองกันภยันตรายของชีวิตและ
ทรัพยสินของเรา คอยตักเตือนในยามพลั้งเผลอแมในยามที่เราขอความชวยเหลือก็ชวยมากกวาที่เรา
รองขอ ๒. เปนผูรวมสุขรวมทุกข หมายถึง ในยามสุขก็สุขดวย แมในยามทุกข ก็รวมทุกขดวย ไมละ
ทิ้งกัน โตเถียงแทนเพื่อนในยามมีผูอื่นตําหนิ หรือสนับสนุนผูพูดสรรเสริญเพื่อนตามเหตุและผลที่
สมควร ๓. เปนผูคอยช้ีแนะสิ่งที่เปนประโยชนซึ่งเราไมเคยไดฟงมากอนรวมทั้งพร่ําเตือนใหประกอบ
ความดีปองกันมิใหทําช่ัว เพื่อความเปนอยูที่ดีข้ึนกวาเดิม ๔. เปนผูมีความจริงใจไมมีความลับตอกัน 
รวมทั้งไมเปดเผยความลับของเพื่อนตอผูอื่น ในยามประสบภัยพิบัติยอมไมทอดทิ้งกัน แมชีวิตก็สละ
เพื่อเพื่อนได เพื่อนที่มีลักษณะดังกลาวน้ีถือวาเปนเพื่อนที่ดีควรคบหาสมาคมดวยการอยูใกลผูมี
ลักษณะเชนน้ีแมจะไมไดคบเปนเพื่อนกัน ก็ถือวามีประโยชน๔๑ 

                                                
๓๙เรื่องเดียวกัน, หนา ๑๒. 
๔๐อางแลว, หนา ๑๓. 
๔๑พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับประมวลศัพท, หนา ๑๓๒. 



๒๕ 
 

 ๕) จริยธรรมวาดวยความเมตตากรุณา๔๒ ความเมตตา คือ ความปรารถนาดีมีไมตรีจิต
คิดใหผูอื่นเปนสุข เมตตาเปนสิ่งที่เกิดข้ึนภายในจิตใจซึ่งปรากฏใหเห็นเปนการกระทํา ไดแก การเปน
ผูมีอัธยาศัยดีมีความเอื้อเฟอเผื่อแผโอบออมอารีตอบุคคลและสัตวทั่วไป เชน การชวยพาเด็ก คน
พิการ หรือคนชราขามถนน ประคองข้ึนรถ การใหอาหารสัตว เปนตน แมบุคคลจะมีเพียงแตความคิด
ที่จะใหผูอื่นเปนสุข แตไมปรากฏเปนการกระทําออกมาดวยเหตุบางประการ ก็ถือวาเปนผูมีจิตใจ
เมตตาไดเหมือนกัน ความกรุณา คือ ความสงสาร ความเอ็นดู ปรารถนาที่จะชวยใหผูอื่น๔๓ ที่ตกทุกข
ไดยากพนจากความทุกขยากทั้งน้ัน เชน การชวยเหลือสงเคราะหผูอื่นในยามที่เขาประสบภัยพิบัติตาง 
ๆ ไดแก ผูประสบอุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย หรือทุพภิกขภัย การบริจาคโลหิตชวยเหลือผูบาดเจ็บ การ
ชวยสัตว ใหพนจากภัย เปนตน เมตตาและกรุณา เปนธรรมที่มักกลาวคูกัน แตเกิดตางวาระกัน คือ 
เมตตาเกิดข้ึนในเมื่อตองการใหผูอื่นเปนสุข สวนกรุณาเกิดข้ึนในเมื่อพบผูประสบความทุกขยาก แลว
คิดชวยใหเขาพนจากความทุกขน้ัน อยางไรก็ตามคุณธรรมทั้ง ๒ ประการน้ีจะเกิดตอเน่ืองกัน 
กลาวคือ เมื่อเกิดกรุณา เมตตา มักจะเกิดข้ึนตามมาดวย แตบางครั้งอาจเกิดตามลําพังก็ได ผูมีเมตตา
กรุณา ยอมมีหนาตาย้ิมแยมแจมใสเปนที่นาคบหาของคนทั่วไป เน่ืองจากเปนผูไมกอใหเกิดความ
เดือดรอนแกใคร มีจิตใจช่ืนบานไมขุนมัว ซึ่งจะแสดงออกทางกิริยาทาทางและหนาตาดังกลาวแลว 
 ๖) จริยธรรมวาดวยความสําเร็จในการศึกษาเลาเรียน๔๔ ในการศึกษาเลาเรียน ผูศึกษา
ตองมีความสนใจและใสใจในการศึกษาหาความรูอยางสม่ําเสมอ เพราะวิชาความรูยอมมีการ
เปลี่ยนแปลงและเกิดข้ึนใหมอยูตลอดเวลา ผูมีความรูยอมเปนผูมีความองอาจในสังคมทั่วไปและ
ความรูน้ันเองเปนประดุจเครื่องประดับที่ล้ําคาประจําตัวบุคคล ยากที่ผูใดจะแยงชิงไปไดดังน้ัน จึงควร
ศึกษาหาความรูอยางตอเน่ือง อยางไรก็ตาม การศึกษาหาความรูที่จะไดผลดีน้ัน จะตองอาศัย
คุณธรรมพื้นฐาน ๔ ประการ คือ ๑. ฉันทะ หมายถึง ความพอใจ ความสนใจในสิ่งที่จะเรียน เรา
สังเกตไดวา วิชาการใดที่เราสนใจเราจะเรียนไดดีกวาวิชาที่เราไมสนใจและวิชาที่เราไดคะแนนไมดี
มักจะเปนวิชาที่เราไมสนใจ ไมชอบ และไมอยากเรียน ดังน้ัน การเรียนวิชาใดก็ตามตองอาศัยความ
สนใจที่จะเรียนเปนพื้นฐานทั้งสิ้น ความสําเร็จจึงจะเกิดข้ึนได ๒.วิริยะ หมายถึง ความขยันหมั่นเพียร
ในการประกอบกิจกรรมตาง ๆ โดยกระทําอยางสม่ําเสมอ น่ันคือ มีความขยันหมั่นเพียรในการศึกษา
คนควาอานหนังสืออยางตอเน่ือง ไมปลอยใหเสียเวลาไปโดยเปลาประโยชน ๓. จิตตะ หมายถึง การ
เอาใจใสในสิ่งที่กําลังทําอยู ซึ่งไดแก การเอาใจใสในสิ่งที่เรากําลังศึกษาอยู เชน ขณะเรียนวิชา
คณิตศาสตรไมคิดคํานึงถึงวิชาอื่น เปนตน การเอาใจใสน้ีจะชวยใหเราเรียนรูวิชาการที่ศึกษาไดอยาง
ตอเน่ือง ซึ่งจะเปนสวนหน่ึงที่ทําใหเกิดความรูความเขาใจในที่สุด ๔. วิมังสา หมายถึง การพิจารณาสิ่ง
ที่กําลังทําอยูหรือที่ทําแลวอยางละเอียดถ่ีถวน ไดแก การไตรตรองพิจารณาที่เรียนดวยปญญาเพื่อ
เปนแนวทางในการแกไขจุดบกพรอง หรือการดําเนินการตอไปในสิ่งที่ทําไดดี เพื่อบรรลุเปาหมาย

                                                
๔๒กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, คําบรรยายเกี่ยวกับแนวคิดและทฤษฎีในการพัฒนาคุณธรรม 

จริยธรรมที่เนนความมีวินัย และ ความเปนประชาธิปไตย, หนา ๑๔. 
๔๓พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับประมวลศัพท, หนา ๓๒๔. 
๔๔กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, คําบรรยายเกี่ยวกับแนวคิดและทฤษฎีในการพัฒนาคุณธรรม 

จริยธรรมที่เนนความมีวินัย และ ความเปนประชาธิปไตย, หนา ๑๕. 



๒๖ 
 

ตอไป คุณธรรมทั้ง ๔ ประการน้ีจะเปนพื้นฐานใหประสบความสําเร็จในกิจกรรมที่ทํา ไมวาจะเปน
การศึกษาเลาเรียนหรือการประกอบอาชีพก็ตาม 
 ๗) จริยธรรมวาดวยหลักการเรียนเกง๔๕ ผูที่จะเรียนไดสําเร็จ ศึกษาเลาเรียนจนเปน
บัณฑิตไดน้ัน จะตองปฏิบัติตามบาลีภาษิตวา “สุจิปุลิวินิมุตโต กะถัง ปณฑิโต ภะเว” ปราศจาก “สุจิ
ปุลิ” คือ สุ คือ สุตะ ตองขยันสดับตรับฟง จิ คือ จินตะ ตองคิดตาม ปุ คือ ปุจฉา ตองไถถามเมื่อ
สงสัย ลิ คือ ลิขิต เขียนจารึกบันทึกไว “จําดีกวาจด ถาจําไมหมด จดดีกวาจํา” หลัก ๔ ประการน้ี
เรียกวา หลักเรียนเกง “ฟงใหหมด จดใหมาก ปากตองไว ใจตองคิด”  ถาทําหลัก สุจิปุลิครบในเวลา
เรียนแลว เรียนเกงทุกคน 
 ๘) จริยธรรมวาดวยการรูจักตนเอง๔๖ การรูจักตนเอง หมายถึง การรูจักฐานะ ตําแหนง 
หนาที่ เพศ ภูมิของตนเอง วาเปนใคร มีฐานะอยางไร มีหนาที่อยางไร แลวประพฤติปฏิบัติตนให
เหมาะสมกับตนเอง เชน เปนนักเรียนจะตองรูจักหนาที่ของนักเรียนวามีอะไรบาง จะตองปฏิบัติตน
อยางไร คุณธรรมใดบางที่ควรปฏิบัติเพิ่มเติมซึ่งคุณธรรมสําหรับปฏิบัติน้ันมีหลายประการ คือ                  
๑. หิริโอตตัปปะ๔๗ มีความเกลียดช่ัวกลัวทุจริต มองเห็นความช่ัวทั้งหลายเหมือนของสกปรก ไม
อยากจะเขาใกลกลัวเปอนตัวเอง หรือเปอนเสื้อผาอาภรณที่สวมใส พิจารณาความช่ัวเหมือนกับถาน
เพลิงที่ลุกโชนไมอยากจะแตะตองเพราะกลัวจะไหมมือฉะน้ัน ๒.รูจักแนวความคิดหรือประพฤติตน
ในทางที่ถูก หมายถึง มีแนวคิดและปฏิบัติตนใหถูกตองตามทํานองคลองธรรม คิดและทําในสิ่งที่ดีมี
ประโยชนและถูกตองเหมาะแกเวลา สถานที่ เชน เมื่อเปนนักเรียนสิ่งที่จะตองคิดและปฏิบัติก็คือ 
เรื่องเกี่ยวกับการเรียนเปนหลัก ไมคิดหรือทําสิ่งอื่นที่เปนอุปสรรคตอการเรียน เปนตน ๓. มีความ
ขยันหมั่นเพียร หมายถึง กระทํากิจกรรมอยางใดอยางหน่ึงดวยความขยันขันแข็ง และกระทําอยาง
ตอเน่ืองโดยสม่ําเสมอไมทอดธุระในสิ่งที่ทํา หรือปลอยใหงานค่ังคาง ซึ่งเปนการพอกพูนทําใหเกิด
ความลาชาเสียหาย ผูมีความขยันหมั่นเพียรยอมทําการงานไดสําเร็จตามเวลาที่กําหนดไว สวนผูที่
เกียจครานยอมทํางานไมสําเร็จ และยังปราศจากการยอมรับของผูอื่นอีกดวย ๔. รูจักประหยัด 
หมายถึง การใชทรัพยากรที่มีอยูใหนอยที่สุด โดยไดผลประโยชนจากการใชน้ันมากที่สุด เชน 
ประหยัดเงิน คือ การใชเงินเมื่อถึงคราวใชโดยรูคุณคาของเงิน ไมใชจายฟุมเฟอยสุรุยสุราย หรือใช
อยางไมถูกทาง แตมิไดหมายถึงการเก็บไวโดยไมจายเลย จะตองรูจักใชรูจักเก็บใหเหมาะสม ดังคํา
กลอนวา 

“มีสลึงพึงบรรจบใหครบบาท อยาไดขาดสิ่งของตองประสงค 
มีนอยใชนอยคอยบรรจง อยาจายลงใหมากจะยากนาน 
ไมควรซื้อก็อยาไปพิไรซื้อ ใหเปนมื้อเปนคาวทั้งคาวหวาน 
ยามพอแมแกเฒาชรากาล จงเลี้ยงทานอยาใหอดรันทดใจ” 
ประหยัดเวลา คือ รูจักใชเวลาที่มีอยูใหเปนประโยชน คุมคา กับเวลาที่ผานไป ประหยัด

วาจา คือ รูจักพูดในเวลาและสถานที่ที่ควรพูด โดยคํานึงถึงสภาพแวดลอมและบุคคลที่พูดดวย เปน

                                                
๔๕เรื่องเดียวกัน, หนา ๑๖. 
๔๖อางแลว, หนา ๑๗-๑๘. 
๔๗พระครูปลัดมารุต วรมงฺคโล, จริยธรรมกับเยาวชน, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔), หนา ๒๔๓. 



๒๗ 
 

ตน ๕. ละเวนอบายมุขทุกชนิด ไมวาจะเปนการกิน การด่ืมนํ้าเมา การเที่ยวกลางคืน การดูการละเลน 
การเลนการพนัน การคบเพื่อนช่ัว หรือการเกียจครานไมทําการงาน เหลาน้ีจงพยายามหลีกเลี่ยงให
หางไกล เหมือนกับหลีกเลี่ยงอสรพิษฉะน้ัน เพราะอบายมุขเปนหนทางแหงความเสื่อม ความพินาศ 
เปนเหตุแหงความหายนะ ไมเคยทําใหใครไดรับความเจริญรุงเรือง ในชีวิตเลยแมแตคนเดียว           
๖. เปนคนวางาย คือ ไมด้ือรั้น ถือทิฐิมานะเมื่อฟงคําตักเตือนจากผูอื่น ที่เขาเตือนดวยความหวังดีแลว
แทนที่จะถือโทษโกรธเคือง กลับมีความรูสึกยินดีรับคําสั่งสอนตักเตือนน้ันดวยความยินดีเหมือนกับ
พบผูช้ีขุมทรัพยให 
 ๙) จริยธรรมวาดวยความจริงใจซื่อตรง๔๘ ความจริงใจซื่อตรงเปนขอปฏิบัติที่ควร
นํามาใชเปนหลักของชีวิตที่มีความผูกพันอยูกับสังคมอีกประการหน่ึง เปนขอที่สงเสริมใหชีวิตของเรา
มีเกียรติคุณเปนที่นาคบหาของสังคมทั่วไป ความจริงใจซื่อตรงตอกันน้ันเปนคุณลักษณะที่แสดงถึง
ความในใจของคนเราใหเปนที่ปรากฏแกผูอื่น หรือทําใหผูอื่นมองเห็นและรูถึงอัธยาศัยเราวาเปน
บุคคลเชนไร มีความนาเช่ือถือนาเคารพหรือไม ยอมดูไดจากจุดน้ี ดังน้ัน จุดน้ีจึงเปนจุดที่สําคัญ
กอใหเกิดความไววางใจข้ึนได เราจึงควรคํานึงถึงจุดน้ีใหมาก หากขาดคุณสมบัติขอน้ีจะทําใหชีวิตขาด
การยอมรับนับถือจากผูอื่น ดังคําพังเพยที่วา “ซื่อกินไมหมด คดกินไมนาน” ความจริงใจซื่อตรงน้ีก็
คือ ความจริงใจตอตนเอง ตอผูอื่นตอหนาที่ที่เรามีตอการงานที่เราทํา ตอประเทศชาติตลอดจนมี
ความซื่อสัตยสุจริตดวย เมื่อเรามีความจริงใจซื่อตรงก็จะเกิดผลสําเร็จข้ึนใหแกเราไดหรือเราเรียน
หนังสือจริง ๆ เราก็เปนจริง ๆ และจบจริง ๆ ได เปนตน ดังน้ัน ความจริงใจซื่อตรงก็เปนหลักที่ควร
นํามาใชในชีวิตของเรา เสริมคุณคาเสนหนิยมใหตัวเราอีกประการหน่ึง 
 ๑๐) จริยธรรมวาดวยหลักท่ีควรงดเวน ๕ ประการ๔๙ หลักที่ควรงดเวนสําหรับเด็กและ
เยาวชน เรียกอีกอยางหน่ึงวา เบญจศีล มี ๕ ประการ คือ ๑. เวนจากการปลงชีวิต ฆา ประทุษราย         
๒. เวนจากการถือเอาของที่เขามิไดใหลัก โกง ละเมิด ๓. เวนจากประพฤติผิดในกาม ๔. เวนจากการ
พูดเท็จ โกหก หลอกลวง ๕. เวนจากการด่ืมนํ้าเมา คือ สุรา และเมรัย๕๐ 
 ๑๑) จริยธรรมวาดวยหลักท่ีควรปฏิบัติ ๕ ประการ๕๑ หลักที่เด็กและเยาวชนควรปฏิบัติ
เรียกอีกอยางวา เบญจธรรม มี ๕ ประการ คือ ๑. เมตตาและกรุณา ความรัก ปรารถนาใหมีความสุข      
๒. สัมมาอาชีวะ การหาเลี้ยงชีพทางสุจริต ๓. กามสังวร สํารวมระวังรูจักยับย้ัง ควบคุมตนในทาง
กามารมณ ๔. สัจจะ มีความซื่อสัตยซื่อตรง ๕. สติสัมปชัญญะ ระลึกไดและรูตัวอยูเสมอ๕๒ 
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๒๘ 
 

 ๑๒) จริยธรรมวาดวยความรูคารวะนอบนอม๕๓ การคารวะนอบนอม คือ การรูจัก
ประพฤติตนเปนคนมีความเคารพออนนอมถอมตน ออนโยนตอบุคคลอื่นที่เกี่ยวของกับตนตามฐานะ
และวัยตลอดจนสถานที่ตาง ๆ ดวย เชน การรูจักคารวะนอบนอมตอผูใหญ ไดแก เช่ือฟงในเมื่อผูใหญ
ตักเตือน ไมโตเถียงทําความเคารพดวยการไหว คํานับ หลีกทางใหแสดงความเกรงใจ รูจักขออภัย    
ขอโทษ ขอบคุณ พูดจาสุภาพออนหวาน แสดงความออนนอมดวยการเดินคอมหลัง เมื่อเดินผานหนา
ไปแสดงความเคารพในที่ประชุมโดยไมแสดงกิริยาคึกคะนอง เชน สงเสียงดังรูจักฟง รูจักน่ังตามควร
แกฐานะ เขาไปในสถานที่ประชุมตองถอดหมวกแสดงความเคารพสถานที่ เคารพสักการบูชา             
ตองถอดรองเทา เปนตน กิริยาเชนน้ีเปนลักษณะของการมีคารวะออนนอมดวยกาย วาจา ใจ เปน
ลักษณะของผูที่ไดรับการอบรมศึกษามาดีมีมารยาทพรอม เปนที่นาช่ืนชม นานิยมรักใครของผูพบเหน็ 
 ๑๓) จริยธรรมวาดวยความรักชาติศาสนกษัตริยและวัฒนธรรมไทย๕๔ ชาติศาสนา 
พระมหากษัตริย เปนสถาบันหลักที่สําคัญของคนไทยทุกคน มีหนาที่เปนพลเมืองดีจะตองมีความจง
รักและภักดีตอสถาบันของชาติโดยมีความสํานึกอยูเสมอวา ชาติไทยเปนราชอาณาเขต มีพื้นที่ที่เปนที่
พํานักอาศัยอยูอยางสุขสบาย เปนที่ประกอบการงานทํามาหาเลี้ยงชีพของพลเมืองไทยซึ่งดํารงอยู
อยางมีอธิปไตยตลอดมา ชาวไทยจะตองหวงแหนรักษาไวเปนสมบัติของอนุชนชาติไทยสมกับเปน
มาตุภูมิปตุภูมิสืบไป ศาสนา หมายถึง ศาสนาประจําชาติไทย ไดแก พระพุทธศาสนา ซึ่งไดยึดถือเปน
ศาสนาประจําชาติไทยตลอดมาต้ังแตสมัยกรุงสุโขทัยเปนราชธานีเปนศาสนาที่มีหลักธรรมคําสอน
เหมาะสมกับการนํามาใชกับชีวิตประจําวันพุทธศาสนิกชนชาวไทยที่ดีจะตองมีความสํานึกที่จะเรียนรู
หลักธรรมแลวนํามาปฏิบัติเพื่อดํารงชีวิตใหมีความสุขสบายตามสมควร ดังคติธรรมที่วา “ผูที่ขาด
ศาสนาเปนดุจปาที่ขาดตนไม เปนผูไรศีลธรรมเปนดุจขาดนํ้าในทะเลทรายชีวิตที่ดีตองมีศาสนาเปน
หลัก ชีวิตที่รักสันติสุขตองคลุกคลีกับศีลธรรม” และชวยกันทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาใหเจริญรุงเรือง
เปนสมบัติคูกับชาติตอไป พระมหากษัตริย เปนสถาบันที่ทรงเปนองคพระประมุขของชาติไทยสืบมา
เปนเวลาชานานต้ังแตสมัยกรุงสุโขทัยเปนราชธานีจนถึงสมัยรัตนโกสินทร ทรงเปนที่เคารพสักการะ
เทิดทูนของพสกนิกรชาวไทย ทรงเปนมิ่งขวัญของประเทศชาติและประชาชนชาวไทย ทรงเปนศูนย
รวมจิตใจของพสกนิกรไทยใหบังเกิดพลังสามัคคีเพราะทรงประกอบพระราชกรณียกิจอันเปนคุณานุ
คุณประโยชนดวยพระกรุณาอันลนพน เปนที่ปกเกลาปกกระหมอมของชาวไทยทั่วไป ประชาชนชาว
ไทยสมควรเทิดทูนไวเปนสถาบันของชาติสืบไป วัฒนธรรมไทย หมายถึง ขอปฏิบัติอันแสดงใหเห็นถึง
ความเจริญรุงเรืองของชาติไทยมาเปนเวลานาน ๒ ประการ คือ วัฒนธรรมประจําชาติเชน สําเนียง
ภาษาที่ใชพูดกัน ตัวหนังสือไทย ศิลปกรรมแบบไทย ดนตรีไทย จิตรกรรมแบบไทย เปนตน จึงแสดง
ใหเห็นการวิวัฒนาการมาโดยลําดับ และวัฒนธรรมประจําคนในชาติอันเกี่ยวกับจรรยามารยาทไทย 
เชน การทักทายกัน ดวยการกราบไหวการน่ัง จรรยาที่ออนชอยละมุนละไม การนุงหมแบบไทย การ
เปนอยูในสังคมแบบไทย เปนตน รวมเรียกวาวัฒนธรรมไทย ที่คนไทยควรยึดถือปฏิบัติเปนเอกลักษณ
ของชาติไทย และอนุรักษไวเปนสมบัติของชาติไทยสืบไป การรักชาติศาสน กษัตริย และวัฒนธรรม
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๒๙ 
 

ไทย จึงเปนหลักที่ชาวไทยควรยึดถือเปนหลักปฏิบัติในชีวิตของตนอีกประการหน่ึง ซึ่งจะสงเสริมให
ชีวิตชาวไทยมีเอกลักษณเปนไทย เพิ่มคุณคานานิยมนับถือย่ิงข้ึน 
 ๑๔) คุณธรรมจริยธรรมท่ีควรปลูกฝงแกนักศึกษา๕๕ คุณธรรมอันดับแรกที่ควรปลูกฝง 
คือ ความกตัญู ซึ่งควรจะไดแสดงออกทั้งทางกาย ทางวาจา และทางใจ เปนวัฒนธรรมทางจิตใจ        
ที่แสดงออกมาดวยความดีงามแตสิ่งเหลาน้ีกําลังถูกทําลาย ดวยความรีบเรงจากกระแสวัตถุนิยม และ
บริโภคนิยมที่ไมไดคํานึงถึงวัฒนธรรมทางจิตใจ หากคุณธรรมที่มีอยูในจิตใจ หากคุณธรรมที่มีอยูใน
จิตใจไมมั่นคงสิ่งที่แสดงออกมาจากพฤติกรรมของคนก็ลวนเปนสิ่งจอมปลอมทั้งสิ้น การแสดงออก
ทางกาย วาจา ใจ ที่มีคุณธรรมเปนที่ต้ังจึงมีสวนสําคัญในการกลอมเกลา จิตใจ ใหมีความออนโยน 
สุภาพ นอบนอม สุขุม รอบคอบ เชน การกราบไหวพระแบบเบญจางคประดิษฐ ซึ่งเปนการกราบที่
แสดงความเคารพอยางสูงสุดตอบุคคลที่ควรเคารพนับถือสูงสุด การวางมือ การยกมือข้ึน เพื่อใหสติ
อยูกับมือ พนมมือที่นาอกในทาอัญชลี เปนการสํารวมใจออกจากปญหา ที่วาวุน การยกมือจรด
บริเวณหวางค้ิวในทาวันทา เปนการสํารวมกาย สํารวมวาจา สํารวมใจ กําหนดจิตใหเปนสมาธิ            
มีความแนวแนมั่นคงใน จิตใจ การกมกราบทาอภิวาท เปนการปลอยใจใหวางลง สยบยอมทั้งกาย
และใจใหกับความดี เปนการลดอัตรา ความยึดมั่น ถือมั่นในตัวเอง ซึ่งทาทีเหลาน้ี จะเปนสวนหน่ึงที่
ชวยรักษาสภาพจิตใจใหดีงาม การปลูกฝงใหนักศึกษารูจักพึ่งตนเองอยางมีศักด์ิศรี เปนคนดีมีวินัย         
คือ การปลูกฝงใหนักศึกษาไดมคีวามคิดเห็นที่ถูกตอง และรูจักคุณคาของตัวเองไมมีชนชาติใดในโลกที่
มีความเจริญ งอกงาม มั่นคงอยูได เพราะการรอรับการชวยเหลือของผูอื่น โดยไมพึ่งตนเอง คาของคน 
อยูที่ผลของงาน บนพื้นฐาน อุดมการณชีวิตงาน คือ ชีวิต ชีวิตคืองาน บันดาลสุข ทํางานใหสนุก          
เปนสุข เมื่อทํางาน ของดีตองมีแบบ แบบที่ดี ตองมีระเบียบ ระเบียบที่ดี ตองมีวินัย คนที่มีวินัย            
คือ  เคารพตนเอง เคารพผูอื่น เคารพเวลา เคารพกติกา เคารพสถานที่ 
 ๑๕) คุณธรรม ๔ ประการ ตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว๕๖        
 ๑. การรักษาความสัตย ความจริงใจตอตนเองที่จะประพฤติปฏิบัติแตสิ่งที่เปนประโยชน
และเปนธรรม 

๒. การรูจักขมใจตนเอง ฝกใจตนเอง ใหประพฤติปฏิบัติอยูในความสัตย ความดี 
๓. การอดทน อดกลั้น อดออม ที่จะไมประพฤติลวงความสัตย สุจริต ไมวาจะดวยเหตุ

ประการใด 
๔. การรูจักละวางความช่ัว ความทุจริต และรูจักเสียสละ ประโยชนสวนนอยของตน            

เพื่อประโยชนสวนใหญของบานเมือง 
 ๑๖) คุณธรรม ๗ ประการของ พระพรหมคุณาภรณ (ประยุทธ ปยุตฺโต) ท่ีจะทําให
บุคคลมีความเจริญในชีวิต๕๗ 

๑. รูจักเลือกหาแหลงความรูและแบบอยางที่ดี 
๒. มีชีวิตและอยูรวมสังคมเปนระเบียบดวยวินัย 

                                                
๕๕กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม, แนวทางการดําเนินงาน คลินิกคุณธรรมในสถานศึกษา , 

(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาต,ิ ๒๕๕๗), หนา ๒๕ – ๒๖. 
๕๖เรื่องเดียวกัน, หนา ๒๗. 
๕๗อางแลว, หนา ๒๘. 



๓๐ 
 

๓. พรอมดวยแรงจูงใจ ใฝรู ใฝสรางสรรค 
๔. มุงมั่นพัฒนาตนเองใหเต็มศักยภาพ 
๕. ปรับทัศนคติและคานิยมใหสมแนวเหตุผล 
๖. มีสติกระตือรือรนต่ืนตัวทุกเวลา 
๗. แกปญหาและพึ่งพาตนเองได ดวยความรูคิด 

  ๑๗) ปณิธาน ๑๐ ขอ ของพระพิพิธธรรมสุนทร ท่ีนําไปสูความสําเร็จ๕๘ 
๑. ยึดมั่นกตัญู 
๒. ใฝรูใฝเรียน 
๓. มีความเพียรสม่ําเสมอ 
๔. อยาเผลอใจใฝตํ่า 
๕. เช่ือฟงคําผูหลักผูใหญ 
๖. รักไทยดํารงไทย 
๗. ใสใจในโลกกวาง 
๘. ยึดแบบอยางที่ดี 
๙. รูรักสามัคคีตลอดเวลา 
๑๐. ใชศาสนาเปนเครื่องดํารงชีวิต 

  ๑๗) คุณธรรมเพ่ือความสวัสดีของชีวิตของ พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี) ๕๙ 
สิ่งที่เธอควรมี “สติปญญา”   สิ่งที่เธอควรแสวงหา “กัลยาณมิตร” 
สิ่งที่เธอควรคิด “ความดีงาม”   สิ่งที่เธอควรพยายาม “การศึกษา” 
สิ่งที่เธอควรเขาหา “นักปราชญ”  สิ่งที่เธอควรฉลาด “การเขาสังคม” 
สิ่งที่เธอควรนิยม “ความซื่อสัตย”  สิ่งที่เธอควรตัด “อกุศลมูล” 
สิ่งที่เธอควรเพิ่มพูน “บุญกุศล”   สิ่งที่เธอควรอดทน “การดูหมิ่น” 
สิ่งที่เธอควรยิน “พุทธธรรม”   สิ่งที่เธอควรจดจํา “ผูมีคุณ” 
สิ่งที่เธอควรเทิดทูน “สถาบันกษัตริย”  สิ่งที่เธอควรขจัด “ความเห็นแกตัว” 
สิ่งที่เธอควรเลิกเมามัว “การพนัน”  สิ่งที่เธอควรสรางสรรค “สัมมาชีพ” 
สิ่งที่เธอควรเรงรีบ “การแทนคุณบุพการี”    สิ่งที่เธอควรปฏิบัติทันที “ทําวันน้ีใหดีที่สุด” 
สรุปไดวา การปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม ใหแกเยาวชน จําเปนตองเริ่มแตเด็กเพราะอายุ

กอน ๖ ป จะสามารถบันทึกจริยธรรมในชวงน้ัน ไดมากที่สุด พอ แม ญาติพี่นอง ผูใกลชิดของเด็กใน
วัยน้ี จึงมีบทบาทสําคัญมาก ในการปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรมและควรทําอยางตอเน่ืองผานทาง
กิจกรรมตางๆ ทั้งในและนอกหลักสูตร จนกระทั่งเด็กเหลาน้ีเขาสูการเรียนในระบบ ต้ังแตระดับ
ประถมศึกษา จนถึงระดับอุดมศึกษาเติบโตเปนผูใหญมากข้ึน การปลูกฝงทางดานคุณธรรม จริยธรรม 
ยังคงตองดําเนินตอไปอยางเปนธรรมชาติ เพื่อใหนักศึกษาเปนทั้งคนเกง คนดี และมีความสุข 
 
 
                                                

๕๘อางแลว. 
๕๙อางแลว, หนา ๒๙. 



๓๑ 
 

ตารางท่ี ๒.๖  สรุปหลักคุณธรรมจริยธรรมที่สําคัญในพระพุทธศาสนา 
 

นักวิชาการ แนวคิดหลัก 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
(๒๕๕๗, หนา ๒๗) 

คุณธรรม ๔ ประการ 
๑) การรักษาความสัจ ความจริงใจตอตัวเองที่จะประพฤติ
ปฏิบัติแตสิ่งที่เปนประโยชน และเปนธรรม  
๒) การรูจักขมใจตนเอง ฝกใจตนเอง ใหประพฤติปฏิบัติอยูใน
ความสัจความดีน้ัน 
๓) การอดทน อดกลั้น และอดออมที่จะไมประพฤติลวง 
ความสัจสุจริต ไมวาดวยเหตุประการใด  
๔) การรูจักละวางความช่ัว ความทุจริต และรูจักสละ
ประโยชนสวนนอยของตน เพื่อประโยชนสวนใหญของ
บานเมือง  

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

๑) จริยธรรมวาดวยความกตัญูกตเวท ี
๒) จริยธรรมวาดวยความมีระเบียบวินัย 
๓) จริยธรรมวาดวยความสามัคคี 
๔) จริยธรรมวาดวยการคบเพื่อน 
๕) จริยธรรมวาดวยความเมตตากรุณา 
๖) จริยธรรมวาดวยความสําเร็จในการศึกษาเลาเรียน 
๗) จริยธรรมวาดวยหลักการเรียนเกง 
๘) จริยธรรมวาดวยการรูจักตนเอง 
๙) จริยธรรมวาดวยความจริงใจซื่อตรง 
๑๐) จริยธรรมวาดวยหลักที่ควรงดเวน ๕ ประการ 
๑๑) จริยธรรมวาดวยหลักที่ควรปฏิบัติ ๕ ประการ 
๑๒) จริยธรรมวาดวยความรูคารวะนอบนอม 
๑๓)  จริยธรรมว าดวยความรักชาติศาสนกษัตริยและ
วัฒนธรรมไทย 

พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺ
โต) 
(๒๕๕๗, หนา ๒๘) 

๑) รูจักเลือกหาแหลงความรูและแบบอยางที่ดี 
๒) มีชีวิตและอยูรวมสังคมเปนระเบียบดวยวินัย 
๓) พรอมดวยแรงจูงใจ   ใฝรู   ใฝสรางสรรค 
๔) มุงมั่นพัฒนาตนเองใหเต็มศักยภาพ 
๕) ปรับทัศนคติและคานิยมใหสมแนวเหตุผล 
๖) มีสติกระตือรือรนต่ืนตัวทุกเวลา 
๗) แกปญหาและพึ่งพาตนเองได ดวยความรูคิด 

 
 



๓๒ 
 

ตารางท่ี ๒.๖  (ตอ) 
 

นักวิชาการ แนวคิดหลัก 

พระพิพิธธรรมสุนทร 
(สุนทร ญาณสุนฺทโร) 
(๒๕๕๗, หนา ๒๘) 

๑) ยึดมั่นกตัญู  
๒) ใฝรูใฝเรียน 
๓) มีความเพียรสม่ําเสมอ                     
๔) อยาเผลอใจใฝตํ่า 
๕) เช่ือฟงคําผูหลักผูใหญ                     
๖) รักไทยดํารงไทย 
๗) ใสใจในโลกกวาง                        
๘) ยึดแบบอยางที่ดี 
๙) รูรักสามัคคีตลอดเวลา                    
๑๐) ใชศาสนาเปนเครื่องดํารงชีวิต 

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

สิ่งที่เธอควรมี "สติปญญา "    
สิ่งที่เธอควรแสวงหา "กัลยาณมิตร"  
สิ่งที่เธอควรคิด "ความดีงาม"                     
สิ่งที่เธอควรยายาม "การศึกษา"  
สิ่งที่เธอควรเขาหา "นักปราชญ"                   
สิ่งที่เธอควรฉลาด "การเขาสังคม"  
สิ่งที่เธอควรนิยม "ความซื่อสัตย"                  
สิ่งที่เธอควรตัด "อกุศลมูล"  
สิ่งที่เธอควรเพิ่มพูน "บุญกุศล"                    
สิ่งที่เธอควรอดทน "การดูหมิ่น"  
สิ่งที่เธอควรยิน "พุทธธรรม"                      
สิ่งที่เธอควรจดจํา "ผูมีคุณ"  
สิ่งที่เธอควรเทิดทูน "สถาบันกษัตริย"               
สิ่งที่เธอควรขจัด "ความเห็นแกตัว"  
สิ่งที่เธอควรเลิกเมามัว "การพนัน"                   
สิ่งที่เธอควรสรางสรรค "สัมมาชีพ"  
สิ่งที่เธอควรเรงรีบ "การแทนคุณบุพการี"               
สิ่งที่เธอควรปฏิบัติทันที “ทําวันน้ีใหดีที่สุด” 

 
 
 
 
 



๓๓ 
 

 ๒.๒.๔ วิธีการในการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
 ในการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมแกเด็กและเยาวชนน้ัน ไดมีนักวิชาการไดกลาวเกี่ยวกับ
วิธีการในการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมไวดังน้ี 

กระบวนการเรียนรูและการพัฒนาคุณธรรมของผูเรียนประกอบดวย๖๐ 
(๑) กระบวนการกัลยาณมิตร ข้ันตอนน้ีเปนข้ันตอนตนเริ่มที่สําคัญที่สุด โดยจัดวาง

เงื่อนไขใหเกิดการนําพาใหบุคคลตางๆ ซึ่งมีต้ังแตกลุมเพื่อนใกลตัว ครู ผูบริหาร พระสงฆ พอแม 
จนถึงองคกรที่ใหการสนับสนุนมารวมกลุมกันโดยดึงดานบวกของแตละคนแตละฝายออกมาหากันให
ไดมากที่สุด ใหแตละคนมาสวมบทบาทเปนกัลยาณมิตรตอกัน กัลยาณมิตรน้ันมีความสําคัญอยางมาก
ที่จะชวยกระตุนเตือน ชวยสรางแรงบันดาลใจ ชวยสรางศรัทธาในการทําความดี ชวยสนับสนุนให
โครงงานดําเนินไปไดดวยดี ข้ันตอนน้ีจึงสําคัญมากที่สุดที่จะทําใหเริ่มตนการเรียนรูไดและดําเนินตอไป
จนถึงปลายทางแหงความสําเร็จ โดยกัลยาณมิตรจะทําหนาที่เปนผูชักจูงปจจัยภายนอกมากระตุนตัว
เปดการเรียนรูภายใน 

(๒) การเปดการเรียนรูภายใน (ปรโตโฆสะ สู สัทธาและโยนิโสมนสิการ) การเปดการ
เรียนรูภายใน เปนข้ันตอนที่สําคัญมากอีกข้ันตอนหน่ึง ที่เสมือนเปนการออกสตารทหรือจุดติด
เครื่องยนตแหงการเรียนรูภายในตัวมนุษย ซึ่งมีองคธรรมเริ่มตนแหงการเรียนรูสําคัญสองประการ
ดวยกันคือ “สัทธา” (ความสนใจใฝรู, ความเช่ือใจ เช่ือถือ และความเช่ือมั่น) และ “โยนิโสมนสิการ” 
(พิจารณาอยางแยบคาย – คิดเปน – นอมมาใสใจไปสูกุศลได) การเปดการเรียนรูภายใน จะเกิดข้ึนได
ตองอาศัยกัลยาณมิตรเตรียมการและเลือกใชปจจัยภายนอกมากระตุนปจจัยภายในอยางพอเหมาะ
พอดีแกผูเรียนและสถานการณแวดลอม ปจจัยภายนอกดังกลาวน้ัน เรียกวา “ปรโตโฆสะ” ซึ่งมีหลาย
ลักษณะ ต้ังแตคําสอน คําบอกกลาว หนังสือ ตํารา สื่อตางๆ และที่ดีที่สุด คือ “เสียงของครู” เพราะ
เปนเสียงที่จะสรางศรัทธาใหเกิดข้ึนในใจ เปนเสียงที่จะชวยเตือนจิตสะกิดใจใหฉุกคิดหรือตระหนัก
สํานึก เปนเสียงที่เปนกําลังใจใหเกิดการเรียนรูภายในตนข้ึน มั่นใจข้ึน จนเขาใจถึงคุณคา ถึงประโยชน
ของการทําความดีการสรางคุณธรรมจริยธรรมข้ึนในตน เมื่อเขาใจถึงประโยชน จึงเกิดฉันทะความ
พอใจใครที่จะลงมือกระทําดวยตนเองโดยไมลังเล ดังตัวอยางของ เสียงของครู ในโครงการน้ีที่สําคัญ
ที่สุด คือ พระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ที่ชาวไทยทุกคนลวนมีศรัทธาอยางเต็ม
เปยม เมื่อโครงการประกวดโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติเลือกมาใชเปนเสียงบอกกลาว (ปรโตโฆ
สะ) ที่ยํ้าชัดเจนวา “เยาวชนไทย ทําดี ถวายในหลวง” จึงเทากับเปนเสียงบอกที่ใหแนวทางวา ศรัทธา
ที่เกิดข้ึนน้ันควรนําไปสูการตอบแทนคุณพระองคทาน ในโอกาสครั้งน้ีมิใชสิ่งใดอื่น แตเปนการทําดี
ถวายพระองคทานน่ันเอง เมื่อสัทธาคือความสนใจใฝรูเกิดข้ึนก็จะชวยไปกระตุนตัวเปดการเรียนรู
ภายในอีกอยางหน่ึง ก็คือกระบวนการคิดพิจารณาอยางแยบคาย หรือที่เรียกวา โยนิโสมนสิการ             
ใหเริ่มตนและทํางานไปดวยกัน เริ่มต้ังแตเยาวชนสนใจใฝรูและคิดพิจารณาวาจะทําดีอะไรถวายใน
หลวง ซึ่งตามเงื่อนไขก็คือ การกระทําน้ันควรตอบโจทยหรือแกปญหาจริงที่ทุกคนหรือสวนใหญกําลัง
เผชิญอยู โดยชวยกันระบุปญหาใหชัดเจน คนหาสาเหตุที่มาของปญหาน้ันๆ สืบสาว ปจจัยแวดลอมที่
เกี่ยวของ ทั้งบุคคล สถานการณ สถานที่ ฯลฯ เริ่มวิเคราะหและกําหนดเปาหมายของการแกปญหา 
                                                

๖๐กระทรวงศึกษาธิการ, คู มือ แนวทางการจัดกิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมในสถานศึกษา , 
[ออนไลน], แหลงที่มา : www.moe.go.th/jarawporn/principles.doc, [๑ มกราคม ๒๕๕๘.] 



๓๔ 
 

พิจารณาหาหนทางปฏิบัติ เพื่อนําไปสูการแกปญหาอยางเปนจริง ทั้งหมดน้ีเปนวิธีคิดพิจารณาแบบ
อริยสัจ ๔ น่ันเอง 

(๓) กระบวนการเรียนรูอยางเปนองครวม ตามหลักไตรสิกขา กระบวนการไตรสิกขา             
เปนกระบวนการเรียนรูอยางเปนองครวม ในดานพฤติกรรม(ศีล) ดานจิตใจ(สมาธิ) ดานปญญา
(ปญญา) ซึ่งจะเกิดข้ึนไดตองจัดเตรียมเหตุปจจัยใหเอื้อตอการกระทําหรือปฏิบัติงานจริง โครงการน้ีจงึ
เนนใหมีชวงระยะเวลาดําเนินงานนาน เพื่อใหเพียงพอตอการคอยๆ สะสมการเรียนรู สั่งสมและบม
เพาะคุณความดีในจิตใจ และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม จากประสบการณที่พบจากการทําโครงงาน
คุณธรรมมา ๒ ปน้ัน ทําใหพบวา อยางนอยตองมีเวลาประมาณ ๒ เดือนสําหรับการปฏิบัติงานจริงๆ 
(เฉพาะชวงเวลาทํางานจริง ไมรวมชวงทํางานเอกสาร) ศีล เปนการเรียนรูดานพฤติกรรมหรือการ
เรียนรูทักษะทางสังคมที่จะทํางานรวมกันเปนกลุมรวมกับผูอื่นอยางเอื้ออาทร พรอมที่จะใหกําลังใจ
และใหอภัยแกกัน การระมัดระวังคําพูด-การกระทํา ที่จะไมเบียดเบียนใคร หากมีการกระทบกระทั่ง
กันบางก็มีศีลกํากับที่จะไมใหเกินเลยไปจนกระทบกระแทกใหแตกทําลายความสัมพันธระหวางกัน 
การสํารวมระวังทั้งทางคําพูดและการกระทํา การยอมรับสํานึกผิด การใหอภัยกัน กอใหเกิด
พัฒนาการทางดานพฤติกรรมไมใหเปนมลภาวะเบียดเบียนตนเองและผูอื่น ก็จะทําใหการทํางานกลุม
เกิดข้ึนไปไดตลอดรอดฝง สมาธิ เปนการเรียนรูทางดานจิตใจ ที่ตองเผชิญสถานการณจริงจากการ
ทํางาน ทําใหตองมีความมุงมั่นต้ังใจ ความขยันหมั่นเพียรกระทําอยางตอเน่ืองไมทอถอย มีความ
อดทน ทั้งตอภาระงาน และทั้งตอคนและสถานการณที่เขามา นอกจากน้ียังหมายถึงการเจริญงอกงาม
ของคุณความดีหรือคุณธรรมในจิตใจ อันนําไปสูภาวะความสุขสดช่ืน แจมใสผองใสในจิตใจ ต้ังมั่นเปน
สมาธิ ปญญา เปนการเรียนรูที่มาจากกระบวนการสังเกต สํารวจ การคิดการพิจารณาไตรตรอง การ
ตัดสินใจอยางเปนเหตุเปนผลเปนระบบ นําไปสูภาวะที่ออกจากปญหา นําออกจากทุกข นําไปสูภาวะ
ที่ดีงามเปนบุญกุศล การเรียนรูทางปญญาเริ่มจากการเรียนความรูจากหลักธรรม คําสอน ขอมูล 
ขอเท็จจริง การจดจํา การจับประเด็น การแยกแยะ การจัดหมวดหมู  อันเปนปญญาข้ันรูจํา         
และพัฒนาข้ึนไปสูปญญาข้ันรูคิด อันเกิดจากการฝกทักษะการคิดวิเคราะหคิดสังเคราะหการคิด
เช่ือมโยงเหตุปจจัย การคิดพิจารณาคุณคาแทคุณคาเทียมเปนตน และพัฒนาไปสูปญญาข้ันรูแจงที่ทํา
ใหแสวงหาทางออกจากปญหาได ตลอดจนปญญาที่กอเกิดจากการลงมือปฏิบัติเพื่อบรรลุผลของการ
แกไขปญหาหรือดับทุกขได (เผด็จศึกกับปญหา) และปญญาติดตามประเมินผลอยางเปนระบบเพื่อ
ปรับปรุงใหดีข้ึน นําสูการสั่งสมเปนประสบการณและปรีชาญาณรูแจงในเรื่องน้ันๆ 

(๔) ข้ันการพัฒนาแบบเวียนรอบตอเน่ือง (ภาวนา๔ สู กัลยาณมิตร) เมื่อผูเรียนผาน
กระบวนการเรียนรูใน ๓ ข้ันตอนแรกมาซ้ําแลวซ้ําอีก เปนเวลาตอเน่ืองกันในชวงเวลาที่เหมาะสม 
(กรณีทําโครงงานคุณธรรม ตองทํางานจริงไมนอยกวา ๒ เดือน) ผูเรียนจะเกิดพัฒนาการในตนเอง
อยางเปนองครวมทุกดาน ทั้ง พัฒนาการทางพฤติกรรมที่เกี่ยวของกับรางกายและกายภาพแวดลอม 
(กายภาวนา) พัฒนาการทางสังคม (ศีลภาวนา) พัฒนาการทางจิตใจ (จิตภาวนา) และพัฒนาการทาง
ปญญา (ปญญาภาวนา) 

การประกวดโครงงาน จึงเปนกุศโลบายหรือบทเรียนครั้งสําคัญที่พวกเขาจะไดเรียนรูและ
ฝกการวางใจไดอยางเหมาะสม ไมใหหว่ันไหวไปกับโลกธรรม ๘ ไดอยางไร รูจักรักษาใจใหอยูในพรหม
วิหาร ๔ ไดหรือไม และไมหลงยึดติดอยูกับการแขงขันหรือรางวัล แตกลับเห็นคุณคาของความรักใคร



๓๕ 
 

ปรองดองสามัคคี ชวยเหลือเกื้อกูลกัน สามารถอนุโมทนา ยินดีในความสําเร็จของโครงงานของเพื่อนๆ 
กลุมอื่นได นับเปนการปรับเขาสูทัศนคติและคานิยมที่ดี ใฝดี ใฝสรางสรรค มีพัฒนาการทางพฤติกรรม 
จิตใจต้ังมั่นในความดีงาม เขมแข็ง อดทน ขยัน กลาหาญ ไมยอทอตออุปสรรคตางๆ และมีพัฒนาการ
ทางปญญาที่ดี มีทักษะกระบวนการคิดที่ดี มีความแยบคายในการชักชวนคนอื่นๆ เขามาชวยกัน
แกปญหา เขาใจความเปนจริงของชีวิตของโลก เรียกไดวา หากมีพัฒนาการทั้ง ๔ ดานพรอม (กาย
ภาวนา ศีลภาวนา จิตตภาวนา ปญญาภาวนา) ก็จะเปนผูที่พรอมที่จะมีบทบาทเปนกัลยาณมิตรใหกับ
ผูอื่นไดตอไป ซึ่งก็จะเทากับวาเปนผูเริ่มตนขับเคลื่อนวงจรแหงการเรียนรูวิถีพุทธน้ีสืบไป ดังเชน 
ขอเท็จจริงที่พบวาแทบทุกโครงงานมักจะสรุปบทเรียนสําคัญวา การจะไปเปลี่ยนแปลงผูอื่น ตองเริ่ม
จากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตนเองกอน (กายภาวนา และ ศีลภาวนา) และระหวางที่เขาได
เรียนรูเพื่อเปลี่ยนแปลงตนเอง ก็ทําใหเขาไดเกิดการเรียนรูคุณความดีหรือคุณธรรมจากภายใน      
(จิตภาวนา) ที่คอยๆ ซึมซับ และสั่งสมเปนประสบการณเปนปญญาญาณหย่ังรูเช่ียวชาญในเรื่องที่
ตนเองทําน้ัน(ปญญาภาวนา) เขาก็จะพัฒนามาสูความเปนกัลยาณมิตรที่สมบูรณข้ึน อันจะกอเกิดเปน
วงจรขับเคลื่อนที่ทรงพลังใหเกิดการสืบเน่ืองไปสูข้ันตอๆ ไป นําพาใหเพื่อนคนอื่นๆ ไดเกิดการเรียนรู
และพัฒนาตอเน่ืองขยายวงออกไปไดไมสิ้นสุด 
 กิจกรรมพัฒนาความฉลาดทางอารมณและเสริมสรางคุณธรรม (E.Q.-M.Q.) จึงให
ความสําคัญ การฝกทักษะชีวิตใหแกเยาวชนเพื่อใหเยาวชนตระหนักและรูคุณคาของตนเอง  ตลอดจน
การอยูรวมกันในสังคมอยางเปนสุข โดยกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ไดพัฒนาแนวคิดเรื่อง
ความฉลาดทางอารมณซึ่งมีปจจัยสําคัญ ๓ ประการ คือ๖๑ 
 (๑) ความดี หมายถึง ความสามารถในการควบคุมอารมณและความตองการของตนเอง
รูจักเห็นใจเขาใจยอมรับผูอื่น รูจักการเปนผูให ผูรับ การใหอภัย ความรับผิดชอบตอสวนรวม 
 (๒) ความเกง หมายถึง ความสามารถในการรูจักตนเอง มีแรงจูงใจ สามารถตัดสินใจและ
แกไขปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพ พรอมทั้งมีสัมพันธภาพที่ดีกับผูอื่น 
 (๓) ความสุข หมายถึง ความสามารถในการดําเนินชีวิตอยางเปนสุข มีความภูมิใจและพึง
พอใจในตนเอง ความฉลาดทางอารมณ=เขาใจตนเอง+เขาใจผูอื่น+แกไขปญหาไดถูกตอง 
 เทคนิค ๕ ประการทีผู่ใหญพึงปฏิบัติเพื่อสงเสริมจริยธรรมเด็กและเยาวชน๖๒ 
 (๑) ดวยรักและเขาใจ พอแมควรแสดงความเขาใจยอมรับเห็นอกเห็นใจใหความสําคัญกับ
สิ่งที่ลูกสนใจ แทนการตําหนิ บังคับ วิจารณ หรือลงโทษขณะเดียวกันพอแมก็จะตองระวังการแสดง
อารมณความรูสึกที่อาจเปนตัวอยางที่ไมดีสําหรับลูก 
 (๒) ใชโอกาสใหเกิดประโยชน ใชโอกาสหรือสถานการณที่เกิดข้ึน เพื่อสรางความใกลชิด
สนิทสนมและสอนใหเด็กรูจักเรียนรูเรื่องอารมณ เชน เวลาที่เด็กเกิดความกลัวขณะดูรายการโทรทัศน
ที่เปนเรื่องต่ืนเตนอันตราย พอแมอาจใชโอกาสน้ีโดยการเขาไปน่ังใกลๆ แลวปลอบใจและสอนลูก ให
เขาใจอารมณที่เกิดข้ึน พรอมอธิบายดวยเหตุผล เพื่อใหเด็กกลาเผชิญสภาพการณที่มีลักษณะ
คลายคลึงกัน 
                                                

๖๑กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม, แนวทางการดําเนินงาน คลินิกคุณธรรมในสถานศึกษา , 
หนา ๕-๖. 

๖๒เรื่องเดียวกัน, หนา ๖-๗. 



๓๖ 
 

 (๓) เรียนรูรวมกันรับฟงความรูสึกและอารมณของเด็ก ดวยความต้ังใจเอื้ออาทรและ
พยายามตรวจสอบความรูสึกของเด็ก โดยการพิจารณาจากสถานการณพฤติกรรมทาทางและ
อากัปกิริยาที่แสดงออกในขณะที่รับฟง พอแมอาจชวยสะทอนหรือสรุปประเด็นพรอมหาเหตุผลมา
อธิบายใหเด็กเขาใจในแงมุมอื่นบาง แตไมควรสรุปเรื่องราวตางๆ ในลักษณะการช้ีนํา 
 (๔) ไมปดกั้นความรูสึก ฝกใหเด็กและเยาวชนบอกอารมณความรูสึกของตนไดอยาง
ถูกตองเพื่อปองกันการเก็บกดปญหาแลวมาระบายออกโดยขาดการควบคุมการแสดงอารมณที่
เปดเผยตรงไปตรงมา คือ พื้นฐานที่ดีของผูที่มีความฉลาดทางอารมณ เชน รูตัววากําลังโกรธ เสียใจ 
นอยใจ ข้ีอิจฉา เพื่อนําไปสูการจัดการอยางถูกตองเหมาะสมดวยตนเองตอไป 
 (๕) เรื่องธรรมดาที่ตองพอดี เมื่อพอแมเห็นวาเด็กเขาใจอารมณที่ทําใหเกิดพฤติกรรมที่ไม
เหมาะสมของตนและเล็งเห็นพฤติกรรมที่ควรทําแลว พอแมควรบอกใหเด็กทราบวาการมีอารมณ
ตางๆ เปนเรื่องปกติธรรมดา แตควรระมัดระวังในการแสดงออกใหเหมาะสมกับบุคคลเวลาและ
สถานที ่
 สถานการณบานเมืองของประเทศไทยเราในปจจุบันน้ี ดูนาเปนหวงอยางย่ิงไมวาจะเปน
วิกฤตทางเศรษฐกิจ ปญหาความเสื่อมถอยในดานคุณธรรม จริยธรรมของคน ทั้งในระดับนักการเมือง 
ขาราชการ หรือคนในแวดวงอาชีพอื่น ๆ ภาพที่เห็นชัดเจนและเปนขาวอยูทุกวัน ก็คือ การทุจริต
คอรัปช่ัน การกออาชญากรรม การเสพและการคายาเสพติด ซึ่งแพรระบาดในกลุมเยาวชนไทย ต้ังแต
ระดับประถมศึกษาจนถึงอุดมศึกษา รวมถึงการแตงกายลอแหลม ที่เปนมูลเหตุกอใหเกิดอาชญากรรม
ทางเพศของนักศึกษาหญิง การขายบริการทางเพศของนักศึกษา การที่นักศึกษาอยูรวมกันฉันทสามี
ภรรยา การทะเลาะวิวาทของนักศึกษาทั้งภายในสถาบันเดียวกันและตางสถาบัน เหลาน้ีเปนตน 
 ปญหาที่เกิดข้ึนในกลุมของเยาวชนดังกลาว ทุกคนตางลงความเห็นตรงกันวาเยาวชนไทย
ของเราขาดการปลูกฝงในดานคุณธรรม จริยธรรม อยางย่ังยืน คืออาจจะมีอยูบางแตเปนแบบฉาบฉวย 
ไมเกิดผลที่ถาวรในขณะที่สังคมไทยตองการเห็นภาพการพัฒนาเยาวชนไทยไปสูการเปนบัณฑิตที่มี
คุณภาพ มีความสมบูรณ ทั้งรางกายและจิตใจ มีสติ ปญญา มีความรูและคุณธรรม มีจริยธรรมและ
วัฒนธรรม ในการดํารงชีวิตสามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข มีรายงานผลการสํารวจของผูที่
ถูกใหออกจากงาน เฉพาะในกรณีที่เกี่ยวกับคุณสมบัติของตัวพนักงานเอง พบวา  ๑๗% ถูกใหออก
งานเพราะ ขาดทักษะความรูและประสบการณ ๘๓% ถูกออกจากงานเพราะปญหาเรื่อง ความ
ประพฤติ และบุคลิกภาพ ในขณะเดียวกันมีผูไปสํารวจความคิดเห็นของผูประกอบการ ในการ
พิจารณารับคนเขาทํางาน ในหนวยงาน องคกร สถาบันตาง ๆ พบวา ผูประกอบการสวนมากตองการ
บัณฑิตที่มีคุณลักษณะดังน้ี ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย อดทน เสียสละ และมีความรับผิดชอบ ซึ่ง
ปรากฏการณในสังคม ดังกลาวมาน้ีเปนผลโดยตรง มาจากเรื่องของการปลูกฝง ทางดานคุณธรรม 
จริยธรรม น่ันเอง 
 แนวคิดการปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมใหแกนักศึกษา จริยธรรม เปนหลักความประพฤติ 
หรือแนวทางในการปฏิบัติตน ที่ควรแกการยึดถือปฏิบัติ เพื่อสามารถอยูรวมกันในสังคมอยางมี
ความสุข โดยมีคุณธรรม และศีลธรรมเปนองคประกอบที่สําคัญการปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม จึง
เปรียบเทียบการพัฒนาคุณภาพจิตใจ ที่มีอิทธิพลตอความประพฤติของคน คุณธรรมเปนสภาวะที่
อยากใหเราทําอะไรที่เปนคุณ ศีลธรรม เปนสภาวะที่เราหามจิตใจของเราไมใหทําในสิ่งผิด หรือบอก
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ไมใหคนอื่นทํา ทั้งคุณธรรม และศีลธรรม จึงเปนตัวกําหนดความประพฤติของเรา ใหปฏิบัติในสิ่งที่ถูก
ที่ควร คือ เปนตัวกําหนดจริยธรรม จริยธรรมที่เกิดข้ึนจึงเปนผลมาจากศาสนา ที่เกี่ยวของกับ
วัฒนธรรม ประเพณี และกฎหมาย 
 แนวคิดในเรื่องการปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมใหกับเยาวชน คือ คนเราถาไมมีความรูสึก
ผูกพันตอพอแม ตองานตอแผนดิน และสิ่งแวดลอมที่มีตอเขา จะสอนเทาใดก็คงไมมีประโยชน เพราะ
เขาจะเกิดความสํานึกในหนาที่ ในคุณคาของชีวิต คุณคาของความเปนมนุษย ยอมเปนไปไมไดเพราะ
แมชีวิตของเขาเอง เขาก็ไมรับผิดชอบเสียแลว เขาจะไปรับผิดชอบในหนาที่ของเขาที่ตองทําความดี
และใหความดีแกสังคมที่ไดรับประโยชนไดอยางไร ดังน้ัน คุณธรรม จริยธรรม จึงเปนตัวผล ที่จะตอง
สรางดวยเหตุ คือ ใหความรู ความเขาใจแกเขาเปนอยางดีน่ันเอง และมีผูใหญที่เปนแบบอยางที่ดีดวย 
การปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม จึงเปนตัวผล ที่จะตองสรางดวยเหตุ คือ ใหความรู ความเขาใจแกเขา
เปนอยางดีน่ันเอง และมีผูใหญที่เปนแบบอยางที่ดีดวย การปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม จําเปนตองมี
ครู ๓ สถานะ เปนตนเหตุ คือ ครูที่บาน ครูที่โรงเรียน/สถานศึกษา และครู เปนคําสอนในศาสนา 
เพราะบุคคล ๓ จําพวกน้ี ซึ่งหมายถึง ๑. บุพการี ๒. ครู ๓. พระสงฆ เทาน้ัน ที่อยากเห็นบุคคลอื่นได
ดี ถาขาดเหตุ หรือเหตุไมครบถวน ผลคือ คุณธรรม และจริยธรรม ยอมเกิดข้ึนไมได หรือไมสมบูรณ
น่ันเอง เรามักจะเอาผลกลับมาเปนเหตุ คือ เอา จริยธรรม หรือศีลธรรม ไปสอนเขาโดยตรง จริยธรรม 
ศีลธรรม และคุณธรรมอื่น ๆ ยอมเกิดข้ึนไมได หรือ มีข้ึนไดนอยเต็มท ี
 พฤติกรรมของเยาวชนในสังคมปจจุบันเอาไวตอนหน่ึงวา เปนเพราะคนไทยไมรักแผนดิน
เกิดทานขอรองใหครู-อาจารย ไปสอนลูกศิษยวา ต่ืนนอนตอนเชาทุกวัน ใหมองหนาตนเองในกระจก 
แลวต้ังคําถาม ถามตนเอง ๓ ขอ (ใหตอบดวยความจริงใจ) 

๑. ต้ังแตเกิดมาจนถึงวันน้ี เราเคยทําอะไรที่เปนคุณประโยชน แผนดินเกิดบาง 
๒. ถายังไมเคยทํา ใหถามตนเองตอวา แลวจะเริ่มเมื่อไหร เชน เมื่อถึงวันเกิด วันสําคัญ

ตางๆ เปนตน 
๓. ถาไมเคยทําและยังไมคิดจะทํา ดังขอ ๑ และขอ ๒ ใหถามตนเองอีกวาชวงชีวิตที่ผาน

มา เคยทําอะไรที่เปนผลเสียหาย ตอแผนดินเกิดบาง และจะเลิกเมื่อใด 
 การวางแผนการปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรม ใหเกิดข้ึนในตัวผูเรียน๖๓ ประกอบดวย 
๔. การสอนโดยตรงในรายวิชา 
๕.การปลูกฝง คุณธรรม จริยธรรม โดยบูรณาการไวในการเรียน การสอน 
๖. การสนับสนุนสงเสริมงานดานกิจการนักศึกษาอยางเปนรูปธรรม 
๗. ผูสอนตองประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดีแกนักศึกษา 
๘. การใหรางวัลและการยกยอง ชมเชย นักศึกษาที่ทําความดี กระทําตนเปนประโยชนแก

สังคม 
 
 
 
                                                

๖๓จริยธรรมดอทคอม, การปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมแกนักศึกษา, [ออนไลน], แหลงขอมูล : 
http://www.jariyatam.com/th/moral-cultivation, [๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๘] 
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 แนวทางในการประเมินดานคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษา ประกอบดวย 
๑. ผูสอนกับผูเรียนรวมกันกําหนด คุณธรรม จริยธรรม ที่พึงประสงคและควรไดรับการ

ปลูกฝง หรือแกไขโดยเรงดวน โดยอาจกําหนดเปนบทบัญญัติ เชน ความซื่อสัตย การตรงตอเวลา        
การเห็นประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตน เปนตน 

๒. วางแผนรวมกับผูเรียนในการกําหนดเกณฑการประเมินดานคุณธรรม จริยธรรม       
วาจะพิจารณาจากสิ่งใดบางในการประเมิน (ตัวบงช้ี) และใหนํ้าหนักความสําคัญอยางเปนรูปธรรม 

- กําหนด/เลือก เครื่องมือและวิธีการ เพื่อใชในการประเมิน คุณธรรม จริยธรรม            
ของผูเรียน เชน การสังเกตพฤติกรรมของผูเรียน แบบบันทึกผลการสังเกต การประเมินตนเองของ
ผูเรียน การประเมินโดยเพื่อน การประเมินโดยอาจารยผูสอน แฟมสะสมงาน ฯลฯ 

ที่กลาวมาทั้งหมดน้ี เปนตัวอยางของการปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมใหแกนักศึกษา แตสิ่ง
ที่ตองคํานึงถึงประการหน่ึง คือ ความถ่ีในการปฏิบัติตามหลักจิตวิทยาของมนุษย ตองมีการเรียนรูโดย
การตอกยํ้าหลายครั้ง อยางไรก็ตามในยุคปจจุบันปญหาที่เกิดข้ึนกับนักศึกษามีมากมาย การปลูกฝง
คุณธรรมจริยธรรม ใหแกนักศึกษาจึงจําเปนตองดําเนินการควบคูกันไปกับการพัฒนาในสวนอื่นๆ            
ครูอาจารยจึงเปนผูที่มีบทบาทอยางมาก นอกเหนือจากบิดามารดา ญาติพี่นอง และสภาวะแวดลอม
อื่น ๆ ในสังคม  
 
ตารางท่ี ๒.๗  สรุปวิธีการในการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
 

นักวิชาการ แนวคิดหลัก 

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

๑) ความดี 
๒) ความเกง  
๓) ความสุข  

กระทรวงศึกษาธิการ 
(ออนไลน) 

๑) กระบวนการกัลยาณมิตร  
๒) การเปดการเรียนรูภายใน  
๓) กระบวนการเรียนรูอยางเปนองครวม ตามหลักไตรสิกขา  
๔) ข้ันการพัฒนาแบบเวียนรอบตอเน่ือง  

จริยธรรมดอทคอม 
(ออนไลน) 

๑) การสอน 
๒) การปลูกฝง คุณธรรม จริยธรรม 
๓) สนับสนุนสงเสริมงานดานกิจการนักศึกษา 
๔) เปนแบบอยางที่ดี 
๕) ใหรางวัลและการยกยอง 
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๒.๓ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการเชิงกลยุทธ 
 ๒.๓.๑ ความหมายของกลยุทธ 
 ในการวิจัยครั้งน้ีจําเปนตองทบทวนเอกสารที่เกี่ยวของกับกลยุทธ ซึ่งมีนักปราชญ 
นักวิชาการและนักการศึกษาไดกวางถึง “กลยุทธ” ไวมากมาย ดังน้ี 

กลยุทธ (Strategy) หรือ ยุทธศาสตร เปนศัพทที่มีกําเนิดในทางทหาร หมายถึง แผนการ
ปฏิบัติซึ่งวางเพื่อใหบรรลุเปาประสงคจําเพาะ กลยุทธหรือยุทธศาสตรในทางทหารน้ันแตกตางจาก
ยุทธวิธี ซึ่งวาดวยการดําเนินการรบปะทะ (Engagement) ขณะที่ยุทธศาสตรน้ัน วาดวยวิธีการ
เช่ือมโยงการรบปะทะตาง ๆ เขาดวยกัน คําถามที่วา "จะสูรบอยางไร" เปนปญหาทางยุทธวิธี             
แตขอกําหนดและเงื่อนไขซึ่งมีการสูรบกันและความเหมาะสมในการสูรบกันน้ันเปนปญหาทาง
ยุทธศาสตร ซึ่งเปนสวนหน่ึงของการสงคราม (Warfare) สี่ระดับ ไดแก วัตถุประสงคทางการเมืองหรือ
ยุทธศาสตรหลัก, ยุทธศาสตร, ปฏิบัติการและยุทธวิธี นักคิดคนหน่ึงนิยามยุทธศาสตรไววาเปน "วิถี
อยางครอบคลุมในอันที่จะพยายามปฏิบัติเพื่อผลเบื้องปลายทางการเมือง รวมทั้งการขมขูหรือการใช
กําลังอยางแทจริง ในวิภาษวิธีแหงเจตจํานง ซึ่งจําตองมีอยางนอยสองฝายในความขัดแยงหน่ึง ๆ ฝาย
เหลาน้ีมีปฏิสัมพันธกัน และดังน้ัน ยุทธศาสตรจะประสบความสําเร็จนอยครั้งหากไมแสดง
ความสามารถในการดัดแปลง"๖๔ ยุทธศาสตรไดขยายออกนอกสาขาการทหาร ไปยังธุรกิจ 
เศรษฐศาสตร ทฤษฎีเกม และสาขาอื่น  กลยุทธในสาขาอื่นนอกเหนือจากการทหาร หมายถึง           
การวางแผนงานสูการปฏิบัติเพื่อบรรลุเปาหมาย ภายใตการวิเคราะหสภาพแวดลอมที่เหมาะสม หรือ
การวิเคราะหเชิงกลยุทธ SWOT Analysis กลาวคือ การวิเคราะห จุดออน จุดแข็ง โอกาส และภัย
คุกคาม (อุปสรรค) ในกรอบระยะเวลาที่ตองการ ทั้งน้ีเพื่อประกอบการวางแผนการในการใชวิธีการ 
และทรัพยากร เพื่อใหบรรลุเปาหมายสูงสุด 

 ความหมายที่งายที่สุดของคําวากลยุทธ ก็คือแผนการปฏิบัติที่รวบรวมความพยายาม
ทั้งหลายเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค ในยุคปจจุบันน้ี จะเปนการเที่ยงตรงมากกวา หากพิจารณาวา 
Strategy คือขบวนการตัดสินใจอันซับซอนซึ่งเช่ือมโยงวัตถุประสงค หรือจุดมุงหมายสุดทาย (Ends) 
เขากับ วิถี หรือ หนทาง (Ways) และวิธีการ หรือเครื่องมือ (Means) ในอันที่จะใหบรรลุวัตถุประสงค
น้ัน กลยุทธ หรือ “Strategy” ในภาษาอังกฤษซึ่งไดมีผูแปลเปนไทยวา “กลยุทธ” น้ัน กลยุทธ หรือ 
ยุทธศาสตร หมายถึง การมุงเนนหรือทุมเททรัพยากรไปในเรื่องใดแลวสามารถนําพาหมูคณะไปสู
ความสําเร็จหรือวัตถุประสงคที่ต้ังไว๖๕ และหมายถึง แผนการอันชาญฉลาดสําหรับกระทําการอันหน่ึง
อันใดใหบรรลุเปาหมายที่มีความยากเปนพิเศษ ไมอาจบรรลุไดโดยวิธีธรรมดาที่คนทั่วไปรูอยูแลว วิธี
ดังกลาวตองประกอบข้ึนจากหลักวิชาการยอย ๆ หรือ “ศาสตร” อีกขอหน่ึงเพราะสามารถนําไป

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

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

บุตร, ๒๕๔๙), หนา ๑-๙. 



๔๐ 
 

ตรวจสอบโดยกระบวนการวิทยาศาสตร เพื่อยืนยันวาเปนแผนการที่ใชปฏิบัติเพื่อการบรรลุเปาหมาย
ไดจริงและจะไดผลอยางคุมคา และคุมทุน๖๖ 

การวางแผนกลยุทธเปนการวางแผนระยะยาวขององคการ เพื่อใหไดมาซึ่งกลยุทธของ
องคการโดยจะมีข้ันตอนหรือกระบวนการยอยๆ อีก ๓ ข้ันตอน ไดแก ๑) การกําหนดภารกิจและ
วัตถุประสงคหลักขององคการ ๒) ตรวจสอบวิเคราะหสภาพแวดลอมขององคการ และ ๓) การ
กําหนดกลยุทธหลักขององคการ๖๗ กลยุทธเปนเครื่องมือเพื่อชวยช้ีนําการบริหารขององคกรที่เกิดจาก
กระบวนการระดมสมองของผูมีสวนเกี่ยวของอยางมีสวนรวม โดยยึดหลักการวิเคราะหใหทราบ
สภาพแวดลอมให “รูเขารูเรา” เพื่อช้ีแนะเปาประสงคหรือเปาหมาย (วิสัยทัศน พันธกิจและ
วัตถุประสงคหลักของแผน) และกลยุทธ กลวิธีการปฏิบัติที่สอดรับกับสภาพแวดลอม๖๘ การประเมิน
ปจจัยภายในภายนอกองคการที่ประกอบดวยบริบทปจจัยนําเขา กระบวนการที่เนนความสามารถของ
องคการ บุคลากร ในองคการเรียนรูเพื่อปรับตัวใหทันสถานการณ ปจจัยภายนอก ประกอบดวย
สถานการณการแขงขันและการตลาดและประการสุดทายคือ ผลผลิตขององคการ๖๙ การจัดการ
เชิงกลยุทธเปนการบริหารอยางมีระบบที่ตองอาศัยวิสัยทัศนของผูนําและอาศัยการวางแผนอยางมี
ข้ันตอน โดยผานการตัดสินใจและการประเมินแลววาเหมาะสมกับองคการและสามารถนาไปปฏิบติัได
จริง อันจะนาความสําเร็จมาสูองคการได การจัดการเชิงกลยุทธจึงเปนแนวทางหน่ึงที่จะชวยใหนัก
บริหารกําหนดทิศทางขององค การวิเคราะหสภาพแวดลอมทั้งภายนอกและภายในองคการชวย
กําหนดกลยุทธที่เหมาะสมกับองคการ เพื่อที่จะนํากลยุทธเหลาน้ันไปประยุกตปฏิบัติและควบคุม
ประเมินผลการดาเนินงานขององคการได การจัดการเชิงกลยุทธเปนเครื่องมือสําคัญของนักบริหาร
เพราะการจัดการเชิงกลยุทธจะเกี่ยวของกับอนาคตในระยะยาวขององคการทั้งหมดจะนาไปสูการเพิม่
โอกาสของความสําเร็จและความลมเหลวขององคการได๗๐ 

การจัดการเชิงกลยุทธ คือ ชุดของการตัดสินใจและการกระทําที่สงผลใหเกิดการจัดทํา
แผน และการปฏิบัติตามแผนเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคขององคการ๗๑

 และหมายถึง กลุมของการ
ตัดสินใจและการดําเนินการเพื่อบงช้ีผลการดําเนินงานในระยะยาวขององคการ๗๒

  การจัดการเชิงกล

                                                
๖๖เฉลียว บุรีภักดี, เอกสารประกอบการสอนชุดวิชาประมวลหลักการและการสรางยุทธศาสตรการ

พัฒนา, (กรุงเทพมหานคร : เอกสารอัดสําเนา, ๒๕๔๖), หนา ๔. 
๖๗สุพานี สฤษฎวานิช, พฤติกรรมองคการสมัยใหม : แนวคิด และทฤษฎี, (กรุงเทพมหานคร : 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๔๙), หนา ๑๑. 
๖๘อุทิศ ขาวยเธียร, การวางแผนกลยุทธ, (กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๔๖), 

หนา ๑๑. 
๖๙สุรชาติ ณ หนองคาย, การวางแผน การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ และหลักการประเมินผล , 

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

สํานักพิมพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๕๔), หนา ๔. 
๗๑Pearce and Robison, อางใน วรางคณา ผลประเสริฐและคณะ, การจัดการเชิงกลยุทธในการ

บริหารโรงพยาบาล, หนา ๖. 
๗๒Robbin and Coulter, อางใน วรางคณา ผลประเสริฐและคณะ, การจัดการเชิงกลยุทธในการ

บริหารโรงพยาบาล, หนา ๖. 



๔๑ 
 

ยุทธเปนความคิดแผนงานและการกระทําที่องคการนํามาใชกอใหเกิดผลสําเร็จไดเปรียบคูแขงขัน๗๓  
การจัดการเชิงกลยุทธเปนแผนแมบทหรือแผนปฏิบัติการที่มีความสําคัญสาหรับองคการเพื่อใชในการ
กําหนดทิศทางการดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายและเกิดประโยชนในการแขงขัน๗๔

 ซึ่งสอดคลองกับ
ความหมายที่วาการตัดสินใจในการปฏิบัติการเพื่อใหองคการประสบผลสําเร็จในการดาเนินงานระยะ
ยาว๗๕ เปนวิธีในการปฏิบัติที่องคการเลือกใชเปนเครื่องมือเพื่อใหองคการสามารถบรรลุยังเปาหมายที่
กําหนดไวในอนาคตจากสภาพปจจุบันที่เปนอยู และสอดคลองกับการนํากลยุทธมาใชและประสบ
ผลสําเร็จจากการพิจารณาผลการประเมินแผนกลยุทธ๗๖ กลยุทธ ในที่น้ีมีความหมายถึง ยุทธศาสตร 
กลยุทธ ยุทธวิธี และกลวิธีเพราะเปนการใชในความหมายทั่วไปและไมไดแบงระดับช้ันของกลยุทธ 
ดังน้ัน กลยุทธในที่น้ีจึงหมายถึงรูปแบบของจุดประสงค นโยบาย แผนงาน การดําเนินงาน การ
ตัดสินใจ และการจัดสรรทรัพยากรเพื่อกําหนดวาองคกรน้ันคือองคกรอะไร ทําอะไร และทําไปทําไม 
กลยุทธจึงมีความเปนไปไดทางเทคนิค เปนที่ยอมรับทางการเมือง สอดคลองกับปรัชญาและคานิยม
ขององคกร และถูกตองตามจริยธรรม ศีลธรรม และกฎหมาย๗๗ 

โดยสรุป จะเห็นวา กลยุทธ หมายถึง วิธีการที่สําคัญที่จะใชเพื่อใหองคการบรรลุเปาหมาย
หลักของหนวยงาน โดยคํานึงถึงการใชทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดและปจจัยดานสิ่งแวดลอมที่มี
อิทธิพลเกี่ยวของ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
๗๓Pitts and Lei,  อางใน วรางคณา ผลประเสริฐและคณะ, การจัดการเชิงกลยุทธในการบริหาร

โรงพยาบาล, หนา ๖. 
๗๔Schermerhorn, อางใน วรางคณา ผลประเสริฐและคณะ, การจัดการเชิงกลยุทธในการบริหาร

โรงพยาบาล, หนา ๖. 
๗๕Wheelen and Hunger, อางใน วรางคณา ผลประเสริฐและคณะ, การจัดการเชิงกลยุทธในการ

บริหารโรงพยาบาล, หนา ๖. 
๗๖สุมาลี จิระจรัส, ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ, (สุราษฎรธานี : มหาวิทยาลัยราชภัฏ     

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

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



๔๒ 
 

ตารางท่ี ๒.๘ สรุปความหมายของกลยุทธ 
 

นักวิชาการ แนวคิดหลัก 
Beatrice Heuser 
(2010, p.27) 

๑. ขบวนการตัดสินใจ 
๒. เครื่องมือใหบรรลุวัตถุประสงค 

Pearce and Robison (2009)  
(อางใน วรางคณา ผลประเสริฐ
และคณะ ๒๕๕๔, หนา ๖) 

๑. ชุดของการตัดสินใจ 
๒. การจัดทําแผน  
๓. การปฏิบัติตามแผนเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคขององคการ 

Pitts and Lei (2000) 
(อางใน วรางคณา ผลประเสริฐ
และคณะ ๒๕๕๔, หนา ๖) 

๑. ความคิดแผนงาน 
๒. การนํามาใชกอใหเกิดผลสําเร็จไดเปรียบคูแขงขัน 

Robbin and Coulter (2002) 
(อางใน วรางคณา ผลประเสริฐ
และคณะ ๒๕๕๔, หนา ๖) 

๑. การตัดสินใจ 
๒. การดําเนินการเพื่อบงช้ีผลการดําเนินงานในระยะยาวของ
องคการ 

Schermerhorn (2002) 
(อางใน วรางคณา ผลประเสริฐ
และคณะ ๒๕๕๔, หนา ๖) 

๑. แผนแมบทหรือแผนปฏิบัติการ 
๒. การกําหนดทิศทางการดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายและเกิด
ประโยชนในการแขงขัน 

เฉลียว บุรีภักดี 
(๒๕๔๖, หนา ๔) 

๑. แผนการ 
๒. สามารถตรวจสอบโดยกระบวนการวิทยาศาสตรได 

บุญเกียรติ ชีวะตระกูลกิจ 
(๒๕๔๙, หนา ๑-๙) 

การมุงเนนหรือทุมเททรัพยากรเพื่อความสําเร็จ 

วรางคณา ผลประเสริฐและคณะ  
(๒๕๕๔, หนา ๔) 

๑. การบริหารอยางมีระบบ 
๒. การวางแผนอยางมีข้ันตอน  
๓. การตัดสินใจและการประเมินผล  

สุพานี สฤษฎวานิช 
(๒๕๔๙, หนา ๑๑) 

๑) การกําหนดภารกิจและวัตถุประสงคหลักขององคการ  
๒) ตรวจสอบวิเคราะหสภาพแวดลอมขององคการ  
๓) การกําหนดกลยุทธหลักขององคการ 

สุมาลี จิระจรัส 
(๒๕๔๘, หนา ๒๓) 

เครื่องมือเพื่อใหองคการสามารถบรรลุยังเปาหมายที่กําหนด 

สุรชาติ ณ หนองคาย 
(๒๕๔๖, หนา ๑๓) 

๑. การประเมินปจจัยภายในภายนอกองคการ 
 ๒. ผลผลิตขององคการ 

อุทิศ ขาวยเธียร 
(๒๕๔๖, หนา ๑๑) 

๑. ระดมสมองของผูมีสวนเกี่ยวของ 
๒. การวิเคราะหสภาพแวดลอม 
๓. กลวิธีการปฏิบัติที่สอดรับกับสภาพแวดลอม 

 
 



๔๓ 
 

๒.๓.๒ ความสําคัญของการจัดการเชิงกลยุทธ 
ในการบริหารองคการในปจจุบันเปนที่ตระหนักดีวาการดําเนินธุรกิจมีการแขงขันคอนขาง 

สูง แนวคิดหรือวิธีการในการบริหารแบบเดิมๆ ไมสามารถนําพาองคการไปสูความสําเร็จไดเหมือนใน
อดีตจึงมีความจําเปนอยางย่ิงที่ผูบริหารจะตองอาศัยช้ันเชิงในการบริหารที่เหนือกวาคูแขง หรืออาศัย
ความวองไวในการปรับตัวใหทันตอภาวะการแขงขันที่เกิดข้ึนในสภาพแวดลอมที่ เปลี่ยนแปลงอยู
ตลอดเวลา  การจัดการเชิงกลยุทธจึงเปนแนวทางหน่ึงที่จะชวยใหนักบริหารกําหนดทิศทางของ
องคการ วิเคราะหสภาพแวดลอมทั้งภายนอกและภายในองคการชวยกําหนดกลยุทธที่เหมาะสมกับ
องคการ  เพื่อที่จะนํากลยุทธเหลาน้ันไปประยุกตปฏิบัติ และควบคุมประเมินผลการดําเนินงานของ
องคการได  กลยุทธการบริหารที่ทรงประสิทธิภาพน้ีจะตองดีพรอมสมบูรณตามความหมายของการ
บริหารทั้งสองอยาง คือ การมีประสิทธิผล (Effectiveness) ที่สามารถกําหนดเปาหมายที่ดีและ
สามารถบรรลุผลสําเร็จในเปาหมายน้ันๆ ได และการมีประสิทธิภาพ (Efficiency) ที่สามารถทาสําเร็จ
ในเปาหมายเหลาน้ัน  โดยมีตนทุนคาใชจายที่ตํ่าที่สุดดวย หรือถากลาวอยางสรุป  กลยุทธการบริหาร
ที่ทรงประสิทธิภาพน้ันจะตองสรางประสิทธิผลและประสิทธิภาพใหเกิดข้ึนไดทุกแงมุม คือทั้งในแงของ
รายบุคคลกลุม (ทีมงาน) และตลอดทั้งองคการดวย ทั้งน้ีไมจํากัดเฉพาะแตองคการภาครัฐหรือ
ภาคเอกชนแตอยางใดกลยุทธขององคการจะเปนสิ่งสําคัญที่จะกําหนดความสําเร็จ หรือความลมเหลว
ขององคการได  การทําความเขาใจและการพยายามศึกษาองคการที่ประสบผลสําเร็จในการใชกลยุทธ
เพื่อการจัดการจะทําใหนักบริหารไดทราบถึงความสําคัญของกลยุทธที่จะชวยสนับสนุนองคการให
ประสบความสําเร็จ  และจะตองมีการพิจารณาเลือกกลยุทธและประยุกตใชใหเหมาะสมกับองคการ
การจัดการเชิงกลยุทธมีความสําคัญตอการดําเนินงานขององคการดังน้ี๗๘ 

๑. ชวยใหองคการมีกรอบและทิศทางที่ชัดเจน  โดยกําหนดวิสัยทัศนภารกิจและ
วัตถุประสงคขององคการอยางเปนระบบ  ดังน้ันการจัดการเชิงกลยุทธจึงเปนสิ่งที่กําหนดทิศทางของ
องคการจะเปนแนวทางในการกํากับใชทรัพยากรขององคการไดอยางเหมาะสม 

๒. ชวยใหผูบริหารคิดอยางเปนระบบ  โดยการพิจารณาถึงปจจัยสภาพแวดลอมทั้งภายใน
และภายนอกองค การทําใหผูบริหารสามารถปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอม             
การตระหนักถึงความเปลี่ยนแปลงน้ันทาใหนักบริหารสามารถกําหนดวัตถุประสงค และทิศทางการ
ดําเนินงานอยางเปนรูปธรรม สอดคลองกับสภาวะความเปลี่ยนแปลงได 

๓. ชวยสรางความพรอมใหองคการ ในการกําหนดวิธีการ หรือแนวทางในการดําเนินงาน 
และกิจกรรมตางๆ ขององคการองคการจะตองทาการวิเคราะหและประเมินปจจัยตางๆ ทั้งภายใน
และภายนอกองคการ เพื่อคิดคนแนวทางในการดําเนินงานที่เหมาะสมที่สุดทามกลางการ
เปลี่ยนแปลงของปจจัยตางๆ นําไปสูการจัดการความเปลี่ยนแปลงที่ดีข้ึน ทําใหองคการมีการเตรียม
ความพรอมในการรับกับสถานการณความเปลี่ยนแปลงรวมทั้งชวยเตรียมความพรอม และพัฒนา
บุคลากรที่อยูภายในองคการ  เน่ืองจากการพัฒนาเชิงกลยุทธจะตองมีการสรางความเขาใจและ
แนวทางในการเตรียมพรอมเพื่อรับกับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึนของสภาพแวดลอมและคูแขง 

                                                
๗๘วรางคณา ผลประเสริฐและคณะ, การจัดการเชิงกลยุทธในการบริหารโรงพยาบาล, หนา ๘-๑๐. 



๔๔ 
 

๔. ชวยสรางประสิทธิภาพในการแขงขัน ความไดเปรียบทางการแขงขันน้ีสามารถเกิดข้ึน
จากการนําเสนอสินคา และบริการที่มีคุณภาพ การนําเสนอสินคาและบริการที่มีคุณคาเหมาะสมกับ
ราคา การจัดการเชิงกลยุทธจึงเปนความพยายามในการแขงขันกับศักยภาพของตนเองหรือในเชิง
เปรียบเทียบกับองคการอื่นๆ เพื่อมุงไปสูเปาหมายตามความคาดหวังของผูรับบริการหรือผูมีสวน
เกี่ยวของจะชวยสรางประสิทธิภาพและศักยภาพในการแขงขันใหแกองคการ  และเสริมสรางการ
พัฒนาขีดความสามารถทางการบริหารของนักบริหาร 

๕. ชวยใหการทางานเกิดความสอดคลองในการปฏิบัติหนาที่ เน่ืองจากมีการกําหนดกล
ยุทธ การประยุกตใชและการตรวจสอบควบคุมไวอยางชัดเจน ทําใหเกิดความเขาใจตรงกันและเกิด
ความรวมมือ โดยเฉพาะความเขาใจในวัตถุประสงคขององคการ อีกทั้งจะชวยใหมีการจัดสรร
ทรัพยากรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพสอดคลองกับการบริหารองคการในสวนตางๆ นอกจากน้ีแลว
การจัดการเชิงกลยุทธยังชวยใหผูที่เกี่ยวของในองคการเขาใจในภาพรวม โดยเฉพาะเปาหมายในการ
ดําเนินงานทําใหสามารถจัดลําดับการดําเนินงานตามลําดับความสําคัญเรงดวนได 

๖. ชวยใหองคการมีมุมมองที่ครอบคลุม โดยคํานึงถึงผูมีสวนไดสวนเสียการจัดการเชิงกล
ยุทธเปนวิธีการบริหารที่คํานึงถึงปจจัยภายในและภายนอก ซึ่งหมายความรวมถึงผูมีสวนไดสวนเสีย
กับองคการเชน  เจาหนาที่ ประชาชน ผูรับบริการ และคูแขง ซึ่งบุคคลเหลาน้ี ลวนมีความคาดหวังตอ
องคการแตกตางกัน  หากองคการสามารถตอบสนองความคาดหวังดังกลาวไดก็จะทําใหบุคคล
เหลาน้ัน ใหการสนับสนุนหรือใหความรวมมือในการดําเนินงาน  ในทางกลับกันหากองคการละเลย
ความคาดหวัง ดังกลาวอาจเกิดความเคลื่อนไหวที่สงผลลบตอองคการ เชน การฟองรอง หรือการหยุด
งาน เปนตน 

ความสําคัญของการจัดการเชิงกลยุทธการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนอยางตอเน่ืองตลอดเวลา
ทั้งปจจัยภายในและปจจัยภายนอก อาจทําใหแผนงานระยะปานกลาง ถึงระยะยาวไมสามารถ
ดําเนินการจนบรรลุเปาประสงคได เพราะดุลยภาพระหวางปจจัยภายในและปจจัยภายนอกใน
ชวงเวลาหน่ึงๆ อาจจะไมมีดุลยภาพ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเกิดข้ึนจึงจําเปนตองติดตามขอมูลและ
วิเคราะหสถานการณอยางตอเน่ือง มิฉะน้ันปจจัยภายในที่เคยเปนจุดแข็งก็อาจเปนจุดออนจนไม
สามารถขับเคลื่อนใหแผนบรรลุผลสําเร็จได๗๙ 

หลักการของการจัดการเชิงกลยุทธชวยใหผูบริหารสามารถประยุกตใชในการดําเนินงาน
ขององคการที่มีการเปลี่ยนแปลงและไดรับผลกระทบ โดยคํานึงผลที่จะเกิดข้ึนทั้งในระยะสัน้และระยะ
ยาวที่มีตอองคการไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิผล มีผูกลาวถึงความสําคัญของการจัดการเชิงกล
ยุทธไวดังน้ี 

ความสําคัญของการจัดการเชิงกลยุทธ ไวดังน้ี 
๑. การจัดการเชิงกลยุทธเปนการกําหนดทิศทางที่ชัดเจนขององคการ ผูกําหนดกลยุทธจะ

ทําการกําหนดวิสัยทัศนในอนาคตขององคการ ทําใหสมาชิกทั้งองคการทราบถึงทิศทางที่ทุกคนจะ
ดําเนินไปอยางชัดเจน 

                                                
๗๙สุรชาติ ณ หนองคาย, แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเชิงกลยุทธในการพัฒนาระบบสุขภาพ , 

(นนทบุรี : สํานักพิมพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๕๔), หนา ๓๙. 
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๒. การจัดการเชิงกลยุทธชวยใหผูบริหารระดับสูง มีวิสัยทัศนที่กวางไกลในการมองถึง
อนาคตขององคการ ซึ่งสามารถชวยลดความเสี่ยงขององคการในอนาคตลงได 

๓. การจัดการเชิงกลยุทธชวยใหองคการสามารถดําเนินงานและใชทรัพยากรที่ตนมีในการ
แขงขันไดอยางมีประสิทธิภาพ และไดผลสําเร็จดีกวาการบริหารงานตามปกติ 

๔. การจัดการเชิงกลยุทธชวยลดการตอตานการเปลี่ยนแปลง (Resistance to Change)  
การจัดการเชิงกลยุทธมุงเนนการมีสวนรวมจากสมาชิก ทําใหทุกคนเกิดความพึงพอใจในการยอมรับ
แผนกลยุทธน้ัน ทําใหการตอตานมีนอยลง 

๕. การจัดการเชิงกลยุทธสรางความสอดคลองในการปฏิบัติงาน (Harmony) จากการมี
สวนรวมในการวางแผนกลยุทธ ทําใหสมาชิกทุกคนรับทราบและยอมรับทิศทางที่ ชัดเจนของ
องคการ๘๐ 

การจัดการเชิงกลยุทธมีความสําคัญดังน้ี 
๑. ชวยใหองคการมีวัตถุประสงคและภารกิจขององคการในอนาคตอยางชัดเจน สามารถ

ใชเปนแนวทางสําหรับผูปฏิบัติงานในการทํางานใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
๒. ชวยใหการดําเนินงานสอดคลองในหนาที่ตางๆภายในองคการ เพื่อนําไปสูวัตถุประสงค

ที่กําหนดไว 
๓. เปดโอกาสใหผูบริหารระดับตางๆ มีสวนรวมในการบริหาร มีความคิดริเริ่มสรางสรรค

เพื่อพัฒนาองคการ 
๔. ชวยใหองคการสามารถคาดการณปญหาที่จะเกิดข้ึน แลวเปลี่ยนแปลงปญหาใหเปน

โอกาสที่จะดําเนินธุรกิจในอนาคต 
๕. ชวยใหผูบริหารมีวิสัยทัศนที่กวางไกล สามารถตัดสินใจไดอยางรอบคอบและสามารถ

ลดความเสี่ยงได๘๑ 
เน่ืองจากแนวคิดหรือวิธีการในการบริหารแบบเดิมๆ ยอมไมสามารถนําพาองคกรไปสู

ความสําเร็จไดเหมือนในอดีต ผูบริหารในโลกยุคใหมจะตองใหความสําคัญกับการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดข้ึนและสามารถปรับตัวไดอยางรวดเร็วตอการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน จากสาเหตุดังกลาวทําให
การศึกษาในดานการจัดการเชิงกลยุทธมีความสําคัญตอผูบริหารยุคใหม ซึ่งการจัดการเชิงกลยุทธมี
ลักษณะที่สําคัญดังน้ี  

๑. การจัดการเชิงกลยุทธ เปนการกําหนดวิสัยทัศน ทิศทาง ภารกิจ และวัตถุประสงคของ
องคกรอยางเปนระบบ เพื่อใหองคมีทิศทางและเปาหมายที่ชัดเจน  

๒. การจัดการเชิงกลยุทธ เปนการกําหนดวิธีการหรือแนวทางในการดําเนินงานและ
กิจกรรมตางๆ ขององคกรเพื่อใหบรรลุถึงทิศทางและวัตถุประสงคที่กําหนดข้ึน โดยในการกําหนด
แนวทางในการดําเนินงานน้ี องคกรจะตองทําการวิเคราะหและประเมินปจจัยตางๆ ทั้งภายในและ

                                                
๘๐สุมาลี จิระจรัส, การจัดการเชิงกลยุทธ, (สงขลา : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, ๒๕๔๘), หนา 

๒๕-๒๖. 
๘๑บุญเลิศ เย็นคงคา และคณะ, การจัดการเชิงกลยุทธ = Strategic management, พิมพครั้งที่  

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



๔๖ 
 

ภายนอกองคกร เพื่อคิดคนแนวทางในการดําเนินงานที่เหมาะสมที่สุดทามกลางการเปลี่ยนแปลงของ
ปจจัยตางๆ  

๓. การจัดการเชิงกลยุทธ ครอบคลุมถึงการนําเอาวิธีการหรือแนวทางในการดําเนินงานที่
ไดคิดคนข้ึนมาประยุกตใชและปฏิบัติเพื่อใหองคกรสามารถบรรลุถึงเปาหมายที่ไดต้ังไว  

๔. การวางแผนและการประยุกตใชกลยุทธเปนหนาที่หลักของผูบริหารองคกร เมื่อเทียบ
กับหนาที่อื่นๆ ที่ผูบริหารตองรับผิดชอบ ความสามารถของผูบริหารในการกําหนดแนวทางในการ
ดําเนินงาน การจัดทําและปฏิบัติตาม แผน กลยุทธ จัดเปนหนาที่ซึ่งมีความสําคัญเปนอันดับตนรวมทั้ง
เปนหนาที่ซึ่งมีอิทธิพลตอการดําเนินงานในระยะยาวขององคกร ดังน้ันสามารถกลาวไดวากลยุทธและ
การปฏิบัติตามกลยุทธที่ดีน้ันสามารถใชเปนเครื่องวัดถึงความสามารถในการบริหารของผูบริหารได
เปนอยางดี  

๕. การจัดการเชิงกลยุทธและการตัดสินใจทางดานกลยุทธมักจะมีความเกี่ยวของกับหรือ
มีผลตอทิศทางในการดําเนินงานในระยะยาวขององคกร  

๖. การตัดสินใจทางกลยุทธอาจจะนําไปสูการเปลี่ยนแปลงในดานตางๆ ขององคกร                
ซึ่งครอบคลุมต้ังแตการเสาะแสวงหาทรัพยากรหรือความสามารถหลักที่จําเปนตองใชสําหรับการสราง
ความไดเปรียบทางการแขงขัน  

๗. การตัดสินใจทางกลยุทธยังเกี่ยวของกับการดําเนินงานในระดับตางๆ ขององคกร            
โดยการดําเนินงานในระดับตางๆ ขององคกรจะตองสอดคลองและเกื้อหนุนตอกลยุทธขององคกร          
และ ความสามารถในการดําเนินงานหรือการปฏิบัติงานจะเปนสาเหตุสําคัญสําหรับความสําเร็จหรือ
ลมเหลวขององคกร  

๘. กลยุทธขององคกรไมเพียงจะเกี่ยวของกับสภาวะแวดลอมภายนอก และปจจัยภายใน
ขององคกรเทาน้ัน แตคานิยม ทัศนคติ ความคาดหวัง ของบุคคลฝายตางๆ ที่เกี่ยวของกับองคกร 
(Stakeholder) มีผลตอกลยุทธ ซึ่งบุคคลตางๆ เหลาน้ีครอบคลุมต้ังแต ผูถือหุน ผูบริหารระดับสูง 
สังคม รัฐบาล พนักงาน ฯลฯ  

๙. ในภาคธุรกิจการจัดการเชิงกลยุทธการจัดการและการตัดสินใจทางดานกลยุทธมักจะ
เปนความพยายามในการไดมาซึ่งความไดเปรียบทางการแขงขันขององคกร ความไดเปรียบทางการ
แขงขันน้ีสามารถเกิดข้ึนจาก การนําเสนอสินคาและบริการที่มีคุณภาพ การนําเสนอสินคาและบริการ
ที่มีคุณคาเหมาะสมกับราคาที่สุด สวนในภาครัฐการจัดการเชิงกลยุทธเปนความพยายามในการ
แขงขันกับศักยภาพของตนเอง หรือในเชิงเปรียบเทียบกับองคกรอื่นๆ เพื่อมุงไปสูเปาหมายตามความ
คาดหวังของผูรับบริการหรือผูมีสวนเกี่ยวของ๘๒  

การวางแผนกลยุทธมีความสําคัญ คือ การวางแผนที่ชวยใหหนวยงานพัฒนาตนเองไดทัน
กับสภาพการเปลี่ยนแปลงไดอยางเหมาะสม  เพราะการวางแผนกลยุทธใหความสําคัญกับการศึกษา
วิเคราะหบริบทและสภาพแวดลอมภายนอกหนวยงานเปนประเด็นสําคัญ  ทั้งยังชวยใหหนวยงาน
ภาครัฐในทุกระดับมีความเปนตัวเองมากข้ึนรับผิดชอบตอความสําเร็จ และความลมเหลวของตนเอง
มากข้ึนทั้งน้ีเพราะการวางแผนกลยุทธเปนการวางแผนขององคการโดยองคการและเพื่อองคการไมใช
                                                

๘๒สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดระยอง , การจัดการเชิงกลยุทธ , [ออนไลน], แหลงขอมูล : 
http://province.m-culture.go.th/ranong/html/km%20stagic1.html, [๑๐ มกราคม ๒๕๕๘]. 



๔๗ 
 

เปนการวางแผนที่ตองกระทําตามที่หนวยเหนือสั่งการ  การจัดทําแผนกลยุทธใชเปนเครื่องมือในการ
พัฒนางานสูมิติใหมของการปฏิรูประบบราชการ และเปนเงื่อนไขหน่ึงของการจัดทําระบบงบประมาณ
แบบมุงเนนผลงาน (Performance Base Budgeting) ซึ่งสํานักงบประมาณกําหนดใหสวนราชการ
และหนวยงานในสังกัดจัดทํากอนที่จะกระจายอํานาจดานงบประมาณโดยการจัดสรรงบประมาณเปน
เงินกอนลงไปใหหนวยงาน  กลาวไดวาการวางแผนที่ใหความสําคัญตอการกําหนด “กลยุทธ” ที่ไดมา
จากการคิดวิเคราะหแบบใหมๆ ที่ไมผูกติดอยูกับปญหาเกาในอดีตไมเอาขอจํากัดทางดานทรัพยากร
และงบประมาณมาเปนขออาง ดังน้ันการวางแผนกลยุทธจึง เปนการวางแผนแบบทาทาย
ความสามารถเปนรูปแบบการวางแผนที่ชวยใหเกิดการริเริ่มสรางสรรคทางเลือกใหมไดดวยตนเอง            
จึงเปนการวางแผนพัฒนาที่ย่ังยืน 

การวางแผนกลยุทธ เปนการวางแผนเพื่อนําองคการไปสูภาพลักษณใหมกาวสูวิสัยทัศนที่
ตองการในอนาคต การวางแผนกลยุทธจึงเปนการวางแผนในภาพรวมขององคการ ทุกกลยุทธที่
กําหนดข้ึนเปนปจจัยที่ช้ีอนาคตขององคการน้ัน 

การวางแผนทั่วไป เปนการวางแผนเพื่อแกปญหาการปองกันปญหาหรือการพัฒนา
ผลผลิตขององคการ ดังน้ันการวางแผนทั่วไปจึงมีจุดมุงหมายเพียงเพื่อการใหไดแนวทางในการ
ดําเนินงานที่ทําใหงานโครงการขององคการบรรลุผลสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพเทาน้ัน๘๓ 

ความสําคัญของการบริหารเชิงกลยุทธ โลกของเรากําลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่
รวดเร็วทุกขณะ ทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยี ฯลฯ การเปลี่ยนแปลงเหลาน้ีสงผล
กระทบตอสภาวะการแขงขันระหวางองคกรธุรกิจตาง ๆ ดวย แมวาในอดีตที่ผานมา การเปลี่ยนแปลง
ก็เกิดข้ึนอยูเสมอ แตในปจจุบันการเปลี่ยนแปลงมีลักษณะที่รวดเร็วและรุนแรงมากกวาในอดีต ปจจัย 
๒ ประการที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของโลกอยางรุนแรงและรวดเร็ว ไดแก๘๔ 

๑) การแขงขันที่ไรพรมแดน (Global competition) การแขงขันที่ไรพรแดนเปน
ปรากฏการณที่เกิดข้ึนเมื่อสินคา บริการ แรงงาน เทคโนโลยี เปนตน สามารถเคลื่อนยายไปมา
ระหวางประเทศไดอยางเสรีมากข้ึน ลักษณะเชนน้ีทําใหการแขงขันมีความรุนแรงมากข้ึน ตัวอยางเชน
สินคาชนิดเดียวกันจากคูแขงจํานวนมาก จากหลายประเทศจะเขามาแขงขันกัน ตลาดของโลกจะมี
แนวโนมพัฒนาเปนตลาดเดียวมากข้ึน การที่องคกรธุรกิจจะอยูรอดไดในระยะยาวจะตองมองโลกทั้ง
โลกเปนตลาดของตนเอง และสามารถขยายขอบเขตการดําเนินงานไปไดทุกแหงที่มีความตองการ
เกิดข้ึน ความเปนสากลของตลาดอุตสาหกรรมทําใหองคกรธุรกิจแบบบริษัททองถ่ินขยายตัวไดยาก 
การแขงขันที่เปนสากลมากข้ึนทําใหธุรกิจตาง ๆ ตองพัฒนามาตรฐานของสินคาและบริการเพื่อให
แขงขันได นอกจากน้ีการแขงขันที่ไรพรมแดนยังนํามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงทัศนคติและรสนิยมของ
ผูบริโภค เชน การพัฒนาเทคโนโลยีโทรศัพทมือถือที่ทันสมัยข้ึนเรื่อย ๆ ทําใหความตองการสินคา
โทรศัพทมือถือมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา การเปลี่ยนแปลงทั้งทางดานผูผลิตและผูบริโภคที่ไมหยุด

                                                
๘๓สุพจน อินหวาง และคณะ, การวางแผนเชิงกลยุทธทางรัฐศาสตร, (พิษณุโลก : มหาวิทยาลัย

พิษณุโลก จํากัด, ๒๕๕๖), หนา ๒๘-๒๙. 
๘๔กฤษฎา เสกตระกูล, การบริหารเชิงกลยุทธสําหรับธุรกิจขนาดยอม , [ออนไลน], แหลงขอมูล :   

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]. 



๔๘ 
 

น่ิงน้ี ทําใหองคกรตาง ๆ ตองปรับตัวและเพิ่มพูนทักษะและความสามารถของตนเองอยูตลอดเวลา
ตามสภาวะแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป 

๒)  การเปลี่ยนแปลงทางนวัตกรรมเทคโนโลยี (Technological innovation change) 
โลกยุคใหมมีความกาวหนาทางวิทยาศาสตรเทคโนโลยีมากข้ึน อัตราการเปลี่ยนแปลงและการใช
เทคโนโลยีจะเพิ่มข้ึนในอัตราที่รวดเร็วข้ึนทุกขณะ ทําใหวงจรชีวิตของสินคาและบริการมีระยะเวลาที่
สั้นลง เน่ืองจากเทคโนโลยีใหม ๆ สามารถทดแทนเทคโนโลยีเดิมไดอยางรวดเร็วข้ึน การปรับปรุง
สินคาใหทันสมัยเปนที่ตองการของลูกคาตลอดเวลาจะเปนปจจัยที่มีความสําคัญตอการแขงขันใน
อนาคต 

การเปลี่ยนแปลงตาง ๆ  ที่เกิดข้ึน ทําใหองคกรธุรกิจตองแขงขันในสภาวะที่สลับซับซอน 
มีแตความไมแนนอนและคาดการณไดยาก เน่ืองจากสินคาของแตละองคกรธุรกิจจะมีคูแขงขันมากข้ึน 
ทั้งจากในและตางประเทศ เงื่อนไขการแขงขันใหม ๆ  ที่เกิดข้ึน ทําใหปจจัยหรือสาเหตุของความสําเร็จ
ขององคกรธุรกิจที่เคยมีมาในอดีตจะเริ่มเปลี่ยนแปลงไป เชน บริษัทที่มีกําลังการผลิตขนาดใหญ เคย
ใชประโยชนจากการผลิตแบบจํานวนมาก และตนทุนตอหนวยที่ตํ่าอาจเผชิญกับปญหาการไมสามารถ
ปรับปรุงการผลิตใหเปลี่ยนแปลงไปของลูกคาเปาหมายซึ่งอาจมีอยูหลายกลุม ดังน้ันการบริหารธุรกิจ
ในยุคใหมจําเปนตองมีการทบทวน ปรับปรุง และพัฒนาตนเองอยูตลอดเวลา เน่ืองจากแนวคิดหรือ
วิธีการในการบริหารแบบเดิม ๆ ยอมไมสามารถนําพาองคกรไปสูความสําเร็จไดเหมือนในอดีต 

การบริหารเชิงกลยุทธ เปนการกําหนดวิธีการหรือแนวทางในการดําเนินงานและกิจกรรม
ตาง ๆ ขององคกร เพื่อใหบรรลุถึงทิศทางและวัตถุประสงคที่กําหนดข้ึน โดยในการกําหนดแนวทางใน
การดําเนินงานน้ี องคกรธุรกิจจะตองทําการวิเคราะหและประเมินปจจัยตาง ๆ ทั้งภายในและ
ภายนอกองคกร เพื่อคิดคนแนวทางในการดําเนินงานที่เหมาะสมที่สุดทามกลางการเปลี่ยนแปลงของ
ปจจัยตาง ๆ การบริหารเชิงกลยุทธขององคกรไมเพียงจะเกี่ยวของกับสภาวะแวดลอมภายนอกและ
ปจจัยภายในองคกรเทาน้ัน แตคานิยม ทัศนคติ ความคาดหวังของบุคคลฝายตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับ
องคกร (Stakeholders) จะมีผลตอการกําหนดกลยุทธหรือแนวทางในการบริหารองคกรดวย ซึ่ง
บุคคลตาง ๆ เหลาน้ีครอบคลุมต้ังแต เจาของกิจการ ผูถือหุน ผูบริหารระดับสูง ลูกคา สถาบันการเงิน 
สังคม รัฐบาล พนักงาน ฯลฯ 

 สําหรับธุรกิจขนาดยอมแลว การที่กิจการมีขนาดเล็ก จุดที่ไดเปรียบก็คือ สามารถที่จะ
ปรับเปลี่ยนยุทธวิธีในการแขงขันไดงายกวา การบริหารเชิงกลยุทธจะชวยใหผูประกอบการคิด
แผนงานไดอยางเปนระบบ สามารถแยกงานการวางแผนกลยุทธกับงานประจําวันในการดําเนินงาน
ออกจากกันได การวางแผนเชิงกลยุทธในที่น้ีไมไดหมายความวาจะตองมีแผนธุรกิจที่เปนลายลักษณ
อักษรเทาน้ัน ผูประกอบการจํานวนมากที่ประสบความสําเร็จเพราะคิดแบบกลยุทธ ไมใช เพราะเขียน
กลยุทธในแผนธุรกิจเทาน้ัน อยางไรก็ตามการเขียนแผนธุรกิจซึ่งจะมีการบรรจุแผนกลยุทธเปนลาย
ลักษณอักษรน้ีมีขอดี คือจะทําใหผูประกอบการคิดงานอยางเปนระบบ กําหนดไดวาอะไรควรทํากอน 
ทําหลัง และจะไดไมลืม เน่ืองจากเรื่องที่จะตองทําเกี่ยวกับธุรกิจในแตละวันมีคอนขางมาก 
ผูประกอบการที่ยุงกับงานประจําวันคอนขางมาก อาจหลงลืมสิ่งที่ตองทําในแผนกลยุทธไปได 
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ตารางท่ี ๒.๙ สรุปความสําคัญของกลยุทธ 
 

นักวิชาการ/สํานักวิชาการ ความสําคัญของกลยุทธ 
บุญเลิศ เย็นคงคา และคณะ 
(๒๕๔๙, หนา ๑๙) 

๑. มีวัตถุประสงคและภารกิจขององคการในอนาคตอยางชัดเจน  
๒. ดําเนินงานสอดคลองในหนาที่ตางๆภายในองคการ 
๓. เปดโอกาสใหผูบริหารระดับตางๆ มีสวนรวมในการบริหาร 
๔. สามารถคาดการณปญหาที่จะเกิดข้ึน  
๕. มีวิสัยทัศนที่กวางไกล  

วรางคณา ผลประเสริฐและคณะ  
(๒๕๕๔, หนา ๘-๑๐) 

๑. ชวยใหองคการมีกรอบและทิศทางที่ชัดเจน   
๒. ชวยใหผูบริหารคิดอยางเปนระบบ  
๓. ชวยสรางความพรอมใหองคการ  
๔. ชวยสรางประสิทธิภาพในการแขงขัน  
๕. ชวยใหการทางานเกิดความสอดคลองในการปฏิบัติหนาที่  
๖. ชวยใหองคการมีมุมมองที่ครอบคลุม  

สํ า นักงานวัฒนธรรมจั งห วัด
ระยอง 
(Online) 
 

๑. กําหนดวิสัยทัศน ทิศทาง ภารกิจ และวัตถุประสงคของ
องคกรอยางเปนระบบ  
๒. เปนการกําหนดวิธีการหรือแนวทางในการดําเนินงาน  
๓. สามารถประยุกตใชและปฏิบัติได  
๔. การจัดทําและปฏิบัติตามแผนกลยุทธ  
๕. มีผลตอทิศทางในการดําเนินงานในระยะยาวขององคกร  
๖. นําไปสูการเปลี่ยนแปลงในดานตางๆ ขององคกร  
๗. การดําเนินงานในระดับตางๆ ขององคกร  
๘. คานิยม ทัศนคติ ความคาดหวัง ของบุคคลฝายตางๆ ที่
เกี่ยวของกับองคกร (Stakeholder) มีผลตอกลยุทธ  
๙. การไดมาซึ่งความไดเปรียบทางการแขงขันขององคกร 

สุมาลี จิระจรัส 
(๒๕๔๘, หนา ๒๕-๒๖) 

๑.  กําหนดทิศทางที่ชัดเจนขององคการ 
๒.  มีวิสัยทัศนที่กวางไกลในการมองถึงอนาคตขององคการ  
๓.  องคการสามารถดําเนินงานและใชทรัพยากรที่ตนมีในการ
แขงขันไดอยางมีประสิทธิภาพ และไดผลสําเร็จ 
๔.  ชวยลดการตอตานการเปลี่ยนแปลง (Resistance to 
Change)   
๕.  สรางความสอดคลองในการปฏิบัติงาน (Harmony)  

สุรชาติ ณ หนองคาย 
(๒๕๕๔, หนา ๓๙) 

๑. เปนการติดตามขอมูล 
๒. ชวยในการวิเคราะหสถานการณอยางตอเน่ือง  
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๒.๓.๓ องคประกอบของการวางแผนกลยุทธ 
การจัดการเชิงกลยุทธเมื่อนํามาประยุกตใชในภาคราชการก็มีองคประกอบเชนเดียวกนักบั

ที่มีในภาคเอกชน โดยมีองคกรประกอบที่สําคัญ ๔ สวน ไดแก๘๕  
๑. การวิเคราะห ปจจัยทาง ยุทธศาสตร (Strategic Analysis) คือ การวิเคราะหถึงปจจัย

และสภาวะตางๆ ที่เกี่ยวของกับองคกรและยุทธศาสตรขององคกร เพื่อที่จะไดมีความรูและความ
เขาใจเกี่ยวกับปจจัยตางๆ เหลาน้ี รวมทั้งสถานะของตัวองคกรไดอยางชัดเจนย่ิงข้ึน การวิเคราะห 
ปจจัยทางยุทธศาสตร จะบอกใหทราบวาปจจัยหรือสภาวะแวดลอมภายนอกมีลักษณะอยางไร มีการ
เปลี่ยนแปลงในลักษณะใด และกอใหเกิดโอกาสและขอจํากัดตอองคกรไดอยางไรบาง นอกจากน้ีการ
วิเคราะห เชิง กลยุทธจะชวยใหองคกรทราบถึงทรัพยากร (Resources) และความสามารถ 
(Capabilities) ตางๆ ที่มีอยูภายในองคกรวาเปนจุดแข็งหรือจุดออนอยางไร และจะชวยใหองคกร
สามารถบรรลุความไดเปรียบทางการแขงขันไดอยางไร  

สภาวะแวดลอมภายนอกที่องคกรจะวิเคราะหน้ันประกอบดวยทั้งปจจัยภายนอกที่
เกี่ยวของกับองคกรโดยตรง และที่ไมเกี่ยวของโดยตรง ปจจัยที่เกี่ยวของกับองคกรโดยตรงไดแก 
ลูกคา พันธมิตร หนวยงานกํากับ ฯลฯ ในขณะที่ปจจัยภายนอกที่ไมเกี่ยวของกับองคกรโดยตรงแต
กอใหเกิดโอกาสและขอจํากัดแกองคกรน้ัน ไดแก ปจจัยดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง กฎหมาย 
การคา เทคโนโลยี วัฒนธรรม ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของปจจัยภายนอกไมวาจะเปนปจจัยที่เกี่ยวของกับ
องคกรโดยตรงหรือไม ยอมสงผลใหเกิดโอกาสหรือขอจํากัดตอองคกร รวมทั้งมีผลตอความสามารถใน
การแขงขันขององคกร  

สําหรับปจจัยภายในขององคกรน้ันมีวิธีที่สามารถใชในการวิเคราะหหลายวิธีดวยกัน             
อาทิเชน การวิเคราะหตามสายงาน (Functional Analysis) การวิเคราะหตามตัวแบบ Value Chain 
การวิเคราะหตามตัวแบบ 7-S หรือ การวิเคราะหทรัพยากรและความสามารถภายใน (Resources 
and Capabilities Analysis) ถึงแมจะมีการวิเคราะหไดหลายวิธี แตผลลัพธที่จะไดรับน้ันไดแกการ
ทราบถึงจุดแข็งและจุดออนขององคกร ซึ่งจะชวยในการกําหนดความสามารถในการแขงขันของ
องคกร  

จะเห็นไดวาผลลัพธที่จะไดรับจากการวิเคราะหทางกลยุทธน้ัน ประกอบดวย โอกาส 
ขอจํากัด ที่เกิดจากปจจัยภายนอก จุดแข็ง และจุดออน ที่เกิดจากปจจัยภายใน หรือที่นิยมเรียกกันวา 
การวิเคราะห SWOT (SWOT Analysis - Strengths, Weaknesses, Opportunities, and 
Threats) รวมทั้งขอมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับองคกร ผลลัพธที่ไดจากการวิเคราะหทางกลยุทธน้ี จะเปน
ขอมูลพื้นฐานที่จําเปนสําหรับการกําหนดทิศทางและกลยุทธขององคกร ถาองคกรทําการกําหนดกล
ยุทธโดยขาดการวิเคราะหปจจัยแวดลอมทั้งภายนอกและภายในแลว กลยุทธขององคกรก็จะมี
แนวโนมที่จะประสบความลมเหลวสูง เพราะแผนยุทธศาสตรขาดความสอดคลองกับสภาพความเปน
จริงที่รายรอบองคกรอยู  

๒. การกําหนดทิศทางขององคกร (Direction Setting) ไดแกการกําหนด วิสัยทัศน               
( vision) ภารกิจ ( Mission) และ ประเด็นทางยุทธศาสตร ( Strategic Issue) ขององคกร การ
                                                

๘๕สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดระยอง, การจัดการเชิงกลยุทธ ,  [ออนไลน], แหลงขอมูล : 
http://province.m-culture.go.th/ranong/html/km%20stagic1.html, [๑๐ มกราคม ๒๕๕๘]. 
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กําหนดทิศทางขององคกรจะเปนการบงช้ีวาองคกรจะมุงไปในทิศทางใด หรือสาเหตุของการดํารงอยู
ขององคกร หรือลักษณะการดําเนินการขององคกร นอกจากน้ีการกําหนดทิศทางขององคกรจะยังมี
สวนชวยในการแปลงวิสัยทัศนหรือภารกิจขององคกรใหกลายมาเปนวัตถุประสงคในการดําเนินงานที่
มีลักษณะที่ชัดเจนข้ึน ในการกําหนดทิศทางขององคกรน้ันคําถามที่สําคัญที่สุดและมักจะเปนคําถามที่
ถูกถามมากที่สุดก็คือ ภารกิจขององคกรในปจจุบันคืออะไร และเปาหมายในอนาคตคืออะไร ซึ่งการ
ตอบคําถามน้ีจะชวยใหผูบริหารระดับสูงสามารถพิจารณาไดวาบทบาท ภาระหนาของขององคกร
ประกอบไปดวยอะไรบางและชวยพัฒนาวิสัยทัศนที่ชัดเจนย่ิงข้ึน สําหรับทิศทางหรือสิ่งที่จะมุงไปใน
อนาคตขางหนา  

ในหลักสูตรน้ีการกําหนดทิศทางขององคกรจะประกอบไปดวย การกําหนดวิสัยทัศน 
(Vision) หรือสิ่งที่ผูบริหารขององคกรใฝฝนอยากใหองคกรเปน การกําหนดภารกิจ (Mission) หรือ
กรอบในการดําเนินงานขององคกร ซึ่งการกําหนดภารกิจที่ดีจะชวยใหองคกรสามารถตอบคําถามที่วา 
“ เราคือใคร เราทําอะไร และเราจะมุงไปในทิศทางไหน ” (Who Are We, What We Do, and 
Where We're Headed) ภารกิจที่เขียนไวอยางชัดเจนจะชวยองคกรในการเตรียมพรอมสําหรับ
อนาคต กําหนดทิศทางในระยะยาวขององคกร และบงบอกถึงความต้ังใจหรือความตองการของ
องคกรในการดําเนินงาน นอกจากการกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจแลว การกําหนดทิศทางขององคกร
ยังครอบคลุมถึงการแปลงวิสัยทัศนและภารกิจที่อาจจะยังคงมีความคลุมเครือ ไมชัดเจน ใหเปน
ประเด็นทางยุทธศาสตรที่สําคัญ  

การกําหนดประเด็นทางยุทธศาสตรคือการเปลี่ยนหรือแปลความหมายของวิสัยทัศนและ
ภารกิจขององคกร ใหเปนเปาหมายในการดําเนินงานที่มีความเฉพาะเจาะจง สามารถวัดไดอยาง
ชัดเจน การกําหนดประเด็นทางยุทธศาสตรคือการต้ังเปาหมายหรือสิ่งที่ตองการไว ซึ่งองคกรจะตอง
ใชความพยายามในการบรรลุเปาหมายที่ต้ังไว ความทาทายในการลดชองวางที่เกิดข้ึนระหวาง
ประเด็นทางยุทธศาสตรที่ตองการกับความสามารถในการดําเนินงานขององคกร จะเปนสิ่งผลักดันให
องคกรมีความคิดสรางสรรคมากข้ึน พรอมทั้งเกิดความเรงรีบที่จะพัฒนาผลการดําเนินงาน อีกทั้ ง
ยังใหความสําคัญกับการกระทําตางๆ มากข้ึน ดังน้ันการต้ังประเด็นทางยุทธศาสตรที่มีความทาทาย
แตสามารถบรรลุไดจะชวยปองกันความเฉ่ือยชาภายในองคกรไดอีกดวย  

การกําหนดทิศทางขององคกรที่ดีและชัดเจนยอมกอใหเกิดประโยชนตอองคกรตอไป 
เน่ืองจากองคกรจะมีความชัดเจนในการดําเนินงานและมีเปาหมายที่ชัดเจน บรรลุได และวัดผลได ซึ่ง
ทําใหการกําหนดกลยุทธมีความชัดเจนและสามารถนําไปปฏิบัติได ดังน้ันในการจัดการเชิงกลยุทธถา
ขาดเสียสิ้นการกําหนดทิศทางขององคกรที่ดีและชัดเจนแลว องคประกอบอื่นๆ ยอมไมสามารถ
ดําเนินไปไดอยางมีประสิทธิภาพ  

๓. การจัดทําแผนยุทธศาสตร (Strategic Formulation) คือ การนําขอมูลและความรู
ตางๆ ที่ไดรับจากการกําหนดทิศทางขององคกรและการวิเคราะหปจจัยภายนอกและภายในองคกรมา
จัดทําเปนแผนยุทธศาสตร รวมทั้งระบบการประเมินและคัดเลือกวากลยุทธใดที่มีความเหมาะสมกับ
องคกรมากที่สุด ในการจัดทํากลยุทธน้ันพึงระลึกเสมอวาการจัดทํากลยุทธเปนการกําหนดแนวทาง 
วิธีการ และกิจกรรมตางๆ ขององคกรเพื่อชวยใหองคกรสามารถบรรลุถึงภารกิจและวัตถุประสงคที่ได
กําหนดไว โดยนําเอาการเปลี่ยนแปลงของปจจัยทั้งภายนอกและภายในองคกรมาพิจารณาประกอบ  
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ในภาคธุรกิจกลยุทธสามารถแบงได เปนสามระดับ ไดแก  กลยุทธระดับองคกร 
(Corporate Strategy) ซึ่งจะบงบอกถึงกลยุทธโดยรวมและทิศทางในการแขงขันขององคกรวาควรจะ
เขาสูหรือออกจากอุตสาหกรรมใด กลยุทธระดับธุรกิจ (Business Strategy) ซึ่งจะบงบอกถึงวิธีการที่
องคกรจะใชในการแขงขันในอุตสาหกรรมแตละประเภท และ กลยุทธระดับปฏิบัติการหรือดําเนินงาน 
(Functional or Operational Strategy) ซึ่งครอบคลุมวิธีการในการแขงขันและดําเนินงานของ
หนวยงานระดับปฏิบัติการตางๆ  

สวนภาครัฐแลวกลยุทธในหนวยงานมักถูกแบงโดยระดับ (Hierachy) ของกลยุทธ เชน 
ยุทธศาสตร – กลยุทธ - โครงการ และ กิจกรรม ทั้งน้ีอาจรวมถึงนโยบายตางๆ ซึ่งฝายบริหารได
มอบหมายใหแตละหนวยงานเปนผูดําเนินการ  

การจัดทําแผนยุทธศาสตรน้ันเปนสิ่ง ที่ตองพิจารณาทั้งในภาพกวางและในทางลึก 
พอสมควร การจัดทํายุทธศาสตรยังไมใชเพียงแคการคิดคนวิธีการใหมๆ เพื่อชวยใหองคกรบรรลุถึง
วัตถุประสงคที่ไดต้ังไวเทาน้ัน แตยังครอบคลุมถึงการวิเคราะหพิจารณากิจกรรมการเคลื่อนไหวตางๆ 
ทางยุทธศาสตรทั้งที่ไดดําเนินการไปแลวและกําลังดําเนินการอยู ถายุทธศาสตรเหลาน้ีประสบ
ผลสําเร็จและเกิดประโยชนแกองคกร องคกรก็ควรที่จะใชยุทธศาสตรเหลาน้ันตอไป ถามีการ
เปลี่ยนแปลงทางดานยุทธศาสตรหรือการจัดทํายุทธศาสตรข้ึนมาใหมก็อาจจะกอใหเกิดผลเสียแก
องคกรได ดังน้ันการเปลี่ยนแปลงทางยุทธศาสตรหรือการจัดทํายุทธศาสตรใหมๆ จึงควรเปนไปเมื่อมี
การเปลี่ยนแปลงของเหตุการณตางๆ หรือ เมื่อมีความจําเปน  

ในการจัดทําแผนยุทธศาสตรน้ัน ผูบริหารระดับสูงขององคกรจะตองมีความคิดริเริ่ม
สรางสรรคที่ดี รวมทั้งมีสายตาที่กวางไกลในการมองเห็นโอกาสที่ดี นอกจากน้ีการเปลี่ยนแปลงใน
ยุทธศาสตรจากยุทธศาสตรเดิมที่ประสบความสําเร็จมาตลอด มาสูยุทธศาสตรใหมในสภาวการณ
ตางๆที่เปลี่ยนแปลงไปยอมตองการผูบริหารที่มีความกลาหาญที่จะตัดสินใจและยอมรับความเสี่ยงที่
จะเกิดข้ึน ถาผูบริหารไมมีความกลาในการตัดสินใจแลวองคกรก็จะไมสามารถมีการเปลี่ยนแปลงใน
ยุทธศาสตรใหมๆ เพื่อใหรองรับและสอดคลองตอสภาวการณใหมๆที่เกิดข้ึน ซึ่งยอมสงผลตอการ
ดําเนินงานขององคกรโดยรวม  

สิ่งหน่ึงที่ผูบริหารขององคกรจะตองคํานึงถึงตลอดเวลา ไดแกการที่ยุทธศาสตรเปนสิ่งทีไ่ม
หยุดน่ิง เปนกระบวนการที่มีความตอเน่ืองและเปนกิจกรรมที่ดําเนินอยูตลอดเวลา เมื่อกําหนดภารกิจ
และประเด็นทางยุทธศาสตรขององคกรแลว ภารกิจและประเด็นทางยุทธศาสตรน้ันอาจจะสามารถอยู
ไดเปนเวลาหลายปโดยไมเปลี่ยนแปลง แตยุทธศาสตรหรือวิธีการในการบรรลุภารกิจและวัตถุประสงค
น้ันจะตองมีการเปลี่ยนแปลงอยู เสมอ ข้ึนอยูกับการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดลอมตางๆ ที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา การเปลี่ยนแปลงทางยุทธศาสตรอาจจะเกิดข้ึนไดจากโอกาสใหม ๆ ที่เพิ่ง
เกิดข้ึน หรือผูบริหารมีวิธีการใหมๆ ในการทําใหการดําเนินงานที่ดีข้ึน หรือเมื่อมีวิกฤตการณตางๆ 
เกิดข้ึน จะเห็นไดวาการจัดการเชิงกลยุทธเปนสิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา นอกจากน้ี
เน่ืองจากการจัดทํายุทธศาสตรไมสามารถครอบคลุมทุกสิ่งทุกอยางที่จะเกิดข้ึนในอนาคต ดังน้ัน
ยุทธศาสตรจึงควรมีความพรอมและความสามารถที่จะตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงในดานตางๆ ที่
ไมไดคาดคิดลวงหนา หรือมีลักษณะของความเปนพลวัตร (Dynamic)  
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๔. การปฏิบัติตามยุทธศาสตร (Strategic Implementation) เปนข้ันตอนสุดทายแตเปน
ข้ันตอนที่มีความสําคัญอยางมากในการจัดการเชิงกลยุทธ เมื่อองคกรไดกําหนดทิศทางขององคกร 
วิเคราะหปจจัยดานตางๆ ทางกลยุทธ และจัดทํายุทธศาสตรแลว จะตองนําเอายุทธศาสตรที่ได
วางแผนจัดทําและคัดเลือกไวมาดําเนินการประยุกตปฏิบัติเพื่อใหเกิดผลลัพธตามวัตถุประสงคที่ไดต้ัง
ไว ถาในกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธขาดข้ันตอนน้ีแลว สิ่งที่ผูบริหารขององคกรไดวิเคราะห จัดทํา
ไวก็จะไมเกิดผลข้ึนจริงๆ นอกจากน้ีถึงแมจะมีการวิเคราะหหรือวางแผนทางยุทธศาสตรไวดีเพียงใด 
แตถาการปฏิบัติตามยุทธศาสตรขององคกรไมเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ความพยายามในการ
วิเคราะหหรือวางแผนก็จะไมกอใหเกิดประโยชนใดๆ ตอองคกร ดังน้ันจึงจะเห็นไดวาความสามารถใน
การปฏิบัติตามยุทธศาสตรขององคกรเปนสิ่งที่มีความสําคัญและจําเปนตอความสําเร็จหรือลมเหลว
ของการจัดการเชิงกลยุทธ  

กิจกรรมหลักในการปฏิบัติตามยุทธศาสตร คือ การพิจารณาวาจะทําอยางไรจึงจะทําให
ยุทธศาสตรที่ไดวางแผนและเลือกไวสามารถนํามาใชดําเนินงานไดและสามารถบรรลุวัตถุประสงคได
ตามที่กําหนดไว การประยุกตยุทธศาสตรมักจะเกี่ยวของกับกิจกรรมตางๆภายในองคกรเอง อาทิเชน  

๑) การเสริมสรางทักษะความสามารถของบุคลากรทั้งในระดับบริหารและระดับ
ปฏิบัติการใหมีความเหมาะสมกับยุทธศาสตรขององคกร  

๒) การจัดโครงสรางในการบริหารและระบบในการดําเนินงานในดานตางๆ               
ขององคกรใหสอดคลองและเหมาะสมกับยุทธศาสตรขององคกร  

๓) การจัดสรรทรัพยากรที่มีอยูภายในองคกรไปสูหนวยงานหรือกิจกรรมตางๆ             
ที่มีความสําคัญตอการดําเนินตามยุทธศาสตรขององคกร  

๔) จูงใจพนักงานภายในองคกรเพื่อใหพวกเขาสามารถดําเนินงานใหบรรลุ
วัตถุประสงคอาจจะรวมไปถึงการปรับเปลี่ยนลักษณะงานและพฤติกรรมในการทํางานใหเหมาะสม  

๕) การมีนโยบายในการบริหารงานในระดับตางๆ ใหสอดคลองและเกื้อหนุนตอ
ยุทธศาสตรขององคกร  

๖) การมีวัฒนธรรมองคกรที่สอดคลองและสนับสนุนตอยุทธศาสตรขององคกร  
๗) การบริหารการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนภายในองคกร  

จะเห็นไดวางานและหนาที่ในการปฏิบัติตามยุทธศาสตรเปนสิ่งที่มีความสลับซับซอนและ
ใชเวลานานที่สุดในการจัดการเชิงกลยุทธ เน่ืองจากงานน้ีจะมีสวนเกี่ยวของในทุกฝายและทุก
หนวยงานภายในองคกรและจะตองเริ่มตนจากภายในองคกรเอง โดยปกติการปฏิบัติตามยุทธศาสตร
จะตองเริ่มตนจากการวิเคราะหและพิจารณาการดําเนินงานในปจจุบัน รวมทั้งกิจกรรมและปจจัย
ตางๆ ขององคกร วามีความสอดคลองและเกื้อหนุนตอยุทธศาสตรที่องคกรจะใชหรือไม ถาสิ่งใดที่ไม
สอดคลองหรือสนับสนุนยุทธศาสตรขององคกรก็จะตองมีการเปลี่ยนแปลง ไมวาจะเปนนโยบายใน
ดานตางๆ หรือ โครงสรางขององคกร หรือ แมกระทั่งบุคลากรภายในองคกร ซึ่งการเปลี่ยนแปลง
ตางๆ ที่เกิดข้ึนภายในองคกรเหลาน้ียอมกอใหเกิดแรงตอตานภายในองคกร ดังน้ันผูบริหารจึงจําตองมี
ความรูความสามารถในการบริหารการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนภายในองคกรดวย  

ในข้ันตอนของการปฏิบัติตามยุทธศาสตรน้ัน นอกเหนือจากประเด็นสําคัญตางๆ ที่ได
นําเสนอมาในเบื้องตน หนาที่ที่สําคัญอีกประการหน่ึงของผูบริหารไดแกการประเมินและตรวจสอบผล
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การดําเนินงานขององคกร ซึ่งในหนังสือทางวิชาการบางเลมไดแยกหัวขอน้ีไวตางหาก แตผูเขียนมี
ความเห็นวาการประเมินและตรวจสอบควรจะมีสวนสัมพันธและสอดคลองกับการปฏิบัติงาน จึงไดจดั
ไวภายใตข้ันตอนน้ี นอกจากน้ีหนาที่หรืองานดานการจัดการเชิงกลยุทธ มิ ใชงานที่จะตองปฏิบัติเพียง
ครั้งเดียวแลวจบสิ้นไป เน่ืองจากเหตุการณและสถานการณใหมๆ สามารถเกิดข้ึนมาไดตลอดเวลา ทํา
ใหตองมีการแกไขและปรับปรุงยุทธศาสตรใหเปนไปตามที่ตองการ เน่ืองจากทิศทางในระยะยาวของ
องคกรอาจจะตองมีการเปลี่ยนไป ภารกิจหรือลักษณะการดําเนินงานขององคกรอาจจะตองมีการ
กําหนดข้ึนมาใหม วัตถุประสงคหรือเปาหมายในการดําเนินงานอาจจะสูงข้ึนหรือตํ่าลง ยุทธศาสตร
อาจจะตองมีการเปลี่ยนแปลงเน่ืองจากทิศทางในการดําเนินงานและเปาหมายที่เปลี่ยนไป นอกจากน้ี
การคนหาวิธีที่จะนํายุทธศาสตรมาใชและปฏิบัติยังคงจะตองดําเนินตอไปเรื่อยๆ โดยเฉพาะถาการ
ปฏิบัติตามยุทธศาสตรที่วางไวไมไดเปนไปตามที่คาดคิด ดังน้ันจะเห็นไดวาในกระบวนการจัดการ
เชิงกลยุทธจึงไมใชสิ่งที่หยุดน่ิงแตจะตองมีการดําเนินตอไปอยางไมมีที่สิ้นสุด การเปลี่ยนแปลงจากทั้ง
ภายนอกและภายในองคกรทําใหตองมีการปรับเปลี่ยนยุทธศาสตรอยูตลอดเวลา งานหรือหนาที่ใน
การประเมินผลและปรับปรุงจึงเปนไดทั้งจุดเริ่มตนและจุดสิ้นสุดของกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ  

เมื่อพิจารณาความสัมพันธระหวางองคประกอบของยุทธศาสตรทั้ง ๔ ประการจะพบวา 
ในทางทฤษฎีจะมีความเขาใจวาองคประกอบทั้ง ๔ ประการจะเปนกระบวนการหรือข้ันตอนที่
ตอเน่ืองกันต้ังแตการวิเคราะห การจัดทํา และการปฏิบัติตามยุทธศาสตร แตในทางปฏิบัติแลวจะ
พบวาองคประกอบทั้ง ๔ ประการจะมีความสัมพันธซึ่งกันและกัน ซึ่งแสดงใหเห็นวาองคประกอบทั้ง 
๔ ประการจะไมมีลักษณะของความเปนข้ันตอนที่ตอเน่ืองแตจะมีความสัมพันธซึ่งกันและกันอยู
ตลอดเวลา เชน การวิเคราะหทางยุทธศาสตรเปนกิจกรรมที่ตองดําเนินอยูตลอดเวลา มิใชทําเสร็จ
แลวก็เสร็จเลย ในการปฏิบัติตามยุทธศาสตรยังจะตองมีการวิเคราะหทางยุทธศาสตรเขามาเกี่ยวของ
ดวย นอกจากน้ีในทางปฏิบัติแลวสวนประกอบตางๆ ของการจัดการเชิงกลยุทธไมไดมีการแบงหนาที่
อยางชัดเจนอยางน้ีหรือไมจําเปนที่จะตองมีการแบงแยกลําดับกอนหลังแบบน้ีเสมอไป เชน ผูบริหาร
อาจจะตองวิเคราะหและพิจารณาไปในขณะเดียวกันวายุทธศาสตรที่กําลังจะจัดทําข้ึนมาน้ัน มีความ
เหมาะสมและเปนไปไดในทางปฏิบัติมากนอยเพียงใด หรือ ถาจะตองปฏิบัติใหสัมฤทธ์ิผลแลวจะตองมี
การเปลี่ยนแปลงอะไรบางภายในองคกร๘๖ 

องคองคประกระกอบหลัก ๔ ประการ ของการวางแผนกลยุทธ ประกอบดวย พันธกิจ 
หรือภารกิจ (mission) วัตถุประสงค (objective) กลยุทธ (strategies) และแผนปฏิบัติการ 
(operational plan)๘๗ 

องคประกอบของการวางแผนเชิงกลยุทธ SWOT Analysis / การวิเคราะหจุดออน-
จุดแข็ง ในวงการธุรกิจน้ันเปนที่รูกันวาการวางแผนกลยุทธ หรือ Strategic Planning น้ันมีบทบาท
ชัดเจนมาก ต้ังแตบริษัท General Electric เริ่มนํามาใชในระบบการจัดการธุรกิจในชวงทศวรรษที่
1960’s ซึ่งเปนแนวคิดที่แสดงใหเห็นชัดเจนวา การเปลี่ยนแปลงของปจจัยหรือสภาวะแวดลอมมากมี
ผลกระทบอยางสูงตอความอยูรอดและความกาวหนาขององคการมากวาองคประกอบภายในของ
                                                

๘๖เรื่องเดียวกัน. 
๘๗สมพงษ จุยศิริ และ เชาว โรจนแสง, ประมวลสาระชุดวิชาการวางแผนกลยุทธและการควบคุม, 

(นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๔๕), หนา ๑๑. 



๕๕ 
 

องคการ ซึ่งเปนสิ่งที่สามารถควบคุมไดงายกวาผูที่อยูวงการวางแผนกลยุทธทุกคนจะรูจักStrategic 
Business Unit หรือ SBU และรูจักบทบาทของหนวยงานที่เปนหนวยระดับดาว (Stars) หนวยแมวัว 
(Cash Cows) หนวยที่เปนสุนัข (Dogs) กับหนวยงานที่อยูในระดับนาสงสัย (Question Marks) ตอง
เฝาสังเกต และพวกนักพัฒนากลยุทธสวนใหญจะรูจัก SWOT Analysis กับ SWOT Matrices ที่ใชใน
การสรางทางเลือกกลยุทธ (Alternatives) ที่มุงหา S สูง – O สูง , S สูง – T ตํ่า , W ตํ่า – O สูง 
และ W ตํ่า – T ตํ่า วา คืออะไรตองพิจารณาอะไรเปนหลัก๘๘ 

การจัดการเชิงกลยุทธมีความแตกตางจากการบริหารทั่วไป โดยมีองคประกอบสําคัญดังน้ี 
๑) การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก (External Environment) สภาพแวดลอม

ภายนอก คือการเปลี่ยนแปลงทางดานสังคมเศรษฐกิจ การเมือง คูแขง และสิ่งที่เขามากระทบตอ
องคการ การวิเคราะหจึงตองศึกษาถึงแนวทางการเปลี่ยนแปลงศึกษาเสนทางการเปลี่ยนแปลงวาจะ
สงผลกระทบตอสิ่งใดมากนอยเพียงใด หากกระทบทางบวกยอมหมายถึง โอกาส (Opportunities) 
ถากระทบทางลบก็ คือ อุปสรรค (Threat) ในการวิเคราะหสภาพแวดลอมน้ี อาจมีความผิดพลาดได
เพราะเน่ืองจากสภาพตางๆ สามารถพลิกบทบาทไดเชนกัน แตหากมีขอมูลที่มากเพียงพอ และมี
วิธีการพยากรณที่ดีก็จะทําใหการวิเคราะหน้ันผิดพลาดนอย 

๒) การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน (Internal Environment) เปนการวิเคราะหถึง
ทุกสิ่งที่เกี่ยวของกับตัวบุคคล เชน วิเคราะหการจัดองคการวิเคราะหงบประมาณวิเคราะหสถานที่
วิเคราะหวัฒนธรรมองคการ การวิเคราะหเหลาน้ีเพื่อศึกษาถึงจุดแข็ง (Strength) จุดออน 
(Weakness) ขององคการ ในการวิเคราะหจะตองทราบถึงสิ่งที่แสดงใหเห็นถึงจุดออนและจุดแข็งผู
วิเคราะหสามารถหาคาเฉลี่ยของคูแขงและขอมูลตางๆ ไดและตองสามารถประเมินสภาพที่เปนจริงได
และรูขอมูลของคูแขงที่เปนจริงโดยจะตองนําเรื่องของมาตรฐานอางอิง (Bench–Marking) เขามาใช 

๓) การวางแผนตองมีระยะสั้นและระยะยาวการบริหารกลยุทธจะตองมีการวางแผนเขา
มาเกี่ยวของเสมอ  เพราะแผนเปนเสมือนเข็มทิศที่นาทางแผนระยะยาวจะมีลักษณะเปนนามธรรมที่
ตองกระทาใหครบวงจรและแผนระยะสั้น และระยะกลางจะมีลักษณะเปนรูปธรรมโดยมีการกําหนด
เงื่อนไขเวลา และแนวทางในการดําเนินการที่วัดได การดําเนินการแผนระยะสั้นจะเปนทิศทางสูการ
บรรลุเปาหมายระยะกลางและการบรรลุเปาหมายระยะกลางจะนําไปสูทิศทางการกาํหนดไวเปนระยะ
ยาว 

๔) การวิเคราะหความสัมพันธแบบรวมสวน ผูที่เปนนักวางแผนกลยุทธน้ันจะตองมีระบบ
คิดที่สัมพันธกันในเชิงโครงสราง และระบบน่ัน คือ การที่ผูบริหารจะตองฝกทักษะในการคิดอยางเปน
ระบบข้ันตอนและไมแยกสวน เชน การวางแผนพัฒนาองคกรจําเปนตองวางแผนพัฒนาทรัพยากร
มนุษยควบคูกันไปดวย เพื่อใหสามารถจัดการทั้งคนและงานไดอยางเหมาะสม 

๕) การสรางแผนกลยุทธที่เปนรูปธรรม เมื่อผูบริหารดําเนินการวางแผนกลยุทธน้ันสิ่ง
สําคัญ คือตองเปนแผนที่ปฏิบัติได (Realistic) และสอดคลองกับแผนขององคการไมใชความฝน
สําหรับคนกลุมใดกลุมหน่ึงเทาน้ัน หรือเปนแผนที่ผูวางแผนอยากทําเทาน้ัน เพราะในการวางแผน

                                                
๘๘สุพจน อินหวาง และคณะ, การวางแผนเชิงกลยุทธทางรัฐศาสตร,  หนา ๒๙. 



๕๖ 
 

จะตองเสียเวลาเสียคาความคิด ซึ่งไมคุมกันกับสิ่งที่สูญเสียไป บางบริษัทมีการรับบุคลากรเขามาเพื่อ
วางแผนเทาน้ัน ฉะน้ันองคการจึงตองคิดถึงคาใชจายที่สูญเสียดวย๘๙ 

ดังน้ันการบริหารกลยุทธจึงเปนแนวทางในการพัฒนาองคการซึ่งตองอาศัยกรอบแนวการ
วิเคราะหทั้งสภาพแวดลอมภายนอกและภายใน ตลอดจนวิธรการวางแผนที่ถูกตองตอไปจะกลาวถึง
การกําหนดแผนกลยุทธ ซึ่งตองอาศัยองคประกอบตางๆเขามาดําเนินการ 

 
ตารางท่ี ๒.๑๐ สรุปองคประกอบของการวางแผนกลยุทธ 
 

นักวิชาการ แนวคิดหลัก 
Robbinsand Coulter 
(อางใน สุพจน อินหวาง, ๒๕๕๖, 
หนา ๒๘-๒๙) 

๑)  การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก (External 
Environment) 
๒)  การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน (Internal 
Environment) 
๓) การวางแผนตองมีระยะสั้นและระยะยาว 
๔) การวิเคราะหความสัมพันธแบบรวมสวน 
๕) การสรางแผนกลยุทธที่เปนรูปธรรม 

สมพงษ จุยศิริ และ เชาว โรจน
แสง 
(๒๕๔๕, หนา ๑๑) 

๑. พันธกิจ หรือภารกิจ (mission)  
๒. วัตถุประสงค (objective)  
๓. กลยุทธ (strategies)  
๔. แผนปฏิบัติการ (operational plan) 

สํ า นักงานวัฒนธรรมจั งห วัด
ระยอง 
(Online) 
 

๑. การวิเคราะห ปจจัยทาง ยุทธศาสตร (Strategic Analysis) 
๒. การกําหนดทิศทางขององคกร (Direction Setting) 
๓. การจัดทําแผนยุทธศาสตร (Strategic Formulation) 
๔. การปฏิบัติตามยุทธศาสตร (Strategic Implementation) 

 
๒.๓.๔ กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ 
การจัดการเชิงกลยุทธ (Strategic Management) ไดมีผูกําหนดข้ันตอนและกระบวนการ 

ไวตางๆ กัน ดังน้ี 
กระบวนการในการจัดการเชิงกลยุทธ ประกอบดวยข้ันตอนตางๆ ดังน้ี 
๑. การจัดวางกลยุทธ (Strategy Formulation) หรือ การวางแผนกลยุทธ (Strategic  

Planning) 

                                                
๘๙Robbinsand Coulter อางในสุพจน อินหวาง และคณะ, การวางแผนเชิงกลยุทธทางรัฐศาสตร,  

หนา ๔๐-๔๑. 



๕๗ 
 

๑.๑  การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกเพื่อหาโอกาสและภัยคุกคาม โดยพิจารณา  
ในแงตางๆ เชน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี การตางประเทศ ตลาด ลูกคา คูแขง 
ผูสนับสนุนวัตถุดิบ และตลาดแรงงาน ฯลฯ 

๑.๒  การวิเคราะหสถานการณภายในเพื่อหาจุดแข็งและจุดออน เชน ความสามารถ
ดานการตลาด การผลิต  การเงิน สารสนเทศ กฎระเบียบ การจัดการ และ ทรัพยากรบุคคล ฯลฯ 

๑.๓ การกําหนดหรือทบทวนวิสัยทัศนและภารกิจขององคการเพื่อกําหนดใหแนชัดวา  
๑.๓.๑ องคการของเราจะมีลักษณะเชนใด  
๑.๓.๒ มีหนาที่บริการอะไร แกใครบาง 
๑.๓.๓ โดยมีปรัชญา หรือคานิยมหลักในการดําเนินการเชนใด 

๑.๔ การกําหนดวัตถุประสงคขององคการในระยะของแผนกลยุทธ  
๑.๕ การวิเคราะหและเลือกกําหนดกลยุทธและแนวทางพัฒนาองคการ 

๒. การนํากลยุทธไปสูปฏิบัติ (Strategic Implementation) 
๒.๑ การกําหนดเปาหมายการดําเนินงาน 
๒.๒ การวางแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ที่ระบุกิจกรรมตางๆ ที่จะตองดําเนินการ 
๒.๓ การปรับปรุง  พัฒนาองคการ เชน ในดานโครงสราง ระบบงาน ทรัพยากรบุคคล 

วัฒนธรรมองคการและ ปจจัยการบริการตางๆ ในองคการ 
๓. การควบคุมและประเมินผลเชิงกลยุทธ (Strategic Control and Evaluation) 

๓.๑ การติดตามตรวจสอบผลการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ 
๓.๒ การติดตามสถานการณและเงื่อนไขตางๆ ทีอาจเปลี่ยนแปลงไปซึ่งอาจทําใหตองมี

การปรับแผนกลยุทธ๙๐ 
องคประกอบพื้นฐานของการจัดการเชิงกลยุทธมี ๔ ข้ันตอน ประกอบดวย๙๑ 
๑. การตรวจสอบสภาพแวดลอม (Environmental scanning) 
๒. การจัดทํากลยุทธ (Strategy formulation) 
๓. การปฏิบัติตามกลยุทธ (Strategy implementation) 
๔. การประเมินผลและการควบคุม (Evaluation and control) 
กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ มีลําดับข้ันตอน ดังน้ี๙๒ 
๑. การระบุพันธกิจ วัตถุประสงคและกลยุทธขององคการ (Identify the Organization 

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

                                                
๙๐ปณรส มาลากุล ณ อยุธยา , การจัดการเชิ งกลยุทธ ,  [ออนไลน ], แหลงข อมูล  :  

www.plan.ubru.ac.th/download/ Data/Present2l2.doc, [๑๑ มกราคม ๒๕๕๘]. 
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. 



๕๘ 
 

๔. กําหนดกลยุทธ (Formulating Strategies) 
๕. การนํากลยุทธไปปฏิบัติ (Implementing Strategies) 
๖. การประเมินผลงาน (Evaluating Results) 
ทั้งน้ี กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการของโรงเรียน

ประกอบดวยข้ันตอนสําคัญ ๕ ข้ันตอน คือ๙๓ 
๑. การวิเคราะหสภาพแวดลอม (SWOT) ของโรงเรียน (Environmental analysis)           

เปนการวิเคราะหปจจัยสภาพแวดลอมภายใน ภายนอกโรงเรียน เพื่อกําหนดโอกาส (Opportunities)  
อุปสรรค (Threats) จุดแข็ง (Strengths) และจุดออน (Weaknesses) การวิเคราะห SWOT (SWOT 
Analysis) เพื่อนําไปประกอบการกําหนดกลยุทธของโรงเรียน จะตองตรวจสอบปจจัยแวดลอมตางๆ 
อยางรอบคอบ ผานเทคนิคการวิเคราะหสถานการณของโรงเรียนโดยยึดหลักการมีสวนรวมของ
บุคลากร เพื่อใหโรงเรียนบรรลุภารกิจ (Mission) ดวยการสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนให
เหมาะสมกับสิ่งแวดลอม เพื่อใหสามารถดําเนินการวางแผนไดอยางเหมาะสม 

๒. การกําหนดทิศทางของโรงเรียน (Set organization direction) ผูบริหารจะกําหนด
ทิศทางของโรงเรียนในรูปของวิสัยทัศน (Vision) ภารกิจ (Mission) และเปาประสงคของโรงเรียน 
(Corporate Objectives) เพื่อใชเปนแนวทางในการดําเนินงานและเปนเปาหมายในระยะยาว               
ซึ่งมีความสําคัญในสถานการณปจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงความผันผวนและความซับซอนของการ
จัดการ อาจทําใหผูบริหารใหความสนใจกับปญหาในระยะสั้นจนลืมวัตถุประสงคในระยะยาว                
จึงจะตองมีการกําหนดทิศทางโดยจัดลําดับความสําคัญในความตองการเชิงกลยุทธใหชัดเจน 

๓.  การกําหนดกลยุทธ (Strategic formulation) เปนการนําขอมูลของสภาพแวดลอม 
ทิศทางขององคกรมากําหนดกลยุทธซึ่งเปนแนวทางในการดําเนินงานและสรางความไดเปรียบในการ
แขงขัน กลยุทธจึงเปนสิ่งสําคัญและจําเปน โดยกลยุทธของแตละองคกรจะถูกกําหนดตามลักษณะ
พื้นฐานขององคกรน้ันๆโรงเรียนจะกําหนดกลยุทธไดน้ันจะตองรูสภาวะของตนเองกอน การกําหนด
กลยุทธสถานศึกษา เปนชุดทางเลือกหรือวิธีการที่เหมาะสมที่สุดภายใตเงื่อนไขของเวลาและ
ทรัพยากรที่มีอยูในอันที่จะกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตามทิศทางการจัดการศึกษาของโรงเรียน                
จึงมีความครอบคลุมผลการดําเนินการทั้งในระดับ ๑) กลยุทธระดับองคกร (Corporate strategy)  
๒) กลยุทธระดับแผนงาน (Business strategy) และ ๓) กลยุทธระดับโครงการ (Functional 
strategy) 

๔. ก า ร นํ า ก ล ยุ ท ธ ไ ป ป ฏิ บั ติ  เ ป น ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น ต า ม ก ล ยุ ท ธ  ( Strategic 
Implementation)  โดยจัดระบบงาน การมอบหมายงาน ในการวางแผนปฏิบัติงาน เพื่อใหการนํา
กลยุทธไปใชบรรลุเปาหมายที่ตองการกลยุทธเปนกระบวนการที่ครอบคลุมกระบวนการเรียนรู                
การปฏิบัติการแสดงออกทางพฤติกรรม และเปนกระบวนการที่ตอเน่ืองเช่ือมโยงสัมพันธกันเปนองค
รวมอยางเปนรูปธรรม ผานการจัดโครงสราง บุคลากร และการประสานงานรวมกันอยางเปนระบบ 

                                                
๙๓อุทุมพร พัชรารัตน, “ความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาตอการจัดการเชิงกลยุทธในโรงเรียน

มัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต ๑”, วิทยานิพนธครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, (บัณฑิตวิทยาลัย :  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม, ๒๕๔๗). 



๕๙ 
 

๕. การควบคุมเชิงกลยุทธ (Strategic assessment and control) คือ การตรวจสอบ
กิจกรรมและผลการดําเนินงานของโรงเรียน โดยทําการเปรียบเทียบระหวางผลการดําเนินงานจริง
และผลการดําเนินงานที่ตองการ ผูบริหารจะตองใชขอมูลเหลาน้ีเพื่อการแกไขปญหาของโรงเรยีน การ
ควบคุมเชิงกลยุทธจะมีประสิทธิภาพได ผูบริหารจะตองไดรับขอมูลปอนกลับที่ชัดเจนทันที เปนการ
กําหนดเกณฑมาตรฐานของงานติดตามตรวจสอบ ประเมินการตัดสินใจ เปนการแกไขใหการ
ดําเนินงานสอดคลองกับขอจํากัดของแตละเหตุการณ การควบคุมเชิงกลยุทธเปนเครื่องมือในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติการ เปนกระบวนการในการกําหนดเกณฑและมาตรฐาน ข้ันตอนการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมิน แกไขใหการดําเนินงานสามารถบรรลุเปาหมาย หรือปรับปรุงแผนการดําเนิน               
งานใหสอดคลองกับขอจํากัดของเหตุการณในสภาพแวดลอมจริง 

กระบวนการจัดทํากลยุทธ (Strategy Development Process) ประกอบดวย๙๔ 
๑. กระบวนการวางแผนกลยุทธ (Strategy Development Process) องคกรมีวิธีการ

อยางไรในการวางแผนเชิงกลยุทธ ข้ันตอนที่สําคัญของกระบวนการจัดทํากลยุทธมีอะไรบาง และ
ผูเกี่ยวของที่สําคัญมีใครบาง กรอบเวลาของการวางแผนระยะสั้นและระยะยาวคืออะไร องคกรมี
วิธีการอยางไรในการทําใหกระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธมีความสอดคลองกับกรอบเวลาดังกลาว 
กระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธไดคํานึงถึงความตองการขององคกรในดานความคลองตัว 
(Organizational Agility) และความยืดหยุนในการปฏิบัติการ (Operational Flexibility) อยางไร 

 ๒. นวัตกรรม (Innovation) องคกรมีวิธีการอยางไรในการสรางสภาพแวดลอมที่
สนับสนุนการสรางนวัตกรรม องคกรมีวิธีการอยางไรในการกําหนดโอกาสเชิงกลยุทธ (Strategic 
Opportunities)  องคกรมีวิธีการอยางไรในการตัดสินใจวาจะดําเนินการตามโอกาสเชิงกลยุทธหรือ
ความเสี่ยงที่ผานการประเมินผลไดผลเสียอยางฉลาด (Intelligent Risk) ในประเด็นใด โอกาสเชิงกล
ยุทธที่สําคัญขององคกรคืออะไร 

๓. การวิเคราะหและกําหนดกลยุทธ (Strategy Considerations) องคกรมีวิธีการอยางไร
ในการรวบรวมและวิเคราะหขอมูล และพัฒนาสารสนเทศที่เกี่ยวกับองคประกอบสําคัญตอไปน้ีมาเปน
สวนหน่ึงของกระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ 

  • ความทาทายเชิงกลยุทธ และความไดเปรียบเชิงกลยุทธ 
  • ความเสี่ยงที่คุกคามตอความย่ังยืนขององคกร 
  • จุดบอดที่อาจเกิดข้ึนในกระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธและสารสนเทศ 
  • ความสามารถขององคกรในการนําแผนกลยุทธไปปฏิบัติ 
๔. ระบบงานและสมรรถนะหลักขององคกร (Work Systems and Core 

Competencies) ระบบงานที่สําคัญขององคกรคืออะไร องคกรมีวิธีการอยางไรในการตัดสินใจเรื่อง
ระบบงาน  องคกรมีวิธีการอยางไรในการตัดสินใจวากระบวนการใดจะดําเนินการโดยผูสงมอบและ
พันธมิตร การตัดสินใจเหลาน้ีไดคํานึงถึงสมรรถนะหลักขององคกร (Core Competencies) และ
สมรรถนะหลักของผูสงมอบและพันธมิตรที่มีศักยภาพอยางไร องคกรมีวิธีการอยางไรในการกําหนด
สมรรถนะหลัก (Core Competencies) ในอนาคตขององคกร 
                                                

๙๔สํานักงานรางวัลคุณภาพแหงชาติ, การวางแผนเชิงกลยุทธ (Strategic Planning), [ออนไลน], 
แหลงขอมูล :  http://www.tqa.or.th, [๑๑ มกราคม ๒๕๕๘]. 
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กระบวนการจัดทํายุทธศาสตร ในแตละปงบประมาณใหสวนราชการจัดทําแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปโดยใหระบุสาระสําคัญเกี่ยวกับนโยบายการปฏิบัติราชการของสวนราชการ เปาหมาย
และผลสัมฤทธ์ิของงาน รวมทั้งประมาณการรายไดและรายจายและทรัพยากรอื่นที่จะตองใช เสนอตอ
รัฐมนตรีเพื่อใหความเห็นชอบ ประกอบดวย 

๑) ในการกําหนดยุทธศาสตรตองใหมีความชัดเจน โดยเปนยุทธศาสตรที่สะทอนภาพ
ผลกระทบจากปจจัยตาง ๆ รวมทั้งเปนยุทธศาสตรที่สามารถสื่อสารใหผูปฏิบัติสามารถเขาใจไดงาย 
ซึ่งแผนยุทธศาสตรที่ดีจะทําใหเกิดความสอดคลองกันในแตละกระบวนการขององคกร โดยมุงเนน
ความสําเร็จตามเปาหมายขององคกร มีแนวทางการปฏิบัติ ดังน้ี๙๕ 

๑.๑ การวิเคราะหทางยุทธศาสตร (Strategic Analysis) เปนการวิเคราะหสภาวะ
แวดลอมทั้งภายนอกและภายในองคกรดวยเครื่องตาง ๆ ที่เหมาะสมเพื่อใหไดขอมูลสําหรับการ
กําหนดทิศทางและยุทธศาสตร อาทิ Five Forces Model เปนเครื่องมือที่ใชวิเคราะหสภาพแวดลอม
ที่องคกรแขงขันอยูจะชวยใหองคกรเขาใจสภาพแวดลอมที่เปนโอกาส (Opportunities) และภาวะ
คุกคาม (Threats) ขององคกรไดอยางชัดเจน โดยคํานึงถึง ๕  ปจจัยที่สําคัญ คือ ๑) การแขงขัน
ภายในอุตสาหกรรม  (Internal Rivalry) ๒) คูแขงรายใหม (New Entry) ๓) สิ่งทดแทน 
(Substitute) ๔)  อํานาจตอรองของผูสงมอบสินคา (Supplier Power) ๕) อํานาจตอรองของผูซื้อ
(Buyer Power)  PESTLE Analysis เปนเครื่องมือที่ใชวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกองคกรโดย
พิจารณาถึงความมั่นคงทางการเมือง (Political) สภาพเศรษฐกิจ (Economic) สังคม (Social) 
เทคโนโลยี (Technology) กฎหมาย (Legal) ผลกระทบในดานสิ่งแวดลอม (Environment) Value 
Chain  Model เปนเครื่องมือที่ใชวิเคราะหขีดความสามารถและศักยภาพภายในองคกร โดยเปนการ
วิเคราะหกิจกรรมตาง ๆ ที่องคกรดําเนินอยูในปจจุบัน (As Is) พรอมทั้งกําหนดกิจกรรมและ
ความสัมพันธระหวางกิจกรรมตางๆ ในลักษณะที่ควรเปน (To Be) เพื่อกอใหเกิดคุณคา หาชองวาง
(Gap) ที่มีอยู เพื่อจัดทําเปนแนวทางในการลดชองวางดังกลาว  SWOT  Analysis  เปนเครื่องมือ
พื้นฐานในการวิเคราะหเชิงยุทธศาสตรขององคกร  เพื่อใหผูบริหารไดทราบสถานภาพขององคกรวา
เปนอยางไร รวมทั้งไดประเมินปจจัยแวดลอมตางๆ ทั้งภายในและภายนอก วาจะกอใหเกิดโอกาสและ
ขอจํากัดอยางไรตอองคกร ทําใหผูบริหารทราบสถานะในดานตาง ๆ รวมทั้งปจจัยที่จะเขามาสงผล
กระทบตอองคกร และเปนขอมูลพื้นฐานในการกําหนดทิศทางและยุทธศาสตรขององคกรตอไป 

นอกเหนือน้ี ยังมีเครื่องมืออื่นๆ ที่สามารถเลือกใชในการวิเคราะหทางยุทธศาสตรได 
เชน BCG Matrix, Driving Forces, Scenario Analysis, Stakeholders Analysis เปนตน ประเด็น
สําคัญอยูที่การเลือกใชเครื่องมือใหเหมาะกับขอมูลที่มีอยู และความตองการในการวิเคราะห 

๑.๒ การกําหนดทิศทางขององคกร  (Strategic  Direction Setting) เปนการ
กําหนดทิศทางที่องคการตองการมุงไปสูเปรียบเสมือนเปนผลลัพธระดับสูง ที่องคการตองการที่จะ
บรรลุ โดยนําผลที่ไดจากการวิเคราะหมากําหนดเปนทิศทางขององคกร (วิสัยทัศน เปาประสงคระยะ
สั้น ระยะยาว คานิยม และผลการดําเนินการที่คาดหวัง) 
                                                

๙๕พสุ เดชะรินทร, รศ.ดร., ชุดเคร่ืองมือการพัฒนาองคการ (Organization Improvement 
Toolkits) ตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวดที่ ๒ การวางแผนเชิงยุทธศาสตร, 
(กรุงเทพมหานคร : บริษัท วีชั่น พริ้นท แอนด มีเดีย จํากัด, ๒๕๕๑), หนา ๔๒-๔๕. 
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๑.๓ การวางยุทธศาสตร (Strategy Development) เปนสิ่งที่องคกรจะมุงเนนให
ความสําคัญวางแผนที่จะทําเพื่อใหสามารถบรรลุในทิศทางหรือผลลัพธที่องคกรตองการ  เพื่อให
องคกรมีแนวทางในการดําเนินงานที่ชัดเจน ทั้งในเรื่องทิศทางและสิ่งที่จะมุงเนน อีกทั้งสอดคลองกับ
การเปลี่ยนแปลงของบริบทตางๆ ทั้งภายนอกและภายในองคกร  

โดยการนําทิศทางขององคกรมากําหนดประเด็นยุทธศาสตร (Strategic  Issues) ที่
สําคัญที่องคกรจะตองมุงเนน เพื่อใหสามารถบรรลุวิสัยทัศนที่ตองการ พรอมทั้งภายใตประเด็น
ยุทธศาสตรแตละประการจะตองกําหนดเปาประสงคที่ตองการจะบรรลุ ตัวช้ีวัด และคาเปาหมาย 
จากน้ันถึงจะมีการกําหนดกลยุทธ โครงการ และงบประมาณที่ตองใชเพื่อใหบรรลุคาเปาหมาย  

 ในข้ันตอนน้ี อาจนําเครื่องมือการบริหารความเสี่ยง  (Risk  Management) เขามา
ใชเปนเครื่องมือสําหรับผูบริหารในการกําหนด  วิเคราะห ประเมินความเสี่ยงในดานตางๆ ที่จะสงผล
ตอการบรรลุเปาประสงคเชิงยุทธศาสตรที่ต้ังไว รวมทั้งเพื่อเปนแนวทางในการบริหารจัดการความ
เสี่ยงเหลาน้ัน การพิจารณาความเสี่ยงทางยุทธศาสตรน้ันอาจจะพิจารณาไดใน ๒ ลักษณะ คือ ๑)  
เลือกประเด็นยุทธศาสตรไดถูกตองและเหมาะสมหรือไม และ ๒) อะไรคือความเสี่ยงที่จะทําใหไม
บรรลุเปาประสงคที่ต้ังไว 

๑.๔ การสื่อสารและถายทอดยุทธศาสตร (Strategy Communication and 
Translation) เปนการสื่อสารและถายทอดยุทธศาสตรใหอยูในรูปที่สามารถทําความเขาใจไดงาย
สําหรับบุคลากรทุกระดับในองคกร เพื่อใหเปนแนวทางสําหรับการแปลงยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติ
ตอไป โดยการนําเปาประสงคของแตละประเด็นยุทธศาสตรมาจัดทําเปนแผนที่ยุทธศาสตร (Strategy 
Map) โดยตองพิจารณาเปาประสงคใหครบถวนทั้ง ๔ มิติ (ประสิทธิผล คุณภาพการใหบริการ 
ประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ และการพัฒนาองคการ) พรอมกันน้ีเปาประสงคแตละประการก็ควร
จะมีความเช่ือมโยงซึ่งกันและกันในลักษณะของเหตุและผล แผนที่ยุทธศาสตรจะเปนเครื่องมือชวยใน
การสื่อสารและถายทอดยุทธศาสตรใหทุกคนในองคกรเห็นภาพและเขาใจตอยุทธศาสตรขององคกรได
ชัดเจนข้ึน อีกทั้งทําใหผูบริหารในทุกระดับไดมุงเนนในยุทธศาสตรที่จะมุงเนน และบุคลากรไดเขาใจ
ถึงบทบาทของตนเองตอการบรรลุเปาประสงคตางๆ 

๒) กระบวนการวางแผนยุทธศาสตรที่ดี ผูบริหารบุคลากรภายในองคกร และผูมีสวน
เกี่ยวของควรเขามามีสวนรวมในการดําเนินการ   

๓) การกําหนดเปาประสงคเชิงกลยุทธตามแผนยุทธศาสตรระยะยาว ควรไดรับการ
ทบทวนเปนประจําทุกป (Rolling plan) เพื่อใหสอดคลองกับสภาพแวดลอม และทันตอความจําเปน
ของการเปลี่ยนแปลง  

๔) ควรมีการกําหนดกรอบระยะเวลาที่ใชในการจัดทําแผนยุทธศาสตรอยางชัดเจนเปน
การลวงหนา และใหสอดคลองกับปปฏิทินงบประมาณ โดยคํานึงถึงระยะเวลาที่ใชในการรวบรวม
ขอมูลที่เกี่ยวของ รวมถึงปจจัยตางๆ ที่มีผลกระทบดังกลาวขางตน มาประกอบดวย  

๕) นําขอมูลที่ไดจากการประเมินผลตามยุทธศาสตร ไปใชเปนขอมูลสําหรับปรับปรุง
กระบวนการวางแผนยุทธศาสตรใหเหมาะสมตอไป  



๖๒ 
 

หลักการจัดทํายุทธศาสตรที่ดี ตามแนวคิด Kaplan and Norton ประกอบดวย ๕
ข้ันตอนคือ๙๖ 

๑. ผูบริหารระดับสูงเปนผูรวมพลังขับเคลื่อนใหเกิดการเปลี่ยนแปลง  
๒. นํายุทธศาสตรที่กําหนดไวแปลงเปนแผนงาน/โครงการที่ปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม 
๓. ปรับแตง  เช่ือมโยง และบูรณาการยุทธศาสตรของฝายตางๆ ใหสอดรับกับยุทธศาสตร

ขององคการ 
๔. สรางแรงจูงใจใหบุคลากรทุกคนในองคการรับผิดชอบงานตามยุทธศาสตรที่กําหนด 
๕. วางระบบและจัดระเบียบใหการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตรประสบผลสําเร็จอยางเปน

กระบวนการและมีความตอเน่ือง 
แนวทางดําเนินการจัดทําแผนยุทธศาสตร ประกอบดวย๙๗ 
๑. การรวบรวมและวิเคราะหปจจัยตองครอบคลุมทั้งปจจัยภายในและปจจัยภายนอก 

รวมทั้งปจจัยอื่นๆ ซึ่งเปนปจจัยสําคัญที่มีผลตอการบรรลุความสําเร็จของยุทธศาสตรองคกร ไดแก 
๑.๑ ปจจัยภายใน ไดแก ความสามารถในการปฏิบัติงานของกระบวนงานหลักและ

กระบวนงานสนับสนุน (ความคุมคาดานงบประมาณ/บุคลากร/เวลาในการดําเนินการ) ขีด
ความสามารถของบุคลากร ความสามารถในการปรับเปลี่ยนทรัพยากรที่มีอยูไปใชในกิจกรรมที่มี
ความสําคัญกวา ความเสี่ยงการบริหารจัดการทางดานการเงิน จริยธรรม การกํากับดูแลตนเอง และ
ขอบังคับดานอื่นๆ ขององคกร 

๑.๒ ปจจัยภายนอก ไดแก ความตองการและความคาดหวังของผูรับบริการและผูมี
สวนไดสวนเสีย สภาพแวดลอมทางการแขงขัน  และสภาพการเปลี่ยนแปลงดาน Political, 
Economics, Social, Technology, Legal, Environment (PESTLE) ความเสี่ยงทางดานสังคม เชน 
ผลกระทบที่จะเกิดข้ึนตอสังคม จุดแข็ง จุดออน ขององคกรหรือองคกรอื่นๆ ที่ปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ
กัน  

๑.๓ ผลการวิเคราะหและการทบทวนผลการดําเนินงานของการดําเนินการตามแผน
ในปที่ผานมา โดยการพิจารณาผลสัมฤทธ์ิที่สําคัญของการดําเนินงาน เปรียบเทียบกับแผนงานความ
คืบหนาในการบรรลุวิสัยทัศนที่วางไว 

๑.๔ ผลการทบทวนทิศทางขององคกร 
๒. ในการรวบรวมขอมูลปจจัยตางๆ  เหลาน้ีเพื่อประกอบการวางแผนยุทธศาสตรองคกร

ตองมั่นใจวาขอมูลที่ไดมาน้ัน มีระบบการจัดเก็บและการนํามาใชที่เช่ือถือไดและเปนปจจุบัน  เชน 
ขอมูลจากการสํารวจ ขอมูลคูเปรียบเทียบ แนวโนมการเปลี่ยนแปลง และผลการดําเนินงานดานตาง 
ๆ ขององคกร เปนตน 

๓. การวิเคราะหขอมูลสามารถทําไดหลายวิธี เพื่อใหไดมาซึ่งขอมูลที่นาเช่ือถือและได
ประโยชน เชน การวิเคราะหเชิงเปรียบเทียบ  การวิเคราะหเพื่อพิจารณาแนวโนมของผลการ
ดําเนินการ การวิเคราะหผลกระทบทั้งเชิงบวกและเชิงลบ การวิเคราะหในเชิงสถิติ เปนตน 

                                                
๙๖เรื่องเดียวกัน, หนา ๔๔. 
๙๗อางแลว, หนา ๔๖-๔๗. 



๖๓ 
 

การกําหนดประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร และกลยุทธหลักตองใหมี
ความชัดเจน วาตองทําอะไรจึงจะบรรลุวิสัยทัศนขององคกร 

๑) ในแตละเปาประสงค ควรกําหนดตัวช้ีวัดผลการดําเนินงาน (Key Performance 
Indicators) ที่จะสะทอนไดวาองคกรสามารถดําเนินงานไดบรรลุเปาประสงคดังกลาว พรอมทั้ง
กําหนดคาเปาหมาย (Target) สําหรับตัวช้ีวัดแตละตัว 

๒) ในการกําหนดเปาประสงคแตละประการ ควรพิจารณาปจจัยเสี่ยง  (Risk Factors) ที่
จะทําใหไมบรรลุเปาประสงคที่ตองการ หลังจากน้ันควรจะมีการวิเคราะหและประเมินความเสี่ยงใน
แตละเปาประสงค เพื่อจัดทําออกมาเปน Risk Map และสุดทายกําหนดแนวทางในการบริหารความ
เสี่ยงสําหรับปจจัยเสี่ยงที่สําคัญ  

๓) ในการกําหนดเปาหมาย ควรนําผลการดําเนินการของหนวยงานเทียบเคียงมา
ประกอบในการกําหนดเปาหมายดวย  

๔) ในการกําหนดกรอบระยะเวลาที่จะบรรลุเปาประสงคเชิงยุทธศาสตร ควรสอดคลอง
กับกรอบเวลาในการทบทวนผลการดําเนินการของผูบริหาร เพื่อนําไปเปนขอมูลในการกําหนดทศิทาง
ขององคกรใหม และผูบริหารสามารถนําไปใชในการติดตามความกาวหนาของการดําเนินการ เพื่อการ
ตัดสินใจปรับเปลี่ยนแผนตามความเหมาะสม  

๕) ในการกําหนดประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร และกลยุทธหลัก ตอง
คํานึงถึงการตอบสนองตอความตองการของผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุม ความทาทายทั้งปจจัยภายใน
และภายนอก ที่องคกรไดกําหนดไวในลักษณะสําคัญขององคกร และโอกาสทั้งระยะสั้นและระยะยาว
ขององคกร  
 การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน สามารถแบงออกเปน ๖ ดานดังน้ี๙๘ 
 ๑) ดานบุคลากร ซึ่งควรมีรายละเอียดเกี่ยวกับคุณภาพ ปริมาณ ความชํานาญ ทักษะ 
ทัศนคติ ฯลฯ ของบุคลากรภายในองคการ 
 ๒) ดานงบประมาณหรือการเงิน ซึ่งรวมถึงรายได รายจาย เงินหมุนเวียน ผลตอบแทน 
กําไร ฯลฯ 
 ๓) ดานวัสดุอุปกรณ เครื่องมือ เครื่องจักร เครื่องกล คอมพิวเตอร อาคารสถานที่ และ
ปจจัยกายภาพอื่นๆ ขององคการ 
 ๔) ดานบริหาร หมายถึงระบบการทํางาน โครงสราง กระบวนการการดําเนินงาน การ
พัฒนาองคการ ซึ่งรวมถึง Reengineering, Reinventing, และ Restructuring เปนตน 
 ๕) ดานนโยบายขององคการ แผนงานทั้งระยะสั้นและระยะยาว ขอมูลเกี่ยวกับการ
ดําเนินงานตางๆ  
 ๖) ดานผลงาน ผลผลิต สมรรถภาพการผลิต การบริการ ซึ่งควรมีรายละเอียดเกี่ยวกับ
คุณภาพ ปริมาณ และปญหาตางๆ 
 การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก สามารถแบงออกเปน ๖ ดานดังน้ี 

                                                
๙๘สมพร แสงชัย, การวางแผนเชิงกลยุทธภาครัฐ, (กรุงเทพมหานคร : โครงการบัณฑิตศึกษาการ

จัดการส่ิงแวดลอม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร, ๒๕๔๘), หนา ๗๕-๗๖.  



๖๔ 
 

 ๑) ดานสังคมและวัฒนธรรมซึ่งรวมถึงประชากร ขนบธรรมเนียมประเพณี ความเช่ือ 
จิตวิทยาสังคม ฯลฯ 
 ๒) เศรษฐกิจทั่วไปที่มีอิทธิพลตอองคกร โดยอาจรวมถึงนิเวศวิทยา สภาพกายภาพของ
ประเทศ ภูมิอากาศ ภูมิประเทศ ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 
 ๓) สภาพการเมือง ซึ่งหมายถึง นโยบายของภาครัฐ รัฐบาล แผนพัฒนา ตลอดไปถึง
ระเบียบขอบังคับซึ่งออกโดยรัฐ 
 ๔) เทคโนโลยี การใชเทคโนโลยีตางๆ ความเจริญกางหนาของเทคโนโลยี เทคโนโลยี
ขาวสารขอมูล โรโบติค ไบโอเทคโนโลยี ไบโอเมคานิคส เปนตน 
 ๕) ดานสภาพการแขงข้ัน สวนแบงการตลาด คูแขงขัน ผูรวมมือทั้งในและนอกประเทศ 
ทั้งน้ีอาจจะตองรวมหุนสวน เจาหน้ี ผูถือหุน การควบและรวมกิจการ ฯลฯ 
 ๖) ดานประชาชนทั่วไป ลูกคา สื่อมวลชน สังคมและชุมชน ที่เกี่ยวของ 

สรุปไดวา กระบวนการจัดการกลยุทธประกอบดวย การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน 
ไดแก บุคลากร งบประมาณหรือการเงิน วัสดุอุปกรณ เครื่องมือ เครื่องจักร การบริหาร นโยบายของ
องคการ และผลงาน ผลผลิต การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก ไดแก  ดานสังคมและวัฒนธรรม  
เศรษฐกิจทั่วไป สภาพการเมือง เทคโนโลยี สภาพการแขงข้ัน สวนแบงการตลาด คูแขงขัน และ
ประชาชนทั่วไป ลูกคา สื่อมวลชน สังคมและชุมชน  
ตารางท่ี ๒.๑๑ สรุปกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ 

นักวิชาการ แนวคิดหลัก 
Kaplan and Norton 
(อางใน พสุ เดชะรินทร, รศ.ดร. 
(๒๕๕๑, หนา ๔๔) 

๑. ขับเคลื่อนใหเกิดการเปลี่ยนแปลง  
๒. นํายุทธศาสตรที่กําหนดไวแปลงเปนแผนงาน 
๓. บูรณาการยุทธศาสตร 
๔. สรางแรงจูงใจ 
๕. วางระบบและจัดระเบียบ 

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

๑. การระบุพันธกิจ วัตถุประสงค และกลยุทธขององคการ  
๒. การวิเคราะหสิ่งแวดลอม 
๓. การวิเคราะหสิ่งแวดลอมภายใน 
๔. กําหนดกลยุทธ  
๕. การนํากลยุทธไปปฏิบัติ  
๖. การประเมินผลงาน  

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

๑. การตรวจสอบสภาพแวดลอม  
๒. การจัดทํากลยุทธ  
๓. การปฏิบัติตามกลยุทธ  
๔. การประเมินผลและการควบคุม 

ปณรส มาลากุล ณ อยุธยา 
(Online) 

๑. การวางแผนกลยุทธ  
๒. การนํากลยุทธไปสูปฏิบัติ  
๓. การควบคุมและประเมินผลเชิงกลยุทธ 
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ตารางท่ี ๒.๑๑ (ตอ) 
 

นักวิชาการ แนวคิดหลัก 
พสุ เดชะรินทร, รศ.ดร. 
(๒๕๕๑, หนา ๔๒-๔๕) 

๑. กําหนดยุทธศาสตร  
๒. การมีสวนรวมในการดําเนินการ   
๓. การกําหนดเปาประสงคเชิงกลยุทธ  
๔. การกําหนดกรอบระยะเวลาในการจัดทําแผนยุทธศาสตร  
๕. การปรับปรุงกระบวนการวางแผนยุทธศาสตรใหเหมาะสม  

สมพร แสงชัย,  
(๒๕๔๘, หนา ๗๕-๗๖) 

๑. สภาพแวดลอมภายใน ไดแก บุคลากร  งบประมาณหรือ
การเงินวัสดุอุปกรณ บริหาร นโยบายขององคการ และผลงาน  
๒. สภาพแวดลอมภายนอก ไดแก สังคมและวัฒนธรรม 
เศรษฐกิจ สภาพการเมือง เทคโนโลยี ดานสภาพการแขงข้ัน 
ประชาชนทั่วไป 

สํานักงานรางวัลคุณภาพแหงชาติ 
(Online) 

๑. กระบวนการวางแผนกลยุทธ  
๒. นวัตกรรม  
๓.การวิเคราะหและกําหนดกลยุทธ 
๔. ระบบงานและสมรรถนะหลักขององคกร  

อุทุมพร พัชรารัตน 
(๒๕๔๗) 

๑. การวิเคราะหสภาพแวดลอม  
๒. การกําหนดทิศทาง  
๓. การกําหนดกลยุทธ  
๔. การนํากลยุทธไปปฏิบัติ   
๕. การควบคุมเชิงกลยุทธ  

 
 ๒.๓.๕ การนํากลยุทธไปสูการปฏิบัติ 
 การนํากลยุทธสูการปฏิบัติ เปนการจัดทํารายละเอียดข้ันตอนการดําเนินงานในดานตาง 
ๆ รวมทั้งการจัดสรรทรัพยากรที่ใชในการทํางาน  โดยมีเปาหมายสุดทายเพื่อใหไดผลงานที่กําหนดไว
ในชวงการปฏิบัติ  ซึ่งจะมีปจจัยที่เกี่ยวของและมีผลตอกระบวนการทํางานมาก  เชน  การตัดสินใจ
เกี่ยวกับงบประมาณ การดําเนินงาน การนํากลยุทธไปใช  ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร  และการ
ใชแรงจูงใจและรางวัลในการแปลงแผนกลยุทธไปสูการปฏิบัติ  ผูบริหารจะตองนํากลยุทธมาวิเคราะห
เพื่อนําไปสูการปฏิบัติการไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล๙๙ 

ข้ันตอนการนําแผนกลยุทธสูการปฏิบัติ สามารถดําเนินการตามแผนภูมิโดย  มี
รายละเอียดข้ันตอน ดังน้ี 

                                                
๙๙โ ร ง เ รี ย นสาย นํ้า ผ้ึ ง ,  การนํ ากลยุทธ สู ก า รปฏิ บั ติ , [ออน ไลน ], แหล ง ข อ มู ล  : 

www.spsc.ac.th/pagun/3/files/99_113.doc, [๑๑ มกราคม ๒๕๕๘]. 



๖๖ 
 

๑) ศึกษาแผนกลยุทธของหนวยงาน เปนการวิเคราะหกลยุทธที่ไดกําหนดไว เพื่อจัดทํา
รายละเอียดข้ันตอนการดําเนินงานตาง ๆ ใหเปนไปตามกลยุทธ 

๒) ทบทวน/ปรับกลยุทธ ในข้ันน้ีเปนการทบทวนกลยุทธที่ไดกําหนดไว เพื่อพิจารณาวา
เหมาะสมหรือไมอยางไร ซึ่งอาจมีกรณีที่มีความจําเปนตองปรับกลยุทธ จากเหตุการณดังตอไปน้ี  

 - นโยบายหนวยเหนือ หรือนโยบายหนวยงานมีการปรับเปลี่ยน 
 - สังคมภายในประเทศ หรือสังคมโลกมีการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาวการณ 
 - กลยุทธไมเหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน 
๓) จัดทําแผนปฏิบัติการ ในข้ันน้ีหนวยงานจะตองแปลงแผนกลยุทธเปนแผน ปฏิบัติการ 

(Action Plan) โดยจัดทําโครงการ/กิจกรรมที่จะดําเนินงาน ระยะเวลา ผูรับผิดชอบเปาหมายตัวช้ีวัด
ความสําเร็จและกําหนดงบประมาณ จากการทบทวน วิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงคหลัก ประเด็นกล
ยุทธและกลยุทธ แลวแปลงเปนแผนปฏิบัติการประจําปของหนวยงาน เพื่อเปนกรอบทิศทางการ
ดําเนินงานตามภารกิจ 

๔) ปรับกระบวนการปฏิบัติงาน ในข้ันน้ีเปนการปรับกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อให
หนวยงานพรอมที่จะนํากลยุทธไปสูการปฏิบัติไดสําเร็จ ไดแก การปรับโครงสรางการทํางาน 
ระบบงาน บุคลากร ตลอดจนวัฒนธรรมของหนวยงาน ซึ่งกระบวนการปฏิบัติงานดังกลาวมีองค
ความรูที่สามารถศึกษาเพิ่มเติมจาก การพัฒนาองคกร การจัดทําขอเสนอการเปลี่ยนแปลง (Blue 
print for Change) เปนตน  

๕) ควบคุม กํากับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงาน เปนการดําเนินการดังน้ี 
 - ตรวจสอบความเขาใจของบุคลากรในหนวยงาน 
 - กํากับใหมีการปฏิบัติงานใหเปนไปตามผังการปฏิบัติงาน 
 - การไดรับการสนับสนุนโดยการมีสวนรวมของบุคลากรหรือหนวยงานอื่น ๆ 
ขั้นตอนการนําแผนยุทธศาสตรไปปฏิบัติ การบริการยุทธศาสตรแบบครบวงจรน้ัน 

องคกรตางๆทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน นิยมใชวงจรการบริหารแบบเดมิ่ง (Deming Cycle) 
กลาวคือ การบริหารใหครบวงจรตองจัดระบบการบริหารใหครบทั้ง ๔ ข้ันตอน ไดแก (๑) ข้ันตอนการ
วางแผน (Plan or Planning) (๒) ข้ันตอนการนําแผนไปปฏิบัติ (Do or Implementation)                 
(๓) ข้ันตอนการติดตามประเมินผล (Check or Evaluation) และ (๔) ข้ันตอนปรับมาตรฐาน (Act or 
Standardization)๑๐๐   

๑) ขั้นตอนการวางแผน (Plan or Planning) คือข้ันตอนการกําหนดนโยบายใหเปน
รูปธรรมและมีความพรอมที่จะนําไปสูการปฏิบัติได ดังน้ัน การวางแผนยุทธศาสตรที่ดีตองมีการ
ประชุมระดมสมองรวมกันทั้งผูบริหารระดับนโยบาย ผูบริหารระดับกลาง และผูบริหารระดับตน และ
ผูปฏิบัติงาน เพราะทุกคนลวนมีสวนเกี่ยวของกับแผนยุทธศาสตรทั้งสิ้น เมื่อไดจัดทําแผนเสร็จแลว ยัง
มีข้ันตอนที่อยูระหวางข้ันตอนการวางแผน กับข้ันตอนการนําแผนไปปฏิบัติ น่ันคือ ข้ันตอนการ

                                                
๑๐๐กลุมพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร สํานักนโยบายและแผน สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย, การ

นําแผนกลยุทธไปปฏิบัติ (Strategic Implementation),  [ออนไลน], แหลงขอมูล : www.km.moc.go.th 
/download/.../แปลงแผนกลยุทธไปสูปฏิบัต.ิdoc,  [๑๑ มกราคม ๒๕๕๘]. 
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กระจายนโยบาย (Policy Deployment) หรือ ข้ันตอนการกระจายยุทธศาสตร (Strategy 
Deployment)  

๒) ขั้นตอนการกระจายนโยบาย (Policy Deployment) การกระจายนโยบายให
ประสบผลสําเร็จ ควรใชวิธีกระจายนโยบายแบบญี่ปุนที่เรียกวา “Hoshin Kanri” ซึ่งเปน “ระบบเพื่อ
มุงใหบรรลุวัตถุประสงคขององคกร โดยสงเสริมและเช่ือมโยง ศักยภาพ ความสามารถขององคกรให
เกิดสมรรถนะที่สูงข้ึนดวยการกระจายนโยบายไปสูการปฏิบัติอยางมีเอกภาพ สงผลตอการใช
ทรัพยากรหลักอยางคุมคาและเกิดประโยชนสูงสุด โดยอาศัยแนวคิด ดานคุณภาพและวงจร PDCA 
ดังน้ัน Hoshin Kanri จึงเปนระบบการบริหารนโยบายที่คํานึงถึงทิศทาง (Direction) เปาหมาย 
(Target) และวิธีการ (Means) ไปพรอมๆ กัน  
 การบริหารนโยบายแบบ Hoshin Kanri ประกอบดวยข้ันตอน ๕ ข้ันตอน ดังน้ี  
 ข้ันที่ ๑ การวัดระบบโดยรวม หมายถึง การประเมินองคกรที่จะนํายุทธศาสตรไป
ขับเคลื่อนดวยความเช่ือที่วา “ไมมีสิ่งใดที่สมบูรณ” บนพื้นฐานของ “ขอเท็จจริงและขอมูล (Facts 
and Data)” อาจอาศัยผลการวิเคราะห SWOT เพื่อพิจารณาทั้งปจจัยภายในและภายนอกของ
องคกร สิ่งที่ผานมาและกําลังจะเกิดข้ึน 
 ข้ันที่ ๒ การกําหนดจุดมุงหมายหลัก หมายถึง การกําหนดทิศทาง เปาหมาย ภาพฝน
ขององคกรในอนาคต โดยเช่ือวา “ทุกคนตองการทําในสิ่งที่ตนเช่ือวาถูกตอง” ควรเปดโอกาสใหเกิด
การมีสวนรวมใหมากที่สุด 
 ข้ันที่ ๓ การทําความเขาใจสถานการณและสภาพแวดลอม การทําความเขาใจในจุดน้ี 
ตางจากการวัดระบบโดยรวม เน่ืองจากจุดมุงหมายในข้ันตอนน้ีทําเพื่อใหกลไกการแปรนโยบายผสาน
เขากับโครงสรางโดยรวมขององคกร ซึ่งจะเห็นไดวา Hoshin Kannri เนนใหกําหนดเปาหมายไป
พรอมกับการพัฒนายุทธศาสตร และมาตรการในการบรรลุเปาหมาย 
 ข้ันที่ ๔ การกําหนดทรัพยากรในการบรรลุ เปนการกําหนดความเปนไปไดทางทรัพยากร
โดยพิจารณาจากทั้ง ๒ ประเภทกิจกรรม คือ กิจกรรมเพื่อการพัฒนา (Strategic Operation) และ
กิจกรรมเพื่องานประจํา (Normal Operation) 
 ข้ันที่ ๕ การกําหนดกระบวนการ/งานของระบบ การกระจายนโยบายทําใหเกิดการ
บริหารที่เปดโอกาสใหมีการเห็นพองกัน คือมีสวนรวมในการเห็นชอบเพื่อใหมีการปรับเปลี่ยนระบบ
อยางมีนัยสําคัญ กระบวนการขับเคลื่อนการกระจายนโยบายน้ัน เกิดจากการเช่ือมโยงผูบริหาร
ระดับสูงลงสูผูบริหารระดับกลางและทีมปฏิบัติการโดยอาศัยการมีสวนรวม ซึ่งนําไปสูกระบวนการ
เจรจาตอรองระหวางบุคคลากรทั้ง ๓ กลุม ซึ่งจะตองเห็นชอบรวมกันกับเปาหมาย มาตรการ และ
วิธีการโดย ทุกฝายตองเขาใจบทบาท และหนาที่ของตน กลาวคือ ผูบริหารระดับสูง เปนผูรับผิดชอบ
ตอบคําถาม “ทางไหน (Where?)” ซึ่งก็คือผลลัพธที่ได จากการกําหนดทิศทางที่เหมาะสมออกมาใน
รูปวิสัยทัศน พันธกิจและเปาประสงคหลักโดยรวม ของยุทธศาสตรขององคกร ผูบริหารระดับกลาง
เปนผูรับผิดชอบตอบคําถาม “อยางไร (How?)” เพื่อใหเกิดการผลักดันใหบรรลุผลสัมฤทธ์ิระดับ
ประเด็นยุทธศาสตร (Strategy Issues) และยุทธศาสตร (Strategies) รวมทั้งดูแลความพรอมของ
ทรัพยากร สวนทีมงานและผูปฏิบัติรายบุคคลเปน ผูรับผิดชอบตอบคําถาม “อะไร (What?)” เพื่อให



๖๘ 
 

เกิดความรูความเขาใจในภารกิจของตนวาจะตองปฏิบัติงานอะไรเพื่อใหเกิดการผลักดันใหบรรลุผล
ผลิตและผลลัพธในระดับงานโครงการ (Project Work) และ/หรืองานประจําวัน 
 ข้ันตอนที่สําคัญของการบริหารนโยบายแบบมีสวนรวมคือ การวางแผนพัฒนานโยบาย
ตองใหทุกฝายทําแผนรวมกัน กลาวคือทั้งผูบริหารระดับสูง ระดับกลาง และทีมงาน/ผูปฏิบัติงานใน
ข้ันตอนการกําหนดเปาหมาย (มิติของการบริหารแบบมุงผลสัมฤทธ์ิ ตัวช้ีวัด เกณฑ นํ้าหนัก) ผูบริหาร
ระดับสูงและระดับกลางตองทํางานรวมกัน สวนในข้ันตอนการวัดและติดตามผล (วัดการบรรลุ
ผลสัมฤทธ์ิตามเปาหมายที่กําหนดไว) ผูบริหารระดับกลางและทีมงาน/ผูปฏิบัติงานตองทํางานรวมกัน 
และในข้ันตอนการทบทวน (ตัวช้ีวัด เกณฑ และนํ้าหนัก) ผูบริหารระดับสูง และทีมงาน ผูปฏิบัติงาน
ตองทํางานรวมกัน และเพื่อใหเปนไปตามวิธีกระจายนโยบายดังกลาว สํานักงานปลัดกระทรวง
พาณิชย ควรดําเนินตามข้ันตอน PDCA  
 การปฏิบัติตามนโยบายของแนวทาง Hoshin Kanri น้ัน ทั้งฝายบริหารและฝายปฏิบัติ
ตองมองกิจกรรมเปน ๒ สวนคือ (๑) สวนกิจกรรมเพื่อการพัฒนา (Strategic Operation and 
Policy Management) เปนกิจกรรมที่กระทําเพื่อการบรรลุตามนโยบาย/ยุทธศาสตรขององคกร
สามารถสะทอนถึงการพัฒนาอยางชัดเจน ซึ่งมักจะมีกรอบการดําเนินการระบุไวชัดเจน (๒) สวน
กิจกรรมงานประจําวัน (Normal Operation and Daily Management) ที่ไมคอยมีการ
เปลี่ยนแปลงหรือเปลี่ยนแปลงนอย สวนใหญไมเปลี่ยนแมนโยบายเปลี่ยน ยกเวนจะเปนนโยบายใน
ลักษณะการเปลี่ยนแปลง/พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน/วิธีการทํางาน/วัฒนธรรมบางอยางขององคกร 
 นอกจากน้ีการนํา Hoshin Kanri มาใชมักสงผลกระทบกับกิจกรรมเพื่อการพัฒนาเปน
หลักและสงผลกระทบกับกิจกรรมงานประจําอยูบาง อยางไรก็ตาม ยอมเปนที่เขาใจวากิจกรรม
จํานวนมากขององคกร คือมากกวารอยละ ๙๐ และในบางองคกรอาจถึงรอยละ ๑๐๐ เปนกิจกรรม
ประจําวัน จึงเปนเหตุทําใหการดําเนินกิจกรรมเพื่อการพัฒนาเปนไปดวยความลําบาก และมักถูก
ละเลยดวยขออางที่วางานประจําก็มากอยูแลว ซึ่งหากยอมรับคําอางน้ี ก็หมายความวาผูบริหาร
ยอมรับการดําเนินการขององคกรที่ในแตละวันไมคอยไดคํานึงถึงการพัฒนาองคกรเลย หากใชวิธี
กระจายนโยบายดังกลาวจะทําใหสามารถเช่ือไดวาผูนํานโยบายไปปฏิบัติจะประสบผลสําเร็จสูง 
เพราะที่ผานมามักจะมีปญหาเกี่ยวกับความไมชัดเจนของนโยบาย มอบนโยบายโดยที่ไมไดให
รายละเอียดของนโยบายที่เปนรูปธรรมชัดเจน จึงสงผลใหมีปญหาในทางปฏิบัติมาก เชน มอบ
นโยบายที่ขาดตัวช้ีวัดและเปาหมาย ทําใหผูปฏิบัติงานไมทราบวาตนตองทําอะไรใหสําเร็จบางและ
ตองสําเร็จมากนอยเพียงใด๑๐๑ 
 ๓. ขั้นตอนการนําแผนไปปฏิบัติ  (Do or Implementation) ข้ันตอนนับต้ังแตการ
จัดทําแผนเสร็จสิ้นจนถึงข้ันตอนการนําแผนไปใชในการปฏิบัติงานจําเปนอยางย่ิงที่หนวยงานฝกอบรม
จะตองรวมมือกันอยางใกลชิดเพื่อถายทอดความรูความเขาใจในแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการ
แกบุคลากรที่เกี่ยวของทุกฝาย ไดแกผูมีหนาที่รับผิดชอบ จัดทําโครงการตางๆ ผูที่มีหนาที่ตรวจสอบ
และประเมินผล ผูที่มีหนาที่ปรับปรุงมาตรฐานขององคกร บุคคลเหลาน้ีจะตองเขาใจเรื่องแผน

                                                
๑๐๑เรื่องเดียวกัน. 
 



๖๙ 
 

ยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการอยางถองแทเพราะคุณภาพ ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของงาน
ยอมข้ึนอยูกับระดับของความรูความเขาใจในแผน  
 อน่ึง ข้ันตอนการนําแผนไปปฏิบัติน้ี ปจจุบันคณะรัฐมนตรีไดมีมติใหใชแนวทางการ
บริหารมุงผลสัมฤทธ์ิ และพระราชกฤษฎีกาวาดวยการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ๒๕๔๖ ในความ
เปนจริงการบริหารมุงผลสัมฤทธ์ิสามารถใชหลักการและวิธีการควบคูไปกับหลักการและวิธีการบรหิาร
เชิงกลยุทธไดโดยไมตองแยกจัดทําแผนตางหาก ปญหาอยูที่วาแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการที่
จัดทําไวสอดรับแนวทางการบริหารมุงผลสัมฤทธ์ิ หรือไม เชนมีการกําหนดจุดมุงหมายในแตละระดับ
ไวชัดเจน (Goals at All Levels) กําหนดปจจัยหลักแหงความสําเร็จ (Critical Success Factors – 
CSFs) ทั้งในระดับภาพรวมขององคกรตามมิติดัชนีวัดความสําเร็จแบบสมดุลทุกดาน เชน ดาน 
ประสิทธิผล ดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ ดานคุณภาพการใหบริการ ดานการพัฒนา
องคกร รวมทั้งในระดับแผนงาน (Program Level) และระดับโครงการ (Project Level) ตลอดจน
กําหนดตัวช้ีวัดผลการดําเนินงาน (KPIs) โดยเฉพาะตัวช้ีในระดับผลผลิต (Output) และผลลัพธ 
(Outcome) ซึ่งเปนตัวช้ีวัดหลักของงานและโครงการ นอกจากน้ี ควรมีการกําหนดแหลงตรวจสอบ
ความนาเช่ือถือของตัวช้ีวัด และผูรับผิดชอบดานการติดตามและประเมินผล (Monitoring and 
Evaluation)  
 หากมีการระบุจุดมุงหมาย ปจจัยแหงความสําเร็จ ตัวช้ีวัด และแหลงตรวจสอบขอมูลได
ชัดเจนแลว ข้ันตอนการบริหารจัดการก็จะมีความสะดวกย่ิงข้ึนและมีแนวโนมที่จะสามารถบริหาร
จัดการใหเกิดคุณภาพ ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุดได สวนผลสําเร็จจากการบริหารจัดการจะ
ออกมาสูงมากนอยเพียงใดข้ึนอยูกับความสามารถของแตละหนวยงานในการนําองคความรูทางดาน
การบริหารจัดการมาใชไดอยางถูกตองเขาใจเพียงใด ถารูจักประยุกตใชองคความรูดานการบริหาร
จัดการอยางเหมาะสม ก็จะสามารถบริหารใหบรรลุผลสําเร็จ มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลสูงสุดได  
 ๔. ขั้นตอนการติดตามประเมินผล (Check or Evaluation) ในแวดวงการบริหาร
จัดการ มีการบริหารที่เนนวิธีการปฏิบัติแตกตางกันอยู ๒ แนวทาง กลาวคือ แนวทางแรก เนนการ
บริหารยุทธศาสตรขององคกรโดยพิจารณาจากกระบวนการ (Process-Oriented Management or 
P-Criteria) ซึ่งใหความสําคัญกับการติดตามประเมินผลกลุม ตัวช้ีวัดที่เปนตัวขับเคลื่อน (Drive KPIs 
or Lead KPIs) ซึ่งไดแกตัวช้ีวัดในข้ันตอนทรัพยากรที่จําเปน (Input Indicators) ตัวช้ีวัดในข้ันตอน
กิจกรรมหรือกระบวนการ (Process Indicators) และตัวช้ีวัดที่เปนผลของการปฏิบัติ (Result KPIs 
or Lag KPIs) หรือตัวช้ีวัดที่เปนผลผลิต (Output) ผลลัพธ (Outcome) อยางแทจริง ตัวอยางเชน
โครงการฝกอบรมวิธีการใช Internet ใหแกกลุมผูบริหารไดกําหนดวัตถุประสงคไววา “เพื่อให
ผูบริหารมีความรูและทักษะในการใช Internet”  จะมี ตัวช้ีวัดทั้ง ๔ ข้ันตอนดังน้ี ๑๐๒ 
 ข้ันตอนที่ ๑ ตัวช้ีวัดทรัพยากรที่จําเปน (Input KPI) ไดแก การกําหนด บุคลากร 
งบประมาณ และชวงประมาณ และชวงระยะเวลาในการอบรม  

                                                
๑๐๒อางแลว. 
 



๗๐ 
 

 ข้ันตอนที่ ๒ ตัวช้ีวัดกิจกรรมหรือ กระบวนการทํางาน (Process KPI) ไดแก การจัดใหมี
กิจกรรมการอบรม เชน กอนวันอบรม ไดติดตอวิทยากร ติดตอสถานที่ จัดเตรียมเอกสารประกอบการ
อบรม จัดทํารายการช่ือผูที่จะเขารับการอบรม ฯลฯ  
 ข้ันตอนที่ ๓ ตัวช้ีวัดผลผลิต (Output KPI) ไดแก จํานวนผูที่เขารับการอบรม   
 ข้ันตอนที่ ๔ ตัวช้ีวัดผลลัพธ (Outcome Indicators) ไดแก จํานวนผูที่ผานเกณฑการ
ประเมินความรู  
 กรณีตัวอยางขางตนน้ี กลุมที่เนนกระบวนการจะมีการประเมินผลทั้งตัวช้ีวัดในข้ันตอนที่ 
๑ คือตัวช้ีวัด ทรัพยากรที่จําเปน ตัวช้ีวัดในข้ันตอนที่ ๒ คือตัวช้ีวัดในข้ันตอนกิจกรรมหรือ
กระบวนการ ตัวช้ีวัด ในข้ันตอนที่ ๓ คือตัวช้ีวัดผลผลิต และตัวช้ีวัดในข้ันตอนที่ ๔ คือ ตัวช้ีวัดผลลัพธ 
โดยจะเนนเปนพิเศษที่ ตัวช้ีวัดประเภทตัวขับเคลื่อน 
 สวนแนวทางที่สอง เนนการบริหารยุทธศาสตรโดยพิจารณาจากผลสัมฤทธ์ิ (Results-
Oriented Management or R-Criteria) เนนที่การประเมินผลสัมฤทธ์ิ หรือการประเมินที่ผลลัพธ 
หรือประเมินที่ตัวช้ีวัดที่เปนผล (Results or Lag Indicators) ในทางปฏิบัติ ผูบริหารในกลุมน้ีอาจมี
การประเมินในระดับตัวช้ีวัดประเภทขับเคลื่อนบาง แตถึงกระน้ันก็เนนที่ผลลัพธเปนสําคัญ โดยทั่วไป
ทั้งสองแนวมีทั้งขอดี ขอเสีย แนวทางที่เนนกระบวนการมีขอดีคือสามารถประกันการบริหารไดวาจะ
เปนไปโดยมีขอผิดพลาดนอย แตขอเสียคือมีคาใชจายสูงข้ึน และผูบริหารตองทุมเทเวลาใหกับ
รายละเอียดของงานมากข้ึน สวนกลุมที่เนนผลลัพธ ขอดีคือผูบริหารมีความคลองตัวในการบริหารงาน 
บรรยากาศในองคกรจะมีลักษณะที่ยืดหยุนกวา แตขอเสียคือหากไมใสใจรายละเอียดบางรายการใน
ข้ันตอนกระบวนการที่มีความสําคัญ อาจกอใหเกิดความเสียหายแกองคกรได 
 ๕. ขั้นตอนการปรับมาตรฐาน (Act or Standardization) โดยทั่วไป ควรกําหนดให
มีคณะทํางานเพื่อติดตามผลการดําเนินงานหากพบวาผลการดําเนินงานตํ่ากวาเปาหมาย ตองพยายาม
ปรับแผนการดําเนินงานสามารถผลักดันเพื่อใหบรรลุเปาหมายที่ต้ังไวนอกจากน้ี หากพบวาผลการ
ดําเนินงานบรรลุเปาหมายและพบวาเปาหมายที่ต้ังไวตํ่า ตองพยายามยกระดับเกณฑหรือระดับ
เปาหมายใหสูงข้ึน การพยายามปรับมาตรฐานหรือการพยายามยกระดับเปาหมายหรือระดับเกณฑให
สูงข้ึนอยางตอเน่ืองที่ญี่ปุนเรียกวา “การบริหารแบบไคเซน” ในทางปฏิบัติ องคกรญี่ปุนจะทําการ
บริหารการพัฒนามาตรฐานหรือปรับมาตรฐานใหสูงข้ึนดวยกิจกรรมคุณภาพ โดยกลุมงานแตละกลุม
จะรวมกันจัดต้ัง กลุมคิวซีเพื่อจัดทําแผนคิวซี โดยมีจุดมุงหมายเพื่อยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ใหสูงข้ึน อยางไรก็ตามกิจกรรมคิวซีเหมาะกับงานประจํามากกวางานโครงการและโครงการที่มี
ลักษณะตองดําเนินการใหมซ้ําก็สามารถใชกิจกรรมคิวซีได 
 การจัดทําแผนปฏิบัติการและการถายทอดสูการปฏิบัติ (Action Plan Development 
and Deployment) ๑๐๓ 
 ๑) การจัดทําแผนปฏิบัติการ (Action Plan Development) องคกรมีวิธีการอยางไรใน
การจัดทําแผนปฏิบัติการ แผนปฏิบัติการที่สําคัญทั้งระยะสั้นและระยะยาวขององคกรมีอะไรบาง 
แผนดังกลาวมีความสัมพันธตอวัตถุประสงคเชิงกลยุทธ (Strategic Objectives) ขององคกรอะไรบาง  
                                                

๑๐๓สํานักงานรางวัลคุณภาพแหงชาติ, การวางแผนเชิงกลยุทธ (Strategic Planing), [ออนไลน], 
แหลงขอมูล :  http://www.tqa.or.th,  [๑๑ มกราคม ๒๕๕๘]. 
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 ๒) การนําแผนปฏิบัติการไปปฏิบัติ (Action Plan Implementation) องคกรมีวิธีการ
อยางไรในการถายทอดแผนปฏิบัติการสูการปฏิบัติทั่วทั้งองคกร ไปยังบุคลากร ผูสงมอบและพันธมิตร
ที่สําคัญ (*) เพื่อใหมั่นใจวาองคกรบรรลุวัตถุประสงคเชิงกลยุทธที่สําคัญ องคกรมีวิธีการอยางไรเพื่อ
ทําใหมั่นใจวาผลการดําเนินการที่สําคัญตามแผนปฏิบัติการน้ีจะมีความย่ังยืน  
 ๓) การจัดสรรทรัพยากร (Recource Allocation) องคกรทําอยางไรใหมั่นใจวามี
ทรัพยากรดานการเงินและดานอื่นๆ พรอมใชในการสนับสนุนแผนปฏิบัติการจนประสบความสําเร็จ 
และบรรลุพันธะผูกพันในปจจุบัน องคกรมีวิธีการจัดสรรทรัพยากรเหลาน้ีอยางไรเพื่อสนับสนุนให
แผนปฏิบัติการบรรลุผล องคกรจัดการความเสี่ยงดานการเงินและดานอื่นที่เกี่ยวกับแผนดังกลาว
อยางไร เพื่อทําใหมั่นใจถึงความมั่นคงทางการเงิน (Financial Viability) ขององคกร   
 ๔) แผนดานบุคลากร (Workforce Plans) แผนดานบุคลากรที่สําคัญที่สนับสนุน
วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ และแผนปฏิบัติการทั้งระยะสั้นและระยะยาวมีอะไรบาง แผนดังกลาวได
คํานึงถึงผลกระทบตอบุคลากร และความเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดข้ึนที่เกี่ยวกับความตองการดานขีด
ความสามารถและอัตรากําลังบุคลากรอยางไร 
 ๕) ตัววัดผลการดําเนินการ (Performance Measures) ตัววัดหรือตัวช้ีวัดผลการ
ดําเนินการที่สําคัญ (Key Performence Measures of Indicators) ที่ใชติดตามผลลัพธและ
ประสิทธิผล (Effectiveness) ของแผนปฏิบัติการมีอะไรบาง องคกรมีวิธีการอยางไรเพื่อทําใหมั่นใจ
วาระบบการวัดผลโดยรวมของแผนปฏิบัติการหนุนเสริมใหองคกรสอดคลองไปในแนวทางเดียวกัน 
(Alignment) 
 ๖) การปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการ (Action Plan Modification) องคกรมีวิธีการ
อยางไรในการปรับเปลี่ยนและนําแผนปฏิบัติการไปปฏิบัติในกรณีที่สถานการณบังคับใหตองปรับแผน
และตองการนําไปปฏิบัติอยางรวดเร็ว 
 การคาดการณผลการดําเนินการ (Performance Projections) การคาดการณผลการ
ดําเนินการตามกรอบเวลาของการวางแผนทั้งระยะสั้นและระยะยาวขององคกรตามตัววัดหรือตัวช้ีวัด
ผลการดําเนินการที่สําคัญมีอะไรบาง ผลการดําเนินการที่คาดการณไวของตัววัดหรือตัวช้ีวัดเหลาน้ี
เปนอยางไรเมื่อเปรียบเทียบกับผลของคูแขง (Competitors) หรือขององคกรในระดับที่เทียบเคียงกนั
ได และเมื่อเปรียบเทียบกับระดับเทียบเคียงที่สําคัญ (Key Benchmark) (*)  องคกรจะทําอยางไร
หากพบวามีความแตกตางเมื่อเปรียบเทียบกับคูแขง หรือกับองคกรในระดับที่เทียบเคียงกันได 

สรุปไดวา ข้ันตอนการนําแผนยุทธศาสตรไปปฏิบัติ การบริการยุทธศาสตรแบบครบวงจร
น้ัน องคกรตางๆทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน นิยมใชวงจรการบริหารแบบเดมิ่ง (Deming 
Cycle) กลาวคือ การบริหารใหครบวงจรตองจัดระบบการบริหารใหครบทั้ง ๔ ข้ันตอน ไดแก (๑) 
ข้ันตอนการวางแผน (Plan or Planning) (๒) ข้ันตอนการนําแผนไปปฏิบั ติ (Do or 
Implementation)  (๓) ข้ันตอนการติดตามประเมินผล (Check or Evaluation) และ (๔) ข้ันตอน
ปรับมาตรฐาน (Act or Standardization)  
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ตารางท่ี ๒.๑๒ สรุปการนํากลยุทธไปสูการปฏิบัติ 
 

นักวิชาการ แนวคิดหลัก 
ก ลุ ม พั ฒ น า น โ ย บ า ย แ ล ะ
ยุทธศาสตร สํานักนโยบายและ
แผน สํานักงานปลัดกระทรวง
พาณิชย 
(Online) 

๑) ข้ันตอนการวางแผน (Plan or Planning) 
๒) ข้ันตอนการกระจายนโยบาย (Policy Deployment) 
๓. ข้ันตอนการนําแผนไปปฏิบัติ  (Do or Implementation) 
๔. ข้ันตอนการติดตามประเมินผล (Check or Evaluation) 
๕. ข้ันตอนการปรับมาตรฐาน (Act or Standardization) 

โรงเรียนสายนํ้าผึ้ง 
(Online) 

๑) ศึกษาแผนกลยุทธของหนวยงาน  
๒) ทบทวน/ปรับกลยุทธ  
๓) จัดทําแผนปฏิบัติการ  
๔) ปรับกระบวนการปฏิบัติงาน  
๕) ควบคุม กํากับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงาน  

สํานักงานรางวัลคุณภาพแหงชาติ 
(Online) 

๑)  การจัดทําแผนปฏิบัติการ (Action Plan Development)  
๒) การนําแผนปฏิบัติการไปปฏิบัติ (Action Plan 

Implementation)  
๓) การจัดสรรทรัพยากร (Recource Allocation)  
๔) แผนดานบุคลากร (Workforce Plans)  
๕) ตัววัดผลการดําเนินการ (Performance Measures)  
๖) การปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการ (Action Plan 

Modification)  

 

 ๒.๔  แนวคดิเกี่ยวกบัรปูแบบการสงเสริมคณุธรรมจริยธรรมในสถานศกึษาของ
พระธรรมวิทยากร  
 ๒.๔.๑ แนวคิดเก่ียวกับพระธรรมวิทยากร  
 ในการวิจัยครั้งน้ีจําเปนตองทบทวนเอกสารที่เกี่ยวของกับพระธรรมวิทยากร ซึ่งมี
นักปราชญ นักวิชาการและนักการศึกษาไดกวางถึง “พระธรรมวิทยากร” ไวมากมาย ดังน้ี 

บทบาทของครูสอนศีลธรรมตามหลักการของพระพุทธเจาโดยสรุปไววา การสอนที่ดีมี ๔ 
ประการ หรือ ๔ ส.  คือ ๑. สันทัสสนา (แจมแจง)  ๒. สมาทปนา (จูงใจ)  ๓. สมุตเตชนา (แกลวกลา)  
๔. สัมปหังสนา (ราเริง) 

๑. สันทัสสนา (แจมแจง) คือ สอนใหเด็กเขาใจแจมแจงเหมือนเห็นกับตาตัวเองซึ่งครู
ตองมีปญญากอนจึงจะสอนเด็กใหมีปญญาตามได ครูตองเขาใจในเรื่องที่ตนสอน อยาสอนในเรื่องที่
ตนไมเขาใจ 

๒. สมาทปนา (จูงใจ) การสอนที่ดีตองมีผลทางเจตคติหรือพฤติกรรม คือจูงใจใหเด็ก
นอมรับเอาไปใชในชีวิตประจําวัน ถาเปนการสอนศีลธรรม ครูตองใหเด็กสมาทาน คือ เห็นดีเห็นชอบ
ถือเปนตัวแบบ เกิดคานิยมที่ดีงาม 
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๓. สมุตเตชนา (แกลวกลา) ครูตองใหกําลังใจดวยการยกยองตัวอยางบุคคลผูประสบ
ความสําเร็จหรือครูเองทําใหดูเปนแบบอยาง 

๔. สัมปหังสนา (ราเริง) เรียนแลวไมเครียดมีความสุข สนุกในการเรียน  เด็กมีสวนรวม
ในกิจกรรม มีอารมณคลอยตามบทเรียน ไมเบื่อหนาย แมในวิชาธรรมก็ไมนาเบื่อ๑๐๔ 

บทบาทหนาที่ของพระธรรมวิทยากร ประกอบดวย 
๑. ใหคําปรึกษาหรือปญหาตางๆ โดยเฉพาะปญหาเรื่องการขาดคุณธรรมจริยธรรมของ

นักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษาน้ันๆ 
๒. สนทนาธรรม/บรรยายธรรม ตามหลักธรรมตางๆ ที่สอดคลองกับปญหาที่เกิด หรือ

ตามที่สถานศึกษาประสงค 
๓. ใหการอบรมเยาวชนในสถานศึกษาน้ันๆ โดยใชเทคนิคการอบรมที่สอดคลองกับ

พฤติกรรมของผูเขารับการอบรม ผสมผสานกับการปฏิบัติธรรม ทําวัตรเชา เย็น และน่ังสมาธิ 
๔. จัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา เชน วันสําคัญทางพระพุทธศาสนา วันสําคัญทาง

พระมหากษัตริย วันสําคัญทางเทศกาลตางๆ ที่มีพิธีทางพระพุทธศาสนารวมกับสถานศึกษาหรือชุมชน 
๕. รวมกับสถานศึกษาจัดทําแผนปฏิบัติการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของผูเรียน 
๖. จัดทําทะเบียนผูเขารวมกิจกรรมหรือทะเบียนของผูเรียนเปนประจําทุกเดือน 
๗. พัฒนาเครื่องมือในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผูเรียน 
๘. จัดคายคุณธรรม 
๙. ประเมินผลกลุมเปาหมายรวมกับสถานศึกษา๑๐๕ 
แผนกพระธรรมวิทยากร ไดกําหนดคุณสมบัติของพระธรรมวิทยากรไวดังน้ี 
๑. มีอุดมการณในอันที่จะทํางานเพื่อเผยแผพระพุทธศาสนา 
๒. มีคุณธรรมของความเปนนักสังคมอยูในจิตใจ 
๓. มีบุคลิกภาพ กายและจิตดี 
๔. มีความสะอาดทั้งดานรางกายและเครื่องแตงกาย 
๕. มีความสามารถอันเปนพื้นฐานของการทํางาน 
๖. มีวาทศิลปพอสมควร 
๗. มีความต่ืนตัวชางสังเกต และใฝหาความรูใหมๆ เสมอ 
๘. มีความรูหลายๆ ดาน และฝกฝนตนเองอยูเสมอ 
๙. ฉลาดในการใชเทคนิคอุปกรณ 
๑๐. เปนคนทันสมัยเขาใจคนทุกวัย 
๑๑. มีความรับผิดชอบสูง ไมทิ้งธุระ๑๐๖ 

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

พิมพคุรุสภา, ๒๕๔๓), หนา ๑๕-๑๘. 
๑๐๕กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม, แนวทางการดําเนินงานโครงการคลินิกคุณธรรมใน

สถานศึกษา, (กรุงทพมหานคร : กรมการศาสนา, ๒๕๕๖), หนา ๖ – ๗. 
๑๐๖มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, งานปฐมนิเทศพระธรรมวิทยากร ประจําปการศึกษา 

๒๕๕๒, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพสุรวัฒน, ๒๕๕๒), หนา ๒๑. 
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พระธรรมวิทยากรที่ผานการสอบคัดเลือกจะตองมีความรูความสามารถทั้งคดีโลกและ
คดีธรรม และการสอนวิชาพระพุทธศาสนาในโรงเรียน เปนกิจกรรมเชิงปฏิบัติใหผูเรียนมีความรู 
ความสามารถ มีคุณธรรมที่เหมาะสมในการดํารงชีวิต มุงเนนใหสามารถนําหลักธรรมไปปฏิบัติใน
ชีวิตประจําวันได จึงมีหลักการสอนที่ควรยึดเปนแนวทางการสอนและคุณลักษณะของพระธรรม
วิทยากรควรมีดังน้ี 

๑. ดานวิชาการ 
๒. ดานการสอน 
๓. ดานระเบียบขอปฏิบัติ๑๐๗ 
สรุปไดวา พระธรรมวิทยากรมีบทบาทหนาที่ในการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมใหแกเด็ก

และเยาวชน โดยการเปนแบบอยางในการดําเนินชีวิตตามแบบวิถีพุทธ คือ การกิน อยู แบบเรียบงาย 
เนนความพอเพียง ประหยัด ตามแนวทางพระพุทธศาสนา 

 
ตารางท่ี ๒.๑๓ สรุปแนวคิดเกี่ยวกับพระธรรมวิทยากร 
 

นักวิชาการ แนวคิดหลัก 
กร มก า ร ศาส นา  กร ะท ร ว ง
วัฒนธรรม 
(๒๕๕๖, หนา ๖-๙) 

ผูทําหนาที่ในการใหคําปรึกษา สนทนาธรรม อบรมเยาวชน จัด
กิจกรรมทางพระพุทธศาสนา จัดทําแผนปฏิบัติ จัดทําทะเบียน
ผูเขารวมกิจกรรม พัฒนาเครื่องมือในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ของผูเรียน จัดคายคุณธรรม และประเมินผลกลุมเปาหมาย
รวมกับสถานศึกษา 

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

ครูสอนศีลธรรมตามหลักการของพระพุทธเจา  

มห า วิทย าลั ยมห า มกุ ฏ ร าช
วิทยาลัย 
(๒๕๕๒, หนา ๒๑) 

ผูที่มีอุดมการณ มีคุณธรรม มีบุคลิกภาพ มีความสะอาดทั้งดาน
รางกายและเครื่องแตงกาย มีความสามารถ มีวาทศิลป มีความ
ต่ืนตัว มีความรูหลายๆ ดาน ฉลาดในการใชเทคนิคอุปกรณ เปน
คนทันสมัยเขาใจคนทุกวัย มีความรับผิดชอบสูง ไมทิ้งธุระ 

สุนทร อาจนิยม 
(๒๕๔๖) 

ผูที่มีความรูความสามารถในดานดานวิชาการ ดานการสอน และ 
ดานระเบียบขอปฏิบัติ 

 
 
 
 
                                                

๑๐๗สุนทร อาจนิยม, “การพัฒนาพระธรรมวิทยากร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขต
รอยเอ็ด : วิจัยเชิงปฏิบัติการ”, การศึกษาคนควาอิสระปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต (สาขาการบริหาร
การศึกษา), (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ๒๕๔๖). 



๗๕ 
 

 ๒.๔.๒  โครงการคลินิกคุณธรรมในสถานศึกษา๑๐๘ 
เมื่อเกิดเหตุการณทะเลาะวิวาทของนักเรียน/นักศึกษา หรือ มีการกอเหตุทํารายกันของ

นักเรียนอาชีวศึกษาเปนขาวในหนาหนังสือพิมพ สังคมหรือผูรับผิดชอบก็มักจะมาออกมาแสดงความ
คิดเห็น หรือกระตือรือรนกันพักหน่ึง มีมาตรการในการปองกันการแกไข และการฟนฟูมากมาย แต
ขากการปฏิบัติ ติดตาม ประเมินผลอยางตอเน่ืองทําใหขาดองคความรูในการแกไขปญหาอยางไดผล 
และอาจจะมีมายาคติ เชน การทะเลาะวิวาทเพราะมีหัวโจก นักเรียนมีนิสัยเกเร นักเรียนขาดการดูแล
เอาใจใสจากครอบครัว เพราะนักเรียนรักเพื่อน นักเรียนอางศักด์ิศรี นักเรียนขาดระเบียบวินัยเด็กมี
เวลาวางมาก ปญหาการทะเลาะวิวาทเปนเรื่องที่แกไขไมได และมักจะเห็นคําตอบของวิธีการแกไข
สําเร็จรูป เชน ตองลงโทษใหเข็ดหลาบ ใหใสเครื่องแบบเหมือนกันใหไปฝกวินัยในคายทหาร ใหเรียน
วิชาทหารมากข้ึน เอาหัวโจกไปเขาคายรวมกัน เปนตน 

กรมการศาสนาไดตระหนักถึงพฤติกรรมของวัยรุนที่ชอบใชความรุนแรงในการตัดสิน
ปญหา เพราะไดรับตัวอยางที่ไมดีจากครอบครัวและคนรอบขาง บางคนเห็นพอแมทะเลาะกันอยาง
รุนแรง ทํารายรางกายกันเปนประจําจนกลายเปนความเก็บกดและแสดงออกมาเหมือนกับที่เห็น
ตัวอยาง วัยรุนบางคนใชความรุนแรงเพราะความเคยชินจากการเลนเกมคอมพิวเตอรออนไลน ซึ่ง
อยากลองกระทําเหมือนกับในเกณฑน้ันวาจะมีความรูสึกเชนไร ปญหาการใชความรุนแรงใชวาจะมี
เพียงกลุมวัยรุนที่กระทําเด็ก ๆ หลายคนนิยมใชความรุนแรงมากกวาใชความคิดเชนเดียวกัน โดยเห็น
วาการนํามิติทางศาสนามาเปนเครื่องมือในการแกไขปญหาและกลอมเกลาจิตใจนักเรียน นักศึกษาที่มี
การทะเลาะวิวาท และการมีพฤติกรรมที่ไมเหมาะสม โดยมี “พระธรรมวิทยากร” ที่ผานการถวาย
ความรูตามโครงการพัฒนาสมรรถนะพระธรรมวิทยากรในการเผยแผพระพุทธศาสนาของกรมการ
ศาสนา มาชวยในการดําเนินกิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม ตาม “โครงการคลินิกคุณธรรมใน
สถานศึกษา” โดยใชแนวทางวิถีพุทธและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อใหเยาวชนไดซึมซับความ
พอประมาณ มีเหตุผลเกิดการย้ังคิดในการปฏิบัติตนวาสิ่งใดควรกระทําและสิ่งใดไมควรกระทํา การ
มองเห็นคุณคาของตนเอง การเคารพในผูอื่น จนกอใหเกิดภูมิคุมกันที่ดีในการอยูรวมกันในสังคมได
อยางสงบสุข 

โครงการ “คลินิกคุณธรรมในสถานศึกษา” เปนการรวมมือกันของหลายหนวยงาน
ประกอบดวย กรมการศาสนา สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
(สอศ.) สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) สถานศึกษาในสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการสงเสรมิการศึกษาเอกชน 
และหนวยงานอื่น ๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน พระธรรมวิทยากร รวมถึงผูปกครองของนักเรียน 
นักศึกษาชุมชนทองถ่ิน เพื่อรวมกันขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมสําหรับเยาวชน ในนาม “คลินิกคุณธรรม
ในสถานศึกษา” ศูนยสรางเสริม “แสงธรรมแหงปญญา” และ “วิถีความพอเพียง” สําหรับเยาวชน 
ภายใตหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
 

                                                
๑๐๘กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม, แนวทางการดําเนินงานโครงการคลินิกคุณธรรมใน

สถานศึกษา, หนา ๓๒-๓๘. 



๗๖ 
 

๒.๔.๒.๑ วัตถุประสงค๑๐๙ 
๑. เพื่อใหสถานศึกษาที่เขารวมโครงการ มีพื้นที่สําหรับเด็กและเยาวชน ในการแจงขอมูล

เกี่ยวกับปญหาชีวิต การสนทนาธรรม 
๒. เพื่อใหสถาบันทางศาสนาโดยพระสงฆ พระธรรมวิทยากร ทําหนาที่ช้ีแนะแนวทางใน

การแกปญหาทางดานจิตใจ โดยใชหลักธรรมทางศาสนาในการเสริมภูมิคุมกันทางดานจิตใจและสราง
สังคมแหงปญญาและการเรียนรู 

๓. เพื่อใหเยาวชนกลุมเปาหมาย สามารถนําหลักธรรมทางศาสนามาเปนเครื่องมือในการ
พัฒนาคน และเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในทางที่ถูกตองและเหมาะสม 

๒.๔.๒.๒ คุณคาท่ีจะไดรับ๑๑๐ 
๑. มีพื้นที่สําหรับเด็กและเยาวชนในการแจงขอมูลเกี่ยวกับปญหาชีวิตการสนทนาธรรม 
๒. พระธรรมวิทยากรไดทําหนาที่ช้ีแนะแนวทางในการแกไขปญหาทางดานจิตใจ โดยใช

หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
๓. พระธรรมวิทยากรสามารถนํามิติทางศาสนามาสรางสังคมแหงปญญาและการเรียนรู 

เสริมภูมิคุมกันทางดานจิตใจดวยหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
๔. เด็กและเยาวชนกลุมเปาหมายสามารถนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใชในการ

พัฒนาตนเองและพัฒนาจิตใจ อยางมีเหตุผลในการดํารงชีวิต และมีจิตสํานึกที่ดีตอการดํารงตนอยาง
มีสติสัมปชัญญะ มีคุณธรรมจริยธรรมที่ดีตอบุคคลอื่นทั้งในครอบครัว ชุมชน สังคม ประเทศชาติ และ
ปรับทัศนคติในการอยูรวมกันในสังคมอยางมีความสุข 

๕. เด็กและเยาวชนเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในทางที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม 
๒.๔.๒.๓ กระบวนการดําเนินงานโครงการ๑๑๑ 

 กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรมไดจัดทํา Model โครงการคลินิกคุณธรรมใน
สถานศึกษา เพื่อกําหนดเปนรูปแบบหรือแนวทางในการดําเนินโครงการ และผลลัพธที่ไดจากโครงการ 
ดังแผนภาพที่ ๒.๒ ดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                

๑๐๙เรื่องเดียวกัน, หนา ๓๒-๓๘. 
๑๑๐อางแลว, หนา ๓๒-๓๘. 
๑๑๑อางแลว, หนา ๓๒-๓๘. 



๗๗ 
 

Process 
การดําเนินงาน 

คลินิก
คุณธรรมใน
สถานศึกษา 

 

ผลลัพธ 
OUTCOME 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพท่ี ๒.๑ Model โครงการคลินิกคุณธรรมในสถานศึกษา 
ที่มา : กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม 

๑) การดําเนินงานของกรมการศาสนา๑๑๒ 
๑. เปนศูนยกลางในการจัดโครงการคลินิกคุณธรรมในสถานศึกษา 
๒. ประสานงานกับสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาสํานักงานคณะกรรมการ

สงเสริมการศึกษาเอกชน เพื่อรวมมือกันจัดโครงการคลินิกคุณธรรมในสถานศึกษา ทั้งในสวนกลาง 
และสวนภูมิภาค 

                                                
๑๑๒กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม, แนวทางการดําเนินงาน คลินิกคุณธรรมในสถานศึกษา, 

(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาต,ิ ๒๕๕๗), หนา ๕-๙. 

อบรมพระ อุดหนุนงบประมาณ จัดทําแนวทางดําเนินงาน 

กรมการศาสนา 

คัดเลือกสถานศึกษา 

จัดเตรียมสถานที่ 

สรุปผลการดําเนินงาน 

สถานศึกษา 

ใหคําปรึกษา 

สนทนาธรรม บรรยายธรรม 

แกนนําจัดกิจกรรม 

พระธรรมวิทยากร 

เยาวชน 

ดี เกง มีความสุข 
พระสงฆ 

มีชองทางการเผยแผหลักธรรม 

พระสงฆเห็นคุณคาของตน 

ไดทําหนาท่ี 

สถานการศึกษา 
บุคลากรมีประสิทธิภาพ 

ปญหาดานเยาวชนลดลง 

ประเทศ 

ปญหาดานเยาวชนลด
นอยลง 



๗๘ 
 

๓. รางระเบียบกรมการศาสนา วาดวย การจัดต้ังคลินิกคุณธรรมในสถานศึกษา พ.ศ. 
๒๕๕๖ 

๔. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อช้ีแจงการดําเนินงานโครงการคลินิกคุณธรรมใน
สถานศึกษา โดยมีผูแทนของสถานศึกษาพระธรรมวิทยากร และผูแทนสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด 

๕. จัดพิมพคูมือแนวทางการดําเนินงานโครงการคลินิกคุณธรรมในสถานศึกษา เพื่อ
จัดสงใหสถานศึกษาที่เขารวมโครงการสําหรับนําไปเปนแนวทางการดําเนินงานโครงการฯ 

๖. จัดสรรเงินอุดหนุนใหสถานศึกษาที่ไดรับอนุมัติใหจัดต้ังคลินิกคุณธรรมใน
สถานศึกษา (ในสวนภูมิภาคจัดสรรผานทางสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดดําเนินการ) 

๗. จัดแถลงขาวและเปดโครงการคลินิกคุณธรรมในสถานศึกษาเพื่อประชาสัมพันธ
โครงการฯ ใหประชาชนทั่วไปรับทราบ 

๘. ติดตามประเมินผล 
๙. จัดพิมพหนังสือสรุปผลการดําเนินงานโครงการคลินิกคุณธรรมในสถานศึกษา 

๒) การดําเนินงานของสถานศึกษา 
๑. ย่ืนคําขอจดทะเบียนจัดต้ังคลินิกคุณธรรมในสถานศึกษา 

๑.๑ สวนกลาง (กรุงเทพมหานคร) ใหย่ืนคําขอจดทะเบียนตอกรมการศาสนา 
๑.๒ สวนภูมิภาค ใหย่ืนคําขอจดทะเบียนตอผูวาราชการจังหวัด ผาน

วัฒนธรรมจังหวัด และใหสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเปนผูจัดทําทะเบียน แลวรายงานใหกรมการ
ศาสนาทราบ 

๒. แตงต้ังคณะกรรมการบริหารคลินิกคุณธรรม 
๓. ประชุมคัดกรองกลุมเปาหมายที่เปนกลุมเสี่ยงดานพฤติกรรม 
๔. รวมกับพระธรรมวิทยากรจัดทําแผนปฏิบัติการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของ

ผูเรียน 
๕. ประชุมคณะกรรมการบริหารคุณธรรม เพื่อกําหนดกิจกรรมการเรียนการสอน 

และกําหนดแนวทางการดําเนินงานโครงการ 
๖. อํานวยความสะดวกแกพระธรรมวิทยาการ ในการดําเนินกิจกรรมการเรียนการ

สอน และดานอื่นๆ ตามความเหมาะสม 
๗. สรุปผลการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
๘. รายงานผลการดําเนินงานใหกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรมทราบ 

๓) บทบาทหนาท่ีของพระธรรมวิทยากร 
๑. ใหคําปรึกษาหารือในปญหาตางๆ โดยเฉพาะปญหาเรื่องการขาดคุณธรรม

จริยธรรมของนักรเยน นักศึกษาในสถานศึกษาน้ันๆ  
๒. สนทนาธรรม/บรรยายธรรม ตามหลักธรรมตางๆ ที่สอดคลองกับปญหาที่เกิด 

หรือตามที่สถานศึกษาประสงค 
๓. ใหการอบรมเยาวชนในสถานศึกษาน้ันๆ โดยใชเทคนิคการอบรมที่สอดคลองกับ

พฤติกรรม ทําวัตร-เย็น และน่ังสมาธิ 



๗๙ 
 

๔. จัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา เชน วันสําคัญทางพระพุทธศาสนา วันสําคัญ
ทางพระมหากษัตริย วันสําคัญทางเทศกาลตางๆ ที่มีพิธีทางพระพุทธศาสนารวมกับสถานศึกษาหรือ
ชุมชน 

๕. รวมกับสถานศึกษาจัดทําแผนปฏิบัติการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของผูเรียน 
๖. จัดทําทะเบียนผูเขารวมกิจกรรมหรือทะเบียนของผูเรียนเปนประจําทุกเดือน 
๗. พัฒนาเครื่องมือในการปรับพฤติกรรมของผูเรียน 
๘. จัดคายคุณธรรม 
๙. ประเมินผลกลุมเปาหมายรวมกับสถานศึกษา๑๑๓ 

๔) หลักสูตรการอบรมของพระธรรมวิทยากร๑๑๔ 
แนวทางการอบรมตามหลักสูตรน้ีประกอบดวยภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ มีการพัฒนาทั้ง

ทางรางกายและจิตใจ ประกอบดวย ภาควิชาการพระพุทธศาสนา ใหผูเขารับการอบรมไดเรียนรู
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เพื่อสรางความเขาใจในหลักธรรมใหถองแทกอนการฝกปฏิบัติ จะได
เปนแนวทางในกรรพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองโดยใหเรียนรูตามระยะเวลาของการอบรมตาม
หลักสูตรการเผยแผพระพุทธศาสนา ภาคอบรมจิตใจ ใหผูเขารับการอบรมไดทําวัตสวดมนตเจริญจิต
ภาวนา ฝกน่ังสมาธิ เดินจงกรม แผเมตตา เปนการฝกดูแลใจตนเองใหสงบและมีสติอยูตลอดเวลา           
ฝกความหนักแนนและความอดทนของจิตอันจะนํามาซึ่งการเขาใจในอารมณและจิตใจของตนเอง 
ภาคนันทนาการ เปนการฝกใหผูเขารับการอบรมไดแสดงออกอยางถูกตอง มีเจตคติที่ดี เปนคนกลา
หาญที่จะทําความดี มีการสรางความเปนกันเองใหกับผูรับการอบรมเพื่อใหกลาแสดงออก สราง
ความรูรักสามัคคี 

๕) การจัดเตรียมสถานท่ี๑๑๕ 
สถานที่เปนสิ่งสําคัญในการจัดต้ังคลินิกคุณธรรมในสถานศึกษาหากสถานศึกษาแหงใดมี 

หองจริยศึกษาเดินอยูแลวสามารถใชเปนสถานที่จัดต้ังคลินิกคุณธรรมได สวนในกรณีที่ไมมีหองจริย
ศึกษา ใหพิจารณาใชสถานที่ที่มีความเหมาะสมโดยใหมีพื้นที่ใชสอยแลวัสดุอุปกรณที่จําเปนดังน้ี 

๑. พื้นที่ของหองสามารถรองรับนักเรียน นักศึกษาไดประมาณ ๔๐ คน 
๒. หองควรอยูช้ันหน่ึง (ช้ันลาง) ของอาคารและสามารถมองเห็นไดอยางเดนชัด 
๓. ควรเปนหองที่ไมลับตา นักเรียน นักศึกษา สามารถเขาพบพระธรรมวิทยากรไดอยาง

สะดวกและเหมาะสม พื้นหองควรสะอาดสามารถใชน่ังกับพื้นในการดําเนินกิจกรรมของพระธรรม
วิทยากรได 

๔. วัสดุอุปกรณที่จําเปน เชน โตะหมูบูชา โตะทํางานของพระธรรมวิทยากร ตูหรือช้ันวาง
เอกสารประกอบการเรียนการสอน 

๕. ภายในหองควรมีฉากกั้นบังตา สําหรับใหพระธรรมวิทยากร ปฏิบัติกิจของสงฆ 

                                                
๑๑๓กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม, แนวทางการดําเนินงานโครงการคลินิกคุณธรรมใน

สถานศึกษา, หนา ๕-๖. 
๑๑๔เรื่องเดียวกัน, หนา ๖. 
๑๑๕อางแลว. 



๘๐ 
 

๖. ติดต้ังปายช่ือคลินิกคุณธรรมในสถานศึกษาที่ดานนอกของหอง โดยมีตราสัญลักษณ 
ของกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรมและสํานักงานคระกรรมการการอาชีวศึกษา สํานักงาน
คณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ 

๖) แนวทางการเบิกจายเงินอุดหนุน 
สถานศึกษาที่ไดรับการพิจารณาคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการ ใหจัดต้ังคลินิก

คุณธรรมในสถานศึกษาและย่ืนคําขอจดทะเบียนตามระเบียบแลวจะไดรับงบประมาณจากกรมศาสนา
กระทรวงวัฒนธรรม ดังน้ี สวนกลาง ไดแก กรมศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม โอนเงินงบประมาณเขา
บัญชีเงินฝากของสถานศึกษา ที่จัดต้ังคลินิกคุณธรรม สวนภูมิภาค ไดแก กรมการศาสนา กระทรวง
วัฒนธรรม โอนเงินงบประมาณใหสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเปนผูเบิกจายใหสถานศึกษาที่จัดต้ัง
คลินิกคุณธรรม 

 
ตารางท่ี ๒.๑๔  กระบวนการการดําเนินงานโครงการคลินิกคุณธรรม 

หัวขอ สาระสําคัญ 
๑. หลักการสําคัญ ใชมิติทางศาสนามาชวยในการแกไขปญหาการใชความ

รุนแรงของเด็กและเยาวชนในสถานศึกษาอาชีวศึกษา 
๒. ยุทธศาสตรการดําเนินงาน ๑. บทบาทหนาที่ของสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด 

๒. บทบาทหนาที่ของสถานศึกษา 
๓. บทบาทหนาที่ของพระธรรมวิทยากร 

๓. กระบวนการจัดการโครงการ ๑. จัดประชุมคณะทํางานเพื่ อกํ าหนดแนวทางการ
ดําเนินงาน 
๒. จัดพิมพหนังสือคูมือแนวทางการดําเนินงาน 
๓. จัดประชุมโครงการใหแกผูแทนสถานศึกษาวัฒนธรรม
จังหวัด และผูที่มีสวนเกี่ยวของ 
๔. จัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อเปนคาจัดกิจกรรมในโครงการ
ใหแกคลินิกคุณธรรมประจําสถานศึกษา 
๕. จัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อเปนคาตอบแทนพระธรรม
วิทยากร 
๖. จัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อเปนคาบริหารจัดการติดตาม
ประเมินผล ใหสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด 
๗. ติดตามประเมินผลโครงการ 

๔. ความรวมมือ/ประสานงาน
เครือขายและการจัดหางบประมาณ
สนับสนุนโครงการ 

๑. แจงหลักเกณฑและเงื่อนไขการดําเนินงานแกผูที่
เกี่ยวของ 
๒. แจงขอมูลขาวสารการดําเนินงานใหผูที่เกี่ยวของไดรับ
ทราบตลอดเวลา 

๕. การติดตามประเมินผล ๑. แบบสอบถาม 
๒. แบบรายงานผลการจัดโครงการ 



๘๑ 
 

๒.๔.๒.๔ รายชื่อสถานศึกษาท่ีเขารวมโครงการคลินิกคุณธรรมในสถานศึกษา 
ประจําป ๒๕๕๗  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน 
ตารางท่ี ๒.๑๕  รายช่ือสถานศึกษาที่เขารวมโครงการคลินิกคุณธรรมในสถานศึกษา ประจําป ๒๕๕๗  

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 

ลําดับ ชื่อสถานศึกษา 
๑ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกมหานคร 

เลขที่ ๗๓ หมู ๑๘ ถนนคุมเกลา แขวงแสนแสบ เขตมีนบรุ ีกรุงเทพมหานคร ๑๐๕๑๐ 
โทร. ๐ ๒๑๗๕ ๔๐๔๐-๑, ๐ ๒๑๗๕ ๔๐๔๓-๗ โทรสาร ๐ ๒๑๗๕ ๔๐๔๐, ๐ ๒๑๗๕ 
๔๐๔๓ 

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

๓ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม 
เลขที่ ๙ ถนนเวียงแกว ตําบลศรีภูมิ อําเภอเมอืง จังหวัดเชียงใหม ๕๐๒๐๐ 
โทร. ๐ ๕๓๒๑ ๗๗๐๘-๙ โทรสาร ๐ ๕๓๒๒ ๑๕๙๙ ตอ ๗๔๐ 

๔ วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย 
เลขที่ ๑๐๔๖ ถนนสนามบิน ตําบลเวียง อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ๕๗๐๐๐ 
โทร. ๐ ๕๓๗๑ ๓๐๓๘ โทรสาร ๐ ๕๓๗๑ ๑๐๒๕ 

๕ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก 
เลขที่ ๒ ถนนสนามบิน ตําบลในเมือง อําเภอเมอืง จังหวัดพษิณุโลก ๖๕๐๐๐ 
โทร. ๐ ๕๕๓๐ ๒๐๒๙ล ๐๕๕๓๐ ๒๐๓๑-๒ โทรสาร. ๐ ๕๕๓๐ ๒๐๓๐ 

๖ วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค 
เลขที่ ๔๐๐ ถนนสวรรควิถี ตําบลนครสวรรคตก อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค 
๖๐๐๐๐ โทร. ๐ ๕๖๒๒ ๑๓๙๐,  ๐ ๕๖๒๒ ๓๕๓๖ โทรสาร ๐ ๕๖๒๒ ๒๒๑๓ 

๗ วิทยาลัยเทคนิคธัญบุร ี
เลขที่ ๑๐๙ หมู ๓ ตําบลบงึนํ้ารักษ อําเภอธัญบุร ีจังหวัดปทุมธานี ๑๒๑๑๐ 
โทร. ๐ ๒๕๔๖ ๗๑๘๖ล ๐๒๕๔๖ ๗๑๘๕ โทรสาร ๐ ๒๕๔๖ ๗๑๘๔ 

๘ วิทยาลัยเทคนิคนนทบุร ี
เลขที่ ๑๑๖ หมู ๖ ถนนฤชุพันธุ ตําบลราษฎรนิยม อําเภอไทรนอย จังหวัดนนทบุรี 
๑๑๑๕๐  
โทร. ๐ ๒๙๘๕ ๕๐๕๐, ๐ ๒๙๘๕ ๕๑๑๑ โทรสาร ๐ ๒๙๘๕ ๕๑๑๑๑ ตอ ๑๑๑ 

๙ วิทยาลัยเทคนิคราชบุร ี
เลขที่ ๔๓๓ ถนนศรีสรุิยวงศ ตําบลหนาเมือง อําเภอเมือง จงัหวัดราชบรุี ๗๐๐๐๐ 
โทร. ๐ ๓๒๓๓ ๗๒๒๘, ๐ ๓๒ ๘๕๔๔-๕ โทรสาร ๐ ๓๒๓๓ ๗๔๗๗ 



๘๒ 
 

ตารางท่ี ๒.๑๕  (ตอ) 
 

ลําดับ ชื่อสถานศึกษา 
๑๐ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุร ี 

เลขที่ ๓๖๑ หมู ๑ ถนนอูทอง ตําบลหากแพรก อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบรุี ๗๑๐๐๐ 
โทร. ๐ ๓๔๕๑ ๔๒๘๓ 

๑๑ วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช 
เลขที่ ๒๖๓ ถนนราชดําเนิน ตําบลทาวัง อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๐๐๐ 
โทร. ๐ ๗๕๓๕ ๖๐๖๒ โทรสาร ๐ ๗๕๓๔ ๒๒๖๘ 

๑๒ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎรธานี 
เลขที่ ๑๔๓ ถนนดอนนก ตําบลตลาด อําเภอเมือง จังหวัดสรุาษฎรธานี ๘๔๐๐๐ 
โทร. ๐ ๗๗๒๗ ๒๑๖๘ โทรสาร ๐ ๗๗๒๗ ๒๙๗๓ 

๑๓ วิทยาลัยเทคนิคขอนแกน 
เลขที่ ๖๗ ถนนศรีจันทร ตําบลในเมอืง อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน ๔๐๐๐๐ 
โทร. ๐ ๔๓๒๒ ๑๒๙๐, ๐ ๔๓๒๒ ๒๐๖๔-๕ โทรสาร ๐ ๔๓๒๒ ๒๐๖๔ 

๑๔ วิทยาลัยเทคนิครอยเอ็ด 
เลขที่ ๑ ถนนเทวาภิบาล ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดรอยเอ็ด ๔๕๐๐๐ 
โทร. ๐ ๔๓๕๑ ๑๒๘๙, ๐ ๔๓๕๑ ๑๒๙๐ โทรสาร ๐ ๔๓๕๑ ๓๐๓๙ 

๑๕ วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี 
เลขที่ ๓ ถนนวัฒนานุวงศ ตําบลหมากแขง อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ๔๑๐๐๐ 
โทร. ๐ ๔๒๒๒ ๑๕๓๘, ๐ ๔๒๒๔ ๑๔๖๔, ๐ ๔๒๒๔ ๘๕๙๒ โทรสาร ๐ ๔๒๒๔ ๖๐๓๘ 

๑๖ วิทยาลัยเทคนิคอบุลราชธานี 
เลขที่ ๕ ถนนแจงสนิท อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๐๐๐ 
โทร. ๐ ๔๕๒๕ ๔๕๒๙, ๐ ๔๕๒๕ ๕๐๔๗, ๐ ๔๕๒๖ ๒๕๖๖, ๐ ๔๕๒๖ ๑๔๕๗ 
โทรสาร o ๔๕๒๖ ๑๐๗๗ 

๑๗ วิทยาลัยเทคนิคศรสีะเกษ 
เลขที่ ๓๑๙ หมู ๘ ถนนกสิกรรม ตําบลหนองครก อําเภอเมอืง จังหวัดศรีสะเกษ 
๓๓๐๐๐ 
โทร. ๐ ๔๕๖๑ ๒๘๘๖, ๐๔๕๖๓ ๑๓๖๙ โทรสาร ๐ ๔๕๖๑ ๒๖๙๘ 

๑๘ วิทยาเทคนิคชลบรุ ี
เลขที่ ๒๐๕ หมู ๓ ตําบลหนองชาก อําเภอบานบึง จังหวัดชลบรุี ๒๐๑๗๐ 
โทร. ๐ ๓๘๔๘ ๕๒๐๒โทรสาร ๐ ๓๘๔๘ ๕๒๐๕ 

๑๙ วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ 
เลขที่ ๗ ถนนกาญจนวนิชย ตําบลหาดใหญ อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 
โทร. ๐ ๗๔๒๑ ๒๓๐๐, ๐ ๗๔ ๒๓๐๔ โทรสาร ๐ ๗๔๒๑ ๒๓๐๑ 

 



๘๓ 
 

ตารางท่ี ๒.๑๖  รายช่ือสถานศึกษาที่เขารวมโครงการคลินิกคุณธรรมในสถานศึกษา ประจําป ๒๕๕๗ 
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน 

 
ลําดับ ชื่อสถานศึกษา 

๑ วิทยาลัยเทคโนโลยีชางอุตสาหกรรมกรุงเทพ 
เลขที่ ๒ซอยรามคําแหง ๒๘ ถนนรามคําแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะป 
กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๔๐ 
โทร. ๐ ๒๓๗๔๒๒๗๗, ๐ ๒๓๗๔๖๘๔๓ โทรสาร ๐ ๒๓๗๔ ๖๘๔๓ 

๒ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพาณิชยการพิษณุโลก 
เลขที่ ๖๙๑/๑๑ ถนนมิตรภาพ ตําบลในเมอืง อําเภอเมือง จงัหวัดพิษณุโลก ๖๕๐๐๐ 
โทร. ๐ ๕๕๓๐ ๓๔๐๑ 

๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีลําปาง (แลมป-เทค) 
เลขที่ ๔๔๓ ถนนลําปาง-เดนชัย ตําบลพระบาท อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง ๕๒๐๐๐ 
โทร. ๐ ๕๔๓๑ ๕๖๘๖-๗ 
โทรสาร ๐ ๕๔๒๖ ๕๑๑๔ 

๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมธานี 
เลขที่ ๑๓๐ หมู ๔ ติวานนท  ตําบลบานกลาง อําเภอเมอืงปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 
๑๒๐๐๐ 
โทร. ๐ ๒๙๗๙ ๖๗๒๐, ๐ ๒๙๗๙ ๖๗๒๒, ๐ ๒๙๗๙ ๖๗๒๕, ๐ ๒๙๗๙ ๖๗๒๗ 
โทรสาร ๐ ๒๙๗๙ ๖๗๒๑ 

๕ วิทยาลัยเทคโนโลยีนครปฐม 
เลขที่ ๘๐ ถนนไรเกาะตนสําโรง ตําบลพระประโทน อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 
๗๓๐๐๐ 
โทร. ๐ ๓๔๒๑ ๑๘๖๗-๙ 

๖ วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการอยุธยา 
เลขที่ ๙๔ หมู ๖ ถนนโรจนะ ตําบลไผลิง อําเภอพระนครศรอียุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๐๐๐ 
โทร. ๐ ๓๕๓๓ ๕๖๙๔ 
โทรสาร ๐ ๓๕๓๓ ๕๘๗๓ ตอ ๑๐๐ 

๗ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต (เอส.เทค) 
เลขที่ ๑๒๔/๑ ตําบลที่วัง อําเภอทุงสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๑๑๐ 
โทร. ๐ ๗๕๗๗ ๐๑๓๖-๗ 
โทรสาร ๐ ๗๕๗๗ ๐๑๔๐ 

๘ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
เลขที่ ๒๐๐ ถนนมิตรภาพ อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน ๔๐๐๐๐ 
โทร. ๐ ๔๓๒๒ ๒๗๘๑ 



๘๔ 
 

ตารางท่ี ๒.๑๖  (ตอ) 
 

ลําดับ ชื่อสถานศึกษา 
๙ วิทยาลัยเทคโนโลยีราชพฤกษ 

เลขที่ ๓๓๐ หมู ๑๐ ถนนสถลมารคบานหนองสําราญ ตําบลเมอืงเดช อําเภอเดชอุดม 
จังหวัดอบุลราชธานี ๓๔๑๖๐ 
โทร. ๐ ๔๕๒๘ ๒๘๒๑, ๐๘ ๖๒๕๖ ๓๙๙๓, ๐๘ ๑๕๔๗ ๙๔๖๑ 

๑๐ วิทยาลัยเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา 
เลขที่ ๓/๔๘ ซอย ๕  ตําบลหนาเมอืง อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 
๒๔๐๐๐ 
โทร. ๐ ๓๘๕๑ ๒๔๒๖ 
 

๒.๕  งานวิจัยที่เกี่ยวของ  
จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “รูปแบบการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาของพระ

ธรรมวิทยากร” ผูวิจัยไดทําการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวของ จากวิทยานิพนธ และรายงานการวิจัย 
ดังน้ี 

๒.๕.๑ งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับรูปแบบ 
จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของกับรูปแบบ พบวา มีผูศึกษาวิจัยเกี่ยวกับรูปแบบไว

มากมาย ดังน้ี 
พระครูนิวิฐศีลขันธ (ณรงค ฐิตวฑฺฒโน) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง “รูปแบบการพัฒนาทุน

มนุษยตามหลักพุทธธรรมในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน” ผลการวิจัยพบวา 
หลักพุทธธรรมในพระพุทธศาสนาสวนมากเปนหลักแหงการพัฒนามนุษย โดยเฉพาะการ

พัฒนามนุษยใหพนจากบวงแหงทุกข พระพุทธองคไดทรงใหหลักอริยสัจ ๔ มาเปนกรอบใหเกิดการ
แกไขเชิงระบบ ขณะที่วิธีการหรือแนวทางน้ันพระพุทธองคไดทรงใหหลักมัชฌิมาปฏิปทาหรือมรรคมี
องค ๘ มาเปนเครื่องช้ีนําทาง ทั้งน้ีมรรคมีองค ๘ น้ันพระพุทธองคไดทรงใหหลักยอยใหเหลือเพียง ๓ 
สวนสําคัญที่จะสนับสนุนเพื่อการพัฒนามนุษยซึ่งก็คือ “หลักไตรสิกขา” ในสวนของรูปแบบการ
พัฒนาทุนมนุษยตามหลักพุทธธรรม (ไตรสิกขา) ในองคการปกครองสวนทองถ่ิน ดานศีลจะเนนไปที่
การพัฒนาพฤติกรรมทางกายและวาจาใน ๔ มิติตามหลักปริสุทธิศีล ๔ ประกอบดวย ๑) อาชีวปาริ
สุทธิศีล หรือ การทํามาหาเลี้ยงชีพดวยความซื่อสัตย สุจริต หลีกไกลจากการทุจริต ๒) อินทรียสังวร 
หรือ การพัฒนาพฤติกรรมทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ใหมีการสํารวมระวัง ๓) ปาฏิโมกขสังวร หรือ
การอยูการอยูรวมกันโดยการยึดถือกฎ ระเบียบ ขอบังคับ จรรยาบรรณ วิชาชีพ ฯลฯ ๔) ปจจยปจจ
เวกขณะ หรือการพัฒนาพฤติกรรมในการเสพ การบริโภคอยางมีสติ มีความพอดีและพอเพียง ขณะที่
การพัฒนาดานสมาธิถือเปนการฝกฝนพัฒนาจิตใจใหมีสมาธิ ประกอบดวย ๑) การพัฒนาคุณภาพ
จิตใจใหดีงามใหเปนจิตใจที่บริสุทธ์ิ ประณีต ประเสริฐ ๒) การพัฒนาจิตใจใหเขมแข็ง หนักแนน มั่นคง 
แกลวกลาสามารถ และ ๓) การพัฒนาความสุขภาวะของจิตใจเปนการพัฒนาใหมีสุขภาพจิตที่ดี จิตใจ
ที่มีความราเริง สดช่ืน ปติและอิ่มเอิบใจ สําหรับการพัฒนาทุนมนุษยในข้ันสูงสุดหรือดานปญญา 



๘๕ 
 

ประกอบดวย ๑) การพัฒนาเพื่อใหมีความรูความเขาใจอยางถูกตองลึกซึ้งและชัดเจน ๒) การพัฒนา
เพื่อชวยใหดําเนินเขาสูวิถีชีวิตที่ถูกตองดีงาม และ ๓) การพัฒนาปญญาช้ันสูงที่เกิดจากความรู ความ
เขาใจ และสามารถเขาถึงจนสามารถปรับตัว ปรับใจ ไปในทิศทางที่ถูกตอง และมีชีวิติที่เปนอยูหรือ
ดํารงอยูดวยปญญาอยางแทจริง๑๑๖  

พระมหาธฤติ วิโรจโน ไดศึกษาวิจัยเรื่อง “รูปแบบการพัฒนาพระสังฆาธิการเพื่อ
ประสิทธิภาพการบริหารกิจการคณะสงฆ” ผลการวิจัยพบวา 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษยตามแนวทั่วไปเปนการพัฒนาทรัพยากรมนุษยที่สําคัญ ๔ 
ประการ (VETS) คือ ๑) การสรางวิสัยทัศน (Vision) ๒) การศึกษา (Education) ๓) การอบรม 
(Training) และ ๔) การดูงาน (Study Tour) สวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษยตามแนวทาง
พระพุทธศาสนาในการวิจัยครั้งน้ีไดแก สิกขา ๓ พรหมวิหาร ๔ สังคหวัตถุ ๔ ภาวนา ๔ อิทธิบาท ๔ 
และสัปปุริสธรรม ๗ สวนรูปแบบการพัฒนาพระสังฆาธิการตามแนวทั่วไปและตามแนว
พระพุทธศาสนาที่จะใหมีประสิทธิภาพในการบริหารกิจการคณะสงฆทั้ง ๖ ดาน ควรมีการบูรณาการ
การพัฒนาพระสังฆาธิการตามแนวทั่วไปและพระพุทธศาสนาเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการบริหาร
กิจการคณะสงฆมากย่ิงข้ึน ไดแก ๑) ดานการปกครอง ควรบูรณาการการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
ทั่วไป (VETS) รวมกับหลักธรรมคือ พรหมวิหาร ๔ ที่ถือวาเปนหลักธรรมที่เหมาะสมกับการปกครอง
มากที่สุด ๒) ดานการศาสนศึกษา ควรบูรณาการการพัฒนาทรัพยากรมนุษยทั่วไป (VETS) รวมกับ
หลักธรรมคือ สิกขา ๓ ที่ถือวาเปนหลักธรรมในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหเปนผูอยูอยางประเสริฐ 
๓) ดานการศึกษาสงเคราะห ควรบูรณาการการพัฒนาทรัพยากรมนุษยทั่วไป (VETS) รวมกับ
หลักธรรมคือ สังคหวัตถุ ๔ ที่ถือวาเปนหลักธรรมที่เปนเครื่องยึดเหน่ียวจิตใจบุคคล และประสานหมุ
ชนไวใหสามัคคี เปนหลักการสงเคราะหซึ่งกันและกัน ๔) ดานการเผยแผ ควรบูรณาการการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยทั่วไป (VETS) รวมกับหลักธรรมคือ ภาวนา ๔ ที่ถือวาเปนหลักธรรมสําหรับการ
พัฒนา ฝกอบรมมนุษยใหมีความสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางปกติสุข ๕) ดานการ
สาธารณูปการ ควรบูรณาการการพัฒนาทรัพยากรมนุษยทั่วไป (VETS) รวมกับหลักธรรมคือ อิทธิ
บาท ๔ ที่ถือวาเปนหลักธรรมที่ทําใหประสบผลสําเร็จ ๖) ดานสาธารณสงเคราะห ควรบูรณาการการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษยทั่วไป (VETS) รวมกับหลักธรรมคือ สัปปุริสธรรม ๗ ที่ถือวาเปนหลักธรรมที่
สามารถพัมนามนุษยไดเปนอยางดี และดวยการประยุกตหลักการพัฒนาทรัพยากรมนุษยทั่วไป 
(VETS) และหลักธรรม แตละหัวขอสามารถยังการบริหารกิจการคณะสงฆของพระสังฆาธิการไดอยาง
มีประสิทธิภาพสูงสุด๑๑๗ 

 

                                                
๑๑๖พระครูนิวิฐศีลขันธ (ณรงค ฐิตวฑฺฒโน), “รูปแบบการพัฒนาทุนมนุษยตามหลักพุทธธรรมในองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น”, วิทยานิพนธปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร), (บัณฑิต
วิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗). 

๑๑๗พระมหาธฤติ วิโรจโน, “รูปแบบการพัฒนาพระสังฆาธิการเพื่อประสิทธิภาพการบริหารกิจการ
สงฆ”, วิทยานิพนธปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร), (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗). 



๘๖ 
 

พระครูอุทัยกิจจารักษ (สุรางค สุจิณฺโณ) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง “รูปแบบการบริหารจัดการ
เผยแผพระพุทธศาสนาขององคกรปกครองคณะสงฆ ภาค ๒” ผลการวิจัยพบวา 

๑. รูปแบบการบริหารกิจการคณะสงฆมีการดําเนินการตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ 
พ.ศ.๒๕๐๕ ซึ่งภารกิจดังกลาวบางประการกําหนดไวในระเบียบกฎมหาเถรสมาคม แตบางประการคง
เปนไปตามจารีตประเพณีที่ปฏิบัติตามสืบตอมา การบริหารจัดการนแนวใหมไดมีการบูรณาการเขากบั
แนวคิดและทฤษฎีของกูลิคและเออรวิค ทฤษฎีการสื่อสารของเดวิค เค เบอรโล และหลักพุทธวิธีการ
บริหารและการเผยแผพระพุทธศาสนา เพื่อสงเสริมใหพระสังฆาธิการใหมีความสามารถมีทักษะและมี
ศักยภาพในการบริหารจัดการองคกรปกครองคณะสงฆใหทํางานเพื่อพระพุทธศาสนาอยางมีคุณภาพ 

๒. การบริหารจัดการการเผยแผพระพุทธศาสนาขององคกรคณะสงฆภาค ๒ มีปญหาที่
ชัดเจน องคกรสงฆมีบุคลากรไมเพียงพอที่จะเผยแผพระพุทธศาสนาไดอยางถูกตองและถองแท พระ
นักเผยแผที่มีความรูความเขาใจในหลักพระพุทธศาสนาอยางถูกตองถองแทมีจํานวนจํากัดเปนปญหา
ในการเผยแผ ทําใหพุทธศาสนิกชนเกิดความสับสน สําคัญผิดและเขาใจคลาดเคลื่อนไปจากความเปน
จริงตามหลักพระพุทธศาสนา 

๓. รูปแบบการบริหารจัดการเผยแผพระพุทธศาสนาขององคกรปกครองคณะสงฆ ภาค ๒ 
ควรมีอํานาจและหนาที่ที่สําคัญ กลาวคือ เปนศูนยกลางในการประสานบุคลากรการเผยแผ
พระพุทธศาสนาในระดับภาค และระดับจังหวัด เพื่อใหปฏิบัติตามนโยบาย จอกําหนด ขอบังคับ 
วัตถุประสงคและอื่นๆ ตามที่องคกรกําหนดและมอบหมาย จัดหาวัสดุอุปกรณเครื่องมือประกอบการ
เรียนการสอนและการเผยแผและอํานวยความสะดวกและเปนที่ปรึกษาในการดําเนินงานเผยแผ
พระพุทธศาสนาและสงเสริมสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรการเผยแผพระพุทธศาสนา ติดตาม
ประเมินผลบุคลากรที่เผยแผพระพุทธศาสนาและจัดทํารายงานผลการดําเนินงานการเผยแผและ
จัดหางบประมาณสนับสนุนใหการอุปถัมภกิจกรรมและบุคลากรที่ทําหนาที่เผยแผพระพุทธศาสนา
ตอไป๑๑๘ 

บุญสง หาญพานิช ได ศึกษาวิจัยเรื่อง “รูปแบบการบริหารจัดการความรู ใน
สถาบันอุดมศึกษาไทย”  

ผลการวิจัยพบวา ผูบริหารสถาบันอุดมศึกษา มีความตองการในระดับมากขณะที่สภาพ
เปนจริงในปจจุบันเกิดข้ึนในระดับคอนขางนอยในทุกดานที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการความรู ไดแก 
การสรางความรู การจัดเก็บความรู การนําความรูไปใช การแบงปนแลกเปลี่ยนความรู การบริการ
ความรู การสื่อสารความรู การใชเทคโนโลยี วัฒนธรรมการไววางใจ วัฒนธรรมพลังรวม นอลลิดจ
เวอรเคอร สิ่งทาทาย และ ยุทธศาสตรการบริหารจัดการความรู ลักษณะงานที่ผูบริหารมีความ
ตองการในระดับมาก ใหมีการนําองคความรูใหมๆ ซึ่งเกิดจากการบริหารจัดการความรูไปใช ไดแก 
การประกันคุณภาพการศึกษา รองลงมา คือ การพัฒนาการเรียนการสอน หลักสูตร เทคโนโลยี 
หองสมุด การวิจัย การประเมินความดีความชอบ การธํารงรักษาบุคลากร การสรางนักวิชาการ การ
กําหนดภาระงานของบุคลากร และ การบริการความรู ผูบริหารมีความประสงคใหในระดับมาก ใหมี
                                                

๑๑๘พระครูอุทัยกิจจารักษ (สุรางค สุจิณฺโณ), “รูปแบบการบริหารจัดการเผยแผพระพุทธศาสนาของ
องคกรปกครองคณะสงฆ ภาค ๒”, วิทยานิพนธปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ), 
(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗). 



๘๗ 
 

การแบงปนแลกความรูขามหนวยงานทั้งแบบเปนทางการและไมเปนทางการมากข้ึน ใหมีการบริการ
ความรูในลักษณะของการรวมมือที่ตางฝายตางเปนทั้งผูใหและผูรับบริการใน ๕ ดาน คือ การเผยแพร
ความรูสูสาธารณะ การถายทอดความรู การจัดอบรมสัมมนา การอํานวยความสะดวกในการเขาถึง
ความรู และการใหคําปรึกษา รูปแบบการบริหารจัดการความรูในสถาบันอุดมศึกษาไทยที่นําเสนอ 
เนนดานการแบงปนแลกเปลี่ยนความรูและการบริการความรู ซึ่งประกอบดวย ๑๐ ดาน ดาน
วิสัยทัศน คือ การเปนสถาบันแหงการเรียนรูและชุมชนนักวิชาการ ดานภารกิจ คือ การผลิต ถายทอด 
และบริการความรู ดานนโยบาย คือ ใหมีการแบงปนความรูอยางทั่วถึงทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 
ดานเปาหมาย คือ การพัฒนาวัฒนธรรมการแบงปนและเปลี่ยนความรูและวัฒนธรรมการบริการ
ความรูพัฒนานอลลิดจเวอรเคอร พัฒนาฐานความรูอิเล็กทรอนิกสของสถาบันและพัฒนาปฏิสัมพันธ
ความรู ดานการประเมินคือ ประเมินความสามารถและวัฒนธรรมของสถาบัน ดานยุทธศาสตร ได
กําหนดยุทธศาสตรในการบริหารจัดการความรูไว ๖ ยุทธศาสตร คือ ยุทธศาสตรผูบริหาร ยุทธศาสตร
นอลลิดจเวอรเคอร ยุทธศาสตรปฏิสัมพันธความรู ยุทธศาสตรการสื่อสารความรูและเทคโนโลยี 
ยุทธศาสตรการไววางใจ และยุทธศาสตรพลังรวม ดานสํานักบริหารจัดการความรู คือ การวางแผนกล
ยุทธการบริหารจัดการความรู ดานกระบวนการแบงปนแลกเปลี่ยนและบริการความรู คือ การเตรียม
ความพรอม การกําหนดวิธีการแบงปน และเปลี่ยนและบริการ การประเมินและปรับปรุงแกไข ดาน
ผลการดําเนินการ คือ ทําใหได วัฒนธรรมการแบงปนและเปลี่ยนความรู และการบริการความรู 
ชุมชนนอลลิดจเวอรเคอร ฐานความรูอิเล็กทรอนิกสปฏิสัมพันธความรู นวัตกรรมการเรียนรู 
ผลิตภัณฑ และการบริการ๑๑๙ 

จากการศึกษาวิเคราะหในเรื่องน้ีพอสรุปไดวาการสรางรูปแบบ (model) น้ันไมมี
ขอกําหนดที่ตายตัวแนนอนวาตองทําอะไรบาง แตโดยทั่วไปจะเริ่มตนจากการศึกษา องคความรู 
(intensive knowledge) เกี่ยวกับเรื่องที่เราจะสรางรูปแบบใหชัดเจน จากน้ันจึงคนหาสมมุติฐานและ
หลักการของรูปแบบที่จะพัฒนา แลวสรางรูปแบบตามหลักการที่กําหนดข้ึน และนํารูปแบบที่สรางข้ึน
ไปตรวจสอบความเหมาะสมและหาคุณภาพของรูปแบบตอไป สวนรูปแบบมีการดําเนินการเปนสอง
ตอนใหญ คือ การสรางรูปแบบและการประเมินความเหมาะสมและการหาคุณภาพของรูปแบบ 

๒.๕.๒ งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของกับการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม พบวา มีผูศึกษาวิจัย

เกี่ยวกับการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมไวมากมาย ดังน้ี 
วีรชัย อนันตเธียร ไดศึกษาวิจัยเรื่อง “กลยุทธการพัฒนาจริยธรรมสําหรับเยาวชนไทย” 

ผลการวิจัยพบวา 
ประเด็นปญหาของเยาวชน คือ ปญหาทางรางกายของเยาวชน ปญหาดานอารมณและ

จิตใจ ปญหาครอบครับ ปญหาเพื่อนและบุคลลใกลชิด ปญหาเรื่องแรงบันดาลใจและเปาหมายในชีวิต 
ปญหาสังคมและสิ่งแวดลอม ปญหาประวัติการกระทําผิด ปญหาภูมิหลังและโอกาสของการศึกษา 
ปญหาดานพฤติกรรมการเบี่ยงเบน และปญหาดานระบบการศึกษาของชาติ 
                                                

๑๑๙บุญสง หาญพานิช, “รูปแบบการบริหารจัดการความรูในสถาบันอุดมศึกษาไทย” วิทยานิพนธ
ปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (สาขาอุดมศึกษา), (ครุศาสตร :  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๔๖). 

 



๘๘ 
 

ปจจัยที่สงผลกระทบตอการกระทําความผิดของเยาวชนมีปจจัย ๔ ดาน คือ ปจจัยดาน
สังคม เชน สภาพสังคม เพื่อนของเยาวชน ชุมชนที่อยูอาศัย การเขาถึงสิ่งที่ผิดกฎหมายและอบายมุข
ไดงาย ฯลฯ ปจจัยดานเศรษฐกิจ เชน ความตองการเกินปจจัย ๔ คาครองชีพสูง การขาดโอกาสใน
การทํางาน เปนตน ปจจัยดานครอบครัว เชน ลักษณะการเลี้ยงลูก ลักษณะครอบครัว ลักษณะพอแม 
เปนตน และปจจัยดานตัวเยาวชนเอง เชน ลักษณะของพันธุกรรม วุฒิภาวะที่ยังไมพัฒนา ปญหาการ
เจ็บปวยของเยาวชน เปนตน โดยปจจัยทั้ง ๔ ดานน้ีสงผลตอเยาวชนแตกตางกันไป 

วิธีการนําหลักธรรมมาใชกับเยาวชนทําไดใน ๒ มิติ คือ การประยุกตวิธีการสอนหลักธรรม 
เชน การเปดใจเยาวชน กิจกรรมนอกหลักสูตร การเขาคายตางๆ เปนตน และการขัดเกลาจิตใจ เชน 
การทําใหเยาวชนมีโอกาสเขาใกลพระศาสนา การสรางสํานักที่ดีใหกับเยาวชน เปนตน 

กลยุทธการพัฒนาจริยธรรมของเยาวชนโดยใชหลักธรรมที่เหมาะสมสําหรับเยาวชนไดแก 
หลักเบญจศีล อริยสัจ ๔ มรรค พรหมวิหาร ๔ เปนตน ผูวิจัยไดคนพบแผนกลยุทธในการพัฒนา
เยาวชน ๔ แผน คือ แผนกลยุทธดานการอยูรวมกับเพื่อนๆ และบุคคลอื่นในสังคมไดอยางสงบสุข 
แผนกลยุทธดานการสรางเสริมจิตสํานึกดานจริยธรรมของเยาวชนและคานิยมที่ถูกตอง แผนกลยุทธ
ดานการปฏิบัติตนใหอยูในศีลธรรมและกฎกติกาของสังคม และแผนกลยุทธดานการสั่งสอนใหมี
แนวคิดในการดําเนินชีวิตที่ดี๑๒๐ 

พันโท เอนก คงขุนทด  ไดศึกษาวิจัยเรื่อง “การศึกษาปญหาจริยธรรมของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาสายสามัญและสายอาชีพ ตามแนวความคิดของทานพุทธทาสในจังหวัดสุราษฎรธานี” 
ผลการวิจัยพบวา   

๑. นักเรียนชายมีปญหาจริยธรรมมากกวานักเรียนหญิง  ในการเปนลูกที่ดีของพอแม และ
การเปนเพื่อนที่ดีของเพื่อน นักเรียนที่มีอายุมากมีปญหาจริยธรรมมากกวานักเรียนที่มีอายุนอย 
นักเรียนที่มีอายุ  ๑๕ ปลงมามีปญหาจริยธรรมนอยกวานักเรียนที่มีอายุ  ๑๖ ป และนักเรียนที่มีอายุ 
๑๘ ปข้ึนไป และนักเรียนที่เรียนสายอาชีพมีปญหาจริยธรรมมากกวานักเรียนสายสามัญ นักเรียนที่อยู
ในครอบครัวเด่ียวมีปญหาจริยธรรมมากกวาครอบครัวขยาย มีจริยธรรม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ  ๐.๐๕ 

๒. นักเรียนช้ันปที่ตํ่ากวากับนักเรียนช้ันปที่สูงกวามีปญหาจริยธรรมไมแตกตางกัน 
๓. นักเรียน จําแนกตาม เพศ  อายุ  ช้ันปการศึกษา สายการศึกษา  และลักษณะครอบ

ครอบครัว  มีความรูเกี่ยวกับทานพุทธทาสระดับปานกลาง 
ขอเสนอแนะ 
๑. ในการวางแผนงาน / โครงการเพื่อพัฒนาจริยธรรมของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา  

มุงเนนการพัฒนาจริยธรรม  ดานเปนลูกที่ดีของพอแม  ดานเปนศิษยที่ดีของครูอาจารย  ดานเปน
เพื่อนที่ดีของเพื่อน โดยเฉพาะอยางย่ิงดานเปนพลเมืองที่ดีของประเทศชาติ และดานเปนศาสนิกชนที่
ดีของศาสนา โดยมุงเนนกลุมเปาหมายหลัก คือ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญและ
สายอาชีพ 
                                                

๑๒๐วีรชัย อนันตเธียร, “กลยุทธการพัฒนาจริยธรรมสําหรับเยาวชนไทย”, วิทยานิพนธปริญญาพุทธ
ศาสตรดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร), (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๕๗). 



๘๙ 
 

๒.  ในการเรียนการสอนครูผูสอนพึงใหความสําคัญดานเปนลูกที่ดีของพอแม ดานเปน
ศิษยทีดี่ของครูอาจารย  และ ดานเปนเพื่อนที่ดีของเพื่อน โดยกําชับหรือปลูกฝงใหนักเรียนเห็นคุณคา
ของพอแม  ครูอาจารย  และเพื่อน  เพื่อยกระดับจริยธรรมของนักเรียนใหสูงข้ึน 

๓  ในการวิจัย  ดานคุณธรรมและจริยธรรมที่เกี่ยวกับแนวความคิดของทานพุทธทาส       
ควรทําวิจัยเพื่อศึกษาการสรางชุดการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเกี่ยวกับแนวความคิดของทานพทุธทาส 
ใชเปนองคความรู  เพื่อเผยแพรคําสอนของทานพุทธทาสดาน  คุณธรรมและจริยธรรมที่เปน
มาตรฐานเดียวกันตอไป๑๒๑ 

พระวิสุทธิภัทรธาดา, ดร. และคณะ ไดศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนาจริยธรรมเชิงพุทธ
ของหมูบานจักสาน : กรณีศึกษากลุมจักสาน อําเภอพนัสนิคม  จังหวัดชลบุรี” ผลการศึกษาสรุปได
ดังน้ี  

ผลการศึกษาการพัฒนาจริยธรรมเชิงพุทธของหมูบานจักสาน กรณีศึกษา กลุมจักสาน  
อําเภอพนัสนิคม  จังหวัดชลบุรี พบวา ภาพรวมคาเฉลี่ยของคะแนนรวมของกลุมตัวอยางจาก
แบบสอบถามดานความเช่ือตามหลักธรรมอิทธิบาท ๔ ความเช่ือตามหลักธรรมพละ ๕ ความเช่ือตาม
หลักธรรมทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน ๔ ความเช่ือตามหลักธรรมสังคหวัตถุ ๔ ความเช่ือตามหลักธรรมหิริ
โอตัปปะ และความเช่ือตามหลักธรรมพรหมวิหาร ๔  ผูเขารวมกิจกรรมมีคาเฉลี่ยระดับคะแนน
เพิ่มข้ึน มากข้ึนกวากอนการเขารวมกิจกรรมการพัฒนาจริยธรรมเชิงพุทธ   

ผลการวิจัยพบวา การประเมินโครงการโดยภาพรวม พบวาคาเฉลี่ยของคะแนนรวมของ
กลุมตัวอยางจากแบบสอบถามการประเมินโครงการ สรุปภาพรวมโครงการฝกอบรมรูปแบบการ
พัฒนาจริยธรรมเชิงพุทธอยูในระดับมาก  

จากผลการวิจัยครั้ ง น้ี  ผู วิจัยพบวาความสําคัญในการนําหลักธรรมคําสอนทาง
พระพุทธศาสนามาบูรณาการเพื่อใหเกิดผลตอกลุมอาชีพจักรสานและพุทธศาสนิกชนทั่วไป ซึ่งทําให
เกิดมิติของการเผยแผหลักคําสอนตอบุคคลในสังคมและชุมชน ที่ชวยสงเสริมใหเขาถึงหลักธรรมได
โดยงาย โดยเฉพาะการสอนเรื่องหลักธรรมทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน ๔ และ/หรือหลักของความ
พอเพียงเปนเรื่องที่คนทั่วไปมักตกอยูในความประมาทในการดําเนินชีวิต แตในโปรแกรมการกระทํา
สาเหตุ ไดจัดชุดกิจกรรมที่นํามาประยุกตใชไดผลเชิงประจักษและมีความสมบูรณในกิจกรรมทุกชุด 
คาเฉลี่ยระดับคะแนนเพิ่มข้ึน หลังเขารวมกิจกรรมในระดับมาก๑๒๒  

วัลลภา จันทรเพ็ญ ไดศึกษาวิจัยเรื่อง “รูปแบบการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาจริยธรรมของ
นักศึกษาชางอุตสาหกรรมตามแนวคิดการปรับพฤติกรรมทางปญญา” ผลการวิจัยสรุปไดดังน้ี  

๑. รูปแบบที่พัฒนาข้ึน ไดแก รูปแบบการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาจริยธรรมตามแนวคิด 
การปรับพฤติกรรมทางปญญา มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาจริยธรรมของนักศึกษาชางอุตสาหกรรม 

                                                
๑๒๑ พันโท เอนก คงขุนทด, “การศึกษาปญหาจริยธรรมของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาสายสามัญและ

สายอาชีพ ตามแนวความคิดของทานพุทธทาสในจังหวัดสุราษฎรธานี”, รายงานการวิจัย, (มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓), หนา ก-ข. 

๑๒๒พระวิสุทธิภัทรธาดา, ดร.,และคณะ, “การพัฒนาจริยธรรมเชิงพุทธของหมูบานจักสาน : 
กรณีศึกษากลุมจักสาน อําเภอพนัสนิคม  จังหวัดชลบุรี”, รายงานการวิจัย, (มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๕๓), หนา ก-ข. 



๙๐ 
 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) การดําเนินกิจกรรมของรูปแบบที่ ๓ ระยะ ไดแก ระยะเสนฐาน 
ระยะทดลอง และระยะติดตามผล การดําเนินกิจกรรมในระยะทดลอง มีการใหความรูและฝกปฏิบัติ
เกี่ยวกับเรื่อง การจัดการความคิดความเขาใจ ทักษะการคิดเพื่อควบคุมตนเองดวยเทคนิคการปรับ
พฤติกรรมทางปญญา การเขียนโครงการชวยเพื่อน การซักซอมซ้ํา การใหขอมูลปอนกลับและ
เสริมแรงทางบวก ๒. ผลของการใชรูปแบบการจัดกิจกรรมตามแนวคิดการปรับพฤติกรรมทางปญญา 
๒.๑ นักศึกษากลุมทดลองมีคาเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมจริยธรรมในระยะเสนฐาน ระยะทดลอง 
และระยะติดตามผล แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ๒.๒ นักศึกษากลุมทดลองมีคาเฉลี่ยของ
คะแนนพฤติกรรมจริยธรรม แตกตางจากนักศึกษากลุมควบคุม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .
๐๑๑๒๓ 

สุมาลี กาญจนชาตร ีไดศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่สงเสริม
คุณลักษณะ ของนักเรียนระดับประถมศึกษา ในการสรางความรูตามแนวคอนสตรักติวิซึม” 
ผลการวิจัยสรุปไดดังน้ี  

๑. คุณลักษณะของนักเรียนระดับประถมศึกษาในการสรางความรู ตามแนวคอนสตรักติวิ
ซึมประกอบดวย ๓ คุณลักษณะ คือ การกํากับตนเอง ทักษะทางสังคมและทักษะในการสืบสอบ            
๒. กระบวนการเรียนการสอนที่สงเสริมคุณลักษณะของนักเรียน ระดับประถมศึกษาในการสราง
ความรูตามแนวคอนสตรักติวิซึมประกอบดวย ๔ ข้ันตอน คือ ๑) เกิดความขัดแยงทางปญญา นักเรียน
เกิดความขัดแยงทางความคิดที่เปนผลจากความรูเดิม กับขอมูลที่รับเขามาใหมไมสอดคลองกัน              
๒) แสวงหาคําตอบ นักเรียนจัดกลุมและดําเนินการคนหาคําตอบ เพื่อลดความขัดแยงทางปญญาที่
เกิดข้ึน ๓) ตรวจสอบความเขาใจ นักเรียนสรางความรูของตนเองผานการเจรจาตอรองทางสังคม             
๔) ใชความรูที่เรียนมา นักเรียนนําสิ่งที่ไดเรียนรูไปแลว มาใชในบริบทอื่นๆ ๓. นักเรียนมีพฤติกรรม
การกํากับตนเองและพฤติกรรม ที่แสดงทักษะในการสืบสอบสวนใหญอยูในระดับควรปรับปรุง สวน
พฤติกรรมที่แสดงทักษะทางสังคมอยูในระดับพอใช ทั้งกอนและหลังการเรียนดวยกระบวนการเรียน
การสอนที่พัฒนาข้ึน ๔. นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการกํากับตนเองและพฤติกรรม ที่แสดง
ทักษะสังคมและทักษะในการสืบสอบสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕๑๒๔ 

เสถียร วิพรมหาและคณะ ไดศึกษาวิจัยเรื่อง “บทบาทของพระธรรมวิทยากรกับการสอน
วิชาพระพุทธศาสนาในกรุงเทพมหานคร” ผลการวิจัยพบวา  

บทบาทหนาที่ความพรอมของพระธรรมวิทยากรในการสอนวิชาพระพุทธศาสนา                
โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เรียงลําดับคะแนนเฉลี่ยจากสูงสุดมาหาคะแนนเฉลี่ยตํ่าสุด              
คือ ความพรอมดานความรู ความพรอมดานประสบการณการสอน และความพรอมดานเงื่อนไขเวลา
การสอนตอสัปดาหปจจัยดานโรงเรียนที่ทําการสอนเกื้อหนุนพระธรรมวิทยากรในการสอนวิชา

                                                
๑๒๓วัลลภา จันทรเพ็ญ, “รูปแบบการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาจริยธรรม ของนักศึกษาชางอุตสาหกรรม

ตามแนวคิดการปรับพฤติกรรมทางปญญา”, วิทยานิพนธปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชาหลักสูตรและ
การสอน), (คณะครุศาสตร : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๔๔). 

๑๒๔สุมาลี กาญจนชาตร,ี “การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่สงเสริมคุณลักษะ ของนักเรียนระดับ
ประถมศึกษา ในการสรางความรูตามแนวคอนสตรักติ วิซึม”, วิทยานิพนธปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
(สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน), (คณะครุศาสตร : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย), ๒๕๔๓. 



๙๑ 
 

พระพุทธศาสนา โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เรียงลําดับคะแนนเฉลี่ยจากสูงสุดมาหาคะแนน
เฉลี่ยตํ่าสุด คือ การยอมรับของนักเรียน การยอมรับของครู การยอมรับของผูบริหารสถานศึกษา          
และการยอมรับของพระสังฆาธิการ บทบาทของพระสงฆในการสอนวิชาพระพุทธศาสนา อยูในระดับ
ปานกลางโดยแยกเปน บทบาทการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร พบวาพระธรรมวิทยากรที่พุทธ
ศาสนาไดเตรียมการสอนมากที่สุดการวัดผลประเมินผลการเรียน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใน
หองเรียน และการใชสื่อและอุปกรณการสอน รองลงไปเปนลําดับพระธรรมวิทยากรที่สอนวิชาเปน
แบบอยางที่ดีตอนักเรียนมากที่สุด รองลงมาคือการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรการเรียน๑๒๕ 

ญาณภัทร ยอดแกวและ แพรภัทร ยอดแกว ไดศึกษาวิจัยเรื่อง “ความสัมพันธระหวาง
การเปดรับขาวสาร ความรูกับทัศนคติตอประชาคมอาเซียนของพระธรรมวิทยากร” ผลการวิจัยพบวา  

๑) พระธรรมวิทยากร มีการเปดรับขาวสาร อยูในระดับมาก มีความรู อยูในระดับ        
ปานกลางและมีทัศนคติตอประชาคมอาเซียนอยูในระดับดี และ 

๒) การเปดรับขาวสารและ ความรูมีความสัมพันธทางบวกกับทัศนคติตอประชาคม
อาเซียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๑๑๒๖   

สรุปไดวา สถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา และสถาบันศาสนา ควรรวมกันการพัฒนา
จริยธรรม สําหรับเยาวชน โดยสถาบันครอบครัวควรมีหนาที่ในการใหความรวมมือกับ
สถาบันการศึกษาในการดูแลพฤติกรรมของเยาวชนที่บาน ขณะเดียวกันก็ทําหนาที่ในการขัดเกลา 
แนะเรื่องของศีล ๕ สวน สถาบันการศึกษา ควรอบรมดานจริยธรรมใหกับเยาวชนนอกจากการให
การศึกษา ทั้งน้ีเพื่อใหเยาวชนไดมีจริยธรรมข้ันพื้นฐานและจริยธรรมตามหลักศาสนา โดยการ
ประสานกับทางสถาบัน ศาสนา สําหรับสถาบันศาสนาซึ่งมีหนาที่โดยตรงในการพัฒนาจริยธรรมตอง
ทําบทบาทดังกลาวใหสมบูรณ โดยการสงพระธรรมวิทยากรไปรวมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมแก
นักเรียน 

จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของในขางตน ทําใหผูวิจัยทราบ
หลักการ วิธีการ และรูปแบบการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา ทั้ง ๙ ดาน คือ ๑) การให
คําปรึกษา ๒) การสนทนาธรรม ๓) การอบรมเยาวชน ๔) การจัดกิจกรรมวันสําคัญ ๕) การจัดทํา
แผนปฏิบัติการ ๖) การจัดทําทะเบียนผูเขารวมกิจกรรม ๗) การพัฒนาเครื่องมือในการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม ๘) การจัดคายคุณธรรม และ ๙) การประเมินผลการดําเนินงาน ซึ่งทั้ง ๙ ดานน้ันพระ
ธรรมวิทยากร ผูผานการอบรมและแตงต้ังจากกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม นับเปนผูมี
บทบาทสําคัญในการสนับสนุนและสงเสริมใหเกิดกระบวนการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา
อยางจริงจัง โดยไดรับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมจากกรมการศาสนา กระทรวง
วัฒนธรรม สถานศึกษา ชุมชน และผูปกครอง โดยรูปแบบการสงเสริมคุณธรรมจริ ยธรรมใน
สถานศึกษาของพระธรรมวิทยากรน้ัน ในปจจุบันเนนนักเรียนกลุมอาชีวะศึกษาขนาดใหญ กระจายอยู

                                                
๑๒๕เสถียร วิพรมหาและคณะ, “บทบาทของพระธรรมวิทยากรกับการสอนวิชาพระพุทธศาสนาใน

กรุงเทพมหานคร”, รายงานการวิจัย, (มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๔๓), หนา ก-ข. 
๑๒๖ญาณภัทร ยอดแกวและ แพรภัทร ยอดแกว, “ความสัมพันธระหวางการเปดรับขาวสาร ความรูกับ

ทัศนคติตอประชาคมอาเซียนของพระธรรมวิทยากร”, รายงานการวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติ SMARTS คร้ังที่ ๓, (นครปฐม: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, ๒๕๕๔), หนา ๔๑๔-๔๒๔. 



๙๒ 
 

ทั่วไปในประเทศประมาณ ๓๐ กวาจังหวัดในรูปแบบของโครงการคลินิกคุณธรรมในสถานศึกษา วี
ข้ันตอน กระบวนการ และวิธีการในการบริหารจัดการโครงการตามที่กรมการศาสนาออกแบบไวแลว 
ฉะน้ันผูวิจัยจึงไดศึกษาเพิ่มเติมในสวนของปญหาและอุปสรรคในการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมใน
สถานศึกษาของพระธรรมวิทยากรและรูปแบบการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพประสิทธิผลตอไป 

 

๒.๖  กรอบแนวคิดในการวิจัย  
 

 งานวิจัยเรื่อง “รูปแบบการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาของพระธรรม
วิทยากร” ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ โดยนํามากําหนดเปนกรอบแนวคิดใน
การวิจัย (Conceptual Framework)  ดังแผนภาพที่ ๒.๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพท่ี ๒.๒ กรอบแนวคิดในการวิจัย 

การสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมใน
สถานศึกษา ของพระธรรมวิทยากร 
๙ ด าน ไดแก  ๑ )  ให คํ าปรึกษา    
๒) การสนทนาธรรม ๓) การอบรม
เยาวชน ๔)  การจัดกิจกรรม    
๕) จัดทําแผนปฏิบัติการ ๖) ทะเบียน
ผูเขารวมกิจกรรม ๗) การพัฒนา
เ ค รื่ อ ง มื อ ใ น ก า ร ป รั บ เ ป ลี่ ย น
พฤติกรรม ๘ )  ค ายคุณธรรม    
๙) ประเมินผล 
 

 

สภาพปญหาและอุปสรรคในการ
ส ง เ ส ริ ม คุณธร ร มจ ริ ย ธ ร ร ม ใน
สถานศึกษาของพระธรรมวิทยากร 
 

 

รูปแบบการสงเสริมคุณธรรม
จริยธรรมในสถานศึกษา 
ของพระธรรมวิทยากร 

 

แนวคิดและทฤษฎี เกี่ ย วกับ การ
จัดการเชิงกลยุทธ (SWOT) 
 



 
บทท่ี ๓ 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 

๓.๑ รูปแบบการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยเรื่อง “รูปแบบการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาของพระธรรม
วิทยากร” ใชระเบียบวิธีวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Method  Research) ระหวางการวิจัยเชิงปริมาณ 
(Quantitative Research) ที่ใชการศึกษาวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) จากแบบสอบถาม 
(Questionnaire) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยทําการวิจัยเชิงเอกสาร 
(Documentary  Analysis) กับการสัมภาษณเชิงลึก (In-Depth Interview) จากผูใหขอมูลสําคัญ 
(Key Informants) ที่เปนผูทรงคุณวุฒิรวมทั้งผูบริหาร คณาจารย และนักวัฒนธรรมจังหวัด จากน้ัน
นํามาสังเคราะหเปนรูปแบบเบื้องตน กอนที่จะนําเสนอตอการสนทนากลุมเฉพาะ (Focus Group 
Discussion) เพื่อพัฒนารูปแบบใหมีความสมบูรณย่ิงข้ึน 
 

๓.๒ ประชากรและกลุมตัวอยาง/ผูใหขอมูลสําคัญ 
 ๓.๒.๑ ประชากร 
 ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ นักเรียน วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม กรุงเทพมหานคร 
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม จังหวัด
เชียงใหม วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแกน และวิทยาลัยเทคนิค
นครศรีธรรมราช จงัหวัดนครศรีธรรมราช จํานวนทั้งสิ้น ๒๐,๐๗๑ คน๑ 
 ๓.๒.๒ กลุมตัวอยาง 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดทําการสุมมาจากประชากรจํานวน ๒๐,๐๗๑ คน โดย
คํานวณตามสูตรของทาโร ยามาเน (Taro Yamane) ดังน้ี๒  

n =   

n =  ขนาดของกลุมตัวอยาง 
N =  จํานวนประชากร 
e =  ความคลาดเคลื่อนที่ยอมใหเกิดข้ึนในการวิจัยครั้งน้ี เทากบั ๐.๐๕ 
 

                                                
๑กลุมเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อการบริหารงานอาชีวศึกษา ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ

และกําลังคนอาชีวศึกษา, สถิติจํานวนนักเรียนนักศึกษา ปการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๖ จําแนกรายสถานศึกษาและ
ระดับช้ัน, [ออนไลน], แหลงขอมูล : http://bms.vec.go.th, [๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๖]. 

๒สุวรีย ศิริโภคาภิรมย, การวิจัยทางการศึกษา, (ลพบุรี : ฝายเอกสารการพิมพสถาบันราชภัฎเทพสตรี, 
๒๕๔๖), หนา ๑๒๙-๑๓๐. 

N 
1 + N (e)2 



๙๔ 
 

แทนคาในสูตร n = 
 20,071  

1 + 20,071 (0.05)2 
  =  392  
ไดกลุมตัวอยางจํานวน ๓๙๒ คน 

ตารางท่ี ๓.๑ แสดงประชากรและกลุมตัวอยางการวิจัย 

กลุมประชากรท่ีศึกษา 
จํานวนประชากรและกลุมตัวอยาง (คน) 

ประชากร กลุมตัวอยาง 

วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม กรุงเทพมหานคร  ๙๕๘ ๑๙ 
วิท ย า ลั ย เ ท ค โ น โ ล ยีพ ณิ ช ยก า ร อ ยุ ธ ย า  จั ง ห วั ด
พระนครศรีอยุธยา  

 
๔,๒๒๐ 

 
๘๒ 

วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม  ๔,๗๗๙ ๙๓ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัด
ขอนแกน  ๖,๒๐๑ ๑๒๑ 
วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ๓,๙๑๓ ๗๗ 
รวม ๒๐,๐๗๑ ๓๙๒ 

  
 ๓.๒.๓ ผูใหขอมูลสําคัญ 
 ผูใหขอมูลสําคัญ ไดแก 

๑. พระครูสมุหสมพงษ ฐานธมฺโม พระธรรมวิทยากรคลินิกคุณธรรมวิทยาลัยเทคนิค
นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 

๒. พระมหาดชานนท จิรวฑฺฒโน พระธรรมวิทยากรคลินิกคุณธรรมวิทยาลัยเทคนิค
นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 

๓. พระศรีสวรรค อมรธมฺโม พระธรรมวิทยากรคลินิกคุณธรรมวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม 
จังหวัดเชียงใหม 

๔. พระสุริยา สุริโย พระธรรมวิทยากรคลินิกคุณธรรมวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

๕. พระอัครเดช โชติญาโณ พระธรรมวิทยากรคลินิกคุณธรรมวิทยาลัยเทคโนโลยีภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแกน 

๖. พระอัษฎาวุธ เอกคฺคจิตฺโต พระธรรมวิทยากรคลินิกคุณธรรมวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม 
จังหวัดเชียงใหม 

๗. ดร.ชํานาญ อุปฮาต, ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัด
ขอนแกน 

๘. นายอดิศักด์ิ สงคประเสริฐ  ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 



๙๕ 
 

๙. นายภูมิชัย สุวรรณภูมิ  ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

๑๐.  นายไชยยัณฑ  ชาญปรีชารัตน  รองผูอํ านวยการ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแกน 

๑๑. นายไพบูลย วงศย้ิมยอง ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม 
๑๒. นายชํานาญ พระพายชัย วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช 
๑๓. นายภิเษกสิทธ์ิ ชุมแวงวาป วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัด

ขอนแกน  
๑๔. นางภัทรพร อังธนานุกุล วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม 
๑๕. นายสรรคชัย กําจาย วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแกน 

จังหวัดขอนแกน 
๑๖. นางสาวพัชนี สภา ผูอํานวยการกลุมสงเสริม สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแกน 
๑๗. นางสาววิไลวรรณ พันธไชยศิลป นักวัฒนธรรมชํานาญการ สํานักงานวัฒนธรรม

จังหวัดเชียงใหม 
๑๘. นางอําภาพันธ พรหมรา นักวัฒนธรรมชํานาญการ สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด

นครศรีธรรมราช 
รวม ๑๘ รูป/คน 

 ๓.๒.๔ ผูเชี่ยวชาญในการสนทนากลุมเฉพาะ (Focus Group Discussion) 
 ผูเช่ียวชาญในการสนทนากลุมเฉพาะ (Focus Group Discussion) ไดแก 

๑. พระพิพัฒนศาสนกิจวิธาน (ประยูร สุทฺธิปฺุโญ) เจาอาวาสวัดทาการอง 
๒. พระครูวินัยธรสมุทร ถาวรธมฺโม , ผศ.ดร. อาจารยประจําคณะพุทธศาสตร 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๓. พระปลัดสมพงษ กวิวํโส พระธรรมวิทยากร 
๔. พระปลัดประดิสิษฐ ฐิตาโภ พระธรรมวิทยากร 
๕. พระสมุหแสงสุรี ธีรภทฺโท พระธรรมวิทยากร 
๖. ดร.ปฐมพงษ ศุภเลิศ ผูจัดการโรงเรียนจิระศาสตรวิทยา อาจารยพิเศษมหาวิทยาลัย

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
๗. วาที่ ร.ต.สุรัติ อิ่มเอิบธรรม นักวัฒนธรรมชํานาญการ สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 
๘. นายวิศูตร ศรีดี หัวหนางานพัฒนาวินัย วิทยาลัยเทคโนโลยีพนิชยการอยุธยา 
๙. พระครูสังฆรักษเกียรติศักด์ิ กิตฺติปฺโญ ผูอํานวยการหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
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๓.๓  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 ๓.๓.๑ เครื่องมือสําหรับงานวิจัยเชิงคุณภาพ ไดแก 
 ๑) แบบสัมภาษณ (Interview) เปนแบบสัมภาษณเชิงลึกแบบมีโครงสราง (Structure 
In-dept Interview) เพื่อศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา
ของพระธรรมวิทยากร 
 ๒) การสรางเครื่องมือการวิจัย ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับรูปแบบการ
สงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาของพระธรรมวิทยากร  แลวนํามารางขอคําถามที่จะใชใน
การสัมภาษณ ปรับปรุงแกไขแบบสัมภาษณ ตอจากน้ันนําแบบสัมภาษณมาปรับปรุงแกไขใหสมบูรณ
และนําไปใชเก็บรวบรวมขอมูล 
 ๓.๓.๒ เครื่องมือสําหรับงานวิจัยเชิงปริมาณ  
 การศึกษาวิจัยครั้ ง น้ี  ผู วิจัยไดกํ าหนดเครื่องมือที่ ใช ในการวิจัย เ ชิงปริมาณ คือ 
แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยมีข้ันตอน ลักษณะ และการตรวจสอบเครื่องมือ ดังน้ี 
 ๑) ขั้นตอนการสรางเครื่องมือ 
  ๑.๑ ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับรูปแบบการ
สงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาของพระธรรมวิทยากร  จากเอกสาร และผลงานการวิจัยที่
เคยมีผูดําเนินการวิจัยเอาไว 
  ๑.๒ กําหนดกรอบแนวคิด ในการสรางเครื่องมือการวิจัย 
  ๑.๓ กําหนดวัตถุประสงคในการสรางเครื่องมือการวิจัยโดยขอคําปรึกษาจาก
อาจารยที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ 
  ๑.๔ สรางเครื่องมือ 
  ๑.๕ นําเสนอรางเครื่องมือการวิจัยตออาจารยที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ และ
ผูเช่ียวชาญเพื่อตรวจสอบและปรับปรุงแกไข 
  ๑.๖ นําเครื่องการวิจัยไปทดลองใชกับประชากรที่มีลักษณะคลายกับกลุม
ตัวอยางประชากรที่จะดําเนินการวิจัยเพื่อหาคาสัมประสิทธ์ิความเที่ยงตรงของเครื่องมือ 
  ๑.๗ ปรับปรุงแกไข 
  ๑.๘ จัดพิมพแบบสอบถามฉบับสมบูรณ และนําไปใชจริงเพื่อเก็บรวบรวมขอมูล 
กับกลุมตัวอยาง 
 ๒) ลักษณะของเครื่องมือ 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี เปนแบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ผูวิจัยพัฒนาข้ึน
ตามกรอบของรูปแบบการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาของพระธรรมวิทยากร เพื่อใชเก็บ
ขอมูลจากกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย โดยแบงออกเปน ๓ ตอน ดังน้ี 
 ตอนท่ี ๑  เปนแบบสอบถามที่เกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม  ไดแก  
สถานภาพ เพศ  อายุ  ระดับการศึกษา ซึ่งเปนแบบสอบถามแบบเลือกตอบ (Check List) 
 ตอนท่ี ๒  เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของนักเรียน ที่มีตอรูปแบบการสงเสริม
คุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาของพระธรรมวิทยากร  จํานวน ๕๗ ขอ 
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มีเกณฑการใหคะแนน  ดังน้ี 
๕ หมายถึง  ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยูในระดับมากท่ีสุด 
๔ หมายถึง  ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก 
๓ หมายถึง  ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง 
๒ หมายถึง  ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยูในระดับนอย 
๑ หมายถึง  ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยูในระดับนอยท่ีสุด 

 การแปลความหมายของคาเฉลี่ยโดยยึดเกณฑ๓  ดังน้ี 
คาเฉลี่ยต้ังแต  ๔.๕๐-๕.๐๐   หมายความวา ระดับความคิดเห็นมากท่ีสุด 
คาเฉลี่ยต้ังแต  ๓.๕๐-๔.๔๙  หมายความวา ระดับความคิดเห็นมาก 
คาเฉลี่ยต้ังแต  ๒.๕๐-๓.๔๙   หมายความวา  ระดับความคิดเห็นปานกลาง 
คาเฉลี่ยต้ังแต  ๑.๕๐-๒.๔๙   หมายความวา ระดับความคิดเห็นนอย 
คาเฉลี่ยต้ังแต  ๑.๐๐-๑.๔๙   หมายความวา ระดับความคิดเห็นนอยท่ีสุด 

 ตอนท่ี ๓  เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะเกี่ยวกับรูปแบบ
การสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาของพระธรรมวิทยากร  ซึ่งเปนคําถามแบบปลายเปด 
(Open Ended Question) 
 ๓)  การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 

ในการหาคุณภาพของเครื่องมือ ผูวิจัยไดดําเนินการตามข้ันตอน  ดังน้ี  
๑. ขอคําแนะนําจากอาจารยที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธและผูเช่ียวชาญ ตรวจสอบเครื่องมือที่

สรางไว  
๒. หาความเที่ยงตรง (Validity)  โดยการนําแบบสอบถามที่สรางเสร็จเสนอประธานและ

กรรมการที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ  เพื่อขอความเห็นชอบและนําเสนอตอผูเช่ียวชาญ แลวนํามาปรับปรุง
แกไขใหเหมาะสม  จํานวน  ๕  ทาน  เพื่อพิจารณาทั้งในดานเน้ือหาสาระ  และโครงสรางของคําถาม 
รูปแบบของแบบสอบถาม  ตลอดจนภาษาที่ใชและตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ โดยหาคาดัชนี
ความสอดคลองตามวัตถุประสงครายขอ (Index of Item-objective Congruence : IOC)๔  ไดคา
ดัชนีความสอดคลองต้ังแต ๐.๘ ถึง ๑.๐  ประกอบดวย 

 ๒.๑ พระศรีคัมภีรญาณ, รศ.ดร. รองอธิการบดีฝายวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย 

 ๒.๒ พระครูปลัดมารุต วรมงฺคโล, ผศ.ดร. คณบดีคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัย           
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 ๒.๓ พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน ดร. รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน จังหวัดขอนแกน 

 ๒.๔ นายกฤษศญพงษ ศิร ิอธิบดีกรมการศาสนา 

                                                
๓ประกอบ  กรรณสูตร, สถิติเพื่อการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร, พิมพครั้งที่ ๓, (กรุงเทพมหานคร : 

ดานสุทธาการพิมพ, ๒๕๔๒), หนา ๑๐๘. 
๔เรื่องเดียวกัน, หนา ๒๔๓-๒๔๔. 
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 ๒.๕ ผศ.ดร.เติมศักด์ิ ทองอินทร หัวหนาภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๓. หาความเช่ือมั่นของเครื่องมือ (Reliability) นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขแลวไป
ทดลองใช (Try-out) กับกลุมประชาชนที่ไมใชกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย จํานวน ๓๐ คน เพื่อหาคา
ความเช่ือมั่นดวยวิธีหาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach)๕ ได
คาความเช่ือมั่น เทากับ ๐.๙๖๔๐ 

๔.  นําแบบสอบถามที่ไดรับการปรับปรุงแกไขเสนอตออาจารยที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธเพื่อ
ขอความเห็นชอบ  และจัดพิมพแบบสอบถามเปนฉบับสมบูรณ  เพื่อใชในการวิจัย 

 

๓.๔  การเก็บรวบรวมขอมูล 
 ๓.๔.๑ งานวิจัยเชิงคุณภาพ สามารถเก็บรวบรวมขอมูลไดดังน้ี 
 ๑) การวิเคราะหเชิงเอกสาร ศึกษาจากเอกสารตางๆ ดังน้ี 

(๑) ขอมูลแบบปฐมภูมิ (Primary Data) โดยการรวบรวมจากหนังสืออางอิงทาง
พระพุทธศาสนาตาง ๆ จากพระไตรปฎก (ภาษาบาลี) ฉบับ มหาจุฬาเตปฎกํ ๒๕๐๐, พระไตรปฎก 
(ภาษาไทย) ฉบับ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริ
กิตตพระบรมราชินีนาถ  

(๒) ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยการรวบรวมจากหนังสือ วารสาร
บทความ งานวิจัยตางๆ ที่เกี่ยวกับหลักการ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับรูปแบบการสงเสริมคุณธรรม
จริยธรรมในสถานศึกษาของพระธรรมวิทยากร ตลอดจนขอมูลทางสถิติที่รวบรวมโดยหนวยงาน
ราชการหรือสถาบันการศึกษาและแหลงขอมูลที่เปนที่ยอมรับ 

อน่ึง ผูวิจัยไดทบทวนวรรณกรรม งานวิจัยที่เกี่ยวของ ตลอดถึงบทความงานวิจัยใน
วารสาร สิ่งพิมพตางๆ แลว ทําใหเห็นกรอบแนวคิด ประเด็นปญหาของการวิจัย จากเอกสารที่ไดมี
การทบทวนกอนหนาน้ี หลังจากที่ไดทบทวนเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของอยางละเอียดแลว ผูวิจัยได
สรางเปนกรอบแนวคิดในการวิจัย  และจากการทบทวนวรรณกรรม และงานวิจัยที่เกี่ยวของในครั้งน้ี  
 ๒) การสัมภาษณ (Interview)  
 การวิจัยครั้งน้ีใชทั้งการสัมภาษณแบบกึ่งทางการ (Semi-formal interview) และการ
สัมภาษณแบบไมเปนทางการ (Informal interview) ดําเนินการสัมภาษณกลุมประชากรทั้งหมด จึงมี
ข้ันตอนการดําเนินการ ดังน้ี 

 (๑) ขั้นเตรียมการสัมภาษณ ไดแก กอนลงสนามเพื่อรวบรวมขอมูลโดยการ
สัมภาษณ ผูวิจัยไดเริ่มตนดวยการนัดหมายวันเวลาที่จะสัมภาษณกับกลุมตัวอยาง พรอมกับขอ
เอกสารตางๆ เกี่ยวกับรูปแบบการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาของพระธรรมวิทยากร 
พรอมกันน้ัน ผูวิจัยจะตองศึกษาประเด็นคําถามที่ใชในการสัมภาษณผูใหขอมูล เตรียมและศึกษาวิธีใช
เครื่องบันทึกเสียง เตรียมสมุดจดบันทึกและอุปกรณตางๆ ใหพรอมกอนดําเนินการสัมภาษณ 

                                                
๕Lee J. Cronbach, Essentials of psychological testing, 4th ed., (New York : Harper & 

Row, 1971), p.67. 
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 (๒) ขั้นดําเนินการสัมภาษณ ไดแก กอนการสัมภาษณผูวิจัยจะสนทนาสราง
ความคุนเคยกับผูใหสัมภาษณ แจงวัตถุประสงคของการสัมภาษณ อธิบายเหตุผลและขออนุญาตใช
เครื่องบันทึกเสียงในขณะที่สัมภาษณ ขออนุญาตใชกลองถายรูปเพื่อใชอางอิงในการสัมภาษณ รวมทั้ง
แจงใหทราบวาขอมูลตางๆ ที่บันทึกเสียงไวผูวิจัยจะเก็บไวเปนความลับ หากผูใหสัมภาษณไมประสงค
ที่จะใหบันทึกเสียงในชวงใด ผูวิจัยก็จะไมบันทึกเสียงเลย  
 ๓) การสนทนากลุมเฉพาะ 
 จัดสนทนากลุมเฉพาะ (Focus Group Discussion) เพื่อหาขอเสนอแนะถึงรูปแบบการ
สงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาของพระธรรมวิทยากรใหมีความสมบูรณย่ิงข้ึน ซึ่งเปน
ผูเช่ียวชาญที่ไมใชกลุมผูถูกสัมภาษณเชิงลึก จํานวน ๙ รูป/คน ในวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๗ ณ 
อาคารปฏิบัติธรรม วัดทาการอง ตําบลบานปอม อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 ๓.๔.๒ งานวิจัยเชิงปริมาณ สามารถเก็บรวบรวมขอมูลไดดังน้ี 
 (๑) จัดเตรียมเครื่องมือตามจํานวนกลุมตัวอยางโดยใหแบบสอบถาม (Questionnaire) 
ตรงตามจํานวนกลุมตัวอยางที่ตองการแจกแบบสอบถาม 
 (๒) ใหผูเช่ียวชาญดานตาง ๆ จํานวนอยางนอย ๕ ทาน เชน ดานพระพุทธศาสนา ดาน
การจัดการเชิงพุทธ เปนตน ในการตรวจเครื่องมือการวิจัยวามีความเที่ยงตรงและสามารถใชในการ
เก็บขอมูลไดหรือไม 
 (๓) ติดตอขอหนังสือจากหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ขออนุญาตและขอความรวมมือถึง
ผูบริหาร หรือหัวหนางานกลุมเปาหมาย และเวียนหนังสือขอความอนุเคราะหผูบริหาร หัวหนา
หนวยงานตางๆ ที่จะเขาแจกแบบสอบถาม (Questionnaire) 
 (๔) นําสงหนังสือขออนุญาตและขอความรวมมือถึงผูบริหารหรือหัวหนาหนวยงานที่เปน
กลุมเปาหมายโดยกําหนดวันที่จะไปขอแจกแบบสอบถาม (Questionnaire) ดวยตนเอง 
 (๕) ตรวจสอบความสมบูรณครบถวนของแบบสอบถาม (Questionnaire) แลวนําไป
วิเคราะหขอมูล  
 

๓.๕  การวิเคราะหขอมูล 
 ๓.๕.๑ การวิเคราะหขอมูลของงานวิจัยเชิงคุณภาพ สามารถดําเนินการดังน้ี 
 ๑) วิเคราะหและสังเคราะหขอมูลที่ไดจากการศึกษาเอกสาร ใชวิธีการวิเคราะหเน้ือหา 
(Content Analysis) นําเสนอขอมูลดวยวิธีการพรรณนา 
 ๒) วิเคราะหและสังเคราะหขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณ (Interview) ผูใหขอมูลสําคัญ 
(Key Informant) ที่เปนผูทรงวุฒิ ๑๘ ทาน มาจําลองเปนรูปแบบการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมใน
สถานศึกษาของพระธรรมวิทยากรช้ันตน (Basic Model) กอนจะนําไปขอคําช้ีแนะจากอาจารยที่
ปรึกษา และผูอํานวยการศูนยบัณฑิตศึกษา 
 ๓) หาขอสรุปและขอเสนอแนะจากอาจารยที่ปรึกษาถึงรูปแบบเบื้องตนในรูปแบบการ
สงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาของพระธรรมวิทยากรช้ันตน (Basic Model) กอนที่จะ
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พัฒนาไปเปนคําถามหลักสําหรับการสนทนากลุมเฉพาะ (Focus Group Discussion) เพื่อรับฟง
ความคิดเห็นและขอเสนอแนะของผูเช่ียวชาญที่ไมใชกลุมผูถูกสัมภาษณเชิงลึก จํานวน ๙ ทาน 
 ๔) สรุปปญหาและขอเสนอแนะจากการสนทนากลุมเฉพาะ (Focus Group Discussion) 
มาวิเคราะหและสังเคราะห กอนที่จะมีการประมวลผลและสรางรูปแบบตอไป 
 ๓.๕.๒ การวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลของงานวิจัยเชิงปริมาณ 
สามารถดําเนินการดังน้ี 
 ๑) การวิเคราะหขอมูล 
 ผูวิจัยนําขอมูลจากแบบสอบถามที่เก็บรวบรวมไดมาตรวจสอบความสมบูรณและความ
ถูกตองแลว ทําการวิเคราะหโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร 
 ๒) สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 
 การวิเคราะหขอมูลน้ันผูวิจัยหาความสัมพันธของตัวแปรตนและตัวแปรตามโดยการใชการ
ประมวลผลดวยเครื่องคอมพิวเตอร โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร
เสนอขอมูล ดังน้ี 
 (๑) สถานภาพสวนบุคคล วิเคราะหโดยหาคาความถ่ี (Frequency) และคารอยละ 
(Percentage)  
 (๒) ขอมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของและนักเรียนที่มีตอรูปแบบการสงเสริมคุณธรรม
จริยธรรมในสถานศึกษาของพระธรรมวิทยากร ใชการวิเคราะหโดยหาคาเฉลี่ย (Mean) และสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation :  S.D.) 
 (๓) ขอมูลที่ไดจากคําถามปลายเปด นํามาจับกลุมคําตอบวิเคราะหรายขอ วิเคราะหโดย
เทคนิคการวิเคราะหเน้ือหา นําเสนอขอมูลโดยเขียนเปนความเรียงประกอบตาราง 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บทท่ี ๔ 
 

ผลการวิจัย 
 
 การศึกษาวิจัยเรื่อง “รูปแบบการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาของพระธรรม
วิทยากร” ใชระเบียบวิธีวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Method  Research) ระหวางการวิจัยเชิงปริมาณ 
(Quantitative Research) ที่ใชการศึกษาวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) จากแบบสอบถาม 
(Questionnaire) กับนักเรียนกลุมตัวอยาง จํานวน ๓๙๒ คน เพื่อตอบวัตถุประสงคขอที่ ๒ ของการ
วิจัยคือ สภาพปญหาและอุปสรรคในการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาของพระธรรม
วิทยากร และการ วิจัย เ ชิง คุณภาพ (Qualitative Research)  โดยทําการ วิจัย เ ชิง เอกสาร 
(Documentary  Analysis) เพื่อตอบวัตถุประสงคขอที่ ๑ ของการวิจัยคือ หลักการ วิธีการ และ
รูปแบบการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา กับการสัมภาษณเชิงลึก (In-Depth Interview) 
จากผูใหขอมูลสําคัญ (Key Informants) ที่เปนผูทรงคุณวุฒิรวมทั้งผูบริหาร คณาจารย และนัก
วัฒนธรรมจังหวัด จํานวน ๑๘ รูป/คน และการสนทนากลุมเฉพาะ (Focus Group Discussion) กับ
ผูเช่ียวชาญคนละกลุมกับผูใหขอมูลสําคัญ จํานวน ๙ รูป/คน เพื่อตอบวัตถุประสงคขอที่ ๒ ของการ
วิจัยคือ สภาพปญหาและอุปสรรคในการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาของพระธรรม
วิทยากร และตอบวัตถุประสงคของการวิจัยขอที่ ๓ คือรูปแบบการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมใน
สถานศึกษาของพระธรรมวิทยากร  ทั้งน้ีผลการวิจัยแบงออกเปน ๓ ตอน ดังรายละเอียดตอไปน้ี 
 ตอนที่ ๑ ผลการวิจัยดานสภาพปญหาและอุปสรรคในการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมใน
สถานศึกษาของพระธรรมวิทยากร  ไดแก 
 ๑.๑ ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
 ๑.๒ ระดับความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอรูปแบบการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมใน
สถานศึกษาของพระธรรมวิทยากร 
 ๑.๓ ปญหา อุปสรรคและขอเสนอแนะตอรูปแบบการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมใน
สถานศึกษาของพระธรรมวิทยากร 
 ๑.๔ สรุปวิเคราะหผลการวิจัยเชิงปริมาณ 
 ๑.๕ ผลการสัมภาษณเชิงลึก (In Depth Interview) 
 ๑.๖ สรุปวิเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณเชิงลึก (In Depth Interview) 
 ตอนที่ ๒ ผลการวิจัยดานรูปแบบการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาของ                
พระธรรมวิทยากร ไดแก 
 ๒.๑ สรุปวิเคราะหขอมูลจากการสนทนากลุมเฉพาะ  (Focus Group Discussion) 
 ตอนที่ ๓ องคความรูจากการวิจัย 
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ตอนที่ ๑ ผลการวิจัยดานสภาพปญหาและอุปสรรคในการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ในสถานศึกษาของพระธรรมวิทยากร  ไดแก 
  
 เพื่อเปนการตอบวัตถุประสงคของการวิจัยขอที่ ๒ คือ สภาพปญหาและอุปสรรคในการ
สงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาของพระธรรมวิทยากร ผูวิจัยไดดําเนินการวิจัยเชิงปริมาณ 
(Quantitative Research) ที่ใชการศึกษาวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) จากแบบสอบถาม 
(Questionnaire) ซึ่งสราง ข้ึนจากแนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมใน
สถานศึกษาของพระธรรมวิทยากร ใน ๑๐ ดาน คือ ๑) ดานการใหคําปรึกษาหรือปญหาตางๆ 
โดยเฉพาะปญหาเรื่องการขาดคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษาน้ันๆ ๒) ดาน
การสนทนาธรรม/บรรยายธรรม ตามหลักธรรมตางๆ ที่สอดคลองกับปญหาที่เกิด หรือตามที่
สถานศึกษาประสงค ๓) ดานการใหการอบรมเยาวชนในสถานศึกษาน้ันๆ โดยใชเทคนิคการอบรมที่
สอดคลองกับพฤติกรรมของผูเขารับการอบรม ผสมผสานกับการปฏิบัติธรรม ทําวัตรเชา เย็น และน่ัง
สมาธิ ๔) ดานการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา เชน วันสําคัญทางพระพุทธศาสนา วันสําคัญทาง
พระมหากษัตริย วันสําคัญทางเทศกาลตางๆ ที่มีพิธีทางพระพุทธศาสนารวมกับสถานศึกษาหรือชุมชน 
๕) ดานการรวมกับสถานศึกษาจัดทําแผนปฏิบัติการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของผูเรียน ๖) ดานการ
จัดทําทะเบียนผูเขารวมกิจกรรมหรือทะเบียนของผูเรียนเปนประจําทุกเดือน ๗) ดานการพัฒนา
เครื่องมือในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผูเรียน ๘) ดานการจัดคายคุณธรรม ๙) ดานการประเมินผล
กลุมเปาหมายรวมกับสถานศึกษา๑ และ ๑๐) หลักธรรมที่ใชในการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมใน
สถานศึกษาของพระธรรมวิทยากรตามหลักภาวนา ๔ ไดแก กาย ศีล จิต และปญญา กับนักเรียนกลุม
ตัวอยาง จํานวน ๓๙๒ คนประกอบดวย ๑) นักเรียนวิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม กรุงเทพมหานคร 
จํานวน ๑๙ คน ๒) นักเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จํานวน 
๘๒ คน ๓) นักเรียนวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม จํานวน ๙๓ คน ๔) นักเรียนวิทยาลัย
เทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแกน จํานวน ๑๒๑ คน ๕) นักเรียนวิทยาลัยเทคนิค
นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จํานวน ๗๗ คน เพื่อหาระดับความคิดเห็นของนักเรียนตอ
การสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาของพระธรรมวิทยากร และสรางขอคําถามปลายเปด
เพื่อใหนักเรียนไดตอบคําถามในประเด็นปญหาและอุปสรรคในการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมใน
สถานศึกษาของพระธรรมวิทยากร แลวนําผลการวิจัยเชิงปริมาณเชิงปริมาณทั้งหมด มาสรางขอ
คําถามในการสัมภาษณเชิงลึก (In-Depth Interview) จากผูใหขอมูลสําคัญ (Key Informants) ที่
เปนผูทรงคุณวุฒิรวมทั้งผูบริหาร คณาจารย และนักวัฒนธรรมจังหวัด จํานวน ๑๘ รูป/คน เพื่อเสริม
จุดเดนของงานวิจัย และอุดจุดดอยของงานวิจัย ทําใหงานวิจัยมีคุณภาพและสามารถตอบโจทยตาม
วัตถุประสงคของการวิจัยได ทั้งน้ีไดผลการศึกษาดังน้ี 
 
 

                                                
๑กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม, แนวทางการดําเนินงานโครงการคลินิกคุณธรรมใน

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



๑๐๓ 
 

 ๑.๑ ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
 ผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ทั้งในสวนของเพศ อายุ ระดับ
การศึกษา และจํานวนครั้งที่เขาอบรมโครงการคลินิกคุณธรรม ไดปรากฏผลดังรายละเอียดของผูตอบ
แบบสอบถาม จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล 
 
ตารางท่ี ๔.๑  แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล 
 

สถานภาพท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน รอยละ 
เพศ   

ชาย ๒๘๓ ๗๒.๒ 
หญิง ๑๐๙ ๒๗.๘ 

รวม ๓๙๒ ๑๐๐.๐ 
อาย ุ   

๑๖ – ๑๘ ป ๑๓๘ ๓๕.๒ 
๑๙ – ๒๑ ป ๑๙๙ ๕๐.๘ 
๒๒ ปข้ึนไป ๕๕ ๑๔.๐ 

รวม ๓๙๒ ๑๐๐.๐ 

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

รวม ๓๙๒ ๑๐๐.๐ 

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

รวมท้ังหมด ๓๙๒ ๑๐๐.๐ 

 
 จากตารางที่ ๔.๑ พบวา นักเรียนสวนใหญเปนเพศชาย จํานวน ๒๘๓ คน คิดเปนรอยละ 
๗๒.๒ รองลงมาคือเพศหญิง จํานวน ๑๐๙ คน คิดเปนรอยละ ๒๗.๘ 
 มีอายุระหวาง ๑๙ – ๒๑ ป จํานวน ๑๙๙ คน คิดเปนรอยละ ๕๐.๘ รองลงมาคือ ๑๖-
๑๘ ป จํานวน ๑๓๘ คน คิดเปนรอยละ ๓๕.๒ สุดทายคือ มีอายุ ๒๒ ปข้ึนไป จํานวน ๕๕ คน คิดเปน
รอยละ ๑๔.๐ 
 ระดับการศึกษาอยูในระดับ ปวส. จํานวน ๒๓๘ คน คิดเปนรอยละ ๖๐.๗ รองลงมาคือ
ระดับ ปวช. จํานวน ๑๐๓ คน คิดเปนรอยละ ๒๖.๓ สุดทายคือระดับปริญญาตรี จํานวน ๕๑ คน คิด
เปนรอยละ ๑๓.๐ 



๑๐๔ 
 

 จํานวนครั้งที่เขาอบรมโครงการคลินิกคุณธรรม จํานวน ๑ – ๕ ครั้ง จํานวน ๒๕๑ คน คิด
เปนรอยละ ๖๔.๓ รองลงมาคือ ๖ – ๑๐ ครั้ง จํานวน ๑๐๑ คน คิดเปนรอยละ ๒๕.๘ สุดทายคือ
จํานวน ๑๑ ครั้งข้ึนไป จํานวน ๓๙ คน คิดเปนรอยละ ๙.๙ 
 
 ๑.๒ ระดับความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอรูปแบบการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมใน
สถานศึกษาของพระธรรมวิทยากร 
 การวิเคราะหระดับความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอรูปแบบการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ในสถานศึกษาของพระธรรมวิทยากร โดยภาพรวมใน ๙ ดาน ไดแก ๑) ดานการใหคําปรึกษาหรือ
ปญหาตางๆ โดยเฉพาะปญหาเรื่องการขาดคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษา
น้ันๆ ๒) ดานการสนทนาธรรม/บรรยายธรรม ตามหลักธรรมตางๆ ที่สอดคลองกับปญหาที่เกิด หรือ
ตามที่สถานศึกษาประสงค ๓) ดานการใหการอบรมเยาวชนในสถานศึกษาน้ันๆ โดยใชเทคนิคการ
อบรมที่สอดคลองกับพฤติกรรมของผูเขารับการอบรม ผสมผสานกับการปฏิบัติธรรม ทําวัตรเชา เย็น 
และน่ังสมาธิ ๔) ดานการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา เชน วันสําคัญทางพระพุทธศาสนา วัน
สําคัญทางพระมหากษัตริย วันสําคัญทางเทศกาลตางๆ ที่มีพิธีทางพระพุทธศาสนารวมกับสถานศึกษา
หรือชุมชน ๕) ดานการรวมกับสถานศึกษาจัดทําแผนปฏิบัติการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของผูเรียน 
๖) ดานการจัดทําทะเบียนผูเขารวมกิจกรรมหรือทะเบียนของผูเรียนเปนประจําทุกเดือน ๗) ดานการ
พัฒนาเครื่องมือในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผูเรียน ๘) ดานการจัดคายคุณธรรม ๙) ดานการ
ประเมินผลกลุมเปาหมายรวมกับสถานศึกษา และ ๑๐) หลักธรรมที่ใชในการสงเสริมคุณธรรม
จริยธรรมในสถานศึกษาของพระธรรมวิทยากรตามหลักภาวนา ๔ ไดแก กาย ศีล จิต และปญญา            
ดังรายละเอียดที่แสดงตัวอยางคาเฉลี่ย (Mean = X) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation = S.D.) ในตารางที่ ๔.๒ – ๔.๑๑ ตามลําดับดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๕ 
 

ตารางท่ี ๔.๒  คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอรูปแบบ
การสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาของพระธรรมวิทยากร ในภาพรวม     

(n = ๓๙๒) 
 

รูปแบบการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา
ของพระธรรมวิทยากร 

ระดับความคิดเห็น 
X S.D. แปลผล 

๑) ดานการใหคําปรึกษาหรือปญหาตางๆ โดยเฉพาะ
ปญหาเรื่องการขาดคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน 
นักศึกษาในสถานศึกษาน้ันๆ  ๔.๐๗ ๐.๕๙๖ มาก 

๒) ดานการสนทนาธรรม/บรรยายธรรม ตามหลักธรรม
ตางๆ ที่สอดคลองกับปญหาที่ เกิด หรือตามที่
สถานศึกษาประสงค  ๔.๑๓ ๐.๕๓๗ มาก 

๓) ดานการใหการอบรมเยาวชนในสถานศึกษาน้ันๆ 
โดยใชเทคนิคการอบรมที่สอดคลองกับพฤติกรรม
ของผู เขารับการอบรม ผสมผสานกับการปฏิบัติ
ธรรม ทําวัตรเชา เย็น และน่ังสมาธิ  ๔.๑๑ ๐.๕๕๖ มาก 

๔) ดานการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา เชน วัน
สํ า คัญทา ง พร ะพุ ท ธศาส น า  วั นสํ า คัญทา ง
พระมหากษัตริย วันสําคัญทางเทศกาลตางๆ ที่มีพิธี
ทางพระพุทธศาสนารวมกับสถานศึกษาหรือชุมชน  ๔.๐๘ ๐.๖๕๓ มาก 

๕) ดานการรวมกับสถานศึกษาจัดทําแผนปฏิบัติการ
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของผูเรียน ๓.๙๗ ๐.๖๔๓ มาก 

๖) ดานการจัดทําทะเบียนผู เขารวมกิจกรรมหรือ
ทะเบียนของผูเรียนเปนประจําทุกเดือน  ๓.๙๖ ๐.๖๘๙ มาก 

๗)  ด านการพัฒนาเครื่ องมือในการปรับ เปลี่ ยน
พฤติกรรมของผูเรียน  ๓.๙๗ ๐.๖๗๖ มาก 

๘) ดานการจัดคายคุณธรรม  ๔.๑๒ ๐.๖๑๗ มาก 
๙)  ด านการประ เมิ นผลกลุ ม เป าหมายร วมกับ

สถานศึกษา  ๔.๐๓ ๐.๖๕๐ มาก 
๑๐) หลักธรรมที่ใชในการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมใน

สถานศึกษาของพระธรรมวิทยากรตามหลักภาวนา 
๔ ไดแก กาย ศีล จิต และปญญา ๔.๑๗ ๐.๕๕๖ มาก 

รวมคาเฉลี่ยท้ังหมด ๔.๐๖ ๐.๕๑๐ มาก 

 



๑๐๖ 
 

 จากตารางที่ ๔.๒ พบวา นักเรียนมีความคิดเห็นตอรูปแบบการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ในสถานศึกษาของพระธรรมวิทยากร ในภาพรวมอยูในระดับมาก (X = ๔.๐๖, S.D. = ๐.๕๑๐) และ
เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา อยูในระดับมากทุกดาน จากการวิเคราะหเบื้องตนพบวา พระธรรม
วิทยากรนําเอาหลักธรรมมาใชในการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา ตามหลักภาวนา ๔ 
ไดแก กาย ศีล จิต และปญญามากที่สุด รองลงมาคือดานการสนทนาธรรม/บรรยายธรรม ตาม
หลักธรรมตางๆ ที่สอดคลองกับปญหาที่เกิด หรือตามที่สถานศึกษาประสงค ถัดมาคือ ดานการจัดคาย
คุณธรรม ถัดมาคือดานการใหการอบรมเยาวชนในสถานศึกษาน้ันๆ โดยใชเทคนิคการอบรมที่
สอดคลองกับพฤติกรรมของผูเขารับการอบรม ผสมผสานกับการปฏิบัติธรรม ทําวัตรเชา เย็น และน่ัง
สมาธิ  ถัดมาคือดานการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา เชน วันสําคัญทางพระพุทธศาสนา วัน
สําคัญทางพระมหากษัตริย วันสําคัญทางเทศกาลตางๆ ที่มีพิธีทางพระพุทธศาสนารวมกับสถานศึกษา
หรือชุมชน ถัดมาคือดานการใหคําปรึกษาหรือปญหาตางๆ โดยเฉพาะปญหาเรื่องการขาดคุณธรรม
จริยธรรมของนักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษาน้ันๆ ถัดมาคือดานการประเมินผลกลุมเปาหมาย
รวมกับสถานศึกษา ถัดมาคือดานการรวมกับสถานศึกษาจัดทําแผนปฏิบัติการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมของผูเรียน ถัดมาคือดานการพัฒนาเครื่องมือในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผูเรียน และ
สุดทายคือดานการจัดทําทะเบียนผูเขารวมกิจกรรมหรือทะเบียนของผูเรียนเปนประจําทุกเดือน 
ตามลําดับ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๗ 
 

ตารางท่ี ๔.๓  คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอรูปแบบ
การสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาของพระธรรมวิทยากร ในดานการให
คําปรึกษาหรือปญหาตางๆ โดยเฉพาะปญหาเรื่องการขาดคุณธรรมจริยธรรมของ
นักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษาน้ันๆ     

(n = ๓๙๒) 
 

รูปแบบการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา
ของพระธรรมวิทยากร 

ระดับความคิดเห็น 
X S.D. แปลผล 

๑. พระธรรมวิทยากรเขาใจและทราบปญหาของ
นักศึกษา เปนอยางดี ๔.๐๘ ๐.๗๗๖ มาก 

๒. พระธรรมวิทยากรเปนกัลยาณมิตรที่ดีในการให
คําปรึกษาตางๆ แกนักศึกษา ๔.๑๖ ๐.๗๕๓ มาก 

๓. พระธรรมวิทยากรสามารถแกไขปญหาใหกับ
นักศึกษาไดดี ตรงประเด็น และสามารถอธิบายถึง
สาเหตุของปญหาได ๔.๐๒ ๐.๗๗๓ มาก 

๔. พร ะ ธร รม วิทย าก ร นํ า เ อาห ลั ก ธร ร มท า ง
พระพุทธศาสนามาแกปญหาชีวิตใหกับนักศึกษา
ไดเปนอยางดี ๔.๑๐ ๐.๗๗๑ มาก 

๕. พระธรรมวิทยากรไมนําเอาเรื่องที่นักศึกษามาขอ
คําปรึกษาไปเลา หรือบอกตอใหเพื่อนนักศึกษาคน
อื่นๆ ฟง ๓.๙๗ ๐.๘๖๗ มาก 

รวมคาเฉลี่ยท้ังหมด ๔.๐๗ ๐.๕๙๖ มาก 

 
 จากตารางที่ ๔.๓ พบวา นักเรียนมีความคิดเห็นตอรูปแบบการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ในสถานศึกษาของพระธรรมวิทยากร ในดานการใหคําปรึกษาหรือปญหาตางๆ โดยเฉพาะปญหาเรื่อง
การขาดคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษาน้ันๆ อยูในระดับมาก (X= ๔.๐๗, 
S.D. = ๐.๕๙๖) และเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา อยูในระดับมากทุกดาน จากการวิเคราะห
เบื้องตนพบวาพระธรรมวิทยากรเปนกัลยาณมิตรที่ดีในการใหคําปรึกษาตางๆ แกนักศึกษามากที่สุด  
รองลงมาคือ พระธรรมวิทยากรนําเอาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาแกปญหาชีวิตใหกับนักศึกษา
ไดเปนอยางดี  ถัดมาคือ พระธรรมวิทยากรเขาใจและทราบปญหาของนักศึกษา เปนอยางดี ถัดมาคือ 
พระธรรมวิทยากรสามารถแกไขปญหาใหกับนักศึกษาไดดี ตรงประเด็น และสามารถอธิบายถึงสาเหตุ
ของปญหาได และสุดทายคือ พระธรรมวิทยากรไมนําเอาเรื่องที่นักศึกษามาขอคําปรึกษาไปเลา หรือ
บอกตอใหเพื่อนนักศึกษาคนอื่นๆ ฟง ตามลําดับ 

 
 



๑๐๘ 
 

ตารางท่ี ๔.๔  คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอรูปแบบ
การสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาของพระธรรมวิทยากร ในดานการ
สนทนาธรรม/บรรยายธรรม ตามหลักธรรมตางๆ ท่ีสอดคลองกับปญหาท่ีเกิด หรือ
ตามท่ีสถานศึกษาประสงค 

(n = ๓๙๒) 

รูปแบบการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา
ของพระธรรมวิทยากร 

ระดับความคิดเห็น 
X S.D. แปลผล 

๑. พระธรรมวิทยากรมีองคความรู และเขาใจใน
เน้ือหาสาระของธรรมะที่บรรยายเปนอยางดี ๔.๐๙ ๐.๗๔๖ มาก 

๒. พระธรรมวิทยากรมีเทคนิค และวิธีการในการ
อธิบายธรรม ไดอย า งน าสนใจ  และทันต อ
เหตุการณ ๔.๑๘ ๐.๗๕๕ มาก 

๓. พระธรรมวิทยากรเปดโอกาสใหนักศึกษาซักถาม
ขอสงสัย ระหวางการสนทนาธรรมหรือบรรยาย
ธรรม และสามารถตอบขอสักถามน้ันไดอยาง
ถูกตอง ๔.๒๕ ๐.๗๓๓ มาก 

๔. พระธรรมวิทยากรนําเอาหลักพุทธธรรม และหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาสอน และอธิบายให
นักศึกษาเกิดความเขาใจที่ชัดเจน ๔.๑๔ ๐.๗๕๗ มาก 

๕. พระธรรมวิทยากรมีการสนทนาธรรม/บรรยาย
ธรรมทุกวันพระ หรือตามที่สถานศึกษากําหนดให
ทุกครั้ง ๓.๙๘ ๐.๘๔๖ มาก 

รวมคาเฉลี่ยท้ังหมด ๔.๑๓ ๐.๕๓๗ มาก 

 
 จากตารางที่ ๔.๔ พบวา นักเรียนมีความคิดเห็นตอรูปแบบการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ในสถานศึกษาของพระธรรมวิทยากร ในดานการสนทนาธรรม/บรรยายธรรม ตามหลักธรรมตางๆ ที่
สอดคลองกับปญหาที่เกิด หรือตามที่สถานศึกษาประสงค อยูในระดับมาก (X = ๔.๑๓, S.D. = 
๐.๕๓๗) และเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา อยูในระดับมากทุกดาน จากการวิเคราะหเบื้องตน
พบวาพระธรรมวิทยากรเปดโอกาสใหนักศึกษาซักถามขอสงสัย ระหวางการสนทนาธรรมหรือบรรยาย
ธรรม และสามารถตอบขอสักถามน้ันไดอยางถูกตองมากที่สุด  รองลงมาคือพระธรรมวิทยากรมี
เทคนิค และวิธีการในการอธิบายธรรมไดอยางนาสนใจ และทันตอเหตุการณ  ถัดมาคือพระธรรม
วิทยากรนําเอาหลักพุทธธรรม และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาสอน และอธิบายใหนักศึกษาเกิด
ความเขาใจที่ชัดเจน ถัดมาคือพระธรรมวิทยากรมีองคความรู และเขาใจในเน้ือหาสาระของธรรมะที่
บรรยายเปนอยางดี และสุดทายคือ พระธรรมวิทยากรมีการสนทนาธรรม/บรรยายธรรมทุกวันพระ 
หรือตามที่สถานศึกษากําหนดใหทุกครั้ง ตามลําดับ 



๑๐๙ 
 

ตารางท่ี ๔.๕  คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอรูปแบบ
การสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาของพระธรรมวิทยากร ในดานการให
การอบรมเยาวชนในสถานศึกษาน้ันๆ โดยใชเทคนิคการอบรมท่ีสอดคลองกับ
พฤติกรรมของผูเขารับการอบรม ผสมผสานกับการปฏิบัติธรรม ทําวัตรเชา เย็น 
และน่ังสมาธิ 

(n = ๓๙๒) 
 

รูปแบบการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา
ของพระธรรมวิทยากร 

ระดับความคิดเห็น 
X S.D. แปลผล 

๑. พระธรรมวิทยากรนําเอาสื่อเทคโนโลยีสมัยใหมมา
ใชในการฝกอบรมนักศึกษา ๔.๑๔ ๐.๘๐๔ มาก 

๒. พระธรรมวิทยากรสามารถนําเอาสื่ อต างๆ 
รอบๆตัวมาอธิบายใหนักศึกษาเกิดความเขาใจ 
และเห็นตามสภาพความเปนจริง ๔.๑๒ ๐.๗๐๕ มาก 

๓. พระธรรมวิทยากรมีการสังเกตพฤติกรรมของ
นักศึกษาแตละคน และสามารถแกไขพฤติกรรม
ของนักศึกษาแตละคนไดเปนอยางดี ๔.๑๐ ๐.๘๐๘ มาก 

๔. พระธรรมวิทยากรเปนผูนําในการการปฏิบัติธรรม 
ทําวัตรเชา เย็น และน่ังสมาธิ แกนักศึกษา ทุกครั้ง ๔.๐๓ ๐.๘๑๖ มาก 

๕. พระธรรมวิทยากรเปนแบบอยางที่ ดี และนา
เคารพเลื่อมใส ๔.๑๘ ๐.๗๑๒ มาก 

รวมคาเฉลี่ยท้ังหมด ๔.๑๑ ๐.๕๕๖ มาก 

 
 จากตารางที่ ๔.๕ พบวา นักเรียนมีความคิดเห็นตอรูปแบบการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ในสถานศึกษาของพระธรรมวิทยากร ในดานการใหการอบรมเยาวชนในสถานศึกษาน้ันๆ โดยใช
เทคนิคการอบรมที่สอดคลองกับพฤติกรรมของผูเขารับการอบรม ผสมผสานกับการปฏิบัติธรรม ทํา
วัตรเชา เย็น และน่ังสมาธิ อยูในระดับมาก (X = ๔.๑๑, S.D. = ๐.๕๕๖) และเมื่อพิจารณาเปนราย
ดานพบวา อยูในระดับมากทุกดาน จากการวิเคราะหเบื้องตนพบวา  พระธรรมวิทยากรเปนแบบอยาง
ที่ดี และนาเคารพเลื่อมใสพระธรรมวิทยากรเปนแบบอยางที่ดี และนาเคารพเลื่อมใสมากที่สุด 
รองลงมาคือพระธรรมวิทยากรนําเอาสื่อเทคโนโลยีสมัยใหมมาใชในการฝกอบรมนักศึกษา  ถัดมาคือ 
พระธรรมวิทยากรสามารถนําเอาสื่อตางๆ รอบๆตัวมาอธิบายใหนักศึกษาเกิดความเขาใจ และเห็น
ตามสภาพความเปนจริง ถัดมาคือพระธรรมวิทยากรมีการสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาแตละคน 
และสามารถแกไขพฤติกรรมของนักศึกษาแตละคนไดเปนอยางดี และสุดทายคือ พระธรรมวิทยากร
เปนผูนําในการการปฏิบัติธรรม ทําวัตรเชา เย็น และน่ังสมาธิ แกนักศึกษา ทุกครั้ง ตามลําดับ 



๑๑๐ 
 

ตารางท่ี ๔.๖  คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอรูปแบบ
การสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาของพระธรรมวิทยากร ในดานการจัด
กิจกรรมทางพระพุทธศาสนา เชน วันสําคัญทางพระพุทธศาสนา วันสําคัญทาง
พระมหากษัตริย วันสําคัญทางเทศกาลตางๆ ท่ีมีพิธีทางพระพุทธศาสนารวมกับ
สถานศึกษาหรือชุมชน 

(n = ๓๙๒) 
 

รูปแบบการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา
ของพระธรรมวิทยากร 

ระดับความคิดเห็น 
X S.D. แปลผล 

๑. พระธรรมวิทยากรเปนแกนนําในการจัดกิจกรรม
วันสําคัญทางพระพุทธศาสนาในสถานศึกษา ๔.๑๐ ๐.๘๐๑ มาก 

๒. พระธรรมวิทยากรเปดโอกาสใหนักศึกษาทุกคนมี
สวนรวมในการจัดกิจกรรม จัดนิทรรศการ 
เกี่ยวกับวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาที่วัดหรือที่
สถานศึกษาจัดข้ึน ๔.๐๔ ๐.๘๒๒ มาก 

๓. พระธรรมวิทยากรรวมกับสถานศึกษาจัดกิจกรรม
ตางๆ ในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา เชน การ
ทําบุญตักบาตรขาวสารอาหารแหง เปนตน ๔.๒๐ ๐.๗๗๙ มาก 

๔. พระธรรมวิทยากรจัดกิจกรรมที่หลากหลาย เพื่อ
ดึงดูดใหนักศึกษาสนใจ และเขารวมกิจกรรมในวัน
สําคัญทางพระพุทธศาสนา เชน การตอบปญหา
ธรรมะ จัดนิทรรศการ เปนตน ๓.๙๙ ๐.๗๙๐ มาก 

๕. พระธรรมวิทยากรนํานักศึกษาเขารวมกิจกรรม
พัฒนาวัด ชุมชน และสาธารณประโยชน เพื่อ
ฝกฝนใหนักศึกษาเปนผูมีจิตอาสา และบําเพ็ญตน
ใหเปนประโยชนแกสังคม โดยใชวันสําคัญทาง
พระพุทธศาสนาเปนแรงบันดาลใจ ในการทํา
ความดี ๔.๐๖ ๐.๘๔๙ มาก 

รวมคาเฉลี่ยท้ังหมด ๔.๐๘ ๐.๖๕๓ มาก 

 
 จากตารางที่ ๔.๖ พบวา นักเรียนมีความคิดเห็นตอรูปแบบการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ในสถานศึกษาของพระธรรมวิทยากร ในดานการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา เชน วันสําคัญทาง
พระพุทธศาสนา วันสํา คัญทางพระมหากษัตริย  วันสํ าคัญทางเทศกาลตางๆ ที่ มีพิ ธีทาง
พระพุทธศาสนารวมกับสถานศึกษาหรือชุมชน อยูในระดับมาก (X = ๔.๐๘ , S.D. = ๐.๖๕๓) และ
เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา อยูในระดับมากทุกดาน จากการวิเคราะหเบื้องตนพบวาพระธรรม



๑๑๑ 
 

วิทยากรรวมกับสถานศึกษาจัดกิจกรรมตางๆ ในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา เชน การทําบุญตัก
บาตรขาวสารอาหารแหง เปนตนมากที่สุด รองลงมาคือพระธรรมวิทยากรเปนแกนนําในการจัด
กิจกรรมวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาในสถานศึกษา  ถัดมาคือพระธรรมวิทยากรนํานักศึกษาเขารวม
กิจกรรมพัฒนาวัด ชุมชน และสาธารณประโยชน เพื่อฝกฝนใหนักศึกษาเปนผูมีจิตอาสา และบําเพ็ญ
ตนใหเปนประโยชนแกสังคม โดยใชวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาเปนแรงบันดาลใจ ในการทําความดี 
ถัดมาคือพระธรรมวิทยากรเปดโอกาสใหนักศึกษาทุกคนมีสวนรวมในการจัดกิจกรรม จัดนิทรรศการ 
เกี่ยวกับวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาที่วัดหรือที่สถานศึกษาจัดข้ึน และสุดทายคือ พระธรรมวิทยากร
จัดกิจกรรมที่หลากหลาย เพื่อดึงดูดใหนักศึกษาสนใจ และเขารวมกิจกรรมในวันสําคัญทาง
พระพุทธศาสนา เชน การตอบปญหาธรรมะ จัดนิทรรศการ เปนตน ตามลําดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



๑๑๒ 
 

ตารางท่ี ๔.๗  คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอรูปแบบ
การสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาของพระธรรมวิทยากร ในดานการ
รวมกับสถานศึกษาจัดทําแผนปฏิบัติการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของผูเรียน 

(n = ๓๙๒) 

รูปแบบการสงเสริมคุณธรรมจรยิธรรมในสถานศึกษา
ของพระธรรมวิทยากร 

ระดับความคิดเห็น 
X S.D. แปลผล 

๑. พระธรรมวิทยากรไดรับแตงตั้งใหเปนคณะกรรมการ
สถานศึกษา หรือคณะกรรมการดําเนินงานของ
สถานศึกษาท่ีเก่ียวของกับการสงเสริมคุณธรรม
จริยธรรม ๓.๙๓ ๐.๘๘๑ มาก 

๒. พระธรรมวิทยากรเขารวมประชุมกับสถานศึกษาทุก
คร้ัง เ พ่ือปรึกษาหารือเก่ียวกับแนวทางในการ
ดําเนินงานโครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมของ
ผูเรียน ๓.๙๑ ๐.๘๒๓ มาก 

๓. พระธรรมวิทยากรมีแผนปฏิบัติการในการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมของผูเรียน และเผยแผใหผูเรียน
และผูท่ีเก่ียวของทราบ ๔.๐๑ ๐.๗๙๘ มาก 

๔. พระธรรมวิทยากรสามารถนําเอาแผนปฏิบัติการใน
การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของผูเรียนมาใชไดจริง 
และเกิดประโยชนสูงสุดแกผูเรียน ๔.๐๑ ๐.๘๑๕ มาก 

๕. พระธรรมวิทยากรร วมกับสถานศึกษา มีการ
ประเมินผล และทบทวนแผนปฏิบัติการ เพ่ือปรับปรุง
ใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดแกผูเรียนตอไป ๓.๙๖ ๐.๘๔๘ มาก 

รวมคาเฉลี่ยท้ังหมด ๓.๙๗ ๐.๖๔๓ มาก 

  
 จากตารางที่ ๔.๗ พบวา นักเรียนมีความคิดเห็นตอรูปแบบการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ในสถานศึกษาของพระธรรมวิทยากร ในดานการรวมกับสถานศึกษาจัดทําแผนปฏิบัติการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมของผูเรียน อยูในระดับมาก (X = ๓.๙๗ , S.D. = ๐.๖๔๓) และเมื่อพิจารณาเปน
รายดานพบวา อยูในระดับมากทุกดาน จากการวิเคราะหเบื้องตนพบวาพระธรรมวิทยากรมี
แผนปฏิบัติการในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของผูเรียน และเผยแผใหผูเรียนและผูที่เกี่ยวของ
ทราบ และพระธรรมวิทยากรสามารถนําเอาแผนปฏิบัติการในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของ
ผูเรียนมาใชไดจริง และเกิดประโยชนสูงสุดแกผูเรียน อยูในระดับสูงสุด รองลงมาคือพระธรรม
วิทยากรรวมกับสถานศึกษา มีการประเมินผล และทบทวนแผนปฏิบัติการ เพื่อปรับปรุงใหเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดแกผูเรียนตอไป  ถัดมาคือพระธรรมวิทยากรไดรับแตงต้ังใหเปนคณะกรรมการ
สถานศึกษา หรือคณะกรรมการดําเนินงานของสถานศึกษาที่เกี่ยวของกับการสงเสริมคุณธรรม
จริยธรรม และสุดทายคือ พระธรรมวิทยากรเขารวมประชุมกับสถานศึกษาทุกครั้ง เพื่อปรึกษาหารือ
เกี่ยวกับแนวทางในการดําเนินงานโครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมของผูเรียน ตามลําดับ 



๑๑๓ 
 

ตารางท่ี ๔.๘  คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอรูปแบบ
การสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาของพระธรรมวิทยากร ในดานการจัดทํา
ทะเบียนผูเขารวมกิจกรรมหรือทะเบียนของผูเรียนเปนประจําทุกเดือน 

(n = ๓๙๒) 
 

รูปแบบการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา
ของพระธรรมวิทยากร 

ระดับความคิดเห็น 
X S.D. แปลผล 

๑. พระธรรมวิทยากรมีการจัดทําแฟมประวัติของ
นักศึกษาทุกคน ๓.๙๖ ๐.๙๗๙ มาก 

๒. พระธรรมวิทยากรจัดทําสถิติของนักศึกษาที่เขา
รวมโครงการ และมีการติดปายประชาสัมพันธ
อยางชัดเจน ๓.๙๔ ๐.๘๐๘ มาก 

๓. พระธรรมวิทยากรมีการจัดทําเว็บไซดเผยแผ
ขอมูลนักศึกษาที่เขารวมโครงการ และกิจกรรมที่
จัดข้ึน ๓.๙๒ ๐.๘๗๒ มาก 

๔. พระธรรมวิทยากรเปดโอกาสใหนักศึกษามีสวน
รวมในการจัดทําฐานขอมูลของนักศึกษาเอง ๔.๐๒ ๐.๘๖๗ มาก 

๕. ฐานขอมูลที่มีอยูในปจจุบัน เปนประโยชนตอการ
สงเสริมคุณธรรมจริยธรรมอยางมาก ๓.๙๘ ๐.๘๔๑ มาก 

รวมคาเฉลี่ยท้ังหมด ๓.๙๖ ๐.๖๘๙ มาก 

 
 จากตารางที่ ๔.๘ พบวา นักเรียนมีความคิดเห็นตอรูปแบบการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ในสถานศึกษาของพระธรรมวิทยากร ในดานการจัดทําทะเบียนผูเขารวมกิจกรรมหรือทะเบียนของ
ผูเรียนเปนประจําทุกเดือน อยูในระดับมาก (X = ๓.๙๖ , S.D. = ๐.๖๘๙) และเมื่อพิจารณาเปนราย
ดานพบวา อยูในระดับมากทุกดาน จากการวิเคราะหเบื้องตนพบวา พระธรรมวิทยากรเปดโอกาสให
นักศึกษามีสวนรวมในการจัดทําฐานขอมูลของนักศึกษาเองมากที่สุด รองลงมาคือฐานขอมูลที่มีอยูใน
ปจจุบัน เปนประโยชนตอการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมอยางมาก  ถัดมาคือพระธรรมวิทยากรมีการ
จัดทําแฟมประวัติของนักศึกษาทุกคน ถัดมาคือพระธรรมวิทยากรจัดทําสถิติของนักศึกษาที่เขารวม
โครงการ และมีการติดปายประชาสัมพันธอยางชัดเจน และสุดทายคือพระธรรมวิทยากรมีการจัดทํา
เว็บไซดเผยแผขอมูลนักศึกษาที่เขารวมโครงการ และกิจกรรมที่จัดข้ึน ตามลําดับ 

 
 
 
 



๑๑๔ 
 

ตารางท่ี ๔.๙  คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอรูปแบบ
การสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาของพระธรรมวิทยากร ในดานการ
พัฒนาเครื่องมือในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผูเรียน 

(n = ๓๙๒) 
 

รูปแบบการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา
ของพระธรรมวิทยากร 

ระดับความคิดเห็น 
X S.D. แปลผล 

๑. พระธรรมวิทยากรไดศึกษาพฤติกรรมและเขาใจ
พฤติกรรมของผูเรียนแตละคนเปนอยางดี ๓.๙๗ ๐.๘๒๙ มาก 

๒. พระธรรมวิทยากรสามารถเลือกเอาเครื่องมือแต
ละอยางมาใชในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของ
ผูเรียนแตละคนไดอยางเหมาะสม ๓.๙๙ ๐.๘๓๑ มาก 

๓. พระธรรมวิทยากรสามารถสรางเครื่องมือที่ใชใน
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู เรียนไดดวย
ตนเอง ๓.๙๑ ๐.๘๗๕ มาก 

๔. พร ะ ธร รม วิทย าก ร นํ า เ อาห ลั ก ธร ร มท า ง
พระพุทธศาสนามาพัฒนาเปนเครื่องมือ ในการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผูเรียน เชน ใหหลัก
ภาวนา ๔ หลักอริยสัจ ๔ เบญจศีลเบญจธรรม 
เปนตน ๔.๐๔ ๐.๘๕๓ มาก 

๕. เครื่องมือทีพ่ระธรรมวิทยากรใชในการปรบัเปลี่ยน
พฤติกรรมของผูเรียนในปจจบุันมีความเหมาะสม ๓.๙๒ ๐.๘๙๔ มาก 

รวมคาเฉลี่ยท้ังหมด ๓.๙๗ ๐.๖๗๖ มาก 

 
 จากตารางที่ ๔.๙ พบวา นักเรียนมีความคิดเห็นตอรูปแบบการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ในสถานศึกษาของพระธรรมวิทยากร ในดานการพัฒนาเครื่องมือในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของ
ผูเรียน อยูในระดับมาก (X = ๓.๙๗ , S.D. = ๐.๖๗๖) และเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา อยูใน
ระดับมากทุกดาน จากการวิเคราะหเบื้องตนพบวาพระธรรมวิทยากรนําเอาหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนามาพัฒนาเปนเครื่องมือ ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผูเรียน เชน ใหหลักภาวนา 
๔ หลักอริยสัจ ๔ เบญจศีลเบญจธรรม เปนตนมากที่สุด  รองลงมาคือพระธรรมวิทยากรสามารถเลือก
เอาเครื่องมือแตละอยางมาใชในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผูเรียนแตละคนไดอยางเหมาะสม  ถัด
มาคือพระธรรมวิทยากรไดศึกษาพฤติกรรมและเขาใจพฤติกรรมของผูเรียนแตละคนเปนอยางดี ถัดมา
คือเครื่องมือที่พระธรรมวิทยากรใชในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผูเรียนในปจจุบันมีความ
เหมาะสม และสุดทายคือ พระธรรมวิทยากรสามารถสรางเครื่องมือที่ใชในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ของผูเรียนไดดวยตนเอง ตามลําดับ 



๑๑๕ 
 

ตารางท่ี ๔.๑๐   คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอรูปแบบ
การสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาของพระธรรมวิทยากร ในดานการจัด
คายคุณธรรม 

(n = ๓๙๒) 
 

รูปแบบการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา
ของพระธรรมวิทยากร 

ระดับความคิดเห็น 
X S.D. แปลผล 

๑. พระธรรมวิทยากรรวมกับสถานศึกษา จัดคาย
คุณธรรมใหกับนักศึกษาเปนประจําทุกป ๔.๐๔ ๐.๙๑๑ มาก 

๒. พระธรรมวิทยากรเปนวิทยากรในการอบรม
นักศึกษาเอง ๔.๐๑ ๐.๘๗๙ มาก 

๓. พระธรรมวิทยากรเนนการสอนเรื่องคุณธรรม
จริยธรรมเปนหลัก ๔.๒๘ ๐.๗๓๕ มาก 

๔. คายคุณธรรมที่พระธรรมวิทยากรจัดข้ึนมีความ
เหมาะสมกับผูเรียน ทั้งดานเวลา สถานที่ เน้ือหา
สาระ และงบประมาณที่จัด  ๔.๐๔ ๐.๗๕๗ มาก 

๕. คายคุณธรรมที่พระธรรมวิทยากรจัดข้ึนเกิด
ประโยชนสูงสุดแกผูเรียน ๔.๒๑ ๐.๗๗๗ มาก 

รวมคาเฉลี่ยท้ังหมด ๔.๑๒ ๐.๖๑๗ มาก 

 
 จากตารางที่ ๔.๑๐ พบวา นักเรียนมีความคิดเห็นตอรูปแบบการสงเสริมคุณธรรม
จริยธรรมในสถานศึกษาของพระธรรมวิทยากร ในดานการจัดคายคุณธรรม อยูในระดับมาก           
(X = ๔.๑๒ , S.D. = ๐.๖๑๗) และเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา อยูในระดับมากทุกดาน จากการ
วิเคราะหเบื้องตนพบวา พระธรรมวิทยากรเนนการสอนเรื่องคุณธรรมจริยธรรมเปนหลักมากที่สุด 
รองลงมาคือคายคุณธรรมที่พระธรรมวิทยากรจัดข้ึนเกิดประโยชนสูงสุดแกผูเรียน  ถัดมาคือพระธรรม
วิทยากรรวมกับสถานศึกษา จัดคายคุณธรรมใหกับนักศึกษาเปนประจําทุกป ถัดมาคือคายคุณธรรมที่
พระธรรมวิทยากรจัดข้ึนมีความเหมาะสมกับผู เ รียน ทั้ งดานเวลา สถานที่  เ น้ือหาสาระ                         
และงบประมาณที่จัด และสุดทายคือ พระธรรมวิทยากรเปนวิทยากรในการอบรมนักศึกษาเอง 
ตามลําดับ 

 
 
 
 
 



๑๑๖ 
 

ตารางท่ี ๔.๑๑ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอรูปแบบ
การสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาของพระธรรมวิทยากร ในดานการ
ประเมินผลกลุมเปาหมายรวมกับสถานศึกษา 

(n = ๓๙๒) 
 

รูปแบบการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา
ของพระธรรมวิทยากร 

ระดับความคิดเห็น 
X S.D. แปลผล 

๑. พร ะ ธร ร ม วิทย าก ร มี ก า ร ว า ง แผ น ในก า ร
ประเมินผลกลุมเปาหมายรวมกับสถานศึกษา ๔.๐๕ ๐.๗๘๒ มาก 

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

๓. พระธรรมวิทยากรเลือกเอาเครื่องมือตางๆ เชน 
แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ  แบบสั ง เกต
พฤติกรรม ที่มีคุณภาพมาใชในการประเมินผลการ
ดําเนินโครงการกับผูเรียน รวมกับสถานศึกษา ๔.๐๗ ๐.๘๑๗ มาก 

๔. พระธรรมวิทยากรรวมกับสถานศึกษาสรุปผลการ
ดําเนินโครงการทุกครั้ง และแจงใหผูมีสวน
เกี่ยวของทราบ ๓.๙๙ ๐.๘๐๖ มาก 

๕. พระธรรมวิทยากรรวมกับสถานศึกษาปรับปรุง
แผนปฏิบัติการใหสอดคลองกับพฤติกรรมของ
นักศึกษาที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ๔.๐๗ ๐.๘๕๔ มาก 

รวมคาเฉลี่ยท้ังหมด ๔.๐๓ ๐.๖๕๐ มาก 

 
 จากตารางที่ ๔.๑๑ พบวา นักเรียนมีความคิดเห็นตอรูปแบบการสงเสริมคุณธรรม
จริยธรรมในสถานศึกษาของพระธรรมวิทยากร ในดานการประเมินผลกลุมเปาหมายรวมกับ
สถานศึกษา อยูในระดับมาก (X = ๔.๐๓ , S.D. = ๐.๖๕๐) และเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา             
อยูในระดับมากทุกดาน จากการวิเคราะหเบื้องตนพบวา  พระธรรมวิทยากรเลือกเอาเครื่องมือตางๆ 
เชน แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ แบบสังเกตพฤติกรรม ที่มีคุณภาพมาใชในการประเมินผลการ
ดําเนินโครงการกับผูเรียน รวมกับสถานศึกษา และพระธรรมวิทยากรรวมกับสถานศึกษาปรับปรุง
แผนปฏิบัติการใหสอดคลองกับพฤติกรรมของนักศึกษาที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลามากที่สุด รองลงมา
คือพระธรรมวิทยากรมีการวางแผนในการประเมินผลกลุมเปาหมายรวมกับสถานศึกษา ถัดมาคือ          
พระธรรมวิทยากรรวมกับสถานศึกษาสรุปผลการดําเนินโครงการทุกครั้ง และแจงใหผูมีสวนเกี่ยวของ
ทราบ และสุดทายคือ พระธรรมวิทยากรมีการวางแผนในการประเมินผลกลุมเปาหมายรวมกับ
สถานศึกษา 

 



๑๑๗ 
 

ตารางท่ี ๔.๑๒ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอรูปแบบ
การสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาของพระธรรมวิทยากร ในดาน
หลักธรรมท่ีใชในการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาของพระธรรม
วิทยากรตามหลักภาวนา ๔ ไดแก กาย ศีล จิต และปญญา 

(n = ๓๙๒) 
 

รูปแบบการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา
ของพระธรรมวิทยากร 

ระดับความคิดเห็น 
X S.D. แปลผล 

๑. ดานกาย ๔.๐๒ ๐.๖๖๙ มาก 
๒. ดานศีล ๔.๒๙ ๐.๖๒๖ มาก 

๓. ดานจิต ๔.๑๙ ๐.๗๐๑ มาก 

๔. ดานปญญา ๔.๑๗ ๐.๗๔๑ มาก 

รวมคาเฉลี่ยท้ังหมด ๔.๑๗ ๐.๕๕๖ มาก 

 
 จากตารางที่ ๔.๑๒ พบวา นักเรียนมีความคิดเห็นตอรูปแบบการสงเสริมคุณธรรม
จริยธรรมในสถานศึกษาของพระธรรมวิทยากร ในดานหลักธรรมที่ใชในการสงเสริมคุณธรรมจรยิธรรม
ในสถานศึกษาของพระธรรมวิทยากรตามหลักภาวนา ๔ ไดแก กาย ศีล จิต และปญญา อยูในระดับ
มาก (X = ๔.๑๓ , S.D. = ๐.๕๕๖) และเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา อยูในระดับมากทุกดาน จาก
การวิเคราะหเบื้องตนพบวาดานศีลมากที่สุด  รองลงมาคือดานจิต  ถัดมาคือดานปญญา และสุดทาย
คือ ดานกาย ตามลําดับ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๘ 
 

ตารางท่ี ๔.๑๓ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอรูปแบบ
การสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาของพระธรรมวิทยากร ในดานกาย 

(n = ๓๙๒) 
 

รูปแบบการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา
ของพระธรรมวิทยากร 

ระดับความคิดเห็น 
X S.D. แปลผล 

๑. พระธรรมวิทยากรสงเสริมใหนักศึกษารูจักปรับตัว
เขากับเพื่อนๆ และผูอื่น ๔.๑๘ ๐.๗๙๖ มาก 

๒. พระธรรมวิทยากรสงเสริมใหนักศึกษารูจักมี
ความสุขตามฐานะของตน ๔.๑๓ ๐.๗๘๓ มาก 

๓. พระธรรมวิทยากรสงเสริมใหนักศึกษารักษา
สุขภาพใหแข็งแรงตามหลักพระพุทธศาสนา ๔.๐๘ ๐.๘๖๖ มาก 

รวมคาเฉลี่ยท้ังหมด ๔.๐๒ ๐.๖๖๙ มาก 

 
 จากตารางที่ ๔.๑๓ พบวา นักเรียนมีความคิดเห็นตอรูปแบบการสงเสริมคุณธรรม
จริยธรรมในสถานศึกษาของพระธรรมวิทยากร ในดานกาย อยูในระดับมาก (X = ๔.๐๒,              
S.D. = ๐.๖๖๙) และเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา อยูในระดับมากทุกดาน จากการวิเคราะห
เบื้องตนพบวา  พระธรรมวิทยากรสงเสริมใหนักศึกษารูจักปรับตัวเขากับเพื่อนๆ และผูอื่นมากที่สุด 
รองลงมาคือพระธรรมวิทยากรสงเสริมใหนักศึกษารูจักมีความสุขตามฐานะของตน  และสุดทายคือ 
พระธรรมวิทยากรสงเสริมใหนักศึกษารักษาสุขภาพใหแข็งแรงตามหลักพระพุทธศาสนาตามลําดับ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๙ 
 

ตารางท่ี ๔.๑๔ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอรูปแบบ
การสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาของพระธรรมวิทยากร ในดานศีล 

(n = ๓๙๒) 
 

รูปแบบการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา
ของพระธรรมวิทยากร 

ระดับความคิดเห็น 
X S.D. แปลผล 

๑. พระธรรมวิทยากรสงเสริมใหนักศึกษามีเมตตา 
กรุณา ไมเบียดเบียนตอเพื่อนมนุษยและสัตวโลก ๔.๓๙ ๐.๗๑๑ มาก 

๒. พระธรรมวิทยากรสงเสริมใหนักศึกษารูจัก ลด ละ 
เลิกอบายมุข ๔.๒๓ ๐.๗๔๑ มาก 

๓. พระธรรมวิทยากรสงเสริมใหนักศึกษาปฏิบัติใน
เรื่องพฤติกรรมทางเพศที่ถูกตองตามหลักศาสนา ๔.๒๕ ๐.๗๕๙ มาก 

รวมคาเฉลี่ยท้ังหมด ๔.๒๙ ๐.๖๒๖ มาก 

 
 จากตารางที่ ๔.๑๔ พบวา นักเรียนมีความคิดเห็นตอรูปแบบการสงเสริมคุณธรรม
จริยธรรมในสถานศึกษาของพระธรรมวิทยากร ในดานศีล อยูในระดับมาก (X = ๔.๒๙,                      
S.D. = ๐.๖๒๖) และเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา อยูในระดับมากทุกดาน จากการวิเคราะห
เบื้องตนพบวา  พระธรรมวิทยากรสงเสริมใหนักศึกษามีเมตตา กรุณา ไมเบียดเบียนตอเพื่อนมนุษย
และสัตวโลกมากที่สุด รองลงมาคือพระธรรมวิทยากรสงเสริมใหนักศึกษาปฏิบัติในเรื่องพฤติกรรมทาง
เพศที่ถูกตองตามหลักศาสนา และสุดทายคือ พระธรรมวิทยากรสงเสริมใหนักศึกษารูจัก ลด ละ เลิก
อบายมุขตามลําดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๐ 
 

ตารางท่ี ๔.๑๕ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอรูปแบบ
การสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาของพระธรรมวิทยากร ในดานจิต 

(n = ๓๙๒) 
 

รูปแบบการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา
ของพระธรรมวิทยากร 

ระดับความคิดเห็น 
X S.D. แปลผล 

๑. พระธรรมวิทยากรสงเสริมใหนักศึกษามีสุขภาพจติ
ดี แจมใส เบิกบาน ๔.๒๒ ๐.๘๑๗ มาก 

๒. พระธรรมวิทยากรสงเสริมใหนักศึกษาเปนคน 
ซื่อสัตย สุจริต ๔.๒๐ ๐.๘๓๑ มาก 

๓. พระธรรมวิทยากรสงเสริมใหนักศึกษาเปนจิต
อาสา รูจักเสียสละเพื่อประโยชนสวนรวม ๔.๑๖ ๐.๗๘๓ มาก 

รวมคาเฉลี่ยท้ังหมด ๔.๑๙ ๐.๗๐๑ มาก 

 
 จากตารางที่ ๔.๑๕ พบวา นักเรียนมีความคิดเห็นตอรูปแบบการสงเสริมคุณธรรม
จริยธรรมในสถานศึกษาของพระธรรมวิทยากร ในดานจิต อยูในระดับมาก (X = ๔.๑๙,                    
S.D. = ๐.๗๐๑) และเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา อยูในระดับมากทุกดาน จากการวิเคราะห
เบื้องตนพบวา  พระธรรมวิทยากรสงเสริมใหนักศึกษามีสุขภาพจิตดี แจมใส เบิกบานมากที่สุด 
รองลงมาคือพระธรรมวิทยากรสงเสริมใหนักศึกษาเปนคน ซื่อสัตย สุจริต  และสุดทายคือ พระธรรม
วิทยากรสงเสริมใหนักศึกษาเปนจิตอาสา รูจักเสียสละเพื่อประโยชนสวนรวมตามลําดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๑ 
 

ตารางท่ี ๔.๑๖ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอรูปแบบ
การสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาของพระธรรมวิทยากร ในดานปญญา 

(n = ๓๙๒) 
 

รูปแบบการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา
ของพระธรรมวิทยากร 

ระดับความคิดเห็น 
X S.D. แปลผล 

๑. พระธรรมวิทยากรสงเสริมใหรูจักคิด วิเคราะห 
ปญหาชีวิต ๔.๑๖ ๐.๘๒๓ มาก 

๒. พระธรรมวิทยากรสงเสริมใหนักศึกษาเปนคนเห็น
คุณคาของตนเอง ไมดูถูกตนเอง ๔.๑๗ ๐.๘๒๕ มาก 

๓. พระธรรมวิทยากรสงเสริมใหนักศึกษาสามารถ
พึ่งตนเองได ๔.๑๘ ๐.๘๔๐ มาก 

รวมคาเฉลี่ยท้ังหมด ๔.๑๗ ๐.๗๔๑ มาก 

 
 จากตารางที่ ๔.๑๖ พบวา นักเรียนมีความคิดเห็นตอรูปแบบการสงเสริมคุณธรรม
จริยธรรมในสถานศึกษาของพระธรรมวิทยากร ในดานปญญา อยูในระดับมาก (X = ๔.๑๗,                
S.D. = ๐.๗๔๑) และเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา อยูในระดับมากทุกดาน จากการวิเคราะห
เบื้องตนพบวา  พระธรรมวิทยากรสงเสริมใหนักศึกษาสามารถพึ่งตนเองไดมากที่สุด รองลงมาคือ                
พระธรรมวิทยากรสงเสริมใหนักศึกษาเปนคนเห็นคุณคาของตนเอง ไมดูถูกตนเอง และสุดทายคือ 
พระธรรมวิทยากรสงเสริมใหรูจักคิด วิเคราะห ปญหาชีวิตตามลําดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๒ 
 

 ๑.๓ ปญหา อุปสรรคและขอเสนอแนะตอรูปแบบการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมใน
สถานศึกษาของพระธรรมวิทยากร 
 นักเรียนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหา อุปสรรคและขอเสนอแนะตอรูปแบบการสงเสริม
คุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาของพระธรรมวิทยากร รายละเอียดดังตารางที่ ๔.๑๗ – ๔.๓๕ 
 

ตารางท่ี ๔.๑๗  ปญหาและอุปสรรคในการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาของพระธรรม
วิทยากร ในดานการใหคําปรึกษาหรือปญหาตางๆ โดยเฉพาะปญหาเรื่องการขาด
คุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษาน้ันๆ     

 

ปญหาและอุปสรรค ความถ่ี 

๑. พระธรรมวิทยากรมักนําเอากรณีของนักศึกษาที่เขารับคําปรึกษา มา
บอกเลาหรือยกตัวอยางใหนักศึกษาคนอื่นๆ ฟง จนทําใหนักศึกษาเกิด
ความละอายพลอยไมอยากปรึกษาในเรื่องสําคัญๆ หรือเรื่องนาอับอายกับ
พระธรรมวิทยากร  ๖ คน 
๒. พระธรรมวิทยากรไมสามารถเขาถึงปญหาเฉพาะดานของนักศึกษา 
เชน ปญหาสวนตัว ปญหาครอบครัว ปญหาเรื่องยาเสพติด เปนตน  ๕ คน 
๓. พระธรรมวิทยากรไมสามารถชวยแกปญหาใหกับนักศึกษาผูหญิงใน
เรื่องเฉพาะเพศไดดี  ๓ คน 

 

 จากตารางที่ ๔.๑๗ ปญหาและอุปสรรคในการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา
ของพระธรรมวิทยากร ในดานการใหคําปรึกษาหรือปญหาตางๆ โดยเฉพาะปญหาเรื่องการขาด
คุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษาน้ันๆ พบวา นักเรียนมีความคิดเห็นดังน้ี พระ
ธรรมวิทยากรมักนําเอากรณีของนักศึกษาที่เขารับคําปรึกษา มาบอกเลาหรือยกตัวอยางใหนักศึกษา
คนอื่นๆ ฟง จนทําใหนักศึกษาเกิดความละอายพลอยไมอยากปรึกษาในเรื่องสําคัญๆ หรือเรื่องนาอับ
อายกับพระธรรมวิทยากร จํานวน ๖ คน รองลงมาคือพระธรรมวิทยากรไมสามารถเขาถึงปญหา
เฉพาะดานของนักศึกษา เชน ปญหาสวนตัว ปญหาครอบครัว ปญหาเรื่องยาเสพติด เปนตน จํานวน 
๕ คน สุดทายคือพระธรรมวิทยากรไมสามารถชวยแกปญหาใหกับนักศึกษาผูหญิงในเรื่องเฉพาะเพศ
ไดดี จํานวน ๓ คนตามลําดับ 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๓ 
 

ตารางท่ี ๔.๑๘  ขอเสนอแนะตอรูปแบบการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาของพระธรรม
วิทยากร ในดานการใหคําปรึกษาหรือปญหาตางๆ โดยเฉพาะปญหาเรื่องการขาด
คุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษาน้ันๆ     

 
 

ขอเสนอแนะ ความถ่ี 

๑. พระธรรมวิทยากรควรปกปดเรื่องที่นักศึกษามาขอคําปรึกษาไวเปน
ความลับ และใหคําปรึกษาเฉพาะเรื่องกับนักศึกษาเฉพาะรายบุคคลไป ๖ คน 
๒. พระธรรมวิทยากรตองอาศัยความรวมมือจากเพื่อนนักศึกษาดวยกัน 
หรือพอแมของนักศึกษา ในการใหคําปรึกษาและแกไขปญหาเฉพาะดาน
ของนักศึกษาในแตละคน ๕ คน 
๓. ควรใหอาจารยผูหญิงเปนที่ปรึกษารวมกับพระธรรมวิทยากรในการให
คําปรึกษาแกนักศึกษาผูหญิงในเรื่องสวนตัว  ๓ คน 

 

 จากตารางที่ ๔.๑๘ ขอเสนอแนะตอรูปแบบการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา
ของพระธรรมวิทยากร ในดานการใหคําปรึกษาหรือปญหาตางๆ โดยเฉพาะปญหาเรื่องการขาด
คุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษาน้ันๆ  พบวา นักเรียนแสดงความคิดเห็นดังน้ี 
พระธรรมวิทยากรควรปกปดเรื่องที่นักศึกษามาขอคําปรึกษาไวเปนความลับ และใหคําปรึกษาเฉพาะ
เรื่องกับนักศึกษาเฉพาะรายบุคคลไป จํานวน ๖ คน รองลงมาคือพระธรรมวิทยากรตองอาศัยความ
รวมมือจากเพื่อนนักศึกษาดวยกัน หรือพอแมของนักศึกษา ในการใหคําปรึกษาและแกไขปญหา
เฉพาะดานของนักศึกษาในแตละคน จํานวน ๕ คน สุดทายคือ ควรใหอาจารยผูหญิงเปนที่ปรึกษา
รวมกับพระธรรมวิทยากรในการใหคําปรึกษาแกนักศึกษาผูหญิงในเรื่องสวนตัว จํานวน ๓ คน 
ตามลําดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๔ 
 

ตารางท่ี ๔.๑๙  ปญหาและอุปสรรคในการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาของพระธรรม
วิทยากร ในดานการสนทนาธรรม/บรรยายธรรม ตามหลักธรรมตางๆ ท่ี
สอดคลองกับปญหาท่ีเกิด หรือตามท่ีสถานศึกษาประสงค 

 

ปญหาและอุปสรรค ความถ่ี 

๑. จํานวนของนักเรียนมีมากเกินไป พระธรรมวิทยากรเพียงหน่ึงถึงสอง
รูปไมสามารถดูแลไดอยางทั่วถึง ๑๒ คน 
๒. ความไมพรอมในการใชสื่อเทคโนโลยีในการสนทนาธรรม/บรรยาย
ธรรมของพระธรรมวิทยากรและเจาหนาที่ ทําใหเสียเวลาในการอบรมสั่ง
สอน  ๑๐ คน 
๓. หองบรรยายธรรม/สถานที่บรรยายธรรม ในวิทยาลัยไมเพียงพอหรือ
เหมาะสมกับจํานวนนักเรียนที่มีมาก ๘ คน 
๔. ปญหานักเรียนบางกลุมไมสนใจการฟงบรรยาย/สนทนาธรรม/เขารวม
กิจกรรมที่ทางพระธรรมวิทยากรและวิทยาลัยจัดข้ึน  ๕ คน 

 
 จากตารางที่ ๔.๑๙ ปญหาและอุปสรรคในการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา
ของพระธรรมวิทยากร ในดานการสนทนาธรรม/บรรยายธรรม ตามหลักธรรมตางๆ ที่สอดคลองกับ
ปญหาที่เกิด หรือตามที่สถานศึกษาประสงค พบวา นักเรียนแสดงความคิดเห็นดังน้ี จํานวนของ
นักเรียนมีมากเกินไป พระธรรมวิทยากรเพียงหน่ึงถึงสองรูปไมสามารถดูแลไดอยางทั่วถึง จํานวน ๑๒ 
คน รองลงมาคือความไมพรอมในการใชสื่อเทคโนโลยีในการสนทนาธรรม/บรรยายธรรมของพระ
ธรรมวิทยากรและเจาหนาที่ ทําใหเสียเวลาในการอบรมสั่งสอน จํานวน ๑๐ คน ถัดมาคือหอง
บรรยายธรรม/สถานที่บรรยายธรรม ในวิทยาลัยไมเพียงพอหรือเหมาะสมกับจํานวนนักเรียนที่มีมาก 
จํานวน ๘ คน และปญหานักเรียนบางกลุมไมสนใจการฟงบรรยาย/สนทนาธรรม/เขารวมกิจกรรมที่
ทางพระธรรมวิทยากรและวิทยาลัยจัดข้ึน จํานวน ๕ คน ตามลําดับ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๕ 
 

ตารางท่ี ๔.๒๐  ขอเสนอแนะตอรูปแบบการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาของพระธรรม
วิทยากร ในดานการสนทนาธรรม/บรรยายธรรม ตามหลักธรรมตางๆ ท่ี
สอดคลองกับปญหาท่ีเกิด หรือตามท่ีสถานศึกษาประสงค 

 

ขอเสนอแนะ ความถ่ี 

๑. สถานศึกษาควรจัดครูประจําวิชาหรือครูที่ปรึกษามาคอยชวยดูแล
นักเรียนรวมกับพระธรรมวิทยากร ๑๒ คน 
๒. พระธรรมวิทยากรควรเตรียมความพรอมกอนเขาช่ัวโมงบรรยายเพื่อ
ไมใหเสียเวลาอบรม ๑๐ คน 
๓. สถานศึกษาควรจัดกิจกรรมเฉพาะกลุมนักเรียน/ช้ันเรียน/แผนก ๘ คน 
๔. สถานศึกษา ควรนํานักเรียนกลุมเสี่ยงแยกออกไปเฉพาะกลุม และจัด
บรรยาย/กิจกรรมเฉพาะกลุม เพื่องายตอการควบคุมและอบรมสั่งสอน ๕ คน 

 
 จากตารางที่ ๔.๒๐ ขอเสนอแนะตอรูปแบบการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา
ของพระธรรมวิทยากร ในดานการสนทนาธรรม/บรรยายธรรม ตามหลักธรรมตางๆ ที่สอดคลองกับ
ปญหาที่เกิด หรือตามที่สถานศึกษาประสงค พบวา นักเรียนแสดงความคิดเห็นดังน้ี สถานศึกษาควร
จัดครูประจําวิชาหรือครูที่ปรึกษามาคอยชวยดูแลนักเรียนรวมกับพระธรรมวิทยากร จํานวน ๑๒ คน 
รองลงมาคือพระธรรมวิทยากรควรเตรียมความพรอมกอนเขาช่ัวโมงบรรยายเพื่อไมใหเสียเวลาอบรม 
จํานวน ๑๐ คน ถัดมาคือสถานศึกษาควรจัดกิจกรรมเฉพาะกลุมนักเรียน/ช้ันเรียน/แผนก จํานวน ๘ 
คน และสถานศึกษา ควรนํานักเรียนกลุมเสี่ยงแยกออกไปเฉพาะกลุม และจัดบรรยาย/กิจกรรมเฉพาะ
กลุม เพื่องายตอการควบคุมและอบรมสั่งสอน จํานวน ๕ คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๒๖ 
 

ตารางท่ี ๔.๒๑  ปญหาและอุปสรรคในการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาของพระธรรม
วิทยากร วิทยากร ในดานการใหการอบรมเยาวชนในสถานศึกษาน้ันๆ โดยใช
เทคนิคการอบรมท่ีสอดคลองกับพฤติกรรมของผูเขารับการอบรม ผสมผสานกับ
การปฏิบัติธรรม ทําวัตรเชา เย็น และน่ังสมาธิ 

 

ปญหาและอุปสรรค ความถ่ี 

๑. ในหน่ึงสัปดาหพระธรรมวิทยากรสามารถเขามาทํากิจกรรมไดเพียงแค 
๒ วันเทาน้ัน ในการจัดกิจกรรมทําวัตร สวดมนต น่ังสมาธิ จึงทําไดเพียง
แคระยะสั้นๆ หรือบางครั้งอาจไมไดทํา  ๘ คน 
๒. นักเรียนที่เขารวมกิจกรรมไมมีความพรอม ประกอบกับเวลาในการเขา
รวมกิจกรรมมีนอย จึงเนนเฉพาะหลักทฤษฎีมากกวาหลักการปฏิบัติ  ๖ คน 
๓. เทคนิคที่พระธรรมวิทยากรนํามาใชมีมากและหลากหลาย แต
สถานศึกษาขาดความพรอมในการจัดสรรนักเรียนและช่ัวโมงเรียนในการ
เขามาทํากจิกรรมรวมกับพระธรรมวิทยากร  ๕ คน 
๔. กิจกรรมของพระธรรมวิทยากรเปนเพียงกิจกรรมโครงการสั้นๆ ไม
ตอเน่ือง ไมสามารถละลายพฤติกรรมของนักเรียนไดเทาที่ควร ขาดการ
ประเมินผลและกํากับติดตามพฤติกรรมของนักเรียนอยางตอเน่ืองและ
ทั่วถึง  ๕ คน 

  
 จากตารางที่ ๔.๒๑ ปญหาและอุปสรรคในการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา
ของพระธรรมวิทยากร วิทยากร ในดานการใหการอบรมเยาวชนในสถานศึกษาน้ันๆ โดยใชเทคนิค
การอบรมที่สอดคลองกับพฤติกรรมของผูเขารับการอบรม ผสมผสานกับการปฏิบัติธรรม ทําวัตรเชา 
เย็น และน่ังสมาธิ พบวา นักเรียนแสดงความคิดเห็นดังน้ี ในหน่ึงสัปดาหพระธรรมวิทยากรสามารถ
เขามาทํากิจกรรมไดเพียงแค ๒ วันเทาน้ัน ในการจัดกิจกรรมทําวัตร สวดมนต น่ังสมาธิ จึงทําไดเพียง
แคระยะสั้นๆ หรือบางครั้งอาจไมไดทํา จํานวน ๘ คน รองลงมาคือนักเรียนที่เขารวมกิจกรรมไมมี
ความพรอม ประกอบกับเวลาในการเขารวมกิจกรรมมีนอย จึงเนนเฉพาะหลักทฤษฎีมากกวาหลักการ
ปฏิบัติ จํานวน ๖ คน ถัดมาคือเทคนิคที่พระธรรมวิทยากรนํามาใชมีมากและหลากหลาย แต
สถานศึกษาขาดความพรอมในการจัดสรรนักเรียนและช่ัวโมงเรียนในการเขามาทํากิจกรรมรวมกับ
พระธรรม จํานวน ๕ คน และกิจกรรมของพระธรรมวิทยากรเปนเพียงกิจกรรมโครงการสั้นๆ ไม
ตอเน่ือง ไมสามารถละลายพฤติกรรมของนักเรียนไดเทาที่ควร ขาดการประเมินผลและกํากับติดตาม
พฤติกรรมของนักเรียนอยางตอเน่ืองและทั่วถึง จํานวน ๕ คน ตามลําดับ 
 
 
 



๑๒๗ 
 

ตารางท่ี ๔.๒๒  ขอเสนอแนะตอรูปแบบการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาของพระธรรม
วิทยากร วิทยากร ในดานการใหการอบรมเยาวชนในสถานศึกษาน้ันๆ โดยใช
เทคนิคการอบรมท่ีสอดคลองกับพฤติกรรมของผูเขารับการอบรม ผสมผสานกับ
การปฏิบัติธรรม ทําวัตรเชา เย็น และน่ังสมาธิ 

 

ขอเสนอแนะ ความถ่ี 

๑. พระธรรมวิทยากรควรเนนการปฏิบัติธรรม ทําวัตรเชา เย็น และน่ัง
สมาธิใหมากข้ึนกวาเดิม ๘ คน 
๒. พระธรรมวิทยากรควรจัดกิจกรรมที่หลากหลายเนนทั้งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติควบคูกัน ๖ คน 
๓. ผูบริหารสถานศึกษาควรใหความสําคัญกับการอบรมของพระธรรม
วิทยากร และเพิ่มจํานวนวันและเวลาใหเพิ่มมากข้ึน ๕ คน 
๔. สถานศึกษาควรวางแผนโครงการระยะยาวและจัดสรรงบประมาณ
สนับสนุนใหเพิ่มมากข้ึนกวาเดิม ๕ คน 

  
 จากตารางที่ ๔.๒๒ ขอเสนอแนะตอรูปแบบการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา
ของพระธรรมวิทยากร ในดานการใหการอบรมเยาวชนในสถานศึกษาน้ันๆ โดยใชเทคนิคการอบรมที่
สอดคลองกับพฤติกรรมของผูเขารับการอบรม ผสมผสานกับการปฏิบัติธรรม ทําวัตรเชา เย็น และน่ัง
สมาธิ พบวา นักเรียนแสดงความคิดเห็นดังน้ี พระธรรมวิทยากรควรเนนการปฏิบัติธรรม ทําวัตรเชา 
เย็น และน่ังสมาธิใหมากข้ึนกวาเดิม จํานวน ๘ คน รองลงมาคือพระธรรมวิทยากรควรจัดกิจกรรมที่
หลากหลายเนนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติควบคูกัน จํานวน ๖ คน ถัดมาคือผูบริหารสถานศึกษา
ควรใหความสําคัญกับการอบรมของพระธรรมวิทยากร และเพิ่มจํานวนวันและเวลาใหเพิ่มมากข้ึน 
จํานวน ๕ คน และสุดทายคือสถานศึกษาควรวางแผนโครงการระยะยาวและจัดสรรงบประมาณ
สนับสนุนใหเพิ่มมากข้ึนกวาเดิม จํานวน ๕ คนตามลําดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๒๘ 
 

ตารางท่ี ๔.๒๓  ปญหาและอุปสรรคในการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาของพระธรรม
วิทยากร วิทยากร ในดานการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา เชน วันสําคัญทาง
พระพุทธศาสนา วันสําคัญทางพระมหากษัตริย วันสําคัญทางเทศกาลตางๆ ท่ีมี
พิธีทางพระพุทธศาสนารวมกับสถานศึกษาหรือชุมชน 

 

ปญหาและอุปสรรค ความถ่ี 

๑. ลักษณะกิจกรรมที่จัดไมมีความหลากหลาย เปนลักษณะกิจกรรมเดิมๆ 
ที่จัดข้ึนทุกป ทําไมมาสามารถดึงดูดใหนักศึกษาเขารวมกิจกรรมได  ๑๐ คน 
๒. มีการจัดกิจกรรมที่ซ้ําซอน เปนกิจกรรมเดียวกันแตจัดกันคนละครั้ง 
ทําใหสูญเสียงบประมาณและบุคลากร  ๖ คน 
๓. พระธรรมวิทยากรเปนเพียงสวนหน่ึงของกิจกรรมสําคัญตางๆของ
สถานศึกษาในฐานะผูนําทางศาสนาเทาน้ัน เปนเพียงแคผูประกอบ
พิธีกรรม  ๔ คน 

  

 จากตารางที่ ๔.๒๓ ปญหาและอุปสรรคในการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา
ของพระธรรมวิทยากร ในดานการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา เชน วันสําคัญทางพระพุทธศาสนา 
วันสําคัญทางพระมหากษัตริย วันสําคัญทางเทศกาลตางๆ ที่มีพิธีทางพระพุทธศาสนารวมกับ
สถานศึกษาหรือชุมชน พบวา นักเรียนแสดงความคิดเห็นดังน้ี ลักษณะกิจกรรมที่จัดไมมีความ
หลากหลาย เปนลักษณะกิจกรรมเดิมๆ ที่จัดข้ึนทุกป ทําไมมาสามารถดึงดูดใหนักศึกษาเขารวม
กิจกรรมได จํานวน ๑๐ คน รองลงมาคือ มีการจัดกิจกรรมที่ซ้ําซอน เปนกิจกรรมเดียวกันแตจัดกัน
คนละครั้ง ทําใหสูญเสียงบประมาณและบุคลากร จํานวน ๖ คน สุดทายคือพระธรรมวิทยากรเปน
เพียงสวนหน่ึงของกิจกรรมสําคัญตางๆของสถานศึกษาในฐานะผูนําทางศาสนาเทาน้ัน เปนเพียงแคผู
ประกอบพิธีกรรม จํานวน ๔ คน ตามลําดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๙ 
 

ตารางท่ี ๔.๒๔  ขอเสนอแนะตอรูปแบบการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาของพระธรรม
วิทยากร วิทยากร ในดานการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา เชน วันสําคัญทาง
พระพุทธศาสนา วันสําคัญทางพระมหากษัตริย วันสําคัญทางเทศกาลตางๆ ท่ีมี
พิธีทางพระพุทธศาสนารวมกับสถานศึกษาหรือชุมชน 

 

ขอเสนอแนะ ความถ่ี 

๑. ควรมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบและวิธีการในการจัดกิจกรรมใหมีความ
หลากหลายเพิ่มมากข้ึน ๑๐ คน 
๒. ควรประชุมปรึกษาหารือกันทั้งฝายสถานศึกษาและพระธรรมวิทยากร 
ในการบูรณาการกิจกรรมรวมกันในคราวเดียวกัน ๖ คน 
๒. สถานศึกษาควรเห็นความสําคัญและอาราธนานิมนตพระธรรม
วิทยากรมาเปนแกนนําหลักในการจัดกิจกรรรมของสถานศึกษารวมกับ
ผูบริหารและคณาจารยดวย  ๔ คน 

  

 จากตารางที่ ๔.๒๔ ขอเสนอแนะตอรูปแบบการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา
ของพระธรรมวิทยากร ในดานการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา เชน วันสําคัญทางพระพุทธศาสนา 
วันสําคัญทางพระมหากษัตริย วันสําคัญทางเทศกาลตางๆ ที่มีพิธีทางพระพุทธศาสนารวมกับ
สถานศึกษาหรือชุมชน พบวา นักเรียนแสดงความคิดเห็นดังน้ี ควรมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบและ
วิธีการในการจัดกิจกรรมใหมีความหลากหลายเพิ่มมากข้ึน จํานวน ๑๐ คน รองลงมาคือควรประชุม
ปรึกษาหารือกันทั้งฝายสถานศึกษาและพระธรรมวิทยากร ในการบูรณาการกิจกรรมรวมกันในคราว
เดียวกัน จํานวน ๖ คน สุดทายคือสถานศึกษาควรเห็นความสําคัญและอาราธนานิมนตพระธรรม
วิทยากรมาเปนแกนนําหลักในการจัดกิจกรรรมของสถานศึกษารวมกับผูบริหารและคณาจารยดวย 
จํานวน ๔ คน ตามลําดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๐ 
 

ตารางท่ี ๔.๒๕  ปญหาและอุปสรรคในการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาของพระธรรม
วิทยากร วิทยากร ในดานการรวมกับสถานศึกษาจัดทําแผนปฏิบัติการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมของผูเรียน 

 

ปญหาและอุปสรรค ความถ่ี 

๑. ขาดแหลงการเรียนรูดานคุณธรรมจริยธรรมที่หลากหลาย ๑๐ คน 
๒. พระธรรมวิทยากรไมสามารถขับเคลื่อนแนวคิดหรือนโยบายในการ
สงเสริมคุณธรรมจริยธรรมเทาที่ควร ๖ คน 
๓. ขาดการจัดทําแผนโครงการระยะยาว ๕ คน 
๔. ขาดการประชุมปรึกษาหารือระหวางสถานศึกษากับพระธรรมวิทยากร
และหนวยงานที่เกี่ยวของ ๔ คน 

  
 จากตารางที่ ๔.๒๕ ปญหาและอุปสรรคในการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา
ของพระธรรมวิทยากร ในดานการรวมกับสถานศึกษาจัดทําแผนปฏิบัติการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
ของผูเรียน พบวา นักเรียนแสดงความคิดเห็นดังน้ี ขาดแหลงการเรียนรูดานคุณธรรมจริยธรรมที่
หลากหลาย จํานวน ๑๐ คน รองลงมาคือพระธรรมวิทยากรไมสามารถขับเคลื่อนแนวคิดหรือนโยบาย
ในการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมเทาที่ควร จํานวน ๖ คน ถัดมาคือขาดการจัดทําแผนโครงการระยะ
ยาว จํานวน ๕ คน สุดทายคือขาดการประชุมปรึกษาหารือระหวางสถานศึกษากับพระธรรมวิทยากร
และหนวยงานที่เกี่ยวของ จํานวน ๔ คนตามลําดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



๑๓๑ 
 

ตารางท่ี ๔.๒๖  ขอเสนอแนะตอรูปแบบการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาของพระธรรม
วิทยากร วิทยากร ในดานการรวมกับสถานศึกษาจัดทําแผนปฏิบัติการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมของผูเรียน 

 

ขอเสนอแนะ ความถ่ี 

๑. พระธรรมวิทยากรและสถานศึกษาควรจัดทําคูมือในการสงเสริม
คุณธรรมจริยธรรม เพื่อเผยแผใหนักเรียนไดรับรูและศึกษาเพิ่มเติมจาก
คูมือดังกลาวดวย ๑๐ คน 
๒. สถานศึกษาควรแตงต้ังพระธรรมวิทยากรใหเปนคณะกรรมการ
สถานศึกษา หรือคณะกรรมการดําเนินงานของสถานศึกษาที่เกี่ยวของกับ
การสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม ๖ คน 
๓. สถานศึกษาควรเชิญผูมีสวนเกี่ยวของทั้งบรรพชิตและคฤหัสถเขารวม
ในการจัดทําแผนการดําเนินงานโครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมของ
ผูเรียน โดยรับฟงความคิดเห็นจากทุกฝายดวย ๕ คน 
๔. สถานศึกษาควรนิมนตพระธรรมวิทยากรเขารวมประชุมกับผูบริหาร 
กรมการสถานศึกษาดวยทุกครั้ง เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับแนวทางในการ
ดําเนินงานโครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมของผูเรียน ๔ คน 
๕. พระธรรมวิทยากรควรรวมกับสถานศึกษาประเมินผล และทบทวน
แผนปฏิบัติการ เพื่อปรับปรุงใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดแกผูเรียนตอไป ๓ คน 

  
 จากตารางที่ ๔.๒๖ ขอเสนอแนะตอรูปแบบการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา
ของพระธรรมวิทยากร ในดานการรวมกับสถานศึกษาจัดทําแผนปฏิบัติการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
ของผูเรียน พบวา นักเรียนแสดงความคิดเห็นดังน้ี พระธรรมวิทยากรและสถานศึกษาควรจัดทําคูมือ
ในการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อเผยแผใหนักเรียนไดรับรูและศึกษาเพิ่มเติมจากคูมือดังกลาว
ดวย จํานวน ๑๐ คน รองลงมาคือสถานศึกษาควรแตงต้ังพระธรรมวิทยากรใหเปนคณะกรรมการ
สถานศึกษา หรือคณะกรรมการดําเนินงานของสถานศึกษาที่เกี่ยวของกับการสงเสริมคุณธรรม
จริยธรรม จํานวน ๖ คน ถัดมาคือสถานศึกษาควรเชิญผูมีสวนเกี่ยวของทั้งบรรพชิตและคฤหัสถเขา
รวมในการจัดทําแผนการดําเนินงานโครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมของผูเรียน โดยรับฟงความ
คิดเห็นจากทุกฝายดวย จํานวน ๕ คน ถัดมาคือสถานศึกษาควรนิมนตพระธรรมวิทยากรเขารวม
ประชุมกับผูบริหาร กรมการสถานศึกษาดวยทุกครั้ง เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับแนวทางในการ
ดําเนินงานโครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมของผูเรียน จํานวน ๔ คน สุดทายคือพระธรรมวิทยากร
ควรรวมกับสถานศึกษาประเมินผล และทบทวนแผนปฏิบัติการ เพื่อปรับปรุงใหเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุดแกผูเรียนตอไป จํานวน ๓ คน ตามลําดับ 

 
 



๑๓๒ 
 

ตารางท่ี ๔.๒๗  ปญหาและอุปสรรคในการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาของพระธรรม
วิทยากร วิทยากร ในดานการจัดทําทะเบียนผูเขารวมกิจกรรมหรือทะเบียนของ
ผูเรียนเปนประจําทุกเดือน 

 

ปญหาและอุปสรรค ความถ่ี 

๑. ขาดการคิดตอประสานระหวางพระธรรมวิทยากร ผูบริหาร
สถานศึกษา อาจารยที่ปรึกษา และนักเรียนรวมถึงผูปกครองดวย  ๑๑ คน 
๒. ไมสามารถรายงานสถิติผูเขารวมกิจกรรมไดตามความเปนจริง และ
ผลลัพธที่ไดจากการเขารวมกิจกรรมของนักเรียนแตละคนได  ๗ คน 
๓. ขาดระบบการจัดทําทะเบียนผูเขารวมกิจกรรมหรือทะเบียนผูเรียนที่มี
ประสิทธิภาพ  ๔ คน 

  
 จากตารางที่ ๔.๒๗ ปญหาและอุปสรรคในการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา
ของพระธรรมวิทยากร ในดานการจัดทําทะเบียนผูเขารวมกิจกรรมหรือทะเบียนของผูเรยีนเปนประจาํ
ทุกเดือน พบวา นักเรียนแสดงความคิดเห็นดังน้ี ขาดการคิดตอประสานระหวางพระธรรมวิทยากร 
ผูบริหารสถานศึกษา อาจารยที่ปรึกษา และนักเรียนรวมถึงผูปกครองดวย จํานวน ๑๑ คน รองลงมา
คือไมสามารถรายงานสถิติผูเขารวมกิจกรรมไดตามความเปนจริง และผลลัพธที่ไดจากการเขารวม
กิจกรรมของนักเรียนแตละคนได จํานวน ๗ คน สุดทายคือขาดระบบการจัดทําทะเบียนผูเขารวม
กิจกรรมหรือทะเบียนผูเรียนที่มีประสิทธิภาพ จํานวน ๔ คน ตามลําดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



๑๓๓ 
 

ตารางท่ี ๔.๒๘  ขอเสนอแนะตอรูปแบบการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาของพระธรรม
วิทยากร วิทยากร ในดานการจัดทําทะเบียนผูเขารวมกิจกรรมหรือทะเบียนของ
ผูเรียนเปนประจําทุกเดือน 

 

ขอเสนอแนะ ความถ่ี 

๑. ควรจัดทําเว็บไซดของพระธรรมวิทยากร หรือเพิ่มชองทางในการ
ติดตอระหวางพระธรรมวิทยากร ผูบริหารสถานศึกษา อาจารยที่ปรึกษา 
และนักเรียนรวมถึงผูปกครองดวย  ๑๑ คน 
๒. ควรมีการบันทึกจํานวนผูเขารวมกิจกรรมทุกครั้ง มีการบันทึกเน้ือหา
สาระในการสอนหรือการอบรมสั่งสอนในแตละครั้ง และสามารถสรุปผล
การประเมินไดในหลากหลายรูปแบบ และเที่ยงตรง ๗ คน 
๓. พระธรรมวิทยากรหรือกรมการศาสนาควรสรางระบบการจัดเก็บ
ขอมูล /พฤติกรรม/แนวทางในการแก ไขปญหาของนักเรียนที่มี
ประสิทธิภาพและใชงานไดจริง ๔ คน 

  
 จากตารางที่ ๔.๒๘ ขอเสนอแนะตอรูปแบบการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา
ของพระธรรมวิทยากร ในดานการจัดทําทะเบียนผูเขารวมกิจกรรมหรือทะเบียนของผูเรยีนเปนประจาํ
ทุกเดือน พบวา นักเรียนแสดงความคิดเห็นดังน้ี ควรจัดทําเว็บไซดของพระธรรมวิทยากร หรือเพิ่ม
ชองทางในการติดตอระหวางพระธรรมวิทยากร ผูบริหารสถานศึกษา อาจารยที่ปรึกษา และนักเรียน
รวมถึงผูปกครองดวย จํานวน ๑๑ คน รองลงมาคือควรมีการบันทึกจํานวนผูเขารวมกิจกรรมทุกครั้ง 
มีการบันทึกเน้ือหาสาระในการสอนหรือการอบรมสั่งสอนในแตละครั้ง และสามารถสรุปผลการ
ประเมินไดในหลากหลายรูปแบบ และเที่ยงตรง จํานวน ๗ คน สุดทายคือ พระธรรมวิทยากรหรือ
กรมการศาสนาควรสรางระบบการจัดเก็บขอมูล/พฤติกรรม/แนวทางในการแกไขปญหาของนักเรยีนที่
มีประสิทธิภาพและใชงานไดจริง จํานวน ๔ คน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๔ 
 

ตารางท่ี ๔.๒๙  ปญหาและอุปสรรคในการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาของพระธรรม
วิทยากร วิทยากร ในดานการพัฒนาเครื่องมือในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของ
ผูเรียน 

 

ปญหาและอุปสรรค ความถ่ี 

๑. กิจกรรมสวนใหญจัดที่สถานศึกษาเปนหลัก ขาดการจัดกิจกรรมนอก
สถานที่ เชนที่วัด หรือ แหลงชุมชน เปนตน  ๑๓ คน 
๒. พระธรรมวิทยากรใชความคิดเห็นสวนตัวในการแกไขพฤติกรรมของ
นักเรียนและขาดความเขาใจพฤติกรรมของผูเรียนแตละคนเปนอยางดี  ๖ คน 
๓. นักเรียนแตละคนมีพฤติกรรมที่แตกตางกัน ทําใหพระธรรมวิทยากร
ตองปรับเปลี่ยนเครื่องมือหรือเลือกเอาเครื่องมือมาใชในการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมอยูบอยครั้ง  ๔ คน 

  
 จากตารางที่ ๔.๒๙  ปญหาและอุปสรรคในการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา
ของพระธรรมวิทยากร ในดานการพัฒนาเครื่องมือในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผูเรียน พบวา 
นักเรียนแสดงความคิดเห็นดังน้ี กิจกรรมสวนใหญจัดที่สถานศึกษาเปนหลัก ขาดการจัดกิจกรรมนอก
สถานที่ เชนที่วัด หรือ แหลงชุมชน เปนตน จํานวน ๑๓ คน รองลงมาคือพระธรรมวิทยากรใชความ
คิดเห็นสวนตัวในการแกไขพฤติกรรมของนักเรียนและขาดความเขาใจพฤติกรรมของผูเรียนแตละคน
เปนอยางดี จํานวน ๖ คน สุดทายคือนักเรียนแตละคนมีพฤติกรรมที่แตกตางกัน ทําใหพระธรรม
วิทยากรตองปรับเปลี่ยนเครื่องมือหรือเลือกเอาเครื่องมือมาใชในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอยู
บอยครั้ง จํานวน ๔ คน ตามลําดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๕ 
 

ตารางท่ี ๔.๓๐  ขอเสนอแนะตอรูปแบบการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาของพระธรรม
วิทยากร วิทยากร ในดานการพัฒนาเครื่องมือในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของ
ผูเรียน 

 

ขอเสนอแนะ ความถ่ี 

๑. พระธรรมวิทยากรควรนํานักเรียนเขาวัดมากกวาใชวิทยาลัยเปน
สถานที่ในการฝกอบรมนักเรียน เพื่อใหนักเรียนไดศึกษาและซึมซับ
พฤติกรรมการดํารงชีวิตแบบชาวพุทธอยางเต็มรูปแบบ ๑๓ คน 
๒. พระธรรมวิทยากรควรเขามาคลุกคลีกับนักเรียนกลุมเสี่ยง เพื่อศึกษา
ถึงพฤติกรรมของแตละคน และหาแนวทางในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ของนักเรียนแตละคนดวย ๖ คน 
๓. พระธรรมวิทยากรควรเลือกเอาเครื่องมือที่เหมาะสมมาใชในการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผูเรียนแตละคนใหสอดคลองกับพฤติกรรมของ
นักเรียนดวย ๔ คน 

  
 จากตารางที่ ๔.๓๐ ขอเสนอแนะตอรูปแบบการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา
ของพระธรรมวิทยากร ในดานการพัฒนาเครื่องมือในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผูเรียน พบวา 
นักเรียนแสดงความคิดเห็นดังน้ี พระธรรมวิทยากรควรนํานักเรียนเขาวัดมากกวาใชวิทยาลัยเปน
สถานที่ในการฝกอบรมนักเรียน เพื่อใหนักเรียนไดศึกษาและซึมซับพฤติกรรมการดํารงชีวิตแบบชาว
พุทธอยางเต็มรูปแบบ จํานวน ๑๓ คน รองลงมาคือพระธรรมวิทยากรควรเขามาคลุกคลีกับนักเรียน
กลุมเสี่ยง เพื่อศึกษาถึงพฤติกรรมของแตละคน และหาแนวทางในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของ
นักเรียนแตละคนดวย จํานวน ๖ คน สุดทายคือพระธรรมวิทยากรควรเลือกเอาเครื่องมือที่เหมาะสม
มาใชในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผูเรียนแตละคนใหสอดคลองกับพฤติกรรมของนักเรียนดวย 
จํานวน ๔ คน ตามลําดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๖ 
 

ตารางท่ี ๔.๓๑  ปญหาและอุปสรรคในการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาของพระธรรม
วิทยากร วิทยากร ในดานการจัดคายคุณธรรม 

 

ปญหาและอุปสรรค ความถ่ี 

๑. มักจัดคายคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา ทําใหไมสามารถดึงดูด
ความสนใจของนักเรียนได ๑๒ คน 
๒. ขาดการปฏิบัติที่เขมขน และเขมงวดในการจัดกิจกรรม ทําใหนักเรียน
ไมคอยสนใจ และรวมทํากิจกรรมเทาที่ควร  ๗ คน 
๓. ขาดงบประมาณในการดําเนินงานที่เพียงพอ  ๔ คน 

  
 จากตารางที่ ๔.๓๑  ปญหาและอุปสรรคในการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา
ของพระธรรมวิทยากร ในดานการจัดคายคุณธรรม พบวา นักเรียนแสดงความคิดเห็นดังน้ี มักจัดคาย
คุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา ทําใหไมสามารถดึงดูดความสนใจของนักเรียนได จํานวน ๑๒ คน 
รองลงมาคือ ขาดการปฏิบัติที่เขมขน และเขมงวดในการจัดกิจกรรม ทําใหนักเรียนไมคอยสนใจ และ
รวมทํากิจกรรมเทาที่ควร จํานวน ๗ คน สุดทายคือขาดงบประมาณในการดําเนินงานที่เพียงพอ 
จํานวน ๔ คน ตามลําดับ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๗ 
 

ตารางท่ี ๔.๓๒  ขอเสนอแนะตอรูปแบบการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาของพระธรรม
วิทยากร วิทยากร ในดานการจัดคายคุณธรรม 

 

ขอเสนอแนะ ความถ่ี 

๑. ควรนํานักเรียนไปจัดคายคุณธรรมจริยธรรมนอกสถานศึกษา เชน วัด 
หรือสถานที่อื่นๆที่มีความเหมาะสมและสัปปายะ เปนตน ๑๒ คน 
๒. ควรเนนภาคปฏิบัติมากกวาภาคทฤษฎี มีการแนะแนวทางในการ
ดําเนินชีวิตของนักเรียน ใหไดศึกษาและเรียนรูจากประสบการณจริง
มากกวาเรียนรูภายในหองเรียน ๗ คน 
๓. พระธรรมวิทยากรควรเปนแกนนําในการจัดโครงการ จัดใหมีการ
ประสานกันระหวางสถานศึกษา กับวัด หรือพระธรรมวิทยากรกับ
วิทยากรรับเชิญ  ๔ คน 
๔. ควรเนนจัดคายลักษณะประหยัด แตไดประโยชนสูง คือทั้งนักเรียน 
พระธรรมวิทยากร วิทยาลัย และชุมชนไดรับประโยชนรวมกัน ๒ คน 

  
 จากตารางที่ ๔.๓๒ ขอเสนอแนะตอรูปแบบการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา
ของพระธรรมวิทยากร ในดานการจัดคายคุณธรรม พบวา นักเรียนแสดงความคิดเห็นดังน้ี  ควรนํา
นักเรียนไปจัดคายคุณธรรมจริยธรรมนอกสถานศึกษา เชน วัด หรือสถานที่อื่นๆที่มีความเหมาะสม
และสัปปายะ เปนตน จํานวน ๑๒ คน รองลงมาคือ ควรเนนภาคปฏิบัติมากกวาภาคทฤษฎี มีการแนะ
แนวทางในการดําเนินชีวิตของนักเรียน ใหไดศึกษาและเรียนรูจากประสบการณจริงมากกวาเรียนรู
ภายในหองเรียน จํานวน ๗ คน ถัดมาคือพระธรรมวิทยากรควรเปนแกนนําในการจัดโครงการ จัดใหมี
การประสานกันระหวางสถานศึกษา กับวัด หรือพระธรรมวิทยากรกับวิทยากรรับเชิญ จํานวน ๔ คน 
สุดทายคือ ควรเนนจัดคายลักษณะประหยัด แตไดประโยชนสูง คือทั้งนักเรียน พระธรรมวิทยากร 
วิทยาลัย และชุมชนไดรับประโยชนรวมกัน จํานวน ๒ คน ตามลําดับ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๘ 
 

ตารางท่ี ๔.๓๓  ปญหาและอุปสรรคในการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาของพระธรรม
วิทยากร วิทยากร ในดานการประเมินผลกลุมเปาหมายรวมกับสถานศึกษา 

 

ปญหาและอุปสรรค ความถ่ี 

๑. รูปแบบและวิธีการในการประเมินผลกิจกรรมในแตละครั้งขาดความ
ยืดหยุนและขาดประสิทธิภาพ เชน ไมมีการประเมินผลกิจกรรม มีการ
ประเมินผลหลังจบกิจกรรมไปแลวหลายๆ เดือน ทําใหไดขอมูลไมตรงกับ
สภาพความเปนจริง เปนตน  ๖ คน 
๒. ขาดการประชุมปรึกษาหารือกันระหวางผูบริหาร คณาจารย พระธรรม
วิทยากร เจาหนาที่วัฒนธรรมจังหวัด และผูมีสวนเกี่ยวของ เพื่อระดม
ความคิดในการแกไขปญหาตางๆ ที่เกิดข้ึนไดอยางทันทวงที สวนใหญ
พระธรรมวิทยากร หรืออาจารยที่รับผิดชอบ ตองแกไขปญหาเฉพาะหนา
เองเทาน้ัน  ๖ คน 
๓. การแยกงานกันทําระหวางสถานศึกษากับพระธรรมวิทยากร จึงทําให
กลุมเปาหมายในการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมมีความหลากหลายและ
แตกตางมากจนเกินไป  ๔ คน 

  
 จากตารางที่ ๔.๓๓ ปญหาและอุปสรรคในการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา
ของพระธรรมวิทยากร ในดานการประเมินผลกลุมเปาหมายรวมกับสถานศึกษา พบวา นักเรียนแสดง
ความคิดเห็นดังน้ี รูปแบบและวิธีการในการประเมินผลกิจกรรมในแตละครั้งขาดความยืดหยุนและ
ขาดประสิทธิภาพ เชน ไมมีการประเมินผลกิจกรรม มีการประเมินผลหลังจบกิจกรรมไปแลวหลายๆ 
เดือน ทําใหไดขอมูลไมตรงกับสภาพความเปนจริง เปนตน จํานวน ๖ คน รองลงมาคือขาดการประชุม
ปรึกษาหารือกันระหวางผูบริหาร คณาจารย พระธรรมวิทยากร เจาหนาที่วัฒนธรรมจังหวัด และผูมี
สวนเกี่ยวของ เพื่อระดมความคิดในการแกไขปญหาตางๆ ที่เกิดข้ึนไดอยางทันทวงที สวนใหญพระ
ธรรมวิทยากร หรืออาจารยที่รับผิดชอบ ตองแกไขปญหาเฉพาะหนาเองเทาน้ัน จํานวน ๖ คน สุดทาย
คือ การแยกงานกันทําระหวางสถานศึกษากับพระธรรมวิทยากร จึงทําใหกลุมเปาหมายในการสงเสรมิ
คุณธรรมจริยธรรมมีความหลากหลายและแตกตางมากจนเกินไป จํานวน ๔ คน 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๙ 
 

ตารางท่ี ๔.๓๔  ขอเสนอแนะตอรปูแบบการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาของพระธรรม
วิทยากร วิทยากร ในดานการประเมินผลกลุมเปาหมายรวมกับสถานศึกษา 

 

ขอเสนอแนะ ความถ่ี 

๑. ควรมีการกําหนดรูปแบบและวิธีการประเมินผลไวลวงหนา และมีการ
ประเมินผลกอนและหลังจัดกิจกรรมทุกครั้ง ๖ คน 
๒. ควรมีการประชุมกันทุกเดือนเพื่อแกไขปญหาตางๆ ๖ คน 
๓. ควรจัดสรรใหนักเรียนที่เปนกลุมเปาหมายเดียวกันไดรับการสงเสรมิทัง้
พระธรรมวิทยากรและสถานศึกษารวมกัน ๔ คน 

  
 จากตารางที่ ๔.๓๔ ขอเสนอแนะตอรูปแบบการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา
ของพระธรรมวิทยากร ในดานการประเมินผลกลุมเปาหมายรวมกับสถานศึกษา พบวา นักเรียนแสดง
ความคิดเห็นดังน้ี ควรมีการกําหนดรูปแบบและวิธีการประเมินผลไวลวงหนา และมีการประเมินผล
กอนและหลังจัดกิจกรรมทุกครั้ง จํานวน ๖ คน รองลงมาคือ ควรมีการประชุมกันทุกเดือนเพื่อแกไข
ปญหาตางๆ จํานวน ๖ คน สุดทายคือ ควรจัดสรรใหนักเรียนที่เปนกลุมเปาหมายเดียวกันไดรับการ
สงเสริมทั้งพระธรรมวิทยากรและสถานศึกษารวมกัน จํานวน ๔ คน ตามลําดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



๑๔๐ 
 

ตารางท่ี ๔.๓๕  ขอเสนอแนะตอรูปแบบการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาของพระธรรม
วิทยากร วิทยากร ในดานหลักธรรมท่ีใชในการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมใน
สถานศึกษาของพระธรรมวิทยากรตามหลักภาวนา ๔ ไดแก กาย ศีล จิต และ
ปญญา 

 

ขอเสนอแนะ ความถ่ี 

๑. พระธรรมวิทยากรควรเนนใหนักศึกษาเปนจิตอาสา รูจักเสียสละเพื่อ
ประโยชนสวนรวม ๑๓ คน 
๒. พระธรรมวิทยากรควรเนนใหนักศึกษารักษาสุขภาพใหแข็งแรงตาม
หลักพระพุทธศาสนา ๑๒ คน 
๓. พระธรรมวิทยากรควรเนนใหรูจักคิด วิเคราะห ปญหาชีวิต ๑๒ คน 
๔. พระธรรมวิทยากรควรเนนใหนักศึกษารูจัก ลด ละ เลิกอบายมุข ๑๑ คน 

  
 จากตารางที่ ๔.๓๕ ขอเสนอแนะตอรูปแบบการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา
ของพระธรรมวิทยากร ในดานหลักธรรมที่ใชในการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาของ         
พระธรรมวิทยากรตามหลักภาวนา ๔ ไดแก กาย ศีล จิต และปญญา พบวา นักเรียนแสดงความ
คิดเห็นดังน้ีพระธรรมวิทยากรควรเนนใหนักศึกษาเปนจิตอาสา รูจักเสียสละเพื่อประโยชนสวนรวม 
จํานวน ๑๓ คน รองลงมาคือพระธรรมวิทยากรควรเนนใหนักศึกษารักษาสุขภาพใหแข็งแรงตามหลัก
พระพุทธศาสนา จํานวน ๑๒ คน ถัดมาคือพระธรรมวิทยากรควรเนนใหรูจักคิด วิเคราะห ปญหาชีวิต 
จํานวน ๑๒ คน สุดทายคือพระธรรมวิทยากรควรเนนใหนักศึกษารูจัก ลด ละ เลิกอบายมุข จํานวน 
๑๑ คน ตามลําดับ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔๑ 
 

 ๑.๔ สรุปวิเคราะหผลการวิจัยเชิงปริมาณ 
 ผลการวิจัยเชิงปริมาณเพื่อตอบวัตถุประสงคของการวิจัยในขอที่ ๒ คือ เพื่อวิเคราะห
ปญหาและอุปสรรคในการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาของพระธรรมวิทยากรน้ัน ผูวิจัย
ไดแบงผลการวิจัยออกเปน ๓ ตอน คือ ๑) ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ๒) ระดับความคิดเห็น
ของนักเรียนที่มีตอรูปแบบการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาของพระธรรมวิทยากร และ 
๓) ปญหา อุปสรรคและขอเสนอแนะตอรูปแบบการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาของพระ
ธรรมวิทยากร ซึ่งปรากฏผลการวิจัยดังน้ี 
 ๑) ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม พบวา นักเรียนสวนใหญเปนเพศชาย จํานวน 
๒๘๓ คน คิดเปนรอยละ ๗๒.๒ มีอายุระหวาง ๑๙ – ๒๑ ป จํานวน ๑๙๙ คน คิดเปนรอยละ ๕๐.๘ 
มีการศึกษาในระดับ ปวส. จํานวน ๒๓๘ คน คิดเปนรอยละ ๖๐.๗ และเขาอบรมโครงการคลินิก
คุณธรรม ๑ – ๕ ครั้ง จํานวน ๒๕๑ คน คิดเปนรอยละ ๖๔.๓ 

๒) นักเรียนมีความคิดเห็นตอรูปแบบการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาของ
พระธรรมวิทยากร ในภาพรวมอยูในระดับมาก (X = ๔.๐๖, S.D. = ๐.๕๑๐) และเมื่อพิจารณาเปน
รายดานพบวา อยูในระดับมากทุกดาน จากการวิเคราะหเบื้องตนพบวา พระธรรมวิทยากรนําเอา
หลักธรรมมาใชในการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา ตามหลักภาวนา ๔ ไดแก กาย ศีล จิต 
และปญญามากที่สุด รองลงมาคือดานการสนทนาธรรม/บรรยายธรรม ตามหลักธรรมตางๆ                    
ที่สอดคลองกับปญหาที่เกิด หรือตามที่สถานศึกษาประสงค ถัดมาคือ ดานการจัดคายคุณธรรม ถัดมา
คือดานการใหการอบรมเยาวชนในสถานศึกษาน้ันๆ โดยใชเทคนิคการอบรมที่สอดคลองกับพฤติกรรม
ของผูเขารับการอบรม ผสมผสานกับการปฏิบัติธรรม ทําวัตรเชา เย็น และน่ังสมาธิ  ถัดมาคือดานการ
จัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา เชน วันสําคัญทางพระพุทธศาสนา วันสําคัญทางพระมหากษัตริย วัน
สําคัญทางเทศกาลตางๆ ที่มีพิธีทางพระพุทธศาสนารวมกับสถานศึกษาหรือชุมชน ถัดมาคือดานการ
ใหคําปรึกษาหรือปญหาตางๆ โดยเฉพาะปญหาเรื่องการขาดคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน นักศึกษา
ในสถานศึกษาน้ันๆ ถัดมาคือดานการประเมินผลกลุมเปาหมายรวมกับสถานศึกษา ถัดมาคือดานการ
รวมกับสถานศึกษาจัดทําแผนปฏิบัติการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของผูเรียน ถัดมาคือดานการพัฒนา
เครื่องมือในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผูเรียน และสุดทายคือดานการจัดทําทะเบียนผูเขารวม
กิจกรรมหรือทะเบียนของผูเรียนเปนประจําทุกเดือน ตามลําดับ 

๒.๑ ดานการใหคําปรึกษาหรือปญหาตางๆ โดยเฉพาะปญหาเรื่องการขาดคุณธรรม
จริยธรรมของนักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษาน้ันๆ อยูในระดับมาก (X= ๔.๐๗, S.D. = ๐.๕๙๖) 
และเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา อยูในระดับมากทุกดาน จากการวิเคราะหเบื้องตนพบวา                
พระธรรมวิทยากรเปนกัลยาณมิตรที่ดีในการใหคําปรึกษาตางๆ แกนักศึกษามากที่สุด  รองลงมาคือ              
พระธรรมวิทยากรนําเอาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาแกปญหาชีวิตใหกับนักศึกษาไดเปนอยางดี  
ถัดมาคือ พระธรรมวิทยากรเขาใจและทราบปญหาของนักศึกษา เปนอยางดี ถัดมาคือ พระธรรม
วิทยากรสามารถแกไขปญหาใหกับนักศึกษาไดดี ตรงประเด็น และสามารถอธิบายถึงสาเหตุของ
ปญหาได และสุดทายคือ พระธรรมวิทยากรไมนําเอาเรื่องที่นักศึกษามาขอคําปรึกษาไปเลา หรือบอก
ตอใหเพื่อนนักศึกษาคนอื่นๆ ฟง ตามลําดับ 



๑๔๒ 
 

๒.๒ ดานการสนทนาธรรม/บรรยายธรรม ตามหลักธรรมตางๆ ที่สอดคลองกับปญหาที่
เกิด หรือตามที่สถานศึกษาประสงค อยูในระดับมาก (X = ๔.๑๓, S.D. = ๐.๕๓๗) และเมื่อพิจารณา
เปนรายดานพบวา อยูในระดับมากทุกดาน จากการวิเคราะหเบื้องตนพบวาพระธรรมวิทยากรเปด
โอกาสใหนักศึกษาซักถามขอสงสยั ระหวางการสนทนาธรรมหรือบรรยายธรรม และสามารถตอบขอ
สักถามน้ันไดอยางถูกตองมากที่สุด  รองลงมาคือพระธรรมวิทยากรมีเทคนิค และวิธีการในการอธิบาย
ธรรมไดอยางนาสนใจ และทันตอเหตุการณ  ถัดมาคือพระธรรมวิทยากรนําเอาหลักพุทธธรรม และ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาสอน และอธิบายใหนักศึกษาเกิดความเขาใจที่ชัดเจน ถัดมาคือพระ
ธรรมวิทยากรมีองคความรู และเขาใจในเน้ือหาสาระของธรรมะที่บรรยายเปนอยางดี และสุดทายคือ 
พระธรรมวิทยากรมีการสนทนาธรรม/บรรยายธรรมทุกวันพระ หรือตามที่สถานศึกษากําหนดใหทุก
ครั้ง ตามลําดับ 

๒.๓ ดานการใหการอบรมเยาวชนในสถานศึกษาน้ันๆ โดยใชเทคนิคการอบรมที่
สอดคลองกับพฤติกรรมของผูเขารับการอบรม ผสมผสานกับการปฏิบัติธรรม ทําวัตรเชา เย็น และน่ัง
สมาธิ อยูในระดับมาก (X = ๔.๑๑, S.D. = ๐.๕๕๖) และเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา อยูในระดับ
มากทุกดาน จากการวิเคราะหเบื้องตนพบวา  พระธรรมวิทยากรเปนแบบอยางที่ดี และนาเคารพ
เลื่อมใสพระธรรมวิทยากรเปนแบบอยางที่ดี และนาเคารพเลื่อมใสมากที่สุด รองลงมาคือพระธรรม
วิทยากรนําเอาสื่อเทคโนโลยีสมัยใหมมาใชในการฝกอบรมนักศึกษา  ถัดมาคือ พระธรรมวิทยากร
สามารถนําเอาสื่อตางๆ รอบๆตัวมาอธิบายใหนักศึกษาเกิดความเขาใจ และเห็นตามสภาพความเปน
จริง ถัดมาคือพระธรรมวิทยากรมีการสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาแตละคน และสามารถแกไข
พฤติกรรมของนักศึกษาแตละคนไดเปนอยางดี และสุดทายคือ พระธรรมวิทยากรเปนผูนําในการการ
ปฏิบัติธรรม ทําวัตรเชา เย็น และน่ังสมาธิ แกนักศึกษา ทุกครั้ง ตามลําดับ 

 ๒.๔ ดานการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา เชน วันสําคัญทางพระพุทธศาสนา            
วันสําคัญทางพระมหากษัตริย วันสําคัญทางเทศกาลตางๆ ที่มีพิธีทางพระพุทธศาสนารวมกับ
สถานศึกษาหรือชุมชน อยูในระดับมาก (X = ๔.๐๘ , S.D. = ๐.๖๕๓) และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน
พบวา อยูในระดับมากทุกดาน จากการวิเคราะหเบื้องตนพบวาพระธรรมวิทยากรรวมกับสถานศึกษา
จัดกิจกรรมตางๆ ในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา เชน การทําบุญตักบาตรขาวสารอาหารแหง                  
เปนตนมากที่สุด รองลงมาคือพระธรรมวิทยากรเปนแกนนําในการจัดกิจกรรมวันสําคัญทาง
พระพุทธศาสนาในสถานศึกษา  ถัดมาคือพระธรรมวิทยากรนํานักศึกษาเขารวมกิจกรรมพัฒนาวัด 
ชุมชน และสาธารณประโยชน เพื่อฝกฝนใหนักศึกษาเปนผูมีจิตอาสา และบําเพ็ญตนใหเปนประโยชน
แกสังคม โดยใชวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาเปนแรงบันดาลใจ ในการทําความดี ถัดมาคือพระธรรม
วิทยากรเปดโอกาสใหนักศึกษาทุกคนมีสวนรวมในการจัดกิจกรรม จัดนิทรรศการ เกี่ยวกับวันสําคัญ
ทางพระพุทธศาสนาที่วัดหรือที่สถานศึกษาจัดข้ึน และสุดทายคือ พระธรรมวิทยากรจัดกิจกรรมที่
หลากหลาย เพื่อดึงดูดใหนักศึกษาสนใจ และเขารวมกิจกรรมในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา เชน 
การตอบปญหาธรรมะ จัดนิทรรศการ เปนตน ตามลําดับ 

 ๒.๕ ดานการรวมกับสถานศึกษาจัดทําแผนปฏิบัติการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของ
ผูเรียน อยูในระดับมาก (X = ๓.๙๗ , S.D. = ๐.๖๔๓) และเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา อยูใน
ระดับมากทุกดาน จากการวิเคราะหเบื้องตนพบวาพระธรรมวิทยากรมีแผนปฏิบัติการในการพัฒนา



๑๔๓ 
 

คุณธรรมจริยธรรมของผูเรียน และเผยแผใหผูเรียนและผูที่เกี่ยวของทราบ และพระธรรมวิทยากร
สามารถนําเอาแผนปฏิบัติการในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของผูเรียนมาใชไดจริง และเกิด
ประโยชนสูงสุดแกผูเรียน อยูในระดับสูงสุด รองลงมาคือพระธรรมวิทยากรรวมกับสถานศึกษา มีการ
ประเมินผล และทบทวนแผนปฏิบัติการ เพื่อปรับปรุงใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดแกผูเรียนตอไป              
ถัดมาคือพระธรรมวิทยากรไดรับแตงต้ังใหเปนคณะกรรมการสถานศึกษา หรือคณะกรรมการ
ดําเนินงานของสถานศึกษาที่เกี่ยวของกับการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม และสุดทายคือ พระธรรม
วิทยากรเขารวมประชุมกับสถานศึกษาทุกครั้ง เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับแนวทางในการดําเนินงาน
โครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมของผูเรียน ตามลําดับ 

 ๒.๖ ดานการจัดทําทะเบียนผูเขารวมกิจกรรมหรือทะเบียนของผูเรียนเปนประจาํทกุเดือน 
อยูในระดับมาก (X = ๓.๙๖ , S.D. = ๐.๖๘๙) และเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา อยูในระดับมาก
ทุกดาน จากการวิเคราะหเบื้องตนพบวา พระธรรมวิทยากรเปดโอกาสใหนักศึกษามีสวนรวมในการ
จัดทําฐานขอมูลของนักศึกษาเองมากที่สุด รองลงมาคือฐานขอมูลที่มีอยูในปจจุบัน เปนประโยชนตอ
การสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมอยางมาก  ถัดมาคือพระธรรมวิทยากรมีการจัดทําแฟมประวัติของ
นักศึกษาทุกคน ถัดมาคือพระธรรมวิทยากรจัดทําสถิติของนักศึกษาที่เขารวมโครงการ และมีการติด
ปายประชาสัมพันธอยางชัดเจน และสุดทายคือพระธรรมวิทยากรมีการจัดทําเว็บไซดเผยแผขอมูล
นักศึกษาที่เขารวมโครงการ และกิจกรรมที่จัดข้ึน ตามลําดับ 

 ๒.๗ ดานการพัฒนาเครื่องมือในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผูเรียน อยูในระดับมาก (X 
= ๓.๙๗ , S.D. = ๐.๖๗๖) และเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา อยูในระดับมากทุกดาน                      
จากการวิเคราะหเบื้องตนพบวาพระธรรมวิทยากรนําเอาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาพัฒนาเปน
เครื่องมือ ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผูเรียน เชน ใหหลักภาวนา ๔ หลักอริยสัจ ๔ เบญจศีล
เบญจธรรม เปนตนมากที่สุด  รองลงมาคือพระธรรมวิทยากรสามารถเลือกเอาเครื่องมือแตละอยางมา
ใชในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผูเรียนแตละคนไดอยางเหมาะสม  ถัดมาคือพระธรรมวิทยากรได
ศึกษาพฤติกรรมและเขาใจพฤติกรรมของผูเรียนแตละคนเปนอยางดี ถัดมาคือเครื่องมือที่พระธรรม
วิทยากรใชในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผูเรียนในปจจุบันมีความเหมาะสม และสุดทายคือ            
พระธรรมวิทยากรสามารถสรางเครื่องมือที่ใชในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผูเรียนไดดวยตนเอง 
ตามลําดับ 

 ๒.๘ ดานการจัดคายคุณธรรม อยูในระดับมาก (X = ๔.๑๒ , S.D. = ๐.๖๑๗) และเมื่อ
พิจารณาเปนรายดานพบวา อยูในระดับมากทุกดาน จากการวิเคราะหเบื้องตนพบวา พระธรรม
วิทยากรเนนการสอนเรื่องคุณธรรมจริยธรรมเปนหลักมากที่สุด รองลงมาคือคายคุณธรรมที่พระธรรม
วิทยากรจัดข้ึนเกิดประโยชนสูงสุดแกผูเรียน  ถัดมาคือพระธรรมวิทยากรรวมกับสถานศึกษา จัดคาย
คุณธรรมใหกับนักศึกษาเปนประจําทุกป ถัดมาคือคายคุณธรรมที่พระธรรมวิทยากรจัดข้ึนมีความ
เหมาะสมกับผูเรียน ทั้งดานเวลา สถานที่ เ น้ือหาสาระ และงบประมาณที่จัด และสุดทายคือ            
พระธรรมวิทยากรเปนวิทยากรในการอบรมนักศึกษาเอง ตามลําดับ 

 ๒.๙ ด านการประเมินผลกลุมเป าหมายรวมกับสถานศึกษา อยู ในระดับมาก                 
(X = ๔.๐๓ , S.D. = ๐.๖๕๐) และเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา อยูในระดับมากทุกดาน จากการ
วิเคราะหเบื้องตนพบวา  พระธรรมวิทยากรเลือกเอาเครื่องมือตางๆ เชน แบบสอบถาม                       



๑๔๔ 
 

แบบสัมภาษณ แบบสังเกตพฤติกรรม ที่มีคุณภาพมาใชในการประเมินผลการดําเนินโครงการกับ
ผูเรียน รวมกับสถานศึกษา และพระธรรมวิทยากรรวมกับสถานศึกษาปรับปรุงแผนปฏิบัติการให
สอดคลองกับพฤติกรรมของนักศึกษาที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลามากที่สุด  รองลงมาคือพระธรรม
วิทยากรมีการวางแผนในการประเมินผลกลุมเปาหมายรวมกับสถานศึกษา  ถัดมาคือพระธรรม
วิทยากรรวมกับสถานศึกษาสรุปผลการดําเนินโครงการทุกครั้ง และแจงใหผูมีสวนเกี่ยวของทราบ 
และสุดทายคือ พระธรรมวิทยากรมีการวางแผนในการประเมินผลกลุมเปาหมายรวมกับสถานศึกษา 

 ๒.๑๐ ดานหลักธรรมที่ ใช ในการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาของ              
พระธรรมวิทยากรตามหลักภาวนา ๔ ไดแก กาย ศีล จิต และปญญา อยูในระดับมาก (X = ๔.๑๓, 
S.D. = ๐.๕๕๖) และเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา อยูในระดับมากทุกดาน จากการวิเคราะห
เบื้องตนพบวาดานศีลมากที่สุด  รองลงมาคือดานจิต  ถัดมาคือดานปญญา และสุดทายคือ ดานกาย 
ตามลําดับ 

๓) ปญหา อุปสรรคและขอเสนอแนะตอรูปแบบการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมใน
สถานศึกษาของพระธรรมวิทยากร พบวา 

 ๓.๑ ดานการใหคําปรึกษาหรือปญหาตางๆ โดยเฉพาะปญหาเรื่องการขาดคุณธรรม
จริยธรรมของนักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษาน้ันๆ  

 ปญหาและอุปสรรค พบวา พระธรรมวิทยากรมักนําเอากรณีของนักศึกษาที่เขารับ
คําปรึกษา มาบอกเลาหรือยกตัวอยางใหนักศึกษาคนอื่นๆ ฟง จนทําใหนักศึกษาเกิดความละอาย
พลอยไมอยากปรึกษาในเรื่องสําคัญๆ หรือเรื่องนาอับอายกับพระธรรมวิทยากร พระธรรมวิทยากรไม
สามารถเขาถึงปญหาเฉพาะดานของนักศึกษา เชน ปญหาสวนตัว ปญหาครอบครัว ปญหาเรื่องยาเสพ
ติด เปนตน พระธรรมวิทยากรไมสามารถชวยแกปญหาใหกับนักศึกษาผูหญิงในเรื่องเฉพาะเพศไดดี  

 ขอเสนอแนะ พบวา พระธรรมวิทยากรควรปกปดเรื่องที่นักศึกษามาขอคําปรึกษาไวเปน
ความลับ และใหคําปรึกษาเฉพาะเรื่องกับนักศึกษาเฉพาะรายบุคคลไป พระธรรมวิทยากรตองอาศัย
ความรวมมือจากเพื่อนนักศึกษาดวยกัน หรือพอแมของนักศึกษา ในการใหคําปรึกษาและแกไขปญหา
เฉพาะดานของนักศึกษาในแตละคน ควรใหอาจารยผูหญิงเปนที่ปรึกษารวมกับพระธรรมวิทยากรใน
การใหคําปรึกษาแกนักศึกษาผูหญิงในเรื่องสวนตัว  

๓.๒ ดานการสนทนาธรรม/บรรยายธรรม ตามหลักธรรมตางๆ ที่สอดคลองกับปญหาที่
เกิด หรือตามที่สถานศึกษาประสงค 

ปญหาและอุปสรรค พบวา จํานวนของนักเรียนมีมากเกินไป พระธรรมวิทยากรเพียงหน่ึง
ถึงสองรูปไมสามารถดูแลไดอยางทั่วถึง ความไมพรอมในการใชสื่อเทคโนโลยีในการสนทนาธรรม/
บรรยายธรรมของพระธรรมวิทยากรและเจาหนาที่ ทําใหเสียเวลาในการอบรมสั่งสอน หองบรรยาย
ธรรม/สถานที่บรรยายธรรม ในวิทยาลัยไมเพียงพอหรือเหมาะสมกับจํานวนนักเรียนที่มีมาก และ
ปญหานักเรียนบางกลุมไมสนใจการฟงบรรยาย/สนทนาธรรม/เขารวมกิจกรรมที่ทางพระธรรม
วิทยากรและวิทยาลัยจัดข้ึน  

ขอเสนอแนะ พบวา สถานศึกษาควรจัดครูประจําวิชาหรือครูที่ปรึกษามาคอยชวยดูแล
นักเรียนรวมกับพระธรรมวิทยากร พระธรรมวิทยากรควรเตรียมความพรอมกอนเขาช่ัวโมงบรรยาย
เพื่อไมใหเสียเวลาอบรม สถานศึกษาควรจัดกิจกรรมเฉพาะกลุมนักเรียน/ช้ันเรียน/แผนก และ



๑๔๕ 
 

สถานศึกษา ควรนํานักเรียนกลุมเสี่ยงแยกออกไปเฉพาะกลุม และจัดบรรยาย/กิจกรรมเฉพาะกลุม 
เพื่องายตอการควบคุมและอบรมสั่งสอน  

๓.๓ ดานการใหการอบรมเยาวชนในสถานศึกษาน้ันๆ โดยใชเทคนิคการอบรมที่
สอดคลองกับพฤติกรรมของผูเขารับการอบรม ผสมผสานกับการปฏิบัติธรรม ทําวัตรเชา เย็น และน่ัง
สมาธิ 

ปญหาและอุปสรรค พบวา ในหน่ึงสัปดาหพระธรรมวิทยากรสามารถเขามาทํากิจกรรมได
เพียงแค ๒ วันเทาน้ัน ในการจัดกิจกรรมทําวัตร สวดมนต น่ังสมาธิ จึงทําไดเพียงแคระยะสั้นๆ               
หรือบางครั้งอาจไมไดทํา นักเรียนที่เขารวมกิจกรรมไมมีความพรอม ประกอบกับเวลาในการเขารวม
กิจกรรมมีนอย จึงเนนเฉพาะหลักทฤษฎีมากกวาหลักการปฏิบัติ เทคนิคที่พระธรรมวิทยากรนํามาใชมี
มากและหลากหลาย แตสถานศึกษาขาดความพรอมในการจัดสรรนักเรียนและช่ัวโมงเรียนในการเขา
มาทํากิจกรรมรวมกับพระธรรม และกิจกรรมของพระธรรมวิทยากรเปนเพียงกิจกรรมโครงการสั้นๆ 
ไมตอเน่ือง ไมสามารถละลายพฤติกรรมของนักเรียนไดเทาที่ควร ขาดการประเมินผลและกํากับ
ติดตามพฤติกรรมของนักเรียนอยางตอเน่ืองและทั่วถึง  

ขอเสนอแนะ พบวา พระธรรมวิทยากรควรเนนการปฏิบัติธรรม ทําวัตรเชา เย็น และน่ัง
สมาธิใหมากข้ึนกวาเดิม พระธรรมวิทยากรควรจัดกิจกรรมที่หลากหลายเนนทั้งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติควบคูกัน ผูบริหารสถานศึกษาควรใหความสําคัญกับการอบรมของพระธรรมวิทยากร และ
เพิ่มจํานวนวันและเวลาใหเพิ่มมากข้ึน สถานศึกษาควรวางแผนโครงการระยะยาวและจัดสรร
งบประมาณสนับสนุนใหเพิ่มมากข้ึนกวาเดิม  

๓.๔ ดานการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา เชน วันสําคัญทางพระพุทธศาสนา วัน
สําคัญทางพระมหากษัตริย วันสําคัญทางเทศกาลตางๆ ที่มีพิธีทางพระพุทธศาสนารวมกับสถานศึกษา
หรือชุมชน 

ปญหาและอุปสรรค พบวา ลักษณะกิจกรรมที่จัดไมมีความหลากหลาย เปนลักษณะ
กิจกรรมเดิมๆ ที่จัดข้ึนทุกป ทําไมมาสามารถดึงดูดใหนักศึกษาเขารวมกิจกรรมได มีการจัดกิจกรรมที่
ซ้ําซอน เปนกิจกรรมเดียวกันแตจัดกันคนละครั้ง ทําใหสูญเสียงบประมาณและบุคลากร พระธรรม
วิทยากรเปนเพียงสวนหน่ึงของกิจกรรมสําคัญตางๆของสถานศึกษาในฐานะผูนําทางศาสนาเทาน้ัน 
เปนเพียงแคผูประกอบพิธีกรรม  

ขอเสนอแนะ พบวา ควรมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบและวิธีการในการจัดกิจกรรมใหมีความ
หลากหลายเพิ่มมากข้ึน ควรประชุมปรึกษาหารือกันทั้งฝายสถานศึกษาและพระธรรมวิทยากร                
ในการบูรณาการกิจกรรมรวมกันในคราวเดียวกัน สถานศึกษาควรเห็นความสําคัญและอาราธนา
นิมนตพระธรรมวิทยากรมาเปนแกนนําหลักในการจัดกิจกรรรมของสถานศึกษารวมกับผูบริหารและ
คณาจารยดวย  

๓.๕ ดานการรวมกับสถานศึกษาจัดทําแผนปฏิบัติการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของ
ผูเรียน 

ปญหาและอุปสรรค พบวา ขาดแหลงการเรียนรูดานคุณธรรมจริยธรรมที่หลากหลาย 
พระธรรมวิทยากรไมสามารถขับเคลื่อนแนวคิดหรือนโยบายในการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม



๑๔๖ 
 

เทาที่ควร ขาดการจัดทําแผนโครงการระยะยาว ขาดการประชุมปรึกษาหารือระหวางสถานศึกษากับ
พระธรรมวิทยากรและหนวยงานที่เกี่ยวของ  

ขอเสนอแนะ พบวา พระธรรมวิทยากรและสถานศึกษาควรจัดทําคูมือในการสงเสริม
คุณธรรมจริยธรรม เพื่อเผยแผใหนักเรียนไดรับรูและศึกษาเพิ่มเติมจากคูมือดังกลาวดวย สถานศึกษา
ควรแตงต้ังพระธรรมวิทยากรใหเปนคณะกรรมการสถานศึกษา หรือคณะกรรมการดําเนินงานของ
สถานศึกษาที่เกี่ยวของกับการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม สถานศึกษาควรเชิญผูมีสวนเกี่ยวของทั้ง
บรรพชิตและคฤหสัถเขารวมในการจัดทําแผนการดําเนินงานโครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมของ
ผูเรียน โดยรับฟงความคิดเห็นจากทุกฝายดวย สถานศึกษาควรนิมนตพระธรรมวิทยากรเขารวม
ประชุมกับผูบริหาร กรมการสถานศึกษาดวยทุกครั้ง เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับแนวทางในการ
ดําเนินงานโครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมของผูเรียน พระธรรมวิทยากรควรรวมกับสถานศึกษา
ประเมินผล และทบทวนแผนปฏิบัติการ เพื่อปรับปรุงใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดแกผูเรียนตอไป  

๓.๖ ดานการจัดทําทะเบียนผูเขารวมกิจกรรมหรือทะเบียนของผูเรียนเปนประจาํทกุเดือน 
ปญหาและอุปสรรค พบวา ขาดการคิดตอประสานระหวางพระธรรมวิทยากร ผูบริหาร

สถานศึกษา อาจารยที่ปรึกษา และนักเรียนรวมถึงผูปกครองดวย ไมสามารถรายงานสถิติผูเขารวม
กิจกรรมไดตามความเปนจริง และผลลัพธที่ไดจากการเขารวมกิจกรรมของนักเรียนแตละคนได ขาด
ระบบการจัดทําทะเบียนผูเขารวมกิจกรรมหรือทะเบียนผูเรียนที่มีประสิทธิภาพ  

ขอเสนอแนะ พบวา ควรจัดทําเว็บไซดของพระธรรมวิทยากร หรือเพิ่มชองทางในการ
ติดตอระหวางพระธรรมวิทยากร ผูบริหารสถานศึกษา อาจารยที่ปรึกษา และนักเรียนรวมถึง
ผูปกครองดวย ควรมีการบันทึกจํานวนผูเขารวมกิจกรรมทุกครั้ง มีการบันทึกเน้ือหาสาระในการสอน
หรือการอบรมสั่งสอนในแตละครั้ง และสามารถสรุปผลการประเมินไดในหลากหลายรูปแบบ               
และเที่ยงตรง พระธรรมวิทยากรหรือกรมการศาสนาควรสรางระบบการจัดเก็บขอมูล/พฤติกรรม/
แนวทางในการแกไขปญหาของนักเรียนที่มีประสิทธิภาพและใชงานไดจริง  

๓.๗ ดานการพัฒนาเครื่องมือในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผูเรียน 
ปญหาและอุปสรรค พบวา กิจกรรมสวนใหญจัดที่สถานศึกษาเปนหลัก ขาดการจัด

กิจกรรมนอกสถานที่ เชนที่วัด หรือ แหลงชุมชน เปนตน พระธรรมวิทยากรใชความคิดเห็นสวนตัวใน
การแกไขพฤติกรรมของนักเรียนและขาดความเขาใจพฤติกรรมของผูเรียนแตละคนเปนอยางดี 
นักเรียนแตละคนมีพฤติกรรมที่แตกตางกัน ทําใหพระธรรมวิทยากรตองปรับเปลี่ยนเครื่องมือหรือ
เลือกเอาเครื่องมือมาใชในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอยูบอยครั้ง  

ขอเสนอแนะ พบวา พระธรรมวิทยากรควรนํานักเรียนเขาวัดมากกวาใชวิทยาลัยเปน
สถานที่ในการฝกอบรมนักเรียน เพื่อใหนักเรียนไดศึกษาและซึมซับพฤติกรรมการดํารงชีวิตแบบชาว
พุทธอยางเต็มรูปแบบ พระธรรมวิทยากรควรเขามาคลุกคลีกับนักเรียนกลุมเสี่ยง เพื่อศึกษาถึง
พฤติกรรมของแตละคน และหาแนวทางในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักเรียนแตละคนดวย พระ
ธรรมวิทยากรควรเลือกเอาเครื่องมือที่เหมาะสมมาใชในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผูเรยีนแตละคน
ใหสอดคลองกับพฤติกรรมของนักเรียนดวย  

 
 



๑๔๗ 
 

๓.๘ ดานการจัดคายคุณธรรม 
ปญหาและอุปสรรค พบวา มักจัดคายคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา ทําใหไมสามารถ

ดึงดูดความสนใจของนักเรียนได ขาดการปฏิบัติที่เขมขน และเขมงวดในการจัดกิจกรรม ทําให
นักเรียนไมคอยสนใจ และรวมทํากิจกรรมเทาที่ควร ขาดงบประมาณในการดําเนินงานที่เพียงพอ  

ขอเสนอแนะ พบวา ควรนํานักเรียนไปจัดคายคุณธรรมจริยธรรมนอกสถานศึกษา               
เชน วัด หรือสถานที่อื่นๆที่มีความเหมาะสมและสัปปายะ เปนตน ควรเนนภาคปฏิบัติมากกวา
ภาคทฤษฎี มีการแนะแนวทางในการดําเนินชีวิตของนักเรียน ใหไดศึกษาและเรียนรูจากประสบการณ
จริงมากกวาเรียนรูภายในหองเรียน พระธรรมวิทยากรควรเปนแกนนําในการจัดโครงการ จัดใหมีการ
ประสานกันระหวางสถานศึกษา กับวัด หรือพระธรรมวิทยากรกับวิทยากรรับเชิญ ควรเนนจัดคาย
ลักษณะประหยัด แตไดประโยชนสูง คือทั้งนักเรียน พระธรรมวิทยากร วิทยาลัย และชุมชนไดรับ
ประโยชนรวมกัน  

๓.๙ ดานการประเมินผลกลุมเปาหมายรวมกับสถานศึกษา 
ปญหาและอุปสรรค พบวา รูปแบบและวิธีการในการประเมินผลกิจกรรมในแตละครั้งขาด

ความยืดหยุนและขาดประสิทธิภาพ เชน ไมมีการประเมินผลกิจกรรม มีการประเมินผลหลังจบ
กิจกรรมไปแลวหลายๆ เดือน ทําใหไดขอมูลไมตรงกับสภาพความเปนจริง เปนตน ขาดการประชุม
ปรึกษาหารือกันระหวางผูบริหาร คณาจารย พระธรรมวิทยากร เจาหนาที่วัฒนธรรมจังหวัด และผูมี
สวนเกี่ยวของ เพื่อระดมความคิดในการแกไขปญหาตางๆ ที่เกิดข้ึนไดอยางทันทวงที สวนใหญ                
พระธรรมวิทยากร หรืออาจารยที่รับผิดชอบ ตองแกไขปญหาเฉพาะหนาเองเทาน้ัน การแยกงานกัน
ทําระหวางสถานศึกษากับพระธรรมวิทยากร จึงทําใหกลุมเปาหมายในการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม
มีความหลากหลายและแตกตางมากจนเกินไป  

ขอเสนอแนะ พบวา นักเรียนแสดงความคิดเห็นดังน้ี ควรมีการกําหนดรูปแบบและวิธีการ
ประเมินผลไวลวงหนา และมีการประเมินผลกอนและหลังจัดกิจกรรมทุกครั้ง ควรมีการประชุมกันทุก
เดือนเพื่อแกไขปญหาตางๆ ควรจัดสรรใหนักเรียนที่เปนกลุมเปาหมายเดียวกันไดรับการสงเสริมทั้ง
พระธรรมวิทยากรและสถานศึกษารวมกัน  

๓.๑๐ ดานหลักธรรมที่ ใช ในการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาของ               
พระธรรมวิทยากรตามหลักภาวนา ๔ ไดแก กาย ศีล จิต และปญญา 

ขอเสนอแนะ พบวา พระธรรมวิทยากรควรเนนใหนักศึกษาเปนจิตอาสา รูจักเสียสละเพื่อ
ประโยชนสวนรวม พระธรรมวิทยากรควรเนนใหนักศึกษารักษาสุขภาพใหแข็งแรงตามหลัก
พระพุทธศาสนา พระธรรมวิทยากรควรเนนใหรูจักคิด วิเคราะห ปญหาชีวิต และพระธรรมวิทยากร
ควรเนนใหนักศึกษารูจัก ลด ละ เลิกอบายมุข  
 

 
 
 
 



๑๔๘ 
 

๑.๕ ผลการสัมภาษณเชิงลึก (In - Depth Interview) 
จากการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ที่ใชการศึกษาวิจัยเชิงสํารวจ 

(Survey Research) จากแบบสอบถาม (Questionnaire) กับนักเรียนกลุมตัวอยาง จํานวน ๓๙๒ คน 
ทําใหผูวิจัยทราบระดับความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอรูปแบบในการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมใน
สถานศึกษาของพระธรรมวิทยากร และทราบปญหาและอุปสรรคในการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมใน
สถานศึกษาของพระธรรมวิทยากร หลังจากน้ันไดสรางขอคําถามเพื่อใชในการสัมภาษณผูใหขอมูล
สําคัญ และนําไปปรึกษากับที่ปรึกษาวิทยานิพนธ และขออนุมั ติจากผูอํานวยการหลักสูตร
บัณฑิตศึกษา คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพื่อนําไปสัมภาษณผูให
ขอมูลสําคัญ  (Key Informants) จํานวน ๑๘ รูป/คน ดังตอไปน้ี 

๑. พระครูสมุหสมพงษ ฐานธมฺโม พระธรรมวิทยากรคลินิกคุณธรรมวิทยาลัยเทคนิค
นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 

๒. พระมหาดชานนท จิรวฑฺฒโน พระธรรมวิทยากรคลินิกคุณธรรมวิทยาลัยเทคนิค
นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 

๓. พระศรีสวรรค อมรธมฺโม พระธรรมวิทยากรคลินิกคุณธรรมวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม 
จังหวัดเชียงใหม 

๔. พระสุริยา สุริโย พระธรรมวิทยากรคลินิกคุณธรรมวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช 
จังหวัดนครศรธีรรมราช 

๕. พระอัครเดช โชติญาโณ พระธรรมวิทยากรคลินิกคุณธรรมวิทยาลัยเทคโนโลยีภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแกน 

๖. พระอัษฎาวุธ เอกคฺคจิตฺโต พระธรรมวิทยากรคลินิกคุณธรรมวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม 
จังหวัดเชียงใหม 

๗. ดร.ชํานาญ อุปฮาต, ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัด
ขอนแกน 

๘. นายอดิศักด์ิ สงคประเสริฐ  ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

๙. นายภูมิชัย สุวรรณภูมิ  ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

๑๐.  นายไชยยัณฑ  ชาญปรีชารัตน  รองผู อํ านวยการ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแกน 

๑๑. นายไพบูลย วงศย้ิมยอง ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม 
๑๒. นายชํานาญ พระพายชัย วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช 
๑๓. นายภิเษกสิทธ์ิ ชุมแวงวาป วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัด

ขอนแกน  
๑๔. นางภัทรพร อังธนานุกุล วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม 
๑๕. นายสรรคชัย กําจาย วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแกน 

จังหวัดขอนแกน 



๑๔๙ 
 

๑๖. นางสาวพัชนี สภา ผูอํานวยการกลุมสงเสริม สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแกน 
๑๗. นางสาววิไลวรรณ พันธไชยศิลป นักวัฒนธรรมชํานาญการ สํานักงานวัฒนธรรม

จังหวัดเชียงใหม 
๑๘. นางอําภาพันธ พรหมรา นักวัฒนธรรมชํานาญการ สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด

นครศรีธรรมราช 
 ในประเด็นขอคําถามตางๆ เพื่อใชตอบวัตถุประสงคในการวิจัยขอที่ ๒ คือ สภาพปญหา
และอุปสรรคในการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาของพระธรรมวิทยากร และใชสนับสนุน
ผลการวิจัยในเชิงปริมาณ วามีความสอดคลอง และสัมพันธกันอยางไร กอนจะนําเสนอรูปแบบใน
เบื้องตน (Basic Model) แลวนําไปใหผูเช่ียวชาญยืนยันรูปแบบในการสนทนากลุมเฉพาะ (Focus 
Group Discussion) ตอบวัตถุประสงคของการวิจัยขอที่ ๓ คือรูปแบบการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ในสถานศึกษาของพระธรรมวิทยากร ตอไป โดยมีขอคําถามในประเด็นตางๆ ดังน้ี 
 ๑.๔.๑ สภาพทั่วไปในการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาของพระธรรมวิทยากร
มีจุดเดน จุดดอย อุปสรรค และโอกาส อยางไรบาง 
 ๑.๔.๒ แนวคิดหรือแนวนโยบายที่จะนํามาใชในการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมใน
สถานศึกษาของพระธรรมวิทยากร มีอะไรบาง 
 ๑.๔.๓ รูปแบบในการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาของพระธรรมวิทยากรทั้ง 
๙ ดานในปจจุบัน มีความเหมาะสมหรือไมอยางไร และรูปแบบที่พึงประสงค ตามความคิดของทาน
เปนอยางไร 
 ๑.๔.๔ หลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาที่พระธรรมวิทยากรสามารถนํามาใชในการ
สงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษามีอะไรบาง 
 
 ๑.๔.๑ สภาพท่ัวไปในการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาของพระธรรม
วิทยากร 
 จากการสัมภาษณผูใหขอมูลสําคัญ พบวา สภาพโดยทั่วไปในการสงเสริมคุณธรรม
จริยธรรมในสถานศึกษาของพระธรรมวิทยากรในปจจุบันน้ัน มีทั้งจุดแข็งและจุดออน ในขณะเดียวกัน
เมื่อวิเคราะหโอกาสและอุปสรรคในแตละดานแลวสามารถจําแนกสรุปไดดังน้ี 
 การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน สามารถแบงออกเปน ๖ ดานดังน้ี๒ 
 ๑) ดานบุคลากร ซึ่งควรมีรายละเอียดเกี่ยวกับคุณภาพ ปริมาณ ความชํานาญ ทักษะ 
ทัศนคติ ฯลฯ ของบุคลากรภายในองคการ 
 ๒) ดานงบประมาณหรือการเงิน ซึ่งรวมถึงรายได รายจาย เงินหมุนเวียน ผลตอบแทน 
กําไร ฯลฯ 
 ๓) ดานวัสดุอุปกรณ เครื่องมือ เครื่องจักร เครื่องกล คอมพิวเตอร  อาคารสถานที่                
และปจจัยกายภาพอื่นๆ ขององคการ 

                                                
๒สมพร แสงชัย, การวางแผนเชิงกลยุทธภาครัฐ, (กรุงเทพมหานคร : โครงการบัณฑิตศึกษาการ

จัดการส่ิงแวดลอม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร, ๒๕๔๘), หนา ๗๕-๗๖.  



๑๕๐ 
 

 ๔) ดานบริหาร หมายถึงระบบการทํางาน โครงสราง กระบวนการการดําเนินงาน                
การพัฒนาองคการ ซึ่งรวมถึง Reengineering, Reinventing, และ Restructuring เปนตน 
 ๕) ดานนโยบายขององคการ แผนงานทั้งระยะสั้นและระยะยาว ขอมูลเกี่ยวกับการ
ดําเนินงานตางๆ  
 ๖) ดานผลงาน ผลผลิต สมรรถภาพการผลิต การบริการ ซึ่งควรมีรายละเอียดเกี่ยวกับ
คุณภาพ ปริมาณ และปญหาตางๆ 
  ๑) ดานบุคลากร ประกอบดวย 
  ๑.๑ จุดแข็ง ไดแก 

๑.๑.๑ พระธรรมวิทยากรทุกรูปที่ เ ขารวมโครงการคลิ นิกคุณธรรม                     
เปนพระสงฆที่ผานการถวายความรู ตามโครงการพัฒนาสมรรถนะพระธรรมวิทยากรในการเผยแผ
พระพุทธศาสนา ที่จัดโดยกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติมีการ
พัฒนาทั้งทางรางกายและจิตใจ๓ 

๑.๑.๒ พระธรรมวิทยากรทุกรูปมีประสบการณสอนศีลธรรมไมนอยกวา ๓ ป 
หรือเปนพระเปรียญธรรมต้ังแต ๕ ประโยคข้ึนไป หรือมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีข้ึนไป๔ 

๑.๑.๓ พระธรรมวิทยากรทุกรูปมีพรรษานับรวมกันทั้งภิกษุและสามเณรได  
๕ พรรษาข้ึนไป๕ 

๑.๑.๔ พระธรรมวิทยากรมีความรูความสามารถ และมีเทคนิคในการ
ถายทอดหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาใหเขาใจงาย และนาสนใจ๖ 

๑.๑.๕ พระธรรมวิทยากรเปนแบบอยางที่ดี และนาเคารพเลื่อมใส๗ 
  ๑.๒ จุดออน ไดแก 

๑.๒.๑ พระธรรมวิทยากรที่ผานการถวายความรู ตามโครงการพัฒนา
สมรรถนะพระธรรมวิทยากรในการเผยแผพระพุทธศาสนา ที่จัดโดยกรมการศาสนา กระทรวง
วัฒนธรรม ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ มีการพัฒนาทั้งทางรางกายและจิตใจในปจจุบันยังมีอยูนอย 
ไมเพียงพอ๘ 

                                                
๓สัมภาษณ  น าย ไชยยัณฑ  ชาญปรี ช ารั ตน ,  รอ ง ผู อํ านวยการ วิทยา ลั ย เทค โนโลยีภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแกน, ๔ สิงหาคม ๒๕๕๗. 
๔สัมภาษณ พระศรีสวรรค อมรธมฺโม, พระธรรมวิทยากรคลินิกคุณธรรมวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม 

จังหวัดเชียงใหม, ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗. 
๕สัมภาษณ พระอัษฎาวุธ เอกคฺคจิตฺโต, พระธรรมวิทยากรคลินิกคุณธรรมวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม 

จังหวัดเชียงใหม, ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗. 
๖สัมภาษณ พระครูสมุหสมพงษ ฐานธมฺโม, พระธรรมวิทยากรคลินิกคุณธรรมวิทยาลัยเทคนิค

นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช,  ๑ สิงหาคม ๒๕๕๗. 
๗สัมภาษณ พระสุริยา สุริโย, พระธรรมวิทยากรคลินิกคุณธรรมวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช 

จังหวัดนครศรีธรรมราช, ๑ สิงหาคม ๒๕๕๗. 
๘สัมภาษณ พระอัครเดช โชติญาโณ, พระธรรมวิทยากรคลินิกคุณธรรมวิทยาลัยเทคโนโลยีภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแกน, ๔ สิงหาคม ๒๕๕๗. 



๑๕๑ 
 

๑.๒.๒ พระธรรมวิทยากรยังขาดทักษะในการสังเกตพฤติกรรมของนักเรยีนใน
แตละคนที่แตกตางกัน และหาแนวทางในการแกไขปญหาเหลาน้ันไดดี๙ 

๑.๒.๓ พระธรรมวิทยากรบางรูปมีภารกิจมาก ไมสามารถเขามาอยูประจํา
คลินิกคุณธรรมได๑๐  
 ๒) ดานงบประมาณหรือการเงิน ประกอบดวย 
  ๒.๑ จุดแข็ง ไดแก 

๒.๑.๑ ไดรับการอุดหนุนงบประมาณดานนิตยภัตถวายแดพระธรรมวิทยากร
ทุกเดือนๆ ละ ๕,๐๐๐ บาท ปละ ๕๐,๐๐๐ บาท ตอรูป๑๑ 

๒.๑.๒ ไดรับการอุดหนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมของแตละสถานศึกษา
ทุกป๑๒ 

๒.๑.๓ ไดรับการบริจาคงบประมาณจากผูมีจิตศรัทธาทั่วไป๑๓ 
๒.๑.๔ ไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากสถานศึกษา ในกิจกรรมที่

สถานศึกษาเปนผูดําเนินการเองอยูแลว๑๔ 
  ๒.๒ จุดออน ไดแก 

๒.๒.๑ ความลาชาในการเบิกจายงบประมาณทั้งในสวนของนิยตภัตและเงิน
อุดหนุนในการจัดกิจกรรมของสถานศึกษา๑๕ 

๒.๒.๒ งบประมาณที่ไดรับจากกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม มีการ
เปลี่ยนแปลงทุกป ทําใหบางโครงการที่เสนอไปในตอนแรกไมสามารถดําเนินการไดจริง๑๖ 

๒.๒.๓ ในการจัดกิจกรรมแตละครั้งตองใชงบประมาณจํานวนมาก เน่ืองจาก
จํานวนนักเรียนที่เขารวมกิจกรรมของแตละสถานศึกษามีเปนจํานวนมาก งบประมาณที่มีอยูจึงไม
เพียงพอ๑๗ 

                                                
๙สัมภาษณ พระมหาดชานนท จิรวฑฺฒโน, พระธรรมวิทยากรคลินิกคุณธรรมวิทยาลัยเทคนิค

นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช, ๑ สิงหาคม ๒๕๕๗. 
๑๐สัมภาษณ นายสรรคชัย กําจาย, วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแกน 

จังหวัดขอนแกน, ๔ สิงหาคม ๒๕๕๗. 
๑๑สัมภาษณ นางภัทรพร อังธนานุกุล, วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม,  ๘ สิงหาคม 

๒๕๕๗. 
๑๒สัมภาษณ นางอําภาพันธ พรหมรา, นักวัฒนธรรมชํานาญการ สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด

นครศรีธรรมราช, ๑ สิงหาคม ๒๕๕๗. 
๑๓สัมภาษณ นางสาวพัชนี สภา, ผูอํานวยการกลุมสงเสริม สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแกน, ๔ 

สิงหาคม ๒๕๕๗. 
๑๔สัมภาษณ นางสาววิไลวรรณ พันธไชยศิลป,  นักวัฒนธรรมชํานาญการ สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด

เชียงใหม, ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗. 
๑๕สัมภาษณ นายภิเษกสิทธ์ิ ชุมแวงวาป วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแกน 

๔ สิงหาคม ๒๕๕๗. 
๑๖สัมภาษณ นายไพบูลย วงศยิ้มยอง, ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม, ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗. 
๑๗สัมภาษณ นายไพบูลย วงศยิ้มยอง, ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม, ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗. 



๑๕๒ 
 

๒.๒.๔ ขาดงบประมาณในการพัฒนาศักยภาพของพระธรรมวิทยากร ครู 
และสถานศึกษา๑๘ 
 ๓) ดานวัสดุอุปกรณ เครื่องมือ เครื่องจักร เครื่องกล คอมพิวเตอร อาคารสถานท่ี และ
ปจจัยกายภาพอ่ืนๆ ขององคการ ประกอบดวย 
  ๓.๑ จุดแข็ง ไดแก 

๓.๑.๑ ในแตละสถานศึกษาไดจัดหองคลิ นิกคุณธรรมประจําแตละ
สถานศึกษา ซึ่งประกอบดวยหองบรรยาย โตะหมูบูชา โตะทํางานของพระธรรมวิทยากร โตะ
ใหบริการรับคําปรึกษา เปนตน๑๙ 

๓.๑.๒ ในแตละสถานศึกษามีสื่อการเรียนการสอน มีหนังสือคุณธรรม
จริยธรรม ไวใหบริการ๒๐ 

๓.๑.๓ ในแตละสถานศึกษาจัดหองอบรมนักเรียน มีคอมพิวเตอร เครื่องฉาย
โปรเจคเตอร เครื่องเสียง และสื่ออิเล็กทรอนิกสสําหรับใชในการบรรยายหรืออบรมนักเรียน๒๑ 
  ๓.๒ จุดออน ไดแก 

๓.๒.๑ หองหรือหอประชุมที่ใชในการอบรมนักเรียนมีขนาดไมเพียงพอตอ
จํานวนนักเรียนที่มีมาก๒๒ 

๓.๒.๒ ไมมีเวทีกลางที่ใชในการอบรม สื่อสาร หรือทํากิจกรรมรวมกันกับ
นักเรียน๒๓ 

 
๓.๒.๓ ความไมพรอมของสถานศึกษาหรือพระธรรมวิทยากรในการใชสื่อ

ตางๆ ทําใหเสียเวลาในการเรียนการสอนมาก๒๔ 
 
 
 

                                                
๑๘สัมภาษณ ดร.ชํานาญ อุปฮาต, ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัด

ขอนแกน, ๔ สิงหาคม ๒๕๕๗. 
๑๙สัมภาษณ นายภูมิชัย สุวรรณภูมิ ,  ผู อํานวยการวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช จังหวัด

นครศรีธรรมราช, ๑ สิงหาคม ๒๕๕๗. 
๒๐สัมภาษณ นายอดิศักดิ์ สงคประเสริฐ, ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา, ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๗. 
๒๑สัมภาษณ นายชํานาญ พระพายชัย, วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช, ๑ สิงหาคม ๒๕๕๗. 
๒๒สัมภาษณ  นาย ไชยยัณฑ  ชาญปรี ชารั ตน ,  รอง ผู อํ านวยการ วิทยา ลัย เทคโนโลยีภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแกน, ๔ สิงหาคม ๒๕๕๗. 
๒๓สัมภาษณ พระสุริยา สุริโย, พระธรรมวิทยากรคลินิกคุณธรรมวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช 

จังหวัดนครศรีธรรมราช, ๑ สิงหาคม ๒๕๕๗. 
๒๔สัมภาษณ นายไพบูลย วงศยิ้มยอง, ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม, ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗. 



๑๕๓ 
 

 ๔) ดานบริหาร หมายถึงระบบการทํางาน โครงสราง กระบวนการการดําเนินงาน            
การพัฒนาองคการ ซึ่งรวมถึง Reengineering, Reinventing, และ Restructuring เปนตน 
ประกอบดวย 
  ๔.๑ จุดแข็ง ไดแก 

๔.๑.๑ มีการแตงต้ังคณะกรรมการบริหารโครงการคลินิกคุณธรรมใน
สถานศึกษา ประกอบดวย ผูอํานวยการคลินิกคุณธรรมเปนประธาน มีรองประธานหน่ึงคน กรรมการ
และผูทรงคุณวุฒิ ไมนอยกวา ๓ รูป/คน เลขานุการหน่ึงคน จะมีผูชวยเลขานุการหรือไมก็ได๒๕ 

๔.๑.๒ มีการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการคลินิกคุณธรรม รวมกับ
พระธรรมวิทยากร เจาหนาที่สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด และสวนงานที่เกี่ยวของทุกป๒๖ 
  ๔.๒ จุดออน ไดแก 

๔.๒.๑ ขาดความยืดหยุนในการทํางาน เพราะตางฝายตางทํางานกันคนละ
หนาที่๒๗ 

๔.๒.๒ ขากการทํางานรวมกันเปนทีมเวิรค ไมมีการประสานงานกัน๒๘ 
๔.๒.๓ ขาดครูพี่เลี้ยงในการชวยเหลือพระธรรมวิทยากรในการประสานกัน

ระหวางตัวพระธรรมวิทยากรกับสถานศึกษาและนักเรียน๒๙ 
 ๕) ดานนโยบายขององคการ แผนงานท้ังระยะสั้นและระยะยาว ขอมูลเก่ียวกับการ
ดําเนินงานตางๆ ประกอบดวย 
  ๕.๑ จุดแข็ง ไดแก 

๕.๑.๑ มีการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป และแผนระยะยาว เสนอกรมการ
ศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ทุกป๓๐ 

๕.๑.๒ มีการดําเนินตามแผนปฏิบัติการประจําปอยางเครงครัด๓๑ 
 

                                                
๒๕สัมภาษณ นางสาววิไลวรรณ พันธไชยศิลป,  นักวัฒนธรรมชํานาญการ สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด

เชียงใหม, ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗. 
๒๖สัมภาษณ นางอําภาพันธ พรหมรา, นักวัฒนธรรมชํานาญการ สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด

นครศรีธรรมราช, ๑ สิงหาคม ๒๕๕๗. 
๒๗สัมภาษณ พระมหาดชานนท จิรวฑฺฒโน, พระธรรมวิทยากรคลินิกคุณธรรมวิทยาลัยเทคนิค

นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช, ๑ สิงหาคม ๒๕๕๗. 
๒๘สัมภาษณ นางอําภาพันธ พรหมรา, นักวัฒนธรรมชํานาญการ สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด

นครศรีธรรมราช, ๑ สิงหาคม ๒๕๕๗. 
๒๙สัมภาษณ นายภิเษกสิทธ์ิ ชุมแวงวาป วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแกน 

๔ สิงหาคม ๒๕๕๗. 
๓๐สัมภาษณ  นาย ไชยยัณฑ  ชาญปรี ชารั ตน ,  รอง ผู อํ านวยการ วิทยา ลัย เทคโนโลยีภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแกน, ๔ สิงหาคม ๒๕๕๗. 
๓๑สัมภาษณ นางอําภาพันธ พรหมรา, นักวัฒนธรรมชํานาญการ สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด

นครศรีธรรมราช, ๑ สิงหาคม ๒๕๕๗. 



๑๕๔ 
 

๕.๑.๓ การประเมินผลการดําเนินโครงการทุกครั้ง และจัดทํารายงานการ
ปฏิบัติการ เสนอใหกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรมทราบ๓๒ 
  ๕.๒ จุดออน ไดแก 

๕.๒.๑ ขาดความรวมมือในการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป และแผนระยะ
ยาว ระหวางพระธรรมวิทยากร สถานศึกษา และสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด๓๓ 

๕.๒.๒ บางครั้งแผนหรือโครงการที่วางไวไมสามารถดําเนินการไดจริง 
เน่ืองจากงบประมาณที่อุดหนุนมีความลาชา หรืองบประมาณที่อุดหนุนมีนอยกวาแผนหรือโครงการที่
เสนอไป๓๔ 
 ๖) ดานผลงาน ผลผลิต สมรรถภาพการผลิต การบริการ ซึ่งควรมีรายละเอียดเก่ียวกับ
คุณภาพ ปริมาณ และปญหาตางๆ ประกอบดวย 
  ๖.๑ จุดแข็ง ไดแก 

๖.๑.๑ มีการสงเสริมใหนักเรียนเขารวมประกวดโครงการคุณธรรมจริยธรรม
ตางๆ๓๕ 

๖.๑.๒ ไดรับรางวัลจากการประกวดโครงการตางๆ และไดรับการยกยองเชิด
ชูจากสถาบันตางๆ ดานการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม๓๖ 

๖.๑.๓ นักเรียนและครูพอใจตอกิจกรรมหรือโครงการที่จัดข้ึน โดยนักเรียน
และครูเปนผูไดรับผลประโยชนโดยตรงจากโครงการ๓๗ 
  ๖.๒ จุดออน ไดแก 

๖.๒.๑ ไมสามารถพัฒนาหรือสงเสริมดานคุณธรรมจริยธรรมแกนักเรียนได
อยางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ๓๘ 

 
 
 

                                                
๓๒สัมภาษณ พระศรีสวรรค อมรธมฺโม, พระธรรมวิทยากรคลินิกคุณธรรมวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม 

จังหวัดเชียงใหม, ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗. 
๓๓สัมภาษณ พระอัษฎาวุธ เอกคฺคจิตฺโต, พระธรรมวิทยากรคลินิกคุณธรรมวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม 

จังหวัดเชยีงใหม, ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗. 
๓๔สัมภาษณ นายสรรคชัย กําจาย, วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแกน 

จังหวัดขอนแกน, ๔ สิงหาคม ๒๕๕๗. 
๓๕สัมภาษณ พระสุริยา สุริโย, พระธรรมวิทยากรคลินิกคุณธรรมวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช 

จังหวัดนครศรีธรรมราช, ๑ สิงหาคม ๒๕๕๗. 
๓๖สัมภาษณ นางภัทรพร อังธนานุกุล, วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม,  ๘ สิงหาคม 

๒๕๕๗. 
๓๗สัมภาษณ นายอดิศักดิ์ สงคประเสริฐ, ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา, ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๗. 
๓๘สัมภาษณ นายชํานาญ พระพายชัย, วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช, ๑ สิงหาคม ๒๕๕๗. 



๑๕๕ 
 

๖.๒.๒ นักเรียนไมไววางใจ หรือกลัว จึงไมเขารวมโครงการ หรือเขารับฟง
คําปรึกษาจากพระธรรมวิทยากรอยางเต็มที่๓๙ 

๖.๒.๓ ปญหาตางๆของนักเรียน ยังไมไดรับการแกไขอยางจริงจัง๔๐ 
จากการศึกษาเรื่อง “รูปแบบการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาของ              

พระธรรมวิทยากร” น้ัน ผูวิจัยสามารถสรุปวิเคราะหปจจัยภายในและปจจัยภายนอก ไดดังน้ี 
 
ตารางท่ี ๔.๓๖  ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน 
 

ประเด็นภายใน 
จุดออน (Weakness) จุดแข็ง (Strength) 

ดาน 

บุคลากร ๑. พระธรรมวิทยากรที่ผานการ
ถวายความรู  ตาม โครงการ
พัฒนาสมรรถนะพระธรรม
วิ ท ย า ก ร ใ น ก า ร เ ผ ย แ ผ
พระพุท ธศาส นา  ที่ จั ด โดย
กรมการศาสนา  กระทรวง
วัฒนธรรม ทั้งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติ มีการพัฒนาทั้งทาง
รางกายและจิตใจในปจจุบันยังมี
อยูนอย ไมเพียงพอ 
๒. พระธรรมวิทยากรยังขาด
ทักษะในการสังเกตพฤติกรรม
ของ นัก เ รี ยน ในแต ละคนที่
แตกตางกัน และหาแนวทางใน
การแกไขปญหาเหลาน้ันไดดี 
๓. พระธรรมวิทยากรบางรูปมี
ภารกิจมาก ไมสามารถเขามา
อยูประจําคลินิกคุณธรรมได  
 

๑.  พระธรรมวิทยากรทุกรูปที่
เขารวมโครงการคลินิกคุณธรรม 
เปนพระสงฆที่ผานการถวาย
ความรู  ตามโครงการพัฒนา
สมรรถนะพระธรรมวิทยากรใน
การเผยแผพระพุทธศาสนา 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
พัฒนาทั้งทางรางกายและจิตใจ 
๒. พระธรรมวิทยากรทุกรูปมี
ประสบการณสอนศีลธรรมไม
นอยกวา ๓ ป  หรือเปนพระ
เปรียญธรรมต้ังแต ๕ ประโยค
ข้ึนไป หรือมีวุฒิการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีข้ึนไป 
๓. พระธรรมวิทยากรทุกรูปมี
พรรษานับรวมกันทั้งภิกษุและ
สามเณรได  ๕ พรรษาข้ึนไป 

 
 

                                                
๓๙สัมภาษณ นางอําภาพันธ พรหมรา, นักวัฒนธรรมชํานาญการ สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด

นครศรีธรรมราช, ๑ สิงหาคม ๒๕๕๗. 
๔๐สัมภาษณ พระครูสมุหสมพงษ ฐานธมฺโม, พระธรรมวิทยากรคลินิกคุณธรรมวิทยาลัยเทคนิค

นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช,  ๑ สิงหาคม ๒๕๕๗. 



๑๕๖ 
 

ตารางท่ี ๔.๓๖  (ตอ) 
 

ประเด็นภายใน 
จุดออน (Weakness) จุดแข็ง (Strength) 

ดาน 

  

๔. พระธรรมวิทยากรมีความรู
ความสามารถ และมีเทคนิคใน 
การถ ายทอดหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาใหเขาใจงาย 
และนาสนใจ 
๕.  พระธรรมวิทยากร เปน
แบบอยางที่ ดี และนาเคารพ
เลื่อมใส  

งบประมาณหรือการเงิน ๑. ความลาชาในการเบิกจาย
งบประมาณทั้งในสวนของนิยต
ภัตและเงินอุดหนุนในการจัด
กิจกรรมของสถานศึกษา 
๒.  งบประมาณที่ ได รับจาก
กรมการศาสนา กระทรวง
วัฒนธรรม มีการเปลี่ยนแปลง
ทุกป ทําใหบางโครงการที่เสนอ
ไป ในตอนแร ก ไม ส าม า ร ถ
ดําเนินการไดจริง 
๓. ในการจัดกิจกรรมแตละครั้ง
ตองใชงบประมาณจํานวนมาก 
เน่ืองจากจํานวนนักเรียนที่เขา
ร ว ม กิ จ ก ร ร ม ข อ ง แ ต ล ะ
สถานศึกษามีเปนจํานวนมาก 
งบประมาณที่มีอยูจึงไมเพียงพอ 
๔.  ขาดงบประมาณในการ
พัฒนาศักยภาพของพระธรรม
วิทยากร ครู และสถานศึกษา 

๑ .  ไ ด รั บ ก า ร อุ ด ห นุ น
งบประมาณดานนิตยภัตถวาย
แดพระธรรมวิทยากรทุกเดือนๆ 
ล ะ  ๕ , ๐ ๐ ๐  บ า ท  ป ล ะ 
๕๐,๐๐๐ บาท ตอรูป 
๒ .  ไ ด รั บ ก า ร อุ ด ห นุ น
งบประมาณในการจัดกิจกรรม
ของแตละสถานศึกษาทุกป 
๓. ไดรับการบริจาคงบประมาณ
จากผูมีจิตศรัทธาทั่วไป 
๔ .  ไ ด รั บ ก า ร ส นั บ ส นุ น
งบประมาณจากสถานศึกษา ใน
กิจกรรมที่ ส ถาน ศึกษาเปน
ผูดําเนินการเองอยูแลว 
   

 
 
 
 
 



๑๕๗ 
 

ตารางท่ี ๔.๓๖  (ตอ) 
 

ประเด็นภายใน 
จุดออน (Weakness) จุดแข็ง (Strength) 

ดาน 

ดานวัสดุอุปกรณ ๑. หองหรือหอประชุมที่ใชใน
การอบรมนักเรียนมีขนาดไม
เพียงพอตอจํานวนนักเรียนที่มี
มาก  
๒. ไมมี เวทีกลางที่ ใช ในการ
อบรม สื่อสาร หรือทํากิจกรรม
รวมกันกับนักเรียน 
๓ .  ค ว า ม ไ ม พ ร อ ม ข อ ง
สถาน ศึกษาหรื อพระธรรม
วิทยากรในการใชสื่อตางๆ ทํา
ใหเสียเวลาในการเรียนการสอน
มาก 

๑. ในแตละสถานศึกษาไดจัด
หองคลินิกคุณธรรมประจําแต
ละสถานศึกษา ซึ่งประกอบดวย
หองบรรยาย โตะหมูบูชา โตะ
ทํางานของพระธรรมวิทยากร 
โตะใหบริการรับคําปรึกษา เปน
ตน 
๒. ในแตละสถานศึกษามีสื่อ
การเรียนการสอน มีหนังสือ
คุณธรรมจริยธรรม ไวใหบริการ 
๓.ในแตละสถานศึกษาจัดหอง
อบรมนักเรียน มีคอมพิวเตอร
เครื่องฉายโปรเจคเตอร เครื่อง
เสียง และสื่ออิ เล็กทรอนิกส
สําหรับใชในการบรรยายหรือ
อบรมนักเรียน 

การบริหาร ๑. ขาดความยืดหยุนในการ
ทํางาน เพราะตางฝ ายต า ง
ทํางานกันคนละหนาที่ 
๒. ขากการทํางานรวมกันเปน
ทีมเวิรค ไมมีการประสานงาน
กัน 
๓ .  ข า ด ค รู พี่ เ ลี้ ย ง ใ น ก า ร
ชวยเหลือพระธรรมวิทยากรใน
การประสานกันระหวางตัวพระ
ธรรมวิทยากรกับสถานศึกษา
และนักเรียน 
 

๑. มีการแตงต้ังคณะกรรมการ
บริหารโครงการคลินิกคุณธรรม
ในสถานศึกษา ประกอบดวย 
ผูอํานวยการคลินิกคุณธรรมเปน
ประธาน มีรองประธานหน่ึงคน 
กรรมการและผูทรงคุณวุฒิ ไม
นอยกวา ๓ รูป/คน เลขานุการ
หน่ึงคน จะมีผูชวยเลขานุการ
หรือไมก็ได 
๒. มีการประชุมคณะกรรมการ
บริหารโครงการคลินิกคุณธรรม 
ร วมกับ พระธรรม วิทยาก ร 
เจาหนาที่สํานักงานวัฒนธรรม
จังหวัด และสวนงานที่เกี่ยวของ
ทุกป 

 



๑๕๘ 
 

ตารางท่ี ๔.๓๖  (ตอ) 
 

ประเด็นภายใน 
จุดออน (Weakness) จุดแข็ง (Strength) 

ดาน 

นโยบาย ๑. ขาดความรวมมือในการ
จัดทําแผนปฏิบัติการประจําป 
และแผนระยะยาว ระหวางพระ
ธรรมวิทยากร สถานศึกษา และ
สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด 
๒. บางครั้งแผนหรือโครงการที่
วางไวไมสามารถดําเนินการได
จริง เน่ืองจากงบประมาณที่
อุ ดห นุนมี ความล าช า  หรื อ
งบประมาณที่อุดหนุนมีนอยกวา
แผนหรือโครงการที่เสนอไป 

๑. มีการจัดทําแผนปฏิบัติการ
ประจําป และแผนระยะยาว 
เสนอกรมการศาสนา กระทรวง
วัฒนธรรม ทุกป 
๒. มีการดําเนินตามแผนปฏิบัติ
การประจําปอยางเครงครัด 
๓. การประเมินผลการดําเนิน
โครงการทุกครั้ ง  และจัดทํา
รายงานการปฏิบัติการ เสนอให
กรมการศาสนา กระทรวง
วัฒนธรรมทราบ   

ผลงาน ผลผลิต ๑.  ไม ส าม า ร ถพัฒ นาห รื อ
สงเสริมดานคุณธรรมจริยธรรม
แกนักเรียนไดอยางทั่วถึงและมี
ประสิทธิภาพ 
๒. นักเรียนไมไววางใจ หรือกลัว 
จึงไมเขารวมโครงการ หรือเขา
รับฟงคําปรึกษาจากพระธรรม
วิทยากรอยางเต็มที่ 
๓. ปญหาตางๆของนักเรียน ยัง
ไมไดรับการแกไขอยางจริงจัง 
 

๑. มีการสงเสริมใหนักเรียนเขา
รวมประกวดโครงการคุณธรรม
จริยธรรมตางๆ 
๒. ไดรับรางวัลจากการประกวด
โครงการตางๆ และไดรับการยก
ยองเชิดชูจากสถาบันตางๆ ดาน
การสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
๓. นักเรียนและครูพอใจตอ
กิจกรรมหรือโครงการที่จัดข้ึน 
โดยนักเรียนและครูเปนผูไดรับ
ผล ป ร ะ โ ยชน โ ดยตร ง จ าก
โครงการ  

 
จากตารางที่ ๔.๓๖  สรุปประเด็นกลยุทธภายใน พบวา การสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมใน

สถานศึกษาของพระธรรมวิทยากร มีจุดแข็ง (Strength) คือ พระธรรมวิทยากรทุกรูปที่เขารวม
โครงการคลินิกคุณธรรม เปนพระสงฆที่ผานการถวายความรู ตามโครงการพัฒนาสมรรถนะพระธรรม
วิทยากรในการเผยแผพระพุทธศาสนา ที่จัดโดยกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ทั้งภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบัติมีการพัฒนาทั้งทางรางกายและจิตใจ รวมถึงพระธรรมวิทยากรทุกรูปมีประสบการณ
สอนศีลธรรมไมนอยกวา ๓ ป หรือเปนพระเปรียญธรรมต้ังแต ๕ ประโยคข้ึนไป หรือมีวุฒิการศึกษา
ระดับปริญญาตรีข้ึนไป และพระธรรมวิทยากรทุกรูปมีพรรษานับรวมกันทั้งภิกษุและสามเณรได              
๕ พรรษาข้ึนไป นอกจากน้ีพระธรรมวิทยากรยังมีความรูความสามารถ และมีเทคนิคในการถายทอด



๑๕๙ 
 

หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาใหเขาใจงาย และนาสนใจ ตลอดถึงพระธรรมวิทยากรเปนแบบอยางที่
ดี และนาเคารพเลื่อมใส ดานงบประมาณโครงการคลินิกคุณธรรมในสถานศึกษายังไดรับการอุดหนุน
งบประมาณดานนิตยภัตถวายแดพระธรรมวิทยากรทุกเดือนๆ ละ ๕,๐๐๐ บาท ปละ ๕๐,๐๐๐ บาท 
ตอรูป ไดรับการอุดหนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมของแตละสถานศึกษาทุกป ไดรับการบริจาค
งบประมาณจากผูมีจิตศรัทธาทั่วไป และไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากสถานศึกษา ในกิจกรรมที่
สถานศึกษาเปนผูดําเนินการเองอยูแลว ดานวัสดุอุปกรณน้ันในแตละสถานศึกษาไดจัดหองคลินิก
คุณธรรมประจําแตละสถานศึกษา ซึ่งประกอบดวยหองบรรยาย โตะหมูบูชา โตะทํางานของพระธรรม
วิทยากร โตะใหบริการรับคําปรึกษา เปนตน มีสื่อการเรียนการสอน มีหนังสือคุณธรรมจริยธรรม ไว
ใหบริการ มีหองอบรมนักเรียน มีคอมพิวเตอร เครื่องฉายโปรเจคเตอร เครื่องเสียง และสื่อ
อิเล็กทรอนิกสสําหรับใชในการบรรยายหรืออบรมนักเรียน ดานการบริหารมีการแตงต้ังคณะกรรมการ
บริหารโครงการคลินิกคุณธรรมในสถานศึกษา ประกอบดวย ผูอํานวยการคลินิกคุณธรรมเปนประธาน 
มีรองประธานหน่ึงคน กรรมการและผูทรงคุณวุฒิ ไมนอยกวา ๓ รูป/คน เลขานุการหน่ึงคน จะมี
ผูชวยเลขานุการหรือไมก็ได ตลอดถึงมีการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการคลินิกคุณธรรม 
รวมกับพระธรรมวิทยากร เจาหนาที่สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด และสวนงานที่เกี่ยวของทุกป  ดาน
นโยบายมีการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป และแผนระยะยาว เสนอกรมการศาสนา กระทรวง
วัฒนธรรม ทุกป มีการดําเนินตามแผนปฏิบัติการประจําปอยางเครงครัด และมีการประเมินผลการ
ดําเนินโครงการทุกครั้ง และจัดทํารายงานการปฏิบัติการ เสนอใหกรมการศาสนา กระทรวง
วัฒนธรรมทราบ สุดทายดานผลงานและผลผลิต มีการสงเสริมใหนักเรียนเขารวมประกวดโครงการ
คุณธรรมจริยธรรมตางๆ จนไดรับรางวัลจากการประกวดโครงการตางๆ และไดรับการยกยองเชิดชู
จากสถาบันตางๆ ดานการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม นอกจากน้ีนักเรียนและครูพอใจตอกิจกรรมหรอื
โครงการที่จัดข้ึน โดยนักเรียนและครูเปนผูไดรับผลประโยชนโดยตรงจากโครงการ 

สวนจุดออน (Weakness) น้ัน พบวา พระธรรมวิทยากรที่ผานการถวายความรู                
ตามโครงการพัฒนาสมรรถนะพระธรรมวิทยากรในการเผยแผพระพุทธศาสนา ที่จัดโดยกรมการ
ศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ มีการพัฒนาทั้งทางรางกายและจิตใจใน
ปจจุบันยังมีอยูนอย ไมเพียงพอ  รวมถึงพระธรรมวิทยากรยังขาดทักษะในการสังเกตพฤติกรรมของ
นักเรียนในแตละคนที่แตกตางกัน และหาแนวทางในการแกไขปญหาเหลาน้ันไดดี  และพระธรรม
วิทยากรบางรูปมีภารกิจมาก ไมสามารถเขามาอยูประจําคลินิกคุณธรรมได ดานงบประมาณ พบวา             
มีความลาชาในการเบิกจายงบประมาณทั้งในสวนของนิยตภัตและเงินอุดหนุนในการจัดกิจกรรมของ
สถานศึกษา และ งบประมาณที่ไดรับจากกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม มีการเปลี่ยนแปลงทุก
ป ทําใหบางโครงการที่เสนอไปในตอนแรกไมสามารถดําเนินการไดจริง ในการจัดกิจกรรมแตละครั้ง
ตองใชงบประมาณจํานวนมาก เน่ืองจากจํานวนนักเรียนที่เขารวมกิจกรรมของแตละสถานศึกษามเีปน
จํานวนมาก งบประมาณที่มีอยูจึงไมเพียงพอ และขาดงบประมาณในการพัฒนาศักยภาพของพระ
ธรรมวิทยากร ครู และสถานศึกษา ดานวัสดุอุปกรณ พบวา หองหรือหอประชุมที่ใชในการอบรม
นักเรียนมีขนาดไมเพียงพอตอจํานวนนักเรียนที่มีมาก  รวมถึงไมมีเวทีกลางที่ใชในการอบรม สื่อสาร 
หรือทํากิจกรรมรวมกันกับนักเรียน และความไมพรอมของสถานศึกษาหรือพระธรรมวิทยากรในการ
ใชสื่อตางๆ ทําใหเสียเวลาในการเรียนการสอนมากดานบริหาร พบวา ขาดความยืดหยุนในการทํางาน 



๑๖๐ 
 

เพราะตางฝายตางทํางานกันคนละหนาที่ ขากการทํางานรวมกันเปนทีมเวิรค ไมมีการประสานงานกัน  
ขาดครูพี่เลี้ยงในการชวยเหลือพระธรรมวิทยากรในการประสานกันระหวางตัวพระธรรมวิทยากรกับ
สถานศึกษาและนักเรียน ดานนโยบาย พบวา ขาดความรวมมือในการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป 
และแผนระยะยาว ระหวางพระธรรมวิทยากร สถานศึกษา และสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด  บางครั้ง
แผนหรือโครงการที่วางไวไมสามารถดําเนินการไดจริง เน่ืองจากงบประมาณที่อุดหนุนมีความลาชา 
หรืองบประมาณที่อุดหนุนมีนอยกวาแผนหรือโครงการที่เสนอไป ดานผลงานและผลผลิต พบวา ไม
สามารถพัฒนาหรือสงเสริมดานคุณธรรมจริยธรรมแกนักเรียนไดอยางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 
รวมถึงนักเรียนไมไววางใจ หรือกลัว จึงไมเขารวมโครงการ หรือเขารับฟงคําปรึกษาจากพระธรรม
วิทยากรอยางเต็มที่ และปญหาตางๆของนักเรียน ยังไมไดรับการแกไขอยางจริงจัง 

จากการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในซึ่งประกอบไปดวยจุดแข็งและจุดออนทั้ง ๖ ดาน 
จะนําไปสูการกําหนดรูปแบบที่เหมาะสมตอการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาตอไป 
 การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก สามารถแบงออกเปน ๖ ดานดังน้ี๔๑ 
 ๑) ดานสังคมและวัฒนธรรมซึ่งรวมถึงประชากร ขนบธรรมเนียมประเพณี ความเช่ือ 
จิตวิทยาสังคม ฯลฯ 
 ๒) เศรษฐกิจทั่วไปที่มีอิทธิพลตอองคกร โดยอาจรวมถึงนิเวศวิทยา สภาพกายภาพของ
ประเทศ ภูมิอากาศ ภูมิประเทศ ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 
 ๓) สภาพการเมือง ซึ่งหมายถึง นโยบายของภาครัฐ รัฐบาล แผนพัฒนา ตลอดไปถึง
ระเบียบขอบังคับซึ่งออกโดยรัฐ 
 ๔) เทคโนโลยี การใชเทคโนโลยีตางๆ ความเจริญกางหนาของเทคโนโลยี เทคโนโลยี
ขาวสารขอมูล โรโบติค ไบโอเทคโนโลยี ไบโอเมคานิคส เปนตน 
 ๕) ดานสภาพการแขงข้ัน สวนแบงการตลาด คูแขงขัน ผูรวมมือทั้งในและนอกประเทศ 
ทั้งน้ีอาจจะตองรวมหุนสวน เจาหน้ี ผูถือหุน การควบและรวมกิจการ ฯลฯ 
 ๖) ดานประชาชนทั่วไป ลูกคา สื่อมวลชน สังคมและชุมชน ที่เกี่ยวของ 
  ๑) ดานสังคม/วัฒนธรรม ประกอบดวย 
  ๑.๑ โอกาส ไดแก 

๑.๑.๑ มีการนําเอาหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาและเศรษฐกิจพอเพียง          
มีเปนแนวคิดหลักในการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมใหแกนักเรียน๔๒ 

๑.๑.๒ มีการนําเอาประเพณีวัฒนธรรมทองถ่ิน เชน พิธีแหผาข้ึนธาตุ                 
พิธีถวายเทียนพรรษา พิธีถวายสลากภัต เปนตน มาจัดกิจกรรมใหนักเรียนไดศึกษาเรียนรูประเพณี
วัฒนธรรมทองถ่ิน๔๓ 

                                                
๔๑สมพร แสงชัย, การวางแผนเชิงกลยุทธภาครัฐ, (กรุงเทพมหานคร : โครงการบัณฑิตศึกษาการ

จัดการส่ิงแวดลอม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร, ๒๕๔๘), หนา ๗๕-๗๖.  
๔๒สัมภาษณ  นาย ไชยยัณฑ  ชาญปรี ชารั ตน ,  รอง ผู อํ านวยการ วิทยา ลัย เทคโนโลยีภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแกน, ๔ สิงหาคม ๒๕๕๗. 
๔๓สัมภาษณ พระศรีสวรรค อมรธมฺโม, พระธรรมวิทยากรคลินิกคุณธรรมวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม 

จังหวัดเชียงใหม, ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗. 



๑๖๑ 
 

๑.๑.๓ มีการนําเอาวัดมาไวในสถานศึกษา คือ จัดหองวิถีไทยวิถีพุทธ                  
จัดบอรดนิทรรศการวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา มีหองคุณธรรมจริยธรรมประจําสถานศึกษา               
เปนตน๔๔ 

๑.๑.๔ มีแหลงเรียนรูดานคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา ภายในวัด๔๕ 
  ๑.๒ ขอจํากัด/อุปสรรค/การคุกคาม ไดแก 

๑.๒.๑ ปญหายาเสพติดในกลุมวันรุน๔๖ 
๑.๒.๒ ปญหาการทะเลาะวิวาทระหวางสถาบัน๔๗ 
๑.๒.๓ ปญหาการใชความรุนแรงของสถาบันครอบครัว ความกาวราวของ

นักเรียนที่มีตอผูปกครอง๔๘  
๑.๒.๔ การอาศัยอยูรวมกันระหวางนักศึกษาชายและนักศึกษาหญิง ปญหา

การทองกอนวัยอันควร เปนตน๔๙ 
 ๒) ดานเศรษฐกิจ/นิเวศวิทยา ประกอบดวย 
  ๒.๑ โอกาส ไดแก 

๒.๑.๑ นักเรียนสวนใหญสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได มีรายไดจาก
การประกอบอาชีพเสริมระหวางเรียน๕๐ 

๒.๑.๒ นักเรียนสามารถกูยืมทุนการศึกษาจากทางรัฐบาลได๕๑ 
๒.๑.๓ สถานศึกษามีความปลอดภัย มีรั่วรอบขอบชิด มีอาจารยฝายปกครอง

คอยกํากับดูแลตลอดเวลา๕๒ 
 
 

                                                
๔๔สัมภาษณ พระอัษฎาวุธ เอกคฺคจิตฺโต, พระธรรมวิทยากรคลินิกคุณธรรมวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม 

จังหวัดเชียงใหม, ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗. 
๔๕สัมภาษณ พระครูสมุหสมพงษ ฐานธมฺโม, พระธรรมวิทยากรคลินิกคุณธรรมวิทยาลัยเทคนิค

นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช,  ๑ สิงหาคม ๒๕๕๗. 
๔๖สัมภาษณ พระอัครเดช โชติญาโณ, พระธรรมวิทยากรคลินิกคุณธรรมวิทยาลัยเทคโนโลยีภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแกน, ๔ สิงหาคม ๒๕๕๗. 
๔๗สัมภาษณ พระมหาดชานนท จิรวฑฺฒโน, พระธรรมวิทยากรคลินิกคุณธรรมวิทยาลัยเทคนิค

นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช, ๑ สิงหาคม ๒๕๕๗. 
๔๘สัมภาษณ นายสรรคชัย กําจาย, วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแกน 

จังหวัดขอนแกน, ๔ สิงหาคม ๒๕๕๗. 
๔๙สัมภาษณ นางสาววิไลวรรณ พันธไชยศิลป,  นักวัฒนธรรมชํานาญการ สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด

เชียงใหม, ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗. 
๕๐สัมภาษณ นางภัทรพร อังธนานุกุล, วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม,  ๘ สิงหาคม 

๒๕๕๗. 
๕๑สัมภาษณ นางอําภาพันธ พรหมรา, นักวัฒนธรรมชํานาญการ สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด

นครศรีธรรมราช, ๑ สิงหาคม ๒๕๕๗. 
๕๒สัมภาษณ นางสาวพัชนี สภา, ผูอํานวยการกลุมสงเสริม สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแกน, ๔ 

สิงหาคม ๒๕๕๗. 



๑๖๒ 
 

๒.๑.๔ สถานศึกษาต้ังอยูในแหลงชุมชน การคมนาคมเดินทางสะดวกสบาย๕๓ 
  ๒.๒ ขอจํากัด/อุปสรรค/การคุกคาม ไดแก 

๒.๒.๑ พบปญหาการพนัน นักเรียนเปนหน้ีเปนสิ้นจนตองออกจาก
สถานศึกษา๕๔ 

๒.๒.๒ นักเรียนบางคนมีบานอยูไกลจากสถานศึกษา การเดินทางไปมาไม
สะดวก คาใชจายสูง บางวันไมสามารถเดินทางมาทันกําหนดเวลาเรียน๕๕ 

๒.๒.๓ วิทยาลัยเปนวิทยาลัยเปด นักเรียนสามารถเขาออกสถานศึกษาได
ตลอดเวลา ทําใหการเขารวมกิจกรรมของพระธรรมวิทยากรไมไดรับความรวมมือเทาที่ควร๕๖ 

๒.๒.๔ คาใชจายในการเรียนของนักศึกษาในแตละคนคอนขางสูง๕๗ 
 ๓) ดานการเมือง/นโยบายของรัฐ/แผนพัฒนาตางๆ ประกอบดวย 
  ๓.๑ โอกาส ไดแก 

๓.๑.๑ ไดรับการสนับสนุนจากกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม๕๘ 
๓.๑.๒ รัฐบาลใหการสนับสนุน สงเสริมเรื่องคุณธรรมจริยธรรมแกเด็กและ

เยาวชน๕๙ 
๓.๑.๓ มีแผนพัฒนาดานคุณธรรมจริยธรรมอยางชัดเจน๖๐ 

  ๓.๒ ขอจํากัด/อุปสรรค/การคุกคาม ไดแก 
๓.๒.๑ รัฐบาลโดยกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรมใหการสนับสนุน

งบประมาณนอย ไมเพียงพอตอการจัดกิจกรรมโครงการใหญๆ๖๑ 
 
 
 

                                                
๕๓สัมภาษณ นางสาววิไลวรรณ พันธไชยศิลป,  นักวัฒนธรรมชํานาญการ สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด

เชียงใหม, ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗. 
๕๔สัมภาษณ นายภิเษกสิทธ์ิ ชุมแวงวาป วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแกน 

๔ สิงหาคม ๒๕๕๗. 
๕๕สัมภาษณ นางอําภาพันธ พรหมรา, นักวัฒนธรรมชํานาญการ สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด

นครศรีธรรมราช, ๑ สิงหาคม ๒๕๕๗. 
๕๖สัมภาษณ นายไพบูลย วงศยิ้มยอง, ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม, ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗. 
๕๗สัมภาษณ ดร.ชํานาญ อุปฮาต, ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัด

ขอนแกน, ๔ สิงหาคม ๒๕๕๗. 
๕๘สัมภาษณ นายภูมิชัย สุวรรณภูมิ ,  ผู อํานวยการวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช จังหวัด

นครศรีธรรมราช, ๑ สิงหาคม ๒๕๕๗. 
๕๙สัมภาษณ นายอดิศักดิ์ สงคประเสริฐ, ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา, ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๗. 
๖๐สัมภาษณ นายชํานาญ พระพายชัย, วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช, ๑ สิงหาคม ๒๕๕๗. 
๖๑สัมภาษณ  นาย ไชยยัณฑ  ชาญปรี ชารั ตน ,  รอง ผู อํ านวยการ วิทยา ลัย เทคโนโลยีภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแกน, ๔ สิงหาคม ๒๕๕๗. 



๑๖๓ 
 

 ๔) ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบดวย 
  ๔.๑ โอกาส  ไดแก 

๔.๑.๑ พระธรรมวิทยากรสามารถใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศไดดี๖๒ 
๔.๑.๒ มีเว็บไซดเผยแพรความรูดานคุณธรรมจริยธรรม๖๓ 
๔.๑.๓ มีสื่อวิดิทัศนเกี่ยวกับการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม เผยแพรผานเว็บ

ไซด Youtube Facebook เปนตน๖๔ 
๔.๑.๔ สื่อเทคโนโลยีมีความทันสมัย ในการติดตอสื่อสารระหวางพระธรรม

วิทยากร นักเรียน สถานศึกษา และผูปกครอง๖๕ 
๔.๑.๕ มีการนําเอาสื่อเทคโนโลยีมาใชในการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมอยาง

แพรหลาย๖๖ 
  ๔.๒ ขอจํากัด/อุปสรรค/การคุกคาม ไดแก 

๔.๒.๑ นักเรียนบางคนไมสามารถใชสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยได๖๗ 
๔.๒.๒ มีการนําเอาสื่อเทคโนโลยีไปใชผิดประเภท เชน คุยเรื่องสวนตัว             

หรือเรื่องที่ไมเหมาะสม เปนตน๖๘ 
 ๕) ดานคูแขง/คูคิด ประกอบดวย 
  ๕.๑ โอกาส  ไดแก 

๕.๑.๑ มีการติดตอประสานงานกันระหวางพระธรรมวิทยากรดวยกันเอง๖๙ 
๕.๑.๒ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู เทคนิคการสอน ระหวางพระธรรมวิทยากร

ดวยกันเอง๗๐ 

                                                
๖๒สัมภาษณ นางสาววิไลวรรณ พันธไชยศิลป,  นักวัฒนธรรมชํานาญการ สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด

เชียงใหม, ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗. 
๖๓สัมภาษณ นางอําภาพันธ พรหมรา, นักวัฒนธรรมชํานาญการ สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด

นครศรีธรรมราช, ๑ สิงหาคม ๒๕๕๗. 
๖๔สัมภาษณ พระมหาดชานนท จิรวฑฺฒโน, พระธรรมวิทยากรคลินิกคุณธรรมวิทยาลัยเทคนิค

นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช, ๑ สิงหาคม ๒๕๕๗. 
๖๕สัมภาษณ นางอําภาพันธ พรหมรา, นักวัฒนธรรมชํานาญการ สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด

นครศรีธรรมราช, ๑ สิงหาคม ๒๕๕๗. 
๖๖สัมภาษณ นายภิเษกสิทธ์ิ ชุมแวงวาป วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแกน 

๔ สิงหาคม ๒๕๕๗. 
๖๗สัมภาษณ  นาย ไชยยัณฑ  ชาญปรี ชารั ตน ,  รอง ผู อํ านวยการ วิทยา ลัย เทคโนโลยีภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแกน, ๔ สิงหาคม ๒๕๕๗. 
๖๘สัมภาษณ นางอําภาพันธ พรหมรา, นักวัฒนธรรมชํานาญการ สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด

นครศรีธรรมราช, ๑ สิงหาคม ๒๕๕๗. 
๖๙สัมภาษณ นายชํานาญ พระพายชัย, วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช, ๑ สิงหาคม ๒๕๕๗. 
๗๐สัมภาษณ พระอัครเดช โชติญาโณ, พระธรรมวิทยากรคลินิกคุณธรรมวิทยาลัยเทคโนโลยีภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแกน, ๔ สิงหาคม ๒๕๕๗. 



๑๖๔ 
 

๕.๑.๓ กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม จัดโครงการอบรมพระธรรม
วิทยากรใหมทุกป๗๑ 
  ๕.๒ ขอจํากัด/อุปสรรค/การคุกคาม ไดแก 

๕.๒.๑ พระธรรมวิทยากรประจําวิทยาลัยมีนอย๗๒ 
๕.๒.๒ มีการเปลี่ยนแปลงพระธรรมวิทยากรบอยครั้ง๗๓ 

 ๖) ดานประชาชน/สื่อมวลชน/ผูมีสวนเก่ียวของ ประกอบดวย 
  ๖.๑ โอกาส  ไดแก 

๖.๑.๑ มีญาติโยมผูมีจิตศรัทธาสนับสนุนโครงการตางๆ ของพระธรรม
วิทยากร๗๔ 

๖.๑.๒ ชุมชนบริเวณโดยรอบสถานศึกษา รอบวัด ใหการอุปถัมภและเขารวม
กิจกรรมที่พระธรรมวิทยากรจัดข้ึน เชน โครงการปลูกปา โครงการธรรมยาตรา โครงการคายคุณธรรม 
เปนตน๗๕ 

๖.๑.๓ มีการจัดกิจกรรมสงเสริมชุมชน พัฒนาชุมชน และอาสาสมัครจิตอาสา
ในการพัฒนาชุมชน๗๖ 
  ๖.๒ ขอจํากัด/อุปสรรค/การคุกคาม ไดแก 

๖.๒.๑ สื่อมวลชนใหการสงเสริม ทําขาว และประชาสัมพันธโครงการคลินิก
คุณธรรมนอย๗๗ 

๖.๒.๒ ชาวบานและประชาชนทั่วไป ไมทราบขอมูลขาวสารเกี่ยวกับโครงการ
คลินิกคุณธรรมของแตละสถานศึกษา๗๘ 

 
 
 

                                                
๗๑สัมภาษณ พระศรีสวรรค อมรธมฺโม, พระธรรมวิทยากรคลินิกคุณธรรมวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม 

จังหวัดเชียงใหม, ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗. 
๗๒สัมภาษณ พระอัษฎาวุธ เอกคฺคจิตฺโต, พระธรรมวิทยากรคลินิกคุณธรรมวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม 

จังหวัดเชียงใหม, ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗. 
๗๓สัมภาษณ นายสรรคชัย กําจาย, วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแกน 

จังหวัดขอนแกน, ๔ สิงหาคม ๒๕๕๗. 
๗๔สัมภาษณ พระสุริยา สุริโย, พระธรรมวิทยากรคลินิกคุณธรรมวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช 

จังหวัดนครศรีธรรมราช, ๑ สิงหาคม ๒๕๕๗. 
๗๕สัมภาษณ นางภัทรพร อังธนานุกุล, วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม,  ๘ สิงหาคม 

๒๕๕๗. 
๗๖สัมภาษณ นายอดิศักดิ์ สงคประเสริฐ, ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา, ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๗. 
๗๗สัมภาษณ นายชํานาญ พระพายชัย, วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช, ๑ สิงหาคม ๒๕๕๗. 
๗๘สัมภาษณ นางอําภาพันธ พรหมรา, นักวัฒนธรรมชํานาญการ สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด

นครศรีธรรมราช, ๑ สิงหาคม ๒๕๕๗. 



๑๖๕ 
 

ตารางท่ี ๔.๓๗  ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก 
 

ประเด็นภายนอก 
อุปสรรค (Threat) โอกาสพัฒนา (Opportunity) 

ดาน 

สังคมและวัฒนธรรม ๑. ปญหายาเสพติดในกลุมวัน
รุน 
๒. ปญหาการทะเลาะวิวาท
ระหวางสถาบัน 
๓. ปญหาการใชความรุนแรง
ของสถาบันครอบครัว ความ
กาวร าวของนักเรียนที่มีต อ
ผูปกครอง 
๔. การอาศัยอยูรวมกันระหวาง
นักศึกษาชายและนักศึกษาหญิง 
ปญหาการทองกอนวัยอันควร 
เปนตน 
  

๑. มีการนําเอาหลักธรรมในทาง
พระพุทธศาสนาและเศรษฐกิจ
พอเพียง มีเปนแนวคิดหลักในการ
สงเสริมคุณธรรมจริยธรรมใหแก
นักเรียน 
๒ .  มี ก า ร นํ า เ อ า ป ร ะ เ พ ณี
วัฒนธรรมทองถ่ิน เชน พิธีแหผา
ข้ึนธาตุ พิธีถวายเทียนพรรษา พิธี
ถวายสลากภัต เปนตน มาจัด
กิจกรรมให นัก เรียนได ศึกษา
เรียนรูประเพณีวัฒนธรรมทองถ่ิน 
๓ .  มี ก า ร นํ า เ อ า วั ดม า ไ ว ใ น
สถานศึกษา คือ จัดหองวิถีไทยวิถี
พุทธ จัดบอรดนิทรรศการวัน
สําคัญทางพระพุทธศาสนา มีหอง
คุณ ธ ร ร ม จ ริ ย ธ ร ร ม ป ร ะ จํ า
สถานศึกษา เปนตน 
๔. มีแหลงเรียนรูดานคุณธรรม
จริยธรรมในสถานศึกษา ภายใน
วัด   

เศรษฐกิจ ๑. พบปญหาการพนัน นักเรียน
เปนหน้ีเปนสิ้นจนตองออกจาก
สถานศึกษา 
๒. นักเรียนบางคนมีบานอยูไกล
จากสถานศึกษา การเดินทางไป
มาไมสะดวก คาใชจายสูง บาง
วันไมสามารถเดินทางมาทัน
กําหนดเวลาเรียน 

๑. นักเรียนสวนใหญสามารถ
ประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได มี
รายไดจากการประกอบอาชีพ
เสริมระหวางเรียน 
๒ .  นั ก เ รี ย น ส า ม า ร ถ กู ยื ม
ทุนการศึกษาจากทางรัฐบาลได 
๓. สถานศึกษามีความปลอดภัย 
มีรั่วรอบขอบชิด มีอาจารยฝาย
ป ก ค ร อ ง ค อ ย กํ า กั บ ดู แ ล
ตลอดเวลา  

 
 



๑๖๖ 
 

ตารางท่ี ๔.๓๗  (ตอ) 
 

ประเด็นภายนอก 
อุปสรรค (Threat) โอกาสพัฒนา (Opportunity) 

ดาน 

 ๓. วิทยาลัยเปนวิทยาลัยเปด 
นั ก เ รี ย น ส า ม า ร ถ เ ข า อ อ ก
สถานศึกษาไดตลอดเวลา ทําให
การเขารวมกิจกรรมของพระ
ธรรม วิทยากร ไม ได รับความ
รวมมือเทาที่ควร 
๔. คาใชจายในการเรียนของ
นักศึกษาในแตละคนคอนขางสงู 

๔. สถานศึกษาต้ังอยู ในแหลง
ชุมชน การคมนาคมเ ดินทาง
สะดวกสบาย 
   
 

การเมือง ๑. รัฐบาลโดยกรมการศาสนา 
กร ะท รว ง วัฒนธร รม ให ก า ร
สนับสนุนงบประมาณนอย ไม
เ พี ย งพอต อก ารจั ดกิ จกรร ม
โครงการใหญๆ 
 

๑ .  ได รั บ กา ร ส นับ ส นุนจ าก
ก ร มก า ร ศาส นา  ก ร ะท ร ว ง
วัฒนธรรม 
๒ .  รั ฐ บ าล ให ก า รส นับส นุน 
สงเสริมเรื่องคุณธรรมจริยธรรม
แกเด็กและเยาวชน 
๓. มีแผนพัฒนาดานคุณธรรม
จริยธรรมอยางชัดเจน  

เทคโนโลยี ๑. นักเรียนบางคนไมสามารถใช
สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยได 
๒. มีการนําเอาสื่อเทคโนโลยีไป
ใชผิ ดประเภท  เช น คุยเ รื่ อ ง
สวนตัว หรือเรื่องที่ไมเหมาะสม 
เปนตน 
 

๑. พระธรรมวิทยากรสามารถใช
สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศไดดี 
๒. มีเว็บไซดเผยแพรความรูดาน
คุณธรรมจริยธรรม 
๓.  มีสื่ อ วิ ดิทัศน เกี่ ยวกับการ
ส ง เ ส ริ ม คุณธรร มจริ ย ธร ร ม 
เผยแพรผานเว็บไซด Youtube 
Facebook เปนตน 
๔. สื่อเทคโนโลยีมีความทันสมัย 
ในการติดตอสื่อสารระหวางพระ
ธ ร ร ม วิ ท ย า ก ร  นั ก เ รี ย น 
สถานศึกษา และผูปกครอง 
๕. มีการนําเอาสื่อเทคโนโลยีมา
ใ ช ใ น ก า ร ส ง เ ส ริ ม คุณ ธร ร ม
จริยธรรมอยางแพรหลาย 

 



๑๖๗ 
 

ตารางท่ี ๔.๓๗  (ตอ) 
 

ประเด็นภายนอก 
อุปสรรค (Threat) โอกาสพัฒนา (Opportunity) 

ดาน 

คูแขง ๑. พระธรรมวิทยากรประจํา
วิทยาลัยมีนอย 
๒. มีการเปลี่ยนแปลงพระธรรม
วิทยากรบอยครั้ง 
 

๑. มีการติดตอประสานงานกัน
ระหวางพระธรรมวิทยากรดวย
กันเอง 
๒ .  มี ก ารแลก เปลี่ ยน เ รี ยนรู 
เทคนิคการสอน ระหวางพระ
ธรรมวิทยากรดวยกันเอง 
๓. กรมการศาสนา กระทรวง
วัฒนธรรม จัดโครงการอบรมพระ
ธรรมวิทยากรใหมทุกป 

ประชากรกลุมเปาหมาย ๑. สื่อมวลชนใหการสงเสริม ทํา
ข า ว  แ ล ะ ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ
โครงการคลินิกคุณธรรมนอย 
๒. ชาวบานและประชาชนทั่วไป 
ไมทราบขอมูลขาวสารเกี่ยวกับ
โครงการคลินิกคุณธรรมของแต
ละสถานศึกษา 
 

๑ .  มี ญ า ติ โยมผู มี จิ ต ศ รั ท ธ า
สนับสนุนโครงการตางๆ ของพระ
ธรรมวิทยากร 
๒ .  ชุ ม ช น บ ริ เ ว ณ โ ด ย ร อ บ
สถานศึกษา รอบวัด  ใหก าร
อุปถัมภและเขารวมกิจกรรมที่
พระธรรมวิทยากรจัดข้ึน เชน 
โครงการปลูกปา โครงการธรรม
ยาตรา โครงการคายคุณธรรม 
เปนตน 
๓.  มีการจัดกิจกรรมส งเสริม
ชุ ม ช น  พั ฒ น า ชุ ม ช น  แ ล ะ
อาสาสมัครจิตอาสาในการพัฒนา
ชุมชน 

 
จากตารางที่ ๔.๓๗  สรุปประเด็นกลยุทธภายนอก พบวา การสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม

ในสถานศึกษาของพระธรรมวิทยากร มีโอกาสพัฒนา (Opportunity) คือ ดานสังคม/วัฒนธรรม 
ไดแก มีการนําเอาหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาและเศรษฐกิจพอเพียง มีเปนแนวคิดหลักในการ
สงเสริมคุณธรรมจริยธรรมใหแกนักเรียน มีการนําเอาประเพณีวัฒนธรรมทองถ่ิน เชน พิธีแหผาข้ึน
ธาตุ พิธีถวายเทียนพรรษา พิธีถวายสลากภัต เปนตน มาจัดกิจกรรมใหนักเรียนไดศึกษาเรียนรู
ประเพณีวัฒนธรรมทองถ่ิน และมีการนําเอาวัดมาไวในสถานศึกษา คือ จัดหองวิถีไทยวิถีพุทธ                
จัดบอรดนิทรรศการวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา มีหองคุณธรรมจริยธรรมประจําสถานศึกษา              
เปนตน  มีแหลงเรียนรูดานคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา ภายในวัด ดานเศรษฐกิจ/นิเวศวิทยา 



๑๖๘ 
 

ไดแก นักเรียนสวนใหญสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได มีรายไดจากการประกอบอาชีพเสริม
ระหวางเรียน  นักเรียนสามารถกูยืมทุนการศึกษาจากทางรัฐบาลได สถานศึกษามีความปลอดภัย                
มีรั่วรอบขอบชิด มีอาจารยฝายปกครองคอยกํากับดูแลตลอดเวลา  สถานศึกษาต้ังอยูในแหลงชุมชน 
การคมนาคมเดินทางสะดวกสบาย ดานการเมือง/นโยบายของรัฐ/แผนพัฒนาตางๆ ประกอบดวย 
ไดแก ไดรับการสนับสนุนจากกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม รัฐบาลใหการสนับสนุน สงเสริม
เรื่องคุณธรรมจริยธรรมแกเด็กและเยาวชน มีแผนพัฒนาดานคุณธรรมจริยธรรมอยางชัดเจน                
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดแก พระธรรมวิทยากรสามารถใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศไดดี มีเว็บไซด
เผยแพรความรูดานคุณธรรมจริยธรรม มีสื่อวิดิทัศนเกี่ยวกับการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม เผยแพร
ผานเว็บไซด Youtube Facebook เปนตน  สื่อเทคโนโลยีมีความทันสมัย ในการติดตอสื่อสาร
ระหวางพระธรรมวิทยากร นักเรียน สถานศึกษา และผูปกครอง และมีการนําเอาสื่อเทคโนโลยีมาใช
ในการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมอยางแพรหลาย ดานคูแขง/คูคิด ไดแก มีการติดตอประสานงานกัน
ระหวางพระธรรมวิทยากรดวยกันเอง มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู เทคนิคการสอน ระหวางพระธรรม
วิทยากรดวยกันเอง กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม จัดโครงการอบรมพระธรรมวิทยากรใหมทุก
ป ดานประชาชน/สื่อมวลชน/ผูมีสวนเกี่ยวของ ไดแก มีญาติโยมผูมีจิตศรัทธาสนับสนุนโครงการตางๆ 
ของพระธรรมวิทยากร ชุมชนบริเวณโดยรอบสถานศึกษา รอบวัด ใหการอุปถัมภและเขารวมกิจกรรม
ที่พระธรรมวิทยากรจัดข้ึน เชน โครงการปลูกปา โครงการธรรมยาตรา โครงการคายคุณธรรม เปนตน 
และมีการจัดกิจกรรมสงเสริมชุมชน พัฒนาชุมชน และอาสาสมัครจิตอาสาในการพัฒนาชุมชน 

อุปสรรค (Threat) คือ ดานสังคม/วัฒนธรรม ไดแก ปญหายาเสพติดในกลุมวันรุน ปญหา
การทะ เลาะ วิวาทระหว างสถาบัน   ปญหาการใช ความรุ นแรงของสถาบันครอบครั ว                 
ความกาวราวของนักเรียนที่มีตอผูปกครอง การอาศัยอยูรวมกันระหวางนักศึกษาชายและนักศึกษา
หญิง ปญหาการทองกอนวัยอันควร เปนตน ดานเศรษฐกิจ/นิเวศวิทยา ไดแก พบปญหาการพนัน 
นักเรียนเปนหน้ีเปนสิ้นจนตองออกจากสถานศึกษา  นักเรียนบางคนมีบานอยูไกลจากสถานศึกษา 
การเดินทางไปมาไมสะดวก คาใชจายสูง บางวันไมสามารถเดินทางมาทันกําหนดเวลาเรียน วิทยาลัย
เปนวิทยาลัยเปด นักเรียนสามารถเขาออกสถานศึกษาไดตลอดเวลา ทําใหการเขารวมกิจกรรมของ
พระธรรมวิทยากรไมไดรับความรวมมือเทาที่ควร คาใชจายในการเรียนของนักศึกษาในแตละคน
คอนขางสูง ดานการเมือง/นโยบายของรัฐ/แผนพัฒนาตางๆ ประกอบดวย ไดแก รัฐบาลโดยกรมการ
ศาสนา กระทรวงวัฒนธรรมใหการสนับสนุนงบประมาณนอย ไมเพียงพอตอการจัดกิจกรรมโครงการ
ใหญๆ ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดแก นักเรียนบางคนไมสามารถใชสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยได มีการ
นําเอาสื่อเทคโนโลยีไปใชผิดประเภท เชน คุยเรื่องสวนตัว หรือเรื่องที่ไมเหมาะสม เปนตน ดานคูแขง/
คูคิด ไดแก  พระธรรมวิทยากรประจําวิทยาลัยมีนอย มีการเปลี่ยนแปลงพระธรรมวิทยากรบอยครั้ง  
ดานประชาชน/สื่อมวลชน/ผูมีสวนเกี่ยวของ ไดแก  สื่อมวลชนใหการสงเสริม ทําขาว                         
และประชาสัมพันธโครงการคลินิกคุณธรรมนอย ชาวบานและประชาชนทั่วไป ไมทราบขอมูลขาวสาร
เกี่ยวกับโครงการคลินิกคุณธรรมของแตละสถานศึกษา 
 
 
 



๑๖๙ 
 

เมื่อวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและภายนอกแลว ผูวิจัยจึงสังเคราะหความสําคัญ 
และระดับการประเมินของ SWOT ดวยตนเอง โดยแบงออกเปน ๕ ชอง ไดแก ๑ คือ ปจจัยเชิงกล
ยุทธภายใน ๒ คือ นํ้าหนักความสําคัญของปจจัยเชิงกลยุทธ รวมกันทุกดานไมเกิน ๑.๐๐, ๓ คือ 
คะแนน ไดแก คะแนนการปฏิบัติการ, ๔ คือ  ชองนํ้าหนัก  ×  ชองคะแนน และ ๕ คือ ขอพิจารณา 

 

ตารางท่ี  ๔.๓๘  ตารางการสังเคราะหสภาพแวดลอมภายใน 
 

จุดแข็ง 
 

    

๑.  พระธรรมวิทยากรทุกรูปที่
เ ข า ร ว ม โ ค ร ง ก า ร ค ลิ นิ ก
คุณธรรม เปนพระสงฆที่ผาน
การถวายความรู ตามโครงการ
พัฒนาสมรรถนะพระธรรม
วิ ท ย า ก ร ใ น ก า ร เ ผ ย แ ผ
พระพุทธศาสนา  ที่ จั ด โดย
กรมการศาสนา กระทรวง
วัฒนธรรม ทั้งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติมีการพัฒนาทั้งทาง
รางกายและจิตใจ 

๐.๑๐ ๕ ๐.๕๐ มี คว าม รู คว ามสาม าร ถ 
เช่ียวชาญดานการอบรมสั่ง
สอน 

๒. พระธรรมวิทยากรมีความรู
ความสามารถ และมีเทคนิคใน 
การถายทอดหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาใหเขาใจงาย 
และนาสนใจ 

๐.๑๐ ๕ ๐.๕๐ นักเรียนใหความสนใจและ
ต้ังใจ 

๓.  พระธรรม วิทยากร เปน
แบบอยางที่ ดี และนาเคารพ
เลื่อมใส 

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

๔ .  ไ ด รั บ ก า ร อุ ด ห นุ น
งบประมาณดานนิตยภัตถวาย
แดพระธรรมวิทยากรทุกเดือนๆ 
แ ล ะ ไ ด รั บ ก า ร อุ ด ห นุ น
งบประมาณในการจัดกิจกรรม
ของแตละสถานศึกษาทุกป 

๐.๐๕ ๕ ๐.๒๕ เปนขวัญและกําลังใจแก
ผูปฏิบัติงาน 

 
 

 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 



๑๗๐ 
 

ตารางท่ี  ๔.๓๘  (ตอ) 
 

จุดแข็ง 
 

    

๕. มีการแตงต้ังคณะกรรมการ
บริหารโครงการคลินิกคุณธรรม
ในสถานศึกษา ประกอบดวย 
ผูอํานวยการคลินิกคุณธรรม
เปนประธาน มีรองประธาน
ห น่ึ ง ค น  ก ร ร ม ก า ร แ ล ะ
ผูทรงคุณวุฒิ ไมนอยกวา ๓ 
รูป/คน เลขานุการหน่ึงคน จะมี
ผูชวยเลขานุการหรือไมก็ได 

๐.๑๐ ๓ ๐.๓๐ มีการบริหารจัดการที่ดี 

๖. มีการประเมินผลการดําเนิน
โครงการทุกครั้ ง  และจัดทํา
รายงานการปฏิบัติการ เสนอให
กรมการศาสนา กระทรวง
วัฒนธรรมทราบ  

๐.๑๐ ๕ ๐.๕๐ รู จุ ด อ อน  แล ะสามาร ถ
พัฒนาใหเจริญได 

จุดออน 
 

    

๑. พระธรรมวิทยากรที่ผานการ
ถวายความรู  ตามโครงการ
พัฒนาสมรรถนะพระธรรม
วิ ท ย า ก ร ใ น ก า ร เ ผ ย แ ผ
พระพุทธศาสนา  ที่ จั ด โดย
กรมการศาสนา กระทรวง
วัฒนธรรม ทั้งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติ มีการพัฒนาทั้งทาง
รางกายและจิตใจในปจจุบันยัง
มีอยูนอย ไมเพียงพอ 

๐.๑๐ ๕ ๐.๕๐ สรรหาบุคลากรเพิ่ม เ ติม
ทันที และกระจายทั่วทุก
ภูมิภาค 

๒. พระธรรมวิทยากรยังขาด
ทักษะในการสังเกตพฤติกรรม
ของ นัก เ รียนในแต ละคนที่
แตกตางกัน และหาแนวทางใน
การแกไขปญหาเหลาน้ันไดดี 

๐.๑๐ ๔ ๐.๔๐ พัฒนาเครื่องมือที่เหมาะสม
ดวยการฝกสังเกต 

 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 



๑๗๑ 
 

ตารางท่ี  ๔.๓๘  (ตอ) 
 

จุดแข็ง 
 

    

๓. งบประมาณที่ ไดรับจาก
กรมการศาสนา กระทรวง
วัฒนธรรม มีการเปลี่ยนแปลง
ทุกป ทําใหบางโครงการที่เสนอ
ไป ในตอนแร กไม ส ามา ร ถ
ดําเนินการไดจริง 

๐.๑๐ ๒ ๐.๒๐ โครงการไมประสบผลสาํเรจ็ 

๔.  ขาดงบประมาณในการ
พัฒนาศักยภาพของพระธรรม
วิทยากร คร ูและสถานศึกษา 

๐.๐๕ ๕ ๐.๒๕ ข อ ค ว า ม ร ว ม มื อ จ า ก
หนวยงานภายนอก 

๕ .  ข า ด ค รู พี่ เ ลี้ ย ง ใ น ก า ร
ชวยเหลือพระธรรมวิทยากรใน
การประสานกันระหวางตัวพระ
ธรรมวิทยากรกับสถานศึกษา
และนักเรียน 

๐.๐๕ ๓ ๐.๑๕ งานเกิดความลาชา 

๖. บางครั้งแผนหรือโครงการที่
วางไวไมสามารถดําเนินการได
จริง เ น่ืองจากงบประมาณที่
อุดหนุนมี ความล าช า  หรื อ
งบประมาณที่อุดหนุนมีนอย
กวาแผนหรือโครงการที่เสนอ
ไป 

๐.๑๐ ๔ ๐.๔๐ เปลี่ยนแผนใหม ให
สอดคลองกบังบประมาณที่
มีอยู 

รวม ๑.๐๐  ๔.๒๐  
 
สรุปไดวา จากการสังเคราะหสภาพแวดลอมภายใน ทั้งจุดออนและจุดแข็งของพระ

ธรรมวิทยากรในการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา พบวา อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย
เทากับ ๔.๒๐ แสดงใหเห็นวาพระธรรมวิทยากรมีศักยภาพในการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมแกเด็ก
และเยาวชนเปนอยาง และโครงการตางๆ หรือกิจกรรมที่จัดข้ึนมีประโยชนและประสบผลสําเร็จอยูใน
ระดับที่นาพอใจ ในสวนของจุดออนน้ันสามารถแกไขได 
 
 
 
 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 



๑๗๒ 
 

เมื่อวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและภายนอกแลว ผูวิจัยจึงสังเคราะหความสําคัญ 
และระดับการประเมินของ SWOT ดวยตนเอง โดยแบงออกเปน ๕ ชอง ไดแก ๑ คือ ปจจัยเชิงกล
ยุทธภายใน ๒ คือ นํ้าหนักความสําคัญของปจจัยเชิงกลยุทธ รวมกันทุกดานไมเกิน ๑.๐๐, ๓ คือ 
คะแนน ไดแก คะแนนการปฏิบัติการ, ๔ คือ  ชองนํ้าหนัก  ×  ชองคะแนน และ ๕ คือ ขอพิจารณา 

 

ตารางท่ี  ๔.๓๙ ตารางการสงัเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก 
 

โอกาส 
 

    

๑.  มี การ นํ า เอาหลักธรรม
ในทางพระพุทธศาสนาและ
เศร ษฐกิ จ พอ เ พี ย ง  มี เ ป น
แนวคิดหลักในการส ง เสริม
คุณ ธ ร ร ม จ ริ ย ธ ร ร ม ใ ห แ ก
นักเรียน  

๐.๑๐ ๕ ๐.๕๐ นักเรียนไดซึมซับหลักธรรม
ในทางพระพุทธศาสนาและ
สามารถนํามาประยุกตใชใน
ชีวิตจริงได 

๒ .  มี ก า ร นํ า เ อ าป ร ะ เ พ ณี
วัฒนธรรมทองถ่ิน เชน พิธีแห
ผ า ข้ึ น ธา ตุ  พิ ธี ถ ว าย เ ที ยน
พรรษา พิธีถวายสลากภัต เปน
ตน มาจัดกิจกรรมใหนักเรียน
ไ ด ศึ ก ษ า เ รี ย น รู ป ร ะ เ พ ณี
วัฒนธรรมทองถ่ิน 

๐.๐๕ ๕ ๐.๒๕ เ ป น ก า ร อ นุ รั ก ษ
ศิลปะวัฒนธรรมประจํา
ทองถ่ินตนเอง 

๓.  มี การ นํ าเอา วัดมาไว ใน
สถานศึกษา คือ จัดหองวิถีไทย
วิถีพุทธ จัดบอรดนิทรรศการ
วันสําคัญทางพระพุทธศาสนา 
มีหองคุณธรรมจริยธรรมประจาํ
สถานศึกษา เปนตน 

๐.๐๕ ๕ ๐.๒๕ นั ก เ รี ย น มี ท า ง เ ลื อ ก ที่
หลากหลาย 

๔. มีแหลงเรียนรูดานคุณธรรม
จ ริ ย ธ ร ร ม ใ น ส ถ า น ศึ ก ษ า 
ภายในวัด 

๐.๑๐ ๕ ๐.๕๐ สามารถพัฒนาคุณธรรมได
เร็วข้ึน 

๕.  ได รับการสนับสนุนจาก
กรมการศาสนา กระทรวง
วัฒนธรรม 

๐.๑๐ ๓ ๐.๓๐ ไมเพียงพอตอความตองการ 

๖.  รัฐบาลใหการสนับสนุน 
สงเสริมเรื่องคุณธรรมจริยธรรม
แกเด็กและเยาวชน 

๐.๑๐ ๕ ๐.๕๐ มีหนวยงานของรัฐใหการ
อุปถัมภ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 



๑๗๓ 
 

ตารางท่ี  ๔.๓๙ (ตอ) 
 
ขอจํากัด 
 

    

๑. ปญหายาเสพติดในกลุมวัน
รุน ปญหาการทะเลาะวิวาท
ระหวางสถาบัน 

๐.๑๐ ๓ ๐.๓๐ ปญหาหลักตองรีบแกไข 

๒. ปญหาการใชความรุนแรง
ของสถาบันครอบครัว ความ
กาวร าวของนักเรียนที่มีตอ
ผูปกครอง การอาศัยอยูรวมกัน
ระหว า ง นัก ศึกษาชายและ
นักศึกษาหญิง ปญหาการทอง
กอนวัยอันควร เปนตน 

๐.๑๐ ๕ ๐.๕๐ ฝกอบรมเฉพาะกลุมที่ มี
ปญหา 

๓. รัฐบาลโดยกรมการศาสนา 
กระทรวงวัฒนธรรมใหการ
สนับสนุนงบประมาณนอย ไม
เพียงพอตอการจัดกิจกรรม
โครงการใหญๆ 

๐.๑๐ ๕ ๐.๕๐ หลีกเลี่ยงโครงการใหญๆ 

๔. สื่อมวลชนใหการสงเสริม 
ทําข าว และประชาสัมพันธ
โครงการคลินิกคุณธรรมนอย 

๐.๑๐ ๓ ๐.๓๐ ใชวิธีการประสานงาน และ
ประชาสัมพันธตัวเองใหมาก
ข้ึน 

๕.  ชาวบานและประชาชน
ทั่วไป ไมทราบขอมูลขาวสาร
เ กี่ ย ว กั บ โ ค ร ง ก า ร ค ลิ นิ ก
คุณธรรมของแตละสถานศึกษา 

๐.๑๐ ๓ ๐.๓๐ ใชการสื่อสารหลากหลาย
ชองทาง 

รวม ๑.๐๐  ๔.๒๐  
 

สรุปไดวา จากการสังเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก ทั้งอุปสรรคและโอกาสของพระ
ธรรมวิทยากรในการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม พบวา อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ ๔.๒๐ 
แสดงใหเห็นวาพระธรรมวิทยากรมีความพรอมและไดรับการสนับสนุนทั้งภาครัฐ และภาคประชาชน 
มีการทํากิจกรรมที่หลากหลายรวมกับวัดและชุมชน โดยดึงเอานักเรียมกลุมเปาหมายเขารวมกิจกรรม
เพื่อละลายพฤติกรรมใหเปนคนเกงและคนดีของสังคม 
 
 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 



๑๗๔ 
 

ตารางท่ี ๔.๔๐  สรุปประเด็นการวิเคราะห (SWOT Matrix)   รูปแบบการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ในสถานศึกษาของพระธรรมวิทยากร 

 
 

ประเด็นภายนอก 
โอกาส (O) 

๑) มีการนําเอาหลักธรรมและ
ห ลั ก ป รั ช ญ า เ ศ ร ษ ฐ กิ จ
พอเพียงมาใชในการสอน 

๒)  มีการรักษาศิลปวัฒนธรรม 
๓)  มีหองพระพุทธศาสนา 
๔)  มีแหลงเรียนรูภายในวัด 
๕ )  ไ ด รั บก า รส นับ ส นุนจ าก

หนวยงานราชการ 
๖)  รั ฐบาลมีนโยบายในการ

สนับสนุน 

อุปสรรค (T) 
๑) นักเรียนมีปญหาดานยาเสพ

ติด การทะเลาะวิวาท 
๒) ความรุนแรงของสถาบัน

ครอบครัว 
๓) งบประมาณนอยและลาชา 
๔ )  ข า ดก า ร ป ร ะส า น ง า น

ระหวางสื่อมวลชน 
๕) ประชาชนไมทราบขอมูล

ขาวสารของโครงการ 

 
 
 
 
ประเด็นภายใน 

จุดแข็ง (S)  
๑)  พระธรรมวิทยากรทุกรูปผาน

การอบรมจากกรมการศาสนา 
๒) พระธรรมวิทยากรมีความรู

ความสามารถสูง 
๓ )  พ ร ะ ธ ร ร ม วิ ท ย า ก ร เ ป น

แบบอยางที่ดี 
๔)  ได รับ งบประมาณอุดหนุน

โครงการจากกรมการศาสนา 
๕ )  มี ค ณะ กร ร มก า ร บ ริ ห า ร

โครงการ 
๖)  มีการประเมินโครงการ 

SO 
Attack 

(ลุย, เดินหนา, รุก, ฉวยโอกาส)  
๑) มุงใหพระธรรมวิทยากรนํา
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
แล ะห ลั กป รั ช ญ า เ ศ ร ษฐกิ จ
พอเพียงมาใช ในการสง เสริม
คุณธรรมจริยธรรม 
๒ ) ส ง เ ส ริ ม ใ ห นั ก เ รี ย น
กลุมเปาหมาย ที่มีความประพฤติ
ดี เป นต นแบบ ด าน คุณธรร ม
จริยธรรม 

ST 
Maintain 

(รักษาระดับ, ทําลายอุปสรรค)  
๑) สรางเครื่องมือปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมของนักเรียนโดย
อาศัยสภาพแวดลอมรอบตัวที่
ดี เปนแบบอยางในการพัฒนา
๒ )  ส ร า ง ภู มิ คุ ม กั น ใ ห กั บ
นักเรียนทุกกลุม ดวยการ 
เสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม
อยางจริงจัง 

จุดออน (W)  
๑)  พระธรรมวิทยากรมีนอย 
๒)  พระธรรมวิทยากรขาดทกัษะ

ในการสงัเกตพฤติกรรมของ
นักเรียน 

๓)  งบประมาณมีนอย ไมเพียงพอ 
๔)  ขาดงบประมาณในการพฒันา

ศักยภาพบุคลากร 
๕)  ขาดครูพี่เลี้ยง 
๖)  แผนปฏิบัติการมีความลาชา 

WO 
Stabilization 

(ปรบัปรุงแกไข, ฟนฟู)   
๑) เพิ่มปริมาณพระธรรมวิทยากร 
๒) จัดทําแผนปฏิบัติการประจําป 
๓) ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของ
นักเรียนกลุมเสี่ยงใหเปนคนดีมี
คุณธรรม ดวยการสงเสริม
คุณธรรมจริยธรรมอยางจริงจัง 

WT 
Retrenchment 

(ถอย, ชะลอ, ลด, หนี)  
๑) พัฒนาคลินิกคุณธรรมใน
สถานศึกษาตนแบบ 
๒)  กระจายโครงการคลิ นิก
คุณธรรมสูสถานศึกษาอื่นๆ 
๓. ประสานความรวมมือในการ
พั ฒ น า ร ว ม กั บ ห น ว ย ง า น 
สถานศึกษา และชุมชน 



๑๗๕ 
 

  
 จากตารางที่ ๔.๔๐  พบวา เมื่อนําประเด็นภายในและภายนอก มาวิเคราะหเปรียบเทียบ
กัน ทําใหผูวิจัยไดแนวทางในการกําหนดรูปแบบการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาของ      
พระธรรมวิทยากร ดังน้ี  
 ดานที่ ๑ SO ไดแก มุงใหพระธรรมวิทยากรนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาและหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม และสงเสริมใหนักเรียน
กลุมเปาหมาย ที่มีความประพฤติดีเปนตนแบบดานคุณธรรมจริยธรรม นําไปสูกลยุทธการสงเสริมให
นักเรียนกลุมเปาหมาย มีคุณธรรมจริยธรรม  
 ดานที่ ๒ ST ไดแก การสรางเครื่องมือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักเรียนโดยอาศัย
สภาพแวดลอมรอบตัวที่ดี เปนแบบอยางในการพัฒนา และการสรางภูมิคุมกันใหกับนักเรียนทุกกลุม 
ดวยการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมอยางจริงจัง นําไปสูกลยุทธการสรางภูมิคุมกันดวยการเสรมิสราง
คุณธรรมจริยธรรมอยางจริงจัง  
 ดานที่ ๓ WO ไดแก การเพิ่มปริมาณพระธรรมวิทยากร การจัดทําแผนปฏิบัติการ
ประจําป และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักเรียนกลุมเสี่ยงใหเปนคนดีมีคุณธรรม ดวยการสงเสริม
คุณธรรมจริยธรรมอยางจริงจังนําไปสูกลยุทธการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักเรียนกลุมเสี่ยงใหเปน
คนดีมีคุณธรรม  
 ดานที่ ๔ WT ไดแก การพัฒนาคลินิกคุณธรรมในสถานศึกษาตนแบบ การกระจาย
โครงการคลินิกคุณธรรมสูสถานศึกษาอื่นๆ และการประสานความรวมมือในการพัฒนารวมกับ
หนวยงาน สถานศึกษา และชุมชน นําไปสูกลยุทธการเสริมสรางกิจกรรมการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมของนักเรียนรวมกับ หนวยงาน สถานศึกษา และชุมชน  

จากทั้ง ๔ กลยุทธน้ันสามารถสรุปไดวา กิจกรรมตางของพระธรรมวิทยากรทั้ง ๙ ดาน 
นําไปสูการพัฒนากลยุทธทั้ง ๔ ดาน ดังน้ี 

ดานการใหคําปรึกษา ดานการสนทนาธรรม ดานการอบรมเยาชน และดานการจัดคา
คุณธรรม นําสูกลยุทธการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักเรียนกลุมเสี่ยงใหเปนคนดีมีคุณธรรม ภายใต
รูปแบบการปรับปรุง (Improvement) โดยมีนักเรียนกลุมเสี่ยงเปนกลุมเปาหมายในการสงเสริม
คุณธรรมจริยธรรม 

ดานการจัดทําแผนการพัฒนา ดานการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ดานการ
ประเมินผลกลุมเปาหมายรวมกับสถานศึกษา นําไปสูกลยุทธการเสริมสรางกิจกรรมการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนรวมกับ หนวยงาน สถานศึกษา และชุมชน ภายใตรูปแบบการพัฒนา 
(Development) โดยมีนักเรียนทุกกลุมเปนกลุมเปาหมายในการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม 

ดานการพัฒนาเครื่องมือในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม นําไปสูกลยุทธการสรางภูมิคุมกัน
ดวยการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมอยางจริงจัง ภายใตรูปแบบการปองกัน (Prevention) โดยมี
นักเรียนทุกกลุมเปนกลุมเปาหมายในการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม 

ดานทะเบียนผูเขารวมกิจกรรม นําไปสูกลยุทธการสงเสริมใหนักเรียนกลุมเปาหมาย มี
คุณธรรมจริยธรรม ภายใตรูปแบบการเปลี่ยนแปลง (Change) โดยมีนักเรียนกลุมเปาหมายเปน
เปาหมายในการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม 



๑๗๖ 
 

 ๑.๔.๒ แนวคิดหรือแนวนโยบายท่ีจะนํามาใชในการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมใน
สถานศึกษาของพระธรรมวิทยากร 
 จากการสัมภาษณผูใหขอมูลสําคัญ พบวา ผูใหขอมูลสําคัญสวนใหญยังใชแนวความคิด
จากกรอบแนวคิดที่กรมการศาสนาวางไวทั้ง ๙ ดาน คือ๗๙ 
 ๑. ใหคําปรึกษาหารือในปญหาตางๆ โดยเฉพาะปญหาเรื่องการขาดคุณธรรมจริยธรรม
ของนักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษาน้ันๆ  
 ๒. สนทนาธรรม/บรรยายธรรม ตามหลักธรรมตางๆ ที่สอดคลองกับปญหาที่เกิด               
หรือตามที่สถานศึกษาประสงค 
 ๓. ใหการอบรมเยาวชนในสถานศึกษาน้ันๆ โดยใชเทคนิคการอบรมที่สอดคลองกับ
พฤติกรรม ทําวัตร-เย็น และน่ังสมาธิ 
 ๔. จัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา เชน วันสําคัญทางพระพุทธศาสนา วันสําคัญทาง
พระมหากษัตริย วันสําคัญทางเทศกาลตางๆ ที่มีพิธีทางพระพุทธศาสนารวมกับสถานศึกษาหรือชุมชน 
 ๕. รวมกับสถานศึกษาจัดทําแผนปฏิบัติการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของผูเรียน 
 ๖. จัดทําทะเบียนผูเขารวมกิจกรรมหรือทะเบียนของผูเรียนเปนประจําทุกเดือน 
 ๗. พัฒนาเครื่องมือในการปรับพฤติกรรมของผูเรียน 
 ๘. จัดคายคุณธรรม 
 ๙. ประเมินผลกลุมเปาหมายรวมกับสถานศึกษา 

การใหคําปรึกษาหารือในปญหาตางๆ โดยเฉพาะปญหาเรื่องการขาดคุณธรรมจริยธรรม
ของนักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษาน้ันๆ พบวา ปญหาสวนใหญที่พบในสถานศึกษา ไดแก ปญหายา
เสพติด๘๐ ปญหาการทะเลาะวิวาท๘๑ ปญหาการวางตัวมีอํานาจเหนือรุนนองของรุนพี่๘๒ ปญหาเรื่องชู
สาว๘๓ ปญหาเรื่องครอบครัว๘๔ ปญหาความกาวราว๘๕ ปญหาความไมรับผิดชอบ๘๖ ปญหาเรื่อง
ความเห็นแกตัว๘๗ ปญหาเรื่องการขับข่ีรถจักรยานยนต เปนตน ทุกปญหาดังกลาวมาเบื้องตนนักเรียน

                                                
๗๙สัมภาษณ  นาย ไชยยัณฑ  ชาญปรี ชารั ตน ,  รอง ผู อํ านวยการ วิทยา ลัย เทคโนโลยีภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแกน, ๔ สิงหาคม ๒๕๕๗. 
๘๐สัมภาษณ พระสุริยา สุริโย, พระธรรมวิทยากรคลินิกคุณธรรมวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช 

จังหวัดนครศรีธรรมราช, ๑ สิงหาคม ๒๕๕๗. 
๘๑สัมภาษณ นางอําภาพันธ พรหมรา, นักวัฒนธรรมชํานาญการ สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด

นครศรีธรรมราช, ๑ สิงหาคม ๒๕๕๗. 
๘๒สัมภาษณ นายไพบูลย วงศยิ้มยอง, ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม, ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗. 
๘๓สัมภาษณ พระศรีสวรรค อมรธมฺโม, พระธรรมวิทยากรคลินิกคุณธรรมวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม 

จังหวัดเชียงใหม, ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗. 
๘๔สัมภาษณ พระอัครเดช โชติญาโณ, พระธรรมวิทยากรคลินิกคุณธรรมวิทยาลัยเทคโนโลยีภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแกน, ๔ สิงหาคม ๒๕๕๗. 
๘๕สัมภาษณ นางสาวพัชนี สภา, ผูอํานวยการกลุมสงเสริม สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแกน, ๔ 

สิงหาคม ๒๕๕๗. 
๘๖สัมภาษณ นายไพบูลย วงศยิ้มยอง, ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม, ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗. 
๘๗สัมภาษณ นายชํานาญ พระพายชัย, วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช, ๑ สิงหาคม ๒๕๕๗. 



๑๗๗ 
 

ผูมีปญหาสวนใหญจะไมกลาปรึกษาปญหาน้ันๆ กับพระธรรมวิทยากรโดยตรง อาศัยการฟงบรรยาย
หรืออบรมรวมกับเพื่อนักเรียนจํานวนมากๆ ทําใหเกิดปญหาสะสมไมไดรับการแกไขตรงจุด 
นอกจากน้ียังพบวา กลุมนักเรียนที่เขามาใชบริการสวนใหญเปนกลุมนักเรียนที่มีความประพฤติสวนตัว
คอนขางดีอยูแลว มักมาปรึกษาเรื่องปญหาการเรียน หรือเรื่องเล็กๆ นอยๆ ที่สามารถแกไขปญหา
ได๘๘ อีกอยางหน่ึงที่เปนประเด็นปญหาหลัก คือ กลุมนักเรียนที่เขามาขอคําปรึกษาจากพระธรรม
วิทยากรมักถูกมองจากเพื่อนหรือคนรอบขางวา เปนเด็กมีปญหา หรือเด็กออนแอ จึงเปนสาเหตุหลกัที่
ทําใหไมมีใครเขามาขอคําปรึกษากับพระธรรมวิทยากรอยางที่สถานศึกษาหวัง๘๙ 

แนวคิดหรือนโยบายในการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา ของพระธรรม
วิทยากร ดวยวิธีการใหคําปรึกษาหารือในปญหาตางๆ โดยเฉพาะปญหาเรื่องการขาดคุณธรรม
จริยธรรมของนักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษาน้ันๆ ประกอบดวย 

๑) เปดหองคลินิกคุณธรรม สัปดาหละ ๒ วัน ตามความพรอมของพระธรรมวิทยากรหรือ
สถานศึกษาเปนผูกําหนด๙๐ 

๒) จัดนักเรียนหรือกลุมเปาหมายเขารวมกิจกรรมตามวันและเวลาที่กําหนด โดยใหถือ
เปนคะแนนกิจกรรมดวย๙๑ 

๓) รณรงคใหนักเรียนที่มีความสนใจเขารับบริการใหคําปรึกษาหารือในปญหาตางๆ๙๒ 
๔) จัดต้ังกลุมสมาชิกชมรมคลินิกคุณธรรมประจําสถานศึกษา เพื่อใหนักเรียนที่เปน

สมาชิกทุกคนเขารวมกิจกรรม และชวยเผยแพรผลการดําเนินงานของคลินิกคุณธรรมใหนักเรียน หรือ
ประชาชนทั่วไปรับทราบ และเชิญชวนใหเขารวมกิจกรรมดังกลาว๙๓ 

๕) จัดต้ังกลุมเฟสบุค (Facebook) เพื่อใชเปนชองทางในการใหคําปรึกษาแกนักเรียน 
นอกเวลา๙๔ 

 
 

                                                
๘๘สัมภาษณ พระมหาดชานนท จิรวฑฺฒโน, พระธรรมวิทยากรคลินิกคุณธรรมวิทยาลัยเทคนิค

นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช, ๑ สิงหาคม ๒๕๕๗. 
๘๙สัมภาษณ นายสรรคชัย กําจาย, วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแกน 

จังหวัดขอนแกน, ๔ สิงหาคม ๒๕๕๗. 
๙๐สัมภาษณ นางสาววิไลวรรณ พันธไชยศิลป,  นักวัฒนธรรมชํานาญการ สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด

เชียงใหม, ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗. 
๙๑สัมภาษณ นายภิเษกสิทธ์ิ ชุมแวงวาป วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแกน 

๔ สิงหาคม ๒๕๕๗. 
๙๒สัมภาษณ นายภูมิชัย สุวรรณภูมิ ,  ผู อํานวยการวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช จังหวัด

นครศรีธรรมราช, ๑ สิงหาคม ๒๕๕๗. 
๙๓สัมภาษณ  นาย ไชยยัณฑ  ชาญปรี ชารั ตน ,  รอง ผู อํ านวยการ วิทยา ลัย เทคโนโลยีภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแกน, ๔ สิงหาคม ๒๕๕๗. 
๙๔สัมภาษณ พระศรีสวรรค อมรธมฺโม, พระธรรมวิทยากรคลินิกคุณธรรมวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม 

จังหวัดเชียงใหม, ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗. 



๑๗๘ 
 

๖) จัดต้ังกลุมไลน (Line) เพื่อใชเปนชองทางในการใหคําปรึกษาแกนักเรียน นอกเวลา 
หรือเพื่อสอดสองพฤติกรรมของนักเรียนแตละคน๙๕ 

๗) คัดเลือกแกนนําในการประสานงานระหวางนักเรียนกลุมเปาหมายกับพระธรรม
วิทยากร เพื่อลดชองวางระหวางกัน๙๖ 

๘) ติดปายคติธรรม ธรรมะดีๆ ขอคิดตางๆ เพื่อใหนักเรียนไดศึกษา๙๗ 
ดานการสนทนาธรรม/บรรยายธรรม ตามหลักธรรมตางๆ ที่สอดคลองกับปญหาที่เกิด 

หรือตามที่สถานศึกษาประสงคน้ัน จากการสัมภาษณผูใหขอมูลสําคัญ พบวา สวนใหญมีความเห็น
ตรงกันคือ พระธรรมวิทยากรทุกรูปที่เขารวมโครงการคลินิกคุณธรรมในสถานศึกษาลวนมีความรู คือ 
มีการศึกษาอยูในระดับที่สูงทั้งทางโลกและทางธรรม บางรูปมีคุณวุฒิสูงเปนพระมหาเปรียญ บางรูปมี
ความรูระดับปริญญาโท ปริญญาเอก๙๘ บางรูปเปนพระนักเทศน นักสอน นักบรรยาย บางรูปเปน
อาจารยประจํามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย๙๙ จึงสามารถถายทอดวิชาความรูใหแก
นักเรียนไดเปนอยางดี  

สําหรับแนวคิดหรือนโยบายในการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา ของพระ
ธรรมวิทยากร ดานการสนทนาธรรม/บรรยายธรรม ตามหลักธรรมตางๆ ที่สอดคลองกับปญหาที่เกิด 
หรือตามที่สถานศึกษาประสงคน้ัน ประกอบดวย 

๑) ควรเนนเรื่องความกตัญูรูคุณ๑๐๐ 
๒) ควรเนนเรื่องความสามัคคีกลมเกลียวกัน๑๐๑ 
๓) ควรเนนเรื่องความอดทน ประหยัด อดออม๑๐๒ 
๔) ควรเนนเรื่องความเสียสละ มีจิตอาสา๑๐๓ 
 

                                                
๙๕สัมภาษณ นางภัทรพร อังธนานุกุล, วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม,  ๘ สิงหาคม 

๒๕๕๗. 
๙๖สัมภาษณ พระอัครเดช โชติญาโณ, พระธรรมวิทยากรคลินิกคุณธรรมวิทยาลัยเทคโนโลยีภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแกน, ๔ สิงหาคม ๒๕๕๗. 
๙๗สัมภาษณ พระมหาดชานนท จิรวฑฺฒโน, พระธรรมวิทยากรคลินิกคุณธรรมวิทยาลัยเทคนิค

นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช, ๑ สิงหาคม ๒๕๕๗. 
๙๘สัมภาษณ นายอดิศักดิ์ สงคประเสริฐ, ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา, ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๗. 
๙๙สัมภาษณ นางภัทรพร อังธนานุกุล, วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม,  ๘ สิงหาคม 

๒๕๕๗. 
๑๐๐สัมภาษณ พระศรีสวรรค อมรธมฺโม, พระธรรมวิทยากรคลินิกคุณธรรมวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม 

จังหวัดเชียงใหม, ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗. 
๑๐๑สัมภาษณ พระครูสมุหสมพงษ ฐานธมฺโม, พระธรรมวิทยากรคลินิกคุณธรรมวิทยาลัยเทคนิค

นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช,  ๑ สิงหาคม ๒๕๕๗. 
๑๐๒สัมภาษณ พระอัครเดช โชติญาโณ, พระธรรมวิทยากรคลินิกคุณธรรมวิทยาลัยเทคโนโลยีภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแกน, ๔ สิงหาคม ๒๕๕๗. 
๑๐๓สัมภาษณ นายสรรคชัย กําจาย, วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแกน 

จังหวัดขอนแกน, ๔ สิงหาคม ๒๕๕๗. 



๑๗๙ 
 

๕) ควรเนนเรื่องความไมประมาท๑๐๔ 
๖) สถานศึกษาควรจัดสรรเวลาใหพระธรรมวิทยากรไดอบรมสนทนาธรรม/บรรยายธรรม 

กับนักเรียนในเวลา/สถานที่ที่เหมาะสม๑๐๕ 
๗) สถานศึกษาควรจัดกิจกรรมที่เนนใหพระธรรมวิทยากรไดพบปะกับนักเรียนสม่ําเสมอ 

เชน กิจกรรมหนาเสาธง กิจกรรมวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา หรือกิจกรรมวันสําคัญตางๆของ
สถานศึกษา เปนตน 

ดานใหการอบรมเยาวชนในสถานศึกษาน้ันๆ โดยใชเทคนิคการอบรมที่สอดคลองกับ
พฤติกรรม ทําวัตร เชา-เย็น และน่ังสมาธิ จากการสัมภาษณผูใหขอมูลสําคัญ พบวา พระธรรม
วิทยากรมักเชิญชวนใหนักเรียนไดไหวพระสวดมนตกอนและหลังเรียนสม่ําเสมอ เปนแกนนําในการน่ัง
สมาธิ ฝกจิตภาวนา ในบางโอกาสก็จะนํานักเรียนสวดมนตทําวัตรเชาและเย็น เปนตน๑๐๖ 

ดานจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา เชน วันสําคัญทางพระพุทธศาสนา วันสําคัญทาง
พระมหากษัตริย วันสําคัญทางเทศกาลตางๆ ที่มีพิธีทางพระพุทธศาสนารวมกับสถานศึกษาหรือชุมชน 
จากการสัมภาษณผูใหขอมูลสําคัญ พบวา พระธรรมวิทยากรรวมกับสถานศึกษาในการจัดกิจกรรมวัน
สําคัญตางๆ๑๐๗  โดยมีนักเรียนเขารวมกิจกรรมเปนจํานวนมาก 

สําหรับแนวคิดหรือนโยบายในการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา ของพระ
ธรรมวิทยากร ดานจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา เชน วันสําคัญทางพระพุทธศาสนา วันสําคัญทาง
พระมหากษัตริย วันสําคัญทางเทศกาลตางๆ ที่มีพิธีทางพระพุทธศาสนารวมกับสถานศึกษาหรือชุมชน 
ประกอบดวย 

๑) จัดกิจกรรมวันข้ึนปใหม โดยอาราธนาพระสงฆและพระธรรมวิทยากร มาบรรยาย
ธรรมอวยพรปใหม และบิณฑบาตขาวสารอาหารแหง๑๐๘ 

๒) จัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ โดยพระธรรมวิทยากรรวมจัดนิทรรศการและกิจกรรมมอบ
ของรางวัลแกเด็กและเยาวชนที่เขารวมกิจกรรม โดยนํานักเรียนกลุมเปาหมายเขารวมกิจกรรม
ดวย๑๐๙ 

 

                                                
๑๐๔สัมภาษณ นางอําภาพันธ พรหมรา, นักวัฒนธรรมชํานาญการ สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด

นครศรีธรรมราช, ๑ สิงหาคม ๒๕๕๗. 
๑๐๕สัมภาษณ นางสาววิไลวรรณ พันธไชยศิลป,  นักวัฒนธรรมชํานาญการ สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด

เชียงใหม, ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗. 
๑๐๖สัมภาษณ ดร.ชํานาญ อุปฮาต, ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัด

ขอนแกน, ๔ สิงหาคม ๒๕๕๗. 
๑๐๗สัมภาษณ นายอดิศักดิ์ สงคประเสริฐ, ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา, ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๗. 
๑๐๘สัมภาษณ  นายไชยยัณฑ  ชาญปรีชารัตน ,  รอง ผู อํานวยการ วิทยา ลัย เทคโนโลยีภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแกน, ๔ สิงหาคม ๒๕๕๗. 
๑๐๙สัมภาษณ พระมหาดชานนท จิรวฑฺฒโน, พระธรรมวิทยากรคลินิกคุณธรรมวิทยาลัยเทคนิค

นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช, ๑ สิงหาคม ๒๕๕๗. 



๑๘๐ 
 

๓) จัดกิจกรรมวันไหวครู  โดยอาราธนาพระธรรมวิทยากรบรรยายธรรมเรื่ อง                
“พระคุณคร”ู และจัดกิจกรรมไหวครู โดยมีพระธรรมวิทยากรรวมดวย๑๑๐ 

๔) จัดกิจกรรมวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา ไดแก วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา และวัน
อาสาฬหบูชา ใหม โดยอาราธนาพระธรรมวิทยากร มาบรรยายธรรม และบิณฑบาตขาวสาร
อาหารแหง นอกจากน้ียังพานักเรียนไปเวียนเทียนและบําเพ็ญสาธารณประโยชนที่วัดและชุมชน
ดวย๑๑๑ 

๕) จัดกิจกรรมหลอเทียน แหเทียน และถวายเทียนเขาพรรษาในวัดที่พระธรรมวิทยากร
จําพรรษา หรือวัดอื่นๆ ใกลกับสถานศึกษา๑๑๒ 

๖) จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถ โดยอาราธนาพระธรรมวิทยากรบรรยายธรรม
พิเศษ๑๑๓ 

๗) จัดกิจกรรมทําบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารแดพระธรรมวิทยากรเน่ืองในวันคลายวัน
เกิดของบุคลากร เพื่อสนับสนุนใหบุคลากรไดทําบุญในทางพระพุทธศาสนา๑๑๔  

๘) จัดกิจกรรมบําเพ็ญสาธารณประโยชนตางๆ โดยมีพระธรรมวิทยากรเปนแกนนําจัด
กิจกรรม๑๑๕ 

๙) จัดกิจกรรมพเิศษ เชน ดานหลักสูตรสถานศึกษา ไดแก๑๑๖ 
๙.๑ สอดแทรกพุทธธรรม ในคุณลักษณะอันพงึประสงคของผูเรียน  
๙.๒ เพิ่มคุณธรรมจริยธรรม ในผลการเรียนรูที่คาดหวัง  
๙.๓ มีการบูรณาการพุทธธรรมทุกกลุมสาระ  
๙.๔ สอดแทรกความรู การปฏิบัติจริงทุกกลุมสาระโดยบูรณาการไตรสิกขาเขาใน

ชีวิตประจําวัน  
            ดานผูสอน เปนแบบอยางที่ดี ตามลักษณะ สอนใหรู ใหทําดู อยูใหเปน อยางสม่ําเสมอ  
เปนกัญยาณมิตรตอผูเรียน มีความเมตตาออนโยน อดทน เสริมสรางขวัญกําลังใจเสมอ  

                                                
๑๑๐สัมภาษณ พระครูสมุหสมพงษ ฐานธมฺโม, พระธรรมวิทยากรคลินิกคุณธรรมวิทยาลัยเทคนิค

นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช,  ๑ สิงหาคม ๒๕๕๗. 
๑๑๑สัมภาษณ นางภัทรพร อังธนานุกุล, วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม,  ๘ สิงหาคม 

๒๕๕๗. 
๑๑๒สัมภาษณ นางสาวพัชนี สภา, ผูอํานวยการกลุมสงเสริม สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแกน, ๔ 

สิงหาคม ๒๕๕๗. 
๑๑๓สัมภาษณ นายภิเษกสิทธ์ิ ชุมแวงวาป วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัด

ขอนแกน ๔ สิงหาคม ๒๕๕๗. 
๑๑๔สัมภาษณ นายไพบูลย วงศยิ้มยอง, ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม, ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗. 
๑๑๕สัมภาษณ นายภูมิชัย สุวรรณภูมิ , ผู อํานวยการวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช จังหวัด

นครศรีธรรมราช, ๑ สิงหาคม ๒๕๕๗. 
๑๑๖สัมภาษณ พระครูสมุหสมพงษ ฐานธมฺโม, พระธรรมวิทยากรคลินิกคุณธรรมวิทยาลัยเทคนิค

นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช,  ๑ สิงหาคม ๒๕๕๗. 



๑๘๑ 
 

ดานการจัดการเรียนรู สถานศึกษาจัดกิจกรรมวิถีชีวิต ประจําวัน ประจําสัปดาห 
หรือในโอกาสตางๆ เปนภาพรวมทั้งสถานศึกษาที่เปนการปฏิบัติบูรณาการทั้ง  ศีล  สมาธิ และปญญา   
โดยเนนการมีวิถีชีวิตหรือวัฒนธรรมของ การกิน  อยู  ดู  ฟง ดวยสติสัมปชัญญะ เพื่อเปนไปตาม
คุณคาแทของการดําเนินชีวิต   โดยมีกิจกรรมตัวอยางดังน้ี 

๙.๕ มีกิจกรรมสวดมนตไหวพระ กอนเขาเรียนและกอนเลิกเรียนประจําวัน                 
(เพื่อใกลชิดศาสนา)๑๑๗ 

๙.๖ มีกิจกรรมรับศีล หรือทบทวนศีลทุกวัน อาจเปนบทกลอนหรือเพลง 
เชนเดียวกับกิจกรรมแผเมตตา (เพื่อใหตระหนักถึงการอยูรวมกันในสังคมอยางสันติสุข)  

๙.๗ มีกิจกรรมทําสมาธิรูปแบบตางๆ เชน น่ังสมาธิ ทองอาขยานเพื่อสมาธิ สวดมนต
สรางสมาธิ หรือทําสมาธิเคลื่อนไหวอื่น ๆ เปนประจําวันหรือกอนเรียน (เพื่อพัฒนาสมาธิ)   

๙.๘ มีกิจกรรมพิจารณาอาหารกอนรับประทานอาหารกลางวัน (เพื่อใหกินเปน             
กินอยางมีสติ มีปญญารูเขาใจ)   

๙.๙ มีกิจกรรมอาสาตาวิเศษปฏิบัติวินัยหรือศีล (เพื่อใหอยูเปน อยูอยางสงบสุข)  
๙.๑๐ มีกิจกรรมประเมินผลการปฏิบัติธรรม (ศีล สมาธิ ปญญา) ประจําวัน (เพื่อให

อยูเปน)๑๑๘     
๙.๑๑ มีการสวดมนต ฟงธรรมประจําสัปดาห หรือในวันพระ (เพื่อพัฒนาศีล สมาธิ 

ปญญา)  
๙.๑๒ มีกิจกรรมบันทึกและยกยองการปฏิบัติธรรม (เนนยํ้าและเสริมแรงการทํา

ความดี)  
๙.๑๓ ทุกหองเรียนมีการกําหนดขอตกลงในการอยูรวมกัน โดยเขาใจเหตุผลและ

ประโยชนที่มีตอการอยูรวมกัน  (พัฒนาศีล/วินัย ดวยปญญา)  
๙.๑๔ พัฒนาผูเรียนรอบดาน ใหมีความสมบูรณทั้งกาย ใจ และปญญา 
๙.๑๕ จัดโอกาส สงเสริมใหเกิดการเรียนรู และปฏิบัติธรรมตางๆ ใหสอดคลองกับ

ชีวิต สงเสริมใหเกิดการแสวงหาความรู  
๙.๑๖ กิจกรรมเสียงตามสาย นิทานธรรมะ อานพุทธสุภาษิต  อานขาวกิจกรรม

ธรรมะจากหนังสือพิมพ๑๑๙ 
ดานรวมกับสถานศึกษาจัดทําแผนปฏิบัติการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของผูเรียนน้ัน       

จากการสัมภาษณผูใหขอมูลสําคัญ พบวา กอนเปดภาคการศึกษาใหมทุกป คณะกรรมการบริหาร
โครงการคลินิกคุณธรรม รวมกับพระธรรมวิทยากร และสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด จะรวมกันประชุม

                                                
๑๑๗สัมภาษณ พระสุริยา สุริโย, พระธรรมวิทยากรคลินิกคุณธรรมวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช 

จังหวัดนครศรีธรรมราช, ๑ สิงหาคม ๒๕๕๗. 
๑๑๘สัมภาษณ นายไพบูลย วงศยิ้มยอง, ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม, ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗. 
๑๑๙สัมภาษณ ดร.ชํานาญ อุปฮาต, ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัด

ขอนแกน, ๔ สิงหาคม ๒๕๕๗. 



๑๘๒ 
 

เพื่อปรึกษาหารือในการจัดทําแผนปฏิบัติการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของเรียนเรียน๑๒๐ โดยมี
แนวคิดดังน้ี 

๑. วิเคราะหความจําเปนของการจัดทําแผนปฏิบัติการ (Action Plan Needs) ความ
จําเปนในการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปของแตละหนวยงาน มาจากแหลงๆตางดังน้ี  

๑.๑ แผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธประจําปขององคกร โดยทั่วไปแลว เวลาองคกร
กําหนดเปาหมายเชิงกลยุทธมักจะมีการจัดทําแผนงาน/โครงการรองรับอยูแลว และแผนงานเหลาน้ีก็
จะถูกสงไปเปนแผนปฏิบัติการของหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน แผนการออกสินคาใหม มักจะเปน
แผนปฏิบัติการของฝายการตลาดและฝายวิจัยและพัฒนาผลผลิตภัณฑ แผนการจัดทําระบบติดตาม
การจัดสงสินคาโดยใชไอท ีมักจะเปนแผนปฏิบัติการขององคกรที่รับผิดชอบโดยหนวยงานไอที  

๑.๒ เปาหมายเชิงกลยุทธขององคกร แผนปฏิบัติการบางอยางไมไดมาจากแผนของ
องคกร แตเกิดจากเปาหมายเชิงกลยุทธขององคกร เชน แผนปฏิบัติการของฝายทรัพยากรบุคคลเรื่อง
การพัฒนาทักษะดานภาษาและวัฒนธรรมที่แตกตางกัน อาจจะเกิดจากเปาหมายเชิงกลยุทธของ
องคกรเรื่องการขยายตลาดหรือเปดสาขาในตางประเทศ  

๑.๓ เปาหมายประจําปของหนวยงานอื่น แหลงที่มาที่สําคัญอีกแหลงหน่ึงของความ
จําเปนในการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปคือ การขอการสนับสนุนจากหนวยงานอื่น เพื่อใหเขา
สามารถบรรลุเปาหมายเชิงกลยุทธในการทํางานของปน้ันๆได เชน ฝายขายตองการใหฝายไอที
สนับสนุนเรื่องการจัดทําระบบฐานขอมูลของลูกคา ดังน้ัน แผนปฏิบัติการดานการจัดทําระบบ
ฐานขอมูลของลูกคาของฝายขาย จึงกลายมาเปนที่มาของแผนปฏิบัติการประจําปของฝายไอที  

๑.๔ เปาหมายของหนวยงานตัวเอง คนสวนใหญจะคุนเคยกับที่มาในแหลงน้ี               
คือจัดทําแผนปฏิบัติการข้ึนมารองรับเปาหมายการทํางานประจําปของหนวยงานตัวเองที่ไดรับมาหรอื
กําหนดข้ึนมา  

๒. จัดลําดับความสําคัญของแผนปฏิบัติการ๑๒๑ 
เน่ืองจากในบางปเรามีแผนปฏิบัติการที่ตองทําจํานวนมาก ดังน้ัน ทางที่ดีควรจะมีการ

วิเคราะหเพื่อจัดลําดับความสําคัญของแผนเสียกอน ถามีขอจํากัดเรื่องเวลา เราจะไดทราบวาควรจะ
ทําแผนไหนกอนหลัง และจะชวยเปนขอมูลใหกับเราในการปรับเพิ่ม/ลดงบประมาณของแตละ
แผนงานไดอีกดวย  

๓. ดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการ 
ในการจัดทําแผนปฏิบัติการควรจะดําเนินการตามหัวขอดังตอไปน้ี  
สวนที่ ๑ : ขอมูลทั่วไปของแผนปฏิบัติการ  

๑) ช่ือแผนงาน  
๒) ผูรับผิดชอบแผนงาน  
๓) วัตถุประสงคหลักของแผนงาน  
๔) ระยะเวลาในการดําเนินการโดยรวม  

                                                
๑๒๐สัมภาษณ นายชํานาญ พระพายชัย, วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช, ๑ สิงหาคม ๒๕๕๗. 
๑๒๑สัมภาษณ นางอําภาพันธ พรหมรา, นักวัฒนธรรมชํานาญการ สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด

นครศรีธรรมราช, ๑ สิงหาคม ๒๕๕๗. 



๑๘๓ 
 

สวนที่ ๒ : รายละเอียดของแผนปฏิบัติการ  
๑) ข้ันตอนหลักของการแผนปฏิบัติการ  
๒) กิจกรรมหลักในแตละข้ันตอน  
๓) วันเดือนที่จะดําเนินการ (อาจจะกําหนดวันใดวันหน่ึงหรือเปนชวงเวลา)  
๔) หนวยงาน/บุคคลที่เกี่ยวของ  
๕) ทรัพยากรที่ตองการ เชน งบประมาณ คน เครื่องมือ อุปกรณ  
๖) จุดวิกฤตที่สําคัญหรือขอควรระวัง (ถาผิดพลาดจะเกิดผลกระทบตอ

แผนปฏิบัติการโดยรวม) หรือปญหาอุปสรรคที่อาจจะเกิดข้ึน  
๗) แนวทางในการปองกันแกไข(แผนสองรองรับ)  

สวนที่ ๓ : วิเคราะหโอกาสความสําเร็จของแผนปฏิบัติการ  
เวลานําเสนอแผนปฏิบัติการสวนใหญ เรามักจะมุงเนนการจัดทําแผน การสรางความ

มั่นใจวาจะทําใหไดตามแผนอยางไร แตยังขาดสวนที่จะสรางความมั่นใจใหผูบริหารไดเห็นวา ถา
แผนปฏิบัติการน้ีประสบความสําเร็จจะสงผลกระทบตอเปาหมายมากนอยเพียงใด ดังน้ัน ในสวนน้ีจึง
เปนสวนที่ผูจัดทําแผนตองสรุปในภาพรวมใหเห็นอยางชัดเจนวา ถาทําตามแผนปฏิบัติการตามที่
กําหนดไวแลว จะเกิดอะไรข้ึนบาง จะชวยใหเปาหมายที่กําหนดไวบรรลุผลสําเร็จหรือไม มากนอย
เพียงใด เพราะอะไร  

สรุปการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป (Action Plan) ประเด็นสําคัญอยูที่การไดมาซึ่ง
ความจําเปนในการจัดทําแผน การจัดทําแผน และการวิเคราะหโอกาสผลสําเร็จที่เกิดจากแผนที่มีตอ
เปาหมายที่กําหนดไว ดังน้ัน ในปตอไปทั้งผูบริหารและผูปฏิบัติงานในสายงานตางๆควรจะมาน่ัง
พูดคุยกันกอนวาแนวทางในการจัดทําแผนปฏิบัติการควรจะเปนอยางไร จะไดออกมาในแนวทาง
เดียวกัน รวมถึงทั้งสองฝายตองมาหาขอสรุปรวมกันวาสิ่งที่คาดหวังจากการนําเสนอแผนปฏิบัติการ
น้ันคืออะไร ไมใชแคเพียงมีแผน ไมใชแคแผนดูดี นําเสนอเกง แตจะตองมีสวนที่วิเคราะหผลกระทบ
ของแผนที่มีตอเปาหมายที่เกี่ยวของอีกดวย ถาสามารถทําไดครบถวนกระบวนความตามที่นําเสนอมา
น้ี ผมรับรองไดวาโอกาสที่แผนปฏิบัติการจะเปนเพียงกระดาษสําหรับการนําเสนอก็จะมีนอยลง 
แผนปฏิบัติการก็จะกลายเปนเครื่องมืออันทรงประสิทธิภาพใหทั้งกับผูบริหารและคนทํางานในทกุสาย
งานอยางแทจริง 

ดานการจัดทําทะเบียนผูเขารวมกิจกรรมหรือทะเบียนของผูเรียนเปนประจําทกุเดือน จาก
การสัมภาษณผูใหขอมูลสําคัญ พบวา มีการจัดเก็บขอมูลของผูเขารวมกิจกรรมนอย สวนมากใช
วิธีการเช็คช่ือของอาจารยประจําวิชา หรืออาจารยที่ปรึกษาแทน๑๒๒ ทําใหพระธรรมวิทยากรยังไมมี
สถิติผูเขารวมกิจกรรมที่ชัดเจน จึงควรหาเครื่องมือมาชวยในการจัดเก็บฐานขอมูลขอนักเรียน
ตอไป๑๒๓ 

                                                
๑๒๒สัมภาษณ พระศรีสวรรค อมรธมฺโม, พระธรรมวิทยากรคลินิกคุณธรรมวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม 

จังหวัดเชียงใหม, ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗. 
๑๒๓สัมภาษณ พระอัษฎาวุธ เอกคฺคจิตฺโต, พระธรรมวิทยากรคลินิกคุณธรรมวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม 

จังหวัดเชียงใหม, ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗. 



๑๘๔ 
 

ดานการพัฒนาเครื่องมือในการปรับพฤติกรรมของผูเรียน จากการสัมภาษณผูใหขอมูล
สําคัญ พบวา สวนใหญมีความตองการใหพระธรรมวิทยากรพัฒนาเครื่องมือในการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมของนักเรียนที่มีความหลากหลาย และมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา เชน การนํา
เทคโนโลยีสมัยใหมมาใชในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผูเรียน เปนตน๑๒๔ 

สําหรับแนวคิดหรือนโยบายในการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา ของพระ
ธรรมวิทยากร ดานการพัฒนาเครื่องมือในการปรับพฤติกรรมของผูเรียน ประกอบดวย 

๑) กิจกรรมโฮมรูมเพื่อสะทอนความรูสกึ เพื่อใหนักเรียนมีความคิดสรางสรรคในการทํา
กิจกรรมทําความดี เพื่อเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมในโรงเรียน    และเปดโอกาสใหนักเรียนไดแสดง
ความรูสึกที่ไดทําความดี มีการบรูณาการการทํางานรวมกันทั้งหนวยงานตนสังกัดและนักเรียนกับ
บุคลากรในโรงเรียน๑๒๕    

๒) กิจกรรมสวมเสื้อขาวหรือใสชุดขาววันพระ เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพทางกาย  โดยให
โอกาสนักเรียนในการแสดงออกจากกิจกรรมที่ทํา และเพื่อปลูกฝงคานิยมที่ดีงามใหแกเยาวชนใหรูจัก
รักษาไวซึ่งวัฒนธรรมอันดีงาม๑๒๖ 

๓) กิจกรรม ไมมีสิ่งเสพติด เหลา บุหรี่ ๑๐๐% เพื่อใหผูเรียนเห็นโทษ และภัยอันเกิดจาก
การบริโภค สิ่งเสพติด เหลา บุหรี่ ใหผูเรียน และบุคลากรในโรงเรียนมีพฤติกรรมไมเกี่ยวของกับสิ่ง
เสพติด เหลา บุหรี่ และ ใหโรงเรียนเปนโรงเรียนปลอดจากสิ่งเสพติด เหลา บุหรี่ ๑๐๐%๑๒๗ 

๔) กิจกรรม รักษาศีล ๕ เพื่อฝกการไมเบียดเบียนผูอื่นและตนเอง และเพื่อการเปนมนุษย
ที่สมบูรณ๑๒๘ 

๕) กิจกรรม  ย้ิมงาย  ไหวสวย  กราบงาม เพื่อฝกใหบุคลากรในโรงเรียนใหมีบุคลิกงาม
อยางไทย และเพื่อเปนแบบอยางที่ดีแกผูปกครองและชุมชน๑๒๙ 

๖) กิจกรรมพิจารณาอาหารที่รับประทาน รับประทานอาหารไมดัง ไมหก  ไมเหลือ 
เพื่อใหบุคลากรทุกคนมีสติในการรับประทานอาหาร  เพื่อใหนักเรียนตระหนักในคุณคาของขาวปลา
อาหาร และเพื่อใหบุคลกรทุกคนมีมารยาทที่ดีในการรับประทานอาหาร๑๓๐ 

                                                
๑๒๔สัมภาษณ  นายไชยยัณฑ  ชาญปรีชารัตน ,  รอง ผู อํานวยการ วิทยา ลัย เทคโนโลยีภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแกน, ๔ สิงหาคม ๒๕๕๗. 
๑๒๕สัมภาษณ พระศรีสวรรค อมรธมฺโม, พระธรรมวิทยากรคลินิกคุณธรรมวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม 

จังหวัดเชียงใหม, ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗. 
๑๒๖สัมภาษณ พระอัษฎาวุธ เอกคฺคจิตฺโต, พระธรรมวิทยากรคลินิกคุณธรรมวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม 

จังหวัดเชียงใหม, ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗. 
๑๒๗สัมภาษณ พระครูสมุหสมพงษ ฐานธมฺโม, พระธรรมวิทยากรคลินิกคุณธรรมวิทยาลัยเทคนิค

นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช,  ๑ สิงหาคม ๒๕๕๗. 
๑๒๘สัมภาษณ พระสุริยา สุริโย, พระธรรมวิทยากรคลินิกคุณธรรมวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช 

จังหวัดนครศรีธรรมราช, ๑ สิงหาคม ๒๕๕๗. 
๑๒๙สัมภาษณ พระอัครเดช โชติญาโณ, พระธรรมวิทยากรคลินิกคุณธรรมวิทยาลัยเทคโนโลยีภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแกน, ๔ สิงหาคม ๒๕๕๗. 
๑๓๐สัมภาษณ พระมหาดชานนท จิรวฑฺฒโน, พระธรรมวิทยากรคลินิกคุณธรรมวิทยาลัยเทคนิค

นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช, ๑ สิงหาคม ๒๕๕๗. 



๑๘๕ 
 

๗) กิจกรรมประหยัด  ออม  ถนอมใชเงินและสิ่งของ เพื่อใหบุคลกรในโรงเรียนใชจายเงิน
อยางประหยัดและรูจักออม และเพื่อใหบุคลากรในโรงเรียนใชสิ่งของอยางประหยัดและใหเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด๑๓๑ 

๘) กิจกรรมการบูรณาการวิถีพุทธทุกกลุมสาระการเรียนรู เพื่อใหพัฒนาผูเรียนใหเกิดการ
เรียนรูทั้งในดาน ความประพฤติ (ศีล) จิตใจ (สมาธิ) และปญญา (ปญญา) เพื่อความเจริญงอกงามใน
ทุกช้ันตอนของชีวิต ใหกินเปน อยูเปน ดูเปนและฟงเปน โดยมีวิธีดําเนินการตามหลักปฏิบัติตาม
แนวทางวิถีพุทธ ๔ ลักษณะคือ๑๓๒  

๑) กิจกรรมเสริมเน้ือหาสาระตามหลักสูตร 
- พิธีแสดงตนเปนพุทธมามกะ 
- ประกวดมารยาทชาวพุทธ 
-  กิจกรรมคายพุทธบุตร 
-  กิจกรรมบริหารจิต เจริญภาวนา 
-  เรียนธรรมศึกษา/สอนธรรมศึกษา 
-  บรรพชาสามเณรฤดูรอน  

๒) กิจกรรมประจําวัน/ประจําสัปดาห 
-  กิจกรรมหนาเสาธง 
- รําลึกถึงชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย  
- สวดมนตไหวพระ แผเมตตา สงบน่ิง  
- กิจกรรมพุทธศาสนาสุภาษิตวันละบท 
- กิจกรรมนองไหวพี่ 
- เดินแถวเขาหองอยางมีสติ 

๓) กิจกรรมทําความดีระหวางวัน 
- เดินเขาโรงอาหารอยางมีสติ 
- กลาวคําพิจารณาอาหารกอนรับประทานอาหาร 
- รับประทานอาหารอยางมีสติ 
- ขอบคุณหลังอาหาร 
- สมาธิ  ๕ นาทีกอนเรียน 

๔) กิจกรรมกอนเลิกเรียน 
- ไหวพระสวดมนต 
- รําลึกพระคุณชองผูมีพระคุณ 
- ทองอาขยายสรางสมาธิ 
 

                                                
๑๓๑สัมภาษณ นายสรรคชัย กําจาย, วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแกน 

จังหวัดขอนแกน, ๔ สิงหาคม ๒๕๕๗. 
๑๓๒สัมภาษณ นางภัทรพร อังธนานุกุล, วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม,  ๘ สิงหาคม 

๒๕๕๗. 



๑๘๖ 
 

๕) กิจกรรมประจําสัปดาห 
- สวดมนตสรภัญญะประจําสัปดาห 
- ทําบุญตักบาตรประจําสัปดาห 

ดานจัดคายคุณธรรม จากการสัมภาษณผูใหขอมูลสําคัญ พบวา โครงการคายคุณธรรม
เปนโครงการที่ลงทุนแลวมาความคุมคา นักเรียนไดรับประโยชนโดยตรง คือ 

๑. ไดฝกความอดทน, ทําใหเกิดความใจเย็น๑๓๓ 
๒. ไดรับความรู, ไดฝกวินัยและพัฒนาศีลธรรม๑๓๔ 
๓. ไดฝกสมาธิกอใหเกิดปญญา๑๓๕ 
๔. ไดรับความรูทางหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา, เขาใจกฎแหงกรรม๑๓๖ 
๕. ไดรับการฝกความมีวินัยในการอยูรวมกัน๑๓๗ 
๖. ไดรับบุญกุศล๑๓๘ 
๗. ไดรับประสบการณชีวิตมากข้ึน๑๓๙ 
๘. ไดรูจักการปรับตัวในการเรียนในระบบมหาวิทยาลัย๑๔๐ 
๙. มีความกตัญู (รูสึกวาตองมีความกตัญูตอผูมีพระคุณ รูคุณบิดา มารดา ญาติพี่นอง 

ครูบาอาจารย)๑๔๑ 
๑๐. มีความเห็นอกเห็นใจผูอื่นมากย่ิงข้ึน๑๔๒ 
 
 

                                                
๑๓๓สัมภาษณ  นายไชยยัณฑ  ชาญปรีชารัตน ,  รอง ผู อํานวยการ วิทยา ลัย เทคโนโลยีภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแกน, ๔ สิงหาคม ๒๕๕๗. 
๑๓๔สัมภาษณ พระศรีสวรรค อมรธมฺโม, พระธรรมวิทยากรคลินิกคุณธรรมวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม 

จังหวัดเชียงใหม, ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗. 
๑๓๕สัมภาษณ พระอัษฎาวุธ เอกคฺคจิตฺโต, พระธรรมวิทยากรคลินิกคุณธรรมวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม 

จังหวัดเชียงใหม, ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗. 
๑๓๖สัมภาษณ พระครูสมุหสมพงษ ฐานธมฺโม, พระธรรมวิทยากรคลินิกคุณธรรมวิทยาลัยเทคนิค

นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช,  ๑ สิงหาคม ๒๕๕๗. 
๑๓๗สัมภาษณ พระสุริยา สุริโย, พระธรรมวิทยากรคลินิกคุณธรรมวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช 

จังหวัดนครศรีธรรมราช, ๑ สิงหาคม ๒๕๕๗. 
๑๓๘สัมภาษณ พระอัครเดช โชติญาโณ, พระธรรมวิทยากรคลินิกคุณธรรมวิทยาลัยเทคโนโลยีภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแกน, ๔ สิงหาคม ๒๕๕๗. 
๑๓๙สัมภาษณ พระมหาดชานนท จิรวฑฺฒโน, พระธรรมวิทยากรคลินิกคุณธรรมวิทยาลัยเทคนิค

นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช, ๑ สิงหาคม ๒๕๕๗. 
๑๔๐สัมภาษณ นายสรรคชัย กําจาย, วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแกน 

จังหวัดขอนแกน, ๔ สิงหาคม ๒๕๕๗. 
๑๔๑สัมภาษณ นางภัทรพร อังธนานุกุล, วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม,  ๘ สิงหาคม 

๒๕๕๗. 
๑๔๒สัมภาษณ นางอําภาพันธ พรหมรา, นักวัฒนธรรมชํานาญการ สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด

นครศรีธรรมราช, ๑ สิงหาคม ๒๕๕๗. 



๑๘๗ 
 

๑๑. มีความต้ังใจที่จะทําความดี๑๔๓ 
๑๒. ชวยยกระดับจิตใจใหสูงข้ึนมีธรรมะในจิตใจ๑๔๔ 
๑๓. รูถึงคุณคาของชีวิตมากข้ึน๑๔๕ 
๑๔. ไดฝกปฏิบัติตนในการควบคุมทั้งกาย วาจา และจิตใจ 
๑๕. ตระหนักถึง บาป บุญ คุณโทษ๑๔๖  
๑๖. มีจิตใจแนวแนมากย่ิงข้ึน๑๔๗ 
๑๗. การทําตนใหเปนประโยชน ไมเห็นแกตัว และมีความเมตตา๑๔๘ 
๑๘. การต้ังตนใหอยูในความไมประมาท และการมีสติ๑๔๙ 
ดานการประเมินผลกลุมเปาหมายรวมกับสถานศึกษา จากการสัมภาษณผูใหขอมูลสําคัญ 

พบวา สถานศึกษารวมกับพระธรรมวิทยากรในการกําหนดกลุมเปาหมาย หรือสถานศึกษาจัด
กลุมเปาหมายใหพระวิทยากร ในการอบรมสั่งสอน ขัดเกลาใหเปนคนดีของสังคม  

 
  ๑.๔.๓ รูปแบบในการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาของพระธรรมวิทยากร
ท้ัง ๙ ดานในปจจุบัน  
 จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับรูปแบบการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมใน
สถานศึกษาของพระธรรมวิทยากร กรณีศึกษาโครงการคลินิกคุณธรรม พบวา การสงเสริมคุณธรรม
จริยธรรมในสถานศึกษาของพระธรรมวิทยากร น้ัน ประกอบดวยกิจกรรมดังตอไปน้ี 

๑. ดานการใหคําปรึกษาหรือปญหาตางๆ โดยเฉพาะปญหาเรื่องการขาดคุณธรรม
จริยธรรมของนักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษาน้ันๆ 

๒. ดานการสนทนาธรรม/บรรยายธรรม ตามหลักธรรมตางๆ ที่สอดคลองกับปญหาที่เกิด 
หรือตามที่สถานศึกษาประสงค 

๓. ดานการใหการอบรมเยาวชนในสถานศึกษาน้ันๆ โดยใชเทคนิคการอบรมที่สอดคลอง
กับพฤติกรรมของผูเขารับการอบรม ผสมผสานกับการปฏิบัติธรรม ทําวัตรเชา เย็น และน่ังสมาธิ 

                                                
๑๔๓สัมภาษณ นางสาวพัชนี สภา, ผูอํานวยการกลุมสงเสริม สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแกน, ๔ 

สิงหาคม ๒๕๕๗. 
๑๔๔สัมภาษณ นางสาววิไลวรรณ พันธไชยศิลป,  นักวัฒนธรรมชํานาญการ สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด

เชียงใหม, ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗. 
๑๔๕สัมภาษณ นายภิเษกสิทธ์ิ ชุมแวงวาป วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัด

ขอนแกน ๔ สิงหาคม ๒๕๕๗. 
๑๔๖สัมภาษณ นายไพบูลย วงศยิ้มยอง, ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม, ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗. 
๑๔๗สัมภาษณ ดร.ชํานาญ อุปฮาต, ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัด

ขอนแกน, ๔ สิงหาคม ๒๕๕๗. 
๑๔๘สัมภาษณ นายภูมิชัย สุวรรณภูมิ , ผู อํานวยการวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช จังหวัด

นครศรีธรรมราช, ๑ สิงหาคม ๒๕๕๗. 
๑๔๙สัมภาษณ นายอดิศักดิ์ สงคประเสริฐ, ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา, ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๗. 



๑๘๘ 
 

๔. ดานการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา เชน วันสําคัญทางพระพุทธศาสนา วันสําคัญ
ทางพระมหากษัตริย วันสําคัญทางเทศกาลตางๆ ที่มีพิธีทางพระพุทธศาสนารวมกับสถานศึกษาหรือ
ชุมชน 

๕. ดานการรวมกับสถานศึกษาจัดทําแผนปฏิบัติการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของผูเรียน 
๖. ดานการจัดทําทะเบียนผูเขารวมกิจกรรมหรือทะเบียนของผูเรียนเปนประจําทุกเดือน 
๗. ดานการพัฒนาเครื่องมือในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผูเรียน 
๘. ดานการจัดคายคุณธรรม 
๙. ดานการประเมินผลกลุมเปาหมายรวมกับสถานศึกษา๑๕๐ 

 สําหรับรูปแบบท่ีพึงประสงค ประกอบดวย  
๑) การพัฒนาศักยภาพของสถานศึกษาที่เขารวมโครงการใหไดมาตรฐาน ซึ่งประกอบดวย

คุณลักษณะ ๔ ประการ คือ๑๕๑ 
 ๑.๑ สงเสริมและพัฒนาบรรยากาศในการสงเสริมคุณภาพ จริยธรรม เชน การทําบุญ 

การบริจาค การปฏิบัติกิจทางศาสนา การเขารวมกิจกรรมทางศาสนา การยกยองสงเสริมผูกระทํา
ความดี การสงเสริมการแบงปน การชวยเหลือกันและกัน ฯลฯ 

 ๑.๒ สงเสริมกระบวนการแสวงหาความรู และเผยแพรความรูดานเศรษฐกิจพอเพียง 
เชน การจัดนิทรรศการ การจัดการแขงขัน การหาความรูโดยสื่อเทคโนโลยี และอื่น ๆ 

 ๑.๓ สงเสริมใหผูบริหาร ครู และบุคลากรในสถานศึกษาเปนแบบอยางในการนอมนํา
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใชในการปฏิบัติงานและดําเนินชีวิต 

 ๑.๔ จัดโครงการและกิจกรรมสงเสริมการปฏิบัติตนและการดําเนินชีวิตตามแนว
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

๒) การพัฒนาศักยภาพของคลินิกคุณธรรมในสถานศึกษาใหไดมาตรฐาน ซึ่งประกอบ
คุณลักษณะ ๓ ประการคือ 

๒.๑ รวมกับสถานศึกษาจัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในวันสําคัญทางศาสนา 
และวันสําคัญของสถาบันพระมหากษัตริย ตลอดจนวันสําคัญตาง ๆ ของสถานศึกษา 

๒.๒ จัดใหมีบริการ การใหคําปรึกษาและแกไขปญหาตาง ๆ โดยเฉพาะปญหาเรื่อง
การขาดคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาในสถานศึกษา 

๒.๓ ปฏิบัติตามแผนคุณธรรมในสถานศึกษา 
๓) การพัฒนาศักยภาพของพระธรรมวิทยาใหไดมาตรฐาน ซึ่งประกอบดวยคุณลักษณะ 

๑๑ ประการ คือ 
๑. รวมกับสถานศึกษาจัดทําแผนปฏิบัติการ (แผนคุณธรรม) เพื่อพัฒนาคุณธรรม

จริยธรรมของนักศึกษา โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

                                                
๑๕๐กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม, แนวทางการดําเนินงานโครงการคลินิกคุณธรรมใน

สถานศึกษา,  หนา ๖ – ๗. 
๑๕๑สัมภาษณ พระศรีสวรรค อมรธมฺโม, พระธรรมวิทยากรคลินิกคุณธรรมวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม 

จังหวัดเชียงใหม, ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗. 



๑๘๙ 
 

๒. สรางเครือขายความรวมมือระหวางคลินิกคุณธรรมในสถานศึกษา พระธรรมวิทยากร
ประจําคลินิกคุณธรรม ทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาคกับสถานศึกษาใกล เคียง เพื่อใหเกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู และเติมเต็มดานการดําเนินงานสงเสริมคุณธรรม 

๓. ใหคําปรึกษาและแกไขปญหาตาง ๆ โดยเฉพาะปญหาเรื่องราวขาดคุณธรรมจริยธรรม
ของนักศึกษา ในสถานศึกษาน้ัน ๆ อยางใกลชิดตลอดทั้งใหคําแนะนําปรึกษากับครูในสถานศึกษาเพื่อ
รวมกันดําเนินกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมอยางเขมแข็ง 

๔. ปฏิบัติงานประจําคลินิกคุณธรรมในสถานศึกษาอยางนอยสัปดาหละ ๑๐ ช่ัวโมง 
๕. จัดทําทะเบียนผูมาขอรับคําปรึกษาหรือผูเขารวมกิจกรรม พรอมจัดทําบันทึกการ

ปฏิบัติงาน 
๖. ใหการอบรมนักศึกษาในสถานศึกษาน้ัน ๆ หรือสถานศึกษาอื่นที่ประสงคเขารวม

กิจกรรม  
๗. รวมจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา เชน วันสําคัญทางพระพุทธศาสนา วันสําคัญทาง

สถาบันพระมหากษัตริย ตลอดจนวันสําคัญทางเทศกาลตางๆ ที่มีพิธีทางพระพุทธศาสนา 
๘. เปนผูใหบริการเชิงรุก และใหบริการอยางตอเน่ืองรวมกับคลินิกคุณธรรม (ตามบทบาท

ของคลินิกคุณธรรม) 
๙. จัดคายคุณธรรม เพื่อสะทอนพฤติกรรมดานตาง ๆ ของนักเรียน ใชหลักธรรมทาง

พระพุทธศาสนาเปนเครื่องกลอมเกลา โดยมีหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปนพื้นฐานของการจดั
คายคุณธรรม 

๑๐. สรางเยาวชนจิตอาสา เพื่อสงเสริมการดําเนินงานดานคุณธรรมเพื่อสาธารณะ ปลุก
จิตสํานึกตอสวนรวมเห็นคุณคาของตนเองและผูอื่น ไมแบงแยกสรางความเทาเทียมกันของคนโดยยึด
หลักคุณธรรม 

๑๑. ประเมินผลกลุมเปาหมายรวมกับสถานศึกษา 
ดวยกระบวนการในการพัฒนา ๓ ประการ คือ๑๕๒  
๑) ภาควิชาการพระพุทธศาสนา ใหผู เขารับการอบรมได เรียนรูหลักธรรมทาง

พระพุทธศาสนา เพื่อสรางความเขาใจในหลักธรรมใหถองแทกอนการฝกปฏิบัติ จะไดเปนแนวทางใน
กรรพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองโดยใหเรียนรูตามระยะเวลาของการอบรมตามหลักสูตรการเผยแผ
พระพุทธศาสนา 

๒) ภาคอบรมจิตใจ ใหผูเขารับการอบรมไดทําวัตสวดมนตเจริญจิตภาวนา ฝกน่ังสมาธิ 
เดินจงกรม แผเมตตา เปนการฝกดูแลใจตนเองใหสงบและมีสติอยูตลอดเวลา ฝกความหนักแนนและ
ความอดทนของจิตอันจะนํามาซึ่งการเขาใจในอารมณและจิตใจของตนเอง 

๓) ภาคนันทนาการ เปนการฝกใหผูเขารับการอบรมไดแสดงออกอยางถูกตอง มีเจตคติที่
ดี เปนคนกลาหาญที่จะทําความดี มีการสรางความเปนกันเองใหกับผูรับการอบรมเพื่อใหกลา
แสดงออก สรางความรูรักสามัคคี 

 

                                                
๑๕๒สัมภาษณ นายไพบูลย วงศยิ้มยอง, ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม, ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗. 



๑๙๐ 
 

 ๑.๕.๕ หลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาท่ีพระธรรมวิทยากรสามารถนํามาใชในการ
สงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา 
 หลักจริยธรรมสําหรับเด็กและเยาวชน ซึ่งเปนหลักปฏิบัติในชีวิตประจําวันของเด็กและ
เยาวชน ซึ่งจะสงเสริมใหเกิดเปนเสนหเมตตามหานิยมใหแกผูพบเห็นทั่วไป โดยไมตองมีการเสกเปา
แตอยางใดเพียงแตขอใหลงมือปฏิบัติดวยตนเอง และปลูกฝงใหมีข้ึนในตนเอง ทุกอยางก็จะเปนไปได
อยางที่ต้ังใจ จากการสัมภาษณผูใหขอมูลสําคัญ พบวา หลักจริยธรรมที่เด็กและเยาวชนพึงยึดถือเปน
หลักปฏิบัติมีดังน้ี 
 ๑) ความกตัญูกตเวที คือ ความรูซึ้งถึงอุปการคุณที่ผูอื่นทําไวแกเราวาใครบางที่มี
บุญคุณตอเราอยางไร เชน พอแมมีอุปการคุณแกเราโดยใหกําเนิดเรามา เลี้ยงดูเรา ฯลฯ ครูอาจารยมี
อุปการคุณในการสอนใหมีความรูแนะนําในสิ่งที่ ดีตักเตือนวากลาวในสิ่งที่เราทําผิด เปนตน 
ความหมายของกตัญูน้ัน นอกจากจะหมายถึงการรูบุญคุณที่บุคคลใดบุคคลหน่ึงมีตอเราแลวยัง
รวมถึงการรูคุณของสัตว สถานที่ และสิ่งของตาง ๆ ดวย เชน การรูวาสุนัขมีคุณตอเราโดยใหความ
เพลิดเพลิน และชวยรักษาของยามคํ่าคืน ฯลฯ โรงเรียนมีคุณตอเราโดยเปนสถานที่ใหเราไดใชศึกษา
เลาเรียน บานมีบุญคุณโดยเปนสถานที่ใหความอบอุน ปองกันแสงแดดความรอน เปนที่พักอาศัยอยู
เปนตน คุณธรรมขอหน่ึงซึ่งปกติจะใชคูกับความกตัญูก็คือ กตเวทีซึ่งหมายถึงการทําอุปการคุณที่
ผูอื่นทําไวแกเราใหปรากฏดวยวิธีตาง ๆ เชน ตามปฏิบัติตามคําสอนของพอแม ครูอาจารย การยก
ยองเชิดชูทานในหมูชน เปนตน และรวมถึงการตอบแทนบุญคุณที่บุคคล สัตว หรือสถานที่สิ่งของ
เหลาน้ันมีตอเรา เชน การตอบแทนบุญคุณพอแมดวยการปฏิบัติตามคําสอนเลี้ยงดูทาน ฯลฯ ตอบ
แทนบุญคุณของโรงเรียนดวยการรักษาความสะอาด การไมทําลายสิ่งของในโรงเรียน และปฏิบัติตน
ในทางที่ถูกตอง เพื่อรักษาช่ือเสียงของโรงเรียน เปนตน๑๕๓ 
 ๒) ความมีระเบียบวินัย คือ ขอกําหนด กฎหมาย กฎเกณฑ กติกา ขอบังคับ ที่มีไวเพื่อ
เปนแนวทางปฏิบัติของคนในสังคม เพื่อใหสังคมเกิดความสงบสุขเรียบรอย ผูที่อยูรวมกันเปนหมูคณะ
ต้ังแต ๒ คนข้ึนไป จําเปนตองมีกฎเกณฑไวสําหรับปฏิบัติตอกัน ผูมีระเบียบวินัยยอมเปนที่ตองการ
ของหมูคณะและสังคมทั่วไป หมูคณะหรือสังคมที่มีระเบียบวินัยยอมมีความเรียบรอยสงบสุข ความมี
ระเบียบวินัยสามารถสรางข้ึนในตัวเองไดโดยปฏิบัติตนตามระเบียบกฎเกณฑ ขอบังคับที่มีอยูของ
สถานที่หรือสถาบันที่ตนเกี่ยวของต้ังแตหนวยที่เล็กที่สุดของสังคม คือครอบครัว ไปจนถึงสังคมขนาด
ใหญไดแกประเทศชาติเชน การปฏิบัติตนตามระเบียบกติกาของครอบครัวของหมูบาน ของโรงเรียน 
ตลอดจนของประเทศ ระเบียบปฏิบัติในครอบครัว เชน การเคารพนับถือกันตามลําดับอายุซึ่งอาจ
ตางกันไปตามแตละครอบครัวจะกําหนดข้ึน ระเบียบปฏิบัติในโรงเรียน เชน การแตงกายตามระเบียบ
ของโรงเรียนไมฝาฝนกฎระเบียบของโรงเรียน เปนตน ระเบียบปฏิบัติสังคม เชน การปฏิบัติตามกฎ
จราจร ไดแก การขามถนนตรงทางมาลายหรือสะพานลอย การขับรถในชองทางที่กําหนดให เปนตน 
การปฏิบัติตามกฎหมายบานเมือง เชน การไมทิ้งขยะมูลฝอยในที่สาธารณะการไมทําลายของ
สาธารณะ ไปจนถึงการไมกอใหสังคมเกิดความวุนวาย เปนตน ระเบียบวินัยเปนสิ่งจําเปนอยางย่ิงของ

                                                
๑๕๓สัมภาษณ  นายไชยยัณฑ  ชาญปรีชารัตน ,  รอง ผู อํานวยการ วิทยา ลัย เทคโนโลยีภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแกน, ๔ สิงหาคม ๒๕๕๗. 



๑๙๑ 
 

สังคม เพราะเปนสิ่งที่ทําใหสังคมเกิดความสงบสุขเปนระเบียบเรียบรอย สังคมใดขาดระเบียบวินัย 
สังคมน้ันจะมีแตความสับสนวุนวายไมมีที่สิ้นสุด๑๕๔ 
 ๓) ความสามัคคี คือ ความพรอมเพรียงกัน หมายถึง การรวมมือ รวมแรงและรวมใจกัน
ทํากิจกรรมอยางใดอยางหน่ึง ซึ่งเปนเหตุใหกิจกรรมน้ันจะสําเร็จไดดวยดีและเร็วพลัน เปรียบดังกํา
มือของคนเราที่รวมพลังของน้ิวตาง ๆ เขาดวยกันแลวจะทําใหเกิดพลังที่เขมแข็งจับอะไรไดอยาง
มั่นคงอยางที่พูดกันวา “จับใหมั่น ค้ันใหตาย” ความสามัคคีคือ การรวมพลังกันทั้งทางกายและใจใน
การประกอบกิจกรรมตาง ๆ  เชน การประชุม การทํางานเปนตน เมื่อตางคนตางมีนํ้าใจเขารวมแรงกัน
อยางแข็งขัน กิจการทุกอยางก็จะถึงความสําเร็จ และความเจริญรุงเรือง ปราศจากความเสื่อม ดังน้ัน
การแสดงความมีนํ้าใจ รักสามัคคีอยางพรอมเพรียงกัน เปนหลักนําความเจริญรุงเรืองมาใหตนเอง
และหมูคณะไดเปนอยางดีจึงควรที่คนเราจะปลูกฝงไวเปนคุณสมบัติสงเสริมคุณคาใหแกชีวิต
ตนเอง๑๕๕ 
 ๔) การคบเพื่อน การคบเพื่อนเปนสิ่งที่จําเปนอยางหน่ึงของมนุษย เพราะมนุษยจะอยู
ลําพังเพียงคนเดียวไมไดจะตองมีเพื่อนดวยกันทุกคน ดังน้ัน ถาจะคบเพื่อนควรเลือกคบแตคนดี
เน่ืองจากเพื่อนดีจะนําไปสูความเจริญรุงเรือง สวนเพื่อนไมดีจะนําไปสูความพินาศลมจม การที่จะรูวา
เพื่อนดีหรือไมน้ัน สังเกตไดจากการกระทําและคําพูดของผูที่เราจะคุยดวย ดังคําโบราณกลาวไววา 
“คบคนใหดูหนา ซื้อผาใหดูเน้ือ” สําหรับเพื่อนที่ดีตามหลักพระพุทธศาสนามีดังน้ีคือ ๑. เปนผูคอย
ชวยเหลือเกื้อกูลยามที่เราประสบภัย ชวยปองกันภยันตรายของชีวิตและทรัพยสินของเรา คอย
ตักเตือนในยามพลั้งเผลอแมในยามที่เราขอความชวยเหลือก็ชวยมากกวาที่เรารองขอ ๒. เปนผูรวมสขุ
รวมทุกข หมายถึง ในยามสุขก็สุขดวย แมในยามทุกข ก็รวมทุกขดวย ไมละทิ้งกัน โตเถียงแทนเพื่อน
ในยามมีผูอื่นตําหนิ หรือสนับสนุนผูพูดสรรเสริญเพื่อนตามเหตุและผลที่สมควร ๓. เปนผูคอยช้ีแนะ
สิ่งที่เปนประโยชนซึ่งเราไมเคยไดฟงมากอนรวมทั้งพร่ําเตือนใหประกอบความดีปองกันมิใหทาํช่ัว เพือ่
ความเปนอยูที่ดีข้ึนกวาเดิม ๔. เปนผูมีความจริงใจไมมีความลับตอกัน รวมทั้งไมเปดเผยความลับของ
เพื่อนตอผูอื่น ในยามประสบภัยพิบัติยอมไมทอดทิ้งกัน แมชีวิตก็สละเพื่อเพื่อนได เพื่อนที่มีลักษณะ
ดังกลาวน้ีถือวาเปนเพื่อนที่ดีควรคบหาสมาคมดวยการอยูใกลผูมีลักษณะเชนน้ีแมจะไมไดคบเปน
เพื่อนกัน ก็ถือวามีประโยชน๑๕๖ 
 ๕) ความเมตตากรุณา  คือ ความปรารถนาดีมีไมตรีจิตคิดใหผูอื่นเปนสุข เมตตาเปนสิ่งที่
เกิดข้ึนภายในจิตใจซึ่ งปรากฏให เห็นเปนการกระทํา ไดแก  การเปนผูมีอัธยาศัยดีมีความ
เอื้อเฟอเผื่อแผโอบออมอารีตอบุคคลและสัตวทั่วไป เชน การชวยพาเด็ก คนพิการ หรือคนชราขาม
ถนน ประคองข้ึนรถ การใหอาหารสัตว เปนตน แมบุคคลจะมีเพียงแตความคิดที่จะใหผูอื่นเปนสุข       
แตไมปรากฏเปนการกระทําออกมาดวยเหตุบางประการ ก็ถือวาเปนผูมีจิตใจเมตตาไดเหมือนกัน 

                                                
๑๕๔สัมภาษณ พระศรีสวรรค อมรธมฺโม, พระธรรมวิทยากรคลินิกคุณธรรมวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม 

จังหวัดเชียงใหม, ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗. 
๑๕๕สัมภาษณ พระอัษฎาวุธ เอกคฺคจิตฺโต, พระธรรมวิทยากรคลินิกคุณธรรมวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม 

จังหวัดเชียงใหม, ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗. 
๑๕๖สัมภาษณ พระครูสมุหสมพงษ ฐานธมฺโม, พระธรรมวิทยากรคลินิกคุณธรรมวิทยาลัยเทคนิค

นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช,  ๑ สิงหาคม ๒๕๕๗. 



๑๙๒ 
 

ความกรุณา คือ ความสงสาร ความเอ็นดู ปรารถนาที่จะชวยใหผูอื่น ที่ตกทุกขไดยากพนจากความ
ทุกขยากทั้งน้ัน เชน การชวยเหลือสงเคราะหผูอื่นในยามที่เขาประสบภัยพิบัติตาง ๆ ไดแก ผูประสบ
อุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย หรือทุพภิกขภัย การบริจาคโลหิตชวยเหลือผูบาดเจ็บ การชวยสัตว ใหพน
จากภัย เปนตน เมตตาและกรุณา เปนธรรมที่มักกลาวคูกัน แตเกิดตางวาระกัน คือ เมตตาเกิดข้ึนใน
เมื่อตองการใหผูอื่นเปนสุข สวนกรุณาเกิดข้ึนในเมื่อพบผูประสบความทุกขยาก แลวคิดชวยใหเขาพน
จากความทุกขน้ัน อยางไรก็ตามคุณธรรมทั้ง ๒ ประการน้ีจะเกิดตอเน่ืองกัน กลาวคือ เมื่อเกิดกรุณา 
เมตตา มักจะเกิดข้ึนตามมาดวย แตบางครั้งอาจเกิดตามลําพังก็ได ผูมีเมตตากรุณา ยอมมีหนาตาย้ิม
แยมแจมใสเปนที่นาคบหาของคนทั่วไป เน่ืองจากเปนผูไมกอใหเกิดความเดือดรอนแกใคร มีจิตใจช่ืน
บานไมขุนมัว ซึ่งจะแสดงออกทางกิริยาทาทางและหนาตาดังกลาวแลว๑๕๗ 
 ๖) ความสําเร็จในการศึกษาเลาเรียน (อิทธิบาทธรรม) ในการศึกษาเลาเรียน ผูศึกษาตอง
มีความสนใจและใสใจในการศึกษาหาความรูอยางสม่ําเสมอ เพราะวิชาความรูยอมมีการเปลี่ยนแปลง
และเกิดข้ึนใหมอยูตลอดเวลา ผูมีความรูยอมเปนผูมีความองอาจในสังคมทั่วไปและความรูน้ันเองเปน
ประดุจเครื่องประดับที่ล้ําคาประจําตัวบุคคล ยากที่ผูใดจะแยงชิงไปไดดังน้ัน จึงควรศึกษาหาความรู
อยางตอเน่ือง อยางไรก็ตาม การศึกษาหาความรูที่จะไดผลดีน้ัน จะตองอาศัยคุณธรรมพื้นฐาน          
๔ ประการ คือ ๑. ฉันทะ หมายถึง ความพอใจ ความสนใจในสิ่งที่จะเรียน เราสังเกตไดวา วิชาการใด
ที่เราสนใจเราจะเรียนไดดีกวาวิชาที่เราไมสนใจและวิชาที่เราไดคะแนนไมดีมักจะเปนวิชาที่เราไม
สนใจ ไมชอบ และไมอยากเรียน ดังน้ัน การเรียนวิชาใดก็ตามตองอาศัยความสนใจที่จะเรียนเปน
พื้นฐานทั้งสิ้น ความสําเร็จจึงจะเกิดข้ึนได ๒.วิริยะ หมายถึง ความขยันหมั่นเพียรในการประกอบ
กิจกรรมตาง ๆ โดยกระทําอยางสม่ําเสมอ น่ันคือ มีความขยันหมั่นเพียรในการศึกษาคนควาอาน
หนังสืออยางตอเน่ือง ไมปลอยใหเสียเวลาไปโดยเปลาประโยชน ๓. จิตตะ หมายถึง การเอาใจใสในสิ่ง
ที่กําลังทําอยู ซึ่งไดแก การเอาใจใสในสิ่งที่เรากําลังศึกษาอยู เชน ขณะเรียนวิชาคณิตศาสตรไมคิด
คํานึงถึงวิชาอื่น เปนตน การเอาใจใสน้ีจะชวยใหเราเรียนรูวิชาการที่ศึกษาไดอยางตอเน่ือง ซึ่งจะเปน
สวนหน่ึงที่ทําใหเกิดความรูความเขาใจในที่สุด ๔. วิมังสา หมายถึง การพิจารณาสิ่งที่กําลังทําอยูหรือ
ที่ทําแลวอยางละเอียดถ่ีถวน ไดแก การไตรตรองพิจารณาที่เรียนดวยปญญาเพื่อเปนแนวทางในการ
แกไขจุดบกพรอง หรือการดําเนินการตอไปในสิ่งที่ทําไดดี เพื่อบรรลุเปาหมายตอไป คุณธรรมทั้ง            
๔ ประการน้ีจะเปนพื้นฐานใหประสบความสําเร็จในกิจกรรมที่ทํา ไมวาจะเปนการศึกษาเลาเรียนหรอื
การประกอบอาชีพก็ตาม๑๕๘ 
 ๗) หลักการเรียนเกง ผูที่จะเรียนไดสําเร็จ ศึกษาเลาเรียนจนเปนบัณฑิตไดน้ัน จะตอง
ปฏิบัติตามบาลีภาษิตวา “สุจิปุลิวินิมุตโต กะถัง ปณฑิโต ภะเว” ปราศจาก “สุจิปุลิ” แลว จะเปน
บัณฑิตไดอยางไร 
 สุ คือ สุตะ ตองขยันสดับตรับฟง 
 จิ คือ จินตะ ตองคิดตาม 

                                                
๑๕๗สัมภาษณ พระสุริยา สุริโย, พระธรรมวิทยากรคลินิกคุณธรรมวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช 

จังหวัดนครศรีธรรมราช, ๑ สิงหาคม ๒๕๕๗. 
๑๕๘สัมภาษณ พระอัครเดช โชติญาโณ, พระธรรมวิทยากรคลินิกคุณธรรมวิทยาลัยเทคโนโลยีภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแกน, ๔ สิงหาคม ๒๕๕๗. 



๑๙๓ 
 

 ปุ คือ ปุจฉา ตองไถถามเมือ่สงสัย 
 ลิ คือ ลิขิต เขียนจารึกบันทึกไว 
 “จําดีกวาจด ถาจําไมหมด จดดีกวาจํา”  
  หลัก ๔ ประการน้ีเรียกวา หลักเรียนเกง 
 “ฟงใหหมด จดใหมาก ปากตองไว ใจตองคิด”  ถาทําหลัก สุจิปุลิครบในเวลาเรียนแลว 
เรียนเกงทุกคน... ๑๕๙ 
 ๘) การรูจักตนเอง การรูจักตนเอง หมายถึง การรูจักฐานะ ตําแหนง หนาที่ เพศ ภูมิของ
ตนเอง วาเปนใคร มีฐานะอยางไร มีหนาที่อยางไร แลวประพฤติปฏิบัติตนใหเหมาะสมกับตนเอง       
เชน เปนนักเรียนจะตองรูจักหนาที่ของนักเรียนวามีอะไรบาง จะตองปฏิบัติตนอยางไร คุณธรรม
ใดบางที่ควรปฏิบัติเพิ่มเติมซึ่งคุณธรรมสําหรับปฏิบัติน้ันมีหลายประการ คือ ๑. หิริโอตตัปปะ มีความ
เกลียดช่ัวกลัวทุจริต มองเห็นความช่ัวทั้งหลายเหมือนของสกปรก ไมอยากจะเขาใกลกลัวเปอนตัวเอง 
หรือเปอนเสื้อผาอาภรณที่สวมใส พิจารณาความช่ัวเหมือนกับถานเพลิงที่ลุกโชนไมอยากจะแตะตอง
เพราะกลัวจะไหมมือฉะน้ัน ๒.รูจักแนวความคิดหรือประพฤติตนในทางที่ถูก หมายถึง มีแนวคิดและ
ปฏิบัติตนใหถูกตองตามทํานองคลองธรรม คิดและทําในสิ่งที่ดีมีประโยชนและถูกตองเหมาะแกเวลา 
สถานที่ เชน เมื่อเปนนักเรียนสิ่งที่จะตองคิดและปฏิบัติก็คือ เรื่องเกี่ยวกับการเรียนเปนหลัก ไมคิด
หรือทําสิ่งอื่นที่เปนอุปสรรคตอการเรียน เปนตน ๓. มีความขยันหมั่นเพียร หมายถึง กระทํากิจกรรม
อยางใดอยางหน่ึงดวยความขยันขันแข็ง และกระทําอยางตอเน่ืองโดยสม่ําเสมอไมทอดธุระในสิ่งที่ทํา 
หรือปลอยใหงานค่ังคาง ซึ่งเปนการพอกพูนทําใหเกิดความลาชาเสียหาย ผูมีความขยันหมั่นเพียรยอม
ทําการงานไดสําเร็จตามเวลาที่กําหนดไว สวนผูที่เกียจครานยอมทํางานไมสําเร็จ และยังปราศจาก
การยอมรับของผูอื่นอีกดวย ๔. รูจักประหยัด หมายถึง การใชทรัพยากรที่มีอยูใหนอยที่สุด โดยได
ผลประโยชนจากการใชน้ันมากที่สุด เชน ประหยัดเงิน คือ การใชเงินเมื่อถึงคราวใชโดยรูคุณคาของ
เงิน ไมใชจายฟุมเฟอยสุรุยสุราย หรือใชอยางไมถูกทาง แตมิไดหมายถึงการเก็บไวโดยไมจายเลย 
จะตองรูจักใชรูจักเก็บใหเหมาะสม ๕. ละเวนอบายมุขทุกชนิด ไมวาจะเปนการกิน การด่ืมนํ้าเมา การ
เที่ยวกลางคืน การดูการละเลน การเลนการพนัน การคบเพื่อนช่ัว หรือการเกียจครานไมทําการงาน 
เหลาน้ีจงพยายามหลีกเลี่ยงใหหางไกล เหมือนกับหลีกเลี่ยงอสรพิษฉะน้ัน เพราะอบายมุขเปนหนทาง
แหงความเสื่อม ความพินาศ เปนเหตุแหงความหายนะ ไมเคยทําใหใครไดรับความเจริญรุงเรือง ใน
ชีวิตเลยแมแตคนเดียว ๖. เปนคนวางาย คือ ไมด้ือรั้น ถือทิฐิมานะเมื่อฟงคําตักเตือนจากผูอื่น ที่เขา
เตือนดวยความหวังดีแลวแทนที่จะถือโทษโกรธเคือง กลับมีความรูสึกยินดีรับคําสั่งสอนตักเตือนน้ัน
ดวยความยินดีเหมือนกับพบผูช้ีขุมทรัพยให๑๖๐ 
 ๙) ความจริงใจซื่อตรง ความจริงใจซื่อตรงเปนขอปฏิบัติที่ควรนํามาใชเปนหลักของชีวิตที่
มีความผูกพันอยูกับสังคมอีกประการหน่ึง เปนขอที่สงเสริมใหชีวิตของเรามีเกียรติคุณเปนที่นาคบหา
ของสังคมทั่วไป ความจริงใจซื่อตรงตอกันน้ันเปนคุณลักษณะที่แสดงถึงความในใจของคนเราใหเปนที่

                                                
๑๕๙สัมภาษณ พระมหาดชานนท จิรวฑฺฒโน, พระธรรมวิทยากรคลินิกคุณธรรมวิทยาลัยเทคนิค

นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช, ๑ สิงหาคม ๒๕๕๗. 
๑๖๐สัมภาษณ นายสรรคชัย กําจาย, วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแกน 

จังหวัดขอนแกน, ๔ สิงหาคม ๒๕๕๗. 



๑๙๔ 
 

ปรากฏแกผูอื่น หรือทําใหผูอื่นมองเห็นและรูถึงอัธยาศัยเราวาเปนบุคคลเชนไร มีความนาเช่ือถือนา
เคารพหรือไม ยอมดูไดจากจุดน้ี ดังน้ัน จุดน้ีจึงเปนจุดที่สําคัญกอใหเกิดความไววางใจข้ึนได เราจึง
ควรคํานึงถึงจุดน้ีใหมาก หากขาดคุณสมบัติขอน้ีจะทําใหชีวิตขาดการยอมรับนับถือจากผูอื่น ดังคํา
พังเพยที่วา “ซื่อกินไมหมด คดกินไมนาน” ความจริงใจซื่อตรงน้ีก็คือ ความจริงใจตอตนเอง ตอผูอื่น
ตอหนาที่ที่เรามีตอการงานที่เราทํา ตอประเทศชาติตลอดจนมีความซื่อสัตยสุจริตดวย เมื่อเรามีความ
จริงใจซื่อตรงก็จะเกิดผลสําเร็จข้ึนใหแกเราไดหรือเราเรียนหนังสือจริง ๆ เราก็เปนจริง ๆ และจบจริง 
ๆ ได เปนตน ดังน้ัน ความจริงใจซื่อตรงก็เปนหลักที่ควรนํามาใชในชีวิตของเรา เสริมคุณคาเสนหนิยม
ใหตัวเราอีกประการหน่ึง๑๖๑ 
 ๑๐) ศีล ๕ หลักที่ควรงดเวนสําหรับเด็กและเยาวชน เรียกอีกอยางหน่ึงวา เบญจศีล           
มี ๕ ประการ คือ ๑. เวนจากการปลงชีวิต ฆา ประทุษราย ๒. เวนจากการถือเอาของที่เขามิไดใหลัก 
โกง ละเมิด ๓. เวนจากประพฤติผิดในกาม ๔. เวนจากการพูดเท็จ โกหก หลอกลวง ๕. เวนจากการ
ด่ืมนํ้าเมา คือ สุรา และเมรัย๑๖๒ 
 ๑๑) เบญจธรรม ๕ หลักที่เด็กและเยาวชนควรปฏิบัติเรียกอีกอยางวา เบญจธรรม           
มี ๕ ประการ คือ ๑. เมตตาและกรุณา ความรัก ปรารถนาใหมีความสุข ๒. สัมมาอาชีวะ การหาเลี้ยง
ชีพทางสุจริต ๓. กามสังวร สํารวมระวังรูจักยับย้ัง ควบคุมตนในทางกามารมณ ๔. สัจจะ มีความ
ซื่อสัตยซื่อตรง ๕. สติสัมปชัญญะ ระลึกไดและรูตัวอยูเสมอ๑๖๓ 
 ๑๒) ความรูคารวะนอบนอม การคารวะนอบนอม คือ การรูจักประพฤติตนเปนคนมี
ความเคารพออนนอมถอมตน ออนโยนตอบุคคลอื่นที่เกี่ยวของกับตนตามฐานะและวัยตลอดจน
สถานที่ตาง ๆ ดวย เชน การรูจักคารวะนอบนอมตอผูใหญ ไดแก  เช่ือฟงในเมื่อผูใหญตักเตือน                
ไมโตเถียงทําความเคารพดวยการไหว คํานับ หลีกทางใหแสดงความเกรงใจ รูจักขออภัย ขอโทษ 
ขอบคุณ พูดจาสุภาพออนหวาน แสดงความออนนอมดวยการเดินคอมหลัง เมื่อเดินผานหนาไปแสดง
ความเคารพในที่ประชุมโดยไมแสดงกิริยาคึกคะนอง เชน สงเสียงดังรูจักฟง รูจักน่ังตามควรแกฐานะ 
เขาไปในสถานที่ประชุมตองถอดหมวกแสดงความเคารพสถานที่ เคารพสักการบูชา ตองถอดรองเทา 
เปนตน กิริยาเชนน้ีเปนลักษณะของการมีคารวะออนนอมดวยกาย วาจา ใจ เปนลักษณะของผูที่ไดรับ
การอบรมศึกษามาดีมีมารยาทพรอม เปนที่นาช่ืนชม นานิยมรักใครของผูพบเห็น๑๖๔ 
 ๑๓) ความรักชาติศาสนกษัตริยและวัฒนธรรมไทย ชาติศาสนา พระมหากษัตริย             
เปนสถาบันหลักที่สําคัญของคนไทยทุกคน มีหนาที่เปนพลเมืองดีจะตองมีความจงรักและภักดีตอ
สถาบันของชาติโดยมีความสํานึกอยูเสมอวา ชาติไทยเปนราชอาณาเขต มีพื้นที่ที่เปนที่พํานักอาศัยอยู

                                                
๑๖๑สัมภาษณ นางภัทรพร อังธนานุกุล, วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม,  ๘ สิงหาคม 

๒๕๕๗. 
๑๖๒สัมภาษณ นางอําภาพันธ พรหมรา, นักวัฒนธรรมชํานาญการ สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด

นครศรีธรรมราช, ๑ สิงหาคม ๒๕๕๗. 
๑๖๓สัมภาษณ นางสาวพัชนี สภา, ผูอํานวยการกลุมสงเสริม สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแกน, ๔ 

สิงหาคม ๒๕๕๗. 
๑๖๔สัมภาษณ นางสาววิไลวรรณ พันธไชยศิลป,  นักวัฒนธรรมชํานาญการ สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด

เชียงใหม, ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗. 



๑๙๕ 
 

อยางสุขสบาย เปนที่ประกอบการงานทํามาหาเลี้ยงชีพของพลเมืองไทยซึ่งดํารงอยูอยางมีอธิปไตย
ตลอดมา ชาวไทยจะตองหวงแหนรักษาไวเปนสมบัติของอนุชนชาติไทยสมกับเปนมาตุภูมิปตุภูมิสืบไป 
ศาสนา หมายถึง ศาสนาประจําชาติไทย ไดแก พระพุทธศาสนา ซึ่งไดยึดถือเปนศาสนาประจําชาติ
ไทยตลอดมาต้ังแตสมัยกรุงสุโขทัยเปนราชธานีเปนศาสนาที่มีหลักธรรมคําสอนเหมาะสมกับการ
นํามาใชกับชีวิตประจําวันพุทธศาสนิกชนชาวไทยที่ดีจะตองมีความสํานึกที่จะเรียนรูหลักธรรมแลว
นํามาปฏิบัติเพื่อดํารงชีวิตใหมีความสุขสบายตามสมควร ดังคติธรรมที่วา “ผูที่ขาดศาสนาเปนดุจปาที่
ขาดตนไม เปนผูไรศีลธรรมเปนดุจขาดนํ้าในทะเลทรายชีวิตที่ดีตองมีศาสนาเปนหลัก ชีวิตที่รักสันติ
สุขตองคลุกคลีกับศีลธรรม” และชวยกันทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาใหเจริญรุงเรืองเปนสมบติัคูกบัชาติ
ตอไป พระมหากษัตริย เปนสถาบันที่ทรงเปนองคพระประมุขของชาติไทยสืบมาเปนเวลาชานาน
ต้ังแตสมัยกรุงสุโขทัยเปนราชธานีจนถึงสมัยรัตนโกสินทร ทรงเปนที่เคารพสักการะเทิดทูนของพสก
นิกรชาวไทย ทรงเปนมิ่งขวัญของประเทศชาติและประชาชนชาวไทย ทรงเปนศูนยรวมจิตใจของพสก
นิกรไทยใหบังเกิดพลังสามัคคีเพราะทรงประกอบพระราชกรณียกิจอันเปนคุณานุคุณประโยชนดวย
พระกรุณาอันลนพน เปนที่ปกเกลาปกกระหมอมของชาวไทยทั่วไป ประชาชนชาวไทยสมควรเทิดทูน
ไวเปนสถาบันของชาติสืบไป วัฒนธรรมไทย หมายถึง ขอปฏิบัติอันแสดงใหเห็นถึงความเจริญรุงเรือง
ของชาติไทยมาเปนเวลานาน ๒ ประการ คือ วัฒนธรรมประจําชาติเชน สําเนียงภาษาที่ใชพูดกัน 
ตัวหนังสือไทย ศิลปกรรมแบบไทย ดนตรีไทย จิตรกรรมแบบไทย เปนตน จึงแสดงใหเห็นการ
วิวัฒนาการมาโดยลําดับ และวัฒนธรรมประจําคนในชาติอันเกี่ยวกับจรรยามารยาทไทย เชน การ
ทักทายกัน ดวยการกราบไหวการน่ัง จรรยาที่ออนชอยละมุนละไม การนุงหมแบบไทย การเปนอยูใน
สังคมแบบไทย เปนตน รวมเรียกวาวัฒนธรรมไทย ที่คนไทยควรยึดถือปฏิบัติเปนเอกลักษณของชาติ
ไทย และอนุรักษไวเปนสมบัติของชาติไทยสืบไป การรักชาติศาสน กษัตริย และวัฒนธรรมไทย              
จึงเปนหลักที่ชาวไทยควรยึดถือเปนหลักปฏิบัติในชีวิตของตนอีกประการหน่ึง ซึ่งจะสงเสริมใหชีวิต
ชาวไทยมีเอกลักษณเปนไทย เพิ่มคุณคานานิยมนับถือย่ิงข้ึน๑๖๕ 
 ๑๔) คุณธรรม ๔ ประการ ตามพระราชดํารสัของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว๑๖๖  
 ๑. การรักษาความสัตย ความจริงใจตอตนเองทีจ่ะประพฤติปฏิบัติแตสิ่งที่เปนประโยชน
และเปนธรรม 

๒. การรูจักขมใจตนเอง ฝกใจตนเอง ใหประพฤติปฏิบัติอยูในความสัตย ความดี 
๓. การอดทน อดกลั้น อดออม ที่จะไมประพฤติลวงความสัตย สุจริต ไมวาจะดวยเหตุ

ประการใด 
๔. การรูจักละวางความช่ัว ความทุจริต และรูจักเสียสละ ประโยชนสวนนอยของตน         

เพื่อประโยชนสวนใหญของบานเมือง 
การปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม ใหแกเยาวชน จําเปนตองเริ่มแตเด็กเพราะอายุกอน ๖ ป 

จะสามารถบันทึกจริยธรรมในชวงน้ัน ไดมากที่สุด พอ แม ญาติพี่นอง ผูใกลชิดของเด็กในวัยน้ี จึงมี
บทบาทสําคัญมาก ในการปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรมและควรทําอยางตอเน่ืองผานทางกิจกรรมตางๆ 
                                                

๑๖๕สัมภาษณ นายภิเษกสิทธ์ิ ชุมแวงวาป วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัด
ขอนแกน ๔ สิงหาคม ๒๕๕๗. 

๑๖๖สัมภาษณ นายไพบูลย วงศยิ้มยอง, ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม, ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗. 
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ทั้งในและนอกหลักสูตร จนกระทั่งเด็กเหลาน้ีเขาสูการเรียนในระบบ ต้ังแตระดับประถมศึกษา จนถึง
ระดับอุดมศึกษาเติบโตเปนผูใหญมากข้ึน การปลูกฝงทางดานคุณธรรม จริยธรรม ยังคงตองดําเนิน
ตอไปอยางเปนธรรมชาติ เพื่อใหนักศึกษาเปนทั้งคนเกง คนดี และมีความสุข 

 

๑.๖ สรุปวิเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณเชิงลึก (In Depth Interview) 
 ผลการสัมภาษณเชิงลึก (In-Depth Interview) จากผูใหขอมูลสําคัญ (Key Informants) 
ขางตน เพื่อตอบวัตถุประสงคของการวิจัยขอที่ ๒ วิเคราะหปญหาและอุปสรรคในการสงเสริม
คุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาของพระธรรมวิทยากร  ๔ ประเด็น คือ 
 ๑.๔.๑ สภาพทั่วไปในการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาของพระธรรมวิทยากร
มีจุดเดน จุดดอย อุปสรรค และโอกาส อยางไรบาง 
 ๑.๔.๒ แนวคิดหรือแนวนโยบายที่จะนํามาใชในการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมใน
สถานศึกษาของพระธรรมวิทยากร มีอะไรบาง 
 ๑.๔.๓ รูปแบบในการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาของพระธรรมวิทยากรทั้ง 
๙ ดานในปจจุบัน มีความเหมาะสมหรือไมอยางไร และรูปแบบที่พึงประสงค ตามความคิดของทาน
เปนอยางไร 
 ๑.๔.๔ หลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาที่พระธรรมวิทยากรสามารถนํามาใชในการ
สงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษามีอะไรบาง 

สามารถสรุปผลโดยจําแนกตามรายดานของการศึกษาวิจัย ดังน้ี 
๑) สภาพท่ัวไปในการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาของพระธรรมวิทยากร 

ประกอบดวย 
จุดแข็ง ไดแก 
๑)  พระธรรมวิทยากรทุกรูปผานการอบรมจากกรมการศาสนา 
๒) พระธรรมวิทยากรมีความรูความสามารถสูง 
๓) พระธรรมวิทยากรเปนแบบอยางที่ดี 
๔) ไดรับงบประมาณอุดหนุนโครงการจากกรมการศาสนา 
๕) มีคณะกรรมการบริหารโครงการ 
๖)  มีการประเมินโครงการ 
จุดออน ไดแก 
๑)  พระธรรมวิทยากรมีนอย 
๒)  พระธรรมวิทยากรขาดทกัษะในการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน 
๓)  งบประมาณมีนอย ไมเพียงพอ 
๔)  ขาดงบประมาณในการพฒันาศักยภาพบุคลากร 
๕)  ขาดครูพี่เลี้ยง 
๖)  แผนปฏิบัติการมีความลาชา 
โอกาส  ไดแก 
๑) มีการนําเอาหลักธรรมและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการสอน 
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๒) มีการรักษาศิลปวัฒนธรรม 
๓) มีหองพระพุทธศาสนา 
๔) มีแหลงเรียนรูภายในวัด 
๕) ไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานราชการ 
๖) รัฐบาลมีนโยบายในการสนับสนุน 
อุปสรรค ไดแก 
๑) นักเรียนมีปญหาดานยาเสพติด การทะเลาะวิวาท 
๒) ความรุนแรงของสถาบันครอบครัว 
๓) งบประมาณนอยและลาชา 
๔) ขาดการประสานงานระหวางสื่อมวลชน 
๕) ประชาชนไมทราบขอมูลขาวสารของโครงการ 
เมื่อนําประเด็นภายในและภายนอก ในดานกระบวนการดําเนินงาน มาวิเคราะห

เปรียบเทียบกัน ทําใหผูวิจัยไดแนวทางในการกําหนด รูปแบบการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมใน
สถานศึกษาของพระธรรมวิทยากร ดังน้ี   

๑) กลยุทธการสงเสริมใหนักเรียนกลุมเปาหมาย มีคุณธรรมจริยธรรม  
๒) กลยุทธการสรางภูมิคุมกันดวยการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมอยางจริงจัง  
๓) กลยุทธการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักเรียนกลุมเสี่ยงใหเปนคนดีมีคุณธรรม  
๔) กลยุทธการเสริมสรางกิจกรรมการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนรวมกับ 

หนวยงาน สถานศึกษา และชุมชน  
 
 ๒) แนวคิดหรือแนวนโยบายท่ีจะนํามาใชในการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมใน
สถานศึกษาของพระธรรมวิทยากร  

แนวคิดหรือนโยบายในการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา ของพระธรรม
วิทยากร ดานการใหคําปรึกษาหารือในปญหาตางๆ โดยเฉพาะปญหาเรื่องการขาดคุณธรรมจริยธรรม
ของนักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษาน้ันๆ ควรประกอบดวย 

๑) เปดหองคลินิกคุณธรรม สัปดาหละ ๒ วัน ตามความพรอมของพระธรรมวิทยากรหรือ
สถานศึกษาเปนผูกําหนด 

๒) จัดนักเรียนหรือกลุมเปาหมายเขารวมกิจกรรมตามวันและเวลาที่กําหนด โดยใหถือ
เปนคะแนนกิจกรรมดวย 

๓) รณรงคใหนักเรียนที่มีความสนใจเขารับบริการใหคําปรึกษาหารือในปญหาตางๆ 
๔) จัดต้ังกลุมสมาชิกชมรมคลินิกคุณธรรมประจําสถานศึกษา เพื่อใหนักเรียนที่เปน

สมาชิกทุกคนเขารวมกิจกรรม และชวยเผยแพรผลการดําเนินงานของคลินิกคุณธรรมใหนักเรียน หรือ
ประชาชนทั่วไปรับทราบ และเชิญชวนใหเขารวมกิจกรรมดังกลาว 

๕) จัดต้ังกลุมเฟสบุค (Facebook) เพื่อใชเปนชองทางในการใหคําปรึกษาแกนักเรียน 
นอกเวลา 
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๖) จัดต้ังกลุมไลน (Line) เพื่อใชเปนชองทางในการใหคําปรึกษาแกนักเรียน นอกเวลา 
หรือเพื่อสอดสองพฤติกรรมของนักเรียนแตละคน 

๗) คัดเลือกแกนนําในการประสานงานระหวางนักเรียนกลุมเปาหมายกับพระธรรม
วิทยากร เพื่อลดชองวางระหวางกัน 

๘) ติดปายคติธรรม ธรรมะดีๆ ขอคิดตางๆ เพื่อใหนักเรียนไดศึกษา 
ดานการสนทนาธรรม/บรรยายธรรม ตามหลักธรรมตางๆ ที่สอดคลองกับปญหาที่เกิด 

หรือตามที่สถานศึกษาประสงคน้ัน ควรประกอบดวย 
๑) ควรเนนเรื่องความกตัญูรูคุณ 
๒) ควรเนนเรื่องความสามัคคีกลมเกลียวกัน 
๓) ควรเนนเรื่องความอดทน ประหยัด อดออม 
๔) ควรเนนเรื่องความเสียสละ มีจิตอาสา 
๕) ควรเนนเรื่องความไมประมาท 
๖) สถานศึกษาควรจัดสรรเวลาใหพระธรรมวิทยากรไดอบรมสนทนาธรรม/บรรยายธรรม 

กับนักเรียนในเวลา/สถานที่ที่เหมาะสม 
๗) สถานศึกษาควรจัดกิจกรรมที่เนนใหพระธรรมวิทยากรไดพบปะกับนักเรียนสม่ําเสมอ 

เชน กิจกรรมหนาเสาธง กิจกรรมวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา หรือกิจกรรมวันสําคัญตางๆของ
สถานศึกษา เปนตน 

ดานใหการอบรมเยาวชนในสถานศึกษาน้ันๆ โดยใชเทคนิคการอบรมที่สอดคลองกับ
พฤติกรรม ทําวัตร เชา-เย็น และน่ังสมาธิ พบวา พระธรรมวิทยากรมักเชิญชวนใหนักเรียนไดไหวพระ
สวดมนตกอนและหลังเรียนสม่ําเสมอ เปนแกนนําในการน่ังสมาธิ ฝกจิตภาวนา ในบางโอกาสก็จะนํา
นักเรียนสวดมนตทําวัตรเชาและเย็น เปนตน 

ดานจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา เชน วันสําคัญทางพระพุทธศาสนา วันสําคัญทาง
พระมหากษัตริย วันสําคัญทางเทศกาลตางๆ ที่มีพิธีทางพระพุทธศาสนารวมกับสถานศึกษาหรือชุมชน 
ควรประกอบดวย 

๑) จัดกิจกรรมวันข้ึนปใหม โดยอาราธนาพระสงฆและพระธรรมวิทยากร มาบรรยาย
ธรรมอวยพรปใหม และบิณฑบาตขาวสารอาหารแหง 

๒) จัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ โดยพระธรรมวิทยากรรวมจัดนิทรรศการและกิจกรรมมอบ
ของรางวัลแกเด็กและเยาวชนที่เขารวมกิจกรรม โดยนํานักเรียนกลุมเปาหมายเขารวมกิจกรรมดวย 

๓) จัดกิจกรรมวันไหวครู  โดยอาราธนาพระธรรมวิทยากรบรรยายธรรมเรื่อง              
“พระคุณคร”ู และจัดกิจกรรมไหวครู โดยมีพระธรรมวิทยากรรวมดวย 

๔) จัดกิจกรรมวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา ไดแก วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา และวัน
อาสาฬหบูชา ใหม โดยอาราธนาพระธรรมวิทยากร มาบรรยายธรรม และบิณฑบาตขาวสาร
อาหารแหง นอกจากน้ียังพานักเรียนไปเวียนเทียนและบําเพ็ญสาธารณประโยชนที่วัดและชุมชนดวย 

๕) จัดกิจกรรมหลอเทียน แหเทียน และถวายเทียนเขาพรรษาในวัดที่พระธรรมวิทยากร
จําพรรษา หรือวัดอื่นๆ ใกลกับสถานศึกษา 
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๖) จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถ โดยอาราธนาพระธรรมวิทยากรบรรยายธรรมพเิศษ 

๗) จัดกิจกรรมทําบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารแดพระธรรมวิทยากรเน่ืองในวันคลายวัน
เกิดของบุคลากร เพื่อสนับสนุนใหบุคลากรไดทําบุญในทางพระพุทธศาสนา 

๘) จัดกิจกรรมบําเพ็ญสาธารณประโยชนตางๆ โดยมีพระธรรมวิทยากรเปนแกนนําจัด
กิจกรรม 

๙) จัดกิจกรรมพเิศษ เชน ดานหลักสูตรสถานศึกษา  
ดานรวมกับสถานศึกษาจัดทําแผนปฏิบัติการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของผู เรียน             

น้ัน พบวา กอนเปดภาคการศึกษาใหมทุกป คณะกรรมการบริหารโครงการคลินิกคุณธรรม รวมกับ
พระธรรมวิทยากร และสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด จะรวมกันประชุมเพื่อปรึกษาหารือในการจัดทํา
แผนปฏิบัติการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของเรียนเรียน 

ดานการจัดทําทะเบียนผูเขารวมกิจกรรมหรือทะเบียนของผูเรียนเปนประจําทุกเดือน 
พบวา มีการจัดเก็บขอมูลของผูเขารวมกิจกรรมนอย สวนมากใชวิธีการเช็คช่ือของอาจารยประจําวิชา 
หรืออาจารยที่ปรึกษาแทน ทําใหพระธรรมวิทยากรยังไมมีสถิติผูเขารวมกิจกรรมที่ชัดเจน จึงควรหา
เครื่องมือมาชวยในการจัดเก็บฐานขอมูลขอนักเรียนตอไป 

ดานการพัฒนาเครื่องมือในการปรับพฤติกรรมของผูเรียน ควรประกอบดวย 
๑) กิจกรรมโฮมรูมเพื่อสะทอนความรูสึก เพื่อใหนักเรียนมีความคิดสรางสรรคในการทํา

กิจกรรมทําความดี เพื่อเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมในโรงเรียน และเปดโอกาสใหนักเรียนไดแสดง
ความรูสึกที่ไดทําความดี มีการบูรณาการการทํางานรวมกันทั้งหนวยงานตนสังกัดและนักเรียนกับ
บุคลากรในโรงเรียน    

๒) กิจกรรมสวมเสื้อขาวหรือใสชุดขาววันพระ เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพทางกาย  โดยให
โอกาสนักเรียนในการแสดงออกจากกิจกรรมที่ทํา และเพื่อปลูกฝงคานิยมที่ดีงามใหแกเยาวชนใหรูจัก
รักษาไวซึ่งวัฒนธรรมอันดีงาม 

๓) กิจกรรม ไมมีสิ่งเสพติด เหลา บุหรี่ ๑๐๐% เพื่อใหผูเรียนเห็นโทษ และภัยอันเกิดจาก
การบริโภค สิ่งเสพติด เหลา บุหรี่ ใหผูเรียน และบุคลากรในโรงเรียนมีพฤติกรรมไมเกี่ยวของกับสิ่ง
เสพติด เหลา บุหรี่ และ ใหโรงเรียนเปนโรงเรียนปลอดจากสิ่งเสพติด เหลา บุหรี่ ๑๐๐% 

๔) กิจกรรม รักษาศีล ๕ เพื่อฝกการไมเบียดเบียนผูอื่นและตนเอง และเพื่อการเปนมนุษย
ที่สมบูรณ 

๕) กิจกรรม  ย้ิมงาย  ไหวสวย  กราบงาม เพื่อฝกใหบุคลากรในโรงเรียนใหมีบุคลิกงาม
อยางไทย และเพื่อเปนแบบอยางที่ดีแกผูปกครองและชุมชน 

๖) กิจกรรมพิจารณาอาหารที่รับประทาน รับประทานอาหารไมดัง ไมหก  ไมเหลือ 
เพื่อใหบุคลากรทุกคนมีสติในการรับประทานอาหาร  เพื่อใหนักเรียนตระหนักในคุณคาของขาวปลา
อาหาร และเพื่อใหบุคลกรทุกคนมีมารยาทที่ดีในการรับประทานอาหาร 

๗) กิจกรรมประหยัด  ออม  ถนอมใชเงินและสิ่งของ เพื่อใหบุคลกรในโรงเรียนใชจายเงิน
อยางประหยัดและรูจักออม และเพื่อใหบุคลากรในโรงเรียนใชสิ่งของอยางประหยัดและใหเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด 
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๘) กิจกรรมการบูรณาการวิถีพุทธทุกกลุมสาระการเรียนรู เพื่อใหพัฒนาผูเรียนใหเกิดการ
เรียนรูทั้งในดาน ความประพฤติ (ศีล) จิตใจ (สมาธิ) และปญญา (ปญญา) เพื่อความเจริญงอกงามใน
ทุกช้ันตอนของชีวิต ใหกินเปน อยูเปน  ดูเปนและฟงเปน 

ดานจัดคายคุณธรรม โครงการคายคุณธรรมเปนโครงการที่ลงทุนแลวมาความคุมคา 
นักเรียนไดรับประโยชนโดยตรง คือ ไดฝกความอดทน, ทําใหเกิดความใจเย็น ไดรับความรู, ฝกวินัย
และพัฒนาศีลธรรม ฝกสมาธิกอใหเกิดปญญา ไดรับความรูทางหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา, เขาใจ
กฎแหงกรรม  ไดรับการฝกความมีวินัยในการอยูรวมกัน ไดรับบุญกุศล ไดรับประสบการณชีวิตมาก
ข้ึน ไดรูจักการปรับตัวในการเรียนในระบบมหาวิทยาลัย มีความกตัญู (รูสึกวาตองมีความกตัญูตอ
ผูมีพระคุณ รูคุณบิดา มารดา ญาติพี่นอง ครูบาอาจารย) มีความเห็นอกเห็นใจผูอื่นมากย่ิงข้ึน มีความ
ต้ังใจที่จะทําความดี  ชวยยกระดับจิตใจใหสูงข้ึนมีธรรมะในจิตใจ รูถึงคุณคาของชีวิตมากข้ึน ไดฝก
ปฏิบัติตนในการควบคุมทั้งกาย วาจา และจิตใจ ตระหนักถึง บาป บุญ คุณโทษ  มีจิตใจแนวแนมาก
ย่ิงข้ึน  การทําตนใหเปนประโยชน ไมเห็นแกตัว และมีความเมตตา และการต้ังตนใหอยูในความไม
ประมาท และการมีสติ 

ดานการประเมินผล พระธรรมวิทยากรควรรวมกับสถานศึกษาในการจัดทําแบบ
ประเมินผลการศึกษาใหหลากหลายรูปแบบ และมีการสรุปโครงการทุกครั้งดวย 

๓) รูปแบบท่ีพึงประสงค ประกอบดวย  
๑. ปองกัน (Protect) ไดแก สรางภูมิคุมกันใหแกนักเรียนทุกกลุม ดวยการสงเสริม

คุณธรรมจริยธรรมอยางจริงจัง โดยเนนกิจกรรมในลักษณะกิจกรรม ๔ ส. คือ ๑) สะอาด ไดแก 
กิจกรรมรักษาศีล ๕, สถานศึกษาปลอดอบายมุข เปนตน ๒) สวาง ไดแก กิจกรรมสรางเสริมปญหา 
โทษภัยของยาเสพติด, กฎแหงกรรม เปนตน ๓) สงบ ไดแก กิจกรรมปฏิบัติธรรม สวดมนต น่ังสมาธิ 
เปนตน ๔) สอน ไดแก กิจกรรมการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนา ธรรมศึกษา หรือวิชาดาน
คุณธรรมจริยธรรม ในสถานศึกษา 

๒. ปรับปรุง (Adjust) คือ ปรับพฤติกรรมของนักเรียนกลุมเสี่ยง ใหเปนคนดี มีคุณธรรม 
ไดแก ๑) ใหคําปรึกษาหารือในปญหาตางๆ โดยเฉพาะปญหาเรื่องการขาดคุณธรรมจริยธรรมของ
นักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษาน้ันๆ ๒) สนทนาธรรม/บรรยายธรรม ตามหลักธรรมตางๆ            
ที่สอดคลองกับปญหาที่เกิด หรือตามที่สถานศึกษาประสงค ๓) ใหการอบรมเยาวชนในสถานศึกษา
น้ันๆ โดยใชเทคนิคการอบรมที่สอดคลองกับพฤติกรรม ทําวัตร-เย็น และน่ังสมาธิ ๔) จัดคายคุณธรรม  

๓. เปลี่ยนแปลง (Change) คือ นักเรียนกลุมเปาหมาย มีคุณธรรมจริยธรรมประจําใจ 
ประกอบดวย ๑) สรางเยาวชนจิตอาสา เพื่อสงเสริมการดําเนินงานดานคุณธรรมเพื่อสาธารณะ ปลุก
จิตสํานึกตอสวนรวมเห็นคุณคาของตนเองและผูอื่น ไมแบงแยกสรางความเทาเทียมกันของคนโดยยึด
หลักคุณธรรม ๒) สรางชมรมคลินิกคุณธรรมเพื่อนชวยเพื่อน พี่ชวยนอง เพื่อแลกเปลี่ยนแบงบัน
ความรูดานคุณธรรมจริยธรรมซึ่งกันและกัน ๓) สรางเยาวชนตนแบบดานคุณธรรมจริยธรรม 

๔. พัฒนา (Develop) คือ สรางคลินิกคุณธรรม ใหเปนศูนยกลางดานคุณธรรมจริยธรรม
ของสถานศึกษา และสังคม ประกอบดวย ๑) จัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา เชน วันสําคัญทาง
พระพุทธศาสนา วันสําคัญทางพระมหากษัตริย  วันสําคัญทางเทศกาลตางๆ ที่มีพิ ธีทาง
พระพุทธศาสนารวมกับสถานศึกษาหรือชุมชน ๒) สงเสริมและพัฒนาบรรยากาศในการสงเสริม
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คุณภาพ จริยธรรม เชน การทําบุญ การบริจาค การปฏิบัติกิจทางศาสนา การเขารวมกิจกรรมทาง
ศาสนา การยกยองสงเสริมผูกระทําความดี การสงเสริมการแบงปน การชวยเหลือกันและกัน ฯลฯ 
๓) สรางเครือขายความรวมมือระหวางคลินิกคุณธรรมในสถานศึกษา พระธรรมวิทยากรประจํา
คลินิกคุณธรรม ทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาคกับสถานศึกษาใกลเคียง เพื่อใหเกิดการแลกเปลี่ยน
เรียนรู และเติมเต็มดานการดําเนินงานสงเสริมคุณธรรม ๔) รวมกับสถานศึกษาจัดทําแผนปฏิบัติการ
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของผูเรียน ๕) ประเมินผลกลุมเปาหมายรวมกับสถานศึกษา 

๔) คุณธรรมจริยธรรมท่ีควรสงเสริม ประกอบดวย 
 ๑) จริยธรรมวาดวยความกตัญูกตเวท ี
 ๒) จริยธรรมวาดวยความมีระเบียบวินัย 
 ๓) จริยธรรมวาดวยความสามัคคี 
 ๔) จริยธรรมวาดวยการคบเพื่อน 
 ๕) จริยธรรมวาดวยความเมตตากรุณา 
 ๖) จริยธรรมวาดวยความสําเร็จในการศึกษาเลาเรียน 
 ๗) จริยธรรมวาดวยหลักการเรียนเกง 
 ๘) จริยธรรมวาดวยการรูจักตนเอง 
 ๙) จริยธรรมวาดวยความจรงิใจซื่อตรง 
 ๑๐) จริยธรรมวาดวยหลักที่ควรงดเวน ๕ ประการ 
 ๑๑) จริยธรรมวาดวยหลักที่ควรปฏิบัติ ๕ ประการ 
 ๑๒) จริยธรรมวาดวยความรูคารวะนอบนอม 
 ๑๓) จริยธรรมวาดวยความรักชาติศาสนกษัตริยและวัฒนธรรมไทย 
  ๑๔) คุณธรรม ๔ ประการ ตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  
 การปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม ใหแกเยาวชน จําเปนตองเริ่มแตเด็กเพราะอายุกอน ๖ ป 
จะสามารถบันทึกจริยธรรมในชวงน้ัน ไดมากที่สุด พอ แม ญาติพี่นอง ผูใกลชิดของเด็กในวัยน้ี จึงมี
บทบาทสําคัญมาก ในการปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรมและควรทําอยางตอเน่ืองผานทางกิจกรรมตางๆ 
ทั้งในและนอกหลักสูตร จนกระทั่งเด็กเหลาน้ีเขาสูการเรียนในระบบ ต้ังแตระดับประถมศึกษา จนถึง
ระดับอุดมศึกษาเติบโตเปนผูใหญมากข้ึน การปลูกฝงทางดานคุณธรรม จริยธรรม ยังคงตองดําเนิน
ตอไปอยางเปนธรรมชาติ เพื่อใหนักศึกษาเปนทั้งคนเกง คนดี และมีความสุข 
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ตอนที่ ๒ ผลการวิจัยดานรูปแบบการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาของพระ
ธรรมวิทยากร ไดแก 
 ในตอนที่ ๒ น้ีผูวิจัยไดทําการสรุปรูปแบบการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา
ของพระธรรมวิทยากรในเบื้องตน (Basic Model) จากผลการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 
Research) ที่ใชการศึกษาวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) จากแบบสอบถาม (Questionnaire) 
กับนักเรียนกลุมตัวอยาง จํานวน ๓๙๒ คน และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดย
การสัมภาษณเชิงลึก (In-Depth Interview) จากผูใหขอมูลสําคัญ (Key Informants) ที่เปน
ผูทรงคุณวุฒิรวมทั้งผูบริหาร คณาจารย และนักวัฒนธรรมจังหวัด จํานวน ๑๘ รูป/คน แลวทําการ
สนทนากลุมเฉพาะเพื่อยืนยันรูปแบบการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาของพระธรรม
วิทยากรตอไป 

 ๒.๑ สรุปวิเคราะหขอมูลจากการสนทนากลุมเฉพาะ  (Focus Group 
Discussion) 

การสนทนากลุมเฉพาะ (Focus Group Discussion) น้ัน ผูวิจัยไดเชิญผูเช่ียวชาญจํานวน 
๙ รูป/คน เพื่อมาสนทนาในประเด็นคําถามตางๆ และทําการยืนยันรูปแบบการสงเสริมคุณธรรม
จริยธรรมในสถานศึกษาของพระธรรมวิทยากรใน ๔ รูปแบบเบื้องตน สําหรับรายนามผูเช่ียวชาญที่
เขารวมสนทนากลุมเฉาะ (Focus Group Discussion)  ประกอบดวย 

๑. พระพิพัฒนศาสนกิจวิธาน (ประยูร สุทฺธิปฺุโญ) เจาอาวาสวัดทาการอง 
๒. พระครูวินัยธรสมุทร ถาวรธมฺโม , ผศ.ดร. อาจารยประจําคณะพุทธศาสตร 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๓. พระปลัดสมพงษ กวิวํโส พระธรรมวิทยากร 
๔. พระปลัดประดิสิษฐ ฐิตาโภ พระธรรมวิทยากร 
๕. พระสมุหแสงสุรี ธีรภทฺโท พระธรรมวิทยากร 
๖. ดร.ปฐมพงษ ศุภเลิศ ผูจัดการโรงเรียนจิระศาสตรวิทยา อาจารยพิเศษมหาวิทยาลัย

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
๗. วาที่ ร.ต.สุรัติ อิ่มเอิบธรรม นักวัฒนธรรมชํานาญการ สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 
๘. นายวิศูตร ศรีดี หัวหนางานพัฒนาวินัย วิทยาลัยเทคโนโลยีพนิชยการอยุธยา 
๙. พระครูสังฆรักษเกียรติศักด์ิ กิตฺติปฺโญ ผูอํานวยการหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 
๒.๑.๑ ผลการยืนยันรูปแบบในการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาของ               

พระธรรมวิทยากร รูปแบบท่ี ๑ คือ ปองกัน (Protect)  
จากการกําหนดรูปแบบจําลองในการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาของพระ

ธรรมวิทยากร (Basic Model) น้ัน ผูวิจัยไดกําหนดรูปแบบที่ ๑ คือ ปองกัน (Protect) มีรายละเอียด
ดังน้ี 



๒๐๓ 
 

ในการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมของพระธรรมวิทยากรในเบื้องตนน้ัน พระธรรมวิทยากร
จําเปนตองสรางภูมิคุมกันใหแกนักเรียนทุกกลุม ไดแก กลุมทั่วไป กลุมเสี่ยง และกลุมเปาหมาย             
โดยมีเปาประสงค คือ นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมประจําใจ ดวยการปองกันไมใหนักเรียนกลุม
ดังกลาวมีพฤติกรรมที่ไมดี ดวยลักษณะกิจกรรมตางๆ ประกอบดวยกิจกรรม ๔ ส. ไดแก 

๑) สะอาด ไดแก กิจกรรมรักษาศีล ๕ ซึ่งเปนคุณธรรมเบื้องตนในการดําเนินชีวิตของ
มนุษย สงเสริมใหนักเรียนรักษาศีล ๕ เปนประจํา มีกิจกรรมรับศีลกอนเขาหองเรียน กิจกรรมทําบุญ
ตักบาตรรับศีลวันพระ กิจกรรมรักษาศีลอุโบสถหรือศีล ๘ กิจกรรมสัมมาอาชีพ กิจกรรมงดเหลา
เขาพรรษา กิจกรรมต้ังสติกอนสตารท เปนตน และกิจกรรมสถานศึกษาปลอดอบายมุข ไดแก สงเสริม
ใหนักเรียนเห็นภัยและโทษของการเปนนักเลงสุรา นักเลงการพนัน นักเลงผูหญิง และการคบเพื่อนไม
ดี เปนตน ดวยการเนนกิจกรรมรณรงคใหนักเรียนลด ละ เลิก อบายมุขทั้งปวง กิจกรรมงดสูบบุหรี่ใน
สถานศึกษา กิจกรรมโทษภัยของยาเสพติด กิจกรรมรักนวลสงวนตัว กิจกรรมจิตอาสาคบเพื่อนดี 
กิจกรรมหนาที่พลเมืองที่ดี ซึ่งหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาที่นํามาใช คือ เบญจศีลเบญจธรรม, 
เวนจากอบายมุข และภาวนา ๔ ดาน กายภาวนา และสีลภาวนา 

๒) สวาง ไดแก กิจกรรมเสริมสรางปญญาใหแกนักเรียน เชน กิจกรรมวิถีธรรมวิถีไทย 
รณรงคใหนักเรียนรูจักขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมประจําถ่ินของตนเอง 
กิจกรรมมารยาทไทย กิจกรรมย้ิมไหวทักทายกัน เปนตน นอกจากน้ียังมีกิจกรรมดานภูมิปญญา
ทองถ่ิน อนุรักษศาสตรแขนงตางๆของทองถ่ินตนเอง และกิจกรรมสงเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เปนตน ซึ่งหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาที่นํามาใช คือ 
ไตรสิกขา สัปปุริสธรรม ๗  และภาวนา ๔ ดาน ปญญาภาวนา 

๓) สงบ ไดแก กิจกรรมปฏิบัติธรรม เจริญจิตภาวนา มีการน่ังสมาธิ เดินจงกรม แผเมตตา 
เปนตน เพื่อชวยใหนักเรียนมีสมาธิในการศึกษาเลาเรียน ใชชีวิตดวยความไมประมาท โดยสามารถจัด
กิจกรรมในลักษณะสวดมนตไหวพระกอนและหลังเรียน น่ังสมาธิหรือทําจิตใหสงบกอนเขาเรียนและ
หลังเลิกเรียน กิจกรรมคายคุณธรรมจริยธรรม เปนตน ซึ่งหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาที่นํามาใช 
คือ หลักไตรสิกขา และภาวนา ๔ ดาน จิตตภาวนา 

๔) สั่งสอน ไดแก กิจกรรมการอบรมสั่งสอนคุณธรรมจริยธรรม การบรรยายธรรมหรือ
สนทนาธรรมในวันพระ กิจกรรมการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนาในช้ันเรียน กิจกรรมการเรียน
การสอนธรรมศึกษา และจัดใหมีการสอบธรรมศึกษา เปนตน ซึ่งหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาที่
นํามาใช คือ หลักไตรสิกขา อิทธิบาทธรรม อริยสัจ ๔ สังคหวัตถุธรรม และภาวนา ๔   

กิจกรรม ๔ ส. คือ สะอาด สวาง สงบ และสั่งสอน จะชวยปองกันและสรางภูมิคุมกันให
นักเรียนทุกกลุมมีพฤติกรรมที่ดีข้ึน เปนการสงเสริมใหนักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมประจําจิตใจ โดย
พระธรรมวิทยากรสามารถนําเอาหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนา ไดแก หลักไตรสิกขา ศีล สมาธิ 
ปญญา หลักภาวนา ๔ กาย ศีล จิต ปญญา หลักอิทธิบาทธรรม หลักอริยสัจ ๔ หลักสังคหวัตถุธรรม 
และหลักสัปปุริสธรรม มาใชในการปองกันปญหาการขาดคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนได 

จากการสนทนากลุมเฉพาะ (Focus Group Discussion) เพื่อยืนยันรูปแบบในรูปแบบ
การสงเสริมคุณธรรมในสถานศึกษาของพระธรรมวิทยากรขางตน พบวา 



๒๐๔ 
 

๑) ใหเปลี่ยนช่ือรูปแบบ จาก “ปองกัน” เปน “การปองกัน” โดยเติมคําวาการไวขางหนา
เพื่อเปลี่ยนจากคํากิริยามาเปนคํานาม๑๖๗ 

๒) ใหเปลี่ยนช่ือรูปแบบภาษาอังกฤษ จากคําวา “Protect” ซึ่งแปลวา การปองกัน             
ซึ่งเปนลักษณะของการปองกันช่ัวครั้งช่ัวคราวไมถาวรและย่ังยืน มาเปนคําวา “Prevention”            
ซึ่งแปลวาการปองกันที่ย่ังยืนและมั่นคง๑๖๘ 

๓) เปลี่ยนกลยุทธใหม จากเดิมคือ “สรางภูมิคุมกันใหแกนักเรียนทุกกลุม ดวยการ
สงเสริมคุณธรรมจริยธรรมอยางจริงจัง” มาเปน “สรางภูมิคุมกันดวยการเสริมสรางคุณธรรมจรยิธรรม
อยางจริงจัง” และเพิ่มเปาสงคเปนนักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมประจําใจ ตัวช้ีวัดคือรอยละของ
นักเรียนที่นําเอาหลักคุณธรรมจริยธรรมไปใชในชีวิตประจําวัน ผลิตคือ นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม
ประจําใจเพิ่มมากข้ึนทั้งปริมาณและคุณภาพ ๑๖๙ 

๔) กลุมประชากรคือ นักเรียนกลุมทั่วไป กลุมเสี่ยง และกลุมเปาหมาย ใหคงเดิมไว๑๗๐ 
๕) กิจกรรมหรือโครงการที่จะสนับสนุนใหรูปแบบที่หน่ึงประสบผลสําเร็จน้ันใหคงเดิมไว 

แตเพิ่มเติมกิจกรรม/โครงการใหม ดังน้ี 
 ๕.๑ กิจกรรม “ลูกพาพอแมเขาวัด” เปนกิจกรรมในลักษณะที่ปลูกฝงใหนักเรียน

สนใจพระพุทธศาสนาและเชิญชวนใหพอแมพาตนเองมาวัดในวันหยุดเรียน หรือวันสําคัญตางๆ เพื่อ
กระตุนใหพอแมเห็นความสําคัญกับทางพระพุทธศาสนาดวย๑๗๑ 

 ๕.๒ กิจกรรม “ลานธรรม ลานไทย ลานวิถีพุทธ” คือ กิจกรรมที่สงเสริมการใช
ประโยชนจากลานวัดในการทํากิจกรรมตางๆ ที่สงเสริมใหเด็กและเยาวชนพื้นที่ภายในวัดในการทํา
กิจกรรมตางๆ เพื่อใชเวลาวางใหเปนประโยชน๑๗๒ 

 ๕.๓ กิจกรรม “อาชีวะสรางคน คนสรางชาติ พัฒนาสูอาเซียน” ซึ่งเปนนโยบาย
เรงดวนของรัฐบาลปจจุบัน เปนกิจกรรมในลักษณะการบูรณาการกับการเรียนการสอนในปจจบุนัตาม
สาขาวิชาชีพตางๆ ควบคูกับการพัฒนาคุณภาพบุคลากรโดยเนนกิจกรรมลักษณะ “มีความรู คู
คุณธรรม” ๑๗๓ 

                                                
๑๖๗สนทนากลุมเฉพาะ ดร.ปฐมพงษ ศุภเลิศ, ผูจัดการโรงเรียนจิระศาสตรวิทยา อาจารยพิเศษ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา, ๑๙ มกราคม ๒๕๕๘. 
๑๖๘สนทนากลุมเฉพาะ ดร.ปฐมพงษ ศุภเลิศ, ผูจัดการโรงเรียนจิระศาสตรวิทยา อาจารยพิเศษ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา, ๑๙ มกราคม ๒๕๕๘. 
๑๖๙สนทนากลุมเฉพาะ ดร.ปฐมพงษ ศุภเลิศ, ผูจัดการโรงเรียนจิระศาสตรวิทยา อาจารยพิเศษ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา, ๑๙ มกราคม ๒๕๕๘. 
๑๗๐สนทนากลุมเฉพาะ พระสมุหแสงสุรี ธีรภทฺโท, พระธรรมวิทยากร, ๑๙ มกราคม ๒๕๕๘. 
๑๗๑สนทนากลุมเฉพาะ พระพิพัฒนศาสนกิจวิธาน (ประยูร สุทฺธิปฺุโญ), เจาอาวาสวัดทาการอง, ๑๙ 

มกราคม ๒๕๕๘. 
๑๗๒สนทนากลุมเฉพาะ วาที่ ร.ต.สุรัติ อ่ิมเอิบธรรม, นักวัฒนธรรมชํานาญการ สํานักงานวัฒนธรรม

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๑๙ มกราคม ๒๕๕๘. 
๑๗๓สนทนากลุมเฉพาะ นายวิศูตร ศรีดี, หัวหนางานพัฒนาวินัย วิทยาลัยเทคโนโลยีพนิชยการอยุธยา, 

๑๙ มกราคม ๒๕๕๘. 



๒๐๕ 
 

 ๕.๔ กิจกรรม “โรงเรียนวิถีพุทธ” ซึ่งเปนกิจกรรมใหมของกรมการศาสนาซึ่งตอ
ยอดจากนโยบายของทางรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ โดยเนนเฉพาะโรงเรียนที่ยังไมเขารวมโครงการ
ปบกระทรวงศึกษาธิการ โดยการนําพระธรรมวิทยากรไปเปนพี่เลี้ยงในการจัดกิจกรรมโรงเรียนวิถี
พุทธดังกลาวดวย๑๗๔ 

 
๒.๑.๒ ผลการยืนยันรูปแบบในการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาของ              

พระธรรมวิทยากร รูปแบบท่ี ๒ คือ  ปรับปรุง (Adjust) 
จากการกําหนดรูปแบบจําลองในการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาของพระ

ธรรมวิทยากร (Basic Model) น้ัน ผูวิจัยไดกําหนดรูปแบบที่ ๒ คือ ปรับปรุง (Adjust) มีรายละเอียด
ดังน้ี 

ในการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมของพระธรรมวิทยากรน้ัน พระธรรมวิทยากรจําเปนตอง
ปรับพฤติกรรมของนักเรียนกลุมเสี่ยง ไดแก นักเรียนกลุมที่มีปญหาเรื่องยาเสพติด การพนัน ทะเลาะ
วิวาท ชูสาว กาวราว ประพฤติตัวไมเหมาะสม หนีเรียน และสรางปญหาใหแกสังคม ซึ่งกระจายอยู
โดยรอบในสถานศึกษา ใหเปนคนดีมีคุณธรรม นอกจากจะสรางภูมิคุมกันใหกับนักเรียนกลุมน้ีแลว          
ยังจําเปนตองปรับพฤติกรรมของนักเรียนกลุมน้ีดวยกิจกรรมตางๆ ประกอบดวย 

 ๑) ใหคําปรึกษาหารือในปญหาตางๆ โดยเฉพาะปญหาเรื่องการขาดคุณธรรมจริยธรรม
ของนักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษาน้ันๆ ไดแก 

๑.๑  เปดหองคลินิกคุณธรรม สัปดาหละ ๒ วัน ตามความพรอมของพระธรรม
วิทยากรหรือสถานศึกษาเปนผูกําหนด 

๑.๒  จัดนักเรียนหรือกลุมเปาหมายเขารวมกิจกรรมตามวันและเวลาที่กําหนด 
โดยใหถือเปนคะแนนกิจกรรมดวย 

๑.๓  รณรงคใหนักเรียนที่มีความสนใจเขารับบริการใหคําปรึกษาหารือในปญหา
ตางๆ 

๑.๔ จัดต้ังกลุมสมาชิกชมรมคลินิกคุณธรรมประจําสถานศึกษา เพื่อใหนักเรียน
ที่เปนสมาชิกทุกคนเขารวมกิจกรรม และชวยเผยแพรผลการดําเนินงาน
ของคลินิกคุณธรรมใหนักเรียน หรือประชาชนทั่วไปรับทราบ และเชิญ
ชวนใหเขารวมกิจกรรมดังกลาว 

๑.๕ จัดต้ังกลุมเฟสบุค (Facebook) เพื่อใชเปนชองทางในการใหคําปรึกษาแก
นักเรียน นอกเวลา 

๑.๖ จัดต้ังกลุมไลน (Line) เพื่อใชเปนชองทางในการใหคําปรึกษาแกนักเรียน 
นอกเวลา หรือเพื่อสอดสองพฤติกรรมของนักเรียนแตละคน 

๑.๗ คัดเลือกแกนนําในการประสานงานระหวางนักเรียนกลุมเปาหมายกับ           
พระธรรมวิทยากร เพื่อลดชองวางระหวางกัน 

๑.๘ ติดปายคติธรรม ธรรมะดีๆ ขอคิดตางๆ เพือ่ใหนักเรียนไดศึกษา 

                                                
๑๗๔สนทนากลุมเฉพาะ พระปลัดสมพงษ กวิวํโส, พระธรรมวิทยากร, ๑๙ มกราคม ๒๕๕๘. 



๒๐๖ 
 

๒) สนทนาธรรม/บรรยายธรรม ตามหลักธรรมตางๆ ที่สอดคลองกับปญหาที่เกิด                 
หรือตามที่สถานศึกษาประสงค ควรเนนเรื่องความกตัญูรูคุณ เรื่องความสามัคคีกลมเกลียวกัน            
เรื่องความอดทน ประหยัด อดออม เรื่องความเสียสละ มีจิตอาสา เรื่องความไมประมาท โดยให 
สถานศึกษาอาราธนาพระธรรมวิทยากรมาอบรมสนทนาธรรม/บรรยายธรรม กับนักเรียนในเวลา/
สถานที่ที่เหมาะสม จัดกิจกรรมที่เนนใหพระธรรมวิทยากรไดพบปะกับนักเรียนสม่ําเสมอ เชน 
กิจกรรมหนาเสาธง กิจกรรมวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา หรือกิจกรรมวันสําคัญตางๆของ
สถานศึกษา เปนตน 

๓) ใหการอบรมเยาวชนในสถานศึกษาน้ันๆ โดยใชเทคนิคการอบรมที่สอดคลองกับ
พฤติกรรม ทําวัตร-เย็น และน่ังสมาธิ  

๔) จัดคายคุณธรรม 
จากการสนทนากลุมเฉพาะ (Focus Group Discussion) เพื่อยืนยันรูปแบบในรูปแบบ

การสงเสริมคุณธรรมในสถานศึกษาของพระธรรมวิทยากรขางตน พบวา 
๑) ใหเปลี่ยนช่ือรูปแบบ จาก “ปรับปรุง” เปน “การปรับปรุง” โดยเติมคําวาการไว

ขางหนาเพื่อเปลี่ยนจากคํากิริยามาเปนคํานาม๑๗๕ 
๒) ใหเปลี่ยนช่ือรูปแบบภาษาอังกฤษ จากคําวา “Adjust” ซึ่งแปลวา การปรับปรุงใน

ลักษณะของการเปลี่ยนนํ้าดางมาเปนนํ้ากรด เปนตน มาเปนคําวา “Improvement” จึงเหมาะกับ
ความหมายของการปรับปรุงคุณธรรมจริยธรรม๑๗๖ 

๓) เปลี่ยนจากกลยุทธเดิมคือ “ปรับพฤติกรรมของนักเรียนกลุมเสี่ยงใหเปนคนดีมี
คุณธรรม” มาเปน “ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักเรียนกลุมเสี่ยงใหเปนคนดีมีคุณธรรม” และเพิ่ม
เปาประสงคคือนักเรียนกลุมเสี่ยงมีพฤติกรรมที่ดีข้ึน ตัวช้ีวัดคือรอยละของจํานวนนักเรียนกลุมเสี่ยง
ลดนอยลง ผลผลิตคือ นักเรียนกลุมเสี่ยงมีพฤติกรรมที่ดีข้ึนทั้งปริมาณและคุณภาพ๑๗๗ 

๔) ใหคงกลุมประชากรไว คือ นักเรียนกลุมเสี่ยง๑๗๘ 
๕) กิจกรรมหรือโครงการที่จะสนับสนุนใหรูปแบบที่สองประสบผลสําเร็จน้ันใชได

ทั้งหมด๑๗๙ 
 
 

                                                
๑๗๕สนทนากลุมเฉพาะ ดร.ปฐมพงษ ศุภเลิศ, ผูจัดการโรงเรียนจิระศาสตรวิทยา อาจารยพิเศษ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา, ๑๙ มกราคม ๒๕๕๘. 
๑๗๖สนทนากลุมเฉพาะ ดร.ปฐมพงษ ศุภเลิศ, ผูจัดการโรงเรียนจิระศาสตรวิทยา อาจารยพิเศษ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา, ๑๙ มกราคม ๒๕๕๘. 
๑๗๗สนทนากลุมเฉพาะ ดร.ปฐมพงษ ศุภเลิศ, ผูจัดการโรงเรียนจิระศาสตรวิทยา อาจารยพิเศษ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา, ๑๙ มกราคม ๒๕๕๘. 
๑๗๘สนทนากลุมเฉพาะ พระสมุหแสงสุรี ธีรภทฺโท, พระธรรมวิทยากร, ๑๙ มกราคม ๒๕๕๘. 
๑๗๙สนทนากลุมเฉพาะ พระครูวินัยธรสมุทร ถาวรธมฺโม, ผศ.ดร. อาจารยประจําคณะพุทธศาสตร 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และพระปลัดประดิสิษฐ ฐิตาโภ, พระธรรมวิทยากร, ๑๙ มกราคม 
๒๕๕๘. 



๒๐๗ 
 

๒.๑.๓ ผลการยืนยันรูปแบบในการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาของ           
พระธรรมวิทยากร รูปแบบท่ี ๓ คือ  เปลี่ยนแปลง (Change) 

จากการกําหนดรูปแบบจําลองในการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาของ              
พระธรรมวิทยากร (Basic Model) น้ัน ผูวิจัยไดกําหนดรูปแบบที่ ๓ คือ เปลี่ยนแปลง (Change)           
มีรายละเอียดดังน้ี 

ในการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมของพระธรรมวิทยากรน้ัน กลุมเปาหมายที่สําคัญคือ 
นักเรียนที่มีความประพฤติดี มีคุณธรรมจริยธรรมเนน มีภาวะความเปนผูนําสูง เปนจิตอาสาพัฒนา
สถานศึกษาและชุมชน ซึ่งจัดเปนนักเรียนกลุมที่ดี สามารถเรียนรูและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมไดงาย  
ประกอบดวยกิจกรรมตางๆ ดังน้ี 

๑) สรางเยาวชนจิตอาสา เพื่อสงเสริมการดําเนินงานดานคุณธรรมเพื่อสาธารณะ              
ปลุกจิตสํานึกตอสวนรวมเห็นคุณคาของตนเองและผูอื่น ไมแบงแยกสรางความเทาเทียมกันของคน
โดยยึดหลักคุณธรรม 

๒) สรางชมรมคลินิกคุณธรรมเพื่อนชวยเพื่อน พี่ชวยนอง เพื่อแลกเปลี่ยนแบงปนความรู
ดานคุณธรรมจริยธรรมซึ่งกันและกัน โดยมีนักเรียนกลุมเปาหมายเปนตัวจักรในการขับเคลื่อนงาน
โครงการคลินิกคุณธรรมใหประสบความสําเร็จในลักษณะเพื่อนชวยเพื่อน พี่ชวยนอง ซึ่งจะทําใหลด
ชองวางระหวางพระธรรมวิทยากรกับนักเรียนกลุมเสี่ยง โดยการจัดกิจกรรมลักษณะเขาคาย หรือ
อบรมนักเรียนกลุมเปา ดวยการพัฒนาตามหลักไตรสิกขา และภาวนา ๔  

๓) สรางเยาวชนตนแบบดานคุณธรรมจริยธรรม 
จากการสนทนากลุมเฉพาะ (Focus Group Discussion) เพื่อยืนยันรูปแบบในรูปแบบ

การสงเสริมคุณธรรมในสถานศึกษาของพระธรรมวิทยากรขางตน พบวา 
๑) ใหเปลี่ยนช่ือรูปแบบ จาก “เปลี่ยนแปลง” เปน “การเปลี่ยนแปลง” โดยเติมคําวาการ

ไวขางหนาเพื่อเปลี่ยนจากคํากิริยามาเปนคํานาม๑๘๐ 
๒) ใหใชคําในภาษาอังกฤษเหมือนเดิม คือคําวา Change ๑๘๑ 
๓) เปลี่ยนจากกลยุทธเดิมคือ “นักเรียนกลุมเปาหมาย มีคุณธรรมจริยธรรมประจําใจ”         

มาเปน “สงเสริมใหนักเรียนกลุมเปาหมาย มีคุณธรรมจริยธรรม” และเพิ่มเปาประสงคเปนนักเรียน
เปนตนแบบดานคุณธรรมจริยธรรมที่ดี และเปนที่ยอมรับของสังคม ตัวช้ีวัดคือ รอยละของจํานวน
นักเรียนตนแบบดานคุณธรรมจริยธรรม ผลผลิตคือนักเรียนเปนตนแบบดานคุณธรรมจริยธรรมที่ดี 
และเปนที่ยอมรับของสังคมทั้งปริมาณและคุณภาพ ๑๘๒ 

๔) ใหคงกลุมประชากรเดิมไว คือ นักเรียน๑๘๓ 

                                                
๑๘๐สนทนากลุมเฉพาะ ดร.ปฐมพงษ ศุภเลิศ, ผูจัดการโรงเรียนจิระศาสตรวิทยา อาจารยพิเศษ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา, ๑๙ มกราคม ๒๕๕๘. 
๑๘๑สนทนากลุมเฉพาะ ดร.ปฐมพงษ ศุภเลิศ, ผูจัดการโรงเรียนจิระศาสตรวิทยา อาจารยพิเศษ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา, ๑๙ มกราคม ๒๕๕๘. 
๑๘๒สนทนากลุมเฉพาะ ดร.ปฐมพงษ ศุภเลิศ, ผูจัดการโรงเรียนจิระศาสตรวิทยา อาจารยพิเศษ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา, ๑๙ มกราคม ๒๕๕๘. 
๑๘๓สนทนากลุมเฉพาะ พระสมุหแสงสุรี ธีรภทฺโท, พระธรรมวิทยากร, ๑๙ มกราคม ๒๕๕๘. 



๒๐๘ 
 

๕) กิจกรรมหรือโครงการที่จะสนับสนุนใหรูปแบบที่สามประสบผลสําเร็จน้ันใชได
ทั้งหมด๑๘๔ 

๒.๑.๔ ผลการยืนยันรูปแบบในการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาของ            
พระธรรมวิทยากร รูปแบบท่ี ๔ คือ  พัฒนา (Develop) 

จากการกําหนดรูปแบบจําลองในการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาของพระ
ธรรมวิทยากร (Basic Model) น้ัน ผู วิจัยไดกําหนดรูปแบบที่ ๔ คือ พัฒนา (Develop)                         
มีรายละเอียดดังน้ี 

รูปแบบสุดทายคือ การจัดต้ังคลินิกคุณธรรมตนแบบ ใหเปนศูนยกลางการเรียนรูดาน
คุณธรรมจริยธรรมของสถานศึกษา และสังคม เปนการพัฒนาประสิทธิภาพการดําเนินงานของศูนย
คลินิกคุณธรรมที่มีอยูแลวเดิม และสรางคลินิกคุณธรรมตนแบบข้ึนใหม และกระจายคลินิกคุณธรรม
ตนแบบไปสูสถานศึกษาทั่วประเทศ โดยเนนกิจกรรมในลักษณะ 

๑) เปนผูนําในการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา เชน วันสําคัญทางพระพุทธศาสนา          
วันสําคัญทางพระมหากษัตริย วันสําคัญทางเทศกาลตางๆ ที่มีพิธีทางพระพุทธศาสนารวมกับ
สถานศึกษาหรือชุมชน 

๒) สงเสริมและพัฒนาบรรยากาศในการสงเสริมคุณภาพ จริยธรรม เชน การทําบุญ               
การบริจาค การปฏิบัติกิจทางศาสนา การเขารวมกิจกรรมทางศาสนา การยกยองสงเสริมผูกระทํา
ความดี การสงเสริมการแบงปน การชวยเหลือกันและกัน ฯลฯ 

๓) สรางเครือขายความรวมมือระหวางคลินิกคุณธรรมในสถานศึกษา พระธรรมวิทยากร
ประจําคลินิกคุณธรรม ทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาคกับสถานศึกษาใกลเคียง เพื่อใหเกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู และเติมเต็มดานการดําเนินงานสงเสริมคุณธรรม 

๔) รวมกับสถานศึกษาจัดทําแผนปฏิบัติการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของผูเรียน 
๕) ประเมินผลกลุมเปาหมายรวมกับสถานศึกษา 
จากการสนทนากลุมเฉพาะ (Focus Group Discussion) เพื่อยืนยันรูปแบบในรูปแบบ

การสงเสริมคุณธรรมในสถานศึกษาของพระธรรมวิทยากรขางตน พบวา 
๑) ใหเปลี่ยนช่ือรูปแบบ จาก “พัฒนา” เปน “การพัฒนา” โดยเติมคําวาการไวขางหนา

เพื่อเปลี่ยนจากคํากิริยามาเปนคํานาม๑๘๕ 
๒)  ให เปลี่ ยน ช่ือรูปแบบภาษาอั ง กฤษ จาก คําว า  “Develop”  มา เปน คําว า 

“Development”๑๘๖ 

                                                
๑๘๔สนทนากลุมเฉพาะ พระครูวินัยธรสมุทร ถาวรธมฺโม, ผศ.ดร. อาจารยประจําคณะพุทธศาสตร 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และพระปลัดประดิสิษฐ ฐิตาโภ, พระธรรมวิทยากร, ๑๙ มกราคม 
๒๕๕๘. 

๑๘๕สนทนากลุมเฉพาะ ดร.ปฐมพงษ ศุภเลิศ, ผูจัดการโรงเรียนจิระศาสตรวิทยา อาจารยพิเศษ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา, ๑๙ มกราคม ๒๕๕๘. 

๑๘๖สนทนากลุมเฉพาะ ดร.ปฐมพงษ ศุภเลิศ, ผูจัดการโรงเรียนจิระศาสตรวิทยา อาจารยพิเศษ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา, ๑๙ มกราคม ๒๕๕๘. 



๒๐๙ 
 

๓) เปลี่ยนจากกลยุทธเดิมคือ “สรางคลินิกคุณธรรม ใหเปนศูนยกลางดานคุณธรรม
จริยธรรมของสถานศึกษา และสังคม” มาเปน “เสริมสรางกิจกรรมการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของ
นักเรียนรวมกับ หนวยงาน สถานศึกษา และชุมชน” และเพิ่มเปาประสงคเปนระบบการบริหาร
จัดการโครงการคลินิกคุณธรรมมีคุณภาพมาตรฐานเปนที่ยอมรับและเช่ือมั่นของสังคม ตัวช้ีวัดคือ 
ดัชนีความเช่ือมั่นในคุณภาพการบริหารจัดการของโครงการคลินิกคุณธรรม และรอยละของโครงการ
คลินิกคุณธรรมที่ประสบความสําเร็จไดรับรางวัลจากหนวยงานภายนอกตางๆ ผลผลิตคือโครงการ
คลินิกคุณธรรมมีการบริหารจัดการที่ไดคุณภาพมาตรฐาน ๑๘๗ 

๔) ใหคงกลุมประชากรเดิมไว คือ นักเรียน แตเพิ่มพันธมิตรในการรวมกันทํากิจกรรมคือ 
“บวร” ไดแก บาน วัด โรงเรียน/ชุมชน๑๘๘ และใหเพิ่มจํานวนพระธรรมวิทยากรใหมากข้ึน๑๘๙ 

๕) กิจกรรมหรือโครงการที่จะสนับสนุนใหรูปแบบที่สี่ประสบผลสําเร็จน้ันใชไดทัง้หมด๑๙๐ 
แตควรสลับขอกันใหมดังน้ี๑๙๑ 

๕.๑ รวมกับสถานศึกษาจัดทําแผนปฏิบัติการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของผูเรียน 
๕.๒ เปนผู นํา ในการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา เชน วันสํา คัญทาง

พระพุทธศาสนา วันสํา คัญทางพระมหากษัตริย  วันสํ าคัญทางเทศกาลตางๆ ที่ มีพิ ธีทาง
พระพุทธศาสนารวมกับสถานศึกษาหรือชุมชน 

๕.๓ สงเสริมและพัฒนาบรรยากาศในการสงเสริมคุณภาพ จริยธรรม เชน การ
ทําบุญ การบริจาค การปฏิบัติกิจทางศาสนา การเขารวมกิจกรรมทางศาสนา การยกยองสงเสริม
ผูกระทําความดี การสงเสริมการแบงปน การชวยเหลือกันและกัน ฯลฯ 

๕.๔ สรางเครือขายความรวมมือระหวางคลินิกคุณธรรมในสถานศึกษา พระธรรม
วิทยากรประจําคลินิกคุณธรรม ทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาคกับสถานศึกษาใกลเคียง เพื่อใหเกิด
การแลกเปลี่ยนเรียนรู และเติมเต็มดานการดําเนินงานสงเสริมคุณธรรม 

๕.๕ ประเมินผลกลุมเปาหมายรวมกับสถานศึกษา 
 
 
 
 

                                                
๑๘๗สนทนากลุมเฉพาะ ดร.ปฐมพงษ ศุภเลิศ, ผูจัดการโรงเรียนจิระศาสตรวิทยา อาจารยพิเศษ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา, ๑๙ มกราคม ๒๕๕๘. 
๑๘๘สนทนากลุมเฉพาะ พระพิพัฒนศาสนกิจวิธาน (ประยูร สุทฺธิปฺุโญ), เจาอาวาสวัดทาการอง, ๑๙ 

มกราคม ๒๕๕๘. 
๑๘๙สนทนากลุมเฉพาะ พระปลัดสมพงษ กวิวํโส, พระธรรมวิทยากร, ๑๙ มกราคม ๒๕๕๘. 
๑๙๐สนทนากลุมเฉพาะ พระครูวินัยธรสมุทร ถาวรธมฺโม, ผศ.ดร. อาจารยประจําคณะพุทธศาสตร 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และพระปลัดประดิสิษฐ ฐิตาโภ, พระธรรมวิทยากร, ๑๙ มกราคม 
๒๕๕๘. 

๑๙๑สนทนากลุมเฉพาะ ดร.ปฐมพงษ ศุภเลิศ, ผูจัดการโรงเรียนจิระศาสตรวิทยา อาจารยพิเศษ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา, ๑๙ มกราคม ๒๕๕๘. 



๒๑๐ 
 

๒.๑.๕ สรุปวิเคราะหขอมูลจากการสนทนากลุมเฉพาะ  (Focus Group Discussion) 
ในรูปแบบในการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาของพระธรรมวิทยากร ท้ัง ๔ รูปแบบ 
(PICD:SCP MODEL) 

ผลจากการสนทนากลุมเฉพาะ (Focus Group Discussion) ในยืนยันรูปแบบในการ
สงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาของพระธรรมวิทยากร (PICD:SCP MODEL) ทั้ง ๔ รูปแบบ
น้ัน สามารถสรุปไดดังน้ี 

รูปแบบท่ี ๑ ไดแก  การปองกัน (Prevention) 
เปาประสงค ไดแก นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมประจําใจ  
ตัวชี้วัด ไดแก รอยละของนักเรียนที่นําเอาหลักคุณธรรมจริยธรรมไปใชในชีวิตประจําวัน  
ผลผลิต ไดแก นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมประจําใจเพิ่มมากข้ึนทั้งปริมาณและคุณภาพ 
กลยุทธ ไดแก สรางภูมิคุมกันดวยการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมอยางจริงจัง 
กลุมประชากร ไดแก นักเรียนกลุมทั่วไป กลุมเสี่ยง และกลุมเปาหมาย 
กิจกรรม ไดแก กิจกรรม ๔ ส. ดังน้ี 
๑) สะอาด ไดแก กิจกรรมรักษาศีล ๕ ซึ่งเปนคุณธรรมเบื้องตนในการดําเนินชีวิตของ

มนุษย สงเสริมใหนักเรียนรักษาศีล ๕ เปนประจํา มีกิจกรรมรับศีลกอนเขาหองเรียน กิจกรรมทําบุญ
ตักบาตรรับศีลวันพระ กิจกรรมรักษาศีลอุโบสถหรือศีล ๘ กิจกรรมสัมมาอาชีพ กิจกรรมงดเหลา
เขาพรรษา กิจกรรมต้ังสติกอนสตารท เปนตน และกิจกรรมสถานศึกษาปลอดอบายมุข ไดแก สงเสริม
ใหนักเรียนเห็นภัยและโทษของการเปนนักเลงสุรา นักเลงการพนัน นักเลงผูหญิง และการคบเพื่อนไม
ดี เปนตน ดวยการเนนกิจกรรมรณรงคใหนักเรียนลด ละ เลิก อบายมุขทั้งปวง กิจกรรมงดสูบบุหรี่ใน
สถานศึกษา กิจกรรมโทษภัยของยาเสพติด กิจกรรมรักนวลสงวนตัว กิจกรรมจิตอาสาคบเพื่อนดี 
กิจกรรมหนาที่พลเมืองที่ดี ซึ่งหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาที่นํามาใช คือ เบญจศีลเบญจธรรม, 
เวนจากอบายมุข และภาวนา ๔ ดาน กายภาวนา และสีลภาวนา 

๒) สวาง ไดแก กิจกรรมเสริมสรางปญญาใหแกนักเรียน เชน กิจกรรมวิถีธรรมวิถีไทย 
รณรงคใหนักเรียนรูจักขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมประจําถ่ินของตนเอง 
กิจกรรมมารยาทไทย กิจกรรมย้ิมไหวทักทายกัน เปนตน นอกจากน้ียังมีกิจกรรมดานภูมิปญญา
ทองถ่ิน อนุรักษศาสตรแขนงตางๆของทองถ่ินตนเอง และกิจกรรมสงเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เปนตน กิจกรรม “ลานธรรม ลานไทย ลานวิถีพุทธ” คือ กิจกรรม
ที่สงเสริมการใชประโยชนจากลานวัดในการทํากิจกรรมตางๆ ที่สงเสริมใหเด็กและเยาวชนพื้นที่
ภายในวัดในการทํากิจกรรมตางๆ เพื่อใชเวลาวางใหเปนประโยชน กิจกรรม “อาชีวะสรางคน คน
สรางชาติ พัฒนาสูอาเซียน” ซึ่งเปนนโยบายเรงดวนของรัฐบาลปจจุบัน เปนกิจกรรมในลักษณะ
การบูรณาการกับการเรียนการสอนในปจจุบันตามสาขาวิชาชีพตางๆ ควบคูกับการพัฒนาคุณภาพ
บุคลากรโดยเนนกิจกรรมลักษณะ “มีความรูคูคุณธรรม” กิจกรรม “โรงเรียนวิถีพุทธ” ซึ่งเปนกิจกรรม
ใหมของกรมการศาสนาซึ่งตอยอดจากนโยบายของทางรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ โดยเนนเฉพาะ
โรงเรียนที่ยังไมเขารวมโครงการปบกระทรวงศึกษาธิการ โดยการนําพระธรรมวิทยากรไปเปนพี่เลี้ยง
ในการจัดกิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธดังกลาวดวย  ซึ่งหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาที่นํามาใช              
คือ ไตรสิกขา สัปปุริสธรรม ๗  และภาวนา ๔ ดาน ปญญาภาวนา 



๒๑๑ 
 

๓) สงบ ไดแก กิจกรรมปฏิบัติธรรม เจริญจิตภาวนา มีการน่ังสมาธิ เดินจงกรม แผเมตตา 
เปนตน เพื่อชวยใหนักเรียนมีสมาธิในการศึกษาเลาเรียน ใชชีวิตดวยความไมประมาท โดยสามารถจัด
กิจกรรมในลักษณะสวดมนตไหวพระกอนและหลังเรียน น่ังสมาธิหรือทําจิตใหสงบกอนเขาเรียนและ
หลังเลิกเรียน กิจกรรมคายคุณธรรมจริยธรรม เปนตน ซึ่งหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาที่นํามาใช 
คือ หลักไตรสิกขา และภาวนา ๔ ดาน จิตตภาวนา 

๔) สั่งสอน ไดแก กิจกรรมการอบรมสั่งสอนคุณธรรมจริยธรรม การบรรยายธรรมหรือ
สนทนาธรรมในวันพระ กิจกรรมการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนาในช้ันเรียน กิจกรรมการเรียน
การสอนธรรมศึกษา และจัดใหมีการสอบธรรมศึกษา เปนตน กิจกรรม “ลูกพาพอแมเขาวัด”               
เปนกิจกรรมในลักษณะที่ปลูกฝงใหนักเรียนสนใจพระพุทธศาสนาและเชิญชวนใหพอแมพาตนเองมา
วัดในวันหยุดเรียน หรือวันสําคัญตางๆ เพื่อกระตุนใหพอแมเห็นความสําคัญกับทางพระพุทธศาสนา
ดวย ซึ่งหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาที่นํามาใช คือ หลักไตรสิกขา อิทธิบาทธรรม อริยสัจ ๔ 
สังคหวัตถุธรรม และภาวนา ๔   

กิจกรรม ๔ ส. คือ สะอาด สวาง สงบ และสั่งสอน จะชวยปองกันและสรางภูมิคุมกันให
นักเรียนทุกกลุมมีพฤติกรรมที่ดีข้ึน เปนการสงเสริมใหนักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมประจําจิตใจ โดย
พระธรรมวิทยากรสามารถนําเอาหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนา ไดแก หลักไตรสิกขา ศีล สมาธิ 
ปญญา หลักภาวนา ๔ กาย ศีล จิต ปญญา หลักอิทธิบาทธรรม หลักอริยสัจ ๔ หลักสังคหวัตถุธรรม 
และหลักสัปปุริสธรรม มาใชในการปองกันปญหาการขาดคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนได 

สามารถสรุปเปนแผนภาพรูปแบบการปองกัน (Prevention) ไดดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๑๒ 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

แผนภาพท่ี ๔.๑ รูปแบบการปองกัน (Prevention) 

รูปแบบการปองกัน (Prevention) 

การสรางภูมิคุมกันดวยการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมอยางจรงิจงั 
 

กิจกรรม ๔ ส. 
แผนงานท่ี ๑   กิจกรรมสะอาด ไดแก กิจกรรมรักษาศีล ๕, กิจกรรมทําบุญตัก

บาตรรับศีลวันพระ, กิจกรรมสัมมาอาชีพ, กิจกรรมงดเหลา
เขาพรรษา, กิจกรรมต้ังสติกอนสตารท, กิจกรรมสถานศึกษา
ปลอดออบายมุข, กิจกรรมรณรงคใหนักเรียนลด ละ เลิก อบายมุข
ทั้งปวง, กิจกรรมรักนวลสงวนตัว, กิจกรรมจิตอาสาคบเพื่อนดี, 
กิจกรรมหนาที่พลเมืองที่ดี  

แผนงานท่ี ๒   กิจกรรมสวาง ไดแก กิจกรรมวิถีธรรมวิถีไทย, กิจกรรมมารยาท
ไทย กิจกรรมย้ิมไหวทักทายกัน, กิจกรรมดานภูมิปญญาทองถ่ิน, 
กิจกรรมสงเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว, กิจกรรม “ลานธรรม ลานไทย ลานวิถีพุทธ”, 
กิจกรรม “อาชีวะสรางคน คนสรางชาติ พัฒนาสูอาเซียน”, 
กิจกรรม “โรงเรียนวิถีพุทธ” 

แผนงานท่ี ๓ กิจกรรมสงบ ไดแก  กิจกรรมปฏิบัติธรรม เจริญจิตภาวนา, 
กิจกรรมคายคุณธรรมจริยธรรม 

แผนงานท่ี ๔  กิจกรรมสั่งสอน ไดแก  กิจกรรมการอบรมสั่งสอนคุณธรรม
จริยธรรม, การบรรยายธรรมหรือสนทนาธรรมในวันพระ, 
กิจกรรมการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนาในช้ันเรียน , 
กิจกรรมการเรียนการสอนธรรมศึกษา, กิจกรรม “ลูกพาพอแมเขา
วัด”  

 

เปาประสงค (Goal) 

ผลผลิต (Output) 

นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมประจําใจ 

ตัวชี้วัด ไดแก รอยละของนักเรียนที่นําเอาหลักคุณธรรมจริยธรรมไปใชใน
ชีวิตประจําวัน  
 

นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมประจําใจเพิม่มากข้ึนทัง้ปริมาณและคุณภาพ 

กลยุทธ (Strategy) 

กรอบแผนงาน 
โครงการ 



๒๑๓ 
 

รูปแบบท่ี ๒ ไดแก  การปรับปรุง (Improvement) 
เปาประสงค ไดแก นักเรียนกลุมเสี่ยงมีพฤติกรรมที่ดีข้ึน  
ตัวชี้วัด ไดแก รอยละของจํานวนนักเรียนกลุมเสี่ยงลดนอยลง  
ผลผลิต ไดแก นักเรียนกลุมเสี่ยงมีพฤติกรรมที่ดีข้ึนทั้งปริมาณและคุณภาพ  
กลยุทธ ไดแก ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักเรียนกลุมเสี่ยงใหเปนคนดีมีคุณธรรม 
กลุมประชากร ไดแก กลุมเสี่ยง คือ นักเรียนกลุมที่สรางปญหาไดกับสถานศึกษาและ

ชุมชน 
กิจกรรม ไดแก  
 ๑) ใหคําปรึกษาหารือในปญหาตางๆ โดยเฉพาะปญหาเรื่องการขาดคุณธรรมจริยธรรม

ของนักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษาน้ันๆ ไดแก 
๑.๑  เปดหองคลินิกคุณธรรม สัปดาหละ ๒ วัน ตามความพรอมของพระธรรม

วิทยากรหรือสถานศึกษาเปนผูกําหนด 
๑.๒  จัดนักเรียนหรือกลุมเปาหมายเขารวมกิจกรรมตามวันและเวลาที่กําหนด 

โดยใหถือเปนคะแนนกิจกรรมดวย 
๑.๓  รณรงคใหนักเรียนที่มีความสนใจเขารับบริการใหคําปรึกษาหารือในปญหา

ตางๆ 
๑.๔  จัดต้ังกลุมสมาชิกชมรมคลินิกคุณธรรมประจําสถานศึกษา เพื่อใหนักเรียน

ที่เปนสมาชิกทุกคนเขารวมกิจกรรม และชวยเผยแพรผลการดําเนินงาน
ของคลินิกคุณธรรมใหนักเรียน หรือประชาชนทั่วไปรับทราบ และเชิญ
ชวนใหเขารวมกิจกรรมดังกลาว 

๑.๕  จัดต้ังกลุมเฟสบุค (Facebook) เพื่อใชเปนชองทางในการใหคําปรึกษาแก
นักเรียน นอกเวลา 

๑.๖  จัดต้ังกลุมไลน (Line) เพื่อใชเปนชองทางในการใหคําปรึกษาแกนักเรียน 
นอกเวลา หรือเพื่อสอดสองพฤติกรรมของนักเรียนแตละคน 

๑.๗  คัดเลือกแกนนําในการประสานงานระหวางนักเรียนกลุมเปาหมายกับพระ
ธรรมวิทยากร เพื่อลดชองวางระหวางกัน 

๑.๘  ติดปายคติธรรม ธรรมะดีๆ ขอคิดตางๆ เพื่อใหนักเรยีนไดศึกษา 
๒) สนทนาธรรม/บรรยายธรรม ตามหลักธรรมตางๆ ที่สอดคลองกับปญหาที่เกิด                   

หรือตามที่สถานศึกษาประสงค ควรเนนเรื่องความกตัญูรูคุณ เรื่องความสามัคคีกลมเกลียวกัน               
เรื่องความอดทน ประหยัด อดออม เรื่องความเสียสละ มีจิตอาสา เรื่องความไมประมาท โดยให 
สถานศึกษาอาราธนาพระธรรมวิทยากรมาอบรมสนทนาธรรม/บรรยายธรรม กับนักเรียนในเวลา/
สถานที่ที่เหมาะสม จัดกิจกรรมที่เนนใหพระธรรมวิทยากรไดพบปะกับนักเรียนสม่ําเสมอ เชน 
กิจกรรมหนาเสาธง กิจกรรมวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา หรือกิจกรรมวันสําคัญตางๆของ
สถานศึกษา เปนตน 

๓) ใหการอบรมเยาวชนในสถานศึกษาน้ันๆ โดยใชเทคนิคการอบรมที่สอดคลองกับ
พฤติกรรม ทําวัตร-เย็น และน่ังสมาธิ  



๒๑๔ 
 

๔) จัดคายคุณธรรมจริยธรรม 
สามารถสรุปเปนแผนภาพรูปแบบการปรับปรุง (Improvement) ไดดังน้ี 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพท่ี ๔.๒ รูปแบบการปรบัปรุง (Improvement) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปแบบการปรับปรุง (Improvement) 

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักเรียนกลุมเสี่ยงใหเปนคนดีมีคุณธรรม 

แผนงานท่ี ๑   ใหคําปรึกษาหารือในปญหาตางๆ โดยเฉพาะปญหาเรื่องการขาด
คุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษาน้ันๆ 

แผนงานท่ี ๒   สนทนาธรรม/บรรยายธรรม ตามหลักธรรมตางๆ ที่สอดคลองกับ
ปญหาที่เกิด หรือตามที่สถานศึกษาประสงค 

แผนงานท่ี ๓ ใหการอบรมเยาวชนในสถานศึกษาน้ันๆ โดยใชเทคนิคการอบรมที่
สอดคลองกับพฤติกรรม ทําวัตร-เย็น และน่ังสมาธิ 

แผนงานท่ี ๔  จัดคายคุณธรรมจริยธรรม 

 

เปาประสงค (Goal) 

ผลผลิต (Output) 

นักเรียนกลุมเสี่ยงมพีฤติกรรมที่ดีข้ึน 

ตัวชี้วัด ไดแก รอยละของจํานวนนักเรียนกลุมเสี่ยงลดนอยลง 

นักเรียนกลุมเสี่ยงมีพฤติกรรมที่ดีข้ึนทั้งปริมาณและคุณภาพ  

กลยุทธ (Strategy) 

กรอบแผนงาน 
โครงการ 



๒๑๕ 
 

รูปแบบท่ี ๓ ไดแก  การเปลี่ยนแปลง (Change) 
เปาประสงค ไดแก นักเรียนเปนตนแบบดานคุณธรรมจริยธรรมที่ดี และเปนที่ยอมรับของ

สังคม  
ตัวชี้วัด ไดแก รอยละของจํานวนนักเรียนตนแบบดานคุณธรรมจริยธรรม 
ผลผลิต ไดแก นักเรียนเปนตนแบบดานคุณธรรมจริยธรรมที่ดี และเปนที่ยอมรับของ

สังคมทั้งปริมาณและคุณภาพ 
กลยุทธ ไดแก สงเสริมใหนักเรียนกลุมเปาหมาย มีคุณธรรมจริยธรรม 
กลุมประชากร ไดแก กลุมเปาหมาย ไดแก นักเรียนที่มีความประพฤติดี ต้ังใจเรียน            

เนนกิจกรรม มีจิตอาสาพัฒนา 
กิจกรรม ไดแก ๑) สรางเยาวชนจิตอาสา เพื่อสงเสริมการดําเนินงานดานคุณธรรมเพื่อ

สาธารณะ ปลุกจิตสํานึกตอสวนรวมเห็นคุณคาของตนเองและผูอื่น ไมแบงแยกสรางความเทาเทียม
กันของคนโดยยึดหลักคุณธรรม  ๒) สรางชมรมคลินิกคุณธรรมเพื่อนชวยเพื่อน พี่ชวยนอง เพื่อ
แลกเปลี่ยนแบงปนความรูดานคุณธรรมจริยธรรมซึ่งกันและกัน โดยมีนักเรียนกลุมเปาหมายเปนตัว
จักรในการขับเคลื่อนงานโครงการคลินิกคุณธรรมใหประสบความสําเร็จในลักษณะเพื่อนชวยเพื่อน พี่
ชวยนอง ซึ่งจะทําใหลดชองวางระหวางพระธรรมวิทยากรกับนักเรียนกลุมเสี่ยง โดยการจัดกิจกรรม
ลักษณะเขาคาย หรืออบรมนักเรียนกลุมเปา ดวยการพัฒนาตามหลักไตรสิกขา และภาวนา ๔                
๓) สรางเยาวชนตนแบบดานคุณธรรมจริยธรรม สามารถสรุปเปนแผนภาพรูปแบบการเปลี่ยนแปลง 
(Change) ไดดังน้ี 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปแบบการเปลี่ยนแปลง (Change) 

นักเรียนเปนตนแบบดานคุณธรรมจริยธรรมที่ดี และเปนที่ยอมรับของสังคมทั้ง
ปริมาณและคุณภาพ 

แผนงานท่ี ๑   สรางเยาวชนจิตอาสา 
แผนงานท่ี ๒   สรางชมรมคลินิกคุณธรรมเพื่อนชวยเพื่อน พี่ชวยนอง 
แผนงานท่ี ๓ สรางเยาวชนตนแบบดานคุณธรรมจริยธรรม 

 

เปาประสงค (Goal) 

ผลผลิต (Output) 

นักเรียนเปนตนแบบดานคุณธรรมจริยธรรมที่ดี และเปนที่ยอมรบัของสังคม 

ตัวชี้วัด ไดแก รอยละของจํานวนนักเรียนตนแบบดานคุณธรรมจริยธรรม 

นักเรียนกลุมเสี่ยงมีพฤติกรรมที่ดีข้ึนทั้งปริมาณและคุณภาพ  

กลยุทธ (Strategy) 

กรอบแผนงาน 
โครงการ 

แผนภาพท่ี ๔.๓ รูปแบบการเปลี่ยนแปลง (Change) 
 



๒๑๖ 
 

รูปแบบท่ี ๔ ไดแก  การพัฒนา (Development) 
เปาประสงค ไดแก ระบบการบริหารจัดการโครงการคลินิกคุณธรรมมีคุณภาพมาตรฐาน

เปนที่ยอมรับและเช่ือมั่นของสังคม  
ตัวชี้วัด ไดแก ดัชนีความเช่ือมั่นในคุณภาพการบริหารจัดการของโครงการคลินิก

คุณธรรม และรอยละของโครงการคลินิกคุณธรรมที่ประสบความสําเร็จไดรับรางวัลจากหนวยงาน
ภายนอกตางๆ  

ผลผลิต ไดแก โครงการคลินิกคุณธรรมมีการบริหารจัดการที่ไดคุณภาพมาตรฐาน 
กลยุทธ ไดแก เสริมสรางกิจกรรมการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนรวมกับ 

หนวยงาน สถานศึกษา และชุมชน 
กลุมประชากร ไดแก นักเรียนทั้งหมด โดยมีพระธรรมวิทยากรเปนผูพัฒนารวมกับ               

บาน วัด โรงเรียนและชุมชน เปนภาคเครือขายสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมรวมกัน (บวร) 
กิจกรรม ไดแก ๑) รวมกับสถานศึกษาจัดทําแผนปฏิบัติการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของ

ผูเรียน ๒) เปนผูนําในการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา เชน วันสําคัญทางพระพุทธศาสนา            
วันสําคัญทางพระมหากษัตริย วันสําคัญทางเทศกาลตางๆ ที่มีพิธีทางพระพุทธศาสนารวมกับ
สถานศึกษาหรือชุมชน ๓) สงเสริมและพัฒนาบรรยากาศในการสงเสริมคุณภาพ จริยธรรม เชน การ
ทําบุญ การบริจาค การปฏิบัติกิจทางศาสนา การเขารวมกิจกรรมทางศาสนา การยกยองสงเสริม
ผูกระทําความดี การสงเสริมการแบงปน การชวยเหลือกันและกัน ฯลฯ ๔) สรางเครือขายความ
รวมมือระหวางคลินิกคุณธรรมในสถานศึกษา พระธรรมวิทยากรประจําคลินิกคุณธรรม ทั้งใน
สวนกลางและสวนภูมิภาคกับสถานศึกษาใกลเคียง เพื่อใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู และเติมเต็มดาน
การดําเนินงานสงเสริมคุณธรรม ๕) ประเมินผลกลุมเปาหมายรวมกับสถานศึกษา สามารถสรุปเปน
แผนภาพรูปแบบการพัฒนา (Development) ไดดังน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๑๗ 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

แผนภาพท่ี ๔.๔ รูปแบบการพฒันา (Development) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปแบบการพัฒนา (Development) 

การเสริมสรางกิจกรรมการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนรวมกับ 
หนวยงาน สถานศึกษา และชุมชน 

แผนงานท่ี ๑   จัดทําแผนปฏิบัติการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของผูเรียน 
แผนงานท่ี ๒   จัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา 
แผนงานท่ี ๓ สงเสริมและพัฒนาบรรยากาศในการสงเสริมคุณภาพ จริยธรรม 
แผนงานท่ี ๔   สรางเครือขายความรวมมือระหวางคลินิกคุณธรรม 
แผนงานท่ี ๕ ประเมินผลกลุมเปาหมายรวมกับสถานศึกษา 

เปาประสงค (Goal) 

ผลผลิต (Output) 

ระบบการบริหารจัดการโครงการคลินิกคุณธรรมมีคุณภาพมาตรฐานเปนที่
ยอมรับและเช่ือมั่นของสังคม 

ตัวชี้วัด ไดแก ดัชนีความเช่ือมั่นในคุณภาพการบริหารจัดการของโครงการคลินิก
คุณธรรม และรอยละของโครงการคลินิกคุณธรรมที่ประสบความสําเร็จไดรับ
รางวัลจากหนวยงานภายนอกตางๆ  

โครงการคลินิกคุณธรรมมกีารบรหิารจัดการที่ไดคุณภาพมาตรฐาน 

กลยุทธ (Strategy) 

กรอบแผนงาน 
โครงการ 



๒๑๘ 
 

จากการศึกษาเรื่อง “รูปแบบในการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาของพระ
ธรรมวิทยากร” ผูวิจัยสามารถสรุปเปน PICD:SCP MODEL ไดดังน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 แผนภาพท่ี ๔.๕ รปูแบบการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาของพระธรรมวิทยากร 
PICD : SCP MODEL 

 

พระธรรมวิทยากร  
 

ผูปกครอง 

 

ชุมชน 

 สถานศึกษา 

 



๒๑๙ 
 

จากแผนภาพที่ ๔.๑ พบวา รูปแบบในการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาของ
พระธรรมวิทยากร หรือ PICD:SCP MODEL น้ันเปนรูปของตนไมแหงคุณธรรม โดยประกอบดวยสวน
ตางๆ ของตนไม ดังน้ี 

สวนที่หน่ึง คือ สวนของรากและดิน หมายถึง พระธรรมวิทยากรเปรียบเสมือนดินที่
สงเสริมใหตนไมเจริญเติบโต เปนผูสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา รวมกับสถานศึกษา 
(School) ชุมชน (Community) และ ผูปกครอง (Parent) ในการขับเคลื่อนโครงการและกิจกรรม
ของพระธรรมวิทยากรใหประสบความสําเร็จ สวนคุณธรรมจริยธรรมที่ถูกสงเสริมเปรียบเสมือนราก
ของตนไมที่จะทําใหตนไมมีความมั่นคงและเจริญเติบโตไดดี 

สวนที่สอง คือ ลําตนและใบ หมายถึง  หลักในการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม
เปรียบเสมือนลําตนที่เปนทอนํ้าเลี้ยง สงเสริมและสนับสนุนใหดอกไมมีความเจริญรุงเรืองและสวยงาม
โดยผานกระบวนการในการสงเสริมจากพระธรรมวิทยากร สถานศึกษา ชุมชน และผูปกครอง สวนผู
ไดรับผลประโยชนจากการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม ไดแก นักเรียน เปรียบเสมือนใบไมเมื่อไดรับดิน
ที่ดี ปุยที่ดี ก็มีความเจริญงอกงาม 

สวนที่สาม คือ ดอกไม ซึ่งประกอบดวยแกนดอกและกลีบดอก หมายถึง รูปแบบในการ
สงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาของพระธรรมวิทยากร แกนดอกเปรียบเสมือนนักเรียน
กลุมเปาหมายและกลุมเสี่ยงผูเขารับการฝกอบรมจากพระธรรมวิทยากรโดยตรง ผานกระบวนการ
ตามหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาไดแก หลักไตรสิกขา หลักอริยสัจ ๔ หลักอิทธิบาท ๔ และหลัก
ภาวนา ๔ ผสมผสานกันกับรูปแบบที่ผูวิจัยสังเคราะหออกมาจากการวิจัย คือ หลัก PICD:SCP 
MODEL มีคําอธิบายดังตอไปน้ี 

P หมายถึง รูปแบบที่ ๑ ไดแก การปองกัน (Prevention) กลยุทธ คือ สรางภูมิคุมกัน
ดวยการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมอยางจริงจัง กลุมประชากร ไดแก นักเรียนกลุมทั่วไป กลุมเสี่ยง 
และกลุมเปาหมาย เปนการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมใหแกนักเรียนทุกกลุมดวยการสรางภูมิคุมกัน
ทางดานคุณธรรมจริยธรรมผานกจิกรรมตางๆ 

I หมายถึง รูปแบบที่ ๒ ไดแก  การปรับปรุง (Improvement) กลยุทธ คือ ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมของนักเรียนกลุมเสี่ยงใหเปนคนดีมีคุณธรรม กลุมประชากร ไดแก กลุมเสี่ยง คือ นักเรียน
กลุมที่สรางปญหาไดกับสถานศึกษาและชุมชน เปนการนํานักเรียนที่มีพฤติกรรมไมมี มาแกไข
ปรับปรุงใหกลายเปนคนดีมีคุณธรรมผานกิจกรรมตางๆ ที่พระธรรมวิทยากรจัดข้ึน 

C หมายถึง รูปแบบที่ ๓ ไดแก  การเปลี่ยนแปลง (Change) กลยุทธ คือ สงเสริมให
นักเรียนกลุมเปาหมาย มีคุณธรรมจริยธรรม กลุมประชากร ไดแก กลุมเปาหมาย ไดแก นักเรียนที่มี
ความประพฤติดี ต้ังใจเรียน เนนกิจกรรม มีจิตอาสาพัฒนา เปนการสงเสริมและสนับสนุนนักเรียนที่มี
พฤติกรรมที่ดีใหเปนแบบอยางแกเด็กและเยาวชนทั่วไป 

D หมายถึง รูปแบบที่ ๔ ไดแก  การพัฒนา (Development) กลยุทธ คือ เสริมสราง
กิจกรรมการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนรวมกับ หนวยงาน สถานศึกษา และชุมชน กลุม
ประชากร ไดแก นักเรียนทั้งหมด โดยมีพระธรรมวิทยากรเปนผูพัฒนารวมกับ S หมายถึง สถานศึกษา 
(School) C หมายถึง ชุมชน (Community) และ P หมายถึง ผูปกครอง (Parent) ตามหลัก “บวร” 
ไดแก บาน วัด โรงเรียนและชุมชน เปนภาคเครือขายสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมรวมกัน 



๒๒๐ 
 

ตอนที่ ๓ องคความรูจากการวิจัย 
จากการศึกษาเรื่อง “รูปแบบการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาของพระธรรม

วิทยากร” ผูวิจัยไดวิเคราะหและสังเคราะหผลการวิจัยจนไดองคความรูใหมเกิดข้ึน ดังน้ี 
 

Input  Process  Output 
 

 

การสงเสรมิคุณธรรม
จริยธรรมในสถานศึกษา 

๙ ดาน 
 

 

๑) ใหคําปรึกษา 

๒) การสนทนาธรรม 

๓) การอบรมเยาวชน 

๔) การจัดกิจกรรม 

๕) จัดทําแผนปฏิบัติการ 

๖) ทะเบียนผูเขารวม

กิจกรรม 

๗) การพฒันาเครื่องมือใน

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

๘) คายคุณธรรม 

๙) ประเมินผล 
 

 

หลักธรรมในทาง
พระพุทธศาสนา 

 

 

๑) ไตรสิกขา 

๒) อริยสจั ๔ 

๓) อิทธิบาท ๔ 

๔) ภาวนา ๔ 

 
 

กลยุทธท่ี ๑ 
 

ส ร า ง ภู มิ คุ ม กั น ด ว ย ก า ร
เสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม
อยางจริงจัง ประกอบดวย
กิจกรรม ๔ ส. คือ สะอาด สวาง 
สงบ และส่ังสอน 

 

กลยุทธท่ี ๒ 
 

ปรับ เป ล่ี ยนพฤติก รรมของ
นักเรียนกลุมเส่ียงใหเปนคนดีมี
คุณธรรม ประกอบดวยกิจกรรม
การใหคําปรึกษา สนทนาธรรม 
การอบรม และจัดคายคุณธรรม 

 

กลยุทธท่ี ๓ 
 

ส ง เ ส ริ ม ใ ห นั ก เ รี ย น
กลุ ม เ ป าหมาย  มี คุณธร ร ม
จ ริ ย ธ ร ร ม  ป ร ะ ก อ บ ด ว ย
กิจกรรมสรางจิตอาสา คลินิก
คุณธรรม เยาวชนตนแบบ 

 

กลยุทธท่ี ๔ 
 

เสริมสรางกิจกรรมการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน
รวมกับ หนวยงาน สถานศึกษา 
และชุมชน ประกอบดวย
กิ จ ก ร ร ม ก า ร ทํ า แ ผ น  จั ด
กิ จ ก ร ร ม วั น สํ า คั ญ  ส ร า ง
บรรยากาศ เครือขาย และ
ประเมินผล 

 PICD:SCP Model 
P 

การปองกัน 
(Prevention) 

 
 

I 
การปรับปรงุ 

(Improvement) 
 

C 
การเปลี่ยนแปลง 

(Change) 
 

D 
การพัฒนา 

(Development) 
 

S 
สถานศึกษา 
(School) 

 

C 
ชุมชน 

Community) 
 

P 
ผูปกครอง 
(Parent) 

 

ตามหลัก “บวร” ไดแก บาน 
วัด โรงเรียนและชุมชน เปน
ภาคเครือขายสงเสริมคุณธรรม
จริยธรรมรวมกัน 

     
 การสงเสรมิคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาของพระธรรมวิทยากร  

 
แผนภาพท่ี ๔.๖ องคความรูจากการวิจัย 

ที่มา : จากการสงัเคราะหของผูวิจัย 
 



๒๒๑ 
 

จากแผนภาพที่ ๔.๒ พบวา องคความรูที่ไดจากการวิจัยเกิดจากกระบวนการในการ
สงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาของพระธรรมวิทยากร ดวยกระบวนการตามรายละเอียด
ดังน้ี 

๑) Input ปจจัยนําเขา ไดแก บทบาทของพระธรรมวิทยากรผูผานการฝกอบรมและบรรจุ
จากกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ในการเขาไปทําหนาที่ในการอบรมคุณธรรมจริยธรรม
รวมกับสถานศึกษา ปจจุบันมีทั้งสิ้น ๓๐ แหงทั่วประเทศ โดยพระธรรมวิทยากรมีบทบาทสําคัญใน
การสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมใน ๙ ดาน คือ ๑. ดานการใหคําปรึกษาหรือปญหาตางๆ โดยเฉพาะ
ปญหาเรื่องการขาดคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษาน้ันๆ ๒. ดานการสนทนา
ธรรม/บรรยายธรรม ตามหลักธรรมตางๆ ที่สอดคลองกับปญหาที่เกิด หรือตามที่สถานศึกษาประสงค 
๓. ดานการใหการอบรมเยาวชนในสถานศึกษาน้ันๆ โดยใชเทคนิคการอบรมที่สอดคลองกับพฤติกรรม
ของผูเขารับการอบรม ผสมผสานกับการปฏิบัติธรรม ทําวัตรเชา เย็น และน่ังสมาธิ ๔. ดานการจัด
กิจกรรมทางพระพุทธศาสนา เชน วันสําคัญทางพระพุทธศาสนา วันสําคัญทางพระมหากษัตริย วัน
สําคัญทางเทศกาลตางๆ ที่มีพิธีทางพระพุทธศาสนารวมกับสถานศึกษาหรือชุมชน ๕. ดานการรวมกับ
สถานศึกษาจัดทําแผนปฏิบัติการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของผูเรียน ๖. ดานการจัดทําทะเบียน
ผูเขารวมกิจกรรมหรือทะเบียนของผูเรียนเปนประจําทุกเดือน ๗. ดานการพัฒนาเครื่องมือในการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผูเรียน ๘. ดานการจัดคายคุณธรรม ๙. ดานการประเมินผลกลุมเปาหมาย
รวมกับสถานศึกษา และประยุกตกับหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนา คือ หลักไตรสิกขา หลักอริยสัจ 
๔ หลักอิทธิบาท ๔ และหลักภาวนา ๔ จากการศึกษาผูวิจัยพบวา กิจกรรมทั้ง ๙ กิจกรรมน้ัน 
สามารถนําไปใชกับนักเรียนเปนบางกลุมเทาน้ัน ไมสามารถปรับใชกับนักเรียนทุกกลุมได จึงควร
ปรับปรุงรูปแบบใหมใหสอดคลองกับพฤติกรรมของนักเรียนทุกกลุมโดยการนําชุมชน ผูปกครอง และ
สถานศึกษา มาชวยสนับสนุนบทบาทของพระธรรมวิทยากรดวย 

๒) Process กระบวนการ ไดแก กลยุทธในการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา
ของพระธรรมวิทยากร และกิจกรรมหรือโครงการในการขับเคลื่อนบทบาทของพระธรรมวิทยากร           
ที่เกิดจากกระบวนการในการสังเคราะหและวิเคราะหของผูวิจัย ประกอบดวย กลยุทธท่ี ๑ “สราง
ภูมิคุมกันดวยการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมอยางจริงจัง”  ประกอบดวยกิจกรรม ๔ ส. คือ สะอาด 
สวาง สงบ และสั่งสอน โดยสามารถนําไปสงเสริมกับนักเรียนไดทุกกลุม  กลยุทธท่ี ๒ “ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมของนักเรียนกลุมเสี่ยงใหเปนคนดีมีคุณธรรม” ประกอบดวยกิจกรรมการใหคําปรึกษา 
สนทนาธรรม การอบรม และจัดคายคุณธรรม โดยสามารถนําไปสงเสริมกับนักเรียนกลุมเสี่ยงที่มี
พฤติกรรมไมดีใหกลายเปนคนดีได  กลยุทธท่ี ๓ “สงเสริมใหนักเรียนกลุมเปาหมาย มีคุณธรรม
จริยธรรม” ประกอบดวยกิจกรรมสรางจิตอาสา คลินิกคุณธรรม เยาวชนตนแบบ โดยสามารถนําไป
สงเสริมกับนักเรียนกลุมเปาหมาย เพื่อพัฒนาใหเปนนักเรียนตนแบบดานคุณธรรมจริยธรรม และ         
กลยุทธท่ี ๔ “เสริมสรางกิจกรรมการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนรวมกับ หนวยงาน 
สถานศึกษา และชุมชน” ประกอบดวยกิจกรรมการทําแผน จัดกิจกรรมวันสําคัญ สรางบรรยากาศ 
เครือขาย และประเมินผล โดยสามารถนําไปสงเสริมกับนักเรียนไดทุกกลุมรวมกันกับสถานศึกษา 
ผูปกครอง และชุมชน ทั้งน้ีเพื่อเสริมสรางความเขมแข็งในการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมใน
สถานศึกษาของพระธรรมวิทยากรตอไป 
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๓) Output ผลลัพธ ไดแก รูปแบบในการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาของ
พระธรรมวิทยากรที่เกิดจากกระบวนการในการสังเคราะหและวิเคราะหใหม เปน ๔ รูปแบบ                  
คือ  รูปแบบที่ ๑ ไดแก การปองกัน (Prevention) เปนการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมใหแกนักเรียน
ทุกกลุมดวยการสรางภูมิคุมกันทางดานคุณธรรมจริยธรรมอยางแทจริง รูปแบบที่ ๒ ไดแก                    
การปรับปรุง (Improvement) เปนการนํานักเรียนกลุมเสี่ยงที่มีพฤติกรรมไมดี มาแกไขปรับปรุงให
กลายเปนคนดีมีคุณธรรม รูปแบบที่ ๓ ไดแก  การเปลี่ยนแปลง (Change) เปนการสงเสริมและ
สนับสนุนนักเรียนกลุมเปาหมายที่มีพฤติกรรมใหเปนแบบอยางที่ดีแกเพื่อนนักเรียนดวยกัน และ
รูปแบบที่ ๔ ไดแก  การพัฒนา (Development) คือการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน
รวมกับ หนวยงาน สถานศึกษา และชุมชน โดยมีพระธรรมวิทยากรเปนผูพัฒนารวมกับ สถานศึกษา 
(School) ชุมชน (Community) และ ผูปกครอง (Parent) ตามหลัก “บวร” ไดแก บาน วัด โรงเรียน
และชุมชน เพื่อเสริมสรางภาคเครือขายใหเขมแข็งและมีประสิทธิภาพ 

สรุปไดวา องคความรูจากการวิจัยเกิดจากกระบวนการในการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ในสถานศึกษาของพระธรรมวิทยากรทั้ง ๓ ดาน คือ Input ปจจัยนําเขา ไดแกรูปแบบเดิมทั้ง ๙ ดาน
และหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนา Process กระบวนการ ไดแกกลยุทธในการสงเสริมคุณธรรม
จริยธรรมทั้ง ๔ กลยุทธและกิจกรรมหรือโครงการที่จัดข้ึน สุดทายคือ Output ผลลัพธ ไดแก รูปแบบ
ในการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาของพระธรรมวิทยากร คือ PICD:SCP Model น้ันเอง 
 



 

บทท่ี ๕ 
 

สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 
 การศึกษาวิจัยเรื่อง “รูปแบบการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาของพระธรรม
วิทยากร” มีวัตถุประสงค ๓ ประการคือ ๑) เพื่อศึกษาหลักการ วิธีการ และรูปแบบการสงเสริม
คุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา ๒) เพื่อวิเคราะหสภาพปญหาและอุปสรรคในการสงเสริมคุณธรรม
จริยธรรมในสถานศึกษาของพระธรรมวิทยากร และ ๓) เพื่อนําเสนอรูปแบบการสงเสริมคุณธรรม
จริยธรรมในสถานศึกษาของพระธรรมวิทยากร 
 การวิจัยครั้งน้ีใชระเบียบวิธีวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Method  Research) ระหวางการ
วิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ที่ใชการศึกษาวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) จาก
แบบสอบถาม (Questionnaire) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยทําการวิจัย
เชิงเอกสาร (Documentary  Analysis) กับการสัมภาษณเชิงลึก (In Depth Interview) จากผูให
ขอมูลสําคัญ (Key Informants) ที่เปนผูทรงคุณวุฒิรวมทั้งผูบริหาร คณาจารย และนักวัฒนธรรม
จังหวัด จากน้ันนํามาสังเคราะหเปนรูปแบบเบื้องตน กอนที่จะนําเสนอตอการสนทนากลุมเฉพาะ 
(Focus Group Discussion) เพื่อพัฒนารูปแบบใหมีความสมบูรณย่ิงข้ึน ทั้งน้ีจากผลการวิจัยสามารถ
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และมีขอเสนอแนะดังน้ี 
 

๕.๑ สรุปผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยจะกลาวถึงประเด็นสําคัญในรูปแบบการสงเสริมคุณธรรม
จริยธรรมในสถานศึกษาของพระธรรมวิทยากร ตามวัตถุประสงคในการวิจัยดังน้ี 

๕.๑.๑ หลักการ วิธีการ และรูปแบบการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา  
การสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาของพระธรรมวิทยากร คือ หนาที่ของ            

พระธรรมวิทยากรทั้ง ๙ ดาน คือ 
๑. ใหคําปรึกษาหารือในปญหาตางๆ โดยเฉพาะปญหาเรื่องการขาดคุณธรรมจริยธรรม

ของนักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษาน้ันๆ  
๒. สนทนาธรรม/บรรยายธรรม ตามหลักธรรมตางๆ ที่สอดคลองกับปญหาที่เกิด หรือ

ตามที่สถานศึกษาประสงค 
๓. ใหการอบรมเยาวชนในสถานศึกษาน้ันๆ โดยใชเทคนิคการอบรมที่สอดคลองกับ

พฤติกรรม ทําวัตร-เย็น และน่ังสมาธิ 
๔. จัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา เชน วันสําคัญทางพระพุทธศาสนา วันสําคัญทาง

พระมหากษัตริย วันสําคัญทางเทศกาลตางๆ ที่มีพิธีทางพระพุทธศาสนารวมกับสถานศึกษาหรือชุมชน 
๕. รวมกับสถานศึกษาจัดทําแผนปฏิบัติการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของผูเรียน 
๖. จัดทําทะเบียนผูเขารวมกิจกรรมหรือทะเบียนของผูเรียนเปนประจําทุกเดือน 
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๗. พัฒนาเครื่องมือในการปรับพฤติกรรมของผูเรียน 
๘. จัดคายคุณธรรม 
๙. ประเมินผลกลุมเปาหมายรวมกับสถานศึกษา 
ซึ่งเปนกิจกรรมที่กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม กําหนดข้ึน และจากการสัมภาษณ 

ผูใหขอมูลสําคัญไดเพิ่มเติมแนวคิดหรือนโยบายในการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาของ
พระธรรมวิทยากรอีกดังน้ี 

ดานการใหคําปรึกษาหารือในปญหาตางๆ โดยเฉพาะปญหาเรื่องการขาดคุณธรรม
จริยธรรมของนักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษาน้ันๆ ควรประกอบดวย 

๑) เปดหองคลินิกคุณธรรม สัปดาหละ ๒ วัน ตามความพรอมของพระธรรมวิทยากรหรือ
สถานศึกษาเปนผูกําหนด 

๒) จัดนักเรียนหรือกลุมเปาหมายเขารวมกิจกรรมตามวันและเวลาที่กําหนด โดยใหถือ
เปนคะแนนกิจกรรมดวย 

๓) รณรงคใหนักเรียนที่มีความสนใจเขารับบริการใหคําปรึกษาหารือในปญหาตางๆ 
๔) จัดต้ังกลุมสมาชิกชมรมคลินิกคุณธรรมประจําสถานศึกษา เพื่อใหนักเรียนที่เปน

สมาชิกทุกคนเขารวมกิจกรรม และชวยเผยแพรผลการดําเนินงานของคลินิกคุณธรรมใหนักเรียน หรือ
ประชาชนทั่วไปรับทราบ และเชิญชวนใหเขารวมกิจกรรมดังกลาว 

๕) จัดต้ังกลุมเฟสบุค (Facebook) เพื่อใชเปนชองทางในการใหคําปรึกษาแกนักเรียน 
นอกเวลา 

๖) จัดต้ังกลุมไลน (Line) เพื่อใชเปนชองทางในการใหคําปรึกษาแกนักเรียน นอกเวลา 
หรือเพื่อสอดสองพฤติกรรมของนักเรียนแตละคน 

๗) คัดเลือกแกนนําในการประสานงานระหวางนักเรียนกลุมเปาหมายกับพระธรรม
วิทยากร เพื่อลดชองวางระหวางกัน 

๘) ติดปายคติธรรม ธรรมะดีๆ ขอคิดตางๆ เพื่อใหนักเรียนไดศึกษา 
ดานการสนทนาธรรม/บรรยายธรรม ตามหลักธรรมตางๆ ที่สอดคลองกับปญหาที่เกิด 

หรือตามที่สถานศึกษาประสงคน้ัน ควรประกอบดวย 
๑) ควรเนนเรื่องความกตัญูรูคุณ 
๒) ควรเนนเรื่องความสามัคคีกลมเกลียวกัน 
๓) ควรเนนเรื่องความอดทน ประหยัด อดออม 
๔) ควรเนนเรื่องความเสียสละ มีจิตอาสา 
๕) ควรเนนเรื่องความไมประมาท 
๖) สถานศึกษาควรจัดสรรเวลาใหพระธรรมวิทยากรไดอบรมสนทนาธรรม/บรรยายธรรม 

กับนักเรียนในเวลา/สถานที่ที่เหมาะสม 
๗) สถานศึกษาควรจัดกิจกรรมที่เนนใหพระธรรมวิทยากรไดพบปะกับนักเรียนสม่ําเสมอ 

เชน กิจกรรมหนาเสาธง กิจกรรมวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา หรือกิจกรรมวันสําคัญตางๆของ
สถานศึกษา เปนตน 
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ดานใหการอบรมเยาวชนในสถานศึกษาน้ันๆ โดยใชเทคนิคการอบรมที่สอดคลองกับ
พฤติกรรม ทําวัตร เชา-เย็น และน่ังสมาธิ พบวา พระธรรมวิทยากรมักเชิญชวนใหนักเรียนไดไหวพระ
สวดมนตกอนและหลังเรียนสม่ําเสมอ เปนแกนนําในการน่ังสมาธิ ฝกจิตภาวนา ในบางโอกาสก็จะนํา
นักเรียนสวดมนตทําวัตรเชาและเย็น เปนตน 

ดานจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา เชน วันสําคัญทางพระพุทธศาสนา วันสําคัญทาง
พระมหากษัตริย วันสําคัญทางเทศกาลตางๆ ที่มีพิธีทางพระพุทธศาสนารวมกับสถานศึกษาหรือชุมชน 
ควรประกอบดวย 

๑) จัดกิจกรรมวันข้ึนปใหม โดยอาราธนาพระสงฆและพระธรรมวิทยากร มาบรรยาย
ธรรมอวยพรปใหม และบิณฑบาตขาวสารอาหารแหง 

๒) จัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ โดยพระธรรมวิทยากรรวมจัดนิทรรศการและกิจกรรมมอบ
ของรางวัลแกเด็กและเยาวชนที่เขารวมกิจกรรม โดยนํานักเรียนกลุมเปาหมายเขารวมกิจกรรมดวย 

๓) จัดกิจกรรมวันไหวครู  โดยอาราธนาพระธรรมวิทยากรบรรยายธรรมเรื่อง                     
“พระคุณคร”ู และจัดกิจกรรมไหวครู โดยมีพระธรรมวิทยากรรวมดวย 

๔) จัดกิจกรรมวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา ไดแก วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา และวัน
อาสาฬหบูชา ใหม โดยอาราธนาพระธรรมวิทยากร มาบรรยายธรรม และบิณฑบาตขาวสาร
อาหารแหง นอกจากน้ียังพานักเรียนไปเวียนเทียนและบําเพ็ญสาธารณประโยชนที่วัดและชุมชนดวย 

๕) จัดกิจกรรมหลอเทียน แหเทียน และถวายเทียนเขาพรรษาในวัดที่พระธรรมวิทยากร
จําพรรษา หรือวัดอื่นๆ ใกลกับสถานศึกษา 

๖) จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถ โดยอาราธนาพระธรรมวิทยากรบรรยายธรรมพเิศษ 

๗) จัดกิจกรรมทําบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารแดพระธรรมวิทยากรเน่ืองในวันคลายวัน
เกิดของบุคลากร เพื่อสนับสนุนใหบุคลากรไดทําบุญในทางพระพุทธศาสนา 

๘) จัดกิจกรรมบําเพ็ญสาธารณประโยชนตางๆ โดยมีพระธรรมวิทยากรเปนแกนนําจัด
กิจกรรม 

๙) จัดกิจกรรมพเิศษ เชน ดานหลักสูตรสถานศึกษา  
ดานรวมกับสถานศึกษาจัดทําแผนปฏิบัติการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของผูเรียนน้ัน 

พบวา กอนเปดภาคการศึกษาใหมทุกป คณะกรรมการบริหารโครงการคลินิกคุณธรรม รวมกับพระ
ธรรมวิทยากร และสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด จะรวมกันประชุมเพื่อปรึกษาหารือในการจัดทํา
แผนปฏิบัติการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของเรียนเรียน 

ดานการจัดทําทะเบียนผูเขารวมกิจกรรมหรือทะเบียนของผูเรียนเปนประจําทุกเดือน 
พบวา มีการจัดเก็บขอมูลของผูเขารวมกิจกรรมนอย สวนมากใชวิธีการเช็คช่ือของอาจารยประจําวิชา 
หรืออาจารยที่ปรึกษาแทน ทําใหพระธรรมวิทยากรยังไมมีสถิติผูเขารวมกิจกรรมที่ชัดเจน จึงควรหา
เครื่องมือมาชวยในการจัดเก็บฐานขอมูลขอนักเรียนตอไป 

ดานการพัฒนาเครื่องมือในการปรับพฤติกรรมของผูเรียน ควรประกอบดวย 
๑) กิจกรรมโฮมรูมเพื่อสะทอนความรูสึก เพื่อใหนักเรียนมีความคิดสรางสรรคในการทํา

กิจกรรมทําความดี เพื่อเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมในโรงเรียน และเปดโอกาสใหนักเรียนไดแสดง
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ความรูสึกที่ไดทําความดี มีการบูรณาการการทํางานรวมกันทั้งหนวยงานตนสังกัดและนักเรียนกับ
บุคลากรในโรงเรียน    

๒) กิจกรรมสวมเสื้อขาวหรือใสชุดขาววันพระ เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพทางกาย  โดยให
โอกาสนักเรียนในการแสดงออกจากกิจกรรมที่ทํา และเพื่อปลูกฝงคานิยมที่ดีงามใหแกเยาวชนใหรูจัก
รักษาไวซึ่งวัฒนธรรมอันดีงาม 

๓) กิจกรรม ไมมีสิ่งเสพติด เหลา บุหรี่ ๑๐๐% เพื่อใหผูเรียนเห็นโทษ และภัยอันเกิดจาก
การบริโภค สิ่งเสพติด เหลา บุหรี่ ใหผูเรียน และบุคลากรในโรงเรียนมีพฤติกรรมไมเกี่ยวของกับสิ่ง
เสพติด เหลา บุหรี่ และ ใหโรงเรียนเปนโรงเรียนปลอดจากสิ่งเสพติด เหลา บุหรี่ ๑๐๐% 

๔) กิจกรรม รักษาศีล ๕ เพื่อฝกการไมเบียดเบียนผูอื่นและตนเอง และเพื่อการเปนมนุษย
ที่สมบูรณ 

๕) กิจกรรม  ย้ิมงาย  ไหวสวย  กราบงาม เพื่อฝกใหบุคลากรในโรงเรียนใหมีบุคลิกงาม
อยางไทย และเพื่อเปนแบบอยางที่ดีแกผูปกครองและชุมชน 

๖) กิจกรรมพิจารณาอาหารที่รับประทาน รับประทานอาหารไมดัง ไมหก  ไมเหลือ 
เพื่อใหบุคลากรทุกคนมีสติในการรับประทานอาหาร  เพื่อใหนักเรียนตระหนักในคุณคาของขาวปลา
อาหาร และเพื่อใหบุคลกรทุกคนมีมารยาทที่ดีในการรับประทานอาหาร 

๗) กิจกรรมประหยัด  ออม  ถนอมใชเงินและสิ่งของ เพื่อใหบุคลกรในโรงเรียนใชจายเงิน
อยางประหยัดและรูจักออม และเพื่อใหบุคลากรในโรงเรียนใชสิ่งของอยางประหยัดและใหเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด 

๘) กิจกรรมการบูรณาการวิถีพุทธทุกกลุมสาระการเรียนรู เพื่อใหพัฒนาผูเรียนใหเกิดการ
เรียนรูทั้งในดาน ความประพฤติ (ศีล) จิตใจ (สมาธิ) และปญญา (ปญญา) เพื่อความเจริญงอกงามใน
ทุกช้ันตอนของชีวิต ใหกินเปน อยูเปน  ดูเปนและฟงเปน 

ดานจัดคายคุณธรรม โครงการคายคุณธรรมเปนโครงการที่ลงทุนแลวมาความคุมคา 
นักเรียนไดรับประโยชนโดยตรง คือ ไดฝกความอดทน, ทําใหเกิดความใจเย็น ไดรับความรู, ฝกวินัย
และพัฒนาศีลธรรม ฝกสมาธิกอใหเกิดปญญา ไดรับความรูทางหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา, เขาใจ
กฎแหงกรรม  ไดรับการฝกความมีวินัยในการอยูรวมกัน ไดรับบุญกุศล ไดรับประสบการณชีวิตมาก
ข้ึน ไดรูจักการปรับตัวในการเรียนในระบบมหาวิทยาลัย มีความกตัญู (รูสึกวาตองมีความกตัญูตอ
ผูมีพระคุณ รูคุณบิดา มารดา ญาติพี่นอง ครูบาอาจารย) มีความเห็นอกเห็นใจผูอื่นมากย่ิงข้ึน มีความ
ต้ังใจที่จะทําความดี  ชวยยกระดับจิตใจใหสูงข้ึนมีธรรมะในจิตใจ รูถึงคุณคาของชีวิตมากข้ึน ไดฝก
ปฏิบัติตนในการควบคุมทั้งกาย วาจา และจิตใจ ตระหนักถึง บาป บุญ คุณโทษ  มีจิตใจแนวแนมาก
ย่ิงข้ึน  การทําตนใหเปนประโยชน ไมเห็นแกตัว และมีความเมตตา และการต้ังตนใหอยูในความไม
ประมาท และการมีสติ 

ดานการประเมินผล พระธรรมวิทยากรควรรวมกับสถานศึกษาในการจัดทําแบบ
ประเมินผลการศึกษาใหหลากหลายรูปแบบ และมีการสรุปโครงการทุกครั้งดวย 
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๕.๑.๒ สภาพปญหาและอุปสรรคในการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาของ
พระธรรมวิทยากร  

๑) ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม พบวา นักเรียนสวนใหญเปนเพศชาย 
จํานวน ๒๘๓ คน คิดเปนรอยละ ๗๒.๒ มีอายุระหวาง ๑๙ – ๒๑ ป จํานวน ๑๙๙ คน คิดเปนรอยละ 
๕๐.๘ มีการศึกษาในระดับ ปวส. จํานวน ๒๓๘ คน คิดเปนรอยละ ๖๐.๗ และเขาอบรมโครงการ
คลินิกคุณธรรม ๑ – ๕ ครั้ง จํานวน ๒๕๑ คน คิดเปนรอยละ ๖๔.๓ 

๒) นักเรียนมีความคิดเห็นตอรูปแบบการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา
ของพระธรรมวิทยากร ในภาพรวมอยูในระดับมาก (X = ๔.๐๖, S.D. = ๐.๕๑๐) และเมื่อพิจารณา
เปนรายดานพบวา อยูในระดับมากทุกดาน จากการวิเคราะหเบื้องตนพบวา พระธรรมวิทยากรนําเอา
หลักธรรมมาใชในการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา ตามหลักภาวนา ๔ ไดแก กาย ศีล จิต 
และปญญามากที่สุด รองลงมาคือดานการสนทนาธรรม/บรรยายธรรม ตามหลักธรรมตางๆ           
ที่สอดคลองกับปญหาที่เกิด หรือตามที่สถานศึกษาประสงค ถัดมาคือ ดานการจัดคายคุณธรรม ถัดมา
คือดานการใหการอบรมเยาวชนในสถานศึกษาน้ันๆ โดยใชเทคนิคการอบรมที่สอดคลองกับพฤติกรรม
ของผูเขารับการอบรม ผสมผสานกับการปฏิบัติธรรม ทําวัตรเชา เย็น และน่ังสมาธิ  ถัดมาคือดานการ
จัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา เชน วันสําคัญทางพระพุทธศาสนา วันสําคัญทางพระมหากษัตริย        
วันสําคัญทางเทศกาลตางๆ ที่มีพิธีทางพระพุทธศาสนารวมกับสถานศึกษาหรือชุมชน ถัดมาคือดาน
การใหคําปรึกษาหรือปญหาตางๆ โดยเฉพาะปญหาเรื่องการขาดคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน 
นักศึกษาในสถานศึกษาน้ันๆ ถัดมาคือดานการประเมินผลกลุมเปาหมายรวมกับสถานศึกษา ถัดมาคือ
ดานการรวมกับสถานศึกษาจัดทําแผนปฏิบัติการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของผูเรียน ถัดมาคือดาน
การพัฒนาเครื่องมือในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผูเรียน และสุดทายคือดานการจัดทําทะเบียน
ผูเขารวมกิจกรรมหรือทะเบียนของผูเรียนเปนประจําทุกเดือน ตามลําดับ 

๒.๑ ดานการใหคําปรึกษาหรือปญหาตางๆ โดยเฉพาะปญหาเรื่องการขาด
คุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษาน้ันๆ อยูในระดับมาก (X= ๔.๐๗, S.D. = 
๐.๕๙๖) และเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา อยูในระดับมากทุกดาน จากการวิเคราะหเบื้องตน
พบวาพระธรรมวิทยากรเปนกัลยาณมิตรที่ ดีในการใหคําปรึกษาตางๆ แกนักศึกษามากที่สุด  
รองลงมาคือ พระธรรมวิทยากรนําเอาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาแกปญหาชีวิตใหกับนักศึกษา
ไดเปนอยางดี  ถัดมาคือ พระธรรมวิทยากรเขาใจและทราบปญหาของนักศึกษา เปนอยางดี ถัดมาคือ 
พระธรรมวิทยากรสามารถแกไขปญหาใหกับนักศึกษาไดดี ตรงประเด็น และสามารถอธิบายถึงสาเหตุ
ของปญหาได และสุดทายคือ พระธรรมวิทยากรไมนําเอาเรื่องที่นักศึกษามาขอคําปรึกษาไปเลา หรือ
บอกตอใหเพื่อนนักศึกษาคนอื่นๆ ฟง ตามลําดับ 

๒.๒ ดานการสนทนาธรรม/บรรยายธรรม ตามหลักธรรมตางๆ ท่ีสอดคลองกับ
ปญหาท่ีเกิด หรือตามท่ีสถานศึกษาประสงค อยูในระดับมาก (X = ๔.๑๓, S.D. = ๐.๕๓๗) และเมื่อ
พิจารณาเปนรายดานพบวา อยูในระดับมากทุกดาน จากการวิเคราะหเบื้องตนพบวาพระธรรม
วิทยากรเปดโอกาสใหนักศึกษาซักถามขอสงสัย ระหวางการสนทนาธรรมหรือบรรยายธรรม                   
และสามารถตอบขอสักถามน้ันไดอยางถูกตองมากที่สุด  รองลงมาคือพระธรรมวิทยากรมีเทคนิค       
และวิธีการในการอธิบายธรรมไดอยางนาสนใจ และทันตอเหตุการณ  ถัดมาคือพระธรรมวิทยากร
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นําเอาหลักพุทธธรรม และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาสอน และอธิบายใหนักศึกษาเกิดความ
เขาใจที่ชัดเจน ถัดมาคือพระธรรมวิทยากรมีองคความรู และเขาใจในเน้ือหาสาระของธรรมะที่
บรรยายเปนอยางดี และสุดทายคือ พระธรรมวิทยากรมีการสนทนาธรรม/บรรยายธรรมทุกวันพระ 
หรือตามที่สถานศึกษากําหนดใหทุกครั้ง ตามลําดับ 

๒.๓ ดานการใหการอบรมเยาวชนในสถานศึกษาน้ันๆ โดยใชเทคนิคการอบรมท่ี
สอดคลองกับพฤติกรรมของผูเขารับการอบรม ผสมผสานกับการปฏิบัติธรรม ทําวัตรเชา เย็น 
และน่ังสมาธิ อยูในระดับมาก (X = ๔.๑๑, S.D. = ๐.๕๕๖) และเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา         
อยูในระดับมากทุกดาน จากการวิเคราะหเบื้องตนพบวา  พระธรรมวิทยากรเปนแบบอยางที่ดี                
และนาเคารพเลื่อมใสพระธรรมวิทยากรเปนแบบอยางที่ดี และนาเคารพเลื่อมใสมากที่สุด รองลงมา
คือพระธรรมวิทยากรนําเอาสื่อเทคโนโลยีสมัยใหมมาใชในการฝกอบรมนักศึกษา ถัดมาคือ พระธรรม
วิทยากรสามารถนําเอาสื่อตางๆ รอบๆตัวมาอธิบายใหนักศึกษาเกิดความเขาใจ และเห็นตามสภาพ
ความเปนจริง ถัดมาคือพระธรรมวิทยากรมีการสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาแตละคน และสามารถ
แกไขพฤติกรรมของนักศึกษาแตละคนไดเปนอยางดี และสุดทายคือ พระธรรมวิทยากรเปนผูนําในการ
การปฏิบัติธรรม ทําวัตรเชา เย็น และน่ังสมาธิ แกนักศึกษา ทุกครั้ง ตามลําดับ 

๒.๔ ดานการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา เชน วันสําคัญทางพระพุทธศาสนา 
วันสําคัญทางพระมหากษัตริย วันสําคัญทางเทศกาลตางๆ ท่ีมีพิธีทางพระพุทธศาสนารวมกับ
สถานศึกษาหรือชุมชน อยูในระดับมาก (X = ๔.๐๘ , S.D. = ๐.๖๕๓) และเมื่อพิจารณาเปนราย
ดานพบวา อยูในระดับมากทุกดาน จากการวิเคราะหเบื้องตนพบวาพระธรรมวิทยากรรวมกับ
สถานศึกษาจัดกิจกรรมตางๆ ในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา เชน การทําบุญตักบาตรขาวสาร
อาหารแหง เปนตนมากที่สุด รองลงมาคือพระธรรมวิทยากรเปนแกนนําในการจัดกิจกรรมวันสําคัญ
ทางพระพุทธศาสนาในสถานศึกษา  ถัดมาคือพระธรรมวิทยากรนํานักศึกษาเขารวมกิจกรรมพัฒนาวัด 
ชุมชน และสาธารณประโยชน เพื่อฝกฝนใหนักศึกษาเปนผูมีจิตอาสา และบําเพ็ญตนใหเปนประโยชน
แกสังคม โดยใชวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาเปนแรงบันดาลใจ ในการทําความดี ถัดมาคือพระธรรม
วิทยากรเปดโอกาสใหนักศึกษาทุกคนมีสวนรวมในการจัดกิจกรรม จัดนิทรรศการ เกี่ยวกับวันสําคัญ
ทางพระพุทธศาสนาที่วัดหรือที่สถานศึกษาจัดข้ึน และสุดทายคือ พระธรรมวิทยากรจัดกิจกรรมที่
หลากหลาย เพื่อดึงดูดใหนักศึกษาสนใจ และเขารวมกิจกรรมในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา เชน 
การตอบปญหาธรรมะ จัดนิทรรศการ เปนตน ตามลําดับ 

๒.๕ ดานการรวมกับสถานศึกษาจัดทําแผนปฏิบัติการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
ของผูเรียน อยูในระดับมาก (X = ๓.๙๗ , S.D. = ๐.๖๔๓) และเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา              
อยูในระดับมากทุกดาน จากการวิเคราะหเบื้องตนพบวาพระธรรมวิทยากรมีแผนปฏิบัติการในการ
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของผูเรียน และเผยแผใหผูเรียนและผูที่เกี่ยวของทราบ และพระธรรม
วิทยากรสามารถนําเอาแผนปฏิบัติการในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของผูเรียนมาใช ไดจริง                 
และเกิดประโยชนสูงสุดแกผู เรียน อยูในระดับสูงสุด รองลงมาคือพระธรรมวิทยากรรวมกับ
สถานศึกษา มีการประเมินผล และทบทวนแผนปฏิบัติการ เพื่อปรับปรุงใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดแก
ผู เรี ยนตอไป  ถัดมาคือพระธรรมวิทยากรไดรับแตง ต้ังให เปนคณะกรรมการสถานศึกษา                       
หรือคณะกรรมการดําเนินงานของสถานศึกษาที่เกี่ยวของกับการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม และ



๒๒๙ 
 

สุดทายคือ พระธรรมวิทยากรเขารวมประชุมกับสถานศึกษาทุกครั้ง เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับแนวทาง
ในการดําเนินงานโครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมของผูเรียน ตามลําดับ 

๒.๖ ดานการจัดทําทะเบียนผูเขารวมกิจกรรมหรือทะเบียนของผูเรียนเปนประจํา
ทุกเดือน อยูในระดับมาก (X = ๓.๙๖ , S.D. = ๐.๖๘๙) และเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา อยูใน
ระดับมากทุกดาน จากการวิเคราะหเบื้องตนพบวา พระธรรมวิทยากรเปดโอกาสใหนักศึกษามีสวน
รวมในการจัดทําฐานขอมูลของนักศึกษาเองมากที่สุด รองลงมาคือฐานขอมูลที่มีอยูในปจจุบัน เปน
ประโยชนตอการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมอยางมาก  ถัดมาคือพระธรรมวิทยากรมีการจัดทําแฟม
ประวัติของนักศึกษาทุกคน ถัดมาคือพระธรรมวิทยากรจัดทําสถิติของนักศึกษาที่เขารวมโครงการ 
และมีการติดปายประชาสัมพันธอยางชัดเจน และสุดทายคือพระธรรมวิทยากรมีการจัดทําเว็บไซดเผย
แผขอมูลนักศึกษาที่เขารวมโครงการ และกิจกรรมที่จัดข้ึน ตามลําดับ 

๒.๗ ดานการพัฒนาเครื่องมือในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผูเรียน อยูในระดับ
มาก (X = ๓.๙๗ , S.D. = ๐.๖๗๖) และเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา อยูในระดับมากทุกดาน จาก
การวิเคราะหเบื้องตนพบวาพระธรรมวิทยากรนําเอาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาพัฒนาเปน
เครื่องมือ ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผูเรียน เชน ใหหลักภาวนา ๔ หลักอริยสัจ ๔ เบญจศีล
เบญจธรรม เปนตนมากที่สุด  รองลงมาคือพระธรรมวิทยากรสามารถเลือกเอาเครื่องมือแตละอยางมา
ใชในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผูเรียนแตละคนไดอยางเหมาะสม  ถัดมาคือพระธรรมวิทยากรได
ศึกษาพฤติกรรมและเขาใจพฤติกรรมของผูเรียนแตละคนเปนอยางดี ถัดมาคือเครื่องมือที่พระธรรม
วิทยากรใชในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผูเรียนในปจจุบันมีความเหมาะสม และสุดทายคือ              
พระธรรมวิทยากรสามารถสรางเครื่องมือที่ใชในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผูเรียนไดดวยตนเอง 
ตามลําดับ 

๒.๘ ดานการจัดคายคุณธรรม อยูในระดับมาก (X = ๔.๑๒ , S.D. = ๐.๖๑๗) และ
เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา อยู ในระดับมากทุกดาน จากการวิเคราะหเบื้องตนพบวา                
พระธรรมวิทยากรเนนการสอนเรื่องคุณธรรมจริยธรรมเปนหลักมากที่สุด รองลงมาคือคายคุณธรรมที่
พระธรรมวิทยากรจัดข้ึนเกิดประโยชนสูงสุดแกผูเรียน  ถัดมาคือพระธรรมวิทยากรรวมกับสถานศึกษา 
จัดคายคุณธรรมใหกับนักศึกษาเปนประจําทุกป ถัดมาคือคายคุณธรรมที่พระธรรมวิทยากรจัดข้ึนมี
ความเหมาะสมกับผูเรียน ทั้งดานเวลา สถานที่ เน้ือหาสาระ และงบประมาณที่จัด และสุดทายคือ 
พระธรรมวิทยากรเปนวิทยากรในการอบรมนักศึกษาเอง ตามลําดับ 

๒.๙ ดานการประเมินผลกลุมเปาหมายรวมกับสถานศึกษา อยูในระดับมาก                     
(X = ๔.๐๓ , S.D. = ๐.๖๕๐) และเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา อยูในระดับมากทุกดาน จากการ
วิเคราะหเบื้องตนพบวา  พระธรรมวิทยากรเลือกเอาเครื่องมือตางๆ เชน แบบสอบถาม                    
แบบสัมภาษณ แบบสังเกตพฤติกรรม ที่มีคุณภาพมาใชในการประเมินผลการดําเนินโครงการกับ
ผูเรียน รวมกับสถานศึกษา และพระธรรมวิทยากรรวมกับสถานศึกษาปรับปรุงแผนปฏิบัติการให
สอดคลองกับพฤติกรรมของนักศึกษาที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลามากที่สุด  รองลงมาคือพระธรรม
วิทยากรมีการวางแผนในการประเมินผลกลุมเปาหมายรวมกับสถานศึกษา  ถัดมาคือพระธรรม
วิทยากรรวมกับสถานศึกษาสรุปผลการดําเนินโครงการทุกครั้ง และแจงใหผูมีสวนเกี่ยวของทราบ 
และสุดทายคือ พระธรรมวิทยากรมีการวางแผนในการประเมินผลกลุมเปาหมายรวมกับสถานศึกษา 



๒๓๐ 
 

๒.๑๐ ดานหลักธรรมท่ีใชในการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาของพระ
ธรรมวิทยากรตามหลักภาวนา ๔ ไดแก กาย ศีล จิต และปญญา อยูในระดับมาก (X = ๔.๑๓, 
S.D. = ๐.๕๕๖) และเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา อยูในระดับมากทุกดาน จากการวิเคราะห
เบื้องตนพบวาดานศีลมากที่สุด  รองลงมาคือดานจิต  ถัดมาคือดานปญญา และสุดทายคือ ดานกาย 
ตามลําดับ 

๓) ปญหา อุปสรรคและขอเสนอแนะตอรูปแบบการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมใน
สถานศึกษาของพระธรรมวิทยากร พบวา 

๓.๑ ดานการใหคําปรึกษาหรือปญหาตางๆ โดยเฉพาะปญหาเรื่องการขาด
คุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษาน้ันๆ มีปญหาและอุปสรรค คือ พระธรรม
วิทยากรมักนําเอากรณีของนักศึกษาที่เขารับคําปรึกษา มาบอกเลาหรือยกตัวอยางใหนักศึกษาคน
อื่นๆ ฟง จนทําใหนักศึกษาเกิดความละอายพลอยไมอยากปรึกษาในเรื่องสําคัญๆ หรือเรื่องนาอับอาย
กับพระธรรมวิทยากร พระธรรมวิทยากรไมสามารถเขาถึงปญหาเฉพาะดานของนักศึกษา เชน ปญหา
สวนตัว ปญหาครอบครัว ปญหาเรื่องยาเสพติด เปนตน พระธรรมวิทยากรไมสามารถชวยแกปญหา
ใหกับนักศึกษาผูหญิงในเรื่องเฉพาะเพศไดดี ขอเสนอแนะ คือ พระธรรมวิทยากรควรปกปดเรื่องที่
นักศึกษามาขอคําปรึกษาไวเปนความลับ และใหคําปรึกษาเฉพาะเรื่องกับนักศึกษาเฉพาะรายบุคคลไป 
พระธรรมวิทยากรตองอาศัยความรวมมือจากเพื่อนนักศึกษาดวยกัน หรือพอแมของนักศึกษา ในการ
ใหคําปรึกษาและแกไขปญหาเฉพาะดานของนักศึกษาในแตละคน ควรใหอาจารยผูหญิงเปนที่ปรึกษา
รวมกับพระธรรมวิทยากรในการใหคําปรึกษาแกนักศึกษาผูหญิงในเรื่องสวนตัว  

๓.๒ ดานการสนทนาธรรม/บรรยายธรรม ตามหลักธรรมตางๆ ท่ีสอดคลองกับ
ปญหาท่ีเกิด หรือตามท่ีสถานศึกษาประสงค มีปญหาและอุปสรรค คือ จํานวนของนักเรียนมีมาก
เกินไป พระธรรมวิทยากรเพียงหน่ึงถึงสองรูปไมสามารถดูแลไดอยางทั่วถึง ความไมพรอมในการใชสื่อ
เทคโนโลยีในการสนทนาธรรม/บรรยายธรรมของพระธรรมวิทยากรและเจาหนาที่ ทําใหเสียเวลาใน
การอบรมสั่งสอน หองบรรยายธรรม/สถานที่บรรยายธรรม ในวิทยาลัยไมเพียงพอหรือเหมาะสมกับ
จํานวนนักเรียนที่มีมาก และปญหานักเรียนบางกลุมไมสนใจการฟงบรรยาย/สนทนาธรรม/เขารวม
กิจกรรมที่ทางพระธรรมวิทยากรและวิทยาลัยจัดข้ึน ขอเสนอแนะ คือ สถานศึกษาควรจัดครูประจํา
วิชาหรือครูที่ปรึกษามาคอยชวยดูแลนักเรียนรวมกับพระธรรมวิทยากร พระธรรมวิทยากรควรเตรียม
ความพรอมกอนเขาช่ัวโมงบรรยายเพื่อไมใหเสียเวลาอบรม สถานศึกษาควรจัดกิจกรรมเฉพาะกลุม
นักเรียน/ช้ันเรียน/แผนก และสถานศึกษา ควรนํานักเรียนกลุมเสี่ยงแยกออกไปเฉพาะกลุม และจัด
บรรยาย/กิจกรรมเฉพาะกลุม เพื่องายตอการควบคุมและอบรมสั่งสอน  

๓.๓ ดานการใหการอบรมเยาวชนในสถานศึกษาน้ันๆ โดยใชเทคนิคการอบรมท่ี
สอดคลองกับพฤติกรรมของผูเขารับการอบรม ผสมผสานกับการปฏิบัติธรรม ทําวัตรเชา เย็น 
และน่ังสมาธิ มีปญหาและอุปสรรค คือ ในหน่ึงสัปดาหพระธรรมวิทยากรสามารถเขามาทํากิจกรรม
ไดเพียงแค ๒ วันเทาน้ัน ในการจัดกิจกรรมทําวัตร สวดมนต น่ังสมาธิ จึงทําไดเพียงแคระยะสั้นๆ 
หรือบางครั้งอาจไมไดทํา นักเรียนที่เขารวมกิจกรรมไมมีความพรอม ประกอบกับเวลาในการเขารวม
กิจกรรมมีนอย จึงเนนเฉพาะหลักทฤษฎีมากกวาหลักการปฏิบัติ เทคนิคที่พระธรรมวิทยากรนํามาใชมี
มากและหลากหลาย แตสถานศึกษาขาดความพรอมในการจัดสรรนักเรียนและช่ัวโมงเรียนในการเขา
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มาทํากิจกรรมรวมกับพระธรรม และกิจกรรมของพระธรรมวิทยากรเปนเพียงกิจกรรมโครงการสั้นๆ 
ไมตอเน่ือง ไมสามารถละลายพฤติกรรมของนักเรียนไดเทาที่ควร ขาดการประเมินผลและกํากับ
ติดตามพฤติกรรมของนักเรียนอยางตอเน่ืองและทั่วถึง ขอเสนอแนะ คือ พระธรรมวิทยากรควรเนน
การปฏิบัติธรรม ทําวัตรเชา เย็น และน่ังสมาธิใหมากข้ึนกวาเดิม พระธรรมวิทยากรควรจัดกิจกรรมที่
หลากหลายเนนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติควบคูกัน ผูบริหารสถานศึกษาควรใหความสําคัญกับการ
อบรมของพระธรรมวิทยากร และเพิ่มจํานวนวันและเวลาใหเพิ่มมากข้ึน สถานศึกษาควรวางแผน
โครงการระยะยาวและจัดสรรงบประมาณสนับสนุนใหเพิ่มมากข้ึนกวาเดิม  

๓.๔ ดานการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา เชน วันสําคัญทางพระพุทธศาสนา 
วันสําคัญทางพระมหากษัตริย วันสําคัญทางเทศกาลตางๆ ท่ีมีพิธีทางพระพุทธศาสนารวมกับ
สถานศึกษาหรือชุมชน มีปญหาและอุปสรรค คือ ลักษณะกิจกรรมที่จัดไมมีความหลากหลาย เปน
ลักษณะกิจกรรมเดิมๆ ที่จัดข้ึนทุกป ทําไมมาสามารถดึงดูดใหนักศึกษาเขารวมกิจกรรมได มีการจัด
กิจกรรมที่ซ้ําซอน เปนกิจกรรมเดียวกันแตจัดกันคนละครั้ง ทําใหสูญเสียงบประมาณและบุคลากร 
พระธรรมวิทยากรเปนเพียงสวนหน่ึงของกิจกรรมสําคัญตางๆของสถานศึกษาในฐานะผูนําทางศาสนา
เทาน้ัน เปนเพียงแคผูประกอบพิธีกรรม ขอเสนอแนะ คือ ควรมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบและวิธีการใน
การจัดกิจกรรมใหมีความหลากหลายเพิ่มมากข้ึน ควรประชุมปรึกษาหารือกันทั้งฝายสถานศึกษาและ
พระธรรมวิทยากร ในการบูรณาการกิจกรรมรวมกันในคราวเดียวกัน สถานศึกษาควรเห็นความสําคัญ
และอาราธนานิมนตพระธรรมวิทยากรมาเปนแกนนําหลักในการจัดกิจกรรรมของสถานศึกษารวมกับ
ผูบริหารและคณาจารยดวย  

๓.๕ ดานการรวมกับสถานศึกษาจัดทําแผนปฏิบัติการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
ของผูเรียน มีปญหาและอุปสรรค คือ ขาดแหลงการเรียนรูดานคุณธรรมจริยธรรมที่หลากหลาย          
พระธรรมวิทยากรไมสามารถขับเคลื่อนแนวคิดหรือนโยบายในการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม
เทาที่ควร ขาดการจัดทําแผนโครงการระยะยาว ขาดการประชุมปรึกษาหารือระหวางสถานศึกษากับ
พระธรรมวิทยากรและหนวยงานที่เกี่ยวของ ขอเสนอแนะ คือ พระธรรมวิทยากรและสถานศึกษาควร
จัดทําคูมือในการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อเผยแผใหนักเรียนไดรับรูและศึกษาเพิ่มเติมจากคูมือ
ดังกลาวดวย สถานศึกษาควรแตง ต้ังพระธรรมวิทยากรให เปนคณะกรรมการสถานศึกษา                      
หรือคณะกรรมการดําเนินงานของสถานศึกษาที่เกี่ยวของกับการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
สถานศึกษาควรเชิญผูมีสวนเกี่ยวของทั้งบรรพชิตและคฤหัสถเขารวมในการจัดทําแผนการดําเนินงาน
โครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมของผูเรียน โดยรับฟงความคิดเห็นจากทุกฝายดวย สถานศึกษา
ควรนิมนตพระธรรมวิทยากรเขารวมประชุมกับผูบริหาร กรมการสถานศึกษาดวยทุกครั้ ง                 
เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับแนวทางในการดําเนินงานโครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมของผูเรียน 
พระธรรมวิทยากรควรรวมกับสถานศึกษาประเมินผล และทบทวนแผนปฏิบัติการ เพื่อปรับปรุงใหเกดิ
ประสิทธิภาพสูงสุดแกผูเรียนตอไป  

๓.๖ ดานการจัดทําทะเบียนผูเขารวมกิจกรรมหรือทะเบียนของผูเรียนเปนประจํา
ทุกเดือน มีปญหาและอุปสรรค คือ ขาดการคิดตอประสานระหวางพระธรรมวิทยากร ผูบริหาร
สถานศึกษา อาจารยที่ปรึกษา และนักเรียนรวมถึงผูปกครองดวย ไมสามารถรายงานสถิติผูเขารวม
กิจกรรมไดตามความเปนจริง และผลลัพธที่ไดจากการเขารวมกิจกรรมของนักเรียนแตละคนได ขาด
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ระบบการจัดทําทะเบียนผูเขารวมกิจกรรมหรือทะเบียนผูเรียนที่มีประสิทธิภาพ ขอเสนอแนะ คือ ควร
จัดทําเว็บไซดของพระธรรมวิทยากร หรือเพิ่มชองทางในการติดตอระหวางพระธรรมวิทยากร 
ผูบริหารสถานศึกษา อาจารยที่ปรึกษา และนักเรียนรวมถึงผูปกครองดวย ควรมีการบันทึกจํานวน
ผูเขารวมกิจกรรมทุกครั้ง มีการบันทึกเน้ือหาสาระในการสอนหรือการอบรมสั่งสอนในแตละครั้ง และ
สามารถสรุปผลการประเมินไดในหลากหลายรูปแบบ และเที่ยงตรง พระธรรมวิทยากรหรือกรมการ
ศาสนาควรสรางระบบการจัดเก็บขอมูล/พฤติกรรม/แนวทางในการแกไขปญหาของนักเรียนที่มี
ประสิทธิภาพและใชงานไดจริง  

๓.๗ ดานการพัฒนาเครื่องมือในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผูเรียน มีปญหาและ
อุปสรรค คือ กิจกรรมสวนใหญจัดที่สถานศึกษาเปนหลัก ขาดการจัดกิจกรรมนอกสถานที่ เชนที่วัด 
หรือ แหลงชุมชน เปนตน พระธรรมวิทยากรใชความคิดเห็นสวนตัวในการแกไขพฤติกรรมของ
นักเรียนและขาดความเขาใจพฤติกรรมของผูเรียนแตละคนเปนอยางดี นักเรียนแตละคนมีพฤติกรรมที่
แตกตางกัน ทําใหพระธรรมวิทยากรตองปรับเปลี่ยนเครื่องมือหรือเลือกเอาเครื่องมือมาใชในการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอยูบอยครั้ง ขอเสนอแนะ คือ พระธรรมวิทยากรควรนํานักเรียนเขาวัดมากกวา
ใชวิทยาลัยเปนสถานที่ในการฝกอบรมนักเรียน เพื่อใหนักเรียนไดศึกษาและซึมซับพฤติกรรมการ
ดํารงชีวิตแบบชาวพุทธอยางเต็มรูปแบบ พระธรรมวิทยากรควรเขามาคลุกคลีกับนักเรียนกลุมเสี่ยง 
เพื่อศึกษาถึงพฤติกรรมของแตละคน และหาแนวทางในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักเรียนแตละ
คนดวย พระธรรมวิทยากรควรเลือกเอาเครื่องมือที่เหมาะสมมาใชในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของ
ผูเรียนแตละคนใหสอดคลองกับพฤติกรรมของนักเรียนดวย  

๓.๘ ดานการจัดคายคุณธรรม มีปญหาและอุปสรรค คือ มักจัดคายคุณธรรม
จริยธรรมในสถานศึกษา ทําใหไมสามารถดึงดูดความสนใจของนักเรียนได ขาดการปฏิบัติที่เขมขน 
และเขมงวดในการจัดกิจกรรม ทําให นักเรียนไมคอยสนใจ และรวมทํากิจกรรมเทาที่ควร                    
ขาดงบประมาณในการดําเนินงานที่เพียงพอ ขอเสนอแนะ คือ ควรนํานักเรียนไปจัดคายคุณธรรม
จริยธรรมนอกสถานศึกษา เชน วัด หรือสถานที่อื่นๆที่มีความเหมาะสมและสัปปายะ เปนตน ควรเนน
ภาคปฏิบัติมากกวาภาคทฤษฎี มีการแนะแนวทางในการดําเนินชีวิตของนักเรียน ใหไดศึกษาและ
เรียนรูจากประสบการณจริงมากกวาเรียนรูภายในหองเรียน พระธรรมวิทยากรควรเปนแกนนําในการ
จัดโครงการ จัดใหมีการประสานกันระหวางสถานศึกษา กับวัด หรือพระธรรมวิทยากรกับวิทยากรรับ
เชิญ ควรเนนจัดคายลักษณะประหยัด แตไดประโยชนสูง คือทั้งนักเรียน พระธรรมวิทยากร วิทยาลัย 
และชุมชนไดรับประโยชนรวมกัน  

๓.๙ ดานการประเมินผลกลุมเปาหมายรวมกับสถานศึกษา มีปญหาและอุปสรรค 
คือ รูปแบบและวิธีการในการประเมินผลกิจกรรมในแตละครั้งขาดความยืดหยุนและขาดประสิทธิภาพ 
เชน ไมมีการประเมินผลกิจกรรม มีการประเมินผลหลังจบกิจกรรมไปแลวหลายๆ เดือน ทําใหได
ขอมูลไมตรงกับสภาพความเปนจริง เปนตน ขาดการประชุมปรึกษาหารือกันระหวางผูบริหาร 
คณาจารย พระธรรมวิทยากร เจาหนาที่วัฒนธรรมจังหวัด และผูมีสวนเกี่ยวของ เพื่อระดมความคิดใน
การแกไขปญหาตางๆ ที่เกิดข้ึนไดอยางทันทวงที สวนใหญพระธรรมวิทยากร หรืออาจารยที่
รับผิดชอบ ตองแกไขปญหาเฉพาะหนาเองเทาน้ัน การแยกงานกันทําระหวางสถานศึกษากับพระ
ธรรมวิทยากร จึงทําใหกลุมเปาหมายในการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมมีความหลากหลายและ
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แตกตางมากจนเกินไป ขอเสนอแนะ คือ นักเรียนแสดงความคิดเห็นดังน้ี ควรมีการกําหนดรูปแบบ
และวิธีการประเมินผลไวลวงหนา และมีการประเมินผลกอนและหลังจัดกิจกรรมทุกครั้ง ควรมีการ
ประชุมกันทุกเดือนเพื่อแกไขปญหาตางๆ ควรจัดสรรใหนักเรียนที่เปนกลุมเปาหมายเดียวกันไดรบัการ
สงเสริมทั้งพระธรรมวิทยากรและสถานศึกษารวมกัน  

๓.๑๐ ดานหลักธรรมท่ีใชในการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาของพระ
ธรรมวิทยากรตามหลักภาวนา ๔ ไดแก กาย ศีล จิต และปญญา มีขอเสนอแนะ คือ พระธรรม
วิทยากรควรเนนใหนักศึกษาเปนจิตอาสา รูจักเสียสละเพื่อประโยชนสวนรวม พระธรรมวิทยากรควร
เนนใหนักศึกษารักษาสุขภาพใหแข็งแรงตามหลักพระพุทธศาสนา พระธรรมวิทยากรควรเนนใหรูจัก
คิด วิเคราะห ปญหาชีวิต และพระธรรมวิทยากรควรเนนใหนักศึกษารูจัก ลด ละ เลิกอบายมุข 

๔) สภาพท่ัวไปในการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาของพระธรรมวิทยากร 
ประกอบดวย 

จุดแข็ง ไดแก  ๑. พระธรรมวิทยากรทุกรูปผานการอบรมจากกรมการศาสนา               
๒. พระธรรมวิทยากรมีความรูความสามารถสูง ๓. พระธรรมวิทยากรเปนแบบอยางที่ ดี                            
๔. ไดรับงบประมาณอุดหนุนโครงการจากกรมการศาสนา ๕. มีคณะกรรมการบริหารโครงการ                  
๖.  มีการประเมินโครงการ 

จุดออน ไดแก ๑. พระธรรมวิทยากรมีนอย ๒. พระธรรมวิทยากรขาดทักษะในการสังเกต
พฤติกรรมของนักเรียน ๓. งบประมาณมีนอย ไมเพียงพอ ๔.  ขาดงบประมาณในการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร ๕.  ขาดครูพี่เลี้ยง ๖.  แผนปฏิบัติการมีความลาชา 

โอกาส  ไดแก ๑. มีการนําเอาหลักธรรมและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการ
สอน ๒. มีการรักษาศิลปวัฒนธรรม ๓. มีหองพระพุทธศาสนา ๔. มีแหลงเรียนรูภายในวัด ๕. ไดรับ
การสนับสนุนจากหนวยงานราชการ ๖. รัฐบาลมีนโยบายในการสนับสนุน 

อุปสรรค ไดแก ๑. นักเรียนมีปญหาดานยาเสพติด การทะเลาะวิวาท ๒. ความรุนแรงของ
สถาบันครอบครัว ๓. งบประมาณนอยและลาชา ๔. ขาดการประสานงานระหวางสื่อมวลชน                 
๕. ประชาชนไมทราบขอมูลขาวสารของโครงการ  

เมื่อนําประเด็นภายในและภายนอก ในดานกระบวนการดําเนินงาน มาวิเคราะห
เปรียบเทียบกัน ทําใหผูวิจัยไดแนวทางในการกําหนด รูปแบบการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมใน
สถานศึกษาของพระธรรมวิทยากร คือ ๑. กลยุทธการสงเสริมใหนักเรียนกลุมเปาหมาย มีคุณธรรม
จริยธรรม  ๒. กลยุทธการสรางภูมิคุมกันดวยการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมอยางจริงจัง ๓. กลยุทธ
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักเรียนกลุมเสี่ยงใหเปนคนดีมีคุณธรรม ๔. กลยุทธการเสริมสราง
กิจกรรมการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนรวมกับ หนวยงาน สถานศึกษา และชุมชน  

 
๕.๑.๓ รูปแบบการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาของพระธรรมวิทยากร 
ผลจากการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ที่ใชการศึกษาวิจัยเชิงสํารวจ 

(Survey Research) จากแบบสอบถาม (Questionnaire) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) โดยทําการวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Analysis) กับการสัมภาษณเชิงลึก (In-
Depth Interview) จากผูใหขอมูลสําคัญ (Key Informants) ที่เปนผูทรงคุณวุฒิรวมทั้งผูบริหาร 



๒๓๔ 
 

คณาจารย และนักวัฒนธรรมจังหวัด และการสนทนากลุมเฉพาะ (Focus Group Discussion) ทําให
ผูวิจัยไดรูปแบบในการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาของพระธรรมวิทยากร ดังน้ี 

รูปแบบที่ ๑ ไดแก  การปองกัน (Prevention) มีกลยุทธ คือ สรางภูมิคุมกันดวยการ
เสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมอยางจริงจัง  กลุมประชากร ไดแก นักเรียนกลุมทั่วไป กลุมเสี่ยง                
และกลุมเปาหมาย และมกีิจกรรม ประกอบดวย กิจกรรม ๔ ส. ดังน้ี 

๑) สะอาด ไดแก กิจกรรมรักษาศีล ๕ ซึ่งเปนคุณธรรมเบื้องตนในการดําเนินชีวิตของ
มนุษย สงเสริมใหนักเรียนรักษาศีล ๕ เปนประจํา มีกิจกรรมรับศีลกอนเขาหองเรียน กิจกรรมทําบุญ
ตักบาตรรับศีลวันพระ กิจกรรมรักษาศีลอุโบสถหรือศีล ๘ กิจกรรมสัมมาอาชีพ กิจกรรมงดเหลา
เขาพรรษา กิจกรรมต้ังสติกอนสตารท เปนตน และกิจกรรมสถานศึกษาปลอดอบายมุข ไดแก สงเสริม
ใหนักเรียนเห็นภัยและโทษของการเปนนักเลงสุรา นักเลงการพนัน นักเลงผูหญิง และการคบเพื่อนไม
ดี เปนตน ดวยการเนนกิจกรรมรณรงคใหนักเรียนลด ละ เลิก อบายมุขทั้งปวง กิจกรรมงดสูบบุหรี่ใน
สถานศึกษา กิจกรรมโทษภัยของยาเสพติด กิจกรรมรักนวลสงวนตัว กิจกรรมจิตอาสาคบเพื่อนดี 
กิจกรรมหนาที่พลเมืองที่ดี ซึ่งหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาที่นํามาใช คือ เบญจศีลเบญจธรรม 
เวนจากอบายมุข และภาวนา ๔ ดาน กายภาวนา และสีลภาวนา 

๒) สวาง ไดแก กิจกรรมเสริมสรางปญญาใหแกนักเรียน เชน กิจกรรมวิถีธรรมวิถีไทย 
รณรงคใหนักเรียนรูจักขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมประจําถ่ินของตนเอง 
กิจกรรมมารยาทไทย กิจกรรมย้ิมไหวทักทายกัน เปนตน นอกจากน้ียังมีกิจกรรมดานภูมิปญญา
ทองถ่ิน อนุรักษศาสตรแขนงตางๆของทองถ่ินตนเอง และกิจกรรมสงเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เปนตน กิจกรรม “ลานธรรม ลานไทย ลานวิถีพุทธ” คือ กิจกรรม
ที่สงเสริมการใชประโยชนจากลานวัดในการทํากิจกรรมตางๆ ที่สงเสริมใหเด็กและเยาวชนพื้นที่
ภายในวัดในการทํากิจกรรมตางๆ เพื่อใชเวลาวางใหเปนประโยชน กิจกรรม “อาชีวะสรางคน              
คนสรางชาติ พัฒนาสูอาเซียน” ซึ่งเปนนโยบายเรงดวนของรัฐบาลปจจุบัน เปนกิจกรรมในลักษณะ
การบูรณาการกับการเรียนการสอนในปจจุบันตามสาขาวิชาชีพตางๆ ควบคูกับการพัฒนาคุณภาพ
บุคลากรโดยเนนกิจกรรมลักษณะ “มีความรูคูคุณธรรม” กิจกรรม “โรงเรียนวิถีพุทธ” ซึ่งเปนกิจกรรม
ใหมของกรมการศาสนาซึ่งตอยอดจากนโยบายของทางรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ โดยเนนเฉพาะ
โรงเรียนที่ยังไมเขารวมโครงการปบกระทรวงศึกษาธิการ โดยการนําพระธรรมวิทยากรไปเปนพี่เลี้ยง
ในการจัดกิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธดังกลาวดวย  ซึ่งหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาที่นํามาใช                
คือ ไตรสิกขา สัปปุริสธรรม ๗  และภาวนา ๔ ดาน ปญญาภาวนา 

๓) สงบ ไดแก กิจกรรมปฏิบัติธรรม เจริญจิตภาวนา มีการน่ังสมาธิ เดินจงกรม แผเมตตา 
เปนตน เพื่อชวยใหนักเรียนมีสมาธิในการศึกษาเลาเรียน ใชชีวิตดวยความไมประมาท โดยสามารถจัด
กิจกรรมในลักษณะสวดมนตไหวพระกอนและหลังเรียน น่ังสมาธิหรือทําจิตใหสงบกอนเขาเรียนและ
หลังเลิกเรียน กิจกรรมคายคุณธรรมจริยธรรม เปนตน ซึ่งหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาที่นํามาใช 
คือ หลักไตรสิกขา และภาวนา ๔ ดาน จิตตภาวนา 

๔) สั่งสอน ไดแก กิจกรรมการอบรมสั่งสอนคุณธรรมจริยธรรม การบรรยายธรรมหรือ
สนทนาธรรมในวันพระ กิจกรรมการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนาในช้ันเรียน กิจกรรมการเรียน
การสอนธรรมศึกษา และจัดใหมีการสอบธรรมศึกษา เปนตน กิจกรรม “ลูกพาพอแมเขาวัด”                 
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เปนกิจกรรมในลักษณะที่ปลูกฝงใหนักเรียนสนใจพระพุทธศาสนาและเชิญชวนใหพอแมพาตนเองมา
วัดในวันหยุดเรียน หรือวันสําคัญตางๆ เพื่อกระตุนใหพอแมเห็นความสําคัญกับทางพระพุทธศาสนา
ดวย ซึ่งหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาที่นํามาใช คือ หลักไตรสิกขา อิทธิบาทธรรม อริยสัจ ๔ 
สังคหวัตถุธรรม และภาวนา ๔   

กิจกรรม ๔ ส. คือ สะอาด สวาง สงบ และสั่งสอน จะชวยปองกันและสรางภูมิคุมกันให
นักเรียนทุกกลุมมีพฤติกรรมที่ดีข้ึน เปนการสงเสริมใหนักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมประจําจิตใจ                 
โดยพระธรรมวิทยากรสามารถนําเอาหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนา ไดแก หลักไตรสิกขา ศีล สมาธิ 
ปญญา หลักภาวนา ๔ กาย ศีล จิต ปญญา หลักอิทธิบาทธรรม หลักอริยสัจ ๔ หลักสังคหวัตถุธรรม 
และหลักสัปปุริสธรรม มาใชในการปองกันปญหาการขาดคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนได 

รูปแบบที่ ๒ ไดแก  การปรับปรุง (Improvement) มีกลยุทธ คือ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ของนักเรียนกลุมเสี่ยงใหเปนคนดีมีคุณธรรม กลุมประชากร ไดแก กลุมเสี่ยง คือ นักเรียนกลุมที่สราง
ปญหาไดกับสถานศึกษาและชุมชน และมกีิจกรรม คือ  

 ๑) ใหคําปรึกษาหารือในปญหาตางๆ โดยเฉพาะปญหาเรื่องการขาดคุณธรรมจริยธรรม
ของนักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษาน้ันๆ ไดแก 

๒) สนทนาธรรม/บรรยายธรรม ตามหลักธรรมตางๆ ที่สอดคลองกับปญหาที่เกิด                  
หรือตามที่สถานศึกษาประสงค ควรเนนเรื่องความกตัญูรูคุณ เรื่องความสามัคคีกลมเกลียวกัน              
เรื่องความอดทน ประหยัด อดออม เรื่องความเสียสละ มีจิตอาสา เรื่องความไมประมาท โดยให 
สถานศึกษาอาราธนาพระธรรมวิทยากรมาอบรมสนทนาธรรม/บรรยายธรรม กับนักเรียนในเวลา/
สถานที่ที่ เหมาะสม จัดกิจกรรมที่ เนนใหพระธรรมวิทยากร ไดพบปะกับนักเรียนสม่ําเสมอ                    
เชน กิจกรรมหนาเสาธง กิจกรรมวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา หรือกิจกรรมวันสําคัญตางๆของ
สถานศึกษา เปนตน 

๓) ใหการอบรมเยาวชนในสถานศึกษาน้ันๆ โดยใชเทคนิคการอบรมที่สอดคลองกับ
พฤติกรรม ทําวัตร-เย็น และน่ังสมาธิ  

๔) จัดคายคุณธรรมจริยธรรม 
รูปแบบที่ ๓ ไดแก  การเปลี่ยนแปลง (Change) มีกลยุทธ ไดแก สงเสริมใหนักเรียน

กลุมเปาหมาย มีคุณธรรมจริยธรรม กลุมประชากร ไดแก กลุมเปาหมาย ไดแก นักเรียนที่มีความ
ประพฤติดี ต้ังใจเรียน เนนกิจกรรม มีจิตอาสาพัฒนา และมกีิจกรรม คือ 

๑) สรางเยาวชนจิตอาสา เพื่อสงเสริมการดําเนินงานดานคุณธรรมเพื่อสาธารณะ                    
ปลุกจิตสํานึกตอสวนรวมเห็นคุณคาของตนเองและผูอื่น ไมแบงแยกสรางความเทาเทียมกันของคน
โดยยึดหลักคุณธรรม 

๒) สรางชมรมคลินิกคุณธรรมเพื่อนชวยเพื่อน พี่ชวยนอง เพื่อแลกเปลี่ยนแบงปนความรู
ดานคุณธรรมจริยธรรมซึ่งกันและกัน โดยมีนักเรียนกลุมเปาหมายเปนตัวจักรในการขับเคลื่อนงาน
โครงการคลินิกคุณธรรมใหประสบความสําเร็จในลักษณะเพื่อนชวยเพื่อน พี่ชวยนอง ซึ่งจะทําใหลด
ชองวางระหวางพระธรรมวิทยากรกับนักเรียนกลุมเสี่ยง โดยการจัดกิจกรรมลักษณะเขาคาย หรือ
อบรมนักเรียนกลุมเปา ดวยการพัฒนาตามหลักไตรสิกขา และภาวนา ๔  

๓) สรางเยาวชนตนแบบดานคุณธรรมจริยธรรม 



๒๓๖ 
 

รูปแบบที่ ๔ ไดแก  การพัฒนา (Development) มีกลยุทธ ไดแก เสริมสรางกิจกรรมการ
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนรวมกับ หนวยงาน สถานศึกษา และชุมชน กลุมประชากร 
ไดแก นักเรียนทั้งหมด โดยมีพระธรรมวิทยากรเปนผูพัฒนารวมกับ บาน วัด โรงเรียนและชุมชน                
เปนภาคเครือขายสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมรวมกัน (บวร) และมกีิจกรรม คือ  

๑) รวมกับสถานศึกษาจัดทําแผนปฏิบัติการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของผูเรียน 
๒) เปนผูนําในการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา เชน วันสําคัญทางพระพุทธศาสนา        

วันสําคัญทางพระมหากษัตริย วันสําคัญทางเทศกาลตางๆ ที่มีพิธีทางพระพุทธศาสนารวมกับ
สถานศึกษาหรือชุมชน 

๓) สงเสริมและพัฒนาบรรยากาศในการสงเสริมคุณภาพ จริยธรรม เชน การทําบุญ               
การบริจาค การปฏิบัติกิจทางศาสนา การเขารวมกิจกรรมทางศาสนา การยกยองสงเสริมผูกระทํา
ความดี การสงเสริมการแบงปน การชวยเหลือกันและกัน ฯลฯ 

๔) สรางเครือขายความรวมมือระหวางคลินิกคุณธรรมในสถานศึกษา พระธรรมวิทยากร
ประจําคลินิกคุณธรรม ทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาคกับสถานศึกษาใกลเคียง เพื่อใหเกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู และเติมเต็มดานการดําเนินงานสงเสริมคุณธรรม 

๕) ประเมินผลกลุมเปาหมายรวมกับสถานศึกษา 
สรุปไดวา จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “รูปแบบการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา

ของพระธรรมวิทยากร” ผูวิจัยไดศึกษารูปแบบการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาพบวาใน
ปจจุบันพระธรรมวิทยากรไดมีบทบาทสําคัญในการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมผานกระบวนการ ๙ 
ดาน คือ ๑. ดานการใหคําปรึกษาหรือปญหาตางๆ โดยเฉพาะปญหาเรื่องการขาดคุณธรรมจริยธรรม
ของนักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษาน้ันๆ ๒. ดานการสนทนาธรรม/บรรยายธรรม ตามหลักธรรม
ตางๆ ที่สอดคลองกับปญหาที่เกิด หรือตามที่สถานศึกษาประสงค ๓. ดานการใหการอบรมเยาวชนใน
สถานศึกษาน้ันๆ โดยใชเทคนิคการอบรมที่สอดคลองกับพฤติกรรมของผูเขารับการอบรม ผสมผสาน
กับการปฏิบัติธรรม ทําวัตรเชา เย็น และน่ังสมาธิ ๔. ดานการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา เชน 
วันสําคัญทางพระพุทธศาสนา วันสําคัญทางพระมหากษัตริย วันสําคัญทางเทศกาลตางๆ ที่มีพิธีทาง
พระพุทธศาสนารวมกับสถานศึกษาหรือชุมชน ๕. ดานการรวมกับสถานศึกษาจัดทําแผนปฏิบัติการ
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของผูเรียน ๖. ดานการจัดทําทะเบียนผูเขารวมกิจกรรมหรือทะเบียนของ
ผูเรียนเปนประจําทุกเดือน ๗. ดานการพัฒนาเครื่องมือในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผูเรียน ๘. 
ดานการจัดคายคุณธรรม ๙. ดานการประเมินผลกลุมเปาหมายรวมกับสถานศึกษา และประยุกตกับ
หลักธรรมในทางพระพุทธศาสนา คือ หลักไตรสิกขา หลักอริยสัจ ๔ หลักอิทธิบาท ๔ และหลักภาวนา 
๔ กิจกรรมทั้ง ๙ กิจกรรมน้ัน พระธรรมวิทยากรสามารถถายทอดกิจกรรมไดเฉพาะกับนักเรียนบาง
กลุมเทาน้ัน เน่ืองจํานวนนักเรียนในสถานศึกษามีมาก ประกอบกับสถานศึกษาใหเวลากับพระธรรม
วิทยากรนอย จึงเปนปญหาและอุปสรรคในการที่จะสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมใหกับนักเรียนทุกกลุม
ได ผู วิจัยจึงทําการสัมภาษณผูใหขอมูลสําคัญซึ่งประกอบไปดวยพระธรรมวิทยากร ผูบริหาร
สถานศึกษา ครูอาจารยที่รับผิดชอบโครงการ และนักวัฒนธรรมจังหวัดที่เกี่ยวของทําใหไดรูปแบบใน
การสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมที่เหมาะสมกับนักเรียนและสถานศึกษา ๔ รูปแบบ คือ รูปแบบที่ ๑ 
ไดแก การปองกัน (Prevention) เปนการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมใหแกนักเรียนทุกกลุมดวยการ
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สรางภูมิ คุมกันทางดานคุณธรรมจริยธรรมอยางแทจริง รูปแบบที่  ๒ ไดแก  การปรับปรุง 
(Improvement) เปนการนํานักเรียนกลุมเสี่ยงที่มีพฤติกรรมไมดี มาแกไขปรับปรุงใหกลายเปนคนดีมี
คุณธรรม รูปแบบที่ ๓ ไดแก  การเปลี่ยนแปลง (Change) เปนการสงเสริมและสนับสนุนนักเรียน
กลุมเปาหมายที่มีพฤติกรรมใหเปนแบบอยางที่ดีแกเพื่อนนักเรียนดวยกัน และรูปแบบที่ ๔ ไดแก  
การพัฒนา (Development) คือการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนรวมกับ หนวยงาน 
สถานศึกษา และชุมชน โดยมีพระธรรมวิทยากรเปนผูพัฒนารวมกับ สถานศึกษา ซึ่งทั้ง ๔ รูปแบบจะ
ชวยใหพระธรรมวิทยากรสามารถสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมไดอยางแทจริง ทุกกิจกรรมที่จัดข้ึนมี
เปาหมายในการจัดอยางชัดเจน มีตัวช้ีวัดในการจัดกิจกรรม และมีผลผลิตที่ไดจากการจัดกิจกรรม ทํา
ใหรูปแบบการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาของพระธรรมวิทยากรมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลเพิ่มมากข้ึน  หากนําไปสูการปฏิบัติอยางจริงจัง 

 
๕.๒ อภิปรายผล 

การอภิปรายผลการวิจัยครั้งน้ี จะกลาวถึงรูปแบบการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมใน
สถานศึกษาของพระธรรมวิทยากร โดยผูวิจัยจะกลาวถึงประเด็นสําคัญและนาสนใจและนํามา
อภิปรายดังน้ี 

๕.๒.๑ หลักการ วิธีการ และรูปแบบการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา พบวา 
เดิมพระธรรมวิทยากรไดนําเอารูปแบบของกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม มาใชในการสงเสริม
คุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา ๙ ดาน คือ ใหคําปรึกษาหารือในปญหาตางๆ โดยเฉพาะปญหาเรื่อง
การขาดคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษาน้ันๆ สนทนาธรรม/บรรยายธรรม 
ตามหลักธรรมตางๆ ที่สอดคลองกับปญหาที่เกิด หรือตามที่สถานศึกษาประสงค ใหการอบรมเยาวชน
ในสถานศึกษาน้ันๆ โดยใชเทคนิคการอบรมที่สอดคลองกับพฤติกรรม ทําวัตร-เย็น และน่ังสมาธิ จัด
กิจกรรมทางพระพุทธศาสนา เชน วันสําคัญทางพระพุทธศาสนา วันสําคัญทางพระมหากษัตริย วัน
สําคัญทางเทศกาลตางๆ ที่มีพิธีทางพระพุทธศาสนารวมกับสถานศึกษาหรือชุมชน รวมกับสถานศึกษา
จัดทําแผนปฏิบัติการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของผูเรียน จัดทําทะเบียนผูเขารวมกิจกรรมหรือ
ทะเบียนของผูเรียนเปนประจําทุกเดือน พัฒนาเครื่องมือในการปรับพฤติกรรมของผูเรียน จัดคาย
คุณธรรม และประเมินผลกลุมเปาหมายรวมกับสถานศึกษา ซึ่งทั้ง ๙ รูปแบบน้ัน ผูใหขอมูลสําคัญได
ใหแนวคิดเพิ่มเติมจากทั้ง ๙ รูปแบบเพื่อปรับปรุงและพัฒนาใหดีย่ิงข้ึน เชน การเปดหองคลินิก
คุณธรรม การรณรงคใหนักเรียนที่มีความสนใจเขารับบริการใหคําปรึกษาหารือในปญหาตางๆ การ
จัดต้ังกลุมสมาชิกชมรมคลินิกคุณธรรมประจําสถานศึกษา การจัดต้ังกลุมเฟสบุค (Facebook) การ
คัดเลือกแกนนําในการประสานงานระหวางนักเรียนกลุมเปาหมายกับพระธรรมวิทยากร เพื่อลด
ชองวางระหวางกัน เปนตน โดยใชหลักธรรมในการสอดแทรกควบคูกับการจัดกิจกรรม จึงจะชวยให
การสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมประสบผลสําเร็จ ตามที่สถานศึกษามุงหวัง ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย
ของพระครูนิวิฐศีลขันธ (ณรงค ฐิตวฑฺฒโน) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง “รูปแบบการพัฒนาทุนมนุษยตาม
หลักพุทธธรรมในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน” ผลการวิจัยพบวา หลักพุทธธรรมในพระพุทธศาสนา
สวนมากเปนหลักแหงการพัฒนามนุษย โดยเฉพาะการพัฒนามนุษยใหพนจากบวงแหงทุกข พระพุทธ
องคไดทรงใหหลักอริยสัจ ๔ มาเปนกรอบใหเกิดการแกไขเชิงระบบ ขณะที่วิธีการหรือแนวทางน้ัน
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พระพุทธองคไดทรงใหหลักมัชฌิมาปฏิปทาหรือมรรคมีองค ๘ มาเปนเครื่องช้ีนําทาง ทั้งน้ีมรรคมีองค 
๘ น้ันพระพุทธองคไดทรงใหหลักยอยใหเหลือเพียง ๓ สวนสําคัญที่จะสนับสนุนเพื่อการพัฒนามนุษย
ซึ่งก็คือ “หลักไตรสิกขา” ในสวนของรูปแบบการพัฒนาทุนมนุษยตามหลักพุทธธรรม (ไตรสิกขา) ใน
องคการปกครองสวนทองถ่ิน ดานศีลจะเนนไปที่การพัฒนาพฤติกรรมทางกายและวาจาใน ๔ มิติตาม
หลักปริสุทธิศีล ๔ ประกอบดวย ๑) อาชีวปาริสุทธิศีล หรือ การทํามาหาเลี้ยงชีพดวยความซื่อสัตย 
สุจริต หลีกไกลจากการทุจริต ๒) อินทรียสังวร หรือ การพัฒนาพฤติกรรมทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ 
ใหมีการสํารวมระวัง ๓) ปาฏิโมกขสังวร หรือการอยูการอยูรวมกันโดยการยึดถือกฎ ระเบียบ 
ขอบังคับ จรรยาบรรณ วิชาชีพ ฯลฯ ๔) ปจจยปจจเวกขณะ หรือการพัฒนาพฤติกรรมในการเสพ การ
บริโภคอยางมีสติ มีความพอดีและพอเพียง ขณะที่การพัฒนาดานสมาธิถือเปนการฝกฝนพัฒนาจิตใจ
ใหมีสมาธิ ประกอบดวย ๑) การพัฒนาคุณภาพจิตใจใหดีงามใหเปนจิตใจที่บริสุทธ์ิ ประณีต ประเสริฐ 
๒) การพัฒนาจิตใจใหเขมแข็ง หนักแนน มั่นคง แกลวกลาสามารถ และ ๓) การพัฒนาความสุขภาวะ
ของจิตใจเปนการพัฒนาใหมีสุขภาพจิตที่ดี จิตใจที่มีความราเริง สดช่ืน ปติและอิ่มเอิบใจ สําหรับการ
พัฒนาทุนมนุษยในข้ันสูงสุดหรือดานปญญา ประกอบดวย ๑) การพัฒนาเพื่อใหมีความรูความเขาใจ
อยางถูกตองลึกซึ้งและชัดเจน ๒) การพัฒนาเพื่อชวยใหดําเนินเขาสูวิถีชีวิตที่ถูกตองดีงาม และ                   
๓) การพัฒนาปญญาช้ันสูงที่เกิดจากความรู ความเขาใจ และสามารถเขาถึงจนสามารถปรับตัว ปรับ
ใจ ไปในทิศทางที่ถูกตอง และมีชีวิติที่เปนอยูหรือดํารงอยูดวยปญญาอยางแทจริง๑ สอดคลองกับ
งานวิจัยของ พระมหาธฤติ วิโรจโน ไดศึกษาวิจัยเรื่อง “รูปแบบการพัฒนาพระสังฆาธิการเพื่อ
ประสิทธิภาพการบริหารกิจการคณะสงฆ” ผลการวิจัยพบวา การพัฒนาทรัพยากรมนุษยตามแนว
ทั่วไปเปนการพัฒนาทรัพยากรมนุษยที่สําคัญ ๔ ประการ (VETS) คือ ๑) การสรางวิสัยทัศน (Vision) 
๒) การศึกษา (Education) ๓) การอบรม (Training) และ ๔) การดูงาน (Study Tour) สวนการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษยตามแนวทางพระพุทธศาสนาในการวิจัยครั้งน้ีไดแก สิกขา ๓ พรหมวิหาร ๔ 
สังคหวัตถุ ๔ ภาวนา ๔ อิทธิบาท ๔ และสัปปุริสธรรม ๗ สวนรูปแบบการพัฒนาพระสังฆาธิการตาม
แนวทั่วไปและตามแนวพระพุทธศาสนาที่จะใหมีประสิทธิภาพในการบริหารกิจการคณะสงฆทั้ง ๖ 
ดาน ควรมีการบูรณาการการพัฒนาพระสังฆาธิการตามแนวทั่วไปและพระพุทธศาสนาเพื่อใหเกิด
ประสิทธิภาพในการบริหารกิจการคณะสงฆมากย่ิงข้ึน ไดแก ๑) ดานการปกครอง ควรบูรณาการการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษยทั่วไป (VETS) รวมกับหลักธรรมคือ พรหมวิหาร ๔ ที่ถือวาเปนหลักธรรมที่
เหมาะสมกับการปกครองมากที่สุด ๒) ดานการศาสนศึกษา ควรบูรณาการการพัฒนาทรัพยากร
มนุษยทั่วไป (VETS) รวมกับหลักธรรมคือ สิกขา ๓ ที่ถือวาเปนหลักธรรมในการพัฒนาทรัพยากร
มนุษยใหเปนผูอยูอยางประเสริฐ ๓) ดานการศึกษาสงเคราะห ควรบูรณาการการพัฒนาทรัพยากร
มนุษยทั่วไป (VETS) รวมกับหลักธรรมคือ สังคหวัตถุ ๔ ที่ถือวาเปนหลักธรรมที่เปนเครื่องยึดเหน่ียว
จิตใจบุคคล และประสานหมุชนไวใหสามัคคี เปนหลักการสงเคราะหซึ่งกันและกัน ๔) ดานการเผยแผ 
ควรบูรณาการการพัฒนาทรัพยากรมนุษยทั่วไป (VETS) รวมกับหลักธรรมคือ ภาวนา ๔ ที่ถือวาเปน
หลักธรรมสําหรับการพัฒนา ฝกอบรมมนุษยใหมีความสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางปกติสุข 
                                                

๑พระครูนิวิฐศีลขันธ (ณรงค ฐิตวฑฺฒโน), “รูปแบบการพัฒนาทุนมนุษยตามหลักพุทธธรรมในองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น”, วิทยานิพนธปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร), (บัณฑิต
วิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗). 



๒๓๙ 
 

๕) ดานการสาธารณูปการ ควรบูรณาการการพัฒนาทรัพยากรมนุษยทั่วไป (VETS) รวมกับหลักธรรม
คือ อิทธิบาท ๔ ที่ถือวาเปนหลักธรรมที่ทําใหประสบผลสําเร็จ ๖) ดานสาธารณสงเคราะห ควรบูรณา
การการพัฒนาทรัพยากรมนุษยทั่วไป (VETS) รวมกับหลักธรรมคือ สัปปุริสธรรม ๗ ที่ถือวาเปน
หลักธรรมที่สามารถพัมนามนุษยไดเปนอยางดี และดวยการประยุกตหลักการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
ทั่วไป (VETS) และหลักธรรม แตละหัวขอสามารถยังการบริหารกิจการคณะสงฆของพระสังฆาธิการ
ไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด๒ 

๕.๒.๒ สภาพปญหาและอุปสรรคในการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาของ      
พระธรรมวิทยากร สวนใหญพบวา มีปญหาและอุปสรรคในดานบุคลากรที่มีไมเพียงพอตอความ
ตองการของสถานศึกษา ปญหาเรื่องงบประมาณที่มีไมเพียงพอตอการพัฒนาศักยภาพของพระธรรม
วิทยากร รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมตางๆ ของพระธรรมวิทยากร ทําใหไมสามารถสงเสริมคุณธรรม
จริยธรรมไดเต็มที่ นอกจากน้ียังพบวานักเรียนมีปญหาในเรื่องของยาเสพติด การทะเลาะวิวาท เรื่องชู
สาว การหนีเรียน การไมเคารพผูใหญ เปนตน ซึ่งปญหาเหลาน้ียังเปนอุปสรรคในการจัดกิจกรรมเพื่อ
พัฒนานักเรียนใหเปนคนดีมีคุณธรรมได จึงตองอาศัยภาคีเครือขายในการรวมกันสนับสนุนและ
สงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา เชน สถานศึกษา ชุมชน ผูปกครอง เปนตน ในการชวยกัน
ขับเคลื่อนนโยบายและกิจกรรมของพระธรรมวิทยากรใหสามารถปฏิบัติได จึงจะเห็นไดวาปญหาและ
อุปสรรคตางๆ ยังไมไดรับการแกไขเทาที่ควร ทั้งน้ีข้ึนอยูกับนโยบายของภาครัฐ นโยบายของกรมการ
ศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม สถานศึกษา และพระธรรมวิทยากร วาจะรวมมือกันอยางตอไปเพื่อ
สนับสนุนทุกๆ กิจกรรมใหประสบความสําเร็จได ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ วีรชัย อนันตเธียร            
ไดศึกษาวิจัยเรื่อง “กลยุทธการพัฒนาจริยธรรมสําหรับเยาวชนไทย” ผลการวิจัยพบวา ประเด็น
ปญหาของเยาวชน คือ ปญหาทางรางกายของเยาวชน ปญหาดานอารมณและจิตใจ ปญหาครอบครับ 
ปญหาเพื่อนและบุคคลใกลชิด ปญหาเรื่องแรงบันดาลใจและเปาหมายในชีวิต ปญหาสังคมและ
สิ่งแวดลอม ปญหาประวัติการกระทําผิด ปญหาภูมิหลังและโอกาสของการศึกษา ปญหาดาน
พฤติกรรมการเบี่ยงเบน และปญหาดานระบบการศึกษาของชาติ ปจจัยที่สงผลกระทบตอการกระทํา
ความผิดของเยาวชนมีปจจัย ๔ ดาน คือ ปจจัยดานสังคม เชน สภาพสังคม เพื่อนของเยาวชน ชุมชน
ที่อยูอาศัย การเขาถึงสิ่งที่ผิดกฎหมายและอบายมุขไดงาย ฯลฯ ปจจัยดานเศรษฐกิจ เชน ความ
ตองการเกินปจจัย ๔ คาครองชีพสูง การขาดโอกาสในการทํางาน เปนตน ปจจัยดานครอบครัว             
เชน ลักษณะการเลี้ยงลูก ลักษณะครอบครัว ลักษณะพอแม เปนตน และปจจัยดานตัวเยาวชนเอง 
เชน ลักษณะของพันธุกรรม วุฒิภาวะที่ยังไมพัฒนา ปญหาการเจ็บปวยของเยาวชน เปนตน โดย
ปจจัยทั้ง ๔ ดานน้ีสงผลตอเยาวชนแตกตางกันไป วิธีการนําหลักธรรมมาใชกับเยาวชนทําไดใน ๒ มิติ 
คือ การประยุกตวิธีการสอนหลักธรรม เชน การเปดใจเยาวชน กิจกรรมนอกหลักสูตร การเขาคาย
ตางๆ เปนตน และการขัดเกลาจิตใจ เชน การทําใหเยาวชนมีโอกาสเขาใกลพระศาสนา การสราง
สํานักที่ดีใหกับเยาวชน เปนตน กลยุทธการพัฒนาจริยธรรมของเยาวชนโดยใชหลักธรรมที่เหมาะสม
สําหรับเยาวชนไดแก หลักเบญจศีล อริยสัจ ๔ มรรค พรหมวิหาร ๔ เปนตน ผูวิจัยไดคนพบแผนกล
                                                

๒พระมหาธฤติ วิโรจโน, “รูปแบบการพัฒนาพระสังฆาธิการเพื่อประสิทธิภาพการบริหารกิจการคณะ
สงฆ”, วิทยานิพนธปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร), (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗). 



๒๔๐ 
 

ยุทธในการพัฒนาเยาวชน ๔ แผน คือ แผนกลยุทธดานการอยูรวมกับเพื่อนๆ และบุคคลอื่นในสังคม
ไดอยางสงบสุข แผนกลยุทธดานการสรางเสริมจิตสํานึกดานจริยธรรมของเยาวชนและคานิยมที่
ถูกตอง แผนกลยุทธดานการปฏิบัติตนใหอยูในศีลธรรมและกฎกติกาของสังคม และแผนกลยุทธดาน
การสั่งสอนใหมีแนวคิดในการดําเนินชีวิตที่ดี๓ สอดคลองกับงานวิจัยของพันโทเอนก คงขุนทด  ได
ศึกษาวิจัยเรื่อง “การศึกษาปญหาจริยธรรมของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาสายสามัญและสายอาชีพ 
ตามแนวความคิดของทานพุทธทาสในจังหวัดสุราษฎรธานี” ผลการวิจัยพบวา ๑. นักเรียนชายมี
ปญหาจริยธรรมมากกวานักเรียนหญิง ในการเปนลูกที่ดีของพอแมและการเปนเพื่อนที่ดีของเพื่อน 
นักเรียนที่มีอายุมากมีปญหาจริยธรรมมากกวานักเรียนที่มีอายุนอย นักเรียนที่มีอายุ ๑๕ ปลงมามี
ปญหาจริยธรรมนอยกวานักเรียนที่มีอายุ ๑๖ ป และนักเรียนที่มีอายุ ๑๘ ปข้ึนไป และนักเรียนที่เรียน
สายอาชีพมีปญหาจริยธรรมมากกวานักเรียนสายสามัญ นักเรียนที่อยูในครอบครัวเด่ียวมีปญหา
จริยธรรมมากกวาครอบครัวขยาย มีจริยธรรม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕           
๒. นักเรียนช้ันปที่ตํ่ากวากับนักเรียนช้ันปที่สูงกวามีปญหาจริยธรรมไมแตกตางกัน ๓. นักเรียน 
จําแนกตาม เพศ อายุ ช้ันปการศึกษา สายการศึกษาและลักษณะครอบครอบครัว มีความรูเกี่ยวกับ
ทานพุทธทาสระดับปานกลาง ขอเสนอแนะ ไดแก ๑. ในการวางแผนงาน / โครงการเพื่อพัฒนา
จริยธรรมของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา มุงเนนการพัฒนาจริยธรรม ดานเปนลูกที่ดีของพอแม             
ดานเปนศิษยที่ดีของครูอาจารย  ดานเปนเพื่อนที่ดีของเพื่อน โดยเฉพาะอยางย่ิงดานเปนพลเมืองที่ดี
ของประเทศชาติ และดานเปนศาสนิกชนที่ดีของศาสนา โดยมุงเนนกลุมเปาหมายหลัก คือ นักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญและสายอาชีพ ๒. ในการเรียนการสอนครูผูสอนพึงให
ความสําคัญดานเปนลูกที่ดีของพอแม ดานเปนศิษยที่ดีของครูอาจารย และดานเปนเพื่อนที่ดีของ
เพื่อน โดยกําชับหรือปลูกฝงใหนักเรียนเห็นคุณคาของพอแม ครูอาจารย และเพื่อน เพื่อยกระดับ
จริยธรรมของนักเรียนใหสูงข้ึน ๓. ในการวิจัยดานคุณธรรมและจริยธรรมที่เกี่ยวกับแนวความคิดของ
ทานพุทธทาส ควรทําวิจัยเพื่อศึกษาการสรางชุดการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเกี่ยวกับแนวความคิด
ของทานพุทธทาส ใชเปนองคความรูเพื่อเผยแพรคําสอนของทานพุทธทาสดานคุณธรรมและจริยธรรม
ที่เปนมาตรฐานเดียวกันตอไป๔ 

๕.๒.๓ รูปแบบการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาของพระธรรมวิทยากร 
ประกอบดวย 

ก. รูปแบบการปองกัน (Prevention) 
จากการศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาของพระธรรม

วิทยากร พบวา ในสถานศึกษาแตละแหงจะมีนักเรียนหลากหลายกลุม หลากหลายประเภท การที่
พระธรรมวิทยากรนําเอาหลักคุณธรรมจริยธรรมไปเผยแผในสถานศึกษาจึงเกิดความอยากลําบาก 

                                                
๓วีรชัย อนันตเธียร, “กลยุทธการพัฒนาจริยธรรมสําหรับเยาวชนไทย”, วิทยานิพนธปริญญาพุทธ

ศาสตรดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร), (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๕๗). 

๔พันโท เอนก คงขุนทด, “การศึกษาปญหาจริยธรรมของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาสายสามัญและสาย
อาชีพ ตามแนวความคิดของทานพุทธทาสในจังหวัดสุราษฎรธานี”, รายงานการวิจัย, (มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓), หนา ก-ข. 



๒๔๑ 
 

เพราะเปาหมายในการสงเสริมและพัฒนาแตกตางกันออกไป ในรูปแบบที่หน่ึงคือ รูปแบบการปองกัน
น้ัน พระธรรมวิทยากรสามารถนําไปสงเสริมกับนักเรียนไดถึง ๓ กลุม ไดแก นักเรียนกลุมทั่วไป กลุม
เสี่ยง และกลุมเปาหมาย โดยมีกลยุทธในการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมที่วา “สรางภูมิคุมกันดวยการ
เสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมอยางจริงจัง” คําวาสรางภูมิคุมกันคือการปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมข้ัน
พื้นฐานใหแกนักเรียน เหมือนการเตรียมเมล็ดพันธุกลาใหแข็งแรง เพื่อพรอมจะเจริญเติบโตในอนาคต 
สามารถทนแดดทนฝนได ดวยกิจกรรมลักษณะงายๆ มีกิจกรรม ๔ ส. (สะอาด สวาง สงบ สั่งสอน) 
เปนตน โดยเนนการพัฒนากาย ศีล จิต และปญญา ควบคูกันไป ก็จะสามารถเสริมสรางคุณธรรม
จริยธรรมใหแกนักเรียนไดอยางจริงจัง ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ เสถียร วิพรมหาและคณะ ได
ศึกษาวิจัยเรื่อง “บทบาทของพระธรรมวิทยากรกับการสอนวิชาพระพุทธศาสนาในกรุงเทพมหานคร” 
ผลการวิจัยพบวา บทบาทหนาที่ความพรอมของพระธรรมวิทยากรในการสอนวิชาพระพุทธศาสนา 
โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เรียงลําดับคะแนนเฉลี่ยจากสูงสุดมาหาคะแนนเฉลี่ยตํ่าสุด             
คือ ความพรอมดานความรู ความพรอมดานประสบการณการสอน และความพรอมดานเงื่อนไขเวลา
การสอนตอสัปดาหปจจัยดานโรงเรียนที่ทําการสอนเกื้อหนุนพระธรรมวิทยากรในการสอนวิชา
พระพุทธศาสนา โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เรียงลําดับคะแนนเฉลี่ยจากสูงสุดมาหาคะแนน
เฉลี่ยตํ่าสุด คือ การยอมรับของนักเรียน การยอมรับของครู การยอมรับของผูบริหารสถานศึกษา         
และการยอมรับของพระสังฆาธิการ บทบาทของพระสงฆในการสอนวิชาพระพุทธศาสนา อยูในระดับ
ปานกลางโดยแยกเปน บทบาทการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร พบวาพระธรรมวิทยากรที่พุทธ
ศาสนาไดเตรียมการสอนมากที่สุดการวัดผลประเมินผลการเรียน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใน
หองเรียน และการใชสื่อและอุปกรณการสอน รองลงไปเปนลําดับพระธรรมวิทยากรที่สอนวิชาเปน
แบบอยางที่ดีตอนักเรียนมากที่สุด รองลงมาคือการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรการเรียน๕ สอดคลองกบั
ผลงานวิจัยของ ญาณภัทร ยอดแกวและ แพรภัทร ยอดแกว ไดศึกษาวิจัยเรื่อง “ความสัมพันธ
ระหวางการเปดรับขาวสาร ความรูกับทัศนคติตอประชาคมอาเซียนของพระธรรมวิทยากร” " 
ผลการวิจัยพบวา ๑) พระธรรมวิทยากร มีการเปดรับขาวสาร อยูในระดับมาก มีความรู อยูในระดับ
ปานกลางและมีทัศนคติตอประชาคมอาเซียนอยูในระดับดี และ ๒) การเปดรับขาวสารและ ความรูมี
ความสัมพันธทางบวกกับทัศนคติตอประชาคมอาเซียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๑๖   

ขณะเดียวกันก็สอดคลองกับกรมการศาสนา ไดกลาวไววา “พระธรรมวิทยากร” ที่ผาน
การถวายความรูตามโครงการพัฒนาสมรรถนะพระธรรมวิทยากรในการเผยแผพระพุทธศาสนาของ
กรมการศาสนา มาชวยในการดําเนินกิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม ตาม “โครงการคลินิก
คุณธรรมในสถานศึกษา” โดยใชแนวทางวิถีพุทธและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อใหเยาวชนได
ซึมซับความพอประมาณ มีเหตุผลเกิดการย้ังคิดในการปฏิบัติตนวาสิ่งใดควรกระทําและสิ่งใดไมควร

                                                
๕เสถียร วิพรมหาและคณะ, “บทบาทของพระธรรมวิทยากรกับการสอนวิชาพระพุทธศาสนาใน

กรุงเทพมหานคร”, รายงานการวิจัย, (มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๔๓), หนา ก-ข. 
๖ญาณภัทร ยอดแกวและ แพรภัทร ยอดแกว, “ความสัมพันธระหวางการเปดรับขาวสาร ความรูกับ

ทัศนคติตอประชาคมอาเซียนของพระธรรมวิทยากร”, รายงานการวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติ SMARTS คร้ังที่ ๓, (นครปฐม: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, ๒๕๕๔), หนา ๔๑๔-๔๒๔. 



๒๔๒ 
 

กระทํา การมองเห็นคุณคาของตนเอง การเคารพในผูอื่น จนกอใหเกิดภูมิคุมกันที่ดีในการอยูรวมกัน
ในสังคมไดอยางสงบสุข 

โครงการ “คลินิกคุณธรรมในสถานศึกษา” เปนการรวมมือกันของหลายหนวยงาน
ประกอบดวย กรมการศาสนา สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
(สอศ.) สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) สถานศึกษาในสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน 
และหนวยงานอื่น ๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน พระธรรมวิทยากร รวมถึงผูปกครองของนักเรียน 
นักศึกษาชุมชนทองถ่ิน เพื่อรวมกันขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมสําหรับเยาวชน ในนาม “คลินิกคุณธรรม
ในสถานศึกษา” ศูนยสรางเสริม “แสงธรรมแหงปญญา” และ “วิถีความพอเพียง” สําหรับเยาวชน 
ภายใตหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

โดยมีวัตถุประสงคของโครงการคือ 
๑. มีพื้นที่สําหรับเด็กและเยาวชนในการแจงขอมูลเกี่ยวกับปญหาชีวิตการสนทนาธรรม 
๒. พระธรรมวิทยากรไดทําหนาที่ช้ีแนะแนวทางในการแกไขปญหาทางดานจิตใจ โดยใช

หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
๓. พระธรรมวิทยากรสามารถนํามิติทางศาสนามาสรางสังคมแหงปญญาและการเรียนรู 

เสริมภูมิคุมกันทางดานจิตใจดวยหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
๔. เด็กและเยาวชนกลุมเปาหมายสามารถนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใชในการ

พัฒนาตนเองและพัฒนาจิตใจ อยางมีเหตุผลในการดํารงชีวิต และมีจิตสํานึกที่ดีตอการดํารงตนอยาง
มีสติสัมปชัญญะ มีคุณธรรมจริยธรรมที่ดีตอบุคคลอื่นทั้งในครอบครัว ชุมชน สังคม ประเทศชาติ และ
ปรับทัศนคติในการอยูรวมกันในสังคมอยางมีความสุข 

๕. เด็กและเยาวชนเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในทางที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม๗ 
ข. รูปแบบการปรับปรุง (Improvement) 
จากการศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาของพระธรรม

วิทยากร พบวา จากการสัมภาษณผูใหขอมูลสําคัญ พบวา พฤติกรรมของวัยรุนที่ชอบใชความรุนแรง
ในการตัดสินปญหา เพราะไดรับตัวอยางที่ไมดีจากครอบครัวและคนรอบขาง บางคนเห็นพอแม
ทะเลาะกันอยางรุนแรง ทํารายรางกายกันเปนประจําจนกลายเปนความเก็บกดและแสดงออกมา
เหมือนกับที่เห็นตัวอยาง วัยรุนบางคนใชความรุนแรงเพราะความเคยชินจากการเลนเกมคอมพิวเตอร
ออนไลน ซึ่งอยากลองกระทําเหมือนกับในเกณฑน้ันวาจะมีความรูสึกเชนไร ปญหาการใชความรุนแรง
ใชวาจะมีเพียงกลุมวัยรุนที่กระทําเด็ก ๆ หลายคนนิยมใชความรุนแรงมากกวาใชความคิดเชนเดียวกัน 
โดยเห็นวาการนํามิติทางศาสนามาเปนเครื่องมือในการแกไขปญหาและกลอมเกลาจิตใจนักเรียน 
นักศึกษาที่มีการทะเลาะวิวาท และการมีพฤติกรรมที่ไมเหมาะสม ดวยกระบวนการในการปรับปรุง
พฤติกรรมของนักเรียนกลุมดังกลาว ดวยกลยุทธที่วา ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักเรียนกลุมเสี่ยงให
เปนคนดีมีคุณธรรม ดวยกิจกรรมในลักษณะการใหคําปรึกษาหารือในปญหาตางๆ โดยเฉพาะปญหา
เรื่องการขาดคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษาน้ันๆ การสนทนาธรรม/บรรยาย
                                                

๗กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม, แนวทางการดําเนินงานโครงการคลินิกคุณธรรมใน
สถานศึกษา, (กรุงทพมหานคร : กรมการศาสนา, ๒๕๕๖), หนา ๖ – ๗. 



๒๔๓ 
 

ธรรม ตามหลักธรรมตางๆ ที่สอดคลองกับปญหาที่เกิด หรือตามที่สถานศึกษาประสงค การใหการ
อบรมเยาวชนในสถานศึกษาน้ันๆ โดยใชเทคนิคการอบรมที่สอดคลองกับพฤติกรรม ทําวัตร-เย็น และ
น่ังสมาธิ และการจัดคายคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ วัลลภา จันทรเพ็ญ              
ไดศึกษาวิจัยเรื่อง “รูปแบบการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาจริยธรรม ของนักศึกษาชางอุตสาหกรรมตาม
แนวคิดการปรับพฤติกรรมทางปญญา” ผลการวิจัยพบวา ๑. รูปแบบที่พัฒนาข้ึน ไดแก รูปแบบการ
จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาจริยธรรมตามแนวคิด การปรับพฤติกรรมทางปญญา มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนา
จริยธรรมของนักศึกษาชางอุตสาหกรรม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) การดําเนินกิจกรรม
ของรูปแบบที่ ๓ ระยะ ไดแก ระยะเสนฐาน ระยะทดลอง และระยะติดตามผล การดําเนินกิจกรรมใน
ระยะทดลอง มีการใหความรูและฝกปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่อง การจัดการความคิดความเขาใจ ทักษะการ
คิดเพื่อควบคุมตนเองดวยเทคนิคการปรับพฤติกรรมทางปญญา การเขียนโครงการชวยเพื่อน                  
การซักซอมซ้ํา การใหขอมูลปอนกลับและเสริมแรงทางบวก ๒. ผลของการใชรูปแบบการจัดกิจกรรม
ตามแนวคิดการปรับพฤติกรรมทางปญญา ๒.๑ นักศึกษากลุมทดลองมีคาเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรม
จริยธรรมในระยะเสนฐาน ระยะทดลอง และระยะติดตามผล แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
๒.๒ นักศึกษากลุมทดลองมีคาเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมจริยธรรม แตกตางจากนักศึกษากลุม
ควบคุม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๑๘ รวมถึงยังสอดคลองกับกรมการศาสนา ที่กลาววา 
บทบาทหนาที่ของพระธรรมวิทยากร ประกอบดวย 

๑. ใหคําปรึกษาหรือปญหาตางๆ โดยเฉพาะปญหาเรื่องการขาดคุณธรรมจริยธรรมของ
นักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษาน้ันๆ 

๒. สนทนาธรรม/บรรยายธรรม ตามหลักธรรมตางๆ ที่สอดคลองกับปญหาที่เกิด                
หรือตามที่สถานศึกษาประสงค 

๓. ใหการอบรมเยาวชนในสถานศึกษาน้ันๆ โดยใชเทคนิคการอบรมที่สอดคลองกับ
พฤติกรรมของผูเขารับการอบรม ผสมผสานกับการปฏิบัติธรรม ทําวัตรเชา เย็น และน่ังสมาธิ 

๔. จัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา เชน วันสําคัญทางพระพุทธศาสนา วันสําคัญทาง
พระมหากษัตริย วันสําคัญทางเทศกาลตางๆ ที่มีพิธีทางพระพุทธศาสนารวมกับสถานศึกษาหรือชุมชน 

๕. รวมกับสถานศึกษาจัดทําแผนปฏิบัติการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของผูเรียน 
๖. จัดทําทะเบียนผูเขารวมกิจกรรมหรือทะเบียนของผูเรียนเปนประจําทุกเดือน 
๗. พัฒนาเครื่องมือในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผูเรียน 
๘. จัดคายคุณธรรม 
๙. ประเมินผลกลุมเปาหมายรวมกับสถานศึกษา๙ 
 
 

                                                
๘ วัลลภา จันทรเพ็ญ, “รูปแบบการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาจริยธรรม ของนักศึกษาชางอุตสาหกรรม

ตามแนวคิดการปรับพฤติกรรมทางปญญา”วิทยานิพนธปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (สาขาหลักสูตรและการ
สอน), (ครุศาสตร :  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๔๕). 

๙กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม, แนวทางการดําเนินงานโครงการคลินิกคุณธรรมใน
สถานศึกษา, (กรุงทพมหานคร : กรมการศาสนา, ๒๕๕๖), หนา ๖ – ๗. 



๒๔๔ 
 

ค. รูปแบบการปรับปรุง (Improvement) 
จากการศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาของพระธรรม

วิทยากร พบวา นักเรียนกลุมเปาหมายเปนนักเรียนกลุมที่มีความสําคัญสูงสุด เพราะจะเปนตัวจักรใน
การชวยพระธรรมวิทยากรในการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมใหกับเพื่อนนักเรียนดวยกัน ซึ่งมีความ
ใกลชิดกันมากกวาพระธรรมวิยากร หลายครั้งที่นักเรียนไมกลาปรึกษาปญหาชีวิตกับพระธรรม
วิทยากรโดยตรงตองอาศัยกลุมเพื่อน หรือมักปรึกษาเพื่อนแทน ฉะน้ันในรูปแบบที่สามก็จะเนน
นักเรียนกลุมเปาหมาย ไดนักเรียนที่มีความประพฤติดี ต้ังใจเรียน เนนกิจกรรม มีจิตอาสาพัฒนา            
มาสงเสริมใหนักเรียนกลุมเปาหมาย มีคุณธรรมจริยธรรม เปนนักเรียนตนแบบดานคุณธรรม               
ดวยกิจกรรม ๓ ดาน คือ ๑) สรางเยาวชนจิตอาสา เพื่อสงเสริมการดําเนินงานดานคุณธรรมเพื่อ
สาธารณะ ปลุกจิตสํานึกตอสวนรวมเห็นคุณคาของตนเองและผูอื่น ไมแบงแยกสรางความเทาเทียม
กันของคนโดยยึดหลักคุณธรรม ๒) สรางชมรมคลินิกคุณธรรมเพื่อนชวยเพื่อน พี่ชวยนอง              
เพื่อแลกเปลี่ยนแบงปนความรูดานคุณธรรมจริยธรรมซึ่งกันและกัน โดยมีนักเรียนกลุมเปาหมายเปน
ตัวจักรในการขับเคลื่อนงานโครงการคลินิกคุณธรรมใหประสบความสําเร็จในลักษณะเพื่อนชวยเพื่อน 
พี่ชวยนอง ซึ่งจะทําใหลดชองวางระหวางพระธรรมวิทยากรกับนักเรียนกลุมเสี่ยง โดยการจัดกิจกรรม
ลักษณะเขาคาย หรืออบรมนักเรียนกลุมเปา ดวยการพัฒนาตามหลักไตรสิกขา และภาวนา ๔ และ 
๓) สรางเยาวชนตนแบบดานคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ พระวิสุทธิภัทรธาดา
(ดร.),และคณะ ไดศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนาจริยธรรมเชิงพุทธของหมูบานจักสาน : กรณีศึกษา
กลุมจักสาน อําเภอพนัสนิคม  จังหวัดชลบุรี” ผลการศึกษาสรุปไดดังน้ี ผลการศึกษาการพัฒนา
จริยธรรมเชิงพุทธของหมูบานจักสาน กรณีศึกษา กลุมจักสาน  อําเภอพนัสนิคม  จังหวัดชลบุรี พบวา 
ภาพรวมคาเฉลี่ยของคะแนนรวมของกลุมตัวอยางจากแบบสอบถามดานความเช่ือตามหลักธรรมอิทธิ
บาท ๔ ความเช่ือตามหลักธรรมพละ ๕ ความเช่ือตามหลักธรรมทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน ๔ ความเช่ือ
ตามหลักธรรมสังคหวัตถุ ๔ ความเช่ือตามหลักธรรมหิริโอตัปปะ และความเช่ือตามหลักธรรมพรหม
วิหาร ๔  ผูเขารวมกิจกรรมมีคาเฉลี่ยระดับคะแนนเพิ่มข้ึน มากข้ึนกวากอนการเขารวมกิจกรรมการ
พัฒนาจริยธรรมเชิงพุทธ    การประเมินโครงการโดยภาพรวม พบวาคาเฉลี่ยของคะแนนรวมของกลุม
ตัวอยางจากแบบสอบถามการประเมินโครงการ สรุปภาพรวมโครงการฝกอบรมรูปแบบการพัฒนา
จริยธรรมเชิงพุทธอยูในระดับมาก จากผลการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยพบวาความสําคัญในการนําหลักธรรม
คําสอนทางพระพุทธศาสนามาบูรณาการเพื่อใหเกิดผลตอกลุมอาชีพจักรสานและพุทธศาสนิกชน
ทั่วไป ซึ่งทําใหเกิดมิติของการเผยแผหลักคําสอนตอบุคคลในสังคมและชุมชน ที่ชวยสงเสริมใหเขาถึง
หลักธรรมไดโดยงาย โดยเฉพาะการสอนเรื่องหลักธรรมทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน ๔ และ/หรือหลักของ
ความพอเพียงเปนเรื่องที่คนทั่วไปมักตกอยูในความประมาทในการดําเนินชีวิต แตในโปรแกรมการ
กระทําสาเหตุ ไดจัดชุดกิจกรรมที่นํามาประยุกตใชไดผลเชิงประจักษและมีความสมบูรณในกิจกรรม
ทุกชุด คาเฉลี่ยระดับคะแนนเพิ่มข้ึน หลังเขารวมกิจกรรมในระดับมาก๑๐ นอกจากน้ียังสอดคลองกับ
แนวความคิดของ พระราชวรมุนี (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) ที่กลาวไววา บทบาทของครูสอนศีลธรรมตาม
                                                

๑๐พระวิสุทธิภัทรธาดา(ดร.),และคณะ, “การพัฒนาจริยธรรมเชิงพุทธของหมูบานจักสาน : กรณีศึกษา
กลุมจักสาน อําเภอพนัสนิคม  จังหวัดชลบุรี”, รายงานการวิจัย, (มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 
๒๕๕๓), หนา ก-ข. 



๒๔๕ 
 

หลักการของพระพุทธเจาโดยสรุปไววา การสอนที่ดีมี ๔ ประการ หรือ ๔ ส.  คือ ๑. สันทัสสนา           
(แจมแจง)  ๒. สมาทปนา (จูงใจ)  ๓. สมุตเตชนา (แกลวกลา)  ๔. สัมปหังสนา (ราเริง) 

๑. สันทัสสนา (แจมแจง) คือ สอนใหเด็กเขาใจแจมแจงเหมือนเห็นกับตาตัวเองซึ่งครูตอง
มีปญญากอนจึงจะสอนเด็กใหมีปญญาตามได ครูตองเขาใจในเรื่องที่ตนสอน อยาสอนในเรื่องที่ตนไม
เขาใจ 

๒. สมาทปนา (จูงใจ) การสอนที่ดีตองมีผลทางเจตคติหรือพฤติกรรม คือจูงใจใหเด็กนอม
รับเอาไปใชในชีวิตประจําวัน ถาเปนการสอนศีลธรรม ครูตองใหเด็กสมาทาน คือ เห็นดีเห็นชอบถือ
เปนตัวแบบ เกิดคานิยมที่ดีงาม 

๓. สมุตเตชนา (แกลวกลา) ครูตองใหกําลังใจดวยการยกยองตัวอยางบุคคลผูประสบ
ความสําเร็จหรือครูเองทําใหดูเปนแบบอยาง 

๔. สัมปหังสนา (ราเริง) เรียนแลวไมเครียดมีความสุข สนุกในการเรียน  เด็กมีสวนรวมใน
กิจกรรม มีอารมณคลอยตามบทเรียน ไมเบื่อหนาย แมในวิชาธรรมก็ไมนาเบื่อ๑๑ 

และสอดคลองกับแนวคิดของแผนกพระธรรมวิทยากร ซึ่งไดกําหนดคุณสมบัติของพระ
ธรรมวิทยากรไวดังน้ี 

๑. มีอุดมการณในอันที่จะทํางานเพื่อเผยแผพระพุทธศาสนา 
๒. มีคุณธรรมของความเปนนักสังคมอยูในจิตใจ 
๓. มีบุคลิกภาพ กายและจิตดี 
๔. มีความสะอาดทั้งดานรางกายและเครื่องแตงกาย 
๕. มีความสามารถอันเปนพื้นฐานของการทํางาน 
๖. มีวาทศิลปพอสมควร 
๗. มีความต่ืนตัวชางสังเกต และใฝหาความรูใหมๆ เสมอ 
๘. มีความรูหลายๆ ดาน และฝกฝนตนเองอยูเสมอ 
๙. ฉลาดในการใชเทคนิคอุปกรณ 
๑๐. เปนคนทันสมัยเขาใจคนทุกวัย 
๑๑. มีความรับผิดชอบสูง ไมทิ้งธุระ๑๒ 
ซึ่งสามารถเปนแบบอยางที่ดีใหแกนักเรียนได 
 
ง. รูปแบบการพัฒนา (Development) 
จากการศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาของพระธรรม

วิทยากร พบวา เครือขายภาคีในการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษารวมกันกับพระธรรม
วิทยากรน้ันมีมาก ตองอาศัยความรวมมือจากบาน วัด โรงเรียน ชุมชน หนวยงานราชการที่เกี่ยวของ 
เพื่อชวยขับเคลื่อนและพัฒนาเด็กและเยาวชนไปพรอมกันๆ โดยมีกลยุทธที่วา เสริมสรางกิจกรรมการ

                                                
๑๑พระราชวรมุนี (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), เอกสารการบรรยายกรมวิชาการ, (กรุงเทพมหานคร  :                 

โรงพิมพคุรุสภา, ๒๕๔๓), หนา ๑๕-๑๘. 
๑๒มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, งานปฐมนิเทศพระธรรมวิทยากร ประจําปการศึกษา ๒๕๕๒, 

(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพสุรวัฒน, ๒๕๕๒), หนา ๒๑. 



๒๔๖ 
 

พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนรวมกับ หนวยงาน สถานศึกษา และชุมชน โดยมีกิจกรรมที่ทํา
รวมกัน เชน รวมกับสถานศึกษาจัดทําแผนปฏิบัติการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของผูเรียน เปนผูนําใน
การจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา เชน วันสํ าคัญทางพระพุทธศาสนา วันสํ าคัญทาง
พระมหากษัตริย วันสําคัญทางเทศกาลตางๆ ที่มีพิธีทางพระพุทธศาสนารวมกับสถานศึกษาหรือชุมชน 
สงเสริมและพัฒนาบรรยากาศในการสงเสริมคุณภาพ จริยธรรม เชน การทําบุญ การบริจาค การ
ปฏิบัติกิจทางศาสนา การเขารวมกิจกรรมทางศาสนา การยกยองสงเสริมผูกระทําความดี การสงเสริม
การแบงปน การชวยเหลือกันและกัน ฯลฯ และสรางเครือขายความรวมมือระหวางคลินิกคุณธรรมใน
สถานศึกษา พระธรรมวิทยากรประจําคลินิกคุณธรรม ทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาคกับสถานศึกษา
ใกลเคียง เพื่อใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู และเติมเต็มดานการดําเนินงานสงเสริมคุณธรรม และ
ประเมินผลกลุมเปาหมายรวมกับสถานศึกษาซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ พระครูอุทัยกิจจารักษ     
(สุรางค สุจิณฺโณ) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง “รูปแบบการบริหารจัดการเผยแผพระพุทธศาสนาขององคกร
ปกครองคณะสงฆ ภาค ๒” ผลการวิจัยพบวา ๑. รูปแบบการบริหารกิจการคณะสงฆมีการดําเนินการ
ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ.๒๕๐๕ ซึ่งภารกิจดังกลาวบางประการกําหนดไวในระเบียบกฎมหา
เถรสมาคม แตบางประการคงเปนไปตามจารีตประเพณีที่ปฏิบัติตามสืบตอมา การบริหารจัดการแนว
ใหมไดมีการบูรณาการเขากับแนวคิดและทฤษฎีของกูลิคและเออรวิค ทฤษฎีการสื่อสารของเดวิค           
เค เบอรโล และหลักพุทธวิธีการบริหารและการเผยแผพระพุทธศาสนา เพื่อสงเสริมใหพระสังฆาธิการ
ใหมีความสามารถมีทักษะและมีศักยภาพในการบริหารจัดการองคกรปกครองคณะสงฆใหทํางานเพื่อ
พระพุทธศาสนาอยางมีคุณภาพ ๒. การบริหารจัดการการเผยแผพระพุทธศาสนาขององคกรคณะสงฆ
ภาค ๒ มีปญหาที่ชัดเจน องคกรสงฆมีบุคลากรไมเพียงพอที่จะเผยแผพระพุทธศาสนาไดอยางถูกตอง
และถองแท พระนักเผยแผที่มีความรูความเขาใจในหลักพระพุทธศาสนาอยางถูกตองถองแทมีจํานวน
จํากัดเปนปญหาในการเผยแผ ทําใหพุทธศาสนิกชนเกิดความสับสน สําคัญผิดและเขาใจคลาดเคลื่อน
ไปจากความเปนจริงตามหลักพระพุทธศาสนา ๓. รูปแบบการบริหารจัดการเผยแผพระพุทธศาสนา
ขององคกรปกครองคณะสงฆ ภาค ๒ ควรมีอํานาจและหนาที่ที่สําคัญ กลาวคือ เปนศูนยกลางในการ
ประสานบุคลากรการเผยแผพระพุทธศาสนาในระดับภาค และระดับจังหวัด เพื่อใหปฏิบัติตาม
นโยบาย จอกําหนด ขอบังคับ วัตถุประสงคและอื่นๆ ตามที่องคกรกําหนดและมอบหมาย จัดหาวัสดุ
อุปกรณเครื่องมือประกอบการเรียนการสอนและการเผยแผและอํานวยความสะดวกและเปนทีป่รกึษา
ในการดําเนินงานเผยแผพระพุทธศาสนาและสงเสริมสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรการเผยแผ
พระพุทธศาสนา ติดตามประเมินผลบุคลากรที่เผยแผพระพุทธศาสนาและจัดทํารายงานผลการ
ดําเนินงานการเผยแผและจัดหางบประมาณสนับสนุนใหการอุปถัมภกิจกรรมและบุคลากรที่ทําหนาที่
เผยแผพระพุทธศาสนาตอไป๑๓ และยังสอดคลองกับแนวคิดของกรมการศาสนาที่วา บทบาทของ
สถานศึกษาที่เขารวมโครงการ ประกอบดวย 

                                                
๑๓พระครูอุทัยกิจจารักษ (สุรางค สุจิณฺโณ), “รูปแบบการบริหารจัดการเผยแผพระพุทธศาสนาของ

องคกรปกครองคณะสงฆ ภาค ๒”, วิทยานิพนธปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ), 
(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗). 



๒๔๗ 
 

๑) สงเสริมและพัฒนาบรรยากาศในการสงเสริมคุณภาพ จริยธรรม เชน การทําบุญ            
การบริจาค การปฏิบัติกิจทางศาสนา การเขารวมกิจกรรมทางศาสนา การยกยองสงเสริมผูกระทํา
ความดี การสงเสริมการแบงปน การชวยเหลือกันและกัน ฯลฯ 

๒) สงเสริมกระบวนการแสวงหาความรู และเผยแพรความรูดานเศรษฐกิจพอเพียง             
เชน การจัดนิทรรศการ การจัดการแขงขัน การหาความรูโดยสื่อเทคโนโลยี และอื่น ๆ 

๓) สงเสริมใหผูบริหาร ครู และบุคลากรในสถานศึกษาเปนแบบอยางในการนอมนํา
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใชในการปฏิบัติงานและดําเนินชีวิต 

๔) จัดโครงการและกิจกรรมสงเสริมการปฏิบัติตนและการดําเนินชีวิตตามแนวปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีแนวทางดําเนินการ ดังน้ี๑๔ 

บทบาทของคลินิกคุณธรรมในสถานศึกษา คลินิกคุณธรรมในสถานศึกษา มีหนาที่ในการ
ขับเคลื่อนกิจกรรมสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมของสถานศึกษาเพื่อใหเปนแหลงเรียนรูในการปลูกฝง
คุณธรรมจริยธรรมโดยมีแนวทางดําเนินการ ดังน้ี 

๑) รวมกับสถานศึกษาจัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในวันสําคัญทางศาสนา         
และวันสําคัญของสถาบันพระมหากษัตริย ตลอดจนวันสําคัญตาง ๆ ของสถานศึกษา 

๒) จัดใหมีบริการ การใหคําปรึกษาและแกไขปญหาตาง ๆ โดยเฉพาะปญหาเรื่องการขาด
คุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาในสถานศึกษา 

๓) ปฏิบัติตามแผนคุณธรรมในสถานศึกษา  
บทบาทของผูปกครองและชุมชน คลินิกคุณธรรมในสถานศึกษาควรใหผูปกครองและ

ชุมชนเขามามีสวนรวมในการวางแผนดําเนินการ จัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมของ
สถานศึกษาโดยมีการบูรณาการนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใชในกระบวนการการจดั
กิจกรรม ดังน้ี 

๑) รวมใหขอคิดเห็น คําแนะนํา ขอเสนอแนะในการจัดทําแผนคุณธรรมในสถานศึกษา
และจัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม 

๒) รวมจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมของใน
สถานศึกษา 

๓) รวมสงเสริมการเรียนรูและการปฏิบัติตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน
สถานศึกษา และชุมชน 

๔) รวมติดตามและประเมินผลการจัดกิจกรรมของคลินิกคุณธรรมในสถานศึกษา 
การดําเนินงานคลินิกคุณธรรมภายใตหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเปนกระบวนการ

ที่ใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาเปนแนวทางดําเนินงาน โดย
ใหคนเปนศูนยกลางแหงการพัฒนา จากการมีสวนรวมของบาน (ชุมชน) วัด โรงเรียน/สถานศึกษา 
รวมทั้งเครือขายภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมในพื้นที่ รวมใหการสนับสนุนการดําเนินงาน
ใหเกิดประสิทธิภาพประสิทธิผล โดยมีกลไกลในการขับเคลื่อน ที่สําคัญคือ “คณะกรรมการบริหาร
คลินิกคุณธรรม” เปนแกนนําในการวางแผนและดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมสงเสริมคุณธรรม
                                                

๑๔กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม, แนวทางการดําเนินงาน คลินิกคุณธรรมในสถานศึกษา, 
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาต,ิ ๒๕๕๗), หนา ๖๐-๗๒. 



๒๔๘ 
 

จริยธรรมแกเด็ก เยาวชน ซึ่งมี “พระธรรมวิทยากร” ทําหนาที่ใหคําปรึกษาแนะนําแนวทางการจัด
กิจกรรม โดยมีเปาประสงค คือ เด็ก เยาวชนที่เขาโครงการคลินิกคุณธรรมไดใชหลักธรรมทางศาสนา
แกไขปญหาอยางเหมาะสม ดวยความรอบคอบและมีเหตุผลโดยมีกรอบแนวคิดในการพัฒนา
สมรรถนะของคลินิกคุณธรรม๑๕ 

 

๕.๓ ขอเสนอแนะ 
ผลการวิจัยเรื่อง “รูปแบบการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาของพระธรรม

วิทยากร” ผูวิจัยขอเสนอแนะดังน้ี 
๕.๓.๑ ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
ในการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาของพระธรรมวิทยากรตองอาศัยแรง

ขับเคลื่อนนโยบายจากทั้งภาครัฐและภาคคณะสงฆ ซึ่งผูวิจัยขอเสนอแนะดังน้ี 
๑. กรมการศาสนาควรผลิตพระธรรมวิทยากรใหเพียงพอตอความตองการของ

สถานศึกษา และจัดสงพระธรรมวิทยากรที่ผานการอบรมเขาไปสอนในสถานศึกษาอยางเพียงพอ 
๒. กรมการศาสนาควรบรรจุโครงการคลินิกคุณธรรมไวในแผนของกรม เพื่อจะไดจัดสรร

เงินอุดหนุนที่เพียงพอและมั่นคงในการจัดโครงการคลินิกคุณธรรม และโครงการตางๆ ของกรมการ
ศาสนาที่เกี่ยวของกับคุณธรรมจริยธรรม 

๓. กรมการศาสนาควรจัดทําคูมือแผนปฏิบัติการประจําปของแตละศูนยคลินิกคุณธรรม 
เพื่อเผยแผใหศูนยอื่นๆไดทราบและสามารถนํามาประยุกตกับศูนยของตนเองได 

๔. กรมการศาสนาควรนําเอารูปแบบ PICD:SCP MODEL มาประยุกตใชกับสถานศึกษา
ตางๆ เพื่อเนนและเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมใหแกเด็กและเยาวชน 

๕. คณะสงฆควรประกาศนโยบายในการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาให
ชัดเจน และรวมกับกรมการศาสนาผลิตพระธรรมวิทยากรใหเพิ่มมากข้ึน 

๕.๓.๒ ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
ในการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาของพระธรรมวิทยากรตองอาศัยความ

รวมมือจากสถานศึกษา ชุมชน วัด และหนวยงานที่เกี่ยวของ ซึ่งผูวิจัยขอเสนอแนะดังน้ี 
๑. สถานศึกษาควรอํานวยความสะดวกแกพระธรรมวิทยากร ต้ังแตการประสานงานที่ดี    

มีการติดตอประสานงานในการจัดช่ัวโมงสอน มีการตอนรับที่ที่ อํานวยความสะดวกในเรื่องของ
สถานที่ในการจัดอบรม การจัดต้ังศูนยคลินิกคุณธรรม และอํานวยความสะดวกในเรื่องปจจัยอื่นๆ           
แกพระธรรมวิทยากร 

๒. สถานศึกษาควรจัดครูพี่เลี้ยงใหพระธรรมวิทยากร ไมควรมอบหนาที่ใหพระธรรม
วิทยากรดูแลนักเรียนเพียงลําพัง เพราะจํานวนพระธรรมวิทยากรมีนอยเมื่อเทียบกับปริมาณของ
นักเรียนที่มีมากกวา 

๓. รูปแบบในการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาของพระธรรมวิทยากร 
PICD:SCP MODEL สามารถประยุกตใหเขากับบริบทของแตละสถานศึกษาได เชน นักเรียนช้ัน

                                                
๑๕เรื่องเดียวกัน, หนา ๔๖-๕๑. 



๒๔๙ 
 

ประถมศึกษา ก็จะเนนในเรื่องของการสรางภูมิคุมกันที่ดี นักเรียนที่โตข้ึนมาก็จะเนนในเรื่องของการ
ปรับปรุงพฤติกรรม เปนตน 

๔. ชุมชน หรือหนวยงานที่เกี่ยวของควรใหความสําคัญในเรื่องคุณธรรมจริยธรรมเปน
สําคัญ ใหคอยใหการอุปถัมภ ชวยเหลือ และสนับสนุนทุกกิจกรรมที่พระธรรมวิทยากรจัดข้ัน 

๕. วัดควรพัฒนาใหเปนแหลงเรียนรูของชุมชนและสถานศึกษา ควรพัฒนาบุคลากรที่มี
ความรูความสามารถในการอบรมสั่งสอนเด็กและเยาวชนในเรื่องคุณธรรมจริยธรรม 

๖. ผูปกครองควรชวยสอดสองพฤติกรรมของนักเรียน และปรึกษากับพระธรรมวิทยากร
เพื่อชวยในการแกไขปญหาและหาแนวทางในการปองกันปญหารวมกัน 

๕.๓.๓ ขอเสนอเพ่ือการวิจัยครั้งตอไป 
ผลการวิจัยเรื่อง “รูปแบบการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาของพระธรรม

วิทยากร” ผูวิจัยขอเสนอแนะในสวนที่สามารถตอยอดจากงานวิจัยฉบับน้ีดังน้ี 
๑. ควรศึกษาเรื่องรูปแบบการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาของพระธรรม

วิทยากร เฉพาะเจาะจงพื้นที่การวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบของจังหวัดน้ันๆ ใหชัดเจนมากย่ิงข้ึน 
๒. ควรศึกษาเรื่องรูปแบบการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาของพระธรรม

วิทยากร เนนเฉพาะหลักธรรมหรือคุณธรรมที่เหมาะกับสถานศึกษา เชน คานิยม ๑๒ ประการของ
รัฐบาลปจจุบัน เปนตน 

๓. ควรศึกษาเรื่องประสิทธิผลการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาของพระธรรม
วิทยากร หลังจากนํางานวิจัยฉบับน้ีไปใชทดลองจริง 

๔. ควรศึกษาเรื่องปญหาและอุปสรรคในการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาของ
พระธรรมวิทยากร หรือพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน 

 
 



บรรณานุกรม 
 
๑. ภาษาไทย : 
                   ก.  ขอมูลปฐมภูมิ 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.  พระไตรปฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย . 

กรุงเทพมหานคร  :  โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย , ๒๕๓๙. 
       ข.  ขอมูลทุติยภูมิ        

(๑)  หนังสือ :  
กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม. จริยธรรมสําหรับเด็กและเยาวชน. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ

ชุมชนสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย จํากัด, ๒๕๕๓.  
_______. แนวทางการดําเนินงาน คลินิกคุณธรรมในสถานศึกษา. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ

สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ, ๒๕๕๗.  
_______. แนวทางการดําเนินงานโครงการคลินิกคุณธรรมในสถานศึกษา. กรุงเทพมหานคร : ศูนย

สื่อและสิ่งพิมพแกวเจาจอม, ๒๕๕๖.   
กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ. คําบรรยายเก่ียวกับแนวคิดและทฤษฎีในการพัฒนาคุณธรรม 

จริยธรรมท่ีเนนความมีวินัย และความเปนประชาธิปไตย . พิมพครั้งที่  ๓. 
กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว, ๒๕๔๑.  

เฉลียว บุรีภักดี. เอกสารประกอบการสอนชุดวิชาประมวลหลักการและการสรางยุทธศาสตรการ
พัฒนา. กรุงเทพมหานคร : เอกสารอัดสําเนา, ๒๕๔๖.  

ถวัลยรัฐ  วรเทพพุฒิพงษ . การกําหนดและวิเคราะหนโยบายสาธารณะ : ทฤษฎีและการ
ประยุกตใช. กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพเสมาธรรม, ๒๕๔๐.  

ทิศนา แขมณี. การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมจากทฤษฎีสูปฏิบัติ. กรุงเทพมหานคร : 
สภาสังคมสงเคราะหแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ, ๒๕๔๑.  

_______. ศาสตรการสอน : องคความรู เ พ่ือจัดกระบวนการเรียนรู .  พิมพครั้ งที่  ๒ . 
กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๔๕.  

บุญเกียรติ ชีวะตระกูลกิจ. การจัดการเชิงยุทธศาสตรสําหรับ CEO. กรุงเทพมหานคร : สุขุมและ
บุตร, ๒๕๔๙.  

บุญเลิศ เย็นคงคา และคณะ. การจัดการเชิงกลยุทธ = Strategic management. พิมพครั้งที่  ๕. 
กรุงเทพมหานคร : วี.เจ.พริ้นต้ิง., ๒๕๔๙.  

ประกอบ  กรรณสูตร. สถิติเพ่ือการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร. พิมพครั้งที่ ๓. กรุงเทพมหานคร : 
ดานสุทธาการพิมพ, ๒๕๔๒.  

ประภาศรี สีหอําไพ. พ้ืนฐานการศึกษาทางศาสนาและจริยธรรม. พิมพครั้งที่ ๓. กรุงเทพมหานคร : 
สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๔๓.  

พระครูปลัดมารุต วรมงฺคโล. จริยธรรมกับเยาวชน. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๕๔.  

 



๒๕๑ 
 

บรรณานุกรม (ตอ) 
 
พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต). พระพุทธศาสนาพัฒนาคนในสังคม. กรุงเทพมหานคร : กองการพิมพ

ฝายประชาสัมพันธ, ๒๕๔๐.  
พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต). พจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับประมวลศัพท. พิมพครั้งที่ ๑๗. 

กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพพระพุทธศาสนาของธรรมสภา, ๒๕๕๔.  
_______. พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม. พิมพครั้งที่  ๒๗. กรุงเทพมหานคร : 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗.  
_______. พจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับประมวลศัพท. พิมพครั้งที่ ๑๘. กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิ

ธรรมทานกุศลจิต, ๒๕๕๕.  
พระราชวรมุนี (ประยุทธ  ปยุตฺโต). พจนานุกรมพุทธศาสตร. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพการศาสนา, 

๒๕๒๙.  
_______. เอกสารการบรรยายกรมวิชาการ. กรุงเทพมหานคร  : โรงพิมพคุรุสภา, ๒๕๔๓.  
พสุ เดชะรินทร . รศ.ดร.. ชุดเครื่องมือการพัฒนาองคการ Organization Improvement 

Toolkits ตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวดท่ี ๒ การ
วางแผนเชิงยุทธศาสตร. กรุงเทพมหานคร : บริษัท วีช่ัน พริ้นท แอนด มีเดีย จํากัด, 
๒๕๕๑.  

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย. งานปฐมนิเทศพระธรรมวิทยากร ประจําปการศึกษา ๒๕๕๒. 
กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพสุรวัฒน, ๒๕๕๒.  

เยาวดี วิบูลยศร.ี การประเมินโครงการ : แนวคิดและแนวปฏิบัติ. พิมพครั้งที่ ๒. กรุงเทพมหานคร : 
สํานักพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๔๔.  

รัตนะ บัวสนธ. การวิจัยและพัฒนาวัตกรรมการศึกษา. กรุงเทพมหานคร : คําสมัย, ๒๕๕๒.  
วรางคณา ผลประเสริฐและคณะ. การจัดการเชิงกลยุทธในการบริหารโรงพยาบาล. นนทบุรี : 

สํานักพิมพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๕๔.  
สมพงษ จุยศิริ และ เชาว โรจนแสง. ประมวลสาระชุดวิชาการวางแผนกลยุทธและการควบคุม. 

นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๔๕.  
สมพร แสงชัย. การวางแผนเชิงกลยุทธภาครัฐ. กรุงเทพมหานคร : โครงการบัณฑิตศึกษาการจัดการ

สิ่งแวดลอม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร, ๒๕๔๘.  
สิปปนนท เกตุทัต และคณะ. ความฝนของแผนดิน. พิมพครั้งที่ ๓. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ

ตะวันออก, ๒๕๔๐.  
สุพจน อินหวาง และคณะ. การวางแผนเชิงกลยุทธทางรัฐศาสตร. พิษณุโลก : มหาวิทยาลัย

พิษณุโลก จํากัด, ๒๕๕๖.  
สุพรรณี ไชยอําพร รศ.ดร.. รูปแบบแหลงเรียนรูดานคุณธรรม เพ่ือการพัฒนาชุมชนอยางยั่งยืน. 

กรุงเทพมหานคร : บริษัท ปริณาม จํากัด, ๒๕๕๐.  
สุพานี สฤษฎวานิช. พฤติกรรมองคการสมัยใหม : แนวคิด และทฤษฎี. กรุงเทพมหานคร : 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๔๙.  



๒๕๒ 
 

บรรณานุกรม (ตอ) 
 
สุมาลี จิระจรัส. การจัดการเชิงกลยุทธ. สงขลา : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, ๒๕๔๘.  
_______. ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับการประกอบธุรกิจ. สุราษฎรธานี : มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร

ธานี, ๒๕๔๘. 
สุรชาติ ณ หนองคาย. การวางแผน การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ และหลักการประเมินผล . 

กรุงเทพมหานคร : สถาบัน จ.ีอี.ซี., ๒๕๔๖.  
_______. แนวคิดเก่ียวกับการจัดการเชิงกลยุทธในการพัฒนาระบบสขุภาพ. นนทบุรี : สํานักพิมพ 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๕๔.  
สุวรีย ศิริโภคาภิรมย. การวิจัยทางการศึกษา. ลพบุรี : ฝายเอกสารการพิมพสถาบันราชภัฎเทพสตรี, 

๒๕๔๖.  
อุทัย  บุญประเสริฐ. หลักการบริหารแบบใชโรงเรียนเปนฐาน. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลยั คณะครุศาสตร, ๒๕๔๔.  
อุทิศ ขาวยเธียร. การวางแผนกลยุทธ. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๔๖.  
อุทุมพร พัชรารัตน. “ความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาตอการจัดการเชิงกลยุทธในโรงเรียน

มัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต ๑”. วิทยานิพนธ
ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ. บัณฑิตวิทยาลัย :  
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม, ๒๕๔๗. 

 
(๒)  วิทยานิพนธ  : 
ญาณภัทร ยอดแกวและ แพรภัทร ยอดแกว. “ความสัมพันธระหวางการเปดรับขาวสาร ความรูกับ

ทัศนคติตอประชาคมอาเซียนของพระธรรมวิทยากร”. รายงานการวิจัยในการประชุม
วิชาการระดับชาติและนานาชาติ SMARTS ครั้งท่ี ๓. นครปฐม: มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม, ๒๕๕๔.  

บุญชิต ชํานิศาสตร. “รูปแบบการบริหารวิชาการในการจัดการศึกษาปฐมวัย ของสถานศึกษาสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี”. วิทยานิพนธปริญญาปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยสยาม, ๒๕๕๖. 

บุญสง หาญพานิช. “รูปแบบการบริหารจัดการความรูในสถาบันอุดมศึกษาไทย” วิทยานิพนธ
ปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาอุดมศึกษา. ครุศาสตร :  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
, ๒๕๔๖. 

ปยนันท ภิรมยไกรภักด์ิ. “สงเสริมจริยธรรมนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา 
จังหวัดนนทบุรี”. วิทยานิพนธปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต . บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, ๒๕๔๔. 

พระครูนิวิฐศีลขันธ (ณรงค ฐิตวฑฺฒโน). “รูปแบบการพัฒนาทุนมนุษยตามหลักพุทธธรรมในองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน”. วิทยานิพนธปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗. 



๒๕๓ 
 

บรรณานุกรม (ตอ) 
 
พระครูอุทัยกิจจารักษ (สุรางค สุจิณฺโณ). “รูปแบบการบริหารจัดการเผยแผพระพุทธศาสนาของ

องคกรปกครองคณะสงฆ ภาค ๒”. วิทยานิพนธปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๕๗. 

พระมหาธฤติ วิโรจโน. “รูปแบบการพัฒนาพระสังฆาธิการเพื่อประสิทธิภาพการบริหารกิจการคณะ
สงฆ”. วิทยานิพนธปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร. 
บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗. 

พระวิสุทธิภัทรธาดา ดร..และคณะ. “การพัฒนาจริยธรรมเชิงพุทธของหมูบานจักสาน : กรณีศึกษา
กลุมจักสาน อําเภอพนัสนิคม  จังหวัดชลบุรี”. รายงานการวิจัย. มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓. 

วัลลภา จันทรเพ็ญ. “รูปแบบการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาจริยธรรม ของนักศึกษาชางอุตสาหกรรมตาม
แนวคิดการปรับพฤติกรรมทางปญญา”วิทยานิพนธปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
สาขาหลักสูตรและการสอน. ครุศาสตร :  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๔๕. 

วีรชัย อนันตเธียร. “กลยุทธการพัฒนาจริยธรรมสําหรับเยาวชนไทย”. วิทยานิพนธปริญญาพุทธ
ศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗. 

สุทธิวรรณ ตันติรจนาวงศ รศ.ดร. และคณะ. “การสงเสริมคุณธรรมที่มีประสิทธิภาพ : กรณีศึกษา
กลุมเด็ก/เยาวชนและขาราชการภาครัฐ”. รายงานการวิจัย. กรุงเทพมหานคร : กรมการ
ศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม, ๒๕๕๒.  

สุนทร อาจนิยม. “การพัฒนาพระธรรมวิทยากร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขต
รอยเอ็ด : วิจัยเชิงปฏิบัติการ”. การศึกษาคนควาอิสระปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต 
สาขาการบริหารการศึกษา. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ๒๕๔๖. 

สุมาลี กาญจนชาตร.ี “การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่สงเสริมคุณลักษะ ของนักเรียนระดับ
ประถมศึกษา ในการสรางความรูตามแนวคอนสตรักติวิซึม”. วิทยานิพนธปริญญาครุศา
สตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน. คณะครุศาสตร : จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๓. 

เสถียร วิพรมหาและคณะ. “บทบาทของพระธรรมวิทยากรกับการสอนวิชาพระพุทธศาสนาใน
กรุงเทพมหานคร”. รายงานการวิจัย. มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๔๓. 

เอนก คงขุนทด. “การศึกษาปญหาจริยธรรมของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาสายสามัญและสายอาชีพ 
ตามแนวความคิดของทานพุทธทาสในจังหวัดสุราษฎรธานี”. รายงานการวิจัย . 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓. 

 
 
 



๒๕๔ 
 

บรรณานุกรม (ตอ) 
 
(๓)  บทความ  : 
เพ็งสวัสด์ิ ผศ.ดร.. “การวิจัยพัฒนารูปแบบ”. วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร. ปที่ ๒. ฉบับที่ 

๔ : กรกฎาคม – ธันวาคม ๒๕๕๓ : ๓. 
วาโร เพ็งสวัสด์ิ ผศ.ดร.. “การวิจัยพัฒนารูปแบบ”. วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร. ปที่ ๒. 

ฉบับที่ ๔ : กรกฎาคม – ธันวาคม ๒๕๕๓ : ๓. 
สุทธิวงศ  ตันตยาพิศาลสุทธ์ิ.  “พระบรมราโชวาท”.  ขาราชการครู. ปที่ ๒๐ ฉบับที่ ๑ ตุลาคม – 

พฤศจิกายน ๒๕๔๒. : ๒. 
อุทุมพร  จามรมาน. “โมเดลคืออะไร”. วารสารวิชาการ. ๑๒, ๒๒-๒๖ มีนาคม, ๒๕๔๑ : ๒๒. 
 
(๔) สื่ออิเล็กทรอนิกส 
กระทรวงศึกษาธิการ. คูมือแนวทางการจัดกิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมในสถานศึกษา. [ออนไลน]. 

แหลงที่มา : www.moe.go.th/jarawporn/principles.doc. [๑ มกราคม ๒๕๕๘.] 
กฤษฎา เสกตระกูล. การบริหารเชิงกลยุทธสําหรับธุรกิจขนาดยอม . [ออนไลน]. แหลงขอมูล :   

http://www.tsi-
thailand.org/index.php?option=com_content&task=view&id=833  &Itemid= 
0&limit =1&limitstart=0. [๑๑ มกราคม ๒๕๕๘]. 

กลุมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริหารงานอาชีวศึกษา ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
และกําลังคนอาชีวศึกษา. สถิติจํานวนนักเรียนนักศึกษา ปการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๖ 
จําแนกรายสถานศึกษาและระดับชั้น. http://bms.vec.go.th. เขาถึงขอมูลเมื่อ ๒๑ 
มิถุนายน ๒๕๕๖. 

กลุมพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร สํานักนโยบายและแผน สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย. การนํา
แผนกลยุทธไปปฏิบัติ Strategic Implementation.  [ออนไลน]. แหลงขอมูล : 
www.km.moc.go.th /download/.../แปลงแผนกลยุทธไปสูปฏิบัติ.doc. [๑๑ มกราคม 
๒๕๕๘]. 

จริยธรรมดอทคอม. การปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมแกนักศึกษา. [ออนไลน]. แหลงขอมูล : 
http://www.jariyatam.com/th/moral-cultivation. [๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๘] 

บุญชม  ศรี ส ะอาด .  การพัฒนาการ วิ จัย โดยใช รู ปแบบ .  [ออนไลน ]. แหล งที่ ม า  :  
http://www.watpon.com/boonchom/ development.pdf..  [๒๐ กั นยายน 
๒๕๕๗]. 

ปณรส มาลากุล  ณ อยุธยา . การจัดการเชิ งกลยุทธ .  [ออนไลน ]. แหล งขอมูล  :  
www.plan.ubru.ac.th/download/ Data/Present2l2.doc. [๑๑ มกราคม ๒๕๕๘]. 

โ ร ง เ รี ยนสาย นํ้ าผึ้ ง .  การ นํากลยุทธ สู ก า รปฏิ บั ติ . [อ อนไลน ]. แหล ง ข อมู ล  : 
www.spsc.ac.th/pagun/3/files/99_113.doc. [๑๑ มกราคม ๒๕๕๘]. 

 



๒๕๕ 
 

บรรณานุกรม (ตอ) 
 
สํานักงานรางวัลคุณภาพแหงชาติ. การวางแผนเชิงกลยุทธ Strategic Planing. [ออนไลน]. 

แหลงขอมูล : http://www.tqa.or.th. [๑๑ มกราคม ๒๕๕๘]. 
สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดระยอง . การจัดการเชิงกลยุทธ .  [ออนไลน ]. แหลงขอมูล : 

http://province.m-culture.go.th/ranong/html/km%2 0 stagic1 . html. [๑ ๐ 
มกราคม ๒๕๕๘]. 

 
๒. ภาษาอังกฤษ : 
I. Book 
Bardo. J. W.. & Hartman. J. J.. Urban society: A systematic introduction. New York : 

F. E. Peacock. 1982.  
Beatrice Heuser. The Evolution of Strategy: Thinking War from Antiquity to the 

Present. Cambridge University Press. 2010.  
John M. Bryson. Strategic Planning for Public Service and Non-Profit 

Organizations. Oxford : Pergamom Press, 1993. 
Keeves. P. J.. Educational research methodology and measurement : An 

international handbook Oxford. England : Pergamon Press, 1988.  
Lee J. Cronbach. Essentials of psychological testing. 4th ed.. New York : Harper & 

Row, 1971.  
Robbins. S. P. and Coulter. M. Management. 9th ed.. London : Prentice- Hall, 2007.  
Smith. R. H.. and Others.  Measurement : Making Organization Perform. New York : 

Macmillan, 1980.  
Wheelen. T. L. & Hunger. D. L.. Strategic Management and Business Policy.               

New York : Addison-Wesley Publishing, 2000.  
 
๓. สัมภาษณ 
ดร.ชํานาญ อุปฮาต. ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแกน.       

๔ สิงหาคม ๒๕๕๗. 
นางภัทรพร อังธนานุกุล. วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม.  ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗. 
นางสาวพัชนี สภา. ผูอํานวยการกลุมสงเสริม สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแกน. ๔ สิงหาคม 

๒๕๕๗. 
นางสาววิไลวรรณ พันธไชยศิลป.  นักวัฒนธรรมชํานาญการ สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม.    

๘ สิงหาคม ๒๕๕๗. 
นางอําภาพันธ พรหมรา. นักวัฒนธรรมชํานาญการ สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช.        

๑ สิงหาคม ๒๕๕๗. 



๒๕๖ 
 

บรรณานุกรม (ตอ) 
 

นายชํานาญ พระพายชัย. วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช. ๑ สิงหาคม ๒๕๕๗. 
นายไชยยัณฑ ชาญปรีชารัตน. รองผูอํานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ               

จังหวัดขอนแกน. ๔ สิงหาคม ๒๕๕๗. 
นายไพบูลย วงศย้ิมยอง. ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม. ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗. 
นายภิเษกสิทธ์ิ ชุมแวงวาป วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแกน ๔ สิงหาคม 

๒๕๕๗. 
นายภูมิชัย สุวรรณภูมิ. ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช.            

๑ สิงหาคม ๒๕๕๗. 
นายสรรค ชัย กํ าจาย .  วิทยาลัย เทคโนโล ยีภาคตะวันออกเ ฉียง เหนือ จั งห วัดขอนแกน                        

จังหวัดขอนแกน. ๔ สิงหาคม ๒๕๕๗. 
น าย อ ดิ ศั ก ด์ิ  ส ง ค ป ร ะ เ ส ริ ฐ .  ผู อํ า น วย ก า ร วิท ย าลั ย เ ทค โ น โ ล ยีพ ณิชย ก า ร อ ยุ ธย า                             

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา. ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๗. 
พระครูสมุหสมพงษ ฐานธมฺโม. พระธรรมวิทยากรคลินิกคุณธรรมวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช 

จังหวัดนครศรีธรรมราช.  ๑ สิงหาคม ๒๕๕๗. 
พระมหาดชานนท จิรวฑฺฒโน. พระธรรมวิทยากรคลินิกคุณธรรมวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช 

จังหวัดนครศรีธรรมราช. ๑ สิงหาคม ๒๕๕๗. 
พระศรีสวรรค อมรธมฺโม . พระธรรมวิทยากรคลิ นิกคุณธรรมวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม                      

จังหวัดเชียงใหม. ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗. 
พระสุริยา สุ ริ โย .  พระธรรมวิทยากรคลิ นิก คุณธรรมวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช                        

จังหวัดนครศรีธรรมราช. ๑ สิงหาคม ๒๕๕๗. 
พระอั คร เดช โชติญาโณ.  พระธรรมวิทยากรคลิ นิก คุณธรรมวิทยาลัย เทคโนโล ยีภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแกน. ๔ สิงหาคม ๒๕๕๗. 
 

๔. สนทนากลุมเฉพาะ 
ดร.ปฐมพงษ ศุภเลิศ. ผูจัดการโรงเรียนจิระศาสตรวิทยา อาจารยพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา. ๑๙ มกราคม ๒๕๕๘. 
นายวิศูตร ศรีดี. หัวหนางานพัฒนาวินัย วิทยาลัยเทคโนโลยีพนิชยการอยุธยา. ๑๙ มกราคม ๒๕๕๘. 
พระครูวินัยธรสมุทร ถาวรธมฺโม. ผศ.ดร. อาจารยประจําคณะพุทธศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย ๑๙ มกราคม ๒๕๕๘. 
พระปลัดประดิสิษฐ ฐิตาโภ. พระธรรมวิทยากร. ๑๙ มกราคม ๒๕๕๘. 
พระปลัดสมพงษ กวิวํโส. พระธรรมวิทยากร. ๑๙ มกราคม ๒๕๕๘. 
พระพิพัฒนศาสนกิจวิธาน (ประยูร สุทฺธิปฺุโญ). เจาอาวาสวัดทาการอง. ๑๙ มกราคม ๒๕๕๘. 
พระสมุหแสงสุรี ธีรภทฺโท. พระธรรมวิทยากร. ๑๙ มกราคม ๒๕๕๘. 
วาที่ ร.ต.สุรัติ อิ่มเอิบธรรม. นักวัฒนธรรมชํานาญการ สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา. 

๑๙ มกราคม ๒๕๕๘. 
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หนังสือขอความอนุเคราะหผูเช่ียวชาญตรวจสอบคณุภาพเครือ่งมือวิจัย 
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ภาคผนวก ข. 
ผลการหาคาดัชนคีวามสอดคลอง (IOC) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๖๕ 
 

 
คา IOC ของแบบสอบถามเพ่ือการวิจัย 

เรื่อง 
 รูปแบบการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาของพระธรรมวิทยากร 

 

ขอ 
การสงเสรมิคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา 

ของพระธรรมวิทยากร 

ผล IOC  

ผูเชี่ยวชาญ 

คะ
แน

นร
วม

 

คา
เฉ

ลี่ย
 

ผล 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

 ๑. การใหคําปรึกษาหรือปญหาตางๆ โดยเฉพาะ
ปญหาเรื่องการขาดคุณธรรมจริยธรรมของ
นักศึกษา นักศึกษาในสถานศึกษาน้ันๆ 

        

๑. พระธรรมวิทยากรเขาใจและทราบปญหาของ
นักศึกษา เปนอยางดี ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑.๐ ใชได 

๒. พระธรรมวิทยากรเปนกัลยาณมิตรที่ดีในการให
คําปรึกษาตางๆ แกนักศึกษา ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑.๐ ใชได 

๓. พระธรรมวิทยากรสามารถแกไขปญหาใหกับ
นักศึกษาไดดี ตรงประเด็น และสามารถอธิบายถึง
สาเหตุของปญหาได ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑.๐ ใชได 

๔. พร ะ ธร ร ม วิทย าก ร นํา เ อ าห ลั ก ธ ร ร มท า ง
พระพุทธศาสนามาแกปญหาชีวิตใหกับนักศึกษา
ไดเปนอยางดี ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑.๐ ใชได 

๕. พระธรรมวิทยากรไมนําเอาเรื่องที่นักศึกษามาขอ
คําปรึกษาไปเลา หรือบอกตอใหเพื่อนนักศึกษาคน
อื่นๆ ฟง ๑ ๑ ๐ ๑ ๑ ๔ ๐.๘ ใชได 

 
 
 
 
 

 



๒๖๖ 
 

ขอ 
การสงเสรมิคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา 

ของพระธรรมวิทยากร 

ผล IOC  

ผูเชี่ยวชาญ 

คะ
แน

นร
วม

 

คา
เฉ

ลี่ย
 

ผล 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

 ๒. การสนทนาธรรม/บรรยายธรรม ตาม
หลักธรรมตางๆ ท่ีสอดคลองกับปญหาท่ีเกิด 
หรือตามท่ีสถานศึกษาประสงค 

        

๑. พระธรรมวิทยากรมีองคความรู และเขาใจใน
เน้ือหาสาระของธรรมะที่บรรยายเปนอยางดี ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑.๐ ใชได 

๒. พระธรรมวิทยากรมีเทคนิค และวิธีการในการ
อธิบายธรรม ได อย า งน าสนใจ  และทันต อ
เหตุการณ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑.๐ ใชได 

๓. พระธรรมวิทยากรเปดโอกาสใหนักศึกษาซักถาม
ขอสงสัย ระหวางการสนทนาธรรมหรือบรรยาย
ธรรม และสามารถตอบขอสักถามน้ันไดอยาง
ถูกตอง ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑.๐ ใชได 

๔. พระธรรมวิทยากรนําเอาหลักพุทธธรรม และหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาสอน และอธิบายให
นักศึกษาเกิดความเขาใจที่ชัดเจน ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑.๐ ใชได 

๕. พระธรรมวิทยากรมีการสนทนาธรรม/บรรยาย
ธรรมทุกวันพระ หรือตามที่สถานศึกษากําหนดให
ทุกครั้ง ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑.๐ ใชได 

 ๓. การใหการอบรมเยาวชนในสถานศึกษาน้ันๆ 
โดย ใช เ ทค นิคกา รอบรม ท่ีสอดคล อ ง กับ
พฤติกรรมของผูเขารับการอบรม ผสมผสานกับ
การปฏิบัติธรรม ทําวัตรเชา เย็น และน่ังสมาธิ 

        

๑. พระธรรมวิทยากรนําเอาสื่อเทคโนโลยีสมัยใหมมา
ใชในการฝกอบรมนักศึกษา ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑.๐ ใชได 

๒. พระธรรมวิทยากรสามารถนําเอาสื่ อต างๆ 
รอบๆตัวมาอธิบายใหนักศึกษาเกิดความเขาใจ 
และเห็นตามสภาพความเปนจริง ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑.๐ ใชได 

๓. พระธรรมวิทยากรมีการสังเกตพฤติกรรมของ
นักศึกษาแตละคน และสามารถแกไขพฤติกรรม
ของนักศึกษาแตละคนไดเปนอยางดี ๑ ๑ ๑ ๐ ๑ ๔ ๐.๘ ใชได 

๔. พระธรรมวิทยากรเปนผูนําในการการปฏิบัติธรรม 
ทําวัตรเชา เย็น และน่ังสมาธิ แกนักศึกษา ทุกครั้ง ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑.๐ ใชได 



๒๖๗ 
 

ขอ 
การสงเสรมิคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา 

ของพระธรรมวิทยากร 

ผล IOC  

ผูเชี่ยวชาญ 

คะ
แน

นร
วม

 

คา
เฉ

ลี่ย
 

ผล 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๕. พระธรรมวิทยากรเปนแบบอยางที่ ดี  และนา
เคารพเลื่อมใส ๑ ๑ ๑ ๐ ๑ ๔ ๐.๘ ใชได 

 ๔. การจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา เชน วัน
สํา คัญทางพระพุทธศาสนา วันสํา คัญทาง
พระมหากษัตริย วันสําคัญทางเทศกาลตางๆ ท่ี
มีพิธีทางพระพุทธศาสนารวมกับสถานศึกษา
หรือชุมชน 

        

๑. พระธรรมวิทยากรเปนแกนนําในการจัดกิจกรรม
วันสําคัญทางพระพุทธศาสนาในสถานศึกษา ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑.๐ ใชได 

๒. พระธรรมวิทยากรเปดโอกาสใหนักศึกษาทุกคนมี
สวนรวมในการจัดกิจกรรม จัดนิทรรศการ 
เกี่ยวกับวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาที่วัดหรือที่
สถานศึกษาจัดข้ึน ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑.๐ ใชได 

๓. พระธรรมวิทยากรรวมกับสถานศึกษาจัดกิจกรรม
ตางๆ ในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา เชน การ
ทําบุญตักบาตรขาวสารอาหารแหง เปนตน ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑.๐ ใชได 

๔. พระธรรมวิทยากรจัดกิจกรรมที่หลากหลาย เพื่อ
ดึงดูดใหนักศึกษาสนใจ และเขารวมกิจกรรมในวัน
สําคัญทางพระพุทธศาสนา เชน การตอบปญหา
ธรรมะ จัดนิทรรศการ เปนตน ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑.๐ ใชได 

๕. พระธรรมวิทยากรนํานักศึกษาเขารวมกิจกรรม
พัฒนาวัด ชุมชน และสาธารณประโยชน เพื่อ
ฝกฝนใหนักศึกษาเปนผูมีจิตอาสา และบําเพ็ญตน
ใหเปนประโยชนแกสังคม โดยใชวันสําคัญทาง
พระพุทธศาสนาเปนแรงบันดาลใจ ในการทํา
ความดี ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑.๐ ใชได 

 ๕. การรวมกับสถานศึกษาจัดทําแผนปฏิบัติการ
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของผูเรียน 

        

๑. พ ร ะ ธ ร ร ม วิ ท ย า ก ร ไ ด รั บ แ ต ง ต้ั ง ใ ห เ ป น
คณะกรรมการสถานศึกษา หรือคณะกรรมการ
ดําเนินงานของสถานศึกษาที่เกี่ยวของกับการ
สงเสริมคุณธรรมจริยธรรม ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑.๐ ใชได 



๒๖๘ 
 

 

ขอ 
การสงเสรมิคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา 

ของพระธรรมวิทยากร 

ผล IOC  

ผูเชี่ยวชาญ 

คะ
แน

นร
วม

 

คา
เฉ

ลี่ย
 

ผล 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๒. พระธรรมวิทยากรเขารวมประชุมกับสถานศึกษา
ทุกครั้ง เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับแนวทางในการ
ดําเนินงานโครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ของผูเรียน ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑.๐ ใชได 

๓. พระธรรมวิทยากรมีแผนปฏิบัติการในการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมของผู เรียน และเผยแผให
ผูเรียนและผูที่เกี่ยวของทราบ ๑ ๑ ๑ ๐ ๐ ๓ ๐.๖ ใชได 

๔. พระธรรมวิทยากรสามารถนําเอาแผนปฏิบัติการ
ในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของผู เรียนมา
ใชไดจริง และเกิดประโยชนสูงสุดแกผูเรียน ๑ ๑ ๑ ๐ ๑ ๔ ๐.๘ ใชได 

๕. พระธรรมวิทยากรรวมกับสถานศึกษา มีการ
ประเมินผล และทบทวนแผนปฏิบัติการ เพื่อ
ปรับปรุงใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดแกผูเรียนตอไป ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑.๐ ใชได 

 ๖. การจัดทําทะเบียนผูเขารวมกิจกรรมหรือ
ทะเบียนของผูเรียนเปนประจําทุกเดือน 

        

๑. พระธรรมวิทยากรมีการจัดทําแฟมประวัติของ
นักศึกษาทุกคน ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑.๐ ใชได 

๒. พระธรรมวิทยากรจัดทําสถิติของนักศึกษาที่เขา
รวมโครงการ และมีการติดปายประชาสัมพันธ
อยางชัดเจน ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑.๐ ใชได 

๓. พระธรรมวิทยากรมีการจัดทําเว็บไซดเผยแผ
ขอมูลนักศึกษาที่เขารวมโครงการ และกิจกรรมที่
จัดข้ึน ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑.๐ ใชได 

๔. พระธรรมวิทยากรเปดโอกาสใหนักศึกษามีสวน
รวมในการจัดทําฐานขอมูลของนักศึกษาเอง ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑.๐ ใชได 

๕. ฐานขอมูลที่มีอยูในปจจุบัน เปนประโยชนตอการ
สงเสริมคุณธรรมจริยธรรมอยางมาก ๑ ๑ ๐ ๑ ๑ ๔ ๐.๘ ใชได 

 
 
 
 



๒๖๙ 
 

ขอ 
การสงเสรมิคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา 

ของพระธรรมวิทยากร 

ผล IOC  

ผูเชี่ยวชาญ 

คะ
แน

นร
วม

 

คา
เฉ

ลี่ย
 

ผล 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

 ๗. การพัฒนาเครื่องมือในการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมของผูเรียน 

        

๑. พระธรรมวิทยากรไดศึกษาพฤติกรรมและเขาใจ
พฤติกรรมของผูเรียนแตละคนเปนอยางดี ๑ ๑ ๑ ๐ ๑ ๔ ๐.๘ ใชได 

๒. พระธรรมวิทยากรสามารถเลือกเอาเครื่องมือแต
ละอยางมาใชในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของ
ผูเรียนแตละคนไดอยางเหมาะสม ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑.๐ ใชได 

๓. พระธรรมวิทยากรสามารถสรางเครื่องมือที่ใชใน
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู เรียนไดดวย
ตนเอง ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑.๐ ใชได 

๔. พระธรรมวิทยากรนําเอาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
มาพัฒนาเปนเครื่องมือ ในการปรับเปล่ียนพฤติกรรมของ
ผูเรียน เชน ใหหลักภาวนา ๔ หลักอริยสัจ ๔ เบญจศีล
เบญจธรรม เปนตน ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑.๐ ใชได 

๕. เครื่องมือทีพ่ระธรรมวิทยากรใชในการปรบัเปลี่ยน
พฤติกรรมของผูเรียนในปจจบุันมีความเหมาะสม ๑ ๑ ๑ ๐ ๑ ๔ ๐.๘ ใชได 

 ๘. การจัดคายคุณธรรม         
๑. พระธรรมวิทยากรรวมกับสถานศึกษา จัดคาย

คุณธรรมใหกับนักศึกษาเปนประจําทุกป ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑.๐ ใชได 
๒. พระธรรมวิทยากรเปนวิทยากรในการอบรม

นักศึกษาเอง ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑.๐ ใชได 
๓. พระธรรมวิทยากรเนนการสอนเรื่องคุณธรรม

จริยธรรมเปนหลัก ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑.๐ ใชได 
๔. คายคุณธรรมที่พระธรรมวิทยากรจัดข้ึนมีความ

เหมาะสมกับผูเรียน ทั้งดานเวลา สถานที่ เน้ือหา
สาระ และงบประมาณที่จัด  ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑.๐ ใชได 

๕. คายคุณธรรมที่พระธรรมวิทยากรจัดข้ึนเกิด
ประโยชนสูงสุดแกผูเรียน ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑.๐ ใชได 

 
 
 
 



๒๗๐ 
 

ขอ 
การสงเสรมิคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา 

ของพระธรรมวิทยากร 

ผล IOC  

ผูเชี่ยวชาญ 

คะ
แน

นร
วม

 

คา
เฉ

ลี่ย
 

ผล 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

 ๙. การประเมินผลกลุม เปาหมายรวมกับ
สถานศึกษา 

        

๑. พระธรรมวิทยากรมีการวางแผนในการประเมนิผล
กลุมเปาหมายรวมกับสถานศึกษา ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑.๐ ใชได 

๒. พระธรรมวิทยากรมีการประเมินผลกลุมเปาหมาย
ทุก ๑ เดือน ๓ เดือน ๑ ภาคการศึกษา ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑.๐ ใชได 

๓. พระธรรมวิทยากรเลือกเอาเครื่องมือตางๆ เชน 
แบบสอบถาม  แบบสัมภาษณ  แบบสั ง เกต
พฤติกรรม ที่มีคุณภาพมาใชในการประเมินผลการ
ดําเนินโครงการกับผูเรียน รวมกับสถานศึกษา ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑.๐ ใชได 

๔. พระธรรมวิทยากรรวมกับสถานศึกษาสรุปผลการ
ดําเนินโครงการทุกครั้ง และแจงใหผูมีสวน
เกี่ยวของทราบ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑.๐ ใชได 

๕. พระธรรมวิทยากรรวมกับสถานศึกษาปรับปรุง
แผนปฏิบัติการใหสอดคลองกับพฤติกรรมของ
นักศึกษาที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑.๐ ใชได 

 ๑๐. หลักธรรมท่ีใชในการสงเสริมคุณธรรม
จริยธรรมในสถานศึกษาของพระธรรมวิทยากร
ตามหลักหลักภาวนา ๔ ไดแก กาย ศีล จิต และ
ปญญา 

        

 ดานกาย         
๑. พระธรรมวิทยากรสงเสริมใหนักศึกษารูจักปรับตัว

เขากับเพื่อนๆ และผูอื่น ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑.๐ ใชได 
๒. พระธรรมวิทยากรสงเสริมใหนักศึกษารูจักมี

ความสุขตามฐานะของตน ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑.๐ ใชได 
๓. พระธรรมวิทยากรสงเสริมใหนักศึกษารักษา

สุขภาพใหแข็งแรงตามหลักพระพุทธศาสนา ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑.๐ ใชได 
 ดานศีล         

๔. พระธรรมวิทยากรสงเสริมใหนักศึกษามีเมตตา 
กรุณา ไมเบียดเบียนตอเพื่อนมนุษยและสัตวโลก ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑.๐ ใชได 

๕. พระธรรมวิทยากรสงเสริมใหนักศึกษารูจัก ลด ละ 
เลิกอบายมุข ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑.๐ ใชได 



๒๗๑ 
 

ขอ 
การสงเสรมิคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา 

ของพระธรรมวิทยากร 

ผล IOC  

ผูเชี่ยวชาญ 

คะ
แน

นร
วม

 

คา
เฉ

ลี่ย
 

ผล 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

          
๖. พระธรรมวิทยากรสงเสริมใหนักศึกษาปฏิบัติใน

เรื่องพฤติกรรมทางเพศที่ถูกตองตามหลักศาสนา ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑.๐ ใชได 
 ดานจิต         

๗. พระธรรมวิทยากรสงเสริมใหนักศึกษามีสุขภาพจติ
ดี แจมใส เบิกบาน ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑.๐ ใชได 

๘. พระธรรมวิทยากรสงเสริมใหนักศึกษาเปนคน 
ซื่อสัตย สุจริต ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑.๐ ใชได 

๙. พระธรรมวิทยากรสงเสริมใหนักศึกษาเปนจิต
อาสา รูจักเสียสละเพื่อประโยชนสวนรวม ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑.๐ ใชได 

 ดานปญญา         
๑๐. พระธรรมวิทยากรสงเสริมใหรูจักคิด วิเคราะห 

ปญหาชีวิต ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑.๐ ใชได 
๑๑. พระธรรมวิทยากรสงเสริมใหนักศึกษาเปนคนเห็น

คุณคาของตนเอง ไมดูถูกตนเอง ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑.๐ ใชได 
๑๒. พระธรรมวิทยากรสงเสริมใหนักศึกษาสามารถ

พึ่งตนเองได ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑.๐ ใชได 
 
 

รายชื่อผูเชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือ 
 
๑. พระศรีคัมภีรญาณ, รศ.ดร. ตําแหนง รองอธิการบดีฝายวิชาการ มหาวิทยาลัยมหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๒. พระครปูลัดมารุต วรมงฺคโล, ผศ.ดร. ตําแหนง คณบดีคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย 
๓. พระครปูลัดธรรมจริยวัฒน, ดร. ตําแหนง รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฎราช

วิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน 
๔. นายกฤษศยพงศ ศิร ิ ตําแหนง อธิบดีกรมการศาสนา 
๕. ผศ.ดร.เติมศักด์ิ ทองอินทร ตําแหนง อาจารยประจําภาควิชารัฐศาสตร คณะ

สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 



 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 

หนังสือขอความอนุเคราะหเก็บขอมูลเพื่อตรวจสอบความ 
เที่ยงตรงของแบบสอบถาม (Try Out) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๗๓ 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง. 

คาสัมประสิทธิแ์อลฟา (Alpha coefficient) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๒๗๖ 
 

****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ****** 
 
  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
 
Item-total Statistics 
 
               Scale          Scale      Corrected 
               Mean         Variance       Item-            Alpha 
              if Item        if Item       Total           if Item 
              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 
 
 A1            220.2667      921.7885         .4623     .9637 
 A2            220.1667       931.8678        .3413           .9640 
 A3            220.2667       929.2368        .3566           .9640 
 A4            220.1333       928.0506        .3518           .9640 
 A5            220.0000       929.4483        .4625           .9637 
 B1            220.3333       937.4023        .1971           .9644 
 B2            220.0667       938.3402        .1912           .9644 
 B3            220.3000       920.8379        .5492           .9635 
 B4            220.4000       930.4552        .3527           .9640 
 B5            220.5333       924.6713        .4411           .9638 
 C1            220.4000       919.5586        .5977           .9634 
 C2            220.4000       922.3172        .6227           .9634 
 C3            220.3000       930.5621        .3183           .9641 
 C4            220.1667       941.6609        .1351           .9644 
 C5            220.3000       932.7690        .3667           .9639 
 D1            220.4333       917.0816        .5422           .9635 
 D2            220.5000       935.1552        .2170           .9644 
 D3            220.1667       926.7644        .4621           .9637 
 D4            220.3000       931.0448        .3276           .9641 
 D5           220.0667       921.2368        .6005           .9634 
 E1            220.3667       905.3437        .7984           .9627 
 E2            220.5333       902.1885        .8250           .9626 
 E3            220.3333       902.3678        .7383           .9628 
 E4            220.7333       908.7540        .6636           .9631 
 E5           220.5667       908.8747        .6334           .9632 
 F1            220.1000       896.1621        .7724           .9626 
 F2            220.4667       889.7057        .8026           .9624 
 F3            220.3667       883.4816        .9011           .9620 
 F4            220.2000       897.0621        .7816           .9626 
 F5            220.5000       924.1897        .2902           .9646 



๒๗๗ 
 

 G1            220.6333       904.7920        .7195           .9629 
 G2            220.3000       886.7690        .8756           .9622 
 G3            220.3333       896.0920        .8177           .9625 
 G4            220.4333       888.8747        .8465           .9623 
 G5            220.5333       893.4989        .8498           .9623 
 H1            220.8667       927.4989        .2890           .9644 
 H2            221.0000       925.8621        .3196           .9643 
 H3            220.4000       901.2828        .6853           .9629 
 H4            220.7000       899.8034        .7984           .9626  
 H5            220.6333       898.9989        .7647           .9627 
 I1            220.7000       900.2172        .7359           .9628 
 I2            220.5333       910.4644        .5691           .9634 
 I3            220.4667       889.0851        .8342           .9623 
 I4            220.4000       886.3172        .8965           .9621 
 I5            220.5333       886.7402        .9040           .9621 
 J1            220.4333       893.6333        .8490           .9623 
 J2            220.5333       886.6713        .8792           .9621 
 J3            220.5333       902.1195        .7318           .9628 
 K1            220.0333       906.9989        .8211           .9627 
 K2            220.4000       911.2138        .7405           .9629 
 K3            220.3333       913.4023        .7342           .9630 
 L1           220.5667       920.0471        .3829           .9641 
 L2            220.3333       944.5057        .0221           .9653 
 L3            220.2000       934.0966        .1777           .9649 
 M1            220.4333       948.3920       -.0405           .9654 
 M2            220.3000       936.4931        .1372           .9651 
 M3            220.4333       948.3920       -.0405           .9654 
 
 
 
Reliability Coefficients 
 
N of Cases =     30.0                    N of Items = 57 
 
Alpha =    .9640 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก จ. 

หนังสือขอความอนุเคราะหเก็บขอมูลเพื่อการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๗๙ 
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ภาคผนวก ฉ. 
แบบสอบถามเพือ่การวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๓๑๑ 
 

 
 

แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย 
เรื่อง 

 รูปแบบการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาของพระธรรมวิทยากร 

คําชี้แจง 

 
แบบสอบถามเพื่อการวิจัยน้ี มีวัตถุประสงคเพื่อการศึกษา รูปแบบการสงเสริมคุณธรรม

จริยธรรมในสถานศึกษาของพระธรรมวิทยากรอันจะเปนประโยชนในสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมใหแก
เด็กและเยาวชนในสถานศึกษา ทั้งยังสามารถใชเปนแนวทางแกไขปญหา อุปสรรค และพัฒนาระบบ
การเรียนการสอนคุณธรรมจริยธรรม ตอไป 

ขอมูลที่ได จะแปลผลวิจัยในภาพรวม ผูวิจัยจะเก็บขอมูลของทานเปนความลับ และใช
ประโยชนเฉพาะการวิจัยเทาน้ัน ไมมีผลกระทบตอทานหรือหนวยงานของทานแตอยางใด 

แบบสอบถามน้ี แบงเปน ๓ ตอน คือ  
ตอนท่ี ๑ เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 
ตอนท่ี ๒   เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับรูปแบบการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมใน

สถานศึกษาของพระธรรมวิทยากร 
ตอนท่ี ๓   เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ เกี่ยวกับ

รูปแบบการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาของพระธรรมวิทยากร 
ผูวิจัย หวังเปนอยางย่ิงวา คงจะไดรับความอนุเคราะหในการตอบแบบสอบถามเปน

อยางดี จึงขอกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสน้ี 
 
 

พระมหากฤษฎา  กิตฺติโสภโณ (แซหล)ี 
นิสิตปริญญาเอก หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการเชิงพทุธ  
บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
 
 
 

 



๓๑๒ 
 

แบบสอบถามเพือ่การวิจัย  
เรื่อง  รูปแบบการสงเสริมคณุธรรมจริยธรรม 

ในสถานศกึษาของพระธรรมวิทยากร 
 
ตอนท่ี ๑  สถานภาพสวนตัวของผูตอบ 

คําชี้แจง  โปรดทําเครื่องหมาย √ ลงใน [  ] และเติมขอความลงในชองวางที่กําหนดไวให ตาม
ความเปนจริง 

๑. เพศ 
[  ] ชาย 
[  ] หญิง 

  
๒. อายุ 

[  ] ๑๖ – ๑๘ ป 
[  ] ๑๙ – ๒๑ ป 
[  ] ๒๑ ป ข้ึนไป 

  
๓. ระดับการศึกษา 

[  ] ปวช. 
[  ] ปวส. 
[  ] ปริญญาตร ี

  
๔. จํานวนครั้งทีเ่ขาอบรมโครงการคลินิกคุณธรรม 

[  ] ๑ – ๕ ครั้ง 
[  ] ๕ – ๑๐ ครั้ง 
[  ] ๑๑ ครั้งข้ึนไป 

  
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๑๓ 
 

ตอนท่ี ๒     แบบสอบถามเกี่ยวกับรูปแบบการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาของพระ
ธรรมวิทยากร 

คําชี้แจง     โปรดทําเครื่องหมาย   ในชองระดับการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาของ
พระธรรมวิทยากร  วาทานปฏิบัติในระดับใด ที่ตรงกับสภาพความเปนจริง  โดยกําหนด
ระดับคะแนน ดังน้ี 
๕  หมายถึง  มีผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยูในระดับระดับมากทีสุ่ด 
๔  หมายถึง  ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยูในระดับระดับมาก 
๓  หมายถึง  ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยูในระดับระดับปานกลาง 
๒  หมายถึง  ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยูในระดับระดับนอย 
๑  หมายถึง  ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยูในระดับระดับนอยทีส่ดุ 
 

ขอ 
การสงเสรมิคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา 

ของพระธรรมวิทยากร 

ระดับความคิดเห็น 

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ท่ีสุด 

 ๑. การใหคําปรึกษาหรือปญหาตางๆ โดยเฉพาะปญหา
เรื่องการขาดคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษา นักศึกษา
ในสถานศึกษาน้ันๆ 

     

๑. พระธรรมวิทยากรเขาใจและทราบปญหาของนักศึกษา 
เปนอยางดี 

     

๒. พระธรรมวิทยากรเปนกัลยาณมิตรที่ดีในการใหคําปรึกษา
ตางๆ แกนักศึกษา 

     

๓. พระธรรมวิทยากรสามารถหาทางแกไขปญหาใหกับ
นักศึกษาได ตรงประเด็น และสามารถอธิบายถึงสาเหตุของ
ปญหาได 

     

๔. พระธรรมวิทยากรนําเอาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามา
แกปญหาชีวิตใหกับนักศึกษาไดเปนอยางดี 

     

๕. พระธรรมวิทยากรไมนําเอาเรื่องที่นักศึกษามาขอคําปรึกษา
ไปเลา หรือบอกตอใหเพื่อนนักศึกษาคนอื่นๆ ฟง 

     

 
 
 
 
 
 



๓๑๔ 
 

ขอ 
การสงเสรมิคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา 

ของพระธรรมวิทยากร 

ระดับความคิดเห็น 

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ท่ีสุด 

 ๒. การสนทนาธรรม/บรรยายธรรม ตามหลักธรรมตางๆ 
ท่ีสอดคลองกับปญหาท่ีเกิด หรือตามท่ีสถานศึกษา
ประสงค 

     

๑. พระธรรมวิทยากรมีองคความรู และเขาใจในเน้ือหาสาระ
ของธรรมะที่บรรยายเปนอยางถองแท 

     

๒. พระธรรมวิทยากรมีเทคนิค และวิธีการในการอธิบายธรรม
ไดอยางนาสนใจ และทันตอเหตุการณ 

     

๓. พระธรรมวิทยากรเปดโอกาสใหนักศึกษาซักถามขอสงสัย 
ระหวางการสนทนาธรรมหรือบรรยายธรรม และสามารถ
ตอบขอซักถามน้ันไดอยางถูกตอง 

     

๔. พระธรรมวิทยากรนําเอาหลักพุทธธรรม และหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาสอน และอธิบายใหนักศึกษาเกิดความ
เขาใจที่ชัดเจนมากย่ิงข้ึน 

     

๕. พระธรรมวิทยากรมีการสนทนาธรรม/บรรยายธรรมทุกวัน
พระ หรือตามที่สถานศึกษากําหนดใหทุกครั้ง 

     

 ๓. การใหการอบรมเยาวชนในสถานศึกษาน้ันๆ โดยใช
เทคนิคการอบรมท่ีสอดคลองกับพฤติกรรมของผูเขารับ
การอบรม ผสมผสานกับการปฏิบัติธรรม ทําวัตรเชา เย็น 
และน่ังสมาธิ 

     

๑. พระธรรมวิทยากรนําเอาสื่อเทคโนโลยีสมัยใหมมาใชในการ
ฝกอบรมนักศึกษา 

     

๒. พระธรรมวิทยากรสามารถนําเอาสื่อตางๆ รอบๆตัวมา
อธิบายใหนักศึกษาเกิดความเขาใจ และเห็นตามสภาพ
ความเปนจริง 

     

๓. พระธรรมวิทยากรมีการสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาแต
ละคน และพฤติกรรมกลุม ตลอดถึงสามารถแก ไข
พฤติกรรมของนักศึกษาแตละคนไดเปนอยางดี 

     

๔. พระธรรมวิทยากรเปนผูนําในการการปฏิบัติธรรม ทําวัตร
เชา เย็น และน่ังสมาธิ แกนักศึกษา ทุกครั้ง 

     

๕. พระธรรมวิทยากรเปนแบบอยางที่ดี วางตัวเหมาะสม ใช
ชีวิตแบบเรียบงาย และนาเคารพเลื่อมใส 

     



๓๑๕ 
 

 

ขอ 
การสงเสรมิคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา 

ของพระธรรมวิทยากร 

ระดับความคิดเห็น 

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ท่ีสุด 

 ๔. การจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา เชน วันสําคัญ
ทางพระพุทธศาสนา วันสําคัญทางพระมหากษัตริย วัน
สําคัญทางเทศกาลตางๆ ท่ีมีพิธีทางพระพุทธศาสนา
รวมกับสถานศึกษาหรือชุมชน 

     

๑. พระธรรมวิทยากรเปนแกนนําในการจัดกิจกรรมวันสําคัญ
ทางพระพุทธศาสนาในสถานศึกษา 

     

๒. พระธรรมวิทยากรเปดโอกาสใหนักศึกษาทุกคนมีสวนรวม
ในการจัดกิจกรรม จัดนิทรรศการ เกี่ยวกับวันสําคัญทาง
พระพุทธศาสนาที่วัดหรือที่สถานศึกษาจัดข้ึน 

     

๓. พระธรรมวิทยากรรวมกับสถานศึกษาจัดกิจกรรมตางๆ ใน
วันสําคัญทางพระพุทธศาสนา เชน การทําบุญตักบาตร
ขาวสารอาหารแหง เปนตน 

     

๔. พระธรรมวิทยากรจัดกิจกรรมที่หลากหลาย เพื่อดึงดูดให
นักศึกษาสนใจ และเขารวมกิจกรรมในวันสําคัญทาง
พระพุทธศาสนา  เ ช น การตอบปญหาธรรมะ  จั ด
นิทรรศการ เปนตน 

     

๕. พระธรรมวิทยากรนํานักศึกษาเขารวมกิจกรรมพัฒนาวัด 
ชุมชน และสาธารณประโยชน เพื่อฝกฝนใหนักศึกษาเปนผู
มีจิตอาสา และบําเพ็ญตนใหเปนประโยชนแกสังคม โดยใช
วันสําคัญทางพระพุทธศาสนาเปนแรงบันดาลใจ ในการทํา
ความดี 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๑๖ 
 

ขอ 
การสงเสรมิคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา 

ของพระธรรมวิทยากร 

ระดับความคิดเห็น 

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ท่ีสุด 

 ๕. การรวมกับสถานศึกษาจัดทําแผนปฏิบัติการพัฒนา
คุณธรรมจรยิธรรมของผูเรียน 

     

๑. พระธรรมวิทยากรไดรับแตง ต้ังให เปนคณะกรรมการ
สถานศึกษา หรือคณะกรรมการดําเนินงานของสถานศึกษา
ที่เกี่ยวของกับการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม 

     

๒. พระธรรมวิทยากรเขารวมประชุมกับสถานศึกษาทุกครั้ง 
เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับแนวทางในการดําเนินงาน
โครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมของผูเรียน 

     

๓. พระธรรมวิทยากรจัดทําแผนปฏิบัติการในการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมของผูเรียนรวมกับสถานศึกษา และเผย
แผใหผูเรียนและผูที่เกี่ยวของทราบ 

     

๔. พระธรรมวิทยากรสามารถนําเอาแผนปฏิบัติการในการ
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของผูเรียนมาใชไดจริง และเกิด
ประโยชนสูงสุดแกผูเรียน 

     

๕. พระธรรมวิทยากรรวมกับสถานศึกษา มีการประเมินผล และ
ทบทวนแผนปฏิบัติการ เพื่อปรับปรุงใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดแก
ผูเรียนตอไป 

     

 ๖. การจัดทําทะเบียนผูเขารวมกิจกรรมหรือทะเบียนของ
ผูเรียนเปนประจําทุกเดือน 

     

๑. พระธรรมวิทยากรมีการจัดทําแฟมประวัติของนักศึกษาทุก
คน 

     

๒. พระธรรมวิทยากรจัดทําสถิติของนักศึกษาที่ เขารวม
โครงการ และมีการติดปายประชาสัมพันธอยางชัดเจน 

     

๓. พระธรรมวิทยากรมีการจัดทําเ ว็บไซด เผยแพรขอมูล
นักศึกษาที่เขารวมโครงการ และกิจกรรมที่จัดข้ึน 

     

๔. พระธรรมวิทยากรเปดโอกาสใหนักศึกษามีสวนรวมในการ
จัดทําฐานขอมูลของนักศึกษาเอง 

     

๕. ฐานขอมูลที่มีอยูในปจจุบัน เปนประโยชนตอการสงเสริม
คุณธรรมจริยธรรมอยางมาก 

     

 
 
 



๓๑๗ 
 

ขอ 
การสงเสรมิคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา 

ของพระธรรมวิทยากร 

ระดับความคิดเห็น 

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ท่ีสุด 

 ๗. การพัฒนาเครื่องมือในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของ
ผูเรียน 

     

๑. พระธรรมวิทยากรไดศึกษาวิเคราะหถึงพฤติกรรมของผูเรยีน
ที่แตกตางกัน และเขาใจพฤติกรรมของผูเรียนแตละคนเปน
อยางดี 

     

๒. พระธรรมวิทยากรสามารถเลือกเอาเครื่องมือแตละอยางมา
ใชในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผูเรียนแตละคนไดอยาง
เหมาะสม 

     

๓. พระธรรมวิทยากรสามารถสรางเครื่องมือที่ ใช ในการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผูเรียนไดดวยตนเอง 

     

๔. พระธรรมวิทยากรนําเอาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามา
พัฒนาเปนเครื่องมือมาใชในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของ
ผูเรียน เชน ใชหลักภาวนา ๔ หลักอริยสัจ ๔ เบญจศีล
เบญจธรรม เปนตน 

     

๕. พระธรรมวิทยากรนําเอาสื่อเทคโนโลยีตางๆ มาใชในการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผูเรียนไดอยางเหมาะสมกับ
สถานการณในปจจุบัน 

     

 ๘. การจัดคายคุณธรรม      
๑. พระธรรมวิทยากรรวมกับสถานศึกษา จัดคายคุณธรรม

ใหกับนักศึกษาเปนประจําทุกป 
     

๒. พระธรรมวิทยากรเปนวิทยากรในการอบรมนักศึกษาเอง      
๓. พระธรรมวิทยากรเนนการสอนเรื่องคุณธรรมจริยธรรมเปน

หลัก 
     

๔. คายคุณธรรมที่พระธรรมวิทยากรจัดข้ึนมีความเหมาะสมกบั
ผูเรียน ทั้งดานเวลา สถานที่ เน้ือหาสาระ และงบประมาณ
ที่จัดให  

     

๕. คายคุณธรรมที่พระธรรมวิทยากรจัดข้ึนเกิดประโยชนสูงสุด
แกผูเรียน 

     

 
 
 



๓๑๘ 
 

ขอ 
การสงเสรมิคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา 

ของพระธรรมวิทยากร 

ระดับความคิดเห็น 

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ท่ีสุด 

 ๙. การประเมินผลกลุมเปาหมายรวมกับสถานศึกษา      
๑. พระธรรมวิทยากรมีการวางแผนในการประเมินผล

กลุมเปาหมายรวมกับสถานศึกษา 
     

๒. พระธรรมวิทยากรมีการประเมินผลกลุมเปาหมายทุก ๑ 
เดือน ๓ เดือน ๑ ภาคการศึกษา 

     

๓. พระธรรม วิทย ากร เลื อ ก เอ า เค รื่ อ ง มื อต า งๆ  เ ช น 
แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ แบบสังเกตพฤติกรรม ที่มี
คุณภาพมาใชในการประเมินผลการดําเนินโครงการกับ
ผูเรียน รวมกับสถานศึกษา 

     

๔. พระธรรมวิทยากรรวมกับสถานศึกษาสรุปผลการดําเนิน
โครงการทุกครั้ง และแจงใหผูมีสวนเกี่ยวของทราบ 

     

๕. พระธรรมวิทยากรรวมกับสถานศึกษาปรับปรุงแผนปฏิบัติ
การใหสอดคลองกับพฤติกรรมของนักศึกษาที่เปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา 

     

 ๑๐. หลักธรรมท่ีใชในการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมใน
สถานศึกษาของพระธรรมวิทยากรตามหลักหลักภาวนา 
๔ ไดแก กาย ศีล จิต และปญญา 

     

 ดานกาย      
๑. พระธรรมวิทยากรสงเสริมใหนักศึกษารูจักปรับตัวเขากับ

เพื่อนๆ และผูอื่น 
     

๒. พระธรรมวิทยากรสงเสริมใหนักศึกษารูจักมีความสุขตาม
ฐานะของตน 

     

๓. พระธรรมวิทยากรสงเสริมใหนักศึกษาดูแลรักษาสุขภาพให
ดีเหมาะสมตามหลักพระพุทธศาสนา 

     

 
 
 
 
 
 
 



๓๑๙ 
 

ขอ 
การสงเสรมิคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา 

ของพระธรรมวิทยากร 

ระดับความคิดเห็น 

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ท่ีสุด 

 ดานศีล      
๔. พระธรรมวิทยากรสงเสริมใหนักศึกษามีเมตตา กรุณา ไม

เบียดเบียนตอเพื่อนมนุษยและสัตวโลก 
     

๕. พระธรรมวิทยากรสงเสริมใหนักศึกษารูจัก ลด ละ เลิก
อบายมุข 

     

๖. พระธรรมวิทยากรสงเสริมใหนักศึกษาปฏิบั ติในเรื่อง
พฤติกรรมทางเพศที่ถูกตองตามหลักศาสนา 

     

 ดานจิต      
๗. พระธรรมวิทยากรสงเสริมใหนักศึกษามีสุขภาพจิตดี แจมใส 

เบิกบาน 
     

๘. พระธรรมวิทยากรสงเสริมใหนักศึกษาเปนคน ซื่อสัตย 
สุจริต 

     

๙. พระธรรมวิทยากรสงเสริมใหนักศึกษามีจิตอาสา รูจัก
เสียสละเพื่อประโยชนสวนรวม 

     

 ดานปญญา      
๑๐. พระธรรมวิทยากรสงเสริมใหรูจักคิด วิเคราะห ปญหาชีวิต      
๑๑. พระธรรมวิทยากรสงเสริมใหนักศึกษาเปนคนเห็นคุณคา

ของตนเอง ไมดูถูกตนเอง 
     

๑๒. พระธรรมวิทยากรสงเสริมใหนักศึกษาสามารถพึ่งตนเองได      
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



๓๒๐ 
 

ตอนที่ ๓ สภาพทั่วไปในการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาของพระธรรมวิทยากร 
๑) ปญหาและอุปสรรคในการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาของพระธรรมวิทยากรเปน
อยางไร 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
๒) แนวทางแกไขปญหาและอุปสรรคในการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาของพระธรรม
วิทยากรมีอะไรบาง 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
๓) การสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาของพระธรรมวิทยากร มีรูปแบบอยางไรบาง 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................  

 
ขอขอบคุณทุกทานท่ีตอบแบบสอบถาม 

 
พระมหากฤษฎา  กิตฺติโสภโณ (แซหล)ี 

นิสิตปริญญาเอก หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการเชิงพทุธ  

บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 



 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ช. 

แบบสัมภาษณเพื่อการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๒๒ 
 

แบบสัมภาษณ 
นามผูใหสัมภาษณ.............................................................................................................. 
ตําแหนงผูใหสัมภาษณ....................................................................................................... 
วันที่สัมภาษณ.................................................................................................................... 
สถานที่สัมภาษณ................................................................................................................ 
หมายเหตุ........................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
 
ขอคําถาม  
 ๑) สภาพทั่วไปในการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาของพระธรรมวิทยากรมี

จุดเดน จุดดอย อุปสรรค และโอกาส อยางไรบาง 

 ๒) แนวคิดหรือแนวนโยบายที่จะนํามาใชในการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา

ของพระธรรมวิทยากร มีอะไรบาง 

 ๓) รูปแบบในการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาของพระธรรมวิทยากรทั้ง ๙ 

ดานในปจจุบัน มีความเหมาะสมหรือไมอยางไร และรูปแบบที่พึงประสงค ตามความคิดของทานเปน

อยางไร 

 ๔) หลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาที่พระธรรมวิทยากรสามารถนํามาใชในการสงเสริม

คุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษามีอะไรบาง 

 



 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ซ. 

ตารางแสดงกลุมตัวอยางของทาโร ยามาเน (Taro Yamane) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๒๔ 
 

ตารางแสดงขนาดกลุมตัวอยางของทาโร ยามาเน (Taro Yamane)  

ขนาดประชากร  
ขนาดของกลุมตัวอยางที่ระดับความคลาดเคล่ือน (e)  

± 1%  ± 2%  ± 3%  ± 4%  ± 5%  ± 10%  
500  ∗  ∗  ∗  ∗  222  83  

1,000  ∗  ∗  ∗  385  286  91  
1,500  ∗  ∗  638  441  316  94  
2,000  ∗  ∗  714  476  333  95  
2,500  ∗  1,250  769  500  345  96  
3,000  ∗  1,364  811  517  353  97  
3,500  ∗  1,458  843  530  359  97  
4,000  ∗  1,538  870  541  364  98  
4,500  ∗  1,607  891  549  367  98  
5,000  ∗  1,667  909  556  370  98  
6,000  ∗  1,765  938  566  375  98  
7,000  ∗  1,842  959  574  378  99  
8,000  ∗  1,905  976  580  381  99  
9,000  ∗  1,957  989  584  383  99  
10,000  5,000  2,000  1,000  588  385  99  
15,000  6,000  2,143  1,034  600  390  99  
20,000  6,667  2,222  1,053  606  392  100  
25,000  7,143  2,273  1,064  610  394  100  
50,000  8,333  2,381  1,087  617  397  100  
100,000  9,091  2,439  1,099  621  398  100  

∞  10,000  2,500  1,111  625  400  100  

 

 



๓๖๓ 
 

 ประวัติผูวิจัย 

 

ชื่อ :   พระมหากฤษฎา  กิตฺติโสภโณ  (แซหลี)   

เกิด :   ๒๕  กุมภาพันธ  พ.ศ. ๒๕๒๘ 

สถานท่ีเกิด :   ๒๙๐ หมูที่ ๑ ตําบลนบพิตํา อําเภอนบพิตํา จังหวัดนครศรธีรรมราช 

การศึกษา :   พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพทุธ (เกียรตินิยมอันดับ ๑)  

  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย รุน ๕๖ 

  พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพทุธ   

  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย รุน ๒๒ 

     นักธรรมช้ันเอก 

     เปรียญธรรม ๖ ประโยค 

อุปสมบท :   ๑๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๘ 

สังกัด :    วัดทาการอง ตําบลบานปอม  อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

หนาท่ี :   นักวิชาการศึกษา สังกัดสวนทะเบียนนิสิต สํานักทะเบียนและวัดผล 

  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ปท่ีเขาศึกษา :    ๒๕๕๕ 

ปท่ีสําเร็จการศึกษา :   ๒๕๕๘ 

ท่ีอยูปจจุบัน :   วัดทาการอง ตําบลภูเขาทอง  อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

โทรศัพท : ๐๘-๙๔๑๔-๐๔๑๘ 

E-Mail : maha_krisada@hotmail.com 
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