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บทคัดย่อ 
 บทความวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพ่ือวิเคราะห์สภาพปัญหาและอุปสรรคในการ
ปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับวัยรุ่นไทยยุคใหม่ และ 2) เพ่ือน าเสนอรูปแบบการปลูกฝัง
คุณธรรมและจริยธรรมส าหรับวัยรุ่นไทยยุคใหม่  ตามหลักพุทธธรรม ผ่านกลไกการขับเคลื่อน
โครงการคลินิกคุณธรรม ของพระธรรมวิทยากร ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสานวิธี ระหว่างการวิจัยเชิง
ปริมาณ และเชิงคุณภาพที่ใช้การศึกษาวิจัยเชิงส ารวจ จากแบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างจ านวน 
20,071 คน และการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยท าการวิจัยเชิงเอกสารกับการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ให้
ข้อมูล จ านวน 18 รูป/คน จากนั้นน ามาสังเคราะห์เป็นรูปแบบเบื้องต้น และท าการสนทนากลุ่ม
เฉพาะ กับผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 9 ท่าน เพ่ือสร้างรูปแบบให้มคีวามสมบูรณ์ยิ่งขึ้น วิเคราะห์ข้อมูลโดย
ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา  
 ผลการวิจัยพบว่า 

 1)  นักศึกษามีความคิดเห็นต่อรูปแบบการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับวัยรุ่น
ไทยยุคใหม่  ตามหลักพุทธธรรม ผ่านกลไกการขับเคลื่อนโครงการคลินิกคุณธรรม ของพระธรรม
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วิทยากร ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( ̅ = 4.06, S.D. = 0.510) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน  

2) รูปแบบการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับวัยรุ่นไทยยุคใหม่ ตามหลักพุทธ
ธรรม ผ่านกลไกการขับเคลื่อนโครงการคลินิกคุณธรรม ของพระธรรมวิทยากร พบว่ามี 4 รูปแบบ 
คือ 1) รูปแบบการป้องกัน (Prevention) 2) รูปแบบการปรับปรุง (Improvement)  3) รูปแบบ
การเปลี่ยนแปลง (Change) และ 4) รูปแบบการพัฒนา (Development) ทั้งนี้รูปแบบดังล่าวจะ
ประสบผลส าเร็จได้ก็ต่อเมื่อได้รับการสนับสนุนจากสถานศึกษา (School) ชุมชน (Community) 
และผู้ปกครอง (Parent)  โดยร่วมกันด าเนินการดังนี้คือ 1) สร้างภูมิคุ้มกันด้วยการเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรมอย่างจริงจัง  2) ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักเรียน นักศึกษากลุ่มเสี่ยงให้เป็นคน
ดีมีคุณธรรม 3) ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษากลุ่มเป้าหมาย มีคุณธรรมจริยธรรม และ 4) เสริมสร้าง
กิจกรรมการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน นักศึกษาร่วมกับ หน่วยงาน สถานศึกษา และ
ชุมชน 
ค าส าคัญ :  คุณธรรมและจริยธรรม, วัยรุ่นไทยยุคใหม่, พุทธธรรม, คลินิก คุณธรรม, พระธรรม
     วิทยากร, PICD:SCP MODEL 
 

ABSTRACT 
The objectives of this research were 1) to analysis problems and obstacles 

for Morality and Ethic Indoctrination of Young Generation by Buddhadhamma 
though Morality Clinic Project Driving Mechanism of Buddhist Teaching Monks and 
2) to propose the model to Morality and Ethic Indoctrination of Young Generation 
by Buddhadhamma though Morality Clinic Project Driving Mechanism of Buddhist 
Teaching Monks. The researcher used the mixed research method comprising both 
qualitative and quantitative approach. For the quantitative research, the study was 
conducted by collecting the data 392 students. For qualitative research, the study 
was conducted by in-depth interviewing from 18 key informants. 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 level of student opinion for the model to Morality and Ethic 

Indoctrination of Young Generation by Buddhadhamma though Morality Clinic 
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Project Driving Mechanism of Buddhist Teaching Monks found that students opinion 
had in the high level ( ̅ = 4.06 ,S.D.=0.510). 

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

โครงการคลินิกคุณธรรมในสถานศึกษา เกิดขึ้นจากแนวความคิดในการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมแก่เด็ก เยาวชน และประชาชนให้เป็นคนดีมีศีลธรรม โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการ
นี้ คือ 1) เพ่ือให้สถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมีพ้ืนที่ส าหรับเด็กและเยาวชน ในการแจ้งข้อมูล
เกี่ยวกับปัญหาชีวิต การสนทนาธรรม 2) เพ่ือให้สถาบันทางศาสนา โดยเฉพาะพระสงฆ์ท าหน้าที่
ชี้แนะแนวทางในการแก้ปัญหาทางด้านจิตใจ โดยใช้หลักธรรมทางศาสนา 3) เพ่ือให้เยาวชน
กลุ่มเป้าหมายสามารถใช้หลักธรรมในศาสนาใช้ในการด ารงชีวิต 4) เพ่ือเป็นการน ามิติทางศาสนา
สร้างสังคมแห่งปัญญา และการเรียนรู้ เสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางด้านจิตใจ 5) เพ่ือให้เด็กและเยาวชน
เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม และ 6) เพ่ือสร้างจิตส านึกที่ดีต่อการด ารง
ตนอย่างมีสติ โดยมีกลุ่มเป้าหมายในการฝึกอบรมคือ โรงเรียน/วิทยาลัยอาชีวศึกษาทั้งภาครัฐและ
เอกชนในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จ านวน 30 แห่ง ทั่วประเทศ โดยสรรหาพระธรรมวิทยากรมา
เป็นวิทยากรหลักในการฝึกอบรมในครั้งน้ี ในปัจจุบันได้น าเอารูปแบบในการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมมาใช้ คือ 1. รูปแบบการให้ค าปรึกษาหรือปัญหาต่างๆ โดยเฉพาะปัญหาเรื่องการขาด
คุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษานั้นๆ 2. รูปแบบการสนทนาธรรม/บรรยาย
ธรรม ตามหลักธรรมต่างๆ ที่สอดคล้องกับปัญหาที่เกิด หรือตามที่สถานศึกษาประสงค์  3. รูปแบบ
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การให้การอบรมเยาวชนในสถานศึกษานั้นๆ โดยใช้เทคนิคการอบรมที่สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้
เข้ารับการอบรม ผสมผสานกับการปฏิบัติธรรม ท าวัตรเช้า เย็น และนั่งสมาธิ  4. รูปแบบการจัด
กิจกรรมทางพระพุทธศาสนา เช่น วันส าคัญทางพระพุทธศาสนา วันส าคัญทางพระมหากษัตริย์  
วันส าคัญทางเทศกาลต่างๆ ท่ีมีพิธีทางพระพุทธศาสนาร่วมกับสถานศึกษาหรือชุมชน 5. รูปแบบ
การร่วมกับสถานศึกษาจัดท าแผนปฏิบัติการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของผู้เรียน  6. รูปแบบการ
จัดท าทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรมหรือทะเบียนของผู้เรียนเป็นประจ าทุกเดือน 7. รูปแบบการพัฒนา
เครื่องมือในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้เรียน 8. รูปแบบการจัดค่ายคุณธรรม และ 9. รูปแบบ
การประเมินผลกลุ่มเป้าหมายร่วมกับสถานศึกษา และรูปแบบทั้ง 9 ประการสามารถใช้ได้เฉพาะ
นักเรียนบางกลุ่มเท่านั้น ยังไม่สามารถส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมได้กับนักเรียนหลากหลายกลุ่ม 
ฉะนั้นเพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนจึงควรมีรูปแบบ
ใหม่ๆ ขึ้นมาใช้ 

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษารูปแบบการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับ
วัยรุ่นไทยยุคใหม่  ตามหลักพุทธธรรม ผ่านกลไกการขับเคลื่อนโครงการคลินิกคุณธรรม ของพระ
ธรรมวิทยากร ศึกษาสภาพปัญหาการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาของพระธรรม
วิทยากร และจะน ามาพัฒนารูปแบบการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับวัยรุ่นไทยยุคใหม่  
ตามหลักพุทธธรรม ผ่านกลไกการขับเคลื่อนโครงการคลินิกคุณธรรม ของพระธรรมวิทยากรใหม่
เพ่ือให้เหมาะสมกับบทบาทของพระธรรมวิทยากรในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และน าเสนอต่อ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 2.1 เพ่ือศึกษาหลักการ วิธีการ และรูปแบบการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับ
วัยรุ่นไทยยุคใหม่  ตามหลักพุทธธรรม ผ่านกลไกการขับเคลื่อนโครงการคลินิกคุณธรรม ของพระ
ธรรมวิทยากร 
 2.2 เพ่ือวิเคราะห์สภาพปัญหาและอุปสรรคในการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับ
วัยรุ่นไทยยุคใหม่  ตามหลักพุทธธรรม ผ่านกลไกการขับเคลื่อนโครงการคลินิกคุณธรรม ของพระ
ธรรมวิทยากร 
 2.3 เพ่ือน าเสนอรูปแบบการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับวัยรุ่นไทยยุคใหม่  
ตามหลักพุทธธรรม ผ่านกลไกการขับเคลื่อนโครงการคลินิกคุณธรรม ของพระธรรมวิทยากร 
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3. วิธีด าเนินการวิจัย 
3.1 รูปแบบการวิจัย 
ในการวิจัยครั้งนี้เป็นงานวิจัยแบบผสานวิธี  ระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณ และการวิจัย

เชิงคุณภาพ ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสานวิธี ระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพที่ใช้การ
ศึกษาวิจัยเชิงส ารวจ จากแบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างจ านวน 20,071 คน และการวิจัยเชิง
คุณภาพ โดยท าการวิจัยเชิงเอกสารกับการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ให้ข้อมูล จ านวน 18 รูป/คน 
จากนั้นน ามาสังเคราะห์เป็นรูปแบบเบื้องต้น และท าการสนทนากลุ่มเฉพาะ กับผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 
9 ท่าน เพ่ือสร้างรูปแบบให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา  

3.2 ประชากร กลุ่มตัวอย่างและผู้ให้ข้อมูลหลัก 
  1) ประชากรที่ใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณ ได้แก่ นักเรียน วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม 
กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วิทยาลัยเทคนิค
เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น และ
วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จ านวนทั้งสิ้น 20,071 คน 
 2) กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย ได้ท าการสุ่มมาจากประชากรจ านวน 
20,071 คน โดยค านวณตามสูตรของทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 392 
คน 
 3)  ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ประกอบด้วย พระธรรมวิทยากรคลินิกคุณธรรม ผู้อ านวยการ
วิทยาลัยนักวัฒนธรรมช านาญการ เป็นผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key  Informants) จ านวน  18  รูป/คน 
 4)  ผู้เชี่ยวชาญในการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) ผู้วิจัยได้คัดเลือก
จากพระสังฆาธิการ ผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ  และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการปลูกฝังคุณธรรมและ
จริยธรรมส าหรับวัยรุ่น เพ่ือยืนยันรูปแบบการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับวัยรุ่นไทยยุค
ใหม่  ตามหลักพุทธธรรม ผ่านกลไกการขับเคลื่อนโครงการคลินิกคุณธรรม ของพระธรรมวิทยากร  
จ านวน 12 รูป/คน   

3.3  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
1) แบบสัมภาษณ์ ( Interview Form) เป็นแบบสัมภาษณ์เชิงลึกแบบมีโครงสร้าง 

(Structure In-depth Interview)  
2) แบบการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion Form) เป็นไปในลักษณะ

ของการสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 



64    ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม - มีนาคม 2562

3) แบบสอบถาม (Questionnaire) เกี่ยวกับรูปแบบการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรม
ส าหรับวัยรุ่นไทยยุคใหม่ ตามหลักพุทธธรรม ผ่านกลไกการขับเคลื่อนโครงการคลินิกคุณธรรม  
ของพระธรรมวิทยากร  

3.4  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
1) การสัมภาษณ์ (Interview) การวิจัยครั้งนี้ใช้ทั้งการสัมภาษณ์แบบกึ่งทางการ (Semi-

formal interview) และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (Informal interview) ด าเนินการ
สัมภาษณ์กลุ่มประชากรทั้งหมด ขั้นด าเนินการสัมภาษณ์ ได้แก่ ก่อนการสัมภาษณ์ผู้วิจัยจะสนทนา
สร้างความคุ้นเคยกับผู้ให้สัมภาษณ์ แจ้งวัตถุประสงค์ของการสัมภาษณ์ อธิบายเหตุผลและ 
ขออนุญาตใช้เครื่องบันทึกเสียงในขณะท่ีสัมภาษณ์ ขออนุญาตใช้กล่องถ่ายรูปเพ่ือใช้อ้างอิงในการ
สัมภาษณ์ รวมทั้งแจ้งให้ทราบว่าข้อมูลต่างๆ ที่บันทึกเสียงไว้ผู้วิจัยจะเก็บไว้เป็นความลับ หากผู้ให้
สัมภาษณ์ไม่ประสงค์ที่จะให้บันทึกเสียงในช่วงใด ผู้วิจัยก็จะไม่บันทึกเสียงเลย  

2) การสนทนากลุ่มเฉพาะ จัดสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) เพ่ือหา
ข้อเสนอแนะถึงรูปแบบการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับวัยรุ่นไทยยุคใหม่  ตามหลักพุทธ
ธรรม ผ่านกลไกการขับเคลื่อนโครงการคลินิกคุณธรรม ของพระธรรมวิทยากรให้มีความสมบูรณ์
ยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญที่ไม่ใช่กลุ่มผู้ถูกสัมภาษณ์เชิงลึก จ านวน 9 รูป/คน ในวันที่ 19 มกราคม 
2561 ณ อาคารปฏิบัติธรรม วัดท่าการ้อง ต าบลบ้านป้อม อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

งานวิจัยเชิงปริมาณ สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลได้ดังนี้  (1) จัดเตรียมเครื่องมือตาม
จ านวนกลุ่มตัวอย่างโดยให้แบบสอบถาม (Questionnaire) ตรงตามจ านวนกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการ
แจกแบบสอบถาม (2) ให้ผู้เชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ จ านวนอย่างน้อย 5 ท่าน เช่น ด้านพระพุทธศาสนา 
ด้านการจัดการเชิงพุทธ เป็นต้น ในการตรวจเครื่องมือการวิจัยว่ามีความเที่ยงตรงและสามารถใช้ใน
การเก็บข้อมูลได้หรือไม่ (3) ติดต่อขอหนังสือจากสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย ขออนุญาตและขอความร่วมมือถึงผู้บริหาร หรือหัวหน้างานกลุ่มเป้าหมาย และ
เวียนหนังสือขอความอนุเคราะห์ผู้บริหาร หัวหน้าหน่วยงานต่างๆ ที่จะเข้าแจกแบบสอบถาม 
(Questionnaire) (4) น าส่งหนังสือขออนุญาตและขอความร่วมมือถึงผู้บริหารหรือหัวหน้า
หน่วยงานที่เป็นกลุ่มเป้าหมายโดยก าหนดวันที่จะไปขอแจกแบบสอบถาม (Questionnaire) ด้วย
ตนเอง (5) ตรวจสอบความสมบูรณ์ครบถ้วนของแบบสอบถาม (Questionnaire) แล้วน าไป
วิเคราะห์ข้อมูล  
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3.5  การวิเคราะห์ข้อมูล 
1) การวิเคราะห์ข้อมูลของงานวิจัยเชิงคุณภาพ วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลที่ได้จาก

การศึกษาเอกสาร ใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) น าเสนอข้อมูลด้วยวิธีการ
พรรณนา 

2) การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลของงานวิจัยเชิงปริมาณ  
ผู้วิจัยน าข้อมูลจากแบบสอบถามที่เก็บรวบรวมได้มาตรวจสอบความสมบูรณ์และความถูกต้องแล้ว 
ท าการวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์ 

 
4. สรุปผลการวิจัย 

ผลการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยจะกล่าวถึงประเด็นส าคัญในรูปแบบการปลูกฝังคุณธรรมและ
จริยธรรมส าหรับวัยรุ่นไทยยุคใหม่  ตามหลักพุทธธรรม ผ่านกลไกการขับเคลื่อนโครงการคลินิก
คุณธรรม ของพระธรรมวิทยากร ตามวัตถุประสงค์ในการวิจัยดังนี้ 

4.1 หลักการ วิธีการ และรูปแบบการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับวัยรุ่นไทย
ยุคใหม่  ตามหลักพุทธธรรม ผ่านกลไกการขับเคลื่อนโครงการคลินิกคุณธรรม ของพระธรรม
วิทยากร การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาของพระธรรมวิทยากร ประกอบด้วย 

 1) เปิดห้องคลินิกคุณธรรม สัปดาห์ละ 2 วัน ตามความพร้อมของพระธรรมวิทยากร
หรือสถานศึกษาเป็นผู้ก าหนด 

 2) จัดนักเรียนหรือกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมตามวันและเวลาที่ก าหนด โดยให้ถือ
เป็นคะแนนกิจกรรมด้วย 

 3) รณรงค์ให้นักเรียนที่มีความสนใจเข้ารับบริการให้ค าปรึกษาหารือในปัญหาต่างๆ 
 4) จัดตั้งกลุ่มสมาชิกชมรมคลินิกคุณธรรมประจ าสถานศึกษา เพ่ือให้นักเรียนที่เป็น

สมาชิกทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม และช่วยเผยแพร่ผลการด าเนินงานของคลินิกคุณธรรมให้นักเรียน 
หรือประชาชนทั่วไปรับทราบ และเชิญชวนให้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว 

 5) จัดตั้งกลุ่มเฟสบุ๊ค (Facebook) เพ่ือใช้เป็นช่องทางในการให้ค าปรึกษาแก่นักเรียน 
นอกเวลา 

 6) จัดตั้งกลุ่มไลน์ (Line) เพ่ือใช้เป็นช่องทางในการให้ค าปรึกษาแก่นักเรียน นอกเวลา 
หรือเพ่ือสอดส่องพฤติกรรมของนักเรียนแต่ละคน 

 7) คัดเลือกแกนน าในการประสานงานระหว่างนักเรียนกลุ่มเป้าหมายกับพระธรรม
วิทยากร เพ่ือลดช่องว่างระหว่างกัน 
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 8) ติดป้ายคติธรรม ธรรมะดีๆ ข้อคิดต่างๆ เพ่ือให้นักเรียนได้ศึกษา 
4.2 สภาพปัญหาและอุปสรรคในการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับวัยรุ่นไทยยุค

ใหม่  ตามหลักพุทธธรรม ผ่านกลไกการขับเคลื่อนโครงการคลินิกคุณธรรม ของพระธรรมวิทยากร  
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 283 

คน คิดเป็นร้อยละ 72.2 มีอายุระหว่าง 19 – 21 ปี จ านวน 199 คน คิดเป็นร้อยละ 50.8 มี
การศึกษาในระดับ ปวส. จ านวน 238 คน คิดเป็นร้อยละ 60.7 และเข้าอบรมโครงการคลินิก
คุณธรรม 1 – 5 ครั้ง จ านวน 251 คน คิดเป็นร้อยละ 64.3 นักเรียนมีความคิดเห็นต่อรูปแบบการ
ปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับวัยรุ่นไทยยุคใหม่  ตามหลักพุทธธรรม ผ่านกลไกการ
ขับเคลื่อนโครงการคลินิกคุณธรรม ของพระธรรมวิทยากร ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( ̅ = 4.06, 
S.D. = 0.510) และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน  

จุดแข็ง ได้แก่ 1. พระธรรมวิทยากรทุกรูปผ่านการอบรมจากกรมการศาสนา 2. พระ
ธรรมวิทยากรมีความรู้ความสามารถสูง 3. พระธรรมวิทยากรเป็นแบบอย่างท่ีดี 4. ได้รับงบประมาณ
อุดหนุนโครงการจากกรมการศาสนา 5. มีคณะกรรมการบริหารโครงการ    6.  มีการประเมิน
โครงการ 

จุดอ่อน ได้แก่ 1. พระธรรมวิทยากรมีน้อย 2. พระธรรมวิทยากรขาดทักษะในการ
สังเกตพฤติกรรมของนักเรียน 3. งบประมาณมีน้อย ไม่เพียงพอ 4.  ขาดงบประมาณในการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร 5.  ขาดครูพี่เลี้ยง 6.  แผนปฏิบัติการมีความล่าช้า 

โอกาส  ได้แก่ 1. มีการน าเอาหลักธรรมและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการ
สอน 2. มีการรักษาศิลปวัฒนธรรม 3. มีห้องพระพุทธศาสนา 4. มีแหล่งเรียนรู้ภายในวัด 5. ได้รับ
การสนับสนุนจากหน่วยงานราชการ 6. รัฐบาลมีนโยบายในการสนับสนุน 

อุปสรรค ได้แก่ 1. นักเรียนมีปัญหาด้านยาเสพติด การทะเลาะวิวาท 2. ความรุนแรง
ของสถาบันครอบครัว 3. งบประมาณน้อยและล่าช้า 4. ขาดการประสานงานระหว่างสื่อมวลชน   
5. ประชาชนไม่ทราบข้อมูลข่าวสารของโครงการ  

4.3 รูปแบบการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับวัยรุ่นไทยยุคใหม่  ตามหลักพุทธ
ธรรม ผ่านกลไกการขับเคลื่อนโครงการคลินิกคุณธรรม ของพระธรรมวิทยากร 
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รู ป แบ บที่  1  ไ ด้ แ ก่   ก า รป้ อ ง กั น 
(Prevention) มีกลยุทธ์ คือ สร้างภูมิคุ้มกันด้วยการ
เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมอย่างจริงจัง  กลุ่ม
ประชากร ได้แก่ นักเรียนกลุ่มทั่วไป กลุ่มเสี่ยง  และ
กลุ่มเป้าหมาย  

รูปแบบที่  2  ได้ แก่   การปรั บปรุ ง 
(Improvement) มีกลยุทธ์ คือ ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมของนักเรียนกลุ่มเสี่ยงให้ เป็นคนดีมี
คุณธรรม กลุ่มประชากร ได้แก่  กลุ่มเสี่ยง คือ 
นักเรียนกลุ่มที่สร้างปัญหาได้กับสถานศึกษาและ
ชุมชน  

รูปแบบที่ 3 ได้แก่  การเปลี่ยนแปลง 
(Change) มีกลยุทธ์ ได้แก่ ส่งเสริมให้นักเรียน
กลุ่มเป้าหมาย มีคุณธรรมจริยธรรม กลุ่มประชากร 

ได้แก่ กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นักเรียนที่มีความประพฤติดี ตั้งใจเรียน เน้นกิจกรรม มีจิตอาสาพัฒนา  
รูปแบบที่ 4 ได้แก่  การพัฒนา (Development) มีกลยุทธ์ ได้แก่ เสริมสร้างกิจกรรม

การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนร่วมกับ หน่วยงาน สถานศึกษา และชุมชน กลุ่มประชากร 
ได้แก่ นักเรียนทั้งหมด โดยมีพระธรรมวิทยากรเป็นผู้พัฒนาร่วมกับ บ้าน วัด โรงเรี ยนและชุมชน  
เป็นภาคเครือข่ายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมร่วมกัน (บวร)  
 

5. อภิปรายผลการวิจัย 
จากการศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับวัยรุ่นไทยยุค

ใหม่  ตามหลักพุทธธรรม ผ่านกลไกการขับเคลื่อนโครงการคลินิกคุณธรรม ของพระธรรมวิทยากร  
พบว่า ในสถานศึกษาแต่ละแห่งจะมีนักเรียนหลากหลายกลุ่ม หลากหลายประเภท การที่พระธรรม
วิทยากรน าเอาหลักคุณธรรมจริยธรรมไปเผยแผ่ในสถานศึกษาจึงเกิดความอยากล าบาก  
เพราะเป้าหมายในการส่งเสริมและพัฒนาแตกต่างกันออกไป ในรูปแบบที่หนึ่งคือ รูปแบบการ
ป้องกันน้ัน พระธรรมวิทยากรสามารถน าไปส่งเสริมกับนักเรียนได้ถึง 3 กลุ่ม ได้แก่ นักเรียนกลุ่ม
ทั่วไป กลุ่มเสี่ยง และกลุ่มเป้าหมาย โดยมีกลยุทธ์ในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมที่ว่า  
“สร้างภูมิคุ้มกันด้วยการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมอย่างจริงจัง” ค าว่าสร้างภูมิคุ้มกันคือการ
ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมขั้นพ้ืนฐานให้แก่นักเรียน เหมือนการเตรียมเมล็ดพันธุ์กล้าให้แข็งแรง เพ่ือ
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พร้อมจะเจริญเติบโตในอนาคต สามารถทนแดดทนฝนได้ ด้วยกิจกรรมลักษณะง่ายๆ มี กิจกรรม  
4 ส. (สะอาด สว่าง สงบ ส่ังสอน) เป็นต้น โดยเน้นการพัฒนากาย ศีล จิต และปัญญา ควบคู่กันไป 
ก็จะสามารถเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักเรียนได้อย่างจริงจัง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
Sathern Wipornmaha (2000) “บทบาทของพระธรรมวิทยากรกับการสอนวิชาพระพุทธศาสนา
ในกรุงเทพมหานคร” ผลการวิจัยพบว่า บทบาทหน้าที่ความพร้อมของพระธรรมวิทยากรในการสอน
วิชาพระพุทธศาสนา โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เรียงล าดับคะแนนเฉลี่ยจากสูงสุดมาหา
คะแนนเฉลี่ยต่ าสุด คือ ความพร้อมด้านความรู้ ความพร้อมด้านประสบการณ์การสอน และความ
พร้อมด้านเงื่อนไขเวลาการสอนต่อสัปดาห์ปัจจัยด้านโรงเรียนที่ท าการสอนเกื้อหนุนพระธรรม
วิทยากรในการสอนวิชาพระพุทธศาสนา โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เรียงล าดับคะแนนเฉลี่ย
จากสูงสุดมาหาคะแนนเฉลี่ยต่ าสุด คือ การยอมรับของนักเรียน การยอมรับของครู การยอมรับของ
ผู้บริหารสถานศึกษา และการยอมรับของพระสังฆาธิการ บทบาทของพระสงฆ์ในการสอนวิชา
พระพุทธศาสนา อยู่ในระดับปานกลางโดยแยกเป็น บทบาทการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร 
พบว่าพระธรรมวิทยากรที่พุทธศาสนาได้เตรียมการสอนมากที่สุดการวัดผลประเมินผลการเรียน การ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในห้องเรียน และการใช้สื่อและอุปกรณ์การสอน รองลงไปเป็นล าดับ
พระธรรมวิทยากรที่สอนวิชาเป็นแบบอย่างที่ดีต่อนักเรียนมากที่สุด  รองลงมาคือการจัดกิจกรรม
เสริมหลักสูตรการเรียน  
 

6. ข้อเสนอแนะ 
ผลการวิจัยเรื่อง “รูปแบบการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับวัยรุ่นไทยยุคใหม่  

ตามหลักพุทธธรรม ผ่านกลไกการขับเคลื่อนโครงการคลินิกคุณธรรม ของพระธรรมวิทยากร” ผู้วิจัย
ขอเสนอแนะดังนี้ 

6.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
ในการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับวัยรุ่นไทยยุคใหม่  ตามหลักพุทธธรรม ผ่าน

กลไกการขับเคลื่อนโครงการคลินิกคุณธรรม ของพระธรรมวิทยากรต้องอาศัยแรงขับเคลื่อนนโยบาย
จากทั้งภาครัฐและภาคคณะสงฆ์ ซึ่งผู้วิจัยขอเสนอแนะดังนี้ 

1) กรมการศาสนาควรผลิตพระธรรมวิทยากรให้เพียงพอต่อความต้องการของ
สถานศึกษา และจัดส่งพระธรรมวิทยากรที่ผ่านการอบรมเข้าไปสอนในสถานศึกษาอย่างเพียงพอ 

2) กรมการศาสนาควรบรรจุโครงการคลินิกคุณธรรมไว้ในแผนของกรม เพ่ือจะได้จัดสรร
เงินอุดหนุนที่เพียงพอและมั่นคงในการจัดโครงการคลินิกคุณธรรม และโครงการต่างๆ ของกรมการ
ศาสนาที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรมจริยธรรม 
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3) กรมการศาสนาควรจัดท าคู่มือแผนปฏิบัติการประจ าปีของแต่ละศูนย์คลินิกคุณธรรม 
เพ่ือเผยแผ่ให้ศูนย์อื่นๆได้ทราบและสามารถน ามาประยุกต์กับศูนย์ของตนเองได้ 

4) กรมการศาสนาควรน าเอารูปแบบ PICD:SCP MODEL มาประยุกต์ใช้กับสถานศึกษา
ต่างๆ เพื่อเน้นและเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่เด็กและเยาวชน 

5) คณะสงฆ์ควรประกาศนโยบายในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาให้
ชัดเจน และร่วมกับกรมการศาสนาผลิตพระธรรมวิทยากรให้เพ่ิมมากข้ึน 

6.2 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
ในการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับวัยรุ่นไทยยุคใหม่  ตามหลักพุทธธรรม ผ่าน

กลไกการขับเคลื่อนโครงการคลินิกคุณธรรม ของพระธรรมวิทยากรต้องอาศัยความร่วมมือจาก
สถานศึกษา ชุมชน วัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผู้วิจัยขอเสนอแนะดังนี้ 

1) สถานศึกษาควรอ านวยความสะดวกแก่พระธรรมวิทยากร ตั้งแต่การประสานงานที่ดี    
มีการติดต่อประสานงานในการจัดชั่วโมงสอน มีการต้อนรับที่ที่ อ านวยความสะดวกในเร่ืองของ
สถานที่ในการจัดอบรม การจัดตั้งศูนย์คลินิกคุณธรรม และอ านวยความสะดวกในเรื่องปัจจัยอ่ืนๆ 
แก่พระธรรมวิทยากร 

2) สถานศึกษาควรจัดครูพ่ีเลี้ยงให้พระธรรมวิทยากร ไม่ควรมอบหน้าที่ให้พระธรรม
วิทยากรดูแลนักเรียนเพียงล าพัง เพราะจ านวนพระธรรมวิทยากรมีน้อยเมื่อเทียบกับปริมาณของ
นักเรียนที่มีมากกว่า 

3) รูปแบบในการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับวัยรุ่นไทยยุคใหม่  ตามหลักพุทธ
ธรรม ผ่านกลไกการขับเคล่ือนโครงการคลินิกคุณธรรม ของพระธรรมวิทยากร PICD:SCP MODEL 
สามารถประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของแต่ละสถานศึกษาได้ เช่น นักเรียนชั้นประถมศึกษา ก็จะเน้นใน
เรื่องของการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดี นักเรียนที่โตขึ้นมาก็จะเน้นในเรื่องของการปรับปรุงพฤติกรรม เป็น
ต้น 

6.3 ข้อเสนอเพ่ือการวิจัยครั้งต่อไป 
ผลการวิจัยเรื่อง “รูปแบบการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับวัยรุ่นไทยยุคใหม่  

ตามหลักพุทธธรรม ผ่านกลไกการขับเคลื่อนโครงการคลินิกคุณธรรม ของพระธรรมวิทยากร” ผู้วิจัย
ขอเสนอแนะในส่วนที่สามารถต่อยอดจากงานวิจัยฉบับนี้ดังนี้ 

1) ควรศึกษาเรื่องรูปแบบการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับวัยรุ่นไทยยุคใหม่  
ตามหลักพุทธธรรม ผ่านกลไกการขับเคลื่อนโครงการคลินิกคุณธรรม ของพระธรรมวิทยากร 
เฉพาะเจาะจงพ้ืนที่การวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบของจังหวัดนั้นๆ ให้ชัดเจนมากยิ่งข้ึน 
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2) ควรศึกษาเรื่องรูปแบบการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับวัยรุ่นไทยยุคใหม่  
ตามหลักพุทธธรรม ผ่านกลไกการขับเคลื่อนโครงการคลินิกคุณธรรม ของพระธรรมวิทยากร เน้น
เฉพาะหลักธรรมหรือคุณธรรมที่เหมาะกับสถานศึกษา เช่น ค่านิยม 12 ประการของรัฐบาลปัจจุบัน 
เป็นต้น 
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