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บทคดัย่อ 

 วทิยานิพนธ์น้ีมีวตัถุประสงค ์ดงัน้ี  ๑) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิเชิงจริยธรรมของนักเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี ๔ ในสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสมุทรสาคร ๒ ) เพื่อศึกษาผลการด าเนิน
โครงการโรงเรียนวิถีพุทธในสังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสมุทรสาคร และ๓) เพื่อพฒันา
รูปแบบการท าความดีของนกัเรียนในสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสมุทรสาคร 
 วทิยานิพนธ์น้ี เป็นการวจิยัแบบบูรณาการ ระหวา่ง การวจิยัเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การ
วจิยัเชิงปริมาณ ใชก้บั ๑) การศึกษาผลสัมฤทธ์ิเชิงจริยธรรมนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๔ ในสังกดั
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสมุทรสาคร โดยเก็บขอ้มูลผ่านแบบส ารวจพฤติกรรมเชิงจริยธรรม 
เร่ืองบุญกิริยาวตัถุ ๑๐ จ านวน ๕๐ ขอ้ กลุ่มตวัอยา่ง คือ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๔ จ านวน ๖๔๒ คน 
และ ๒) การศึกษาผลการด าเนินงานโครงการโรงเรียนวิถีพุทธในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาสมุทรสาคร ใช้แบบสอบถามสภาพการด าเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ ใน ๕ ดา้น ๆ ละ ๑๐ 
ขอ้ของโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ มีลกัษณะเป็นแบบประเมินโครงการรูปแบบ CIPP Model กลุ่ม
ตวัอยา่ง ประกอบดว้ย ครู ผูบ้ริหารโรงเรียน และประธานนกัเรียน จ านวน ๓๘ โรงเรียน และการ
วิจยัเชิงคุณภาพ ใช้ศึกษากบั ๓) การพฒันารูปแบบการท าความดีของนักเรียนในสังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาสมุทรสาคร โดยการสังเคราะห์ระหว่าง ผลการวิเคราะห์เน้ือหาสาระ (Content 
Analysis) การแสดงความคิดเห็นของนักเรียนกลุ่มตวัอย่าง จากการตอบแบบสอบถาม เร่ืองบุญ
กิริยาวตัถุ ๑๐, การแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัการด าเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ จากโรงเรียนท่ีเป็น
กลุ่มตวัอย่าง ๓๘ โรงเรียน และผลการวิเคราะห์จากการใช้เทคนิคการเสวนากลุ่ม (Focus group 
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Discussion) เก่ียวกบัการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนาจากผูท้รงคุณวุฒิ จ  านวน ๑๑ คน สถิติท่ี
ใชไ้ดแ้ก่ ร้อยละ, ค่าเฉล่ีย (X ) และ ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 ผลการวจัิยพบว่า 
 ๑. ผลสัมฤทธ์ิเชิงจริยธรรมของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๔ ในสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาสมุทรสาครโดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง ส่วนผลสัมฤทธ์ิเชิงจริยธรรมรายด้าน
เรียงล าดบัจาก ค่าเฉล่ียมากไปนอ้ย ดงัน้ี 
 ๑) สีลมยั ค่าเฉล่ีย ๔.๑๐, ๒) ปัตตานุโมทนามยั ค่าเฉล่ีย ๓.๙๓, ๓) ทิฏฐุชุกมัม์ ค่าเฉ่ีลย 
๓.๗๐, ๔) อปจายนมยั ค่าเฉล่ีย ๓.๖๘, ๕) ภาวนามยั ค่าเฉล่ีย ๓.๖๒, ๖) ทานมยั ค่าเฉล่ีย ๓.๑๓,          
๗) เวยยาวจัจมัย ๓.๑๐, ๘) ปัตติทานมัย ค่าเฉล่ีย ๒.๖๔, ๙) ธัมมัสสวนมัย ค่าเฉล่ีย ๒.๖๔,                  
๑๐) ธมัมสัเทศนามยั ค่าเฉล่ีย ๒.๔๓ 
 ๒. ผลการด าเนินงานโครงการโรงเรียนวิถีพุทธในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
สมุทรสาคร ตามความเห็นของผูบ้ริหาร และครู อยู่ในระดบั ดี ทั้ง ๕ ดา้น เรียงล าดบัจากค่าเฉล่ีย
มากไปน้อย ดังน้ี ๑) สภาพโรงเรียนวิถีพุทธด้านกิจกรรมพื้นฐานวิถีชีวิต (Process) ค่าเฉล่ีย ๔.๓๑,          
๒) สภาพโรงเรียนวิถีพุทธด้านบรรยากาศและปฏิสัมพนัธ์ (Process) ค่าเฉล่ีย ๔.๓๐, ๓) สภาพ
โรงเรียนวิถีพุทธดา้นกายภาพ (Input) ค่าเฉล่ีย ๔.๑๕, ๔) สภาพโรงเรียนวิถีพุทธดา้นการเรียนการ
สอน (Process) ค่าเฉล่ีย ๔.๐๙, ๕) สภาพโรงเรียนวถีิพุทธดา้นการบริหารจดัการ (Process) ค่าเฉล่ีย 
๓.๘๐ ส่วนผลการศึกษาท่ีไดจ้ากประธานนกัเรียน ใน ๒ ดา้น ดงัน้ี คือ ๑) สภาพโรงเรียนวิถีพุทธ
ด้านบรรยากาศและปฏิสัมพนัธ์ (Process) ค่าเฉล่ีย ๓.๙๒ และ๒) สภาพโรงเรียนวิถีพุทธด้าน
กิจกรรมพื้นฐานวถีิชีวติ (Process) ค่าเฉล่ีย ๓.๘๑ อยูใ่นระดบัดี ทั้ง ๒ ดา้น  
 ๓. การพฒันารูปแบบการท าความดีของนักเรียนในสังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
สมุทรสาคร ท่ีมีผลจากการจดักลุ่มของหลกับุญกิริยาวตัถุ ๑๐ สังเคราะห์เขา้ในหลกับุญกิริยาวตัถุ ๓ 
ส าหรับเยาวชน คือ ทาน ศีล ภาวนา ท าให้ไดรู้ปแบบการท าความดีท่ีสามารถน าไปพฒันานกัเรียน 
คือ ดา้นการเสียสละ ดา้นการมีวนิยั และดา้นการมีสติ 
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ABSTRACT 
 

 The aims of this thesis are to study the 1)  an Ethical Efficiency of Mathayomsuksa 4 
under Samutsakhon Education Office 2)  the Efficiency of Buddhist School Project under 
Samutsakhon Education Office 3)  the development of the Ethical student of Samutsakhon 
Education Office. 
 The thesis is integrated research between the quality research and the qualitative 
research. The quality research are 1)  an ethical efficiency of student in Mathayomsuksa 4 under 
Samutsakhon education office, to answer the 50 questionairs According to Punnakiriyàvatthu 10, 
the sampling group are 642 students and 2)  the Efficientcy of Buddhist school project under 
Samutsakhon education office,  According to the CIPP MODEL,  the the sampling group are 38 
Hi-school to answered the 5 sides of the practical of Buddhist school project . And the qualitative 
research is 3)  the development of the Ethical in the student of Samutsakhon education office. 
According to Synthesis : the Content Analysis of the comment about the Punnakiriyàvatthu 10 by 
the sampling group of 642 student ,  the opinion about Buddhist school project by 38 sampling 
school and the Content Analysis of the focus group discussion of 11 Buddhist school project 
experts. The statistics are Persentage, Mean (X ), and S.D. 
 The results of the research could be summarized as follows:- 
 1. An Ethical Efficiency of Mathayomsuksa 4 under Samutsakhon Education Office is 
Medium.  The score of each Ethical from high to lower : 1)  Silamaya the score of X  are 4.10,                
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2)  Pattanumodanamaya the score of X  are 3.93, 3)  Ditthujukamma the score of X  are 3.70,                    
4) Apacayanamaya the score of X are 3.68, 5) Bhavanamaya the score of X are 3.62, 6) Danamaya the 
score of X  are 3.13, 7) Veyyavaccamaya the score of X are 3.10, 8) Pattidanamaya the score of 
X  are 2.64, 9)  Dhammassavanamaya the score of X  are 2.64 10)  Dhammadesanamaya the 
score of X  are 2.43 
 2)  The Efficiency of Buddhist School Project under Samutsakhon Education Office By 
the opinion of the director and teacher of the 38 sampling school is good. The score of 5 side to 
practical Buddhist school project from high to lower : 1) the basic life activity of Buddhist School 
(Process)  the score of X  are 4.31, 2)  the interaction of Buddhist School (Process)  the score of 
X  are 4.30, 3) the physical of Buddhist School (Input) the score of X  are 4.15, 4) the learning 
and teaching of Buddhist School ( Process)  the score of X  are 4.09, 5)  the administation of 
Buddhist School (Process) the score of X  are 3.80 
 And the score from the leader of student from 38 sampling school to answered 2 sides : 
1) the interaction of Buddhist School (Process) the score of X  are 3.92, 2) the basic life activity 
of Buddhist School (Process) the score of X  are 3.81 
 3) The development of the Ethical student of Samutsakhon Education Office by grouped 
the Punnakiriyàvatthu 10 in to the form of the Punnakiriyàvatthu 3 for the Buddhist; Danamaya 
Silamaya Bhavanamaya. The new model to practice student are 1. Meritorious action consisting 
in giving or generosity. 2. Meritorious action consisting in observing the precepts or moral 
behavior. 3. Meritorious action consisting in mental development. 
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กติติกรรมประกาศ 

วิทยานิพนธ์ฉบับน้ีส าเร็จลงได้เพราะได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือและความกรุณาจาก             
หลายฝ่าย ผู ้วิจ ัยจึงขอขอบคุณสถาบัน องค์กร และบุคคลท่ีได้ให้ความช่วยเหลือ ดังต่อไปน้ี 
ขอขอบคุณมหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยัและคณาจารยทุ์กท่านท่ีไดป้ระสิทธ์ิประสาทวิชาจน
สามารถน าความรู้มาเขียนวิทยานิพนธ์น้ีไดแ้ละกรุณาช้ีแนะน าทางในการศึกษาคน้ควา้ ขอขอบคุณ
คณะกรรมการการสอบวิทยานิพนธ์และผู ้ทรงคุณวุฒิ ทุกท่านท่ีได้ตรวจสอบวิทยานิพนธ์                       
และเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยจนแล้วเสร็จเรียบร้อย  ขอขอบคุณเจ้าหน้าท่ีของมหาวิทยาลัย                
มหามกุฏราชวิทยาลัยทุกท่านท่ีได้อุทิศแรงกายและแรงใจให้บริการท่ีดีเยี่ยมสนับสนุนการท า
วิทยานิพนธ์ซ่ึงเป็นการส่งเสริมให้เกิดความส าเร็จขอขอบคุณเพื่อน ๆ ท่ีให้ความช่วยเหลือดว้ยการ
เติมเต็มส่ิงท่ีขาดแคลนและคอยให้ก าลงัใจดว้ยดีเสมอมา ขอขอบคุณ ดร. ธีรัตม ์ แสงแกว้ ประธาน
กรรมการ ดร. สุชาติ เมืองแกว้ อาจารยท่ี์ปรึกษา และ ดร. เสน่ห์  เดชะวงศ ์กรรมการวิทยานิพนธ์ท่ี
กรุณาแก้ไข เพิ่มเติมเน้ือหา และแนะน าเก่ียวกบัรูปแบบการจดัพิมพ์วิทยานิพนธ์ให้ถูกต้องตาม
รูปแบบของบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั  

ทุกท่านท่ีกล่าวมาไดเ้สียสละเวลาอนัมีค่าในการให้ค  าปรึกษา แนะน าองคค์วามรู้ให้บริการ 
และช่วยแกไ้ขขอ้บกพร่องต่าง ๆ ของวทิยานิพนธ์ฉบบัน้ีจนแลว้เสร็จสมบูรณ์ 

ทา้ยท่ีสุดขอขอบพระคุณบิดา มารดา ครูบาอาจารย ์ตลอดจนทุกท่าน ท่ีมีส่วนช่วยส่งเสริม
ใหว้ทิยานิพนธ์ฉบบัน้ีส าเร็จลงไดด้ว้ยดีทุกประการ 
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สารบัญค าย่อ 

 ผูว้จิยัใชพ้ระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบบัหลวง พระไตรปิฎกและอรรถกถาแปล ฉบบัครบรอบ 
๒๐๐ ปี แห่งราชวงศจ์กัรี กรุงรัตนโกสินทร์ พุทธศกัราช ๒๕๒๕ และคมัภีร์ปกรณ์วิเสสภาษาไทย 
โดยมีค ายอ่ และค าเตม็ของคมัภีร์เรียงตามล าดบั ดงัน้ี 
  ค าย่อ   ค าเต็ม   
 พระอรรถกถา 
  ที.สี.อ. : ทีฆนิกาย สุมงฺคลวสิาสินี ลีลขนฺธวคฺคฏฺฐกถา 
 อรรถถาปกรณวเิสส  
  สงฺคห. : อภิธมฺมตฺถสงฺคห 

 ส าหรับตัวเลขทีอ่ยู่หลงัช่ือย่อของคัมภีร์ใช้ ดังนี ้
 แบบ ๒ ตอน คือ เล่ม/หน้า ใช้อา้งอิงพระอรรถกถา และคมัภีร์ หรือปกรณ์วิเสสอ่ืน ๆ เช่น 
กงฺขา.อ. ๖/๗๒. หมายถึง กงฺขาวติรณีอฏฺ กถา เล่มท่ี ๖ หนา้ท่ี ๗๒. เป็นตน้ 
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สารบัญ 
 

  หน้า 
บทคดัย่อภาษาไทย  ก 
บทคดัย่อภาษาองักฤษ  ค 
กติติกรรมประกาศ  จ 
สารบัญค าย่อ  ฉ 
สารบัญ  ช 
สารบัญตาราง  ญ 
สารบัญภาพ/แผนภูม ิ  ฏ 

   

บทที ่๑ บทน า     ๑ 
 ๑.๑ ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา  ๑ 
 ๑.๒ วตัถุประสงค์ของการวจัิย  ๓ 
 ๑.๓ ขอบเขตของการวจัิย  ๓ 
 ๑.๔ ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ  ๔ 
 ๑.๕ ค านิยามศัพท์เฉพาะทีใ่ช้ในการวจัิย  ๕ 

   

บทที๒่  แนวคดิ ทฤษฎ ีเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง     ๗ 
 ๒.๑ แนวคิดเร่ืองพฤติกรรมเชิงจริยธรรม ๗ 
  ๒.๑.๑ ความหมายของจริยธรรม  ๗ 
  ๒.๑.๒ ความหมายของพฤติกรรมเชิงจริยธรรม ๑๐ 
 ๒.๒ ความส าคัญและการพฒันาพฤติกรรมเชิงจริยธรรม ๑๑ 
  ๒.๒.๑ การพฒันาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมตามหลกัทางการศึกษา  ๑๒ 
  ๒.๒.๒ การพฒันาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมตามหลกัทางจิตวทิยา  ๑๔ 
  ๒.๒.๓ การพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมตามหลักทางพุทธ

ศาสนา 
 ๒๒ 

 ๒.๓ หลกัสูตรวชิาพระพุทธศาสนา  ๒๗ 
  ๒.๓.๑ บุญกริิยาวตัถุ ๑๐  ๒๙ 



 ซ 

 ๒.๔ โครงการโรงเรียนวถิีพุทธ  ๓๔ 
  ๒.๔.๑ ความส าคัญและความเป็นมาของโรงเรียนวิถีพุทธสู่

สถานศึกษา 
  

๓๗ 
  ๒.๔.๒ ตัวช้ีวดัการด าเนินงานโรงเรียนวถิีพุทธ  ๔๐ 
 ๒.๕ การด าเนินงานตามแนวโรงเรียนวถิีพุทธ  ๔๖ 
 ๒.๗   งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง  ๔๙ 
  ๒.๗.๑ งานวจัิยภายในประเทศ  ๔๙ 
  ๒.๗.๒ งานวจัิยทีเ่กีย่วกบัคุณธรรมของต่างประเทศ  ๕๙ 
 ๒.๘   สรุปกรอบแนวคิดทีใ่ช้ในการวจัิย  ๖๔ 

   

บทที ่๓ วธิีด าเนินการวจิัย  ๖๖ 
 ๓.๑ ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  ๖๖ 
 ๓.๒ เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย  ๖๘ 
 ๓.๓ การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ   ๗๒ 
 ๓.๔ การเกบ็รวบรวมข้อมูล  ๗๓ 
 ๓.๕ การวเิคราะห์ข้อมูลและสถิติทีใ่ช้ในงานวจัิย  ๗๔ 
 ๓.๖ การเกบ็ข้อมูลเชิงคุณภาพ  ๗๔ 
      

บทที ่๔ ผลการวเิคราะห์ข้อมูล  ๗๘ 
 ๔.๑ การวิเคราะห์ผลสัมฤทธ์ิเชิงจริยธรรม เร่ืองบุญกิริยาวัตถุ ๑๐ ของ

นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สมุทรสาคร 

  
 

๗๘ 
 ๔.๒ การสังเคราะห์รูปแบบการท าความดีตามหลกับุญกริิยาวตัถุ  ๑๐   ๙๙ 
 ๔.๓ การวเิคราะห์ผลการด าเนินงานของโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ  ๑๑๒ 
 ๔.๔ การวเิคราะห์ผลการเสวนากลุ่ม (Focus  group  Discussion)  ๑๒๑ 
      

บทที ่๕ สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ  ๑๒๔ 
 ๕.๑ สรุปผลการวจัิย  ๑๒๔ 
  ๕.๑.๑   ผลสัมฤทธ์ิเชิงจริยธรรม  ๑๒๔ 
  ๕.๑.๒ ผลการด าเนินงานของโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ  ๑๒๖ 
  ๕.๑.๓ รูปแบบการพฒันานักเรียนตามแนวทางพระพุทธศาสนา  ๑๒๗ 



 ฌ 

 ๕.๒ 
๕.๓ 

องค์ความรู้ทีไ่ด้จากการวจัิย 
อภิปรายผล 

 ๑๓๕ 
๑๓๘ 

  
 
 
๕.๔    

๕.๓.๑  พฤติกรรมเชิงจริยธรรมของนักเรียน 
๕.๓.๒ ผลการด าเนินงานโครงการโรงเรียนวถิีพุทธ 
๕.๓.๓ การพฒันารูปแบบการท าความดีของนักเรียน 
ข้อเสนอแนะ 

 ๑๓๘ 
๑๔๑ 
๑๔๒ 
๑๔๗ 

  ๕.๔.๑     ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  ๑๔๗ 
  ๕.๔.๒    ข้อเสนอแนะเพ่ือการวจัิย  ๑๕๐ 
      

บรรณานุกรม  ๑๕๒ 
   

ภาคผนวก  ๑๕๕ 
  ภาคผนวก ก รายช่ือผู้เช่ียวชาญตรวจเคร่ืองมือ  ๑๕๖ 
  ภาคผนวก ข หนังสือขอความอนุเคราะห์เกีย่วกบังานวจัิย  ๑๕๘ 
  ภาคผนวก ค แบบสอบถาม  ๑๖๒ 
  ภาคผนวก ง ผลการประเมินค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC)  ของ

แบบสอบถาม 
 ๑๘๖ 

 
      

ประวตัิผู้วจิัย     ๘๘ 
 

 



 ญ 

สารบัญตาราง 
 

 หน้า 
ตารางที ่๒.๑ เปรียบเทยีบวธีิการพฒันาคุณธรรมแบบพุทธวธีิกบัอสัดงคตวธีิ ๑๔ 
ตารางที ่๒.๒ รายละเอยีดตัวช้ีวดัด้านปัจจัย ๔๑ 
ตารางที ่๒.๓ รายละเอยีดตัวช้ีวดัด้านกระบวนการ ๔๓ 
ตารางที ่๒.๔ รายละเอยีดตัวช้ีวดัด้านผลผลติ ๔๔ 
ตารางที ่๒.๕ รายละเอยีดตัวช้ีวดัด้านผลกระทบ ๔๕ 
ตารางที ่๒.๖ แสดงคุณลกัษณะคุณธรรมของคนใน  ๑๒ ประเทศ ๖๐ 
ตารางที ่๒.๗ แสดงคุณลกัษณะคุณธรรมของคนใน  ๗ ประเทศ ๖๑ 
ตารางที ่ ๓.๑   
ตารางที ่๓.๒ 

แสดงรายช่ือโรงเรียนกลุ่มตัวอย่าง จ านวน ๓๘ โรงเรียน 
แสดงรายช่ืออ าเภอ,โรงเรียน,จ านวนและร้อยละของนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง 

๖๗ 
๖๘ 

ตารางที ่๔.๑ แสดงจ านวน,ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามเพศ ๗๘ 
ตารางที ่๔.๒ แสดงจ านวน,ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามโปรแกรมการเรียน  ๗๘ 
ตารางที ่๔.๓ แสดงจ านวน,ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามระดับผลการเรียน ๗๙ 
ตารางที ่๔.๔ แสดงจ านวน,ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามศาสนา ๗๙ 
ตารางที ่๔.๕ แสดงจ านวน,ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามวุฒิทางพระพุทธศาสนา ๘๐ 
ตารางที ่๔.๖ แสดงจ านวน,ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามประสบการณ์ทาง

ศาสนา 
๘๐ 

ตารางที ่๔.๗ แสดงพฤติกรรม,การปฏิบัติ,จ านวน,ร้อยละ,X, SD. ของทานมัย ๘๑ 
ตารางที ่๔.๘ แสดงพฤติกรรม,การปฏิบัติ,จ านวน,ร้อยละ,X, SD. ของ สีลมัย ๘๒ 
ตารางที ่๔.๙ แสดงพฤติกรรม,การปฏิบัติ,จ านวน,ร้อยละ,X, SD. ของภาวนามัย ๘๓ 
ตารางที ่๔.๑๐ แสดงพฤติกรรม,การปฏิบัติ,จ านวน,ร้อยละ,X, SD. ของอปจายนมัย ๘๕ 
ตารางที ่๔.๑๑ แสดงพฤติกรรม,การปฏิบัติ,จ านวน,ร้อยละ,X, SD. ของเวยยาวจัจมัย ๘๖ 
ตารางที ่๔.๑๒ แสดงพฤติกรรม,การปฏิบัติ,จ านวน,ร้อยละ,X, SD. ของปัตติทานมัย ๘๗ 
ตารางที ่๔.๑๓ แสดงพฤติกรรม,การปฏิบัติ,จ านวน,ร้อยละ,X, SD. ของปัตตานุโมทนา

มัย 
๘๙ 

ตารางที ่๔.๑๔ แสดงพฤติกรรม,การปฏิบัติ,จ านวน,ร้อยละ,X, SD. ของธัมมัสสวนมัย ๙๐ 
ตารางที ่๔.๑๕ แสดงพฤติกรรม,การปฏิบัติ,จ านวน,ร้อยละ,X, SD. ของธัมมัสเทศนามัย ๙๑ 
ตารางที ่๔.๑๖ แสดงพฤติกรรม,การปฏิบัติ,จ านวน,ร้อยละ,X, SD. ของทฏิฐุชุกมัม์  ๙๓ 



 ฎ 
ตารางที ่๔.๑๗ การวเิคราะห์ ค่าเฉลีย่รวม หลกับุญกริิยาวตัถุ ๑๐ ๙๔ 
ตารางที ่๔.๑๘ การสังเคราะห์บุญกริิยาวตัถุ ๓ กบัการท าความดีตาม บุญกริิยาวตัถุ ๑๐ ๙๖ 
ตารางที ่๔.๑๙ แสดงการสังเคราะห์เชิงปริมาณรูปแบบการท าความดี ๙๗ 
ตารางที ่๔.๒๐ แสดงจ านวน,ร้อยละ ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ๙๘ 
ตารางที ่๔.๒๑ แสดง X, SD.,ระดับคุณภาพโรงเรียนวถิีพุทธด้านกายภาพ ๑๐๐ 
ตารางที ่๔.๒๒ แสดงX, SD.,ระดับคุณภาพโรงเรียนวถิีพุทธด้านกจิกรรมพืน้ฐานวถิีชีวติ ๑๐๑ 
ตารางที ่๔.๒๓ แสดงX, SD.,ระดับคุณภาพโรงเรียนวถิีพุทธด้านการเรียนการสอน ๑๐๒ 
ตารางที ่๔.๒๔ แสดงX, SD.,ระดับคุณภาพโรงเรียนวถิีพุทธด้านบรรยากาศและ

ปฏิสัมพนัธ์ 
๑๐๓ 

ตารางที ่๔.๒๕ แสดงX, SD.,ระดับคุณภาพโรงเรียนวถิีพุทธด้านการบริหารจัดการ ๑๐๔ 
ตารางที ่๔.๒๖ แสดงX, SD.,ระดับคุณภาพโรงเรียนวถิีพุทธทั้ง ๕ ด้านโดยผู้บริหาร,ครู ๑๐๕ 
ตารางที ่๔.๒๗ วเิคราะห์สภาพการด าเนินงานโรงเรียนวถิีพุทธโดยครู ๑๐๕ 
ตารางที ่๔.๒๘ แสดงข้อมูลทัว่ไป,จ านวน,ร้อยละของประธานนักเรียน ๑๐๗ 
ตารางที ่๔.๒๙ แสดงX, SD.,ระดับคุณภาพโรงเรียนวถิีพุทธด้านกจิกรรม พืน้ฐานวถิีชีวติ ๑๐๘ 
ตารางที ่๔.๓๐ แสดงX, SD.,ระดับคุณภาพโรงเรียนวถิีพุทธด้านบรรยากาศและ

ปฏิสัมพนัธ์ 
 

๑๐๙ 
ตารางที ่๔.๓๑ แสดงX, SD.,ระดับคุณภาพโรงเรียนวถิีพุทธโดยประธานนักเรียน ๑๑๐ 
ตารางที ่๔.๓๒ แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ ๑๑๑ 
  



 

 

ฏ 

สารบัญภาพ/แผนภูม ิ

 หน้า 
ภาพที ่๒.๑ แสดงต้นไม้จริยธรรม ๒๑ 
ภาพที ่๒.๒ การพฒันาผู้เรียนตามหลกัไตรสิกขา ๔๐ 
ภาพที ่๒.๓ พืน้ฐานทางจิตใจของมนุษย์  ๓ ด้าน ๔๙ 
ภาพที๒่. ๔ บัวส่ีเหล่าทางพุทธศาสนากบัคน ๔ ประเภท ๕๐ 
ภาพที ่๒.๕ แสดงกรอบแนวคิดทีใ่ช้ในการวจัิย ๖๔ 
ภาพที ่๔.๑ แสดงกรอบการพฒันารูปแบบการท าความดี ๑๒๓ 
ภาพที๕่.๑ แสดงองค์ความรู้ทีไ่ด้จากงานวจัิย ๑๓๖ 
ภาพที๕่.๒ แสดง Model G ๑๓๗ 
ภาพที๕่.๓ แสดง Model  S ๑๓๗ 
ภาพที๕่.๔ แสดง Model M ๑๓๗ 
   

 



 
 

บทที ่๑ 
บทน ำ 

๑.๑ ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ 
ปัญหาของเยาวชนไทยอยู่ในภาวะถดถอยทางด้านจริยธรรม พฤติกรรม และระดับ

ความสามารถทางสติปัญญาเชิงวิชาการ จากผลการประเมินโดยส านกัทดสอบมาตรฐานการศึกษา
ระดบัชาติ (O net) พบวา่ ค่าคะแนนในวิชาการ ทั้ง ๘ สาระวิชา ลดลงทุกปี ทั้งระดบัประถมศึกษา        
ปีท่ี ๖ และระดบัมธัยมศึกษา ปีท่ี ๓ และ มธัยมศึกษาปีท่ี ๖ ปัญหาท่ีน่าวิตกและตอ้งเร่งแกไ้ข คือ 
มาตรฐานการศึกษาของเด็กไทยลดลง 
 แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๕๐ - ๒๕๕๔) ในส่วน
ยุทธศาสตร์การพฒันาคุณภาพคนและการคุ้มครองทางสังคม ได้ก าหนดเป้าหมายไวช้ัดเจนท่ี
ตอ้งการพฒันาคนไทยให้มีคุณภาพ มีสุขภาพแข็งแรง เป็นคนเก่ง คนดี มีระเบียบวินัย รู้หน้าท่ี มี
ความซ่ือสัตยสุ์จริต มีความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวมและมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน การเสริมสร้าง
ความเขม้แขง็ของกลไกทางสังคมทุกระดบัโดยเฉพาะสถาบนัครอบครัว  
 กระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานหลกัท่ีเก่ียวข้องกับ เยาวชนโดยตรงในเร่ืองการจดั
การศึกษาไดมี้การจดัท าสาระการเรียนรู้พระพุทธศาสนา ในหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๑๒ ปี 
โดยมหาเถรสมาคมไดมี้มติเม่ือ วนัท่ี ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ มอบหมายให้ พระธรรมวรเมธี 
เลขานุการแม่กองธรรมสนามหลวง และพระเทพโสภณ (ประยูร  ธมฺมจิตฺโต) อธิการบดี
มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั เป็นผูแ้ทนไปพิจารณาสาระการเรียนรู้พระพุทธศาสนา
ในหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ คณะกรรมการชุดน้ี ไดจ้ดัท ารายละเอียด
สาระการเรียนรู้แกนกลางพระพุทธศาสนาและจดัพิมพ์เป็นหนงัสือ เร่ือง “การจดัสาระการเรียนรู้
พระพุทธศาสนา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม ตามหลกัสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช ๒๕๔๔” ส าเร็จเรียบร้อยทันเสนอในท่ี ประชุม เร่ือง “หลักสูตรใหม่
เด็กไทยพฒันา : หัวใจปฏิรูปการศึกษา” ผูเ้ขา้ประชุมได้อภิปรายสนับสนุนรายละเอียดสาระการ
เรียนรู้ตามท่ีน าเสนอศาสตราจารย ์ดร. ชยัอนนัต ์สมุทวานิช ผูบ้งัคบัการวชิราวุธวิทยาลยั เสนอแนะวา่ 
การสอนวิชาพระพุทธศาสนาให้ไดผ้ลจะตอ้งนิมนต์พระสงฆ์มาช่วยสอนในโรงเรียน เหมือนกบั
โรงเรียนท่ีจดัโดยบางศาสนาก็ไม่ไดส้อนเฉพาะเร่ืองวิชาการ แต่เน้นเร่ืองกิริยามารยาท และอบรม
คุณธรรมจริยธรรมดว้ย โดยโรงเรียนเหล่านั้นประสบความส าเร็จในแบบอย่างอบรมดูแลเด็กอยา่ง
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ใกลชิ้ด ดงันั้นจึงควรมีโรงเรียนท่ีสอนเน้นเร่ืองคุณธรรมจริยธรรมตามหลกัพระพุทธศาสนา โดย
นิมนต์พระสงฆ์มาสอนในโรงเรียน เพื่อให้เป็นแบบอย่างทางศีลธรรมแก่เด็กและเยาวชนดว้ยการ
สอนให้รู้ ท  าให้ดู อยู่ให้เห็น ดงันั้นกระทรวงศึกษาธิการไดเ้ห็นถึงความส าคญัดงักล่าว จึงไดมี้การ
จดัโรงเรียนท่ีสอนเนน้พระพุทธศาสนาโดยเรียกโรงเรียนเหล่าน้ีวา่ “โรงเรียนวิถีพุทธ” และในรุ่นท่ี 
๑ ในปี พ.ศ. ๒๕๔๖ มีโรงเรียนเขา้ร่วมโครงการ ทั้งส้ิน ๘๙ โรงเรียน (จากโรงเรียนทัว่ประเทศ) 
จนกระทัง่ใน ปี ๒๕๕๐ มีโรงเรียนเขา้ร่วมโครงการ ทั้งส้ิน กวา่ ๒๐,๐๐๐ โรงเรียน  
 ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสมุทรสาคร ประกอบดว้ย ๓ อ าเภอ ไดแ้ก่ อ าเภอเมือง อ าเภอ
กระทุ่มแบน และอ าเภอบ้านแพว้ มีโรงเรียนอยู่ในการก ากับดูแล จ านวน ๑๑๕โรงเรียน ได้เร่ิม
ด าเนินโครงการโรงเรียนวิถีพุทธตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการตั้งแต่ปี พุทธศกัราช ๒๕๔๖ 
และด าเนินการต่อเน่ืองจนครบทุกโรงเรียนในปี พ.ศ. ๒๕๕๑ เพราะตระหนกัถึงความส าคญัของ
การน าพระพุทธศาสนาให้กลบัมามีบทบาทในการจดัการศึกษาอีกคร้ังหน่ึง เพื่อพฒันาผูเ้รียนอยา่ง
เป็นองคร์วมตามแนวทางของพุทธธรรมเป็นองคค์วามรู้ท่ีมุ่งเนน้ให้ผูศึ้กษาเขา้ใจธรรมชาติของโลก
และชีวิตท่ีแทจ้ริง และฝึกให้ผูศึ้กษาสามารถด าเนินชีวิตไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม ตั้งแต่ระดบัการ
ด าเนินชีวิตของคนทัว่ไป คือ การกิน อยู ่ดู ฟัง จนถึงระดบัการด าเนินชีวิตของนกับวชผูมุ้่งมีชีวิตท่ี
บริสุทธ์ิ และในทุกระดบัยงัผลให้ผูศึ้กษาเองมีความสุขพร้อม ๆ กบัช่วยให้คนรอบขา้งและสังคมมี
ความสุขพร้อมกันไปด้วยอย่างชัดเจนซ่ึงสอดคล้องกับความมุ่งหมายและหลักการในการจัด
การศึกษาตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี ๒) 
พ.ศ. ๒๕๔๕ คือ “การจัดการศึกษา ต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบรูณ์                 
ทั้ งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวฒันธรรมในการด ารงชีวิต 
สามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข” 
 พุทธทำสภิกขุ ได้กล่าวไวว้่าการศึกษา คือ การเรียนรู้ ๓ เร่ือง คือ ๑) เรียนรู้หนังสือ 
หมายถึงวิชาการต่าง ๆ, ๒) เรียนรู้อาชีพ และ ๓) เรียนรู้จริยธรรม ท่านพุทธทาสบอกว่า จริยธรรม 
มนัด้วนไป ท าให้กลายเป็นส านวนท่ีกล่าวถึงสภาพการจดัการศึกษาของไทยมาจนปัจจุบนัน้ี คือ 
“การศึกษาหมาหางดว้น”  
 โรงเรียนวิถีพุทธ มีแนวด าเนินการพัฒนาผูเ้รียนโดยใช้หลักไตรสิกขา  คือ “ศีล สมาธิ 
ปัญญา “และในวิชาพระพุทธศาสนา ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๓ มีบทเรียนเร่ือง บุญกิริยาวตัถุ ๑๐๑ 
หมายถึง ท่ีตั้งแห่งการท าบุญ, ทางท าความดี, วิธีท าความดีให้ส าเร็จผล, หลกัการท าความดี, เร่ืองท่ี
จดัวา่เป็นการท าความดี ซ่ึงมี ๑๐ วธีิ เม่ือวเิคราะห์ การท าความดี ทั้ง ๑๐ วธีิ (หลกับุญกิริยาวตัถุ ๑๐) 

                                                 

 ๑ที.สี.อ. ๓/๒๔๖; สงฺคห. ๒๙. 
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พบวา่ คือ องคป์ระกอบยอ่ยของ หลกับุญกิริยาวตัถุ ๓ (ทาน ศีล ภาวนา) หลกัการท าความดีของชาว
พุทธ และไดมี้งานวจิยัเก่ียวกบั โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ในช่วงเวลาท่ีกระทรวงศึกษาธิการไดใ้ห้
นโยบายโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ให้โรงเรียนในสังกดัน าไปด าเนินการ ตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
เป็นจ านวนมาก แต่ไม่มีงานวจิยัเก่ียวกบั นกัเรียนในโรงเรียนวถีิพุทธมีผลสัมฤทธ์ิเชิงจริยธรรม เป็น
อยา่งไร ดงันั้นจึงไดท้  าการวจิยัเร่ืองน้ีข้ึน  

๑.๒ วตัถุประสงค์ของกำรวจิัย 
 ๑.๒.๑ เพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิเชิงจริยธรรม ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ในสังกัด
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสมุทรสาคร 
 ๑.๒.๒ เพื่อศึกษาผลการด าเนินงานของโรงเรียนวิถีพุทธ ทั้ง ๕ ดา้น ในโรงเรียนวิถีพุทธ
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสมุทรสาคร 
 ๑.๒.๓ เพื่อพฒันารูปแบบการท าความดีตามหลกัธรรมบุญกิริยาวตัถุ ๑๐ 
๑.๓ ขอบเขตของกำรวจิัย 
 การวิจยัเร่ือง “ผลสัมฤทธ์ิเชิงจริยธรรม (เร่ืองบุญกิริยาวตัถุ ๑๐) ของโครงการโรงเรียนวิถี
พุทธในสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสมุทรสาคร” ในคร้ังน้ี เพื่อใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคท่ี์
วางไว ้ผูว้จิยัไดก้  าหนดขอบเขตของการวจิยัไว ้ดงัน้ี คือ 
  ๑) ขอบเขตดา้นเน้ือหา 
  ๒) ขอบเขตดา้นประชากร 
  ๓) ขอบเขตดา้นพื้นท่ีการศึกษา 
  ๔) ขอบเขตดา้นตวัแปร 
 ๑.๓.๑ ขอบเขตด้ำนเน้ือหำ  
 การวิจยัเร่ือง“ศึกษาผลสัมฤทธ์ิเชิงจริยธรรมโครงการโรงเรียนวิถีพุทธในสังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาสมุทรสาคร” ในคร้ังน้ี มุ่งศึกษาสองส่วน คือ ๑) เน้ือหาดา้นหลกัธรรมท่ีใช้ใน
การวิจยั คือ หลกัของบุญกิริยาวตัถุ ๑๐ ซ่ึงท าให้ผูป้ระพฤติปฏิบติัตามหลกัของบุญกิริยาวตัถุ ๑๐ 
เป็นเยาวชนไทยท่ีดีไดแ้ละ ๒) ผลการด าเนินงานโครงการโรงเรียนวถีิพุทธ ทั้ง ๕ ดา้น คือ  
 ๑) สภาพโรงเรียนวิถีพุทธ ดา้นกายภาพ คือ อาคารสถานท่ี ห้องเรียน แหล่งเรียนรู้ สภาพ 
แวดลอ้ม  
 ๒) สภาพโรงเรียนวิถีพุทธดา้นกิจกรรมพื้นฐานวถีิชีวติ คือ กิจกรรมประจ าวนั กิจกรรมวนั
ส าคญั กิจกรรมนกัเรียนต่าง ๆ  
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 ๓) สภาพโรงเรียนวิถีพุทธด้านการเรียนการสอน เร่ิมตั้งแต่การก าหนดหลักสูตรสถาน 
ศึกษา การจดัหน่วยการเรียนรู้ แผนการจดัการเรียนรู้ จนถึงกระบวนการเรียนการสอน  
 ๔) สภาพโรงเรียนวถีิพุทธดา้นบรรยากาศและปฏิสัมพนัธ์ คือ การปฏิบติัต่อกนัระหวา่งครู
กบันกัเรียน นกัเรียนกบันกัเรียน หรือ ครูกบัครู และ 
 ๕) สภาพโรงเรียนวิถีพุทธด้านการบริหารจดัการ คือ การก าหนดวิสัยทศัน์ จุดเน้น การ
ก าหนดแผนปฏิบติัการ การสนบัสนุนติดตาม การประเมินผลโครงการอยา่งต่อเน่ือง  
 ๑.๓.๒ ขอบเขตด้ำนประชำกร 
 การวิจยัเร่ือง “ศึกษาผลสัมฤทธ์ิเชิงจริยธรรม ของโครงการโรงเรียนวิถีพุทธในสังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสมุทรสาคร” ในคร้ังน้ี ขอบเขตดา้นประชากรท่ีใช้ในการวิจยัมี ๒ ส่วน 
ไดแ้ก่ โรงเรียนท่ีเป็น ผูด้  าเนินการ กระบวนการปลูกฝังวิถีพุทธ และอีกส่วนหน่ึง คือ นกัเรียนท่ีเป็น
ผู ้รับการปลูกฝังความเป็นวิถีพุทธ  ดังนั้ น ขอบเขตด้านประชากรจึงประกอบด้วย โรงเรียน                       
และ นกัเรียน ในสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสมุทรสาคร ปีการศึกษา ๒๕๕๒  
 ๑.๓.๓ ขอบเขตด้ำนพืน้ทีก่ำรศึกษำ 
 การวิจยัเร่ือง “ศึกษาผลสัมฤทธ์ิเชิงจริยธรรม ของโครงการโรงเรียนวิถีพุทธในสังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสมุทรสาคร” ในคร้ังน้ี ศึกษาเฉพาะโรงเรียนท่ีตั้ งอยู่ในเขตพื้นท่ี
การศึกษาสมุทรสาคร เท่านั้น 
 ๑.๓.๔ ขอบเขตด้ำนตัวแปร 
 ตวัแปรท่ีใช้ ใน การวิจยัเร่ือง “ผลสัมฤทธ์ิเชิงจริยธรรมโครงการโรงเรียนวิถีพุทธในสังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสมุทรสาคร” มี ๓ ตวัแปร คือ  
 ๑) ตวัแปรตน้ คือ หลกัธรรม เร่ืองบุญกริยาวตัถุ ๑๐  
 ๒) ตวัแปรควบคุม คือ การด าเนินงานโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ทั้ง ๕ ดา้นของโรงเรียน
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสมุทรสาคร  
 ๓) ตวัแปรตาม คือ พฤติกรรมเชิงจริยธรรมตามหลกับุญกริยาวตัถุ ๑๐ ของ นักเรียนชั้ น
มธัยมศึกษาปีท่ี ๔ ของในโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสมุทรสาคร  

๑.๔ ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 
 ๑.๔.๑ ท าให้ทราบพฤติกรรมเชิงจริยธรรมตามหลกับุญกิริยาวตัถุ ๑๐ ของนกัเรียนในสังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสมุทรสาคร 
 ๑.๔.๒ ท าให้ทราบผลการด าเนินงานโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ของโรงเรียนในสังกัด
ส านกัเขตพื้นท่ีการศึกษาสมุทรสาคร 



 ๕ 

๑.๕.๓ ท าใหท้ราบไดรู้ปแบบการท าความดีตามหลกับุญกิริยาวตัถุ ๑๐ 
๑.๕.๔ ท าใหส้ามารถน าไปเป็นขอ้มูลสืบคน้ ส าหรับผูว้จิยัอ่ืนในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งต่อไป 

๑.๕ ค ำนิยำมศัพท์เฉพำะทีใ่ช้ในกำรวจิัย 
 การวิจยัในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดก้  าหนดความหมายของค าจ ากดัความท่ีบ่งใช้เฉพาะในงานวิจยั 
ดงัต่อไปน้ี 
 ผลสัมฤทธ์ิเชิงจริยธรรม หมายถึง ตวัเลขท่ีไดจ้ากการใหน้กัเรียนตอบแบบสอบถามชุดท่ี ๓ 
คือ เคร่ืองมือวดัพฤติกรรมเชิงจริยธรรมนกัเรียน ชั้นมธัยมปีท่ี ๔ เร่ืองบุญกิริยาวตัถุ ๑๐ แลว้น ามา
ประมวลผลทางสถิติ เพื่อใชแ้สดงผลวา่ นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิเชิงจริยธรรมตามหลกัธรรม เร่ืองบุญ
กิริยาวตัถุ ๑๐ในระดบัดี, ปานกลาง, ควรปรับปรุง 
 บุญกิริยำวัตถุ ๑๐ หมายถึง ท่ีตั้งแห่งการท าบุญ, ทางท าความดี, วิธีท าความดีให้ส าเร็จผล, 
หลกัการท าความดี, เร่ืองท่ีจดัวา่เป็นการท าความดี ซ่ึงมี ๑๐ วธีิ คือ 
  ๑) ทานมยั การท าความดีท่ีส าเร็จดว้ยการใหปั้นส่ิงของ 
  ๒) สีลมยั การท าความดีท่ีส าเร็จดว้ยการรักษาศีลหรือประพฤติดี 
  ๓) ภาวนามยั การท าความดีท่ีส าเร็จดว้ยการเจริญภาวนา คือฝึกอบรมจิตใจ 
  ๔) อปจายนมยั การท าความดีท่ีส าเร็จดว้ยการประพฤติอ่อนนอ้ม 
  ๕) เวยยาวจัจมยั การท าความดีท่ีส าเร็จดว้ยการช่วยขวนขวายรับใช ้
  ๖) ปัตติทานมยั การท าความดีท่ีส าเร็จดว้ยการเฉล่ียส่วนแห่งความดีใหแ้ก่ผูอ่ื้น 
  ๗) ปัตตานุโมทนามยั การท าความดีท่ีส าเร็จดว้ยการยนิดีในความดีของผูอ่ื้น 
  ๘) ธมัมสัสวนมยั การท าความดีท่ีส าเร็จดว้ยการฟังธรรมศึกษาหาความรู้ 
  ๙) ธสัมเทสนามยั การท าความดีท่ีส าเร็จดว้ยการสั่งสอนธรรมใหค้วามรู้ 
  ๑๐) ทิฏฐุชุกมัม ์การท าความดีท่ีส าเร็จดว้ยการท าความเห็นใหต้รง๒ 
 โครงกำรโรงเรียนวิถีพุทธ หมายถึง โครงการหน่ึงของกระทรวงศึกษาธิการท่ีก าหนดให้มี
ข้ึนเพื่อให้โรงเรียนในสังกัดสามารถน าไปใช้เป็นแนวด าเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาจริยธรรมใน
นกัเรียน 
 ผลกำรด ำเนินงำนของโรงเรียนวิถีพุทธ หมายถึง การประเมินสภาพโรงเรียนวิถีพุทธทั้ง ๕ 
ดา้น แลว้น ามาวเิคราะห์ทางสถิติ แลว้จดัคุณภาพ ดี, ปานกลาง, ควรปรับปรุง  
 ๑. สภาพโรงเรียนวิถีพุทธ ดา้นกายภาพ คือ อาคารสถานท่ี ห้องเรียน แหล่งเรียนรู้ สภาพ 
แวดลอ้ม  
                                                 

 
๒ที.สี.อ. ๓/๒๔๖; สงฺคห. ๒๙. 
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 ๒. สภาพโรงเรียนวิถีพุทธดา้นกิจกรรมพื้นฐานวิถีชีวติ คือ กิจกรรมประจ าวนั กิจกรรมวนั
ส าคญั กิจกรรมนกัเรียนต่าง ๆ  
 ๓. สภาพโรงเรียนวิถีพุทธดา้นการเรียนการสอน เร่ิมตั้งแต่การก าหนดหลกัสูตรสถานศึกษา 
การจดัหน่วยการเรียนรู้ แผนการจดัการเรียนรู้ จนถึงกระบวนการเรียนการสอน 
 ๔. สภาพโรงเรียนวิถีพุทธดา้นบรรยากาศและปฏิสัมพนัธ์ คือ การปฏิบติัต่อกนัระหวา่งครู
กบันกัเรียน นกัเรียนกบันกัเรียน หรือครูกบัครู 
 ๕. สภาพโรงเรียนวิถีพุทธดา้นการบริหารจดัการ คือ การก าหนดวิสัยทศัน์ จุดเนน้ การก าหนด 
แผนปฏิบติัการ การสนบัสนุนติดตาม การประเมินผลโครงการอยา่งต่อเน่ือง  

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำสมุทรสำคร หมายถึง หน่วยงานหน่ึงในจ านวน ๑๘๕               
เขตพื้นท่ีการศึกษาสังกดัส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่ีด าเนินการจดัการศึกษา
ใหแ้ก่เยาวชน ท่ีมีอาย ุตั้งแต่ ๓ - ๑๘ ปี ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 
 โรงเรียน หมายถึง โรงเรียนท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่างในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
สมุทรสาคร จ านวน  ๓๘  โรงเรียน 
 นักเรียน หมายถึง นักเรียนชั้ นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๔ ท่ี เป็นกลุ่มตัวอย่าง คือ โรงเรียน
สมุทรสาครวิทยาลยั, โรงเรียนวิเศษสมุทคุณ, โรงเรียนวดัธรรมจริยาภิรมย์ในสังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาสมุทรสาคร 



บทที ่๒ 
เอกสารและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 งานวจิยัเร่ือง “ศึกษาผลสัมฤทธ์ิเชิงจริยธรรม โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ในสังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาสมุทรสาคร” ผูว้ิจยัได้ศึกษา แนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยั ท่ีเก่ียวขอ้ง        
เพื่อเป็นพื้นฐานและเป็นแนวทางในการวจิยั โดยเรียงล าดบั ดงัน้ี  
 ๒.๑ แนวคิดเร่ืองพฤติกรรมเชิงจริยธรรม 
  ๒.๑.๑ ความหมายของจริยธรรม 
  ๒.๑.๒ ความหมายของพฤติกรรมเชิงจริยธรรม 
 ๒.๒ ความส าคญัและการพฒันาพฤติกรรมเชิงจริยธรรม 
  ๒.๒.๑ การพฒันาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมตามหลกัทางการศึกษา 
  ๒.๒.๒ การพฒันาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมตามหลกัทางจิตวทิยา 
  ๒.๒.๓ การพฒันาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมตามหลกัทางพุทธศาสนา 
 ๒.๔ หลกัสูตรวชิาพระพุทธศาสนา  
 ๒.๕ โครงการโรงเรียนวถีิพุทธ 
 ๒.๖ การด าเนินงานโรงเรียนวถีิพุทธ 
 ๒.๓ งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
  ๒.๓.๑ งานวจิยัภายในประเทศ 
  ๒.๓.๒ งานวจิยัท่ีเก่ียวกบัคุณธรรมของประเทศต่าง ๆ  
 ๒.๗ กรอบแนวคิดในการวจิยั 

๒.๑ แนวคดิเร่ืองพฤติกรรมเชิงจริยธรรม 
 ๒.๑.๑ ความหมายของจริยธรรม 
 โครงสร้างทางสังคมซ่ึงประกอบดว้ย สถาบนัต่าง ๆ มีลกัษณะแยกยอ่ยอนัเป็นปัจเจกและ
สถาบนัเหล่านั้นก็เป็นพลงัในการขบัเคล่ือนทางสังคมคนในสังคมจ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีจะตอ้งพฒันาการ
เรียนรู้ของตนตลอดเวลา ทั้งน้ี เพื่อน าประเทศเขา้สู่สังคมแห่งการเรียนรู้ (Learning Society) โดยจะ
เป็นการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ของคนในยุคแรก หรือการเรียนรู้ในระบบของการศึกษาปัจจุบนั 
การเรียนรู้ทั้ง สองระบบต่างมีจุดมุ่งหมายเดียวกนั คือ เพื่อใหส้ังคมไดว้วิฒันาการไปอยา่งต่อเน่ือง  
 สุลักษณ์  ศิวลักษณ์ แสดงทศันะไวว้า่ การศึกษามีส่วนช่วยให้สังคมวิวฒันาการไปเร็วหรือ
ชา้ ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสภาพของสังคมและวตัถุประสงคท่ี์สมาชิกในสังคมนั้นตอ้งการ ระบบการศึกษา
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ในสังคมใดข้ึนอยู่กบัเคร่ืองยนต์กลไกอนัซับซ้อนในสังคมนั้น ท่ีเป็นไปเพื่อให้สมาชิกในสังคม
น าเอาความรู้ ทกัษะ และทศันคติมาใช้ให้เป็นประโยชน์อย่างสอดคล้องกบัส่ิงซ่ึงสังคมตอ้งการ 
และถ่ายทอดส่ิงต่าง ๆ เหล่าน้ีให้ไดผ้ล คือ เป้าหมายประการหน่ึงของการศึกษา กล่าวอีกนัยหน่ึง 
คือ ระบบการศึกษาข้ึนอยูก่บัปัจจยั ๒ ขอ้ ไดแ้ก่ ๑) ผลท่ีพึงประสงคน์ั้นคืออะไรและ ๒) มรรควิธี
อย่างไหนท่ีจะก่อให้บงัเกิดผลอนันั้น และเม่ือได้เป้าหมายและวิธีการแล้ว ผูเ้รียนก็จะได้รับการ
ถ่ายทอดอย่างเหมาะสม เพื่อจะน าความรู้นั้น ๆ ไปก่อให้เกิดผลลพัท์ (Outcome) คือประโยชน์ต่อตน 
ประโยชน์ต่อผูอ่ื้น หรือผลท่ีมุ่งหวงั (อตัถะ หรือ อรรถ ๓ คือ อตัตตัถะ ปรัตถะ อุภยตัถะ) และการท่ี
จะประเมินว่าบุคคลผูน้ั้นประสบความส าเร็จในชีวิตหรือไม่ มากน้อยเพียงใด อาจสังเกตได้จาก
พฤติกรรมการแสดงออกทางสังคม ซ่ึงในเร่ืองการการประสบผลส าเร็จในชีวติน้ี  
 อัลเบริท ไอน์สไตน์  (Albert Einstein) ได้แสดงทัศนะไว้ว่า “การมองว่าผู ้ใดประสบ
ผลส าเร็จหรือมีคุณค่าอยา่งแทจ้ริงหรือไม่ ควรดูวา่ผูน้ั้นไดใ้ห้ส่ิงใดกบัสังคมบา้ง มากกวา่ท่ีจะมอง
วา่ผูน้ั้นไดรั้บส่ิงใดไปจากสังคม”๓ 
 Kohlberg กล่าวว่า จริยธรรม นั้นมีพื้นฐานมาจากความยุติธรรม คือ การกระจายสิทธิและ
หนา้ท่ีอยา่งเท่าเทียมกนั โดยมิไดห้มายถึง กฎเกณฑ์ท่ีใชบ้งัคบักนัอยูโ่ดยทัว่ไป แต่เป็นกฎเกณฑ์ท่ีมี
ความเป็นสากลซ่ึงคนส่วนใหญ่รับไวใ้นทุก ๆ สถานการณ์ไม่มีการขดัแยง้เป็นอุดมคติ ดังนั้ น 
พนัธะทางจริยธรรม จึงเป็นการเคารพในสิทธิขอ้เรียกร้องของผูอ่ื้นอยา่งเสมดภาค๔  
 Zanden กล่าวว่า จริยธรรม หมายถึง มุมมอง และคุณค่าท่ีเกิดข้ึนโดยวิธีใช้แนวทางของ
ศาสนาและสามารถส่งผลต่อพฤติกรรมของบุคคล๕ 
 พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) กล่าวว่า จริยธรรมมีความหมายกวา้ง หมายถึง การด าเนิน
ชีวิต ความเป็นอยู ่การยงัชีวติให้เป็นไป การครองชีพ การใชชี้วติ การเคล่ือนไหวของชีวิตทุกแง่ทุก
ดา้นทุกระดบั ทั้งทางกาย วาจา ทางใจ ทั้งดา้นส่วนตวั สังคม อารมณ์ จิต ปัญญา ถา้เป็นการด าเนิน

                                                           

 ๓อลัเบิร์ต ไอน์สไตน์, “การศึกษา”, ในมนุษยชาติอันเป็นที่รัก, แปลและเรียบเรียงโดย              
วจิกัขณา, (กรุงเทพมหานคร : ส านกัพิมพส์มิต, ๒๕๔๕), หนา้ ๖๒. 
 ๔Kohlberg L., “Moral Stages and Moralization : The Cognitive Development Approach” , 
Moral Development and Behavior, (New York : Holl Rinehart and Winston, 1976), pp. 4 -5. 
 ๕James W.Vander Zanden, Sociology the Core, 3 ed, (New York : McGraw - Hill Inc., 
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 ๙ 

ชีวิตหรือครองชีวติอยา่งถูกตอ้ง ท าให้มนุษยเ์ป็นอิสระ มีจิตใจไร้ทุกขอ์ยา่งแทจ้ริง ท่านเรียกวา่ เป็น
พรหมจริยะ แปลวา่ การครองชีวติอยา่งประเสริฐหรือชีวติประเสริฐ๖ 
 ดวงเดือน พันธุมนาวิน กล่าววา่ จริยธรรม หมายถึง ระบบการท าความดี ละเวน้ความชั่ว   
ค  าท่ียงัมีความหมายไม่ชัดเจนคือค าว่า ”ระบบ” ซ่ึงหมายถึง ทั้งสาเหตุท่ีบุคคลจะกระท าหรือไม่
กระท า และผลของการกระท าหรือไม่กระท านั้น ตลอดจนกระบวนการเกิดและการเปล่ียนแปลง
พฤติกรรมเหล่าน้ีดว้ย๗ และไดจ้  าแนกจริยธรรมโดยทัว่ไปออกเป็น องค์ประกอบ ๔ ประการ คือ          
๑) ความรู้เชิงจริยธรรม หมายถึง การมีความรู้สึกว่า สังคมของตนนั้น การกระท าชนิดใดดีควร
กระท า และการกระท าชนิดใดเลวควรงดเวน้ ลกัษณะและพฤติกรรมใดเหมาะสมหรือไม่เหมาะสม
มากนอ้ยเพียงใด ปริมาณความรู้เชิงจริยธรรม หรือความรู้เก่ียวกบัค่านิยมทางสังคมน้ีข้ึนอยูก่บัอาย ุ
ระดบัการศึกษา เเละพฒันาการทางสติปัญญาของบุคคลด้วย ๒) ทศันคติเชิงจริยธรรม หมายถึง 
ความรู้สึกของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัลกัษณะหรือพฤติกรรมเชิงจริยธรรมต่าง ๆ ว่าตนชอบหรือไม่
ชอบลกัษณะนั้นมากนอ้ยเพียงใด ทศันคติเชิงจริยธรรมของบุคคลอาจเปล่ียนเเปลงได ้๓) เหตุผลเชิง
จริยธรรมหมายถึง การท่ีบุคคลใช้เหตุผลในการเลือกท่ีจะกระท าหรือไม่กระท าพฤติกรรมอยา่งใด
อยา่งหน่ึงซ่ึง เเสดงให้เห็นถึง เเรงจูงใจ ท่ีอยูเ่บ้ืองหลงัการกระท าต่าง ๆ ของบุคคล เเละ๔) พฤติกรรมเชิง
จริยธรรม หมายถึง การท่ีบุคคลเเสดงพฤติกรรมท่ีสังคมนิยมชมชอบ หรืองดเวน้การเเสดง
พฤติกรรมท่ีฝ่าฝืนกฎเกณฑห์รือค่านิยมในสังคมนั้น  ๆ ๘ 
 จะเห็นได้ ว่า นักวิชาการต่างประเทศและในประเทศได้ให้ความหมายของจริยธรรมใน
ลักษณะของท่ีเกิด วิธีการ องค์ประกอบ และเป้าหมายไวแ้ตกต่างกัน ดังนั้ น จึงอาจสรุปได้ว่า 
จริยธรรมหมายถึง กฎเกณฑ์ท่ีมีลกัษณะแห่งความเป็นสากล ซ่ึงเกิดจากหลกัการทางศาสนาเป็น
พื้นฐานและน ามาสู่อ านาจในการตดัสินใจท่ีจะกระท าหรือไม่กระท า อาทิ การท าความดี ละความชัว่ ท า
ส่ิงท่ีถูก ไม่ท าส่ิงผิด โดยเก่ียวเน่ืองกบัวิถีทางในการด าเนินชีวิตของมนุษยใ์นทุก ๆ ดา้น อนัจะน า 
มาสู่คุณงามความดีท่ีเป็นความสุขอนัประเสริฐแก่ตนเอง แก่ผูอ่ื้น และเก้ือหนุนประโยชน์ให้แก่
บริบทของสังคม  

                                                           

 ๖พระธรรมปิฎก (ป.อ.  ปยุตฺโต), จริยธรรมส าหรับคนรุ่นใหม่, (กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิ
พุทธธรรม, ๒๕๔๓), หนา้ ๑๐ - ๑๑. 
 ๗ดวงเดือน  พันธุมนาวิน , ทฤษฎีต้นไม้จริยธรรมการวิจัยเเละการการพัฒนาบุคคล,               
พิมพค์ร้ังท่ี ๒, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพจุ์ฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, ๒๕๓๙), หนา้ ๑๑๓. 
 ๘ดวงเดือน พันธุมนาวิน , จิตวิทยาจริยธรรมเเละจิตวิทยาภาษาพฤติกรรมสาสตร์ , 
(กรุงเทพมหานคร : ไทยวฒันาพาณิช, ๒๕๒๔), หนา้ ๒- ๓. 



 ๑๐ 

 ๒.๑.๒ ความหมายของพฤติกรรมเชิงจริยธรรม 
 Hoffman ไดใ้หค้วามหมายโดยค านึงถึงพฤติกรรม หรือการกระท าของบุคคล ซ่ึงจริยธรรม
โดยทั่ว ๆ ไป จะประกอบด้วยองค์ประกอบ ๓ ประการ คือ ๑) ความคิดทางจริยธรรม (Moral 
Thought) ๒) ความรู้สึกทางจริยธรรม (Moral Feeling) และ ๓) พฤติกรรมจริยธรรม (Moral Behavior) 
 ดวงเดือน พันธุมนาวิน ได้ให้ความหมายของพฤติกรรมเชิงจริยธรรมไวว้่า หมายถึง
ลกัษณะทางสังคมหลายลกัษณะของมนุษยแ์ละ มีขอบเขตรวมถึงพฤติกรรมทางสังคมประเภทต่าง ๆ 
ด้วยลักษณะพฤติกรรมท่ีเก่ียวข้องกับจริยธรรมจะมีคุณสมบัติประเภทใดประเภทหน่ึงใน                 
สองประเภท คือ เป็นลกัษณะท่ีสังคมตอ้งการใหมี้อยูใ่นสังคมนั้นคือพฤติกรรมท่ีสังคมนิยมชมชอบ 
ใหก้ารสนบัสนุนและลกัษณะท่ีสังคมไม่ตอ้งการใหมี้อยูใ่นสมาชิกของสังคมเป็นการกระท าท่ีสังคม
ลงโทษหรือพยายามก าจดัและผูก้ระท าพฤติกรรมนั้นส่วนมากรู้สึกว่าเป็นส่ิงท่ีไม่ถูกต้องและ                  
ไม่สมควร ฉะนั้น ผูมี้จริยธรรมสูงคือผูท่ี้มีลกัษณะและพฤติกรรมประเภทแรกมากและประเภท          
หลงันอ้ย๙ 
 บุญมี  แท่นแก้ว ให้ความหมายของพฤติกรรมเชิงจริยธรรมว่า กวา้งขวางมาก อาจรวมไป
ถึงค่านิยม (Value) คือ สภาพ หรือการกระท าบางประการท่ีเราเช่ือและยดึมัน่ถือมัน่ เพื่อจะไดบ้รรลุ
ถึงวตัถุประสงค์ หรือความมุ่งหมายของสังคม หรือของตวัเราเอง เช่น ความดี ความซ่ือสัตยสุ์จริต 
และอ่ืน ๆ เหล่าน้ีเป็นค่านิยมฝ่ายดี แต่อาจจะมีค่านิยมฝ่ายชั่ว เช่น การด่ืมสุรายาเมา การเป็นชู้กับ           
เมียเขา การแต่งกายท่ีนิยมใช้ของท่ีผลิตจากต่างประเทศ การใช้ของราคาแพงและอ่ืน ๆ ค่านิยมท่ี
จดัเป็นจริยธรรม คือ ค่านิยมฝ่ายดี๑๐ 
 จ านงค์  อดิวัฒนสิทธ์ิ ให้ความหมายของพฤติกรรมเชิงจริยธรรมว่า หมายถึง กฎเกณฑ ์
หรือแนวทางท่ีพึงปฏิบัติเพื่อบรรลุถึงคุณงามความดี หรือเพื่อให้เกิดคุณธรรม กฎเกณฑ์ หรือ
แนวทางท่ีพึงปฏิบติัไดรั้บการประเมินค่าว่าเป็นส่ิงท่ีดี สามารถน าผูป้ระพฤติปฏิบติั ให้บรรลุส่ิงท่ี
หวงัไวไ้ด้ ขณะเดียวกัน ก็ไม่สร้างความทุกข์ความเดือดร้อนแก่บุคคลหรือสุจริตชนทั้ งหลาย               
การปฏิบติัตามจริยธรรมยอ่มให้ผลดีแก่ผูป้ฏิบติั สังคม ส่ิงแวดลอ้ม ผูป้ฏิบติัยอ่มไดช่ื้อวา่ เป็นคนดี 

                                                           

 ๙ดวงเดือน  พนัธุมนาวิน, พฤติกรรมศาสตร์ เล่ม ๒ จิตวิทยาจริยธรรมเเละจิตวิทยาภาษา, 
(กรุงเทพมหานคร : ไทยวฒันาพาณิช, ๒๕๒๔), หนา้ ๒. 
 ๑๐บุญมี  แท่นแกว้, จริยศาสตร์, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพโ์อเดียนสโตร์, ๒๕๓๙) ,
หนา้ ๑๖๙ - ๑๗๐.  



 ๑๑ 

หากบุคคลในสังคมทุกคนปฏิบติัตามหลกัจริยธรรม สังคม ส่ิงแวดลอ้มจะไมถูกเบียดเบียนและถูก
รุกราน จนเกิดสภาพเสียดุลยภาพทางสังคมและระบบนิเวศวทิยา๑๑ 
 ธีรยุทธ  บุญมี ให้ความหมายของพฤติกรรมเชิงจริยธรรมวา่ หมายถึง ปรัชญาท่ีเนน้การการ
ปฏิบติัท่ีเป็นจริงในชีวิตประจ าวนั เพื่อบรรลุสู่คุณธรรม ความดีงาม หรือผลบางอยา่ง ปรัชญาเเนวน้ี
บางคร้ังก็ตอ้งยอมรับวา่มีหลกัเกณฑ ์เเห่งความเป็นท่ีเเน่นอน เป็นกฎเกณฑ์นามธรรมท่ีคอยควบคุม
มนุษยอี์กชั้นหน่ึง หรือเป็นอุดมคติท่ีเราควรเเสวงหาโดยการประพฤติปฏิบติัของเรา๑๒ 
 ไสว  มาลาทอง ให้ความหมายของพฤติกรรมเชิงจริยธรรมวา่ หมายถึง กฎเกณฑ์แห่งความ
ประพฤติ หรือหลกัความจริงท่ีเป็นแนวทางแห่งความประพฤติปฏิบติั๑๓ 
 จากความหมายของพฤติกรรมเชิงจริยธรรมขา้งตน้อาจสรุปไดว้า่ พฤติกรรมเชิงจริยธรรม
เป็นความรู้ ความคิด อนัจะน าไปสู่การกระท าของบุคคลในสังคม ถา้มองในทศันะสองขั้วคู่ตรงกนั
ขา้ม (Dichotomy) พฤติกรรมเชิงจริยธรรมมีทิศทางสองทิศทาง กล่าวคือ พฤติกรรมเชิงจริยธรรม
ทางบวก ย่อมน าไปสู่การประพฤติปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของสังคม ในทางพุทธศาสนาก็คือ                 
การประพฤติตามศีล ๕ ธรรม ๕ ส่วนอีกทางหน่ึงเป็นการมองในทางลบ ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีสังคมทัว่ไปไม่
พึงปรารถนาแลรังเกียจ  

๒.๒ ความส าคญัและการพฒันาพฤติกรรมเชิงจริยธรรม 
 การพฒันาท่ีเน้นด้านความเก่งหรือเด่นเพียงด้านเดียว ย่อมถือได้ว่าเป็นส่ิงถูกตอ้งเพราะ
สังคมยงัตอ้งการคนประเภทน้ีแต่ขณะเดียวกนัสังคมก็ต้องการคนเก่งท่ีมีศีลธรรมควบคู่ไปด้วย 
ศีลธรรมเป็นค าท่ีครอบคลุม ทั้ งคุณธรรมและจริยธรรม คนในสมัย พ.ศ. ๒๕๐๓ จะใช้ค  าว่า                   
มีศีลธรรม แต่ปัจจุบนั จะใชค้  าวา่ คุณธรรมและจริยธรรม ตามอิทธิพลจากจิตวทิยาตะวนัตกท่ีมีผูไ้ป
ศึกษาและน ากลบัมาเผยแพร่ในระดบัอุดมศึกษา ค าว่า ศีลธรรม จึงใช้กนัเฉพาะในกลุ่มพระภิกษุ
สงฆ์ กรณีนกัศึกษามหาวิทยาลยัช่ือดงัท่ีเรียนเก่งมากแลว้สอบไม่ไดเ้กรดส่ี ตามความคาดหวงัทั้ง
ของตนเองและเพื่อน จึงกระโดดตึกฆ่าตวัตาย ประวติัเป็นเด็กเรียนเก่งมาก เป็นคนดีมาตลอดชีวิต 
ไม่เคยผิด ศีล แต่เหตุเพียงสอบได้เกรดไม่ถึงท่ีคาดหวงัไว ้จึงฆ่าตวัตาย หากวิเคราะห์ทาง พุทธ
                                                           

 ๑๑จ านงค์  อดิวฒันสิทธ์ิ, สังคมวิทยาตามแนวพุทธศาสตร์, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์
มหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั, ๒๕๔๕), หนา้ ๑๙๕.  
 ๑๒ธีรยุทธ  บุญมี, ถอนร้ือปรัชญาและศิลปะแบบตะวันตกเป็นศูนย์กลาง, (กรุงเทพมหานคร : 
ส านกัพิมพส์ายธาร, ๒๕๔๖), หนา้ ๑๘. 
 ๑๓ไสว  มาลาทอง, คู่มือการศึกษาจริยธรรม, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์การศาสนา, 
๒๕๔๒), หนา้ ๗. 



 ๑๒ 

ศาสตร์แล้ว นักศึกษาคนน้ี ได้รับการศึกษาอบรมทาง ปัญญา มาน้อยมาก ปัญญาของเขาจึงไม่
แข็งแรงพอท่ี คิดวิเคราะห์หาทางแกปั้ญหาท่ีดีกว่าการฆ่าตวัตายได ้ทางตะวนัตก เรียกว่า จิตวิเคราะห์ 
จิตบ าบดั ทางการแพทย ์จะลงความเห็นว่า เป็นโรคเครียด ในทางการศึกษา เรียกว่า พฤติกรรม          
เชิงจริยธรรม ซ่ึงเป็นปัญหาท่ีส าคญัมากในสังคมปัจจุบนั และพบวา่มีสภาพเหมือนกนัทั้งโลก  
 ๒.๒.๑ การพฒันาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมตามหลกัทางการศึกษา  
 ป๋วย  อึง๊ภากรณ์ กล่าววา่ การศึกษาควรมีจุดมุ่งหมาย ดงัต่อไปน้ี 
 ๑. เพื่อท่ีจะอบรมนกัเรียนให้เป็นมนุษยท่ี์ดี มีความซ่ือสัตยสุ์จริต มีศีลธรรม เป็นพลเมืองดี 
มีความคิดชอบท าชอบและประพฤติชอบ 
 ๒. ควรจะอบรมนักเรียน รวมทั้ งนักศึกษามหาวิทยาลัยให้รู้จกัใช้ความคิด รู้จักบ ารุง
สติปัญญาให้เฉียบแหลมเพื่อธ ารงวิชาการให้แตกฉานและลึกซ้ึง น ามาใช้ประโยชน์แก่ตนและแก่
ประชาชน 
 ๓. ฝึกนกัเรียนให้สามารถมีความรู้ส าหรับใชป้ระกอบสัมมาอาชีวะ เล้ียงชีวิตของตนและ
ครอบครัวไดโ้ดยไม่เบียดเบียนผูอ่ื้น๑๔ 
 พนม  พงษ์ไพบูลย์ ได้แสดงทศันะว่า เราก าลงัให้ความส าคญักบัคนเก่งทางความรู้มาก
เกินไปหรือเปล่า เราก าลงัละเลยความเป็นคนดีหรือเปล่า หรือเราคิดวา่ถา้เป็นคนเก่งแลว้จะเป็นคนดี
ไดโ้ดยอตัโนมติั จึงไม่ตอ้งให้ความส าคญักบัการเป็นคนดี ซ่ึงเป็นเร่ืองไม่จริง ไม่ถูกตอ้งจริง ๆ แลว้
ระบบการศึกษาควรตอ้งให้ความส าคญักับการสร้างคนให้เป็นคนดีไม่น้อยกว่าการสร้างคนเก่ง
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๒๓ กล่าววา่ การจดัการศึกษาทั้งการศึกษา
ในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอธัยาศยั ตอ้งเนน้ความส าคญัทั้งความรู้ คุณธรรม 
กระบวนการเรียนรู้และบูรณาการตามความเหมาะสมของแต่ละระดบัการศึกษา...นัน่คือทั้งความรู้ 
คุณธรรมและกระบวนการเรียนรู้ตอ้งให้ความส าคญัควบคู่กนัไป การสร้างคุณธรรม ก็คือการสร้าง
ใหค้นเป็นคนดีนัน่เอง การสร้างใหผู้เ้รียนเป็นคนดีตอ้งถือวา่ เป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาอบรมหรือ
คือส่วนหน่ึงของกระบวนการเรียนรู้ หลายคนเขา้ใจผิดคิดวา่ถา้จะพฒันาใหผู้เ้รียนมีคุณธรรม ก็ตอ้ง
ใหเ้รียนวชิาท่ีวา่ดว้ยศีลธรรม จริยธรรมตามหลกัของศาสนามาก ๆ ซ่ึงก็ไม่ใช่เร่ืองท่ีผดิ แต่การสร้าง
คุณธรรมคงไม่สามารถแยกสร้างไดต่้างหากจากการเรียนรู้ในเร่ืองอ่ืน ๆ คุณธรรมความเป็นคนดี 
เป็นคุณลกัษณะทางจิตใจท่ีแสดงออกมาผ่านการประพฤติปฏิบติั การตดัสินใจท าหรือไม่ท าอย่าง
หน่ึงอยา่งใดนั้น อยูบ่นพื้นฐานความเช่ือท่ีเป็นค่านิยมทางคุณธรรมนั้น ๆ คือ พฤติกรรมของคนท่ี

                                                           

 ๑๔ป๋วย  อ๊ึงภากรณ์, ทัศนะว่าด้วยการศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : ส านกัพิมพมู์ลนิธิโกมลคีม
ทอง, ๒๕๔๕), หนา้ ๑๐. 



 ๑๓ 

ปรากฏจะส่อแสดงให้เห็นถึงความเช่ือเชิงคุณธรรม และจะบ่งบอกได้ว่าเป็นพฤติกรรมของคนดี
หรือคนไม่ดีพฤติกรรมเหล่าน้ีท่ีส าคญัเช่น ความเป็นคนรู้จกัหน้าท่ี รับผิดชอบต่อตนเองและผูอ่ื้น 
ความเป็นคนซ่ือสัตยสุ์จริต รู้จกัเสียสละ อดทน ช่วยเหลือผูอ่ื้น เป็นตน้๑๕ 
 Marvin W. Berkowitz ระบุวา่ วธีิการพฒันาคุณธรรม ไม่มีเพียงวธีิเดียว และจะตอ้งข้ึนอยู่
กบัระดบัของคุณธรรมท่ีตอ้งการจะพฒันาปัจจยัดา้นบุคคลของผูรั้บการพฒันาและสภาพแวดลอ้ม
ของบุคคล นั้น และมีความเห็นวา่ การพิจารณาคดัเลือกเน้ือหาของคุณธรรมท่ีพึงประสงคข์องแต่ละ
สังคมท่ีมีความเป็นพลวตัรนั้น เป็นส่ิงท่ีจ  าเป็น ถึงแมจ้ะมีคุณธรรมระดบัสัจธรรมซ่ึงไม่เปล่ียนไป
ตามกาละหรือเทศะอยูด่ว้ยก็ตามในดา้นวิธีการพฒันาคุณธรรมตามทฤษฎีของนกัวิชาการตะวนัตก
นั้น ซ่ึงสามารถสรุปเป็น ๓ แนวทางหลกั ไดแ้ก่ 
 ๑. Cognitive Approach คือ วธีิการพฒันาความรู้ความเขา้ใจ หรือพฒันาสติปัญญาใหบุ้คคล
สามารถเข้าใจคุณธรรมในระดับรูปธรรมไปจนถึงระดับนามธรรม ตามความเช่ือว่า ปัญญา                   
คือ รากฐานของคุณธรรม 
 ๒. Indoctrinative Approach คือ วิธีการก าหนดคุณธรรมท่ีพึงประสงคข์องกลุ่ม หรือสังคม
ไวล่้วงหน้าว่าส่ิงใดไม่ดี แล้วอบรมสั่งสอน รวมทั้งจดัให้มีการปฏิบติัคุณธรรมจริยธรรมนั้น ๆ            
จนเกิดเป็นนิสัย 
 ๓. Romanticist Approach หรือ Value Clarification คือ  วิ ธีกระตุ้นให้ บุคคลสามารถ
วิเคราะห์คุณค่าของการกระท าท่ีดีงามได้ดว้ยตวัเอง เม่ือเกิดความกระจ่างในคุณค่าของคุณธรรม
เหล่านั้นแลว้ จะปฏิบติัเองไดโ้ดยไม่มีการบงัคบั๑๖ 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 ๑๕พนม  พงษไ์พบูลย,์ “ความรู้คู่คุณธรรม”, ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๑, 
<http://www.moe.go th/web-panom/article-panom/book-panom> (5 May 2008) 
 ๑๖ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, “การศึกษากบัการพฒันาคุณธรรม”, รายงาน
การวิจัย, (กรุงเทพมหานคร : ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ),๒๕๔๒, หน้า ๑๒๑ -
๑๒๓. 

http://www.moe.go/


 ๑๔ 

ตารางที ่๒.๑  เปรียบเทยีบวธีิการพฒันาคุณธรรมแบบพุทธวธีิกบัอสัดงคตวธีิ 
 

พุทธวธีิ อสัดงคตวธีิ 

อธิปัญญาสิกขา 
- ฝึกปฏิบติัแกปั้ญหาตามหลกัเหตุและผล 

Cognitive Approach  
- ใหเ้ขา้ใจคุณค่าของคุณธรรมดว้ยเหตุผล 

อธิศีลสิกขา 
- ฝึกปฏิบติัตามกฎเกณฑ์ ระเบียบวินยั และขอ้
ห้ามท่ี ถูกก าหนดไว้เพื่อความสงบสุขของ
ตนเองและสังคม 

Indoctrinative Approach  
- ฝึกปฏิบติัคุณธรรมตามท่ีสังคมเห็นวา่ดีงาม 

อธิจิตสิกขา 
-ฝึกปฏิบติัจิตใจให้สะอาด ปราศจากความโลภ 
โกรธ หลง ซ่ึงจะท าให้เกิดความเป็นอิสระ            
ไม่มีความหลงผดิใด ๆ ติดคา้งอยู ่

Romanticist Approach หรือ  
 Value Clarification 
-ท าค่านิยมต่าง ๆ หรือคุณธรรมท่ีพึงประสงค ์
ให้กระจ่าง โดยพิจารณาคุณค่าของส่ิงนั้ นให้
ชดัเจนดว้ยตนเอง 

  

 ๒.๒.๒ การพฒันาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมตามหลกัทางจิตวทิยา 
 ทฤษฎีทางดา้นจิตวทิยาท่ีเก่ียวกบัการสร้างจริยธรรม อา้งอิงพอสังเขป ดงัน้ี 
 ๑) ทฤษฎอีทิธิพลของสังคมต่อการพฒันาการทางจริยธรรม  
 นกัจิตวิทยาช่ือ ไวท์ (Wright) ไดอ้ธิบายแนวความคิดของทฤษฎีน้ีว่า สังคมมีส่วนช่วยใน
การป้ันพฤติกรรมของมนุษย ์เด็กเล็ก ๆ จะเรียนรู้วา่ ส่ิงใดดีหรือไม่ดี โดยการเลียนแบบผูท่ี้ใกลชิ้ด 
(Identification) ซ่ึงมีอ านาจและเป็นท่ีรัก 
 ฮอฟแมน (Hoffman) ซ่ึงเป็นนกัจิตวิทยาในกลุ่มน้ีเสริมวา่เด็กจะเรียนรู้ส่ิงต่าง ๆ จากผูใ้หญ่
ท่ีสั่งสอนมาโดยรับมาทั้งส่ิงท่ีตั้งใจสอนและส่ิงท่ีไม่ตั้งใจจะสอน การเล้ียงดูด้วยความรัก ความ
อบอุ่น การลงโทษและวธีิอ่ืน ๆ จะมีผลต่อจริยธรรมของเด็กโดยตรง 
 ๒) ทฤษฎีจิตวิทยาพัฒนาการของ จอง พีอาร์เจ (Jean Piaget) แบ่งชั้นพฒันาการจริยธรรม 
เป็น ๓ ขั้น คือ 
 ขั้นก่อนจริยธรรม เร่ิมตั้งแต่แรกเกิดจนอายุ ๒ ขวบ เป็นขั้นท่ียงัไม่มีความสามารถรับรู้
สภาพแวดลอ้มไดอ้ยา่งละเอียด 
 ขั้นฝึกค าสั่ง เป็นช่วงอายุ ๖ - ๘ ปี เด็กจะรับรู้สภาพแวดล้อม บทบาทของตนเองต่อผูอ่ื้น
รู้จกัเกรงกลวัผูใ้หญ่ เห็นวา่ค าสั่งหรือกฎเกณฑต่์าง ๆ เป็นส่ิงท่ีตอ้งปฏิบติั 



 ๑๕ 

 ขั้นยึดหลกัแห่งตน ช่วงอายุตั้งแต่ ๘ ปีข้ึนไป เด็กสามารถใชค้วามคิดอย่างมีเหตุผลในการ
ตดัสินใจและตั้งเกณฑท่ี์เป็นของตวัเองได ้
 ๓) ทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรมของโคลเบอร์ก  (Kohlberg) มีความเห็นว่า การพฒันา
ของจริยธรรมจะเป็นไปตามล าดบัขั้น ไม่มีการขา้มขั้น เพราะความคิดทางดา้นจริยธรรมของคนจะมี
การพฒันาจากขั้นต ่าท่ีมุ่งผลประโยชน์ส่วนตน มองใกลต้วัไปสู่ขั้นท่ีสูงท่ีมุ่งผลประโยชน์ส่วนรวม 
มองสังคมท่ีไกลตวัออกไป  
 ๔) คาร์ล กุสตาฟ ยุง กล่าวไวว้า่ คนจะมีส่ิงภายในตนอยา่งนอ้ย ๔ อยา่ง คือ 
  ๑) Intellect หมายถึง สมอง ความสามารถในการใชค้วามคิด 
  ๒) Intuition หมายถึง ญาณทศันะ 
  ๓) Emotion หมายถึง อารมณ์ 
  ๔) Sensation หมายถึง ประสาทสัมผสั๑๗  
 ลกัษณะทั้ง ๔ อยา่งน้ี ไม่ไดส้มบูรณ์ไปทุกอยา่งและไม่มีความสมดุล โดยมกัจะมีบางส่วน
ข้ึนมาเหนือส่วนอ่ืนหรือกดทับส่วนอ่ืนไว ้ตวัอย่างเช่น ถ้าส่วนของ Sensation กับ Intellect เด่น            
จะเป็นนกัวิทยาศาสตร์ เป็นผูท่ี้ใช้การสังเกต ประสาทสัมผสั และใชส้มองในการคิด อาทิ สเตฟาน 
ฮอคิ้ง ซ่ึงมีกระดาษแผน่เดียวกบัดินสอเท่านั้นก็สามารถคิด Big Bang ได ้
 ส าหรับคนท่ีใช ้Intellect กบั Intuition คือ คนท่ีเป็นนกัคิด เป็นนกัปรัชญา เช่น เพลโต ส่วน
คนท่ีเด่น ในเร่ืองของ Intuition กบั Emotion ก็จะเป็นศิลปิน คนท่ีใช้ Emotion กับ Sensation เป็น
ภาคของคนธรรมดาสามัญ มนุษย์ท่ีสมบูรณ์ไม่มีขาว ไม่มีด า แต่จะต้องเป็นสีเทาซ่ึง Intellect, 
Intuition, Emotion และ Sensation มีความสมดุล  
 และตามทัศนะขององค์การยูเนสโก๑๘ การพัฒนามนุษย์เชิงบูรณาการ ทางร่างกาย 
สติปัญญา อารมณ์และจิตใจ เป็นกระบวนการวิวฒันาการมนุษยไ์ปสู่ “Complete Man” องค์การ
ยูเนสโก ไดข้ยายความหมายของมนุษยห์รือผูเ้รียนรู้ในบริบทของการศึกษาว่าเป็น “Abstract Man 
และ Concrete Man” อีกด้วย ทั้ งน้ี เพราะผู ้เรียนรู้เป็น “a remarkably concrete being” เน่ืองจาก
มนุษย์แต่ละคน “มีประวติัส่วนตวัของตวัเองซ่ึงไม่เหมือนใคร บุคลิกภาพของเขาแต่ละคนถูก
ก าหนดโดยฐานขอ้มูลทางชีววิทยา สรีรวิทยา ภูมิศาสตร์ สังคมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ วฒันธรรม 
และวิชาชีพซ่ึงแตกต่างกนัของแต่ละคน” ยิ่งไปกว่านั้นยูเนสโก ยงัได้กล่าวว่า อาศยัความรู้ทาง

                                                           

 ๑๗ดร. เสรี พงศ์พิศ,  มิติใหม่ในการจัดการศึกษากับบทบาทสภาการศึกษา ศาสนาและ
วฒันธรรม เล่ม ๒. สกศ. ๒๕๔๓. 
 ๑๘องคก์ารยเูนสโก, Learning to be, 1972, p.156. 



 ๑๖ 

วทิยาศาสตร์ปัจจุบนั เรามีหลกัฐานท่ีเช่ือวา่ มนุษยเ์ป็น “biologically unfinished” ซ่ึงมีความหมายวา่ 
มนุษยชาติปัจจุบนัเป็นผลผลิตท่ียงัไม่สมบูรณ์ ยงัอยู่ในกระบวนการของวิวฒันาการ ไปสู่ความ
สมบูรณ์ (Complete man) ในทุกมิติ ซ่ึงอาจใช้เวลาเป็นร้อยเป็นพันปี Teihard de Chardin นัก
การศึกษาและปรัชญาชาวฝร่ังเศสยิ่งมองไกลไปกวา่น้ีอีก โดยท่านเช่ือว่ามนุษยทุ์กคนจะตอ้งผ่าน
กระบวนการวิวฒันาการอีกมาก และในท่ีสุดจะบรรลุถึงจุด “Omega Point” คือ พระธรรมอนัสูงส่ง 
หรือสัจธรรมความจริงของชีวิตหรือพระเจา้ ถา้จะมองในเชิงพุทธปรัชญา อาจกล่าวไดว้่า มนุษย์
จะตอ้งเวยีนวา่ยตายเกิดจนกวา่จะบรรลุถึงสัจธรรม คือ นิพพาน  
 การมองมนุษยใ์นแง่มุมต่าง ๆ ตามทศันะของยูเนสโกในฉบบั Learning to be (๑๙๗๒) 
ยงัคงความทันสมัยเป็นปัจจุบัน โดยเสาหลักของการศึกษา ๔ ประการ ท่ียูเนสโกประกาศต่อ
ชาวโลก ส าห รับศตวรรษ ท่ี  ๒๑ คือ Learn to know, Learn to do, Learn to live together และ 
Learning to be. ทั้ งน้ีเพราะเราเป็น “biologically unfinished” ชีวิตมนุษย์เป็นกระบวนการท่ีต้อง
เรียนรู้ไม่จบส้ิน เป็นกระบวนการเติมเต็มให้สมบูรณ์ หรือ “unending process of completion and 
learning” เช่น ในเชิงชีววิทยา ถา้มนุษยเ์รียนรู้เราตอ้งตาย เราจึงเรียนรู้เพื่อ survive โรคภยัไขเ้จ็บท่ี
รุมเร้าจะคร่าชีวิตมนุษย์ เช่น โรคมะเร็ง โรคเอดส์ เป็นต้น การศึกษาได้กลายเป็นความจ าเป็น
ส าหรับสังคมมนุษยซ่ึ์งมนุษยจ์ะเรียนรู้ ไดส้มบูรณ์แบบในสังคมมนุษยเ์ท่านั้น นอกสังคมมนุษย ์           
ไม่มีมนุษยค์นใดสามารถพฒันาตนสู่ความสมบูรณ์ได้ ดังนั้นการหนีโลกไปอยู่ในท่ีเปล่ียวเพื่อ
แสวงหาความรู้ แสวงหาปัญญา ตอ้งคิดให้ดี เพราะเง่ือนไขของการพฒันามนุษยท์ั้งดา้น cognitive 
domain , psychomotor domain, และ affective domain อยู่ท่ีมนุษยมี์ปฏิสัมพนัธ์กบัมนุษยด์้วยกัน
เองด้วยวิถีมรดกทางวฒันธรรมรวมทั้งปรัชญาความคิดท่ีบรรพบุรุษของมนุษยไ์ด้สะสมไวเ้ป็น
เวลานาน...๑๙ 
 ๕) การจัดการศึกษาตามแนวคิดของกลุ่มมนุษยนิยม 
 กลุ่มมนุษยนิยมจะค านึงถึงความเป็นคนของคน จะมองธรรมชาติของมนุษยใ์นลกัษณะท่ีวา่ 
มนุษยเ์กิดมาพร้อมกบัความดีท่ีติดตวัมาแต่ก าเนิด (good - active) มนุษยเ์ป็นผูมี้อิสระสามารถท่ีจะ
น าตนเอง และพึ่งตนเองได ้เป็นผูท่ี้มีความคิดสร้างสรรคท่ี์จะท าประโยชน์ให้สังคม มีอิสระและมี
เสรีภาพท่ีจะเลือกท าส่ิงต่าง ๆ ท่ีจะไม่ท าให้ผูใ้ดเดือดร้อน ซ่ึงรวมทั้งตนเองด้วย มนุษยเ์ป็นผูท่ี้มี
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 ๑๗ 

ความรับผิดชอบ และเป็นผูส้ร้างสรรค์สังคม นักมานุษยวิทยาท่ีมีบทบาทส าคญัต่อการศึกษา คือ 
Maslow, Rogers และ Combs๒๐ 
 Maslow : การเปิดโอกาสให้เด็กเจริญเติบโต 
 มาสโลว ์ส าเร็จการศึกษาทางดา้นจิตวิทยาไดรั้บการฝึกฝนทางดา้นพฤติกรรมนิยม หลงัจาก
ท่ีท างานแล้วได้เปล่ียนความสนใจไปยงักลุ่มเกสตอลท์ และเตรียมตัวท่ีจะท างานเป็นนักจิต
วิเคราะห์ ในขณะเดียวกนัให้ความสนใจทางดา้นมานุษยวิทยา จากการท่ีได้รับอิทธิพลจากหลาย
แนวความคิด เขาจึงสรุปว่า นกัจิตวิทยาชาวอเมริกนัส่วนใหญ่ซ่ึงไดรั้บอิทธิพลจากกลุ่มพฤติกรรม
นิยม ให้ความสนใจกบัพฤติกรรมภายนอกท่ีสังเกตเห็นไดอ้ยา่งเด่นชดั ซ่ึงมิไดค้  านึงถึงส่วนส าคญั
ของความเป็นคน มาสโลวเ์กิดความคิดน้ีเม่ือเร่ิมมีลูกคนแรก ซ่ึงเขากล่าวว่า แนวความคิดท่ีไดรั้บ
จากกลุ่มพฤติกรรมนิยมนั้น มิไดช่้วยให้เขาเขา้ใจลูก ทั้งน้ีเพราะเด็กมีลกัษณะมหศัจรรย ์ซ่ึงแนวคิด
นั้นมิได้กล่าวถึง ดงันั้นการท าการทดลองโดยใช้หนู เพื่อท่ีจะอธิบายพฤติกรรมของคนมิได้ช่วย
อะไรเลย แต่ส าหรับ Skinner เองพบว่า จากการทดลองกบัหนูช่วยเขาไดม้ากในการน ามาเล้ียงลูก 
เขาได้ออกแบบ “คอกเล่นส าหรับเด็ก” ซ่ึงมีลักษณะเดียวกับ Skinner box แต่มิได้มีไวเ้พื่อปรับ
พฤติกรรมของเด็ก แต่ใช้ควบคุมส่ิงแวดล้อม ซ่ึงเด็กสามารถนอนหลบั ส ารวจและเล่นได้อย่าง
ปลอดภยั และมีความสุขสบาย มาสโลว ์มีความเห็นวา่ ทฤษฎีของฟรอยด์ก็มีขอ้จ ากดัและเขม้งวด
เกินไป เพราะทฤษฎีน้ีสรุปว่า มนุษยเ์ป็นผูท่ี้อยู่อย่างส้ินหวงั ไม่สามารถควบคุมตนเองได้ ทั้ งน้ี
เพราะฟรอยด์ไดศึ้กษากบัคนท่ีเป็นโรคจิตโรคประสาทเป็นส่วนใหญ่ ส าหรับมาสโลวเ์องไดส้ังเกต
เด็กท่ีปกติ มีสุขภาพจิตดี พบว่าเด็กจะพยายามศึกษาส ารวจ เพื่อสะสมประสบการณ์ เม่ือเขาได้
มองเห็นขอ้จ ากดัของแนวความคิดจากทั้งสองกลุ่ม มาสโลวจึ์งเสนอแนวความคิดใหม่เรียกวา่ Third 
force psychology ซ่ึงมีความเช่ือพื้นฐานว่า “ถา้ให้อิสรภาพแก่เด็ก เด็กจะเลือกส่ิงท่ีดีส าหรับตนเอง 
พ่อแม่ และ ครูควรไดรั้บการกระตุน้ให้มีความไวว้างใจในตวัเด็ก และควรเปิดโอกาสและช่วยให้
เด็กเจริญเติบโตต่อไป มิใช่ใชว้ิธีควบคุมและจดัการชีวิตของเด็กทั้งหมด หรือวา่เขา้ไปยุง่เก่ียวและ
พยายามปรับพฤติกรรมใหเ้ป็นไปตามท่ีผูใ้หญ่ตอ้งการ” 
 Rogers : ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
 โรเจอร์ ท างานเป็นนักจิตบ าบดัโดยใช้หลักการของจิตวิเคราะห์ เขามองว่า คนเป็นผูท่ี้
ช่วยเหลือตนเองไม่ไดต้อ้งไดรั้บการช่วยเหลือจากนกัจิตบ าบดัในการแกปั้ญหา เขาไดพ้ยายามหา
หลักการทางจิตบ าบัดอยู่เป็นเวลาหลายปี ในท่ีสุดเขาได้เสนอทฤษฎีให้ค  าปรึกษาแบบ “client 
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 ๑๘ 

centered” ปัจจุบนัเปล่ียนเป็น “person center (1978)” ซ่ึงเน้นความส าคญัของผูมี้ปัญหามากกวา่ตวั
ผูใ้ห้ค  าปรึกษา ทฤษฎีน้ีมีลกัษณะไม่ช้ีน าช่องทาง คือผูใ้ห้ค  าปรึกษาจะไม่บอกผูม้ารับค าปรึกษาว่า
อะไรผิด และจะตอ้งท าอะไร ซ่ึงแนวความคิดน้ีแตกต่างจากกลุ่มจิตวิเคราะห์และกลุ่มพฤติกรรมนิยม 
ซ่ึงมองว่าการแสดงพฤติกรรมถูกก าหนดจากส่ิงแวดล้อม แต่โรเจอร์กลบัมีแนวความคิดว่า ผูม้า
รับค าปรึกษาจะเป็นผูค้วบคุมพฤติกรรมของตนเอง 
 ต่อมาเม่ือโรเจอร์ได้หันมาให้ความสนใจกับการศึกษา เขาก็สรุปว่าหลักการของ client 
centered สามารถน ามาประยกุตใ์ชไ้ดอ้ยา่งประสบผลส าเร็จในการสอน ดงันั้นเขาจึงไดเ้สนอวา่การ
จดัการเรียนการสอนควรออกมาในลักษณะของ “ผูเ้รียนเป็นศูนย์กลาง” และครูควรจะสร้าง
สภาพการณ์เช่นเดียวกบัท่ีใชใ้นการให้ค  าปรึกษา ซ่ึงโรเจอร์ไดก้ล่าวถึงลกัษณะท่ีส าคญัของครูท่ีจะ
จดัการเรียนการสอนชนิด “ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง” ไวด้งัน้ี “ครูจะตอ้งเป็นผูท่ี้มีความเช่ือ มีศรัทธาใน
ความเป็นคนของคน การท่ีเช่ือและไวว้างใจในความสามารถของบุคคล จะช่วยให้บุคคลนั้น ๆ 
พฒันาศกัยภาพของตนเอง ดงันั้นเราควรเปิดโอกาสให้เด็กไดเ้ลือกวิธีท่ีจะเรียนเอง นอกจากนั้นครู
จะตอ้งมีลกัษณะจริงใจ เป็นคนตรง ไม่เสแสร้ง ในการสร้างสัมพนัธภาพ จะตอ้งเป็นตวัของตวัเอง
อยา่งจริง ๆ มิใช่เป็นการแสดงบท ดงันั้น บางคร้ังครูอาจจะโกรธ อาจจะไม่พอใจก็สามารถแสดงได ้
มิใช่เสแสร้งปกปิดความรู้สึกนั้นไว ้ดงันั้นส่ิงส าคญัคือครูจะตอ้งพยายามส่ือให้เด็กไดรั้บทราบถึง
ความรู้สึกนึกคิดท่ีดีท่ีครูมีต่อตวัเด็กให้ได้ นอกจากนั้น ครูจะตอ้งให้เกียรตินักเรียนทั้งในแง่ของ
ความรู้สึกและความคิดเห็น ส่ิงส าคญัส าหรับเจตคติของการเป็นครู คือ สามารถท่ีจะเขา้ใจปฏิกิริยา
ต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนจากภายในตวัเด็ก ตลอดจนการท่ีตระหนกัถึงกระบวนการของการศึกษาอนัพึงมีต่อ
ตวัเด็ก” โรเจอร์ช้ีให้เห็นวา่ การสอนโดย “ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง” จะคลา้ยกบั “ผูม้ารับค าปรึกษาเป็น
ศูนยก์ลาง” เพราะช่วยใหเ้ด็กรู้จกัช่วยตนเองในเร่ืองการเรียน โดยไม่ตอ้งขอความช่วยเหลือจากครู 
 Combs : ครู คือ ผู้อ านวยความสะดวก 
 คอมบ์ส มีประสบการณ์เช่นเดียวกบั มาสโลว ์และโรเจอร์ คือ ไม่เห็นดว้ยกบัแนวคิดของ
กลุ่มพฤติกรรมนิยม และจิตวิเคราะห์ ดงันั้น เขาจึงหาทางเลือกใหม่ ในขณะท่ี มาสโลวใ์ห้ความ
สนใจกบั Third force psychology ในการศึกษาเก่ียวกบัแรงจูงใจ โรเจอร์ น าประสบการณ์เดิมของ
เขาเก่ียวกับจิตบ าบัดมาใช้ในการศึกษา คอมบ์สใช้ ความคิดเห็นทางด้านความรู้ความเข้าใจ 
(cognitive view) เป็นจุดเร่ิมตน้ในการท างาน โดยกล่าววา่ “พฤติกรรม ส่วนใหญ่ของบุคคลเป็นผล
มาจากการรับรู้ส่ิงแวดลอ้มในช่วงนั้นและเวลานั้น” ซ่ึงเป็นแนวความคิดเด่ียวกบัเร่ือง “life space” 
ของเลวิน แนวความคิดน้ีช้ีให้เห็นว่า ครูจะตอ้งพยายามเขา้ใจสภาพการเรียนการสอน โดยการท า
ความเขา้ใจว่า เด็กมองส่ิงต่าง ๆ อย่างไร จากจุดน้ี น าไปสู่ขอ้สรุปว่า ในการช่วยให้เด็กเรียนนั้น
จะตอ้งชกัจูงให้เด็กปรับทั้งความเช่ือ และการรับรู้ของเขา จนกระทัง่เขาสามารถมองเห็นส่ิงต่าง ๆ 



 ๑๙ 

แตกต่างไปจากเดิม และแสดงพฤติกรรมท่ีต่างไปจากเดิม ความคิดของคอมบ์สในบางส่วนจะ
คล้ายคลึงกบัของบรูเนอร์ และคนอ่ืน ๆ ในกลุ่ม cognitive แต่เขาเน้นเก่ียวกบัการรับรู้ของผูเ้รียน
มากกวา่การคิด และการใหเ้หตุผลดงัเช่นคนอ่ืน  ๆ  
 คอมบส์ มีความเช่ือวา่ การท่ีแต่ละบุคคลรับรู้เก่ียวกบัตนเองเป็นส่ิงส าคญั ซ่ึงน าไปสู้หลกั
ส าคญัในการจดัการเรียนการสอน คือ ช่วยให้เด็กพฒันาความรู้สึกนึกคิดเก่ียวกบัตนเองในทางบวก 
ทั้งมาสโลว ์และคอมบ์ส ต่างก็เน้นว่า มนุษยน์ั้นมีลกัษณะของการพึ่งตนเอง ท าอะไรด้วยตนเอง 
(self - motivated) แต่มาสโลวอ์ธิบายถึงแรงจูงใจท่ีเป็นตวักระตุน้ให้คนแสดงพฤติกรรมในแง่ของ
ล าดบัขั้นของความตอ้งการ ในขณะท่ี คอมบส์ อธิบายวา่ การแสดงพฤติกรรมของคนนั้นเป็นไปเพื่อ
ความเพียงพอ ซ่ึงหมายความว่า ความต้องการพื้นฐานของมนุษย์คือความเพียงพอ นั้นจะเป็น
ตวักระตุน้ให้คนแสดงพฤติกรรม ถา้เป็นเช่นนั้น แสดงวา่เด็กตอ้งการความเพียงพอเท่าท่ีจะเป็นไป
ไดใ้นทุกสถานการณ์ ดงันั้นบทบาทของครู ควรเป็นไปในลกัษณะผูอ้  านวยการความสะดวกให้กบั
เด็ก กระตุน้ใหก้ าลงัใจ ใหค้วามช่วยเหลือ เป็นผูร่้วมคิด และเป็นเพื่อนกบัเด็ก  
  ๖) ทฤษฎต้ีนไม้จริยธรรม ในเชิงพุทธศาสนา 
 ทฤษฎีตน้ไมจ้ริยธรรม เป็นทฤษฎีท่ีเกิดจากการศึกษาวิจยัพฤติกรรมของคนไทยทางดา้น
จิตวิทยาว่า คนไทยท่ีมีการกระท าท่ีจดัได้ว่าเป็นคนดีและคนเก่งนั้ น การกระท าเหล่าน้ีเกิดจาก
สาเหตุทางด้านจิตใจอะไรบา้งโดยมีการวิจยัเปรียบเทียบคนท่ีอยู่ในสภาพแวดล้อมเดียวกนัหรือ
คลา้ยกนั แต่มีพฤติกรรมการท าดีในปริมาณต่างกนั เช่น เด็กบางคนไม่โกงในการเล่นเกมแต่บางคน
โกง นิสิตบางคนอาสาไปพฒันาชนบท แต่นิสิตคนอ่ืน ๆ ในชั้นเรียนเดียวกนักบัไม่อาสา วยัรุ่นชาย
บางคนท าผิดกฎระเบียบ ในขณะท่ีเพื่อนในชั้นเรียนเดียวกบัตนไม่ท าผิด ส่วนทางดา้นพฤติกรรม
ของคนเก่ง ก็มีการศึกษาวา่เกษตรกรบางคนท าไมจึงปลูกมนัฝร่ังพนัธ์ุดี ในขณะท่ีเพื่อนเกษตรกรใน
หมู่บา้นเดียวกนัยงัปลูกพนัธ์ุเก่า ท าไมชาวชนบทบางคนจึงยา้ยถ่ินหนีความยากจนไปตั้งตวัใหม่           
แต่บางคนไม่ยา้ยถ่ินและไม่ยอมเปล่ียนอาชีพ ท าไมเด็กบางคนจึงแปรงฟันตามวิธีใหม่ท่ีสอนให้จน
ฟันสะอาดข้ึน ในขณะท่ีเพื่อนท่ีครูสอนเช่นเดียวกนั แต่กลบัไม่ยอมแปรงฟันตามแนะ๒๑ 
 จากการวิจยัคนไทยทั้งเด็กและผูใ้หญ่ อายุตั้ งแต่ ๗ - ๖๐ ปี ท าให้พบว่า คนไทยท่ีมีการ
กระท าท่ีจดัวา่เป็นพฤติกรรมของคนดีหรือพฤติกรรมของคนเก่งนั้นมีลกัษณะทางจิตใจท่ีส าคญั ๘ 
ประการในปริมาณท่ีแตกต่างกนั จากคนท่ีดีนอ้ยหรือเก่งนอ้ย (ซ่ึงอยูใ่นสถานการณ์เดียวกนักบัคนท่ี
ดีมากและเก่งมาก) นัน่คือ คนท่ีดีมากและเก่งมาก เป็นคนท่ี  

                                                           

 ๒๑ดวงเดือน  พันธุมนาวิน, ทฤษฎีต้นไม้จริยธรรม การวิจัยและการพัฒนาบุคคล,
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพจุ์ฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, ๒๕๓๘), หนา้ ๑๗๐ - ๑๘๕. 



 ๒๐ 

 ๑) มีคุณธรรมต่าง ๆ สูง คือเป็นผูท่ี้เห็นประโยชน์ของความดีงามต่าง ๆ และเห็นโทษของ
ความชัว่ต่าง ๆ ในทางวชิาการเรียกวา่ เป็นผูท่ี้มีทศันคติท่ีดีต่อคุณธรรม 
 ๒) เป็นผูท่ี้เห็นแก่ตวันอ้ย แต่เห็นแก่ผูอ่ื้น เห็นแก่ส่วนรวมและเห็นแก่หลกัการหรืออุดมคติ
มากกวา่ (มีเหตุผลเชิงจริยธรรมสูง) 
 ๓) เห็นความส าคญัของอนาคต มีการวางเป้าหมายระยะสั้นและระยะยาว รู้จกับงัคบัตนให้
อดไดร้อได ้(มุ่งอนาคตและควบคุมตนไดม้าก) 
 ๔) มุมานะ บากบัน่ฟันฝ่าอุปสรรคเพื่อท าความดีและท างานอยา่งขยนัขนัแข็งตามเป้าหมาย
ท่ีวางไว ้(แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิสูง) 
 ๕) เช่ือวา่ท าดีไดดี้ ท าชัว่ไดช้ัว่ เช่ือวา่ ผลดีและผลเสียท่ีเกิดกบัตนนั้น ส่วนใหญ่มาจากการ
กระท าของตนเองทั้งในปัจจุบนัและในอดีต (เช่ืออ านาจในตน) 
 ๖) เป็นผูท่ี้มีความฉลาดคิดได้หลายแง่มุม และคิดได้ในเชิงรูปธรรมและนามธรรมอย่าง
ลึกซ้ึง (ความสามารถทางการรู้คิดสูง) 
 ๗) รู้ธรรมชาติของมนุษย์และสังคมอย่างถูกต้อง กวา้งไกล รู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา              
(มีประสบการณ์ทางสังคมสูง)  
 ๘) มีอารมณ์ผ่องใส วิตกกงัวลน้อยหรือเหมาะสมกบัเหตุการณ์ รู้เท่าทนัเหตุการณ์ต่าง ๆ 
(สุขภาพจิตดี)  
 ตน้ไมจ้ริยธรรมในทฤษฎีน้ีมีส่วนส าคญั ๓ ส่วน คือ ดอกและผลไมบ้นตน้ ล าตน้ และราก 
โดยพฤติกรรมของคนดีและคนเก่งเปรียบเสมือนผลผลิตท่ีน่าพอใจและมีประโยชน์คือ ดอกไมแ้ละ
ผลไม ้จิตลกัษณะประการท่ีหน่ึง ถึงห้า ท่ีกล่าวมา เปรียบเสมือนล าตน้ของตน้ไมน้ี้ กล่าวคือ ตน้ไม้
จะออกดอกและผลดกสมบูรณ์ได้ ต้องมีล าต้นหรือสาเหตุท่ีเพียบพร้อมสมบูรณ์ด้วย ส่วนจิต
ลักษณะอีกสามด้านคือ ประการท่ีหก ถึง แปดท่ีกล่าวมา เปรียบเสมือนรากของต้นไม้ ซ่ึงเป็น
พื้นฐานความเจริญทางจิตใจห้าประการท่ีล าตน้ และจิตลกัษณะทั้ง ๘ ประการน้ีร่วมกนั เป็นสาเหตุ
ของพฤติกรรมการท าดีละเวน้ชัว่ และการท างานอยา่งขยนัขนัแข็งตามหน้าท่ีและเพื่อคุณภาพของ
งานและส่วนรวม 
 



 ๒๑ 

 
 

แผนภูมิที่ ๒.๑  แสดงต้นไม้จริยธรรมแสดงจิตลักษณะพื้นฐานและองค์ประกอบทางจิตใจของ
พฤติกรรมทางจริยธรรม 

 ในเชิงพุทธศาสนา พฤติกรรมของคนดีและพฤติกรรมของคนเก่งก็คือการเล้ียงชีพชอบ  
การท างานชอบและการกระท าชอบนัน่เอง ซ่ึงเป็นเป้าหมายของการพฒันาคน จากคนดิบใหเ้ป็นคน
สุก เพื่อให้มีการด าเนินชีวิตอย่างเหมาะสมตามหลกั พุทธศาสนา จึงอาจกล่าวได้ว่า ดอกไมแ้ละ
ผลไมบ้นตน้ไมจ้ริยธรรม ตรงกบัมรรคขอ้สามในอริยมรรคแปด ของพระพุทธศาสนา ท่ีใช้ไดใ้น
ชีวติของฆราวาส 
 ส่วนจิตลกัษณะทั้งห้าประการท่ีล าตน้ของตน้ไม ้ก็อาจจะมีส่วนใกลเ้คียงกบัหลกัธรรมขอ้
ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา เช่น การมีทศันคติท่ีดีต่อคุณธรรมต่าง ๆ  ก็เก่ียวขอ้งกบัฉนัทะ คือ ความ
พอใจในการละเวน้ชัว่และท าความดี คือ ศีล ๕ และ ธรรม ๕ การใชเ้หตุผลเชิงจริยธรรมในชั้นสูง 
อาจเปรียบไดก้บั สัมมาทิฐิ คือ มีหลกัการชอบ คิดชอบ นัน่เอง แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ อาจเปรียบได้



 ๒๒ 

กบัวิริยะ ความเช่ือในอ านาจตน คือ ความเช่ือเร่ืองกฎแห่งกรรม แต่มีขอบเขตทางกาลเวลาแคบกวา่
ทางพุทธศาสนา เพราะความเช่ือในอ านาจตนเก่ียวขอ้งกบัเหตุการณ์ในชีวิตประจ าวนัเท่านั้น แต่ก็
อาจขยายหลกัครอบคลุมเหตุการณ์ทั้งในอดีต ปัจจุบนัและอนาคตไดด้ว้ย ส่วนลกัษณะมุ่งอนาคต
และความสามารถควบคุมตนนั้น ก็เก่ียวขอ้งกบัสติและการเอาชนะใจตนเอง 
 ส่วนลักษณะจิตอีกสามประการท่ีรากของต้นไม้จริยธรรมนั้ น ก็สามารถจะน ามาใช้
ประกอบกนัเพื่อก าหนดคนเป็น ส่ี ประเภท ท่ีตรงกบับวัส่ีเหล่าในพระพุทธศาสนา ดงัจะไดก้ล่าว
ต่อไป จะเห็นไดว้า่ ทฤษฎีตน้ไมจ้ริยธรรม ท่ีไดม้าจากการศึกษาวิจยัในเชิงวิชาการทางจิตวิทยาและ
พฤติกรรมศาสตร์นั้น แมจ้ะเป็นทฤษฎีท่ีวา่ดว้ยลกัษณะทางจิตใจและพฤติกรรมของมนุษยใ์นสภาพ
ของฆราวาสในชีวิตปัจจุบันเท่านั้ น แต่เม่ือได้เปรียบเทียบพฤติกรรมของคนดีและคนเก่งและ            
จิตลักษณะทั้ ง ๘ ประการ กับหลักทางพุทธศาสนา แม้ในบางคร้ังจิตลักษณะบางด้าน จะมี
ความหมายท่ีแคบไม่ครอบคลุมหลักธรรมเต็มทั้งข้อก็ตาม แต่อาจกล่าวได้ว่าทฤษฎีต้นไม้ทาง
จริยธรรมก็ไดเ้ป็นแหล่งท่ีธรรมะหลายขอ้หลายหมวดไดม้าเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กนัในเชิงสาเหตุและผล 
โดยท่ีหลกัธรรมะเหล่าน้ีแต่เดิมมกัแสดงไวเ้ฉพาะเร่ือง แยกต่างหากจากกนั ทฤษฎีตน้ไมจ้ริยธรรม 
เม่ือพิจารณาตามหลักพุทธศาสนาเปรียบเสมือนการน าธรรมะในหลายหมวดหลายหมู่มา
ประยกุตใ์ชใ้นเชิงพฤติกรรม 
 หลกัธรรมทางพุทธศาสนานั้นเป็นส่ิงท่ีมีมานานแลว้ พระพุทธเจา้ท่านไดท้รงคน้พบและ
ดว้ยพระมหากรุณาธิคุณและความเมตตาเดินทางไปสู่ทางพน้ทุกข์ ไดท้รงน ามาเผยแผ่สั่งสอนและ
สืบต่อกนัมา ท่านพุทธทาส ไดน้ าหลกัธรรมะมาอบรมสั่งสอนคนไทย โยท่านกล่าววา่ การท างาน
(ตามหน้าท่ี) คือ การปฏิบติัธรรม ซ่ึงทฤษฎี ตน้ไมจ้ริยธรรมก็ให้หลกัฐานสนบัสนุนค ากล่าวของ
ท่านอยูม่าก ในปัจจุบันมนุษย์ต้องการเหตุผลในเชิงวิชาการ และท่ีพิ สูจน์ได้ด้วยวิธีการทาง
วิทยาศาสตร์ จึงตอ้งมีการศึกษา การวกัและการวิจยั เพื่อวิเคราะห์สาเหตุของพฤติกรรมของมนุษย ์
แมจ้ะเร่ิมจากต่างแหล่งและด้วยวิธรการท่ีแตกต่างกนั ก็สามารถน าไปสู่การคน้พบขอ้ความจริงท่ี
ตรงกนัได ้ทฤษฎีตน้ไมจ้ริยธรรม จึงเก่ียวขอ้งกบัความจริงส่วนหน่ึง ท่ีพระพุทธเจา้ไดท้รงพบและ
แสดงไวแ้ล้ว และจะตอ้งกล่าวย  ้าว่า ทฤษฎี ตน้ไมจ้ริยธรรมมีขอบข่ายเก่ียวขอ้งกบัมนุษยปุ์ถุชน
ธรรมดา ในโลกปัจจุบนัและยงัไปไม่ถึงขั้นโลกุตตระ 
 ๒.๒.๓ การพฒันาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมตามหลกัทางพุทธศาสนา 
 ท่านพุทธทาสภิกขุ ในการแสดงธรรม เร่ือง “การศึกษาท่ีสร้างโลกให้มีสันติภาพ” ได้
เทศนาไวว้า่ ระบบการศึกษาท่ีถูกตอ้งเท่านั้นจึงจะสร้างโลกให้มีสันติภาพได ้และไดอ้รรถาธิบายวา่ 
ระบบการศึกษาท่ีเหมาะสม นั้น จะตอ้งท าใหผู้เ้รียน รู้และเขา้ถึงปัญหา ไดแ้ก่  
 ๑. ปัญหาของชีวติและสังคมคืออะไร ? (ทุกข)์ 



 ๒๓ 

 ๒. ปัญหาของชีวติและสังคมเกิดมาจากอะไร ? (สมุทยั) 
 ๓. ปัญหาของชีวติและสังคมหมดไป มีสภาพอยา่งไร ? (นิโรธ) 
 ๔. ปัญหาของชีวติและสังคมจะหมดไป โดยวธีิใด ? (มรรค) 
 นอกจากน้ี ไดเ้ทศนาวา่ ปัญหาของชีวิตและสังคมเกิดจาก “ความเห็นแก่ตวั” ดงันั้น ระบบ
การศึกษาท่ีถูกตอ้ง จึงตอ้งท าใหผู้เ้รียนลดความเห็นแก่ตวัลง และเห็นแก่สันติสุข หรือสันติภาพของ
สังคมเหนือประโยชน์ส่วนตวั โดยการฝึกปฏิบติัดงัน้ี 
 ๑. ฝึกกินแต่พอดี 
 ๒. ฝึกท างานเพื่องาน 
 ๓. ฝึกดว้ยกิจกรรมกลุ่ม 
 ๔. ฝึกดว้ยกิจกรรมประชาธิปไตย 
 ๕. ฝึกมองชีวติในดา้นใน อ่านใจตวัเองอยูเ่สมอ 
 ๖. ฝึกเจริญภาวนาจนไดพ้บกบัความสุขอนัเกิดจากจิตท่ีสงบ 
 ๗. ฝึกเจริญสมาธิวิปัสสนา จนมองเห็นทุกส่ิงว่าตัวตนจริง ๆ ไม่มี มีแต่ธรรมชาติท่ี
เปล่ียนแปลงตลอดเวลา 
 ๘. ฝึกเพิ่มค่าชีวติและทรัพยสิ์น โดยใชชี้วติและทรัพยสิ์นเพื่อประโยชน์ส่วนรวม 
 ๙. ฝึกปฏิบติัตามบุญกิริยาวตัถุ ๑๐ คือ เอ้ือเฟ้ือแบ่งปัน รักษาความปกติ ๕ ประการ ลดละ
เลิกอบายมุข แบ่งความดีให้แก่ผูอ่ื้น อนุโมทนาในการกระท าดีของผูอ่ื้น ฟังธรรม แสดงธรรม             
ท าความเห็นใหถู้กตอ้ง ฯลฯ  
 ๑๐. ฝึกเป็นผูอ่้อนนอ้มถ่อมตนอยูเ่สมอ 
 ๑๑. ฝึกมองหรือ พิจารณาอยู่เสมอว่า ทุกคนเป็นเพื่อนร่วมทุกข์ จะตอ้งรักกนั สามคัคีกนั 
ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั 
 ๑๒. ฝึกใหอ้ภยั 

พระธรรมปิฎก (ป.อ.  ปยุตฺโต) ไดแ้สดงทศันะว่า พระพุทธเจา้ เป็น ภาวิตตัตะ แปลว่า ผูมี้
ตนท่ีไดพ้ฒันาแลว้ แลว้ท่าน(พระพุทธเจา้) ก็อธิบายวา่ พฒันาแลว้อยา่งไร การมีตนพฒันาแลว้ คือ 
 ๑) ภาวกิาโย มีกายภาวนา คือ มีการพฒันาทางกาย 
 ๒) ภาวิตสีโล มีศีลภาวนา คือ มีการพฒันาศีล ศีล คือการอยูร่่วมกนัดว้ยดีในสังคม เป็นการ
พฒันาในความสัมพนัธ์ทางสังคม 
 ๓) ภาวิตจิตโต มีจิตภาวนา คือ มีพฒันาการทางจิตใจ พฒันาการทางจิตใจในด้านของ 
Heart ฝร่ังเขาเรียกวา่ Emotion เป็นดา้นอารมณ์ ท่ีแทก้็คือเร่ืองของจิตใจ 



 ๒๔ 

 ๔) ภาวิตปัญโญ มีปัญญาภาวนา คือ มีการพัฒนาทางด้านปัญญา แต่ของเราไม่ใช้ว่า 
Intellectual Development เราใชว้า่ Wisdom Development๒๒  
 และพระธรรมปิฎกแสดงทศันะต่อไปอีกวา่ การพฒันาการศึกษาจะตอ้งเป็นไปแบบบูรณาการ 
ตวัอย่างการสอนจริยศึกษา แบบบูรณาการ ท่ีเราต้องนิยาม ความหมายของ จริยศึกษาให้กวา้ง
มากกว่าท่ีเป็นอยู่ในขณะน้ีจะตอ้งเน้นมิติทางสังคม กล่าวคือ เน้นการปฏิสัมพนัธ์ระหว่างมนุษย ์
ธรรมชาติ สถาบนั ส่ิงแวดลอ้ม การท าใหรู้้และฝึกฝนวธีิการอยูร่่วมกนัอยา่งกลมกลืนระหวา่งมนุษย ์
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ดว้ยทศันะดงักล่าว ท่านไดส้รุปวา่ จริยธรรม เป็นส่ิงสั่งสมตกทอดมาไม่
สามารถตดัทอน ไม่เป็นการง่ายนักท่ีจะสร้างจริยธรรมใหม่ จริยธรรมของสังคมหรือแมแ้ต่ของ
บุคคลหน่ึงเป็นกระบวนการท่ีต่อเน่ือง เราไม่สามารถสร้างคนใหมี้จริยธรรมอยา่งใหม่ข้ึนมาไดอ้ยา่ง
ลอย ๆ เพราะคนเราไม่พน้จากพื้นฐานเท่าท่ีมีอยูซ่ึ่งสะสมมา ฉะนั้น พื้นฐานเก่าน้ีเราจะตอ้งเขา้ใจ ถา้
เราจะสร้างจริยธรรมใหม่เราตอ้งแกไ้ขปรับพื้นฐานนั้น โดยประการแรก การฝึกพฒันาแบบหน่ึงคือ 
การจ าแนกจริยธรรมเป็นขอ้ เช่น ความมีระเบียบวินยั ความรับผิดชอบ ความกตญัญูกตเวที ความมี
สติรอบคอบ ส่วนประการท่ีสอง คือ ให้ถือวา่ธรรมะทั้งหมดเป็นองคป์ระกอบดา้นต่าง ๆ เร่ืองเด่ียว
กนั กระบวนการเดียวกนั คือ กระบวนการพฒันาคน ถา้อยูใ่นกระบวนการอนัเดียวกนัแลว้ การฝึกก็
ไม่ใช่แบบท่ีสร้างจริยธรรมทีละขอ้ แต่เป็นการท่ีต้องหาองค์ธรรมแกนหรือตวัแกนหลกัข้ึนมา
อนัหน่ึง แลว้ก็ก าหนดวา่อะไรท่ีเนน้คุณสมบติัอ่ืนจริยธรรมขอ้อ่ืนท่ีเราตอ้งการ โดยเนน้ท่ี “ฉนัทะ” 
ดงันั้น ถา้เราสร้างฉนัทะข้ึนมาได ้สร้างนิสัยสร้างสรรค ์สร้างลกัษณะจิตใจของนกัท างานข้ึนมาแลว้ 
คุณสมบติัอ่ืน ๆ หรือคุณธรรมอ่ืน เช่น ความมีวนิยัก็จะเกิดข้ึน๒๓ 
 จะเห็นไดว้า่ การพฒันาทางการศึกษานั้นจะตอ้งกระท าพร้อม ๆ กนัใน ๔ ลกัษณะ ซ่ึงไดแ้ก่ 
การพัฒนาทางกาย (Physical Development) การพัฒนาด้านจิตใจ (Mental - Emotional Development) 
การพฒันาทางสังคม (Social Development) และการพฒันาทางดา้นปัญญา (Wisdom Development) 
โดยการพฒันาจริยธรรมอาจท าไดใ้น ๒ ลกัษณะ คือ การพฒันาจริยธรรมแบบแยกย่อยในแต่ละ
ดา้น เช่น ความมีระเบียบวินยั ความซ่ือสัตย ์เป็นตน้ และการพฒันาจริยธรรมแบบองคร์วม ซ่ึงตอ้ง
อาศยัหลักธรรม “ฉันทะ” ในทางพระพุทธศาสนา หมายถึง ความรัก ความชอบ ความพึงพอใจ           
อนัเป็นแรงจูงใจท่ีจะกระตุน้ใหเ้กิดจริยธรรมขอ้อ่ืน ๆ ตามมา 

                                                           

 ๒๒พระธรรมปิฎก (ป.อ.  ปยตฺุโต), การศึกษาพฒันาการหรือบูรณาการ, (กรุงเทพมหานคร : 
มูลนิธิพุทธธรรม, ๒๕๔๓), หนา้ ๔๒-๔๓. 
 ๒๓พระธรรมปิฎก (ป.อ.  ปยตฺุโต), จริยธรรมส าหรับคนรุ่นใหม่, (กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิ
พุทธธรรม, ๒๕๔๓), หนา้ ๓๗-๓๘.  
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 เหตุผลเชิงจริยธรรม กบัวธีิพฒันา  
 เหตุผลเชิงจริยธรรม เป็นลกัษณะทางจิตอีกประเภทหน่ึง ท่ีมีความส าคญัต่อพฤติกรรมการ
ท าดีละเวน้ชัว่ และการท างานอย่างขยนัขนัแข็ง เพื่อส่วนรวมของบุคคลเป็นอยา่งมาก ในชีวิตของ
มนุษย ์บุคคลมกัตกอยูใ่นสถานการณ์ ท่ีเป็นการขดัแยง้ระหวา่งผลประโยชน์ส่วนตวักบัประโยชน์
ของผูอ่ื้น ความขดัแยง้ระหว่างการช่วยเพื่อนฝูง กับการเคารพกฎเกณฑ์ ตลอดจนความขดัแยง้
ระหวา่ง การท าตามระเบียบกบัการยึดหลกัคุณธรรม หรืออุดมคติบางประการ สถานการณ์ท่ีมีการ
ขัดแยง้ เช่นน้ีจึงเป็นสถานการณ์ทางจริยธรรม บุคคลจะต้องเลือกท่ีจะกระท าหรือไม่กระท า
บางอย่าง ซ่ึงจะท าให้เกิดผลดีต่อบางฝ่ายและผลเสียต่อฝ่ายอ่ืน ๆ ได้ เช่น การตดัถนนใหม่ใน
กรุงเทพฯ จะท าให้หลายครอบครัวเดือดร้อน เพราะท่ีดินจะตอ้งถูกเวนคืน ผูมี้หน้าท่ีรับผิดชอบ
จะตอ้งเลือกวา่จะตดัถนนหรือจะไม่ตดัถนน ถา้เลือกท่ีจะตดัถนนเพื่อประโยชน์ของคนส่วนใหญ่ 
ในขณะท่ีท่ีดินของญาติมิตรบางคน หรือแมแ้ต่ท่ีดินของตนเองก็จะถูกเวนคืน แสดงวา่ ผูเ้ลือกท่ีจะ
ตดัถนนนั้นเห็นแก่ประโยชน์ของคนส่วนใหญ่ มากกว่าประโยชน์ของตนเองหรือประโยชน์ของ
ญาติมิตรในวงแคบ การท่ีบุคคลยึดหลกัการเพื่อประโยชน์ของคนส่วนรวม แสดงว่า บุคคลนั้น           
มีเหตุผลเชิงจริยธรรมในขั้นท่ีสูงกวา่ผูท่ี้เห็นแก่พวกพอ้งอยา่งเดียว และ สูงกวา่ผูท่ี้เห็นแก่ประโยชน์
ตนโดยไม่สนใจประโยชน์ของผูอ่ื้นและส่วนรวม  
 นกัจิตวิทยาชาวอเมริกนัช่ือ โคลเบอร์ก (Kohlberg : ๑๙๖๔, ๑๙๗๖) ไดว้ิจยั และสร้างเป็น 
ทฤษฎีพฒันาการของการใช้เหตุผลเชิงจริยธรรม โดยพบว่า บุคคลตั้ งแต่เด็กจนถึงผูใ้หญ่ จะมี
ความสามารถใช้เหตุผลเชิงจริยธรรมในขั้นท่ีสูงข้ึนเร่ือย ๆ ตั้งแต่ ขั้นท่ี ๑ ถึง ขั้นท่ี ๖ แต่คนส่วน
ใหญ่ อาจมีพฒันาการทางดา้นน้ีหยุดชะงกัอยูใ่นขั้นกลาง ๆ แต่อาชญากรมกัมีเหตุผลเชิงจริยธรรม
ในขั้นต ่ากวา่คนอายุเท่ากนั เหตุผลเชิงจริยธรรมทั้ง ๖ ขั้นของโคลเบอร์ก แบ่งออกเป็น ๓ ระดบั ๆ 
ละ ๒ ขั้น และการแบ่งเหตุผลเชิงจริยธรรมเป็น ๓ ระดบั รวม ๖ ขั้นน้ีมีความสอดคลอ้งกบัการแบ่ง
ประเภทของมนุษยท์างพุทธศาสนาดว้ย ดงัจะไดพ้ิจารณารายละเอียดต่อไปน้ี 
 ระดบัก่อนกฎเกณฑ ์(อาย ุ๒ - ๑๐ ปี) มี ๒ ขั้น คือ  
 ขั้นที ่๑ ยดึหลกัหลบหนีการลงโทษทางกาย และกลวัความทุกขท์รมานในนรก (อาย ุ๒- ๗ ปี) 
 ขั้นที ่๒ ยดึหลกัการแสวงหารางวลัท่ีเป็นวตัถุส่ิงของ (อาย ุ๗ – ๑๐ ปี) 
 ระดบัตามกฎเกณฑ ์( อาย ุ๑๐ - ๑๖ ปี) มี ๒ ขั้น คือ 
 ขั้นที ่๓ ยดึหลกัการท าตามท่ีผูอ่ื้นเห็นชอบ เห็นแก่พวกพอ้งเป็นส าคญั (อาย ุ๑๐ - ๑๓ ปี)  
 ขั้นที่ ๔ ยึดหลกัการท าตามหน้าท่ี เคารพกฎหมาย ปฏิบติัตามกฎระเบียบของศาสนา เช่น 
ถือศีล ๕ เพราะเห็นวา่เป็นเร่ืองท่ีดีและส าคญั (อาย ุ๑๓ - ๑๖ ปี) 
 ระดบัเหนือกฎเกณฑ ์(อาย ุ๑๖ - ผูใ้หญ่) มีอีก ๒ ขั้น คือ 



 ๒๖ 

 ขั้นที่ ๕ ยึดหลกัการควบคุมตนเอง ภาคภูมิใจเม่ือตนท าดีและละอายใจตนเอง เม่ือท าผิด           
มีหิริ (อาย ุ๑๖ ปี - ผูใ้หญ่ตอนตน้) 
 ขั้นที่ ๖ ยึดหลกัอุดมคติ เช่น โอตตปัปะ คือ เกลียดกลวัความชัว่ เพราะความชัว่แมน้้อยนิด 
จะท าใหผู้ก้ระท าจ าเป็นตอ้งท าชัว่มากยิง่ข้ึนรุนแรงยิง่ข้ึนทุกที (ปรากฏในผูใ้หญ่บางคนเท่านั้น) 
 หมายเหตุ : ตวัเลขบอกอายุในแต่ละขั้น แสดงวา่บุคคลจะตอ้งมีอายุตามเกณฑ์ จึงอาจจะมี
ความสามารถท่ีจะใช้เหตุผลเชิงจริยธรรมในขั้นนั้น ๆ ได ้แต่ไม่ไดห้มายความว่า ทุกคนท่ีอายุตาม
เกณฑ์จะอยูใ่นขั้นดงักล่าวโดยเฉพาะ ขั้น ๔, ๕ และ ๖ ไดเ้สมอไป ผูใ้หญ่จ านวนมากมกัหยุดชะงกั
อยูใ่นขั้นต ่า 
 ในทางพุทธศาสนานั้น ไดมี้ขอ้สังเกตวา่ ผูท่ี้มีกายเป็นมนุษยน์ั้น อาจมีจิตใจและภูมิธรรมท่ี
แตกต่างกนัไดเ้ป็นอนัมาก แต่ท่ีตรงกบัทฤษฎีของโคลเบอร์ก ท่ีกล่าวมาแล้ว น่าจะเป็นมนุษยท่ี์มี
จิตใจ เป็น ๓ ประเภท ดงัต่อไปน้ี 
 ประเภทแรก มนุษย์ท่ีมีจิตใจ เป็นสัตว์ มักเป็นผูท่ี้เห็นแก่ตัว เอาแต่ได้ กลัวแต่การถูก
ลงโทษ เฆ่ียนตีทรมานทางกายอย่างเดียวและเห็นความส าคญัของวตัถุท่ีจะมาบ ารุงกายของตน
เท่านั้น เช่น ของกินของใช้ แสวงหาแต่ลาภรางวลั มนุษยท่ี์มีลกัษณะเช่นน้ี มีจิตใจท่ีตรงกบั ผูท่ี้มี
เหตุผลเชิงจริยธรรมในระดบัก่อนกฎเกณฑ์ คือ ขั้นท่ี ๑ และขั้นท่ี ๒ มนุษยป์ระเภทน้ี สมควรท่ีจะ
ไดรั้บการพฒันาใหมี้จิตใจท่ีสูงยิง่ข้ึน 
 ประเภทที่สอง มนุษยท่ี์มีจิตใจ เป็น คน มกัเป็นผูท่ี้ชอบอยู่ร่วมกบัคนอ่ืน ท าอะไรท าตาม
กนั กลวัการครหานินทา แสวงหาแต่ยศและสรรเสริญ เพราะเห็นวา่เห็นวา่เป็นของเชิดหนา้ชูตาตน
ในสังคม นอกจากนั้นยงัเป็นผูท่ี้ระมดัระวงัตนให้อยูใ่นกรอบและระเบียบขอ้บงัคบัท่ีสังคมก าหนด
ข้ึน เพราะเห็นประโยชน์ของความสงบเรียบร้อยของสังคมท่ีตนอยู่ มนุษยป์ระเภทน้ีมีเหตุผลเชิง
จริยธรรมในระดบัตามกฎเกณฑ์ คือ ขั้นท่ี ๓ และ ขั้นท่ี ๔ และเป็นส่ิงท่ีควรคาดหวงัจากมนุษยใ์น
ระดบัปกติโดยทัว่ไป 
 ประเภทที่สาม มนุษยท่ี์มีใจเกลียดกลวัความชั่ว เพราะเช่ือว่าความชั่วจะท าให้จิตใจตน
ตกต ่าลงทุกที หิริโอตตปัปะน้ีทางพุทธศาสนาถือว่า เป็นคุณลกัษณะของเทวดา ซ่ึงตรงกบัระดบั
เหนือกฎเกณฑ์ คือ ขั้นท่ี ๕ และขั้นท่ี ๖ ตามทฤษีการพฒันาการของเหตุผลเชิงจริยธรรม นอกจาก
หิริโอตตปัปะแล้วมนุษยย์งัอาจมีเหตุผลในการท่ีจะกระท า หรือในการท่ีไม่กระท า โดยยึดหลัก
คุณธรรมท่ีสูงส่งต่าง ๆ เช่น หลกัมนุษยธรรม หลกัสัจธรรม หลกัการท างานเพื่อประสิทธิภาพของ
งานเป็นส าคัญ และเห็น ลาภ ยศ สรรเสริญ มีความส าคัญเป็นรอง เป็นต้น มนุษย์ประเภทน้ี                  
ทางจิตวิทยาและพฤติกรรมศาสตร์ ถือว่าเป็นบุคคลตวัอยา่ง เป็นบุคคลท่ีน่าปรารถนา จะเป็นผูท่ี้มี
ความสุขสงบและในขณะเดียวกนัก็จะประสบความส าเร็จในชีวติดว้ย 
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๒.๓ หลกัสูตรการเรียนวชิาพระพทุธศาสนา 
 การเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนาในประเทศไทย จากการคน้ควา้พบว่า ไดพ้ฒันามา
ตั้งแต่สมยัสุโขทยั พ.ศ. ๑๗๘๑ ถึงสมยัรัตนโกสินทร์ ในดา้นหลกัสูตร ความมุ่งหมายการเรียนการ
สอน เน้ือหาวิชา การเรียนการสอน ส่ือ และการจดัการประเมินผล เน้ือหาวิชาเนน้เร่ืองหลกัธรรมะ 
ศีลธรรม จรรยามารยาท ศาสนพิธี พระรัตนตรัย และการประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนั การเรียนเดิม
มุ่งเน้นการท่องจ า ปัจจุบนัเปล่ียนเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนฝึกปฏิบติัตามหลักธรรม ส่วนส่ือ
เปล่ียนจากการใช้หนังสือเล่มเดียวมาเป็นหลายประเภทมีการใช้โสตทศันูปกรณ์หลายรูปแบบ            
ดา้นการวดัและประเมินผลเปล่ียนจากระบบเปอร์เซ็นตม์าเป็นระบบเกรด และวดัเป็นดา้นพุทธพิสัย 
จิตพิสัย และทกัษะพิสัย สืบเน่ืองจากมหาเถรสมาคมไดมี้มติเม่ือวนัท่ี ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ 
มอบหมายให้ พระธรรมวรเมธี เลขานุการแม่กองธรรมสนามหลวง และพระเทพโสภณ (ประยูร 
ธมฺมจิตฺโต) อธิการบดีมหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยัเป็นผูแ้ทนไปพิจารณาสาระการ
เรียนรู้พระพุทธศาสนาในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ ซ่ึงก าลังจะ
ประกาศใช้ในขณะนั้นผลการเจรจากับกรมวิชาการในสมยันั้นปรากฏว่า กระทรวงศึกษาธิการ
พร้อมท่ีจะประกาศใชห้ลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานเรียบร้อยแลว้ ในท่ีสุดกระทรวงศึกษาธิการได้
ประกาศใช้หลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน เม่ือวนัท่ี ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๔ ในหลกัสูตรน้ีมี
เร่ืองเก่ียวกบั มาตรฐานวชิาพระพุทธศาสนาเพียงไม่ก่ีบรรทดั ดงัต่อไปน้ี  
 มาตรฐาน ส. ๑.๑ เขา้ใจประวติั ความส าคญั หลกัธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาท่ี
ตนนบัถือ และสามารถน าหลกัธรรมของศาสนามาเป็นหลกัปฏิบติัในการอยูร่่วมกนั 
 มาตรฐาน ส. ๑.๒ ยึดมัน่ในศีลธรรม การกระท าความดี มีค่านิยมท่ีดีงาม และศรัทธาใน
พระพุทธศาสนา หรือศาสนาท่ีตนนบัถือ 
 มาตรฐาน ส. ๑.๓ ประพฤติ ปฏิบติัตนตามหลกัธรรม และศาสนพิธีของพระพุทธศาสนา 
หรือศาสนาท่ีตนนับถือ ค่านิยมท่ีดีงาม และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการพฒันาคน บ าเพ็ญ
ประโยชน์ต่อสังคม ส่ิงแวดลอ้ม เพื่อการอยูร่่วมกนัไดอ้ยา่งสันติสุข ” 
 การจดัท ามาตรฐานดงักล่าว เพื่อช่วยให้โรงเรียนทัว่ประเทศมีรายละเอียดสาระการเรียนรู้
พระพุทธศาสนาเป็นแบบเดียวกนั พระเทพโสภณ (ประยูร  ธมฺมจิตฺโต) อธิการบดีมหาวิทยาลัย         
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จึงเสนอให้กระทรวงศึกษาธิการ แต่งตั้ งคณะกรรมการจัดท า
รายละเอียดสาระการเรียนรู้พระพุทธศาสนาในหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานส าหรับโรงเรียนทัว่
ประเทศ กระทรวงศึกษาธิการจึงมีค าสั่ งแต่งตั้ ง คณะกรรมการดังกล่าว มี  พระเทพโสภณ                  
เป็นประธานมีกรรมการ ๖๓รูป/คน จดัท ารายละเอียดสาระการเรียนรู้พระพุทธศาสนาในหลกัสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐานและจัดพิมพ์เป็นหนังสือเร่ือง “การจดัสาระการเรียนรู้พระพุทธศาสนา               
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กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรมตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศกัราช ๒๕๔๕”  
 หนงัสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน พระพุทธศาสนา ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๓๒๔ ช่วงชั้นท่ี ๓ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม หลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช
๒๕๔๔ ประกอบดว้ยหน่วยการเรียนรู้ ดงัน้ี 
 หน่วยการเรียนรู้ที ่๑ พระพุทธ 
 ตอนท่ี ๑ ประวติัและความส าคญัของพระพุทธศาสนา  
 ตอนท่ี ๒ พุทธประวติัและชาดก  
 ตอนท่ี ๓ วนัส าคญัทางพระพุทธศาสนา 
 หน่วยการเรียนรู้ที ่๒ พระธรรม  
 ตอนท่ี ๔ หลกัธรรมทางพระพุทธศาสนา  
  - พระรัตนตรัย สังฆคุณ ๙ 
   - อริยสัจ ๔ 
   - ทุกข ์: ธรรมท่ีควรรู้ คือ ไตรลกัษณ์  
   - สมุทยั : ธรรมท่ีควรละ ไดแ้ก่ วฏัฏะ ๓ และ ปปัญจธรรม ๓ 
   - นิโรธ : ธรรมท่ีควรบรรลุ คือ อตัถะ ๓ 
   - มรรค : ธรรมท่ีควรเจริญ ไดแ้ก่ ปัญญา ๓, สัปปุริสธรรม ๗, อุบาสก ธรรม ๗,
มรรคมีองค ์๘, บุญกิริยาวตัถุ ๑๐ และ มงคล ๓๘ 
  ตอนท่ี ๕ พุทธศาสนสุภาษิต และค าศพัทท์างพระพุทธศาสนา 
  ตอนท่ี ๖ พระไตรปิฎกและเร่ืองน่ารู้ ประกอบดว้ย โครงสร้างช่ือคมัภีร์และสาระสังเขป
ของ พระอภิธรรมปิฎก, พุทธปณิธาน ๔ 
  ตอนท่ี ๗ การบริหารจิตและการเจริญปัญญา 
  - การไหวพ้ระสวดมนต ์
  - สรรเสริญคุณพระรัตนตรัย 
  - การแผเ่มตตาและอุทิศส่วนกุศล 
  - วธีิการบริหารจิตและการเจริญปัญญาตามหลกัสติปัฏฐานเนน้อาณาปานสติ 

                                                           

 ๒๔หนังสือพระพุทธศาสนา ม. ๓, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์วฒันาพานิช ส าราญ
ราษฎร์, ๒๕๔๘), หนา้ ๙๔-๙๕.  
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  - การพฒันาการเรียนรู้ดว้ยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ วิธีคิดแบบสืบสาวเหตุปัจจยั วิธี 
คิดแบบอริยสัจ 
 หน่วยการเรียนรู้ที ่๓ พระสงฆ์  
 ตอนท่ี ๘ พุทธสาวก พุทธสาวิกาและชาวพุทธตวัอยา่ง 
 ตอนท่ี ๙ หนา้ท่ีชาวพุทธและศาสนพิธี 
 ตอนท่ี ๑๐ มารยาทชาวพุทธและการปฏิบติัตนต่อพระสงฆ ์
 ตอนท่ี ๑๑ สัมมนาพระพุทธศาสนากบัการแกปั้ญหาและการพฒันา ,พระพุทธศาสนากบั 
เศรษฐกิจพอเพียง 
 เร่ือง บุญกิริยาวตัถุ ๑๐ ไดรั้บการจดัเขา้เป็นส่วนหน่ึง ในเร่ือง อริยสัจ ๔ ตอน มรรค : ธรรม
ท่ีควรเจริญ แสดงวา่ บุญกิริยาวตัถุ ๑๐ เป็นส่ิงท่ีควรน าไปปฏิบติัให้กา้วหนา้ในนกัเรียนหรือบุคคล
ทัว่ไป เพราะ อริยสัจ ๔ คือ หวัใจของพระพุทธศาสนา 
 ๒.๓.๑ บุญกริิยาวตัถุ ๑๐  
 ค าวา่ บุญกิริยาวตัถุ ๑๐ แปลวา่ วตัถุอนัเป็นท่ีตั้งแห่งการบ าเพญ็บุญ กรอบของค าวา่บุญใน
ดา้นของความเป็นเหตุ คือเจตนาท่ีบุคคลท า พูด คิดออกไปดว้ยใจท่ีลด ละ จางคายจากความโลภ 
ความโกรธ ความหลง จดัเป็นบุญส่วนเหตุ คือท าหนา้ท่ีขจดักิเลส ในดา้นท่ีเป็นผลสัมผสัทางใจ คือ
ใจของท่านผูน้ั้นจะได้รับความสุขใจก่อนท า ขณะท า หลังจากท าไปแล้ว ปริมาณของบุญจึงสืบ
เน่ืองมาจากการละกิเลสและการเพิ่มของกุศลธรรม หรือการลดของความทุกข ์การเพิ่มของความสุข 
พระพุทธเจา้ จึงทรงสรุปกรอบของค าว่าบุญส่วนผลไวว้่า “ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายอย่าไดก้ลวั
บุญเลย เพราะค าวา่ บุญนั้นเป็นช่ือของความสุขนัน่เอง”๒๕ 
 ตามปกติเม่ือกล่าวถึงบุญในระดบับาลีพุทธวจนะ เราจะพบค าว่า ทาน ศีล ภาวนา ท านอง
เดียวกบัเวลาพูดถึง ไตรสิกขา จะพบ ศีล สมาธิ ปัญญา แต่เม่ือมองไปท่ีกลุ่มคนท่ีทรงแสดงจะพบค า
ว่า ทาน ศีล ภาวนา มกัจะทรงแสดงแก่ผูฟั้งท่ีเป็นชาวบา้น หากแสดงในรูปของศีล สมาธิ ปัญญา           
จะทรงแสดงแก่ผูฟั้งท่ีเป็นพระภิกษุ แต่ทั้งสองประการนั้นเป็นกุศลธรรมท่ีท าหนา้ท่ีขจดัอกุศลมูล 
๓ ประการ คือ โลภ โกรธ หลง เช่นเดียวกนั แต่เม่ือทรงแสดงดา้นอกุศล หากทรงแสดงแก่พระภิกษุ 
สามเณร หรือนกับวชจะทรงใชค้  าวา่ ราคะ โทสะ โมหะ เป็นพื้น ในขณะท่ีถา้ทรงแสดงแก่ชาวบา้น
จะทรงใช้ค  าว่า โลภะ โทสะ โมหะ เป็นหลัก การท่ีทรงแสดงในลักษณะน้ีท่านจดัเป็น อนุโลม
เทศนา คือ พระธรรมเทศนาท่ีทรงแสดงคล้อยตามอธัยาศยัของผูฟั้งและพื้นฐานในการครองชีวิต

                                                           

 ๒๕พระเทพดิลก, มาตรวัดความเป็นพุทธ, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลยัมหามกุฏราช
วทิยาลยั, ม.ป.ป.), หนา้ ๑๒๖- ๒๐๒.  



 ๓๐ 

ของผูฟั้งเป็นหลัก บางคราวเราจะพบว่าท่านเรียกว่า โวหารเทศนา คือ พระธรรมเทศนาท่ีทรง
เปล่ียนแปลงไปดว้ยอ านาจของโวหาร ท่ีสอดรับกบัฐานจิตของคนฟังในขณะนั้น ๆ  แต่ในท่ีน้ีจะได้
แสดงบุญกิริยาวตัถุ ๑๐ ประการ ตามท่ีพระอรรถกถาจารยท์่านได้รวบรวมไวใ้นคมัภีร์สุมงัคล
วลิาสินี ท่ีในดา้นความเป็นมาแลว้ ท่านรวบรวมมาจากพระบาลีพุทธวจนะนัน่เองได ้
 บุญกิริยาวตัถุ ๑๐ หมายถึง ส่ิงท่ีเป็นท่ีตั้งแห่งการท าบุญหรือการท าความดี หรือวิธีท าความ
ดีในพระพุทธศาสนาให้ส าเร็จ มี ๑๐ วิธี ซ่ึงพิจารณาให้ดี คือ ขยายมาจาก บุญกิริยาวตัถุ ๓ นัน่เอง
ไดแ้ก่ ทานมยั บุญกิริยาวตัถุ, สีลมยั บุญกิริยาวตัถุ, และภาวนามยั บุญกิริยาวตัถุ  
 ๑. ทานมัย คือ การท าความดีดว้ยการบริจาคทานหรือการให้ ไดแ้ก่ การให้วตัถุส่ิงของ เช่น 
อาหาร เส้ือผา้ เงิน รวมถึงการให้ส่ิงท่ีเป็นนามธรรม เช่น วิชาความรู้ ค  าแนะน าสั่งสอน การให้อภยั 
เป็นตน้ การบริจาคทาน เกิดข้ึนจากกุศลเจตนา คือมีความรู้สึกท่ีดีต่อทาน คนท่ีรับทานอาจจะมี
ความศรัทธา เคารพ นับถือ สงสาร รัก เป็นตน้ แลว้ให้ส่ิงท่ีตนตอ้งการแก่คนเหล่านั้น โครงสร้าง
หลกัของการใหท้านนั้น เม่ือกล่าวถึงระดบัสมบูรณ์ ท่านเรียกวา่ประกอบสัมปทาคุณ ๔ ประการ คือ 
 - วตัถุสัมปทา ท่านท่ีจะรับทานเป็นพระอริยบุคคลระดบัอนาคามีหรือพระอรหนัต ์
 - ปัจจยสัมปทา ส่ิงท่ีน ามาบริจาค ให้ จะตอ้งเป็นของท่ีได้มาในทางท่ีชอบธรรม ไม่ผิด
กฎหมายไม่ผดิศีลธรรม 
 - เจตนาสัมปทา เจตนาท่ีเกิดข้ึนภายในใจมีความพอใจยินดีในการให้ทาน ทั้งก่อนให้ทาน 
ขณะใหท้าน ท่ีส าคญั คือ หลงัจากใหไ้ปแลว้มีความปิติปราโมทยท่ี์ไดท้  าเช่นนั้น 
 - คุณาติเรกสัมปทา ท่านผูรั้บทานจะตอ้งออกจากนิโรธสมาบติัใหม่ ๆ และเราเป็นคนถวาย
อาหารแก่ท่านเป็นคนแรก 
 องคป์ระกอบทั้ง ๔ ประการน้ีในภาคสนามจริง ๆ ยากนกัท่ีจะท าได ้แมใ้นสมยัพุทธกาลเอง
มีคนสามารถท าไดแ้ละไดรั้บผลเป็นสมบติัในวนันั้นเพียง ๖ ท่านเท่านั้น 
 ประเด็นหลกัในการให้ทาน ท่ีจดัเป็นสาธารณะทัว่ไปแก่คนทั้งหลาย คือ ของท่ีตนจะให้จะ
หยาบ กลาง ละเอียดก็ตาม ตนไม่มีความตระหน่ี เสียดายในส่ิงนั้น มีความรู้สึกดีต่อคนท่ีตนจะให ้
และประกอบดว้ยกุศลเจตนาในกาลทั้ง ๓ ดงักล่าว 
 สืบเน่ืองจากในสังคมพุทธเราค่อนขา้งสับสนในประเด็นของการให้ทาน มกัเขา้ใจว่าการ
ท าบุญคือการท าทาน หรือการท าทานเท่านั้นจึงจะเป็นบุญ จนถึงเขา้ใจวา่ตอ้งให้กบัพระเท่านั้นจึง
จะเป็นบุญ บางคนมีการกล่าวโจมตี ต าหนิคนท่ีมาชักชวนตนให้ ๆ ทานเป็นต้น จึงน่าจะให้
รายละเอียดในประเด็นเหล่านั้นพอสมควร 
 ๑. การท าบุญ คือ การช าระกิเลสออกไปจากใจ มีความสุขเป็นผลดงักล่าว จึงไม่เจาะจงว่า
จะตอ้งท าทานเท่านั้น 



 ๓๑ 

 ๒. การให้ทานนั้นพระพุทธเจา้ทรงสอนให้คนใชปั้ญญาพิจารณาส่ิงท่ีตนจะให้ คนท่ีจะรับ
ทาน ท่ีส าคญัคือตอ้งพิจารณาดูก าลงัทรัพย ์กบั ก าลงัศรัทธาของตนเป็นหลกั หากศรัทธามาก ทรัพย์
นอ้ยถา้มีความพอใจ ควรให้ตามก าลงัทรัพย ์อยา่ให้ตามก าลงัศรัทธา แต่หากวา่ทั้งสองฝ่ายมีก าลงั
เท่ากนั จะให้ตามก าลงัอะไรก็ได ้แต่กรณีท่ีศรัทธานอ้ย ทรัพยน์อ้ย ควรเปล่ียนไปท าบุญอยา่งอ่ืนจะ
ดีกวา่เพราะหากขืนท าไปจะเดือดร้อนใจในภายหลงัก็ได ้
 ๓. ในกรณีของการชกัชวนกนัและกนัใหบ้ริจาคทานนั้น คนท่ีชกัชวนเขาท าดว้ยกุศลเจตนา
ตอ้งการใหร่้วมกนัท าบุญ ขอ้น้ีทรงแสดงบุคคลไว ้๔ ประเภท คือ 
 - คนบางพวกให้ทานดว้ยตนเอง ไม่ยอมชกัชวนคนอ่ืน เขาจะเป็นคนท่ีมากดว้ยโภคสมบติั
ในชาติท่ีตนเกิด แต่จะขาดแคลนพรรคพวกบริวาร 
 - คนบางคนไม่ให้ทานดว้ยตนเอง แต่ชกัชวนคนอ่ืนให้บริจาคทาน เขาจะเป็นผูท่ี้สมบูรณ์
ดว้ยบริวารสมบติั แต่จะขาดแคลนทรัพยส์มบติัในชาติท่ีตนเกิด 
 - คนบางคนไม่บริจาคทานดว้ยตนเอง ทั้งไม่ชกัชวนคนอ่ืน เขาจะเป็นคนขดัสน ขาดแคลน
ทั้งทรัพยส์มบติัและบริวารสมบติัในชาติท่ีตนเกิด 
 - ส าหรับคนท่ีท าทั้ง สองอยา่ง คือให้ทานดว้ยตนเองดว้ยและชกัชวนคนอ่ืนให้บริจาคดว้ย 
เขาจะเป็นคนสมบูรณ์ดว้ยโภคสมบติัและบริวารสมบติัในชาตินั้น ๆ และภพชาติต่อ ๆ ไป 
 มนุษยน์ั้นเป็นสัตวส์ังคม แมจ้ะมัง่คัง่ร ่ ารวยอยา่งไรก็ตาม หากขาดพรรคพวกเพื่อนฝูงก็อยู่
ไดย้าก พระพุทธศาสนาเนน้ท่ีการอยูร่่วมกนัดว้ยความเป็นมิตร โดยเฉพาะ คือ ความเป็นกลัยามิตรท่ี
มีความรักใคร่ แนะน าในส่ิงท่ีมีประโยชน์ต่อกนั มีอุปการะต่อกนั  
 ในทานานิสังสสูตร องัคุตตรนิกาย พระพุทธเจา้ทรงแสดงอานิสงส์ของทาน ท่ีบุคคลให้ดี
แลว้วา่ สามารถอ านวยประโยชน์สุขให ้๕ ประการ คือ 
  ๑) ผูใ้หท้านยอ่มเป็นท่ีรักเป็นท่ีชอบใจของคนเป็นอนัมาก 
  ๒) สัตบุรุษ คือ คนดียอ่มคบหาสมาคมผูใ้หท้าน 
  ๓) เกียรติคุณอนัดีงามของผูใ้หท้านยอ่มฟุ้งกระจายไปในทิศทั้งหลาย 
  ๔) ผูใ้หท้านยอ่มไม่เหินห่างจากธรรมของคฤหสัถ ์
  ๕) ผูใ้หท้านเม่ือตายไปแลว้ยอ่มบงัเกิดในสุคติโลกสวรรค ์
 ๒. สีลมัย คือ การท าความดีดว้ยการรักษาศีล ซ่ึงมีหลายระดบั ไดแ้ก่ ศีล ๕ ศีล ๘ ศีล ๑๐ 
และศีล ๒๒๗ เราควรเลือกรักษาศีลให้เหมาะสมกับภาวะของตน ส าหรับชาวพุทธทั่ว ๆ ไป             
ควรรักษาศีล ๕  



 ๓๒ 

 ตามปกติเม่ือมีการรักษา ศีล ท่านจะมองไปท่ี ศีลขาด หรือขาดศีล แต่ถา้จะถามว่าท าอย่างไรเรียก
ขาดศีลหรือไม่ขาดศีล การรักษาศีลแต่ละข้อหากจะขาดนั้น ท่านบอกว่าต้องประกอบด้วยองค ์                          
ท่ีทรงก าหนดไวแ้ตกต่างกนัตามล าดบั ดงัต่อไปน้ีคือ 

๑) ปาณาติบาต มีองค์ ๕ คือ “สัตวมี์ชีวิต เรารู้ว่าสัตวน์ั้นมีชีวิต ตั้งจิตคิดจะฆ่า ท าความ
พยายามท่ีจะฆ่า และสัตวน์ั้นตายดว้ยความพยายามนั้น” 

๒) อทินนาทาน มีองค ์๕ คือ “ทรัพยเ์จา้ของเขาหวงแหน เรารู้วา่ทรัพยน์ั้นเจา้ของเขาหวง
แหนมีไถยจิตคิดจะลกัของนั้นใชค้วามพยายามในการลกั และไดข้องนั้นดว้ยความพยายามนั้น” 

๓) สิกขาบทท่ี ๓ “วตัถุท่ีพึงประพฤติล่วง คือ ทวาร ๓ คือ ทวารหนกั ทวารเบา ทวารปาก, 
จิตคิดจะเสพในอวยัวะนั้น กระท าการเสพแมเ้พียงอวยัวะเพศจดกนั ก็มีความยนิดี” 

๔) มุสาวาท มี องค ์๔ คือ “เร่ืองนั้นเป็นเร่ืองไม่จริง จิตคิดจะพูดให้คลาดเคล่ือนจากความ
จริง พยายามพูดเร่ืองไม่จริงออกไป คนฟังเขา้ใจเน้ือความนั้น” 

๕) สิกขาบทท่ี ๕ มีองค์ ๕ คือ “ส่ิงเสพยติ์ดท่ีท าให้มึนเมา มีสุราเป็นต้น, จิตใคร่จะด่ืม 
เสพยส่ิ์งเหล่านั้น, มีความพยายามในการด่ืม เสพย ์สูบ, ใหส่ิ้งท่ีตนด่ืม เสพย ์สูบ, ผา่นล่วงล าคอลงไป” 
 ศีล ท่ีบุคคลรักษาดีแลว้มีอานิสงส์ คือผลดีอยา่งไร ให้สังเกตวา่ ในตอนทา้ยของการให้ศีล
แต่ละคราว พระท่านจะบอกอานิสงส์ของศีลหลกัไว ้๓ ประการ คือ 
 - สีลเลน สุคตึ ยฺนติ คนจะบงัเกิดในสุคติ ไดรั้บความสุข ปราศจากเวรภยัก็เพราะศีล รวมถึง
อยูดี่มีสุขในท่ามกลางสังคมท่ีตนเป็นสมาชิก ก็เพราะอานิสงส์ของศีล 
 - สีลเลน โภคสมฺปทา คนจะสมบูรณ์ดว้ยโภคสมบติั รวมถึงส่ิงท่ีอุปโภคก็เพราะศีล ขอ้น้ี
ตรงกบัความสุขท่ีเกิดจากการประกอบอาชีพท่ีปราศจากโทษ คือ ไม่ผดิกฎหมาย ไม่ผดิศีลธรรม 
 - สีลเลน นิพฺพุตึ ยนฺติ คนจะบรรลุนิพพาน คือ การดบักิเลส ดบัความทุกข ์ก็เพราะศีล 
ในมหาปรินิพพานสูตร มีคนกราบทูลถามถึงอานิสงส์ของศีลท่ีบุคคลรักษาดีแลว้วา่สามารถอ านวย
อานิสงส์ใหอ้ยา่งไรบา้ง ในท่ีน้ีพระพุทธเจา้ทรงแสดงอานิสงส์ของศีล ไว ้๕ ประการ คือ 
 ๑) ผูมี้ศีลยอ่มไดล้าภ ไดโ้ภคะมาก 
 ๒) ผูมี้ศีลยอ่ม มีเกียรติคุณอนัดีงามฟุ้งกระจายไป 
 ๓) ผูมี้ศีลเม่ือเขา้ไปในสมาคมใดก็ตาม ย่อมมีความองอาจ กลา้หาญ เช่ือมัน่ในตนเองสูง 
ไม่หวาดหวัน่พร่ันพรึงต่อการโจษทว้งอนัเป็นอาการของคนไม่มีแผล 
 ๔) ผูมี้ศีล ยอ่มไม่หลงตาย คือ ตายอยา่งมีสติ 
 ๕) ผูมี้ศีลเม่ือตายไปแลว้ ยอ่มบงัเกิดในสุคติ โลกสวรรค ์



 ๓๓ 

 ๓. ภาวนามัย คือ การท าความดี ดว้ยการเจริญภาวนา ซ่ึงมีทั้งการเจริญภาวนาในรูปแบของ
การฝึกสมาธิท าจิตใจให้สงบ และการเจริญภาวนาในรูปแบบของการฝึกอบรมจิตใจให้มีคุณงาม
ความดีต่าง ๆ เช่น ความขยนั ความอดทน ความประหยดั เป็นตน้ 
 ค าว่า ภาวนา แปลว่า ท าความดีท่ียงัไม่มีให้มีข้ึน ท่ียงัไม่เป็น ให้เป็นข้ึน คนเราแต่ละคน
ลว้นมี “ธรรมธาตุ” คือ เช้ือของความดีภายในจิตดว้ยกนัทั้งนั้น เพียงแต่วา่จะมีมากหรือมีนอ้ยเท่านั้น 
ท่ีมีปัญหามากคือมีความดีไม่มากพอต่อการจะใชใ้นบางกรณี ท านองเดียวกบัคนมีความรู้ มีมากบา้ง
นอ้ยบา้ง แต่บางกรณีปริมาณความรู้มีไม่พอใช ้ปัญหาก็เกิดในจุดนั้น ภาวนา จึงเนน้ไปท่ีการพฒันา
ความดีท่ีมีอยู่แลว้ให้มีปริมาณสูงข้ึนโดยมีเป้าหมายท่ีความสมบูรณ์ดว้ยกุศลความเส่ือมสลายของ
อกุศล ในกรณีท่ีพูดถึงบุญกิริยาวตัถุ ๓ ประการ ตามพระพุทธด ารัสหลัก จะพบว่า ปัตติทานมยั 
ปัตตานุโมทนามยั ก็คือทานมยั อปจายนมยั เวยยาวจัจมยั ก็คือ สีลมยั ธมัมเทสนามยั เป็น ภาวนามยั 
ทิฏฐุชุกรรม เป็นทั้ง ทาน ศีล ภาวนา 
 ทุกอย่างลว้นเป็นเคร่ืองมือในการลด ละ ดบั ความโลภ โกรธ หลงดว้ยกนั ทาน ศีล เป็น
เคร่ืองมือในการก าจดั ความโลภ โกรธ หลงอยา่งหยาบ หากขาดศีลแลว้การอยูร่่วมกนัอยา่งสันติสุข
ก็เกิดข้ึนไม่ไดแ้ต่หากว่าขาดทานการให้ การสงเคราะห์ การอนุเคราะห์กนัแลว้ การอยูร่่วมกนัดว้ย
ความเป็นมิตรก็ยากท่ีจะเกิดข้ึนได ้
 ทาน ศีล จึงเป็นคุณธรรมในการสร้างความสัมพนัธ์ทางสร้างสรรค์ ระหว่างคนกับคน 
สังคมกบัสังคม จนถึงประเทศกบัประเทศ เป็นหลกัท่ีเราเรียกว่า ศีลธรรมจรรยา แต่หากมองจาก
ภาคสนามแล้วจะพบว่า ก่อนจะถึงขั้นภาวนาโดยเน้ือหาแล้ว มีคุณธรรมเป็นสะพานเช่ือมต่อ
ระหวา่ง ศีลกบั ภาวนา หากคนพฒันาไปถึงจุดนั้น การอยูร่่วมกนัอยา่งมีศีลธรรมจรรยาจึงจะเกิดข้ึน
ไดอ้ยา่งแทจ้ริง 
 การครองชีวติภายใน หลกัของศีลธรรมจรรยา เราสามารถสรุปรวมลงท่ีหลกัธรรมท่ีทรงใช้
ค  าว่า เบญจธรรม ๕ ประการ อนัพฒันามาตามโครงสร้างของศีล ๕ ผ่านขั้นตอนมาเป็น “เมตตา 
สัมมาชีพ กามสังวร สัจจะ และความมีสติ” ในองคธ์รรมเหล่าน้ีแมเ้พียงขอ้เดียว หากเกิดข้ึนภายใน
จิต กุศลธรรมอีก ๔ ขอ้ จะเกิดข้ึนติดตามมาเองตามกระบวนการของกุศลธรรม ท่ีทรงแสดงไวโ้ดย
สรุปวา่ “กุศลมูล คือ รากเหงา้ของกุศลอยา่งใดอยา่งหน่ึงท่ีบุคคลให้บงัเกิดข้ึนแลว้ กุศลธรรมเหล่า
อ่ืนท่ียงัไม่บงัเกิดจะบงัเกิดข้ึนแลว้จะเจริญงอกงามมากยิ่งข้ึน” เช่น เรามีเมตตาต่อใครคนใดคนหน่ึง 
เราไม่ล่วงละเมิดสิทธิในทรัพยสิ์นของเขา การครองชีพของเราก็จะอยู่ในครรลองของสัมมาชีพ          
ในขณะเดียวกัน หากคนท่ีเราเมตตาขาดแคลนเดือดร้อนมีปัญหา เราพร้อมท่ีจะสงเคราะห์เขา              
ดว้ยกรุณา  
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 การเจริญภาวนา มี ๒ ระดับ ได้แก่ การเจริญด้วยวิธีสมถภาวนา ตามท่ีเข้าใจกันว่า คือ             
การฝึกสมาธิ และการเจริญดว้ย วิธีวิปัสสนาภาวนา ผูป้ฏิบติัสามารถเลือกฝึกไดต้ามจริตของแต่ละ
คนมีหนงัสือท่ีแนะน าการเจริญภาวนาเป็นจ านวนมาก แนะน าวิธีฝึกไวห้ลากหลายวิธีตามแต่ผูท่ี้
ศึกษาจะน าไปใชใ้ห ้จิตใจสงบ ระงบัจากอกุศลมูลทั้งปวง 
 ๔. อปจายมัย คือ การท าความดีด้วยการประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตน               
ไม่หยิ่งยโสโอหัง หัวด้ือ อวดดี แต่ให้มีสัมมาคารวะ รู้จกัเคารพนบนอบต่อผูท่ี้ควรเคารพนบนอบ 
ค าว่า บุญ ส่วนเหตุ คือ การสามารถขจดักิเลสออกไปจากจิต มีความสุขเป็นผล อปจายนมยับุญ           
จึงเป็นเหตุใหเ้กิดการท าลาย ลดละมานะ ความถือตวั ถือตน อนัเป็นอาการสืบเน่ืองมาจากความรู้สึก
วา่มีตวัตนหรือเป็นตวัตน จึงน าจิตไปยึดโยงกบัความรู้สึกวา่ ตนเป็นอยา่งนั้นอยา่งน้ี มีความรู้สึกวา่
ตนเหนือกว่าคนอ่ืน เสมอกบัคนอ่ืน หรือแมแ้ต่เลวกวา่คนอ่ืน อนัเป็นอาการของมานะ ความถือตวั          
เหตุท่ีให้คนเกิดถือตวันั้นเป็นอาการของความหลงประเด็นของชีวิตอย่างหน่ึง ความถือตวัของคน
นั้นอาจจะเกิดข้ึนไดเ้พราะ ชาติ โคตร การเป็นบุตรของตระกูลสูง รูปงาม ทรัพยม์าก การไดส้ถานะ
จากสังคม ศิลปศาสตร์ วิทยฐานะ การศึกษา ปฏิภาณและเร่ืองอ่ืน ๆ อาการเหล่าน้ีท าให้คนมีความ
กระดา้ง ไม่พร้อมท่ีจะยอมรับนบัถือคนอ่ืน พระพุทธศาสนาจึงแสดงคนท่ีควรแก่การใหค้วามเคารพ
อ่อนนอ้มเป็นหลกัไวก่้อน ๓ ประเภท คือ  
 - ชาติวฑุฒะ คนท่ีเจริญโดยชาติ คือ มีชาติตระกูลสูงกวา่ตน 
 - วยัวฑุฒะ คนท่ีเจริญโดยวยั คือ มีอายมุากกวา่ 
 - คุณวฑุฒะ คนท่ีเจริญโดยคุณธรรมความดี 
 เม่ือมองจากวุฑฒะทั้ง ๓ น้ีจะพบว่า ไม่มีใครท่ีจะเหนือกว่าคนอ่ืนเสมอไปทุกกรณีท าให้
พร้อมท่ีจะท าใจยอมรับนบัถือสถานะของคนอ่ืนท่ีเสมอกบัตน หรือสูงกว่าตน เม่ือจิตละเอียดข้ึน  
จะให้ความเคารพต่อคนทุกประเภท เพราะการแสดงความอ่อนน้อมถ่อมตนต่อคนทั้งหลายนั้น           
เป็นการบ าเพญ็บุญของตน บุญส่วนเหตุ คือ ลดละมานะ ความถือตวั ความหวัด้ือ ความแข่งดี ความ
ดูหม่ินคนอ่ืนให้ลดนอ้ยลงไปจนกลายเป็นนิสัย คือ มีความอ่อนนอ้มถ่อมตนต่อคนทั้งหลายในดา้น
บุญก็ได้รับความสุขใจ ในด้านสังคมจะเป็นท่ียอมรับนับถือยกย่องจากคนทั้งหลาย ในด้านของ
มงคล พระพุทธเจา้ทรงแสดงว่าเป็นอุดมมงคล เม่ือมองในฐานะบุญ คนย่อมมีความพร้อมท่ีแสดง
ความอ่อนน้อมต่อคนทั้ งหลาย แม้ว่าเขาจะไม่อ่อนน้อมต่อเราก็ตาม เพราะบุญ ก็คือกุศลกรรม             
ท่ีใครท าคนนั้นก็ไดรั้บผลดว้ยตวัของเขาเอง ในมงคลสูตรพระพุทธเจา้ทรงใช้ค  าว่า คารวะ ความ
เคารพ นิวาต ความอ่อนนอ้ม เป็นอุดมมงคล น่ีก็คือ อปจายนมยับุญ นัน่เอง 
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 ๕. เวยยาวัจจมัย คือ การท าความดีด้วยการช่วยเหลือ รับใช้ และบ าเพ็ญตนให้เป็น
ประโยชน์ต่อผูอ่ื้นและสังคม เช่น การให้ท่ีนั่งบนรถประจ าทางแก่เด็ก คนชรา และสตรีมีครรภ ์         
การสร้างศาลาท่ีพกัส าหรับคนเดินทาง การสร้างสะพานและถนนหนทาง เป็นตน้ 
 ความดีหรือบุญ ขอ้น้ี จะท าได้ง่ายข้ึน หากคนผ่านการบ าเพ็ญทาน ระดบัการสงเคราะห์ 
การอนุเคราะห์กนัมาก่อน เพราะสายสัมพนัธ์ทางใจมีมากพอต่อการท่ีจะสร้างความกระตือรือร้นท่ี
จะช่วยเหลือคนอ่ืน การบ าเพญ็บุญ ประเภทน้ีจึงมีความเป็นบริการ และ สวสัดิการสูง คือ มองไปท่ี
ประโยชน์ท่ีคนซ่ึงตนจะช่วยเหลือเป็นหลกั แต่เพราะเป็นกุศลธรรม จึงช่ือว่าเป็นการท าส่ิงท่ีเป็น
ประโยชน์แก่ตนและคนอ่ืนดว้ยความไม่ประมาทในบุญกิริยาทั้งหลาย ตามพระพุทธด ารัสตรัสสอน
แก่พุทธศาสนิกชนทั้งหลาย 
 การช่วยเหลือขวยขวายนั้น ไม่จ  าเป็นจะตอ้งใช้ทรัพยสิ์นเงินทองเสมอไป แมแ้ต่การช่วย
บอกทางแก่คนหลงทาง ช่วยเหลือคนแก่ คนพิการ เด็ด คนขา้มถนน เห็นคนถือของหนักพอจะ
ช่วยเหลือแบ่งเบาภาระหนกัให้แก่เขาไดก้็ท  า ฐานการท าบุญประเภทน้ีท่ีจดัวา่ส าคญั คือ ความรักคนอ่ืน 
มีความพร้อมท่ีจะบริการ อภิบาล โอบอุ้ม คุ้มครองคนอ่ืน เป็นคนไม่เห็นแก่ตัว มีความสุขใจ 
ภาคภูมิใจท่ีไดบ้ริการคนอ่ืน มีความฉลาดในการตรวจสอบก่อนลงมือช่วยเหลือใครก็ตาม จากหลกั
ตรงน้ี ท าให้เราพบความจริงว่า ค  าว่า บุญ ในความหมายทางพระพุทธศาสนานั้นในส่วนเหตุ คือ 
การขจดักิเลสออกไปมากบา้งนอ้ยบา้ง ผลจากการกระท า อ านวยประโยชน์แก่คนอ่ืน ตนเอง ทั้งตน
และคนอ่ืนไดรั้บความสุขกายสบายใจ เป็นประการส าคญั 
 ๖. ปัตติทานมัย คือ การท าความดีดว้ยการเฉล่ียแบ่งปันส่วนของความดีให้แก่ผูอ่ื้น การท า
ความดีไม่วา่จะดว้ยวิธีใด ท่านเปรียบเสมือนการจุดเทียนข้ึนสวา่งไสว การเฉล่ียส่วนของความดีแก่
ผูอ่ื้นต่อไป จึงเปรียบไดก้บัการจุดไฟจากเทียนเล่มเดิมต่อให้ไปยงัเทียนเล่มอ่ืน เปลวเทียนสวา่งไสว
ต่อไปเร่ือย ๆ แมเ้ทียนเล่มเดิมจะมอดไหมเ้พราะหมดเช้ือไป แต่ความดี จะยงัคงด าเนินต่อไปเร่ือย ๆ 
การท าความดี ประเภทน้ี มีองคป์ระกอบ ๓ ประการ ดงัน้ี 
 ๑) ผูท้  าบุญอุทิศตอ้งท าบุญอยา่งใดอยา่งหน่ึงมาก่อนหนา้นั้น 
 ๒) เม่ือท าแลว้ตั้งใจอุทิศส่วนบุญดว้ยการบอกกล่าวหรือการตั้งใจอุทิศ  
 ๓) ญาติท่ีเราอุทิศเฉล่ียส่วนบุญ แบ่งบุญใหรั้บทราบอนุโมทนา  
 เม่ือครบ ๓ ประการแลว้ บุญย่อมส าเร็จแก่คนท่ีท่ีเราเฉล่ียส่วนบุญให้ไม่ว่าเขาจะตายไป
แลว้หรือคนท่ียงัมีชีวิตอยูก่็ตาม โดยท่ีเจา้ของบุญท่ีอุทิศนั้นจะไดรั้บส่วนแห่งบุญเพิ่มข้ึนแทนท่ีจะ
ลดลง เพราะอุทิศให้คนอ่ืนหรือเฉล่ียให้คนอ่ืน ขอ้น้ีพึงเห็นการสอนหนังสือแก่คนอ่ืน การแสดง
ความสามารถในการท างาน ท่ียิ่งสอนยิ่งมีความช านาญมากยิ่งข้ึน ยิ่งท างานยิ่งแสดงความสามารถ
โดดเด่นมากข้ึน การอุทิศส่วนบุญแก่คนอ่ืนก็มีลกัษณะเช่นเดียวกนั 
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 ทา้วสักกเทวราช ท่านไม่สามารถท าบุญประเภททานได ้จึงกราบทูลขอพรจากพระพุทธเจา้ 
ให้ชาวบา้นเวลาท าบุญอะไรก็ตามขอให้อุทิศกุศลให้แก่สรรพสัตว ์เพื่อท่านเหล่านั้นจะไดรั้บทราบ
แลว้อนุโมทนาส่วนบุญและเป็นการเพิ่มบุญใหแ้ก่คนท่ีท าบุญดว้ยในขณะเดียวกนั 
 ๗. ปัตตานุโมทนามัย คือ การท าความดีดว้ยการยินดีในความดีของผูอ่ื้น เช่น เม่ือเห็นคน
อ่ืนท าความดีแลว้ไดรั้บผลจากการท าความดีนั้นก็ช่ืนชม ยนิดี ไม่คิดริษยา เป็นตน้  
 ตามปกติของมนุษยห์รือสัตวโ์ลกนั้น มกัมีปัญหาท่ียากต่อการแกไ้ข นัน่คือมี ความริษยาต่อ
การไดท้  าดี การไดดี้ของคนอ่ืน เราจึงมกัไดย้ินคนบางคนต าหนิคนท่ีท าความดี ดว้ยการพยายามบัน่
ทอนความดีของเขา ดงันั้น ใครก็ตามสามารถท าใจใหช่ื้นชมยนิดีในการท าความดีของคนอ่ืน แมเ้ขา
จะไม่ตั้งใจอุทิศให้เรา แต่เรามีความช่ืนชมยนิดีต่อเขา ก็เป็นบุญเป็นกุศลแลว้ แสดงวา่บุญประเภทน้ี
ท าไดต้ลอดเวลา หากภายในใจของตนสามารถลดความริษยาในการท าความดี หรือการไดดี้ของคน
อ่ืนลงไปได้ แม้แต่ได้ยินข่าวคราวเร่ืองราวดีงามทั้ งหลายแล้วท าใจตนให้เล่ือมใส อนุโมทนา
สาธุการต่อการท าความดีเหล่านั้น ความรู้สึกเช่นน้ีย่อมท าหน้าท่ีขจดั หรือลดความริษยาลงไปจากใจ 
ช่วยให้ใจตนผอ่งใส ใจสบายเพราะสามารถสงบความริษยาลงไป และอนุโมทนาสาธุการต่อการท า
ความดีของคนอ่ืนได ้ยิ่งคนอ่ืนเขาอุทิศกุศลให้ในกรณีท่ีเรายงัไม่ตาย ไม่ยากต่อการท่ีจะท าใจให้
ยนิดีในกุศลกรรมท่ีท่านเหล่านั้นท าแลว้ ขอให้เรารับส่วนบุญ แต่หากวา่ฐานใจไม่ดีมากพอ อาจจะ
โกรธไม่พอใจต่อคนนั้นเพราะไปคิดวา่คนผูน้ั้นโออ้วด หรืออวดดี ตอ้งการเด่นดงัเพื่อตนเอง การใช้
ปัญญาเป็นเคร่ืองมือในการเก่ียวข้องกบัคนอ่ืนหรือการกระท าของเขา โดยเน้นไปท่ีพยายามหา
ค าตอบว่า จะได้ประโยชน์อะไรจากกรณีนั้น ๆ มีความจ าเป็นอย่างยิ่ง พระพุทธศาสนาจึงเน้นท่ี
กรรม คือ การกระท ามากกวา่ คน เพราะการมองคนมกัมีความรู้สึก รัก ชงั กลวั ไม่รู้ เขา้ไปมีส่วนอยู่
เสมอ แต่กรรมนั้นจะมีความชัดเจนตามสถานะของกรรมท่ีคนผูฉ้ลาดสามารถหาประโยชน์จาก
กรรมเหล่านั้นเสมอ หากเขาเป็นคนมีความคิด คิดได ้คิดดี คิดเป็น คิดชอบ 
 ๘. ธัมมัสสวนมัย คือ การท าความดีด้วยการฟังธรรม ห รือศึกษาหาความรู้เก่ียวกับ
หลกัธรรมทั้งน้ีเพราะการฟังธรรมท าให้มีความรู้ในส่ิงท่ียงัไม่รู้ ส่ิงท่ีรู้แลว้ก็จะช่วยใหเ้ขา้ใจแจ่มแจง้
ยิง่ข้ึน นอกจากน้ีแลว้ยงัท าใหผู้ฟั้งเกิดสัมมาทิฏฐิ คือ การมีความคิดเห็นถูกตอ้ง 
 ๙. ธัมมัสเทศนามัย คือ การท าความดีดว้ยการสั่งสอนธรรม ใหค้วามรู้ให้ส่ิงท่ีดีมีประโยชน์
แก่ผูอ่ื้น ให้เขารู้ถึงเหตุและผลอยา่งแจ่มแจง้ชดัเจน ท าให้เขาสามารถน าไปประพฤติปฏิบติัให้เกิด
ประโยชน์แก่ตนเองและสังคมได ้
 ๑๐. ทิฏฐุชุกัมม์  คือ การท าความดีดว้ยการท าความเห็นให้ตรงความเป็นจริง และถูกตอ้ง
ตามท านองคลองธรรม เช่น มีความเห็นว่า บาป บุญ คุณ โทษ มีจริง ใครท าส่ิงใดไวก้็จะไดรั้บผล
ของส่ิงนั้น เรียกวา่ มีสัมมาทิฏฐิ  
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 สรุป ขอ้ ๔ อปจายมยั และ ขอ้ ๕ เวยยาวจัจมยั จดัเขา้กลุ่ม สีลมยั, ขอ้ ๖ ปัตติทานมยั และ 
ขอ้ ๗ ปัตตานุโมทนามยั จดัเขา้ในกลุ่ม ทานมยั, ขอ้ ๘ ธัมมสัสวนมยั และ ขอ้ ๙ ธัมมสัเทศนามยั 
จดัเขา้ในกลุ่มภาวนามยั, ขอ้ ๑๐ ทิฏฐิชุ กรรม ไดท้ั้ง ทาน ศีล และภาวนาในบุญกิริยาวตัถุ ๓ 

๒.๔ โครงการโรงเรียนวถิีพทุธ  
 ๒.๔.๑ ความส าคัญและความเป็นมาของโรงเรียนวถิีพุทธสู่สถานศึกษา 
 โรงเรียนวิถีพุทธ เป็นนวตักรรมการจดัการศึกษาท่ีน าพระพุทธศาสนาให้ยอ้นกลบัมามี 
บทบาทในการจดัการศึกษาอีกคร้ังหน่ึง ซ่ึงถือวา่พระพุทธศาสนาเป็นส่ิงล ้าค่าของสังคมมนุษยชาติ
มีรายละเอียดเป็นระบบการศึกษา ระบบการด าเนินชีวติ ท่ีชดัเจนดีงามละเอียดลึกซ้ึงในทุก ๆ ดา้น  
 มติมหาเถรสมาคมไดใ้ห้ความหมายวา่ โรงเรียนวิถีพุทธ คือโรงเรียนระบบปกติทัว่ไปท่ีน า
หลกัธรรมในพระพุทธศาสนามาใช้หรือประยุกต์ใช้ในการบริหารและการพฒันาผูเ้รียนโดยรวม
ของสถานศึกษา เน้นกรอบการพฒันาตามหลักไตรสิกขาอย่างบูรณาการ คือ ศีล สมาธิ ปัญญา 
เพื่อให้ผูเ้รียนเป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ด้วยภาวนา ๔ คือ พฒันาการทางกาย สังคม จิต และปัญญา 
กล่าวคือ โรงเรียนวิถีพุทธตอ้งฝึกอบรมผูเ้รียนให้ กิน อยู ่ดู ฟังเป็น ค าวา่ “เป็น” ในกรณีน้ีหมายถึง 
กิน อยู่ ดู  ฟัง ตามหลักไตรสิกขานั่นเอง เม่ือมีไตรสิกขาเป็นเคร่ืองพัฒนาดังกล่าวมาแล้ว                    
ผลท่ีตามมาก็คือ ผูเ้รียนจะได้รับการพัฒนา ทั้ ง ๔ ด้านไปพร้อมกัน ได้แก่ พฒันาการทางกาย             
(กายภาวนา) ซ่ึงส่วนหน่ึงเป็นผลจากการศึกษาวิชาชีพ, พฒันาการทางปัญญา พฒันาการทางสังคม 
(ศีลภาวนา) ซ่ึงเป็นผลจากการยดึมัน่ในศีลธรรม รักษาระเบียบวนิยัและจรรยาบรรณจะท าใหผู้เ้รียน
เป็นคนดี พฒันาการทางจิต (จิตภาวนา) ซ่ึงเกิดจากการบริหารจิตใหมี้สติ สมาธิ และคุณสมบติัอ่ืน ๆ   
จะท าให้ผูเ้รียนมีสุขภาพจิตท่ีดี เป็นคนมีความสุข และพฒันาการทางปัญญา (ปัญญาภาวนา) ซ่ึง
ส่วนหน่ึงเป็นผลจากการศึกษาวชิาการจะท าใหผู้เ้รียนเป็นคนเก่ง 
 การน าคุณค่ามหาศาลของพระพุทธธรรมมาสู่สังคมไทยโดยโครงการโรงเรียนวิถีพุทธนั้น
ตอ้งอาศยัการจดัสภาพและการเรียนรู้ของโรงเรียนให้มีความชัดเจน สภาพโรงเรียนวิถีพุทธนั้น 
ประกอบดว้ยสภาพ ๕ ดา้น ไดแ้ก่  
 ๑. สภาพโรงเรียนวิถีพุทธ ดา้นกายภาพ คือ อาคารสถานท่ี ห้องเรียน แหล่งเรียนรู้ สภาพ 
แวดลอ้ม  
 ๒. สภาพโรงเรียนวถีิพุทธดา้นกิจกรรมพื้นฐานวิถีชีวติ คือ กิจกรรมประจ าวนั กิจกรรมวนั
ส าคญั กิจกรรมนกัเรียนต่าง ๆ  
 ๓. สภาพโรงเรียนวิถีพุทธด้านการเรียนการสอน เร่ิมตั้งแต่การก าหนดหลกัสูตรสถานศึกษา 
การจดัหน่วยการเรียนรู้ แผนการจดัการเรียนรู้ จนถึงกระบวนการเรียนการสอน  
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 ๔. สภาพโรงเรียนวิถีพุทธดา้นบรรยากาศและปฏิสัมพนัธ์ คือ การปฏิบติัต่อกนัระหวา่งครู
กบันกัเรียน นกัเรียนกบันกัเรียน หรือ ครูกบัครู และ 
 ๕. สภาพโรงเรียนวิถีพุทธด้านการบริหารจดัการ คือ การก าหนดวิสัยทศัน์ จุดเน้น การ
ก าหนดแผนปฏิบติัการ การสนบัสนุนติดตาม การประเมินผลโครงการอยา่งต่อเน่ือง  
 ความหมายของโรงเรียนวิถีพุทธ หมายถึง การน าหลักธรรมมาใช้ในระบบการพฒันา
ผูเ้รียนโดยรวมของสถานศึกษา ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ผา่นการพฒันา “การกิน อยู ่ดู ฟัง เป็น” คือ มีปัญญา
รู้เขา้ใจในคุณค่าแท ้ใชก้ระบวนการทางวฒันธรรมแสวงปัญญา และมีวฒันธรรมเมตตาเป็นฐานการ
ด าเนินชีวติ โดยมีผูบ้ริหาร และคณะครูเป็นกลัยาณมิตรในการพฒันา 
 ความมุ่งหมายและประโยชน์ของโรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนวิถีพุทธ เน้นการจดัการสภาพ
ทุก ๆ ด้าน เพื่อสนับสนุน ส่งเสริม ให้ผูเ้รียนพัฒนาและเกิดความเจริญงอกงามตามหลักสูตร            
พุทธธรรมอยา่งบูรณาการ ตามลกัษณะแห่งปัญญาวฒิุธรรม ๔ ประการ คือ การอยูใ่กลค้นดี ใกลผู้รู้้ 
มีครู อาจารยดี์ มีขอ้มูล มีส่ือท่ีดี (สัปปุริสสังเสวะ) การเอาใจใส่ศึกษา โดยมีหลกัสูตรการเรียนการ
สอนท่ีดี (สัทธมัมสัสวนะ) มีกระบวนการคิดวิเคราะห์หาเหตุผลท่ีดี และถูกวิธี (โยนิโสมนสิการ)     
และความสามารถน าความรู้ไปใชใ้นชีวติไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม (ธมัมานุธมัมปฏิปัตติ) 
 กรอบความคิดรูปแบบโรงเรียนวิถีพุทธในสถานศึกษา ในการจดัการเรียนการสอนของ
โรงเรียนวิถีพุทธผ่านระบบไตรสิกขา ผูเ้รียนไดศึ้กษาปฏิบติัอบรมใน ๓ ดา้น คือ ศีล สมาธิ ปัญญา 
ดา้นศีล คือ การเรียนรู้และพฒันาดา้นพฤติกรรมหรือวินยัในการด าเนินชีวิตท่ีดีงามส าหรับตนและ
สังคม ด้านสมาธิ คือ การเรียนรู้เพื่อพฒันาด้านจิตใจท่ีมีคุณภาพ มีสมรรถภาพ มีจิตใจท่ีตั้ งมั่น
เข้มแข็งและสงบ และด้านปัญญา คือ การเรียนรู้ในเร่ืองความสามารถในการคิดได้ถูกต้อง                      
มีศกัยภาพในการคิด การแกปั้ญหาท่ีเหมาะสม ด้วยการฝึกให้ผูเ้รียนคิดเป็นตามหลกัโยนิโสมนสิการ 
โดยมีครูและผูบ้ริหารสถานศึกษาเป็นกลัยาณมิตรส าคญั ในการพฒันาผูเ้รียน การพฒันาผูเ้รียนดว้ย
หลกัไตรสิกขา  
 การบริหารจัดการโรงเรียนวถิีพุทธ 
 จุดเร่ิมส าคญัของการบริหารจดัการโรงเรียนวิถีพุทธ คือ การสร้างความตระหนัก ความ
ศรัทธา และสร้างปัญญาให้กับทุกคนท่ีเก่ียวข้องทั้ งส่วนท่ีเป็นบุคลากรทางการศึกษาภายใน
สถานศึกษา ผูป้กครองและชุมชน ให้เขา้ใจในหลกัการและวิธีด าเนินการโรงเรียนวิถีพุทธร่วมกนั
เพื่อท่ีจะสามารถเป็นตวัอยา่งในการพฒันาผูเ้รียนตามวถีิชาวพุทธได ้
 ดงันั้น สถานศึกษาจึงตอ้งวิเคราะห์ จดัจุดเน้น หรือรูปแบบรายละเอียดโรงเรียนวิถีพุทธ
ตามความเหมาะสมกบับริบทของสถานศึกษาโดยจดัการศึกษาท่ีบูรณาการทั้งความรู้ (Knowledge) 
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ศรัทธา ค่านิยม คุณธรรม (Awareness) และการฝึกปฏิบติัหลกัธรรม (Practice) ในการเรียนการสอน 
แทรกในทุกองคป์ระกอบของหลกัสูตรสถานศึกษา 
 พระมหาพงศ์นรินทร์  ิ ตวํโส กล่าวถึง การบริหารจดัการโรงเรียนวิถีพุทธในสถานศึกษา
ว่าการบริหารจดัการโรงเรียนวิถีพุทธตอ้งจดัระบบบริหารจดัการทั้งองค์กร ให้ใช้ธรรมาธิปไตย 
เพราะเป็นหลกัธรรมท่ีใหญ่กวา่ อตัตาธิปไตย (ตวัตน) สมคัรสมานสามคัคีดว้ย สังคหวตัถุ ๔ ไดแ้ก่ 
ทาน ปิยวาจา อตัถจริยา และสมานตัตา ร่วมกบั สาราณียธรรม ๖ (ธรรมเป็นท่ีตั้งแห่งความให้ระลึก)    
สืบต่อองคก์ารมิใหเ้ส่ือมทรามดว้ยอปริหานิยธรรม ๗ ซ่ึงประมวลเป็นขอ้ ๆ ดงัน้ี 
 ๑) หมัน่ประชุมกนัเนืองนิตย ์ 
 ๒) พร้อมท ากิจไม่เก่ียง ก่อน - หลงั  
 ๓) ตั้งมัน่ในหลกัการไม่หาญหกั  
 ๔) เคารพรัก พระ ปราชญ ์ผูเ้ฒ่าผูใ้หญ่  
 ๕) คุม้กนัภยั มวลหมู่ มิใหห้ว ัน่หวาด  
 ๖) รักในชาติ ศาสน์ กษตัริย ์ศูนยร์วมใจ  
 ๗) ส่งเสริมใหค้นดี มีก าลงั น าสังคม๒๖ 

                                                           

 ๒๖นัฏฐิกา  ล้ิมเฉลิม , “การศึกษาสภาพการด าเนินงานตามแนวโรงเรียนวิถีพุทธใน
สถานศึกษาสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาราชบุรี”, สารนิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต, (บณัฑิต
วทิยาลยั : มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ), ๒๕๔๙, หนา้ ๒๐.  



 ๔๐ 

 
 

แผนภาพที ่๒.๒   การพฒันาผู้เรียนตามหลกัไตรสิกขา (ป.อ.  ปยุตฺโต, ๒๕๔๖) 
 

 จุดเร่ิมส าคญัของการบริหารจดัการโรงเรียนวิถีพุทธ คือ การสร้างความตระหนัก ความ
ศรัทธา และสร้างปัญญาให้กับทุกคนท่ีเก่ียวข้องทั้ งส่วนท่ีเป็นบุคลากรทางการศึกษาภายใน
สถานศึกษา ผูป้กครองและชุมชน ให้เขา้ใจในหลกัการและวิธีด าเนินการโรงเรียนวิถีพุทธร่วมกนั
เพื่อท่ีจะสามารถเป็นตวัอยา่งในการพฒันาผูเ้รียนตามวถีิชาวพุทธได ้
 ดงันั้น สถานศึกษาจึงตอ้งวิเคราะห์ จดัจุดเน้น หรือรูปแบบรายละเอียดโรงเรียนวิถีพุทธ
ตามความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา โดยจัดการศึกษาท่ี บูรณาการ ทั้ ง ความ รู้ 
(Knowledge) ศรัทธา ค่านิยม คุณธรรม (Awereness) และการฝึกปฏิบติัหลกัธรรม (Practice) ในการ
เรียนการสอน แทรกในทุกองคป์ระกอบของหลกัสูตรสถานศึกษา 
 ๒.๔.๒ ตัวช้ีวดัการด าเนินงานโรงเรียนวถิีพุทธ  
 ตวัช้ีวดัการด าเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธประกอบด้วย ๔ ด้านใหญ่ คือ ด้านปัจจยั ด้าน
กระบวนการ ดา้นผลกระทบ และดา้นผลผลิต ในแต่ละดา้นมีรายละเอียด ดงัต่อไปน้ี 
 



 ๔๑ 

 ตัวช้ีวดัด้านปัจจัย (INPUT) 
 ตวัช้ีวดัดา้นปัจจยัก าหนดเฉพาะปัจจยัส าคญัท่ีจะเป็นเง่ือนไขหลกั และส่งผลอยา่งชดัเจน
ต่อการพัฒนานักเรียนและงานโรงเรียนวิถีพุทธตามระบบไตรสิกขา ตัวช้ีวดัน้ีเพื่อให้ทุกฝ่าย
ตระหนกัถึงความส าคญัเชิงเหตุและผลของการด าเนินการพฒันา ซ่ึงมีจุดเนน้ในการพฒันาทั้งระบบ
โรงเรียน 
 มาตรฐานดา้นปัจจยัท่ีตอ้งการ คือ “โรงเรียนมีบุคลากรท่ีมีคุณลกัษณะท่ีดีในวถีิพุทธ มีการ
บริหารจดัการ มีหลกัสูตร มีแหล่งเรียนรู้และสภาพแวดลอ้มท่ีส่งเริมการพฒันาตามหลกัไตรสิกขา”  

ตารางที ่๒.๒  รายละเอยีดตัวช้ีวดัด้านปัจจัย (INPUT) 
 

องค์ประกอบหลกั องค์ประกอบย่อย ข้อบ่งช้ีคุณภาพ 
๑.บุคลากรมี
คุณลกัษณะท่ีดี 

๑. ผูบ้ริหาร ๑. มีวิถีชีวิตท่ีสอดคล้องกบัหลกัพุทธธรรม (ลด ละ 
เลิก อบายมุข) ถือศีล ๕ และปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งท่ีดี 
๒.มีพรหมวหิารธรรมประจ าใจ 
๓.มีความซ่ือสัตย ์จริงใจในการท างาน 
๔.มีความเขา้ใจถูกตอ้งในพระรัตนตรัย นบัถือ ศรัทธา
ในพระพุทธศาสนา 

๒. ครู ๑. มีวิถีชีวิตท่ีสอดคล้องกบัหลกัพุทธธรรม (ลด ละ 
เลิก อบายมุข) ถือศีล ๕ และปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งท่ีดี 
๒.มีพรหมวิหารธรรม มีความเป็นกัลยาณมิตรมุ่ง
พัฒนาให้ผู ้เรียนเกิดความเจริญงอกงามตามหลัก
ไตรสิกขา 
๓. รู้ เขา้ใจ หลกัการพฒันาผูเ้รียนตามหลกัไตรสิกขา 



 ๔๒ 

๒.การบริหาร
จดัการด าเนินการ
อยา่งมีระบบ 
 
 
 
 
 
 

๑. ระบบบริหาร 
 
 
 
 
 
 

๑. มีวสิัยทศัน์หรือปรัชญา พนัธกิจ เป้าหมาย ธรรมนูญ 
หรือแผนกลยทุธ์ท่ีมีจุดเนน้ในการพฒันาโรงเรียนวถีิพุทธ 
๒.แต่งตั้งคณะกรรมการท่ีปรึกษา หรือคณะกรรมการ
ด าเนินงานโรงเรียนวถีิพุทธ และบริหารการ
ด าเนินงานอยา่งต่อเน่ือง โดยผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่าย (บวร) 
มีส่วนร่วม 
๓.ปลูกฝังศรัทธาสร้างเสริมปัญญาในพระพุทธศาสนา
ใหเ้กิดข้ึนกบับุคลากรและผูเ้ก่ียวขอ้ง 
๔. ร่วมมือกบัผูป้กครอง วดั และชุมชน เพื่อพฒันา
ผูเ้รียนและชุมชน 
๕. มีการนิเทศ ก ากบั ติดตาม การด าเนินงานโรงเรียน
วถีิพุทธอยา่งต่อเน่ือง 
๖. มีระบบตรวจสอบประเมินผลและเปิดโอกาสใหมี้
การเสนอแนะอยา่งเป็นกลัยาณมิตรเพื่อการพฒันา
อยา่งต่อเน่ือง 

 ๒. ระบบหลกัสูตร
สถานศึกษา 

 หลกัสูตรสถานศึกษา หน่วยการเรียนรู้ และ
แผนการจดัการเรียนรู้ บูรณาการพุทธธรรมทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

๓. กายภาพและ
ส่ิงแวดลอ้มจดั
อยา่งรอบคอบ 

 สภาพแวดลอ้ม ๑. จดัประดิษฐานพระพุทธรูปประจ าโรงเรียน และ
ประจ าหอ้งเรียนเหมาะสม 
๒. มีป้ายนิเทศ ป้ายคติธรรม ค าขวญัคุณธรรม
จริยธรรมโดยทัว่ไปในบริเวณโรงเรียน 
๓. สภาพโรงเรียนสะอาด ปลอดภยั สงบ ร่มร่ืน เรียบ
ง่าย ใกลชิ้ดธรรมชาติ 
๔. บริเวณโรงเรียนปราศจากส่ิงเสพติด อบายมุข ส่ิง
มอมเมาทุกชนิด 

 
 
 



 ๔๓ 

 ตัวช้ีวดัด้านกระบวนการ ( PROCESS) 
 การก าหนดปัจจยัดา้นน้ีเพื่อส่งเสริมให้กระบวนการพฒันาเป็นไปอยา่งชดัเจน รอบคอบ มี
ประสิทธิภาพ ใหผู้เ้รียนไดรั้บการพฒันาอยา่งแทจ้ริง ตามระบบไตรสิกขา 
 มาตรฐานดา้นกระบวนการท่ีตอ้งการให้เกิดคือ “โรงเรียนจดับรรยากาศและกิจกรรมการ
เรียนการสอนเพื่อพฒันาผูเ้รียนไดเ้ป็นไปตามหลกัไตรสิกขาและบูรณาการในวถีิชีวิต” 
 

ตารางที ่๒.๓  รายละเอยีดตัวช้ีวดัด้านกระบวนการ ( PROCESS) 
 

องค์ประกอบหลกั องค์ประกอบย่อย ข้อบ่งช้ีคุณภาพ 
๑.การเรียนการ
สอนท่ีบูรณาการ
ไตรสิกขา 

๑.กระบวนการ
จดัการเรียนรู้ 

๑.จดัการเรียนรู้โดยบูรณาการพุทธธรรมหรือหลกัไตรสิกขาใน
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และเช่ือมโยงกบัชีวติประจ าวนั 
๒.ส่งเสริมให้มีการน าหลกัธรรมมาเป็นฐานในการคิดวิเคราะห์
และแกปั้ญหา 
๓.จดัการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมการใฝ่รู้และแสวงหาความรู้ดว้ยตวัเอง 
๔.จดักิจกรรมบริหารจิตเจริญปัญญาทั้งในการเรียนการสอนและ
ในกิจกรรมการด ารงชีวติประจ าวนั 

๒.การใชส่ื้อ 
และแหล่งเรียนรู้ 

๑.ใช้ส่ือการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมการใฝ่รู้และแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเองอยูเ่สมอ 
๒.นิมนต์พระสงฆ์หรือเชิญภูมิปัญญาทางพุทธศาสนาสอน
นกัเรียนสม ่าเสมอ 
๓.จดัให้นกัเรียนไปเรียนรู้ท่ีวดั หรือ ศาสนสถาน ท่ีใช้เป็นแหล่ง
เรียนรู้ประจ าของโรงเรียน อยา่งต่อเน่ือง 

๓.การวดัประเมินผล  มีการวดัประเมินผลตามสภาพจริง ดว้ยวธีิท่ีหลากหลาย 
ครอบคลุมตามหลกัภาวนา ๔ (กาย ศีล สมาธิ ปัญญา) โดยมี
จุดเนน้เพื่อพฒันานกัเรียนต่อเน่ือง 

๒.บรรยากาศและ
ปฏิสัมพันธ์ท่ีเป็น
กลัยามิตร 

 บรรยากาศ
ปฏิสัมพนัธ์ท่ี
ส่งเสริม”การ
สอนใหรู้้ ท าให้
ดู อยูใ่หเ้ห็น” 

๑. ส่งเสริมความสัมพนัธ์แบบกลัยามิตร อ่อนนอ้มถ่อมตน เคารพ
ใหเ้กียรติซ่ึงกนัและกนั ยิม้แยม้ มีเมตตาต่อกนัทั้งครูต่อนกัเรียน 
ครูต่อครู นกัเรียนต่อนกัเรียน และครูต่อผูป้กครอง 
๒. ส่งเสริมบรรยากาศ ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน ใฝ่สร้างสรรค ์
๓. ส่งเสริมบุคลากรและนกัเรียนใหป้ฏิบติัตนเป็นตวัอยา่งท่ีดีต่อ
ผูอ่ื้น 



 ๔๔ 

๔.ส่งเสริม ยกยอ่ง เชิดชู ผูท้  าดี เป็นประจ า 
๓.กิจกรรมพื้นฐาน
วถีิชีวติ 

๑.กิจกรรมพื้นฐาน
ชีวติประจ าวนั 

๑.ฝึกฝนอบรมใหเ้กิดการกิน อยู ่ดู ฟัง เป็น (รู้เขา้ใจเหตุผล และ
ไดป้ระโยชน์ตามคุณค่าแท ้ตามหลกัไตรสิกขา) 
๒.ส่งเสริมกิจกรรมการรับผิดชอบ ดูแลรักษา พฒันาอาคาร 
สถานท่ี และส่ิงแวดลอ้มอยา่งสม ่าเสมอจนเป็นนิสัย 

๒.กิจกรรมทาง
พระพุทธศาสนา 

๑.ส่งเสริมปฏิบติักิจกรรมทางพระพุทธศาสนาอยา่งเห็นคุณค่า         
รู้เขา้ใจเหตุผล 
๒.จดักิจกรรมส่งเสริมการระลึก และศรัทธาในพระรัตนตรัยเป็น
ประจ า และในโอกาสส าคญัอยา่งต่อเน่ืองเป็นวถีิชีวิต 
๓.ส่งเสริมใหทุ้กคนมีส่วนร่วม และเห็นคุณค่าในการรักษาและ
สืบต่อพระพุทธศาสนา 

 

 ตัวช้ีวดัด้านผลผลติ (Output) 
 ตวัช้ีวดัดา้นผลผลิต ก าหนดเฉพาะผลท่ีเกิดกบัผูเ้รียน มาตรฐานดา้นผลผลิตท่ีตอ้งการให้
เกิด คือ “ผูเ้รียนไดรั้บการพฒันาเป็นผูท่ี้มีคุณลกัษณะ กิน อยู ่ดู ฟัง เป็น (ภาวนา ๔) ด าเนินชีวติอยา่ง
มีคุณค่าและมีความสุข ” 
 

ตารางที ่๒.๔  รายละเอยีดตัวช้ีวดัด้านผลผลติ (Output) 
 

องค์ประกอบหลกั องค์ประกอบย่อย ข้อบ่งช้ีคุณภาพ 
พฒันากาย ศีล จิต 
และปัญญาอยา่ง
บูรณาการ  
(ภาวนา ๔) 

๑.กาย(กายภาพ) ๑. บริโภคใชส้อยปัจจยั ๔ ในปริมาณและคุณภาพท่ีเหมาะสมได้
คุณค่าแท ้
๒. การดูแลร่างกายและการแต่งกายสะอาด เรียบร้อย 
๓. ด ารงชีวติอยา่งเก้ือกูลส่ิงแวดลอ้ม 

 ๒.ศีล (สังคม) ๑. มีศีล ๕ เป็นพื้นฐานในการด ารงชีวติ 
๒. มีวนิยั ซ่ือสัตย ์มีความรับผดิชอบ ตรงต่อเวลา 
๓. สามารถพึ่งตนเองไดห้รือท างานเล้ียงชีพดว้ยความสุจริต 

 ๓.จิต (จิตใจ/
อารมณ์) 

๑. มีความกตญัญูรู้คุณ ตอบแทนคุณ 
๒. มีจิตใจ เมตตา กรุณา (เอ้ือเฟ้ือ เผือ่แผ ่แบ่งปัน) ต่อกนั 
๓. มีสุขภาพจิตดี แจ่มใส ร่าเริงเบิกบาน 

 ๔.ปัญญา ๑. มีศรัทธาและความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งในพระรัตนตรัย 



 ๔๕ 

๒. รู้บาป-บุญ คุณ-โทษ ประโยชน์-มิใช่ประโยชน์ 
๓. ใฝ่รู้ ใฝ่ศึกษา แสวงหาความจริง และใฝ่สร้างสรรค ์พฒันางาน
อยูเ่สมอ 
๔. รู้เท่าทนั แกไ้ขปัญหาชีวติและการท างานไดด้ว้ยสติปัญญา 

 

 ตัวช้ีวดัด้านผลกระทบ (Outcomes / Impact) 
 มาตรฐานดา้นผลกระทบท่ีประสงคใ์ห้เกิด คือ “วดั บา้น โรงเรียน ไดรั้บประโยชน์จากการ
พฒันาโรงเรียนวิถีพุทธ และเกิดความสมานฉนัทร่์วมมือกนัพฒันาโรงเรียนและสังคมตามวิถีพุทธ
อยา่งต่อเน่ือง” 
ตาราง ที ่๒.๕  รายละเอยีดตัวช้ีวดัด้านผลกระทบ (Outcomes / Impact) 
 

องค์ประกอบหลกั องค์ประกอบย่อย ข้อบ่งช้ีคุณภาพ 
บ ว ร ไดรั้บ
ประโยชน์จากการ
พฒันาโรงเรียนวถีิ
พุทธ 

๑.บา้น (ผูป้กครอง 
และ ชุมชน) 

๑.บ้าน และ ชุมชน มีสมาชิกท่ีเป็นคนดีไม่ยุ่งเก่ียวกับอบายมุข
เพิ่มข้ึน 
๒.ชุมชนมีผูช่้วยเหลือในการพฒันาชุมชนมากยิง่ข้ึน 

๒.วดั  วดัได ้ศาสนทายาทและก าลงัช่วยงานส่งเสริม
พระพุทธศาสนามากข้ึน 

๓.โรงเรียน  โรงเรียน ไดรั้บความไวว้างใจ เช่ือมัน่ ศรัทธาและไดรั้บ
ความร่วมมือจากผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง (บา้น วดั ราชการ) 

 

 หมายเหตุ : การใชต้วัช้ีวดัการด าเนินงานโรงเรียนวถีิพุทธ 
 

 จุดมุ่งหมาย การพัฒนาตัวช้ีวดัฯน้ีเพื่อให้โรงเรียนวิถีพุทธน าไปเป็นเคร่ืองมือในการ
ทบทวนและพัฒนาตนเองได้อย่างมีทิศทางท่ีชัดเจนมากข้ึน และผูเ้ก่ียวข้องทุกระดับสามารถ
น าไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการนิเทศ ก ากบั ติดตาม หรือประเมินผลการพฒันา 
 ส าหรับเกณฑ์ ความคาดหวงัหรือเกณฑ์การประเมินตวัช้ีวดัฯ แต่ละด้าน โรงเรียนและ
ผูเ้ก่ียวขอ้งสามารถก าหนดตามความเหมาะสมของสภาพและเง่ือนไข ความพร้อมของตนเองมีการ
ปรับปรุงไดต้ามความเหมาะสม ของช่วงเวลาและพฒันาการ ท่ีมีส่วนก าหนดรายละเอียดเกณฑ์การ
ประเมินตามตวัช้ีวดัฯของกระทรวงศึกษาธิการ 
 
 
 



 ๔๖ 

๒.๕ การด าเนินงานตามแนวโรงเรียนวถิีพทุธ 
 การด าเนินงานตามแนวโรงเรียนวถีิพุทธในสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
สมุทรสาคร ซ่ึงโรงเรียนวิถีพุทธมีรูปแบบการด าเนินงาน ๕ ดา้น ท่ีทุกโรงเรียนสามารถน าไปปรับ
ใชใ้ห้เหมาะสมกบับริบทของแต่ละโรงเรียน โดยท่ีผูบ้ริหาร หรือผูด้  าเนินโครงการสามารถยืดหยุน่
รายละเอียดของกิจกรรมท่ีจดัใหน้กัเรียนไดต้ามความเหมาะสม ดงัน้ี 
 ๑) ด้านกายภาพ กระทรวงศึกษาการ ได้ก าหนดเเนวทางให้สถานศึกษาได้ใช้หลกัพุทธ
ธรรมจดัสภาพเเวดลอ้มเเละบรรยากาศ (ปรโตโฆสะ) ท่ีเป็นกลัยาณมิตรเอ้ือในการพฒันาผูเ้รียน
อยา่งรอบดา้น ดว้ยวถีิวฒันธรรมเเสวงปัญญา ดงัน้ี 
  ๑. อาวาสสัปปายะ หมายถึง อาคารสถานท่ีเหมาะสม เพียงพอ 
  ๒. โคจรสัปปายะ หมายถึง แหล่งเรียนรู้ อุปกรณ์ทนัสมยั ตรงตามความตอ้งการ 
  ๓. ภสัสรสัปปายะ หมายถึง บรรยากาศท่ีส่งเสริมการเรียนรู้และการพฒันาคุณธรรม
จริยธรรม 
  ๔. ปุคคลสัปปายะ หมายถึง บุคลากรดี เป็นแบบอยา่งท่ีดี 
  ๕. โภชนสัปปายะ หมายถึง โภชนาการดี ส่งเสริมสุขภาพอนามยั 
  ๖. อุตุสัปปายะ หมายถึง อากาศดี โปร่งสบาย ไม่มีมุมอบั ไร้ฝุ่ น ไร้มลภาวะ 
  ๗. อิริยาปถสัปปายะ หมายถึง กิจกรรมทั้งในและนอกหอ้งเรียนเหมาะสมกบัผูเ้รียน 
 ๒) ด้านกจิกรรมพืน้ฐานชีวติ สถานศึกษาสามารถปฏิบติัไดด้งัน้ี  
  ๑. ฝึกฝนอบรมให้เกิดการกิน อยู ่ดู ฟังเป็น (รู้เขา้ใจเหตุผลและไดป้ระโยชน์ตามคุณค่า
แทต้ามหลกัไตรสิกขา) 
  ๒. ส่งเสริมกิจกรรมการรับผิดชอบ ดูแลรักษาพฒันาอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดล้อม
อยา่งสม ่าเสมอจนเป็นนิสัย 
  ๓.จดักิจกรรมส่งเสริมการระลึกและศรัทธาในพระรัตนตรัยเป็นประจ า และในโอกาส
ส าคญัอยา่งต่อเน่ืองเป็นวถีิชีวติ 
  ๔.ส่งเสริมใหทุ้กคนมีส่วนร่วมและเห็นคุณค่าในการรักษาและสืบต่อพุทธศาสนา 
  ๕.โรงเรียนจดักิจกรรมรณรงคใ์ห้ผูบ้ริหาร ครู ผูป้กครอง นกัเรียนและชุมชนมีจิตส านึก
ในการปกป้องและสืบต่อพระพุทธศาสนา 
 ตวัอยา่งกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ ดงัน้ี  
  ๑. กิจกรรมเน้ือหาสาระหลกัสูตร 
  ๒. กิจกรรมประจ าวนั / สัปดาห์ 
  ๓. กิจกรรมเน่ืองในวนัส าคญัทางพระพุทธศาสนา 



 ๔๗ 

  ๕. กิจกรรมพิเศษอ่ืน ๆ   
 ๓) ด้านการเรียนการสอน ครูในปัจจุบนั ควรสนใจศึกษา พุทธวิธีสอนท่ีพระพุทธเจา้ทรง
ใชส้อนอยา่งหลากหลายตามแต่ระดบัสติปัญญาของผูเ้รียน เท่าท่ีรวบรวมไดมี้  
  ๑. ทรงใชว้ธีิเอกงัสลกัษณะ คือ ทรงแสดงยืนยนัไปขา้งเดียว เช่น ดีมีผลเป็นสุข ชัว่มีผล
เป็นทุกข ์แน่นอนไม่มีอยา่งอ่ืน 
  ๒. ทรงสอนโดยวธีิภชัชลกัษณะ คือ ทรงแยกประเด็นใหเ้ห็นชดัเจน 
  ๓. ทรงสอนโดยวธีิปุจฉาลกัษณะ คือ ทรงยอ้นถามเสียก่อนแลว้จึงสอน 
  ๔. ทรงสอนโดยฐปนลกัษณะ คือ พกัปัญหาไวไ้ม่ทรงพยากรณ์ เพราะเห็นว่าไม่เป็น
ประโยชน์ หรือยงัไม่ถึงเวลา 
  ๕. ทรงสอนโดยวธีิอุปมาลกัษณะ คือ สอนแบบเปรียบเทียบใหเ้ห็นจริง  
  ๖. ทรงสอนตามความสนใจของผูเ้รียน 
  ๗.ทรงสอนตามล าดบัความลึกซ้ึงจากง่ายไปยาก 
  ๘. ทรงใชว้ธีิตอบปัญหาแบบง่าย ๆ  
  ๙. ทรงสอนโดยท าตวัอยา่งใหดู้  
  ๑๐. ทรงปฏิบติัดี ปฏิบติัชอบใหเ้ป็นแบบอยา่งแก่สาวกทั้งหลาย 
  ๑๑. ทรงสั่งสอนโดยใชว้าจาประกอบดว้ย พระองค ์๙ คือ 
   ๑๑.๑ สอนใหเ้ขา้ใจจากการฟัง (สุตตะ) 
   ๑๑.๒ สอนร้อยแกว้แลว้แทรกดว้ยบทกว ี(เคยยะ) 
   ๑๑.๓ สอนร้อยแกว้ลว้น ๆ (เวรยากรณ) 
   ๑๑.๔ สอนเป็นบทกวลีว้น ๆ (คาถา) เช่น คาถาธรรมบท 
    ๑๑.๕ สอนดว้ยการเปล่งวาจาเป็นคติ (อุทาน) 
   ๑๑.๖ สอนโดยอา้งอิงค าพูดท่ีเคยพูดกนัไวก่้อนแลว้ (อิติวตุตกะ) 
   ๑๑.๗ สอนโดยวธีิ เล่านิยายประกอบหลกัธรรม (ชาดก) 
   ๑๑.๘ สอนเร่ืองแปลกน่าอศัจรรย ์(อนัภูตธรรม) 
   ๑๑.๙ สอนเร่ืองท่ีตอ้งใชส้ติปัญญาชั้นสูงในการขบคิด (เวทลัละ) 
  ๑๒. สอนดว้ยวิธีซักถาม ให้ยอมรับหรือเห็นจริงด้วนตวัเอง เพื่อทดสอบความเขา้ใจ
และเปิดทางใหผู้อ่ื้นคดัคา้น 
  ๑๓. ทรงสอนโดยใช ้เร่ืองราวท่ีผูฟั้งเขา้ใจดีแลว้ เพื่อเป็นเคร่ืองน าไปสู่ธรรมะ เช่น ทรง
สอนชฎิลผูคุ้น้เคยกบัการบูชาไฟวา่ ไฟภายใน ไดแ้ก่ กิเลสต่าง ๆ ประกอบดว้ย ราคะ โทสะ โมหะ
เป็นของร้อนท่ีแผดเผาจิตใจ 



 ๔๘ 

  ๑๔. ทรงสอนโดยวธีิกล่าวอา้งประวติัศาสตร์ข้ึนมาเช่ือมโยง 
  ๑๕. ทรงสอนโดย เทียบเคียงกบัวชิาการต่าง ๆ ในสมยันั้น เช่น การฝึกชา้ง มา้ เป็นตน้ 
  ๑๖. ทรงสอนโดยให้ใช้สติปัญญาของตนก ากับ เพื่อมิให้เช่ืออย่างงมงายและให้หา
ธรรมะจากส่ิงแวดลอ้ม 
  ๑๗. ทรงสอนโดยวิธีเล่ือนความเขา้ใจของผูฟั้งเป็นขั้น ๆ ถ้าผูฟั้งไม่มีพื้นความเขา้ใจ
เบ้ืองตน้มาก่อน พระองคจ์ะไม่ทรงสอนอริยสัจ ซ่ึงเป็นธรรมชั้นสูง แต่สอนเร่ืองราวง่าย ๆ เป็นการ
ฟ้ืนฟูความรู้ความเขา้ใจระหวา่งโลกกบัธรรมใหดี้เสียก่อน 
  ๑๘. ทรงสอนโดยให้ดูความรู้สึกของตวัเองเปรียบเทียบกบัคนอ่ืน ๆ เช่น สอนให้เอาใจ
เขามาใส่ใจเรา การไม่เบียดเบียน การท าความดีงามต่อกนั 
  ๑๙. ทรงสอนให้เห็นว่า เร่ืองของพระพุทธศาสนาไม่ใช่เร่ืองสมมติ คือ ไม่ใช่เร่ืองของ
การเดาหรือการนึกคิดเอาเอง แต่เป็นเร่ืองท่ีสามารถคน้พบความจริงได ้โดยไดท้รงปฏิบติัแลว้น า
ความจริงท่ีคน้พบนั้นมาสั่งสอน เป็นการปฏิเสธการเดา การคาดคะเน 
 ๔) ด้านบรรยากาศและปฏิสัมพันธ์ ด้านบรรยากาศและปฏิสัมพนัธ์ โรงเรียนวิถีพุทธ
สามารถด าเนินการไดด้งัน้ี  
  ๑. ส่งเสริมความสัมพนัธ์แบบกลัยาณมิตร ทั้ง ครูต่อนกัเรียน นกัเรียนต่อนกัเรียน ครูต่อ
ครู และครูต่อผูป้กครอง 
  ๒. ส่งเสริมบรรยากาศใฝ่รู้ ใฝ่เรียน ใฝ่สร้างสรรค ์
  ๓. ส่งเสริมบุคลากรและนกัเรียนให้ปฏิบติัตนเป็นตวัอยา่งท่ีดีต่อผูอ่ื้น และยกยอ่งเชิดชู
ผูท้  าดีเป็นประจ า 
 ๕) ด้านการบริหารจัดการ การพฒันาผูเ้รียนให้มีคุณภาพนั้น ยุทธศาสตร์ท่ีส าคญัประการ
หน่ึง คือ การพฒันาโรงเรียนทั้งระบบ (Whole School Approach) สามารถด าเนินการไดด้งัน้ี  
  ๑. มีวิสัยทศัน์หรือปรัชญา พนัธกิจ เป้าหมาย หรือแผนกลยุทธ์ท่ีมีจุดเนน้ในการพฒันา
โรงเรียนวถีิพุทธ 
  ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการท่ีปรึกษาและคณะกรรมการด าเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธและ
บริหารด าเนินงานอยา่งต่อเน่ืองโดยผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่าย (บ ว ร) มีส่วนร่วม 
  ๔. ร่วมมือกบัผูป้กครอง วดั และชุมชนเพื่อพฒันาผูเ้รียนและชุมชน 
  ๕. มีการนิเทศ ก ากบั ติดตามการด าเนินงานโรงเรียนวถีิพุทธอยา่งต่อเน่ือง 



 ๔๙ 

  ๖. มีระบบตรวจสอบและประเมินผลโดยเปิดโอกาสให้มีการเสนอแนะอย่างเป็น
กลัยาณมิตรเพื่อการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง๒๗ 

๒.๖ งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
 ๒.๖.๑ งานวจัิยในประเทศ 
 จิตลกัษณะพื้นฐาน ๓ ประการ กบั บวัส่ีเหล่าการวิจยัในประเทศไทยสามเร่ืองให้ขอ้มูล
สนับสนุนความคิด ท่ีว่าการท่ีเหตุผลเชิงจริยธรรมของบุคคลจะพฒันาไดสู้งตามอายุท่ีระบุไวใ้น
ทฤษฎีของโคลเบร์กนั้น บุคคลจะต้องมีลักษณะทางจิตใจ ๓ ประการ สูงพร้อมกันในตวัคน ๆ   
เดียวกนั นัน่คือ ความเฉลียวฉลาด ประสบการณ์ทางสังคม และสุขภาพจิต (ดูภาพประกอบ) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที ่๒.๓  พื้นฐานทางจิตใจของมนุษย์ ๓ ด้าน ทีใ่ช้จ าแนกคนเป็น ๔ ประเภท 

 โดยการวิจยัแรก พบว่า นักเรียนหญิงในชั้นมธัยมในกรุงเทพฯ (ซ่ึงมกัจะเป็นผูท่ี้มีความ
ฉลาดเหมาะสมกบัอาย ุและประสบการณ์ทางสังคมสูง) ถา้มีสุขภาพจิตท่ีดีมากเพียงใดก็จะเป็นผูท่ี้มี
เหตุผลเชิงจริยธรรมสูงดว้ย และไม่ปรากฏเช่นน้ีในนกัเรียนประเภทอ่ืน ๆ   
 ส่วนการวิจยัท่ีสอง ได้พฒันาความสามารถหยัง่ลึกทางสังคม ให้แก่นักเรียนชั้นประถม         
ปีท่ี ๕ และ ๖ ในต่างจงัหวดั และพบวา่ เหตุผลเชิงจริยธรรมของเด็กเหล่าน้ี พฒันาสูงข้ึน กวา่เด็กท่ี
ไม่ไดรั้บการฝึกการหยัง่ลึกทางสังคม แสดงวา่ เด็กท่ีมีความฉลาดและสุขภาพจิตปกติ ถา้ไดรั้บการ

                                                           

 ๒๗กระทรวงศึกษาธิการ, แนวทางการด าเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ, (กรุงเทพมหานคร :            
ม.ป.ท.), หน้า ๒๙ 



 ๕๐ 

ฝึกดา้นท่ียงัขาดอยู่ คือ ประสบการณ์ทางสังคมแลว้ จะเป็นเด็กท่ีมีความพร้อมครบ ๓ ดา้น ท าให้
เหตุผลเชิงจริยธรรมของเด็กเหล่าน้ีพฒันาสูงข้ึนเองในเวลาต่อมา  
 การวิจยัเร่ืองสุดท้ายทางด้านน้ี ได้ตรวจสอบสมมติฐานในเร่ืองน้ีโดยตรงและพบอย่าง
ชดัเจนว่า ในหมู่ผูท่ี้อายุ ๑๕ ถึง ๒๕ ปีนั้น ถา้เป็นผูท่ี้มีความฉลาดสูงกวา่ผูอ่ื้น มีประสบการณ์ทาง
สังคมสูงและในขณะเดียวกนัก็มีสุขภาพจิตดีกวา่ผูอ่ื้น คนกลุ่มน้ีสามารถใชเ้หตุผลเชิงจริยธรรมใน
ขั้นท่ี สูงกวา่ผูท่ี้ขาดความพร้อมทางจิตทั้ง ๓ ดา้นดงักล่าว 
 จึงอาจกล่าวไดว้า่ จิตลกัษณะพื้นฐาน ๓ ประการ คือ ความเฉลียวฉลาด ประสบการณ์ทาง
สังคมและสุขภาพจิต เม่ือพิจารณาร่วมกนัในบุคคลต่าง ๆ  จะพบวา่สามารถจดัประเภทของคนตาม
ปริมาณทางจิตลกัษณะทั้ง ๓ ดา้นน้ีเป็นคน ๔ ประเภท  
 คนท่ีมีจิตลกัษณะทั้ง ๓ ดา้นสูงทั้งหมด เป็นผูท่ี้มีความพร้อมท่ีเหตุผลเชิงจริยธรรมของเขา
จะพัฒนาสูงข้ึนไปได้ คนท่ีมีจิตลักษณะดังกล่าว ๓ ด้านสูงพร้อมในตัวคน ๆ เดียวกัน จึง
เปรียบเสมือนคนประเภท บวัเหนือน ้าในพุทธศาสนาหรือ คน ๔ เหล่า (ดูภาพประกอบ) 
 

 

แผนภูมิที่ ๒.๔  บัวส่ีเหล่าทางพุทธศาสนากับคน ๔ ประเภทที่ก าหนดตามลักษณะพื้นฐานทางจิตใจ ๓ 
ด้าน 

 ส่วนผูท่ี้มีจิตลกัษณะพื้นฐาน ๒ ดา้นสูงแต่อีกดา้นหน่ึงต ่า หรือผูท่ี้จิตลกัษณะพื้นฐานดา้น
หน่ึงสูง แต่อีก ๒ ดา้นต ่า หรือ ต ่าหมดทั้ง ๓ ดา้นในคน ๆ เดียวกนั เปรียบเหมือนบวัเหล่าท่ี ๓, ๒ 
และ ๑ ซ่ึงอยูใ่ตน้ ้ าลึกลงไปในระดบัต่าง ๆ กนั คนทั้ง ๓ ประเภทหลงัน้ี ยงัขาดความพร้อมทางจิตใจ
บางด้านหรือทั้ง ๓ ดา้น ซ่ึงตอ้งได้รับการพฒันาก่อน หลงัจากนั้นเหตุผลเชิงจริยธรรมของบุคคล
เหล่าน้ีจึงจะพฒันาสูงข้ึนไดต่้อไป 



 ๕๑ 

 เม่ือมาพิจารณาสถานการณ์ในการบวชเรียนทางพุทธศาสนานั้น ก็มีลกัษณะท่ีอาจเอ้ือต่อ
การพฒันาจิตลักษณะพื้นฐานทั้ ง ๓ ประการ ดังกล่าว นั่นคือ ข้อธรรมะทางพุทธศาสนานั้นมี
ลักษณะท่ีเป็นนามธรรมอย่างสูงถ้าใครได้ศึกษา ความสามารถทางการรู้คิดก็จะสูงข้ึนด้วย 
นอกจากนั้ นการศึกษาพุทธประวัติของพระอรหันต์และพระสาวกต่าง ๆ ก็จะช่วยพัฒนา
ประสบการณ์ทางสังคมหรือการหยัง่ลึกทางสังคมให้แก่ผูบ้วชเรียนดว้ย ส่วนสุขภาพจิตนั้นจะดีข้ึน
ได้ด้วยการฝึกสมาธิ ท าจิตให้สงบ และการส ารวมตน และการท าสมาธิยงัเป็นการเตรียมจิตให้
พร้อมท่ีจะใชปั้ญญาพิจารณาธรรมะใหรู้้ชดัเจน   
 ฉะนั้น จึงอาจกล่าวไดว้า่ในหมู่ท่านผูบ้วชเรียนนั้น ถา้ท่านไดรั้บการศึกษาอบรมทางศาสนา
มาก ไดฝึ้กสมาธิและการส ารวมตนมาก จะเป็นผูท่ี้มีเหตุผลเชิงจริยธรรมสูงกวา่ผูบ้วชเรียนอ่ืน ๆ ใน
การศึกษาวิจยัพระสงฆท่ี์บวชเพียงพรรษาเดียว จ านวน ๗๑๒ รูป จากวดั ๑๑๒ แห่ง และฆราวาสท่ี
เป็นเพื่อนรุ่นเดียวกนัของพระสงฆเ์หล่าน้ีอีก ๕๔๑ คน ในจงัหวดัสงขลา โดยพระสงฆท่ี์ศึกษามีอายุ
เฉล่ีย ๒๓.๘ ปี ฆราวาสมีอายุเฉล่ีย ๒๒.๐ ปีนั้ น ในการใช้เหตุผลเชิงจริยธรรมไม่แตกต่างกัน           
แต่เม่ือบวชไปได ้๑ พรรษา แลว้วดัอีกคร้ังหน่ึง พบว่า พระสงฆ์ มีคะแนนเหตุผลเชิงจริยธรรมสูง
กว่า ฆราวาส ในปริมาณท่ีมากพอจะยอมรับได้ ในการวิจัยเดียวกันน้ีได้พยายามค้นหาว่า
ประสบการณ์ในขณะบวชประเภทใดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการมีเหตุผลเชิงจริยธรรมสูง ก็พบวา่ พระสงฆ์
ท่ีส ารวมตนในศีลมาก เป็นผูท่ี้มีเหตุผลเชิงจริยธรรมสูงดว้ย ผลน้ีพบในพระสงฆ์ท่ีอายุน้อยกวา่ ๒๓ ปี 
และพระสงฆ์ ท่ี มีการศึกษาสูงกว่า ๙ ปี  เป็นส าคัญ  ผลการวิจัย น้ีสนับสนุนความคิดท่ีว่า 
ประสบการณ์ในพระพุทธศาสนา อาจใหผ้ลดีต่อจิตใจหลายดา้นท่ีอยูใ่นทฤษฎีตน้ไมจ้ริยธรรมดว้ย 
 ฌาน  ตรรกวิจารณ์ ไดศึ้กษาเร่ืองการพฒันาทรัพยากรมนุษยเ์ชิงพุทธโดยมีวตัถุประสงค์         
๑) เพื่อพฒันาแนวความคิดใหม่ในการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์โดยใช้หลกั “พุทธธรรม” ค าสอน
ของพระพุทธเจา้เป็นฐานคติในการพฒันา ๒) น าแนวคิดท่ีได้จากข้อหน่ึงมาประยุกต์ใช้ในการ
พฒันาทรัพยากรมนุษยใ์นองคก์าร ๓) เพื่อศึกษาหากรณีตวัอยา่งซ่ึงไดป้ระยุกตใ์ชแ้นวความคิดการ
พฒันาทรัพยากรมนุษยเ์ชิงพุทธในประเทศไทย มีกรอบแนวคิดทฤษฎีจากพุทธเศรษฐศาสตร์ ทฤษฎี
ระบบและทฤษฎีการเรียนรู้ หน่วยท่ีใช้ในการวิเคราะห์ คือ องค์การ ระเบียบวิธีวิจัยมี  ๓ 
กระบวนการ กระบวนการแรกเป็นการวิจยัเอกสาร กระบวนการท่ีสองเป็นการวิจยักรณีศึกษาสอง
แห่งคือสันติอโศกและโรงเรียนรุ่งอรุณ ขอ้มูลรวบรวมจากการสัมภาษณ์ การสังเกตและเอกสาร
ปฐมภูมิ การบวนการท่ีบูรณาการขอ้ค้นพบจากการวิจยัเอกสารและจากกรณีศึกษา ผลการวิจยั
กรณีศึกษายืนยนัข้อค้นพบการวิจยัเอกสารทั้ งยงัใช้เป็นแนวปฏิบัติได้ด้วย ผลการศึกษาพบว่า 
แนวความคิดการพฒันาทรัพยากรมนุษยเ์ชิงพุทธจะมีพุทธธรรมเป็นฐานคิดในการพฒันา โดยมี
พุทธเศรษฐศาสตร์ ทฤษฎีระบบ ทฤษฎีจิตวทิยาการเรียนรู้และอริยมรรคมีองค ์๘ เป็นแนวคิดทฤษฎี



 ๕๒ 

ท่ีใชใ้นการพฒันา โดยมีเป้าหมายการพฒันา ๒ ระดบั คือ ระดบัโลกียธรรม และระดบัโลกุตรธรรม 
ส่วนปรัชญาในการพฒันานั้นตั้งอยูบ่นความเช่ือท่ีวา่ มนุษยส์ามารถพฒันาได ้พุทธธรรมมีเป้าหมาย
ท่ีการพฒันาปรับปรุงมนุษย ์ใชปั้ญหาของมนุษยคื์อ “ทุกข”์ เป็นตวัตั้ง ใชห้ลกัธรรม อริยสัจ ๔ เป็น
หลกัคิดในการพฒันา และมีการคิดเชิงระบบ ส าหรับเป้าหมายในการพฒันานั้นจะมีสามประการคือ 
 ๑) ท าใหม้นุษยมี์ความรู้ความสามารถปฏิบติัหนา้ท่ีไดดี้มีประสิทธิภาพ 
 ๒) มีจริยธรรมคุณธรรมในการด ารงชีวิต และ ๓) พฒันาไปสู่ระดบัสูงสุดคือ การพน้ทุกข์
อย่างส้ินเชิง สู้ภาวะนิพพานหรือนิโรธ การพฒันาทรัพยากรมนุษยเ์ชิงพุทธมี ๓ องค์ประกอบการ
พฒันาคือ การพฒันาระดบับุคคล ระดบักลุ่ม และการพฒันาระดบัองคก์าร 
 ดลดาว  ปูรณานนนท์ ไดศึ้กษาเร่ือง ผลของการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธแบบกลุ่มต่อ
การเพิ่มพูนสันติภาวะโดยมีเมตตาเป็นตวัแปรส่ือในพนกังาน โดยมีวตัถุประสงค ์คือ การศึกษาผล
ของการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธแบบกลุ่มต่อการเพิ่มพูนสันติภาวะโดยมีเมตตาเป็นตวัแปรส่ือ
ในพนกังาน เป็นการวิจยัก่ึงทดลอง ท่ีมีกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม โดยมีการทดสอบก่อน - หลงั
ทดลอง กลุ่มตวัอยา่งในการทดลองคือ พนกังานจ านวน ๒๘ คน แบ่งออกเป็นกลุ่มทดลอง ๑ กลุ่ม 
กลุ่มควบคุม ๓ กลุ่ม แต่ละกลุ่มมีสมาชิก ๗ คน โดยกลุ่มทดลองเขา้กลุ่มปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนว
พุทธแบบกลุ่ม กลุ่มควบคุมกลุ่มหน่ึงไดรั้บการปรึกษาแนวพุทธรายบุคคล กลุ่มควบคุมอีกกลุ่มหน่ึง
ได้รับการสอนมรรคมีองค์แปดเป็นรายบุคคล แต่ละกลุ่มมีระยะเวลาในการด าเนินการรวม ๒๑ 
ชัว่โมง แบ่งออกเป็น ๗ ช่วง ช่วงละประมาณ ๓ ชัว่โมง เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั คือ แบบวดัเมตตา
และแบบวดัสันติภาวะ ซ่ึงผูว้ิจยัสร้างข้ึนโดยอาศยัเจตสิกในพุทธศาสนามาเป็นฐาน การวิเคราะห์
ขอ้มูลท าดว้ย การทดสอบค่าเฉล่ียสองกลุ่มท่ีไม่เป็นอิสระต่อกนั การวิเคราะห์ความแปรปรวนทาง
เดียว การวิเคราะห์ถดถอยอย่างง่าย และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ ผลการวิจยัพบว่า ๑) แบบวดั
เมตตา และแบบวดัสันติภาวะ มีคุณภาพและมาตรฐานระดบัดี ๒)การปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธ
แบบกลุ่ม และแบบรายบุคคลช่วยเพิ่มสันติภาวะและเมตตา และเมตตาเป็นตวัแปรส่ือบางส่วนของ
ความสัมพนัธ์ระหวา่งการปรึกษาเชิงจิตวทิยาแนวพุทธกบัสันติภาวะในพนกังาน งานวจิยัน้ีสามารถ
สรุปได้ว่า มีคุณค่าต่อวงการวิชาการโดยแสดงว่าการผสมผสานความรู้ทางพุทธศาสนาเข้ากับ
กระบวนการปรึกษาเชิงจิตวทิยา สามารถส่งผลต่อการเพิ่มสันติภาวะได ้
 นัฏฐิกา  ลิ้มเฉลิม  ได้ศึกษาเร่ือง ศึกษาการด าเนินงานตามแนวโรงเรียนวิถีพุทธใน
สถานศึกษาสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาราชบุรี เขต ๑ ผลการวจิยัพบวา่ สภาพโดยรวมมีการ
ปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง และได้เสนอแนะเพื่อการวิจยัคร้ังต่อไปดังน้ี ๑. ควรมีการศึกษา
รูปแบบการบริหารโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ท่ีสอดคล้องกบับริบทของสถานศึกษา เพื่อให้การ
ด าเนินงานโครงการวิถีพุทธ มีความเหมาะสมและเกิดสัมฤทธ์ิผลในการด าเนินกิจกรรม ๒. ควรมี



 ๕๓ 

การศึกษาแนวทางการประสานความร่วมมือในการด าเนินกิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ ระหวา่ง บา้น 
วดั และโรงเรียน เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการพฒันาคุณธรรม จริยธรรมของนกัเรียนต่อไป ๓. 
ควรมีการศึกษารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ตามโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ท่ี
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของนกัเรียน เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีการปฏิบติักิจกรรมดว้ยตนเอง
และเกิดการพฒันาคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคต่์อไป 
 ปิยะมาศ  ยินดีสุข ไดศึ้กษาเร่ือง การศึกษาเพื่อพฒันาสุขภาวะทางจิตวิญญาณของนกัเรียน
โรงเรียนวิถีพุทธ ๒ โรงเรียน ผลการวจิยัพบวา่ การจดัการศึกษาของโรงเรียนสัมมาสิกขาสันติอโศก 
เนน้การพฒันาดา้นคุณธรรมศีลธรรมผา่นการเรียนรู้ร่วมกนัของ โรงเรียน วดั และชุมชน นกัเรียนท่ี
ผา่นการศึกษาตามรูปแบบของชาวอโศกจะไดรั้บการฝึกหดัและพฒันาดา้นศีลธรรม คุณธรรม และ
งานวิชาชีพเพื่อให้สามารถช่วยเหลือและเล้ียงตวัเองได้ เพราะเป็นการจดัการศึกษาท่ีสร้างและ
พฒันาให้ผูเ้รียนมีความเห็นท่ีถูกต้องในเร่ืองต่าง ๆ ของชีวิต ตามแนวทางของพระพุทธศาสนา 
(สัมมาทิฐิ) ส่วนส่ิงท่ีเป็นอุปสรรคต่อการจดัการศึกษา คือ การขาดแคลนบุคลากรทางการศึกษาท่ีท า
หน้าท่ีดูแลนกัเรียนอย่างใกลชิ้ดเพื่อให้เกิดการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ืองตลอดเวลาและการท่ีชุมชนและ
สังคมภายนอกชุมชนท่ีมีรูปแบบพฒันาตามแนวคิดการพฒันากระแสบริโภคนิยม ใหค้วามสนใจใน
วถีิชีวติและการศึกษาของชาวอโศก ก็มีส่วนท าใหบ้รรยากาศปฏิสัมพนัธ์ของสมาชิกในชุมชนลดลง 
 การน าวิถีพุทธเข้าสู่โรงเรียนมัธยมบึงทองหลาง เป็นการเร่ิมต้นน าพุทธศาสนาเข้าสู่
โรงเรียนเพื่อสืบสานวฒันธรรมและวิถีชีวิตของไทย ดว้ยการบูรณาการพุทธธรรมเขา้สู่การเรียนทุก
ดา้นของโรงเรียน โดยมีสถาบนัทางศาสนาให้ความร่วมมือและช่วยเหลือในการฝึกอบรมนกัเรียน 
นกัเรียนจึงไดเ้รียนรู้วิถีชีวิตและวฒันธรรมอนัดีงามของไทยมากข้ึน จากการเขา้ร่วมกิจกรรมทาง
พุทธศาสนาและการพฒันาตนเองเพื่อให้เกิดการพฒันาดา้นศีล สมาธิ ปัญญา ตามแนวทางพุทธศาสนา 
แต่ส่ิงท่ียงัเป็นอุปสรรคต่อการจดัการศึกษา คือ การสร้างความรู้ความเขา้ใจในหลกัธรรมพื้นฐาน
ของพุทธศาสนาให้ซึมซับลงสู่ตวัครูตอ้งใช้เวลา เพราะแนวคิดและการปฏิบติัในพุทธศาสนามีมิติ
ทั้งในดา้นกวา้งและดา้นลึก จึงตอ้งอาศยับุคลากรท่ีมีความเขา้ใจในพุทธศาสนาและการศึกษาเป็น
อย่างดี สามารถน าพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในการศึกษาได้อย่างกลมกลืน ซ่ึงในทางปฏิบัติ
โรงเรียนวถีิพุทธก็ขาดแคลนบุคลากรท่ีจะมาดูแลและใหค้วามช่วยเหลืออยา่งใกลชิ้ด 
 วชัราภรณ์  จิตรมาศ ไดศึ้กษาเร่ือง การพฒันาแบบวดัความฉลาดทางอารมณ์โดยประยุกต์
แนวคิดทางพุทธศาสนา ผลการวิจัยท่ีส าคัญสรุปได้ว่า ๑) แบบวัดความฉลาดทางอารมณ์                  
โดยประยุกตห์ลกัไตรสิกขาหรือ มรรค ๘ วดั ใน ๓ องคป์ระกอบ คือ ประพฤติดี จิตใจดี และคิดดี 
๒๑ ตวัแปรสังเกตได ้ขอ้ค าถามแต่ละขอ้เป็นสถานการณ์ทั้งหมด ๕๔ ขอ้ ถามใน ๓ ประเด็น คือ          
มีอารมณ์ ความรู้สึกอย่างไร คิดอย่างไร และจะท าอย่างไร ค าตอบของแต่ละประเด็นค าถามมี ๔ 



 ๕๔ 

ตัวเลือก น ้ าหนักคะแนน ๑ – ๔ คะแนน ค่าสัมประสิทธ์ิความเท่ียงทั้ งฉบับ เท่ากับ ๐.๙๓๕ 
องคป์ระกอบดา้น ประพฤติดี จิตใจดี และคิดดี มีค่าสัมประสิทธ์ิความเท่ียงเท่ากบั ๐.๘๔๓ ๐.๘๗๑ 
และ ๐.๘๔ ตามล าดบั ค่าสหสัมพนัธ์กบัแบบวดับุคลิกภาพห้าองคป์ระกอบหลกั และแบบวดักลวิธี
ในการเผชิญปัญหา เท่ากบั ๐.๔๒๓ และ ๐.๔๓๒ ตามล าดบั ๒) โมเดลความฉลาดทางอารมณ์            
มีความสอดคล้องกลมกลืนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ์ (ค่าไค-สแควร์ = ๑๐๓.๓๔๕; องศาความเป็น
อิสระ = ๙๘ ค่า p = .๓๖ ; GFI = .๙๙๖; AGFI = .๙๙๐) องค์ประกอบ ประพฤติดี จิตใจดี และคิดดี 
อธิบายความแปรปรวนของความฉลาดทางอารมณ์ไดร้้อยละ ๗๔.๒ ๑๐๐ และ ๘๕.๒ ตามล าดบั                    
๓) โมเดลความฉลาดทางอารมณ์มีความไม่แปรปรวนในรูปแบบของโมเดล แต่มีความแปรปรวน
ของเมทริกซ์พารามิเตอร์ทุกค่าท่ีทดสอบในระหว่างกลุ่มเพศ ส่วนระหว่างกลุ่มประเภทโรงเรียน  
(โรงเรียนปกติกับโรงเรียนวิถีพุทธ) โมเดลมีความแปรเปล่ียนของรูปแบบโมเดล ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ี
แตกต่างกนัระหวา่งวฒันธรรมในโรงเรียนและไดเ้สนอแนะในการวิจยัคร้ังต่อไปไว ้ว่า ควรมีการ
สังเคราะห์โมเดลความฉลาดทางอารมณ์โดยประยุกตแ์นวคิดทางพุทธศาสนาข้ึนมาใหม่ แลว้มีการ
ตรวจสอบความตรงของโมเดลเพื่อเป็นการขยายขอบเขตความรู้ออกไปให้กวา้งขวางต่อไป              
หรืออาจมีการตรวจสอบความตรงของโมเดลในช่วงเวลาเปล่ียนไปเพราะการถ่ายทอดทางสังคม         
มีส่วนใหโ้ครงสร้างความฉลาดทางอารมณ์เปล่ียนไปได ้
 พชัรพร  เทดิธรรมไพศาล ไดว้จิยัเร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนวิถีพุทธ : 
การสังเคราะห์เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยท่ีส่งผลต่อ
ประสิทธิผลของโรงเรียนวิถีพุทธ การเก็บขอ้มูลแบ่งเป็น ๒ ขั้นตอน คือ เก็บขอ้มูลเชิงปริมาณโดย
ใชแ้บบสอบถาม และเก็บขอ้มูลเชิงคุณภาพจากกรณีศึกษา ๒ โรงเรียน ในการวิจยัมีโมเดล ๒ แบบ 
ซ่ึงผลการเปรียบเทียบ พบวา่ โมเดล ข มีความสอดคลอ้งมากกวา่ โมเดล ก จึงสรุปผลการวิจยัตาม
โมเดล ข ดังน้ี (๑) ประสิทธิผลของโรงเรียนวิถีพุทธ อยู่ในระดับมาก ระดับประสิทธิผลของ
โรงเรียนวิถีพุทธตามภูมิภาคและขนาดของโรงเรียนท่ีต่างกัน มีค่าเฉล่ียไม่แตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติ (๒) ปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนวถีิพุทธมี ๑๐ ปัจจยั และ (๓) แนว
ทางการพฒันาของโรงเรียนวิถีพุทธท่ีมีประสิทธิผลอยู่ในระดบัสูง มีการพฒันาในทุกด้านอย่าง
ชดัเจน ผูบ้ริหารให้การสนบัสนุน และบุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมอยา่งเต็มท่ี แต่โรงเรียนวถีิพุทธท่ีมี
ประสิทธิผลอยู่ในระดบัต ่า มีขอ้จ ากดับางประการ โครงการไม่ได้รับการสนับสนุนจากผูบ้ริหาร 
และบุคลากรไม่ไดมี้ส่วนร่วมทุกคน 
 สนธิชัย  สมเกตุ ไดว้ิจยัเร่ือง การศึกษากระบวนการพฒันาโครงการโรงเรียนวิถีพุทธใน
โรงเรียนบ้านแม่จ้อง มีวตัถุประสงค์เพื่อ ศึกษากระบวนการพัฒนาและผลกระทบของการ
ด าเนินงานโครงการโรงเรียนวิถีพุทธในโรงเรียนบา้นแม่จอ้ง ต าบลตลาดใหญ่ อ าเภอดอยสะเก็ต 
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จงัหวดัเชียงใหม่ ผลการวิจยัพบว่า โรงเรียนบา้นแม่จอ้งได้เขา้ร่วมโครงการโรงเรียนวิถีพุทธมา
ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๗ มีการด าเนินงานภายใต้แนวคิด “วิถีพุทธ คือ วิถีชีวิต” โดยมีกิจกรรมการ
พฒันา การ กิน อยู่ ดู ฟัง ตามแนววิถีพุทธท่ีหลากหลาย จ านวน ๒๐ กิจกรรม รวมทั้งได้น าหลกั
ไตรสิกขา (ศีล สมาธิ ปัญญา) มาบูรณาการลงสู่กิจกรรมการเรียนรู้ ส่งผลให้ผูเ้รียนไดรั้บการพฒันา
ทาง กาย ศีล สมาธิ ปัญญา ดว้ยกลวิธีปฏิบติัท่ีเป็นรูปแบบเฉพาะของโรงเรียนบา้นแม่จอ้ง โดยใช้
นวตักรรมดา้นการบริหารจดัการท่ี โรงเรียนไดพ้ฒันาข้ึนช่ือ “การบริหารเชิงพุทธรูปแบบ แม่จอ้ง
บวร” มาบริหารจดัการโครงการ ท าให้การด าเนินงานประสบความส าเร็จ โรงเรียนไดรั้บเลือกให้
เป็นแหล่งเรียนรู้คุณธรรมตน้แบบ มีผูม้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานอยูเ่สมอ ส าหรับความพึงพอใจต่อ
การด าเนินการโรงเรียนวิถีพุทธในโรงเรียนบา้นแม่จอ้งของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทุกฝ่าย พบวา่ มีความ
พึงพอใจต่อการด าเนินการในระดบัดีมากทุกดา้น ทั้งในดา้นปัจจยัน าเขา้ (Input) ดา้นกระบวนการ 
(Process) และดา้นผลผลิต (Output) แสดง ให้เห็นถึงผลกระทบท่ีไดจ้ากการด าเนินการทุกขั้นตอน
ของระบบ ก่อให้เกิดคุณภาพและความพึงพอใจเป็นอย่างดียิ่งต่อผูมี้ส่วนเก่ียวข้องกับโรงเรียน           
บา้นแม่จอ้ง 
 สุวิดา  แสงสีหนาท ไดว้ิจยัเร่ือง ภูมิปัญญาบูรณาการบนฐานคิดพุทธปรัชญา : ยุทธศาสตร์
ทางเลือกในการพฒันาสังคมไทย โดยบูรณาการแนวคิดทฤษฎีจากสามฐาน คือ ฐานคิดพุทธปรัชญา
และแนวทางการพฒันาแบบพุทธจากนกัวชิาการไทย ฐานคิดทฤษฎีระบบโลกซ่ึงครอบคลุมแนวคิด
ฟิสิกส์สมัยใหม่และทฤษฎี เค ออส และฐานแนวคิดข้ามพ้นการพัฒนา ใช้วิธีวิทยาอย่างเป็น                    
สหวิทยาการเขา้ท าการวิจยัภาคสนาม ชุมชนชาวพุทธสามกรณีศึกษา คือ ชุมชนชาวอโศกของไทย 
ชุมชนพุทธขบวนการสรรโวทัยของศรีลังกา และชุมชนพุทธฉือจ้ีของไต้หวนั ข้อค้นพบอย่าง
เด่นชดั คือ ชุมชนพุทธ ทั้ง สามแห่ง มียุทธศาสตร์การพฒันาอย่างเป็นขั้นตอน มีรูปธรรมในการ
ปฏิบติัจริง เร่ิมตน้ดว้ย การเปล่ียนทิฐิ หรือ ปรัชญาการมองโลก ให้ความหมายใหม่ต่อการปฏิบติั
ธรรม ไดแ้ก่ “บุญ” “เมตตา” “ความรัก” แลว้ตามดว้ยค่านิยมและรูแบบการปฏิบติัท่ีเน้นการ “ให้” 
ผลท่ีได ้คือ การพฒันาระดบับุคคลก็คือการพฒันาระดบัชุมชนอยา่งแยกกนัไม่ได ้ยุทธศาสตร์การ
พฒันาจะตอ้งมีทั้งแนวลึกในระดบับุคคล และชุมชน และแนวกวา้งในระดบัสังคมและระดบัโลก 
ในระดับบุคคลและชุมชน ยุทธศาสตร์ท่ีส าคัญ  คือ การมีเป้าหมายชีวิตท่ีไม่มีทุกข์ด้วยศีล                   
การเปล่ียนตนเองโดยใช้กิจกรรมทางโลกเป็นเคร่ืองมือพฒันาทางธรรม กระบวนการขดัเกลา ความรัก 
และพลงักลุ่มหรือชุมชน ในระดบัสังคม ยุทธศาสตร์ท่ีส าคญัคือ พลงัเครือข่ายแห่งความรัก และการ
ท าประโยชน์สู่สังคม และในระดบัโลก หลกัส าคญัยงัคงเป็นการ “ให้” เพื่อใหเ้กิดพลงัเครือข่ายแห่ง
ความรักของประเทศพนัธมิตร และจุดยืนของประเทศ คือ เป็นประเทศแห่งการพฒันาจิตใจ ชุมชน
พุทธกรณีศึกษาทั้ งสามแห่งมีความเคล่ือนไหวเป็นกระแสทางเลือกในสังคมกระแสหลัก                  



 ๕๖ 

เป็นกระแสต่อตา้นระบบซ่ึงเกิดข้ึนท่ีนัน่ท่ีน่ีในทุกระบบ สอดคลอ้งกบัแนวคิดของทฤษฎีระบบโลก 
โดยท่ีความเป็นทางเลือกนั้นได้ให้ความส าคญัแก่การพฒันาจิตใจของมนุษย ์ความสัมพนัธ์กับ
ธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อมเป็นส าคญั ซ่ึงเป็นแก่นขอองพุทธปรัชญา และเม่ือกล่าวถึงการพฒันา        
จะมิใช่การสั่งการหรือวางแผนมาจากผูช้  านาญการอ่ืนใด แต่หมายถึงการรู้จกัตนเอง พฒันาตนอง 
อีกนัยหน่ึง เป็นการพัฒนาจากระดับชาวบ้าน โดยมีเป้ าหมายอยู่ท่ีประโยชน์ของชุมชนและ
ส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดขา้มพน้การพฒันา 
 นงลักษณ์  วิรัชชัย และคณะ ไดท้  าวิจยัเร่ือง “ตวับ่งช้ีคุณธรรมจริยธรรม : การพฒันาและ
พฒันาการ” เป็นชุดโครงการวิจยั ประกอบด้วยโครงการย่อย ๔ โครงการ โดยมีวตัถุประสงค์ใน 
การวิจยั ดังน้ี ๑) เพื่อประมวลสาระจากเอกสาร และสังเคราะห์สาระเก่ียวกับตวับ่งช้ีคุณธรรม
จริยธรรม ท่ีมีการด าเนินการโดยหน่วยงานองค์กรทั้งภาคประชาชน/ภาครัฐ/ภาคเอกชนของไทย
และต่างประเทศ ๒) เพื่อวิจยั และพฒันาตวับ่งช้ีคุณธรรมจริยธรรมท่ีเหมาะสมกบัสังคมไทย และ
เพื่อตรวจสอบคุณภาพของตวับ่งช้ีท่ีพฒันาข้ึน ๓) เพื่อแสวงหาตวับ่งช้ีคุณธรรมจริยธรรมท่ีคดัสรร
เฉพาะบางตวับ่งช้ีท่ีส าคญั และแนวทางในการด าเนินการวดัตวับ่งช้ีรายไตรมาสส าหรับการศึกษา
ติดตามพฒันาการและแนวโน้มคุณธรรมจริยธรรม ๔) เพื่อศึกษาวิเคราะห์การใชป้ระโยชน์ตวับ่งช้ี
คุณธรรม จริยธรรมในการพฒันาคุณธรรมจริยธรรมของหน่วยงาน รวมทั้งศึกษาปัจจยัเชิงสาเหตุ
ของพัฒนาการด้านคุณธรรมจริยธรรม และ ๕) เพื่อประมวลสรุปสังเคราะห์ผลการวิจัยจาก
โครงการวิจยัทั้ง ๔ โครงการ ตามวตัถุประสงคท์ั้ง ๔ ขอ้ เพื่อใหไ้ดข้อ้เสนอแนะเชิงนโยบายส าหรับ
การด าเนินการในอนาคตของศูนยคุ์ณธรรม ผลการวจิยัสรุป ดงัน้ี 
 โครงการย่อยที ่๑ : การส ารวจและสังเคราะห์ตวับ่งช้ีคุณธรรมจริยธรรม 
 โครงการวิจยัส ารวจและสังเคราะห์ตวับ่งช้ีคุณธรรมจริยธรรม เป็นการวิจยัส ารวจเพื่อ
ก าหนดนิยามของตวับ่งช้ีคุณธรรมจริยธรรม จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง สรุปได้
เป็นชุดตวับ่งช้ีคุณธรรมจริยธรรม ๓ ชุด รวม ๑๔ ตวับ่งช้ี จากการส ารวจความคิดเห็นของคนไทย
ทุกกลุ่มสาขาอาชีพ รวมทั้งหมด ๕๘๘ คน เพื่อจดัล าดบัความส าคญัของตวับ่งช้ีคุณธรรมจริยธรรม 
ท่ีควรเฝ้าระวงั สรุปไดว้่าตวับ่งช้ีท่ีจ  าเป็นเร่งด่วนส าหรับการเฝ้าระวงั รวม ๕ ตวับ่งช้ี คือ ๑) ความ
ซ่ือสัตย ์๒) ความรับผดิชอบ ๓) ความมีสติสัมปชญัญะ ๔) ความขยนัหมัน่เพียร และ ๕) ความมีวนิยั 
 โครงการย่อยที ่๒ : การวจิยัและพฒันาตวับ่งช้ีคุณธรรมจริยธรรม  
 ผลการวิเคราะห์พบว่าตวับ่งช้ีทุกตวัมีความเท่ียงปานกลาง (๐.๔๓๒ - ๐.๖๙๗) ยกเวน้ตวั
บ่งช้ีฉนัทะและความอดทนซ่ึงมีความเท่ียงต ่า แต่คุณภาพดา้นความตรงเชิงโครงสร้างอยูใ่นเกณฑ์ดี
ทุกตวับ่งช้ี คุณภาพด้านความไม่แน่นอน อยู่ในเกณฑ์ดีทุกตวับ่งช้ี ยกเวน้ตวับ่งช้ีความเป็นอิสระ 
ความอดทน ฉันทะ ความซ่ือสัตยสุ์จริต และความมีสติสัมปชัญญะ ตอนท่ีสาม เป็นการส ารวจ



 ๕๗ 

สภาพคุณธรรมจริยธรรม ของประชาชนในสังคมไทย พบว่าคนไทยประเมินตนเองมีคุณธรรม
จริยธรรม ระดับปานกลางค่อนข้างสูง ประเมินว่าเพื่อนร่วมอาชีพ และเพื่อนร่วมชาติมีระดับ
คุณธรรมจริยธรรมปานกลางค่อนข้างสูง มีคะแนนเฉล่ียอยู่ในช่วง ๒.๕๐ – ๓.๒๕ คุณธรรม
จริยธรรม ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือ ความอดทน และฉนัทะ ส่วนคุณธรรมจริยธรรม ดา้นความกตญัญูมี
ค่าเฉล่ียสูงสุด เม่ือเปรียบเทียบกบัตวับ่งช้ีดา้นอ่ืน ๆ  
 โครงการย่อยที ่๓ : การวเิคราะห์การเปล่ียนแปลงคุณธรรมจริยธรรม ของคนไทย 
 ผลการวจิยัพบวา่ คนไทยมีพฒันาการดา้นคุณธรรมจริยธรรม เป็นแบบเส้นตรง ทุกรายไตร
มาสจะมีระดบัคุณธรรมจริยธรรม เพิ่มข้ึนโดยเฉล่ียร้อยละ ๑๒.๕๐ และมีการศึกษาส ารวจระดบั
คุณธรรมจริยธรรม ของตวับ่งช้ีท่ีควรเฝ้าระวงัในสังคมไทย ๗ ตวับ่งช้ีระหวา่งกลุ่มสาขาอาชีพ ๑๕ 
สาขาอาชีพ พบวา่ ค่าเฉล่ียระดบัคุณธรรมจริยธรรม มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติทุก
ตวับ่งช้ี แต่ไม่มีความแตกต่างระหว่าง เพศ อายุ และสถานภาพ ผลการวิจยัพบว่า กลุ่มเส่ียง ท่ีควร
เร่งรัดพฒันาคุณธรรมจริยธรรม ท่ีควรเฝ้าระวงั ไดแ้ก่ กลุ่มนกัเรียน/นิสิต/นกัศึกษา กลุ่มกรรมกร/
ผูใ้ช้แรงงาน/ลูกจา้ง กลุ่มเกษตรกร และกลุ่มคนว่างงาน ซ่ึงมีอตัราการเพิ่มคุณธรรมจริยธรรม ใน
ระดบัค่อนขา้งต ่า และจากการศึกษาบทบาทในการพฒันาคุณธรรมจริยธรรมของคนไทย พบวา่คน
ไทยมีบทบาทในการพฒันาคุณธรรมจริยธรรม ในระดบับุคคล เรียงจากมากไปหานอ้ย ไดแ้ก่ การ
อบรมสั่งสอนจาก พ่อ แม่ การอบรมสั่งสอนจากโรงเรียน การเลียนแบบบุคคลส าคญัท่ีมีคุณธรรม 
การปฏิบติัธรรม และการเขา้ร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ส่วนการดูโทรทศัน์ การฟัง
วิทยุ การไปวดัเป็นประจ า การอ่านคอลมัน์ธรรมะจากหนังสือพิมพ์และการเขา้อินเทอร์เนต มีผล
นอ้ยต่อการพฒันาคุณธรรมจริยธรรม ในระดบับุคคล 
 บทบาทในการพฒันาคุณธรรมจริยธรรม ในระดบัครอบครัว เรียงจากมากไปหานอ้ย ไดแ้ก่ 
การชกัชวนให้สมาชิกในครอบครัวท าความดีเพิ่มข้ึน การเอาใจใส่ดูแลการกระท าของสมาชิกใน
ครอบครัว และการตกัเตือนใหส้มาชิกในครอบครัวท าในส่ิงท่ีถูกตอ้ง ส่วนการคุย/ถกเถียงถึงเหตุผล
และความเหมาะสมในการแสดงออกของสมาชิกในครอบครัว และการยกตวัอยา่งบุคคลในสังคมท่ี
มีคุณธรรมให้เป็นแบบอย่างแก่ครอบครัวมีผลน้อยต่อการพฒันาคุณธรรมจริยธรรมในระดับ
ครอบครัว และบทบาทในการพฒันาคุณธรรมจริยธรรมในระดบัสังคม เรียงจากมากไปหาน้อย 
ไดแ้ก่ การจดัประชุมสมาชิกของชมรมในดา้นคุณธรรมจริยธรรม การเป็นกรรมการ/ผูด้  าเนินงานจดั
กิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม และการจดัรายการคุณธรรมจริยธรรมทางโทรทศัน์ ส่วนการเขียน
บทความแสดงความคิดเห็นทางส่ือส่ิงพิมพ ์และการเป็นวิทยากร/ผูใ้ห้ขอ้มูลดา้นคุณธรรมจริยธรรม
มีผลนอ้ยต่อการพฒันาคุณธรรมจริยธรรมในระดบัสังคม 



 ๕๘ 

 โครงการย่อยที่ ๔ : การวิจยัน าร่องการใช้ตวับ่งช้ีคุณธรรมจริยธรรม เพื่อพฒันาคุณธรรม
จริยธรรมในสถานศึกษา 
 การวิจัยน าร่องการใช้ตัวบ่งช้ีคุณธรรมจริยธรรม เพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมใน
สถานศึกษา เป็นการศึกษาการพฒันาคุณธรรมจริยธรรมกบันกัเรียน ในการวจิยัคร้ังน้ีมีกลุ่มตวัอยา่ง
นกัเรียน จ านวน ๔๓๓ คนโดยแยกเป็น ๔ กลุ่ม คือ กลุ่มท่ี ๑ สอนโดยใช้ขบวนการกลุ่มโดยการ
สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม เขา้ไปในกระบวนการเรียนการสอน และให้นักเรียนบนัทึกไดอาร่ี
สัจจะอธิษฐาน “คิดดี - พูดดี - ท าดี” กลุ่มท่ี ๒ คือ กลุ่มท่ีสอนโดยสอนโดยใช้ขบวนการกลุ่มโดย
การสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม เข้าไปในกระบวนการเรียนการสอน และให้นักเรียนบนัทึก
ไดอาร่ีสัจจะอธิษฐาน “เกาะติดสถานการณ์ข่าว” และกลุ่มท่ี ๓ สอนปกติ และให้นักเรียนบนัทึก
ไดอาร่ีสัจจะอธิษฐาน “คิดดี - พูดดี - ท าดี” และกลุ่มท่ี ๔ สอนปกติ และให้นกัเรียนบนัทึกไดอาร่ี
สัจจะอธิษฐาน “เกาะติดสถานการณ์ข่าว” โดยการวดัคร้ังท่ี ๓ เม่ือจ าแนกตามรายภาคพบวา่ ในดา้น
ความซ่ือสัตยสุ์จริต พบวา่ระดบัประถมศึกษา นกัเรียนกลุ่มท่ี ๑ ทั้งภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคใต ้
มีค่าเฉล่ียความซ่ือสัตยสุ์จริตสูงสุด ขณะท่ีภาคตะวนัออกพบวา่กลุ่มท่ี ๓ มีค่าเฉล่ียเร่ืองดงักล่าวสูง
ท่ีสุด ส่วนระดับมัธยมศึกษาพบว่า นักเรียนทุกกลุ่มมีค่าเฉล่ียความซ่ือสัตย์สุจริตใกล้เคียงกัน 
ส าหรับในด้านความมีสติสัมปชัญญะ พบว่าระดับประถมศึกษา ในแต่ละภาคมีค่าเฉล่ียความมี
สติสัมปชญัญะใกลเ้คียงกนั ส่วนระดบัมธัยมศึกษาพบวา่ในแต่ละภาคมีค่าเฉล่ียคุณธรรมจริยธรรม 
ดงักล่าวใกลเ้คียงเช่นเดียวกนั ดา้นความรับผิดชอบ พบวา่ ระดบัประถมศึกษา นกัเรียนกลุ่มท่ี ๒ ทั้ง
ภาคเหนือและภาคตะวนัออกมีค่าเฉล่ียความรับผิดชอบสูงท่ีสุด ส่วนระดับมัธยมศึกษาพบว่า 
นกัเรียนกลุ่มท่ี ๓ ทั้งภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคใต ้มีค่าเฉล่ียสูงสุด และดา้นความยุติธรรม พบวา่
ระดับประถมศึกษา นักเรียนกลุ่มท่ี ๔ ทั้ งภาคกลาง ภาคตะวนัออกและภาคใต้มีค่าเฉล่ียความ
ยติุธรรมสูงสุด ขณะท่ีภาคเหนือ โดยกลุ่มท่ี ๑ มีค่าเฉล่ียความยติุธรรมสูงท่ีสุด 
 จากผลการจ าแนกข้อความท่ีได้จากบันทึกไดอาร่ีสัจจะอธิษฐาน “คิดดี - พูดดี - ท าดี” 
พบว่า ในด้านคิดจะท าดี/ จะเป็นคนดี โดยนักเรียนกลุ่มท่ี ๑ สอนโดยใช้ขบวนการกลุ่มโดยการ
สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม เขา้ไปในกระบวนการเรียนการสอน และให้นักเรียนบนัทึกไดอาร่ี
สัจจะอธิษฐาน “คิดดี - พูดดี - ท าดี” ทั้งระดบัประถมศึกษาและมธัยมศึกษามุ่งเน้นท าดีต่อตนเอง 
ส่วนในดา้นคิดดีพบวา่ นกัเรียนทั้งระดบัประถมศึกษาและมธัยมศึกษามีความมุ่งมัน่ท่ีแตกต่างกนั 

ส่วนนกัเรียนกลุ่มท่ี ๓ ท่ีสอนปกติและให้นกัเรียนบนัทึกไดอาร่ีสัจจะอธิษฐาน “คิดดี - พูด
ดี - ท าดี” พบวา่ทั้งระดบัประถมศึกษาและมธัยมศึกษามุ่งเนน้ทั้งดา้นการคิดดี คิดจะท าดี/จะเป็นคน
ดี และท าดีเหมือนกนั คือ ประหยดั จะท าดีต่อตนเองและขยนัช่วยพอ่แม่ ตามล าดบั 

  



 ๕๙ 

 ๒.๖.๒ งานวจัิยทีเ่กีย่วกบัคุณธรรมของประเทศต่าง ๆ  
 เจือจันทร์  จงสถิตอยู่ และรุ่งเรือง  สุขาภิรมย์ ได้สังเคราะห์งานวิจยัคุณลักษณะ และ
กระบวนการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมของประเทศต่าง ๆ ผลการวจิยัพบวา่ 
 ๑) คุณธรรมจริยธรรมพื้นฐานส าคญั ๆ ท่ีประเทศส่วนใหญ่มี ไม่ว่าจะเป็นประเทศก าลงั
พฒันาหรือประเทศพฒันาแล้ว เพื่อเป็นฐานท่ีจะอยู่ร่วมกนัอย่างมีสันติ ร่วมกนัพฒันาความเจริญ
และความมัน่คงของประเทศชาติได ้ไดแ้ก่ ความขยนั อดทน ซ่ือสัตย ์มีวินยั เคร่งในระเบียบ ความ
รับผิดชอบ รู้หน้าท่ี และประหยดั รวมทั้งพบว่า คุณลกัษณะเด่นของคนเอเชีย คือ ความกตญัญู 
ความรักชาติ ความอ่อนน้อม ขณะท่ีคุณลกัษณะเด่นของคนยุโรป อเมริกาเหนือ และแปซิฟิคใตมี้
จุดเด่นเร่ือง การยอมรับในความแตกต่างและความหลากหลาย 
 ๒) บทเรียนของประเทศต่าง ๆ ช้ีวา่ แมป้ระเทศจะเสียหายทางวตัถุหรือจะมีความกา้วหน้า
ทางเศรษฐกิจเพียงใดก็ตาม ทุกประเทศยงัอนุรักษ ์ฟ้ืนฟูและพฒันา วฒันธรรม ประเพณี ซ่ึงเป็นส่ิงดี
งานใหค้งอยูต่่อเน่ือง แต่แตกต่างกนัออกไปในการใหค้วามส าคญั 
 ๓) ศาสนาเป็นรากฐานส าคญัของคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม ศาสนาพุทธนิกาย
มหายานและค าสอนของขงจ้ือมีอิทธิพลต่อการปลูกฝัง คุณลกัษณะและคุณธรรมจริยธรรมเด่นเร่ือง 
ความซ่ือสัตย ์ความเคารพในอาวุโส การจดัระเบียบของสังคม ความสัมพนัธ์และหน้าท่ีระหว่าง
สมาชิกในครอบครัว องคก์ร และสังคมโดยรวม ในเกาหลี ไต้หวนั และเวียดนาม ส่วนค าสอนของ
ศาสนาพุทธเถรวาทส่งผลให้ชาวพุทธสิงหลเป็นคนอ่อนน้อม ซ่ือสัตย ์และศาสนาฮินดูและคมัภีร์
พระเวทส่งผลให้คนอินเดียเคร่งในศาสนา ประเพณีและวฒันธรรม เช่ือในโชคชะตา มุ่งการท าดี
ปัจจยัต่าง ๆ รวมทั้งศาสนามีผลต่อคุณลกัษณะของคนในยุโรป อเมริกาเหนือ และแปซิฟิค โดยไม่
สามารถระบุชัดว่า มีผลจากศาสนาเด่นด้านใดหรือมากน้อยเพียงใด แม้ว่าผูน้ับถือศาสนาคริสต ์         
ซ่ึงเป็นประชากรส่วนใหญ่ยงันิยมไปโบสถใ์นวนัอาทิตย ์
 ๔) สถาบนัครอบครัว และสถาบนัการศึกษาเป็นสถาบนัท่ีทุกประเทศยงัให้ความส าคญัใน
การหล่อหลอมคุณธรรมจริยธรรมของเด็กและเยาวชนประเทศในเอเชีย ขอ้มูลช้ีไวอ้ยา่งเด่นชดัว่า 
ครอบครัวถ่ายทอดค าสอนจากศาสนา ลัทธิและความเช่ือต่าง ๆ ผ่านพ่อแม่ และญาติผูใ้หญ่สู่
ลูกหลาน ท่ีช่วยหล่อหลอมคุณลกัษณะเด่นชดัมากโดยเฉพาะเร่ืองความเคารพในอาวุโส ความอ่อน
นอ้ม ความกตญัญู ส่วนในประเทศยุโรป อเมริกาเหนือ ครอบครัวเป็นครอบครัวเด่ียวประกอบดว้ย 
พ่อและแม่ เล้ียงดูลูกท่ีหล่อหลอมคุณลกัษณะด้านการช่วยเหลือคนเอง ความมีวินัยและความมี
ระเบียบ 
 ส าหรับการถ่ายทอดคุณธรรมจริยธรรมผา่นสถาบนัการศึกษาบางประเทศมีทั้งการจดัสอน
เป็นรายวิชา ซ่ึงมีทั้ งวิชาทางด้านศาสนาโดยตรงและวิชาอ่ืนท่ีมีเป้าหมายสร้างคุณลักษณะท่ีพึง



 ๖๐ 

ประสงค์ส่วนประเทศท่ีมีประชากรนับถือศาสนาหลากหลาย จะไม่สอนวิชาศาสนาโดยตรงใน
โรงเรียน วชิาท่ีสอนเพื่อหล่อหลอมคุณลกัษณะ ไดแ้ก่ วชิาวา่ดว้ยการเป็นพลเมืองดี วชิาปรัชญาชีวิต 
แต่พบวา่ การเรียนการสอนท่ีส าคญัและไดผ้ลดีในหลายประเทศ ไดแ้ก่ การสอนผา่นกระบวนการ
กิจกรรมท่ีเช่ือมโยงชีวิตจริง ส่ิงรอบขา้งและสภาพแวดลอ้ม การสอนให้คิดวิเคราะห์ รู้จกัเหตุและ
ผล การยอมรับความแตกต่าง การเคารพในสิทธ์ิผูอ่ื้น ฯลฯ 
 ๕) ปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีมีความส าคญัต่อการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมในแต่ละประเทศ คือ ผูน้ า
ประเทศ หรือผูน้ าศาสนา นักคิด นกัปราชญ์ บทบาทของส่ือมวลชนและส่ือต่าง ๆ การมีส่วนร่วม
ของชุมชน องคก์ร มูลนิธิ บทบาทของรัฐ การออกกฎหมายหรือระเบียบ ประวติัศาสตร์และสภาพ
ภูมิศาสตร์ อิทธิพลของปัจจยัเหล่าน้ีแตกต่างกนัออกไปในแต่ละประเทศ บางปัจจยัเกิดข้ึนเองโดย
ธรรมชาติ หรือโดยไม่ตั้งใจ แต่บางประเทศได้ใช้ปัจจยับางดา้นเป็นยุทธศาสตร์หลกั ในการหล่อ
หลอมคุณลกัษณะของประชากรในประเทศ เช่น น าประวติัศาสตร์ของประเทศ หรือค าสอนของ
ผูน้ าเป็นรากฐานในการกระตุน้ให้คนในชาติมีความสามคัคี มีความรักชาติ หรือการใชก้ารควบคุม
ส่ือมวลชนในการถ่ายทอดค าสอน การสนบัสนุนองค์กร มูลนิธิ ให้มีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม
เพื่อเด็กและเยาวชน โดยมีวตัถุประสงคใ์นการช่วยหล่อหลอมพฤติกรรมท่ีพึงประสงค ์
 ๖) ขอ้มูลจากการศึกษาช้ีให้เห็นวา่ การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมเป็นกระบวนการท่ีตอ้ง
ด าเนินต่อเน่ืองและใช้เวลา และให้เช่ือมโยงกับวิถีชีวิต รัฐ เข้ามามีบทบาทด าเนินการหรือ
สนบัสนุนภาคส่วนต่าง ๆ ในสังคม ดว้ยรูปแบบต่าง ๆ จะเป็นผลดีต่อการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม
ของคนในสังคมเป็นอยา่งดี 
 จากผลการวิจยัไดส้รุปคุณลกัษณะเด่นดา้นคุณธรรมจริยธรรมของคนใน ๑๒ ประเทศไว ้
ดงัรายละเอียด ดงัน้ี 
 

ตารางที ่๒.๖  แสดง คุณลกัษณะของคุณธรรมจริยธรรมของคนใน ๑๒ ประเทศ 
 

ประเทศ คุณลกัษณะ 
เกาหลี ขยนั ไม่ยอ่ทอ้ ทุ่มเทการท างาน รักชาติ (รักหมู่เหล่า รักองคก์ร) รักการศึกษา มีวนิยั 

เคารพในอาวโุส รู้จกัหนา้ท่ีและปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งเขม้แขง็ (ละอายต่อการกระท าผดิ 
การพึ่งตนเองและความร่วมมือ) 

ไตห้วนั จริงจงั เพียรท างานหนกัดว้ยความอดทน ประหยดั ขยนัศึกษาหาความรู้ อ่อนนอ้ม 
เคร่งครัดในระเบียบ เป็นตวัของตวัเอง ต่ืนตวัทางการเมือง มีจิตส านึกเร่ืองเวลาสูง 
เคารพในคุณค่าความเป็นคน กลา้ให ้กลา้บริจาค เช่ือวา่ตอ้งต่อสู้จึงจะชนะ 

เวยีดนาม ขยนั อดทน รักชาติ กตญัญู รักการศึกษาเล่าเรียน 



 ๖๑ 

ศรีลงักา อ่อนนอ้ม กตญัญู เคารพในอาวโุส ซ่ือตรง รับผดิชอบต่อตนเองและผูอ่ื้น            มี
ชีวติพอเพียง 

อินเดีย ขยนั อดทน ประหยดั ขยนัอ่านหนงัสือ คน้ควา้หาความรู้ รู้จกัแยกแยะ รับผดิชอบ
ต่องานท่ีไดรั้บมอบหมาย ชอบความเรียบง่ายและความสะดวก เคร่งครัดในศาสนา
และวฒันธรรม เช่ือในโชคชะตามุ่งท ากรรมดี จิตใจอ่อนโยน ไม่เบียดเบียน ไม่นิยม
ความรุนแรง อหิงสา 

สวติเซอร์แ
ลนด ์

ตรงต่อเวลา ซ่ือสัตยสุ์จริต ความรับผดิชอบ ความเอาใจใส่ และความพิถีพิถนั เป็น
ตวัของตวัเอง(มีวินยั) 

ฟินแลนด ์ ซ่ือสัตยสุ์จริต มีวินยั 
เยอรมนี มีระเบียบวนิยั ความรับผดิชอบ รู้จกัหนา้ท่ี สุจริต ซ่ือตรง ตรงต่อเวลา ประหยดั 
แคนาดา มีระเบียบวนิยั เป็นคนมีเหตุผล มีจิตใจเขม้แขง็ รักสันติ อดทนอดกลั้น ไม่นิยมใช้

ความรุนแรง ให้เกียรติเพื่อนมนุษย ์ใฝ่รู้รักการอ่าน 
นิวซีแลนด ์ มีวนิยั ซ่ือสัตย ์เคารพในความแตกต่าง เคารพคนอ่ืน  
ญ่ีปุ่น ตรงต่อเวลา รับผิดชอบ อ่อนนอ้มถ่อมตน ซ่ือสัตยสุ์จริต จงรักภกัดี ประหยดั ใส่ใจ

รายละเอียด ท างานเป็นทีม ระลึกบุญคุณ สะอาดเป็นระเบียบ แยกแยะเร่ืองส่วนตวั
และความรับผดิชอบในหนา้ท่ี ท างานอยา่งกระตือรือร้น  

องักฤษ ตรงต่อเวลา มีระเบียบ รักษาความสะอาด อิสระ ประหยดั รู้ค่าเงิน รักการผจญภยั 
  

ตารางที ่๒. ๗  เปรียบเทยีบ การศึกษากบัการพฒันาคุณธรรมในระบบการศึกษาของ ๗ ประเทศ 
 

ช่ือประเทศ ปัญหาทีเ่กี่ยวข้อง คุณธรรมทีพ่งึ
ประสงค์ 

วธีิการพฒันา 

สหรัฐอเมริกา - ค่านิยมท่ีเปล่ียนไป 
- ยาเสพติดในโรงเรียน 
- ความบกพร่องดา้น
ระเบียบวนิยันกัเรียน 
- การก่อเหตุวิวาทของ
นกัเรียน 
- ครูขาดประสิทธิภาพใน
การพฒันาคุณธรรม 

(เดิม) มีคารวะธรรม 
ประหยดั ส ารวมใน
กาม ขยนั ปัจเจก
บุคคลใฝ่สัมฤทธ์ิ มุ่ง
อนาคต รับผดิชอบ 
(เพิม่) ไม่เสพติด ไม่
ท าร้ายซ่ึงกนัและกนั มี
ระเบียบวนิยั 

- สอดแทรกทุกวชิา 
- กิจกรรมเสริม 
ในโรงเรียนของรัฐไม่
พึ่งศาสนา 
- เพิ่มความสัมพนัธ์ 
บา้น โรงเรียน ชุมชน 
- บางแห่งบางระดบั 
โรงเรียนมีการสอน 
จริยศึกษาโดยตรง 



 ๖๒ 

องักฤษ - การอพยพเขา้จากภูมิภาค
อ่ืนของโลกท่ีน าความ
แตกต่างและขดัแยง้ดา้น
ความเช่ือ 

- มีระเบียบวนิยั ริเร่ิม 
สร้างสรรค ์รู้จกัตนเอง 
มีคุณธรรมตามจารีต 

--สอดแทรกทุกวชิา 
- กิจกรรมเสริม 
- สอนจริยศึกษา
หรือศาสนศึกษา 
- ควบคุมคุณภาพ
ผูส้อนศาสนา ใน 
โรงเรียน 

เกาหลี - ความขดัแยง้ทาง
อุดมการณ์การเมือง 
- การเผชิญกบัสังคมยคุ
โลกาภิวตัน์ 

- ความรับผิดชอบ 
หนา้ท่ีพลเมืองดี ขยนั 
มีวนิยั 

- จุดมุ่งหมายการศึกษา
เนน้คุณธรรม 
- สอดแทรกทุกวชิา 
- กิจกรรมเสริมบงัคบั 
- โรงเรียนรัฐไม่พึ่ง
ศาสนา 
- วชิาบงัคบัจริยศึกษา 
- พฒันาตามขั้นของ
พฒันาการ 

จีน - ความหลากหลายของกลุ่ม
ชน และความขดัแยง้ทาง
วฒันธรรมและความคิด 

- ความสามคัคี ความมี
วนิยั ความภูมิใจใน
ชาติและคุณธรรม
ดั้งเดิมท่ีไม่ขดัต่อความ
สามคัคีของคนในชาติ 

- สอดแทรกทุกวชิา 
- สอนวชิากิจกรรม 
- สอนในพลศึกษาและ
ศิลปศึกษา 
- ไม่สอนศาสนาใน
โรงเรียน 

ญ่ีปุ่น - ความกดดนัจากระบบ
การศึกษาต่อ 
- การเผชิญความ
เปล่ียนแปลงของสังคมยคุ
โลกาภิวตัน์ 

(เดิม) รักสัจจะ 
ยติุธรรม ปัจเจกบุคคล 
ยกยอ่งในอาชีพสุจริต 
รับผดิชอบ ร่วม
จรรโลงชาติ/สังคม 
(เพิ่ม) เอาใจใส่ตนเอง
ผูอ่ื้น ส่ิงแวดลอ้มทาง
ธรรมชาติ สังคมและ

- จุดมุ่งหมายการศึกษา
เนน้คุณธรรม 
- สอดแทรกทุกวชิา 
- สอนจริยศึกษา 
- กิจกรรมเสริมบงัคบั
และมีโครงสร้างชดั 
- ไม่สอนศาสนาใน
โรงเรียนรัฐบาล 



 ๖๓ 

ประเทศชาติ  - ตามหลกัการ
พฒันาการและเน้ือหา 
๔ มิติ  
- กิจกรรมเสริมนอก
โรงเรียนหลากหลาย 

สิงคโปร์ - ความล าเอียงระหวา่งกลุ่ม
ชนต่างวฒันธรรม 
- การเผชิญกบัโลกยคุโลกาภิ
วตัน์ 

ความสามคัคี อดทน 
มุ่งเรียนรู้ ริเร่ิม
สร้างสรรค ์รับผดิชอบ 
หนา้ท่ีพลเมืองดี ขยนั 
มีวนิยั 

- สอดแทรกทุกวชิา 
- กิจกรรมเสริมบงัคบั 
- ไม่พึ่งศาสนา 
- วชิาบงัคบัจริยศึกษา 
- พฒันาตามหลกั
พฒันาการ 
- โครงสร้างเน้ือหา
จริยธรรมชดัเจน 
- เนน้คุณภาพครู 

มาเลเซีย - ความล าเอียงระหวา่งกลุ่ม
ชนต่างวฒันธรรม 
- ความทา้ทายของโลกยคุ
โลกาภิวตัน์ 

- หลกัอิสลาม : เช่ือมัน่
พระผูเ้ป็นเจา้ 
จงรักภกัดีกษตัริย/์
แผน่ดิน ยดึมัน่
รัฐธรรมนูญ เคารพ
กฎหมาย ประพฤติดี มี
คุณธรรมตามศาสนา 
- สามคัคี ยดึชุมชน 
อดทน มัน่ใจตนเอง 
เห็นประโยชน์
ส่วนรวม ยติุธรรม 
รู้จกัแข่งขนัและ
ยดืหยุน่ได ้

- แทรกในทุกวชิา 
- สอนจริยศึกษาหรือ
อิสลามศึกษา 
- พฒันาครูจริยศึกษา
และอิสลามศึกษา 
- หน่วยงานดูแล
อิสลามมีบทบาท
เขม้แขง็ 

๒.๘ สรุปกรอบแนวคดิทีใ่ช้ในการวจิัย  
 จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งแล้ว ผูว้ิจยัตดัสินใจ
เลือกทฤษฎีตน้ไมจ้ริยธรรมของศาสตราจารยด์วงเดือน พนัธุมนาวิน เพราะเป็นทฤษฎีท่ีมีความ



 ๖๔ 

ผสมผสานกนัทั้งมิติทางการศึกษา มิติทางจิตวิทยาและมิติทางพุทธศาสนา และ แนวคิดของท่าน
พุทธทาสภิกข ุท่ีกล่าววา่ “การศึกษาหมาหางดว้น” (ขาดการเรียนรู้เร่ืองจริยธรรม)เป็นกรอบ  

                      

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภูมิที ่๒.๕ แสดงกรอบแนวคิดทีใ่ช้ในการวจัิย 

 กรอบที่ ๑ ตัวแปรต้น คือ การเรียนรู้เร่ืองจริยธรรม ในการศึกษาคร้ังน้ี คือ เน้ือหาของ
หลกัธรรม เร่ือง บุญกิริยาวตัถุ ๑๐ จากหลกัสูตรวิชาพระพุทธศาสนา ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๓ นกัเรียน
ไดศึ้กษาเรียนรู้แลว้และ นกัเรียนมีอิสระท่ีจะปฏิบติั ตามจิตส านึกท่ีตอ้งการท าความดี ตามความรู้
ความเขา้ใจของนกัเรียน วา่วธีิของการท าความดีทั้ง ๑๐ วธีินั้น คืออยา่งไร (มิติทางพระพุทธศาสนา)   

ตัวแปรควบคุม 

การด าเนินงานโครงการโรงเรียนวถีิ
พุทธ ทั้ง ๕ ดา้น  

๑ ดา้นกายภาพ 
๒ ดา้นกิจกรรมพื้นฐานชีวติ 
๓ ดา้นการเรียนการสอน 
๔ ดา้นบรรยากาศและปฏิสัมพนัธ์ 
๕ ดา้นการบริหารจดัการ 

 

ตัวแปรตาม 

พฤติกรรมเชิงจริยธรรมของ 

นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี๔ ในสังกดั

ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา

สมุทรสาคร   

ตัวแปรต้น 
หลกัธรรมเร่ืองบุญกริิยาวตัถุ ๑๐ 
๑. ทานมยั ๒. สีลมยั  
๓. ภาวนามยั ๔. อปจายนมยั  
๕. เวยยาวจัจมยั ๖. ปัตติทานมยั  
๗.ปัตตานุโมทนามยั ๘. ธมัมสัสวนมยั  
๙. ธมัมสัเทศนามยั ๑๐.ทิฏฐุชุกมัม ์ 

 

รูปแบบการพฒันาพฤติกรรม

เชิงจริยธรรมตามหลกับุญ

กิริยาวตัถุ ๑๐ 

 



 ๖๕ 

 กรอบที่ ๒ ตวัแปรควบคุม คือ โรงเรียนในสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสมุทรสาคร 
ท่ีด าเนินงานตามโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ทั้ง ๕ ด้าน เพื่อการฝึกฝนอบรมให้นักเรียนเป็นคนดี 
(มิติทางการศึกษา) ซ่ึงด าเนินการควบคู่ไปพร้อมกนักบั กรอบท่ี ๑ 
 กรอบที่ ๓  ตัวแปรตาม คือ พฤติกรรมเชิงจริยธรรมของนักเรียนตามหลักธรรม เร่ือง             
บุญกิริยาวตัถุ ๑๐ ท่ีให้นกัเรียนไดส้ ารวจตวัเองวา่ ปฏิบติัไดเ้ท่าไรในระยะเวลา ๑ ปี ตั้งแต่ไดเ้รียนรู้
หลกัธรรมหมวดน้ี และมีเหตุผลอย่างไรท่ีปฏิบติัได้ หรือปฏิบติัไม่ได ้ไม่มีถูกไม่มีผิด เพราะเป็น
เร่ืองพฤติกรรมส่วนบุคคล ท่ีสะทอ้นออกมาจากจิตส านึก (มิติทางจิตวทิยา, มิติทางจริยธรรม) 
 จากทั้ง ๓ กรอบ ส่งผลใหไ้ด ้กรอบท่ี ๔ คือ รูปแบบการพฒันาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมตาม
หลกับุญกิริยาวตัถุ ๑๐ อนัสอดคลอ้งกบั ทฤษฎีตน้ไมจ้ริยธรรม คือ โรงเรียน บา้น วดั ช่วยกนัเพาะ
เมล็ดพนัธ์ุวิถีพุทธ ต่างช่วยกันดูแล ให้รากแข็งแรง เพื่อส่งให้ล าต้น ก่ิง ใบ เติบโตเป็นตน้ไม้ท่ี
สมบูรณ์ รอวนัออกเป็น ดอก ผล ท่ีดี มีประโยชน์ ต่อ โลกต่อไป 



บทที ่๓ 
วธีิด ำเนินกำรวจิยั 

 การวิจยัเร่ือง ผลสัมฤทธ์ิเชิงจริยธรรมโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาสมุทรสาคร ในคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงบูรณาการระหว่างการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative 
Research) โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) และการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)  
โดยใช้เทคนิควิธี เสวนากลุ่ม (Focus group research)และ การสังเคราะห์ (Content Analysis) ซ่ึงมี
ขั้นตอนและวธีิด าเนินการวจิยัดงัต่อไปน้ี 
  ๓.๑ ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
  ๓.๒ เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 
  ๓.๓ การทดสอบเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 
  ๓.๔ วธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
  ๓.๕ การวเิคราะห์ขอ้มูลและสถิติท่ีใชใ้นงานวจิยั 
  ๓.๖ การเก็บขอ้มูลเชิงคุณภาพ  

๓.๑ ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 

 ๓.๑.๑ ประชำกร ประชากรท่ีใชใ้นคร้ังน้ี ประกอบดว้ย  
 ๑. นักเรียนชั้ นมัธยมศึกษาปีท่ี๔ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
สมุทรสาคร ปีการศึกษา ๒๕๕๒ มี จ านวน  ๕,๑๕๖  คน 
 ๒. โรงเรียน ในสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสมุทรสาคร จ านวน ๑๑๕  โรงเรียน   ปี
การศึกษา ๒๕๕๒  
 ๓. ผูท้รงคุณวุฒิ เร่ืองการด าเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธจ านวน ๓๐ โรงเรียน จากโรงเรียนท่ี
ใชโ้ครงการวถีิพุทธ จ านวน ๓๐ โรงเรียนจาก ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษานครปฐม เขต ๑และ เขต 
๒,  ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสมุทรสาครและ ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษากรุงเทพมหานคร 
เขต ๓  
 ๓.๑.๒  กลุ่มตัวอย่ำง 
 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชศึ้กษา ในคร้ังน้ี  
 ขั้นตอนที่ ๑ ใชว้ธีิสุ่มแบบเจาะจง คือ เลือกโรงเรียนท่ีมีการสอนถึงระดบัชั้น มธัยมศึกษาปี
ท่ี ๓ ในสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสมุทรสาครมีทั้งหมด ๓๘ โรงเรียนจากโรงเรียนทั้งหมด 
๑๑๕  โรงเรียน เพื่อใชเ้ก็บขอ้มูลเคร่ืองมือชุดท่ี ๑ และชุดท่ี ๒ 



 ๖๗ 

ตำรำงที ่ ๓.๑  แสดงรำยช่ือโรงเรียนกลุ่มตัวอย่ำง จ ำนวน  ๓๘  โรงเรียน 

อ ำเภอเมือง ๑๗  โรงเรียน อ ำเภอกระทุ่มแบน ๗  โรงเรียน อ ำเภอบ้ำนแพ้ว ๑๔ โรงเรียน 

๑.วดับางหญา้แพรก ๑๘.บา้นสวนหลวง ๒๕.บา้นดอนไผ ่

๒.วดัสามคัคีศรัทธาราม ๑๙.วดัราษฎร์บ ารุง ๒๖.วดัหนองสองหอ้ง 

๓.วดัศรีสุทธาราม ๒๐.วดัท่าเสา ๒๗.หลวงสินธ์ุราษฎร์รังสฤษฎ์ 

๔.บา้นออ้มโรงหีบ ๒๑.วดันางสาว ๒๘.บา้นโรงเข ้

๕.วดัคลองครุ ๒๒.กระทุ่มแบน “วเิศษสมุทคุณ” ๒๙.วดัหนองบวั 

๖.วดัราษฎร์รังสรรค์ ๒๓.กุศลวทิยา ๓๐.วดัยกบตัร 

๗.บา้นบางน ้าจืด ๒๔.ออ้มนอ้ยโสภณชนูปถมัภ ์ ๓๑.วดัคลองตนัราษฎร์บ ารุง 

๘.วดับางป้ิง  ๓๒.วดัเจด็ร้ิว 

๙.วดักาหลง  ๓๓.วดัสวนส้ม 

๑๐.วดัปัตจนัตาราม  ๓๔.วดัสุนทรสถิต 

๑๑.วดัใหญ่บา้นบ่อ  ๓๕.วดัราษฎร์ศรัทธากระยาราม 

๑๒.วดักระซา้ขาว  ๓๖.วดัธรรมจริยภิรมย ์

๑๓.สมุทรสาครวทิยาลยั  ๓๗.หลกัสองส่งเสริมวทิยา 

๑๔.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์สมุทรสาคร ๓๘.วดัหลกัส่ีพิพฒัน์ราษฎร์

อุปถมัภ ์

๑๕.พนัทา้ยนรสิงห์วทิยา 

๑๖. สมุทรสาครวฒิุชยั 

๑๗. สมุทรสาครบูรณะ 

  
 ขั้นตอนที่ ๒ ท  าการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) จ  านวนโรงเรียนท่ีสอนช่วง
ชั้น ๓ และ ๔ มีจ านวน ๑๑ โรงเรียนจากจ านวน โรงเรียน ๓๘โรงเรียน ได้ จ  านวนนักเรียนชั้น
มธัยมศึกษาตอนปลาย ของทั้ง ๑๑ โรงเรียน จ านวน  ๕,๑๕๖ คน เป็นนักเรียนชาย ๑,๘๙๕ คน 
นกัเรียนหญิง ๓,๒๑๖ คน เลือกแบบเจาะจง อ าเภอละ ๑ โรงเรียนคือโรงเรียนมธัยมประจ าอ าเภอทั้ง 
๓ อ าเภอ 
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 ขั้นตอนที่ ๓ ท  าการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) เลือกเป็นนักเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี ๔ ไดจ้  านวน ๙๖๑ คน เป็นขนาดของกลุ่มตวัอย่าง จ  าแนกเป็นนกัเรียนชาย ๓๘๒ 
คน นกัเรียนหญิง ๕๗๙ คน โดยใชต้ารางส าเร็จรูปหาขนาดของกลุ่มตวัอยา่งของ R .V. Krejcie และ 
D.W. Morgan ไดก้ลุ่มตวัอยา่งเพื่อใชเ้ก็บขอ้มูลเคร่ืองมือชุดท่ี ๓ ดงัน้ี 
 

ตำรำงที ่๓.๒ แสดงอ ำเภอ, โรงเรียน, จ ำนวนและร้อยละของนักเรียนกลุ่มตัวอย่ำง 
 

 
อ ำเภอ 

 
โรงเรียน 

จ ำนวนนักเรียน 
(คน) 

กลุ่มตัวอย่ำง 
(คน) 

คิดเป็นร้อยละ 
(%) 

ชาย หญิง ชาย หญิง  
เมือง สมุทรสาครวทิยาลยั ๑๘๑ ๒๘๙ ๑๒๓ ๑๖๕ ๖๑.๒๘ 
บา้นแพว้ วดัธรรมจริยาภิรมย ์ ๕๑ ๙๐ ๔๔ ๗๓ ๘๒.๙๘ 
กระทุ่มแบน วเิศษสมุทรคุณ ๑๕๐ ๒๐๐ ๑๐๕ ๑๓๒ ๖๗.๗๑ 

รวม ๒๘๒ ๕๗๙ ๒๗๒ ๓๗๐  
รวมทั้งหมด ๙๖๑ ๖๔๒  

 

๓.๒ เคร่ืองมือทีใ่ช้ในกำรวจิัย   
 ๓.๒.๑ เคร่ืองมือทีใ่ช้ในกำรวจัิย 
 การวิจยัคร้ังน้ี  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี คือ แบบสอบถาม (Questionnaires) จ  านวน  
๓ ชุด โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 แบบสอบถำม ชุดที่ ๑  เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัสภาพการด าเนินงานตามแนวโรงเรียนวิถี
พุทธสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสมุทรสาคร ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษา หรือ
ครูผูส้อนเคร่ืองมือชุดน้ี แบ่งออกเป็น ๓ ตอน คือ 
 ตอนที ่๑ แบบสอบถามขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัหน่วยงานและผูต้อบแบบสอบถามไดแ้ก่ 
 ๑) เพศ และอายุ ๒) สถานภาพผูต้อบแบบสอบถาม ๓)ระดบัการศึกษา ๔)วุฒิการศึกษา
ทางดา้นพระพุทธศาสนา ๕)ประสบการณ์ทางการปฏิบติัธรรม ๖) ประสบการณ์ในการสอน / จดั
กิจกรรมพฒันาคุณธรรมในโรงเรียน 
 ลกัษณะของแบบสอบถามเป็นแบบส ารวจรายการ (Check list) และเติมขอ้ความ 
 ตอนที่ ๒ แบบสอบถามเก่ียวกบัสภาพการด าเนินงานตามแนวโรงเรียนวิถีพุทธ ทั้ง ๕ ดา้น
ดา้นละ ๑๐ ขอ้ รวมเป็น ๕๐ ขอ้ มีลกัษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า แบ่งออกเป็น ๕ ระดบั 
(Rating Scales) คือ มาก ค่อนขา้งมาก ปานกลาง ค่อนขา้งนอ้ย นอ้ย ไดแ้ก่ 
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 ๑. สภาพโรงเรียนวิถีพุทธ ด้านกายภาพ คือ อาคารสถานท่ี ห้องเรียน แหล่งเรียนรู้ 
สภาพแวดลอ้ม  
 ๒. สภาพโรงเรียนวถีิพุทธดา้นกิจกรรมพื้นฐานวิถีชีวติ คือ กิจกรรมประจ าวนั กิจกรรมวนั
ส าคญั กิจกรรมนกัเรียนต่าง ๆ  
 ๓. สภาพโรงเรียนวิถีพุทธด้านการเรียนการสอน เร่ิมตั้ งแต่การก าหนดหลักสูตร
สถานศึกษา การจดัหน่วยการเรียนรู้ แผนการจดัการเรียนรู้ จนถึงกระบวนการเรียนการสอน  
 ๔. สภาพโรงเรียนวิถีพุทธดา้นบรรยากาศและปฏิสัมพนัธ์ คือ การปฏิบติัต่อกนัระหวา่งครู
กบันกัเรียน นกัเรียนกบันกัเรียน หรือครูกบัครู และ 
 ๕. สภาพโรงเรียนวิถีพุทธด้านการบริหารจดัการ คือ การก าหนดวิสัยทศัน์ จุดเน้น การ
ก าหนดแผนปฏิบติัการ การสนบัสนุนติดตาม การประเมินผลโครงการอยา่งต่อเน่ือง 
 ตอนที่ ๓ แบบสอบถามเก่ียวกบัปัญหาและขอ้เสนอแนะ สภาพการด าเนินงานตามแนว
โรงเรียนวิถีพุทธสังกดั ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสมุทรสาคร ซ่ึงแบ่งออกเป็น ๕ ดา้น คือ ดา้น
กายภาพ ดา้นกิจกรรมพื้นฐานวิถีชีวิต ดา้นการเรียนการสอน ดา้นบรรยากาศและปฏิสัมพนัธ์และ
ดา้นการบริหารจดัการ จ านวน ๕ ขอ้ เป็นลกัษณะเขียนตอบแบบปลายเปิด 
 แบบสอบถำมชุดที่ ๒ เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัสภาพการด าเนินงานตามแนวโรงเรียนวิถี
พุทธสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสมุทรสาคร ตามความคิดเห็นของประธานนักเรียน 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลแบ่งออกเป็น ๒ ตอน คือ 
 ตอนที่ ๑ แบบสอบถามข้อมูลทัว่ไปเก่ียวกบัหน่วยงานและผูต้อบแบบสอบถาม ได้แก่   
๑) เพศ ๒) ระดับผลการเรียน ๓) ศาสนาท่ีนับถือ ๔) วุฒิการศึกษาทางด้านพระพุทธศาสนา    
๕) ประสบการณ์ทางธรรม ๖) สถานภาพ ทางครอบครัว ลกัษณะของแบบสอบถามเป็นแบบส ารวจ
รายการ (Check list) และเติมขอ้ความ 
 ตอนที่ ๒ แบบสอบถามเก่ียวกับ สภาพการด าเนินงานตามแนวโรงเรียนวิถีพุทธสังกัด 
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา สมุทรสาครซ่ึงแบ่งออกเป็น ๒ ดา้น ๆ ละ ๑๐ ขอ้ คือ ดา้นกิจกรรม
พื้นฐานวถีิชีวติ และดา้นบรรยากาศและปฏิสัมพนัธ์ มีลกัษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า แบ่ง
ออกเป็น ๕ ระดับ (Rating Scales) คือ มาก ค่อนขา้งมาก ปานกลาง ค่อนข้างน้อย น้อย  โดยให้
น ้าหนกัคะแนน ดงัน้ี ๕, ๔, ๓, ๒ และ ๑ ตาม ระดบัของ (Rating Scales) 
 กำรให้คะแนนกำรด ำเนินงำนตำมแนววถิีพุทธ 
  มีการปฏิบติัมาก     มีค่าน ้าหนกัคะแนน ๕ 
  มีการปฏิบติัค่อนขา้งมาก   มีค่าน ้าหนกัคะแนน ๔ 
  มีการปฏิบติัปานกลาง   มีค่าน ้าหนกัคะแนน ๓ 
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  มีการปฏิบติัค่อนขา้งนอ้ย  มีค่าน ้าหนกัคะแนน ๒ 
  มีการปฏิบติันอ้ย    มีค่าน ้าหนกัคะแนน ๑ 
 แบบสอบถำมชุดที่ ๑ และชุดที่ ๒ คือ ตวัช้ีวดัการด าเนินงานโรงเรียนวถีิพุทธ ท่ีโรงเรียนใช้
เป็นกรอบในการด าเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ และใชป้ระเมินโครงการโรงเรียนวิถีพุทธเม่ือส้ินสุด
โครงการในแต่ละปีการศึกษา เป็นลกัษณะรูปแบบ CIPP Model 
 แบบสอบถำมชุดที่ ๓ ผูว้จิยัสร้างข้ึน มีลกัษณะเป็นแบบส ารวจพฤติกรรมเชิงจริยธรรมเร่ือง 
บุญกิริยาวตัถุ ๑๐ ประกอบดว้ย  พฤติกรรมการปฏิบติัตนตามหลกั บุญกิริยาวตัถุ ๑๐ จ านวน ๕๐ ขอ้ 
 กำรสร้ำงสร้ำงมือ ชุดที ่ ๓  
 ผูว้จิยั ศึกษาคน้ควา้ เร่ืองบุญกิริยาวตัถุ ๑๐ จาก หนงัสือหนงัสือพระไตรปิฎก, หนงัสือพุทธธรรม, 
พระพุทธศาสนาชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๓, หนงัสือมาตรวดัความเป็นชาวพุทธ, สืบคน้ทางอินเตอร์เน็ต ฯลฯ 
น ามาสร้างแบบส ารวจพฤติกรรมของนกัเรียน ประกอบดว้ย  ๓ ตอน 
 ตอนที่ ๑ สอบถามเก่ียวขอ้มูลทัว่ไปของนกัเรียน ไดแ้ก่ ๑) เพศ ๒) โปรแกรมการเรียน ๓) ระดบั
ผลการเรียน ๔) ศาสนาท่ีนบัถือ ๕) วุฒิการศึกษาทางดา้นพระพุทธศาสนา และ ๖) ประสบการณ์
ทางการปฏิบติัธรรม เป็นลกัษณะแบบส ารวจรายการ (Check list) และเติมขอ้ความ 
 ตอนที่ ๒ แบบส ารวจพฤติกรรม เร่ืองบุญกิริยาวตัถุ ๑๐ ผูว้ิจยัสร้างเป็นลกัษณะ การแสดง
พฤติกรรมของนักเรียน จ านวน ๕ พฤติกรรม (ข้อ) ในหลักธรรม แต่ละข้อ รวมเป็นจ านวน 
พฤติกรรม ทั้งหมด ๕๐ พฤติกรรม (ขอ้) ให้นกัเรียนส ารวจตนเองวา่ ไดป้ฏิบติัพฤติกรรมเหล่านั้น
มากนอ้ยเพียงใดโดยมีระดบัความถ่ีของแต่ละพฤติกรรม จ านวน ๕ ระดบั ดงัน้ี 
 - การปฏิบติัเป็นประจ า หมายถึง ในระยะ ๑ ปี ท่ีผ่านมานักเรียนได้ท าส่ิงนั้นเป็นประจ า
อยา่งสม ่าเสมอ ใหน้ ้าหนกัคะแนนเป็น ๕ 
 - การปฏิบติัเป็นส่วนมาก หมายถึง ในระยะ๑ ปี ท่ีผา่นมานกัเรียนไดท้  าส่ิงนั้นบ่อยคร้ัง  แต่
ไม่ไดท้  าอยา่งสม ่าเสมอใหน้ ้าหนกัคะแนนเป็น ๔ 
 - การปฏิบัติเป็นบางคร้ัง หมายถึง ในระยะ๑ ปี ท่ีผ่านมานักเรียนได้ท าส่ิงนั้ นบ้างเป็น
บางคร้ังบางคราวใหน้ ้าหนกัคะแนนเป็น ๓  
 - การปฏิบติันาน ๆ คร้ัง หมายถึง ในระยะ๑ ปี ท่ีผ่านมานักเรียนท าส่ิงนั้น ๑-๒ คร้ังให้
น ้าหนกัคะแนนเป็น ๒ 
 - การไม่เคยท า หมายถึง ในระยะ ๓ เดือนท่ีผ่านมานักเรียนไม่เคยได้ท าส่ิงนั้ นเลยให้
น ้าหนกัคะแนนเป็น ๑ 
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 เกณฑ์คะแนนเฉลีย่(X) 
  คะแนนเฉล่ีย  ๔.๕๐ - ๕.๐๐  ก าหนดใหอ้ยูใ่นเกณฑ ์  มากท่ีสุด 
  คะแนนเฉล่ีย  ๓.๕๐ - ๔.๔๙  ก าหนดใหอ้ยูใ่นเกณฑ ์  มาก 
  คะแนนเฉล่ีย  ๒.๕๐ - ๓.๔๙  ก าหนดใหอ้ยูใ่นเกณฑ ์  ปานกลาง 
  คะแนนเฉล่ีย  ๑.๕๐ - ๒.๔๙  ก าหนดใหอ้ยูใ่นเกณฑ ์  นอ้ย 
  คะแนนเฉล่ีย  ๑.๐๐ - ๑.๔๙  ก าหนดใหอ้ยูใ่นเกณฑ ์  นอ้ยท่ีสุด 
 คะแนนเฉลีย่น ำมำจัดเป็นระดับคุณภำพ ดงัน้ี     
  คะแนนเฉล่ีย  ๑.๐๐ - ๒.๓๓  ไดร้ะดบัคุณภาพ  ควรปรับปรุง 
  คะแนนเฉล่ีย  ๒.๓๔ - ๓.๖๗   ไดร้ะดบัคุณภาพ   ปานกลาง 
  คะแนนเฉล่ีย  ๓.๖๘ - ๕.๐๐   ไดร้ะดบัคุณภาพ  ดี 

ค่าอนัตรภาคชั้น = ๑.๓๓ 
 กำรให้คะแนนพฤติกรรมเชิงจริยธรรม 
  ปฏิบติัเป็นประจ า   มีค่าน ้าหนกัคะแนน  ๕ 
  ปฏิบติัเป็นส่วนมาก   มีค่าน ้าหนกัคะแนน  ๔ 
  ปฏิบติัเป็นบางคร้ัง  มีค่าน ้าหนกัคะแนน  ๓ 
  ปฏิบติันานๆคร้ัง  มีค่าน ้าหนกัคะแนน  ๒ 
  ไม่เคยปฏิบติั     มีค่าน ้าหนกัคะแนน  ๑ 
 ตอนที ่๓ ใหน้กัเรียนเขียนรูปแบบการท าความดีตามความคิดเห็นของนกัเรียน 
 ผูว้ิจยัไดน้ าเคร่ืองมือทั้ง ๓ ชุด ปรึกษากบัคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ ตรวจสอบ
ความเหมาะสม ของเคร่ืองมือ แล้วน าเคร่ืองมือชุดท่ี ๓ ไปให้ผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบแก้ไขความ
ถูกต้อง แล้วน าข้อสังเกตและข้อเสนอแนะมาปรับปรุงอีกคร้ังหน่ึง เพื่อหาความตรงเชิงเน้ือหา  
(Content Validity) โดยเกณฑ์ในการเลือกผูเ้ช่ียวชาญ มีดงัน้ี คือ วุฒิการศึกษาปริญญาเอก หรือมี
ต าแหน่งทางวิชาการระดบั รองศาสตราจารย ์และมีความรู้ทางพระพุทธศาสนา เป็นอยา่งดี จ  านวน  
ไม่นอ้ยกวา่ ๕ คน  
 รำยช่ือผู้เช่ียวชำญ ตรวจสอบควำมเช่ือมั่นและให้ค่ำควำมเทีย่งตรงของเคร่ืองมือชุดที ่๓ 
 ๑. พระครูปลดัสัมมพิพฒัน์วริิยาจารย ์  
 ต าแหน่ง คณบดีบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั 
 ๒. พระมหาวโิรจน์  คุตฺตวโีร (ดร.) 
 ต าแหน่ง เลขานุการคณบดีบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั 
 ๓. รองศาสตรจารยช์ยัวตัน์  อตัพฒัน์  
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 ต าแหน่ง อาจารยป์ระจ าบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั 
 ๔. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. สุวญิ  รักสัตย ์
 ต าแหน่ง อาจารยป์ระจ าบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั 
 ๕. ดร. นุชระพี  สุทธิกุล 
 ต าแหน่ง เจา้หนา้ท่ีงานบริการสุขภาพปฐมภูมิ โรงพยาบาลราชวถีิกรุงเทพมหานคร 
 ผูว้ิจยัไดน้ าแบบสอบถามชุดท่ี ๓ จากผูเ้ช่ียวชาญ ทั้ง ๕ คน ดงักล่าวขา้งตน้ มาค านวณหา
ค่า IOC (Index of Item Objective Congruence)  
 

      
 

  เม่ือ      = ผลรวมคะแนนของผูเ้ช่ียวชาญทั้งหมด 
     n  = จ านวนผูเ้ช่ียวชาญทั้งหมด 
 
 ไดค้่า IOC อยู่ระหวา่ง ๐.๖๐ - ๑.๐๐ จากค าถามทั้งหมด ๕๐ ขอ้  บ่งช้ีให้เห็นว่า ค  าถามแต่
ละขอ้มีความตรงเชิงเน้ือหาและสามารถน าแบบสอบถามชุดน้ี  ไปหาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) 
ต่อไป  

๓.๓ กำรสร้ำงและตรวจสอบคุณภำพเคร่ืองมือ 
 ๓.๓.๑ กำรหำค่ำควำมเช่ือมั่นเคร่ืองมือชุดที ่๓ (Reliability)  

 ผูว้ิจ ัยได้ตรวจ ค่า IOC ของแบบทดสอบแต่ละข้อ อีกคร้ังหน่ึง ก่อนน าไป ใช้กับกลุ่ม
ทดลอง (Try Out) เพื่อหาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) โดย ผูว้จิยั ก าหนด กลุ่มทดลองเคร่ืองมือ  ชุด
ท่ี ๓ คือ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๔ โรงเรียนออ้มนอ้ยโสภณชนูปถมัภ์ จ  านวน ๓๐ คน  ซ่ึงมิใช่
ประชากรกลุ่มตวัอย่าง แล้วน าผลท่ีไดไ้ปวิเคราะห์หาค่าความเช่ือมัน่โดยวิธีการทางสถิติ โดยใช้
สูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟ่าของครอนบาค (Cranach’s Alpha Coefficient) ดงัน้ี   
 

 
 
 
 

  เม่ือ   = ค่าสัมประสิทธ์ิความเช่ือมัน่ 

     = จ านวนขอ้ค าถาม 
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     = ความแปรปรวนของคะแนนค าถามแต่ละขอ้ 
     = ความแปรปรวนของคะแนนรวมของผูต้อบทั้งหมด 

 ไดค้่าความเช่ือมัน่ของแบบวดัพฤติกรรมเชิงจริยธรรม ตามหลกับุญกิริยาวตัถุ ๑๐ เท่ากบั 
๐.๘๗๘ ซ่ึงค่าท่ีได้นั้ น มีค่ามากกว่า หรือ เท่ากับ ๐.๗๐ บ่งช้ีให้เห็นว่า เป็นเคร่ืองมือท่ีมีความ
เหมาะสม  มีคุณภาพและมีความเช่ือถือไดสู้งสามารถน าไปใชว้ดัพฤติกรรมเชิงจริยธรรมตามหลกั
บุญกิริยาวตัถุ ๑๐ ได ้ 
 ๓.๓.๒ กำรจัดระบบข้อมูล ผูว้ิจยัด าเนินการเก็บขอ้มูลโดยแบบสอบถาม (Questionnaires) 
ดว้ยตนเอง แลว้น าแบบสอบถามมาลงรหัส (Coding) และท าการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยคอมพิวเตอร์  
โดยใช้โปรแกรมการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณ SPSS for Window เพื่อหาค่าเฉล่ีย, ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน, ค่าร้อยละ 

๓.๔ กำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ๓.๔.๑ กำรเกบ็รวบรวมข้อมูลแบบสอบถำม ชุดที ่๑ และ ๒ 
 ผูว้ิจยัน าหนังสือขออนุญาตแจกแบบสอบถามและเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่องานวิจยัจาก
คณบดีบณัฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ถึงผูอ้  านวยการส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาสมุทรสาคร เพื่อขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามจาก ผูบ้ริหารโรงเรียน ครู และ
นกัเรียนในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ชุดท่ี ๑, ๒ จ านวน ๓๘ โรงเรียน เม่ือ วนัท่ี ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ 
ไดรั้บขอ้มูลคืน ครบถว้น ทั้ง ๓๘ โรงเรียน   
 ๓.๔.๒ กำรเกบ็รวบรวมข้อมูลแบบสอบถำม ชุดที ่๓ 
 ผูว้ิจยัน าหนังสือขออนุญาตแจกแบบสอบถามและเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่องานวิจยัจาก
คณบดีบณัฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลยัถึง ผูอ้  านวยการโรงเรียนสมุทรสาคร
วิทยาลยั, ผูอ้  านวยการโรงเรียนวิเศษสมุทรคุณกระทุ่มแบน, ผูอ้  านวยการโรงเรียนวดัธรรมจริยาภิรมย ์
ในสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสมุทรสาคร เพื่อขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม
จาก นกัเรียนท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ชุดท่ี๓ จ านวน ๓ โรงเรียน โดยผูว้จิยัได้
ติดต่อกบัผูอ้  านวยการโรงเรียนของทั้ง ๓ โรงเรียน ท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง เพื่อขอนดัหมายเวลาเขา้เก็บ
ขอ้มูล ดว้ยตนเองพร้อมกบัไดมี้หนงัสือช้ีแจงรายละเอียด จ านวนนกัเรียน วิธีเก็บขอ้มูล และผูว้ิจยั
ขอท าการ อธิบายกบัครูท่ีไดรั้บค าสั่งจากผูอ้  านวยการทั้ง ๓ โรงเรียน เพื่อช่วยเหลือผูว้ิจยัในการแจก
แบบสอบถาม และคอยดูแลนกัเรียน ท่ีตอบแบบสอบถาม กบันกัเรียนก่อนแจกแบบสอบถาม ชุดท่ี 
๓ ซ่ึงไดรั้บความร่วมมือเป็นอยา่งดี จากผูอ้  านวยการโรงเรียนและฝ่ายวิชาการ ของทั้ง ๓ โรงเรียน  
และไดรั้บการนดัหมายเวลาดงัน้ี โรงเรียนวดัธรรมจริยาภิรมย ์ เขา้เก็บขอ้มูล เม่ือวนัท่ี ๔ สิงหาคม 
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พ.ศ. ๒๕๕๒ คาบเรียนท่ี ๓ - ๔ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย ได้รับเวลานัดหมายวนัท่ี ๑๘ 
สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ คาบเรียนท่ี ๓-๔ ส่วนโรงเรียนกระทุ่มแบนวิเศษสมุทรคุณ ไดรั้บเวลานัด
หมายวนัท่ี ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ คาบเรียนท่ี ๗-๘ ท าให้ขอ้มูลคืน ครบถ้วนทั้ง๓ โรงเรียน 
จ านวน ๖๔๒ ชุด 

๓.๕ กำรวเิครำะห์ข้อมูลและสถิติทีใ่ช้ในงำนวจิัย 
 ๓.๕.๑ ในการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณ  โดยวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยคอมพิวเตอร์ใชค้่าสถิติ
พื้นฐาน เช่น ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย (X), ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ส าหรับบรรยาย
พฤติกรรมเชิงจริยธรรมของนักเรียน และลกัษณะการด าเนินงานโครงการโรงเรียนวิถีพุทธใน ๕ 
ดา้น ท่ีเป็นตวัแปรปัจจยัน าเขา้ (In put) และกระบวนการ (Process) 
 ๓.๕.๒ ขอ้มูลการเขียนตอบเหตุผลเชิงจริยธรรมของพฤติกรรมตามหลกัธรรม เร่ืองบุญ
กิริยาวตัถุ ๑๐ ของนกัเรียน ผูว้ิจยัใชว้ิธี Content Analysis เขา้ในกรอบของ ทาน ศีล ภาวนา อนัเป็น
กรอบหลกัของ บุญกิริยาวตัถุ ๑๐ 
 ๓.๕.๓  ขอ้มูลการเขียนตอบปลายเปิด เร่ือง การด าเนินงานโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ จาก
ผูบ้ริหารหรือครู ผูว้จิยัใชว้ธีิ Content Analysis  กบัการด าเนินงานวถีิพุทธ ทั้ง ๕ ดา้น 
 ๓.๕.๔  ขอ้มูลจากการจดัเสวนากลุ่มผูท้รงคุณวฒิุดา้นโรงเรียนวิถีพุทธ ผูว้จิยัใชว้ธีิ Content 
Analysis  กบัประเด็นค าถาม จ านวน ๔ ขอ้ 

๓.๖ กำรเกบ็ข้อมูลเชิงคุณภำพ 
 ผูว้ิจยัได้ใช้เทคนิค Focus group research โดยน าหนังสือเชิญสัมมนาเชิงปฏิบัติการจาก
บณัฑิตวิทยาลยั ส่งไปยงั โรงเรียนท่ีจดัการศึกษาระดบัช่วงชั้นท่ี ๓ - ๔ ในสังกดัเขตพื้นท่ีการศึกษา
สมุทรสาคร จ านวน ๑๑ โรงเรียน โรงเรียนในสังกัดเขตพื้นท่ีการศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓ 
จ านวน ๑๐ โรงเรียน และโรงเรียนในเขตพื้นท่ีการศึกษานครปฐม เขต ๑ และเขต ๒ จ านวน ๑๐ 
โรงเรียน โดยพิจารณาเลือกโรงเรียนท่ีครูสามารถเดินทางมายงัสถานท่ีจดัสัมมนา ผูว้จิยัไดโ้ทรศพัท์
ติดต่อไปยงัผู ้อ  านวยการโรงเรียนแต่ละแห่ง เพื่อขอความร่วมมือในการอนุญาตให้ครู ท่ี มี
ประสบการณ์เร่ืองโรงเรียนวถีิพุทธไดม้าเขา้ร่วมการสัมมนากลุ่ม ดงัมีรายช่ือดงัต่อไปน้ี 
 รำยช่ือโรงเรียนกลุ่มตัวอย่ำงในส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำสมุทรสำคร จ ำนวน ๑๑ 
โรงเรียน 
 ๑. เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาคร   
 ๒. ออ้มนอ้ยโสภณชนูปถมัถ ์   ๗. วดัธรรมจริยาภิรมย ์
 ๓. สมุทรสาครวทิยาลยั    ๘. พนัทา้ยนรสิงห์วทิยา 
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 ๔. สมุทรสาครบูรณะ    ๙. กุศลวทิยา 
 ๕. สมุทรสาครวฒิุชยั    ๑๐. หลกัสองส่งเสริมวทิยา 
 ๖. กระทุ่มแบน (วเิศษสมุทคุณ)   ๑๑. วดัหลกัส่ีพิพฒัน์ราษฎร์อุปถมัภ ์
 นายพิศุทธ์ิ  วรีะจิตต ์ผูอ้  านวยการ ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสมุทรสาคร 
 นายกมล  ปิยภัณฑ์ หัวหน้ากลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาสมุทรสาคร 
 นายไพบูลย ์ ขวญัดี ผูอ้  านวยการโรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 
 รำยช่ือโรงเรียนกลุ่มตัวอย่ำงในส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำนครปฐม เขต ๑, ๒ จ ำนวน๑๐ 
โรงเรียน 
 ๑๒. พระปฐมวทิยาลยั เขต ๑ 
 ๑๓. วดัหว้ยจรเขว้ทิยาคม เขต ๑  
 ๑๔. มหิดลวทิยานุสรณ์ เขต ๒ (เป็นโรงเรียนนอกระบบ)  
 ๑๕. รัตนโกสินทร์สมโภชน์บวรนิเวศศาลายา เขต ๒  
 ๑๖. กาญจนาภิเษกวทิยาลยันครปฐมเขต ๒ ศึกษานิเทศ นายสมชาย  พลูศรี เขต ๒  
 ๑๗. ง้ิวรายบุญมีรังสฤษด์ิ เขต ๒ศึกษานิเทศก ์ดร. พิเชษฐ ์ ศรีเนตร เขต ๑ 
 ๑๘. สิรินธรราชวทิยาลยั เขต ๒  
 ๑๙. สามพรานวทิยา เขต ๒ 
 ๒๐. ภปร.ราชวทิยาลยั เขต ๒  
 ๒๑. ไร่ขิงวทิยา เขต ๒ 
 รำยช่ือโรงเรียนกลุ่มตัวอย่ำงในส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำกรุงเทพมหำนคร เขต ๒, ๓ 
จ ำนวน ๑๐ โรงเรียน 
 ๒๑. นวมินราชูทิศสตรีวทิยา พุทธมณฑล  
 ๒๒. มธัยมวดัหนองแขม  
 ๒๓. ทีปังกรวทิยาพฒัน์ ทววีฒันา  
 ๒๔. วดัรางบวั  
 ๒๕. ไชยฉิมพลีวทิยาคม  
 ๒๖. ราชวนิิตบางแคปานข า  
 ๒๗. ศึกษานารีวทิยา พระราม ๒  
 ๒๘. มธัยมวดัดาวคะนอง 
 ๒๙. ปัญญาวรคุณ  



 ๗๖ 

 ๓๐. มธัยมวดัจนัทร์ประดิษฐาราม 
 โรงเรียนที่ตอบรับ เข้ำร่วม กำร Focus Group research มีจ ำนวน ๑๑ โรงเรียน ประกอบด้วย 
 ๑. นายบุญส่ง  แป้นนอ้ย ผูอ้  านวยการโรงเรียนสมุทรสาครวทิยาลยัไดรั้บเลือกเป็นประธาน
กลุ่มเสวนา 
 ๒. นายศกัดา โกมลวานิช ผูอ้  านวยการโรงเรียนพนัทา้ยนรสิงห์วทิยา 
 ๓. นายกมล  ปิยภณัฑ ์หวัหนา้หน่วยนิเทศ ติดตาม ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสมุทรสาคร 
 ๔. นายสุเทพ  แก้วท่าไม้ ครู ค.ศ. ๒ โรงเรียนกุศลวิทยา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
สมุทรสาคร 
 ๕. นางพูนทรัพย ์ ขุนชิต ครู ค.ศ. ๒ โรงเรียนราชวินิตบางแคปานข า ส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓ 
 ๖. นางอรพินทร์  เจนจิตศิริ ครู ค.ศ. ๒โรงเรียนทีปังกรวิทยาพฒัน์ (ทวีวฒันา) ในพระราชูปถมัถ์ 
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓ 
 ๗. นางสาวอนันา  รักษ์สุภกิจกุล ครู ค.ศ. ๒ โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม ส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓ 
 ๘. นางนิตยา  มงัน้อย ครู ค.ศ. ๓ โรงเรียนวดัห้วยจระเขว้ิทยาคมส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
นครปฐมเขต ๑ 
 ๙. นางอจัฉรา  เก่งบญัชา ครู คศ. ๒ โรงเรียนมหิดลวทิยานุสรณ์ ไดรั้บเลือกเป็นเลขากลุ่ม 
 ๑๐. นางสาวสมพร  ปาริจฉัตต ์ครู ค.ศ. ๒ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลยั ส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษานครปฐม เขต ๒ 
 ๑๑. นางมาลี  ควรคะนึง รองผูอ้  านวยการโรงเรียนไร่ขิงวิทยา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
นครปฐม เขต ๒ 
 ผูว้ิจยัไดส้ร้างค าถามจ านวน ๔ ประเด็น ท่ีไดม้าจากผลการวิจยัเชิงปริมาณดา้นพฤติกรรม
เชิงจริยธรรม ตามหลกับุญกิริยาวตัถุ ๑๐ เพื่อตอ้งการขอ้มูลเชิงลึกจากผูท้รงคุณวุฒิ ท่ีมีประสบการณ์ 
ในการด าเนินงานโครงการโรงเรียนวิถีพุทธและเป็นครูท่ีสอนวิชาพระพุทธศาสนา ในระดบัชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี ๔ - ๖ ซ่ึงค าถามทั้ ง ๔ ประเด็นได้ผ่านการปรึกษาจากคณะกรรมการควบคุม
วิทยานิพนธ์ วา่มีความเหมาะสมตรงตามวตัถุประสงคข์องโจทยว์ิจยั และโรงเรียนท่ีเรียนเชิญไปมี
ความเหมาะสมดา้นบริบทของโรงเรียนใกลเ้คียงกบั โรงเรียนท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง  การเขา้ร่วมเสวนา
กลุ่ม มีจ านวน ๑๑ คน มาจากทั้ง ๔ เขตพื้นท่ีการศึกษา แสดงวา่ ขอ้มูลท่ีจะไดรั้บ มีความครอบคลุม
กวา้งข้ึน 
 ค ำถำมประเด็นที ่๑  ท่านมีวธีิการสอนอยา่งไรใหน้กัเรียนมีสมาธิ 



 ๗๗ 

 ค ำถำม ประเด็นที่ ๒ ท่านคิดว่าการสอนอย่างไรจึงจะท าให้นักเรียนเขา้ใจสนใจในหลกัธรรม 
ทางพระพุทธศาสนา 
 ค ำถำมประเด็นที่ ๓ ท่านมีการสอนอย่างไรให้นักเรียนสนใจต่อการรู้จกัธรรมทานและ
อภยัทานมากกวา่วตัถุทาน 
 ค ำถำมประเด็นที ่๔ ท่านมีวธีิการสอนอยา่งไรใหน้กัเรียนประพฤติตนให้อยูใ่นกรอบของศีล 

การสัมมนาวิชาการเชิงปฏิบติัการ งานวิจยั เร่ือง ศึกษาผลสัมฤทธ์ิเชิงจริยธรรมโครงการ
โรงเรียนวิถีพุทธ ในสังกัด ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสมุทรสาคร เม่ือวนัพฤหัสบดีท่ี ๑๑ 
กุมภาพนัธ์ พ.ศ. ๒๕๕๓ ท่ี ห้อง ๕๐๒ อาคาร สมเด็จพระมหาสมณเจา้กรมพระยาวชิรญาณวโรรส  
มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั ศาลายา นครปฐม เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. การสัมมนางานวิจยั
ในคร้ังน้ีไดรั้บการอนุเคราะห์จากคณาจารยผ์ูมี้ความรู้และประสบการณ์ ดงัมีรายนาม ดงัน้ี 
 พระครูปลัดสัมมพิพฒัน์วิริยาจารย์ รักษาการคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหา 
มกุฏราชวทิยาลยั เป็นประธาน 
 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. สุวิญ รักสัตย ์ประธานสาขาวชิาพุทธศาสน์ศึกษามหาวทิยาลยัมหา 
มกุฏราชวทิยาลยั เป็นพิธีกร 
 ดร.ธีรัตม ์ แสงแกว้ ประธานคณะกรรมการควบคุมวทิยานิพนธ์ 
 ดร. คงชิต  ชินสิญจน์ เป็นผูด้  าเนินรายการ 



๗๘ 
 

 

บทที ่๔ 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์๓ ขอ้ คือ 
 ๑. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิเชิงจริยธรรม เร่ืองบุญกิริยาวตัถุ ๑๐ ของนกัเรียนมธัยมศึกษาปีท่ี ๔ 
ในสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสมุทรสาคร 
 ๒. เพื่อศึกษาผลการด าเนินงานของโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ทั้ง ๕ ดา้น ของโรงเรียนวิถี
พุทธในสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสมุทรสาคร 
 ๓. เพื่อพฒันารูปแบบการท าความดีตามหลกับุญกิริยาวตัถุ ๑๐ 
 ผู้วจัิยวเิคราะห์ข้อมูล ตามวตัถุประสงค์ของงานวจัิย แต่ละข้อ ดังนี ้
 ๔.๑ การวเิคราะห์ผลสัมฤทธ์ิเชิงจริยธรรม เร่ืองบุญกิริยาวตัถุ ๑๐ 
 ๔.๒ การวเิคราะห์ผลการด าเนินงานของโครงการโรงเรียนวถีิพุทธ 

๔.๓ การวเิคราะห์ผลการเสวนากลุ่ม (Focus group Discussion) 
 ๔.๔ การสังเคราะห์รูปแบบการท าความดีตามหลกับุญกิริยาวตัถุ ๑๐ 

๔.๑ การวิเคราะห์ผลสัมฤทธ์ิเชิงจริยธรรม เร่ืองบุญกิริยาวัตถุ  ๑๐ ของนักเรียน
มธัยมศึกษาปีที ่๔ ในสังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสมุทรสาคร 
 การวเิคราะห์ขอ้มูลน้ี ประกอบดว้ย 
 - การวิเคราะห์แบบสอบถามตอนท่ี ๑ แบบสอบถามขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัผูต้อบ จ านวน ๖ 
ประเด็น ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลทั้ง ๖ ประเด็น พบว่า กลุ่มตวัอยา่ง มีความหลากหลาย ครอบคลุม 
ทั้ง ๖ ประเด็น ใชส้ถิติ ร้อยละ 
 - การวิเคราะห์แบบสอบถามตอนท่ี ๒ เป็นการวิเคราะห์เชิงปริมาณ เก่ียวกบัพฤติกรรมเชิง
จริยธรรมท่ีนกัเรียนปฏิบติั ตามหลกับุญกิริยาวตัถุ ๑๐ จ านวน ๑๐ หัวขอ้ธรรม ๆ ละ ๕ พฤติกรรม 
รวมเป็น ๕๐ พฤติกรรม ใช้สถิติ ค่าเฉล่ีย (X ), ค่า SD. จดัเป็นระดับคุณภาพของพฤติกรรมเชิง
จริยธรรม ๓ ระดบั ไดแ้ก่  ดี, ปานกลาง, ควรปรับปรุง 
 - การวิเคราะห์แบบสอบถามตอนท่ี ๓ เป็นการสังเคราะห์ การเขียนรูปแบบการท าความดี
ของนกัเรียนแต่ละคน เม่ือไดส้ ารวจตนเองจากการตอบแบบส ารวจเก่ียวกบัพฤติกรรมเชิงจริยธรรม
ท่ีนักเรียนปฏิบัติ ตามหลักบุญกิริยาวตัถุ ๑๐ ทั้ ง ๕๐ พฤติกรรม ในตอนท่ี ๒ โดยผู ้วิจ ัยได ้
สังเคราะห์ หลกับุญกิริยาวตัถุ ๑๐ ให้สัมพนัธ์กบั หลกับุญกิริยาวตัถุ ๓ คือ ทาน ศีล ภาวนา อนัเป็น
หลกัธรรมของฆราวาส  



 ๗๙ 

 ๔.๑.๑ ผลการวเิคราะห์ข้อมูลตอนที ่๑ แบบสอบถามข้อมูลทัว่ไป 
 ๑) เพศ  

ตารางที ่๔.๑  แสดง จ านวน, ร้อยละของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามเพศ 
 

เพศ จ านวน (คน) ร้อยละ 
ชาย ๑๘๙ ๒๙.๔๔ 
หญิง ๔๕๒  ๗๐.๔๑ 
ไม่ระบุ ๑  ๐๐.๑๕ 

รวม ๖๔๒ ๑๐๐.๐๐ 
  

 จากตารางท่ี ๔.๑  พบวา่ เพศ หญิงมากกวา่ เพราะตรงกบัคาบเรียนวชิารักษาดินแดน 

 ๒) โปรแกรมการเรียน  

ตารางที ่๔.๒  แสดงจ านวน, ร้อยละของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามโปรแกรมการเรียน 
 

โปรแกรม จ านวน (คน) ร้อยละ 
วทิย-์คณิต ๒๗๖ ๔๒.๙๙ 
ศิลป์-ค านวณ ๑๒๓ ๑๙.๑๖ 
ศิลป์-ภาษา ๙๑ ๑๔.๑๗ 
อ่ืน  ๆ  ๑๔๐ ๒๑.๘๑ 
ไม่ตอบ ๑๒ ๑.๘๗ 

รวม ๖๔๒ ๑๐๐.๐๐ 
  

 จากตารางท่ี ๔.๒ พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งครอบคลุมทุกโปรแกรมการเรียน 
 
 
 
 
 
 
  



 ๘๐ 

 ๓) ระดับผลการเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที ่๓ 

ตารางที ่๔.๓  แสดงจ านวน, ร้อยละของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามผลการเรียน 
 

ระดับผลการเรียน จ านวน (คน) ร้อยละ 
๑.๐๐ - ๒.๐๐ ๕๙ ๙.๑๙ 
๒.๐๑ - ๓.๐๐ ๒๖๗ ๔๑.๕๙ 
๓.๐๑ - ๔.๐๐ ๓๑๑ ๔๘.๔๔ 
ไม่ตอบ ๕ ๐.๗๘ 

รวม ๖๔๒ ๑๐๐.๐๐ 
  

 จากตารางท่ี ๔.๓  พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีระดบัผลการเรียนทุกระดบั 
 

 ๔) ศาสนาทีนั่บถือ / จ าแนกศาสนา 
 

ตารางที ่๔.๔  แสดงจ านวน, ร้อยละของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามศาสนา  
 

ศาสนา จ านวน (คน) ร้อยละ 
พุทธ ๖๒๘ ๙๗.๘๒ 
คริสต ์ ๓ ๐.๔๖ 
อิสลาม ๑ ๐.๑๖ 
ไม่ตอบ ๑๐ ๑.๕๖ 

รวม ๖๔๒ ๑๐๐.๐๐ 
 

 จากตารางท่ี ๔.๔  พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งนบัถือศาสนาพุทธมากท่ีสุด 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๘๑ 

 ๕) วุฒิการศึกษาทางด้านพระพุทธศาสนา / จ าแนกวุฒิทางศาสนา 

ตารางที ่๔.๕  แสดงจ านวน, ร้อยละของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างจ าแนกวุฒิทางพระพุทธศาสนา 
 

วุฒิ จ านวน (คน) ร้อยละ 
นกัธรรมศึกษาตรี ๑๗๖ ๒๗.๔๑ 
นกัธรรมศึกษาโท ๙๕ ๑๔.๘๐ 
นกัธรรมศึกษาเอก ๔๗ ๗.๓๒ 
อ่ืน  ๆ  ๑๑๙ ๑๘.๕๔ 
ไม่ตอบ ๒๐๕ ๓๑.๙๓ 

รวม ๖๔๒ ๑๐๐.๐๐ 
  

 จากตารางท่ี ๔.๕ พบว่า กลุ่มตวัอย่าง มีวุฒิทางพระพุทธศาสนา ๓๑๘คน คิดเป็นร้อยละ 
๔๙.๕๓  
 ๖) ประสบการณ์ทางศาสนา 

ตารางที ่๔.๖  แสดงจ านวน, ร้อยละของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างจ าแนกประสบการณ์ทางศาสนา 
 

ประสบการณ์ จ านวน (คน) ร้อยละ 
มี ๖๐๑ ๙๓.๖๑ 
ไม่มี ๑๓ ๒.๐๒ 
ไม่ตอบ ๒๘ ๔.๓๖ 

รวม ๖๔๒ ๑๐๐.๐๐ 

 จากตารางท่ี ๔.๖ พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีประสบการณ์ทางศาสนา ๖๐๑ คน คิดเป็นร้อยละ 
๙๓.๖๑ 
 ๔.๑.๒ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตอนที่  ๒ การส ารวจ พฤติกรรมเชิงจริยธรรมเร่ือง                   
บุญกริิยาวตัถุ ๑๐ 

การวิเคราะห์แบบสอบถามตอนท่ี ๒ เป็นการวิเคราะห์เชิงปริมาณ เก่ียวกับการส ารวจ
พฤติกรรมเชิงจริยธรรมท่ีนกัเรียนปฏิบติั ตามหลกับุญกิริยาวตัถุ ๑๐ จ านวน ๑๐ หวัขอ้ธรรม ๆ ละ 
๕ พฤติกรรม รวมเป็น ๕๐ พฤติกรรม ใช้สถิติ ค่าเฉล่ีย (X ), ค่า SD. จดัเป็นระดับคุณภาพของ
พฤติกรรมเชิงจริยธรรม 



 ๘๒ 

ตารางที ่๔.๗ แสดงพฤติกรรม, การปฏิบัติ, จ านวน, ร้อยละ, X , และ SD. ของ ทานมัย 
 

พฤติกรรม การปฏิบัติ จ า น ว น /
คน 

ร้อยละ X  S.D. 

 ตกับาตรพระสงฆทุ์กวนัพระ เป็นประจ า 
ส่วนมาก 
บางคร้ัง  
นาน ๆ คร้ัง  
ไม่เคย 
ไม่ตอบ 

๓๕ 
๙๗ 
๒๙๗ 
๑๙๕ 
๑๗ 
๑  

๕.๕ ๑๕.๑ 
๔ ๖ . ๓ 
๓๐.๔ 
๒.๖ 
๐.๒ 

๒.๙ .๘๗๙ 

แบ่งปันส่ิงของใหค้นท่ีดอ้ยกวา่ เป็นประจ า 
ส่วนมาก 
บางคร้ัง  
นาน ๆ คร้ัง  
ไม่เคย 
ไม่ตอบ 

๖๘ 
๒๘๐ 
๒๒๘ 
๕๘ 
๗ 
๑ 

๑๐.๖ 
๔๓.๖ 
๓๕.๕ 
๙.๐ 
๑.๑ 
๐.๒ 

๓.๕๔ .๘๔๒ 

สอนเพื่อนท าการบา้น เป็นประจ า 
ส่วนมาก 
บางคร้ัง  
นาน ๆ คร้ัง  
ไม่เคย 
ไม่ตอบ 

๔๑ 
๑๔๓ 
๓๐๒ 
๑๓๕ 
๒๐ 
๑ 

๖.๔ 
๒๒.๓ 
๔๗.๐ 
๒๑.๐ 
๓.๑ 
๐.๒ 

๓.๐๘ .๙๐๐ 

บริจาคเงินท าบุญ เป็นประจ า 
ส่วนมาก 
บางคร้ัง  
นาน ๆ คร้ัง  
ไม่ตอบ  

๑๔๓ 
๒๓๙ 
๒๒๒ 
๓๗ 
๑ 

๒๒.๓ 
๓๗.๒ 
๓๔.๖ 
๕.๘ 
๐.๒ 

๓.๗๖ .๘๖๓ 

น าเส้ือผา้ไปใหผู้ท่ี้ประสบภยั เป็นประจ า 
ส่วนมาก
บางคร้ัง  

๒๗ 
๖๙ 
๑๗๐ 

๔.๒ 
๑๐.๗ 
๒๖.๕ 

๒.๓๗ ๑.๐๘๖ 



 ๘๓ 

นาน ๆ คร้ัง 
ไม่เคย 
ไม่ตอบ 

๒๒๒ 
๑๕๒ 
๒ 

๓๔.๖ 
๒๓.๗ 
๐.๓ 

ค่าเฉลีย่รวมของ ทานมัย ๓.๑๓ .๕๘๒ 

 จากตารางท่ี ๔.๗  ทานมยั พบวา่ พฤติกรรมการให้ ของนกัเรียนระดบัคุณภาพ ปานกลาง
และเรียงล าดบัพฤติกรรมจากค่าเฉล่ียท่ีมากสุดไปน้อย ไดด้งัน้ี คือ การบริจาคเงินท าบุญ, แบ่งปัน
ส่ิงของให้คนท่ีดอ้ยกวา่, สอนเพื่อนท าการบา้น, ตกับาตรพระสงฆทุ์กวนัพระและน าเส้ือผา้ไปให้ผู ้
ท่ีประสบภยั 

ตารางที ่๔.๘  แสดงพฤติกรรม, การปฏิบัติ, จ านวน,  ร้อยละ, X , และ SD. ของ สีลมัย 
 

พฤติกรรม การปฏิบัติ จ า น ว น /
คน 

ร้อยละ  X   S.D. 

รังแกสัตว,์ ประทุษร้ายต่อกนั  
 

เป็นประจ า
ส่วนมาก
บางคร้ัง 
 นาน ๆ คร้ัง  
ไม่เคย 

๕  
๒๕ 
๑๐๕ 
๓๐๘ 
๑๙๙  

๐ .๘  ๓ .๙ 
๓.๖ ๔๘.๐ 
๓๑.๐ 

๔.๐๕ .๘๓๖ 

หยิบของเพื่ อนมาใช้โดยไม่
บอกก่อน 

เป็นประจ า
ส่วนมาก
บางคร้ัง 
นาน ๆ คร้ัง  
ไม่เคย 

๙ 
๒๘ 
๑๕๙ 
๓๑๓ 
๑๓๓ 

๑.๔ 
๔.๔ 
๒๔.๘ 
๔๘.๘ 
๒๐.๗ 

๓.๘๓ .๘๕๓ 

มีแฟนในวยัเรียน เป็นประจ า
ส่วนมาก
บางคร้ัง  
นาน ๆ คร้ัง  
ไม่เคย 
ไม่ตอบ 

๖๑ 
๗๕ 
๑๔๙ 
๑๔๐ 
๒๑๕ 
๒ 

๙.๕ 
๑๑.๗ 
๒๓.๒ 
๒๑.๘ 
๓๓.๕ 
๐.๓ 
 

๓.๕๘ ๑.๓๑๓ 



 ๘๔ 

ชอบพูดเร่ืองไม่จริง,ยุให้คน
ทะเลาะกนั 

เป็นประจ า
ส่วนมาก
บางคร้ัง  
นาน ๆ คร้ัง  
ไม่เคย 
ไม่ตอบ 

๑๐ 
๑๐ 
๔๕ 
๑๖๙ 
๔๐๗ 
๑ 

๑.๖ 
๑.๖ 
๗.๐ 
๒๖.๓ 
๖๓.๔ 
๐.๒ 

๔.๔๙ .๘๒๐ 

ด่ืมสุรา เบียร์และเสพส่ิงเสพติด เป็นประจ า
ส่วนมาก
บางคร้ัง  
นาน ๆ คร้ัง  
ไม่เคย 
ไม่ตอบ 

๙ 
๑๕ 
๔๓ 
๑๑๘ 
๔๕๖ 
๑ 

๑.๔ 
๒.๓ 
๖.๗ 
๑๘.๔ 
๗๑.๐ 
๐.๒ 

๔.๕๖ .๘๓๑ 

ค่าเฉล่ียรวมของสีลมยั ๔.๑๐ .๕๗๗ 

 จากตารางท่ี ๔.๘  สีลมยั พบว่า การท าความดีท่ีส าเร็จไดด้ว้ยรักษาศีลของนกัเรียนระดบั
คุณภาพ ดีและเรียงล าดบัพฤติกรรมจากค่าเฉล่ียท่ีมากไปหาน้อย ไดด้งัน้ี คือ ไม่เคยด่ืมสุรา เบียร์
และเสพส่ิงเสพติด, ไม่เคยชอบพูดเร่ืองไม่จริง-ยใุหค้นทะเลาะกนั,ไม่เคยรังแกสัตว ์- ประทุษร้ายต่อ
กนั, ไม่เคยหยบิของเพื่อนมาใชโ้ดยไม่บอกก่อนและไม่เคยมีแฟนในวยัเรียน 

ตารางที ่๔.๙  แสดงพฤติกรรม, การปฏิบัติ, จ านวน, ร้อยละ, X , และ SD. ของ ภาวนามัย 
 

พฤติกรรม การปฏิบัติ จ า น ว น /
คน 

ร้อยละ    X  S.D. 

คิดพิจารณาระงบัความอยากได้
ในส่ิงท่ีฟุ่มเฟือย 

เป็นประจ า
ส่วนมาก
บางคร้ัง  
นาน ๆ คร้ัง  
ไม่เคย 
ไม่ตอบ 

๕๐ 
๑๗๘ 
๒๗๔ 
๑๑๒ 
๒๖ 
๒  

๗.๘ 
๒๗.๗ 
๔๒.๗ 
๑๗.๔ 
๔.๐ 
๐.๓ 

๔.๑๙ .๗๙๓ 

ตั้งใจวา่จะเป็นคนดีใหไ้ด ้ เป็นประจ า
ส่วนมาก

๒๕๐ 
๒๘๕ 

๓๘.๙ 
๔๔.๔ 

๓.๒๒ .๙๘๙ 



 ๘๕ 

บางคร้ัง  
นาน ๆ คร้ัง  
ไม่เคย 
ไม่ตอบ 

๘๘ 
๑๓ 
๔ 
๒ 

๑๓.๗ 
๒.๐ 
๐.๖ 
๐.๓ 

ควบคุมอาการง่วงนอน เป็นประจ า
ส่วนมาก
บางคร้ัง  
นาน ๆ คร้ัง  
ไม่เคย 
ไม่ตอบ 

๗๒ 
๑๕๒ 
๒๘๘ 
๙๙ 
๒๙ 
๒ 

๑๑.๒ 
๒๓.๗ 
๔๔.๙ 
๑๕.๔ 
๔.๕ 
๐.๓ 

๓.๒๗ .๙๖๒ 

ควบคุมอารมณ์ฟุ้งซ่าน 
หงุดหงิด ร าคาญ เกียจคร้าน 

เป็นประจ า
ส่วนมาก
บางคร้ัง  
นาน ๆ คร้ัง  
ไม่เคย 
ไม่ตอบ 

๗๑ 
๑๗๕ 
๒๗๑ 
๑๐๕ 
๑๙ 
๑ 

๑๑.๑ 
๒๗.๓ 
๔๒.๒ 
๑๖.๔ 
๓.๐ 
๐.๒ 

๔.๓๐ .๘๕๓ 

 เช่ือมัน่ในค าสอนของศาสนาท่ี
ตนนบัถือ 

เป็นประจ า
ส่วนมาก
บางคร้ัง  
นาน ๆ คร้ัง  
ไม่เคย 
ไม่ตอบ 

๓๒๒ 
๒๑๒ 
๗๘ 
๒๓ 
๓ 
๔ 

๕๐.๒ 
๓๓.๐ 
๑๒.๑ 
๓.๖ 
๐.๕ 
๐.๖ 

๓.๒๖ ๑.๓๔๓ 

ค่าเฉลีย่รวมของ ภาวนามัย ๓.๖๒ .๕๖๕ 

 จากตารางท่ี ๔.๙  ภาวนามยั พบวา่ การท าความดีท่ีส าเร็จไดด้ว้ยการฝึกอบรมขดัเกลาจิตใจ   
(การฝึกอบรมภาวนา) ของนกัเรียนระดบัคุณภาพ ปานกลาง และเรียงล าดบัพฤติกรรมจากค่าเฉล่ียท่ี
มากไปนอ้ยไดด้งัน้ี คือ ควบคุมอารมณ์ฟุ้งซ่านหงุดหงิด ร าคาญ เกียจคร้าน, คิดพิจารณาระงบัความ
อยากได้ในส่ิงท่ีฟุ่มเฟือย,ควบคุมอาการง่วงนอน, เช่ือมัน่ในค าสอนของศาสนาท่ีตนนับถือและ
ตั้งใจวา่ จะเป็นคนดีใหไ้ด ้ 
 



 ๘๖ 

ตารางที ่๔.๑๐  แสดงพฤติกรรม, การปฏิบัติ, จ านวน, ร้อยละ, X , SD. ของ อปจายนมัย 
 

พฤติกรรม การปฏิบัติ จ า น ว น /
คน 

ร้อยละ      X   S.D. 

มีความหยิง่ทะนงในศกัด์ิศรี
ของตนเอง 

เป็นประจ า
ส่วนมาก
บางคร้ัง  
นาน ๆ คร้ัง  
ไม่เคย 
ไม่ตอบ 

๗๖ 
๑๒๙ 
๑๕๐ 
๑๒๗ 
๑๕๙ 
๑  

๑ ๑ . ๘ 
๒ ๐ . ๑ 
๒ ๓ . ๔ 
๑๙.๘ 
๒๔.๘ 
๐.๒ 

๔.๕๒ .๗๖๒ 

พูดจาสุภาพอ่อนโยน เป็นประจ า
ส่วนมาก
บางคร้ัง 
 นาน ๆ คร้ัง  
ไม่เคย 
ไม่ตอบ 

๖๙ 
๒๖๐ 
๒๕๐ 
๕๗ 
๕ 
๑ 

๑๐.๗ 
๔๐.๕ 
๓๘.๙ 
๘.๙ 
๐.๘ 
๐.๒ 

๒.๗๕ ๑.๑๐๓ 

แสดงตนวา่เก่ง หรือ ฐานะดี เป็นประจ า
ส่วนมาก
บางคร้ัง  
นาน ๆ คร้ัง  
ไม่เคย 

๔ 
๑๐ 
๕๒ 
๑๕๖ 
๔๒๐ 

๐.๖ 
๑.๖ 
๘.๑ 
๒๔.๓ 
๖๕.๔ 

๔.๓๘ .๗๗๒ 

เพื่อน ๆ ชมว่าไม่ก้าวร้าว,ไม่
แขง็กระดา้ง 

เป็นประจ า
ส่วนมาก
บางคร้ัง  
นาน ๆ คร้ัง  
ไม่เคย 
ไม่ตอบ 

๓๑ 
๑๔๑ 
๒๐๑ 
๑๗๓ 
๙๕ 
๑ 

๔.๘ 
๒๒.๐ 
๓๑.๓ 
๒๖.๙ 
๑๔.๘ 
๐.๒ 

๓.๕๗ ๑.๑๔๖ 

ยกมือไหวส้วสัดี,แสดงความ
เคารพ 

เป็นประจ า
ส่วนมาก
บางคร้ัง  

๓๓๙ 
๒๒๑ 
๖๔ 

๕๒.๘ 
๓๔.๔ 
๑๐.๐ 

๒.๒๙ ๑.๑๓๖ 



 ๘๗ 

นาน ๆ คร้ัง  
ไม่เคย 
ไม่ตอบ 

๑๕ 
๑ 
๒ 

๒.๓ 
๐.๒ 
๐.๓ 

ค่าเฉลีย่รวมของ อปจายนมัย ๓.๖๘ .๕๐๓ 
 

 จากตารางท่ี ๔.๑๐  อปจายนมยั พบวา่ การท าความดีท่ีส าเร็จไดด้ว้ยการประพฤติปฏิบติัตน
เป็นคนอ่อนโยน,อ่อนน้อมถ่อมตนของนักเรียนระดับคุณภาพ ดี และเรียงล าดบัพฤติกรรมจาก
ค่าเฉล่ียท่ีสุงสุด คือ มีความหยิ่งทะนงในศกัด์ิศรีของตนเอง, แสดงตนว่าเก่งหรือฐานะดี, เพื่อน ๆ 
ชมวา่ไม่กา้วร้าว - ไม่แขง็กระดา้ง, พูดจาสุภาพอ่อนโยน และยกมือไหวส้วสัดี, แสดงความเคารพ 
 

ตารางที ่๔.๑๑  แสดงพฤติกรรม, การปฏิบัติ, จ านวน, ร้อยละ, X , SD. ของ เวยยาวจัจมัย 
 

พฤติกรรม การปฏิบัติ จ านวน
/คน 

ร้อยละ    X   S.D. 

เสียสละท่ีนั่งให้เด็ก หรือคนชรา
บนรถเมล ์

เป็นประจ า 
ส่วนมาก 
บางคร้ัง  
นาน ๆ คร้ัง  
ไม่เคย 
ไม่ตอบ 

๑๗๑ 
๑๖๓ 
๑๙๘ 
๗๗ 
๓๑ 
๒  

๒๖.๖ 
๒๕.๔ 
๓ ๐ .๘ 
๑๒.๐ 
๔.๘ 
๐.๓ 

๓.๕๗ ๑.๑๔๖ 

 จูงคนชรา คนพิการขา้มถนน เป็นประจ า 
ส่วนมาก 
บางคร้ัง 
 นาน ๆ คร้ัง 
 ไม่เคย 

๒๗ 
๗๒ 
๑๕๔ 
๑๙๔ 
๑๙๕ 

๔.๒ 
๑๑.๒ 
๒๔.๐ 
๓๐.๒ 
๓๐.๔ 

๒.๒๙ ๑.๑๓๖ 

ช่วยพอ่แม่ ท างานบา้น เป็นประจ า 
ส่วนมาก 
บางคร้ัง  
นาน ๆ คร้ัง  
ไม่เคย 
ไม่ตอบ 

๓๔๑ 
๑๗๑ 
๙๖ 
๒๖ 
๗ 
๑ 

๕๓.๑ 
๒๖.๖ 
๑๕.๐ 
๔.๐ 
๑.๑ 
๐.๒ 

๔.๒๗ .๙๓๔ 



 ๘๘ 

ลา้งสุขาท่ีโรงเรียน, วดั เป็นประจ า 
ส่วนมาก 
บางคร้ัง  
นาน ๆ คร้ัง  
ไม่เคย 

๒๓ 
๓๙ 
๘๐ 
๑๙๖ 
๓๐๔ 

๓.๖ 
๖.๑ 
๑๒.๕ 
๓๐.๕ 
๔๗.๔ 

๑.๘๘ ๑.๐๗๓ 

เก็บขยะในหอ้งเรียน เป็นประจ า 
ส่วนมาก 
บางคร้ัง  
นาน ๆ คร้ัง  
ไม่เคย 
ไม่ตอบ 

๑๐๘ 
๑๙๙ 
๒๔๔ 
๗๑ 
๑๒ 
๘ 

๑๖.๘ 
๓๑.๐ 
๓๘.๐ 
๑๑.๑ 
๑.๙ 
๑.๒ 

๓.๕๐ .๙๖๔ 

ค่าเฉลีย่รวมของเวยยาวจัจมัย ๓.๑๐ .๖๑๒ 

 จากตารางท่ี  ๔.๑๑ เวยยาวจัจมัย พบว่า การท าความดีท่ีส าเร็จได้ด้วยการช่วยเหลือ 
ขวนขวายในกิจการงานท่ีชอบธรรมและบ าเพญ็ตนใหเ้ป็นประโยชน์ต่อผูอ่ื้นและสังคมของนกัเรียน
ระดบัคุณภาพ ปานกลางและเรียงล าดบัพฤติกรรมจากค่าเฉล่ียท่ีมากไปน้อยไดด้งัน้ี คือ ช่วยพ่อ แม่ 
ท างานบา้น, เสียสละท่ีนัง่ให้เด็กหรือคนชราบนรถเมล์, เก็บขยะในห้องเรียน, จูงคนชรา คนพิการ
ขา้ม ถนน, และลา้งสุขาท่ีโรงเรียน,วดั  

ตารางที ่๔.๑๒  แสดงพฤติกรรม, การปฏิบัติ, จ านวน, ร้อยละ, X , SD. ของ ปัตติทานมัย 
 

พฤติกรรม การปฏิบัติ จ า น ว น /
คน 

ร้อยละ  X   S.D. 

สวดมนตเ์สร็จแลว้ตอ้งแผ่
เมตตา 

เป็นประจ า
ส่วนมาก
บางคร้ัง นาน 
ๆ คร้ัง  
 ไม่เคย 

๒๑๑ 
๑๓๖ 
๑๗๑ 
๑๐๐ 
๒๔ 

๓๒.๙ 
๒๑.๒ 
๒๖.๖ 
๑๕.๖ 
๓.๗ 

๓.๖๔ ๑.๑๙๔ 

ตกับาตรพระสงฆเ์สร็จแลว้
ตอ้งกรวดน ้า 

เป็นประจ า
ส่วนมาก
บางคร้ัง  

๒๑๒ 
๑๕๓ 
๑๔๕ 

๓๓.๐ 
๒๓.๘ 
๒๒.๖ 

๓.๖๕ ๑.๒๒๒ 



 ๘๙ 

นาน ๆ คร้ัง 
 ไม่เคย 
ไม่ตอบ 

๑๐๐ 
๓๑ 
๑ 

๑๕.๖ 
๔.๘ 
๐.๒ 

ติววชิาท่ีตนเขา้ใจดีใหรุ่้นนอ้ง เป็นประจ า
ส่วนมาก
บางคร้ัง  
นาน ๆ คร้ัง  
ไม่เคย 
ไม่ตอบ 

๓๔ 
๖๙ 
๑๘๒ 
๒๐๓ 
๑๕๓ 
๑ 

๕.๓ 
๑๐.๗ 
๒๘.๓ 
๓๑.๖ 
๒๓.๘ 
๐.๒ 

๒.๔๒ ๑.๑๒๑ 

ชวนเพื่อน ๆ ไปเวียนเทียนท่ี
วดั 

เป็นประจ า
ส่วนมาก
บางคร้ัง  
นาน ๆ คร้ัง  
ไม่เคย 

๓๕ 
๗๓ 
๑๕๘ 
๑๙๖ 
๑๘๐ 

๕.๕ 
๑๑.๔ 
๒๔.๖ 
๓๐.๕ 
๒๘.๐ 

๒.๓๖ ๑.๑๖๑ 

อ่านหนงัสือใหค้นตาบอดฟัง เป็นประจ า
ส่วนมาก
บางคร้ัง 
 นาน ๆ คร้ัง 
 ไม่เคย 

๕ 
๑๒ 
๘ 
๒๖ 
๕๙๑ 

๐.๘ 
๑.๙ 
๑.๒ 
๔.๐ 
๙๒.๑ 

๑.๑๕ .๖๐๐ 

ค่าเฉลีย่รวมของ ปัตติทานมัย ๒.๖๔ .๖๕๕ 

 จากตารางท่ี ๔.๑๒  ปัตติทานมยั พบวา่ การท าความดีท่ีส าเร็จไดด้ว้ยการเฉล่ียแบ่งปันส่วน
ความดีของตนให้แก่ผูอ่ื้นของนักเรียนระดบัคุณภาพ ปานกลาง พฤติกรรมท่ีแสดงเรียงตามล าดบั
จากมากไปนอ้ย ตกับาตรพระสงฆเ์สร็จแลว้ตอ้งกรวดน ้า,สวดมนตเ์สร็จแลว้ตอ้งแผเ่มตตา, ติววชิาท่ี
ตนเขา้ใจดีใหรุ่้นนอ้ง, ชวนเพื่อน ๆ ไปเวยีนเทียนท่ีวดั และ อ่านหนงัสือใหค้นตาบอดฟัง 

 

 

 



 ๙๐ 

ตารางที ่๔.๑๓  แสดงพฤติกรรม, การปฏิบัติ, จ านวน, ร้อยละ, X , SD. ของ ปัตตานุโมทนามัย 
 

พฤติกรรม การปฏิบัติ จ านวน/คน ร้อยละ  X  S.D. 

เห็น เพื่ อน รับรางว ัล เรียน ดี ,
อุปนิสัยดีแลว้รู้สึกช่ืนชม 

 

เป็นประจ า
ส่วนมาก
บางคร้ัง 
 นาน ๆ คร้ัง  
ไม่เคย 

๒๘๓  
๒๖๖ 
๕๙ 
๒๕ 
๙  

๔๔.๑ 
๔๑.๔ 
๙.๒  
 ๓.๙ 
๑.๔ 

๔.๒๓ .๘๗๔ 

อ่านข่าวคนขบัแท็กซ่ีคืนเงินท่ี
ผูโ้ดยสารลืมไวแ้ลว้ซาบซ้ึง 

เป็นประจ า
ส่วนมาก
บางคร้ัง 
 นาน ๆ คร้ัง  
ไม่เคย 

๑๕๖ 
๒๒๕ 
๑๕๓ 
๖๑ 
๔๗ 

๒๔.๓ 
๓๕.๐ 
๒๓.๘ 
๙.๕ 
๗.๓ 

๓.๖๐ ๑.๑๖๕ 

อยากท างานกลุ่มจิตอาสาใน
เวลาวา่ง  

เป็นประจ า
ส่วนมาก
บางคร้ัง  
นาน ๆ คร้ัง  
ไม่เคย 

๙๘ 
๑๒๗ 
๒๐๗ 
๑๐๗ 
๑๐๓ 

๑๕.๓ 
๑๙.๘ 
๓๒.๒ 
๑๖.๗ 
๑๖.๐ 

๓.๐๒ ๑.๑๖๕ 

 เล่ือมใส ศรัทธาความซ่ือสัตย์
ของพนัทา้ยนรสิงห์  

เป็นประจ า
ส่วนมาก
บางคร้ัง  
นาน ๆ คร้ัง  
ไม่เคย 

๒๙๓ 
๑๙๙ 
๘๘ 
๔๔ 
๑๗ 

๔๕.๖ 
๓๑.๐ 
๑๓.๗ 
๖.๙ 
๒.๖ 

๔.๑๐ ๑.๐๔๘ 

แสดงความช่ืนชมต่อพระราช
กรณียกิจของพระบาทสมเด็จ
พระเจา้อยูห่วั  

เป็นประจ า
ส่วนมาก
บางคร้ัง  
นาน ๆ คร้ัง  
ไม่เคย 

๕๐๗ 
๑๐๔ 
๒๔ 
๕ 
๒ 

๗๙.๐ 
๑๖.๒ 
๓.๗ 
๐.๘ 
๐.๓ 

๔.๗๓ .๕๙๘ 

ค่าเฉลีย่รวมของปัตตานุโมทนามัย ๓.๙๓ .๖๗๕ 



 ๙๑ 

 จากตารางท่ี ๔.๑๓ ปัตตานุโมทนามยั พบวา่ การท าความดีท่ีส าเร็จไดด้ว้ยการช่ืนชม ยินดี
ในการท าความดีของผูอ่ื้นของนกัเรียน ระดบัคุณภาพดี เรียงล าดบัพฤติกรรมท่ีแสดงออกจากมากไป
หานอ้ย ไดแ้ก่ แสดงความช่ืนชมต่อพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั, เห็นเพื่อน
รับรางวลัเรียนดี,อุปนิสัยดีแลว้รู้สึกช่ืนชม, เล่ือมใส ศรัทธาความซ่ือสัตยข์องพนัทา้ยนรสิงห์, อ่าน
ข่าวคนขบัแทก็ซ่ีคืนเงินท่ีผูโ้ดยสารลืมไวแ้ลว้ซาบซ้ึง, และอยากท างานกลุ่มจิตอาสาในเวลาวา่ง 
 
ตารางที ่๔.๑๔ แสดงพฤติกรรม, การปฏิบัติ, จ านวน, ร้อยละ, X , SD. ของ ธัมมัสสวนมัย 
 

พฤติกรรม การปฏิบัติ จ า น ว น /
คน 

ร้อยละ X  S.D. 

 ร่วมท ากิจกรรมต่าง ๆ ท่ี
โรงเรียนจดั 

เป็นประจ า
ส่วนมาก
บางคร้ัง  
นาน ๆ คร้ัง  
 ไม่เคย 

๒๒๐ 
๒๓๐ 
๑๔๔ 
๓๙ 
๙ 

๓๔.๓ 
๓๕.๘  
๒๒.๔  
๖.๑ 
๑.๔ 

๓.๙๕ .๙๖๗ 

ไปวดัสนทนาธรรมกบั
พระสงฆ ์

เป็นประจ า
ส่วนมาก
บางคร้ัง  
นาน ๆ คร้ัง  
 ไม่เคย 
ไม่ตอบ  

๒๐ 
๕๘ 
๑๓๖ 
๒๑๗ 
๒๑๐ 
๑ 

๓.๑ 
๗.๓ 
๒๔.๘ 
๓๕.๕ 
๒๗.๗ 
๐.๒ 

๒.๑๖ ๑.๐๗๗ 

ศึกษาภาพวาดพุทธประวติั
(จิตรกรรมฝาผนงั) ในโบสถ์ 

เป็นประจ า
ส่วนมาก
บางคร้ัง  
นาน ๆ คร้ัง  
 ไม่เคย 
ไม่ตอบ 

๕๗ 
๘๘ 
๑๗๓ 
๑๘๓ 
๑๓๙ 
๒ 

๘.๙ 
๑๓.๗ 
๒๖.๙ 
๒๘.๕ 
๒๑.๗ 
๐.๓ 

๒.๖๐ ๑.๒๑๙ 



 ๙๒ 

ฟังธรรมจากรายการโทรทศัน์ เป็นประจ า
ส่วนมาก
บางคร้ัง 
 นาน ๆ คร้ัง  
 ไม่เคย 

๓๓ 
๕๑ 
๑๕๘ 
๒๓๕ 
๑๖๕ 

๕.๑ 
๗.๙ 
๒๔.๖ 
๓๖.๖ 
๒๕.๗ 

๒.๓๐ ๑.๐๙๓ 

 ศึกษาค าสอนของศาสนาอ่ืน  
ๆ  

เป็นประจ า
ส่วนมาก
บางคร้ัง  
นาน ๆ คร้ัง  
 ไม่เคย 
ไม่ตอบ 

๒๖ 
๔๘ 
๑๔๗ 
๑๙๘ 
๒๒๒ 
๑ 

๔.๐ 
๗.๕ 
๒๒.๙ 
๓๐.๙ 
๓๔.๖ 
๐.๒ 

๒.๑๕ ๑.๑๐๔ 
 

ค่าเฉลีย่รวมของ ธัมมัสสวนมัย ๒.๖๔ .๖๗๓ 

 จากตารางท่ี ๔.๑๔  ธัมมสัสวนมยั พบว่า การท าความดีท่ีส าเร็จไดด้ว้ยการฟังธรรม หรือ
ศึกษาหาความรู้เก่ียวกบัหลกัธรรมของนกัเรียนระดบัคุณภาพ ปานกลาง เรียงล าดบัพฤติกรรมของ
นกัเรียนจากมากไปน้อย ไดด้งัน้ี ร่วมท ากิจกรรมต่าง ๆ ท่ีโรงเรียนจดั, ศึกษาภาพวาดพุทธประวติั 
(จิตรกรรมฝาผนงั) ในโบสถ์, ฟังธรรมจากรายการโทรทศัน์, ไปวดัสนทนาธรรมกบัพระสงฆ,์ และ 
ศึกษาค าสอนของศาสนาอ่ืน ๆ ขอ้สังเกต ค่าเฉล่ียของพฤติกรรมดา้นศาสนามีค่านอ้ย 

ตารางที ่๔.๑๕  แสดงพฤติกรรม, การปฏิบัติ, จ านวน, ร้อยละ, X , SD. ของ ธัมมัสเทศนามัย 
 

พฤติกรรม การปฏิบัติ จ าน วน /
คน 

ร้อยละ X  S.D. 

 สนทนากบัเพื่อน เร่ือง บุญ บาป เป็นประจ า 
ส่วนมาก 
บางคร้ัง  
นาน ๆ คร้ัง  
 ไม่เคย 
ไม่ตอบ 

๖๖ 
๑๔๒ 
๒๔๕ 
๑๔๔ 
๔๔ 
๑ 

๑๐.๓ 
๒ ๒ .๑ 
๓๘.๒ 
๒๒.๔ 
๖.๙ 
๐.๒ 

๓.๐๗ ๑.๐๖๓ 



 ๙๓ 

สนทนากบัเพื่อน เร่ือง อริยสัจ ๔ เป็นประจ า 
ส่วนมาก 
บางคร้ัง 
 นาน ๆ คร้ัง  
 ไม่เคย 
ไม่ตอบ 

๒๙ 
๔๗ 
๑๕๙ 
๒๒๘ 
๑๗๘ 
๑ 

๔.๕ 
๗.๓ 
๒๔.๘ 
๓๕.๕ 
๒๗.๗ 
๐.๒ 

๒.๒๕ ๑.๐๗๙ 

สอนเพื่อนนัง่ สมาธิ- วปัิสนา เป็นประจ า 
ส่วนมาก 
บางคร้ัง  
นาน ๆ คร้ัง  
 ไม่เคย 
ไม่ตอบ 

๑๙ 
๒๐ 
๘๓ 
๑๙๕ 
๓๒๔ 
๑ 

๓.๐ 
๓.๑ 
๑๒.๙ 
๓๐.๔ 
๕๐.๕ 
๐.๒ 

๑.๗๘ .๙๘๙ 

สนทนากับ เพื่อน หรือครู เร่ือง ศีล 
สมาธิ ปัญญา 

เป็นประจ า 
ส่วนมาก 
บางคร้ัง  
นาน ๆ คร้ัง  
 ไม่เคย 
ไม่ตอบ 

๒๐ 
๕๔ 
๑๔๙ 
๒๔๙ 
๑๖๙ 
๑ 

๓.๑ 
๘.๔ 
๒๓.๒ 
๓๘.๘ 
๒๖.๓ 
๐.๒ 

๒.๒๓ ๑.๐๓๑ 

สนทนากับเพื่อน หรือ ครู เร่ือง วิธี
ท าความดี 

เป็นประจ า 
ส่วนมาก 
บางคร้ัง  
นาน ๆ คร้ัง  
 ไม่เคย 
ไม่ตอบ 

๕๔ 
๑๑๗ 
๒๑๘ 
๑๖๔ 
๘๗ 
๒ 

๘.๔ 
๑๘.๓ 
๓๔.๑ 
๒๕.๖ 
๑๓.๖ 
๐.๓ 

๒.๘๒ ๑.๑๓๖ 

ค่าเฉลีย่รวมของ ธัมมัสเทศนามัย ๒.๔๓ .๘๐๓ 

 จากตารางท่ี ๔.๑๕  ธมัมสัเทศนามยั พบวา่ การท าความดีท่ีส าเร็จไดด้ว้ยการสั่งสอนธรรม                
ให้ความรู้ให้ส่ิงท่ีดีมีประโยชน์แก่ผูอ่ื้นให้เขารู้ถึงเหตุและผลอย่างแจ่มแจง้ชดัเจนของนกัเรียน อยู่
ในระดับคุณภาพ ปานกลาง เรียงล าดับพฤติกรรมท่ีนักเรียนแสดงออกจากมากไปน้อย ได้ดังน้ี 



 ๙๔ 

สนทนากบัเพื่อน เร่ือง บุญ บาป, สนทนากบัเพื่อนหรือครู เร่ือง วิธีท าความดี,สนทนากบัเพื่อน เร่ือง 
อริยสัจ ๔,สนทนากบัเพื่อน หรือครูเร่ือง ศีล สมาธิ ปัญญา, สอนเพื่อนนัง่ สมาธิ-วปัิสนา 

ตารางที ่๔.๑๖  แสดงพฤติกรรม, การปฏิบัติ, จ านวน, ร้อยละ, X , SD. ของ ทฏิฐุชุกมัม์ 
 

พฤติกรรม การปฏิบัติ จ านวน/คน ร้อยละ  X  S.D. 

มีความสนใจและตั้งใจเรียนทุก
วชิา 

 

เป็นประจ า
ส่วนมาก
บางคร้ัง  
นาน ๆ คร้ัง  
ไม่เคย 
ไม่ตอบ 

๑๐๙ 
๓๐๓ 
๑๙๒ 
๒๙ 
๘ 
๑  

๑๗.๐ 
๔๗.๒ 
๒๙.๙ 
๔.๕ 
 ๑.๒ 
๐.๒ 

๓.๘๔ .๘๓๕ 

ปฏิบติัตามระเบียบวินยัของ
โรงเรียน 

เป็นประจ า
ส่วนมาก
บางคร้ัง  
นาน ๆ คร้ัง  
ไม่เคย 
ไม่ตอบ 

๑๗๖ 
๒๙๑ 
๑๔๔ 
๒๔ 
๖ 
๑ 

๒๗.๔ 
๔๕.๓ 
๒๒.๔ 
๓.๗ 
๐.๙ 
๐.๒ 

๓.๙๕ .๘๕๕ 

ท าดีแลว้มีความสุข เป็นประจ า
ส่วนมาก
บางคร้ัง  
นาน ๆ คร้ัง  
ไม่เคย 
ไม่ตอบ 

๓๙๘ 
๑๘๖ 
๔๐ 
๑๓ 
๓ 
๒ 

๖๒.๐ 
๒๙.๐ 
๖.๒ 
๒.๐ 
๐.๕ 
๐.๓ 

๔.๕๐ .๗๔๔ 

ท าไม่ดีแลว้มีความทุกข ์ เป็นประจ า
ส่วนมาก
บางคร้ัง  
นาน ๆ คร้ัง  
ไม่เคย 
ไม่ตอบ 

๒๙๙ 
๑๔๔ 
๗๙ 
๖๔ 
๕๐ 
๖ 

๔๖.๖ 
๒๒.๔ 
๑๒.๓ 
๑๐.๐ 
๗.๘ 
๐.๙ 

๒.๐๙ ๑.๓๐๓ 



 ๙๕ 

มีความเห็นวา่ ทุกคนลว้น
ตอ้งการเป็นคนดี  

เป็นประจ า
ส่วนมาก
บางคร้ัง  
นาน ๆ คร้ัง 
 ไม่เคย 
ไม่ตอบ 

๓๑๒ 
๒๐๕ 
๗๙ 
๒๙ 
๑๖ 
๑ 

๔๘.๖ 
๓๑.๙ 
๑๒.๓ 
๔.๕ 
๒.๕ 
๐.๒ 

๔.๒๐ .๙๘๙ 

ค่าเฉลีย่รวมของทฏิฐุชุกมัม์ ๓.๗๐ .๔๕๖ 

 จากตารางท่ี ๔.๑๖  ทิฏฐุชุกมัม ์พบวา่ การท าความดีท่ีส าเร็จไดด้ว้ยการท าความเห็นให้ตรง
ความเป็นจริงและถูกต้องตามท านองคลองธรรม (ได้ทั้ ง ทาน ศีล ภาวนา)ของนักเรียน ระดับ
คุณภาพ ดี เรียงล าดบัพฤติกรรมท่ีนักเรียนแสดงจาก มากไปน้อย ได้ดงัน้ี ท าดีแล้วมีความสุข, มี
ความเห็นวา่ ทุกคนลว้นตอ้งการเป็นคนดี, ปฏิบติัตามระเบียบวินยัของโรงเรียน, มีความสนใจและ
ตั้งใจเรียนทุกวชิา และท าไม่ดีแลว้มีความทุกข ์

ตารางที ่๔.๑๗  แสดง X , SD., ระดับคุณภาพของ บุญกริิยาวตัถุ ๑๐ 
 

 ข้อ หลกับุญกริิยาวตัถุ ๑๐   X  S.D. คุณ 
ภาพ 

๑ ทานมยั คือ การท าความดีท่ีส าเร็จไดด้ว้ยการให้ ๓.๑๓ ๐.๕๘๒ ป า น
กลาง 

๒ สีลมยั คือ การท าความดีท่ีส าเร็จไดด้ว้ยรักษาศีล ๔.๑๐ ๐.๕๗๗ ดี 

๓ ภาวนามยั คือ การท าความดีท่ีส าเร็จได้ด้วยการฝึกอบรมขดัเกลา
จิตใจ(การฝึกอบรมภาวนา) 

๓.๖๒ ๐.๕๖๕ ป า น
กลาง 

๔ อปจายนมยั คือ การท าความดีท่ีส าเร็จไดด้ว้ยการประพฤติปฏิบติัตน
เป็นคนอ่อนโยน,อ่อนนอ้มถ่อมตน 

๓.๖๘ ๐.๕๐๓ ดี 

๕ เวยยาว ัจจมัย คือ การท าความดีท่ีส าเร็จได้ด้วยการช่วยเหลือ 
ขวนขวายในกิจการงานท่ีชอบธรรมและบ าเพญ็ตนให้เป็นประโยชน์
ต่อผูอ่ื้นและสังคม 

๓.๑๐ ๐.๖๑๒ ป า น
กลาง 

๖ ปัตติทานมยั คือ การท าความดีท่ีส าเร็จไดด้ว้ยการเฉล่ียแบ่งปันส่วน
ความดีของตนใหแ้ก่ผูอ่ื้น 

๒.๖๔ ๐.๖๕๕ ป า น
กลาง 



 ๙๖ 

๗ ปัตตานุโมทนามยั คือ การท าความดีท่ีส าเร็จไดด้ว้ยการช่ืนชม ยินดี
ในการท าความดีของผูอ่ื้น 

๓.๙๓ ๐.๖๗๕ ดี 

๘ ธัมมสัสวนมยั คือ การท าความดีท่ีส าเร็จได้ด้วยการฟังธรรม หรือ
ศึกษาหาความรู้เก่ียวกบัหลกัธรรม 

๒.๖๔ ๐.๖๗๓ ป า น
กลาง 

๙ ธมัมสัเทศนามยั คือ การท าความดีท่ีส าเร็จไดด้ว้ยการสั่งสอนธรรม 
ให้ความรู้ให้ส่ิงท่ีดีมีประโยชน์แก่ผูอ่ื้นให้เขารู้ถึงเหตุและผลอย่าง
แจ่มแจง้ชดัเจน 

๒.๔๓ ๐.๘๐๓ ป า น
กลาง 

๑๐ ทิฏฐุชุกมัม ์คือ การท าความดีท่ีส าเร็จไดด้ว้ยการท าความเห็นให้ตรง
ความเป็นจริงและถูกต้องตามท านองคลองธรรม (ได้ทั้ ง ทาน ศีล 
ภาวนา) 

๓.๗๐ ๐.๔๕๖ ดี 

 ค่าเฉลีย่ของผลสัมฤทธ์ิเชิงจริยธรรมเร่ืองบุญกริิยาวตัถุ ๑๐  ๓.๓๑  ป า น
กลาง 

 คะแนนเฉลีย่น ามาจัดเป็นระดับคุณภาพ ดงัน้ี 
 คะแนนเฉล่ีย ๑.๐๐ – ๒.๓๓ ไดร้ะดบัคุณภาพ ควรปรับปรุง 
 คะแนนเฉล่ีย ๒.๓๔ - ๓.๖๗ ไดร้ะดบัคุณภาพ ปานกลาง 
 คะแนนเฉล่ีย ๓.๖๘ - ๕.๐๐ ไดร้ะดบัคุณภาพ ดี 
  ค่าอนัตรภาคชั้น = ๑.๓๓ 
 เรียงล าดบัจากมากไปนอ้ยไดด้งัน้ี 
 ๑) สีลมยั คือ การท าความดีท่ีส าเร็จไดด้ว้ยรักษาศีล ค่าเฉล่ีย ๔.๑๐ ไดร้ะดบัคุณภาพ ดี 
 ๒)ปัตตานุโมทนามยั คือ การท าความดีท่ีส าเร็จไดด้ว้ยการช่ืนชม ยนิดีในการท าความดีของ
ผูอ่ื้น ค่าเฉล่ีย ๓.๙๓ ไดร้ะดบัคุณภาพดี 
 ๓) ทิฏฐูชุกรรม คือ การท าความดีท่ีส าเร็จไดด้ว้ยการท าความเห็นให้ตรงความเป็นจริงและ
ถูกตอ้งตามท านองคลองธรรม ไดท้ั้งทาน ศีล ภาวนา ค่าเฉล่ีย ๓.๗๐ไดร้ะดบัคุณภาพ ดี 
 ๔)อปจายนมยั คือ การท าความดีท่ีส าเร็จไดด้ว้ยการประพฤติปฏิบติัตนเป็นคนอ่อนโยน, 
อ่อนนอ้มถ่อมตน ค่าเฉล่ีย ๓.๖๘ ไดร้ะดบัคุณภาพ ดี 
 ๕)ภาวนามยั คือ การท าความดีท่ีส าเร็จได้ด้วยการฝึกอบรมขดัเกลาจิตใจ การฝึกอบรม
ภาวนาค่าเฉล่ีย ๓.๖๒ ไดร้ะดบัคุณภาพ ปานกลาง 
 ๖) ทานมัย คือ การท าความดีท่ีส าเร็จได้ด้วยการให้ ค่าเฉล่ีย ๓.๑๓ ได้ระดับคุณภาพ                
ปานกลาง 



 ๙๗ 

 ๗) เวยยาวจัจมยั คือ การท าความดีท่ีส าเร็จไดด้ว้ยการช่วยเหลือ ขวนขวายในกิจการงานท่ี
ชอบธรรมและบ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อผูอ่ื้นและสังคมค่าเฉล่ีย ๓.๑๐ ได้ระดับคุณภาพ           
ปานกลาง 
  ๘) ปัตติทานมยั คือ การท าความดีท่ีส าเร็จได้ด้วยการเฉล่ียแบ่งปันส่วนความดีของตน
ใหแ้ก่ผูอ่ื้นค่าเฉล่ีย ๒.๖๔ ไดร้ะดบัคุณภาพ ปานกลาง 
 ๙) ธัมมัสสวนมัย คือ การท าความดีท่ีส าเร็จได้ด้วยการฟังธรรม หรือศึกษาหาความรู้
เก่ียวกบัหลกัธรรมค่าเฉล่ีย ๒.๖๔ ไดร้ะดบัคุณภาพ ปานกลาง 
 ๑๐) ธมัมสัเทศนามยั คือ การท าความดีท่ีส าเร็จไดด้ว้ยการสั่งสอนธรรม ใหค้วามรู้ใหส่ิ้งท่ีดี
มีประโยชน์แก่ผู ้อ่ืนให้เขารู้ถึงเหตุและผลอย่างแจ่มแจ้งชัดเจน ค่าเฉล่ีย ๒.๔๓ ได้ระดับคุณ               
ภาพปานกลาง 
 จากตารางท่ี ๔.๑๗  ผลสัมฤทธ์ิเชิงจริยธรรม เร่ืองบุญกิริยาวตัถุ ๑๐ ของนักเรียนชั้ น
มธัยมศึกษาปีท่ี ๔ ในสังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสมุทรสาคร ได้คะแนนเฉล่ีย ๓.๓๑ ได้
ระดบัคุณภาพ ปานกลาง 
 ๔.๑.๓ การสังเคราะห์แบบสอบถาม ตอนที่ ๓  
 การสังเคราะห์ การเขียนรูปแบบการท าความดีของนกัเรียนแต่ละคน เม่ือไดส้ ารวจตนเอง
จากการตอบแบบสอบถามเก่ียวกบัพฤติกรรมเชิงจริยธรรมท่ีนกัเรียนปฏิบติั ตามหลกับุญกิริยาวตัถุ 
๑๐ ทั้ง ๕๐ พฤติกรรม ในตอนท่ี ๒ โดยผูว้ิจยัได ้สังเคราะห์ หลกับุญกิริยาวตัถุ ๑๐ ให้สัมพนัธ์กบั 
หลกับุญกิริยาวตัถุ ๓ คือ ทาน ศีล ภาวนา อนัเป็นหลกัธรรมของฆราวาส หลกัธรรม ของนกับวชคือ 
ศีล สมาธิ ปัญญา  

ตารางที ่๔.๑๘  การสังเคราะห์ บุญกริิยาวตัถุ๓ กบัการท าความดีตาม บุญกริิยาวตัถุ ๑๐  
 

การท าความดีต ามหลักบุญ
กริิยาวตัถุ ๓ 

การท าความดีตามหลกับุญกริิยาวตัถุ ๑๐ 

ท าน  คื อ  ก ารให้  ซ่ึ งต้ อ ง มี
องค์ประกอบ ๓ จึงจะเป็นการ
ให้ท่ีสมบรูณ์ ได้แก่ ผูใ้ห้,ส่ิงท่ี
จะให้ และ ผูรั้บ ส่วนจะได้ผล
ส ะท้ อน กลับ อย่ างไร  ต้อ ง
พิจารณาท่ี เจตนา 

- ทานมยั คือ การท าความดีท่ีส าเร็จไดด้ว้ยการให้ 
-ปัตติทานมัย คือ การท าความดีท่ีส า เร็จได้ ด้วยการเฉล่ีย
แบ่งปันส่วนความดีของตน ใหแ้ก่ผูอ่ื้น 
-ปัตตานุโมทนามยั คือ การท าความดีท่ีส าเร็จได ้ดว้ยการช่ืนชม 
ยนิดีในการท าความดีของผูอ่ื้น 

ศีล หมายถึงความประพฤติท่ีดี - สีลมยั คือ การท าความดีท่ีส าเร็จไดด้ว้ยการรักษาศีล 



 ๙๘ 

งาม  ก ารหาเล้ี ยงชีพ ในทาง
สุจริต การอยู่ร่วมกนัดว้ยดีโดย
สงบสุขในสังคม ดว้ยการรักษา 
ศีล๕ ,ศีล๘  ตลอดจน ศีล๑๐ 
ตามแต่โอกาสจะอ านวย 

- อปจายนมยั คือ การท าความดีท่ีส าเร็จได้ ด้วยการประพฤติ
ปฏิบติัตนเป็นคน อ่อนโยน ,อ่อนนอ้มถ่อมตน 
- เวยยาวจัจมยั คือ การท าความดีท่ีส าเร็จได ้ด้วยการช่วยเหลือ 
ขวนขวายในกิจการงานท่ีชอบธรรมและบ าเพ็ญตนให้เป็น
ประโยชน์ต่อผูอ่ื้นและสังคม 

ภาวนาหมายถึ ง สมาธิและ
ปัญญา เกิดจากการฝึกปรือจิต
และปัญญา ให้ เจริญ ข้ึนด้วย
คุณธรรมต่าง  ๆ  ให้ เข้มแข็ง
มัน่คง รู้เท่าทนัโลกและชีวติ  

- ภาวนามยั คือ การท าความดี ท่ีส าเร็จได ้ดว้ยการฝึกอบรมขดั
เกลาจิตใจ(การฝึกอบรมภาวนา)  
- ธัมมสัสวนมยั คือ การท าความดีท่ีส าเร็จได ้ดว้ยการฟังธรรม 
หรือศึกษาหาความรู้เก่ียวกบัหลกัธรรม  
- ธมัมสัเทศนามยั คือ การท าความดีท่ีส าเร็จได ้ดว้ยการสั่งสอน
ธรรมให้ความรู้ให้ส่ิงท่ีดีมีประโยชน์แก่ผูอ่ื้นให้เขารู้ถึงเหตุและ
ผลอยา่งแจ่มแจง้ชดัเจน  
- ทิฏฐุชุกมัม ์คือการท าความดีท่ีส าเร็จไดด้ว้ยการท าความเห็น
ใหต้รงความเป็นจริงและถูกตอ้งตามท านองคลองธรรม 
(สัมมาทิฏฐิ) ไดค้รบทั้ง ทาน + ศีล + ภาวนา 

 

ตารางที ่๔.๑๙ แสดงการสังเคราะห์เชิงคุณภาพจาก รูปแบบการท าความดีของนักเรียน 
(Content Analysis) จ านวน ๖๔๒ คน 

ประเภทของความดีทีนั่กเรียนปฏิบัติ ความถี่(คน) ร้อยละ 
ทาน ๔๙ ๗.๖๓ 
ศีล ๒๓ ๓.๕๘ 
ภาวนา ๒ ๐.๓๑ 
ทาน+ ศีล ๑๗๗ ๒๗.๕๗ 
ทาน+ ภาวนา ๑๐ ๑.๕๖ 
ศีล+ ภาวนา ๑๖ ๒.๔๙ 
ทาน + ศีล + ภาวนา ๓๕๗ ๕๕.๖๑ 
ไม่ตอบ ๗ ๑.๐๙ 
ตอบไม่ตรง ๑ ๐.๑๖ 

รวม ๖๔๒ ๑๐๐ 



 ๙๙ 

 จากตารางท่ี ๔.๑๙  การสังเคราะห์ รูปแบบการท าความดีท่ีนักเรียนเขียนแสดงมาใน
แบบสอบถามตอนท่ี ๓ พบวา่ ๑)นกัเรียนปฏิบติั ไดเ้พียงดา้นเดียว ไดแ้ก่ ดา้นทาน จ านวนร้อยละ 
๗.๖๓, ดา้นศีล จ านวนร้อยละ ๓.๕๘, ดา้นภาวนา จ านวนร้อยละ ๐.๓๑, ๒) นักเรียนปฏิบติัได ้๒ 
ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นทานกบัดา้น ศีล จ านวนร้อยละ๒๗.๕๗, ดา้นทานกบัดา้น ภาวนา จ านวนร้อยละ
๑.๕๖, ดา้นศีลกบัดา้น ภาวนาจ านวนร้อยละ๒.๔๙ และ นกัเรียนปฏิบติัไดค้รบทั้ง ๓ ดา้นคือ ทาน, 
ศีล และ ภาวนา จ านวนร้อยละ ๕๕.๖๑ นกัเรียนท่ีไม่ตอบกบัตอบไม่ตรงค าถาม จ านวน ๘ คน คิด
เป็นร้อยละ ๑.๒๔ แสดงวา่ นกัเรียนกลุ่มตวัอยา่ง มีทาน ศีล ภาวนา ครบ ๓ ดา้น มีจ านวนมากท่ีสุด 
๓๕๗ คน มี ๒ ดา้น จ านวน ๒๐๓ คน มีดา้นเดียว จ านวน ๗๔ คน ไม่ตอบ ๘ คน 

๔.๒ ผลการด าเนินงานของโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ทั้ง ๕ ด้าน ในโรงเรียนวิถีพุทธ
สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสมุทรสาคร 
 การวเิคราะห์ขอ้มูลตามวตัถุประสงค ์ขอ้ท่ี ๒ ประกอบดว้ย ๓ ขั้นตอน  
 ๔.๒.๑ ผลการส ารวจแบบสอบถามการวิจัย ชุดที่ ๑ จ านวน ๓๘ โรงเรียนสภาพการ
ด าเนินงานตามแนวโรงเรียนวถิีพุทธโดย ผู้บริหาร หรือครูผู้สอนวชิาพระพุทธศาสนา 

 ตอนที ่๑ แบบสอบถามข้อมูลทัว่ไป 
ตารางที ่๔.๒๐  แสดง จ านวน, ร้อยละ ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ข้อมูล จ านวน (คน) ร้อยละ 

๑. เพศ  
 - ชาย 
 - หญิง 

 
๑๙ 

 
๕๐ 

 ๑๙ ๕๐ 
 

๒. สถานภาพ 
- ผูบ้ริหารสถานศึกษา  
- ครูผูส้อนวชิาพระพุทธศาสนา  
- ครูผูรั้บผดิชอบประจ าสาระวชิาสังคมศึกษา  

๑๒ ๓๑.๖ 
๒๐ ๕๒.๖ 
๖  ๑๕.๘ 

 
๓. นับถือศาสนา 

 - พุทธ 
 - ศาสนา อ่ืน ๆ  

๓๕ ๙๒.๑ 
๓ ๗.๙ 



 ๑๐๐ 

๔. ระดับการศึกษา  
- ปริญญาตรี  
- สูงกวา่ปริญญาตรี  

๒๘ ๗๓ .๗ 
๑๐ ๒๖.๓  

๕. วุฒิการศึกษาทางด้านพระพุทธศาสนา (นักธรรมศึกษาตรี, โท, เอก) 
- ไม่มีวฒิุ 
- มีวฒิุ 
- มีวฒิุศาสนาอ่ืน 

๒๗ ๗๑.๑ 
๘ ๒๑.๑ 
๓ ๗.๙ 

๖. ประสบการณ์ทางการปฏิบัติธรรม (ต่อ) จ านวน(คน) ร้อยละ 
- เคยเขา้วดัฟังธรรม  
 - การฝึกวปัิสสนากรรมฐาน  
 - การฝึกสมาธิ  
 - เคยบวชชีพราหมณ์  
 - เคยบวชเณร  
 - อ่ืน  ๆ  

๒๓ 
๑๑ ๑๘ 

๖๐.๕ 
๒๘.๙ ๔๗.๔ 

๗ ๑๘.๔ 

๒ ๕.๓ 
๗ ๑๘.๔ 

๗. ประสบการณ์ในการสอน/ จัดกจิกรรมพฒันาคุณธรรมในโรงเรียน 
 - ไม่มี 
 - มี 
 - ไม่ตอบ 

๒ ๕.๓ 
๓๔ ๘๙.๕ 
๒ ๕.๓ 

 จากตารางท่ี ๔.๒๐  แสดงวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีความรู้เก่ียวกบัพระพุทธศาสนา/ การจดั
กิจกรรมพฒันาคุณธรรมในโรงเรียน 

 ตอนที่ ๒ การตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพการด าเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ ใน ๕ ด้าน 
แสดงผลการวเิคราะห์ด้วยตาราง และการอธิบายข้างท้ายของแต่ละตาราง 
 

ตารางที ่๔. ๒๑ แสดงผล สภาพโรงเรียนวิถีพุทธด้านกายภาพ  ของ โรงเรียนกลุ่มตัวอย่าง

จ านวน ๓๘ โรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๒ 

๑. สภาพโรงเรียนวถิีพุทธด้านกายภาพ X  S.D. ระดับ 

๑) มีการจดัประดิษฐานพระพุทธรูปประจ าห้องเรียนและประจ า
โรงเรียนท่ีท าใหเ้กิดความศรัทธา 

๔.๓๙ .๘๒๓ ดี 



 ๑๐๑ 

๒) มีการติดป้ายนิเทศ ป้ายคติธรรม ค าขวญั คุณธรรม จริยธรรม ท่ี
ช่วยเตือนใจ 

๓.๙๒ .๙๑๒ ดี 

๓) สถานศึกษามีความสะอาด ปลอดภยั สงบ ร่มร่ืน ๔.๑๓ .๘๑๑ ดี 

๔) มีสถานท่ีใหน้กัเรียนพกัผอ่นและปลอดภยั ๔.๐๘ .๗๔๙ ดี 
๕) มีการสนบัสนุนใหน้กัเรียนท ากิจกรรมอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม ๔.๒๔ .๗๕๑ ดี 
๖) สถานศึกษาและชุมชนไม่มีส่ิงเสพติด อบายมุข ส่ิงมอมเมา ๓.๘๙ .๗๖๔ ดี 
๗) มีการจดักิจกรรมใหค้  าปรึกษา แนะแนวแก่นกัเรียน ๔.๒๖ .๗๒๔ ดี 
๘) มีการจดักิจกรรมท่ีส่งเสริมให้นักเรียนรู้จกัใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน ์

๔.๐๘ .๗๔๙ ดี 

๙) มีการฝึกอบรมให้นกัเรียนรู้เขา้ใจเหตุผลตามหลกั ศีล สมาธิ และ
ปัญญา 

๔.๑๖ .๘๕๕ ดี 

๑๐) มีการจัดกิจกรรมการรับผิดชอบดูแลอาคารสถานท่ีและ
ส่ิงแวดลอ้มของโรงเรียน 

๔.๓๗ .๘๑๙ ดี 

ค่าเฉลีย่สภาพโรงเรียนวถิีพุทธด้านกายภาพ ๔.๑๕๒ .๕๙๕ ดี 

 จากตารางท่ี ๔.๒๑  สภาพโรงเรียนวิถีพุทธด้านกายภาพ ระดับคุณภาพ ดี เรียงล าดับ
ค่าเฉล่ียจากค่ามากไปน้อยได้ดงัน้ี มีการจดัประดิษฐานพระพุทธรูปประจ าห้องเรียนและประจ า
โรงเรียนท่ีท าให้เกิดความศรัทธา, มีการจัดกิจกรรมการรับผิดชอบดูแลอาคารสถานท่ีและ
ส่ิงแวดลอ้มของโรงเรียน, มีการจดักิจกรรมให้ค  าปรึกษา แนะแนวแก่นกัเรียน,มีการสนบัสนุนให้
นกัเรียนท ากิจกรรมอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม,มีการฝึกอบรมใหน้กัเรียนรู้เขา้ใจเหตุผลตามหลกั ศีล สมาธิ 
และปัญญา,มีสถานท่ีให้นกัเรียนพกัผอ่นและปลอดภยั, มีการจดักิจกรรมท่ีส่งเสริมให้นกัเรียนรู้จกั
ใชเ้วลาวา่งใหเ้ป็นประโยชน์ 

ตารางที ่๔.๒๒ แสดง X , SD.,ระดับคุณภาพ ของโรงเรียนวิถีพุทธด้านกิจกรรมพื้นฐานวิถีชีวิต 

ของโรงเรียนกลุ่มตัวอย่าง จ านวน ๓๘ โรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๒ 

๒. สภาพโรงเรียนวถิีพุทธด้านกจิกรรมพืน้ฐานวถิีชีวติ  X  S.D. ระดับ 

๑) มีการจดักิจกรรมรับผิดชอบดูแลความสะอาดของอาคารสถานท่ี
และส่ิงแวดลอ้มในโรงเรียน 

๔.๕๘ .๖๔๒ ดี 



 ๑๐๒ 

๒) มีการจดักิจกรรมสวดมนต ์แผเ่มตตาและพุทธภาษิตวนัละบท ๔.๒๔ .๗๑๔ ดี 
๓) มีการร่วมกบัชุมชนจดักิจกรรมวนัส าคญัทางพระพุทธศาสนาเน่ือง
ในโอกาสส าคญัต่าง  ๆ  

๔.๕๐ .๖๘๘ ดี 

๔) มีกิจกรรมเสริมหลกัสูตร การแข่งขนัตอบปัญหาธรรมะ การสอน
ธรรมศึกษา การเขา้ค่ายพุทธบุตร 

๔.๑๓ .๘๔๔ ดี 

๕) มีการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาโดยให้นัก เรียนเป็น
ผูด้  าเนินการดว้ยตวัเอง 

๔.๐๓ .๘๘๕ ดี 

๖) มี การส่ งเส ริมให้นัก เรียน เข้า ร่วม กิจกรรมวันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนาท่ีหน่วยงานต่าง ๆ จดัข้ึน 

๔.๓๙ .๗๑๘ ดี 

๗) มีการจดันิทรรศการผลงานทางดา้นพระพุทธศาสนาของนกัเรียน
แนวแก่นกัเรียน 

๔.๐๕ .๘๙๙ ดี 

๘) มีการจดักิจกรรมบนัทึกความดีท่ีส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรม 

๔.๐๘ .๘๕๐ ดี 

๙) มีการจดัให้นกัเรียนไปร่วมกิจกรรมท่ีวดั หรือศาสนสถานท่ีใชเ้ป็น
แหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน 

๔.๕๓ .๕๕๗ ดี 

๑๐) มีการจดักิจกรรมท าบุญ ฟังพระเทศน์ เวียนเทียน รณรงค์สืบต่อ
พระพุทธศาสนา 

๔.๕๘ .๖๔๒ ดี 

ค่าเฉลีย่สภาพโรงเรียนวถิีพุทธด้านกจิกรรมพืน้ฐานวถิีชีวติ ๔.๓๑ .๔๙๖ ดี 
 
 คะแนนเฉล่ีย ๑.๐๐ – ๒.๓๓ ไดร้ะดบัคุณภาพ ควรปรับปรุง 
 คะแนนเฉล่ีย ๒.๓๔ - ๓.๖๗ ไดร้ะดบัคุณภาพ ปานกลาง 
 คะแนนเฉล่ีย ๓.๖๘ - ๕.๐๐ ไดร้ะดบัคุณภาพ ดี 
 ค่าอนัตรภาคชั้น = ๑.๓๓ 
  
 จากตารางท่ี ๔.๒๒ สภาพโรงเรียนวิถีพุทธดา้นกิจกรรมพื้นฐานวิถีชีวิต ระดบัคุณภาพ ดี 
โรงเรียนมีการจดักิจกรรมรับผิดชอบดูแลความสะอาดของอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดล้อมใน
โรงเรียนและมีการจดักิจกรรมท าบุญ ฟังพระเทศน์ เวียนเทียน รณรงค์สืบต่อพระพุทธศาสนา ใน
ระดบัมากคิดเป็นร้อยละ ๖๕.๘ โรงเรียนท่ีไม่มีกิจกรรมเหล่าน้ี ไม่มีเลยแสดงวา่ทุกโรงเรียนมีการ
จดักิจกรรมพื้นฐานชีวติ 
 



 ๑๐๓ 

ตารางที ่๔.๒๓ แสดง X , SD.,ระดับคุณภาพ ของโรงเรียนวิถีพุทธด้านการเรียนการสอน ของ

โรงเรียนกลุ่มตัวอย่าง จ านวน ๓๘ โรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๒ 

๓. สภาพโรงเรียนวถิีพุทธด้านการเรียนการสอน X  S.D. ระดับ 

๑) มีการน าหลกัพุทธธรรมสอดแทรกในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

๔.๒๔ .๖๓๔ ดี 

๒) มีการส่งเสริมให้ครูมีแผนการจดัการเรียนท่ีเช่ือมโยงกบัหลกัพุทธ
ธรรม 

๔.๐๓ .๗๘๘ ดี 

๓) มีการส่งเสริมใหน้กัเรียนแกปั้ญหาโดยยดึหลกัพุทธธรรม ๔.๑๑ .๗๙๘ ดี 
๔) มีการส่งเสริมการเรียนรู้พุทธศาสนาจากประสบการณ์ท่ีใกล้ตวั
นกัเรียน 

๔.๒๔ .๗๘๖ ดี 

๕) มีการจดักิจกรรมฝึกจิตและสมาธิเพื่อพฒันาสติปัญญา ๔.๐๘ .๘๘๒ ดี 
๖) มีการส่งเสริมให้ใชส่ื้อประกอบการสอนพระพุทธศาสนาท่ีใกลต้วั
และเหมาะสมกบัผูเ้รียน 

๔.๑๖ .๘๒๓ ดี 

๗) มีการนิมนตพ์ระสงฆม์าใหค้วามรู้ทางพระพุทธศาสนาแก่นกัเรียน ๔.๒๙ .๘๙๘ ดี 
๘) มีการเชิญวทิยากรมาใหค้วามรู้ทางพระพุทธศาสนาแก่นกัเรียน ๓.๙๗ .๙๐๖ ดี 

๙) มีการน าหลกัพระพุทธธรรมมาประกอบการวดัและประเมินผลการ
เรียนการสอน 

๓.๘๗ .๙๐๖ ดี 

๑๐) มีการน าผลการประเมินการสอนพระพุทธศาสนาไปใช้ในการ
ปรับปรุงการเรียนการสอน 

๓.๙๕ .๘๐๔ ดี 

ค่าเฉลีย่สภาพโรงเรียนวถิีพุทธด้านการเรียนการสอน ๔.๐๙ .๖๑๖ ดี 

 จากตารางท่ี ๔.๒๓ แสดงวา่ สภาพโรงเรียนวิถีพุทธดา้นการเรียนการสอน ระดบั คุณภาพ 
ดี โรงเรียนมีการนิมนตพ์ระสงฆม์าให้ความรู้ทางพระพุทธศาสนาแก่นกัเรียน ในระดบัมากคิดเป็น
ร้อยละ ๕๒.๖, มีการน าหลกัพุทธธรรมสอดแทรกในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ , มีการจดักิจกรรมฝึกจิตและสมาธิเพื่อพฒันาสติปัญญา, มีการส่งเสริมให้นกัเรียนแกปั้ญหา
โดยยึดหลกัพุทธธรรม,มีการส่งเสริมให้ใช้ส่ือประกอบการสอนพระพุทธศาสนาท่ีใกล้ตวัและ
เหมาะสมกบัผูเ้รียน 
 



 ๑๐๔ 

ตารางที ่๔.๒๔ แสดงX , SD. ระดับคุณภาพของโรงเรียนวิถีพุทธด้านบรรยากาศและปฏิสัมพันธ์

ของโรงเรียนกลุ่มตัวอย่างจ านวน ๓๘ โรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๒ 

๔.สภาพโรงเรียนวถิีพุทธด้านบรรยากาศและปฏิสัมพนัธ์  X  S.D. ระดับ 

๑) มีการฝึกอบรมเก่ียวกบัการปฏิบติัตนให้มีความอ่อนนอ้มถ่อมตนต่อ
กนัและกนั 

๔.๒๖ .๘๖๐ ดี 

๒) มีการส่งเสริมใหมี้การอยูร่่วมกนัอยา่งรักสามคัคี ๔.๕๕ .๖๐๒ ดี 
๓) มีการส่งเสริมใหมี้การอยูร่่วมกนัอยา่งเคารพใหเ้กียรติซ่ึงกนัและกนั ๔.๔๒ .๖๔๒ ดี 
๔) มีการจดักิจกรรมแลกเปล่ียนประสบการณ์การท าความดีต่อผูอ่ื้น ๔.๐๘ .๗๘๔ ดี 
๕) มีการจดักิจกรรมท่ีส่งเสริมให้บุคลากรและนกัเรียนปฏิบติัตนเป็น
ตวัอยา่งท่ีดี 

๔.๓๒ .๖๒๐ ดี 

๖) มีการจดัหาแหล่งการเรียนรู้ท่ีสนบัสนุนการเรียนรู้พระพุทธศาสนา ๔.๓๒ .๗๗๕ ดี 
๗) มีการร่วมมือกบัชุมชนในการจดักิจกรรมส่งเสริมการท าความดี ๔.๒๑ .๘๔๓ ดี 
๘) มีการยกยอ่งเชิดชูและส่งเสริมบุคลากรท่ีปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งท่ีดี ๔.๓๙ .๗๑๘ ดี 
๙) มีการประชาสัมพนัธ์/เผยแพร่ความดีของครู นกัเรียนและบุคลากร
ในรูปแบบต่าง  ๆ  

๔.๑๓ .๗๔๑ ดี 

๑๐) มีการจดักิจกรรมทางพระพุทธศาสนาเพื่อเช่ือมความสัมพนัธ์กบั
ผูป้กครองและชุมชน 

๔.๓๒ .๗๓๙ ดี 

ค่าเฉลีย่สภาพโรงเรียนวถิีพุทธด้านบรรยากาศและปฏิสัมพนัธ์ ๔.๓๐๐ .๕๗๒ ดี 

 จากตารางท่ี ๔.๒๔  สภาพโรงเรียนวถีิพุทธดา้นบรรยากาศและปฏิสัมพนัธ์ ระดบัคุณภาพดี         
มีการส่งเสริมให้มีการอยู่ร่วมกนัอย่างรักสามคัคี, มีการส่งเสริมให้มีการอยู่ร่วมกนัอย่างเคารพให้
เกียรติซ่ึงกนัและกนั, มีการยกยอ่งเชิดชูและส่งเสริมบุคลากรท่ีปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งท่ีดี, มีการจดั
กิจกรรมท่ีส่งเสริมให้บุคลากรและนกัเรียนปฏิบติัตนเป็นตวัอยา่งท่ีดี, มีการจดัหาแหล่งการเรียนรู้ท่ี
สนบัสนุนการเรียนรู้พระพุทธศาสนา 

 

 

 
 



 ๑๐๕ 

ตารางที ่๔.๒๕ แสดงX , SD., ระดับคุณภาพโรงเรียนวถิีพุทธด้านการบริหารจัดการ ของ

โรงเรียนกลุ่มตัวอย่าง จ านวน ๓๘ โรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๒ 

๕. สภาพโรงเรียนวถิีพุทธด้านการบริหารจัดการ  X  S.D. ระดับ 

๑) มีนโยบายท่ีมีจุดเนน้ในการพฒันาโรงเรียนตามแนววถีิพุทธ ๔.๐๐ .๙๓๐ ดี 

๒) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการก ากบัดูแลการด าเนินงานโรงเรียนวิถี
พุทธอยา่งเหมาะสม 

๓.๘๒ .๙๘๒ ดี 

๓) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการก ากบัดูแลการด าเนินงานโรงเรียนวิถี
พุทธจากทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการศึกษา 

๓.๖๑ .๘๕๕ ป า น
กลาง 

๔) มีการส่งเสริมให้คณะกรรมการด าเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธอยา่ง
ต่อเน่ือง 

๓.๗๔ ๑.๐๐๕ ดี 

๕) มีการน าผลการด าเนินงานของคณะกรรมการก ากับดูแลการ
ด าเนินงานโรงเรียนวถีิพุทธไปปรับปรุงพฒันาการด าเนินงาน 

๓.๘๒ .๘๖๕ ดี 

๖) มีการเปิดโอกาสให้ผูป้กครอง วดั และชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมใน
กิจกรรมต่าง  ๆ  

๓.๙๗ .๘๒๒ ดี 

๗) มีการนิเทศ ก ากบั ติดตามการด าเนินงานโรงเรียนวถีิพุทธ ๓.๘๒ .๙๒๖ ดี 
๘) มีการตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานโครงการโรงเรียน
วถีิพุทธ 

๓.๗๖ .๘๘๓ ดี 

๙) มีการก าหนดบทบาท หน้าท่ี  คณะบุคคล รับผิดชอบในการ
ประเมินผลโครงการโรงเรียนวถีิพุทธอยา่งชดัเจน 

๓.๗๑ ๑.๐๓๗ ดี 

๑๐) มีการน าผลการตรวจสอบและประเมินผลโครงการโรงเรียนวิถี
พุทธไปใชใ้นการพฒันานกัเรียน 

๓.๗๖ .๙๙๘ ดี 

ค่าเฉลีย่สภาพโรงเรียนวถิีพุทธด้านการบริหารจัดการ ๓.๘๐๐ .๗๗๕ ดี 

 จากตารางท่ี ๓๓  สภาพโรงเรียนวิถีพุทธดา้นการบริหารจดัการ ระดบัคุณภาพดี โรงเรียนมี
นโยบายท่ีมีจุดเน้นในการพัฒนาโรงเรียนตามแนววิถีพุทธ,มีการส่งเสริมให้คณะกรรมการ
ด าเนินงานโรงเรียนวถีิพุทธอยา่งต่อเน่ือง, มีการเปิดโอกาสใหผู้ป้กครอง วดั และชุมชนเขา้มามีส่วน
ร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ , มีการนิเทศ ก ากบั ติดตามการด าเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ, มีการก าหนด



 ๑๐๖ 

บทบาท หน้าท่ี คณะบุคคล รับผิดชอบในการประเมินผลโครงการโรงเรียนวิถีพุทธอยา่งชดัเจน, มี
การน าผลการตรวจสอบและประเมินผลโครงการโรงเรียนวถีิพุทธไปใชใ้นการพฒันานกัเรียน  

ตารางที ่๔.๒๖  แสดง X , SD.,ระดับคุณภาพ สภาพการด าเนินงานโรงเรียนวถิีพุทธทั้ง ๕ ด้าน 
 

ดา้น สภาพการด าเนินงานโครงการโรงเรียนวถีิพุทธ  X   S.D. คุณภาพ 

๑ สภาพโรงเรียนวถีิพุทธดา้นกายภาพ (In Put)  ๔.๑๕ .๕๙๕ ดี 
๒ สภาพโรงเรียนวิถีพุทธด้านกิจกรรมพื้นฐานวิถีชีวิต 

(Process) 
๔.๓๑ .๔๙๖ ดี 

๓ สภาพโรงเรียนวถีิพุทธดา้นการเรียนการสอน (Process) ๔.๐๙ .๖๑๖ ดี 
๔ สภาพโรงเรียนวิถีพุทธด้านบรรยากาศและปฏิสัมพนัธ์ 

(Process) 
๔.๓๐ .๕๗๒ ดี 

๕ สภาพโรงเรียนวถีิพุทธดา้นการบริหารจดัการ (Process) ๓.๘๐ .๗๗๕ ดี 
สรุปสภาพการด าเนินงานโครงการโรงเรียนวิถีพุทธโดย 
ผู้บริหาร หรือ ครู 

๔.๑๓  ดี 

 จากตารางท่ี ๔.๒๖ สภาพการด าเนินงานโครงการโรงเรียนวิถีพุทธทั้ง ๕ ดา้นโดย ผูบ้ริหาร 
หรือ ครู ในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสมุทรสาคร ได้ระดับคุณภาพ ดี ด้านท่ีเด่น คือ ด้าน
กิจกรรมพื้นฐานวิถีชีวิตกบั ดา้นบรรยากาศและปฏิสัมพนัธ์ ดา้นท่ีตอ้งพฒันา คือ ดา้นกายภาพ กบั 
ดา้นการเรียนการสอน ดา้นท่ีตอ้งปรับปรุง คือ ดา้นการบริหารจดัการ 

 ตอนที่ ๓ แบบสอบถามปัญหาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสภาพการด าเนินงานตามแนว 
โรงเรียนวถิีพุทธ (Content Analysis) 
 

ตารางที ่๔.๒๗ แสดงการวิเคราะห์(Content Analysis) สภาพการด าเนินงานตามแนวโรงเรียนวิถี

พุทธ จ านวน ๓๘ โรงเรียน 

สภาพการด าเนินงานตามแนวโรงเรียนวถิีพุทธ 
 

จ า น ว น /
(โรงเรียน) 

ร้อยละ 

๑. การด าเนินงานตามแนวโรงเรียนวถิีพุทธด้านกายภาพ 
 ๑.๑ มีการพฒันาสภาพแวดลอ้มของสถานศึกษา  ๑๖ ๔๒.๑๐ 
 ๑.๒ มีการสนบัสนุนกิจกรรมอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม ๑๕ ๓๙.๔๗ 



 ๑๐๗ 

๑.๓ มีการปฏิบติักิจกรรมรับผดิชอบดูแลอาคารสถานท่ีของสถานศึกษา ๑๔ ๓๖.๘๔ 
๒. การด าเนินงานตามแนวโรงเรียนวถิีพุทธด้านกจิกรรมพื้นฐานวถิีชีวติ 
๒.๑ มีการจดักิจกรรมประจ าวนัท่ีเก่ียวขอ้งกบัพระพุทธศาสนา ๑๔ ๓๖.๘๔ 
๒.๒ มีการจดักิจกรรมประจ าสัปดาห์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัพระพุทธศาสนา ๑๐ ๒๖.๓๑ 
๒.๓ มีการจดักิจกรรมเสริมหลกัสูตรท่ีเก่ียวขอ้งกบัพระพุทธศาสนา ๑๕ ๓๙.๔๗ 
๓. การด าเนินงานตามแนวโรงเรียนวถิีพุทธด้านการเรียนการสอน 
๓.๑ การน าหลกัพุทธธรรมสอดแทรกในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้  

๑๒ ๓๑.๕๗ 

๓.๒ การส่งเสริมให้ครูมีแผนการจดัการเรียนท่ีเช่ือมโยงกับหลักพุทธ
ธรรม 

๑๒ ๓๑.๕๗ 

๓.๓ การใชส่ื้อและแหล่งเรียนรู้ประกอบการเรียนรู้พระพุทธศาสนา ๑๒ ๓๑.๕๗ 
๓.๔ การน าหลักธรรมมาประกอบการวดัและประเมินผลการเรียนการ
สอน 

๑๑ ๒๘.๙๔ 

๔. สภาพโรงเรียนวถิีพุทธด้านบรรยากาศและปฏิสัมพนัธ์ 
๔.๑ การส่งเสริมความสัมพนัธ์ให้มีความอ่อนนอ้มถ่อมตน สามคัคี รักให้
เกียรติซ่ึงกนัและกนั 

๑๓ ๓๔.๒๑ 

๔.๓ การส่งเสริมการท าความดี ๑๐ ๒๖.๓๑ 
๔.๔ การยกยอ่ง เชิดชู ประชาสัมพนัธ์และเผยแพร่การท าความดี ๑๐ ๒๖.๓๑ 
๔.๔ การยกยอ่ง เชิดชู ประชาสัมพนัธ์และเผยแพร่การท าความดี ๑๐ ๒๖.๓๑ 
๕. สภาพการด าเนินงานตามแนวโรงเรียนวถิีพุทธด้านการบริหารจัดการ 
๕.๑ การก าหนดนโยบาย จุดเนน้ ในการพฒันาโรงเรียนวถีิพุทธ ๑๑ ๒๘.๙๔ 
๕.๒ การแต่งตั้งคณะกรรมการก ากบัดูแลการด าเนินงานโรงเรียนวถีิพุทธ ๑๓ ๓๔.๒๑ 
๕.๓ การนิเทศ ก ากบั ติดตาม การด าเนินงานโครงการโรงเรียนวถีิพุทธ ๑๒ ๓๑.๕๗ 
๕.๔ การมีส่วนร่วมการด าเนินงานโครงการโรงเรียนวิถีพุทธของ
ผูป้กครอง วดั และชุมชน 

๑๓ ๓๔.๒๑ 

 

 จากตาราง๔.๒๗  ปัญหาและขอ้เสนอแนะสภาพการด าเนินงานตามแนว โรงเรียนวิถีพุทธ            
ในแต่ละประเด็นมีผูต้อบไม่ถึง ร้อยละ ๕๐ ไม่ตรงกบัการตอบแบบ check list ของแบบสอบถาม
ตอนท่ี ๒ 



 ๑๐๘ 

 ๔.๒.๒ ผลการด าเนินงานของโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ๒ ด้าน ในโรงเรียนวิถีพุทธสังกัด
ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสมุทรสาคร โดยประธานนักเรียน 
 ๑) ผลการส ารวจแบบสอบถามการวจัิย ชุดที ่๒ จ านวน ๓๘ โรงเรียน 
สภาพการด าเนินงานตามแนวโรงเรียนวถีิพุทธโดยนกัเรียนในสถานศึกษา 
 ตอนที ่๑ แบบสอบถามข้อมูลทัว่ไป 

ตาราง ที ่๔.๒๘ แสดงข้อมูลทัว่ไป, จ านวน, ร้อยละ ของประธานนักเรียน ผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ข้อมูลทัว่ไป จ า น ว น /
(โรงเรียน) 

ร้อยละ 

๑. เพศ   
- ชาย ๑๔ ๓๖.๘ 
- หญิง - ๖๓.๒ 

 ๒. โปรแกรมการเรียน    
- วทิย ์- คณิต ๙ ๒๓.๗ 
- ศิลป์ -ภาษา ๖ ๑๕.๘ 
- ไม่ตอบ ๒๓ ๖๐.๕ 

   
 ๓. ระดบัชั้น   

- มธัยมปีท่ี ๒  ๑๑ ๒๘.๙ 
- มธัยมปีท่ี ๓  ๒๐  ๕๒.๖ 
- ไม่ตอบ ๗  ๑๘.๔ 

 ๔. ผลการเรียน    
- ระดบั ๑.๐๐ – ๑.๙๙  ๑๑  ๒๘.๙ 
- ระดบั ๒.๐๐ – ๒.๙๙ ๒๐ ๕๒.๖ 
- ระดบั ๓.๐๐ – ๔.๐๐  ๑๙ ๕๐.๐ 

 ๕. ศาสนาท่ีนบัถือ   
- พุทธ   ๓๗  ๙๗.๔  
- ศาสนาอ่ืน ๆ  ๑ ๒.๖ 

 ๖. วฒิุทางดา้นพระพุทธศาสนา   
- นกัธรรมศึกษาตรี  ๑๑  ๒๘.๙ 



 ๑๐๙ 

- นกัธรรมศึกษาโท  ๑๑  ๒๘.๙ 
- นกัธรรมศึกษาเอก ๗ ๑๘.๔๒ 
- ไม่มี ๘ ๒๑.๐๕ 

 ๗. ประสบการณ์ทางธรรม   
- มี(ไดแ้ก่ การเขา้ค่ายพุทธบุตร, บวชเณรภาคฤดูร้อน, บวช
พราหมณ์) 

๓๘ ๑๐๐.๐๐ 

 จากตาราง ๔.๒๘  แสดงวา่ ผูต้อบมีวฒิุภาวะดา้นพระพุทธศาสนา 
 

ตารางที ่๔.๒๙ แสดง X  ,SD.,ระดับคุณภาพ การสอบถามโดยประธานนักเรียนเกีย่วกบัสภาพ

โรงเรียนวถิีพุทธด้านกจิกรรมพืน้ฐานวถิีชีวติของโรงเรียนกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 

๓๘ โรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๒ 

๑. สภาพโรงเรียนวถิีพุทธด้านกจิกรรมพืน้ฐานวถิีชีวติ X  S. D. ระดับ 

๑) มีการจดักิจกรรมรับผิดชอบดูแลความสะอาดของอาคารสถานท่ี
และส่ิงแวดลอ้มในโรงเรียน 

๔.๒๔ .๗๑๔ ดี 

๒) มีการจดักิจกรรมสวดมนต ์แผเ่มตตาและพุทธภาษิตวนัละบท ๔.๑๑ .๘๙๔ ดี 
๓) มีการร่วมกับชุมชนจดักิจกรรมวนัส าคญัทางพระพุทธศาสนา
เน่ืองในโอกาสส าคญัต่าง  ๆ  

๔.๑๖ ๑.๐๕๓ ดี 

๔) มีกิจกรรมเสริมหลกัสูตร การแข่งขนัตอบปัญหาธรรมะ การสอน
ธรรมศึกษา การเขา้ค่ายพุทธบุตร 

๓.๕๐ .๙๒๓ ป า น
กลาง 

๕) มีการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาโดยให้นักเรียนเป็น
ผูด้  าเนินการดว้ยตวัเอง 

๓.๑๖ ๑.๐๐๑ ป า น
กลาง 

๖) มีการส่ งเส ริมให้นัก เรียน เข้า ร่วม กิจกรรมวันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนาท่ีหน่วยงานต่าง ๆ จดัข้ึน 

๓.๘๒ .๙๘๒ ดี 

๗) มีการจดันิทรรศการผลงานทางดา้นพระพุทธศาสนาของนกัเรียน
แนวแก่นกัเรียน 

๓.๔๗ .๙๕๑ ป า น
กลาง 

๘) มีการจดักิจกรรมบนัทึกความดีท่ีส่งเสริมให้นกัเรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรม 

๓.๘๙ .๙๕๓ ดี 
 
 



 ๑๑๐ 

๙) มีการจดัให้นักเรียนไปร่วมกิจกรรมท่ีวดั หรือศาสนสถานท่ีใช้
เป็นแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน 

๔.๑๖ .๘๘๖ ดี 

๑๐) มีการจดักิจกรรมท าบุญ ฟังพระเทศน์ เวียนเทียน รณรงค์สืบต่อ
พระพุทธศาสนา 

๔.๑๘ .๗๖๖ ดี 

ค่าเฉลีย่สภาพโรงเรียนวถิีพุทธด้านกจิกรรมพืน้ฐานวถิีชีวติ ๓.๘๖ .๕๖๘ ดี 

 จากตารางท่ี ๔.๒๙  สภาพโรงเรียนวิถีพุทธดา้นกิจกรรมพื้นฐานวิถีชีวิต ตามความคิดเห็น
ของประธานนกัเรียน ระดบัคุณภาพ ดี โรงเรียนมีการจดักิจกรรมรับผิดชอบดูแลความสะอาดของ
อาคารสถานท่ีและส่ิงแวดล้อมในโรงเรียน, มีการจดักิจกรรมท าบุญ ฟังพระเทศน์ เวียนเทียน 
รณรงคสื์บต่อพระพุทธศาสนา, มีการจดัให้นกัเรียนไปร่วมกิจกรรมท่ีวดั หรือศาสนสถานท่ีใชเ้ป็น
แหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน, มีการจดักิจกรรมสวดมนต์ แผ่เมตตาและพุทธภาษิตวนัละบท, มีการ
ร่วมกบัชุมชนจดักิจกรรมวนัส าคญัทางพระพุทธศาสนาเน่ืองในโอกาสส าคญัต่าง  ๆ  
 
ตารางที ่๔.๓๐ แสดง X , SD.,ระดับคุณภาพ การสอบถามประธานนักเรียนเกีย่วกบัสภาพโรงเรียน

วถิีพุทธด้านบรรยากาศและปฏิสัมพนัธ์ ของโรงเรียนกลุ่มตัวอย่าง จ านวน ๓๘ 

โรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๒ 

สภาพโรงเรียนวถิีพุทธด้านบรรยากาศและปฏิสัมพนัธ์  X   S. D. ระดับ 

๑) มีการฝึกอบรมเก่ียวกบัการปฏิบติัตนให้มีความอ่อนน้อมถ่อมตน
ต่อกนัและกนั 

๓.๗๙ .๗๐๔ ดี 

๒) มีการส่งเสริมใหมี้การอยูร่่วมกนัอยา่งรักสามคัคี ๔.๑๖ .๗๑๘ ดี 
๓) มีการส่งเสริมใหมี้การอยูร่่วมกนัอยา่งเคารพให้เกียรติซ่ึงกนัและกนั ๔.๑๑ .๗๖๔ ดี 
๔) มีการจดักิจกรรมแลกเปล่ียนประสบการณ์การท าความดีต่อผูอ่ื้น ๓.๖๖ .๙๓๘ ปาน 

กลาง 
๕) มีการจดักิจกรรมท่ีส่งเสริมให้บุคลากรและนกัเรียนปฏิบติัตนเป็น
ตวัอยา่งท่ีดี 

๔.๐๕ .๗๖๙ ดี 

๖) มีการจดัหาแหล่งการเรียนรู้ท่ีสนบัสนุนการเรียนรู้พระพุทธศาสนา ๓.๙๒ .๗๘๔ ดี 
๗) มีการร่วมมือกบัชุมชนในการจดักิจกรรมส่งเสริมการท าความดี ๓.๗๙ .๘๗๕ ดี 
๘) มีการยกยอ่งเชิดชูและส่งเสริมบุคลากรท่ีปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งท่ีดี ๔.๐๘ .๗๑๒ ดี 

 



 ๑๑๑ 

๙) มีการประชาสัมพนัธ์/เผยแพร่ความดีของครู นกัเรียนและบุคลากร
ในรูปแบบต่าง ๆ   

๓.๘๒ .๗๖๖ ดี 

๑๐) มีการจดักิจกรรมทางพระพุทธศาสนาเพื่อเช่ือมความสัมพนัธ์กบั
ผูป้กครองและชุมชน 

๓.๘๒ .๘๐๑ ดี 

ค่าเฉลีย่สภาพโรงเรียนวถิีพุทธด้านบรรยากาศและปฏิสัมพนัธ์ ๓.๙๑ .๕๒๔ ดี 

 จากตารางท่ี ๓๘ สภาพโรงเรียนวิถีพุทธดา้นบรรยากาศและปฏิสัมพนัธ์ ตามความคิดเห็น
ของประธานนกัเรียน ระดบั คุณภาพ ดี โรงเรียนมีการส่งเสริมให้มีการอยูร่่วมกนัอยา่งรักสามคัคี ,
การส่งเสริมให้มีการอยู่ร่วมกนัอย่างเคารพให้เกียรติซ่ึง,การยกย่องเชิดชูและส่งเสริมบุคลากรท่ี
ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี, การจดักิจกรรมท่ีส่งเสริมให้บุคลากรและนักเรียนปฏิบัติตนเป็น
ตวัอยา่งท่ีดีต่อผูอ่ื้น มีความสอดคลอ้งกบั ผลการตอบของผูบ้ริหารหรือครู 
 

ตารางที ่๔.๓๑ แสดง X , SD.,ระดับคุณภาพ สภาพการด าเนินงานโครงการโรงเรียนวิถีพุทธใน               

๒ ด้าน โดยประธานนักเรียน 

ดา้น สภาพการด าเนินงานโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ใน ๒ 
ดา้น 

X   S.D. คุณภาพ 

๑ สภาพโรงเรียนวิถีพุทธด้านกิจกรรมพื้นฐานวิถีชีวิต 
(Process) 

๓.๘๖ .๕๖๘ ดี 

๒ สภ าพ โรง เรี ยน วิ ถี พุ ท ธ ด้ าน บ รรย าก าศ แล ะ
ปฏิสัมพนัธ์(Process) 

๓.๙๒ .๕๒๕ ดี 

สรุปสภาพการด าเนินงานโครงการโรงเรียนวิถีพุทธโดย
ประธานนักเรียน 

๓.๘๙  ดี 

 จากตารางท่ี ๔.๓๑ สภาพการด าเนินงานโครงการโรงเรียนวิถีพุทธในส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาสมุทรสาคร โดยนักเรียน ระดบัคุณภาพ ดี ทั้ง ๒ ดา้น และมีความสอดคลอ้งกบัผลการ
ประเมินโดยผูบ้ริหารหรือครู ในดา้นทั้ง ๒ ไดร้ะดบัคุณภาพ ดี เช่นกนั (ดูเปรียบเทียบกบัตารางท่ี ๓๔) 
 สภาพการด าเนินงานตามแนวโรงเรียนวิถีพุทธในสถานศึกษาสังกดัส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาสมุทรสาครทั้ง ๕ ดา้น จ านวน ๓๘ โรงเรียน คือ 
 ๑. สภาพโรงเรียนวถีิพุทธดา้นกายภาพ อยูใ่นระดบัคุณภาพ ดี 
 ๒.สภาพโรงเรียนวถีิพุทธดา้นกิจกรรมพื้นฐานวถีิชีวติ อยูใ่นระดบัคุณภาพ ดี 



 ๑๑๒ 

 ๓.สภาพโรงเรียนวถีิพุทธดา้นการเรียนการสอน อยูใ่นระดบัคุณภาพ ดี 
 ๔.สภาพโรงเรียนวถีิพุทธดา้นบรรยากาศและปฏิสัมพนัธ์ อยูใ่นระดบัคุณภาพ ดี 
 ๕.สภาพโรงเรียนวถีิพุทธดา้นการบริหารจดัการ อยูใ่นระดบัคุณภาพ ดี 
 และผลจากการตอบของประธานนกัเรียน ใน ๒ ดา้น คือ 
 - สภาพโรงเรียนวถีิพุทธดา้นบรรยากาศและปฏิสัมพนัธ์ อยูใ่นระดบัคุณภาพ ดี 
 - สภาพโรงเรียนวถีิพุทธดา้นกิจกรรมพื้นฐานวถีิชีวติ อยูใ่นระดบัคุณภาพ ดี 

๔.๓ การสังเคราะห์ ข้อมูลจากการ Focus group research โดยผู้ทรงคุณวุฒิ เม่ือวนั
พฤหัสบดีที ่๑๑ กมุภาพนัธ์ พ.ศ. ๒๕๕๓ ห้อง ๕๐๒ อาคารสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรม
พระยาวชิรญาณวโรรส มหาวทิยาลยัมหามกฏุราชวิทยาลยั ศาลายา นครปฐม 
 ค าถามประเด็นท่ี ๑ ท่านมีวธีิการสอนอยา่งไรใหน้กัเรียนมีสมาธิ 
 ค าถาม ประเด็นท่ี ๒ ท่านคิดว่าการสอนอย่างไรจึงจะท าให้นักเรียนเข้าใจสนใจใน
หลกัธรรมทางพระพุทธศาสนา 
 ค าถามประเด็นท่ี ๓ ท่านมีการสอนอย่างไรให้นักเรียนสนใจต่อการรู้จกัธรรมทานและ
อภยัทานมากกวา่วตัถุทาน 
 ค าถามประเด็นท่ี ๔ ท่านมีวธีิการสอนอยา่งไรใหน้กัเรียนประพฤติตนให้อยูใ่นกรอบของศีล 

ตารางที ่๔.๓๒  ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิเร่ือง โครงการวถิีพุทธ 
 

ข้อ ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ จ านวน ร้อยละ 
๑ สวดมนต ์ไหวพ้ระ นัง่สมาธิ ๙ ๒๕.๗๑ 
๒ ใชส่ื้อ ใชเ้หตุการณ์จริง ใชเ้กมส์ นิทาน สุภาษิต ๑๑ ๓๑.๔๒ 
๓ การปฏิบติัจริง ๗ ๒๐.๐ 
๔ การปลูกฝังเร่ืองเบญจศีล-เบญจธรรมทุกเวลาท่ีมีโอกาส ๘ ๒๒.๘๕ 

๓๕ ๑๐๐ 

 จากตารางท่ี ๔.๓๒  การศึกษา การสนทนากลุ่มของผูท้รงคุณวุฒิ จ  านวน ๑๑ คน ท่ีได้
แสดงความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะเก่ียวกบั ประเด็นท่ี ๑ การสอนให้นกัเรียนมีสมาธิ คือ การสวด
มนต์ ไหวพ้ระ (ร้อยละ ๒๕.๗๑) บางท่าน ใช้วิธีอาณาปานสติ, ฝึกไทเก๊ก ประเด็นท่ี ๒ การสอน
นกัเรียนให้เขา้ใจสนใจในหลกัธรรมทางพระพุทธศาสนา พบวา่ ใชส่ื้อ อยา่งหลากหลาย มากท่ีสุด 
(ร้อยละ ๓๑.๔๒), ประเด็นท่ี ๓ การสอนให้นักเรียนสนใจต่อการรู้จกัธรรมทานและอภยัทาน



 ๑๑๓ 

มากกวา่วตัถุทาน ใชก้ารปฏิบติัจริง (ร้อยละ ๒๐.๐) และ ประเด็นท่ี ๔ การสอนใหน้กัเรียนประพฤติ
ตนให้อยู่ในกรอบของศีล ใช้การปลูกฝังเร่ืองเบญจศีล-เบญจธรรมทุกเวลาท่ีมีโอกาส (ร้อยละ 
๒๒.๘๕) 
 จากผลการวิเคราะห์ตามประเด็นค าถามทั้ง ๔ ประเด็น ผูท้รงคุณวุฒิยงัแสดงความคิดเห็น
อยา่งหลากหลายต่อประเด็นดงักล่าว ดงัน้ี 
 อาจารย์พูนทรัพย์ ขุนชิต : กิจกรรมท่ีใช้อยู่ส่ิงแรกก่อนเรียนให้นักเรียน สวดมนต์ ไหว้
พระ นัง่สมาธิ และมีการทบทวนวา่เรียนอะไรมาบา้ง และถึงเร่ืองอะไรแลว้ และน าเขา้บทเรียนวา่ครู
จะสอนอะไร และมีการสอนตามขั้นตอน คือ ๑. มีการน าว่าเราจะสอนอะไร ๒. ด าเนินการสอน           
๓. สรุปส่ิงท่ีสอน แต่เด็กท่ีโรงเรียนจะมีสมาธิสั้น ตอ้งพยายามดึงให้กลบัมาสนใจในการเรียน โดย
การใช้ช้ินงานเขา้ช่วย โดยก าหนดให้ท าให้เสร็จในชัว่โมง และจะตอ้งมีการแบ่งงานไม่ใช้ให้ท า
ช้ินงานอยา่งเดียว 
 ดร. คงชิต  ชินสิญจน์ : การนั่งสมาธิในพระพุทธศาสนามี ๔๐ กอง หรือ ๔๐ กรรมฐาน 
จากท่ีอาจารยไ์ดฝึ้กนกัเรียนใหมี้สมาธิในการเรียน อาจารยใ์ชส้มาธิแบบใดท่ีท าใหเ้ด็กมีสมาธิมาก  
 อาจารย์พูนทรัพย์ ขุนชิต : อานาปานสติ 
 ผู้อ านวยการฯ บุญส่ง แป้นน้อย : ในการฝึกสมาธิตอ้งปฏิบติัอย่างเดียว แต่การปฏิบติัใน
โรงเรียนตอ้งปฏิบติัจริง ๆ คือ เขา้แถวปุ๊ป แลว้ให้เด็กนัง่สมาธิ ๕ นาที แต่ก่อนท่ีจะให้เขานัง่ตอ้ง
บอกประโยชน์วา่เขาจะไดรั้บ โดยใชห้ลกัวิทยาศาสตร์ของพระพุทธเจา้ ท่ีสอนวา่การสูดลมหายใจ
ลึก ๆ นายแพทยย์งยทุธ วงคภิ์รมยศ์านต์ิ เคยบรรยายเร่ืองสุขภาพจิต ท่านบอกวา่ การก าหนดให้ลม
หายใจผ่านรูจมูกเขา้กบัออก เขา้ไปแลว้พุงมนัป่องให้เห็นจากการฝึก พอลมออกพุงก็แฟบ การสูด
เอาลมลึก ๆ เขา้ไป เป็นการดึงออกซิเจนไปฟอกโลหิต แลว้เลือดมนัจะสะอาด ก็ท  าใหไ้ปเล้ียงสมอง
ไดดี้ เพราะฉะนั้นถ้าเราบอกส่ิงท่ีเราท า ท่ีเขาปฏิบติัแลว้ไดอ้ะไร ผมก็มัน่ใจว่าท่ีเป็นจุดหน่ึงท่ีให้
ประโยชน์กบัเขา และปฏิบติัและเขาเห็นจริงได ้ฉะนั้นผมก็ให้นัง่ ๕ นาที เด็กของผม ๓,๓๒๘ คน 
จะเงียบ ถึงแมว้า่จะไดส้ัก ๗๐ % อีก ๓๐ % แหยบ่า้ง คุยบา้ง สรุปคือใชอ้าณาปานสติ 
 ผู้อ านวยการศักดา โกมลวานิช : การท าสมาธิเป็นเร่ืองของการฝึก ตอ้งฝึกสมาธิก่อนเรียน 
โดยพิจารณาจาก ๔ ลกัษณะ เช่น ตามหลกัพุทธ ไทเก๊ก ชงชา ดงันั้นการสอนตอ้งฝึกให้จดจ่อกบัส่ิง
ใดส่ิงหน่ึงก่อน และตอ้งฝึกบ่อย ๆ  นาน ๆ  
 อาจารย์สมพร  ปาริจฉัตต์ : ในการสอนให้สอนให้นกัเรียนมีสมาธิ จากประสบการณ์ท่ีมี
นอ้ยมาก แต่ท่ีสอนเร่ิมจากสติปัฏฐาน ๔ เราสอนวา่แต่ละขั้นมีอะไร ฝึกตวัเองให้น่ิงตอ้งท าอยา่งไร 
แต่ละอย่างตอ้งท าอยา่งไร เราจะให้นักเรียนนัง่สมาธิทุกเชา้ แต่นกัเรียนส่วนใหญ่ ๒,๐๐๐ กวา่คน 
โอกาสท่ีนั่งจริง ๆ มีน้อยมาก น่าจะเป็นจากส่ิงแวดลอ้มท่ีไม่เอ้ือ ตน้ไมมี้น้อย หน้าเสาธงร้อนจดั  
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พอนักเรียนนั่งสมาธิป๊ัป สมาธิก็ไม่เกิด เพราะฉะนั้นในจุดท่ีเราสอนให้เขามีสมาธินั้ นได้แต่ใน
โรงเรียน ในห้องเรียนของเรามีหลายระดบั โอกาสท่ีจะสอนเราไม่รู้วา่ในแต่ละสาระเขาจะสอนได้
แค่ไหน เพราะเน้ือหาสาระสังคมมนัมาก แต่ท่ีวางแผนไวใ้นฐานะหวัหนา้กลุ่มสาระ เราก็ใส่เน้ือหา
ธรรมะหลักการฝึกปฏิบัติสมาธิ ในทุกสาระเลย เราแทรกในสาระพื้นฐานทั้ งหมดของกลุ่ม             
สาระสังคม 
 อาจารย์อรพินทร์ เจนจิตศิริ : มีกิจกรรมคลา้ยผอ.บุญส่ง มีการนัง่สมาธิ หลงัจากเคารพธง
ชาติหนา้เสาธง คือนกัเรียนส่วนใหญ่มีประมาณ ๑,๖๐๐ คนเศษ มีสมาธิสั้น ไม่ไดผ้ลเท่าท่ีควร แต่ท่ี
โรงเรียนมีกิจกรรม ก่อนสอนในวิชาพะพุทธศาสนาหรือสังคม มีการจุดธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัย 
สวดมนตไ์หวพ้ระ เพื่อเป็นการฝึกสมาธิ แต่อีกกิจกรรม่ีเราเสริมในชัว่โมงวถีิพุทธ ซ่ึงก็ไม่ไดท้  าทุก
ชัว่โมง อาจมีรายละเอียดหรือกิจกรรมอ่ืน ๆ  เขา้มาเพิ่มเติม อยา่งโรงเรียนวถีิพุทธก็จะมีกรสวดมนต์
หมู่ท  านองสรภญัญะ ตรงน้ีเป็นการฝึกสมาธิเด็กไดป้ระการหน่ึง และอีกกิจกรรมโรงเรียนจะไดรั้บ
ความรู้จากมูลนิธิธรรมะอิสระ เก่ียวกบัเร่ืองการบริหารกายวิถีพุทธ ขยบักายสบายชีววีิถีพุทธ ซ่ึงจะ
มีท่าปฏิบติัท่ีเป็นการฝึกทางกาย ๑๑ ท่า และให้ความรู้กบันกัเรียนก็ท าให้ในช่วงของการฝึกปฏิบติั
นั้น นกัเรียนมีสมาธิมากข้ึน 
 หัวหน้าฯ กมล ปิยภัณฑ์ :  ผมมองอีกมุมหน่ึง ในประเด็นท่ีอยู่ท่ีผมไม่ได้อยู่ในโรงเรียน     
แต่ก็มีโอกาสไดส้ัมผสักบัโรงเรียน ในการท่ีจะฝึกฝนให้นกัเรียนท่ีมีสมาธินั้น ผมคิดวา่ผมจะใชค้  า 
๒-๓ ค า คือ เขาน่าจะมีความรักในส่ิงท่ีเขาจะท าก่อน เราจะท าอยา่งไรใหเ้ขา รู้สึกเขามีหุ้นส่วน เป็น
เจา้ของในส่ิงท่ีเขาจะท า เพราะฉะนั้นในส่ิงต่าง ๆ เหล่าน้ี มนัคงหนีไม่พน้ความเป็นครูท่ีจะค่อยใส่
ในส่ิงเหล่าน้ีลงไปอยา่งไร ฉะนั้นกระบวนการตรงน้ี ก็คงจะไม่ไดแ้ปลวา่ เราจดัการเรียนการสอน
นั้นมนัจะจบเบ็ดเสร็จอยู่ท่ีโรงเรียนคงไม่ใช่ ผมมองอีกมุมหน่ึงว่าพ่อแม่ผูป้กครอง ยงัคงยืนยดัค า
หน่ึงค าโบราณท่ีหัวหน้านิเทศฯเคยสอนผมตอนมาท างานใหม่ “ตวัอย่างท่ีดี ดียิ่งกว่าค าสอนใด”           
ใน ๒๔ ชม. ประมาณ ๘ ชม. ท่ีอยู่ท่ีโรงเรียน คุณครูมีเวลาท่ีจะปลูกฝังหรือท าอยา่งไรท่ีให้เขาซึม
ซบัไดเ้ต็มท่ี เพราะฉะนั้นในขณะเดียวกนัเวลาอีกส่วนหน่ึง ผมวา่ท่ีบา้นน่าจะมีบทบาทค่อนขา้งสูง
มาก ๆ ผมเช่ืออย่างนั้น ก็เลยเห็นด้วยกบัหลายท่านท่ีตอ้งมีการฝึก ในรอบแรกขอ้ใช้อยู่ ๓ ค า คือ 
ตอ้งใหเ้ขารู้ ตอ้งใหเ้ขาเกิดความเช่ือ ถา้เขารู้และเขาเช่ือผมวา่เขากลา้ท่ีจะเปล่ียนแปลง 
 อาจารย์นิตยา  มังน้อย : ปัญหาของโรงเรียนเป็นโรงเรียนแกมลิง เด็กเขา้ท่ีไหนไม่ไดก้็มา
เข้าท่ีน่ี ปัญหาท่ีเกิดสภาพครอบครัว สังคมของเด็กมีความส าคัญมาก ฉะนั้ นในส่วนท่ีตัวเอง
รับผิดชอบน้ี แบ่งเป็น ๒ ฐานะ ในฐานะแรกครูผูส้อนพระพุทธศาสนา อีกฐานะหน่ึงก็คือเป็นครู
หวัหนา้งานส่งเสริมพุทธศาสตร์ของโรงเรียน เป็นโรงเรียนวถีิพุทธ ขอเล่าในส่วนท่ีเป็นหวัหนา้งาน
วิถีพุทธ ความรับผิดชอบใส่วนของโครงการวิถีพุทธ เม่ือโครงการน้ีเขา้มา รู้ไดว้า่ส่ิงเหล่าน้ีเคยท า
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มาบ่อย ๆ แลว้ มีการจดัฐานการเรียนรู้ ๕ ฐาน ของโรงเรียนวถีิพุทธ โดยใชร้ากฐานทฤษฏีความคิด 
๓ ดา้น คือ การจดัการความรู้ เป็นยุทธศาสตร์ของการจดัการความรู้และเขา้ใจหลกัตามเหตุผลดว้ย 
จากการท าตรงน้ีเราก็มีการจดักิจกรรม ๕ ฐาน  
 ฐานท่ี ๑ Home room กิจกรรมประจ าวนัของโรงเรียนท่ีครูเป็นผูดู้แล 
 ฐานท่ี ๒ ฝึกสมาธิกบัสัมปชญัญะ เป็นเร่ืองศีลกบัสมาธิ 
 ฐานท่ี ๓ ฐานของการสวดมนต ์สร้างสมาธิ 
 ฐานท่ี ๔ เสริมสร้างพลงัในแง่บวก 
 ฐานท่ี ๕ จิตอาสา พฒันาส่ิงแวดลอ้ม 
 กิจกรรม ๕ ฐาน เราจะท าทุกวนั ๘.๑๐ - ๘.๔๐ และท ามาแลว้ ๔ ปี และโรงเรียนจะเงียบ
มากเม่ือเด็กเขา้ฐาน แต่ปัญหาท่ีเราพบ คือ เด็กเกิดความเคยชิน จึงตอ้งมีการจดัเปล่ียนกิจกรรม 
 ส่วนท่ี ๒ ขอเล่าในฐานะครูผูส้อนปัญหาในปัจจุบนัท่ีเราพบ คือ พอเขา้เรียน ครูเร่ิมขยบั
ปากพูดนกัเรียนก็จะคุย จึงมีการจดักระบวนการสอนใหม่ ไดอ้อกแบบการเรียนรู้ โดยการออกแบบ
การสอนใหม่ เป็นการจดัการความรู้แบบจิตตปัญญา เราพึ่งเร่ิมใช้มาได ้๒ ปี กระบวนการเรียนรู้ท่ี
สอนก็คือเราไม่ได้สอนให้เด็กนั่งสมาธิ นักเรียนทุกคนจะไม่มีการกางต าราเรียน จิตตปัญญา คือ    
การเรียนรู้อยา่งใคร่ควร และเรายงัไดมี้การน าเกมส์เขา้มาช่วยในการสอนดว้ย 
 รองผู้อ านวยการโรงเรียนวดัไร่ขิงนาง มาลี ควรคะนึง : ส่วนใหญ่จะเหมือนโรงเรียนทัว่ไป 
กิจกรรมภาคเชา้ เป็นกิจกรรมท่ีกระทรวงสั่งให้ท าเพื่อให้เกิดสมาธิในการเขา้เรียน ก็มีการเคารพธง
ชาติ สวดมนต ์แลว้ก็ให้การสอนนิดหน่อย เพื่อเป็นแนวปฏิบติัในแต่ละวนั ในประเด็นท่ี ๑ ในส่วน
ท่ี ๒ ทุกวนัจะมีการนัง่สมาธิ คือ มีการแผเ่มตตา และนัง่สมาธิหนา้เสาธงพร้อมกนัทุกคน ในส่วนท่ี
เก่ียวขอ้งและก็จะเป็นกลุ่ม ก็จะอกมาในลกัษณะของการประชุม ประชุมประจ าสัปดาห์ของนกัเรียน 
ในภาพรวมเน่ืองจากนักเรียนของโรงเรียนประมาณสามพนัคน ๖ ระดบัชั้น จะท าเป็นระดบัชั้น          
โดยคุณครูท่ีปรึกษา และคุณครูแกนน าทางด้านพุทธศาสนา คือ ครูสังคมพระพุทธศาสนา และ
ทีมงานของฝ่ายบุคคลท่ีดูแลเร่ืองพฤติกรรม จริยธรรมของนกัเรียน ส่วนตรงน้ีก็จะให้ความรู้ในทาง
ศาสนาไดส่้วนหน่ึง และก็น าค าสอนไปถือปฏิบติั ในการปฏิบติัในส่วนร่วมก็พบว่า สมาธิเด็กไม่
เกิดเน่ืองจากการติดในวิถีชีวิตท่ีรับวฒันธรรมของตะวนัตกเข้ามา ก็มีพฤติกรรมท่ีเบ่ียงเบนจาก
วฒันธรรมไทยค่อนขา้งมาก ในขณะท่ีเราดูแลเด็กจ านวนมาก ก็ค่อนขา้งท่ีจะเป็นอุปสรรคอยูแ่ลว้ 
ในส่วนท่ี ๒ ท่ีสังเกตพบได้จากพฤติกรรมส่วนน้ี ก็จะมาจากครอบครัว ท่ีผูป้กครองส่วนใหญ่               
จะมีค าท่ีบอกว่า ไม่ มีเวลาให้ ลูกในการดูแล ก็ เลยสะท้อนกลับไปว่าเราคงจะต้องเผยแพร่                         
ในบางส่วนท่ีเราเผยแพร่เป็นเอกสารให้นกัเรียน ไดไ้ปถึงผูป้กครองดว้ย เป็นเอกสารเล็กนอ้ยท่ีอ่าน
แลว้เขา้ใจไดส้ั้น  ๆ  
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 อาจารย์อันนา  รักษ์สุภกิจกุล : มีนกัเรียนประมาณเกา้ร้อยเศษ จะมีชัว่โมงจริยธรรม มีการ
สวดมนตต์อนเชา้ มีอาจารยท่ี์รับผดิชอบอยูแ่ลว้ และใชห้ลกัอาณาปานสติในการปฏิบติั 
 อาจารย์สุเทพ  แก้วท่าไม้ : โรงเรียนเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ในส่วนของธรรมศึกษาผม         
สอนมา ๒๐ ปี เราจะพบปัญหาเยอะมาก แต่ท่ีแยกอกได้เป็นส่วน ๆ  คือ ประเด็นแรกเร่ืองของ
บุคลากร มีแกนน าเป็นตวัหลกัไม่ว่าจะเป็นครู อาจารย ์ในการเปล่ียนผูบ้ริหารแต่ละคร้ัง นโยบาย
ต่าง ๆ ก็เปล่ียนไปด้วย ในการท่ีจะน าเด็กมานั่งสมาธินั้น เป็นเร่ืองท่ีล าบากเพราะโรงเรียนเรามี
อาคารเดียว เราจึงตอ้งสอนตามห้องไปตามโอกาส ตอ้งเป็นคนด าเนินการทั้งหมดทุกขน้ตอน ไม่มี
ผูช่้วยเหลือตลอด ๓๐ ปี ท่ีผ่านมา เพราะฉะนั้นในส่วนของทฤษฏี ผมคงให้ความคิดเห็นไดไ้ม่มาก 
แต่ถา้เป็นดา้นปฏิบติั ส่วนใหญ่ผมจะอยูใ่นดา้นปฏิบติั ในการฝึกสมาธิผมไม่ใชส้ านกัใดเลย แต่จะ
ฝึกให้เด็กมีการคิด คือ ให้เขา สงบกาย สงบวาจา ให้ได้ซะก่อน ๒ - ๓ นาที ก่อนท่ีจะเรียน                    
พุทธศาสนา แลว้ก็จะฝึกให้เขาคิดจากเหตุการณ์จากส่ิงท่ีเขาได้ท าอยู่ในขณะนั้น คือให้เราคิดถึง
ความเป็นเหตุเป็นผล เช่นการท่ีเขา้ชั้นมาตอ้งคุยทุกรายชั้นวิชา ให้เขาค านึงวา่การควบคุมกาย วาจา 
ใจ เป็นอยา่งไร ค่อย ๆ คิด จากประเด็นเล็ก ๆ ท่ีคิดวา่เป็นปัญหา ใหเ้ขาสงบกายวาจา และก็คิด 
 อาจารย์อัจฉรา  เก่งบัญชา : ในดา้นการสอนให้นกัเรียนมีสติก็คงจะคลา้ยกนั แต่นักเรียน
ของเราจะเป็นเด็กเก่ง เพราะฉะนั้นเราก็จะไดเ้ปรียบ ในการให้เขาฝึกส่วนใหญ่ เราจะให้เขาฝึกดว้ย
การสร้างปัญหาข้ึนมาตามแนววิทยาศาสตร์ แลว้ก็ใหเ้ขาเห็นประโยชน์ (สมมติปัญหา) เป็นบทบาท
สมมุติอย่างเช่นว่า ท่ีเขาลม้เหลวเพราะอะไร จะท าให้นักเรียนไดคิ้ด เช่น ในบางคร้ังท่ีเขานัง่หลบั 
หลบัเพราะอะไร เป็นตน้ และก็จะน าใหเ้ขาคิดอยา่งมีเหตุผล 
 ค าถาม ประเด็นที่  ๒ ท่านคิดว่าการสอนอย่างไรจึงจะท าให้นักเรียนเข้าใจสนใจใน
หลกัธรรมทางพระพุทธศาสนา 
 อาจารย์อัจฉรา  เก่งบัญชา : ส่วนใหญ่แล้วหลกัธรรมเป็นส่ิงท่ีเข้าใจยาก เพราะมนัเป็น
นามธรรม เพราะฉะนั้ นต้องท าให้เป็นรูปธรรม ก็อย่างเช่น หลักธรรมเร่ืองความอดทน ขันติ            
โสรัจจะ เร่ืองความอดทน เราก็จะยกตวัอยา่ง ส่วนใหญ่เราจะใช่บทบาทสมมุติเป็นตวัอยา่ง หรือให้
ดูส่ือ ดีวทีศัน์ต่าง ๆ และใหน้กัเรียนสรุปประเด็นวา่มีขอ้ดี ขอ้ไม่ดีอยา่งไร แลว้เราจึงมาสรุปวา่หวัใจ
ของหลกัธรรมมนัเป็นอยา่งไร  
 อาจารย์อันนา  รักษ์สุภกิจกุล : ใช้หลกัวิทยาศาสตร์ ให้เด็กค่อย ๆ คิดวิเคราะห์ ใช้หลัก
อริยสัจ ๔ ในการสอน 
 อาจารย์อรพินทร์ เจนจิตศิริ : ท่ีโรงเรียนอริยะสัจ ๔ เราใชอ้ยูแ่ลว้ ในเร่ืองของไตรลกัษณ์ 
อนิจจงั ทุกขงั อนตัตา หลกัไตรสิกขา (ศีล สมาธิ ปัญญา) เราก็ไดใ้ชต้รงน้ีสอนเด็ก 
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 หัวหน้าฯกมล ปิยภัณฑ์ : การสอนหลกัธรรมในส่วนใหญ่ค่อนขา้งท่ีจะเขา้ใจยาก บางส่ิงท่ี
โรงเรียนสามารถน าไปใช้ได้ มนันาจะเป็นการเรียนการสอนโดยผ่านกิจกรรม หรือผ่านโครงการ 
ในขณะเดียวกนัในการท่ีจะผ่านกิจกรรม ผ่านโครงการ ไม่ได้แปลว่าเราจะเกิดการเรียนรู้ในห้อง
ส่ีเหล่ียม ก็คงตอ้งออกมาสู่นอกห้องเรียน เม่ือออกมาสู่นอกห้องเรียน เราจะจดักิจกรรมอยา่งไรท่ีจะ
ให้เห็นถึงส่ิงท่ีจะสะทอ้นกลบั หลกัธรรมตรงนั้น คือ ส่ิงท่ีวิเศษสุด แต่โครงการท่ีเราท าทั้งหลาย 
สุดทา้ยตอ้งตอบโจทยใ์ห้ได้วา่เป็นการสร้างภาพ หรือไม่ หรือเป็นส่ิงท่ีพยายามจะปลูกฝังให้เป็น
โดยอตัโนมติั ตอ้งมีเทคนิควธีิการท่ีน ามาใชใ้หเ้หมาะและประสบผลส าเร็จไดอ้ยา่งไร 
 ผู้อ านวยการศักดา  โกมลวานิช : โดยการยกสุภาษิตให้นักเรียนเขา้ใจเร่ือง “กรรม” แล้ว
น าเอาหลกัโครงการเด็กดี ๑๐ ขอ้ มาใชใ้หต้รงกบัตวัช้ีวดั และพยายามใหน้กัเรียนมีศีล ๕ ใหไ้ดก่้อน 
คือเป็นคนดี เช่น พนัทา้ย นรสิงห์ (ตรงขอ้ ๓) เป็นช่ือโรงเรียน ตอ้งมีความซ่ือสัตย ์ยติุธรรม โดยให้
ปฏิญาณตนและถา้นกัเรียนท าผดิ เช่น การลกัขโมย จะมีการลงฉนัทามติ ของนกัเรียน ใหมี้ส่วนร่วม
ในการพิจารณาการลงโทษ 
 อาจารย์สมพร  ปาริจฉัตต์ : สอนในบทเรียน ใช้หลกัอริยสัจ ๔ ทุกระดบัชั้น แต่แตกขอ้
ย่อยไปตามระดับชั้ นอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็น ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค ท่ีสอนอยู่  เร่ืองท่ี เป็น
วทิยาศาสตร์นิด ๆ  สอนเร่ืองชีวิต สอนเร่ืองกฎไตรลกัษณ์ ชีวติน้ีมีทุกข ์ชีวติท่ีมีปัญหา แกปั้ญหาได้
ตอ้งอยู่ท่ีใจ ถา้เราแกปั้ญหาท่ีใจท่ีจิตได ้สอนเร่ืองกรรม ใช้เร่ืองเหล่าน้ีเป็นหลกั หลกัธรรมตรงน้ี 
เป็นหลกัท่ีจะใชต่้อยอดไปสู่หลกัธรรมอ่ืน ๆ  อีก 
 อาจารย์พูนทรัพย์ ขุนชิต : จะสอนเร่ืองหลกัธรรม โดยดูจากส่ิงใกลต้วั แลว้มาเปรียบเทียบ
กบัชีวิตจริงของเด็ก และเทียบกบัอริยสัจ ๔ ท่ีวา่เกิดอยา่งไร เพราะอะไร เช่น ท าไมสอบตก บอกให้
เขา้ใจ หาค าตอบ และตอ้งแกไ้ขอยา่งไร 
 อาจารย์นิตยา  มังน้อย : การเรียนรู้หลกัธรรมจริง ๆ ตอ้งสอนจากตวัเขา จะมองเห็นชัด 
สอนผ่านกิจกรรมจดัการความรู้ ท่ีเขาสารถแกปั้ญหาดว้ยตงัเองได ้และมีการแลกเปล่ียนกบัเพื่อน             
มีการสอนขนัธ์ ๕ ใชกิ้จกรรมในการสอน 
 รองผู้อ านวยการฯ มาลี ควรคะนึง : การเกิดปัญหาภายใน ต้องคุยกับเด็กให้เด็กคน                  
พบตวัเองให้ได ้โดยใช้หลกัธรรมต่อไปน้ี ๑. มีสติ ว่าตอ้งการอะไร ๒. ขนัติ ตอ้งใช้ความอดทน           
๓. หิริโอตปัปะ ตอ้งไดไ้ม่มีใครสอน ๔. ตอ้งยดึอิทธิบาท ๔ 
 ผู้อ านวยการฯ บุญส่ง แป้นน้อย : ครูเป็นส่ิงส าคญั ครูคือแม่แบบ ท่ีจะสอนเด็กอยา่งไรให้
เด็กสนใจ ซ่ึงตอ้งใชก้ระบวนการและกิจกรรมเขา้ช่วย ท่ีจะท าใหเ้ขา้ใจ ใหส้นใจ 
 อาจารย์สุเทพ  แก้วท่าไม้ : ใช้หลกัอิทปัปัจยตา ตอ้งมีการฝึกคิด วิธีคิดของปัญญา ปัญญา
ของพุทธศาสนาเป็นความคิดท่ีต้องรอบรู้ และคิดแก้ปัญหาเร่ืองทุกข์ได้ ในส่วนตรงท่ีวตัถุและ
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ธรรมะ และการใหอ้ภยั จึงจะมีความสอดคลอ้งกนั และหลกัท่ีเพิ่มเติมอีกอยา่ง คือ หลกัวา่ดว้ยกรรม 
เด๋ียวน้ีเด็กไม่เช่ือเร่ืองกรรม เพราะฉะนั้นไม่วา่มีเร่ืองใดก็ตามเอา เร่ือง อิทปัปัจยตา มาผกูมาสัมพนัธ์ 
และพยายามพูดคุยบ่อย ๆ  
 ค าถามประเด็นที่ ๓ ท่านมีการสอนอย่างไรให้นักเรียนสนใจต่อการรู้จักธรรมทานและ
อภัยทานมากกว่าวตัถุทาน 
 อาจารย์สุเทพ แก้วท่าไม้ : เวลาสอนศาสนาตอ้งเอาศาสนามาแกไ้ขปัญหาในทุกดา้น เช่น 
ดา้นการปกครอง 
 ผู้อ านวยการฯ บุญส่ง แป้นน้อย : เน้นการปฏิบติั จะท าอะไรตอ้งปฏิบติัถึงจะชดัเจน ตอ้ง
รู้จกัเป็นผูใ้หก่้อน ถา้เป็นผูใ้หไ้ดม้นัก็จะมีขอ้อ่ืนตามมา เนน้กิจกรรมลูกเสือ เอาหลกัธรรมมาใช ้เช่น 
กฎลูกเสือ หรือหลกัปฏิบติัตามเศรษฐกิจพอเพียง โดยจดัใหมี้การปฏิบติัจริง เขา้วดัจริง 
 อาจารย์พูนทรัพย์ ขุนชิต : มีการตกับาตรขา้วสาร อาหารแหง้ เป็นการใหท้าน มีการพูดใน
วนัส าคญัทางศาสนา ให้ธรรมะเป็นข้อคิด และหลักธรรมต่าง ๆ กับนักเรียน เช่น ปรัชญาของ
โรงเรียน “ผูมี้ความดี จงรักษาความดีของตนไว”้ เร่ืองเก่ียวกบัอภยัทานตอ้งมีการสอนตรง ๆ ตอ้งมี
การใหอ้ภยักบัเขา ตอ้งคิดวา่ถา้เราเป็นเขาเราจะเป็นอยา่งไร การใหอ้ภยัเป็นส่ิงท่ีสูงสุด 
 อาจารย์นิตยา มังน้อย : การสร้างจิตอาสา เป็นการสร้างธรรมะในหัวใจ การท าบุญตกั
บาตรท่ีโรงเรียนท าอยู่แล้ว การสอนอภยัทาน โดยการเรียนรู้จากกิจกรรม คือ “กิจกรรม ความรัก 
ความกรุณา แห่งหัวใจ” ดา้นอภยัทานให้เรียนรู้กบัภาวนา โดยใช้กิจกรรมท าจิตให้บริสุทธ์ิ และท า
ใหต้ระหนกัรู้ดว้ยตนเอง 
 อาจารย์สมพร  ปาริจฉัตต์ :ใช้มากด้านบทเรียน เม่ือเกิดปัญหาจะใช้หลกัการอภยัเขา้มา
แกปั้ญหาตามสถานการณ์ ส่วนดา้นอภยัทาน จะใชห้ลกักรรมมาสอดแทรกวา่ ใครท าอะไรไวก้็ได้
เช่นนั้น เนน้สอนเด็กใหม้องโลกในแง่ดี โดนแทรกในการเรียน 
 อาจารย์อัจฉรา เก่งบัญชา  : เน้นการปฏิบัติจริง จัดค่ายบ าเพ็ญประโยชน์ โดยจัดให้
ผูด้อ้ยโอกาสต่าง ๆ เช่นโรงเรียนตามชายแดน หรือโครงการพี่สอนน้องตามโรงเรียน ท่ีตอ้งการให้
เราไปช่วยเหลือ หรือจดัท าส่ือให้ผูพ้ิการ เช่น อ่านหนังสือให้คนตาบดฟัง เน้นในด้านกิจกรรม 
เพื่อใหเ้ด็กเกิดจิตส านึกวา่ เราจะตอ้งรู้จกัให ้ดา้นวตัถุส่งเสริมใหเ้ด็กใส่บาตร 
 หัวหน้าฯกมล ปิยภัณฑ์ : มององคร์วมท่ีจะไปสอนคน เราจะไม่สอนหนงัสือ ส่ิงหน่ึงท่ีจะ
ท าให้กา้วไปได ้คือเร่ืองของการคิด เราตอ้งคิดให้ได ้และตอ้งคิดให้เป็น เป็นเร่ืองของเหตุและผล 
ในการท่ีเราจะสอน ในประเด็นท่ี ๓ หรือ ทั้ง ๔ ประเด็น ผมวา่มนัไม่ต่าง ผมมองวา่วนัน้ีเราผลิตคน
ท่ีฐานความจ าหรือเปล่า ถา้เราผลิตคนในแบบของฐานความจ า ก็ดึงคนดีไม่ดีอยูใ่นระดบัเดียวกนั
หมด เราจะท าส่ิงใดท่ีจะบอกใหเ้ขารู้วา่ ส่ิงท่ีเราให ้ความใฝ่รู้ กบัใฝ่จ า ตรงไหนท่ีมนัเกิดประโยชน์ 
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 อาจารย์นิตยา  มังน้อย (เสริม) : อยากให้มีการใฝ่รู้มากกว่าใฝ่จ า โดยให้เด็กเห็นคุณค่าว่า
ธรรมะมีคุณค่ากบัชีวติอยา่งไร (สอนคุณธรรม จ าเม่ือไร จบเม่ือนั้น) 
 อาจารย์อันนา รักษ์สุภกิจกุล :ภพภูมิเป็นผลจากการท าทาน จากชาติท่ีแลว้ ส่งผลให้เราได้
เกิดในชาติน้ี และเกิดมาเป็นแบบน้ี แบบนั้น การเวียนวา่ยตายเกิดก็ข้ึนอยูก่บัผลกรรมของแต่ละคน 
มีการใช้ส่ือนวตักรรมมาสอดแทรกในการสอน เช่น ภพภูมิ และน ามาสรุปเน้ือหาดา้นการให้อภยั
หรือทานต่าง  ๆ  
 ดร. คงชิต  ชินสิญจน์ : การสอนธรรมะท่ีดีตอ้งท าจริง และตอ้งมีศีล และอยา่ให้อารมณ์อยู่
เหนือเหตุผล อาจจะท าใหชี้วติลม้เหลวได ้เหมือนผูเ้ป็นนกัโทษ 
 อาจารย์อรพินทร์  เจนจิตศิริ :ให้เนน้การสอนวา่มีคุณค่าวา่มีวตัถุประสงคอ์ะไร โดยให้คิด
วเิคราะห์เร่ืองคุณค่าแท ้คุณค่าเทียม และเนน้เร่ืองการใหอ้ภยัใหม้องส่วนดีของผูอ่ื้น 
 รองผู้อ านวยการฯ มาลี  ควรคะนึง :เน้นด้านการสอนธรรมะศึกษา เป็นการเสริม
ประสบการณ์ท่ีดีให้นกัเรียน เพราะก่ีท่ีนกัเรียนไดเ้ขียนเรียงความแกก้ระทู ้เน้นการฝึกให้บทเรียน
ไดรั้บทั้งความรู้ และเป็นการช้ีใหน้กัเรียนไดแ้สวงหาความเสียสละดา้นความร่วมมือกบัหมู่คณะใน
การใหค้วามช่วยเหลือทางวดัไร่ขิง และสอดแทรกคุณธรรมขณะท่ีนกัเรียนปฏิบติัดี 
 อาจารย์สุเทพ แก้วท่าไม้ : ครูตอ้งเป็นแบบอยา่งท่ีดีให้นกัเรียน และการสอนศาสนาตอ้งมี
ศรัทธาในศาสนาก่อน ท าให้การสอนจะเป็นธรรมชาติ และการสอนตอ้งตองปัญหาท่ีนกัเรียนอยาก
รู้ให้ได ้และสอนให้นกัเรียนรู้ลึก และออกมาจากจิตใจ เช่นถา้มีศีลนกัเรียนตอ้งปฏิบติัไดจ้ริงโดย
การพูดคุยบ่อย ๆ และสอนธรรมะศึกษาให้นักเรียนโดยเน้นคุณภาพ มีการติดตามประเมินผล 
เปรียบเทียบชดัเจน 
 ค าถามประเด็นที ่๔ ท่านมีวธีิการสอนอย่างไรให้นักเรียนประพฤติตนให้อยู่ในกรอบของศีล 
 อาจารย์นิตยา  มังน้อย : สอนศีลโดยส่วนตวั โดยเน้นคุณค่าของศีลท่ีครบบริบูรณ์ แลว้ให้
นักเรียนส ารวจตงัเองในแต่ละสัปดาห์ว่าผิดศีลในขอ้ใดบา้ง บอกความหมายของศีลว่าให้คุณค่า            
กบัชีวติ 
 อาจารย์พูนทรัพย์ ขุนชิต : อะไรท่ีผดิไม่ควรท า ใหรู้้ชัว่ดว้ยตวัเอง ก็จะปฏิบติัไดถู้กตอ้ง 
 รองผู้อ านวยการฯ มาลี ควรคะนึง :บอกนักเรียนว่าเราจะอยู่กนัอย่างสันติ โดยใช้หลัก
เหตุผล หลกัอริยมรรค ๘ (สัมมาทิฏฐิ) 
 อาจารย์อัจฉรา เก่งบัญชา : จะสอนทั้งศีลและธรรมคู่กนัไป และเปรียบเทียบให้เห็นจริง     
ยกธรรมะมาใหเ้ขาฟัง ยกชีวติของเรามาเปรียบเทียบ ใหเ้ขารู้วา่การถือศีล มีขอ้ดีขอ้เสียอยา่งไร 



 ๑๒๐ 

 ผู้อ านวยการฯ บุญส่ง แป้นน้อย : สอนแบบเปรียบเทียบให้เห็นชดัข้ึน วา่ท าแบบน้ีแลว้ได้
อะไร เช่นการฆ่าสัตว ์ถา้เราถูกฆ่าบา้งจะเกิดอะไรข้ึน เหมือนกบัการสะทอ้นให้เขาเกิดจิตใตส้ านึก
ในใจของเขา มีการใชกิ้จกรรม ส่ือนวตักรรมเขา้ร่วม 
 หัวหน้าฯกมล ปิยภัณฑ์ : เบญจศีล เบญจธรรม เป็นหลกัธรรมง่าย ๆ  ของส่ิงท่ีเราพยายาม
ปลูกฝัง และเราจะฝังลึกให้อยู่โดยอัตโนมัติในชีวิตน้ีได้อย่างไร ท าให้เขารักษากายวาจาได ้                          
ส่ิงส าคญัคือระเบียบวินยั เป็นส่ิงท่ีจ  าเป็นมาก ทุกภาคส่วนสามารถท่ีจะแชร์ความรู้ตรงน้ีออกมาได้
อยา่งไร บางคร้ังส่ิงท่ีครูบอก หรือสอนนกัเรียน กบัเพื่อนในวยัเดียวกนัพูดเขาจะเช่ือมากกวา่ คือคน
ท่ีอยู่ในวยัเดียวกนั พูดคุยกนั จะมีความไวเ้น้ือเช่ือใจกนัมากกวา่ เราจะรู้จกัเขาอย่างท่ีเขาเป็น หรือ
เราจะรู้จกัเขาอย่างท่ีผูใ้หญ่อยากให้เป็น โรงเรียนมีส่วน ชุมชนมีส่วน ในการช่วยกนั ตอ้งมีเทคนิค
วธีิการท่ีน ามาใชใ้หเ้หมาะสมและประสบผลไดอ้ยา่งไร 
 อาจารย์นิตยา  มังน้อย (เสริม) : ขณะน้ีปัญหาส่ือขา้งนอกรุนแรงโดยเฉพาะการผิดศีล ๕ 
แต่โรงเรียนยงัไม่เปล่ียนแปลง จึงควรสะทอ้นให้เห็นว่าครอบครัว ไม่ค่อยสนใจต่อนักเรียนด้าน
คุณธรรม ควรรณรงค์ให้องค์กรเข้ามามีส่วนร่วมในการรักษาศีล คนเราแค่รักษาศีล ๕ ได้มาก
พอแลว้ ศีล ๕ ขอ้ เป็นหวัใจของการเป็นมนุษย ์
 ดร. คงชิต  ชินสิญจน์ (เสริม อาจารย์นิตยา) : นักศึกษามหาวิทยาลยัรับกระแสจากญ่ีปุ่น 
เน่ืองจากไม่มีวนิยัหรือศีลอยา่งหน่ึง จึงท าให้มองเห็นการท าผิดเล็ก ๆ  นอ้ย ๆ  วา่ไม่ผดิ จึงควรสร้าง
องคค์วามรู้ดา้นน้ีดว้ย 
 อาจารย์อันนา  รักษ์สุภกิจกุล:ช้ีให้เห็นว่าการท าผิดศีลวา่ท าผิดปรากฏตามส่ือเร่ืองภพภูมิ 
เป็นตัวอย่าง เป็นแนวปฏิบัติตามหลักศีล ใช้การยกตัวอย่างบุคคลส าคัญ เหตุการณ์จริงมา
เปรียบเทียบในการสอน ท าใหเ้ขาเห็นคุณค่าของศีล 
 อาจารย์สุเทพ แก้วท่าไม้ : การสอนตอ้งใชธ้รรมมะเขา้ไปสอนดว้ย เพราะถา้มีแตศี้ลแต่ขาด
ธรรมะก็จะไม่สมบูรณ์ และจะท าใหป้ฏิบติัไม่ถูกตอ้ง 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุวิญ รักสัตย์ (สรุป) : การศึกษาหรือการปฏิบติัธรรมควรไดย้ึด
ตามแนวของเวียดนาม ท่ีใชห้ลกัธรรม ๕ ประการ โดยใชว้ิธีใชบ้ทเรียน ปฏิบติัจริงจนเกิดเป็นนิสัย 
สมาธิสั้นเป็นลกัษณะของเด็กในปัจจุบนัท่ีมีส่ือหลากหลาย จึงควรจดักิจกรรมให้เหมาะสม ไม่ใช่นัง่
ฟังอยา่งสงบเสง่ียมเพียงอยา่งเดียว 
 อาจารย์อจัฉรา เก่งบัญชา (เลขากลุ่มสรุป) 
 ๑. เป็นแนวทางท่ีใช้ในภาคปฏิบติั ให้นักเรียนได้ปฏิบติัจริง ให้นักเรียนมีอานาปานสติ               
มีการจดักิจกรรมเสริมในรูปแบบต่าง ๆ เช่น เกมส์ และน ามาประยุกต์ใช้ให้เขา้กบัโรงเรียนต่าง ๆ 
เพื่อใหมี้สมาธิจิตใจจดจ่ออยูก่บัส่ิงนั้น 



 ๑๒๑ 

 ๒. การน าหลกัธรรมมาใช ้ไม่เนน้ศาสนาอยา่งเดียว องคร์วมเนน้มากก็คือศีล ไม่วา่ศาสนา
ใดก็มีศีลหลกัอริยะสัจ ๔ เป็นเร่ืองท่ีใชใ้นชีวติจริง เร่ืองหลกัธรรมไม่เนน้ตวัภาษา แต่ให้เขาเกิดจาก
จิตและวิญญาณ และไดป้ฏิบติัจริง การรู้จกัให้ถือเป็นหัวใจส าคญั ควรปลูกฝังให้อยูใ่นจิตวิญญาณ
ของนกัเรียน เป็นพื้นฐานทางดา้นจิตใจให้นกัเรียนรู้จกัการให้ ศีลเน้นดา้นการมีระเบียบวินยั เม่ือมี
ระเบียบวนิยัก็จะมีศีลเกิดข้ึน ตอ้งเนน้ธรรมะ ธรรมะควรคู่ไปกบัศีล 
 ผู้อ านวยการโรงเรียนนาย บุญส่ง แป้นน้อย (ประธานกลุ่มสรุป) 
 ๑. เนน้การปฏิบติั ถา้ไม่มีการปฏิบติัจะไม่มีศีล ไม่มีสมาธิ 
 ๒. เนน้ในวถีิชีวติประจ าวนัของเขา 
 ๓. การรู้จกัให้ โดนเฉพาะให้อภยั ถ้าปลูกฝังให้เขามาก ๆ จะเป็นการเพิ่มคุณภาพชีวิต
โดยเฉพาะจิตอาสาท่ีจะเกิด 
 ๔. เนน้ใหมี้วินยั จะก่อให้เกิดความสงบสุขในองคก์ร และสถาบนั สังคม ตอ้งมองอยา่งเห็น
วถีิชีวติจริงของเด็ก 
 พระครูปลัดสัมมพิพัฒน์วิริยาจารย์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วทิยาลยั (สรุปปิดการเสวนากลุ่ม) 
 ๑. สอนใหเ้ป็นรูปธรรม 
 ๒. ย  าทุกอยา่งจากยากใหม้นัง่าย 
 ๓. อธิบายทุกอยา่งใหช้ดั 
 ๔. พาไปสัมผสัของจริง 
 ๕. สอนโดยอิงส่ือทั้งหลาย 
 ๖. ขายประสบการณ์ 
 ๗. ประสานเทคโนโลย ี(ถา้เห็นภาพจะท าใหเ้ขา้ใจไดง่้าย) 
 ๘. จ้ีใจด าดว้ยค ากลอน  
 ๙. สอนธรรมดว้ยเกมส์ 

๔.๔ การสังเคราะห์รูปแบบการท าความดีตามหลกับุญกริิยาวตัถุ ๑๐ 
 ผูว้ิจยัไดพ้ิจารณา ค่าเฉล่ียของบุญกิริยาวตัถุ ๑๐ จากตารางท่ี ๔.๑๗ แลว้น าค่าเฉล่ียมาใส่ไว้
ท่ี หลงัหวัขอ้ของแต่ละขอ้ ในตารางท่ี ๔.๑๘ ดงัน าเสนอไว ้ดงัน้ี 
 
 
 
 



 ๑๒๒ 

ตารางที ่๔.๑๘  การสังเคราะห์ บุญกริิยาวตัถุ๓ กบัการท าความดีตาม บุญกริิยาวตัถุ ๑๐  
 

การท าความดีตามหลกับุญ
กริิยาวตัถุ ๓ 

การท าความดีตามหลกับุญกิริยาวตัถุ ๑๐ 

ทาน คือ ความเสียสละการให ้
ซ่ึงตอ้งมี องคป์ระกอบ ๓ จึงจะ
เป็นการให้ท่ีสมบรูณ์ ได้แก่ ผู ้
ให้,ส่ิงท่ีจะให้ และ ผูรั้บ ส่วน
จะได้ผลสะท้อนกลับอย่างไร 
ตอ้งพิจารณาท่ี เจตนา 

- ทานมยั (๓.๑๓ )คือ การท าความดีท่ีส าเร็จไดด้ว้ยการให้ 
- ปัตติทานมัย(๒.๖๔) คือ การท าความดีท่ีส าเร็จได้ ด้วยการ
เฉล่ียแบ่งปันส่วนความดีของตน ใหแ้ก่ผูอ่ื้น 
- ปัตตานุโมทนามยั(๓.๙๓)คือ การท าความดีท่ีส าเร็จได้ ด้วย
การช่ืนชม ยนิดีในการท าความดีของผูอ่ื้น 

ศีล คือ ความมีวินัยหมายถึง
ความประพฤติท่ีดีงาม การหา
เล้ียงชีพในทางสุจริต การอยู่
ร่วมกันด้วยดีโดยสงบสุขใน
สังคม ดว้ยการรักษา ศีล๕,ศีล๘ 
ตลอดจนศีล๑๐ ตามแต่โอกาส
จะอ านวย 

- สีลมยั (๔.๑๐) คือ การท าความดีท่ีส าเร็จไดด้ว้ยการรักษาศีล 
- อปจายนมัย(๓.๖๘)คือ การท าความดีท่ีส าเร็จได้ ด้วยการ
ประพฤติปฏิบติัตนเป็นคน อ่อนโยน ,อ่อนนอ้มถ่อมตน 
- เวยยาวจัจมยั (๓.๑๐) คือ การท าความดีท่ีส าเร็จได้ ด้วยการ
ช่วยเหลือ ขวนขวายในกิจการงานท่ีชอบธรรมและบ าเพ็ญตน
ใหเ้ป็นประโยชน์ต่อผูอ่ื้นและสังคม 

ภาวนา คือ ความมีสติหมายถึง 
สมาธิและปัญญา เกิดจากการ
ฝึ ก อ บ ร ม จิ ต แ ล ะ ปั ญ ญ า                  
ให้เจริญข้ึนดว้ยคุณธรรมต่าง ๆ 
ให้เขม้แข็งมัน่คง รู้เท่าทนัโลก
และชีวติ  

- ภาวนามัย (๓.๖๒) คือ การท าความดี ท่ีส าเร็จได้ ด้วยการ
ฝึกอบรมขดัเกลาจิตใจ(การฝึกอบรมภาวนา)  
- ธัมมสัสวนมยั (๒.๖๔) คือ การท าความดีท่ีส าเร็จได้ ดว้ยการ
ฟังธรรม หรือศึกษาหาความรู้เก่ียวกบัหลกัธรรม  
- ธัมมสัเทศนามยั (๒.๔๓) คือ การท าความดีท่ีส าเร็จได้ ด้วย
การสั่งสอนธรรมใหค้วามรู้ใหส่ิ้งท่ีดีมีประโยชน์แก่ผูอ่ื้นใหเ้ขารู้
ถึงเหตุและผลอยา่งแจ่มแจง้ชดัเจน  
- ทิฏฐุชุกัมม์(๓.๗๐)คือการท าความดีท่ีส าเร็จได้ด้วยการท า
ความเห็นให้ตรงความเป็นจริงและถูกต้องตามท านองคลอง
ธรรม (สัมมาทิฏฐิ)ไดค้รบทั้ง ทาน + ศีล + ภาวนา 

  



 ๑๒๓ 

ผลการวจัิยทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพท าให้ได้กรอบการพฒันาพฒันารูปแบบการท าความดีของ
นักเรียนตามหลกัธรรมบุญกริิยาวตัถุ ๑๐ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  แผนภูมิที ่ ๔.๑  กรอบการพฒันารูปแบบการท าความดีจากผลการวจัิย 
   

ผลวิจยัเร่ือง บุญกิริยาวตัถุ ๑๐ กบั การด าเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธและขอ้มูลท่ีไดจ้าก
การจดัเสวนากลุ่ม ฯ น ามาสังเคราะห์ไดรู้ปแบบของการท าความดีตามหลกับุญกิริยาวตัถุ ๓ (ทาน, 
ศีล, ภาวนา) เพื่อน าไปใชพ้ฒันาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของนกัเรียน 

 
 
 
 
 
 

(In put) 

๑. สีลมยั (ศีล) 

๒. ปัตตานุโมทนามยั (ทาน) 

๓. ทิฏฐุชุกรรม (ภาวนา) 

๔. อปจายนมยั (ศีล) 

๕. ภาวนามยั (ภาวนา) 

๖. ทานมยั (ทาน) 

๗. เวยยาวจัจมยั (ศีล) 

๘. ปัตติทานมยั (ทาน) 

๙. ธมัมสัสวนมยั (ภาวนา) 

๑๐. ธมัมสัเทศนามยั (ภาวนา) 

(Out put) 

นกัเรียนท่ีดี 

ตอ้งมี 

๓  ทาน 

๓  ศีล 

๔. ภาวนา 

(Process) 

การด าเนินงาน

โครงการวถีิพุทธ

ทั้ง ๕ ดา้น 

(Process) 
ขอ้มูลจากการจดั 
เสวนากลุ่ม 



บทที ่๕ 
สรุปผล  องค์ความรู้ใหม่ การอภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 งานวิจัยเร่ือง “ศึกษาผลสัมฤทธ์ิเชิงจริยธรรมของโครงการโรงเรียนวิถีพุทธในสังกัด
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสมุทรสาคร” มีวตัถุประสงค ์๓ ขอ้ ไดแ้ก่  

๑) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิเชิงจริยธรรม ของนกัเรียนมธัยมศึกษาปีท่ี ๔ ในสังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาสมุทรสาคร 
 ๒) เพื่อศึกษาผลการด าเนินงานของโรงเรียนวิถีพุทธ ทั้ง ๕ ดา้น ในโรงเรียนวิถีพุทธสังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสมุทรสาคร 
 ๓) เพื่อพฒันารูปแบบการท าความดีของนักเรียนในสังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
สมุทรสาคร 
 วิธีการด าเนินการวิจยัใช้การวิจยัแบบบูรณาการ ระหว่าง การวิจยัเชิงปริมาณกบั การวิจยั
เชิงคุณภาพ โดยการหาค าตอบของวตัถุประสงคข์อ้ท่ี ๑ ใชก้ระบวนการวจิยัเชิงปริมาณ ในการหาค่า
ผลสัมฤทธ์ิเชิงจริยธรรม การหาค าตอบของวตัถุประสงค ์ขอ้ท่ี ๒ ใชก้ระบวนการวิจยัเชิงปริมาณ ใช้
สถิติ ร้อยละ, X , S.D. และการจดัระดบัคุณภาพ ๓ระดบั ไดแ้ก่ ปรับปรุง, ปานกลาง และ ดี ส่วน
การหาค าตอบของวตัถุประสงค ์ขอ้ท่ี ๓ใชก้ระบวนการวิจยัเชิงคุณภาพ โดยการสังเคราะห์ขอ้มูลท่ี
ไดจ้ากวตัถุประสงคข์องขอ้ท่ี ๑ และ ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการจดัการเสวนากลุ่ม (Focus group Discursion 
Research) น ามาวเิคราะห์กบัหลกัธรรม เร่ืองบุญกิริยาวตัถุ ๑๐ ไดรู้ปแบบของการพฒันาพฤติกรรม
เชิงจริยธรรม 

๕.๑ สรุปผลการวจิัย 
๕.๑.๑ ผลสัมฤทธ์ิเชิงจริยธรรมของนักเรียน (Out put) โดยการให้นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา 

ปีท่ี ๔ กลุ่มตวัอยา่งจ านวน ๖๔๒ คน ตอบแบบสอบถามพฤติกรรมตามหลกัธรรม บุญกิริยาวตัถุ ๑๐ 
จากการวิจยัได้ผลดังน้ี ผลสัมฤทธ์ิเชิงจริยธรรมเร่ือง บุญกิริยาวตัถุ ๑๐ ค่า X รวม ๓.๓๑ จาก 
คะแนนเต็ม ๕ ได้ระดับคุณภาพปานกลาง และได้ข้อมูลแสดงระดับคุณภาพเชิงจริยธรรมของ
นกัเรียนตามค่า X  เรียงล าดบัจากมากไปนอ้ยไดด้งัน้ี 

๑) สีลมยั คือ การท าความดีท่ีส าเร็จได้ด้วยรักษาศีล ค่าเฉล่ีย ๔.๑๐ ได้ระดับคุณภาพ ดี 
พบวา่พฤติกรรมท่ีเด่น คือ ศีล ขอ้ ท่ี ๕ การไม่ด่ืมสุรา ส่ิงเสพติด และพฤติกรรมท่ีตอ้งปรับปรุง คือ 
ศีลขอ้ท่ี ๓ การมีแฟนในวยัเรียน 



 

 

๑๒๕ 

๒) ปัตตานุโมทนามยั คือ การท าความดีท่ีส าเร็จไดด้้วยการช่ืนชม ยินดีในการท าความดี
ของผูอ่ื้น ค่าเฉล่ีย ๓.๙๓ ไดร้ะดบัคุณภาพ ดี พบว่า พฤติกรรมท่ีเด่น คือ การแสดงความช่ืนชมต่อ
พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั และ พฤติกรรมท่ีตอ้งปรับปรุง คือ อยากท างาน
กลุ่มจิตอาสาในเวลาวา่ง 

๓) ทิฏฐุชุกมัม ์คือ การท าความดีท่ีส าเร็จไดด้ว้ยการท าความเห็นให้ตรงความเป็นจริงและ
ถูกตอ้งตามท านองคลองธรรม (ไดท้ั้งทาน ศีล ภาวนา) ค่าเฉล่ีย ๓.๗๐ไดร้ะดบัคุณภาพ ดี พฤติกรรม
ท่ีเด่น คือ ท าดีแลว้มีความสุข และ พฤติกรรมท่ีตอ้งปรับปรุง คือ ท าไม่ดีแลว้มีความทุกข ์

๔) อปจายนมยั คือ การท าความดีท่ีส าเร็จไดด้ว้ยการประพฤติปฏิบติัตนเป็นคนอ่อนโยน, 
อ่อนนอ้มถ่อมตน ค่าเฉล่ีย ๓.๖๘ ไดร้ะดบัคุณภาพ ดี พฤติกรรมท่ีเด่น คือ ยกมือไหว,้ สวสัดี, แสดง
ความเคารพ และพฤติกรรมท่ีตอ้งปรับปรุง คือ มีความหยิง่ทะนงในศกัด์ิศรีของตนเอง 

๕) ภาวนามยั คือ การท าความดีท่ีส าเร็จไดด้้วยการฝึกอบรมขดัเกลาจิตใจ (การฝึกอบรม
ภาวนา) ค่าเฉล่ีย ๓.๖๒ ไดร้ะดบัคุณภาพ ปานกลาง พฤติกรรมท่ีเด่น คือ ควบคุมอารมณ์ฟุ้งซ่าน 
หงุดหงิด ร าคาญ เกียจคร้าน และพฤติกรรมท่ีตอ้งปรับปรุง คือ ตั้งใจวา่จะเป็นคนดีใหไ้ด ้

๖) ทานมยั คือ การท าความดีท่ีส าเร็จไดด้ว้ยการให้ ค่าเฉล่ีย ๓.๑๓ ไดร้ะดบัคุณภาพ ปาน
กลาง พฤติกรรมท่ีเด่น คือ บริจาคเงินท าบุญ และพฤติกรรมท่ีตอ้งปรับปรุง คือ น าเส้ือผา้ไปให้
ผูป้ระสบภยั  

๗) เวยยาวจัจมยั คือ การท าความดีท่ีส าเร็จไดด้ว้ยการช่วยเหลือ ขวนขวายในกิจการงานท่ี
ชอบธรรมและบ าเพญ็ตนให้เป็นประโยชน์ต่อผูอ่ื้นและสังคมค่าเฉล่ีย ๓.๑๐ ไดร้ะดบัคุณภาพ ปาน
กลาง พฤติกรรมท่ีเด่น คือช่วยพ่อ แม่ ท างานบ้านและพฤติกรรมท่ีต้องปรับปรุง คือ ล้างสุขาท่ี
โรงเรียน, วดั 

๘) ปัตติทานมยั คือ การท าความดีท่ีส าเร็จได้ด้วยการเฉล่ียแบ่งปันส่วนความดีของตน
ให้แก่ผูอ่ื้นค่าเฉล่ีย ๒.๖๔ ไดร้ะดบัคุณภาพ ปานกลาง พฤติกรรมท่ีเด่น คือ ตกับาตรพระสงฆ์เสร็จ
แลว้ตอ้งกรวดน ้า และพฤติกรรมท่ีตอ้งปรับปรุง คือ อ่านหนงัสือใหค้นตาบอดฟัง 

๙) ธัมมัสสวนมัย คือ การท าความดีท่ีส าเร็จได้ด้วยการฟั งธรรม หรือศึกษาหาความรู้
เก่ียวกบัหลกัธรรม ค่าเฉล่ีย ๒.๖๔ไดร้ะดบัคุณภาพ ปานกลาง พฤติกรรมท่ีเด่น คือ ร่วมท ากิจกรรม
ต่าง ๆ ท่ีโรงเรียนจดั และพฤติกรรมท่ีตอ้งปรับปรุง คือ ศึกษาค าสอนของศาสนาอ่ืน ๆ 

๑๐) ธมัมสัเทศนามยั คือ การท าความดีท่ีส าเร็จไดด้ว้ยการสั่งสอนธรรม ใหค้วามรู้ใหส่ิ้งท่ีดี
มีประโยชน์แก่ผูอ่ื้นให้เขารู้ถึงเหตุและผลอย่างแจ่มแจง้ชัดเจน ค่าเฉล่ีย ๒.๔๓ ไดร้ะดบัคุณภาพ 
ปานกลาง พฤติกรรมท่ีเด่น คือ สนทนากบัเพื่อน เร่ือง บุญ บาป และพฤติกรรมท่ีตอ้งปรับปรุง คือ 
สอนเพื่อนนัง่ สมาธิ - วปัิสนา 



 

 

๑๒๖ 

๕.๑.๒ ผลการด าเนินงานโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ในสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
สมุทรสาคร จากโรงเรียนท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่างจ านวน๓๘โรงเรียน พบว่าไดคุ้ณภาพระดบั ดี โดยมี
รายละเอียด ดงัต่อไปน้ี  

๑) สภาพโรงเรียนวิถีพุทธดา้นกายภาพ (In Put) ไดคุ้ณภาพระดบั ดี (X  =๔.๑๕๒ S.D. =
๐.๕๙๕) ลกัษณะเด่น ไดแ้ก่ โรงเรียนมีการจดัประดิษฐานพระพุทธรูปประจ าห้องเรียนและประจ า
โรงเรียนท่ีท าให้เกิดความศรัทธา, มีการจัดกิจกรรมการรับผิดชอบดูแลอาคารสถานท่ีและ
ส่ิงแวดล้อมของโรงเรียน, มีการสนับสนุนให้นักเรียนท ากิจกรรมอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม, มีการจดั
กิจกรรมให้ค าปรึกษา แนะแนวแก่นกัเรียน, มีการฝึกอบรมให้นักเรียนรู้เขา้ใจเหตุผลตามหลกัศีล 
สมาธิ และปัญญา  

๒) สภาพโรงเรียนวถีิพุทธดา้นกิจกรรมพื้นฐานวิถีชีวติ (Process) ไดคุ้ณภาพระดบั ดี (X = 
๔.๓๑, S.D. = ๐.๔๙๖) ไดคุ้ณภาพระดบั ดี ลกัษณะเด่น ไดแ้ก่ โรงเรียนมีการจดักิจกรรมรับผดิชอบ
ดูแลความสะอาดของอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดลอ้มในโรงเรียนและมีการจดักิจกรรมท าบุญ  ฟัง
พระเทศน์ เวยีนเทียน รณรงคสื์บต่อพระพุทธศาสนา โรงเรียนท่ีไม่มีการจดักิจกรรมเหล่าน้ี ไม่มีเลย
แสดงวา่ทุกโรงเรียนมีการจดักิจกรรมพื้นฐานชีวติ 

๓) สภาพโรงเรียนวิถีพุทธดา้นการเรียนการสอน (Process) (X  = ๔.๐๙, S.D. = ๐.๖๑๖)
ได้คุณภาพระดับ ดี ลักษณะเด่น ได้แก่ โรงเรียนมีการน าหลักพุทธธรรมสอดแทรกในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้, มีการนิมนตพ์ระสงฆม์าใหค้วามรู้ทางพระพุทธศาสนา
แก่นกัเรียน, มีการส่งเสริมให้ครูมีแผนการจดัการเรียนท่ีเช่ือมโยงกบัหลกัพุทธธรรม, มีการส่งเสริม
ใหน้กัเรียนแกปั้ญหาโดยยดึหลกัพุทธธรรม,มีการส่งเสริมการเรียนรู้พุทธศาสนาจากประสบการณ์ท่ี
ใกล้ตวันักเรียน, มีการจดักิจกรรมฝึกจิตและสมาธิเพื่อพฒันาสติปัญญา, มีการส่งเสริมให้ใช้ส่ือ
ประกอบการสอนพระพุทธศาสนาท่ีใกลต้วัและเหมาะสมกบัผูเ้รียน,มีการเชิญวิทยากรมาใหค้วามรู้
ทางพระพุทธศาสนาแก่นกัเรียน, มีการน าหลกัพระพุทธธรรมมาประกอบการวดัและประเมินผล
การเรียนการสอน, มีการน าผลการประเมินการสอนพระพุทธศาสนาไปใชใ้นการปรับปรุงการเรียน
การสอน 

๔) สภาพโรงเรียนวถีิพุทธดา้นบรรยากาศและปฏิสัมพนัธ์ (Process) (X  = ๔.๓๐๐, S.D. = 
๐.๕๗๒) ไดคุ้ณภาพระดบั ดี ลกัษณะเด่น ไดแ้ก่ โรงเรียนมีการฝึกอบรมเก่ียวกบัการปฏิบติัตนให้มี
ความอ่อนน้อมถ่อมตนต่อกันและกัน, มีการส่งเสริมให้มีการอยู่ร่วมกันอย่างรักสามคัคี, มีการ
ส่งเสริมให้มีการอยู่ร่วมกันอย่างเคารพให้เกียรติซ่ึงกนัและกัน, มีการยกย่องเชิดชูและส่งเสริม
บุคลากรท่ีปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งท่ีดี, มีการจดักิจกรรมแลกเปล่ียนประสบการณ์การท าความดีต่อ



 

 

๑๒๗ 

ผูอ่ื้น, มีการจดัหาแหล่งการเรียนรู้ท่ีสนับสนุนการเรียนรู้พระพุทธศาสนา, มีการจดักิจกรรมทาง
พระพุทธศาสนาเพื่อเช่ือมความสัมพนัธ์กบัผูป้กครองและชุมชน  

๕) สภาพโรงเรียนวิถีพุทธด้านการบริหารจดัการ (Process) (X = ๓.๘๐๐, S.D. = ๐.๗๗๕) 
ได้คุณภาพระดับ ดี ลักษณะท่ีต้องปรับปรุง ได้แก่ โรงเรียนมีนโยบายท่ีมีจุดเน้นในการพฒันา
โรงเรียนตามแนววถีิพุทธในระดบัมาก เพียงร้อยละ ๓๑.๖, การส่งเสริมให้คณะกรรมการด าเนินงาน
โรงเรียนวิถีพุทธอย่างต่อเน่ือง, การเปิดโอกาสให้ผูป้กครอง วดั และชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
กิจกรรมต่าง ๆ, การนิเทศ ก ากบั ติดตามการด าเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ ในระดบัมาก เพียงร้อยละ 
๒๖.๓, การก าหนดบทบาท หน้าท่ี คณะบุคคล รับผิดชอบในการประเมินผลโครงการโรงเรียนวิถี
พุทธอย่างชดัเจน, การน าผลการตรวจสอบและประเมินผลโครงการโรงเรียนวิถีพุทธไปใชใ้นการ
พฒันานกัเรียน ในระดบัมาก เพียงร้อยละ ๒๓.๗ 

แนวการด าเนินงานดา้นบริหารจดัการโรงเรียนวิถีพุทธของเขตพื้นท่ีการศึกษาสมุทรสาคร 
ยงัไม่ประสบความส าเร็จเท่าท่ีควร  

๕.๑.๓ การพัฒนารูปแบบการท าความดีของนักเรียนในสังกดัส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สมุทรสาคร ตามหลกัธรรมบุญกริิยาวตัถุ ๑๐ 

กลุ่ม ทาน ไดแ้ก่ ทานมยั ปัตติทานมยัและปัตตานุโมทนามยั คือ การเสียสละ 
กลุ่มศีล ไดแ้ก่ สีลมยั อปจายนมยั และ เวยยาวจัจมยั คือ การมีวนิยั 
กลุ่มภาวนาได้แก่ ภาวนามยั ธัมมสัสวนมยั ธัมมัสเทศนามัยและทิฏฐุชุกัมม์ คือ การมี

สติสัมปชญัญะ 
๑) สีลมัย ค่าเฉล่ีย ๔.๑๐ ประเด็นพฤติกรรมท่ีใหน้กัเรียนส ารวจตนเอง ไดแ้ก่ 
- ศีลขอ้ ท่ี ๑ รังแกสัตว,์ ประทุษร้ายต่อกนั จากผลการวิจยั นกัเรียนตอบว่า ไม่เคย ร้อยละ 

๓๑.๐ แสดงวา่ นกัเรียนท่ีเคยมีพฤติกรรม น้ี ร้อยละ ๖๙  
- ศีลขอ้ ท่ี ๒ หยิบของเพื่อนมาใชโ้ดยไม่บอกก่อน จากผลการวิจยั นกัเรียนตอบวา่ ไม่เคย 

ร้อยละ ๒๐.๖ แสดงวา่นกัเรียนท่ีเคยมีพฤติกรรมน้ี ร้อยละ ๗๙.๔  
- ศีลขอ้ ท่ี ๓ มีแฟนในวยัเรียน จากผลการวจิยั นกัเรียนตอบวา่ ไม่เคย ร้อยละ ๓๓.๖ แสดง

วา่นกัเรียนท่ีเคยมีพฤติกรรมน้ี ร้อยละ ๖๖.๔  
- ศีลขอ้ ท่ี ๔ ชอบพูดเร่ืองไม่จริง,ยใุหค้นทะเลาะกนั จากผลการวิจยั นกัเรียนตอบวา่ ไม่เคย 

ร้อยละ ๖๓.๔ แสดงวา่นกัเรียนท่ีเคยมีพฤติกรรมน้ี ๓๖.๖  
- ด่ืมสุรา เบียร์และเสพส่ิงเสพติด จากผลการวิจยั นักเรียนตอบว่า ไม่เคย ร้อยละ ๗๑.๒ 

แสดงวา่นกัเรียนท่ีเคยมีพฤติกรรมน้ี ร้อยละ ๒๘.๘  



 

 

๑๒๘ 

จ านวนนักเรียนตอบว่า เป็นประจ า ไม่เคย ด่ืมสุรา เบียร์และเสพส่ิงเสพติด จ านวน ๔๕๖ คน, 
นกัเรียนตอบวา่ไม่เคยพูดเร่ืองไม่จริง - ยุให้คนทะเลาะกนั มีจ านวน ๔๐๗ คน, นกัเรียนตอบว่าไม่
เคยมีแฟนในวยัเรียน มีจ านวน ๒๑๕ คน ไม่เคยรังแกสัตว ์- ประทุษร้ายต่อกนั จ านวน๑๙๙ คน, 
นกัเรียนตอบว่าไม่เคยหยิบของเพื่อนมาใช้โดยไม่บอกก่อน มีจ านวน ๑๓๓ คน และไม่เคยรังแก
สัตว ์- ประทุษร้ายต่อกนั มีจ านวน ๑๑๙ คน เรียงล าดบัจากมาก ไป นอ้ย 

๑. ไม่เคย ด่ืมสุรา เบียร์และเสพส่ิงเสพติด ตอ้งพฒันา 
๒. ไม่เคยพูดเร่ืองไม่จริง - ยใุหค้นทะเลาะกนั ตอ้งพฒันา 
๓. ไม่เคยมีแฟนในวยัเรียน ตอ้งปรับปรุง 
๔. ไม่เคยรังแกสัตว ์- ประทุษร้ายต่อกนั ตอ้งปรับปรุง 
๕. ไม่เคยหยบิของเพื่อนมาใชโ้ดยไม่บอกก่อน ตอ้งปรับปรุง 

 ๒) ปัตตานุโมทนามัย ค่าเฉล่ีย ๓.๙๓ ประเด็นพฤติกรรมท่ีใหน้กัเรียนส ารวจตนเอง ไดแ้ก่ 
- เห็นเพื่อนรับรางวลัเรียนดี, อุปนิสัยดีแลว้รู้สึกช่ืนชม จากผลการวจิยั นกัเรียนตอบวา่  ไม่

เคย ร้อยละ ๐.๘ แสดงวา่นกัเรียนท่ีเคยมีพฤติกรรมน้ี ร้อยละ ๙๙.๒  
- อ่านข่าวคนขบัแท็กซ่ีคืนเงินท่ีผูโ้ดยสารลืมไวแ้ลว้ซาบซ้ึง จากผลการวิจยั นกัเรียนตอบวา่ 

ไม่เคย ร้อยละ ๑.๔ แสดงวา่นกัเรียนท่ีเคยมีพฤติกรรมน้ี ร้อยละ ๙๘.๖  
- อยากท างานกลุ่มจิตอาสาในเวลาวา่ง จากผลการวิจยั นกัเรียนตอบวา่ ไม่เคย ร้อยละ ๗.๔ 

แสดงวา่นกัเรียนท่ีเคยมีพฤติกรรมน้ี ร้อยละ ๙๒.๖ 
- เล่ือมใส ศรัทธาความซ่ือสัตยข์องพนัทา้ยนรสิงห์ จากผลการวิจยั นกัเรียนตอบวา่ ไม่เคย 

ร้อยละ ๒.๗ แสดงวา่นกัเรียนท่ีเคยมีพฤติกรรมน้ี ร้อยละ ๙๗.๓ 
- แสดงความช่ืนชมต่อพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั จากผลการวิจยั 

นกัเรียนตอบวา่ ไม่เคย ร้อยละ ๐.๓ แสดงวา่นกัเรียนท่ีเคยมีพฤติกรรมน้ี จ านวน ร้อยละ ๙๙.๗  
นกัเรียนตอบวา่ เป็นประจ า แสดงความช่ืนชมต่อพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระ

เจา้อยูห่วั จ  านวน ๕๐๙ คน, เล่ือมใส ศรัทธาความซ่ือสัตยข์องพนัทา้ยนรสิงห์ มีจ านวน ๒๙๓ คน, 
เห็นเพื่อนรับรางวลัเรียนดี, อุปนิสัยดีแล้วรู้สึกช่ืนชม มีจ านวน ๒๘๓ คน, อ่านข่าวคนขบัแท็กซ่ี   
คืนเงินท่ีผูโ้ดยสารลืมไวแ้ลว้ซาบซ้ึง มีจ านวน ๑๕๖ คน, อยากท างานกลุ่มจิตอาสาในเวลาว่าง มี
จ านวน ๙๘ คน เรียงล าดบัจากมาก ไป นอ้ย 

๑. แสดงความช่ืนชมต่อพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั ตอ้งรักษาไว ้
๒. เล่ือมใส ศรัทธาความซ่ือสัตยข์องพนัทา้ยนรสิงห์ ตอ้งรักษาไว ้
๓. เห็นเพื่อนรับรางวลัเรียนดี,อุปนิสัยดีแลว้รู้สึกช่ืนชม ตอ้งรักษาไว ้
๔. อ่านข่าวคนขบัแทก็ซ่ีคืนเงินท่ีผูโ้ดยสารลืมไวแ้ลว้ซาบซ้ึง ตอ้งพฒันา 



 

 

๑๒๙ 

๕. อยากท างานกลุ่มจิตอาสาในเวลาวา่ง ตอ้งพฒันา 
พฤติกรรมท่ีนกัเรียนตอบว่าไม่เคยปฏิบติั มากท่ีสุด คือ อยากท างานกลุ่มจิตอาสาในเวลา

วา่ง และใหเ้หตุผลวา่ ไม่ทราบจะไปท าท่ีไหน เม่ือไร 
๓) ทฏิฐุชุกมัม์ ค่าเฉล่ีย ๓.๗๐ ประเด็นพฤติกรรมท่ีใหน้กัเรียนส ารวจตนเอง ไดแ้ก่ 
- มีความสนใจและตั้งใจเรียนทุกวิชา จากผลการวิจยั นกัเรียนตอบวา่ ไม่เคย ร้อยละ ๑.๒ 

แสดงวา่นกัเรียนท่ีเคยมีพฤติกรรมน้ี ร้อยละ ๙๘.๘  
- ปฏิบติัตามระเบียบวินยัของโรงเรียนจากผลการวิจยั นักเรียนตอบว่า ไม่เคย ร้อยละ ๐.๙ 

แสดงวา่นกัเรียนท่ีเคยมีพฤติกรรมน้ี ร้อยละ ๙๙.๑  
- ท าดีแลว้มีความสุขจากผลการวิจยั นกัเรียนตอบวา่ ไม่เคย ร้อยละ ๐.๔ แสดงวา่นกัเรียนท่ี

เคยมีพฤติกรรมน้ี ร้อยละ ๙๙.๖  
- ท  าไม่ดีแล้วมีความทุกข์ จากผลการวิจยั นักเรียนตอบว่า ไม่เคย ร้อยละ ๗.๙ แสดงว่า

นกัเรียนท่ีเคยมีพฤติกรรมน้ี ร้อยละ ๙๒.๑  
- มีความเห็นวา่ ทุกคนลว้นตอ้งการเป็นคนดี จากผลการวจิยั นกัเรียนตอบวา่ ไม่เคย ร้อยละ 

๒.๕ แสดงวา่นกัเรียนท่ีเคยมีพฤติกรรมน้ี ร้อยละ ๙๗.๕  
นกัเรียนตอบวา่ เป็นประจ า ท าดีแลว้มีความสุข มีจ านวน ๓๙๘ คน, มีความเห็นวา่ ทุกคน

ลว้นตอ้งการเป็นคนดี มีจ านวน ๓๑๒ คน, ท าไม่ดีแลว้มีความทุกข ์มีจ านวน ๒๙๙ คน, ปฏิบติัตาม
ระเบียบวินัยของโรงเรียน มีจ านวน ๑๗๖ คน, มีความสนใจและตั้งใจเรียนทุกวิชา มีจ  านวน ๑๐๙ คน 
เรียงล าดบัจากมาก ไป นอ้ย 

๑. ท าดีแลว้มีความสุข ตอ้งสนบัสนุนใหน้กัเรียนท าดีอยา่งคงทน 
๒. ทุกคนลว้นตอ้งการเป็นคนดี ตอ้งสนบัสนุนใหน้กัเรียนมีความคิดเชิงบวก ลกัษณะน้ี 
๓. ท าไม่ดีแลว้มีความทุกข ์ตอ้งสนบัสนุนใหน้กัเรียนมีความคิดเชิงเหตุ ผล  
๔. ปฏิบติัตามระเบียบวนิยัของโรงเรียน ตอ้งพฒันา 
๕. มีความสนใจและตั้งใจเรียนทุกวชิา ตอ้งพฒันา 
๔) อปจายนมัย ค่าเฉล่ีย ๓.๖๘ ประเด็นพฤติกรรมท่ีใหน้กัเรียนส ารวจตนเอง ไดแ้ก่ 
- มีความหยิ่งทะนงในศกัด์ิศรีของตนเองจากผลการวิจยั นักเรียนตอบว่า ไม่เคย ร้อยละ 

๒๔.๗๖ แสดงวา่นกัเรียนท่ีเคยมีพฤติกรรมน้ี ร้อยละ ๗๕.๒  
- พูดจาสุภาพอ่อนโยน จากผลการวิจยั นักเรียนตอบว่า ไม่เคย ร้อยละ ๐.๗๗ แสดงว่า

นกัเรียนท่ีเคยมีพฤติกรรมน้ี ร้อยละ ๙๙.๒๒  
- แสดงตนว่าเก่ง หรือ ฐานะดี จากผลการวิจยั นักเรียนตอบว่า ไม่เคย ร้อยละ ๖๕.๔๒ 

แสดงวา่นกัเรียนท่ีเคยมีพฤติกรรมน้ี ร้อยละ ๓๔.๕๗  



 

 

๑๓๐ 

- เพื่อน ๆ ชมวา่ไม่กา้วร้าว, ไม่แข็งกระดา้งจากผลการวิจยั นกัเรียนตอบวา่ ไม่เคย ร้อยละ 
๑๔.๗๙ แสดงวา่นกัเรียนท่ีเคยมีพฤติกรรมน้ี ร้อยละ ๘๕.๒๐ ตอ้งปรับปรุง 

- ยกมือไหวส้วสัดี, แสดงความเคารพจากผลการวิจยั นกัเรียนตอบวา่ ไม่เคย ร้อยละ ๐.๑๕ 
แสดงวา่นกัเรียนท่ีเคยมีพฤติกรรมน้ี ร้อยละ ๙๙.๘๔ ตอ้งรักษาไวใ้หย้ ัง่ยนื 

นกัเรียนตอบว่า เป็นประจ า ไม่เคยแสดงตนว่าเก่ง หรือฐานะดี จ านวน ๔๒๐ คน, ยกมือ
ไหวส้วสัดี, แสดงความเคารพ จ านวน ๓๓๙ คน, ไม่เคยมีความหยิ่งทะนงในศกัด์ิศรีของตนเอง 
๑๕๙ คน, พูดจาสุภาพอ่อนโยนเป็นประจ า จ  านวน ๖๙ คน, เพื่อน ๆ ชมว่าไม่ก้าวร้าว,ไม่แข็ง
กระดา้ง จ  านวน ๓๑ คน เรียงล าดบัจากมาก ไป นอ้ย 
 ๑. ไม่เคยแสดงตนวา่เก่ง หรือฐานะดี ตอ้งพฒันาต่อไป 
 ๒. ยกมือไหวส้วสัดี, แสดงความเคารพ ตอ้งรักษาไวใ้หย้ ัง่ยนื 
 ๓. ไม่เคยมีความหยิง่ทะนงในศกัด์ิศรีของตนเอง ตอ้งพฒันาต่อไป 
 ๔. พูดจาสุภาพอ่อนโยนเป็นประจ า ตอ้งปรับปรุง 
 ๕. เพื่อน ๆ ชมวา่ไม่กา้วร้าว, ไม่แขง็กระดา้ง ตอ้งปรับปรุง 

๕) ภาวนามัย ค่าเฉล่ีย ๓.๖๒ ประเด็นพฤติกรรมท่ีใหน้กัเรียนส ารวจตนเอง ไดแ้ก่ 
- คิดพิจารณาระงบัความอยากได้ในส่ิงท่ีฟุ่มเฟือยจากผลการวิจยั นักเรียนตอบว่า ไม่เคย 

ร้อยละ ๔.๑ แสดงวา่นกัเรียนท่ีเคยมีพฤติกรรมน้ี ร้อยละ ๙๕.๙  
- ตั้งใจว่าจะเป็นคนดีให้ได้ จากผลการวิจยั นักเรียนตอบว่า ไม่เคย ร้อยละ ๐.๖แสดงว่า

นกัเรียนท่ีเคยมีพฤติกรรมน้ี ร้อยละ ๙๙.๔  
- ควบคุมอาการง่วงนอน จากผลการวิจยั นักเรียนตอบว่า ไม่เคย ร้อยละ ๔.๕ แสดงว่า

นกัเรียนท่ีเคยมีพฤติกรรมน้ี ร้อยละ ๙๕.๕  
- ควบคุมอารมณ์ฟุ้งซ่าน หงุดหงิด ร าคาญ เกียจคร้านจากผลการวิจยั นกัเรียนตอบว่า ไม่

เคย ร้อยละ ๓.๐ แสดงวา่นกัเรียนท่ีเคยมีพฤติกรรมน้ี ร้อยละ ๙๗  
- เช่ือมัน่ในค าสอนของศาสนาท่ีตนนบัถือ จากผลการวิจยั นกัเรียนตอบว่า ไม่เคย ร้อยละ 

๑.๔ แสดงวา่นกัเรียนท่ีเคยมีพฤติกรรมน้ี ร้อยละ ๙๘.๖  
นกัเรียนตอบวา่ เป็นประจ า เช่ือมัน่ในค าสอนของศาสนาท่ีตนนบัถือ มีจ านวน ๓๒๒ คน, 

ตั้งใจว่าจะเป็นคนดีให้ได้ จ  านวน ๒๕๐ คน, ควบคุมอาการง่วงนอน มีจ านวน ๗๒ คน, ควบคุม
อารมณ์ฟุ้งซ่าน หงุดหงิด ร าคาญ เกียจคร้าน มีจ านวน ๗๑ คนและคิดพิจารณาระงบัความอยากได้
ในส่ิงท่ีฟุ่มเฟือย จ านวน ๕๐ คน เรียงล าดบัจากมาก ไป นอ้ย 

๑. เช่ือมัน่ในค าสอนของศาสนาท่ีตนนบัถือ ตอ้งพฒันา 
๒. ตั้งใจวา่จะเป็นคนดีใหไ้ด ้ตอ้งพฒันา 



 

 

๑๓๑ 

๓. ควบคุมอาการง่วงนอน ตอ้งปรับปรุง 
๔. ควบคุมอารมณ์ฟุ้งซ่าน หงุดหงิด ร าคาญ เกียจคร้าน ตอ้งพฒันา 
๕. คิดพิจารณาระงบัความอยากไดใ้นส่ิงท่ีฟุ่มเฟือย ตอ้งรักษาไวใ้หย้ ัง่ยนื 
๖) ทานมัย ค่าเฉล่ีย ๓.๑๓ ประเด็นพฤติกรรมท่ีใหน้กัเรียนส ารวจตนเอง ไดแ้ก่ 
- ตกับาตรพระสงฆทุ์กวนัพระจากผลการวจิยั นกัเรียนตอบวา่ ไม่เคย ร้อยละ ๒.๗ แสดงวา่

นกัเรียนท่ีเคยมีพฤติกรรมน้ี ร้อยละ ๙๗.๓  
- แบ่งปันส่ิงของให้คนท่ีด้อยกว่าจากผลการวิจยั นักเรียนตอบว่า ไม่เคย ๑๑.๓ แสดงว่า

นกัเรียนท่ีเคยมีพฤติกรรมน้ี ร้อยละ ๘๘.๖  
- สอนเพื่อนท าการบ้านจากผลการวิจัย  นักเรียนตอบว่า ไม่เคย ร้อยละ ๓.๑ แสดงว่า

นกัเรียนท่ีเคยมีพฤติกรรมน้ี ร้อยละ ๙๖.๘  
- บริจาคเงินท าบุญจากผลการวจิยั นกัเรียนตอบวา่ ไม่เคย ร้อยละ ๐ แสดงวา่นกัเรียนท่ีเคยมี

พฤติกรรมน้ี ร้อยละ ๑๐๐  
- น าเส้ือผา้ไปให้ผูท่ี้ประสบภัย จากผลการวิจยั นักเรียนตอบว่า ไม่เคย ร้อยละ ๒๓.๘ 

แสดงวา่นกัเรียนท่ีเคยมีพฤติกรรมน้ี ร้อยละ ๗๖.๒  
นกัเรียนตอบว่า เป็นประจ า บริจาคเงินท าบุญ จ านวน ๑๔๓ คน, แบ่งปันส่ิงของให้คนท่ี

ด้อยกว่า จ  านวน ๖๘ คน, สอนเพื่อนท าการบ้าน จ านวน ๔๑ คน, ตกับาตรพระสงฆ์ทุกวนัพระ 
จ านวน ๓๕ คนและน าเส้ือผา้ไปใหผู้ป้ระสบภยั จ านวน ๒๗ คน เรียงล าดบัจากมากไปนอ้ย 
 ๑. บริจาคเงินท าบุญ ตอ้งรักษาไว ้
 ๒. แบ่งปันส่ิงของใหค้นท่ีดอ้ยกวา่ ตอ้งรักษาไว ้
 ๓.สอนเพื่อนท าการบา้น ตอ้งรักษาไว ้
 ๔.ตกับาตรพระสงฆทุ์กวนัพระ ตอ้งรักษาไว ้
 ๕.น าเส้ือผา้ไปใหผู้ป้ระสบภยั ตอ้งพฒันา 

๗) เวยยาวจัจมัย ค่าเฉล่ีย ๓.๑๐ ประเด็นพฤติกรรมท่ีใหน้กัเรียนส ารวจตนเอง ไดแ้ก่ 
- เสียสละท่ีนัง่ให้เด็ก หรือคนชราบนรถเมล์ จากผลการวิจยั นกัเรียนตอบวา่ ไม่เคย ร้อยละ 

๐.๒ แสดงวา่นกัเรียนท่ีเคยมีพฤติกรรมน้ี ร้อยละ ๙๙.๘  
- จูงคนชรา คนพิการขา้มถนน จากผลการวจิยั นกัเรียนตอบวา่ ไม่เคย ร้อยละ ๔.๙ แสดงวา่

นกัเรียนท่ีเคยมีพฤติกรรมน้ี ร้อยละ ๙๕.๑  
- ช่วยพ่อแม่ ท างานบ้าน จากผลการวิจยั นักเรียนตอบว่า ไม่เคย ร้อยละ ๑.๐๙ แสดงว่า

นกัเรียนท่ีเคยมีพฤติกรรมน้ี ร้อยละ ๙๘.๙  



 

 

๑๓๒ 

- ลา้งสุขาท่ีโรงเรียน, วดั จากผลการวิจยั นกัเรียนตอบวา่ ไม่เคย ร้อยละ ๔๗.๓๕แสดงว่า
นกัเรียนท่ีเคยมีพฤติกรรมน้ี ร้อยละ ๕๒.๖๔  

- เก็บขยะในห้องเรียน จากผลการวิจยั นักเรียนตอบว่า ไม่เคย ร้อยละ ๒.๖๔ แสดงว่า
นกัเรียนท่ีเคยมีพฤติกรรมน้ี ร้อยละ ๙๗.๓  

นกัเรียนตอบวา่ เป็นประจ า ช่วยพ่อแม่ ท างานบา้น จ านวน ๓๔๑ คน, เสียสละท่ีนัง่ให้เด็ก 
หรือคนชราบนรถเมล์ จ  านวน ๑๗๑ คน, เก็บขยะในห้องเรียน จ านวน ๑๐๘ คน, จูงคนชรา คนพิการ
ขา้มถนน จ านวน ๒๗ คน และ ลา้งสุขาท่ีโรงเรียน, วดั จ  านวน ๒๓ คน เรียงล าดบัจากมากไปนอ้ย 
 ๑. ช่วยพอ่แม่ ท างานบา้น ตอ้งรักษาไว ้
 ๒. เสียสละท่ีนัง่ใหเ้ด็ก หรือคนชราบนรถเมล ์ตอ้งรักษาไว ้
 ๓. เก็บขยะในหอ้งเรียน ตอ้งพฒันา 
 ๔. จูงคนชรา คนพิการขา้มถนน ตอ้งรักษาไว ้
 ๕. ลา้งสุขาท่ีโรงเรียน, วดั ตอ้งปรับปรุง 

๘) ปัตติทานมัย ค่าเฉล่ีย ๒.๖๔ ประเด็นพฤติกรรมท่ีใหน้กัเรียนส ารวจตนเอง ไดแ้ก่ 
- สวดมนต์เสร็จแล้วตอ้งแผ่เมตตา จากผลการวิจยั นักเรียนตอบว่า ไม่เคย ร้อยละ ๓.๗ 

แสดงวา่นกัเรียนท่ีเคยมีพฤติกรรมน้ี ร้อยละ ๙๖.๒  
- ตกับาตรพระสงฆ์เสร็จแลว้ตอ้งกรวดน ้ า จากผลการวิจยั นกัเรียนตอบว่า ไม่เคย ร้อยละ 

๓.๗ แสดงวา่นกัเรียนท่ีเคยมีพฤติกรรมน้ี ร้อยละ ๙๖.๓  
- ติววิชาท่ีตนเขา้ใจดีให้รุ่นน้อง จากผลการวิจยั นกัเรียนตอบวา่ ไม่เคย ๒๓.๘๓ แสดงว่า

นกัเรียนท่ีเคยมีพฤติกรรมน้ี ร้อยละ ๗๖.๑๖  
- ชวนเพื่อน ๆ ไปเวียนเทียนท่ีวดั จากผลการวิจยั นกัเรียนตอบวา่ ไม่เคย ๒๘.๐๓ แสดงวา่

นกัเรียนท่ีเคยมีพฤติกรรมน้ี ร้อยละ ๗๑.๙๖  
- อ่านหนังสือให้คนตาบอดฟัง จากผลการวิจยั นักเรียนตอบว่า ไม่เคย ๙๒.๐๕ แสดงว่า

นกัเรียนท่ีเคยมีพฤติกรรมน้ี ร้อยละ ๗.๙๔  
นกัเรียนตอบว่า เป็นประจ า ตกับาตรพระสงฆ์เสร็จแล้วตอ้งกรวดน ้ า จ านวน ๒๑๒ คน, 

สวดมนต์เสร็จแลว้ตอ้งแผ่เมตตา จ านวน ๒๑๑ คน, ชวนเพื่อน ๆ ไปเวียนเทียนท่ีวดั จ านวน ๓๕ คน, 
ติววิชาท่ีตนเขา้ใจดีให้รุ่นน้อง จ านวน ๓๔ คนและ อ่านหนังสือให้คนตาบอดฟัง จ านวน ๕ คน 
เรียงล าดบัจากมากไปนอ้ย 
 ๑. ตกับาตรพระสงฆเ์สร็จแลว้ตอ้งกรวดน ้า ตอ้งรักษาไว ้
 ๒. สวดมนตเ์สร็จแลว้ตอ้งแผเ่มตตา ตอ้งรักษาไว ้
 ๓. ชวนเพื่อนๆไปเวยีนเทียนท่ีวดั ตอ้งพฒันา 



 

 

๑๓๓ 

 ๔. ติววชิาท่ีตนเขา้ใจดีใหรุ่้นนอ้ง ตอ้งพฒันา 
 ๕. อ่านหนงัสือใหค้นตาบอดฟัง ตอ้งปรับปรุง 
 ๙) ธัมมัสสวนมัย ค่าเฉล่ีย ๒.๖๔ ประเด็นพฤติกรรมท่ีใหน้กัเรียนส ารวจตนเอง ไดแ้ก่ 
 - ร่วมท ากิจกรรมต่าง ๆ ท่ีโรงเรียนจดั จากผลการวิจยั นกัเรียนตอบวา่ ไม่เคย ๑.๔ แสดงวา่
นกัเรียนท่ีเคยมีพฤติกรรมน้ี ร้อยละ ๙๘.๕  

- ไปวดัสนทนาธรรมกบัพระสงฆ ์จากผลการวิจยั นกัเรียนตอบวา่ ไม่เคย ๓๒.๗ แสดงว่า
นกัเรียนท่ีเคยมีพฤติกรรมน้ี ร้อยละ ๖๗.๒  

- ศึกษาภาพวาดพุทธประวติั (จิตรกรรมฝาผนงั) ในโบสถ์ จากผลการวิจยั นกัเรียนตอบว่า 
ไม่เคย ร้อยละ ๒๑.๗ แสดงวา่นกัเรียนท่ีเคยมีพฤติกรรมน้ี ร้อยละ ๗๘.๓  

- ฟังธรรมจากรายการโทรทัศน์  จากผลการวิจยั นักเรียนตอบว่า ไม่เคย ๕.๑ แสดงว่า
นกัเรียนท่ีเคยมีพฤติกรรมน้ี ร้อยละ ๙๔.๘  

- ศึกษาค าสอนของศาสนาอ่ืน ๆ จากผลการวิจยั นกัเรียนตอบวา่ ไม่เคย ๓๔.๕๗ แสดงว่า
นกัเรียนท่ีเคยมีพฤติกรรมน้ี ร้อยละ ๖๕.๔๓  

นกัเรียนตอบว่า เป็นประจ า ร่วมท ากิจกรรมต่างๆท่ีโรงเรียนจดั จ านวน ๒๒๐ คน, ศึกษา
ภาพวาดพุทธประวติั (จิตรกรรมฝาผนงั) ในโบสถ์ จ  านวน ๕๗ คน, ฟังธรรมจากรายการโทรทศัน์ 
จ  านวน ๓๓ คน, ศึกษาค าสอนของศาสนาอ่ืนๆ จ านวน ๒๖ คน และไปวดัสนทนาธรรมกับ
พระสงฆ ์จ านวน ๒๐ คน เรียงล าดบัจากมากไปนอ้ย 
 ๑. ร่วมท ากิจกรรมต่าง ๆ ท่ีโรงเรียนจดั ตอ้งรักษาไว ้
 ๒. ศึกษาภาพวาดพุทธประวติั(จิตรกรรมฝาผนงั) ในโบสถ์ ตอ้งพฒันา 
 ๓. ฟังธรรมจากรายการโทรทศัน์ ตอ้งพฒันา 
 ๔. ศึกษาค าสอนของศาสนาอ่ืนๆ ตอ้งปรับปรุง 
 ๕. ไปวดัสนทนาธรรมกบัพระสงฆ ์ตอ้งปรับปรุง 
 ๑๐) ธัมมัสเทศนามัย ค่าเฉล่ีย ๒.๔๓ ประเด็นพฤติกรรมท่ีใหน้กัเรียนส ารวจตนเอง ไดแ้ก่ 
 - สนทนากับเพื่อน เร่ือง บุญ บาป จากผลการวิจยั นักเรียนตอบว่า ไม่เคย ร้อยละ ๖.๘ 
แสดงวา่นกัเรียนท่ีเคยมีพฤติกรรมน้ี ร้อยละ ๙๓.๑ 

- สนทนากบัเพื่อน เร่ือง อริยสัจ ๔ จากผลการวิจยั นกัเรียนตอบว่า ไม่เคย ร้อยละ ๒๗.๗ 
แสดงวา่นกัเรียนท่ีเคยมีพฤติกรรมน้ี ร้อยละ ๗๒.๒ 

- สอนเพื่อนนั่ง สมาธิ - วิปัสสนา จากผลการวิจยั นกัเรียนตอบว่า ไม่เคย ร้อยละ ๕๐.๔๖ 
แสดงวา่นกัเรียนท่ีเคยมีพฤติกรรมน้ี ร้อยละ ๔๙.๕ 



 

 

๑๓๔ 

- สนทนากบั เพื่อน หรือครู เร่ือง ศีล สมาธิ ปัญญา จากผลการวิจยั นกัเรียนตอบวา่ ไม่เคย 
ร้อยละ ๒๖.๓๒ แสดงวา่นกัเรียนท่ีเคยมีพฤติกรรมน้ี ร้อยละ ๗๓.๖๗ 
 - สนทนากบัเพื่อน หรือ ครู เร่ือง วิธีท าความดี จากผลการวิจยั นกัเรียนตอบวา่ ไม่เคย ร้อยละ 
๑๓.๕๕ แสดงวา่นกัเรียนท่ีเคยมีพฤติกรรมน้ี ร้อยละ ๘๖.๔๔ 

นกัเรียนตอบว่า เป็นประจ า สนทนากบัเพื่อน เร่ือง บุญ บาป จ านวน ๖๖ คน,สนทนากบั
เพื่อน หรือ ครู เร่ือง วิธีท าความดี จ านวน ๕๔ คน, สนทนากบัเพื่อน เร่ือง อริยสัจ ๔ จ านวน ๒๙ 
คน, สนทนากบั เพื่อน หรือครู เร่ือง ศีล สมาธิ ปัญญา จ านวน ๒๐ คน และ สอนเพื่อนนัง่ สมาธิ - 
วปัิสสนา จ านวน ๑๙ คน เรียงล าดบัจากมากไปนอ้ย 
 ๑. สนทนากบัเพื่อน เร่ือง บุญ บาป ตอ้งพฒันา 
 ๒. สนทนากบัเพื่อน หรือ ครู เร่ือง วธีิท าความดี ตอ้งปรับปรุง 
 ๓. สนทนากบัเพื่อน เร่ือง อริยสัจ ๔ ตอ้งพฒันา 
 ๔. สนทนากบั เพื่อน หรือครู เร่ือง ศีล สมาธิ ปัญญา ตอ้งพฒันา 
 ๕. สอนเพื่อนนัง่ สมาธิ- วปัิสสนา ตอ้งปรับปรุง 

กลุ่มพฤติกรรมทีต้่องรักษาไว้ มีจ านวน ๑๕  พฤติกรรม 

 ๑) แสดงความช่ืนชมต่อพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว  ๒) เล่ือมใส 
ศรัทธาความซ่ือสัตยข์องพนัทา้ยนรสิงห์  ๓)เห็นเพื่อนรับรางวลัเรียนดี,อุปนิสัยดีแลว้รู้สึกช่ืนชม  
๔)ยกมือไหวส้วสัดี, แสดงความเคารพ ๕)คิดพิจารณาระงบัความอยากไดใ้นส่ิงท่ีฟุ่มเฟือย 
๖)บริจาคเงินท าบุญ  ๗) แบ่งปันส่ิงของให้คนท่ีด้อยกว่า ๘)สอนเพื่อนท าการบ้าน  ๙)ตักบาตร
พระสงฆทุ์กวนัพระ ๑๐)ช่วยพอ่แม่ ท างานบา้น  ๑๑) เสียสละท่ีนัง่ใหเ้ด็ก หรือคนชราบนรถเมล ์ 
๑๒) จูงคนชรา คนพิการขา้มถนน  ๑๓) ตกับาตรพระสงฆเ์สร็จแลว้ตอ้งกรวดน ้า  ๑๔) สวดมนต์
เสร็จแลว้ตอ้งแผเ่มตตา ๑๕) ร่วมท ากิจกรรมต่าง ๆ ท่ีโรงเรียนจดั 

กลุ่มพฤติกรรมทีต้่องพฒันา  มีจ านวน  ๒๐  พฤติกรรม 

 ๑) ไม่เคย ด่ืมสุรา เบียร์และเสพส่ิงเสพติด ๒ )ไม่เคยพูดเร่ืองไม่จริง - ยใุหค้นทะเลาะกนั  
๓) อ่านข่าวคนขบัแท็กซ่ีคืนเงินท่ีผูโ้ดยสารลืมไวแ้ลว้ซาบซ้ึง ๔) อยากท างานกลุ่มจิตอาสาในเวลา
ว่าง ๕) ปฏิบติัตามระเบียบวินัยของโรงเรียน ๖) มีความสนใจและตั้งใจเรียนทุกวิชา  ๗) ไม่เคย
แสดงตนวา่เก่ง หรือฐานะดี ๘) ไม่เคยมีความหยิ่งทะนงในศกัด์ิศรีของตนเอง ๙)เช่ือมัน่ในค าสอน
ของศาสนาท่ีตนนบัถือ ๑๐) ตั้งใจวา่จะเป็นคนดีให้ได ้๑๑)ควบคุมอารมณ์ฟุ้งซ่าน หงุดหงิด ร าคาญ 
เกียจคร้าน ๑๒)น าเส้ือผา้ไปให้ผูป้ระสบภยั ๑๓) เก็บขยะในห้องเรียน ๑๔)ชวนเพื่อนๆไปเวียน



 

 

๑๓๕ 

เทียนท่ีวดั ๑๕) ติววิชาท่ีตนเขา้ใจดีให้รุ่นน้อง  ๑๖) ศึกษาภาพวาดพุทธประวติั(จิตรกรรมฝาผนงั) 
ในโบสถ ์๑๗) ฟังธรรมจากรายการโทรทศัน์ ๑๘) สนทนากบัเพื่อน เร่ือง บุญ บาป  ๑๙) สนทนา
กบัเพื่อน เร่ือง อริยสัจ ๔ ๒๐) สนทนากบัเพื่อน หรือครู เร่ือง ศีล สมาธิ ปัญญา 

กลุ่มพฤติกรรมทีต้่องปรับปรุง มีจ านวน ๑๒  พฤติกรรม 

๑)ไม่เคยมีแฟนในวยัเรียน ๒) ไม่เคยรังแกสัตว ์- ประทุษร้ายต่อกนั  ๓) ไม่เคยหยิบของ
เพื่อนมาใชโ้ดยไม่บอกก่อน  ๔) พูดจาสุภาพอ่อนโยนเป็นประจ า  ๕) เพื่อน ๆ ชมว่าไม่กา้วร้าว, 
ไม่แขง็กระดา้ง ๖) ควบคุมอาการง่วงนอน ๗)ล้างสุขาท่ีโรงเรียน, วดั ๘) อ่านหนังสือให้คนตา
บอดฟังศึกษา ๙)ศึกษาค าสอนของศาสนาอ่ืนๆ ๑๐) ไปวดัสนทนาธรรมกบัพระสงฆ ์ ๑๑) สนทนา
กบัเพื่อน หรือ ครู เร่ือง วธีิท าความดี ๑๒) สอนเพื่อนนัง่ สมาธิ- วปัิสสนา  

กลุ่มพฤติกรรมทีต้่องสนับสนุน มีจ านวน  ๓  พฤติกรรม 
๑) ท าดีแลว้มีความสุข  
๒) ทุกคนลว้นตอ้งการเป็นคนดี  
๓) ท าไม่ดีแลว้มีความทุกข ์ 

๕.๒ องค์ความรู้ใหม่  
 องคค์วามรู้ใหม่ท่ีได ้จากการวิจยัน้ี คือ ๑๐ ตวับ่งช้ีพฤติกรรมการท าความดี เพื่อใชส้ังเกต, 
ทดสอบนักเรียนในเร่ือง ทาน ศีล ภาวนา  ได้แก่ การให้อภยักนั, การเอ้ือเฟ้ือแบ่งปัน, การแสดง
ความช่ืนชมเม่ือเห็นผูอ่ื้นท าดี, การมี ศีล ๕, กิริยาอ่อนโยน, บ าเพ็ญประโยชน์, ความมีเมตตาจิต 
หรือ จิตอาสา, สัจจะวาจาหรือการพูดแต่ส่ิงดี , สดับธรรมหมายถึง การฟังธรรม, สัมมาทิฏฐิ 
หมายถึง การคิดเข้าใจทุกส่ิงอย่างถูกต้องตามความเป็นจริง สร้างเป็น Model ๓ model  ช่ือว่า  
Model (GSM) หรือ  เด็กดี GSM  เพื่อน าไปใช้พฒันาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมนักเรียน ให้มีความ
เสียสละ, มีวนิยั, มีสติสัมปชญัญะ    

 

 

 

   



 

 

๑๓๖ 

     
   ๑๐ ตัวบ่งช้ีการท าความดี      
 
 
        
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ให้อภัย 

แบ่งปัน 

 
ช่ืนชม 

 
ศีล ๕ 

 
อ่อนโยน 

 
บ าเพญ็ 

 

มีวนัิย (ศีล) 
Silamaya 

เมตตาจิต 
 

สัจจะวาจา 
 

สดับธรรม 
 

สัมมาทฏิฐิ 

เสียสละ (ทาน) 

Generosity 

 

มีสติ (ภาวนา) 
Mental 

development 



 

 

๑๓๗ 

    แผนภูมิที ่๕.๑  แสดงองค์ความรู้ใหม่ทีไ่ด้จากการวจัิย 
 
 

 
 
 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ช่ืนชม 

 แบ่งปัน  ใหอ้ภยั 

แผนภูมิ ๕.๒ Model G (Generosity , ๓ ทาน) 
Model G : Giving  Sharing  Rejoicing in others’ merit 

 ศีล ๕ 

 บ าเพญ็
ประโยชน์ 

 

แผนภูมิ ๕.๓ Model S (Silamaya , ๓ ศีล) 
Model S : Five precepts   Humility   Rendering services 

อ่อนโยน 

เมตตา
จิต 

สัจจะ
วาจา 

สดบั
ธรรม 

สัมมา
ทิฏฐิ 

แผนภูมิ ๕.๔ Model M (Mental development , ๔ ภาวนา) 
 Model M : Mental development   Showing truth  Listening to the Doctrine   Correct views 



 

 

๑๓๘ 

๕.๓ การอภิปรายผล 
 ๕.๓.๑ พฤติกรรมเชิงจริยธรรมของหลักธรรมเร่ืองบุญกิริยาวัตถุ ๑๐ ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่๔ของโรงเรียนในโครงการวิถีพุทธในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สมุทรสาคร (Out Put) 
 จากผลการวจิยั มีค่าเฉล่ีย ๓.๓๑ จดัอยูใ่นระดบัปานกลาง ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของนง
ลกัษณ์ วรัิชชยัและคณะ ท่ีไดว้ิจยัเร่ือง “ตวับ่งช้ีคุณธรรมจริยธรรม : การพฒันาและพฒันาการ” และ 
จากตารางท่ี ๒๗ การสังเคราะห์ รูปแบบการท าความดีท่ีนักเรียนเขียนแสดงมาในแบบสอบถาม
ตอนท่ี ๓ พบวา่ ๑)นกัเรียนปฏิบติั ไดเ้พียงดา้นเดียว ไดแ้ก่ ดา้นทาน จ านวนร้อยละ ๗.๖๓, ดา้นศีล 
จ านวนร้อยละ ๓.๕๘, ดา้นภาวนา จ านวนร้อยละ ๐.๓๑ ๒) นักเรียนปฏิบัติได้ ๒ ด้าน ได้แก่ 
ดา้นทานกบัดา้น ศีล จ านวนร้อยละ๒๗.๕๗, ดา้นทานกบัดา้น ภาวนา จ านวนร้อยละ๑.๕๖, ดา้นศีล
กบัดา้น ภาวนาจ านวนร้อยละ๒.๔๙ และ นกัเรียนปฏิบติัไดค้รบทั้ง ๓ ดา้นคือ ทาน, ศีล และ ภาวนา 
จ านวนร้อยละ ๕๕.๖๑ นกัเรียนท่ีไม่ตอบกบัตอบไม่ตรงค าถาม จ านวน ๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๑.๒๔ 
แสดงว่า นกัเรียนกลุ่มตวัอย่าง มี ทาน ศีล ภาวนา ครบ ๓ ดา้น มีจ านวนมากท่ีสุด ๓๕๗ คน มี ๒ 
ดา้น จ านวน ๒๐๓ คน มีดา้นเดียว จ านวน ๗๔ คน ไม่ตอบ ๘ คน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัท่ีพระพุทธเจา้
ไดต้รัสเปรียบเทียบสติปัญญาของมนุษยไ์ดก้บั บวั ๔ เหล่า  

 
  
 นกัเรียนกลุ่มตวัอยา่งจ านวน ๘ คน ๗๔ คน ๒๐๓ คน ๓๕๗ คนจากนกัเรียนกลุ่มตวัอยา่ง 
จ านวน ๖๔๒ คน เป็น บวัพน้น ้ า  จ  านวน ๓๕๗ คน เป็น บวัท่ีตอ้งพฒันาปรับปรุงแกไ้ข  จ านวน 
๒๘๕ คน ผูท่ี้เก่ียวขอ้งตอ้งประเมินนกัเรียนวา่ นกัเรียนตอ้งพฒันา ปรับปรุงดา้นใดบา้ง และจะน า
นกัเรียน ท่ีดีแลว้จ านวน  ๓๕๗ คนมาช่วยเหลือเพื่อน ๆ ไดอ้ยา่งไร 



 

 

๑๓๙ 

 เหตุผลเชิงพฤติกรรมเชิงจริยธรรมตามหลกัของบุญกิริยาวตัถุ ๑๐ เรียงล าดบั ตามค่าเฉล่ีย  
ท่ีสูงสุด ไปตามล าดบั ไดด้งัน้ี  

๑) สีลมยั การท าความดีท่ีส าเร็จไดด้ว้ยรักษาศีล ค่าเฉล่ีย ๔.๑๐ พฤติกรรมการไม่เคยด่ืมสุรา 
เบียร์และเสพส่ิงเสพติด มีความถ่ีมากท่ีสุด นักเรียนตอบขอ้น้ี จ  านวน ๔๕๖ คน คิดเป็นร้อยละ 
๗๑.๒๐ นกัเรียนให้เหตุผลวา่ เป็นส่ิงท่ีไม่ดี และมีนกัเรียนท่ีมีพฤติกรรมเก่ียวขอ้งกบัสุรา เบียร์และ
เสพส่ิงเสพติด จ านวน ๑๘๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๘๐ นกัเรียนให้เหตุผลวา่ อยากลอง และตาม
กระแสนิยม นกัเรียนตอบวา่เคยมีพฤติกรรมทั้ง ๕ พฤติกรรม (พร่องในศีล) คิดเป็นร้อยละ๒๘.๘๐ 

๒) ปัตตานุโมทนามยั การท าความดีท่ีส าเร็จไดด้ว้ยการช่ืนชม ยินดีในการท าความดีของ
ผูอ่ื้น ค่าเฉล่ีย ๓.๙๓ พฤติกรรมแสดงความช่ืนชมต่อพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระ
เจา้อยู่หัว มีความถ่ีมากท่ีสุด นักเรียนตอบขอ้น้ี จ  านวน ๕๐๙ คนคิดเป็นร้อยละ ๗๙.๐ นกัเรียนให้
เหตุผลว่า ท่านท าแต่ส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ต่อประชาชน และ พฤติกรรมอยากท างานกลุ่มจิตอาสา มี
ผูต้อบว่าไม่เคย จ านวน ๑๐๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๗.๔ นกัเรียนให้เหตุผลว่า ไม่ทราบวา่จะไปท าท่ี
ไหน และเม่ือไร นกัเรียนตอบวา่ไม่เคยมีพฤติกรรมทั้ง ๕ พฤติกรรม คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๖๐ 

๓) ทิฏฐุชุกมัม ์คือ การท าความดีท่ีส าเร็จไดด้ว้ยการท าความเห็นให้ตรงความเป็นจริงและ
ถูกต้องตามท านองคลองธรรม (ได้ทั้ ง ทาน ศีล ภาวนา) ค่าเฉล่ีย ๓.๗๐ พฤติกรรมท าดีแล้วมี
ความสุข มีความถ่ีมากท่ีสุด นกัเรียนตอบขอ้น้ี จ  านวน ๓๙๓ คนคิดเป็นร้อยละ ๖๒.๒ นกัเรียนให้
เหตุผลวา่ รู้สึกสบายใจ และ พฤติกรรมมีความสนใจและตั้งใจเรียนทุกวิชา จ านวน ๑๐๙ คน คิดเป็น
ร้อยละ ๑๗.๐ นกัเรียนให้เหตุผลว่า ตอ้งการมีอนาคตท่ีดี ให้พ่อแม่ภูมิใจ นกัเรียนตอบว่าไม่เคยมี
พฤติกรรมทั้ง ๕ พฤติกรรม (มิจฉาทิฏฐิ) คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๗๐ 

๔) อปจายนมยั คือ การท าความดีท่ีส าเร็จไดด้ว้ยการประพฤติปฏิบติัตนเป็นคนอ่อนโยน, 
อ่อนนอ้มถ่อมตน ค่าเฉล่ีย ๓.๖๘ พฤติกรรมท่ีไม่เคยแสดงตนวา่ เก่ง หรือฐานะดี มีความถ่ีมากท่ีสุด 
นกัเรียนตอบขอ้น้ี จ  านวน ๔๒๐ คนคิดเป็นร้อยละ ๖๕.๔ นกัเรียนให้เหตุผลวา่ พ่อแม่ ครู สอนมา
ตั้งแต่เด็ก และพฤติกรรมมีเพื่อน ๆ ชมวา่ไม่กา้วร้าว, ไม่แข็งกระดา้ง จ านวน ๓๑ คน คิดเป็นร้อยละ 
๔.๘ นักเรียนให้เหตุผลว่า เราเป็นคนอย่างนั้นอยู่แล้ว นักเรียนตอบว่าไม่เคยมีพฤติกรรมทั้ ง ๕ 
พฤติกรรม (ความกา้วร้าว) คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๑๐ 
 ๕) ภาวนามยั คือ การท าความดีท่ีส าเร็จไดด้้วยการฝึกอบรมขดัเกลาจิตใจ (การฝึกอบรม
ภาวนา) ค่าเฉล่ีย ๓.๖๒ พฤติกรรมมีความเช่ือมัน่ในค าสอนของศาสนาท่ีตนนบัถือ มีความถ่ีมาก
ท่ีสุด นกัเรียนตอบขอ้น้ี จ  านวน ๓๒๒ คนคิดเป็นร้อยละ ๕๐.๒ นกัเรียนให้เหตุผลวา่ ศาสนาเป็นท่ี
ยึดเหน่ียวจิตใจ และพฤติกรรมคิดพิจารณาระงบัความอยากไดใ้นส่ิงท่ีฟุ่มเฟือย มีจ านวน ๕๐ คน 



 

 

๑๔๐ 

คิดเป็นร้อยละ ๗.๘ นักเรียนให้เหตุผลว่า เงินหายาก สงสารพ่อแม่ นักเรียนตอบว่าไม่เคยมี
พฤติกรรมทั้ง ๕ พฤติกรรม คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๓๓ 

๖) ทานมยั คือ การท าความดีท่ีส าเร็จไดด้ว้ยการให้ ค่าเฉล่ีย ๓.๑๓ พฤติกรรม การบริจาค
เงิน ท าบุญ มีความถ่ีมากท่ีสุด นกัเรียนตอบขอ้น้ี จ  านวน ๑๔๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๓ นกัเรียน
ให้เหตุผล วา่ สะสมไวช้าติหนา้ และ พฤติกรรม การน าเส้ือผา้ไปให้ผูป้ระสบภยั มีจ  านวน ๒๗ คน 
คิดเป็นร้อยละ ๔.๒ นกัเรียนให้เหตุผล วา่ เส้ือผา้มีมาก, แบ่งให้คนท่ีเดือดร้อนจริง ๆ นกัเรียนตอบ
วา่ไม่เคยมีพฤติกรรมทั้ง ๕ พฤติกรรม (พร่องในทาน) คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๔๖ 

๗) เวยยาวจัจมยั คือ การท าความดีท่ีส าเร็จไดด้ว้ยการช่วยเหลือ ขวนขวายในกิจการงานท่ี
ชอบธรรมและบ าเพญ็ตนให้เป็นประโยชน์ต่อผูอ่ื้นและสังคม ค่าเฉล่ีย ๓.๑๐ พฤติกรรม ช่วยพอ่ แม่ 
ท างานบา้น มีความถ่ีมากท่ีสุด นกัเรียนตอบขอ้น้ี จ  านวน ๓๔๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๓.๑ นกัเรียน
ให้เหตุผลวา่ ช่วยแบ่งเบาภาระ และพฤติกรรมไม่เคยลา้งสุขาท่ีโรงเรียน วดั มีจ านวน ๓๐๔ คน คิด
เป็นร้อยละ ๔๗.๔ นักเรียนให้เหตุผลว่า ครูสั่งจึงจะท า นักเรียนตอบว่าไม่เคยมีพฤติกรรมทั้ง ๕ 
พฤติกรรม (ไม่บ าเพญ็ประโยชน์) คิดเป็นร้อยละ ๔๗.๔ วดัและสุขา ส่วนมาก จะสกปรกมากเพราะ
นกัเรียนไม่ช่วยท าความสะอาด 
 ๘) ปัตติทานมยั คือ การท าความดีท่ีส าเร็จได้ด้วยการเฉล่ียแบ่งปันส่วนความดีของตน
ให้แก่ผูอ่ื้น ค่าเฉล่ีย ๒.๖๔ พฤติกรรม ตกับาตรพระสงฆ์เสร็จแลว้ตอ้งกรวดน ้ า มีความถ่ีมากท่ีสุด 
นกัเรียนตอบขอ้น้ี จ  านวน ๒๑๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๐ นักเรียนให้เหตุผล ว่า พ่อ แม่ สอนมา 
และพฤติกรรมไม่เคยอ่านหนังสือให้คนตาบอดฟัง มีจ านวน ๕๙๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๑ 
นกัเรียนให้เหตุผลวา่ ไม่เคยพบคนตาบอดมาบอกให้ช่วยเหลือ นกัเรียนตอบวา่ไม่เคยมีพฤติกรรม
ทั้ง ๕ พฤติกรรม (พร่องในทาน) คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๒๖ 
 ๙) ธัมมัสสวนมัย คือ การท าความดีท่ีส าเร็จได้ด้วยการฟังธรรม หรือศึกษาหาความรู้
เก่ียวกบัหลกัธรรม ค่าเฉล่ีย ๒.๖๔ พฤติกรรม ร่วมท ากิจกรรมต่าง ๆ ท่ีโรงเรียนจดั มีความถ่ีมาก
ท่ีสุด นกัเรียนตอบขอ้น้ี จ  านวน ๒๒๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๓ นกัเรียนใหเ้หตุผลวา่ สนุกดีและจะ
ไดมี้ประสบการณ์ และพฤติกรรมไม่เคยไปวดัสนทนาธรรมกบัพระสงฆ์ มีจ  านวน ๒๑๐ คน  คิด
เป็นร้อยละ ๓๒.๗ นกัเรียนให้เหตุผล วา่ กลวัพระ, ไม่ทราบวา่จะคุยอยา่งไร นกัเรียนตอบวา่ไม่เคย
มีพฤติกรรมทั้ง ๕ พฤติกรรม (พร่องในภาวนา) คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๒๖ 

๑๐) ธมัมสัเทศนามยั คือ การท าความดีท่ีส าเร็จไดด้ว้ยการสั่งสอนธรรม ใหค้วามรู้ใหส่ิ้งท่ีดี
มีประโยชน์แก่ผูอ่ื้นให้เขารู้ถึงเหตุและผลอย่างแจ่มแจง้ชัดเจน ค่าเฉล่ีย ๒.๔๓ พฤติกรรม   การ
สนทนากบัเพื่อน เร่ือง บุญ บาป มีความถ่ีมากท่ีสุด นกัเรียนตอบขอ้น้ี จ  านวน ๖๖ คน คิดเป็นร้อยละ 
๑๐.๓ นกัเรียนให้เหตุผลวา่ สนใจและเช่ือวา่บุญ บาป มีจริง และพฤติกรรมการสอนเพื่อนนัง่สมาธิ 



 

 

๑๔๑ 

- วปัิสนา มีจ านวน ๑๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๓.๐ นกัเรียนให้เหตุผลวา่ นัง่แลว้จิตใจสงบ ส่วนท่ีไม่เคย
สอนเพื่อนนั่งสมาธิ - วิปัสสนา มีจ านวน ๓๒๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๕ นักเรียนให้เหตุผลว่า 
ตนเองนั่งแล้วไม่รู้สึกอะไร, หลับไปเลย, สอนไม่เป็น นักเรียนตอบว่าไม่เคยมีพฤติกรรมทั้ง ๕ 
พฤติกรรม (พร่องในภาวนา) คิดเป็นร้อยละ ๔๙.๕๐ 
 ๕.๓.๒ ผลการด าเนินงานโครงการโรงเรียนวิถีพุทธของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขต
พืน้ทีก่ารศึกษาสมุทรสาคร  
 ผลวิเคราะห์จากแบบสอบถามผูบ้ริหารโรงเรียนหรือครูผูรั้บผิดชอบวิชาระพุทธศาสนา 
จากผูบ้ริหาร ครู และ ประธานนักเรียน จ านวน ๓๘ โรงเรียน ได้ ระดับคุณภาพ ดี แต่ผลการ 
Content Analysis จากการเขียนตอบในเร่ืองขอ้เสนอแนะ ปัญหาอุปสรรคของสภาพการด าเนินงาน
ทั้ง ๕ ดา้น ดา้นท่ีพบปัญหา คือ ดา้นกิจกรรมพื้นฐานชีวติ สาเหตุเพราะ ครูขาดความรู้ความเขา้ใจใน
หลกัธรรมท่ีจะน ามาปฏิบติัในกิจกรรมพื้นฐานชีวิตการท่ีจะปฏิบติักิจกรรมไดดี้นั้นตอ้งมีความรู้
ความเข้าในหลักธรรมต่าง ๆ อย่างดีและ ด้านบริหารจัดการ หลายโรงเรียนท่ีมีครูรับผิดชอบ
โครงการเพียงคนเดียวไม่มีครูมาช่วย และผู ้ปกครองไม่มีเวลามาเข้าร่วมกิจกรรม ซ่ึงมีความ
สอดคล้องกบัด้านกิจกรรมพื้นฐานชีวิต หลายโรงเรียนมีปัญหาเร่ืองวิทยากรพระสงฆ์ ผูว้ิจยัได้
ข้อมูลจากพระสงฆ์ท่ีมาสอนศีลธรรมในโรงเรียนมัธยมหลายรูป แสดงความคิดเห็นว่า เวลา
พระสงฆ์ไปสอนท่ีโรงเรียน คุณครูไม่ช่วยเหลือดา้นการควบคุมนกัเรียน บางโรงเรียนขอพระสงฆ์
ไปช่วยสอน ๒ รูปไม่ก าหนดว่าสอนระดบัชั้นใด เม่ือถึงชั่วโมงสอน ให้นกัเรียนไปเรียนรวมกนั
หมดทั้งชั้น โดยใช้หอประชุม เป็นท่ีเรียน และ ขอ้เสนอแนะว่าควรมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธจากบุคลากรจากทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการศึกษามีความถ่ีมาก
ท่ีสุดเพื่อความต่อเน่ืองของการด าเนินงานโครงการและความส าเร็จของโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 
ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของพัชรพร  เทิดธรรมไพศาล  ท่ีได้วิจัยเร่ือง “ปัจจัยท่ี ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลของโรงเรียนวิถีพุทธ: การสังเคราะห์เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ” และ สอดคลอ้งกบั
การแสดงความคิดเห็นของอาจารย์สุเทพ  แก้วท่าไม้ โรงเรียนเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ในส่วนของ
ธรรมศึกษาผมสอนมา ๒๐ ปี เราจะพบปัญหาเยอะมาก แต่ท่ีแยกอกไดเ้ป็นส่วน ๆ คือ ประเด็นแรก
เร่ืองของบุคลากร มีแกนน าเป็นตวัหลกัไม่ว่าจะเป็นครู อาจารย ์ในการเปล่ียนผูบ้ริหารแต่ละคร้ัง 
นโยบายต่าง ๆ ก็เปล่ียนไปดว้ย ในการท่ีจะน าเด็กมานัง่สมาธินั้น เป็นเร่ืองท่ีล าบากเพราะโรงเรียน
เรามีอาคารเดียว เราจึงตอ้งสอนตามห้องไปตามโอกาส ตอ้งเป็นคนด าเนินการทั้งหมดทุกขั้นตอน 
ไม่มีผูช่้วยเหลือตลอด ๓๐ ปี ท่ีผา่นมา เพราะฉะนั้นในส่วนของทฤษฏี ผมคงให้ความคิดเห็นได ้ไม่
มาก แต่ถา้เป็นดา้นปฏิบติั ส่วนใหญ่ผมจะอยูใ่นดา้นปฏิบติั ในการฝึกสมาธิผมไม่ใช้ส านกัใดเลย 
แต่จะฝึกให้เด็กมีการคิด คือให้เขา สงบกาย สงบวาจา ให้ได้ซะก่อน ๒ - ๓ นาที ก่อนท่ีจะเรียน 



 

 

๑๔๒ 

พุทธศาสนา แลว้ก็จะฝึกให้เขาคิดจากเหตุการณ์จากส่ิงท่ีเขาได้ท าอยู่ในขณะนั้น คือให้เราคิดถึง
ความเป็นเหตุเป็นผล เช่นการท่ีเขา้ชั้นมาตอ้งคุยทุกรายชั้นวิชา ให้เขาค านึงวา่การควบคุมกาย วาจา 
ใจ เป็นอยา่งไร ค่อย ๆ คิด จากประเด็นเล็ก ๆ ท่ีคิดวา่เป็นปัญหา ใหเ้ขาสงบกายวาจา และก็คิด 
 ๕.๓.๓ การพฒันารูปแบบการท าความดีของนักเรียน 
 ผูว้ิจยัไดพ้ฒันารูปแบบการท าความดี โดยการน าค่าเฉล่ียของบุญกิริยาวตัถุ ๑๐ แต่ละขอ้มา
วเิคราะห์แลว้สร้างเป็น Model ตาม หมวดของ บุญกิริยาวตัถุ ๓ คือ ทาน ศีล ภาวนา 
 - ทานมยั (๓.๑๓) คือ การท าความดีท่ีส าเร็จไดด้ว้ยการให้ 
 - ปัตติทานมยั (๒.๖๔) คือ การท าความดีท่ีส าเร็จได ้ดว้ยการเฉล่ียแบ่งปันส่วนความดีของ
ตน ใหแ้ก่ผูอ่ื้น 
 - ปัตตานุโมทนามยั (๓.๙๓) คือ การท าความดีท่ีส าเร็จได ้ด้วยการช่ืนชม ยินดีในการท า
ความดีของผูอ่ื้น 
 - สีลมยั (๔.๑๐) คือ การท าความดีท่ีส าเร็จไดด้ว้ยการรักษาศีล 
 - อปจายนมยั (๓.๖๘) คือ การท าความดีท่ีส าเร็จได้ ด้วยการประพฤติปฏิบติัตนเป็นคน 
อ่อนโยน, อ่อนนอ้มถ่อมตน 
 - เวยยาวจัจมยั (๓.๑๐) คือ การท าความดีท่ีส าเร็จได ้ดว้ยการช่วยเหลือ ขวนขวายในกิจการ
งานท่ีชอบธรรมและบ าเพญ็ตนใหเ้ป็นประโยชน์ต่อผูอ่ื้นและสังคม 
 - ภาวนามยั (๓.๖๒) คือ การท าความดี ท่ีส าเร็จได้ ด้วยการฝึกอบรมขดัเกลาจิตใจ(การ
ฝึกอบรมภาวนา)  
 - ธัมมสัสวนมัย (๒.๖๔) คือ การท าความดีท่ีส าเร็จได้ ด้วยการฟังธรรม หรือศึกษาหา
ความรู้เก่ียวกบัหลกัธรรม  
 - ธมัมสัเทศนามยั (๒.๔๓) คือ การท าความดีท่ีส าเร็จได ้ดว้ยการสั่งสอนธรรมให้ความรู้ให้
ส่ิงท่ีดีมีประโยชน์แก่ผูอ่ื้นใหเ้ขารู้ถึงเหตุและผลอยา่งแจ่มแจง้ชดัเจน - ทิฏฐุชุกรรม (๓.๗๐) คือ การ
ท าความดีท่ีส าเร็จไดด้ว้ยการท าความเห็นให้ตรงความเป็นจริงและถูกตอ้งตามท านองคลองธรรม 
(สัมมาทิฏฐิ) ไดค้รบทั้ง ทาน + ศีล + ภาวนา 
 จากตารางท่ี ๒๖ พบว่า ทาน ประกอบดว้ย ปัตตานุโมทนามยั, ทานมยั, และปัตติทานมยั 
ศีล ประกอบดว้ย สีลมยั, อปจายนมยั, และเวยยาวจัจมยั ภาวนา ประกอบดว้ย ทิฏฐุชุกมัม,์ ภาวนามยั
, ธัมมสัสวนมยั และธัมมสัเทศนามยั เพื่อให้เขา้ใจง่ายข้ึนต่อการน าไปเผยแพร่ หรือ อธิบายให้
นักเรียนได้เข้าใจในพฤติกรรมท่ีควรประพฤติปฏิบัติ  ผูว้ิจ ัยจึงค้นหาค าท่ีอยู่ในค าอธิบายของ
หลกัธรรมแต่ละขอ้ น ามาจดักลุ่มใหม่ไดด้งัน้ี  
 



 

 

๑๔๓ 

 กลุ่มทาน(การเสียสละ) : ปัตตานุโมทนามัย ใช้ค าว่า ช่ืนชม  
  - ทานมยั ใชค้  าวา่ ให ้และ ให ้ท่ียิง่ใหญ่ท่ีสุดสังคมมนุษย ์คือ ใหอ้ภยั 
  - ปัตติทานมยั ใชค้  าวา่ แบ่งปัน 
 กลุ่มศีล (การมีวนัิย): สีลมัย ใช้ค าว่า ศีล ๕ 
  - อปจายนมยั ใชค้  าวา่ อ่อนโยน 
  - เวยยาวจัจมยั ใชค้  าวา่ บ าเพญ็ 
 กลุ่มภาวนา (การมีสติ): ทฏิฐุชุกมัม์ ใช้ค าว่า สัมมาทฏิฐิ 
  - ภาวนามยั ใชค้  าวา่ เมตตาจิต 
  - ธมัมสัสวนมยั ใชค้  าวา่ สดบัธรรม (การฟังธรรม) 
  - ธมัมสัเทศนามยั ใชค้  าวา่ สัจจะวาจา (การสั่งสอนธรรม) 

 Model G S M (  Generosity,   Silamaya,  Mental development )  เพื่ อ ก า รพั ฒ น า

พฤติกรรมนักเรียน ให้ มี ความเสียสละ มีวนัิย มีสติสัมปชัญญะ   
 

 
 
 
 
 
   
  

Model  G (Generosity) : ให้อภัย + แบ่งปัน + ช่ืนชม 

การใช้ Model  G (ความเสียสละ): ทานมัย, ปัตตานุโมทนามัย (ทาน), ปัตติทานมัย 
(ทาน) จากผลการวิเคราะห์ข้อมูล มีค่า X  เป็นอันดับ ๒ รองจาก ด้าน ศีล ทานในท่ีน้ี ควรเน้นท่ี
อภยัทาน (ปัตติทานมยั) ก่อนเพราะไม่ตอ้งใช้ทรัพย ์หรือ ส่ิงของ ใช้ใจเพียงอย่างเดียว บรรยากาศ
ของสังคมในปัจจุบนัมกัพบความตึงเครียด อนัมีท่ีมาจากใจท่ีขุ่น มีตะกอนลอยอยู่ในใจ ฝึกให้อภยั
แลว้ใจจะใสข้ึน ตะกอนท่ีลอยอยูจ่ะตกจมลงไปหรืออาจถูกขบัเป็นของเสียให้ออกไปจากใจเม่ือใจ
ใส ๆ ย่อมมองเห็นโลกและส่ิงแวดลอ้มสวยงามน่า ช่ืนชม (ปัตตานุโมทนามยั), ถา้เห็นอะไรท่ีไม่
สวยงาม  ฝึกให้ ใจน้ีอยากจะช่วยเหลือ แบ่งปัน (ทานมยั) ปัจจุบนันกัเรียน มีทาน ท่ีไม่ตรงกบัความ
เป็นจริง การใหว้ตัถุ ส่ิงของสามารถใหไ้ด ้แต่ถา้ใครท าผดิ,ท าใหโ้กรธ ใหอ้ภยักนัไม่ได ้เช่น การยก

 ช่ืนชม 

 แบ่งปัน  ใหอ้ภยั 

๓.๑๓ 

๒.๖๔ ๓.๙๓ 



 

 

๑๔๔ 

พวกท าร้ายกนัของนกัเรียน ความขดัแยง้กนัในสังคมท่ีตนอยู่ ลว้นเกิดจากใจท่ี ไม่มีอภยัทาน บาง
คนหลงทาง คิดวา่ หากน าส่ิงของมาแบ่งปันกนัแลว้ จะท าใหบ้รรยากาศดีข้ึน กลบักลายเป็น หากไม่
มีอะไรมาให้ วนันั้น เกิดความขุ่นมวัในใจ เป็นอนัวา่ฝ่ายหน่ึงมีใจแบ่งปัน แต่ผูรั้บใจไม่ใส ทานนั้น
ไม่เป็นผลดี ขณะน้ี โลกมีสภาพเป็นโลกแห่งวตัถุนิยม เราจะตอ้งท าใจใสๆกบัวตัถุนิยม ไม่ใหใ้จไป
ติดกบัวตัถุนิยม เม่ือใจเราใส ๆ แลว้จะพบวา่ วตัถุนิยมท่ีจรมาเป็นระยะ ๆ อยา่งไม่มีวนัหมดนั้น คือ 
กิเลส ท่ีมาทดสอบจิตใจเรา เราตอ้งดูแลใจของเราไม่ให้ติดกบั วตัถุทาน อาจารย์อันนา รักษ์สุภกิจ
กุล แสดงความคิดเห็นวา่ : ภพภูมิเป็นผลจากการท าทาน จากชาติท่ีแลว้ ส่งผลให้เราไดเ้กิดในชาติน้ี 
และเกิดมาเป็นแบบน้ี แบบนั้น การเวียนวา่ยตายเกิดก็ข้ึนอยู่กบัผลกรรมของแต่ละคน มีการใช้ส่ือ
นวตักรรมมาสอดแทรกในการสอน เช่น ภพภูมิ และน ามาสรุปเน้ือหาด้านการให้อภยัหรือทาน 
ต่าง ๆ.เม่ือโรงเรียนและครู ไดฝึ้กนกัเรียนเป็นวงจรตาม Model G บ่อย ๆ ในท่ีสุด นกัเรียนจะมีความ
เสียสละ โดยท่ีนักเรียนไม่รู้สึกตวั ความคิดเสียสละจะเกิดข้ึนในตวัตนของทุกคนท่ีได้รับการฝึก 
ตาม Model G 
 

 
 
  
 
 
 
 
 

Model  S  (Silamaya) : ศีล ๕ + อ่อนโยน + บ าเพญ็ประโยชน์ 

 การใช้ Model  S (ความมีวินัย): สีลมยั (ศีล), อปจายนมยั (ศีล), เวยยาวจัจมยั (ศีล) จาก
ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล มีค่า X  สูงท่ีสุด แสดงวา่ นักเรียนกลุ่มตวัอย่างมีดา้น ศีล มากท่ีสุด เพราะ
เม่ือนกัเรียนรักษาศีล ๕ (สีลมยั)ไดจ้นเป็นนิสัย เขาจะเป็นคนท่ีมีวินยัในตนเอง แลว้ ความอ่อนโยน 
(อปจายนมยั)  จะเป็นบุคลิกท่ีมาพร้อมกบัความเป็นคนท่ีมีศีล เขาพร้อมท่ีจะบ าเพ็ญประโยชน์ (เวย
ยาวจัจมัย) เพราะสามส่ิงน้ีจะเกิดข้ึนและด าเนินไปอย่างอตัโนมัติ ศีล จึงเป็นส่ิงท่ีส าคัญมากท่ี
โรงเรียนและครู จะต้องปลูกฝังให้กับนักเรียนตั้งแต่เด็กเป็นต้นไป หากปลูกฝังในวยัรุ่นจะไม่
ประสบผลส าเร็จ เท่าท่ีควร โรงเรียนต้องฟ้ืนฟูวิชาศีลธรรม น ากลับมาพัฒนาใหม่ ต้องจัด

 ศีล ๕ 

 
บ าเพญ็

ประโยชน์  อ่อนโยน 

๔.๑๐ 

๓.๑๐ 
๓.๖๘ 



 

 

๑๔๕ 

กระบวนการเรียนการสอนใหม่ทนัยุคสมยัเพื่อให้เด็กสนใจ ยิ่งสถานการณ์ของวยัรุ่นในขณะน้ี 
พร่องในศีล ๕ สติปัญญาของเขาไม่แข็งแรงพอท่ีจะตา้นทานต่อกระแสของกิเลส ท่ีมาในรูปแบบ
ของเคร่ืองอุปโภคบริโภคท่ีเกินความจ าเป็นของชีวิตจริง กลายเป็นปมท่ีถ่วงการพฒันาดา้นจิตใจ 
การสอนใหรั้กษา ศีล ๕ เป็นนิสัยถาวร ไม่ใช่ท่องศีล ๕ ไดอ้ยา่งถูกตอ้งแม่นย  า แต่ศีล ๕ แมส้ักขอ้ ก็
ยงัปฏิบติัไดบ้า้งไม่ไดบ้า้งตามแต่อารมณ์  หรือเหตุการณ์จะพาไป ตามท่ีนกัเรียนตอบแบบสอบถาม
การวิจยั แมจ้ะไดค้่าเฉล่ีย เร่ือง สีลมยั มากท่ีสุด แต่เม่ือพิจารณาการเขียนแสดงเหตุผลของนกัเรียน
ในแต่ละพฤติกรรมแลว้ นกัเรียนยงัมีความสับสนในการรักษาศีล ๕ Model  S  สอดคลอ้งกบั ผอ. 
กมล ปิยภัณฑ์ แสดงความคิดเห็นว่า : เบญจศีล เบญจธรรม เป็นหลักธรรมง่าย ๆ ของส่ิงท่ีเรา
พยายามปลูกฝัง และเราจะฝังลึกให้อยูโ่ดยอตัโนมติัในชีวิตน้ีไดอ้ยา่งไร ท าให้เขารักษากายวาจาได ้
ส่ิงส าคญัคือระเบียบวินยั เป็นส่ิงท่ีจ  าเป็นมาก ทุกภาคส่วนสามารถท่ีจะแชร์ความรู้ตรงน้ีออกมาได้
อยา่งไร บางคร้ังส่ิงท่ีครูบอก หรือสอนนกัเรียน กบัเพื่อนในวยัเดียวกนัพูดเขาจะเช่ือมากกวา่ คือ คน
ท่ีอยู่ในวยัเดียวกนั พูดคุยกนั จะมีความไวเ้น้ือเช่ือใจกนัมากกวา่ เราจะรู้จกัเขาอย่างท่ีเขาเป็น หรือ
เราจะรู้จกัเขาอย่างท่ีผูใ้หญ่อยากให้เป็น โรงเรียนมีส่วน ชุมชนมีส่วน ในการช่วยกนั ตอ้งมีเทคนิค
วธีิการท่ีน ามาใชใ้หเ้หมาะสมและประสบผลไดอ้ยา่งไร......... 

 
 
 
 
 
 
  

 
 

 
Model M  (Mental development ): เมตตาจิต + สัจจะวาจา + สดับธรรม + สัมมาทฏิฐิ 

 การใช้ Model  M  ภาวนา(ความมีสติสัมปชัญญะ) : ทิฏฐุชุกัมม์ (สัมมาทิฏฐิ), 
ภาวนามัย (เมตตาจิต), ธัมมัสสวนมัย (สดับธรรม) ธัมมัสเทศนามัย (สัจจะวาจา) จากผลการ
วิเคราะห์ขอ้มูล มีค่า X  น้อยกว่าดา้นทาน และดา้นศีล  แสดงวา่  การท าความดีดว้ยการฝึกอบรม
จิตใจ นักเรียนตอบเหตุผลว่า ไม่มีเวลาฝึกอบรมภาวนา ช่วงเช้าโรงเรียนทุกแห่งมีกิจกรรมให้

สัจจะวาจา 

เมตตาจิต 

สัมมาทิฏฐิ 

สดบัธรรม 

๓.๖๒ 

๒.๔๓ ๓.๗๐ 

๒.๖๔ 



 

 

๑๔๖ 

นกัเรียนไหวพ้ระ สวดมนต์ นั่งสมาธิ ๕ - ๑๐ นาที ก่อนเขา้ห้องเรียน ไม่ประสบผลส าเร็จในการ
อบรมจิตใจนักเรียนให้เกิดสมาธิเท่าท่ีควร กิจกรรมน้ีตอ้งปรับปรุงในหลายโรงเรียน เพราะตาม
สภาพจริงนกัเรียนทั้งโรงเรียนนัง่ หรือยนื สงบน่ิง หนา้เสาธงยงัไม่สามารถท าใหน้กัเรียนเงียบ หรือ
ยติุการพูดคุยกนัได ้นกัเรียนอาจจะเบาเสียงท่ีคุยกนัอยู ่หรือบางคนอาจหยุดพูดคุย ได ้ชัว่ขณะหน่ึง
เท่านั้น นกัเรียนไม่ไดฟั้งการอบรมหน้าเสาธงจากครูเวรประจ าวนั นกัเรียนไม่ตั้งใจฟังวา่ ครูช้ีแจง
ข่าวสารอะไร นักเรียนไม่ตั้ งใจปฏิบติักิจกรรมหน้าเสาธง ซ่ึงตามสภาพจริงโรงเรียนขนาดใหญ่
นกัเรียนจ านวนเป็น พนัคนข้ึนไป สภาพเช่นนั้นไม่ใช่สภาพท่ีจะฝึกอบรมจิตใจไดเ้ลย สภาพเช่นนั้น
ไม่ใช่ สภาพการฝึกสมาธิ ก่อนเข้าห้องเรียน ตรงนั้ นน่าจะเรียกว่ากิจกรรมการฝึกระเบียบวินัย 
โดยเฉพาะฝึกการหยุด พูด คุย ในระหวา่งการเขา้แถวเคารพธงชาติ อาการสงบน่ิง ในขณะท่ีรับฟัง
ข่างสาร ต่าง ๆ ท่ีทางโรงเรียนแจง้ให้นักเรียนได้รับทราบ โรงเรียนบางแห่ง จดัห้องนั่งฝึกสมาธิ 
เป็นห้องท่ีเงียบสงบ บรรยากาศสัปปายะ โรงเรียนหลายแห่งจดัได้ดีมาก หลายโรงเรียนมีห้อง
ส าหรับการนั่งสมาธิ ท่ีเห็นแลว้ชวนให้นกัเรียนหรือทุกคนอยากเขา้ไปนัง่เงียบ ๆ น่ิง ๆ เพื่อความ
สงบแห่งกายและใจ นอกจากห้องฝึกสมาธิแลว้ ยงัตอ้งใชว้ิธีฝึกสมาธิดว้ยวธีิอ่ืนๆ อีก ซ่ึงมีประมาณ 
๔๐ วธีิ ครูตอ้งสามารถน ามาใชฝึ้กสอนนกัเรียนได ้อาจใชว้ิธีกวาดใบไมใ้นสวนหยอ่มของโรงเรียน  
ก าหนดจิตในขณะกวาดใบไม ้หรือ น านักเรียนไปฝึกท่ีศาลาวดั ใช้ควบคู่กบัการสอนนักเรียนใน
วชิาอ่ืน ๆ โดยเฉพาะวิชาศิลปะ ดนตรี กีฬา การประดิษฐฯ์ ใชฝึ้กสมาธิไดง่้ายกวา่การพานกัเรียนไป
นัง่สมาธิ ขณะน้ีมีการกล่าวถึง เร่ืองจิตปัญญาศึกษา ขั้นแรกของการฝึกคือ การฟังอย่างใคร่ครวญ
(Deep  listening) แลว้จึงฝึกคิดถึงส่ิงท่ีฟังอยา่งใคร่ครวญซ่ึงตอ้งการบรรยากาศท่ีเงียบสงบ  อาจารย์
อรพินทร์  เจนจิตศิริ ผูท้รงคุณวุฒิท่ีเขา้ร่วมเสวนากลุ่มฯ กล่าวว่า :  นักเรียนสมยัน้ี สมาธิสั้ น ฟัง
อะไรไดไ้ม่นาน ชอบฟังส่ิงท่ีฟังไม่รู้เร่ือง เช่น เพลงท่ีมีแต่จงัหวะเร้าใจ จบัสาระของเน้ือหาเพลง
ไม่ได ้ รวมความแลว้ คือ ความตั้งใจในส่ิงท่ีดีมีนอ้ยเกินไป วิธีฝึกให้มี ดา้นภาวนามาก ๆ ตอ้งเร่ิมท่ี 
นกัเรียน ตอ้งมี เมตตาจิต (ภาวนามยั) ต่อ ส่ิงแวดลอ้มและตนเอง ก่อน แลว้ฝึกการพูดจาดว้ย  วาจา
ที่เป็นจริง (ธัมมัสเทศนามยั) และมีสาระไม่ถึงกลับต้อง เทศนาธรรมให้เพื่อนฟัง แล้วหาเวลา
ส าหรับ ฟังธรรม (ธมัมสัสวนมยั) บา้ง อาจฟังจากทาง ทีว ีวทิย ุหรือ จาก เวบ็ไซดต่์าง ๆ ซ่ึงขณะน้ีมี
มากและทนัสมยั ไม่จ  าเป็นตอ้งไปฟังท่ีวดั เพียงแห่งเดียว เพื่อให้เกิดความคิดตามหลกัธรรมท่ีฟัง 
ไม่ใช่ฟังจนหลบัไป แลว้ไม่ทราบวา่ฟังอะไร เพราะเม่ือคิดตามธรรมท่ีฟัง ความคิดจะตรงตามความ
เป็นจริง (ทิฏฐุชุกมัม)์ ทั้ง ๔ อยา่งน้ี (Model M) เกิดจากการฝึกฝนอบรมภาวนาขดัเกลาจิตใจตนเอง 
อย่างสม ่าเสมอ นักเรียนท่ีนั่งสมาธิแล้ว หลบั อาจเปล่ียนอิริยาบถ เป็น ตั้งจิตมัน่กบัการทบทวน
บทเรียนไม่คิดเร่ืองอ่ืน นอกจาก บทเรียนท่ีได้เรียนมา, การอ่านหนังสืออย่างตั้งใจโดยตั้งเวลาไว ้
เช่น ฉนัจะอ่านบทน้ีใหจ้บภายในเวลา ๑ ชัว่โมง เม่ืออ่านจบแลว้ ลองทบทวนความคิดของตนเองวา่ 



 

 

๑๔๗ 

วชิาท่ีอ่านจบไปนั้น มีองคค์วามรู้อะไรบา้ง หรือ กวาดบา้นอยา่งตั้งใจ ลา้งสุขาอยา่งตั้งใจ ท่องศพัท์
อยา่งตั้งใจ หากนกัเรียนสามารถฝึกฝนตนเองไดถึ้งระดบัน้ี นัน่หมายถึง นกัเรียนมีสมาธิแลว้ เพราะ
การท าสมาธิ คือ การจบัจิตท่ีก าลงัคิด สมาธิมีช่ือเรียกหลายอยา่ง จะเรียกว่า “สมาธิ” “กรรมฐาน” 
“การปฏิบติัธรรม” หรือ“การเจริญภาวนา” ก็ได้ แต่โดยรวมก็เป็นวิธีการท่ีจะท าให้จิตสงบแล้ว
ความกา้วหน้าทางดา้นจิตใจจะค่อยๆพฒันาข้ึน โดยเฉพาะการพฒันาจิตให้มีเมตตา เรียกว่า เมตตาจิต 
อนัจะเป็นพลงังานท่ีสามารถท างานท่ีสร้างสรรค์สังคมและ โลก ให้มีความสุขได้อย่างมหาศาล
สอดคลอ้งกบั อาจารย์นิตยา  มังน้อย แสดงความคิดเห็นวา่ : การสร้างจิตอาสา เป็นการสร้างธรรมะ
ในหวัใจ การท าบุญตกับาตรท่ีโรงเรียนท าอยูแ่ลว้ การสอนอภยัทาน โดยการเรียนรู้จากกิจกรรม คือ 
“กิจกรรม ความรัก ความกรุณา แห่งหวัใจ” ดา้นอภยัทานให้เรียนรู้กบัภาวนา โดยใชกิ้จกรรมท าจิต
ให้บริสุทธ์ิ และท าให้ตระหนักรู้ด้วยตนเอง นักเรียนจะมีสติสัมปชัญญะ ซ่ึงคือท่ีสุดแห่งการท า
ความดี 

๕.๔ ข้อเสนอแนะ 
การศึกษาในคร้ังน้ีท าใหเ้ห็นจุดเหมือนและจุดต่าง ขอ้เด่นและขอ้ดอ้ย ของสภาพจริงในการ

น าวิถีพุทธเขา้สู่การจดัการศึกษาในโรงเรียน ซ่ึงมีทั้งภาพชดัเจนของวิถีพุทธท่ีจะเป็นตวักระตุน้ให้
เกิดแรงจูงใจในการน าวิถีพุทธเขา้สู่โรงเรียน และภาพท่ียงัดูมวั ๆ ท่ีรอวนัเวลา ประสบการณ์และ
ความสามารถของคนท่ีเก่ียวข้องในการท่ีขัดถูให้เกิดความชัดเจนข้ึนเร่ือย ๆ ได้เห็นตัวอย่าง
ความส าเร็จและความพยายามของครูหลาย ๆ คน ในการน าวิถีพุทธเขา้สู่วิถีชีวิตของนกัเรียนและ
โรงเรียน โรงเรียนวิถีพุทธจะประสบความส าเร็จไดก้็ดว้ย การบริหารจดัการท่ีเป็นองค์รวม การจดั
กิจกรรมพื้นฐานชีวติและการจดัการเรียนการสอนท่ีบูรณาการพุทธธรรมเขา้สู่การเรียนการสอนใน 
๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

๕.๔.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 โครงการโรงเรียนวิถีพุทธไดข้บัเคล่ือนในโรงเรียนต่างๆ มาตั้งแต่ ปีพ.ศ. ๒๕๔๖ ตน้ไม้
คุณธรรม ตน้น้ีมีอายุ ๘ ปี แลว้ ครูผูป้ลูก ไดช่้วยกนัดูแลอยา่งเขม้แข็ง จากผลวิจยัในคร้ังน้ีไดผ้ลน่า
พอใจ (นกัเรียน มีทาน ศีล ภาวนา) จ านวนร้อยละ ๕๕.๖๑ นกัเรียนส่วนท่ีเหลือยงัพร่องใน ทาน ศีล 
ภาวนา สังคมเราจึงยงัมีปัญหา จดัว่าโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ประสบผลส าเร็จในระดับหน่ึง 
เพราะการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ใชเ้วลานาน ข่าวปัญหาของเยาวชนท่ีเกิดข้ึนนั้น คือ ส่วนนอ้ย 
แต่ข่าวสาร ส่ือ รายงานมากเกินความจริงจนเหมือนว่า เยาวชนมีปัญหา ประกอบกบัคนส่วนมาก
สนใจข่าวดา้นลบมากกวา่ข่าวดา้นบวก  ทั้ง ๆท่ีความจริงแลว้ ส่วนดี มีมากกวา่ เช่น ข่าวสารขอ้มูล
ล่าสุดเดือนสิงหาคม ๒๕๕๓ จากนิตยสาร Newsweek  ได้แสดงขอ้มูล การจดัอนัดบัประเทศท่ีมี



 

 

๑๔๘ 

คุณภาพชีวิตดี, เมืองน่าอยู่, เมืองน่าเท่ียว และประเทศไทยถูกจดัไวใ้นระดับ  ๑๐ ประเทศน่าอยู ่ 
ส่วน การจดัอันดับผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของนักเรียนระดับ Hi school  ในวิชา คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ เด็กไทยอยู่อนัดับกลาง ๆ ไม่ได้อยู่ในระดบั ๑๐ ประเทศ เด็กเก่ง Top ten ซ่ึงตรงน้ี
ขดัแยง้กบัข่าวเด็กไทยได้รางวลัจากโอลิมปิควิชาการ มากมายทุกปี  ภาพรวมเด็กไทยไม่เก่งด้าน
วชิาการ แต่เด็กไทยกลุ่มท่ีเก่งเขาจะเก่งแบบสุดยอด ผูว้ิจยัไดร้วบรวมขอ้เสนอแนะท่ีไดจ้ากการวิจยั
ในคร้ังน้ี จดัไดเ้ป็น ๓ ส่วน ดงัน้ี 
 ส าหรับครู 
 ๑. ครูจ าเป็นตอ้งเตรียมการสอนมากข้ึน ใฝ่รู้เทคนิควิธีจากแหล่งต่าง ๆ เพื่อวางแผนการ
สอนหลกัธรรมหมวดต่าง ๆ ตอ้งวางแผนกิจกรรมใหต้รงกบั ธรรมะ ท่ีสอน 
 ๒. ครูจ าเป็นต้องให้เวลาเอาใจใส่นักเรียนให้มากข้ึนกว่าเดิม เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ 
ความรัก การช่วยเหลือกนั การเอ้ืออาทร การเคารพกนั เป็นตน้ 
 ๓. เทคนิคการสอนท่ีส าคญั คือ ใหเ้ด็กมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน 
 ๔. การสร้างบรรยากาศในหอ้งเรียนใหมี้ความอบอุ่น ความสามคัคีและความรัก 
 ๕. ส่ิงส าคญัท่ีสุด คือ ครูจะตอ้งใชค้วามรักความจริงใจควบคู่ไปกบัการสอนครูตอ้งรักเด็ก
ดงัพอ่แม่รักลูกความรักท่ีจริงใจนั้นจะสะทอ้นออกมาทางแววตาและกิริยาท่าทางโดยธรรมชาติ  ซ่ึง
เด็กจะรับรู้ไดเ้ม่ือนกัเรียนประทบัใจและศรัทธาในตวัครูจะมีอานุภาพและสามารถจารึกอยูใ่นใจเด็ก
ไดต้ราบนานเท่านาน 
 ๖. ส่ิงท่ีครูพึงระลึกคืออยา่ตั้งความคาดหวงัจากนกัเรียนไวสู้งเกินไปเพราะพฒันาการดา้น
จิตใจนั้น เติบโตอยา่งชา้ ๆ และเห็นผลไม่เด่นชดันกั 
 ๗. เด็กมกัจะคา้นแยง้ในส่ิงต่าง ๆ โดยเฉพาะเด็กมธัยม ซ่ึงเป็นวยัหวัเล้ียวหวัต่อ ดงันั้น เม่ือ
ครูสอนศีลธรรม นกัเรียนจะคอยดูพฤติกรรมของครูดว้ย วา่เป็นดงัท่ีสอนรึไม่ ส่ิงส าคญักวา่ค าสอน
ใด ๆ คือ “ตวัอยา่งท่ีดี” ของครูนัน่เอง 
 แมว้่าครูอาจพบอุปสรรคในการสอนจากระบบการศึกษาทัว่ไปของไทย เช่น ผูบ้ริหารไม่
สนับสนุน ครูคนอ่ืน ๆ ไม่ช่วยเหลือ แต่ถ้าครูมีความตั้ งใจจริงและวิริยะในการสอนวิชาการ
สอดแทรกคุณธรรม ก็จะมีผลต่อพฒันาการดา้นจิตใจของเด็กอย่างแน่นอน แมจ้ะค่อยเป็นค่อยไป
อย่างชา้ ๆ แต่มีผลแน่นอนในระยะยาว ซ่ึงจะปรากฏในรูปของการตั้งใจท าการบา้น การพึ่งตนเองได ้
การรู้จกัพอ ความประพฤติและกิริยามารยาทท่ีดีของเด็กเป็นความช่ืนใจของครู รูปธรรมความส าเร็จ
นั้นจะประจกัษ์ในเวลาต่อมา การสอนหลกัธรรม ไม่เพียงแต่จะพฒันานกัเรียน แต่พฒันาคุณธรรม 
จริยธรรมครูผูส้อนคู่ขนานไปดว้ยกนั แต่ครูจะพบกบัดวงตาเห็นธรรมไดก่้อน 
  



 

 

๑๔๙ 

 ส าหรับผู้บริหาร 
 ๑. จ  าเป็นตอ้งเปล่ียนบุคลิกให้แสดงความรักความอบอุ่นทั้งต่อบุคลากรในโรงเรียนและ
นกัเรียน ดัง่เป็นคนในครอบครัวเดียวกนั เพราะผูบ้ริหารจะเป็น “ตน้แบบ” ท่ีส าคญัท่ีสุด 
 ๒. เปล่ียนวิธีคิดทางการศึกษาให้เป็น “คุณธรรมน าความรู้” และปรับเปล่ียนนโยบายการ
บริหารให้ส่งเสริมพฒันาการของเด็กอย่างสมดุลทั้งดา้นจิตใจ - สมองร่างกาย - วฒันธรรม สังคม 
โดยเฉพาะในปัจจุบนัจ าเป็นตอ้งส่งเสริมดา้นจิตใจ - วฒันธรรมโดยเร่งด่วน  
 ๓. สนับสนุนให้เด็กท ากิจกรรมท่ีส่งเสริมคุณธรรมบนฐานความประหยดัและอนุรักษ์
ส่ิงแวดลอ้ม ไดแ้ก่ กิจกรรมอาสาสมคัรในโรงเรียน การบ าเพญ็สาธารณกิจต่อสังคม ละครส่งเสริม
คุณธรรม การประกวดร้องเพลงคุณธรรม การประกวดวาดรูปและเขียนเรียงความเชิงคุณธรรม เป็น
ตน้ 
 ๔. ก าหนดคุณสมบติัของครูท่ีดีให้รับรู้โดยทัว่กนัครูท่ีดีท่ีเหมาะสมต่อการศึกษา คุณธรรม
น าความรู้ คือ ครูท่ีมีความรักเด็กอย่างจริงใจและมีความตั้งใจท่ีจะอบรมเด็กให้เป็นความหวงัของ
สังคม โดยพร้อมท่ีจะทุ่มเทอยา่งเตม็ท่ีเพื่อเด็ก 
 ๕. พึงระลึกว่าการสนับสนุนของฝ่ายบริหารและความช่วยเหลือของเพื่อนร่วมงานมีผล
อย่างยิ่งต่อการพัฒนาของคุณครูอีกทั้ งการสอนหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาให้ประสบ
ความส าเร็จตอ้งการความร่วมมือจากคนหลายฝ่ายเพื่อเป็นเกราะคุม้กนัท่ีไม่มีช่องโหวรู่ร่ัวส าหรับเด็ก 
 ๖. จดัอบรมครูใหมี้คุณธรรม และวนิยั ท่ีเป็นมาตรฐานเดียว 
 ๗. ขจดัปัญหาส่วนตวัของครู และระหวา่งครู 
 ๘. สร้างวฒันธรรมความสัมพนัธ์ระหวา่ง ครู - นกัเรียน - ผูป้กครอง 
 ๙. จดัสภาพแวดล้อมของโรงเรียน เช่น ดา้นกายภาพ ด้านกิจกรรมพื้นฐานชีวิต ด้านการ
เรียนการสอน และดา้นบรรยากาศในโรงเรียน ท่ีสอดคลอ้งกบัความเป็นวถีิพุทธ 
 ๑๐. ผูบ้ริหารทุกระดบัชั้นจะตอ้งให้ความเป็นกนัเองแก่ครู และนักเรียนทุกคน ตลอดจน
เป็นผูน้ าร่วมท ากิจกรรมกบันกัเรียนทุกคร้ัง ดงัคนในครอบครัวเดียวกนั 
 ๑๑. ควรจดัครูให้ช่วยเหลือพระสงฆ์ท่ีมาช่วยสอนในโรงเรียนส่วนมากเม่ือเห็นพระสงฆ์
มาแลว้ครูไม่ช่วยเหลือเลยโรงเรียนบางแห่งจดัให้นกัเรียนทั้งระดบัชั้นเรียนพร้อมกนัท่ีหอประชุม
โรงเรียนทั้งท่ีมีพระสงฆม์าเพียงรูปเดียวพระสงฆ ์และพระสงฆท่ี์มาสอนควรมีบทบาทในเร่ืองการ
วดัผล ประเมินผลวชิาพระพุทธศาสนา 
 ๑๒. ควรจดัเตรียมส่ือ เช่น คอมพิวเตอร์ โทรทศัน์ เพราะพระสงฆ์ จ  านวนมากในปัจจุบนั 
มีความรู้ ความสามารถในการใชส่ื้อดงักล่าว 
  



 

 

๑๕๐ 

 ส าหรับพระสงฆ์ 
 ๑. ควรพฒันาบุคลิกภาพใหน้กัเรียนเกิดความเล่ือมใส ศรัทธา อยากคุย สนทนาดว้ยปัจจุบนั
มีครูพระท่ีมีความสามารถ มีช่ือเสียงด้านการสอนเยาวชนมาก เช่น พระมหาสมปอง ตาลปุตโต, 
พระมหาวฒิุชยั วชิรเมธี (ว. วชิรเมธี) เป็นตน้ 
 ๒. ควรไดรั้บค่าตอบแทนในการสอนธรรมศึกษาในโรงเรียนท่ีมากกว่าเดือนละ ๒,๐๐๐ 
บาท หรือ จดัให้สอนมากกว่า ๑ - ๒ รูป ต่อโรงเรียน หากจดัพระสงฆ์ สอนห้องละ ๑ รูป น่าจะ
เหมาะสม  
 ๓. ส่ือการสอนทางพระพุทธศาสนาในปัจจุบนัมีการผลิตออกมามาก พระสงฆ์ควรใช้
ประกอบการสอนจะช่วยใหน้กัเรียนสนใจเรียนมากข้ึน 
 ๔. ควรมาสอนอยา่งสม ่าเสมอจนครบ บางโรงเรียนสอนเพียงไม่ก่ีคร้ัง พระสงฆก์็ไม่มาอีก 
อา้งวา่ติดกิจนิมนต ์
 ๕. ควรประสานกบัครู ผูบ้ริหาร ทุกคร้ังท่ีมาสอน เพื่อการดูแลช่วยเหลือในส่ิงท่ีขาดตก
บกพร่อง หรือเพื่อการปรึกษาหารือกนัในการจดัการเรียนการสอน เพราะบางคร้ังทางโรงเรียนไม่
ทราบวา่ทางพระสงฆ ์ตอ้งการใหโ้รงเรียนช่วยเหลือส่ิงใด เกิดอะไรข้ึนในขณะท่ีสอน 
 ๖. หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบั เร่ือง พระสอนศาสนาในโรงเรียน ควรทบทวนด าเนินการใหม่ 
เช่น ให้พระสอนตลอดปีการศึกษา ท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบนัสอนเพื่อมุ่งการสอบธรรมศึกษาประจ าปี 
เม่ือสอบเสร็จ การเรียนการสอนของพระสงฆก์็จบลงในปีการศึกษานั้นประมาณเดือน พฤศจิกายน
ของทุกปี 
 ๗. ควรช้ีแจงแม่กองธรรมสนามหลวง เร่ือง การสอบธรรมศึกษาตรี ควรเป็นชั้นนกัเรียน
ประถมศึกษาปีท่ี ๖ เป็นตน้ไป ส่วนชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑ - ๕ นั้นให้เรียนเพื่อเป็นการปลูกฝัง  เพื่อ
การสร้างเด็กใหคุ้น้เคยกบั ครูพระ จะเหมาะสมกวา่  
 ๕.๔.๒ ข้อเสนอแนะเพ่ือการวจัิย 
 การจดัการศึกษาของโรงเรียนวิถีพุทธของกลุ่มตวัอย่างในคร้ังน้ี มีเน้ือหาวิชาเป็นตวัตั้ ง 
แล้วน าวิถีพุทธมาเป็นส่วนช่วยในการสนับสนุนส่งเสริมให้เกิดการพฒันาด้านคุณธรรม จิตใจ 
วฒันธรรมไทย เพราะตอ้งการให้นักเรียนตระหนักถึงคุณค่าของความเป็นชาวพุทธ ปัจจยัหลกัท่ี
ส าคญัท่ีสุด คือ ครู ตอ้งมีครูท่ีเขา้ใจและสามารถบูรณาการวถีิพุทธเขา้กบัเน้ือหาสาระทั้ง ๘ กลุ่มวชิา
ไดอ้ยา่งเป็นธรรมชาติ ตามวิถีชีวิตของคนไทย และการมีส่วนร่วมจากปัจจยัภายนอก ไดแ้ก่ สังคม
และชุมชน ในการช่วยสอดส่องดูแลพฤติกรรมของนกัเรียน 
 หลกัธรรมหมวดต่าง ๆ ท่ีบรรจุเป็นบทเรียนให้นักเรียนแต่ละระดบัชั้นไดเ้รียนรู้นั้น ลว้น
เป็นหลกัธรรมท่ีเป็นเหมือนแก่นแทข้องพระพุทธศาสนา เช่น บุญกิริยาวตัถุ ๑๐ หากนักเรียนได้



 

 

๑๕๑ 

เรียนรู้อยา่งใคร่ครวญ ไดส้ ารวจพฤติกรรมของตนเองบ่อย ๆ เป็นวิธีหน่ึงท่ีช่วยให้นกัเรียนไดเ้ขา้ถึง
วิถีพุทธแบบ รู้ได้ด้วยตนเองจากพฤติกรรมท่ีแสดงออกมาในสถานการณ์ต่าง ๆ ครูท่ีท าหน้าท่ี
ขบัเคล่ือนวิถีพุทธสู่วิถีชีวิตให้กบันักเรียน ควรจะน าส่ิงท่ีปฏิบติัมาสร้างเป็นงานวิจยัได้มากมาย 
เพราะจะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อชาวโลก ชาวโรงเรียน โดยเฉพาะสามารถเป็นผู ้เผยแพร่
พระพุทธศาสนาไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม นามธรรมมากท่ีสุด และจดัวา่เป็นทางแห่งความดีทางหน่ึง 
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จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, ๒๕๓๘. 
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พระธรรมปิฎก (ป.อ.  ปยุตฺโต). จริยธรรมส าหรับคนรุ่นใหม่. กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิพุทธธรรม, 
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 ๒) บทความจากเวบ็ไซต์(Web Site) 

พนม  พงษไ์พบูลย,์ “ความรู้คู่คุณธรรม”, ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๑, 
 <http://www.moe.go th/web-panom/article-panom/book-panom> (5 May 2008) 

 ๓) สารนิพนธ์/รายงานการวจิัย 

 นัฏฐิกา  ล้ิมเฉลิม. “การศึกษาสภาพการด าเนินงานตามแนวโรงเรียนวิถีพุทธในสถานศึกษา
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาราชบุรี”. สารนิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ, ๒๕๔๙. 
 ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. “การศึกษากบัการพฒันาคุณธรรม”. รายงานการ
วจัิย. กรุงเทพมหานคร : ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, ๒๕๔๒. 
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๒. ภาษาองักฤษ 
 1) Books 
James W. Vander Zanden. Sociology the Core. 3 ed. New York : McGraw - Hill Inc., 1986. 
Kohlberg L. “Moral Stages and Moralization : The Cognitive Development Approach”. Moral 

Development and Behavior. New York : Holl Rinehart and Winston, 1976. 
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ภาคผนวก ก 

แบบสอบถามเพ่ือการวจิัย 
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โรงเรียนทีเ่ข้าเกบ็ข้อมูลงานวจิัย ชุดที ่ ๑  และชุดที ่ ๒ 
ในสังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสมุทรสาคร  จ านวน  ๓๘  โรงเรียน 

 

อ าเภอเมือง   ๑๗  โรงเรียน อ าเภอกระทุ่มแบน    ๗  โรงเรียน อ าเภอบ้านแพ้ว   ๑๔    

โรงเรียน 

๑.วดับางหญา้แพรก ๑๘.บา้นสวนหลวง ๒๕.บา้นดอนไผ ่

๒.วดัสามคัคีศรัทธาราม ๑๙.วดัราษฎร์บ ารุง ๒๖.วดัหนองสองหอ้ง 

๓.วดัศรีสุทธาราม ๒๐.วดัท่าเสา ๒๗.หลวงสินธ์ุราษฎร์

รังสฤษฎ ์

๔.บา้นออ้มโรงหีบ ๒๑.วดันางสาว ๒๘.บา้นโรงเข ้

๕.วดัคลองครุ ๒๒.กระทุ่มแบน “วเิศษสมุท

คุณ” 

๒๙.วดัหนองบวั 

๖.วดัราษฎร์รังสรรค์ ๒๓.กุศลวทิยา ๓๐.วดัยกบตัร 

๗.บา้นบางน ้าจืด ๒๔.ออ้มนอ้ยโสภณชนูปถมัภ ์ ๓๑.วดัคลองตนัราษฎร์บ ารุง 

๘.วดับางป้ิง  ๓๒.วดัเจด็ร้ิว 

๙.วดักาหลง  ๓๓.วดัสวนส้ม 

๑๐.วดัปัตจนัตาราม  ๓๔.วดัสุนทรสถิต 

๑๑.วดัใหญ่บา้นบ่อ  ๓๕.วดัราษฎร์ศรัทธากระยา

ราม 

๑๒.วดักระซา้ขาว  ๓๖.วดัธรรมจริยภิรมย ์

๑๓.สมุทรสาครวทิยาลยั  ๓๗.หลกัสองส่งเสริมวทิยา 

๑๔.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ 

พระศรีนครินทร์สมุทรสาคร 

๓๘.วดัหลกัส่ีพิพฒัน์ราษฎร์

อุปถมัภ ์
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๑๕.พนัทา้นนรสิงห์วทิยา 

๑๖. สมุทรสาครวฒิุชยั 

๑๗. สมุทรสาครบูรณะ 
 

 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิัย 

แบบสอบถามเพ่ือการวจิัย  ชุดที ่ ๑ 

 

เร่ือง 

 

ศึกษาผลสัมฤทธ์ิเชิงจริยธรรม โครงการโรงเรียนวถิพุีทธ 

ในสังกดัส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาสมุทรสาคร 

 

อาจารย์ทีป่รึกษาวทิยานิพนธ์ 

ดร.สุชาติ   เมืองแก้ว 

 

ผู้วจิัย 

นางสาวอรุชา  สกลุธนกฤช 

สาขาพทุธศาสน์ศึกษา  มหาวทิยาลยัมหามกฏุราชวิทยาลยั 

 

 



๑๕๙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบสอบถามการวจัิย   ชุดที ่ ๑ 

สภาพการด าเนินงานตามแนวโรงเรียนวถีิพุทธโดยผูบ้ริหาร  หรือครูผูส้อนวชิาพระพุทธศาสนา 

แบบสอบถามการวจัิยโดยผู้บริหาร  หรือครู  มี  ๓  ตอน 

ตอนที ่ ๑    แบบสอบถามขอ้มูลทัว่ไป 

ค าช้ีแจง     โปรดเติมขอ้มูลลงในช่องวา่งหรือท าเคร่ืองหมาย   /  ลงหนา้ขอ้ความท่ีตรงกบัความเป็น

จริงของท่าน 

****************************************************************************** 

๑. เพศ      ชาย     หญิง        อ่ืน ๆ (โปรดระบุ )......................อาย ุ...................ปี 

๒. สถานภาพผูต้อบแบบสอบถาม 

 ผูบ้ริหารสถานศึกษา 

 ครูผูส้อนวชิาพระพุทธศาสนา    รับผดิชอบสาระวชิา ................................. 

ศาสนาท่ีนบัถือ   พุทธ   คริสต ์    อิสลาม   อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)....................... 

๓. ระดบัการศึกษา /  สาขาวชิาท่ีจบการศึกษา 

 ต  ่ากวา่ปริญญาตรี          ปริญญาตรี              สูงกวา่ปริญญาตรี 

   อ่ืน ๆ (โปรดระบุสาขาวชิา )................................................................. 

๔. วฒิุการศึกษาทางดา้นพระพุทธศาสนา 

 ไม่มี                          มี (โปรดระบุ )................................................................. 

ผู้ตอบแบบสอบถามชุดนี ้ คือ 

 ผู้บริหาร หรือ ครูผู้สอนวิชาพระพทุธศาสนา  

หรือผู้รับผดิชอบโครงการโรงเรียนวถิีพทุธ 



๑๖๐ 

 

 

๕. ประสบการณ์ทางการปฏิบติัธรรม 

         มี (ตอบไดม้ากกวา่ ๑ ขอ้)   ไดแ้ก่    เขา้วดัฟังธรรม 

         ฝึกวปัิสสนากรรมฐาน .........วนั            ฝึกสมาธิ             ……………..วนั 

         บวชชี                  ..................วนั           บวชชีพราหมณ์   .....................วนั 

         บวชเณร  ...................วนั           อุปสมบท             ......................วนั/ปี 

          อ่ืน ๆ (โปรดระบุ )................................................................. 

๖.ประสบการณ์ในการสอน/ จดักิจกรรมพฒันาคุณธรรมในโรงเรียน 

        ไม่มี               มี (โปรดระบุ )...........................................................ปี 

ตอนที่  ๒   แบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพการด าเนินงานตามแนวโรงเรียนวิถีพุทธ                   

ในสถานศึกษา  สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสมุทรสาคร 

ค าช้ีแจงโปรดอ่านข้อความและท าเคร่ืองหมาย / ลงในช่องระดับการปฏิบัติตามความเป็นจริง 

ข้อ สภาพการด าเนินงานตามแนว 

โรงเรียนวถิีพุทธในสถานศึกษา 

สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสมุทรสาคร 

ระดับการปฏิบัติ 

มาก ค่อน 

ข้าง

มาก 

ปาน

กลาง 

ค่อน

ข้าง

น้อย 

น้อย 

 ๑.สภาพโรงเรียนวถิีพุทธด้านกายภาพ 

๑ มีการจดัประดิษฐานพระพุทธรูปประจ าห้องเรียน

และประจ าโรงเรียนท่ีท าใหเ้กิดความศรัทธา 

     

๒ มีการติดป้ายนิเทศ ป้ายคติธรรม ค าขวญั คุณธรรม 

จริยธรรม ท่ีช่วยเตือนใจ 

     

๓ สถานศึกษามีความสะอาด ปลอดภยั สงบ ร่มร่ืน      

๔ มีสถานท่ีใหน้กัเรียนพกัผอ่นและปลอดภยั      



๑๖๑ 

 

 

๕ มีการสนบัสนุนใหน้กัเรียนท ากิจกรรมอนุรักษ์

ส่ิงแวดลอ้ม 

     

๖ สถานศึกษาและชุมชนไม่มีส่ิงเสพติด อบายมุข ส่ิง

มอมเมา 

     

๗ มีการจดักิจกรรมใหค้  าปรึกษา  แนะแนวแก่นกัเรียน      

๘ มีการจดักิจกรรมท่ีส่งเสริมใหน้กัเรียนรู้จกัใชเ้วลาวา่ง

ใหเ้ป็นประโยชน์ 

     

๙ มีการฝึกอบรมใหน้กัเรียนรู้เขา้ใจเหตุผลตามหลกั ศีล 

สมาธิ และปัญญา 

     

๑๐ มีการจดักิจกรรมการรับผิดชอบดูแลอาคารสถานท่ี

และส่ิงแวดลอ้มของโรงเรียน 

     

ข้อ สภาพการด าเนินงานตามแนว 

โรงเรียนวถิีพุทธในสถานศึกษา 

สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสมุทรสาคร 

ระดับการปฏิบัติ 

มาก ค่อน 

ข้าง

มาก 

ปาน

กลาง 

ค่อน

ข้าง

น้อย 

น้อย 

 ๒.สภาพโรงเรียนวถิีพุทธด้านกจิกรรมพืน้ฐานวถิีชีวติ 

๑ มีการจดักิจกรรมรับผดิชอบดูแลความสะอาดของ

อาคารสถานท่ีและส่ิงแวดลอ้มในโรงเรียน 

     

๒ มีการจดักิจกรรมสวดมนต ์แผเ่มตตาและพุทธภาษิต

วนัละบท 

     

๓ มีการร่วมกบัชุมชนจดักิจกรรมวนัส าคญัทาง

พระพุทธศาสนาเน่ืองในโอกาสส าคญัต่าง ๆ 

     



๑๖๒ 

 

 

๔ มีกิจกรรมเสริมหลกัสูตร การแข่งขนัตอบปัญหา

ธรรมะ การสอนธรรมศึกษา การเขา้ค่ายพุทธบุตร 

     

๕ มีการจดักิจกรรมทางพระพุทธศาสนาโดยใหน้กัเรียน

เป็นผูด้  าเนินการดว้ยตวัเอง 

     

๖ มีการส่งเสริมใหน้กัเรียนเขา้ร่วมกิจกรรมวนัส าคญั

ทางพระพุทธศาสนาท่ีหน่วยงานต่างๆจดัข้ึน 

     

๗ มีการจดันิทรรศการผลงานทางดา้นพระพุทธศาสนา

ของนกัเรียน 

     

๘ มีการจดักิจกรรมบนัทึกความดีท่ีส่งเสริมใหน้กัเรียน

มีคุณธรรม จริยธรรม 

     

๙ มีการจดัใหน้กัเรียนไปร่วมกิจกรรมท่ีวดัหรือ ศาสน

สถาน ท่ีใชเ้ป็นแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน 

     

๑๐ มีการจดักิจกรรมท าบุญ ฟังพระเทศน์ เวยีนเทียน 

รณรงคสื์บต่อพระพุทธศาสนา 

     

ข้อ สภาพการด าเนินงานตามแนว 

โรงเรียนวถิีพุทธในสถานศึกษา 

สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสมุทรสาคร 

ระดับการปฏิบัติ 

มาก ค่อน 

ข้าง

มาก 

ปาน

กลาง 

ค่อน

ข้าง

น้อย 

น้อย 

 ๓. สภาพโรงเรียนวถิีพุทธด้านการเรียนการสอน 

๑ มีการน าหลกัพุทธธรรมสอดแทรกในการจดักิจกรรม

การเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

     

๒ มีการส่งเสริมใหค้รูมีแผนการจดัการเรียนท่ีเช่ือมโยง

กบัหลกัพุทธธรรม 

     



๑๖๓ 

 

 

๓ มีการส่งเสริมใหน้กัเรียนแกปั้ญหาโดยยดึหลกัพุทธ

ธรรม 

     

๔ มีการส่งเสริมการเรียนรู้พุทธศาสนาจาก

ประสบการณ์ท่ีใกลต้วันกัเรียน 

     

๕ มีการจดักิจกรรมฝึกจิตและสมาธิเพื่อพฒันา

สติปัญญา 

     

๖ มีการส่งเสริมใหใ้ชส่ื้อประกอบการสอน

พระพุทธศาสนาท่ีใกลต้วัและเหมาะสมกบัผูเ้รียน 

     

๗ มีการนิมนตพ์ระสงฆม์าใหค้วามรู้ทาง

พระพุทธศาสนาแก่นกัเรียน 

     

๘ มีการเชิญวทิยากรมาใหค้วามรู้ทางพระพุทธศาสนา

แก่นกัเรียน 

     

๙ มีการน าหลกัพระพุทธธรรมมาประกอบการวดัและ

ประเมินผลการเรียนการสอน 

     

๑๐ มีการน าผลการประเมินการสอนพระพุทธศาสนาไป

ใชใ้นการปรับปรุงการเรียนการสอน 

     

ข้อ สภาพการด าเนินงานตามแนว 

โรงเรียนวถิีพุทธในสถานศึกษา 

สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสมุทรสาคร 

ระดับการปฏิบัติ 

มาก ค่อน 

ข้าง

มาก 

ปาน

กลาง 

ค่อน

ข้าง

น้อย 

น้อย 

 ๔.สภาพโรงเรียนวถิีพุทธด้านบรรยากาศและปฏิสัมพนัธ์ 

๑ มีการฝึกอบรมเก่ียวกบัการปฏิบติัตนใหมี้ความอ่อน

นอ้มถ่อมตนต่อกนัและกนั 

     



๑๖๔ 

 

 

๒ มีการส่งเสริมใหมี้การอยูร่่วมกนัอยา่งรักสามคัคี      

๓ มีการส่งเสริมใหมี้การอยูร่่วมกนัอยา่งเคารพให้เกียรติ

ซ่ึงกนัและกนั 

     

๔ มีการจดักิจกรรมแลกเปล่ียนประสบการณ์การท า

ความดีต่อผูอ่ื้น 

     

๕ มีการจดักิจกรรมท่ีส่งเสริมใหบุ้คลากรและนกัเรียน

ปฏิบติัตนเป็นตวัอยา่งท่ีดีต่อผูอ่ื้น 

     

๖ มีการจดัหาแหล่งการเรียนรู้ท่ีสนบัสนุนการเรียนรู้

พระพุทธศาสนา 

     

๗ มีการร่วมมือกบัชุมชนในการจดักิจกรรมส่งเสริมการ

ท าความดี 

     

๘ มีการยกยอ่งเชิดชูและส่งเสริมบุคลากรท่ีปฏิบติัตน

เป็นแบบอยา่งท่ีดี 

     

๙ มีการประชาสัมพนัธ์/เผยแพร่ความดีของครู นกัเรียน

และบุคลากรในรูปแบบต่างๆ 

     

๑๐ มีการจดักิจกรรมทางพระพุทธศาสนาเพื่อเช่ือม

ความสัมพนัธ์กบัผูป้กครองและชุมชน 

     

 

 

 

 

 



๑๖๕ 

 

 

ข้อ สภาพการด าเนินงานตามแนว 

โรงเรียนวถิีพุทธในสถานศึกษา 

สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสมุทรสาคร 

ระดับการปฏิบัติ 

มาก ค่อน 

ข้าง

มาก 

ปาน

กลาง 

ค่อน

ข้าง

น้อย 

น้อย 

 ๕. สภาพโรงเรียนวถิีพุทธด้านการบริหารจัดการ 

๑ มีนโยบายท่ีมีจุดเนน้ในการพฒันาโรงเรียนตามแนว

วถีิพุทธ 

     

๒ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการก ากบัดูแลการด าเนินงาน

โรงเรียนวถีิพุทธอยา่งเหมาะสม 

     

๓ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการก ากบัดูแลการด าเนินงาน

โรงเรียนวถีิพุทธจากทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดั

การศึกษา 

     

๔ มีการส่งเสริมใหค้ณะกรรมการด าเนินงานโรงเรียน

วถีิพุทธอยา่งต่อเน่ือง 

     

๕ มีการน าผลการด าเนินงานของคณะกรรมการก ากบั

ดูแลการด าเนินงานโรงเรียนวถีิพุทธไปปรับปรุง

พฒันาการด าเนินงาน 

     

๖ มีการเปิดโอกาสใหผู้ป้กครอง วดั และชุมชนเขา้มามี

ส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ 

     

๗ มีการนิเทศ ก ากบั ติดตามการด าเนินงานโรงเรียนวถีิพุทธ      

๘ มีการตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงาน

โครงการโรงเรียนวถีิพุทธ 

     



๑๖๖ 

 

 

๙ มีการก าหนดบทบาท หนา้ท่ี คณะบุคคล รับผดิชอบ

ในการประเมินผลโครงการโรงเรียนวถีิพุทธอยา่ง

ชดัเจน 

     

๑๐ มีการน าผลการตรวจสอบและประเมินผลโครงการ

โรงเรียนวถีิพุทธไปใชใ้นการพฒันานกัเรียน 

     

 
 
 
ตอนที ่ ๓    แบบสอบถามปัญหาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสภาพการด าเนินงานตามแนว 
                   โรงเรียนวถิีพุทธ 
ค าช้ีแจง     โปรดระบุปัญหาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกบัการด าเนินงานตามแนวโรงเรียนวถิีพุทธ 

๑. การด าเนินงานตามแนวโรงเรียนวถิีพุทธด้านกายภาพ 

  ๑.๑  การพฒันาสภาพแวดลอ้มของสถานศึกษา 

........................................................................................................................................ 
๑.๒ การสนบัสนุนกิจกรรมอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม   

........................................................................................................................................ 

      ๑.๓  การปฏิบติักิจกรรมรับผดิชอบดูแลอาคารสถานท่ีของสถานศึกษา 

........................................................................................................................................ 
๒. การด าเนินงานตามแนวโรงเรียนวถิีพุทธด้านกจิกรรมพืน้ฐานวถิีชีวติ 

๒.๑  การจดักิจกรรมประจ าวนัท่ีเก่ียวขอ้งกบัพระพุทธศาสนา 

........................................................................................................................................ 
๒.๒  การจดักิจกรรมประจ าสัปดาห์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัพระพุทธศาสนา 

........................................................................................................................................ 
๒.๓ การจดักิจกรรมเสริมหลกัสูตรท่ีเก่ียวขอ้งกบัพระพุทธศาสนา 

    ......................................................................................................................................... 



๑๖๗ 

 

 

๓.การด าเนินงานตามแนวโรงเรียนวถิีพุทธด้านการเรียนการสอน 
๓.๑   การน าหลกัพุทธธรรมสอดแทรกในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ

........................................................................................................................................ 

                   ๓.๒    การส่งเสริมใหค้รูมีแผนการจดัการเรียนท่ีเช่ือมโยงกบัหลกัพุทธธรรม 

........................................................................................................................................ 

๓.๓  การใชส่ื้อและแหล่งเรียนรู้ประกอบการเรียนรู้พระพุทธศาสนา 

........................................................................................................................................

๓.๔ การน าหลกัธรรมมาประกอบการวดัและประเมินผลการเรียนการสอน 

๔.สภาพโรงเรียนวถิีพุทธด้านบรรยากาศและปฏิสัมพนัธ์ 

๔.๑ การส่งเสริมความสัมพนัธ์ใหมี้ความอ่อนนอ้มถ่อมตน สามคัคี รักใหเ้กียรติซ่ึงกนั

และกนั 

........................................................................................................................................ 

๔.๒  การส่งเสริมการเรียนรู้และสืบต่อพระพุทธศาสนา 

........................................................................................................................................ 

๔.๓ การส่งเสริมการท าความดี 

........................................................................................................................................ 

๔.๔ การยกยอ่ง เชิดชู ประชาสัมพนัธ์และเผยแพร่การท าความดี 

........................................................................................................................................  

๕.  สภาพการด าเนินงานตามแนวโรงเรียนวถิีพุทธด้านการบริหารจัดการ 

๕.๑  การก าหนดนโยบาย  จุดเนน้   ในการพฒันาโรงเรียนวถีิพุทธ 

........................................................................................................................................ 

๕.๒  การแต่งตั้งคณะกรรมการก ากบัดูแลการด าเนินงานโรงเรียนวถีิพุทธ 

........................................................................................................................................ 

๕.๓  การนิเทศ  ก ากบั  ติดตาม  การด าเนินงานโครงการโรงเรียนวถีิพุทธ 



๑๖๘ 

 

 

........................................................................................................................................ 

๕.๔ การมีส่วนร่วมการด าเนินงานโครงการโรงเรียนวถีิพุทธของผูป้กครอง วดั และ

ชุมชน 

........................................................................................................................................ 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,  

ขอขอบคุณท่ีตอบแบบสอบถามน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๖๙ 

 

 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิัย 

แบบสอบถามเพ่ือการวจิัย  ชุดที ่ ๒ 

 

เร่ือง 

 

ศึกษาผลสัมฤทธ์ิเชิงจริยธรรม โครงการโรงเรียนวถิพุีทธ 

ในสังกดัส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาสมุทรสาคร 

 

อาจารย์ทีป่รึกษาวทิยานิพนธ์ 

ดร.สุชาติ   เมืองแก้ว 

 

ผู้วจิัย 

นางสาวอรุชา  สกลุธนกฤช 

สาขาพทุธศาสน์ศึกษา  มหาวทิยาลยัมหามกฏุราชวิทยาลยั 

 

 

 

 

 

 

แบบสอบถามก 

ผู้ตอบแบบสอบถามชุดนี ้ คือ 

 ประธานนักเรียน หรือ นักเรียนทีค่รูมอบหมายให้ตอบ 



๑๗๐ 

 

 

แบบสอบถามการวจัิย   ชุดที ่ ๒ 

การศึกษาสภาพการด าเนินงานตามแนวโรงเรียนวิถีพุทธโดยนักเรียนในสถานศึกษา 

แบบสอบถามการวจัิยโดยนักเรียน มี ๒ ตอน 

ตอนที ่๑   แบบสอบถามขอ้มูลทัว่ไป 

ค าช้ีแจง     โปรดเติมขอ้มูลลงในช่องวา่งหรือท าเคร่ืองหมาย / ลงใน ท่ีตรงกบัความเป็นจริง

ของนกัเรียน 

                ๑.  เพศ        ชาย  หญิง        อ่ืนๆ  โปรดระบุ...............................       

๒. โปรแกรมการเรียน  วิทย-์คณิต    ศิลป์-ค านวณ   ศิลป์-ภาษา 

   อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)…………………  (โรงเรียนท่ีไม่มี ชั้น ม.๔ ไม่ตอ้งตอบขอ้น้ี) 

๓. ระดับผลการเรียนช้ัน   มัธยมศึกษาปีที ่ ๒       มัธยมศึกษาปีที๓่ 

    เกรด  ๑- ๒                 เกรด   ๒- ๓                       เกรด    ๓ –  ๔   

๔. ศาสนาทีนั่บถือ   พุทธ  คริสต ์   อิสลาม    อ่ืนๆ (โปรด

ระบุ)..................  

๕. วุฒิการศึกษาทางด้านพระพุทธศาสนา 

   นกัธรรมตรี              นกัธรรมโท             นกัธรรมเอก  

     อ่ืนๆ(โปรดระบุ) ......................................         

๖.ประสบการณ์ทางการปฏิบัติธรรม   มี    (ตอบไดม้ากกวา่ ๑ ขอ้)   ไดแ้ก่    

         เขา้วดัฟังธรรม    ...................คร้ัง/ปี     ฝึกสมาธิ      ……………..วนั/เดือน 

         บวชเณร               ..................วนั/ปี      บวชชีพราหมณ์   .....................วนั/ปี 

          อ่ืนๆ  (โปรดระบุ)  ............................. 

 

 



๑๗๑ 

 

 

ตอนที ่๒     แบบสอบถามนกัเรียนเก่ียวกบัสภาพการด าเนินงานตามแนวโรงเรียนวถีิพุทธ ใน

สถานศึกษาสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีสมุทรสาคร 

ค าช้ีแจง  โปรดอ่านขอ้ความ และท าเคร่ืองหมาย /  ลงในช่องระดบัการปฏิบติัตามความเป็นจริง 

ข้อ สภาพการด าเนินงานตามแนว 

โรงเรียนวถิีพุทธในสถานศึกษา 

สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสมุทรสาคร 

ระดบัการปฏบิัต ิ

มาก ค่อน 

ข้าง

มาก 

ปาน

กลาง 

ค่อน

ข้าง

น้อย 

น้อย 

 ๒.สภาพโรงเรียนวถิีพุทธด้านกจิกรรมพืน้ฐานวถิีชีวติ 

๑ มีการจดักิจกรรมรับผิดชอบดูแลความสะอาดของอาคาร

สถานท่ีและส่ิงแวดลอ้มในโรงเรียน 

     

๒ มีการจดักิจกรรมสวดมนต ์แผเ่มตตาและพทุธภาษิตวนัละ

บท 

     

๓ มีการร่วมกบัชุมชนจดักิจกรรมวนัส าคญัทางพระพทุธศาสนา

เน่ืองในโอกาสส าคญัต่าง ๆ 

     

๔ มีกิจกรรมเสริมหลกัสูตร การแข่งขนัตอบปัญหาธรรมะ การ

สอนธรรมศึกษา การเขา้ค่ายพทุธบุตร 

     

๕ มีการจดักิจกรรมทางพระพทุธศาสนาโดยใหน้กัเรียนเป็น

ผูด้  าเนินการดว้ยตวัเอง 

     

๖ มีการส่งเสริมใหน้กัเรียนเขา้ร่วมกิจกรรมวนัส าคญัทาง

พระพทุธศาสนาท่ีหน่วยงานต่างๆจดัข้ึน 

     

๗ มีการจดันิทรรศการผลงานทางดา้นพระพทุธศาสนาของ

นกัเรียน 

     

๘ มีการจดักิจกรรมบนัทึกความดีท่ีส่งเสริมใหน้กัเรียนมี

คุณธรรม จริยธรรม 

     

๙ มีการจดัใหน้กัเรียนไปร่วมกิจกรรมท่ีวดั หรือศาสนสถานท่ี

ใชเ้ป็นแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน 

     



๑๗๒ 

 

 

๑๐ มีการจดักิจกรรมท าบุญ ฟังพระเทศน์ เวยีนเทียน รณรงคสื์บ

ต่อพระพทุธศาสนา 

     

ข้อ สภาพการด าเนินงานตามแนว 

โรงเรียนวถิีพุทธในสถานศึกษา 

สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสมุทรสาคร 

ระดับการปฏิบัติ 

มาก ค่อน 

ข้าง

มาก 

ปาน

กลาง 

ค่อน

ข้าง

น้อย 

น้อย 

 ๔.สภาพโรงเรียนวถิีพุทธด้านบรรยากาศและปฏิสัมพนัธ์ 

๑ มีการฝึกอบรมเก่ียวกบัการปฏิบติัตนใหมี้ความอ่อน

นอ้มถ่อมตนต่อกนัและกนั 

     

๒ มีการส่งเสริมใหมี้การอยูร่่วมกนัอยา่งรักสามคัคี      

๓ มีการส่งเสริมใหมี้การอยูร่่วมกนัอยา่งเคารพให้เกียรติ

ซ่ึงกนัและกนั 

     

๔ มีการจดักิจกรรมแลกเปล่ียนประสบการณ์การท า

ความดีต่อผูอ่ื้น 

     

๕ มีการจดักิจกรรมท่ีส่งเสริมใหบุ้คลากรและนกัเรียน

ปฏิบติัตนเป็นตวัอยา่งท่ีดีต่อผูอ่ื้น 

     

๖ มีการจดัหาแหล่งการเรียนรู้ท่ีสนบัสนุนการเรียนรู้

พระพุทธศาสนา 

     

๗ มีการร่วมมือกบัชุมชนในการจดักิจกรรมส่งเสริมการ

ท าความดี 

     

๘ มีการยกยอ่งเชิดชูและส่งเสริมบุคลากรท่ีปฏิบติัตน

เป็นแบบอยา่งท่ีดี 

     



๑๗๓ 

 

 

๙ มีการประชาสัมพนัธ์/เผยแพร่ความดีของครู นกัเรียน

และบุคลากรในรูปแบบต่าง ๆ 

     

๑๐ มีการจดักิจกรรมทางพระพุทธศาสนาเพื่อเช่ือม

ความสัมพนัธ์กบัผูป้กครองและชุมชน 

     

 

รหัสแบบสอบถาม............................ 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิัย 

แบบสอบถามเพ่ือการวจิัย  ชุดที ่๓   

เร่ือง 

ศึกษาผลสัมฤทธ์ิเชิงจริยธรรม ของโครงการโรงเรียนวถิีพทุธ  

ในสังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสมุทรสาคร 

อาจารย์ทีป่รึกษาวทิยานิพนธ์ 

ดร.  สุชาติ   เมืองแก้ว 

 

ผู้วจิัย 

นางสาวอรุชา  สกลุธนกฤช 

สาขาพทุธศาสน์ศึกษา     มหาวทิยาลยัมหามกฏุราชวทิยาลยั 

 

 



๑๗๔ 

 

 

 

แบบสอบถามเพ่ือการวจิัยชุดที ่๓   

เร่ือง ผลสัมฤทธ์ิเชิงจริยธรรมของโครงการโรงเรียนวถิีพทุธ  

ในสังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสมุทรสาคร 

ค าช้ีแจงในการตอบแบบสอบถาม 

๑. แบบสอบถามชุดนีแ้บ่งออกเป็น  ๓  ตอน 
ตอนที ่๑     สอบถามข้อมูลทัว่ไปของนักเรียน 
ตอนที ่๒    สอบถามพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของนักเรียน ตามหลกัธรรม 

บุญกริิยา  วตัถุ ๑๐     และ เขยีนแสดงเหตุผลของพฤติกรรมทีป่ฏิบัติ
แต่ ละข้อ ในช่องว่างที ่ก าหนดไว้ทีต่อนท้ายของแต่ละข้อ 

ตอนที ่ ๓   การเขยีนแสดงรูปแบบการท าความดี ตามความคดิเห็นของนักเรียน 
๒. โปรดอ่านค าช้ีแจงในการตอบแบบแต่ละตอนให้เข้าใจก่อนตอบ 

ผู้ตอบแบบสอบถามชุดนี ้    คือ   

             นักเรียนชาย และนักเรียนหญิง  ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่๔  ทั้ง  ๓  โปรแกรม 

- โรงเรียนสมุทรสาครวทิยาลยั  จ านวน  ๒๘๘   คน  ชาย  ๑๒๓ คน หญงิ  ๑๖๕  คน 

- โรงเรียนวดัธรรมจริยาภิรมย์    จ านวน    ๑๑๗   คน  ชาย  ๔๔ คน หญงิ  ๗๓  คน 

- โรงเรียนกระทุ่มแบนวเิศษสมุทคุณ    จ านวน    ๒๓๗    คน 

                                                                ชาย  ๑๐๕  คน หญิง ๑๓๒  คน 



๑๗๕ 

 

 

๓. โปรดตอบแบบสอบถามให้ครบทุกตอนและทุกข้อตามความเป็นจริง 
๔. การตอบแบบสอบถามคร้ังนี ้จะไม่ส่งผลกระทบใดๆ ต่อการเรียนของนักเรียน 

เพราะค าตอบของนักเรียนจะเป็นความลบั และไม่เปิดเผยทีใ่ดเป็นรายบุคคล 
นอกจากน าผลรวมของค่าคะแนนแต่ละข้อ และ รูปแบบการท าความดีตามทศันะ
ของนักเรียนไปใช้ในการวิจัย  เท่าน้ัน 

๕. การวจิัยในคร้ังนีจ้ะส าเร็จได้ด้วยการตอบแบบสอบถามอย่างตรงตามความเป็น
จริงของนักเรียน   ผู้วจิัยจึงขอขอบใจนักเรียนทีต่อบแบบสอบถามนีทุ้กคน 
 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๗๖ 

 

 

แบบสอบถามการวจัิย   ชุดที ่ ๓ 

เคร่ืองมือวดัพฤติกรรมเชิงจริยธรรมนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที ่๔ 

เร่ือง บุญกริิยาวตัถุ  ๑๐  

แบบสอบถามการวจัิยโดยนักเรียนชุดนี ้มี ๓ ตอน 

ตอนที ่๑   แบบสอบถามข้อมูลทัว่ไป 

ค าช้ีแจง     โปรดเติมข้อมูลลงในช่องว่างหรือท าเคร่ืองหมาย / ลงใน   ที ่ตรงกบัความเป็นจริง

ของนักเรียน 

****************************************************************************** 

๑. เพศ         ชาย           หญิง        อ่ืนๆ  โปรดระบุ

.........................................       

๒. โปรแกรมการเรียน      วิทย-์คณิต       ศิลป์- ค านวณ        ศิลป์- ภาษา   

   อ่ืนๆ  โปรดระบุ.........................................       

๓. ระดับผลการเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที ่๓   

    เกรด  ๑- ๒                 เกรด   ๒- ๓                       เกรด    ๓ –  ๔   

๔. ศาสนาที่นับถือ   พุทธ      คริสต ์      อิสลาม    อ่ืนๆ (โปรด

ระบุ)..................  

๕. วุฒิการศึกษาทางด้านพระพุทธศาสนา 

   นกัธรรมศึกษาตรี              นกัธรรมศึกษาโท             นกัธรรมศึกษาเอก  

     อ่ืนๆ(โปรดระบุ) ......................................         

๖. ประสบการณ์ทางการปฏิบัติธรรม   มี    (ตอบไดม้ากกวา่ ๑ ขอ้)   ไดแ้ก่    

         เขา้วดัฟังธรรม .........คร้ัง/ปี          ฝึกสมาธิ     …..วนั/เดือน 

         บวชเณร   ..................วนั/ปี          บวชชีพราหมณ์   .............วนั/ปี 

          อ่ืน ๆ  (โปรดระบุ)  ........................... 



๑๗๗ 

 

 

ตอนที่ ๒  ค าช้ีแจง    ให้นักเรียนส ารวจพฤติกรรมเชิงจริยธรรมการปฏิบัติตนตาม  หลัก บุญ

กริิยาวตัถุ ๑๐ โดย ท าเคร่ืองหมาย    /    ลงในช่อง ระดับการปฏิบัติของนักเรียน  พร้อมทั้งเขียน

บอกเหตุผลถึงพฤติกรรมทีป่ฏิบัติน้ัน ลงในช่องว่างทีก่ าหนดให้ของแต่ละพฤติกรรม 

  

 -การปฎิบัติเป็นประจ า หมายถึง   ในระยะ  ๑  ปีที่ผ่านมานักเรียนมีพฤติกรรมน้ันเป็น

ประจ าอย่างสม ่าเสมอ 

 -การปฎิบัติเป็นส่วนมาก หมายถึง ในระยะ๑  ปีที่ผ่านมานักเรียนมีพฤติกรรมน้ันบ่อยคร้ัง 

แต่ไม่ได้ท าอย่าง   สม ่าเสมอ 

 -การปฎิบัติเป็นบางคร้ัง หมายถึง  ในระยะ๑  ปีที่ผ่านมานักเรียนมีพฤติกรรมน้ันบ้างเป็น

บางคร้ังบางคราว 

 -การปฎบิัตินานๆคร้ัง หมายถึง     ในระยะ๑  ปีที่ผ่านมานักเรียนมีพฤติกรรมน้ัน ๑-๒ คร้ัง 

 -การไม่เคยปฏิบัติ หมายถึง           ในระยะ๑  ปีทีผ่่านมา นักเรียนไม่เคยมีพฤติกรรมน้ันเลย 

 

 
พฤตกิรรมเชิงจริยธรรมตาม 

หลกับุญกริิยาวตัถุ ๑๐ 

 

ระดบัการปฏบิัตขิองนกัเรียน 

ในระยะเวลา ๑  ปี  ทีผ่่านมา 
โปรดเขียนแสดงเหตุผล  

ปัญหาและอุปสรรค ของ

การปฏบิัตพิฤตกิรรม

ของนกัเรียนทีช่่องว่าง

ของแต่ละข้อ 

เป็น

ประจ า 

ส่วน 

มาก 

บาง 

คร้ัง 

นานๆ

คร้ัง 

ไม่

เคย 

๑.  ทานมยั  คือ   การท าความดทีี่ส าเร็จได้โดยการให้ 
๑)ตกับาตรพระสงฆ ์ ทุกวนัพระ       

๒)แบ่งปันส่ิงของใหค้นท่ีดอ้ยกวา่       

๓)สอนเพื่อนท าการบา้น       

๔)บริจาคเงินท าบุญ       

๕)น าเส้ือผา้ ไปใหผู้ท่ี้ประสบภยั       



๑๗๘ 

 

 

 
พฤตกิรรมเชิงจริยธรรมตาม 

หลกับุญกริิยาวตัถุ ๑๐ 

 

ระดบัการปฏบิัตขิองนกัเรียน 

ในระยะเวลา ๑  ปี  ทีผ่่านมา 
โปรดเขียนแสดงเหตุผล  

ปัญหาและอุปสรรค ของ

การปฏบิัตพิฤตกิรรม

ของนกัเรียนทีช่่องว่าง

ของแต่ละข้อ 

เป็น

ประจ า 

ส่วน 

มาก 

บาง 

คร้ัง 

นานๆ

คร้ัง 

ไม่

เคย 

๒. สีลมยั  คือ   การท าความดทีี่ส าเร็จได้ด้วยการรักษาศีล   
๖)รังแกสตัว ์,  ประทุษร้ายต่อกนั       

๗)หยบิของเพ่ือนมาใชโ้ดยไม่บอกก่อน       

๘) มีแฟนในวยัเรียน       

๙)ชอบพดูเร่ืองไม่จริง , ยใุหค้นทะเลาะกนั       

๑๐)ด่ืมสุรา เบียร์และเสพส่ิงเสพติด       

๓.  ภาวนามยั   คือ  การท าความด ีทีส่ าเร็จได้ ด้วยการฝึกอบรมขดัเกลาจติใจ (การฝึกอบรมภาวนา) 
๑๑)คิดพิจารณาระงบัความอยากไดใ้นส่ิงท่ี

ฟุ่ มเฟือย 
      

๑๒)ตั้งใจวา่ จะเป็นคนดีใหไ้ด ้       

๑๓)ควบคุมอาการง่วงนอน       

๑๔)ควบคุมอารมณ์ฟุ้งซ่าน  หงุดหงิด  ร าคาญ  

เกียจคร้าน 
      

๑๕)เช่ือมัน่ในค าสอนของศาสนาท่ีตนนบัถือ       

๔.  อปจายนมยั  คือ  การท าความดทีีส่ าเร็จได้ ด้วยการประพฤตปิฏิบัตตินเป็นคน อ่อนโยน ,อ่อนน้อมถ่อมตน 
๑๖) มีความหยิง่ทะนงในศกัด์ิศรีของตนเอง       

๑๗) พดูจาสุภาพอ่อนโยน       

๑๘)แสดงตน วา่ เก่ง หรือ ฐานะดี       

๑๙) เพื่อนๆชมวา่ไม่กา้วร้าว,ไม่แขง็กระดา้ง       

๒๐) ยกมือไหวส้วสัดี,แสดงความเคารพ       



๑๖๗ 

 

 

 



๑๖๖ 

 

 

 
พฤตกิรรมเชิงจริยธรรมตาม 

หลกับุญกริิยาวตัถุ ๑๐ 

 

ระดบัการปฏบิัตขิองนกัเรียน 

ในระยะเวลา ๑  ปี  ทีผ่่านมา 
โปรดเขียนแสดงเหตุผล  

ปัญหาและอุปสรรค ของ

การปฏบิัตพิฤตกิรรม

ของนกัเรียนทีช่่องว่าง

ของแต่ละข้อ 

เป็น

ประจ า 

ส่วน 

มาก 

บาง 

คร้ัง 

นานๆ

คร้ัง 

ไม่

เคย 

๕. เวยยาวจัจมยั  คือ  การท าความดทีีส่ าเร็จได้ ด้วยการช่วยเหลือ ขวนขวายในกจิการงานทีช่อบธรรม 

และบ าเพญ็ตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อ่ืนและสังคม 
๒๑) เสียสละท่ีนัง่ใหเ้ด็ก หรือคนชราบน

รถเมล ์
      

๒๒)จูงคนชรา  คนพิการ ขา้มถนน       

๒๓) ช่วยพอ่ แม่ท างานบา้น         

๒๔) ลา้งสุขาท่ีโรงเรียน , วดั       

๒๕)  เก็บขยะในหอ้งเรียน       

๖.ปัตตทิานมยั  คือ การท าความดทีีส่ าเร็จได้ ด้วยการเฉลีย่แบ่งปันส่วนความดขีองตนให้แก่ผู้อ่ืน 
๒๖)สวดมนตเ์สร็จแลว้ ตอ้งแผเ่มตตา       

๒๗)ตกับาตรพระสงฆเ์สร็จแลว้ ตอ้ง

กรวดน ้ า 
      

๒๘)ติววชิาท่ีตนเขา้ใจดีใหรุ่้นนอ้ง       

๒๙) ชวนเพื่อนๆไปเวยีนเทียนท่ีวดั       

๓๐) อ่านหนงัสือใหค้นตาบอดฟัง       

๗.ปัตตานุโมทนามยั  คือ การท าความดทีีส่ าเร็จได้ ด้วยการช่ืนชม ยนิดใีนการท าความดขีองผู้อ่ืน 
๓๑) เห็นเพื่อนรับรางวลัเรียนดี ,อุปนิสยัดี 

แลว้รู้สึกช่ืนชม 
      

๓๒) อ่านข่าวคนขบัแท็กซ่ีแจง้คืนเงินท่ี

ผูโ้ดยสารลืมไว ้ แลว้ซาบซ้ึง 
      

๓๓) อยากท างานกลุ่มจิตอาสาในเวลาวา่ง       



๑๖๗ 

 

 

๓๔) เล่ือมใส ศรัทธาความซ่ือสตัยข์องพนั

ทา้ย นรสิงห์ 
      

 
พฤตกิรรมเชิงจริยธรรมตาม 

หลกับุญกริิยาวตัถุ ๑๐ 

 

ระดบัการปฏบิัตขิองนกัเรียน 

ในระยะเวลา ๑  ปี  ทีผ่่านมา 
โปรดเขียนแสดงเหตุผล  

ปัญหาและอุปสรรค ของ

การปฏบิัตพิฤตกิรรม

ของนกัเรียนทีช่่องว่าง

ของแต่ละข้อ 

เป็น

ประจ า 

ส่วน 

มาก 

บาง 

คร้ัง 

นานๆ

คร้ัง 

ไม่

เคย 

๗.ปัตตานุโมทนามยั  คือ การท าความดทีีส่ าเร็จได้ ด้วยการช่ืนชม ยนิดใีนการท าความดขีองผู้อ่ืน 
๓๕)  แสดงความช่ืนชมต่อพระราชกรณียกิจ

ของพระบาทสมเดจ็เจา้อยูห่วั 
      

๘. ธัมมสัสวนมยั  คือ การท าความดทีีส่ าเร็จได้ ด้วยการฟังธรรม หรือศึกษาหาความรู้เกีย่วกบัหลกัธรรม 
๓๖) ร่วมท ากิจกรรมต่างๆท่ีโรงเรียนจดั       

๓๗) ไปวดัสนทนาธรรมกบัพระสงฆ ์       

๓๘) ศึกษาภาพวาดพทุธประวติั(จิตรกรรม

ฝาผนงั)ในโบสถ ์
      

๓๙) ฟังธรรมจากรายการโทรทศัน์,วทิย ุ       

๔๐)  ศึกษาค าสอนของศาสนาอ่ืนๆ       

๙.  ธัมมสัเทศนามยั  คือ การท าความดทีีส่ าเร็จได้ ด้วยการส่ังสอนธรรม ให้ความรู้ให้ส่ิงทีด่มีปีระโยชน์แก่ผู้อ่ืน  

                                                                            ให้เขารู้ถึงเหตุและผลอย่างแจ่มแจ้งชัดเจน 
๔๑) สนทนา กบัเพ่ือน เร่ือง บุญ  บาป       

๔๒) สนทนา กบัเพ่ือน เร่ือง อริยสจั ๔       

๔๓)สอนเพ่ือน  นัง่สมาธิ- วปัิสนา       

๔๔)สนทนากบัเพ่ือนหรือ ครู เร่ือง ศีล  

สมาธิ  ปัญญา 
      

๔๕)สนทนากบัเพ่ือนหรือ ครู เร่ือง วธีิท า

ความดี 
      



๑๖๘ 

 

 

๑๐.ทฏิฐุชุกรรม  คือ  การท าความดทีีส่ าเร็จได้ ด้วยการท าความเห็นให้ตรงความเป็นจริง 

 และถูกต้องตามท านองคลองธรรม  (ได้ทั้ง ทาน  ศีล  ภาวนา) 
๔๖) มีความสนใจและตั้งใจเรียนทุกวชิา       

๔๗) ปฏิบติัตามระเบียบวนิยัของโรงเรียน       

 
พฤตกิรรมเชิงจริยธรรมตาม 

หลกับุญกริิยาวตัถุ ๑๐ 

 

ระดบัการปฏบิัตขิองนกัเรียน 

ในระยะเวลา ๑  ปี  ทีผ่่านมา 
โปรดเขียนแสดงเหตุผล  

ปัญหาและอุปสรรค ของ

การปฏบิัตพิฤตกิรรม

ของนกัเรียนทีช่่องว่าง

ของแต่ละข้อ 

เป็น

ประจ า 

ส่วน 

มาก 

บาง 

คร้ัง 

นานๆ

คร้ัง 

ไม่

เคย 

๑๐.ทฏิฐุชุกรรม  คือ  การท าความดทีีส่ าเร็จได้ ด้วยการท าความเห็นให้ตรงความเป็นจริง 

 และถูกต้องตามท านองคลองธรรม  (ได้ทั้ง ทาน  ศีล  ภาวนา) 
๔๘)  ท าดีแลว้มีความสุข       

๔๙) ท าไม่ดีแลว้มีความทุกข ์       

๕๐) มีความเห็นวา่ ทุกคนลว้นตอ้งการเป็น

คนดี 
      

สรุปคะแนน       

 

ตอนที ่ ๓   โปรดแสดงรูปแบบของการท าความดี ตามความคิดเห็นของนักเรียน 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ก 
รายช่ือผู้เช่ียวชาญตรวจเคร่ืองมือ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๕๗ 

รายช่ือผู้เช่ียวชาญตรวจเคร่ืองมือ 

 

๑. พระครูปลดัสัมมพิพฒัน์วริิยาจารย ์

  วุฒิการศึกษา ศน.บ., ศน.ม., Ph.D. 

ต าแหน่ง  รักษาการคณบดีบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั 

๒. พระมหา วโิรจน์  คุตฺตวโีร (ดร.) 

  วุฒิการศึกษา ศน.บ., Ph.D. 

ต าแหน่ง ประธานสาขาวชิาการจดัการศึกษา บณัฑิตวทิยาลยัมหาวทิยาลยั 

๓. รองศาสตราจารยช์ยัวตัน์  อตัพฒัน์  

  วุฒิการศึกษา ศน.บ., M.A. 

ต าแหน่ง อาจารยป์ระจ าบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั 

๔. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. สุวญิ   รักสัตย ์

  วุฒิการศึกษา พธ.บ., M.A., Ph.D. 

ต าแหน่ง ประธานสาขาวชิาพุทธศาสน์ศึกษา บณัฑิตวทิยาลยัมหาวทิยาลยั 

๕. ดร.นุชระพี   สุทธิกุล   

  วุฒิการศึกษา Ph.D. 

ต าแหน่ง เจา้หนา้ท่ีงานบริการสุขภาพปฐมภูมิ  โรงพยาบาลราชวถีิ 

 กรุงเทพมหานคร 

 



๑๖๙ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 
ภาพประกอบการ จัด Focus group research 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๗๐ 

 

 

Focus group discussion research 

วนัพฤหัสบดี ที ่๑๑  กมุภาพนัธ์  ๒๕๕๓  

ห้อง ๕๐๒  อาคารสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรส  มมร. ศาลายา 

 

ผู้ทรงคุณวุฒิ จากซ้าย 

 นางพูนทรัพย์ ขุนชิต   ครูโรงเรียนราชวนิิตบางแคปานข า  กทม.เขต ๓ 

 นางสาวสมพร  ปาริจฉัตต์  ครูโรงเรียนกาญนาภิเษกวทิยาลยันครปฐม เขต ๒ 

 นางนิตยา  มังน้อย   ครูโรงเรียนวดัหวยจระเข้พทิยาคมนครปฐม เขต ๑ 

 นายสุเทพ  แก้วท่าไม้  ครูโรงเรียนกุศลวทิยา สมุทรสาคร 

 นายบุญส่ง  แป้นน้อย  ผู้อ านวยการโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 

 ดร.คงชิต   ชินสิญจน์  ผู้ด าเนินรายการ 

 พระครูปลดัสัมมพพิฒัน์วริิยาจารย์  คณบดีบัณฑิตวทิยาลยั  ประธานการสัมมนากลุ่มฯ 

 นายกมล  ปิยภัณฑ์   หัวหน้าหน่วยนิเทศ ตดิตาม  สพท.สมุทรสาคร 



๑๗๑ 

 

 

     

 

 
(นายกมล  ปิยภัณฑ์) ต่อ 

 นางสาวอุรชา  สกุลธนกฤช  ผู้วจัิย 

 นางมาล ี ควรคะนึง  รองผู้อ านวยการโรงเรียนวดัไร่ขิง  นครปฐม เขต ๒ 

 นางอจัฉรา  เก่งบัญชา  ครูโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์  นครปฐม 

 ดร. ธีรัตม์  แสงแก้ว  ประธานคณะกรรมการควบคุมวทิยานิพนธ์ 

 นางสาวอนันา  รักษ์สุภกจิกุล ครูโรงเรียนไชยฉิมพลวีทิยาคม  กทม. ๓ 

 นางอรพนิทร์  เจนจิตศิริ  ครูโรงเรียนทปัีงกรวิทยาพฒัน์ (ทววีฒันา) ในพระราชูปถัมภ์ 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวญิญ์  รักสัตย์    พธีิกร 

 

  



๑๗๒ 

 

 

 

ผู้วจิัยกล่าวรายงาน ฯ วตัถุประสงค์การจัดเสวนากลุ่มฯ 

 

 

บรรยากาศการเสวนากลุ่มฯ ดร. คงชิต  ชินสิญจน์ เปิดประเด็นค าถามที ่๑ 

 



๑๗๓ 

 

 

 

อาจารย์นิตยา  มงัน้อย  แสดงความคดิเห็น 

 

 

พระครูปลดัสัมมพพิฒัน์วริิยาจารย์ คณบดีบัณฑิตวทิยาลยั มหามกฏุราชวทิยาลยั 

ตั้งใจฟังมาก 



๑๗๔ 

 

 

 

ผอ. บุญส่ง  แป้นน้อย  เป็นหัวหน้ากลุ่มเสวนาในคร้ังนี ้ 

อาจารย์อจัฉรา  เก่งบัญชา  เป็นเลขากลุ่มฯ 

 

 

ทุกท่านก าลงัจด การสรุปจากท่านคณบดีฯ 



๑๗๕ 

 

 

 

อาจารย์อจัฉรา  เก่งบัญชา กล่าวถึง สภาพการด าเนินงานด้านจริยธรรมใน  

โรงเรียนมหิดลวทิยานุสรณ์ ซ่ึงเป็นโรงเรียนนอกระบบ เพยีงโรงเรียนเดียว 

 

 
 

ทุกท่าน  คดิ  พูด  และ  จด อย่างตั้งใจมาก 

 



๑๗๖ 

 

 

 
 

อาจารย์สุเทพ  แก้วท่าไม้  สาธุ ท่านคณบด ี
 

 

การสัมมนากลุ่ม จบด้วยรอยยิม้ ทุกท่าน 



๑๗๗ 

 

 

บทกลอนขอบคุณ 

จาก พระครูปลดัสัมมพพิฒัน์วริิยาจารย์  

คณบดีบัณฑิตวทิยาลยั มหาวิทยาลยั มหามกุฏราชวทิยาลัย 

 

ขอขอบคุณผูท้รงวุฒิพุทธวถีิ      มาร่วมช้ีร่วมแสดงแถลงไข 

บอกวธีิด าเนินสอนเพลินใจ                   ช่วยท าใหทุ้กประเด็นเด่นชดัเจน 

ท่าน  ผอ.  อุรชา  หนา้บานแฉ่ง            มิใช่แกลง้ท าไปใหโ้ดดเด่น 

แต่เพราะค าบอกเล่าเขา้ประเด็น            ทุกความเห็นตอบโจทยด์ว้ยใจ 

ขอขอบคุณอีกคร้ังท่านทั้งหลาย   ขอใหก้ายงดงามตามวสิัย 

ขอใหจิ้ตปลอดโปร่งโล่งปลอดภยั         ขอหทยัท่านจงสุขทุกท่านเทอญ 



๑๗๘ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 
รายช่ือผู้เช่ียวชาญตรวจเคร่ืองมือ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗๙ 

 

 

รายช่ือผู้เช่ียวชาญตรวจเคร่ืองมือของเคร่ืองมือชุดที ่๓ 

 

๑. พระครูปลดัสัมมพิพฒัน์วริิยาจารย ์

  วุฒิการศึกษา ศน.บ., ศน.ม., Ph.D. 

ต าแหน่ง  รักษาการคณบดีบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั 

๒. พระมหา วโิรจน์  คุตฺตวโีร (ดร.) 

  วุฒิการศึกษา ศน.บ., Ph.D. 

ต าแหน่ง ประธานสาขาวชิาการจดัการศึกษา บณัฑิตวทิยาลยัมหาวทิยาลยั 

๓. รองศาสตราจารยช์ยัวตัน์  อตัพฒัน์  

  วุฒิการศึกษา ศน.บ., M.A. 

ต าแหน่ง อาจารยป์ระจ าบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั 

๔. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. สุวญิ   รักสัตย ์

  วุฒิการศึกษา พธ.บ., M.A., Ph.D. 

ต าแหน่ง ประธานสาขาวชิาพุทธศาสน์ศึกษา บณัฑิตวทิยาลยัมหาวทิยาลยั 

๕. ดร.นุชระพี   สุทธิกุล   

  วุฒิการศึกษา Ph.D. 

ต าแหน่ง เจา้หนา้ท่ีงานบริการสุขภาพปฐมภูมิ  โรงพยาบาลราชวถีิ 

 กรุงเทพมหานคร 

 

 

 

 



๑๘๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง 
ผลการประเมนิค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบสอบถาม 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๘๑ 

 

การหาความเช่ือมั่นและให้ค่าความเทีย่งตรง ของเคร่ืองมือชุดที ่๓ 

การใหค้่าความตรงเชิงเน้ือหา โดยการหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index  of  Item -  Objective  

Congruence :  IOC)ของแบบสอบถามวดัพฤติกรรมเชิงจริยธรรมตามหลกัธรรม บุญกิริยาวตัถุ ๑๐ 

จากผูเ้ช่ียวชาญ  ๕  คน ประเมินขอ้ค าถามแต่ละขอ้ 

ตารางค่า    IOC   (Index  of  Item  Objective Congruence)  โดยผู้เช่ียวชาญ  ๕  คน 

    คะแนน 
 ขอ้        

๑ ๐ -๑ ค่า IOC     คะแนน 
ขอ้ 

๑ ๐ -๑ ค่า IOC 

๑ ๕ - - ๑.๐๐ ๒๖ ๕ - - ๑.๐๐ 
๒ ๕ - - ๑.๐๐ ๒๗ ๕ - - ๑.๐๐ 
๓ ๔ ๑ - ๐.๘๐ ๒๘ ๕ - - ๑.๐๐ 
๔ ๕ - - ๑.๐๐ ๒๙ ๔ ๑ - ๐.๘๐ 
๕ ๓ ๒ - ๐.๖๐ ๓๐ ๕ - - ๑.๐๐ 
๖ ๔ ๑ - ๐.๘๐ ๓๑ ๕ - - ๑.๐๐ 
๗ ๔ ๑ - ๐.๘๐ ๓๒ ๔ ๑ - ๐.๘๐ 
๘ ๔ ๑ - ๐.๘๐ ๓๓ ๕ - - ๑.๐๐ 
๙ ๓ ๒ - ๐.๖๐ ๓๔ ๓ ๑ ๑ ๐.๖๐ 
๑๐ ๔ ๑ - ๐.๘๐ ๓๕ ๕ - - ๑.๐๐ 
๑๑ ๕ - - ๑.๐๐ ๓๖ ๕ - - ๑.๐๐ 
๑๒ ๕ - - ๑.๐๐ ๓๗ ๔ - ๑ ๐.๘๐ 
๑๓ ๕ - - ๑.๐๐ ๓๘ ๕ - - ๑.๐๐ 
๑๔ ๕ - - ๑.๐๐ ๓๙ ๕ - - ๑.๐๐ 
๑๕ ๔ ๑ - ๐.๘๐ ๔๐ ๕ - - ๑.๐๐ 
๑๖ ๔ ๑ - ๐.๘๐ ๔๑ ๓ ๑ ๑ ๐.๖๐ 
๑๗ ๔ ๑ - ๐.๘๐ ๔๒ ๕ - - ๑.๐๐ 
๑๘ ๔ ๑ - ๐.๘๐ ๔๓ ๔ ๑ - ๐.๘๐ 
๑๙ ๕ - - ๑.๐๐ ๔๔ ๔ ๑ - ๐.๘๐ 
๒๐ ๔ - ๑ ๐.๘๐ ๔๕ ๕ - - ๑.๐๐ 
๒๑ ๔ - ๑ ๐.๘๐ ๔๖ ๔ ๑ - ๐.๘๐ 
๒๒ ๕ - - ๑.๐๐ ๔๗ ๔ ๑ - ๐.๘๐ 
๒๓ ๕ - - ๑.๐๐ ๔๘ ๔ ๑ - ๐.๘๐ 
๒๔ ๔ ๑ - ๐.๘๐ ๔๙ ๔ ๑ - ๐.๘๐ 
๒๕ ๕ - - ๑.๐๐ ๕๐ ๔ - ๑ ๐.๘๐ 

                                หมายเหตุ        ๑    =   เห็น ดว้ย , ๐    =   ไม่แน่ใจ,     -๑    =  ไม่เห็นดว้ย         ค่า  IOC = ๐.๘๘ 



๑๘๒ 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ 
หนังสือขอความอนุเคราะห์เกีย่วกบังานวจิัย 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง 
ผลการประเมนิค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบสอบถาม 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

การหาความเช่ือมั่นและให้ค่าความเทีย่งตรง ของเคร่ืองมือชุดที ่๓ 

การใหค้่าความตรงเชิงเน้ือหา โดยการหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index  of  Item -  Objective  

Congruence :  IOC)ของแบบสอบถามวดัพฤติกรรมเชิงจริยธรรมตามหลกัธรรม บุญกิริยาวตัถุ ๑๐ 

จากผูเ้ช่ียวชาญ  ๕  คน ประเมินขอ้ค าถามแต่ละขอ้ 

ตารางค่า    IOC   (Index  of  Item  Objective Congruence)  โดยผู้เช่ียวชาญ  ๕  คน 

    คะแนน 
 ขอ้        

๑ ๐ -๑ ค่า IOC     คะแนน 
ขอ้ 

๑ ๐ -๑ ค่า IOC 

๑ ๕ - - ๑.๐๐ ๒๖ ๕ - - ๑.๐๐ 
๒ ๕ - - ๑.๐๐ ๒๗ ๕ - - ๑.๐๐ 
๓ ๔ ๑ - ๐.๘๐ ๒๘ ๕ - - ๑.๐๐ 
๔ ๕ - - ๑.๐๐ ๒๙ ๔ ๑ - ๐.๘๐ 
๕ ๓ ๒ - ๐.๖๐ ๓๐ ๕ - - ๑.๐๐ 
๖ ๔ ๑ - ๐.๘๐ ๓๑ ๕ - - ๑.๐๐ 
๗ ๔ ๑ - ๐.๘๐ ๓๒ ๔ ๑ - ๐.๘๐ 
๘ ๔ ๑ - ๐.๘๐ ๓๓ ๕ - - ๑.๐๐ 
๙ ๓ ๒ - ๐.๖๐ ๓๔ ๓ ๑ ๑ ๐.๖๐ 
๑๐ ๔ ๑ - ๐.๘๐ ๓๕ ๕ - - ๑.๐๐ 
๑๑ ๕ - - ๑.๐๐ ๓๖ ๕ - - ๑.๐๐ 
๑๒ ๕ - - ๑.๐๐ ๓๗ ๔ - ๑ ๐.๘๐ 
๑๓ ๕ - - ๑.๐๐ ๓๘ ๕ - - ๑.๐๐ 
๑๔ ๕ - - ๑.๐๐ ๓๙ ๕ - - ๑.๐๐ 
๑๕ ๔ ๑ - ๐.๘๐ ๔๐ ๕ - - ๑.๐๐ 
๑๖ ๔ ๑ - ๐.๘๐ ๔๑ ๓ ๑ ๑ ๐.๖๐ 
๑๗ ๔ ๑ - ๐.๘๐ ๔๒ ๕ - - ๑.๐๐ 
๑๘ ๔ ๑ - ๐.๘๐ ๔๓ ๔ ๑ - ๐.๘๐ 
๑๙ ๕ - - ๑.๐๐ ๔๔ ๔ ๑ - ๐.๘๐ 
๒๐ ๔ - ๑ ๐.๘๐ ๔๕ ๕ - - ๑.๐๐ 
๒๑ ๔ - ๑ ๐.๘๐ ๔๖ ๔ ๑ - ๐.๘๐ 
๒๒ ๕ - - ๑.๐๐ ๔๗ ๔ ๑ - ๐.๘๐ 
๒๓ ๕ - - ๑.๐๐ ๔๘ ๔ ๑ - ๐.๘๐ 
๒๔ ๔ ๑ - ๐.๘๐ ๔๙ ๔ ๑ - ๐.๘๐ 
๒๕ ๕ - - ๑.๐๐ ๕๐ ๔ - ๑ ๐.๘๐ 

                                หมายเหตุ        ๑    =   เห็น ดว้ย , ๐    =   ไม่แน่ใจ,     -๑    =  ไม่เห็นดว้ย         ค่า  IOC = ๐.๘๘ 
 



 ๑๙๑ 

ประวตัผู้ิวจิยั 
 
ช่ือ  นามสกุล  :  นางสาวอุรชา  สกุลธนกฤช 
วนั เดือน ปีเกดิ  :  ๑ กรกฎาคม  ๒๕๐๑ 
ภูมิล าเนา  :  สุพรรณบุรี 
ทีอ่ยู่ปัจจุบัน :  ๒๔๑/๓๙ ซอย ๑๓ บี/ ๔ หมู่บา้นชลลดา  ถนนบางบวัทอง  

   ต าบลพิมลราช อ าเภอบางบวัทอง จงัหวดันนทบุรี ๑๑๑๑๐ 
   โทร. ๐๘๑-๙๔๓๕-๔๓๕ 
   E-mail : uracha@hotmail.com 

การศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๒๔ :  การศึกษาบณัฑิต (วทิยาศาสตร์ทัว่ไป) มหาวทิยาลยัศรีนครินฑรวโิรฒ  

 พ.ศ. ๒๕๔๑ :  ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต (ส่ิงแวดลอ้มศึกษา) มหาวทิยาลยัมหิดล 
 พ.ศ. ๒๕๔๓ :  นกัธรรมศึกษาตรี  
 พ.ศ. ๒๕๔๔ :  นกัธรรมศึกษาโท  
 พ.ศ. ๒๕๔๕ :  นกัธรรมศึกษาเอก  
การท างาน 

พ.ศ. ๒๕๕๓ :  ผูอ้  านวยการ (ช านาญการพิเศษ) โรงเรียนวดับางกระเจา้ สังกดัส านกังาน  
      เขตพื้นท่ีการศึกษาสมุทรสาคร ส านกังานคณะกรรมการการศึกษา 

   ขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

mailto:uracha@hotmail.com
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