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บทคัดยอ 
 

หัวขอวิทยานิพนธ : การใชนิทานชาดกเพ่ือเสริมสรางคุณธรรมใหกับนักเรียนช้ัน 

  มัธยมศึกษาตอนตนโรงเรียนวัดสุขกร จังหวัดสมุทรปราการ 

ช่ือนักศึกษา :  พิสาขา อวนสะอาด 

ช่ือปริญญา : ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชา : พุทธศาสนศึกษา 

ปพุทธศักราช : 2562  

อาจารยท่ีปรึกษา : รองศาสตราจารย ดร.บุญรวม คําเมืองแสน 
 

  

วิทยานิพนธมีวัตถุประสงค 1) เพ่ือศึกษาสภาพการเรียนการสอนนิทานชาดก ของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนวัดสุขกร จังหวัดสมุทรปราการ 2) เพ่ือวิเคราะหผลการนําคุณธรรม ท่ี

ไดจากการเรียนรู เรื่องนิทานชาดกไประยุกตใชในชีวิตประจําวันของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน 

โรงเรียนวัดสุขกร จังหวัดสมุทรปราการ และ 3) เพ่ือวิเคราะหผลลัพธของการมีหรือไมมีคุณธรรมดวย

การนําใชใหสอดคลองกับเหตุการณท่ีเกิดข้ึนในชีวิตจริง กับนิทานชาดกของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ตอนตนโรงเรียนวัดสุขกร จังหวัดสมุทรปราการ งานวิจัยนี้เปนงานวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสังเกตและ

การสัมภาษณเชิงลึก 

ผลการศึกษาพบวา 

1. การจัดการศึกษาเนนผูเรียนเปนศูนยกลางแหงการเรียนรู มุงปลูกฝงและสรางลักษณะท่ี

พึงประสงคใหกับผูเรียน เนนความรู คุณธรรม คานิยมท่ีดีงาม โดยใชกระบวนการ เชื่อมโยงความรู ท่ี

เกิดจากตนเอง รูจักคิดวิเคราะหแกปญหาจากประสบการณจริง ท่ีไดจากการปฏิบัติ จนเกิดทักษะและ

นําความรูท่ีไดไปประยุกตในการอยูรวมกับบุคคลในสังคมไดอยางมีความสุข  

2. ผลการนําคุณธรรมท่ีไดจากการเรียนรูนิทานชาดกเรื่อง ตติรชาดก อัมพชาดก มิตตวินทุ

ชาดก ท่ีสอนคุณธรรมใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและเขาใจในการแสดงความเคารพ กราบไหว การรูจัก

บุญคุณ เชื่อฟงบิดา มารดาและญาติผูใหญ และการเรียนรูจากนิทานชาดก เรื่อง ราโชวาทชาดก นันทิ

วิสาลชาดก สุวัณหังชาดก ไดใหคําสอนคุณธรรม ในเรื่องความประพฤติปฏิบัติตนท้ังทางกาย วาจา ใจ 

ความไมโลภ ซ่ึงนําไปสูแบบอยางท่ีดีในการดําเนินชีวิตในสังคม 

3. จากการวิเคราะหการนํานิทานชาดกท้ัง 6 เรื่อง มาใชในการจัดการเรียนการสอน พบวา 

ผูเรียนมีความรู ความเขาใจ และเกิดความตระหนักถึงความสําคัญจากการนําคุณธรรมมาใชในการ

ดําเนินชีวิตอยางรูคุณคา โดยมีความกตัญูรูคุณ เคารพเชื่อฟง บิดา มารดา ญาติผูใหญ รูจักการใชวาจา 

ท่ีเหมาะสม รูจักกาลเทศะ ไมมีความโลภ เบียดเบียนผูอ่ืน อันเปนแบบอยางท่ีดีใหกับบุคคลอ่ืนได 
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ABSTRACT 

 

Thesis Topic           :  An Appication of Jataka Tales for Reinforcement of Dhamma 
   to Secondary School Students of Watsukakhon,  
    Samut  Prakan Province 
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The objectives of this thesis were; 1) In order to study the condition 

teaching Jataka Tales of Secondary School Students of Watsukakhon School, Mueang 

District, Samutparkan Province, 2) to analyze the results of the application of virtues 

obtained From learning about Jataka Tales to apply in daily life of Secondary School 

Students of Watsukakhon School, Mueang District, Samutparkan Province, 3) to 

analyze the results of having or without virtue by applying it in accordance with the 

events in real life events and fables of Secondary School Students of Watsukakhon 

School, Mueang District, Samutparkan Province. The study was a qualitative research 

by non-participant Observation and in-depth interview.  
The results of the study found that: 

1. Education management focus on students as a center for teaching and 

learning activities.Adhering to the principle all learners are able to learn and develop 

themselves and learners are the most important. Teaching and learning focuses on 

the interests of learners. Aim to cultivate and create desirable characteristics for 

learners by emphasizing morality good values and integrating knowledge in various 

matters in a balanced manner. Including skills training and process management of 

handing situations. Application of knowledge by the students have knowledge and 

experience in various matters. 

2. The result of the application of virture from learning about Jataka Tales to 

apply in daily life of students is as follows. Jataka Tales about Tatira chadok teaches 

moral, reverence, can be used in daily life by worshiping parents and relatives. Jataka 
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Tales about Ama chadok teaches morality knowing merit. To use in daily life by 

expressing gratitude to parents can be use in daily life by obeying the teaching of 

parents. Jataka Tales about Mittawintu chadok teaches obedience to parents can  

be use in daily life by obeying the teaching of parents. Jataka Tales about Rachowat 

chadok teaches moral leader of a harmer can be used in daily life with leaders having 

to behave as a good model. Jataka Tales about Nuntiwisan chadok teaches moral 

Piyawaja can be used daily life with sweet and pleasant words, listening and listening 

to the audience Jataka Tales about Suwanahung chadok virtue of greed can be used 

in daily life with confidence in what we have. Do not anything more than necessary. 

3. The analysis of the results of having no virtue by using it in accordance 

withthe event with the story of Jataka Tales. Most students share the same opinions 

as follows. Respect is a good social etiquette. Respect can be used in 3 ways in real 

life: physical verbal and psychological. Gratitude to parent is a worthy thing to do 

because it makes life happy. Obedience to the parents is a very noble child and 

creates fuling. Good leaders must behave in 2 ways: to behave well in both body, 

word and heart and not being a bully. Each person has different backgrounds,both 

good and bad. There are many Wealthy and poor people, so they must rely on 

morality to control the behavior of people. In particular, the right words or speech 

are an anchor for the mind to make society peaceful. A person who knows the fit is 

not greedy with 4 aharma practices : Keeping the precepts, using mercy,keep giving 

merit and pray.  

 

 



บทคัดย่อ 
 
หัวข้อวิทยานพินธ ์ : การใชน้ิทานชาดกเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมให้กับนักเรียนชั้น 
  มัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนวัดสุขกร จังหวัดสมุทรปราการ 
ชื่อนักศึกษา :  พิสาขา อ้วนสะอาด 
ชื่อปริญญา : ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชา : พุทธศาสนศ์ึกษา 
ปีพุทธศักราช : 2562  
อาจารย์ทีป่รึกษา : รองศาสตราจารย์ ดร.บญุรว่ม คําเมืองแสน 
 

  

วิทยานิพนธ์มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาสภาพการเรียนการสอนนิทานชาดก ของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนวัดสุขกร จังหวัดสมุทรปราการ 2) เพ่ือวิเคราะห์ผลการนําคุณธรรม ที่

ได้จากการเรียนรู้ เรื่องนิทานชาดกไประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 
โรงเรียนวัดสุขกร จังหวัดสมุทรปราการ และ 3) เพ่ือวิเคราะห์ผลลัพธ์ของการมีหรือไม่มีคุณธรรมด้วย

การนําใช้ให้สอดคล้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตจริง กับนิทานชาดกของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา

ตอนต้นโรงเรียนวัดสุขกร จังหวัดสมุทรปราการ งานวิจัยน้ีเป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสังเกตและ
การสัมภาษณ์เชิงลึก 

ผลการศึกษาพบว่า 
1. การจัดการศึกษาเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ มุ่งปลูกฝังและสร้างลักษณะที่

พึงประสงค์ให้กับผู้เรียน เน้นความรู้ คุณธรรม ค่านิยมที่ดีงาม โดยใช้กระบวนการ เช่ือมโยงความรู้ ที่

เกิดจากตนเอง รู้จักคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาจากประสบการณ์จริง ที่ได้จากการปฏิบัติ จนเกิดทักษะและ

นําความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ในการอยู่ร่วมกับบุคคลในสังคมได้อย่างมีความสุข  
2. ผลการนําคุณธรรมที่ได้จากการเรียนรู้นิทานชาดกเร่ือง ตติรชาดก อัมพชาดก มิตตวินทุ

ชาดก ที่สอนคุณธรรมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และเข้าใจในการแสดงความเคารพ กราบไหว้ การรู้จัก
บุญคุณ เช่ือฟังบิดา มารดาและญาติผู้ใหญ่ และการเรียนรู้จากนิทานชาดก เรื่อง ราโชวาทชาดก นันทิ

วิสาลชาดก สุวัณหังชาดก ได้ให้คําสอนคุณธรรม ในเรื่องความประพฤติปฏิบัติตนทั้งทางกาย วาจา ใจ 
ความไม่โลภ ซึ่งนําไปสู่แบบอย่างที่ดีในการดําเนินชีวิตในสังคม 

3. จากการวิเคราะห์การนํานิทานชาดกทั้ง 6 เร่ือง มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน พบว่า 
ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และเกิดความตระหนักถึงความสําคัญจากการนําคุณธรรมมาใช้ในการ

ดําเนินชีวิตอย่างรู้คุณค่า โดยมีความกตัญญูรู้คุณ เคารพเช่ือฟัง บิดา มารดา ญาติผู้ใหญ่ รู้จักการใช้วาจา 
ที่เหมาะสม รู้จักกาลเทศะ ไม่มีความโลภ เบียดเบียนผู้อ่ืน อันเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับบุคคลอ่ืนได้ 
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ABSTRACT 
 
Thesis Topic : An Appication of the Jataka Tales for Inforcement of Dhamma 
   Secondary School Students of Watsukakhon School, Mueang  
  District, Samutparkan Province 
Studen’s Name : Pisakha Uansa-Ard 
Degree Sought  : Master of Arts 
Program : Buddhist Studies 
Anno Domini :  2019 
Advisor : Assoc.Prof. Dr.Bunroum Khammeaungsan 
 

 

The objectives of this thesis were; 1) In order to study the condition 
teaching Jataka Tales of Secondary School Students of Watsukakhon School, Mueang 
District, Samutparkan Province, 2) to analyze the results of the application of virtues 
obtained From learning about Jataka Tales to apply in daily life of Secondary School 
Students of Watsukakhon School, Mueang District, Samutparkan Province, 3) to 
analyze the results of having or without virtue by applying it in accordance with the 
events in real life events and fables of Secondary School Students of Watsukakhon 
School, Mueang District, Samutparkan Province. The study was a qualitative research 
by non-participant Observation and in-depth interview.  

The results of the study found that: 
1. Education management focus on students as a center for teaching and 

learning activities.Adhering to the principle all learners are able to learn and develop 
themselves and learners are the most important. Teaching and learning focuses on 
the interests of learners. Aim to cultivate and create desirable characteristics for 
learners by emphasizing morality good values and integrating knowledge in various 
matters in a balanced manner. Including skills training and process management of 
handing situations. Application of knowledge by the students have knowledge and 
experience in various matters. 

2. The result of the application of virture from learning about Jataka Tales to 
apply in daily life of students is as follows. Jataka Tales about Tatira chadok teaches 
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moral, reverence, can be used in daily life by worshiping parents and relatives. Jataka 
Tales about Ama chadok teaches morality knowing merit. To use in daily life by 
expressing gratitude to parents can be use in daily life by obeying the teaching of 

parents. Jataka Tales about Mittawintu chadok teaches obedience to parents can  
be use in daily life by obeying the teaching of parents. Jataka Tales about Rachowat 
chadok teaches moral leader of a harmer can be used in daily life with leaders having 
to behave as a good model. Jataka Tales about Nuntiwisan chadok teaches moral 
Piyawaja can be used daily life with sweet and pleasant words, listening and listening 
to the audience Jataka Tales about Suwanahung chadok virtue of greed can be used 
in daily life with confidence in what we have. Do not anything more than necessary. 

3. The analysis of the results of having no virtue by using it in accordance 
withthe event with the story of Jataka Tales. Most students share the same opinions 
as follows. Respect is a good social etiquette. Respect can be used in 3 ways in real 
life: physical verbal and psychological. Gratitude to parent is a worthy thing to do 
because it makes life happy. Obedience to the parents is a very noble child and 
creates fuling. Good leaders must behave in 2 ways: to behave well in both body, 
word and heart and not being a bully. Each person has different backgrounds,both 
good and bad. There are many Wealthy and poor people, so they must rely on 
morality to control the behavior of people. In particular, the right words or speech 
are an anchor for the mind to make society peaceful. A person who knows the fit is 
not greedy with 4 aharma practices : Keeping the precepts, using mercy,keep giving 
merit and pray.  
 

 



ช 

กิตติกรรมประกาศ 
 

วิทยานิพนธ์ฉบับน้ีสําเร็จลุล่วงไปด้วยดีโดยได้รับความอนุเคราะห์ ให้การส่งเสริม สนับสนุน 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 

1.1 ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 
 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้กําหนดแนวทางการจัดการศึกษาของ

ชาติให้มีประสิทธิภาพสามารถพัฒนาเยาวชนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ สติ 
ปัญญา ความรู้ มีคุณธรรมจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี

ความสุขตามอัตภาพของแต่ละบุคคล เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวทางดังกล่าว สํานักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานจึงกําหนดเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานขึ้น จํานวน 18 มาตรฐาน ซึ่ง 
สามารถจําแนกได้ 3 ด้าน คือ มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน มาตรฐานด้านการเรียนการสอน และ
มาตรฐานด้านการบริหารและการจัดการศึกษา ซึ่งมาตรฐานด้านผู้เรียนมาตรฐานท่ี 1 ได้กล่าวถึง 
ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ โดยบ่งช้ีถึงคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สอดคล้อง 
กับหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน คือ ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์สุจริต ความกตัญญู

กตเวที ความเมตตากรุณา ความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ความประหยัดและค่านิยมแห่งความเป็นไทย 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน๑ 

เกรียงศักด์ิ เจริญวงศ์ศักด์ิ๒ กล่าวว่า ผู้เรียนและเยาวชนไทยท่ีสังคมต้องการในปัจจุบันคือ 
ความเป็นคนดี มีคุณภาพ 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านร่างกาย ต้องมีร่างกายแข็งแรงและมีสติปัญญา

สมบูรณ์ 2) ด้านจิตใจ ต้องมีความเข้าใจตนเองและเข้าใจความรู้สึกของผู้ อ่ืนและพร้อมเข้าใจ

สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของสภาพสิ่งแวดล้อมรอบตัวเราเป็นอย่างดี 3) ด้านความรู้ ต้องมีความรู้
ด้านแก่นสาระวิชามีความรู้รอบตัวเชิงสหวิทยาการและสามารถคาดเดาเหตุการณ์ในอนาคต ได้ 4) 
ด้านทักษะความสามารถต้องมีความสามารถด้านการคิด ทักษะการสื่อสาร ทักษะภาษาการใช้

ภาษาต่างประเทศ ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะทางสังคม ทักษะอาชีพและทักษะการ

จัดการที่ดี และ 5) ด้านลักษณะชีวิต ต้องมีความขยัน อดทน ทุ่มเทให้กับการทํางาน มีระเบียบวินัย มี
จิตสํานึกประชาธิปไตย เห็นคุณค่าของความเป็นไทย และมีจิตสํานึกที่ดีต่อผู้อ่ืน และมีนิสัยประหยัด

                                                            
๑พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (2542, 19 สิงหาคม), ราชกิจจานุเบกษา, เล่ม 116 

(ตอนท่ี 74 ก.) หน้า 1- 23. 
๒เกรียงศักด์ิ เจริญวงศ์ศักด์ิ, ภาพอนาคตและคุณลักษณะของเด็กไทยท่ีพึงประสงค์, วารสารการบริหาร

และพัฒนา, (มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2552), หน้า 159-160. 
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จากที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่า ผู้เรียนและเยาวชนไทยยุคใหม่ที่มีคุณภาพจะต้อง เป็นคนดี มีความรอบรู้

เพ่ือให้สามารถดํารงตนอยู่ในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาได้อย่างมีความสุขและเป็นที่พ่ึง

ให้กับสังคมในการขับเคลื่อนให้สังคมเป็นสังคมท่ีมีคุณภาพ แต่ในสภาพจริงกลับพบว่า เมื่อพิจารณา

เชิงคุณภาพของผู้เรียนและเยาวชนแล้วมีปัญหามาก โดยเฉพาะปัญหาด้านคุณธรรมและรอบรู้เพ่ือให้

สามารถดํารงตนอยู่ในสังคมท่ีมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาได้อย่างมีความสุขและเป็นที่พ่ึงให้กับ

สังคมในการขับเคลื่อนให้สังคมเป็นสังคมท่ีมีคุณภาพ แต่ในสภาพจริงกลับพบว่า เมื่อพิจารณาเชิง

คุณภาพของผู้เรียนและเยาวชนแล้วมีปัญหามาก โดยเฉพาะปัญหาด้านคุณธรรมและจริยธรรม ทั้งน้ี

พบว่าผู้เรียนและเยาวชนไทยจํานวนหน่ึงยังมีปัญหาถึงขั้นวิกฤติ ดังที่สํานักวิชาการและมาตรฐาน

การศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน๓ ได้กล่าวว่า ปัจจุบันเด็กและเยาวชนไทย

ยังมีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาสังคมหลายประการดังที่ปรากฏตามสื่อและสภาพเหตุการณ์จริง

ที่เราพบเห็นอยู่ในสังคม ปัญหาที่น่าเป็นห่วงมากคือ การไม่ชอบเรียนหนังสือ หนีเรียน หมกมุ่นอยู่กับ

สื่อที่ไม่เหมาะสม ชอบใช้กําลังและทะเลาะวิวาท ทั้งน้ีมีปัจจัยสําคัญที่มาจากการทําหน้าที่ไม่สมบูรณ์

ของสถาบันครอบครัวและสถาบันการศึกษาในการอบรมสั่งสอนให้ผู้เรียนเป็นคนดีมีคุณธรรมและ

จริยธรรมโดยเฉพาะสถาบันการศึกษา ต้องหันมาเสริมสร้างเด็กและเยาวชนด้วยกลวิธีพัฒนาคุณลักษณะ

ที่พึงประสงค์ของผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรมให้มากขึ้น ต่อเน่ืองและจริงจัง สอดคล้องกับผลงาน 
วิจัยของ สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา๔ ที่ทําการศึกษาเรื่อง การกําหนดแนวทางการพัฒนา

การศึกษาไทยกับการเตรียมความพร้อมสู่ศตวรรษที่ 21 ผลการศึกษาพบว่า การจัดการศึกษาของ

สถานศึกษาทุกระดับช้ันมีเป้าประสงค์เพ่ือบ่มเพาะเยาวชนให้เป็นบุคคลที่มีศักยภาพ กล่อมเกลาให้

เป็นคนที่มีคุณธรรมและจริยธรรมมีความสุขและช่วยนําประเทศไทยไปสู่ระดับ การพัฒนาที่สมดุลและ

ย่ังยืนพร้อมกับสังคมท่ีอยู่ดีมีสุข (Well –Being Nation) สอดคล้องกับหลักการพัฒนาคุณภาพคนไทย

ยุคใหม่ที่ต้องใฝ่รู้ใฝ่เรียน คิดเป็น ทําเป็น เรียนรู้ตลอดชีวิต มีความสามารถในการสื่อสาร มีจิต
สาธารณะ มีระเบียบวินัย สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร๕ และสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ 

                                                            
๓สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, วิกฤติการศึกษาไทยในปัจจุบัน สืบค้น เม่ือ 1 มกราคม 

2560 จาก www.lasallechote.ac.th. 
๔สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, รายงานประจําปี 2557, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท 21 เซนจุรี

จํากัด), หน้า 27. 
๕สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, รายงานของคณะกรรมการปฏิรูปค่านิยม ศิลปะ วัฒนธรรม 

จริยธรรมและการศาสนา วาระการพัฒนา : ระบบค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม เพ่ือความเป็นพลเมืองดีและมนุษย์ท่ี
สมบูรณ์, (กรุงเทพมหานคร, 2558).  
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พิเชษฐ ยังตรง๖ ที่ศึกษาเรื่องกลยุทธ์การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนในสถานศึกษาขั้น

พ้ืนฐานในศตวรรษที่ 21 ผลการศึกษาพบว่า คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนที่สําคัญประกอบด้วย 
คุณลักษณะ สําคัญ 4 ด้าน คือ ด้านความรู้ ด้านความคิด ด้านคุณธรรมและด้านทักษะ และคุณลักษณะ

ที่สําคัญมากที่สุดคือด้านคุณธรรม 
จากการสํารวจของ กระทรวงวัฒนธรรม๗ เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน พบว่าใน 

ช่วง 5 ปีที่ผ่านมา สังคมไทยมีแนวโน้มที่อาจนําไปสู่สังคมล่มสลาย เน่ืองจากปัจจุบันมีปัญหาที่เกิดกับ

เด็กและเยาวชนไทยในขั้นที่ต้องเร่งแก้ไขเก่ียวกับปัญหาที่เกิดจากพฤติกรรมเบี่ยงเบน เช่น เพศ 
สัมพันธ์ ติดเหล้า บุหร่ี ยาเสพติด ทะเลาะวิวาท ฆ่าตัวตาย เล่นการพนัน เที่ยวเตร่สถานบันเทิง ติดเกม 
อินเตอร์เน็ต เข้าถึงสื่อลามก อนาจารหรือสื่อที่แสดงความรุนแรง และขับรถเร็ว สอดคล้องกับงานวิจัย

ของสํานักวิจัย เอแบคโพลล์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ๘ ได้ระบุปัญหารุนแรงที่สุด 5 อันดับแรกของ

เยาวชนไทยอายุระหว่าง 12 - 24 ปี คือ 1) ปัญหาการติดเหล้า บุหร่ี 2) ปัญหาการหนีเรียน 3) ปัญหา

ยาเสพติด ยาบ้า 4) ปัญหา การมีเพศสัมพันธ์และการติดโรคเอดส์ และ 5) การพนัน นอกจากน้ียังมีปัญหา 
อ่ืน ๆ อีกเช่น การใช้จ่ายฟุ่มเฟือย การเล่นอินเตอร์เน็ตดูสื่อลามก อนาจาร โดยกระทรวงศึกษาธิการ

ได้สรุปว่า ปัญหาที่เกิดข้ึน น้ีมีผลกระทบต่อสังคมไทยในอีก 10 ปีข้างหน้า เน่ืองจากการวางรากฐาน
การเรียนรู้คู่คุณธรรม เมื่อ เด็กและเยาวชนขาดการปลูกฝังคุณธรรมในช่วงต้นของชีวิตแล้วจะทําให้

เป็นผู้ใหญ่และมีครอบครัวที่ ด้อยคุณธรรมในอนาคต จึงมีความจําเป็นต้องเร่งแก้ปัญหาดังกล่าว โดย
สถานศึกษาทุกแห่งต้องให้ ความร่วมมือ และครูผู้สอนต้องสร้างโอกาสในการเรียนรู้ ช่วยให้เด็กและ

เยาวชนค้นหาคําตอบได้เอง  
การให้การศึกษาด้านคุณธรรมจริยธรรมแก่เด็กและเยาวชน ได้ถูกกําหนดไว้ในหลักสูตร

การศึกษาทุกระดับช้ันโดนเฉพาะระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้กําหนดไว้ใน กลุ่มสาระสังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม ทั้งน้ีได้กําหนดเน้ือหาสาระให้ผู้เรียนได้เรียนเน้นหนักในเรื่อง พระพุทธศาสนา 
ทั้งน้ีมีเป้าหมายหลักเพ่ือส่งเสริมคุณลักษณะนิสัยของผู้เรียนให้เป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรมตามที่

สังคมพึงประสงค์ 
                                                            

๖พิเชษฐ ยังตรง, กลยุทธ์การพัฒนาคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียนในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ใน
ศตวรรษท่ี 21, วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2560), หน้า 
143. 

๗ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) กระทรวงวัฒนธรรม, เอกสารประกอบการประชุมงานสมัชชาคุณธรรม 
ภาคเหนือ “รวมพลังประชารัฐขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม : พอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสา” วันท่ี 22-23 มิถุนายน 2560, 
ณ ศาลาสภาบริหารคณะสงฆ์จังหวัดพิจิตร วัดท่าหลวง พระอารามหลวง จังหวัดพิจิตร, 2560, หน้า 1-4. 

๘มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, เอแบคโพล : เอแบคโพลล์ : เสียงสะท้อนของเด็กและเยาวชนต่อผู้ใหญ่ใน

สังคม เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ : กรณีศึกษาตัวอย่างผู้นําเด็กและเยาวชนจาก 77 จังหวัดท่ัวประเทศ 2558, หน้า

1-3. 
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ผู้วิจัยเป็นครูผู้สอนวิชาพระพุทธศาสนาในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้อน โรงเรียนวัดสุขกร

จังหวัดสมุทรปราการ ตระหนักถึงความสําคญัในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
ให้กับนักเรียน จึงมีความสนใจที่จะศึกษาเร่ืองการใช้นิทานชาดกเพ่ือเสริมสร้างคุณธรรมให้กับนักเรียน

ช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสุขกร จังหวัดสมุทรปราการ เพ่ือให้ผู้เรียนได้วิเคราะห์คุณธรรมจริยธรรม 
ที่ได้จากการอ่านนิทานชาดก และสามารถวิเคราะห์การนําคุณธรรมและจริยธรรมจากนิทานชาดก 
ดังกล่าว ไปใช้ในชีวิตประจําวันได้ และมีภูมิคุ้มกันที่ดี ไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับอบายมุขและสิ่งไม่ดีทั้งปวง 

 

1.2 ปัญหาการวิจัย 
 
1.2.1 สภาพการเรียนการสอนนิทานชาดก ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียน

วัดสุขกร จังหวัดสมุทรปราการ เป็นอย่างไร 
1.2.2 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนวัดสุขกรจังหวัดสมุทรปราการ ที่เรียน เรื่อง

นิทานชาดก สามารถนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน ได้อย่างไร 
1.2.3 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนวัดสุขกร จังหวัดสมุทรปราการ สามารถ

วิเคราะห์ผลลัพธ์ของการมีหรือไม่มีคุณธรรมให้สอดคล้องกับเหตุการณ์ที่เกิดข้ึนจากประสบการณ์ของ

ผู้เรียนเองที่สอดคล้องกับคุณธรรม จริยธรรมในนิทานชาดก ได้อย่างไร 
 

1.3 วัตถุประสงค์ของงานวิจัย   
 
1.3.1 เพ่ือศึกษาสภาพการเรียนการสอนนิทานชาดก ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 

โรงเรียนวัดสุขกร จังหวัดสมุทรปราการ 
1.3.2 เพ่ือวิเคราะห์ผลการนําคุณธรรม ที่ได้จากการเรียนรู้ เรื่องนิทานชาดกไประยุกต์ใช้

ในชีวิตประจําวันของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนวัดสุขกร จังหวัดสมุทรปราการ 
1.3.3 เพ่ือวิเคราะห์ผลลัพธ์ของการมีหรือไม่มีคุณธรรม ด้วยการนําไปใช้ให้สอดคล้องกับ

เหตุการณ์ที่เกิดข้ึนในชีวิตจริงกับนิทานชาดก ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนวัดสุขกร 
จังหวัดสมุทรปราการ 

 

1.4 ขอบเขตของงานวิจัย  
 
การวิจัยเรื่องการใช้นิทานชาดกเพ่ือเสริมสร้างคุณธรรมให้กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา

ตอนต้น โรงเรียนสุขกร จังหวัดสมุทรปราการ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดย
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ใช้เครื่องมือการวิจัย คือ แบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ผู้วิจัยมุ่งศึกษาสภาพการเรียน

การสอนนิทานชาดก วิเคราะห์ผลการนํา คุณธรรม จริยธรรมที่ได้จากการเรียนรู้ เรื่องนิทานชาดกไป

ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันและการวิเคราะห์ผลลัพธ์ของการมีหรือไม่มีคุณธรรมสอดคล้องกับ

เหตุการณ์ที่เกิดข้ึนในชีวิตจริงกับนิทานชาดกของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนวัดสุขกร 
จังหวัดสมุทรปราการ ผู้วิจัยได้กําหนดขอบเขตเพ่ือดําเนินการวิจัย โดยมีขอบเขตดังน้ี 

1.4.1 ขอบเขตด้านเน้ือหา 
 1) สภาพการเรียนการสอนนิทานชาดก ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียน

วัดสุขกร จังหวัดสมุทรปราการ จํานวน 6 เรื่อง ได้แก่ 
 1.1 นิทานชาดกเรื่อง ติตติรชาดก ส่งเสริมคุณธรรม ด้านการเคารพ 

 1.2 นิทานชาดกเรื่องอัมพชาดก ส่งเสริมคุณธรรม ด้านการรู้จักบุญคุณ 
 1.3 นิทานชาดกเร่ืองมิตตวินทุชาดก ส่งเสริมคุณธรรม ด้านการเช่ือฟังบิดามารดา 
 1.4 นิทานชาดกเรื่องราโชวาทชาดก ส่งเสริมคุณธรรม ด้านผู้นําประพฤติธรรม  
 1.5 นิทานชาดกเรื่องนันทิวิสาลชาดก ส่งเสริมคุณธรรม ด้านปิยวาจา 

 1.6 นิทานชาดกเรื่องสุวัณหังสชาดก ส่งเสริมคุณธรรม ด้านอโลภะ 
 2) วิเคราะห์ผลการนํา คุณธรรม ที่ได้จากการเรียนรู้ เรื่องนิทานชาดกไประยุกต์ใช้

ในชีวิตประจําวันของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนวัดสุขกร จังหวัดสมุทรปราการตามแนว 
คิดของบลูม (Bloom) ซึ่งได้จําแนกจุดมุ่งหมาย ของการศึกษาด้านการคิดไว้ในหนังสือช่ือ Taxonomy 
of Educational objective Domain โดยกําหนดรายละเอียดของพฤติกรรมการคิดที่จะปลูกฝังให้

เกิดจากผู้เรียนจากการเรียนรู้เน้ือหาวิชาต่าง ในโรงเรียนเป็นลําดับช้ันต่าง ๆ โดยเรียงลําดับจาก

พฤติกรรมที่ซับซ้อนและมีลักษณะที่รวมความคิด ตอนต้นไว้ด้วย ซึ่งมีอยู่ด้วยกัน 6 ระดับ ดังน้ี  
 2.1 ระดับความรู้ (Knowledge )  
 2.2 ระดับความเข้าใจ (Comprehension )  
 2.3 ระดับการนําไปใช้ (Application)  
 2.4 ระดับการวิเคราะห์ (Analysis)  
 2.5 ระดับการสังเคราะห์ (Synthesis)  
 2.6 ระดับการประเมินค่า (Evaluation)  
 3) วิเคราะห์ผลลัพธ์ของการมีหรือไม่มีคุณธรรม จริยธรรม ด้วยการนําไปใช้ให้

สอดคล้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตจริงกับนิทานชาดก ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียน
สุขกร จังหวัดสมุทรปราการ บลูม ได้เสนอขั้นตอนของกระบวนการคิด แก้ปัญหา 6 ขั้นดังน้ี  

  ขั้นที่ 1 เมื่อผู้เรียนได้พบกับปัญหา ผู้เรียนจะคิดค้นหาสิ่งที่เคยพบเห็นและเกี่ยวข้อง

กับปัญหา  



6 

  ขั้นที่ 2 ผู้เรียนจะได้ผลขั้นที่ 1 มาสร้างรูปแบบของปัญหาขึ้นมาใหม่ 
  ขั้นที่ 3 การจําแนกแยกแยะของปัญหา  
  ขั้นที่ 4 การเลือกใช้ทฤษฎีหลักการ ความคิด และวิธีการที่เหมาะสมกับปัญหา  
  ขั้นที่ 5 การใช้ข้อสรุปของวิธีการแก้ปัญหา 
  ขั้นที่ 6 ผลที่ได้รับจากการแก้ปัญหา 
ซึ่งรายละเอียดเน้ือหาจากการเก็บรวบรวมเอกสารและการสัมภาษณ์เชิงลึกเพ่ือออกมาเป็น

กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้จากการใช้นิทานชาดกเพ่ือเสริมสร้างคุณธรรมให้กับนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสุขกร จังหวัดสมุทรปราการ 
1.4.2 ขอบเขตด้านพ้ืนที่  
เน่ืองจากการศึกษาคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยต้องการข้อมูลอย่างละเอียด เพ่ือให้ 

ได้มาซึ่งรายละเอียดอย่างครบครัน ผู้วิจัยจึงคัดเลือกประชากรผู้ให้ข้อมูล เป็นนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษา

ปีที่ 3 โรงเรียนวัดสุขกร จังหวัดสมุทรปราการ ในปีการศึกษา 2560 จํานวน 30 คน ที่เคยศึกษาเน้ือหา

ของชาดกมาแล้วต้ังแต่ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 และช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 คือ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรียนนิทานชาดกเรื่องติตติรชาดก ส่งเสริมคุณธรรมด้านการเคารพ

และนิทานชาดกเรื่องอัมพชาดก ส่งเสริมคุณธรรมด้านการรู้จักบุญคุณ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรียนนิทานชาดกเร่ืองมิตตวินทุชาดก ส่งเสริมคุณธรรมด้านการเช่ือ

ฟังบิดา มารดา และนิทานชาดกเรื่องราโชวาทชาดก ส่งเสริมคุณธรรม ด้านผู้นําประพฤติธรรม  
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรียนนิทานชาดกเรื่องนันทิวิสาลชาดก ส่งเสริมคุณธรรมด้านปิยวาจา

และนิทานชาดก เร่ือง สุวัณหังสชาดก ส่งเสริมคุณธรรมด้านอโลภะ 
สาเหตุที่ผู้วิจัยเลือกโรงเรียนดังกล่าว เน่ืองจากผู้วิจัยเป็นครูผู้สอนโรงเรียนแห่งน้ี จึงเห็น

ประโยชน์ของการนําผลการวิจัยมาใช้พัฒนาการเรียนการสอนในเรื่องนิทานชาดก ของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษา โรงเรียนวัดสุขกร จังหวัดสมุทรปราการ ให้มีคุณภาพมากย่ิง ๆ ขึ้น 

 
1.5 ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

 
1.5.1 ทําให้ทราบสภาพการเรียนการสอนนิทานชาดก ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 

โรงเรียนสุขกร จังหวัดสมุทรปราการ 
1.5.2 ทําให้ทราบผลการนํา คุณธรรม จริยธรรมที่ได้จากการเรียนรู้ เร่ืองนิทานชาดกไป

ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนวัดสุขกร จังหวัดสมุทรปราการ 
1.5.3 ทําให้ทราบผลลัพธ์ของการมหีรือไม่มีคณุธรรม จริยธรรม ด้วยการนําไปใช้ให้สอดคล้อง 

กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตจริงกับนิทานชาดกของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนวัดสุขกร 
จังหวัดสมุทรปราการ 
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1.5.4 ผลจากการวิจัยสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนในเน้ือหาอ่ืนที่

เก่ียวข้องกับการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียนในทุกระดับช้ันเรียน อย่างสร้างสรรค์ 
 

1.6 นิยามศัพท์เฉพาะ  
 
นิทานชาดก หมายถึง เรื่องเล่าของพระโพธิสัตว์ ที่เวียนว่ายตายเกิดหรือเอากําเนิดในชาติ

ต่าง ๆ ที่ได้พบปะกับบุคคลหรือเหตุการณ์ที่ดีบ้างร้ายบ้าง แต่พระองค์ก็ปฏิบัติดีตลอดมา จนเป็น

พระพุทธเจ้าในพระชาติสุดท้าย  
ในการศึกษาคร้ังน้ี ผู้วิจัยศึกษาเฉพาะนิทานชาดกที่กําหนดให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษา

ตอนต้นเรียนรู้ ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จํานวน 6 เรื่อง ได้แก่ 
1. นิทานชาดกเรื่องติตติรชาดก หมายถึง นิทานชาดกที่มุ่งส่งเสริมคุณธรรม ด้านการเคารพ 
2. นิทานชาดกเรื่องอัมพชาดก ส่งเสริมคุณธรรม ด้านการรู้จักบุญคุณ 
3. นิทานชาดกเรื่องมิตตวินทุชาดก ส่งเสริมคุณธรรมด้านการเช่ือฟังบิดา มารดา 
4. นิทานชาดกเรื่องราโชวาทชาดก ส่งเสริมคุณธรรมด้านผู้นําประพฤติธรรม  
5. นิทานชาดกเรื่องนันทิวิสาลชาดก ส่งเสริมคุณธรรมด้านปิยวาจา 
6. นิทานชาดกเรื่องสุวัณหังสชาดก ส่งเสริมคุณธรรมด้านอโลภะ 
การเสริมสร้างคุณธรรม หมายถึง กระบวนการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา

ตอนต้น สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือให้นักเรียนประพฤติปฏิบัติตนเป็น

คนดีทั้งด้านร่างกาย วาจาและจิตใจ สามารถดํารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขตามควรอัตภาพ 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น หมายถึง นักเรียนที่กําลังศึกษาเล่าเรียนในโรงเรียนวัดสุข

กร จังหวัดสมุทรปราการ ในปีการศึกษา 2560  
สภาพการเรียนการสอนนิทานชาดก หมายถึง กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

ของครูและพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน เรื่องนิทานชาดก จํานวน 6 เรื่อง ได้แก่ ติตติรชาดก 
อัมพชาดก มิตตวินทุชาดก ราโชวาทชาดก นันทิวิสาลชาดก และสุวัณหังสชาดก  

การนํานิทานชาดกไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน หมายถึง การดําเนินชีวิตประจําวัน

ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนวัดสุขกร จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยการปฏิบัติตาม

คุณธรรมที่ได้จากการเรียนรู้นิทานชาดกท้ัง 6 เรื่อง ได้แก่คุณธรรมดังน้ี การเคารพ การรู้จักบุญคุณ 
การเช่ือฟังบิดา มารดา ผู้นําประพฤติธรรม ปิยวาจาและอโลภะ 

ผลลัพธ์ของการมีหรือไม่มีคุณธรรม จริยธรรม หมายถึง ผลที่เกิดข้ึนจากการประพฤติ

ปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติตนของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนวัดสุขกร จังหวัดสมุทรปราการ 
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ตามคุณธรรม ที่ได้จากการเรียนรู้นิทานชาดกทั้ง 6 เร่ือง ได้แก่คุณธรรมดังน้ี การเคารพ การรู้จักบุญคุณ 
การเช่ือฟังบิดา มารดา ผู้นําประพฤติธรรม ปิยวาจาและอโลภะ 

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตจริง หมายถึง สภาพการณ์ปัจจุบันที่เกิดข้ึนในสังคมไทย ทั้งใกล้

ตัวและไกลตัวนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนวัดสุขกร จังหวัดสมุทรปราการ ที่สะท้อน

ให้เห็นพฤติกรรมของนักเรียนแต่ละคน ทั้งในส่วนที่ดีและไม่ดี อันเน่ืองมาจากการประพฤติปฏิบัติตน

โดยคํานึงถึงหลักธรรมและไม่คํานึงถึงคุณธรรมในการดําเนินชีวิตตามนิทานชาดก ที่สะท้อนภาพให้

เห็นถึงการทําดีกับการทําช่ัวอันเป็นไปตามกฎแห่งกรรมตามคําสอนของพระพุทธเจ้า องค์พระศาสดา

ของศาสนาพุทธ 
การเคารพ หมายถึง ความตระหนักรู้ถึงคุณค่าของคุณงามความดีที่มีอยู่จริงของบุคคล 

ส่งผลให้บุคคลให้การยอมรับนับถือบุคคลเหล่าน้ันด้วยความจริงใจ ทั้งน้ีการแสดงความเคารพสามารถ

แสดงออกด้วยการกระทําได้ทั้งทางกาย ทางวาจาและทางจิตใจ ด้วยกริยาวาจา กริยามารยาทและ

การคิดอย่างเชิดชูและสร้างสรรค์ อย่างอ่อนโยนและอ่อนน้อม ทั้งต่อหน้าและลับหลังด้วยความศรัทธา

ในคุณูปการ 
การรู้จักบุญคุณ หมายถึง พฤติกรรมที่บุคคลที่แสดงออกต่อบุคคลอ่ืนผู้มีพระคุณต่อตน 

ด้วยการแสดงออกทางกาย ทางวาจาและทางจิตใจ เมื่อมีโอกาสอันควรก็แสดงออกด้วยความเคารพ

ด้วยความเต็มใจซึ่งค่านิยมในสังคมไทย มักรู้จักกันดีว่าในคําว่า “ความกตัญญู กตเวที” 
การเชื่อฟังบิดา มารดา หมายถึง การประพฤติปฏิบัติตามคําสั่งสอน คําแนะนํา ของบิดา 

มารดาด้วยความเต็มใจ ต้ังใจศึกษาเล่าเรียน ต้ังใจช่วยเหลืองานที่ท่านมอบหมายให้ด้วยความเต็มใจ 
ไม่แสดงกริยาวาจาหรือกริยามารยาทที่เป็นปฏิปักษ์หรือต่อต้านจนทําให้บิดามารดาเสียใจ และไม่เข้า
ไปยุ่งเกี่ยวกับอบายมุข และสิ่งเสพติดทั้งหายทั้งปวง 

ผู้นําประพฤติธรรม หมายถึง การประพฤติปฏิบัติตนของบุคคลเป็นแบบอย่างให้กับบุคคล

อ่ืนได้อย่างสร้างสรรค์ ด้วยความถูกต้องตามทํานองคลองธรรม ตามกฎระเบียบของสังคมและตามกฎหมาย 
ของบ้านเมือง และตอ้งยึดมั่นในความถูกต้องตามหลักศีล 5 อย่างเคร่งครัด รวมท้ังมีจิตสาธารณะเห็น

แก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 
ปิยวาจา หมายถึง วาจาที่สุภาพ ไพเราะอ่อนหวาน รู้จักกาลเทศะในการสื่อสารกับบุคคล

ส่งผลให้เป็นที่รักใคร่ของบุคคลทั่วไป ตลอดจนความมีนํ้าใจพูดให้เกียรติผู้อ่ืนและไม่พูดคําหยาบหรือ

วาจาที่ไม่สุภาพใด ๆ อันจะก่อให้เกิดความรําคาญหรือเป็นโทษกับผู้อ่ืน 
อโลภะ หมายถึง ความเป็นผู้มีความประพฤติที่ไม่โลภ อยากได้สิ่งของ และเงินทองของผู้อ่ืน 

ด้วยวิธีการได้มาอย่างไม่ถูกต้องและทําให้ผู้อ่ืนเดือดร้อน รวมทั้งพอใจในสิ่งที่ตนเองมีอยู่และแสวงหา

ความก้าวหน้าของตนเองบนพ้ืนฐานของความถูกต้องตามหลักศาสนาและกฎหมาย 



บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

 
การวิจัยเรื่องการใช้นิทานชาดกเพ่ือเสริมสร้างคุณธรรมให้กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา

ตอนต้นโรงเรียนวัดสุขกร จังหวัดสมุทรปราการ ผู้วิจัยนําเสนอเอกสารที่เกี่ยวข้องกับนิทานชาดกและ

การส่งเสริมคุณธรรมให้กับนักเรียน ดังต่อไปนี้ 
2.1 แนวคิดที่เก่ียวข้องกับนิทานชาดก 
2.2 แนวคิดที่เก่ียวข้องกับการเสริมสร้างคุณธรรมให้กับนักเรียน 
2.3 สภาพทั่วไปของโรงเรียนวัดสุขกร จังหวัดสมุทรปราการ 
2.4 งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
2.5 กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย 
 

2.1 แนวคิดท่ีเก่ียวข้องกับนิทานชาดก 
 
ความหมายของนิทานชาดก 
นิทาน หมายถึง เรื่องราวที่สืบต่อกันมาตั้งแต่สมัยโบราณเป็นการผูกเรื่องขึ้น เพ่ือให้ผู้ฟัง

เกิดความสนุกสนาน ตลอดจนสอดแทรกแนวคิด เพ่ือให้เด็กนําไปเป็นแนวทางในการดํารงชีวิต๑ 

สอดคล้องกับ กุลยา ตันติพลาชีวะ ได้ให้ความหมายของนิทานว่า คือสิ่งที่มีประสิทธิภาพสําหรับการ

เรียนรู้ให้กับเด็ก ไม่มีเด็กคนใดไม่ชอบนิทาน นิทานสามารถสร้างจินตนาการ ความฝัน ความคิด ความ
เข้าใจและการรับรู้ให้เด็ก๒ 

สรุปได้ว่า นิทาน หมายถึง เรื่องราวที่เล่าสืบต่อกันมาหรือมีผู้แต่งขึ้นเพ่ือให้ผู้ฟังได้รับความ

สนุกสนานเพลิดเพลิน และสามารถนําความคิดไปปรับใช้ในชีวิตประจําวัน 
ชาดก คือ เรื่องราวหรือชีวประวัติในอดีตชาติของพระสมณโคตมพระพุทธเจ้า คือสมัยที่

พระองค์เป็นพระโพธิสัตว์บําเพ็ญบารมีอยู่ พระองค์ทรงนํามาเล่าให้พระสงฆ์ฟังในโอกาสต่าง ๆ เพ่ือ

                                                        
๑เกริก ยุ้นพันธ์, ความหมายของนิทาน. สืบค้นเม่ือ 2 มีนาคม 2559 

http://seemalanonech.wordpress.com/1012/12/24,2539 หน้า 8. 
๒กุลยา ตันติผลาชีวะ, ความหมายของนิทาน, สืบค้นเม่ือ 2 มีนาคม 2559, 

http://seemalanonech.wordpress.com/2012/12/24, 2541 หน้า 2. 
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แสดงหลักธรรมสุภาษิตที่พระองค์ทรงประสงค์เรียกเรื่องในอดีตของพรองค์น้ีว่า ชาดก ชาดกเป็นเร่ือง

เล่าคล้ายนิทาน บางคร้ังจึงเรียกว่า นิทานชาดก๓
 

คําว่า ชาดก แปลว่า ผู้เกิดมีรากคํามาจากธาตุ (Root) ว่า ชนฺ แปลว่าเกิด แปลง ชนฺ ธาตุ

เป็นชา ลง ต ปัจจัยในกริยา กิตต์ ต ปัจจัยตัวน้ีกําหนดให้แปลว่า “แล้ว” มีรูปคําเป็น “ชาต” แปลว่า 
เกิดแล้วเสร็จแล้ว ให้ลง ก ปัจจัยต่อท้ายอีกสําเร็จรูปเป็น “ชาตก” อ่านออกเสียงตามบาลีสันสกฤตว่า 
“ชา-ตะ-กะ” แปลว่าผู้เกิดแล้ว เมื่อนําคําน้ีมาใช้ในภาษาไทย เราออกเสียงเป็นชาดก โดยแปลง ต 
เป็น ด และให้ ก เป็นตัวสะกด ในแม่กก ในความหมายคือ เล่าถึงการที่พระพุทธเจ้าทรงเวียนว่ายตาย

เกิด ถือเอากําเนิดในชาติต่าง ๆ ได้พบปะผจญกับเหตุการณ์ดีบ้างช่ัวบ้าง แต่ก็ได้พยายามทําความดี

ติดต่อกันมากบ้างน้อยบ้างตลอดมา จนเป็นพระพุทธเจ้าในชาติสุดท้าย กล่าวอีกอย่างหน่ึง จะถือว่า 
เรื่องชาดก เป็นวิวัฒนาการแห่งการบําเพ็ญคุณงามความดีของพระพุทธเจ้า ต้ังแต่ยังเป็นพระโพธิสัตว์

อยู่ก็ได้ ในอรรถกถาแสดงด้วยว่า ผู้น้ันผู้น้ีกลับชาติมาเกิดเป็นใครในสมัยพระพุทธเจ้า แต่ในบาลี

พระไตรปิฎกกล่าวถึงเพียงบางเรื่อง เพราะฉะน้ัน สาระสําคัญจึงอยู่ที่คุณงามความดีและอยู่ที่คติธรรม

ในนิทานน้ัน ๆ นัยยะหน่ึงชาดก จึงหมายถึงเร่ืองราวของพระพุทธเจ้า เมื่อครั้งที่เสวยพระชาติเป็นพระ

โพธิสัตว์ พระองค์เสวยพระชาติต่าง ๆ เป็นมนุษย์บ้าง อมนุษย์บ้าง เทวดาบ้าง สัตว์บ้าง เมื่อพระพุทธเจ้า 
ทรงแสดงธรรมแก่ผู้ใดจะทรงยกชาดก ซึ่งเป็นนิทานอิงธรรมมาเล่าเป็นบุคคลาธิษฐาน คือเป็นวิธีการ

สอนแบบยกเอาเร่ืองราวนิทานมาประกอบ เพ่ือให้ผู้ฟังเข้าใจง่าย แทนที่จะสอนธรรมะกันตรง ๆ๔ 
นิทานชาดก จึงเป็นเร่ืองเล่าเก่ียวกับพระพุทธเจ้า ได้มีผู้ให้ความหมายของนิทานชาดกไว้

จํานวนมาก ผู้วิจัยขอนํามากล่าวโดยสังเขป ดังต่อไปนี้ 
ราชบัณฑิตยสถาน กล่าวว่า นิทานชาดก หมายถึง เรื่องราวการเกิดของพระพุทธเจ้า นิทาน

ชาดกจะสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม แนวปฏิบัติตนเป็นคนดี จึงถือเป็นหนังสืออ่านเพ่ือส่งเสริม

คุณธรรม จริยธรรมที่เหมาะสําหรับเด็กและผู้อ่านทุกเพศทุกวัย๕ 

อนุชิต จิตนุกูล กล่าวว่า นิทานชาดก เป็นตัวอย่างของความประพฤติที่ดีให้แก่เด็ก ๆ และ
สิ่งที่ผู้อ่านจะได้นอกจากความสนุกสนานอย่างมีสาระแล้วยังได้คติธรรมต่าง ๆ คําศัพท์ สํานวนภาษา

และคําราชาศัพท์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในเน้ือเรื่อง ที่สําคัญยังได้คติธรรมในการดําเนินชีวิตทุกรูปแบบให้

                                                        
๓วีกิพีเดีย, ความหมายของชาดก, สืบค้นเม่ือ 2 มีนาคม 2559,  

http://thWikipedia.or/wiki/ชาดก.2559.หน้า 1 
๔บ้านจอมยุทธ์, นิทานชาดก.  

https://www.baanjomyut.com/library_3 extention_chodok/index.html, 2559 หน้า 1. 
๕ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับ ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2552, หน้า 159. 
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เห็นความรุ่งเรืองปัญญาของบรรพบุรุษที่สั่งสอนธรรมโดยสอดแทรกมาในกลอุบายหรือปัญหาต่าง ๆ 
ให้ผู้อ่านได้ขบคิด นับว่าเป็นประโยชน์และน่าศึกษาเป็นอย่างมาก๖ 

วารี นิยมธรรม กล่าวถึง นิทานชาดกว่า นิทานชาดกเป็นนิทานที่ชาวอินเดียใช้สอนคติ

ธรรมเมื่อประมาณคริสต์ศตวรรษที่ 5 ส่วนภาพและการแกะสลักเรื่องในนิทานชาดกน้ันปรากฏอยู่ตาม

สถานที่ศักด์ิสิทธ์ิทั่วไปของอินเดียต้ังแต่ 2-3 ศตวรรษก่อนคริสตกาล คําว่า “ชาดก” มาจากภาษามคธ 
แปลว่า เกิดแล้ว หมายถึง เรื่องราวของพระพุทธเจ้าและพระสาวกที่เกิดมาแล้วในชาติก่อน ๆ ชาดก
ต่าง ๆ จะกล่าวถึงพระพุทธเจ้ายังเป็นพระโพธิสัตว์ คือ สัตว์ผู้แสวงหาบุญเพ่ิมพูนบารมีเพ่ือหาทาง

หลุดพ้นนับต้ังแต่เป็นสัตว์เดรัจฉาน เป็นมนุษย์ และเป็นเทวดา ก่อนที่พระพุทธเจ้าประสูติเป็นเจ้าชาย

สิทธัตถะ ได้เสวยพระชาติเป็นพระโพธิสัตว์ในลักษณะต่าง ๆ นับไม่ถ้วน แต่ละชาติได้บําเพ็ญบารมี 
คือ ความดีทวีย่ิงขึ้นตามลําดับจนชาติสุดท้ายได้สําเร็จเป็นพระพุทธเจ้า โครงเรื่องของนิทานชาดก

แทบทุกเรื่องประกอบด้วยโครงเร่ืองเป็นหลักสําคัญ 3 ประการ คือ หลักจริยธรรม หลักความเช่ือเรื่อง

พระโพธิสัตว์ และหลักความสัมพันธ์ระหว่างนิทานชาดกกับนิทานชาวบ้าน๗ 
สรุปได้ว่า นิทานชาดก หมายถึง เรื่องที่มีมาก่อนพุทธกาล เป็นเร่ืองที่เก่ียวกับพระโพธิสัตว์

เป็นวิวัฒนาการแห่งการบําเพ็ญคุณงามความดีของพระพุทธเจ้าต้ังแต่ยังเป็นพระโพธิสัตว์อยู่ นิทาน

ชาดก มิใช่เร่ืองที่แต่งขึ้นเพ่ือสอนคุณธรรม แต่นิทานชาดก คือ เรื่องในอดีตชาติของ พระพุทธเจ้าที่

พระองค์ทรงแสดงแก่พระภิกษุในโอกาสต่าง ๆ บางครั้งก็เพ่ือแสดงภูมิหลังของผู้ที่พระองค์ต้องการ 
ประวัตินิทานชาดก 
พระไตรปิฎกแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือพระวินัย พระสุตตันตปิฎกและพระอภิธรรมปิฎกใน

พระสุตตันตปิฎกแบ่งออกเป็น 5 นิกายใหญ่ คือ ทีฆนิกาย มัชฌิมนิกาย สังยุตตนิกาย อังคุตตรนิกาย
และ ขุททกนิกาย โดยที่นิทานขาดกปรากฏอยู่ในพระสุตตันตปิฎกขุททกนิกาย 

วินัย พู่ระหงษ์ ได้ประมวลที่มาของนิทานชาดก สรุปว่ามี 4 ทาง ดังต่อไปนี้๘ 

1. จากเรื่องที่มีการเล่ากันทั่วไปและมีมาก่อนรวบรวมคัมภีร์ชาดกที่สมบูรณ์ 
2. จากนิทานชาวบ้านหรือนิทานต่างประเทศที่แพร่เข้ามา 
3. จากเรื่องราวในประวัติศาสตร์หรือพงศาวดารบ้านเมืองก่อนยุคพุทธกาล 
4. โดยการผูกเรื่องขึ้นเพ่ือใช้เปรียบเทียบ 

                                                        
๖อนุชิต จิตนุกูล, “วิเคราะห์คุณธรรมจากนิทานชาดก ฉบับกรมวิชาการ”, วิทยานิพนธ์ภาษาศาสตร

มหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยทักษิณ), 2550. 
๗วารี นิยมธรรม, “ผลการใช้เทคนิคแม่แบบจาก “นิทานชาดก” เพ่ือพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมใน

นักเรียนอนุบาลปีท่ี 2”, วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร), 2536. 

๘วินัย ภู่ระหงษ์, วรรณคดีศาสนา, (นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช, 2526), หน้า 357. 
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5. โดยการผูกเรื่องขึ้นเพ่ือใช้เปรียบเทียบ 
สืบพงศ์ ธรรมชาติ กล่าวถึงกําเนิดของชาดกว่า ชาดกมีจํานวนมากมิใช่มีในคัมภีร์ชาดก 
พระสุตตันตปิฎกพระสุตตันตปิฎกเท่าน้ัน ชาดกบางเรื่องต่างออกไปจากชาดกในคัมภีร์ 

การท่ีเกิดชาดก ขึ้นมามากทําให้พุทธศาสนิกชนได้รับรู้เรื่องชาดกหลากหลาย ซึ่งชาดกเหล่าน้ีกําเนิด

ขึ้นได้ 4 ทาง ดังน้ี๙ 

1. พระพุทธเจ้าทรงระลึกได้ 
2. พระพุทธเจ้าทรงนํานิทานเก่ามาดัดแปลงสั่งสอนพุทธศาสนิกชน 
3. ผู้รู้ทางพระพุทธศาสนานําเค้าเรื่องเดิมจากแหล่งต่าง ๆ มาแต่งใหม่ 
4. ผู้รู้ทางพระพุทธศาสนาผูกเร่ืองแต่งชาดกขึ้นเองโดยไม่อาศัยเค้าโครงเร่ืองจากที่อ่ืน 
พัฒน์ เพ็งผลา ได้กล่าวถึงนิทานชาดกว่า นิทานชาดกจํานวน 447 เรื่อง มีลักษณะเป็น

นิทานพ้ืนบ้านเก่าแก่มีมาก่อนพุทธกาล ดังพระบรมราชาธิบายเร่ืองนิบาตชาดกของพระบาทสมเด็จ

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ตอนหน่ึงว่า “เรื่องชาดกนี้ไม่ใช่เรื่องราวครั้งพุทธกาล แต่เป็นเร่ืองที่มีมา

เก่าแก่ก่อนพุทธกาล ที่จะพึงกําหนดได้ด้วยหลักฐานหลายอย่าง ถึงในชาดกเองก็รับว่าเป็นเรื่องเก่า

ด้วย เมื่อพระพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมถึงที่ควรจะให้ความชัดเจนโดยชักนิทานมากล่าวมาชักมา

สาธกให้เห็นความกระจ่างขึ้น คําที่แสดงวิธีน้ีเรียกว่า “ชาดก” ในบาลีขึ้นต้นว่า ภูตปุพฺพํ (เรื่องเคยมี
มาแล้ว) จัดเข้าในวังคสัตถุศาสน์ (คําสอนของพระพุทธเจ้ามีองค์เก้า)๑๐ 

อุดม รุ่งเรืองศรี กล่าวว่า ชาดกเป็นส่วนหนึ่งของพระไตรปิฎก ซึ่งมีอยู่ 3 ส่วน คือ พระ

สูตรพระวินัย และพระอภิธรรม โดยชาดกเป็นคัมภีร์อันดับที่ 10 ของขุททกนิกาย ซึ่งเป็นนิกายที่ 5 
และจัดเป็นองค์ที่ 7 ใน 9 องค์ ที่เรียกว่า “นวังคสัตถุศาสน์” (สุตตะ เคยยะ เวยยากรณะคาถา อุทาน 
อิติวุตตกะ ชาดก อัพภูตธัมม์ เวทัลละ)๑๑ 

สรุปได้ว่า นิทานชาดกมีที่มาหรือกําเนิดมาจากเร่ืองที่เล่ากันทั่วไปและมีมาก่อนการรวบ 
รวมคัมภีร์ชาดกที่สมบูรณ์มาจากนิทานชาวบ้านหรือนิทานต่างประเทศ มาจากเรื่องประวัติศาสตร์

หรือพงศาวดารบ้านเมืองก่อนยุคพุทธกาลและมาจากการผูกเรื่องขึ้นเพ่ือสั่งสอน 
 
 
 

                                                        
๙สืบพงศ์ ธรรมชาติ, วรรณคดีชาดก, (กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร์, 2542), หน้า 1. 
๑๐พัฒน์ เพ็งผลา, ชาดกกับวรรณกรรมไทย : แบบศึกษาด้วยตนเอง, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัย

รามคําแหง, 2530), หน้า 9. 
๑๑อุดม รุ่งเรืองศรี, สารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาคเหนือ เล่ม 4, (กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิสารานุกรม

วัฒนธรรมไทย ธนาคารไทยพาณิชย์, 2542), หน้า 1815. 
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ประเภทของนิทานชาดก 
ทรัพย์ ประกอบสุข ได้แบ่งชาดกในพระพุทธศาสนาท่ีปรากฏในประเทศไทยออกเป็น 5 

ประเภท คือ๑๒ 
1. นิบาตชาดก 
2. อรรถกถาชาดก 
3. ฎีกาชาดก 
4. ปัญญาสชาดก 
5. ชาดกมาลา 
พัฒน์ เพ็งผลา กล่าวว่า ชาดกในพระพุทธศาสนาแบ่งออกเป็น 3 ประเภท สรุปได้ดังน้ี๑๓ 

1. นิบาตชาดก (ชาดกในนิบาต) ประกอบด้วยชาดกในพระไตรปิฎก(พระสุตตันตปิฎก) เล่ม
ที่ 27 และ28รวมถึงอรรถกถาชาดกและฎีกาชาดก นิบาตชาดก 447 เรื่อง ส่วนมากแต่งเป็นคาถา ที่

เรียกว่า นิบาตชาดก เพราะจัดตามหมวดหมู่คาถา คําว่านิบาต แปลว่า หมวด หมู่ หรือรวม 
2. ปัญญาสชาดก (ชาดกนอกนิบาต) หมายถึง ชาดก 50 เร่ือง ที่พระภิกษุชาวเชียงใหม่เป็น

ผู้แต่ง ได้นําเอานิทานพ้ืนบ้านมาแต่งโดยเลียนแบบคัมภีร์อรรถกถาชาดก แต่งเป็นภาษาบาลีแบบร้อย

แก้ว ประกอบด้วยคาถาโดยแต่งข้ึนเอง 
3. ชาดกมาลา ของมหายาน แปลว่า ดอกไม้แห่งชาดก อาจให้ความหมายได้ 2 ประการคือ 
 1) ผู้แต่งเร่ืองชาดกเพ่ือเป็นเหมือนดอกไม้บูชาพระพุทธเจ้าและพระโพธิสัตว์ 
 2) วิธีการและลีลาการประพันธ์ ชาดกน้ีมีระเบียบทางภาษางดงามประณีตประหน่ึง

พวงดอกไม้ที่เขาร้อยไว้ดีแล้ว ชาดกมาลาเป็นวรรณคดีพระพุทธศาสนิกชนนิกายมหายานแต่งเป็น

ภาษาสันสกฤตร้อยกรอง (กาพย์) 
สืบพงศ์ ธรรมชาติ ได้แบ่งนิทานชาดกเป็น 2 ประเภท ด้งน่ี 
1. นิบาตชาดก หมายถึง ชาดก จํานวน 447 เรื่อง ที่มีอยู่ในนิบาตชาดกขุทฺทกนิกายพระ

สุตตันตปิฎก เร่ืองที่คนไทยรู้จักดีคือ เรื่องทศชาติ (ทสชาดก) และหน่ึงในสิบเรื่องน้ี “พระเวสสันดร

ชาดก” เป็นเรื่องที่นิยมที่สุด 
2. ชาดกนอกนิบาต เป็นชาดกที่มีเน้ือเรื่องไม่ตรงกับนิบาตชาดกเกิดจากแนวคิดผู้แต่ง จะ

สร้างสรรค์เรื่องขึ้นเองตามประสบการณ์ของตนเอง๑๔ 
 

                                                        
๑๒ทรัพย์ ประกอบสุข, วรรณคดีชาดก, (กรุงเทพมหานคร , 2527), หน้า 13-15. 
๑๓พัฒน์ เพ็งผลา, ชาดกกับวรรณกรรมไทย : แบบศึกษาด้วยตนเอง, อ้างแล้ว, หน้า 27. 
๑๔สืบพงศ์ ธรรมชาติ, วรรณคดีชาดก, อ้างแล้ว, หน้า 5. 
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ลักษณะของนิทานชาดก 
ตามความเป็นจริง นิทานชาดกตามพระไตรปิฎก มี 447 เรื่อง หรือ 447 พระชาติเท่าน้ัน 

แต่คนไทยนิยมเรียกว่า พระเจ้า 500 ชาติ ซึ่งหากพิจารณาตามท้ายชาดกจะแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 
1. ชาดกที่บอกการกลับชาติ หมายความว่า ในตอนท้ายของเร่ืองจะบอกว่าใครในชาติ 

น้ัน ๆ เป็นใครในพุทธกาล ซึ่งเช่ือกันว่าเป็นเรื่องในอดีตของพระพุทธเจ้า ชาดกประเภทน้ียังแบ่งออก

ได้อีก 3 ลักษณะ คือ 
 1) ชาดกที่บอกการกลับชาติ โดยใช้คําว่า “อหํ” คือ พระพุทธเจ้า เป็นใครในชาติน้ัน เช่น 

เรื่องมหาปนาทชาดก ใช้คําว่า สกฺโก อหํ ตทา อาสึ แปลว่า เราเป็นท้าวสักกะในชาติน้ัน ชาดกประเภทนี้
มี 6 ชาดก คือ 

 - มหาปนาทชาดก อยู่ใน ติกนบาตร 
 - สุวรรณกักฏกชาดก อยู่ใน ฉักกนิบาต 
 - มหาปทุมชาดก อยู่ใน ทวาทสนิบาต 
 - ภิสชาดก อยู่ใน ปกิณณกนิบาตร 
 - ฉัททันตชาดก อยู่ใน ติงสตินิบาต 
 - กุณาลชาดก อยู่ใน อสีตินิบาต 
 2) ชาดกที่บอกการกลับชาติ โดยใช้คําว่า “โพธิสตฺโต” คือ พระโพธิสัตว์เป็นใครในชาติ

น้ัน เช่นเร่ืองสรภังคชาดก ใช้คําว่าสรภังฺโค โพธิสตฺโต แปลว่า พระโพธิสัตว์เป็นสรภังคดาบส ชาดก
ประเภทน้ีมี 3 ชาดก คือ 

 - จตุโพสถชาดก อยู่ใน ทสกนิบาต 
 - สรภังคชาดก อยู่ใน จัตตาลีสนิบาต 
 - มหานารทกัสสปชาดก อยู่ใน มหานิบาต 
 3) ชาดกที่บอกการกลับชาติ โดยใช้คําว่า “สัมพธฺโธ” คือ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นใคร

ในชาติน้ัน มี 1 ชาดก คือ สุธาโภชนาชาดก ใช้คําว่า “สัมพธฺโธ อาสิ วาสโว” แปลว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 
เป็นท้าววาสะวะ 

2. ชาดกที่ไม่บอกการกลับชาติ มี 437 ชาดก ชาดกน้ีเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าทรงนํานิทาน

ชาวบ้านมาตรัสบ้าง ทรงตรัสเองบ้าง ชาดกที่เป็นนิทานชาวบ้าน เช่น ทสรถชาดก ที่อยู่ในเอกาทส

นิบาต หากแบ่งชาดกในนิบาตตามลักษณะเนื้อหา จัดได้ 2 ประเภท คือ 
 1. มีคาถาที่เป็นคําพูด ไม่มีเน้ือเรื่องประกอบ ไม่ทราบว่าคําพูดน้ันเป็นคําพูดของ 
 2. ใคร เหตุใดจึงพูดเช่นน้ัน ชาดกประเภทน้ีมีทั้งที่ผูกเป็นคาถาร้อยกรองสั้น ๆ เพียง

คาถาเดียวหรือไม่กี่คาถา สํานวนภาษาที่ใช้มีลักษณะเป็นภาษาร้อยกรอง ดังน้ันการอ่านการอ่านเรื่อง
ชาดกส่วนน้ีจึงไม่อาจเข้าใจเน้ือหาเรื่องได้ชัดเจน แต่พอเดาได้ อย่างน้อยก็ได้ข้อคิดคติสอนใจเพราะ
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คาถาที่ปรากฏนั้นมักเป็นความคิดที่เป็นแก่นของเรื่อง เช่น ในสุปานชาดกมีเพียงคาถาเดียวความว่า 
“พวกข้าพเจ้าได้ด่ืมเหล้าแล้วพากันฟ้อนรํา ขับร้อง และร้องให้ ท่านอาจารย์ไม่เห็นพวกข้าพเจ้าด่ืม

เหล้าอันกระทําให้เสียสติกลายเป็นเหมือนวานรไป” ในอาสาตมันตชาดกมีความสั้น ๆ ว่า “ขึ้นช่ือว่า

หญิงในโลกน้ีเลวทราม เพราะหญิงเหล่าน้ันไม่มีขอบเขต มีแต่ความกําหนัดยินดี คึกคะนองไม่มีเลือก 
เหมือนดังไฟที่ไหม้ไม่เลือกที่ฉันน้ัน เราจะลงทิ้งหญิงเหล่าน้ันไปบวชพอกพูนวิเวก” การมีบันทึกเฉพาะ

ส่วนที่เป็นคาถาเพราะต้องการแก่นเรื่องที่เป็นคติสอนใจ หัวใจของเรื่อง เน่ืองจากเรื่องมีเป็นจํานวนมาก

และเข้าใจว่าเป็นเรื่องที่รู้จักอย่างดีแล้วทั้งในหมู่ชาวบ้านและชาวเมืองในสังคมอินเดียยุคน้ัน เรียกว่า 
เป็นนิทานที่เล่ากันอยู่ แล้วทางฝ่ายพระพุทธศาสนาได้นําเอามาใช้สอนตามคติในพระพุทธศาสนา 

1. มีเรื่องเล่าประกบ มีรายละเอียดมาก ทําให้ง่ายต่อความเข้าใจในเน้ือเรื่องได้มากกว่า

ประเภทมีคาถาเป็นคําพูด ชาดกประเภทน้ีมีเน้ือหายาว เช่น เรื่องพระเวสสันดรชาดก ซึ่งเป็นชาดก

เร่ืองสุดท้ายในสํานวนโวหารมีการพรรณนาและการเล่นสํานวนเล่นเสียงอย่างเป็นผลงานทางวรรณคดี

ที่ดีเร่ืองหน่ึง ภาษาบาลีที่ใช้ในชาดกประเภทนี้มีลักษณะเป็นภาษาร้อยกรองที่ใหม่กว่าร้อยกรองใน

คาถาประเภทแรก  
คัมภีร์ชาดก เป็นเสมือนการประมวลนิทาน คติธรรมในคัมภีร์น้ีเป็นคติธรรมสําหรับการ

ดําเนินชีวิต แช่นความไว้วางใจไม่ได้ของหญิง คุณค่าของความกตัญญู โทษของการไม่รักษาวาจาสัตย์

เป็นต้น๑๕  
องค์ประกอบของนิทานชาดก 
สืบพงศ์ ธรรมชาติ กล่าวว่า องค์ประกอบของนิทานชาดก ว่ามีองค์ประกอบที่สําคัญ 5 

ประการ สรุปได้ดังน้ี๑๖ 
1. ปัจจุบันวัตถุ เป็นส่วนต้น กล่าวถึงเหตุการณ์ปัจจุบันในสมัยที่พระพุทธเจ้ายังมีพระชนม์

อยู่และเหตุการณ์อ่ืน ๆ เป็นเหตุการณ์ให้พระพุทธองค์ต้องทรงเทศนาเรื่องในอดีตชาติ คือชาดก เพ่ือ

อธิบายว่าเหตุการณ์ดังกล่าวได้เกิดขึ้นแล้วในอดีตชาติ มิใช่มีเฉพาะปัจจุบันเท่าน้ัน 
2. อตีตวัตถุ เป็นการกล่าวถึงเร่ืองราวของพระพุทธเจ้าในชาติก่อน ซึ่งเรียกว่าพระโพธิสัตว์ 

เป็นส่วนที่ต่อจากปัจจุบันวัตถุ พระพุทธเจ้าตรัสเล่าด้วยพระราชประสงค์จะแก้ข้อสงสัยของภิกษุสาวก

ในเหตุการณ์ที่ปรากฏในปัจจุบันวัตถุ 
3. คาถา คือ ข้อความของเร่ืองชาดกแต่ละเรื่อง เดิมข้อความในนิบาตชาดกเป็นบาลีทั้ง 

หมดแต่งด้วยร้อยกรอง ต่อมาแปลเป็นภาษาไทยโดยยกข้อความหรือคาถามาแปลเป็นคาถา ๆ ไปและ

มีเลขคาถากํากับ 

                                                        
๑๕ทรัพย์ ประกอบสุข, วรรณคดีชาดก, อ้างแล้ว, หน้า 15-19. 
๑๖สืบพงศ์ ธรรมชาติ, วรรณคดีชาดก, อ้างแล้ว, หน้า 5-15. 
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4. ไวยากรณ์ หมายถึง การอธิบายศัพท์ในชาดก ซึ่งมีในอรรถกถาชาดก ปัญญาสชาดกและ

ชาดกมาลา แต่ไม่มีในนิบาตชาดก 
5. ประชุมชาดก หรือสโมธาน หรือ ประชุมชาติ เป็นส่วนประกอบสุดท้ายในชาดกบอกว่า

ตัวละครในอดีตวัตถุ กลับชาติเป็นใครในปัจจุบัน 
พัฒน์ เพ็งผลา กล่าวว่า นิทานชาดกทุกเรื่องในคัมภีร์อรรถกถาชาดก มีองค์ประกอบ 5 

ส่วน ดังน้ี๑๗ 

1. ปัจจุบันวัตถุ กล่าวถึงเรื่องปัจจุบันเป็นการปรารภในทํานองว่าพระพุทธเจ้าทรงประทับ

อยู่ที่ไหน ทรงปรารถนาเร่ืองอะไร จึงได้ตรัสชาดกน้ี 
2. อดีตวัตถุ กล่าวถึงเร่ืองในอดีตและกล่าวถึงพระโพธิสัตว์บําเพ็ญบารมี ในตอนน้ีจึงมีคํา

ว่าอดีต (ในอดีตกาล) ภูตปุพฺพํ (เรื่องเคยมีมา) อยู่ด้วย 
3. คาถา นิทานชาดกทุกเรื่อง ต้องมีคาถาซึ่งคาถานี้อาจจะมี 1 คาถา หรือมากกว่าน้ันซึ่ง

พระพุทธเจ้าในปัจจุบันหรือพระโพธิสัตว์ในเรื่องเป็นผู้ตรัสรู้ 
4. เวยยากรณะ คือ การอธิบายความหมายในคาถานิบาตชาดกแทรกไว้แต่ละตอนคําหรือ

วลีใดในคาถาที่ยาก ๆ ในการเข้าใจผู้แต่งก็นําคําหรือวลีน้ันมาอธิบายให้เข้าใจง่ายขึ้น 
5. สโมธาน หรือประชุมชาดกหรือสรุป หมายถึง สรุปเรื่องราวบุคคลหรือสัตว์หรือตัว 

ละครในเรื่องชาดกกลับชาติมาเกิดเป็นใครในสมัยพระพุทธเจ้า รวมทั้งผู้ฟังชาดกได้บรรลุมรรคผลได้

อย่างไรด้วย 
ความมุ่งหมายของนิทานชาดก 
เฉลิม มากนวล กล่าวว่า ความมุ่งหมายของนิทานชาดก ก็คือเพ่ือใช้สอนธรรมะและเพ่ือ

แก้ปัญหาแก่ประชาชน๑๘ 

ชัยยงค์ พรหมวงศ์ เสนอแนะว่าการเล่านิทานสําหรับเด็กมีคุณค่ามากมาก ดังน้ี๑๙ 

1. ช่วยชดเชยประสบการณ์ทางภาษาแก่เด็กโดยเฉพาะเด็กในชนบท 
2. ช่วยเสริมสร้างและพัฒนาการทางความคิด ให้มีจินตนาการสวยสดงดงาม 
3. ฝึกเด็กให้เป็นนักฟังที่ดี เก็บความจากเรื่องที่ฟังคนอ่ืนเล่า เร่ืองที่ได้เห็น ซึ่งอาจเป็น 
4. ภาพยนตร์ โทรทัศน์ หรือวิทยุ ได้ตามควรแก่วัย  
 

                                                        
๑๗พัฒน์ เพ็งผลา, ชาดกกับวรรณคดี : แบบศึกษาด้วยตนอง, อ้างแล้ว, หน้า 32-33. 
๑๘เฉลิม นกนวล, การวิเคราะห์และเปรียบเทียบนิทานชาดกกับนิทานอีสป, (กรุงเทพมหานคร : หน่วย

ศึกษานิเทศก์ กรมการฝึกหัดครู, 2518), หน้า 21. 
๑๙ชัยยงค์ พรหมวงศ์, ระบบสื่อการสอน, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2521), 

หน้า 81. 
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ทิพย์สุดา นิลสินธพ กล่าวว่า จุดมุ่งหมายของการเล่านิทานชาดก มีดังน้ี๒๐ 

1. ช่วยสร้างความสนใจของเด็ก เน้นความบันเทิงและคติเตือนใจ 
2. สอดแทรกข้อคิด ปลูกฝังคุณธรรมที่มีคุณค่า 
3. สร้างอารมณ์ให้เด็กคล้อยตามอยากประพฤติดี 
พัฒน์ เพ็งผลา กล่าวถึงความมุ่งหมายของนิทานชาดกว่า เพ่ือเสริมสร้างเยาวชนให้มี

คุณลักษณะที่ดี ดังน้ี๒๑ 
1. เพ่ือใช้สอนธรรมะ พระพุทธเจ้าทรงคิดหาวิธีสอนธรรมะที่เข้าใจได้ง่าย จึงใช้นิทานเป็น

ตัวนํา เพ่ือเป็นสื่อกลาง เป็นอุปกรณ์และเป็นอุทาหรณ์ จึงทรงแสดงธรรมะด้วยชาดก 
2. เพ่ือศึกษาธรรมะด้วยความสนุกสนานเพลิดเพลิน เน่ืองจากธรรมเป็นเรื่องลึกซึ้งยากที่จะ

เข้าใจ การศึกษาธรรมะย่อมมีความยาก ทําให้เกิดความเบ่ือหน่ายไม่อยากศึกษา การสอนธรรมะโดย

ยกนิทานมาเล่าเป็นอุทาหรณ์เป็นกลวิธีสอนธรรมะที่ทําให้ผู้ศึกษาเกิดความเพลิดเพลิน 
3. เพ่ือแก้ความสงสัยของพุทธศาสนิกชน นิทานชาดกบางเร่ือง เร่ิมต้นด้วย พระสาวกมี 

ความสงสัยหรือมีคําถาม พระพุทธเจ้าทรงแก้ความสงสัยโดยเล่านิทานเปรียบเทียบปัญหาหําให้หมด

ความสงสัยในธรรมะ 
อานิสงส์ของการฟังธรรม 
การฟังธรรมเป็นมงคล เพราะว่าช่วยให้เราเข้าใจความเป็นจริงของชีวิต หากเรานําธรรมะ

ไปปฏิบัติในชีวิตประจําวัน ก็ช่วยแก้ปัญหาความทุกข์ใจให้หมดไปได้ พระพุทธเจ้าได้ตรัสถึงอานิสงส์

ของการฟังธรรมไว้ ดังน้ี๒๒  
1. จะได้ยินได้ฟังในสิ่งที่ไม่เคยได้ฟังมาก่อน 
2. สิ่งที่เคยได้ยินได้ฟังแล้วแต่ยังไม่เข้าใจดี ก็จะเกิดความเข้าใจดีขึ้นไปตามลําดับ จนใน

ที่สุดก็จะเข้าใจได้อย่างเต็มที่ 
3. ขจัดความสงสัยในเร่ืองราวต่าง ๆ ได้  
4. ทําให้มีความเห็นที่ถูกต้อง คือ เกิดปัญญา เกิดความฉลาด 
5. ทําให้จิตใจผ่องใส มีความสงบ ร่มเย็นเป็นสุข น่ีคืออานิสงส์ที่จะได้รับการฟังธรรม ซึ่ง

เป็นมงคลอย่างย่ิงแก่ชีวิต 

                                                        
๒๐ทิพย์สุดา นิลสินธพ, ครูขาหนูอยากฟังนิทาน, (กรุงเทพมหานคร : ชมรมไทยอิสราเอล, 2521), หน้า 

80-82. 
๒๑พัฒน์ เพ็งผลา, ชาดกกับวรรณกรรมไทย : แบบศึกษาด้วยตนเอง, อ้างแล้ว, หน้า 16-18. 
๒๒ธัมมัสสวนสูตร พระไตรปิฎกเล่มท่ี 22 พระสุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย ปัญจก-ฉักกนิบาต ข้อ 202, 

สืบค้นเม่ือ 20 มีนาคม 2559 จากhttps://www.haijai.com/3856. 
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การฟังธรรมเป็นสิ่งสําคัญ เพราะคนในสมัยพุทธกาลจํานวนมากบรรลุโสดาบัน-อรหันต์ได้

จากการฟังธรรม เป็นเคร่ืองมือที่ขัดเกลาจิตใจ คนช่ัวเลิกทําช่ัว คนดีทําดีมากข้ึนก็เพราะได้ฟังธรรม  
การอ่านหนังสือธรรมะหรือพระไตรปิฎกสามารถพัฒนาจิตใจให้สูงขึ้น ฆราวาสผู้ที่มีความรู้

ทางธรรมและได้ปฏิบัติธรรมอยู่ตลอดเวลาในชีวิตประจําวันก็สามารถแสดงธรรมหรือบอกเล่า แนะนํา
ธรรมให้เราฟังได้ด้วยเช่นกัน 

พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่า กาเลน ธัมมัสสวนัง เอตัมมังคลมุตตมัง การฟังธรรมตามกาล

ตามเวลา เป็นมงคลอย่างย่ิงแก่ชีวิต เมื่อได้ฟังเทศน์ฟังธรรมแล้วจิตใจจะมีความสุข มีความอ่ิม มีความ
สบายน่ันเอง  

พุทธศาสนิกชนผู้มีความศรัทธา เลื่อมใสในพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า จึงควรน้อม

จิตน้อมใจเข้าหาพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า เมื่อได้เข้าหาธรรมะแล้ว ธรรมะก็จะให้แสงสว่าง

สามารถแยกแยะอะไรผิด อะไรถูก ทําให้มีปัญญา  
อานิสงส์ของการฟังเทศน์ฟังธรรมพระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ 5 ประการ คือ 
1. จะได้ยินได้ฟังในสิ่งที่ไม่ค่อยได้ยินได้ฟังกันมาก่อน เช่น เรื่อง บาปบุญคุณโทษ นรก

สวรรค์ ตายแล้วต้องไปเกิดใหม่ เร่ืองเหล่าน้ีเรามักจะไม่ค่อยได้ยินได้ฟังกัน ถ้าไม่ได้มาวัด ไม่ได้ฟัง

เทศน์ สื่อโทรทัศน์ วิทยุ เทป ฯลฯ เราสามารถใช้สื่อเหล่าน้ีได้ ไม่จําเป็นจะต้องมาวัดเสมอไป เพราะ

สิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนน้ัน ล้วนเป็นสิ่งที่จะพาให้เราไปสู่ความสุขความเจริญ ให้อยู่ไกลจากความ

ทุกข์ความเสียหายทั้งหลายน่ีคืออานิสงส์ข้อแรก  
2. สิงที่เคยได้ยินได้ฟังแล้ว แต่ยังไม่ค่อยเข้าใจ ก็จะได้ยินได้ฟังซ้ําอีก เมื่อได้ยินได้ฟังซ้ํา

บ่อย ๆ ก็จะเกิดความเข้าใจขึ้นมาตามลําดับ จนในที่สุดก็จะเกิดความเข้าใจอย่างเต็มที่ การฟังเทศน์

ฟังธรรมจึงไม่ได้ฟังเพียงครั้งเดียว แล้วจะบรรลุเป็นพระอรหันต์ได้ แต่ต้องอาศัยการฟังทีละเล็กทีละ

น้อย จิตใจก็จะซึมซับเข้าไปจนในที่สุดก็จะรู้จะเห็นเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็น 
พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่า สวรรค์ นรกมีจริง ในเบ้ืองต้นเวลาเราฟังก็ไม่เข้าใจว่ามีจริงได้

อย่างไร เพราะเราอยู่ในโลกนี้ แต่ถ้าฟังไปเรื่อย ๆ ก็จะเข้าใจขึ้นมาว่า นรกหรือสวรรค์น้ี ก็คือความสุข 
ความทุกข์ที่เกิดขึ้นในจิตใจของเรานั่นเอง ร่างกายของเราถึงแม้จะอยู่ในโลกน้ี แต่ใจของเราสามารถ
ขึ้นสวรรค์ ตกนรกได้ในขณะที่เรายังไม่ตาย เหมือนกับที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอน  

3. เมื่อได้ยินได้ฟังธรรมอยู่เร่ือย ๆ อยู่บ่อย ๆ ก็จะสามารถขจัดความสงสัยให้หมดไปได้ เช่น
สงสัยว่านรก สวรรค์มีจริงหรือไม่ การทําดีได้ดี การทําช่ัวได้ช่ัว จริงหรือไม่ เหล่าน้ีถ้าได้ยินได้ฟังอยู่

เรื่อย ๆ แล้วนําไปประพฤติปฏิบัติกับตัวเรา เช่น การได้ช่วยเหลือคนอ่ืนที่ตกทุกข์ได้ยาก ทําให้เรามี

ความสุข เพราะเห็นคนท่ีเราได้ช่วยเหลือมีความสุข การกระทําอย่างน้ีแหละ จะรู้ว่านรก สวรรค์ มีจริง 
เมื่อได้เกิดเป็นมนุษย์ทําบุญทําทาน ฟังเทศน์ฟังธรรม ใจที่มีความสุขน้ันแล คือใจที่ได้ขึ้นสวรรค์ ใจที่มี

ความทุกข์น้ันแล คือใจที่ตกนรก เราจึงควรทําความดี อย่าทําความช่ัว น่ีคืออานิสงส์ที่จะได้รับจากการ

ฟังเทศน์ฟังธรรม 
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4. ทําให้เกิดปัญญา เกิดความรู้ ความฉลาดขึ้นมา เรียกว่า มีสัมมาทิฐิ ความเห็นที่ถูกต้อง 
เห็นว่าบาปมีจริง บุญมีจริง นรกมีจริง สวรรค์มีจริง การทําความดีทําให้ขึ้นสวรรค์ การทําความช่ัวทํา

ให้ตกนรก เมื่อรู้อย่างน้ีแล้ว ก็จะไม่กล้าทําบาปทําความช่ัวอีกต่อไป เพราะไม่อยากจะตกนรกน่ันเอง 
ก็จะมุ่งทําแต่ความดี ทําแต่สิ่งที่ดีที่งาม ไม่ต้องไปแสวงหาอะไรมากมาย สิ่งที่ได้จากภายนอกไม่ได้

สร้างสวรรค์ให้เกิดขึ้น แต่กลับสร้างนรกให้เกิดขึ้นภายในใจ เช่น อยากจะได้อะไร แต่ไม่มีกําลังพอที่จะ

ซื้อ ต้องไปกู้หน้ียืมสิน เมื่อได้มาแล้ว ก็ดีใจไปช่ัวขณะ หลังจากน้ันก็จะมีแต่ความกังวล ความกลุ้มใจ น่ี
เกิดนรกขึ้นมาภายในใจแล้ว ถ้าเป็นคนฉลาดจะรู้ว่านรก สวรรค์ไม่ได้อยู่กับการมีมากมีน้อย แต่อยู่กับ
การทําความดีได้มากน้อยเพียงไรต่างหาก ถ้ารู้จักอยู่แบบมักน้อยสันโดษ อยู่ตามสภาพของเรา ก็มี
ความสุขได้ เพราะความสุขน้ันอยู่ที่ใจเป็นหลัก ถ้ารู้จักคําว่าพอ เหมือนกับพระพุทธเจ้าและพระ

อรหันต์สาวกทั้งหลาย ท่านก็ไม่มีสมบัติอะไรเลย นอกจากบริขาร 8 คือ บาตร ไตรจีวร มีดโกน ที่กรองนํ้า 
ประคดเอว ด้ายและเข็มเท่าน้ันเอง น่ีเป็นสิ่งที่จําเป็นต่อการดํารงชีพของพระ จึงมีแต่ความสงบ ความ
เย็น ความสบาย น่ีคือปัญญาเป็นอานิสงส์  

5. จิตใจจะมีความผ่องใส มีความสุข มีความเบิกบาน อย่างในขณะนี้เราฟังเทศน์ฟังธรรม 
จิตใจของเราก็ได้สัมผัสกับธรรมะของพระพุทธเจ้า ซึ่งเป็นเหมือนนํ้ามนต์ เป็นพระธรรมคําสอนของ

พระพุทธเจ้า กล่อมจิตใจให้สงบ สว่างไสว เบิกบาน อ่ิมเอิบ เกิดปีติขึ้นมา  
สรุปได้ว่า อานิสงส์ของการฟังธรรม ซึ่งปฏิบัติอย่างต่อเน่ือง จนทําให้เกิดปัญญา คิดชอบ 

ปฏิบัติชอบ เกรงกลัวต่อบาป เช่ือในเร่ืองสรรค์ นรก มีจริงและเกิดข้ึนที่ใจ จึงทําให้รู้จักจําแนกสิ่งดี ไม่
ดี โดยการพิจารณา การประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคําสอนของพระพุทธเจ้า อันเป็นแนวทางในการ

สร้างความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ 
นิทานชาดกระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ได้กําหนดให้นักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาตอนต้น (มัธยมศึกษาปีที่ 1-3) เรียนเกี่ยวกับนิทานชาดกจํานวน 6 เร่ือง โดยบรรจุไว้ใน

หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ดังน้ี 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 เร่ืองติตติรชาดก ส่งเสริมคุณธรรม ด้านการเคารพ กับเร่ืองอัมพชาดก 

ส่งเสริมคุณธรรม ด้านการรู้จักบุญคุณ 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่องมิตตวินทุชาดก ส่งเสริมคุณธรรม ด้านการเช่ือฟังบิดา มารดากับ

เร่ืองราโชวาทชาดก ส่งเสริมคุณธรรม ด้านผู้นําประพฤติธรรม  
มัธยมศึกษาปีที่ 3 เร่ืองนันทิวิสาลชาดก ส่งเสริมคุณธรรม ด้านปิยวาจากับเรื่องสุวรรณหัง

สชาดก ส่งเสริมคุณธรรม ด้านอโลภะ 
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พระมหาสุนทร สุนฺทรธฺมโม ได้เขียนหนังสือช่ือชาดกและประวัติพุทธสาวก-พุทธสาวิกาได้

อธิบายถึงชาดกทุกเรื่องไว้อย่างละเอียด ผู้วิจัย นําเสนอเฉพาะ 6 เรื่องดังกล่าว ที่กําหนดให้นักเรียน

ช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นได้ศึกษาเท่าน้ัน ดังน้ี๒๓ 
เรื่องอัมพชาดก-ว่าด้วยการเคารพ 
ในอดีตกาลนานมาแล้วเมื่อครั้งพระเจ้าพรหมทัตครองราชย์สมบัติในกรุงพาราณสียังมี

ครอบครัวปุโรหิตครอบครัวหน่ึงถึงความวิบัติด้วยอหิวาตกโรค มาณพผู้เป็นบุตรชายรีบหนีออกจาก

บ้านเดินทางไปยังเมืองตักกสิลาและได้ร่ําเรียนศิลปวิทยาในสํานักของอาจารย์ทิศาปาโมกข์ เมื่อเรียน
จบแล้วได้ท่องเที่ยวไปจนถึงหมู่บ้านจัณฑาลแห่งหน่ึง ณ ที่น้ันเขาเห็นชายจัณฑาลคนหน่ึงที่สามารถ

เสกต้นมะม่วงให้ผลิดอกออกผลนอกฤดูกาลได้แล้วนําไปขายเลี้ยงชีพตนและลูกเมียมาตลอดมาณพเฝ้า

ติดตามดูจนแน่ใจ จึงคิดอยากได้มนต์น้ี ได้เพียรขอเป็นศิษย์เล่าเรียนวิชาแต่ถูกปฏิเสธ เพราะชาย

จัณฑาลเห็นว่าต่อไปมาณพจะไม่สามารถรักษาความรู้เอาไว้ได้ มาณพจึงหาวิธีการใหม่ โดยเร่ิมจากขอ
ทํางานในบ้านของชายจัณฑาล คอยรับใช้งานทุกอย่าง ต้ังแต่ ตําข้าว หุงหาอาหาร ตักนํ้าล้างหน้า และ 
แม้กระทั่งล้างเท้าให้ชายจัณฑาล นอกจากน้ี ยังรับใช้งานอ่ืนด้วยความอดทน 

วันหน่ึงชายจัณฑาลใช้ให้มาณพหนุ่มไปหาเขียงมาหนุนขาเตียงในเวลาตนเข้านอนแต่

มาณพหาเขียงไม่ได้จึงยอมเอาขาของตนรองรับขาเตียงไว้ตลอดคืนในเวลาต่อมาภรรยาของชาย

จัณฑาลคลอดบุตร มาณพผู้น้ีก็คอยดูแลรับใช้ทุกอย่างจนภรรยาของชายจัณฑาลเกิดความสงสาร จึง
อ้อนวอนสามีขอให้สอนมนต์เสกมะม่วงแก่มาณพ ชายจัณฑาลก็ยินยอมรับมาณพเป็นศิษย์สั่งสอน

มนต์เสกผลไม้นอกฤดูกาลให้พร้อมทั้งสั่งไว้ว่า ถ้าเมื่อใดที่มาณพ ได้ลาภสักการะอันย่ิงใหญ่เพราะมนต์

บทน้ีแล้ว เวลาพระราชาหรือราชอํามาตย์ถามว่าเรียนมนต์น้ีมาจากใคร ให้บอกช่ือและโคตรของ

อาจารย์ตามความเป็นจริง มิฉะน้ันมนต์บทน้ีจะเสื่อมหายไปทันที มาณพผู้น้ันก็รับคําแล้วลาจากไป 
หลังจากน้ันมาณพได้ทดลองมนต์ไปตามหมู่บ้านต่าง ๆ ทําให้ได้รับทรัพย์สินมากมายจากการเสก

มะม่วงขายนอกฤดูกาล จนมาถึงกรุงพาราณสี เมื่อนายอุทยานซื้อมะม่วงไปถวายพระเจ้าพาราณสี 
พระองค์ทรงพอพระทัยในรสอันโอชาของมะม่วงเป็นอย่างมาก ทรงทราบว่ามาณพเป็นผู้ทํา จึงโปรด

ให้เสกมะม่วงในพระราชอุทยานให้มีผลนอกฤดูกาลถวาย และได้พระราชทานทรัพย์เป็นอันมาก อยู่มา
วันหน่ึง เมื่อพระเจ้าพาราณสีเสวยมะม่วงโอชารสแล้วตรัสถามมาณพว่าเรียนมนต์น้ีมาจากสํานักใด 
มาณพอายท่ีจะทูลว่าตนเป็นศิษย์ของชายจัณฑาลจึงปกปิดความจริง และกราบทูลเป็นความเท็จว่า 
ตนศึกษามาจากสํานักอาจารย์ทิศาปาโมกข์ ทําให้พระเจ้าพาราณสีทรงพอพระทัยที่ได้ศิษย์ของ

อาจารย์ทิศาปาโมกข์มารับราชการกับพระองค์ นอกจากการกล่าวคําเท็จเพราะเกรงจะถูกคนดูหมิ่น

เหยียดหยามแล้ว มาณพยังคิดว่าตนได้ใช้มนต์น้ีมาจนชํานาญแล้ว มนต์คงไม่เสื่อมตามคําเตือนของ

                                                        
๒๓พระมหาสุนทร สุนฺทรธฺมโม, สาวกชาดกและประวัติพุทธ-พุทธสาวิกา, ขุ.ชา.อ. 3/2/536-540. 
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ชายจัณฑาลเป็นแน่ จึงกล่าวเท็จโดยลืมคิดไปว่า ตนได้รับความรู้จากชายจัณฑาลมาใช้เลี้ยงชีพจน

ร่ํารวยทั้งเงินทองและได้ยศศักด์ิ เพราะความที่เขาเป็นคนเนรคุณน่ีเองทําให้มนต์ของมาณพผู้น้ีเสื่อม

ไปโดยไม่รู้สึกตัว 
ในเวลาต่อมา พระเจ้าพาราณสีได้เสด็จไปประทับที่พระราชอุทยานและโปรดให้เรียกหา

มาณพมาเสกมะม่วงถวายต่อหน้าพระพักตร์ แต่มาณพน้ันไม่อาจเสกมะม่วงได้เหมือนแต่ก่อน ได้แต่
ยืนน่ิงเฉย พระเจ้าพาราณสีทอดพระเนตรเห็นดังน้ันจึงตรัสถาม จนมาณพสุดที่จะบ่ายเบ่ียง ต้องทูล

ความจริงว่าชายจัณฑาลคือครูอาจารย์ผู้สอนมนต์เสกมะม่วงให้แก่ตน แต่เพราะไม่เช่ือฟังคําสั่งสอน

ของอาจารย์จึงได้ทูลความเท็จทําให้มนต์เสื่อมไป พระเจ้าพาราณสีทรงพิโรธอย่างยิ่ง ทรงติเตียนว่า

มาณพเป็นคนช่ัวช้าเลวทราม ไม่รู้บุญคุณของครูอาจารย์ผู้ให้ความรู้ ดุจดังคนโง่ไม่รู้คุณค่าของดวงแก้ว

ที่ตนได้รับความจริงแล้ว ศิษย์ต้องเคารพและกตัญญูรู้คุณต่อครูอาจารย์ จึงมีพระราชโองการให้ลงโทษ

โดยการเฆี่ยนตีและขับไล่มาณพผู้เนรคุณออกไปจากพระราชวังมาณพเสียใจเดินร้องไห้ไปจนถึงบ้าน

ชายจัณฑาลผู้เป็นอาจารย์ บอกเล่าถึงความผิดพลาดของตน โดยอ้างว่ากระทําไปเพราะความ

รู้เท่าไม่ถึงการณ์พร้อมทั้งอ้อนวอนขอเรียนมนต์เสกมะม่วงใหม่อีกคร้ัง แต่ชายจัณฑาลกล่าวปฏิเสธ

เพราะได้เตือนถึงเร่ืองที่มนต์จะเสื่อมไว้ก่อนแล้ว แต่มาณพเป็นคนพาล โง่เขลา อกตัญญู หลงตัวลืมตน 
โกหกมดเท็จ และประมาทจึงต้องพบกับความพินาศ แล้วขับไล่ไปให้พ้นเสีย มาณพเสียใจมากที่ตนเอง

ทําให้มนต์เสื่อมสูญไป จึงเข้าไปผูกคอตายในป่า๒๔ 
ชาดกเรื่องน้ีสอนให้รู้ว่า คนอกตัญญู เนรคุณต่อผู้มีพระคุณ ไม่เคารพเช่ือฟังคําสั่งสอนของ

ครูบาอาจารย์จะเป็นผู้ที่น่ารังเกียจ แม้จะได้รับเงินทองยศศักด์ิมากเพียงใดก็ต้องพบกับความพินาศ 
ในที่สุด 

ติตติรชาดก : ว่าด้วยการรู้จักบุญคุณ 
ในสมัยหน่ึง พระพุทธเจ้า เมื่อคราวเสด็จไปเมืองสาวัตถี ทรงปรารภการห้ามเสนาสนะของ

พระสารีบุตรเรื่องมีอยู่ว่าสมัยน้ันเมื่อท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีสร้างวิหารเสร็จแล้วจึงได้ส่งทูตไปนิมนต์

พระพุทธเจ้า พระพุทธองค์ มีพระสงฆ์สาวกแวดล้อมได้เสด็จออกจากเมืองราชคฤห์มารับการถวาย

วิหาร พวกอันเตวาสิกของฉัพพัคคีย์ภิกษุ เดินทางล่วงหน้าไปถึงกรุงสาวัตถีก่อนใคร แล้วพากันจับจอง

เสนาสนะเอาไว้ให้พระอุปัชฌาย์และอาจารย์ของตนเอง ทําให้พระสารีบุตรเถระผู้มาถึงทีหลังไม่ได้

เสนาสนะ จึงเป็นเหตุให้พระพุทธองค์ประชุมภิกษุสงฆ์แล้วตรัสว่า “ภิกษุทั้งหลาย ในศาสนาน้ี ควร
กระทําอภิวาท การลุกรับ อัญชลีกรรม สามีจิกรรมต่อผู้แก่กว่า ภิกษุควรได้อาสนะเลิศ นํ้าอันเลิศ 
ก้อนข้าวอันเลิศ ตามลําดับผู้ที่แก่กว่า” แล้วได้ตรัสอดีตนิทานมาสาธกว่า... 
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กาลครั้งหน่ึงนานมาแล้ว มีสัตว์สามสหายคือ นกกระทา ลิงและช้าง อาศัยต้นไทรใหญ่ต้น

หน่ึงอยู่ในป่าหิมพานต์วันหน่ึงลิงหักก่ิงไม้มาเคาะหัวช้าง ช้างโมโหจึงเขย่าต้นไทร นกกระทารําคาญจึง

ร้องขึ้นว่า “เจ้าลิงน่ีน่าเบ่ือจริง ๆ ชอบแกล้งเจ้าช้างอยู่เร่ือย ส่วนเจ้าช้างตัวโตเสียเปล่า ยังเล่นเป็นเด็ก

อยู่ได้” ช้างจึงย้อนว่า “ถ้าไม่อยากให้ข้าเล่นเป็นเด็กก็เรียกข้าว่าพ่ีสิ” ลิงโต้กลับทันทีว่า “จะมากไป
แล้วเจ้าช้าง เราแก่กว่าเจ้าต้ังเยอะ เจ้าน่ันแหละควรเรียกข้าว่าพ่ี”แต่ช้าง ก็เถียงว่า “ใครตัวโตกว่าก็
ควรเป็นพ่ีสิ เจ้าทั้งสองตัวเล็กกว่า ควรจะเป็นน้องถึงจะถูก” ทั้งสองไม่ยอมรับข้อสรุปของช้าง นก

กระทาจึงกล่าวว่า “ผู้เกิดก่อนควรเป็นพ่ีถึงถูก” “ก็ถูกละ แต่จะรู้ได้อย่างไรละว่าเราทั้งสามใครเกิด

ก่อนใคร” ลิงถามสัตว์ทั้งสามครุ่นคิดวิธีนับอายุของพวกตนว่าใครจะแก่กว่ากันอยู่เป็นเวลาหลายวันใน

ที่สุดวันหน่ึง นกกระทาและลิงถามช้างว่า “น่ีเจ้าช้าง เจ้ารู้หรือเปล่าว่าต้นไทรที่เราอยู่น้ีอายุเท่าไร

แล้ว” ช้างตอบว่า “อายุเท่าไรข้าไม่รู้หรอก รู้แต่ว่าเมื่อข้ายังตัวเล็ก ๆ อยู่นะต้นไทร น่ีสูงแค่ท้องของข้า” 
ว่าแล้วช้างและนกกระทาจึงถาม ลิงบ้าง “พูดแล้วจะหาว่าคุย” ลิงตอบ “เมื่อข้ายังเล็ก ข้าชอบมาว่ิง

เล่นข้างต้นไทรน่ีนึกอยาก กินยอดต้นไทรเมื่อไร ข้าก็อ้าปากงับได้สบาย ไม่ต้องชะเง้อคอให้เมื่อยเลย”
ช้างกับลิงจึงถามนกกระทาบ้าง นกกระทาตอบว่า “เมื่อข้ายังเล็ก ๆ ที่ตรงนี้ยังไม่มีต้นไทรหรอก มีแต่
ต้นไทรใหญ่ที่เห็นอยู่ ไกล ๆ ต้นโน้นข้าไปกินลูกไทรที่ต้นน้ันแล้วมาถ่ายลงที่น่ีต่อมาต้นไทรก็งอกข้ึน 
ข้ารู้จักต้นไทรน้ีต้ังแต่มันยังไม่เกิด เพราะฉะนั้นถ้านับอายุกันแล้ว ในพวกเราทั้งสามน้ีข้าแก่ที่สุด”เมื่อ
รู้ว่าใครแก่กว่ากันแล้ว นกกระทาซึ่งตัวเล็กที่สุดจึงเป็นพ่ีใหญ่ ลิงเป็นพ่ีรอง ส่วนช้างตัวใหญ่เป็นน้อง

เล็ก สัตว์ทั้งสามต่างเคารพกันตามลําดับอาวุโส เลิกกลั่นแกล้งรังแกกันมีอะไรก็หันหน้าเข้าปรึกษา 
หารือกัน แม้เมื่อจะออกไปหาอาหารกินก็ไปด้วยกัน นกกระทาขี่หลังช้างไป ลิงก็โหนตามก่ิงไม้บ้าง ขี่
หลังช้างบ้าง เมื่อไปถึงต้นไม้ที่ต้องการ ลิง ก็จะปีนข้ึนไปเก็บผลไม้แล้วส่งให้ช้างนํามากินด้วยกันอย่าง

อ่ิมหนําสําราญทั้งสามพ่ีน้อง และยังบรรทุกผลไม้กลับมาเก็บที่ต้นไทรไว้กินในวันต่อไปอีกด้วย นก

กระทาผู้เป็นพ่ีใหญ่น้ันเป็นผู้ที่มีความรู้ ความคิดดี จึงคอยให้โอวาทแก่น้องทั้งสองเสมอ สัตว์ทั้งสามจึง

อยู่ด้วยกันอย่างผาสุก๒๕ 
ชาดกเร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่า การรู้จักบุญคุณผู้อ่ืนย่อมเป็นสิ่งที่ดีงามเกิดประโยชน์ทั้งต่อตนเอง

และส่วนรวมทําให้สังคมสงบสุขไม่มีการเบียดเบียนกันหรือทําให้ใครเดือดร้อน 
มิตตวินทุกชาดก - ว่าด้วยการเชื่อฟังบิดา มารดา 
เรื่องน้ีเกิดขึ้นก่อนสมัยพุทธกาล แต่เป็นเร่ืองที่กินใจคน เพราะบันทึกความเป็นคนช่ัว 

เนรคุณไว้ครบถ้วนบริบูรณ์ เตือนคนภายหลังไม่ให้เอาเย่ียงอย่าง เด็กหนุ่มช่ือ มิตตวินทุกะ เป็นถึงลูก

คนร่ํารวย แต่นิสัยเกเรต้ังแต่เด็ก ชอบลักเล็กขโมยน้อย ทั้งที่พ่อแม่ตัวเองก็ร่ํารวย บิดาเป็นถึงพระ

โสดาบัน แต่ก็ไม่สามารถสั่งสอนลูกตัวเองให้เป็นคนดีได้ สาเหตุใหญ่ก็คือแม่เข้าข้างมาต้ังแต่เล็กเพราะ

รักมากนั้นเอง  
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ต่อมาหลังจากบิดาสิ้นชีวิตแล้ว มิตตวินทุกะถูกพรรคพวกชักชวนไปค้าขายทางเรือ ใจจริง
คงอยากห่างบ้านไปเที่ยวผจญภัยอยู่แล้ว จึงขออนุญาตแม่ว่าจะไปค้าขายต่างเมือง แม่ก็บอกว่าทรัพย์

สมบัติเราก็มีมากพอแล้ว ลูกอย่าไปลําบากเลย ลูกเป็นทรัพย์สินทั้งหมดของแม่เลยนะ “ยังไงฉันก็จะ

ไป เพราะฉันรับปากกับเพ่ือนไว้แล้ว” เด็กหนุ่มยืนกราน “อย่าไปเลยลูก แม่ก็มีลูกคนเดียวเท่าน้ัน 
หลังจากพ่อสิ้นไปแล้ว แม่ไม่มีใครอ่ืนเลย นอกจากลูก” แม่อ้อนวอน เขาขืนจะไปท่าเดียว กล่าวว่า “แม่
ห้ามฉันไม่ได้ดอก จะไปซะอย่าง” แม้ถูกแม่ดึงมือไว้ก็สลัดมือออก ตีแม่ล้มลง แม่ก็ยังกอดขาลูกร้องว่า 
อย่าไปเลยลูก ๆ เมื่อเกิดรําคาญที่ถูกห้ามจึงเตะแม่เข้าเต็มกําลัง แล้วก็รีบลงจากเรือนไป โดยไม่หันมา

มองแม้แต่น้อยว่าแม่ของตนนอนด้ินครวญครางด้วยความเจ็บปวด เขาแล่นเรือไปในมหาสมุทร ใน
วันที่ 7 ด้วยบาปของมิตตวิทุกะที่ทํา ก็เกิดเหตุอาเพศเรือกลับหยุดแล่นเสียเฉย ๆ พนักงานเรือแก้ไข

อย่างไรก็ไม่สามารถจะให้เรือแล่นไปได้ จึงปรึกษากันว่า สงสัยจะมีคนกาลกิณีอยู่ในเรือกระมัง กรรม 
วิธีหาคนกาลกิณีก็เกิดข้ึน เขาแจกสลากให้ทุกคนจับ โดยกาเครื่องหมายกาลกิณีไว้ในสลากใบหน่ึง 
เมื่อทุกคนจับแล้วนํามาเปิดดูทีละคน ๆ สลากกาลกิณีตกที่มือของมิตตวินทุกะ เพ่ือความแน่นอน จึง
ได้มีการทดสอบแบบเดียวกันนี้ถึง 3 ครั้ง คนในเรือทั้งหมดจึงตกลงลอยแพมิตตวินทุกะ แพพาเขาไป

ยังเกาะแห่งหนึ่ง มองเห็นเป็นเมืองใหญ่โตมโหฬาร มีประตู 4 ประตู วิจิตรสวยงามมาก นับว่าเป็นนรก

ขุมหน่ึง ช่ืออุสสทะนรก แต่นายคนน้ีมองเห็นเป็นเมืองที่สวยงาม เขาเดินชมน่ันชมน่ีเพลิน เห็นสัตว์

นรกตนหน่ึง มีจักรคมกริบทูนอยู่บนศีรษะ ถูกจักรบดศีรษะ ได้รับความเจ็บปวดร้องครวญครางอยู่ 
นายมิตตวินทุกะมองเห็นศีรษะสัตว์นรกเป็นดอกปทุมใหญ่ เห็นเครื่องจองจํา 5 อย่างที่อก เป็น

เครื่องประดับอก โลหิตที่ไหลออกมาจากสรีระของสัตว์นรกน้ัน เห็นเป็นจันทน์เครื่องลูบไล้กาย เสียง
ร้องครวญครางด้วยความเจ็บปวด ฟังเป็นเสียงขับเพลงที่ไพเราะอย่างย่ิง เขาเดินเข้าไปใกล้กล่าวว่า 
“บุรุษผู้เจริญ ดอกปทุมสวยจัง ขอข้าได้ไหม” “ท่านเอ๋ย มิใช่ดอกปทุม มันเป็นจักรอันคม บดร่างข้า

ให้เจ็บปวดทรมานอยู่น้ี ท่านไม่เห็นหรือ” สัตว์นรกกล่าวตอบ “ท่านแสร้งพูดให้เห็นอย่างอ่ืน ทั้งที่ก็

ปรากฏอยู่ชัด ๆ ว่า ดอกปทุมสวยงาม ท่านไม่ปรารถนาจะให้ข้าก็ว่ามาเถิด” เขากล่าว สัตว์นรกน้ันคิด
ว่า เห็นทีกรรมเราจักสิ้นแล้ว บุรุษคนน้ีมารับกรรมแทนจึงโยนจักรให้พร้อมร้องว่า “เชิญท่านผู้เจริญ

รับเอาดอกปทุมอันสวยงามเถิด”จักรได้หมุนบดศีรษะของนายมิตตวินทุกะ จนเลือดไหลโซมร่าง เขา
ได้รับความเจ็บปวดทรมานอย่างแสนสาหัส เสวยทุกข์อยู่ในนรกยาวนาน กว่าจะสิ้นกรรมช่ัว คือ ตบ
ต่อยทุบตีมารดาบังเกิดเกล้า คําพังเพยไทยที่ว่า “เห็นกงจักรเป็นดอกบัว” หมายถึงเห็นความช่ัวเป็น

สิ่งดี เห็นความผิดเป็นสิ่งถูก อาจจะมีที่ไปที่มาจากเร่ืองน้ีก็ได้กระมังครับ ขออย่าให้ผู้คนทั้งหลายเห็น

กงจักรเป็นดอกบัวเลย จะได้มีแต่สิริมงคลเกิดขึ้นในชีวิต๒๖ 

                                                        
๒๖ขุ.ทุก. 56/793/612-615. 
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ชาดกเร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่า การเคารพเช่ือฟังบิดา มารดา เป็นมงคลอย่างย่ิง เพราะบิดามาดา

ย่อมมีความรักและความปรารถนาดีต่อบุตรและธิดา ท่านจะคอยอบรมส่ังสอนให้บุตร ธิดาเป็นคนดี

และให้ความรัก ความอบอุ่นด้วยใจอันบริสุทธ์ิเพ่ือหวังให้ลูกมีชีวิตที่ดีมีอนาคตที่สดใสต่อไปในอนาคต 
ราโชวาทชาดก-ผู้นําประพฤติธรรม 
ในอดีตครั้งเมื่อพระเจ้าพรหมทัตเสวยราชสมบัติอยู่ในกรุงพาราณสี พระโพธิสัตว์ทรงถือ

ปฏิสนธิในพระครรภ์ของพระอัครมเหสีของพระราชาน้ัน ได้รับการบริหารพระครรภ์เป็นอย่างดี ทรง

ประสูติจากพระครรภ์ของพระมารดาโดยสวัสดิภาพ ในวันขนานพระนาม พระชนกชนนีได้ทรงตั้งพระ

นาม ของพระโพธิสัตว์ว่า พรหมทัตกุมารพรหมทัตกุมารน้ัน ได้เจริญวัยขึ้นโดยลําดับ เมื่อพระชนม์ได้ 
16 พรรษา เสด็จไปเมืองตักกสิลา ทรงสําเร็จศิลปศาสตร์ทุกแขนง  

เมื่อพระชนกสวรรคต ทรงดํารงอยู่ในราชสมบัติ ครอบครองราชย์สมบัติโดยทํานองคลอง

ธรรม ทรงวินิจฉัยคดีไม่ล่วงอคติ มีฉันทาคติเป็นต้น เมื่อพระองค์เสวยราชสมบัติโดยธรรมอย่างน้ี แม้
พวกอํามาตย์ต่างก็วินิจฉัยคดีโดยธรรมเหมือนกัน เมื่อคดีทั้งหลายได้รับการวินิจฉัยโดยธรรม จึงไม่มี
คดีโกงเกิดขึ้นเพราะไม่มีคดีโกงเหล่าน้ัน การร้องทุกข์ ณ พระลานหลวง เพ่ือให้วินิจฉัยโดยพระราชาก็

หมดไป พวกอํามาตย์น่ังบนบัลลังก์วินิจฉัยตลอดวันไม่เห็นใคร ๆ มาเพ่ือให้วินิจฉัยคดี ต่างก็ลุกกลับไป 
สถานที่วินิจฉัยคดีก็ถูกทอดทิ้งพระโพธิสัตว์ทรงดําริว่า เมื่อเราครองราชย์สมบัติโดยธรรมไม่มีผู้คนมา

ให้วินิจฉัยคดี ไม่มีผู้มาร้องทุกข์ สถานที่วินิจฉัยคดีก็ถูกทอดทิ้ง บัดน้ีเราควรตรวจสอบโทษของตน 
ครั้นเรารู้ว่าน่ีเป็นโทษของเราจักละโทษน้ันเสียประพฤติในสิ่งที่เป็นคุณเท่าน้ัน จําเดิมแต่น้ันมา พระ

โพธิสัตว์ก็ทรงสํารวจดูว่า จะมีใคร ๆ พูดถึงโทษของเราบ้างหนอ ครั้นไม่ทรงเห็นใคร ๆ กล่าวถึงโทษ 
ในระหว่างข้าราชบริพารภายใน ทรงสดับแต่คําสรรเสริญคุณของพระองค์ถ่ายเดียว ทรงดําริว่า ชะรอยชน
เหล่าน้ี เพราะกลัวเราจึงไม่กล้าถึงโทษ กล่าวแต่คุณเท่าน้ัน จึงทรงสอบข้าราชบริพารภายนอก แม้ใน
หมู่ข้าราชบริพารเหล่าน้ัน ก็ไม่ทรงเห็น จึงทรงสอบชาวเมืองภายในพระนคร ทรงสอบชาวบ้านที่ทวาร

ทั้งสี่นอกพระนคร แม้ในที่น้ันก็มิได้ทรงเห็นใคร ๆ กล่าวถึงโทษ ทรงสดับแต่คําสรรเสริญขงพระองค์

ถ่ายเดียว จึงทรงดําริว่า เราจักตรวจสอบชาวชนบทดู ทรงมอบราชสมบัติให้เหล่าอํามาตย์ เสด็จขึ้นรถ
ไปกับสารถีเท่าน้ัน ทรงปลอมพระองค์ไม่ให้ใครรู้จัก เสด็จออกจากพระนคร พยายามสอบถามชาว

ชนบทจนเสด็จถึงภูมิประเทศชายแดน ก็มิได้ทรงเห็นใคร ๆ กล่าวถึงโทษ ทรงสดับแต่คําสรรเสริญ

พระคุณ จึงทรงบ่ายพระพักตร์สู่พระนคร เสด็จกลับตามทางหลวงจากเขตชายแดนในเวลานั้น 
แม้พระเจ้าโกศลพระนามว่า พัลลิกะ ก็ทรงครอบครองราชย์สมบัติโดยธรรม ทรงตรวจสอบ

หาโทษในบรรดาข้าราชบริพารภายในเป็นต้น มิได้ทรงเห็นใคร ๆ กล่าวถึงโทษเลย ทรงสดับแต่คํา

สรรเสริญพระคุณของพระองค์เหมือนกันจึงทรงตรวจสอบชาวชนบท ได้เสด็จถึงประเทศน้ันกษัตริย์ทั้ง

สองได้ประจันหน้ากันที่ทางเกวียนอันราบลุ่มแห่งหนึ่ง ไม่มีทางที่รถจะหลีกกันได้ สารถีของพระเจ้าพัล

ลิกะจึงพูดกับสารถีของพระเจ้าพาราณสีว่า “จงหลีกรถของท่าน” สารถีของพระเจ้าพาราณสีตอบว่า 
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“พ่อมหาจําเริญ ขอให้ท่านหลีกรถของท่านเถิด บนรถน้ีมีพระเจ้าพรหมทัตมหาราช ผู้ครอบครอง

ราชย์สมบัติในกรุงพาราณสีประทับน่ังอยู่” สารถีอีกฝ่ายหน่ึงก็พูดว่า “พ่อมหาจําเริญ บนรถน้ีพระ

เจ้าพัลลิกะมหาราชผู้ครอบครองราชย์สมบัติในแคว้นโกศลก็ประทับน่ังอยู่ขอท่านได้โปรดหลีกรถของ

ท่าน แล้วให้โอกาสแก่รถของพระราชาของเราเถิด” สารถีของพระเจ้าพาราณสีดําริว่า “แม้ผู้ที่น่ังอยู่

ในรถน้ีก็เป็นพระราชาเหมือนกัน เราจะควรทําอย่างไรดีหนอ” นึกข้ึนได้ว่า มีอุบายอย่างหน่ึง เราจัก
ถามถึงวัยให้รถของพระราชาหนุ่มหลีกไปแล้วพระราชทานโอกาสแก่พระราชาผู้อาวุโสกว่า คร้ันตกลง
ใจแล้ว จึงถามถึงวัยของพระเจ้าโกศลกะสารถี แล้วกําหนดไว้ครั้นทราบว่าพระราชาทั้งสองมีวัยเท่ากัน 
จึงถามถึงปริมาณราชสมบัติ กําลัง ทรัพย์ ยศ ชาติ โคตร ตระกูล ประเทศคร้ันทราบว่า ทั้งสองฝ่าย

เป็นผู้ครอบครองรัชสีมาประมาณฝ่ายละสามร้อยโยชน์มีกําลัง ทรัพย์ ยศ ชาติ โคตร ตระกูลและ
ประเทศเท่ากัน แล้วคิดต่อไปว่า เราจักให้โอกาสแก่ผู้มีศีลจึงถามว่า “พ่อมหาจําเริญ ศีลและมรรยาท
แห่งพระราชาของท่านเป็นอย่างไร”  

เมื่อสารถีของพระเจ้าพัลลิกะประกาศสิ่งที่เป็นโทษแห่งพระราชาของตน โดยนึกว่าเป็นคุณ 
จึงกล่าวคาถาแรกว่า :พระเจ้าพัลลิกะทรงชนะคนกระด้าง ด้วยความกระด้างทรงชนะคนอ่อนโยนด้วย

ความอ่อนโยนทรงชนะคนดีด้วยความดีทรงชนะคนไม่ดีด้วยความไม่ดีพระราชาพระองค์น้ีเป็นเช่นน้ัน

ดูก่อนสารถีท่านจงหลีกทางถวายพระราชาของเราเถิดลําดับน้ันสารถีของพระเจ้าพาราณสี กล่าวกะ
สารถีของพระเจ้าพัลลิกะว่า ท่านกล่าวถึงพระคุณของพระราชาของท่านหรือ เมื่อเขาตอบว่า ใช่แล้ว 
สารถีของพระเจ้าพัลลิกะจึงกล่าวต่อไปว่า ผิว่าเหล่าน้ีเป็นพระคุณ สิ่งที่เป็นโทษก็ตามเถิด แต่
พระราชาของท่านมีพระคุณเช่นไรเล่า สารถีของพระเจ้าพาราณสีกล่าวว่า ถ้าเช่นน้ันท่านจงฟัง แล้ว
กล่าวคาถาที่สองว่า: พระเจ้าพาราณสีทรงชนะคนโกรธด้วยความไม่โกรธทรงชนะคนไม่ดีด้วยความดี

ทรงชนะคนตระหน่ีด้วยการให้ทรงชนะคนพูดเหลาะแหละด้วยคําสัตย์พระราชาพระองค์น้ีเป็นเช่นน้ัน

ดูก่อนสารถีท่านจงหลีกทางถวายพระราชาของเราเถิดเมื่อสารถีของพระเจ้าพาราณสีกล่าวอย่างน้ีแล้ว 
พระเจ้าพัลลิกะและสารถีทั้งสองก็เสด็จและลงจากรถปลดม้าถอยรถถวายทางแด่พระเจ้าพาราณสี 
พระเจ้าพาราณสี ถวายโอวาทแด่พระเจ้าพัลลิกะว่า ธรรมดาพระราชาควรทรงกระทําอย่างน้ี ๆ แล้ว
เสด็จไปกรุงพาราณสี ทรงกระทําบุญมีให้ทาน เป็นต้น ทรงเพ่ิมพูนทางสวรรค์ในเวลาสุดสิ้นพระชนม์

แม้พระเจ้าพัลลิกะก็ทรงรับพระโอวาทของพระเจ้าพาราณสี ทรงสอบสวนชาวชนบท เสด็จไปทั่วพระ

นคร ไม่เห็นมีผู้กล่าวโทษของพระองค์ จึงกระทําบุญมีให้ทาน เป็นต้น ทรงเพ่ิมพูนทางสวรรค์ในเวลา

สุดสิ้นพระชนม์พระศาสดาทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาเพ่ือทรงถวายโอวาทแด่พระเจ้าโกศล แล้วทรง

ประชุมชาดกว่า นายสารถีของพระเจ้าพัลลิกะ  
ครั้งน้ันได้เป็นพระโมคคัลลานะ พระเจ้าพัลลิกะ ได้เป็นพระอานนท์ สารถีของพระเจ้า

พาราณสี ได้เป็นพระสารีบุตร ส่วนพระราชา คือควรให้ทางแก่ผู้ทรงศีล และรับเอาคําสอนของท่านไป

ปฏิบัติพระศาสดาทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาเพ่ือทรงถวายโอวาทแด่พระเจ้าโกศล แล้วทรงประชุม
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ชาดกว่า นายสารถีของพระเจ้าพัลลิกะ ครั้งน้ันได้เป็นพระโมคคัลลานะ พระเจ้าพัลลิกะ ได้เป็นพระ

อานนท์ สารถีของพระเจ้าพาราณสี ได้เป็นพระสารีบุตร ส่วนพระราชาคือ ตถาคตเอง๒๗ 
ชาดกเร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่า การเป็นผู้นําต้องประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง มีความยุติธรรม

เป็นที่ต้ังและมีความเสียสละตามสมควร ทั้งน้ีเพ่ือเป็นที่พ่ึงให้กับผู้อ่ืนด้วยความมุ่งปรารถนาดีและไม่

เบียดเบียนผู้อ่ืน 
นันทิวิศาลชาดก - ว่าด้วย ปิยวาจา 
ในสมัยหน่ึง พระพุทธเจ้าประทับอยู่วันเชตวัน เมืองสาวัตถี ทรงปรารภการพูดเสียดแทงให้

เจ็บใจของพวกภิกษุฉัพพัคคีย์ ได้ตรัสอดีตนิทานมาสาธก ว่า...กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว ในสมัยของ

พระเจ้าคันธาระครองเมืองตักกศิลา แคว้นคันธาระ พระโพธิสัตว์เกิดเป็นโคนามว่า นันทิวิสาล เป็นโค

มีรูปร่างสวยงาม มีพละกําลังมาก มีพราหมณ์คนหน่ึงได้เลี้ยงและรักโคน้ันเหมือนลูกชาย โคน้ันคิดจะ

ตอบแทนบุญคุณการเลี้ยงดูของพราหมณ์ในวันหน่ึง ได้พูดกะพราหมณ์ว่า “พ่อ จงไปท้าพนันกับโควิ

นทกเศรษฐีว่า โคของเราสามารถลากเกวียนหน่ึงร้อยเล่ม ที่ผูกติดกันให้เคลื่อนไหวได้ พนันด้วยเงิน

หน่ึงพันกหาปณะเถิด” พราหมณ์ได้ไปที่บ้านเศรษฐีและตกลงกันตามน้ัน นัดเดิมพันกันในวันรุ่งขึ้น ใน
วันเดิมพัน พราหมณ์ได้เทียมโคนันทิวิสาลเข้าที่เกวียนเล่มแรก เพ่ือลากเกวียนหนึ่งร้อยเล่มผูกติดกัน

ซึ่งบรรทุกทราย กรวดและหินเต็มลํา แล้วข้ึนไปนั่งบนเกวียน เง้ือปฏักขึ้นพร้อมกับตวาดว่า “ไอ้โคโกง 
โคโง่ เจ้าจงลากเกวียนไปเดี๋ยวน้ี” ฝ่ายโคนันทิวิสาลเมื่อได้ยินพราหมณ์พูดเช่นน้ัน ก็คิดน้อยใจว่า 
“พราหมณ์เรียกเราผู้ไม่โกง ว่าโกง ผู้ไม่โง่ ว่าโง่” จึงยืนน่ิงไม่เคลื่อนไหว โควินทกเศรษฐีจึงเรียกให้

พราหมณ์นําเงินหน่ึงพันกหาปณะมาให้แล้วกลับบ้านไปฝ่ายพราหมณ์ผู้แพ้พนันเงินหน่ึงพันกหาปณะ 
ปลดโคแล้วก็เข้าไปนอนเศร้าโศกเสียใจอยู่ในบ้าน ส่วนโคนันทิวิสาลเห็นพราหมณ์เศร้าโศกเสียใจ

เช่นน้ัน จึงเข้าไปปลอบและกล่าวว่า “พ่อ ฉันอยู่ในเรือนของท่านตลอดมา เคยทําภาชนะอะไรแตก

ไหม เคยเหยียบใคร ๆ เคยถ่ายอุจจาระ ปัสสาวะในที่อันไม่ควรหรือไม่ เพราะเหตุใดท่านจึงเรียกเราว่า 
โคโกง โคโง่ ครั้งน้ีเป็นความผิดของท่านเอง ไม่ใช่ความผิดของฉัน บัดน้ี ขอให้ท่านไปเดิมพันกับโควิ

นทกเศรษฐีใหม่ด้วยเงินสองพันกหาปณะ ขออย่างเดียว ท่านอย่าได้เรียกฉันว่า โคโกง โคโง่ ท่านจะได้

ทรัพย์ตามท่ีท่านปรารถนา ฉันจะไม่ทําให้ท่านเศร้าเสียใจ” พราหมณ์ได้ทําตามที่โคนันทิวิสาลบอก ใน
วันเดิมพัน พราหมณ์จึงพูดหวานว่า “นันทิวิสาลลูกรัก เจ้าจงลากเกวียนทั้งร้อยเล่มน้ีไปเถิด” โคนันทวิ

สาลได้ลากเกวียนร้อยเล่มที่ผูกติดกัน ด้วยการออกแรงลากเพียงครั้งเดียวเท่าน้ัน ทําให้เกวียนเล่ม

สุดท้ายไปต้ังอยู่ที่เกวียนเล่มแรกอยู่ ทําให้พราหมณ์ชนะพนัน ด้วยเงินสองพันกหาปณะพระพุทธองค์

เมื่อนําอดีตนิทานมาสาธกแล้วตรัสว่า”ภิกษุทั้งหลาย ช่ือว่า คําหยาบ ไม่เป็นที่ชอบใจของใคร ๆ 
แม้กระทั่งสัตว์เดียรัจฉาน” แล้วได้ตรัสพระคาถาว่า”บุคคลควรพูดแต่คําที่น่าพอใจเท่าน้ัน ไม่ควรพูด

                                                        
๒๗ขุ.ทุก. 57/151/1-9. 



27 

คําที่ไม่น่าพอใจในกาลใด ๆ เมื่อพราหมณ์พูดคําที่น่าพอใจ โคนันทิวิสาลได้ลากสัมภาระอันหนักได้ ทั้ง

ยังทําให้พราหมณ์ผู้น้ันได้ทรัพย์อีกด้วย ส่วนตนเองก็เป็นผู้ปลื้มใจ เพราะการช่วยเหลือนั้นด้วย” 
นิทานเรื่องน้ีสอนให้รู้ว่า พูดดีเป็นศรีแก่ปาก พูดมากปากมีสี 

ชาดกเร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่า การพูดวาจาที่สุภาพ วาจาอันเป็นที่รัก วาจาดูดด่ืมนํ้าใจ หรือวาจา

ซาบซึ้งใจ คําสุภาพไพเราะอ่อนหวานสมานสามัคคี ย่อมให้เกิดไมตรีและความรักใคร่นับถือ ตลอดถึง
คําแสดงประโยชน์ประกอบด้วยเหตุผลเป็นหลักฐานจูงใจให้นิยมยอมตาม๒๘  

สุวัณณหังสชาดก - ว่าด้วยอโลภะ 
ในสมัยหน่ึง พระพุทธเจ้าประทับอยู่วันเชตวัน เมืองสาวัตถี ทรงปรารภภิกษุณีช่ือ ถุลนันทา 

ผู้ไม่รู้จักประมาณในการบริโภคกระเทียม สร้างความเดือดร้อนให้ชาวบ้าน ได้ตรัสอดีตนิทานมาสาธก

ว่ากาลคร้ังหน่ึงนานมาแล้ว พระโพธิสัตว์เกิดเป็นพราหมณ์ตระกูลหน่ึง มีภรรยาและลูกสาว 3 คน ช่ือ 
นันทา นันทวดี และสุนันทา พอลูกสาวทั้ง 3 ได้สามีแล้วทุกคน พราหมณ์ก็เสียชีวิตไปเกิดเป็นหงส์ทอง

คําระลึกชาติได้วันหน่ึงได้เห็นความลําบากของนางพราหมณีและลูกสาวของตนที่ต้องรับจ้างคนอ่ืน

เลี้ยงชีพ จึงเกิดความสงสาร ได้โผบินไปจับที่บ้านนางพราหมณีแล้วเล่าเรื่องราวให้นางพราหมณีและ

ลูกสาวฟัง และได้สลัดขนให้แก่พวกเขาเหล่าน้ันคนละหน่ึงขนแล้วก็บินหนีไป หงส์ทองได้มาเป็นระยะ 
ๆ มาครั้งใดก็สลัดขนให้ครั้งละหน่ึงขนโดยทํานองน้ี นางพราหมณีและลูกสาวจึงร่ํารวยและมีความสุข

ไปตาม ๆ กันต่อมาวันหน่ึงนางพราหมณีเกิดความโลภอยากได้มากกว่าเดิมจึงปรึกษากับลูก ๆ ว่า “ถ้า
หงส์มาคร้ังน้ี พวกเราจะจับถอนขนเสียให้หมด เพ่ือจะได้มีทรัพย์สมบัติมาก” พวกลูก ๆ ไม่เห็นดีด้วย 
แต่นางพราหมณีไม่สนใจ ครั้นวันหน่ึงพญาหงส์ทองมาอีก นางก็ได้จับถอนขนเสียให้หมด ขนเหล่าน้ัน

กลายเป็นขนนกธรรมดาเท่าน้ัน เพราะพญาหงส์ทองมิได้ให้ด้วยความสมัครใจ นางพราหมณีได้เลี้ยง

หงส์น้ันจนขนงอกขึ้นมาใหม่เต็มตัวหงส์ก็ได้บินหนีไปโดยไม่ได้กลับมาอีกเลย พระพุทธองค์เมื่อนําอดีต

นิทานมาสาธกแล้ว ได้ตรัสพระคาถาว่า”บุคคลได้สิ่งใดควรยินดีสิ่งน้ัน เพราะความโลภเกินประมาณ

เป็นความช่ัวแท้ นางพราหมณีจับเอาพญาหงส์ทองแล้วจึงเสื่อมจากทองคํา” ชาดกเรื่องน้ีสอนให้รู้ว่า 
โลภมากมักลาภหาย และเป็นบ่อเกิดแห่งความเสื่อม๒๙ 

คุณธรรมที่ได้จากนิทานชาดก 
คุณธรรมนับเป็นมงคลอย่างย่ิงกับชีวิตของมนุษย์ทุกคน เพราะมงคล คือ ทางก้าวหน้า

ความสุข ความเจริญ หรือเหตุที่มาของความเจริญน่ันเอง ในทางพระพุทธศาสนามีความเช่ือว่าทําดี

ต้องได้ดี ดังน้ันโรงเรียนจึงมุ่งอบรมส่ังสอนให้นักเรียนเป็นศาสนิกชนท่ีดี ด้วยการประพฤติปฏิบัติตน

เป็นคนดีทั้งกาย วาจาและจิตใจ สําหรับการวิจัยครั้งน้ีผู้วิจัย กําหนดคุณธรรมที่เป็นความดีจาก

                                                        
๒๘ขุ.ทุก. 55/28/293-296. 
๒๙ขุ.ทุก. 56/136/397-400. 



28 

การศึกษานิทานชาดก เพ่ือปลูกฝังคุณธรรมตามหลักสูตร การเรียนวิชาสังคมศึกษา ระดับช้ันมัธยม 
ศึกษาตอนต้นตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ได้แก่ การเคารพ การ
รู้จักบุญคุณ เช่ือฟังบิดามารดา ผู้นําประพฤติธรรม ปิยวาจาและอโลภะ จากการศึกษาค้นคว้าเอกสาร

คุณธรรมที่เหมาะสม และควรปลูกฝังให้กับนักเรียนทั้ง 6 เรื่อง พบว่าสอดคล้องกับมงคล 38 ประการ 
ของชมรมพุทธศาสตร์สากล๓๐ ผู้วิจัยขอนํามากล่าวโดยสังเขป เฉพาะ 6 เรื่อง ดังน้ี  

1. การเคารพ หมายถึง ความตระหนัก ซาบซึ้ง รู้ถึงคุณงามความดีที่มีอยู่จริงของบุคคลอ่ืน

ยอมรับนับถือความดีของเขาด้วยใจจริงแล้วแสดงความนับถือต่อผู้น้ัน ด้วยการแสดงความอ่อนน้อม 
อ่อนโยน อย่างเหมาะสมทั้งต่อหน้าและลับหลัง 

องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแนะนําให้เรามีความเคารพตระหนักในสิ่งที่มีคุณค่า 7 
ประการดังน้ีคือ 

- เคารพในองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า 
- เคารพในพระธรรม 
- เคารพในพระสงฆ์ 
- เคารพในการศึกษา 
- เคารพในสมาธิ 
- เคารพในความไม่ประมาท 
- เคารพในการต้อนรับแขก 
ความเคารพในองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า คือ ตระหนักถึงพระคุณความดีอันมีอยู่ใน

พระองค์ ซึ่งกล่าวโดยย่อ ได้แก่ พระปัญญาคุณ พระบริสุทธิคุณและพระมหากรุณาธิคุณ 
ความเคารพในพระธรรม คือ ตระหนักถึงคุณประโยชน์อันมหาศาลของพระธรรมคําสั่งสอน

ของสัมมาสัมพุทธเจ้า แล้วแสดงออกด้วยกริยาที่สํารวมขณะฟังธรรม ขณะฟังธรรมต้องน่ังในความ

สงบไม่คุยกัน ไม่วางหนังสือธรรมไว้ในที่ตํ่าและไม่ดูหมิ่นพระธรรม 
ความเคารพในพระสงฆ์ คือ ตระหนักถึงคุณความดีของพระสงฆ์ ผู้ประพฤติดีประพฤติชอบ

เป็นผู้สืบอายุพระพุทธศาสนา แล้วแสดงออกด้วยการกราบไหว้ด้วยอาการกริยาเรียบร้อย ไม่ยืน เดิน 
น่ังเบียดพระเถระ ดูแลท่านด้วยจิตเลื่อมใสและต้อนรับท่านด้วยไทยธรรม 

ความเคารพในการศึกษา คือ ความตระหนักถึงคุณค่าของการศึกษาหาความรู้ แล้ว
แสดงออกซึ่งความเคารพด้วยการต้ังใจศึกษาเล่าเรียนอย่างเต็มกําลังความสามารถท้ังทางโลกและทาง

ธรรม 
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ความเคารพในสมาธิ คือ ตระหนักถึงคุณประโยชน์อันมหาศาลของการทําสมาธิ แล้ว
แสดงออกซ่ึงความเคารพ โดยต้ังใจฝึกสมาธิอย่างสม่ําเสมอ เพราะสมาธิเป็นสิ่งสําคัญย่ิงในการสร้าง

คุณงามความดี เป็นการฝึกตนเองอย่างย่ิงยวดทําให้รู้และเข้าใจธรรมอย่างแท้จริง 
ความเคารพในความไม่ประมาท คือ ตระหนักถึงคุณประโยชน์ของการมีสติกํากับตนเองทุก

ขณะจิต แล้วแสดงออกด้วยการฝึกสติเพ่ือไม่ให้ประมาทด้วยการเจริญสมาธิภาวนาอยู่เป็นประจํา 
ความเคารพในการต้อนรับแขก คือ ตระหนักถึงคุณประโยชน์ของการต้อนรับแขก ด้วยการ

ปฏิบัติ 2 ลักษณะ คือ 
1. ต้อนรับด้วยสิ่งของ เช่น อาหาร เคร่ืองด่ืม ตามความเหมาะสม เป็นต้น 
2. ต้อนรับด้วยธรรม เช่น การสนทนาธรรม การแนะนําธรรมให้แก่กัน เป็นต้น 
การแสดงความเคารพ คือการแสดงความตระหนักในคุณงามความดีของบุคคลและสิ่งของ

ที่เราเคารพด้วยความจริงใจ ด้วยการแสดงออกทางกายและวาจา 
อานิสงส์ของการแสดงความเคารพ 
1. ทําให้เป็นคนน่ารัก น่ายกย่อง น่าเกรงใจ 
2. ทําให้เกิดความสุขกาย สุขใจ 
3. ทําให้มีสติดีขึ้นไม่ประมาท 
2. การรู้จักบุญคุณ คือ การเลื่อมใส ยกย่อง เชิดชู ด้วยกริยาวาจาสุภาพต่อผู้ที่มีพระคุณ

กับเราทั้งต่อหน้าและลับหลัง 
การแสดงการบูชาบุคลที่มีบุญคุณ 
1. พระสัมมาสัมพุทธเจ้า จัดเป็นบุคคลที่ควรบูชาอย่างย่ิง ทรงไว้ด้วยพระปัญญาคุณ พระ

บริสุทธิคุณและพระมหากรุณาธิคุณ 
2. พระสงฆ์ เป็นผู้ประพฤติดีประพฤติชอบที่เราควรเคารพกราบไหว้ 
3. พระมหากษัตริย์ที่ต้ังอยู่ในทศพิธราชธรรม 
4. บิดามารดาและญาติผู้ใหญ่ ผู้ให้กําเนิดและคอยอบรมเลี้ยงดูมาต้ังแต่เด็ก 
5. ครู อาจารย์ ผู้อบรมสั่งสอนให้มีความรู้และมีความประพฤติดี 
6. ผู้บังคับบัญชา ในองค์กรที่เราทํางานหรือผู้เก่ียวข้อง 
การแสดงออกที่แสดงว่ารู้จักบุญคุณ 
1. ทางกาย จะน่ัง ยืนหรือเดิน ด้วยกริยาที่สํารวม 
2. ทางวาจา สรรเสริญยกย่องคุณงามความดีของท่านด้วยความจริงใจ ทั้งต่อหน้าและลับหลัง 
3. ทางจิตใจ ระลึกถึงคําสอนของท่านด้วยความเคารพและซาบซึ้ง 
ประเภทของการบูชาบุคลที่มีบุญคุณ 



30 

1. อามิสบูชา คือการบูชาด้วยสิ่งของ เช่น บุตรระลึกถึงบิดา มารดา ศิษย์ระลึกถึงคุณครู

อาจารย์ จึงนําทรัพย์สินเงินทอง และสิ่งของมามอบให้ บูชาพระรัตนตรัยด้วยดอกไม้ธูปเทียน เป็นต้น 
2. ปฏิบัติบูชา คือการบูชา ด้วยการประพฤติปฏิบัติตามคําสั่งสอนตามแบบอย่างที่ดีของ

ท่าน เช่น พยายามขจัดความโลภ ความโกรธ และความหลง ด้วยการให้ทาน รักษาศีล เจริญภาวนา 
ตามคําสอนของท่าน 

3. เชื่อฟังบิดามารดา 
บิดา มารดา เป็นผู้มีพระคุณอันย่ิงใหญ่ของบุตร ด้วยเหตุผลดังต่อไปน้ี 
1. เป็นต้นแบบทางกาย บิดามารดา เป็นผู้ให้กําเนิดให้เรามีชีวิตในโลกมนุษย์ 
2. เป็นต้นแบบทางใจ บิดามารดา เป็นผู้ให้การอุปการะเลี้ยงดูเรามาต้ังแต่เยาว์วัย คอย

อบรมสั่งสอนให้มีกริยามารยาทที่ดี เพ่ือเติบใหญ่เป็นบุคคลที่มีคุณภาพเป็นที่พึงประสงค์ของสังคม 
บิดา มารดา จึงถือว่าเป็นพรหมของลูก สามารถอธิบายได้ว่า บิดามารดา เป็นพรหมวิหาร 

4 ของลูก ได้แก่ 
1. เมตตา คือ มีความปรารถนาดีต่อลูกไม่มีที่สิ้นสุด 
2. กรุณา คือ หว่ันไหวในความทุกข์ของลูกและคอยช่วยเหลือเสมอไม่ทอดทิ้ง 
3. มุทิตา คือ เมื่อลูกมีความสุขสบาย ก็จะพลอยมีความปลาบปลื้มด้วยความจริงใจ 
4. อุเบกขา คือ เมื่อลูกเติบโตเป็นผู้ใหญ่ ก็ไม่ไปวุ่นวายเรื่องส่วนตัวของลูกมากเกินไป ยาม

ใดที่ลูกผิดพลาดก็ไม่ซ้ําเติมคอยเป็นที่ปรึกษาช่วยแก้ปัญหาให้เมื่อลูกต้องการ 
การตอบแทนคุณของลูก ลูกที่ดีต้องตอบแทนคุณบิดา มารดาด้วยความกตัญญู กตเวที

กตัญญู หมายถึง เห็นคุณค่า ของบิดา มารดา ด้วยปัญญาว่าท่านทั้งสองเป็นผู้มีอุปการคุณกับเราอย่าง

ย่ิงและแท้จริง 
กตเวที หมายถึง การตอบแทนบุญคุณของบิดา มารดา ด้วยการกระทํา 2 อย่าง คือ ประกาศ 

คุณของท่านและตอบแทนคุณของท่าน 
อานิสงส์ของการเช่ือฟังบิดา มารดา 
1. ทําให้เป็นคนมีความอดทน 
2. ทําให้เป็นคนมีสติรอบคอบและมีเหตุผล 
3. ทําให้พ้นทุกข์และได้ลาภโดยง่าย 
4. ทําให้ได้รับการยกย่องสรรเสริญ 
5. ทําให้ชีวิตมีแต่ความเจริญก้าวหน้า 
6. ทําให้ชีวิตมีความสุขและคนรอบข้างสรรเสริญ 
4. ผู้นําประพฤติธรรม หมายถึง การครองตนด้วยการต้ังเป้าหมายของชีวิตและประพฤติ

ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีกับผู้อ่ืนด้วยความระมัดระวังไม่ให้เสื่อมเสีย 
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บุคคลที่เป็นผู้นําต้องเป็นแบบอย่างที่ดีของการดําเนินชีวิตทั้งส่วนตัวและหน้าที่การงาน

ด้วยการต้ังเป้าหมายของชีวิตให้ถูกต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังพากเพียร เอาชนะอุปสรรค

น้ัน ๆ ให้ได้เพ่ือการบรรลุเป้าหมายที่ดีที่สุดของชีวิต 
ผู้ที่รักความก้าวหน้าทั้งหลาย ต้องต้ังเป้าหมายในชีวิตให้ถูกต้อง 3 ลักษณะ คือ 
1. เป้าหมายชีวิตขั้นต้น คือ การต้ังเป้าหมายชีวิตเพ่ือประโยชน์ในชาติน้ี 
2. เป้าหมายชีวิตขั้นกลาง คือ การต้ังเป้าหมายชีวิตเพ่ือประโยชน์ในชาติหน้า 
3. เป้าหมายชีวิตขั้นสูง คือ การต้ังเป้าหมายชีวิตเพ่ือประโยชน์อย่างย่ิง 
เป้าหมายชีวิตขั้นต้น คือ การต้ังเป้าหมายชีวิตเพื่อประโยชน์ในชาตินี้ เป็นการต้ัง 

เป้าหมายว่าจะประกอบอาชีพด้วยความสุจริต ไม่ผิดกฎหมาย ไม่ผิดศีลธรรม ตามที่ตนเองถนัดแล้ว

ดําเนินงานด้วยความต้ังมั่นให้ประสบความสําเร็จในฐานนะผู้ปฏิบัติงานท่ีดี เมื่อใดที่รับผิดชอบใน

หน้าที่การงานเป็นผู้นําก็มุ่งมั่นเป็นผู้นําที่ดีมีคุณธรรม ต้ังใจปฏิบัติงานในหน้าที่และเป็นแบบอย่างที่ดี

กับผู้ร่วมงาน 
เป้าหมายชีวิตขั้นกลาง คือ การต้ังเป้าหมายชีวิตเพื่อประโยชน์ในชาติหน้า ในการ

ดําเนินชีวิตของมนุษย์เรานอกจากทําดีในชาติน้ีแล้วต้องมุ่งกระทําความดีในภพหน้าเป็นการสร้างสม

บุญบารมีของตนเองอย่างมีคุณธรรม น่ันคือการสร้างคุณค่าให้กับชีวิตของตนเองและเป็นแบบอย่างที่

ดีให้กับผู้ร่วมงานอันจะนําพาชีวิตให้มีความสุขมีแต่ผู้อ่ืนสรรเสริญแม้จะจากโลกน้ีไปแล้วก็มีคน

สรรเสริญ 
เป้าหมายชีวิตขั้นสูง คือ การต้ังเป้าหมายชีวิตเพื่อประโยชน์อย่างย่ิง เป็นการสร้าง 

สมบุญตามหลักพระพุทธศาสนามีความเช่ือว่าทุกชีวิต มีกรรมเป็นตัวกําหนด หากสร้างกรรมดีกุศล 
จะส่งเสริมให้เกิดในภพภูมิที่ดีต่อไปในชาติหน้าเป็นผู้ละกิเลสด้วยการสร้างแต่คุณงามความดีหมด 
สิ้นกิเลสด้วยการทําทาน รักษาศีลและเจริญภาวนา รักษาการใจให้สะอาด เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับ

บุคคลอ่ืน 
เป็นที่สังเกตว่า ในสังคม มนุษย์จํานวนมากมีกิเลสมาก ย่ิงเป็นผู้นําย่ิงมีกิเลสกระทําการ 

ใด ๆ เพ่ือผลประโยชน์ของตนเองโดยไม่คํานึงถึงผู้อ่ืน นํามาซึ่งการไม่รักษาศีล คดโกงเอารัดเอาเปรียบ

ผู้อ่ืนบางรายบ้าอํานาจ กดข่ีข่มเหงผู้ที่ด้อยกว่า มิหนําซ้ํามุ่งสู่ความลุ่มหลงในอบายมุขนําพาชีวิตให้

ตกตํ่า 
การที่บุคคลจะเป็นผู้นําที่ดีต้องต้ังเป้าหมายในชีวิตและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ดังน้ี 
1. ฝึกให้เป็นคนมีศรัทธา ได้แก่ การมีเหตุผล เช่ือในสิ่งที่ควรเช่ือ ความเช่ือมี 2 อย่างคือ 
 1.1 เช่ืออย่างมีเหตุผล ประกอบด้วยปัญญา เรียกว่า ศรัทธา 
 1.2 เช่ืออย่างไร้เหตุผล ปราศจากปัญญา เรียกว่า งมงาย 
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ศรัทธาขั้นพ้ืนฐาน มี 4 ประการ คือ 
- เช่ือกรรม เช่ือว่ากรรมมีอยู่จริงไม่ว่างเปล่า เมื่อทําอะไรแล้วย่อมเป็นกรรม คือมีความดี 

ความเช่ือเกิดขึ้นในตน 
- เช่ือในผลของกรรม เช่ือว่าทําดีได้ดี ทําช่ัวได้ช่ัว การทําความดีต้องทําให้ถูกวิธีดังน้ีคือ ถูกดี 

(มีปัญญา สามารถทําถูกวัตถุประสงค์ของงานน้ัน), ถึงดี (พยายาม ทานน้ันให้เต็มความสามารถ) และ
พอดี (ทําพอประมาณ ทําอย่างมีสติ) 

- เช่ือว่ามนุษย์และสัตว์ มีกรรมเป็นของตนเอง เช่ือว่าบุญ และ บาป เป็นผลของการกระทํา 
กรรมดีและกรรมช่ัว ย่อมติดตัวผู้กระทําน้ันตลอดไป 

- เช่ือว่าพระพุทธเจ้ามีจริง เช่ือในพระปัญญาการตรัสรู้ของพระองค์ 
2. ฝึกให้เป็นคนมีศีล โดยเฉพาะศีล 5 
3. ฝึกให้มีความรู้ เป็นพหูสูต คือ หมั่นแสวงหาความรู้ทั้งทางโลกและทางธรรม 
4. ฝึกให้เป็นผู้มีจาคะ คือมีความเสียสละ ได้แก่ 
 4.1 สละทรัพย์สิ่งของเป็นทาน เป็นการขจัดความตระหนี่ถี่เหนียวให้ออกไปจากใจ ทํา

ให้เป็นที่รักของผู้อ่ืน 
 4.2 สละอารมณ์ไม่ดีเป็นทาน คือการละอารมณ์โกรธพยาบาทออกจากใจ เป็นอภัยทาน 

ทําให้ใจเป็นสุขไม่ขุ่นมัวและทุกข์ใจ 
5. ฝึกสมาธิให้ใจแจ่มใสไม่มั่วหมอง เกิดปัญญา ข้อน้ีเป็นสิ่งสําคัญที่สุด หากคนเรามีปัญญา

จะกระทําสิ่งใดย่อมเกิดจากการใคร่ครวญแล้วจึงกระทํา ไม่ใช้อารมณ์ในการตัดสินใจใด ๆ การฝึกสม
ทธิทําให้ใจแน่วแน่มั่นคง ไม่ว้าวุ่นใจทําให้ใจเรามีพลังทําอะไรอย่างเข้มแข็งเพราะปัญญานํามาซึ่ง

ความสุขของชีวิต 
อานิสงส์ของการประพฤติธรรม 
1. เป็นผู้ไม่ประมาท 
2. เป็นผู้ที่ประสบผลสําเร็จในชีวิต และเป็นที่พึงของผู้อ่ืน 
3. เป็นผู้ที่พบกับความสวัสดีในทุกที่ทุกสถาน 
4. เป็นแบบอย่างที่ดีของพลเมืองไทย 
5. เป็นผู้มีแก่นคน สามารถตักตวงประโยชน์จากชีวิตได้เต็มที่ 
6. เป็นผู้ที่ได้รับสมบัติทั้ง 3 ได้ง่าย คือ มนุษย์สมบัติ ทรัพย์สมบัติและนิพพานสมบัติ 
5. ปิยวาจา คือ คําพูดที่สุภาพ อ่อนหวาน เป็นคําพูดที่พูดออกมาจากการกลั่นกรองมาแล้ว

ว่าพูดแล้วทําให้ผู้ฟังสบายใจ ไม่เดือดเน้ือร้อนใจเพราะคําพูดของเรา 
ลักษณะสําคัญของปิยวาจา 
1. เป็นคําพูดที่สุภาพ เป็นคําพูดที่ไพเราะ เกิดจากการกลั่นกรองมาจากใจไม่เป็นคําหยาบ 
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2. เป็นคําพูดที่เกิดประโยชน์ เป็นผลดีทั้งแก่ผู้ฟังและผู้พูด แม้ว่าสิ่งน้ันจะเป็นจริงก็ไม่

สมควรพูดหากพูดแล้วจะเป็นโทษกับผู้ฟัง เพราะจะทําให้ผู้ฟังสะเทือนอารมณ์ 
3. เป็นคําพูดที่เป็นเรื่องจริง ไม่ควรนําเรื่องที่แต่งข้ึนมาพูดทําให้ผู้ฟังสะเทือนอารมณ์ 
4. พูดด้วยจิตเมตตา พูดด้วยความปรารถนาดี เป็นการพูดแล้วผู้ฟังมีความสุข ไม่กล่าวคํา

ใด ๆ ที่มาจากจิตอันขุ่นมัวเพราะจะทําให้ผู้ฟังสะเทือนอารมณ์ 
5. พูดถูกกาลเทศะ ไม่พูดอะไรท่ีเป็นการประจานผู้อ่ืน 
 - พูดถูกกาล (เวลา) รู้ว่าเวลาใดควรพูดไม่ควรพูด 
 - พูดถูกสถานที่ (เทศะ) รู้ว่าสถานที่ใดควรพูดอย่างไร พูดแล้วเกิดผลเสียไม่ควรพูด  
ลักษณะของการพูดที่ไม่ควรเช่ือถือ 
1. คําพูดของคนทุศีล 
2. คําพูดของคนที่ขาดศรัทธา 
3. คําพูดของคนโง่ (ไม่มีปัญญา) 
4. คําพูดของคนที่ตระหน่ี 
อานิสงส์ของปิยวาจา 
1. มีเสน่ห์ เป็นที่รักของบุคคลทั่วไป 
2. มีความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรม 
3. ได้ยินได้ฟังแต่สิ่งที่ดีงาม 
4. มีวาจาสิทธ์ิ ประสบความสําเร็จในสิ่งที่เจรจา 
5. ไม่ตกไปในอบายภูมิ 
6. อโลภะ คือ ความไม่โลภ มีสติกํากับเสมอ ไม่ว่าจะคิด จะพูดหรือจะทําสิ่งใดไม่ให้มี

ประมาทถลําลงไปในท่ีเสื่อมและไม่พลาดโอกาสในการทําความดี ตระหนักถึงสิ่งที่ต้องทํา ถึงกรรมที่

ต้องยกเว้น ใส่ใจสํานึกเสมอในหน้าที่ ไม่ละโมบอยากได้ของคนอ่ืนที่ตนไม่พึงได้  
โลภะ แปลว่า ความโลภ ความอยากได้ เป็นกิเลสอย่างหน่ึงในบรรดากิเลสใหญ่ 3 อย่าง

คือ โลภะ โทสะ โมหะ 
โลภะ เกิดจากตัณหา คือความทะยานอยากได้ เมื่อเกิดขึ้นแล้วทําให้จิตหิวโหยอยากได้ 

เกิดความดิ้นรน อยู่ไม่เป็นสุข หากหยุดยั้งไม่ได้ก็จะเป็นต้นเหตุให้ดิ้นรนแสวงหาสิ่งที่อยากได้มา

สนองความต้องการ หรือเมื่อไม่ได้โดยวิธีชอบธรรมก็นําให้ไปทําความชั่วความไม่ดีงามต่าง ๆ เช่น 
ลักขโมย ทุจริต คอรัปช่ัน โกง ปล้น จนถึงฆ่าคนตาย 

โลภะ เป็นอันตรายแก่ธรรมทั้งปวง คือเป็นตัวทําลายศีลธรรม มโนธรรม สันติธรรม 
วัฒนธรรม สามัคคีธรรม ยุติธรรมและธรรมชาติ โลภะ ละได้ด้วยการให้ทาน การเสียสละ เอ้ือเฟ้ือ

เก้ือกูลกันในทางที่ชอบ 
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กลุ่มโลภะ ธรรมฝ่ายชั่วนี้มี 3 อย่าง คือ 
1. โลภะ เป็นความอยากได้ ยินดี ติดใจ ในอารมณ์ต่าง ๆ ทั้งรูป เสียง กลิ่น รสโผฏฐัพพะ

และธัมมารมณ์ 
2. ทิฏฐิ เป็นธรรมชาติที่เห็นผิด 
3. มานะ เป็นความอวดด้ือถือตัว 
ความโลภ กับ ความเป็นไป มักสัมพันธ์กันเสมอ การไม่รู้ถึงความจริงระยะไกลคือสิ่งที่สร้าง

สภาพแวดล้อมให้ตนเองน้ันตกอยู่ในสภาพแวดล้อมน้ันเสมอ หากคนช่างสังเกตเห็นคนในชุมชนเมือง 
กับ คนที่อยู่ตามชนบท มีความแตกต่างกันทางด้านจิตใจ และ ความรู้ในเน้ือหาตามตํารา และอีก
หลาย ๆ อย่างทางพฤติกรรมที่จะดูออกซึ่งกันและกันได้เป็นส่วนมาก สัตว์ที่ตกอยู่ในสภาพแวดล้อมที่

จําเป็นต้องใช้สิ่งใดส่ิงหน่ึงเพียงสิ่งเดียว และ สัตว์น้ันเองรับรู้ได้ว่าสิ่งน้ันสามารถตอบสนองความ

ต้องการของตนเองได้ในหลาย ๆ อย่าง การให้ความสําคัญจึงค่อย ๆ แฝงลึกเข้าไปในจิตใจเมื่อถูกผ่าน

กาลเวลาในทัศนคติอย่างเดียวน้ี จึงเป็นทัศนคติที่ฝังรากลึก ในจิตใจของเขา ความเห็นในความเป็น

จริงหลายอย่างจึงถูกปิดก้ัน จากความต้องการของเขาเองซึ่งเกิดจากทัศนคติที่ฝังรากลึกไปแล้วน้ัน 
และ เมื่อพฤติกรรมพ้ืนฐานคือ ความต้องการ ความอยู่รอด การมีชีวิตอยู่ น้ันตกอยู่ภายใต้ทัศนคติที่ฝัง

รากลึกน้ี ความคิด ความเฉียบแหลมของสติปัญญา จึงมักโดดเด่นอยู่ไม่พ้นความต้องการของตนเอง 
คือ ไม่ว่าสัตว์เหล่าน้ันจะมีสติปัญญาที่แตกต่าง มากน้อยกันเพียงไร หากตนเองไม่พ้น ในทัศนคติน้ี ไม่
รู้ตนว่ากําลังตกอยู่ในการครอบงําอย่างน้ี ธรรมชาติจะสร้างความรู้สึกหน่ึง ซึ่งเป็นผู้นําของความคิด

ทั้งหมดในสัตว์น้ัน ๆ คือ สิ่งที่เราเรียกกันว่า “ความโลภ” ทุกสิ่งล้วนมีต้นตอในการเกิดข้ึน ข้อความน้ี
เป็นเพียงส่วนมากที่ ความโลภนี้จะเกิดข้ึนได้ และสามารถตอบเหตุผลได้ว่า ทําไม ความโลภจึงเกิดใน

สัตว์ที่เรียกว่ามนุษย์ได้มากกว่า สัตว์อ่ืน เพราะการดํารงชีวิตของสัตว์อ่ืน น้ันแตกต่างจากมนุษย์ ต้ังแต่
การหากิน ซึ่งสัตว์อ่ืนที่อยู่ตามธรรมชาติ ไม่ได้หากินด้วย สถานที่เดิมตลอดเวลา ถึงจะเป็นสถานที่เดิม 
ก็ไม่ใช่ตําแหน่งเดิม วิธีเดิม สถานการณ์เดิม ซึ่งสิ่งที่ดูเหมือนว่าไม่มากมายน้ี เมื่อนํามาเทียบกับมนุษย์ 
กําหนดระยะเวลาเพียงไม่กี่ปี ก็จะมีความแตกต่างกันมาก น่ันทําให้สัตว์เหล่าน้ันไม่มีทัศนคติทางด้าน

ความจําเป็นในสิ่งใดสิ่งเดียวเกิดขึ้นในความคิดของมัน เมื่อการดํารงชีวิตของมันเป็นส่วนในการไม่ให้

เกิดความโลภของมันเองโดยไม่รู้ตัว สถานการณ์ทางธรรมชาติที่จะก่อให้เกิดข้ึนจึงเกิดข้ึนได้น้อย ทั้งน้ี 
หัวใจสําคัญน้ันไม่จําเป็นว่าเร่ืองการอยู่ที่ใดที่เดียว หรือ สภาพแวดล้อมนั้นจะเป็นตัวกําหนดเพียง

อย่างเดียวธรรมชาติให้สติปัญญาของสัตว์ที่อยู่เหนือห่วงโซ่อาหารน้ีไว้มากกว่าสัตว์อ่ืน 
คุณลักษณะสําคัญของบุคคลที่อโลภะ (ไม่โลภ) คือ มีสติ สติ คือความระลึกรู้ผิด ชอบ ช่ัว ดี

เป็นสิ่งกระตุ้นเตือนใจ ให้คิด พูดทํา ในสิ่งที่ถูกต้องดีงาม ไม่ลืมตัว ไม่เผลอตัว ใช้สติปัญญาควบคุม

การกระทําอยู่เสมอ 
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ตามธรรมชาติของบุคคล ย่อมฟุ้งซ่านไปตามเหตุการณ์ จิตจะมีการนึกคิดตลอดเวลา การ
นึกคิดน้ีถ้าไม่มีสติกํากับก็จะมีความฟุ้งซ่านไปตามอารมณ์ต่าง ๆ ใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้ หากแต่ถ้ามี

สติกํากับแล้วจะทําให้ไม่เผลอ สามารถควบคุมความรู้สึกนึกคิดได้ ไม่ปล่อยใจให้เลื่อนลอย ไม่ปล่อย

อารมณ์ให้เป็นไปตามสิ่งที่มากระทบ 
โทษของความโลภ 
ความโลภเป็นกิเลสหนัก ทําให้มนุษย์คิดช่ัว หากมนุษย์ไม่ยับย้ังจะทําช่ัวได้ทุกอย่างเพ่ือให้

ได้มาซึ่งสิ่งที่อยากได้โดยไม่คํานึงถึงความเดือดร้อนของผู้ใด ขอเพียงให้ตัวเองได้มาซึ่งสิ่งที่อยากได้ 
ในโลกแห่งความเป็นจริง มนุษย์ต่างแสวงหาความพอดี แต่เน่ืองจากอวิชชามาบดบังดวง

ปัญญาไว้ จึงทําให้แสวงหาสิ่งต่าง ๆ มากเกินพอดี กลายเป็นความโลภ เป็นผลให้กิเลสพอกพูนขึ้น 
เพราะไม่อาศัยหลักธรรมมาคอยกํากับ ทําให้มีความอยากอย่างไม่มีที่สิ้นสุด ส่วนการเป็นการแสวงหา

แก่นสารของชีวิต แสวงหาเพ่ือมุ่งไปสู่การไม่ต้องแสวงหา คือ การแสวงหาทางพ้นทุกข์น้ัน ย่ิงแสวงหา

ความอยากก็ย่ิงลดน้อยลงแต่ความบริสุทธ์ิจะเพ่ิมขึ้น 
ความโลภเป็นอกุศลมูล คือ รากเหง้าหรือต้นเหตุที่ทําให้คนทําบาปอกุศล จนมีจิตใจมืดบอด 

มองไม่เห็นความดีของใคร ทําให้กลายเป็นคนไม่มีเหตุผล มองไม่เห็นประโยชน์ของการทําความดี คิด
แต่จะเป็นผู้รับอย่างเดียว หากไม่ฝึกเป็นผู้ให้ ที่ให้ด้วยใจบริสุทธ์ิ ให้เพราะเห็นคุณค่าของบุญ ความโลภ
ก็จะเข้ามาแทนที่ ทําให้มีความทะยานอยากอยู่ร่ําไป และพลาดพลั้งไปทําสิ่งที่ไม่ดี กระทั่งต่อผู้มี

พระคุณ เหย่ือความโลภ ความโกรธ ความหลง เป็นกิเลสอยู่ในชุดเดียวกัน เรียกว่า อกุศลมูล แปลว่า 
รากเหง้าของอกุศล มีลักษณะพิเศษเฉพาะตัวกล่าวคือ โน้มน้าวสิ่งที่น่าปรารถนาเข้ามาใส่ตัวเอง 
เรียกว่า ถมเท่าไหร่ก็ไม่เต็ม ความโลภมีบทบาทสําคัญมาก แต่เป็นบทบาทเชิงลบท่ีคอยขัดขวางกีดกัน

ให้ห่างจากจริยธรรม และคอยชักนําจิตใจให้ถลําลึกไปสู่ความทะเยอทะยานแบบไร้ขีดจํากัด ความโลภ
จึงกลายเป็นปัญหาที่กัดกร่อนจิตใจอยู่ตลอดเวลา พระพุทธศาสนาตระหนักถึงความสําคัญข้อน้ี จึงจัด
ความโลภเป็นปัญหาพ้ืนฐานของสังคมประการหน่ึงเลยทีเดียว โดยแสดงเอาไว้ในศีล 5 ข้อที่ 2 มี

ข้อความว่า ห้ามมิให้บุคคลจงใจล่วงละเมิดทรัพย์สินของผู้อ่ืนในลักษณะแห่งการลักขโมย ทุก ๆ ครั้งที่

ความโลภแสดงตัวออกมา จะกระทําในสิ่งที่ไม่สมควรทํา เช่น ลักทรัพย์ ฉ้อราษฎร์บังหลวง 
พระพุทธเจ้าตรัสเรียกความโลภว่า เป็นต้นเค้าแห่งอกุศลธรรมทั้งหลาย เพราะปลุกเร้าให้

มนุษย์ทําความช่ัวได้ทุกอย่าง ถ้าเป็นความช่ัวทางกาย ได้แก่ การฉกชิงว่ิงราว ปล้นฆ่าชิงทรัพย์ คดโกง
ผู้อ่ืน ถ้าเป็นความช่ัวทางวาจา ได้แก่ พูดเลียบเคียงเพ่งเล็งทรัพย์สินของผู้อ่ืน กรณี “การตกทอง” ซึ่ง
มิจฉาชีพนํามาเป็นอุบายวิธีล่อลวงกระตุ้นความโลภของผู้อ่ืนก็อยู่ในข่ายน้ี วิธีหว่านล้อมเหย่ือแบบน้ี

เรียกว่า อภูตวาทีบ้าง (กล่าวเร่ืองไม่จริง) อนัตถวาทีบ้าง (กล่าวคําไม่มีสาระ) อธัมมวาทีบ้าง (กล่าวคําไม่ 
อิงธรรม) ความโลภมีช่ือเรียกหลายอย่างแตกต่างกันไป แต่มีความหมายเหมือนกันคือ อยากได้ อยาก
ดี อยากมี อยากเป็น ช่ือของความโลภมีดังน้ี 
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1. อภิชฺฌา หมายถึง ความเพ่งเล็ง เจาะจงใคร่จะเอา (หรือเพ่งเล็งวัตถุสิ่งของของผู้อ่ืนเอา

มาเป็นของตัว) น้ีก็เป็นราคะ หรือโลภะชนิดหน่ึง 
2. ตณฺหา หมายถึง ความอยาก หรือความทะยานอยาก เป็นอีกช่ือหน่ึงของความโลภ จะ

เป็นตัณหาชนิดไหนก็ตาม ก็คือความอยาก (เพ่ือโน้มน้าววัตถุสิ่งของเข้ามาสู่ตนทั้งน้ัน) 
3. อิจฺฉา แปลว่า ความอยาก มิใช่แปลว่า ริษยา ตามความหมายในภาษาไทยซึ่งผิดเพ้ียน

ไปว่า ริษยา หรือ อิสฺสา (ตามภาษาบาลี) ซึ่งคลาดเคลื่อนเป็น อิจฉา ก็เป็นการแสดงตัวของความโลภ 
4. ปตฺถนา ความหมายน้ีก็เป็นช่ือหน่ึงของความอยาก ความกําหนัด ความโลภ 
5. อาสา แปลว่า ความหวัง หมายปองอยากจะได้ จะเอามาเป็นของตัว ก็เป็นอีกช่ือหน่ึง

ของ ความโลภ 
การกําจัดความโลภ 
การแก้ปัญหาความโลภ อาจใช้ธรรมะ 2 ข้อน้ีคือ สันโดษกับการให้ทาน 
1. ความสันโดษ 
สันโดษ คือได้สิ่งใดมาด้วยความเพียรของตน ก็พอใจด้วยสิ่งน้ัน ไม่เดือดร้อนเพราะของที่

ไม่ได้ ไม่เพ่งเล็งอยากได้ของคนอ่ืน ไม่ริษยาเขา พอใจเพียงแค่พอแก่กําลังร่างกายสุขภาพและขอบเขต

การใช้สอยของตน ของที่เกินกําลังก็ไม่หวงแหนเสียดายไม่เก็บไว้ให้เสียเปล่า หรือฝืนใช้ให้เป็นโทษแก่

ตน พอใจตามท่ีสมควรแก่ภาวะฐานะ แนวทางชีวิต และจุดหมายแห่งการบําเพ็ญกิจของตน เช่น ภิกษุ

พอใจแต่ของอันเหมาะกับสมณภาวะ หรือได้ของใช้ที่ไม่เหมาะกับตนแต่จะมีประโยชน์แก่ผู้อ่ืน ก็นําไป
มอบให้แก่เขา เป็นต้น 

2. การให้ทาน 
ทาน แปลว่า เจตนาเป็นเครื่องให้ ได้แก่ การให้ปัจจัย 4 มีข้าว นํ้า ที่อยู่อาศัย และยา

รักษาโรค เป็นต้น 
ทาน แปลว่า ตัด หมายความว่า ตัดความตระหน่ี ชําระความตระหน่ีออกจากขันธสันดาน

ของตน ตัดความโลภ ชําระความโลภออกจากขันธสันดานของตน 
สันโดษและการให้ทานเป็นการกําจัดความโลภออกไปจากจิตใจ เป็นข้อปฏิบัติสําหรับ

เก้ือกูลสงเคราะห์กัน เอ้ือกรุณาต่อเพ่ือนมนุษย์ ไม่หวงแหน ไม่คิดกอบโกยเอาแต่ได้ฝ่ายเดียว ดังน้ัน

ทานจึงเป็นความเต็มใจที่จะให้ เต็มใจที่จะเปิดเผย ไม่ปกป้องตัวเองด้วยความตระหน่ีให้เกิดความกลัด

กลุ้มใจ ไม่ห่วงกังวลว่าจะได้รับผลตอบแทนอย่างไร ฉะน้ันการแจกจ่ายแบ่งปันสามารถกําจัดความ

โลภได้อย่างแน่นอน 
อานิสงส์ของความไม่โลภ 
1. ควบคุมอารมณ์ของตนเองได้ เพราะความไม่โลภจะควบคุมอารมณ์อยากมี อยากได้ด้วย

การใช้สติปัญญาใคร่ครวญ 
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2. ทําให้ตระหนักรู้ว่าเงินไม่ใช่สิ่งสําคัญที่สุด เพราะเงินซื้อความสุขของจิตใจที่มั่นคง ไม่ได้
และตระหนักรู้ว่าความสุขที่แท้จริงคือจิตที่สงบไม่ฟุ้งซ่านพึงพอใจในสิ่งที่มีตามอัตภาพตนเอง 

สรุปได้ว่า ความโลภเป็นกิเลสที่ทําลายมนุษย์ทั้งด้านความคิดและการกระทํา ทางด้าน

ธรรมะเกิดความเสื่อมทําให้เกิดการเบียดเบียนอย่างไม่มีที่สิ้นสุด ขาดความละอายเกรงกลัวต่อบาป  
 

2.2 แนวคิดท่ีเก่ียวข้องกับการเสริมสร้างคุณธรรมให้กับนักเรียน 
 
ความหมายของคุณธรรม 
คําว่า “คุณธรรม” นักการศึกษา นักจิตวิทยา ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องได้ให้ความหมายไว้ดังน้ี  
กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า คุณธรรม หมายถึง สิ่งที่บุคคลส่วนใหญ่

ยอมรับว่าเป็นสิ่งที่ดีงาม ซึ่งเป็นความปรารถนาที่ส่งผลให้เกิดการกระทําที่เป็นประโยชน์และความดีที่

แท้จริงต่อสังคม เช่น การปฏิบัติตนตามหลักธรรมทางศาสนา เป็นต้น๓๑  
วศิน อินทสระ กล่าวว่า คุณธรรม หมายถึง อุปนิสัยอันดีงามซึ่งสั่งสมอยู่ในดวงจิต อุปนิสัย

อันน้ี ได้มาจากความพยายามและความประพฤติติดต่อกันมาเป็นเวลานาน๓๒ 
พระราชวรมุนี (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) ได้ให้ความหมาย คุณธรรมไว้ว่า หมายถึง สภาพที่ 

ทรงไว้ธรรมดาหรือธรรมชาติ สภาวธรรม สัจธรรม ความจริง เหตุ ต้นเหตุ สิ่ง ปรากฏการณ์ หรือ สัจ
ธรรมเป็นแม่บท เป็นฐานของทุกอย่างต่อจากสัจธรรมก็คือ สิ่งที่เรียกว่า จริยธรรม อันได้แก่ หลัก 
เกณฑ์เก่ียวกับความดีงาม ซึ่งเป็นความจริงที่มนุษย์จะต้องปฏิบัติ เพ่ือให้เกิดผลสําเร็จตามความเป็น

จริงตามธรรมชาติ ความจริงของมนุษย์ต้องสอดคล้องกับ ความจริงของธรรมชาติจึงจะเกิดผลสําเร็จ 
ได้ด้วยดี๓๓ 

พระธรรมกิตติวงศ์ ได้ให้ความหมายไว้ว่า คุณธรรม หมายถึง ความประพฤติที่ดีที่ชอบ ซึ่ง
เป็นกฎเกณฑ์ของสังคมระดับต้นสําหรับให้สมาชิกสังคมประพฤติปฏิบัติเพ่ือให้เกิดความ สงบสุข ไม่
สะดุ้งกลัว ไม่หวาดระแวงภัย เป็นหลักประกันสังคมท่ีสําคัญ สังคมท่ีสงบสุข ไว้วางใจ กันได้ เอ้ือเฟ้ือ 
เผื่อแผ่ต่อกัน ไม่เบียดเบียน ไม่ทะเลาะ ไม่กดขี่ข่มเหง ไม่เอารัดเอาเปรียบกัน เป็นต้น ก็เพราะสมาชิก

                                                        
๓๑กรมวิชาการ, คู่มือการสร้างเคร่ืองวัดคุณลักษณะด้านจิตพิสัย, (กรุงเทพมหานคร : คุรุสภา), 2539. 
๓๒วศิน อินทสระ, จริยศาสตร์, (กรุงเทพมหานคร : บรรณาคาร), 2518. 
๓๓พระราชวรมุนี (ป.อ.ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธสาสตร์ ฉบับประมวลศัพท์ เพ่ิมศัพท์และปรับปรุง, 

(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย), 2527, หน้า 10. 
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ของสังคมยึดมั่นอยู่ในหลักศีลธรรมน้ีศีลธรรมเป็นช่ือวิชาหน่ึงในโรงเรียนที่กําหนดให้นักเรียนทุกคน

ต้องเรียนมาต้ังแต่สมัยโบราณเรียกว่าวิชาศีลธรรม ปัจจุบัน เรียกว่า วิชาพระพุทธศาสนา๓๔  
ราชบัณฑิตยสถานสถาน ได้ให้ความหมายของคุณธรรมไว้ว่า คุณธรรม หมายถึง สภาพ

คุณงามความดีหรือหน้าที่อันพึงมีอยู่ในตัว๓๕ 

กิตติศักด์ิ สมอเขียว ได้กล่าวถึง คุณธรรม ว่า คุณธรรมหมายถึง สิ่งที่บุคคลยอมรับว่าเป็น

สิ่งที่ดีงาม มีประโยชน์มากและเป็นโทษน้อย สิ่งที่เป็นคุณธรรมในแต่ละ สังคมอาจจะแตกต่างกัน
เพราะการเห็นสิ่งใดสิ่งหน่ึงว่าเป็นสิ่งที่ดี หรือไม่ดีน้ันขึ้นอยู่กับวัฒนธรรม เศรษฐกิจ ศาสนา และ
การศึกษาของคนในสังคมน้ัน๓๖

 

ประภาศรี สีหอําไพ หลักธรรมจริยาที่สร้างความรู้สึกชองช่ัวดีในทางศีลธรรม มีคุณงาม

ความดี ภายในจิตใจอยู่ในขั้นสมบูรณ์จนเป่ียมไปด้วยความสุขความยินดี๓๗
 

วีระพงศ์ ถ่ินแสนดี ได้อธิบายความหมาย คุณธรรมเป็นความดี อันสูงสุดทีปลูกฝังอยู่ใน

อุปนิสัยอันดีงามของคนทั่วไป ซึงวางอยู่ในจิตสํานึก ความรู้สึก รับผิดชอบของคนนั้น อันเป็นเคร่ือง

ควบคุมความประพฤติของบุคคลให้แสดงออก ตามทีตนปรารถนา๓๘  
สรุปได้ว่า คุณธรรม คือ ความรู้สึกผิดชอบ ช่ัว ดี ของการประพฤติปฏิบัติในสังคม ที่มีอยู่ใน

จิตใจของคนเราเป็นสิ่งที่บุคคลยอมรับว่าเป็นสิ่งดีงามและทําให้เกิดความสงบสุขขึ้นในสังคมสามารถ

แยกออกเป็น 2 ลักษณะ คือ  
1. ความประพฤติดีงาม เพ่ือประโยชน์สุขแก่ตนและสังคม ซึ่งมีพ้ืนฐานมาจากหลักศีลธรรม

ทางศาสนา ค่านิยมทางวัฒนธรรม ประเพณี หลักกฎหมาย จรรยาบรรณวิชาชีพ  
2. การรู้จักไตร่ตรองว่าอะไรควรทําไม่ควรทําและอาจกล่าวได้ว่า คุณธรรม สิ่งที่คนปฏิบัติจน 

เป็นนิสัย เช่น เป็นคนซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีความรับผิดชอบ เป็นต้น 

                                                        
๓๔พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช), พจนานุกรมเพ่ือการศึกษาพุทธศาสตร์ชุดคําวัด, (กรุงเทพมหานคร : 

พิมพ์ลักษณ์, 2546). 
๓๕ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542, (กรุงเทพมหานคร : นานมีบุคส์ 

พับลิเคชั่นส์), 2546. 
๓๖กิตติศักด์ิ สมอเขียว, การศึกษาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนบ้านเขาคันทรง อําเภอศรีราชา 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต 3, วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหา

ลัยบูรพา), 2555, หน้า 13. 
๓๗ประภาศรี สีหอําไพ, พ้ืนฐานการศึกษาทางศาสนาและจริยธรรม, (กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย), 2540, หน้า 6 
๓๘วีระพงศ์ ถิ่นแสนดี, การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน โรงเรียนสิงห์สะอาด อําเภอสหัสขันธ์ 

จังหวัดกาฬสินธุ์, วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม), 2540,  
หน้า 22. 
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แนวการส่งเสริมคุณธรรมนักเรียน 
ประเวศ วะสี กล่าวถึง ระบบการศึกษาที่ดีควรใช้คุณธรรมนําความรู้ว่า แต่อุปสรรคของ

การพัฒนา คือ ระบบการศึกษาที่เอาวิชาเป็นตัวต้ัง เน้นว่าเรียนวิชาอะไร ได้ใช้ตําราอะไร สอบวิชาอะไร 
และสําเร็จวิชาอะไร เรื่องน้ีเป็นการศึกษาแยกส่วน แยกการศึกษาจากชีวิตเด็ก ไม่อยากพูดคุยกับพ่อ 
แม่ ปู่ ย่า ตา ยาย เพราะคุยแล้วไม่ได้คะแนน คะแนนไปอยู่ในการท่องตํารา แท้จริงพ่อ แม่ ปู่ ย่า ตา 
ยาย มีความรู้ในตัวมาน่าจะเรียนรู้๓๙ 

ชําเลือง วุฒิจันทร์ ได้กล่าวถึง องค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาคุณธรรม แก่นักเรียน
ไว้ดังน้ี  

1. บิดา มารดา บ้าน หรือสถาบันครอบครัว เป็นแหล่งแรกที่ทําหน้าที่ปลูกฝังและหล่อ

หลอม ตลอดจนถ่ายทอดลักษณะอันทรงคุณธรรมและจริยธรรมแก่ สมาชิกในครอบครัวและ ต้องทํา

หน้าที่น้ีต่อไป แม้เด็กจะเข้าไปรับการศึกษาอบรมในโรงเรียนระดับต่าง ๆ อยู่ แล้วก็ตาม  
2. ญาติผู้ใหญ่และสมาชิกอ่ืน ๆ ในครอบครัว เป็นผู้มีอิทธิพลต่อการปลูกฝังและ หล่อ

หลอมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่เด็กในครอบครัวเช่นเดียวกัน โดยปกติเด็กจะเรียนรู้เจตคติ เชิง
จริยธรรมจากผู้ใหญ่ด้วยการสังเกตและเลียนแบบมากกว่าที่จะได้จากการฟังคําสั่งสอนของ ผู้ใหญ่

โดยตรง หากผู้ใหญ่ เป็นผู้มีลักษณะเด่นเป็นที่ยกย่องบูชาแก่เด็กมาก เด็กจะมีแนวโน้ม เลียนแบบ

พฤติกรรมของผู้ใหญ่มากข้ึนเท่าน้ัน 
3. เพ่ือน ๆ ของเด็ก เป็นผู้มีบทบาทสําคัญในการกําหนดค่านิยมทางคุณธรรมและจริยธรรม 

บางอย่างให้เด็กได้รับรู้ รับไปปฏิบัติเพ่ือให้เกิดพฤติกรรมคล้อยตามเพ่ือน ๆ ได้นอกจากน้ีการเรียนรู้ 
เชิงจริยธรรมของเด็กมิใช่มาจากเพ่ือน ๆ เพียงฝ่ายเดียว แต่ยังไดม้าจากได้กระทํากิจกรรมร ร่วมกัน 
การเข้าใจกันและกันในระหว่างเด็กวัยเดียวกันเองด้วย ซึ่งเพ่ือน ๆ ดังกล่าวน้ี รวมท้ังเพ่ือนในโรงเรียน 
และเพ่ือนอกโรงเรียนด้วย  

4. พระสงฆ์หรือผู้นําทางคุณธรรมและจริยธรรมในหมู่บ้าน ตําบล อําเภอ หรือท้องถ่ิน ที่

เด็กหรือนักเรียนอยู่น้ัน เป็นที่เคารพนับถือของผู้ใหญ่ในสังคมน้ัน และได้รับมอบหมายให้เป็นผู้อบรม

สั่งสอนด้านคุณธรรมแก่ประชาชนทั้งเด็กและผู้ใหญ่ การปฏิบัติดีปฏิบัติชอบของพระสงฆ์และหรือ 
ผู้นําทางศาสนาในท้องถ่ินน้ัน จะมีอิทธิพลต่อการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมแก่เด็กหรือ นักเรียน

ในท้องถิ่นน้ันด้วย 
5. สื่อสารมวลชนหรือสื่อมวลชนทุกรูปแบบในปัจจุบัน มีบทบาทสําคัญย่ิงต่อการปลูกฝัง 

หรือเปลี่ยนแปลงเจตคติค่านิยมตลอดจนรูปแบบของพฤติกรรมของเด็กและเยาวชน หนังสือพิมพ์ 

                                                        
๓๙ประเวศ วะสี, ระบบการศึกษาท่ีคุณธรรมนําความรู้, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์และทําปกเจริญผล 

นนทบุรี), 2550. 



40 

วิทยุ โทรทัศน์ ตลอดไปถึงภาพยนตร์ บทเพลงหนังสืออ่าน เป็นทั้งเคร่ืองปลูกฝัง ค่านิยมทางคุณธรรม

และจริยธรรมให้แก่เด็กและเยาวชนทุกวัยและในขณะเดียวกันถ้าสิ่งเหล่าน้ี ไม่ได้รับความสนใจด้านที่

จะช่วยปลูกฝังความมีคุณธรรมที่ดีแก่เด็กและเยาวชนแล้วยังอาจเป็นเครื่องทําลายหรือขวางกั้นการ

ปลูกฝังและหล่อหลอมให้เด็กนักเรียนให้เป็นผู้มีคุณธรรม และจริยธรรมที่ดีงามได้ด้วย  
6. โรงเรียนหรือสถานศึกษา ซึ่งรวมถึงการจัดสิ่งแวดล้อมและสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา 

การบริหารและการให้บริการต่าง ๆ ในสถานศึกษา การเป็นตัวอย่างอันดีงามของครูอาจารย์การเรียน

การสอน วิชาต่าง ๆ ตามหลักสูตร การเรียนการสอนวิชาที่เก่ียวกับคุณธรรม โดยเฉพาะการจัด

กิจกรรมต่าง ๆ ในสถานศึกษา๔๐  
วิจิตร ศรีสะอ้าน ได้กล่าวตอนหน่ึงในการประชุมและปาฐกถาพิเศษ เรื่องพลังเยาวชน เพ่ือ

สร้างคุณธรรมว่าโรงเรียนแต่ละแห่งต้องสร้างวัฒนธรรมโรงเรียนที่เน้นคุณธรรมพ้ืนฐาน 8 ประการ 
ได้แก่ ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวินัย สุภาพ สะอาด สามัคคี และมีนํ้าใจ เพ่ือให้ได้เด็กดี มีความรู้ อยู่ดีมี
ความสุขตามสมควร๔๑ 

สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ได้กําหนดคุณลักษณะของ  
คนไทยที่พึงประสงค์เป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุข โดยมีการพัฒนาที่เหมาะสมกับวัย ซึ่ง

ใน มาตรฐานการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้กําหนดคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ของ 
ผู้เรียนไว้ 6 ประการ คือ 1) ผู้เรียนมีวินัย 2) ผู้เรียนมีความรับผิดชอบ 3) ผู้เรียนมีความซื่อสัตย์สุจริต 
4) ผู้เรียนมีความกตัญญูกตเวที 4) ผู้เรียนมีเมตตากรุณา โอบอ้อมอารี เอ้ือเฟ้ือ เผื่อแผ่ ไม่เห็นแก่ตัว 
5) ผู้เรียนมีความประหยัดและใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 6) ผู้เรียนปฏิบัติตนเป็นประโยชน์ต่อ

ส่วนรวม๔๒ 

วิจารณ์ พานิช ได้ให้แนวคิดว่าการจัดการความรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม จําเป็นต้อง เน้นผู้
ปฏิบัติ คือ เป็นกิจกรรมที่ผู้ปฏิบัติคุณธรรมจริยธรรมเอาประสบการณ์มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน คือ 
เน้นความรู้ปฏิบัติด้านคุณธรรมท่ีมีการแลกเปลี่ยนด้วยการเล่าเร่ือง (Knowledge Sharing) กับการ

จดบันทึกขุมความรู้ (Knowledge Assets) เพ่ือการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมด้วยแล้วรวบรวม เอามา
สังเคราะห์เป็นแก่นความรู้ (Core Competence)๔๓ 

                                                        
๔๐ชําเลือง วุฒิจันทร์, คุณธรรมจริยธรรม, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์การศาสนา), 2524. 
๔๑วิจิตร ศรีสะอ้าน, คุณธรรม 8 ประการ, (หนังสือพิมพ์สยามรัฐ ฉบับประจําวันศุกร์ท่ี 23 มีนาคม 

2550). 
๔๒สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา, มาตรฐานตัวบ่งชี้และเกณฑ์พิจารณา เพ่ือ

การประเมินคุณภาพภายนอก ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, (กรุงเทพมหานคร : บริษัทจุดทอง จํากัด), 2550. 
๔๓วิจารณ์ พานิช การจัดการความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม, http://gotoknow.org, (10 เมษายน 

2559). 
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ฤกษ์ชัย เพ็ชรคง๔๔ มีความคิดเห็นว่าสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน 
ทําให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ขึ้นมากมายในสังคม เช่น ปัญหาพฤติกรรมของเยาวชนที่เบ่ียงเบนไปในทาง

เสี่ยงก่อการกระทําผิดมีเพ่ิมขึ้น จึงจําเป็นที่ทุกองค์กรที่มีส่วนเก่ียวข้องกับเยาวชนควรหันหน้าเข้าหา

กันร่วมคิด ร่วมทําร่วมแก้ปัญหา เพ่ือความอยู่รอดปลอดภัย ดังน้ันกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีมุ่ง

เสริมสร้างผู้เรียนให้มีคุณธรรม นําความรู้ จึงมี บทบาทสําคัญย่ิงต่อการพัฒนาคน วิธีเสริมสร้างคุณธรรม

ให้แก่เด็กและเยาวชนน้ันมีอยู่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นการอบรมสั่งสอนโดยตรงของผู้ปกครองหรือครู

ผู้เก่ียวข้อง การฝึกการเอาใจเขามาใส่ใจเรา การเปิดโอกาสให้บุคคลได้เข้าร่วมกิจกรรมท่ีส่งเสริม

คุณธรรม เป็นต้น และรูปแบบการสอนวิธีหน่ึงที่ จะช่วยเสริมสร้างคุณธรรม แก่เด็กคือ การสอนแบบ

บูรณาการเพ่ือให้เกิดความเปลี่ยนแปลงที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์ทั้งในแง่ของ ความคิด พฤติกรรม

หรืออารมณ์และความรู้สึก อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการปลูกฝังคุณธรรมแก่เด็กและเยาวชน 
โดยหลักการแล้วควรให้ความสําคัญแก่ความรู้และคุณธรรมเท่าเทียมกัน ดังน้ันครูอาจสอนเนื้อหา

สาระโดยใช้วิธีการต่าง ๆ และใช้เทคนิคการสอดแทรกคุณธรรมเข้าไปโดยที่นักเรียนไม่รู้ตัว จนกระทั่ง

เกิดความซึมซับเป็นธรรมชาติ เช่น ในการสอนเรื่อง สิทธิ หน้าที่และเสรีภาพทั้งของตนเองและผู้อ่ืนจะ

ทําให้นักเรียนคิดแต่สิ่งที่ตนพึงจะได้รับหรือพึงมีตามกฎหมาย แต่นักเรียนจะขาดคุณลักษณะด้าน

คุณธรรมดังน้ัน ครูจึงควรสอนสอดแทรกคุณธรรมด้านต่าง ๆ เช่น ความรับผิดชอบ ความสามัคคี ความ 
เอ้ืออาทร การช่วยเหลือกัน ความเมตตากรุณา เป็นต้น ตามความเหมาะสมเพ่ือนักเรียนจะได้เป็น “ผู้
มีความรู้คู่คุณธรรม” ดังน้ี 

ขั้นที่ 1 ร่วมกันเรียนรู้ ทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องกับโรงเรียนต้ังแต่คณะกรรมการ สถานศึกษา 
ผู้บริหารโรงเรียน ครูอาจารย์ ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ควรได้ร่วมกันศึกษาเรียนรู้สร้างความเข้าใจในสาระ 
สําคัญ ความหมาย คุณค่าประโยชน์ของ คุณธรรมนําความรู้และค่านิยมเศรษฐกิจพอเพียง จนเกิด

ตระหนักสํานึกในความสําคัญว่าเป็นทางรอดทางเดียวของสังคมไทย รวมทั้งเป็นวิถีชีวิต วัฒนธรรม

ไทยด้ังเดิมที่ถูกละเลยลืมเลือนไปจําเป็นต้องร่วมมือร่วมใจฟ้ืนฟูขึ้นมาใหม่ 
ขั้นที่ 2 กําหนดเป้าหมายการพัฒนา ร่วมกันกําหนดเป้าหมายในเสริมสร้างพัฒนา 

คุณธรรมและค่านิยมเศรษฐกิจพอเพียงที่เหมาะสมกับสภาพปัญหา บริบท ความสามารถ ความพร้อม 
วัฒนธรรมองค์กร เช่น พ่ึงตนเอง เรียนรู้และพัฒนาต่อเน่ือง รับผิดชอบ มีวินัย ใช้เหตุผล ประมาณตน 
เป็นต้น 

ขั้นที่ 3 วิเคราะห์สภาพปัญหาผู้เรียนร่วมกันสังเกตจําแนกพฤติกรรม คุณลักษณะและ

ทักษะของผู้เรียน ทั้งส่วนที่ใช่และไม่ใช่ สอดคล้องหรือไม่สอดคล้องกับเป้าหมายที่กําหนด วิเคราะห์ 

                                                        
๔๔ฤกษ์ชัย เพ็ชรคง, http://www.rtc.ac.th/www_km/03/0314/0314241153.pdf, (14 ตุลาคม 

2560). 
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ทั้งลักษณะของปัญหา สาเหตุแห่งปัญหา ปัจจัยหลัก ปัจจัยที่เอ้ือผลและผลกระทบที่มีต่อผู้เรียน 
ผู้เกี่ยวข้องและสังคม เพ่ือให้เกิดความตระหนักและกระจ่างในปัญหา เกิดฉันทะหรือ แรงบันดาลใจที่

จะร่วมกันแก้ปัญหา 
ขั้นที่ 4 วิเคราะห์ ประเมิน จําแนก ปัจจัย กระบวนการของโรงเรียน ร่วมกันเปิดใจ วิเคราะห์ 

ประเมินปัจจัย กระบวนการ ทั้งสิ้นทั้งมวลของโรงเรียน จําแนกให้ได้ว่าสิ่งใดเอ้ือ หรือไม่เอ้ือ ต่อการ
พัฒนาสิ่งใดต้องเลิกรา ปรับเปลี่ยน คิดใหม่ ทําใหม่ การวิเคราะห์ควรจะครอบคลุมทุก องค์ประกอบย่อย
ในทุกระบบของโรงเรียน เช่น ผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้สอน การจัดการเรียนรู้ การจัดสภาพบรรยากาศ 
การลงโทษ การให้รางวัล การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การจัดประสบการณ์เสริมการเรียนรู้ 

ขั้นที่ 5 ร่วมกันกําหนดตัวช้ีวัด แสดงความสําเร็จของการพัฒนา ตามลําดับข้ัน ทั้งด้าน

คุณภาพผู้เรียน ปัจจัย กระบวนการ เพ่ือช่วยให้ทุกคนมองเห็นภาพงาน ตลอดแนว โดยระบุ ระยะ 
เวลาการพัฒนา หรือวันเดือนปีที่ผลสําเร็จจะปรากฏชัดเจน  

ขั้นที่ 6 พัฒนาระบบทุกระบบทั้งระบบหลักและระบบสนับสนุนของโรงเรียน ที่เช่ือว่ามีส่วน

ในการเสริมสร้างคุณภาพผู้เรียน ระบุช่ือระบบ กระบวนการสําคัญ วิธีการมาตรฐาน ตัวช้ีวัด เกณฑ์ ช่ือ
แบบบันทึกมาตรฐานความสอดคล้องขององค์ประกอบ ข้อกําหนด  

ขั้นที่ 7 นําระบบสู่การปฏิบัติ กําหนดแนวทางนําระบบสู่การปฏิบัติ จัดทําระเบียบ ความมุ่ง
หมายของระบบ ขอบข่าย คําจํากัดความ ความรับผิดชอบ รายละเอียดของการปฏิบัติ บันทึก มาตรฐาน 
เขียนคู่มือระบบ เพ่ือทําแนวปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมให้ทุกฝ่ายรับรู้และเข้าใจตรงกัน  

ตัดสินให้ขั้นที่ 8 ปฏิบัติจริง เรียนรู้และพัฒนาร่วมกันอย่างต่อเน่ือง ทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง

ร่วมกันปฏิบัติ งานตามบทบาทหน้าที่ อย่างต่อเน่ือง เข้มแข็ง จริงจังจริงใจ ประเมินปรับปรุง เรียนรู้

และพัฒนาด้วยกัน ช่ืนชมความสําเร็จและภาคภูมิใจร่วมกัน ถ้าบุคลากรทุกฝ่าย ของโรงเรียนเป็น

แบบอย่างที่ดี มีรูปแบบการดําเนินชีวิต และแสดงออกถึงความสัมพันธ์ต่อคนต่อสรรพสิ่ง โดยยึดหลัก

คุณธรรม หลักความพอเพียงในทุกเร่ืองทุกอย่างโรงเรียนมีระบบการบริหารการจัดการเรียนรู้ที่มี

ประสิทธิภาพสอดคล้อง เก้ือหนุนให้เกิดการพัฒนาคุณธรรมและค่านิยมเศรษฐกิจ พอเพียงมีบรรยากาศ

ที่เอ้ือให้นักเรียนเรียนรู้ และฝึกฝนพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง จริงจังตาม สภาวะปกติ ด้วยการใช้
สติปัญญาคิดพิจารณาเหตุผล ความถูกต้องเหมาะสมด้วยตนเอง ปฏิบัติด้วยความจริงใจ เต็มใจ อ่ิมเอม
ใจไม่ใช่เพ่ือคะแนนด้วยข้อบังคับ กฎระเบียบ แต่ทําเพราะมี ฉันทะที่จะทําดี เช่ือมั่น ศรัทธาในคุณค่า

ของความดี มุ่งมั่นที่จะมีชีวิตที่ดีงามและสามารถเข้าถึง ความดีงามที่สูงย่ิงข้ึนไป ความหวังที่จะให้

นักเรียนมีคุณธรรมนําความรู้ มีค่านิยมเศรษฐกิจ พอเพียงคงไม่ใช่เรื่องไกลเกินฝัน อย่างแน่นอน  
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บุญสม โพธิ์เงิน๔๕ ได้กล่าวถึงแนวทางการพัฒนาคุณธรรม นักเรียนและสิ่งแวดล้อมใน

โรงเรียนให้เอ้ืออํานวยต่อการสอนคุณธรรมในโรงเรียน ไว้ดังน้ี  
1. จัดสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนสืบเนืองสมํ่าเสมอ ไม่ให้มีสภาพเสื่อมโทรมขาดความ

เป็นระเบียบเรียบร้อย สกปรก รกรุงรัง ไม่ว่าจะเป็นส่วนใดสถานที่ใดในโรงเรียน  
2. หัวหน้าสถานศึกษา ครู อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ทุก ๆ คนในโรงเรียน ประพฤติปฏิบัติตน

เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม ตามหน้าที่ของตนโดยสมํ่าเสมอจนเป็นนิสัย  
3. ดําเนินการอบรมสั่งสอนนักเรียนทั้งนอกและในห้องเรียนให้ประพฤติปฏิบัติ ตามหลัก

คุณธรรมและหน้าที่ของโรงเรียนอย่างสมํ่าเสมอสืบเน่ืองไม่ขาดตอน  
4. สังคมและสิ่งแวดล้อมภายนอกโรงเรียนมีอิทธิพลในด้านจริยธรรมต่อนักเรียนมากควร

จัดแนวปฏิบัติในด้านจริยธรรมภายนอกโรงเรียน โดยให้สัมพันธ์กับ สังคมและสิ่งแวดล้อมโรงเรียน

อย่างเหมาะสม  
5. กําหนดระเบียบโรงเรียนในเรื่องต่าง ๆ ตามหลักคุณธรรม และดําเนินการให้นักเรียนถือ

ปฏิบัติอย่างสม่ําเสมอโดยครู อาจารย์ต้องไปพร่ําสอนและคอยเฝ้าดูเพ่ือเป็นการฝึกวินัยในตนเองของ

นักเรียนไปในตัวด้วย  
6. การสอนคุณธรรมจริยธรรมในห้องเรียนจะต้องมีการเรียนทั้งทฤษฎีและปฏิบัติโดยให้ได้

ปฏิบัติจริงและปฏิบัติจนเป็นนิสัยเป็นการสําคัญ  
7. สอดแทรกคุณธรรมในการสอนวิชาอ่ืน ๆ และการจัดกิจกรรมทุกประเภท ของโรงเรียน  
8. จัดให้มีอุปกรณ์การสอนคุณธรรม กิจกรรมส่งคุณธรรมตามความเหมาะสม  
9. จัดให้มีการประเมินผลและผลการจัดและการสอนคุณธรรมทุกระยะและนําผลการ

ประเมินผลและวัดผลมาปรับปรุงการจัดและการสอนคุณธรรมในโรงเรียนให้นักเรียนได้มีคุณสมบัติ

สมบูรณ์ 
วีระพงศ์ ถ่ินแสนดี๔๖ กล่าวโดยสรุปว่า การพัฒนาคุณธรรมนักเรียนน้ันโรงเรียนสามารถ

กระทําได้ดังน้ี  
1. เร่งพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยการพัฒนาหลักสูตร ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม  
2. เร่งรัดการฝึกอบรมและส่งเสริมความรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรมของบุคลากร  

                                                        
๔๕บุญสม โพธ์ิเงิน, คุณธรรมในการอยู่ร่วมกันของนักเรียนชันประถมศึกษาปีที 6โรงเรียนประถมศึกษา 

สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดพิษณุโลก, ปริญญานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยนเรศวร), 2537. 

๔๖วีระพงศ์ ถิ่นแสนดี, การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโรงเรียนสิงห์สะอาด อําเภอสหัสขันธ์ 
จังหวัดกาฬสินธ์ุ, ปริญญานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภฏัมหาสารคาม), 2550, 
หน้า 21 
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3. ส่งเสริมให้มีการร่วมมือกันระหว่างโรงเรียน สถาบันครอบครัวและหน่วยงานอ่ืน ๆ ใน
การเผยแพร่งานพัฒนาคุณธรรม  

4. ส่งเสริมให้ครอบครัวได้มีบทบาทในการเลี้ยงดูเพ่ือสร้างรากฐานที่ดีงาม  
5. ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา รวมท้ังพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาจิตใจ  
6. จัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรตินักเรียนที่มีการปฏิบัติด้านคุณธรรมดีเด่น  
7. ส่งเสริมให้สื่อมวลชนทุกประเภทมีส่วนร่วมในการเผยแพร่และพัฒนาคุณธรรม  
8. จัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่เด็ก จัดให้เด็กได้ปฏิบัติตามคุณธรรม

อย่างสมํ่าเสมอ  
9. จัดให้มีการวัดและประเมินผลการพัฒนาคุณธรรมเป็นระยะ ๆ  
10. นําผลการประเมินมาปรับปรุงให้นักเรียนได้มีคุณธรรมที่สมบูรณ์  
สรุปได้ว่าแนวทางการพัฒนาส่งเสริมคุณธรรมนักเรียนที่สําคัญคือการพัฒนาครูผู้สอนให้เน้น

วิธีการปลูกฝังอบรมคุณธรรมนักเรียนปรับปรุงหลักสูตรเนื้อหาการสอนคุณธรรมจัดสภาพแวดล้อมให้

เอ้ือต่อสภาพการสอนคุณธรรม มีการประเมินการเรียนการสอนคุณธรรม ทั้งครูผู้สอนและนักเรียน แล้ว
นําผลการประเมินมาปรับปรุงแก้ไขทั้งการสอนของครูและการเรียนของนักเรียน เพ่ือการพัฒนา

คุณธรรมให้สมบูรณ์ย่ิงข้ึน  
ทิศนา แขมมณี๔๗ ได้เสนอวิธีสอนแบบต่าง ๆ เพ่ือใช้ในการพัฒนาคุณธรรม และค่านิยม 

ดังน้ี 
1. การเล่านิทานเป็นการสอนที่ใช้นิทานเป็นสื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้เน้ือหาสาระที่

ต้องการ นิทานที่ใช้มีหลายประเภท เช่น นิทานปรัมปรา นิทานท้องถ่ิน นิทานคติธรรม นิทานใช้ได้ดี

กับเด็กและเยาวชนแต่เน้ือหาของนิทานต้องเหมาะกับระดับของผู้เรียนง 
2. การเล่นเกม ภายใต้กติกาที่กําหนดโดยมีจุดมุ่งหมายของการเล่น มีการแข่งขันเพ่ือให้

เกิดความสนุกสนานต่ืนเต้น เกมการเล่นหลายเกมสามารถใช้ในการสอนและฝึกคุณธรรม และ
จริยธรรมต่าง ๆ ได้ดี เช่น ความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ การเสียสละ ความอดทน การมีนํ้าใจนักกีฬา การเล่น

และทํางานเป็นทีม และ การเคารพสิทธ์ิผู้อ่ืน นักโทษก่อนจะถูกประหารได้เล่าให้อาตมาฟังว่า 

3. การใช้กรณีตัวอย่าง เป็นการสอนโดยใช้เรื่องที่คัดสรรมา หรือเขียนขึ้นเพ่ือให้ผู้เรียนได้

ศึกษา โดยมีประเด็นคําถามให้ผู้เรียนได้คิดวิเคราะห์และแก้ปัญหา เรื่องที่คัดสรรมาหรือเขียนข้ึนควร

เป็นเรื่องที่ คล้ายคลึงกับความเป็นจริง การท่ีผู้เรียนได้อภิปรายในประเด็นต่าง ๆ ร่วมกันจะช่วยให้

ผู้เรียนได้ฟัง ความคิดที่หลากหลายและมีแง่มุมต่าง ๆ กัน ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนมีโอกาสได้คิดพิจารณา

                                                        
๔๗ทิศนา แขมมณี, การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยม : จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ, (กรุงเทพมหานคร : 

บริษัทเกรทเอ็ดดูเคชั่น จํากัด), 2550, หน้า 69-75. 
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และวิเคราะห์หาคําตอบที่เหมาะสม การสอนแบบน้ีนํามาใช้ได้ดีในการสอนคุณธรรม จริยธรรม และ
ค่านิยมต่าง ๆ โดยครู อาจนําข่าวจากหนังสือพิมพ์ หรือเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เป็นประเด็นปัญหาทาง

สังคมในด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมมาใช้เป็นกรณีตัวอย่างได้  
4. การใช้บทบาทสมมติ เป็นการสอนโดยให้ผู้เรียนสวมบทบาทในตัวละครในสถานการณ์ที่

สมมติขึ้นเพ่ือช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับบทบาทท่ีสวม อันจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจใน

ความคิด ความรู้สึก เจตคติ และอคติต่าง ๆ ของตน  
5. การใช้สถานการณ์จําลอง เป็นการสอนโดยการให้ผู้ เรียนเข้าไปมีปฏิสัมพันธ์ใน

สถานการณ์ จําลองจากสถานการณ์จริง เพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ความเป็นจริงของสถานการณ์น้ัน 
สถานการณ์จําลอง บางประเภท มีลักษณะเป็นเกมการแข่งขัน ที่เล่นได้อย่างสนุกสนานไปพร้อม ๆ กับ 
การได้เรียนรู้ ความเป็น จริงของสถานการณ์น้ัน สถานการณ์จําลองสามารถใช้ในการสอนคุณธรรม 
จริยธรรม และค่านิยมต่าง ๆ ได้ดี  

6. การสอนโดยใช้กระบวนการกลุ่มและกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ เป็นการสอนที่ใช้กลุ่มเป็น

เคร่ืองมือในการช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามจุดมุ่งหมายที่กําหนด รวมทั้งได้เรียนรู้เรื่องการทํางาน

ร่วมกันด้วย ความสัมพันธ์อันดีและได้ผลงานท่ีดีควบคู่ไปด้วย มีการจัดกิจกรรมกลุ่มย่อย เพ่ือให้

ผู้เรียนได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมอย่างทั่วถึงและเรียนรู้จากกันและกัน  
ทิศนา แขมมณี ได้ให้ข้อเสนอแนะสําหรับการสอนและพัฒนาลักษณะนิสัยของเด็ก สรุปได้

ว่า หลังดําเนินการสอนกิจกรรมต่าง ๆ ครูต้องจัดกิจกรรมให้นักเรียนนําค่านิยมที่เรียนรู้แล้วไปใช้

ชีวิตประจําวัน โดยต้องจัดระบบการติดตามผลการปฏิบัติของนักเรียนอย่างต่อเน่ืองคอยตักเตือนและ

ให้การเสริมแรงอย่างเหมาะสม เพ่ือให้เกิดการพัฒนาถึงข้ันเป็นลักษณะนิสัย โดยครู ดําเนินการ ดังน้ี  
1. กระตุ้นและส่งเสริมให้นักเรียนลงมือปฏิบัติจริงตามที่ได้สํารวจตนเอง ครูช่วยดูแลและให้ 
2. ให้โอกาสนักเรียนเล่าถึงสิ่งที่ปฏิบัติ แลกเปลี่ยนกัน อย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง ครูให้คํา

ชมเชยหรือเสริมแรงด้วยวิธีต่าง ๆ เช่น ให้คะแนน ชมเชย และครูช่วยดูแลให้คําแนะนําต่าง ๆ เป็นต้น 
3. ครูสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน และบันทึกผลการสังเกตไว้ เพ่ือให้การเสริมแรงหรือให้ 

คําแนะนําได้อย่างเหมาะสม  
4. ครูติดตามผลการปฏิบัติตนของนักเรียนอย่างต่อเน่ือง จนกระทั่งเห็นว่านักเรียนเกิดความ 

เคยชินในการปฏิบัติหรือสามารถปฏิบัติได้จนเป็นอัตโนมัติ๔๘ 
 
 

                                                        
๔๘ทิศนา แขมมณี, กิจกรรมการปลูกฝังค่านิยมเศรษฐกิจพอเพียง, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท เมธีทิปส์), 

2546, หน้า 28-30. 
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เทคนิคการใช้นิทานชาดกเพื่อส่งเสริมคุณธรรม 
ครุรักษ์ ภิรมย์รักษ์๔๙ กล่าวว่า ในการเล่านิทานสิ่งที่สําคัญอย่างย่ิง คือการสร้างความ

ประทับใจให้แก่ผู้ฟัง จุดเริ่มต้นอยู่ที่การเตรียมให้พร้อมซ้อมให้ดีของผู้เล่า ผู้ที่เล่าจะต้องหาจุดสําคัญ

ของเร่ืองให้ครบ และสรุปให้จับใจความดังน้ี ประโยคแรกที่จะใช้ในการเริ่มเร่ือง ควรหาถ้อยคําที่ฟังดู

แล้วนาต่ืนเต้น จูงใจให้ติดตามเร่ืองต่อไป คอยสังเกตว่าผู้ฟังยังให้ความสนใจกับบทบาทลีลาการเล่าอยู่

หรือไม่ ถ้ารู้สึกว่ากําลังสูญเสียความสนใจ ควรเปลี่ยนบรรยากาศด้วยการหยุดพักแล้วถามปัญหาอะไร

เอ่ย ปัญหาเชาว์หรือปัญหาสนุก ๆ การจบเรื่องประโยคสุดท้าย จะปิดเร่ืองต้องมีความสําคัญไม่ย่ิง

หย่อนไปกว่า ประโยคแรกที่เริ่มใช้เริ่มเรื่อง ผู้เล่าจะต้องคิดและเตรียมไว้ก่อนว่า จะปิดเร่ืองด้วย

ประโยคใด จึงจะเป็นการสรุปจบท่ีจับใจผู้ฟัง โดยทั่วไปมักปิดการเล่านิทานด้วยถ้อยคําที่กินใจ ให้
ข้อคิดหรือ ทิ้งท้ายไว้ให้คิดกิจกรรมภายหลังการเล่านิทาน สิ่งที่ไม่ควรละเลย หลังจากที่เล่านิทานจบ 
ควรมี คําถามเกี่ยวกับนิทานที่นํามาเล่าให้เด็กตอบ ซึ่งอาจเป็นคําถามที่เก่ียวกับช่ือตัวละครที่สําคัญ 
เหตุการณ์ที่สําคัญและข้อคิดที่ได้  

กุลยา ตันติผลาชีวะ๕๐ ได้กล่าวถึงเทคนิคการเล่านิทานไว้ ดังต่อไปนี้  
1. การเล่านิทานปากเปล่า เป็นการเล่าที่อาศัยคําพูดและน้ําเสียงไม่มีการใช้สื่อประกอบ 

การเล่า การเล่านิทานแบบน้ีต้องใช้ศิลปะในการพูด การเล่าที่จูงใจมาก การเล่านิทาน ปากเปล่า อาจ
ให้เด็กเล่าเอง ผู้ใหญ่เล่าบ้าง หรือช่วยกันเล่า ไม่ควรเล่าเกิน 15 นาที 

2. การเล่านิทานประกอบท่าทาง การเล่านิทานแบบน้ีเป็นการเล่านิทานท่ีมี ชีวิตชีวามาก 
กว่า การเล่านิทานปากเปล่า เพราะเด็กสามารถติดตามเรื่องที่เล่าได้ และจินตนาการเป็นรูปธรรมมาก

ขึ้น ตามท่าทางของผู้เล่า สนุกสนานมากข้ึนเพราะเห็นภาพพจน์ ของเร่ืองที่เล่า ท่าทางที่ใช้ประกอบ 
การเล่านิทานอาจเป็นท่าทางของผู้เล่า ท่าทางแสดงร่วมของเด็ก ได้แก่ การทําหน้าตา การแสดง
ท่าทางกาย หรือการเล่นน้ิวมือประกอบการเล่า  

3. การเล่านิทานประกอบภาพ ภาพที่ใช้ในการเล่ามีหลายชนิด มีทั้ง ภาพถ่าย ภาพโปสเตอร์ 
ภาพจากหนังสือ ภาพวาด ภาพสไลด์ภาพเคล่ือนไหว หรือภาพฉาย การที่มีภาพสวย ๆ มาประกอบ 
การเล่าเป็นการจูงใจเด็กให้ติดตามเร่ืองราวด้วยความอยากรู้ เด็ก จะสนุกมากขึ้นถ้าในขณะฟ้งเรื่อง

และดูภาพ ผู้เล่าจะต้องกระตุ้นให้เด็กแสดงความคิดเห็นและ ร่วมกันสร้างจินตนาการให้กับนิทาน 
ที่เล่า 

                                                        
๔๙ครุรักษ์ ภิรมย์รักษ์, นักเล่านิทานสร้างนักอ่าน, (สารพัฒนาหลักสูตร, 2540, กรกฎาคม-กันยายน). 

16 (130), หน้า 45 – 46. 
๕๐ กุลยา ตันติผลาชีวะ, การเล่านิทาน การศึกษาปฐมวัย, (เมษายน 2 (2) : 10-19) , หน้า 12-14. 
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4. การเล่านิทานประกอบเสียง ได้แก่ เสียงเพลง เสียงดนตรี แถบบันทึก เสียงต่าง ๆ 
สามารถนํามาประกอบการเล่านิทานได้ จุดประสงค์เพ่ือสร้างบรรยากาศเพ่ือกระตุ้น เราให้เกิดความ

ต่ืนเต้นอยากติดตาม นอกจากการใช้เสียงเพลงดนตรีแล้ว ในการเล่านิทาน เราอาจใช้เสียงเด็กมา
ประกอบ การเล่าได้ ตัวอย่างเช่น เมื่อเล่าถึงรถไฟว่ิงผู้เล่าอาจจะชักชวน ให้เด็ก ๆ ที่ฟังร่วมทําเสียง

รถไฟว่ิงประกอบการเล่า ซึ่งทําให้บรรยากาศการฟังนิทานสนุกสนาน ไปอีกแบบ  
5. การเล่านิทานประกอบอุปกรณ์ หรือสิ่งประดิษฐ์ที่มีอยู่หรือผู้เล่าจัดทําขึ้น เช่น หน้ากาก

ตัวแสดงในนิทาน อุปกรณ์สามารถทําให้เด็กสนุกสนานต่ืนตาไปกับนิทานที่เล่าได้เป็นอย่างดี สร้าง
ความสนใจในการฟังนิทานให้แก่เด็กมากกว่ารูปแบบอ่ืน ๆ สรุป การเล่านิทานมีหลายรูปแบบ ได้แก่ 
การเล่านิทานปากเปล่า การเล่านิทาน ประกอบท่าทาง การเล่านิทานประกอบภาพ และการเล่า
นิทานประกอบสื่อและอุปกรณ์ 

สรุปได้ว่า เทคนิคในการนํานิทานชาดกมาจัดการเรียนการสอน เป็นกลวิธีหน่ึงที่สร้างความ

สนใจให้แก่ผู้เรียนได้เข้าใจง่าย สนุกสนาน เป็นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ทั้งด้านความกตัญญู

กตเวที รู้จักบาปบุญคุณโทษ มีความละอายต่อบาป การมีความเมตตาต่อเพ่ือนมนุษย์ ซึ่งสังคม
ปัจจุบันมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่ต้องใช้หลักธรรมทางศาสนาในการพัฒนาคน 

 

2.3 สภาพท่ัวไปของโรงเรียนวัดสุขกร จังหวัดสมุทรปราการ  
 
โรงเรียนวัดสุขกรต้ังอยู่เลขที่ 77 หมู่ 8 ถนนสุขุมวิท ตําบลบางด้วน อําเภอเมืองสมุทรปราการ 

จังหวัดสมุทรปราการ บนเน้ือที่ 2 ไร่ 3 งาน 82 ตารางวา เป็นโรงเรียนขยายโอกาสเปิดสอนต้ังแต่ระดับ

ปฐมวัยถึงมัธยมศึกษาตอนต้นประเภทสหศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
สมุทรปราการ เขต 1 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  

โรงเรียนก่อต้ังเมื่อ 16 มกราคม พ.ศ. 2576 โดยอาศัยศาลาวัดสุขกรเป็นที่เรียนของนักเรียน 

รุ่นแรกประมาณ 40 คน๕๑ 
พ.ศ. 2499  ได้สร้างอาคารเรียนในที่ดินของวัดบางด้วนใน (วัดสุขกร) บนเน้ือที่ 2 ไร่ 1 งาน 82.96 

ตารางวา โดยมีนายโต นางพลอย บุญสม ได้บริจาคเงินซื้ออิฐเก่ามาสร้างเป็นอาคาร

เรียน และ นางกิมลี้ อยู่แพทย์ บริจาคเงินสมทบร่วมสร้างกับทางราชการ 

                                                        
๕๑โรงเรียนวัดสุขกร, รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาปี 2559, (สมุทรปราการ : ฝ่าย

แผนงานโรงเรียนวัดสุขกร), 2559, หน้า 25-40. 
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พ.ศ. 2530  บริษัทิ แผ่นเหล็กวิลาศไทย จํากัด ได้มอบท่ีดินให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ 
เพ่ือสร้างอาคารเรียน จํานวน 3 งาน 10 ตารางวา (เลขที่ 14789 หน้าสําราจ 1745) 
และได้ก่อสร้างอาคารเรียน ห้องเรียน แบบ 017 (ปัจจุบันได้ทําการรื้อถอนแล้ว) 

พ.ศ. 2513 นายเจิม-นางสาวสําเนียง กาญจนปาน ได้มอบที่ดิน จํานวน 1 งาน 92 ตารางวา (เลขท่ี 
8949 หน้าสํารวจ โฉนด 45156) เพ่ือสร้างอาคารเรียน โรงเรียนวัดสุขกร และได้ก่อ 
สร้างอาคารเรียน 12 ห้องเรียน แบบ 017 โดยงบประมาณทางราชการและผู้บริจาค

สมทบ (ปัจจุบันได้ทําการรื้อถอนแล้ว) 
พ.ศ. 2519 ได้รับงบประมาณจากทางราชการและผูบ้ริจาคสมทบ สร้างอาคารเรียน แบบ 017 จํานวน 

5 ห้อง และต่อเติมช้ันล่างในปี พ.ศ. 2542 จํานวน 30 ห้องเรียน ต่อมา ได้รับงบประมาณ
และรับบริจาคสร้างบ้านพักครู ส้วมนักเรียน โรงฝึกงาน (ปัจจุบันได้ทําการรื้อถอนแล้ว) 

พ.ศ. 2540 ได้รับงบประมาณจากทางราชการสร้างอาคารเรียน แบบ สปช. 2/28 ปรับปรุง (ใต้ถุนโล่ง) 
ขนาด 9 ห้องเรียน 

พ.ศ. 2542 ได้รับงบประมาณจากทางราชการสร้างอาคารเรียน แบบ สปช. 105/29 ขนาด 4 ห้องเรียน 
จํานวน 1,833,669.00 บาท จากเงินนอกงบประมาณ (มิยาซาวา) 

พ.ศ. 2545 ได้รับงบประมาณจากทางราชการาต่อเติมช้ันล่างอาคารเรียน แบบ สปช. 105/29 
ขนาด 1 ห้องเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้สร้างห้องสมุด จํานวน 
1 เรียน 

พ.ศ. 2547 ได้รับงบประมาณก่อสร้างโรงอาหาร ขนาด 300 ที่น่ัง จํานวน 1,945,000 บาท จาก
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

พ.ศ. 2554 ได้รับงบประมาณปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหาร ขนาด 300 ที่น่ังจํานวน 500,000 บาท 
จากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

พ.ศ. 2555 ได้รับงบประมาณจากงบแปรณัติสร้างสนามกีฬาพร้อมหลังคาเมทัลชีท ขนาด 20×36 เมตร  
พ.ศ. 2556 ได้รับงบประมาณก่อสร้างส้วม แบบ สปช. 605/45 ขนาด 10 ที่น่ัง พ้ืนติดดิน จํานวน 

555,000 บาท จากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พ.ศ. 2556 ได้รับงบประมาณจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง จํานวน 50,000 บาท 

จากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พ.ศ. 2557 ได้รับงบประมาณปรับปรุงหอประชุม ขนาด 10×20 เมตร ด้านล่างอาคารเรียนแบบ สปช. 

2/28 ปรับปรุง (ใต้ถุนโล่ง) จํานวนเงิน 500,000 บาท จากสํานักงานคณะกรรมการการ 
ศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

พ.ศ. 2557 ได้รับงบประมาณปรับปรุงสนามเด็กเล่น ขนาด 32×4 เมตร จํานวนเงิน 154,800 บาท 
จากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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พ.ศ. 2557 ได้รับงบประมาณโครงการพัฒนาศูนย์เด็กเล่น แบบบูรณาการห้องเรียนปฐมวัย จํานวน
เงิน 3,000,000 บาท จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ 

พ.ศ. 2557 ได้รับงบประมาณจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่าง ๆ จํานวนเงิน 464,000 
บาท จากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

พ.ศ. 2558 ได้รับงบประมาณห้องเรียนคณิตศาสตร์ สู่สากล จํานวนเงิน 580,000 บาท จากสํานัก 
งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

พ.ศ. 2558 ได้รับงบประมาณปรับปรุงห้องเรียนฝึกอาชีพ ด้านหลังหอประชุมอาคารเรียนแบบ 
สปช. 2/28 ปรับปรุง (ใต้ถุนโล่ง) ขนาด 2×12×2.50 เมตร จํานวน 350,000 บาท จาก
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

สัญลักษณ์ประจําโรงเรียน 
ช่ือภาษาไทย โรงเรียนวัดสุขกร 
อักษรย่อภาษาไทย ม.ส.ก. 
ช่ือภาษาอังกฤษ Wat Sukakhon School 
อักษรย่อภาษาอังกฤษ  WS 
คําขวัญ ความรู้คู่คุณธรรม น้อมนําโดยคุณครู นักเรียนร่วมเรียนรู้สู่คุณภาพของสุขกร 
คติพจน์ ปญฺญา โลกสฺมิ ปชฺโชโต : ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก) 
เป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ  
1. เป้าหมาย นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
2. วิสัยทัศน์  

นักเรียนคุณภาพดี มีศักด์ิศรีคุณธรรม 
อาชีพเทคโนโลยีล้ํา พร้อมก้าวนําทันสมัย 
สิ่งแวดล้อมรักษาสอน สหกรณ์เรียนรู้ไกล 
ดํารงชีพพอเพียงได้ ร่วมกายใจทั้งชุมชน 

3. พันธกิจ 
 3.1 บริหารจัดการศึกษาและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลที่มีความรู้คู่คุณธรรม 
 3.2 มีความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 3.3 เอกลักษณ์ของโรงเรียนและท้องถิ่น ปรับปรุงพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
 3.4 พัฒนาทักษะชีวิตด้วยการเรียนรู้สหกรณ์ 
 3.5 มีวิถีชีวิตตามแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 3.6 จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนจนสําเร็จการศึกษาภาคบังคับ 
 3.7 โดยความร่วมมือของบิดา มารดา ผู้ปกครองและชุมชน 
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ผลการพัฒนาด้านคุณภาพของผู้เรียนด้านคุณธรรม ผู้เรียนมีคุณธรรมดีเด่น ดังน้ี 
ผลจากการที่โรงเรียนให้ความสําคัญด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรสถาน 

ศึกษา อย่างเคร่งครัดด้านการจัดการเรียนการสอนทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนสอดแทรกคุณธรรม

ปลูกฝังความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และ พระมหากษัตริย์ มีความซื่อสัตย์ มีวินัย มีความ รับผิดชอบ 
ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็น แนวทางการดํารงชีวิตการรู้จักปรับตัวและอยู่ร่วมกันใน

วัฒนธรรมที่แตกต่าง โดยใช้ โครงการ กิจกรรม และ ส่งเสริมการมีส่วนร่วม เพ่ือเสริมสร้างประสบการณ์ 
ชีวิต นักเรียนได้ลงมือฝึกปฏิบัติจริง ทําให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์อันเป็นที่น่าพอใจย่ิง  

ความภาคภูมิใจ โรงเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศด้านคุณธรรมดีเด่น ระดับประเทศ  
กิจกรรม/โครงการ ที่ใช้พัฒนาด้านผู้เรียนมี คุณธรรมดีเด่น  
- โครงการพัฒนาผู้เรียนด้านคุณธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 
- โครงการโรงเรียนดีศรีตําบล  
- โครงการส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคมสมวัย  
- โครงการส่งเสริมการด้านอารมณ์และจิตใจของเด็ก  
- โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและการบริการที่ ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ  
- โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและ อบายมุข  
คุณภาพของผู้เรียน 
1. กระบวนการพัฒนา  
โรงเรียนวัดสุขกรมีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยจัด 

การเรียนรู้ที่ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้านให้เป็นไปตามมาตรฐานและตัวช้ีวัดของหลักสูตรโดยมี

การออกแบบการเรียนรู้ ที่เหมาะสมตามศักยภาพของผู้เรียนโดยใช้เทคนิคและวิธีการที่หลากหลาย 
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน เป็นสําคัญ มีการจัดการเรียนรู้ทั้งรูปแบบการระดมสมอง แบบลงมือ 
ปฏิบัติจริง แบบร่วมมือกันเรียนรู้ แบบใช้กระบวนการคิด กระบวนการใช้ปัญหาเป็นหลักการเรียนรู้

บูรณาการและเน้นเรื่องการอ่านออกและเขียนได้ต้ังแต่ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 ทั้งน้ีมี การวัดผล
ประเมินผลท้ังก่อนเรียน ระหว่างเรียน และหลังเรียน จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านคิดวิเคราะห์และ

เขียนสื่อความ สอนซ่อมเสริมให้กับผู้เรียนที่มีปัญหา จัดกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งในด้านการสื่อสาร การคิด 
การแก้ปัญหาและการคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ ทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิด

ทักษะ สามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง และจากหลังเรียนรู้ต่าง ๆ นอกจากน้ีโรงเรียนได้มีการ

ดําเนินการเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียน ให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข เน้ือหาการพัฒนา

คุณธรรม และค่านิยมที่ดีงามท่ีเหมาะสมกับวัยของผู้เรียน โดยการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่ช่วยส่งเสริมให้

ผู้เรียนเกิดการพัฒนามีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมหลัก 12 ประการ โดยใช้หลักคุณธรรม

นําความรู้จัดค่ายคุณธรรมให้กับนักเรียนทุกระดับช้ัน มีระบบแนะแนวการช่วยเหลือนักเรียนอย่าง
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รอบด้านและการดูแลสุขภาวะจิตให้มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่สมบูรณ์ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี เห็น

คุณค่าในตนเอง สร้างความมั่นใจในการแสดงออกได้อย่างเหมาะสมและห่างไกลยาเสพติด นําภูมิ

ปัญญาท้องถ่ินมาร่วมกันวางแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการ ภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชน ให้ผู้เรียน

ออกไปเรียนรู้งานอาชีพต่าง ๆ จากแหล่งเรียนรู้ในชุมชน และครูภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามาถ่ายทอดงาน

อาชีพต่าง ๆ ให้กับผู้เรียนโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2. ผลการดําเนินงาน  
โรงเรียนวัดสุขกรได้ดําเนินงานพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามแผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา 

2559 ด้วยโครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลาย ดังน้ี โครงการพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถของ

ผู้เรียนตามหลักสูตร โครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิพิชิต NT, O-Net โครงการลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ 
โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงสู่สถานศึกษา โครงการพัฒนาผู้เรียนด้านคุณธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ โครงการสุขภาพ

ดีชีวีมีสุข เป็นต้น  
ด้านผลการประเมินผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรียน ผู้เรียนสามารถอ่านออกและเขียนได้

ตามมาตรฐานการอ่านในแต่ละระดับช้ัน สามารถสื่อสารได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเหมาะสม

ตามระดับช้ัน สามารถคิด คํานวณ คิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนแสดงความ 
คิดเห็น วิพากษ์วิจารณ์ได้อย่าง สร้างสรรค์รวมท้ังสามารถนําทักษะชีวิตมาใช้ในการแก้ปัญหาและ

นําไปประยุกต์ใช้ ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม สามารถสืบค้นข้อมูลหรือแสวงหาความรู้

จากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศด้วยตัวเองและสื่อสารได้อย่างเหมาะสมปลอดภัยรวมทั้งรู้เท่าทันสื่อ

และสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนมี ความก้าวหน้าจากพ้ืนฐานเดิมใน

แต่ละด้านความรู้ความเข้าใจและทักษะต่าง ๆ ตามหลักสูตรอย่างเป็นรูปธรรม และต่อเน่ือง มีค่าเฉล่ีย
ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐานสูงขึ้นร้อยละ 3 เป็นไปตามเกณฑ์ มีความรู้ ทักษะและเจตคติที่ดี

พร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับที่สูงข้ึน หรือมีวุฒิภาวะทางอารมณ์เหมาะสมกับช่วงวัย 
ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ผู้เรียนมีความประพฤติด้านคุณธรรม ค่านิยม จิต

สังคมและจิตสํานึกที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมที่ดีของสังคม 
ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นใน

ความเป็นไทยและเห็นคุณค่า เก่ียวกับภูมิปัญญาไทยและแสดงออกได้อย่างเหมาะสมในชีวิตประจําวัน 
ยอมรับความคิดเห็นของผู้ อ่ืนและมีมนุษยสัมพันธ์อันดี สามารถร่วมงานกับผู้ อ่ืนได้ตามหลัก

ประชาธิปไตย รู้จักวิธีการรักษาสุขภาพของตนเองให้แข็งแรง รักการออกกําลังกาย เลือกรับประทาน

อาหารประโยชน์ ตระหนักถึงโทษและพิษภัยของสารเสพติด รู้รักษาอารมณ์และสุขภาพจิตให้ดีอยู่

เสมอ รู้เท่าทันสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงและมีวิธีป้องกันตนเองจากการล่อลวง ข่มเหง รังแก ไม่เพิกเฉยต่อ

การกระทําสิ่งที่ไม่ถูกต้องและอยู่ร่วมกันด้วยดีในครอบครัว ชุมชน และสังคม 
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2.4 งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
 
อนุชิต จิตนุกูล ได้วิจัยเรื่อง “การวิเคราะห์คุณธรรมจากนิทานชาดกฉบับกรมวิชาการ” 

ผลการวิจัยพบว่า คุณธรรมสําหรับตนเอง หมายถึง คุณธรรมที ่บุคคลกระทําได้ด้วยตนเอง 8 
ประการเรียงลําดับจากมากไปหาน้อยคือ ความรอบคอบ (เตรียมตัว ระวังอันตราย แก้ปัญหาและ

ป้องกันปัญหา) ความสุขุม (การคิดอย่างมีเหตุผล เตรียมตัวรับสถานการณ์และการแก้ปัญหา) ความ
กล้าหาญ (ช่วย เหลือผู้อ่ืนและเผชิญกับอันตราย) ความเพียร (ทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดให้สําเร็จโดยไม่ย่อท้อ

ต่อความยาก ลําบาก ความซื่อสัตย์ (ต่อเพื่อนต่อผู้มีพระคุณและต่องานที่ทํา) ความละอายต่อบาป 
(การทําผิดต่อผู้อื่นและการทําความชั่ว) ความอดกลั้น (ความตกใจกลัวและการรอคอย) และความ
อดทน (ทุกขเวทนา) 

คุณธรรมที่สัมพันธ์กับผู้อ่ืน หมายถึง ที่ทําแล้วมีผลต่อผู้อ่ืน 8 ประการ เรียงลําดับจากมาก

ไปหาน้อย คือ ความเมตตา (ต้องการให้ ผู้อ่ืนมีสุขและช่วยเหลือผู้อ่ืนเจริญก้าวหน้า) ความกรุณา 
(ช่วยให้ผู้อ่ืนพ้นทุกข์) ความเอ้ือเฟ้ือ (ความมีนํ้าใจและการให้ความช่วยเหลือผู้อ่ืน) ความสามัคคี (ความ
พร้อมเพรียง พร้อมใจในหมู่คณะและร่วมแรงร่วมใจดําเนินการต่าง ๆ ) ความเสียสละ (เสียสละชีวิต 
ความสุขส่วนตัวและประโยชน์ที่ควรได้รับ) ความจงรักภักดี (ลูกน้องต่อเจ้านายและภรรยาต่อสามี) 
ความกตัญญู (การสํานึกบุญคุณของผู้มีพระคุณ) และความกตเวที (ต่อพ่อแม่ผู้ให้กําเนิด)๕๒ 

ปราณี ปริยวาที ได้วิจัยเร่ือง “การพัฒนาจริยธรรมของเด็กปฐมวัย โดยการเล่านิทานและ

ติดตามผล” ผลการวิจัยพบว่า 1) เด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมเล่านิทานและติดตามผลก่อนการ

ทดลองมีการรับรู้จริยธรรมด้านการพูดไพเราะและการช่วยเหลืออยู่ในระดับดี ด้านการพูดไม่โกหก

และการก้าวร้าวอยู่ในระดับพอใช้ ส่วนหลังการทดลองการรับรู้จริยธรรมด้านการพูดไพเราะ การพูด

ไม่โกหกและการช่วยเหลือผู้อ่ืนอยู่ในระดับมาก ส่วนการไม่ก้าวร้าวอยู่ในระดับดี แสดงว่าผลการวิจัย
หลังทดลองสูงข้ึนกว่าก่อนทดลอง 2) เด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเล่านิทานและการติดตาม

ผล มีการรับรู้จริยธรรมสูงข้ึนและแตกต่างจากก่อนการทดลองอย่างมีนัยสําคัญที่ระดับ .01๕๓ 
สุทธิวรรณ ตันติรจนาวงศ์ ได้วิจัยเรื่อง”การส่งเสริมคุณธรรมท่ีมีประสิทธิภาพ : กรณี 

ศึกษากลุ่มเด็ก/เยาวชนและข้าราชการครู” ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยและเง่ือนไขที่มีผลต่อการส่งเสริม

คุณธรรม พบว่า ปัจจัยด้านครอบครัว มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ภาครัฐ เอกชน ชุมชนและ

                                                        
๕๒อนุชิต จิตนุกูล, “การวิเคราะห์คุณธรรมจากนิทานชาดกฉบับกรมวิชาการ”, วิทยานิพนธ์ปริญญา

การศึกษามหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยทักษิณ), 2550, หน้า 93-96.  
๕๓ปราณี ปริยวาที, “การพัฒนาจริยธรรมของเด็กปฐมวัย โดยการเล่านิทานและติดตามผล”, ปริญญา

นิพนธ์ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ), 2551, หน้า 59.  
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สิ่งแวดล้อมและด้านศาสนามีค่าเฉลี่ยตํ่าสุดด้านกระบวนการปลูกฝังคุณธรรมพบว่าการปฏิบัติกิจกรรม

ทางศาสนามีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา ได้แก่ การอบรมสั่งสอนในครอบครัว การเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน

การเสริมสร้างประสบการณ์และการสร้างเครือข่าย มีค่าเฉล่ียตํ่าสุด ส่วนวิธีการส่งเสริมคุณธรรม 
พบว่า การเป็นแบบอย่างที่ดี มีค่าเฉล่ียสูงสุด รองลงมาคือ การกําหนดกฎระเบียบและการสร้างสื่อที่

ส่งเสริมคุณธรรม มีค่าเฉลี่ยสูงสุด และด้านการดําเนินงานส่งเสริมคุณธรรม พบว่า ด้านจัดกิจกรรม มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ด้านการประเมินผลการวางแผน การประสานงาน การจัดองค์การและ
ด้านการจัดงบประมาณมีค่าเฉลี่ยตํ่าสุด๕๔ 

สุรีย์พร แซ่เอ๊ียบ ได้วิจัยเรื่อง “การศึกษาวิเคราะห์หลักธรรมจากนิทานชาดกที่ปรากฏใน

ภาพจิตรกรรมพระวิหารหลวง วัดสุทัศนเทพวราราม” ผลการวิจัย พบว่า มีภาพจิตกรรมนิทานชาดก

พระวิหารหลวง วัดสุทัศนเทพวราราม จํานวน 32 เรื่อง นิทานชาดกเหล่าน้ีมีหลักธรรมต่าง ๆ 
สอดแทรกอยู่ ซึ่งผู้วิจัยได้จัดหมวดหมู่หลักธรรมเป็น 19 หลักธรรม อาทิ ไตรสิกขา ฆราวาสธรรม 4 
สัปปุริสธรรม 7 อริยทรัพย์ 7 โลกธรรม 8 และอุปกิเลส 16 เป็นต้น และเมื่อถึงตอนจบของนิทาน

ชาดก จะปรากฏการประกาศสัจจะของพระพุทธเจ้า น่ันคือการแสดงอริยสัจ 4 เป็นหัวใจของพระพุทธ 
ศาสนาจนทําให้ผู้ที่ได้ฟังนิทานชาดกในขณะน้ันได้บรรลุธรรมต้ังแต่พระโสดาบัน จนถึงพระอรหันต์ 
แสดงให้เห็นว่าหลักธรรมต่าง ๆ เหล่าน้ี สามารถพัฒนายกระดับจิตใจของบุคคลให้ก้าวออกจากโลกีย์

บรรลุถึงโลกกุตตระได้ นอกจากน้ีหลักธรรมจากนิทานชาดกเหล่าน้ี ยังสร้างเสริมคุณค่าการดําเนิน

ชีวิตในสังคมไทยในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ด้านการเมืองการปกครอง ด้านการศึกษา ด้านเศรษฐกิจ ด้าน
วัฒนธรรมและวิถีชีวิตของคนไทย หลักธรรมที่พบเป็นผลต่อสังคมไทยทุกด้าน เช่น ศีล หิริ โอตตัปปะ 
ปัญญา ในอริยทรัพย์ 7 เป็นพ้ืนฐานที่สําคัญในการดําเนินชีวิตของคนไทยที่ปรากฏในภาพจิตกรรม

พระวิหารหลวงแห่งน้ี บุคคลสามารถไปใช้เป็นแนวทางการประพฤติตนและดําเนินชีวิต เพ่ือทําให้

ตนเองและสังคมมีความสงบสุขและเจริญรุ่งเรืองได้อย่างดีย่ิง๕๕ 
พระครูประโชติจันทวิมล (จนฺทโชโต) ได้วิจัยเรื่อง “การเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม

นักเรียน โรงเรียนนวมินทราชินูทิศหอวังนนทบุรี อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี” ผลการวิจัยพบว่า

โดยภาพรวมการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน โรงเรียนนวมินทราชินูทิศหอวังนนทบุรี อําเภอ

ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับมาก ทุกข้อเรียง

ตามลําดับจากมากไปหาน้อย ได้ดังน้ี ด้านการมีนํ้าใจ ด้านความประหยัด ด้านความขยัน ด้านความมี

                                                        
๕๔สุทธิวรรณ ตันติรจนาวงศ์, “การส่งเสริมคุณธรรมที่มีประสิทธิภาพ : กรณีศึกษากลุ่มเด็ก/เยาวชน 

และข้าราชการครู”, (รายงานการวิจัยกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม), 2552, หน้า 227-230.  
๕๕สุรีย์พร แซ่เอ๊ียบ “การศึกษาวิเคราะห์หลักธรรมจากนิทานชาดกท่ีปรากฏในภาพจิตรกรรมพระวิหาร

หลวง วัดสุทัศนเทพวราราม”, วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), 2554, หน้า 234-238.  
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วินัยและด้านความซื่อสัตย์ ผลการเปรียบเทียบผลการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมนักเรียน โรง
เรียนนวมินทราชินูทิศหอวังนนทบุรี อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี พบว่าทุกระดับช้ันในโรงเรียน 
คือ ต้ังแต่ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05๕๖ 

พระครูสมุห์ศรัณย์ (ปญฺญาวชิโร) ได้วิจัยเร่ือง “การส่งเสริมคุณธรรมนักเรียน ระดับ
ประถมศึกษา โรงเรียนวัดเปาโรหิตย์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร” ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมี

ความคิดเห็นต่อการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม ระดับประถมศึกษา ในภาพรวม 4 ด้าน อยู่ในระดับ
มาก และเมื่อพิจารณารายข้อจากลําดับมากไปหาน้อย และข้อที่มีลักษณะเด่น คือ การเสริมสร้างการ
มีวินัย นักเรียนเข้าแถวตามระเบียบ ปฏิบัติตามข้อบังคับของโรงเรียน ทุกคนควรช่วยกันทําความสะอาด 
ห้องเรียนด้วยความเรียบร้อย และเข้าแถวซื้ออาหารด้วยความเป็นระเบียบ การส่งเสริมความรับผิด 
ชอบ โรงเรียนส่งเสริมให้นักเรียนแสดงความเคารพธงชาติก่อนเข้าเรียนทุกวัน กล้ารับผิดเมื่อตนกระทํา

ผิด ส่งเสริมให้นักเรียนแต่งกายถูกต้องตามวัฒนธรรมไทย รู้จักปรับปรุงแก้ไขตนเองเมื่อปฏิบัติผิดกฎ

ของโรงเรียน การส่งเสริมด้านความซื่อสัตย์ ส่งเสริมให้นักเรียนมีความซื่อสัตย์ ยอมรับผิดในการกระทํา 
ของตนเอง มีความซื่อสัตย์ต่อบิดา มารดาท้ังต่อหน้าและลับหลัง ส่งเสริมด้านความกตัญญูกตเวที 
ส่งเสริมให้นักเรียนเคารพบิดา มารดา ครู อาจารย์ นําช่ือเสียงสู่ครอบครัวด้วยการทําความดี ตอบแทน 
ผู้มีพระคุณด้วยการต้ังใจเรียนและทําหน้าที่ของตนเองให้ดี ทําให้บิดา มารดา ครู อาจารย์ ภูมิใจ๕๗ 

พวงรัตน์ ชํานาญเลิศกิจ ได้วิจัยเรื่อง “การส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม 
โรงเรียนประถมศึกษา สํานักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร” ผลวิจัยพบว่า การส่งเสริม 
ให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในลําดับมาก คือ ความกตัญญู การมีวินัย 
ความซื่อสัตย์ การประหยัด และความเมตตา ตามลําดับ ข้อเสนอแนะแนวทางส่งเสริมนักเรียนให้มี

คุณธรรม จริยธรรม 5 ด้าน ดังน้ี 1) ด้านการมีวินัย ควรส่งเสริมให้นักเรียนแต่งกายตามระเบียบของ

โรงเรียนและเข้าห้องเรียนให้ตรงเวลา 2) ด้านความซื่อสัตย์ ควรส่งเสริมให้นักเรียนเมื่อเก็บสิ่งของ

ผู้อ่ืนได้แล้วนําไปมอบให้ครูเพ่ือส่งคืนเจ้าของ 3) ด้านความเมตตา ควรส่งเสริมให้นักเรียนให้อภัย

เพ่ือนเม่ือทําผิดและให้ช่วยเหลือผู้อ่ืนด้านจิตอาสา โดยไม่หวังผลตอบแทน 4) ด้านการประหยัด ควร

                                                        
๕๖พระครูประโชติจันทวิมล จนฺทโชโต, “การเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมนักเรียน โรงเรียนนวมินท

ราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี”, วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิต

วิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), 2555, หน้า 85-86.  
๕๗พระครูสมุห์ศรัณย์ ปญฺญาวชิโร, “การส่งเสริมคุณธรรมนักเรียน ระดับประถมศึกษาโรงเรียนวัดเปา

โรหิตย์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร”, วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), 2556, หน้า 80-83.  
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ส่งเสริมให้นักเรียนใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างประหยัด เช่น ปิดนํ้า ปิดไฟฟ้าเมื่อเลิกใช้งานทุกครั้ง 5) ด้าน
ความกตัญญู ควรส่งเสริมให้นักเรียนแสดงความเคารพผู้มีพระคุณและปฏิบัติตามคําสอนของท่าน๕๘ 

เจสัน เจดีสัน ได้วิจัยเร่ือง “การวิเคราะห์หลักพุทธจริยาในนิทานชาดกของพระพุทธ 
ศาสนาเถรวาท” ผลวิจัยพบว่า พุทธจริยาเป็นหลักธรรมท่ีเป็นคําสอนของพุทธศาสนิกชน ซึ่งสอนให้

คนประพฤติปฏิบัติสิ่งที่ดีงามตามหลักบารมี 10 ประการ นิทานชาดกมีความสําคัญ เพราะเป็นเร่ือง

เล่าอัตชีวประวัติของพระพุทธองค์ที่ทรงยกข้ึนมาตรัสสอนพุทธศาสนิกชน เพ่ือเป็นเคร่ืองยืนยันว่าคุณ

งามความดีต่าง ๆ น้ัน เป็นสิ่งที่พระองค์ทรงเคยปฏิบัติมาแล้วในอดีตชาติ ผลการวิเคราะห์เน้ือหา 
พบว่าเมื่อนํานิทานชาดกมาจัดเข้าหมวดหมู่บารมี 10 คือ ทาน ศีล เนกขัมมะ ปัญญา วิริยะ ขันติ 
สัจจะ อธิษฐาน เมตตา และอุเบกขา แล้วปรากฏว่าพระโพธิสัตว์ได้สร้างบารมีในแต่ละชาติ ไม่มีเลยท่ี
บําเพ็ญบารมีเพียงข้อเดียว เพราะลักษณะวิธีการบําเพ็ญบารมีของพระโพธิสัตว์ในนิทานชาดกเป็นการ

กระทําที่ต้องปฏิบัติควบคู่กันไป๕๙ 
รุ่งฤดี กล้าหาญ, ดวงเดือน ศาสตรภัทร และสายสมร เฉลยกิตติ ได้วิจัยเร่ือง “การพัฒนา 

รูปแบบการวัดและประเมินพฤติกรรมเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนประถม 
ศึกษาตอนปลาย ของไทยในศตวรรษท่ี 21” ผลวิจัยพบว่าคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาตอนปลาย ของไทยในศตวรรษที่ 21 มี 5 ด้าน คือ ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ ความ
มีวินัย ความอดทนและใฝ่รู้ใฝ่เรียน ผลการศึกษาระดับคุณลักษณะอันพึงประสงค์พบว่านักเรียนทุก

ภูมิภาคมีระดับการประเมินตนเองคุณลักษณะ ทั้ง 5 ด้าน อยู่ในระดับพอใช้ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน

พบว่า ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ความรับผิดชอบ รองลงมาคือ ซื่อสัตย์ มีวินัยและอดทน ตามลําดับ ส่วน
รูปแบบการวัดผลและประเมินผลพฤติกรรมเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนประถม 
ศึกษาตอนปลาย ของไทยในศตวรรษที่ 21 มีองค์ประกอบ 3 ด้าน คือ 1) วัตถุ ประสงค์ 2) หลักการ 
3) กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ผลการตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบการวัดผลประเมินผล 
พฤติกรรมเพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนประถมศึกษาตอนปลายของไทยใน

ศตวรรษที่ 21 จากการสอบถามผู้เช่ียวชาญด้านการศึกษา และการสอนระดับประถมศึกษาตอนปลาย

ในด้านความเหมาะสมเป็นไปได้ของการนําไปใช้ พบว่า โดยภาพรวมองค์ประกอบของรูปแบบที่มีความ 

                                                        
๕๘พวงรัตน์ ชํานาญเลิศกิจ ได้วิจัยเร่ือง “การส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม โรงเรียน

ประถมศึกษา สํานักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร”, วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, 
(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), 2558, หน้า 75-78.  

๕๙เจสัน เจดีสัน, “การวิเคราะห์หลักพุทธจริยาในนิทานชาดกของพระพุทธศาสนาเถรวาท”, วิทยา 
นิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหิดล), 2558, หน้า 167.  
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เหมาะสมระดับมากท่ีสุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ขั้นตอนการดําเนินกิจกรรมในช่วงอภิปราย

มีค่าเฉลี่ยสูงสุด๖๐ 
ธรรมนิตย์ บ้านพวน ได้วิจัยเรื่อง “การศึกษาคุณธรรมนักเรียน โรงเรียนเกาะสีชัง สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18” ผลการวิจัยพบว่า การศึกษาคุณธรรมนักเรียน 
โรงเรียนเกาะสีชัง สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 โดยภาพรวมและรายด้าน

อยู่ในระดับมาก เรียงลําดับจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก คือ ด้านความสะอาด ด้านความสามัคคี

และด้านความขยัน ตามลําดับ ส่วนด้านความกระตือรือร้นในการเรียนและร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของ
โรงเรียน ช่วยเหลือบิดา มารดาทํางานบ้านอยู่ในระดับปานกลาง๖๑ 

สมชาย บัวแก้ว ได้วิจัยเรื่อง “การสื่อสารธรรมะผ่านนิทานชาดกสําหรับเด็กอนุบาล” 
ผลการวิจัย พบว่า กระบวนการในการสื่อสารในบทเรียนธรรมะผ่านนิทานชาดกสําหรับเด็กอนุบาล

ประกอบด้วย 1) ผู้ส่งสาร มีคุณลักษณะ มีทักษะด้านพุทธศาสตร์และการสื่อสาร 2) สาร มีเน้ือหาที่

เหมาะสมสําหรับเด็ก เร่ืองราวสนใจ น่าสนุกสนาน กระตุ้นให้เกิดจินตนาการ แกนของเร่ืองมีประเด็น

ด้านจริยธรรมให้เด็กคิดวิเคราะห์และภาษาที่ใช้เข้าใจง่าย 3) สื่อ ประกอบด้วย สื่อบุคคล สื่อการ์ตูน 
สื่อวีดีทัศน์ และสื่อกิจกรรม 4) ผู้รับสาร คือเด็กอนุบาล 2 อายุ 5-6 ปี และการสื่อสารหลักธรรมะ 
และสัญลักษณ์ในบทเรียนธรรมะผ่านนิทานชาดกสําหรับนักเรียนอนุบาล พบว่า หลักธรรมในบทเรียน

เป็นหลักธรรมที่แสดงเพ่ือให้เด็กประพฤติและไม่ประพฤติ โดยหัวข้อธรรมะ จะสอดแทรกอยู่ในนิทาน

ชาดกอย่างชัดเจนและมีการใช้สัญลักษณ์ในลักษณะของสัตว์ต่าง ๆ เปรียบเทียบเน้ือหาสื่อความ

หมายถึงหลักธรรมในนิทานชาดก๖๒ 
พระครูสังฆรักษ์ ศราวุธ สุทสฺสโน (มักได้) ได้วิจัยเร่ือง “การพัฒนาชุดกิจกรรมการอ่าน 

มหานิบาตชาดกเพ่ือพัฒนาการคิดวิเคราะห์ของสามเณร ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดนิเวศธรรม

ประวัติ” ผลการวิจัยพบว่า ชุดกิจกรรมการอ่านมหานิบาตชาดก เพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์ ของ
สามเณร ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดนิเวศธรรมประวัติ มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐานท่ี

กําหนดผลการเปรียบเทียบการคิดวิเคราะห์ก่อนและหลังเรียน พบว่าชุดกิจกรรมการอ่าน เรื่องมหา

                                                        
๖๐รุ่งฤดี กล้าหาญ, ดวงเดือน ศาสตรภัทร และสายสมร เฉลยกิตติ, การพัฒนารูปแบบการวัดและ

ประเมินพฤติกรรมเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนประถมศึกษาตอนปลาย ของไทยใน
ศตวรรษท่ี 21, (สถาบันทดสอบทางการศึกษา (องค์การมหาชน), 2558, หน้า 58-61.  

๖๑ธรรมนิตย์ บ้านพวน, “การศึกษาคุณธรรมนักเรียน โรงเรียนเกาะสีชัง สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18”, วิทยานิพนธ์ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต (คณะศึกษาศาสตร์ : มหาวิทยาลัย

บูรพา), 2559, หน้า 65-67.  
๖๒สมชาย บัวแก้ว, “การสื่อสารธรรมะผ่านนิทานชาดกสําหรับเด็กอนุบาล”, เอกสารการจัดประชุม

เสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา, (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครั้งท่ี 5), 2559, หน้า 1. 
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นิบาตชาดก เพ่ือพัฒนาการคิดวิเคราะห์ของสามเณร ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดนิเวศธรรม

ประวัติ คะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 สามเณรมีความ 
สามารถในการคิดวิเคราะห์ การอ่านผ่านเกณฑ์ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 80 และระดับความพึงพอใจต่อการ

ใช้ชุดกิจกรรมการอ่านมหานิบาตชาดกเพ่ือพัฒนาการคิดวิเคราะห์ของสามเณร ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 
โรงเรียนวัดนิเวศธรรมประวัติ ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด๖๓ 

สนั่น ดาวภักศรี ได้วิจัยเรื่อง “ผลการจัดการเรียนรู้เรื่องวรุณชาดกและวานรินทชาดก 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้หนังสือนิทาน

ชาดก ประกอบภาพระบายสี โรงเรียนบ้านแดง สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3” 
ผลการวิจัย พบว่า หนังสือนิทานชาดกประกอบภาพระบายสี เรื่องวรุณชาดกและวานรินทชาดก กลุ่ม
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 ที่สร้างข้ึนและนํามาสอนมี

ประสิทธิภาพสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้

หนังสือนิทานชาดกประกอบภาพระบายสี เร่ืองวรุณชาดกและวานรินทชาดก กลุ่มสาระการเรียนรู้

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 แบบฝึกหัดประกอบการสอน มีผลสัมฤทธ์ิ

หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 และนักเรียนมีความสนใจต่อการจัดกร
เรียนรู้โดยใช้หนังสือนิทานชาดกประกอบภาพระบายสี เรื่อง วรุณชาดกและวานรินทชาดก กลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 อยู่ในระดับมากที่สุด๖๔ 

สุภัก มหาวรากร ได้วิจัยเรื่อง “การประยุกต์ใช้หลักธรรมในชีวิตประจําวันจากทศชาติ

ชาดก : กรณีศึกษา จากเรียงความของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร” 
ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 มีความรู้และความเข้าใจในหลักธรรมในทศชาติชาดก 
โดยสามารถเล่าเรื่อง บอกช่ือเรื่องตัวละคร บอกพฤติกรรมของพระโพธิสัตว์ในทศชาติชาดก อธิบาย

หลักธรรม และขยายความหมายของหลักธรรม นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 เลือกเขียนเรียงความที่

เก่ียวกับมหาชนกชาดกมากที่สุด รองลงมาคือเวสสันดรชาดก นารทพรหมชาดก เตมีย์ชาดก และเนมิ
ราชชาดก ตามลําดับ และปัจจัยที่ทําให้นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 มีความรู้และความเข้าใจในทศ

ชาติชาดกมี 4 ประการ ได้แก่ อนุภาคเด่น (จากนิทานชาดก) อนุภาคเหตุการณ์ อนุภาคพฤติกรรมและ 

                                                        
๖๓พระครูสังฆรักษ์ ศราวุธ สุทสฺสโน (มักได้), “การพัฒนาชุดกิจกรรมการอ่านมหานิบาตชาดกเพ่ือ

พัฒนาการคิดวิเคราะห์ ของสามเณร ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนวัดนิเวศธรรมประวัติ” วิทยานิพนธ์ปริญญา
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, (วิทยาลัยครุศาสตร์ : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์), 2559, หน้า 65. 

๖๔สนั่น ดาวภักศรี “ผลการจัดการเรียนรู้เรื่องวรุณชาดกและวานรินทชาดก กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม

ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 โดยใช้หนังสือนิทานชาดกประกอบภาพระบายสี โรงเรียนบ้าน

แดง สังกัดเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3”, เอกสารประกอบการประชุมการเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติ ครั้งท่ี 12 วันท่ี 20 สิงหาคม 2559, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์), หน้า 419-420.  
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อนุภาคตัวละคร ในการจัดการเรียนการสอน ควรใช้สื่อโดยการประยุกต์ใช้หลักธรรมสัมพันธ์กับความรู้ 
ความเข้าใจ ดังจะเห็นได้ว่า นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ประยุกต์ใช้หลักธรรม “วิริยะ” มากที่สุดรอง 
ลงมาคือ “ทาน” และ “เมตตา” ตามลําดับ ทําให้เห็นว่า ทศชาติชาดกมีความสําคัญในฐานะเครื่องมือ 
ปลูกฝังจริยธรรมของเด็กนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ทําให้เด็กมีความฉลาดทางอารมณ์ (EQ-
Emotional Quotient) และความฉลาดในการทําความดี (MQ-Moral Quotient) โดยท่ีมีพระ

โพธิสัตว์เป็นต้นแบบ 
ทศชาติชาดกในฐานะนิทานธรรมะ จึงมีความสําคัญในการให้การศึกษาและเสริมสร้าง

จินตนาการแก่นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 การอ่านทศชาติชาดกจึงเป็นการส่งเสริมและปลูกฝังให้

เด็กมีความรู้และคุณธรรม อันเป็นคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของเด็กไทย๖๕  
สรุปได้ว่า การใช้นิทานชาดกในการจัดการเรียนการสอน ถือเป็นการนําธรรมะมาเป็นสื่อใน

การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ให้ผู้เรียนได้ตระหนักถึงความกตัญญูกตเวที ความซื่อสัตย์สุจริต ความ
มานะเพียรพยายาม ความมีเมตตากรุณา มีความรอบคอบ อดทน อดกล้ัน โดยตนเองเป็นผู้ประพฤติ

ปฏิบัติ  
 

2.5 สรุปกรอบแนวคิดท่ีใช้ในการวิจัย 

 
ผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งหมด โดยใช้แนวคิดจากแนว

ทางการดําเนินการสู่การใช้นิทานชาดกเพ่ือเสริมสร้างคุณธรรมให้กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น

โรงเรียนวัดสุขกร จังหวัดสมุทรปราการ เป็นกรอบแนวคิด ซึ่งสรุปเป็นกรอบได้ ดังแผนภูมิ ที่ 2.1 

 
 
 
 
 
 

                                                        
๖๕สุภัก มหาวรากร, “การประยุกต์ใช้หลักธรรมในชีวิตประจําวันจากทศชาติชาดก : กรณีศึกษาจาก

เรียงความ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร”, สืบค้นเม่ือ 20 กันยายน 2561 
จากhttps://tci-Thaijo.org/index.php/jcosci/article/view/138060. 



59 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
แผนภูมิที่ 2.1 แสดงสรุปกรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย 

แนวคิดเก่ียวกับ 
การเสริมสร้างคุณธรรม 

ให้กับนักเรียน 

แนวคิดทฤษฎีคุณธรรมท่ีได ้
จากนิทานชาดก 

1. นิทานชาดกเรื่อง ติตติรชาดก (การเคารพ) 
2. นิทานชาดกเร่ืองอัมพชาดก (การรู้จัก
บุญคุณ) 
3.นิทานชาดกเร่ืองมิตตวินทุชาดก (การเช่ือ 
ฟังบิดา มารดา) 
4. นิทานชาดกเร่ืองราโชวาทชาดก (ผู้นํา

ประพฤติธรรม)  
5. นิทานชาดกเร่ืองนันทิวิสาลชาดก (ปิยวาจา) 
6. นิทานชาดกเรื่องสุวัณหังสชาดก (อโลภะ) 

1. ศึกษาเอกสารนิทานชาดก 
2. ศึกษาเอกสารวิธีสอนเพ่ือใช้ในการพัฒนา 
คุณธรรม และค่านิยม 
3. คุณธรรมที่ได้จากการเรียนรู้ เร่ือง 
นิทานชาดกไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน

ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น ตาม
แนวคิดของบลูม (Bloom) 
4. สัมภาษณ์เชิงลึก(in-depth interview) 
5. รวบรวม สรุปวิเคราะห์ 
6. นําเสนอ 

วิธีการเสริมสร้างคุณธรรมให้กับนักเรียน 
1. ความรู้ (Knowledge)  
2. ความเข้าใจ (Comprehension)  
3. การนําไปใช้ (Application)  
4. การวิเคราะห์ (Analysis)  
5. การสังเคราะห์ (Synthesis)  
6. การประเมนิค่า (Evaluation) 



บทที่ 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
การวิจัยเร่ือง“การใช้นิทานชาดกเสริมสร้างคุณธรรมให้กับนักเรียนชันมัธยมศึกษาตอนต้น 

โรงเรียนวัดสุขกรจังหวัดสมุทรปราการ” การวิจัยครั้งน้ีเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) ดังมีรายละเอียดเก่ียวกับการดําเนินการวิจัย ต่อไปน้ี 

3.1 การศึกษาเอกสาร 
3.2 การกําหนดผู้ให้ข้อมูลหลัก 
3.3 การเก็บข้อมูลภาคสนาม 
 3.3.1 การสร้างเครื่องมือเตรียมคําถามการวิจัย 
 3.3.2 ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือ 
 3.3.3 การสร้างความสัมพันธ์กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง 
 3.3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
3.4 การวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผล 
3.5 สรุปขั้นตอนการดําเนินการวิจัย 
 

3.1 การศึกษาเอกสาร 
 
ศึกษาเอกสาร งานวิจัย ได้แก่ ความหมายของนิทานชาดก ประวัตินิทานชาดก ประเภท

ของนิทานชาดก ลักษณะของนิทานชาดก องค์ประกอบของนิทานชาดก ความมุ่งหมายของนิทาน

ชาดก อานิสงส์ของการฟังธรรม นิทานชาดกระดับมัธยมศึกษาตอนต้น แนวคิดเก่ียวกับการเสริมสร้าง

คุณธรรมให้กับนักเรียนและสภาพทั่วไปของ โรงเรียนวัดสุขกร จังหวัดสมุทรปราการ 
 

3.2 การกําหนดกลุ่มผู้ให้ข้อมูลการวิจัย 
 
ผู้ให้ข้อมูลของการวิจัยเชิงคุณภาพครั้งน้ี คือ นักเรียนกลุ่มตัวอย่างช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 

โรงเรียนวัดสุขกร จังหวัดสมุทรปราการ ปีการศึกษา 2560 จํานวน 30 คน ซึ่งเป็นนักเรียนที่เรียนวิชา

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (พระพุทธศาสนา) เร่ือง นิทานชาดก ผู้วิจัยดําเนินการคัดเลือก
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แบบเจาะจง (purposive sampling) เน่ืองจากนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดสุขกร 
จังหวัดสมุทรปราการ มีจํานวน 1 ห้องเรียน 

 

3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม 
 
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม ผู้วิจัยดําเนินการดังต่อไปน้ี 
3.3.1 การสร้างเครื่องมือเตรียมคําถามการวิจัย 
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยสร้างขึ้นเพ่ือใช้ในการสัมภาษณ์แบบ

เจาะลึก (In-dept Interview) ที่ใช้สัมภาษณ์นักเรียนกลุ่มตัวออย่างมี 3 ตอน ดังน้ี 
ตอนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ 
ตอนที่ 2 การใช้นิทานชาดกเสริมสร้างคุณธรรมให้กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น

โรงเรียนวัดสุขกร จังหวัดสมุทรปราการ 
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะการใช้นิทานชาดกเสริมสร้างคุณธรรมให้กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา

ตอนต้น โรงเรียนวัดสุขกร จังหวัดสมุทรปราการ 
3.3.2 ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือ 
ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือ มีดังน้ี 
  1. ผู้วิจัยศึกษาเอกสาร ตํารา วารสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับ เน้ือหานิทานชาดก

ระดับ ช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นของ พระมหาสุนทร สุนฺทรธฺมโม คุณธรรมที่ได้จากนิทานชาดกของ พระ
มหาสมชาย ฐานวุฑฺโฒ วิธีสอนเพ่ือใช้ในการพัฒนาคุณธรรม และค่านิยม ของ ทิศนา แขมมณี และ
การวิเคราะห์ผลการนํา คุณธรรมที่ได้จากการเรียนรู้ เรื่องนิทานชาดกไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน

ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นตามแนวคิดของบลูม (Bloom) ได้จําแนกจุดมุ่งหมาย ของ

การศึกษาด้านการคิดไว้ในหนังสือช่ือ Taxonomy of Educational objective Domain โดยกําหนด
ราย ละเอียดของพฤติกรรมการคิดที่จะปลูกฝังให้เกิดจากผู้เรียนจากการเรียนรู้เน้ือหาวิชาในโรงเรียน

เป็นลําดับขั้นต่าง ๆ โดยเรียงลําดับจากพฤติกรรมที่ซับซ้อนและมีลักษณะที่รวมความคิด ตอนต้นไว้ด้วย 
ซึ่งมีอยู่ด้วยกัน 6 ระดับได้แก่ 1)ระดับความรู้ (Knowledge) 2)ระดับความเข้าใจ (Comprehension)  
3)ระดับการนําไปใช้ (Application) 4) ระดับการวิเคราะห์ (Analysis) 5) ระดับการสังเคราะห์ 
(Synthesis) 6) ระดับการประเมินค่า (Evaluation) เป็นแนวทางในการสร้างแบบสัมภาษณ์ 

  2. สร้างแบบสัมภาษณ์ฉบับร่าง โดยนําข้อมูลและรายละเอียดจากเน้ือหาซึ่งรวบรวม

และสรุปมาจากบทที่ 2 ของงานวิจัย ต่อจากนั้นนําแบบสัมภาษณ์ที่สร้างขึ้นไปให้ อาจารย์ผู้ควบคุม

วิทยานิพนธ์ พิจารณาและตรวจสอบความถูกต้องตามกรอบแนวคิดการวิจัย แล้วนําไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิ

จํานวน 3 ท่าน ตรวจสอบเคร่ืองมือเชิงเน้ือหา (Content Validity)  
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: 

  3. นําแบบสัมภาษณ์ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้ทรงคุณวุฒิมาปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง

และเหมาะสมตามคําแนะนําต่อจากน้ันนําแบบสัมภาษณ์นําเสนอให้อาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ 
พิจารณาและตรวจสอบความถูกต้องด้านเนื้อหา และการใช้ภาษาอีกครั้งหน่ึงก่อนนําไปใช้กับกลุ่ม

ตัวอย่าง 
  4. นําหนังสือขออนุญาตผู้อํานวยการ โรงเรียนวัดสุขกร จังหวัดสมุทรปราการ เพ่ือ

ขอสัมภาษณ์นักเรียนกลุ่มตัวอย่าง  
3.3.3 การสร้างความสัมพันธ์กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง ในการเก็บข้อมูลภาคสนามน้ันผู้วิจัย

ศึกษาแบบเปิดเผยสถานภาพและสร้างสัมพันธ์กับนักเรียนแบบกัลยาณมิตร โดยใช้เวลาหลังเลิกเรียน

ที่ไม่กระทบเวลาเรียนของนักเรียน 
ทั้งน้ีผู้วิจัย ได้เก็บข้อมูลด้วยการบันทึกเทป เก็บภาพประกอบการสัมภาษณ์ รวมถึงการเก็บ

ภาพบรรยากาศกิจกรรมการเรียนการสอนและสภาพแวดล้อมที่เป็นปัจจัยในการเรียนรู้นิทานชาดก 
3.3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยลงพ้ืนที่สัมภาษณ์นักเรียนกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้แบบสัมภาษณ์ที่จัดทําข้น และบันทึก

เทป ถ่ายภาพประกอบการวิจัย นําข้อมูลมาเรียบเรียงเชิงพรรณนา อธิบายถอดความตามความเป็น

จริงและเข้าใจได้ โดยสรุปเป็นข้อมูล รายงานให้อาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ให้ช่วยช้ีแนะ และ

ปรับปรุงแก้ไขตามความเหมาะสม 
 

3.4 วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผล 
 
นําผลข้อมูลรายละเอียดในการรวบรวมที่ได้จากการสัมภาษณ์ทั้งหมดที่ผู้วิจัยจัดเก็บมาได้ 

มาสรุปวิเคราะห์แต่ละประเด็นตรงตามวัตถุประสงค์รวมถึงคําช้ีแนะจากอาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์

เพ่ือระดมความคิดจากการวิจัยให้ได้แนวทางเพ่ือตอบวัตถุประสงค์งานวิจัยเรื่อง “การใช้นิทานชาดก

เสริมสร้างคุณธรรมให้กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนวัดสุขกร จังหวัดสมุทรปราการ” 
สรุปผลการสัมภาษณ์ได้เป็น 3 ตอน ดังน้ี 

ตอนที่ 1 สภาพการเรียนการสอนนิทานชาดก ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียน 
วัดสุขกร จังหวัดสมุทรปราการ 

ตอนท่ี 2 ผลการนํา คุณธรรม จริยธรรมท่ีได้จากการเรียนรู้ เรื่องนิทานชาดกไปประยุกต์ใช้

ในชีวิตประจําวันของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนวัดสุขกร จังหวัดสมุทรปราการ 
ตอนท่ี 3 ผลลัพธ์ของการมีหรือไม่มีคุณธรรม จริยธรรม ด้วยการนําไปใช้ให้สอดคล้องกับ

เหตุการณ์ที่เกิดข้ึนในชีวิตจริงกับนิทานชาดก ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนวัดสุขกร 
จังหวัดสมุทรปราการ 
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: 

3.5 กรอบขั้นตอนการดําเนินการวิจัย 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที่ 3.1 แสดงขั้นตอนการดําเนินการวิจัย 

1. การศึกษาเอกสาร 2. การกําหนดผู้ให้ข้อมลู 

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

3.1 การสร้างเครื่องมือ เตรียมแบบสัมภาษณ์ 

3.2 ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือ 

3.3 การสร้างความสัมพันธ์กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง 

3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

3.5 การวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผล 



บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย เร่ืองการใช้นิทานชาดกเพ่ือเสริมสร้างคุณธรรมให้กับ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนวัดสุขกร จังหวัดสมุทรปราการโดยใช้แบบสอบถามในการ

รวบรวมข้อมูลจากนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดสุขกร จังหวัด

สมุทรปราการ ปีการศึกษา 2560 จํานวน 30 คน ในรายวิชาสังคมศึกษา จากการศึกษาตาม 
วัตถุประสงค์การวิจัย ดังน้ี 
1. เพ่ือศึกษาสภาพการเรียนการสอนนิทานชาดก ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น

โรงเรียนวัดสุขกร จังหวัดสมุทรปราการ  
2. เพ่ือวิเคราะห์ผลการนําคุณธรรมที่ได้จากการเรียนรู้เรื่อง นิทานชาดก ไปประยุกต์ใช้ใน

ชีวิตประจําวันของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น ที่เกิดจากการใช้ชีวิตจริงกับนิทานชาดกของนักเรียน 
ช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนวัดสุขกร จังหวัดสมุทรปราการ 

3. เพ่ือวิเคราะห์ผลลัพธ์ของการมีหรือไม่มีคุณธรรมด้วยการนําใช้ให้สอดคล้องกับ

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตจริง กับนิทานชาดกของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนวัดสุขกร 
จังหวัดสมุทรปราการ 

ดังมีรายละเอียด ต่อไปน้ี 
 

4.1 สภาพการเรียนการสอนนิทานชาดกของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียน
วัดสุขกร จังหวัดสมุทรปราการ  

 
พบว่า การจัดการเรียนการสอนนิทานชาดก ได้ระบุไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ในสาระศาสนา 
ทุกระดับช้ันต้ังแต่ช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งแต่ละระดับช้ันกําหนดให้นักเรียน

เรียนนิทานชาดกภาคเรียนละ 1 เรื่อง สําหรับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นได้กําหนดไว้ 6 เรื่องดังน้ี 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1  
ภาคเรียนที่ 1 เรื่อง นิทานชาดกเร่ืองติตติรชาดก ส่งเสริมคุณธรรม ด้านการเคารพ 
ภาคเรียนที่ 2 เรื่อง นิทานชาดกเร่ืองอัมพชาดก ส่งเสริมคุณธรรม ด้านการรู้จักบุญคุณ 
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ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2  
ภาคเรียนที่ 1 เร่ือง นิทานชาดกเร่ืองมิตตวินทุชาดก ส่งเสริมคุณธรรม ด้านการเช่ือฟังบิดา 

มารดา 
ภาคเรียนที่ 2 เร่ือง นิทานชาดกเรื่องราโชวาทชาดก ส่งเสริมคุณธรรม ด้านผู้นําประพฤติธรรม  
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3  
ภาคเรียนที่ 1 เรื่อง นิทานชาดกเร่ืองนันทิวิสาลชาดก ส่งเสริมคุณธรรม ด้านปิยวาจา 
ภาคเรียนที่ 2 เรื่อง นิทานชาดกเร่ืองสุวัณหังสชาดก ส่งเสริมคุณธรรม ด้านอโลภะ สําหรับ

โรงเรียนวัดสุขกร จังหวัดสมุทรปราการ ได้ดําเนินการให้นักเรียนในระดับช้ันดังกล่าวเรียนตามหลัก 
สูตรดังกล่าวอย่างต่อเน่ือง และผู้วิจัยสัมภาษณ์นักเรียนกลุ่มตัวอย่างเพ่ือทราบสภาพการเรียนการ

สอนนิทานชาดก ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนวัดสุขกร จังหวัดสมุทรปราการ 
สามารถนําเสนอ ได้ดังน้ี 

จากการสัมภาษณ์นักเรียนกลุ่มตัวอย่างทั้ง 30 คนที่ให้สัมภาษณ์มีความคิดเห็นคล้ายกันว่า

การจัดการเรียนการสอนส่วนใหญ่ครูจะใช้การให้นักเรียนเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเรียนเป็นราย 
บุคคลและรายกลุ่ม กล่าวคือ รายบุคคลจะให้นักเรียนศึกษาเน้ือหาของชาดกแต่ละเรื่องเพ่ือให้เข้าใจ

เน้ือหาสาระ ต่อจากน้ันจะให้นักเรียนเข้ากลุ่มเพ่ือประกอบกิจกรรมการเรียนรายกลุ่มตามเง่ือนไขที่ครู

กําหนดให้ศึกษาในแต่ละช่ัวโมง โดยเน้นให้นักเรียนเป็นผู้ปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเองส่วนการวัดผล

ประเมินผลจะไม่ใช้แบบทดสอบแต่จะใช้การเก็บคะแนนการทํากิจกรรมกลุ่มร่วมกันโดยเน้นกิจกรรม

การมีส่วนร่วมเพ่ือร่วมกันดําเนินกิจกรรมกลุ่มให้บรรลุเป้าหมายของการเรียนรู้ในเร่ืองน้ัน จากการ
สัมภาษณ์เชิงลึกผู้เรียนทุกคน หลังจากการเรียนรู้แล้ว สามารถสรุปประเด็นได้ดังต่อไปนี้ 

นายภูวดล แก่นชัยภูมิ ได้ให้สัมภาษณ์ว่า สภาพการเรียนการสอนนิทานชาดกส่วนใหญ่ครู

จะเป็นผู้กําหนดกิจกรรมการเรียนรู้ให้นักเรียนศึกษาทั้งรายบุคคลและกิจกรรมรายกลุ่ม ครูจะเน้นให้

นักเรียนอ่านเน้ือหาให้เข้าใจแล้วเข้ากลุ่มร่วมคิดร่วมทําตามกระบวนการเน้นกิจกรรมการคิดแก้ปัญหา

เพ่ือให้ได้คําตอบว่านิทานชาดกเรื่องน้ีเน้นสอนคุณธรรมใดแก่บุคคลท่ัวไปให้ปฏิบัติตามหากปฏิบัติ

หรือไม่ปฏิบัติแล้วจะเกิดดีผลเสียอย่างไรในขณะเดียวกันก็ให้ร่วมแสดงละครเป็นบทบาทสมมุติหน้า

ช้ันเรียนเป็นการสรุปบทเรียนออกมาเป็นละครแล้วให้เพ่ือนช่วยกันวิพากษ์วิจารณ์ต่อจากนั้นครูเป็นผู้

สรุปให้นักเรียนฟัง1 
นายธนากร เอ่ียมเชย ได้ให้สัมภาษณ์ว่าสภาพการเรียนการสอนนิทานชาดกครูจะให้เรียน

เน้ือหาจากใบงานก่อนแล้วเข้ากลุ่มคิดหาคําตอบเช่ือมโยงความรู้ความเข้าใจไปใช้กับชีวิตจริงเน้นการ 
 

                                                 
1นายภูวดล แก่นชัยภูมิ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนวัดสุขกร จังหวัดสมุทรปราการ เม่ือวันท่ี 

2 มีนาคม 2560. 
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เรียนรู้โดยการให้นักเรียนช่วยกันตอบคําถามที่ครูกําหนดให้เป็นตําถามที่เน้นการคิดวิเคราะห์ว่า 
นิทานชาดกเร่ืองน้ีเน้นคุณธรรมใด ปฏิบัติแล้วดีไม่ดีอย่างไร โดยให้นักเรียนทุกคนร่วมกันหาคําตอบ 
รับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ในตอนสุดท้ายนักเรียนจะมีโอกาสแสดงความคิดเห็นหน้าช้ันเรียน

ด้วยการนําเสนอผลงานของกลุ่มตัวเอง2 
เด็กชายปฏิภาณ ใจกล้า ได้ให้สัมภาษณ์ว่า ครูเน้นการเรียนโดยให้นักเรียนอ่านเอกสาร

เน้ือหาที่ครูกําหนดให้อ่าน ต่อจากน้ัน นักเรียนทุกคนเข้ากลุ่มเพ่ือร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยเน้น

ความแตกต่างระหว่างบุคคลแต่ให้นักเรียนทุกคนในกลุ่มยอมรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ภายใน

กลุ่มเดียวกันครูจะให้นักเรียนมีความสามารถในการเรียนรู้ที่ต่างกันมีทั้งเด็กเก่ง ปานกลางและอ่อน 
เน้นการฝึกทักษะการฟัง การพูดและการเขียนสรุปความเพ่ือนําเสนอผลการเรียนรู้หน้าห้องท้าย

ช่ัวโมง บางช่ัวโมงครูผู้สอนให้นักเรียนแสดงบทบาทสมมุติในเรื่องที่เรียนโดยให้ยกตัวอย่างเหตุการณ์

ในชีวิตจริงเป็นเรื่องที่นําเสนอแต่ให้สอดคล้องกับคุณธรรมในเรื่องที่เรียนจากนิทานชาดกน้ัน ๆ3 
นายวิทยา หารเอ่ียม ได้ให้สัมภาษณ์ว่า สภาพการเรียนการสอนนิทานชาดกครูจะเป็น

ผู้ออกแบบเนื้อหาให้เรียน โดยใช้ใบงานเรียนรายบุคคล และใช้คําถามในการเรียนเป็นรายกลุ่มเน้น

ทักษะการนําเสนอผลงานหน้าช้ันอย่างสร้างสรรค์ โดยให้นักเรียนยกตัวอย่างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น 
ในชีวิตจริงเป็นตัวอย่างในการนําเสนอแล้วให้เพ่ือนนักเรียนในห้องร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดในเรื่อง

น้ัน ๆ ว่าเราควรนําไปปฏิบัติอย่างไรเพ่ือให้เป็นผู้มีคุณธรรมนําชีวิตท่ีดีงาม4 
นางสาวนฤมล โตโคกขาม ได้ให้สัมภาษณ์ว่า สภาพการเรียนการสอนนิทานชาดกส่วน

ใหญ่นักเรียนศึกษาเน้ือหาจากใบงานที่ครูกําหนดให้เรียนเป็นเน้ือเรื่องที่เข้าใจง่าย อ่านแล้วสามารถนํา 
มาวิพากวิจารณ์ในกลุ่มเพ่ือตอบคําถามโดยใช้การคิดแบบกระบวนการกลุ่มตามที่ครูกําหนดให้ทั้งน้ีครู

พยายามเน้นกระบวนการทางสังคมให้นักเรียนภายในกลุ่มร่วมกันคิดหาคําตอบตามคําถามที่ครู

กําหนดให้เป็นการฝึกให้นักเรียนภายในกลุ่มเป็นผู้นําและผู้ตามให้นักเรียนทุกคนได้พูดแสดงความคิด 
เห็น แล้วร่วมกันออกมานําเสนอผลงานกลุ่มหน้าช้ันเรียน ทั้งน้ีหากเพ่ือน ๆ ซักถามอะไรก็ร่วมกันหา

คําตอบและตอบคําถามเพ่ือนกรณีที่ตอบไม่ได้ครูจะช่วยอธิบายเพ่ิมเติมให้ทุกคําถาม5 

                                                 
2สัมภาษณ์นายธนากร เอ่ียมเชย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนวัดสุขกร จังหวัดสมุทรปราการ 

เม่ือวันที่ 2 มีนาคม 2560. 
3สัมภาษณ์เด็กชายปฏิภาณ ใจกล้า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนวัดสุขกร จังหวัดสมุทรปราการ 

เม่ือวันที่ 2 มีนาคม 2560. 
4สัมภาษณ์นายวิทยา หารเอ่ียม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนวัดสุขกร จังหวัดสมุทรปราการ 

เม่ือวันที่ 2 มีนาคม 2560. 
5สัมภาษณ์นางสาวนฤมล โตโคกขาม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนวัดสุขกร จังหวัดสมุทรปราการ 

เม่ือวันที่ 2 มีนาคม 2560. 
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นางสาวแพรทอง ชุ่มใจ ได้ให้สัมภาษณ์ว่า สภาพการเรียนการสอนนิทานชาดกครูพยายาม

ให้นักเรียนอ่านเนื้อหาที่ครูกําหนดให้และครูช่วยอธิบายสรุปให้นักเรียนเข้าใจพร้อมกันต่อจากน้ันครู

จะเป็นผู้กําหนดสถานการณ์ให้นักเรียนได้เรียนรู้ ด้วยการคิดวิเคราะห์ปัญหาตามประเด็นที่ครูกําหนดให้

ได้แก่ ปัญหาคืออะไร มีข้อมูลใดประกอบบ้างและมีเง่ือนไขหรือความต้องการข้อมูลใดเพ่ิมเติมบ้าง

หรือไม่ ต่อจากนั้นให้แต่ละกลุ่มเตรียมการนําเสนอหน้าช้ันเรียนโดยพยายามให้นักเรียนทุกคนได้มี

โอกาสพูดนําเสนอ6 
นางสาวสินีนารถ รัตนสาคร ได้ให้สัมภาษณ์ว่า สภาพการจัดการเรียนการสอนนิทาน

ชาดกครูเป็นผู้กําหนดเน้ือหานิทานชาดกให้นักเรียนศึกษาเป็นรายบุคคล ต่อจากน้ันครูจะให้นักเรียน

เข้ากลุ่มเพ่ือร่วมกันตอบคําถาม ซึ่งคําถามจะเป็นเร่ืองราวในชีวิตจริงในปัจจุบันเช่ือมโยงกับเหตุการณ์

นิทานชาดกเน้นคุณธรรมน้ัน ๆ นักเรียนแต่ละกลุ่มจะร่วมกันอภิปรายในประเด็นคําถามที่ครูกําหนด 
ให้ ให้นักเรียนแต่ละคนนําประสบการณ์ใยชีวิตจริงมาผูกเป็นตัวอย่างในคําตอบของแต่ละปัญหาต่อ 
จากนั้นนักเรียนแต่ละกลุ่มจะเป็นผ้ําเสนอผลงานกลุ่มหน้าช้ัน โดยมีครูเป็นผู้นําการอภิปรายเช่ือมโยง

คําถามให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการอภิปราย7 
นายกิตติกร พูลสวัสด์ิ ได้ให้สัมภาษณ์ว่า สภาพการจัดการเรียนการสอนนิทานชาดก 

ครูผู้สอนจะไม่เน้นเน้ือหาแต่จะเน้นกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม รายบุคคลจะให้

นักเรียนเรียนรู้เน้ือหาจากใบงานและครูอธิบายสรุปเพ่ือความเข้าใจที่ดีย่ิงข้ึนต่อจากน้ันครูได้ให้

นักเรียนเข้ากลุ่มเรียนรู้จากคําถามนําที่ครูกําหนดให้ คําถามของครูที่กําหนดขึ้นน้ันเป็นคําถามที่ต้อง 
การคําตอบที่เป็นประสบการณ์ในชีวิตจริงของนักเรียนที่เข้ากับเรื่องนิทานชาดกที่นักเรียนใช้ศึกษาแต่

ละเรื่อง เมื่อครูได้รับคําตอบจากนักเรียนแต่ละคนแล้วก็จะให้นักเรียนทั้งช้ันช่วยกันสรุปและจัดกลุ่ม

ประสบการณ์ของเร่ืองที่แต่ละคนได้อภิปราย ต่อจากน้ันครูจะเป็นผู้สรุปคุณธรรมน้ันและขยายความ

ให้นักเรียนเข้าใจเน้ือหามากข้ึนและแนะนําให้นักเรียนนําไปใช้ปฏิบัติในชีวิตจริง8 
นางสาวสุพรรษา พรหมนัส ได้ให้สัมภาษณ์ว่า สภาพการจัดการเรียนการสอนนิทานชาดก

ครูจะเป็นผู้แนะนําเน้ือหาให้นักเรียนศึกษาเป็นรายบุคคลเน้ือหาเข้าใจง่ายไม่มีภาษาบาลีและสามารถ

ศึกษาได้อย่างอิสระ ต่อจากน้ันครูจะให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมกลุ่ม กิจกรรมกกลุ่มที่นักเรียน

ประทับใจและครูชอบใช้มากที่สุดคือการให้นักเรียนได้ปฏิบัติตามเรื่องที่ได้ศึกษา น่ันคือการแสดง

                                                 
6สัมภาษณ์นางสาวแพรทอง ชุ่มใจ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนวัดสุขกร จังหวัดสมุทรปราการ 

เม่ือวันที่ 2 มีนาคม 2560. 
7สัมภาษณ์นางสาวสินีนารถ รัตนสาคร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนวัดสุขกร จังหวัดสมุทรปราการ 

เม่ือวันที่ 2 มีนาคม 2560. 
8สัมภาษณ์นายกิตติกร พูลสวัสด์ิ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนวัดสุขกร จังหวัดสมุทรปราการ 

เม่ือวันที่ 2 มีนาคม 2560. 
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บทบาทสมมติโดยให้นักเรียนแต่งเร่ืองขึ้นให้สอดคล้องกับนิทานชาดกน้ัน ๆ แล้วผนวกเข้ากับ

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตจริงในสังคมปัจจุบัน เพ่ือนักเรียนจะได้เห็นภาพได้ง่ายข้ึน ทั้งน้ีนักเรียนแต่

ละกลุ่มเขียนบทละคร กําหนดภาระงานให้กับสมาชิกตามความเหมาะสมของแต่ละบุคคลในกลุ่ม 
นักเรียนแต่ละคนในกลุ่มร่วมกันวางแผนดําเนินการ (ฝึกซ้อม/สร้างฉาก) ทั้งน้ีก่อนการ

แสดงบทบาทสมมุตินักเรียนแต่ละกลุ่มต้องมาสาธิตให้ครูดูก่อนเพ่ือขอรับคําติชมแนะนําและให้

นักเรียนกลับไปปรับปรุงแก้ไขให้การแสดงสมบูรณ์มากย่ิงข้ึน ต่อจากน้ันเป็นการแสดงหน้าช้ันเรียน

และฝึกให้นักเรียนกลุ่มอ่ืนติชมการแสดงและช่ืนชมผลงานอย่างสร้างสรรค์ สุดท้ายครูกล่าวช่ืนชมและ

มอบรางวัลให้ตามสมควร9 

นางสาววิไลพร ขาวงาม ได้ให้สัมภาษณ์ว่า สภาพการจัดการเรียนการสอนนิทานชาดกครู

มักให้นักเรียนทุกคน สืบค้นคุณธรรมในนิทานชาดกด้วยการศึกษาบทเรียนที่ครูกําหนดให้และนํา

บทเรียนมาร่วมอภิปรายกกลุ่มโดยให้นักเรียนแต่ละคนนําหลักคุณธรรมน้ันไปใช้ในการดําเนินชีวิตของ

ตนเองหากใครพบว่าที่ผ่านมาตนเองประพฤติตนไม่เหมาะสมให้นําหลักคุณธรรมนี้ไปใช้ปรับแก้นิสัย

ของตนเองให้เป็นคนดีทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญาด้วยการสอดแทรกกิจกรรมจิต

อาสา สิ่งที่ครูมักสอดแทรกในบทเรียนคือการพูดด้วยถ้อยคําที่สุภาพ ให้นักเรียนมีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่

กับเพ่ือน ๆ และบุคคลในครอบครัว ยอมรับในความแตกต่างของเพ่ือนแต่ละคนไม่ดูหมิ่นเหยียดหยาม

เพ่ือนที่ด้อยกว่าตนเองในทางตรงข้ามให้นักเรียนเห็นอกเห็นใจเพ่ือนและคอยช่วยให้กําลังใจเท่าที่

สามารถทําได้ ส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนกล้าแสดงออก มีนํ้าใจช่วยเหลืองานโรงเรียนด้วยความสมัคร

ใจ มีอารมณ์แจ่มใสร่าเริงมองโลกในแง่ดีเห็นคนอ่ืนเป็นมิตรมิใช่ศัตรู10 
นางสาวจรรยาพร ปานภู่ ได้ให้สัมภาษณ์ว่า สภาพการจัดการเรียนการสอนนิทานชาดกครู

เป็นผู้กําหนดเน้ือหานิทานชาดกให้นักเรียนศึกษาเป็นรายบุคคล ต่อจากน้ันครูจะให้นักเรียนเข้ากลุ่ม

เพ่ือร่วมกันตอบคําถาม ซึ่งคําถามจะเป็นเร่ืองราวในชีวิตจริงในปัจจุบันเช่ือมโยงกับเหตุการณ์นิทาน

ชาดกเน้นคุณธรรมน้ัน ๆ นักเรียนแต่ละกลุ่มจะร่วมกันอภิปรายในประเด็นคําถามที่ครูกําหนดให้ ให้

นักเรียนแต่ละคนนําประสบการณ์ในชีวิตจริงมาผูกเป็นตัวอย่างในคําตอบของแต่ละปัญหาต่อจากน้ัน

นักเรียนแต่ละกลุ่มจะเป็นผู้เสนอผลงานกลุ่มหน้าช้ัน โดยมีครูเป็นผู้นําการอภิปรายเช่ือมโยงคําถามให้

นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการอภิปราย11 

                                                 
9สัมภาษณ์นางสาวสุพรรษา พรหมนัส นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนวัดสุขกร จังหวัดสมุทรปราการ 

เม่ือวันที่ 2 มีนาคม 2560. 
10สัมภาษณ์นางสาววิไลพร ขาวงาม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนวัดสุขกร จังหวัดสมุทรปราการ 

เม่ือวันที่ 2 มีนาคม 2560. 
11สัมภาษณ์นางสาวจรรยาพร ปานภู่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนวัดสุขกร จังหวัดสมุทรปราการ 

เม่ือวันที่ 2 มีนาคม 2560. 
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นายอธิชนัน ชุมพล ได้ให้สัมภาษณ์ว่า สภาพการเรียนการสอนนิทานชาดกครูจะเป็น

ผู้ออกแบบเนื้อหาให้เรียน โดยใช้ใบงานเรียนรายบุคคล และใช้คําถามในการเรียนเป็นรายกลุ่มเน้น

ทักษะการนําเสนอผลงานหน้าช้ันอย่างสร้างสรรค์ โดยให้นักเรียนยกตัวอย่างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใน

ชีวิตจริงเป็นตัวอย่างในการนําเสนอแล้วให้เพ่ือนนักเรียนในห้องร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดในเร่ือง 
น้ัน ๆ ว่าเราควรนําไปปฏิบัติอย่างไรเพ่ือให้เป็นผู้มีคุณธรรมนําชีวิตท่ีดีงาม12 

นางสาวสุนิสา โตสน ได้ให้สัมภาษณ์ว่า สภาพการเรียนการสอนนิทานชาดกครูพยายาม

ให้นักเรียนอ่านเนื้อหาที่ครูกําหนดให้และครูช่วยอธิบายสรุปให้นักเรียนเข้าใจพร้อมกันต่อจากน้ันครู

จะเป็นผู้กําหนดสถานการณ์ให้นักเรียนได้เรียนรู้ ด้วยการคิดวิเคราะห์ปัญหาตามประเด็นที่ครูกําหนด 
ให้ได้แก่ ปัญหาคืออะไร มีข้อมูลใดประกอบบ้างและมีเง่ือนไขหรือความต้องการข้อมูลใดเพ่ิมเติมบ้าง

หรือไม่ ต่อจากนั้นให้แต่ละกลุ่มเตรียมการนําเสนอหน้าช้ันเรียนโดยพยายามให้นักเรียนทุกคนได้มี

โอกาสพูดนําเสนอ13 
นางสาวจิดาภา ทัศวงษ์ ได้ให้สัมภาษณ์ว่า สภาพการเรียนการสอนนิทานชาดกครูจะเป็น

ผู้ออกแบบเนื้อหาให้เรียน โดยใช้ใบงานเรียนรายบุคคล และใช้คําถามในการเรียนเป็นรายกลุ่มเน้น

ทักษะการนําเสนอผลงานหน้าช้ันอย่างสร้างสรรค์ โดยให้นักเรียนยกตัวอย่างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใน

ชีวิตจริงเป็นตัวอย่างในการนําเสนอแล้วให้เพ่ือนนักเรียนในห้องร่วมกันแชร์ความคิดในเรื่องน้ัน ๆ ว่า
เราควรนําไปปฏิบัติอย่างไรเพ่ือให้เป็นผู้มีคุณธรรมนําชีวิตท่ีดีงาม14 

นายอภินันทวัฒน์ เกนทวี ได้ให้สัมภาษณ์ว่า สภาพการจัดการเรียนการสอนนิทานชาดก 
ครูผู้สอนจะไม่เน้นเน้ือหาแต่จะเน้นกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม รายบุคคลจะให้

นักเรียนเรียนรู้เน้ือหาจากใบงานและครูอธิบายสรุปเพ่ือความเข้าใจที่ดีย่ิงขึ้นต่อจากน้ันครูได้ให้

นักเรียนเข้ากลุ่มเรียนรู้จากคําถามนําที่ครูกําหนดให้ คําถามของครูที่กําหนดขึ้นน้ันเป็นคําถามที่ต้อง 
การคําตอบที่เป็นประสบการณ์ในชีวิตจริงของนักเรียนที่เข้ากับเรื่องนิทานชาดกที่นักเรียนใช้ศึกษาแต่

ละเรื่อง เมื่อครูได้รับคําตอบจากนักเรียนแต่ละคนแล้วก็จะให้นักเรียนทั้งช้ันช่วยกันสรุปและจัดกลุ่ม

                                                 
12สัมภาษณ์นายอธิชนัน ชุมพล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนวัดสุขกร จังหวัดสมุทรปราการ 

เม่ือวันที่ 2 มีนาคม 2560. 
13สัมภาษณ์นางสาวสุนิสา โตสน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนวัดสุขกร จังหวัดสมุทรปราการ 

เม่ือวันที่ 2 มีนาคม 2560. 
14สัมภาษณ์นางสาวจิดาภา ทัศวงษ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนวัดสุขกร จังหวัดสมุทรปราการ 

เม่ือวันที่ 2 มีนาคม 2560. 
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ประสบการณ์ของเร่ืองที่แต่ละคนได้อภิปราย ต่อจากน้ันครูจะเป็นผู้สรุปคุณธรรมน้ันและขยายความ

ให้นักเรียนเข้าใจเน้ือหามากข้ึนและแนะนําให้นักเรียนนําไปใช้ปฏิบัติในชีวิตจริง15 
นายพชรดนย์ ประวิง ได้ให้สัมภาษณ์ว่า สภาพการเรียนการสอนนิทานชาดกส่วนใหญ่ครู

จะเป็นผู้กําหนดกิจกรรมการเรียนรู้ให้นักเรียนศึกษาทั้งรายบุคคลและกิจกรรมรายกลุ่มครูจะเน้นให้

นักเรียนอ่านเน้ือหาให้เข้าใจแล้วเข้ากลุ่มร่วมคิดร่วมทําตามกระบวนการเน้นกิจกรรมการคิดแก้ปัญหา

เพ่ือให้ได้คําตอบว่านิทานชาดกเรื่องน้ีเน้นสอนคุณธรรมใดแก่บุคคลท่ัวไปให้ปฏิบัติตามหากปฏิบัติ

หรือไม่ปฏิบัติแล้วจะเกิดดีผลเสียอย่างไรในขณะเดียวกันก็ให้ร่วมแสดงละครเป็นบทบาทสมมุติหน้า

ช้ันเรียนเป็นการสรุปบทเรียนออกมาเป็นละครแล้วให้เพ่ือนช่วยกันวิพากษ์วิจารณ์ต่อจากน้ันครูเป็นผู้

สรุปให้นักเรียนฟัง16 
นายสราวุฒิ ดวงชาญ ได้ให้สัมภาษณ์ว่า สภาพการจัดการเรียนการสอนนิทานชาดก 

ครูผู้สอนจะไม่เน้นเน้ือหาแต่จะเน้นกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม รายบุคคลจะให้

นักเรียนเรียนรู้เน้ือหาจากใบงานและครูอธิบายสรุปเพ่ือความเข้าใจที่ดีย่ิงขึ้นต่อจากน้ันครูได้ให้

นักเรียนเข้ากลุ่มเรียนรู้จากคําถามนําที่ครูกําหนดให้ คําถามของครูที่กําหนดขึ้นน้ันเป็นคําถามที่ต้อง 
การคําตอบที่เป็นประสบการณ์ในชีวิตจริงของนักเรียนที่เข้ากับเรื่องนิทานชาดกที่นักเรียนใช้ศึกษาแต่

ละเรื่อง เมื่อครูได้รับคําตอบจากนักเรียนแต่ละคนแล้วก็จะให้นักเรียนทั้งช้ันช่วยกันสรุปและจัดกลุ่ม

ประสบการณ์ของเร่ืองที่แต่ละคนได้อภิปราย ต่อจากน้ันครูจะเป็นผู้สรุปคุณธรรมน้ันและขยายความ

ให้นักเรียนเข้าใจเน้ือหามากข้ึนและแนะนําให้นักเรียนนําไปใช้ปฏิบัติในชีวิตจริง17 
นายลิขิต สิงห์สาธร ได้ให้สัมภาษณ์ว่า ครูเน้นการเรียนโดยให้นักเรียนอ่านเอกสารเนื้อหา

ที่ครูกําหนดให้อ่าน ต่อจากน้ัน นักเรียนทุกคนเข้ากลุ่มเพ่ือร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยเน้นความ

แตกต่างระหว่างบุคคลแต่ให้นักเรียนทุกคนในกลุ่มยอมรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ภายในกลุ่ม

เดียวกันครูจะให้นักเรียนมีความสามารถในการเรียนรู้ที่ต่างกันมีทั้งเด็กเก่ง ปานกลางและอ่อน เน้น

การฝึกทักษะการฟัง การพูดและการเขียนสรุปความเพ่ือนําเสนอผลการเรียนรู้หน้าห้องท้ายช่ัวโมง 

                                                 
15สัมภาษณ์นายอภินันทวัฒน์ เกนทวี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนวัดสุขกร จังหวัดสมุทรปราการ 

เม่ือวันที่ 2 มีนาคม 2560. 
16สัมภาษณ์นายพชรดนย์ ประวิง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนวัดสุขกร จังหวัดสมุทรปราการ 

เม่ือวันที่ 2 มีนาคม 2560. 
17สัมภาษณ์นายสราวุฒิ ดวงชาญ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนวัดสุขกร จังหวัดสมุทรปราการ 

เม่ือวันที่ 2 มีนาคม 2560. 



   71 
 

บางช่ัวโมงครูผู้สอนให้นักเรียนแสดงบทบาทสมมุติในเรื่องที่เรียนโดยให้ยกตัวอย่างเหตุการณ์ในชีวิต

จริงเป็นเรื่องที่นําเสนอแต่ให้สอดคล้องกับคุณธรรมในเรื่องที่เรียนจากนิทานชาดกน้ัน ๆ18 
นายสิงหา จิตรประสงค์ ได้ให้สัมภาษณ์ว่า สภาพการเรียนการสอนนิทานชาดกครูจะเป็น

ผู้ออกแบบเนื้อหาให้เรียน โดยใช้ใบงานเรียนรายบุคคล และใช้คําถามในการเรียนเป็นรายกลุ่มเน้น

ทักษะการนําเสนอผลงานหน้าช้ันอย่างสร้างสรรค์ โดยให้นักเรียนยกตัวอย่างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใน

ชีวิตจริงเป็นตัวอย่างในการนําเสนอแล้วให้เพ่ือนนักเรียนในห้องร่วมกันแชร์ความคิดในเรื่องน้ัน ๆ ว่า
เราควรนําไปปฏิบัติอย่างไรเพ่ือให้เป็นผู้มีคุณธรรมนําชีวิตท่ีดีงาม19 

นายนิภาส บุญประกอบ ได้ให้สัมภาษณ์ว่า สภาพการจัดการเรียนการสอนนิทานชาดกครู

จะเป็นผู้แนะนําเน้ือหาให้นักเรียนศึกษาเป็นรายบุคคลเน้ือหาเข้าใจง่ายไม่มีภาษาบาลีและสามารถ

ศึกษาได้อย่างอิสระ ต่อจากน้ันครูจะให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมกลุ่ม กิจกรรมกกลุ่มที่นักเรียนประทับ 
ใจและครูชอบใช้มากที่สุดคือการให้นักเรียนได้ปฏิบัติตามเรื่องที่ได้ศึกษา น่ันคือการแสดงบทบาท

สมมุติโดยให้นักเรียนแต่งเร่ืองขึ้นให้สอดคล้องกับนิทานชาดกน้ัน ๆ แล้วผนวกเข้ากับเหตุการณ์ที่

เกิดขึ้นในชีวิตจริงในสังคมปัจจุบัน เพ่ือนักเรียนจะได้เห็นภาพได้ง่ายขึ้น ทั้งน้ีนักเรียนแต่ละกลุ่มเขียน

บทละคร กําหนดภารงานให้กับสมาชิกตามความเหมาะสมของแต่ละบุคคลในกลุ่มนักเรียนแต่ละคน

ในกลุ่มร่วมกันวางแผนดําเนินการ (ฝึกซ้อม/สร้างฉาก) ทั้งน้ีก่อนการแสดงบทบาทสมมุตินักเรียนแต่

ละกลุ่มต้องมาสาธิตให้ครูดูก่อนเพ่ือขอรับคําติชมแนะนําและให้นักเรียนกลับไปปรับปรุงแก้ไขให้การ

แสดงสมบูรณ์มากย่ิงขึ้น ต่อจากน้ันเป็นการแสดงหน้าช้ันเรียนและฝึกให้นักเรียนกลุ่มอ่ืนติชมการ

แสดงและช่ืนชมผลงานอย่างสร้างสรรค์ สุดท้ายครูกล่าวช่ืนชมและมอบรางวัลให้ตามสมควร20 

นายณัชพล ศรีแปลก ได้ให้สัมภาษณ์ว่า ครูเน้นการเรียนโดยให้นักเรียนอ่านเอกสาร

เน้ือหาที่ครูกําหนดให้อ่าน ต่อจากน้ัน นักเรียนทุกคนเข้ากลุ่มเพ่ือร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยเน้น

ความแตกต่างระหว่างบุคคลแต่ให้นักเรียนทุกคนในกลุ่มยอมรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ภายใน

กลุ่มเดียวกันครูจะให้นักเรียนมีความสามารถในการเรียนรู้ที่ต่างกันมีทั้งเด็กเก่ง ปานกลางและอ่อน 
เน้นการฝึกทักษะการฟัง การพูดและการเขียนสรุปความเพ่ือนําเสนอผลการเรียนรู้หน้าห้องท้าย

                                                 
18สัมภาษณ์นายลิขิต สิงห์สาธร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนวัดสุขกร จังหวัดสมุทรปราการ 

เม่ือวันที่ 2 มีนาคม 2560. 
19สัมภาษณ์นายสิงหา จิตรประสงค์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนวัดสุขกร จังหวัดสมุทรปราการ 

เม่ือวันที่ 2 มีนาคม 2560. 
20สัมภาษณ์นายนิภาส บุญประกอบ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนวัดสุขกร จังหวัดสมุทรปราการ 

เม่ือวันที่ 2 มีนาคม 2560. 
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ช่ัวโมง บางช่ัวโมงครูผู้สอนให้นักเรียนแสดงบทบาทสมมุติในเรื่องที่เรียนโดยให้ยกตัวอย่างเหตุการณ์

ในชีวิตจริงเป็นเรื่องที่นําเสนอแต่ให้สอดคล้องกับคุณธรรมในเรื่องที่เรียนจากนิทานชาดกน้ัน ๆ21 
นางสาววิไลลักษณ์ ใจอ่อน ได้ให้สัมภาษณ์ว่า สภาพการเรียนการสอนนิทานชาดกส่วน

ใหญ่ครูจะเป็นผู้กําหนดกิจกรรมการเรียนรู้ให้นักเรียนศึกษาทั้งรายบุคคลและกิจกรรมรายกลุ่มครูจะ

เน้นให้นักเรียนอ่านเนื้อหาให้เข้าใจแล้วเข้ากลุ่มร่วมคิดร่วมทําตามกระบวนการเน้นกิจกรรมการคิด

แก้ปัญหาเพ่ือให้ได้คําตอบว่านิทานชาดกเรื่องน้ีเน้นสอนคุณธรรมใดแก่บุคคลทั่วไปให้ปฏิบัติตามหาก

ปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติแล้วจะเกิดดีผลเสียอย่างไรในขณะเดียวกันก็ให้ร่วมแสดงละครเป็นบทบาทสมมุติ

หน้าช้ันเรียนเป็นการสรุปบทเรียนออกมาเป็นละครแล้วให้เพ่ือนช่วยกันวิพากษ์วิจารณ์ต่อจากน้ันครู

เป็นผู้สรุปให้นักเรียนฟัง22 
เด็กหญิงกรพินธ์ สวายวงศ์ ได้ให้สัมภาษณ์ว่า สภาพการเรียนการสอนนิทานชาดกครู

พยายามให้นักเรียนอ่านเน้ือหาท่ีครูกําหนดให้และครูช่วยอธิบายสรุปให้นักเรียนเข้าใจพร้อมกันต่อ 
จากน้ันครูจะเป็นผู้กําหนดสถานการณ์ให้นักเรียนได้เรียนรู้ ด้วยการคิดวิเคราะห์ปัญหาตามประเด็นที่

ครูกําหนดให้ได้แก่ ปัญหาคืออะไร มีข้อมูลใดประกอบบ้างและมีเง่ือนไขหรือความต้องการข้อมูลใด

เพ่ิมเติมบ้างหรือไม่ ต่อจากน้ันให้แต่ละกลุ่มเตรียมการนําเสนอหน้าช้ันเรียนโดยพยายามให้นักเรียน

ทุกคนได้มีโอกาสพูดนําเสนอ23 
เด็กหญิงกัญญารัตน์ นุชกิจ ได้ให้สัมภาษณ์ว่าสภาพการเรียนการสอนนิทานชาดกครูจะ

ให้เรียนเน้ือหาจากใบงานก่อนแล้วเข้ากลุ่มคิดหาคําตอบเช่ือมโยงความรู้ความเข้าใจไปใช้กับชีวิตจริง

เน้นการเรียนรู้โดยการให้นักเรียนช่วยกันตอบคําถามที่ครูกําหนดให้เป็นตําถามที่เน้นการคิดวิเคราะห์

ว่า นิทานชาดกเร่ืองน้ีเน้นคุณธรรมใด ปฏิบัติแล้วดีไม่ดีออย่างไร โดยให้นักเรียนทุกคนร่วมกันหา

คําตอบ รับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ในตอนสุดท้ายนักเรียนจะมีโอกาสแสดงความคิดเห็นหน้าช้ัน

เรียนด้วยการนําเสนอผลงานของกลุ่มตัวเอง24 
 

                                                 
21สัมภาษณ์นายณัชพล ศรีแปลก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนวัดสุขกร จังหวัดสมุทรปราการ 

เม่ือวันที่ 2 มีนาคม 2560. 
22สัมภาษณ์นางสาววิไลลักษณ์ ใจอ่อน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนวัดสุขกร จังหวัดสมุทรปราการ 

เม่ือวันที่ 2 มีนาคม 2560. 
23สัมภาษณ์เด็กหญิงกรพินธ์ สวายวงศ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนวัดสุขกร จังหวัดสมุทรปราการ 

เม่ือวันที่ 2 มีนาคม 2560. 
24สัมภาษณ์เด็กหญิงกัญญารัตน์ นุชกิจ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนวัดสุขกร จังหวัดสมุทรปราการ 

เม่ือวันที่ 2 มีนาคม 2560. 
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เด็กชายภคินธร บุญรอด ได้ให้สัมภาษณ์ว่า สภาพการจัดการเรียนการสอนนิทานชาดกครู

เป็นผู้กําหนดเน้ือหานิทานชาดกให้นักเรียนศึกษาเป็นรายบุคคล ต่อจากน้ันครูจะให้นักเรียนเข้ากลุ่ม

เพ่ือร่วมกันตอบคําถาม ซึ่งคําถามจะเป็นเร่ืองราวในชีวิตจริงในปัจจุบันเช่ือมโยงกับเหตุการณ์นิทาน

ชาดกเน้นคุณธรรมน้ัน ๆ นักเรียนแต่ละกลุ่มจะร่วมกันอภิปรายในประเด็นคําถามที่ครูกําหนดให้ ให้

นักเรียนแต่ละคนนําประสบการณ์ใยชีวิตจริงมาผูกเป็นตัวอย่างในคําตอบของแต่ละปัญหาต่อจากน้ัน

นักเรียนแต่ละกลุ่มจะเป็นผ้ําเสนอผลงานกลุ่มหน้าช้ัน โดยมีครูเป็นผู้นําการอภิปรายเช่ือมโยงคําถาม

ให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการอภิปราย25 
เด็กชายศิริศักด์ิ ดวงสมสา ได้ให้สัมภาษณ์ว่า สภาพการจัดการเรียนการสอนนิทานชาดก

ครูมักให้นักเรียนทุกคน สืบค้นคุณธรรมในนิทานชาดกด้วยการศึกษาบทเรียนที่ครูกําหนดให้และนํา

บทเรียนมาร่วมอภิปรายกกลุ่มโดยให้นักเรียนแต่ละคนนําหลักคุณธรรมน้ันไปใช้ในการดําเนินชีวิตของ

ตนเองหากใครพบว่าที่ผ่านมาตนเองประพฤติตนไม่เหมาะสมให้นําหลักคุณธรรมน้ีไปใช้26 

เด็กชายนริศร์ เนตรนิตย์ ได้ให้สัมภาษณ์ว่า สภาพการเรียนการสอนนิทานชาดกครูเน้น

การเรียนโดยให้นักเรียนอ่านเอกสารเน้ือหาที่ครูกําหนดให้อ่าน ต่อจากน้ัน นักเรียนทุกคนเข้ากลุ่มเพ่ือ

ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลแต่ให้นักเรียนทุกคนในกลุ่มยอมรับฟัง

ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ภายในกลุ่มเดียวกันครูจะให้นักเรียนมีความสามารถในการเรียนรู้ที่ต่างกัน

มีทั้งเด็กเก่ง ปานกลางและอ่อน เน้นการฝึกทักษะการฟัง การพูดและการเขียนสรุปความเพ่ือนําเสนอ

ผลการเรียนรู้หน้าห้องท้ายช่ัวโมง บางช่ัวโมงครูผู้สอนให้นักเรียนแสดงบทบาทสมมุติในเรื่องที่เรียน

โดยให้ยกตัวอย่างเหตุการณ์ในชีวิตจริงเป็นเรื่องที่นําเสนอแต่ให้สอดคล้องกับคุณธรรมในเรื่องที่เรียน

จากนิทานชาดกน้ัน ๆ27 
เด็กชายบุริศร์ เนตรนิตย์ ได้ให้สัมภาษณ์ว่า สภาพการเรียนการสอนนิทานชาดกส่วนใหญ่

ครูจะเป็นผู้กําหนดกิจกรรมการเรียนรู้ให้นักเรียนศึกษาทั้งรายบุคคลและกิจกรรมรายกลุ่มครูจะเน้นให้

นักเรียนอ่านเน้ือหาให้เข้าใจแล้วเข้ากลุ่มร่วมคิดร่วมทําตามกระบวนการเน้นกิจกรรมการคิดแก้ปัญหา

เพ่ือให้ได้คําตอบว่านิทานชาดกเรื่องน้ีเน้นสอนคุณธรรมใดแก่บุคคลท่ัวไปให้ปฏิบัติตามหากปฏิบัติ

หรือไม่ปฏิบัติแล้วจะเกิดดีผลเสียอย่างไรในขณะเดียวกันก็ให้ร่วมแสองละครเป็นบทบาทสมมุติหน้า

                                                 
25สัมภาษณ์เด็กชายภคินธร บุญรอด นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนวัดสุขกร จังหวัดสมุทรปราการ 

เม่ือวันท่ี 2 มีนาคม 2560. 
26สัมภาษณ์เด็กชายศิริศักด์ิ ดวงสมสา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนวัดสุขกร จังหวัดสมุทรปราการ 

เม่ือวันท่ี 2 มีนาคม 2560. 
27สัมภาษณ์เด็กชายบุริศร์ เนตรนิตย์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนวัดสุขกร จังหวัดสมุทรปราการ 

เม่ือวันท่ี 2 มีนาคม 2560. 
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ช้ันเรียนเป็นการสรุปบทเรียนออกมาเป็นละครแล้วให้เพ่ือนช่วยกันวิพากษ์วิจารณ์ต่อจากน้ันครูเป็นผู้

สรุปให้นักเรียนฟัง28 
นายประชา มหาศาล ได้ให้สัมภาษณ์ว่า สภาพการจัดการเรียนการสอนนิทานชาดกครูมัก

ให้นักเรียนทุกคน สืบค้นคุณธรรมในนิทานชาดกด้วยการศึกษาบทเรียนที่ครูกําหนดให้และนําบทเรียน

มาร่วมอภิปรายกกลุ่มโดยให้นักเรียนแต่ละคนนําหลักคุณธรรมน้ันไปใช้ในการดําเนินชีวิตของตนเอง

หากใครพบว่าที่ผ่านมาตนเองประพฤติตนไม่เหมาะสมให้นําหลักคุณธรรมน้ีไปใช้ปรับแก้นิสัยของ

ตนเองให้เป็นคนดีทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญาด้วยการสอดแทรกกิจกรรมจิตอาสา 
สิ่งที่ครูมักสอดแทรกในบทเรียนคือการพูดด้วยถ้อยคําที่สุภาพ ให้นักเรียนมีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่กับ

เพ่ือน ๆ และบุคคลในครอบครัว ยอมรับในความแตกต่างของเพ่ือนแต่ละคนไม่ดูหมิ่นเหยียดหยาม

เพ่ือนที่ด้อยกว่าตนเองในทางตรงข้ามให้นักเรียนเห็นอกเห็นใจเพ่ือนและคอยช่วยให้กําลังใจเท่าที่

สามารถทําได้ ส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนกล้าแสดงออก มีนํ้าใจช่วยเหลืองานโรงเรียนด้วยความสมัคร

ใจ มีอารมณ์แจ่มใสร่าเริงมองโลกในแง่ดีเห็นคนอ่ืนเป็นมิตรมิใช่ศัตรู29 
นายประกอบชัย สุนทรวัฒน์ ได้ให้สัมภาษณ์ว่า สภาพการเรียนการสอนนิทานชาดกส่วน

ใหญ่นักเรียนศึกษาเน้ือหาจากใบงานที่ครูกําหนดให้เรียนเป็นเน้ือเรื่องที่เข้าใจง่าย อ่านแล้วสามารถ

นํามาวิพากษ์วิจารณ์ในกลุ่มเพ่ือตอบคําถามโดยใช้การคิดแบบกระบวนการกลุ่มตามที่ครูกําหนดให้

ทั้งน้ีครูพยายามเน้นกระบวนการทางสังคมให้นักเรียนภายในกลุ่มร่วมกันคิดหาคําตอบตามคําถามที่

ครูกําหนดให้ เป็นการฝึกให้นักเรียนภายในกลุ่มเป็นผู้นําและผู้ตามให้นักเรียนทุกคนได้พูดแสดงความ

คิดเห็น แล้วร่วมกันออกมานําเสนอผลงานกลุ่มหน้าช้ันเรียน ทั้งน้ีหากเพ่ือน ๆ ซักถามอะไรก็ร่วมกัน
หาคําตอบและตอบคําถามเพ่ือนกรณีที่ตอบไม่ได้ครูจะช่วยอธิบายเพ่ิมเติมให้ทุกคําถาม30 

สรุปประเด็นสัมภาษณ์สภาพการเรียนการสอนนิทานชาดกของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา

ตอนต้น โรงเรียนวัดสุขกร จังหวัดสมุทรปราการ สรุปเป็นตารางได้ ดังน้ี 
 
 
 
 

                                                 
28สัมภาษณ์เด็กชายสมศักด์ิ มณีกาญจน์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนวัดสุขกร จังหวัดสมุทรปราการ 

เม่ือวันที่ 2 มีนาคม 2560. 
29สัมภาษณ์นายประชา มหาศาล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนวัดสุขกร จังหวัดสมุทรปราการ 

เม่ือวันที่ 2 มีนาคม 2560. 
30สัมภาษณ์นายประกอบชัย สุนทรวัฒน์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนวัดสุขกร จังหวัดสมุทรปราการ 

เม่ือวันที่ 2 มีนาคม 2560. 
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ตารางที่ 4.1 สรุปประเด็นสัมภาษณ์สภาพการเรียนการสอนนิทานชาดกของนักเรียนชั้นมัธยม 
ศึกษาตอนต้น โรงเรียนวัดสุขกร จังหวัดสมุทรปราการ 

 

ลําดับ สภาพการเรียนการสอนนิทานชาดก ค่าความถี่ร้อยละ 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 

กระบวนการเช่ือมโยงความรู้ 
กระบวนการสร้างรู้ด้วยตนเอง 
กระบวนการคิดวิเคราะห์ 
กระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง 
กระบวนการทางสังคม 
กระบวนการเผชิญสถานการณ์และปัญหา 
กระบวนการปฏิบัติ 
กระบวนการปฏิบัติกระบวนการพัฒนาลักษณะนิสัย 

4 คน 
3 คน 
5 คน 
5 คน 
3 คน 
3 คน 
3 คน 
4 คน 

13.33 
10.00 
16.67 
16.67 
10.00 
10.00 
10.00 
13.33 

รวม 30 คน 100.00 
 
ผลการวิเคราะห์วิจัยสภาพการเรียนการสอนนิทานชาดกของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา

ตอนต้นโรงเรียนวัดสุขกร จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก ได้ข้อสรุปดังน้ี 

1. การจัดการศึกษาต้องเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและ 
ประสบการณ์การเรียนรู้ให้ยึดหลัก คือ 

 1) ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ ดังน้ันต้องจัดสภาวะแวดล้อม 
บรรยากาศรวมท้ังแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ให้หลากหลาย เพ่ือเอ้ือต่อความสามารถของแต่ละบุคคล เพ่ือให้

ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ ที่สอดคล้องกับความถนัดและความสนใจเหมาะสมแก่วัย และ
ศักยภาพของผู้เรียน เพ่ือให้การเรียนรู้เกิดขึ้นได้ที่ทุกเวลา และเป็นการเรียนรู้กันและกัน อันก่อให้เกิด

การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพ่ือการมีส่วนร่วม ในการพัฒนาตนเองชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
โดยการประสานความร่วมมือระหว่าง สถานศึกษากับผู้ปกครอง บุคคล ชุมชน และทุกส่วนของสังคม  

 2) ผู้เรียนมีความสําคัญที่สุด การเรียนการสอนมุ่งเน้นประโยชน์ของผู้เรียน เป็นสําคัญ 
จึงต้องจัดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกปฏิบัติให้ทําได้ คิดเป็น ทําเป็น มีนิสัยรักการ

เรียนรู้ และเกิดการใฝ่รู้ใฝ่เรียนอย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต  
2. มุ่งปลูกฝังและสร้างลักษณะที่พึงประสงค์ให้กับผู้เรียนโดยเน้นความรู้ คุณธรรม ค่านิยม

ที่ดีงาม และบูรณาการความรู้ในเร่ืองต่าง ๆ อย่างสมดุล รวมทั้งการฝึกทักษะ และกระบวนการการ

จัดการการเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ใช้ความรู้โดยให้ผู้เรียนมีความรู้ และประสบการณ์ใน

เร่ืองต่าง ๆ  
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ดังน้ัน ครูผู้สอนจึงจัดสภาพการเรียนการสอนหลากหลายรูปแบบให้เหมาะกับสภาพปัจจุบัน

โดยเน้นการเรียนรู้ให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติมากกว่าการสอนโดยครูบรรยายความรู้แบบเดิม ทั้งน้ีกระบวน 
การเรียนรู้ที่นํามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ประกอบด้วยกระบวนการเรียนรู้ 8 ลักษณะ คือ 1) กระบวน 
การเช่ือมโยงความรู้ 2) กระบวนสร้างความรู้ด้วยตนเอง 3) กระบวนการคิดวิเคราะห์ 4)กระบวนการ

เรียนรู้จากประสบการณ์จริง 5) กระบวนการทางสังคม 6) กระบวนการเผชิญสถานการณ์และปัญหา  
7)กระบวนการปฏิบัติและกระบวนการปฏิบัติ และ 8) กระบวนการพัฒนาลักษณะนิสัย อีกทั้งมีแนว

ทางการจัดกระบวนการเรียนรู้ ได้แก่ การจัดเน้ือหา สาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจ และ
ความถนัดของผู้เรียน การฝึกทักษะ กระบวนการคิด การเรียนรู้จากประสบการณ์จริง การผสมผสาน
สาระความรู้ด้านต่าง ๆ รวมทั้ง ปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงาม การจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อ
การเรียนและอํานวยความ สะดวกเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้ และการจัดการเรียนรู้
ให้เกิดขึ้นได้ทุกเวลาทุก 

 

4.2 ผลการนําคุณธรรมท่ีได้จากการเรียนรู้ เรื่องนิทานชาดกไปประยุกต์ใช้ในชีวิตชีวิต 
ประจําวันของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นท่ีเกิดจากการใช้ชีวิตจริงกับนิทานชาดก
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนวัดสุขกร จังหวัดสมุทรปราการ  

 
เป็นการสัมภาษณ์ความคิดเห็นของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนวัดสุขกร

จังหวัดสมุทรปราการ ที่มีต่อการนําคุณธรรมที่ได้จากการเรียนรู้ เร่ืองนิทานชาดกไปประยุกต์ใช้ในชีวิต

ชีวิตประจําวัน ทั้งหมด 6 เรื่อง ได้แก่นิทานชาดกเรื่อง ตติรชาดก เรื่องอัมพชาดก เรื่องมิตตวินทุชาดก 
เร่ืองราโชวาทชาดก เร่ืองนันทิวิสาลชาดก และเรื่องสุวรรณหังชาดก 

จากการสัมภาษณ์นักเรียนกลุ่มตัวอย่างทั้ง 30 คนที่ให้สัมภาษณ์มีความคิดเห็นว่านิทาน

ชาดกแต่ละเรื่องสอนคุณธรรมที่แตกต่างกัน คุณธรรมที่ได้จากการอ่านนิทานชาดกแต่ละเรื่องสามารถ

นํามาใช้ในการดําเนินชีวิตประจําวันได้ต่างกันและทุกเรื่องหากนักเรียนมีหรือขาดคุณธรรมใดแล้วจะ

ทําให้มีผลกระทบต่อการดําเนินชีวิตประจําวันต่างกัน สามารถสรุปประเด็นได้ดังต่อไปนี้ 
นายภูวดล แก่นชัยภูมิ ได้ให้สัมภาษณ์ ดังต่อไปนี้31  
1. ชาดกแต่ละเรื่องสอนคุณธรรมต่างกันดังน้ี 
 1) เร่ืองตติรชาดก สอนคุณธรรม “การแสดงความเคารพ” 
 2) เร่ืองอัมพชาดก สอนคุณธรรม “การรู้จักบุญคุณ” 

                                                 
31สัมภาษณ์นายภูวดล แก่นชัยภูมิ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนวัดสุขกร จังหวัดสมุทรปราการ 

เม่ือวันที่ 2 มีนาคม 2560. 
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 3) เร่ืองมิตตวินทุชาดก สอนคุณธรรม “การเช่ือฟังบิดามารดา” 
 4) เร่ืองราโชวาทชาดก สอนคุณธรรม “ผู้นําประพฤติธรรม” 
 5) เร่ืองนันทิวิสาลชาดก สอนคุณธรรม “ปิยวาจา” 
 6)  เร่ืองสุวรรณหังชาดก สอนคุณธรรม “อโลภะ” 
2. คุณธรรมที่ได้จากการอ่านนิทานชาดกสามารถนําไปใช้ในชีวิตจริงได้ดังน้ี 
“การแสดงความเคารพ” เป็นสิ่งดีงามของคนไทยที่ปฏิบัติมาแต่ครั้งบรรพบุรุษ โดยที่ผู้ใหญ่

มักสอนเสมอว่า เด็กต้องแสดงความเคารพผู้ใหญ่ทั้งกาย วาจาและใจทั้งต่อหน้าและลับหลังโดยเฉพาะ

กับบิดา มารดา ปู่ ย่า ตา ยาย ญาติผู้ใหญ่และครูอาจารย์ หากใครประพฤติปฏิบัติตัวดี แสดงกริยา

มารยาทด้วยความเคารพจะได้รับการยกย่องว่าเป็นเด็กดี เกิดความภูมิใจ และบิดามารดาได้รับการ

สรรเสริญว่าอบรมสั่งสอนลูกเป็นอย่างดีมีสัมมาคารวะ และเด็กที่มีกริยามารยามที่ดีงามก็จะติดนิสัย

เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดี สามารถสร้างครอบครัวที่อบอุ่นได้เป็นอย่างดีต่างจากคนท่ีไม่มีสัมมาคารวะจะมี

ชีวิตที่ตกตํ่าและไม่ได้การยกย่องจากสังคมท่ัวไป 
“การรู้จักบุญคุณ” บุญคุณเป็นคุณธรรมพ้ืนฐานของคนไทยมาแต่อดีต ผู้ใหญ่มักจะสอน

บุตรหลานว่าให้รู้จักบุญคุณคนโดยเฉพาะบิดา มารดา ญาติผู้ใหญ่ ครูอาจารย์และพระภิกษุสงฆ์สําหรับ 
ตัวเองอาศัยอยู่กับยายเลี้ยงดูมาแต่เล็กเพราะพ่อมาแยกทางกัน ยายสอนเสมอว่าให้รู้จักบุญคุณยายที่

เลี้ยงดูมา ต้องเช่ือฟัง ไม่ด้ือ ขยันเรียนเพ่ืออนาคตของตนเอง จึงต้ังใจเรียนและเช่ือฟังยายมาตลอด

จนถึงปัจจุบันน้ี ผลที่ได้รับคือเป็นคนสุภาพเรียบร้อยและต้ังใจเรียนมาก 
“การเช่ือฟังบิดามารดา” บิดา มารดา เป็นบุคคลสําคัญที่สุดของลูกเพราะเป็นผู้ให้กําเนิด 

ลูกต้องให้ความเคารพนับถือด้วยความจริงใจทั้งคําพูดและการกระทํา น่ันคือลูกต้องกล่าวยกย่องบิดา 
มารดาและกระทําอะไรท่ีดีต่อท่านทั้งสอง 

“ผู้นําประพฤติธรรม” บุคคลท่ีเป็นผู้นําจะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเพ่ือนร่วมงานและ

พร้อมที่จะรับคําวิพากษ์วิจารณ์แล้วเลือกเอาคําวิจารณ์น้ันมาปรับแก้ไขให้ดีขึ้นด้วยความจริงใจไม่

โกรธเคืองแต่อย่างใดเลย จะทําให้เป็นที่รักและทํางานกันได้อย่างราบร่ืนและมีความสุข 
“ปิยวาจา” เป็นคําพูดที่สุภาพอ่อนหวาน ฟังแล้วสบายใจทั้งผู้พูดและผู้ฟัง ทั้งน้ีคําพูดที่

บุคคลควรพูดให้ติดปากคือ เวลาทําผิดต้องกล่าว “ขอโทษ” ใครทําอะไรให้พอใจ ต้องกล่าวคําว่า
“ขอบคุณ” เพราะคําพูดน้ันเป็นคําพูดที่แสดงว่าเป็นความดีงามก่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 

“อโลภะ” ความไม่โลภ เป็นอาการของบุคคลที่ไม่อยากได้ของคนอ่ืนมาเป็นของตนตรงข้าม

กับคนที่มีความโลภย่อมนํามาซึ่งปัญหา ดังน้ัน ความไม่โลภจึงเป็นคุณธรรมสําคัญของคนทําให้ลดละ

ความอยากได้อยากมีลงได้ทําให้สังคมเป็นสุข 
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นายธนากร เอ่ียมเชย ได้ให้สัมภาษณ์ ดังต่อไปนี้32  
1. ชาดกแต่ละเรื่องสอนคุณธรรมต่างกันดังน้ี 
 1) เร่ืองตติรชาดก สอนคุณธรรม “การแสดงความเคารพ” 
 2) เร่ืองอัมพชาดก สอนคุณธรรม “การรู้จักบุญคุณ” 
 3) เร่ืองมิตตวินทุชาดก สอนคุณธรรม “การเช่ือฟังบิดามารดา” 
 4) เร่ืองราโชวาทชาดก สอนคุณธรรม “ผู้นําประพฤติธรรม” 
 5) เร่ืองนันทิวิสาลชาดก สอนคุณธรรม “ปิยวาจา” 
 6) เร่ืองสุวัณหังชาดก สอนคุณธรรม “อโลภะ” 
2. คุณธรรมที่ได้จากการอ่านนิทานชาดกสามารถนําไปใช้ในชีวิตจริงได้ดังน้ี 
“การแสดงความเคารพ” เป็นความตระหนักในความดีของบุคคลอ่ืนแล้วประพฤติปฏิบัติ

ตามต่อบุคคลน้ัน ๆ ด้วยกริยามารยาทที่สุภาพและเต็มใจ อ่อนน้อมถ่อมตนทั้งต่อหน้าและลับหลัง

“การรู้จักบุญคุณ” บิดา มารดาอบรมสั่งสอนมาต้ังแต่เด็กว่าความกตัญญู กตเวทีเป็นเครื่องหมายของ

คนดี จึงปฏิบัติตามมาตลอดและระลึกถึงพระคุณของท่านมาสมํ่าเสมอ 
“การเช่ือฟังบิดามารดา” การเคารพเช่ือฟังบิดามารดา นับเป็นมงคลกับชีวิตลูกอย่างย่ิง

เพราะบิดามารดาเป็นผู้ให้กําเนิด เป็นผู้ที่มีแต่ความหวังดีกับลูกทุกคน สอนคุณงามความดีทุกอย่างทํา

ให้ลูกเจริญเติบโตมากับความดีงาม และคอยปกป้องคุ้มครองภัยอันตรายต่าง ๆ ให้ลูกปลอดภัย 
“ผู้นําประพฤติธรรม” ผู้นําที่ดีต้องประพฤติธรรม หมายความว่าเป็นคนท่ีมีความรับผิด 

ชอบต่องานในหน้าที่สูง มีความประพฤติดีเป็นแบบอย่าง และเอาใจใส่ลูกน้องด้วยความรักและหวังดี 
เวลาทําอะไรผิดจะไม่โยนความผิดให้ลูกน้อง เมื่อลูกน้องทํางานดีประสบผลสําเร็จก็รู้จักกล่าวชมเชย

และให้รางวัลตามสมควรและทั่วถึงยุติธรรมไม่ลําเอียงเลือกที่รักมักที่ชัง 
“ปิยวาจา” เป็นการพูดจริง พูดสุภาพ ไม่โกหกหลอกลวงผู้อ่ืนให้เขาเสียใจและเสียความรู้สึก

ที่ดีต่อกัน มีมิตรภาพที่ดีต่อกัน 
“อโลภะ” ความไม่โลภ เป็นความไม่อยากได้ เป็นสิ่งดีงามแสดงว่าเราพอใจในสิ่งที่เรามี 

ยินดีกับสิ่งที่เราได้ ไม่ลุ่มหลงอยู่กับกิเลสจึงหลุดพ้นจากปัญหาต่าง ๆ และทําให้ตนเองและผู้อ่ืนไม่

เดือดร้อน 
 
 
 
 

                                                 
32นายธนากร เอ่ียมเชย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนวัดสุขกร จังหวัดสมุทรปราการ เม่ือวันท่ี 

2 มีนาคม 2560. 
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นายปฏิภาณ ใจกล้า ได้ให้สัมภาษณ์ ดังต่อไปนี้33  
1. ชาดกแต่ละเรื่องสอนคุณธรรมต่างกันดังน้ี 
 1) เร่ืองตติรชาดก สอนคุณธรรม “การแสดงความเคารพ” 
 2) เร่ืองอัมพชาดก สอนคุณธรรม “การรู้จักบุญคุณ” 
 3) เร่ืองมิตตวินทุชาดก สอนคุณธรรม “การเช่ือฟังบิดามารดา” 
 4) เร่ืองราโชวาทชาดก สอนคุณธรรม “ผู้นําประพฤติธรรม” 
 5) เร่ืองนันทิวิสาลชาดก สอนคุณธรรม “ปิยวาจา” 
 6)  เร่ืองสุวรรณหังชาดก สอนคุณธรรม “ อโลภะ” 
2. คุณธรรมที่ได้จากการอ่านนิทานชาดกสามารถนําไปใช้ในชีวิตจริงได้ดังน้ี 
“การแสดงความเคารพ” เป็นการเคารพในคุณงามความดีของอบุคคล แล้วกล่าวแสดง

ความยกย่องสรรเสริญด้วยความจริงใจ โดยเฉพาะบุคคลในครอบครัว ได้แก่ บิดา มารดา ปู่ ย่า ตา
ยายและญาติผู้ใหญ่ รวมท้ัง ครู อาจารย์และพระรัตนตรัย (พระพุทธ พระธรรมและพระสงฆ์) 

“การรู้จักบุญคุณ” ด้วยเป็นเด็กวัดมาก่อน เน่ืองจากบิดารมารดานํามาฝากให้อยู่กับหลวง

ลุงวัดในเมือง เพ่ือจะได้เรียนหนังสือ หลวงลุงจะสอนเสมอว่าให้ทําตัวเป็นคนดีรู้จักบุญคุณคนหลวงลุง

วัดในเมือง เพ่ือจะได้เรียนหนังสือ หลวงลุงจะสอนเสมอว่าให้ทําตัวเป็นคนดีรู้จักบุญคุณคนไม่ว่าจะ

เป็นใครก็ตามที่มีพระคุณกับเราเราต้องแสดงการของคุณด้วยกริยามารยามที่ดีงาม มีโอกาสต้อง
ช่วยเหลืองานท่านเท่าที่เราสามารถทําได้ด้วยความเต็มใจ จะทําให้ชีวิตมีความเจริญรุ่งเรือง ผู้ใหญ่รัก

และเมตตา และเมื่อเติบใหญ่จะเป็นคนดีมีงานทําที่ดี ๆ  
“การเช่ือฟังบิดามารดา” การเช่ือฟังบิดามารดาเป็นสิ่งที่ถูกต้อง ทําให้ลูกเป็นคนดีมีระเบียบ 

วินัยในการดําเนินชีวิต เพราะทุกคําสอนของท่านล้วนแต่สอนให้ทําความดี 
“ผู้นําประพฤติธรรม” ผู้นําต้องทํางานด้วยความสุจริต มีความรับผิดชอบ ยอมรับฟังความ

คิดเห็นของเพ่ือนร่วมงานด้วยความบริสุทธ์ิใจ ไม่บ้าอํานาจและไม่ใช้อํานาจของตนเองเพ่ือแสวงหา

ผลประโยชน์ของตนเองจากลูกน้อง 
“ปิยวาจา” เป็นพฤติกรรมการแสดงออกทางการพูดที่ดี ไม่ทําให้ใครเดือดร้อน หรือพูด

แล้วสร้างความแตกแยกในหมู่คณะ 
 “อโลภะ” คนที่ไม่โลภ ย่อมมีความละอายและเกรงกลัวต่อการทําไม่ดี เพราะจะทําให้ผู้อ่ืน

เดือดร้อน การที่คนละความโลภได้ก็ต่อเมื่อมีความพอใจกับสิ่งที่ตนเองมีและเกรงกลัวว่าหากทําอะไร

ไม่ดีแล้วจะเกิดโทษต่อตนเองและครอบครัว จึงระงับความความได้อยากมีทั้งปวง 
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นายวิทยา หารเอ่ียม ได้ให้สัมภาษณ์ ดังต่อไปนี้34  
1. ชาดกแต่ละเรื่องสอนคุณธรรมต่างกันดังน้ี 
 1) เร่ืองตติรชาดก สอนคุณธรรม “การแสดงความเคารพ” 
 2) เร่ืองอัมพชาดก สอนคุณธรรม “การรู้จักบุญคุณ” 
 3) เร่ืองมิตตวินทุชาดก สอนคุณธรรม “การเช่ือฟังบิดามารดา” 
 4) เร่ืองราโชวาทชาดก สอนคุณธรรม “ผู้นําประพฤติธรรม” 
 5) เร่ืองนันทิวิสาลชาดก สอนคุณธรรม “ปิยวาจา” 
 6)  เร่ืองสุวรรณหังชาดก สอนคุณธรรม “อโลภะ” 
2. คุณธรรมที่ได้จากการอ่านนิทานชาดกสามารถนําไปใช้ในชีวิตจริงได้ดังน้ี 
“การแสดงความเคารพ” เป็นการแสดงความเคารพกราบไหว้ผู้ใหญ่ที่มีพระคุณกับเรา

บุคคลที่ อยู่ใกล้ตัวเรามากที่สุดที่ควรแสดงความเคารพคือ บิดา มารดาและญาติผู้ใหญ่ในครอบครัว

รวมท้ังครู อาจารย์ที่โรงเรียนด้วย 
“การรู้จักบุญคุณ” คุณตากับคุณยายสอนเสมอว่าให้เป็นคนกตัญญูกับบุพการี เพราะเป็น

ผู้ให้ชีวิตและเลี้ยงดูเรามาแต่เกิดจนกระทั่งปัจจุบันน้ี แม้ตอนน้ีไม่ได้อยู่กับท่าน นาน ๆ จะได้พบท่าน

ครั้งหน่ึงก็ตาม ก็ให้ทําตัวให้เป็นเด็กดีให้พ่อ แม่ภูมิใจ เป็นการแสดงการรู้จักบุญคุณได้ทางหน่ึง ท่าน

จะได้มีกําลังใจทํางานหาเงินมาส่งเสียเลี้ยงดูเราให้มีความสุขสบาย ดังน้ันจึงต้ังใจเรียนอย่างย่ิงเพ่ือให้

ท่านทั้งสองมีความสุข พ่อกับแม่มักจะถามเสมอว่าการเรียนเป็นอย่างไร แสดงว่าท่านเป็นห่วงเรามาก

จึงไม่อยากทําให้ท่านเสียใจ 
“การเช่ือฟังบิดามารดา” บิดา มารดา เป็นพรหมของลูกเพราะท่านมีความเมตตา กรุณา

ต่อเราอย่างย่ิง หาเงินมาส่งเสียให้เราเรียน หาเสื้อผ้าสวย ๆ มาให้เราใส่ เราอยากได้อะไรท่านจะ

พยายามหามาให้ เวลาพบกับบิดา มารดาท่านจะสอนเสมอว่า ให้ประพฤติตัวดี ๆ และต้ังใจเรียนเพ่ือ

อนาคตของเราเอง เวลามีปัญหาใดมาปรึกษาท่าน ท่านจะแนะนําสิ่งดี ๆ ให้ตลอด จึงเช่ือฟังบิดา 
มารดาอย่างเคร่งครัด ไม่กล้าทําอะไรผิดกลัวท่านจะเสียใจ 

“ผู้นําประพฤติธรรม” การเป็นผู้นําต้องระวังความคิดของตนเอง ไม่ให้มีอคติกับเพ่ือน

ร่วมงาน ในขณะปฏิบัติงานต้องตรงต่อเวลาและเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูกน้อง ไม่เอาภาระงานของ

ตนเองไปให้คนอ่ืนทําด้วยหลงในอํานาจหน้าที่ว่าเป็นหัวหน้าจะทําอะไรก็ได้โดยไม่นึกถึงจิตใจของผู้อ่ืน

แต่อย่างใด  
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“ปิยวาจา” การพูดจาไพเราะ ไม่พูดคําหยาบและพูดในสิ่งที่ตรงกับความเป็นจริงไม่เสแสร้ง

แกล้งทํา ไม่พูดพร่ําเพ่ือ เหลวไหลอันนําไปสู่การทําให้ผู้อ่ืนเดือดร้อนเพราะคําพูดของเรา  
“อโลภะ” ความไม่โลภ เป็นการรู้จัดเสียสละสิ่งของหรือการกระทําบางอย่างของเราทําให้

ไม่เกิดความอยากได้ อยากมี อยากเป็น อันเน่ืองมาจากกิเลสในตัวบุคคลทุกคน แสดงถึงการรู้จักให้
อภัยผู้อ่ืนทั้งกําลังกาย กําลังกายและกําลังทรัพย์ 

นางสาวนฤมล โตโคกขาม ได้ให้สัมภาษณ์ ดังต่อไปนี้35  
1. ชาดกแต่ละเรื่องสอนคุณธรรมต่างกัน ดังน้ี 
 1) เร่ืองตติรชาดก สอนคุณธรรม “การแสดงความเคารพ” 
 2) เร่ืองอัมพชาดก สอนคุณธรรม “การรู้จักบุญคุณ” 
 3) เร่ืองมิตตวินทุชาดก สอนคุณธรรม “การเช่ือฟังบิดามารดา” 
 4) เร่ืองราโชวาทชาดก สอนคุณธรรม “ผู้นําประพฤติธรรม 
 5) เร่ืองนันทิวิสาลชาดก สอนคุณธรรม “ปิยวาจา” 
 6) เร่ืองสุวัณหังชาดก สอนคุณธรรม “อโลภะ” 
2. คุณธรรมที่ได้จากการอ่านนิทานชาดกสามารถนําไปใช้ในชีวิตจริงได้ ดังน้ี 
“การแสดงความเคารพ” การแสดงความเคารพเป็นคุณธรรมสําคัญของคนไทย ซึ่งปกติ

ต้องแสดงออกต่อบุคคล แต่เน่ืองจากในระบบสังคมของไทย สถาบันที่สําคัญของชาติประการหน่ึงคือ 
สถาบันชาติดังนั้นในฐานะที่เป็นนักเรียนต้องแสดงความเคารพธงชาติในขณะเข้าแถวตอนเช้าด้วยการ

ร้องเพลงชาติด้วยเสียงที่ดังและต้ังใจทําด้วยความเคารพไม่พูดคุยหรือเล่นกัน 
“การรู้จักบุญคุณ” การเช่ือฟังคําสั่งสอนของบิดา มารด่า ครู อาจารย์และญาติผู้ใหญ่อย่าง

สม่ําเสมอ ไม่ทําตัวให้เป็นปัญหา ช่วยเหลืองานท่านเท่าที่สามารถทําได้และไม่มั่วสุมอบายมุขใด ๆ 
และตั้งใจเรียน เป็นพฤติกรรมที่ดีของเด็กพึงกระทําเพราะเป็นการแสดงถึงการรู้จักบุญคุณ 

“การเช่ือฟังบิดามารดา” บิดา มารดา เป็นผู้มีพระคุณสูงสุดของลูกที่ลูกทุกคนต้องเคารพ

รักและเช่ือฟังคําสั่งสอน ลูกทุกคนต้องหยิบย่ืนความดีตอบสนองแทนพระคุณของบิดา มารดาด้วยการ
ต้ังใจเรียนและประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดี ไม่เกเรหรือสร้างปัญหาใด ๆ ให้พ่อแม่เดือดร้อน 

“ผู้นําประพฤติธรรม” ผู้นําต้องมั่นคงกับการทําความดีต่อองค์กรและเพ่ือร่วมงาน ทําทุก

อย่างเพ่ือประโยชน์ของส่วนรวมเป็นที่ต้ัง 
“ปิยวาจา” การพูดจาไพเราะเป็นสิ่งที่ควรทําอย่างย่ิง เพราะคนทุกคนชอบคําพูดที่ไพเราะ 

และจริงใจ 
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“อโลภะ” ความไม่โลภ เป็นความไม่ผูกพันติดยึดในสิ่งต่าง ๆ ทําให้ผู้น้ันพ้นทุกข์แต่มนุษย์

เรามักขจัดความโลภไม่ค่อยได้เน่ืองจากบุคคลมีกิเลสติดตัวมาแต่กําเนิด ดังน้ันการละกิเลสท่ีทุกคน

สามารถทําได้ประการหน่ึง คือ การฝึกจิต ด้วยการน่ังสมาธิให้มีจิตใจมั่นคง ไม่อยากมี ไม่อยากได้สิ่งใด
ที่เกินตัว รู้จักพอใจในสิ่งที่เรามีชีวิตก็จะมีความสุข 

นางสาวแพรทอง ชุ่มใจ ได้ให้สัมภาษณ์ ดังต่อไปนี้36  
1. ชาดกแต่ละเรื่องสอนคุณธรรมต่างกันดังน้ี 
 1) เร่ืองตติรชาดก สอนคุณธรรม “การแสดงความเคารพ” 
 2) เร่ืองอัมพชาดก สอนคุณธรรม “การรู้จักบุญคุณ” 
 3) เร่ืองมิตตวินทุชาดก สอนคุณธรรม “การเช่ือฟังบิดามารดา” 
 4) เร่ืองราโชวาทชาดก เร่ืองนันทิวิสาลชาดก สอนคุณธรรม “ผู้นําประพฤติธรรม” 
 5) เร่ืองนันทิวิสาลชาดก สอนคุณธรรม “ปิยวาจา” 
 6) เร่ืองสุวัณหังชาดก สอนคุณธรรม “อโลภะ” 
2. คุณธรรมที่ได้จากการอ่านนิทานชาดกสามารถนําไปใช้ในชีวิตจริงได้ ดังน้ี 
“การแสดงความเคารพ” การเคารพญาติผู้ใหญ่เป็นคุณธรรมท่ีสําคัญของชาวพุทธเพราะ

ความเคารพเป็นสิ่งที่ดีงามที่เด็กต้องแสดงกับผู้ใหญ่ด้วยความเต็มใจ เมื่อทําแล้วจะเกิดความสุขใจ ทั้ง

การพูด การคิดและการกระทํา  
“การรู้จักบุญคุณ” เป็นการกระทําของผู้ที่มีคุณธรรม บุญคุณที่สําคัญที่สุดคือพ่อ แม่ที่เลี้ยง

ดูเรามาด้วยความยากลําบากไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหน่ือย หากลูกที่ระลึกถึงพระคุณของบิดา มารดา
ตลอดแล้วย่อมมีความประพฤติดี ไม่พึงพาสารเสพติดและอบายมุขอ่ืน ใด 

“การเช่ือฟังบิดามารดา” ต้ังแต่เด็กจนกระทั่งถึงปัจจุบันน้ี ได้รับการอบรมบ่มนิสัยจากปู่ 
และย่า เพราะพ่อ กับแม่ ต้องไปทํางานที่ต่างจังหวัดจะกลับมาบ้านปีละครั้งเท่าน้ัน ทุกครั้งที่ท่านมา

จะอบรมสั่งสอนให้เป็นเด็กดี เช่ือฟังและปฏิบัติตามที่ปู่และย่าอบรมสั่งสอน จึงจดจํามาเสมอและ
ปฏิบัติตาม ไม่เคยทําอะไรให้ท่านผิดหวังหรือเสียใจ ถือว่าเป็นการกระทําที่ทําแล้วทั้งพ่อ แม่ ปู่และย่า

ต่างมีความสุข ทุกคร้ังที่ถึงวันเกิดปู่ และย่า จะให้ของขวัญทุกปีเพ่ือเป็นกําลังใจให้ทําดีต่อไปเพ่ือ

ประโยชน์ของตนเองและครอบครัวของเรา 
“ผู้นําประพฤติธรรม” ผู้นําที่ดีต้องมีคุณธรรมด้านความเมตตา เป็นแบบอย่างอย่างที่ดี เป็น

ที่พึงของสมาชิกในองค์กร มีความยุติธรรมเสมอต้นเสมอปลายและเห็นอดเห็นใจผู้อ่ืน 
 

                                                 
36สัมภาษณ์นางสาวแพรีทอง ชุ่มใจ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนวัดสุขกร จังหวัดสมุทรปราการ 

เม่ือวันที่ 2 มีนาคม 2560. 
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“ปิยวาจา” การพูดที่สุภาพ พูดด้วยใจบริสุทธ์ิ เป็นการพูดที่มีคุณค่าย่ิง การพูดที่ดีต้องพูด

ให้เหมาะสมกับกาลเทศะ ไม่พูดเพ้อเจ้อ ดูถูกและข่มเหงผู้อ่ืน 
“อโลภะ” ความไม่ประมาท เป็นมูลเหตุที่ทําให้บุคคลไม่อยากได้สิ่งของใด ๆ ที่เกินตัวและ

เกินความสามารถของตนเอง เป็นคนรู้จักพอ นับเป็นคุณธรรมที่สําคัญที่ทําให้คนไม่มักมากพอใจในสิ่ง

ที่ตนมี ไม่ทําร้ายคนอ่ืน ไม่แข่งขันที่จะเอาชัยชนะโดยทําให้คนอ่ืนเดือดร้อน ทําให้สังคมสงบสุขมากขึ้น 
นางสาวสินีนารถ รัตนสาคร ได้ให้สัมภาษณ์ ดังต่อไปนี้37  
1. ชาดกแต่ละเรื่องสอนคุณธรรมต่างกันดังน้ี 
 1) เร่ืองตติรชาดก สอนคุณธรรม “การแสดงความเคารพ” 
 2) เร่ืองอัมพชาดก สอนคุณธรรม “การรู้จักบุญคุณ” 
 3) เร่ืองมิตตวินทุชาดก สอนคุณธรรม “การเช่ือฟังบิดามารดา” 
 4) เร่ืองราโชวาทชาดก สอนคุณธรรม “ผู้นําประพฤติธรรม” 
 5) เร่ืองนันทิวิสาลชาดก สอนคุณธรรม “ปิยวาจา” 
 6) เร่ืองสุวัณหังชาดก สอนคุณธรรม “อโลภะ” 
2. คุณธรรมที่ได้จากการอ่านนิทานชาดกสามารถนําไปใช้ในชีวิตจริงได้ดังน้ี 
“การแสดงความเคารพ” การแสดงความเคารพต่อผู้ที่อาวุโสกว่า จะเป็นที่รักของทุกคน

เป็นคุณธรรมที่ดีงามอันแสดงถึงความอ่อนน้อมถ่อมตน ไม่เย่อหย่ิงอวดดี การที่เด็กพบผู้ใหญ่แล้วไหว้ 
พูดจาทักทายเช้ือเชิญด้วยกริยาวาจาที่ภาพย่อมเป็นที่พึงปรารถนาของสังคม ใคร ๆ ก็อยากคบหา

สมาคมด้วย ดังคําไทยที่กล่าวว่า “ไปลามาไหว้” อันเป็นการแสดงออกที่ดีงามของคนไทย 
“การรู้จักบุญคุณ” การรู้จักบุญคุณคนเป็นมงคลแก่ชีวิตเรา โดยเฉพาะกับ บิดา มารดา 

ผู้ใหญ่มักสอนเสมอว่า คนที่รู้จักบุญคุณคนจะทําให้ชีวิตเจริญก้าวหน้ามีคนสรรเสริญยกย่องทําให้เรามี

ความสุขใจ ชีวิตมีแต่สิ่งดี ๆ เข้ามา ทําให้เรามีสมาธิในการเรียนและดําเนินชีวิตประจําวันด้วยความไม่

ประมาท 
“การเช่ือฟังบิดามารดา” การเช่ือฟังบิดามารดาจะทําให้มีความสุข ชีวิตประสบแต่ความ 

สําเร็จ คิดหวังสิ่งใดก็สมปรารถนา 
“ผู้นําประพฤติธรรม” ผู้นําที่ดีต้องมีความเที่ยงธรรม จะคิดจะทําสิ่งใดย่อมถูกต้องตาม

ทํานองคลองธรรม ไม่ดูถูกข่มเหงจิตใจผู้อ่ืน เสียสละความสุขส่วนตัวเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 
“ปิยวาจา” คือ การพูดจาไพเราะ ฟังแล้วสบายใจ พูดด้วยถ้อยคําสุภาพ จริงใจ พูดแล้ว

เกิดประโยชน์ต่อตนเองและผู้อ่ืน 

                                                 
37สัมภาษณ์นางสาวสินีนารถ รัตนสาคร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนวัดสุขกร จังหวัดสมุทรปราการ 

เม่ือวันที่ 2 มีนาคม 2560. 
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“อโลภะ” ความโลภของบุคคล เป็นสิ่งที่น่ากลัว และน่ารังเกียจอย่างย่ิง เพราะเป็นภัยต่อ

สังคมส่วนรวม ทําสิ่งใดไม่นึกถึงจิตใจของผู้อ่ืน ดังน้ันการไม่โลภจึงเป็นสิ่งที่ดีงามอย่างย่ิงคนไม่โลภจะ

มีจิตใจที่สงบ ไม่ทําความเดือดร้อนให้ใครและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขตามอัตภาพ 
นายกิตติกร พูลสวัสด์ิ ได้ให้สัมภาษณ์ ดังต่อไปนี้38  
1. ชาดกแต่ละเรื่องสอนคุณธรรมต่างกันดังน้ี 
 1) เร่ืองตติรชาดก สอนคุณธรรม “การแสดงความเคารพ” 
 2) เร่ืองอัมพชาดก สอนคุณธรรม “การรู้จักบุญคุณ” 
 3) เร่ืองมิตตวินทุชาดก สอนคุณธรรม “การเช่ือฟังบิดามารดา” 
 4) เร่ืองราโชวาทชาดก สอนคุณธรรม “ผู้นําประพฤติธรรม” 
 5) เร่ืองนันทิวิสาลชาดก สอนคุณธรรม “ปิยวาจา” 
 6) เร่ืองสุวัณหังชาดก สอนคุณธรรม “อโลภะ” 
2. คุณธรรมที่ได้จากการอ่านนิทานชาดกสามารถนําไปใช้ในชีวิตจริงได้ดังน้ี 
“การแสดงความเคารพ” การแสดงความเคารพเป็นบุคลิดภาพที่ดีของบุคคล อันแสดงถึง

การมีกริยามารยาทที่ดี มีพฤติกรรมที่สังคมพึงประสงค์ใคร ๆ ก็อยากคบหาสมาคมด้วยที่สําคัญประการ 
หน่ึงคือ คนที่แสดงความเคารพอย่างถูกต้องตามโอกาสและเวลาอันควรจะเป็นคนที่มีระเบียบวินัยใน

การดํารงชีวิต จะประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ดีงามเพราะไม่กล้าทําความผิด มีความละอายต่อสิ่งที่ทําไม่ดี 
“การรู้จักบุญคุณ” การเป็นคนกตัญญูรู้คุณคน นับเป็นมงคลกับชีวิตอย่างย่ิง ทําให้ผู้ใหญ่

เมตตา คอยช่วยเหลือเก้ือกูล จึงพบว่าคนที่มีความกตัญญูมักประสบความสําเร็จในชีวิตย่ิง ดังน้ันเรา

ทุกคนจึงควรพูดดี คิดดี และทําดี ต่อผู้มีพระคุณ 
“การเช่ือฟังบิดามารดา” สังคมไทยสอนให้เด็กเช่ือฟังบิดา มารดา ลูกที่สามารถปฏิบัติได้

ชีวิตจะมีความสุขและประสบผลสําเร็จในการเรียน และการดําเนินชีวิตประจําวัน เน่ืองจากบิดา 
มารดาย่อมอบรมสั่งสอนแต่คุณงามความดีให้ลูกเพ่ือให้ลูกเป็นเด็กดีมีความรู้แล้วเมื่อเติบใหญ่จะได้มี

การงานที่มั่นคงอยู่ในสังคมท่ีดี 
“ผู้นําประพฤติธรรม” ผู้นําควรรักความสงบ ไม่ก่อความวุ่นวายขึ้นในองค์กร 
“ปิยวาจา” เป็นการพูดสุภาพ ไพเราะ จริงใจ มีเมตตา มีความปรารถนาดีเสมอ 
“อโลภะ” พระพุทธศาสนา สอนว่าความโลภเป็นโทษอย่างย่ิง คนที่มีความโลภมากย่อม

นํามาซึ่งความทุกข์กาย ทุกข์ใจหากไม่ได้มาซึ่งสิ่งที่อยากได้หรือได้แล้วก็ยังอยากได้อีก ดังน้ันคนเราไม่
ควรโลภ ควรพอใจในสิ่งที่เรามีและเสาะแสวงหาสิ่งที่ต้องการแต่พอประมาณและไม่ทุกข์ 

 

                                                 
38สัมภาษณ์นายกิตติกร พูลสวัสด์ิ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนวัดสุขกร จังหวัดสมุทรปราการ 

เม่ือวันที่ 2 มีนาคม 2560. 
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นางสาวสุพรรษา พรหมนัส ได้ให้สัมภาษณ์ ดังต่อไปนี้39  
1. ชาดกแต่ละเรื่องสอนคุณธรรมต่างกันดังน้ี 
 1) เร่ืองตติรชาดก สอนคุณธรรม “การแสดงความเคารพ” 
 2) เร่ืองอัมพชาดก สอนคุณธรรม “การรู้จักบุญคุณ” 
 3) เร่ืองมิตตวินทุชาดก สอนคุณธรรม “การเช่ือฟังบิดามารดา” 
 4) เร่ืองราโชวาทชาดก สอนคุณธรรม “ผู้นําประพฤติธรรม” 
 5) เร่ืองนันทิวิสาลชาดก สอนคุณธรรม “ปิยวาจา” 
 6) เร่ืองสุวัณหังชาดก สอนคุณธรรม “อโลภะ” 
2. คุณธรรมที่ได้จากการอ่านนิทานชาดกสามารถนําไปใช้ในชีวิตจริงได้ดังน้ี 
“การแสดงความเคารพ” การแสดงความเคารพ เป็นพฤติกรรมที่ดีงามแสดงถึงการมีกริยา

มารยาทที่ดีงาม มีสัมมาคารวะต่อผู้ใหญ่เด็กจึงต้องปฏิบัติให้เป็นนิสัย บ้านและโรงเรียนจึงเป็นสถานที่ 
ๆ ฝึกเรื่องความเคารพที่สําคัญ ดังน้ันนักเรียนควรฝึกหัดแสดงความเคารพบิดา มารดา ญาติและครู 
อาจารย์ จะทําให้เราเป็นคนที่รู้จักแสดงความเคารพจนเป็นนิสัย ทั้งการพูดการกราบการไหว้ 

“การรู้จักบุญคุณ” คนที่รู้จักบุญคุณคนย่อมเป็นที่รักและน่าคบหาสมาคมด้วยใคร ๆ ก็รัก 
คนส่วนใหญ่จะให้ความไว้วางใจกับคนที่รู้จักบุญคุณคน 

“การเช่ือฟังบิดามารดา” คุณครูหลายท่านชอบสอนว่าเส้นทางชีวิตไม่ได้โรยด้วย 
ดอกกุหลาบ ตอนเด็ก ๆ ก็ไม่เข้าใจว่าหมายความว่าอย่างไร แต่ตอนน้ีรู้แล้วว่าชีวิตของคนเราย่อมมี 
ทั้งสุขและทุกข์ปะปนกันไปไม่มีใครสุขตลอดหรือทุกข์ตลอด บิดา มารดามักสอนเสมอว่า ให้เช่ือฟังคํา

สอนของพ่อ แม่ จะทําให้ชีวิตประสบความสําเร็จ น่ันคือพยายามประพฤติดี ใช้ชีวิตตามปกติ และ 
ต้ังใจเรียน 

“ผู้นําประพฤติธรรม” คนที่เป็นผู้นําต้องไม่หลงตนว่ามีอํานาจแล้วใช้อํานาจข่มเหงผู้อ่ืน 
แล้วย่อมเป็นที่รักเกิดความศรัทธายอมรับนับถือ ยินดีปฏิบัติงานท่ีได้รับมอบหมายด้วยความเต็มใจทํา

ให้งานบรรลุเป้าหมาย  
“ปิยวาจา” วาจาที่พูดออกมาสุภาพน่าฟังหรือการพูดดีต่อกัน ทําให้เข้าใจกันมีความสงบ

สุข ทําให้แต่ละคนเกิดความศรัทธาซึ่งกันและกันชีวิตมีพลังที่จําทําแต่คุณงามความดี 
“อโลภะ” คนที่ไม่โลภ จะมีความสุข เพราะไม่ทําให้ตนเองและใครเดือดร้อน 
 
 
 

                                                 
39สัมภาษณ์นางสาวสุพรรษา พรหมนัส นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนวัดสุขกร จังหวัดสมุทรปราการ 

เม่ือวันที่ 2 มีนาคม 2560. 
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นางสาววิไลพร ขาวงาม ได้ให้สัมภาษณ์ ดังต่อไปนี้40  
1.ชาดกแต่ละเรื่องสอนคุณธรรมต่างกันดังน้ี 
 1) เร่ืองตติรชาดก สอนคุณธรรม “การแสดงความเคารพ” 
 2) เร่ืองอัมพชาดก สอนคุณธรรม “การรู้จักบุญคุณ” 
 3) เร่ืองมิตตวินทุชาดก สอนคุณธรรม “การเช่ือฟังบิดามารดา” 
 4) เร่ืองราโชวาทชาดก สอนคุณธรรม “ผู้นําประพฤติธรรม” 
 5) เร่ืองนันทิวิสาลชาดก สอนคุณธรรม “ปิยวาจา” 
 6) เร่ืองสุวัณหังชาดก สอนคุณธรรม “อโลภะ” 
2. คุณธรรมที่ได้จากการอ่านนิทานชาดกสามารถนําไปใช้ในชีวิตจริงได้ดังน้ี 
“การแสดงความเคารพ” การอบรมเลี้ยงดูของพ่อ แม่มีผลต่อการรู้จักแสดงความเคารพ

อย่างย่ิง ดังน้ันลูกทุกคนควรปฏิบัติตามส่ิงที่ท่านสอนด้วยความต้ังใจ ต้องเรียนรู้และต้ังใจซึมซับ

พฤติกรรมต่าง ที่ท่านสอน และเมื่อเข้าโรงเรียนครู อาจารย์ก็จะเป็นผุ้อบรมสั่งสอนอีกต่อหน่ึง 
“การรู้จักบุญคุณ” ความกตัญญูรู้คุณ เป็นคุณธรรมสําคัญของคนไทย คนที่รู้จักบุญคุณคน

จะทําอะไรก็มีบารมีของผู้ใหญ่คุ้มครองย่อมประสบผลสําเร็จ 
“การเช่ือฟังบิดามารดา” ตอนเด็กไม่ค่อยเช่ือฟังคําสั่งสอนของพ่อ แม่ และไม่ต้ังใจเรียน 

ไม่ชอบอยู่บ้าน ชอบออกไปเที่ยวนอกบ้านกับเพ่ือน ๆ จะกลับเข้าบ้านในตอนดึก ๆ จนพ่อ แม่รู้สึก
ระอาและไม่ชอบใจในพฤติกรรมแบบน้ี เพราะดิฉันเรียนไม่เก่งสอบตกเสมอ และทุกวันแม่ต้องมาปลุก

ให้ดิฉันต่ืนเพ่ือไปโรงเรียน มิฉะน้ันดิฉันจะไม่ต่ืนและไม่ไปโรงเรียน ขณะเดียวกัน เพ่ือนบางคนเขาเช่ือ

ฟังพ่อ แม่ ต้ังใจเรียน ทําให้เขาเรียนเก่ง พ่อแม่มีความสุข ตอนน้ีโตแล้วเริ่มคิดได้และเช่ือฟังคําสอน 
ของพ่อ แม่ตลอด ทําให้ครอบครัวของเรามีความสุขมากขึ้น พ่อ แม่สบายใจมากขึ้น 

“ผู้นําประพฤติธรรม” ผู้นําควรเป็นบุคคลท่ีมีจิตเป็นกุศล (มีบุญในใจ-คิดดี ทําดี) จะว่า
กล่าวแนะนําใครก็ใช้วิธีการที่สุภาพไม่ชอบข่มเหงจิตใจใคร เห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน 

“ปิยวาจา” คําพูดที่ไพเราะน่าฟังเปรียบเสมือนบันไดนําไปสู่ความเช่ือถือไว้วางใจระหว่างผู้

พูดกับผู้ฟัง ทําให้เป็นคนที่สุภาพเรียบร้อย 
“อโลภะ” ผู้นําที่ดีต้องรู้จักเสียสละความสุขส่วนตัวเพ่ือความสุขของสมาชิกในองค์กร 

บางคร้ังต้องเสียสละทรัพย์บ้างเพ่ือส่วนรวมด้วยความเต็มใจจะทําให้ลูกน้องเคารพรัก 
 
 
 

                                                 
40สัมภาษณ์นางสาววิไลพร ขาวงาม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนวัดสุขกร จังหวัดสมุทรปราการ 

เม่ือวันที่ 2 มีนาคม 2560. 
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นางสาวจรรยาพร ปานภู่ ได้ให้สัมภาษณ์ ดังต่อไปนี้41  
1. ชาดกแต่ละเรื่องสอนคุณธรรมต่างกันดังน้ี 
 1) เร่ืองตติรชาดก สอนคุณธรรม “การแสดงความเคารพ” 
 2) เร่ืองอัมพชาดก สอนคุณธรรม “การรู้จักบุญคุณ” 
 3) เร่ืองมิตตวินทุชาดก สอนคุณธรรม “การเช่ือฟังบิดามารดา” 
 4) เร่ืองราโชวาทชาดก สอนคุณธรรม “ผู้นําประพฤติธรรม” 
 5) เร่ืองนันทิวิสาลชาดก สอนคุณธรรม “ปิยวาจา” 
 6) เร่ืองสุวัณหังชาดก สอนคุณธรรม “อโลภะ” 
2. คุณธรรมที่ได้จากการอ่านนิทานชาดกสามารถนําไปใช้ในชีวิตจริงได้ดังน้ี 
“การแสดงความเคารพ” การแสดงความเคารพเป็นสิ่งจําเป็นอย่างย่ิงที่คนในสังคมที่เป็น

เด็ก ๆ ทั้งที่บ้านและโรงเรียน ที่บ้านพ่อ แม่เป็นบุคคลสําคัญ เมื่อเด็กเข้าโรงเรียนเป็นหน้าที่ของครูที่

ต้องสานต่อให้เด็กรู้จักแสดงความเคารพ หากเด็กรู้จักเลือกรับและปฏิบัติตามส่ิงที่ผู้ใหญ่สอนจะเป็น

คนที่มีสัมมาคารวะ 
“การรู้จักบุญคุณ” ความกตัญญูรู้คุณผู้อ่ืน ย่อมนําพาชีวิตไปสู่ความสําเร็จ ผู้ใหญ่รักใคร่

เอ็นดู เป็นที่รักย่ิง ขอรับความช่วยเหลือจากใคร ทุกคนอยากช่วยเหลือเพราะเราเป็นเด็กดี หน้าที่สําคัญ 
ของเด็กที่แสดงถึงความรู้จักบุญคุณผู้ใหญ่คือ อยู่บ้านต้องช่วยเหลือพ่อ แม่ทํางาน ตามท่ีตนได้รับ

มอบหมาย อยู่โรงเรียนต้องต้ังใจเรียน และไม่ว่าอยู่ที่ใดต้องมีความประพฤติดี 
“การเช่ือฟังบิดา มารดา” การที่ลูกเช่ือฟังคําสั่งสอนของ พ่อ แม่ จะทําให้ครอบครัวสงบ

สุข บางคร้ังเราไม่อยากทําแต่ต้องพยายามทําให้ได้ไม่ด้ือ ลูกต้องระลึกเสมอว่าคําสั่งสอนของพ่อ แม่ 
เป็นเกราะป้องกันตัวไม่ให้ตกตํ่าและประพฤติผิดศีลธรรมและผิดกฎหมาย  

“ผู้นําประพฤติธรรม” ผู้นําที่ดี ต้องวางตัวดี ไม่ข่มเหงผู้อ่ืน ทําให้คนอ่ืนสบายใจไม่ต้อง

หวาดระแวงว่าเขาจะมีความผิดเมื่อไหร่ จะคิดจะทําต้องใช้ปัญญานําชีวิต 
“ปิยวาจา” คําพูดที่สุภาพ อ่อนโยน เป่ียมด้วยความเมตตา ก่อให้เกิดมิตรภาพที่ดีน่านิยม

นับถือไว้วางใจ นํามาซึ่งความสุขในสังคม 
“อโลภะ” ความไม่โลภ คือความไม่ประมาทในธรรม ทําให้ชีวิตมีความสุข ที่ใดก็ตามหาก

สมาชิกในองค์กรมีความสามัคคีกันเข้าใจกันจะทําให้ที่น้ันจะมีความสุข 
 
 
 

                                                 
41สัมภาษณ์นางสาวจรรยาพร ปานภู่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนวัดสุขกร จังหวัดสมุทรปราการ 

เม่ือวันที่ 2 มีนาคม 2560. 
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นายอธิชนัน ชุมพล ได้ให้สัมภาษณ์ ดังต่อไปนี้42  
1. ชาดกแต่ละเรื่องสอนคุณธรรมต่างกันดังน้ี 
 1) เร่ืองตติรชาดก สอนคุณธรรม “การแสดงความเคารพ” 
 2) เร่ืองอัมพชาดก สอนคุณธรรม “การรู้จักบุญคุณ” 
 3) เร่ืองมิตตวินทุชาดก สอนคุณธรรม “การเช่ือฟังบิดามารดา” 
 4) เร่ืองราโชวาทชาดก สอนคุณธรรม “ผู้นําประพฤติธรรม” 
 5) เร่ืองนันทิวิสาลชาดก สอนคุณธรรม “ปิยวาจา” 
 6) เร่ืองสุวัณหังชาดก สอนคุณธรรม “อโลภะ” 
2. คุณธรรมที่ได้จากการอ่านนิทานชาดกสามารถนําไปใช้ในชีวิตจริงได้ดังน้ี 
“การแสดงความเคารพ” เด็กทุกคนต้องมีสัมมาคารวะ ด้วยการแสดงออกซึ่งความเคารพ

ผู้ใหญ่ทั้งบิดา มารดา ปู่ ย่า ตา ยาย ญาติผู้ใหญ่ ครู อาจารย์ ด้วยความสุภาพอ่อนน้อม ถือได้ว่าได้พัฒนา

จิตใจให้งดงาม เป็นการรู้จักสิทธิ และหน้าที่ของตนเองที่ถูกต้องดีงามตามแบบไทย ๆ  
“การรู้จักบุญคุณ” ความกตัญญูเป็นสิ่งที่ดี ที่สมควรกระทํา จะส่งผลให้ชีวิตประสบความ 

สําเร็จได้ง่ายและยืนยาว 
“การเช่ือฟังบิดามารดา” มีเพ่ือนมากทั้งที่เป็นเด็กดีและเด็กเกเร เพ่ือนที่ดีจะเช่ือฟังคํา

สอนของพ่อ แม่และเรียนหนังสือเก่ง ส่วนเพ่ือที่เกเรจะเรียนหนังสือไม่เก่ง เพราะไม่อยากเรียน อยาก
สบายมาโรงเรียนเพ่ือเล่นกับเพ่ือนและไม่ต้องอยู่บ้านให้พ่อแม่บ่นว่า เมื่อพิจารณาแล้วเพ่ือนที่เกเรจะ

ไม่เช่ือฟังพ่อ แม่ เช่ือเพ่ือนมากกว่าทําให้ชีวิตมีปัญหา สอบตกและมีความประพฤติไม่ดี  
“ผู้นําประพฤติธรรม” ผู้นําที่ดีต้องมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มองเพ่ือนร่วมงานเหมือนญาติมิตร 

คิด ทําสิ่งใดก็ทําให้เกิดสุข เกิดประโยชน์กับส่วนรวม ไม่บ้าหรือหลงอํานาจ 
“ปิยวาจา” เป็นคําพูดสุภาพ อ่อนหวาน ที่ทุกคนต้องการ การพูดสุภาพไม่จําเป็นต้องเป็น

คําหวาน เป็นคําธรรมดา ๆ แต่จริงใจหวังดีต่อกันแบบมิตรภาพท่ีดี ด้วยเหตุที่การพูดจาอ่อนหวาน

สําหรับคนบางคนเชือดเฉือนจิตใจคนอื่น ทําให้ผู้อ่ืนเป็นทุกข์ ดังน้ันปิยะวาจาจึงเป็นวาจาที่สุภาพท่ี

เป่ียมด้วยความจริงใจและมีเมตตาต่อผู้ฟัง 
“อโลภะ” มนุษย์ทุกคนควรดํารงชีวิตด้วยการมีปัจจัย 4 ที่เพียงพอกับการดํารงชีวิตชีวิตก็มี

ความสุข หากแต่มนุษย์มีกิเลส(ความโลภ) จึงทําให้อยากได้ อยากมี อยากเป็น ไม่มีที่สิ้นสุดต่างเสาะ

แสวงหาสิ่งที่ต้องการมาบํารุงบําเรอตนเองและพวกพ้อง ทําให้คนในสังคมแก่งแย่งชิงดีชิงเด่นกัน 
สังคมจะวุ่นวาย ดังน้ันความไม่โลภ จึงเป็นสิ่งที่ดีงามท่ีหากบุคคลในสังคมปฏิบัติได้สังคมจะมีความสุข 

 

                                                 
42สัมภาษณ์นายอธิชนัน ชุมพล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนวัดสุขกร จังหวัดสมุทรปราการ 

เม่ือวันที่ 2 มีนาคม 2560. 
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นางสาวสุนิสา โตสน ได้ให้สัมภาษณ์ ดังต่อไปนี้43  
1. ชาดกแต่ละเรื่องสอนคุณธรรมต่างกันดังน้ี 
 1) เร่ืองตติรชาดก สอนคุณธรรม “การแสดงความเคารพ” 
 2) เร่ืองอัมพชาดก สอนคุณธรรม “การรู้จักบุญคุณ” 
 3) เร่ืองมิตตวินทุชาดก สอนคุณธรรม “การเช่ือฟังบิดามารดา” 
 4) เร่ืองราโชวาทชาดก สอนคุณธรรม “ผู้นําประพฤติธรรม” 
 5) เร่ืองนันทิวิสาลชาดก สอนคุณธรรม “ปิยวาจา” 
 6) เร่ืองสุวัณหังชาดก สอนคุณธรรม “อโลภะ” 
2. คุณธรรมที่ได้จากการอ่านนิทานชาดกสามารถนําไปใช้ในชีวิตจริงได้ ดังน้ี 
“การแสดงความเคารพ” คําพูดที่สุภาพ อ่อนน้อม นับว่าเป็นมารยาทของชาวพุทธที่ดีงาม 

เป็นคุณธรรมประจําชาติไทย ดังน้ันทุกคนต้องฝึกฝนตนเองให้พูดสุภาพเรียบร้อย 
“การรู้จักบุญคุณ” คนที่กตัญญูรู้คุณผู้มีพระคุณช่วยส่งเสริมให้เกิดปัญญา สู่การคิดดีทําดี 

และพูดดี เพ่ือนฝูงรักใคร่ ผู้ใหญ่เมตตาคอยให้คําปรึกษาในสิ่งที่ดีงาม 
“การเช่ือฟังบิดามารดา” พ่อ แม่ มักสอนเสมอว่า ให้ลูกเป็นคนดีเช่ือฟังสิ่งที่ท่านอบรมสั่ง

สอนจะได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีและมีอนาคต จึงทําให้เป็นคนชอบเรียนหนังสือและเรียนเก่ง มีนิสัยดี

ชอบช่วยเหลือผู้อ่ืน เป็นที่รักของบุคคลทั่วไปโดยเฉพาะคนในครอบครัว 
“ผู้นําประพฤติธรรม” ผู้นําต้องประพฤติปฏิบัติในธรรม น่ันคือ ประพฤติปฏิบัติตนตาม

หลักศีล 5 ย่อมได้รับความเคารพยกย่องจากเพ่ือนร่วมงาน 
“ปิยวาจา” เป็นคําพูดที่สุภาพ อ่อนหวาน ก่อให้เกิดความเข้าใจอันดีต่อกันของคนในสังคม 

ปิยวาจาทําทําได้ง่าย เพราะวาจามีอยู่ในตัวเราทุกคนเพียงแต่ว่าเราจะใช้อย่างไร หากว่ารู้จักใช้ให้ถูก

พูดให้เพราะก็ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างมหาศาล 
“อโลภะ” คนที่ไม่โลภ เป็นคนที่มีความระมัดระวังตัวในการดําเนินชีวิต รู้จักพอในสิ่งที่มี 

สิ่งที่เป็นเพียงเพ่ือให้ชีวิตมีความสุข ควรแก่การดํารงอยู่เท่าที่จําเป็นแก่ชีวิต ชีวิตก็มีความสุข 
นางสาวจิดาภา ทัศนวงษ์ ได้ให้สัมภาษณ์ ดังต่อไปนี้44  
1. ชาดกแต่ละเรื่องสอนคุณธรรมต่างกันดังน้ี 
 1) เร่ืองตติรชาดก สอนคุณธรรม “การแสดงความเคารพ” 
 2) เร่ืองอัมพชาดก สอนคุณธรรม “การรู้จักบุญคุณ” 

                                                 
43สัมภาษณ์นางสาวสุนิสา โตสม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนวัดสุขกร จังหวัดสมุทรปราการ 

เม่ือวันที่ 2 มีนาคม 2560. 
44สัมภาษณ์นางสาวจดิาภา ทัศนวงษ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนวัดสุขกร จังหวัดสมุทรปราการ 

เม่ือวันที่ 2 มีนาคม 2560. 
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 3) เร่ืองมิตตวินทุชาดก สอนคุณธรรม “การเช่ือฟังบิดามารดา” 
 4) เร่ืองราโชวาทชาดก สอนคุณธรรม “ผู้นําประพฤติธรรม” 
 5) เร่ืองนันทิวิสาลชาดก สอนคุณธรรม “ปิยวาจา” 
 6) เร่ืองสุวัณหังชาดก สอนคุณธรรม “อโลภะ” 
2. คุณธรรมที่ได้จากการอ่านนิทานชาดกสามารถนําไปใช้ในชีวิตจริงได้ดังน้ี 
“การแสดงความเคารพ” การท่ีเด็กมีสัมมาคารวะ จะมีประโยชน์อย่างย่ิงกับชีวิตเขา เพราะ

ทําให้ชีวิตมีความสุข สังคมยกย่อง ไม่ทําให้ใครเดือดร้อนผู้ใหญ่ชมเชยตลอด มีชีวิตที่ดีงาม 
“การรู้จักบุญคุณ” ในช่วงชีวิตที่ผ่านมารู้สึกตัวเองว่าชีวิตล้มเหลวมาตลอด เพราะครอบครัว

มีฐานะยากจนมาก ซ้ําร้ายพ่อ แม่ แยกทางกัน แต่โชคดีที่มีผู้ใจบุญรับอุปการะ ท่านสอนให้อย่าลืมคุณ

พ่อ แม่ เพราะให้กําเนิดเรามา ทั้ง ๆ ที่ไม่ได้เลี้ยงเรามา ท่านเป็นคนดีมากที่สอนเรา 
“การเช่ือฟังบิดามารดา” ปัจจุบันเป็นเด็กก้าวร้าว ชอบเถียงพ่อ แม่ การถียงแต่ละครั้งไม่

ต้องการเอาชนะแต่เป็นการเถียงที่ทําแล้วมีความสุขที่ได้เถียงพ่อ แม่ ทุกครั้งพ่อแม่ต้องขอโทษที่เรา

ต้องเถียงกัน ปัจจุบันน้ีคิดได้ว่าการเถียงพ่อ แม่เป็นสิ่งไม่ดี เพราะทําให้บรรยากาศในบ้านไม่ดีต่างคน

ต่างอยู่ โชคดีที่กลับตัวทันรู้สึกตัวและกลับตัวได้ทันที่กลับมาเช่ือฟังพ่อ แม่ ตักเตือนทําให้ชีวิตดีขึ้น 
การเรียนดีขึ้น ครอบครัวมีความสุขขึ้น ไม่ต้องโต้เถียงกันโดยไม่มีเหตุผล 

“ผู้นําประพฤติธรรม” ผู้นําที่ดี ต้องยอมรับฟังความคิดเห็นของเพ่ือนร่วมงานในขณะเดียวกัน 
หากใครเดือดร้อนต้องหาหนทางช่วยเหลือด้วยความเต็มใจ 

“ปิยวาจา” ปิยวาจา หมายถึง คําที่ที่คนเราพูดออกไปแล้วคนอ่ืนฟังแล้วพอใจเกิดความรัก

ใคร่ เกิดความเข้าใจอันดีต่อกัน ไม่เบียนเบียนกัน 
“อโลภะ” ความไม่โลภ เป็นพฤติกรรมที่ทําแล้วชีวิตจะมีความสุข ในทางตรงข้ามคนที่มี

ความโลภมาก ไม่รู้จักพอ ชีวิตจะมีแต่ความทุกข์เพราะต้องด้ินรนไปตามกิเลสในใจก็จะก่อให้เกิดการ

แก่งแย่งชิงดีชิงเด่นกันในสังคม 
นายอภินันทวัฒน์ เกนทวี ได้ให้สัมภาษณ์ ดังต่อไปนี้45  
1. ชาดกแต่ละเรื่องสอนคุณธรรมต่างกันดังน้ี 
 1) เร่ืองตติรชาดก สอนคุณธรรม “การแสดงความเคารพ” 
 2) เร่ืองอัมพชาดก สอนคุณธรรม “การรู้จักบุญคุณ” 
 3) เร่ืองมิตตวินทุชาดก สอนคุณธรรม “การเช่ือฟังบิดามารดา” 
 4) เร่ืองราโชวาทชาดก สอนคุณธรรม “ผู้นําประพฤติธรรม” 
 5) เร่ืองนันทิวิสาลชาดก สอนคุณธรรม “ปิยวาจา” 

                                                 
45สัมภาษณ์นายอภินันทวัฒน์ เกนทวี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนวัดสุขกร จังหวัดสมุทรปราการ 

เม่ือวันที่ 2 มีนาคม 2560. 
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 6) เร่ืองสุวัณหังชาดก สอนคุณธรรม “อโลภะ” 
2. คุณธรรมที่ได้จากการอ่านนิทานชาดกสามารถนําไปใช้ในชีวิตจริงได้ดังน้ี 
“การแสดงความเคารพ” เป็นความจําเป็นของการดํารงอยู่ของคนในสังคมแม้ว่าโลก

ปัจจุบันจะเปลี่ยนไป ความเจริญด้านวัตถุเข้ามาแทนที่ คุณธรรมดีงาม คนไทยก็ยังคงต้องแสดงความ

เคารพซึ่งกันและกันด้วยการกราบไหว้ตามความเหมาะสมและให้เกียรติผู้อ่ืนด้วยมารยาทที่ดีงาม 
“การรู้จักบุญคุณ” คําสอนของพระพุทธศาสนาที่ว่า “ทําดีต้องได้ดี” ฝังอยู่ในจิตใจของคน

ไทย จึงให้ความสําคัญกับการแสดงความรู้จักบุญคุณกับพ่อ แม่อย่างมาก ทําให้ครอบครัวมีความสุข 
และทุกคนในบ้านมีความรักความอบอุ่นมาก 

“การเช่ือฟังบิดามารดา” พระพุทธองค์ทรงสอนว่า การประพฤติที่ไม่เหมาะสม คือการไม่
เคารพบิดา มารดา ดังน้ันลูกทุกคนต้องเคารพเช่ือฟังบิดา มารดาด้วยความต้ังใจจะทําให้ชีวิตเจริญ 
ก้าวหน้าทําสิ่งใดก็สําเร็จ 

“ผู้นําประพฤติธรรม” ผู้นําที่ดีต้องรักษาช่ือเสียงของส่วนรวม ไม่เอาเรื่องภายในองค์กรไป

เผยแพร่ภายนอก จะทําให้เพ่ือนร่วมงานเลื่อมใสศรัทธา การส่ือสารภายในองค์กรต้องสร้างสรรค์และ

คิดกับองค์กรในทางที่ดีเท่าน้ัน ไม่ทําให้องค์กรเสื่อมเสีย 
“ปิยวาจา” คือคําพูดที่น่าฟัง พูดสิ่งใดแล้วชวนให้ประทับใจ ดังคําสุภาษิตที่ว่า “ปากเป็น

เอก เลขเป็นโท” สะท้อนให้เห็นว่าคําพูดเป็นสิ่งสําคัญมาก พูดดีเป็นศรีแก่ปาก 
“อโลภะ” ความโลภทําให้คนอยากได้อยากมีไม่ที่สิ้นสุด เพราะความคิดของคนจะสั่งการให้

คนทําตามอารมณ์หากไม่มีการระงับยับย้ังย่อมเกิดโทษอย่างย่ิง ดังน้ันคนเราต้องพึงระวังอย่าโลภมาก 
ต้องควบคุมกิเลสให้ได้ ให้รู้จักพอกับสิ่งที่มี จะทําให้ชีวิตมีความสุขมากกว่า 

นายพชรดนย์ ประวิง ได้ให้สัมภาษณ์ ดังต่อไปนี้46  
1. ชาดกแต่ละเรื่องสอนคุณธรรมต่างกันดังน้ี 
 1) เร่ืองตติรชาดก สอนคุณธรรม “การแสดงความเคารพ” 
 2) เร่ืองอัมพชาดก สอนคุณธรรม “การรู้จักบุญคุณ” 
 3) เร่ืองมิตตวินทุชาดก สอนคุณธรรม “การเช่ือฟังบิดามารดา” 
 4) เร่ืองราโชวาทชาดก สอนคุณธรรม “ผู้นําประพฤติธรรม” 
 5) เร่ืองนันทิวิสาลชาดก สอนคุณธรรม “ปิยวาจา” 
 6) เร่ืองสุวัณหังชาดก สอนคุณธรรม “อโลภะ” 
 
 

                                                 
46สัมภาษณ์นายพชรดนย์ ประวิง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนวัดสุขกร จังหวัดสมุทรปราการ 

เม่ือวันที่ 2 มีนาคม 2560. 
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2. คุณธรรมที่ได้จากการอ่านนิทานชาดกสามารถนําไปใช้ในชีวิตจริงได้ดังน้ี 
“การแสดงความเคารพ” สิ่งที่บ่งบอกว่าคนมีสัมมาคารวะ คือ การใช้วาจาที่พูดกับผู้ใหญ่

ด้วยถ้อยคําที่สุภาพถูกกาลเทศะ แม้กระทั่งเวลาไปวัดก็ต้องสํารวมไม่เอะอะโวยวาย เพราะวัดเป็น

สถานที่สงบให้พุทธศาสนิกชนมาปฏิบัติธรรมถือว่าเป็นการเคารพสถานท่ีสําคัญในพุทธศาสนา 
“การรู้จักบุญคุณ” มีความเช่ือเสมอมาว่าความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณเป็นสิ่งที่ดีงาม

ต้องปฏิบัติให้ได้ แล้วจะทําให้เป็นคนดี ต้ังใจเรียนเป็นที่รักของบิดา มารดา 
“การเช่ือฟังบิดามารดา” คุณยายสอนประจําว่าหากเราประพฤติตนไม่เหมาะสม เช่นการ

รู้จักบุญคุณบิดา มารดา จะทําให้ชีวิตตกตํ่า จึงเช่ือฟังคําสอนของท่านเสมอมา ปัจจุบันเป็นนักเรียนที่

เรียนดี ต้ังใจเรียนมากและมีความประพฤติจนเป็นแบบอย่างให้เพ่ือน ๆ ในห้องเป็นที่รักของบิดา 
มารดา ญาติผู้ใหญ่ เพ่ือน ๆ และครูอาจารย์ 

“ผู้นําประพฤติธรรม” ผู้นําที่ดีต้องละเว้นจากการทําบาปและส่ิงช่ัวร้ายทั้งปวง จะทําให้

เพ่ือนร่วมงานรักใคร่ เพราะเห็นว่าเป็นคนที่มีจิตใจดีงาม ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อ่ืนพร้อมที่จะให้ความ

ช่วยเหลือผู้อ่ืนด้วยความสมัครใจ 
“ปิยวาจา” คําพูดที่เป็นปิยวาจา คือ คําพูดที่ทําให้คนฟังมีความสุข มีกําลังใจ ได้รับประโยชน์

จากการฟัง 
“อโลภะ” ความไม่โลภ จะทําให้คนรู้จักพอ ไม่อยากได้ของผู้อ่ืน ไม่อยากได้สิ่งที่ตนไม่มี 

และในสังคมได้อย่างมีความสุข โดยปราศจากการทําให้ผู้อ่ืนเดือดร้อน 
นายสราวุฒิ ดวงชาญ ได้ให้สัมภาษณ์ ดังต่อไปนี้47  
1. ชาดกแต่ละเรื่องสอนคุณธรรมต่างกันดังน้ี 
 1) เร่ืองตติรชาดก สอนคุณธรรม “การแสดงความเคารพ” 
 2) เร่ืองอัมพชาดก สอนคุณธรรม “การรู้จักบุญคุณ” 
 3) เร่ืองมิตตวินทุชาดก สอนคุณธรรม “การเช่ือฟังบิดามารดา” 
 4) เร่ืองราโชวาทชาดก สอนคุณธรรม “ผู้นําประพฤติธรรม” 
 5) เร่ืองนันทิวิสาลชาดก สอนคุณธรรม “ปิยวาจา” 
 6) เร่ืองสุวัณหังชาดก สอนคุณธรรม “อโลภะ” 
2. คุณธรรมที่ได้จากการอ่านนิทานชาดกสามารถนําไปใช้ในชีวิตจริงได้ดังน้ี 
“การแสดงความเคารพ” พ่อ แม่เลี้ยงลูกทุกคนให้เป็นคนดีในแบบที่ตนเองคาดหวัง ดังน้ัน 

จึงหมั่นอบรมสั่งสอนให้เป็นคนว่านอนสอนง่ายและมีสัมมาคารวะแสดงความเคารพผู้ใหญ่และผู้มี

พระคุณอย่างต้ังใจและปฏิบัติสม่ําเสมอ 

                                                 
47สัมภาษณ์นายสราวุฒิ ดวงชาญ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนวัดสุขกร จังหวัดสมุทรปราการ 
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“การรู้จักบุญคุณ” สังคมไทยสอนให้เด็กรู้จักบุญคุณผู้ใหญ่และบุพการี จากรุ่นสู่รุ่นมาแต่

ในอดีตเพราะเช่ือว่าเป็นสิ่งที่ดีมีประโยชน์ในการครองชีวิตในสังคม สิ่งเหล่าน้ีถูกหล่อหลอมมาด้วย

ความกตัญญูรู้คุณ 
“การเช่ือฟังบิดามารดา” ลูกที่ดีต้องเช่ือฟังพ่อ แม่อบรมสั่งสอน ลูกคนใดหากมีความ

กตัญญูรู้คุณผู้มีพระคุณจะได้รับการยกย่องสรรเสริญจากสังคม และเขาจะเป็นบุคคลที่น่ารัก น่ายกย่อง 
สร้างสรรค์แต่คุณงามความดีสู่สังคม 

“ผู้นําประพฤติธรรม” ผู้นําที่ถือศีล 5 ย่อมละเว้นจากความไม่ดีทั้งปวง ตรงข้ามจะมีแต่
ความดี เป็นที่รักเคารพของสังคม ลูกน้องจะเอาเป็นเย่ียงอย่างและมีแต่ความเจริญในชีวิต 

“ปิยวาจา” ปิยวาจา เป็นวาจาที่สุภาพอ่อนหวาน เป็นคําพูดที่จริงใจ เป็นคําพูดที่พูดมา

ด้วยความยินดีและเป็นประโยชน์ต่อตนเองและผู้อ่ืนทําให้สังคมมีความราบรื่นไม่วุ่นวาย 
“อโลภะ” ในทางพระพุทธศาสนาสอนว่า ความไม่โลภเป็นลาภอันประเสริฐ เพราะความ

โลภ เป็นโรคชนิดหน่ึง เรียกว่าโรคใจ อาการสําคัญของโรคน้ี คือ ชอบเบียดเบียนทําร้ายผู้อ่ืนคนที่ด้ิน

รนหาสิ่งที่ตนเองต้องการโดยไม่คํานึงถึงความผิดถูกศีลธรรมอันดีงาม ดังน้ันหากคนเราไม่โลภก็จะมีแต่

ความสุขสงบรู้จักพอในสิ่งที่ตนเองมี ดําเนินชีวิตด้วยความปกติสุข 
นายลิขิต สิงห์สาธร ได้ให้สัมภาษณ์ ดังต่อไปนี้48  
1. ชาดกแต่ละเรื่องสอนคุณธรรมต่างกันดังน้ี 
 1) เร่ืองตติรชาดก สอนคุณธรรม “การแสดงความเคารพ” 
 2) เร่ืองอัมพชาดก สอนคุณธรรม “การรู้จักบุญคุณ” 
 3) เร่ืองมิตตวินทุชาดก สอนคุณธรรม “การเช่ือฟังบิดามารดา” 
 4) เร่ืองราโชวาทชาดก สอนคุณธรรม “ผู้นําประพฤติธรรม” 
 5) เร่ืองนันทิวิสาลชาดก สอนคุณธรรม “ปิยวาจา” 
 6) เร่ืองสุวัณหังชาดก สอนคุณธรรม “อโลภะ” 
2. คุณธรรมที่ได้จากการอ่านนิทานชาดกสามารถนําไปใช้ในชีวิตจริงได้ดังน้ี 
“การแสดงความเคารพ” มารยาทไทยที่ดี คือการแสดงความเคารพด้วยการกราบไหว้ 
“การรู้จักบุญคุณ” ความกตัญญูรู้คุณ เป็นคุณธรรมท่ีสังคมชาวพุทธสั่งสมและสั่งสอน

ถ่ายทอดให้สมาชิกในสังคมรับมาปฏิบัติ ผู้ใหญ่ทุกคนมีความปรารถนาดีต่อเด็กแต่บางคนไม่เข้าใจไม่

รู้จักบุญคุณ เรียกว่า “เนรคุณ”  
 

                                                 
48สัมภาษณ์นายลิขิต สิงห์สาธร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนวัดสุขกร จังหวัดสมุทรปราการ 
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“การเช่ือฟังบิดามารดา” โลกยุคปัจจุบันมีความเจริญก้าวหน้าทางวัตถุมาก ซึ่งการเปลี่ยน 
แปลงดังกล่าวมีผลต่อสภาพจิตใจของบุคคลอย่างย่ิง ทําให้มนุษย์จิตใจตํ่าลงไม่เห็นอกเห็นใจผู้อ่ืนเท่า 
ที่ควร นํามาสู่ความเห็นแก่ตัวเอาเปรียบผู้อ่ืนเท่าที่ตนจะสามารถทําได้เพ่ือให้ตนเองอยู่รอดจนบางคร้ัง

ลืมนึกถึงว่า ขาดการเช่ือฟังสิ่งที่บิดา มารดาสั่งสอนให้เขาเป็นคนดี สังคมปัจจุบันจึงวุ่นวาย คนส่วน

ใหญ่มักเห็นแก่ตัวไม่คํานึงถึงคนอ่ืนขอให้ตนเองได้ดีก็พอแล้ว  
“ผู้นําประพฤติธรรม” คุณธรรมประจําใจของผู้ที่เป็นผู้นําคือ พรหมวิหาร4 และสามารถ

ปฏิบัติได้ในทุกโอกาส เพ่ือให้เพ่ือนร่วมงานมีความรู้สึกอยากทํางานและมีความสุข 
“ปิยวาจา” ปิยะวาจา เป็นคําพูดที่ไพเราะ แต่ไม่ได้หมายความว่าพูดคําหวานพรํ่าเพรื่อ แต่

เป็นคําพูดที่มาจากความรู้สึกที่แท้จริงฟังแล้วเกิดความสบายใจ การที่เพ่ือนมีความทุกข์ใจแล้วเราไป

ช่วยพูดปลอบใจน่าฟังทําให้เพ่ือนมีกําลังใจที่จะต่อสู้ชีวิตก็ถือเป็นปิยวาจา 
“อโลภะ” ความไม่โลภ คือ ความรู้จักพอใจในสิ่งที่มี ไม่เสาะแสวงหาสิ่งต่าง ๆ ให้ได้มาด้วย

ความทุกข์กาย ทุกข์ใจ เพราะเกินความจําเป็นเป็นเหตุทําให้ตนเองและผู้อ่ืนเดือดร้อนทั้งกายและใจ 
รวมท้ังคนที่ตระหน่ีถี่เหนียวไม่ยอมแบ่งปันสิ่งที่แบ่งปันได้ให้ผู้อ่ืนแม้แต่การให้อภัย 

นายสิงหา จิตรประสงค์ ได้ให้สัมภาษณ์ ดังต่อไปนี้49  
1. ชาดกแต่ละเรื่องสอนคุณธรรมต่างกันดังน้ี 
 1) เร่ืองตติรชาดก สอนคุณธรรม “การแสดงความเคารพ” 
 2) เร่ืองอัมพชาดก สอนคุณธรรม “การรู้จักบุญคุณ” 
 3) เร่ืองมิตตวินทุชาดก สอนคุณธรรม “การเช่ือฟังบิดามารดา” 
 4) เร่ืองราโชวาทชาดก สอนคุณธรรม “ผู้นําประพฤติธรรม” 
 5) เร่ืองนันทิวิสาลชาดก สอนคุณธรรม “ปิยวาจา” 
 6) เร่ืองสุวัณหังชาดก สอนคุณธรรม “อโลภะ” 
2. คุณธรรมที่ได้จากการอ่านนิทานชาดกสามารถนําไปใช้ในชีวิตจริงได้ดังน้ี 
“การแสดงความเคารพ” คนทั่วไปต่างให้ความเคารพกับบุคคลมากกว่าสิ่งอ่ืนโดยเฉพาะ

กับบุคคลที่มีพระคุณกับตนเอง แต่มีสิ่งหน่ึงที่บุคคลควรแสดงความเคารพอย่างย่ิงเพราะท่านเหล่าน้ัน

ล้วนเป็นผู้มีพระคุณ สิ่งน้ันคือ “อนุสาวรีย์ของวีรชน หรือ บุคคลสําคัญของชาติไทย” ท่านเหล่าน้ัน

เสียสละเพ่ือปกป้องบ้านเมืองให้รอดพ้นจากข้าศึกในอดีต 
“การรู้จักบุญคุณ” การแสดงออกถึงการรู้จักบุญคุณของผู้มีพระคุณ เป็นสิ่งจําเป็นที่คนไทย

พึงปฏิบัติอย่างยิ่ง โดยเฉพาะกับบิดา มารดา ผู้ปกครอง ที่อบรมเล้ียงดูเรามาเราต้องหาโอกาสตอบ

แทนคุณท่านทั้งต่อหน้าและลับหลัง ด้วยการประพฤติตนเป็นคนดีและตั้งใจเรียน 

                                                 
49สัมภาษณ์นายสิงหา จิตรประสงค์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนวัดสุขกร จังหวัดสมุทรปราการ 
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“การเช่ือฟังบิดามารดา” ความรักความผูกพันกับพ่อ แม่และการเช่ือฟังคําสอนของพ่อ แม่ 
เป็นสิ่งที่ดีงามท่ีลูกทุกคนควรกระทําอย่างย่ิงเป็นการสร้างคุณค่าให้กับตนเอง และส่งผลให้เรามีชีวิตที่

ดีในอนาคต 
“ผู้นําประพฤติธรรม” คนที่เป็นผู้นําต้องรู้จักควบคุมสติรู้ว่าเวลาใดควรทําหรือไม่ควรทําสิ่ง

ใด เพ่ือไม่ให้องค์กรมีปัญหา โดยเฉพาะการพูดจากับเพ่ือนร่วมงานต้องพูดเฉพาะสิ่งที่จําเป็นไม่ควรพูด

พร่ําเพรื่อจะทําให้คําพูดเราไม่ศักด์ิสิทธ์ิขาดความเคารพศรัทธา 
“ปิยวาจา” การพูดดีมีประโยชน์เป็นมงคลอย่างย่ิงทั้งกับผู้พูดและผู้ฟัง เพราะจะทําให้เกิด

ความรักใคร่กลมกลืนกัน เป็นการพูดที่มีสารประโยชน์ ใคร ๆ ก็อยากฟัง 
“อโลภะ” คนที่ไม่โลภ มักโกรธยาก เพราะเขามีจิตใจดี คิดดี ทําดีกับผู้อ่ืนทุกเมื่อและไม่คิด

ทําร้ายผู้ใดให้เดือดร้อน ไม่ฉุนเฉียวง่ายใจดี รู้จักข่มใจไม่ให้โกรธง่าย 
นายนิภาส บุญประกอบ ได้ให้สัมภาษณ์ ดังต่อไปนี้50  
1. ชาดกแต่ละเรื่องสอนคุณธรรมต่างกันดังน้ี 
 1) เร่ืองตติรชาดก สอนคุณธรรม “การแสดงความเคารพ” 
 2) เร่ืองอัมพชาดก สอนคุณธรรม “การรู้จักบุญคุณ” 
 3) เร่ืองมิตตวินทุชาดก สอนคุณธรรม “การเช่ือฟังบิดามารดา” 
 4) เร่ืองราโชวาทชาดก สอนคุณธรรม “ผู้นําประพฤติธรรม” 
 5) เร่ืองนันทิวิสาลชาดก สอนคุณธรรม “ปิยวาจา” 
 6) เร่ืองสุวัณหังชาดก สอนคุณธรรม “อโลภะ” 
2. คุณธรรมที่ได้จากการอ่านนิทานชาดกสามารถนําไปใช้ในชีวิตจริงได้ดังน้ี 
“การแสดงความเคารพ” ปกติคนเราย่อมแสดงความเคารพต่อผู้มีพระคุณเป็นปกติ คือ  

พ่อ แม่ ญาติผู้ใหญ่ ครู อาจารย์ แต่ในฐานะท่ีนับถือพระพุทธศาสนาเราจึงควรแสดงความเคารพ

พระพุทธเจ้าด้วยเป็นประจํา ด้วยการกราบไหว้ในเวลาอันควร เช่น ก่อนมาเรียน ก่อนนอน เป็นต้น 
“การรู้จักบุญคุณ” คนไทยสอนให้กตัญญูรู้คุณผู้ใหญ่ เพราะความกตัญญูนํามาซึ่งความสุข

และคนไม่เบียดเบียนกัน 
“การเช่ือฟังบิดามารดา” ครอบครัว มีพ่อ แม่ และญาติผู้ใหญ่ มีชีวิตร่วมกันในการดํารง 

ชีวิตของคนในสังคมที่มีความสุข ดังน้ัน ลูกต้องเช่ือฟังในคําสอนของท่านเพราะการเคารพเช่ือฟังพ่อ 
แม่ จะทําให้ลูกได้รับสิ่งดีงามดํารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขตามฐานะของตน 
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“ผู้นําประพฤติธรรม” ผู้นําที่ดีต้องรู้จักเห็นใจผู้อ่ืน ไม่ข่มขู่ข่มเหงด้วยอํานาจวาสนาใน

หน้าที่ของตน เมื่อต้องการว่ากล่าวตักเตือนผู้ใดก็กระทําด้วยความสุภาพ มีเมตตา 
“ปิยวาจา” คือการพูดจาท่ีไพเราะ พูดด้วยจิตที่เมตตา หวังให้ผู้ฟังสบายใจ เป็นการพูดที่

ทําให้ผู้ฟังพึงพอใจและอยากสนทนาด้วยความหวังดี 
“อโลภะ” คนที่ไม่โลภ จะทําให้ชีวิตมีความสุข เข้าใจความจริงของชีวิตว่าไม่เที่ยงแท้

แน่นอน มีทุกข์สุขปะปนกันไป อย่างไรก็ตามความโลภเป็นสิ่งที่ติดตัวมนุษย์มาแต่เกิด แต่มนุษย์ต้อง

เอาชนะให้ได้ด้วยการไม่โลภ โดยใช้ปัญญานําทางในการดําเนินชีวิตด้วยการสงบใจ“ฝึกสมาธิ”ทําให้ใจ

สงบและรู้จักพอ 
นายณัชพล ศรีแปลก ได้ให้สัมภาษณ์ ดังต่อไปนี้51  
1. ชาดกแต่ละเรื่องสอนคุณธรรมต่างกันดังน้ี 
 1) เร่ืองตติรชาดก สอนคุณธรรม “การแสดงความเคารพ” 
 2) เร่ืองอัมพชาดก สอนคุณธรรม “การรู้จักบุญคุณ” 
 3) เร่ืองมิตตวินทุชาดก สอนคุณธรรม “การเช่ือฟังบิดามารดา” 
 4) เร่ืองราโชวาทชาดก สอนคุณธรรม “ผู้นําประพฤติธรรม” 
 5) เร่ืองนันทิวิสาลชาดก สอนคุณธรรม “ปิยวาจา” 
 6) เร่ืองสุวัณหังชาดก สอนคุณธรรม “อโลภะ” 
2. คุณธรรมที่ได้จากการอ่านนิทานชาดกสามารถนําไปใช้ในชีวิตจริงได้ดังน้ี 
“การแสดงความเคารพ” มารยาทในสังคมไทย เป็นสิ่งสําคัญมากทั้งการพูด การกราบ การ

ไหว้ การทักทาย การน่ัง การยืนและการเดิน สิ่งเหล่าน้ีล้วนแต่แสดงถึงการแสดงความเคารพทั้งสิ้น 
การแสดงความเคารพต้องกระทําด้วยความต้ังใจและถูกต้องเหมาะกับกาลเทศะ 

“การรู้จักบุญคุณ” ความกตัญญูรู้คุณคน เป็นสิ่งที่สังคมไทยให้ความสําคัญมากโดยเฉพาะ

กับผู้มีพระคุณ คนที่มีความกตัญญูแสดงให้เห็นว่ารู้จักพระคุณผู้อ่ืน เป็นที่รักของทุกคนและย่อมนํามา

ซึ่งความสุขใจอยากกระทําแต่ความดี 
“การเช่ือฟังบิดามารดา” ครอบครัว มีหน้าที่สําคัญในการสร้างความรักความใคร่และ

ปรารถนาดีแก่กันและกันของสมาชิกครอบครัว ดังน้ันลูกจึงควรเช่ือฟังคําสอนของ พ่อ แม่ด้วยความ
เต็มใจจะนําไปสู่การเป็นคนดีมีอนาคตที่ก้าวหน้าเมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ 

“ผู้นําประพฤติธรรม” ผู้นําที่ดีต้องไว้วางใจผู้อ่ืน รู้จักมอบหมายงานให้เหาะกับความรู้ 
ความ สามารถและความรับผิดชอบของแต่ละคน จะช่วยส่งเสริมให้บรรยากาศในท่ีทํางานดีขึ้น เกิด
ความสมัคสมานสามัคคีกันในหมู่คณะ 
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“ปิยวาจา” คือ การพูดจาด้วยถ้อยคําที่ไพเราะอ่อนหวาน พูดด้วยความหวังดี พูดด้วยความ 
จริงใจไม่ก้าวร้าว ไม่พูดคําหยาบ พยายามพูดแต่สิ่งที่มีประโยชน์และไม่พูดอะไรในสิ่งที่เขาไม่ชอบ ใน 
ทางพุทธศาสนา ถือว่า การพูดดี คือการไม่พูดเท็จ พูดแต่ความจริง ไม่พูดคําหยาบ และไม่พูดเพ้อ

เจ้อพร่ําเพรื่อหยาบคาย 
“อโลภะ” ครที่ไม่โลภ เป็นผู้มีจิตใจดี มีความเห็นที่ถูกต้องตามหลักศีลธรรม 
นางสาววิไลลักษณ์ ใจอ่อน ได้ให้สัมภาษณ์ ดังต่อไปนี้52  
1. ชาดกแต่ละเรื่องสอนคุณธรรมต่างกันดังน้ี 
 1) เร่ืองตติรชาดก สอนคุณธรรม “การแสดงความเคารพ” 
 2) เร่ืองอัมพชาดก สอนคุณธรรม “การรู้จักบุญคุณ” 
 3) เร่ืองมิตตวินทุชาดก สอนคุณธรรม “การเช่ือฟังบิดามารดา” 
 4) เร่ืองราโชวาทชาดก สอนคุณธรรม “ผู้นําประพฤติธรรม” 
 5) เร่ืองนันทิวิสาลชาดก สอนคุณธรรม “ปิยวาจา” 
 6) เร่ืองสุวัณหังชาดก สอนคุณธรรม “อโลภะ” 
2. คุณธรรมที่ได้จากการอ่านนิทานชาดกสามารถนําไปใช้ในชีวิตจริงได้ดังน้ี 
“การแสดงความเคารพ” มารยาทที่สําคัญของคนไทย คือ การเคารพ กราบ ไหว้ 
“การรู้จักบุญคุณ” บิดา มารดา เป็นผู้มีพระคุณกับลูกมากที่สุด ลูกทุกคนจึงต้องสํานึกใน

พระคุณ ขณะเดียวกันเราต้องสํานึกถึงบุญคุณของสถาบันที่สําคัญของชาติโดยส่วนรวมอีก 3 สถาบัน

คือ สถาบันชาติ สถาบันศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ ด้วยการประพฤติตนเป็นเด็กดี ต้ังใจเรียน
และเคารพเช่ือฟังผู้ใหญ่ไม่กระทําการใด ๆ ที่เป็นปัญหาต่อสังคม 

“การเช่ือฟังบิดามารดา” พ่อ แม่ มีหน้าที่อบรมสั่งสอนบุตรด้วยความรักความหวังดี ดังน้ัน
ลูกทุกคนต้องเคารพเช่ือฟังและปฏิบัติตามคําสอนของท่านด้วยความรู้สึกที่ว่าตนเองต้องทําตามด้วย

ความมุ่งมั่นให้สําเร็จ 
“ผู้นําประพฤติธรรม” ผู้นําต้องเป็นผู้ขยันหมั่นเพียรในกิจการงาน สามารถทํางานได้ทุก

อย่างไม่เกี่ยงงาน เป็นแบบอย่างให้ลูกน้องได้จะได้รับการยอมรับและปฏิบัติตามด้วยความรักการ

ทํางานทุกอย่างต้องใช้องค์ความรู้สั่งการไม่ใช้อารมณ์สั่งการและควบคุมการทํางานอย่างใกล้ชิดแสดง

ความจริงใจต่อเพ่ือนร่วมงาน 
“ปิยวาจา” หมายถึง การพูดที่น่าฟัง ไพเราะเสนาะหู พูดแล้วมีประโยชน์ไม่ทําร้ายใคร 

สะท้อนความรู้สึกที่ดีของผู้พูดว่าปรารถนาดีต่อผู้อ่ืน ใคร ๆ ก็อยากสนทนาด้วย 
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“อโลภะ” ความไม่โลภ เป็นบ่อเกิดของความดีงาม ถือว่าละกิเลสได้ในระดับหน่ึง คนเรา

หากละกิเลสได้ จะทําให้ไม่โลภ ไม่ทําให้ตนเองและผู้อ่ืนเดือดร้อนจากการกระทําของตนเองคนท่ีไม่

โลภ จะพอใจในสิ่งที่มีและสร้างสรรค์สิ่งเหล่าน้ันให้เกิดประโยชน์ตามกําลังของตนเอง 
เด็กหญิงกรพินธ์ สวายวงศ์ ได้ให้สัมภาษณ์ ดังต่อไปนี้53  
1. ชาดกแต่ละเรื่องสอนคุณธรรมต่างกันดังน้ี 
 1) เร่ืองตติรชาดก สอนคุณธรรม “การแสดงความเคารพ” 
 2) เร่ืองอัมพชาดก สอนคุณธรรม “การรู้จักบุญคุณ” 
 3) เร่ืองมิตตวินทุชาดก สอนคุณธรรม “การเช่ือฟังบิดามารดา” 
 4) เร่ืองราโชวาทชาดก สอนคุณธรรม “ผู้นําประพฤติธรรม” 
 5) เร่ืองนันทิวิสาลชาดก สอนคุณธรรม “ปิยวาจา” 
 6) เร่ืองสุวัณหังชาดก สอนคุณธรรม “อโลภะ” 
2. คุณธรรมที่ได้จากการอ่านนิทานชาดกสามารถนําไปใช้ในชีวิตจริงได้ดังน้ี 
“การแสดงความเคารพ” การแสดงความเคารพท่ีสําคัญนอกจากการเคารพบุคคลแล้วคือ

การแสดงความเคารพด้วยการแต่งกาย เน่ืองจากการแต่งกายที่เหมาะสมแสดงให้เห็นว่าผู้น้ันมี

คุณธรรมรู้จักกาลเทศะ ปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณีไทย เช่น สุภาพสตรีแต่งกายไปวัดต้องไม่

โป๊ และต้องไม่ใส่กางเกงขาสั้น ไปงานศพต้องใส่สีสุภาพหรือขาว ดําเท่าน้ัน และไปสถานที่ราชการไม่

สวมรองเท้าแตะ นุ่งกางเกงขาสั้น เป็นต้น  
“การรู้จักบุญคุณ” ความกตัญญูรู้คุณและตอบแทนคุณคนที่มีพระคุณนับว่าเป็นสิ่งจําเป็น

อย่างย่ิงต่อสังคมไทย จะทําให้สังคมสงบสุขร่มเย็นจะกระทําสิ่งใดที่ไม่ดี ก็นึกถึงผู้ใหญ่ว่าท่านจะมี

ผลกระทบกระเทือนอะไรไหมจากการกระทําของเรา เราก็มีเกราะป้องกันการกระทําผิดได้เป็นอย่างดี 
“การเช่ือฟังบิดามารดา” พ่อ แม่ เป็นบุคคลท่ีมีคุณค่ากับลูกอย่างยิ่ง สมควรที่ลูกทุกคน

จะต้องเช่ือฟังคําสั่งสอนและตอบแทนพระคุณท่านด้วยความต้ังใจศึกษาหาความรู้และเป็นเด็กดี 
“ผู้นําประพฤติธรรม” ผู้นําต้องวางตัวเป็นคนดี เป็นผู้นําและเป็นแบบอย่างในการทําความ

ดี มีความรู้ความสามารถในการแนะนําคนอ่ืนได้อย่างสร้างสรรค์ และควรเป็นผู้นําที่ร่วมคิดร่วมทําไม่

ตัดสินปัญหาใดตามลําพังคนเดียว 
“ปิยวาจา” คือ การพูดจาไพเราะเสนาะหูไม่ยกตนข่มท่าน ใช้คําพูดวางอํานาจข่มขี่คนอ่ืน 

พูดจาตรงไปตรงมาไม่มีเล่ห์เหลี่ยมคอยเอาเปรียบผู้อ่ืน 
“อโลภะ” ความไม่โกรธ ย่อมไม่มีโทษ จะคิดจะทําสิ่งใดก็เป็นประโยชน์ทั้งสิ้น 
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เด็กหญิงกัญญารัตน์ นุชกิจ ได้ให้สัมภาษณ์ ดังต่อไปนี้54  
1. ชาดกแต่ละเรื่องสอนคุณธรรมต่างกันดังน้ี 
 1) เร่ืองตติรชาดก สอนคุณธรรม “การแสดงความเคารพ” 
 2) เร่ืองอัมพชาดก สอนคุณธรรม “การรู้จักบุญคุณ” 
 3) เร่ืองมิตตวินทุชาดก สอนคุณธรรม “การเช่ือฟังบิดามารดา” 
 4) เร่ืองราโชวาทชาดก สอนคุณธรรม “ผู้นําประพฤติธรรม” 
 5) เร่ืองนันทิวิสาลชาดก สอนคุณธรรม “ปิยวาจา” 
 6) เร่ืองสุวัณหังชาดก สอนคุณธรรม “อโลภะ” 
2. คุณธรรมที่ได้จากการอ่านนิทานชาดกสามารถนําไปใช้ในชีวิตจริงได้ดังน้ี 
“การแสดงความเคารพ” ความเคารพที่สําคัญนอกจากจะเป็นบิดามารดา ญาติผู้ใหญ่ครู

อาจารย์ และพระรัตนตรัยแล้ว การเคารพสถาบันพระมหากษัตริย์ก็เป็นสิ่งจําเป็นสูงสุดในชีวิตโดย 
เฉพาะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พ่อหลวงของปวงชนชาวไทย ดังน้ัน ก่อนนอนหรือก่อนมาโรงเรียน 
เราควรกราบไหว้ท่านด้วยความเคารพ จะทําให้เรามีที่พ่ึงทางใจและคิดกระทําแต่สิ่งดีงามเพ่ือถวาย

พระองค์ 
“การรู้จักบุญคุณ” การรู้จักบุญคุณคนเป็นสิ่งที่ดีงามโดยเฉพาะกับผู้บังเกิดเกล้าที่ให้ชีวิต

และเลี้ยงดูเรามา 
“การเช่ือฟังบิดามารดา” ลูกที่เช่ือฟังคําสอนของพ่อ แม่ย่อมเป็นสุข เพราะต้ังตนไว้ดีไม่

ประมาท กลัวความผิดความไม่ดี หากเกิดขึ้นกลัวว่าพ่อ แม่จะเสียใจเลยคิด ทําแต่สิ่งที่ดีงาม 
“ผู้นําประพฤติธรรม” ผู้นําที่ดีต้องไม่ประมาทในธรรม หมายความว่า ต้องระวังตนอยู่เสมอ

ไม่ให้ล่วงละเมิดผู้อ่ืนทั้งคําพูด ความคิดและการกระทํา ความไม่ประมาทเป็นบ่อเกิดของความสุข

ความเจริญ นําไปสู่ความสําเร็จในการทํางานต่าง ๆ  
“ปิยวาจา” เป็นการพูดที่สุภาพถูกกาลเทศะ เป็นวาจาที่ไพเราะน่าฟัง มีประโยชน์ทั้ง

ตนเองและผู้ฟังคนอ่ืน เป็นคําพูดที่สร้างสรรค์ดีงามเป็นประโยชน์ การที่คนเราพูดจาที่ดีต่อกันก่อให้ 
เกิดมิตรภาพที่ดีนํามาซึ่งความสุข 

“อโลภะ” คนที่ไม่มีความโลภ จิตใจจะไม่เศร้าหมอง กลับแจ่มใส คิดสิ่งใดก็เป็นมงคลกับ

ชีวิตตัวเองและผู้อ่ืน  
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เด็กชายภคินธร บุญรอด ได้ให้สัมภาษณ์ ดังต่อไปนี้55  
1. ชาดกแต่ละเรื่องสอนคุณธรรมต่างกันดังน้ี 
 1) เร่ืองตติรชาดก สอนคุณธรรม “การแสดงความเคารพ” 
 2) เร่ืองอัมพชาดก สอนคุณธรรม “การรู้จักบุญคุณ” 
 3) เร่ืองมิตตวินทุชาดก สอนคุณธรรม “การเช่ือฟังบิดามารดา” 
 4) เร่ืองราโชวาทชาดก สอนคุณธรรม “ผู้นําประพฤติธรรม” 
 5) เร่ืองนันทิวิสาลชาดก สอนคุณธรรม “ปิยวาจา” 
 6) เร่ืองสุวัณหังชาดก สอนคุณธรรม “อโลภะ” 
2. คุณธรรมที่ได้จากการอ่านนิทานชาดกสามารถนําไปใช้ในชีวิตจริงได้ดังน้ี 
“การแสดงความเคารพ” การที่บุคคลจะเจริญก้าวหน้าในชีวิตได้น้ันต้องรู้จักแสดงความ

เคารพต่อผู้มีพระคุณของเราที่สําคัญมากสําหรับลูกทุกคนคือ บิดา มารดา ลูกต้องเคารพกราบไหว้

ด้วยความบริสุทธ์ิใจและเทิดทูนท่านเหนือสิ่งอ่ืนใด ที่สําคัญคือต้องต้ังใจเล่าเรียน 
“การรู้จักบุญคุณ” พ่อแม่คือบุคคลสําคัญ เป็นต้นแบบของลูกทุกคนยึดเป็นแนวทางดําเนิน

ชีวิต ลูกที่ดีต้องปฏิบัติตนให้เป็นคนดี ตอบแทนคุณของพ่อ แม่ด้วยการสร้างความดีให้กับตนเอง ไม่
คิดร้ายกับพ่อ แม่และไม่เถียงพ่อ แม่ 

“การเช่ือฟังบิดามารดา” การเช่ือฟังพ่อ แม่ เป็นสิ่งที่ลูกต้องทําตาม คนที่เช่ือฟังพ่อ แม่จะ
เจริญและมีความสุข บุคคลทั่วไปสรรเสริญ และตนเองก็รู้สึกปีติยินดีที่ทําให้ท่านมีความสุข 

“ผู้นําประพฤติธรรม” ผู้นําต้องมองไกลไปข้างหน้าตลอดเพ่ือความเจริญขององค์กรและ

สมาชิก ต้องไม่ยึดติดกับอดีต ทั้งน้ีต้องมีการวางแผนการปฏิบัติงานอย่างต่อเน่ือง หากเกิดปัญหาใดก็

ต้องรีบแก้ไขด้วยสติปัญญา 
“ปิยวาจา” เป็นคําพูดที่น่าฟัง คําพูดที่เป็นปิยวาจาสามารถให้กําลังใจบุคคลอ่ืนได้ดีให้เขา

แก้ปัญหาชีวิตได้ ตรงกันข้ามหากพูดไม่ดีจะบ่ันทอนจิตใจและทําร้ายผู้อ่ืนได้ 
“อโลภะ” คนที่ไม่มีความโลภมักมีจิตใจที่สงบแจ่มใส ไม่ล่วงละเมินสิทธิ เสรีภาพของคน

อ่ืนในสังคมปัจจุบัน เพราะคนไม่โลภมีจิตใจดีพัฒนาแล้ว สามารถควบคุมตนเองได้ ไม่ตกไปในอํานาจ

ฝ่ายตํ่าตามกิเลสของตนเอง  
 
 
 
 

                                                 
55สัมภาษณ์เด็กชายภคินธร บุญรอด นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนวัดสุขกร จังหวัดสมุทรปราการ 

เม่ือวันที่ 2 มีนาคม 2560. 
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เด็กชายศิริศักด์ิ ดวงสมสา ได้ให้สัมภาษณ์ ดังต่อไปนี้56  
1. ชาดกแต่ละเรื่องสอนคุณธรรมต่างกันดังน้ี 
 1) เร่ืองตติรชาดก สอนคุณธรรม “การแสดงความเคารพ” 
 2) เร่ืองอัมพชาดก สอนคุณธรรม “การรู้จักบุญคุณ” 
 3) เร่ืองมิตตวินทุชาดก สอนคุณธรรม “การเช่ือฟังบิดามารดา” 
 4) เร่ืองราโชวาทชาดก สอนคุณธรรม “ผู้นําประพฤติธรรม” 
 5) เร่ืองนันทิวิสาลชาดก สอนคุณธรรม “ปิยวาจา” 
 6) เร่ืองสุวัณหังชาดก สอนคุณธรรม “อโลภะ” 
2. คุณธรรมที่ได้จากการอ่านนิทานชาดกสามารถนําไปใช้ในชีวิตจริงได้ดังน้ี 
“การแสดงความเคารพ” มารยาทในการอยู่ร่วมกับคนอ่ืนที่สําคัญคือ การรู้จักแสดงความ

เคารพให้ถูกบุคคลและกาลเทศะ เน่ืองจากบุคคลในสังคมท่ีเราอาศัยร่วมอยู่ด้วยต่างมีภูมิหลังและ

ลักษณะนิสัยที่ต่างกัน ดังน้ันทุกคนต้องเคารพสิทธิ หน้าที่ของกันและกันด้วยการแสแดงความเคารพ

สังคมน้ันจึงจะอยู่ร่วมกันเป็นปกติสุข ไม่ล่วงละเมิดกัน สังคมไทยนิยมให้เด็กแสดงความเคารพผู้ใหญ่

เมื่อพบกันคร้ังแรกด้วยการไหว้ และตอนกลับ เรียกว่า “ไปลามาไหว้” 
“การรู้จักบุญคุณ” ความกตัญญูรู้คุณผู้มีพระคุณ ไม่ว่าจะเป็นปู่ ย่า ตา ยาย พ่อ แม่หรือครู 

อาจารย์ การรู้จักบุญคุณที่เด็กทุกคนควรปฏิบัติคือต้ังใจเรียนและเช่ือฟังสิ่งที่ผู้ใหญ่สอน 
“การเช่ือฟังบิดามารดา” คนไทยทุกชีวิตที่เกิดมาล้วนแล้วแต่ต้องการแสวงหาส่ิงดีทุกคนถ้า

เขาเหล่าน้ันเช่ือฟังบิดามารดา 
“ผู้นําประพฤติธรรม” ผู้นําต้องมีความประพฤติส่วนตัวเป็นแบบอย่างให้คนอ่ืนได้ก่อให้เกิด

ความศรัทธาอยากร่วมงานด้วย  
“ปิยวาจา” คือวาจาที่เป็นมงคล ใครได้ยินได้ฟังแล้วมีความสุข คําพูดที่ดีเป็นสิ่งสําคัญมาก 

มนุษย์ทุกคนต้องการได้ยินคําพูดที่ให้กําลังใจ ช่วยเสริมกําลังใจที่จะต่อสู้กับปัญหาที่เกิดขึ้นกับชีวิตจริง

ในปัจจุบัน 
“อโลภะ” คนที่ไม่โลภ จะมีจิตใจสะอาด คิดดี พูดดีและทําดีเสมอ เพราะเกรงกลัวต่อบาป 

บุญ คุณ โทษ ควบคุมอารมณ์ของตนเองได้ไม่ให้โกรธมักมากในสิ่งของต่าง ๆ  
 
 
 
 

                                                 
56สัมภาษณ์เด็กชายศิริศักด์ิ ดวงสมสา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนวัดสุขกร จังหวัดสมุทรปราการ 

เม่ือวันที่ 2 มีนาคม 2560. 
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เด็กชายบุริศร์ เนตรนิตย์ ได้ให้สัมภาษณ์ ดังต่อไปนี้57  
1. ชาดกแต่ละเรื่องสอนคุณธรรมต่างกันดังน้ี 
 1) เร่ืองตติรชาดก สอนคุณธรรม “การแสดงความเคารพ” 
 2) เร่ืองอัมพชาดก สอนคุณธรรม “การรู้จักบุญคุณ” 
 3) เร่ืองมิตตวินทุชาดก สอนคุณธรรม “การเช่ือฟังบิดามารดา” 
 4) เร่ืองราโชวาทชาดก สอนคุณธรรม “ผู้นําประพฤติธรรม” 
 5) เร่ืองนันทิวิสาลชาดก สอนคุณธรรม “ปิยวาจา” 
 6) เร่ืองสุวัณหังชาดก สอนคุณธรรม “อโลภะ” 
2. คุณธรรมที่ได้จากการอ่านนิทานชาดกสามารถนําไปใช้ในชีวิตจริงได้ดังน้ี 
“การแสดงความเคารพ” การพูดจาสุภาพเรียบร้อยต่อผู้ใหญ่ เป็นการแสดงความเคารพที่

สําคัญย่ิงในสังคมไทย สังคมไทยห้ามเด็กก้าวร้าวผู้ใหญ่ หากใครไม่ปฏิบัติถือว่าเป็นคนไม่ดี ดังน้ัน เด็ก
ควรแสดงความเคารพผู้ใหญ่ด้วยคําพูดที่แสดงถึงความเคารพ 

“การรู้จักบุญคุณ” บุคคลที่น่าระลึกถึงบุญคุณ อีกท่านหน่ึงที่นอกเหนือจากพ่อ แม่ คือ ครู 
อาจารย์ เพราะครู อาจารย์เป็นบุคคลท่ีสําคัญคอยสั่งสอนเรามาด้วยความเหน็ดเหน่ือยสอนท้ังวิชา

ความรู้และสอนคุณธรรมที่ดีงาม เพ่ือที่เราจะได้มีวิชาความรู้ไปประกอบอาชีพในอนาคต 
“การเช่ือฟังบิดามารดา” ครอบครัวเป็นหน่วยที่ส่งต่อเด็กเข้าสู่สังคมท่ีมีคุณภาพย่ิงหากลูก

คนใดไม่เช่ือฟังบิดา มารดา หรือบุคคลที่เป็นผู้ใหญ่ในครอบครัว ก็จะเป็นคนไม่ดีอยู่ในสังคมท่ีไม่ดีก่อให้เกิด 
ปัญหาต่าง ๆ ตามมามากมาย 

“ผู้นําประพฤติธรรม” ผู้นําที่ดีต้องสร้างคุณค่าให้ตัวเองด้วยการเป็นคนมีความคิดดีเอาใจ

เขามาใส่ใจเรา อะไรที่ไม่ดีไม่ควรทํากับเพ่ือนร่วมงาน 
“ปิยวาจา” หมายถึงการพูดจาที่ไพเราะอ่อนหวาน สุภาพเรียบร้อยเหมาะสมกับบุคคลคน

ที่พูดจาดีมักมีคนสนทนาด้วยเสมอ ผิดกับคนที่พูดจาไม่ดีใคร ๆ ก็ไม่อยากพูดด้วย  
“อโลภะ” คนที่ไม่มีความโลภ จะไม่กระทําอะไรผิด เพราะเกรงกลัวต่อบาปและจะประพฤติ 

ปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อ่ืนและสังคมส่วนรวม เป็นที่รักของบุคคลท่ัวไป และเป็นบุคคลท่ีชอบ

ช่วยเหลือผู้อ่ืนเมื่อมีโอกาส 
 
 
 
 

                                                 
57สัมภาษณ์เด็กชายบุริศร์ เนตรนิตย์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนวัดสุขกร จังหวัด

สมุทรปราการ เม่ือวันที่ 2 มีนาคม 2560. 
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เด็กชายสมศักด์ิ มณีกาญจน์ ได้ให้สัมภาษณ์ ดังต่อไปนี้58  
1. ชาดกแต่ละเรื่องสอนคุณธรรมต่างกันดังน้ี 
 1) เร่ืองตติรชาดก สอนคุณธรรม “การแสดงความเคารพ” 
 2) เร่ืองอัมพชาดก สอนคุณธรรม “การรู้จักบุญคุณ” 
 3) เร่ืองมิตตวินทุชาดก สอนคุณธรรม “การเช่ือฟังบิดามารดา” 
 4) เร่ืองราโชวาทชาดก สอนคุณธรรม “ผู้นําประพฤติธรรม” 
 5) เร่ืองนันทิวิสาลชาดก สอนคุณธรรม “ปิยวาจา” 
 6) เร่ืองสุวัณหังชาดก สอนคุณธรรม “อโลภะ” 
2. คุณธรรมที่ได้จากการอ่านนิทานชาดกสามารถนําไปใช้ในชีวิตจริงได้ดังน้ี 
“การแสดงความเคารพ” บุคคลที่เราควรเคารพมากที่สุดในชีวิต คือ บิดา มารดา และญาติ

ผู้ใหญ่ที่เลี้ยงดูเรามาต้ังแต่เล็กจนเติบใหญ่ถึงปัจจุบันน้ี อยากจะบอกท่านว่า ขอบคุณมากครับที่ท่านมี

แต่ความรักใคร่และปรารถนาดีกับเราเรารักท่านมากที่สุดและแสดงความเคารพสูงสุดด้วยการประพฤติ

ตน เป็นเด็กดี ต้ังใจเรียนไม่ด้ือ 
“การรู้จักบุญคุณ” พ่อแม่เป็นบุคคลที่สําคัญที่สุดในชีวิต ท่านเลี้ยงเรามาด้วยความรักใคร่ 

อบรมสั่งสอนให้เราเป็นคนดี ให้ได้เรียนหนังสือ มีอาหารอร่อย ๆ ให้เรารับประทานและท่านพาเราไป

เที่ยวพักผ่อนอยู่เสมอ พ่อและแม่ใจดีที่สุดในโลก ท่านจะทําโทษเราเวลาเราทําผิดแต่เราไม่โกรธท่าน

เพราะท่านทําโทษเพ่ือให้เราหลาบจําและจะเป็นคนดีต้ังใจเรียน 
“การเช่ือฟังบิดามารดา” บิดามารดาเป็นบุคคลที่น่าเช่ือฟังและปฏิบัติตามมากที่สุดเพราะ

ท่านรักลูกทุกคน ปรารถนาจะให้ลูกมีความสุข มีชีวิตที่เจริญก้าวหน้าทั้งในปัจจุบันและในอนาคต 
“ผู้นําประพฤติธรรม” ผู้นําต้องปฏิบัติตนให้น่านับถือด้วยการประพฤติตนเป็นคนดีเป็น

บุคคลที่ผู้ร่วมงานเลื่อมใสศรัทธา 
“ปิยวาจา” หมายถึง วาจาที่สุภาพไพเราะน่าฟัง พูดโน้มน้าวจิตใจผู้อ่ืนให้มีความสุขสนุกสนาน 

เป็นประโยชน์ต่อตนเอง ผู้อ่ืนและต่อสังคมส่วนรวม 
“อโลภะ” คนไม่มีความโลภ มักจะสนใจใฝ่ธรรมะ เห็นว่าธรรมะเป็นสิ่งดีงามปฏิบัติแล้วจะ

เกิดความสุขใจ ส่วนคนโลภมักไม่ชอบสนใจธรรมะเพราะถือว่าเป็นสิ่งที่งมงายล้าหลัง 
 
 
 
 

                                                 
58สัมภาษณ์เด็กชายสมศักด์ิ มณีกาญจน์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนวัดสุขกร จังหวัดสมุทรปราการ 

เม่ือวันที่ 2 มีนาคม 2560. 
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นายประชา มหาศาล ได้ให้สัมภาษณ์ ดังต่อไปนี้59  
1. ชาดกแต่ละเรื่องสอนคุณธรรมต่างกันดังน้ี 
 1) เร่ืองตติรชาดก สอนคุณธรรม “การแสดงความเคารพ” 
 2) เร่ืองอัมพชาดก สอนคุณธรรม “การรู้จักบุญคุณ” 
 3) เร่ืองมิตตวินทุชาดก สอนคุณธรรม “การเช่ือฟังบิดามารดา” 
 4) เร่ืองราโชวาทชาดก สอนคุณธรรม “ผู้นําประพฤติธรรม” 
 5) เร่ืองนันทิวิสาลชาดก สอนคุณธรรม “ปิยวาจา” 
 6) เร่ืองสุวัณหังชาดก สอนคุณธรรม “อโลภะ” 
2. คุณธรรมที่ได้จากการอ่านนิทานชาดกสามารถนําไปใช้ในชีวิตจริงได้ดังน้ี 
“การแสดงความเคารพ” การแสดงการยอมรับและแสดงความเคารพในพระรัตนตรัย เป็น

สิ่งที่แสดงให้เห็นว่าเราศรัทธาต่อองค์สัมมาสัมพุทธเจ้า ชาวพุทธทุกคนต้องหม่ันรักษาศีลและปฏิบัติ

ธรรมสม่ําเสมอ 
“การรู้จักบุญคุณ” ซาบซึ้งในพรพะคุณของพ่อ กับแม่มากที่เอาใจใส่เลี้ยงดูเรามาด้วยความ

รักความเมตตา โดยหวังให้เรามีอนาคตที่ดี ท่านยอมเหน็ดเหน่ือยทํางานเพ่ือหาเลี้ยงดูเราเราต้องรู้จัก

บุญคุณท่านด้วยการทําตัวให้เป็นเด็กดีและตั้งใจเรียนให้มากข้ึนเพ่ืออนาคตของเราเอง 
“การเช่ือฟังบิดามารดา” เราปฏิบัติตัวเป็นคนดีเสมอ ตามท่ีพ่อแม่สั่งสอนแม้บางคร้ังเราจะ

ด้ือเพราะรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ก็ต้องขอโทษและพยายามไม่ทําผิดอีกเพ่ือให้ท่านสบายใจ 
“ผู้นําประพฤติธรรม” ผู้นําที่ดีต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเพ่ือนร่วมงาน ปฏิบัติตัวให้คน

เลื่อมใสศรัทธา มีศีลธรรมในการดําเนินชีวิตอย่างเคร่งครัด 
“ปิยวาจา” หมายถึง คําพูดที่ไพเราะ อ่อนโยนฟังแล้วสบายหู เป็นการพูดที่เป็นมงคลกับ

คนทุกเพศทุกวัย ทําให้ผู้ฟังประทับใจอยากพูดคุยด้วยและอยากทํางานร่วมด้วย เป็นบุคคลที่คอยให้

กําลังใจผู้อ่ืนอยู่เสมอ บางคร้ังพูดให้สติเตือนใจผู้อ่ืนด้วยความหวังดีและมีประโยชน์ 
“อโลภะ” คนที่ไม่โลภ จะไม่ยึดติดกับสิ่งต่าง ๆ เพราะเช่ือว่าคนท่ีติดยึดกับสิ่งใด ๆ มักจะมี

ความทุกข์ จิตใจไม่สบาย แต่การละกิเลสทํายากเพราะกิเลสติดตัวมนุษย์มาแต่เกิด หากควบคุมไม่ได้

บุคคลจะทําผิดศีลธรรมและผิดกฎหมายในที่สุด 
 
 
 
 

                                                 
59สัมภาษณ์นายประชา มหาศาล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนวัดสุขกร จังหวัดสมุทรปราการ 

เม่ือวันที่ 2 มีนาคม 2560. 
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นายประกอบชัย สุนทรวัฒน์ ได้ให้สัมภาษณ์ ดังต่อไปนี้60  
1. ชาดกแต่ละเรื่องสอนคุณธรรมต่างกันดังน้ี 
 1) เร่ืองตติรชาดก สอนคุณธรรม “การแสดงความเคารพ” 
 2) เร่ืองอัมพชาดก สอนคุณธรรม “การรู้จักบุญคุณ” 
 3) เร่ืองมิตตวินทุชาดก สอนคุณธรรม “การเช่ือฟังบิดามารดา” 
 4) เร่ืองราโชวาทชาดก สอนคุณธรรม “ผู้นําประพฤติธรรม” 
 5) เร่ืองนันทิวิสาลชาดก สอนคุณธรรม “ปิยวาจา” 
 6) เร่ืองสุวัณหังชาดก สอนคุณธรรม “อโลภะ” 
2. คุณธรรมที่ได้จากการอ่านนิทานชาดกสามารถนําไปใช้ในชีวิตจริงได้ดังน้ี 
“การแสดงความเคารพ” หน้าที่ของชาวพุทธ คือ ปฏิบัติตนเป็นคนดีด้วยการแสดงความ

เคารพผู้ใหญ่ด้วยความดีเสมอมา 
“การรู้จักบุญคุณ” พ่อ แม่ เป็นคนที่สําคัญต้องรู้จักบุญคุณท่านเสมอ ด้วยการเช่ือฟังคํา

สอนอย่างสมํ่าเสมอ ต้ังใจเรียนพากเพียรทําแต่คุณงามความดี 
“การเช่ือฟังบิดามารดา” บิดา มารดา สอนเราเสมอว่าให้ยึดมั่นในหลักคําสอนของ

พระพุทธศาสนาที่ให้เช่ือฟังบิดา มารดา แล้วจะเจริญรุ่งเรืองชีวิตไม่ตกตํ่า การท่ีลูกต้ังใจเรียนและ

ประพฤติตนเป็นคนดีเช่ือฟังคําสอนอย่างมั่นคง ย่อมแสดงว่าชีวิตจะเจริญรุ่งเรือง 
“ผู้นําประพฤติธรรม” ผู้นําที่ดีต้องมีความรับผิดชอบ ซึ่งเป็นคุณธรรมพ้ืนฐานของผู้นํา การ

ตัดสินใจสั่งการใด ๆ ผู้นําต้องรับผิดชอบหากผู้ร่วมงานทําผิดพลาดประการใด 
“ปิยวาจา” ปิยวาจา หมายถึง คําพูดที่สุภาพอ่อนหวาน น่าฟัง มีเมตตาจริงใจและเป็น

ประโยชน์เท่าน้ัน การพูดดีย่อมทําให้ผู้ฟังประทับใจอยากจะสนทนาด้วย และเกิดความเข้าใจที่ดีต่อ

กันก่อให้เกิดมิตรภาพที่ถาวร 
“อโลภะ” คนไม่โลภ มักจะอยู่ในโลกของความดีทั้งกาย วาจาและจิตใจ ไม่หมกมุ่นในวัตถุ 

ไม่ทําให้ใครเดือดร้อน ไม่ทําผิดศีลธรรมและไม่ผิดกฎหมาย และที่เด่นชัดมากที่สุดคือคนท่ีไม่โลภมัก 
จะสันโดษ ภูมิใจในความสําเร็จของตนเองเท่าที่มี เท่าที่เป็นไม่ไขว่คว้าแย่งชิงกับใครให้เป็นที่เดือดร้อน

กับคนอ่ืนในสังคม 
 
 

  

                                                 
60สัมภาษณ์นายประกอบชัย สุนทรวัฒน์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนวัดสุขกร จังหวัดสมุทรปราการ 

เม่ือวันที่ 2 มีนาคม 2560. 
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ตารางที่ 4.2 สรุปประเด็นสัมภาษณ์ผลการนําคุณธรรมที่ได้จากการเรียนรู้ เรื่องนิทานชาดกไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นท่ีเกิดจากการใช้
ชีวิตจริงกับนิทานชาดกของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนวัดสุขกร 
จังหวัดสมุทรปราการ  

 
1. นิทานชาดกเร่ืองตติรชาดก สอนคุณธรรม “การแสดงความเคารพ” สรุปได้ดังต่อไปน้ีคือ 
  

ลําดับ คุณธรรมท่ีใช้ในการดําเนนิชวิีตประจําวัน ค่าความถี่ร้อยละ 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 

การกราบ ไหว้บิดามารดาและญาติผู้ใหญ่ 
การแสดงความเคารพครู อาจารย์ 
การเคารพผู้ที่อาวุโสกว่า  
การแสดงความเคารพพระรัตนตรัย 
การแสดงความเคารพธงชาติไทยขณะเข้าแถว 
การแต่งกายสุภาพเคารพสถานที่ 
การแสดงออกทางกาย วาจาอย่างสุภาพเรียบร้อย 
การแสดงความเคารพในสิทธิ เสรีภาพผู้อ่ืน 

10 คน 
5 คน 
4 คน 
4 คน 
4 คน 
1 คน 
1 คน 
1 คน 

33.33 
16.66 
13.34 
13.34 
13.34 
3.33 
3.33 
3.33 

รวม 30 คน 100.00 
  
ผลการวิเคราะห์วิจัยการนําคุณธรรมที่ได้จากการเรียนรู้ เรื่องนิทานชาดกเร่ืองตติรชาดก 

สอนคุณธรรม “การแสดงความเคารพ” ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตชีวิตประจําวันของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา

ตอนต้นที่เกิดจากการใช้ชีวิตจริงกับนิทานชาดกของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนวัดสุขกร 
จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก ได้ข้อสรุปดังน้ี นักเรียนส่วนใหญ่ร้อยละ 33.33 คิดว่า
คุณธรรมเรื่องการแสดงความเคารพ สามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้ด้วยการกราบไหว้บิดา มารดา
และญาติผู้ใหญ่ รองลงมาคือ ร้อยละ 16.66 การแสดงความเคารพครู อาจารย์ร้อยละ 13.34 การ
เคารพผู้ที่อาวุโสกว่า การแสดงความเคารพพระรัตนตรัยและการแสดงความเคารพธงชาติไทยขณะเข้า

แถว และน้อยที่สุดคือร้อยละ 3.33 การแต่งกายสุภาพเคารพสถานท่ีการแสดงออกทางกาย วาจาอย่าง
สุภาพเรียบร้อยและการแสดงความเคารพในสิทธิ เสรีภาพผู้อ่ืนตามลําดับ  
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ตารางที่ 4.3 สรุปประเด็นสัมภาษณ์ผลการนําคุณธรรมที่ได้จากการเรียนรู้ เรื่องนิทานชาดกไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นท่ีเกิดจากการใช้
ชีวิตจริงกับนิทานชาดกของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนวัดสุขกร 
จังหวัดสมุทรปราการ  

 
2. นิทานชาดกเรื่องอัมพชาดก สอนคุณธรรม “การรู้จักบุญคุณ” สรุปได้ดังต่อไปนี้คือ 
   

ลําดับ คุณธรรมท่ีใช้ในการดําเนนิชวิีตประจําวัน ค่าความถี่ร้อยละ 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

แสดงความกตัญญูรู้คุณบิดา มารดา 
แสดงการรู้จักบุญคุณ ปู่ ย่า ตา ยาย 
การแสดงเคารพเช่ือฟังคําสอนบิดา มารดา 
แสดงความกตัญญูรู้คุณญาติผู้ใหญ่ 
แสดงการรู้จักบุญคุณครู อาจารย์ 
แสดงความกตัญญูรู้คุณพระสงฆ์ 
แสดงความกตัญญูรู้คุณแผ่นดินเกิด  

21 คน 
3 คน 
2 คน 
1 คน 
1 คน 
1 คน 
1 คน 

70.00 
10.00 
6.67 
3.33 
3.33 
3.33 
3.33 

รวม 30 คน 100.00 
  
ผลการวิเคราะห์วิจัยการนําคุณธรรมท่ีได้จากการเรียนรู้ เร่ืองนิทานชาดกเรื่องอัมชาดก 

สอนคุณธรรม “การรู้จักบุญคุณ” ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตชีวิตประจําวันของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา

ตอนต้นที่เกิดจากการใช้ชีวิตจริงกับนิทานชาดกของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนวัดสุขกร 
จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก ได้ข้อสรุปดังน้ี นักเรียนส่วนใหญ่ร้อยละ 70.00 คิดว่า
คุณธรรมเร่ืองการรู้จักบุญคุณ สามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้ด้วยการแสดงความกตัญญูรู้คุณ

บิดา มารดา รองลงมาคือ ร้อยละ 10.00 แสดงการรู้จักบุญคุณ ปู่ ย่า ตา ยาย ร้อยละ 6.67 แสดงการ
เช่ือฟังคําสอนบิดา มารดา และน้อยที่สุดคือ 3.33 แสดงความกตัญญูรู้คุณญาติผู้ใหญ่ แสดงการรู้จัก

บุญคุณครู อาจารย์ แสดงความกตัญญูรู้คุณพระสงฆ์และแสดงความกตัญญูรู้คุณแผ่นดินเกิดตาม 
ลําดับ  

 
  



   108 
 

ตารางที่ 4.4 สรุปประเด็นสัมภาษณ์ผลการนําคุณธรรมที่ได้จากการเรียนรู้ เรื่องนิทานชาดกไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นท่ีเกิดจากการใช้
ชีวิตจริงกับนิทานชาดกของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนวัดสุขกร 
จังหวัดสมุทรปราการ  

 
3. นิทานชาดกเร่ืองมิตตวินทุชาดก สอนคุณธรรม“การเช่ือฟังบิดามารดา” สรุปได้ดัง 

ต่อไปน้ีคือ 
   

ลําดับ คุณธรรมท่ีใช้ในการดําเนนิชวิีตประจําวัน ค่าความถี่ร้อยละ 
1. 
2. 
3. 
4. 
 

5. 
 

การเช่ือฟังคําสั่งสอนของบิดา มารดาทําให้ครอบครัวสงบสุข 
การเช่ือฟังบิดามารดาทําให้ชีวิตประสบความสําเร็จ 
ลูกที่เช่ือฟังบิดา มารดาจะได้รับการยกย่องสรรเสริญ 
การไม่เช่ือฟังบิดา มารดา จะทําให้ไม่ต้ังใจเรียน และมีพฤติกรรม 
ก้าวร้าว 
การไม่เช่ือฟังบิดา มารดาจะทําให้ชีวิตไม่เจริญ และเป็นคนไม่ดี

เสียอนาคต  

18 คน 
8 คน 
2 คน 

 
1 คน 

 
1 คน 

60.00 
26.67 
6.67 

 
3.33 

 
3.33 

รวม 30 คน 100.00 
  
ผลการวิเคราะห์วิจัยการนําคุณธรรมที่ได้จากการเรียนรู้ เรื่องนิทานชาดกเรื่องมิตตวินทุ

ชาดก สอนคุณธรรม “การเช่ือฟังบิดามารดา” ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตชีวิตประจําวันของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาตอนต้นที่เกิดจากการใช้ชีวิตจริงกับนิทานชาดกของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 
โรงเรียนวัดสุขกร จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก ได้ข้อสรุปดังน้ี นักเรียนส่วนใหญ่

ร้อยละ 60.00 คิดว่าคุณธรรมเรื่องการเช่ือฟังบิดา มารดา สามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้ด้วย

การเช่ือฟังคําสั่งสอนของบิดา มารดาทําให้ครอบครัวสงบสุข รองลงมาคือ ร้อยละ 26.67 การเช่ือฟัง

บิดา มารดาทําให้ชีวิตประสบความสําเร็จ ร้อยละ 6.67 ลูกที่เช่ือฟังบิดา มารดาจะได้รับการยกย่อง

สรรเสริญ และน้อยที่สุดคือ ร้อยละ 3.33 การไม่เช่ือฟังบิดา มารดา จะทําให้ไม่ต้ังใจเรียนและมีพฤติกรรม 
ก้าวร้าวและการไม่เช่ือฟังบิดา มารดาจะทําให้ชีวิตไม่เจริญและเป็นคนไม่ดีเสียอนาคต  
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ตารางที่ 4.5 สรุปประเด็นสัมภาษณ์ผลการนําคุณธรรมที่ได้จากการเรียนรู้ เรื่องนิทานชาดกไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นท่ีเกิดจากการใช้
ชีวิตจริงกับนิทานชาดกของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนวัดสุขกร 
จังหวัดสมุทรปราการ  

 
4. นิทานชาดกเร่ืองราโชวาทชาดก สอนคุณธรรม “ผู้นําประพฤติธรรม” สรุปได้ดังต่อไปน้ีคือ 
   

ลําดับ คุณธรรมท่ีใช้ในการดําเนนิชวิีตประจําวัน ค่าความถี่ร้อยละ 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 

คนเป็นผู้นําต้องประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 
ผู้นําที่ดีต้องมีศีลธรรม มีความเที่ยงธรรมและพ่ึงได้ 
ผู้นําต้องมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่สูง 
ผู้นําที่ดีต้องรับฟังความคิดเห็นของเพ่ือนร่วมงาน 
ผู้นําที่ดีต้องไม่หลงในอํานาจของตนเอง 
ผู้นําที่ดีต้องรู้จักเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพ่ือส่วนรวม 
ผู้นําที่ดีต้องรักษาช่ือสียงของส่วนรวม 
ผู้นําที่ดีต้องไม่ประมาท 

9 คน 
5 คน 
4 คน 
3 คน 
3 คน 
3 คน 
2 คน 
1 คน 

30.00 
16.67 
13.33 
10.00 
10.00 
10.00 
6.67 
3.33 

รวม 30 คน 100.00 
  
ผลการวิเคราะห์วิจัยการนําคุณธรรมที่ได้จากการเรียนรู้ เร่ืองนิทานชาดกเร่ืองราโชวาท

ชาดกสอนคุณธรรม “ผู้นําประพฤติธรรม” ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตชีวิตประจําวันของนักเรียนช้ันมัธยม 
ศึกษาตอนต้นที่เกิดจากการใช้ชีวิตจริงกับนิทานชาดกของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนวัด
สุขกร จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก ได้ข้อสรุปดังน้ี นักเรียนส่วนใหญ่ร้อยละ 30.00 
คิดว่าคุณธรรมเรื่องผู้นําประพฤติธรรม สามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้ด้วยผู้นํามีการประพฤติตน

เป็นแบบอย่างที่ดี รองลงมาร้อยละ 16.67 ผู้นําที่ดีต้องมีศีลธรรม มีความเที่ยงธรรมและพ่ึงได้ ร้อยละ 
13.33 ผู้นําที่ดีต้องมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่สูง ร้อยละ 10.00 ผู้นําที่ดีต้องรับฟังความคิดเห็นของ

เพ่ือนร่วมงาน ผู้นําที่ดีต้องไม่หลงในอํานาจของตนเองและผู้นําที่ดีต้องรู้จักเสียสละประโยชน์ส่วนตน

เพ่ือส่วนรวม ร้อยละ 6.67 ผู้นําที่ดีต้องรักษาช่ือสียงของส่วนรวมและที่น้อยที่สุดคือ ร้อยละ 3.33 ผู้นํา
ที่ดีต้องไม่ประมาท ตามลําดับ 
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ตารางที่ 4.6 สรุปประเด็นสัมภาษณ์ผลการนําคุณธรรมที่ได้จากการเรียนรู้ เรื่องนิทานชาดกไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นท่ีเกิดจากการใช้
ชีวิตจริงกับนิทานชาดกของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนวัดสุขกร 
จังหวัดสมุทรปราการ  

 
5. นิทานชาดกเรื่องนันทิวิสาลชาดก สอนคุณธรรม “ปิยวาจา” สรุปได้ดังต่อไปนี้คือ 
   

ลําดับ คุณธรรมท่ีใช้ในการดําเนนิชวิีตประจําวัน ค่าความถี่ร้อยละ 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

คําพูดที่ไพเราะ อ่อนหวาน น่าฟัง ฟังแล้วสบายใจทั้งผู้ฟังและผู้พูด 
การพูดด้วยถ้อยคําที่น่าฟังและมีประโยชน์  
คําพูดที่ถูกต้องตามกาลเทศะ 
การสื่อสารที่ใช้ถ้อยคําไพเราะและจริงใจ 
คําพูดที่มีเมตตา ไม่ข่มเหงหรือใส่ร้ายผู้อ่ืน 
การไม่พูดคําหยาบ 
การไม่พูดเท็จ 

21 คน 
2คน 
2 คน 
2 คน 
1 คน 
1 คน 
1 คน 

70.00 
6.67 
6.67 
6.67 
3.33 
3.33 
3.33 

รวม 30 คน 100.00 
  
ผลการวิเคราะห์วิจัยการนําคุณธรรมที่ได้จากการเรียนรู้ เรื่องนิทานชาดกเรื่องนันทิวิสาล

ชาดก สอนคุณธรรม “ปิยวาจา” ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตชีวิตประจําวันของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา

ตอนต้นที่เกิดจากการใช้ชีวิตจริงกับนิทานชาดกของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนวัดสุขกร 
จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก ได้ข้อสรุปดังน้ี นักเรียนส่วนใหญ่ร้อยละ 70.00 คิดว่า
คุณธรรมเรื่องปิยวาจา สามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้ด้วยการพูดที่ใช้คําพูดที่ไพเราะ อ่อนหวาน 
น่าฟัง ฟังแล้วสบายใจทั้งผู้ฟังและผู้พูด รองลงมาร้อยละ 6.67 การพูดด้วยถ้อยคําที่น่าฟังและมี

ประโยชน์ คําพูดที่ถูกต้องตามกาลเทศะและการสื่อสารที่ใช้ถ้อยคําไพเราะและจริงใจและที่น้อยที่สุด

คือร้อยละ 3.33 คําพูดที่มีเมตตา ไม่ข่มเหงหรือใส่ร้ายผู้อ่ืน การไม่พูดคําหยาบและการไม่พูดเท็จ 
ตามลําดับ 
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ตารางที่ 4.7 สรุปประเด็นสัมภาษณ์ผลการนําคุณธรรมที่ได้จากการเรียนรู้ เรื่องนิทานชาดกไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นท่ีเกิดจากการใช้
ชีวิตจริงกับนิทานชาดกของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนวัดสุขกร 
จังหวัดสมุทรปราการ  

 
6. นิทานชาดกเรื่องสุวัณหังชาดก สอนคุณธรรม “อโลภะ” สรุปได้ดังต่อไปนี้คือ 
  

   
ลําดับ คุณธรรมท่ีใช้ในการดําเนนิชวิีตประจําวัน ค่าความถี่ร้อยละ 

1. 
2. 
3. 
5. 
6. 
7. 

ความพอใจในสิ่งที่เรามี ไม่อยากได้อะไรที่เกินความจําเป็น 
ความไม่อยากได้ ไม่อยากมี ที่เป็นของคนอ่ืน 
ความไม่โลภนํามาซึ่งความสงบสุข 
การไม่แสวงหาผลประโยชน์ที่ไม่ถูกต้อง 
ความเกรงกลัวต่อบาป 
ความโลภทําให้จิตใจเศร้าหมอง 

22 คน 
2 คน 
2 คน 
2 คน 
1 คน 
1 คน 

73.33 
6.67 
6.67 
6.67 
3.33 
3.33 

รวม 30 คน 100.00 
  
ผลการวิเคราะห์วิจัยการนําคุณธรรมที่ได้จากการเรียนรู้ เรื่องนิทานชาดกเรื่องสุวัณหัง

ชาดก สอนคุณธรรม “อโลภะ” ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตชีวิตประจําวันของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา

ตอนต้นที่เกิดจากการใช้ชีวิตจริงกับนิทานชาดกของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนวัดสุขกร 
จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก ได้ข้อสรุปดังน้ี นักเรียนส่วนใหญ่ร้อยละ 73.33 คิดว่า
คุณธรรมเรื่องอโลภะ สามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้ด้วยความพอใจในส่ิงที่เรามี ไม่อยากได้อะไร
ที่เกินความจําเป็น รองลงมาร้อยละ 6.67 คือ ความไม่อยากได้ ไม่อยากมีที่เป็นของคนอื่น ความไม่
โลภนํามาซึ่งความสงบสุข และการไม่แสวงหาผลประโยชน์ที่ไม่ถูกต้องและที่น้อยที่สุดคือร้อยละ 3.33 
ความเกรางกลัวต่อบาป และความโลภทําให้จิตใจเศร้าหมอง ตามลําดับ 
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4.3 ผลลัพธ์ของการมีหรือไม่มีคุณธรรมด้วยการนําใช้ให้สอดคล้องกับเหตุการณ์ท่ีเกิด 
ขึ้นในชีวิตจริง กับนิทานชาดกของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนวัดสุขกร 
จังหวัดสมุทรปราการ 

 
ผลการวิเคราะห์วิจัย จากเป็นการสัมภาษณ์ ความคิดเห็นของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษา

ตอนต้น โรงเรียนวัดสุขกร จังหวัดสมุทรปราการ ที่มีต่อการนําคุณธรรมที่ได้จากการเรียนรู้ เร่ืองนิทาน

ชาดกไปประยุกต์ใช้ในชีวิตชีวิตประจําวัน ทั้งหมด 6 เร่ือง ได้แก่นิทานชาดกเรื่องตติรชาดก เร่ืองอัมชาดก 
เร่ืองมิตตวินทุชาดก เรื่องราโชวาทชาดก เร่ืองนันทิวิสาลชาดก และเรื่องสุวัณหังชาดก 

จากการสัมภาษณ์นักเรียนกลุ่มตัวอย่างทั้ง 30 คนที่ให้สัมภาษณ์มีความคิดเห็นว่านิทาน

ชาดกแต่ละเรื่องสอนคุณธรรมที่แตกต่างกัน คุณธรรมที่ได้จากการอ่านนิทานชาดกแต่ละเรื่องสามารถ

นํามาใช้ในการดําเนินชีวิตประจําวันได้ต่างกันสอดคล้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตจริง ได้ดัง 
ต่อไปน้ี 

1. คุณธรรมด้านการแสดงความเคารพ นักเรียนทุกคนมีความคิดเห็นสอดคล้องกันว่าการ

แสดงความเคารพเป็นมารยาทที่ดีทางสังคม การแสดงความเคารพสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิต

จริงได้ 3 ทางคือ ทางกาย ทางวาจาและทางจิตใจ 
ทางกาย เป็นการแสดงกริยามารยาทที่แสดงความเคารพด้วยความนอบน้อมถ่อมตนที่

สําคัญคือ การกราบ การไหว้ตามโอกาสอันควรและการแต่งกายสุภาพเรียบร้อยถูกต้องตามกาลเทศะ 
ทางวาจา เป็นการสนทนาพูดคุยกับบุคคลอ่ืนด้วยถ้อยคําที่สุภาพ ที่สําคัญคือ การกล่าว

ทักทายด้วยวาจาที่สุภาพ การเจรจาด้วยถ้อยคําที่ไพเราะมีหางเสียง 
ทางจิตใจ เป็นการคิดดี คิดบวกเสมอ 
การที่บุคคลทุกเพศทุกวัยมีมารยาทดีย่อมมีผลดีต่อชีวิต อย่างย่ิง ในฐานะที่เป็นเยาวชนของ

ชาติอยู่ในช่วงการศึกษาเล่าเรียนจะได้รับการอบรมสั่งสอน ให้แสดงความเคารพด้วยดีเสมอมาจนทํา

ให้พบว่า การแสดงความเคารพมีข้อดีในการดําเนินชีวิตประจําวัน คือเมื่อไรที่เรามีมารยาทดีก็จะได้รับ

มารยาทที่ดีตอบกลับมา และสามารถส่งผลต่อวิถีชีวิตประจําวันที่สําคัญ ดังน้ี 
1) ด้านครอบครัว การมีมารยาทที่ดีต่อกันในครอบครัว จะช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์ใน

ครอบครัวท่ีดี ปัญหาความไม่เข้าใจกันจะลดลงและเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติตนที่ดีต่อกัน 
2) ด้านโรงเรียน มารยาทที่ดีช่วยให้นักเรียนมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน เกิดความรักใคร่

ระหว่างเพ่ือกับเพ่ือน ครูกับนักเรียน ก่อให้เกิดมิตรภาพที่ดีต่อกันทั้งกับเพ่ือนและคุณครู 
3) ด้านสังคมส่วนรวม คนที่มีมารยาทดีย่อมเป็นที่รักของบุคคลอ่ืนในสังคม เป็นการสร้าง

ความสัมพันธ์ที่ดี เมื่อคนปฏิบัติดีต่อกันก็จะเกรงใจกัน จะกระทําอะไรก็เคารพกันให้เกียรติกัน 
คนที่มีมารยาทดีย่อมมีเสน่ห์ใคร ๆ ก็อยากพูดคุยด้วย 
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2. คุณธรรมด้านการรู้จักบุญคุณ การรู้จักบุญคุณคนโดยเฉพาะบิดา มารดา ในฐานะผู้ให้

กําเนิดและเลี้ยงดูเรามาจนเติบใหญ่ ให้การศึกษาอบรมส่ังสอนให้เป็นคนดีมีศีลธรรม จึงสามารถกล่าว
ได้ว่า การรู้จักบุญคุณและตอบแทนคุณท่านจึงเป็นความย่ิงใหญ่ที่ลูกพึงกระทําต่อบิดา มารดาอย่างย่ิง 
ดังน้ันนักเรียนทั้ง 30 คนจึงมีความเห็นต้องกันว่า ความกตัญญูรู้จักบุญคุณบิดา มารดา เป็นสิ่งที่

สมควรกระทําอย่างย่ิง ทําให้ชีวิตเป็นสุขมีความเจริญและเป็นมงคลกับชีวิตลูก และยอมรับว่าในชีวิต

จริงของคนเราความกตัญญูรู้คุณบิดา มารดา เป็นสิ่งจําเป็นในสังคมไทยด้วยการปฏิบัติตน ดังน้ี 1) 
ประพฤติ ปฏิบัติตนให้อยู่ในโอวาท 2) ประพฤติดี 3) ต้ังใจเรียนและ 4) รักษาเกียรติยศช่ือเสียงวงศ์

ตระกูล 
การที่ลูกทําตัวเป็นคนดี ทําให้ปลาบปลื้มใจได้ช่ือว่าเป็นลูกที่รักและกตัญญูต่อบิดา มารดา 

จึงได้รับการยกย่อง 
ลูกที่ทําให้บิดา มารดามีความสุขใจมากเพียงใด ก็เท่ากับลูกได้แสดงความรักและความ

กตัญญูกับท่านทั้งสองมากข้ึนเท่าน้ัน นับว่าเป็นประโยชน์และเป็นกุศลแก่ลูกอย่างย่ิง 
3. คุณธรรมด้านการเช่ือฟังบิดามารดา การเช่ือฟังบิดา มารดาเป็นสิ่งที่ดี เพราะบิดา มารดา 

มีประสบการณ์ชีวิตที่มากกว่า การเช่ือฟังบิดา มารดาจะทําให้ลูกประสบความสําเร็จในชีวิต ดังน้ัน

นักเรียนทั้ง 30 คนมีความเห็นตรงกันว่าการที่ลูกเช่ือฟังบิดา มารดาย่อมเป็นลูกที่ประเสริฐอย่างย่ิงและ

ก่อให้เกิดความรู้สึกที่ดีกับลูก ๆ ดังน้ี 1) ทําให้ลูกสํานึกตัวได้ว่า การเช่ือฟังบิดา มารดาจะได้รับคําสอน
ที่เป็นมงคลกับชีวิต เป็นแนวทางปฏิบัติตนที่ดีไม่ไปสู่ความช่ัว 2) ตําสอนของบิดา มารดา เป็นการทําลาย 
ความถือตัว ความอวดดี และความเย่อหย่ิง แล้วนําไปปรับปรุงตนเองให้ดีขึ้น 3) การเช่ือฟังบิดา มารดา
ย่อมเป็นที่รักใคร่ให้ความเมตตาและปรารถนาดี 4) เป็นการประพฤติตนตามขนบธรรมเนียมประเพณี

ไทย ทําให้ไม่ประมาทในตน ไม่เย่อหย่ิง ทะนงตน อันเป็นการปิดกั้นไม่ให้ลุ่มหลงไปในทางที่เสื่อมเสีย 
4. คุณธรรมด้านผู้นําประพฤติธรรม เป็นการประพฤติปฏิบัติตนให้อยู่ในกรอบของความ

ถูกต้องและดีงาม รวมท้ังการปรับปรุงพฤติกรรมของตนให้ดีสมกับเป็นคนดีและเที่ยงธรรม 
ผู้ประพฤติธรรม ย่อมมีความเที่ยงธรรมและยุติธรรม อันเป็นหลักธรรมที่จะนํามาซึ่งความ

มั่นคงและความสงบเรียบร้อยของสังคม เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการและมอบให้แก่กัน เราจึงต้องฝึกฝน
ตนเองให้เป็นคนที่ปฏิบัติต่อคนอ่ืนอย่างชอบด้วยเหตุผลมีความยุติธรรมไม่ลําเอียง ดังน้ันนักเรียนทั้ง 
30 คน จึงมีความคิดเห็นสอดคล้องกันว่า ผู้นําที่ดีต้องประพฤติธรรม 2 อย่าง คือ 1) ผู้นําต้องประพฤติ 
ดีทั้งทางกาย วาจาและจิตใจ กล่าวคือ ทางกาย ไม่เบียดเบียนความสุขของคนอ่ืน ไม่เอาทรัพย์สินของ

คนอ่ืนและเบียดเบียนญาติพ่ีน้อง ทางวาจา ไม่พูดทําร้ายจิตใจผู้อ่ืน ไม่พูดคําหยาบ พูดแต่สิ่งที่มี

ประโยชน์ ทางจิตใจ ไม่คิดหาทางอยากได้ของคนอ่ืน ไม่ผูกใจเจ็บอาฆาตผู้อ่ืนและไม่เห็นสิ่งที่ผิดเป็น

สิ่งที่ถูก 2) ไม่เป็นคนพาล ต้องรู้จักผิดชอบช่ัวดี 
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5. คุณธรรมด้านปิยวาจา นักเรียนทั้ง 30 คน ยอมรับว่าบุคคลแต่ละคนย่อมมีภูมิหลัง

ต่างกันมีทั้งคนดีและไม่ดี มีทั้งคนฐานะรํ่ารวยและยากจน ดังน้ันจึงต้องอาศัยคุณธรรมเป็นตัวควบคุม

พฤติกรรมของคน โดยเฉพาะอย่างย่ิงใช้คําพูดที่เหมาะสมหรือปิยวาจาเป็นเครื่องยึดเหน่ียวจิตใจ จะ
ทําให้สังคมอยู่อย่างสงบสุข 

การพูดที่เป็นปิยวาจา เป็นสิ่งสําคัญและจําเป็นอย่างย่ิงเพราะการท่ีคนจะพูดจาด้วยถ้อยคํา

ที่สุภาพ พูดด้วยความจริงใจ ไม่พูดจาก้าวร้าวหรือหยาบคาย และพูดแต่ในสิ่งที่เป็นประโยชน์เหมาะ

กับกาลเทศะ ดังน้ันคําพูดจึงเป็นด่านแรกที่จะสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดีให้เกิดข้ึน เป็นที่ยอมรับในสังคม

ว่าการดําเนินชีวิตประจําวันคําพูดของคน เป็นการสื่อสารประจําวันของทุกคนก่อให้เกิดปฏิสัมพันธ์ซึ่ง

กันและกัน ระหว่างผู้พูดและผู้ฟัง โดยใช้วาจาเป็นเคร่ืองมือในการสื่อสาร วาจาจึงเป็นองค์ประกอบ 
ในการมีชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคม จะดีหรือไม่ดีอย่างไรข้ึนอยู่กับการพูดของบุคคลน้ันว่ามีจุดมุ่งหมาย 
ให้ในทางท่ีเป็นประโยชน์หรือเป็นโทษ และเพราะว่าการสื่อสารด้วยวาจาเป็นกระบวนการสื่อสารที่

สะดวกง่ายดายกว่าการสื่อสารด้วยวิธีการอ่ืน วาจาจึงเป็นสิ่งสําคัญที่จะทําให้เราและบุคคลอ่ืนได้รับรู้

เจตนาในความหมายน้ัน 
6. คุณธรรมด้านอโลภะ นักเรียนทั้ง 30 คน เช่ือว่า ความโลภ เป็นธรรมชาติของมนุษย์ที่ 

ติดตัวมนุษย์มาแต่เกิด ถ้ามองในทางที่ดี ความโลภเป็นแรงขับให้คนสร้างอนาคตของตนเองเป็นปัจจัย

ในการสนับสนุนให้คนพัฒนาฐานะของตนเองให้ดีขึ้น มีความเป็นอยู่ในชีวิตประจําวัน ที่สะดวกสบาย

ขึ้น แต่เน่ืองจากมนุษย์ไม่รู้จักพอ เพราะมีกิเลสติดตัวเป็นธรรมชาติ จึงอยากได้ อยากเป็น อยากมี
ตลอดเวลา ความโลภจึงอาจก่อให้เกิดอันตราย หากมนุษย์รู้จักควบคุมกิเลสได้ด้วยจิตที่เมตตา กรุณา 
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ตลอดจนการเสียสละจนทําให้บุคคลรู้จักพอ คือไม่โลภด้วยการปฏิบัติธรรม 4 อย่าง 
คือ การรักษาศีล ใช้ความเมตตา หมั่นให้ทานและเจริญภาวนา 



บทที่ 5 
สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

5.1 สรุปผลการศึกษา 
 
การศึกษาเรื่อง การใช้นิทานชาดกเพ่ือเสริมสร้างคุณธรรมให้กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา

ตอนต้น โรงเรียนวัดสุขกร จังหวัดสมุทรปราการ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 
ศึกษาโดยใช้เคร่ืองมือคือแบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ซึ่งผู้วิจัยต้ังวัตถุประสงค์ของ

การศึกษา คือเพ่ือศึกษาสภาพการเรียนการสอนนิทานชาดก ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 
โรงเรียนวัดสุขกร จังหวัดสมุทรปราการ เพ่ือวิเคราะห์ผลการนําคุณธรรม ที่ได้จากการเรียนรู้ เร่ือง
นิทานชาดกไประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนวัดสุขกร จังหวัด
สมุทรปราการและเพ่ือวิเคราะห์ผลลัพธ์ของการมีหรือไม่มีคุณธรรม ด้วยการนําไปใช้ให้สอดคล้องกับ

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตจริงกับนิทานชาดก ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนวัดสุขกร 
จังหวัดสมุทรปราการ 

กลุ่มเป้าหมายในการศึกษาครั้งน้ี ได้สัมภาษณ์นักเรียนกลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนช้ันมัธยม 
ศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดสุขกร จังหวัดสมุทรปราการ จํานวน 30 คน ที่เรียนวิชาพระพุทธ ศาสนา เรื่อง 
นิทานชาดก 

การศึกษาคร้ังนี้ผู้วิจัยสามารถสรุปผลการศึกษา โดยเรียงตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยคร้ัง

น้ีวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าความถ่ี ค่าร้อยละ รวมถึงการสรุปพรรณนาประกอบงานวิจัย ซึ่งผู้วิจัย
ได้สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะแนวทางการวิจัย ดังต่อไปนี้ 

5.1.1 ผลการวิเคราะห์วิจัยสภาพการเรียนการสอนนิทานชาดกของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา

ตอนต้นโรงเรียนวัดสุขกร จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก ได้ข้อสรุปดังน้ี 

 5.1.1.1 การจัดการศึกษาต้องเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง การจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนและประสบการณ์การเรียนรู้ให้ยึดหลัก คือ 

  1) ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ ดังน้ันต้องจัด

สภาวะแวดล้อม บรรยากาศรวมท้ังแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ให้หลากหลาย เพ่ือเอ้ือต่อความสามารถของ

แต่ละบุคคล เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ ที่สอดคล้องกับความถนัดและความสนใจ

เหมาะสมแก่วัย และศักยภาพของผู้เรียน เพ่ือให้การเรียนรู้เกิดข้ึนได้ที่ทุกเวลา และเป็นการเรียนรู้กัน

และกัน อันก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพ่ือการมีส่วนร่วม ในการพัฒนาตนเอง ชุมชน 
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สังคม และประเทศชาติ โดยการประสานความร่วมมือระหว่าง สถานศึกษากับผู้ปกครอง บุคคล 
ชุมชน และทุกภาคส่วนของสังคม  

  2) ผู้เรียนมีความสําคัญที่สุด การเรียนการสอนมุ่งเน้นประโยชน์ของผู้เรียน 
เป็นสําคัญ จึงต้องจัดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกปฏิบัติให้ทําได้ คิดเป็น ทําเป็น มี
นิสัยรักการเรียนรู้ และเกิดการใฝ่รู้ใฝ่เรียนอย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต  

 5.1.1.2 มุ่งปลูกฝังและสร้างลักษณะที่พึงประสงค์ให้กับผู้ เรียนโดยเน้นความรู้ 
คุณธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และบูรณาการความรู้ในเร่ืองต่าง ๆ อย่างสมดุล รวมทั้งการฝึกทักษะ และ
กระบวนการการจัดการการเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ใช้ความรู้โดยให้ผู้เรียนมีความรู้ และ
ประสบการณ์ในเรื่องต่าง ๆ  

 ดังน้ันครูผู้สอนจึงจัดสภาพการเรียนการสอนหลากหลายรูปแบบให้เหมาะกับสภาพ

ปัจจุบันโดยเน้นการเรียนรู้ให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติมากกว่าการสอนโดยครูบรรยายความรู้แบบเดิม ทั้งน้ี

กระบวนการเรียนรู้ที่นํามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ประกอบด้วยกระบวนการเรียนรู้ 8 ลักษณะ คือ  
1) กระบวนการเช่ือมโยงความรู้ 2) กระบวนสร้างความรู้ด้วยตนเอง 3) กระบวนการคิดวิเคราะห์ 4) กระบวน 
การเรียนรู้จากประสบการณ์จริง 5) กระบวนการทางสังคม 6) กระบวนการเผชิญสถานการณ์และ

ปัญหา 7) กระบวนการปฏิบัติและกระบวนการปฏิบัติ และ 8) กระบวนการพัฒนาลักษณะนิสัย อีก

ทั้งมีแนวทางการจัดกระบวนการเรียนรู้ ได้แก่ การจัดเน้ือหา สาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความ

สนใจและความถนัดของผู้เรียน การฝึกทักษะ กระบวนการคิด การเรียนรู้จากประสบการณ์จริง การ
ผสมผสานสาระความรู้ด้านต่าง ๆ รวมท้ัง ปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงาม การจัดบรรยากาศ 
สภาพแวดล้อม สื่อการเรียนและอํานวยความ สะดวกเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้ 
และการจัดการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้ทุกเวลาทุกสถานที่ 

5.1.2 ผลการนําคุณธรรมที่ได้จากการเรียนรู้ เรื่องนิทานชาดกไปประยุกต์ใช้ในชีวิต

ชีวิตประจําวันของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นที่เกิดจากการใช้ชีวิตจริงกับนิทานชาดกของ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนวัดสุขกร จังหวัดสมุทรปราการ ได้ข้อสรุปดังน้ี 
 5.1.2.1 นิทานชาดก เร่ือง ตติรชาดก สอนคุณธรรม “การแสดงความเคารพ” ได้ข้อ 

สรุปดังน้ี นักเรียนส่วนใหญ่ร้อยละ 33.33 คิดว่าคุณธรรมเรื่องการแสดงความเคารพ สามารถนําไปใช้

ในชีวิตประจําวันได้ด้วยการกราบไหว้บิดา มารดาและญาติผู้ใหญ่ รองลงมาคือ ร้อยละ 16.66 การ
แสดงความเคารพครู อาจารย์ร้อยละ 13.34 การเคารพผู้ที่อาวุโสกว่า การแสดงความเคารพพระ

รัตนตรัย และการแสดงความเคารพธงชาติไทยขณะเข้าแถว และน้อยที่สุดคือร้อยละ 3.33 การแต่ง
กายสุภาพเคารพสถานท่ีการแสดงออกทางกาย วาจาอย่างสุภาพเรียบร้อยและการแสดงความเคารพ

ในสิทธิ เสรีภาพผู้อ่ืนตามลําดับ  
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 5.1.2.2 นิทานชาดก เรื่อง อัมพชาดก สอนคุณธรรม “การรู้จักบุญคุณ”ได้ข้อสรุป
ดังน้ี นักเรียนส่วนใหญ่ร้อยละ 70.00 คิดว่าคุณธรรมเรื่องการรู้จักบุญคุณ สามารถนําไปใช้ในชีวิต 
ประจําวันได้ด้วยการแสดงความกตัญญูรู้คุณบิดา มารดา รองลงมาคือ ร้อยละ 10.00 แสดงการรู้จัก
บุญคุณ ปู่ ย่า ตา ยายร้อยละ 6.67 แสดงการเช่ือฟังคําสอนบิดา มารดา และน้อยที่สุดคือ 3.33 แสดง
ความกตัญญูรู้คุณญาติผู้ใหญ่ แสดงการรู้จักบุญคุณครู อาจารย์ แสดงความกตัญญูรู้คุณพระสงฆ์และ

แสดงความกตัญญูรู้คุณแผ่นดินเกิดตามลําดับ  
 5.1.2.3 นิทานชาดก เรื่อง มิตตวินทุชาดก สอนคุณธรรม“การเช่ือฟังบิดามารดา” 

ได้ข้อสรุปดังน้ี นักเรียนส่วนใหญ่ร้อยละ 60.00 คิดว่าคุณธรรมเรื่องการเช่ือฟังบิดา มารดา สามารถ
นําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้ด้วยการเช่ือฟังคําสั่งสอนของบิดา มารดาทําให้ครอบครัวสงบสุข รองลง 
มาคือ ร้อยละ 26.67 การเช่ือฟังบิดา มารดาทําให้ชีวิตประสบความสําเร็จ ร้อยละ 6.67 ลูกที่เช่ือฟัง

บิดา มารดาจะได้รับการยกย่องสรรเสริญ และน้อยที่สุดคือ ร้อยละ 3.33 การไม่เช่ือฟังบิดา มารดา 
จะทําให้ไม่ต้ังใจเรียนและมีพฤติกรรมก้าวร้าวและการไม่เช่ือฟังบิดา มารดาจะทําให้ชีวิตไม่เจริญและ

เป็นคนไม่ดีเสียอนาคต ตามลําดับ 
 5.1.2.4 นิทานชาดก เรื่อง ราโชวาทชาดก สอนคุณธรรม “ผู้นําประพฤติธรรม” ได้

ข้อสรุปดังน้ี นักเรียนส่วนใหญ่ร้อยละ 30.00 คิดว่าคุณธรรมเรื่องผู้นําประพฤติธรรม สามารถนําไปใช้

ในชีวิตประจําวันได้ด้วยผู้นํามีการประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี รองลงมาร้อยละ 16.67 ผู้นําที่ดีต้อง

มีศีลธรรม มีความเที่ยงธรรมและพ่ึงได้ ร้อยละ 13.33 ผู้นําที่ดีต้องมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่สูง ร้อย
ละ 10.00 ผู้นําที่ดีต้องรับฟังความคิดเห็นของเพ่ือนร่วมงาน ผู้นําที่ดีต้องไม่หลงในอํานาจของตนเอง

และผู้นําที่ดีต้องรู้จักเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพ่ือส่วนรวม ร้อยละ 6.67 ผู้นําที่ดีต้องรักษาช่ือสียง

ของส่วนรวมและที่น้อยที่สุดคือ ร้อยละ 3.33 ผู้นําที่ดีต้องไม่ประมาท ตามลําดับ 
 5.1.2.5 นิทานชาดก เรื่อง นันทิวิสาลชาดก สอนคุณธรรม “ปิยวาจา” ได้ข้อสรุป

ดังน้ี นักเรียนส่วนใหญ่ร้อยละ 70.00 คิดว่าคุณธรรมเรื่องปิยวาจา สามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวัน

ได้ด้วยการพูดที่ใช้คําพูดที่ไพเราะ อ่อนหวาน น่าฟัง ฟังแล้วสบายใจทั้งผู้ฟังและผู้พูด รองลงมาร้อยละ 
6.67 การพูดด้วยถ้อยคําที่น่าฟังและมีประโยชน์ คําพูดที่ถูกต้องตามกาลเทศะ และการสื่อสารที่ใช้

ถ้อยคําไพเราะและจริงใจและที่น้อยที่สุดคือร้อยละ 3.33 คําพูดที่มีเมตตา ไม่ข่มเหงหรือใส่ร้ายผู้อ่ืน 
การไม่พูดคําหยาบและการไม่พูดเท็จ ตามลําดับ 

 5.1.2.6 นิทานชาดก เรื่องสุวัณหังชาดก สอนคุณธรรม “อโลภะ” ได้ข้อสรุปดังน้ี 
นักเรียนส่วนใหญ่ร้อยละ 73.33 คิดว่าคุณธรรม เรื่องอโลภะ สามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้ด้วย

ความพอใจในสิ่งที่เรามี ไม่อยากได้อะไรที่เกินความจําเป็น รองลงมาร้อยละ 6.67 คือ ความไม่อยาก
ได้ ไม่อยากมี ที่เป็นของคนอ่ืน ความไม่โลภนํามาซึ่งความสงบสุข และการไม่แสวงหาผลประโยชน์ที่
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ไม่ถูกต้องและที่น้อยที่สุดคือร้อยละ 3.33 ความเกรงกลัวต่อบาป และความโลภทําให้จิตใจเศร้าหมอง 
ตามลําดับ 

5.1.3 ผลลัพธ์ของการมีหรือไม่มีคุณธรรมด้วยการนําใช้ให้สอดคล้องกับเหตุการณ์ที่เกิดข้ึน

ในชีวิตจริง กับนิทานชาดกของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนวัดสุขกร จังหวัดสมุทรปราการ 
ได้ข้อสรุปว่าคุณธรรมในทุกเรื่องสามารถนําไปใช้ในชีวิตจริงได้อย่างดีย่ิง ดังน้ี 

 5.1.3.1 คุณธรรมด้านการแสดงความเคารพ นักเรียนทุกคนมีความคิดเห็นสอดคล้อง

กันว่าการแสดงความเคารพเป็นมารยาทท่ีดีทางสังคม การแสดงความเคารพสามารถนําไปประยุกต์ใช้

ในชีวิตจริงได้ 3 ทางคือ ทางกาย ทางวาจาและทางจิตใจ การแสดงความเคารพมีข้อดีในการดําเนินชีวิต 
ประจําวัน คือเมื่อไรที่เรามีมารยาทดีก็จะได้รับมารยาทที่ดีตอบกลับมา และสามารถส่งผลต่อวิถีชีวิต 
ประจําวันที่สําคัญ ดังน้ี 1) ด้านครอบครัว การมีมารยาทที่ดีต่อกันในครอบครัว จะช่วยส่งเสริมความ 
สัมพันธ์ในครอบครัวที่ดี 2) ด้านโรงเรียน มารยาทที่ดีช่วยให้นักเรียนมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน เกิด
ความรักใคร่ระหว่างเพ่ือกับเพ่ือน ครูกับนักเรียน ก่อให้เกิดมิตรภาพที่ดีต่อกันทั้งกับเพ่ือนและคุณครู

และ 3) ด้านสังคมส่วนรวม คนที่มีมารยาทดีย่อมเป็นที่รักของบุคคลอ่ืนในสังคม เป็นการสร้างความ 
สัมพันธ์ที่ดี เมื่อคนปฏิบัติดีต่อกันก็จะเกรงใจกัน จะกระทําอะไรก็เคารพกันให้เกียรติกันคนที่มีมารยาท 
ดีย่อมมีเสน่ห์ใคร ๆ ก็อยากพูดคุยด้วย 

 5.1.3.2 ความกตัญญูรู้จักบุญคุณบิดา มารดา เป็นสิ่งที่สมควรกระทําอย่างย่ิง ทําให้

ชีวิตเป็นสุขมีความเจริญและเป็นมงคลกับชีวิตลูกและยอมรับว่าในชีวิตจริงของคนเราความกตัญญู

รู้คุณบิดา มารดา เป็นสิ่งจําเป็นในสังคมไทยด้วยการปฏิบัติตน ดังน้ี 1) ประพฤติปฏิบัติตนให้อยู่ใน

โอวาท 2) ประพฤติดี 3) ต้ังใจเรียนและ 4) รักษาเกียรติยศช่ือเสยีงวงศ์ตระกูล  
 5.1.3.3 การท่ีลูกเช่ือฟังบิดา มารดาย่อมเป็นลูกที่ประเสริฐอย่างยิ่งและก่อให้เกิด

ความรู้สึกที่ดีกับลูก ๆ ดังน้ี 1) ทําให้ลูกสํานึกตัวได้ว่า การเช่ือฟังบิดา มารดาจะได้รับคําสอนที่เป็นมงคล 
กับชีวิต เป็นแนวทางปฏิบัติตนที่ดีไม่ไปสู่ความช่ัว 2) ตําสอนของบิดา มารดา เป็นการทําลายความถือ

ตัว ความอวดดี และความเย่อหย่ิง แล้วนําไปปรับปรุงตนเองให้ดีขึ้น 3) การเช่ือฟังบิดา มารดาย่อมเป็น

ที่รักใคร่ให้ความเมตตาและปรารถนาดี และ 4) เป็นการประพฤติตนตามขนบธรรมเนียมประเพณีไทย 
ทําให้ไม่ประมาทในตน ไม่เย่อหย่ิง ทะนงตน อันเป็นการปิดกั้นไม่ให้ลุ่มหลงไปในทางที่เสื่อมเสีย 

 5.1.3.4 ผู้นําที่ดีต้องประพฤติธรรม 2 อย่าง คือ 1) ผู้นําต้องประพฤติดีทั้งทางกาย 
วาจาและจิตใจ กล่าวคือ ทางกาย ไม่เบียดเบียนความสุขของคนอ่ืน ไม่เอาทรัพย์สินของคนอ่ืนและ

เบียดเบียนญาติพ่ีน้อง ทางวาจา ไม่พูดทําร้ายจิตใจผู้อ่ืน ไม่พูดคําหยาบพูดแต่สิ่งที่มีประโยชน์ ทาง

จิตใจ ไม่คิดหาทางอยากได้ของคนอ่ืน ไม่ผูกใจเจ็บอาฆาตผู้อ่ืนและไม่เห็นสิ่งที่ผิดเป็นสิ่งที่ถูก 2) ไม่
เป็นคนพาล ต้องรู้จักผิดชอบช่ัวดี 
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 5.1.3.5 บุคคลแต่ละคนย่อมมีภูมิหลังต่างกันมีทั้งคนดีและไม่ดี มีทั้งคนฐานะร่ํารวย

และยากจน ดังน้ันจึงต้องอาศัยคุณธรรมเป็นตัวควบคุมพฤติกรรมของคน โดยเฉพาะอย่างย่ิงใช้ คําพูด

ที่เหมาะสมหรือปิยวาจาเป็นเคร่ืองยึดเหน่ียวจิตใจ จะทําให้สังคมอยู่อย่างสงบสุข การพูดที่เป็นปิย

วาจา เป็นสิ่งสําคัญและจําเป็นอย่างย่ิงเพราะการที่คนจะพูดจาด้วยถ้อยคําที่สุภาพ พูดด้วยความจริงใจ 
ไม่พูดจาก้าวร้าวหรือหยาบคายและพูดแต่ในสิ่งที่เป็นประโยชน์เหมาะกับกาลเทศะ ดังน้ันคําพูดจึง

เป็นด่านแรก ที่จะสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดีให้เกิดขึ้น 
  5.1.3.6 ความโลภ เป็นธรรมชาติของมนุษย์ที่ติดตัวมนุษย์มาแต่เกิด ถ้ามองในทางที่

ดี ความโลภเป็นแรงขับให้คนสร้างอนาคตของตนเองเป็นปัจจัยในการสนับสนุนให้คนพัฒนาฐานะของ

ตนเองให้ดีขึ้น มีความเป็นอยู่ในชีวิตประจําวัน ที่สะดวกสบายข้ึน แต่เน่ืองจากมนุษย์ไม่รู้จักพอ เพราะ

มีกิเลสติดตัวเป็นธรรมชาติ จึงอยากได้ อยากเป็น อยากมีตลอดเวลา ความโลภจึงอาจก่อให้เกิดอันตราย 
หากมนุษย์รู้จักควบคุมกิเลสได้ด้วยจิตที่เมตตา กรุณา เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ตลอดจนการเสียสละจนทําให้

บุคคลรู้จักพอคือไม่โลภด้วยการปฏิบัติธรรม 4 อย่าง คือ การรักษาศีล ใช้ความเมตตา หมั่นให้ทาน

และเจริญภาวนา 
 

5.2 อภิปรายผล 
 
จากการศึกษาเรื่อง การใช้นิทานชาดกเพ่ือเสริมสร้างคุณธรรมให้กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา

ตอนต้น โรงเรียนวัดสุขกร จังหวัดสมุทรปราการ จากการเก็บข้อมูลโดยใช้วิธีสัมภาษณ์เชิงลึก สามารถ
อภิปรายผลการศึกษาในครั้งน้ีได้ ดังน้ี 

5.2.1 สภาพการเรียนการสอนนิทานชาดกของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียน
วัดสุขกร จังหวัดสมุทรปราการ พบว่า การจัดการศึกษาต้องเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ครูจัดสภาพ

การเรียนการสอนหลากหลายรูปแบบให้เหมาะกับสภาพปัจจุบันโดยเน้นการเรียนรู้ให้ผู้เรียนลงมือ

ปฏิบัติมากกว่าการสอนโดยครูบรรยายความรู้แบบเดิม ทั้งน้ีกระบวนการเรียนรู้ที่นํามาใช้ในการจัด 
การเรียนรู้ประกอบด้วยกระบวนการเรียนรู้ 8 ลักษณะ คือ 1) กระบวนการเช่ือมโยงความรู้ 2) กระบวน 
สร้างความรู้ด้วยตนเอง 3) กระบวนการคิดวิเคราะห์ 4) กระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง  
5) กระบวนการทางสังคม 6) กระบวนการเผชิญสถานการณ์และปัญหา 7) กระบวนการปฏิบัติและ

กระบวนการปฏิบัติ และ 8) กระบวนการพัฒนาลักษณะนิสัย อีกทั้งมีแนวทางการจัดกระบวนการ

เรียนรู้ ได้แก่ การจัดเน้ือหา สาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน 
การฝึกทักษะ กระบวนการคิด การเรียนรู้จากประสบการณ์จริง การผสมผสานสาระความรู้ด้านต่าง ๆ 
รวมท้ัง ปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงาม การจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียนและอํานวย

ความสะดวกเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้ และการจัดการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้ทุกเวลา  
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ทั้งน้ี สามารถอภิปรายได้ว่า การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญเกิดขึ้นจากพ้ืนฐาน

ความเช่ือที่ว่า การจัดการศึกษามีเป้าหมายสําคัญที่สุด คือ การจัดการให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ เพ่ือให้

ผู้เรียนแต่ละคนได้พัฒนาตนเองสูงสุด ตามกําลังหรือศักยภาพของแต่ละคน แต่เน่ืองจากผู้เรียนแต่ละ

คนมีความแตกต่างกันทั้งด้านความต้องการ ความสนใจ ความถนัดและยังมีทักษะพื้นฐานอันเป็น

เครื่องมือสําคัญที่จะใช้ในการเรียนรู้ อันได้แก่ความสามารถในการฟัง พูด อ่าน เขียน ความสามารถทาง 
สมอง ระดับสติปัญญา และการแสดงผลของการเรียนรู้ออกมาในลักษณะที่ต่างกัน จึงควรมีการจัด 
การที่เหมาะสมในลักษณะที่แตกต่างกัน ตามเหตุปัจจัยของผู้เรียนแต่ละคน และผู้ที่มีบทบาทสําคัญใน

กลไกของการจัดการน้ีคือ ผู้สอน แต่จากข้อมูลอันเป็นปัญหาวิกฤตทางการศึกษาและวิกฤตของผู้เรียน

ที่ผ่านมา แสดงให้เห็นว่า ผู้สอนยังแสดงบทบาทและทําหน้าที่ของตนเองไม่เหมาะสม จึงต้องทบทวน

ทําความเข้าใจ ซึ่งนําไปสู่การปฏิบัติเพ่ือแก้ไขปัญหาวิกฤตทางการศึกษาและวิกฤตของผู้เรียนต่อไป 
การทบทวนบทบาทของผู้สอน ควรเริ่มจากการทบทวนและปรับแต่งความคิด ความเข้าใจเก่ียวกับ
ความหมายของการเรียน โดยต้องถือว่าแก่นแท้ของการเรียนคือการเรียนรู้ของผู้เรียน ต้องเปลี่ยนจาก

การยึดวิชาเป็นตัวต้ัง มาเป็นยึดมนุษย์หรือผู้เรียนเป็นตัวต้ัง หรือที่เรียกว่า ผู้เรียนเป็นสําคัญ ผู้สอน
ต้องคํานึงถึงหลักความแตกต่างระหว่างบุคคลเป็นสําคัญครูผู้สอน ก็จําเป็นต้องทําความเข้าใจและ

ศึกษาให้รู้ข้อมูล อันเป็นความแตกต่างของผู้เรียนแต่ละคน และหาวิธีสอนที่เหมาะสม เพ่ือให้ผู้เรียน

เกิดการเรียนรู้อย่างเต็มที่ เพ่ือพัฒนาผู้เรียนแต่ละคนน้ันให้บรรลุถึงศักยภาพสูงสุดที่มีอยู่ และจาก
ข้อมูลที่เป็นวิกฤตทางการศึกษา และวิกฤตของผู้เรียนอีกประการหนึ่ง คือ การจัดการศึกษาที่ไม่ส่งเสริม 
ให้ผู้เรียนได้นําสิ่งที่ได้เรียนรู้มาปฏิบัติในชีวิตจริง ทําให้ไม่เกิดการเรียนรู้ที่ย่ังยืน ผู้สอนจึงต้องหันมา

ทบทวนบทบาทและหน้าที่ที่จะต้องแก้ไข โดยต้องตระหนักว่า คุณค่าของการเรียนรู้คือการได้นําสิ่งที่

เรียนรู้มานั้นไปปฏิบัติให้เกิดผลด้วย ดังน้ันหลักการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ จึงมีสาระท่ี
สําคัญ 2 ประการ คือ การจัดการโดยคํานึงถึงความแตกต่างของผู้เรียน และการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้

นําเอาสิ่งที่เรียนรู้ไปปฏิบัติในการดําเนินชีวิต เพ่ือพัฒนาตนเองไปสู่ศักยภาพสูงสุดที่แต่ละคนจะมีและ

เป็นได้ การจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ หรือที่รู้จักในช่ือเดิมว่าการจัดการเรียนการ

สอนโดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (Student Centered หรือChild Centered) เป็นรูปแบบการจัด 
การเรียนการสอนที่รู้จักกันมานานในวงการศึกษาไทยแต่ไม่ประสบความสําเร็จในการปฏิบัติ รวมกับ
ความเคยชินที่ได้รับการอบรมสั่งสอนมาด้วยรูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยยึดครูเป็นศูนย์กลาง 
(Teacher Centered) มาตลอด เมื่อผู้สอนเคยชินกับการจัดการเรียนการสอนแบบเดิม ๆ ที่เคยรู้จัก 
จึงทําให้ไม่ประสบความสําเร็จในการจัดการเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นสําคัญเท่าที่ควร แต่ในยุค
ของการปฏิรูปการศึกษานี้ได้มีการกําหนดเป็นกฎหมายแล้วว่า ผู้สอนทุกคนจะต้องใช้รูปแบบการ

จัดการเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นสําคัญได้ จึงเป็นความจําเป็นที่ผู้สอนทุกคนจะต้องให้ความ

สนใจกับรายละเอียดในส่วนน้ี โดยการศึกษาทําความเข้าใจ และหาแนวทางมาใช้ในการปฏิบัติงาน
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ของตนให้ประสบผลสําเร็จ ดังน้ัน การจัดการเรียนการสอนจึงเป็นการจัดการบรรยากาศ จัดกิจกรรม 
จัดสื่อจัดสถานการณ์ เป็นต้น ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้เต็มตามศักยภาพผู้สอนจึงมีความจําเป็นที่

จะต้องรู้จักผู้เรียนให้ครอบคลุมอย่างรอบด้าน และสามารถวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือนําไปเป็นพ้ืนฐานการ

ออกแบบหรือวางแผนการเรียนรู้ได้สอดคล้องกับผู้เรียน สําหรับในการจัดกิจกรรมหรือออกแบบการ

เรียนรู้อาจทําได้หลายวิธีการและหลายเทคนิค แต่มีข้อควรคํานึงว่า ในการจัดการเรียนรู้แต่ละคร้ัง แต่
ละเร่ือง ได้เปิดโอกาสให้กับผู้เรียนในเรื่องต่อไปน้ีหรือไม่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนเป็นผู้เลือกหรือตัดสินใจ

ในเน้ือหาสาระที่สนใจเป็นประโยชน์ต่อตัวผู้เรียนหรือไม่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการ

เรียนรู้ โดยได้คิดได้รวบรวมความรู้และลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเองหรือไม่ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ 
ทิศนา แขมมณี ที่ได้เสนอวิธีสอนแบบต่าง ๆ เพ่ือใช้ในการพัฒนาคุณธรรม และค่านิยม ได้แก่ การเล่า
นิทานการเล่นเกม การใช้สถานการณ์จําลอง การใช้บทบาทสมมุติ การใช้กิจกรรมกลุ่ม การใช้กรณี
ตัวอย่างและเน้นกระบวนการคิดในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในบทเรียนว่าเกี่ยวข้องกับชีวิตจริงอย่างไร 

นอกจากน้ียังมุ่งปลูกฝังและสร้างลักษณะที่พึงประสงค์ให้กับผู้เรียนโดยเน้นความรู้ 
คุณธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และบูรณาการความรู้ในเร่ืองต่าง ๆ อย่างสมดุล รวมท้ังการฝึกทักษะ และ
กระบวนการการจัดการการเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ใช้ความรู้โดยให้ผู้เรียนมีความรู้ และ
ประสบการณ์ในเรื่องต่าง ๆ สอดคล้องกับงานวิจัยของ วีระพงศ์ ถ่ินแสนดี เรื่องการพัฒนาคุณธรรม

จริยธรรมนักเรียนโรงเรียนสิงห์สะอาด อําเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธ์ุ ที่ว่าแนวทางการพัฒนา

ส่งเสริมคุณธรรมนักเรียนที่สําคัญคือการพัฒนาครูผู้สอนให้เน้นวิธีการปลูกฝังอบรมคุณธรรมนักเรียน

ปรับปรุงหลักสูตรเน้ือหาการสอนคุณธรรมจัดสภาพแวดล้อมให้ให้เอ้ือต่อสภาพการสอนคุณธรรม มี
การประเมินการเรียนการสอนคุณธรรม ทั้งครูผู้สอนและนักเรียน แล้วนําผลการประเมินมาปรับปรุง

แก้ไขทั้งการสอนของครูและการเรียนของนักเรียน เพ่ือการพัฒนาคุณธรรมให้สมบูรณ์ย่ิงขึ้น  
5.2.2 นิทานชาดกทั้ง 6 เรื่อง ได้แก่ การแสดงความเคารพ การรู้จักบุญคุณ การเช่ือฟัง

บิดา มารดา ผู้นําประพฤติธรรม ปิยวาจาและอโลภะ สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตชีวิตประจําวัน

ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนวัดสุขกร จังหวัดสมุทรปราการได้ สามารถอภิปรายได้ว่า

นิทานชาดก เป็นตัวอย่างของความประพฤติที่ดีให้แก่เด็ก ๆ และสิ่งที่ผู้อ่านจะได้นอกจากความ

สนุกสนานอย่างมีสาระแล้วยังได้คติธรรมต่าง ๆ คําศัพท์ สํานวนภาษาและคําราชาศัพท์ต่าง ๆ ที่

เก่ียวข้องในเน้ือเร่ือง ที่สําคัญยังได้คติธรรมในการดําเนินชีวิตทุกรูปแบบให้เห็นความรุ่งเรืองปัญญา

ของบรรพบุรุษที่สั่งสอนธรรมโดยสอดแทรกมาในกลอุบายหรือปัญหาต่าง ๆ ให้ผู้อ่านได้ขบคิด นับว่า

เป็นประโยชน์และน่าศึกษาเป็นอย่างมาก นอกจากน้ีนิทานชาดกยังเป็นเรื่องที่ เก่ียวเนื่องกับ

พระพุทธศาสนาซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับพระโพธิสัตว์เป็นวิวัฒนาการแห่งการบําเพ็ญคุณงามความดีของ

พระพุทธเจ้าต้ังแต่ยังเป็นพระโพธิสัตว์อยู่นิทานชาดก มิใช่เรื่องที่แต่งขึ้นเพ่ือสอนคุณธรรม แต่นิทาน

ชาดก คือ เร่ืองในอดีตชาติของ พระพุทธเจ้า ที่พระองค์ทรงแสดงแก่พระภิกษุในโอกาสต่าง ๆ บางครั้ง 
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ก็เพ่ือแสดงภูมิหลังของผู้ที่พระองค์ต้องการแสดงธรรมให้ฟังบางครั้งก็เพ่ืออธิบายเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่

เกิดขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ อนุชิต จิตนุกูล ที่ศึกษาเรื่องการวิเคราะห์คุณธรรมจากนิทานชาดก

ฉบับกรมวิชาการว่าคุณธรรมในนิทานชาดกจะเก่ียวข้องกับการพัฒนาตนเองและคุณธรรมเหล่าน้ันจะ

ไปมีส่วนสัมพันธ์กับกับผู้อ่ืนโดยเฉพาะผู้มีพระคุณที่สําคัญคือบิดาและมารดาเช่นความกตัญญูการ

สํานึกบุญคุณของผู้มีพระคุณ และความกตเวที (ต่อพ่อแม่ผู้ให้กําเนิด)และสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
สุรีย์พร แซ่เอ๊ียบ ที่ศึกษาเรื่องการศึกษาวิเคราะห์หลักธรรมจากนิทาน หลักธรรมจากนิทานชาดก

เหล่าน้ี ยังสร้างเสริมคุณค่าการดําเนินชีวิตในสังคมไทยในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ด้านการเมืองการปกครอง 
ด้านการศึกษา ด้านเศรษฐกิจ ด้านวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของคนไทย หลักธรรมท่ีพบเป็นผลต่อ

สังคมไทยทุกด้าน เช่น ศีล หิริ โอตตัปปะ ปัญญา ในอริยทรัพย์7เป็นต้น เป็นพ้ืนฐานที่สําคัญในการ

ดําเนินชีวิตของคนไทยเห็นได้ชัดเจนของประโยชน์ของนิทานชาดกที่ปรากฏในภาพจิตกรรม พระ

วิหารหลวงแห่งน้ี บุคคลสามารถไปใช้เป็นแนวทางการประพฤติตนและดําเนินชีวิต เพ่ือทําให้ตนเอง

และสังคมมีความสงบสุขและเจริญรุ่งเรืองได้อย่างดีย่ิง 
5.2.3 ผลลัพธ์ของการมีหรือไม่มีคุณธรรมด้วยการนําใช้ให้สอดคล้องกับเหตุการณ์ที่

เกิดขึ้นในชีวิตจริง กับนิทานชาดกของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนวัดสุขกร จังหวัด
สมุทรปราการ พบว่านิทานชาดกทั้ง 6 เร่ืองสามารถนําคุณธรรมไปใช้ในชีวิตจริงได้อย่างดีย่ิง สามารถ
อภิปรายได้ว่านิทานชาดกช่วยเสริมสร้างเยาวชนให้มีคุณลักษณะที่ดีมีธรรมะ พระพุทธเจ้าทรงคิดหา

วิธีสอนธรรมะท่ีเข้าใจได้ง่าย จึงใช้นิทานเป็นตัวนํา เพ่ือเป็นสื่อกลาง เป็นอุปกรณ์และเป็นอุทาหรณ์ 
จึงทรงแสดงธรรมะด้วยชาดก ซึ่งคําสอนของพระองค์เป็นสัจธรรมไม่ว่ายุคใดสมัยใดก็ทันสมัยอยู่เสมอ 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ พระครูสมุห์ศรัณย์ ปญฺญาวชิโร เรื่องการส่งเสริมคุณธรรมนักเรียน ระดับ
ประถมศึกษาโรงเรียนวัดเปาโรหิตย์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานครว่าการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม

ข้อที่มีลักษณะเด่น คือ การเสริมสร้างการมีวินัย การส่งเสริมความรับผิดชอบ การส่งเสริมด้านความ

ซื่อสัตย์และส่งเสริมด้านความกตัญญูกตเวที (ส่งเสริมให้นักเรียนเคารพบิดา มารดา ครู อาจารย์ นํา

ช่ือเสียงสู่ครอบครัวด้วยการทําความดี ตอบแทนผู้มีพระคุณด้วยการต้ังใจเรียนและทําหน้าที่ของ

ตนเองให้ดี ทําให้บิดา มารดา ครู อาจารย์ ภูมิใจ) อันเป็นเรื่องใกล้ตัวนักเรียนเก่ียวกับการดําเนิน

ชีวิตประจําวัน 

 
5.3 ข้อเสนอแนะ 

 
จากการศึกษาการใช้นิทานชาดกเพ่ือเสริมสร้างคุณธรรมให้กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา

ตอนต้น โรงเรียนวัดสุขกร จังหวัดสมุทรปราการ ที่นําเสนอในบทท่ี 5 แล้วน้ันผู้วิจัยขอเสนอแนะเชิง

นโยบายและสําหรับการวิจัยคร้ังต่อไปดังนี้ 
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5.3.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 1. หน่วยงานที่มีหน้าที่ดูแลการจัดการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนาควรเข้ามา

ดูแลและส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนเร่ืองนิทานชาดกท่ีมีกระบวนการเรียนรู้ ทั้งหลักสูตร สื่อการ
เรียนรู้ เคร่ืองมือวิธีการวัดผลประเมินผลให้มีประสิทธิภาพมากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันทําให้การ

เรียนรู้วิชาพระพุทธศาสนามีคุณค่ามากย่ิงขึ้นทําให้นักเรียนเห็นคุณค่าของพระพุทธศาสนามากย่ิงขึ้น 
 2. หน่วยงานต้นสังกัดควรมีการพัฒนาครูผู้สอนวิชาพระพุทธศาสนา เรื่องการสอน

นิทานชาดกให้มีความรู้ความสามารถและมีทักษะในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่น่าสนใจ สนุกสนาน

ไม่น่าเบือ 
 3. โรงเรียนควรให้ความสําคัญกับการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนามากขึ้นด้วย

การให้งบประมาณในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ิมขึ้น 
5.3.2 ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ศึกษาวิจัยเก่ียวกับรูปแบบการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนมัธยมศึกษาใน

ปัจจุบัน เพ่ือพัฒนาความรับผิดชอบและการมีวินัยในตนเอง 
 2. ศึกษาถึงการสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมการเรียนนิทานชาดกท่ีมีประสิทธิภาพ 
 3. ศึกษาเจตคติของนักเรียนมัธยมศึกษาปัจจุบันที่มีต่อการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา 
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สากล บริษัทฐานการพิมพ์ จํากัด, 2547 . 
พัฒน์ เพ็งผลา.ชาดกกับวรรณกรรมไทย : แบบศึกษาด้วยตนเอง. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัย

รามคําแหง,2530. 
ราชบัณฑิตยสถาน.พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542. กรุงเทพมหานคร : นานมีบุคส์

พับลิเคช่ันส์, 2546. 
วศิน อินทสระ. จริยศาสตร์. กรุงเทพมหานคร : บรรณาคาร, 2518. 
วินัย ภู่ระหงษ์. วรรณคดีศาสนา. นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช, 2526.  
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. รายงานประจําปี 2557.กรุงเทพมหานคร : บริษัท 21 เซนจุรี

จํากัด.2547. 
สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร.รายงานของคณะกรรมการปฏิรูปค่านิยม ศิลปะ วัฒนธรรม

จริยธรรมและการศาสนา วาระการพัฒนา : ระบบค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม เพ่ือความ
เป็นพลเมืองดีและมนุษย์ที่สมบูรณ์. กรุงเทพมหานคร, 2558. 

สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา. มาตรฐานตัวบ่งช้ีและเกณฑ์พิจารณา เพ่ือ
การประเมินคุณภาพภายนอก ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน. กรุงเทพมหานคร : บริษัทจุด

ทอง จํากัด, 2550. 
สืบพงศ์ ธรรมชาติ.วรรณคดีชาดก.กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร์, 2542. 
โรงเรียนวัดสุขกร. รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาปี 2559 .สมุทรปราการ : ฝ่าย

แผนงานโรงเรียนวัดสุขกร, 2559. 
วิจิตร ศรีสะอ้าน. คุณธรรม 8 ประการ. หนังสือพิมพ์สยามรัฐ ฉบับประจําวันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 

2550. 
อุดม รุ่งเรืองศรี. สารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาคเหนือ เล่ม4. กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิสารานุกรม

วัฒนธรรมไทย ธนาคารไทยพาณิชย์, 2542. 
 

๒) บทความจากวารสาร 
กุลยา ตันติผลาชีวะ.การเล่านิทาน. วารสารการศึกษาปฐมวัย ฉบับเดือนเมษายน 2541. 
เกรียงศักด์ิ เจริญวงศ์ศักด์ิ. “ภาพอนาคตและคุณลักษณะของเด็กไทยที่พึงประสงค์”วารสารการ

บริหารและพัฒนา. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2552. 
ครุรักษ์ ภิรมย์รักษ์.“นักเล่านิทานสร้างนักอ่าน. สารพัฒนาหลักสูตร. ปีที่ 16 ฉบับที่130กรกฎาคม – 

กันยายน 2540. 
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๓) บทความจากเว็บไซต์ (Web Site) 
กุลยา ตันติผลาชีวะ. ความหมายของนิทาน. (ออนไลน์) แหล่งที่มา http:// seemalanonech. 

wordpress.com (2 มีนาคม 2559). 
เกริก ยุ้นพันธ์.ความหมายของนิทาน.(ออนไลน์) แหล่งที่มา http:// seemalanonech. 

wordpress.com[2มีนาคม2559]. 
ธัมมัสสวนสูตร พระไตรปิฎกเล่มที่ 22 พระสุตตันตปิฎกอังคุตตรนิกาย ปัญจก – ฉักกนิบาตข้อ 202 

(ออนไลน์) แหล่งที่มา https://www.haijai.com/3856. [20 มีนาคม 2559]. 
บ้านจอมยุทธ์. นิทานชาดก.(ออนไลน์) แหล่งที่มา https://www.baanjomyut.com/library_3 

extention_chodok/index.html [31มีนาคม2559]. 
ฤกษ์ชัย เพ็ชรคง. คุณธรรมนักเรียน (ออนไลน์) แหล่งที่มา http://www.rtc.ac.th/www_km/ 

03/0314/ 0314241153.pdf , (14 ตุลาคม 2560). 
วีกิพีเดีย. ความหมายของชาดก.(ออนไลน์) แหล่งที่มา http:// thWikipedia.or/wiki/ชาดก  

(2 มีนาคม 2559). 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน.วิกฤติการศึกษาไทยในปัจจุบัน (ออนไลนฺ) แหล่งที่มา 

www.lasallechote.ac.th [1 มกราคม 2560]. 
สุภัก มหาวรากร.“การประยุกต์ใช้หลักธรรมในชีวิตประจําวันจากทศชาติชาดก : กรณีศึกษาจาก

เรียงความ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร” (ออนไลน์) 
แหล่งที่มา https://tci Thaijo.org/index.php/jcosci/article/view/138060. (20 
กันยายน 2561)  

วิจารณ์ พานิช.การจัดการความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม. (ออนไลน์) แหล่งที่มา 
http://gotoknow.org  (10 เมษายน 2559). 

 

๔) วิทยานิพนธ์ 
กิตติศักด์ิ สมอเขียว. การศึกษาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนบ้านเขาคันทรง อําเภอศรีราชา

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต 3. วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต, 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาลัยบูรพา, 2555. 

เจสัน เจดีสัน. การวิเคราะห์หลักพุทธจริยาในนิทานชาดกของพระพุทธศาสนาเถรวาท. วิทยานิพนธ์

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาจริยศาสตร์ศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย:มหาวิทยาลัยมหิดล, 
2558.  

ธรรมนิตย์ บ้านพวน. การศึกษาคุณธรรมนักเรียน โรงเรียนเกาะสีชัง สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การ 
ศึกษามัธยมศึกษา เขต 18. วิทยานิพนธ์ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต, สาขาการบริหาร

การศึกษา, คณะศึกษาศาสตร์, มหาวิทยาลัยบูรพา, 2559.  
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บุญสม โพธ์ิเงิน. คุณธรรมในการอยู่ร่วมกันของนักเรียนชันประถมศึกษาปีที 6โรงเรียนประถมศึกษา 
สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดพิษณุโลก.ปริญญานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต, 
บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2537. 

ปราณี ปริยวาที. การพัฒนาจริยธรรมของเด็กปฐมวัย โดยการเล่านิทานและติดตามผล. ปริญญา

นิพนธ์ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต, การศึกษาปฐมวัย, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยศรีนครินทร 
วิโรฒ, 2551.  

พิเชษฐ ยังตรง. กลยุทธ์การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ใน
ศตวรรษที่ 21. วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยธุรกิจ

บัณฑิตย์, 2560. 
พระครูสมุห์ศรัณย์ ปญฺญาวชิโร. การส่งเสริมคุณธรรมนักเรียน ระดับประถมศึกษาโรงเรียนวัดเปา

โรหิตย์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, สาขา
บริหารการศึกษา, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2556.  

พระครูสมุห์ศรัณย์ ปญฺญาวชิโร. การส่งเสริมคุณธรรมนักเรียน ระดับประถมศึกษาโรงเรียนวัดเปา
โรหิตย์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, สาขา
บริหารการศึกษา, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2556.  

พระครูประโชติจันทวิมล จนฺทโชโต. การเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมนักเรียน โรงเรียนนวมินท
ราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี. วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตร

มหาบัณฑิต, สาขาบริหารการศึกษา, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย, 2555.  
พระครูสังฆรักษ์ ศราวุธ สุทสฺสโน (มักได้). การพัฒนาชุดกิจกรรมการอ่านมหานิบาตชาดกเพ่ือ

พัฒนาการคิดวิเคราะห์ ของสามเณร ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดนิเวศธรรมประวัติ. 
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาหลักสูตรและการสอน, วิทยาลัยครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2559. 

พวงรัตน์ ชํานาญเลิศกิจ. การส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม โรงเรียนประถมศึกษา 
สํานักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตร

มหาบัณฑิต, สาขาบริหารการศึกษา, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย, 2558.  
รุ่งฤดี กล้าหาญ, ดวงเดือน ศาสตรภัทร และสายสมร เฉลยกิตติ. การพัฒนารูปแบบการวัดและ

ประเมินพฤติกรรมเพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนประถมศึกษาตอน
ปลาย ของไทยในศตวรรษที่ 21. สถาบันทดสอบทางการศึกษา (องค์การมหาชน), 2558.  
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วารี นิยมธรรม. ผลการใช้เทคนิคแม่แบบจาก “นิทานชาดก” เพ่ือพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมใน
นักเรียนอนุบาลปีที่ 2. วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2536. 
วีระพงศ์ ถิ่นแสนดี. การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน โรงเรียนสิงห์สะอาด อําเภอสหัสขันธ์ 

จังหวัดกาฬสินธ์ุ. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาสารคาม, 2540. 
สน่ัน ดาวภักศรี. ผลการจัดการเรียนรู้เรื่องวรุณชาดกและวานรินทชาดก กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม

ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้หนังสือนิทานชาดกประกอบ
ภาพระบายสี โรงเรียนบ้านแดง สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3. 
เอกสารประกอบการประชุมการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 12 วันที่ 20 สิงหาคม 
2559, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์, 2559.  

สมชาย บัวแก้ว.“การสื่อสารธรรมะผ่านนิทานชาดกสําหรับเด็กอนุบาล”. เอกสารการจัดประชุมเสนอ

ผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครั้งที่5, 2559. 
สุทธิวรรณ ตันติรจนาวงศ์. การส่งเสริมคุณธรรมที่มีประสิทธิภาพ : กรณีศึกษากลุ่มเด็ก/เยาวชนและ

ข้าราชการครู. รายงานการวิจัยกรมการศาสนา, กระทรวงวัฒนธรรม, 2552.  
สุรีย์พร แซ่เอ๊ียบ. การศึกษาวิเคราะห์หลักธรรมจากนิทานชาดกที่ปรากฏในภาพจิตรกรรมพระวิหาร

หลวง วัดสุทัศนเทพวราราม. วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชา
พระพุทธศาสนา, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2554.  

อนุชิต จิตนุกูล. วิเคราะห์คุณธรรมจากนิทานชาดก ฉบับกรมวิชาการ. วิทยานิพนธ์ภาษาศาสตร

มหาบัณฑิต, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2550. 
 

5) เอกสารอ่ืนๆ  ท่ีไม่ได้ตีพิมพ์ 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 หน้า 1- 23 เล่ม116 ตอนที่ 74 ก ราชกิจจานุเบกษา 

19 สิงหาคม 2542. 
ศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน) กระทรวงวัฒนธรรม. เอกสารประกอบการประชุมงานสมัชชา 

คุณธรรมภาคเหนือ “รวมพลังประชารัฐขับเคล่ือนสังคมคุณธรรม:พอเพียงวินัยสุจริตจิต
อาสา” วันที่ 22-23 มิถุนายน 256. ณ ศาลาสภาบริหารคณะสงฆ์จังหวัดพิจิตร วัดท่า

หลวง พระอารามหลวง จังหวัดพิจิตร, 2560. 
เอแบคโพล : เอแบคโพลล์ : เสียงสะท้อนของเด็กและเยาวชนต่อผู้ใหญ่ในสังคม เน่ืองในวันเยาวชนแห่งชาติ : 

กรณีศึกษาต้วอย่างผู้นําเด็กและเยาวชนจาก77จังหวัดทั่วประเทศมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. 
2558.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
รายช่ือผู้เช่ียวชาญตรวจสอบเครื่องมือ 
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รายชื่อผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือ 
 
1. พระศรีวินยาภรณ์, ดร. 
 การศึกษา  Ph.D. (Buddhist Studies) DU  
  M.Phil. (Buddhist Studies) DU 
  อ.ม. (บาล-ีสันสกฤต) จุฬาฯ 
  ศน.บ. (บาลี-สันสกฤต) มมร. 
 ตําแหน่งปัจจุบัน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  
  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 
2. พระมหาบญุไทย ปุญฺญมโน, ดร. (ด้วงวงศ์)  
 การศึกษา  ศน.ด. (พุทธศาสน์ศึกษา) มมร. 
  ศศ.ม. (ปรัชญา) มช. 
  ศน.บ. (ภาษาอังกฤษ) มมร 
 ตําแหน่งปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหารหลกัสูตร 
  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
   
3. รองศาสตราจารย์ ดร. สวิุญ รักสัตย์  
 การศึกษา  Ph.D. (Buddhist Studies) DU  
  M.A. (Buddhist Studies) DU 
  พธ.บ. (ครุศาสตร์) มจร.  
 ตําแหน่งปัจจุบัน อาจารย์ประจําหลักสูตร 
   
  

  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
รายช่ือผู้ให้สัมภาษณ ์
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รายชื่อผู้ให้สมัภาษณ ์
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 

 
1. นายภูวดล แก่นชัยภูมิ 2. นายธนากร เอ่ียมเชย 
3. นายปฏิภาน ใจกล้า 4. นายวิทยา หารเอ่ียม 
5. นางสาวนฤมล โตโคกขาม 6. นางสาวแพรทอง ชุ่มใจ 
7. นางสาวสินีนารถ รัตนสาคร 8. นายกิตติกร พูลสวัสด์ิ 
9. นางสาวสุพรรษา พรหมนัส 10. นางสาววิไลพร ขาวงาม 
11. นางสาวจรรยาพร ปานภู่ 12. นายอธิชนัน ชุมพล 
13 นางสาวสุนิสา โตสน 14. นางสาวจิดาภา ทัศนวงษ์   
15. นายอภินันทวัฒน์ เกนทวี 16. นายพชรดนย์ ประวิง 
17. นายสราวุฒิ ดวงชาญ 18. นายลิขิต สิงห์สาธร 
19. นายสิงหา จิตรประสงค์   20. นายนิภาส บุญประกอบ 
21. นายณัชพล ศรแีปลก   22. นางสาววิไลลักษณ์ ใจอ่อน   
23. เด็กหญิงกรพินธ์ สวายวงศ์ 24. เด็กหญิงกัญญารัตน์ นุชกิจ 
25. เด็กชายภคินธร บุญรอด   26. เด็กชายศิริศักด์ิ ดวงสมสา 
27. เด็กชายบุริศร์ เนตรนิตย์ 28. เด็กชายสมศักด์ิ มณีกาญจน์ 
29. นายประชา มหาศาล 30. นายประกอบชัย สุนทรวัฒน์ 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
หนังสือขอความอนุเคราะห์เป็นผู้เช่ียวชาญตรวจสอบเครื่องมือ 
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ภาคผนวก ง 
หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวมข้อมูล 
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ภาคผนวก จ 
แบบสัมภาษณ์ 
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แบบสัมภาษณ์ 
เรื่อง 

การใชน้ิทานชาดกเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
โรงเรียนวัดสขุกร จังหวัดสมุทรปราการ 

ผู้วิจัย 
นางสาวพิสาขา อ้วนสะอาด 

นักศึกษาหลักสูตรศาสนศาสตรมหาบัณฑิตสาขาพุทธศาสน์ศึกษา 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

* * * * * * * * * * * * 
 
คําชี้แจง 

แบบสัมภาษณ์น้ีแบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ 
ตอนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนที่ 2 การใช้นิทานชาดกเสริมสร้างคุณธรรมให้กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียน

วัดสุขกร จังหวัดสมุทรปราการ 
ตอนท่ี 3 ข้อเสนอแนะการใช้นิทานชาดกเสริมสร้างคุณธรรมให้กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา

ตอนต้นโรงเรียนวัดสุขกร จังหวัดสมุทรปราการ 
 

ตอนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามข้อมูลท่ัวไปสําหรับ
นักเรียน 
 

1. ชื่อ - นามสกุล ................................................................................................................ 
2. เพศ  
 (.................) ชาย  (.................) หญิง  
3. อายุ  
 (.................) 13-15 ปี    (.................) 16 ปีขึ้นไป  
4. ระดับการศกึษา 
 (.................) มัธยมศึกษาปีที่ 1 
 (.................) มัธยมศึกษาปีที่ 2 
 (.................) มัธยมศึกษาปีที่ 3 
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ตอนท่ี 2 แบบสัมภาษณ์การใช้นิทานชาดกเสริมสร้างคุณธรรมให้กับนักเรียนชั้นมัธยม 
ศึกษาตอนต้น โรงเรียนวัดสุขกร จังหวัดสมุทรปราการ 
 

เรื่องท่ี 1 
นิทานชาดกเรือ่ง ติตติรชาดก 

 
1. ให้วิเคราะห์ว่านิทานชาดก เร่ือง “ติตติรชาดก” ได้สอนคุณธรรมเรื่องใดบ้าง 
 ..............................................................................................................................................  

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

2. วิเคราะห์ว่าคุณธรรมที่ได้จากการอ่านนิทานชาดก เรื่อง “ติตติรชาดก” สามารถ นําไป 
ใช้ในชีวิตประจําวันได้อย่างไร 

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

3. อธิบายผลของการมีคุณคุณธรรมหรือผลจากการขาดคุณธรรมน้ัน เป็นอย่างไร โดย
ยกตัวอย่างจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตจริงประกอบ 

 ..............................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................  
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เรื่องท่ี 2 
นิทานชาดกเรือ่ง อัมพชาดก 

 
1. ให้วิเคราะห์ว่านิทานชาดก เร่ือง “อัมพชาดก ” ได้สอนคุณธรรมเรื่องใดบ้าง 
 ..............................................................................................................................................  

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

2. ให้วิเคราะห์ว่าคุณธรรมที่ได้จากการอ่านนิทานชาดก เรื่อง “อัมพชาดก” สามารถนําไป 
ใช้ในชีวิตประจําวันได้อย่างไร 

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

3. อธิบายผลของการมีคุณคุณธรรมหรือผลจากการขาดคุณธรรมน้ันเป็นอย่างไร โดย
ยกตัวอย่างจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตจริงประกอบ 

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

 



145 

เรื่องท่ี 3 
นิทานชาดกเรือ่ง มิตตวินทุชาดก 

 
1. ให้วิเคราะห์ว่านิทานชาดก เร่ือง “มิตตวินทุชาดก” ได้สอนคุณธรรมเรื่องใดบ้าง 
 ..............................................................................................................................................  

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

2. ให้วิเคราะห์ว่าคุณธรรมที่ได้จากการอ่านนิทานชาดก เรื่อง “มิตตวินทุชาดก” สามารถ
นําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้อย่างไร 

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

3. อธิบายผลของการมีคุณคุณธรรมหรือผลจากการขาดคุณธรรมน้ันเป็นอย่างไร โดย
ยกตัวอย่างจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตจริงประกอบ 

 ..............................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................  
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เรื่องท่ี 4 
นิทานชาดกเรือ่ง ราโชวาทชาดก 

 
1. ให้วิเคราะห์ว่านิทานชาดก เร่ือง “ราโชวาทชาดก” ได้สอนคุณธรรมเรื่องใดบ้าง 
 ..............................................................................................................................................  

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

2. ให้วิเคราะห์ว่าคุณธรรมที่ได้จากการอ่านนิทานชาดก เรื่อง “ราโชวาทชาดก” สามารถ
นําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้อย่างไร 

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

3.  อธิบายผลของการมีคุณคุณธรรมหรือผลจากการขาดคุณธรรมน้ันเป็นอย่างไร โดย
ยกตัวอย่างจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตจริงประกอบ 

 ..............................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................  
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เรื่องท่ี 5 
นิทานชาดกเรือ่ง นันทิวิสาลชาดก 

 
1. ให้วิเคราะห์ว่านิทานชาดก เร่ือง “นันทิวิสาลชาดก” ได้สอนคุณธรรมเรื่องใดบ้าง 
 ..............................................................................................................................................  

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

2. ให้วิเคราะห์ว่าคุณธรรมที่ได้จากการอ่านนิทานชาดก เรื่อง “นันทิวิสาลชาดก” สามารถ 
นําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้อย่างไร 

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

3. อธิบายผลของการมีคุณคุณธรรมหรือผลจากการขาดคุณธรรมน้ันเป็นอย่างไร โดย
ยกตัวอย่างจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตจริงประกอบ 

 ..............................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................  
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เรื่องท่ี 6 
นิทานชาดกเรือ่ง สุวรรณหังสชาดก 

 
1. ให้วิเคราะห์ว่านิทานชาดก เร่ือง “สุวรรณหังสชาดก ” ได้สอนคุณธรรมเรื่องใดบ้าง 
 ..............................................................................................................................................  

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

2. ให้วิเคราะห์ว่าคุณธรรมที่ได้จากการอ่านนิทานชาดก เรื่อง “สุวรรณหังสชาดก” สามารถ 
นําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้อย่างไร 

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

3. อธิบายผลของการมีคุณคุณธรรมหรือผลจากการขาดคุณธรรมน้ันเป็นอย่างไร โดย
ยกตัวอย่าง จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตจริงประกอบ 

 ..............................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................  
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ตอนท่ี 3 ข้อเสนอแนะการใช้นิทานชาดกเสริมสร้างคุณธรรมให้กับนักเรียนชั้นมัธยม 
ศึกษาตอนต้น โรงเรียนวัดสุขกร จังหวัดสมุทรปราการ 

 

1. นักเรียนมีแนวคิดเก่ียวกับการใช้นิทานชาดกเสริมสร้างคุณธรรม อย่างไร 
 ..............................................................................................................................................  

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

2. นักเรียนมีแนวทางให้โรงเรียนจัดกิจกรรม การใช้นิทานชาดกเสริมสร้างคุณธรรม เรื่อง 
ติตติรชาดก อย่างไร 

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

3. นักเรียนมีแนวทางให้โรงเรียนจัดกิจกรรม การใช้นิทานชาดกเสริมสร้างคุณธรรม เรื่อง 
อัมพชาดก อย่างไร 

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

4. นักเรียนมีแนวทางให้โรงเรียนจัดกิจกรรม การใช้นิทานชาดกเสริมสร้างคุณธรรม เรื่อง 
มิตตวินทุชาดก อย่างไร 

 ..............................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................  
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5. นักเรียนมีแนวทางให้โรงเรียนจัดกิจกรรม การใช้นิทานชาดกเสริมสร้างคุณธรรม เรื่อง 
ราโชวาทชาดก อย่างไร 

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

6. นักเรียนมีแนวทางให้โรงเรียนจัดกิจกรรม การใช้นิทานชาดกเสริมสร้างคุณธรรม เรื่อง 
นันทิวิสาลชาดก อย่างไร 

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

7. นักเรียนมีแนวทางให้โรงเรียนจัดกิจกรรม การใช้นิทานชาดกเสริมสร้างคุณธรรม เรื่อง 
สุวรรณหังสชาดก อย่างไร 

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

 
 

ขอขอบคุณในการให้ข้อมูลสมัภาษณ์ สําหรับการทําวิจัยคร้ังน้ี 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาคผนวก ฉ 
แบบประเมินค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) 
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แบบประเมนิค่าดัชนีความสอดคล้อง(IOC) 
เรื่อง 

การใชน้ิทานชาดกเสริมสรา้งคุณธรรมให้กับนักเรยีน 
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนวัดสขุกร จังหวัดสมุทรปราการ 

 
คําชี้แจง 

 1. ขอให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาข้อคําถามของแบบสัมภาษณ์ที่กําหนดให้ วัดได้สอดคล้อง 
ตรงตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดให้หรือไม่ 

 2. โดยใส่เครื่องหมาย/ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน พร้อมทั้งเขียนข้อเสนอ 
แนะที่เป็นประโยชน์ ในการใช้พิจารณาปรับปรุงต่อไป 

ความหมาย + 1 หมายถึง แน่ใจ - 1 หมายถึง ไม่แน่ใจ 0 หมายถึง ยังไม่ตกลงใจ 
 

รายการของความคิดเหน็ 
ระดับความคดิเห็น 

ข้อเสนอแนะ 
+ 1  0 - 1 

การใช้นิทานชาดกเสริมสร้างคุณธรรมให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนวัดสุขกร 
จังหวัดสมุทรปราการ 
นิทานชาดกเรื่อง ติตติรชาดก  
1. สอนคุณธรรมเรื่องใดบ้าง 
2. คุณธรรมที่ได้จากการอ่านนิทานชาดกเรื่อง ติตติรชาดก 
สามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้อย่างไร 
3. ผลของการมีคุณคุณธรรมหรือผลจากการขาดคุณธรรมน้ัน 
เป็นอย่างไร ยกตัวอย่างจากเหตุการณ์ที่เกิดข้ึนในชีวิตจริง

ประกอบ 

    

นิทานชาดกเรื่อง อัมพชาดก  
1. สอนคุณธรรมเรื่องใดบ้าง 
2. คุณธรรมที่ได้จากการอ่านนิทานชาดกเรื่อง อัมพชาดก 
สามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้อย่างไร 
3. ผลของการมีคุณคุณธรรมหรือผลจากการขาดคุณธรรมน้ัน 
เป็นอย่างไร ยกตัวอย่างจากเหตุการณ์ที่เกิดข้ึนในชีวิตจริง

ประกอบ 
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รายการของความคิดเหน็ 
ระดับความคดิเห็น 

ข้อเสนอแนะ 
+ 1  0 - 1 

นิทานชาดกเรื่อง มิตตวินทุชาดก  
1. สอนคุณธรรมเรื่องใดบ้าง 
2. คุณธรรมที่ได้จากการอ่านนิทานชาดกเร่ือง มิตตวินทุ
ชาดก สามารถ นําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้อย่างไร 
3. ผลของการมีคุณคุณธรรมหรือผลจากการขาดคุณธรรมน้ัน 
เป็นอย่างไร ยกตัวอย่างจากเหตุการณ์ที่เกิดข้ึนในชีวิตจริง

ประกอบ 

    

นิทานชาดกเรื่อง ราโชวาทชาดก  
1. สอนคุณธรรมเรื่องใดบ้าง 
2. คุณธรรมท่ีได้จากการอ่านนิทานชาดกเร่ือง ราโชวาท
ชาดก สามารถ นําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้อย่างไร 
3. ผลของการมีคุณคุณธรรมหรือผลจากการขาดคุณธรรมน้ัน 
เป็นอย่างไร ยกตัวอย่างจากเหตุการณ์ที่เกิดข้ึนในชีวิตจริง

ประกอบ 

    

นิทานชาดก เรื่องนันทิวิสาลชาดก 
1. สอนคุณธรรมเรื่องใดบ้าง 
2. คุณธรรมท่ีได้จากการอ่านนิทานชาดกเร่ือง นันทิวิสาล
ชาดก อย่างไร สามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้อย่างไร 
3. ผลของการมีคุณคุณธรรมหรือผลจากการขาดคุณธรรมน้ัน 
เป็นอย่างไร ยกตัวอย่างจากเหตุการณ์ที่เกิดข้ึนในชีวิตจริง

ประกอบ 

    

นิทานชาดก เรื่องสุวรรณหังสชาดก 
1. สอนคุณธรรมเรื่องใดบ้าง 
2. คุณธรรมที่ได้จากการอ่านนิทานชาดกเรื่อง สุวรรณหังส 
ชาดก สามารถ นําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้อย่างไร 
3. ผลของการมีคุณคุณธรรมหรือผลจากการขาดคุณธรรมน้ัน 
เป็นอย่างไร ยกตัวอย่างจากเหตุการณ์ที่เกิดข้ึนในชีวิตจริง

ประกอบ 
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รายการของความคิดเหน็ 
ระดับความคดิเห็น 

ข้อเสนอแนะ 
+ 1  0 - 1 

ข้อเสนอแนะการใช้นิทานชาดกเสริมสร้างคุณธรรมให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดสุขกร จังหวัดสมุทรปราการ  
1. นักเรียนมีแนวคิดเก่ียวกับการใช้นิทานชาดกเสริมสร้าง

คุณธรรม อย่างไร 
    

2. นักเรียนมีแนวทางให้โรงเรียนจัดกิจกรรม การใช้นิทาน

ชาดกเสริมสร้างคุณธรรม เรื่องติตติรชาดก อย่างไร 
    

3. นักเรียนมีแนวทางให้โรงเรียนจัดกิจกรรม การใช้นิทาน

ชาดกเสริมสร้างคุณธรรม เรื่องอัมพชาดก อย่างไร 
    

4. นักเรียนมีแนวทางให้โรงเรียนจัดกิจกรรม การใช้นิทาน

ชาดกเสริมสร้างคุณธรรม เรื่องมิตตวินทุชาดก อย่างไร 
    

5. นักเรียนมีแนวทางให้โรงเรียนจัดกิจกรรม การใช้นิทาน

ชาดกเสริมสร้างคุณธรรม เรื่องราโชวาทชาดก อย่างไร 
    

6. นักเรียนมีแนวทางให้โรงเรียนจัดกิจกรรม การใช้นิทาน

ชาดกเสริมสร้างคุณธรรม เรื่องนันทิวิสาลชาดก อย่างไร 
    

7. นักเรียนมีแนวทางให้โรงเรียนจัดกิจกรรม การใช้นิทาน

ชาดกเสริมสร้างคุณธรรม เรื่องสุวรรณหังสชาดก อย่างไร 
    

 
 
 

ลงช่ือ .............................................................. 
 

(..................................................................) 
ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเคร่ืองมือ 
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ประวัติผู้วิจัย 
 
ชื่อ-สกุล   :  นางสาวพิสาขา อ้วนสะอาด 
วัน/เดือน/ปีเกิด  :  27 กันยายน 2505 
ภูมิลําเนา   :  จังหวัดสมุทรปราการ 
ที่อยู่ปัจจุบัน  :  95/29 หมู่ที่ 3 ตําบลบางเมือง อําเภอเมืองสมุทรปราการ 
     จังหวัดสมุทรปราการ 
 
การศึกษา 
 พ.ศ.2528  :  ศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง กรุงเทพมหานคร 
 
หน้าท่ีการทํางาน 
  พ.ศ.2532-2535  :  โรงเรียนบ้านเปือย จังหวัดอุบลราชธานี 
  พ.ศ.2536-2537  :  โรงเรียนวัดเสาธงกลาง จังหวัดสมุทรปราการ 
  พ.ศ.2538-2559  :  โรงเรียนวัดสุขกร จังหวัดสมุทรปราการ 
  พ.ศ.2560-ปัจจุบัน  :  โรงเรียนพร้านีลวัชระ จังหวัดสมุทรปราการ 
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