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บทคัดยอ่ 
 
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยกึง่ทดลอง (Quasi Experimental Research) มวัีตถุประสงค์เพือ่

ศึกษาผลการพฒันาตนเองตามหลักพทุธธรรมโดยอาศัยหลักสามคัคีธรรมส าหรับนักศึกษาอาชีวเกษตร   
ซ่ึงเป็นนักเรียนอาสาสมคัร  จ านวน ๓๐ คน ท่ีศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีท่ี ๓ (ปวช.
๓) สังกดัวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม ่ ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕๐     

ส าหรับเคร่ืองมอืประกอบด้วย  แผนกจิกรรมการพฒันาตนเองตามหลักพทุธธรรมท่ีสร้าง
ตามแนวคิดกระบวนการสร้างอนาคตร่วมกนัจ านวน  ๑๐  แผน  แบบสังเกตพฤติกรรม   แบบบันทึก
วิเคราะห์การตนเอง: วันนี้ท่ีฉันเป็น  และวิถีพฒันาตน   โครงการท าดีเพือ่แผ่นดิน   และแบบวัดผล
สัมฤทธ์ิการพฒันาตนเองตามหลักสามคัคีธรรม  ด าเนินการเกบ็รวบรวมท้ังเชิงปริมาณและคุณภาพ  
มกีารวิเคราะห์ผลแบบวัดผลสัมฤทธ์ิด้วยใช้สถิติพืน้ฐานคือ  ค่าร้อยละ  ค่าเฉล่ียและส่วนเบีย่งเบน
มาตรฐาน   และค่า  Paired Sample  test  พร้อมท้ังการวิเคราะห์ข้อมลูเชิงคุณภาพจากการสังเกต
พฤติกรรม   การสะท้อนความคิด  การบอกเล่าบันทึกการวิเคราะห์และพฒันาตนเอง  ตลอดจนผล
การด าเนินงานเชิงประจักษจ์ากโครงการท าดีเพือ่แผ่นดิน 

ผลการวิจัยพบว่า  หลังจากการร่วมกจิกรรมการพฒันาตนเองตามหลักพทุธธรรมโดย
อาศัยหลักสามคัคีธรรม  ท่ีส่ือผ่านเทคนิควิธีกระบวนการสร้างอนาคตร่วมกนั   ท าให้นักเรียนมี
ผลสัมฤทธ์ิการพฒันาตนเองอย่างมนีัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ  ๐.๐๕   โดยมรีะดับค่าเฉล่ียพฤติกรรม
ด้านสามคัคีธรรมหลังร่วมกจิกรรมสูงกว่ากอ่นร่วมกจิกรรม  ดังนี้    

ด้านความซ่ือสัตย์สุจริต  ซ่ึงพบว่า ภายหลังร่วมกจิกรรมพฒันาตนเองด้วยเทคนิค
กระบวนการสร้างอนาคตร่วมกนั  นักเรียนมค่ีาเฉล่ียพฤติกรรมด้านความซ่ือสัตย์สุจริตในระดับมาก
ท่ีสุด โดยมรีะดับค่าเฉล่ียท่ี   ๔.๔๕  ซ่ึงเป็นระดับค่าเฉล่ียท่ีสูงกว่ากอ่นเข้าร่วมกจิกรรม  อย่างมรีะดับ
นัยส าคัญท่ีระดับ  ๐.๐๕  

ด้านความรับผิดชอบ  ซ่ึงพบว่า ภายหลังร่วมกจิกรรมพฒันาตนเองด้วยเทคนิควิธี
กระบวนการสร้างอนาคตร่วมกนั  นักเรียนมค่ีาเฉล่ียพฤติกรรมด้านความรับผิดชอบในระดับมากท่ีสุด 
โดยมรีะดับค่าเฉล่ียท่ี  ๔.๖๑ ซ่ึงเป็นระดับค่าเฉล่ียท่ีสูงกว่ากอ่นเข้าร่วมกจิกรรม  อย่างมรีะดับ
นัยส าคัญท่ีระดับ  ๐.๐๕  

ด้านความยุติธรรม  ซ่ึงพบว่า ภายหลังร่วมกจิกรรมพฒันาตนเองด้วยเทคนิควิธี
กระบวนการสร้างอนาคตร่วมกนั  นักเรียนมค่ีาเฉล่ียพฤติกรรมด้านความยุติธรรมในระดับมากท่ีสุด 
โดยมรีะดับค่าเฉล่ียท่ี ๔ .๖๔ ซ่ึงเป็นระดับค่าเฉล่ียท่ีสูงกว่ากอ่นเข้าร่วมกจิกรรม  อย่างมรีะดับ
นัยส าคัญท่ีระดับ  ๐.๐๕  
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ด้านความสามคัคี  ซ่ึงพบว่า ภายหลังร่วมกจิกรรมพฒันาตนเองด้วยเทคนิควิธี
กระบวนการสร้างอนาคตร่วมกนั  นักเรียนมค่ีาเฉล่ียพฤติกรรมด้านความสามคัคีในระดับมากท่ีสุด 
โดยมรีะดับค่าเฉล่ียท่ี   ๔.๕๕  ซ่ึงเป็นระดับค่าเฉล่ียท่ีสูงกว่ากอ่นเข้าร่วมกจิกรรม  อย่างมรีะดับ
นัยส าคัญท่ีระดับ  ๐.๐๕  

ด้านความเมตตา  ซ่ึงพบว่าภายหลังร่วมกจิกรรมพฒันาตนเองด้วยเทคนิควิธีกระบวนการ
สร้างอนาคตร่วมกนั  นักเรียนมค่ีาเฉล่ียพฤติกรรมด้านความเมตตาในระดับมากท่ีสุด โดยมรีะดับ
ค่าเฉล่ียท่ี   ๔.๔๓ ซ่ึงเป็นระดับค่าเฉล่ียท่ีสูงกว่ากอ่นเข้าร่วมกจิกรรม  อย่างมรีะดับนัยส าคัญท่ีระดับ  
๐.๐๕  

นอกจากนี้ยังพบว่า ภายหลังร่วมกจิกรรมพฒันาตนเองด้วยเทคนิควิธีกระบวนการสร้าง
อนาคตร่วมกนั  นักเรียนพฒันาทักษะการคิดวิเคราะห์ต่อตนเองและสังคม  โดยมกีารน าเสนอ
ความคิดอย่างเป็นระบบชัดเจน ครอบคลุมประเด็นค าถาม   มกีารแสดงความคิดเชิงวิเคราะห์  อา้งองิ
หลักการ  และมมีมุมองเชิงสร้างสรรค์ต่อการแกไ้ขปัญหาสังคม  ท้ังนี้เป็นลักษณะการพฒันาโดย
ล าดับนับจากการเข้าร่วมกจิกรรม อกีท้ังยังปรากฏว่า  นักเรียนได้มกีารขยายข่ายความดีชักชวนเพือ่น
ในสถานศึกษาเข้าร่วมกจิกรรมท าดีเพือ่แผ่นดิน จ านวน  ๕ โครงการ ได้แก ่ โครงการชวนเพือ่นพีน่้อง
ท าดี  โครงการรักษส่ิ์งแวดล้อม  โครงการอาสาเกษตร   โครงการค่ายอาสาเพือ่พฒันาทักษะชีวิต
ป้องกนัสารเสพติดส าหรับน้องพืน้ท่ีสูง  และโครงการชวนเพือ่นเข้าวัด    

โดยสรุป การใช้หลักสามคัคีธรรมท่ีเรียนรู้ผ่านเทคนิควิธีกระบวนการสร้างอนาคตร่วมกนั
สามารถท าให้นักเรียนเกดิการพฒันาตนเองตามหลักพทุธธรรม ซ่ึงแสดงออกท้ังการคิด การพดู  และ
การกระท า  
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ABSTRACT 
  

This research had been a quasi experimental research or the semi-
experimental research which had the objective of studying the self development 
through the principle of samaggidhamama (Harmony). The experimental samples 
consisted of 30 Agriculture vocational students who were the third year students 
enrolled for vocational certificate level (Powocho-3) in the academic year 2007, the 
Chiangmai Agriculture and Technology College.  

The research tools were composed of a 10-page self-development 
program through Buddhist philosophical activities for the future lifestyle concept, a 
behavioral observation form, a self-analytical record: What I am today and self-
development pathway; the project for doing things for the country, and self-
evaluation on the achievement of the self-development through the Buddhist way of 
life. 

The data collection was done through quantitative and qualitative 
methods, and the basic analysis was carried out in order to get the following 
statistical values: percentage the average, and Standard Deviation (S.D.) as well as the 
paired sample t-test. The qualitative analysis was carried out through the method of 
behavioral observation, thought reflection, and the story-telling according to the 
analytical self-development records. In short, the data processing process was carried 
out owing to the doing good things for the society project. 

It was found that after having participated in the Buddhist self-
development project through the utilization of the unity principles of Buddhism and 
the usage of mass communication on the future construction process, the students 
seemed to have achievement on the self-development process which was 
statistically significant at 0.05 level and the average score of the unity principles after 
the participation was higher than the score before the participation in the Buddhist 
activities in the following details. 
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On the matter of honesty and truthfulness, it was found that after the 
students had learnt by technique of joint future making process, they had the scores 
on honesty behavior at the most level of 4.45 which was higher than the scores of 
the pre-joining of the activities, and was statistically significant at 0.05 level. 

Concerning the responsibility it was found that after the students had 
learnt by the technique of joint future making process, they had the scores on 
responsibility behavior at the most level of 4.61 which were higher than the scores 
before joining the activities and were statistically significant at .05 level.     

On the matter of justice, it was found that after the students had learnt by 
the technique of joint future making process, the students had the scores on justice 
behavior at the most level of 4.64 which was higher than the scores joining before 
the activities, and was statistically significant at .05 level. 

On the matter of unity, it was found that after the students had learnt by 
the technique of joint future making process, the students had score on harmony 
behavior at the most level of 4.55 which was higher than the scores joining before 
the activities, and was statistically significant at .05 level. 

On the matter of kindness, it was found that after the students had learnt 
by the technique of joint future making process, the students had the score on 
kindness and sympathy behavior at the most level of 4.43 which was higher than the 
scores joining before the activities, and was statistically significant at .05 level. 

In addition, it was found that after the students had learnt by the 
technique of joint future making process, the students were able to think for 
themselves and to develop the analytical thinking skill for them and for the society. 
Their thinking processes gave the impression that they had a systemic thinking 
process, so clear and so vivid that it could cover all the questions being asked. Their 
analytical thinking ability seemed to be clear with reasonable reference. In summary, 
they had creative thinking capability to solve all the social problems. Consequently, 
their viewing perspective appeared to be developed after the joining of Buddhist 
group activities. 

In sum, the use of Buddhist principles of Samaggidhamma in the 
constructing process of the mutual future life, could being about self-development 
in the students expressed through thinking process, speaking process, and action 
process. 
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กิตติกรรมประกาศ  
 
 

รายงานการวิจัยฉบับนี้ได้รับทุนอดุหนุนการวิจัยจากสถาบันวิจัยพทุธศาสตร์มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๐   

ผู้วิจัยขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงต่อคณะกรรมการสถาบันวิจัยพทุธศาสตร์และผู้บริหาร
ทุกท่านท่ีตระหนักถึงความส าคัญของปัญหาเยาวชน จึงได้สนับสนุนให้ทุนอดุหนุนการวิจัยเพือ่ให้เกดิ
การน าความรู้สู่การปฏิบัติในการพฒันาเยาวชน โดยเฉพาะอย่างย่ิงด้วยความกรุณาจาก รอง
ศาสตราจารย์สนิท สัตโยภาส ดร.เกตุมณี  มากม ีและรศ.พเิศษถาวร เสาร์ศรีจันทร์  ท่ีปรึกษาให้ค า
ชี้แนะท่ีมคุีณค่าในการด าเนินการวิจัยจวบจนกระท่ังสัมฤทธ์ิผล  ตลอดจนผู้บริหารของวิทยาลัยเกษตร
และเทคโนโลยีเชียงใหม ่ท่ีเอือ้อ านวยสถานท่ี  อปุกรณ์ครุภัณฑ์ และยานพาหนะในจัดกจิกรรมพฒันา
นักเรียน และท่ีส าคัญย่ิงคือ นักเรียนแกนน าอาสา ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีท่ี ๓  จ านวน 
๓๐ คน   ท่ีให้ความร่วมมอืสร้างสรรค์การเรียนรู้ร่วมกนั จนกอ่เกดิข้อสรุปถึงแนวทางในการพฒันา
ตนเองตามหลักพทุธธรรม เช่นเดียวกบักลัยาณมติรทางวิชาการผู้ร่วมแลกเปล่ียนความคิดเห็นเพือ่การ
สร้างสรรค์ผลงานวิจัยให้มคีวามสมบูรณ์ 

คุณค่าใดๆ ท่ีอาจกอ่เกดิจากการวิจัยในคร้ังนี้  ผู้วิจัยขอมอบบูชาคุณแกบุ่พการี  ผู้ท่ีให้
ชีวิต ให้โอกาสทางการศึกษาและสังคม  ผู้เป็นแบบอย่างในการด าเนินชีวิตท่ีเคารพต่อความย่ิงใหญ่
ของธรรมชาติ  และหล่อหลอมความคิดความเป็นตัวตน ครู – อาจารย์นับแต่ปฐมวัยตราบจนปัจจุบัน  
ท่ีให้ค าพร่ าสอนและจุดประกายความคิด ความส านึกท่ีดีงามต่อสังคม  ตลอดจนครอบครัวอนัเป็นท่ีรัก  
แหล่งสร้างพลังใจในการคิดและการกระท า  เพือ่การมุง่พฒันางานในภาระหน้าท่ีและการสร้าง
ความหมายของการด ารงอยู่ 
 

นางรุ่งทิพย์ กล้าหาญ  และคณะ  
๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ 
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อธบิายการใช้อักษรยอ่คัมภีร์  
 

อกัษรย่อชื่อคัมภีร์ในรายงานวิจัยเล่มนี้ ใช้อา้งองิจากพระไตรปิฎกภาษาไทย และอรรถ
กถา ฉบับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดพมิพป์ี พ.ศ.๒๕๓๙ เรียงตามล าดับคัมภีร์ได้
ดังนี้ 

ในงานวิทยานิพนธ์คร้ังนี้ อา้ง เล่ม / ข้อ / และหน้า ตามล าดับ ตัวอย่างเช่น วิ.มหา. 
(ไทย) ๒/๒๘/๓๗ หมายถึง วินัยปิฎก มหาวิภังค์ พระไตรปิฎกภาษาไทย เล่มท่ี ๒ ข้อท่ี ๒๘  หน้า 
๓๗. 

 
 

พระสตุตันตปิฎก  
ม.มู.   (ไทย) = สุตตันตปิฎก   มชัฌิมนิกาย  มลูปัณณาสก์   (ภาษาไทย) 
องฺ. ติก.   (ไทย)  =  สุตตันตปิฎก   องัคุตตรนิกาย  ติกนิบาต  (ภาษาไทย)  
องฺ. ปญฺจก.   (ไทย) =  สุตตันตปิฎก   องัคุตตรนิกาย  ปัญจกนิบาต (ภาษาไทย) 

 
  

อรรถกถาพระสตุตันตปิฎก  
ม.มู.อ.   (ไทย) =   สุตตันตปิฎก   มชัฌิมนิกาย  มลูปัณณาสกอ์รรถกถา  (ภาษาไทย) 
ม.อ.ุอ.     (ไทย)    =    มชัฌิมนิกาย ปปัญจสูทนี อปุริปัณณาสกอ์รรถกถา   (ภาษาไทย) 
ส .สฬา.อ.     (ไทย)    =   สังยุตตนิกาย สารัตถปกาสินี สฬายตนวรรคอรรถกถา (ภาษาไทย) 
 



 
บทที่ ๑ 

 
บทน า 

 
 
๑.๑  ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา  

ด้วยบริบทของสังคมโลกในปัจจุบัน ท่ีเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วเพือ่การกา้วสู่สังคมโลกาภิ
วัตน์หรือสังคมโลกไร้พรหมแดน  ท าให้มกีารแข่งขันในด้านต่าง ๆ สูงมากขึ้น  ส าหรับประเทศไทยได้มี
การศึกษาและวิเคราะห์เพือ่การพฒันาประเทศให้กา้วทันการเปล่ียนแปลง  โดยรัฐบาลได้ก าหนด
นโยบายการจัดการศึกษาเพือ่พฒันา “คน” และ “คุณภาพคน”  เนื่องจากเห็นว่า  “คนเป็นสาเหตุ  
ปัจจัยและเป็นผลลัพธ์ส าคัญท่ีสุดของการพฒันาประเทศ ”  ดังนั้นแผนการพฒันาประเทศใน
แผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๐ (๒๕๕๐ – ๒๕๕๔) จึงเน้นพฒันาศักยภาพของคน
หรือเน้นคนเป็นศูนย์กลาง และมุง่เน้นให้ประชาชนทุกคนได้พฒันาตนเองอย่างเต็มศักยภาพ  รวมท้ังมี
โอกาสและมส่ีวนร่วมในการพฒันาประเทศทุก ๆ ด้านอย่างเต็มท่ี   โดยคาดหวังว่า  เมือ่คนมกีาร
พฒันาอย่างเต็มศักยภาพท้ังด้านสติปัญญา  ร่างกายและจิตใจแล้วจะเป็นพืน้ฐานในการสร้างพลัง
ครอบครัว  ชุมชน  สังคมและส่งผลดีต่อการพฒันาประเทศต่อไป   

ส าหรับการพฒันาคนตามหลักพทุธศาสนานั้น  เชื่อว่า มนุษย์ทุกคนจะต้องแกไ้ขพฒันา
ตนเองอยู่เสมอ และจะต้องพฒันาตลอดเวลา โดยไมป่ระมาท เป็นการพฒันาโดยเน้นการสร้างเสริม
คุณภาพของคนท่ีจะมาเป็นส่วนร่วมในการแกป้ัญหาของยุคสมยั และเป็นการพฒันาคนท่ีสอดคล้อง
กบัจุดหมายระยะยาวแห่งความเป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ด้วย ไมใ่ช่เป็นเพยีงการพฒันามนุษย์เพือ่มาสนอง
ความต้องการด้านทรัพยากรคนเฉพาะกาลเฉพาะกรณี   แต่มุง่ส่งผลให้บุคคลมอีนามยัดี  แข็งแรง  มี
อารมณ์ท่ีมัน่คงมจีิตใจท่ีงดงาม  มคีวามสามารถเข้าใจตนเอง เข้าใจบุคคลอืน่  สามารถปรับตัว สร้าง
ความสัมพนัธ์กบัผู้อืน่ได้โดยง่าย และอยู่กบังานอืน่ได้เป็นสุข  โดยเปูาหมายการพฒันาคนตามหลัก
พทุธศาสนา คือ การพฒันาทางกาย  ทางศีล   ทางจิต และทางปัญญา      

การพฒันาตนทางพทุธศาสนาเป็นการเรียนรู้และการปฏิบัติเพือ่ไปสู่ความพอดีหรือการมี
ดุลยภาพของชีวิต มคีวามสัมพนัธ์อนักลมกลืนระหว่างการด าเนินชีวิตของบุคคลกบัสภาพแวดล้อม
และมุง่การกระท าตนให้มคีวามสุขด้วยตนเอง รู้เท่าทันตนเอง เข้าใจตนเองมากกว่าการพึง่พาอาศัย
วัตถุ  เป็นแนวทางการพฒันาชีวิตท่ีย่ังยืน   และหลักการพฒันาตนท่ีส าคัญคือ  ทมะ สิกขา  และ
ภาวนา  

                                                                 
 กรมวิชาการ, ค าบรรยายเก่ียวกับแนวคิดและทฤษฎีในการพัฒนาคุณธรรมจรยิธรรมทีเ่น้นความมี

วนัิยและความเป็นประชาธิปไตย, (กรุงเทพมหานคร : กระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๔๕), หน้า ๑ – ๑๒. 
 พระธรรมปฎิก (ป.อ. ปยุตโต), การพัฒนาตน, (กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิโกมลคีมทอง, ๒๕๔๘), 

หน้า ๔๕. 
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ดังนั้น  การท่ีบุคคลจะพฒันาตนเองได้จะต้องเป็นผู้มุง่มัน่ท่ีจะเปล่ียนแปลงหรือปรับปรุง
ตัวเอง  โดยมคีวามเชื่อหรือแนวคิดพืน้ฐานในการพฒันาตนท่ีถูกต้อง  เพือ่ช่วยส่งเสริมให้การพฒันา
ตนเองประสบความส าเร็จ   ส าหรับวิธีการพฒันาตนไปสู่วิถีชีวิตท่ีดีงามประกอบด้วย  การรู้จักเลือก
หาแหล่งความรู้และแบบอย่างท่ีดี    การรู้จักจัดระเบียบชีวิต มกีารวางแผนและจัดการกจิการงาน
ต่างๆ อย่างมรีะบบระเบียบ  การมคีวามพงึพอใจจะสร้างสรรค์กจิการท่ีดีงามและมปีระโยชน์   การ
มุง่มัน่พฒันาตนให้เต็มศักยภาพ   การปรับเจตคติและค่านิยมให้เหมาะสมกบัการด าเนินชีวิตท่ีดีงาม  
เอือ้ต่อการเรียนรู้  การมสีติ กระตือรือร้น ต่ืนตัวทุกเวลา   การรู้จักแกป้ัญหาและพึง่ตนเอง  จัดการ
แกป้ัญหาอย่างเป็นระบบ มคีวามคิดวิจารณญาณตามเหตุปัจจัยด้วยตนเอง     ส าหรับเทคนิคส าคัญ
ของการพฒันาตนเองคือ   วิธีการควบคุมตนเองท้ังทางร่างกายและจิตใจ  โดยการควบคุมส่ิงเร้า  การ
เตือนตนเอง การเสริมแรงตนเองและการลงโทษตัวเอง การท าสัญญากบัตัวเอง  การเปล่ียนการ
ตอบสนอง วิธีการปรับความคิดและความรู้สึก เพือ่ให้เกดิการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม  และ  วิธีการ
เจริญสมาธิเบือ้งต้นเพือ่ท าจิตใจให้สงบ  

โดยนัยนี้การพฒันาตนส าหรับวัยรุ่นจึงมใิช่เร่ืองง่ายเลยเพราะท่ามกลางการเปล่ียนแปลง
อย่างรวดเร็วของสังคมปัจจุบันนั้น ทุกฝุายในสังคมท้ังครอบครัว  ชุมชน  โรงเรียน ส่ือและศาสนา 
ต้องประสานความร่วมมอืกนัและกนั  เพราะการพฒันาตนเปรียบเทียบโดยอปุมยัเสมอืนการปลูก
ต้นไม ้ ท่ีต้องมกีารรดน้ าพรวนดินอย่างสม่ าเสมอ     หากทอดท้ิงการท านุบ ารุงเมือ่ใดต้นไมก้จ็ะเหีย่ว
เฉา  โดยนัยเดียวกนั    การพฒันาคุณธรรมจริยธรรมแมจ้ะปลูกฝังได้นับแต่วัยเยาว์  กยั็งจ าเป็นต้อง
พฒันาขึ้นเร่ือย ๆ และท าซ้ าอย่างต่อเนื่องภายใต้บริบททางสังคม – วัฒนธรรมท่ีสอดรับกนั  

อนึ่ง สถานการณ์ทางสังคมปัจจุบัน ผู้คนมวิีถีการด าเนินชีวิตภายใต้ระบบทุนนิยมเสรีท่ี
รีบเร่งแข่งขันให้ความส าคัญกบัมลูค่าทางวัตถุจนละเลยคุณค่าทางจิตใจ  มคีวามเป็นปัจเจกและพวก
พอ้งเพิม่มากขึ้น  การสนใจใส่ใจแบ่งปันด้วยเอือ้อาทรระหว่างกนัลดลง  การรับและชื่นชมใน
วัฒนธรรมต่างชาติ  ท้ังยังมกีระแสความคิดเห็นท่ีแตกต่างทางความคิดความเชื่อทางการเมอืงกท็ าให้
เกดิความแตกแยกในสังคมไทยจนน่าเป็นห่วง  เกดิความสับสนลดความปกติสุขของชีวิต  ใน
ภาวการณ์เช่นนี้เป็นท่ีน่าห่วงใยต่อกลุ่มเยาวชน  ท่ีก าลังรับรู้ เรียนรู้ และเลียนแบบ  ซ่ึงดูเสมอืนจะ
ห่างเหินจากธรรมะ และมชี่องว่างความสัมพนัธ์ทางครอบครัวท าให้เกดิความเครียดและว้าเหว่  หันไป
พึง่ความสุขชั่วคราว เช่น เท่ียวกลางคืน มเีพศสัมพนัธ์กอ่นวัย ใช้ยาเสพติด บ้างตกเป็นเหย่ือของสังคม
บริโภคนิยม หลงเชื่อโฆษณา ใช้สินค้าฟุมุเฟอืย หลงระเริงอยู่ในโลกบันเทิง เล่นเกมคอมพวิเตอร์ ติด
การพนัน ส่วนเยาวชนท่ีหวังความส าเร็จในชีวิต กม็ุง่แต่สร้างอนาคตโดยไมส่นใจธรรมะ จึงเป็นความ
พยายามของหน่วยงานท่ีเกีย่วข้อง  ในการแสวงหาวิธีการเสริมสร้างให้เยาวชนเกดิการคิดแบบมี
วิจารณญาณ เพือ่เกดิความรู้และเข้าใจอย่างเท่าทันต่อส่ิงต่างๆ สามารถด าเนินชีวิตท่ีเหมาะสมและ
พฒันาเป็นผู้ใหญ่ท่ีมคุีณภาพในอนาคต พร้อมท้ังปลูกฝังบ่มเพาะความงดงามทางคุณธรรมจริยธรรม
ตามหลักพทุธศาสนาให้แกเ่ยาวชน  ซ่ึงเป็นคนรุ่นใหมใ่ห้มอีดุมคติท่ีจะน าธรรมะมาเป็นท่ีพึง่ของตนเอง

                                                                 
 พระเมธีธรรมาภรณ์, ผู้เขยีน, ไพทูรย์ สินลารัตน,์ บรรณาธิการ, ความรู้คู่คุณธรรม : รวมบทความ

เก่ียวกับคุณธรรม  จรยิธรรม  และการศึกษา,  (กรุงเทพมหานคร : ส านักพมิพแ์หง่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 
๒๕๔๑), หน้า ๗ – ๑๙. 



  
๓ 

และรู้จักประยุกต์ธรรมะเพือ่สร้างสังคมท่ีดีงาม  ซ่ึงภาวการณ์เช่นนี้ หลักธรรมทางพทุธศาสนาท่ีส าคัญ
และเหมาะสมต่อการน ามาปรับใช้ในการด าเนินชีวิตของบุคคลและการอยู่ร่วมกนัเป็นสังคมคือ หลัก
สามคัคีธรรมหรือหลักสาราณียธรรม  ๖  ซ่ึงเป็นหลักธรรมแห่งความให้ระลึกถึง, ธรรมเป็นเหตุท่ีระลึก
ถึงกนั, เป็นหลักการอยู่ร่วมกนั   ด้วยความรัก  เคารพ  เมตตาเอือ้อาทร ช่วยเหลือส่งเสริมระหว่างกนั   
ยอมรับซ่ึงกนัและกนั  มกีารปรับตัว   และสร้างการสามคัคีเป็นหนึ่งเดียว   

ส าหรับในกลุ่มนักเรียน / นักศึกษาอาชีวเกษตร  ซ่ึงเป็นกลุ่มเยาวชนจ านวนมากและก าลัง
อยู่ในช่วงวัยแห่งการเรียนรู้  ซึมซับและแสวงหาส่ิงต่าง ๆ ท่ีจะสร้างสมดุลระหว่างสติปัญญากบัสภาวะ
แวดล้อม  เพือ่การสร้างความเป็นอตัลักษณ์แห่งตน  จึงนับเป็นช่วงเวลาส าคัญของชีวิตเพราะ
ครอบคลุมต้ังแต่การเป็นวัยรุ่นเข้าสู่การเป็นผู้ใหญ่ ซ่ึงอทิธิพลและประสบการณ์รอบด้านจะกอ่ให้เกดิ
ปฏิกริิยาท่ีน าไปสู่การเปล่ียนแปลงและพฒันาการในด้านต่างๆ  ฉะนั้นหากได้รับการพฒันาตนเองตาม
ตามหลักสามคัคีธรรม โดยการเรียนรู้ผ่านเทคนิควิธีกระบวนการสร้างอนาคตร่วมกนั ย่อมจะเกดิการ
พฒันาตนเองท้ังทางกาย  ทางศีล  ทางจิตและทางปัญญา   ท้ังนี้เทคนิควิธีกระบวนการสร้างอนาคต
ร่วมกนัมคีวามเชื่อว่า  การกระตุ้นให้เกดิการคิดอย่างเป็นระบบ  และส่งเสริมการกล้าแสดงออกถึง
ความต้องการในการพฒันาตนเอง  จะท าให้เกดิพลังและก าลังใจในการพฒันา และศรัทธาในการ
เรียนรู้  ซ่ึงองค์ประกอบของการเรียนรู้ท่ีดีต้องมกีารวิเคราะห์อดีตเชื่อมโยงปัจจุบัน ท าความเข้าใจ
อนาคต และสร้างจิตนาการท่ีพงึประสงค์โดยร่วมคิด ร่วมสร้างแผนงานและน าสู่การปฏิบัติร่วมกนั   
ดังนั้น การวิจัยเร่ืองพฒันาตนเองตามหลักพทุธธรรมโดยหลักสามคัคีธรรม  จึงเป็นความพยายามใน
การบูรณาการหลักการพฒันาคนทางพทุธศาสนาและแนวคิดการพฒันาคนแบบสากล 
 
๑.๒ วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

เพือ่ศึกษาผลการพฒันาตนเองตามหลักพทุธธรรมโดยอาศัยหลักสามคัค   ธรรม ผ่าน  
เทคนิคกระบวนการสร้างอนาคตร่วมกนั  
 
๑.๓  ขอบเขตการวิจัย 

ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ส าหรับประชากรในการศึกษาคร้ังนี้ คือ นักเรียน
ท่ีก าลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นท่ี  ๓  (ปวช. ๓ ) สังกดัวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
เชียงใหม ่ จ านวน  ๓๑๕  คน 

อนึ่ง เนื่องจากการวิจัยคร้ังนี้ มุง่ท าความเข้าใจปรากฏการณ์ทางพฤติกรรมในส่วนท่ี
เกีย่วข้องกบัการสร้างและพฒันาตนเองตามหลักพทุธธรรม  โดยอาศัยหลักสามคัคีธรรม ผ่าน
กระบวนการสร้างอนาคตร่วมกนั  ดังนั้นจึงด าเนินการศึกษาในกลุ่มนักเรียนแกนน าอาสาสมคัรท่ีเข้า
ร่วมโครงการวิจัย  จ านวน  ๓๐ คน ประกอบด้วยนักเรียนชาย  ๑๘ คน  นักเรียนหญิง ๑๒ คน 
                                                                 

 อมร รักษาสัตย์, รฐัธรรมนูญฉบับประชาชนพรอ้มบทวจิารณ,์ (กรุงเทพมหานคร :  ส านักพมิพแ์หง่
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๑), หน้า  ๗๒ –๗๗. 

 ทวีศักด์ิ นพเกษร , วกิฤตสังคมไทย ๒๕๔๐ กับบทบาทวทิยากรกระบวนการมีส่วนรว่มเพ่ือจัดเวที
ประชาคม, (กรุงเทพมหานคร : คณะอนุกรรมการเสริมสร้างความเขม้แขง็ของชมุชนเพือ่เผชญิปญัหา 

วิกฤต, ๒๕๔๑), หน้า ๓๐. 
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๑.๔ ค าจ ากัดความของศัพทท์ีใ่ช้ในการวิจัย 
การพัฒนา หมายถึง กระบวนการเปล่ียนแปลงอย่างมเีปูาหมายและแนวทางเพือ่น าไปสู่

การบรรลุผลอย่างมปีระสิทธิภาพ 
การพัฒนาตนเอง หมายถึง  การพยายามท่ีจะปรับปรุงเปล่ียนแปลงตนด้วยตนเองให้ดีขึ้น

ท้ังทางร่างกาย  อารมณ์และสังคม  ท าให้สามารถด าเนินกจิกรรม แสดงพฤติกรรม เพือ่สนองความ
ต้องการ แรงจูงใจ หรือเปูาหมายท่ีตนต้ังไว้  ในการเป็นสมาชิกท่ีมปีระสิทธิภาพของสังคม เป็น
ประโยชน์ต่อผู้อืน่  ในท่ีนี้หมายถึงการฝึกปฏิบัติตนให้สามารถประพฤติปฏิบัติตามหลักสามคัคีธรรม  

หลกัพุทธธรรม  หมายถึง  หลักค าสอนทางพระพทุธศาสนา เพือ่การด าเนินชีวิตด้าน
ต่างๆ  ซ่ึงประกอบด้วยหลักธรรมท่ีส าคัญหลายด้านเช่น  หลักอธิบาท ๔  หลักอทัิปปัจจยตา  หลัก
อริยสัจ ๔ ฯลฯ   

หลกัสามัคคีธรรมหรือหลกัสารณียธรรม  ๖   หมายถึง หลักธรรมแห่งความให้ระลึกถึง , 
ธรรมเป็นเหตุท่ีระลึกถึงกนั, เป็นหลักการอยู่ร่วมกนั ด้วยความรัก เคารพ  เมตตาเอือ้อาทร ช่วยเหลือ
ส่งเสริมระหว่างกนั   ยอมรับซ่ึงกนัและกนั  มกีารปรับตัว   สร้างการสามคัคีเป็นหนึ่งเดียว    ในท่ีนี้
หมายถึง  ความซ่ือสัตย์สุจริต  ความยุติธรรม  ความรับผิดชอบ  ความสามคัคีและความมเีมตตา  

กระบวนการสร้างอนาคตร่วมกัน   หมายถึง  กระบวนการมส่ีวนร่วมในการท าความ
เข้าใจอดีต ปัจจุบันและอนาคต เพือ่การสร้างพนัธสัญญาในการมวิีสัยทัศน์ของอนาคตร่วมกนั อนัจะ
น าสู่การสร้างแบบแผนการปฏิบัติ  และการปฏิบัติจริงเพือ่การพฒันาตนเอง 

นักเรียนอาชีวเกษตร  หมายถึง  ผู้ท่ีก าลังศึกษาในหลักสูตรอาชีวศึกษา สังกดัวิทยาลัย
เกษตรกรรม  ในท่ีนี้คือ  นักเรียนท่ีก าลังศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีท่ี ๓   วิทยาลัย
เกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม ่

การพัฒนาตนเองตามหลกัพุทธธรรมโดยอาศัยหลกัสามัคคีธรรม  หมายถึง  การ
ปรับปรุงเปล่ียนตนเองให้ดีขึ้น ท้ังกาย  วาจา ใจ ในด้านความซ่ือสัตย์สุจริต  ความรับผิดชอบ  ความ
ยุติธรรม  ความสามคัคีและความเมตตา  ท้ังนี้ด้วยการเรียนรู้ผ่านเทคนิคกระบวนการสร้างอนาคต
ร่วมกนั 
 
๑.๕  ประโยชน์ทีไ่ด้รับจากการวิจัย 

๑.๕.๑ ผลการวิจัยนี้  ท าให้ความรู้เกีย่วกบัแนวทางพฒันาตนเองด้านสามคัคีธรรม โดย
ผ่านกระบวนการสร้างอนาคตร่วมกนั  ซ่ึงถือเป็นนวัตกรรมหนึ่งทางการศึกษาท่ีสอดคล้องกบั
กระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ อนัจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานทางการศึกษาหรือการ
พฒันาคน ให้สามารถน าไปใช้ในการพฒันาจริยธรรมให้แกป่ระชาชน ตลอดจนสามารถใช้เป็นข้อมลู
ส าคัญในการสร้างหรือพฒันาหลักสูตร ส่ือการสอนและวิธีการจัดกจิกรรมการเรียนการสอนในระดับ
ต่าง ๆ  เพือ่ให้ผู้เรียนมคีวามรู้  ความเข้าใจ ความศรัทธาและเกดิพฤติกรรมการพฒันาตนเองด้าน
สามคัคีธรรม    

๑.๕.๒ ข้อมลูท่ีได้รับจากการวิจัยนี้ สามารถสะท้อนให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ หรือภาพใน
อนาคตท่ีพงึประสงค์ในเร่ืองการพฒันาตนเองตามหลักพทุธธรรมให้แกเ่ยาวชน 



  
๕ 

๑.๕.๓ ผลการวิจัยนี้ กอ่เกดิประโยชน์โดยตรงต่อนักเรียนท่ีเข้าร่วมกจิกรรม ท าให้ได้ฝึก
และเรียนรู้หลักสามคัคีธรรมอย่างจริงจัง   ฝึกการท างานเป็นหมูค่ณะ  ฝึกการคิดอย่างมวิีจารณญาณ
รู้จักตนเอง  เคารพตนเอง  ฝึกการเป็นผู้น า  รู้จักให้และมจีิตนึกถึงการท าประโยชน์ต่อส่วนรวม  ได้
เรียนรู้ธรรมะท่ีเป็นเร่ืองจริงในชีวิตของตนโดยผ่านการไตร่ตรองด้วยตนเองและได้เรียนรู้วิธีการ
เบือ้งต้นจากการฝึกสมาธิ  และสรุปเป็นหลักธรรมะด้วยตนเอง   ซ่ึงท้ังหมดล้วนเป็นพืน้ฐานให้
นักเรียนได้มโีอกาสเข้าถึงธรรมะอย่างลึกซ้ึงต่อไป 



 
บทที่ ๒ 

 
เอกสารและงานวจัิยที่เก่ียวข้อง 

 
 

เนื่องจากการศึกษาวิจัยในคร้ังนี้  เป็นวิธีการวิจัยกึง่ทดลองเพือ่การพฒันาพฤติกรรม
นักเรียนด้านสามคัคีธรรม ดังนั้นเพือ่ให้การศึกษาวิจัยคร้ังนี้ มคีวามชัดเจนในกรอบแนวคิด
กระบวนการวิจัยและสามารถอภิปรายข้อค้นพบได้อย่างครอบคลุม คณะผู้วิจัยจึงได้ใช้แนวคิดทฤษฎี
ต่อไปนี้ 

๒.๑ แนวคิดการพฒันาตนเอง   
๒.๒ แนวคิดการพฒันาตนเองตามหลักพทุธธรรม    
๒.๓ แนวคิดกระบวนการสอนแบบสร้างอนาคตร่วมกนั (Future Search Conference) 
๒.๔ แนวคิดเกีย่วกบัระบบคู่สัญญา 
๒.๕ งานวิจัยท่ีเกีย่วข้อง 

 
๒.๑ แนวคิดการพัฒนาตนเอง  

การพฒันาตน (Self - Development) หรือ  การปรับปรุงตน ( Self - Improvement) 
หรือ การบริหารตน (Self - Management) หรือ การปรับตน (Self - Modification) หมายถึง การ
เปล่ียนแปลงตัวเองให้เหมาะสม  ท าให้สามารถด าเนินกจิกรรม  แสดงพฤติกรรม เพือ่สนองความ
ต้องการและเปูาหมายของตนเอง หรือเพือ่ให้สอดคล้องกบัส่ิงท่ีสังคมคาดหวัง 

 
๒.๑.๑ แนวคิดพ้ืนฐานในการพัฒนาตน 
บุคคลท่ีจะพฒันาตนเองได้ จะต้องเป็นผู้มุง่มัน่ท่ีจะเปล่ียนแปลงหรือปรับปรุงตัวเอง  โดยมี

ความเชื่อหรือแนวคิดพืน้ฐานในการพฒันาตนท่ีถูกต้อง ซ่ึงจะเป็นส่ิงท่ีช่วยส่งเสริมให้การพฒันาตนเอง
ประสบความส าเร็จ แนวคิดท่ีส าคัญมดัีงนี้ 

๑. มนุษย์ทุกคนมศัีกยภาพท่ีมคุีณค่าอยู่ในตัวเอง ท าให้สามารถฝึกหัดและพฒันาตนได้ใน
เกอืบทุกเร่ือง   

๒.ไมม่บีุคคลใดท่ีมคีวามสมบูรณ์พร้อมทุกด้าน จนไมจ่ าเป็นต้องพฒันาในเร่ืองใดๆ อกี  
๓. แมบุ้คคลจะเป็นผู้ท่ีรู้จักตนเองได้ดีท่ีสุด แต่กไ็มส่ามารถปรับเปล่ียนตนเองได้ในบาง

เร่ือง ยังต้องอาศัยความช่วยเหลือจากผู้อืน่ในการพฒันาตน  
๔. การควบคุมความคิด ความรู้สึก และการกระท าของตนเอง มคีวามส าคัญเท่ากบัการ

ควบคุมส่ิงแวดล้อมภายนอก  
๕. อปุสรรคส าคัญของการปรับปรุงและพฒันาตนเอง คือ การท่ีบุคคลมคีวามคิดติดยึด ไม่

ยอมปรับเปล่ียนวิธีคิด และการกระท า จึงไมย่อมสร้างนิสัยใหม ่หรือฝึกทักษะใหม่ๆ ท่ีจ าเป็นต่อตนเอง  



  
๗ 

๖. การปรับปรุงและพฒันาตนเองสามารถด าเนินการได้ทุกเวลาและอย่างต่อเนื่อง  เมือ่พบ
ปัญหาหรือข้อบกพร่องเกีย่วกบัตนเอง  

๒.๑.๒ ความส าคัญของการพัฒนาตน 
บุคคลล้วนต้องการเป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ หรืออย่างน้อยกต้็องการมชีีวิตท่ีเป็นสุขในสังคม  

ประสบความส าเร็จตามเปูาหมายและความต้องการของตนเอง  พฒันาตนเองได้ทันต่อการ
เปล่ียนแปลงท่ีเกดิขึ้นในสังคมโลก การพฒันาตนจึงมคีวามส าคัญดังนี้ 

ก. ความส าคัญต่อตนเอง จ าแนกได้ดังนี้ 
๑. เป็นการเตรียมตนให้พร้อมในด้านต่างๆ  เพือ่รับกบัสถานการณ์ท้ังหลายได้ด้วย

ความรู้สึกท่ีดีต่อตนเอง  
๒. เป็นการปรับปรุงส่ิงท่ีบกพร่อง และพฒันาพฤติกรรมให้เหมาะสม ขจัดคุณลักษณะท่ีไม่

ต้องการออกจากตัวเอง และเสริมสร้างคุณลักษณะท่ีสังคมต้องการ  
๓. เป็นการวางแนวทางให้ตนเองสามารถพฒันาไปสู่เปูาหมายในชีวิตได้อย่างมัน่ใจ  

ส่งเสริมความรู้สึกในคุณค่าแห่งตนสูงให้ขึ้น มคีวามเข้าใจตนเอง สามารถท าหน้าท่ีตามบทบาทของตน
ได้เต็มศักยภาพ  

ข. ความส าคัญต่อบุคคลอืน่ เนื่องจากบุคคลย่อมต้องเกีย่วข้องสัมพนัธ์กนั  การพฒันาใน
บุคคลหนึ่งย่อมส่งผลต่อบุคคลอืน่ด้วย การปรับปรุงและพฒันาตนเองจึงเป็นการเตรียมตนให้เป็น
ส่ิงแวดล้อมท่ีดีของผู้อืน่ ท้ังบุคคลในครอบครัวและเพือ่นในท่ีท างาน  สามารถเป็นตัวอย่างหรือเป็นท่ี
อา้งองิให้เกดิการพฒันาในคนอืน่ๆ ต่อไป เป็นประโยชน์ร่วมกนัท้ังชีวิตส่วนตัวและการท างานและการ
อยู่ร่วมกนัอย่างเป็นสุขในชุมชน ท่ีจะส่งผลให้ชุมชนมคีวามเข้มแข็งและพฒันาอย่างต่อเนื่อง 

ค. ความส าคัญต่อสังคมโดยรวม ภารกจิท่ีแต่ละหน่วยงานในสังคมต้องรับผิดชอบ  ล้วน
ต้องอาศัยทรัพยากรบุคคลเป็นผู้ปฏิบัติงาน การท่ีผู้ปฏิบัติงานแต่ละคนได้พฒันาและปรับปรุงตนเอง
ให้ทันต่อพฒันาการของรูปแบบการท างานหรือเทคโนโลยี การพฒันาเทคนิควิธี หรือวิธีคิดและทักษะ
ใหม่ๆ  ท่ีจ าเป็นต่อการเพิม่ประสิทธิภาพการท างานและคุณภาพของผลผลิต  ท าให้หน่วยงานนั้น
สามารถแข่งขันในเชิงคุณภาพและประสิทธิภาพกบัสังคมอืน่ได้สูงขึ้น  ส่งผลให้เกดิความมัน่คงทาง
เศรษฐกจิของประเทศโดยรวมได้  

 
๒.๑.๓ หลกัการพัฒนาตน 
หลักการพฒันาตนเชิงจิตวิทยา  ประกอบด้วยแนวคิดจิตวิทยากลุ่มพฤติกรรมนิยม 

(Behaviorism) และจิตวิทยากลุ่มปัญญานิยม (Cognitive Psychology) โดยมสีาระส าคัญ 
๑. จิตวิทยากลุ่มพฤติกรรมนิยม มคีวามเชื่อว่า พฤติกรรมของมนุษย์ไมว่่าพฤติกรรมท่ีเป็น

ปัญหา  หรือพฤติกรรมท่ีต้องการพฒันาล้วนเกดิจากการเรียนรู้  คือเป็นผลของการท่ีมนุษย์มี
ปฏิสัมพนัธ์กบัส่ิงแวดล้อม พฤติกรรมท่ีไมป่กติของบุคคล อนัเนื่องจากพนัธุกรรม ความผิดปกติทาง
ชีวเคมแีละจากความบกพร่องของระบบประสาท  เป็นพฤติกรรมซ่ึงเกดิจากการเรียนรู้ท่ีไมถู่กต้อง  ถ้า
จะปรับปรุงหรือแกไ้ขกท็ าได้โดยให้การเรียนรู้เสียใหม ่ โดยใช้ทฤษฎีการวางเง่ือนไขแบบปฏิบัติการ  
เป็นหลักการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมในการพฒันาหรือปรับปรุงตนเอง  



  
๘ 

ทฤษฎีการวางเง่ือนไขแบบปฏิบัติการ อธิบายว่า  พฤติกรรมของมนุษย์เป็นผลพวง
เนื่องจากการปฏิสัมพนัธ์กบัสภาพแวดล้อม และพฤติกรรมของบุคคลท่ีแสดงออกมาจะเปล่ียนแปลงไป
ได้เนื่องจากผลกรรมท่ีเกดิขึ้นในสภาพแวดล้อมนั้น  ผลกรรมนี้ม ี๒  ประเภท คือ  ผลกรรมท่ีเป็นตัว
เสริมแรง (Reinforce) ท่ีมผีลให้พฤติกรรมท่ีบุคคลกระท าอยู่มอีตัราการกระท าเพิม่มากขึ้น  และผล
กรรมท่ีเป็นตัวลงโทษ (punisher) ท่ีมผีลให้พฤติกรรมท่ีบุคคลกระท าอยู่นั้นลดลง 

๑.๑ การเสริมแรง คือการท าให้ความถี่ของพฤติกรรมเพิม่ขึ้น  เป็นผลเนื่องมาจากการ
ปฏิบัติพฤติกรรม  โดยมตัีวเสริมแรง  ๒ ชนิด คือ ตัวเสริมแรงปฐมภูมิ  เป็นตัวเสริมแรงท่ีสนองความ
ต้องการทางชีวภาพได้โดยตรง เช่น อาหาร น้ า อากาศ ระดับอณุหภูม ิและความเจ็บปวด เป็นต้น ตัว
เสริมแรงอกีตัวหนึ่ง คือ ตัวเสริมแรงทุติยภูมิ  เป็นตัวท่ีต้องผ่านการสัมพนัธ์กบัตัวเสริมแรงปฐมภูมิ
ระยะหนึ่งกอ่นท่ีจะมคุีณสมบัติเป็นตัวเสริมแรงได้ด้วยตัวเอง  เช่น ค ายกย่องชมเชย เงินตรา 
เคร่ืองหมาย หรือต าแหน่ง เป็นต้น 

การเสริมแรงม ี๒  ลักษณะ  คือ  การเสริมแรงเชิงบวก  และการเสริมแรงเชิง
ลบ   ส าหรับการเสริมแรงเชิงบวก เป็นการเสริมท่ีท าให้พฤติกรรมท่ีได้รับการเสริมมคีวามถี่เพิม่มาก
ขึ้น ในขณะท่ีการเสริมแรงเชิงลบ เป็นการท าให้ความถี่ของพฤติกรรมเพิม่ขึ้น  เมือ่ผลของพฤติกรรม
นั้นสามารถช่วยให้บุคคลถอดถอนส่ิงเร้าหรือสภาพแวดล้อมท่ีไมพ่งึพอใจออกไปได้    ท้ังนี้การ
เสริมแรงลบท าให้เกดิพฤติกรรมได้ ๒ แบบ คือ พฤติกรรมหลีกหนี และพฤติกรรมหลีกเล่ียง  

๑.๒ ส่วนผลกรรมท่ีท าให้พฤติกรรมซ่ึงเคยกระท าอยู่ลดลงหรือยุติลง ได้แก่  การลงโทษ  
และการหยุดย้ัง   ส าหรับการลงโทษ คือ การลดความถี่ลงหรือยุติพฤติกรรมท่ีไมพ่งึประสงค์ ส่วนการ
หยุดย้ัง คือ การท าให้พฤติกรรมท่ีเคยได้รับการเสริมแรงมากอ่น ไมไ่ด้รับการเสริมแรงอกีต่อไป  ซ่ึงมี
ผลท าให้พฤติกรรมนั้นจะค่อยๆ ลดลงและสามารถยุติไปในท่ีสุด ซ่ึงจะสามารถหยุดย้ังได้เร็วหรือมาก
น้อยเพยีงใดย่อมขึ้นอยู่กบัประวัติในการได้รับการเสริมแรงของพฤติกรรมนั้นว่า  ได้รับตัวเสริมแรง
ขนาดใด สม่ าเสมอมาเพยีงใด และระยะเวลาในการได้รับการเสริมแรงนานเท่าใด 

๒. หลักจิตวิทยากลุ่มปัญญานิยม เชื่อว่าพฤติกรรมของมนุษย์ไมไ่ด้เกดิขึ้นและ
เปล่ียนแปลงไปเนื่องจากปัจจัยทางสภาพแวดล้อมแต่เพยีงอย่างเดียว  แต่จะเกีย่วข้องกบั ๓  ปัจจัย
ส าคัญ ได้แก ่๑) ปัจจัยส่วนบุคคล ซ่ึงได้แก ่สติปัญญา  ลักษณะทางชีวภาพ และกระบวนการอืน่ๆ
ภายในร่างกาย ๒) ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม ๓) ปัจจัยด้านพฤติกรรมได้แกก่ระท าต่างๆ ปัจจัยท้ังสาม
นี้ท าหน้าท่ีก าหนดซ่ึงกนัและกนั แต่ไมไ่ด้หมายความว่า จะมอีทิธิพลต่อกนัและกนัอย่างเท่าเทียมกนั  
และอาจไมไ่ด้เกดิขึ้นพร้อมกนั บางปัจจัยอาจมอีทิธิพลมากกว่าซ่ึงอาจต้องอาศัยระยะเวลาเป็นตัว
ประกอบด้วยในการก าหนดให้เกดิผลกระทบต่อปัจจัยอืน่ 

ท้ังนี้กลุ่มปัญญานิยม  มมีมุมองต่อความส าคัญของการเสริมแรงคือ 
๑. เป็นข้อมลูให้บุคคลให้บุคคลรู้ว่าคราวต่อไปในอนาคตควรจะกระท าพฤติกรรมใดใน

สภาพการณ์ใด  
๒. เป็นส่ิงจูงใจให้บุคคลเกดิความคาดหวังว่าการกระท าบางอย่างจะท าให้ได้รับการ

เสริมแรง เป็นการเพิม่โอกาสให้การกระท าดังกล่าวเกดิขึ้นในระยะต่อมา  
๓. ท าหน้าท่ีเป็นตัวเสริมแรง คือเพิม่ความถี่ให้พฤติกรรม ต่อเมือ่บุคคลตระหนักถึงการมี

โอกาสสูงท่ีจะได้รับการเสริมแรง  



  
๙ 

นอกจากนี้กลุ่มปัญญานิยมเชื่อว่า พฤติกรรมส่วนใหญ่เกดิจาก การเรียนรู้โดยการสังเกต  
จากตัวแบบ ซ่ึงแตกต่างจากการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงท่ีมกีารลองผิดลองถูก  แต่ตัวแบบเพยีง
คนเดียวสามารถถ่ายทอดท้ังความคิดและการกระท าได้พร้อมกนั  เนื่องจากคนส่วนใหญ่มกัมี
สภาพแวดล้อมท่ีจ ากดั การรับรู้ทางสังคมจึงผ่านจากประสบการณ์ของคนอืน่หรือส่ือต่างๆ เป็น
ส่วนมาก ตัวแบบแบ่งได้เป็น ๒ ประเภท คือ ๑) ตัวแบบท่ีเป็นบุคคลจริง  ท่ีเราได้มโีอกาสสังเกตและ
เกีย่วข้องกบัตัวแบบนั้นโดยตรง และ ๒) ตัวแบบท่ีเป็นสัญลักษณ์  เป็นตัวแบบท่ีเสนอผ่านส่ือต่างๆ 
ทางวิทยุ โทรทัศน์ หรือนิยาย ความส าคัญของตัวแบบต่อการเรียนรู้หรือการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม  
คือ 

๑. ท าหน้าท่ีสร้างพฤติกรรมใหมใ่ห้บุคคลในกรณีท่ียังไมเ่คยเรียนรู้พฤติกรรมนั้นมากอ่น
เลย  

๒. ท าหน้าท่ีเสริมพฤติกรรมของบุคคลท่ีมอียู่แล้วให้ดีขึ้น  ในกรณีท่ีเคยเรียนรู้พฤติกรรม
นั้นมาบ้างแล้ว ตัวแบบจะเป็นแรงจูงใจให้บุคคลพยายามพฒันาพฤติกรรมให้ดีย่ิงขึ้น  

๓. ท าหน้าท่ียับย้ังการเกดิพฤติกรรมท่ีไมพ่งึประสงค์ หรือท าให้พฤติกรรมนั้นลดความถี่ลง  
ในกรณีท่ีเห็นผลกรรมท่ีเป็นโทษจากการกระท าท่ีไมเ่หมาะสมของตัวแบบ  

ส าหรับการเรียนรู้โดยการสังเกตจากตัวแบบ ประกอบด้วย ๔ กระบวนการ คือ 
๑. กระบวนการต้ังใจ (Attention) เป็นตัวก าหนดว่าบุคคลจะสังเกตอะไรจากตัวแบบ  

การต้ังใจสังเกตจะท าให้เกดิการรับรู้ได้อย่างแมน่ย าถึงพฤติกรรมของตัวแบบ ความต้ังใจจะสูงถ้าหาก
ตัวแบบเป็นผู้มชีื่อเสียงมลัีกษณะดึงดูดใจ เป็นท่ีนิยมและชื่นชอบกนัท่ัวไปหรือมลัีกษณะคล้ายคลึงกบั
ผู้สังเกต และยังขึ้นอยู่กบัลักษณะของผู้สังเกต เกีย่วกบัความสามารถในการรับรู้ สติปัญญา  ระดับการ
ต่ืนตัว เจตคติ อกีด้วย 

๒. กระบวนการเกบ็จ า (Retention) ผู้สังเกตต้องมคีวามสามารถในการเกบ็จ าลักษณะ
ของตัวแบบได้ถูกต้อง สามารถแปลงข้อมลูจากตัวแบบเป็นสัญลักษณ์ทางภาพหรือทางภาษาได้  เพือ่
จัดโครงสร้างในการเกบ็จ าให้ง่ายขึ้น ในขั้นนี้จะเกีย่วข้องกบัความสามารถทางภาษาและการสร้างจินต
ภาพในสมอง เมือ่เกบ็จ าไว้แล้วจะต้องสามารถเรียกกลับมาได้อกี ในกรณีท่ีต้องการทดลองปฏิบัติเป็น
พฤติกรรมของตนเอง 

๓. กระบวนการกระท า  (Reproduction) ในขั้นนี้ผู้สังเกตจะใช้ความคิดดัดแปลง
พฤติกรรมท่ีได้เกบ็จ าไว้นั้นออกมาเป็นการกระท าจริงด้วยตัวเอง ตอนแรกคงเป็นการพยายามกระท า
ให้เหมอืนกบัตัวแบบ ซ่ึงจะท าได้ดีหรือไมย่่อมขึ้นอยู่กบัส่ิงท่ีเกบ็จ า การสังเกตตนเอง  การได้ข้อมลู
ย้อนกลับ และการเปรียบเทียบการกระท าของตนกบัส่ิงท่ีจ าได้  เมือ่ได้ทดลองท าบ่อยๆจะสามารถ
เรียนรู้ได้เร็วขึ้น และยังจะสามารถพฒันาให้กา้วหน้าไปโดยจินตนาการของตนเองได้อกีด้วย 

๔. กระบวนการจูงใจ  (Motivation) แมผู้้สังเกตจะมคีวามสามารถในการเกบ็จ าการ
กระท าของตัวแบบได้ดีเพยีงใด แต่ถ้าขาดแรงจูงใจเขาย่อมไมป่ระสงค์จะเลียนแบบหรือท าตามตัว
แบบ เขาจะท าตามอย่างเมือ่มเีหตุผลท่ีดีพอหรือมแีรงจูงใจบางอย่างเท่านั้น เช่น    

๔.๑ ประวัติการได้รับการเสริมแรงในอดีตท่ีผ่านมาเมือ่เขาท าตามแบบอย่างในเร่ือง
อืน่ได้   



  
๑๐ 

๔.๒ ความเชื่อมัน่ในสัญญาว่าจะได้รับการเสริมแรง เป็นความคาดหวังว่าเมือ่ท าตาม
ตัวแบบได้จะได้รับส่ิงท่ีต้องการหรือพงึพอใจ  

๔.๓ มกีารเสริมแรงทางออ้มจากการท่ีเห็นคนอืน่ๆ  ได้รับส่ิงท่ีพอใจเมือ่ท าตามตัว
แบบได้ ในการพฒันาตนหรือการปรับปรุงพฤติกรรมตนเองตามหลักการจิตวิทยาปัญญานิยม  จะเน้นท่ี
การเปล่ียนแปลงความคิด เปล่ียนความรู้สึก และการใช้เหตุผลในการแกป้ัญหา 

ส าหรับแนวคิดการพฒันาตนเอง  ได้ถูกน ามาใช้เป็นกรอบคิดในการอธิบายลักษณะ
พฤติกรรมการพฒันาตนเองด้านสาราณียธรรม  ๖ ของนักเรียนอาชีวเกษตร ในประเด็นเกีย่วกบั
กระบวนการ  เง่ือนไข  และผลสัมฤทธ์ิของการพฒันาตนเอง 
 
๒.๒ แนวคิดการพัฒนาตนเองตามหลักพุทธธรรม    

ตามแนวคิดทางพทุธศาสตร์ การพฒันาตนเป็นการเรียนรู้และการปฏิบัติเพือ่ไปสู่ความ
พอดีหรือการมดุีลยภาพของชีวิต มคีวามสัมพนัธ์อนักลมกลืนระหว่างการด าเนินชีวิตของบุคคลกบั
สภาพแวดล้อมและมุง่การกระท าตนให้มคีวามสุขด้วยตนเอง  รู้เท่าทันตนเอง เข้าใจตนเองมากกว่า
การพึง่พาอาศัยวัตถุ จึงเป็นแนวทางการพฒันาชีวิตท่ีย่ังยืน หลักการพฒันาตนตามแนวพทุธศาสตร์
ประกอบด้วยสาระส าคัญ ๓ ประการ คือ ทมะ สิกขา และภาวนา 

๑. ทมะ ในท่ีนี้เป็นชื่อแห่งความส ารวมอนิทรีย์  เป็นต้น  อนึ่ง  ความส ารวมอนิทรีย์  ท่าน 
อธิบายว่า  ถูกข่มไว้ด้วยสัจจะแล้วจึงเข้าถึงการข่มใจ  ผู้ประกอบด้วยความข่มใจและสงบใจชื่อว่าผู้ถึง
ท่ีสุดพระเวท  อยู่จบพรหมจรรย์แล้ว ส่วนความสงบใจ (อปุสมะ) เป็นไวพจน์ของความข่มใจ  คือ การ
ฝึกนิสัยด้ังเดิมท่ียังไมไ่ด้ขัดเกลาให้เหมาะสม มขีั้นตอนส าคัญ ได้แก ่๑) การรู้จักข่มใจ ข่มระงับความ
เคยชินท่ีไมดี่ท้ังหลายได้ ไมย่อมให้กเิลสรบเร้า หลอกล่อ ชักน าไปสู่ความเลวร้ายได้ และ ๒ ) การฝึก
ปรับปรุงตนเอง โดยท าคุณความดี ให้เจริญกา้วหน้าต่อไป 

๒. สิกขา คือการศึกษา เพือ่ให้รู้แจ้ง รู้จักประโยชน์  มองทุกอย่างเป็นการเรียนรู้เพือ่
ปรับปรุงและพฒันาตัวเอง เป็นกระบวนการฝึกฝนตนเองในการด าเนินชีวิต เรียกว่า ไตรสิกขา ม ี๓  
ประการ คือ (๑)  อธิสีลสิกขา  ฝึกอบรมในเร่ืองศีล  (๒)  อธิจิตตสิกขา ฝึกอบรมในเร่ืองจิต  (สมาธิ)  
(๓)  อธิปัญญาสิกขา  ฝึกอบรมในเร่ืองปัญญา  มรีายละเอยีดดังนี้ 

๒.๑ ศีลสิกขา  หมายถึงการฝึกความประพฤติสุจริตทางกาย  ทางวาจาและการ
ประกอบอาชีพ ด ารงตนในสังคมแบบสาธุชน เป็นคนดีของสังคม เป็นคนมรีะเบียบ  มวิีนัย  ปฏิบัติ
หน้าท่ีตามปทัสถานของสังคมสามารถด าเนินชีวิตได้อย่างดีงามโดยมคีวามรับผิดชอบเกือ้กลูต่อสังคม  

๒.๒ จิตสิกขา หมายถึงการฝึกจิต  สร้างคุณภาพและสมรรถภาพทางจิตให้เข้มแข็ง
มัน่คง แน่วแน่ ควบคุมตนเองได้ดี มสีมาธิ มจีิตท่ีสงบ บริสุทธ์ิ ปราศจากส่ิงท่ีท าให้เศร้าหมอง  อยู่ใน
สภาพพร้อมท่ีจะใช้ปัญญาอย่างลึกซ้ึงและตรงตามสัจธรรม  

๒.๓ ปัญญาสิกขา หมายถึงการฝึกปัญญาให้เกดิความรู้ความเข้าใจสรรพส่ิง  รู้แจ้งตาม
ความเป็นจริง มจีิตใจเป็นอสิระและมปีัญญาบริสุทธ์ิ  

                                                                 
 ม.อุ.อ. (ไทย) ๓/๓๙๖/๒๓๙;  ส .สฬา.อ. (ไทย)  ๓/๘๘-๘๙/๒๔. 
 อง.ฺติก. (ไทย) ๒๐/๘๖/๓๑๒; ม.มู.อ.  (ไทย) ๑/๗/๔๔.   



  
๑๑ 

๓. ภาวนา ค านี้ตรงกบัค าว่าพฒันา ซ่ึงประกอบด้วย กายภาวนา ศีลภาวนา และปัญญา
ภาวนา เทียบได้กบัการพฒันาทางกาย พฒันาทางสังคม พฒันาอารมณ์ และพฒันาสติปัญญา 

๓.๑ กายภาวนา หมายถึง การพฒันาทางกายเพือ่ให้เกดิการเจริญงอกงามในอนิทรีย์ 
๕ หรือ ทวาร ๕ ได้แกช่่องทางการติดต่อสัมพนัธ์กบัส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ คือ ตา หู จมกู ล้ิน  และ
ผิวกาย การพฒันากายเป็นการส่งเสริมให้ความสัมพนัธ์ท้ัง ๕ ทางเป็นไปอย่างปกติ  ไมเ่ป็นโทษ ไมม่ี
พษิภัยอนัตราย เช่น รู้จักสัมพนัธ์ทางตา เลือกรับเอาส่ิงดีมปีระโยชน์จากการเห็นทางตามาใช้ รู้จัก
สัมพนัธ์ทางห ูเลือกรับฟงัส่ิงดีมปีระโยชน์ ไมรั่บฟงัส่ิงเลวร้ายเข้ามา เป็นต้น 

๓.๒ ศีลภาวนา หมายถึง การพฒันาการกระท า ได้แกก่ารสร้างความสัมพนัธ์ทางกาย
และวาจากบับุคคลอืน่โดยไมเ่บียดเบียนกนั ไมก่ล่าวร้ายท าลายผู้อืน่ ไมก่ระท าการใดๆ ท่ีจะกอ่ความ
เดือดร้อนให้แกผู้่อืน่  แต่จะใช้วาจาและการกระท าท่ีดี  ให้ความช่วยเหลือเกือ้กลูและเสริมสร้าง
ความสัมพนัธ์ท่ีดี 

๓.๓ จิตตภาวนา หมายถึง พฒันาจิตใจ เพือ่ให้จิตมคุีณภาพดี  สมรรถภาพทางจิตดี 
และสุขภาพจิตดี คุณภาพจิตดี คือจิตใจท่ีมคุีณธรรม ได้แก ่มเีมตตา  กรุณา มทิุตา มศีรัทธา และมี
ความเอือ้เฟือ้เผ่ือแผ่ เป็นต้น สมรรถภาพทางจิตดี คือการมคีวามพร้อมในการท างาน ได้แก ่ขันติคือมี
ความอดทน สมาธิคือความมใีจต้ังมัน่ อธิษฐานคือมคีวามเด็ดเด่ียว วิริยะ คือ มคีวามเพยีร สติคือมี
ความระลึกเท่าทัน เป็นต้น ส่วนสุขภาพจิตดีเป็นสภาพจิตท่ีมคีวามสบายใจ อิม่เอบิใจ แช่มชื่น เบิก
บาน เกดิความสบายใจได้เสมอเมือ่ด ารงชีวิตหรือท ากจิกรรมร่วมกบัผู้อืน่ 

๓.๔ ปัญญาภาวนา หมายถึง การพฒันาปัญญา ได้แกก่ารรู้เข้าใจส่ิงต่างๆ  ตามความ
เป็นจริง รู้เท่าทันสภาวะของโลกและชีวิต ท าให้จิตใจเป็นอสิระได้จนถึงขั้นสูงสุด ส่งผลให้อยู่ในโลกได้
โดยไมติ่ดโลก มอีสิระท่ีจะเจริญเติบโตงอกงามต่อไป  

พระเทพเวที (ป.อ.ปยุตโต, ๒๕๓๒) เสนอวิธีการท่ีจะพฒันาตนไปสู่วิถีชีวิตท่ีดีงาม เรียกว่า  
“รุ่งอรุณแห่งการพฒันาตน” ไว้ ๗ ประการ ดังนี้ 

๑. รู้จักเลือกหาแหล่งความรู้และแบบอย่างท่ีดี  ได้แก ่การรู้จักใช้สติปัญญาในการ
วิเคราะห์ พจิารณาในการเลือก  เร่ิมจากการเลือกคบคนดี เลือกตัวแบบท่ีดี  เลือกบริโภคส่ือและ
ข่าวสารข้อมลูท่ีมคุีณค่า เรียกว่า ความมกีลัยาณมติร (กลัยาณมติตา)  

๒. รู้จักจัดระเบียบชีวิต มกีารวางแผนและจัดการกจิการงานต่างๆ อย่างมรีะบบระเบียบ 
เรียกว่า ถึงพร้อมด้วยศีล (ศีลสัมปทา)  

๓. ถึงพร้อมด้วยแรงจูงใจให้สร้างสรรค์ มคีวามสนใจ มคีวามพงึพอใจ มคีวามต้องการจะ
สร้างสรรค์กจิการงานใหม่ๆ  ท่ีเป็นความดีงามและมปีระโยชน์ เรียกว่า  ถึงพร้อมด้วยฉันทะ  (ฉันท
สัมปทา)  

๔. มคีวามมุง่มัน่พฒันาตนให้เต็มศักยภาพ ผู้มคีวามเชื่อในตนว่าสามารถจะพฒันาได้ จะมี
ความงอกงามถึงท่ีสุดแห่งความสามารถของตน เรียกว่า ท าให้ตนให้ถึงพร้อม  (อตัตสัมปทา)  ปรับเจต
คติและค่านิยมให้เหมาะสมกบัการด าเนินชีวิตท่ีดีงาม เอือ้ต่อการเรียนรู้ ท าให้สติปัญญางอกงามขึ้น 
เรียกว่า กระท าความเห็นความเข้าใจให้ถึงพร้อม (ทิฎฐิสัมปทา)  

                                                                 
 อง.ฺปญฺจก. (ไทย) ๒๒/๗๙/๑๒๑. 



  
๑๒ 

๕. การมสีติ กระตือรือร้น ต่ืนตัวทุกเวลา หมายถึง การมจีิตส านึกแห่งความไมป่ระมาท  
เข้าใจการเปล่ียนแปลงของชีวิตและสภาพแวดล้อม  เห็นคุณค่าของเวลาและใช้เวลาอย่างคุ้มค่า 
เรียกว่า ถึงพร้อมด้วยความไมป่ระมาท (อปัปมาทสัมปทา)  

๖. รู้จักแกป้ัญหาและพึง่ตนเอง จัดการแกป้ัญหาอย่างเป็นระบบ มคีวามคิดวิจารณญาณ
ตามเหตุปัจจัยด้วยตนเอง เรียกการคิดแบบนี้ว่า โยนิโสมนสิการ (โยนิโสมนสิการสัมปทา)  

๗. การพฒันาตนเองตามแนวพทุธศาสตร์ เน้นท่ีการพฒันาจิตใจ ท าใจให้สงบ บริสุทธ์ิ 
โดยการท าสมาธิ หรือวิปัสสนา  

การพฒันาตนเองตามหลักสามคัคีธรรม หรือ  สาราณียธรรม ๖  นั้นเป็นหลักธรรมแห่ง
ความให้ระลึกถึง, ธรรมเป็นเหตุท่ีระลึกถึงกนั, เป็นหลักการอยู่ร่วมกนั   ด้วยความรัก  เคารพ  เมตตา
เอือ้อาทร ช่วยเหลือส่งเสริมระหว่างกนั   ยอมรับซ่ึงกนัและกนั  มกีารปรับตัว   สร้างการสามคัคีเป็น
หนึ่งเดียว  ส าหรับหลักสาราณียธรรม  ๖ ประกอบด้วย  

๑. เมตตากายกรรม (ต้ังเมตตากายกรรมในเพือ่นพรหมจรรย์ ท้ังต่อหน้าและลับหลัง คือ  
ช่วยเหลือกจิธุระของผู้ร่วมคณะด้วยความเต็มใจ แสดงกริิยาอาการสุภาพ เคารพนับถือกนั  ท้ังต่อหน้า
และลับหลัง 

๒. เมตตาวจีกรรม  คือ ต้ังเมตตาวจีกรรมในเพือ่นพรหมจรรย์ ท้ังต่อหน้าและลับหลัง คือ  
ช่วยบอกแจ้งส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ ส่ังสอน แนะน าตักเตือนด้วยความหวังดี  กล่าววาจาสุภาพ แสดง
ความเคารพนับถือกนั ท้ังต่อหน้าและลับหลัง  

๓. เมตตามโนกรรม  คือ ต้ังเมตตามโนกรรม ในเพือ่นพรหมจรรย์ ท้ังต่อหน้าและลับหลัง 
คือต้ังจิตปรารถนาดี คิดท าส่ิงท่ีเป็นประโยชน์แกก่นั มองกนัในแง่ดี มหีน้าตาย้ิมแย้มแจ่มใสต่อกนั  

๔. สาธารณโภคี  คือ ได้ของส่ิงใดมากแ็บ่งปันกนั คือ เมือ่ได้ส่ิงใดมาโดยชอบธรรม แมเ้ป็น
ของเล็กน้อย กไ็มห่วงไว้ผู้เดียว น ามาแบ่งปันเฉล่ียเจือจาน ให้ได้มส่ีวนร่วมใช้สอยบริโภคท่ัวกนั    

๕. สีลสามญัญตา   คือ มศีีลบริสุทธ์ิเสมอกนักบัเพือ่นพรหมจรรย์ท้ังหลาย ท้ังต่อหน้าและ
ลับหลัง คือ มคีวามประพฤติสุจริตดีงาม ถูกต้องตามระเบียบวินัย ไมท่ าตนให้เป็นท่ีน่ารังเกยีจของหมู่
คณะ  

๖. ทิฏฐิสามญัญตา  คือ มทิีฏฐิดีงามเสมอกนัเพือ่นพรหมจรรย์ท้ังหลาย ท้ังต่อหน้าและ
ลับหลัง คือ มคีวามเห็นชอบร่วมกนั ในข้อท่ีเป็นหลักการส าคัญท่ีจะน าไปสู่ความหลุดพน้ ส้ินทุกข์  
หรือขจัดปัญหา   

โดยสรุป แนวคิดเกีย่วกบัการพฒันาตนเองตามหลักพทุธศาสตร์ ได้น ามาใช้เป็นกรอบใน
การอธิบายลักษณะการพฒันาตนเอง หรือการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการปฏิบัติตนตามหลัก    สา
ราณียธรรม  ๖ ของนักเรียนอาชีวศึกษาเกษตร  โดยเปรียบเทียบกอ่นและหลังการร่วมกจิกรรมการ
เรียนรู้ และเหตุแห่งการพฒันาหรือเปล่ียนแปลงพฤติกรรม 
 

                                                                 
 ม.มู. (ไทย) ๑๒/๔๙๒/๕๓๑. 



  
๑๓ 

๒.๓ แนวคิดกระบวนการสร้างอนาคตร่วมกัน  (Future Search Conference) 
กระบวนการสร้างอนาคตร่วมกนั (Future Search Conference) หรือเรียกย่อๆ ว่า  

F.S.C เป็นเทคนิคการประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมส่ีวนร่วมท่ีพฒันามาจากหลักการทางสังคมจิตวิทยา 
โดยภาคธุรกจิในองักฤษและสหรัฐอเมริกาซ่ึงพฒันาเทคนิคดังกล่าวมาตลอดระยะเวลา ๒๐  ปีเศษ 
องค์กรอืน่ ๆ นอกภาคธุรกจิในประเทศต่าง ๆ ได้น าเทคนิค F.S.C ไปใช้อย่างแพร่หลาย ส าหรับ
ประเทศไทยเทคนิค F.S.C เร่ิมเข้ามามบีทบาทต้ังแต่ปี ๒๕๓๙  

 
๒.๓.๑ ความหมายของกระบวนการสร้างอนาคตร่วมกัน (F.S.C) 
ทวีศักด์ิ นพเกษร  กล่าวว่า F.S.C เป็นกระบวนการประชุมเชิงปฏิบัติการของผู้แทนกลุ่ม

หลายประเภท หลายระดับ ซ่ึงต่างกม็ส่ีวนร่วมเกีย่วข้องในเร่ืองนั้นมาร่วมกนัท างาน โดยน า
ประสบการณ์ของแต่ละคนมาสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกนัในเร่ืองนั้น และได้แผนหรือแนวทางปฏิบัติให้ไปถึง
วิสัยทัศน์ร่วมของกลุ่ม โดยมจีิตส านึก พนัธะสัญญาร่วมกนัเป็นกระบวนการท่ีใช้อนาคตเป็น
จุดประสงค์ท่ีเต็มไปด้วยความหวังในการท างาน   

 
๒.๓.๒ วัตถุประสงค์ของการใช้เทคนิค F.S.C  
๑. ร่วมกนัท าความเข้าใจสถานการณ์ในอดีตและปัจจุบัน ท่ีมคีวามเชื่อมโยงซ่ึงจะมี

ผลกระทบในอนาคต 
๒. เพือ่เสนอภาพรวมของสถานการณ์ปัจจุบัน 
๓. เพือ่ลงมติและสร้างพนัธะสัญญาในการมวิีสัยทัศน์ของอนาคตร่วมกนั 
๔. เพือ่รวบรวมแนวคิด ความเข้าใจ ข้อมลูพืน้ฐาน แผนปฏิบัติการ ท่ีจะใช้ในการสร้าง

อนาคตร่วมกนั 
 
๒.๓.๓ ผลลพัธข์องการใช้กระบวนการ F.S.C. 
๑. เข้าใจ ปัจจัย องค์ประกอบ เหตุการณ์ในอดีตท่ีมผีลต่อสภาพปัจจุบันและแนวโน้มท่ีมี

ผลกระทบต่ออนาคต 
๒. ทุกคนเห็นภาพรวมเป็นภาพเดียวกนั เกดิวิสัยทัศน์ในอนาคตร่วมกนัท่ีเต็มไปด้วย

ความหวังและพนัธะสัญญาร่วมกนั 
๓. ทุกคนเกดิความตระหนัก ได้แลกเปล่ียนแนวคิดใหม ่ๆ ร่วมกนั เป็นการขยายเครือข่าย

มสัีมพนัธภาพท่ีดี เข้าใจและเห็นคุณค่าซ่ึงกนัและกนั ความคิดทุกอย่างอยู่ในสมองของทุกคนและ
ตระหนักว่าทุกคนลงเรือล าเดียวกนั มจีุดมุง่หมายปลายทางร่วมกนั มแีผนท่ีชัดเจน ร่วมกนั 

                                                                 
 ทวีศักด์ิ นพเกษร , วกิฤตสังคมไทย ๒๕๔๐ กับบทบาทวทิยากรกระบวนการมีส่วนรว่มเพ่ือจัดเวที

ประชาคม, (กรุงเทพมหานคร : คณะอนุกรรมการเสริมสร้างความเขม้แขง็ของชมุชนเพือ่เผชญิปญัหาวิกฤต, 
๒๕๔๑), หน้า ๒๕-๒๗. 

 สนิท สัตโยภาส, “การพฒันากระบวนการสอนสร้างอนาคตร่วมกนัสอนภาษาไทยโดยยึดผู้เรียนเปน็
ส าคัญ”, รายงานการวจัิย, (เชยีงใหม่ : มหาวิทยาลัยราชภัฎเชยีงใหม,่ ๒๕๔๔), หน้า ๗ -๑๑. 



  
๑๔ 

 
๒.๓.๔ บทบาทของผู้เข้าร่วมกิจกรรม  F.S.C. 
๑. เป็นผู้ค้นหาข้อมลู ให้ข้อมลู / ประสบการณ์  วิเคราะห์ข้อมลู / ประสบการณ์ 
๒. ช่วยกนัท างานภายในกลุ่มตามท่ีได้รับมอบให้ทันเวลาท่ีก าหนด 
๓. ช่วยกนัสร้างภาพของอนาคตท่ีพงึปรารถนา 
๔. ค้นหา “ความคิดเห็นร่วม” ของกลุ่ม 
๕. ช่วยกนัก าหนดกจิกรรมท่ีจะน า “ความคิดเห็นร่วม” ไปสู่การปฏิบัติ 
๖. ในกลุ่มย่อยให้มกีารแบ่งหน้าท่ีเป็นผู้น าสนทนา ผู้บันทึก ผู้ควบคุมเวลา ผู้ควบคุมแผ่น

พลิกโฆษก และให้หมนุเวียนสับเปล่ียนหน้าท่ีกนัในแต่ละกจิกรรม 
 
๒.๓.๕ องค์ประกอบของกิจกรรม  F.S.C. 
๑. วิเคราะห์เหตุการณ์ในอดีตเพือ่เชื่อมโยงสถานการณ์และแนวโน้มในปัจจุบัน 
๒. วิเคราะห์และสังเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบัน เพือ่ท าความเข้าใจทิศทาง ปัจจัยท่ีมี

อทิธิพลต่อประเด็นการประชุม 
๓. การสร้างจินตนาการถึงอนาคตท่ีพงึปรารถนาโดยร่วมกนัคิดแล้วร่วมกนัสร้าง

แผนปฏิบัติการไปสู่อนาคตร่วมกนั 
ท้ังนี้ ทวีศักด์ิ นพเกษร  ได้เสนอกจิกรรมแต่ละขั้นตอนของการด าเนินกจิกรรมเชิง

ปฏิบัติการเพือ่สร้างอนาคตร่วมกนั (F.S.C.) จ านวน  ๑๓  ขั้น  ดังแผนภูมต่ิอไปนี ้

                                                                 
 ทวีศักด์ิ นพเกษร , วกิฤตสังคมไทย ๒๕๔๐ กับบทบาทวทิยากรกระบวนการมีส่วนรว่มเพ่ือจัดเวที

ประชาคม, หน้า ๓๐. 



  
๑๕ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ท้ังนี้แต่ละกจิกรรมมวิีธีการพอสังเขป คือ 
อดีต 
๑. เส้นแบ่งเวลา 
วัตถุประสงค์  :   เพือ่ให้สมาชิกทุกคนสะท้อนประสบการณ์ในอดีตของตน 
วิธีการ : ให้สมาชิกนั่งรวมกนัเป็นกลุ่ม ๆ ละไมเ่กนิ ๑๐  คนแต่ละคนจะนั่งคิดทบทวน

ความรู้ ประสบการณ์หรือเหตุการณ์ท่ีส าคัญ ๆ ท่ีผ่านมาตามก าหนด แล้วน าส่ิงท่ีทบทวนได้ไปเขียนลง

๑๓.แผนปฏิบัติการกลุ่มผู้เกีย่วข้อง   กลุ่มเฉพาะ  
 (Action Plan Stakeholder Group) 
 
 
 
 
 

๑๒.แผนปฏิบัติการกลุ่มสนใจ                 กลุ่มสนใจ 
 (Action Plan Self – Selected Group) 

๑๑.แผนปฏิบัติการส่วนบุคคล                                 
(Action Plan - Individuals)                    รายบุคคล 

๑๐.ความคิดเห็นร่วมและความคิดเห็นท่ีเป็นไปได้        
(Common and Promising Ideas)                กลุ่มผสม 
 

๙.การน าเสนอละคร  
(Presentation of Dramatizations)          กลุ่มเฉพาะ 

๘.การท าเป็นละคร (Dramatization)                  กลุ่มเฉพาะ 

๗.การสังเคราะห์ (Synthesis)                              ประชุมรวม  

๖.ความภูมใิจ – ความเสียใจ (Prouds and Sorries)      กลุ่มเฉพาะ 

๕. มมุมองของผู้เกีย่วข้อง (Stakeholder Perspectives)     กลุ่มเฉพาะ 

๔. การสร้างแผนท่ีความคิด (Mind Mapping)                   ประชุมรวม 

๓.การหย่ังเห็น (Insight)                                                ประชุมรวม 

๒.เข้าใจอดีต (Understanding the Past)                                กลุ่มผสม  

๑.เส้นแบ่งเวลา (Timeline)                                                    กลุ่มผสม  

อนาคต 

ปัจจุบัน 

อดีต 



  
๑๖ 

ช่องกระดาษท่ีปิดไว้ท่ีผนังห้องประชุม วิธีนี้ท าให้ได้ข้อมลูจากสมองของสมาชิกทุกคนมาสร้างภาพ
ร่วมกนั 

๒. เข้าใจอดีต 
วัตถุประสงค์  : เพือ่ให้สมาชิกน าข้อมลูจากเส้นแบ่งเวลามาวิเคราะห์หาความสัมพนัธ์

เชื่อมโยงเพือ่ตอบค าถาม 
วิธีการ : ให้สมาชิกทุกคนเดินอา่นข้อมลูท่ีเพือ่น ๆ เขียนไว้ในกจิกรรมข้อ ๑  พร้อมกบัน า

ข้อมลูมาตอบค าถามท่ีวิทยาถาม 
๓. การหย่ังเห็น 
วัตถุประสงค์  : เพือ่ให้สมาชิกได้มโีอกาสเสนอความคิดเห็นวิพากษวิ์จารณ์การท ากจิกรรม

ท่ีเกดิในอดีต 
วิธีการ  : ให้สมาชิกเสนอข้อคิดเห็นเพิม่เติมจากการน าเสนอผลการวิเคราะห์อดีตและ

ปัจจุบันของกลุ่มต่าง ๆ 
 
ปัจจุบัน 
๔. แผนท่ีความคิด 
วัตถุประสงค์  :  เพือ่สร้างภาพรวม ทิศทาง แนวโน้ม และปัจจัยท่ีมอีทิธิพลต่อ

สถานการณ์ปัจจุบัน 
วิธีการ  : ให้สมาชิกทุกคนเสนอความคิดเห็นและอธิบายความคิดของตนให้ชัดเจนเพือ่ให้

กลุ่มทราบ วิทยากรสรุปบันทึกทุกความคิดลงบนกระดาษแผ่นใหญ่ด้วยค าส้ัน ๆ แล้วลากเส้นแสดง
ความเชื่อมโยง ประเด็นหลัก ประเด็นรอง ประเด็นย่อย และประเด็นเสริม ท้ายสุดจึงให้สมาชิกน า
สติกเกอร์ไปติดท่ีประเด็นท่ีตนเห็นว่าส าคัญท่ีสุด วิทยากรจะน าคะแนน จัดล าดับแล้วน าเสนอท่ี
ประชุม 

๕. มมุมองของผู้เกีย่วข้อง 
วัตถุประสงค์  : เพือ่ให้สมาชิกรับรู้มองของกลุ่ม ท าให้พจิารณาได้ลึกซ้ึง 
วิธีการ  : จัดกลุ่มเฉพาะต่าง ๆ แล้วให้ร่วมกนัจัดล าดับความส าคัญของประเด็นเสียใหม่

แล้วน าเสนอในท่ีประชุม 
๖. ความภูมใิจ เสียใจ 
วัตถุประสงค์ : เพือ่เปิดโอกาสให้สมาชิกคิดทบทวนผลงานและภาระงานของตนในอดีต

และปัจจุบันท าให้แต่ละคนเข้าใจสภาวะความสามารถและข้อจ ากดักนัและกนัท าให้มกี าลังใจ 
วิธีการ  : ให้สมาชิกนั่งเป็นวงกลม แต่ละคนแจงผลงานท่ีท าให้ตนมคีวามภาคภูมใิจและ

เสียใจ แล้วเลือกความภาคภูมใิจ ๓ ล าดับ ความเสียใจ ๓ ล าดับ เสนอในท่ีประชุมรวม 
๗. การสังเคราะห์ 
วัตถุประสงค์  : เพือ่ให้สมาชิกสะท้อนความรู้สึกส่ิงท่ีตนเสียใจ เป็นการเปิดใจและยอมรับ

กนัและกนัเพือ่เตรียมให้ทุกคนเข้าสู่อนาคตท่ีสวยงามร่วมกนั 
วิธีการ  :ให้สมาชิกแต่ละคนแสดงความรู้สึกหลังจากท ากจิกรรมภูมใิจ/เสียใจจบลง 



  
๑๗ 

อนาคต 
๘. การท าเป็นละคร 
วัตถุประสงค์  : เพือ่ให้สมาชิกร่วมจินตนาการถึงอนาคตท่ีพงึปรารถนาร่วมกนั 
วิธีการ  : ให้สมาชิกเข้ากลุ่มร่วมกนัจินตนาการด้วยการวาดภาพแล้วน าภาพมาหลอมรวม

เป็นจินตนาการของกลุ่ม แล้วช่วยกนัถ่ายทอดออกไปในรูปของละครไม ้ละครหุน่ บทเพลง บทกวี บท
สัมภาษณ์ รายการวิทยุ รายการโทรทัศน์ ข่าว หรือละครพดู ท่ีมเีนื้อหาพร้อมท่ีจะน าเสนอความฝันท่ี
อยากให้มใีห้เป็นเมือ่คิดแล้วกใ็ห้ฝึกซ้อม 

๙.การน าเสนอละคร 
ให้แต่ละกลุ่มน าเสนอละคร เพือ่ให้ผู้ชมจับประเด็นแล้วบันทึกเป็นข้อมลูเกบ็ไว้ใช้วางแผน

ท างานในช่วงต่อไป 
๑๐. ความคิดเห็นร่วม 
วัตถุประสงค์ : เพือ่ให้สมาชิกแลกเปล่ียนและค้นหาอนาคตท่ีพงึปรารถนาร่วมกนั 
วิธีการ : สมาชิกทุกคนร่วมกนัพจิารณาค้นหา “ความคิดเห็นร่วม” (ความคิดท่ีทุกคนเห็น

เป็นเอกฉันท์ว่าส าคัญ) และ “ความคิดท่ีเป็นไปได้” (ความคิดเห็นท่ีบางคนเท่านั้นท่ีมคีวามเห็นด้วย ) 
แล้วให้สมาชิกลงคะแนนอกีคร้ังหนึ่ง 

๑๑. แผนปฏิบัติการส่วนบุคคล 
ให้สมาชิกแต่ละคนเลือกประเด็นท่ีตนสนใจและให้ความส าคัญมา  ๑ ประเด็น แล้วตอบ

ค าถามว่าตนและองค์กรท่ีสังกดัและมส่ีวนร่วมในประเด็นท่ีเลือกอย่างไร 
๑๒. แผนปฏิบัติการกลุ่มสนใจ 
ให้สมาชิกท่ีสนใจประเด็นเดียวกนัมารวมกลุ่มเป็นกลุ่มสนใจ เพือ่พจิารณาสภาพท่ีเป็นอยู่ 

กลยุทธ์และกจิกรรม พร้อมท้ังปัญหาท่ีมอียู่เขียนแผนปฏิบัติการแล้วน าเสนอในท่ีประชุมรวม 
๑๓. แผนปฏิบัติการกลุ่มเฉพาะ 
ให้กลุ่มเฉพาะมาร่วมกนัค้นหาและวางแผนกลยุทธ์ท่ีจะน าไปสู่วิสัยทัศน์ท่ีกลุ่มพงึ

ปรารถนาในอนาคตร่วมกนั 
ส าหรับขั้นตอนของการจัดกจิกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเพือ่สร้างอนาคตร่วมกนัดังกล่าว  

สนิท   สัตโยภาส  ได้สรุปให้เห็นว่า  มลัีกษณะขั้นตอนและกระบวนการในท านองเดียวกบัการสอน
โดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ ซ่ึงมลัีกษณะดังนี้ 

๑. ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง = Construct 
๒. ผู้เรียนมปีฏิสัมพนัธ์ ช่วยกนัเรียนรู้ = Interaction 
๓. ผู้เรียนมส่ีวนร่วมในการวางแผนการจัดกจิกรรมการเรียนการสอน   = Participatory 
๔. ผู้เรียนได้เรียนรู้กระบวนการไปพร้อมกบัการสรุปข้อความรู้และได้ผลงาน  = Process/ 

Product 
๕. ผู้เรียนน าความรู้ไปใช้จริง = Application  

                                                                 
 สนิท สัตโยภาส, “การพฒันากระบวนการสอนสร้างอนาคตร่วมกนัสอนภาษาไทยโดยยึดผู้เรียนเปน็

ส าคัญ”, หน้า ๑๐. 



  
๑๘ 

ด้วยเหตุผลต่าง ๆ  ข้างต้น ท าให้คณะผู้วิจัยน าเอาแนวคิดการพฒันากระบวนการมส่ีวน
ร่วมเพือ่ “สร้างอนาคตร่วมกนั” (F.S.C) และใช้เป็นกระบวนการพฒันาตนเองตามหลักสาราณียธรรม  
๖  ซ่ึงเน้นย้ าบทบาทของนักเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการในการเป็นผู้คิด วิเคราะห์  วาดหวัง  วางแผน  
ออกแบบ  ด าเนินงานและประเมนิเพือ่สรุปบทเรียนร่วมกนั  โดยคาดหวังจะสร้างให้นักเรียนท่ีเข้าร่วม
โครงการฯ เป็นคนรุ่นใหมท่ี่สามารถเข้าใจ  ตระหนักถึงคุณค่าของด ารงชีวิตในสังคมอย่างเป็นผู้มี
หลักธรรมทางพทุธศาสนา   สอดคล้องวิถีกระบวนทัศน์แบบไทยและหลักสากล 
 
๒.๔ แนวคิดระบบคู่สัญญา 

จริยธรรมเป็นเร่ืองของการพฒันาคุณธรรมต่างๆ ให้เกดิขึ้นในตัวบุคคล  และบุคคลใด
สามารถพฒันาตนเองให้เป็นผู้เพยีบพร้อมด้วยคุณธรรมต่าง ๆได้ด้วยตนเอง นับว่า เป็นผู้ควรได้รับการ
ยกย่อง  แต่การปฏิบัติเช่นนี้นับเป็นการยากย่ิงส าหรับคนจ านวนมาก เพราะบุคคลส่วนใหญ่ยังขาด
ความสามารถในการควบคุมและเอาชนะใจตนเอง แต่อย่างไรกต็าม เชื่อว่า บุคคลสามารถพฒันา
ตนเองให้เป็นผลส าเร็จตามเปูาหมาย  และกา้วไปสู่การควบคุมและเอาชนะตนเองได้ด้วย ” ระบบ
คู่สัญญา”  

โดยท่ัวไปในการแกไ้ขปัญหาและพฒันาตนเอง  สามารถเร่ิมต้นท าได้  ๒  วิธีคือ  การ
ส ารวจตนเอง จากการคิดวิเคราะห์ว่า  ตนเองมปีัญหาส่ิงใด  มอีะไรท่ีต้องการปรับปรุงหรือพฒันาให้
เกดิขึ้น  วิธีการเช่นนี้จะท าให้บุคคลรู้ถึงสถานภาพหรือลักษณะของตัวเองว่าเป็นเช่นไร  น่าพงึพอใจ
หรือไม ่ แต่ขณะเดียวกนัวิธีการนี้กยั็งมจีุดออ่นคือ  ไมท่ราบจุดบอดของตนเอง   ฉะนั้นวิธีการท่ีผู้อืน่
ช่วยมอง ให้ข้อมลู และข้อเสนอแนะ  จึงเป็นอกีวิธีในการท่ีท าให้บุคคลรับรู้ถึงปัญหาของตนเอง  แต่
กระนั้นกยั็งพบว่า  การพฒันาตนเองตามแนวคิดดังกล่าวยังมอีปุสรรคหลายประการคือ 

๑. ทัศนคติในการแกป้ัญหาซ่ึงเกดิจากการท่ีผู้มปีัญหารู้ตนเองดีว่ามปีัญหา และต้องการ
เปล่ียนแปลงแต่มกัจะมคีวามคิดว่า ตนเองเปล่ียนแปลงไมไ่ด้  ลักษณะเช่นนี้สอดคล้องกบัทฤษฎีความ
คาดหวังท่ีว่า พฤติกรรมของบุคคลเป็นผลเนื่องมาจากความคิดและความรู้สึกของบุคคล 

๒. วิธีการแกป้ัญหา ซ่ึงพบว่า ผู้มปีัญหาส่วนใหญ่ทราบว่าตนเองมปีัญหาอะไร และ
ต้องการแกไ้ขอย่างไร  หากแต่ขาดการวางแผนและระเบียบวินัยในการแกไ้ขอย่างจริงจัง    

๓. การน าความรู้มาใช้ในการแกป้ัญหาซ่ึงพบว่าผู้มปีัญหาจ านวนมากมกัใช้วิธีการ
แกป้ัญหาโดยการคิดเอง   ขาดการประยุกต์เชื่อมโยงความรู้ในด้านต่าง ๆ เพือ่การแกป้ัญหาอย่างเป็น
องค์รวม จึงท าให้ไมไ่ด้ผลในการแกไ้ขปัญหาเท่าท่ีควร 

๔. การแกป้ัญหาในทางปฏิบัติ   ซ่ึงพบว่า  บุคคลจ านวนมากทราบว่าตนเองมปีัญหาและ
คิดอยากแกป้ัญหา   คิดวางแผนในการแกป้ัญหา  แต่ไมไ่ด้ลงมอืปฏิบัติอย่างจริงจัง  จึงท าให้ไม่
สามารถแกไ้ขปัญหาหรือพฒันาตนเองได้ 

                                                                 
 ทิศนา  แขมณี, ผู้เขยีน, ไพทูรย์ สินลารัตน,์ บรรณาธิการ, ความรู้คู่คุณธรรม : รวมบทความ

เก่ียวกับคุณธรรม  จรยิธรรม  และการศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพมิพแ์หง่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 
๒๕๔๔), หน้า  ๖๗ – ๘๓. 



  
๑๙ 

๕. การควบคุมพฤติกรรมการแกป้ัญหา  ซ่ึงพบว่า  บุคคลจ านวนมากมกัจะรู้ปัญหาและ
พยายามแกไ้ข  โดยการวางแผนอย่างเป็นระบบ  แต่ไมส่ามารถท าได้อย่างต่อเนื่อง เพราะไมส่ามารถ
เอาชนะบังคับควบคุมจิตใจตนเองได้    จึงไมส่ามารถแกไ้ขปัญหาตนเอง  ในลักษณะเช่นนี้จึงต้องมี
การควบคุมพฤติกรรมโดย 

๕.๑ การควบคุมจากภายนอก (External Control) เป็นวิธีการปรับพฤติกรรมโดย
การให้บุคคลภายนอกเป็นผู้ควบคุมพฤติกรรมของบุคคล  ซ่ึงท าได้โดยการเสริมแรงเมือ่บุคคลนั้นมี
พฤติกรรมท่ีต้องการ  หรือลงโทษเมือ่บุคคลนั้นไมป่รับพฤติกรรมตามท่ีต้องการ  วิธีการนี้ผู้ควบคุม
ต้องเอาใจใส่อย่างใกล้ชิด  แต่กจ็ะมกัมปีัญหาคือ  ผู้ควบคุมไมส่ามารถติดตามได้ตลอดและผู้ปฏิบัติ
รู้สึกว่า ตนเองถูกบังคับควบคุม ดังนั้นเมือ่ใดท่ีบุคคลรู้สึกว่า  ปลอดจากการเสริมแรงหรือลงโทษ ก็
มกัจะมพีฤติกรรมเช่นเดิม 

๕.๒ การควบคุมตนเอง (Self Control) คือ  เป็นแบบท่ีผู้ต้องการปรับพฤติกรรม
ด าเนินการควบคุมพฤติกรรมด้วยตนเอง  โดยการก าหนดการเสริมแรงและลงโทษด้วยตนเอง วิธีนี้ดี
ตรงท่ีเป็นการยินยอมพร้อมใจของผู้ปฏิบัติ เป็นการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมท่ีเกดิจากแรงจูงใจภายใน
ของผู้ปฏิบัติ  ผู้ปฏิบัติก าหนดวิธีการต่าง ๆ ตามความต้องการของตนเอง  ท าให้ไมรู้่สึกว่าถูกบังคับ  
แต่วิธีการนี้มขี้อจ ากดัคือ  หากผู้ปฏิบัติไมส่ามารถเอาชนะใจหรือมวิีนัยในการควบคุมตนเอง  วิธีการนี้
กจ็ะไร้ผล 

ด้วยเหตุผลท้ัง  ๕  ประการดังกล่าว  จึงได้เกดิความพยายามในการแกไ้ขปัญหาของ
จุดออ่นต่าง ๆ พร้อมท้ังการน าเอาลักษณะนิสัยของคนไทยมาศึกษาเพือ่การออกแบบวิธีการแกไ้ข  ซ่ึง
พบว่า  คนไทยส่วนใหญ่มลัีกษณะ  ๔  ประการคือ 

๑.  ความเกรงใจ   คือ มกัจะท าส่ิงใดโดยค านึงถึงผู้อืน่ท่ีเรียกว่า การเกรงใจ 
๒. การรักษาหน้าคือคนไทยให้ความส าคัญต่อการรักษาหน้ากลัวการเสียหน้าหรือขาย

หน้า 
๓. การท าดีให้ผู้อืน่รับรู้   คือ  คนไทยมกัจะชอบท าความดีในสายตาของผู้อืน่มากกว่าการ

ท าดีในสายตาตนเอง  คือ มลัีกษณะชอบท าความดีท่ีผู้อืน่รับรู้   
๔. การท างานตามก าหนดเส้นตาย  คือ การท างานใดหากไมม่กี าหนดระยะเวลาแน่นอน

มกัจะเฉื่อย งานส าเร็จได้ยาก  หากแต่เมือ่มกีารก าหนดเส้นตายงานกจ็ะส าเร็จได้ 
ด้วยสาเหตุต่าง ๆ   ดังกล่าวจึงกอ่เกดิ การพฒันาพฤติกรรมตนเองด้วย “ระบบคู่สัญญา ”

ขึ้นซ่ึงมุง่หวังจะเป็นระบบท่ีใช้ในการแกป้ัญหาการพฒันาตนเองโดยวิธีการให้ผู้ปฏิบัติได้มวิีเคราะห์
ตนเอง  มกีารวางแผนในการแกป้ัญหาตนเองอย่างเป็นระบบระเบียบชัดเจน  และด าเนินพฤติกรรม
ภายใต้การรับรู้ของคู่สัญญา ซ่ึงท าหน้าท่ีรับรู้และส่งเสริมพฤติกรรมพฒันาตนเองของผู้ปฏิบัติ   
ส าหรับกระบวนการของระบบคู่สัญญา  ประกอบด้วย  ๗  ขั้นตอน คือ 

๑. ข้ันตอนที ่ ๑ :  หาคู่สญัญา 
บุคคลใดกต็ามท่ีต้องการจะแกป้ัญหาด้วยระบบนี้จะต้องเร่ิมต้นโดยการแสวงหาคู่สัญญา  

เพือ่ให้ช่วยรับรู้ในปัญหา  และความพยายามท่ีจะแกป้ัญหาของตนเองท้ังเพือ่ขอค าปรึกษาแนะน า
เบือ้งต้นด้วย  ท้ังนี้บุคคลผู้แกป้ัญหาควรจะเลือกคู่สัญญาท่ีมคุีณสมบัติดังนี้  



  
๒๐ 

-  เป็นบุคคลท่ีผู้แกป้ัญหามคีวามเกรงใจ  ไมก่ล้าท่ีจะท าให้บุคคลนั้นเกดิความ
ผิดหวัง 

-  เป็นบุคคลท่ีมทัีศนคติท่ีดีต่อผู้แกป้ัญหา  คือ   มองผู้แกป้ัญหาในทางท่ีดี  ท าให้ผู้
แกป้ัญหาไมก่ล้าท่ีจะท าให้บุคคลนั้นเสียภาพพจน์ท่ีดีของตนไป 

-  เป็นบุคคลท่ีผู้แกป้ัญหามคีวามเคารพ  เชื่อถือ  สามารถให้ค าแนะน าตักเตือนได้ 
๒. ข้ันที ่ ๒  ต้ังปณิธานและขอค าแนะน าจากคู่สญัญา  
ในขั้นนี้  ผู้แกป้ัญหาจะท าดังนี้ 

- พดูคุยกบัคู่สัญญาแจ้งความจ านงของตน 
- เล่าปัญหาและวิธีการแกป้ัญหาท่ีตนคิดไว้อย่างคร่าวๆ 
- ต้ังปณิธานในการแกป้ัญหา  คือ  แสดงความต้ังใจในการแกป้ัญหาอย่างแน่วแน่ต่อ

คู่สัญญา 
- ขอค าปรึกษาแนะน าจากคู่สัญญา 

ผู้ท าหน้าท่ีเป็นคู่สัญญาควรปฏิบัติตนดังนี้ 
- แสดงความเต็มใจท่ีจะช่วยเหลือ 
- แสดงให้ผู้แกป้ัญหาเห็นว่า  ตนมภีาพพจน์ท่ีดีต่อผู้แกป้ัญหา 
- พยายามซักถามให้ผู้แกป้ัญหาได้คิดในเร่ืองต่อไปนี้ 

๑. ส่ิงท่ีต้องการแกไ้ขนั้นเป็นปัญหาจริงหรือไม ่
๒. ผู้แกป้ัญหามคีวามเข้าใจในปัญหานั้นมากน้อยเพยีงใด 
๓. ผู้แกป้ัญหาตระหนักถึงผลต่างๆท้ังดีท้ังเสียท่ีจะเกดิจากกระบวนการแกป้ัญหานั้น

หรือไม ่
๔. ผู้แกป้ัญหามคีวามต้ังใจจริงท่ีจะแกป้ัญหานั้นหรือไม่ 
๕. เสนอแนะความคิดเห็นและให้ความรู้ท่ีผู้แกป้ัญหาจะสามารถน าไปใช้แกป้ัญหาได้ 
๖. รับรู้ในความต้ังใจจริงของผู้แกป้ัญหา  ย้ าปณิธานและให้ก าลังใจ 
๓. ข้ันตอนที ่ ๓  วางแผนการแก้ปัญหา   
ผู้แกป้ัญหาควรจะด าเนินการต่อไปดังนี้ 

- ส ารวจสภาพปัญหาและแจกแจงปัญหา 
- วิเคราะห์สาเหตุของปัญหา 
- คิดวิธีการแกไ้ขปัญหา  ก าหนดลงไปให้ชัดเจนว่าจะต้องท าอะไรบ้าง  อย่างไร 
- ก าหนดระยะเวลาให้ชัดเจนว่า  จะจบขั้นตอนและประเมนิผลการปฏิบัติเมือ่ใด 

๔. ข้ันตอนที ่ ๔  ท าสญัญากับคู่สญัญา  ผู้แกป้ัญหาควรด าเนินการดังนี้ 
- น าแผนการแกป้ัญหาไปให้คู่สัญญา 
- ท าสัญญากบัคู่สัญญาว่าจะปฏิบัติตามแผนงาน 

และคู่สัญญาควรปฏิบัติดังนี้ 
- ซักถามถึงแผนการแกป้ัญหา 
- ท าความตกลงเร่ืองการรายงานผลการปฏิบัติ 
- อาจให้ข้อเสนอแนะเพิม่เติมได้บ้าง 



  
๒๑ 

- รับค าสัญญาของผู้แกป้ัญหา  และให้ก าลังใจ 
๕. ข้ันตอนที ่ ๕  ลงมือปฏิบัติตามแผนและบันทกึผลสง่คู่สญัญา    ผู้แกป้ัญหาควร

ด าเนินการดังนี้ 
- ปฏิบัติตามแผนอย่างจริงจัง 
- บันทึกผลการปฏิบัติเป็นระยะๆตามท่ีได้ตกลงไว้กบัคู่สัญญา 
- ส่งบันทึกผลการปฏิบัติให้คู่สัญญา 

และคู่สัญญาควรปฏิบัติดังนี้ 
- อา่นบันทึกผลการปฏิบัติ  และให้ข้อเสนอแนะตามท่ีเห็นสมควร 
- หากผู้แกป้ัญหาไมส่่งรายงานตามท่ีตกลงไว้  คู่สัญญาจะต้องติดตามเร่ือง 

๖. ข้ันตอนที ่ ๖  ประเมินผลการปฏิบัติ  ผู้แกป้ัญหาควรด าเนินการดังนี้ 
- ประเมนิผลการปฏิบัติตามแผนว่า  ตนเองท าได้ส าเร็จมากน้อยเพยีงใด 
- จดรายการข้อควรปรับปรุง  หรือประมวลผลการเรียนรู้ท้ังหลายท่ีได้รับ 

คู่สัญญาควรปฏิบัติดังนี้ 
- ประเมนิผลการปฏิบัติของผู้แกป้ัญหาตามความเห็นของตน 
- แจ้งให้ผู้แกป้ัญหาทราบ 
- ให้ข้อเสนอเพือ่การปรับปรุงต่อไป 
- กระตุ้นให้ผู้แกป้ัญหาด าเนินการต่อ (ถ้าหากการปฏิบัติยังไมบ่รรลุผลอย่างสมบูรณ์) 

๗. ข้ันตอนที ่ ๗  ปรับปรุงแผนการปฏิบัติ  ผู้แกป้ัญหาควรด าเนินการดังนี้ 
- น าข้อมลูจากการประเมนิผลมาปรับปรุงแผนการปฏิบัติให้เหมาะสมขึ้น (ถ้าการ

ปฏิบัติตามแผนยังไมส่มบูรณ์) 
- หากการปฏิบัติตามแผนเป็นไปครบทุกขั้นตอน  และได้ผลเป็นท่ีน่าพอใจผู้

แกป้ัญหากเ็พยีงแต่ทบทวนข้อมลูจากการประเมนิผล  จดจ าการเรียนรู้ต่างๆ ท่ีได้รับไปใช้ใน
โอกาสต่อไป 

- ถ้าผู้แกป้ัญหา  สามารถแกป้ัญหาหนึ่งให้ลุล่วงไปได้อย่างดีกส็ามารถท่ีจะแกป้ัญหา
อืน่ๆได้  โดยเร่ิมต้นตามขั้นตอนท่ี  ๑ 

ขั้นตอนท้ัง  ๗  ขั้น  ดังกล่าวข้างต้นเป็นกระบวนการท่ีส าคัญของระบบคู่สัญญา  ซ่ึง
สามารถเขียนแสดงให้เห็นเป็นแผนภาพได้ดังนี้ 
 



  
๒๒ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

แผนภาพท่ี  ๒  แสดงกระบวนการของระบบคู่สัญญา  
 

จึงอาจสรุปได้ว่า  ระบบคู่สัญญา  เป็นระบบท่ีมลัีกษณะดังนี้  
๑. ส่งเสริมให้บุคคลได้รู้จักส ารวจและพฒันาตนเอง  
๒. ช่วยให้บุคคลได้ขจัดปัญหาต่างๆให้ลดน้อยลง  ท าให้ชีวิตมคีวามสุขขึ้น  
๓. ช่วยให้บุคคลได้ใช้วิธีการวางแผนการแกไ้ขปัญหาอย่างเป็นระบบระเบียบ  
๔. ช่วยให้บุคคลได้ด าเนินการแกไ้ขปัญหาอย่างมรีะบบระเบียบในทางปฏิบัติจริง  
๕. ใช้ลักษณะนิสัยบางประการท่ีมอียู่แล้วมาใช้เป็นเคร่ืองมอืช่วยกระตุ้น  และควบคุมให้

การปฏิบัติจริงบรรลุผลมากขึ้น  
๖. ช่วยให้บุคคลได้ฝึกทักษะการคิด  วิเคราะห์ปัญหาต่างๆ  ท าให้มลัีกษณะเป็นคน  คิด

เป็นมากย่ิงขึ้น 
๗. ช่วยเพิม่พนูความสามารถในการแกป้ัญหา  อนัเป็นทักษะท่ีจ าเป็นย่ิงต่อการด ารงชีวิติ

ของบุคคล  
ส าหรับแนวคิดระบบคู่สัญญา  ได้ถูกน ามาเป็นกรอบคิดในการส่งเสริมพฒันาพฤติกรรม

ด้านสาราณียธรรม  ๖ ของนักเรียนอาชีวเกษตร  
 
๒.๕ งานวิจัยทีเ่ก่ียวข้อง  

กองวิจัยการศึกษา (๒๕๔๒) ได้ศึกษาเร่ือง  การสังเคราะห์รูปแบบการพฒันาศักยภาพ
ของเด็กไทยด้านความรับผิดชอบและมวิีนัยในตนเอง ซ่ึงพบว่า  แนวทางในการเสริมสร้างความ
รับผิดชอบและความมวิีนัยในตนเองประกอบด้วย  ๕ แนวทางคือ  แนวทางการจัดการเรียนการสอน
ตามท่ีนักการศึกษาเสนอ   แนวทางการใช้เทคนิคการจัดประสบการณ์การเรียนรู้  แนวทางการใช้
เทคนิคการพฒันาจริยธรรม  แนวทางการจัดกจิกรรมเสริมหลักสูตร และแนวทางการจัด

แสวงหาคู่สัญญา  

ปรับปรุงแผนการ
ปฏิบัติและปรับปรุง

การเรียนรู้ 

ต้ังปณิธานและขอ
ค าแนะน าจาก

คู่สัญญา 

ประเมนิผลการปฏิบัติ วางแผนการแกป้ัญหา 

ปฏิบัติและบันทึกผล ท าสัญญากบัคู่สัญญา 

การแกป้ัญหาและพฒันา
ตนเองด้วยระบบคู่สัญญา 



  
๒๓ 

สภาพแวดล้อมของนักเรียน  ท้ังนี้การท่ีจะสามารถพฒันาวินัยและความรับผิดชอบได้อย่างเป็น
รูปธรรมสถานศึกษาจะต้องก าหนดเป็นนโยบาย มกีารแต่งต้ังคณะกรรมการ มกีารก าหนดกจิกรรม
การพฒันา  มกีารด าเนินการตามกจิกรรมท่ีก าหนด การนิเทศติดตามประเมนิผลระหว่างด าเนิน
กจิกรรม มกีารประเมนิและสรุปผลการด าเนินงาน  

บรรชร   กล้าหาญ (๒๕๔๘)ได้ศึกษาเร่ือง  ผลการบูรณาการเพือ่เสริมสร้างคุณธรรมให้กบั
ผู้เรียน  ด้วยกจิกรรมบัตรคุณธรรมและระบบคู่สัญญา  กรณีศึกษานักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.๑)  สังกดัวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม ่  ท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชาการ
ประมงท่ัวไป ในภาคเรียนท่ี  ๑ ปีการศึกษา ๒๕๔๗ จ านวน   ๑๔๗   คน  ซ่ึงพบว่า  กอ่นเข้าร่วม
กจิกรรมเสริมสร้างคุณธรรมด้วยบัตรคุณธรรมและระบบคู่สัญญา     นักเรียนส่วนใหญ่มรีะดับการ
แสดงพฤติกรรมตามหลักคุณธรรมในชีวิตประจ าวันในระดับปานกลาง โดยมรีะดับค่าเฉล่ียท่ี ๑ .๒๙ 
และหลังจากเข้าร่วมกจิกรรมเสริมสร้างคุณธรรมด้วยบัตรคุณธรรมและระบบคู่สัญญา     นักเรียน
ส่วนใหญ่มรีะดับการแสดงพฤติกรรมตามหลักคุณธรรมในชีวิตประจ าวันในระดับมาก  โดยมรีะดับ
ค่าเฉล่ียท่ี  ๑.๕๙  ส าหรับลักษณะพฤติกรรมตามหลักคุณธรรมประกอบด้วย การใช้ค าพดูและกริิยาท่ี
เหมาะสม  การซ่ือสัตย์และเสียสละ   การเมตตา   การมวิีนัยปฏิบัติตามกฎกติกา   การควบคุม
อารมณ์และการตัดสินใจ   การพจิารณาเพือ่ปรับปรุงตนเอง การขยันหมัน่เพยีรและรับผิดชอบ   การ
ประหยัดและอดออม   อกีท้ังเมือ่เปรียบเทียบการปฏิบัติตามหลักคุณธรรมในชีวิตประจ าวันของ
นักเรียนกอ่นและหลังการร่วมกจิกรรมสร้างเสริมคุณธรรมด้วยบัตรคุณธรรมและระบบคู่เข้าร่วม
กจิกรรม   สัญญา  พบว่า  หลังการเข้าร่วมกจิกรรมนักเรียนมลัีกษณะการปฏิบัติตามหลักคุณธรรมใน
ชีวิตประจ าวันสูงกว่ากอ่นการเข้าร่วมกจิกรรมอย่างมนีัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ  ๐ .๐๑    นอกจากนี้
นักเรียนยังแสดงความพงึพอใจต่อการร่วมกจิกรรมบัตรคุณธรรมและระบบคู่สัญญา พบว่า อยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด  โดยมค่ีาเฉล่ียท่ีระดับ  ๒.๕๔   

สุวิมล ว่องวาณิชและนงลักษณ์ วิรัชชัย (๒๕๔๓)ได้ศึกษาเร่ืองปัจจัยและกระบวนการท่ี
เอือ้ต่อการพฒันาคุณธรรมระดับบุคคลเพือ่ความส าเร็จของส่วนรวมของนักศึกษามหาวิทยาลัย โดยมี
วัตถุประสงค์เพือ่ (๑) ศึกษาระดับคุณธรรมระดับบุคคลเพือ่มุง่ความส าเร็จของส่วนรวมของนิสิต
นักศึกษามหาวิทยาลัย (๒) ศึกษาปัจจัยและกระบวนการท่ีน าไปสู่การพฒันาคุณธรรมระดับบุคคลเพือ่
ความส าเร็จของส่วนรวมของนิสิตนักศึกษา (๓) วิเคราะห์ความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุระหว่างปัจจัยและ
กระบวนการกบัระดับคุณธรรมระดับบุคคลเพือ่มุง่ความส าเร็จของส่วนรวม  (๔) ประเมนิแนวทางการ
พฒันา "รูปแบบการพฒันาคุณธรรมระดับบุคคลเพือ่มุง่ความส าเร็จของส่วนรวม"  คุณธรรมระดับ
บุคคลเพือ่มุง่ความส าเร็จของส่วนรวมตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   ซ่ึง
พบว่า  

                                                                 
 กองวิจัยทางการศึกษา, “รูปแบบหรือแนวการจัดกระบวนการเรียนรู้ท่ีเสริมสร้างคุณลักษณะ ดี  

เกง่  มีสุข  ระดับประถมศึกษา”, รายงานการวจัิย,  (กรุงเทพมหานคร : กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 
๒๕๔๓). 

 บรรชร กล้าหาญ, “การบรูณาการเสริมสร้างคุณธรรมด้วยกจิกรรมบตัรคุณธรรมและระบบ
คู่สัญญา”, รายงานการวจัิย, (เชยีงใหม่ : วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชยีงใหม,่ ๒๕๔๘). 



  
๒๔ 

๑. ระดับคุณธรรมของนิสิตนักศึกษา  ระดับคุณธรรมจากการรายงานตนเองของนิสิต
นักศึกษาไมค่่อยสอดคล้องกบัความคิดเห็นของกลุ่มอาจารย์ นิสิตนักศึกษาคิดว่าตนเองมคุีณธรรมใน
ระดับปานกลางค่อนข้างสูง  ขณะท่ีกลุ่มอาจารย์  ผู้ทรงคุณวุฒิเห็นว่าโดยเฉล่ียคุณธรรมท่ีนิสิต
นักศึกษาอยู่ในระดับปานกลางค่อนข้างต่ า   และควรได้รับการพฒันาเร่งด่วนท่ีสุดคือ  ด้านการมวิีนัย 
ความรับผิดชอบ ความสามารถในการพึง่ตนเอง และสัจจะ (ความต้ังใจและจริงใจต่อการท างาน)  

๒. ปัจจัยและกระบวนการท่ีเอือ้ต่อการพฒันาคุณธรรม  
๒.๑ กระบวนการพฒันาจากบุคคลรอบข้าง โดยกลุ่มนิสิตนักศึกษาประมาณร้อยละ 

๗๐ ระบุว่าพอ่แมม่ส่ีวนในการปลูกฝ่ังคุณธรรมมากกว่ากลุ่มครูหรือเพือ่นฝูงและครูจะมส่ีวนในการ
ปลูกฝังคุณธรรมมากกว่าเพือ่นฝูง  

๒.๒ กระบวนการพฒันาตนเอง นิสิตนักศึกษาคิดว่าตนเองมคีวามสนใจในการพฒันา
คุณธรรมตนเองน้อยกว่าคนรอบข้าง ไมว่่าจะเป็นการไปวัดไปโบสถ์เพือ่ฟงัเทศน์และฟงัธรรม  การอา่น
หนังสือหรือชมส่ือท่ีมเีนื้อหาคุณธรรม แต่ด้านการอทิุศตนบ าเพญ็ประโยชน์แกสั่งคมนิสิตนักศึกษาคิด
ว่าตนเองปฏิบัติมากกว่าคนรอบข้าง  

๒.๓ กระบวนการพฒันาอาจารย์มหาวิทยาลัย อาจารย์ประมาณร้อยละ ๕๓  ไมไ่ด้
สอนวิชาท่ีเกีย่วข้องกบัคุณธรรม แต่อาจารย์ส่วนใหญ่มากกว่าร้อยละ ๙๐  ได้มกีารสอนสอดแทรก
คุณธรรมแกน่ิสิตนักศึกษา โดยใช้เวลาในการสอนไมเ่กนิ ๒๐% ของจ านวนคาบเวลา   

ตอนท่ี ๓ ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุระหว่างปัจจัยและกระบวนการกบั
ระดับคุณธรรมระดับบุคคลเพือ่มุง่ความส าเร็จของส่วนรวม  พบว่า ปัจจัยท่ีส าคัญประกอบด้วย  การ
พยายามปรับปรุงตนเองอยู่เสมอ จ านวนพีน่้อง การมเีพือ่นดี การบ าเพญ็ประโยชน์ต่อสังคม การได้รับ
การเอาใจใส่จากครู การได้รับความอบอุน่จากครอบครัว การสนใจใฝุธรรมะ การอบรมจากพอ่แม่  
การไปวัดเข้าโบสถ์   

ตอนท่ี ๔ แนวทางการพฒันาคุณธรรม  แนวทางการพฒันาคุณธรรมแกน่ิสิตนักศึกษา
ประกอบด้วย  การจัดกจิกรรมการเรียนการสอน การสร้างวิชาท่ีเกีย่วข้องกบัการพฒันาคุณธรรมให้
นิสิตนักศึกษาได้เรียน การชี้น าตัวแบบหรือแบบอย่างท่ีดี การสร้างบรรยากาศเพือ่ส่งเสริมคุณธรรมใน
มหาวิทยาลัย  

อรพนิท์  ชูชม และคณะ (๒๕๔๙) ได้ศึกษาเร่ืองการวิเคราะห์ปัจจัยทางจิตสังคมท่ีสัมพนัธ์
กบัจิตส านึกทางปัญญาและคุณภาพชีวิตของเยาวชนไทย โดยมวัีตถุประสงค์เพือ่ตรวจสอบรูปแบบ
ความสัมพนัธ์เชิงเหตุผลของจิตส านึกทางปัญญาของเยาวชนวัยรุ่น   ซ่ึงรูปแบบจิตส านึกทางปัญญา
ประกอบด้วยการถ่ายทอดทางปัญญาสังคม-อารมณ์ จากบิดามารดา  ครูอาจารย์  และเพือ่น  รวมท้ัง
การควบคุมตนเอง มอีทิธิพลต่อจิตส านึกทางปัญญา และจิตส านึกทางปัญญาส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพ
ชีวิต ความสามารถในการแกป้ัญหา  และพฤติกรรมเอือ้สังคม   ส าหรับกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการ
ตรวจสอบรูปแบบนี้ได้แกน่ักเรียนระดับชั้นมธัยมศึกษาตอนต้น (ม.๑, ๒, และ  ๓) จ านวน  ๑,๓๑๒  คน 

                                                                 
 สุวิมล ว่องวาณิชและนงลักษณ์ วิรัชชยั, “ปจัจัยและกระบวนการท่ีเอือ้ต่อการพฒันาคุณธรรมระดับ

บคุคลเพือ่ความส าเร็จของส่วนรวมของนักศึกษามหาวิทยาลัย” , รายงานการวจัิย, (สถาบนัวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ : 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร, ๒๕๔๓). 



  
๒๕ 

ในกรุงเทพมหานคร   ซ่ึงพบว่า ปัจจัยทางจิตสังคมท่ีสัมพนัธ์กบัจิตส านึกทางปัญญาของเยาวชน
ประกอบด้วย  การถ่ายทอดทางปัญญาสังคม-อารมณ์ของบิดามารดา  การปลูกฝังอบรมทางปัญญา
สังคม-อารมณ์จากทางโรงเรียน การเห็นแบบอย่างทางอารมณ์และพฤติกรรมจากเพือ่น  และการ
ควบคุมตนเอง   ท้ังนี้การถ่ายทอดทางปัญญาสังคม-อารมณ์ของบิดามารดามอีทิธิพลต่อจิตส านึกทาง
ปัญญาของเยาวชนวัยรุ่นมากท่ีสุด  นอกจากนี้ยังพบว่าท้ังปัจจัยทางจิตสังคมและจิตส านึกทางปัญญา  
สามารถอธิบายพฤติกรรมเอือ้สังคม  ความสามารถในการแกป้ัญหา และคุณภาพชีวิตของเยาวชน ท้ัง
ยังพบว่า เยาวชนวัยรุ่นหญิงมจีิตส านึกทางปัญญาสูงกว่าเยาวชนวัยรุ่นชาย  

อจัฉรา  สุขารมณ์และคณะ (๒๕๔๗) ได้ศึกษาเร่ือง การพฒันาปรีชาเชิงอารมณ์ตามแนว
พทุธศาสนาในเยาวชนไทย  โดยการส ารวจและการสร้างโปรแกรมพฒันาปรีชาเชิงอารมณ์ตามแนว
พทุธศาสนา  และหาความสัมพนัธ์ระหว่างโปรแกรมพฒันาปรีชาอารมณ์กบัเพศ  โดยทดลองกบั
นักศึกษาชั้นปีท่ี ๒  จ านวน ๓๒ คน ประกอบด้วยกลุ่มทดลอง ๑๖ คนและกลุ่มควบคุม ๑๖ คน ซ่ึง
พบว่า นักศึกษาท่ีเข้าร่วมโปรแกรมพฒันาปรีชาเชิงอารมณ์มกีารพฒันาด้านความคิด  การปฏิบัติและ
ความรู้สึก เพิม่ขึ้นอย่างมนีัยส าคัญท่ีระดับ  .๐๑  และเพศหญิงมพีฒันาการเชิงปรีชาอารมณ์สูงกว่า
เพศชาย อย่างมนีัยส าคัญท่ีระดับ .๐๑  

พรรณี ศิริวรรธนาการ และคณะ (๒๕๔๙) ได้ศึกษาเร่ือง  การจัดประสบการณ์การเรียนรู้
ด้านจริยธรรม :ความคิดและการปฏิบัติของนักศึกษาแพทย์ศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหมโ่ดยท า
ส ารวจนักศึกษาแพทย์ชั้นปีท่ี  ๑ - ๖ จ านวน ๙๑๔ คน  ซ่ึงพบว่า นักศึกษาแพทย์ส่วนใหญ่คิดว่า 
ตนเองมคีวามบกพร่องจริยธรรมของแพทย์ด้านปิยะวาจา  เมตตากรุณาและการเสียสละ ส าหรับการ
เรียนการสอนท่ีมปีระสิทธิภาพสามารถเสริมสร้างจริยธรรมแกน่ักศึกษาแพทย์ตลอดหลักสูตร ๖ ปี 
ประกอบด้วย  การเป็นต้นแบบของอาจารย์และรุ่นพี ่ การสอนท่ีสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในแต่
ละกระบวนวิชา      

สนิท สัตโยภาส (๒๕๔๔) ได้ศึกษาวิจัยเร่ืองการพฒันากระบวนการสอนสร้างอนาคต
ร่วมกนัสอนภาษาไทยโดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ  ซ่ึงพบว่า กระบวนการสอนสร้างอนาคตร่วมกนัท่ี
น ามาสอนทักษะการเขียนให้แกน่ักเรียนท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่าง เป็นกระบวนการสอนท่ีมปีระสิทธิภาพ 
สามารถพฒันาให้ท้ังนักเรียนท่ีเรียนเกง่และนักเรียนท่ีเรียนออ่น  อกีท้ังยังสามารถพฒันาทักษะการ
เขียนให้นักเรียนท่ีเรียนออ่นให้มสัีมฤทธ์ิผลทางการเรียนกา้วหน้าได้มากกว่านักเรียนท่ีเรียนเกง่  

                                                                 
 อรพนิท์  ชชูม และคณะ, “การวิเคราะหป์จัจัยทางจิตสังคมท่ีสัมพนัธ์กบัจิตส านึกทางปญัญาและ

คุณภาพชวิีตของเยาวชนไทย”, รายงานการวจัิย,  (สถาบนัวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร, ๒๕๔๙). 

 อจัฉรา  สุขารมณ์ และคณะ,  “การพฒันาปรีชาเชงิอารมณ์ตามแนวพทุธศาสนาในเยาวชนไทย”, 
รายงานการวจัิย, (สถาบนัวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, ๒๕๔๗). 

 พรรณี ศิริวรรธนาการ และคณะ, “การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ด้านจริยธรรม : ความคิดและ
การปฏิบติัของนักศึกษาแพทย์ศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชยีงใหม”่, รายงานการวจัิย,  (คณะแพทย์ศาสตร์   
มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่, ๒๕๔๙).    

 สนิท สัตโยภาส, “การพฒันากระบวนการสอนสร้างอนาคตร่วมกนัสอนภาษาไทยโดยยึดผู้เรียนเปน็
ส าคัญ”, รายงานการวจัิย, (บณัฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฎเชยีงใหม,่ ๒๕๔๔). 



  
๒๖ 

รุ่งทิพย์  กล้าหาญ (๒๕๕๐) ได้ศึกษาเร่ือง  การพฒันาจริยธรรมต่อส่ิงแวดล้อมด้วย
กระบวนการสร้างอนาคตร่วมกนั  โดยการวิจัยกึง่ทดลอง ในกลุ่มนิสิตคณะครุศาสตร์ชั้นปีท่ี ๓ ท่ี
ลงทะเบียนเรียนรายวิชา  วิทยาการส่ิงแวดล้อมในโรงเรียนและชุมชน   ซ่ึงพบว่า  ผลการสอนด้วย
เทคนิคกระบวนการสร้างอนาคตร่วมกนัท าให้นิสิตเกดิการพฒันาความคิด   การปฏิบัติและจิตส านึก
สาธารณะต่อส่ิงแวดล้อมอย่างมนีัยส าคัญท่ีระดับ .๐๑  และนิสิตมคีวามพงึพอใจต่อการสอนด้วย
เทคนิคดังกล่าวด้วยเหตุผล  การมส่ีวนร่วมในการเรียนรู้  ต้ังแต่การคิดวิเคราะห์   การวางแผน   การ
ลงมอืปฏิบัติและการสรุปทบทวน   อกีท้ังด้วยความพยายามบูรณาการการจัดการเรียนรู้ท่ีสร้าง 
ประสบการณ์และใช้ชุมชนเป็นฐาน  ท าให้นิสิตเกดิความเชื่อมัน่ในทักษะความรู้และสร้างการพฒันา
บทบาทเกดิยอมรับในสังคม  

ดุจเดือน   พนัธุนาวิน (๒๕๕๐) ได้ศึกษาเร่ือง  การสังเคราะห์ผลงานวิจัยท่ีเกีย่วกบัปัจจัย
เชิงสาเหตุของพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของเด็กและเยาวชน โดยศึกษาผลงานวิจัยประมาณ ๖๐๐ เร่ือง 
ท้ังภายในและต่างประเทศ   พบว่า  ปัจจัยเชิงสาเหตุท่ีสอดคล้องกบัพฤติกรรมเชิงจริยธรรม
ประกอบด้วย ปัจจัยสถานการณ์ในครอบครัว ท่ีเกดิจากการเล้ียงดูและความรักความอบอุน่  ปัจจัย
ทางโรงเรียนท่ีเกดิจากความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัครู  การคบเพือ่นท่ีเหมาะสม  ส่วนปัจจัยเชิงสาเหตุท่ีเป็น
ลักษณะทางจิตใจคือ  แรงจูงใจใฝุสัมฤทธ์ิ   ลักษณะมุง่อนาคตควบคุมตนและความเชื่อในอ านาจใน
ตน    

จากผลงานวิจัยดังกล่าวจะพบว่า  ตัวแปรท่ีสัมพนัธ์กบัการพฒันาตนเองได้แก ่   เพศ  
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  ฐานะทางเศรษฐกจิ  ระดับการศึกษา  อาชีพ ท่ีอยู่อาศัย  ลักษณะการอบรม
เล้ียงดูของบิดามารดา  อทิธิพลของกลุ่มและรูปแบบการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ ซ่ึงส่วนใหญ่เน้นสาระ
และหลักวิธีการเชิงสากล  ขาดการเชื่อมโยงหลักการและหลักธรรมทางพระพทุธศาสนาเช่น  สา
ราณียธรรม  ๖  ซ่ึงเป็นหลักธรรมพืน้ฐานในการอยู่ร่วมกนัของคนในสังคมไทย 
 
๒.๖ กรอบแนวคิดในการวิจัย  

โดยธรรมชาติมนุษย์ทุกคนมคีวามดี ความงามและมศัีกยภาพในการเรียนรู้เพือ่พฒันา
ตนเอง หากแต่สภาพแวดล้อมทางสังคมและกระบวนการเรียนรู้ท่ีขาดการมส่ีวนร่วมในการส่งเสริม
การยอมรับนับถือในคุณค่าของตนหรือผู้อืน่  ส่งผลต่อการพฒันาให้บุคคลเข้าถึงความดีและความงาม
ของชีวิต   ดังนั้นหากจะพฒันาบุคคลให้มคุีณลักษณะท่ีพงึประสงค์ ด ารงตนตามกฎระเบียบของสังคม  
ด้วยส านึกรับผิดชอบในบทบาทหน้าท่ีต่อตนเอง  ผู้อืน่และสังคม  จึงจ าเป็นต้องจัดกระบวนการเรียนรู้
ท่ีเหมาะสม เน้นการมส่ีวนร่วม   สร้างการเคารพในคุณค่าของบุคคล  เน้นการคิดวิเคราะห์แบบมี

                                                                 
 รุ่งทิพย์    กล้าหาญ, “การพฒันาจริยธรรมต่อส่ิงแวดล้อมด้วยกระบวนการสร้างอนาคตร่วมกนั”,  

รายงานการวจัิย, (มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตเชยีงใหม,่ ๒๕๕๐). 
 ดุจเดือน  พนัธุนาวิน,  “การสังเคราะหผ์ลงานวิจัยท่ีเกีย่วกบัปจัจัยเชงิสาเหตุของพฤติกรรมเชงิ

จริยธรรมของเด็กและเยาวชน”, รายงานการวจัิย,  (สถาบนัวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร, ๒๕๕๐). 



  
๒๗ 

ปัจจัยเสริม 
การเข้าใจและยอมรับคุณค่า  
การฝึกปฏิบัติจนเคยชิน  
การค านึงถึงธรรมชาติ 
การสร้างกลัยาณมติร  
การมส่ีวนร่วมสูงสุด  
 

การสร้างความรู้สึกร่วม  
การยอมรับนับถือ 

การตระหนักในบทบาท  

การสรุปบทเรียน 
 

การปฏิบัติตนตาม 
หลักสาราณียธรรม ๖ 

การสร้างอนาคตร่วมกนั  
- การสร้างความคาดหวัง 
- การร าลึกอดีต 
- การวิเคราะห์ปัจจุบัน 
- จินตนาการอนาคต 
- เทคนิคละครคน  
- เพือ่นผู้พทัิกษ์  
- แผนปฏิบัติการส่วนบุคคล 
 
 
 
 

การก าหนดแนวทาง 

การลงมอืปฏิบัติ  

การวิเคราะห์ทบทวน  
เพือ่พฒันาตนเอง  

วิจารณญาณ  การฝึกปฏิบัติตอกซ้ าย้ าทวน  มกีารเสริมแรงท่ีเหมาะสม  ภายใต้บรรยากาศความเป็น
กลัยาณมติร    

 
 

แผนภาพแสดงกรอบแนวคิดการวิจัย  
 
 
 
 
 
      

 
   
 
              

                 
 

 
                                                    



 
บทที่ ๓ 

 
ระเบียบวธิีวจัิย 

 
 

การศึกษาวิจัยคร้ังนี้มจีุดมุง่หมายท่ีจะศึกษาท าความเข้าใจเกีย่วกบัผลการพฒันาตนเอง
ตามหลักธรรมโดยอาศัยหลักสามคัคีธรรม  ส าหรับนักเรียนอาชีวศึกษาเกษตรระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นปีท่ี ๓  (ปวช.๓) วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม ่ ปีการศึกษา  ๒๕๕๐   โดยผู้วิจัย
มุง่เสนอให้เห็นภาพของปรากฏการณ์ความสัมพนัธ์ระหว่างลักษณะพฤติกรรมการพฒันาตนเองตาม
หลักสามคัคีธรรมของนักเรียนกอ่นและหลังร่วมกจิกรรม   ซ่ึงลักษณะของพฤติกรรมการพฒันาตนเอง
ตามหลักสามคัคีธรรม ในท่ีนี้จะหมายถึง   การคิด การกระท าท่ีแสดงถึงความซ่ือสัตย์สุจริต  ความ
รับผิดชอบ  ความยุติธรรม  ความสามคัคี และความมเีมตตา   ในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้  คณะผู้วิจัยได้
เลือกใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงกึง่ทดลอง (Quasi Experimental Research)   ส าหรับวิธีการในการ
ด าเนินการศึกษาวิจัยนั้น  ผู้วิจัยได้ก าหนดขั้นตอนไว้ดังนี้ 

๑. การศึกษาข้อมลูจากเอกสาร 
๒. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
๓. เคร่ืองมอืท่ีใช้ในการวิจัย 
๔. ขั้นตอนการด าเนินการ 
๕. การรวบรวมข้อมลู   
๖. การวิเคราะห์ข้อมลู 

 
๓.๑ การศึกษาข้อมูลจากเอกสาร  

คณะผู้วิจัยได้เตรียมตัวด้านความรู้ ความสามารถทางด้านวิชาการ โดยผู้วิจัยได้ศึกษา
ความรู้จากเอกสาร ต าราต่าง ๆ เกีย่วกบัแนวคิดและงานวิจัยท่ีเกีย่วข้อง จากห้องสมดุเพือ่เป็น
แนวทางในการท าการศึกษาวิจัย  ซ่ึงแนวคิดเหล่านั้นได้แก ่ แนวคิดการพฒันาตนเอง แนวคิดการ
พฒันาตนเองตามหลักพทุธธรรม   แนวคิดหลักสามคัคีธรรม  แนวคิดกระบวนการสร้างอนาคต
ร่วมกนั  แนวคิดระบบคู่สัญญาและงานวิจัยอืน่ๆ  ท่ีเกีย่วข้อง  
 
๓.๒ ประชากรและกลุ่มตัวอยา่ง 

การวิจัยคร้ังนี้  คณะผู้วิจัยมุง่พฒันารูปแบบการพฒันาตนเองตามหลักพทุธธรรมแก่
นักเรียน จึงใช้วิธีการประกาศรับสมคัร  นักเรียนแกนน าเพือ่ร่วมโครงการวิจัยในบทบาทแกนน าอาสา  
โดยก าหนดคุณสมบัตินักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการว่า  มคีวามพร้อมท่ีจะร่วมท ากจิกรรมในวันหยุดเสาร์
อาทิตย์   และเรียนอยู่ในระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีท่ี ๓ (ปวช.๓)  ซ่ึงสาเหตุท่ีก าหนดชั้นปี
ดังกล่าวเพราะ เป็นช่วงชั้นท่ีเตรียมพฒันาตนเองเพือ่เป็นผู้น านักศึกษา และมบีทบาทส าคัญในการ



  
๒๙ 

ร่วมจัดระเบียบหอพกัของวิทยาลัยฯ  ซ่ึงนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีท่ี ๑ – ๓ 
(ปวช.๑-๓) พกัอาศัยอยู่   จากนั้นจึงคัดเลือกอาสามคัรจ านวน  ๓๐ คน ประกอบด้วย  นักศึกษาชาย  
๑๘ คน นักศึกษาหญิง  ๑๒ คน     
 
๓.๓ เครือ่งมือทีใ่ช้ในการวิจัย 

การวิจัยในคร้ังนี้ ผู้วิจัยได้เลือกใช้ระเบียบวิธีการวิจัย เชิงกึง่ทดลอง (Quasi 
Experimental Research) โดยการท่ีผู้วิจัยได้ออกแบบเคร่ืองมอืเพือ่การพฒันาจริยธรรมต่อ
ส่ิงแวดล้อมให้แกผู้่เรียน จากนั้นได้น าไปทดลองปฏิบัติและด าเนินการเกบ็รวบรวมผล ส าหรับ
เคร่ืองมอืของการวิจัยในคร้ังนี้จึงสามารถจ าแนกได้ดังนี้ 

 
๓.๓.๑ เครื่องมือในการวิจัย 
เนื่องการการพฒันาตนเองตามหลักพทุธธรรมเป็นเร่ืองท่ีมคีวามละเอยีดออ่น  ดังนั้นจึงใช้

เคร่ืองมอืท่ีหลากหลายเพือ่ให้เห็นถึงผลแห่งพฤติกรรมการเรียนรู้ท่ีเกดิขึ้น  ซ่ึงประกอบด้วย 
๑. แบบทดสอบ  

๑.๑ แบบส ารวจข้อมลูพืน้ฐานของนักเรียน ซ่ึงมลัีกษณะเป็นข้อค าถามแบบเลือกตอบ
จ านวน ๒ ข้อ 

๑.๒ แบบวัดลักษณะพฤติกรรมด้านสามคัคีธรรม กอ่นและหลังร่วมกจิกรรม  ซ่ึงมี
ลักษณะเป็นข้อค าถามแบบเลือกตอบแบบมาตรส่วนประมาณค่า  ๕  ระดับ   จ านวน  ๕๐ ข้อ 

๑.๓ แบบวัดความพงึพอใจต่อการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสร้างอนาคตร่วมกนั  ซ่ึงมี
ลักษณะเป็นข้อค าถามแบบเลือกตอบแบบมาตรส่วนประมาณค่า  ๕  ระดับ  จ านวน  ๘ ข้อ 

๒. แบบสังเกตพฤติกรรม : แบบสังเกตพฤติกรรมกลุ่ม  และพฤติกรรมระหว่างการเรียน
การสอน 

๓. โปรแกรมการพฒันาตนเองตามหลักพทุธธรรม  ซ่ึงสร้างตามหลักการสร้างอนาคต
ร่วมกนั มลี าดับขั้นการสอน  ๙ ขั้นตอนคือ  การคาดหวัง  การร าลึกอดีต  ทุกข์ของผู้เรียน  ต้นไม้
ปัญหา  ละครคน  การสร้างวิสัยทัศน์   การปฏิบัติตามแผน  การสร้างองค์ความรู้และการประมวลผล
การเรียน   ท้ังนี้ได้จัดท าแผนกจิกรรมจ านวน ๑๑   แผน  ส าหรับการจัดกจิกรรม   ๑๐   คร้ัง  
ระยะเวลา ๑๘ สัปดาห์   

๔. เอกสารใบงานมอบหมาย : เอกสารบันทึกวันนี้ท่ีฉันเป็น  เอกสารบันทึกวิถีพฒันาตน : 
ด้วยใจท่ีใฝ่ฝันถึงวันหน้า   ,รายงานโครงการท าดีเพือ่แผ่นดินและขยายข่ายความดี  

 
๓.๓.๒ การสร้างเครื่องมือในการวิจัย 

๑) การสร้างโปรแกรมการพัฒนาตนเองตามหลกัพุทธธรรม   
๑.๑) การศึกษาหลักการพฒันาตนเองตามหลักพทุธธรรม  หลักสามคัคีธรรม

ซ่ึงพบว่า มคีวามสอดคล้องกบัหลักสาราณียธรรม ๖ ซ่ึงเป็นหลักธรรมแห่งความให้ระลึกถึง , ธรรมเป็น
เหตุท่ีระลึกถึงกนั, เป็นหลักการอยู่ร่วมกนั   ด้วยความรัก  เคารพ  เมตตาเอือ้อาทร ช่วยเหลือส่งเสริม
ระหว่างกนั   ยอมรับซ่ึงกนัและกนั  มกีารปรับตัว   สร้างการสามคัคีเป็นหนึ่งเดียว  ประกอบด้วย  



  
๓๐ 

เมตตากายกรรม   เมตตาวจีกรรม  เมตตามโนกรรม    สาธารณโภคี   สีลสามญัญตา    และ  ทิฏฐิ
สามญัญตา  และในท่ีนี้คณะผู้วิจัยได้ก าหนดลักษณะการปฏิบัติเป็น ๕ ด้าน คือ  มคีวามซ่ือสัตย์สุจริต   
มคีวามรับผิดชอบ   มคีวามยุติธรรม  มคีวามสามคัคีและ มคีวามเมตตา  

๑.๒) การศึกษาเทคนิคกระบวนการสร้างอนาคตร่วมกนัเพือ่น ามาก าหนด
แผนกจิกรรมพฒันาตนเอง      

๑.๓) การจัดท าโปรแกรมพฒันาตนเองตามหลักพทุธธรรมด้วยกระบวนการ
สร้างอนาคตร่วมกนั   โดยจัดท าแผนกจิกรรม จ านวน  ๑๐  แผน  โดยระยะเวลาจัดกจิกรรม  ๑๘ 
สัปดาห์ จ านวน  ๑๔  คร้ัง   ซ่ึงประกอบด้วย 

แผนกจิกรรมท่ี ๑ กาลเวลาน าพาเรามาร่วมกนั  เป็นการชี้แจง
วัตถุประสงค์สร้างความคุ้นเคย  สะท้อนความคาดหวัง การนั่งสมาธิ พร้อมมอบหมายวิเคราะห์ตนเอง
โดยบันทึกวันนี้ท่ีฉันเป็น  เป็นเวลา  ๔ สัปดาห์  โดยใช้ระยะเวลา  ๔ ชั่วโมง 

แผนกจิกรรมท่ี ๒  สายธารแห่งชีวิตดอกไมแ้ห่งความฝัน  เป็นการ
ทบทวนวิเคราะห์ตนเองเพือ่ท าความเข้าใจช่วงชีวิตท่ีผ่านมา      สร้างความหวังในการพฒันาตนใน
อนาคตและการเรียนรู้ใช้ชีวิตอย่างสติในความเป็นจริง   การบอกเล่าผลการวิเคราะห์ตนเอง การนั่ง
สมาธิ  โดยใช้ระยะเวลา  ๔ ชั่วโมง   

แผนกจิกรรมท่ี ๓  คือความใฝ่ฝัน  เป็นการวิเคราะห์ตนเอง บอกส่ิงท่ี
เป็นความภาคภูมใิจและเสียใจ  การสร้างภาพสังคมในฝันดินแดนแห่งความรัก แนวทางสร้างสังคมใน
ฝันและการเลือกเพือ่นผู้พทัิกษ ์ การบอกเล่าผลการวิเคราะห์ตนเอง การนั่งสมาธิ ใช้ระยะเวลา  ๓ 
ชั่วโมง 

แผนกจิกรรมท่ี  ๔ หันมองสังคม    เป็นการวิเคราะห์สภาพการ
เปล่ียนแปลงของสังคม  การวิเคราะห์พฤติกรรมของคนในสังคมปัจจุบัน การบอกเล่าผลการวิเคราะห์
ตนเอง การนั่งสมาธิ ใช้ระยะเวลา  ๔ ชั่วโมง 

แผนกจิกรรมท่ี ๕ เส้นทางสร้างสังคมแห่งฝัน   เป็นการระดมความ
คิดเห็นถึงแนวทางสร้างสังคมในฝันดินแดนแห่งรักโดยบทบาทของนักเรียน  การสร้างวิสัยทัศน์และ
ข้อก าหนดและปฏิญาณร่วมกนัในการปฏิบัติตนเพือ่สังคมในฝันดินแดนแห่งรัก การบอกเล่าผลการ
วิเคราะห์ตนเอง การมอบหมายให้ท าโครงการพฒันาตนเองพร้อมท้ังบันทึกวิถีพฒันาตน : ด้วยใจท่ี
ใฝ่ฝันถึงวันหน้า และ การนั่งสมาธิ ใช้ระยะเวลา ๕ ชั่วโมง 

แผนกจิกรรมท่ี ๖  เรียนรู้ธรรมเพิม่พลังตน  เป็นการศึกษากรณีตัวอย่าง
ผู้อทิุศตนเพือ่ท าประโยชน์แกสั่งคม  การฟงัธรรมบรรยายเร่ืองการสร้างสังคมแห่งรักด้วยหลักสา
ราณียธรรม ๖  การฝึกวิเคราะห์สถานการณ์จัดการอารมณ์  การฟงัธรรมบรรยายเร่ืองเทคนิคการ
ควบคุมอารมณ์ตามหลักพทุธศาสนา   การศึกษาแบบอย่างการด าเนินชีวิตของคนต้นแบบปราชญ์
ชาวบ้าน  ๒ รูป / คน   บอกเล่าผลการวิเคราะห์ตนเอง   การนั่งสมาธิ ใช้ระยะเวลา  ๒วัน  

แผนกจิกรรมท่ี  ๗  คนแห่งอนาคต  การบอกเล่าผลการพฒันาตนเอง
เพือ่สร้างสังคมในฝันดินแดนแห่งรัก   การวิเคราะห์ปัญหาสังคม  ผลกระทบและแนวทางแกไ้ข การ
บรรยายพเิศษเร่ืองภารกจิเยาวชนคนแห่งอนาคตกบัการสร้างสังคมแห่งความสุข การนั่งสมาธิ ใช้
ระยะเวลา  ๔ ชั่วโมง 



  
๓๑ 

แผนกจิกรรมท่ี  ๘  ท าดีเพือ่แผ่นดิน  การบอกเล่าผลการพฒันาตนเอง
เพือ่สร้างสังคมในฝันดินแดนแห่งรักการนั่งสมาธิ   ทบทวนภาระกจิคนแห่งอนาคต  การจัดท า
ข้อเสนอโครงการท าดีเพือ่แผ่นดิน  การบรรยายเทคนิคการเขียนโครงการ  และการพฒันาข้อเสนอ
โครงการท าดีเพือ่แผ่นดินเพือ่น าสู่การปฏิบัติเป็นระยะเวลา  ๕ สัปดาห์   ใช้ระยะเวลา  ๘ ชั่วโมง 

แผนกจิกรรมท่ี ๙ ขยายข่ายความดี การบอกเล่าผลการพฒันาตนเอง
เพือ่สร้างสังคมในฝันดินแดนแห่งรัก  น าเสนอความกา้วหน้าโครงการท าดีเพือ่แผ่นดินและภารกจิ
ขยายข่ายความดี  การบรรยายเทคนิคการส่ือสารเพือ่สร้างข่ายความดี  การนั่งสมาธิ ใช้ระยะเวลา  ๓ 
ชั่วโมง 

แผนกจิกรรมท่ี ๑๐ เพราะวันนั้นจึงมฉีันวันนี้  เป็นการชื่นชมความดี
และสะท้อนความคิดต่อการพฒันาตนเอง   การสรุปรายงานผลโครงการท าดีเพือ่แผ่นดินและขยาย
ข่ายความดี   การนั่งสมาธิ ใช้ระยะเวลา  ๓ ชั่วโมง 

น าแผนกจิกรรมท่ีสร้างขึ้นเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญเพือ่ตรวจสอบความเหมาะสมแล้ว
น ามาปรับปรุงแกไ้ข 

 
๒) การสร้างแบบทดสอบ 
การสร้างแบบทดสอบเพือ่วัดการปฏิบัติตนตามหลักสามคัคีธรรม  

๒.๑) การศึกษาหลักการพฒันาตนตามแนวพทุธธรรมและหลักสามคัคีธรรม  
๒.๒) ศึกษาหลักการวัดผลและประเมนิผลการศึกษาเพือ่น ามาปรับใช้ในการ

ออกแบบทดสอบให้เหมาะสมกบัวัตถุประสงค์ 
๒.๓) สร้างแบบทดสอบเพือ่วัดการปฏิบัติตนตามหลักสามคัคีธรรม  ซ่ึงเป็น

ลักษณะเป็นข้อค าถามแบบเลือกตอบแบบมาตรส่วนประมาณค่า  ๕  ระดับ   จ านวน ๕๐ ข้อ 
 
๓) การสร้างแบบวัดความพึงพอใจต่อกิจกรรมการพัฒนาตนเองด้วย

กระบวนการสร้างอนาคตร่วมกัน  
๓.๑) การศึกษาจุดประสงค์และรายละเอยีดของกระบวนการสร้างอนาคต

ร่วมกนั  
๓.๒) ศึกษาหลักการวัดผลและประเมนิผลการศึกษาเพือ่น ามาปรับใช้ในการ

ออกแบบทดสอบให้เหมาะสมกบัเนื้อหาและจุดประสงค์ของรายวิชา  
๓.๓) สร้างแบบทดสอบเพือ่วัดความพงึพอใจต่อกจิกรรมพฒันาตนเองด้วย

กระบวนการสร้างอนาคตร่วมกนัมลัีกษณะเป็นข้อค าถามแบบเลือกตอบแบบมาตรส่วนประมาณค่า  
๕  ระดับ   จ านวน  ๑๕ ข้อ 

 
๔) การสร้างแบบสงัเกตพฤติกรรมผู้เรียนรายบุคคล / รายกลุม่ 

๔.๑) ศึกษาแนวทางการสร้างแบบสังเกตพฤติกรรมจากเอกสาร และต าราท่ี
เกีย่วข้อง 



  
๓๒ 

๔.๒) สร้างแบบสังเกตพฤติกรรม เป็นแบบสังเกตพฤติกรรมการท างานเป็น
กลุ่ม และแบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคลระหว่างร่วมกจิกรรม 

 
๓.๓.๓ วิธกีารตอบแบบสอบถาม 

๑) ในส่วนของแบบวัดตอนท่ี ๒ – ๓   มลัีกษณะเป็นข้อค าถามชนิดเลือกตอบ
แบบมาตรส่วนประมาณค่า  ๕  ระดับ  ซ่ึงผู้ตอบจะเลือกตอบคนละ  ๑ ข้อเท่านั้น  ดังเช่นตัวอย่าง 

ข้อความ ระดับความคิดเหน็ 

มากท่ีสุด มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อยท่ีสุด 

ข้าพเจ้ายินดีโกหกปกปิดหรือข้อเท็จจริงเพือ่
ความอยู่รอดของตนเอง 

     

 
๒) ในส่วนของแบบวัดตอนท่ี ๑  ซ่ึงเป็นข้อค าถามเกีย่วกบัข้อมลูพืน้ฐานของ

นักเรียนมลัีกษณะเป็นข้อค าถามปลายปิดให้เลือกตอบ  ซ่ึงผู้ตอบจะเลือกตอบคนละ  ๑   ตัวเลือก  
เช่น  

เพศ  (   )  ชาย  (   )  หญิง  
 

๓.๓.๔ เกณฑ์การใหค้ะแนน 
ตอนท่ี   ๒  การปฏิบัติตนตามหลักสามคัคีธรรม   เป็นแบบให้เลือกตอบ  มจี านวนท้ังส้ิน  

๕๐  ข้อ   ท้ังนี้ได้แบ่งข้อความในแบบสอบถามตอนท่ี  ๒   ออกเป็น  ๒  ประเภทคือ  ข้อความในเชิง
บวก (Positive) และข้อความในเชิงลบ (Negative)   โดยก าหนดคะแนนความคิดเห็น  ดังนี้ 

ข้อค าถามเชิงบวก 
-  ถ้าตอบช่องเห็นด้วยมากท่ีสุด  ให้    ๕    คะแนน 
-  ถ้าตอบช่องเห็นด้วยมาก           ให้    ๔    คะแนน 
-  ถ้าตอบช่องเห็นด้วยปานกลาง     ให้    ๓    คะแนน 
-  ถ้าตอบช่องเห็นด้วยน้อย          ให้    ๒    คะแนน 
-  ถ้าตอบช่องเห็นด้วยน้อยท่ีสุด  ให้    ๑    คะแนน 
ข้อค าถามเชิงลบ 
-  ถ้าตอบช่องเห็นด้วยมากท่ีสุด  ให้     ๑    คะแนน 
-  ถ้าตอบช่องเห็นด้วยมาก    ให้     ๒    คะแนน 
-  ถ้าตอบช่องเห็นด้วยปานกลาง       ให้     ๓    คะแนน 



  
๓๓ 

-  ถ้าตอบช่องเห็นด้วยน้อย          ให้     ๔    คะแนน 
-  ถ้าตอบช่องเห็นด้วยน้อยท่ีสุด  ให้     ๕    คะแนน 

จากแบบสอบถาม จะพบข้อค าถามในเชิงบวกและเชิงลบ  กล่าวคือ  
-  ข้อความในเชิงบวก  ได้แก ่ ข้อ  ๑ , ๒ ,  ๔ ,๕, ๗, ๘,  ๑๐  ,๑๑ , ๑๒  , ๑๓  ,๑๔ , ๑๕ , 

๑๖, ๑๗ , ๑๘,๒๐,๒๑,๒๒,๒๓,๒๔,๒๖,๒๗,๒๘,๒๙,๓๐,๓๑,๓๓,๓๔,๓๕,๓๖,๓๘,๓๙,๔๐,๔๒, 
๔๓,๔๔,๔๖,๔๗,๔๘,๔๙,๕๐ 

- ข้อความในเชิงลบ  ได้แก ่ ข้อ  ๓ ,๖, ๙ ,๑๙, ๒๕,๓๒,๓๗,๔๑,๔๕  
ตอนท่ี  ๓  ความรู้สึกพงึพอใจต่อกจิกรรมการพฒันาตนเองด้วยกระบวนการสร้างอนาคต

ร่วมกนั  มจี านวนท้ังส้ิน  ๑๔  ข้อ โดยก าหนดคะแนนความพงึพอใจดังนี้ 
-   ถ้าตอบช่องพงึพอใจมากท่ีสุด ให้    ๕     คะแนน 
-   ถ้าตอบช่องพงึพอใจมาก           ให้    ๔    คะแนน 
-   ถ้าตอบช่องพงึพอใจปานกลาง ให้    ๓     คะแนน 
-   ถ้าตอบช่องพงึพอใจน้อย           ให้    ๒    คะแนน 
-   ถ้าตอบช่องพงึพอใจน้อยท่ีสุด ให้    ๑     คะแนน 

 
๓.๓.๕ การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ   
โดยการน าแนวทางการสอนและแบบทดสอบเพือ่วัดผลสัมฤทธ์ิท่ีสร้างขึ้นมาตรวจสอบ

คุณภาพของเคร่ืองมอืโดยหาความเท่ียงตรง (Validity) และความเชื่อถือได้ (Reliability)  ของ
เคร่ืองมอื  โดยให้ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาและ ด้านการวิจัย  จ านวน ๕   ท่าน ในการตรวจสอบ
โครงสร้างและความครอบคลุมเนื้อหา ตลอดจนความชัดเจนของภาษาและถ้อยค า และน ามาปรับปรุง
ตรวจสอบ  จากนั้นจึงน าไปใช้กบักลุ่มตัวอย่าง     
 
๓.๔ ข้ันตอนการด าเนินการ 

การวิจัยเพือ่ศึกษาการพฒันาตนเองตามหลักพทุธธรรมโดยอาศัยหลักสามคัคีธรรมนี้  
คณะผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างโปรแกรมการพฒันาตนเองตามหลักสามคัคีธรรม ด้วยเทคนิค
กระบวนการสร้างอนาคตร่วมกนั  โดยการใช้แผนกจิกรรมกระบวนการสร้างอนาคตร่วมกนั  จ านวน  
๑๐  แผน  ด าเนินกจิกรรม จ านวน  ๑๕ คร้ัง  ท าการทดสอบกอ่นและหลังร่วมกจิกรรมเรียน ๑  คาบ    
ส าหรับการด าเนินการวิจัยมขีั้นตอนดังนี้ 

๔.๑ ท าการทดสอบนักเรียนกอ่นร่วมกจิกรรมด้วยแบบทดสอบเพือ่วัดลักษณะการปฏิบัติ
ตนตามหลักสามคัคีธรรม  ท่ีคณะผู้วิจัยสร้างขึ้น 

๔.๒ ด าเนินกจิกรรมส่งเสริมการพฒันาตนเองของนักเรียน ด้วยการนัดท ากจิกรรมใน
วันหยุดจ านวน  ๑๕ คร้ัง   

๔.๓ ท าการทดสอบนักเรียนหลังร่วมกจิกรรม ด้วยแบบทดสอบเพือ่วัดลักษณะการ
ปฏิบัติตนตามหลักสามคัคีธรรม  ท่ีคณะผู้วิจัยสร้างขึ้น 

๔.๔ เปรียบเทียบค่าเฉล่ียระดับการปฏิบัติตน ด้วยคะแนนกอ่นและหลังร่วมกจิกรรม  
 



  
๓๔ 

๓.๕ การรวบรวมข้อมูล  
๕.๑ การทดสอบนักเรียนกอ่นร่วมกจิกรรมด้วยแบบทดสอบเพือ่วัดลักษณะการปฏิบัติตน

ตามหลักสามคัคีธรรม ท่ีคณะผู้วิจัยสร้างขึ้น  
๕.๒ จัดกจิกรรมการพฒันาตนเองตามหลักสามคัคีธรรมด้วยกระบวนการสร้างอนาคต

ร่วมกนั  ด้วยแผนกจิกรรมท่ีคณะผู้วิจัยสร้างขึ้นจ านวน ๑๐ แผน   
๕.๓ ในระหว่างจัดกจิกรรม ได้ท าการสังเกตพฤติกรรมการมส่ีวนร่วมในการเรียนรู้เพือ่

พฒันาตนเองของนักเรียนท้ังรายบุคคลและเป็นกลุ่ม  พร้อมท้ังบันทึกลงในแบบบันทึกการสังเกต
พฤติกรรม 

๕.๔ การทดสอบนักเรียนหลังร่วมกจิกรรมด้วยแบบทดสอบเพือ่วัดลักษณะการปฏิบัติตน
ตามหลักสามคัคีธรรมและ     ความพงึพอใจต่อกจิกรรมการพฒันาตนเองด้วยกระบวนการสร้าง
อนาคตร่วมกนั   ท่ีคณะผู้วิจัยสร้างขึ้น 

๕.๕ การเกบ็รวบรวมข้อมลูจากบันทึกการวิเคราะห์ตนเองวันนี้ท่ีฉันเป็น   บันทึกวิถีการ
พฒันาตนเองด้วยใจท่ีใฝ่ฝันถึงวันหน้า การบอกเล่าวิเคราะห์ตนเองแลผลการพฒันาตนเอง รายงาน
โครงการท าดีเพือ่แผ่นดินและขยายข่ายความดี  รวมท้ังท้ังการสะท้อนความคิดจากการสนทนากลุ่ม   

๕.๖ น าข้อมลูท่ีได้รับจากการตอบแบบสอบถาม  การสังเกตพฤติกรรม  การตรวจสอบ
ผลงาน มาเปรียบเทียบผลการปฏิบัติตนตามหลักสามคัคีธรรมโดยใช้ระดับค่าเฉล่ียกอ่นและหลังร่วม
กจิกรรม   
 
๓.๖ การวิเคราะหข้์อมูล           

ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมลูนั้น  ได้ใช้วิธีการผสมผสานท้ังเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยได้
ด าเนินการดังนี้ 

 
๓.๖.๑ ข้อมูลเชิงปริมาณ 

๑) การวิเคราะห์ข้อมลูลักษณะการปฏิบัติตนตามหลักสามคัคีธรรมของนักเรียน  
คณะผู้วิจัยได้ใช้การวิเคราะห์ทางสถิติ  เพือ่ตอบวัตถุประสงค์ของการวิจัย ซ่ึงประกอบด้วย สถิติ
พืน้ฐาน  ได้แก ่ ร้อยละ   ค่าความถี่    ค่าเฉล่ีย  ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน   แล้วก าหนดเกณฑ์ในการ
แปลความหมายค่าเฉล่ีย ดังนี้ 

๑.๐๐ - ๑.๗๙    มลัีกษณะการปฏิบัติน้อยท่ีสุด 
  ๑.๘๐ - ๒.๕๙    มลัีกษณะการปฏิบัติน้อย  

๒.๖๐ - ๓.๓๙    มลัีกษณะการปฏิบัติปานกลาง  
๓.๔๐ - ๔.๑๙    มลัีกษณะการปฏิบัติมาก  
๔.๒๐ - ๕.๐๐    มลัีกษณะการปฏิบัติมากท่ีสุด  
๒) จากนั้นได้มกีารน าเอาข้อมลูระดับการปฏิบัติตนตามหลักสามคัคีธรรม  กอ่นและ

หลังร่วมกจิกรรมมาเปรียบเทียบเพือ่ศึกษาผลการพฒันาตนเอง  โดยการใช้ค่า Paired Sample  test  
 
 



  
๓๕ 

๓.๖.๒ ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
ส าหรับข้อมลูเชิงคุณภาพของการพฒันาจริยธรรม  ได้มกีารน าข้อมลูจากสมดุบันทึกการ

วิเคราะห์ตนเอง  บันทึกการพฒันาตนเอง  การน าเสนอผลโครงการท าดีเพือ่แผ่นดินและขยายข่าย
ความรู้  และการสนทนากลุ่ม มาประกอบการอธิบายข้อมลูเชิงสถิติ ซ่ึงท้ังหมดได้ถูกน ามาประมวลผล
การพฒันาตนเองของนักเรียน  ซ่ึงจะสามารถสะท้อนถึงความรู้  ความคิด ทักษะการปฏิบัติ   
ตลอดจนทัศนคติต่อการพฒันาตนเองตามแนวพทุธธรรม 
 
 



 
บทที่ ๔ 

 
ผลการวจัิย 

 
 

การวิจัยนี้มุง่ศึกษาการพฒันาตนเองตามหลักสามคัคีธรรมด้วยกระบวนการสร้างอนาคต
ร่วมกนัของนักเรียนชั้นปีท่ี ๓ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม ่ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕๑  ท่ี
คัดเลือกจากการเป็นอาสาสมคัรเข้าร่วมโครงการวิจัยฯ จ านวน ๓๐ คน และได้ด าเนินการวิจัยด้วย
แผนกจิกรรม ๑๐ แผนกจิกรรม สามารถน าเสนอผลการวิจัยได้ใน  ๔  ประเด็นดังนี้    

๔.๑ ข้อมลูพืน้ฐานนักเรียนท่ีเข้าร่วมกจิกรรม 
๔.๒ การปฏิบัติตนตามหลักสามคัคีธรรม 
๔.๓ ผลการพฒันาตนตามหลักสามคัคีธรรมด้วยกระบวนการสร้างอนาคตร่วมกนั  
๔.๔ ความพงึพอใจต่อกจิกรรมพฒันาตนเองกระบวนการสร้างอนาคตร่วมกนั 

 
๔.๑ ข้อมูลพ้ืนฐานนักเรียนทีเ่ข้าร่วมกิจกรรม  
 

ตารางท่ี ๑ แสดงจ านวนและร้อยละของเพศ  
 

เพศ จ านวน (N) ร้อยละ (%) 
เพศชาย ๑๘ ๖๐ 
เพศหญิง  ๑๒ ๔๐ 

รวม ๓๐ ๑๐๐.๐ 
 

จากตารางท่ี ๑ พบว่า  นักเรียนท่ีเข้าร่วมกจิกรรมประกอบด้วยนักเรียนชาย ๑๘ คน คิด
เป็นร้อยละ ๖๐ และนักเรียนหญิงจ านวน ๑๒  คน ร้อยละ ๔๐  

  
ตารางท่ี ๒ แสดงจ านวนและร้อยละของระดับผลการเรียนเฉล่ีย  
 

ระดับผลการเรียนเฉลีย่ จ านวน (N) ร้อยละ (%) 
ค่าเฉล่ียระหว่าง ๑.๐๐ - ๑.๕๐  ๐ ๐ 
ค่าเฉล่ียระหว่าง ๑.๕๑ – ๒.๐๐  ๐ ๐ 
ค่าเฉล่ียระหว่าง ๒.๐๑ – ๒.๕๐ ๐ ๐ 
ค่าเฉล่ียระหว่าง ๒ .๕๑ – ๓.๐๐ ๑๕ ๕๐ 
ค่าเฉล่ียระหว่าง ๓ .๐๑ – ๓.๕๐ ๑๐ ๓๓.๓ 
ค่าเฉล่ียระหว่าง ๓ .๕๑ – ๔.๐๐ ๕ ๑๖.๖๗ 

รวม ๓๐ ๑๐๐.๐ 



  
๓๗ 

จากตารางท่ี ๒ พบว่า  นักเรียนท่ีเข้าร่วมกจิกรรมประกอิบด้วยนักเรียนชาย ๑๘ คนคิด
เป็นร้อยละ ๖๐ และนักเรียนหญิงจ านวน ๑๒  คน  ร้อยละ ๔๐  ซ่ึงนักเรียนส่วนใหญ่มผีลการเรียน
เฉล่ียระหว่าง  ๒.๕๑- ๓.๐๐ จ านวน  ๑๕ คน คิดเป็นร้อยละ  ๕๐  มผีลการเรียนเฉล่ียระหว่าง  
๒.๕๑ – ๓.๐๐ จ านวน ๑๐ คน คิดเป็นร้อยละ  ๓๓.๓  และผลการเรียนเฉล่ีย  ๓.๕๑ – ๔.๐๐  
จ านวน ๕ คนคิดเป็นร้อยละ  ๑๖.๖๗    
 
๔.๒ การปฏิบัติตนตามหลักสามัคคีธรรม  

จากการศึกษาข้อมลูการปฏิบัติตนเองตามหลักสามคัคีธรรมของนักเรียน กอ่นและหลัง
การเข้าร่วมกจิกรรมการพฒันาตนเองด้วยกระบวนการสร้างอนาคตร่วมกนั  พบว่า  สามารถจ าแนก
ผลการศึกษาลักษณะการปฏิบัติตนใน ๕ ด้านคือ ด้านความซ่ือสัตย์สุจริต ด้านความรับผิดชอบ   ด้าน
ความยุติธรรม  ด้านความสามคัคี  และด้านความเมตตา ดังรายละเอยีดคือ 
 
ตารางท่ี ๓ แสดงค่าเฉล่ียของระดับความซ่ือสัตย์สุจริต  
 

รายการพฤติกรรม ค่าเฉลีย่พฤติกรรม 
ก่อน หลงั 

๑.  ข้าพเจ้าสามารถรักษาความลับได้และเป็นท่ีไว้วางใจของผู้อืน่  ๔.๑๐  ๔.๕๐  
๒.  ข้าพเจ้าไมแ่สวงหาผลประโยชน์ทางมชิอบ  ๔.๑๐  ๔.๖๐  
๓. ข้าพเจ้าเปิดโอกาสหรือยินยอมให้เพือ่นลอกค าตอบในการสอบ
เพราะสงสาร  

๑.๕๐  ๑.๐๐  

๔. ข้าพเจ้าพยายามท าข้อสอบด้วยตนเอง แมข้้อสอบนั้นจะยากก็
ตาม 

๔.๒๐  ๔.๘๐  

๕.ข้าพเจ้าปฏิบัติตามข้อตกลงการเรียนรายวิชา  ๔.๕๐  ๔.๘๐  
๖. ข้าพเจ้ายินดีโกหกหรือปกปิดข้อเท็จจริงเพือ่ความอยู่รอดของ
ตนเอง 

๑.๕๐  ๑.๐๐  

๗. ข้าพเจ้าเชื่อว่า ซ่ือกนิไมห่มดคดกนัไมน่าน ๔.๕๐  ๕.๐๐  
๘.หากแมค้่าทอนเงินผิดข้าพเจ้าจะคืนเงินทอนให้แมค้่า  ๔.๓๐  ๕.๐๐  
๙.ข้าพเจ้าบอกเพือ่นทุกคร้ังกอ่นหยิบของเพือ่นมาใช้  ๔.๐๐  ๔.๕๐  
๑๐.เมือ่เกบ็ของได้ข้าพเจ้าจะน าไปประกาศหาเจ้าของ  ๔.๐๐  ๔.๘๐  

ค่าเฉลีย่รวม ๔.๐๒ ๔.๔๕ 
 

ตารางท่ี ๓  แสดงค่าเฉล่ียระดับการปฏิบัติตนหลักสามคัคีธรรมของนักเรียน  กอ่นและ
หลังร่วมกจิกรรมกระบวนการสร้างอนาคตร่วมกนั ส าหรับการปฏิบัติตนด้านความซ่ือสัตย์สุจริต  ซ่ึง
น าเสนอในรูปแบบร้อยละ และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 

จากการศึกษาการปฏิบัติตนตามหลักสามคัคีธรรมด้านความซ่ือสัตย์สุจริตของนักเรียน
กอ่นเข้าร่วมกจิกรรมกระบวนการสร้างอนาคตร่วมกนั  พบว่า  นักเรียนมกีารปฏิบัติตามตามหลัก



  
๓๘ 

สามคัคีธรรมด้านความซ่ือสัตย์สุจริตในระดับมาก  โดยมค่ีาเฉล่ียท่ี ๔.๐๒ ซ่ึงสามารถจ าแนก
ตามล าดับมากไปหาน้อยดังนี้   การปฏิบัติตามข้อตกลงการเรียนรายวิชา  การเชื่อว่าซ่ือกนิไมห่มดคด
กนิไมน่าน  หากแมค้่าทอนเงินผิดจะคืนเงินทอน  พยายามท าข้อสอบด้วยตนเองแมว่้าข้อสอบจะยาก  
การรักษาความลับได้และเป็นท่ีไว้วางใจของผู้อืน่   การไมแ่สวงหาผลประโยชน์ทางมชิอบการบอก
เพือ่นกอ่นหยิบของมาใช้ทุกคร้ัง   การประกาศหาเจ้าของเมือ่เกบ็ของหล่นหายได้  การโกหกหรือ
ปกปิดข้อเท็จจริงเพือ่การอยู่รอดของตนเอง  และการเปิดโอกาสให้เพือ่นลอกค าตอบในการสอบ
เพราะสงสาร    

หลังจากการเรียนรู้ด้วยกระบวนสร้างอนาคตร่วมกนั   พบว่า  นักเรียนมกีารพฒันาตนเอง
ตามหลักสามคัคีธรรมด้านความซ่ือสัตย์สุจริตในระดับมากท่ีสุด  โดยมรีะดับค่าเฉล่ียท่ี   ๔.๔๕     ซ่ึง
สามารถจ าแนกล าดับถี่ของการปฏิบัติตามหลักธรรมจากมากไปหาน้อยตามอนัดับดังนี้  ความเชื่อว่า  
ซ่ือกนิไมห่มดคดกนิไมน่าน  หากแมค้่าทอนเงินผิดจะคืนเงินทอน  การพยามท าข้อสอบด้วยตนเอง
แมว่้าข้อสอบจะยาก  การปฏิบัติตามข้อตกลงการเรียนรายวิชา การประกาศหาเจ้าของเมือ่เกบ็ของ
หล่นหายได้  การไมแ่สวงหาผลประโยชน์ในทางมชิอบ  การรักษาความลับและเป็นท่ีไว้วางใจของผู้อืน่  
การเปิดโอกาสให้เพือ่นลอกค าตอบในการสอบเพราะสงสาร  และ การโกหกหรือปกปิดข้อเท็จจริงเพือ่
ความอยู่รอดของตนเอง          
 
ตารางท่ี ๔ แสดงค่าเฉล่ียของระดับความรับผิดชอบ  
 

รายการพฤติกรรม ค่าเฉลีย่พฤติกรรม 
ก่อน หลงั 

๑.ข้าพเจ้ามุง่มัน่ท างานท่ีได้รับมอบหมายให้ส าเร็จตรงเวลา  ๓.๕๐  ๔.๕๐  
๒.ข้าพเจ้ายอมรับผลการประท าของตนเองและปรับปรุงแกไ้ขให้ดีขึ้น  ๓๕๐  ๔.๘๐  
๓.ข้าพเจ้าต้ังใจเรียนต้ังแต่ต้นชั่วโมงถึงท้ายชั่วโมง  ๔.๐๐  ๔.๖๐  
๔. ข้าพเจ้าต้ังใจฟงัครูสอนทุกวิชา  ไมเ่ฉพาะแต่วิชาท่ีตนเองชอบ  ๔.๐๐  ๔.๖๐  
๕.ข้าพเจ้าแนะน าให้เพือ่นส่งงานตามเวลาท่ีครูนัดหมาย  ๔.๐๐  ๔.๕๐  
๖.ข้าพเจ้าชักชวนให้เพือ่นเข้าเรียนตามเวลา และไมพ่กัเกนิเวลาท่ี
ก าหนด 

๔.๑๐  ๔.๖๐  

๗.ข้าพเจ้าส่งงานท่ีครูมอบหมายตามเวลา  ๔.๐๐  ๔.๗๐  
๘.ข้าพเจ้าท างานกลุ่มอย่างเป็นระบบ รวดเร็ว ทันเวลา  ๔.๑๐  ๔.๗๐  
๙. ข้าพเจ้ายืมหนังสือห้องสมดุแล้วไมส่่งคืนตามก าหนด  ๑.๑๐  ๐.๙๐  
๑๐.ข้าพเจ้าจะพยายามท างานท่ีอาจารย์มอบหมายให้เสร็จโดยไมห่า
เหตุผลมาต่อรอง  

๔.๐๐  ๔.๖๐  

ค่าเฉลีย่รวม ๓.๙๓ ๔.๖๑ 
 

ตารางท่ี ๔ แสดงค่าเฉล่ียระดับการปฏิบัติตนหลักสามคัคีธรรมของนักเรียน กอ่นและหลัง
ร่วมกจิกรรมกระบวนการสร้างอนาคตร่วมกนั ส าหรับการปฏิบัติตนด้านความรับผิดชอบ  ซ่ึงน าเสนอ
ในรูปแบบร้อยละ และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 



  
๓๙ 

จากการศึกษาการปฏิบัติตนตามหลักสามคัคีธรรมด้านความซ่ือสัตย์สุจริตของนักเรียน
กอ่นเข้าร่วมกจิกรรมกระบวนการสร้างอนาคตร่วมกนั  พบว่า  นักเรียนมกีารปฏิบัติตามตามหลัก
สามคัคีธรรมด้านความรับผิดชอบในระดับมาก โดยมค่ีาเฉล่ียท่ี ๓.๙๓ ซ่ึงสามารถจ าแนกตามล าดับ
มากไปหาน้อยดังนี้   การชักชวนให้เพือ่นเข้าเรียนตามเวลาและพกัไมเ่กนิเวลาท่ีก าหนด  การท างาน
กลุ่มอย่างเป็นระบบรวดเร็วทันเวลา   การพยายามท างานท่ีอาจารย์มอบหมายให้เสร็จโดยไมห่า
เหตุผลมาต่อรอง  การต้ังใจเรียนต้ังแต่ต้นชั่วโมงถึงท้ายชั่วโมง  การต้ังใจฟงัครูสอนทุกวิชาไมเ่ฉพาะ
แต่วิชาท่ีตนเองชอบ  แนะน าให้เพือ่นส่งงานตามเวลาท่ีครูนัดหมาย  ส่งงานท่ีครูมอบหมายตามเวลา  
ยอมรับผลการกระท าของตนเองและปรับปรุงแกไ้ขให้ดีขึ้น  มุง่มัน่ท างานท่ีได้รับมอบหมายให้ส าเร็จ
ตรงตามเวลา  ยืมหนังสือห้องสมดุแล้วไมส่่งคืนตามก าหนด   

หลังจากการเรียนรู้ด้วยกระบวนสร้างอนาคตร่วมกนั   พบว่า  นักเรียนมกีารพฒันาตนเอง
ตามหลักสามคัคีธรรมด้านความรับผิดชอบในระดับมากท่ีสุด  โดยมรีะดับค่าเฉล่ียท่ี   ๔.๖๑     ซ่ึง
สามารถจ าแนกล าดับถี่ของการปฏิบัติตามหลักธรรมจากมากไปหาน้อยตามอนัดับดังนี้  การยอมรับ
ผลการประท าของตนเองและปรับปรุงแกไ้ขให้ดีขึ้น   การส่งงานท่ีครูมอบหมายตามเวลา   การท างาน
กลุ่มอย่างเป็นระบบ รวดเร็ว ทันเวลา  การต้ังใจเรียนต้ังแต่ต้นชั่วโมงถึงท้ายชั่วโมง  ต้ังใจฟงัครูสอน
ทุกวิชา  ไมเ่ฉพาะแต่วิชาท่ีตนเองชอบ  การชักชวนให้เพือ่นเข้าเรียนตามเวลา และไมพ่กัเกนิเวลาท่ี
ก าหนด  จะพยายามท างานท่ีอาจารย์มอบหมายให้เสร็จโดยไมห่าเหตุผลมาต่อรอง  มุง่มัน่ท างานท่ี
ได้รับมอบหมายให้ส าเร็จตรงเวลา  แนะน าให้เพือ่นส่งงานตามเวลาท่ีครูนัดหมาย  และยืมหนังสือ
ห้องสมดุแล้วไมส่่งคืนตามก าหนด 
 
ตารางท่ี ๕ แสดงค่าเฉล่ียของระดับความยุติธรรม  
 

รายการพฤติกรรม ค่าเฉลีย่พฤติกรรม 
ก่อน หลงั 

๑. ข้าพเจ้าเชื่อว่าทุกคนมคีวามเท่าเทียมเสมอภาค  ๔.๒๐  ๔.๘๐  
๒. ข้าพเจ้ารับฟงัและเคารพความคิดเห็นของผู้อืน่  ๔.๓๐  ๔.๙๐  
๓. ข้าพเจ้าตัดสินใจโดยใช้เหตุและผลมากกว่าอารมณ์  ๔.๑๐  ๔.๗๐  
๔. ข้าพเจ้าไมเ่ข้าข้างคนผิดแมเ้ป็นคนใกล้ชิด  ๔.๐๐  ๔.๖๐  
๕. ข้าพเจ้าท างานโดยไมเ่ลือกท่ีรักมกัท่ีชัง  ๔.๐๐  ๔.๕๐  
๖.ข้าพเจ้าคิดว่าเราสามารถท างานร่วมกบัคนท่ีมคีวามคิดเห็น
แตกต่างกนัได้  

๔.๑๐  ๔.๘๐  

๗. ข้าพเจ้ายอมรับเสียงข้างมากเมือ่อยู่ฝ่ายเสียงข้างน้อย ๔.๑๐  ๔.๘๐  
๘.ข้าพเจ้ายินดีรับฟงัเมือ่มคีนวิจารณ์ได้ทุกเร่ือง ๓.๕๐  ๔.๒๐  
๙. ข้าพเจ้ายินดียอมรับฟงัค าตักเตือนและการสอนงานจากเพือ่น ๓.๕๐  ๔.๓๐  
๑๐.ข้าพเจ้าคิดว่า ทุกคนมคีวามดีและความสามารถท่ีแตกต่างกนั ๔.๑๐  ๔.๘๐  

ค่าเฉลีย่รวม ๓.๙๙ ๔.๖๔ 
 



  
๔๐ 

ตารางท่ี ๕ แสดงค่าเฉล่ียระดับการปฏิบัติตนหลักสามคัคีธรรมของนักเรียน กอ่นและหลัง
ร่วมกจิกรรมกระบวนการสร้างอนาคตร่วมกนั ส าหรับการปฏิบัติตนด้านความยุติธรรม  ซ่ึงน าเสนอใน
รูปแบบร้อยละ และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 

จากการศึกษาการปฏิบัติตนตามหลักสามคัคีธรรมด้านความยุติธรรมของนักเรียนกอ่นเข้า
ร่วมกจิกรรมกระบวนการสร้างอนาคตร่วมกนั  พบว่า  นักเรียนมกีารปฏิบัติตามตามหลักสามคัคีธรรม
ด้านความยุติธรรมในระดับมาก  โดยมค่ีาเฉล่ียท่ี ๓.๙๙ ซ่ึงสามารถจ าแนกตามล าดับมากไปหาน้อย
ดังนี้  รับฟงัและเคารพความคิดเห็นของผู้อืน่  เชื่อว่าทุกคนมคีวามเท่าเทียมเสมอภาค   ตัดสินใจโดย
ใช้เหตุและผลมากกว่าอารมณ์  สามารถท างานร่วมกบัคนท่ีมคีวามคิดเห็นแตกต่างกนัได้   ยอมรับเสียง
ข้างมากเมือ่อยู่ฝ่ายเสียงข้างน้อย  ทุกคนมคีวามดีและความสามารถท่ีแตกต่างกนั   ไมเ่ข้าข้างคนผิด
แมเ้ป็นคนใกล้ชิด  ท างานโดยไมเ่ลือกท่ีรักมกัท่ีชัง  ยินดีรับฟงัเมือ่มคีนวิจารณ์ได้ทุกเร่ือง  และยินดี
ยอมรับฟงัค าตักเตือนและการสอนงานจากเพือ่น 

หลังจากการเรียนรู้ด้วยกระบวนสร้างอนาคตร่วมกนั   พบว่า  นักเรียนมกีารพฒันาตนเอง
ตามหลักสามคัคีธรรมด้านความยุติธรรมในระดับมากท่ีสุด  โดยมรีะดับค่าเฉล่ียท่ี   ๔.๖๔     ซ่ึง
สามารถจ าแนกล าดับถี่ของการปฏิบัติตามหลักธรรมจากมากไปหาน้อยตามอนัดับดังนี้ รับฟงัและ
เคารพความคิดเห็นของผู้อืน่   เชื่อว่าทุกคนมคีวามเท่าเทียมเสมอภาค   คิดว่าเราสามารถท างาน
ร่วมกบัคนท่ีมคีวามคิดเห็นแตกต่างกนัได้  ยอมรับเสียงข้างมากเมือ่อยู่ฝ่ายเสียงข้างน้อย   ทุกคนมี
ความดีและความสามารถท่ีแตกต่างกนั  ตัดสินใจโดยใช้เหตุและผลมากกว่าอารมณ์   ไมเ่ข้าข้างคนผิด
แมเ้ป็นคนใกล้ชิด ท างานโดยไมเ่ลือกท่ีรักมกัท่ีชัง  ยินดียอมรับฟงัค าตักเตือนและการสอนงานจาก
เพือ่น และยินดีรับฟงัเมือ่มคีนวิจารณ์ได้ทุกเร่ือง 
 
ตารางท่ี ๖ แสดงค่าเฉล่ียของระดับความสามคัคี  
 

รายการพฤติกรรม ค่าเฉลีย่พฤติกรรม 
ก่อน หลงั 

๑.ข้าพเจ้าสามารถเป็นได้ท้ังผู้น าและผู้ตามท่ีดี ๔.๐๐  ๔.๔๐ 
๒ข้าพเจ้าพยายามท่ีจะหาทางแกป้ัญหาด้วยการประนีประนอม  ๔.๐๐  ๔.๖๐ 
๓.ข้าพเจ้าพยายามประสานความสนใจทุกอย่างของผู้อืน่และของ
ข้าพเจ้าเข้าด้วยกนัเพือ่ความส าเร็จของงาน 

๔.๑๐  ๔.๗๐ 

๔.ข้าพเจ้าพยายามหาทางสายกลางระหว่างความคิดเห็นของข้าพเจ้า
กบัความคิดเห็นของคนอืน่ๆ 

๔.๒๐  ๔.๗๐ 

๕.ข้าพเจ้าร่วมมอืร่วมใจกบัสมาชิกในหมูค่ณะเพือ่ท างานให้ส าเร็จ ๔.๑๐  ๔.๖๐ 
๖.ข้าพเจ้ามกัโต้เถียงเพือ่เอาชนะผู้มคีวามคิดเห็นแตกต่างจาก
ข้าพเจ้า 

๔.๑๐  ๔.๕๐ 

๗.ข้าพเจ้าพยายามรับฟงัความคิดเห็นท้ังหลายและประเด็นปัญหา
อย่างเปิดเผย 

๓.๘๐ ๔.๒๐ 

๘.ข้าพเจ้าพยายามท างานให้บรรลุเป้าหมายโดยตระหนักถึงการมี
ความคิดเห็นท่ีแตกต่างกนั 

๔.๐๐ ๔.๗๐ 



  
๔๑ 

๙.ข้าพเจ้าพยายามให้คนอืน่ๆมส่ีวนรับรู้ในปัญหาขัดแย้ง  เพือ่ท่ีเราจะ
ได้ร่วมมอืกนัและ  ช่วยเหลือกนัในการแกป้ัญหา 

๔.๐๐ ๔.๖๐ 

๑๐. ข้าพเจ้าสามารถโน้มน้าวผู้อืน่ให้เห็นความส าคัญของการรวมกนั
เป็นคณะ  

๓.๘๐ ๔.๕๐ 

ค่าเฉลีย่รวม ๓.๖๔ ๔.๕๕ 
 

ตารางท่ี ๖ แสดงค่าเฉล่ียระดับการปฏิบัติตนหลักสามคัคีธรรมของนักเรียน กอ่นและหลัง
ร่วมกจิกรรมกระบวนการสร้างอนาคตร่วมกนั ส าหรับการปฏิบัติตนด้านความสามคัคี  ซ่ึงน าเสนอใน
รูปแบบร้อยละ และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 

จากการศึกษาการปฏิบัติตนตามหลักสามคัคีธรรมด้านความสามคัคีของนักเรียนกอ่นเข้า
ร่วมกจิกรรมกระบวนการสร้างอนาคตร่วมกนั  พบว่า  นักเรียนมกีารปฏิบัติตามตามหลักสามคัคีธรรม
ด้านความสามคัคีในระดับมาก  โดยมค่ีาเฉล่ียท่ี ๓.๖๔ ซ่ึงสามารถจ าแนกตามล าดับมากไปหาน้อย
ดังนี้  พยายามหาทางสายกลางระหว่างความคิดเห็นของข้าพเจ้ากบัความคิดเห็นของคนอืน่ๆ   
พยายามประสานความสนใจทุกอย่างของผู้อืน่และของข้าพเจ้าเข้าด้วยกนัเพือ่ความส าเร็จของงาน   
ร่วมมอืร่วมใจกบัสมาชิกในหมูค่ณะเพือ่ท างานให้ส าเร็จ   มกัโต้เถียงเพือ่เอาชนะผู้มคีวามคิดเห็น
แตกต่างจากข้าพเจ้า  สามารถเป็นได้ท้ังผู้น าและผู้ตามท่ีดี   พยายามท่ีจะหาทางแกป้ัญหาด้วยการ
ประนีประนอม  พยายามท างานให้บรรลุเป้าหมายโดยตระหนักถึงการมคีวามคิดเห็นท่ีแตกต่างกนั   
พยายามให้คนอืน่ๆมส่ีวนรับรู้ในปัญหาขัดแย้ง  เพือ่ท่ีเราจะได้ร่วมมอืกนัและ  ช่วยเหลือกนัในการ
แกป้ัญหา  พยายามรับฟงัความคิดเห็นท้ังหลายและประเด็นปัญหาอย่างเปิดเผย   และสามารถโน้ม
น้าวผู้อืน่ให้เห็นความส าคัญของการรวมกนัเป็นคณะ  พยายามท างานให้บรรลุเป้าหมายโดยตระหนัก
ถึงการมคีวามคิดเห็นท่ีแตกต่างกนั 

หลังจากการเรียนรู้ด้วยกระบวนสร้างอนาคตร่วมกนั   พบว่า  นักเรียนมกีารพฒันาตนเอง
ตามหลักสามคัคีธรรมด้านความสามคัคีในระดับมากท่ีสุด  โดยมรีะดับค่าเฉล่ียท่ี   ๔.๕๕     ซ่ึง
สามารถจ าแนกล าดับถี่ของการปฏิบัติตามหลักธรรมจากมากไปหาน้อยตามอนัดับดังนี้  พยายาม
ประสานความสนใจทุกอย่างของผู้อืน่และของข้าพเจ้าเข้าด้วยกนัเพือ่ความส าเร็จของงาน   พยายาม
หาทางสายกลางระหว่างความคิดเห็นของข้าพเจ้ากบัความคิดเห็นของคนอืน่ๆ   พยายามท่ีจะหาทาง
แกป้ัญหาด้วยการประนีประนอม  ร่วมมอืร่วมใจกบัสมาชิกในหมูค่ณะเพือ่ท างานให้ส าเร็จ   พยายาม
ให้คนอืน่ๆมส่ีวนรับรู้ในปัญหาขัดแย้ง เพือ่ท่ีเราจะได้ร่วมมอืกนัและ  ช่วยเหลือกนัในการแกป้ัญหา   
มกัโต้เถียงเพือ่เอาชนะผู้มคีวามคิดเห็นแตกต่างจากข้าพเจ้า  สามารถโน้มน้าวผู้อืน่ให้เห็นความส าคัญ
ของการรวมกนัเป็นคณะ  สามารถเป็นได้ท้ังผู้น าและผู้ตามท่ีดี   และพยายามรับฟงัความคิดเห็น
ท้ังหลายและประเด็นปัญหาอย่างเปิดเผย 
 



  
๔๒ 

ตารางท่ี ๗ แสดงค่าเฉล่ียของระดับความเมตตา  
 

รายการพฤติกรรม ค่าเฉลีย่พฤติกรรม 
ก่อน หลงั 

๑.ข้าพเจ้าร่วมกจิกรรมท่ีมปีระโยชน์กบัตนเองเท่านั้น  ๑.๕๐  ๑.๐๐  
๒.ข้าพเจ้าช่วยเหลือผู้อืน่โดยไมม่ใีครร้องขอ  ๔.๐๐  ๔.๔๐  
๓.ข้าพเจ้าเตือนเพือ่นไมใ่ห้หนีเรียนหรือไมส่่งงาน  ๔.๐๐  ๔.๕๐  
๔.ข้าพเจ้าจะพจิารณาข้อเท็จจริงกอ่นสรุปว่าการกระท าของผู้อืน่ดี
หรือไม่ 

๔.๑๐  ๔.๖๐  

๕.ข้าพเจ้าไมส่นใจความทุกข์ของผู้อืน่ท่ีไมรู้่จัก  ๑.๕๐  ๑.๐๐  
๖.ข้าพเจ้าไมถ่ือโกรธเพือ่นท่ีพดูหรือท าให้ไมส่บายใจ ๒.๕๐  ๑.๐๐  
๗. ข้าพเจ้าสามารถสละประโยชน์ส่วนตนเพือ่ส่วนร่วม  ๓.๖๐  ๔.๓๐  
๘.ข้าพเจ้าพยายามท่ีจะไมท่ าร้ายจิตใจหรือความรู้สึกของคนอืน่  ๓.๖๐  ๔.๖๐  
๙.ข้าพเจ้ายินดีรับฟงัความทุกข์ของผู้อืน่ท่ีต้องการความช่วยเหลือแม้
มภีาระท่ีจะต้องท า 

๓.๘๐  ๔.๕๐  

๑๐.ข้าพเจ้าพยายามถนอมน้ าใจของคนอืน่  และพยายามรักษา
สัมพนัธภาพของเราไว้  

๓.๙๐  ๔.๔๐  

ค่าเฉลีย่รวม ๓.๘๕ ๔.๔๓ 
 

ตารางท่ี ๗  แสดงค่าเฉล่ียระดับการปฏิบัติตนหลักสามคัคีธรรมของนักเรียน  กอ่นและ
หลังร่วมกจิกรรมกระบวนการสร้างอนาคตร่วมกนั ส าหรับการปฏิบัติตนด้านความเมตตา  ซ่ึงน าเสนอ
ในรูปแบบร้อยละ และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 

จากการศึกษาการปฏิบัติตนตามหลักสามคัคีธรรมด้านความเมตตาของนักเรียนกอ่นเข้า
ร่วมกจิกรรมกระบวนการสร้างอนาคตร่วมกนั  พบว่า  นักเรียนมกีารปฏิบัติตามตามหลักสามคัคีธรรม
ด้านความเมตตาในระดับมาก  โดยมค่ีาเฉล่ียท่ี  ๓.๘๕ ซ่ึงสามารถจ าแนกตามล าดับมากไปหาน้อย
ดังนี้  จะพจิารณาข้อเท็จจริงกอ่นสรุปว่าการกระท าของผู้อืน่ดีหรือไม่  ช่วยเหลือผู้อืน่โดยไมม่ใีครร้อง
ขอ  เตือนเพือ่นไมใ่ห้หนีเรียนหรือไมส่่งงาน  ยินดีรับฟงัความทุกข์ของผู้อืน่ท่ีต้องการความช่วยเหลือ
แมม้ภีาระท่ีจะต้องท า  สามารถสละประโยชน์ส่วนตนเพือ่ส่วนร่วม  พยายามท่ีจะไมท่ าร้ายจิตใจหรือ
ความรู้สึกของคนอืน่  ไมถ่ือโกรธเพือ่นท่ีพดูหรือท าให้ไมส่บายใจ  ร่วมกจิกรรมท่ีมปีระโยชน์กบัตนเอง
เท่านั้น  และไมส่นใจความทุกข์ของผู้อืน่ท่ีไมรู้่จัก 

หลังจากการเรียนรู้ด้วยกระบวนสร้างอนาคตร่วมกนั   พบว่า  นักเรียนมกีารพฒันาตนเอง
ตามหลักสามคัคีธรรมด้านความเมตตาในระดับมากท่ีสุด  โดยมรีะดับค่าเฉล่ียท่ี   ๔.๔๓     ซ่ึงสามารถ
จ าแนกล าดับถี่ของการปฏิบัติตามหลักธรรมจากมากไปหาน้อยตามอนัดับดังนี้  จะพจิารณา
ข้อเท็จจริงกอ่นสรุปว่าการกระท าของผู้อืน่ดีหรือไม ่  พยายามท่ีจะไมท่ าร้ายจิตใจหรือความรู้สึกของ
คนอืน่  เตือนเพือ่นไมใ่ห้หนีเรียนหรือไมส่่งงาน   ยินดีรับฟงัความทุกข์ของผู้อืน่ท่ีต้องการความ
ช่วยเหลือแมม้ภีาระท่ีจะต้องท า  ช่วยเหลือผู้อืน่โดยไมม่ใีครร้องขอ   พยายามถนอมน้ าใจของคนอืน่  
และพยายามรักษาสัมพนัธภาพของเราไว้  สามารถสละประโยชน์ส่วนตนเพือ่ส่วนร่วม  ร่วมกจิกรรมท่ี



  
๔๓ 

มปีระโยชน์กบัตนเองเท่านั้น  ไมส่นใจความทุกข์ของผู้อืน่ท่ีไมรู้่จัก  และไมถ่ือโกรธเพือ่นท่ีพดูหรือท า
ให้ไมส่บายใจ 
 
๔.๓  ผลการพัฒนาตนตามหลักสามัคคีธรรม  

ส าหรับผลสัมฤทธ์ิของการพฒันาตนเองตามหลักสามคัคีธรรม (สาราณียธรรม ๖)ด้วย
กระบวนการสร้างอนาคตร่วมกนั   ได้น าเสนอในลักษณะของการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของระดับการ
ปฏิบัติตามตามหลักธรรม  ๕  ด้านของนักเรียน  ระหว่างกอ่นและหลังร่วมกจิกรรม  ด้วยสถิติ  t – 
test  ผลการวิเคราะห์มดัีงนี้ 
 
ตารางท่ี ๘ แสดงค่าเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียพฤติกรรมการพฒันาตนเองตามหลักสามคัคีธรรมของ
นักเรียนกอ่นและหลังร่วมกจิกรรม  
 

รายการการพัฒนาพฤติกรรม ระดับ
พฤติกรรม  

 

ก่อน หลงั N sd df S t- 
value 

ก.ด้านความซ่ือสัตย์สุจริต  ๔.๐๒  ๔.๔๕  ๓๐ ๐.๑๕  ๒๙  
 
๐.๒๖ 

 
 
๑.๕๙ 

ข.ด้านความรับผิดชอบ  ๓.๙๓  ๔.๖๑  ๓๐ ๑.๕๖  ๒๙ 
ค.ด้านความยุติธรรม  ๓.๙๙  ๔.๖๔  ๓๐ ๑.๒๑  ๒๙ 
ง.ด้านความสามคัคี  ๓.๖๔  ๔.๕๕  ๓๐ ๑.๓๒  ๒๙ 
จ.ด้านความเมตตา  ๓.๘๕  ๔.๔๓  ๓๐ ๑.๖๓  ๒๙ 

รวมเฉลีย่ ๓.๘๘ ๔.๕๓ ๓๐ ๑.๔๗ ๒๙ 
หมายเหตุ   ** P < ๐.๐๕ 

 
ตารางท่ี  ๘ แสดงค่าเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียพฤติกรรมการพฒันาตนเองตามหลัก

สามคัคีธรรมของนักเรียนกอ่นและหลังร่วมกจิกรรม พบว่า หลังร่วมกจิกรรมการพฒันาตนเองตาม
หลักสามคัคีธรรมด้วยกระบวนการสร้างอนาคตร่วมกนั  นักเรียนมกีารพฒันาตนเองในระดับมากท่ีสุด  
สูงกว่ากอ่นเข้าร่วมกจิกรรม  อย่างมรีะดับนัยส าคัญท่ีระดับ  ๐.๐๕ 

นอกจากนี้  นักเรียนยังสะท้อนความคิดต่อผลการพฒันาตนเองตามหลักสามคัคีธรรมว่า  
ท าให้ตนเองเกดิการพฒันาท้ังการคิดและการปฏิบัติ  ท้ังยังสามารถขยายผลท าดีเพือ่สังคม โดยการให้
ค าชี้แนะท่ีเหมาะสม แกค่นในครอบครัวหรือคนใกล้ชิด  ดังเช่นค าบอกเล่าต่อไปนี้  

“หนูนับถือศาสนาคริสต์  เมือ่เพือ่นชวนร่วมกจิกรรมพฒันาตนเองกคิ็ดว่าน่าสนใจและคิด
กงัวลว่า   หากต้องไหว้พระสวดมนต์ทุกคร้ังจะท าอย่างไร  เมือ่ร่วมกจิกรรมกพ็บว่า  ทุกศาสนาล้วน
สอนให้คนท าความดี   กจิกรรมท่ีเราท าส่วนใหญ่เน้นเนื้อหาความรักเมตตา เสียสละแบ่งปันและ
ยอมรับผู้อืน่   ซ่ึงกต็รงกบัค าสอนของศาสนาคริสต์  แต่ส่ิงท่ีน่าสนใจมากท่ีสุดคือ  กจิกรรมท่ีเราได้
เรียนและฝึกปฏิบัติ  ท าให้เราเข้าใจห่วงใยตนเอง เพือ่น และคนอืน่ในสังคมอย่างถูกวิธีมากขึ้น  รู้สึก



  
๔๔ 

ว่า  แมเ้ราจะเป็นเพยีงคนตัวเล็ก ๆ คนหนึ่งแต่เรากส็ามารถท าส่ิงดี ๆ ซ่ึงเมือ่หลายคนดีมาร่วมกนัก็
เกดิเป็นพลัง  ท าให้สังคมเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดีได้” 

“ผมเคยคิดว่า   สภาพสังคมรอบตัวช่างสับสน   ผู้คนคิดถึงตนเอง ลืมใส่ใจคิดถึงคนอืน่ ดู
เหมอืนแห้งแล้งน้ าใจ  แต่เมือ่มองไปให้ท่ัว  กยั็งพบว่า  น้ าใจในสังคมยังมอียู่  เช่น โรงเรียนเรา  
หมูบ่้านเรา  หรือ เวลาเกดิความเดือดร้อน เรากจ็ะยังคงเห็นการช่วยเหลือระหว่างกนัอยู่   และเมือ่ได้
เข่ามาร่วมกจิกรรมพฒันาตนเอง พบว่า  เราสามารถท าตนเองเพือ่เกือ้กลูกบัคนอืน่และสังคมได้ หาก
เราคิดว่า  ทุกคนล้วนมค่ีา และเรามบีทบาทท่ีต่างกนั  ซ่ึงในความต่างคือพลังท่ีท าให้สังคมด ารงอยู่
และพฒันาต่อไป” 

“ผมคิดว่า  การนับถือศาสนาใด ๆ ไมค่วรเป็นเพยีงแค่การแสดงในทะเบียนบ้าน ท่ีส าคัญ
คือ  การปฏิบัติและด าเนินชีวิตตามหลักค าสอนของศาสนา   ซ่ึงทุกศาสนาสอนให้เราเป็นคนดี มคีวาม
รัก เมตตาต่อเพือ่นมนุษย์และส่ิงต่าง ๆ  พงึระวังการประพฤติทีไมดี่หรือบาป  แต่ความจริงคือ ด้วย
ธรรมชาติของกเิลสในตัวเรา  ท าให้เราไมส่ามารถปฏิบัติตามตามหลักค าสอนทางศาสนาได้อย่าง
สมบูรณ์   โดยเราอาจท าดีในบางวันในบางค าสอน  และบางวันเราอาจละเลยในบางคร้ังเพราะลืม
ระวัง   ดังนั้นผมจึงรู้สึกดีใจและชอบใจท่ีได้ท ากจิกรรมส ารวจพฤติกรรมการปฏิบัติตามหลักศีลธรรม
ของตนในแต่ละวัน   เพราะท าให้ผมได้ทบทวนตัวเองว่า เป็นอย่างไร ท าดี ท าบาปเพยีงใด และ จะ
พฒันาตนเองให้เป็นคนดีได้อย่างไร”   

“หนูเคยได้ยินยายท่ีบ้านพดูเสมอว่า  ท าดีได้ไปสวรรค์  ท าชั่วได้ไปนรก และคิดว่า เรา
น่าจะเป็นกลุ่มตรงกลางไมดี่จนถึงสวรรค์และชั่วจนตกนรก  เพราะบางวันกท็ าความดีคิดว่าจะไมฆ่่า
สัตว์ตัดชีวิต แต่เมือ่ยุงเข้าบ้านกฆ็่าเพราะกลัวมนักดั   ต้ังใจเป็นลูกท่ีดีเชื่อฟงัพอ่แมแ่ต่บางคร้ังกโ็กหก  
หรือทะเลากบัน้อง   ท าการบ้านไมทั่นกล็อกการบ้านส่งครู  คิดอจิฉาเพือ่นท่ีสวยกว่า เพือ่นท่ีมี
โทรศัพท์รุ่นใหม ่ และเมือ่หนูได้ร่วมกจิกรรมพฒันาตนเอง  ได้ส ารวจและพฒันาตนเอง  ท าให้หนูได้
คิดว่า  ในแต่ละวันหนูสามารถท าความดีได้หลายอย่าง ต้ังแต่การคิด การพดูและการปฏิบัติ แมเ้พยีง
เป็นเร่ืองเล็กน้อย  แต่เมือ่เราได้ท าและรู้ว่าส่ิงท่ีเราท าคืออะไร  มนัท าให้เรารู้สึกเป็นสุข พอใจใน
ตนเอง”  

“ผมคิดว่า  หลักสาราณียธรรม ๖ ท่ีเน้นความรัก  ความหวังดี   แบ่งปันช่วยเหลือ การ
ยอมรับซ่ึงกนัและกนั  ท้ังด้วยการคิด  การพดูและการกระท า  มคีวามสอดคล้องกบัหลักค าสอนของ
ศาสนาคริสต์ท่ีสอนให้เรารักเมตตาช่วยเหลือเพือ่นมนุษย์และมองเพือ่นบ้านด้วยความเข้าใจ  
เช่นเดียวกบักจิกรรมการส ารวจ  การพฒันาตนเองและกจิกรรมเพือ่นคู่สัญญา  ผมกคิ็ดว่า คล้ายกบั
การสารภาพบาป  เพราะท าให้เราได้รู้ว่า  ตนเองเป็นอย่างไรในแต่ละวัน  ท าส่ิงใดท่ีบกพร่องบ้างและ
จะพฒันาอย่างไร  แต่ท่ีพเิศษกว่าคือ  การมเีพือ่นคู่สัญญาเป็นรับรู้และคอยให้ก าลังใจในการพฒันา
ตนเอง   และการปฏิบัติตนเพือ่พน้บาปเราสามารถท าได้ด้วยตนเอง หากหมัน่ส ารวจตนเอง  ด้วย
ความระวังความคิด  การพดูและการกระท าของเรา  ท่ีส าคัญคือความเข้มแข็งทางจิตใจในการพฒันา
ตนเองเพือ่ท าความดี” 

“ตอนนี้สถานการณ์ทางการเมอืงท่ีหมูบ่้านของผม มกีารพดูและการแสดงออกอย่าง
ชัดเจนของคนในหมูบ่้านว่า  นิยมเส้ือแดง  และมคีวามไมพ่อใจกลุ่มคนเส้ือเหลืองยึดสนามบินจนท า
ให้รัฐบาลต้องลาออก และไมพ่อใจพรรคประชาธิปัตย์  ท่ีถือโอกาสเป็นจัดต้ังผู้น ารัฐบาล ท้ังยังไม่
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จับกมุคนเส้ือเหลืองท่ีท าผิดกฎหมาย ท้ังยังเห็นใจอดีตนายกรัฐมนตรีท่ีถูกด าเนินคดีตามกฎหมาย  
โดยคิดว่า  ถูกกล่ันแกล้ง  จึงพร้อมจะแสดงพลังเพือ่สนับสนุนอดีตนายกรัฐมนตรี   ส่วนตัวผมเองรู้สึก
วิตกกงัวล  กลัวเกดิสงครามประชาชน  เพราะความคิดเห็นของคนไมต่รงกนั แต่กพ็ยายามเข้าใจว่า  
ทุกคนล้วนมเีหตุผล  และยังเชื่อว่า  กฎหมายจะให้ความเป็นธรรมกบัทุกคน  จึงได้พยายามบอกให้คน
ในครอบครัวหรือญาติท่ีเขายอมรับฟงัความคิดเห็นของเราว่า  ให้พยายามหาข้อมลูหลาย ๆ ด้าน  
อย่าด่วนตัดสินว่า  ใครถูกผิดและเข้าประท้วงเรียกร้อง เพราะทุกคนอาจมเีหตุผลท่ีแตกต่างกนั  แต่
เราสามารถอยู่ร่วมกนัได้  หากเราทะเลาะกนัประเทศชาติกจ็ะวุ่นวาย  สุดท้ายทุกคนกจ็ะแย่  เหมอืน
พระราชด ารัสของพระเจ้าอยู่หัว   ซ่ึงผมกไ็มรู้่นะว่า  คนท่ีฟงัจะคิดอย่างไร  แต่ผมกไ็ด้พยายามและ
รู้สึกดีท่ีได้พดูส่ิงท่ีคิดว่าเพือ่ประโยชน์ต่อสังคม” 

“ท่ีบ้านหนูกเ็หมอืนกนั  พอ่แมแ่ละพีช่ายเขาเป็นคนเส้ือแดงชอบฟงัวิทยุรายการของคน
เส้ือแดง  และมกัจะพดุคุยกบัคนข้างบ้านท่ีเป็นเส้ือแดงด้วยกนัว่า  คิดถึงอดีตนายกรัฐมนตรีท่ีท า
ประโยชน์หลายอย่างต่อคนบ้านนอก  ท้ัง ๓๐ บาทรักษาทุกโรค  ทุนการศึกษา  และกองทุนหมูบ่้าน   
แต่ต้องถูกใส่ร้ายจากพวกตรงข้าม  หากมกีารรวมพลคนเส้ือแดงเมือ่ไหร่จะไปร่วม  เพราะต้องการ
เรียกร้องประชาธิปไตยและทวงสิทธ์ิให้อดีตนายกรัฐมนตรี   จากพวกรัฐบาลท่ีได้รับการสนับสนุนจาก
ทหาร จึงถือว่า เป็นการปฏิวัติเหมอืนกนั หนูกพ็ยายามบอกเขาว่า  ไมค่วรไปใช้วิธีการประท้วง  
เพราะการเข้าร่วมขบวนประท้วงอาจน าสู่เหตุการณ์รุนแรงได้  ควรต้องรับฟงัข้อมลูหลาย ๆ ด้าน  
และหนูกฟ็งัท้ังเส้ือเหลืองเส้ือแดงและเชื่อว่า อดีตนายกรัฐมนตรีมคีวามดีเยอะ  และอาจพล้ังเผลอท า
ผิดได้ กค็งต้องกลับมาต่อสู้ทางกฎหมาย ไมค่วรท่ีใช้วิธีให้ข่าวเพือ่ท าร้ายประเทศ เพราะสุดท้ายคน
ไทยทุกคนจะแย่  และดูเหมอืนเขากรั็บฟงันะ แต่ไมรู้่ว่า  จะท าตามหรือไม ่ ท้ังนี้บางคร้ังหนูกไ็มแ่น่ใจ
เหมอืนกนัว่า  หากคนไมไ่ปเรียกร้องหรือประท้วง  รัฐบาลจะรับฟอ้งความรู้สึกของประชาชนคนบ้าน
นอกอย่างเราหรือไม ่ และคนท่ีไปเรียกร้องคือ คนท่ีควรจะยกย่องว่าท าเพือ่สังคม” 

“เวลาท างานกลุ่มท่ีครูมอบหมาย  ส่ิงท่ีเรามกัจะเจอคือ  ความร่วมมอืของเพือ่นในกลุ่ม  
ซ่ึงบางคนไมรั่บผิดชอบต่องานท่ีมอบหมาย  ท าให้รู้สึกเบือ่หน่าย  ไมอ่ยากเอามารวมกลุ่มด้วย และ
คนท่ีขาดความรับผิดชอบกม็กัจะเป็นคนหน้าเดิม ๆ  ตอนหลังเมือ่เข้าร่วมกจิกรรมใจเขาใจเราท าให้
เร่ิมได้คิดและคุยกบัเพือ่นคนอืน่ในกลุ่มว่า  สาเหตุท่ีเขาขาดความรับผิดชอบ  อาจเกดิจากปัญหา
บางอย่าง  จึงพยายามเปล่ียนมมุมองต่อเขาใหม ่  พยายามแบ่งงานตามท่ีเขาถนัดให้และพดูคุย
ใกล้ชิดมากขึ้น  เพือ่ให้ทราบสาเหตุและพยายามช่วยเขา   ซ่ึงกไ็ด้ผล  เพราะเขากส็ามารถปรับตัวดี
ขึ้น  และดูเหมอืนมคีวามสุขมากขึ้นท่ีได้รับการยอมรับจากเพือ่น ๆ ในกลุ่ม  ตอนนี้หนูคิดว่า  ทุกคน
ล้วนอยากเป็นคนดี  เป็นท่ีรักของคนอืน่ ๆ ไมม่ใีครอยากถูกปฏิเสธจากเพือ่น ๆ และเราสามารถท าดี
ง่าย ๆ ด้วยการพยายามนึกถึง  เข้าใจคนอืน่  พดูคุยและปฏิบัติกบัคนอืน่ด้วยความรู้สึกท่ีดีและ
จริงใจ” 

“การเข้าร่วมกจิกรรมพฒันาตนเองท าให้หนูเปล่ียนแปลงตนเองได้หลายเร่ือง  เช่น หนู
เคยคิดไมพ่อใจและแอบนินทาเพือ่นท่ีพกัร่วมห้อง รวมท้ังพดูจากระทบกระท่ังบ้างคร้ัง เพราะ รู้สึกว่า  
เขาเห็นแกตั่ว ขี้เหนียวและไมม่มีารยาท  เช่น  เวลาหนูซ้ือขนมมากนิในห้องกจ็ะชวนและแบ่งให้เขา
ทุกคร้ัง   แต่เขาไมเ่คยซ้ือมาแบ่งให้เลย  หรือ กลางคืนได้เวลานอนแล้ว  แต่เขายังเปิดไฟกลางห้อง  
ท าให้แสงไฟส่องตาคนอืน่นอนไมห่ลับ  แต่ดูเหมอืนเขาจะรู้สึกตัวบางคร้ัง แต่พอนานไปกท็ าตัว
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แบบเดิมอกี  จนคิดอยากย้ายห้องไมอ่ยู่ด้วย  ตอนหลังเมือ่ลองทบทวนตนเองกพ็บว่า  เราเองกม็จีุด
ด้อยหลายเร่ืองเช่น  ชอบทานขนมจุกจิกในห้อง และคุยเสียงดัง  จึงได้คิดและพยายามปรับตัวให้ดีขึ้น 
ท้ังบอกเพือ่นในห้องพกัว่า ส่ิงใดท่ีหนูสร้างความอดึอดัให้ช่วยบอกด้วยหนูพยายามพฒันาตนเองทีละ
นิด  จนได้ประมาณสองเดือน  กพ็บว่า  ตนเองใจเย็นอดทนคิดกอ่นพดูมากขึ้น เมือ่จิตใจเราสงบดีขึ้น  
ความรู้สึกท่ีเรามต่ีอเพือ่นในห้องพกักเ็ปล่ียนแปลงในทางท่ีดีขึ้น  ต่อมาจึงชวนเพือ่นในห้องว่า  อยาก
ท าห้องพกัให้น่าอยู่  จึงช่วยกนัตกแต่งห้องและแบ่งสัดส่วนการใช้พืน้ท่ีในห้องพกัร่วมกนั  ซ่ึงพบว่า  
ตอนนี้ห้องเราน่าอยู่  ทุกคนใส่ใจกนัมากขึ้น ท้ังหมดนี้  หนูคิดว่า  กอ่นท่ีเราจะมองหาข้อบกพร่องคน
อืน่  เราคนส ารวจตัวเราเองว่า  เป็นอย่างไร  น่าคบไหม  และคิดเปล่ียนแปลงตนเองกอ่นคิด
เปล่ียนแปลงคนอืน่”     

“ผมมเีพือ่นท่ีจบ ม. ๓ จากโรงเรียนเดียวกนั เขาเรียนไมเ่กง่ชอบขอลอกการบ้านประจ า  
บางคร้ังผมกส็งสาร  บ้างคร้ังกร็ าคาญ  ตอนผมคิดว่า   หากผมยังคงให้เพือ่นลอกเฉย ๆ แบบนี้คงไม่
เกดิประโยชน์อะไรมากนัก  เพราะเขากจ็ะไมเ่ข้าใจ  จึงใช้วิธีการช่วยอธิบายให้เขา  ซ่ึงวิธีนี้ผมอาจ
ต้องเสียเวลา   แต่กช็่วยให้เขาเข้าใจเนื้อหาหรือค าส่ังของครูมากขึ้น   ตอนนี้เพือ่นขอลอกมาน้อยลง
เพราะเขาสามารถท าเองได้มากขึ้นครับ” 

“เมือ่กอ่นผมเคยคิดว่า  เด็ก ๆ ท่ียังไมม่รีายได้เป็นของตนเอง  คงไมส่ามารถบริจาคเงิน
หรือส่ิงของให้แกผู้่อืน่ได้  เพราะยังต้องพึง่พาเงินพอ่แม ่ แต่ตอนนี้ผมเข้าใจค าว่า  การบริจาคมากขึ้น  
โดยไมจ่ าเป็นต้องเงินหรือของมค่ีามากมาย   แต่เป็นเงินเล็กน้อยท่ีเราสะสม  หรือส่ิงของซ่ึงมี
ประโยชน์อยู่แต่เราไมไ่ด้ใช้แล้ว  รวมถึงแรงกายของเรากส็ามารถเป็นส่ิงบริจาคได้  เพยีงแต่เรารู้จัก
การให้  โดยไมต้่องหวังส่ิงตอบแทน  หรือค าชมเชยจากใคร   และผมกพ็ยายามเป็นผู้ให้ เช่น  การ
กตัญญูต่อผู้มพีระคุณ   ให้ความรักความหวังดีต่อพีน่้องและเพือ่น การช่วยเหลือคนรอบข้างตามท่ี
สามารถช่วยได้  หรือการบ าเพญ็ประโยชน์เพือ่สังคม” 

“การท ากจิกรรมบ าเพญ็ประโยชน์เพือ่สังคม  ท่ีวิทยาลัยฯ ก าหนดท านักเรียนทุกคนต้อง
บ าเพญ็ประโยชน์ต่อสังคม ๑๒  ชั่วโมง ต่อเทอม  ซ่ึงแต่กอ่นเรากม็กัเลือกกจิกรรมท่ีท าง่าย ๆ เช่น ท า
ความสะอาดบริเวณต่าง ๆ เพือ่แลกชั่วโมงงาน  ท่ีเป็นเง่ือนไขการเรียน   ไมไ่ด้คิดอะไรจริงจังให้จบ
เป็นเทอมไป  ต่อมาเมือ่มาร่วมกจิกรรมคณะกรรมการ อกท . ท าให้คิดได้ว่า  การท าประโยชน์เพือ่
สังคมเป็นส่ิงท่ีส าคัญมากเพราะฝึกเราเป็นผู้ท าประโยชน์แกสั่งคม   เราจึงควรเรียนรู้การให้โดยไมต้่อง
คาดหวังส่ิงตอบแทน   ย่ิงผมให้รุ่นพีห่ลายคนท างานท ากจิกรรมเพือ่วิทยาลัย  เช่น ช่วยตรวจสมดุงาน
ให้น้อง  ท ากจิกรรมเพือ่สังคมเช่น  ออกค่ายอาสาฯ ย่ิงรู้สึกประทับใจ  อยากเป็นผู้ให้เหมอืนพีบ่้าง  
ผมจึงร่วมงานต่าง ๆ เพือ่บ าเพญ็ประโยชน์แกสั่งคมตามท่ีเพือ่น ๆ พี ่ๆ ช่วย เช่น การปลูกป่า  
กจิกรรมวันเด็ก ฯลฯ  การท างานแมว่้าจะเหนื่อย  ผมต้องแบ่งเวลาในการเรียนหรือท างานพเิศษ เพือ่
ท ากจิกรรมบ าเพญ็ประโยชน์  แต่ผมกม็คีวามสุขใจ” 

“ผมไมคิ่ดว่า ผมดีพร้อมทุกอย่าง  เพราะผมกเ็ป็นคนธรรมดาและเป็นวัยรุ่น   อาจใจร้อน
บางคร้ัง  หรืออาจเผลอด่ืมแอลกอฮอล์บ้าง  แต่ผมกต้ั็งใจจะไมท่ าให้ใครเดือดร้อน  ปฏิบัติตนตาม
กฎหมายและระเบียบของสังคม โดยเฉพาะพอ่แมท่ี่ผมต้องทดแทนบุญคุณ  และผมกคิ็ดว่า ตนเอง
พยายามมนี้ าใจช่วยเหลือคนอืน่ และช่วยเหลือสังคมตามก าลังความสามารถของผม  เวลามงีานใน
หมูบ่้าน ท้ังงานศพงานบุญผมกไ็ปช่วยทุกงาน ต้ังแต่ปัดกวาด  ยกของ ล้างจานและเสริฟอาหาร  
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ครอบครัวผมไมไ่ด้ร่ ารวย  และมนี้องท่ีต้องเรียนหนังสือ  ผมจึงต้องพยายามหารายได้ในเวลาว่างหรือ
วันหยุด เพือ่ช่วยเหลือตนเองในการเรียนเพือ่แบ่งเบาภาระครอบครัว  ซ่ึงท าให้ผมภูมใิจว่า  เรา
สามารถพึง่ตนเองได้และเป็นประโยชน์ต่อคนอืน่  และการเข้าร่วมกจิกรรมพฒันาตนเอง กท็ าให้ผมได้
แง่คิดหลายอย่างในการใช้ชีวิต เช่น  โดยเฉพาะการได้ศึกษาดูงานเกีย่วกบับ้านเฮียแดงท่ีเป็นปราชญ์
ชาวบ้าน  ได้แง่คิดหลายอย่าง  เขาสามารถแกไ้ขปัญหาหนี้สินมากมายด้วยการเปล่ียนวิธีคิดและการ
ท าตนแบบพอเพยีง  ใช้ปัญญาแกป้ัญหา  ท่ีดินเพยีงสองงานแต่สร้างรายได้ตลอดปี แมว่้าไมไ่ด้จบ
เกษตรแต่สามารถท าเกษตรได้ผลสอนคนอืน่ได้   ท าให้ผมมกี าลังใจเรียนทางเกษตรเพราะคิดว่า  เรา
มคีวามรู้เกษตรด้วยคงจะมปีระโยชน์ในการสร้างอาชีพไมต้่องเป็นลูกจ้างใคร     หรือการศึกษาดูงาน
ท่ีวัดเจดีย์แมค่รัว   ท าให้ผมเข้าใจการใช้ชีวิตท่ีไมป่ระมาท  การรับผิดชอบต่อสังคมและการแบ่งปัน
น้ าใจส าหรับผู้ด้อยโอกาสกว่าเรา”        

อนึ่ง ผลการพฒันาตนเองตามหลักสามคัคีธรรมของนักเรียนยังปรากฏเป็นรูปธรรม  จาก
กจิกรรมการท าดีเพือ่สังคม  โดยมกีารจัดท าโครงการท่ีน่าสนใจและมคุีณค่าท่ีดีดังนี้  

๑. โครงการชวนเพือ่นพีน่้องท าดี 
๑.๑ วัตถุประสงค์  

๑) เพือ่รณรงค์สร้างกระแสการท าความดีในกลุ่มนักเรียน/นักศึกษา  
๒) เพือ่ให้นักเรียนนักศึกษาได้จัดกจิกรรมท่ีเป็นประโยชน์แกสั่งคม 

 กลุ่มเป้าหมาย  
๑) นักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีท่ี  ๑ - ๓  (ปวช.๑- ๓)  
๒) นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีท่ี  ๑ – ๒ (ปวส. ๑ -๒) 

๑.๓ ลักษณะการด าเนินงาน  
๑) การจัดรายการเสียงตามสายบอกเล่าข่าวคนดี  
๒) การจัดกจิกรรมพฒันาส่ิงแวดล้อมบริเวณสถานศึกษา  
๓) การจัดกจิกรรมพฒันาส่ิงแวดล้อมวัดแสงสว่าง ซ่ึงอยู่บริเวณใกล้เคียงกบั

วิทยาลัย 
๑.๔ ผลการด าเนินงาน  

๑) การจัดรายการเสียงตามสายทุกวันจันทร์ – พธุ 
๒) การรวมกลุ่มพฒันาส่ิงแวดล้อมบริเวณวิทยาลัยและวัดบริเวณใกล้วิทยาลัยฯ

เดือนละ ๑ คร้ัง  
๓) การจัดกจิกรรมคืนต้นไมใ้ห้โลกสวยงาม  โดยจัดปลูกต้นไมบ้ริเวณวัดแสง

สว่างจ านวน  ๑๐๐ ต้น  
๔) สามารถสร้างเครือข่ายนักเรียนนักศึกษาท่ีเข้าร่วมกจิกรรมจ านวน  ๘๐ คน 

 



  
๔๘ 

๒) โครงการค่ายอาสาเพือ่น้องผู้ยากไร้  
๒.๑ วัตถุประสงค์  
จัดกจิกรรมค่ายอาสาเพือ่พฒันากจิกรรมทักษะชีวิตป้องกนัสารเสพติดแกน่ักเรียน

ประถมศึกษาในพืน้ท่ีสูง  
๒.๒ กลุ่มเป้าหมาย  
นักเรียนระดับประถมศึกษาในเขตพืน้ท่ีสูง  บ้านแมส่ะป๊อก อ. แมว่าง  
๒.๓ ลักษณะการด าเนินงาน  

๑) จัดกจิกรรมค่ายอาสาพฒันาทักษะชีวิตป้องกนัสารเสพติดแกน่ักเรียน
ประถมศึกษา  

๒) การระดมทุนเพือ่จัดหาอปุกรณ์การเรียน ของเล่นและเส้ือผ้ามอบแกน่ักเรียน
ประถมศึกษาในพืน้ท่ีสูง   
 ผลการด าเนินงาน 

๑) จัดกจิกรรมค่ายพฒันาทักษะชีวิตเพือ่ป้องกนัสารเสพติดแกน่ักเรียนระดับ
ประถมศึกษาในเขตพืน้ท่ีสูง  บ้านแมส่ะป๊อก อ. แมว่าง  โดยมนีักเรียนเข้าร่วมกจิกรรม  ๓๐ คน  

๒) สามารถระดมทุนเพือ่จัดหาอปุกรณ์การเรียน ของเล่นและเส้ือผ้ามอบแก่
นักเรียนประถมศึกษาในพืน้ท่ีสูง  ซ่ึงได้จากการบริจาคท้ังในรูปแบบของเงินและส่ิงของ เป็นมลูค่า 
๑๐,๐๐๐ บาท 

๓) มนีักเรียน / นักศึกษา ชั้นปีต่าง ๆ  ของวิทยาลัย ฯ แสดงสนใจเข้าร่วม
กจิกรรมโครงการฯ จ านวน ๕๐ คน 
 

๓) โครงการรักษส่ิ์งแวดล้อม  
๓.๑ วัตถุประสงค์  

๑) เพือ่รณรงค์ให้เกดิความตระหนักถึงสถานการณ์ปัญหาส่ิงแวดล้อม  
๒) เพือ่รณรงค์ให้นักเรียนนักศึกษามบีทบาทในการจัดการขยะตามหอพกัและ

อาคารเรียนท่ีเหมาะสม   
๓.๒ กลุ่มเป้าหมาย  
นักเรียน / นักศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่  
๓.๓ ลักษณะกจิกรรม  

๑) การรณรงค์จัดการขยะบริเวณหอพกัและวิทยาลัย  
๒) การจัดกจิกรรมด้านส่ิงแวดล้อมร่วมกบัชุมชน 

๓.๔ ผลการด าเนินงาน  
๑) การจัดรายการเสียงตามสายทุกวันศุกร์  
๒) การจัดป้ายนิเทศจ านวน  ๓ จุด ประกอบด้วยบริเวณหอพกัและลานพกัผ่อน  
๓) การประกวดเรียงความเร่ืองขยะเพิม่มลูค่า   
๔) การแยกขยะและรับซ้ือขยะ  โดยนัดหมายรถรับซ้ือขยะเดือนละ ๑ คร้ัง  
๕) การร่วมกจิกรรมปลูกป่าสืบชะตาสายน้ า จ านวน  ๑ คร้ัง 



  
๔๙ 

 
๔) โครงการเกษตรอาสา  

๔.๑ วัตถุประสงค์  
๑) เพือ่จัดกจิกรรมบ าเพญ็ประโยชน์เพือ่สังคม  
๒) การรณรงค์ให้นักเรียนนักศึกษาเกดิจิตอาสาท าดีเพือ่สังคม  

๔.๒ กลุ่มเป้าหมาย  
สถานศึกษาระดับประถมศึกษาบริเวณใกล้เคียงวิทยาลัย  จ านวน  ๓  แห่ง  
๔.๓ ลักษณะกจิกรรม  

๑)  การรณรงค์ให้ความรู้เร่ืองการใช้จุลลินทรีย์ชีวภาพ ( EM) แกน่ักเรียนใน
ระดับประถมศึกษา  

๒)  การพฒันาภูมทัิศน์แกโ่รงเรียนระดับประถมศึกษา  
๔.๔ ผลการด าเนินงาน  

๑)  การอบรมให้ความรู้เร่ืองการใช้จุลลินทรีย์ชีวภาพ ( EM ) แกน่ักเรียนในระดับ
ประถมศึกษา   จ านวน  ๑๐๐  คน   

๒)  การพฒันาส่ิงแวดล้อมด้วยการร่วมปลูกต้นไมแ้กโ่รงเรียนประถมศึกษา ๒ 
แห่งคือ  โรงเรียนหัวฝายและโรงเรียนทุ่งฟา้บด  

๓) การสร้างเครือข่ายนักเรียนนักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการฯ จ านวน  ๘๐ คน  
 

๕) โครงการชวนเพือ่นเข้าวัด  
๕.๑ วัตถุประสงค์  

๑)  การรณรงค์นักเรียนนักศึกษาให้เข้าร่วมประเพณีพธีิกรรมทางพทุธศาสนา  
๒)  การรณรงค์นักเรียนนักศึกษาร่วมบ าเพญ็ประโยชน์พฒันาวัด  

๕.๒ กลุ่มเป้าหมาย  
นักเรียนนักศึกษาท่ีพกัในหอพกัของวิทยาลัยและหอพกับริเวณโดยรอบวิทยาลัย  
๕.๓ ลักษณะกจิกรรม  

๑)  การเชิญชวนนักเรียนนักศึกษาร่วมกจิกรรมท าบุญทางพระพทุธศาสนาใน
โอกาสวันพระและวันส าคัญต่าง ๆ  

๒)  การพฒันาส่ิงแวดล้อมวัดท่ีนักเรียนนักศึกษาร่วมกจิกรรม  
๓)  ร่วมจัดกจิกรรมวันเด็กของโรงเรียนพทุธศาสนาวันอาทิตย์วัดหัวฝาย 

๕.๔ ผลการด าเนินงาน  
๑)  การร่วมกจิกรรมวันส าคัญทางพระพทุธศาสนาและวันพระเดือนละ ๑ คร้ัง

(ในกรณีท่ีวันพระตรงกบัวันหยุด หรือวันเสาร์-อาทิตย์)  
๒) การจัดกจิกรรมบ าเพญ็ประโยชน์พฒันาส่ิงแวดล้อมในวัดเดือนละ ๑ คร้ัง  

เช่น การกวาดวัด  การรดน้ าต้นไม้ 
๓) การจัดรายการเสียงตามสายเปิดเทปธรรมะเพือ่ชีวิต  วันละ ๕ นาที  ในตอน

เช้ากอ่นเข้าแถว 



  
๕๐ 

๔)  ร่วมจัดกจิกรรมวันเด็กของโรงเรียนพทุธศาสนาวันอาทิตย์วัดหัวฝาย  
๕)  เกดิเครือข่ายเพือ่นพีน่้องร่วมท าความดี จ านวน  ๖๐ คน  

 
๔.๔ ความพึงพอใจต่อกิจกรรมการพัฒนาตนด้วยกระบวนการสร้างอนาคตร่วมกัน 
 
ตารางท่ี ๙ แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานความรู้สึกพงึพอใจของนักเรียนต่อกจิกรรมการ
พฒันาตนเองตามหลักสามคัคีธรรมด้วยกระบวนการสร้างอนาคตร่วมกนั  

ล า
ที ่

ลกัษณะกิจกรรม  
ระดับความรู้สกึ  

 
ความหมาย 

 
อันดับ 

     SD 
๑ กจิกรรมกาลเวลาน าพาเรามาร่วมกนั  ๔.๘๐ ๐.๒๘ มากท่ีสุด ๒ 
๒ กจิกรรมสายธารแห่งชีวิตดอกไมแ้ห่งความฝัน  ๔.๖๕  ๐.๔๔ มากท่ีสุด ๓ 
๓ กจิกรรมคือความใฝ่ฝัน  ๔.๖๐  ๐.๒๒ มากท่ีสุด ๔ 
๔ กจิกรรมหันมองสังคม  ๔.๕๕  ๐.๑๖ มากท่ีสุด ๕ 
๕ กจิกรรมเส้นทางสร้างสังคมแห่งฝัน  ๔.๕๕ ๐.๗๒ มากท่ีสุด ๕ 
๖ กจิกรรมเรียนรู้ธรรมเพิม่พลังชีวิต  ๔.๕๐ ๐.๓๖ มากท่ีสุด ๖ 
๗ กจิกรรมคนแห่งอนาคต  ๔.๕๐ ๐.๔๕ มากท่ีสุด ๖ 
๘ กจิกรรมท าดีเพือ่แผ่นดี  ๔.๕๐ ๐.๓๓ มากท่ีสุด ๖ 
๙ กจิกรรมขยายข่ายความดี  ๔.๔๕ ๐.๕๓ มาก ๗ 
๑๐ กจิกรรมเพราะวันนั้นคือฉันวันนี้  ๔.๔๐ ๐.๔๖ มากท่ีสุด ๘ 
๑๑ กจิกรรมบันทึกวันนี้ท่ีฉันเป็น ๔.๓๕ ๐.๕๘ มากท่ีสุด ๙ 
๑๒ กจิกรรมบันทึกวิถีพฒันาตนเอง : ด้วยใจท่ีใฝ่ฝันถึงวัน

หน้า 
๔.๓๕ ๐.๔๑ มากท่ีสุด ๙ 

๑๓ กจิกรรมพฒันาตนเอง  ๔.๓๕ ๐.๔๒ มากท่ีสุด ๙ 
๑๔ กจิกรรมการไหว้พระสวดมนต์และท าสมาธิ  ๔.๐๐ ๐.๑๑ มาก ๑๐ 
๑๕ กจิกรรมเพือ่นผู้พทัิกษ์  ๔.๕๕ ๐.๖๕ มากท่ีสุด ๕ 
๑๖ กจิกรรมพบผู้เป็นแบบอย่าง(ปราชญ์ชุมชน) ๔.๘๕ ๐.๑๒ มากท่ีสุด ๑ 
 ค่าเฉลีย่รวม ๔.๕๐ ๐.๒๘ มากทีส่ดุ  

   
ตารางท่ี ๙ แสดงค่าเฉล่ียความรู้สึกพงึพอใจของนักเรียนต่อกจิกรรมการพฒันาตนเองตาม

หลักสามคัคีธรรมด้วยกระบวนการสร้างอนาคตร่วมกนั ซ่ึงน าเสนอในรูปแบบร้อยละ และส่วน
เบีย่งเบนมาตรฐาน 

จากการศึกษาถึงความรู้สึกพงึพอใจของนักเรียนต่อการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ด้วย
กระบวนสร้างอนาคตร่วมกนั จ านวน ๑๖ กจิกรรม พบว่า นักเรียนมคีวามรู้สึกพงึพอใจต่อกจิกรรมท่ี
ด าเนินการ ระดับมากท่ีสุด  โดยมรีะดับค่าเฉล่ียท่ี ๔.๕๐ ซ่ึงสามารถจ าแนกล าดับของความพงึพอใจ
จากมากไปหาน้อยตามอนัดับดังนี้    



  
๕๑ 

กจิกรรมซ่ึงชอบมากท่ีสุด เรียงตามล าดับดังนี้  พบผู้เป็นแบบอย่าง(ปราชญ์ชุมชน)  
กจิกรรมกาลเวลาน าพาเรามาร่วมกนั  กจิกรรมสายธารแห่งชีวิตดอกไมแ้ห่งความหวัง  กจิกรรมเพือ่น
ผู้พทัิกษ ์ กจิกรรมคือความใฝ่ฝัน  กจิกรรมหันมองสังคม   กจิกรรมเส้นทางสร้างสังคมแห่งฝัน  
กจิกรรมคนแห่งอนาคต   กจิกรรมท าดีเพือ่แผ่นดิน  กจิกรรมขยายข่ายความดี   กจิกรรมเพราะวัน
นั้นคือฉันวันนี้    กจิกรรมบันทึกวันนี้ท่ีฉันเป็น   กจิกรรมบันทึกวิถีพฒันาตน : ด้วยใจท่ีใฝ่ฝันกจิกรรม
พฒันาตนเอง 

ส าหรับกจิกรรมท่ีชอบมาก   มเีพยีงหนึ่งกจิกรรมคือ กจิกรรมไหว้พระสวดมนต์ท าสมาธิ 
นอกจากนี้นักศึกษาท่ีเข้าร่วมกจิกรรมในโครงการยังได้แสดงความคิดเห็นต่อกจิกรรม  

ดังนี้ 
นายสมบูรณ์  ได้เล่าว่า  “ผมมคีวามสนใจอยากพฒันาตนเอง  เพราะบางคร้ังมคีวามรู้สึก

ว่าตนเองสับสน   โดยเฉพาะอยู่ ปวช.ปี ๓ แล้ว  จะมโีอกาสได้เรียนต่อหรือไม ่เพราะทางบ้านผม
ยากจน   แต่พอได้ร่วมกจิกรรมได้รับฟงัหลายส่ิงท่ีเพือ่นเล่า ท าให้ผมคิดว่า ไมไ่ด้มผีมเพยีงคนเดียวท่ีมี
ปัญหา  ส่ิงส าคัญคือ  การมองปัญหาอย่างเข้าใจและคงจะสามารถเห็นแนวทางแกไ้ข  ตอนนี้  ผมคิด
ว่า  ผมจะต้ังใจเรียนให้ดีและจะหางานท าในวันหยุดพร้อมท้ังเรียน ปวส. ท่ีนี่  ส าหรับผมกจิกรรมท่ีผม
ชอบมากคือ  เพือ่นผู้พทัิกษ ์ เพราะท าให้ผมรู้สึกว่า มเีพือ่นอกีคนท่ีผมสามารถพดูคุยได้ในยามรู้สึก
สับสน” 

นายสมนึก เล่าว่า  “ผมชอบกจิกรรมดูงาน เช่นเร่ืองปราชญ์ชาวบ้าน  ผมรู้สึกดีใจท่ีได้ดู
งานและฟงัเร่ืองเล่าจากเฮียแดง   ผมรู้สึกท่ึงในส่ิงท่ีเขาท า จึงน าเร่ืองไปเล่าให้พอ่แมฟ่งั  เขาสนใจ
มาก  ไปคุยต่อให้เพือ่นข้างบ้านฟงั และต้ังใจว่า  จะชวนกนัไปดูงานบ้านเฮียแดงสักคร้ัง” 

นางสาวแกว้ตา  ได้เล่าว่า  “หนูประทับใจกจิกรรมสืบชะตาป่าและสายน้ า  ซ่ึงหนูเคยไป
คร้ังหนูสมยัเรียนปีหนึ่ง   ดังนั้นเมือ่มโีอกาสได้ท าโครงการเพือ่สังคม  กลุ่มเราจึงเลือกท าเร่ือง
ส่ิงแวดล้อม   ปีนี้พวกเราได้ไปรวมกบัชาวบ้านท่ีอ าเภอดอยสะเกด็  ซ่ึงมคีนเยอะกว่าปีกอ่น ท าให้หนู
รู้สึกว่า  สังคมเรามคีนดีอกีมาก  ท่ีท าความดีโดยไมจ่ าเป็นต้องประกาศให้ใครรู้  ซ่ึงคนดีเหล่านี้คือคน
ธรรมดาท่ีมคีวามต้ังใจรักษาป่าไมเ้พือ่คนรุ่นหลังได้ใช้ประโยชน์ต่อไป  ดังนั้นการท าความดีจึงสามารถ
ท าได้มากมาย เร่ิมท่ีเราคิดและลงมอืท า  ” 

นางสาวตวงพร  ได้เล่าว่า  “หนูชอบกจิกรรมสายธารแห่งชีวิตและดอกไมแ้ห่งความหวัง  
เพราะท าให้เราเปิดใจฟงัเพือ่นว่า เขาเป็นอย่างไร คิดอย่างไร  ซ่ึงเราจะพบว่า  หลายคนมปีัญหา
คล้ายกนั  จากท่ีเราเคยคิดว่า  ตัวเองมปีัญหา  แต่พอฟงัเพือ่นเล่า ท าให้เรารู้ว่า ไมใ่ช่เพยีงเราท่ีมี
ปัญหา และมคีวามหวังมากขึ้นในเร่ืองต่างๆ  อกีอย่างท่ีหนูชอบคือ  การบันทึกประจ าวัน  จาก
เมือ่กอ่นหนูเป็นคนชอบคิดแต่ไมช่อบเขียน  การท าบันทึกท าให้หนูได้ทบทวนตนเองในแต่ละสัปดาห์ 
และรู้สึกเข้าใจเชื่อมัน่ตนเองมากขึ้น” 

นางสาวกนัยา เล่าว่า “ต้ังแต่หนูมาร่วมกจิกรรม หนูรู้สึกว่า หนูมคีวามรู้มากขึ้น มคีวาม
มัน่ใจในเร่ืองต่าง ๆ มากขึ้น   กล้าท่ีจะพดูแสดงความคิดเห็นมากกว่าเดิม คงเป็นเพราะการท่ีเราได้รู้
เร่ืองต่างๆ  มากขึ้น  และได้ฝึกแสดงความคิดเห็น  อกีท้ังการท่ีกจิกรรมต่าง ๆก าหนดให้ทุกคนต้องรับ
ฟงักนัอย่างให้เกยีรติ   ท าให้เราเกดิความอดทนต่อความคิดท่ีแตกต่างจากเราได้ และมคีวามต้องการ
จะแสดงความคิดเห็นเพราะมคีวามพร้อมรับฟงัเรา” 



  
๕๒ 

นายสมหมาย  “ผมชอบบทความของพระไพศาล ท่ีได้อา่นท้ังสองเร่ืองมาก มนัตรงกบั
ความจริงท่ีเป็นอยู่  เช่น เร่ืองการท าบุญเอาหน้า  หรือ การรับฟงัข่าวอย่างมสีติ   ผมน าเร่ืองนี้ไปเล่า
ให้แมฟ่งั  อยากให้เพราะแมม่คีวามการท าบุญแบบใหมบ่้าง  หรือเร่ืองข่าวกเ็ช่นกนัเพราะบางทีเขาฟงั
ข่าวเสร็จกน็ าไปคุยกนั  เกดิความกลัวหรือเกลียดคนนั้นคนนี้  เพราะคิดว่าเป็นคนไมดี่จากข่าวท่ีรู้” 
 
 



 
บทที่ ๕ 

 
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 

การศึกษาวิจัยเร่ือง การพฒันาตนเองตามหลักพทุธธรรมโดยอาศัยหลักสามคัคีธรรม เป็น
การวิจัยกึง่ทดลอง (Quasi Experimental Research) ท่ีมวัีตถุประสงค์เพือ่ศึกษาผลการพฒันา
ตนเองตามหลักพทุธธรรมโดยอาศัยหลักสามคัคีธรรมส าหรับนักศึกษาอาชีวเกษตร 

ส าหรับเคร่ืองมอืท่ีใช้ในการวิจัยคือ  โปรแกรมการพฒันาตนเองตามหลักพทุธธรรมท่ีสร้าง
ตามแนวคิดกระบวนการสร้างอนาคตร่วมกนัจ านวน  ๑๐   แผนกจิกรรม  แบบสังเกตพฤติกรรม   
แบบบันทึกวิเคราะห์การตนเอง : วันนี้ท่ีฉันเป็น  และวิถีพฒันาตน   โครงการท าดีเพือ่แผ่นดิน   และ
แบบวัดผลสัมฤทธ์ิการพฒันาตนเองตามหลักสามคัคีธรรม  ส าหรับกอ่นและหลังร่วมกจิกรรม  ซ่ึงวัด
ประเมนิ ๕ ด้านได้แก ่ ความซ่ือสัตย์สุจริต  ความรับผิดชอบ   ความยุติธรรม  ความสามคัคี และ
ความเมตตา       

กลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่างท่ีศึกษาเป็นนักเรียนโครงการปฏิรูปการศึกษาเกษตรเพือ่
ชีวิต ท่ีก าลังเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีท่ี ๓ (ปวช.๓) สังกดัวิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีเชียงใหม ่ ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕๑ จ านวน  ๓๐ คน   ซ่ึงคัดเลือกจากการอาสาสมคัร
เข้าร่วมโครงการวิจัยเพือ่การพฒันาตนเอง   ส าหรับระยะเวลาในการด าเนินการทดลองและเกบ็
รวบรวมข้อมลูใช้เวลา  ๑ ภาคเรียน    ขั้นตอนการวิจัย ประกอบด้วยการทดสอบกอ่นร่วมกจิกรรม
ด้วยแบบทดสอบท่ีสร้างขึ้น  และด าเนินการจัดกจิกรรมตามแผนกจิกรรมท่ีก าหนด ในระยะเวลา ๑๘ 
สัปดาห์  ในระหว่างด าเนินกจิกรรมคณะผู้วิจัยได้สังเกตพฤติกรรมนักเรียนและบันทึกแบบสังเกต
พฤติกรรม   ภายหลังจากการสอนครบ ๑๐ แผน ได้ด าเนินเกบ็รวบรวมข้อมลูคร้ังสุดท้ายด้วยการ
ทดสอบหลังร่วมกจิกรรม  เพือ่น าผลการทดสอบมาวิเคราะห์ข้อมลู 

ในการวิเคราะห์ข้อมลู  คณะผู้วิจัยได้น าคะแนนทดสอบกอ่นและหลังร่วมกจิกรรมของ
นักเรียน มาวิเคราะห์ผลด้วยใช้สถิติพืน้ฐานได้แก ่ ค่าร้อยละ  ค่าเฉล่ียและส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน   
จากนั้นจึงน ามาเปรียบเทียบผลการเรียนรู้  โดยใช้ค่า  Paired Sample test  พร้อมท้ังการวิเคราะห์
ข้อมลูเชิงคุณภาพจากการสังเกตพฤติกรรม  การสะท้อนความคิด  การบอกเล่าบันทึกการวิเคราะห์
และพฒันาตนเอง  ตลอดจนผลการด าเนินงานเชิงประจักษจ์ากโครงการท าดีเพือ่สังคม 
 
๕.๑ สรุปผลการวิจัย 

ผลเชิงสถิติ พบว่า หลังจากการร่วมกจิกรรมการพฒันาตนเองตามหลักพทุธธรรมโดย
อาศัยหลักสามคัคีธรรม  ท่ีส่ือผ่านเทคนิควิธีกระบวนการสร้างอนาคตร่วมกนั  ท าให้นักเรียนมี
ผลสัมฤทธ์ิการพฒันาตนเองอย่างมนีัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐ .๐๕  โดยมรีะดับค่าเฉล่ียพฤติกรรม
ด้านสามคัคีธรรมหลังร่วมกจิกรรมสูงกว่ากอ่นร่วมกจิกรรม ดังนี้    



  
๕๔ 

ด้านความซ่ือสัตย์สุจริต  ซ่ึงพบว่า ภายหลังการเรียนรู้ด้วยเทคนิคกระบวนการสร้าง
อนาคตร่วมกนั  นักเรียนมค่ีาเฉล่ียพฤติกรรมด้านความซ่ือสัตย์สุจริตในระดับมากท่ีสุด โดยมรีะดับ
ค่าเฉล่ียท่ี   ๔.๔๕  ซ่ึงเป็นระดับค่าเฉล่ียท่ีสูงกว่ากอ่นเข้าร่วมกจิกรรม  อย่างมรีะดับนัยส าคัญท่ีระดับ  
๐.๐๕  

ด้านความรับผิดชอบ  ซ่ึงพบว่า ภายหลังการเรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีกระบวนการสร้าง
อนาคตร่วมกนั  นักเรียนมค่ีาเฉล่ียพฤติกรรมด้านความรับผิดชอบในระดับมากท่ีสุด โดยมรีะดับ
ค่าเฉล่ียท่ี  ๔.๖๑ ซ่ึงเป็นระดับค่าเฉล่ียท่ีสูงกว่ากอ่นเข้าร่วมกจิกรรม อย่างมรีะดับนัยส าคัญท่ีระดับ  
๐.๐๕  

ด้านความยุติธรรม  ซ่ึงพบว่า ภายหลังการเรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีกระบวนการสร้างอนาคต
ร่วมกนั  นักเรียนมค่ีาเฉล่ียพฤติกรรมด้านความยุติธรรมในระดับมากท่ีสุด โดยมรีะดับค่าเฉล่ียท่ี 
๔.๖๔ ซ่ึงเป็นระดับค่าเฉล่ียท่ีสูงกว่ากอ่นเข้าร่วมกจิกรรม อย่างมรีะดับนัยส าคัญท่ีระดับ  ๐.๐๕  

ด้านความสามคัคี  ซ่ึงพบว่า ภายหลังการเรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีกระบวนการสร้างอนาคต
ร่วมกนั  นักเรียนมค่ีาเฉล่ียพฤติกรรมด้านความสามคัคีในระดับมากท่ีสุด โดยมรีะดับค่าเฉล่ียท่ี   
๔.๕๕  ซ่ึงเป็นระดับค่าเฉล่ียท่ีสูงกว่ากอ่นเข้าร่วมกจิกรรม  อย่างมรีะดับนัยส าคัญท่ีระดับ  ๐.๐๕  

ด้านความเมตตา  ซ่ึงพบว่า ภายหลังการเรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีกระบวนการสร้างอนาคต
ร่วมกนั  นักเรียนมค่ีาเฉล่ียพฤติกรรมด้านความเมตตาในระดับมากท่ีสุด โดยมรีะดับค่าเฉล่ียท่ี   
๔.๔๓ ซ่ึงเป็นระดับค่าเฉล่ียท่ีสูงกว่ากอ่นเข้าร่วมกจิกรรม  อย่างมรีะดับนัยส าคัญท่ีระดับ  ๐.๐๕  

นอกจากนี้ยังพบว่า ภายหลังการเรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีกระบวนการสร้างอนาคตร่วมกนั   
นักเรียนมกีารพฒันาทักษะการคิดวิเคราะห์ต่อตนเองและสังคม โดยมกีารน าเสนอความคิดอย่างเป็น
ระบบ  ชัดเจน ครอบคลุมประเด็นค าถาม   มกีารแสดงความคิดเชิงวิเคราะห์  อา้งองิหลักการ  และมี
มมุมองเชิงสร้างสรรค์ต่อการแกไ้ขปัญหาสังคมได้สมบูรณ์  ท้ังนี้เป็นลักษณะการพฒันาโดยล าดับนับ
จากการเข้าร่วมกจิกรรม  

นอกจากนั้นจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน พบว่า   นักเรียนให้ความ
สนใจกจิกรรมการเรียนรู้โดยการแสดงความกระตือรือร้นในกจิกรรมท่ีได้รับมอบหมาย  มกีารซักถาม 
อภิปรายแสดงความคิดเห็นเกีย่วกบัสภาพการณ์ปัญหาสังคม  ลักษณะสังคมในฝัน  แนวทางในการ
สร้างสังคมในฝันโดยบทบาทของนักเรียน  หรือในการจัดท าบันทึกการวิเคราะห์และพฒันาตนเอง 
และมกีารสุ่มเลือกตัวแทนบอกเล่าผลการปฏิบัติสัปดาห์ละ ๒ คน  พบว่า นักเรียนมคีวามต้ังใจในการ
พฒันาตนเอง  มกีารก าหนดเป้าหมายของชีวิต  และเกดิมมุมองท่ีเชื่อมโยงระหว่างการวางแผนการ
ปฏิบัติในปัจจุบัน  ท้ังทางการเรียน  การร่วมกจิกรรมเพือ่น าสู่เป้าหมายในอนาคต  

เช่นเดียวกบัโครงการท าดีเพือ่แผ่นดิน ท่ีนักเรียนทุกคนได้จัดกจิกรรมหลากหลายท้ัง
ภายในและนอกวิทยาลัย   ซ่ึงเกดิจากการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการร่วมสร้างสังคมในฝัน  กอ่
เกดิเป็นโครงการท าดีเพือ่แผ่นดิน จ านวน  ๕ โครงการ ได้แก ่ โครงการชวนเพือ่นพีน่้องท าดี  
โครงการรักษส่ิ์งแวดล้อม   โครงการอาสาเกษตร   โครงการค่ายอาสาเพือ่พฒันาทักษะชีวิตป้องกนั
สารเสพติดส าหรับน้องพืน้ท่ีสูง  และโครงการชวนเพือ่นเข้าวัด   ถึงแมว่้าในเบือ้งต้น  โครงการต่าง ๆ
จะได้รับการสนับสนุนงบประมาณการด าเนินงานจ านวน ๓,๕๐๐  บาท  หากแต่ไมเ่พยีงพอต่อการ
ด าเนินงาน  ซ่ึงพบว่า  นักเรียนมคีวามพยายามในการด าเนินโครงการฯ  โดยระดมหาทุนสนับสนุน



  
๕๕ 

เพิม่เติมท้ังในรูปแบบของวัสดุส่ิงของหรือเงิน   ท้ังยังสามารถขยายเครือข่ายความดีเพิม่เติม โดยการ
ชักชวนเพือ่นพีน่้องนักเรียนนักศึกษาในวิทยาลัยฯเข้าร่วมโครงการท าดีเพือ่สังคมกว่า  ๓๐๐ คน 

อนึ่ง นักเรียนท่ีเข้าร่วมกจิกรรมทุกคนยังแสดงความพงึพอใจในระดับมากท่ีสุดต่อกจิกรรม
การเรียนรู้เพือ่การพฒันาตนเองตามหลักพทุธธรรมท่ีส่ือผ่านเทคนิควิธีกระบวนการสร้างอนาคต
ร่วมกนัท้ัง  ๑๐ แผนกจิกรรม  ๑๔  กจิกรรม    

โดยสรุป การใช้หลักสามคัคีธรรมท่ีส่ือผ่านเทคนิควิธีกระบวนการสร้างอนาคตร่วมกนั
สามารถท าให้นักเรียนเกดิการพฒันาตนเองตามหลักพทุธธรรม ซ่ึงแสดงออกท้ังการคิด การพดู  การ
กระท า ท่ีวัดประเมนิจาก ๕ ด้านคือ  ความซ่ือสัตย์สุจริต  ความรับผิดชอบ  ความยุติธรรม  ความ
สามคัคี และความเมตตา  
 
๕.๒ การอภิปรายผล 

ผลการศึกษาถึงลักษณะการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของนักเรียนกอ่นและหลังการเข้าร่วม
กจิกรรมพฒันาตนเองตามหลักพทุธธรรมด้วยโปรแกรมกระบวนการสร้างอนาคตร่วมกนั   พบว่า  
นักเรียนท่ีได้รับการพฒันาตนเองตามแนวพทุธธรรมเร่ืองหลักสามคัคีธรรมหรือสาราณียธรรม ๖ ด้วย
โปรแกรมกระบวนการสร้างอนาคตร่วมกนั  มกีารเปล่ียนแปลงด้านดีขึ้นทุกด้านท้ังความรู้สึก   การคิด  
และการปฏิบัติ  ท้ังมแีนวโน้มคล้อยตามไปในทิศทางเดียวกนั คือ คิดอย่างไร  รู้สึกอย่างไร กป็ฏิบัติ
เช่นนั้น  ท่ีเป็นเช่นนี้เพราะ  กจิกรรมท่ีหลากหลายในโปรแกรมกระบวนการสร้างอนาคตร่วมกนั ล้วน
เน้นสถานการณ์ให้นักเรียนต้องพบกบัเง่ือนไขเนื้อหาท่ีต้องใช้ทักษะการคิด  วิเคราะห์ ฝึกการ
แกป้ัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ  รวมท้ังพฒันาทักษะการส่ือสาร และการวางแผนท างานเป็นทีม   ซ่ึง
ท้ังหมดเป็นการฝึกคิดแบบโยนิโสมนสิการ   ซ่ึงเป็นการคิดไตรตรอง  พจิารณาหาเหตุผล  เป็น
ความคิดท่ีใช้ได้ดีในชีวิตประจ าวัน  โดยเมือ่เรียนรู้เหตุการณ์ใด  กจ็ะประพฤติเป็นประโยชน์ต่อตนเอง
และผู้อืน่  สามารถพจิารณาทางเลือกท่ีเป็นอสิระ  และเกือ้หนุนให้เกดิพฤติกรรมท่ีดีงาม  เมือ่จิตใจดี  
กเ็กดิพฤติกรรมท่ีดี   จิตและปัญญาท่ีท างานร่วมกนัเป็นผลดี  ท่ีจะช่วยข่มสภาพจิตอกศุล  และ
เสริมสร้างจิตกศุล ให้เพิม่ขึ้นเร่ือย ๆ จนเป็นฐานของปัญญา และน าไปสู่ปัญญาเห็นชอบคือ  เห็น
ทางเลือก  เห็นเหตุท่ีดีและไมดี่ เป็นประโยชน์ต่อจิตใจ  ท่ีเป็นเช่นนี้สอดคล้องกบัหลักการพฒันา
ตนเองตามแนวพทุธศาสตร์ซ่ึงประกอบด้วย  หลักทมะ คือ การฝึกขัดเกลานิสัยให้เหมาะสมรู้จักข่มตน
และฝึกปรับปรุงตน  โดยอาศัยหลักสิกขาคือ การศึกษาเพือ่ให้รู้แจ้งรู้จักประโยชน์ มองทุกอย่างเพือ่
เป็นการเรียนรู้เพือ่ปรับปรุงและพฒันาตนเองท่ีเรียกว่าไตรสิกขา ได้แก ่ ศีลสิกขา  จิตสิกขาและ
ปัญญาสิกขา  และหลักภาวนาคือ การพฒันาตนเองทางกาย  สังคม อารมณ์และสติปัญญา (พระ
ธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตโต), ๒๕๓๒) ท้ังยังได้รับการสนับสนุนแนวคิดจากผลงานวิจัยของสุพศิ  จันทร
บุตร (๒๕๔๓) ท่ีได้ศึกษาเร่ือง การพฒันาจริยธรรมโดยใช้กจิกรรมสอดแทรก   ซ่ึงพบว่า  การพฒันา
จริยธรรมโดยใช้กจิกรรมสอดแทรก ประกอบด้วย การอบรมให้ความรู้ การประ ชุมผู้ปกครอง  การจัด
กจิกรรมค่ายเยาวชน กจิกรรมเพือ่นเตือนเพือ่น การเย่ียมครอบครัวและพบผู้ปกครอง ท าให้นักเรียนมี
ระดับของพฤติกรรมเชิงจริยธรรมดีขึ้น  และผลการวิจัยของประพนัธ์ มัง่มลู (๒๕๕๐) ท่ีได้ศึกษาเร่ือง 
รูปแบบการพฒันาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมนักเรียน ระดับมธัยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนบ้านโคกทุ่งย้ัง  
ซ่ึงพบว่า  นักเรียนและบุคคลท่ีเกีย่วข้องมคีวามต้องการพฒันารูปแบบการพฒันาพฤติกรรมเชิง
จริยธรรมนักเรียน โดยให้มกีารจัดกจิกรรมหลายรูปแบบ เน้นให้ผู้เรียนได้ลงมอืปฏิบัติจริง มเีนื้อหา



  
๕๖ 

กจิกรรมท่ีตอบสนองความต้องการ และความสนใจของผู้เรียน โดยใช้การวัดผลและประเมนิผลท่ี
หลากหลาย  และเมือ่ทดลองใช้รูปแบบการพฒันาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมนักเรียนท่ีมกีจิกรรม
หลากหลาย พบว่า  นักเรียนมคีวามรู้สึกพงึพอใจต่อการจัดกจิกรรม มคีวามสุขตระหนักในคุณค่า
กจิกรรมและเสนอให้เพิม่เวลาการจัดกจิกรรม  ควรปรับกจิกรรมให้สอดคล้องกบัสถานการณ์จริงและ
มรีางวัลความดีหรือเกยีรติบัตรส าหรับนักเรียนท่ีปฏิบัติดี เพือ่กระตุ้นนักเรียนในการเข้าร่วมกจิกรรม
ในโอกาสต่อไป 

กจิกรรมส าคัญประการหนึ่งของพฒันาตนเองตามหลักธรรมด้วยโปรแกรมกระบวนการ
สร้างอนาคตร่วมกนั คือ  การฝึกสมาธิในทุกคร้ังของการร่วมกจิกรรม  ท้ังกอ่นและหลังร่วมกจิกรรม  
ซ่ึงพบว่า  ในคร้ังแรก ๆ นักเรียนจะมภีาวะสงบนิ่งช้าและน้อย  ต่อมาเมือ่ฝึกฝนบ่อยคร้ังพบว่า 
นักเรียนสามารถเข้าสู่ภาวะสงบนิ่งได้เร็วและนานขึ้น   ท้ังนักเรียนยังสะท้อนความคิดว่า  ได้รับ
ประโยชน์จากการนั่งสมาธิแมว่้าในระยะเวลาส้ัน  หากแต่เป็นการเร่ิมและกระตุ้นให้น าไปใช้ปฏิบัติใน
ชีวิตประจ าวัน  และเมือ่เกดิภาวะขับข้องทางอารมณ์กส็ามารถน ามาใช้ในการก ากบัตนเองให้มสีติสงบ
ได้  จึงอาจกล่าวได้ว่า  การฝึกสมาธิเป็นการสอนธรรม  เพือ่การพฒันาสภาพจิตฝ่ายดีและลดจิตฝ่าย
ชั่ว   สามารถน าสู่การพฒันาตนเองตามหลักสามคัคีธรรมท้ัง  ๕ ด้าน  นอกจากนี้อกีท้ังช่วงเวลาการ
ร่วมกจิกรรมตามโปรแกรมท่ีต้องใช้เวลาในช่วงวันหยุดจ านวน  ๑๖ สัปดาห์ จึงเป็นการฝึกให้นักเรียน
ได้รู้จักแบ่งเวลาระหว่างการเรียนและการท ากจิกรรม  ซ่ึงถือว่ามคีวามส าคัญอย่างย่ิงในการฝึกพฒันา
ตนเองในเร่ืองของความรับผิดชอบ  เนื่องจากเวลาเป็นส่ิงท่ีมจี ากดัและเมือ่เวลาผ่านไปไมส่ามารถ
เรียกกลับคืนได้   แต่กระนั้นนักเรียนกยั็งคงเข้าร่วมกจิกรรมอย่างสม่ าเสมอ จึงเป็นเคร่ืองชี้วัดผล
ส าเร็จประการหนึ่งของการพฒันาตนเองตามหลักพทุธธรรม  ซ่ึงสอดคล้องกบัแนวคิดการพฒันา
ตนเองท่ีเรียกว่า รุ่งอรุณแห่งการพฒันาตน  ซ่ึงกล่าวถึงหลัก ๗ ประการในการพฒันาตนประกอบด้วย  
การรู้จักเลือกหาแหล่งความรู้และแบบอย่างท่ีดี   การรู้จักจัดระเบียบชีวิต  การถึงพร้อมด้วยแรงจูงใจ
ให้สร้างสรรค์ส่ิงท่ีดีงามและเป็นประโยชน์   การมุง่มัน่พฒันาตนเองให้เต็มศักยภาพ    การมสีติต่ืนตัว
ทุกเวลา  การรู้จักแกป้ัญหาและพึง่ตนเอง  และการพฒันาจิตใจให้สงบบริสุทธ์ิ โดยการท าสมาธิหรือ
วิปัสสนา     ท้ังยังสอดคล้องกบัผลการวิจัยของ วรินทร์ทิพย์   หมืน่แสน (๒๕๔๔) ได้ศึกษาเร่ือง ผล
การฝึกสมาธิตามแนวสติปัฐฐาน ๔  ท่ีมผีลต่อปรีชาเชิงอารมณ์ของนักเรียนมธัยมศึกษาชั้นปีท่ี ๕ 
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จังหวัดตาก ได้ท าการศึกษาแบบทดลองในกลุ่มตัวอย่าง  ๓๔ คน โดยการ
ปฏิบัติสมาธิตามแนวสติปัฐฐาน ๔ เป็นเวลา ๘ วัน ๘ คืน  ซ่ึงพบว่า  นักเรียนมคีะแนนปรีชาเชิง
อารมณ์เพิม่ขึ้นอย่างมนีัยส าคัญท่ีระดับ .๐๑  และเพิม่สูงกว่านักเรียนท่ีไมไ่ด้ฝึกปฏิบัติสมาธิตามแนว
สติปัฏฐาน ๔   

ด้วยเหตุนี้  นักเรียนท่ีเข้ารับการพฒันาตนเองตามแนวทางพทุธธรรมเร่ืองสามคัคีธรรม
หรือสาธารณียธรรม ๖  จึงมกีารเปล่ียนแปลงท่ีดีขึ้น  โดยเฉพาะนักเรียนหญิง ท่ีมกีารพฒันาด้าน
ความคิด  ความรู้สึกและการปฏิบัติสูงกว่านักเรียนชาย    โดยมกีารแสดงทางอารมณ์ความรู้สึกผ่าน
การพดูการกระท าท่ีชัดเจน  เช่น  การแสดงความคิดเชิงวิเคราะห์ต่อสถานการณ์ปัญหาสังคมหรือ
บทความท่ีสะท้อนภาพความจริงในสังคม  ซ่ึงพบว่า  นักเรียนค่อนข้างมมีมุมองท่ีละเอยีดกว่านักเรียน
ชาย  หรือเมือ่สุ่มบอกเล่าผลการพฒันาตนเอง  นักเรียนหญิงสามารถบอกเล่าส่ิงท่ีเปล่ียนแปลงได้ดี  
และเมือ่ท ากจิกรรมท าดีเพือ่แผ่นดิน  พบว่า  นักเรียนหญิงจะมบีทบาทส าคัญในการออกแบบ
กจิกรรม    ท่ีเป็นเช่นนี้อาจเป็นผลเนื่องจากโครงสร้างสภาพอารมณ์ของเพศหญิงท่ีมคีวาม



  
๕๗ 

ละเอยีดออ่นกว่าเพศชาย  ซ่ึงสอดคล้องกบัผลการวิจัยของอจัฉรา  สุขารมณ์และคณะ (๒๕๔๗) ได้
ศึกษาเร่ือง การพฒันาปรีชาเชิงอารมณ์ตามแนวพทุธศาสนาในเยาวชนไทย  โดยการส ารวจและการ
สร้างโปรแกรมพฒันาปรีชาเชิงอารมณ์ตามแนวพทุธศาสนา  และหาความสัมพนัธ์ระหว่างโปรแกรม
พฒันาปรีชาอารมณ์กบัเพศ  โดยทดลองกบันักศึกษาชั้นปีท่ี ๒  จ านวน ๓๒ คน ประกอบด้วยกลุ่ม
ทดลอง ๑๖ คนและกลุ่มควบคุม ๑๖ คน ซ่ึงพบว่า นักศึกษาท่ีเข้าร่วมโปรแกรมพฒันาปรีชาเชิง
อารมณ์มกีารพฒันาด้านความคิด  การปฏิบัติและความรู้สึก เพิม่ขึ้นอย่างมนีัยส าคัญท่ีระดับ  .๐๑  
และเพศหญิงมพีฒันาการเชิงปรีชาอารมณ์สูงกว่าเพศชาย อย่างมนีัยส าคัญท่ีระดับ .๐๑  เช่นเดียวกบั
ผลการวิจัยของอรพนิท์  ชูชมและคณะ (๒๕๔๙)ได้ศึกษาเร่ืองการวิเคราะห์ปัจจัยทางจิตสังคมท่ี
สัมพนัธ์กบัจิตส านึกทางปัญญาและคุณภาพชีวิตของเยาวชนไทย  ซ่ึงพบว่า ปัจจัยทางจิตสังคมท่ี
สัมพนัธ์กบัจิตส านึกทางปัญญาของเยาวชนประกอบด้วย  การถ่ายทอดทางปัญญาสังคม -อารมณ์ของ
บิดามารดา การปลูกฝังอบรมทางปัญญาสังคม -อารมณ์จากทางโรงเรียน  การเห็นแบบอย่างทาง
อารมณ์และพฤติกรรมจากเพือ่น และการควบคุมตนเอง   ท้ังนี้การถ่ายทอดทางปัญญาสังคม -อารมณ์
ของบิดามารดามอีทิธิพลต่อจิตส านึกทางปัญญาของเยาวชนวัยรุ่นมากท่ีสุด  ท้ังนี้ปัจจัยทางจิตสังคม
และจิตส านึกทางปัญญามผีลต่อพฤติกรรมเอือ้สังคม  ความสามารถในการแกป้ัญหา และคุณภาพชีวิต
ของเยาวชน  นอกจากนี้ยังพบว่า เยาวชนวัยรุ่นหญิงมจีิตส านึกทางปัญญาสูงกว่าเยาวชนวัยรุ่นชาย 

แต่อย่างไรกต็ามเนื่องจากการวิจัยคร้ังนี้มชี่วงระยะเวลาจ ากดั  ฉะนั้นผลการวิจัยจึงบ่ง
บอกสถานการณ์ ณ  ปัจจุบัน  หากขยายช่วงเวลาและมกีารท ากจิกรรมพฒันาย้ าทวนบ่อยคร้ัง
ต่อเนื่อง  พร้อมท้ังติดตามผลความคงทน  อาจพบการเปล่ียนแปลงผลการพฒันาท่ีว่า นักเรียนชายมี
พฒันาการเรียนรู้ด้านสาธารณียธรรม ๖ แตกต่างกนัหรือไม ่  

การจัดแผนกจิกรรมให้นักเรียนก าหนดเป้าหมายของชีวิตและวางแผนพฒันาตนเองโดย
เน้นปฏิบัติตนตามหลักสามคัคีธรรม คือ  มคีวามซ่ือสัตย์สุจริต   มคีวามรับผิดชอบ  มคีวามยุติธรรม  
มคีวามสามคัคีและมเีมตตา  พร้อมท้ังให้บันทึกวิเคราะห์ผลการปฏิบัติตน และบอกเล่าผลการปฏิบัติ
ตนต่อเพือ่นท่ีร่วมกจิกรรม  ซ่ึงพบว่า  นักเรียนมคีวามสุข  มคีวามภาคภูมใิจท่ีได้บอกเล่าผลการ
ปฏิบัติของตน และเพิม่ระดับความพยายามในการพฒันาตนเอง ท้ังโดยการก ากบัพฤติกรรมท่ีไมพ่งึ
ประสงค์  และพยายามสร้างพฤติกรรมท่ีดี    ซ่ึงสามารถอธิบายได้ว่า  ผลจากการท่ีนักเรียนได้รับการ
ชี้แจงและกระตุ้นให้เห็นถึงคุณค่าของการด าเนินชีวิตอย่างมเีป้าหมายและมคุีณค่า  โดยการวิเคราะห์ 
ยอมรับเพือ่การพฒันาตนเองอย่างเป็นระบบ ท าให้นักเรียนเกดิความตระหนักถึงถึงคุณค่าและ
ความส าคัญในการพฒันาตนเองตามหลักคุณธรรม ประกอบกบัลักษณะของการด าเนินกจิกรรมท่ีเปิด
โอกาสให้นักเรียนได้เลือกพฒันาตนด้วยความสมคัรใจ     จึงเกดิเป็นแรงจูงใจท าให้นักเรียนเกดิความ
พยายามในการพฒันาตนเอง  ดังจะปรากฏจากระดับการปฏิบัติท่ีเพิม่สูงกว่ากอ่นเข้าร่วมกจิกรรม   
ปรากฏการณ์เช่นนี้สอดคล้องกบัแนวคิดพืน้ฐานการพฒันาตนซ่ึงกล่าวว่า บุคคลท่ีจะพฒันาตนเองได้
จะต้องเป็นผู้ท่ีมคีวามมุง่มัน่จะเปล่ียนแปลงหรือปรับปรุงตนเอง  โดยมคีวามเชื่อพืน้ฐานในการพฒันา
ตนท่ีถูกต้อง  ท้ังนี้เชื่อว่า มนุษย์ทุกคนมศัีกยภาพท่ีมคุีณค่าในตัวเองสามารถฝึกพฒันาได้  และไมม่ี
บุคคลใดสมบูรณ์พร้อมทุกด้านจนไมจ่ าเป็นต้องพฒันา  และแมบุ้คคลจะเป็นผู้รู้จักตนเองดีท่ีสุด แต่ก็
ไมส่ามารถปรับเปล่ียนพฒันาตนเองได้ในบางเร่ืองต้องอาศัยความช่วยเหลือจากผู้อืน่  ส่ิงส าคัญของ
การพฒันาคือควบคุมตนท้ังการคิด ความรู้สึก  การกระท าและส่ิงแวดล้อม  ท้ังนี้อปุสรรคส าคัญของ
การพฒันาตนคือการติดยึดไมป่รับเปล่ียน  อย่างไรกต็ามการพฒันาตนสามารถท าได้ตลอดเวลา



  
๕๘ 

(ไพศาล  ไกรสิทธ์ิ  . ๒๕๔๒) ท้ังนี้ยังสอดคล้องกบัผลงานวิจัยของสนิท สัตโยภาส (๒๕๔๔) ท่ีได้
ศึกษาวิจัยเร่ืองการพฒันากระบวนการสอนสร้างอนาคตร่วมกนัสอนภาษาไทยโดยยึดผู้เรียนเป็น
ส าคัญ  ซ่ึงพบว่า กระบวนการสอนสร้างอนาคตร่วมกนัท่ีน ามาสอนทักษะการเขียนให้แกน่ักเรียนท่ี
เป็นกลุ่มตัวอย่าง เป็นกระบวนการสอนท่ีมปีระสิทธิภาพเพราะเน้นการมส่ีวนร่วมของนักเรียนในการ
คิดวิเคราะห์ทบทวนตนเอง  ก าหนดแผนอนาคตในการพฒันาตนเอง ลงมอืปฏิบัติและทบทวน
ประเมนิผลด้วยตนเอง  จนสามารถพฒันาให้ท้ังนักเรียนท่ีเรียนเกง่และนักเรียนท่ีเรียนออ่น  อกีท้ังยัง
สามารถพฒันาทักษะการเขียนให้นักเรียนท่ีเรียนออ่นให้มสัีมฤทธ์ิผลทางการเรียนกา้วหน้าได้มากกว่า
นักเรียนท่ีเรียนเกง่  และผลงานวิจัยของรุ่งทิพย์    กล้าหาญ (๒๕๕๐) ได้ศึกษาเร่ือง  การพฒันา
จริยธรรมต่อส่ิงแวดล้อมด้วยกระบวนการสร้างอนาคตร่วมกนั  ซ่ึงพบว่า  ผลการสอนด้วยเทคนิค
กระบวนการสร้างอนาคตร่วมกนัท าให้นิสิตเกดิการพฒันาความคิด   การปฏิบัติและจิตส านึก
สาธารณะต่อส่ิงแวดล้อมอย่างมนีัยส าคัญท่ีระดับ .๐๑  และนิสิตมคีวามพงึพอใจต่อการสอนด้วย
เทคนิคดังกล่าวด้วยเหตุผล  การมส่ีวนร่วมในการเรียนรู้  ต้ังแต่การคิดวิเคราะห์   การวางแผน   การ
ลงมอืปฏิบัติและการสรุปทบทวน   อกีท้ังด้วยความพยายามบูรณาการการจัดการเรียนรู้ท่ีสร้าง 
ประสบการณ์และใช้ชุมชนเป็นฐาน  ท าให้นิสิตเกดิความเชื่อมัน่ในทักษะความรู้และสร้างการพฒันา
บทบาทเกดิยอมรับในสังคม 

ส าหรับวิธีการเสริมสร้างคุณธรรมให้แกผู้่เรียนท่ีเกดิจากการท่ีผู้สอนได้ซักถามแลกเปล่ียน
ความคิดเห็นกบัผู้เรียนและอธิบายให้ผู้เรียนเกดิความตระหนักถึงเป้าหมายของชีวิตและการด าเนิน
ชีวิตอย่างมคุีณค่า  โดยเฉพาะการวางแผนในการพฒันาปรับปรุงตนในด้านต่าง ๆ   ได้จุดประกายให้
ผู้เรียนเกดิความสนใจในการพฒันาตนเอง  และเมือ่ผู้สอนได้น าเสนอกจิกรรมเพือ่นผู้พทัิกษใ์ห้ผู้เรียน
ปฏิบัติ  โดยมเีง่ือนไขให้ผู้เรียนสามารถเลือกเพือ่นผู้พทัิกษ ์ เลือกปฏิบัติ และท าโครงการท าดีเพือ่
สังคมโดยอสิระ  มกีารบันทึกการปฏิบัติลงในสมดุบันทึกประจ าวัน  มกีารลงนามรับทราบผลการ
พฒันาตนเองจากเพือ่นผู้พทัิกษ ์ และทุกคร้ังท่ีท ากจิกรรมกลุ่มจะมกีารสุ่มตัวอย่างให้นักเรียนได้บอก
เล่าผลการพฒันาตนเองให้เพือ่นได้รับทราบ มกีารชมเชยยกย่องนักเรียนท่ีมกีารปฏิบัติดีและเสริมแรง
ใจให้กบันักเรียนท่ีพยายามพฒันาตนเอง  จากวิธีการดังกล่าวได้เกดิเป็นแรงกระตุ้นให้นักเรียนเกดิ
ความกระตือรือร้นและมคีวามสุขในการพฒันาตนเอง  อกีท้ังยังแสดงความต้องการอยากให้เกดิการ
กระจายแนวคิดวิธีการปลูกฝังคุณธรรมเช่นนี้ในลักษณะต่าง ๆ เพือ่ให้เกดิการกระตุ้นและเสริมแรง
ทางบวกอย่างต่อเนื่องอนัจะเกดิประโยชน์ในการสร้างพฤติกรรมคุณธรรมท่ีถาวร   จากปรากฏการณ์
ของเสริมสร้างคุณธรรมด้วยวิธีการดังกล่าวสอดคล้องกบัแนวคิดหลักการพฒันาตนเชิงจิตวิทยา ซ่ึง
กลุ่มพฤติกรรมนิยมในทฤษฎีการเง่ือนไขกล่าวว่า  พฤติกรรมมนุษย์เกดิจากการเรียนรู้ท่ีเป็นผลจาก
การปฏิสัมพนัธ์กบัส่ิงแวดล้อม  ซ่ึงสามารถส่งเสริมและปรับพฤติกรรมให้พงึปรารถนาได้โดยการ
เสริมแรงเพือ่เพิม่ความถี่ของพฤติกรรมท้ังทางชีวภาพและการยกย่องชมเชย หรือเงินตรา  และการลด
พฤติกรรมท่ีไมพ่งึปรารถนา โดยการลงโทษหรือหยุดย้ัง (ไพศาล  ไกรสิทธ์ิ, ๒๕๔๒)  ท้ังนี้ยังสอดคล้อง
กบัผลงานวิจัยของ ดุจเดือน พนัธุนาวิน (๒๕๕๐) ท่ีได้ศึกษาเร่ือง  การสังเคราะห์ผลงานวิจัยท่ี
เกีย่วกบัปัจจัยเชิงสาเหตุของพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของเด็กและเยาวชน ซ่ึงพบว่า  ปัจจัยเชิงสาเหตุท่ี
สอดคล้องกบัพฤติกรรมเชิงจริยธรรมประกอบด้วย ปัจจัยสถานการณ์ในครอบครัว ท่ีเกดิจากการเล้ียง
ดูและความรักความอบอุน่  ปัจจัยทางโรงเรียนท่ีเกดิจากความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัครู  การคบเพือ่นท่ี



  
๕๙ 

เหมาะสม  ส่วนปัจจัยเชิงสาเหตุท่ีเป็นลักษณะทางจิตใจคือ  แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ   ลักษณะมุง่อนาคต
ควบคุมตนและความเชื่อในอ านาจในตน   

นอกจากนี้ยังพบว่า  นักเรียนมคีวามพอใจเป็นสุขใจกบักจิกรรมเพือ่นผู้พทัิกษ ์เห็น
ความส าคัญของการพฒันาตนเองด้วยระบบเพือ่นผู้พทัิกษว่์า  สามารถท าให้เกดิเป็นแรงใจระหว่างกนั
ในการพฒันาตนเอง  อนัเกดิจากการการสนับสนุนแรงใจจากเพือ่นท่ีเข้าใจ  โดยเร่ิมจากการท่ีเพือ่นผู้
พทัิกษไ์ด้ร่วมวางแผนการพฒันาตนเองตามหลักสามคัคีธรรม  การปฏิบัติตามอย่างจริงจัง  การ
ตรวจสอบก ากบัระหว่างกนัด้วยความเอือ้อาทร   และการประเมนิผลการปฏิบัติร่วมกนัเพือ่การ
พฒันาต่อไป   โดยมคีรูผู้สอนท าหน้าท่ีเป็นกลัยาณมติรในการส่งเสริมการพฒันาต่าง ๆของนักเรียน  
ลักษณะเช่นนี้กจิกรรมเพือ่นผู้พทัิกษ ์  จึงเป็นท้ังเทคนิค  วิธีการ  และเง่ือนไขของการปลูกฝัง
คุณธรรม  มคีวามเหมาะสมกบันักเรียนท่ีก าลังเป็นช่วงวัยรุ่น    ซ่ึงเป็นช่วงวัยท่ีเพือ่นหรือกลุ่มทาง
สังคมมอีทิธิพลต่อวิธีคิดและพฤติกรรมค่อนข้างมาก   ดังนั้นจึงเป็นไปตามข้อเสนอเกีย่วกบัระบบ
คู่สัญญาของ ทัศนา แขมมณี  (๒๕๔๔ , หน้า ๑๒๕ ) ท่ีกล่าวว่า ระบบคู่สัญญาเป็นการพฒันาจาก
แนวคิดการสร้างพฤติกรรมท่ีเหมาะสม อนัเกดิจากการปฏิสัมพนัธ์ระหว่างกนัท าให้เกดิเป็นพลวัตร
หรืออทิธิพลของกลุ่มสังคม ซ่ึงเป็นการควบคุมจากภายนอก ประสานกบัความต้องการภายในหรือการ
ควบคุมตนเองจากภายใน และการหลอมรวมลักษณะนิสัยของคนไทยท่ีมกักระท าส่ิงต่าง ๆ ด้วยความ
เกรงใจ  การรักษาหน้า   การท าดีให้ผู้อืน่ได้รับรู้และการท างานตามก าหนดเวลา  ท้ังนี้เชื่อว่า  ระบบ
คู่สัญญานี้จะเป็นการส่งเสริมให้บุคคลเกดิการส ารวจและพฒันาตนเองอย่างเป็นระบบ  เรียนรู้การ
วางแผนพฒันาตนเองเกดิทักษะการคิด  วิเคราะห์และความสามารถในการแกป้ัญหา  ท้ังนี้แนวคิด
ดังกล่าวยังได้รับการสนับสนุนจากผลการวิจัยท่ีมุง่เน้นการพฒันาการเรียนรู้ด้วยการสร้างแรงจูงใจจาก
การปฏิสัมพนัธ์ระหว่างกนั  เช่น  ผลการศึกษาวิจัยของทิพย์วัลย์   ค าคง (๒๕๓๓ ) ท่ีได้ท าการศึกษา
ถึงการสอนโดยสัญญาเรียนเพือ่การพฒันาการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษา  ซ่ึงพบว่า  นักเรียน
ท่ีมพีฒันาการเรียนดี จะมคีวามรับผิดชอบสูง  ปฏิบัติงานสม่ าเสมอ  มปีฏิสัมพนัธ์กบัครูและเพือ่นดี  
ในขณะท่ีนักเรียนท่ีมพีฒันาการทางการเรียนน้อย   จะมคีวามรับผิดชอบต่ า  มปีฏิสัมพนัธ์กบัครูน้อย  
แต่อย่างไรกต็ามนักเรียนท้ังสองกลุ่มต่างมเีจตคติท่ีดีต่อการเรียนแบบสัญญาเรียน  หรือจากผลการ
ศึกษาวิจัยของสุปราณี  ศรีค าใส  (๒๕๓๑)  ซ่ึงได้ท าการศึกษาพบว่า   นักเรียนท่ีได้รับการสอนด้วย
วิธีการสัญญาเรียนมคีวามรับผิดชอบในการเรียนมากกว่านักเรียนท่ีได้รับการสอนตามคู่มอืครูอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ  ๐.๐๕  ท้ังนี้เพราะการได้รับความพงึพอใจในเง่ือนไขและรูปแบบการ
สัญญา ท่ีเน้นการช่วยเหลือเป็นก าลังใจระหว่างกนั   และยังสอดคล้องกบัผลการวิจัยของบรรชร   
กล้าหาญ (๒๕๔๘) ท่ีได้ศึกษาเร่ือง  ผลการบูรณาการเพือ่เสริมสร้างคุณธรรมให้กบัผู้เรียน  ด้วย
กจิกรรมบัตรคุณธรรมและระบบคู่สัญญา  กรณีศึกษานักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช .
๑)  สังกดัวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม ่  ซ่ึงพบว่า  กอ่นเข้าร่วมกจิกรรมเสริมสร้าง
คุณธรรมด้วยบัตรคุณธรรมและระบบคู่สัญญา     นักเรียนส่วนใหญ่มรีะดับการแสดงพฤติกรรมตาม
หลักคุณธรรมในชีวิตประจ าวันในระดับปานกลาง โดยมรีะดับค่าเฉล่ียท่ี ๑ .๒๙  และหลังจากเข้าร่วม
กจิกรรมเสริมสร้างคุณธรรมด้วยบัตรคุณธรรมและระบบคู่สัญญา     นักเรียนส่วนใหญ่มรีะดับการ
แสดงพฤติกรรมตามหลักคุณธรรมในชีวิตประจ าวันในระดับมาก  โดยมรีะดับค่าเฉล่ียท่ี  ๑ .๕๙   อกี
ท้ังเมือ่เปรียบเทียบการปฏิบัติตามหลักคุณธรรมในชีวิตประจ าวันของนักเรียนกอ่นและหลังการร่วม
กจิกรรมสร้างเสริมคุณธรรมด้วยบัตรคุณธรรมและระบบคู่เข้าร่วมกจิกรรม   สัญญา  พบว่า  หลังการ



  
๖๐ 

เข้าร่วมกจิกรรมนักเรียนมลัีกษณะการปฏิบัติตามหลักคุณธรรมในชีวิตประจ าวันสูงกว่ากอ่นการเข้า
ร่วมกจิกรรมอย่างมนีัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ  ๐.๐๑   นอกจากนี้นักเรียนยังแสดงความพงึพอใจต่อ
การร่วมกจิกรรมบัตรคุณธรรมและระบบคู่สัญญา พบว่า อยู่ในระดับมากท่ีสุด  โดยมค่ีาเฉล่ียท่ีระดับ  
๒.๕๔    

จากการสะท้อนความคิดต่อความพงึพอใจกจิกรรมโปรแกรมกระบวนการสร้างอนาคต
ร่วมกนั  พบว่า  นักเรียนแสดงความพงึพอใจสูงสุดต่อทุกกจิกรรม  พร้อมให้เหตุผลถึงคุณค่าของ
ความรู้ท่ีได้รับ  การมส่ีวนร่วมในกจิกรรม   บรรยากาศท่ีเป็นมติรและความรู้สึกประทับใจ ดังเช่น 
กจิกรรมเรียนรู้ธรรมเสริมพลังชีวิต  ซ่ึงน าเสนอความรู้เกีย่วกบัการพฒันาตนเองด้วยหลักพทุธธรรม
ตามแนวสามคัคีธรรม ผ่านการบรรยายธรรม และการน าพานักเรียนศึกษาเรียนรู้วิถีชีวิตของปราชญ์
ชาวบ้านท่ีเป็นฆราวาสและพระสงฆ์  ซ่ึงพฒันาตนเองและท าประโยชน์เพือ่สังคม  ให้นักเรียนเกดิ
ความประทับใจ อยากให้เป็นแบบอย่าง  หรือกจิกรรมหันมองสังคม ท่ีมกีารวิเคราะห์บทความเร่ือง
การท าบุญ  หรือ กฎแห่งกรรม หรือฉลาดท าใจรับรู้ข่าวสาร  เป็นส่ิงท่ีท าให้นักเรียนมคีวามประทับใจ 
น าไปบอกเล่าต่อให้เพือ่นหรือกลุ่มเครือญาติได้รับทราบ   เป็นการขยายข่ายความดีให้กว้างขวาง ซ่ึง
สอดคล้องกบัแนวคิดหลักการพฒันาตนเชิงจิตวิทยา ซ่ึงกลุ่มปัญญานิยมท่ีเชื่อว่า พฤติกรรมของมนุษย์
ไมไ่ด้เกดิขึ้นและเปล่ียนแปลงไปเนื่องจากปัจจัยทางสภาพแวดล้อมเพยีงอย่างเดียว แต่เกีย่วข้องกบั
ปัจจัยส่วนบุคคล  สภาพแวดล้อม และพฤติกรรม โดยนัยนี้การสร้างหรือปรับพฤติกรรมโดยการ
เสริมแรงจึงเกดิจากความคาดหวังต่อผลการกระท า  และส่วนใหญ่จะเรียนรู้จากการสังเกตตัวแบบซ่ึง
อาจเป็นตัวแบบท่ีเป็นบุคคลจริงหรือตัวแบบท่ีเป็นสัญลักษณ์ ท้ังตัวแบบจะมผีลต่อการสร้าง  การ
เสริมและยับย้ังพฤติกรรมของบุคคล   ปรากฏการณ์เช่นนี้สอดคล้องกบัผลการวิจัยของสุวิมล ว่อง
วาณิชและนงลักษณ์ วิรัชชัย (๒๕๔๓) ท่ีได้ศึกษาเร่ืองปัจจัยและกระบวนการท่ีเอือ้ต่อการพฒันา
คุณธรรมระดับบุคคลเพือ่ความส าเร็จของส่วนรวมของนักศึกษามหาวิทยาลัย  ท่ีพบว่า ปัจจัยและ
กระบวนการท่ีเอือ้ต่อการพฒันาคุณธรรมระดับบุคคล ประกอบด้วย  การพยายามปรับปรุงตนเองอยู่
เสมอ จ านวนพีน่้อง การมเีพือ่นดี การบ าเพญ็ประโยชน์ต่อสังคม การได้รับการเอาใจใส่จากครู  การ
ได้รับความอบอุน่จากครอบครัว การสนใจใฝ่ธรรมะ การอบรมจากพอ่แม่ การไปวัดเข้าโบสถ์  ท้ังนี้ยัง
เสนอว่าแนวทางการพฒันาคุณธรรมแกน่ิสิตนักศึกษาควรประกอบด้วย  การจัดกจิกรรมการเรียนการ
สอน การสร้างวิชาท่ีเกีย่วข้องกบัการพฒันาคุณธรรมให้นิสิตนักศึกษาได้เรียน การชี้น าตัวแบบหรือ
แบบอย่างท่ีดี การสร้างบรรยากาศเพือ่ส่งเสริมคุณธรรมในมหาวิทยาลัย   เช่นเดียวกบัผลการวิจัยของ 
พรรณี ศิริวรรธนาการและคณะ (๒๕๔๙) ได้ศึกษาเร่ือง  การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ด้าน
จริยธรรม :ความคิดและการปฏิบัติของนักศึกษาแพทย์ศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ท่ีท าส ารวจ
นักศึกษาแพทย์ชั้นปีท่ี  ๑ - ๖ จ านวน ๙๑๔ คน  ซ่ึงพบว่า นักศึกษาแพทย์ส่วนใหญ่คิดว่า ตนเองมี
ความบกพร่องจริยธรรมของแพทย์ด้านปิยะวาจา  เมตตากรุณาและการเสียสละ ส าหรับการเรียนการ
สอนท่ีมปีระสิทธิภาพสามารถเสริมสร้างจริยธรรมแกน่ักศึกษาแพทย์ตลอดหลักสูตร ๖ ปี 
ประกอบด้วย  การเป็นต้นแบบของอาจารย์และรุ่นพี ่ การสอนท่ีสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในแต่
ละกระบวนวิชา   

การท่ีผลวิจัยเป็นไปตามสมมติฐานท่ีว่า นักเรียนสามารถพฒันาตนเองตามหลักพทุธธรรม
โดยอาศัยหลักสามคัคีธรรม  และมคีวามรู้สึกพงึพอใจต่อโปรแกรมกระบวนการสร้างอนาคตร่วมกนัใน
ระดับท่ีมากท่ีสุดนั้น  เป็นลักษณะกจิกรรมโปรแกรมท่ีสอดคล้องกบัความต้องการ  ใกล้เคียงกบัความ



  
๖๑ 

เป็นจริงในวิถีปฏิบัติ และสภาพการณ์ทางสังคม  ได้มโีอกาสสัมพนัธ์  สัมผัสและฝึกปฏิบัติ  ท าให้เกดิ
การเรียนรู้    ตระหนักถึงคุณค่าความส าคัญของส่ิงแวดล้อม  และสามารถปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม   
ท้ังยังมกีารปรับมมุมองทางศีลธรรม  ด้วยการตีความให้เหมาะสมกบักาลสมยั  สอดคล้องกบัสังคม ซ่ึง
มกีารเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว  และทวีความซับซ้อนมากย่ิงขึ้น   

ดังนั้น การพฒันาตนเองตามหลักพทุธธรรม จึงควรเป็นการบูรณาการร่วมระหว่างศาสตร์
สมยัใหมก่บัหลักค าสอนทางศาสนาท่ีตีความโดยพยายามเข้าใจถึงแกน่แท้ของค าสอนและน ามาปรับ
ใช้ให้เข้ากบักลุ่มคนในสงคม  เพือ่พฒันาจิตใจ  ปัญญาและพฤติกรรม  ซ่ึงเป็นองค์ประกอบท่ีมี
ความสัมพนัธ์และมบีทบาทร่วมกนั   เป็นเหตุปัจจัยต่อกนัและกนั    ท้ังนี้เมือ่บุคคลพฒันาได้ครบทุก
องค์ประกอบกจ็ะท าให้บุคคลพฒันาตนได้เร่ือย ๆ จนเกดิเป็นการอยู่ด้วยปัญญา หรือใช้ปัญญาในการ
ควบคุมตนเอง  และผลท่ีได้คือ พฤติกรรมท่ีเกือ้กลูและสร้างสรรค์ 
 
๕.๓ ข้อเสนอแนะ 

๕.๓.๑ กระบวนการสร้างอนาคตร่วมกนัเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ค านึงการมส่ีวนร่วมสูงสุด   
ผู้สอนควรมกีารกระตุ้นให้ผู้เรียนสะท้อนประสบการณ์เดิมสู่การคิดวิเคราะห์ท่ีเชื่อมโยงกบัความเป็น
จริงทางสังคม  เศรษฐกจิ  และควรใช้กบักลุ่มผู้เรียนท่ีไมเ่กนิ  ๔๐  คน   

๕.๓.๒ การติดตามประเมนิผลการพฒันาตนเอง ควรใช้วิธีการท่ีหลากหลายสอดคล้องกบั
กบัสภาพจริง  เช่น การสังเกตพฤติกรรม   การใช้แบบทดสอบ   การใช้แบบบันทึก  การสนทนากลุ่ม
การน าเสนอผลงาน   

๕.๓.๓ การวิจัยคร้ังนี้  สามารถเห็นผลของการพฒันาพฤติกรรมในด้านดี  อาจด้วยปัจจัย
หลายประการเช่น  กลุ่มนักเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการวิจัยฯ ล้วนเป็นนักเรียนท่ีเป็นอาสาสมคัร มคีวาม
สนใจในการพฒันาตนเอง  จึงเป็นตัวแปรส าคัญต่อความส าเร็จในการพฒันาตนเอง  เช่นเดียวกบั
สภาพแวดล้อมและวัฒนธรรมของนักเรียนวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม ่ซ่ึงมกีารอยู่ร่วมกนั
ในระบบหอพกั  และมอีงค์กรนักศึกษาท่ีมบีทบาทส าคัญในการส่งเสริมกจิกรรมนิสิต  ท้ังยังมกีจิกรรม
หลักท่ีส าคัญและถูกก าหนดเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนมกีารวัดประเมนิผลคือ  การบ าเพญ็
ประโยชน์ ซ่ึงท้ังหมดนี้คือ  ส่ิงสนับสนุนความส าเร็จของโครงการวิจัย  ดังนั้นส าหรับการน าโปรแกรม
การพฒันาตนเองตามแนวคิดของงานวิจัยคร้ังนี้ไปใช้  ควรต้องค านึงถึงปัจจัยเหล่านี้ 

๕.๓.๔ การวิจัยคร้ังนี้  คณะผู้วิจัยเลือกด าเนินการทดลองในกลุ่มเดียว โดยการคัดเลือก
อาสาสมคัรแกนน า  ด้วยความมุง่หวังพฒันาอาสาสมคัรแกนน าอย่างเป็นรูปธรรม  แต่ท าให้ไม่
สามารถเปรียบเทียบผลการวิจัยได้    ดังนั้นหากมกีารทดลองสอนสองกลุ่มคือ  กลุ่มทดลอง และกลุ่ม
ควบคุม  อาจจะช่วยให้สามารถเปรียบเทียบพฒันาการของผู้เรียนท้ังสองกลุ่มได้ว่า โปรแกรม
กระบวนการสร้างอนาคตร่วมกนัสามารถพฒันานักเรียนตามหลักพทุธธรรมได้เพยีงใด 



 
บรรณานุกรม 

 
 
๑.  ภาษาบาล ี – ไทย: 

๑.๑  ข้อมูลปฐมภูมิ  
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย , มหาวิทยาลัย. พระไตรปิฏกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณ  

ราชวิทยาลยั . กรุงเทพมหานคร : โรงพมิพม์หาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย , ๒๕๓๙ . 
 

๑.๒ ข้อมูลทติุยภูมิ  
๑.๒.๑  หนังสอื   

กองวิจัยทางการศึกษา . การสงัเคราะหร์ูปแบบการพัฒนาศักยภาพของเด็กไทยด้านความ  
รับผิดชอบและมีวินัยในตนเอง . กรุงเทพมหานคร : โครงการศึกษาศักยภาพของเด็กไท ย 
กรมวิชาการ  กระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๔๒.  

กรมวิชาการ . ค าบรรยายเก่ียวกับแนวคิดและทฤษฎีในการพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรมที่  
เน้นความมีวินัยและความเป็นประชาธปิไตย . กรุงเทพมหานคร : กระทรวงศึกษาธิการ,  
๒๕๔๑  . 

กรมการศาสนา. การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม . กรุงเทพมหานคร :  
กระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๔๓ . 

กรีติ  บุญเจือ. จริยศาสตร์ส าหรับผู้เริ่มเรียน . กรุงเทพมหานคร :  ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๒๘ . 
ทวีศักด์ิ นพเกษร . วิกฤตสงัคมไทย  ๒๕๔๐ กับบทบาทวิทยากรกระบวนการมีสว่นร่วมเพ่ือจัด  

เวทปีระชาคม.  กรุงเทพมหานคร  : คณะอนุกรรมการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  
เพือ่เผชิญปัญหาวิกฤต , ๒๕๔๑.  

ทิศนา  แขมณี. ไพทูรย์   สินลารัตน์,  บรรณาธิการ. ความรู้คู่คุณธรรม  : รวมบทความเก่ียวกับ  
คุณธรรม  จริยธรรม  และการศึกษา . กรุงเทพมหานคร : ส านักพมิพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์  
มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๔  . 

พระเมธีธรรมมาภรณ์ . ไพทูรย์   สินลารัตน์, บรรณาธิการ. ความรู้คู่คุณธรรม  : รวม 
บทความเก่ียวกับคุณธรรม  จริยธรรม  และการศึกษา . กรุงเทพมหานคร : ส านักพมิพ์  
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๔ . 

พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตโต).  การพัฒนาตน.  กรุงเทพมหานคร : มลูนิธิโกมลคีมทอง, ๒๕๓๒.  
ไพศาล  ไกรสิทธ์ิ. การพัฒนาตน.  ราชบุรี : สถาบันราชภัฎหมูบ่้านจอมบึง, ๒๕๔๒.   
สมโภชน์  เอีย่มสมบัติ.  ทฤษฎีและเทคนิคการปรับพฤติกรรม. กรุงเทพมหานคร : 

ส านักพมิพจ์ุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๓๖.  
สุมน  อมรวิวัฒน์ . ไพทูรย์   สินลารัตน์,  บรรณาธิการ. ความรู้คู่คุณธรรม  : รวมบทความ  

เก่ียวกับคุณธรรม  จริยธรรม  และการศึกษา . กรุงเทพมหานคร : 
ส านักพมิพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๔ . 



  
๖๓ 

อมร รักษาสัตย์ . รัฐธรรมนูญฉบับประชาชนพร้อมบทวิจารณ์ . กรุงเทพมหานคร :   
ส านักพมิพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , ๒๕๔๑ . 

 
๑.๒.๒ รายงานวิจัย  

กองวิจัยทางการศึกษา . “รูปแบบหรือแนวการจัดกระบวนการเรียนรู้ท่ีเสริมสร้างคุณลักษณะ  ดี  เกง่   
มสุีข  ระดับประถมศึกษา” . รายงานการวิจัย.   กรุงเทพมหานคร :  
กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๔๓.  

ดุจเดือน  พนัธุนาวิน.  “การสังเคราะห์ผลงานวิจัยท่ีเกีย่วกบัปัจจัยเชิงสาเหตุของพฤติกรรมเชิง  
จริยธรรมของเด็กและเยาวชน” . รายงานการวิจัย.  สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์  :  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมติร, ๒๕๕๐.  

ดวงเดือน  พนัธุมนาวิน  และเพญ็แข  ประจนปัจจนึก . “จริยธรรมของเยาวชนไทย” .  
รายงานการวิจัย.  สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมติร, ๒๕๓๖ . 

บรรชร    กล้าหาญ. “การบูรณาการเสริมสร้างคุณธรรมด้วยกจิกรรมบัตรคุณธรรมและ  
ระบบคู่สัญญา”. รายงานการวิจัย.  เชียงใหม ่ : วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม,่  
๒๕๔๘ .   

พรรณี ศิริวรรธนาการ และคณะ. “การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ด้านจริยธรรม :ความคิดและ  
การปฏิบัติของนักศึกษาแพทย์ศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม”่. รายงานการวิจัย.    
คณะแพทย์ศาสตร์   มหาวิทยาลัยเชียงใหม,่ ๒๕๔๙.    

รุ่งทิพย์    กล้าหาญ. “การพฒันาจริยธรรมต่อส่ิงแวดล้อมด้วยกระบวนการสร้างอนาคตร่วมกนั”.  
รายงานการวิจัย.  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตเชียงใหม่,  
๒๕๕๐.   

สนิท สัตโยภาส. “การพฒันากระบวนการสอนสร้างอนาคตร่วมกนัสอนภาษาไทยโดยยึดผู้เรียน  
เป็นส าคัญ”. รายงานการวิจัย.  บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม,่ ๒๕๔๔.  

สุวิมล ว่องวาณิชและนงลักษณ์ วิรัชชัย. “ปัจจัยและกระบวนการท่ีเอือ้ต่อการพฒันาคุณธรรมระดับ  
บุคคลเพือ่ความส าเร็จของส่วนรวมของนักศึกษามหาวิทยาลัย” . รายงานการวิจัย.  
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมติร, ๒๕๔๓ . 

อรพนิท์  ชูชม และคณะ. “การวิเคราะห์ปัจจัยทางจิตสังคมท่ีสัมพนัธ์กบัจิตส านึกทางปัญญาและ  
คุณภาพชีวิตของเยาวชนไทย” . รายงานการวิจัย.  สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ : 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมติร, ๒๕๔๙.  

อจัฉรา  สุขารมณ์ และคณะ .  “การพฒันาปรีชาเชิงอารมณ์ตามแนวพทุธศาสนาในเยาวชนไทย” .  
รายงานการวิจัย.  สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมติร, ๒๕๔๗.  
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ภาคผนวก ก. บทความการวิจัย 
 

การพัฒนาตนเองตามหลกัพุทธธรรมโดยอาศัยหลกัสามัคคีธรรม  
Self – Development base on Principle of Unity Buddhism 

 
นางรุ่งทพิย ์กล้าหาญ และนายบรรชร กล้าหาญ  

Mrs.Runtip  Krahan and Mr.Bunchon  Krahan 
มหาวทิยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย 

Mahachulalongkornrajavidyalaya University 
 

บทคัดยอ่  
 

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยกึง่ทดลอง (Quasi Experimental Research) มวัีตถุประสงค์เพือ่
ศึกษาผลการพฒันาตนเองตามหลักพทุธธรรมโดยอาศัยหลักสามคัคีธรรมส าหรับนักศึกษาอาชีวเกษตร   
ซ่ึงเป็นนักเรียนอาสาสมคัร  จ านวน ๓๐ คน ท่ีศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีท่ี ๓ (ปวช.
๓) สังกดัวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม ่ ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕๐     

ส าหรับเคร่ืองมอืประกอบด้วย  แผนกจิกรรมการพฒันาตนเองตามหลักพทุธธรรมท่ีสร้าง
ตามแนวคิดกระบวนการสร้างอนาคตร่วมกนัจ านวน  ๑๐  แผน  แบบสังเกตพฤติกรรม   แบบบันทึก
วิเคราะห์การตนเอง: วันนี้ท่ีฉันเป็น  และวิถีพฒันาตน   โครงการท าดีเพือ่แผ่นดิน   และแบบวัดผล
สัมฤทธ์ิการพฒันาตนเองตามหลักสามคัคีธรรม  ด าเนินการเกบ็รวบรวมท้ังเชิงปริมาณและคุณภาพ  
มกีารวิเคราะห์ผลแบบวัดผลสัมฤทธ์ิด้วยใช้สถิติพืน้ฐานคือ  ค่าร้อยละ  ค่าเฉล่ียและส่วนเบีย่งเบน
มาตรฐาน   และค่า  Paired Sample  test  พร้อมท้ังการวิเคราะห์ข้อมลูเชิงคุณภาพจากการสังเกต
พฤติกรรม   การสะท้อนความคิด  การบอกเล่าบันทึกการวิเคราะห์และพฒันาตนเอง  ตลอดจนผล
การด าเนินงานเชิงประจักษจ์ากโครงการท าดีเพือ่แผ่นดิน 

ผลการวิจัยพบว่า  หลังจากการร่วมกจิกรรมการพฒันาตนเองตามหลักพทุธธรรมโดย
อาศัยหลักสามคัคีธรรม  ท่ีส่ือผ่านเทคนิควิธีกระบวนการสร้างอนาคตร่วมกนั   ท าให้นักเรียนมี
ผลสัมฤทธ์ิการพฒันาตนเองอย่างมนีัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ  ๐.๐๕   โดยมรีะดับค่าเฉล่ียพฤติกรรม
ด้านสามคัคีธรรมหลังร่วมกจิกรรมสูงกว่ากอ่นร่วมกจิกรรม  ดังนี้    

ด้านความซ่ือสัตย์สุจริต  ซ่ึงพบว่า ภายหลังร่วมกจิกรรมพฒันาตนเองด้วยเทคนิค
กระบวนการสร้างอนาคตร่วมกนั  นักเรียนมค่ีาเฉล่ียพฤติกรรมด้านความซ่ือสัตย์สุจริตในระดับมาก
ท่ีสุด โดยมรีะดับค่าเฉล่ียท่ี   ๔.๔๕  ซ่ึงเป็นระดับค่าเฉล่ียท่ีสูงกว่ากอ่นเข้าร่วมกจิกรรม  อย่างมรีะดับ
นัยส าคัญท่ีระดับ  ๐.๐๕  

ด้านความรับผิดชอบ  ซ่ึงพบว่า ภายหลังร่วมกจิกรรมพฒันาตนเองด้วยเทคนิควิธี
กระบวนการสร้างอนาคตร่วมกนั  นักเรียนมค่ีาเฉล่ียพฤติกรรมด้านความรับผิดชอบในระดับมากท่ีสุด 
โดยมรีะดับค่าเฉล่ียท่ี  ๔.๖๑ ซ่ึงเป็นระดับค่าเฉล่ียท่ีสูงกว่ากอ่นเข้าร่วมกจิกรรม  อย่างมรีะดับ
นัยส าคัญท่ีระดับ  ๐.๐๕  

http://www.mcu.ac.th/site/in_work5.php
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ด้านความยุติธรรม  ซ่ึงพบว่า ภายหลังร่วมกจิกรรมพฒันาตนเองด้วยเทคนิควิธี
กระบวนการสร้างอนาคตร่วมกนั  นักเรียนมค่ีาเฉล่ียพฤติกรรมด้านความยุติธรรมในระดับมากท่ีสุด 
โดยมรีะดับค่าเฉล่ียท่ี ๔ .๖๔ ซ่ึงเป็นระดับค่าเฉล่ียท่ีสูงกว่ากอ่นเข้าร่วมกจิกรรม  อย่างมรีะดับ
นัยส าคัญท่ีระดับ  ๐.๐๕  

ด้านความสามคัคี  ซ่ึงพบว่า ภายหลังร่วมกจิกรรมพฒันาตนเองด้วยเทคนิควิธี
กระบวนการสร้างอนาคตร่วมกนั  นักเรียนมค่ีาเฉล่ียพฤติกรรมด้านความสามคัคีในระดับมากท่ีสุด 
โดยมรีะดับค่าเฉล่ียท่ี   ๔.๕๕  ซ่ึงเป็นระดับค่าเฉล่ียท่ีสูงกว่ากอ่นเข้าร่วมกจิกรรม  อย่างมรีะดับ
นัยส าคัญท่ีระดับ  ๐.๐๕  

ด้านความเมตตา  ซ่ึงพบว่าภายหลังร่วมกจิกรรมพฒันาตนเองด้วยเทคนิควิธีกระบวนการ
สร้างอนาคตร่วมกนั  นักเรียนมค่ีาเฉล่ียพฤติกรรมด้านความเมตตาในระดับมากท่ีสุด โดยมรีะดับ
ค่าเฉล่ียท่ี   ๔.๔๓ ซ่ึงเป็นระดับค่าเฉล่ียท่ีสูงกว่ากอ่นเข้าร่วมกจิกรรม  อย่างมรีะดับนัยส าคัญท่ีระดับ  
๐.๐๕  

นอกจากนี้ยังพบว่า ภายหลังร่วมกจิกรรมพฒันาตนเองด้วยเทคนิควิธีกระบวนการสร้าง
อนาคตร่วมกนั  นักเรียนพฒันาทักษะการคิดวิเคราะห์ต่อตนเองและสังคม  โดยมกีารน าเสนอ
ความคิดอย่างเป็นระบบชัดเจน ครอบคลุมประเด็นค าถาม   มกีารแสดงความคิดเชิงวิเคราะห์  อา้งองิ
หลักการ  และมมีมุมองเชิงสร้างสรรค์ต่อการแกไ้ขปัญหาสังคม  ท้ังนี้เป็นลักษณะการพฒันาโดย
ล าดับนับจากการเข้าร่วมกจิกรรม อกีท้ังยังปรากฏว่า  นักเรียนได้มกีารขยายข่ายความดีชักชวนเพือ่น
ในสถานศึกษาเข้าร่วมกจิกรรมท าดีเพือ่แผ่นดิน จ านวน  ๕ โครงการ ได้แก ่ โครงการชวนเพือ่นพีน่้อง
ท าดี  โครงการรักษส่ิ์งแวดล้อม  โครงการอาสาเกษตร   โครงการค่ายอาสาเพือ่พฒันาทักษะชีวิต
ปูองกนัสารเสพติดส าหรับน้องพืน้ท่ีสูง  และโครงการชวนเพือ่นเข้าวัด    

โดยสรุป การใช้หลักสามคัคีธรรมท่ีเรียนรู้ผ่านเทคนิควิธีกระบวนการสร้างอนาคตร่วมกนั
สามารถท าให้นักเรียนเกดิการพฒันาตนเองตามหลักพทุธธรรม ซ่ึงแสดงออกท้ังการคิด การพดู  และ
การกระท า  
  

Abstract 
 

 This research had been a quasi experimental research or the semi-
experimental research which had the objective of studying the self development 
through the principle of samaggidhamama (Harmony). The experimental samples 
consisted of 30 Agriculture vocational students who were the third year students 
enrolled for vocational certificate level (Powocho-3) in the academic year 2007, the 
Chiangmai Agriculture and Technology College.  

The research tools were composed of a 10-page self-development 
program through Buddhist philosophical activities for the future lifestyle concept, a 
behavioral observation form, a self-analytical record: What I am today and self-
development pathway; the project for doing things for the country, and self-
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evaluation on the achievement of the self-development through the Buddhist way of 
life. 

The data collection was done through quantitative and qualitative 
methods, and the basic analysis was carried out in order to get the following 
statistical values: percentage the average, and Standard Deviation (S.D.) as well as the 
paired sample t-test. The qualitative analysis was carried out through the method of 
behavioral observation, thought reflection, and the story-telling according to the 
analytical self-development records. In short, the data processing process was carried 
out owing to the doing good things for the society project. 

It was found that after having participated in the Buddhist self-
development project through the utilization of the unity principles of Buddhism and 
the usage of mass communication on the future construction process, the students 
seemed to have achievement on the self-development process which was 
statistically significant at 0.05 level and the average score of the unity principles after 
the participation was higher than the score before the participation in the Buddhist 
activities in the following details. 

On the matter of honesty and truthfulness, it was found that after the 
students had learnt by technique of joint future making process, they had the scores 
on honesty behavior at the most level of 4.45 which was higher than the scores of 
the pre-joining of the activities, and was statistically significant at 0.05 level. 

Concerning the responsibility it was found that after the students had 
learnt by the technique of joint future making process, they had the scores on 
responsibility behavior at the most level of 4.61 which were higher than the scores 
before joining the activities and were statistically significant at .05 level.     

On the matter of justice, it was found that after the students had learnt by 
the technique of joint future making process, the students had the scores on justice 
behavior at the most level of 4.64 which was higher than the scores joining before 
the activities, and was statistically significant at .05 level. 

On the matter of unity, it was found that after the students had learnt by 
the technique of joint future making process, the students had score on harmony 
behavior at the most level of 4.55 which was higher than the scores joining before 
the activities, and was statistically significant at .05 level. 

On the matter of kindness, it was found that after the students had learnt 
by the technique of joint future making process, the students had the score on 



 
๖๗ 

kindness and sympathy behavior at the most level of 4.43 which was higher than the 
scores joining before the activities, and was statistically significant at .05 level. 

In addition, it was found that after the students had learnt by the 
technique of joint future making process, the students were able to think for 
themselves and to develop the analytical thinking skill for them and for the society. 
Their thinking processes gave the impression that they had a systemic thinking 
process, so clear and so vivid that it could cover all the questions being asked. Their 
analytical thinking ability seemed to be clear with reasonable reference. In summary, 
they had creative thinking capability to solve all the social problems. Consequently, 
their viewing perspective appeared to be developed after the joining of Buddhist 
group activities. 

In sum, the use of Buddhist principles of Samaggidhamma in the 
constructing process of the mutual future life, could being about self-development 
in the students expressed through thinking process, speaking process, and action 
process. 

 
ค าน า 

 
สถานการณ์ทางสังคมปัจจุบัน ผู้คนมวิีถีการด าเนินชีวิตภายใต้ระบบทุนนิยมเสรีท่ีรีบเร่ง

แข่งขันให้ความส าคัญกบัมลูค่าทางวัตถุจนละเลยคุณค่าทางจิตใจ  มคีวามเป็นปัจเจกและพวกพอ้ง
เพิม่มากขึ้น  การสนใจใส่ใจแบ่งปันด้วยเอือ้อาทรระหว่างกนัลดลง  การรับและชื่นชมในวัฒนธรรม
ต่างชาติ  ท้ังยังมกีระแสความคิดเห็นท่ีแตกต่างทางความคิดความเชื่อทางการเมอืงกท็ าให้เกดิความ
แตกแยกในสังคมไทยจนน่าเป็นห่วง  เกดิความสับสนลดความปกติสุขของชีวิต  ในภาวการณ์เช่นนี้
เป็นท่ีน่าห่วงใยต่อกลุ่มเยาวชน  ท่ีก าลังรับรู้ เรียนรู้ และเลียนแบบ  ซ่ึงดูเสมอืนจะห่างเหินจากธรรมะ 
และมชี่องว่างความสัมพนัธ์ทางครอบครัวท าให้เกดิความเครียดและว้าเหว่  หันไปพึง่ความสุขชั่วคราว 
เช่น เท่ียวกลางคืน มเีพศสัมพนัธ์กอ่นวัย ใช้ยาเสพติด บ้างตกเป็นเหย่ือของสังคมบริโภคนิยม หลงเชื่อ
โฆษณา ใช้สินค้าฟุมุเฟอืย หลงระเริงอยู่ในโลกบันเทิง เล่นเกมคอมพวิเตอร์ ติดการพนัน  ส่วนเยาวชน
ท่ีหวังความส าเร็จในชีวิต กม็ุง่แต่สร้างอนาคตโดยไมส่นใจธรรมะ จึงเป็นความพยายามของหน่วยงาน
ท่ีเกีย่วข้อง  ในการแสวงหาวิธีการเสริมสร้างให้เยาวชนเกดิการคิดแบบมวิีจารณญาณ เพือ่เกดิความรู้
และเข้าใจอย่างเท่าทันต่อส่ิงต่างๆ สามารถด าเนินชีวิตท่ีเหมาะสมและพฒันาเป็นผู้ใหญ่ท่ีมคุีณภาพใน
อนาคต พร้อมท้ังปลูกฝังบ่มเพาะความงดงามทางคุณธรรมจริยธรรมตามหลักพทุธศาสนาให้แก่
เยาวชน  ซ่ึงเป็นคนรุ่นใหมใ่ห้มอีดุมคติท่ีจะน าธรรมะมาเป็นท่ีพึง่ของตนเองและรู้จักประยุกต์ธรรมะ
เพือ่สร้างสังคมท่ีดีงาม  ซ่ึงภาวการณ์เช่นนี้ หลักธรรมทางพทุธศาสนาท่ีส าคัญและเหมาะสมต่อการ
น ามาปรับใช้ในการด าเนินชีวิตของบุคคลและการอยู่ร่วมกนัเป็นสังคมคือ หลักสามคัคีธรรมหรือหลัก
สาราณียธรรม  ๖  ซ่ึงเป็นหลักธรรมแห่งความให้ระลึกถึง, ธรรมเป็นเหตุท่ีระลึกถึงกนั , เป็นหลักการ



 
๖๘ 

อยู่ร่วมกนั   ด้วยความรัก  เคารพ  เมตตาเอือ้อาทร ช่วยเหลือส่งเสริมระหว่างกนั   ยอมรับซ่ึงกนัและ
กนั  มกีารปรับตัว   และสร้างการสามคัคีเป็นหนึ่งเดียว   

ส าหรับในกลุ่มนักเรียน / นักศึกษาอาชีวเกษตร  ซ่ึงเป็นกลุ่มเยาวชนจ านวนมากและก าลัง
อยู่ในช่วงวัยแห่งการเรียนรู้  ซึมซับและแสวงหาส่ิงต่าง ๆ ท่ีจะสร้างสมดุลระหว่างสติปัญญากบัสภาวะ
แวดล้อม  เพือ่การสร้างความเป็นอตัลักษณ์แห่งตน  จึงนับเป็นช่วงเวลาส าคัญของชีวิตเพราะ
ครอบคลุมต้ังแต่การเป็นวัยรุ่นเข้าสู่การเป็นผู้ใหญ่ ซ่ึงอทิธิพลและประสบการณ์รอบด้านจะกอ่ให้เกดิ
ปฏิกริิยาท่ีน าไปสู่การเปล่ียนแปลงและพฒันาการในด้านต่างๆ  ฉะนั้นหากได้รับการพฒันาตนเองตาม
ตามหลักสามคัคีธรรม โดยการเรียนรู้ผ่านเทคนิควิธีกระบวนการสร้างอนาคตร่วมกนั ย่อมจะเกดิการ
พฒันาตนเองท้ังทางกาย  ทางศีล  ทางจิตและทางปัญญา   ท้ังนี้เทคนิควิธีกระบวนการสร้างอนาคต
ร่วมกนัมคีวามเชื่อว่า  การกระตุ้นให้เกดิการคิดอย่างเป็นระบบ  และส่งเสริมการกล้าแสดงออกถึง
ความต้องการในการพฒันาตนเอง  จะท าให้เกดิพลังและก าลังใจในการพฒันา และศรัทธาในการ
เรียนรู้  ซ่ึงองค์ประกอบของการเรียนรู้ท่ีดีต้องมกีารวิเคราะห์อดีตเชื่อมโยงปัจจุบัน ท าความเข้าใจ
อนาคต และสร้างจิตนาการท่ีพงึประสงค์โดยร่วมคิด ร่วมสร้างแผนงานและน าสู่การปฏิบัติร่วมกนั   
ดังนั้น การวิจัยเร่ืองพฒันาตนเองตามหลักพทุธธรรมโดยหลักสามคัคีธรรม  จึงเป็นความพยายามใน
การบูรณาการหลักการพฒันาคนทางพทุธศาสนาและแนวคิดการพฒันาคนแบบสากล 
 

เครื่องมือและวิธกีารศึกษา  
 

ในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้  คณะผู้วิจัยได้เลือกใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงกึง่ทดลอง ( Quasi 
Experimental Research) ส าหรับเคร่ืองมอืท่ีใช้ในการวิจัยคือ  โปรแกรมการพฒันาตนเองตามหลัก
พทุธธรรมท่ีสร้างตามแนวคิดกระบวนการสร้างอนาคตร่วมกนัจ านวน  ๑๐   แผนกจิกรรม  แบบ
สังเกตพฤติกรรม   แบบบันทึกวิเคราะห์การตนเอง : วันนี้ท่ีฉันเป็น  และวิถีพฒันาตน   โครงการท าดี
เพือ่แผ่นดิน   และแบบวัดผลสัมฤทธ์ิการพฒันาตนเองตามหลักสามคัคีธรรม  ส าหรับกอ่นและหลัง
ร่วมกจิกรรม  ซ่ึงวัดประเมนิ ๕ ด้านได้แก ่ ความซ่ือสัตย์สุจริต  ความรับผิดชอบ   ความยุติธรรม  
ความสามคัคี และความเมตตา       

กลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่างท่ีศึกษาเป็นนักเรียนโครงการปฏิรูปการศึกษาเกษตรเพือ่
ชีวิต ท่ีก าลังเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีท่ี ๓ (ปวช.๓) สังกดัวิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีเชียงใหม ่ ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕๑ จ านวน  ๓๐ คน   ซ่ึงคัดเลือกจากการอาสาสมคัร
เข้าร่วมโครงการวิจัยเพือ่การพฒันาตนเอง   ส าหรับระยะเวลาในการด าเนินการทดลองและเกบ็
รวบรวมข้อมลูใช้เวลา  ๑ ภาคเรียน    ขั้นตอนการวิจัย ประกอบด้วยการทดสอบกอ่นร่วมกจิกรรม
ด้วยแบบทดสอบท่ีสร้างขึ้น  และด าเนินการจัดกจิกรรมตามแผนกจิกรรมท่ีก าหนด ในระยะเวลา ๑๘ 
                                                                 

 อมร รักษาสัตย์, รฐัธรรมนูญฉบับประชาชนพรอ้มบทวจิารณ,์ (กรุงเทพมหานคร :  ส านักพมิพแ์หง่
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๑), หน้า  ๗๒ –๗๗. 

 ทวีศักด์ิ นพเกษร , วกิฤตสังคมไทย ๒๕๔๐ กับบทบาทวทิยากรกระบวนการมีส่วนรว่มเพ่ือจัดเวที
ประชาคม, (กรุงเทพมหานคร : คณะอนุกรรมการเสริมสร้างความเขม้แขง็ของชมุชนเพือ่เผชญิปญัหา 

วิกฤต, ๒๕๔๑), หน้า ๓๐. 
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สัปดาห์  ในระหว่างด าเนินกจิกรรมคณะผู้วิจัยได้สังเกตพฤติกรรมนักเรียนและบันทึกแบบสังเกต
พฤติกรรม   ภายหลังจากการสอนครบ ๑๐ แผน ได้ด าเนินเกบ็รวบรวมข้อมลูคร้ังสุดท้ายด้วยการ
ทดสอบหลังร่วมกจิกรรม  เพือ่น าผลการทดสอบมาวิเคราะห์ข้อมลู 

ในการวิเคราะห์ข้อมลู  คณะผู้วิจัยได้น าคะแนนทดสอบกอ่นและหลังร่วมกจิกรรมของ
นักเรียน มาวิเคราะห์ผลด้วยใช้สถิติพืน้ฐานได้แก ่ ค่าร้อยละ  ค่าเฉล่ียและส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน   
จากนั้นจึงน ามาเปรียบเทียบผลการเรียนรู้  โดยใช้ค่า  Paired Sample test  พร้อมท้ังการวิเคราะห์
ข้อมลูเชิงคุณภาพจากการสังเกตพฤติกรรม  การสะท้อนความคิด  การบอกเล่าบันทึกการวิเคราะห์
และพฒันาตนเอง  ตลอดจนผลการด าเนินงานเชิงประจักษจ์ากโครงการท าดีเพือ่สังคม 

 
ผลการศึกษา  

 
ผลเชิงสถิติ พบว่า หลังจากการร่วมกจิกรรมการพฒันาตนเองตามหลักพทุธธรรมโดย

อาศัยหลักสามคัคีธรรม  ท่ีส่ือผ่านเทคนิควิธีกระบวนการสร้างอนาคตร่วมกนั  ท าให้นักเรียนมี
ผลสัมฤทธ์ิการพฒันาตนเองอย่างมนีัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐ .๐๕  โดยมรีะดับค่าเฉล่ียพฤติกรรม
ด้านสามคัคีธรรมหลังร่วมกจิกรรมสูงกว่ากอ่นร่วมกจิกรรม ดังนี้    

ด้านความซ่ือสัตย์สุจริต  ซ่ึงพบว่า ภายหลังการเรียนรู้ด้วยเทคนิคกระบวนการสร้าง
อนาคตร่วมกนั  นักเรียนมค่ีาเฉล่ียพฤติกรรมด้านความซ่ือสัตย์สุจริตในระดับมากท่ีสุด โดยมรีะดับ
ค่าเฉล่ียท่ี   ๔.๔๕  ซ่ึงเป็นระดับค่าเฉล่ียท่ีสูงกว่ากอ่นเข้าร่วมกจิกรรม  อย่างมรีะดับนัยส าคัญท่ีระดับ  
๐.๐๕  

ด้านความรับผิดชอบ  ซ่ึงพบว่า ภายหลังการเรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีกระบวนการสร้าง
อนาคตร่วมกนั  นักเรียนมค่ีาเฉล่ียพฤติกรรมด้านความรับผิดชอบในระดับมากท่ีสุด โดยมรีะดับ
ค่าเฉล่ียท่ี  ๔.๖๑ ซ่ึงเป็นระดับค่าเฉล่ียท่ีสูงกว่ากอ่นเข้าร่วมกจิกรรม อย่างมรีะดับนัยส าคัญท่ีระดับ  
๐.๐๕  

ด้านความยุติธรรม  ซ่ึงพบว่า ภายหลังการเรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีกระบวนการสร้างอนาคต
ร่วมกนั  นักเรียนมค่ีาเฉล่ียพฤติกรรมด้านความยุติธรรมในระดับมากท่ีสุด โดยมรีะดับค่าเฉล่ียท่ี 
๔.๖๔ ซ่ึงเป็นระดับค่าเฉล่ียท่ีสูงกว่ากอ่นเข้าร่วมกจิกรรม อย่างมรีะดับนัยส าคัญท่ีระดับ  ๐.๐๕  

ด้านความสามคัคี  ซ่ึงพบว่า ภายหลังการเรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีกระบวนการสร้างอนาคต
ร่วมกนั  นักเรียนมค่ีาเฉล่ียพฤติกรรมด้านความสามคัคีในระดับมากท่ีสุด โดยมรีะดับค่าเฉล่ียท่ี   
๔.๕๕  ซ่ึงเป็นระดับค่าเฉล่ียท่ีสูงกว่ากอ่นเข้าร่วมกจิกรรม  อย่างมรีะดับนัยส าคัญท่ีระดับ  ๐.๐๕  

ด้านความเมตตา  ซ่ึงพบว่า ภายหลังการเรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีกระบวนการสร้างอนาคต
ร่วมกนั  นักเรียนมค่ีาเฉล่ียพฤติกรรมด้านความเมตตาในระดับมากท่ีสุด โดยมรีะดับค่าเฉล่ียท่ี   
๔.๔๓ ซ่ึงเป็นระดับค่าเฉล่ียท่ีสูงกว่ากอ่นเข้าร่วมกจิกรรม  อย่างมรีะดับนัยส าคัญท่ีระดับ  ๐.๐๕  

นอกจากนี้ยังพบว่า ภายหลังการเรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีกระบวนการสร้างอนาคตร่วมกนั   
นักเรียนมกีารพฒันาทักษะการคิดวิเคราะห์ต่อตนเองและสังคม โดยมกีารน าเสนอความคิดอย่างเป็น
ระบบ  ชัดเจน ครอบคลุมประเด็นค าถาม   มกีารแสดงความคิดเชิงวิเคราะห์  อา้งองิหลักการ  และมี



 
๗๐ 

มมุมองเชิงสร้างสรรค์ต่อการแกไ้ขปัญหาสังคมได้สมบูรณ์  ท้ังนี้เป็นลักษณะการพฒันาโดยล าดับนับ
จากการเข้าร่วมกจิกรรม  

นอกจากนั้นจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน พบว่า   นักเรียนให้ความ
สนใจกจิกรรมการเรียนรู้โดยการแสดงความกระตือรือร้นในกจิกรรมท่ีได้รับมอบหมาย  มกีารซักถาม 
อภิปรายแสดงความคิดเห็นเกีย่วกบัสภาพการณ์ปัญหาสังคม  ลักษณะสังคมในฝัน  แนวทางในการ
สร้างสังคมในฝันโดยบทบาทของนักเรียน  หรือในการจัดท าบันทึกการวิเคราะห์และพฒันาตนเอง 
และมกีารสุ่มเลือกตัวแทนบอกเล่าผลการปฏิบัติสัปดาห์ละ ๒ คน  พบว่า นักเรียนมคีวามต้ังใจในการ
พฒันาตนเอง  มกีารก าหนดเปูาหมายของชีวิต  และเกดิมมุมองท่ีเชื่อมโยงระหว่างการวางแผนการ
ปฏิบัติในปัจจุบัน  ท้ังทางการเรียน  การร่วมกจิกรรมเพือ่น าสู่เปูาหมายในอนาคต  

เช่นเดียวกบัโครงการท าดีเพือ่แผ่นดิน ท่ีนักเรียนทุกคนได้จัดกจิกรรมหลากหลายท้ัง
ภายในและนอกวิทยาลัย   ซ่ึงเกดิจากการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการร่วมสร้างสังคมในฝัน  กอ่
เกดิเป็นโครงการท าดีเพือ่แผ่นดิน จ านวน  ๕ โครงการ ได้แก ่ โครงการชวนเพือ่นพีน่้องท าดี  
โครงการรักษส่ิ์งแวดล้อม   โครงการอาสาเกษตร   โครงการค่ายอาสาเพือ่พฒันาทักษะชีวิตปูองกนั
สารเสพติดส าหรับน้องพืน้ท่ีสูง  และโครงการชวนเพือ่นเข้าวัด   ถึงแมว่้าในเบือ้งต้น  โครงการต่าง ๆ
จะได้รับการสนับสนุนงบประมาณการด าเนินงานจ านวน ๓,๕๐๐  บาท  หากแต่ไมเ่พยีงพอต่อการ
ด าเนินงาน  ซ่ึงพบว่า  นักเรียนมคีวามพยายามในการด าเนินโครงการฯ  โดยระดมหาทุนสนับสนุน
เพิม่เติมท้ังในรูปแบบของวัสดุส่ิงของหรือเงิน   ท้ังยังสามารถขยายเครือข่ายความดีเพิม่เติม โดยการ
ชักชวนเพือ่นพีน่้องนักเรียนนักศึกษาในวิทยาลัยฯเข้าร่วมโครงการท าดีเพือ่สังคมกว่า  ๓๐๐ คน 

อนึ่ง นักเรียนท่ีเข้าร่วมกจิกรรมทุกคนยังแสดงความพงึพอใจในระดับมากท่ีสุดต่อกจิกรรม
การเรียนรู้เพือ่การพฒันาตนเองตามหลักพทุธธรรมท่ีส่ือผ่านเทคนิควิธีกระบวนการสร้างอนาคต
ร่วมกนัท้ัง  ๑๐ แผนกจิกรรม  ๑๔  กจิกรรม    

โดยสรุป การใช้หลักสามคัคีธรรมท่ีส่ือผ่านเทคนิควิธีกระบวนการสร้างอนาคตร่วมกนั
สามารถท าให้นักเรียนเกดิการพฒันาตนเองตามหลักพทุธธรรม ซ่ึงแสดงออกท้ังการคิด การพดู  การ
กระท า ท่ีวัดประเมนิจาก ๕ ด้านคือ  ความซ่ือสัตย์สุจริต  ความรับผิดชอบ  ความยุติธรรม  ความ
สามคัคี และความเมตตา 
 

 
อภิปรายผลการศึกษา  

 
ผลการศึกษาถึงลักษณะการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของนักเรียนกอ่นและหลังการเข้าร่วม

กจิกรรมพฒันาตนเองตามหลักพทุธธรรมด้วยโปรแกรมกระบวนการสร้างอนาคตร่วมกนั   พบว่า  
นักเรียนท่ีได้รับการพฒันาตนเองตามแนวพทุธธรรมเร่ืองหลักสามคัคีธรรมหรือสาราณียธรรม ๖ ด้วย
โปรแกรมกระบวนการสร้างอนาคตร่วมกนั  มกีารเปล่ียนแปลงด้านดีขึ้นทุกด้านท้ังความรู้สึก   การคิด  
และการปฏิบัติ  ท้ังมแีนวโน้มคล้อยตามไปในทิศทางเดียวกนั คือ คิดอย่างไร  รู้สึกอย่างไร กป็ฏิบัติ
เช่นนั้น  ท่ีเป็นเช่นนี้เพราะ  กจิกรรมท่ีหลากหลายในโปรแกรมกระบวนการสร้างอนาคตร่วมกนั ล้วน
เน้นสถานการณ์ให้นักเรียนต้องพบกบัเง่ือนไขเนื้อหาท่ีต้องใช้ทักษะการคิด  วิเคราะห์ ฝึกการ



 
๗๑ 

แกป้ัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ  รวมท้ังพฒันาทักษะการส่ือสาร และการวางแผนท างานเป็นทีม   ซ่ึง
ท้ังหมดเป็นการฝึกคิดแบบโยนิโสมนสิการ   ซ่ึงเป็นการคิดไตรตรอง  พจิารณาหาเหตุผล  เป็น
ความคิดท่ีใช้ได้ดีในชีวิตประจ าวัน  โดยเมือ่เรียนรู้เหตุการณ์ใด  กจ็ะประพฤติเป็นประโยชน์ต่อตนเอง
และผู้อืน่  สามารถพจิารณาทางเลือกท่ีเป็นอสิระ  และเกือ้หนุนให้เกดิพฤติกรรมท่ีดีงาม  เมือ่จิตใจดี  
กเ็กดิพฤติกรรมท่ีดี   จิตและปัญญาท่ีท างานร่วมกนัเป็นผลดี  ท่ีจะช่วยข่มสภาพจิตอกศุล  และ
เสริมสร้างจิตกศุล ให้เพิม่ขึ้นเร่ือย ๆ จนเป็นฐานของปัญญา และน าไปสู่ปัญญาเห็นชอบคือ  เห็น
ทางเลือก  เห็นเหตุท่ีดีและไมดี่ เป็นประโยชน์ต่อจิตใจ  ท่ีเป็นเช่นนี้สอดคล้องกบัหลักการพฒันา
ตนเองตามแนวพทุธศาสตร์ซ่ึงประกอบด้วย  หลักทมะ คือ การฝึกขัดเกลานิสัยให้เหมาะสมรู้จักข่มตน
และฝึกปรับปรุงตน  โดยอาศัยหลักสิกขาคือ การศึกษาเพือ่ให้รู้แจ้งรู้จักประโยชน์ มองทุกอย่างเพือ่
เป็นการเรียนรู้เพือ่ปรับปรุงและพฒันาตนเองท่ีเรียกว่าไตรสิกขา ได้แก ่ ศีลสิกขา  จิตสิกขาและ
ปัญญาสิกขา  และหลักภาวนาคือ การพฒันาตนเองทางกาย  สังคม อารมณ์และสติปัญญา (พระ
ธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตโต), ๒๕๓๒) ท้ังยังได้รับการสนับสนุนแนวคิดจากผลงานวิจัยของสุพศิ  จันทร
บุตร (๒๕๔๓) ท่ีได้ศึกษาเร่ือง การพฒันาจริยธรรมโดยใช้กจิกรรมสอดแทรก   ซ่ึงพบว่า  การพฒันา
จริยธรรมโดยใช้กจิกรรมสอดแทรก ประกอบด้วย การอบรมให้ความรู้ การประชุมผู้ปกครอง  การจัด
กจิกรรมค่ายเยาวชน กจิกรรมเพือ่นเตือนเพือ่น การเย่ียมครอบครัวและพบผู้ปกครอง ท าให้นักเรียนมี
ระดับของพฤติกรรมเชิงจริยธรรมดีขึ้น   

กจิกรรมส าคัญประการหนึ่งของพฒันาตนเองตามหลักธรรมด้วยโปรแกรมกระบวนการ
สร้างอนาคตร่วมกนั คือ  การฝึกสมาธิในทุกคร้ังของการร่วมกจิกรรม  ท้ังกอ่นและหลังร่วมกจิกรรม  
ซ่ึงพบว่า  ในคร้ังแรก ๆ นักเรียนจะมภีาวะสงบนิ่งช้าและน้อย  ต่อมาเมือ่ฝึกฝนบ่อยคร้ังพบว่า 
นักเรียนสามารถเข้าสู่ภาวะสงบนิ่งได้เร็วและนานขึ้น   ท้ังนักเรียนยังสะท้อนความคิดว่า  ได้รับ
ประโยชน์จากการนั่งสมาธิแมว่้าในระยะเวลาส้ัน  หากแต่เป็นการเร่ิมและกระตุ้นให้น าไปใช้ปฏิบัติใน
ชีวิตประจ าวัน  และเมือ่เกดิภาวะขับข้องทางอารมณ์กส็ามารถน ามาใช้ในการก ากบัตนเองให้มสีติสงบ
ได้  ด้วยเหตุนี้  นักเรียนท่ีเข้ารับการพฒันาตนเองตามแนวทางพทุธธรรมเร่ืองสามคัคีธรรมหรือสา
ธารณียธรรม ๖  จึงมกีารเปล่ียนแปลงท่ีดีขึ้น  โดยเฉพาะนักเรียนหญิง ท่ีมกีารพฒันาด้านความคิด  
ความรู้สึกและการปฏิบัติสูงกว่านักเรียนชาย    โดยมกีารแสดงทางอารมณ์ความรู้สึกผ่านการพดูการ
กระท าท่ีชัดเจน  เช่น  การแสดงความคิดเชิงวิเคราะห์ต่อสถานการณ์ปัญหาสังคมหรือบทความท่ี
สะท้อนภาพความจริงในสังคม  ซ่ึงพบว่า  นักเรียนค่อนข้างมมีมุมองท่ีละเอยีดกว่านักเรียนชาย  หรือ
เมือ่สุ่มบอกเล่าผลการพฒันาตนเอง  นักเรียนหญิงสามารถบอกเล่าส่ิงท่ีเปล่ียนแปลงได้ดี  และเมือ่ท า
กจิกรรมท าดีเพือ่แผ่นดิน  พบว่า  นักเรียนหญิงจะมบีทบาทส าคัญในการออกแบบกจิกรรม    ท่ีเป็น
เช่นนี้อาจเป็นผลเนื่องจากโครงสร้างสภาพอารมณ์ของเพศหญิงท่ีมคีวามละเอยีดออ่นกว่าเพศชาย  ซ่ึง
สอดคล้องกบัผลการวิจัยของอจัฉรา  สุขารมณ์ และคณะ (๒๕๔๗) ได้ศึกษาเร่ือง การพฒันาปรีชาเชิง
อารมณ์ตามแนวพทุธศาสนาในเยาวชนไทย  โดยการส ารวจและการสร้างโปรแกรมพฒันาปรีชาเชิง
อารมณ์ตามแนวพทุธศาสนา  และหาความสัมพนัธ์ระหว่างโปรแกรมพฒันาปรีชาอารมณ์กบัเพศ  โดย
ทดลองกบันักศึกษาชั้นปีท่ี ๒  จ านวน ๓๒ คน ประกอบด้วยกลุ่มทดลอง ๑๖ คนและกลุ่มควบคุม ๑๖ 
คน ซ่ึงพบว่า นักศึกษาท่ีเข้าร่วมโปรแกรมพฒันาปรีชาเชิงอารมณ์มกีารพฒันาด้านความคิด  การ
ปฏิบัติและความรู้สึก เพิม่ขึ้นอย่างมนีัยส าคัญท่ีระดับ  .๐๑  และเพศหญิงมพีฒันาการเชิงปรีชา



 
๗๒ 

อารมณ์สูงกว่าเพศชาย อย่างมนีัยส าคัญท่ีระดับ .๐๑ เช่นเดียวกบัผลการวิจัยของอรพนิท์  ชูชมและ
คณะ (๒๕๔๙) ได้ศึกษาเร่ืองการวิเคราะห์ปัจจัยทางจิตสังคมท่ีสัมพนัธ์กบัจิตส านึกทางปัญญาและ
คุณภาพชีวิตของเยาวชนไทย  ซ่ึงพบว่า ปัจจัยทางจิตสังคมท่ีสัมพนัธ์กบัจิตส านึกทางปัญญาของ
เยาวชนประกอบด้วย  การถ่ายทอดทางปัญญาสังคม-อารมณ์ของบิดามารดา  การปลูกฝังอบรมทาง
ปัญญาสังคม-อารมณ์จากทางโรงเรียน การเห็นแบบอย่างทางอารมณ์และพฤติกรรมจากเพือ่น  และ
การควบคุมตนเอง   ท้ังนี้การถ่ายทอดทางปัญญาสังคม-อารมณ์ของบิดามารดามอีทิธิพลต่อจิตส านึก
ทางปัญญาของเยาวชนวัยรุ่นมากท่ีสุด  ท้ังนี้ปัจจัยทางจิตสังคมและจิตส านึกทางปัญญามผีลต่อ
พฤติกรรมเอือ้สังคม  ความสามารถในการแกป้ัญหา  และคุณภาพชีวิตของเยาวชน  นอกจากนี้ยัง
พบว่า เยาวชนวัยรุ่นหญิงมจีิตส านึกทางปัญญาสูงกว่าเยาวชนวัยรุ่นชาย 

แต่อย่างไรกต็ามเนื่องจากการวิจัยคร้ังนี้มชี่วงระยะเวลาจ ากดั  ฉะนั้นผลการวิจัยจึงบ่ง
บอกสถานการณ์ ณ  ปัจจุบัน  หากขยายช่วงเวลาและมกีารท ากจิกรรมพฒันาย้ าทวนบ่อยคร้ัง
ต่อเนื่อง  พร้อมท้ังติดตามผลความคงทน  อาจพบการเปล่ียนแปลงผลการพฒันาท่ีว่า นักเรียนชายมี
พฒันาการเรียนรู้ด้านสาธารณียธรรม ๖ แตกต่างกนัหรือไม ่  

การจัดแผนกจิกรรมให้นักเรียนก าหนดเปูาหมายของชีวิตและวางแผนพฒันาตนเองโดย
เน้นปฏิบัติตนตามหลักสามคัคีธรรม คือ  มคีวามซ่ือสัตย์สุจริต   มคีวามรับผิดชอบ  มคีวามยุติธรรม  
มคีวามสามคัคีและมเีมตตา  พร้อมท้ังให้บันทึกวิเคราะห์ผลการปฏิบัติตน และบอกเล่าผลการปฏิบัติ
ตนต่อเพือ่นท่ีร่วมกจิกรรม  ซ่ึงพบว่า  นักเรียนมคีวามสุข  มคีวามภาคภูมใิจท่ีได้บอกเล่าผลการ
ปฏิบัติของตน และเพิม่ระดับความพยายามในการพฒันาตนเอง ท้ังโดยการก ากบัพฤติกรรมท่ีไมพ่งึ
ประสงค์  และพยายามสร้างพฤติกรรมท่ีดี    ซ่ึงสามารถอธิบายได้ว่า  ผลจากการท่ีนักเรียนได้รับการ
ชี้แจงและกระตุ้นให้เห็นถึงคุณค่าของการด าเนินชีวิตอย่างมเีปูาหมายและมคุีณค่า  โดยการวิเคราะห์ 
ยอมรับเพือ่การพฒันาตนเองอย่างเป็นระบบ ท าให้นักเรียนเกดิความตระหนักถึงถึงคุณค่าและ
ความส าคัญในการพฒันาตนเองตามหลักคุณธรรม ประกอบกบัลักษณะของการด าเนินกจิกรรมท่ีเปิด
โอกาสให้นักเรียนได้เลือกพฒันาตนด้วยความสมคัรใจ  จึงเกดิเป็นแรงจูงใจท าให้นักเรียนเกดิความ
พยายามในการพฒันาตนเอง  ดังจะปรากฏจากระดับการปฏิบัติท่ีเพิม่สูงกว่ากอ่นเข้าร่วมกจิกรรม   
ปรากฏการณ์เช่นนี้สอดคล้องกบัแนวคิดพืน้ฐานการพฒันาตนซ่ึงกล่าวว่า บุคคลท่ีจะพฒันาตนเองได้
จะต้องเป็นผู้ท่ีมคีวามมุง่มัน่จะเปล่ียนแปลงหรือปรับปรุงตนเอง  โดยมคีวามเชื่อพืน้ฐานในการพฒันา
ตนท่ีถูกต้อง  ท้ังนี้เชื่อว่า มนุษย์ทุกคนมศัีกยภาพท่ีมคุีณค่าในตัวเองสามารถฝึกพฒันาได้  และไมม่ี
บุคคลใดสมบูรณ์พร้อมทุกด้านจนไมจ่ าเป็นต้องพฒันา  และแมบุ้คคลจะเป็นผู้รู้จักตนเองดีท่ีสุด แต่ก็
ไมส่ามารถปรับเปล่ียนพฒันาตนเองได้ในบางเร่ืองต้องอาศัยความช่วยเหลือจากผู้อืน่  ส่ิงส าคัญของ
การพฒันาคือควบคุมตนท้ังการคิด ความรู้สึก  การกระท าและส่ิงแวดล้อม  ท้ังนี้อปุสรรคส าคัญของ
การพฒันาตนคือการติดยึดไมป่รับเปล่ียน  อย่างไรกต็ามการพฒันาตนสามารถท าได้ตลอดเวลา
(ไพศาล  ไกรสิทธ์ิ, ๒๕๔๒) ท้ังนี้ยังสอดคล้องกบัผลงานวิจัยของสนิท สัตโยภาส (๒๕๔๔) ท่ีได้
ศึกษาวิจัยเร่ืองการพฒันากระบวนการสอนสร้างอนาคตร่วมกนัสอนภาษาไทยโดยยึดผู้เรียนเป็น
ส าคัญ  ซ่ึงพบว่า กระบวนการสอนสร้างอนาคตร่วมกนัท่ีน ามาสอนทักษะการเขียนให้แกน่ักเรียนท่ี
เป็นกลุ่มตัวอย่าง เป็นกระบวนการสอนท่ีมปีระสิทธิภาพเพราะเน้นการมส่ีวนร่วมของนักเรียนในการ
คิดวิเคราะห์ทบทวนตนเอง  ก าหนดแผนอนาคตในการพฒันาตนเอง ลงมอืปฏิบัติและทบทวน



 
๗๓ 

ประเมนิผลด้วยตนเอง  จนสามารถพฒันาให้ท้ังนักเรียนท่ีเรียนเกง่และนักเรียนท่ีเรียนออ่น  อกีท้ังยัง
สามารถพฒันาทักษะการเขียนให้นักเรียนท่ีเรียนออ่นให้มสัีมฤทธ์ิผลทางการเรียนกา้วหน้าได้มากกว่า
นักเรียนท่ีเรียนเกง่  

การท่ีผลวิจัยเป็นไปตามสมมติฐานท่ีว่า นักเรียนสามารถพฒันาตนเองตามหลักพทุธธรรม
โดยอาศัยหลักสามคัคีธรรม  และมคีวามรู้สึกพงึพอใจต่อโปรแกรมกระบวนการสร้างอนาคตร่วมกนัใน
ระดับท่ีมากท่ีสุดนั้น  เป็นลักษณะกจิกรรมโปรแกรมท่ีสอดคล้องกบัความต้องการ  ใกล้เคียงกบัความ
เป็นจริงในวิถีปฏิบัติ และสภาพการณ์ทางสังคม  ได้มโีอกาสสัมพนัธ์  สัมผัสและฝึกปฏิบัติ  ท าให้เกดิ
การเรียนรู้    ตระหนักถึงคุณค่าความส าคัญของส่ิงแวดล้อม  และสามารถปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม   
ท้ังยังมกีารปรับมมุมองทางศีลธรรม  ด้วยการตีความให้เหมาะสมกบักาลสมยั  สอดคล้องกบัสังคม ซ่ึง
มกีารเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว  และทวีความซับซ้อนมากย่ิงขึ้น   

ดังนั้น การพฒันาตนเองตามหลักพทุธธรรม จึงควรเป็นการบูรณาการร่วมระหว่างศาสตร์
สมยัใหมก่บัหลักค าสอนทางศาสนาท่ีตีความโดยพยายามเข้าใจถึงแกน่แท้ของค าสอนและน ามาปรับ
ใช้ให้เข้ากบักลุ่มคนในสงคม  เพือ่พฒันาจิตใจ  ปัญญาและพฤติกรรม  ซ่ึงเป็นองค์ประกอบท่ีมี
ความสัมพนัธ์และมบีทบาทร่วมกนั   เป็นเหตุปัจจัยต่อกนัและกนั    ท้ังนี้เมือ่บุคคลพฒันาได้ครบทุก
องค์ประกอบกจ็ะท าให้บุคคลพฒันาตนได้เร่ือย ๆ จนเกดิเป็นการอยู่ด้วยปัญญา หรือใช้ปัญญาในการ
ควบคุมตนเอง  และผลท่ีได้คือ พฤติกรรมท่ีเกือ้กลูและสร้างสรรค์ 
 

สรุปและข้อเสนอแนะ  
 

๑. กระบวนการสร้างอนาคตร่วมกนัเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ค านึงการมส่ีวนร่วมสูงสุด   
ผู้สอนควรมกีารกระตุ้นให้ผู้เรียนสะท้อนประสบการณ์เดิมสู่การคิดวิเคราะห์ท่ีเชื่อมโยงกบัความเป็น
จริงทางสังคม  เศรษฐกจิ  และควรใช้กบักลุ่มผู้เรียนท่ีไมเ่กนิ  ๔๐  คน   

๒. การติดตามประเมนิผลการพฒันาตนเอง ควรใช้วิธีการท่ีหลากหลายสอดคล้องกบักบั
สภาพจริง  เช่น การสังเกตพฤติกรรม   การใช้แบบทดสอบ   การใช้แบบบันทึก  การสนทนากลุ่มการ
น าเสนอผลงาน   

๓. การวิจัยคร้ังนี้  สามารถเห็นผลของการพฒันาพฤติกรรมในด้านดี  อาจด้วยปัจจัย
หลายประการเช่น  กลุ่มนักเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการวิจัยฯ ล้วนเป็นนักเรียนท่ีเป็นอาสาสมคัร มคีวาม
สนใจในการพฒันาตนเอง  จึงเป็นตัวแปรส าคัญต่อความส าเร็จในการพฒันาตนเอง  เช่นเดียวกบั
สภาพแวดล้อมและวัฒนธรรมของนักเรียนวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม ่ซ่ึงมกีารอยู่ร่วมกนั
ในระบบหอพกั  และมอีงค์กรนักศึกษาท่ีมบีทบาทส าคัญในการส่งเสริมกจิกรรมนิสิต  ท้ังยังมกีจิกรรม
หลักท่ีส าคัญและถูกก าหนดเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนมกีารวัดประเมนิผลคือ  การบ าเพญ็
ประโยชน์ ซ่ึงท้ังหมดนี้คือ  ส่ิงสนับสนุนความส าเร็จของโครงการวิจัย  ดังนั้นส าหรับการน าโปรแกรม
การพฒันาตนเองตามแนวคิดของงานวิจัยคร้ังนี้ไปใช้  ควรต้องค านึงถึงปัจจัยเหล่านี้ 

๔. การวิจัยคร้ังนี้  คณะผู้วิจัยเลือกด าเนินการทดลองในกลุ่มเดียว โดยการคัดเลือก
อาสาสมคัรแกนน า  ด้วยความมุง่หวังพฒันาอาสาสมคัรแกนน าอย่างเป็นรูปธรรม  แต่ท าให้ไม่
สามารถเปรียบเทียบผลการวิจัยได้    ดังนั้นหากมกีารทดลองสอนสองกลุ่มคือ  กลุ่มทดลอง และกลุ่ม



 
๗๔ 

ควบคุม  อาจจะช่วยให้สามารถเปรียบเทียบพฒันาการของผู้เรียนท้ังสองกลุ่มได้ว่า โปรแกรม
กระบวนการสร้างอนาคตร่วมกนัสามารถพฒันานักเรียนตามหลักพทุธธรรมได้เพยีงใด 
 

 
บรรณานุกรม  

 
๑.  ภาษาบาล ี – ไทย: 

๑.๑  ข้อมูลปฐมภูมิ  
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย , มหาวิทยาลัย. พระไตรปิฏกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณ  

ราชวิทยาลยั . กรุงเทพมหานคร : โรงพมิพม์หาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย , ๒๕๓๙ . 
 

๑.๒ ข้อมูลทติุยภูมิ  
๑.๒.๑  หนังสือ   

กองวิจัยทางการศึกษา . การสังเคราะห์รูปแบบการพฒันาศักยภาพของเด็กไทยด้านความ  
รับผิดชอบและมวิีนัยในตนเอง . กรุงเทพมหานคร : โครงการศึกษาศักยภาพของเด็กไท ย 
กรมวิชาการ  กระทรวงศึกษาธกิาร, ๒๕๔๒.  

กรมวิชาการ . ค าบรรยายเก่ียวกับแนวคิดและทฤษฎีในการพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรมที่  
เน้นความมีวินัยและความเป็นประชาธปิไตย . กรุงเทพมหานคร : กระทรวงศึกษาธิการ,  
๒๕๔๑  . 

กรมการศาสนา . การจัดการศึกษาเพือ่พฒันาคุณธรรมจริยธรรม . กรุงเทพมหานคร :  
กระทรวงศึกษาธกิาร, ๒๕๔๓ . 

กีรติ  บุญเจือ . จริยศาสตร์ส าหรับผู้เร่ิมเรียน . กรุงเทพมหานคร :  ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๒๘ . 
ทวีศักด์ิ นพเกษร . วิกฤตสงัคมไทย  ๒๕๔๐ กับบทบาทวิทยากรกระบวนการมีสว่นร่วมเพ่ือจัด  

เวทปีระชาคม.  กรุงเทพมหานคร  : คณะอนุกรรมการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  
เพือ่เผชิญปัญหาวิกฤต , ๒๕๔๑.  

ทิศนา  แขมณี. ไพทูรย์   สินลารัตน์,  บรรณาธิการ. ความรู้คู่คุณธรรม  : รวมบทความเก่ียวกับ  
คุณธรรม  จริยธรรม  และการศึกษา . กรุงเทพมหานคร : ส านักพมิพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์  
มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๔  . 

พระเมธีธรรมมาภรณ์ . ไพทูรย์   สินลารัตน์, บรรณาธิการ. ความรู้คู่คุณธรรม  : รวม 
บทความเก่ียวกับคุณธรรม  จริยธรรม  และการศึกษา . กรุงเทพมหานคร : ส านักพมิพ์  
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๔ . 

พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตโต).  การพัฒนาตน.  กรุงเทพมหานคร : มลูนิธิโกมลคีมทอง, ๒๕๓๒.  
ไพศาล  ไกรสิทธ์ิ. การพัฒนาตน.  ราชบุรี : สถาบันราชภัฎหมูบ่้านจอมบึง, ๒๕๔๒.   
สมโภชน์  เอีย่มสมบัติ.  ทฤษฎีและเทคนิคการปรับพฤติกรรม. กรุงเทพมหานคร : 

ส านักพมิพจ์ุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๓๖.  
สุมน  อมรวิวัฒน์ . ไพทูรย์   สินลารัตน์,  บรรณาธิการ. ความรู้คู่คุณธรรม  : รวมบทความ  



 
๗๕ 

เก่ียวกับคุณธรรม  จริยธรรม  และการศึกษา . กรุงเทพมหานคร : 
ส านักพมิพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๔ . 

อมร รักษาสัตย์ . รัฐธรรมนูญฉบับประชาชนพร้อมบทวิจารณ์ . กรุงเทพมหานคร :   
ส านักพมิพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , ๒๕๔๑ . 

 
๑.๒.๒ รายงานวจัิย  

กองวิจัยทางการศึกษา . “รูปแบบหรือแนวการจัดกระบวนการเรียนรู้ท่ีเสริมสร้างคุณลักษณะ  ดี  เกง่   
มสุีข  ระดับประถมศึกษา” . รายงานการวิจัย.   กรุงเทพมหานคร :  
กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๔๓.  

ดุจเดือน  พนัธุนาวิน.  “การสังเคราะห์ผลงานวิจัยท่ีเกีย่วกบัปัจจัยเชิงสาเหตุของพฤติกรรมเชิง  
จริยธรรมของเด็กและเยาวชน” . รายงานการวิจัย.  สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์  :  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมติร, ๒๕๕๐.  

ดวงเดือน  พนัธุมนาวิน  และเพญ็แข  ประจนปัจจนึก . “จริยธรรมของเยาวชนไทย” .  
รายงานการวิจัย.  สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมติร, ๒๕๓๖ . 

บรรชร    กล้าหาญ. “การบูรณาการเสริมสร้างคุณธรรมด้วยกจิกรรมบัตรคุณธรรมและ  
ระบบคู่สัญญา”. รายงานการวิจัย.  เชียงใหม ่ : วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม,่  
๒๕๔๘ .   

พรรณี ศิริวรรธนาการ และคณะ. “การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ด้านจริยธรรม :ความคิดและ  
การปฏิบัติของนักศึกษาแพทย์ศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม”่. รายงานการวิจัย.    
คณะแพทย์ศาสตร์   มหาวิทยาลัยเชียงใหม,่ ๒๕๔๙.    

รุ่งทิพย์    กล้าหาญ. “การพฒันาจริยธรรมต่อส่ิงแวดล้อมด้วยกระบวนการสร้างอนาคตร่วมกนั”.  
รายงานการวิจัย.  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตเชียงใหม่,  
๒๕๕๐.   

สนิท สัตโยภาส. “การพฒันากระบวนการสอนสร้างอนาคตร่วมกนัสอนภาษาไทยโดยยึดผู้เรียน  
เป็นส าคัญ”. รายงานการวิจัย.  บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม,่ ๒๕๔๔.  

สุวิมล ว่องวาณิชและนงลักษณ์ วิรัชชัย. “ปัจจัยและกระบวนการท่ีเอือ้ต่อการพฒันาคุณธรรมระดับ  
บุคคลเพือ่ความส าเร็จของส่วนรวมของนักศึกษามหาวิทยาลัย” . รายงานการวิจัย.  
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมติร, ๒๕๔๓ . 

อรพนิท์  ชูชม และคณะ. “การวิเคราะห์ปัจจัยทางจิตสังคมท่ีสัมพนัธ์กบัจิตส านึกทางปัญญาและ  
คุณภาพชีวิตของเยาวชนไทย” . รายงานการวิจัย.  สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ : 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมติร, ๒๕๔๙.  

อจัฉรา  สุขารมณ์ และคณะ .  “การพฒันาปรีชาเชิงอารมณ์ตามแนวพทุธศาสนาในเยาวชนไทย” .  
รายงานการวิจัย.  สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมติร, ๒๕๔๗.  

 



  
๗๖ 

ภาคผนวก ข.  
กิจกรรมทีเ่ก่ียวข้องกับการน าผลจากโครงการวิจัยไปใช้ประโยชน์  

 
๑. กิจกรรมด้านการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษา  
 ๑.๑ สามารถน ากระบวนการศึกษาวิจัยไปประยุกต์ในการเรียนการสอนในรายวิชา เช่น 
วิชาการปลูกฝังค่านิยมและจริยธรรม รายวิชาหลักพทุธธรรม และรายวิชาศึกษาอสิระทางสังคมศึกษา
ในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 ๑.๒ สถาบันการศึกษาต่างๆ ในระดับมธัยมศึกษาและวิทยาลัยอาชีวะ สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ในการจัดกจิกรรมส่งเสริมนักเรียนนักศึกษา และก าหนดให้เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการ
สอน มกีารวัดประเมนิผล คือ การบ าเพญ็ประโยชน์ต่อสาธารณชน 
 
๒. กิจกรรมด้านการบริการวิชาการแก่สงัคม  
 ๒.๑ โครงการท าดีเพือ่แผ่นดิน ท่ีนักเรียนทุกคนได้จัดกจิกรรมหลากหลายท้ังภายในและ
นอกวิทยาลัย   ซ่ึงเกดิจากการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการร่วมสร้างสังคมในฝัน  กอ่เกดิเป็น
โครงการท าดีเพือ่แผ่นดิน จ านวน  ๕ โครงการ ได้แก ่  
 - โครงการชวนเพือ่นพีน่้องท าดี   
 - โครงการรักษส่ิ์งแวดล้อม    
 - โครงการอาสาเกษตร    
 - โครงการค่ายอาสาเพือ่พฒันาทักษะชีวิตป้องกนัสารเสพติดส าหรับน้องพืน้ท่ีสูง   
 - โครงการชวนเพือ่นเข้าวัด    
 
๓. กิจกรรมด้านวิชาการ  

๓.๑ การน าเสนอผลการวิจัยในการประชุมวิชาการวิจัยการศึกษาแห่งชาติ ปีการศึกษา  
๒๕๕๕โดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ  และได้รับการคัดเลือกเป็นผลงานวิจัยดีมี
คุณภาพ 

๓.๒ การน าเสนอผลงานวิจัยวิจัยในการประชุมวิชาการอาชีวศึกษาแห่งชาติ ปีการศึกษา 
๒๕๕๕ และได้รับการคัดเลือกเป็นผลงานวิจัยดีมคุีณภาพต่อการพฒันาอาชีวศึกษา 

๓.๓ น าเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ โดยส านักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ ปี
การศึกษา ๒๕๕๕ 
๓.๔ น าเสนอบทความภาษาองักฤษในวารสาร กลุ่มส่งเสริมและสนับสนุนและเผยแพร่งานวิจัย  
ส านักงานประสานและส่งเสริมกจิการอดุมศึกษา    ส านักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษา  ซ่ึงก าลัง
จัดพมิพ์  



  
๗๗ 

ภาคผนวก ค. 
ตารางเปรียบเทยีบวัตถุประสงค์ กิจกรรมทีว่างแผนไว้  

และกิจกรรมทีไ่ด้ด าเนินการมาและผลทีไ่ด้รับของโครงการ  

 
กิจกรรม  ผลทีไ่ด้รับ  บรรลุ

วัตถุประสงค์  
โดยท าให้  

๑.ศึกษาข้อมลูปฐม
ภูม/ิทุติยภูมิจาก
เอกสารวิชาการท่ี
เกีย่วข้อง 

ทราบถึงข้อมลูเกีย่วกบั 
๑.แนวคิดการพฒันาตนเอง   
๒.แนวคิดการพฒันาตนเองตามหลัก
พทุธธรรม    
๓.แนวคิดกระบวนการสอนแบบสร้าง
อนาคตร่วมกนั (Future Search 
Conference) 
๔.แนวคิดเกีย่วกบัระบบคู่สัญญา 

ข้อท่ี ๑ ท าใหส้ามารถวิเคราะห์
หลักพุทธธรรมโดยอาศัย
หลักสามัคคีธรรม ผ่าน 
เทคนิคกระบวนการสร้าง
อนาคตร่วมกนั 

๒.การสร้างโปรแกรม
การพฒันาตนเอง
ตามหลักสามคัคี
ธรรม ด้วยเทคนิค
กระบวนการสร้าง
อนาคตร่วมกนั   

 ข้อท่ี ๑ ท าใหส้ามารถวิเคราะห์
การด าเนินการของวัดใน
มิติการเรียนรู้ การส่งเสริม
การท่องเท่ียวของวัด การ
จัดท าส่ือ และ
กระบวนการส่ือสาร 

๓.ท าการทดสอบ
นักเรียนกอ่นร่วม
กจิกรรมด้วย
แบบทดสอบเพือ่วัด
ลักษณะการปฏิบัติ
ตนตามหลักสามคัคี
ธรรม 

ทราบถึงข้อมลูลักษณะการปฏิบัติตน
ตามหลักสามคัคีธรรมของนักเรียนกอ่น
การจัดกจิกรรม 

 
ข้อท่ี ๑ 

ท าใหส้ามารถวิเคราะหถ์ึง
ระดับลักษณะการปฏิบติั
ตนตามหลักสามัคคีธรรม
ของนักเรียนกอ่นการจัด
กจิกรรม 

๔.ด าเนินกจิกรรม
ส่งเสริมการพฒันา
ตนเองของนักเรียน 
ด้วยการนัดท า
กจิกรรมในวันหยุด
จ านวน  ๑๕ คร้ัง   

ได้จัดกจิกรรมกระบวนการสร้างอนาคต
ร่วมกนั จ านวน  ๑๐  แผน  ด าเนิน
กจิกรรมจ านวน  ๑๕ คร้ัง   

ข้อท่ี ๑ ท าใหเ้กดิกจิกรรม
กระบวนการสร้างอนาคต
ร่วมกนั 

 
  



  
๗๘ 

กิจกรรม  ผลทีไ่ด้รับ  บรรลุ
วัตถุประสงค์  

โดยท าให้  

๕.ท าการทดสอบ
นักเรียนหลังร่วม
กจิกรรม ด้วย
แบบทดสอบเพือ่วัด
ลักษณะการปฏิบัติ
ตนตามหลักสามคัคี
ธรรม 

ทราบถึงข้อมลูลักษณะการปฏิบัติตน
ตามหลักสามคัคีธรรมของนักเรียน หลัง
การจัดกจิกรรม 

 
ข้อท่ี ๑ 

ท าใหส้ามารถวิเคราะหถ์ึง
ระดับลักษณะการปฏิบติัตน
ตามหลักสามัคคีธรรมของ
นักเรียนหลังการจัด
กจิกรรม 

๖.เปรียบเทียบ
ค่าเฉล่ียระดับการ
ปฏิบัติตน ด้วย
คะแนนกอ่นและหลัง
ร่วมกจิกรรม 
 

ทราบถึงข้อมลูการวิเคราะห์เปรียบเทียบ
ลักษณะการปฏิบัติตนตามหลักสามคัคี
ธรรมของนักเรียนหลังการจัดกจิกรรม 

  
ข้อท่ี ๑ 

ท าใหท้ราบผลการพัฒนา
ตนเองตามหลักพุทธธรรม
โดยอาศัยหลักสามัคคีธรรม 
ผ่าน 
เทคนิคกระบวนการสร้าง
อนาคตร่วมกนั และได้
โปรแกรมการพัฒนาตนเอง
ตามหลักสามัคคีธรรม ด้วย
เทคนิคกระบวนการสร้าง
อนาคตร่วมกนัท่ีเหมาะสม
แกน่ักเรียน  

 



   

 

๗๙ 

ภาคผนวก ง. เคร่ืองมือท่ีใช้ในงานวิจัย 
 

เคร่ืองมอืท่ี ๑ แบบส ารวจตนเองกอ่นร่วมกจิกรรม 
เคร่ืองมอืท่ี ๒ แบบทดสอบหลังเข้าร่วมกจิกรรมพฒันาตนเอง  
เคร่ืองมอืท่ี ๓ แบบบันทึกวันนี้ท่ีฉันเป็น  
เคร่ืองมอืท่ี ๔ แบบบันทึกวิถีพฒันาตน : ด้วยใจท่ีใฝุฝันถึงวันหน้า  
เคร่ืองมอืท่ี ๕ แผนกจิกรรมท่ี  ๑  เวลาน าพาเราร่วมกนั  
เคร่ืองมอืท่ี ๖ แผนกจิกรรมท่ี  ๒  สายธารแห่งชีวิตดอกไมแ้ห่งความหวัง  
เคร่ืองมอืท่ี ๗ แผนกจิกรรมท่ี  ๓  คือความใฝุฝัน  
เคร่ืองมอืท่ี ๘ แผนกจิกรรมท่ี  ๔  หันมองสังคม  
เคร่ืองมอืท่ี ๙ แผนกจิกรรมท่ี  ๕  ร่วมสร้างสังคมแห่งฝัน  
เคร่ืองมอืท่ี ๑๐ แผนกจิกรรมท่ี  ๖  เรียนรู้ธรรมเพิม่พลังตน  
เคร่ืองมอืท่ี ๑๑ แผนกจิกรรมท่ี  ๗  คนแห่งอนาคต  
เคร่ืองมอืท่ี ๑๒ แผนกจิกรรมท่ี  ๘  ท าดีเพือ่แผ่นดิน  
เคร่ืองมอืท่ี ๑๓ แผนกจิกรรมท่ี  ๙  ขยายข่ายความดี 
เคร่ืองมอืท่ี ๑๔ แผนกจิกรรมท่ี  ๑๐ เพราะมวัีนนั้นคือฉันวันนี้  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
 
 
 

 
 
 
 
 
 
                                       



   

 

๘๐ 

เครื่องมือที่ ๑ 
แบบส ารวจตนเองก่อนร่วมกิจกรรม 

เร่ือง   การพฒันาตนเองตามหลักสามคัคีธรรม(สาราณียธรรม ๖)  
 
ค าช้ีแจง  : 

๑. แบบสอบถามนี้มวัีตถุประสงค์เพือ่ศึกษาลักษณะพฤติกรรมการปฏิบัติตามหลักสาราณีย
ธรรม ๖ ของนักเรียน 

๒. ข้อมลูท่ีรับจากการตอบแบบสอบถามคร้ังนี้  จะน าเสนอในภาพรวม  โดยจะไมก่อ่เกดิ
ผลกระทบใด ๆ ต่อนักเรียนท้ังส้ิน   ดังนั้นจึงขอให้ตอบข้อค าถามให้ครบทุกข้อ  

๓. แบบสอบถามนี้ประกอบด้วย  ๓   ตอนคือ   
ตอนท่ี  ๑   ข้อมลูพืน้ฐานของนักเรียน  
ตอนท่ี  ๒   ลักษณะการปฏิบัติตนตามหลักสามคัคีธรรม (สาราณียธรรม ๖)  
ตอนท่ี  ๓   การสะท้อนความคาดหวังต่อกจิกรรมการพฒันาตนเอง  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

ตอนที ่ ๑   ข้อมูลพ้ืนฐานของนักเรียน  
ค าชี้แจง  :   ให้นักเรียนท าเคร่ืองหมาย  / ในช่องท่ีตรงกบัความเป็นจริงของนักเรียน  
๑. เพศ    

(    )   ชาย             (    )  หญิง 
๒. ระดับผลการเรียนโดยเฉล่ีย  

(    )  ๑.๐๐ – ๑.๕๐   (    )    ๑.๕๑ – ๒.๐๐ 
(    )  ๒.๐๑ – ๒.๕๐   (    )     ๒.๕๑ – ๓.๐๐ 
(    )  ๓.๐๑ – ๓.๕๐   (    )     ๓.๕๑ – ๔.๐๐ 



   

 

๘๑ 

ตอนที ่ ๒  ลกัษณะพฤติกรรมการปฏิบัติตนตามหลกัสาราณียธรรม  ๖  
ค าชี้แจง  :  ให้นักเรียนท าเคร่ืองหมาย / หน้าข้อความตรงกบัพฤติกรรมท่ีเป็นจริงของนักเรียนมาก
ท่ีสุด 

 
ลกัษณะพฤติกรรม 

ระดับการปฏิบัติ 
มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ท่ีสุด 

ก. ความซ่ือสตัยส์จุริต       
๑.  ข้าพเจ้าสามารถรักษาความลับได้และเป็นท่ี
ไว้วางใจของผู้อืน่ 

     

๒.  ข้าพเจ้าไมแ่สวงหาผลประโยชน์ทางมชิอบ       
๓. ข้าพเจ้าเปิดโอกาสหรือยินยอมให้เพือ่นลอก
ค าตอบในการสอบเพราะสงสาร  

     

๔. ข้าพเจ้าพยายามท าข้อสอบด้วยตนเอง แม้
ข้อสอบนั้นจะยากกต็าม  

     

๕.ข้าพเจ้าปฏิบัติตามข้อตกลงการเรียนรายวิชา       
๖. ข้าพเจ้ายินดีโกหกหรือปกปิดข้อเท็จจริงเพือ่
ความอยู่รอดของตนเอง  

     

๗. ข้าพเจ้าเชื่อว่า ซ่ือกนิไมห่มดคดกนัไมน่าน      
๘.หากแมค้่าทอนเงินผิดข้าพเจ้าจะคืนเงินทอนให้
แมค้่า  

     

๙.ข้าพเจ้าบอกเพือ่นทุกคร้ังกอ่นหยิบของเพือ่น
มาใช้ 

     

๑๐.เมือ่เกบ็ของได้ข้าพเจ้าจะน าไปประกาศหา
เจ้าของ 

     

ข.ด้านความรับผิดชอบ      
๑. ข้าพเจ้ามุง่มัน่ท างานท่ีได้รับมอบหมายให้
ส าเร็จตรงเวลา  

     

๒.ข้าพเจ้ายอมรับผลการประท าของตนเองและ
ปรับปรุงแกไ้ขให้ดีขึ้น  

     

๓.ข้าพเจ้าต้ังใจเรียนต้ังแต่ต้นชั่วโมงถึงท้ายชั่วโมง       
๔. ข้าพเจ้าต้ังใจฟงัครูสอนทุกวิชา  ไมเ่ฉพาะแต่
วิชาท่ีตนเองชอบ  

     

๕.ข้าพเจ้าแนะน าให้เพือ่นส่งงานตามเวลาท่ีครู
นัดหมาย  

     

 



   

 

๘๒ 

 
 

ลกัษณะพฤติกรรม 
ระดับการปฏิบัติ 

มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ท่ีสุด 

๖. ข้าพเจ้าชักชวนให้เพือ่นเข้าเรียนตามเวลา 
และไมพ่กัเกนิเวลาท่ีก าหนด  

     

๗. ข้าพเจ้าส่งงานท่ีครูมอบหมายตามเวลา       
๘.ข้าพเจ้าท างานกลุ่มอย่างเป็นระบบ รวดเร็ว 
ทันเวลา  

     

๙. ข้าพเจ้ายืมหนังสือห้องสมดุแล้วไมส่่งคืนตาม
ก าหนด 

     

๑๐.ข้าพเจ้าจะพยายามท างานท่ีอาจารย์
มอบหมายให้เสร็จโดยไมห่าเหตุผลมาต่อรอง  

     

ค.ด้านความยติุธรรม       
๑. ข้าพเจ้าเชื่อว่าทุกคนมคีวามเท่าเทียมเสมอ
ภาค 

     

๒. ข้าพเจ้ารับฟงัและเคารพความคิดเห็นของ
ผู้อืน่ 

     

๓. ข้าพเจ้าตัดสินใจโดยใช้เหตุและผลมากกว่า
อารมณ์ 

     

๔. ข้าพเจ้าไมเ่ข้าข้างคนผิดแมเ้ป็นคนใกล้ชิด       
๕. ข้าพเจ้าท างานโดยไมเ่ลือกท่ีรักมกัท่ีชัง       
๖.ข้าพเจ้าคิดว่าเราสามารถท างานร่วมกบัคนท่ีมี
ความคิดเห็นแตกต่างกนัได้  

     

๗. ข้าพเจ้ายอมรับเสียงข้างมากเมือ่อยู่ฝุายเสียง
ข้างน้อย 

     

๘.ข้าพเจ้ายินดีรับฟงัเมือ่มคีนวิจารณ์ได้ทุกเร่ือง      
๙. ข้าพเจ้ายินดียอมรับฟงัค าตักเตือนและการ
สอนงานจากเพือ่น 

     

๑๐.ข้าพเจ้าคิดว่า ทุกคนมคีวามดีและ
ความสามารถท่ีแตกต่างกนั 

     

ง.ด้านความสามัคคี       
๑.ข้าพเจ้าสามารถเป็นได้ท้ังผู้น าและผู้ตามท่ีดี      
๒ข้าพเจ้าพยายามท่ีจะหาทางแกป้ัญหาด้วยการ
ประนีประนอม  

     



   

 

๘๓ 

ลกัษณะพฤติกรรม  ระดับการปฏิบัติ  
มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ท่ีสุด 

๓.ข้าพเจ้าพยายามประสานความสนใจทุกอย่าง
ของผู้อืน่และของข้าพเจ้าเข้าด้วยกนัเพือ่
ความส าเร็จของงาน 

     

๔.ข้าพเจ้าพยายามหาทางสายกลางระหว่างความ
คิดเห็นของข้าพเจ้ากบัความคิดเห็นของคนอืน่ๆ 

     

๕.ข้าพเจ้าร่วมมอืร่วมใจกบัสมาชิกในหมูค่ณะ
เพือ่ท างานให้ส าเร็จ 

     

๖.ข้าพเจ้ามกัโต้เถียงเพือ่เอาชนะผู้มคีวามคิดเห็น
แตกต่างจากข้าพเจ้า 

     

๗.ข้าพเจ้าพยายามรับฟงัความคิดเห็นท้ังหลาย
และประเด็นปัญหาอย่างเปิดเผย 

     

๘.ข้าพเจ้าพยายามท างานให้บรรลุเปูาหมายโดย
ตระหนักถึงการมคีวามคิดเห็นท่ีแตกต่างกนั 

     

๙.ข้าพเจ้าพยายามให้คนอืน่ๆมส่ีวนรับรู้ในปัญหา
ขัดแย้ง เพือ่ท่ีเราจะได้ร่วมมอืกนัและ   
ช่วยเหลือกนัในการแกป้ัญหา 

     

๑๐. ข้าพเจ้าสามารถโน้มน้าวผู้อืน่ให้เห็น
ความส าคัญของการรวมกนัเป็นคณะ  

     

จ. ด้านความเมตตา      
๑.ข้าพเจ้าร่วมกจิกรรมท่ีมปีระโยชน์กบัตนเอง
เท่านั้น 

     

๒.ข้าพเจ้าช่วยเหลือผู้อืน่โดยไมม่ใีครร้องขอ       
๓.ข้าพเจ้าเตือนเพือ่นไมใ่ห้หนีเรียนหรือไมส่่งงาน       
๔.ข้าพเจ้าจะพจิารณาข้อเท็จจริงกอ่นสรุปว่าการ
กระท าของผู้อืน่ดีหรือไม่  

     

๕.ข้าพเจ้าไมส่นใจความทุกข์ของผู้อืน่ท่ีไมรู้่จัก       
๖.ข้าพเจ้าไมถ่ือโกรธเพือ่นท่ีพดูหรือท าให้ไม่
สบายใจ 

     

๗. ข้าพเจ้าสามารถสละประโยชน์ส่วนตนเพือ่
ส่วนร่วม 

     

๘.ข้าพเจ้าพยายามท่ีจะไมท่ าร้ายจิตใจหรือ
ความรู้สึกของคนอืน่  

     



   

 

๘๔ 

๙.ข้าพเจ้ายินดีรับฟงัความทุกข์ของผู้อืน่ท่ี
ต้องการความช่วยเหลือแมม้ภีาระท่ีจะต้องท า 

     

๑๐.ข้าพเจ้าพยายามถนอมน้ าใจของคนอืน่  และ
พยายามรักษาสัมพนัธภาพของเราไว้  

     

 
 
ตอนที ่ ๓   การสะทอ้นความคาดหวังต่อกิจกรรมพัฒนาตนเอง  
ค าชี้แจง  :  ให้นักเรียนแสดงความความหวังต่อกจิกรรมการพฒันาตนเองตามหลักสามคัคีธรรม  
๑. ลักษณะการส่วนร่วมของนักเรียน  
.............................................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................  
 
๒. รูปแบบกจิกรรมท่ีต้องการ  
.............................................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................  
 
๓.เนื้อหาความรู้ท่ีต้องการ  
.............................................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................  
 
๔.ส่ิงท่ีต้องการไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน  
.............................................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................  
 
๕.ช่วงเวลาการเรียนรู้  
.............................................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................  
 
๖.การสนับสนุนท่ีต้องการ  
.............................................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................  
  

การตอบแบบสอบถามท่ีสมบูรณ์ของท่านคือคุณค่าความรู้ท่ีได้รับ  
ขอขอบคุณในความร่วมมอื  

  
 



   

 

๘๕ 

เครื่องมือที ่๒ 
แบบส ารวจตนเองหลงัร่วมกิจกรรม  

เร่ือง   การพฒันาตนเองตามหลักสามคัคีธรรม(สาราณียธรรม ๖)  
 
ค าช้ีแจง  : 

๑. แบบสอบถามนี้มวัีตถุประสงค์เพือ่ศึกษาลักษณะพฤติกรรมการปฏิบัติตามหลักสาราณีย
ธรรม  ๖  ของนักเรียน 

๒. ข้อมลูท่ีรับจากการตอบแบบสอบถามคร้ังนี้  จะน าเสนอในภาพรวม  โดยจะไมก่อ่เกดิ
ผลกระทบใด ๆ ต่อนักเรียนท้ังส้ิน   ดังนั้นจึงขอให้ตอบข้อค าถามให้ครบทุกข้อ  

๓. แบบสอบถามนี้ประกอบด้วย  ๓   ตอนคือ   
ตอนท่ี  ๑   ข้อมลูพืน้ฐานของนักเรียน  
ตอนท่ี  ๒   ลักษณะการปฏิบัติตนตามหลักสามคัคีธรรม(สาราณียธรรม ๖)  
ตอนท่ี  ๔   การสะท้อนความคิดต่อกจิกรรมการพฒันาตนเอง  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ตอนที ่ ๑   ข้อมูลพ้ืนฐานของนักเรียน  
ค าชี้แจง  :   ให้นักเรียนท าเคร่ืองหมาย  / ในช่องท่ีตรงกบัความเป็นจริงของนักเรียน  
๑. เพศ    

(    )   ชาย             (    )  หญิง 
๒. ระดับผลการเรียนโดยเฉล่ีย  

(    )  ๑.๐๐ – ๑.๕๐   (    )    ๑.๕๑ – ๒.๐๐ 
(    )  ๒.๐๑ – ๒.๕๐   (    )     ๒.๕๑ – ๓.๐๐ 
(    )  ๓.๐๑ – ๓.๕๐   (    )     ๓.๕๑ – ๔.๐๐ 

   



   

 

๘๖ 

ตอนที ่ ๒    ลกัษณะพฤติกรรมการปฏิบัติตนตามหลกัสาราณียธรรม  ๖  
ค าชี้แจง  :  ให้นักเรียนท าเคร่ืองหมาย / หน้าข้อความตรงกบัพฤติกรรมท่ีเป็นจริงของนักเรียนมาก
ท่ีสุด 

 
ลกัษณะพฤติกรรม 

ระดับการปฏิบัติ 
มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ท่ีสุด 

ก. ความซ่ือสตัยส์จุริต       
๑.  ข้าพเจ้าสามารถรักษาความลับได้และเป็นท่ี
ไว้วางใจของผู้อืน่ 

     

๒.  ข้าพเจ้าไมแ่สวงหาผลประโยชน์ทางมชิอบ       
๓. ข้าพเจ้าเปิดโอกาสหรือยินยอมให้เพือ่นลอก
ค าตอบในการสอบ 

     

๖. ข้าพเจ้ายินดีโกหกหรือปกปิดข้อเท็จจริงเพือ่
ความอยู่รอดของตนเอง  

     

๗. ข้าพเจ้าเชื่อว่า ซ่ือกนิไมห่มดคดกนัไมน่าน      
๘.หากแมค้่าทอนเงินผิดข้าพเจ้าจะคืนเงินทอนให้
แมค้่า  

     

๙.ข้าพเจ้าเปิดโอกาสให้เพือ่นข้อลอกข้อสอบ
เพราะสงสาร  

     

๑๐.เมือ่เกบ็ของได้ข้าพเจ้าจะน าไปประกาศหา
เจ้าของ 

     

ข.ด้านความรับผิดชอบ      
๑. ข้าพเจ้ามุง่มัน่ท างานท่ีได้รับมอบหมายให้
ส าเร็จตรงเวลา  

     

๒.ข้าพเจ้ายอมรับผลการประท าของตนเองและ
ปรับปรุงแกไ้ขให้ดีขึ้น  

     

๓.ข้าพเจ้าต้ังใจเรียนต้ังแต่ต้นชั่วโมงถึงท้ายชั่วโมง       
๔. ข้าพเจ้าต้ังใจฟงัครูสอนทุกวิชา  ไมเ่ฉพาะแต่
วิชาท่ีตนเองชอบ  

     

๕.ข้าพเจ้าแนะน าให้เพือ่นส่งงานตามเวลาท่ีครู
นัดหมาย  

     

๖. ข้าพเจ้าชักชวนให้เพือ่นเข้าเรียนตามเวลา 
และไมพ่กัเกนิเวลาท่ีก าหนด  

     

๗. ข้าพเจ้าส่งงานท่ีครูมอบหมายตามเวลา       
๘.ข้าพเจ้าท างานกลุ่มอย่างเป็นระบบ รวดเร็ว 
ทันเวลา  

     



   

 

๘๗ 

 
ลกัษณะพฤติกรรม  ระดับการปฏิบัติ  

มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ท่ีสุด 

๙. ข้าพเจ้ายืมหนังสือห้องสมดุแล้วไมส่่งคืนตาม
ก าหนด 

     

๑๐.ข้าพเจ้าจะพยายามท างานท่ีอาจารย์
มอบหมายให้เสร็จโดยไมห่าเหตุผลมาต่อรอง  
 

     

ค.ด้านความยติุธรรม       
๑. ข้าพเจ้าเชื่อว่าทุกคนมคีวามเท่าเทียมเสมอ
ภาค 

     

๒. ข้าพเจ้ารับฟงัและเคารพความคิดเห็นของ
ผู้อืน่ 

     

๓. ข้าพเจ้าตัดสินใจโดยใช้เหตุและผลมากกว่า
อารมณ์ 

     

๔. ข้าพเจ้าไมเ่ข้าข้างคนผิดแมเ้ป็นคนใกล้ชิด       
๕. ข้าพเจ้าท างานโดยไมเ่ลือกท่ีรักมกัท่ีชัง       
๖.ข้าพเจ้าคิดว่าเราสามารถท างานร่วมกบัคนท่ีมี
ความคิดเห็นแตกต่างกนัได้  

     

๗. ข้าพเจ้ายอมรับเสียงข้างมากเมือ่อยู่ฝุายเสียง
ข้างน้อย 

     

๘.ข้าพเจ้ายินดีรับฟงัเมือ่มคีนวิจารณ์ได้ทุกเร่ือง      
๙. ข้าพเจ้ายินดียอมรับฟงัค าตักเตือนและการ
สอนงานจากเพือ่น 

     

๑๐.ข้าพเจ้าคิดว่า ทุกคนมคีวามดีและ
ความสามารถท่ีแตกต่างกนั 

     

ง.ด้านความสามคัคี       
๑.ข้าพเจ้าสามารถเป็นได้ท้ังผู้น าและผู้ตามท่ีดี      
๒ข้าพเจ้าพยายามท่ีจะหาทางแกป้ัญหาด้วยการ
ประนีประนอม  

     

๓.ข้าพเจ้าพยายามประสานความสนใจทุกอย่าง
ของผู้อืน่และของข้าพเจ้าเข้าด้วยกนัเพือ่
ความส าเร็จของงาน 

     



   

 

๘๘ 

 
ลกัษณะพฤติกรรม  ระดับการปฏิบัติ  

มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ท่ีสุด 

๔.ข้าพเจ้าพยายามหาทางสายกลางระหว่างความ
คิดเห็นของข้าพเจ้ากบัความคิดเห็นของคนอืน่ๆ 

     

๕.ข้าพเจ้าร่วมมอืร่วมใจกบัสมาชิกในหมูค่ณะ
เพือ่ท างานให้ส าเร็จ  

     

๙.ข้าพเจ้าพยายามให้คนอืน่ๆมส่ีวนรับรู้ในปัญหา
ขัดแย้ง เพือ่ท่ีเราจะได้ร่วมมอืกนัและ   
ช่วยเหลือกนัในการแกป้ัญหา 

     

๑๐. ข้าพเจ้าสามารถโน้มน้าวผู้อืน่ให้เห็น
ความส าคัญของการรวมกนัเป็นคณะ  

     

จ. ด้านความเมตตา      
๑.ข้าพเจ้าร่วมกจิกรรมท่ีมปีระโยชน์กบัตนเอง
เท่านั้น 

     

๒.ข้าพเจ้าช่วยเหลือผู้อืน่โดยไมม่ใีครร้องขอ       
๓.ข้าพเจ้าเตือนเพือ่นไมใ่ห้หนีเรียนหรือไมส่่งงาน       
๔.ข้าพเจ้าจะพจิารณาข้อเท็จจริงกอ่นสรุปว่าการ
กระท าของผู้อืน่ดีหรือไม่  

     

๕.ข้าพเจ้าไมส่นใจความทุกข์ของผู้อืน่ท่ีไมรู้่จัก       
๖.ข้าพเจ้าไมถ่ือโกรธเพือ่นท่ีพดูหรือท าให้ไม่
สบายใจ 

     

๗. ข้าพเจ้าสามารถสละประโยชน์ส่วนตนเพือ่
ส่วนร่วม 

     

๘.ข้าพเจ้าพยายามท่ีจะไมท่ าร้ายจิตใจหรือ
ความรู้สึกของคนอืน่  

     

๙.ข้าพเจ้ายินดีรับฟงัความทุกข์ของผู้อืน่ท่ี
ต้องการความช่วยเหลือแมม้ภีาระท่ีจะต้องท า 

     

๑๐.ข้าพเจ้าพยายามถนอมน้ าใจของคนอืน่  และ
พยายามรักษาสัมพนัธภาพของเราไว้  

     

 



   

 

๘๙ 

ตอนที ่ ๔   การสะทอ้นความคิดเหน็ต่อกิจกรรมพัฒนาตนเอง  
ค าชี้แจง  :  ให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นต่อกจิกรรมการพฒันาตนเองตามหลักสามคัคีธรรม  
 

ข้อความ ระดับความพึงพอใจ  
มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ท่ีสุด 

๑. กจิกรรมกาลเวลาน าพาเรามาร่วมกนั       
๒. กจิกรรมรอยอดีต       
๓. กจิกรรมคือความใฝุฝัน       
๔. กจิกรรมหันมองสังคม       
๕. กจิกรรมเส้นทางสร้างสังคมแห่งฝัน      
๖. กจิกรรมเรียนรู้ธรรมเพิม่พลังตน       
๗.กจิกรรมฅนแห่งอนาคต       
๘.กจิกรรมท าดีเพือ่แผนดิน       
๙.กจิกรรมขยายข่ายความดี       
๑๐.กจิกรรมเพราะมวัีนนั้นคือฉันวันนี้       
๑๑.กจิกรรมบันทึกวันนี้ท่ีฉันเป็น      
๑๒.กจิกรรมบันทึกวิถีพฒันาตน : ด้วยใจท่ีใฝุฝันถึงวัน
หน้า 

     

๑๓.กจิกรรมพฒันาตนเอง      
๑๔.กจิกรรมการฝึกสติ      
 

 
การตอบแบบสอบถามท่ีสมบูรณ์ของท่านคือคุณค่าความรู้ท่ีได้รับ  

ขอขอบคุณในความร่วมมอื  
     

                                               
 
 
 
 
 
 
 



   

 

๙๐ 

เครื่องมือที ่๓  
สมุดบันทกึ  

วันน้ีทีฉั่นเป็น 
 

 
 
 

ช่ือผู้ร้อยเรียง …………………..……….. 
ระดับช้ัน………………………………… 

 
วิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยเีชียงใหม่  

 
 
 
 
 
 



   

 

๙๑ 

เรื่องของฉัน 
 
 
 
วัน / เดือน  / ปีเกิด……………………………….…………………………........................…. 
คติพจน์ประจ าใจ ……………………………..…………………………............................…. 
ลกัษณะเด่นของฉัน ………………………………………………............................……….. 
………………………………………………………………………............................………. 
………………………………………………………………………............................………. 
………………………………………………………………………...... ......................………. 
………………………………………………………………………............................………. 
ข้อด้อยทีฉั่นคิด ………………………………………………............................……….. 
………………………………………………………………………............................………. 
……………………………………………………………………….............. ..............………. 
………………………………………………………………………............................………. 
………………………………………………………………………............................………. 
ความภาคภูมิใจของฉัน………………………………………….............................………… 
………………………………………………………………………............................………. 
………………………………………………………………………............................………. 
......................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................... 
ผลการเรียนของฉัน  
(  )  ดีมาก (   )  ดี  (   )  ปานกลาง  (   )   พอใช้ 
ความมุ่งหวังการเรียนเทอมน้ี  
……………………………………………………………….....................……………………… 
……………………………………………………………….....................……………………… 
วิชาทีฉั่นคาดว่าจะท าใหไ้ด้ดีคือ  
………………………………………….……………..........................…………………………… 
……………………………………………………………….....................……………………… 
สิง่ทีอ่ยากใหท้กุคนจดจ าเมื่อนึกถึงฉันคือ 
……………………………………………………………….....................……………………… 
……………………………………………………………….....................……………………… 
……………………………………………………………….....................……………………… 

 



   

 

๙๒ 

วันน้ีทีฉั่นเป็น  
วันท่ี…….....……เดือน….............……….พ.ศ……..…... 

ส่ิงท่ีฉันได้ท าวันนี้และความพงึพอใจต่อส่ิงท่ีท า 
(   )   มากท่ีสุด    (   )  มาก    (   )  ปานกลาง (  ) น้อย (  ) น้อยท่ีสุด 
ส่ิงท่ีคิดว่าคือความดี 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................... 
ส่ิงท่ีควรต้องพฒันา 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
วิธีการท่ีคาดจะใช้พฒันาหรือเสริมสร้างความดี 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
ความคาดหวังจากการพฒันาหรือเสริมสร้างความดี 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
ผู้ท่ีเกีย่วข้องและได้รับผลจากการพฒันาหรือเสริมสร้างความดี 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................  



   

 

๙๓ 

เครื่องมือที ่๔ 
สมุดบันทกึ  

วิถีพัฒนาตน 
ด้วยใจทีใ่ฝ่ฝันถึงวันหน้า 

 
 

 
 

ช่ือผู้สร้างฝัน ……………………..……..……….. 
  ช่ือเพ่ือนผู้พิทกัษ์...................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

๙๔ 

ด้วยใจทีใ่ฝ่ฝันถึงวันหน้า  
 
๑. เป้าหมายหรือความส าเร็จในชีวิตทีค่าดหวัง  
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................  
 
๒. เป้าหมายหรือความส าเร็จทางการเรียนทีค่าดหวัง  
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................  
 
๓. บุคคลทีเ่ป็นแบบอยา่งในชีวิต  
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................  
 
๔. การเช่ือมโยงเสน้ทางสูเ่ป้าหมายทางการเรียนและชีวิต  
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................  
๕. การใช้ชีวิตในวิทยาลยัเพ่ือน าสูค่วามส าเร็จ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................  
 
 



   

 

๙๕ 

ปฏิญญาการพัฒนาตนเองของกลุม่  
 

ข้าพเจ้าท้ังหลายท่ีจะถือปฏิบัติตามหลักสามคัคีธรรม (สาราณียธรรม ๖) เพือ่การพฒันา
ตนเองดังนี้ 

๑. ข้าพเจ้าจะปฏิบัติตนเป็นผู้มคีวามซ่ือสัตย์สุจริตท้ังต่อตนเองและผู้อืน่ 
๒. ข้าพเจ้าจะปฏิบัติตนเป็นผู้มคีวามรับผิดชอบต่อตนเอง  ผู้อืน่และสังคม 
๓. ข้าพเจ้าจะปฏิบัติตนเป็นผู้มคีวามสามคัคีในหมูค่ณะ ร่วมสร้างสรรค์ส่ิงท่ีเป็นประโยชน์แก่

หมูค่ณะและสังคม 
๔. ข้าพเจ้าจะปฏิบัติตนเป็นผู้มคีวามยุติธรรม  เคารพต่อความคิดเห็นและยอมรับความ

แตกต่างในการอยู่ร่วมกบัผู้อืน่ 
๕. ข้าพเจ้าจะปฏิบัติตนเป็นผู้มคีวามเมตตากรุณาเอือ้เฟือ้ต่อเพือ่นมนุษย์และสรรพส่ิง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

๙๖ 

วันท่ี............เดือน.................ป.ี..........  
 

หลักธรรมฉันปฏิบัติในวันนี้คือ.…………………………..................................……………..…… 
………. ………………………………………………………................................……………… 
ลักษณะการปฏิบัติ…………………………………………………………………………………  
…………………………………………………………………………….............................….…  
……………………………………………………………………………..............................……  
ผลการปฏิบัติคือ 
…………………………………………………………………………….............................……  
…………………………………………………………………………….............................……  
…………………………………………………………………………….............................……  
…………………………………………………………………………….............................……  
ปัญหาและอปุสรรคในการปฏิบัติ  
……………………………………………………………………………..................... ........…… 
…………………………………………………………………………….............................……  
วิธีการฝันฝุา 
…………………………………………………………………………….............................……  
…………………………………………………………………………….............................……  
ความพงึพอใจต่อการปฏิบัติ  
(  )  มากท่ีสุด ( )  มาก     (  )  ปานกลาง   (  ) ค่อนข้างน้อย  (  ) ไมป่ฏิบัติ 
ความคาดหวังคร้ังต่อไป  
…………………………………………………………………………….............................……  
…………………………………………………………………………….............................……  
ก าลังใจจากเพือ่นผู้พทัิกษ์  
……………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………............................  
    

 ลายมอืชื่อผู้ร้อยเรียง   ลายมอืชื่อเพือ่นผู้พทัิกษ์  
 
……..………………….   ……………………….. 



   

 

๙๗ 

 
   บทสรุปของเรื่องราว  

 
 
จากจุดเร่ิมต้นถึงวันนี้   ฉันคิดว่า  ฉันสามารถปฏิบัติตนได้ตามหลักธรรมในระดับ 
(  )  มากท่ีสุด  ( )  มาก      (  )  ปานกลาง      (  ) ค่อนข้างน้อย       (  ) ไมป่ฏิบัติ  
ความภาคภูมใิจท่ีอยากบอกคือ  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………….. .......................................................................................  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
หากจะให้รางวัลแกต่นเอง  ฉันจะให้…(  ) ๑๐    (  ) ๙     (  ) ๘     (  ) ๗     (  ) ๖    (  ) ๕  
และในวันข้างหน้าฉันต้ังใจว่า  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………….........................................................................................  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
ค าชมเชยจากเพือ่นผู้พทัิกษ์  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………................................................................. ........................ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
รางวัลจากเพือ่นผู้พทัิกษ ์ คือ …(  ) ๑๐    (  ) ๙     (  ) ๘     (  ) ๗    (  ) ๖     (  ) ๕ 
 ค าชมเชยจากครู………………………………………………………………........................................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………….........................................................................................  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
รางวัลจากครูคือ…….…(  ) ๑๐   (  ) ๙    (  ) ๘    (  ) ๗   (  ) ๖   (  ) ๕ 



   

 

๙๘ 

เติมพลงั  
******************* 

 
ผู้ชนะ ---- ผู้น่าเชื่อถือคือ  

……ผู้ท่ีสามารถแยกแยะได้ว่าอะไรคือความจริงอะไรคือฝัน  
…..ผู้ท่ีชอบท่ีจะเป็นตัวของตนเองและใช้ความพยายามเต็มท่ี  

…..ผู้ท่ีชอบเปิดเผยความจริงของตนเองแทนท่ีจะสร้างภาพลวงตาแกผู้่อืน่  
…….ผู้ท่ีส านึกได้ถึงความต่างระหว่าง “การถูกรัก”และ”การให้ความรัก” 

……..ผู้ท่ีรับฟงัผู้อืน่และประเมนิเร่ืองราวเพือ่หาข้อสรุปของตนเอง  
…….ผู้ท่ีจะชื่นชอบและให้ความนับถือผู้อืน่โดยไมจ่ ากดัวง และไมท่ าลาย  

…….ผู้ท่ีจะไมเ่ล่นบท “ใจเสาะ” หรือ “ต าหนิไปหมด”  
……ผู้ท่ีจะรับผิดชอบหน้าท่ีชีวิตของตนและรู้จักใช้เวลาอย่างมค่ีา  

……ผู้ท่ีรู้จักอดีตและส านึกต่อปัจจุบันโดยไมลื่มมองไกลไปในอนาคต  
…..ผู้ท่ีเรียนรู้อารมณ์และข้อจ ากดัของตนรวมท้ังสามารถปรับเปล่ียนได้  

…ผู้ท่ีมชีีวิตชีวา สนุกกบัการเรียน การงานและอยู่ร่วมกบัผู้อืน่โดยไมคิ่ดริษยา  
….ผู้ท่ีมวิีนัยในการควบคุมตนเองเพือ่อยู่ร่วมกบัผู้อืน่อย่างมสี านึกถึงสังคม  

…..และส่ิงเหล่านี้ล้วนเป็นส่ิงท่ีเราทุกคนสามารถเป็นไปได้ ….. 
 

 
 
 
                                        
 



   

 

๙๙ 

เครื่องมือที ่๕  
แผนกิจกรรมที ่๑  กาลเวลาน าพาเราร่วมกัน(สปัดาหท์ี ่๑- ๒)   

 
แนวคิด  
 ทุกคนล้วนมปีระสบการณ์เดิม  ความคิด  ความเชื่อท่ีแตกต่างกนั  จึงจ าเป็นต้องศึกษาเรียนรู้
ระหว่างกนัเพือ่ท ากจิกรรม 
 
วัตถุประสงค์  

๑. เพือ่ให้นักเรียนแต่ละคนได้บอกเล่าเร่ืองราวเกีย่วกบัตนเอง  
๒. เพือ่ให้นักเรียนได้สะท้อนความคาดหวังร่วมกนั  
๓. เพือ่ให้นักเรียนสามารถปฏิบัติตนในการท ากจิกรรมกลุ่มอย่างเหมาะสม  

ระยะเวลาด าเนินกิจกรรม  
 ๔     ชั่วโมง 
วัสดุทีใ่ช้ 
 ลวดแฟนตาซี สีต่าง ๆ ขนาด ๘ นิ้ว  ๓๐ เส้น  กระดาษรูปหัวใจขนาด ๕ นิ้ว ๓๐  แผ่น  
กระดาษปรุ๊ฟ   สีเมจิก    
ข้ันตอนกิจกรรม  

๑. แบ่งนักเรียนออกเป็น  ๖  กลุ่ม ๆ ละ ๕ คน เลือกประธานและเลขากลุ่ม (๑๐ นาที) 
๒. แจกลวดแฟนตาซีคนละ ๑ เส้นส าหรับสร้างเป็นสัญลักษณ์แทนตนเอง  และกระดาษรูป

หัวใจ  คนละ  ๑  แผ่นเพือ่ให้เขียนส่ิงท่ีชอบและไมช่อบอย่างละ  ๒  ข้อ   ใช้เวลา ๑๐ นาที  (๑๕ 
นาที) 

๓. ให้แต่ละคนแนะน าตัวต่อเพือ่นในกลุ่ม  ผ่านสัญลักษณ์ลวดแฟนซี โดยแจ้งว่า ชื่ออะไร 
สัญลักษณ์สัมพนัธ์กบัตนเช่นไร  ความคาดหวังต่อกจิกรรม  พร้อมท้ังบอกส่ิงท่ีชอบและไมช่อบคนละ  
๕  นาที  ในระหว่างนี้ให้เลขากลุ่มบันทึกส่ิงท่ีบอกเล่า (๓๕นาที) 

๔. หลังจากท่ีทุกคนแนะน าตัวเสร็จให้ช่วยกนัหลวมรวมสัญลักษณ์  ส่ิงท่ีชอบไมช่อบและ
ความคาดหวังของแต่ละคน  ลงในกระดาษปรุ๊ฟเป็นสัญลักษณ์และเร่ืองราวของกลุ่ม  โดยให้ยังคง
สัญลักษณ์ของแต่ละคน (๓๐ นาที) 

๕. น าเสนอต่อท่ีประชุมกลุ่มละ  ๕ นาที ( ๓๐ นาที) 
๖. ท่ีประชุมช่วยกนัหลอมรวมเร่ืองราวแต่ละกลุ่มเป็นเร่ืองราวและความคาดหวังรวมท้ังหมด 

(๓๐นาที) 
๗. ผู้ด าเนินการสรุปส่ิงท่ีเรียนรู้ร่วมกนัจากกจิกรรม และเปูาหมายของการด าเนินกจิกรรม

ร่วมกนั พร้อมท้ังมอบหมายให้บันทึกวันนี้ท่ีฉันเป็น เป็นเวลา ๔ สัปดาห์ (๒๕นาที) 
๘. ร่วมกนันั่งสมาธิแผ่เมตตา  ๕  นาที ( ๕นาที) 

การวัดประเมินผล  
 การกระตือรือร้น  มส่ีวนร่วมในกจิกรรม  และผลงานท่ีน าเสนอ 



   

 

๑๐๐  

เครื่องมือที ่๖ 
แผนกิจกรรมที ่๒  สายธารแหง่ชีวิตดอกไม้แหง่ความหวัง (สปัดาหท์ี ่๓)  

 
แนวคิด  
 ทุกคนล้วนมคีวามหวัง  ความฝันถึงความส าเร็จ  การยอมรับจากคนรอบข้าง  ซ่ึงอาจมหีลาย
คร้ังท่ีมคีวามสุข  หากแต่บางคร้ังของช่วงเวลาอาจต้องเผชิญกบัส่ิงคับข้อง  ท าให้เกดิทุกข์   จึงควร
ต้องทบทวน  เพือ่ให้มสีติ  สร้างก าลังใจแนวทางการด าเนินชีวิตท่ีเหมาะสม  
   
วัตถุประสงค์  

๑. เพือ่ให้นักเรียนสามารถทบทวนการด าเนินชีวิตท่ีผ่านมาอย่างมสีติ  
๒. เพือ่ให้นักเรียนสามารถวิเคราะห์ตนเองบนพืน้ฐานของความจริง  
๓. เพือ่ให้นักเรียนเกดิความมุง่มัน่ในการพฒันาตนเอง 
๔. เพือ่ให้นักเรียนสามารถปฏิบัติตนในการท ากจิกรรมกลุ่มอย่างเหมาะสม  

 
ระยะเวลาด าเนินกิจกรรม    ๔  ช่ัวโมง 
วัสดุทีใ่ช้ 

๑. กระดาษเอ ๔ และสีเมจิก  
๒. แผนภาพดอกไมแ้ห่งชีวิต  
๓. วีซีดีเร่ืองสุขแท้สุขเทียม  
๔. เพลง Live and  learn 

ข้ันตอนกิจกรรม  
๑. สุ่มเลือกตัวแทนนักเรียน  ๓ คนเพือ่บอกเล่าส่ิงท่ีเรียนรู้จากการบันทึกวันนี้ท่ีฉันเป็น 

พร้อมท้ังแสดงความชื่นชมให้ก าลังใจ (๒๐ นาที)  
๒. แบ่งนักเรียนออกเป็น  ๓  กลุ่ม ๆ ละ  ๑๐ คน  ด้วยกจิกรรมดอกไมแ้บ่งกลุ่ม  วิธีการคือ

ให้นักเรียนนั่งเป็นวงกลม  แจกดอกไม ้ ๑๐  แรกกระจายในวงกลม  พร้อมท้ังแจ้งว่า คร้ังท่ี ๑ เป็น
การส่งดอกไมแ้ห่งการโชคดี  หากเปิดเพลงแล้วให้ส่งต่อดอกไมถ้ึงเพือ่นๆ  และเมือ่เพลงจบดอกไมอ้ยู่
ท่ีใครผู้นั้นถือว่า โชคดี   ท้ังนี้เมือ่จบเพลงกแ็ยกผู้โชคดีออกเป็น  ๑  กลุ่ม  คร้ังท่ี ๒  เป็นการส่ง
ดอกไมแ้ห่งความโชคร้าย   หากเปิดเพลงแล้วให้ส่งต่อดอกไมถ้ึงเพือ่นๆ  และเมือ่เพลงจบดอกไมอ้ยู่ท่ี
ใครผู้นั้นถือว่า โชคร้าย  ท้ังนี้เมือ่จบเพลงกแ็ยกผู้โชคดีออกเป็น  ๑  กลุ่ม จากนั้นครูสรุปร่วมกบั
นักเรียนถึงพฤติกรรมการส่งดอกไมแ้ห่งความโชคดีและโชคร้าย   ซ่ึงพบว่า  นักเรียนจะพยายามส่ง
ดอกไมแ้ห่งความโชคร้ายให้พน้ตัวเพราะความกลัวผลท่ีอาจจะเกดิขึ้นเพยีงเพราะการคาดเดา  จนบ้าง
คร้ังกลายเป็นการยัดเหยียดให้ผู้อืน่  พร้อมท้ังแนวคิดในการด าเนินช  วิต (๒๐ นาที) 

๓. แจกกระดาษ เอ ๔ คนละ ๑ แผ่น  พร้อมสีเมจิก  และให้แต่ละคนวาดภาพสายธารแห่ง
ชีวิต โดยให้เปรียบเทียบการด าเนินชีวิตในแต่ละช่วงเวลาท่ีผ่านมา เสมอืนแมน่้ าสายหนึ่ง  ท่ีมจีด
เร่ิมต้น ณ ท่ีแห่งนี้  และกลายเป็นสายน้ าท่ีไหลผ่านส่ิงต่าง ๆ มากมาย  บางส่วนของแมน่้ ากไ็หล



   

 

๑๐๑  

ราบร่ืนเป็นเส้นตรง  บางช่วงกค็ดเค้ียว มเีกาะแกง่ปะทะโขดหิน  บางช่วงกส็งบและแมน่้ าต้องมี
จุดหมายปลายทาง   ซ่ึงจุดหมายปลายทางของแมน่้ ากเ็ช่นจุดมุง่หมายชีวิต (๕ นาที) 

๔. มอบหมายให้แต่ละคนถ่ายทอดประสบการณ์ชีวิตองตนลงในจินตนาการสายธารแห่งชีวิต  
พร้อมเปิดเพลงประกอบขณะจินตนาการภาพสายธาร (๑๕ นาที) 

๕. ให้แต่ละคนเล่าประสบการณ์ชีวิต ความสุข ความทุกข์จุดหักเหของชีวิตให้เพือ่นในกลุ่ม
ทราบ (๒๕ นาที) 

๖. แจกแผนภาพดอกไมแ้ห่งชีวิต  ให้นักเรียนคนละ  ๑  ภาพ ให้เวลาคนละ  ๑๕   นาที  
ส าหรับการพจิารณาตนเองเงียบ ๆ ในประเด็นต่อไปนี้   อดุมคติ, ความปรารถนาทางการศึกษา อาชีพ
ท่ีใฝุฝัน จุดออ่นและจุดแข็งของตน  ความสุขหรือความทุกข์ท่ีประสบในช่วงเวลาของชีวิต/แนว
ทางแกไ้ข  ตลอดจนผู้เป็นแบบอย่างและแรงใจ (๑๕ นาที) 

๗. ให้นักเรียนแต่ละคนบอกเล่าดอกไมแ้ห่งชีวิตของตนเองให้เพือ่น ๆ ในกลุ่มฟงัคนละ ๕ 
นาที (๓๐ นาที) 

๘. ให้แต่ละกลุ่มร่วมกนัสรุปแนวคิดท่ีได้จากกจิกรรมสายธารแห่งชีวิตและดอกไมแ้ห่ง
ความหวัง (๑๐ นาที) 

๙. ให้ตัวแทนสมาชิกแต่ละกลุ่ม  น าเสนอส่ิงท่ีเรียนรู้ต่อท่ีประชุม (๒๐นาที) 
๑๐. น าเสนอวีดีทัศน์เร่ืองสุขแท้สุขเทียม ความยาว ๒๐ นาที ซ่ึงมเีนื้อหาเกีย่วกบักรณี

สถานการณ์ปัญหาครอบครัวท่ีเคยร่ ารวยมชีื่อเสียง ต้องเผชิญวิกฤตเศรษฐกจิ และลูก ๆต้องร่วมกนั
ตัดสินใจเลือกปฏิบัติในการเผชิญกบัความจริง ท่ีเกดิจากการคิดรอบด้านและมเีปูาหมายเพือ่สร้างพลัง
รักในครอบครัว (๒๐ นาที) 

๑๑.ร่วมกนัสรุปถึงแนวคิดท่ีจากวีดีทัศน์  และแนวทางการด าเนินชีวิต ท่ีต้องเผชิญท้ัง
ความสุขและความทุกข์   การก าหนดสติรู้ให้เท่าทัน  มุง่มัน่ในเปูาหมายของชีวิตโดยต้องเข้าใจและ
ยอมรับในข้อดีข้อด้อยของตนเองและน ามาปรับเป็นพลังท่ีจะพฒันาตนเอง ( ๑๐ นาที) 

๑๒.แจกเนื้อเพลง  Live and learn  ให้นักเรียนร่วมกนัขับร้อง (๒๐ นาที) 
 

“สุขความทุกข์ ไมม่ใีครรู้ว่าจะมาเมือ่ไหร่ จะยอมรับความจริงท่ีเจอได้แค่ไหน   
เพราะชีวิตคือชีวิต เมือ่มเีข้ามากม็เีลิกไป   
มสุีขสมมผิีดหวัง  หัวเราะหรือหว่ันไหว เกดิขึ้นได้ทุกวัน   
อยู่ท่ีเรียนรู้ อยู่ท่ียอมรับมนั  ตามความคิดสติเราให้ทัน   
อยู่กบัส่ิงท่ีมไีมใ่ช่ส่ิงท่ีฝัน  และท าส่ิงนั้นให้ดีท่ีสุด   
สุขกเ็ตรียมไว้ ว่าความทุกข์คงตามมาอกีไมไ่กล  จะได้รับความจริงเมือ่ต้องเจ็บปวดไหว   
 

เพราะชีวิตคือชีวิต  เมือ่มเีข้ามากม็เีลิกไป   
มสุีขสมมผิีดหวัง หัวเราะหรือหว่ันไหว  เกดิขึ้นได้ทุกวัน   
อยู่ท่ีเรียนรู้ อยู่ท่ียอมรับมนั  ตามความคิดสติเราให้ทัน   
อยู่กบัส่ิงท่ีมไีมใ่ช่ส่ิงท่ีฝัน  และท าส่ิงนั้นให้ดีท่ีสุด   
อยู่ท่ีเรียนรู้ อยู่ท่ียอมรับมนั  ตามความคิดสติเราให้ทัน   



   

 

๑๐๒  

อยู่กบัส่ิงท่ีมไีมใ่ช่ส่ิงท่ีฝัน  และท าส่ิงนั้นให้ดีท่ีสุด   
อยู่ท่ีเรียนรู้ อยู่ท่ียอมรับมนั  ตามความคิดสติเราให้ทัน   
อยู่กบัส่ิงท่ีมไีมใ่ช่ส่ิงท่ีฝัน  และท าส่ิงนั้นให้ดีท่ีสุด   
อยู่กบัส่ิงท่ีมไีมใ่ช่ส่ิงท่ีฝัน  และท าส่ิงนั้นให้ดีท่ีสุด” 
 
การวัดประเมินผล  
 การกระตือรือร้น  การแสดงความคิดเห็น การมส่ีวนร่วมในกจิกรรม  และผลงานท่ีน าเสนอ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

๑๐๓  

แผนภาพดอกไม้แหง่ความหวัง 
 

 
 
 



   

 

๑๐๔  

 
เครื่องมือที ่๗ 

แผนกิจกรรมที ่๓ คือความใฝ่ฝัน (สปัดาหท์ี ่๔)  
 
แนวคิด  
 การด าเนินชีวิตของแต่ละบุคคลย่อมประสบท้ังความสุขความทุกข์ ความส าเร็จหรือปัญหา
หากแต่ส่ิงส าคัญคือ  การก าหนดเปูาหมายของชีวิต  ท่ีเกดิจากการทบทวนวิเคราะห์ตนเองด้วยความ
เข้าใจ   และตระหนักว่า   ตนคือส่วนหนึ่งของสังคม  มคีวามส าคัญในการร่วมสร้างสังคมให้เป็นสุข  
ด้วยการปฏิบัติอย่างเหมาะสมตามหลักศาสนธรรม  
 
วัตถุประสงค์  
 ๑. เพือ่ให้นักเรียนสามารถวิเคราะห์ตนเองได้อย่างเหมาะสม  

๒. เพือ่ให้นักเรียนเข้าใจการด าเนินชีวิตตามหลักสามคัคีธรรม(สาราณียธรรม๖)  
๓. เพือ่ให้นักเรียนเกดิแนวคิดในการร่วมสร้างสังคมแห่งความสุข 

 ๔. เพือ่ให้นักเรียนสามารถปฏิบัติตนในการท ากจิกรรมกลุ่มอย่างเหมาะสม  
 
ระยะเวลาด าเนินกิจกรรม  ๓  ช่ัวโมง (๑๘๐ นาท)ี  
 
วัสดุทีใ่ช้ 

๑. กระดาษ เอ ๔  
๒. กระดาษปรุ๊ฟ  
๓. สีเมจิก 

 
ข้ันตอนกิจกรรม  

๑. สุ่มเลือกตัวแทนนักเรียน  ๓ คนเพือ่บอกเล่าส่ิงท่ีเรียนรู้จากการบันทึกวันนี้ท่ีฉันเป็น 
พร้อมท้ังแสดงความชื่นชมให้ก าลังใจ (๒๐ นาที)  

๒. แจกกระดาษ เอ ๔ ให้นักเรียนคนละ ๑ แผ่น  ให้แต่ละคนเขียนส่ิงท่ีเป็นความภาคภูมใิจ
จ านวน  ๓  ข้อและความเสียใจจ านวน  ๓  ข้อ (๑๐ นาที) 

๓. ให้นักเรียนจับคู่เพือ่นบอกเล่าความภาคภูมใิจและความเสียใจ  สรุปรวมกนั  และขยาย
เพิม่ จาก ๑ คู่ เป็น   ๓ คู่  พร้อมท้ังให้บอกเล่าเร่ืองราวความภาคภูมใิจและความเสียใจของแต่ละคู่  
และสรุปรวมเป็นเร่ืองราวของกลุ่ม  (๒๐ นาที) 

๔. ให้ตัวแทนกลุ่มน าเสนอ  กลุ่มละ  ๕  นาที (๒๕ นาที)  
๕. สรุปส่ิงท่ีเรียนรู้จากกจิกรรม  ให้ข้อคิดการด าเนินชีวิตท่ีผ่านมาท่ีทุกคนล้วนมคีวามฝัน 

ความหวัง  ความสุข และความทุกข์  เป็นท่ีมาของความภาคภูมใิจและความเสียใจ  และท่ีส าคัญคือ 
ทุกคนล้วนภาคภูมใิจท่ีท าตนมคุีณค่าเพือ่คนอืน่ (๒๐ นาที)  



   

 

๑๐๕  

๖. แจกกระดาษเอ ๔ ให้คนละ ๑ แผ่นและให้วาดภาพสังคมในฝันดินแดนแห่งความรักให้
เวลาคนละ  ๑๐ นาที ( ๑๐  นาที) 

๗. ให้แต่ละคนเล่าความหมายภาพสังคมในฝันดินแดนแห่งความรักให้เพือ่นในกลุ่มฟงัคนละ 
๕ นาที  โดยก าหนดมอบหมายให้เลขากลุ่มสรุปประเด็นท่ีเพือ่นในกลุ่มบอกเล่าและห้ามแสดงความ
คิดเห็นโต้แย้งหรือล้อเลียนในส่ิงท่ีเพือ่นบอกเล่า (๓๐ นาที)  

๘. ให้แต่ละกลุ่มร่วมกนัวาดภาพสังคมในฝันดินแดนแห่งความรัก ท่ีเกดิจากจินตนาการร่วม
ของทุกคน ลงในกระดาษปรุ๊ฟ โดยก าหนดว่า ความคิดของทุกคนต้องปรากฏในภาพวาดรวมของกลุ่ม 
และให้ทุกคนลงลายมอืชื่อก ากบัในภาพวาด (๓๐ นาที)  

๙. ให้แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกน าเสนอกลุ่มละ  ๕ นาที (๓๐ นาที)  
๑๐. สรุปข้อคิดเห็นจากการท ากจิกรรมและเน้นแนวคิดสังคมในฝันคือ สังคมท่ีประกอบด้วย

คนเป็นคนดีมคุีณธรรม  ซ่ือสัตย์  มวิีนัย  มคีวามรักเมตตาเอือ้อาทร  ซ่ึงสามารถเกดิขึ้นได้  หากเรา
พยายามเรียนรู้  เข้าใจเพือ่นมนุษย์ เอาใจเขาใส่ใจเรา มกีารยอมรับฟงัซ่ึงกนัและกนั (๑๕ นาที) 

๑๑. ให้แต่ละคนเลือกเพือ่นเพือ่ท าหน้าท่ีเป็นเพือ่นผู้พทัิกษ ์คอยให้ก าลังเสริมเตือนให้ใช้ชีวิต  
คิดและท าในส่ิงท่ีดี  พร้อมท้ังแจ้งรายชื่อเพือ่นผู้พทัิกษข์องตนเอง (๒๐ นาที) 

๑๒.  ให้นักเรียนร่วมนั่งสมาธิแผ่เมตตา ๑๐ นาที (๑๐ นาที) 
 
การวัดประเมินผล  

การกระตือรือร้น  การแสดงความคิดเห็น การมส่ีวนร่วมในกจิกรรม  และผลงานท่ีน าเสนอ  
 

 
 



   

 

๑๐๖  

เครื่องมือที ่๘ 
แผนกิจกรรมที ่๔  หนัมองสงัคม (สปัดาหท์ี ่๕)  

 
แนวคิด  
 สภาพการเปล่ียนแปลงทางสังคมเศรษฐกจิในปัจจุบัน ส่งผลต่อการด าเนินชีวิตของผู้คนใน
สังคม โดยเฉพาะวัยรุ่นท่ีก าลังพฒันาอตัลักษณ์ความเป็นตัวตน  ดังนั้น การเรียนรู้สังคมอย่างพนิิจ
พเิคราะห์ย่อมท าให้เกดิความเข้าใจสภาพการณ์สังคม สามารถปรับตนเรียนรู้การแสงบทบาทในฐานะ
สมาชิกท่ีดีของสังคมได้อย่างเหมาะสม 
 
วัตถุประสงค์  

๑. เพือ่ให้นักเรียนสามารถวิเคราะห์สภาพการเปล่ียนแปลงทางสังคม  
๒. เพือ่ให้นักเรียนเกดิความตระหนักถึงการปรับตนอยู่ร่วมกบัผู้อืน่ในสังคม  
๓. เพือ่ให้นักเรียนเกดิแนวคิดในการร่วมสร้างสังคมแห่งความสุข  
๔. เพือ่ให้นักเรียนสามารถปฏิบัติตนในการท ากจิกรรมกลุ่มอย่างเหมาะสม  

 
ระยะเวลาด าเนินกิจกรรม  ๔ ช่ัวโมง  
วัสดุทีใ่ช้ 

๑. กระดาษปรุ๊ฟ  
๒. สีเมจิก  
๓. กระดาษเอ ๔  
๔. บทความกรณีศึกษาจ านวน  ๓ เร่ือง  

 
ข้ันตอนกิจกรรม  
 ๑. สุ่มเลือกตัวแทนนักเรียน ๓ คนบอกเล่า ผลการเรียนรู้จากการบันทึกวันนี้ท่ีฉันเป็น พร้อม
ท่ีแสดงความชื่นชมให้ก าลังใจ  (๒๐ นาที) 

๒. ทบทวนกจิกรรมสังคมในฝันดินแดนแห่งความรัก  และแจกกระดาษ เอ ๔ ให้นักเรียนคน
ละ ๑ แผ่น  ก าหนดให้วาดภาพสังคมแห่งความเป็นจริงในปัจจุบัน  คนละ ๑๐ นาที (๑๕ นาที) 

๓. ให้นักเรียนกลับเข้ากลุ่มเดิมในคร้ังท่ีผ่านมา  และให้บอกเล่าภาพสังคมแห่งความจริงให้
เพือ่นในกลุ่มฟงั คนละ  ๕ นาที โดยก าหนดมอบหมายให้เลขากลุ่มสรุปประเด็นท่ีเพือ่นในกลุ่มบอก
เล่าและห้ามแสดงความคิดเห็นโต้แย้งหรือล้อเลียนในส่ิงท่ีเพือ่นบอกเล่า (๓๐ นาที) 

๔.ให้แต่ละกลุ่มร่วมกนัวาดภาพสังคมแห่งความจริง ท่ีเกดิจากมมุมองร่วมของทุกคน ลงใน
กระดาษปรุ๊ฟ โดยก าหนดว่า ความคิดของทุกคนต้องปรากฏในภาพวาดรวมของกลุ่ม และให้ทุกคนลง
ลายมอืชื่อก ากบัในภาพวาด (๓๐ นาที) 

๕.ให้แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกน าเสนอกลุ่มละ  ๕ นาที (๓๐ นาที) 



   

 

๑๐๗  

๖.สรุปข้อคิดเห็นสถานการณ์สังคมในปัจจุบัน  ท่ีมคีวามเป็นส่วนตัว  แข่งขัน แบ่งพรรคพวก 
และค านึงถึงผู้อืน่และส่วนรวมน้อยลง   ท าให้คนในสังคมมคีวามเครียด ส่งผลกระทบต่อประเทศชาติ
ส่วนรวม   (๑๕ นาที) 

๗.แจกเอกสารใบงานกรณีตัวอย่างให้นักเรียนวิเคราะห์ตามประเด็นท่ีก าหนดกลุ่มละ  ๑ 
เร่ือง จ านวน  ๓ เร่ือง  ใช้เวลากลุ่มละ   ๓๐  นาที  ได้แก ่

๑) เอกสารใบงานเร่ืองบุญท่ีถูกลืม  โดยพระไพศาล  วิสาโล 
๒) เอกสารใบงานเร่ือง.........โดย ท เลียงพบิูลย์ 
๓) เอกสารใบงานเร่ืองฉลาดท าใจในการรับรู้ข่าวสาร โดยพระไพศาล  วิสาโล 

๘. ให้ตัวแทนแต่ละกลุ่มน าเสนอการวิเคราะห์กลุ่มละ   ๘ – ๑๐  นาที  ( ๕๐ นาที) 
 ๙. ร่วมกนัสรุปแนวคิดจากกจิกรรม (๑๐ นาที)  
 ๑๐. ให้นักเรียนร่วมนั่งสมาธิแผ่เมตตา  ๑๐ นาที (๑๐ นาที)  
 
การวัดประเมินผล  

การกระตือรือร้น  การแสดงความคิดเห็น การมส่ีวนร่วมในกจิกรรม  และผลงานท่ีน าเสนอ  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

๑๐๘  

เอกสารใบงาน  
ประกอบกิจกรรมหนัมองสงัคม 

เรื่อง  : บุญทีถู่กลมื โดย พระไพศาล วิสาโล  
 
ค าช้ีแจง  :  

๑.ให้นักเรียนอา่นและท าความเข้าใจบทความ  
๒.ให้แสดงความคิดเห็นตามประเด็นท่ีก าหนด  
 

เน้ือหาบทความ : 
คุณนายแกว้" เป็นเจ้าของโรงเรียนท่ีชอบท าบุญมาก   เป็นเจ้าภาพทอดผ้าปุาทอดกฐินอยู่

เนืองๆ ใครมาบอกบุญสร้างโบสถ์วิหารท่ีไหน ไมเ่คยปฏิเสธ เธอปล้ืมปีติมากท่ีถวายเงินนับแสนสร้าง
หอระฆังถวายวัดข้างโรงเรียน   แต่เมือ่ได้ทราบว่านักเรียนคนหนึ่งไมม่เีงินจ่ายค่าเล่าเรียน   
ค้างช าระมาสองเทอมแล้วเธอตัดสินใจไล่นักเรียนคนนั้นออกจากโรงเรียนทันที 

" สายใจ" พาปูาวัย ๗๐  และเพือ่นซ่ึงมขีาพกิารไปถวายภัตตาหารเช้าท่ีวัดแห่งหนึ่ง   
ซ่ึงมเีจ้าอาวาสเป็นท่ีศรัทธานับถือของประชาชนท่ัวประเทศ   เช้าวันนั้นมคีนมาท าบุญคับค่ัง  จนลาน
วัดแน่นขนัดไปด้วยรถ เมือ่ได้เวลาพระฉัน ญาติโยมกพ็ากนักลับ  สายใจพาหญิงชราและเพือ่นผู้พกิาร
เดินกระย่องกระแย่งฝุาแดดกล้า   ไปยังถนนใหญ่เพือ่ขึ้นรถประจ าทางกลับบ้าน   
ระหว่างนั้นมรีถเกง๋หลายสิบคันแล่นผ่านไป  แต่ตลอดเส้นทางเกอืบ ๓ กโิลเมตร ไมม่ผู้ีใจบุญคนใดรับ
ผู้เฒ่าและคนพกิารขึ้นรถเพือ่ไปส่งถนนใหญ่เลย 

เหตุการณ์ท านองนี้มใิช่เป็นเร่ืองแปลกประหลาดในสังคมไทย "ชอบท าบุญแต่ไร้น้ าใจ"เป็น
พฤติกรรมท่ีพบเห็นได้ท่ัวไปในหมูช่าวพทุธท าให้เกดิค าถามขึ้นมาว่าคนไทยนับถือพทุธศาสนากนั
อย่างไรจึงมพีฤติกรรมแบบนี้ กนัมาก เหตุใดการนับถือพทุธศาสนาจึงไมช่่วยให้คนไทยมนี้ าใจต่อเพือ่น
มนุษย์ โดยเฉพาะผู้ท่ีทุกข์ยาก การท าบุญไมช่่วยให้คนไทยมเีมตตากรุณาต่อผู้อืน่เลยหรือ 

หากสังเกตจะพบว่าการท าบุญของคนไทยมกัจะกระท าต่อส่ิงท่ีอยู่สูงกว่าตน เช่น พระภิกษุ
สงฆ์วัดวาอาราม พระพทุธเจ้า เป็นต้น แต่กบัส่ิงท่ีถือว่าอยู่ต่ ากว่าตน เช่น คนยากจน  หรือสัตว์น้อย
ใหญ่ เรากลับละเลยกนัมาก (ยกเว้นคนหรือสัตว์ท่ีถือว่าเป็น "พวกก"ู หรือ "ของก"ู)  แมแ้ต่เวลาไป
ท าบุญท่ีวัด เรากม็กัละเลยสามเณรและแมช่ี แต่กลีุกจุอเต็มท่ีกบัพระสงฆ์   

อะไรท าให้เราชอบท าบุญกบัส่ิงท่ีอยู่ส่งกว่าตนใช่หรือไมว่่าเป็นเพราะเราเชื่อว่าส่ิงสูงส่ง
เหล่านั้นสามารถบันดาลความสุขหรือให้ส่ิงดีๆ ท่ีพงึปรารถนาแกเ่ราได้ เช่น  ถ้าท าอาหารถวายพระ 
บริจาคเงินสร้างวัดหรือพระพทุธรูป  กจ็ะได้รับความมัง่มศีรีสุข มอีายุ  วรรณะ สุข พละ เป็นต้น   
หรือช่วยให้ได้ไปเกดิในสวรรค์ มคีวามสุขสบายในชาติหน้า  ในทางตรงข้ามส่ิงท่ีอยู่ต่ ากว่าเรานั้น  ไมม่ี
อ านาจท่ีจะบันดาลอะไรให้เราได้ หรือไมช่่วยให้เราสุขสบายขึ้น เราจึงไมส่นใจท่ีจะช่วยเหลือเผ่ือแผ่
ให้แกส่ิ่งเหล่านั้น 

นั่นแสดงว่าท่ีเราท าบุญกนัมากมายกเ็พราะหวังประโยชน์ส่วนตัวเป็นส าคัญ  ดังนั้นย่ิงท าบุญ
ด้วยท่าทีแบบนี้กย่ิ็งเห็นแกตั่วมากขึ้น  ผลคือจิตใจย่ิงคับแคบ ความเมตตากรุณาต่อผู้ทุกข์ยากมแีต่จะ
น้อยลงไมต้่องสงสัยเลยว่าการท าบุญแบบนี้กลับจะท าให้ได้บุญน้อยลง  แน่นอนว่าประโยชน์ย่อมเกดิ



   

 

๑๐๙  

แกผู้่รับอยู่แล้ว เช่น หากถวายอาหาร  อาหารนั้นย่อมท าให้พระสงฆ์มกี าลังในการศึกษาปฏิบัติธรรม
ได้มากขึ้นแต่อานิสงส์ท่ีจะเกดิแกผู้่ถวายนั้นย่อมไมเ่ต็มเมด็เต็มหน่วย  เพราะเจือด้วยความเห็นแกตั่ว  
ย่ิงถ้าท าบุญ ๑๐๐บาท เพราะหวังจะได้เงินล้าน บุญท่ีเกดิขึ้นย่อมน้อยลงไปอกีเพราะใช่หรือไมว่่านี่
เป็นการ"ค้าก าไรเกนิควร" 

บุญท่ีท าในรูปของการถวายทานนั้น ไมว่่าจะเป็นอาหารหรือเงินกต็าม จุดหมายสูงสุดอยู่ท่ี
การลดความยึดติดถือมัน่ในตัวกขูองกู ย่ิงลดได้มากเท่าไรกย่ิ็งเข้าใกล้นิพพานอนัเป็นประโยชน์สูงสุดท่ี
เรียกว่า"ปรมตัถะ"  ซ่ึงสูงกว่าสวรรค์ในชาติหน้า  (สัมปรายิกตัถะ) หรือความมัง่มศีรีสุขในชาตินี้ 
(ทิฏฐธัมมกิตัถะ) แต่หากท าบุญเพราะหวังแต่ประโยชน์ส่วนตน อยากได้เข้าตัวมากๆ  แทนท่ีจะสละ
ออกไปกย่ิ็งห่างไกลจากนิพพาน หรือกลายเป็นอปุสรรคขวางกัน้นิพพานด้วยซ้ า   อนัท่ีจริงอย่าว่าแต่
นิพพานเลย แมแ้ต่ความสุขในปัจจุบันชาติ กอ็าจเกดิขึ้นได้ยาก เพราะจิตท่ีคิดแต่จะเอานั้นเป็นบ่อเกดิ
แห่งความทุกข์ 

ในทานมหัปผลสูตรองัคุตตรนิกายพระพทุธองค์ได้ตรัสกบัพระสารีบุตรว่า ทานท่ีไมม่อีานิสงส์
มากได้แก ่"ทานท่ีให้อย่างมใีจเย่ือใยให้ทานอย่างมจีิตผูกพนั  ให้ทานอย่างมุง่หวังส่ังสมบุญ"  รวมถึง
ทานท่ีให้เพราะต้องการเสวยผลในชาติหน้า เป็นต้น  พจิารณาเช่นนี้กจ็ะพบว่าทานท่ีชาวพทุธไทยส่วน
ใหญ่ท ากนันั้น หาใช่ทานท่ีพระองค์สรรเสริญไม่ นอกจากท าด้วยความมุง่หวังประโยชน์ในชาติหน้า
แล้ว ยังมกัมเีย่ือใยในทานท่ีถวาย กล่าวคือท้ังๆ ท่ีถวายให้พระสงฆ์ไปแล้ว กยั็งไมย่อมสละส่ิงนั้น
ออกไปจากใจแต่ใจยังมเีย่ือใยในของชิ้นนั้นอยู่เช่น  เมือ่ถวายอาหารแกพ่ระสงฆ์แล้วกยั็งเฝูาดูว่าหลวง
พอ่จะตักอาหาร"ของฉัน"หรือไม ่ หากท่านไมฉ่ัน กรู้็สึกไมส่บายใจ คิดไปต่างๆ นานา   นี้แสดงว่ายังมี
เย่ือใยยึดติดผูกพนัอาหารนั้นว่าเป็นของฉันอยู่ ไมไ่ด้ถวายให้เป็นของท่านอย่างส้ินเชิง เย่ือใยในทาน
อกีลักษณะหนึ่งท่ีเห็นได้ท่ัวไปกคื็อ  การมุง่หวังให้ผู้คนรับรู้ว่าทานนั้นๆ ฉันเป็นผู้ถวาย ดังนั้นตามวัด
วาอารามต่างๆ ท่ัวประเทศ ของใช้ต่างๆ ไมว่่า ถ้วย ชาม แกว้น้ า หมอ้ โต๊ะ เกา้อี ้ตลอดจนขอบประตู
หน้าต่างในโบสถ์ วิหารและศาลาการเปรียญ  จึงมชีื่อผู้บริจาคอยู่เต็มไปหมด  กระท่ังพระพทุธรูปกไ็ม่
ละเว้น ราวกบัจะยังแสดงความเป็นเจ้าของอยู่ หาไมก่ห็วังให้ผู้คนชื่นชมสรรเสริญตน การท าบุญอย่าง
นี้ จึงไมไ่ด้ละความยึดติดถือมัน่ในตัวตนเลย  

หากเป็นการประกาศตัวตนอกีแบบหนึ่งนั่นเอง   การท าบุญแบบนี้แมจ้ะมขี้อดีตรงท่ีช่วย
อปุถัมภ์วัดวาอารามและพระสงฆ์ให้ด ารงอยู่ได้  แต่ในอกีด้านหนึ่งกไ็มส่่งเสริมให้ผู้คนมคีวาม
เอือ้เฟือ้เผ่ือแผ่กนั โดยเฉพาะการช่วยเหลือผู้ทุกข์ยากหรือไร้อ านาจวาสนา   ดังนั้น จึงไมน่่าแปลกใจท่ี
เมอืงไทยมวัีดวาอารามใหญ่โตและสวยงามมากมาย แต่เวลาเดียวกนักม็คีนยากจนและเด็กถูกทอดท้ิง
เป็นจ านวนมากไมน่ับสัตว์อกีนับไมถ่้วนท่ีถูกละเลยหรือถูกปลิดชีวิตแมก้ระท่ังในเขตวัด 

อนัท่ีจริงถ้ามองให้กว้างกว่าการท าบุญกจ็ะพบปรากฏการณ์ในท านองเดียวกนั นั่นคือคนไทย
นิยมท าดีกบัคนท่ีถือว่าอยู่สูงกว่าตน  แต่ไมส่นใจท่ีจะท าดีกบัคนท่ีถือว่าต่ ากว่าตน เช่น ท าดี  กบั
เจ้านาย คนรวย ข้าราชการระดับสูง นักการเมอืง ท้ังนี้  กเ็พราะเหตุผลเดียวกนัคือคนเหล่านั้นให้
ประโยชน์แกเ่ราได้(หรือแมเ้ขาจะให้คุณได้ไมม่ากแต่กส็ามารถให้โทษได้)ประโยชน์ในท่ีนี้ไมจ่ าต้องเป็น
ประโยชน์ทางวัตถุ อาจเป็นประโยชน์ทางจิตใจกไ็ด้  เช่น ค าสรรเสริญ หรือการให้ความยอมรับ  
ประการหลังคือเหตุผลส าคัญท่ีท าให้คนไทยขวนขวายช่วยเหลือฝร่ังท่ีตกทุกข์ได้ยากอย่างเต็มท่ีแต่



   

 

๑๑๐  

กลับเมนิเฉยหากคนท่ีเดือดร้อนนั้นเป็นพมา่มอญลาวเขมรหรือกะเหร่ียง   ใช่หรือไมว่่าค าชื่นชมของ
พมา่หรือกะเหร่ียงความหมายกบัเราน้อยกว่าค าสรรเสริญของฝร่ัง 

บุคคลจะได้ชื่อว่าเป็นคนใจบุญไมใ่ช่เพราะนิยมท าบุญกบัส่ิงท่ีอยู่สูงกว่าตนเท่านั้น หากยัง
ยินดีท่ีจะท าบุญกบัส่ิงท่ีเสมอกบัตนหรืออยู่ต่ ากว่าตนอกีด้วย   แมเ้ขาจะไมส่ามารถให้คุณให้โทษแก่
ตนได้ กช็่วยเหลือด้วยความเต็มใจ ท้ังนี้ เพราะมไิด้หวังผลประโยชน์ใดๆ นอกจากความปรารถนาให้
เขาพน้ทุกข์ นี้คือกรุณาท่ีแท้ในพทุธศาสนา การท าดีโดยหวังผลประโยชน์  หรือยังมกีารแบ่งแยกและ
เลือกปฏิบัติอยู่ ย่อมไมอ่าจเรียกว่าท าด้วยเมตตากรุณาอย่างแท้จริง  จะว่าไปแล้ว ไมเ่พยีงความใจบุญ
หรือความเป็นพทุธเท่านั้น แมก้ระท่ังความเป็นมนุษย์กวั็ดกนัท่ีว่า  เราปฏิบัติอย่างไรกบัคนท่ีอยู่ต่ า
กว่าเราหรือมอี านาจน้อยกว่าเรา หาได้วัดท่ีการกระท าต่อคนท่ีอยู่สูงกว่าเราไม่ ถ้าเรายังละเลยเด็กเล็ก 
ผู้หญิง คนชรา  คนยากจน คนพกิาร คนปุวย รวมท้ังสัตว์เล็กสัตว์น้อย   
แมจ้ะเข้าวัดเป็นประจ า บริจาคเงินให้วัด อปุถัมภ์พระสงฆ์มากมาย  กยั็งเรียกไมไ่ด้ว่าเป็นคนใจบุญ 
เป็นชาวพทุธ หรือเป็นมนุษย์ท่ีแท้ ไมผิ่ดหากจะกล่าวว่านี้เป็นเคร่ืองวัดความเป็นศาสนิกท่ีแท้ในทุก
ศาสนาด้วย  แมจ้ะปฏิบัติตามประเพณีพธีิกรรมทางศาสนาอย่างเคร่งครัด  แต่เมนิเฉยความทุกข์ยาก
ของเพือ่นมนุษย์หรือย่ิงกว่านั้นคือกดขี่บีฑาผู้คนในนามของพระเจ้า ย่อมเรียกไมไ่ด้ว่าเป็นศาสนิกท่ีแท้
จะกล่าวไปใยถึงความเป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ 

ในแง่ของชาวพทุธ การช่วยเหลือผู้ท่ีทุกข์ยากเดือดร้อน   ท้ังๆ ท่ีเขาไมส่ามารถให้คุณให้โทษ
แกเ่ราได้เป็นเคร่ืองฝึกใจให้มเีมตตากรุณาและลดละความเห็นแกตั่วได้เป็นอย่างดี  ย่ิงท ามากเท่าไร
จิตใจกย่ิ็งเปิดกว้างอตัตากย่ิ็งเล็กลงท าให้มท่ีีว่างเปิดรับความสุขได้มากขึ้น   ย่ิงให้ความสุขแกเ่ขามาก
เท่าไร เราเองกย่ิ็งมคีวามสุขมากเท่านั้น  สมดังพทุธพจน์ว่า "ผู้ให้ความสุขย่อมได้รับความสุข"  เป็น
ความสุขท่ีไมห่วังจะได้รับ แต่ย่ิงไมอ่ยากกย่ิ็งได้ในทางตรงข้ามย่ิงอยากกย่ิ็งไมไ่ด้  เมือ่ใจเปิดกว้างด้วย
เมตตากรุณา เราจะพบว่าไมม่ใีครท่ีอยู่สูงกว่าเราหรือต่ ากว่าเรา  ถึงจะเป็นพมา่มอญ ลาว เขมร 
กะเหร่ียง ลัวะ ขม ุ เขากม็สีถานะเสมอเรา คือเป็นเพือ่นมนุษย์ และเป็นเพือ่นร่วมเกดิ แก ่เจ็บ ตาย 
กบัเรา แมแ้ต่สัตว์กเ็ป็นเพือ่นเราเช่นกนัจิตใจเช่นนี้คือจิตใจของชาวพทุธ  และเป็นท่ีสถิตของพทุธ
ศาสนาอย่างแท้จริง การทะนุบ ารุงพทุธศาสนาท่ีแท้ กคื็อการบ ารุงหล่อเล้ียงจิตใจเช่นนี้ให้เจริญงอก
งามในตัวเราในลูกหลานของเราและในสังคมของเรา  หาใช่การทุ่มเงินสร้างโบสถ์วิหารราคาแพงๆหรือ
สร้างพระพทุธรูปให้ใหญ่โตท่ีสุดในโลกไม ่

ดังนั้น เมือ่ใดท่ีเราเห็นคนทุกข์ยาก ไมว่่าเขาจะเป็นใครมาจากไหน เชื้อชาติอะไร  ต่ าต้อย
เพยีงใดอย่าได้เบือนหน้าหนี ขอให้เปิดใจรับรู้ความทุกข์ของเขา  แล้วถามตัวเองว่าเราจะช่วยเขาได้
หรือไม ่ และอย่างไร เพราะนี้คือโอกาสดีท่ีเราจะได้ท าบุญ ลดละอตัตาตัวตน และบ ารุงพระศาสนา
อย่างแท้จริง   
 
สิง่ทีม่อบหมาย 

๑. ท่านมคีวามคิดเห็นเช่นไรต่อบทความดังกล่าว 
๒. ท่านคิดว่า ท่านสามารถท าบุญได้ด้วยวิธีใดบ้าง 

 
 



   

 

๑๑๑  

เอกสารใบงาน  
ประกอบกิจกรรมหนัมองสงัคม 

เรื่อง  …………..:  โดย ท. เลยีงพิบูลย์  
 

เมือ่สงครามโลกคร้ังท่ี ๒ สงบลงใหม่ๆ  เป็นเวลาท่ีประเทศไทยขาดแคลนเคร่ืองอปุโภคบริโภค  
ย่ิงของท่ีท าจากต่างประเทศกย่ิ็งหายาก การคมนาคมไมส่ะดวกเพราะรถไฟได้รับความเสียหายถูก
ท าลายในเวลาสงคราม สะพานรถไฟท่ีชุมทางบ้านดาราถูกระเบิดเสียหายยับเยิน  ยังไมส่ามารถจะ
ซ่อมแซมให้เป็นท่ีเรียบร้อยปกติได้เพยีงใช้ชั่วคราว เพราะยังขาดวัตถุดิบเวลานั้นผมมอีายุเพยีง ๑๗ ปี 
ความรู้เพยีง ม.๖ และยังไมม่งีานอาชีพเป็นล่ าเป็นสัน  

แมเ่ห็นว่าผมอยู่บ้านไมไ่ด้ท าอะไรอยู่ว่างๆ กอ็ยากจะให้ผมรู้จักหัดการค้าขายท ามาหากนิเป็น
อาชีพบ้าง จึงออกเงินทุนให้ผมจ านวนหนึ่ง เพือ่ท าการค้า แนะให้ผมซ้ือพวกปลาเค็มปลาย่าง  น าขึ้น
รถไฟไปขายทางภาคเหนือ แล้วให้ซ้ือของภาคเหนือมาขายบ้านเรา มหีอมกระเทียม  เป็นต้น ให้สืบดู
ราคาบ้านเราขายอย่างไรแล้วหักคิดดู หากมอีะไรพอจะหาก าไรได้มากกใ็ห้ฉวยโอกาสซ้ือมา ทาง
ภาคเหนือกเ็หมอืนกนั หากมอีะไรขาดแคลนราคาสูงกใ็ห้จดจ าไว้ แล้วมาสืบราคาดู เห็นมกี าไรกซ้ื็อไป
ขายเพือ่หาก าไรต่อไปท้ังขึ้นท้ังล่อง ไมต้่องเสียเวลา  

นับแต่ผมเร่ิมขึ้นล่องทางภาคเหนือ ท าการค้าแบบขายไปซ้ือมาอย่างแมส่อน  รู้สึกว่ามกี าไร
งามพอคุ้มค่าเหนื่อยและเสียเวลาท้ังเกดิความสนุกด้วย  แต่รถไฟเดินเพยีงวันละ ๒ เท่ียวขึ้นล่อง
เท่านั้น เพราะขาดแคลนหัวรถจักร และรถตู้มไีมพ่อ ฉะนั้นคนจึงแออดัเบียดกนัไมม่ท่ีีนั่งและท่ียืน
เพราะคนโดยสารแน่น ส่วนสินค้าของผมกอ็ยู่ในตู้ ต.ญ. ข้างล่าง ผมกบัเพือ่นกน็ั่งบนหลังคาคอยระวัง
ของไปพร้อมด้วย เพราะพวกตีนแมวมนัคอยถีบของตกรถไฟเสมอคนชั่วคอยหากนิทางทุจริตมมีาก  ไม่
รู้ว่าใครเป็นใครมท้ัีงคนดีและคนชั่วปะปนกนัไปทุกเท่ียวรถ  

ในเท่ียวนั้นผมไปกบัเพือ่นชื่อ นพ เราได้น าสินค้าไปขายภาคเหนือ รู้สึกขายดีไมม่สิีนค้าเหลือ 
ไมพ่อขาย ผมจึงได้จัดหาสินค้าพืน้เมอืงมาขายภาคเราเท่าท่ีเห็นว่าท าก าไรได้มาก  เงินยังเหลือซ้ือของ
ไมห่มด ยังติดตัวมาอกีหลายพนั เช้าวันนั้นผมกบัเพือ่นนั่งกนิข้าวอยู่บนหลังคารถไฟ หลังจากเราพกัท่ี
สถานีพษิณุโลก ซ่ึงรถไฟยังไมอ่อก ขณะท่ีเราก าลังกนิข้าวอยู่นั้น ผมกม็องเห็นชายผู้หนึ่งอายุประมาณ  
๔๐ กว่า แต่งกายเป็นชาวนาก าลังนั่งกนิข้าวบนหลังคารถเช่นเดียวกนั เห็นแกกนิข้าวคลุกน้ าพริกแดง
กรู้็สึกสงสาร เรามปีลาย่างอยู่ ๒ ไม ้ เราสองคนกนิไมเ้ดียวกพ็อ เหลืออกีไมห้นึ่งผมกเ็อาไปให้ชายผู้นั้น
และบอกว่า  

"คุณลุงครับ ลองทานปลาย่างของผมซิครับ อร่อยมาก ขายหมดผมขยักไว้ส าหรับกนิเพยีง ๒ 
ไมเ้ท่านั้น" คร้ังแรกคุณลุงผู้นั้นไมย่อมรับ เพยีงแต่กล่าวค าขอบใจเท่านั้น ผมต้องออ้นวอนว่า "กรุณา
รับไว้กนิเถิดครับ ถ้าไมรั่บผมกไ็มส่บายใจ ผมเป็นคนเคารพผู้ใหญ่ตามท่ีพอ่แมเ่คยสอนให้รู้จักผู้ใหญ่  
ผมให้ความเคารพนบนอบออ่นน้อมฐานะเป็นผู้ใหญ่ มไิด้ดูถูกหรือเป็นเป็นชาวนาคนจนๆ  กนิข้าวกบั
น้ าพริกแดง"  

เมือ่พอ่ลุงเห็นผมต้ังใจให้ด้วยความสุจริตกรั็บไว้ เรากนิข้าวและสนทนากนั  ผมรู้สึกว่าพอ่ลุง
คนนี้มใิช่ชาวนาธรรมดา เป็นผู้มคีวามรู้สูง เมือ่ซักถามผมว่าไปไหนมา ผมกเ็ล่าถึงแมผ่มให้หัดค้าขาย  
ออกทุนให้ผมไปซ้ือปลาย่างปลาเค็มขึ้นรถไฟไปขายภาคเหนือ แล้วกซ้ื็อพวกหัวหอมหัวกระเทียมลงมา



   

 

๑๑๒  

ขายภาคเรา พอจะมกี าไรคุ้มกบัค่าเหนื่อย  พอ่ลุงได้ฟงักห็ัวเราะหึๆ ด้วยอารมณ์ดี และซักถามถึง
การศึกษา และท่ีอยู่ของพอ่แมผ่ม และอาชีพทางบ้าน ผมกเ็ล่าความจริง  พอ่ลุงพยักหน้ารับฟงัด้วย
ความสนใจแล้วกพ็ดูขึ้นว่า  

"ยินดีมากท่ีเธอหากนิในทางสุจริต หัดค้าขายแต่อายุยังไมม่ากต่อไปกค็งช านาญขึ้น  คง
เจริญรุ่งเรืองในวันข้างหน้า น้อยนักคนไทยเราท่ีอายุเท่านี้จะรู้จักออกหากนิทางค้าขายส่วนตัว  ท้ังใจดี
มเีมตตาด้วย"  

แล้วพอ่ลุงกใ็ห้ศีลให้พร ผมกย็กมอืขึ้นพนมไหว้รับศีลรับพรจากพอ่ลุงด้วยความเคารพนับถือ  
สักครู่หนึ่งกม็เีร่ืองเอะอะเกรียวกราวกนัอยู่ข้างล่าง พอ่ลุงหันไปทางเสียงอย่างสนใจ แต่ผมไมส่นใจ
อะไรมากนักเพราะไมใ่ช่เร่ืองอะไรของเรา แต่ทันใดนั้นมชีายหนุ่มรุ่นราวคราวเดียวกบัผมว่ิงขึ้นมาบน
หลังคารถมาถึงท่ีผมนั่งอยู่ ยังไมรู้่เร่ืองอะไรกนัชายหนุ่มท าหน้าตาเลิกล่ักท าท่าจะว่ิงต่อไป  แต่ถอด
รองเท้าท่ีใส่อยู่ท้ิงลงตรงหน้าผม คล้ายท าท่าจะให้ผม เมือ่หันมาเห็นต ารวจแต่งเคร่ืองแบบจ่านายสิบ
กบัพลต ารวจปีนขึ้นมาตามจับ แกกเ็ลยว่ิงโหนกลางตอนหลังคาต่อกนัโดดหนีลงจากรถไฟไป  และ
ปรากฎว่าพอลงไปถูกต ารวจรวบตัวไว้ได้ เพราะต ารวจได้ล้อมรถไฟไว้แล้ว ต ารวจช่วยกนัค้นในตัวหา
ของกลางในตัวคนร้ายไมรู้่ว่าคนร้ายเอาไปโยนท้ิงไว้ท่ีไหน แต่แล้วจ่านายสิบกบัพลต ารวจอกีผู้หนึ่งโดด
ขึ้นมาบนหลังคามองมาท่ีผมนั่งอยู่กบัเพือ่นท าให้ผมใจไมดี่ต ารวจท้ังสองนายไมไ่ด้พดูจาอะไรตรงมาก็
รวบจับตัวผมกบัเพือ่นไว้  

เมือ่เราถูกต ารวจจับไมทั่นรู้ตัวกต็กใจแทบส้ินสติ เพราะเกดิมาแต่ท้องพอ่ท้องแม ่ยังไมเ่คยท า
อะไรผิดถึงกบัถูกจับกมุเช่นนี้ ผมคิดว่าเขาสงสัยว่าผมคงเป็นพวกเดียวกบัคนร้ายล้วงกระเป๋า  ผมกบั
เพือ่นก าลังจะถูกจับเป็นผู้ต้องหา ผมเองกลัวจนตัวส่ัน ขวัญเสียหมดนึกอะไรไมอ่อก  ได้แต่ถามเสียง
ปากคอส่ันเหมอืนก าลังจะเป็นไข้จับว่าจับผมท าไม ผมท าอะไรผิด ต ารวจไมพ่ดูอะไรกบัผมเลย ท าให้
ผมเสียก าลังใจ นึกถึงเงินท่ีพกอยู่ในตัวหลายพนัท่ีเหลือจากซ้ือของมาขาย  ผมกลัวว่าต ารวจจะเข้าใจ
ผิดว่าเป็นเงินท่ีได้มาทางทุจริตผมไมรู้่จะแกไ้ขให้หลุดพน้ความผิดได้อย่างไร  

ผมนึกแช่งด่าไอค้นร้ายท่ีมนัมาหยุดท่ีตรงหน้าผมท าท่าคล้ายจะมอบอะไรให้ และถอดรองเท้า
ไว้ตรงหน้าผมแล้วกว่ิ็งหนีไป เลยท าให้คนเกดิสงสัยว่าผมเป็นพวกเดียวกบัคนร้าย  ท้ังรูปร่างเส้ือผ้าท่ี
ผมสวมใส่กม็ชีุดเดียวไมม่เีปล่ียน เพราะต้องปีนปุายขึ้นลงบนหลังคารถไฟ มนัจะขาดความสะอาด
เรียบร้อยไปมา ท าให้สภาพใกล้กบัผู้ร้ายเข้าไป ผมไมรู้่จะแกไ้ขตัวเองให้พน้ข้อหาได้อย่างไร  จนปัญญา
ผมทนไมไ่หวก าลังจะกม้หน้าร้องไห้ เพราะหมดความอดทน แค้นใจชะตากรรมของตัวเอง  เพราะหมด
ปัญญากไ็ด้ยินเสียงพอ่ลุงร้องบอกไปอย่างไมพ่อใจว่า  

"หยุดกอ่น เอาข้อหาอะไรมาอา้งจับเด็กสองคนนี้ เด็กสองคนนี่เขาไมไ่ด้ท าอะไรผิดอย่าจับสุ่ม
ส่ีสุ่มห้า ท าให้ผู้บริสุทธ์ิต้องเดือดร้อน จะท าอะไรให้พจิารณาดูให้รอบคอบถี่ถ้วนเสียกอ่นท าอย่างนี้ก็
เสียชื่อต ารวจหมด"  

จ่านายสิบผู้นั้นชะงักอยู่ครู่หนึ่ง แล้วมองดูพอ่ลุงแต่งตัวเป็นชาวนาผู้นั้นอย่างไมพ่อใจ  และก็
ไมน่ึกว่าชาวนาผู้นี้จะพดูจาโอหังอา้งเหตุผลเช่นนี้ จ่านายสิบผู้นั้นพดูอย่างอารมณ์เร่ิมจะเสีย นี่ไมใ่ช่
ธุระ อย่างยุ่ง พดูแล้วจ่านายสิบกล้็วงเอากญุแจมอืออกมาท าท่าจะใส่ข้อมอื ท าให้ผมตกใจจนขวัญบิน  
คิดว่าตายอย่างไรผมไมย่อมใส่กญุแจมอื ผมกลัวกญุแจมอืต ารวจแทบจะเป็นบ้าคิดว่าคนไมม่คีวามผิด
ยังถูกใส่กญุแจมอืต้องซวยแน่ ถ้าผมถูกจับใส่กญุแจมอืไปพบคนรู้จักผมคงขายหน้าเขาแย่ผมนึกถึงพอ่



   

 

๑๑๓  

แมพ่ีน่้องทุกคน เพราะทุกคนไมรู้่ว่าผมก าลังจะถูกจับใส่กญุแจมอืท้ังท่ีผมไมม่คีวามผิด  ผมมองดูหน้า
เพือ่นขาวซีดไมม่สีีเลือดคงกลัวจนขวัญหนีดีฝุอ ผมคิดว่าสภาพของผมกไ็มผิ่ดกบัเพือ่นไมม่ใีครรู้ว่าเรา
บริสุทธ์ิ นอกเสียจากผีสางเทวดาเท่านั้น นึกอะไรได้ในใจผมกข็อให้ผีสางเทวดาช่วยเหลือ  ผมนึกถึง
พระหลวงพอ่อะไรต่ออะไรเจ้าพอ่องค์ใดท่ีศักด์ิสิทธ์ิเท่าท่ีผมจะนึกได้ผมกร้็องเรียนเรียกอยู่ในใจของให้
ท่านรีบมาช่วยผมโดยเร็ว เพราะผมจนปัญญาแล้ว สมองมนัปัน่ปุวนยุ่งไปหมด  

แต่ท่ีสุดกคิ็ดจะสะบัดหลุดแล้วว่ิงหนี แต่กม็องไมเ่ห็นทางรอด ท้ังไมรู้่ไปทางทิศไหนท้ังจะท า
ให้เขาแน่ใจว่าผมคงเป็นผู้ร้ายแน่จึงได้ว่ิงหนี  ก าลังความคิดสับสนปัน่ปุวนมองเห็นความหมดหวัง  
ก าลังคิดหมดอาลัยต่อชีวิตปล่อยตามบุญตามกรรม เพราะหมดทางท่ีจะขัดขืนเจ้าหน้าท่ีได้  ผมหมด
อาลัยตายอยากในชีวิตต่อไป ก าลังจะปล่อยให้ต ารวจสวมกญุแจมอืแล้ว กไ็ด้ยินเสียงพอ่ลุงพดูขึ้นเสียง
ดังอย่างผู้มอี านาจเด็ดขาดว่า  

"หยุด นี่เด็กของอัว๊พวกล้ือท าอย่างนั้นไมไ่ด้อัว๊ขอส่ังเป็นเด็ดขาด" ทันใดนั้นจ่านายสิบและพล
ต ารวจกส็ะดุ้ง ทันใดนั้นพอ่ลุงกล้็วงบัตรประจ าตัวหรือบัตรประจ าต าแหน่งข้าราชการซ่ึงผมกไ็มเ่ห็น
เพยีงแต่เดา เพราะผมเองกต่ื็นกลัวจนลาน แล้วพอ่ลุงกย่ื็นบัตรให้จ่านายสิบผู้นั้นดู  

ทันใดเมือ่จ่านายสิบเห็นบัตรประจ าตัวของพอ่ลุง กรี็บตบเท้ายืนระวังตรง  ยกมอืขึ้นแตะกระ
บังหมวกพลต ารวจกรี็บท าตามทันทีไมรู้่ว่าท่านผู้นั้นเป็นใครเพราะไมไ่ด้ดูบัตร เมือ่จ่านายสิบค านับพอ่
ลุงแล้ว กย่ื็นบัตรลงไปให้นายร้อยโทผู้ควบคุมต ารวจอยู่ข้างหน้า  เมือ่รับบัตรจากจ่าแล้วนายร้อย
ต ารวจโทกรี็บตบเท้าระวังตรง ยกมอืขึ้นแตะก าบังหมวกอยู่ข้างล่าง แล้วส่งบัตรคืนขึ้นมาแล้วส่ังถอน
ก าลังต ารวจลงจากหลังคารถ คุมจ าเลยท่ีล้วงกระเป๋าออกไป  ข่าวว่ามผู้ีเห็นของกลางท่ีผู้ร้ายโยนไว้
ระหว่างว่ิงหนี จึงเป็นอนัจับได้พร้อมท้ังของกลาง  

ส าหรับผมและเพือ่นเป็นอนัว่าส้ินเคราะห์ไปที ระหว่างการโต้ตอบพอ่ลุงกบัจ่าต ารวจนั้นเขา
พดูอะไรกนับ้างผมกจ็ าไมไ่ด้หมดเพราะผมกลัวจะถูกจับใส่กญุแจมอืจนตัวชาไปหมด  ตนรู้สึกเหมอืน
ฝันร้ายแล้วกต่ื็นจากความฝันร้ายกลายเป็นดี แต่เมือ่นึกถึงทีไร  ผมกอ็ดหวาดสะดุ้งกลัวไมไ่ด้ ผม
อยากจะเข้าไปกราบเท้าพอ่ลุงสักร้อยคร้ัง คิดว่ายังไมส่มกบัท่ีท่านได้กรุณาช่วยเหลือผมกบัเพือ่นพา
กนัไปกราบขอบคุณท่านเพยีงแต่ยกมอืไหว้เท่านั้นเพราะบนหลังคารถคงไมม่โีอกาสให้เรากม้ลงไป
กราบได้ ท่านกเ็พยีงบอกว่า ไมต้่องขอบบุญขอบคุณอะไรหรอก เพราะเป็นหน้าท่ีของท่านท่ีให้ความ
เป็นธรรมกบัทุกคนท่ีบริสุทธ์ิ เรากเ็ป็นคนบริสุทธ์ิมไิด้ท าผิดคิดชั่วจึงควรแกก่ารช่วยเหลือ  แมผ้ม
อยากจะทราบชื่อท่านใจจะขาดแต่ผมกไ็มก่ล้าละลาบละล้วงถามเพยีงแต่ท่านช่วยให้ผมรอดพน้จาก
การใส่กญุแจมอืเท่านั้นกเ็ป็นบุญคุณหนักย่ิงกว่าภูเขาแล้ว  

ฉะนั้น ผมจึงไมไ่ด้รู้นามของท่านผู้มพีระคุณนับแต่คร้ังเมือ่ผมอายุได้เพยีง ๑๗  นับแต่นั้นมาถึง
ปัจจุบันนี้ผมอายุได้ ๔๑ ปี ผมไมเ่คยพบหน้าท่านเลย และผมยังระลึกถึงพระเดชพระคุณของท่านอยู่
เสมอ แต่ผมกยั็งมดืแปดด้าน ยังไมม่โีอกาสรู้จักนามของท่านและอยู่ท่ีไหน  ยังเป็นส่ิงลึกลับตลอดมา
จนถึงปัจจุบันนี้ส าหรับผม ชื่อนายส ารวม วรรณดิลก ปัจจุบันนี้อยู่ร้านค้าไมโ้ชคไพศาล เลขท่ี ๒๙๑/๑ 
ถนนริมน่าน ต าบลตะพานหิน พจิิตร หากท่านมพีระคุณอนัสูงย่ิงท่ีเคยช่วยเหลือเด็กอายุ ๑๗  ไว้ใน
คร้ังนั้นกรุณาบอกให้ผมทราบท่ีอยู่และนามของท่านด้วย จะเป็นท่ีเคารพนับถือของผมและผมยังไมลื่ม
ท่ีจะระลึกถึงพระคุณของท่านตลอดมา และในชีวิตนี้จะไมม่วัีนลืม  



   

 

๑๑๔  

 
  
สิง่ทีม่อบหมาย  

๑. บทความนี้ควรชื่อว่าอะไร  
๒. ท่านคิดว่าการท่ีคนเชื่อในเร่ืองกฎแห่งกรรมน้อยลงส่งผลเช่นไร  
๓. จงสรุปแง่คิดท่ีได้จากบทความนี้  

 
 
 
 
 



   

 

๑๑๕  

เอกสารใบงาน  
ประกอบกิจกรรมมองสงัคม 

เรื่อง : ฉลาดท าใจในยามรับรู้ข่าวสาร  โดย พระไพศาล วิสาโล  
 

ทุกวันนี้ข่าวสารจากส่ือต่างๆ ได้กลายเป็นส่ิงแวดล้อมท่ีมอีทิธิพลต่อความรู้สึกนึกคิดของเรา
มาก เราจะสุขหรือทุกข์ แจ่มใสหรือหดหู ่ขึ้นอยู่กบัข่าวสารท่ีได้รับมใิช่น้อย โดยเฉพาะข่าวสารท่ีถูกต่อ
เติมเสริมแต่งให้คลาดเคล่ือนจากความเป็นจริง ในการรับรู้ข่าวสาร การรู้จักกล่ันกรองแยกแยะความ
จริงกบัความเท็จจึงเป็นส่ิงส าคัญอนัดับแรก ค าสอนของพระพทุธเจ้าในกาลามสูตร เป็นข้อเตือนใจได้
เป็นอย่างดี โดยเฉพาะข้อท่ีว่า อย่าปลงใจเชื่อด้วยการฟงัตามกนัมาหรือเพราะการอนุมาน  หรือเพราะ
เข้าได้กบัความคิดของเรา  

อย่างไรกต็าม แมแ้น่ใจว่าข้อมลูข่าวสารท่ีได้รับเป็นความจริง เรากค็วรวางใจให้ถูกต้อง  
โดยเฉพาะเมือ่รับรู้ข่าวคราวท่ีไมสู้่ดี นอกจากเพือ่ปูองกนัมใิห้สร้างอกศุลจิตหรือความทุกข์แกเ่ราแล้ว  
ยังเพือ่น้อมใจให้เป็นกศุล อกีท้ังเพือ่เสริมสร้างสติปัญญาในการด าเนินชีวิตและการเกือ้กลูส่วนรวม  

๑. อบุัติเหตุร้ายแรง  
อบุัติเหตุมใิช่เร่ืองน่ายินดีหรือน่ามงุดูด้วยความอยากรู้อยากเห็น แมจ้ะเกดิกบัคนท่ีเราไมรู้่จัก 

กค็วรท่ีจะเห็นอกเห็นใจเขาและครอบครัวของเขา ลองเอาใจเขามาใส่ใจเราว่า หากเกดิกบัคนท่ีเรารัก
หรือญาติพีน่้องของเรา เราจะรู้สึกอย่างไร  หากเขาประสบเหตุถึงแกช่ีวิต ควรแผ่เมตตาให้เขาได้ไปสู่
สุคติ ในฐานะเพือ่นมนุษย์อย่างน้อยนี้คือส่ิงหนึ่งท่ีเราสามารถท าได้  ขณะเดียวกนัควรเอาเหตุการณ์
ดังกล่าวมาเป็นเคร่ืองเตือนใจมใิห้ประมาท รวมท้ังเป็นกรณีศึกษาว่า มคีวามผิดพลาดหรือข้อบกพร่อง
อะไรบ้างท่ีเราสามารถเรียนรู้จากเหตุดังกล่าวเพือ่ปูองกนัมใิห้เกดิขึ้นกบัตัวเองและครอบครัวของเรา   

ลองโยงให้ใกล้ตัวอกีนิดว่า หากเหตุดังกล่าวเกดิขึ้นกบัญาติพีน่้องของเราในวันข้างหน้า เราจะ
ท าอย่างไร เตรียมตัวเตรียมใจรับมอืเหตุการณ์ดังกล่าวบ้างหรือยัง  และหากเขาต้องจากไปอย่าง
กะทันหันเช่นนั้น เราคิดว่าเราได้ท าดีท่ีสุดกบัเขาในขณะท่ีเขายังมชีีวิตแล้วหรือไม่  คนเป็นจ านวนไม่
น้อยปล่อยเวลาให้ล่วงเลยไปโดยเปล่าประโยชน์ จนเมือ่คนรักจากไปอย่างกะทันหันเพราะอบุัติเหตุ  
ถึงมาได้คิดและนึกเสียใจท่ีไมไ่ด้ท าส่ิงท่ีดีๆ ให้กบัเขาเมือ่เขายังมชีีวิตอยู่  

ทีนี้ลองพจิารณาต่อไปว่า หากเหตุการณ์ดังกล่าวเกดิขึ้นกบัเราเอง  เราจะท าอย่างไร เตรียม
ตัวเตรียมใจแค่ไหนแล้ว หากมอีนัถึงกบัชีวิต เราพร้อมจะไปหรือไม ่หรือยังเป็นห่วงอะไรอกีมากมายท่ี
ยังค่ังค้างอยู่ ควรใช้ข่าวคราวเหล่านี้เป็นเคร่ืองเตือนใจให้เร่งท าส่ิงส าคัญส าหรับตัวเองและผู้อืน่ขณะท่ี
ยังมเีวลา จนไมม่อีะไรค้างคาอกี จะได้พร้อมจากไปทุกเมือ่ อย่านึกว่าอบุัติเหตุเหล่านี้จะไมเ่กดิขึ้นกบั
เรา การคิดเช่นนั้นนับว่าเป็นความประมาทอย่างหนึ่ง  

๒. ฆาตกรรม  
เช่นเดียวกบักรณีอบุัติเหตุ เมือ่มคีนถูกฆาตกรรม ควรนึกถึงความทุกข์ของเขาและครอบครัว

ของเขา ไมค่วรเอาความตายของเขามาเป็นเคร่ืองตอบสนองความอยากรู้อยากเห็นของเรา  การตายใน
ลักษณะนั้นเป็นความทุกข์อย่างย่ิง ควรท่ีเราจะแผ่เมตตาให้เขาได้ไปสู่สุคติ   
อย่าให้ข่าวคราวดังกล่าวเพิม่ความโกรธแค้นให้เรา โดยเฉพาะเมือ่ผู้ตายเป็นคนบริสุทธ์ิ การด่วนตัดสิน
ผู้ท่ีเป็นฆาตกร มแีต่จะท าให้เราเกดิความโกรธแค้นชิงชัง ควรถามกอ่นว่า ท าไมเขาจึงท าเช่นนั้น  เขามี



   

 

๑๑๖  

ภูมหิลังหรือถูกบีบค้ันอย่างไรจึงท ากรรมอนัร้ายแรงเช่นนั้น บางทีเราอาจจะพบว่าเขาเองกเ็ป็นเหย่ือ
ของความรุนแรงมากอ่น ค าถามเช่นนี้จะช่วยให้เราเห็นความจริงในมมุมองท่ีกว้างขึ้น   หากผู้ตายได้
ชื่อว่าเป็นโจร หรือผู้กอ่การร้าย ควรต้ังค าถามกอ่นว่า เขาเป็นเช่นนั้นจริงหรือไม ่หรือเป็นเพยีงผู้ถูก
กล่าวหา หากไมแ่น่ใจหรือมขี้อมลูไมพ่อ กไ็มค่วรด่วนสรุป เพราะบางคร้ังคนบริสุทธ์ิกถ็ูกปูายสีเพือ่ท า
ให้การฆาตกรรมมคีวามชอบธรรมมากขึ้น หาไมก่เ็ป็นการปรุงแต่งของส่ือเพือ่ให้มสีีสันน่าสนใจมากขึ้น  

แต่ถึงแมผู้้ตายเป็นโจรหรือผู้กอ่การร้าย กม็ใิช่เป็นเร่ืองน่ายินดี  เพราะทุกชีวิตมคุีณค่าและ
สามารถหวนกลับสู่หนทางแห่งความดีได้เสมอ  การท่ีเขาต้องจบชีวิตลงอย่างกะทันหัน  ท าให้หมด
โอกาสท่ีจะท าคุณงามความดีเพือ่ทดแทนความผิดพลาด แต่หากท าใจสงสารเขาได้ยาก  อย่างน้อยก็
ควรนึกถึงหัวอกของญาติพีน่้องหรือครอบครัวของเขา ความทุกข์ยากเดือดร้อนของคนเหล่านั้นเป็นส่ิง
ท่ีเราสมควรให้ความเห็นใจ เพราะบางคนอาจยังมลูีกน้อยหรือมพีอ่แมท่ี่ก าลังเจ็บปุวยซ่ึงต้องการการ
ดูแล  

หากยังเห็นใจได้ยาก กอ็ย่าถึงกบัยินดีปรีดาท่ีเขาตาย เพราะจะท าให้จิตใจเราแข็งกระด้าง
มากขึ้น ถ้าวันนี้เรายินดีท่ีผู้ร้ายตาย วันหน้าอาจรู้สึกเฉยชาท่ีคนธรรมดาถูกฆ่า  เมตตากรุณานั้นเป็น
เคร่ืองชี้วัดความเป็นมนุษย์ หากเมตตากรุณาลดน้อยถอยลง ความเป็นมนุษย์ของเรากเ็ส่ือมถอยตาม
ไปด้วย อย่าบัน่ทอนความเป็นมนุษย์ของเราด้วยการยินดีในความตายของใคร หรือด้วยการเคียดแค้น
พยาบาทใครเลย  

๓. ภัยพบิัติ  
ชีวิตทุกชีวิตเป็นส่ิงมค่ีา เพราะสามารถท าความดีและสร้างสรรค์ประโยชน์ได้มากมาย เมือ่มี

ใครต้องตายกอ่นวัยอนัควร จึงเป็นส่ิงท่ีน่าเสียดายและน่าเสียใจแทนเขาและครอบครัวของเขา  ควรแผ่
เมตตาให้เขาได้ไปสู่สุคติ โดยไมเ่ลือกว่าเป็นใคร แมจ้ะต่างเชื้อชาติ ภาษา ศาสนา กบัเรากต็าม  โลกาภิ
วัตน์ทางด้านข่าวสารท าให้เรารับรู้ภัยพบิัติท่ีเกดิขึ้นท่ัวท้ังโลกได้อย่างรวดเร็วและถี่กว่าแต่กอ่น  เรียก
ได้ว่ารับรู้แทบทุกวัน ไมว่่าน้ าท่วม ดินถล่ม ลมพายุ แผ่นดินไหว ตลอดจนความอดอยากแห้งแล้ง และ
ภัยกอ่การร้าย ซ่ึงแต่ละคร้ังคร่าชีวิตผู้คนนับร้อย  ขณะเดียวกนัภัยบางอย่างท่ีดูเหมอืนไกลกก็ลับ
กลายเป็นเร่ืองใกล้ตัว เช่น สึนาม ิ ข่าวสารดังกล่าวท าให้ผู้คนจ านวนมากเกดิความต่ืนตระหนก  เต็ม
ไปด้วยความวิตกกงัวล จนอยู่ไมเ่ป็นสุข  โดยเฉพาะเมือ่มหีลักฐานยืนยันหนักแน่นขึ้นเร่ือยๆ ว่า  
ปรากฏการณ์เรือนกระจกเป็นเร่ืองจริง และก าลังกอ่ผลท่ัวโลกอยู่ในขณะนี้ หาใช่เร่ืองไกลตัวอกีต่อไป
ไม ่อย่างไรกต็าม ถ้าพจิารณาให้ดีจะพบว่า ผู้คนส่วนใหญ่ทุกข์เพราะไปกงัวลกบัอนาคตมากเกนิไป  มวั
วิตกกบัเร่ืองท่ียังไมเ่กดิขึ้น จะเป็นการดีกว่าหากเราหันมาใส่ใจอยู่กบัปัจจุบัน และท าปัจจุบันให้ดีท่ีสุด  
ด้วยการเตรียมตัวเตรียมใจให้พร้อมรับมอืกบัเหตุการณ์ดังกล่าวอย่างดีท่ีสุด  ขณะเดียวกนักค็วร
ร่วมกนัหาทางปูองกนัมใิห้เหตุการณ์ดังกล่าวเกดิขึ้นหากอยู่ในวิสัยท่ีจะท าได้  หรือช่วยกนับรรเทา
ผลกระทบท่ีจะเกดิกบัส่วนรวมให้มากท่ีสุด  

อา่นข่าวแล้วอย่าลืมกลับมาเทียบเคียงกบัตัวเอง ใช่หรือไมว่่าความทุกข์ยากของผู้ประสบภัย
เหล่านั้น ก าลังบอกเราว่า เรายังโชคดีกว่าเขามาก ถึงแมคุ้ณจะประสบปัญหาหลายอย่างในชีวิต เช่น 
อกหัก ถูกต่อว่า รูปร่างไมส่วย เงินเดือนน้อย ฯลฯ แต่คุณกยั็งกนิอิม่ นอนอุน่  ครอบครัวอยู่กนัพร้อม
หน้า ไมต้่องพลัดท่ีนาคาท่ีอยู่ มใิช่หรือ จึงน่าจะพอใจและเห็นคุณค่าของชีวิตท่ีเป็นอยู่  อย่างน้อยคุณก็
ยังสบายกว่าคนอกีมากมายในเวลานี้  



   

 

๑๑๗  

เมือ่ตระหนักแล้วว่าคุณสบายกว่าผู้ประสบภัยเพยีงใด ควรคิดหาหนทางท่ีจะช่วยบรรเทาทุกข์
ของเขาเหล่านั้น เช่น บริจาคเงินส่งไปให้แกเ่ขาผ่านหน่วยงานท่ีเกีย่วข้อง หรือรณรงค์ให้ผู้คนร่วมกนั
ช่วยเหลือเขา  

๔. เศรษฐกจิถดถอย  
เศรษฐกจิถดถอยเป็นธรรมดาของวัฏจักรท่ีมขีึ้นมลีง บางคร้ังเศรษฐกจิไมไ่ด้เลวร้ายมาก แต่

เป็นเพราะเราไปคาดหวังให้มนัเพิม่ขึ้นๆ ตลอดเวลา จึงเป็นทุกข์เมือ่มนัไมเ่ป็นไปตามความคิดนึกของ
เรา การยอมรับว่าเศรษฐกจิย่อมมขีึ้นมลีง จะช่วยให้เราเป็นทุกข์น้อยลง   เศรษฐกจิถดถอยก็
เหมอืนกบัความเจ็บปุวย คือเป็นสัญญาณเตือนให้เราตระหนักถึงความผิดพลาดบางอย่างท่ีก าลัง
เกดิขึ้น แทนท่ีจะทุกข์ไปกบัมนั ควรตรวจสอบว่ามคีวามผิดพลาดขึ้นท่ีตรงไหน และจะแกไ้ขอย่างไร  
การแกไ้ขนั้นบางคร้ังอาจต้องเจ็บปวดบ้าง ต้องสละบางอย่างเพือ่รักษาส่วนรวมไว้  หรือต้องมกีาร
ปรับตัวเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีไมคุ้่นเคย เราควรยอมรับความเปล่ียนแปลงดังกล่าว มพิงึติดยึดกบั
ความเคยชินเดิมๆ  

ในระดับบุคคล เราควรรับมอืกบัความไมแ่น่นอนของเศรษฐกจิ  ด้วยการมชีีวิตอย่างพอเพยีง 
กล่าวคือ รู้จักประมาณในการหาทรัพย์และการบริโภค ไมห่วังรวยทางลัดหรือหาเงินให้ได้ไวๆ คร้ังละ
มากๆ ย่ิงโลภในการหาทรัพย์มากเท่าไร กย่ิ็งเป็นทุกข์กบัความผันผวนของเศรษฐกจิมากเท่านั้น  การ
รู้จักพอเพยีงในการด าเนินชีวิตหรือเป็นอยู่อย่างเรียบง่าย  เป็นภูมคุ้ิมกนัเศรษฐกจิถดถอยท่ีดีท่ีสุด   
พร้อมกนันั้นกค็วรหันมาชื่นชมกบัส่ิงดีๆ ท่ียังมอียู่กบัคุณในขณะนี้ ถึงแมร้ายได้จะลดน้อยถอยลง แต่
หากคุณยังมกีนิมใีช้ไมข่ัดสน มเีวลาพกัผ่อนและแสวงหาความร่ืนรมย์ในชีวิต  อกีท้ังยังมสุีขภาพดีและ
ครอบครัวท่ีผาสุก กแ็สดงว่าความสุขอยู่ใกล้ตัวคุณนี้เอง  ควรเปิดใจรับความสุขท่ีมอียู่กบัตัวหรืออยู่
รอบตัวบ้าง อย่าไปจดจ่อกบัเร่ืองร้ายๆ ท้ังวันท้ังคืนจนจิตใจหดหู ่เพราะส่ิงดีๆ ท่ีน่าชื่นชมกยั็งมอียู่
มากมาย เพยีงแต่ว่าจะรู้จักมองหรือไม ่ 

มองในแง่ดีอกีอย่างกคื็อ แมส้ถานการณ์จะแย่เพยีงใด กยั็งดีท่ีไมเ่ลวร้ายไปกว่านี้  อย่างน้อย
เศรษฐกจิวันนี้กไ็มถ่ึงขั้นวิกฤตอย่างคร้ังปี พ.ศ. ๒๕๔๐ คุณเคยผ่านเหตุการณ์คร้ังนั้นมาได้แล้ว  คร้ังนี้
หรือคร้ังหน้าคุณกจ็ะผ่านไปได้เช่นกนั  

๕. การเมอืงขัดแย้งแบ่งเป็นฝักฝุาย  
เมือ่มคีวามขัดแย้งทางการเมอืงโดยเฉพาะในระดับประเทศ  ประชาชนท่ัวไปรวมท้ังเราด้วย

มกัถูกดึงเข้าไปเป็นฝักฝุาย ท าให้ความขัดแย้งขยายตัวและลุกลามไปถึงท่ีท างานและในบ้าน ท้ังๆ  ท่ี
ไมไ่ด้มผีลประโยชน์ใดๆ มาเกีย่วข้อง หากเป็นเพราะความคิดเห็นต่างกนั หรือสนับสนุนคนละฝุายกนั
เท่านั้น ในสภาพเช่นนี้พงึระลึกไว้ว่า คนเรานั้นเห็นต่างกนัได้ อาจเป็นเพราะได้ข้อมลูต่างกนั  หรือมี
เกณฑ์วัดความดีและความส าเร็จต่างกนักไ็ด้ แต่ไมว่่าจะด้วยเหตุผลใดกต็าม  ข้อส าคัญกคื็อคนท่ีเห็น
ต่างจากเราไมใ่ช่คนเลว คนดีกม็สิีทธิเห็นต่างจากเราได้ ดังนั้นจึงไมค่วรเห็นเขาเป็นศัตรู  

ควรมองคนให้กว้างขึ้น แล้วเราจะพบว่า แมเ้ขาจะคิดต่างจากเราในเร่ืองนี้ แต่กม็หีลายเร่ืองท่ี
คิดเหมอืนกบัเรา จึงไมค่วรมองเห็นเขาเป็นศัตรูเพยีงเพราะว่าคิดต่างจากเราในเร่ืองนี้หรือเร่ืองนั้น  จะ
ว่าไปแล้วคนเราทุกคนมคีวามเหมอืนมากกว่าความต่าง ถ้าเราไปติดอยู่กบัความต่าง เราจะมองกนัเป็น
ศัตรูได้ง่าย แล้วความโกรธเกลียดจะเผาลนจิตใจเรา แต่ถ้าเรามองไปท่ีความเหมอืนให้มากๆ จะพบว่า
เราเป็นเพือ่นกนั รักชาติบ้านเมอืงเหมอืนกนั  



   

 

๑๑๘  

นอกจากมองกว้างแล้ว ควรมองให้ไกลด้วย วันนี้เรากบัเขาอาจอยู่คนละมมุ  แต่พรุ่งนี้เรากบั
เขาอาจร่วมมอืร่วมใจกนัในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งกไ็ด้ ดังคนไทยท้ังประเทศได้แสดงให้เห็นเมือ่คร้ังร่วมใจ
กูภั้ยสึนามมิาแล้ว เพราะฉะนั้นแมจ้ะขัดแย้งกนั แต่อย่าทะเลาะกนัจนมองหน้าไมติ่ด  เพราะวันพรุ่งนี้
เราอาจจ าเป็นต้องมาจับมอืกนักไ็ด้  

ประการสุดท้ายคือ แผ่เมตตาให้คู่กรณีท่ีอยู่คนละฝุายกบัเราบ้าง พงึตระหนักว่า  ความโกรธ
เกลียดไมเ่ป็นผลดีแกจ่ิตใจของเรา ทุกคร้ังท่ีเรารู้สึกโกรธเกลียด มจีิตปรารถนาร้ายต่อใคร คนแรกท่ีถูก
ท าร้ายคือเรา ความโกรธเกลียดนั้นท าร้ายเรากอ่นท่ีจะไปท าร้ายคนอืน่เสียอกี  เพยีงแค่คิดถึงเขากอ่น
นอน กอ็าจท าให้เรานอนไมห่ลับ เกดิความเครียด ความดันโลหิตขึ้น อย่าปล่อยให้ความโกรธเกลียด
บัน่ทอนจิตใจของเรา ขับไล่ความโกรธเกลียดไปด้วยการแผ่เมตตา 
 
สิง่ทีม่อบหมาย  

๑.  แนวคิดท่ีได้จากบทความนี้ 
๒.  ท่านมคีวามคิดเช่นไรต่อค ากล่าวท่ีว่า  มกีารใช้สงครามข่าวสารเพือ่ความคิดเห็นขัดแย้ง

ทางการเมอืง  
๓. การน าไปปรับใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน 

 



   

 

๑๑๙  

เครื่องมือที ่๙ 
แผนกิจกรรมที ่๕  ร่วมสร้างสงัคมแหง่ฝัน (สปัดาหท์ี ่๖)  

 
แนวคิด  
 สังคมท่ีเป็นปกติสุข  ย่อมเกดิจากระบบต่าง ๆ ของสังคมท างานอย่างสอดคล้องกนั  เฉพาะ
อย่างย่ิงคือ  การด ารงตนตามหลักศาสนธรรมของการสมาชิกท่ีดีของสังคม  มคีวามรัก เมตตา  
ซ่ือสัตย์สามคัคี   เสียสละ  รับผิดชอบ   ต่อตนเอง เพือ่นสมาชิกและสรรพส่ิงในสังคม       
 
วัตถุประสงค์  
 ๑. เพือ่ให้นักเรียนเกดิแนวคิดการสร้างสังคมแห่งความสุข  

๒. เพือ่ให้นักเรียนเกดิความตระหนักการด ารงตนเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม  
 ๓. เพือ่ให้นักเรียนสามารถฝึกปฏิบัติตนตามหลักสามคัคีธรรม(สาราณียธรรม ๖)  

๔. เพือ่ให้นักเรียนสามารถปฏิบัติตนในการท ากจิกรรมกลุ่มอย่างเหมาะสม  
 
ระยะเวลาด าเนินกิจกรรม   ๕ ช่ัวโมง  ๓๐๐ นาที  
 
วัสดุทีใ่ช้ 
 ๑.  กระดาษเอ  ๔  
 ๒.  กระดาษปรุ๊ฟ  
 ๓.  สีเมจิก  
 
ข้ันตอนกิจกรรม  
 ๑.  สุ่มเลือกตัวแทนนักเรียน ๓ คนบอกเล่า ผลการเรียนรู้จากการบันทึกวันนี้ท่ีฉันเป็น พร้อม
ท่ีแสดงความชื่นชมให้ก าลังใจ (๒๐ นาที) 

๒.  แจกกระดาษเอ ๔  ให้นักเรียนคนละ ๑ แผ่น  ก าหนดให้เขียนแนวทางสร้างสังคมในฝัน
ดินแดนแห่งรัก  คนละ  ๓  ข้อ (๑๐ นาที) 

๓.  ให้แต่ละคนบอกเล่าแนวทางสร้างสังคมในฝันดินแดนแห่งรักให้เพือ่นในกลุ่มฟงัคนละ ๓ 
– ๕ นาที และมอบให้เลขากลุ่มบันทึกข้อคิดเห็น พร้อมท้ังทบทวนให้กลุ่มทราบ  (๒๐ นาที) 

๔.  ก าหนดให้แต่ละกลุ่มคัดกรองแนวทางสร้างสังคมในฝันดินแดนแห่งรักของกลุ่ม ท่ีสามารถ
น าปฏิบัติได้โดยบทบาทของนักเรียน  จ านวน  ๓ ข้อ พร้อมท้ังน าเสนอต่อท่ีประชุมใหญ่ กลุ่มละ ๕  
นาที  (๔๕ นาที) 

๕.  ท่ีประชุมร่วมกนัสรุป แนวทางสร้างสังคมในฝันดินแดนแห่งรักของกลุ่ม ท่ีสามารถน า
ปฏิบัติได้โดยบทบาทของนักเรียน  จ านวน  ๓ ข้อ (๑๕ นาที) 

๖.  ให้แต่ละกลุ่มน าเสนอวิสัยทัศน์และข้อก าหนดในการปฏิบัติตนเพือ่สร้างสังคมในฝัน
ดินแดนแห่งรักของกลุ่ม  (๖๐ นาที) 



   

 

๑๒๐  

 ๗. ให้ตัวแทนกลุ่มน าเสนอวิสัยทัศน์และข้อก าหนดในการปฏิบัติตนเพือ่สร้างสังคมในฝัน
ดินแดนแห่งรักของกลุ่ม  ต่อท่ีประชุมและร่วมกนัสร้างวิสัยทัศน์และปฏิญาณร่วมท่ีสามารถปฏิบัติได้
จริงในชีวิตประจ าวันของนักเรียนเพือ่สร้างสังคมในฝันดินแดนแห่งรัก   (๖๐ นาที) 

๘.  ร่างวิสัยทัศน์และปฏิญาณการปฏิบัติตนในชีวิตประจ าวันของนักเรียนเพือ่สร้างสังคมใน
ฝันดินแดนแห่งรัก  เพือ่เป็นสัญญาร่วมกนั (๓๐ นาที) 

๙. ร่วมก าหนดวิธีการตรวจสอบการปฏิบัติตนในชีวิตประจ าวันของนักเรียนเพือ่สร้างสังคมใน
ฝันดินแดนแห่งรัก  โดยมอบให้นักเรียนแต่ละคนท าโครงการพฒันาตนเอง พร้อมท้ังบันทึกวิถีพฒันา
ตน : ด้วยใจใฝุฝันถึงวันหน้า ซ่ึงเกดิจากการเลือกปฏิบัติตามผลการวิเคราะห์ตนเองจากบันทึกวันนี้ท่ี
ฉันเป็น รวมระยะเวลา  ๕ สัปดาห์ (๓๐ นาที) 

๑๐.  นักเรียนร่วมปฏิบัติสมาธิแผ่เมตตา  ๑๐ นาที (๑๐ นาที) 
 
การวัดประเมินผล  

การกระตือรือร้น  การแสดงความคิดเห็น การมส่ีวนร่วมในกจิกรรม  และผลงานท่ีน าเสนอ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

๑๒๑  

เครื่องมือที ่๑๐ 
แผนกิจกรรมที ่ ๖  เรียนรู้ธรรมเพ่ิมพลงัพัฒนาตน (สปัดาหท์ี ่๗)  

 
แนวคิด  
 อารมณ์เป็นความรู้สึกท่ีมท้ัีงบวกและลบ  การแสดงอารมณ์บางอย่างโดยปราศจากการ
ควบคุมอาจกอ่ให้เกดิผลเสีย  การควบคุมอารมณ์เป็นทักษะท่ีเรียนรู้และฝึกฝนได้  ซ่ึงประกอบด้วย ๔ 
ขั้นตอนคือ  การส ารวจความรู้สึกท่ีเกดิ  คาดการณ์ผลดีผลเสียของการแสดงอารมณ์  ควบคุมอารมณ์
ด้วยวิธีการต่าง ๆ  ชื่นชมตนเองเมือ่สามารถควบคุมอารมณ์ได้ส าเร็จ  อย่างไรกต็ามส่ิงส าคัญย่ิงในการ
ควบคุมอารมณ์คือความตระหนักรู้ถึงหลักคุณธรรมพืน้ฐานคือ ความเมตตา  ความเสียสละ ความ
ซ่ือสัตย์ ความยุติธรรม  ความรับผิดชอบ  และความสามคัคี     
 
วัตถุประสงค์  

๑. เพือ่ให้นักเรียนได้เรียนรู้หลักสามคัคีธรรมหรือ หลักสาราณียธรรม  
๒. เพือ่ให้นักเรียนได้เรียนรู้การควบคุมอารมณ์ด้วยหลักสามคัคีธรรมหรือสาราณียธรรม  
๓. เพือ่ให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการจัดการกบัอารมณ์ตามหลักธรรมทางศาสนา  
๔. เพือ่ให้นักเรียนได้เรียนรู้ต้นแบบการด าเนินชีวิตท่ีเป็นประโยชน์ต่อตนเองและผู้อืน่  
๕. เพือ่ให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติตามหลักสามคัคีธรรมจากการท ากจิกรรมกลุ่ม  

 
ระยะเวลาด าเนินกิจกรรม  ๒ วัน  
 
วัสดุทีใ่ช้ 

๑. วีดีทัศน์เร่ืองฅนค้นคน ตอนหมอผีบ้าแห่งดอยสูง  
๒. ใบงานสถานการณ์จ าลองฝึกจัดการอารมณ์  
๓. แหล่งวิทยาการในชุมชน บ้านปุาไผ่  อ.ดอยสะเกด็ จ. เชียงใหม ่กรณีศึกษา เฮียแดง (นาย

สุรชัย  มรกตวิจิตร) ปราชญ์ชาวบ้านผู้ด าเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกจิพอเพยีง และกรณีศึกษา   พระ
ครูสมหุ์วิเชียร พระนักพฒันาแห่งวัดเจดีย์แมค่รัว อ.สันทราย  จ. เชียงใหม ่    
 
ข้ันตอนกิจกรรม  
 วันที ่ ๑  ช่วงเช้า  ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.  ๑๘ ช่ัวโมง 

๑. การไหว้พระสวดมนต์และนั่งสมาธิ จ านวน  ๒๐ นาที (  ๒๐ นาที)  
๒. สุ่มตัวแทนนักเรียนจ านวน   ๒  คน  บอกเล่าลักษณะโครงการพฒันาตนเองเพือ่สร้าง

สังคมในฝันดินแดนแห่งรักและผลบันทึกวิถีพฒันาตน : ด้วยใจใฝุฝันถึงวันหน้า  ( ๒๐ นาที) 
๓. การบรรยายธรรมเร่ือง การสร้างสังคมแห่งความรักด้วยหลักสาราณียธรรม ระยะเวลา   

๙๐ นาที 
๔. การนั่งสมาธิ   ๑๐ นาที 



   

 

๑๒๒  

๕. การน าเสนอวีดีทัศน์เร่ืองฅนค้นคน ตอน หมอผีบ้าแห่งดอยสูง  ความยาว  ๕๐  นาที ซ่ึง
เป็นเร่ืองราวของเจ้าหน้าท่ีหนุ่มสาธารณสุขวัยสามสิบกว่าปี  ท่ีอทิุศตนเพือ่ช่วยเหลือดูแลสุขภาพคน
ในพืน้ท่ีสูงของจังหวัดเชียงใหม ่เป็นเวลานานกว่าสิบปี   โดยมพีอ่เป็นแบบอย่างของผู้ให้ และด้วย
มุง่หวังให้คนท่ีด้อยโอกาสมสุีขภาพท่ีดี (๕๐ นาที)  

๖. ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อวีดีทัศน์ท่ีน าเสนอ พร้อมท้ังสรุปร่วมกนัถึงการปฏิบัติหน้าท่ีด้วย
ความซ่ือสัตย์  เสียสละ และมคีวามรักเมตตาต่อผู้อืน่  (๒๐ นาที) 
 
 วันที ่ ๑  ช่วงบ่าย  ๑๓.๐๐ -  ๑๖.๓๐ น.  
 ๗.  แบ่งกลุ่มผู้เรียนออกเป็น  ๕  กลุ่ม  โดยมอบหมายให้แต่ละกลุ่มศึกษาใบงานท่ีก าหนด
เพือ่น าเสนอเป็นสถานการณ์จ าลอง   (๕๐ นาที)  
 ๘.  แต่ละกลุ่มน าเสนอสถานการณ์จ าลอง  กลุ่มละ  ๑๐ นาที (๕๐ นาที)  
 ๙.  การสรุปแนวคิดจากกจิกรรมสถานการณ์จ าลอง  ซ่ึงเน้น การฝึกจัดการกบัอารมณ์ภายใต้
สถานการณ์ต่าง ๆ โดยการคิดวิเคราะห์ถึงผลดีผลเสียของการแสดงอารมณ์ ( ๒๐ นาที)  
 ๑๐. การนั่งสมาธิ  ๑๐ นาที (๑๐ นาที)  
 ๑๑. การบรรยายธรรมเร่ืองเทคนิคควบคุมอารมณ์ตามหลักพทุธศาสนา  ระยะเวลา  ๖๐  
นาที  ( ๖๐ นาที) 
 ๑๒. การซักถามและแสดงความคิดเห็น   ๑๐ นาที (๑๐ นาที)  
 ๑๓. ย้ าเตือนการด าเนินโครงการพฒันาตนเองเพือ่ร่วมสร้างสังคมในฝันดินแดนแห่งรัก (๑๐ 
นาที) 
 ๑๔. การไหว้พระสวดมนต์ท าสมาธิ (๑๐ นาที)  
 
 วันที ่ ๒  ช่วงเช้า ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. 

๑๕. การศึกษาดูงานผู้เป็นแบบอย่างในการด าเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกจิพอเพยีงกรณีศึกษา
เฮียแดง (นายสุรชัย  มรกตวิจิตร) ปราชญ์ชาวบ้านปุาไผ่  อ.ดอยสะเกด็ จ.เชียงใหม ่ ผู้ท่ีเคยประสบ
ปัญหาหนี้สินจากการใช้ชีวิตแบบทุนนิยม  และได้พลิกผันมาด าเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกจิพอเพยีง  
จนสามารถปลดเปล้ืองหนี้สิน  พฒันาท่ีดินรอบบ้านเพือ่เป็นแหล่งเรียนรู้แกผู้่สนใจ จน ได้รับการยก
ย่องให้เป็นแบบอย่างแกบุ่คคลอืน่ท้ังในและต่างประเทศ  (๓ ชั่วโมง) 

ส าหรับประเด็นการศึกษาดูงานประกอบด้วย 
- ภูมหิลังของปราชญ์ชาวบ้าน 
- แรงบันดาลใจและแนวคิดการด าเนินชีวิต 
- รูปแบบการด าเนินชีวิต 
- กจิกรรมท่ีด าเนินการ 
- ความสุขจากการด าเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกจิพอเพยีง 
- การด ารงตนเพือ่สังคม 

 
 วันที ่ ๒  ช่วงบ่าย  ๑๓.๐๐- ๑๗.๐๐ น. 



   

 

๑๒๓  

 ๑๖. การศึกษาดูงานผู้สงฆ์นักพฒันาผู้เป็นแบบอย่างของการให้และมุง่พฒันาชุมชนด้วยหลัก
วิธีแห่งพทุธธรรม  กรณีศึกษาพระครูสมหุ์วิเชียร  แห่งวัดเจดีย์แมค่รัว อ.สันทราย  จ. เชียงใหม ่    
ซ่ึงพฒันาชุมชนในเร่ืองการช่วยเหลือผู้ได้รับกระทบจากโรคเอดส์  พฒันาคุณธรรมแกก่ลุ่มเยาวชน 
พฒันาอาชีพกลุ่มสตรีแมบ่้าน   การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตแกก่ลุ่มผู้สูงอายุ  รวมท้ังการอนุรักษ์
ส่ิงแวดล้อมชุมชน  จนได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง  ( ๓ ชั่วโมง)  

- ภูมหิลังของพระนักพฒันา  
- แรงบันดาลใจและแนวคิดการพฒันาชุมชน  
- รูปแบบและวิธีการพฒันาชุมชน  
- กจิกรรมท่ีด าเนินการ 
- การสนับสนุนจากหน่วยงานอืน่ ๆ  
- ผลการด าเนินงาน 
- ความคาดหวังต่อการพฒันางานในอนาคต  
- การมส่ีวนร่วมของเยาวชนในการพฒันาชุมชน  

 
การวัดประเมินผล  

การกระตือรือร้น  การแสดงความคิดเห็น การมส่ีวนร่วมในกจิกรรม  และผลงานท่ีน าเสนอ  
 

 



   

 

๑๒๔  

เครื่องมือที ่๑๑ 
แผนกิจกรรมที ่๗  คนแหง่อนาคต  (สปัดาหท์ี ่๘)  

 
แนวคิด  
 เยาวชนเป็นอนาคตส าคัญของประเทศชาติ  ฉะนั้นจึงจ าเป็นอย่างย่ิงท่ีต้องการปลูกฝังให้
เยาวชนเกดิความตระหนักรู้ถึงสภาพความเป็นจริงของสังคม  เกดิความหวงใยต่อสังคม และเกดิ
จิตส านึกอาสาเป็นส่วนหนึ่งในการปูองกนัแกไ้ขปัญหาสังคม 
 
วัตถุประสงค์  

๑. เพือ่ให้นักเรียนเกดิความตระหนักต่อสถานการณ์ปัญหาสังคม  
๒. เพือ่ให้นักเรียนเกดิความตระหนักต่อบทบาทในการปูองกนัแกไ้ขปัญหาสังคม  
๓. เพือ่ให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติตามหลักสามคัคีธรรมจากการท ากจิกรรมกลุ่ม  
๔. เพือ่ให้นักเรียนได้วิเคราะห์การปฏิบัติตนตามหลักสามคัคีธรรม  

 
ระยะเวลาด าเนินกิจกรรม  ๔ ช่ัวโมง    
 
วัสดุทีใ่ช้ 

๑. กระดาษปรุ๊ฟ  
๒. สติกเกอร์ขนาด ๑*๑ ซม. สีแดง น้ าเงินและเขียว สีละ ๓๐ แผ่น  

 
ข้ันตอนกิจกรรม  

๑. การไหว้พระสวดมนต์และนั่งสมาธิ จ านวน  ๑๐ นาที (๑๐ นาที)  
๒. สุ่มตัวแทนนักเรียนจ านวน   ๒  คน  บอกเล่าลักษณะโครงการพฒันาตนเองเพือ่สร้าง

สังคมในฝันดินแดนแห่งรักและผลบันทึกวิถีพฒันาตนเอง : ด้วยใจใฝุฝันถึงวันหน้า (๒๐ นาที) 
๓. ทบทวนกจิกรรมการศึกษาดูงานแบบอย่างคนดีท้ังสองราย  และแนวคิดท่ีได้จาก

การศึกษางาน (๒๐ นาที) 
๔. แบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็น  ๕  กลุ่ม  ให้การแต่ละคนเขียนปัญหาสังคมท่ีส าคัญคนละ  ๒  

ปัญหา  จากนั้นน าปัญหาของแต่ละคนมาสรุปรวมเป็นแผนภาพความคิด  พร้อมท้ังแจกสติกเกอร์ให้
ตัวแทนแต่ละกลุ่มน าเสนอ กลุ่มละ ๕ นาที (๕๐ นาที) 

๕. สรุปรวมปัญหาสังคมท้ังหมด  โดยใช้แผนภาพความคิด  และจัดอนัดับปัญหาสังคมท่ี
ส าคัญ  แจกสติกเกอร์สีแดง  น้ าเงินและเขียว   ให้นักเรียนคนละ ๑ แผ่นเพือ่น ามาเลือกจัดอนัดับ
ปัญหาสังคมท่ีได้รับการสรุปรวม  โดยก าหนดว่า  สีแดงคือ ปัญหาอนัดับ ๑  สีน้ าเงิน อนัดับ ๒ และสี
เขียวคือ อนัดับ ๓  (๑๕ นาที) 

๖. เมือ่ได้ปัญหาส าคัญ ๓ อนัดับให้น าปัญหาเหล่านั้นมาจัดท าเป็นแผนภาพต้นไม ้เพือ่
วิเคราะห์ถึงสาเหตุของปัญหา  ผลกระทบและแนวทางแกไ้ขโดยบทบาทของนักเรียน โดยมอบหมาย
ให้แต่ละกลุ่มร่วมกนัระดมความคิด  (๓๐ นาที) 



   

 

๑๒๕  

๗. ตัวแทนแต่ละกลุ่มน าเสนอผลการวิเคราะห์แผนภาพต้นไมข้องกลุ่ม  (๒๕ นาที) 
๘. การสรุปแนวคิดร่วมกนั (๑๐ นาที) 
๙. การบรรยายพเิศษเร่ือง ภารกจิเยาวชนคนแห่งอนาคตกบัการสร้างสังคมแห่งความสุข  

(๕๐ นาที) 
๑๐.  การซักถามและแสดงความคิดเห็นต่อบทบาทเยาวชน ( ๑๐ นาที) 

    
การวัดประเมินผล  

การกระตือรือร้น  การแสดงความคิดเห็น การมส่ีวนร่วมในกจิกรรม  และผลงานท่ีน าเสนอ  
 

 
 
 



   

 

๑๒๖  

เครื่องมือที ่๑๒ 
แผนกิจกรรมที ่๘  ท าดีเพ่ือแผ่นดิน (สปัดาหท์ี ่๙ - ๑๖)  

 
แนวคิด  
 ท่ามกลางการเปล่ียนแปลงทางสังคมท่ีเร่งรีบและแข่งขัน   ท้ังมร่ีองรอยบาดแผลทางสังคมท่ี
ต้องการการเยียวยาร่วมกนั    หากเยาวชนร่วมพลังเป็นกลุ่มจิตอาสาท ากจิกรรมเพือ่สังคมในลักษณะ
ต่าง ๆ ตามความถนัดและก าลังความสามารถเชื่อว่า  ย่อมเกดิประโยชน์แกสั่งคมและยังผลเยาวชน
เกดิการพฒันาตนเอง  มคีวามสุขสงบในชีวิตามหลักศาสนธรรม  
 
วัตถุประสงค์  

๑. เพือ่ให้นักเรียนได้วิเคราะห์การปฏิบัติตนตามหลักสามคัคีธรรม  
๒. เพือ่ให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติตนในการท าประโยชน์เพือ่ผู้อืน่สังคม  
๓. เพือ่ให้นักเรียนเกดิทักษะการเขียน  การด าเนินและรายงานโครงการ  
๔. เพือ่ให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติตามหลักสามคัคีธรรมจากการท ากจิกรรมกลุ่ม  

 
ระยะเวลาด าเนินกิจกรรม  ๘ ช่ัวโมง  
 
วัสดุทีใ่ช้  

๑. เอกสารใบงานการเขียนและการรายงานผลโครงการ  
๒. เอกสารใบความรู้เร่ืองการเขียนและการรายงานโครงการ  

 
ข้ันตอนกิจกรรม  
 ช่วงเช้า   ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 

๑. การไหว้พระสวดมนต์และนั่งสมาธิ จ านวน  ๑๐ นาที (๑๐ นาที)  
๒. สุ่มตัวแทนนักเรียนจ านวน   ๒  คน  บอกเล่าลักษณะโครงการพฒันาตนเองเพือ่สร้าง

สังคมในฝันดินแดนแห่งรักและผลบันทึกวิถีพฒันาตนเอง : ด้วยใจใฝุฝันถึงวันหน้า  (๒๐ นาที) 
๓. ทบทวนกจิกรรมคนแห่งอนาคต  เพือ่ด าเนินกจิกรรมต่อเนื่องในการจัดท าแผนกจิกรรมท า

ดีเพือ่สังคม  โดยมอบหมายให้นักเรียนรวมกลุ่มเดิม และก าหนดให้เขียนกรอบคิดการจัดท าโครงการ
ท างานเพือ่สังคม  ๑ โครงการ โดยก าหนดว่า  ต้องมกีารสร้างเครือข่ายความดีพร้อมกบัการท างาน
โครงการ  ( ๖๐ นาที) 

๔. แต่ละกลุ่มน าเสนอกรอบคิดการท าโครงการท างานเพือ่สังคม  พร้อมท้ังอภิปรายเต็ม  
(๕๐ นาที)   

๕. การบรรยายให้ความรู้เร่ืองเทคนิคการเขียนโครงการฯ (๕๐ นาที)  
 
 
 



   

 

๑๒๗  

ช่วงบ่าย  ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 
๑. มอบหมายให้แต่ละกลุ่มจัดท าโครงการท่ีสมบูรณ์เพือ่รับการสนับสนุนงบประมาณ

โครงการละ  ๓,๕๐๐  บาท โดยมกี าหนดส่งในสัปดาห์ต่อไป  พร้อมท้ังมอบหมายให้สามารถน าสู่การ
ปฏิบัติจริง  และมกีารรายงานผลในระยะเวลา  ๖ สัปดาห์ (๑๗๐ นาที ) 
 ๗ . การไหว้พระท าสมาธิสวดมนต์  (๑๐ นาที)   
 
การวัดประเมินผล  

การกระตือรือร้น  การแสดงความคิดเห็น การมส่ีวนร่วมในกจิกรรม  และผลงานท่ีน าเสนอ  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

๑๒๘  

เอกสารใบความรู้  
เร่ืองเทคนิคการเขียนโครงการ  

 
โครงการคืออะไร  

โครงการ หรือ Program  หรือ Project  หมายถึง  ข้อก าหนด  เง่ือนไข  หรือ หลักเกณฑ์
เกีย่วกบัวิธีด าเนินงานกลุ่มกจิกรรมท่ีมลี าดับความสัมพนัธ์เชื่อมโยงต่อเนื่องกนั  เพือ่ตอบสนอง
แผนงาน หรือเปูาหมายท่ีก าหนดไว้ล่วงหน้า 

 
องค์ประกอบพ้ืนฐานของโครงการ  

๒.๑   ชื่อโครงการ  :  ควรเป็นข้อความส้ัน ๆ ท่ีสะท้อนสาระของโครงการโดยส่วนรวม
พอสมควรและน่าสนใจ จึงควรพจิารณาเลือกใช้ถ้อยค าและข้อความท่ีท าให้ผู้อา่นเข้าใจสาระของ
โครงการได้ทันที  และดึงดูดความสนใจเพือ่ให้ติดตามรายละเอยีดของโครงการต่อไป  ดังนั้นชื่อของ
โครงการควรพยายามส่ือให้ชัดเจนว่า  ต้องการท าอะไรและให้แกใ่คร เช่น “โครงการส่งเสริมอาชีพ
และรายได้แกส่ตรี” โครงการส่งเสริมการปลูกผักสวนครัว”  “โครงการจัดหาน้ ากนิน้ าใช้ในชนบท” 
 ๒.๒  หน่วยงาน / ผู้รับผิดชอบ   :  ต้องระบุผู้รับผิดชอบ  ซ่ึงอาจเป็นบุคคล หรือหน่วยงาน 
เช่น   กรมพฒันาชุมชน  กระทรวงมหาดไทย  และถ้าผู้รับผิดชอบมลัีกษณะเป็นกลุ่ม  ควรมรีายชื่อ
หัวหน้าโครงการ  และสมาชิกในกลุ่มด้วย 
 ๒.๓  ช่วงระยะเวลาของโครงการฯ   :  ระบุระยะเวลาด าเนินการท้ังหมด  เวลาเร่ิมต้นและ
ส้ินสุดโครงการฯ เช่น  ๑๒  เดือน  ต้ังแต่เดือนตุลาคม  ๒๕๔๒ ถึงเดือน  กนัยายน  ๒๕๔๓ 
 ๒.๔  หลักการและเหตุผล   :   กล่าวถึงความเป็นมาและความจ าเป็นท่ีท าให้เกดิโครงการ  
ซ่ึงท าให้เห็นถึงความส าคัญของโครงการฯ ว่า  จ าเป็นต้องมโีครงการฯเพราะเหตุใด  เพือ่เป็นการชัก
จูงผู้อา่นให้เกดิความเห็นคล้อยตามความจ าเป็นของโครงการ  ซ่ึงอาจมกีารอา้งองิโดยอาศัยข้อความ
จากแผน  นโยบาย  ข้ออา้งองิทางทฤษฎี  ผลการศึกษาวิจัย  สถิติ  ข้อมลู หรือความคิดเห็นของ
บุคคลท่ีน่าเชื่อถือเป็นเคร่ืองสนับสนุน  
 ๒.๕  วัตถุประสงค์ของโครงการ   :   เป็นข้อความท่ีจะเน้นให้ผู้อา่นทราบว่า  จะเกดิอะไรขึ้น
ภายหลังจากส้ินสุดโครงการฯ   ดังนั้นจะต้องเขียนครอบคลุมวัตถุประสงค์ท่ัวไปอย่างชัดเจน 
เฉพาะเจาะจงว่า  ต้องการท าอะไร  และต้องเน้นส่ิงท่ีสามารถวัดได้ 

๒.๖  เปูาหมายและผลประโยชน์ท่ึคาดว่าจะได้รับ    :  จะระบุประเภทและปริมาณของ
ผลงานท่ีได้จากโครงการ หรือผลกระทบท่ีสืบเนื่องหลังจากท่ีโครงการบรรลุวัตถุประสงค์แล้ว   ดังนั้น
ในการเขียนจะต้องเขียนให้เห็นส่ิงท่ีเป็นผลอย่างรูปธรรม ของการปฏิบัติงานและรองรับแต่ละ
วัตถุประสงค์   

๒.๗   ขอบเขตของโครงการ  :  เป็นข้อความท่ีก าหนดขอบเขตของโครงการเพือ่ท าให้ผู้อา่น
เข้าใจว่าโครงการฯดังกล่าวครอบคลุมหรือไมค่รอบคลุมเร่ืองใดบ้าง  เพือ่ท าให้เข้าใจโครงการได้
ชัดเจนขึ้น  และท าให้วิเคราะห์ในเร่ืองความเป็นไปได้ของโครงการได้เหมาะสมขึ้น   



   

 

๑๒๙  

๒.๘  กระบวนการ / วิธีการด าเนินงาน  :    เป็นข้อความท่ีแสดงถึงรายละเอยีดของวิธีการ
ด าเนินงานหรือการใช้ความพยายามใด ๆ เพือ่ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯท่ีได้ก าหนดไว้
แล้ว  ซ่ึงประกอบด้วย 

๑)  วิธีการ  :  เขียนให้เห็นขั้นตอนการด าเนินงานอย่างเป็นล าดับและระบุแนวทาง และ
วิธีการโดยละเอยีด  ท่ีส าคัญคือ ต้องให้สอดคล้องกบัวัตถุประสงค์ท่ีเขียนไว้ด้วย 

๒) ระยะเวลา  :  ระบุระยะเวลาท่ีใช้ในการด าเนินงานแต่ละขั้นตอน 
๓) สถานท่ี 
๔) ผู้เข้าร่วมโครงการ 
ท้ังนี้ในส่วนของวิธีการ   และระยะเวลาในด าเนินโครงการ   ควรเขียนเป็นแผนภูม ิ  หรือ

ตารางด าเนินกจิกรรม ซ่ึงประกอบด้วยขั้นตอนและระยะเวลาท่ีด าเนินการในแต่ละขั้นตอน  ซ่ึงจะท า
ให้เข้าใจได้ง่ายและชัดเจนมากขึ้น  ดัง เช่น 
 

กจิกรรม พค. มยิ . กค. สค. กย. 
๑. ศึกษาเอกสารงานวิจัยท่ีเกีย่วข้อง                        
๒. น าเสนอโครงการ                                         
๓. การออกแบบวิธีการด าเนินการ 
๔. ด าเนินการ 
๕. การเกบ็ข้อมลู  
๖. การวิเคราะห์ข้อมลู  
๗. การสรุปผล 
๘. การจัดท ารายงานผล 

       
 
 
 
 
 

    

     
๒.๙  งบประมาณ  :  ระบุจ านวนงบประมาณท่ีใช้ท้ังหมด  พร้อมท้ังแหล่งงบประมาณอย่าง

ชัดเจนและจ าแนกเป็นหมวดต่าง ๆ ตามรายละเอยีดค่าใช้จ่าย  เช่น หมวดค่าตอบแทน  หมวดค่าใช้
สอย หมวดค่าวัสดุ  หมวดค่าจ้าง ฯลฯ 
 ๒.๑๐  การประเมนิโครงการฯ หรือการติดตามและประเมนิผล    :  เขียนวิธีการประเมนิผล
โครงการฯตามขั้นตอนการด าเนินงานอย่างเหมาะสม  เป็นการแสดงว่า  เจ้าของโครงการมกีาร
ประเมนิในลักษณะใดบ้าง  ครอบคลุมหรือไมเ่พยีงใด 
 ๒.๑๑  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ    :  ควรเขียนให้ขัดเจนว่า  หลังจากเสร็จส้ินโครงการฯแล้วจะ
เกดิประโยชน์อะไรบ้าง      ท้ังในส่วนท่ีเกดิจากวัตถุประสงค์ของโครงการ และส่วนท่ีเกดิเป็น
ผลข้างเคียง หรือผลกระทบ 
 ๒.๑๒  ทรัพยากรท่ีใช้ในการด าเนินโครงการ   :   เคร่ืองมอื  เคร่ืองจักร  สถานท่ี  บุคลากร
หรือทรัพยากรอืน่ ซ่ึงการระบุจะช่วยให้ผู้วิเคราะห์โครงการ เห็นความเป็นไปได้ของโครงการ   
รายละเอยีดอืน่ ๆ (ถ้าม)ี   :  เช่น  ความสัมพนัธ์ต่อเนื่องกบัโครงการอืน่ 
 
 



   

 

๑๓๐  

๓. การวิเคราะหโ์ครงการ 
ในการพจิารณาโครงการ   หรือวิเคราะห์โครงการทางสังคม   รวมท้ังโครงการศึกษาวิจัยต่าง 

ๆ  ผู้วิเคราะห์โครงการจะอาศัยเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
๓.๑ ความจ าเป็นเร่งด่วน 
๓.๒ การประสานสัมพนัธ์กบัโครงการพฒันาอืน่ ๆ 
๓.๓ การมส่ีวนร่วมรับผิดชอบขององค์กรท้องถิ่น / ประชาชน 
๓.๔ ความย่ังยืนต่อเนื่องของโครงการ 
๓.๕ การระดมการใช้ทรัพยากรจากแหล่งต่าง ๆ 
๓.๖ ความคุ้มค่าของโครงการ 
๓.๗ ความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ 
๓.๘ การก าหนดทางเลือกวิธีการอย่างเหมาะสม  
๓.๙ ความสมเหตุสมผลของโครงการ 

     
 
 



   

 

๑๓๑  

ตัวอยา่งแบบรายงานการวิเคราะหโ์ครงการฯ  
โครงการ_________________________________________________________  

 
ก.การวิเคราะห์ส่วนประกอบของโครงการ  
สว่นประกอบของโครงการ  ไม่มี มี หมายเหตุ 
    ชัดเจน          ไมช่ัดเจน  

๑. ชื่อโครงการ.    
๒  หน่วยงานผู้รับผิดชอบ    
๓. ช่วงระยะเวลาของโครงการ      
๔. หลักการและเหตุผลของโครงการ     
๕.  วัตถุประสงค์ของโครงการ     
๖. เปูาหมายของการปฏิบัติงาน    
๗. สถานท่ีด าเนินการ    
๘. วิธีการด าเนินการ    
๙. งบประมาณ     
๑๐.การติดตามและประเมนิผลโครงการ     
๑๑. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ     
 
ข.วิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างส่วนประกอบของโครงการฯ  
ความสมัพันธร์ะหว่างสว่นประกอบ  
ของโครงการ 

สอดคล้อง  ไมส่อด 
คล้อง 

ตรวจสอบ 
ไมไ่ด้ 

หมายเหตุ 

๑.  โครงการกบัแผนงาน     
๒.  ชื่อโครงการกบัหลักการและเหตุผล      
๓.  หลักการและเหตุผลกบัวัตถุประสงค์      
๔. วัตถุประสงค์กบัเปูาหมาย      
๕. เปูาหมายกบัวิธีการด าเนินการ      
๖.วิธีด าเนินการกบังบประมาณ      
๗.วิธีการด าเนินการกบัการติดตามและ
การประเมนิโครงการ  

    

 
ค.สรุปผลการวิเคราะห์โครงการฯ 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
ผู้วิเคราะห์………………………………… 
 วัน/เดือน/ป…ี…………….. 



   

 

๑๓๒  

แบบสรุปสาระส าคัญของงาน / โครงการ 
๑.  ชื่อ (  )  งาน   (   )  
โครงการ_____________________________________________________  
 ภายใต้    ๑ .๑  แผน  : 
_____________________________________________________ 
    ๑.๒ แผนงานหลัก : 
_______________________________________________ 
     ๑.๓ แผนงานรอง  : 
______________________________________________ 
๒. ประเภท / โครงการ  
(   )  ๒.๑  งาน /โครงการเดิม 
        (  )  ๑)  งานเดิมไมข่ยายกจิกรรม  
        (  )  ๒)  งานเดิมแต่ขยายกจิกรรม  
        (  )  ๓)  โครงการต่อเนื่อง  
                ระยะเวลาด าเนินการ………..ป ี
                เร่ิมต้น………… ส้ินสุด………… 

(  )  ๒.๒ งาน / โครงการใหม่ 
    (  )  ๑)  โครงการใหมป่กติ  
    (  )  ๒)  โครงการใหมพ่เิศษ  
               ระยะเวลาด าเนินงาน …….ป ี
               เร่ิมต้น………..ส้ินสุด…………… 

๓. ลักษณะงาน / โครงการ 
(  )  ๑.  อ านวยการ(ประจ า)   (  )  ๓.อืน่ ๆ (โปรดระบุ)………………………. 
(  )  ๒.  พฒันา                                                         …………………………………………….. 
๔. หลักการและเหตุผล  
……………………………………………………………………………………………………….  
๕.๑ วัตถุประสงค์  
๕.๑……………………………………………………………………………………………  
๖. เปูาหมาย 
๖.๑…………………………………………………………………………………………  
๗. ระยะเวลาด าเนินการ …………………………………………………………………………. 
๘. พืน้ท่ีด าเนินการ ………………………………………………………………………………. 
๙. วิธีการด าเนินการ  
๙.๑…………………………………………………………………………………………….. 
๙.๒……………………………………………………………………………………………. 
๑๐. งบประมาณ …………………………………………………………………………………. 
๑๑. หน่วยงานรับผิดชอบ………………………………………………………………………. 
๑๒. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ ………………………………………………………………………….. 



   

 

๑๓๓  

เครื่องมือที ่๑๓  
แผนกิจกรรมที ่๙  การขยายข่ายความดี (สปัดาหท์ี ่๑๒)   

 
แนวคิด  
 การพฒันาตนตามหลักพทุธธรรม  นอกจากการปฏิบัติตนจนสามารถน าหลักศาสนธรรมใช้
เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจ าวัน  ยังสามารถขยายผลด้วยการให้ความรู้เพือ่ชักชวนให้ผู้อืน่ท าความดี
ปฏิบัติตามหลักธรรม และเมือ่มกีลุ่มจ านวนผู้ปฏิบัติความดีเพิม่ขึ้น ย่อมกอ่เกดิเป็นเครือข่ายความดี  
ท่ีจะเป็นพลังร่วมในการสร้างสังคมแห่งความสุข 
 
วัตถุประสงค์  

๑. เพือ่ให้นักเรียนได้พฒันาทักษะการส่ือสารเร่ืองการปฏิบัติตนตามหลักศาสนธรรมสู่กลุ่ม
เพือ่น  

๒. เพือ่ให้นักเรียนเกดิจิตอาสาในการชักชวนให้ผู้อืน่ร่วมท าความดี  
๓. เพือ่ให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติตามหลักสามคัคีธรรมในชีวิตประจ าวัน  
๔. เพือ่ให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติตามหลักสามคัคีธรรมจากการท ากจิกรรมกลุ่ม  

 
ระยะเวลาด าเนินกิจกรรม   ๓  ช่ัวโมง  
 
วัสดุทีใ่ช้ 

๑. สีเมจิก  
๒. กระดาษปรุ๊ฟ  

 
ข้ันตอนกิจกรรม  

๑. สวดมนต์ไหว้พระและท าสมาธิ  ( ๑๐ นาที)  
๒. สุ่มตัวแทนนักเรียนจ านวน   ๒  คน  บอกเล่าลักษณะโครงการพฒันาตนเองเพือ่สร้าง

สังคมในฝันดินแดนแห่งรักและผลบันทึกวิถีพฒันาตนเอง : ด้วยใจใฝุฝันถึงวันหน้า  (๒๐ นาที) 
๓. แบ่งกลุ่มผู้เรียนออกเป็น ๕ กลุ่มตามกจิกรรมเดิม  เพือ่ทบทวนกจิกรรมการท างานเพือ่

สังคม และการสร้างข่ายความดี พร้อมท้ังน าเสนอความกา้วหน้าการด าเนินงาน (๔๐ นาที)  
๔.  แบ่งนักเรียนออกเป็น   ๕ กลุ่มตามกลุ่มกจิกรรมเดิม  และให้นักเรียนคนแรกยืนต้นแถว

ห่างจากเพือ่น  ๓  เมตร  คนอืน่ ๆ ยืนเป็นแถวตอนห่างกนัคนละ  ๑  เมตร ( ๕นาที) 
๕. มอบหมายให้คนท่ี ๒ มากระซิบคนท่ี ๑ ว่า “ใคร(โดยไมบ่อกชื่อคน) ”  คนท่ี ๒  มา

กระซิบต่อว่า “ท าอะไร(ให้บอกถึงการกระท าอย่างใดอย่างหนึ่ง)”  คนท่ี ๓  กระซิบต่อว่า “ท่ีไหน(ให้
บอกสถานท่ีแห่งใดแห่งหนึ่ง)”   คนท่ี ๔  มากระซิบต่อว่า  “เมือ่ไหร่(บอกเวลาใดเวลาหนึ่ง) ”  คนท่ี 
๕  มากระซิบต่อว่า “ผลเป็นอย่างไร(ให้บอกผลท่ีเกดิขึ้น)” (๒๐ นาที) 

๖. เมือ่ครบทุกคนแล้วให้คนท่ี ๑ เรียบเรียงประโยคท่ีเพือ่นบอกให้ถูกต้อง  โดยให้รายงาน
คร้ังละแถว   (๑๐ นาที) 



   

 

๑๓๔  

๗. สรุปแนวคิดจากกจิกรรมในประเด็นของความส าคัญของการส่ือสาร  การจับใจความและ
การเรียบเรียงข้อความ  รวมท้ังมองย้อนการส่ือสารสร้างเครือข่ายความดี  (๓๐ นาที) 

๘. การบรรยายเทคนิคการส่ือสารเพือ่สร้างเครือข่ายความดี  ( ๕๐ นาที) 
๙. การเน้นย้ าบทบาทการสร้างเครือข่ายความดี (๕ นาที) 

 
การวัดประเมินผล  
            พฤติกรรมการมส่ีวนร่วมในการกจิกรรมท่ีมอบหมาย   ความกา้วหน้าการด าเนินโครงการ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

๑๓๕  

เครื่องมือที ่๑๔  
แผนกิจกรรมที ่๑๐  เพราะวันน้ันคือฉันวันน้ี(สปัดาหท์ี ่๑๘ )  

 
แนวคิด  

การชื่นชมความดี  ย่อมท าให้คนผู้ท่ีได้รับการบอกความดีย่อมรู้สึกภาคภูมใิจและเป็นสุข 
ใจ  ท้ังยังเป็นสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีในกลุ่มเพือ่นหรือกลุ่มสังคม   
 
วัตถุประสงค์  

๑. เพือ่ให้นักเรียนได้สะท้อนความคิดด้านการพฒันาตนเองตามหลักธรรม  
๒. เพือ่ให้นักเรียนเกดิความภาคภูมใิจจากการพฒันาตนเองและการท างานเพือ่สังคม 
๓. เพือ่ให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติตามหลักสามคัคีธรรมจากการท ากจิกรรมกลุ่ม  

 
ระยะเวลาด าเนินกิจกรรม ๓ ชั่วโมง 
วัสดุทีใ่ช้ (ไม่มี)   
ข้ันตอนกิจกรรม  

๑.  ไหว้พระสวดมนต์ท าสมาธิ (๑๐ นาที)  
๒.  เลือกตัวแทนนักเรียน ๑  คน แล้วให้นักเรียนคนใดคนหนึ่งชมความดีของนักเรียนคนนี้  

และห้ามชมในแง่ลบ   จากนั้นให้นักเรียนท่ีถูกชมแสดงความชื่นชมต่อเพือ่นนักเรียนคนอืน่ๆ ท าเช่นนี้
ไปเร่ือยๆ  จนครบทุกคน (๓๐ นาที) 

๓. ร่วมสรุปข้อคิดจากกจิกรรมในประเด็น  การค้นหาความดีท่ีเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละคนผู้
ท่ีได้รับการบอกความดีย่อมรู้สึกภาคภูมใิจและเป็นสุขใจ  ท้ังยังเป็นสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีในกลุ่มเพือ่น
หรือกลุ่มสังคม  ( ๒๐ นาที) 

๔. แบ่งผู้เรียนออกเป็น  ๕ กลุ่มเดิม  และให้น าเสนอผลการด าเนินงานโครงการท างานเพือ่
สังคมและการสร้างเครือข่ายความดี ( ๓๐ นาที) 

๕. ให้ผู้เรียนแต่ละคนสะท้อนความคิดการพฒันาตนเองจากการเข้าร่วมกจิกรรม และความ
คาดหวังการพฒันาตนเองในอนาคต (๖๐ นาที) 

๖. การสรุปส่ิงท่ีเรียนรู้จากการท ากจิกรรมตลอดระยะเวลา  ๑๘ สัปดาห์  ( ๓๐ นาที) 
 
การวัดประเมินผล  
            พฤติกรรมการมส่ีวนร่วมในการกจิกรรมท่ีมอบหมาย   ความกา้วหน้าการด าเนินโครงการ 
 

 



  
๑๓๖  

ภาคผนวก จ. ภาพประกอบกจิกรรมวิจัย 
 

 
 

ภาพท่ี ๑ วิจัยสามคัคีธรรม : นักเรียนนักศึกษาร่วมจัดกจิกรรมเพือ่ชุมชน  
 
 

 
 

ภาพท่ี ๒ วิจัยสามคัคีธรรม  : เรียนรู้เพือ่สังคม 



  
๑๓๗  

 
 

ภาพท่ี ๓ วิจัยสามคัคีธรรม :ร่วมเรียนรู้ชุมชน  
 
 
 

 
 

ภาพท่ี ๔ วิจัยสารเสพติด : กจิกรรมสนทนากลุ่ม  



๑๓๘  
 

แบบสรุปโครงการวิจัย  
สถาบันวิจัยพทุธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

 
สัญญาเลขท่ี MCU RS 610650041 
ชื่อโครงการ การพฒันาตนเองตามหลักพทุธธรรมโดยอาศัยหลักสามคัคีธรรม  
หัวหน้าโครงการ นางรุ่งทิพย์  กล้าหาญ และคณะ  
อาจารย์ประจ าคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตเชียงใหม ่  
โทร. ๐๕๓ – ๒๗๕๑๔๙ มอืถือ. ๐๘-๑๐๓๓-๒๓๘๙  
ความเป็นมาและความส าคัญ  
                 หลักธรรมทางพทุธศาสนาท่ีส าคัญและเหมาะสมต่อการน ามาปรับใช้ในการด าเนินชีวิต
ของบุคคลและการอยู่ร่วมกนัเป็นสังคมคือ หลักสามคัคีธรรมหรือหลักสาราณียธรรม  ๖  ซ่ึงเป็น
หลักธรรมแห่งความให้ระลึกถึง, ธรรมเป็นเหตุท่ีระลึกถึงกนั, เป็นหลักการอยู่ร่วมกนั   ด้วยความรัก  
เคารพ  เมตตาเอือ้อาทร ช่วยเหลือส่งเสริมระหว่างกนั   ยอมรับซ่ึงกนัและกนั  มกีารปรับตัว   และ
สร้างการสามคัคีเป็นหนึ่งเดียว  ส าหรับในกลุ่มนักเรียน / นักศึกษาอาชีวเกษตร  ซ่ึงเป็นกลุ่มเยาวชน
จ านวนมากและก าลังอยู่ในช่วงวัยแห่งการเรียนรู้  ซึมซับและแสวงหาส่ิงต่าง ๆ ท่ีจะสร้างสมดุล
ระหว่างสติปัญญากบัสภาวะแวดล้อม  เพือ่การสร้างความเป็นอตัลักษณ์แห่งตน  จึงนับเป็นช่วงเวลา
ส าคัญของชีวิตเพราะครอบคลุมต้ังแต่การเป็นวัยรุ่นเข้าสู่การเป็นผู้ใหญ่ ซ่ึงอทิธิพลและประสบการณ์
รอบด้านจะกอ่ให้เกดิปฏิกริิยาท่ีน าไปสู่การเปล่ียนแปลงและพฒันาการในด้านต่างๆ  ฉะนั้นหากได้รับ
การพฒันาตนเองตามหลักสามคัคีธรรม โดยการเรียนรู้ผ่านเทคนิควิธีกระบวนการสร้างอนาคตร่วมกนั 
ย่อมจะเกดิการพฒันาตนเองท้ังทางกาย  ทางศีล  ทางจิตและทางปัญญา   ท้ังนี้เทคนิควิธี
กระบวนการสร้างอนาคตร่วมกนัมคีวามเชื่อว่า  การกระตุ้นให้เกดิการคิดอย่างเป็นระบบ  และ
ส่งเสริมการกล้าแสดงออกถึงความต้องการในการพฒันาตนเอง  จะท าให้เกดิพลังและก าลังใจในการ
พฒันา และศรัทธาในการเรียนรู้  ซ่ึงองค์ประกอบของการเรียนรู้ท่ีดีต้องมกีารวิเคราะห์อดีตเชื่อมโยง
ปัจจุบัน ท าความเข้าใจอนาคต และสร้างจิตนาการท่ีพงึประสงค์โดยร่วมคิด ร่วมสร้างแผนงานและ
น าสู่การปฏิบัติร่วมกนั   ดังนั้น การวิจัยเร่ืองพฒันาตนเองตามหลักพทุธธรรมโดยหลักสามคัคีธรรม  
จึงเป็นความพยายามในการบูรณาการหลักการพฒันาคนทางพระพทุธศาสนาและแนวคิดการพฒันา
คนแบบสากล 
วัตถุประสงค์โครงการ  
                 เพือ่ศึกษาผลการพฒันาตนเองตามหลักพทุธธรรมโดยอาศัยหลักสามคัคีธรรม ผ่าน
เทคนิคกระบวนการสร้างอนาคตร่วมกนั  
ผลการวิจัย  
                 ผลการวิจัยพบว่า  หลังจากการร่วมกจิกรรมการพฒันาตนเองตามหลักพทุธธรรมโดย
อาศัยหลักสามคัคีธรรม  ท่ีส่ือผ่านเทคนิควิธีกระบวนการสร้างอนาคตร่วมกนั ท าให้นักเรียนมี
ผลสัมฤทธ์ิการพฒันาตนเองอย่างมนีัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ  ๐.๐๕  โดยมรีะดับค่าเฉล่ียพฤติกรรม
ด้านสามคัคีธรรมหลังร่วมกจิกรรมสูงกว่ากอ่นร่วมกจิกรรม  ดังนี้    
                 ด้านความซ่ือสัตย์สุจริต  ซ่ึงพบว่า ภายหลังร่วมกจิกรรมพฒันาตนเองด้วยเทคนิค



๑๓๙  
 

กระบวนการสร้างอนาคตร่วมกนั  นักเรียนมค่ีาเฉล่ียพฤติกรรมด้านความซ่ือสัตย์สุจริตในระดับมาก
ท่ีสุด โดยมรีะดับค่าเฉล่ียท่ี  ๔.๔๕  ซ่ึงเป็นระดับค่าเฉล่ียท่ีสูงกว่ากอ่นเข้าร่วมกจิกรรม  อย่างมรีะดับ
นัยส าคัญท่ีระดับ  ๐.๐๕  
                 ด้านความรับผิดชอบ  ซ่ึงพบว่า ภายหลังร่วมกจิกรรมพฒันาตนเองด้วยเทคนิควิธี
กระบวนการสร้างอนาคตร่วมกนั  นักเรียนมค่ีาเฉล่ียพฤติกรรมด้านความรับผิดชอบในระดับมากท่ีสุด 
โดยมรีะดับค่าเฉล่ียท่ี  ๔.๖๑ ซ่ึงเป็นระดับค่าเฉล่ียท่ีสูงกว่ากอ่นเข้าร่วมกจิกรรม  อย่างมรีะดับ
นัยส าคัญท่ีระดับ  ๐.๐๕  
                 ด้านความยุติธรรม  ซ่ึงพบว่า ภายหลังร่วมกจิกรรมพฒันาตนเองด้วยเทคนิควิธี
กระบวนการสร้างอนาคตร่วมกนั  นักเรียนมค่ีาเฉล่ียพฤติกรรมด้านความยุติธรรมในระดับมากท่ีสุด 
โดยมรีะดับค่าเฉล่ียท่ี ๔.๖๔ ซ่ึงเป็นระดับค่าเฉล่ียท่ีสูงกว่ากอ่นเข้าร่วมกจิกรรม  อย่างมรีะดับ
นัยส าคัญท่ีระดับ  ๐.๐๕  
                 ด้านความสามคัคี  ซ่ึงพบว่า ภายหลังร่วมกจิกรรมพฒันาตนเองด้วยเทคนิควิธี
กระบวนการสร้างอนาคตร่วมกนั  นักเรียนมค่ีาเฉล่ียพฤติกรรมด้านความสามคัคีในระดับมากท่ีสุด 
โดยมรีะดับค่าเฉล่ียท่ี   ๔.๕๕  ซ่ึงเป็นระดับค่าเฉล่ียท่ีสูงกว่ากอ่นเข้าร่วมกจิกรรม  อย่างมรีะดับ
นัยส าคัญท่ีระดับ  ๐.๐๕  
                 ด้านความเมตตา  ซ่ึงพบว่าภายหลังร่วมกจิกรรมพฒันาตนเองด้วยเทคนิควิธี
กระบวนการสร้างอนาคตร่วมกนั  นักเรียนมค่ีาเฉล่ียพฤติกรรมด้านความเมตตาในระดับมากท่ีสุด 
โดยมรีะดับค่าเฉล่ียท่ี ๔.๔๓ ซ่ึงเป็นระดับค่าเฉล่ียท่ีสูงกว่ากอ่นเข้าร่วมกจิกรรม  อย่างมรีะดับ
นัยส าคัญท่ีระดับ  ๐.๐๕  
                 นอกจากนี้ยังพบว่า ภายหลังร่วมกจิกรรมพฒันาตนเองด้วยเทคนิควิธีกระบวนการสร้าง
อนาคตร่วมกนั  นักเรียนพฒันาทักษะการคิดวิเคราะห์ต่อตนเองและสังคม  โดยมกีารน าเสนอ
ความคิดอย่างเป็นระบบชัดเจน ครอบคลุมประเด็นค าถาม   มกีารแสดงความคิดเชิงวิเคราะห์  อา้งองิ
หลักการ  และมมีมุมองเชิงสร้างสรรค์ต่อการแกไ้ขปัญหาสังคม  ท้ังนี้เป็นลักษณะการพฒันาโดย
ล าดับนับจากการเข้าร่วมกจิกรรม อกีท้ังยังปรากฏว่า  นักเรียนได้มกีารขยายข่ายความดีชักชวนเพือ่น
ในสถานศึกษาเข้าร่วมกจิกรรมท าดีเพือ่แผ่นดิน จ านวน  ๕ โครงการ ได้แก ่ โครงการชวนเพือ่นพีน่้อง
ท าดี  โครงการรักษส่ิ์งแวดล้อม  โครงการอาสาเกษตร   โครงการค่ายอาสาเพือ่พฒันาทักษะชีวิต
ป้องกนัสารเสพติดส าหรับน้องพืน้ท่ีสูง  และโครงการชวนเพือ่นเข้าวัด    
                 โดยสรุป การใช้หลักสามคัคีธรรมท่ีเรียนรู้ผ่านเทคนิควิธีกระบวนการสร้างอนาคต
ร่วมกนัสามารถท าให้นักเรียนเกดิการพฒันาตนเองตามหลักพทุธธรรม ซ่ึงแสดงออกท้ังการคิด การพดู  
และการกระท า 
การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์  
                 ผลการวิจัยคร้ังนี้  สถาบันการศึกษาต่างๆ ในระดับมธัยมศึกษาและวิทยาลัยอาชีวะ 
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการจัดกจิกรรมส่งเสริมนักเรียนนักศึกษา และก าหนดให้เป็นส่วนหนึ่ง
ของการเรียนการสอน มกีารวัดประเมนิผลคือ  การบ าเพญ็ประโยชน์ต่อสาธารณชน  
 



๑๔๐  
 

การประชาสมัพันธ์  
๑.การประชาสัมพนัธ์กจิกรรมและผลงานวิจัยทางส่ืออนิเตอร์เน็ต  
๒.การน าเสนอผลการวิจัยในการประชุมวิชาการวิจัยการศึกษาแห่งชาติ ปีการศึกษา  ๒๕๕๕โดย
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ  และได้รับการคัดเลือกเป็นผลงานวิจัยดีมคุีณภาพ  
๓. การน าเสนอผลงานวิจัยวิจัยในการประชุมวิชาการอาชีวศึกษาแห่งชาติ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ และ
ได้รับการคัดเลือกเป็นผลงานวิจัยดีมคุีณภาพต่อการพฒันาอาชีวศึกษา  
๔. น าเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ โดยส านักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ ปีการศึกษา ๒๕๕๕  
๖. น าเสนอบทความภาษาองักฤษในวารสาร กลุ่มส่งเสริมและสนับสนุนและเผยแพร่งานวิจัย  
ส านักงานประสานและส่งเสริมกจิการอดุมศึกษา    ส านักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษา  ซ่ึงก าลัง
จัดพมิพ์  
 
 



๑๔๑  
 

ประวติัผู้วจัิย 
 

นางรุ่งทพิย ์ กลา้หาญ  หัวหน้าโครงการวิจัย 
ประวัติการศึกษา  ศษ.บ , ศษ.ม. (การศึกษานอกระบบ ) 
ต าแหน่งปัจจุบัน 

อาจารย์ประจ าคณะคุรุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขต
เชียงใหม ่ โทร. ๐๕๓ – ๒๗๕๑๔๙  
ประสบการณ์การวิจัย 

๑. รายงานวิจัยเร่ือง “ทัศนคติและความต้องการในการจัดการเรียนการสอนวิชา
ภาษาองักฤษในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง”   ปีท่ีพมิพ ์  ๒๕๓๘ 

๒. รายงานวิจัยเร่ือง “สถานการณ์ในการแกไ้ขปัญหาโรคเอดส์ในชุมชน” สนับสนุน
งบประมาณจากกระทรวงสาธารณสุข ปีท่ีพมิพ ์ ๒๕๓๗ 

๓. รายงานวิจัยเร่ือง “การรับรู้สถานการณ์โรคเอดส์ของประชาชน” สนับสนุนงบประมาณ
จากกระทรวงสาธารณสุข   ปีท่ีพมิพ ์ ๒๕๓๗       

๔. รายงานวิจัยเร่ือง “ความคาดหวังเร่ืองอาชีพของนักศึกษาโครงการปฏิรูปการศึกษาเกษตร
เพือ่ชีวิต”  ทุนวิจัยจากงานวิจัยและพฒันาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม ่ ปีท่ีพมิพ ์ ๒๕๔๒ 

๕.รายงานวิจัยเร่ือง “ทักษะชีวิตและการเรียนรู้แบบมส่ีวนร่วมเร่ืองโรคเอดส์”  สนับสนุน
งบประมาณจากกรมอาชีวศึกษา  ปีท่ีพมิพ ์ ๒๕๔๕   และได้รับคัดเลือกเป็นผลงานวิจัยดีมคุีณภาพ  
จากกรมอาชีวศึกษา  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๔๖   

๗. รายงานวิจัยเร่ือง  “การเรียนรู้แบบมส่ีวนร่วมเพือ่สร้างทักษะชีวิตด้านสารเสพติดส าหรับ
นักศึกษาอาชีวเกษตร”  สนับสนุนงบประมาณจากกรมวิชาการ  ปีท่ีพมิพ ์ ๒๕๔๔  และได้รับคัดเลือก
เป็นผลงานวิจัยดีมคุีณภาพ  จากกรมวิชาการ  กระทรวงศึกษาธิการ  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๔๖   

๘. รายงานวิจัยเร่ือง “ความตระหนักและพฤติกรรมต่อส่ิงแวดล้อมของนักศึกษาอาชีวศึกษา
เกษตร”  สนับสนุนงบประมาณจากงานวิจัยและพฒันาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม ่ ปีท่ี
พมิพ ์ ๒๕๔๕ 

๙. รายงานวิจัยเร่ือง “ผลสัมฤทธ์ิของโปรแกรมทักษะชีวิตเร่ืองโรคเอดส์ส าหรับนักศึกษา
อาชีวศึกษาเกษตร”   สนับสนุนงบประมาณจากกรมอาชีวศึกษา  ปีท่ีพมิพ ์ ๒๕๔๕ 

๑๐. รายงานวิจัยเร่ือง “ความส านึกในเร่ืองการอนุรักษท์รัพยากรน้ าของนักศึกษาอาชีวศึกษา
เกษตร”  สนับสนุนงบประมาณจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม ่ ประจ าปีงบประมาณ  
๒๕๔๖  ปีท่ีพมิพ ์ ๒๕๔๗ 

๑๑. รายงานวิจัยเร่ือง “การรับรู้และความต้องการของสถานประกอบการในการจัด
การศึกษาระบบทวิภาค”  สนับสนุนงบประมาณจากสถาบันอาชีวศึกษาภาคเหนือ ประจ างบประมาณ  
๒๕๔๖   ปีท่ีพมิพ ์ ๒๕๔๗ 

๑๒. รายงานวิจัยเร่ือง “การจัดกระบวนการเรียนรู้แบบมส่ีวนร่วมเพือ่สร้างจิตส านึกต่อ
ทรัพยากรน้ าของนักศึกษาอาชีวเกษตร  ซ่ึงได้รับการการสนับสนุนงบประมาณจากส านักงาน



๑๔๒  
 

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๔๗  และได้รับ
การคัดเลือกเป็นผลงานวิจัยดีมคุีณภาพต่อการพฒันาอาชีวศึกษา  ประจ าปี  ๒๕๔๘ 

๑๓. รายงานวิจัยเร่ือง “การพฒันาจริยธรรมต่อส่ิงแวดล้อมส าหรับนิสิตคณะครุศาสตร์  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตเชียงใหม่”  สนับสนุนงบประมาณจาก
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตเชียงใหม ่ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๔๗   และ
ได้รับการคัดเลือกเป็นผลงานวิจัยดีมคุีณภาพต่อการพฒันาสังคมและการศึกษา  จากส านักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา  ประจ าปี  ๒๕๔๘ 

๑๔. รายงานวิจัยเร่ือง “กระบวนการขัดเกลาจริยธรรมให้แกผู้่เรียน”  ซ่ึงได้รับการคัดเลือก
เป็นผลงานวิจัยดีมคุีณภาพต่อการพฒันาการศึกษาและสังคม    จากส านักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา  ประจ าปี  ๒๕๔๘ 

๑๕. รายงานวิจัยเร่ือง “การใช้กระบวนการทักษะชีวิตเพือ่การปรับเปล่ียนพฤติกรรมการ
บริโภคของวัยรุ่น”  ทุนการวิจัยจากส านักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๔๔ 

๑๖. รายงานวิจัยเร่ือง “การเรียนรู้แบบมส่ีวนร่วมเพือ่สร้างจิตส านึกต่อส่ิงแวดล้อมของ
นักศึกษาอาชีวเกษตร”  ทุนสนับสนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๔๘   

๑๗. รายงานวิจัยเร่ือง “การปรับประยุกต์หลักธรรมเพือ่การพฒันาชุมชนของสังฆพฒันา”  
ทุนสนับสนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๔๘   
และอยู่ในระหว่างด าเนินการ 
 



๑๔๓  
 

นายบรรชร  กลา้หาญ     ผู้ร่วมโครงการวิจัย  
ประวัติการศึกษา  ทษ .บ. (เทคโนโลยี), ศษ.บ.,ศษ.ม. (การศึกษานอกระบบ ) 
ต าแหน่งปัจจุบัน  

อาจารย์  ๒  ระดับ  ๗ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม ่ อ. สันป่าตอง  จ. เชียงใหม ่  
ประสบการณ์การวิจัย 

๑. รายงานวิจัยเร่ือง “ทัศนคติและความต้องการในการจัดการเรียนการสอนภาษาองักฤษใน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  กลุ่มพาณิชยการ”  สนับสนุนทุนวิจัยจากงานวิจัยและพฒันา 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีก าแพงเพชร  ปีท่ีพมิพ ์ ๒๕๓๘ 
             ๒. รายงานวิจัยเร่ือง “การเรียนรู้ของเกษตรกรในการจัดการเกษตรแบบผสมผสาน”   
สนับสนุนทุนวิจัยจากงานวิจัยและพฒันา  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม ่ ปีท่ีพมิพ ์ ๒๕๔๐  
และได้ร่วมน าเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการงานวิจัยท่ีมหาวิทยาลัยเชียงใหม ่  
 ๓. รายงานวิจัยเร่ือง “ปัจจัยท่ีมผีลต่อการเรียนของนักศึกษาในโครงการปฏิรูปการศึกษา
เกษตรเพือ่ชีวิต” สนับสนุนทุนวิจัยจากงานวิจัยและพฒันา  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม ่ 
ปีท่ีพมิพ ์ ๒๕๔๑  และได้รับการพจิารณาคัดเลือกให้ร่วมน าเสนอในการประชุมวิชาการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 ๔. รายงานวิจัยเร่ือง “การศึกษาสถานการณ์เกีย่วกบัการแกไ้ขปัญหาโรคเอดส์ในชุมชน”  
สนับสนุนจากส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม ่ปีท่ีพมิพ ์ ๒๕๓๖   และผลงานวิจัยได้ใช้เป็น
แนวทางในการวางแผนแกไ้ขปัญหาโรคเอดส์ในจังหวัดเชียงใหม ่
 ๕. รายงานวิจัยเร่ือง “ความคาดหวังเกีย่วกบังานอาชีพของนักศึกษาในโครงการเกษตรเพือ่
ชีวิต” สนับสนุนทุนวิจัยจากงานวิจัยและพฒันาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม ่ ปีท่ีพมิพ ์ 
๒๕๔๒ 
 ๖. รายงานวิจัยเร่ือง “การบูรณาการทางวัฒนธรรมกบัการมส่ีวนร่วมของสตรีในการพฒันา
ชนบท”  สนับสนุนงบประมาณจากส านักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ  ปีท่ีพมิพ ์ ๒๕๔๖ 
 ๗. รายงานวิจัยเร่ือง “ทักษะชีวิตและการเรียนรู้แบบมส่ีวนร่วมเร่ืองโรคเอดส์ส าหรับ
นักศึกษาอาชีวศึกษาเกษตร”  สนับสนุนทุนวิจัยจากงานวิจัยและพฒันาวิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีเชียงใหม ่ ปีท่ีพมิพ ์ ๒๕๔๔ 
 ๘. รายงานวิจัยเร่ือง “การเรียนรู้แบบมส่ีวนร่วมเพือ่ทักษะชีวิตด้านสารเสพติดส าหรับ
นักศึกษาอาชีวศึกษาเกษตร” สนับสนุนทุนวิจัยจากส านักงานการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม     เขต
การศึกษา  ๘  กรมวิชาการ  ปีท่ีพมิพ ์ ๒๕๔๔  และได้รับเลือกเป็นผลงานวิจัยดีมคุีณภาพ  จากกรม
วิชาการ  
 ๙. รายงานวิจัยเร่ือง “ทักษะชีวิตและการเรียนรู้แบบมส่ีวนร่วมเร่ืองโรคเอดส์ส าหรับ
นักศึกษาอาชีวศึกษาเกษตร”  สนับสนุนงบประมาณจากกรมอาชีวศึกษา  ปีท่ีพมิพ ์  ๒๕๔๕  และ
ได้รับคัดเลือกเป็นผลงานวิจัยดีมคุีณภาพของกรมอาชีวศึกษา 
 ๑๐ . รายงานวิจัยเร่ือง “ความตระหนักและพฤติกรรมต่อส่ิงแวดล้อมของนักศึกษา
อาชีวศึกษาเกษตร”   สนับสนุนงบประมาณจากงานวิจัยและพฒันาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
เชียงใหม ่ ปีท่ีพมิพ ์ ๒๕๔๕   



๑๔๔  
 

๑๑. รายงานวิจัยเร่ือง “ผลสัมฤทธ์ิของโปรแกรมทักษะชีวิตเร่ืองโรคเอดส์ส าหรับนักศึกษา
อาชีวศึกษาเกษตร”  สนับสนุนงบประมาณจากชุดโครงการวิจัยในชั้นเรียน กรมอาชีวศึกษา  ปีท่ีพมิพ ์ 
๒๕๔๕ 
 ๑๒. รายงานวิจัยเร่ือง “การประเมนิผลการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีของกรมอาชีวศึกษา”  
สนับสนุนงบประมาณจากกรมอาชีวศึกษา ปีท่ีพมิพ ์ ๒๕๔๕   

๑๓. รายงานวิจัยเร่ือง “ความส านึกในเร่ืองการอนุรักษท์รัพยากรน้ าของนักศึกษาอาชีวศึกษา
เกษตร”  สนับสนุนงบประมาณจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม ่ ประจ าปีงบประมาณ  
๒๕๔๖   และพมิพเ์ผยแพร่ในปี ๒๕๔๘ 

๑๔. รายงานวิจัยเร่ือง “การรับรู้และความต้องการของสถานประกอบการในการจัดการเรียน
การสอนระบบทวิภาคี”  สนับสนุนงบประมาณจากสถาบันอาชีวศึกษาภาคเหนือ  ประจ าปี
งบประมาณ  ๒๕๔๗  และพมิพเ์ผยแพร่ในปี  ๒๕๔๘   

๑๕. รายงานวิจัยเร่ือง “การจัดกระบวนการเรียนรู้แบบมส่ีวนร่วมเพือ่สร้างจิตส านึกต่อ
ทรัพยากรน้ าของนักศึกษาอาชีวเกษตร”  สนับสนุนงบประมาณจากส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพืน้ฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๔๗   และได้รับการคัดเลือก
เป็นผลงานวิจัยดีมคุีณภาพต่อการพฒันาอาชีวศึกษา  ปี ๒๕๔๘ 

๑๖. รายงานวิจัยเร่ือง “การบูรณาการกจิกรรมบัตรคุณธรรมและระบบคู่สัญญาในการ
จัดการเรียนการสอน”  สนับสนุนงบประมาณจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม ่ ประจ าปี
งบประมาณ  ๒๕๔๗  และได้รับการคัดเลือกจากส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา  
กระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นผลงานวิจัยดีมคุีณภาพต่อการพฒันาการศึกษาและสังคม  ปี ๒๕๔๘ 

๑๗. รายงานวิจัยเร่ือง “การเรียนรู้ของเยาวชนผ่านกจิกรรมค่ายคุณธรรม”  สนับสนุนการ
วิจัยจากสถาบันอาชีวศึกษา  ปี ๒๕๔๘  และพมิพเ์ผยแพร่ในปี ๒๕๔๘ 

๑๘. รายงานวิจัยเร่ือง “การปรับประยุกต์หลักธรรมเพือ่การพฒันาชุมชนของสังฆะพฒันา”  
สนับสนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๔๘   
๑๙. รายงานวิจัยเร่ือง “การเรียนรู้แบบมส่ีวนร่วมเพือ่สร้างจิตส านึกต่อส่ิงแวดล้อมของนักศึกษาอาชีว
เกษตร”  สนับสนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ประจ าปีงบประมาณ  
๒๕๔๘  
 


