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แนวทางการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรโดยใช้ รูปแบบโครงการธรรมสัญจรเป็ นฐาน
เพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้านคุณธรรม จริยธรรมให้ กับนักศึกษา
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี
Extra Curriculum Activity Management by Using Dharma Delivery Project Base
to Develop the Ethics Required Characteristics for Students
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บทคัดย่ อ
การวิจยั ครัง้ นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษากิจกรรมเสริ มหลักสูตรโดยใช้ โครงการธรรมสัญจรเป็ นฐาน
2) ศึกษาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านคุณธรรม จริ ยธรรมของนักศึกษา 3) หาความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรม
เสริ มหลักสูตรโดยใช้ โครงการธรรมสัญจรเป็ นฐานกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านคุณธรรม จริ ยธรรมของ
นักศึกษา และ 4) สร้ างแนวทางการจัดกิจกรรมเสริ มหลักสูตรโดยใช้ โครงการธรรมสัญจรเป็ นฐาน
วิธีการดําเนินงานวิจยั ครัง้ นี ้เป็ นแบบผสมผสานระหว่างการวิจยั เชิงคุณภาพ (qualitative research)
ร่ วมกับการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการ (action research) และวิจยั เชิงปริ มาณ (quantitative research) มาใช้ ในการเก็บ
รวบรวมข้ อมูล กลุม่ ตัวอย่าง ได้ แก่ 1) กลุม่ ผู้ปฏิบตั ิ ประกอบด้ วย นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ สถาบันการพล
ศึกษา วิทยาเขตชลบุรีจํานวน 80 คน 2) กลุม่ ผู้ร้ ู ประกอบด้ วย พระวิทยากร จํานวน 2 รู ป อาจารย์หวั หน้ างาน
ฝ่ ายกิจกรรมนักศึกษา จํานวน 1 คน ประธานสโมสรนักศึกษา จํานวน 1 คน รวมทังหมด
้
4 คน เครื่ องมือที่ใช้ ใน
การวิจยั ได้ แก่ แบบสอบถาม แบบประเมินตนเอง และแบบสัมภาษณ์แบบกึง่ โครงสร้ าง การวิเคราะห์ข้อมูลโดย
ข้ อมูลเชิงปริ มาณวิเคราะห์ตามเกณฑ์การประเมิน ได้ แก่ ค่าเฉลี่ย ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที
(t-Test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ข้ อมูลเชิงคุณภาพวิเคราะห์โดยการ
วิเคราะห์เนื ้อหา กําหนดนัยสําคัญทางสถิติใช้ ที่ระดับ .05
ผลการวิจยั พบว่า
1

คณะศิลปศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี 20000
Faculty Liberal of art Institute of Physical Education Chonburi Campus 20000, Thailand
2
คณะศิลปศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี 20000
Faculty Liberal of art Institute of Physical Education Chonburi Campus 20000, Thailand
3
คณะศิลปศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี 20000
Faculty Liberal of art Institute of Physical Education Chonburi Campus 20000, Thailand
4
คณะศิลปศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี 20000
Faculty Liberal of art Institute of Physical Education Chonburi Campus 20000, Thailand
5
คณะวิทยาศาสตร์ การกีฬาและสุขภาพ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี 20000
Faculty of sport science and Health Institute of Physical Education Chonburi Campus 20000, Thailand
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นักศึกษามีความคิดเห็นต่อกิจกรรมเสริ มหลักสูตรโดยใช้ โครงการธรรมสัญจรเป็ นฐานในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก ( x =4.21) ผลการประเมินคุณลักษณะด้ านคุณธรรม จริ ยธรรม โดยการประเมินพฤติกรรมตนเองของ
นักศึกษา โดยรวมพบว่ามีคณ
ุ ลักษณะด้ านคุณธรรม จริ ยธรรม อยู่ในระดับมาก ( x =4.12) ผลการทดสอบ
สมมติฐานพบว่า นักศึกษาที่มีปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อกิจกรรมเสริ มหลักสูตรโดยใช้
โครงการธรรมสัญจรเป็ นฐานไม่แตกต่างกัน และกิจกรรมเสริ มหลักสูตรโดยใช้ โครงการธรรมสัญจรเป็ นฐานมี
ความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านคุณธรรม
คําสําคัญ : กิจกรรมเสริมหลักสูตร โครงการธรรมสัญจร

ABSTRACT
The purposes of this study were to study the extra curriculum using dharma delivery base, to
study the students’ ethics characteristics, to study the relation between the extra curriculum using
dharma delivery base and the students’ ethics characteristics, and to create the guideline for the
extra curriculum using dharma delivery base. Quantitative research and qualitative research were
used in the study. The sampling groups were a practicing group (80 students from the Faculty of
Liberal Arts, Institute of Physical Education Chonburi Campus), and a proficient group (2 monks, 1
teacher and 1 head of students club). The research tools were the questionnaire, the self-evaluation
form and the direct interview. The tools for data analysis were mean, standard deviation, t-test and
One-way ANOVA. The statistical significance level was set at .05
The research findings were:
The students’ opinion on the extra curriculum using dharma delivery base was at a high level
( X = 4.21). The self-evaluation on the students’ ethics characteristics was at a high level ( X = 4.12).
The opinion on the extra curriculum using dharma delivery base did not differ among demographic
factors. and there is a correlation between the extra curriculum using dharma delivery base and the
students’ ethics characteristics Significantly.
Key word: the extra curriculum using dharma delivery base
E-mail: Krooaoy@hotmail.com

บทนํา

สภาวะสังคมปั จจุบนั มีความเปลี่ยนแปลงทางด้ านเศรษฐกิจและสังคมอย่างรวดเร็ ว ทังนี
้ ้เนื่องจากความ
เจริ ญก้ าวหน้ าทางด้ านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี รวมถึงการพัฒนาระบบข้ อมูลสารสนเทศ และการสื่อสารใน
โลกยุคไร้ พรมแดน ทําให้ มนุษย์รับรู้ ข้อมูลข่าวสารได้ จากสื่อต่างๆไม่วา่ จะเป็ นหนังสือพิมพ์ นิตยสาร วิทยุ
โทรทัศน์ วีดิทศั น์ ตลอดจนสื่อทางอินเตอร์ เน็ตที่มีความเจริ ญก้ าวหน้ าอย่างรวดเร็ ว รวมไปถึงการรับวัฒนธรรม
ของต่างชาติที่เข้ ามาสูป่ ระเทศไทย ส่งผลให้ เยาวชนของชาติได้ รับรู้ และนําไปปฏิบตั ิ โดยมีพฤติกรรมการ
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เลียนแบบ ไม่สามารถแยกแยะว่าสิ่งไหนถูก สิ่งไหนผิด จนขาดคุณธรรมจริ ยธรรม ก่อให้ เกิดปั ญหาทางสังคม
ตามมามากมาย 6
การที่จะพัฒนาเยาวชน ไปสูเ่ ป้าหมายให้ เป็ นคนที่สมบูรณ์พร้ อมในทุกด้ าน ย่อมเป็ นหน้ าที่ทางตรงและ
ทางอ้ อมของสถาบันการศึกษา และการที่จะพัฒนาให้ เป็ นคนที่สมบูรณ์นนั ้ ไม่ใช่เป็ นเพียงการจัดการเรี ยนการ
สอนที่ให้ มีความรู้ ทางวิชาการ หรื อการจัดประสบการณ์ให้ มีความรู้ และทักษะในสาขาอาชีพเท่านัน้ จําเป็ นอย่าง
ยิ่งต้ องพัฒนาคุณลักษณะทางคุณธรรม จริ ยธรรม ให้ กบั นักศึกษา เพื่อให้ ได้ บณ
ั ฑิตที่สําเร็ จการศึกษาออกไปเป็ น
คนดี มีความรู้ คคู่ ณ
ุ ธรรม ให้ เป็ นคนที่สมบรู ณ์ ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 หมวดที่ 1 บททัว่ ไป ความมุง่ หมายและหลักการ มาตรา 6 ที่ระบุไว้ วา่ การจัดการ
ศึกษาต้ องเป็ นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้ เป็ นมนุษย์ทสี่ มบูรณ์ทงร่
ั ้ างกายจิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มี
จริ ยธรรม และวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ อย่างมีความสุข
การพัฒนาด้ านคุณธรรม จริ ยธรรมนันเป็
้ นส่วนสําคัญที่จะพัฒนาคนให้ เป็ นมนุษย์ที่สมบูรณ์ และการ
ปลูกฝั งคุณธรรมและจริ ยธรรมให้ เกิดกับเยาวชนซึง่ เป็ นผู้เรี ยน สถาบันควรสร้ างโอกาสทางการเรี ยนรู้ ทงภายใน
ั้
และภายนอกห้ องเรี ยนแก่นกั ศึกษา โดยการจัดกิจกรรมเสริ มหลักสูตร คือ การกิจกรรมนอกชันเรี
้ ยนที่จดั ขึ ้นหรื อ
ส่งเสริ มให้ นกั ศึกษา จัดขึ ้นเพื่อเสริ มสร้ างประสบการณ์ และพัฒนานักศึกษาให้ เป็ นมนุษย์ที่สมบรู ณ์ การจัด
กิจกรรมเสริ มหลักสูตรเพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทางด้ านคุณธรรมจริ ยธรรมให้ แก่นกั ศึกษานัน้ ควร
เน้ นเรื่ องของการสร้ างบรรยากาศให้ นกั ศึกษาเกิดความสนุกควบคูไ่ ปกับการได้ รับสาระจากกิจกรรม ไม่ควรจัด
สภาพบรรยากาศเช่นเดียวกับบรรยากาศการเรี ยนในชันเรี
้ ยน ต้ องเน้ นการสร้ างโอกาสให้ นกั ศึกษาได้ เข้ ามามีสว่ น
ร่ วมในกิจกรรมมากที่สดุ
กิจกรรมเสริ มหลักสูตรเพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทางด้ านคุณธรรมจริ ยธรรมให้ แก่นกั ศึกษา
สามารถทําได้ หลากหลายรู ปแบบ โครงการธรรมสัญจร เป็ นอีกรู ปแบบหนึง่ ของการกิจกรรมเสริ มหลักสูตรเพื่อ
พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทางคุณธรรม จริ ยธรรมในสถาบันอุดมศึกษา ตามกรอบแนวคิดในการจัด
การศึกษาของคณะอนุกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษานอกชันเรี
้ ยนเครื อข่ายสถาบันอุดมศึกษาเขตภาคกลางเพื่อ
พัฒนาบัณฑิตอุดมศึกษาไทย ซึง่ โครงการธรรมสัญจรนันได้
้ มงุ่ เน้ นให้ นกั ศึกษาในสถาบันไปทัศนศึกษาและเข้ า
ค่ายอบรมธรรมะหรื อค่ายพุทธบุตร นอกสถานที่ โดยมีจดุ มุง่ หมายเพื่อให้ นกั ศึกษาได้ เรี ยนรู้แนวทางการปฏิบตั ิ
ธรรมที่ดี (best practice) ได้ เห็นคุณค่าที่สมั ผัสได้ และเพื่อให้ เกิดจุดเปลี่ยนทางความคิดเพื่อนําไปใช้ ในการ
พัฒนาตนเองต่อไป
จากความเป็ นมาและความสําคัญของปั ญหาที่กล่าวมา สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี ได้ ให้
ความสําคัญและใส่ใจจัดทําเรื่ องดังกล่าว โดยมีโครงการด้ านธรรมสัญจรเพื่อพัฒนาคุณลักษณะที่พงึ ประสงค์
ด้ านคุณธรรม จริ ยธรรม แต่ยงั ไม่มีการทําวิจยั หรื อศึกษาเรื่ องดังกล่าวในเชิงวิจยั จึงทําให้ ผ้ วู ิจยั สนใจที่จะศึกษา
ว่าโครงการธรรมสัญจรจะมีผลต่อการพัฒนาคุณลักษณะที่พงึ ประสงค์ด้านคุณธรรมจริ ยธรรมของนักศึกษา
6

เช่น ปั ญหาอาชญากรรม ปั ญหายาเสพติด การแต่งกายล่อแหลม การมีเพศสัมพันธ์ ก่อนวัยอันควร การใช้ สินค้ าฟุ่ มเฟื อย เป็ นต้ น ซึง่ ปั ญหา

ต่างๆเหล่านี ้ สาเหตุสําคัญมาจาก ศีลธรรมที่เสื่อมถอยลงของคนในสังคม ตลอดจนในหมูเ่ ด็ก และเยาวชน ซึง่ เป็ นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคณ
ุ ค่า
และเป็ นกําลังที่สาํ คัญอย่างยิ่งของสังคมและประเทศชาติ ต่อไป
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เพียงใด ผลค้ นพบจากการศึกษาจะนําไปเป็ นแนวทางในการพัฒนาโครงการ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทาง
คุณธรรม จริ ยธรรมให้ กบั นักศึกษาต่อไป

วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษากิจกรรมเสริ มหลักสูตรโดยใช้ รูปแบบโครงการธรรมสัญจรเป็ นฐาน เพื่อพัฒนาคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ด้านคุณธรรม จริ ยธรรมให้ กบั นักศึกษา
2. เพื่อศึกษาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านคุณธรรม จริ ยธรรมของนักศึกษา
3. เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมเสริ มหลักสูตรโดยใช้ รูปแบบโครงการธรรมสัญจรเป็ นฐานกับ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านคุณธรรม จริ ยธรรมของนักศึกษา
4. เพื่อสร้ างแนวทางการจัดกิจกรรมเสริ มหลักสูตรโดยใช้ รูปแบบโครงการธรรมสัญจรเป็ นฐาน
เพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านคุณธรรม จริ ยธรรมให้ กบั นักศึกษา

ขอบเขตการวิจัย

ด้ านเนือ้ หาที่ใช้ ในการวิจัยครัง้ นี ้ ประกอบด้ วย
1. กิจกรรมเสริ มหลักสูตร โดยใช้ รูปแบบโครงการธรรมสัญจรเป็ นฐาน ซึง่ ได้ แก่กิจกรรม
1) ทําบุญตักบาตร 2) ฟั งธรรมเทศนา 3) การปฏิบตั ิธรรมด้ านสมาธิ 4) บําเพ็ญประโยชน์ตอ่ ศาสนสถานและ
ศาสนวัตถุ 5) การเข้ าฐานอบรมคุณธรรม จริ ยธรรม
2. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม ตามหลักของคุณธรรมพื ้นฐาน
8 ประการ คือ 1) ขยัน 2) ประหยัด 3) ซื่อสัตย์ 4) มีวินยั 5) สุภาพ 6) สะอาด 7) สามัคคี 8) นํ ้าใจ
ด้ านประชากรและกลุ่มตัวอย่ างที่ใช้ ในการวิจัย
ประชากร ได้ แก่ นักศึกษา สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี ที่กําลังศึกษาในภาคการศึกษา
ที่ 1 ปี การศึกษา 2554 จํานวนทังหมด
้
666 คน (ที่มา: งานทะเบียนและวัดผล สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขต
ชลบุรี ปี การศึกษา 2554)
กลุ่มตัวอย่ าง
กลุ่มผู้ร้ ู ได้ แก่ พระวิทยากร จํานวน 2 รู ป รองอธิการสถาบันการพลศึกษา จํานวน 1 คน
อาจารย์หวั หน้ างานฝ่ ายกิจกรรม จํานวน 1 คน ประธานสโมสรนักศึกษาจํานวน 1 คน รวมทังหมด
้
4 คน
กลุ่มผู้ปฏิบัติ ได้ แก่ นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี ชันปี
้
ที่1 จํานวน 48 คน ชันปี
้ ที่2 จํานวน 26 คน ชันปี
้ ที่ 3 จํานวน 15 คน และชันปี
้ ที่ 4 จํานวน 10 คน รวมทังหมด
้
99 คน ซึง่ ได้ มาจากการสุม่ แบบแบ่งชัน้ (Stratified Random Sampling)
ด้ านตัวแปรที่ใช้ ในการวิจัยครัง้ นี ้ ประกอบด้ วย
1. ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) ได้ แก่
1.1 ปั จจัยส่วนบุคคล ได้ แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา และประสบการณ์การเข้ า ร่ วม
กิจกรรม
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1.2 กิจกรรมเสริ มหลักสูตร โดยใช้ รูปแบบโครงการธรรมสัญจรเป็ นฐาน ซึง่ ได้ แก่กิจกรรม
1) การสวดมนต์ 2) การฟั งธรรมเทศนา 3) การปฏิบตั ิธรรมด้ านสมาธิ 4) การบําเพ็ญประโยชน์ตอ่ ศาสนสถาน
และ ศาสนวัตถุ และ5) การเข้ าฐานอบรมคุณธรรม จริ ยธรรม
2. ตัวแปรตาม (Dependent Variables) ได้ แก่
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม ตามหลักของคุณธรรมพื ้นฐาน
8 ประการ คือ 1)ขยัน 2)ประหยัด 3)ซื่อสัตย์ 4)มีวินยั 5)สุภาพ 6)สะอาด 7)สามัคคี 8)นํ ้าใจ

วิธีการดําเนินการวิจัย

การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ในการวิจยั ครัง้ นี ้ ผู้วิจยั ได้ ใช้ การเก็บรวบรวมข้ อมูล 2 วิธีเพื่อให้ ได้ ข้อมูลที่ครบถ้ วน ครอบคลุมและ
สามารถตอบคําถามงานวิจยั ได้ วิธีการเก็บรวบรวมข้ อมูลมีดงั นี ้
1. การแบบสอบถามความคิดเห็น และแบบประเมินตนเอง ใช้ ในการรวบรวมข้ อมูลเกี่ยวกับการศึกษา
กิจกรรมเสริ มหลักสูตรโดยใช้ รูปแบบโครงการธรรมสัญจรเป็ นฐาน และการศึกษาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้าน
คุณธรรม จริ ยธรรม คณะผู้วิจยั ได้ ข้อมูลจากนักศึกษากลุม่ ตัวอย่างหลังการเข้ าร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรม แล้ วนําข้ อมูลที่
ได้ นํามาวิเคราะห์โดยใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สําเร็ จรู ป เพื่อหาค่าสถิติและวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป
2. การสัมภาษณ์แบบ ใช้ ในการรวบรวมข้ อมูลเกี่ยวกับการศึกษาแนวทางการจัดกิจกรรมเสริ ม
หลักสูตรโดยใช้ รูปแบบโครงการธรรมสัญจรเป็ นฐาน เพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านคุณธรรม
จริ ยธรรมให้ กบั นักศึกษา คณะผู้วิจยั ศึกษาข้ อมูลกลุม่ ผู้ร้ ู แล้ วนําข้ อมูลที่ได้ มาวิเคราะห์เนื ้อหาและเขียนพรรณนา

การจัดกระทําข้ อมูลและการวิเคราะห์ ข้อมูล

ผู้วิจยั ดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูล โดยแบ่งออกเป็ น 2 ส่วน คือ
1. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ประกอบด้ วย การวิเคราะห์ข้อมูลที่จากการสัมภาษณ์และข้ อ
ค้ นพบจากการวิจยั ที่เป็ นความสัมพันธ์ของตัวแปรต้ นกิจกรรมเสริ มหลักสูตรโดยใช้ รูปแบบโครงการธรรมสัญจร
เป็ นฐาน กับ ตัวแปรตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม จะทําการวิเคราะห์เชิงเนื ้อหา
(Content Analysis) โดยอิงทฤษฎีของ Berelson เป็ นฐาน เพื่อประมวลผลข้ อค้ นพบ (Research finding) เป็ น
องค์ความรู้ ใหม่ (Model)
2. การการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริ มาณ ซึง่ เป็ นการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ จากแบบสอบถาม และแบบ
ประเมิน วิเคราะห์ข้อมูลดังนี ้
- ข้ อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึง่ จัดทําโดยหาค่าความถี่ และค่า
ร้ อยละ โดยใช้ โปรแกรมสําเร็ จรู ป
- ข้ อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมเสริ มหลักสูตรโดยใช้ รูปแบบโครงการธรรมสัญจร
เป็ นฐาน และการศึกษาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม และแบบประเมินตนเอง ซึง่ จัดทําโดย
หาค่าความเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยใช้ โปรแกรมสําเร็ จรู ป
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- ข้ อมูลจากแบบสอบถามความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะแนวทางการจัดกิจกรรมเสริ ม
หลักสูตรโดยใช้ รูปแบบโครงการธรรมสัญจรเป็ นฐานเพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านคุณธรรม
จริ ยธรรมให้ กบั นักศึกษาเป็ นแบบปลายเปิ ดใช้ วิธีการรวบรวมสรุ ปแบบรายด้ านและรายข้ อ แล้ วนําเสนอในรู ป
ความเรี ยง

ผลการวิจัย
1. ความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อกิจกรรมเสริมหลักสูตรโดยใช้ โครงการธรรมสัญจรเป็ น

ฐาน รายกิจกรรม การสวดมนต์
ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีตอ่ กิจกรรมเสริ มหลักสูตรโดยใช้ โครงการธรรมสัญจรเป็ น
ฐานโดยรวมพบว่ามีความคิดเห็นในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีผลความคิดเห็นรายกิจกรรม 3 ลําดับเรี ยง
จากมากไปหาน้ อย ดังนี ้ กิจกรรมการสวดมนต์ กิจกรรมการบําเพ็ญประโยชน์ตอ่ ศาสนสถานและ ศาสนวัตถุ
กิจกรรมการเข้ าฐานอบรมคุณคุณธรรม จริ ยธรรม และกิจกรรมการปฏิบตั ิธรรมด้ านสมาธิ ตามลําดับ
2. การประเมินคุณลักษณะด้ านคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งสังเกตพฤติกรรมตนเองของนักศึกษา
ผลการวิเคราะห์การประเมินคุณลักษณะด้ านคุณธรรม จริ ยธรรม ซึง่ สังเกตพฤติกรรมตนเองของ
นักศึกษาโดยรวมพบว่า มีคณ
ุ ลักษณะด้ านคุณธรรม จริ ยธรรมอยู่ในระดับมาก โดยมีผลการประเมิน 3 ลําดับเรี ยง
จากมากไปหาน้ อย ดังนี ้ ด้ านความสะอาด ด้ านความมีนํ ้าใจ และด้ านความสุภาพ ตามลําดับ
3. กิจกรรมเสริมหลักสูตรโดยใช้ โครงการธรรมสัญจรเป็ นฐานสัมพันธ์ กับ
คุณลักษณะด้ านคุณธรรม จริยธรรม
ความสัมพันธ์ ระหว่างกิจกรรมเสริ มหลักสูตรโดยใช้ รูปแบบโครงการธรรมสัญจรเป็ นฐานกับ
คุณลักษณะที่พงึ ประสงค์ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม พบว่า มีคา่ เท่ากับ 0.769 กิจกรรมเสริ มหลักสูตรโดยใช้ รูปแบบ
โครงการธรรมสัญจรเป็ นฐานมีความสัมพันธ์ และมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน
4. แนวทางการจัดกิจกรรมเสริ มหลักสูตรโดยใช้ โครงการธรรมสัญจรเป็ นฐานเพื่อพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมให้ กับนักศึกษานัน้ มีแนวทางดังนีค้ ือ
1. หลักการปฏิบตั ิ ดังนี ้
- หลักการปฏิบตั ิ 4 ส ประกอบด้ วย 1) สนุก 2) สาระ 3) สงบ และ5) สํานึก
- หลักการปฏิบตั ิ 5 ดี ประกอบด้ วย 1) เป็ นลูกที่ดีของพ่อแม่ 2) เป็ นลูกศิษย์ที่ดีของครู
3) เป็ นเพื่อนที่ดีของเพื่อน 4) เป็ นเยาวชนที่ดีของศาสนาและ5) เป็ นเยาวชนที่ดีของประเทศชาติ
2. รู ปแบบกิจกรรมธรรมสัญจร ประกอบด้ วย
1)การสวดมนต์ 2)การปฏิบตั ิธรรมด้ านสมาธิ 3)การฟั งธรรมเทศนา 4)การบําเพ็ญประโยชน์ตอ่ ศาสนสถาน
และศาสนวัตถุ 5) การเข้ าฐานอบรมคุณธรรม จริ ยธรรม ฐานที่1กิจกรรมการเข้ าถึงพระรัตนตรัย
ฐานที่2กิจกรรมเยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติด ฐานที่3กิจกรรมจิตภาวนา ฐานที่4กิจกรรมการเป็ นลูกที่ดีของพ่อ
แม่ ฐานที่5กิจกรรมการเป็ นศิษย์ที่ดีของครู อาจารย์

อภิปรายผลการวิจัย
จากการศึกษาสามารถอภิปรายผลได้ ดงั นี ้
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1. ความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีตอ่ กิจกรรมเสริ มหลักสูตรโดยใช้ โครงการธรรมสัญจรเป็ นฐาน
โดยรวมพบว่ามีความคิดเห็นในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x =4.42 ) และการทดสอบสมมติฐานพบว่าปั จจัยส่วน
บุคคลที่แตกต่างส่งผลต่อกิจกรรมเสริ มหลักสูตรโดยใช้ รูปแบบโครงการธรรมสัญจรเป็ นฐานไม่แตกต่างกันซึง่ ไม่
เป็ นไปตามสมมติฐาน นันแสดงว่
้
ากิจกรรมโครงการธรรมสัญจรซึง่ แนวคิดของโครงการเป็ นการนํานิสิตนักศึกษา
ในสถาบันได้ ทศั นศึกษาเพื่อเรี ยนรู้ แนวทางการปฏิบตั ิธรรมที่ดี (best practice) นอกสถานที่ เพื่อให้ นิสิต
นักศึกษาได้ เรี ยนรู้ จากสถานที่จริ ง ได้ เห็นคุณค่าที่สามารถสัมผัสได้ มุง่ หวังให้ เกิดจุดเปลี่ยนทางความคิดเพื่อ
นําไปใช้ ในการพัฒนาตนต่อไป
2. การประเมินคุณลักษณะด้ านคุณธรรม จริ ยธรรม ซึง่ สังเกตพฤติกรรมตนเองของนักศึกษา
โดยรวมพบว่ามีคณ
ุ ลักษณะด้ านคุณธรรม จริ ยธรรมอยู่ในระดับมาก ( x =4.12) โดยมีผลการประเมินข้ อที่ 6 คือ
สะอาด มากที่สดุ ( x =4.23) รองลงมาข้ อที่ 8 คือมีนํ ้าใจ ( x = 4.21) และข้ อที่ 5 คือสุภาพ ( x =4.17) นันแสดง
้
ว่าการจัดกิจกรรมสอดคล้ องกับหลักของการจัดกิจกรรมเสริ มหลักสูตรเพื่อพัฒนาคุณธรรม จริ ยธรรมของนิสิต
นักศึกษา ในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริ ยธรรมนิสติ นักศึกษา
3. สรุ ปได้ วา่ แนวทางการจัดกิจกรรมเสริ มหลักสูตรโดยใช้ โครงการธรรมสัญจรเป็ นฐานเพื่อพัฒนา
คุณธรรมจริ ยธรรมให้ กบั นักศึกษานันมี
้ แนวทางดังนี ้คือ
1. ใช้ หลักการปฏิบตั ิ ดังนี ้
-หลักการปฏิบัติ 4 ส ประกอบด้ วย คือ สนุก สาระ สงบ และสํานึก
-หลักการปฏิบัติ 5 ดี ประกอบด้ วย 1) เป็ นลูกที่ดีของพ่อแม่ 2) เป็ นลูกศิษย์ที่ดี
ของครู 3) เป็ นเพื่อนที่ดีของเพื่อน 4) เป็ นเยาวชนที่ดีของศาสนา และ5) เป็ นเยาวชนที่ดีของประเทศชาติ
2. รู ปแบบกิจกรรมธรรมสัญจร ประกอบด้ วย
การสวดมนต์ การปฏิบตั ิธรรมด้ านสมาธิ การฟั งธรรมเทศนา การบําเพ็ญประโยชน์ตอ่ ศาสนสถานและศาสน
วัตถุ การเข้ าฐานอบรมคุณธรรม จริ ยธรรม ฐานที่1 กิจกรรมการเข้ าถึงพระรัตนตรัย ฐานที่2กิจกรรมเยาวชนไทย
ห่างไกลยาเสพติด ฐานที่ 3กิจกรรมจิตภาวนา ฐานที่ 4กิจกรรมการเป็ นลูกที่ดีของพ่อแม่ ฐานที่ 5กิจกรรมการ
เป็ นศิษย์ที่ดีของครู อาจารย์
3. โครงการธรรมสัญจรมีความสัมพันธ์ทางบวกกับคุณลักษณะด้ านคุณธรรมจริ ยธรรมพื ้นฐาน
8 ประการ
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