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แนวทางการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรโดยใช้รูปแบบโครงการธรรมสัญจรเป็นฐาน 
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สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี 

Extra Curriculum Activity Management by Using Dharma Delivery Project Base                    

to Develop the Ethics Required Characteristics for Students 

 

ปทัญทิญา  สิงห์คราม1 อนงรักษ์ เทียมตะวนั2 สพุตัรา ฟกูลุ3 นิภาวรรณ สายสดุ4 อเนชา เพียรทอง5 

Patantiya Singcram1 Anongrak Theamtawan2 Supattra  Fookul3 Nipawan Saisud4 Anacha Pienthong5 

 

บทคัดย่อ 

 การวิจยัครัง้นีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือ 1) ศกึษากิจกรรมเสริมหลกัสตูรโดยใช้โครงการธรรมสญัจรเป็นฐาน 

2) ศกึษาคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ด้านคณุธรรม จริยธรรมของนกัศกึษา 3) หาความสมัพนัธ์ระหวา่งกิจกรรม

เสริมหลกัสตูรโดยใช้โครงการธรรมสญัจรเป็นฐานกบัคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ด้านคณุธรรม จริยธรรมของ

นกัศกึษา และ   4) สร้างแนวทางการจดักิจกรรมเสริมหลกัสตูรโดยใช้โครงการธรรมสญัจรเป็นฐาน   

 วิธีการดําเนินงานวิจยัครัง้นีเ้ป็นแบบผสมผสานระหวา่งการวิจยัเชิงคณุภาพ (qualitative research) 

ร่วมกบัการวิจยัเชิงปฏิบติัการ (action research) และวิจยัเชิงปริมาณ (quantitative research) มาใช้ในการเก็บ

รวบรวมข้อมลู กลุม่ตวัอย่าง ได้แก่ 1) กลุม่ผู้ปฏิบติั ประกอบด้วย นกัศกึษาคณะศิลปศาสตร์ สถาบนัการพล

ศกึษา วิทยาเขตชลบรีุจํานวน 80 คน 2) กลุม่ผู้ รู้ ประกอบด้วย พระวิทยากร จํานวน 2 รูป อาจารย์หวัหน้างาน

ฝ่ายกิจกรรมนกัศกึษา จํานวน 1 คน ประธานสโมสรนกัศกึษา จํานวน 1 คน รวมทัง้หมด 4 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ใน

การวิจยั ได้แก่ แบบสอบถาม แบบประเมินตนเอง และแบบสมัภาษณ์แบบกึง่โครงสร้าง การวิเคราะห์ข้อมลูโดย

ข้อมลูเชิงปริมาณวิเคราะห์ตามเกณฑ์การประเมิน ได้แก่ คา่เฉลี่ย ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบคา่ที    

(t-Test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ข้อมลูเชิงคณุภาพวิเคราะห์โดยการ

วิเคราะห์เนือ้หา กําหนดนยัสําคญัทางสถิติใช้ท่ีระดบั .05 

             ผลการวิจยัพบวา่ 

                                         
1 คณะศิลปศาสตร์  สถาบนัการพลศกึษา  วิทยาเขตชลบรีุ 20000 

Faculty Liberal of art Institute of Physical Education Chonburi Campus 20000, Thailand  
2 คณะศิลปศาสตร์  สถาบนัการพลศกึษา  วิทยาเขตชลบรีุ 20000 

Faculty Liberal of art Institute of Physical Education Chonburi Campus 20000, Thailand 
3คณะศิลปศาสตร์  สถาบนัการพลศกึษา  วิทยาเขตชลบรีุ 20000 

Faculty Liberal of art Institute of Physical Education Chonburi Campus 20000, Thailand  
4 คณะศิลปศาสตร์  สถาบนัการพลศกึษา  วิทยาเขตชลบรีุ 20000 

Faculty Liberal of art Institute of Physical Education Chonburi Campus 20000, Thailand 
5 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสขุภาพ สถาบนัการพลศกึษา วิทยาเขตชลบรีุ 20000 

  Faculty of sport science and Health Institute of Physical Education Chonburi Campus 20000, Thailand  
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นกัศกึษามีความคิดเห็นตอ่กิจกรรมเสริมหลกัสตูรโดยใช้โครงการธรรมสญัจรเป็นฐานในภาพรวมอยู่ใน 

ระดบัมาก ( x =4.21) ผลการประเมินคณุลกัษณะด้านคณุธรรม จริยธรรม โดยการประเมินพฤติกรรมตนเองของ

นกัศกึษา โดยรวมพบวา่มีคณุลกัษณะด้านคณุธรรม จริยธรรม อยู่ในระดบัมาก ( x =4.12) ผลการทดสอบ

สมมติฐานพบวา่ นกัศกึษาท่ีมีปัจจยัสว่นบคุคลท่ีแตกตา่งกนัมีความคิดเห็นตอ่กิจกรรมเสริมหลกัสตูรโดยใช้

โครงการธรรมสญัจรเป็นฐานไมแ่ตกตา่งกนั และกิจกรรมเสริมหลกัสตูรโดยใช้โครงการธรรมสญัจรเป็นฐานมี

ความสมัพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนักบัคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ด้านคณุธรรม  
 

คาํสาํคัญ : กิจกรรมเสริมหลกัสตูร   โครงการธรรมสญัจร 

 

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 

สภาวะสงัคมปัจจบุนัมีความเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจและสงัคมอย่างรวดเร็ว ทัง้นีเ้น่ืองจากความ

เจริญก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถงึการพฒันาระบบข้อมลูสารสนเทศ และการสื่อสารใน

โลกยคุไร้พรมแดน ทําให้มนษุย์รับรู้ข้อมลูข่าวสารได้จากสื่อตา่งๆไมว่า่จะเป็นหนงัสือพิมพ์ นิตยสาร วิทย ุ 

โทรทศัน์ วีดิทศัน์ ตลอดจนสื่อทางอินเตอร์เน็ตท่ีมีความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว รวมไปถงึการรับวฒันธรรม

ของตา่งชาติท่ีเข้ามาสูป่ระเทศไทย สง่ผลให้เยาวชนของชาติได้รับรู้และนําไปปฏิบติั โดยมีพฤติกรรมการ

mailto:Krooaoy@hotmail.com
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เลียนแบบ ไมส่ามารถแยกแยะวา่สิ่งไหนถกู สิ่งไหนผิด จนขาดคณุธรรมจริยธรรม ก่อให้เกิดปัญหาทางสงัคม

ตามมามากมาย6 

การท่ีจะพฒันาเยาวชน ไปสูเ่ป้าหมายให้เป็นคนท่ีสมบรูณ์พร้อมในทกุด้าน ย่อมเป็นหน้าท่ีทางตรงและ

ทางอ้อมของสถาบนัการศกึษา  และการท่ีจะพฒันาให้เป็นคนท่ีสมบรูณ์นัน้  ไมใ่ช่เป็นเพียงการจดัการเรียนการ

สอนท่ีให้มีความรู้ทางวิชาการ หรือการจดัประสบการณ์ให้มีความรู้และทกัษะในสาขาอาชีพเท่านัน้  จําเป็นอย่าง

ย่ิงต้องพฒันาคณุลกัษณะทางคณุธรรม จริยธรรม ให้กบันกัศกึษา เพ่ือให้ได้บณัฑิตท่ีสําเร็จการศกึษาออกไปเป็น

คนดี  มีความรู้คูค่ณุธรรม ให้เป็นคนท่ีสมบรูณ์ ตามพระราชบญัญติัการศกึษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแก้ไข

เพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2545 หมวดท่ี 1 บททัว่ไป ความมุง่หมายและหลกัการ มาตรา 6 ท่ีระบไุว้วา่ การจดัการ

ศกึษาต้องเป็นไปเพ่ือพฒันาคนไทยให้เป็นมนษุย์ท่ีสมบรูณ์ทัง้ร่างกายจิตใจ สติปัญญา ความรู้และคณุธรรม มี

จริยธรรม และวฒันธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกบัผู้ อ่ืนได้อย่างมีความสขุ   

การพฒันาด้านคณุธรรม จริยธรรมนัน้เป็นสว่นสําคญัท่ีจะพฒันาคนให้เป็นมนษุย์ท่ีสมบรูณ์  และการ

ปลกูฝังคณุธรรมและจริยธรรมให้เกิดกบัเยาวชนซึง่เป็นผู้ เรียน  สถาบนัควรสร้างโอกาสทางการเรียนรู้ทัง้ภายใน

และภายนอกห้องเรียนแก่นกัศกึษา โดยการจดักิจกรรมเสริมหลกัสตูร  คือ  การกิจกรรมนอกชัน้เรียนท่ีจดัขึน้หรือ

สง่เสริมให้นกัศกึษา จดัขึน้เพ่ือเสริมสร้างประสบการณ์  และพฒันานกัศกึษาให้เป็นมนษุย์ท่ีสมบรูณ์ การจดั

กิจกรรมเสริมหลกัสตูรเพ่ือพฒันาคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ทางด้านคณุธรรมจริยธรรมให้แก่นกัศกึษานัน้ ควร

เน้นเร่ืองของการสร้างบรรยากาศให้นกัศกึษาเกิดความสนกุควบคูไ่ปกบัการได้รับสาระจากกิจกรรม ไมค่วรจดั

สภาพบรรยากาศเช่นเดียวกบับรรยากาศการเรียนในชัน้เรียน ต้องเน้นการสร้างโอกาสให้นกัศกึษาได้เข้ามามีสว่น

ร่วมในกิจกรรมมากท่ีสดุ  

กิจกรรมเสริมหลกัสตูรเพ่ือพฒันาคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ทางด้านคณุธรรมจริยธรรมให้แก่นกัศกึษา  

สามารถทําได้หลากหลายรูปแบบ โครงการธรรมสญัจร เป็นอีกรูปแบบหนึง่ของการกิจกรรมเสริมหลกัสตูรเพ่ือ

พฒันาคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ทางคณุธรรม จริยธรรมในสถาบนัอดุมศกึษา ตามกรอบแนวคิดในการจดั

การศกึษาของคณะอนกุรรมการพฒันานิสิตนกัศกึษานอกชัน้เรียนเครือข่ายสถาบนัอดุมศกึษาเขตภาคกลางเพ่ือ

พฒันาบณัฑิตอดุมศกึษาไทย ซึง่โครงการธรรมสญัจรนัน้ได้มุง่เน้นให้นกัศกึษาในสถาบนัไปทศันศกึษาและเข้า

คา่ยอบรมธรรมะหรือคา่ยพทุธบตุร นอกสถานท่ี โดยมีจดุมุง่หมายเพ่ือให้นกัศกึษาได้เรียนรู้แนวทางการปฏิบติั

ธรรมท่ีดี (best practice) ได้เห็นคณุคา่ท่ีสมัผสัได้ และเพ่ือให้เกิดจดุเปลี่ยนทางความคิดเพ่ือนําไปใช้ในการ

พฒันาตนเองตอ่ไป 

 จากความเป็นมาและความสําคญัของปัญหาท่ีกลา่วมา สถาบนัการพลศกึษา  วิทยาเขตชลบรีุ ได้ให้

ความสําคญัและใสใ่จจดัทําเร่ืองดงักลา่ว  โดยมีโครงการด้านธรรมสญัจรเพ่ือพฒันาคณุลกัษณะท่ีพงึประสงค์

ด้านคณุธรรม  จริยธรรม แตย่งัไมมี่การทําวิจยัหรือศกึษาเร่ืองดงักลา่วในเชิงวิจยั  จงึทําให้ผู้ วิจยัสนใจท่ีจะศกึษา

วา่โครงการธรรมสญัจรจะมีผลตอ่การพฒันาคณุลกัษณะท่ีพงึประสงค์ด้านคณุธรรมจริยธรรมของนกัศกึษา

                                         
6 เชน่ ปัญหาอาชญากรรม ปัญหายาเสพติด การแตง่กายลอ่แหลม การมีเพศสมัพนัธ์ก่อนวยัอนัควร การใช้สินค้าฟุ่ มเฟือย เป็นต้น ซึง่ปัญหา

ตา่งๆเหลา่นี ้สาเหตสุําคญัมาจาก ศีลธรรมที่เสื่อมถอยลงของคนในสงัคม ตลอดจนในหมูเ่ด็ก และเยาวชน ซึง่เป็นทรัพยากรมนษุย์ที่มีคณุคา่

และเป็นกําลงัที่สาํคญัอยา่งยิ่งของสงัคมและประเทศชาติ ตอ่ไป   
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เพียงใด ผลค้นพบจากการศกึษาจะนําไปเป็นแนวทางในการพฒันาโครงการ และคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ทาง

คณุธรรม จริยธรรมให้กบันกัศกึษาตอ่ไป  

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือศกึษากิจกรรมเสริมหลกัสตูรโดยใช้รูปแบบโครงการธรรมสญัจรเป็นฐาน เพ่ือพฒันาคณุลกัษณะ

อนัพงึประสงค์ด้านคณุธรรม จริยธรรมให้กบันกัศกึษา 

2. เพ่ือศกึษาคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ด้านคณุธรรม จริยธรรมของนกัศกึษา 

3. เพ่ือหาความสมัพนัธ์ระหวา่งกิจกรรมเสริมหลกัสตูรโดยใช้รูปแบบโครงการธรรมสญัจรเป็นฐานกบั

คณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ด้านคณุธรรม จริยธรรมของนกัศกึษา 

4. เพ่ือสร้างแนวทางการจดักิจกรรมเสริมหลกัสตูรโดยใช้รูปแบบโครงการธรรมสญัจรเป็นฐาน                   

เพ่ือพฒันาคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ด้านคณุธรรม จริยธรรมให้กบันกัศกึษา 

 

ขอบเขตการวิจัย 

ด้านเนือ้หาที่ใช้ในการวิจัยครัง้นี ้ประกอบด้วย 

1. กิจกรรมเสริมหลกัสตูร โดยใช้รูปแบบโครงการธรรมสญัจรเป็นฐาน ซึง่ได้แก่กิจกรรม         

1) ทําบญุตกับาตร 2) ฟังธรรมเทศนา 3) การปฏิบติัธรรมด้านสมาธิ 4) บําเพ็ญประโยชน์ตอ่ศาสนสถานและ 

ศาสนวตัถ ุ5) การเข้าฐานอบรมคณุธรรม จริยธรรม 

2. คณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ด้านคณุธรรม จริยธรรม ตามหลกัของคณุธรรมพืน้ฐาน             

8 ประการ คือ 1) ขยนั 2) ประหยดั 3) ซื่อสตัย์ 4) มีวินยั 5) สภุาพ 6) สะอาด 7) สามคัคี 8) นํา้ใจ 

ด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 

ประชากร ได้แก่  นกัศกึษา สถาบนัการพลศกึษา  วิทยาเขตชลบรีุ ท่ีกําลงัศกึษาในภาคการศกึษา

ท่ี 1 ปีการศกึษา 2554 จํานวนทัง้หมด 666 คน (ท่ีมา: งานทะเบียนและวดัผล สถาบนัการพลศกึษา วิทยาเขต

ชลบรีุ ปีการศกึษา 2554) 

กลุ่มตัวอย่าง 

กลุ่มผู้รู้ ได้แก่ พระวิทยากร จํานวน 2 รูป   รองอธิการสถาบนัการพลศกึษา    จํานวน 1 คน 

อาจารย์หวัหน้างานฝ่ายกิจกรรม จํานวน 1 คน ประธานสโมสรนกัศกึษาจํานวน 1 คน รวมทัง้หมด 4 คน 

กลุ่มผู้ปฏบิัต ิได้แก่  นกัศกึษาคณะศิลปศาสตร์  สถาบนัการพลศกึษา  วิทยาเขตชลบรีุ ชัน้ปี

ท่ี1 จํานวน 48 คน  ชัน้ปีท่ี2 จํานวน 26 คน  ชัน้ปีท่ี 3 จํานวน 15 คน  และชัน้ปีท่ี 4 จํานวน 10 คน รวมทัง้หมด 

99 คน ซึง่ได้มาจากการสุม่แบบแบ่งชัน้ (Stratified  Random  Sampling) 

ด้านตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยครัง้นี ้ประกอบด้วย 

1. ตัวแปรอสิระ (Independent Variables) ได้แก่  

1.1   ปัจจยัสว่นบคุคล   ได้แก ่เพศ  อาย ุระดบัการศกึษา และประสบการณ์การเข้า ร่วม

กิจกรรม  
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1.2   กิจกรรมเสริมหลกัสตูร โดยใช้รูปแบบโครงการธรรมสญัจรเป็นฐาน ซึง่ได้แก่กิจกรรม 

1) การสวดมนต์ 2) การฟังธรรมเทศนา 3) การปฏิบติัธรรมด้านสมาธิ 4) การบําเพ็ญประโยชน์ตอ่ศาสนสถาน

และ ศาสนวตัถ ุและ5) การเข้าฐานอบรมคณุธรรม จริยธรรม 

 2.   ตัวแปรตาม (Dependent Variables) ได้แก่ 

 -  คณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ด้านคณุธรรม จริยธรรม ตามหลกัของคณุธรรมพืน้ฐาน           

8 ประการ   คือ 1)ขยนั  2)ประหยดั  3)ซื่อสตัย์  4)มีวินยั  5)สภุาพ  6)สะอาด 7)สามคัคี 8)นํา้ใจ 

 

วิธีการดาํเนินการวิจัย 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ในการวิจยัครัง้นี ้ผู้ วิจยัได้ใช้การเก็บรวบรวมข้อมลู 2 วิธีเพ่ือให้ได้ข้อมลูท่ีครบถ้วน ครอบคลมุและ

สามารถตอบคําถามงานวิจยัได้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมลูมีดงันี ้

1. การแบบสอบถามความคิดเห็น และแบบประเมินตนเอง ใช้ในการรวบรวมข้อมลูเก่ียวกบัการศกึษา

กิจกรรมเสริมหลกัสตูรโดยใช้รูปแบบโครงการธรรมสญัจรเป็นฐาน และการศกึษาคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ด้าน

คณุธรรม จริยธรรม คณะผู้ วิจยัได้ข้อมลูจากนกัศกึษากลุม่ตวัอย่างหลงัการเข้าร่วมปฏิบติักิจกรรม แล้วนําข้อมลูท่ี

ได้นํามาวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป  เพ่ือหาคา่สถิติและวิเคราะห์ข้อมลูตอ่ไป  

2. การสมัภาษณ์แบบ ใช้ในการรวบรวมข้อมลูเก่ียวกบัการศกึษาแนวทางการจดักิจกรรมเสริม

หลกัสตูรโดยใช้รูปแบบโครงการธรรมสญัจรเป็นฐาน เพ่ือพฒันาคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ด้านคณุธรรม 

จริยธรรมให้กบันกัศกึษา คณะผู้ วิจยัศกึษาข้อมลูกลุม่ผู้ รู้ แล้วนําข้อมลูท่ีได้มาวิเคราะห์เนือ้หาและเขียนพรรณนา 

 

การจัดกระทาํข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 

 ผู้ วิจยัดําเนินการวิเคราะห์ข้อมลู โดยแบ่งออกเป็น 2 สว่น คือ  

1. การวิเคราะห์ข้อมลูเชิงคณุภาพ ประกอบด้วย การวิเคราะห์ข้อมลูท่ีจากการสมัภาษณ์และข้อ

ค้นพบจากการวิจยัท่ีเป็นความสมัพนัธ์ของตวัแปรต้นกิจกรรมเสริมหลกัสตูรโดยใช้รูปแบบโครงการธรรมสญัจร

เป็นฐาน กบั ตวัแปรตามคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ด้านคณุธรรม จริยธรรม จะทําการวิเคราะห์เชิงเนือ้หา 

(Content Analysis) โดยอิงทฤษฎีของ Berelson เป็นฐาน เพ่ือประมวลผลข้อค้นพบ (Research finding) เป็น

องค์ความรู้ใหม ่(Model) 

2. การการวิเคราะห์ข้อมลูเชิงปริมาณ ซึง่เป็นการวิเคราะห์ข้อมลูท่ีได้จากแบบสอบถาม และแบบ

ประเมิน วิเคราะห์ข้อมลูดงันี ้

- ข้อมลูเก่ียวกบัสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม  ซึง่จดัทําโดยหาคา่ความถ่ี  และคา่

ร้อยละ โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป 

- ข้อมลูความคิดเห็นเก่ียวกบักิจกรรมเสริมหลกัสตูรโดยใช้รูปแบบโครงการธรรมสญัจร

เป็นฐาน และการศกึษาคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ด้านคณุธรรม จริยธรรม และแบบประเมินตนเอง ซึง่จดัทําโดย

หาคา่ความเฉลี่ย และสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป 
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 -    ข้อมลูจากแบบสอบถามความคิดเห็นและข้อเสนอแนะแนวทางการจดักิจกรรมเสริม

หลกัสตูรโดยใช้รูปแบบโครงการธรรมสญัจรเป็นฐานเพ่ือพฒันาคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ด้านคณุธรรม

จริยธรรมให้กบันกัศกึษาเป็นแบบปลายเปิดใช้วิธีการรวบรวมสรุปแบบรายด้านและรายข้อ   แล้วนําเสนอในรูป

ความเรียง 

 

ผลการวิจัย 

1. ความคดิเหน็ของนักศึกษาที่มีต่อกจิกรรมเสริมหลักสูตรโดยใช้โครงการธรรมสัญจรเป็น

ฐาน  รายกจิกรรม  การสวดมนต์ 

 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของนกัศกึษาท่ีมีตอ่กิจกรรมเสริมหลกัสตูรโดยใช้โครงการธรรมสญัจรเป็น

ฐานโดยรวมพบวา่มีความคิดเห็นในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก โดยมีผลความคิดเห็นรายกิจกรรม 3 ลําดบัเรียง

จากมากไปหาน้อย ดงันี ้กิจกรรมการสวดมนต์ กิจกรรมการบําเพ็ญประโยชน์ตอ่ศาสนสถานและ ศาสนวตัถ ุ

กิจกรรมการเข้าฐานอบรมคณุคณุธรรม จริยธรรม และกิจกรรมการปฏิบติัธรรมด้านสมาธิ ตามลําดบั 

2. การประเมินคุณลักษณะด้านคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งสังเกตพฤตกิรรมตนเองของนักศึกษา 

ผลการวิเคราะห์การประเมินคณุลกัษณะด้านคณุธรรม จริยธรรม ซึง่สงัเกตพฤติกรรมตนเองของ

นกัศกึษาโดยรวมพบว่า มีคณุลกัษณะด้านคณุธรรม จริยธรรมอยู่ในระดบัมาก โดยมีผลการประเมิน 3 ลําดบัเรียง

จากมากไปหาน้อย ดงันี ้ด้านความสะอาด ด้านความมีนํา้ใจ และด้านความสภุาพ ตามลําดบั 

3.  กจิกรรมเสริมหลักสูตรโดยใช้โครงการธรรมสัญจรเป็นฐานสัมพันธ์กับ 

คุณลักษณะด้านคุณธรรม จริยธรรม 

                    ความสมัพนัธ์ระหวา่งกิจกรรมเสริมหลกัสตูรโดยใช้รูปแบบโครงการธรรมสญัจรเป็นฐานกบั

คณุลกัษณะท่ีพงึประสงค์ด้านคณุธรรม จริยธรรม พบวา่ มีคา่เท่ากบั 0.769 กิจกรรมเสริมหลกัสตูรโดยใช้รูปแบบ

โครงการธรรมสญัจรเป็นฐานมีความสมัพนัธ์ และมีความสมัพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนั 

4. แนวทางการจัดกจิกรรมเสริมหลักสูตรโดยใช้โครงการธรรมสัญจรเป็นฐานเพื่อพัฒนา

คุณธรรมจริยธรรมให้กับนักศึกษานัน้มีแนวทางดังนีคื้อ 

 1.  หลกัการปฏิบติั ดงันี ้

        - หลกัการปฏิบติั 4 ส ประกอบด้วย 1) สนกุ 2) สาระ 3) สงบ และ5) สํานกึ 

        - หลกัการปฏิบติั 5 ดี ประกอบด้วย 1) เป็นลกูท่ีดีของพ่อแม ่2) เป็นลกูศิษย์ท่ีดีของครู 

3) เป็นเพ่ือนท่ีดีของเพ่ือน 4) เป็นเยาวชนท่ีดีของศาสนาและ5) เป็นเยาวชนท่ีดีของประเทศชาติ 

2. รูปแบบกิจกรรมธรรมสญัจร ประกอบด้วย   

1)การสวดมนต์  2)การปฏิบติัธรรมด้านสมาธิ 3)การฟังธรรมเทศนา  4)การบําเพ็ญประโยชน์ตอ่ศาสนสถาน

และศาสนวตัถ ุ5) การเข้าฐานอบรมคณุธรรม จริยธรรม ฐานท่ี1กิจกรรมการเข้าถงึพระรัตนตรัย 

ฐานท่ี2กิจกรรมเยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติด  ฐานท่ี3กิจกรรมจิตภาวนา  ฐานท่ี4กิจกรรมการเป็นลกูท่ีดีของพ่อ

แม ่ ฐานท่ี5กิจกรรมการเป็นศิษย์ท่ีดีของครูอาจารย์ 

 

อภปิรายผลการวิจัย 

 จากการศกึษาสามารถอภิปรายผลได้ดงันี ้
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1. ความคิดเห็นของนกัศกึษาท่ีมีตอ่กิจกรรมเสริมหลกัสตูรโดยใช้โครงการธรรมสญัจรเป็นฐาน

โดยรวมพบวา่มีความคิดเห็นในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ( x =4.42 ) และการทดสอบสมมติฐานพบวา่ปัจจยัสว่น

บคุคลท่ีแตกตา่งสง่ผลตอ่กิจกรรมเสริมหลกัสตูรโดยใช้รูปแบบโครงการธรรมสญัจรเป็นฐานไมแ่ตกตา่งกนัซึง่ไม่

เป็นไปตามสมมติฐาน นัน้แสดงวา่กิจกรรมโครงการธรรมสญัจรซึง่แนวคิดของโครงการเป็นการนํานิสิตนกัศกึษา

ในสถาบนัได้ทศันศกึษาเพ่ือเรียนรู้แนวทางการปฏิบติัธรรมท่ีดี (best practice) นอกสถานท่ี เพ่ือให้นิสิต

นกัศกึษาได้เรียนรู้จากสถานท่ีจริง ได้เห็นคณุคา่ท่ีสามารถสมัผสัได้ มุง่หวงัให้เกิดจดุเปลี่ยนทางความคิดเพ่ือ

นําไปใช้ในการพฒันาตนตอ่ไป   

2. การประเมินคณุลกัษณะด้านคณุธรรม จริยธรรม ซึง่สงัเกตพฤติกรรมตนเองของนกัศกึษา

โดยรวมพบวา่มีคณุลกัษณะด้านคณุธรรม จริยธรรมอยู่ในระดบัมาก ( x =4.12) โดยมีผลการประเมินข้อท่ี 6 คือ

สะอาด มากท่ีสดุ ( x =4.23) รองลงมาข้อท่ี 8 คือมีนํา้ใจ ( x = 4.21) และข้อท่ี 5 คือสภุาพ ( x =4.17) นัน้แสดง

วา่การจดักิจกรรมสอดคล้องกบัหลกัของการจดักิจกรรมเสริมหลกัสตูรเพ่ือพฒันาคณุธรรม จริยธรรมของนิสิต

นกัศกึษา ในการจดักิจกรรมเพ่ือพฒันาคณุธรรมจริยธรรมนิสตินกัศกึษา   

3.  สรุปได้วา่แนวทางการจดักิจกรรมเสริมหลกัสตูรโดยใช้โครงการธรรมสญัจรเป็นฐานเพ่ือพฒันา

คณุธรรมจริยธรรมให้กบันกัศกึษานัน้มีแนวทางดงันีคื้อ 

 1.    ใช้หลกัการปฏิบติั ดงันี ้

-หลักการปฏบิัต ิ4 ส ประกอบด้วย คือ  สนกุ สาระ สงบ และสํานกึ 

-หลักการปฏบิัต ิ5 ดี ประกอบด้วย 1) เป็นลกูท่ีดีของพ่อแม ่ 2) เป็นลกูศิษย์ท่ีดี

ของครู 3) เป็นเพ่ือนท่ีดีของเพ่ือน 4) เป็นเยาวชนท่ีดีของศาสนา และ5) เป็นเยาวชนท่ีดีของประเทศชาติ 

2. รูปแบบกิจกรรมธรรมสญัจร  ประกอบด้วย   

การสวดมนต์  การปฏิบติัธรรมด้านสมาธิ  การฟังธรรมเทศนา  การบําเพ็ญประโยชน์ตอ่ศาสนสถานและศาสน

วตัถ ุการเข้าฐานอบรมคณุธรรม จริยธรรม  ฐานท่ี1 กิจกรรมการเข้าถงึพระรัตนตรัย  ฐานท่ี2กิจกรรมเยาวชนไทย

ห่างไกลยาเสพติด  ฐานท่ี 3กิจกรรมจิตภาวนา  ฐานท่ี 4กิจกรรมการเป็นลกูท่ีดีของพ่อแม ่ ฐานท่ี 5กิจกรรมการ

เป็นศิษย์ท่ีดีของครูอาจารย์ 

3. โครงการธรรมสญัจรมีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัคณุลกัษณะด้านคณุธรรมจริยธรรมพืน้ฐาน 

8 ประการ 
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