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บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นี้ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวพุทธวิธเี พือ่ เสริมสร้าง
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ด้านคุณธรรมจริยธรรม และเพื่อประเมินประสิทธิผลของการใช้รูปแบบ
การเรียนการสอนตามแนวพุทธวิธี เพือ่ เสริมสร้างคุณลักษณะของบัณฑิตทีพ่ งึ ประสงค์ของนิสติ วิทยาลัยสงฆ์
บุรรี มั ย์ กลุม่ เป้าหมายทีศ่ กึ ษาในการวิจยั ครัง้ นี้ เป็นนิสติ วิทยาลัยสงฆ์บรุ รี มั ย์ ชัน้ ปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560
ในรายวิชาใดวิชาหนึง่ โดยใช้วธิ เี ลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) สถิตใิ นการวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้สถิติ
เชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เพื่อวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน สถิตทิ ใี่ ช้ในการทดสอบสมมติฐาน ใช้การทดสอบโดยการทดสอบความแตกต่างของผูเ้ รียน 2 กลุม่
ผลการวิจัยพบว่า
1. จากการศึกษาแนวคิดรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวพุทธวิธี สามารถพัฒนารูปแบบ
การเรียนการสอนตามแนวพุทธวิธี เรียกว่า การจัดการเรียนรู้แบบไตรสิกขา 3 อย่าง คือ 1) อธิสีลสิกขา
2) อธิจิตตสิกขา และ 3) อธิปัญญาสิกขา
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2. ผลการประเมินคุณลักษณะบัณฑิตทีพ่ งึ ประสงค์ดา้ นคุณธรรมจริยธรรมของนิสติ วิทยาลัยสงฆ์
บุรรี มั ย์ทงั้ 4 ด้าน อยูใ่ นระดับมาก เมือ่ พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านความรับผิดชอบ มีคา่ เฉลีย่ สูงสุด
รองลงมาได้แก่ ด้านความมีระเบียบวินยั ส่วนด้านทีม่ คี า่ เฉลีย่ น้อยทีส่ ดุ ได้แก่ ด้านความซือ่ ตรง รองลงมา
ได้แก่ ด้านการมีมนุษยสัมพันธ์ ตามล�ำดับ ซึ่งอยู่ในระดับมากทุกด้าน
3. จากการทดสอบสมมติฐานความแตกต่างของผู้เรียน 2 กลุ่ม (t-test) โดยใช้เทคนิคสามเส้า
(Triangulation) ในการเก็บข้อมูล (เพื่อน ตนเอง ผู้สอน) ผลการวิจัยพบว่า ผู้เรียนกลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคุมมีคณ
ุ ลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์โดยรวมไม่แตกต่างกัน เมือ่ พิจารณารายด้าน พบว่า ด้านความมีระเบียบ
วินยั ด้านความซือ่ ตรง และด้านการมีมนุษยสัมพันธ์ มีคณ
ุ ลักษณะบัณฑิตทีพ่ งึ ประสงค์โดยรวมไม่แตกต่างกัน
มีเพียงด้านความรับผิดชอบ โดยรวมแตกต่างกันที่ระดับนัยส�ำคัญทางสถิติ .05
ค�ำส�ำคัญ: รูปแบบการเรียนการสอน; แนวพุทธวิธี; คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์

Abstract
This research is aimed at developing a teaching model based on Buddhist
approaches to enhance desirable graduate characteristics in morality, ethics and to
evaluate the effectiveness of using the instructional model according to Buddhist
approaches to enhance desirable characteristics of graduates of Buriram Buddhist college
students. The target groups studied in this research were Buriram monks college students,
1st year, academic year 2017, in one course. By using the purposive sampling method.
Statistics for data analysis Use descriptive statistics to analyze data by using percentage,
mean and standard deviation statistics used to test hypotheses, using tests by testing
the differences of 2 groups of learners.
The research found that:
1. From the study of the concept of teaching and learning model according to
the Buddhist method, it can develop the teaching model according to the Buddhist way,
called the three -fold learning management, namely 1) presumption 2), spiritual thinking
and 3) wisdom.
2. The results of the evaluation of desirable graduate characteristics in morality,
ethics of the Buriram Buddhist college students were in all 4 areas at a high level When
considering each aspect, it was found that responsibility had the highest mean followed
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by discipline, the least average aspect is honesty. followed by in relation to human
relations, respectively, which was at a high level in all aspects.
3. Based on the hypothesis testing of two groups of students (t-test) using the
triangular technique (triangulation) for data collection (friends, self-instructors) the
students in the experimental group and the control group had different desirable
characteristics. When considering each aspect, it was found that the discipline Honesty
and human relations There is a different degree of desirable graduate characteristics.
Only the responsibility overall, different at the statistical significance level of .05.
Keywords: Buddhist Teaching; Learning Styles; Desirable Graduate Characteristics

1. บทน�ำ

คุณธรรมจริยธรรมนับว่าเป็นข้อปฏิบัติ
พื้นฐานที่ส�ำคัญของคนทุกคนและทุกวิชาชีพเป็น
ค่านิยมที่ดีงาม คุณลักษณะที่ดีงาม (Agsonsue,
2016 : 103-116) หากบุคคลใดหรือวิชาชีพใดไม่มี
คุณธรรมจริยธรรมเป็นหลักยึดเบื้องต้นแล้วก็ยาก
ที่จะก้าวไปสู่ความส�ำเร็จแห่งตนและแห่งวิชาชีพ
นัน้ ๆ ทีย่ งิ่ ไปกว่านัน้ ก็คอื การขาดคุณธรรมจริยธรรม
ทั้งในส่วนบุคคลและในวิชาชีพ อาจมีผลร้ายต่อ
ตนเอง สังคม และวงการวิชาชีพในอนาคตได้อกี ด้วย
ดังจะพบเห็นได้จากการเกิดวิกฤติศรัทธาในวิชาชีพ
หลายแขนงในปัจจุบัน ทั้งวงการวิชาชีพครู แพทย์
ต�ำรวจ ทหาร นักการเมืองการปกครอง จึงมีคำ� กล่าว
ว่าเราไม่สามารถสร้างครูดีบนพื้นฐานของคนไม่ดี
และไม่สามารถสร้างแพทย์ ต�ำรวจ ทหารและ
นักการเมืองที่ดี ถ้าบุคคลเหล่านั้นมีพ้ืนฐานทาง
นิ สั ย และความประพฤติ ที่ ไ ม่ ดี ซึ่ ง การพั ฒ นา
ประเทศไทยในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) อยูใ่ นห้วง
เวลาของการปฏิรูปประเทศ เพื่อแก้ปัญหาพืน้ ฐาน

หลายด้านที่สั่งสมมานานท่ามกลางสถานการณ์
โลกที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วและเชื่อมโยงกันใกล้ชิด
มากขึ้น (Pulanram, et al., 2017 : 245-256)
การแข่งขันด้านเศรษฐกิจจะเข้มข้นมากขึน้
สังคมโลกจะมีความเชื่อมโยงใกล้ชิดกันเป็นสภาพ
ไร้พรมแดนการพัฒนาเทคโนโลยีจะมีการเปลีย่ นแปลง
อย่างรวดเร็ว และจะกระทบชีวติ ความเป็นอยูใ่ นสังคม
และการด�ำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจอย่างมาก
ซึ่งการพัฒนาดังกล่าวจะเห็นได้ว่าไม่ได้ค�ำนึงถึง
ความส� ำ คั ญ ของการพั ฒ นาทางด้ า นจิ ต ใจและ
คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมของคนในสั ง คมให้ เ ด่ น ชั ด
อาจจะก่อใหเกิดความเสียหายต่อประเทศชาติได้
เกิดปัญหาต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต
และเป็นทีม่ าของปัญหาสังคม ซึง่ นับวันจะทวีความ
รุนแรงยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มนิสิตนักศึกษาเป็น
พลังส�ำคัญในอนาคตของประเทศก็สะท้อนปัญหา
ดังกล่าวอย่างน่าเป็นห่วง จึงจ�ำเป็นอย่างยิ่งและ
เป็นหน้าทีข่ องคนไทยทุกคนทีต่ อ้ งร่วมกันแสวงหา
แนวทางแก้ไขปัญหา เพือ่ สร้างบุคลากรของประเทศ
ทีม่ คี วามพร้อมทัง้ ด้านปัญญา ความรู้ และคุณธรรม
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จริยธรรมอันเพือ่ ให้ตระหนัก รับรู้ เรียนรู้ อันก่อให้
เกิดประโยชน์ทงั้ ส่วนตัว ส่วนรวมและประเทศชาติ
ควบคู่กันไป (Nongrayom, 2016 : 21-28)
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ จึงก�ำหนดวัตถุประสงค์ของการ
พัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ข้อทีห่ นึง่ ความว่าเพือ่ วาง
รากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรม
จริยธรรม มีระเบียบวินยั ค่านิยมทีด่ ี มีจติ สาธารณะ
และมี ค วามสุ ข โดยมี สุ ข ภาวะและสุ ข ภาพที่ ดี
ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจนเป็นคนเก่งที่มีทักษะ
ความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต โดยมีเป้าหมายให้คนไทยมีคุณลักษณะ
เป็ น คนไทยที่ ส มบู ร ณ์ มี วิ นั ย มี ทั ศ นคติ แ ละ
พฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม มีความ
เป็นพลเมืองตื่นรู้ มีความสามารถในการปรับตัวได้
อย่างรู้เท่าทันสถานการณ์ มีความรับผิดชอบและ
ท�ำประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดี
มีความเจริญงอกงามทางจิตวิญญาณมีวิถีชีวิตที่
พอเพียง มีความเป็นไทย เพื่อเป็นการด�ำเนินตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
ส�ำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาจึงได้ก�ำหนด
วิสัยทัศน์ (Vision) ไว้ว่า คนไทยทุกคนได้รับการ
ศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด�ำรง
ชีวิตอย่างเป็นสุข (Watthanabut, 2016 : 163176) สอดคล้องกับหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียงและการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่
21 โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นการจั ด การศึ ก ษา 4
ประการ คือ 1) เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการ
จั ด การศึ ก ษาที่ มี คุ ณ ภาพและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
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2) เพื่ อ พั ฒ นา คนไทยให้ เ ป็ น พลเมื อ งดี
มีคุณลักษณะทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกับ
บทบัญญัตขิ องรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย
พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ และยุทธศาสตร์
ชาติ 3) เพื่อพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการ
เรียนรู้ และคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสามัคคีและ
ร่วมมือผนึกก�ำลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่าง
ยั่ ง ยื น ตามหลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จพอเพี ย ง
และ 4) เพือ่ น�ำประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศ
ที่มีรายได้ปานกลางและความเหลื่อมล�้ำภายใน
ประเทศลดลง ซึ่งทิศนา แขมมณี (Khammani,
2015 : 11) ได้กล่าวไว้ว่า การให้ความส�ำคัญกับ
การพัฒนาคนให้มีคุณภาพ (Quality of People)
โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ให้ มี คุ ณ ธรรมก� ำ กั บ ความรู ้
ในการด�ำเนินชีวิตสามารถท�ำให้เกิดวิถีการพัฒนา
สู่ความยั่งยืนได้ เพราะคนที่มีคุณภาพจะสามารถ
ใช้ ส ติ ป ั ญ ญาในทางที่ ถู ก ต้ อ ง เป็ น เหตุ เ ป็ น ผล
และใส่ใจ เรียนรู้ คิดค้น ปรับปรุง วิธีการ แนวทาง
ในการจัดการทรัพยากรต่างๆ ให้เหมาะสม สมดุล
และป้องกัน แก้ไขข้อบกพร่อง เพื่อให้เกิดผลดีขึ้น
เรื่อยๆ ทั้งต่อตนเองและสังคมโดยรวม ในขณะ
เดียวกันซึ่งในที่สุดก็จะน�ำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
นั่ น เอง ดั ง นั้ น รั ฐ บาลจึ ง ต้ อ งจั ด การศึ ก ษา
เพื่ อ พั ฒ นาคนไทยให้ เ ป็ น มนุ ษ ย์ ที่ ส มบู ร ณ์
ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม
มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด�ำรงชีวติ สามารถ
อยูร่ ว่ มกับผูอ้ นื่ ได้อย่างมีความสุข นอกจากนีท้ ศิ นา
แขมมณี (Khammani, 2012 : 226) ได้กล่าวไว้วา่
การศึกษาถือเป็นรากฐาน ส�ำคัญในการพัฒนาคน
กระบวนการจั ดการศึ ก ษามี ค วามส� ำ คั ญ ในการ
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พัฒนาผูเ้ รียนทัง้ ด้านพุทธิพสิ ยั จิตพิสยั และทักษะ
พิ สั ย ซึ่ ง กระบวนการจั ด การศึ ก ษาที่ ดี จ ะช่ ว ย
หล่อหลอมให้ผู้เรียนมีความสมบูรณ์พร้อมด้วย
ความรู้ คุณธรรม จริยธรรม และมีคุณลักษณะ
อั น พึ ง ประสงค์ เป็ น ไปตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ข อง
หลั ก สู ต รการศึ ก ษามี บ ทบาทส� ำ คั ญ ต่ อ การ
แก้ปัญหาสังคมและการพัฒนาประเทศ จึงควรมี
การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึง
ประสงค์ให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนของ
ประเทศ อันจะช่วยให้เกิดการพัฒนาจิตใจและปรับ
เปลี่ ย นพฤติ ก รรมให้ เ ป็ น ไปในทางที่ เ หมาะสม
ซึ่งจะก่อให้เกิดสันติสุขในสังคมได้อย่างแท้จริง
ดังนั้น การพัฒนาเจตคติ การเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม ซึง่ เห็นได้จากการจัดการศึกษา
ในลักษณะของกระบวนการเรียนการสอนในการ
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมเอาไว้อย่างเป็นระบบ
เริ่มจากความมุ่งหมายและหลักการ แนวทางการ
จัดการศึกษา การจัดกระบวนการเรียนรู้ สาระ
ส�ำคัญของหลักสูตร และการประเมินผลโดยได้
บัญญัติประเด็นดังกล่าวเอาไว้ในแต่ละมาตราของ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
และแก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 สอดคล้อง
กับมาตรฐานการศึกษาชาติได้ก�ำหนดคุณลักษณะ
ของคนไทยที่พึงประสงค์ ในข้อที่ 1 ด้านคุณธรรม
จิตสาธารณะ และจิตส�ำนึกในความเป็นพลเมือง
ไทยและพลโลก โดยก�ำหนดว่าคนไทยต้องมีการ
ด�ำเนินชีวิตโดยกายสุจริต วจีสุจริต มโนสุจริต
(Office of the Education Commission, 2003
: 3) และส� ำ นั ก งานคณะกรรมการอุ ด มศึ ก ษา
ได้ก�ำหนดกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
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แห่งชาติ ไว้ว่า ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังให้บัณฑิต
มีอย่างน้อย 5 ด้าน คือ 1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม
2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้าน
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ความรับผิดชอบ
5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (Office of the
Higher Education Commission, 2009 : 6)
จากการศึกษาผลการพัฒนาการศึกษา
ของประเทศไทยในช่ ว งปี พ.ศ. 2552-2559
ของส�ำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา พบว่า
ไทยประสบความส�ำเร็จในหลายด้าน และมีอีก
หลายด้านยังเป็นปัญหาทีต่ อ้ งได้รบั การพัฒนาอย่าง
เร่งด่วนในระยะต่อไป โดยเฉพาะด้านคุณภาพการ
ศึ ก ษาผลการพั ฒ นายั ง ไม่ เ ป็ น ที่ น ่ า พึ ง พอใจ
เนื่องจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับการศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐานมีคะแนนต�ำ่ กว่าค่าเฉลีย่ มาก และต�ำ่ กว่า
หลายประเทศในแถบเอเชีย ส่วนประเด็นคุณธรรม
จริยธรรมของเด็กและเยาวชนยังต้องมีการพัฒนา
เพิ่มขึ้น ผู้เรียนมีสมรรถนะหรือคุณลักษณะอื่นๆ
ที่ไม่ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ
ท�ำให้มีผู้ว่างงานอยู่จ�ำนวนมาก จึงจ�ำเป็นต้องให้
ความส�ำคัญกับการพัฒนาผูเ้ รียนและก�ำลังแรงงาน
ที่มีทักษะ และคุณลักษณะที่พร้อมเพื่อตอบสนอง
ต่อความต้องการของภาคส่วนต่างๆ (Office of
the Education Council, 2017)
ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษา
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวพุทธ
วิธีเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
ด้ า นคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมของนิ สิ ต วิ ท ยาลั ย สงฆ์
บุรีรัมย์
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2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน
ตามแนวพุทธวิธีเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะบัณฑิต
ที่พึงประสงค์ด้านคุณธรรมจริยธรรม
2. เพื่อประเมินประสิทธิผลของการใช้
รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวพุทธวิธเี พือ่ เสริม
สร้างคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์

3. วิธีด�ำเนินการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้ แบ่งการศึกษาออกเป็น
3 ระยะ คือ 1) การสังเคราะห์รปู แบบการเรียนการ
สอน 2) การทดลองใช้และศึกษาประสิทธิผลของ
รู ป แบบการเรี ย นการสอน และ 3) ประเมิ น
ประสิทธิผลของการใช้รูปแบบการเรียนการสอน
โดยมีขั้นตอนการศึกษา ดังนี้
ระยะที่ 1 การสังเคราะห์รปู แบบการเรียน
การสอน
1. ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่
1) ศึ ก ษาสภาพปั ญ หา ความต้ อ งการ ท� ำ การ
แยกแยะข้อมูลพื้นฐานออกเป็นส่วนย่อยที่มีความ
สัมพันธ์กัน เพื่อท�ำความเข้าใจแต่ละส่วนให้แจ่ม
แจ้ง รวมทั้งการสืบค้นความสัมพันธ์ของส่วนต่างๆ
เพื่อดูว่าส่วนประกอบปลีกย่อยนั้นสามารถเข้ากัน
ได้หรือไม่ สัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันอย่างไร ซึ่งจะช่วย
ให้เกิดความเข้าใจต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดอย่างแท้จริง
กระทั่งสังเคราะห์มาเป็นร่างรูปแบบการเรียนการ
สอนตามแนวพุทธวิธี 2) ศึกษาเอกสารแนวคิด
ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ ก) การเรียน
การสอนตามแนวพุทธวิธี ข) การพัฒนารูปแบบการ
เรียนการสอนตามแนวพุทธวิธี ค) ศึกษาจากต�ำรา
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เอกสาร บทความ งานวิจัยต่างๆ 3) การสัมภาษณ์
ในการวิจัยในครั้งนี้ เป็นการสัมภาษณ์แบบไม่เป็น
ทางการ โดยใช้วิธีการสนทนาซักถามแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นกับประธานหลักสูตร และคณาจารย์
ประจ�ำหลักสูตร ถึงสภาพปัญหาและความต้องการ
การจัดการศึกษาด้านการผลิตบัณฑิตให้เป็นไปตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ซึ่ ง เป็ นเครื่ อ งมื อ ในการน� ำ นโยบายที่ ปรากฏใน
พระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห่ ง ชาติ เ กี่ ย วกั บ
มาตรฐานการศึกษาของชาติในส่วนของมาตรฐาน
การอุดมศึกษาไปสูก่ ารปฏิบตั ใิ นสถาบันอุดมศึกษา
อย่างเป็นรูปธรรม และคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในประจ�ำปีการศึกษา 2559
สัมภาษณ์ประธานหลักสูตร และคณาจารย์ประจ�ำ
หลักสูตร ถึงสภาพปัญหาและความต้องการการ
จัดการศึกษาด้านการผลิตบัณฑิต และ 4) สนทนา
กลุม่ ย่อย (Focus Group) เป็นกิจกรรมทีม่ ลี กั ษณะ
ของการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การแสดงความ
คิดเห็นอย่างอิสระเสรีของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย
อย่างแท้จริง ในการนี้ผู้วิจัยได้สนทนากลุ่มย่อยกับ
ประธานหลักสูตร และคณาจารย์ประจ�ำหลักสูตร
ในแต่ละสาขาวิชาของวิทยาลัยสงฆ์บรุ รี มั ย์ แบบไม่
เป็นทางการ แล้วน�ำข้อมูลมาวิเคราะห์ สังเคราะห์
และสรุ ป เป็ น ข้ อ มู ล พื้ น ฐานในการก� ำ หนดองค์
ประกอบของรูปแบบการเรียนการสอนตามแนว
พุทธวิธี
2. สังเคราะห์ ก�ำหนดองค์ประกอบของ
รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวพุทธวิธนี ำ� ข้อมูล
มาวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสรุปเป็นข้อมูลพืน้ ฐาน
ในการก�ำหนดองค์ประกอบของรูปแบบการเรียน
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การสอนตามแนวพุทธวิธี โดยศึกษารูปแบบการ
เรียนการสอนจากนักวิชาการ จนได้รูปแบบการ
เรียนการสอนตามแนวพุทธวิธี
3. จัดท�ำเอกสารร่างรูปแบบการเรียน
การสอนตามแนวพุทธวิธี การพัฒนารูปแบบการ
เรียน การสอน ผูว้ จิ ยั ได้ศกึ ษาเอกสาร แนวคิดทฤษฏี
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนารูปแบบการ
เรียนการสอน โดยศึกษารูปแบบการเรียนการสอน
จากนักวิชาการด้านการเรียนการสอน จนได้ร่าง
รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวพุทธวิธี
4. ตรวจสอบคุ ณ ภาพเบื้ อ งต้ น ของ
รูปแบบ โดยผูเ้ ชีย่ วชาญ จ�ำนวน 7 คน สนทนากลุม่
(Focus Group) จนได้รูปแบบการเรียนการสอน
ตามแนวพุทธวิธที พี่ ฒ
ั นาขึน้ มา แล้วน�ำรูปแบบการ
เรียนการสอนที่พัฒนาขึ้น น�ำมาตรวจสอบความ
ถูกต้อง ความเหมาะสม และภาษาทีใ่ ช้ตามค�ำแนะน�ำ 
ของผู้เชี่ยวชาญ
ระยะที่ 2 การทดลองใช้ แ ละศึ ก ษา
ประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนการสอน
1. การวางแผน จัดการเรียนการสอน
ทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอน โดยใช้วิธีวิจัย
และพัฒนา การวิจัยเชิงทดลอง (Experimental
Research) เป็นกระบวนการค้นหาความรูค้ วามจริง
โดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์แบบหนึ่ง
2. น�ำรูปแบบการเรียนการสอนไปทดลอง
ใช้กับกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม เมื่อปรับปรุง
แก้ไขรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวพุทธวิธี
เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
ด้านคุณธรรมจริยธรรม ตามที่ผู้เชี่ยวชาญแนะน�ำ
แล้วน�ำรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวพุทธวิธี
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ไปทดลองใช้กบั กลุม่ เป้าหมายทีศ่ กึ ษาในรายวิชาใด
วิชาหนึ่ง ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนิสิตวิทยาลัยสงฆ์
บุรรี มั ย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 โดยแบ่งกลุ่มตัวอย่าง
ที่ทดลองเป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่มทดลอง ได้แก่ นิสิตที่
ศึกษาอยูใ่ นชัน้ ปีที่ 1 สาขาวิชารัฐศาสตร์ภาคสมทบ
(เสาร์-อาทิตย์) ภาคการศึกษาที่ 2/2560 จ�ำนวน
1 ห้องเรียน จ�ำนวน 34 รูป/คน และกลุ่มควบคุม
ได้ แ ก่ นิ สิ ต ที่ ศึ ก ษาอยู ่ ใ นชั้ น ปี ที่ 1 สาขาวิ ช า
พระพุทธศาสนา ภาคการศึกษาที่ 2/2560 จ�ำนวน
1 ห้องเรียน จ�ำนวน 31 รูป
ระยะที่ 3 ประเมินประสิทธิผลของการใช้
รูปแบบการเรียนการสอน การประเมินรูปแบบการ
เรี ย นการสอนตามแนวพุ ท ธวิ ธี เ พื่ อ เสริ ม สร้ า ง
คุ ณ ลั ก ษณะบั ณ ฑิ ต ที่ พึ ง ประสงค์ ด ้ า นคุ ณ ธรรม
จริยธรรม เก็บข้อมูลจากประชากรกลุ่มเป้าหมาย
โดยใช้เทคนิคสามเส้า (Triangulation) ในการเก็บ
ข้อมูล (เพื่อน ตนเอง ผู้สอน) โดยใช้วิธีสังเกต
ประเมิน และสัมภาษณ์

4. สรุปผลการวิจัย

จากการศึกษารูปแบบการเรียนการสอน
ตามแนวพุทธวิธี และน�ำรูปแบบดังกล่าวมาพัฒนา
เป็ นรู ปแบบการเรี ย นการสอนตามแนวพุ ท ธวิ ธี
สามารถสรุปผลการศึกษา ดังนี้
1. การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน
ตามแนวพุทธวิธี จากการศึกษาเอกสารและงาน
วิจัยที่เกี่ยวข้อง สามารถพัฒนารูปแบบการเรียน
การสอนตามแนวพุทธวิธี เรียกว่า การจัดการเรียน
รู้แบบไตรสิกขา หมายถึง การศึกษาข้อปฏิบัติที่
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พึงศึกษา พึงฝึกฝนอบรมตนในเรือ่ งทีพ่ งึ ศึกษาหรือ
หลักการพัฒนาชีวิตให้ประสบความส�ำเร็จเป็นคน
สมบูรณ์แบบตามแนวพุทธ 3 อย่าง คือ
1.1 อธิสีลสิกขา ข้อปฏิบัติส�ำหรับ
ฝึกอบรมในทางความประพฤติอย่างสูง กล่าวคือ
กระบวนการจัดการเรียนการสอนให้ผเู้ รียนสามารถ
ควบคุมอารมณ์และความต้องการตนเองให้อยู่ใน
ภาวะปกติ มีระเบียบวินัย พูดความจริง (พูดสิ่งที่
เป็นประโยชน์) ด�ำรงตนและปฏิบัติกิจกรรมด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริต มีความขยันหมั่นเพียร ท�ำงาน
ไม่คั่งค้าง ปฏิบัติกิจกรรมอย่างเป็นระบบขั้นตอน
ตลอดทั้งช่วยเหลือเกื้อกูล รู้จักเห็นใจผู้อื่น มีความ
รับผิดชอบต่อตนเองและส่วนร่วม แสดงออกมาให้
เห็นถึงความเป็นคนที่มีวินัย
1.2 อธิจติ ตสิกขา ข้อปฏิบตั สิ ำ� หรับฝึก
หัดอบรมจิตเพือ่ ให้เกิดคุณธรรม เช่น สมาธิอย่างสูง
กล่าวคือ กระบวนการจัดการเรียนการสอนให้
ผู้เรียนมีความมุ่งมั่นในจิตใจ มีความเพียรพยายาม
มีสติรู้ตัวอยู่ตลอดเวลา มีจิตใจจดจ่อ (การตั้งมั่น
แห่งจิต) มีใจรักในสิง่ ทีท่ ำ 
� มีการพิจารณาไตร่ตรอง
ใคร่ครวญงานที่ท�ำอยู่ทุกเมื่อ ตลอดทั้งมีความ
พร้อมทางคุณธรรม มีคุณภาพจิต สมรรถภาพจิต
และสุขภาพจิตที่ดี มีความสามารถในการด�ำเนิน
ชีวิตอย่างมีสุข
1.3 อธิปญ
ั ญาสิกขา ข้อปฏิบตั สิ ำ� หรับ
ฝึกอบรมปัญญา เพื่อให้เกิดความรู้แจ้งอย่างสูง
กล่าวคือ กระบวนการจัดการเรียนการสอนให้
ผู้เรียนมีความสามารถคิดวิเคราะห์ วิเคราะห์เหตุ
ปั จ จั ย ที่ ท� ำ ให้ เ กิ ด ผลลั พ ธ์ ใช้ ค วามรู ้ ท่ี มี ใ ห้ เ กิ ด
ประโยชน์ ท�ำงานเต็มความสามารถและไม่ยึดติด
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ตลอดทัง้ การรูจ้ กั ตนเอง มีแรงจูงใจ สามารถตัดสิน
ใจแก้ปัญหาและแสดงออกได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ที่ดีกับผู้อื่น
2. ผลการประเมินประสิทธิผลของการ
ใช้รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวพุทธวิธีจาก
การประเมินประสิทธิผลของการใช้รูปแบบการ
เรี ย นการสอนตามแนวพุ ท ธวิ ธี เพื่ อ เสริ ม สร้ า ง
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ ผู้วิจัยได้เก็บ
รวบรวมข้อมูลการวิจัยจากนิสิตชั้นปีที่ 1 วิทยาลัย
สงฆ์บรุ รี มั ย์ ภาคการศึกษาที่ 2/2560 โดยใช้วธิ กี าร
เลือกกลุ่มตัวอย่าง/กลุ่มเป้าหมาย แบบเจาะจง
(Purposive Sampling) ในรายวิชาใดวิชาหนึ่ง
ซึ่งแบ่งกลุ่มตัวอย่างที่ทดลองเป็น 2 กลุ่ม คือ 1)
กลุ่มทดลอง ได้แก่ นิสิตที่ศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 1
สาขาวิชารัฐศาสตร์ ภาคสมทบ ภาคการศึกษาที่
2/2560 2) กลุ่มควบคุม ได้แก่ นิสิตที่ศึกษาอยู่ใน
ชัน้ ปีที่ 1 สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ภาคการศึกษา
ที่ 2/2560 ผลการวิจัยพบว่า
2.1 ข้ อ มู ล ทั่ ว ไปของผู ้ ต อบแบบ
ประเมิน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น
บรรพชิต คิดเป็นร้อยละ 64.60 นิสิตส่วนใหญ่เป็น
เพศชาย คิดเป็นร้อยละ 92.70 และนิสิตส่วนมาก
มีอายุมากกว่า 50 ปี คิดเป็นร้อยละ 47.90
2.2 ประเมินคุณลักษณะบัณฑิตทีพ่ งึ
ประสงค์ดา้ นคุณธรรมจริยธรรม ของนิสติ วิทยาลัย
สงฆ์บุรีรัมย์ พบว่า ระดับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ของนิสิตวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ อยู่ในระดับ
มากทุกด้าน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ด้านที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด ได้แก่ ด้านความรับผิดชอบ รองลงมา ได้แก่
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ด้านความมีระเบียบวินยั ส่วนด้านทีม่ คี า่ เฉลีย่ น้อย
ที่สุด ได้แก่ ด้านความซื่อตรง รองลงมาได้แก่ ด้าน
การมีมนุษยสัมพันธ์ ตามล�ำดับ ซึง่ อยูใ่ นระดับมาก
ทุกด้าน ทั้งนี้พบว่า ระดับคุณลักษณะบัณฑิตที่
พึงประสงค์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อแยก
เป็นรายด้าน สรุปผลการวิจัยได้ ดังนี้
2.2.1 คุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ด้านความรับผิดชอบ พบว่า อยู่ในระดับ
มาก เมือ่ พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อทีม่ คี า่ เฉลีย่
สูงสุด ได้แก่ มีการตัง้ ใจ มุง่ มัน่ ในการศึกษาเล่าเรียน
กระทัง่ ส�ำเร็จการศึกษา รองลงมาได้แก่ ยอมรับผล
ที่ตนเองกระท�ำทั้งที่ส�ำเร็จและไม่ส�ำเร็จโดยไม่
กล่าวโทษผู้อื่น ตามล�ำดับ ซึ่งอยู่ในระดับมากที่สุด
ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ มีคุณธรรม
จริยธรรมในการด�ำรงชีวิตและการประกอบอาชีพ
รองลงมา ได้แก่ มีความรับผิดชอบในวิชาชีพรวม
ถึงเข้าใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพในแต่ละ
สาขาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ซึ่งอยู่ในระดับมาก
ทั้งนี้พบว่า ระดับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
ของนิสติ วิทยาลัยสงฆ์บรุ รี มั ย์ ด้านความรับผิดชอบ
อยู่ในระดับมากที่สุด 3 ข้อ อยู่ในระดับมาก 7 ข้อ
แต่ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
2.2.2 คุ ณ ลั ก ษณะบั ณ ฑิ ต ที่
พึงประสงค์ ด้านความมีระเบียบวินัย พบว่า ระดับ
คุณลักษณะบัณฑิตทีพ่ งึ ประสงค์ของนิสติ วิทยาลัย
สงฆ์บุรีรัมย์ อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ยอมรับ
ในระเบียบของวิทยาลัยฯ และระเบียบ ข้อบังคับ
ของสังคม อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา ได้แก่
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ นื่ เคารพในข้อตกลง
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และยึดหลักประชาธิปไตย อยูใ่ นระดับมาก ส่วนข้อ
ทีม่ คี า่ เฉลีย่ น้อยทีส่ ดุ ได้แก่ รูจ้ กั ก�ำหนดบรรทัดฐาน
แห่งความพอเหมาะพอดีในการครองชีวิตได้อย่าง
เหมาะสม รองลงมาได้แก่ มีวธิ แี ละกระบวนการใน
การเรียนรู้ ซึง่ สามารถน�ำไปใช้ในการพัฒนาตนเอง
และวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม ซึ่งอยู่ในระดับมาก
ทั้งนี้พบว่า ระดับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
ของนิสติ ด้านความมีระเบียบวินยั อยูใ่ นระดับมาก
ที่สุด 1 ข้อ อยู่ในระดับมาก 9 ข้อ ในภาพรวมอยู่
ในระดับมาก
2.2.3 คุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ ด้านความซื่อตรง พบว่า อยู่ในระดับมาก
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด ได้แก่ มีความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่น
โดยไม่มีการลอกข้อสอบ รองลงมาได้แก่ มีความ
ซื่อสัตย์สุจริต มีน�้ำใจนักกีฬา และมีทัศนคติที่ดีต่อ
วิชาชีพ ตามล�ำดับ ซึ่งอยู่ในระดับมาก ส่วนข้อที่มี
ค่าเฉลีย่ น้อยทีส่ ดุ ได้แก่ มีการอ้างอิงทุกครัง้ เมือ่ น�ำ
ผลงานของผู้อื่นมาใช้ในรายงาน หรือวิจัย ค่าเฉลี่ย
รองลงมาได้แก่ เข้าใจและซาบซึง้ ในวัฒนธรรมไทย
ตระหนักในคุณค่าของระบบคุณธรรม จริยธรรม
เสียสละและซื่อสัตย์สุจริต ตามล�ำดับ ซึ่งอยู่ใน
ระดับมาก ทั้งนี้พบว่า ระดับคุณลักษณะบัณฑิตที่
พึงประสงค์ของนิสิตวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ ด้าน
ความซื่อตรง อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยภาพรวม
ก็อยู่ในระดับมาก
2.2.4 คุ ณ ลั ก ษณะบั ณ ฑิ ต ที่
พึงประสงค์ ด้านการมีมนุษยสัมพันธ์ พบว่า อยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความ
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เสมอภาค รองลงมา ได้แก่ แสดงพฤติกรรมยกย่อง
ยินดี เมื่อบุคคลอื่นปฏิบัติสิ่งที่ดีงาม ตามล�ำดับ
ส่วนข้อทีม่ คี า่ เฉลีย่ น้อยทีส่ ดุ ได้แก่ มีนำ�้ ใจช่วยเหลือ
ผู้อื่นโดยไม่ต้องร้องขอ รองลงมา ได้แก่ มีความรับ
ผิดชอบต่อสังคมและมีจติ อาสา มุง่ ท�ำประโยชน์ตอ่
สังคม และมีจติ ใจทีเ่ ป็นผูใ้ ห้กบั ส่วนรวม มีคณ
ุ ธรรม
เป็นมิตรกับทุกคน ร่วมทุกข์ร่วมสุขกับเพื่อนได้
ค่าเฉลี่ย ตามล�ำดับ ซึ่งอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้พบว่า
ระดับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของนิสิต
วิทยาลัยสงฆ์บรุ รี มั ย์ ด้านการมีมนุษยสัมพันธ์อยูใ่ น
ระดับมากทุกข้อ โดยภาพรวมก็อยู่ในระดับมาก
3. ผลการทดสอบสมมติ ฐ านความ
แตกต่างของผู้เรียน จากการทดสอบสมมติฐาน
ความแตกต่างของผู้เรียน 2 กลุ่ม โดย t-test
(Independent) พบว่า ผู้เรียนกลุ่มทดลองและ
กลุม่ ควบคุมมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ โดยรวม
ไม่ แ ตกต่ า งกั น ที่ร ะดับนัยส�ำคัญทางสถิติ .05
เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านความมีระเบียบ
วินยั ด้านความซือ่ ตรง และด้านการมีมนุษยสัมพันธ์
มี คุ ณ ลั ก ษณะบั ณ ฑิ ต ที่ พึ ง ประสงค์ โดยรวม
ไม่ แ ตกต่ า ง กันที่ร ะดับนัยส�ำคัญทางสถิติ .05
มีเพียงด้านความรับผิดชอบ ทีม่ คี ณ
ุ ลักษณะบัณฑิต
ทีพ่ งึ ประสงค์ โดยรวมแตกต่างกันทีร่ ะดับนัยส�ำคัญ
ทางสถิติ .05

5. อภิปรายผลการวิจัย

การวิจยั เรือ่ ง การพัฒนารูปแบบการเรียน
การสอนตามแนวพุทธวิธเี พือ่ เสริมสร้างคุณลักษณะ
บั ณ ฑิ ต ที่ พึ ง ประสงค์ ด ้ า นคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม
สามารถอภิปรายผลการวิจัย ได้ดังนี้
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1. การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน
ตามแนวพุทธวิธี เพือ่ เสริมสร้างคุณลักษณะบัณฑิต
ที่พึงประสงค์ด้านคุณธรรมจริยธรรม ผู้วิจัยศึกษา
พุทธวิธีการสอนตามแนวคิดของพระพรหมคุณา
ภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) และน�ำรูปแบบดังกล่าวมา
พัฒนาเป็นรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวพุทธ
วิธีสามารถสรุปรูปแบบการเรียนการสอนตามแนว
พุทธวิธี ได้ดังนี้
รูปแบบการเรียนการสอนแบบไตรสิกขา
หมายถึง การศึกษาข้อปฏิบัติที่พึงศึกษา พึงฝึกฝน
อบรมตนในเรื่องที่พึงศึกษาหรือหลักการพัฒนา
ชีวติ ให้ประสบความส�ำเร็จเป็นคนสมบูรณ์แบบตาม
แนวพุทธ 3 อย่าง คือ 1) อธิสีลสิกขา 2) อธิจิตต
สิกขา และ 3) อธิปัญญาสิกขา จากการตรวจ
รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวพุทธวิธเี พือ่ เสริม
สร้างคุณลักษณะบัณฑิตทีพ่ งึ ประสงค์ดา้ นคุณธรรม
จริยธรรม โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนารูปแบบ
การเรี ย นการสอน โดยภาพรวมอยู ่ ใ นระดั บ ดี
สามารถน� ำ ไปใช้ ใ นการจั ด การเรี ย นการสอน
เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
ด้านคุณธรรมจริยธรรมได้ เหตุทเี่ ป็นเช่นนีเ้ พราะว่า
ไตรสิกขาเป็นหลักและกระบวนการเรียนรู้ทาง
พระพุทธศาสนาเพื่อให้บุคคลได้พบความรู้ด้วย
ตนเอง โดยการเรียนรู้จากการสัมผัส และสัมพันธ์
กับสิง่ แวดล้อม ปัญหา และสถานการณ์ตา่ งๆ จนมี
ความช�ำนาญในการแก้ปัญหารอบตัวที่เกิดขึ้นใน
สั ง คมปั จ จุ บั น สามารถด� ำ เนิ น ชี วิ ต ที่ ดี ไ ด้ ต าม
อริยมรรค มีความพออยู่ พอกิน พอประมาณและ
พร้อมที่จะปรับตัวเองให้เหมาะสมกับเหตุการณ์
ในอนาคต สอดคล้ อ งกั บ พระพรหมคุ ณ าภรณ์
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(ป. อ. ปยุตฺโต) (Phra Phrom Kunaporn, (P.A.
Payutto), 2008 : 46-48) ได้กล่าวไว้วา่ การฝึกฝน
และพัฒนามนุษย์นั้น ทางพุทธศาสนาจัดวางเป็น
หลักเรียกว่า ไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปัญญา
ซึ่งถือว่าเป็นระบบการศึกษาท�ำให้คนพัฒนาอย่าง
มีบูรณาการและให้มนุษย์เป็นองค์รวมที่พัฒนา
อย่างมีดุลยภาพ
2. ผลการประเมินประสิทธิผลของการ
ใช้ รู ป แบบการเรี ย นการสอนตามแนวพุ ท ธวิ ธี
เพือ่ เสริมสร้างคุณลักษณะของบัณฑิตทีพ่ งึ ประสงค์
ของนิสิตวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ พบว่า การศึกษา
คุ ณ ลั ก ษณะบั ณ ฑิ ต ที่ พึ ง ประสงค์ ด ้ า นคุ ณ ธรรม
จริยธรรมของนิสิตทั้ง 4 ด้าน พบว่า ระดับผลการ
ประเมิ น คุ ณ ลั ก ษณะบั ณ ฑิ ต ที่ พึ ง ประสงค์ ด ้ า น
คุณธรรมจริยธรรมของนิสติ วิทยาลัยสงฆ์ ทัง้ 4 ด้าน
อยู ่ ใ นระดั บ มากทุ ก ด้ า น สอดคล้ อ งกั บ ฐิ ติ วั ส ส์
สุขป้อม (Sukpom, 2014 : 57) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวพุทธ
วิธีเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
ด้านคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษม ผลการวิจัยพบว่า คุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ด้านคุณธรรม จริยธรรมของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมที่เป็น
กลุ่มตัวอย่าง มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับสูง
ส่วนคุณลักษณะบัณฑิตทีพ่ งึ ประสงค์ดา้ นคุณธรรม
จริยธรรม ด้านความรับผิดชอบ ความมีระเบียบ
วินัย และความกตัญญูกตเวที มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับสูง ส่วนความซือ่ ตรง ด้านการมีมนุษยสัมพันธ์
และด้านการมีจรรยาบรรณต่อวิชาชีพ มีค่าเฉลี่ย
อยู่ในระดับปานกลาง
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เหตุที่เป็นเช่นนี้เพราะว่า ทุกภาคส่วนใน
สังคมไม่ว่าจะเป็นสถาบันครอบครัว สถาบันการ
ศึกษา สถาบันการเมือง สถาบันศาสนา สถาบัน
สือ่ มวลชน รวมทัง้ สถาบันวิชาชีพต่างๆ ต่างร่วมมือ
กันท�ำบทบาทหน้าที่ของตนเองในการสรรค์สร้าง
คุณธรรมจริยธรรมทีด่ งี ามให้เกิดขึน้ ในสังคม เพราะ
คุณธรรมจริยธรรมนับว่า เป็นพื้นฐานที่ส�ำคัญของ
คนทุกคนและทุกวิชาชีพ หากบุคคลใดหรือวิชาชีพ
ใดไม่มีคุณธรรมจริยธรรมเป็นหลักยึดเบื้องต้นแล้ว
ก็ยากที่จะก้าวไปสู่ความส�ำเร็จแห่งตนและแห่ง
วิชาชีพนั้นๆ ที่ยิ่งกว่านั้นก็คือ การขาดคุณธรรม
จริยธรรมทั้งในส่วนบุคคลและในวิชาชีพ อาจมี
ผลร้ า ยต่ อ ตนเอง สั ง คมและวงการวิ ช าชี พ ใน
อนาคตได้อีกด้วย สอดคล้องกับส�ำนักงานคณะ
กรรมการการอุดมศึกษา (Office of the Higher
Education Commission, 2009 : 6) ที่ก�ำหนด
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ไว้วา่ ผลการเรียนรูท้ คี่ าดหวังให้บณ
ั ฑิตมี อย่างน้อย
5 ด้ า น โดยเฉพาะด้ า นคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม
ซึ่งก�ำหนดไว้ว่า คุณธรรม จริยธรรม หมายถึง
การพัฒนานิสัยในการประพฤติอย่างมีคุณธรรม
จริยธรรม และด้วยความรับผิดชอบทั้งในส่วนตน
และส่วนรวม ความสามารถในการปรับวิถีชีวิต
ในความขัดแย้งทางค่านิยม การพัฒนานิสัยและ
การปฏิบัติตนตามศีลธรรม ทั้งในเรื่องส่วนตัวและ
สังคม
เมื่อพิจารณาผลการประเมินคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ด้านคุณธรรมจริยธรรม ของ
นิสิตวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ เป็นรายด้านสามารถ
อภิปรายผลได้ดังนี้
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2.1 ผลการประเมินคุณลักษณะบัณฑิต
ที่พึงประสงค์ด้านความรับผิดชอบ พบว่า ระดับ
คุณลักษณะบัณฑิตทีพ่ งึ ประสงค์ของนิสติ วิทยาลัย
สงฆ์บุรีรัมย์ อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับฐิติวัสส์
สุขป้อม (Sukpom, 2014 : 69) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวพุทธ
วิธีเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
ด้านคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษม พบว่า คุณลักษณะบัณฑิตทีพ่ งึ
ประสงค์ดา้ นคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรับผิดชอบ
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับสูง ในการทดสอบสมมติฐาน
ที่ 1 คุณลักษณะบัณฑิตทีพ่ งึ ประสงค์ดา้ นคุณธรรม
จริยธรรมของนักศึกษากลุ่มทดลองภายหลังได้รับ
การใช้รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวพุทธวิธี
และภายหลังการติดตามผลเพิ่มขึ้นกว่าก่อนการ
ทดลองอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
เหตุทเี่ ป็นเช่นนีเ้ พราะว่า ความรับผิดชอบ
เป็ น คุ ณ สมบั ติ ที่ ดี อ ย่ า งหนึ่ ง ที่ จ� ำ เป็ น อย่ า งยิ่ ง ที่
วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์มุ่งเน้นปลูกฝังให้แก่นิสิตเพื่อ
ให้เป็นไปตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย ดังนั้น
ความรับผิดชอบจึงเป็นกลไกทีส่ ำ� คัญในการผลักดัน
ให้นสิ ติ มีความเอาใจใส่จดจ่อ ตัง้ ใจ มุง่ มัน่ ต่อหน้าที่
การงาน การศึกษาเล่าเรียน การเป็นอยูข่ องตนเอง
และผู้อยู่ในความดูแลตลอดจนสังคมอย่างเต็ม
ความสามารถด้วยความผูกพัน เพื่อให้บรรลุผล
ส�ำเร็จตามความมุ่งหมายในเวลาที่ก�ำหนด ยอมรับ
ผลการกระท�ำทั้งผลดีและผลเสียที่เกิดขึ้นรวมทั้ง
ปรับปรุงการปฏิบัติให้ดีขึ้นด้วย จะช่วยให้สมาชิก
ในสังคมสามารถที่จะอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุข
หากสมาชิกทุกคนในสังคมเป็นผูท้ มี่ คี วามรับผิดชอบ
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ปั ญ หาความวุ ่ น วายที่ สั ง คมกํ า ลั ง ประสบอยู ่ ใ น
ปัจจุบนั คงไม่เกิดขึน้ สอดคล้องงานวิจยั ของกฤตยา
ฐานุวรภัทร์ (Thanaworaphat, 2012 : 51)
ได้ศกึ ษาวิจยั เรือ่ ง คุณลักษณะบัณฑิตทีพ่ งึ ประสงค์
ส�ำหรับสถานประกอบการ กรณีศกึ ษา บัณฑิตสาขา
วิชาภาษาอังกฤษเพือ่ การสือ่ สาร คณะสังคมศาสตร์
และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
พบว่า สถานประกอบการมีความต้องการคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ในด้านมีระเบียบวินัยตรงต่อ
เวลา มีความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม
อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 4.43
2.2 ผลการประเมิ น คุ ณ ลั ก ษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ด้านความมีระเบียบวินัย พบ
ว่า ระดับคุณลักษณะบัณฑิตทีพ่ งึ ประสงค์ของนิสติ
วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ อยู่ในระดับมาก สอดคล้อง
งานวิจัยของฐิติวัสส์ สุขป้อม (Sukpom, 2014 :
69) ได้ศกึ ษาวิจยั เรือ่ ง การพัฒนารูปแบบการเรียน
การสอนตามแนวพุทธวิธเี พือ่ เสริมสร้างคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ด้านคุณธรรมจริยธรรมของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พบว่า
คุ ณ ลั ก ษณะบั ณ ฑิ ต ที่ พึ ง ประสงค์ ด ้ า นคุ ณ ธรรม
จริยธรรม ด้านความมีระเบียบวินยั มีคา่ เฉลีย่ อยูใ่ น
ระดับสูง ในการทดสอบสมมติฐานที่ 1 คุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ด้านคุณธรรม จริยธรรมของ
นักศึกษากลุ่มทดลองภายหลังได้รับการใช้รูปแบบ
การเรียนการสอนตามแนวพุทธวิธี และภายหลัง
การติดตามผลเพิ่มขึ้นกว่าก่อนการทดลองอย่างมี
นัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
เหตุที่เป็นเช่นนี้เพราะว่า การมีระเบียบ
วินัย เคารพในข้อตกลง การเชื่อฟังและปฏิบัติตาม

ปีที่ 19 ฉบับที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน 2562)

ระเบียบแบบแผนขององค์การ ท�ำให้ผู้รักษาเป็น
คนดี เป็นเครื่องมือปกป้องความเสื่อมเสียเป็น
เครื่องมือวัดความดีของคน ใครจะเป็นคนดีหรือ
คนเลว ดีมาก ดีน้อย ไม่มีอะไรเป็นเครื่องมือวัดได้
อย่างแม่นย�ำเท่ากับการสังเกตวินัยของผู้นั้นว่า
เคร่งครัดในวินยั ของตนเองเพียงใด ดังทีพ่ ระพรหม
คุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตโฺ ต) (Phra Phrom Kunaporn,
(P.A. Payutto), 2011 : 1) ได้กล่าวว่า พระสงฆ์
มีวนิ ยั ของพระภิกษุทจี่ ะต้องประพฤติให้เป็นผูม้ ศี ลี
ชาวพุทธทั่วไปก็มีวินัยของคฤหัสถ์ที่ต้องปฏิบัติให้
เป็นมาตรฐาน ชาวพุทธจะต้องด�ำเนินชีวิตที่ดีงาม
และร่วมสร้างสรรค์สังคมให้เจริญมั่นคงตามหลัก
วินยั ของคฤหัสถ์ คิหวิ นิ ยั คือ วินยั ของคฤหัสถ์ หรือ
วินยั ชาวบ้านนี้ เป็นค�ำสอนเดิม ทีพ่ ระพุทธเจ้าตรัส
แสดง เป็นหลักฐานที่บ่งชี้ด้วยว่าชาวพุทธฝ่าย
คฤหัสถ์ก็มีข้อปฏิบัติ ที่เป็นแบบแผนแห่งชีวิตและ
ชุมชนหรือสังคมของตน ซึ่งในปัจจุบันนี้ สังคมยิ่ง
เสื่อมถอยจากวิถีแห่งความเจิญงอกงาม และก้าว
ลึกลงไปในปลักหล่มแห่งอบายมากยิ่งขึ้น ถ้าจะให้
สังคมมีอนาคตทีค่ วรหวัง ก็ถงึ เวลาทีจ่ ะลุกขึน้ มาเร่ง
รือ้ ฟืน้ หลักคิหวิ นิ ยั ขึน้ มา ให้เป็นแบบแผนแห่งชีวติ
และสังคมชาวพุทธ ถ้าคนไทยตั้งตนอยู่ในคิหิวินัย
ก็มั่นใจได้ว่าสังคมไทยจะไม่เพียงฟื้นตัวขึ้นจาก
วิกฤตเท่านั้น แต่จะก้าวหน้าไปในวิวัฒน์ได้อย่าง
แน่นอน
2.3 ผลการประเมิ น คุ ณ ลั ก ษณะ
บัณฑิตทีพ่ งึ ประสงค์ดา้ นความซือ่ ตรง พบว่า ระดับ
คุณลักษณะบัณฑิตทีพ่ งึ ประสงค์ของนิสติ วิทยาลัย
สงฆ์บุรีรัมย์ อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับฐิติวัสส์
สุขป้อม (Sukpom, 2014 : 69) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง
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การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวพุทธ
วิธีเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
ด้านคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษม พบว่า คุณลักษณะบัณฑิตทีพ่ งึ
ประสงค์ดา้ นคุณธรรม จริยธรรม ด้านความซือ่ ตรง
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับสูง ในการทดสอบสมมติฐาน
ที่ 1 คุณลักษณะบัณฑิตทีพ่ งึ ประสงค์ดา้ นคุณธรรม
จริยธรรมของนักศึกษากลุ่มทดลองภายหลังได้รับ
การใช้รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวพุทธวิธี
และภายหลังการติดตามผลเพิ่มขึ้นกว่าก่อนการ
ทดลองอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
เหตุที่เป็นเช่นนี้เพราะว่า การที่บุคคลใน
สังคมมีความประพฤติตรง ไม่เอนเอียง ไม่คดโกง
มีความมั่นคงอยู่ในศีลธรรม มีความซื่อสัตย์ต่อ
ตนเองและผู้อื่น มีความสุจริตทางกาย ทางวาจา
และทางใจ ซึง่ ความซือ่ สัตย์นจี้ ะไม่ทำ� ให้บคุ คลรอบ
ข้างของเราเดือดร้อน และจะน�ำพามาซึ่งความ
เจริญของบ้านเมือง ความซื่อสัตย์เป็นคุณธรรมที่
จ�ำเป็นต่อทุกสังคม ไม่ว่าจะเป็นความซื่อสัตย์ใน
ระดับไหนก็ตาม จะต้องมีการปลูกฝังหรือสอน
เยาวชนรุ่นหลังให้ประพฤติปฏิบัติ ทั้งนี้เพราะหาก
คนในสังคมขาดคุณธรรมข้อนี้เมื่อใด สังคมก็จะ
วุน่ วาย ไม่สงบ คนจะเอารัดเอาเปรียบกัน และเห็น
แก่ตัวมากขึ้น จนก่อให้เกิดปัญหาอื่นๆ ตามมาอีก
มากมาย ดังพุทธภาษิตบทหนึ่งกล่าวไว้ว่า สจฺเจน
กิตฺตี ปปฺโปติ แปลว่า คนเราจะบรรลุถึงเกียรติได้
เพราะความสัตย์ ซึ่งสอดคล้องกับเกษม วัฒนชัย
(Wattanachai, 2012 : 6) ได้กล่าวไว้ว่า ซื่อตรง
คือ สิ่งที่ประพฤติออกมาให้ปรากฏ แล้วสังคม
ตัดสินว่าตรงหรือไม่ตรง แต่ถ้าซื่อสัตย์ นอกจาก
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จะประพฤติตรงแล้ว ยังต้องพัฒนาที่จิตใจ มีความ
จริงใจด้วย
2.4 ผลการประเมิ น คุ ณ ลั ก ษณะ
บัณฑิตทีพ่ งึ ประสงค์ดา้ นการมีมนุษยสัมพันธ์ พบว่า
ระดับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของนิสิต
วิทยาลัยสงฆ์บรุ รี มั ย์ อยูใ่ นระดับมาก สอดคล้องกับ
ฐิติวัสส์ สุขป้อม (Sukpom, 2014 : 69) ได้ศึกษา
วิจยั เรือ่ ง การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตาม
แนวพุทธวิธีเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะบัณฑิตที่
พึงประสงค์ด้านคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พบว่า คุณลักษณะ
บั ณ ฑิ ต ที่ พึ ง ประสงค์ ด ้ า นคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม
ด้านความซื่อตรง มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับสูง ในการ
ทดสอบสมมติ ฐ านที่ 1 คุ ณ ลั ก ษณะบั ณ ฑิ ต ที่
พึงประสงค์ด้านคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษา
กลุ่มทดลองภายหลังได้รับการใช้รูปแบบการเรียน
การสอนตามแนวพุทธวิธี และภายหลังการติดตาม
ผลเพิม่ ขึน้ กว่าก่อนการทดลองอย่างมีนยั ส�ำคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01
เหตุที่เป็นเช่นนี้เพราะว่า การมีมนุษย
สัมพันธ์ เป็นความสัมพันธ์ในทางสังคมระหว่าง
มนุ ษ ย์ ที่ จ ะก่ อ ให้ เ กิ ด ความเข้ า ใจอั น ดี ต ่ อ กั น
เป็นการอยูร่ ว่ มกันของมนุษย์เป็นหมูเ่ ป็นคณะหรือ
กลุ ่ ม โดยมี ก ารติ ด ต่ อ สื่ อ สารกั น ระหว่ า งบุ ค คล
ระหว่างกลุม่ เพือ่ ให้ทราบความต้องการของแต่ละ
บุคคล หรือกลุม่ รวมไปถึงวิธกี ารจูงใจ และประสาน
ความต้องการของบุคคล และกลุ่มให้ผสมผสาน
กลมกลืนกันตามระบบที่สังคมต้องการ เป็นคนที่มี
จิตใจที่เป็นผู้ให้ มีคุณธรรม เป็นมิตรกับทุกคน
ร่วมทุกข์ร่วมสุขกับเพื่อนได้ ความสามารถท�ำงาน
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หรืออยู่ร่วมกับผู้อื่นที่มีวัฒนธรรมแตกต่างกันได้
อย่ า งมี ค วามสุ ข สอดคล้ อ งกั บ วิ จิ ต ร อาวะกุ ล
(Awakun, 2007 : 12) ได้กล่าวไว้วา่ ความสามารถ
ในการท�ำตัวให้เข้ากับบุคคลอืน่ ๆ ได้เป็นสิง่ ทีส่ ำ� คัญ
ในการด�ำเนินชีวิตของคนเรา ผู้ที่ล้มเหลวในการ
ด�ำเนินชีวติ ก็คอื ผูท้ เี่ ข้ากับคนอืน่ ไม่ได้ แม้บคุ คลนัน้
จะมี ค วามรู ้ ค วามสามารถสู ง สั ก เพี ย งใดก็ ต าม
แต่ถา้ ไม่สามารถน�ำความรูไ้ ปใช้ได้ หรือไม่สามารถ
เข้ากับใครในสังคมได้ ทุกสิ่งทุกอย่างที่บุคคลนั้น
มีอยูไ่ ม่วา่ จะเป็นความรูค้ วามสามารถ ร่างกายและ
ชี วิ ต ก็ จ ะไร้ ค ่ า หมดความหมาย น� ำ ไปสู ่ ค วาม
ล้มเหลวของชีวิตได้
3. ผลการทดสอบสมมติ ฐ านความ
แตกต่างของผู้เรียน 2 กลุ่ม (t-test) โดยใช้เทคนิค
สามเส้า (Triangulation) ในการเก็บข้อมูล (เพื่อน
ตนเอง ผู้สอน) พบว่า ผู้เรียนกลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคุ ม มี คุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ ง ประสงค์ โดยรวม
ไม่ แ ตกต่ า งกั น ที่ ร ะดั บนั ย ส� ำ คั ญ ทางสถิ ติ .05
เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านความมีระเบียบ
วินยั ด้านความซือ่ ตรง และด้านการมีมนุษยสัมพันธ์
มี คุ ณ ลั ก ษณะบั ณ ฑิ ต ที่ พึ ง ประสงค์ โดยรวม
ไม่ แ ตกต่ า งกั น ที่ ร ะดั บนั ย ส� ำ คั ญ ทางสถิ ติ .05
มีเพียงด้านความรับผิดชอบ ทีม่ คี ณ
ุ ลักษณะบัณฑิต
ทีพ่ งึ ประสงค์โดยรวมแตกต่างกันทีร่ ะดับนัยส�ำคัญ
ทางสถิติ .05 ซึง่ ฐิตวิ สั ส์ สุขป้อม (Sukpom, 2014
: 69) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการ
เรี ย นการสอนตามแนวพุ ท ธวิ ธี เ พื่ อ เสริ ม สร้ า ง
คุ ณ ลั ก ษณะบั ณ ฑิ ต ที่ พึ ง ประสงค์ ด ้ า นคุ ณ ธรรม
จริยธรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร
เกษม จากการศึ ก ษาคุ ณ ลั ก ษณะบั ณ ฑิ ต ที่ พึ ง
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ประสงค์ ด้านคุณธรรม จริยธรรม พบว่า ในการ
ทดสอบสมมติ ฐ านที่ 1 คุ ณ ลั ก ษณะบั ณ ฑิ ต ที่
พึงประสงค์ด้านคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษา
กลุ่มทดลองภายหลังได้รับการใช้รูปแบบการเรียน
การสอนตามแนวพุทธวิธี และภายหลังการติดตาม
ผลเพิม่ ขึน้ กว่าก่อนการทดลองอย่างมีนยั ส�ำคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 ในการทดสอบสมมติฐานที่ 2
คุ ณ ลั ก ษณะบั ณ ฑิ ต ที่ พึ ง ประสงค์ ด ้ า นคุ ณ ธรรม
จริยธรรมของนักศึกษากลุ่มทดลองภายหลังได้รับ
การใช้รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวพุทธวิธี
และภายหลังการติดตามผลเพิม่ ขึน้ กว่ากลุม่ ควบคุม
ที่ ไ ม่ ไ ด้ รั บ รู ป แบบการเรี ย นการสอนอย่ า งมี นั ย
ส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
เหตุทเี่ ป็นเช่นนีเ้ พราะว่า รูปแบบการเรียน
การสอนมีความส�ำคัญในการส่งเสริมให้ผู้เรียน
รักการเรียน ตั้งใจเรียน และเกิดการเรียนรู้ขึ้น
การเรียนของผู้เรียนจะไปสู่จุดหมายปลายทาง คือ
ความส�ำเร็จในชีวิตหรือไม่เพียงใดนั้น ย่อมขึ้นอยู่
กับการจัดการเรียนรู้ที่ดีของผู้สอน หากผู้สอนรู้จัก
เลือกใช้วิธีการจัดการเรียนรู้ที่ดีและเหมาะสมแล้ว
ย่อมจะมีผลดีต่อการเรียนของผู้เรียน รูปแบบการ
เรียนการสอนจึงเปรียบเหมือนพิมพ์เขียวส�ำหรับ
การสอน พิมพ์เขียวจะบอกถึงล�ำดับ ขั้นตอนการ
เตรียมการ การจัดกิจกรรม และการประเมินผล
ของการจัดกิจกรรมหรือประสบการณ์การเรียนรูใ้ ห้
กับผู้เรียน ตามเป้าหมาย หรือผลที่คาดว่าจะเกิด
ขึ้นของรูปแบบการเรียนการสอนนั้นๆ ซึ่งทิศนา
แขมมณี (Khammani, 2013 : 3-4) ได้กล่าวไว้ว่า
รูปแบบการเรียนการสอน คือ สภาพ ลักษณะของ
การเรียนการสอนที่ครอบคลุมองค์ประกอบส�ำคัญ
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ซึ่ ง ได้ รั บการจั ดไว้ อ ย่ า งเป็ นระเบี ย บ ตามหลั ก
ปรัชญา ทฤษฎี หลักการ แนวคิด หรือความเชื่อ
ต่างๆ โดยประกอบด้วยกระบวนการหรือขั้นตอน
ส�ำคัญในการเรียนการสอน รวมทั้งวิธีสอนและ
เทคนิคการสอนต่างๆ ที่สามารถช่วยให้สภาพการ
เรียนการสอนนั้นเป็นไปตามทฤษฎี หลักการหรือ
แนวคิดที่ยึดถือและได้รับการพิสูจน์ ทดสอบหรือ
ยอมรับว่ามีประสิทธิภาพ สามารถใช้เป็นแบบแผน
ในการเรียนการสอนให้บรรลุวัตถุประสงค์เฉพาะ
ของรูปแบบนั้นๆ

6. ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะเพื่อน�ำผลการวิจัยไปใช้
1.1 แบบวั ด คุ ณ ลั ก ษณะบั ณ ฑิ ต ที่
พึงประสงค์ด้านคุณธรรม จริยธรรม ควรมีการ
ปรั บ ปรุ ง เพื่ อ ใช้ วั ด กั บ นั ก ศึ ก ษาในระดั บ อื่ น ได้
โดยการหาค่าบรรทัดฐาน (Norm) และน�ำมา
พัฒนาต่อเนือ่ งตลอดจนควรมีศกึ ษาเกีย่ วกับบริบท
และความใกล้เคียงเกี่ยวกับกลุ่มตัวอย่างให้เหมาะ
กับแบบวัดฉบับนี้
1.2 รูปแบบการเรียนการสอนตาม
แนวพุทธวิธีเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะบัณฑิตที่
พึ ง ประสงค์ ด ้ า นคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม สามารถ
ประยุกต์ใช้กบั นักศึกษาทุกชัน้ ปี แต่ควรมีการศึกษา
คูม่ อื เทคนิคการน�ำเสนอ การสรุปประเด็นติดตาม
ผลให้เกิดความรู้ ความเข้าใจก่อนน�ำไปใช้
1.3 ทุกสถาบันการศึกษาน�ำรูปแบบ
การเรี ย นการสอนตามแนวพุ ท ธวิ ธี ไ ปใช้ ใ นการ
จัดการเรียนการสอน เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะ
ของบัณฑิตทีพ่ งึ ประสงค์ในด้านอืน่ ๆ ให้เป็นไปตาม
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กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
1.4 สถาบันอุดมศึกษาอาจก�ำหนด
ตั ว บ่ ง ชี้ เ พิ่ ม เติ ม ให้ ส อดคล้ อ งกั บ พั น ธกิ จ และ
วัตถุประสงค์ของสถาบันหรือก�ำหนดเป้าหมายการ
ด�ำเนินงานทีส่ งู ขึน้ เพือ่ การยกระดับมาตรฐานของ
ตนเอง โดยก�ำหนดไว้ในรายละเอียดของหลักสูตร
2. ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรน�ำรูปแบบการเรียนการสอน
ตามแนวพุทธวิธีไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน
เพือ่ เสริมสร้างคุณลักษณะของบัณฑิตทีพ่ งึ ประสงค์
ในด้านอื่นๆ ให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
2.2 ควรพัฒนารูปแบบการเรียนการ
สอนตามแนวพุทธวิธี ให้เป็นรูปแบบการเรียนการ
สอนที่มีมาตรฐาน ทุกสถาบันสามารถน�ำไปใช้ใน
การจัดการเรียนการสอนได้ เพือ่ พัฒนาคุณภาพการ
ศึกษาของชาติต่อไป
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2.3 ควรมีการติดตามผลคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ของนักศึกษาหลังการติดตาม
ผลแล้ว 3 เดือน 6 เดือน และ 1 ปี เพือ่ ศึกษาความ
เปลีย่ นแปลงและการศึกษาความคงทีข่ องพฤติกรรม
ที่แสดงออกพร้อมทั้งหาข้อเสนอแนะวิธีการเรียน
การสอนที่จะสามารถพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่
พึงประสงค์ให้เกิดคุณลักษณะที่พึงประสงค์แบบ
ยั่งยืนต่อไป
2.4 ควรแยกศึ ก ษาคุ ณ ลั ก ษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์เฉพาะด้านแบบเชิงลึก เช่น
ความซือ่ สัตย์ ความรับผิดชอบ เนือ่ งจากคุณลักษณะ
เหล่านนี้ต้องอาศัยการบ่มเพาะและใช้เวลานาน
ในการฝึกฝน
2.5 ควรพัฒนาแบบวัดคุณลักษณะ
บั ณ ฑิ ต ที่ พึ ง ประสงค์ ส� ำ หรั บ นั ก ศึ ก ษาในระดั บ
อุดมศึกษารวมทัง้ การท�ำเกณฑ์ปกติของบรรทัดฐาน
(Norm) ให้ชัดเจน

References
Agsonsue, P. (2016). A Model of Public Mind Development on Integrated Buddhist for Junior
Secondary School Students in the Education Service Area Office 3. Dhammathas
Academic Journal, 16(2), 103-116.
Awakun, V. (2007). Training. Bangkok : Chulalongkorn University Book Center.
Khammani, T. (2012). Teaching Science: Knowledge for Effective Learning Process
Management. Bangkok : Sutthakarn Printing Center.
_______. (2015). Deciphering the Philosophy of Sethi Suay to Teaching thinking Processes.
Bangkok : V. Print (1991) Company Limited.
Nongrayom, A. (2016). The Model of Life Quality Development of Students at Learning
Institute for Everyone. Dhammathas Academic Journal, 16(3), 21-28.

ปีที่ 19 ฉบับที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน 2562)

วารสารวิชาการธรรมทรรศน์

17

Office of the Higher Education Commission Ministry of Education. (2009). National Higher
Education Qualifications Framework and Guidelines for Implementation, Attachments
to the Announcement of the Higher Education Commission Re: Guidelines for
Compliance with the Higher Education Qualifications Framework. Bangkok : Office
of the Higher Education Commission Ministry of Education.
Office of the National Education Commission. (2003). Future Image and Characteristics
of Desirable Thai People. Bangkok : VTC Publishing.
Phra Phrom Kunaporn (P.A. Payutto). (2011). Buddhist Ethics for the Good Life. Bangkok
: Thammasapa.
_______. (2013). Buddhist Method of Teaching. Bangkok : Pim Suay Company Limited.
Pulanram, P., et al. (2017). The Organs Doing Work of Social Organization in the Strengthening
of Strong Communities. Dhammathas Academic Journal, 17(3), 245-256.
Suksom, T. (2014). Development of Teaching and Learning Model in Accordance with
Buddhist Approaches to Enhance Desirable Graduate Characteristics in Morality,
Ethics of the Students of Chandrakasem Rajabhat University. Kasem Bundit Journal,
15(1). 56-74.
Thanaworaphat, K. (2012). Desirable Graduate Qualifications for the Workplace Case Studies
of Graduates in English for Communication Faculty of Social Sciences and Liberal
Arts, North-Chiang Mai University. Research Report. Chiang Mai : Faculty of Social
Sciences and Arts North-Chiang Mai University.
Wattanachai, K. (2012). Integrity and Thai Social Values. (Special Lectures). Bangkok :
Moral Center (Public Organization).
Watthanabut, B. (2016). Human Capital Potential Development In 21st Century. Dhammathas
Academic Journal, 16(2), 163-176.

