วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์

59

รูปแบบการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมสาหรับวัยรุ่นไทยยุคใหม่ ตามหลักพุทธ
ธรรม ผ่านกลไกการขับเคลื่อนโครงการคลินิกคุณธรรม ของพระธรรมวิทยากร
A MODEL OF MORALITY AND ETHIC INDOCTRINATION OF YOUNG
GENERATION BY BUDDHADHAMMA THOUGH MORALITY CLINIC PROJECT
DRIVING MECHANISM OF BUDDHIST TEACHING MONKS
พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ (แซ่หลี)
Phramaha Krisada Kittisobhano (Saelee)
Received: February 11, 2019
Revised: March 03, 2019
Accepted: March 11, 2019

บทคัดย่อ
บทความวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อวิเคราะห์สภาพปัญหาและอุปสรรคในการ
ปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมสาหรับวัยรุ่นไทยยุคใหม่ และ 2) เพื่อนาเสนอรูปแบบการปลูกฝัง
คุณธรรมและจริ ย ธรรมส าหรั บ วัย รุ่ นไทยยุคใหม่ ตามหลั กพุทธธรรม ผ่านกลไกการขับเคลื่ อน
โครงการคลินิกคุณธรรม ของพระธรรมวิทยากร ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสานวิธี ระหว่างการวิจัยเชิง
ปริมาณ และเชิงคุณภาพที่ใช้การศึกษาวิจัยเชิงสารวจ จากแบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างจานวน
20,071 คน และการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยทาการวิจัยเชิงเอกสารกับการสัมภาษณ์เชิงลึก จากผู้ให้
ข้อมูล จานวน 18 รูป/คน จากนั้นนามาสังเคราะห์เป็นรูปแบบเบื้องต้น และทาการสนทนากลุ่ม
เฉพาะ กับผู้เชี่ยวชาญ จานวน 9 ท่าน เพื่อสร้างรูปแบบให้มคี วามสมบูรณ์ยิ่งขึ้น วิเคราะห์ข้อมูลโดย
ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา
ผลการวิจัยพบว่า
1) นักศึกษามีความคิดเห็นต่อรูปแบบการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมสาหรับวัยรุ่น
ไทยยุคใหม่ ตามหลักพุทธธรรม ผ่านกลไกการขับเคลื่อนโครงการคลินิกคุณธรรม ของพระธรรม
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วิทยากร ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (̅ = 4.06, S.D. = 0.510) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน
2) รูปแบบการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมสาหรับวัยรุ่นไทยยุคใหม่ ตามหลักพุทธ
ธรรม ผ่านกลไกการขับเคลื่อนโครงการคลินิกคุณธรรม ของพระธรรมวิทยากร พบว่ามี 4 รูปแบบ
คือ 1) รูปแบบการป้องกัน (Prevention) 2) รูปแบบการปรับปรุง (Improvement) 3) รูปแบบ
การเปลี่ยนแปลง (Change) และ 4) รูปแบบการพัฒนา (Development) ทั้งนี้รูปแบบดังล่าวจะ
ประสบผลสาเร็จได้ก็ต่อเมื่อได้รับการสนับสนุนจากสถานศึกษา (School) ชุมชน (Community)
และผู้ ป กครอง (Parent) โดยร่ ว มกัน ดาเนิน การดังนี้คือ 1) สร้างภูมิคุ้มกันด้ว ยการเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรมอย่างจริงจัง 2) ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักเรียน นักศึกษากลุ่มเสี่ยงให้เป็นคน
ดีมีคุณธรรม 3) ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษากลุ่มเป้าหมาย มีคุณธรรมจริยธรรม และ 4) เสริมสร้าง
กิจกรรมการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน นักศึกษาร่วมกับ หน่วยงาน สถานศึกษา และ
ชุมชน
คาสาคัญ : คุณธรรมและจริยธรรม, วัยรุ่นไทยยุคใหม่, พุทธธรรม, คลินิก คุณธรรม, พระธรรม
วิทยากร, PICD:SCP MODEL
ABSTRACT
The objectives of this research were 1) to analysis problems and obstacles
for Morality and Ethic Indoctrination of Young Generation by Buddhadhamma
though Morality Clinic Project Driving Mechanism of Buddhist Teaching Monks and
2) to propose the model to Morality and Ethic Indoctrination of Young Generation
by Buddhadhamma though Morality Clinic Project Driving Mechanism of Buddhist
Teaching Monks. The researcher used the mixed research method comprising both
qualitative and quantitative approach. For the quantitative research, the study was
conducted by collecting the data 392 students. For qualitative research, the study
was conducted by in-depth interviewing from 18 key informants. By then the
researcher used the information receiving from the 9 focus group to back up the
research model. The data were analyzed by using content analysis.
The research findings were as follows:
1) The level of student opinion for the model to Morality and Ethic
Indoctrination of Young Generation by Buddhadhamma though Morality Clinic
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Project Driving Mechanism of Buddhist Teaching Monks found that students opinion
had in the high level (̅ = 4.06 ,S.D.=0.510).
3) The model for the Morality and Ethic Indoctrination of Young Generation
by Buddhadhamma though Morality Clinic Project Driving Mechanism of Buddhist
Teaching Monks was PICD:SCP MODEL which represents as : 1. Prevention 2.
Improvement 3. Change 4. Development with school community and parent and
follows by 4 strategies as such as 1) build the immunity with the additional building
of morality virtue seriously continuously 2) change the behavior of risks group
student to be a good person 3) Encourage target group students to uphold morality
virtue and 4) Reinforcement and development of virtue morality activity for
students cooperation , Family institution , schools , and the community.
Keywords: Morality and Ethic, Young Generation, Buddhadhamma, Morality
Clinic, Buddhist Teaching Monks.

1. บทนา
โครงการคลินิกคุณธรรมในสถานศึกษา เกิดขึ้นจากแนวความคิดในการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมแก่เด็ก เยาวชน และประชาชนให้เป็นคนดีมีศีลธรรม โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการ
นี้ คือ 1) เพื่อให้ส ถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมีพื้นที่สาหรับเด็กและเยาวชน ในการแจ้งข้อมูล
เกี่ยวกับปัญหาชีวิต การสนทนาธรรม 2) เพื่อให้สถาบันทางศาสนา โดยเฉพาะพระสงฆ์ทาหน้าที่
ชี้แนะแนวทางในการแก้ปั ญ หาทางด้านจิตใจ โดยใช้ ห ลั ก ธรรมทางศาสนา 3) เพื่อ ให้ เยาวชน
กลุ่มเป้าหมายสามารถใช้หลักธรรมในศาสนาใช้ในการดารงชีวิต 4) เพื่อเป็นการนามิติทางศาสนา
สร้างสังคมแห่งปัญญา และการเรียนรู้ เสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางด้านจิตใจ 5) เพื่อให้เด็กและเยาวชน
เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม และ 6) เพื่อสร้างจิตสานึกที่ดีต่อการดารง
ตนอย่างมีสติ โดยมีกลุ่มเป้าหมายในการฝึกอบรมคือ โรงเรียน/วิทยาลัยอาชีวศึกษาทั้งภาครัฐและ
เอกชนในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จานวน 30 แห่ง ทั่วประเทศ โดยสรรหาพระธรรมวิทยากรมา
เป็ น วิทยากรหลั กในการฝึ กอบรมในครั้ งนี้ ในปัจจุบัน ได้น าเอารูป แบบในการส่ งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมมาใช้ คือ 1. รูปแบบการให้คาปรึกษาหรือปัญหาต่างๆ โดยเฉพาะปัญหาเรื่องการขาด
คุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษานั้นๆ 2. รูปแบบการสนทนาธรรม/บรรยาย
ธรรม ตามหลักธรรมต่างๆ ที่สอดคล้องกับปัญหาที่เกิด หรือตามที่สถานศึกษาประสงค์ 3. รูปแบบ
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การให้การอบรมเยาวชนในสถานศึกษานั้นๆ โดยใช้เทคนิคการอบรมที่สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้
เข้ารับการอบรม ผสมผสานกับการปฏิบัติธรรม ทาวัตรเช้า เย็น และนั่งสมาธิ 4. รูปแบบการจัด
กิจกรรมทางพระพุทธศาสนา เช่น วันสาคัญทางพระพุทธศาสนา วันสาคัญทางพระมหากษัตริย์
วันสาคัญทางเทศกาลต่างๆ ที่มีพิธีทางพระพุ ทธศาสนาร่วมกับสถานศึกษาหรือชุมชน 5. รูปแบบ
การร่วมกับสถานศึกษาจัดทาแผนปฏิบัติการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของผู้เรียน 6. รูปแบบการ
จัดทาทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรมหรือทะเบียนของผู้เรียนเป็นประจาทุกเดือน 7. รูปแบบการพัฒนา
เครื่องมือในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้เรียน 8. รูปแบบการจัดค่ายคุณธรรม และ 9. รูปแบบ
การประเมินผลกลุ่มเป้าหมายร่วมกับสถานศึกษา และรูปแบบทั้ง 9 ประการสามารถใช้ได้เฉพาะ
นักเรียนบางกลุ่มเท่านั้น ยังไม่สามารถส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมได้กับนักเรียนหลากหลายกลุ่ม
ฉะนั้นเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการส่งเสริมคุ ณธรรมจริยธรรมของนักเรียนจึงควรมีรูปแบบ
ใหม่ๆ ขึ้นมาใช้
ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษารูปแบบการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมสาหรับ
วัยรุ่นไทยยุคใหม่ ตามหลักพุทธธรรม ผ่านกลไกการขับเคลื่อนโครงการคลินิกคุณธรรม ของพระ
ธรรมวิทยากร ศึกษาสภาพปัญหาการส่ งเสริ มคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาของพระธรรม
วิทยากร และจะนามาพัฒนารูปแบบการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมสาหรับวัยรุ่นไทยยุคใหม่
ตามหลักพุทธธรรม ผ่านกลไกการขับเคลื่อนโครงการคลินิกคุณธรรม ของพระธรรมวิทยากรใหม่
เพื่อให้เหมาะสมกับบทบาทของพระธรรมวิทยากรในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และนาเสนอต่อ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาหลักการ วิธีการ และรูปแบบการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมสาหรับ
วัยรุ่นไทยยุคใหม่ ตามหลักพุทธธรรม ผ่านกลไกการขับเคลื่อนโครงการคลินิกคุณธรรม ของพระ
ธรรมวิทยากร
2.2 เพื่อวิเคราะห์สภาพปัญหาและอุปสรรคในการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมสาหรับ
วัยรุ่นไทยยุคใหม่ ตามหลักพุทธธรรม ผ่านกลไกการขับเคลื่อนโครงการคลินิกคุณธรรม ของพระ
ธรรมวิทยากร
2.3 เพื่อนาเสนอรู ปแบบการปลู กฝั งคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับวัยรุ่นไทยยุคใหม่
ตามหลักพุทธธรรม ผ่านกลไกการขับเคลื่อนโครงการคลินิกคุณธรรม ของพระธรรมวิทยากร
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3. วิธีดาเนินการวิจัย
3.1 รูปแบบการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้เป็นงานวิจัยแบบผสานวิธี ระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณ และการวิจัย
เชิงคุณภาพ ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสานวิธี ระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพที่ใช้การ
ศึกษาวิจั ย เชิงส ารวจ จากแบบสอบถามกับ กลุ่ มตัว อย่างจานวน 20,071 คน และการวิจัยเชิ ง
คุณภาพ โดยทาการวิจั ยเชิงเอกสารกับ การสั มภาษณ์เชิงลึก จากผู้ ให้ข้อมูล จานวน 18 รูป/คน
จากนั้นนามาสังเคราะห์เป็นรูปแบบเบื้องต้น และทาการสนทนากลุ่มเฉพาะ กับผู้เชี่ยวชาญ จานวน
9 ท่าน เพื่อสร้างรูปแบบให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา
3.2 ประชากร กลุ่มตัวอย่างและผู้ให้ข้อมูลหลัก
1) ประชากรที่ใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณ ได้แก่ นักเรียน วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม
กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วิทยาลัยเทคนิค
เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น และ
วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จานวนทั้งสิ้น 20,071 คน
2) กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้ทาการสุ่มมาจากประชากรจานวน
20,071 คน โดยคานวณตามสูตรของทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) ได้กลุ่มตัวอย่างจานวน 392
คน
3) ผู้ ให้ ข้อมูล ส าคัญ ประกอบด้ว ย พระธรรมวิทยากรคลิ นิกคุณธรรม ผู้ อานวยการ
วิทยาลัยนักวัฒนธรรมชานาญการ เป็นผู้ให้ข้อมูลสาคัญ (Key Informants) จานวน 18 รูป/คน
4) ผู้เชี่ยวชาญในการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) ผู้วิจัยได้คัดเลือก
จากพระสังฆาธิการ ผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับ การปลูกฝังคุณธรรมและ
จริยธรรมสาหรับวัยรุ่น เพื่อยืนยันรูปแบบการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมสาหรับวัยรุ่นไทยยุค
ใหม่ ตามหลักพุทธธรรม ผ่านกลไกการขับเคลื่อนโครงการคลินิกคุณธรรม ของพระธรรมวิทยากร
จานวน 12 รูป/คน
3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1) แบบสั ม ภาษณ์ (Interview Form) เป็ น แบบสั ม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึ ก แบบมี โ ครงสร้ า ง
(Structure In-depth Interview)
2) แบบการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion Form) เป็นไปในลักษณะ
ของการสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
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3) แบบสอบถาม (Questionnaire) เกี่ยวกับรูปแบบการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรม
สาหรั บวัยรุ่ นไทยยุ คใหม่ ตามหลั กพุทธธรรม ผ่านกลไกการขับเคลื่ อนโครงการคลิ นิกคุณธรรม
ของพระธรรมวิทยากร
3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล
1) การสัมภาษณ์ (Interview) การวิจัยครั้งนี้ใช้ทั้งการสัมภาษณ์แบบกึ่งทางการ (Semiformal interview) และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (Informal interview) ดาเนินการ
สัมภาษณ์กลุ่มประชากรทั้งหมด ขั้นดาเนินการสัมภาษณ์ ได้แก่ ก่อนการสัมภาษณ์ผู้วิจัยจะสนทนา
สร้ า งความคุ้ น เคยกั บ ผู้ ใ ห้ สั ม ภาษณ์ แจ้ ง วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการสั ม ภาษณ์ อธิ บ ายเหตุ ผ ลและ
ขออนุญาตใช้เครื่องบันทึกเสี ยงในขณะที่สัมภาษณ์ ขออนุญาตใช้กล่องถ่ายรูปเพื่อใช้อ้างอิงในการ
สัมภาษณ์ รวมทั้งแจ้งให้ทราบว่าข้อมูลต่างๆ ที่บันทึกเสียงไว้ผู้วิจัยจะเก็บไว้เป็นความลับ หากผู้ให้
สัมภาษณ์ไม่ประสงค์ที่จะให้บันทึกเสียงในช่วงใด ผู้วิจัยก็จะไม่บันทึกเสียงเลย
2) การสนทนากลุ่มเฉพาะ จัดสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) เพื่อหา
ข้อเสนอแนะถึงรูปแบบการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมสาหรับวัยรุ่นไทยยุคใหม่ ตามหลักพุทธ
ธรรม ผ่านกลไกการขับเคลื่อนโครงการคลินิกคุณธรรม ของพระธรรมวิทยากรให้มีความสมบูรณ์
ยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญที่ไม่ใช่กลุ่มผู้ถูกสัมภาษณ์เชิงลึก จานวน 9 รูป/คน ในวันที่ 19 มกราคม
2561 ณ อาคารปฏิบั ติธ รรม วัดท่ าการ้ อง ตาบลบ้ านป้ อม อาเภอพระนครศรีอยุ ธ ยา จัง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา
งานวิจัยเชิงปริมาณ สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลได้ดังนี้ (1) จัดเตรียมเครื่องมือตาม
จานวนกลุ่มตัวอย่างโดยให้แบบสอบถาม (Questionnaire) ตรงตามจานวนกลุ่มตัว อย่างที่ต้องการ
แจกแบบสอบถาม (2) ให้ผู้เชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ จานวนอย่างน้อย 5 ท่าน เช่น ด้านพระพุทธศาสนา
ด้านการจัดการเชิงพุทธ เป็นต้น ในการตรวจเครื่องมือการวิจัยว่ามีความเที่ยงตรงและสามารถใช้ใน
การเก็บข้อมูลได้หรือไม่ (3) ติดต่อขอหนังสือจากสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย ขออนุญาตและขอความร่วมมือถึงผู้บริหาร หรือหัวหน้างานกลุ่มเป้าหมาย และ
เวีย นหนั งสื อ ขอความอนุ เ คราะห์ ผู้ บ ริ ห าร หั ว หน้า หน่ว ยงานต่ างๆ ที่จะเข้ าแจกแบบสอบถาม
(Questionnaire) (4) นาส่งหนั งสือขออนุญาตและขอความร่ วมมือถึงผู้บริหารหรือหั วหน้า
หน่วยงานที่เป็นกลุ่มเป้าหมายโดยกาหนดวันที่จะไปขอแจกแบบสอบถาม (Questionnaire) ด้วย
ตนเอง (5) ตรวจสอบความสมบูรณ์ครบถ้วนของแบบสอบถาม (Questionnaire) แล้วนาไป
วิเคราะห์ข้อมูล
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3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล
1) การวิเคราะห์ข้อมูลของงานวิจัยเชิงคุณภาพ วิเคราะห์และสังเคราะห์ ข้อมูลที่ได้จาก
การศึกษาเอกสาร ใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) นาเสนอข้อมูลด้วยวิธีการ
พรรณนา
2) การวิเคราะห์ ข้อมู ล และสถิ ติที่ใช้ใ นการวิ เคราะห์ ข้อมูล ของงานวิจัย เชิ งปริมาณ
ผู้วิจัยนาข้อมูลจากแบบสอบถามที่เก็บรวบรวมได้มาตรวจสอบความสมบูรณ์และความถูกต้องแล้ว
ทาการวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์

4. สรุปผลการวิจัย
ผลการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยจะกล่าวถึงประเด็นสาคัญในรูปแบบการปลูกฝังคุณธรรมและ
จริยธรรมสาหรับวัยรุ่นไทยยุคใหม่ ตามหลักพุทธธรรม ผ่านกลไกการขับเคลื่อนโครงการคลินิก
คุณธรรม ของพระธรรมวิทยากร ตามวัตถุประสงค์ในการวิจัยดังนี้
4.1 หลักการ วิธีการ และรูปแบบการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมสาหรับวัยรุ่นไทย
ยุ คใหม่ ตามหลั กพุท ธธรรม ผ่ านกลไกการขับ เคลื่ อนโครงการคลิ นิ กคุณ ธรรม ของพระธรรม
วิทยากร การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาของพระธรรมวิทยากร ประกอบด้วย
1) เปิดห้องคลินิกคุณธรรม สัปดาห์ละ 2 วัน ตามความพร้อมของพระธรรมวิทยากร
หรือสถานศึกษาเป็นผู้กาหนด
2) จัดนักเรียนหรือกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมตามวันและเวลาที่กาหนด โดยให้ถือ
เป็นคะแนนกิจกรรมด้วย
3) รณรงค์ให้นักเรียนที่มีความสนใจเข้ารับบริการให้คาปรึกษาหารือในปัญหาต่างๆ
4) จัดตั้งกลุ่มสมาชิ กชมรมคลินิกคุณธรรมประจาสถานศึกษา เพื่อให้นักเรียนที่เป็น
สมาชิกทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม และช่วยเผยแพร่ผลการดาเนินงานของคลินิกคุณธรรมให้นักเรียน
หรือประชาชนทั่วไปรับทราบ และเชิญชวนให้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว
5) จัดตั้งกลุ่มเฟสบุ๊ค (Facebook) เพื่อใช้เป็นช่องทางในการให้คาปรึกษาแก่นักเรียน
นอกเวลา
6) จัดตั้งกลุ่มไลน์ (Line) เพื่อใช้เป็นช่องทางในการให้คาปรึกษาแก่นักเรียน นอกเวลา
หรือเพื่อสอดส่องพฤติกรรมของนักเรียนแต่ละคน
7) คัดเลือกแกนนาในการประสานงานระหว่างนักเรียนกลุ่มเป้าหมายกับพระธรรม
วิทยากร เพื่อลดช่องว่างระหว่างกัน
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8) ติดป้ายคติธรรม ธรรมะดีๆ ข้อคิดต่างๆ เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษา
4.2 สภาพปัญหาและอุปสรรคในการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมสาหรับวัยรุ่นไทยยุค
ใหม่ ตามหลักพุทธธรรม ผ่านกลไกการขับเคลื่อนโครงการคลินิกคุณธรรม ของพระธรรมวิทยากร
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จานวน 283
คน คิ ดเป็ น ร้ อยละ 72.2 มีอ ายุ ร ะหว่า ง 19 – 21 ปี จานวน 199 คน คิดเป็นร้ อยละ 50.8 มี
การศึกษาในระดับ ปวส. จ านวน 238 คน คิดเป็นร้อยละ 60.7 และเข้าอบรมโครงการคลิ นิ ก
คุณธรรม 1 – 5 ครั้ง จานวน 251 คน คิดเป็นร้อยละ 64.3 นักเรียนมีความคิดเห็นต่อรูปแบบการ
ปลู ก ฝั ง คุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรมส าหรั บ วั ย รุ่ น ไทยยุ ค ใหม่ ตามหลั ก พุ ท ธธรรม ผ่ า นกลไกการ
ขับเคลื่อนโครงการคลินิกคุณธรรม ของพระธรรมวิทยากร ในภาพรวมอยู่ในระดับ มาก (̅ = 4.06,
S.D. = 0.510) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน
จุดแข็ง ได้แก่ 1. พระธรรมวิทยากรทุกรูปผ่านการอบรมจากกรมการศาสนา 2. พระ
ธรรมวิทยากรมีความรู้ความสามารถสูง 3. พระธรรมวิทยากรเป็นแบบอย่างที่ดี 4. ได้รับงบประมาณ
อุดหนุนโครงการจากกรมการศาสนา 5. มีคณะกรรมการบริหารโครงการ 6. มีการประเมิน
โครงการ
จุดอ่อน ได้แก่ 1. พระธรรมวิทยากรมีน้อย 2. พระธรรมวิทยากรขาดทักษะในการ
สังเกตพฤติกรรมของนักเรียน 3. งบประมาณมีน้อย ไม่เพียงพอ 4. ขาดงบประมาณในการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร 5. ขาดครูพี่เลี้ยง 6. แผนปฏิบัติการมีความล่าช้า
โอกาส ได้แก่ 1. มีการนาเอาหลักธรรมและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการ
สอน 2. มีการรักษาศิลปวัฒนธรรม 3. มีห้องพระพุทธศาสนา 4. มีแหล่งเรียนรู้ภายในวัด 5. ได้รับ
การสนับสนุนจากหน่วยงานราชการ 6. รัฐบาลมีนโยบายในการสนับสนุน
อุปสรรค ได้แก่ 1. นักเรียนมีปัญหาด้านยาเสพติด การทะเลาะวิวาท 2. ความรุนแรง
ของสถาบันครอบครัว 3. งบประมาณน้อยและล่าช้า 4. ขาดการประสานงานระหว่างสื่อมวลชน
5. ประชาชนไม่ทราบข้อมูลข่าวสารของโครงการ
4.3 รูปแบบการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมสาหรับวัยรุ่นไทยยุคใหม่ ตามหลักพุทธ
ธรรม ผ่านกลไกการขับเคลื่อนโครงการคลินิกคุณธรรม ของพระธรรมวิทยากร
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รู ป แ บ บ ที่ 1 ไ ด้ แ ก่ ก า ร ป้ อ ง กั น
(Prevention) มีกลยุทธ์ คือ สร้างภูมิคุ้มกันด้วยการ
เสริ ม สร้ า งคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมอย่ า งจริ ง จั ง กลุ่ ม
ประชากร ได้แก่ นักเรียนกลุ่มทั่วไป กลุ่มเสี่ยง และ
กลุ่มเป้าหมาย
รู ป แบบที่ 2 ได้ แ ก่ การปรั บ ปรุ ง
(Improvement)
มี ก ลยุ ท ธ์ คื อ ปรั บ เปลี่ ย น
พฤติ ก รรมของนั ก เรี ย นกลุ่ ม เสี่ ย งให้ เ ป็ น คนดี มี
คุ ณ ธรรม กลุ่ ม ประชากร ได้ แ ก่ กลุ่ ม เสี่ ย ง คื อ
นัก เรีย นกลุ่ ม ที่ ส ร้ า งปัญ หาได้ กั บสถานศึ ก ษาและ
ชุมชน
รู ป แบบที่ 3 ได้ แ ก่ การเปลี่ ย นแปลง
(Change) มี กลยุทธ์ ได้แก่ ส่ งเสริมให้ นักเรีย น
กลุ่มเป้าหมาย มีคุณธรรมจริยธรรม กลุ่มประชากร
ได้แก่ กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นักเรียนที่มีความประพฤติดี ตั้งใจเรียน เน้นกิจกรรม มีจิตอาสาพัฒนา
รูปแบบที่ 4 ได้แก่ การพัฒนา (Development) มีกลยุทธ์ ได้แก่ เสริมสร้างกิจกรรม
การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนร่วมกับ หน่วยงาน สถานศึกษา และชุมชน กลุ่มประชากร
ได้แก่ นักเรียนทั้งหมด โดยมีพระธรรมวิทยากรเป็นผู้พัฒนาร่วมกับ บ้าน วัด โรงเรี ยนและชุมชน
เป็นภาคเครือข่ายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมร่วมกัน (บวร)

5. อภิปรายผลการวิจัย
จากการศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมสาหรับวัยรุ่นไทยยุค
ใหม่ ตามหลักพุทธธรรม ผ่านกลไกการขับเคลื่อนโครงการคลินิกคุณธรรม ของพระธรรมวิทยากร
พบว่า ในสถานศึกษาแต่ละแห่งจะมีนักเรียนหลากหลายกลุ่ม หลากหลายประเภท การที่พระธรรม
วิ ท ยากรน าเอาหลั ก คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมไปเผยแผ่ ใ นสถานศึ ก ษาจึ ง เกิ ด ความอยากล าบาก
เพราะเป้ าหมายในการส่ งเสริมและพัฒ นาแตกต่างกันออกไป ในรูปแบบที่หนึ่งคือ รูปแบบการ
ป้องกันนั้น พระธรรมวิทยากรสามารถนาไปส่งเสริมกับนักเรียนได้ถึง 3 กลุ่ม ได้แก่ นักเรียนกลุ่ม
ทั่ ว ไป กลุ่ ม เสี่ ย ง และกลุ่ ม เป้ า หมาย โดยมี ก ลยุ ท ธ์ ใ นการส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมที่ ว่ า
“สร้างภูมิคุ้มกันด้วยการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมอย่างจริงจัง ” คาว่าสร้างภูมิคุ้มกันคือการ
ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมขั้นพื้นฐานให้แก่นักเรียน เหมือนการเตรียมเมล็ดพันธุ์กล้าให้แข็งแรง เพื่อ
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พร้อมจะเจริญเติบโตในอนาคต สามารถทนแดดทนฝนได้ ด้วยกิจกรรมลักษณะง่ายๆ มี กิจกรรม
4 ส. (สะอาด สว่าง สงบ สั่งสอน) เป็นต้น โดยเน้นการพัฒนากาย ศีล จิต และปัญญา ควบคู่กั นไป
ก็จะสามารถเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักเรียนได้อย่างจริงจัง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ
Sathern Wipornmaha (2000) “บทบาทของพระธรรมวิทยากรกับการสอนวิชาพระพุทธศาสนา
ในกรุงเทพมหานคร” ผลการวิจัยพบว่า บทบาทหน้าที่ความพร้อมของพระธรรมวิทยากรในการสอน
วิชาพระพุทธศาสนา โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เรียงลาดับคะแนนเฉลี่ยจากสูงสุดมาหา
คะแนนเฉลี่ยต่าสุด คือ ความพร้อมด้านความรู้ ความพร้อมด้านประสบการณ์การสอน และความ
พร้ อมด้านเงื่อนไขเวลาการสอนต่อสัป ดาห์ ปั จ จัยด้านโรงเรียนที่ทาการสอนเกื้อหนุนพระธรรม
วิทยากรในการสอนวิชาพระพุทธศาสนา โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เรียงลาดับคะแนนเฉลี่ย
จากสูงสุดมาหาคะแนนเฉลี่ยต่าสุด คือ การยอมรับของนักเรียน การยอมรับของครู การยอมรับของ
ผู้บริหารสถานศึกษา และการยอมรับของพระสังฆาธิการ บทบาทของพระสงฆ์ในการสอนวิชา
พระพุทธศาสนา อยู่ในระดับปานกลางโดยแยกเป็น บทบาทการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร
พบว่าพระธรรมวิทยากรที่พุทธศาสนาได้เตรียมการสอนมากที่สุดการวัดผลประเมินผลการเรียน การ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในห้องเรียน และการใช้ส่ือและอุปกรณ์การสอน รองลงไปเป็นลาดับ
พระธรรมวิทยากรที่สอนวิชาเป็นแบบอย่างที่ดีต่อนักเรียนมากที่สุด รองลงมาคือการจัดกิจกรรม
เสริมหลักสูตรการเรียน

6. ข้อเสนอแนะ
ผลการวิจัยเรื่อง “รูปแบบการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมสาหรับวัยรุ่นไทยยุคใหม่
ตามหลักพุทธธรรม ผ่านกลไกการขับเคลื่อนโครงการคลินิกคุณธรรม ของพระธรรมวิทยากร” ผู้วิจัย
ขอเสนอแนะดังนี้
6.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ในการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมสาหรับวัยรุ่นไทยยุคใหม่ ตามหลักพุทธธรรม ผ่าน
กลไกการขับเคลื่อนโครงการคลินิกคุณธรรม ของพระธรรมวิทยากรต้องอาศัยแรงขับเคลื่อนนโยบาย
จากทั้งภาครัฐและภาคคณะสงฆ์ ซึ่งผู้วิจัยขอเสนอแนะดังนี้
1) กรมการศาสนาควรผลิ ต พระธรรมวิ ท ยากรให้ เ พี ย งพอต่ อ ความต้ อ งการของ
สถานศึกษา และจัดส่งพระธรรมวิทยากรที่ผ่านการอบรมเข้าไปสอนในสถานศึกษาอย่างเพียงพอ
2) กรมการศาสนาควรบรรจุโครงการคลินิกคุณธรรมไว้ในแผนของกรม เพื่อจะได้จัดสรร
เงินอุดหนุนที่เพียงพอและมั่นคงในการจัดโครงการคลินิกคุณธรรม และโครงการต่างๆ ของกรมการ
ศาสนาที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรมจริยธรรม
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3) กรมการศาสนาควรจัดทาคู่มือแผนปฏิบัติการประจาปีของแต่ละศูนย์คลินิกคุณธรรม
เพื่อเผยแผ่ให้ศูนย์อื่นๆได้ทราบและสามารถนามาประยุกต์กับศูนย์ของตนเองได้
4) กรมการศาสนาควรนาเอารูปแบบ PICD:SCP MODEL มาประยุกต์ใช้กับสถานศึกษา
ต่างๆ เพื่อเน้นและเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่เด็กและเยาวชน
5) คณะสงฆ์ควรประกาศนโยบายในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาให้
ชัดเจน และร่วมกับกรมการศาสนาผลิตพระธรรมวิทยากรให้เพิ่มมากขึ้น
6.2 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ
ในการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมสาหรับวัยรุ่นไทยยุคใหม่ ตามหลักพุทธธรรม ผ่าน
กลไกการขับเคลื่ อนโครงการคลินิ กคุณธรรม ของพระธรรมวิทยากรต้องอาศัยความร่วมมือจาก
สถานศึกษา ชุมชน วัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผู้วิจัยขอเสนอแนะดังนี้
1) สถานศึกษาควรอานวยความสะดวกแก่พระธรรมวิทยากร ตั้งแต่การประสานงานที่ดี
มีการติดต่อประสานงานในการจัดชั่วโมงสอน มีการต้อนรับที่ที่ อานวยความสะดวกในเรื่องของ
สถานที่ในการจัดอบรม การจัดตั้งศูนย์คลินิกคุณธรรม และอานวยความสะดวกในเรื่องปัจจัยอื่นๆ
แก่พระธรรมวิทยากร
2) สถานศึกษาควรจัดครูพี่เลี้ยงให้พระธรรมวิทยากร ไม่ควรมอบหน้าที่ให้พระธรรม
วิทยากรดูแลนักเรียนเพียงลาพัง เพราะจานวนพระธรรมวิทยากรมีน้อยเมื่อเทียบกับปริมาณของ
นักเรียนที่มีมากกว่า
3) รูปแบบในการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมสาหรับวัยรุ่นไทยยุคใหม่ ตามหลักพุทธ
ธรรม ผ่านกลไกการขับเคลื่อนโครงการคลินิกคุณธรรม ของพระธรรมวิทยากร PICD:SCP MODEL
สามารถประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของแต่ละสถานศึกษาได้ เช่น นักเรียนชั้นประถมศึกษา ก็จะเน้นใน
เรื่องของการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดี นักเรียนที่โตขึ้นมาก็จะเน้นในเรื่องของการปรับปรุงพฤติกรรม เป็น
ต้น
6.3 ข้อเสนอเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
ผลการวิจัยเรื่อง “รูปแบบการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมสาหรับวัยรุ่นไทยยุคใหม่
ตามหลักพุทธธรรม ผ่านกลไกการขับเคลื่อนโครงการคลินิกคุณธรรม ของพระธรรมวิทยากร” ผู้วิจัย
ขอเสนอแนะในส่วนที่สามารถต่อยอดจากงานวิจัยฉบับนี้ดังนี้
1) ควรศึกษาเรื่องรูปแบบการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมสาหรับวัยรุ่นไทยยุคใหม่
ตามหลั กพุ ท ธธรรม ผ่ า นกลไกการขับ เคลื่ อนโครงการคลิ นิก คุณ ธรรม ของพระธรรมวิ ท ยากร
เฉพาะเจาะจงพื้นที่การวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบของจังหวัดนั้นๆ ให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น
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2) ควรศึกษาเรื่องรูปแบบการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมสาหรับวัยรุ่นไทยยุคใหม่
ตามหลักพุทธธรรม ผ่านกลไกการขับเคลื่อนโครงการคลินิกคุณธรรม ของพระธรรมวิทยากร เน้น
เฉพาะหลักธรรมหรือคุณธรรมที่เหมาะกับสถานศึกษา เช่น ค่านิยม 12 ประการของรัฐบาลปัจจุบัน
เป็นต้น
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