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บทคัดย่ อ
การศึกษาวิจยั เรื อง รูปแบบการพัฒนาผู้เรี ยน
เพือเสริ มสร้ างคุณลักษณะทีพึงประสงค์เชิงพุทธบูรณาการ
มีวตั ถุประสงค์ 3 ประการ คือ 1) เพือศึกษาการพัฒนา
คุ ณ ลั ก ษณะที พึ ง ประสงค์ ข องผู้ เรี ยน ระดั บ ชั น.
ประถมศึกษาปี ที 4 - 6 สํานักงานเขตพื .นทีการศึกษา
ประถมศึกษาแพร่ เขต 1 2) เพือบูรณาการหลักพุทธ
ธรรมในการพัฒนาคุณลักษณะทีพึงประสงค์ของผู้เรี ยน
ระดับชัน. ประถมศึกษาปี ที 4 - 6 สํานักงานเขตพืน. ที
การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 และ 3) เพือเสนอ
รูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะทีพึงประสงค์ของผู้เรี ยน
เชิ ง พุท ธบูร ณาการ โดยใช้ วิ ธี วิ จัย แบบผสมผสานวิ ธี
(Mixed Reseach Method) ทังเชิ
. งปริ มาณและคุณภาพ
โดยเชิงปริ มาณเก็บข้ อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ผู้บริ หาร
สถานศึกษา ครูผ้ สู อน และผู้เรี ยนระดับชันประถมศึ
.
กษาปี
ที 4 - 6 โรงเรี ยนในสังกัดสํานักงานเขตพื .นทีการศึกษา
ประถมศึกษาแพร่ เขต 1 จํานวน 729 คน ส่วนการวิจยั
เชิงคุณภาพ เก็บข้ อมูลจากการสัมภาษณ์ผ้ ทู รงคุณวุฒิ
จํานวน 12 คน และสนทนากลุม่ (Focus Group) โดย

ผู้เ ชี ยวชาญ จํ า นวน 11 คน และเก็ บ ข้ อ มูล จากการ
ทดลองใช้ รูปแบบ (Experiment)
เครื องมือทีใช้ ในการวิจัยเพือพัฒนารู ปแบบ
ประกอบด้ วย 1) แบบสอบถามเพือศึกษาสภาพทัวไป
เกียวกับการพัฒนาคุณลักษณะทีพึงประสงค์ด้านการ
ใฝ่ เรี ยนรู้ ของผู้เรี ยน 2) แบบสัมภาษณ์เพือศึกษาความ
คิ ด เห็ น และข้ อเสนอแนะจากผู้ท รงคุ ณ วุฒิ เ กี ยวกั บ
การบู ร ณาการหลั ก อิ ท ธิ บาท 4 ในการพั ฒ น า
คุณลักษณะทีพึงประสงค์ ด้ านการใฝ่ เรี ยนรู้ ของผู้เรี ยน
3) แนวคําถามสําหรับการสนทนาเพือวิเคราะห์รูปแบบ
การพั ฒ นาผู้ เรี ย นเพื อเสริ ม สร้ างคุ ณ ลัก ษณะที พึ ง
ประสงค์เชิ งพุทธบูรณาการ และเครื องมือทีใช้ ในการ
วิจัยเพือทดลองรู ปแบบ ประกอบด้ วย 1) โครงการจัด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรี ยนเพือเสริ มสร้ างคุณลักษณะด้ าน
การใฝ่ เรี ยนรู้ทีพึงประสงค์เชิงพุทธบูรณาการ 2) แบบสอบถาม
ความคิดเห็น ก่อนและหลัง เกี ยวกับการจัดกิ จ กรรม
พัฒนาผู้เรี ยน 3) แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นเกียวกับ
การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรี ยน สถิติทีใช้ วิเคราะห์ข้อมูล
ได้ แก่ ค่าร้ อยละ (Percentage) ค่าเฉลีย ( X ) ค่าส่วน
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เบียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation-SD) และ
การวิเคราะห์ข้อมูลด้ วยการวิเคราะห์เนื .อหา (Content
Analysis)
ผลการวิจยั พบว่า
1. ผลการศึกษาและพัฒนาคุณลักษณะทีพึง
ประสงค์ ของผู้เรี ยน ระดับ ชัน. ประถมศึกษาปี ที 4 - 6
สํานักงานเขตพื .นทีการศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1
พบว่า คุณลักษณะทีพึงประสงค์ด้านการใฝ่ เรี ยนรู้ ของ
ผู้เ รี ย น มี อ ยู่ 4 ด้ า น ได้ แ ก่ ด้ า นการตัง. ใจอย่า งมี ส ติ
เพี ย รพยายามในการเรี ยน ความคิ ด ริ เริ มและมี
จินตนาการ และศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเอง และพบว่า
สภาพทั วไปเกี ยวกั บ การพั ฒ นาคุ ณ ลัก ษณะที พึ ง
ประสงค์ ข องผู้เ รี ย น ระดับ ชัน. ประถมศึ ก ษาปี ที 4 -6
สํานักงานเขตพื .นทีการศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1
มีการดําเนินงานพัฒนาคุณลักษณะทีพึงประสงค์ด้าน
การใฝ่ เรี ยนรู้ของผู้เรี ยน โดยรวมทุกด้ านอยูใ่ นระดับมาก
2. ผลการบูรณาการหลักพุทธธรรมในพัฒนา
คุ ณ ลั ก ษณะที พึ ง ประสงค์ ข องผู้ เรี ยน ระดั บ ชั น.
ประถมศึกษาปี ที 4 - 6 สํานักงานเขตพื .นทีการศึกษา
ประถมศึกษาแพร่ เขต 1 พบว่าหลักพุทธธรรมทีสามารถ
นํามาพัฒนาผู้เรี ยนเพือเสริ มสร้ างให้ เกิดคุณลักษณะที
พึง ประสงค์ ด้ า นการ ใฝ่ เรี ย นรู้ คื อ หลัก อิ ท ธิ บ าท 4
ได้ แก่ ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมงั สา และนํามาบูรณาการ
เพือพัฒนาคุณลักษณะทีพึงประสงค์ด้านการใฝ่ เรี ยนรู้
ของผู้เรี ยน 4 ด้ าน ได้ แก่ 1) การตังใจอย่
.
างมีสติ (ฉันทะ)
2) เพียรพยายามในการเรี ยน (วิริยะ) 3) ความคิดริ เริ ม
และมีจินตนาการ (จิตตะ) และ 4) ศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเอง
(วิมงั สา)
3. ผลการ นํ า เสนอรู ปแ บบกา รพั ฒ น า
คุณลักษณะทีพึงประสงค์ของผู้เรี ยนเชิงพุทธบูรณาการ
จากการวิเคราะห์ข้อมูลการศึกษา พบว่า ได้ รูปแบบการ
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พัฒนาผู้เรี ยนเพือเสริ มสร้ างคุณลักษณะ ทีพึงประสงค์
เชิงพุทธบูรณาการ แบ่งออกเป็ น 5 ด้ าน เรี ยกโดยย่อว่า
SAKDA MODEL ได้ แก่ 1) Smart Teacher and Student
(S) คือ ความทันสมัยของครูและผู้เรี ยน 2) Attitude (A)
คือ ทัศนคติทีดี 3) Knowledge (K) คือ วิชาความรู้ 4)
Dhamma (D) คือ ธรรมะ 5) Activity (A) คือ กิจกรรม
และผลการทดลองใช้ รู ป แบบการวิ จัย พบว่ า กลุ่ม
ตัวอย่าง ได้ แก่ผ้ เู รี ยนชันประถมศึ
.
กษาปี ที 4 - 6 ทีสังกัด
สํานักงานเขตพื .นทีการศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1
ประจําภาคการศึกษาที 2 ปี การศึกษา 2558 จํานวน 1
โรงเรี ย น คื อ ผู้เ รี ย นระดับ ชัน. ประถมศึก ษาปี ที 4 - 6
โรงเรี ยนรัฐราษฎร์ บํารุง จํานวน 15 คน มีพฤติกรรมการ
แสดงออก ตามคุณลักษณะทีพึงประสงค์ ด้านการใฝ่
เรี ย นรู้ ของผู้เ รี ย นโดยภาพรวมทุก ด้ า น ก่ อ นการจัด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรี ยนเชิงพุทธ มีระดับพฤติกรรมในการ
ใฝ่ เรี ยนรู้ อยู่ในระดับมาก แต่เมือได้ จัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรี ยนเชิงพุทธแล้ ว พบว่า พฤติกรรมการใฝ่ เรี ยนรู้ ของ
ผู้ เรี ยนโดยภาพรวมทุ ก ด้ าน มี พั ฒ นาการตาม
คุณลักษณะทีพึงประสงค์ด้านการใฝ่ เรี ยนรู้ทีดีขึ .น โดยมี
ระดับพฤติกรรมในการใฝ่ เรี ยนรู้ อยูใ่ นระดับมากทีสุด
คําสําคัญ: การพัฒนาผู้เรียน, คุณลักษณะทีพึงประสงค์,
พุทธบูรณาการ

Abstract
The research aims: 1) to study the
development of desirable characteristics of
students who were studying at Grade 4-6 at the
primary schools under the Primary Educational
Service Area Office 1, Phrae province; 2) to
integrate Buddhism principles in the development
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of desirable characteristics among the students;
and 3) to establish a models for the learner
development by integrating Buddhism to
enhance desirable characteristics. This study
used a mixed method approach. As for the
quantitative method, the data were collected from
729 respondents including school administrators,
teachers and students of grade 4-6 in the primary
schools under the Primary Educational Service
Area Office 1, Phrae procince. For qualitative
method, 12 experts were interviewed and a focus
groups of 11 experts was conducted. Besides,
the data were also collected by experimenting the
model. Research instruments used in the
research include : 1) a questionnaire to examine
the general status of the development of
desirable characteristics of learners; 2) In-depth
interviews to obtain opinions and suggestions
from experts on the integration of the Four
Principles of Iddhipada in the development of
desirable characteristics of learners’ learning
area; and 3) the questions for a group discussion
to analyze the model of learners development by
integrating Buddhism to enhance the students’
desirable characteristics. The instruments used
for experimenting the learners’ models consisted
of; 1) the learners’ development projects that
integrate Buddhism; 2) a pre-and-post
questionnaire on the organization of learners’
development activities and 3) interviews to gain
opinions on the organization of learners’

development activities. The statistics used for
data analysis include percentage, mean ( x ),
standard deviation (S.D.) and content analysis.
The results showed that there were four desirable
characteristics in learning including paying
attention to learning with consciousness, being
persistent in learning, being initiative and
imaginative, and being independent in learning.
Overall, the general conditions on the development of
desirable characteristics in learning was found to
be at a high level. The study also revealed that
Buddhism principles that could be integrated to
enhance the desirable characteristics in learning
were the Four Principles of Iddhipada (Intention,
Effort, Consciousness and Discrimination). These
principles could be integrated in four areas: (1)
paying attention to learning with consciousness
(intention): (2) being persistent in learning (effort):
(3) being initiative and imaginative (consciousness);
and (4) being independent in learning (discrimination).
Furthermore, The model for developing desirable
characteristics of learners by integrating Buddhism
principles can be divided into five areas, referred
to as SAKDA. MODEL, which include: 1) smart
teacher and student (S) meaning modernization
of both teachers and learners; 2) positive attitude
(A); 3) knowledge (K); 4) Dhamma (D), and 5) activities
(A). The results showed that 15 respondents who
are the students of Grade 4-6 in Rat Ras
Bamrung School in the second semester of the
Academic Year 2015, had learning behavior
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according to the desirable characteristics in
learning in all areas. Before testing the model,
these students had desirable characteristics at a
high level, but after the model was implemented
with them, their learning behavior had been
increasingly developed based on the desirable
characteristics. Overall the students’ desirable
characteristics were at the highest level.
Keywords: Learner development, desirable
characteristics, Buddhism principles integration

บทนํา
“ศีลธรรมไม่กลับมา โลกาจะวินาศ” คํากล่าว
ของท่ า นพุท ธทาสที สะท้ อ นถึ ง ความเสื อมถอยทาง
ศีลธรรมในสังคมไทย โดยเฉพาะอย่างยิงความเสือม
ถอยทางศีลธรรมของเด็กและเยาวชน ทีมีอยู่ให้ เห็น
อย่างดาษดืนในสังคมปั จจุบนั เด็กและเยาวชนนันถื
. อ
เป็ นกําลังสําคัญของประเทศชาติ เนืองจากประชากร
ของประเทศจะเป็ นเด็กและเยาวชนเสียส่วนใหญ่ และ
การพัฒนาประเทศจะขึ .นอยู่กบั เด็กและเยาวชนเหล่านี .
หากสามารถแก้ ไขปรั บ ปรุ ง เด็ ก และเยาวชนให้ ดีเ สีย
ตังแต่
. วนั นี . ในอนาคตประเทศชาติก็จะมีผ้ ใู หญ่ทีดีมี
คุณ ภาพ อยู่ใ นศี ล ธรรมเคารพต่ อ กฎเกณฑ์ ห รื อ
กฎหมายของสังคม มีความรู้ ความสามารถประกอบ
อาชีพสุจริ ตรู้ จกั เสียสละผลประโยชน์ต่อส่วนรวมสังคม
และประเทศชาติ โดยเฉพาะอย่างยิงปั ญหาการส่งเสริ ม
ด้ านคุณธรรมจริ ยธรรมในสถานศึกษาทีถือว่าเป็ นเรื อง
จําเป็ นทีเด็กนักเรี ยนทุกคนจะต้ องมีและถือว่าเป็ นการ
เรี ยนรู้ ตลอดชีวิตสามารถเรี ยนได้ ด้วยตนเอง เพือให้ มี
จิ ต สาธารณะ มี ค วามคิ ด ริ เ ริ ม สร้ างสรรค์ และมี
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คุณธรรม จริ ยธรรม ศีลธรรม และมีความเคารพสถาบัน
ควบคู่ไปด้ วย เพือเป็ นการส่งเสริ มคุณธรรม จริ ยธรรม
ให้ แก่นกั เรี ยน รวมถึงโรงเรี ยนและครูต้องช่วยกันสังเกต
พฤติกรรมของเด็กนักเรี ยนด้ วย (ทีมา: พระครู ปลัด
บั ณ ฑิ ต อิ นฺ ท เ ม ธี ( สิ ท ธิ พ ล ) , จ า ก
https://www.gotoknow.org/posts/426870)
ดัง นัน. จึ ง มี ค วามจํ า เป็ นอย่ า งยิ งที จะต้ อ ง
พัฒ นาผู้เ รี ย นเพื อให้ ส อดคล้ อ งกับ พระราชบัญ ญั ติ
การศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 แก้ ไขเพิมเติ ม
(ฉบับ ที 2) พุท ธศัก ราช 2545 หมวดที 1 บททัวไป
ความมุ่งหมายและหลักการ มาตราที 6 ได้ กล่าวไว้ ว่า
การจัดการศึกษาต้ องเป็ นไปเพือพัฒนาคนไทยให้ เป็ น
มนุษย์ทีสมบูรณ์ ทงร่
ั . างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้
และคุ ณ ธรรม มี จ ริ ยธรรมและวั ฒ นธรรมในการ
ดํารงชี วิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อืนได้ อย่างมีความสุข
(สํา นัก งานคณะกรรมการการศึก ษาแห่ง ชาติ สํา นัก
นายกรั ฐ มนตรี , 2545, หน้ า 14) แนวทางการ
ดําเนินงานพัฒนาคุณธรรมจริ ยธรรมของผู้เรี ยน โดย
การนําหลักธรรมและแนวคิดของพระพุทธศาสนามา
เป็ นองค์ ประกอบของการพัฒนาทรั พยากรมนุษ ย์ ใ น
สถานศึกษาและกระทรวงศึกษาธิการปรารถนาให้ เป็ น
จุดสําคัญของการนําคุณค่ามหาศาลของพระพุทธธรรม
มาสู่สงั คมไทย โดยผ่านการจัดสภาพและการเรี ยนรู้
ของโรงเรี ยนทีมีความชัดเจน การทีโรงเรี ยนนําแนวพุทธ
ธรรมมาพัฒนาจริ ยธรรมผู้เรี ยน นําแผนสูก่ ารปฏิบตั ิให้
มีศีล สมาธิ ปั ญญา มีครู ผู้บริ หาร เป็ นแบบอย่างทีดี มี
พ่อแม่ ผู้ปกครองมีส่วนร่ วม ให้ เด็กเป็ นผู้เรี ยนทีบรรลุ
เจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ เด็ก
จะมีความสุข อ่อนโยน ทันสมัย และทันโลก เอาตัวรอด
ด้ วย สติและปั ญญาเมือเผชิญอุปสรรคชีวิต แต่ไม่เห็น
แก่ตัว ชิ ง ตัวรอดเพี ยงคนเดีย ว รู้ จัก อยู่ร่วมกัน อย่า ง
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สมานฉันท์กบั เพือนมนุษย์ทีแม้ จะต่างชนชาติศาสนาก็
ตาม เป็ นการเชิดชูสิงทีโรงเรี ยนทําอยู่แล้ วมาขยายผล
ให้ ออกสู่วงกว้ างขึ .นจนเต็มแผ่นดินไทย (สิริกร มณีรินทร์ ,
2547, หน้ า 1) และสืบเนืองจากหลักสูตรแกนกลาง
การศึ ก ษาขัน. พื น. ฐาน พุท ธศัก ราช 2551 มุ่ง พัฒ นา
ผู้เรี ยนให้ มีคณ
ุ ลักษณะอันพึงประสงค์ เพือสามารถอยู่
ร่ วมกับผู้อืนในสังคมได้ อย่างมีความสุข ในฐานะเป็ น
พลเมืองไทยและพลโลก ดังนี . 1) รักชาติ ศาสน์ กษัตริ ย์
2) ซื อสัต ย์ สุจ ริ ต 3) มี วินัย 4) ใฝ่ เรี ยนรู้ 5) อยู่อ ย่า ง
พอเพียง 6) มุ่ ง มั นในการทํา งาน 7) รักความเป็ นไทย
8) มีจิตสาธารณะ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขันพื
. .นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ, 2552, หน้ า 7) ผู้วิจยั
มีความคิดเห็ นว่าการพัฒ นาคุณ ลักษณะด้ านการใฝ่
เรี ยนรู้ ของผู้เรี ยน ถือว่ามีความจําเป็ นและสําคัญอย่าง
มาก เพราะคุณ ลัก ษณะการใฝ่ เรี ย นรู้ หรื อ การใฝ่ รู้ ใฝ่
เรี ยน เป็ นคุณลักษณะทีสําคัญของผู้เรี ยนทีควรส่งเสริ ม
ให้ รักการเรี ยนรู้ ชอบศึกษาหาความรู้ และตืนตัวกับสิง
แปลกใหม่ ร อบตัว อยากรู้ อยากเห็ น เสาะแสวงหา
ความรู้ มีวิจารณญาณ เลือกตัดสินใจ คิดวิเคราะห์ คิด
หาเหตุผล คิดจินตนาการ ประเมินสถานการณ์ ต่าง ๆ
เกาะติ ด สถานการณ์ รู้ จั ก ซั ก ถาม ค้ นหาคํ า ตอบ
กระตื อ รื อ ร้ น ต่อ การเปลียนแปลงทีเกิ ด ขึน. ด้ ว ยการ
ติดตามข่าวสาร อ่านหนังสือ ดูโทรทัศน์ เรี ยนรู้ ในแบบ
ต่าง ๆ อย่า งต่อเนือง และมีทัศนคติที ดีต่อการศึกษา
ตลอดชี วิต เพือทําให้ ชีวิตของผู้เรี ยนมีความหมาย มี
ชีวิตชีวา ตลอดจนสําเร็ จการศึกษา รับผิดชอบการงาน
รั บ ผิ ด ชอบชี วิ ต ของตนเอง สามารถปรั บ ตนเองให้
ทันสมัย ทันยุคทันเหตุการณ์ ทันโลก และทันต่อความ
เปลียนแปลง เพือให้ สามารถอยู่ในสังคมการเรี ยนรู้ ได้
อย่ า งมี ค วามสุข (อารี พัน ธ์ ม ณี ข้ อ มูล จากวารสาร

การศึกษา กทม., “จากการสอนสูก่ ารจุดประกายความ
ใฝ่ รู้”, ปี ที 26 ฉบับที 1 หน้ า 15)
สํานักงานเขตพืน. ทีการศึกษาประถมศึกษา
แพร่ เขต 1 เป็ นอีกหน่วยงานหนึงทีได้ กํากับ ดูแล และ
ติ ด ตามงานทางด้ า นการศึ ก ษาทุก ๆ ด้ า น และเป็ น
หน่วยงานทางการศึกษาที อยู่ภ ายใต้ การกํ ากับดูแ ล
ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน. พืน. ฐาน มี
อํ า นาจหน้ า ที ตามพระราชบัญ ญั ติ ร ะเบี ย บบริ ห าร
ราชการกระทรวงศึกษา พ.ศ. 2546 และจากผลการ
ประเมิ นคุณภาพภายนอกรอบสาม ของสถานศึกษา
ระดับการศึกษาขัน. พื .นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพืน. ที
การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ด้ านมาตรฐานว่า
ด้ วยผลการจัดการศึกษา ตัวบ่งชี .ที 3 ผู้เรี ยนมีความใฝ่ รู้
และเรี ย นรู้ อย่ า งต่ อ เนื อง สรุ ป ผลการประเมิ น โดย
ภาพรวม พบว่า ผู้เ รี ย นมี ค วามใฝ่ รู้ และเรี ย นรู้ อย่า ง
ต่ อ เนื อง ได้ ระดั บ คุ ณ ภาพตั ง. แต่ ร ะดั บ ดี ขึ น. ไป
(สํานักงานเขตพื .นทีการศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1,
2556, หน้ า 31-32) คณะกรรมการผู้ประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายนอกได้ สรุ ปข้ อมูลจุดทีควรพัฒนา ด้ าน
ผลการจัดการศึกษา ไว้ ในรายงาน จํานวน 6 ประเด็น
คือ 1) สถานศึกษาควรจัดกิ จกรรมอย่างหลากหลาย
เพื อให้ เ ด็ ก ได้ เ รี ย นรู้ ด้ ว ยตนเองตามความถนัด และ
ความสนใจ โดยการกระตุ้นให้ เด็กเกิดข้ อสงสัยและให้
เด็กตังคํ
. าถาม สํารวจ ทดลองและสรุ ปองค์ความรู้ ได้
อย่างสมวัย 2) สถานศึกษาความเปิ ดโอกาสให้ เด็กได้ มี
ปฏิสมั พันธ์ กบั บุคคลอืน และให้ ชุมชนได้ มีสว่ นร่ วมใน
การจัดประสบการณ์การเรี ยนรู้ ให้ กบั เด็ก 3) ครู ควรจัด
กิ จ กรรมทดลองวิ ธี ใ หม่ ๆ เพิ มเติ ม จากที จัด อยู่ใ ห้ มี
ความหลากหลายรู ป แบบ เพื อให้ เ ด็ ก ได้ เ รี ย นรู้ เกิ ด
ความใฝ่ รู้ และพัฒนากระบวนการคิด เกิดการพัฒนา
ด้ านสติปัญญาโดยผ่านกิจกรรมและสือต่าง ๆ โดยฝึ ก
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เด็กให้ ทํากิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์ สาํ หรับเด็ก ๆ
เช่น การทําโครงงานตามเนื .อหาทีมีในหน่วยการเรี ยนรู้
นัน. ๆ 4) การส่งเสริ มและพัฒนาเด็กเข้ าแข่งขันทักษะ
วิ ช าการในระดับ ปฐมวัย ยัง ไม่ ป ระสบความสํ า เร็ จ
เท่าทีควร 5) การจัดกิจกรรมและประสบการณ์ทีให้ เด็ก
เกิดทักษะ สามารถบอกความต้ องการหรื อพอใจบอกสิง
ต่าง ๆ ทํากิจกรรมตามความสมัครใจ การศึกษาแหล่ง
เรี ย นรู้ ทัง. ในและนอกสถานศึ ก ษา และสนใจใคร่ ร้ ู
ธรรมชาติรอบตัว การพัฒนาความคิดรวบยอดเกียวกับ
สิงต่าง ๆ ทีเกิดจากการเรี ยนรู้ ให้ มีความรู้ ความเข้ าใจ
เกียวกับความรู้ พื .นฐาน เรื องความเข้ าใจและใช้ ภาษา
ท่าทางในการสือสาร และ 6) จัดทําโครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ• ทางการเรี ยนทุกกลุ่มสาระการเรี ยนรู้ โดย
การสอนซ่อมเสริ ม การสร้ างสือทีใช้ ในการสอนอย่าง
หลากหลาย จัดทําค่ายวิชาการเตรี ยมการสอบ O-Net
โดยเฉพาะชันประถมศึ
.
กษาปี ที 6 และชันมั
. ธยมศึกษาปี
ที 3 (สํานักงานเขตพื .นทีการศึกษาประถมศึกษาแพร่
เขต 1, 2556, หน้ า 168-169) ดัง นัน. เพื อเป็ นการ
ส่งเสริ มและพัฒนาคุณลักษณะทีพึงประสงค์ด้านการ
ใฝ่ เรี ยนรู้ ของผู้เรี ยนให้ ดียิงขึ .น ผู้วิจยั มีความคิดเห็นว่า
หลักพุทธธรรมทางพระพุทธศาสนานัน. สามารถทีจะ
นํา มาบูร ณาการและประยุกต์ ใ ช้ ใ ห้ เ กิ ด ประโยชน์ ต่อ
ผู้เรี ยนอย่างมาก เพือให้ ผ้ เู รี ยนมีพฤติกรรมทีแสดงออก
ตามคุณลักษณะการใฝ่ เรี ยนรู้ ทีพึงประสงค์ตามความ
เหมาะสม ถูก ต้ อ ง และเป็ นประโยชน์ ต่อ การพัฒ นา
ผู้เรี ยน ทําให้ ผ้ วู ิจยั สนใจ ทีจะศึกษารู ปแบบการพัฒนา
ผู้เรี ยนเพือเสริ มสร้ างคุณลักษณะทีพึงประสงค์เชิงพุทธ
บู ร ณาการ เพื อพัฒ นางานวิ จั ย ให้ มี ค วามสมบู ร ณ์
ก่อให้ เกิดประโยชน์แก่ผ้ ทู ีสนใจศึกษาต่อไป
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วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื อศึ ก ษาการพัฒ นาคุณ ลัก ษณะที พึ ง
ประสงค์ ของผู้เรี ยน ระดับ ชัน. ประถมศึกษาปี ที 4 - 6
สํานักงานเขตพื .นทีการศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1
2. เพื อบู ร ณาการหลั ก พุ ท ธธรรมในการ
พัฒนาคุณลักษณะทีพึงประสงค์ของผู้เรี ยน ระดับชัน.
ประถมศึกษาปี ที 4 – 6 สํานักงานเขตพื .นทีการศึกษา
ประถมศึกษาแพร่ เขต 1
3. เพือเสนอรูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะที
พึงประสงค์ของผู้เรี ยนเชิงพุทธบูรณาการ

วิธีดาํ เนินการวิจัย
1. รูปแบบของการวิจัย การศึกษาวิจยั ครัง.
นี . ผู้วิจัยได้ ใช้ การศึกษา โดยใช้ วิธีวิจัยแบบผสมผสาน
วิธี (Mixed Reseach Method) ได้ แก่
1.1 การวิ จัย เชิ ง ปริ ม าณ (Quantitative
Research) ใช้ วิธีการวิจัยโดยหาค่าความถี (Frequency)
ค่ า ร้ อยละ (Percentage) ค่ า เฉลี ย (Mean) และค่ า
เบียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
1.2 การวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ (Qualitative
Research) ใช้ วิ ธี ก ารสั ม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึ ก (In-Depth
Interviews) การสนทนากลุม่ (Focus Group) และการ
ทดลอง (Experiment)
2. ขอบเขตด้ านประชากรและผู้ให้ ข้อมูล
สําคัญ
2.1 การวิจัยเชิงปริ มาณ (Quantitative
Research)
(1) ป ร ะ ช า ก ร ได้ แ ก่ ผู้ บ ริ ห า ร
ส ถ า น ศึ ก ษ า ค รู ผู้ ส อ น แ ล ะ ผู้ เ รี ย น ร ะ ดั บ ชั .น
ประถมศึกษาปี ที 4 - 6 โรงเรี ยนในสังกัดสํานักงานเขต
พื .นทีการศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 จํานวน 5,820 คน
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(2) กลุ่ม ตัว อย่ า ง ได้ แก่ ผู้ บริ ห าร
ส ถ า น ศึ ก ษ า ค รู ผู้ ส อ น แ ล ะ ผู้ เ รี ย น ร ะ ดั บ ชั .น
ประถมศึกษาปี ที 4 - 6 โรงเรี ยนในสังกัดสํานักงานเขต
พื .นทีการศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ทีมีผลคะแนน
O-net ของผู้เรี ยนในปี การศึกษา 2557 อยู่ในอันดับที 1 - 2
ของกลุ่มเครื อข่ายการศึกษา 8 กลุ่ม ๆ ละ 2 โรงเรี ยน
รวมทัง. สิ .น 16 โรงเรี ยน ได้ กลุ่มตัวอย่าง จํ านวน 749
คน โดยใช้ วิ ธี ก ารเลื อ กแบบเจาะจง (Purposive
Selection)
2.2 การวิจัย เชิงคุ ณ ภาพ (Qualitative
Research)
(1) วิ ธี ก ารสัม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึ ก (InDepth Interviews) ผู้ให้ ข้อมูลสําคัญในการสัมภาษณ์
ได้ แก่ พระสงฆ์ ที เป็ นผู้ เชี ยวชาญด้ านการพั ฒ นา
คุณธรรมจริ ยธรรม นักวิชาการทางพระพุทธศาสนา ผู้ที
นํ า หลัก พุท ธธรรมมาประยุก ต์ ใ ช้ ในหน่ ว ยงาน และ
ผู้บ ริ ห ารและครู ผ้ ูส อน ในสถานศึ ก ษาที ดํ า เนิ น การ
พัฒนาสถานศึกษาเชิงพุทธ จํานวน 12 รู ป/คน โดยใช้
วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Selection)
(2) การสนทนากลุม่ (Focus Group)
ผู้ใ ห้ ข้ อ มูล สํ า คัญ ในการสนทนากลุ่ม ประกอบด้ ว ย
ผู้ ทรงคุ ณ วุ ฒิ ที เข้ าร่ ว มการประชุ ม สนทนา ได้ แก่
ผู้เชียวชาญด้ านหลักพุทธธรรม ผู้เชียวชาญในด้ านสาย
การศึ ก ษา และผู้ เชี ยวชาญด้ านการพัฒ นาผู้ เรี ย น
จํ า นวน 11 รู ป /คน โดยใช้ วิ ธี ก ารเลื อ กแบบเจาะจง
(Purposive Selection)
(3) ก า ร ท ด ล อ ง ( Experiment)
ผู้วิจัยได้ นํารู ปแบบการพัฒนาผู้เรี ยนทีสร้ างขึ .นทดลอง
ใช้ กับ โรงเรี ยนในสังกัดสํานักงานเขตพื .นทีการศึกษา
ประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ประจําภาคการศึกษาที 2 ปี
การศึกษา 2558 จํานวน 1 โรงเรี ยน กลุม่ ตัวอย่าง ได้ แก่

ผู้เ รี ย นระดับ ชัน. ประถมศึ ก ษาปี ที 4 – 6 โรงเรี ย นรั ฐ
ราษฎร์ บํารุ ง จํ านวน 15 คน โดยใช้ วิธีการเลือกแบบ
เจาะจง (Purposive Selection)
2.3 เครืHองมือทีHใช้ ในการวิจัย
(1) แบบสอบถาม (Questionnaire)
เป็ นแบบสอบถามเพือศึกษาสภาพทัวไปเกียวกับการ
พัฒนาคุณลักษณะทีพึงประสงค์ด้านการใฝ่ เรี ยนรู้ ของ
ผู้เรี ยน ระดับชันประถมศึ
.
กษาปี ที ๔-๖ สังกัดสํานักงาน
เขตพื .นทีการศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1
(2) แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้ าง
(Structured Interview) เป็ นแบบสัมภาษณ์เพือศึกษา
ความคิ ด เห็ น และข้ อเสนอแนะจากผู้ ทรงคุ ณ วุ ฒิ
เกียวกับการบูรณาการหลักอิทธิ บาท 4 ในการพัฒนา
คุณลักษณะทีพึงประสงค์ด้านการใฝ่ เรี ยนรู้ ของผู้เรี ยน
ระดับชันประถมศึ
.
กษาปี ที 4 – 6
(3) แนวคําถามสําหรั บการสนทนา
กลุ่ม เป็ นแนวคําถามสําหรับการสนทนาเพือวิเคราะห์
รู ปแบบการพัฒนาผู้เรี ยนเพือเสริ มสร้ างคุณลักษณะที
พึงประสงค์เชิงพุทธบูรณาการ สําหรับผู้เรี ยนระดับชัน.
ประถมศึกษาปี ที 4 - 6
(4) การทดลอง (Experiment) เป็ น
การสัง เคราะห์ กิ จ กรรมพัฒ นาผู้เ รี ย นเชิ ง พุท ธ ตาม
แนวทางของรู ปแบบการพัฒนาผู้เรี ยนเพือเสริ มสร้ าง
คุณลักษณะทีพึงประสงค์เชิงพุทธ บูรณาการทีผู้วิจยั ได้
นํ า เสนอ ซึงได้ พัฒ นาเครื องมื อ การทดลองเพื อวิ จัย
ประกอบด้ วย 1) โครงการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรี ยนเพือ
เสริ มสร้ างคุณลักษณะด้ านการใฝ่ เรี ยนรู้ ทีพึงประสงค์
เชิงพุทธบูรณาการ 2) แบบสอบถามความคิดเห็น ก่อน
และหลัง เกียวกับการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรี ยน 3) แบบ
สัมภาษณ์ความคิดเห็นเกียวกับการจัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรี ยน
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การเก็บรวบรวมข้ อมูล
1. การวิ จั ย เชิ ง ปริ มาณ (Quantitative
Research)
1.1 ข อ ห นั ง สื อ จ า ก สํ า นั ก ง า น
บัณฑิตศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย เพือขอเชิ ญผู้เชี ยวเป็ นผู้ตรวจสอบ
ความเทียงตรงของเครื องมือ และเพือขอเก็ บรวบรวม
ข้ อมูลกับสถานศึกษากลุม่ ทดลองเครื องมือ ทีไม่ใช่กลุม่
ให้ ข้ อ มู ล ห ลั ก ใ น ก า ร วิ จั ย แ ละ เ ก็ บ ข้ อ มู ล จ า ก
สถานศึ ก ษา สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื น. ที การศึ ก ษา
ประถมศึกษาแพร่ เขต 1 จังหวัดแพร่ ผู้ให้ ข้อมูลหลัก
จํานวน 16 แห่ง
1.2 นํ า หนั ง สื อ ขอความร่ วมมื อ จาก
สํานักงานบัณฑิตศึกษา คณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิท ยาลัย ส่งถึ งผู้เชี ยวชาญเพื อ
ตรวจสอบความเทียงตรงของเครื องมือการวิจยั และขอ
ความอนุเคราะห์สถานศึกษากลุม่ ทดลองเครื องมือการ
วิจัย และขอความอนุเคราะห์ จากสํานักงานเขตพืน. ที
การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 จังหวัดแพร่ และ
สถานศึกษาทีให้ ข้อมูลในการวิจยั เพือขอความร่ วมมือ
อนุเคราะห์ช่วยเหลือ อํานวยความสะดวก ในการแจก
แบบสอบถามเพือการวิจัย ซึงผู้วิจัยได้ ดําเนินการเก็ บ
รวบรวมข้ อมูลแบบสอบถามด้ วยตนเอง
2. ก า รวิ จั ย เ ชิ ง คุ ณ ภ า พ ( Qualitative
Research)
2.1 ขอหนังสือจากสํานักงานบัณฑิตศึกษา
คณะครุ ศ าสตร์ มหาวิ ท ยาลัย มหาจุ ฬ าลงกรณราช
วิท ยาลัย เพื อขอเชิ ญเป็ นผู้ทรงคุณ วุฒิ แ ละขอความ
ร่วมมือสถานศึกษาเพือทดลองรูปแบบงานวิจยั
2.2 ผู้วิจัยได้ ดํา เนินการสัม ภาษณ์ ตาม
วัน เวลา และสถานที ในการสัม ภาษณ์ โดยมี ก าร
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บันทึกเทป และจดบันทึกข้ อมูล ตามประเด็นคําถามที
ได้ สมั ภาษณ์
2.3 ดําเนินการสนทนากลุ่ม โดยการใช้
ห้ องประชุ ม ในสถานที ที พิ จ ารณาเห็ น ว่ า มี ค วาม
เหมาะสมในการจัดการสนทนากลุ่มในงานวิจัยเรื องนี .
โดยมีการบันทึกภาพเคลือนไหว ภาพนิง บันทึกเสียง
และจดบันทึก ตลอดการดําเนินการสนทนากลุม่
2.4 ดํ า เนิ น การทดลองพั ฒ นาผู้ เรี ยน
ตามทีได้ กําหนดไว้ ในรูปแบบการวิจยั โดยได้ ดําเนินการ
ตามขันตอน
.
ดังนี .
(1) ชี . แ จ ง วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ แ ล ะ
รายละเอี ย ด เกี ยวกับ การจัด กิ จ กรรมพัฒ นาผู้เ รี ย น
เชิ ง พุท ธ ตามแนวทางรู ป แบบการพัฒ นาผู้เ รี ยนเพื อ
เสริ มสร้ างคุณลักษณะทีพึงประสงค์เชิงพุทธ บูรณาการ
ทีผู้วิจยั ได้ นําเสนอ ให้ ทางสถานศึกษาและผู้เรี ยน ทีเข้ า
ร่วมกิจกรรม ได้ รับทราบ
(2) ดํ า เนิ น การจัด กิ จ กรรมพัฒ นา
ผู้เรี ยนเชิงพุทธ ตามโครงการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรี ยน
เพื อเสริ ม สร้ างคุ ณ ลัก ษณะด้ านการใฝ่ เรี ย นรู้ ที พึ ง
ประสงค์ เ ชิ ง พุ ท ธบู ร ณาการ ที ผู้ วิ จัย ได้ นํ า เสนอต่ อ
สถานศึกษา จํานวน 4 กิจกรรม ได้ แก่ กิจกรรมพัฒนา
คุณธรรมจริ ยธรรม กิจกรรมพัฒนาด้ านศิลปะ กิจกรรม
พัฒนาด้ านงานประดิษฐ์ และกิจกรรมศึกษาเรี ยนรู้ นอก
สถานที
การวิเคราะห์ ข้อมูล
1. การวิ จั ย เชิ ง ปริ มาณ (Quantitative
Research)
การวิ เ คราะห์ ข้ อมู ล จากแบบสอบถาม
โดยใช้ โปรแกรมสําเร็ จรูปเพือการวิจยั ดังนี .
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1.1 ข้ อมูลเกียวกับสถานภาพส่วนตัวของ
ผู้ ตอบแบบสอบถาม ใช้ การวิ เ คราะห์ ข้ อมู ล โดย
ค่าความถี (Frequency) และค่าร้ อยละ (Percentage)
นําเสนอในรูปแบบการใช้ ตารางประกอบคําบรรยาย
1.2 ข้ อ มูล ความคิ ด เห็ น เกี ยวกับ สภาพ
ทัวไปของการดํ า เนิ น งานในสถานศึ ก ษาเพื อพัฒ นา
คุณลักษณะทีพึงประสงค์ด้านการใฝ่ เรี ยนรู้ ของผู้เรี ยน
ระดับชันประถมศึ
.
กษาปี ที 4-6 สังกัดสํานักงานเขตพื .นที
การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 วิเคราะห์ข้อมูลโดย
การหาค่าเฉลีย ( X ) และค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation-SD) นําเสนอในรู ปแบบตาราง
ประกอบคําบรรยาย
2. ก า รวิ จั ย เ ชิ ง คุ ณ ภ า พ ( Qualitative
Research)
2.1 การวิ เ คราะห์ ข้ อมู ล จากการให้
สัมภาษณ์(In-Depth Interviews) และการสนทนากลุม่
(Focus Group) ผู้วิ จัย ใช้ วิ ธี ก ารวิ เ คราะห์ เ นื อ. หา
(Content Analysis) โดยผู้วิจยั จะนําข้ อมูลทังที
. ได้ จาก
การจดบัน ทึ ก ข้ อ มูล การถอดเทปสัม ภาษณ์ ร่ ว มถึ ง
ภาพถ่าย ทําการจัดระบบหมวดหมู่ และสรุ ปประเด็น
สําคัญ
2.2 การวิ เ คราะห์ ข้ อมู ล การทดลอง
(Experiment) ใช้ รู ปแบบกา รพั ฒ นาผู้ เรี ยนเพื อ
เสริ มสร้ างคุณลักษณะทีพึงประสงค์เชิงพุทธบูรณาการ
กับ โรงเรี ย นที เป็ นกลุ่ม ตัว อย่ า ง โดยการนํ า เสนอ 2
ขันตอน
.
ดังนี .
1) ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ ข้ อ มู ล จ า ก
แบบสอบถามความคิ ด เห็ น ก่ อ นและหลัง การจั ด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรี ยนเชิงพุทธ ตามรู ปแบบการพัฒนา
ผู้เรี ยนเพือเสริ มสร้ างคุณลักษณะทีพึงประสงค์เชิงพุทธ
บูรณาการ ใช้ โปรแกรมสําเร็ จรูปเพือการวิจยั ดังนี .

(1) ข้ อ มูล เกี ยวกับ สถานภาพ
ผู้ ตอบแบบสอบถาม ใช้ การวิ เ คราะห์ ข้ อมู ล โดย
ค่าความถี (Frequency) และค่าร้ อยละ (Percentage)
นําเสนอในรูปแบบการใช้ ตารางประกอบคําบรรยาย
(2) ข้ อมูลความคิดเห็นเกียวกับ
พฤติกรรม ตามคุณลักษณะทีพึงประสงค์ ด้านการใฝ่
เรี ยนรู้ ของผู้เรี ยน วิเคราะห์ ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลีย
( X ) และค่ า ส่ ว นเบี ยงเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation-SD) นําเสนอในรู ปแบบตารางประกอบคํา
บรรยาย

ผลการวิจัย
1. การศึ ก ษาและพัฒ นาคุณ ลัก ษณะที พึ ง
ประสงค์ ของผู้เรี ยน ระดับ ชัน. ประถมศึกษาปี ที 4 - 6
สํานักงานเขตพื .นทีการศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1
สรุปผลได้ ดงั นี .
1.1 ผลก า ร ศึ ก ษ า คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ ที พึ ง
ประสงค์ของผู้เรี ยน ผู้วิจยั มุง่ ศึกษาเฉพาะคุณลักษณะที
พึงประสงค์ด้านการใฝ่ เรี ยนรู้ของผู้เรี ยน จํานวน 4 ด้ าน
ได้ แก่ ด้ านการตัง. ใจอย่างมีสติ เพียรพยายามในการ
เรี ย น ความคิ ด ริ เ ริ มและมี จิ น ตนาการ และศึ ก ษา
ค้ นคว้ าด้ วยตนเอง
1.2 ผลการศึ ก ษาสภาพทัวไปเกี ยวกั บ
การพั ฒ นาคุ ณ ลั ก ษณะที พึ ง ประสงค์ ข องผู้ เรี ยน
ระดับ ชัน. ประถมศึก ษาปี ที 4 - 6 สํา นัก งานเขตพื น. ที
การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 พบว่า ผู้ให้ ข้อมูล
หลัก ได้ แก่ ผู้บริ หารสถานศึกษา ครู ผ้ ูสอน และผู้เรี ยน
มีความคิดเห็นต่อการดําเนินงานพัฒนาคุณลักษณะที
พึงประสงค์ด้านการใฝ่ เรี ยนรู้ ของผู้เรี ยน โดยรวมทุก
ด้ านอยูใ่ นระดับมาก
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2. การบูร ณาการหลัก พุท ธธรรมในพัฒ นา
คุ ณ ลั ก ษณะที พึ ง ประสงค์ ข องผู้ เรี ยน ระดั บ ชั น.
ประถมศึกษาปี ที 4 - 6 สํานักงานเขตพื .นทีการศึกษา
ประถมศึกษาแพร่ เขต 1 สรุปผลได้ ดงั นี .
2.1 ผลการศึกษาหลักพุทธธรรมทีนํามา
พัฒนาคุณลักษณะทีพึงประสงค์ด้านการใฝ่ เรี ยนรู้ ของ
ผู้เรี ยน พบว่า หลักพุทธธรรมทีสามารถนํา มาพัฒนา
ผู้เรี ยนเพือเสริ มสร้ างให้ เกิดคุณลักษณะทีพึงประสงค์
ด้ านการใฝ่ เรี ย นรู้ ได้ คื อ หลัก อิ ท ธิ บ าท หมายถึ ง
คุณธรรมทีนําไปสูค่ วามสําเร็ จแห่งผลทีมุง่ หมาย มีอยู่ 4
ประการ ได้ แก่ (1) ฉันทะ คือ ความพอใจ (2) วิริยะ คือ
ความเพียร (3) จิตตะ คือ ความคิดมุ่งไป และ (4) วิมงั สา
คือ การไตร่ตรองหรื อทดลอง
2.2 ผลการบูรณาการหลักพุทธธรรมเพือ
พัฒนาคุณลักษณะทีพึงประสงค์ของผู้เรี ยน ระดับชัน.
ประถมศึกษาปี ที 4 - 6 สํานักงานเขตพื .นทีการศึกษา
ประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ผู้วิจยั ได้ นําหลักพุทธธรรมที
ศึกษาค้ นพบมาบูรณาการเพือพัฒนาคุณลักษณะทีพึง
ประสงค์ ด้ านการใฝ่ เรี ยนรู้ของผู้เรี ยน ได้ ผลสรุป ดังนี .
1) การตังใจอย่
.
างมีสติ (ฉันทะ) ๒) เพียรพยายามใน
การเรี ยน (วิริยะ) ๓) ความคิดริ เริ มและมีจินตนาการ
(จิตตะ) ๔) ศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเอง (วิมงั สา)
3. ก า ร นํ า เ ส น อ รู ป แ บ บ ก า ร พั ฒ น า
คุณลักษณะทีพึงประสงค์ของผู้เรี ยนเชิงพุทธบูรณาการ
สรุปผลได้ ดงั นี .
3.1 ผลการเสนอรู ปแบบการพั ฒ นา
ผู้เ รี ย นเพื อเสริ ม สร้ างคุณ ลัก ษณะที พึง ประสงค์ ข อง
ผู้เรี ยนเชิงพุทธบูรณาการ
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จากการวิเคราะห์ข้อมูลผลการศึกษา ผู้วิจยั ได้
จัดระบบความคิดการวิจัย (Conceptualize) สรุ ปองค์
ความรู้ ได้ ดงั แผนภาพ ดังนี .

ภาพที 1 รูปแบบการพัฒนาผู้เรี ยนเพือเสริ มสร้ าง
คุณลักษณะทีพึงประสงค์เชิงพุทธบูรณาการ
จากภาพ ผู้วิ จัย ได้ นํ า เสนอรู ป แบบ
การพั ฒ นาผู้ เรี ย นเพื อเสริ ม สร้ างคุ ณ ลัก ษณะที พึ ง
ประสงค์เชิงพุทธบูรณาการ ออกเป็ น 5 ด้ าน หรื อเรี ยก
โดยย่อว่า SAKDA MODEL ประกอบด้ วย 1) Smart
Teacher and Student (S) คือ ความทันสมัยของครู
และผู้ เรี ย น 2) Attitude (A) คื อ ทัศ นคติ ที ดี 3)
Knowledge (K) คือ วิชาความรู้ 4) Dhamma (D) คือ
ธรรมะ 5) Activity (A) คือ กิจกรรม
3.2 ผลการทดลองใช้ รูปแบบการพัฒนา
ผู้เรี ยนเพือเสริ มสร้ างคุณลักษณะทีพึงประสงค์ของเชิง
พุทธบูรณาการกับกลุม่ ตัวอย่าง ผลการทดลอง พบว่า
พฤติกรรมการแสดงออก ตามคุณลักษณะทีพึงประสงค์
ด้ านการใฝ่ เรี ยนรู้ ของผู้เรี ยนโดยภาพรวมทุกด้ าน ก่อน
การจั ด กิ จ กรรมพั ฒ นาผู้ เรี ยน เชิ ง พุ ท ธ มี ร ะดั บ
พฤติกรรมในการใฝ่ เรี ยนรู้ อยู่ในระดับมาก แต่เมือได้
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จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรี ยนเชิงพุทธแล้ ว พบว่า พฤติกรรม
การใฝ่ เรี ยนรู้ ของผู้ เรี ยนโดยภาพรวมทุ ก ด้ าน มี
พัฒนาการตามคุณลักษณะทีพึงประสงค์ ด้านการใฝ่
เรี ยนรู้ ทีดีขึ .น มีระดับพฤติกรรมในการใฝ่ เรี ยนรู้ อยู่ใน
ระดับมากทีสุด

อภิปรายผล
จากผลการศึกษาทีค้ นพบ สามารถอภิปราย
ผลตามจุดมุง่ หมายของงานวิจยั ได้ ดงั นี .
1. การศึ ก ษาและพัฒ นาคุณ ลัก ษณะที พึ ง
ประสงค์ ของผู้เรี ยน ระดับ ชัน. ประถมศึกษาปี ที 4 - 6
สํานักงานเขตพื .นทีการศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1
ผลการศึกษา พบว่า คุณลักษณะทีพึงประสงค์ด้านการ
ใฝ่ เรี ยนรู้ ของผู้เรี ยน มีอยู่ 4 ด้ าน ได้ แก่ ด้ านการตังใจ
.
อย่างมีสติ เพีย รพยายามในการเรี ยน ความคิด ริ เริ ม
และมี จิ นตนาการ ศึก ษาค้ น คว้ า ด้ ว ยตนเอง และผล
การศึกษาสภาพทัวไปเกียวกับการพัฒนาคุณลักษณะที
พึงประสงค์ของผู้เรี ยน ระดับชันประถมศึ
.
กษาปี ที 4 - 6
สํานักงานเขตพื .นทีการศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1
พบว่ า ผู้ บริ ห ารสถานศึ ก ษา ครู ผ้ ู สอน และผู้ เรี ย น
มีความคิดเห็นต่อการดําเนินงานพัฒนาคุณลักษณะที
พึงประสงค์ด้านการใฝ่ เรี ยนรู้ ของผู้เรี ยน โดยรวมทุก
ด้ านอยูใ่ นระดับมาก อันสืบเนืองมาจากผู้วิจยั ได้ ศึกษา
ตามกระบวนการพัฒนารู ปแบบและขัน. ตอนของการ
วิจยั อย่างเป็ นระบบ เริ มจากการได้ ศึกษาค้ นคว้ าข้ อมูล
และพัฒ นาองค์ ค วามรู้ จากการสัง เคราะห์ ข้ อมู ล ที
ค้ น พบจากเอกสาร ตํ ารา จากนัก วิช าการการศึก ษา
หลายท่าน จึงได้ ข้อมูลตามประเด็นคุณลักษณะทีพึง
ประสงค์ด้านการใฝ่ เรี ยนรู้ ตามทีผู้วิจยั ได้ กําหนดไว้ ซึง
คุณลักษณะการใฝ่ เรี ยนรู้ ทีพึงประสงค์ ทีค้ นพบ ทัง. 4
ด้ าน สอดคล้ องกับ (พระราชวรมุนี (ประยุทธ์ ปยุตฺโต),

2530ข, หน้ า 43-45) ท่านได้ กล่าวถึงคุณลักษณะความ
สนใจใฝ่ รู้ ใฝ่ เรี ยน ตามแนวอิทธิ บาท 4 ไว้ ว่า 1) สร้ าง
ความพึ ง พอใจ (ฉัน ทะ) เป็ นผู้ที มี ค วามต้ อ งการจะ
กระทําหรื อใฝ่ ใจรักทีจะกระทําสิงนันอยู
. ่เสมอและทําให้
ได้ ผลดียิง ๆ ขึ .นไป 2) ใช้ ความเพียรพยายาม (วิริยะ)
เป็ นผู้มีความขยัน ความพยายาม ความเข้ มแข็ง ความ
อดทน การเอาธุ ร ะใส่ใ จต่อ งานที รั บ ผิ ดชอบไม่เ กี ย จ
คร้ าน 3) ความมีสติตัง. มัน (จิตตะ) เป็ นผู้มีความคิด
ความตังใจรั
. บรู้ ในสิงทีตนทํา ทําสิงนันด้
. วยความคิด มี
จิตใจจดจ่อ ไม่ฟ้ ุงซ่านล่องลอย และ 4) หมันไตร่ ตรอง
ด้ วยเหตุผล (วิมงั สา) เป็ นผู้ปัญญาพิจารณาไตร่ ตรอง
ครุ่ น คิ ด ใคร่ ค รวญ ตรวจตราหาเหตุผ ล ตรวจสอบ
ข้ อบกพร่ องในสิงทีทํา รู้ จกั วางแผน คิดค้ นตลอดจนหา
วิธีปรับปรุงแก้ ไข เพือความเข้ าใจทีถูกต้ อง
2. การบูร ณาการหลัก พุท ธธรรมในพัฒ นา
คุ ณ ลั ก ษณะที พึ ง ประสงค์ ข องผู้ เรี ยน ระดั บ ชั น.
ประถมศึกษาปี ที 4 - 6 สํานักงานเขตพื .นทีการศึกษา
ประถมศึกษาแพร่ เขต 1 พบว่ า หลั ก พุ ท ธธรรมที
สามารถนํ า มาพัฒ นาผู้ เรี ย นเพื อเสริ ม สร้ างให้ เกิ ด
คุณลักษณะทีพึงประสงค์ ด้า นการใฝ่ เรี ย นรู้ คือ หลัก
อิทธิบาท 4 ผู้วิจยั ได้ นําหลักพุทธธรรมทีศึกษาค้ นพบมา
บูรณาการเพือพัฒนาคุณลักษณะทีพึงประสงค์ด้านการ
ใฝ่ เรี ยนรู้ ของผู้เรี ยน อยู่ 4 ด้ าน ได้ แก่ การตังใจอย่
.
างมีสติ
(ฉันทะ) เพียรพยายามในการเรี ยน (วิริยะ) ความคิด
ริ เริ มและมีจินตนาการ (จิตตะ) และศึกษาค้ นคว้ าด้ วย
ตนเอง (วิมงั สา) ซึงหลักพุทธธรรมดังกล่าวได้ สอดคล้ อง
กับ (พระมหาสุทิ ต ย์ อาภากโร (อบอุ่ น ) และคณะ,
2556, หน้ า 127) ซึงได้ อธิ บายสรุ ปไว้ ว่า กระบวนการ
เรี ย นรู้ ตามแนวพระพุท ธศาสนาแต่ล ะขัน. นัน. จะต้ อ ง
ประกอบด้ วยคุณธรรมทีสร้ างเสริ มความสุขในขณะการ
เรี ยนรู้ ต่ อ ผู้ เรี ยนที เรี ยกว่ า “อิ ท ธิ บ าท 4” ซึ งเป็ น
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กระบวนการเรี ย นรู้ ที จะทํ า ให้ ผู้ เรี ย นเรี ย นอย่ า งมี
ความสุขได้ โดยหลักอิทธิบาท 4 จะเป็ นหลักคุณธรรมที
นําไปสูค่ วามสําเร็ จแห่งผลทีมุง่ หมายในการศึกษา ดังนี .
1) ฉั น ทะ ความพอใจ เรี ย กคุ ณ ธรรมขัน. นี ว. ่ า “ขั น.
ความสุขในการเรี ยน” หรื อเรี ยกอีกอย่างว่า “ขันพอใจ
.
ใฝ่ รู้ ” 2) วิ ริ ยะ คว ามเพี ย ร ขั น. นี เ. รี ยกว่ า “ขั น.
ขยันหมันเพียร” 3) จิตตะ ความคิดมุ่งไป ขันนี
. .เรี ยกว่า
“ขันสมาธิ
.
จดจ่อ” และ 4) วิมงั สา ความไตร่ ตรอง หรื อ
ทดลอง ขั น. สุ ด ท้ ายเรี ยกว่ า “ขั น. ตรวจสอบและ
ประเมินผล”
3. ก า ร นํ า เ ส น อ รู ป แ บ บ ก า ร พั ฒ น า
คุณลักษณะทีพึงประสงค์ของผู้เรี ยนเชิงพุทธบูรณาการ
นัน. สืบเนืองจากการวิเคราะห์องค์ความรู้ ทีได้ รับจาก
การวิจยั ผู้วิจยั ได้ พฒ
ั นารู ปแบบการพัฒนาผู้เรี ยนเพือ
เสริ มสร้ างคุณลักษณะทีพึงประสงค์เชิงพุทธบูรณาการ
ออกเป็ น 5 ด้ าน หรื อเรี ยกโดยย่อว่า SAKDA MODEL
ได้ แก่ 1) Smart Teacher and Student (S) คือ ความ
ทันสมัยของครู และผู้เรี ยน 2) Attitude (A) คือ ทัศนคติ
3) Knowledge (K) คือ วิชาความรู้ 4) Dhamma (D)
คือ ธรรมะ และ 5) Activity (A) คือ กิจกรรม ผลการ
ทดลองใช้ รูปแบบพบว่า พฤติกรรมการแสดงออก ตาม
คุณลักษณะทีพึงประสงค์ด้านการใฝ่ เรี ยนรู้ ของผู้เรี ยน
โดยภาพรวมทุกด้ าน ก่อนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรี ยน
เชิง มีระดับพฤติกรรมในการใฝ่ เรี ยนรู้ อยู่ในระดับมาก
แต่เมือได้ จดั กิจกรรมพัฒนาผู้เรี ยนเชิงพุทธแล้ ว พบว่า
พฤติกรรมการใฝ่ เรี ยนรู้ ของผู้เรี ยนโดยภาพรวมทุกด้ าน
มีพฒ
ั นาการตามคุณลักษณะทีพึงประสงค์ด้านการใฝ่
เรี ยนรู้ ทีดีขึ .น มีระดับพฤติกรรมในการใฝ่ เรี ยนรู้ อยู่ใน
ระดับมากทีสุด แสดงให้ เห็ นว่ารู ปแบบการพัฒนา
ผู้เรี ยนที ผู้วิจัยได้ พัฒนาขึน. มีประสิท ธิ ภาพ เนืองจาก
ผู้วิ จั ย ได้ สร้ างรู ป แบบตามกระบวนการ และมี ก าร
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ทดลองใช้ อย่างถูกต้ องตามขันตอนของกระบวนการจั
.
ด
กิ จ กรรมพัฒ นาผู้เ รี ย น ประกอบกับ กิ จ กรรมพัฒ นา
ผู้เรี ยนเชิงพุทธทีผู้วิจัยสร้ างขึน. เป็ นกิ จกรรรมทีทําให้
ผู้เรี ยนได้ เรี ยนรู้ ตามความถนัดและตามความสามารถ
ของตนเอง จึงทําให้ ผ้ ูเรี ยนทีได้ เข้ าร่ วมกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรี ยนเชิงพุทธ ตามแนวรู ปแบบการพัฒนาผู้เรี ยนเพือ
เสริ มสร้ างคุณลักษณะทีพึงประสงค์เชิงพุทธบูรณาการ
มีพฤติกรรมตามคุณลักษณะการใฝ่ เรี ยนรู้ ทีพึงประสงค์
ดีขึน. ตามลําดับ ซึงสอดคล้ องกับ (วี รชัย อนันต์ เธี ยร,
2557, บทคัดย่อ) ได้ ศึกษาวิจัยเกียวกับเรื อง กลยุทธ์
การพัฒนาจริ ยธรรมสําหรับเยาวชนไทย ซึงเป็ นการวิจยั
แบบผสมผสานระหว่างการวิ จัยเชิ ง ปริ ม าณและเชิ ง
คุณภาพ เครื องมื อที ใช้ ใ นการวิจัย คือ แบบสอบถาม
สําหรับการวิจยั เชิงปริ มาณโดยแบ่งกลุม่ ผู้ตอบออกเป็ น
2 กลุ่ม คือกลุ่ม เยาวชนทีกระทํ าผิด จํ านวน 350 ชุด
และกลุม่ ผู้ปกครองของเยาวชนอีก 350 ชุด ในการวิจยั
เชิ ง คุณภาพ ใช้ วิ ธีการสัมภาษณ์ เ ชิ งลึกผู้ท รงคุณวุฒิ
จํานวน 20 ท่าน ผลการวิจยั พบว่า ประเด็นปั ญหาของ
เยาวชน คือ ปั ญหาทางร่ างกายของเยาวชน ปั ญหา
ทางด้ านอารมณ์ และจิต ปั ญหาครอบครัว ปั ญหาเพือน
และบุ ค คลใกล้ ชิ ด ปั ญหาด้ านแรงบั น ดาลใจและ
เป้ าหมายในชี วิ ต ปั ญหาสัง คมหรื อ สิ งแวดล้ อม ๆ
ปั ญหาประวัติการทําผิด ปั ญหาภูมิหลังและโอกาสของ
การศึกษา ปั ญหาด้ านพฤติกรรมเบียงเบน และปั ญหา
ด้ านระบบการศึกษาของชาติปัจจัยทีส่งผลกระทบต่อ
การกระทําผิดของเยาวชนมีปัจจัย 4 ด้ าน คือ ปั จจัย
ด้ านสังคม เช่น สภาพสังคม เพือนของเยาวชน ชุมชนที
อยูอ่ าศัย การเข้ าถึงสิงผิดกฎหมายและอบายมุขได้ ง่าย
ปั จจัยด้ านเศรษฐกิจ เช่น ความต้ องการเกินปั จจัย 4 ค่า
ครองชี พ สูง การขาดโอกาสในการทํ า งาน เป็ นต้ น
ปั จจัยด้ านครอบครัว เช่น ลักษณะการเลี .ยงลูก ลักษณะ
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ครอบครั ว ลักษณะพ่อแม่ เป็ นต้ น และปั จจัยด้ านตัว
เยาวชนเอง เช่น ลักษณะของพันธุกรรม วุฒิภาวะทียัง
ไม่พฒ
ั นา ปั ญหาการเจ็บป่ วยของเยาวชน เป็ นต้ น โดย
ปั จ จัย ทัง. 4 ด้ านนี ส. ่ ง ผลต่ อ เยาวชนแตกต่ า งกัน ไป
วิธีการนําหลักธรรมมาใช้ กบั เยาวชน ทําได้ ใน 2 มิติ คือ
การประยุก ต์ วิ ธี ก ารสอนหลัก ธรรม เช่ น การเปิ ดใจ
เยาวชน กิจกรรมนอกหลักสูตร การเข้ าค่ายต่าง ๆ และ
การขัดเกลาจิตใจ เช่น การทําให้ เยาวชนมีโอกาสเข้ า
ใกล้ ศาสนา การสร้ างสํานึกทีดีให้ กับเยาวชน เป็ นต้ น
กลยุ ท ธ์ การพั ฒ นาจริ ยธรรมของเยาวชนโดยใช้
หลักธรรมทีเหมาะสมสําหรับเยาวชน ได้ แก่ หลักเบญจ
ศีล อริ ยสัจ 4 มรรค พรหมวิหาร 4 และได้ ค้นพบแผนกล
ยุทธ์ในการพัฒนาเยาวชน 4 แผน คือ แผนกลยุทธ์ ด้าน
การอยู่ร่วมกับเพือน ๆ และบุคคลอืนในสังคมได้ อย่าง
สงบสุข แผนกลยุท ธ์ ด้น การสร้ างเสริ ม จิ ตสํา นึก ด้ า น
จริ ยธรรมของเยาวชนและค่านิยมทีถูกต้ อง แผนกลยุทธ์
ด้ านการปฏิบตั ิตนให้ อยู่ในศีลธรรมและกฎกติกาสังคม
และแผนกลยุท ธ์ ด้ า นการสังสอนให้ มี แ นวคิ ด ในการ
ดําเนินชีวิตทีดี

ข้ อเสนอแนะ
1. ข้ อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ
1.1 สถาน ศึ ก ษ าคว รสนั บ สนุ น และ
ส่งเสริ มการจัดโครงการพัฒนาครูผ้ สู อนเกียวกับการจัด
กิ จ กรรมพั ฒ นาผู้ เรี ย นเชิ ง พุ ท ธบู ร ณาการ เพื อให้
ครู ผ้ สู อนนําความรู้ หลักพุทธธรรมทางพระพุทธศาสนา
มาประยุกต์ใช้ หรื อสอดแทรกกับกิจกรรมการเรี ยนการ
สอนในสถานศึกษา
1.2 สถานศึกษาอืน ๆ สามารถนํารูปแบบ
ไปปรั บหรื อประยุกต์ ใช้ ไ ด้ ให้ เข้ ากับบริ บทของแต่ล ะ
สถานศึกษาของตนเอง
1.3 ผู้บริ หารสถานศึกษา ควรมีการนิเทศ
การจัดกิ จกรรมพัฒนาผู้เรี ยนเชิ งพุทธ บูรณาการ ใน
สถานศึกษาอย่างต่อเนือง
2. ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครังK ต่ อไป
2.1 เนืองจากผู้วิจยั ได้ ศึกษาคุณลักษณะ
ทีพึงประสงค์เชิงพุทธเพียงด้ านเดียว การวิจยั ครัง. ต่อไป
ควรมีการวิจัยเพือศึกษาคุณลักษณะทีพึงประสงค์เชิง
พุทธด้ านอืน ๆ เช่น ด้ านการซือสัตย์ ด้ านการประหยัด
ฯลฯ
2.2 ควรศึกษาวิจัยหลักพุทธธรรมอืนๆ ที
สามารถนํ า มาประยุก ต์ ห รื อ นํ า มาบูร ณาการพัฒ นา
ผู้เรี ยน เช่น หลักปั ญญา 3 หลักภาวนา 4 หลักพรหม
วิหาร 4 ฯลฯ
2.3 ควรศึ ก ษาหรื อ ทดลองใช้ กั บ กลุ่ ม
ตัวอย่างผู้เรี ยนทุกระดับชันปี
.
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