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บทคัดยAอ

บทความนี้มีวัตถุประสงคIเพื่อศึกษา 1) ระดับการมีคุณธรรมจริยธรรมของเยาวชนที่เขvา
รับการฝxกอบรมหลักสูตรกลุUมคลินิกคุณธรรม 2) เปรียบเทียบการมีคุณธรรมจริยธรรมของเยาวชนที่
เขvารับการฝxกอบรม หลักสูตรกลุUมคลินิกคุณธรรม ระยะกUอนและระยะหลังการฝxกอบรม กำหนด
ขนาดกลุUมตัวอยUางโดยใชvเยาวชนที่เป~นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาป•ที่ 1-3 ที่เขvารับการฝxกอบรม
หลักสูตรกลุUมคลินิกคุณธรรม ณ วัดภูเขาหลง ระหวUางป•การศึกษา 2563 จำนวน 100 คน โดยใชvการ
*

ปรับ ปรุงตv นฉบั บ จากการนำเสนอในการประชุ มวิ ชาการระดั บ ชาติ คณะพุ ทธศาสตรI ครั้ งที่ 3
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 26 มีนาคม 2564
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เลือกกลุUมตัวอยUางแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใชvเป~นแบบสอบถามมาตราสUวนประมาณคU า มีคUาความ
เชื่อมั่น (Reliability) เทUากับ 7.61 จากผลการวิจัยพบวUา 1) คุณธรรมจริยธรรมของเยาวชนที่เขvา
รับการฝxกอบรมหลักสูตรกลุUมคลินิกคุณธรรม ในภาพรวมและรายดvาน อยูUในระดับปานกลาง
เรียงลำดับ คUาเฉลี่ยจากมากไปหานvอย ไดvคือ ดvานความกตัญ•ู ดvานวินัย ดvานการรูvจักตนเอง
และดvานความสามัคคี ตามลำดับ 2) เยาวชนทีเ่ ขvารับการฝxกอบรมหลักสูตรกลุUมคลินิกคุณธรรม
กUอนและหลังการเขvารับการฝxกอบรม เมื่อทดสอบความแตกตUางของคะแนนเฉลี่ยคUาที มีความ
แตกตUางกั นอยUางมีนัยสำคัญ ทางสถิติ ที่ร ะดับ 0.01 โดยคะแนนคUาเฉลี่ย ของระยะหลัง การ
ฝxกอบรม สูงกวUาคะแนนคUาเฉลี่ยของเยาวชนกUอนเขvารับการฝxกอบรม
คำสำคัญ: การพัฒนา, คุณธรรมจริยธรรม, เยาวชน, หลักสูตรการฝxกอบรม

Abstract

The purposes of this research were to study 1) Level of moral ethics among
adolescent students attending Clinic Group course of morality. 2) Compare the moral
and ethical aspects of the adolescent students receiving the training moral Clinic Group
Course Pre- and post-training phases. The sample size was determined by using
Mathayomsuksa 1-3 students who attended the Moral Clinic group couse at Phu Khao
Long temple during the 20 20 academic year, 100 people by a purpossive sampling.
The instrument used for the data collection was a questionnaire with the reliability
were. 761. The results of the study were as follows : 1. Morality and ethics of the youth
who attended the Clinic Group course overall, it was at a moderate level. When
considered individually, it was found that it was also at a moderate level. The
descending mean is as follows: The aspect of gratitude. Discipline, self-awareness,
harmony and respectively. 2. The youth who attend Clinic Group course before and
after attending the training. When testing the difference of mean score, t-test. There
was a statistically significant difference at the 0.01 level with the mean scores of the
post-training period. Higher than the average score of youth students prior to training.
Keywords: Development, Moral, Youth, Training

24 วารสาร มจร ปรัชญาปริทรรศนG ปsที่ 4 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2564)

บทนำ
ภาวะทางเศรษฐกิ จและคU านิ ยมที่ เปลี่ ยนไปอั นเกิ ดจากการทำงานหาเลี้ ยงชี พในภาวะ
เศรษฐกิจย่ำแยUกันถvวนหนvาในขณะนี้ ทำใหvเกิดป–ญหาและความรุนแรงในเด็กและวัยรุUน ลvวนมีที่มา
จากการที่ทั้งพUอและแมUตUางออกไปทำงานนอกบvาน และการทำงานนี้สUงผลกระทบตUอความเป~นอยูU
ของลู ก ไมU วUาทางดvานรUางกายหรือจิตใจ เมื่อพUอแมUมีความกดดันมาก ความอUอนโยนที่จะทำใหvลูก
ผูกพันก็นvอยลง ทำใหvความเครียดมีผลตUอการเกิดความวิตกกังวล คุณพUอคุณแมUจึงตvองจัดสรรเวลา
ทำงานกับการดูแลลูกใหvดี
สิ่งสำคัญอีกประการคือ ไมUทำสิ่งที่ผิดศีลผิดธรรมใหvลูกเห็น สUวนวัยรุUนเอง เป~นวัยที่เขvาใจ
ยาก วัยรุUนที่มีความรุนแรงสUวนใหญUคิดวUาตนเองไมUมีอะไรดีพอ (Self-Extreme) และเห็ นคุณคU าใน
ตนเองต่ำ พUอแมUไมUสามารถทำใหvเด็กเห็นคุณคUาในตัวเองไดv เพราะไมUมีเวลาและตามใจลูก เวลาที่เด็ก
มีป–ญหา จึงแสดงออกทางอารมณIไดvงUาย สิ่งที่สังคมมุUงเนvนอีกประการหนึ่ง ไดvแกU ทางดvานการศึกษาที่
เนvนการแขUงขันทางดvานการเรียน การสอน การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมากกวUาวัดผลสัมฤทธิ์
ทางดvานการเป~นคนดี การสอนเด็กทางดvานการเสียสละ มีน้ำใจ จิตอาสา คุณธรรม และจริยธรรมก็มี
นvอย เพราะโรงเรียนเนvนการวัดผลที่คะแนนเพียงอยUางเดียว เด็กจำนวนมากตvองเรียนกวดวิชา เด็ ก
บางคนตvองเรียนทุกวัน สUวนเด็กไดvรับการยอมรับจากครูและผูvใหญUคือเด็กที่เรียนดี เด็กที่เรียนไมUดีคือ
เด็กที่ไมUไดvรับการยอมรับ สังคมไทยเป~นสังคมที่ตvองการการยอมรับ ถvาเขาไมUไดvรับการยอมรับก็จะไป
กับเด็กที่เกเร เพื่อนที่เกเรจะเปœดใจและยอมรับเขา เชUน การแขUงมอเตอรIไซคI การชกตUอย การใชvยา
เสพติด เป~นตvน (ศิริไชย หงสIสงวนศรี, 2562)
จากสถานการณIที่กลUาวมาขvางตvน จะเห็นวUาในป–จจุบันเด็กและเยาวชนมีแนวโนvมพฤติกรรม
ทางสังคมไมUเหมาะสม อันเกิดจากป–ญหาทางเศรษฐกิจ การอบรมเลี้ยงดู และการบUมเพาะพฤติกรรม
ความรุนแรงจากครอบครัวและสภาพแวดลvอม ป–ญหาเหลUานี้ ลvวนสะทvอนใหvเห็นถึงความอUอนแอ
ทางดvานคุณธรรมจริยธรรม ที่มิใชUกระแสหลักของคนในสังคมใหญUในเมืองหลวง ขณะเดียวกันหลาย
พื้นที่ตามภูมิภาคตUาง ๆ ที่มีการพัฒนาความเป~นเมืองและสังคมสมัยใหมU เด็กและเยาวชนตUางก็เผชิญ
ป–ญหาทางสังคมไมUแตกตUางกัน อาทิ จังหวัดสงขลา นับเป~นจังหวัดใหญUของภาคใตvตอนลUาง ที่ตvอง
เผชิญกับป–ญหาทางสังคมที่สUงผลตUอพฤติกรรมดvานลบของเด็กและเยาวชนไมUแตกตUางจากจังหวัดใหญU
ๆ ในภูมิภาคอื่น ซึ่งภาพรวมของเด็กไทยในชุมชนทvองถิ่น ที่ขยายเติบโตเป~นเมืองใหญU มีลักษณะที่
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สำคัญ คือ เด็กในสังคมเมืองจะเป~นกลุUมวัตถุนิยม มีพฤติกรรมการนอนดึกและตื่นสายอันเนื่องมาจาก
การใชvอินเตอรIเนตมากเกินไปจนกลายเป~น “สังคมกvมหนvา” ขาดปฏิสัมพันธIกับคนรอบขvางรวมถึง
การมีปฏิสัมพันธIกับคนในครอบครัวลดนvอยลง สUงผลใหvสภาพรUางกายอUอนแอ ขาดการ ออกกำลังกาย
หรือการทำกิจกรรมกลางแจvงอยUางเหมาะสม ในขณะเดียวกัน กลับมีพฤติกรรมชอบการอยูUคนเดียว
และมีแนวโนvมใชvสารเสพติดเพื่อบำบัดความเครียดมากขึ้น เชUน สุรา บุหรี่ ฯลฯ นอกจากนี้ ยังพบวUา
วุฒิ ภาวะทางอารมณI ต่ำลง ความอดทนอดกลั้นตUอการยั่วยุมีนvอยลง การยับยั้งชั่งใจนvอยลง จึงมี
พฤติกรรมกระทำในสิ่งที่ ผิ ดศี ลธรรมเพิ่ มขึ้ น รวมถึ งการมี พฤติกรรมทางเพศที่ เบี่ยงเบนไปจาก
มาตรฐานสังคมที่ยอมรับไดv เชUน การเปลี่ยนคูUนอนบUอย การมีเพศสัมพันธIเพื่อสะสมแตvม หรือแมvแตU
การมีเพศสัมพันธIพรvอมกันหลายคนและสลับคูUนอนกันไดv ฯลฯ จึงนำไปสูUการตั้งครรภIไมUพึงประสงคI
และการออกจากโรงเรียนกลางคัน ทำใหvเด็กตvองมีสภาวะเป~นหัวหนvาครอบครัวในขณะที่ตนเองยัง
เยาวIวัยเพิ่มสูงขึ้น และตvองกลายเป~นคุณยUาหรือคุณยายในชUวงวัย ๔๐ เพิ่มสูงขึ้นเชUนกัน ศูนยIวิจัย
และพั ฒ นานวั ต กรรมการศึ ก ษาเพื่ อเด็ ก และผูv มี ค วามตv อ งการพิ เศษ คณะครุ ศ าสตรI
มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณI (ศูนยIวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการศึกษาเพื่อเด็กและผูvมีความตvองการ
พิเศษคณะครุศาสตรI มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณI, 2556)
นอกจากนี้ ป–ญหาเด็กและเยาวชนที่สำคัญในป–จจุบัน นั่นคือ ป–ญหาขาดจิตสาธารณะ และ
จิตสำนึ กสาธารณะ การใหvความสำคัญกับตนเองมากกวUาสUวนรวม นับเป~นแนวโนvมที่ยิ่งชัดเจนตUอ
คุณลักษณะของคนรุUนใหมUที่มองตนเองเป~นศูนยIกลางของความสุข พึงพอใจกับการไดvรับประโยชนI
ขาดจิตสำนึ กตU อสังคมสUวนรวม ขาดคุณธรรม การเสียสละเพื่ อคนอื่น การบำเพ็ ญประโยชนI ตU อ
สU วนรวม เห็ นไดv จ ากการเป~ นอาสาสมั ครในโครงการชU วยเหลื อ ผูv ดv อ ยโอกาสจางหายไปจาก
สถาบันการศึกษาแทบทุกแหUง แตUกลับเห็นเด็กและเยาวชนจำนวนมากสนใจตัวเอง เพศตรงขvาม และ
กลุUมพรรคพวกเพื่อนฝูงที่สนุกสนาน และดำเนินชีวิตไปตามกระแสโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอยูUทุกขณะ
และยังพบวUา เด็กไมUสนใจเขvาวัด โบสถI มัสยิด เพื่อปฏิบัติศาสนกิจตามหลักศาสนาของตนเอง ขาด
รากเหงv าทางศี ลธรรม ศาสนา วั ฒ นธรรม จึ งจำเป~ นตv องสรv าง เยาวชนเหลU านั้ นหั นกลั บมาหา
พระพุทธศาสนาจึงจำเป~นตvองเสนอแนวคิดที่จะชUวยสรvางบุคคลที่มีศักยภาพในการเป~นผูvชักชวนใน
กายกรรมที่สมควร ชักชวนในวจีกรรมที่สมควร ชักชวนในธรรมที่สมควร จึงสามารถปฏิบัติเพื่อ
เกื้อกูลแกUคนหมูUมาก เพื่อสุขแกUคนหมูUมาก เพื่อประโยชนIแกUคนหมูUมาก เพื่อเกื้อกูล เพื่อสุขแกU
เทวดาและมนุษยIทั้งหลาย (พระไตรปœฎกภาษาไทย เลUม 20 ขvอ 11 หนvา 149)
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กลุUมคลินิกคุณธรรมเป~นกลุUมพระวิทยากรที่ทำการอบรมแกUเยาวชนมาอยUางยาวนานที่วัด
ภูเขาหลง จ.สงขลา โดยจัดหลักสูตรภายใตvการพัฒนาชีวิตตามหลักไตรสิกขาคือศีล สมาธิ และป–ญญา
ทั้งยังไดvผสมผสานรูปแบบกิจกรรมในดvานระเบียบวินัย และกิจกรรมรUวมสมัยคือแนวคิดจิตวิทยาการ
ใหvคำปรึกษาดvวยมุUงเนvนใหvเกิดทั้งความรูvคูUคุณธรรม จึงทำใหvเกิดรูปแบบการอบรมที่ ชUวยพัฒนา
เยาวชนที่เขvามาอบรมไดvพัฒนาทางดvานกายภาพ จิต อารมณIและป–ญญาตามลำดับ
บทความนี้จึงตvองการนำเสนอระดับการมีคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนวัยรุUนที่เขvา
รับการฝxกอบรมหลักสูตรกลุUมคลินิกคุณธรรม และเปรียบเทียบการมีคุณธรรมจริยธรรมของ
นักเรียนวัยรุUนที่เขvารับการฝxกอบรมหลักสูตรกลุUมคลินิกคุณธรรมระยะกUอนและระยะหลังการ
ฝxกอบรมตUอไป

วิธีดำเนินการวิจัย

งานวิจัยครั้งนี้ เป~นการศึกษาวิจัยแบบแบบการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi-Experimental
Research) มีรายละเอียดดังนี้
เป~นการทดลองใชvหลักสูตรอบรมคุณธรรมจริยธรรมสำเร็จรูป คือ คูUมือพระวิทยากรกลุUม
คลิ นิกคุณธรรม ฝxกอบรมใหv แกU นักเรียนวัยรุUนจำนวน 100 คน ในระยะเวลา 3 วั น 2 คื น รวม 26
ชั่วโมง ซึ่งผูvวิจัยเป~นผูvดำเนินการกึ่งทดลองดvวยตนเอง ซึ่งมีขั้นตอนการดำเนินการ ดังนี้
1. ผูvวิจัย ไดvกำหนดแบบแผนการวิจัยกึ่งทดลอง เป~นแบบวิจัยกลุUมเดียวมีการวัดผลกUอน

และหลังการทดลอง (One Group Pretest Posttest Design) (อรพินทรI ชูชม, 2552)
เมื่อ O1 หมายถึง การทดสอบผลสัมฤทธิ์การฝxกอบรมครั้งที่ 1 ดvวยแบบสอบถามกUอน
ใน การเขvารับการฝxกอบรม (Pretest) ที่มีเนื้อหาตามคูUมือพระวิทยากรกระบวนธรรม รวม ๗ กิจกรรม
X หมายถึง การฝxกอบรมคุณธรรมจริยธรรมใหvแกUนักเรียนวัยรุUน มีเนื้อหาตามคูUมือพระ
วิทยากรกระบวนธรรม รวม ๗ กิจกรรม
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O2 หมายถึง การทดสอบผลสัมฤทธิ์การฝxกอบรมครั้งที่ 2 ดv วยแบบสอบถามหลั งการ
เขvารับการฝxกอบรม (Posttest) ที่มีเนื้อหาตามคูมU ือพระวิทยากรกระบวนธรรม รวม 7กิจกรรม
2. วิ ธีดำเนิ นการ การวิจัยกึ่งทดลอง ใชvแผนการฝxกอบรมทั้ งสิ้น 3 วั น 2 คื น รวม 26
ชั่วโมง ครอบคลุมกิจกรรมทั้งสิ้น 7 กิจกรรม เพื่อฝxกอบรมคุณธรรมจริยธรรมทั้ง 4 ดvาน คือ ดvานวินัย
ดvานสามัคคี ดvานกตัญ•ู และดvานการรูvจักตนเอง โดยกUอนการอบรมไดvกำหนดใหvนักเรียนวัยรุUน
จำนวน 100 คน ทำการทดสอบจากแบบสอบถามกUอนการฝxกอบรม เพื่อวัดระดับการมีคุณธรรม
จริยธรรมของนักเรียนในแตUละคนวUาอยูUในระดับใด และเมื่อฝxกอบรมครบถvวนทั้ง ๒๖ ชั่วโมงแลvว ใหv
ทำการทดสอบจากแบบสอบถามหลังการฝxกอบรม (ฉบับหลังการฝxกอบรม จะเป~นฉบับเดียวกับฉบับ
กUอนการฝxกอบรมแตUสลับขvอกัน) หลังจากนั้นนำผลที่ไดvไปวิเคราะหIขvอมูลเพื่อหาระดับคุณธรรม
จริยธรรมกUอนและหลังการเขvารับการฝxกอบรม

ผลการวิจัย

ผลการวิจัยนี้ พบวUา
1. คุณธรรมจริยธรรมของเยาวชนที่เขvารับการฝxกอบรมหลักสูตรกลุมU คลินกิ คุณธรรม
ในภาพรวมอยูUในระดับ ปานกลาง ( X =3.83, S.D.= 2.84) เมื่อ พิจ ารณาเป~นรายดvาน พบวUา
คุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนวัยรุUนที่เขvารับการฝxกอบรมหลักสูตรกลุUมคลินิกคุณธรรม อยูUใน
ระดั บ ปานกลาง เชUน กัน สามารถเรียงลำดับ คUาเฉลี่ยจากมากไปหานv อยไดvดัง นี้ ดv านความ
กตั ญ •ู ( X =4.01, S.D.=.342) ดv า น วิ นั ย ( X =3.93, S.D.=.343) ดv านก ารรูv จั ก ตน เอ ง
( X =3.76, S.D.=.370) และดv า นความสามั ค คี ( X =3.64, S.D.= .325) ตามลำดั บ จาก
ผลการวิจัยจะพบวUา ความกตัญ•ูเป~นเป¯าหมายที่เยาวชนเขvาถึงไดvงUายที่สุด ขณะที่ความสามัคคี
นั้นอยูUในลำดับหลังสุดเนื่องจากเยาวชนเหลUานี้มาจากตUางที่กันทำใหvการจะรวมกันไดvอาจตvอง
ผUานกิจกรรมหรือการเรียนรูvรUวมกันอีกสักระยะหนึ่ง โดยการอบรมดvวยจำนวนวันที่นvอยอาจจะ
ไมUสUงผลกระทบตUอความสามัคคีมากนักแตUหากใหvเวลาอบรมเพิ่มมากขึ้น ความสามัคคีอาจจะ
เพิ่มขึ้นไดvเชUนกัน
2. เยาวชนที่เขvารับการฝxกอบรมหลักสูตรกลุUมคลินิกคุณธรรมกUอนและหลังการเขvา
รับการฝxกอบรม เมื่อทดสอบความแตกตUางของคะแนนเฉลี่ยคUาที ไดvคUาเทUากับ 33.99 แตกตUางกัน

28 วารสาร มจร ปรัชญาปริทรรศนG ปsที่ 4 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2564)
อยUางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑ โดยคะแนนคUาเฉลี่ยของระยะหลังการฝxกอบรม ( X =
5.12, S.D.= .270) สูง กวUาคะแนนคU าเฉลี่ยของนัก เรียนวัยรุUนกU อ นเขvารับ การฝxก อบรม ( X =
3.83, S.D.= .284) ดังแสดงในภาพประกอบที่ 1
O1

กUอนฝxกอบรม
=๓.๘๓,

X

การฝxกอบรมหลักสูตร
กลุUมคลินิกคุณธรรม
t = ๓๓.๙๙ , sig = .๐๐๑

O2

หลังฝxกอบรม
=๕.๑๒,

๒๗๐

ภาพประกอบที่ 1 เปรียบเทียบการฝxกอบรมหลักสูตรกลุมU คลินิกคุณธรรม กUอนฝxกและหลังฝxก

อภิปรายผลการวิจัย
การวิจัยนี้ทำใหvเห็นลักษณะของคุณธรรมจริยธรรม ดังนี้
1. ระดั บการมี คุณธรรมจริ ยธรรมของเยาวชนที่เขvารับการฝxกอบรมหลักสูตรกลุUมคลินิก
คุณธรรม ในภาพรวมอยูUในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเป~นเพราะวUา ในสภาพเศรษฐกิจและสังคม
ป–จ จุบั น ผูvป กครองนัก เรียนอาจไมUคUอ ยมีเวลาใกลvชิดกับ นัก เรียนมากนัก เพราะตvอ งทำงาน
ประกอบอาชีพ เป~น หลัก อาจสUง ผลใหv ภูมิ คุvม กั นทางสัง คมลดนv อ ยลง ละเลยศีล ธรรมและ
คุ ณ ธรรม สอดคลv อ งกั บ สำนั ก งานเลขาธิ ก ารสภาการศึ ก ษา กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร และ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต สวนดุสิตโพล (สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2550) ไดv
สำรวจป–ญหาคุณธรรมดvานสภาพแวดลvอม นักเรียน นักศึกษา ผูvบริหาร ครู อาจารยI ผูvปกครอง
ผลการสำรวจพบวUา พฤติกรรมเยาวชนไทยที่สังคมพึงตระหนัก คือ 1) การใชvสินคvาฟุ²มเฟ³อย ยึด
ติ ดกั บ วั ตถุ นิ ยม 2)การแตUง ตัวที่โป¯ เปลือ ย ไมUถูก กาลเทศะตามแฟชั่นตUางชาติ 3)การมั่ วสุ ม
อบายมุข เชUน สูบบุหรี่ ดื่มเหลvา ติดยาเสพติด เที่ยวกลางคืน ติดเกม 4) มีอิสระทางความคิด
กลvาคิด กลvาแสดงออกมากเกินไปจนเกินงาม 5) กvาวรvาวไมUเชื่อฟ–งพUอแมUไมUมีความกตัญ•ู และ
ขาดสัมมาคารวะ สอดคลvอ งกับ สุร ธัชนุกูล นุUนภูบ าล และสุธาสินี ราชเจริญ (สุรธัชนุกูล นุUน
ภูบาล และสุธาสินี ราชเจริญ, 2561) ไดvศึกษาเรื่อง รูป แบบในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
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เยาวชนโดยใชvการบูรณาการวรรณกรรมและสื่อพื้นบvานในจังหวัดเลย ผลการวิจัยพบวUา ป–ญหา
ที่เยาวชนพบเจอมากที่สุด คือ ป–ญหาการหนีเรียนและเลิกเรียนกลางคัน ป–ญหาการติดเกมสI
ป–ญหาติดการพนัน และป–ญหายาเสพติด ซึ่งป–ญหาเหลUานี้สUงผลใหvเยาวชนกลายเป~นคนที่ขาด
คุณธรรมจริยธรรมในการดำเนินชีวิตประจำวัน
ด…านความกตัญ †ู เป~นดvานที่มีคUาเฉลี่ยอยูUในระดับปานกลาง แตUเป~นดvานที่อยูUใน
ลำดับสูงสุด จากทั้งสี่ดvาน เหตุที่เป~นเชUนนี้อาจเป~นเพราะวUา เยาวชนไทยไดvมักไดvรับการปลูกฝ–ง
คุณลักษณะที่ดีในเรื่องของความกตัญ•ูตUอผูvมีพระคุณ เชUนบิดามารดา ครู อาจารยI การเลี้ยงดู
ของครอบครัว และการอบรมสั่ง สอนของครูในสถานศึก ษาเป~ นสิ่ง สำคั ญ ที่ จ ะชUวยสUงเสริม
พฤติกรรมของเยาวชนใหvมีคุณลักษณะของการเป~นคนมีความกตัญ•ู แมvวUากระแสความเจริญ
ทางเทคโนโลยีมักจะยั่วยุใหvเกิดการเบี่ยงเบนของพฤติก รรมไมUพึงประสงคIของเยาวชนก็ตาม
สอดคลvองกับ สุทธิวรรณ ตันติรจนาวงศI และ ศศิกาญจนI ทวิสุวรรณ (สุทธิวรรณ ตันติรจนาวงศI
และศสิกาญจนI ทวิสุวรรณ, 2552) ศึกษาพบวUา ลักษณะคุณธรรมของนักเรียนหลังการพัฒนา
โดยภาพรวมอยูUในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายดvานพบวUา ความกตัญ •ูก ตเวทีมีคUาเฉลี่ย
สูงสุด
ด…านวินัย เป~นดvานที่มีคUาเฉลี่ยอยูUในระดับปานกลาง แตUเป~นดvานที่มีคUาเฉลี่ยอยูUใน
ลำดับรองลงมา ทั้งนี้อาจเป~นเพราะวUา การเปลี่ยนแปลงสภาวะดvานสังคมของโลกภายใตvกระแส
โลกาภิวัตนI สUงผลใหvสังคมไทยมีความเป~นวัตถุนิยมมากขึ้น การใหvความสําคัญกับศีลธรรมและ
วัฒนธรรมที่ดีงามลดลง วินัยป~นคุณธรรมที่ชUวยใหvเยาวชน ผูvคนในสังคมอยูUรUวมกันไดvอยUางสงบ
สุข เพราะถvาสมาชิกในสังคมยึดมั่นในระเบียบวินัย ตั้งใจปฏิบัติหนvาที่ของตนใหvดี รูvหนvาที่และ
สิทธิของตนเอง ไมUละเมิดสิทธิผูvอื่น สังคมนั้นก็จะพบแตUความสุข สอดคลvองกับประภาส ละราคี
(ประภาส ละราคี , 2552) ไดvท ำการวิจัยเชิง ปฏิบั ติก ารเพื่ อ พั ฒ นาคุณ ธรรม จริยธรรมของ
นักเรียนโรงเรียนบvานกุดตาใกลv สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุI เขต 3 มีความมุUงหมาย
เพื่ อ ศึ ก ษาสภาพป– จ จุ บั น และป– ญ หาเกี่ ย วกั บ คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมของนั ก เรี ย น กำหนด
กระบวนการและวางแผนปฏิบัติการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนบvานกุดตา
ใกลv สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุI เขต 3 ผลการวิจัย พบวUา สภาพป–จจุบันและป–ญหา
เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนบvานกุดตาใกลv นักเรียนบางสUวนยังฝ²าฝ³นระเบียบของ
โรงเรียน มาโรงเรียนสาย ขาดความรับผิดชอบ ผลการประเมินความมีคุณธรรม จริยธรรมของ

30 วารสาร มจร ปรัชญาปริทรรศนG ปsที่ 4 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2564)
นักเรียนโดยครูกUอนการพัฒนาพบวUา โดยภาพรวมและรายดvานอยูUในระดับนvอย ภายหลังการ
พัฒนา พบวUา โดยรวมอยูUในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป~นรายดvาน พบวUา อยูUในระดับมากทุกดvาน
ดvานการรูvจักตนเอง เป~นดvานที่มีคUาเฉลี่ยอยูUในระดับปานกลาง เหตุที่เป~นเชUนนี้อาจเป~นเพราะวUา
จากสภาพป–ญหาการขาดคุณธรรม จริยธรรมของสังคมไทยมีแนวโนvมมากขึ้น จนสUงผลใหvเกิด
ป–ญหาสังคม การปลูกฝ–งผูvเรียนใหvมีคุณธรรมจริยธรรมเพื่อเป~นพื้นฐานในการดำรงชีวิตนั้นควร
จะตvองเริ่มตvนที่ครอบครัว และถือเป~นภาระหนvาที่ของสถานศึกษา โดยเยาวชนตvองเขvาใจบริบท
และขvอจำกัดของตนเอง การรูvจักตนเองเทUากับเป~นการเดินหนvาของชีวิต ความรูvจักตนเองของ
บุคคลคือ การสรvางความสามารถในการพิจารณาใหvรูvอิทธิพลของความดี และความไมUดีของตน
ใหvชัดเจน ซึ่งจะชUวยใหvบุคคลสามารถเสริมสรvางความดีของตนใหvมีพลังเข็มแข็ง ในลักษณะที่
ตนเองและสังคมยอมรับไดv สอดคลvองกับ อภิวัชรI ศิริขันธI (อภิวัชรI ศิริขันธI, 2558) ไดvศึกษา
การพัฒ นาคุณธรรมพื้นฐานของนักเรียนบvานหนองชาด สัง กัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึก ษา
ประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 พบวUา สภาพดvานคุณธรรมพื้นฐานของนักเรียน โรงเรียนบvาน
หนองชาด นักเรียนมีพฤติกรรมการปฏิบัติดvานคุณธรรมพื้นฐานอยูUในระดับพอใชv มีนัก เรียน
บางสUวนประพฤติตนไมUเหมาะสม นักเรียนขาดคุณธรรมพื้นฐาน นักเรียนบางสUวนมีการประพฤติ
ตนไมUเหมาะสม นักเรียนขาดคุณธรรม จริยธรรมขั้นพื้นฐาน
ด…านความสามัคคี เป~นดvานที่มีคUาเฉลี่ยอยูUในระดับปานกลาง แตUเป~นดvานที่อยูUใน
ลำดับต่ำสุด จากทั้งสี่ดvาน เหตุที่เป~นเชUนนี้อาจเป~นเพราะวUา ป–จจุบันสภาพสังคมเกิดความแตกแยก
แยUงชิง การแขUงขันเพื่อยึดถือประโยชนIของตนเองเป~นใหญU คนจำนวนมากอยูUรUวมกับคนที่มีความเห็น
ตUางกันไมU ไดv จึ งการขาดความสามั คคี เกิดความขัดแยvงกัน สอดคลvองกับ สำนั กงานเลขาธิ การสภา
การศึ กษา กระทรวงศึ กษาธิการ และมหาวิ ทยาลัยราชภั ฏสวนดุสิ ต “สวนดุสิ ตโพล” (สำนัก งาน
เลขาธิการสภาการศึกษา, 2550) ไดvสำรวจป–ญหาคุณธรรมดvานสภาพแวดลvอม นักเรียน นักศึกษา
ผูvบริหาร ครู อาจารยI ผูvปกครอง ผลการสำรวจพบวUา 10 คุณธรรมของเยาวชนไทยที่ควรเรUงสรvาง
ปลู กฝ–ง คือ 1) ความมี ระเบี ยบวิ นั ย 2) ความซื่อสั ตยI 3) ความขยั นหมั่นเพี ยร 4) ความมี น้ ำใจ
เอื้อเฟ³¸อเผื่อแผU 5) ความสุภาพมีสัมมาคารวะ 6) ความกตัญ•ู 7) ปลูกจิตสำนึกที่ดี 8) ความสามัคคี
9) ความมีเหตุมีผล และ 10) การเห็นแกUประโยชนIสUวนรวมมากกวUาสUวนตน
2) เปรียบเทียบการมี คุณธรรมจริยธรรมของเยาวชนที่เขvารับการฝxกอบรม หลัก สูตร
กลุUมคลินิกคุณธรรมกUอนและหลังการเขvารับการฝxกอบรม เมื่อทดสอบความแตกตUางของคะแนน
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เฉลี่ยคUาที่ ไดvคUาเทUากับ 33.99 แตกตUางกันอยUางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 สอดคลvองกับ
พิชิต ทิวาพัฒนI (พิชิต ทิวาพัฒนI, 2551) พบวUา การสรvางนวัตกรรมที่ใชvพัฒนาคุณธรรมนักเรียน
โดยการระดมความคิดจากบุคคล 4 กลุUม คือนักเรียน ครู ผูvปกครองนักเรียน และกรรมการ
สถานศึกษา ปรากฏวUาไดvนวัตกรรมที่ประกอบดvวยโครงการ ๓ โครงการ คือ 1) โครงการเขvาวัด
ฟ–งธรรมทุก วันพระของนักเรียน ผูvปกครอง และผูvนำชุม ชน 2) โครงการการอบรมคุณธรรม
นักเรียนประจำสัปดาหI และ 3) โครงการเขvาคUายคุณธรรมนักเรียน และผลการศึกษาผลการใชv
นวัตกรรมพัฒนาคุณธรรมนักเรียนที่มตี Uอความรูv ความเขvาใจ เจตคติ และพฤติกรรมเชิงคุณธรรม
ตามแบบแผนการทดลองแบบกลุUม เดี ยวที่มี ก ารทดสอบกU อ นและหลั ง การทดลอง พบวU า
นวัตกรรมคุณธรรมนักเรียนมีผลทำใหvนักเรียนมีความรูv ความเขvาใจ เจตคติ และพฤติกรรมเชิง
คุณธรรมสูงขึ้นอยUางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

บทสรุป

ในสภาพเศรษฐกิจ และสังคม ป–จจุบัน ผูvปกครองนักเรียนอาจไมUคUอยมีเวลาใกลvชิด
กับนักเรียนมากนักเพราะตvองทำงานประกอบอาชีพเป~นหลัก สUงผลใหvภูมิคุvมกันทางสังคมลด
นvอยลง ละเลยศีลธรรมและคุณธรรม ทำใหvคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนวัยรุUนกUอนเขvารับการ
ฝxกอบรมหลักสูตรกลุUมคลินิกคุณธรรม อยูUในระดับปานกลาง แตUหลังจากนักเรียนวัยรุUนที่เขvารับ
การฝxกอบรมหลักสูตรกลุUมคลินิกคุณธรรม นักเรียนมีแนวโนvมการมีคุณธรรมจริยธรรมที่เพิ่มขึ้น
อยUางเห็นไดvชัด ทั้ง 4 ดvาน คือ ดvานความกตัญ•ู ดvานวินัย ดvานการรูvจักตนเอง และดvานความ
สามัคคี ซึ่งสะทvอนใหvเห็นวUาหลักสูตรกลุUมคลินิกคุณธรรมสำหรับ การฝxก อบรมนักเรียนวัยรุUน
สามารถนำมาใชvกับกลุUมนักเรียนวัยรุUนไดvอยUางมีประสิทธิภาพ

ข…อเสนอแนะ
1. คุณธรรมดvานความสามัคคี เป~นดvานที่มีคUาเฉลี่ยอยูUในระดับปานกลาง แตUเป~นดvานที่อยูU
ในลำดับต่ำสุด จากทั้งสี่ดvาน ผูvปกครอง ครู ผูvมีสUวนเกี่ยวขvองกับเด็กและเยาวชนทุกฝ²าย ควรตระหนักถึง
ป–ญหาดvานนี้ และตvองรUวมมือกันทุกภาคสUวนที่จะยกระดับคุณธรรมดvานนี้ขึ้น โดยการประพฤติตนเป~น
แบบอยUาง สUงเสริมการจัดกิจกรรมที่สUงเสริมความสามัคคีในหมูUคณะ นักเรียนและเยาวชน กิจกรรมกลุUม
สัมพันธI เป~นตvน

32 วารสาร มจร ปรัชญาปริทรรศนG ปsที่ 4 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2564)
2. ในการจัดกิจกรรมการฝxกอบรมหลักสูตรกลุUมคลินิกคุณธรรม คณะวิทยากร ครูผูvสอน
จะตvองศึกษาวัตถุประสงคIของการฝxกอบรม และจัดกิจกรรมการฝxกอบรม ตามขั้นตอนที่กำหนดไวvทุก
ขั้นตอน เพื่อสรvางความรูvความเขvาใจของเนือ้ หา
3. ในการจัดกิจกรรมการฝxกอบรมหลักสูตรกลุUมคลินิกคุณธรรม ซึ่งในแตUละขั้นตอน คณะ
วิทยากร และครูผูvสอนควรควบคุมเวลาในการจัดกิจกรรมใหvเหมาะสมกับเนื้อหา เพื่อไมUใหvนักเรียนเกิด
ความ เบื่อหนUาย
4. นักเรียนบางกลุUมที่คUอนขvางเรียนรูvชvา หรืออาจมีความเขินอาย ไมUกลvาแสดงออก คณะ
วิทยากรและครูผูvสอนตvองคอยกระตุvนและแนะนำดูแลอยUางใกลvชิด หรือถvามีการทำงานกลุUมควรกระจาย
ใหvนักเรียน กลุUมนี้ อยูUรUวมกับนักเรียนกลุUมที่กลvาแสดงออก เพื่อสรvางความมั่นใจและกำลังใจใหv แกU
นักเรียนกลุUมนี้
5. วิทยากร และครู ผูvสอนจะตv องมี ความเป~ นเป~ นกั ลยาณมิ ตรที่ ดี ตU อนั กเรียน เพื่ อใหv
นักเรียนรูvสึกอยากเรียน และมีความกลvาที่จะถามเมื่อไมUเขvาใจเนื้อหาหรือกิจกรรมที่ใหvทำ
6. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาควรนำหลักสูตรการฝxกอบรมหลักสูตร
กลุUมคลินิกคุณธรรมนี้ ไปปรับและประยุกตIใชvในการพัฒนาคุณลักษณะผูvเรียนใหvเป~นคนดี คน
เกUง และมีความสุข
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