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บทคัดยอ 

 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาสภาพการปฏิบัติตนและความตองการฝกอบรม 

ในการศึกษาตนตามหลักสาราณียธรรมของนักเรียน การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมการปฏิบัติตน 

ตามหลกัสาราณียธรรมของนกัเรียน และประเมินความรูจากผลการใชหลักสตูรฝกอบรมการปฏบิตัติน

ตามหลักสาราณียธรรมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 3 โดยใชแบบสอบถาม 

ที่คาความเช่ือมั่น 0.89 ในการเก็บรวบรวมขอมูลจากประชากรท่ีศึกษา จำนวน 126 คน และใชแบบ

ทดสอบในการทดลองใชหลักสูตรฝกอบรมฯ กับกลุมทดลอง จำนวน 30 คน และวิเคราะหขอมูล 

โดยใชคารอยละ คาเฉล่ีย คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  และการทดสอบคาที  
 ผลการศึกษา พบวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนเทศบาล 3 มีการปฏิบัติตน 

ตามหลัก สาราณียธรรม โดยภาพรวมอยูในระดับนอยและมีความตองการพัฒนาตนเอง 

ในการปฏิบัติตนตามหลัก สาราณียธรรม พบวาอยูในระดับมาก ไดนำผลการศึกษามาพัฒนาหลักสูตร 
ฝกอบรมการปฏิบัติตนตามหลักสาราณียธรรม ที่ประกอบดวยปญหาและความจำเปน จุดหมาย 

และเน้ือหา 6 เร่ือง คือ ดานเมตตามโนกรรม ดานเมตตาวจีกรรม ดานเมตตากายกรรม ดานสาธารณ

โภคี ดานสีลสามัญญตา ดานทิฏฐิสามัญญตา แตละดานประกอบดวยจุดหมาย เน้ือหา เทคนิค/
กิจกรรมการฝกอบรม สื่อ/อุปกรณ เวลา และการประเมินผล โดยผูรอบรูเฉพาะทาง (SMS) ไดตรวจ

1นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตรเพ่ือการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 
2 ผูชวยศาสตราจารย  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 
3 อาจารย  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 
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ประเมินพบวา มีความเหมาะสม และเม่ือนำไปทดลองใชพบวา หลังจากฝกอบรมผูเขารวมการฝก

อบรมมีความรูสูงขึ้นกวากอนการฝกอบรมอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 

คำสำคัญ: หลักสูตรฝกอบรม  การปฏิบัติตน  หลักสาธารณียธรรม 

 

ABSTRACT 

 The purposes of the study were to examine personal practices and needs for 

training in practices based on saranya dhamma of the students; to develop a training 

course on personal practices based on saranya dhamma; and to evaluate students’ 

knowledge from the training course. The research sample was grade eight students of 

Tessaban 3 School in Surat Thani. A questionnaire with a reliability of 0.89 was used for 

data collection from 126 students, while a test on the experimental training course was 

used with 30 students. Data were analyzed with mean, average, S.D., and t-test.  

 The findings showed that overall the students’ practices based on saranya 

dhamma was at a low level; however, the need for self-development in practices based on 

saranya dhamma was at a high level. The results were used in developing a training 

course on practices based on saranya dhamma. The course covered problems and needs, 

goals, and content. There were 6 topics: metta-manokamma, metta-kayakamma, 

metta-vacikamma, sadharana-bhogi, sila-samannata, and ditthi-samannata. Each topic 

comprised goal, content, technique/training activities, media/materials, time and assessment.  

The experts examined and claimed that the course was suitable. When brought into 

practice, the participants’ knowledge after training was higher than that of before with 

statistical significance level at .05. 
 

Keywords: training course, personal practice, saranya dhamma 

 

บทนำ 
 ความเจริญกาวหนาดานวัตถุนิยม ทำใหมนุษยตามกระแสสังคม เพ่ือไมใหคนอื่นมองแบบ

แปลกแยก และตองการใหสังคมยอมรับ โดยยึดเอากระแสคานิยมยุคสมัยมาเปนหลักในการดำเนิน
ชีวิต คานิยมที่ไมถูกตองนี้ปรากฏในรูปแบบของการใหความสำคัญเกินคุณคาในเร่ืองวัตถุ ซึ่งเปน

ปรากฏการณที่มีความเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วสงผลตอจิตใจของเด็กและเยาวชน เน่ืองจากสภาพ
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ของสังคมมีการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว ทำใหวัยเด็กตองปรับตัวตามการเปล่ียนแปลงไปดวย 

ทั้งทางรางกาย อารมณ และจิตใจ เด็กและเยาวชนเหลาน้ีตองเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 

เปนทาสของวัตถุมากข้ึน การพัฒนาการทางดานอารมณ ดานความคิด และการมีจิตสำนึก 

นั้นหดหายไป จึงสงผลใหเด็กและเยาวชนท่ีอยูในชวงน้ี ซึ่งมีความออนไหวทางอารมณ ความคิด  

และจิตใจอยูแลว เกิดความมีตัวตนมากข้ึน 

 สังคมปจจุบันมีทิศทางการพัฒนาท่ีไมสมดุลกันระหวางคานิยมวัตถุ และจิตใจจึงกลายเปน

สังคมบริโภควัตถุนิยม ซึ่งเปลี่ยนแปลงไปจากสังคมไทยในอดีต ที่มุงการพัฒนาจิตใจเนนคุณธรรม

จริยธรรมเปนพ้ืนฐานมากกวาวัตถุ จึงเปนเหตุใหการประพฤติปฏิบัติของคนในสังคมไดเปล่ียนแปลง

ตามไปดวย แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 9 (2545-2549) (สุนทร พูนเอียด,  

2549: 29) ที่คาดหวังใหสังคมไทย มีความเขมแข็ง ใหคนในสังคมตองเปนคนมีคุณภาพ เปนคนดี  

คนเกงพรอมคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย เคารพกฎหมาย มีความรับผิดชอบและมีจิตสานึกเปนจิต

สาธารณะ มีความสามารถคิดเองทำเองและพ่ึงพาตนเองได นอกจากน้ีคนในสังคมตองรูจักพ่ึงพากัน 

เก้ือกูลกัน รูสึกสามัคคี การพัฒนาสังคมไทยคือการเตรียมตัวเด็กและเยาวชนใหเปนผูใหญในวันหนา 

เปนการปลูกฝงคานิยมท่ีดี และเปนการพัฒนาใหมีจิตเจริญข้ึนพรอมกับทิศทางพัฒนาดานรางกาย 

ไปพรอมกัน 

 การพัฒนาคุณธรรมจรยิธรรม โดยการนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาเปนเคร่ืองขดัเกลา  

มีหลักธรรมพระพุทธศาสนาท่ีกลาวถึง ธรรมเปนเหตุใหระลึกถึงกัน เรียกวา สาราณียธรรม 6 

ซึ่งพระพุทธองคทรงตรัสไวในสามคาสูตรวา “อานนท สาราณียธรรม 6 ประการ นี้ ทำใหเปนท่ีรัก 

ทำใหเปนท่ีเคารพ เปนไปเพ่ือความสงเคราะหกัน เพ่ือความไมวิวาทกัน เพ่ือความสามัคคีกัน 

เพ่ือความเปนอันเดียวกัน...” (พระไตรปฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เลม 14/59 

พระสุตตันตปฎก มัชฌิมนิกาย อุปริปณณาสก (1 เทวทหวรรค 4 สามคาสูตร)) ธรรมเหลาน้ีลวนเปน

หลักธรรมท่ีสามารถนำพาชีวิตเด็กและเยาวชนดำเนินไปสูความสำเร็จในสังคมปจจุบันได  
 เด็กและเยาวชนท่ีจะเติบโตเปนผูใหญจึงควรไดรับการปลูกฝงจริยธรรมในดานน้ีตั้งแต 

เยาววัย เพราะจะสามารถสรางเสริมใหเปนคนมีจิตใจประเสริฐสมบูรณ ขยายขอบเขตคุณงาม 

ความดีโอบเอ้ือไปถึงการชวยเหลือผูอื่นใหพบกับสิ่งท่ีดีงาม มีความสุขโดยท่ัวกัน ดวยความรักและ

เมตตาธรรม (ประภาศรี สีหอำไพ, 2540: 17) โดยเร่ิมที่สภาพแวดลอม ครอบครัว และการอบรม

สั่งสอนตั้งแตยังเยาววัย ซึ่งเปนชวงตนของชีวิตที่มีอิทธิพลตอการวางรากฐานของการพัฒนา 
ทางดานรางกาย อารมณ และสติปญญา ดวยการปลูกฝงใหคดิเปน ทำเปน และสามารถพ่ึงตนเองได 

โดยเฉพาะเด็กในวัยตอนกลางที่มีอายุระหวาง 6-12 ป เปนชวงวัยท่ีมีความสำคัญตอการไดรับ 
การปลูกฝงลักษณะพฤติกรรมที่จะพัฒนาให เปนทรัพยากรท่ีมีคุณภาพ เปนกำลังสำคัญ 

ในการพัฒนาประเทศ (ประไพ เจนดง, 2541: 1-3) ซึง่ ฮอลล และลินดเซย (Hall & Lindzey, 1970: 9) 

ไดกลาวไวในทฤษฎีสัมพันธภาพระหวางบุคคลของซัลลิแวนวา เด็กอายุ 11-13 ป เปนระยะท่ีควร
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ปลูกฝง สนับสนุน ในดานการสรางมนุษยสัมพันธใหมาก เพ่ือเปนการสรางมิตรไมตรีตอกันและกัน 

เพราะเด็กในชวงอายุนี้จะเปนวัยท่ีคอนขางเดนมากในเร่ืองของการสรางสัมพันธภาพ ของเด็ก 

กับวัยผูใหญคอนขางแนนแฟน เด็กจะมีความอยากรูอยากเห็น เรียนรูจากการกระทำ ชอบแสดงออก
มีแบบฉบับของการพัฒนาความคิดรวบยอดเปนของตนเอง (จิราภา บัวซอย, 2541: 2) มีการปะทะ

สังสรรคทางสังคมดวยความเช่ือมั่นในตนเองมากข้ึน จึงเร่ิมมีการลองทำพฤติกรรมของตนเอง 

ในขณะเดียวกันก็พยายามเลียนแบบผูใหญหรือบุคคลท่ีตนเองช่ืนชอบ วัยน้ีเปนระยะการใชเหตุผล

และการแกปญหาดวยตนเองมากย่ิงขึ้น จึงเปนระยะสำคัญ เพ่ือวางรากฐานการปรับตัวทางดาน

สังคม รวมทั้งเริ่มเรียนรูบทบาทหนาท่ีของตนเอง ดังนั้น ถาเด็กในวัยน้ีมีโอกาสไดรับแนวทาง 

ของการปฏิบัติ ที่นำไปสูพฤติกรรมของบุคคล เชน การมีความรับผิดชอบ ไมเห็นแกตัว และ 

มีใจเปนธรรมกับสมาชิกในกลุม ซึ่งเปนองคประกอบทางดานจริยธรรมของความสามัคคีแลว  

การเห็นแกประโยชนสวนรวมมากกวาสวนตนก็ยอมที่จะเกิดมีขึ้นในสวนลึกของจิตใจ ทำใหเด็ก 

มีความรับผิดชอบตอตนเอง ตอสังคม และตอโลกท่ีตนอาศัยอยูนี้  

 ดังน้ัน เพ่ือเปนการวางรากฐานแหงการปลูกฝงจิตสำนึกท่ีดี อันจะกอใหเกิดสันติสุข 

แบบย่ังยืน และเกิดความสมานฉันทขึ้นตอสังคมในอนาคต ผูวิจัยเห็นความสำคัญอยางย่ิงท่ีควร 

เสริมสรางจริยธรรม ในการปฏิบัติตนตามหลักสาราณียธรรม อันเปนหลักธรรมนำมาซ่ึงความสามัคคี 

เพ่ือกอใหเกิดมิตรไมตรีที่ดีตอกัน โดยจำเปนตองพิจารณามองใหลึกลงไป ในสิ่งท่ีสามารถนำมา

ยึดเหน่ียวจิตใจรวมกันของเด็กดวยกันเอง จึงตองใชหลักธรรมทางพระศาสนาเขามาเปนส่ิงยึดเหน่ียว

จิตใจ เพราะจะไดสอดคลองกับวิถีชีวิต วัฒนธรรมและความเปนอยูของเด็กไทย ซึ่งมีพระพุทธศาสนา

เปนศาสนาประจำชาติ และมีหลักธรรม ที่สามารถนำมาสรางแรงจูงใจใหเขาใจเพ่ือนมนุษยและ 

เกิดความรักความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน อีกท้ังยังเปนเคร่ืองมือชวยใหมนุษยเราอยูรวมกัน 

ในสังคมดวยความรัก ความเขาใจ ทำใหสังคมสงบสุข สมดังท่ีทุกคนปรารถนา ซึ่งสอดรับกับแผน
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) (สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ, 2554: 92) ที่ใหความสำคัญในเร่ืองยุทธศาสตรการเสริมสรางทุนทางสังคมเพ่ือการพัฒนา

ประเทศ ในการเพิ่มคุณภาพและขีดความสามารถคน มุงเนนการพัฒนาจิตใจคนใหมีคุณธรรม 
นำความรู เกิดภูมิคุมกัน โดยพัฒนาจิตใจควบคูกับการพัฒนาการเรียนรูของคนทุกกลุมทุกวัย 

ตลอดชีวิต เร่ิมตั้งแตวัยเด็กใหมีความรู มีพ้ืนฐานเขมแข็ง และมีทักษะชีวิต ดังน้ัน จึงไดทำการวิจัย 

ในหัวขอน้ีข้ึน เพ่ือเปนแนวทางใหผูท่ีเก่ียวของกับเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะครอบครัว ใชเปนแนวทาง 
ในการอบรมส่ังสอน สรางเสริมคุณลักษณะทางคุณธรรมจริยธรรมท่ีพึงประสงคใหเกิดกับเด็กและ

เยาวชนท่ีจะเติบโตเปนพลเมืองที่ดีของชาติ ขึ้นมาในสังคมอยางมีคุณภาพตอไปในอนาคต  
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 ดังนั้น ผู วิจัยจึงตองการศึกษาและพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมการปฏิบัติตนตามหลัก

สาราณียธรรม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี 

เพ่ือเปนประโยชนแกชุมชน และสังคมตอไป 

 

วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือศึกษาระดับการปฏิบัติปฏิบัติตนและความตองการพัฒนาการปฏิบัติตนตามหลัก                

สาราณียธรรมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2  

 2. เพ่ือพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมการปฏิบัติตนตามหลักสาราณียธรรม ของนักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษา ปที่ 2  

 3. เพ่ือประเมินผลการใชหลักสูตรการฝกอบรมการปฏิบัติตนตามหลักสาราณียธรรม 

ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2  

 

วิธีดำเนินการ 
 การวิจัยและการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมการปฏิบัติตนตามหลักสาราณียธรรมของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี ผูวิจัยไดกำหนดข้ันตอน

และวิธีการวิจัยไว ดังน้ี 

 ขั้นท่ี 1 ศึกษาระดับการปฏิบัติตนตามหลักสาราณียธรรมของนักเรียนชั้นมัธยม 

ศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี  

 การวิจัยในข้ันตอนน้ีดำเนินการตามวัตถุประสงคขอท่ี 1 คือ เพ่ือศึกษาการปฏิบัติตนตาม

หลักสาราณียธรรม 6 ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมือง จังหวัด

สุราษฎรธานี  โดยดำเนินการดังน้ี 

 1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ  

 2. ศึกษาจากขอมูลภาคสนาม โดยกำหนดวิธีการและข้ันตอน ดังน้ี 
  2.1 พ้ืนท่ีในการศึกษาคือ โรงเรียนเทศบาล 3 จังหวัดสุราษฎรธานี 

  2.2 ประชากร ไดแก นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 3 ปการศึกษา 

2554 จำนวน 126 คน โดยศึกษาจากประชากรท้ังหมด 

  2.3 เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

    เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถาม ซึ่งผูวิจัยเปนผูสรางข้ึน 

โดยอาศัยแนวคิด ทฤษฎีและเอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวของ แบงออกเปน 3 ตอน ดังน้ี 

    ตอนท่ี 1 เปนการสอบถามขอมูลคุณลักษณะสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง 
    ตอนท่ี 2  เปนการสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับการปฏิบตัตินตามหลักสาราณียธรรม 
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ของกลุมตัวอยาง เปนแบบสอบถามมาตราสวนประเมินคา (rating scale) แบงออกเปน 5 ระดับ คือ 

มีระดับการปฏิบัติมากที่สุด (5) มีระดับปฏิบัติมาก (4) มีระดับปฏิบัติปานกลาง (3) มีระดับปฏิบัติ

นอย (2) และมีระดับปฏิบัตินอยท่ีสุด (1) 

    ตอนท่ี 3 เปนความคิดเห็นและขอเสนอแนะอ่ืน ๆ 

    วิธีสรางเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูลดำเนินการ ดังน้ี 

    2.3.1 ศึกษาเอกสารตำราเก่ียวกับการปฏิบัติตนตามหลักสาราณียธรรม 

    2.3.2 ศึกษาเอกสารตำราเก่ียวกับการสรางเคร่ืองมือเก็บรวบรวมขอมูลวิจัย 

เพ่ือนำมาสรางแบบสอบถาม 

    2.3.3 ศึกษาวิธีสรางเคร่ืองมือมาตราสวนประมาณคา (rating scale) จากเอกสาร

ตำราดานการวัดผล และสถิติเพ่ือการวิจัย 

    2.3.4 สรางแบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับ การปฏิบตัตินตามหลักสาราณียธรรม 

แลวนำไปใหอาจารยที่ปรึกษา และผูเชี่ยวชาญตรวจสอบใหขอเสนอแนะ 

    2.3.5 นำมาแกไขปรับปรุงตามขอเสนอแนะกอนนำไปตรวจสอบตอไป 

  2.4 ตรวจสอบเครื่องมือ 

    2.4.1 ตรวจสอบความตรง (validity) ดำเนินการโดยนำแบบสอบถามที่ สรางข้ึน

เสนออาจารยที่ปรึกษาเพ่ือขอคำแนะนำ และตรวจแกไขขอบกพรองนำแบบสอบถามที่ผานการแกไข

ตามท่ีอาจารยที่ปรึกษาเสนอแนะแลวไปเสนอผูเชี่ยวชาญ 5 ทาน เพ่ือตรวจพิจารณาความตรงของ

เน้ือหา (content validity)   

    2.4.2 ตรวจสอบความเท่ียง (reliability) ปรับปรุงแกไขตามท่ีผูเชี่ยวชาญเสนอแนะ 
แลวนำไปทดลองใช (tryout) เก็บขอมูลเพ่ือทดสอบคุณภาพแบบสอบถาม กับกลุมนักเรียนชั้นปที่ 2 

โรงเรียนเทศบาล 3 จังหวัดสุราษฎรธานี จำนวน 30 คน แลวนำมาวิเคราะห หาคาสัมประสิทธ์ิ
แอลฟา (alpha coefficient) ของครอนบาซ (พรเพ็ญ เพชรสุขศิริ, 2538: 37) ไดคาความเช่ือมั่นท่ี 

รอยละ 89.45   

  2.5 การเก็บรวบรวมขอมูล ผู วิจัยดำเนินการโดยขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี เพ่ือขอความอนุเคราะหและความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม 

ไปยังผูอำนวยการโรงเรียนเทศบาล 3 โดยผูวิจัยเก็บขอมูลดวยตัวเอง 

  2.6 การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยดำเนินการ ดังน้ี 
    2.6.1 ตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถามความคิดเห็นทุกฉบับ คัดเลือก

เฉพาะฉบับท่ีมคีวามสมบรูณเทาน้ัน มาใชวิเคราะหขอมลู ไดแบบสอบถามทีส่มบรูณ จำนวน 126 คน 

คิดเปนรอยละ 100 ตามที่กำหนดไว 

    2.6.2 จำแนกแบบสอบถามตามลักษณะตัวแปร   
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    2.6.3 ตรวจใหคะแนนคำตอบตามแบบสอบถาม โดยการใหคะแนน ดังน้ี 

       การปฏิบัติในระดับมากท่ีสุด ให  5  คะแนน 

       การปฏิบัติในระดับมาก ให 4 คะแนน 

       การปฏิบัติในระดับปานกลาง ให 3 คะแนน 

       การปฏิบัติในระดับนอย ให 2 คะแนน 

       การปฏิบัติในระดับนอยท่ีสุด ให 1 คะแนน     

       นำคะแนนท่ีไดมาคำนวณหาคาเฉล่ีย ( x̄ ) และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

    2.6.4 การจัดระดับการปฏิบัติตามหลักสาราณียธรรม 
       ผูวิจัยนำผลจากคาเฉล่ีย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของแบบสอบถาม

แตละขอคำถามและแตละดานในขอ 2.6 มาคำนวณหาคาเฉล่ียถวงน้ำหนัก โดยใชคาเกณฑดังน้ี  

(ประคอง  กรรณสูต, 2533: 80-81) ดังน้ี 

       4.51 - 5.00   การปฏิบัติในระดับมากท่ีสุด 

       3.51 - 4.50  การปฏิบัติในระดับมาก 

       2.51 - 3.50  การปฏิบัติในระดับปานกลาง 

       1.51 - 2.50  การปฏิบัติในระดับนอย 

       1.00 - 1.50  การปฏิบัติในระดับนอยท่ีสุด 

       โดยนำผลการวิเคราะหระดับไดตั้งแตระดับนอยท่ีสุดถึงระดับปานกลาง 

มากำหนดปญหาและความจำเปนในการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม 

   2.6.5 วิธีการวิเคราะหขอมูลโดยใชคอมพิวเตอรโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับการวิจัย

ทางสังคมศาสตร (SPSS/PC+) 

   2.6.6 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

      1)  คารอยละสำหรับการวิเคราะหคณุลักษณะสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 
      2)  คาเฉล่ีย เพ่ือวัดแนวโนมเขาสูสวนกลางของคะแนนระดับการปฏิบัติตาม

หลักสาราณียธรรมของผูตอบแบบสอบถาม 

      3)  คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเพ่ือวัดการกระจายของคะแนนระดับการปฏิบัติ
ตามหลักสาราณียธรรมของผูตอบแบบสอบถาม 

 ขั้นท่ี 2 พัฒนาหลักสูตรฝกอบรมการปฏิบัติตนตามหลักสาราณียธรรมของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี     

 การวิจัยในข้ันตอนน้ี ดำเนินการตามวัตถุประสงคของการวิจัยขอท่ี 2 ที่ไดกำหนดไว คือ 

พัฒนาหลักสูตรการปฏิบัติตนตามหลักสาราณียธรรม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียน

เทศบาล 3 อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี ไดดำเนินการ ดังน้ี 
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 1. การสรางโครงรางหลักสูตรฝกอบรม มีสวนประกอบ ดังน้ี 

  1.1 กำหนดสภาพปญหาและความจำเปน โดยนำขอมูลท่ีไดจากการศึกษาระดับ 

การปฏิบัติตนตามหลักสาราณียธรรมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 3 จังหวัด

สุราษฏรธานี ที่ไดจากการศึกษาในข้ันท่ี 1 มาใชกำหนดเปนปญหาและความจำเปนในการพัฒนา

หลักสูตรฝกอบรม 
  1.2 กำหนดจุดหมายของโครงราง โดยพิจารณาใหสอดคลองกับสภาพปญหาและ 

ความจำเปนท่ีกำหนดในขอ 1.1 

  1.3 กำหนดหนวยการฝกอบรม ใหสอดคลองกับสภาพปญหา ความตองการและ

จุดหมายของหลักสูตร ประกอบดวย 

    1.3.1 ชื่อหนวยการฝกอบรม 

    1.3.2 จุดหมายเชิงพฤติกรรม โดยใหสอดคลองกับจุดหมายของหลักสูตร แตให

สามารถวัดไดในเชิงพฤติกรรม 

    1.3.3 กำหนดเน้ือหาวิชา โดยยึดจุดหมายของหลักสูตรเปนหลัก 

    1.3.4 กิจกรรมและวิธีการอบรม กำหนดใหสอดคลองกับจุดหมายเชิงพฤติกรรม 

เน้ือหาวิชาประกอบกับการพิจารณาความพรอมและพ้ืนฐานของผูเขารับการฝกอบรม 

    1.3.5 เคร่ืองมืออุปกรณการอบรม สอดคลองกับกิจกรรมและวิธีการอบรม  

    1.3.6 วิธีการวัดและประเมินผลโดยยึดจุดหมายเชิงพฤติกรรมเปนหลักและใชแบบ

ทดสอบความรู วัดเจตคติ และทักษะท่ีเปนการวัด กอนและหลังการฝกอบรม 

 2. การตรวจสอบโครงรางหลักสูตรฝกอบรมการปฏิบัติตนตามหลักสาราณียธรรมของ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี ดำเนินการโดย 

  2.1 ตรวจสอบโดยอาจารยที่ปรึกษาตรวจสอบความตรงของเน้ือหา (content validity) 
แลวนำมาแกไขปรับปรุงกอนนำไปใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบและประเมิน 

  2.2 ตรวจสอบโดยผูรอบรูเฉพาะทาง (Specials Mather Subject: SMS) จำนวน 5 คน 

พรอมขอเสนอแนะ โดยใชแบบสอบถามการประเมินคา 5 ระดับ คือระดับความเหมาะสมมากที่สุด 
(5) มาก (4) ปานกลาง (3) นอย (2) และนอยท่ีสุด (1) แลวนำมาหาคานอยฐานนิยม (mode) 

แลวนำมาแกไขปรับปรุงตามคาท่ีประเมินไดและคำแนะนำโดยยึดวัตถุประสงคเปนหลักกอนนำไป

ปฏิบัติการ  
 ขั้นท่ี 3  การประเมินหลักสูตรการปฏิบัติตนตามหลักสาราณียธรรมของนักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี 

 ผูวิจัยไดดำเนินการและกำหนดขอบเขตไวดังน้ี 
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 รูปแบบการทดลองหลักสูตรการปฏิบัติตนตามหลักสาราณียธรรม ของนักเรียนช้ันมัธยม 

ศึกษาปที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี โดยใชแผนการทดลองแบบ 

กลุมเดยีววัดกอนและหลัง (One Group Pre-test Post-test Design) (Campbell and Stanley, 1963: 7)  

 1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

  1.1 ประชากรท่ีใชในการทดลอง คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 3 

ปการศึกษา 2554 จำนวน 126 คน   

  1.2 กลุมตัวอยาง เลือกแบบเจาะจง จำนวน 30 คน 

 2. เคร่ืองมือท่ีใชในการฝกอบรม 

  2.1 หลักสูตรการปฏิบัติตนตามหลักสาราณียธรรม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 

โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี     

  2.2 คูมือวิทยากร 

  2.3 ใบงาน กิจกรรมในการดำเนินการฝกอบรม 

  2.4 แบบทดสอบวัดความรูกอนและหลังการฝกอบรม 

 3. การประเมินผลการทดลอง 

  นำผลของคะแนนเฉล่ียการวัดความรูความเขาใจ เจตคติ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 

ปที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 3 จังหวัดสุราษฎรธานี โดยเปรียบเทียบความแตกตางระหวางกอนและหลัง

ปฏิบัติการทดลองโดยใชสถิติการทดสอบคาที ที่ระดับนัยสำคัญ .05 

 4. วิธีการประเมินผล 

  ประเมินผลระหวางการทดลองใชหลักสูตรฝกอบรม โดยใชวิธีการประเมินผล ดังน้ี 

   4.1 โดยสังเกตการเขารวมกิจกรรม ปฏิกิริยาของผูเขารวมฝกอบรมระหวางปฏิบัติการ

ทดลองและหลังจากปฏิบัติการทดลองแลว 
   4.2 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะของวิทยากรและอาจารยที่ปรึกษา 

   4.3 เปรียบเทียบผลของคะแนนวัดกอนและหลังปฏิบัติการทดลอง 

 5. การปรับปรุงและแกไขหลักสูตร 
  หลังจากการนำหลักสูตรไปทดลองใชและไดประเมินผลการทดลองใชหลักสูตรแลว 

ผูวิจัยนำผลท่ีไดจากการวิเคราะหขอมูลมาพิจารณาปรับปรุงหลักสูตร ทั้งในดานโครงสรางหลักสูตร

และรายละเอียดท่ีเปนองคประกอบของหลักสูตร เพ่ือใหมีความถูกตองเหมาะสมและสามารถนำไป
ใชพัฒนาการปฏิบัติตนตามหลักสาราณียธรรม ของนักเรียนโรงเรียนอ่ืนตอไป 
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เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
 1. แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับระดับการปฏิบัติตนและความตองการพัฒนา 

การปฏิบัติตน ตามหลักสาราณียธรรมโดยใชคาความถ่ี คารอยละ คาเฉล่ีย และคาสวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

 2. แบบสอบถามการประเมินความเหมาะสมของหลักสูตรฝกอบรมฯ โดยใชคา IOC เทากับ 1.00 

 3. หลักสูตรฝกอบรมการปฏิบัติตนตามหลักสาราณียธรรมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 

 4. แบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เปนแบบปรนัย 4 ตัวเลือก ตอบถูกได 1 คะแนน 

ตอบผิดได 0 คะแนน ใชคาเฉล่ีย และคาสถิติการทดสอบคาที ที่ระดับ .05  

 

ผลการวิจัย 
 การวิจัยเ ร่ือง การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมการปฏิบัติตนตามหลักสาราณียธรรม 

ของนกัเรียนช้ันมธัยมศึกษาปที ่2 โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมือง จงัหวัดสรุาษฎรธานี ผูวิจยัไดดำเนิน

การตามข้ันตอนและวิธีการท่ีกำหนด พรอมทั้งสรุปผลนำเอามาอภิปรายและใหขอเสนอแนะ ดังน้ี 

 1. ผลการศึกษาระดับการปฏิบัติตนและความตองการพัฒนาตนตามหลักสาราณียธรรม

ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี ผลการศึกษา

พบวา 

  1.1 การปฏิบัติตนตามหลักสาราณียธรรมของนักเรียนซ่ึงเปนกลุมตัวอยาง พบวา อยูใน

ระดับนอยทุกดาน คือ ดานเมตตามโนกรรม ดานเมตตาวจีกรรม ดานเมตตากายกรรม ดานสาธารณ

โภคี ดานศีลสามัญญตา และดานทิฏฐสิามัญญกรรม 

  1.2 ความตองการพัฒนาการปฏิบัติตนตามหลักสาราณียธรรมของนักเรียนซ่ึงเปน 

กลุมตัวอยาง พบวา มีความตองการพัฒนาการปฏิบัติงานในระดับมากถึงมากที่สุด โดยมี 

ความตองการปฏิบัติงานดานเมตตากายกรรมมีระดับมากท่ีสุด สวนดานเมตตาวจีกรรม ดานเมตตา

มโนกรรม ดานทิฏฐิสามัญญกรรม ดานศีลสามัญญตา และดานสาธารณโภคี มีระดับมากทุกประเด็น 

ตามลำดับ 
 2. ผลการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมการปฏิบัติตนตามหลักสาราณียธรรมของนักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี ผูวิจัยไดพัฒนาหลักสูตร

ฝกอบรมตามกระบวนการพัฒนาหลักสูตร โดยกำหนดปญหาและความจำเปนที่ไดจากการศึกษา 

ในตอนที่ 1 ของหลักสูตร ทั้งน้ี ใหผูเขาฝกอบรมมีความรูความเขาใจ มีทักษะและเจตคติที่ดีตอ 

การปฏิบัติตนตามหลักสาราณียธรรม แลวนำไปใชจริงในชีวิตประจำวัน เน้ือหาของหลักสูตร 
ประกอบดวย 6 เร่ือง (ดาน) ของหลักสาราณียธรรม 6 ประการ แตละดานประกอบดวย จุดหมาย 

เน้ือหา เทคนิคและกิจกรรมฝกอบรม สื่ออุปกรณในการฝกอบรม เวลาการฝกอบรม และประเมินผล 
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ผูรอบรูเฉพาะทาง ดานความเหมาะสมของหลักสูตรไดคา IOC ในแตละเรื่องไมต่ำกวา 0.50 และ 

ไมเกิน 1.00 แสดงวาหลักสูตรที่พัฒนาข้ึนมีความเส่ียงลดลง และสามารถนำไปทดลองและใชไดจริง 

 3. ผลการประเมินการใชหลักสูตรฝกอบรมการปฏิบัติตนตามหลักสาราณียธรรมของ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี โดยนำหลักสูตร

ฝกอบรมที่พัฒนาข้ึนไปทดลองใชกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 จำนวน 30 คน ใชรูปแบบ 

กลุมเดียววัดกอนหลัง และใชวิธีการฝกอบรม ผลการประเมินพบวา หลังฝกอบรมแลวผูเขาฝกอบรม 

มีความรูความเขาใจเรื่องการปฏิบัติตนตามหลักสาราณียธรรม มีคาเฉลี่ยสูงกวากอนการฝกอบรม 

และแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 

 

อภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมการปฏิบัติตนตามหลักสาราณียธรรมของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี ผูวิจัยมีประเด็นท่ีนาสนใจ

นำมาอภิปรายผล ดังน้ี 

 1. การปฏิบัติตนและความตองการพัฒนาการปฏิบัติตนตามหลักสาราณียธรรมของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี ที่พบวานักเรียนไดปฏิบัติ

ตนตามหลักสาราณียธรรมในระดับนอย แตมีความตองการพัฒนาตนเองในการปฏิบัติตนตามหลัก

สาราณียธรรม ในระดับมากถึงมากท่ีสุด ซึ่งผลการวิจัยไดสะทอนใหเห็นวา 1) นักเรียนขาด 

ความรูความเขาใจและการปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา ซึ่งครอบครัวและนักเรียน

เช่ือมั่นในศาสนาของตนเอง ผลการวิจัยน้ีสอดคลองกับแนวคิดของสุนิสา จิรธนานนท (2545: 1-2) 

ที่เห็นวาความเปล่ียนแปลงของสังคมท้ังในดานของธุรกิจ สังคม และสัจธรรม เปนปจจัยท่ีสำคัญ

ทำใหเด็กและเยาวชน มีรูปแบบพฤติกรรมท่ีขัดแยง ตอตานสังคม เกิดการเสียระเบียบท้ังในทาง
สังคมและดานบุคคล รวมไปถึงการมีเจตคติ คานิยมท่ีไมพึงปรารถนาขัดตอบรรทัดฐานและ 

กฎระเบียบตาง ๆ ของสังคม และแนวคิดของสุชา จันทรเอม (2543: 7) เด็กและเยาวชนท่ีกระทำผิด 

การมีพฤติกรรมที่เบี่ยงเบนไปจากสิ่งที่กฎหมายบัญญัติไว โดยเด็กและเยาวชนท่ีกระทำการอ่ืน 

กฎหมายบัญญัติวาเปนความผิดนั้น สามารถสังเกตเห็นไดวา เด็กและเยาวชนมักจะมีพฤติกรรม

ตอตานสังคมที่กาวราวรุนแรง ถูกชักจูงใหทำความผิดไดงาย และผลการวิจัยของสมพงษ สมภักดี 

(2546: 82-83) เร่ืองปญหาการสงเสริมคุณธรรมของนักเรียนตามทัศนะของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา 
จังหวัดรอยเอ็ด ที่พบวา ปญหาการสงเสริมคุณธรรมของนักเรียนมีอุปสรรคอันเน่ืองมาจากปจจัย

สภาพแวดลอมทางสังคม คานิยม ความฟุมเฟอย พรอมกลอมเกลาของครอบครัว และกลุมเพ่ือน ๆ 

เปนสำคัญ 2) นักเรียนท่ีเปนกลุมตัวอยางซึ่งปฏิบัติตนตามหลักสาราณียธรรมระดับมากถึงมากที่สุด 

แสดงใหเห็นวานักเรียนหรือเยาวชนเหลาน้ีไมไดปฏิเสธท่ีจะมีความรูความเขาใจและการนำหลักธรรม
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มาปฏิบัติแกกลุมตัวอยาง ขาดโอกาสในการเรียนรู และฝกทักษะในการปฏิบัติตน ซึ่งสอดคลองกับ

ผลการศึกษาของไชยา ปญโญ (2557: 73-87) เร่ืองการพัฒนาตนเองตามหลักสัปปุริสธรรมของ

นักเรียน โรงเรียนบานนาวิทยาคม จังหวัดสุราษฎรธานี ที่พบวานักเรียนมีการปฏิบัติตนตามหลัก

สัปปุริสธรรมระดับนอยถึงปานกลาง แตมีความตองการในการพัฒนาตนเองในการปฏิบัติตน 

ตามหลักสัปปุริสธรรมในระดับมากทุกประเด็น และผลการวิจัยเร่ืองยุทธศาสตรการพัฒนาตน 

ตามข้ันตอนในมงคลสูตรของนักเรียนโรงเรียนสามบอวิทยา จังหวัดสงขลา ของสุขอุษา นุนทอง 

(2547: 75) ที่พบวานักเรียนมีความตองการพัฒนาตนเองตามข้ันตอนในมงคลสูตร ในระดับมากถึง

มากท่ีสุด 

 2. ผลการทดลองใชหลักสูตรฝกอบรมการปฏิบัติตนตามหลักสาราณียธรรมของนักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี ที่พบวาหลังใชหลักสูตร

ฝกอบรมกับกลุมตัวอยาง 30 คนแลว ผลการวัดความรูความเขาใจเก่ียวกับหลักสาราณียธรรม ซึ่งได

คาคะแนนเฉล่ียสูงกวากอนการฝกอบรมและมีความแตกตางอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ผลการศึกษาน้ีสอดคลองกับงานวิจัยของสมมาส เสงสุย (2548: บทคัดยอ) เร่ืองยุทธศาสตรใช

เบญจศีลเพ่ือพัฒนาคุณธรรมของนักเรียนโรงเรียนทานครญาณวโรภาสอุทิศ ตำบลปากนคร อำเภอ

เมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่พบวาเม่ือนำยุทธศาสตรนี้ไปทดลองใชกับกลุมตัวอยางท่ีเปนนักเรียน

จำนวน 45 คน หลังการใชยุทธศาสตรนักเรียนมีความรูความเขาใจและทักษะในการใชเบญจศีล 

สูงกวากอนใช และมีความแตกตางอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และผลการวิจัยของกมล 

ประทีปธีรนันท (2545: บทคัดยอ) เรื่องผลการใชชุดกิจกรรมการแนะแนวตามหลักสัปปุริสธรรม 

เพ่ือพัฒนาคุณธรรมดานสัปปุริสธรรม ผลการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนวัดไรขิงวิทยา 

จงัหวัดนครปฐม พบวานักเรียนกลุมทดลองและนกัเรียนกลุมควบคมุมคีณุธรรมดานสปัปรุสิธรรมสงูขึน้

อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นอกจากน้ันนักเรียนกลุมทดลองมีคุณธรรม ดานสัปปุริสธรรม
สูงกวานักเรียนกลุมควบคุมอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เชนกัน 

 จากผลการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมการปฏิบัติตนตามหลักสาราณียธรรมของนักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี ขางตนทำใหเชื่อไดวา
สามารถพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติตอตนเอง เพ่ือน และสมาชิกในสังคมไดอยางมี

ประสิทธิภาพไดอีกแนวทางหน่ึง 
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ขอเสนอแนะ 
 1.  ขอเสนอแนะจากการวิจัย 

  1.1 ควรอบรมกลอมเกลาใหนักเรียนไดมีความรูความเขาใจและทักษะในการปฏิบัติตน

ตามหลักธรรมขอนี้ เพราะเปนหลักธรรมสำคัญการอยูรวมกันในสังคมใหมีความสงบสุข สามัคคี 

ชวยเหลือเก้ือกูลกัน 

  1.2 สถาบันครอบครัว การศึกษาและศาสนาควรสงเสริมใหมีกิจกรรมในรูปแบบตาง ๆ 

เชน หลักสูตรฝกอบรม ชุดกิจกรรม และการเขาคายเบ้ืองตนใหกับนักเรียนซ่ึงเปนระดับเยาวชนและ

เปนรากฐานสำคัญของชาติตอไป และควรนำหลักสูตรนี้ไปใชในการฝกอบรมพัฒนานักเรียนและ

เยาวชน 

  1.3 ผูนำหลักสูตรไปใชควรเตรียมความพรอมทั้งกลุมเปาหมาย วิทยากร คูมือการฝก

อบรม สื่อ อุปกรณ และสถานท่ีใหมีความพรอมที่จะเอ้ือเปนปจจัยการเรียนรูในการฝกอบรม 

 2.  ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 

  2.1  ควรวิจัยประเมินผลการนำหลักสาราณียธรรมไปใชปฏิบัติของกลุมทดลองไปใชจริง

วามีประสิทธิภาพระดับใด 

  2.2  ควรวิจัยและพัฒนาหลักสูตรหรือชุดกิจกรรมฝกอบรมธรรมะแกนักเรียนและเยาวชน

ในหลักธรรมอ่ืน ๆ  

  2.3  ควรวิจัยสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมแกนักเรียนท่ีจะทำใหเปนคนดีของสังคม 

 

สรุป 
 ปญหาเยาวชนและนักเรียนในสังคมไทยไดเพ่ิมขึ้นทุกมิติทั้งเพศหญิง-ชาย ประเด็นปญหา

เร่ืองมั่วสุม  ทางเพศ ยาเสพติด อาชญากรรมและการฆาตัวตาย อันสืบเน่ืองมาจากการละเลย 

การพัฒนาจิตใจ การอบรมกลอมเกลาจากสถาบันหลัก เชน ครอบครัว โรงเรียน และสถาบันศาสนา 
จากการศึกษาคร้ังน้ี พบวานักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่เปนกลุมตัวอยาง 126 คน ไดปฏิบัติตน

ตามหลักสาราณียธรรมไดนอยถึงปานกลางเทาน้ัน ในขณะท่ีมีความตองการฝกอบรมการปฏิบัติตน
ตามหลักสาราณียธรรมในระดับมากถึงมากท่ีสุด จึงไดนำขอมูลมาพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม 

การพัฒนาตนตามหลักสาราณียธรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอ

เมือง จังหวัดสุราษฎรธานีขึ้น แลวเม่ือนำหลักสูตรฝกอบรม ไปใหผูรอบรูเฉพาะทาง จำนวน 5 คน 
ตรวจสอบ พบวา หลักสูตรมีความเหมาะสมและผลการนำหลักสูตรไปทดลองใชกับกลุมทดลอง  

ซึ่งเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 จำนวน 30 คน พบวา หลักจากฝกอบรมแลว กลุมทดลอง 
มีความรูความเขาใจตามเน้ือหาในหลักสูตรเพ่ิมขึ้นอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .05 แสดงวาหลักสูตร

ที่พัฒนาข้ึน มีผลตอการพัฒนาความรูความเขาใจของนักเรียน เร่ือง หลักสาราณียธรรม จึงควร 

นำหลักสูตรนี้ไปใชเพ่ือพัฒนาคุณภาพจริยธรรมของเยาวชนตอไป 
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