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บทคัดยอ 

 การศึกษาคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาการปฏิบัติตนและความตองการฝกอบรมตาม 

หลักธรรมทิศหก และพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมการปฏิบัติตนตามหลักธรรมทิศหกของนักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 3 เทศบาลนครสุราษฎรธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี 

เก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถามท่ีมีคาความเช่ือมั่นท่ี 0.89 กับกลุมตัวอยางท่ีไดจากการสุมตัวอยาง

แบบงาย จำนวน 135 คน และวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก คารอยละ คาเฉล่ีย และ

คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

 ผลการวิจัยพบวา 1) นักเรียนมีการปฏิบัติตนตามหลักทิศหกและมีความตองการฝกอบรม
การพัฒนาตนตามหลักทิศหกอยูในระดับมากทั้ง 6 เรื่อง คือ การปฏิบัติตนตอบิดามารดา ตอครู

อาจารย ตอมิตรสหาย ตอศาสนาและตอดานคูครอง 2) หลักสูตรฝกอบรมการพัฒนาตนตามหลัก 

ทิศหกของนักเรียน ซึ่งประกอบดวย ปญหาและความจำเปน วัตถุประสงค เน้ือหาหลักธรรมทิศหก 
คือ การปฏิบัติตนตามหลักธรรมทิศหกดานบิดามารดา การปฏิบัติตนตามหลักธรรมทิศหกดานครู

อาจารย การปฏิบัติตนตามหลักธรรมทิศหกดานมิตรสหาย การปฏิบัติตนตามหลักธรรมทิศหก 
ดานผูเยาว และการปฏิบัติตนตามหลักธรรมทิศหกโดยเน้ือหาแตละเร่ืองประกอบดวย วัตถุประสงค 

1นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตรเพ่ือการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 
2 ผูชวยศาสตราจารย คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 
3 อาจารย  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 
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เน้ือหา เทคนิค และกิจกรรมการฝกอบรม สื่อ/อุปกรณ เวลา ผลลัพธ และ การประเมินผลผาน 

การตรวจสอบประเมินของผูเชี่ยวชาญ มีคาดัชนีความสอดคลองความเช่ือมั่นท่ี 0.75  

 

คำสำคัญ: หลักสูตรฝกอบรม, การปฏิบัติตน, หลักธรรมทิศหก 

 
ABSTRACT 

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

training in accordance with six directions of Buddhism; and to develop a training course 

on practices based on six directions for grade eight students of the Tessaban 3 School in 

Mueng District of Surat Thani Province. A questionnaires with reliability of 0.89 was used 

for data were collected from 135 students, derived by simple random sampling. Data were 

analyzed with descriptive statistics, including percentage, mean and standard deviation.   

 The results of the study were as follows: 1) The students’ practices based on six 

directions principle and need for personal development training in accordance with the 

principles were at a high level in all six topics. There were practices to parents, teachers, 

friends, religion and couple; and 2) the developed training course on personal development in 

accordance with six directions comprised problem and needs, objectives, and practices 

based on six directions principle. The principles comprised six topics and each topic 

contained problem and need, objectives, content, techniques and training activities, 

media/materials, time, and result. The training course passed the experts’ evaluation with 

Index of Item-Objective Congruence of .75.  
 

Keywords: training course, personal practice, six directions 

 

บทนำ 
 จริยธรรม เปนธรรมท่ีขอปฏิบัติ ศีลธรรม หรือกฎของศีลธรรม แสดงออกถึงลักษณะของผูที่มี

วัฒนธรรมทางจิตใจ และเปนเอกลักษณเฉพาะตัวของแตละชาติ และชนชาติไทยวัฒนธรรม 

ทางจิตใจหลายอยางท่ีแมแตคนตางชาติชื่นชม เปนตนวา การมีจิตใจที่เอ้ืออาทร ความออนโยน 
ความมีมารยาทท่ีดี ในขณะท่ีสังคมไทยในปจจุบันจริยธรรมเปนเร่ืองท่ีไดรับการกลาวถึงกันมาก 

เน่ืองจากสภาพสังคมเกิดปญหาหลากหลาย มีความสับสนวุนวายขัดแยงแตกแยกแบงฝกแบงฝาย
ขาดความสุข อันเน่ืองมาจากความประพฤติปฏิบัติที่ไมเหมาะสมของสมาชิกสวนหน่ึงของสังคม  
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ทั้งท่ีในระดับบุคคลและกลุมคน หรือในสังคมก็จะมีการวิเคราะหวิจารณกลาวโทษกันวาเปน 

เพราะคนปจจุบันดอยหรือไรจริยธรรม ปรากฏการณเชนน้ีอาจนับไดวาเปนปญหาสังคมลักษณะหน่ึง

ที่มีสาเหตุมาจากหลายประการ ประการหน่ึงคือ การเปล่ียนแปลงของสังคม เศรษฐกิจ วิถีชีวิต 

ความเปนอยู เชน การเคล่ือนยายประชากรจากถ่ินฐานเดิม ที่การดำเนินชีวิตไมสะดวกไปสูสังคมที่มี

ความสะดวก ซึ่งสวนมากเปนเมืองใหญแทน อีกท้ังอิทธิพลของความเจริญดานขาวสารขอมูลท่ี  

เอ้ือประโยชนตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม เชน เทคโนโลยีดานส่ือสารมวลชนมีสวนทำใหอัตรา

การเพ่ิมจำนวนประชากรอานออกเขียนได การพัฒนาคุณภาพประชากรใหมีความรูมีการศึกษาดีขึ้น

ในขณะท่ีเทคโนโลยีขอมูลสมัยใหม เชน ขามระบบขอมูลขาวสารสามารถสงผลตอภาวะทางจิตใจ 

และศีลธรรมจรรยา เสื่อมโทรมลงจากการเสนอขาวอาชญากรรมที่รุนแรงละครภาพยนตรที่ดอย

คุณภาพ สงผลกระทบตอคานิยม ความคิดความประพฤติของประชาชนในวงกวาง รวมทั้งระบบ

เศรษฐกิจระบบทุนนิยม สรางคานิยมใหสมาชิกสังคมปจจุบันหลงใหลในทางวัตถุนิยม บริโภคนิยม 

พาณิชยนิยมและอำนาจนิยม ผูคนตองดิ้นรนที่จะตอสูแขงขัน ชีวิตจะอยูเฉยมิได ความรวดเร็วทำให

ทุกคนใจรอนตองคิดเร็ว ตองใชความอดทนสูง รวมไปถึงทำใหเกิดการชิงดีชิงเดน พยายามทำลาย

กฎระเบียบประเพณี และทำใหผูคนเร่ิมมีจิตใจกระดาง เอาแตประโยชนฝายเดียวไมสนใจความรูสึก

ของผูอื่น.อีกท้ังสภาพแวดลอมในเร่ืองความปลอดภัยในชีวิตความเปนอยู รวมท้ังการไดรับผล 

จากเหตุการณในทุกสภาพสังคม (พระบุริมศีล คำวงศา, 2551: 1) สวนความเจริญทางดานจิตใจและ

จริยธรรมไมไดเจริญตามหรือไมเปนสัดสวนท่ีเหมาะสมกับความเจริญทางดานวัตถุธรรมและ 

การเปล่ียนแปลงทางสังคมน้ีเองเปนเหตุใหระดับของศีลธรรม จริยธรรมลดต่ำลง และยอมเปนตัวชี้ 

ใหเห็นเดนชัดดวยวาคนไทยใหความสำคัญตอการปฏิบัติตามหลักคำสอนของพุทธศาสนาลดลงไป

จากเดิมมาก พฤติกรรมที่ทำใหสังคมขาดความสงบสุขที่เห็นกันแพรหลายในสังคมปจจุบัน เชน  

การกออาญากรรมดานตาง ๆ การทุจริต ฉอราษฎรบังหลวง ทั้งในวงราชการและเอกชน การโกงภาษี 
การติดสินบน การเสพและคายาเสพติด เปนตน (ชไมพร ยุวานนท, 2548 อางถึงใน กิตติทัศน   

ผกาทอง, 2553) และเม่ือสังคมมีผลประโยชนเปนเปาหมายในท่ีสุด ก็เร่ิมขัดแยงเพราะตองแขงขัน

ชวงชิงความไดเปรียบระหวางกัน ฝายท่ีประสบความสมหวัง หรือไดเปรียบกลายเปนฝายชนะ สวน
ฝายท่ีประสบความผิดหวังหรือเสียเปรียบกลายเปนฝายแพ เม่ืออีกฝายหน่ึงชนะอีกฝายหน่ึงแพ สิ่งท่ี

ตามมาคือความขัดแยง (conflict) และเม่ือความขัดแยงสะสมจนเกิดพลังมากข้ึน ก็พัฒนาสู 

ความอาฆาตมาดรายและทำลายลางซึ่งกันและกัน ในท่ีสุดบรรยากาศแหงความรัก ความผูกพันและ
ความสมานฉันทระหวางกันก็หมดไป เหลือท้ิงไวแตความเปนฝกฝายหรือศัตรูตอกัน เมื่อสังคมไทย 

มีความขัดแยงและแตกแยกหรือคนในสังคมทะเลาะวิวาทกัน บุคคลท่ีจะเขามาไกลเกล่ียหรือประสาน 

ใหคืนดีตอกันก็หายาก เพราะความขัดแยงแบงแยกมีผลประโยชนเขามาเก่ียวของซึ่งแตกตาง 

จากสังคมไทยสมัยบรรพกาลที่มีศาสนาและวัฒนธรรมเขามาเก่ียวของ ซึ่งเมื่อนำหลักธรรมเร่ืองบุญ
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และบาป หรือนรกและสวรรคมาเปนกลไกในการสรางความปรองดองความสามัคคี จึงงายและมี

ประสิทธิภาพ เพราะสังคมมีจิตสำนึกในเชิงบวกและละอายช่ัวกลัวบาป ตลอดจนบุคคลท่ีเปนคนกลาง 

มีคุณธรรมคอนขางมาก (กิตติทัศน  ผกาทอง, 2553: 331-332) 

 การเปล่ียนแปลงทางวัฒนธรรม มักเนนการประดิษฐของสังคม ทั้งท่ีเปนการประดิษฐทาง

วัตถุและไมใชวัตถุ เชน ภาษา ศิลปะ ศีลธรรม ดนตรีการละเลนอันเปนประเพณีตาง ๆ รวมถึงความรู 

ความเช่ือ คานิยมและบรรทัดฐานทางสังคม ดังน้ัน จะเห็นไดวา การเปล่ียนแปลงทางสังคมและ

วัฒนธรรมนั้น จะมีความเก่ียวของระหวางกัน เชน การประดิษฐยอมมีผลกระทบตอระบบ 

ความสัมพันธของสมาชิกในสังคม การผลิตนวัตกรรมทางการศึกษาทำใหสามารถใชระบบมหาวิทยาลัย

เปด (open university) และมีผลใหความสัมพันธระหวางผูเรียนกับผูสอนเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม  

ในทางตรงขามการสรางระบบสังคมใหม ยอมทำใหเกิดความจำเปนท่ีจะตองประดิษฐสิ่งใหมเพ่ือ

สนองตอระบบสังคมนั้น เชน ในระบบเศรษฐกิจของสังคมเมืองที่สตรีตองทำงานรวมกับสามีเพ่ือเลี้ยง

ครอบครัวทำใหเกิดความจำเปนในการประดิษฐเคร่ืองใชตาง ๆ เพ่ือลดภาระของคน ท่ีอยูในครอบครัว 

แมวาการเปล่ียนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมน้ัน จะนำการเปล่ียนแปลงมาสูสังคมเชนเดียวกับ

พฤติกรรมรวมหมู แตการเปล่ียนแปลงของท้ังสองสิ่งน้ีก็ไมเหมือนกัน การเปล่ียนแปลงทางสังคมและ

วัฒนธรรม เปนกระบวนการตอเน่ืองไมมีที่สิ้นสุด และมีผลตอแบบแผนการดำเนินชีวิตของสมาชิก

โดยสวนรวม อยางไรก็ตามพฤติกรรมรวมหมูอาจจะเปนสวนหน่ึงท่ีกระตุนใหเกิดการเปล่ียนแปลง

ทางสังคม และวัฒนธรรม แตมีการเปล่ียนแปลงอีกมิใชนอย ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน โดยไมจำเปน

จะตองเกิดจากพฤติกรรมรวมหมูมาเปนตัวเรง เชน การเปล่ียนแปลงทางศิลปกรรม ความรู และ 

การประดิษฐ เปนตน (พระครูปริยัติกิตติธำรง (ทองขาว กิตติธโร), 2553: 234) 

 สังคมจึงตองรวมกันแกไขวิกฤตการณความรุนแรงตาง ๆ นั้น โดยการพัฒนาคนในชาติใหมี

คุณธรรมและจริยธรรม ซึ่งตองเริ่มจากการพัฒนาเยาวชน เพราะเยาวชนเปนอนาคตของชาติ เด็ก
และเยาวชนเปนทรัพยากรบุคคลที่มีความสำคัญของประเทศ เพราะเด็กและเยาวชนเม่ือเติบโตขึ้นก็
จะเปนพลเมืองของชาติตอไปและเปนกำลังท่ีสรางสรรคสังคมแทนผูใหญ หากเด็กและเยาวชน 

เปนคนดี มีสุขภาพกายแข็งแรง มีการศึกษาดี มีอาชีพ มีคุณธรรม ไดรับการดูแลเอาใจใสใหความรู  

ความคิด ความสามารถ มีการตัดสินใจตลอดจนรูสิทธิหนาท่ีของคนดี เด็กและเยาวชนเหลาน้ัน 

ก็จะเติบโตเปนพลเมืองที่ดี มีความรูความสามารถและมีคุณคาตอสังคม ในทางพระพุทธศาสนา 

มีพุทธภาษิตอยูบทหน่ึงวา “ปุตฺตา วตฺ มนุสฺสานํ” แปลวา “เด็กท้ังหลายคือผูรองรับไวซึ่งมนุษยชาติ” 
อันน้ีเราคงยอมรับวา ถาไมมีเด็ก ๆ แลวมนุษยชาติก็อยูไมได แตถาเด็กน้ันจะเปนท่ีรองรับมนุษยชาติ

ไวเปนอยางดีก็ตองใหเปนเด็กท่ีมีประสิทธิภาพ การท่ีเด็กจะมีประสิทธิภาพน้ันสิ่งหน่ึงท่ีสำคัญก็คือ  
จะตองมีคุณธรรมและจริยธรรม รวมถึงจริยธรรมประจำใจ ซึ่งมาจากบอเกิดที่สำคัญคือศาสนา  

(สมมาส เสงสุย, 2548: 2) การพัฒนานักเรียนใหเปนคนดีของโรงเรียนน้ันอยางนอยจะตองปฏิบัติ
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ตามข้ันตอนของหลักธรรมทิศท้ังหก ไดแก ฝกตนใหเปนคนดี สรางความพรอมในการฝกตนเอง 

การบำเพ็ญประโยชนตอครอบครัว การปฏิบัติตนตอมิตรสหาย การปฏิบัติตนตอผูเปนลูกจาง 

การบำเพ็ญประโยชนตอศาสนา ซึ่งเปนหลักธรรมเพ่ือการอยูรวมกันท่ีสำคัญหลักธรรมน้ีจะชวยให 

อยูรวมกันของคนในสังคมเปนไปอยางราบร่ืน เปนขอแนะนำท่ีจะทำใหบุคคลกระทำการท่ีเหมาะสม

กับหนาท่ีของคนถือวาเปนหลักธรรมท่ีกอใหเกิดความสมานฉันทสามัคคีและการเก้ือกูลกันระหวาง

บุคคลตาง ๆ เพ่ือจะไดเปนบุตรธิดาและเปนบิดามารดาท่ีดี เปนศิษยและครูอาจารยท่ีดี เปนมิตรสหายท่ีดี 

เปนสามีและภรรยาท่ีดี เปนนายจางท่ีดี และเปนพุทธศาสนิกชนท่ีดี จุดหมายของพระพุทธเจาท่ีทรง

แสดงธรรมเร่ืองทิศหก ก็เพ่ือใหบุคคลตาง ๆ ที่เก่ียวของกันไดปฏิบัติหนาท่ีตอกันและกันใหดีที่สุด 

(กระมล  ทองธรรมชาติ และคณะ, 2544: 316-317) 

 จากขอมูลดังกลาว ผูวิจัยจึงตองการศึกษาการปฏิบัติตนและความตองการฝกอบรมพัฒนา

คุณธรรมตามหลักธรรมทิศหกของนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 3 เทศบาลนคร

สุราษฎรธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี เพ่ือนำขอมูลท่ีไดมาใชในการพัฒนาหลักสูตร 

ฝกอบรมในการพัฒนาหลักสูตรอบรมพัฒนาคุณธรรมตามหลักธรรมทิศหก โดยคาดหวังวานักเรียน 

ที่ไดรับการฝกอบรมโดยหลักสูตรที่พัฒนาข้ึนน้ีจะมีคุณธรรมในการใชชีวิตประจำวันโดยยึดหลักธรรม

ทิศหกและการอยูรวมกันอยางมีความสุข 

 

วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือศึกษาการปฏิบัติตนและความตองการฝกอบรมตามหลักธรรมทิศหกของนักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 3 เทศบาลนครสุราษฎรธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี 

 2. เ พ่ือพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมการปฏิบัติตนตามหลักธรรมทิศหกของนักเ รียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 3 เทศบาลนครสุราษฎรธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี 
 

วิธีดำเนินการ 
 การวิจัยพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมการปฏิบัติตนตามหลักธรรมทิศหกของนักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 3 เทศบาลนครสุราษฎรธานี ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัด
สุราษฎรธานี โดยกำหนดข้ันตอนและวิธีการวิจัยไว ดังน้ี 
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 ขั้นตอนท่ี 1 ศึกษาสภาวะการปฏิบัติตนและความตองการฝกอบรมตามหลักธรรม

ทิศหกของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนเทศบาล 3 เทศบาลนครสุราษฎรธานี 

อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี 

 โดยกำหนดวิธีการดำเนินการ ไวดังน้ี 

 1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติตนตามลักธรรมทิศหก 

 2. ศึกษาจากขอมูลภาคสนาม โดยกำหนดวิธีการ ดังน้ี 

     2.1 พ้ืนท่ีในการศึกษาคือ โรงเรียนเทศบาล 3 เทศบาลนครสุราษฎรธานี อำเภอเมือง 

จังหวัดสุราษฎรธานี 

     2.2 ประชากรที่ใชในการวิจัย ไดแก นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 3 

เทศบาลนครสุราษฎรธานี ปการศึกษา 2554 จำนวน 200 คน 

  2.3 กลุมตัวอยาง จำนวน 135 คน โดยใชตารางสำเร็จรูปของเครซี่และมอรแกน ที่คา

ความเช่ือมั่น 0.95 (สุนทร พูนเอียด, 2545: 112) และใชวิธีสุมตัวอยางแบบงาย (simple random 

sampling)  

  2.4 เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถาม (questionnaire) เก่ียวกับ

การปฏิบัติตนและความตองการฝกอบรมในการปฏิบัติตนตามหลักธรรมทิศหก ที่ผูวิจัยสรางข้ึน 

โดยยึดวัตถุประสงคของการวิจัยซ่ึงไดผานการตรวจสอบแนะนำจากอาจารยที่ปรึกษาและผูรอบรู

เฉพาะทาง เพ่ือรวบรวมขอมูลตามประเด็นท่ีผูวิจัยสรางข้ึน โดยแบบสอบถามแบงเปน 3 ตอน ดังน้ี  

    ตอนท่ี 1 เปนขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

    ตอนท่ี 2  เปนแบบสอบถามเก่ียวกับการปฏิบัติตามหลักธรรมทิศหก  

    ตอนท่ี 3  เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับความตองการฝกอบรมในการปฏิบัติตน 

ตามหลักธรรมทิศหก 

  2.5 วิธีสรางเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูลดำเนินการตามข้ันตอน ดังน้ี 

    2.5.1 ศึกษาเอกสารตำราท่ีเก่ียวกับการปฏิบัติตนหลักธรรมทิศท้ังหก 

    2.5.2 ศึกษาเอกสารตำราท่ีเก่ียวกับการสรางเคร่ืองมือเก็บ รวบรวมขอมูลวิจัย 
เพ่ือนำมาสรางแบบสอบถาม 

    2.5.3 สรางแบบสอบถามเก่ียวกับการปฏิบัติตนและความตองการฝกอบรม 

ในการปฏิบัติตนตามหลักธรรมทิศหก 
    2.5.4 ศึกษาวิธีสรางเครื่องมือแบบประมาณคา 5 ระดับ (rating scale) จาก

เอกสารตำราดานการวัดผล และสถิติการวิจัย 

    2.5.5 ดำเนินการสรางแบบสอบถามตามกรอบของตัวแปรคือ หลักธรรมและ 

การปฏิบัติตนตามหลักธรรมทิศหก  



วารสารสังคมศาสตรวิจัย 
JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH 

ปที่ 7 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2559 
Vol.7 No. 2 July-December 2016 133

  2.6 ตรวจสอบเครื่องมือ 

    2.6.1 ตรวจสอบความตรง (validity) ดำเนินการโดยนำแบบสอบถามความคิดเห็น

ที่สรางข้ึนเสนออาจารยที่ปรึกษาเพ่ือขอคำแนะนำ และตรวจสอบแกไขขอบกพรอง นำแบบสอบถาม

ที่ผานการแกไขตามที่อาจารยที่ปรึกษาเสนอแนะแลวไปเสนอผูเชี่ยวชาญ 5 ทาน เพ่ือตรวจพิจารณา

ความตรงของเน้ือหา (content validity) 

    2.6.2 ตรวจสอบความเท่ียง (reliability) ปรับปรุงแกไขตามท่ีผูเชี่ยวชาญเสนอแนะ

แลวนำไปทดลองใช (tryout) กับนักเรียนท่ีมีลักษณะคลายคลึงกับกลุมตัวอยางจำนวน 30 คน  

เพ่ือนำคาคะแนนมาคำนวณหาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา (alpha Coefficient) ของแบบสอบถาม 

ทั้งตอนท่ี 1 และตอนท่ี 3 ผลการคำนวณไดคาสัมประสิทธ์ิแอลฟาเทากับ 0.89 

  2.7 การเก็บขอมูลผูวิจัยไดขออนุญาตหองประชุมของวัดใหมพัฒนารามซึ่งเปนสถานฝก

อบรมเยาวชน เพ่ือขอความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม โดยผูวิจัยเก็บขอมูลดวยตนเอง  

  2.8 การวิเคราะหขอมูล 

    2.8.1 การกำหนดเกณฑการใหคะแนนและระดับการปฏิบัติตนและความตองการ

พัฒนาตนเองตามหลักทิศหกใจการวิเคราะหขอมูล 

      2.8.1.1 การใหคะแนนคำตอบตามแบบสอบถาม ดังน้ี 

        ระดับความตองการ     คะแนนท่ีได 

         มากท่ีสุด 5  

         มาก  4 

         ปานกลาง 3 

         นอย  2 

         นอย  1 

      2.8.1.2 การแปลผลของคาคะแนนโดยหาคาเฉลี่ยถวงน้ำหนัก (weight 
mean score: WMS) (ประคอง  กรรณสูตร, 2538: 80-81) ดังน้ี 

                                           ชวงคะแนนเฉล่ีย            ระดับความตองการ 

         4.51 - 5.00              มากท่ีสุด       

         3.51 - 4.50          มาก                     

         2.51 - 3.50         ปานกลาง 
                              1.51 - 2.50     นอย 

                                     1.00 - 1.50          นอยท่ีสุด  

                               2.8.1.3 วิธีการวิเคราะหใชคอมพิวเตอรโปรแกรมสำเร็จรูปในการวิจัย 

ทางสังคมศาสตร (statistical package for the social science: SPSS/PC+) 
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      2.8.1.4 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

                                          1) คารอยละ (percentage) เพ่ือวิเคราะหขอมูลท่ัวไปท่ีเปน

ลักษณะสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 

                                          2) คาเฉล่ีย (arithmetic mean: S.D.) เพ่ือใชวัดแนวโนมเขาสู

สวนกลางของคะแนนระดับการปฏิบัติตนความตองการพัฒนาตนตามหลักธรรมทิศหก ของนักเรียน

มัธยมตอนตนชั้นปที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 3 จังหวัดสุราษฎรธานี 

                                 3) คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation: S.D.) เพ่ือ

ใชวัดการกระจายของคะแนนระดับความตองการพัฒนาคุณธรรมตามหลักธรรมทิศหกของนักเรียน

มัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 3 เทศบาลนครสุราษฎรธานี ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัด

สุราษฎรธานี 

 ขั้นตอนท่ี 2 พัฒนาหลักสูตรฝกอบรมการปฏิบัติตนตามหลักธรรมทิศหกของ

นักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 3 เทศบาลนครสุราษฎรธานี อำเภอเมือง 

จังหวัดสุราษฎรธานี               

 การวิจัยในข้ันตอนน้ี ดำเนินการตามวัตถุประสงคของการวิจัยขอท่ี 2 ที่ไดกำหนดไว คือ

พัฒนาหลักสูตรฝกอบรมการปฏิบัติตนตามหลักธรรมทิศหกของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 

โรงเรียนเทศบาล 3 เทศบาลนครสุราษฎรธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี ไดดำเนินการ 

3 ขั้นตอนยอย ดังน้ี 

 ตอนท่ี 1  สรางโครงรางหลักสูตรฝกอบรมการปฏิบัติตามหลักธรรมทิศหกของนักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ผูวิจัยนำขอมูลที่ไดจากผลการวิเคราะหความรูความเขาใจในการฝกอบรมและ

ศึกษาเอกสารข้ันตอนท่ี 1 มาใชกำหนดการพัฒนาหลักสูตร ดังน้ี 

  1. สภาพปญหาและความจำเปน โดยนำขอมูลท่ีไดจากการศึกษาการปฏิบัติตนและ
ความตองการปฏิบัติตนตามหลักธรรมทิศหลักหกของนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 3 

เทศบาลนครสุราษฎรธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี นี้ไดจากการศึกในขั้นท่ี 1 มาใชเปน

แนวทางการกำหนดโครงราง 
  2. จุดหมายของโครงราง โดยพิจารณาใหสอดคลองกับสภาพปญหาและความตองการ 

ที่กำหนดในขอ 1 

  3. หนวยฝกอบรม ใหสอดคลองกับจุดหมายของการหลักสูตร ประกอบดวย  
   3.1 ชื่อหนวยฝกอบรม 

   3.2 จุดหมายเชิงพฤติกรรม โดยใหสอดคลองกับจุดหมายของหลักสูตรแตใหสามารถ

วัดไดในเชิงพฤติกรรม        

   3.3 กำหนดเน้ือหาวิชา โดยยึดจุดหมายของหลักสูตรเปนหลัก 
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   3.4 กิจกรรมและวิธีการฝกอบรม กำหนดใหสอดคลองกับจุดหมายเชิงพฤติกรรม 

เน้ือหาวิชาประกอบกับการพิจารณาความพรอม และพ้ืนฐานของผูเขาฝกอบรม 

   3.5 เคร่ืองมืออุปกรณการฝกอบรม ใหสอดคลองกับกิจกรรม และวิธีการฝกอบรม 

   3.6 วิธีการวัดและประเมินผล โดยยึดจุดหมายเชิงพฤติกรรมเปนหลักและใชแบบ

ทดสอบความรู วัดเจตคติ และทักษะท่ีเปนการวัด กอนและหลังการฝกอบรม          

 ตอนที่ 2  การตรวจสอบโครงรางหลักสูตรฝกอบรมหลักสูตรฝกอบรมการปฏิบัติตนตามหลัก

ธรรมทิศหกของนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 3 เทศบาลนครสุราษฎรธานี อำเภอเมือง 

จังหวัดสุราษฎรธานี ดำเนินการดังน้ี 

  1. ตรวจสอบโดยอาจารยทีป่รกึษาแลวนำมาแกไขปรบัปรงุกอนนำไปใหผูเชีย่วชาญประเมิน 

    2. ตรวจสอบหลักสูตร โดยคณะผูเชี่ยวชาญ (SMS) จำนวน 13 คน ผูเชียวชาญเก่ียวกับ

หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา จำนวน 10 คน ผูเชี่ยวชาญดานภาษาไทย จำนวน 1 คน ผูเชี่ยวชาญ

ดานหลักสูตรและการสอน จำนวน 1 คน ดานการวัดประเมิน 1 คน ตรวจสอบความเหมาะสม 

ของโครงรางหลักสูตรฝกอบรมการปฏิบัติตนตามหลักธรรมทิศท้ังหก คือ เหมาะสม (1) ไมแนใจ  

(0) ไมเหมาะสม (1) แลวนำมาคำนวณหาคา IOC พิจารณาความเหมาะสม โดยประเด็นการประเมิน

ทั้ง 11 ประเด็น ตองมีคาไมเกิน 1 
 ตอนท่ี 3  การปรับปรุง แกไขโครงสรางหลักสูตรฝกอบรมการปฏิบัติตนตามหลักธรรมทิศหก

หลังจากผูเชี่ยวชาญตรวจสอบแลวนำประเด็นท่ีเปนผลการประเมินและขอเสนอแนะท่ีไดมาใชเปน

ขอมูลพ้ืนฐานมาแกไข ปรับปรุงเพ่ือใหไดโครงรางหลักสูตรฝกอบรมฯ ที่สมบูรณกอนนำไปทดลอง

และใชจริงตอไป 
 

ผลการวิจัย 
 1. ผลการศึกษาการปฏิบัติและความตองการพัฒนาตนตามหลักธรรมทิศหกของนักเรียน
มัธยมศึกษาชั้นปที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 3 เทศบาลนครสุราษฎรธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี 

พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีการปฏิบัติตนตามหลักทิศหกดานการปฏิบัติตอพอแม ตอครูอาจารย 

ตอมิตรสหาย ตอผูรับใชและคนงาน และการปฏิบัติตอศาสนาอยูในระดับมากทุกประเด็น  

( x̄ = 3.77-4.01) และมีความตองการฝกอบรมพัฒนาตนตามหลักธรรมทิศหกมากทุกประเด็น 

( x̄ = 4.08-4.29) เรียงตามลำดับจากนอยไปหามาก ดังนี้ ดานศาสนา ดานผูรับใชและคนงาน 
ดานมิตรสหาย ดานคูครอง ดานครูอาจารยและดานบิดา มารดา ดังแสดงในตารางท่ี 1-2  

 



วารสารสังคมศาสตรวิจัย 
JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH 

ปที่ 7 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2559 
Vol.7 No. 2 July-December 2016 136

ตารางที่ 1 คาเฉล่ียและคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับการปฏิบัติตนตามหลักธรรมทิศหก  

  โดยภาพรวมและจำแนกเปนรายดาน 

 
  ) ) S.D.  

1  4.01 0.66  

2  3.91 0.60  

3  3.94 0.57  

4  3.89 0.61  

5  3.77 0.73  

 3.91 0.53  

ตารางที่ 2 คาเฉล่ียและคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับความตองการฝกอบรมพัฒนาตน 

  ตามหลักธรรมทิศหกโดยภาพรวม และจำแนกเปนรายดาน 

 
  ) ) S.D.  

1  4.29 0.59  

2  4.14 0.59  

3  4.12 0.76  

4 

5 

 4.11 0.63  

 4.08 0.62  

6  4.10 0.67  

 4.14 0.54  

 2. ผลการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมพัฒนาตน ตามหลักธรรมทิศหกของนักเรียนมัธยมศึกษา

ชั้นปที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 3 เทศบาลนครสุราษฎรธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี  

  2.1 การพัฒนาโครงรางหลักสูตรฝกอบรมพัฒนาตน ตามหลักธรรมทิศหกของนักเรียน
มัธยมศึกษาชั้นปที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 3 เทศบาลนครสุราษฎรธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี 

โดยนำสภาพปญหาและผลการศึกษาขอมูลภาคสนามในขั้นท่ี 1 มากำหนดเปนปญหาและ 

ความจำเปนในการพัฒนาหลักสูตร กำหนดจุดมุงหมายใหผูเขารับการฝกอบรมมีความรู ความเขาใจ 

เจตคติ และทักษะท่ีดี ในการพัฒนาตน ตามหลักธรรมทิศหก เน้ือหาจะประกอบดวย หกทิศ คือ  

ดานบิดามารดา ดานครูอาจารย ดานคูครอง ดานมิตรสหาย ดานผูรับใชและคนงาน และดานศาสนา 
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โดยในแตละเน้ือเรื่องจะประกอบดวย จุดมุงหมาย เน้ือหา เทคนิคและกิจกรรมการฝกอบรม  

สื่ออุปกรณ เวลาท่ีใช ผลลัพธและผลการประเมิน ซึ่งสอดคลองกับหลักการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม  

  2.2 การตรวจสอบโครงรางหลักสูตรฝกอบรมพัฒนาตนตามหลักธรรมทิศหกของ

นักเรียนมัธยมศึกษาช้ันปที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 3 เทศบาลนครสุราษฎรธานี อำเภอเมือง จังหวัด

สรุาษฎรธานี โดยผูรอบรูเฉพาะทาง (SMS) จำนวน 13 คน ประเมินหลักสูตรฝกอบรมผลการประเมิน

ที่พัฒนาข้ึน พบวา มีความเหมาะสม และผูวิจัยไดนำขอเสนอแนะมาเปนเปนฐานขอมูลในการแกไข

ปรับปรุง ผานการตรวจสอบของอาจารยที่ปรึกษาอีกคร้ัง จนไดหลักสูตรฝกอบรมที่สมบูรณ พรอมนำ

ไปใชทดลอง และใชจริงตอไป 

 

อภิปรายผล 
 จากผลการวิจัย ไดหลักสูตรฝกอบรมพัฒนาตนตามหลักธรรมทิศหกของนักเรียนมัธยม 

ศึกษาชั้นปที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 3 เทศบาลนครสุราษฎรธานี ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัด

สุราษฎรธานี ที่สมบูรณในครั้งน้ี ผูวิจัยมีประเด็นท่ีจะนำมาอภิปรายผล ดังน้ี  

 1. ผลการศึกษาระดับการปฏิบัติตนตามหลักธรรมทิศหก ของนักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปที่ 2 

โรงเรียนเทศบาล 3 เทศบาลนครสุราษฎรธานี ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี  

พบวา นักเรียน มีการปฏิบัติตนตามหลักธรรมทิศหก อยูในระดับมาก และมีความตองการฝกอบรม

พัฒนาตนตามหลักธรรมทิศหกอยูในระดับมาก เชนกัน จากผลการวิจัยดังกลาว สอดคลองกับ 

ผลการศึกษาของนภาพร เหลาเก้ือ (2552: 117) เร่ือง การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน 

โรงเรียนบานทาแซะ อำเภอทาฉาง จังหวัดสุราษฎรธานี ที่พบวา ระดับการปฏิบัติตนในดานคุณธรรม

อยูในระดับปานกลาง ถึงระดับมาก ผลการศึกษาของไชยา รตนปญโญ (2557: 73) ซึ่งศึกษาเร่ือง 

การพัฒนาตนเองตามหลักสัปปุริสธรรมของนักเรียน โรงเรียนบานนาวิทยาคม จังหวัดสุราษฎรธานี 
พบวา ระดับการปฏิบัติตามหลักสัปปุริสธรรมของนักเรียน ซึ่งเปนกลุมตัวอยางอยูในระดับนอย 

ในขณะท่ีความตองการพัฒนาตนตามหลักสัปปุริสธรรมของนักเรียน อยูในระดับมาก ทั้ง 7 ดาน และ

จากผลการศึกษาท่ี พบวา สวนใหญนักเรียนผูใหขอมูลระดับการปฏิบัติตนตามหลักธรรมทิศหก 

อยูในระดับมากทุกทิศ นั้นอาจเน่ืองจาก ผูตอบแบบสอบถามเปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2  
เปนเยาวชนท่ีสวนใหญอยูในครอบครัว บิดา มารดาซึ่งเปนบานหลังแรกของเยาวชน และโรงเรียน 

ซึ่งเปนบานหลังท่ี 2 ของนักเรียน ซึ่งท้ังสองครอบครัวมีหนาท่ีในการอบรมกลอมเกลาใหบุตรธิดา 
และนักเรียนเปนคนดีของสังคม ตามแนวคิดในการอบรมกลอมเกลาทางสังคม (socialization) 

ทางสังคมวิทยาของสุพัตรา สุภาพ (2545: 38) ที่กลาววา “การขัดเกลาทางสังคมเปนกระบวนการ 

ทั้งทางตรงและทางออมที่มนุษยในสังคมหน่ึง ๆ ไดเรียนรู คุณคา กฎเกณฑ ระเบียบแบบแผนท่ี 

กลุมหน่ึง ๆ กำหนดหรือวางไวเพ่ือเปนแบบแผนของการปฏิบัติตอกัน และใหบุคคลไดพัฒนาบุคลิกภาพ
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ของตนเอง โดยท่ัวไปแลววัยท่ีตองการขัดเกลาทางสังคม ไดแก วัยเด็ก เน่ืองจากเปนชวงท่ีมี 

ความสำคัญตอการพัฒนาบุคลิกภาพของเด็กมากท่ีสุด ครอบครัวเปนสถาบันแรกท่ีเด็กไดรับ 

การอบรมสั่งสอนซึ่งเปนเรื่องของพอแม วิธีขัดเกลาทางสังคมจะมีรูปแบบทั้งขัดเกลาโดยตรง และ 

การขัดเกลาโดยออม สวนวิษณุสรรค ศรีแกนจันทร (2547: 11) ไดอธิบายถึงการอบรมเลี้ยงดูบุตร

ตามแนวพุทธศาสนาไววา การปฏิบตัขิองบดิา มารดา ตอบตุรในการดำเนินชวิีตประจำวัน ทัง้ทางตรง 

ทางออม เพ่ือฝกอบรมใหบุตรเกิดความรู ความเช่ือและยอมรับการปฏิบัติตามแนวพุทธศาสนา 

ในระบบบุญสิกขา 3 ประการ ไดแก การบริจาคทาน การรักษาศีลหา และการปฏิบัติตาม ประกอบ

กับสถาบันการศึกษาไดกำหนดกฎเกณฑและระเบียบปฏิบัติตาง ๆ ในการอยูรวมกันและการเปน 

คนดีของสังคม จึงสงผลตอการปฏิบัติตนตามหลักธรรมทิศหก โดยท่ีนักเรียนเหลาน้ันไมมีความรู 

หลักธรรมทิศหก และมีความตองการฝกอบรมการพัฒนาตนตามหลักธรรมทิศหกในระดับมากทุกทิศ 

 จากขอคนพบดังกลาว สามารถกลาวสรุปไดวา การอบรมกลอมเกลา (socialization) 

ในกลุมเยาวชนและนกัเรียนจากสถาบันครอบครวัและสถาบันการศึกษามคีวามสำคญัย่ิง ตอความคดิ 

เจตคติ การรับรูและสังเกต (concept) ในการประพฤติปฏิบัติของนักเรียนท่ีสอดคลองกับหลักธรรม

ทศิหก คอื ทศิเบ้ืองหนา (บดิามารดา) ทศิเบ้ืองขวา (อาจารย) ทศิเบ้ืองหลัง (บตุร ภรรยา) ทศิเบ้ืองซาย 

(มิตร สหาย) ทิศเบื้องต่ำ (บาวไพร) ทิศเบื้องบน (ศาสนา) โดยท่ีนักเรียนไมเคยฝกอบรมเรื่องหลัก

ธรรมทิศหก จึงทำใหนักเรียนท่ีทำแบบสอบถาม มีความตองการฝกอบรม เร่ืองหลักธรรมทิศหก 

ในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับทฤษฎีการพัฒนาทางจริยธรรมของโคลเบิรก (Kohlberg, 1997 อางถึง

ใน วิไลวรรณ  ศรีสงคราม และคณะ, 2549: 78-79) ที่แบงระดับการใหเหตุผลทางจริยธรรม 3 ระดับ 

คือ ระดับที่ 1 ระดับกอนกฎเกณฑ (preconvention Morality) อายุ 2-9 ป ซึ่งประกอบดวย หลักการ

หลกีเล่ียงมใิหถกูลงโทษ และหลักการไดรบัรางวัล ระดับที ่2 ระดับตามเกณฑ (convention Morality) 

อายุ 10-16 ป ซึ่งประกอบดวย หลักการทำความเห็นของผูอื่น ๆ และหลักการทำตามหนาท่ี ซึ่งบุคคล
จะเลือกทำตามกฎเกณฑของกลุมที่ตนเปนสมาชิกอยู มีความตองการทำตามกฎเกณฑกติกา เพ่ือให

กลุมและองคกรยอมรับ ระดับที่ 3 ระดับเหนือกฎเกณฑ (postconvention Morality) อายุ 16 ป  

ขึ้นไป ประกอบดวย หลักการมีเหตุผล และเคารพตนเอง และหลักการทำตามอุดมคติสากลดวย
เหตุผลเชิงวิชาการ ดังกลาว ผลการวิจัยจึงไมมีขัดแยงกับหลักเหตุผลและหลักวิชาการท่ีกลาวอาง 

 2. การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมการพัฒนาตนเองตามหลักธรรมทิศหกของนักเรียน

มัธยมศึกษาชั้นปที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 3 เทศบาลนครสุราษฎรธานี ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัด
สุราษฎรธานี โดยพัฒนาหลักสูตรตามกระบวนการและข้ันตอนการพัฒนาหลักสูตรของสุนทร  

พูนเอียด (2542: 170) และผลการประเมินหลักสูตรท่ีพัฒนาข้ึนโดยผูรอบรูเฉพาะทาง (SMS: Subject 
Mather Specialist) เห็นวามีความเหมาะสมระดับมากทุกรายการประเมิน และสามารถนำหลักสูตร

ไปทดลองใชและฝกอบรมจริงตอไปได ซึ่งจากผลการพัฒนาหลักสูตรดังกลาว เน่ืองจากผูวิจัย 
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ไดดำเนินการตามกระบวนการและข้ันตอนการพัฒนาหลักสูตร การกำหนดประเด็นและองคประกอบ

ตาง ๆ สอดคลองกับสภาพปญหาและความจำเปนท่ีไดจากการศึกษาภาคสนามและการทบทวน

วรรณกรรมท่ีเก่ียวของและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรของ Tylor (1949 อางถึงใน สุนทร พูนเอียด, 

2542: 90) ที่เสนอคำถามในการพัฒนาหลักสูตรไว 4 ประการ คือ 1) มีจุดหมายของการศึกษา 

อะไรบาง ที่จะใหผูเขาฝกอบรม 2) มีการจัดประสบการณอะไรบางใหผูเรียน ที่จะไดบรรลุจุดหมาย

ของการศึกษาท้ังหมด 3) จะจัดประสบการณเรียนรูอยางไร จึงจะทำใหกระบวนการฝกอบรม 

ตามกิจกรรมที่จะจัดข้ึนมีประสิทธิภาพ และ 4) จะวัดประเมินผลประสิทธิภาพของประสบการณ 

ที่จะจัดข้ึนใหแกผูเขาฝกอบรมอยางไร และใชเกณฑอะไรในการตัดสินการบรรลุจุดหมาย ของการ

ศึกษาท่ีกำหนดไว จากคำถามขางตนของผูวิจัย ไดนำมาประยุกตใชเปนข้ันตอน และองคประกอบ

แตละเร่ือง ที่ฝกอบรมโดยสอดคลองกับประเด็นตาง ๆ ในองคประกอบของอรุณ รักธรรม (2540 

อางถึงใน สุนทร พูนเอียด, 2542: 92) ดังน้ี 1) ชื่อเร่ือง (ทิศท้ังหก) 2) จุดมุงหมายเชิงพฤติกรรม  

3) เน้ือหา (สาระการเรียนรู) 4) เทคนิค กิจกรรมฝกอบรม 5) สื่อและอุปกรณในการฝกอบรม  

6) เวลาในการฝกอบรม 7) การประเมินผล และ 8) ผลลัพธ (จุดหมายปลายทางท่ีจะไดในแตละเร่ือง) 

โดยท้ัง 8 ประเด็น มีความสอดคลองสัมพันธกันในแตละเร่ืองการฝกอบรม (หลักธรรมทิศหก) สำหรับ

ของการประเมินโครงรางหลักสูตรฝกอบรมท่ีพัฒนาข้ึนสอดคลองกับหลักการประเมินของธำรง 

บัวศรี (2542: 324) ที่กำหนดไววา การประเมินหลักสูตรแบงออกได 3 ระยะ คือ ระยะแรก เมื่อสราง

หลักสูตรเสร็จ ระยะท่ีสอง เปนชวงระหวางการจัดการในการสอนและระยะท่ีสาม คือ หลังส้ินสุด 

การเรียนการสอน ตามหลักสูตรซึ่งผูวิจัยไดกำหนด ขั้นตอนท้ังสามไวในโครงสรางหลักสูตรแตละเรื่อง 

(หลักธรรมทิศหก) ไวอยางชัดเจนในการประเมินผลประสิทธิภาพการใชหลักสูตร ในสวนของเคร่ืองมือ 

และวิธีการประเมินหลักสูตร ไดประยุกตใชวิธีการของพิสณุ ฟองศรี (2549: 134) ที่กำหนดไวใน

กระบวนการประเมินหลักสูตรท่ีสำคัญ คือ การหาคาความสอดคลองเหมาะสมแบบ IOC ซึ่งเปน 

การหาคาความตรงของเน้ือหา โดยใหผูเชี่ยวชาญหรือผูรอบรูเฉพาะทางตามเทคนิค (SMS: Subject 
Mather Specialist) จำนวน 3-4 คน เปนอยางนอย (การวิจัยคร้ังน้ีใชจำนวน 13 คน) ทั้งผูเชี่ยวชาญ

ดานเน้ือหา การวัดประเมินผล หรือการวิจัยและดานภาษา โดยใชเคร่ืองมือท่ีจะใหตรวจสอบ 

ความถูกตองสอดคลองกับวัตถุประสงค เน้ือหาของนิยาม โดยใหพิจารณา 3 ประเด็น คือ เหมาะสม 
(1) ไมเหมาะสม (-1) และไมแนใจ (0) แลวนำมาหาคา IOC ผลการคำนวณไดคา IOC = >0.50 -  

<100 จึงแปลผลวาหลักสูตรที่พัฒนาข้ึนน้ี มีความเหมาะสมท่ีจะนำไปใชทดลองและนำไปใชไดจริง
ตอไป ประการสำคัญ ผลจากการประเมินโครงรางหลักสูตร ผูวิจัยไดนำขอเสนอแนะของผูเช่ียวชาญ

มาแกไข ปรับปรุงใหไดหลักสูตรท่ีสมบูรณมากข้ึน ทั้งนี้ตองสอดคลองกับวัตถุประสงคการวิจัยและ

จุดหมายของหลักสูตร จึงจะทำใหไดหลักสูตรที่สมบูรณ 
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ขอเสนอแนะ 
 จากผลการวิจัยเร่ือง พัฒนาหลักสูตรฝกอบรมการปฏิบัติตนตามหลักธรรมทิศหกของ

นักเรียนมัธยมศึกษาช้ันปที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 3 เทศบาลนครสุราษฎรธานี อำเภอเมือง จังหวัด

สุราษฎรธานี ผูวิจัยมีประเด็นในการเสนอแนะเพ่ือผลประโยชนในการพัฒนาเยาวชนของชาติตอไป 

ใน 3 ประเด็น คือ 

 1. ขอเสนอแนะจากการวิจัย 

  1.1 หนวยงานและสถาบันท่ีเก่ียวของ ควรดำเนินการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของ

เยาวชน ทั้งที่อยูในระบบโรงเรียนและนอกโรงเรียน เพราะกลุมคนเหลาน้ีเปนรากฐานของสังคมไทย

ในอนาคต 

  1.2 การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของเยาวชนควรใหความสำคัญกับสถาบันครอบครัว 

สถาบันการศึกษาและกลุมเพ่ือนเปนสำคัญลำดับตน ๆ นอกเหนือจากการศึกษาโดยตรงจากสถาบัน

ศาสนา  

  1.3 โรงเรียนหรือวัด (สถาบันศาสนา) ควรนำหลักสูตรนี้ไปใชในการอบรมโดยเฉพาะ

นักเรียนมัธยมช้ันปที่ 2 ของโรงเรียนเทศบาล 3 หรือโรงเรียนอ่ืน ๆ ในระดับชั้นเดียวกัน 

 2. ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 

  2.1 ควรวิจัยเร่ือง การประเมินการทดลองใชหลักสูตรฝกอบรมพัฒนาตนตามหลักธรรม

ทิศหกของนักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 3 เทศบาลนครสุราษฎรธานี อำเภอเมือง 

จังหวัดสุราษฎรธานี เพ่ือใหหลักสูตรที่พัฒนาข้ึนมีการทดลองใชและยืนยันประสิทธิภาพของหลักสูตร

ไดและควรใชกลุมทดลอง 2 กลุม คือกลุมทดลองและกลุมควบคุม 

  2.2 ควรวิจัยเร่ือง พลังครอบครัวในการสรางเสริมคุณธรรม จริยธรรมที่จำเปนในการใช

ชีวิตประจำวันของเยาวชน ทั้งน้ีเพ่ือใหสถาบันครอบครัวมีโอกาสพัฒนาเยาวชนท้ังทางกาย และ

จิตใจควบคูกันไป 

  2.3 ควรวิจัยเร่ือง ความรวมมือระหวาง บวร (บาน วัด โรงเรียน) ในการพัฒนาคุณธรรม

จริยธรรมในการอยูรวมกันในสังคม สรางสุขของเยาวชนในสถาบันศึกษา ทั้งน้ีเพ่ือใหสถาบันหลัก 
ทั้งสาม ไดมีโอกาสรวมมือในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของเยาวชนกันอยางใกลชิดและนำไปสู

การพัฒนาอ่ืน ๆ ตามหลกั “บวร” ตอไป 
 

สรุป 
 จากผลการศกึษาโดยใชระบบเก็บขอมลูจากกลุมตวัอยาง ซึง่เปนนักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปที ่ 2 
จำนวน 135 คน พบวามีการปฏิบัติและตองการพัฒนาตนตามหลักธรรมทิศหกในระดับมาก จึงนำ

ขอมลูทีไ่ดมาพฒันาหลกัสตูรฝกอบรมการพฒันาตนตามหลกัทิศหกของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปที ่ 2 
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โรงเรียนเทศบาล 3 เทศบาลนครสุราษฎรธานี จังหวัดสุราษฎรธานี ที่มีองคประกอบดวย 1) ปญหา

ความจำเปน 2) วัตถุประสงค และ 3) เน้ือหาทิศหก คือการปฏิบัติตน (1) ตอบิดามารดา (2) ตอครู

อาจารย (3) ตอมิตรสหาย (4) ตอศาสนา (5) ตอบุตรภรรยา และ (6) ตอบาวไพร  แตละเร่ืองประกอบดวย

จุดหมาย เน้ือหา เทคนิคการฝกอบรม สื่อ/อุปกรณ เวลาและการประเมินผล ซึ่งผูรอบรูเฉพาะทาง

ตรวจสอบประเมินพบวา มีความเหมาะสมและสอดคลอง สามารถนำไปใชในการฝกอบรมจริยธรรม

และคุณธรรมของนักเรียนและเยาวชนได 
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