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การพัฒนาศู นย์ การเรียนคุณธรรมจริยธรรมสาหรับเด็กประถมศึกษา
Development of Moral and Ethical Learning Center for Elementary School Students
วาสนา ทวีกลุ ทรัพย์*
บทคัดย่ อ
การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ (1) พัฒนาศูนย์การเรี ยนคุณธรรมจริ ยธรรมสาหรับเด็กประถมศึ กษา และ (2)
ทดลองใช้ศูนย์การเรี ยนคุณธรรมจริ ยธรรมสาหรับเด็กประถมศึกษา
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ประกอบด้วย กลุ่มที่ 1 เพื่อศึกษาข้อมูลเบื้องต้นในการพัฒนาศูนย์ คือ ผูบ้ ริ หาร 278
คน ครู ผสู ้ อน 417 คน นักเรี ยน 120 คน ผูป้ กครอง 834 คน พระภิกษุ 30 คน รวมทั้งสิ้ น 1,679 คน ได้มาโดยการเลือกแบบ
เจาะจง กลุ่มที่ 2 เพื่อระดมความเห็นเกี่ยวกับร่ างศูนย์การเรี ยน คือ ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการศึกษา 7 คน ด้านการศึกษา
(ประถมศึกษา) 6 คน และด้านคุณธรรมจริ ยธรรม 7 คน รวมทั้งสิ้น 20 คน กลุ่มที่ 3 เพื่อทดลองใช้ศูนย์การเรี ยนนักเรี ยนชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 4 จานวน 40 คน ประถมศึกษาปี ที่ 5 จานวน 40 คน และประถมศึกษาปี ที่ 6 จานวน 40 คน รวมทั้งสิ้น 120
คน ที่เรี ยนในภาคการศึกษาที่ 2/2552 ได้มาโดยเลือกเจาะจง เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ประกอบด้วย (1) แบบสอบถามความ
คิดเห็ นเกี่ยวกับศูนย์การเรี ยน (2) แบบสัมภาษณ์ ความคิดเห็ นเกี่ยวกับศูนย์การเรี ยน (3) ศูนย์การเรี ยนคุณธรรมจริ ยธรรม
สาหรับเด็กประถมศึ กษา และ (4) แบบสอบถามความคิดเห็ นเกี่ ยวกับการใช้ศูนย์การเรี ยน การวิเคราะห์ขอ้ มูลสถิติที่ใช้
ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา
ผลการวิจยั พบว่า
1. ศูนย์การเรี ยนคุณธรรมจริ ยธรรมสาหรับเด็กประถมศึกษา ประกอบด้วย (1) ปรัชญา
เป็ นแหล่งความรู ้ดา้ นคุณธรรมจริ ยธรรม เพื่อให้เด็กมีโอกาสศึกษาความรู ้ดว้ ยตนเองตามศักยภาพแห่งตน มีการบริ หารและ
จัดการโดยสมาชิ กในชุมชน (2) วิสัยทัศน์ เป็ นศูนย์ร วมความรู ้ ถ่ายทอดความรู ้ สร้างเครื อข่ายคุณธรรมและจริ ยธรรมกับ
ชุมชนอื่น และมีส่วนร่ วมจัดการเรี ยนการสอนในเรื่ องคุณธรรมจริ ยธรรม (3) จุดมุ่งหมาย เพื่อถ่ายทอดให้ความรู ้ในเรื่ อง
คุณธรรมจริ ยธรรมและนาความรู ้ไปใช้เสริ มสร้างลักษณะนิสัยที่ดีให้กบั ตนเอง (4) นโยบาย วางแผน เตรี ยม และดาเนินการ
อย่างมีคุณภาพในการให้ความรู ้ บริ การยืมสื่ อ จัดกิ จกรรมส่ งเสริ มคุณธรรมจริ ยธรรม ส่ งเสริ มการมี ส่วนร่ วมสมาชิ กใน
ชุมชน การให้คาแนะนาปรึ กษา และการประเมินติดตามผล (5) เป้ าหมายการให้บริ การเด็กชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 – ปี ที่ 6
ในวันราชการและวันหยุดราชการ ระหว่างเวลา 8.30-18.00 น. (6) มาตรการทาการจัดทาแผนแม่บทและจัดทาแผนปฏิบตั ิ
การ จัดตั้งคณะกรรมการดาเนิ น การศู น ย์การเรี ยน ประสานงานกับ วัด จัด ประชุ ม ชี้ แ จงกับ สมาชิ ก ในชุ ม ชน วางแผน
เตรี ยมการ ดาเนิ นการเกี่ ยวกับศู นย์การเรี ยน จัดอบรม จัดท าโครงการ และจัดท าเครื่ อ งมื อ และเกณฑ์การประเมิ น (7)
โครงสร้างการบริ หารงานของศูนย์ ประกอบด้วย งานสื่ อสิ่ งพิมพ์ งานสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ งานสื่ อพื้นบ้าน งานจัดกิจกรรม
และนิ ทรรศการ และงานฝึ กอบรม (8) ระบบบริ หารศูนย์การเรี ยนจัดตั้งขึ้นในรู ปของคณะกรรมการอุปถัมภ์ (9) บุคลากร
ประกอบด้วย หัวหน้าศูนย์และเจ้าหน้าที่อาสาสมัคร ได้แก่ ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน ครู ผสู ้ อน พระภิกษุสงฆ์ ผูน้ าในชุมชน และ
สมาชิกในชุมชน (10) ส่ วนประกอบของศูนย์ ประกอบด้วย มุมการเรี ยน 3 มุม คือ มุมสื่ อสิ่ งพิมพ์ มุมสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ มุม

* รองศาสตราจารย์ประจาแขนงวิชาเทคโนโลยีและสื่ อสารการศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช
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สื่ อพื้นบ้าน และหิ้งสาหรับวางชุดการเรี ยน ห้องสมุด ห้องเสวนาธรรม ห้องประชุม คูหารายบุคคล ลานปฏิบตั ิกิจกรรมทาง
ศาสนา ศาลาพักใจ บริ เวณทางเดินสาหรับจัดนิ ทรรศการ ห้องเก็บวัสดุ และห้องทางาน (11) เนื้ อหาสาระเกี่ยวกับคุณธรรม
จริ ยธรรม (12) สื่ อที่ใช้ในศูนย์อยูใ่ นรู ปของชุดการเรี ยนส่ งเสริ มคุณธรรมจริ ยธรรม ประกอบด้วย แบบทดสอบก่อนเรี ยน/
เฉลย เนื้อหาสาระจากหนังสื อนิทาน หนังสื อภาพ หนังสื อการ์ตูน ซี ดี และวีซีดี กิจกรรม และแบบทดสอบหลังเรี ยน/เฉลย
(13) ขั้นตอนเข้าร่ วมในศูนย์ครอบคลุม สมัครเป็ นสมาชิกของศูนย์ และเรี ยนรู ้ในมุมต่าง ๆ (ทาแบบทดสอบก่อนเรี ยน/เฉลย
ศึ ก ษาสื่ อ ประเภทสิ่ ง พิ ม พ์ หรื อ สื่ อ อิ เล็ก ทรอนิ ก ส์ หรื อ สื่ อ พื้ น บ้าน ท ากิ จ กรรมการเรี ย น และเฉลยกิ จ กรรมและท า
แบบทดสอบหลังเรี ยนและเฉลย) (14) การจัดกิ จกรรมในศู นย์ประเภทแข่งขัน การประกวด การแสดง และการฟั งการ
บรรยายเกี่ยวกับคุณธรรมจริ ยธรรม (15) การประเมิน ครอบคลุมประเมินก่อนเรี ยน ประเมินระหว่างเรี ยน และประเมินหลัง
เรี ยน และติดตามการเรี ยน (16) สิ่ งอานวยความสะดวก (17) โครงสร้างพื้นฐาน และ (18) งบประมาณ
2. การทดลองใช้ศูนย์การเรี ยนคุณธรรมจริ ยธรรม พบว่า นักเรี ยนชอบชุดการเรี ยน และชอบเรี ยนในศูนย์การเรี ยน
ABSTRACT
Objectives:
The objectives of this study were two-folds: (1) to develop a Moral and Ethical Learning Center for Elementary
School Students; and (2) To tryout the use of Moral and Ethical Learning Center for Elementary Students.
Methodology:
Samples, obtained through purposive sampling technique, comprised four groups, namely Group I: Samples for
Base-Line Information on development of a Moral and Ethical Learning Center for Elementary Students comprised 278
administrators, 417 teachers, 120 students, 834 parents, and 30 Buddhist monks totaling 1,679; Group II: Samples for
focus group on brainstorming on the draft of MELCES comprised 7 experts in Educational Technology, 8 experts in
Elementary Education, 7 experts in Moral and Ethics totaling 20; Group III for trying Learning Center packages
comprising 40 Prathom Suksa IV students, 40 Prathom Suksa V students, 40 Prathom Suksa VI students totaling 120
who are active students in the Second Semester of Academic Year 2551. Research tools consisted of (1) questionnaires
on Moral and Ethical Learning Centers, (2) Interview forms on Moral and Ethical Learning Centers, (3) the Moral and
Ethical Learning Center for Elementary Students, (4) questionnaires on the use of the Moral and Ethical Learning Center
for Elementary Students. Statistical tools used were percentage, average, standard deviation, and content analysis.
Major Findings:
1. The Moral and Ethical Learning Center (MELCES) for Elementary Students comprises the following
components: (1) Philosophy: MELCES serves as a Knowledge Center on Moral and Ethics for self-directed learning
according to administration and management potentiality by the community; (2) Vision: MELCES provides one-stop
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services for strengthening moral and ethics of elementary school students through its knowledge center, delivery system,
network on moral and ethical development with other communities, and providing cooperative learning management on
moral and ethics with schools and surrounding temples; (3) Purposes: To provide the knowledge and experience in moral
and ethical delivery to elementary school students and help them develop good characteristics; (4) Policies: MELCES
provides knowledge, borrowing services through effective planning, preparing and implementing quality management to
promote moral and ethical activities, community participation, guidance and counseling, evaluation and follow-ups; (5)
Targets: Providing the services to Prathom Suksa 4-6 students every day from 8:30 AM-6:00 PM; (6) Measures:
Developing the Master Plan and operational plans for establishing MELCES, coordinating with nearby Buddhist temples,
conducting the meetings with members of the community, conducting planning, preparation, and implementation of
Learning Center; conducting training of personnel, developing projects, and constructing tools and conducting
evaluation; (7) Administrative Structure: MELCES comprises Print Media Division, Electronic Media Division, Local
Media, Display and Exhibition, and Training Division; (8) Learning Center Administrative System: MELCES is
controlled and supervised by the Moral and Ethical Learning Center Sponsoring Committee; (9) Personnel: MELCES
comprises MELCS Head and a number of volunteers, i.e. school administrators, teachers, Buddhist monks, and
community leaders; (10) Components of Learning Center: MELCES comprises three Moral and Ethics Learning
Corners, i.e. Print Media Corner, Electronic Media Corner, Local Media Corner supplemented by Instructional Media
Center, Library, Dharma Discourse Room, Meeting Rooms, Individual Carrels, Walking and Sitting Meditation
Areas, Relax Pavilion, a Walk-Way Display and Exhibition, Storage, and office rooms. (11) Learning Center Media:
MELCES instructional packages consists of pretests with keys, contents in texts and books, picture books, comic books,
CD/DVD and posttests with keys; (12) Steps in Participation: Steps in MELCES participation comprises two steps:
Applying for Learning Center membership and Learning from various Learning Corners. Learning activities comprises:
Doing pretests and checking the answers with the answer keys; Studying from provided print, electronic and local media;
Carrying out learning activities and checking the feedback; Doing the provided posttests and checking the answers with
answer keys; (13) Activities in Learning Center: MELCES maintains two groups of activities: Dharma lecturing and
Dharma performing contests; (14) Evaluation: MELCES evaluation comprising pretest, formative, summative
evaluation, and follow-ups; (15) Facilities; (16) Infrastructure; and (17) Budget.
In tryout the Learning Center, it was found that the students enjoyed learning in the Learning Center. They
were of the opinion that the Moral and Ethical Learning Center taught them to be good, grateful, conscious, honesty,
merciful, brave, devoted, diligent, free of greed, free of anger, polite, tolerating, economical, and keep them adhering to
the five precepts.
Keywords: Moral and Ethical Learning Center
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ให้ กับ เด็ ก เด็ ก จึ ง ขาดแบบอย่างที่ ดี ใ นด้า นคุ ณ ธรรม
ความสาคัญและทีม่ าของปัญหา
จริ ยธรรม และที่ ส าคัญ คื อ ขาดการปลู กฝั ง คุ ณ ธรรม
การพัฒนาคนให้เป็ นผูท้ ี่ มีความสมบู รณ์ มิใช่
จริ ยธรรมตั้งแต่ในวัยเด็ก
มุ่งเน้นการให้ความรู ้ ควรเน้นให้คนเป็ นคนที่มีคุณธรรม
ถึ ง แม้ว่า พระราชบัญ ญัติ ก ารศึ ก ษาแห่ ง ชาติ
จริ ยธรรม การที่ คนเราจะมีคุณธรรมจริ ยธรรมนั้นหลาย
พุทธศักราช 2542 ฉบับปรับปรุ งแก้ไขเพิ่มเติม 2545 ได้
สถาบันในสังคมต้องมีส่วนเกี่ยวข้อง และต้องเริ่ มปลูกฝัง
ก าหนดแนวทางการจัด การศึ ก ษาโดยให้ ส ถานศึ ก ษา
ตั้งแต่ ใ นวัย เด็ ก ด้ว ยการให้ ค วามรู ้ ค วามเข้าใจในเรื่ อ ง
ปลู ก ฝั ง คุ ณ ธรรม ค่ า นิ ย มที่ ดี ง าม คุ ณ ลัก ษณะอัน พึ ง
หลักการและกรอบของคุณธรรมจริ ยธรรม จากนั้นก็จะ
ประสงค์ในทุ ก วิชาให้กับผูเ้ รี ยน การปลูกฝั งคุ ณ ธรรม
เกิ ดการน าความรู ้ ไปปฏิ บัติ เพื่ อพัฒ นาคุ ณลักษณะที่ ดี
จริ ย ธรรมให้ กับ ผู ้เรี ย นโดยสถานศึ ก ษาอาจท าให้ ไ ม่
งามขึ้นในตนเอง
เพียงพอ และมีขอบเขตเฉพาะในโรงเรี ยนเท่านั้น
จากการเรี ยนการสอนคุ ณธรรมจริ ยธรรมใน
แนวทางที่ จ ะแก้ปั ญ หาดัง กล่ า วได้ คื อ การ
โรงเรี ยน ส่ วนใหญ่ยงั มี ลกั ษณะเป็ นการเน้นการอบรม
ปลูกฝั งให้เด็กประถมศึ กษาเหล่านี้ มีความรู ้ความเข้าใจ
ปลูกฝั งให้นักเรี ยนอยู่ในกรอบพฤติ กรรมของระเบี ยบ
ในเรื่ องคุณธรรมจริ ยธรรม โดยจัดสภาพการณ์ที่เอื้อต่อ
วินยั ซึ่งในระดับประถมศึกษาคุณธรรมจริ ยธรรมที่ควรมี
การเรี ยนรู ้ให้กบั เด็กเหล่านี้ได้เรี ยนด้วยตนเองในรู ปของ
เป็ นเรื่ องการประหยัดและอดออม ความมี ระเบี ยบวินัย
ศูน ย์การเรี ยนเป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ด้านคุ ณ ธรรมจริ ยธรรม
ความซื่ อสั ต ย์สุ จริ ต การใฝ่ รู ้ ใ ฝ่ เรี ยน การเสี ยสละ
ดังนั้น ผูว้ ิจยั จึงศึกษาองค์ความรู ้ที่เกี่ยวกับศูนย์การเรี ยน
เอื้ อ เฟื้ อเผื่ อ แผ่ ความรั บ ผิ ด ชอบ และการปฏิ บัติ ต าม
คุณธรรมกับบุคคลที่ เกี่ ยวข้องกับศูนย์การเรี ยน และขอ
หลัก ธรรมค าสอนของศาสนา (ศัก ดิ์ ชัย หิ รัญ ทวี และ
ความเห็ นของผูเ้ ชี่ ยวชาญ เพื่อให้มนั่ ใจว่าศูนย์การเรี ยน
คณะ 2548: 5)
คุณธรรมจริ ยธรรมนาไปใช้ให้เกิ ดประโยชน์ได้จริ งจึ ง
จากการประเมินผลการจัดการเรี ยนรู ้ที่ส่งเสริ ม
ต้องนาไปทดลองใช้
คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมผู ้เรี ย นในระดับ ประถมศึ ก ษาใน
สถานศึ กษาขั้นพื้นฐาน ในด้านอุปสรรคของการจัดการ
วัตถุประสงค์
เรี ยนการสอนเพื่อส่ งเสริ มคุณธรรมจริ ยธรรม พบว่า (1)
ผูป้ กครองไม่ได้เข้ามามีส่วนร่ วมในการกาหนดคุณธรรม
1. เพื่อพัฒนาศูนย์การเรี ยนคุณธรรมจริ ยธรรม
จริ ยธรรมของสถานศึ กษาตั้งแต่เริ่ มต้น (2) ครู ผสู ้ อนยัง
สาหรับเด็กประถมศึกษา
คุน้ เคยกับการอบรมจริ ยธรรมด้วยวิธีการแบบเดิม ใช้การ
2. เพื่ อ ทดลองใช้ ศู น ย์ก ารเรี ยนคุ ณ ธรรม
บรรยายเป็ นหลัก และ (3) ปั ญ หาความก้าวหน้ า ทาง
จริ ยธรรมสาหรับเด็กประถมศึกษา
เท คโน โลยี ท าให้ เด็ ก ป ระถมศึ กษ าส น ใจเกมส์
คอมพิ วเตอร์ มากกว่าการค้น หาความรู ้ ที่เป็ นคุ ณ ธรรม
การดาเนินการวิจยั
จริ ยธรรม (ศักดิ์ชยั หิ รัญทวี และคณะ 2548: 8-9)
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง มี 3 กลุ่ม กลุ่มที่
นอกจาก งานวิจยั ที่สะท้อนให้เห็นถึงอุปสรรค
1 เพื่อศึ กษาข้ อมู ลเบื้องต้ นในการพัฒ นาศู นย์ การเรี ยน
ของการจัดการเรี ยนการสอนเกี่ยวกับคุณธรรมจริ ยธรรม
โดยการตอบแบบสอบถาม ประชากร คื อ ผูบ้ ริ หาร ครู
ให้กบั นักเรี ยนแล้ว ยังมีปัญหาที่เป็ นอุปสรรคสาคัญ คือ
นักเรี ยน ผูป้ กครอง และพระภิกษุในเขตพื้นที่การศึ กษา
สภาพครอบครัวของเด็กที่ ขาดความรักและความอบอุ่น
จังหวัด นนทบุ รี จ านวน 139 โรงเรี ยน กลุ่ ม ตัวอย่างมี
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จานวน 1,679 คน คื อ ผูบ้ ริ หาร 278 คน ครู ผูส้ อน 417
และจัดการศู น ย์ ด้านวิชาการ และด้านการบริ การ (3)
คน ผูป้ กครอง 834 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง
การพัฒ นาศู น ย์การเรี ย นคุ ณ ธรรมจริ ยธรรม มี ข้ นั ตอน
และโดยการสัมภาษณ์ คือ พระภิกษุ จานวน 30 คน และ
การสร้าง ดังนี้ ขั้น ที่ 1 ศึ กษาองค์ความรู ้ เพื่ อ ใช้ในการ
จัดตั้งศูนย์ ขั้นที่ 2 ร่ างศูนย์การเรี ยน ขั้นที่ 3 ผูเ้ ชี่ ยวชาญ
นักเรี ยน 120 คน ได้มาโดยเลื อกแบบเจาะจง กลุ่ม ที่ 2
ให้ค วามเห็ น เกี่ ยวกับ ร่ างศู น ย์ก ารเรี ยน ขั้น ที่ 4 พัฒ นา
เพื่อระดมความเห็นเกี่ยวกับร่ างศู นย์ การเรี ยนคุณธรรม
ศู น ย์ก ารเรี ยน ขั้น ที่ 5 ตรวจสอบและรั บ รองศู น ย์โ ดย
จริ ย ธรรม ประชากร คื อ ผูเ้ ชี่ ย วชาญด้านเทคโนโลยี
ผูท้ รงคุณวุฒิ และขั้นที่ 6 ทดลองใช้ศูนย์การเรี ยน และ
การศึ กษา ด้านการศึ กษา และด้านคุ ณ ธรรมจริ ยธรรม
(4) แบบประเมิ น และรั บ รองผู ้ท รงคุ ณ วุฒิ ต รวจสอบ
กลุ่มตัวอย่าง คื อ ผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านเทคโนโลยีการศึ กษา
คุ ณ ภาพของศู น ย์การเรี ยน เครื่ อ งมื อที่ กล่ าวข้างต้น ได้
จ านวน 7 คน ด้านการศึ ก ษา จ านวน 6 คน และด้าน
ผ่านการตรวจสอบคุณภาพโดยผูท้ รงคุณวุฒิและทดลอง
คุณธรรมจริ ยธรรม จานวน 7 คน รวม 20 คน กลุ่มที่ 3
ใช้ก่อนนามาใช้กบั กลุ่มตัวอย่าง
เพื่ อ ทดลองใช้ ศู นย์ การเรี ย นคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม
2.2 เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการทดลองใช้ ศูนย์ การ
ประชากร คื อ นั ก เรี ยนชั้ นประถมศึ ก ษาปี ที่ 4 ชั้ น
เรียนคุณธรรมจริ ยธรรม ประกอบด้วย (1) ชุดการเรี ยน
ประถมศึ กษาปี ที่ 5 และชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 6 จานวน
ส่ งเสริ มคุณธรรมจริ ยธรรม อยูใ่ นมุมสื่ อสิ่ งพิมพ์และมุม
139 โรงเรี ยน กลุ่ ม ตั ว อย่ า ง คื อ นั ก เรี ยนระดั บ ชั้ น
สื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ ประกอบด้วย แบบทดสอบก่อนเรี ยน
ประถมศึ กษาปี ที่ 4 จานวน 40 คน ประถมศึ กษาปี ที่ 5
สื่ อที่ ใช้ในชุดการเรี ยนประกอบด้วย สื่ อสิ่ งพิมพ์ ได้แก่
จานวน 40 คน และประถมศึ กษาปี ที่ 6 จานวน 40 คน
หนั ง สื อ นิ ท าน หนั ง สื อ ภาพ และหนั ง สื อ การ์ ตู น สื่ อ
รวม 120 คน ที่เรี ยนในภาคการศึกษาที่ 2/2552 ได้มาโดย
อิเล็กทรอนิ กส์ ได้แก่ วีซีดี และซี ดี กิ จกรรมในศูนย์การ
เจาะจง คื อ โรงเรี ย นคลองเกลื อ เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
เรี ยนในรู ปเกมส์ แนวตอบกิ จกรรม และแบบทดสอบ
จังหวัดนนทบุรี เขต 2
หลังเรี ยน ชุดการเรี ยนที่ พฒั นามีจานวน 23 ชุด ได้ผ่าน
2. เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั ได้แก่
การตรวจสอบคุ ณ ภาพและปรั บ ปรุ งชุ ดการเรี ยนก่ อ น
2.1 เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการพัฒนาศู นย์ การเรียน
นาไปใช้ และ (2) แบบสอบถามความคิ ดเห็ นนักเรี ยน
คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม ประกอบด้วย (1) แบบสอบถาม
เป็ นค าถามแบบมาตรประมาณค่ า 3 ระดับ และแบบ
ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ ศู น ย์คุ ณ ธรรมจริ ยธรรม เป็ น
เลื อ กตอบสิ่ งที่ ส อบถามครอบคลุ ม มุ ม ต่ างๆ ในศู น ย์
แบบสอบถามแบบเลื อกตอบจานวน 2 ฉบับ ฉบับ ที่ 1
องค์ประกอบของชุดการเรี ยน ผลที่ ได้รับจากการเรี ยน
สอบถามผูบ้ ริ หารและครู ฉบับที่ 2 สอบถามผูป้ กครอง
และความรู ้เกี่ยวกับคุณธรรมจริ ยธรรมที่ได้รับ
จานวน 5 ตอน ตอนที่ 1 ข้อ มู ล ทั่ว ไป ตอนที่ 2 ความ
3. การเก็บ รวบรวมข้ อมู ล ประกอบด้วย (1)
คิดเห็ น ในด้านการบริ หารและการจัดการของศูน ย์การ
การเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล เพื่ อ การพัฒ นาศู น ย์ก ารเรี ย น
เรี ยน ตอนที่ 3 ความคิดเห็นในด้านวิชาการของศูนย์การ
คุณธรรมจริ ยธรรม มีดังนี้ คือ เก็บรวบรวมข้อมูลที่ เป็ น
เรี ยน ตอนที่ 4 ความคิดเห็ นในด้านบริ การของศูนย์การ
แบบสอบถามความคิ ด เห็ นของผู ้ บ ริ หาร ครู และ
เรี ย น และตอนที่ 5 ข้อ เสนอแนะ (2) แบบสั ม ภาษณ์
ผู ้ป กครอง ใช้ วิ ธี ก ารเก็ บ ข้ อ มู ล ทางไปรษณี ย์ เก็ บ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับศูนย์คุณธรรมจริ ยธรรมสาหรับเด็ก
รวบรวมข้อ มู ล ที่ เป็ นแบบสัม ภาษณ์ เกี่ ย วกับ ศู น ย์ก าร
ประถมศึ ก ษา และแบบสั ม ภาษณ์ พ ระภิ ก ษุ เป็ นแบบ
เรี ย นของนั ก เรี ย นชั้น ประถมศึ ก ษาและพระภิ ก ษุ ใ ช้
สัมภาษณ์ แบบมี โครงสร้ างครอบคลุม ด้านการบริ หาร
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วิ ธี ก ารสั ม ภาษณ์ จัด ระดมความเห็ น ผู ้เชี่ ย วชาญเพื่ อ
การเสี ยสละ การข่มใจ การอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่นอย่างมีสติ การ
พิจารณาร่ างศูนย์การเรี ยน และเก็บรวบรวมข้อมูลแบบ
มีน้ าใจ การให้ทาน การพูดจาดี การเกรงกลัวต่อบาป การ
ประเมินและรับรองคุณภาพของระบบจากผูท้ รงคุณวุฒิ
พึ่งพาตนเอง การทาเพื่อประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วน
โดยผูว้ จิ ยั และ (2) การเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อทดลองใช้
ตน ความอดทน ความชื่ น ชมยิน ดี ต่ อ ผู ้อื่ น และพุ ท ธ
ศูนย์การเรี ยนคุณธรรมจริ ยธรรม มีดงั นี้ คือ ให้นกั เรี ยน
ประวัติของสาวกของพระพุทธเจ้า (2) สื่ อที่ควรมีในศูนย์
ใช้ศูนย์การเรี ยนคุณธรรมจริ ยธรรมโดยเฉพาะที่ มุมการ
คื อ หนังสื อ การ์ ตู น (3) ส่ ว นประกอบในชุ ด การเรี ย น
เรี ยนเป็ นเวลา 7 วัน และแจกแบบสอบถามให้นักเรี ยน
ประกอบด้วย การตอบคาถามก่ อนเรี ยน กิ จกรรมที่ ท า
ตอบ
หลังจากเรี ยน สื่ อในลักษณะเกมส์ (4) วิธีเรี ยนในศู น ย์
คือ การให้นกั เรี ยนเรี ยนที่ ศูนย์และยืมสื่ อไปเรี ยนที่ บา้ น
5. การวิเคราะห์ ข้อมูล หาร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วน
(5) รู ปแบบการเรี ยนในศูนย์ คือ เรี ยนกับครู ผูป้ กครอง
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา
พระภิกษุสงฆ์ และผูน้ าชุมชน (6) การประเมินในศูนย์มี
สรุปผลการวิจยั
การประเมินตนเองทั้งก่อนเรี ยน ระหว่างเรี ยน และหลัง
1. ผลการวิจัยความคิดเห็น ของผู้บ ริ ห ารและ
เรี ยน (7) ค าแนะน าและความช่ ว ยเหลื อ ที่ จ ะให้ แ ก่
ครู เกีย่ วกับศู นย์ การเรียนคุณธรรมจริยธรรม
นักเรี ยนในศูนย์ คือ การใช้สื่อในศูนย์ (8) บุคคลที่ควรทา
หน้าที่ ให้ค วามรู ้ และค าปรึ ก ษาแก่ นัก เรี ยนในศู น ย์คื อ
1) ผลการวิ จั ย ด้ านการบริ ห ารและการ
พระภิ กษุสงฆ์ และ (9) การนาผลการเรี ยนที่ ศูนย์ไปใช้
จัดการของศู นย์ การเรี ยนคุณ ธรรมจริ ยธรรม พบว่ า มี
คือ การมอบวุฒิบตั รหรื อประกาศว่าได้ผ่านการเรี ยนใน
ความเห็ น ระดับ มากที่ สุ ด ในเรื่ อ ง (1) ศู น ย์ค วรอยู่ใ น
ศูนย์มาแล้ว
ความรับผิดชอบของเขตพื้นที่ การศึกษา (2) ควรตั้งอยู่ที่
(3) ผลการวิจัยด้ านการบริการของศู นย์ การ
วัด (3) รั ฐ บาลควรจัด สรรงบประมาณสนั บ สนุ น (4)
เรียนคุณธรรมจริยธรรม พบว่า มีความเห็นในระดับมาก
วัต ถุ ป ระสงค์ ข องศู น ย์ คื อ ส่ ง เสริ มให้ เด็ ก มี ค วามรู ้
คุณธรรมจริ ยธรรมนาสู่ การสร้างเสริ มลักษณะนิ สัยที่ ดี
ที่สุด คือ (1) การเปิ ดบริ การของศูนย์เปิ ดทุกวัน (2) ควร
เปิ ดเวลา 08.30-17.00 น. และ (3) การให้บริ การของศูนย์
(5) บุ ค ลากรในศู น ย์ ประกอบด้ ว ย พระภิ ก ษุ ส งฆ์
ควรให้บริ การด้านคาปรึ กษาในการเรี ยนด้านคุณธรรม
ครู ผสู ้ อน บุคคลตัวอย่างในชุมชน ผูน้ าชุมชน ผูป้ กครอง
จริ ยธรรม
และประชาชนทัว่ ไป และ (6) ส่ วนประกอบภายในศูนย์
ป ระกอ บ ด้ ว ย ห้ อ งส มุ ด มุ ม สื่ อ สิ่ งพิ ม พ์ มุ ม สื่ อ
2. ผลการวิ จั ย ความคิ ด เห็ น ของผู้ ป กครอง
อิ เล็กทรอนิ กส์ ห้อ งเสวนาธรรม คู ห ารายบุ ค คล ห้ อ ง
เกีย่ วกับศู นย์ การเรียนคุณธรรมจริยธรรม
ประชุม ลานปฏิบตั ิกิจกรรมทางศาสนา และศาลาพักใจ
1) ผลการวิ จั ย ด้ านการบริ ห ารและการ
2) ผลการวิ จั ย ด้ า นวิ ช าการของศู น ย์ ก าร
จั ด การศู น ย์ การเรี ย นคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม พบ ว่ า
เรี ยนคุณธรรมจริ ยธรรม พบว่ า มี ความเห็ นระดับมาก
ผูป้ กครองมี ค วามเห็ น ในระดับ มากที่ สุ ด ดังนี้ คื อ (1)
ที่ สุ ด ในเรื่ อ ง ความรู ้ ที่ เด็ ก ต้อ งการในศู น ย์ คื อ ความ
หน่ วยงานรั บ ผิ ด ชอบ คื อ เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา (2) ควร
ซื่อสัตย์สุจริ ต ความกตัญญู ความขยัน ความเมตตา ความ
ตั้งอยูท่ ี่วดั (3) วัตถุประสงค์ของศูนย์ คือ ส่ งเสริ มให้เด็ก
กรุ ณา ความไม่โลภ การให้อภัย การมีสติ การทาความดี
มี ค วามรู ้ ด้ า นคุ ณ ธรรมจริ ยธรรมเพื่ อ น าสู่ ก ารสร้ า ง
การนัง่ สมาธิ พุทธประวัติของพระพุทธเจ้า การสวดมนต์
ลักษณะนิสยั ที่ดีต่อไป (4) ผูม้ ีส่วนร่ วมในการดาเนินงาน
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การพัฒนาศูนย์การเรี ยนคุณธรรมจริ ยธรรมสาหรับเด็กประถมศึกษา
ปี ที่ 5 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม 2555 – ธันวาคม 2555
วาสนา ทวีกลุ ทรัพย์
ของศู น ย์ คื อ ครู ผูส้ อน พระภิ กษุ สงฆ์ ผูป้ กครอง ผูน้ า
เกี่ยวกับความเมตตา กรุ ณา การให้ทาน การเสี ยสละ การ
ชุมชน ประชาชนทัว่ ไป และนักเรี ยน (5) ส่ วนประกอบ
พูดจาไพเราะ การอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่นอย่างสันติ ความกตัญญู
ในศู นย์ ประกอบด้วย ห้องสมุด มุมสื่ อสิ่ งพิมพ์ มุมสื่ อ
การให้อภัย การข่มใจ การอดทน การพึ่งพาตนเองอย่างมี
อิ เล็กทรอนิ กส์ คู ห ารายบุ ค คล ห้ อ งเสวนาธรรม ห้ อ ง
สติ การมี น้ าใจ ความขยัน การไม่โลภ (2) รู ป แบบการ
ประชุม ลานปฏิบตั ิกิจกรรม การศาสนา และศาลาพักใจ
เรี ยนในศู นย์ตอ้ งการเรี ยนกับพระภิ กษุ ครู ผูส้ อน เรี ยน
เป็ นกลุ่มกับเพื่อน และเรี ยนด้วยตนเอง (3) สื่ อที่ตอ้ งการ
2) ผลการวิจัยด้ านวิชาการของศู นย์ การเรี ยน
ให้ มี ใ นศู น ย์ คื อ หนัง สื อ นิ ท าน หนั ง สื อ การ์ ตู น และ
คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม พบว่า ผู ้ป กครองมี ค วามเห็ น ใน
หนังสื อภาพ (4) บุคคลที่ควรให้ความรู ้และคาปรึ กษาใน
ระดับเห็ นด้วยมากที่ สุด ดังนี้ คือ (1) ความรู ้ที่ควรให้แก่
ศูนย์ คือ พระภิกษุ ครู ผูส้ อน และบุคคลที่ ทาความดี (5)
เด็ก ควรประกอบด้วย การนัง่ สมาธิ การทาความดี ความ
วิธีการเรี ยนในศูนย์การเรี ยนมาเรี ยนที่ศูนย์ และต้องการ
ขยัน ความกตัญ ญู การซื่ อสัตย์สุจริ ต พุทธประวัติของ
ให้ศูนย์ให้เด็กยืมสื่ อไปอ่านที่บา้ น และ (6) การประเมิน
พระพุทธเจ้า การมีสติ การสวดมนต์ เมตตา กรุ ณา การ
ศูนย์ควรมีการประเมินก่อนเรี ยน ประเมินระหว่างเรี ยน
เสี ยสละ การไม่โลภ การมีน้ าใจ การให้ทาน ประวัติของ
และประเมินหลังเรี ยน
พระสาวกของพระพุทธเจ้า การพึ่งพาตนเอง การให้อภัย
3) ผลการวิจยั ด้ านบริการของศู นย์ การเรียน
การอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่น และการพูดจาดี (2) สื่ อในศูนย์ ได้แก่
คุณธรรมจริยธรรม พบว่า (1) ควรเปิ ดให้บริ การทุกวัน
หนังสื อการ์ ตู น (3) วิธีเรี ยนในศู น ย์ให้นักเรี ยนเรี ยนที่
ศูนย์ได้ และยืมสื่ อไปเรี ยนที่ บา้ น (4) บุ คคลที่ ทาหน้าที่
เวลา 9.00-18.00 น. (2) การให้บริ การต้องการให้ยืมสื่ อ
ให้ความรู ้และคาปรึ กษา ได้แก่ พระภิกษุสงฆ์ ครู ผูส้ อน
ไปศึกษาที่บา้ นได้ และ (3) สิ่ งอานวยความสะดวกที่ควร
เจ้าหน้าที่นกั วิชาการ บุคคลในชุมชน และผูน้ าชุมชน (5)
มี ได้แก่ โทรศัพท์สาธารณะ ร้านอาหาร เครื่ องดื่ม ศาลา
รู ป แบบการเรี ย นในศู น ย์ค วรเรี ย นกับ ครู ผู ้ป กครอง
พักใจ และลานบุญ
พระภิ กษุ สงฆ์ ผูน้ าชุ ม ชน เรี ยนกับ บุ คคลตัวอย่างทาง
4. ผลการสั มภาษณ์ ความคิดเห็นของพระภิกษุ
จริ ยธรรม เรี ยนกับเพื่อนเป็ นกลุ่ม และเรี ยนด้วยตนเอง
เกีย่ วกับศู นย์ การเรียน พบว่า
และ (6) การน าผลการเรี ย นที่ ศู น ย์ไ ปใช้ โดยให้ ใบ
1) ด้ านการบริหารและการจัดการศู นย์ การ
ประกาศว่าได้ผา่ นการเรี ยนในศูนย์
เรียนคุณธรรมจริยธรรม มีดงั นี้ (1) ศูนย์ควรอยูใ่ นความ
3. ผลการวิ จั ย ความคิ ด เห็ น ของนั ก เรี ย น
รับผิดชอบของกรมการศาสนา (2) ควรตั้งอยู่ที่วดั หรื อ
เกี่ ย วกั บ ศู น ย์ ก ารเรี ย นคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม จากการ
โรงเรี ยนประถมศึ กษา (3) วัตถุประสงค์เพื่อส่ งเสริ มให้
สัมภาษณ์ พบว่า
เด็กมีความรู ้ดา้ นคุณธรรมจริ ยธรรม และเพื่อเสริ มสร้าง
1) ผลการวิ จั ย ด้ านการบริ ห ารและการ
ลัก ษณะนิ สั ย ที่ ดี ใ ห้ กับ เด็ ก (4) บุ ค ลากรในศู น ย์ค วร
จัดการของศู นย์ การเรี ยนคุณธรรมจริยธรรม พบว่า (1)
ประกอบด้วย พระภิกษุสงฆ์ ผูน้ าชุมชน บุ คคลตัวอย่าง
ศูนย์การเรี ยนควรตั้งอยูท่ ี่ วดั หรื อโรงเรี ยนประถมศึ กษา
ในชุ มชน ครู ผูส้ อน ผูป้ กครอง และ (5) บทบาทสาคัญ
และ (2) วัต ถุ ป ระสงค์ส าคัญ ของศู น ย์ใ ห้ ท ากิ จ กรรม
ของพระภิ ก ษุ ในศู น ย์ คื อ การเทศน์ ห รื อการอบรมสั่ ง
ร่ วมกับเพื่อน และมีความรู ้ในเรื่ องคุณธรรมจริ ยธรรม
สอนให้เป็ นคนดี
2) ผลการวิ จั ย ด้ า นวิ ช าการของศู น ย์ ก าร
2) ด้ านวิชาการของศู นย์ การเรียนคุณธรรม
เรียนคุณธรรมจริยธรรม พบว่า (1) เนื้ อหาสาระในศูนย์
จริยธรรม มีดงั นี้ (1) เนื้ อหาสาระที่ ควรสั่งสอนให้เด็กมี
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คุ ณ ธรรมจริ ยธรรม คื อ การท าความดี เมตตากรุ ณ า
6. ผลการประเมินและรับรองของผู้ทรงคุณวุฒิ
กตัญ ญู ความซื่ อสัตย์ การให้ทาน การเสี ยสละ การอยู่
โด ยภาพ รวม ศู น ย์ ก ารเรี ยน คุ ณ ธรรม
ร่ วมกับผูอ้ ื่นอย่างสันติ ความสามัคคี การให้อภัย การข่ม
จริ ยธรรมมี คุณ ภาพอยู่ในระดับ ดี สามารถน าไปจัดตั้ง
ใจ การอดทน การพึ่ ง พาตนเอง การมี ส ติ การมี น้ าใจ
เป็ นศูนย์ต่อไป
ความขยัน การไม่ โลภ การท าเพื่ อ ประโยชน์ ส่ วนรวม
7. ศู น ย์ การเรี ย นคุ ณ ธรรมจริ ยธรรมส าหรั บ
มากกว่าส่ ว นตน การท าความดี การเกรงกลัว ต่ อ บาป
เด็กประถมศึ กษา ประกอบด้วย (1) ปรัชญา เป็ นแหล่ง
พุทธประวัติพระพุทธเจ้า และการนัง่ สมาธิ (2) สื่ อที่ควร
ความรู ้ดา้ นคุณธรรมจริ ยธรรม มีการบริ หารและจัดการ
มีในศูนย์ คือ ชุดการเรี ยน และหนังสื อนิ ทาน (3) บุคคล
โดยสมาชิกในชุมชน (2) วิสัยทัศน์ครอบคลุม ศูนย์รวม
ที่ทาหน้าที่ให้ความรู ้และคาปรึ กษาในศูนย์ คือ พระภิกษุ
ความรู ้ สร้างเครื อข่ายคุณธรรมจริ ยธรรมกับชุมชน และ
สงฆ์ บุคคลในชุมชน ครู ผสู ้ อน ผูป้ กครอง หรื อเจ้าหน้าที่
มี ส่ วนร่ วมจั ด การเรี ยนการสอนในเรื่ องคุ ณ ธรรม
ในชุ ม ชน และ(5) การประเมิ น การเรี ย นในศู น ย์ด้ว ย
จริ ยธรรม (4) นโยบาย ครอบคลุม การดาเนิ นการจัดตั้ง
แบบทดสอบ
ศู น ย์ ให้ บ ริ ก ารยืม สื่ อ การศึ ก ษา จัด กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม
3) ด้ า นการให้ บริ ก ารของศู น ย์ ก ารเรี ย น
ความรู ้ ส่ งเสริ ม สมาชิ กในชุ มชนให้มี ส่วนร่ วมในการ
คุณธรรมจริยธรรม พบว่า (1) ศูนย์ควรเปิ ดให้บริ การทุก
ดาเนิ น งานของศู น ย์ ให้ค าแนะน าและค าปรึ กษา และ
วันและเวลา 9.00 ถึง 17.00 น. และ (2) สิ่ งอานวยความ
ประเมิ นและติดตามการเรี ยน (5) เป้ าหมายเชิ งปริ มาณ
สะดวกที่ ควรมีให้บริ การครอบคลุ มโทรศัพท์สาธารณะ
ให้ บ ริ ก ารกับ เด็ ก ประถมศึ ก ษา เปิ ดให้ บ ริ ก ารในวัน
เครื่ องถ่ายเอกสาร ศาลาพักใจ และลานสร้างบุญ
ราชการและวัน หยุด ราชการระหว่าง 08.30-18.00 น.
5. ผลการระดมความเห็ น ของผู้ เชี่ ย วชาญ
เป้ าหมายเชิงคุณภาพ เด็กมีความรู ้ มีความพึงพอใจ และมี
เจตคติที่ดีต่อศูนย์ (6) มีมาตรการจัดทาแผนแม่บทและ
เกีย่ วกับศู นย์ การเรียนคุณธรรมจริยธรรม
จัดทาแผนปฏิบตั ิการ (7) โครงสร้างการบริ หารงานศูนย์
ผู ้เชี่ ย วชาญจ านวน 20 คน ระดมความเห็ น
ครอบคลุม งานสื่ อสิ่ งพิมพ์ งานสื่ ออิ เล็กทรอนิ กส์ งาน
เกี่ ยวกับศูนย์การเรี ยนคุณธรรมจริ ยธรรม สรุ ปประเด็น
สื่ อ พื้ น บ้าน งานจัด กิ จกรรมและนิ ท รรศการ และงาน
สาระสาคัญ ดังนี้ โดยภาพรวมรายละเอียดของศูนย์การ
ฝึ กอบรม (8) ระบบบริ หารศูนย์คุณธรรมจริ ยธรรมจัดตั้ง
เรี ยน มี ค วามชั ด เจนและมี ค วามเป็ นไปได้ ใ นการ
ขึ้ นในรู ป ของคณะกรรมการอุ ป ถัม ภ์ ป ระกอบด้ ว ย
ด าเนิ นการ ครอบคลุ ม ปรั ช ญาของศู น ย์ วิ สั ย ทั ศ น์
สมาชิ กในชุ มชนต่อไปนี้ คื อ ผูน้ าชุมชน ภิกษุสงฆ์ ภูมิ
จุ ด มุ่ ง หมายของศู น ย์ นโยบาย เป้ าหมาย มาตรการ
ปั ญ ญาท้องถิ่ น ครู ผูบ้ ริ ห าร ผูป้ กครอง และบุ คคลที่ มี
โครงสร้ า งการบริ หารของศู น ย์ ระบบบริ การศู น ย์
แบบอย่างที่ ดี (9) บุ คลากร ประกอบด้วย หัวหน้าศู น ย์
บุ คลากร ส่ วนประกอบของศู น ย์ เนื้ อหาสาระเกี่ ยวกับ
และเจ้าหน้าที่ หรื ออาสาสมัคร (10) ส่ วนประกอบของ
คุณธรรมจริ ยธรรม สื่ อที่ใช้ในศูนย์ ขั้นตอนการเรี ยนใน
ศูนย์ ประกอบด้วย มุมการเรี ยน 3 มุม คือ มุมสื่ อสิ่ งพิมพ์
ศูนย์ การจัดกิจกรรมในศูนย์ การประเมินและติดตาม สิ่ ง
มุมสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ มุมสื่ อพื้นบ้าน และหิ้ งสาหรับวาง
อ าน วยความสะดวก โครงสร้ า งมาตรฐาน และ
ชุดการเรี ยน นอกจากนี้ ควรมีห้องสมุด ห้องเสวนาธรรม
งบประมาณ นอกจากนี้ คณะผูเ้ ชี่ ยวชาญเห็ นเหมือนกัน
ห้ อ งประชุ ม คู ห ารายบุ ค คล ลานปฏิ บัติ กิ จ กรรมทาง
ว่า ศูนย์การเรี ยนคุณธรรมจริ ยธรรมน่ าจะนาใช้ได้ และ
ศาสนา ศาลาพักใจ บริ เวณทางเดิ นจัดนิ ทรรศการ ห้อง
เกิดประโยชน์กบั เด็กในการให้ความรู ้
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เก็ บ วัส ดุ และห้ อ งท างาน (11) เนื้ อหาสาระเกี่ ย วกับ
กล้าหาญ การมีศีล ความสามัคคี การเสี ยสละ ความขยัน
คุณธรรมจริ ยธรรม เนื้ อหาสาระจัดไว้มุมสื่ อสิ่ งพิมพ์ มุม
การไม่โลภ การไม่โกหก การพูดจาไพเราะ ความอดทน
สื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ และมุมสื่ อพื้นบ้าน จาแนกเป็ น (11.1)
และการประหยัด
เนื้ อหาสาระที่ เป็ นหลักธรรมคาสอนที่ ใช้ในการดาเนิ น
อภิปรายผล
ชีวิต และ (11.2) เนื้อหาสาระที่เป็ นพระพุทธประวัติของ
ศู น ย์การเรี ยนคุ ณธรรมจริ ยธรรมสาหรั บ เด็ ก
พระพุทธเจ้าและพุทธประวัติของสาวกของพระพุทธเจ้า
ประถมศึ ก ษาที่ พั ฒ นาขึ้ นและผ่ า นการทดลองใช้
การสวดมนต์ และการนัง่ สมาธิ (13) สื่ อที่ใช้ในศูนย์การ
ผูบ้ ริ ห าร ครู ผู ้ป กครอง นัก เรี ย น และภิ ก ษุ ส งฆ์ และ
เรี ย น อ ยู่ ใ น รู ป ข อ งชุ ด ก าร เรี ย น ป ระ ก อ บ ด้ ว ย
ผูเ้ ชี่ยวชาญ ต่างมีความเห็นเหมือนกันว่าศูนย์น้ ี ควรตั้งอยู่
แบบทดสอบก่อนเรี ยน/เฉลย หนังสื อนิทาน หนังสื อภาพ
ที่วดั ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะวิถีชีวิตของคนไทยในเรื่ องบุญ
หนังสื อการ์ ตูน ซี ดี และวีซีดี กิจกรรม และแบบทดสอบ
หรื อ บาป ความดี ห รื อ ความชั่ว นั้ น สถาบัน ศาสนามี
หลังเรี ยน/เฉลย (14) ขั้นตอนการเรี ยนในศูนย์ ครอบคลุม
ความสาคัญ มาก และผูท้ ี่ เป็ นพระพระภิ กษุ สงฆ์เป็ นที่
สมัครเป็ นสมาชิ กของศูนย์ และเรี ยนรู ้ในมุมต่าง ๆ (ทา
เคารพสัง่ สอนให้ทาความดี
แบบทดสอบก่ อ นเรี ยนและตรวจสอบเฉลย ศึ กษาสื่ อ
ส่วนประกอบของศูนย์การเรี ยนโดยเฉพาะ มุม
ประเภทสิ่ งพิมพ์หรื อสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ หรื อสื่ อพื้นบ้าน
สิ่ งพิมพ์ มุมสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ และมุมสื่ อพื้นบ้านในแต่
ทากิจกรรมการเรี ยนและเฉลย และทาแบบทดสอบหลัง
ละมุมจะมี สื่อและชุ ดการเรี ยน จากการทดลองใช้ศูน ย์
เรี ย น แ ล ะ เฉ ล ย ) (1 5 ) ก าร จั ด กิ จ ก ร ร ม ใน ศู น ย์
การเรี ยนได้สอบถามความคิ ดเห็ นของนักเรี ยนจานวน
ประกอบด้วย กิจกรรมการแข่งขัน กิจกรรมการประกวด
120 คน มี ความเห็ นในระดับมากที่ มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดกว่า
กิ จ กรรมการแสดง และกิ จ กรรมฟั งบรรยาย (16) การ
ทุ ก ข้อ ว่า ชอบเรี ย นด้วยชุ ด การเรี ยนและชอบเรี ยนใน
ประเมิน ครอบคลุมการประเมินก่อนเรี ยน การประเมิน
ศู น ย์ ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะชุ ด การเรี ยนที่ ผูว้ ิจัยออกแบบ
ระหว่างเรี ยน และการประเมินหลังเรี ยน และติดตามการ
โดยใช้ ห นั ง สื อนิ ท าน หนั ง สื อภาพ ตามที่ เด็ ก หรื อ
เรี ย น (17) สิ่ ง อ านวยความสะดวก ได้แ ก่ เครื่ อ งถ่ า ย
นักเรี ยนมีความต้องการศึกษาจากสื่ อเหล่านี้ เป็ นเนื้ อหา
เอกสาร โทรศัพ ท์ สาธารณะ ร้ านหนังสื อ ซี ดี แ ละวีซี ดี
สาระได้ออกแบบกิจกรรมในรู ปเกมส์ให้เด็กได้เรี ยนด้วย
ลานสร้างบุญ ร้านอาหารและเครื่ องดื่ม และลานจอดรถ
ตนเองหรื อเป็ นกลุ่ม ใช้เวลาในการเล่นที่ ส้ นั ไม่มีกติกา
(18) โครงสร้างพื้นฐาน ประกอบด้วย ที่ดินหรื อสถานที่
การเล่น มากไม่ ตอ้ งเคลื่ อนไหวร่ างกาย ในเกมส์ จะให้
พื้นที่ของศูนย์ และสาธารณูปโภค และ (19) งบประมาณ
ความรู ้ เกี่ ยวกับ คุ ณ ธรรมจริ ยธรรม ซึ่ งเนื้ อหาสาระใน
8. ผลการวิจัยเกี่ยวกับการทดลองใช้ ศูนย์ การ
เกมส์ มาจากหนังสื อนิ ทาน หรื อหนังสื อภาพที่ เด็กอ่าน
เรี ยนคุณธรรมจริ ยธรรม พบว่า โดยภาพรวมนักเรี ยนมี
จากการสัมภาษณ์หรื อสังเกตเด็กในระหว่างการทดลอง
ความชอบศูนย์การเรี ยนในระดับมก เมื่อพิจารณารายข้อ
ใช้ศูนย์การเรี ยน เด็กให้ความเห็ นว่า “อยากเรี ยนแบบนี้
มีความชอบในระดับมากทุกข้อคาถามที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด
ให้ ค วามรู ้ แ ละเพลิ ด เพลิ น มี ใ ห้ เลื อ กมากมาย” ใน
( x = 3.00) คือ ชอบชุดการเรี ยนในศูนย์การเรี ยน และ
ระหว่า งการทดลองเด็ ก จะไม่ ส่ ง เสี ย งจะอ่ า นและท า
ชอบเรี ยนในศู น ย์ก ารเรี ยนเพราะสอนให้ เป็ นคนดี
กิ จกรรม เมื่ อห มด เวลาก็ ยัง ไม่ อยากเลิ กใช้ ศู น ย์
คุณธรรมที่ได้รับจากการเรี ยนในศูนย์การเรี ยน คือ ความ
นอกจากนี้ เด็กจะชอบกิจกรรมในชุดการเรี ยน เด็กยังให้
กตัญญู การมีสติ ความซื่ อสัตย์ ความเมตตากรุ ณา ความ
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ความเห็นว่าเนื้อหาสาระในชุดการเรี ยนสอนให้เป็ นคนดี
ศูนย์การเรี ยนคุณธรรมจริ ยธรรมสอนให้เด็กมี
นาไปใช้ประโยชน์ในการเรี ยนการสอน และนาไปใช้ใน
คุณธรรมจริ ยธรรมเพื่อปลูกฝั งคุณธรรมจริ ยธรรม ดังจะ
ชีวิตประจาวันได้ ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะเนื้ อหาสาระในชุด
เห็นได้จากมุมการเรี ยนอยูใ่ นรู ปชุดการเรี ยนจะให้ความรู ้
การเรี ยนได้ม าจากการสัมภาษณ์ ค วามเห็ น ของเด็กใน
คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมในด้า นต่ า ง ๆ เช่ น ความกตัญ ญู
เบื้องต้น
เมตตา กรุ ณ า อดทน ซื่ อสัตย์ มี สติ พูดจาไพเราะ ขยัน
เสี ยสละ สามัค คี ไม่ โลภ ไม่โกหก ฯลฯ เมื่ อเด็ก ได้รับ
นอกจากนี้ เด็กเห็นว่าศูนย์การเรี ยนสอนให้ เป็ น
ความรู ้เหล่านี้ ก็จะปลูกฝั งให้เด็กมี ค่ านิ ยมในคุ ณ ธรรม
คนดี ในศู น ย์มี ชุ ด การเรี ย นที่ ให้ ค วามรู ้ ด้านคุ ณ ธรรม
จริ ยธรรม ซึ่ งน าทฤษฎี ก ารปลู ก ฝั ง จริ ยธรรมมาใช้
จริ ย ธรรมหลายด้านโดยเฉพาะ ความซื่ อ สัต ย์ กตัญ ญู
นอกจากนี้ ศู น ย์ก ารเรี ยนที่ ไ ด้ พ ัฒ นาขึ้ นอยู่ ใ นแนว
อดทน ความเสี ยสละ ความขยัน ในประเด็ น นี้ ตรงกับ
ทางการพั ฒ นาคุ ณ ธรรมจริ ยธรรม คื อ การปลู ก ฝั ง
งานวิจยั ของ พรน้ าคา ป้ องกันภัย (2548) ได้ทาการวิจยั
จริ ยธรรมด้วยให้ความรู ้นาสู่ ค่านิ ยม การให้เหตุผล เป็ น
พฤติ กรรมเชิ ง คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมของนัก เรี ย นสั ม มา
ต้น
สิ กขาสั น ติ อ โศกที่ ชุ ม ชนคาดหวัง ผลการวิจัย พบว่า
ชุมชนสันติ อโศกคาดหวังให้นักเรี ยนมีพฤติ กรรมด้าน
ข้ อเสนอแนะ
คุ ณ ธรรมจริ ยธรรม คื อ ขยัน ซื่ อ สัต ย์ เมตตา เสี ย สละ
1. ข้ อเสนอแนะการนาผลการวิจยั ไปใช้
อดทน และกตัญ ญู ซึ่ งแสดงให้ เห็ น ว่า ศู น ย์ก ารเรี ย น
1.1 จากการวิจัย ครั้ งนี้ พบว่า ผูบ้ ริ ห าร ครู
คุณธรรมจริ ยธรรมที่พฒั นาขึ้นมีส่วนสาคัญที่ ให้ความรู ้
ผู ้ป กครอง นั ก เรี ย นประถมศึ ก ษา พระภิ ก ษุ มี ค วาม
แก่เด็ก
ต้องการให้มีศูนย์การเรี ยนคุณธรรมจริ ยธรรมโดยตั้งอยูท่ ี่
ศูน ย์การเรี ยนคุ ณ ธรรมจริ ยธรรมมี ส่วนสร้าง
วัดหรื อโรงเรี ยนประถมศึกษา น่าจะได้นาผลการวิจยั ครั้ง
เสริ ม หรื อ พัฒ นาคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมทั้ง (1) ทางตรง
นี้ คื อ ต้น แบบชิ้ น งาน คื อ ศู น ย์ก ารเรี ยนคุ ณ ธรรม
กล่าวคื อ ในศู นย์การเรี ยนมี ห้องเสวนาธรรมให้เด็กได้
จริ ยธรรมไปดาเนิ นการจัดตั้งได้ เพราะผ่านการประเมิน
เสวนาธรรมกับพระภิกษุโดยตรง มีลานปฏิบตั ิกิจกรรม
รับรองจากผูท้ รงคุณวุฒิ และผ่านการทดลองใช้ในระยะ
ทางศาสนา ให้เด็กได้สวดมนต์ ใส่ บาตร และนั่งสมาธิ
หนึ่งแล้ว
(2) ทางอ้อม กล่าวคือ ในศู นย์การเรี ยนมีมุมการเรี ยน 3
1.2 ศูนย์การเรี ยนคุณธรรมจริ ยธรรมสาหรับ
มุมที่ให้ความรู ้ผ่านทางตา ทางหู และทางสัมผัส คือ มุม
เด็ ก ประถมศึ ก ษาควรจัด ตั้ง ที่ ว ดั เปิ ดให้ บ ริ ก ารทุ ก วัน
สื่ อ สิ่ งพิ ม พ์ มุ ม สื่ อ อิ เล็ก ทรอนิ ก ส์ และมุ ม สื่ อ พื้ น บ้าน
ตั้งแต่เวลา 8.00-17.00 น.
ศูนย์การเรี ยนนี้ สร้างเสริ มหรื อพัฒนาคุณธรรมจริ ยธรรม
1.3 ศู น ย์ ก ารเรี ยน คุ ณ ธรรมจริ ยธรรม
ทางตรงและทางอ้อ ม ในประเด็ น นี้ สอดคล้อ งกับ นั ก
จ าเป็ นต้อ งมี บุ ค ลากรหรื อ เจ้าหน้ าที่ ในศู น ย์ อาจเป็ น
การศึ กษาด้านจริ ยธรรม คื อ สุ ม น อมรวิวฒั น์ (2543:
บุ ค คลในชุ ม ชนที่ เป็ นอาสาสมัคร ที่ ให้ค าแนะน าและ
181-185) และประยงค์ เนาวบุตร (2548: 28-35) ที่กล่าว
คอยช่วยเหลือเด็ก ในกรณี ที่เด็กมีปัญหาในการเรี ยนที่มุม
ว่า การสร้ างเสริ ม หรื อ พัฒ นาคุ ณ ธรรมจริ ยธรรมมี ท้ ัง
การเรี ยนโดยชุดการเรี ยน
ทางตรงและทางอ้อ มโดยให้ สั ม พัน ธ์ กัน ทั้ง สองวิธี น้ ี
1.4 ใน การน าศู น ย์ ก ารเรี ยน คุ ณ ธรรม
ควบคูก่ นั ไป
จริ ย ธรรมไปใช้ไ ม่ จาเป็ นต้อ งมี ทุ ก ส่ วนประกอบของ
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ศูนย์การเรี ยน ในการวิจยั ครั้งนี้ ได้ดาเนิ นการจัดมุมการ
เรี ยนที่ศูนย์การเรี ยนคุณธรรมจริ ยธรรมไปใช้ น่าจะมีการ
เรี ยน 2 มุม คือ มุมสื่ อสิ่ งพิมพ์ และมุมสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์
วิจยั ครั้งต่อไป พัฒนาระบบการประเมินและเที ยบโอน
มีกล่องสาหรับวางชุดการเรี ยน จัดห้องสมุด ห้องเสวนา
การเรี ยนในศูนย์การเรี ยนคุณธรรมจริ ยธรรมจะมีวิธีการ
ธรรม คูหารายบุคคล ส่ วนประกอบของศูนย์การเรี ยนที่
ประเมิ น เครื่ อ งมื อ ที่ ใช้ในการประเมิ น เกณฑ์ใ นการ
เป็ นลานปฏิ บัติ กิ จ กรรมทางศาสนา ศาลาพัก ใจ ห้ อ ง
ประเมิน การเก็บรวบรวมและแนวทางการเทียบโอน ซึ่ ง
ประชุ ม ไม่ได้จัดให้มีข้ ึ น เพราะต้องใช้เวลาหาสถานที่
จะเป็ นประโยชน์ต่อการพัฒ นาศู นย์การเรี ยนคุ ณธรรม
และงบประมาณค่อนข้างมากในการจัดตั้ง
จริ ยธรรมต่อไป
1.5 ในการทดลองใช้ศูนย์การเรี ยนครั้งนี้ ได้
จัดทาชุดการเรี ยนจานวน 23 ชุด ในแต่ละชุดการเรี ยนมี
บรรณานุกรม
ชุดการเรี ยนย่อย ซึ่ งพอเพียงกับนักเรี ยนจานวน 40 คน
กระทรวงศึ ก ษาธิ การ (2544) หลั กสู ต รการศึ กษาขั้ น
เมื่อมาใช้บริ การในแต่ละครั้ง
พืน้ ฐาน พุทธศักราช 2544 กรุ งเทพมหานคร
2. ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
โรงพิมพ์วฒั นาพานิช สาราญราษฎร์
2.1 ใน ก ารวิ จั ย ค รั้ งนี้ ศู น ย์ ก ารเรี ยน
กรุ ณา ศรี แสน และคณะ (2545) ผลของการใช้ หนังสื อ
คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมที่ พ ัฒ นาขึ้ น ได้ท ดลองใช้กับ เด็ ก
การ์ ตูนตัวแบบต่ อการพัฒนาพฤติกรรม
ประถมศึกษาช่วงชั้นที่ 2 คือ ระดับประถมศึกษาปี ที่ 4 ปี
จริ ยธรรมของนั กเรี ยนชั้ นประถมศึ กษาปี ที่ 4
ที่ 5 และปี ที่ 6 ซึ่ งพบว่า นักเรี ยนชอบเรี ยนในศู นย์การ
โรงเรี ยนสาธิ ตมหาวิทยาลัยขอนแก่ น
เรี ย น ชอบเรี ย นด้ว ยชุ ด การเรี ย นระดับ มาก (ค่ า เฉลี่ ย
(ศึ ก ษาศาสตร์ ) วารสารวิ จัย มข. (บศ.) 4:
สูงสุด = 3.00) และสอนให้เป็ นคนดี ( x = 2.95) น่าจะมี
ฉบับพิเศษ 2547
การวิจัย ครั้ งต่ อ ไป คื อ พัฒ นาศู น ย์ก ารเรี ย นคุ ณ ธรรม
คณะกรรมการการศึ ก ษาแห่ ง ชาติ , ส านัก งาน (2546)
จริ ยธรรม สาหรับเด็กประถมศึกษาช่วงชั้นที่ 1 ระดับชั้น
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ
ประถมศึ ก ษาปี ที่ 1 ปี ที่ 2 และปี ที่ 3 ทั้ งนี้ เพราะการ
พุทธศักราช 2542 และที่ แก้ ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่
2) พ.ศ. 2545 โรงพิมพ์องค์การรับส่งสิ นค้า
ปลูกฝังคุณธรรมจริ ยธรรมควรดาเนินการตั้งแต่ยงั เยาว์วยั
และพัสดุภณ
ั ฑ์ (ร.ส.พ.)
เพื่อ เติ บ โตเป็ นผูใ้ หญ่ ที่ มีคุณ ธรรมจริ ยธรรม และศู น ย์
การเรี ยนคุณธรรมจริ ยธรรมสาหรับเด็กประถมศึกษาช่วง
ชัยยงค์ พรหมวงศ์ (2543) มิติที่ 3 ทางการศึ กษา: สาน
ฝั นสู่ความเป็ นจริ ง บริ ษทั เอส.อาร์.พริ้ นติง้
ชั้นที่ 1 จะแตกต่างกว่าช่วงชั้นปี ที่ 2 หรื อไม่
แมสโปรดักส์
2.2 ในการวิจยั ครั้งนี้ พบว่า ศูนย์การเรี ยน
ทิ พ วัล ย์ มาแสง (2544) การพั ฒ นาศู น ย์ ก ารเรี ยนใน
คุณธรรมจริ ยธรรมควรตั้งอยูท่ ี่ วดั น่ าจะได้มีการวิจยั ถึง
ประเทศ: วิเคราะห์ เชิ งเปรี ยบเที ยบกับแนวทาง
ความเป็ นไปได้ มีการวิเคราะห์และประเมินสถาบันทาง
ขององค์ การสหประชาชาติ กรุ งเทพมหานคร
ศาสนาว่ามี จุด แข็ง หรื อ จุ ด แกร่ ง จุ ด อ่ อ น โอกาส และ
บรรณกิจ
ความเสี่ ยงใดบ้าง เพื่อ เป็ นข้อมู ลพื้ น ฐานประกอบการ
ประยงค์ เนาวบุ ต ร (2548) “การสร้ างเสริ ม คุ ณ ธรรม
ตัดสิ นใจ
จริ ยธรรมใน สถ าน ศึ กษ า” ใน ป ระมวล
2.3 ศูนย์การเรี ยนคุณธรรมจริ ยธรรมที่ จะ
บทความ
จัดตั้งขึ้นนี้ บุคคลหลายฝ่ ายมีความเห็นว่า ควรนาผลการ
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