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บทคัดย่อ
คุณลักษณะพื้นฐานของชาวพุทธ คือ ละชั่ว ทาความดี และทาจิตใจให้บริสุทธิ์ แต่ทว่าความเจริญรุ่งเรื่องแห่งการพัฒนา
ของกระแสโลกาภิวัตน์ ส่งผลให้ชาวพุทธละเลยในการพัฒนาตนเอง งานนี้วิจัยนี้เพื่อศึกษาระดับความรู้เกี่ยวกับวันวิสาขบูชา
คุณลักษณะความเป็นพุทธศาสนิกชนจากการจัดกิจกรรมตอบปั ญ หาธรรมะ และความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมตอบปัญหา
ธรรมะ และเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระดับความรู้เกี่ยวกับวันวิสาขบูชากับคุณ ลักษณะของชาวพุ ทธ กลุ่มตัวอย่าง คือ
ผู้เข้าร่วมแข่งขันและผู้ชมกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาธรรมะ จานวน 87 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม สถิติที่
ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ Pearson correlation ผลการวิจัยพบว่า ชาว
พุทธที่ผู้ตอบแบบสอบถามมีความรู้เกี่ยวกับวันวิสาขบูชาอยู่ในระดับมากที่สุด มีคุณลักษณะความเป็นชาวพุทธอยู่ในระดับมากที่สุด
และมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมอยู่ในระดับมากที่สุด และระดับความรู้มีความสัมพันธ์ทางลบกับคุณลักษณะความเป็นชาว
พุทธ
คาหลัก: พุทธศาสนิกชน, กิจกรรม

Abstract
The characteristics of Buddhist teachings are to abandon from evil deed, to do good, and to purify
the mind. However, the increasing of globalization flow affect to the deceasing of self-development of
Buddhists. This research was to study knowledge about the Vesak day, Buddhist characteristics developed by
participating in the Dhamma Contest Activity, and satisfaction from the activity, and to study the relations of
their knowledge and Buddhist characteristics. The sample were 87 competitors and participators. The research
instrument was the questionnaire. The statistics were frequency, mean, and standard deviation, and Pearson
Correlation. The research findings were revealed that the respondents had knowledge, Buddhist
characteristics, and satisfaction with the activity at the highest level. It is also found that the knowledge on
Dhamma had the negative relationship with the Buddhist characteristics.
Keywords: Buddhist, Activity
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บทนา
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 มาตรา 6 ที่มุ่งเน้นพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งด้าน
ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา มีความรู้และคุณธรรม จริยธรรมในการดารงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข (ราชกิจจา
นุเบกษา เล่ม 116/ตอนที่ 74 ก/หน้า 1 วันที่ 19 สิงหาคม 2542) นอกจากนี้ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11
(พ.ศ. 2555-2559) (สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, ม.ป.ป.) ได้ชี้ชัดให้เห็นถึงความจาเป็นในการ
มีภูมิคุ้มกันที่มีอยู่ พร้อมทั้งเร่งสร้างภูมิคุ้มกันในประเทศให้เข้มแข็งขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อมคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของ
ประเทศให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม จากการพัฒนาของนานาประเทศ
จากการรายงานวิจัยของรองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญแข ประจนปัจจนึก (2551) เรื่อง การยกระดับคุณธรรม จริยธรรม
ของสังคมไทยเพื่อการปฏิรูปสังคม: แนวทางและการปฏิบัติ สรุปเป็น 5 ด้าน คือ ประเทศไทยมีปัญหาทางจริยธรรมจากระดับมาก
ถึงมากที่สุด ระบบการศึกษาไม่สามารถปลูกฝังเยาวชนให้มีจิตสานึกทางจริยธรรมได้ สถาบันศาสนาไม่ทาหน้าที่ในการปลูกฝัง
ถ่ายทอด อบรมคุณธรรม สังคมไทย ไม่มี ระบบป้องกันและควบคุมพฤติกรรมของคน และสังคมไทยขาดการรณรงค์เพื่อแก้ปัญหา
คุณธรรมจริยธรรมอย่างจริงจัง ซึ่งงานวิจัยนี้ให้ข้อเสนอแนะว่า ต้องยกระดับคุณธรรม จริยธรรมด้วยการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม
ให้แก่บุคคลจนถึงระดับจิตสานึก ซึ่งเป็นเรื่องที่รัฐจะต้องรีบดาเนินการอย่างเร่งด่วน และงานวิจัยนี้ชี้ให้เห็นว่า การพัฒนาทางด้าน
วัตถุกับจิตใจไม่สัมพันธ์ ฉะนั้นจึงเกิดวิกฤติทางด้านคุณธรรมจริยธรรม
วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย มีปรัชญาการศึกษาในการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมเป็นหลัก ดังจะเห็น ได้จากการออกแบบหลักสูตรมีการบรรจุรายวิชาทางพระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นวิชาพื้นฐาน
จานวน 30 หน่วยกิต ทุกสาขาวิชาที่ทาการเปิดการเรียนการสอน นอกจากนี้ ยังจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมแก่
สังคม ดังเช่น การจัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมเนื่องในวันวิสาขบูชาใน ประจาปี พ.ศ. 2559 ซึ่งตรงกับวันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม ในวันนี้
เป็นวันสาคัญทางศาสนาสากล และเป็นวันหยุดราชการของไทย และเป็นวันคล้าย วันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ขององค์
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า คาว่า "วิสาขบูชา" หมายถึง การบูชาในวันเพ็ญเดือน 6 เนื่องในโอกาสวันประสูติ ตรัสรู้ และเสด็จดับ
ขันธปรินิพพานของพระพุทธเจ้า
ในการจัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมเนื่องในวันวิสาขบูชานี้ คณะผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาว่าผู้เข้าปฏิบัติธรรมมีระดับความรู้พื้น
ฐานความรู้เกี่ ย วกั บ วัน วิส าขบู ชา ระดั บ คุ ณ ลั ก ษณะของชาวพุ ท ธ และความพึ งพอใจในการเข้ าร่วมกิ จกรรมปฏิ บั ติ ธรรมใน
วันวิสาขบูชา นอกจากนี้ ยังศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ และความพึงพอใจกับคุณลักษณะของชาวพุทธ ซึ่งในการศึกษาวิจัย
นี้ จะเป็นประโยชน์ในการยืนยัน ว่า การจัดกิจกรรมในวันสาคัญ ทางพระพุท ธศาสนาสามารถที่ จะอบรมหรือพั ฒ นาคุ ณ ธรรม
จริยธรรมของเยาวชนในสังคมไทยได้
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาระดับความรู้เกี่ยวกับวันวิสาขบูชา คุณลักษณะของชาวพุทธ และความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมปฏิบัติ
ธรรมในวันวิสาขบูชา
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระดับความรู้เกี่ยวกับวันวิสาขบูชาและความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมปฏิบัตธิ รรม
กับคุณลักษณะของชาวพุทธ
วิธีดาเนินการวิจัย
1. ศึกษาจุดมุ่งหมายของโครงการ เพื่อกาหนดประเด็นสาหรับการสร้างกรอบแนวคิดสาหรับการวิจัย
2. สร้างแบบสอบถามสาหรับการวิจัย โดยพิจารณาถึงความถูกต้อง ครอบคลุมและครบถ้วนของเนื้อหา บริบท และภาษา
ที่ใช้ ซึ่งแบบสอบถามที่สร้างขึ้นประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่ ข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ สถานภาพ และระดับการศึกษา ส่วนที่ 2
คือ ความรู้เกี่ยวกับวันวิสาขบูชา จานวน 10 ข้อ ซึ่งเป็นแบบทดสอบเลือกตอบ 2 ข้อเลือก และส่วนที่ 3 คือ คุณ ลักษณะของ
พุทธศาสนิกชนและความพึงพอใจต่อกิจกรรมตอบปัญ หาธรรมะ ซึ่งเป็น แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ และ
ตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาโดยคณะผู้วิจัย ซึ่งมีความรู้และประสบการณ์สอนในสถาบันอุดมศึกษาของคณะสงฆ์มาเป็น
เวลานาน
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3. น าแบบสอบถามที่ พั ฒ นาขึ้ น ไปเก็ บ ข้ อ มู ล ผู้ เข้ า ร่ว มตอบปั ญ หาธรรมะ มี ผู้ ต อบแบบสอบถาม จ านวน 60 คน
ดาเนินการเก็บข้อมูลวันที่ 18-19 พฤษภาคม 2559
4. สถิติที่ใช้ สถิติที่ใช้สาหรับการวิจัย ได้แก่ สถิติบรรยาย (Descriptive Statistics) ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน โดยกาหนดเกณฑ์สาหรับการแปล
ความหมายดังนี้ (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2551)
ค่า r เป็นลบ แสดงว่ามีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้าม
ค่า r เป็นบวก แสดงว่ามีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน
ค่า r เข้าใกล้ 1 แสดงว่ามีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันและมีความสัมพันธ์กันมาก
ค่า r เข้าใกล้ -1 แสดงว่ามีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามและมีความสัมพันธ์กันมาก
ค่า r = 0 แสดงว่า
ไม่มีความสัมพันธ์กันเลย
ค่า r เข้าใกล้ 0 แสดงว่ามีความสัมพันธ์กันน้อย
กาหนดเกณฑ์การแปลความหมาย 5 ระดับ ดังนี้ (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2540)
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์มีค่า .81 ขึ้นไป มีความสัมพันธ์กันในระดับสูง
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์มีค่าอยู่ระหว่าง .61 – .80 มีความสัมพันธ์กันในระดับค่อนข้างสูง
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์มีค่าอยู่ระหว่าง .41 – .60 มีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์มีค่าอยู่ระหว่าง .20 – .40 มีความสัมพันธ์กันในระดับค่อนข้างต่า
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์มีค่าต่ากว่า .20 มีความสัมพันธ์กันในระดับต่า
กาหนดเกณฑ์แปลความหมายของคุณลักษณะของชาวพุทธ และความพึงพอใจต่อการตอบปัญหาธรรมะ กาหนด
เกณฑ์ไว้ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, ม.ป.ป.)
ช่วงคะแนน 4.51-5.00 หมายถึง ระดับมากที่สุด
ช่วงคะแนน 3.51-4.50 หมายถึงระดับมาก
ช่วงคะแนน 2.51-3.50 หมายถึง ระดับปานกลาง
ช่วงคะแนน 1.51-2.50 หมายถึง ระดับน้อย
ช่วงคะแนน 1.00-1.50 หมายถึง ระดับน้อยที่สุด
ผลการวิจัย
1. สถานภาพส่วนบุคคล พบว่า ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตอบปัญหาธรรมะ เป็นเพศหญิง จานวน 40 คน มีร้อยละ 66.67 มี
สถานภาพเป็นนักเรียน จานวน 40 คน มีร้อยละ 66.67 และมีระดับการศึกษามัธยมศึกษา จานวน 45 คน มีร้อยละ 75.00
2. ระดับความรู้เกี่ยวกับวันวิสาขบูชา พบว่า ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตอบปัญหาธรรมะมีความรู้อยู่ในระดับมาก จานวน 40 คน
มีร้อยละ 66.67 รองลงมา คือ ระดับปานกลาง จานวน 18 คน มีร้อยละ 30.00 เมื่อพิจารณาในรายละเอียด ความรู้พื้นฐานที่ผู้
ปฏิบัติธรรมมีคะแนนสูงสุด 3 อันดับแรก คือ วันวิสาขบูชาตรงกับวันขึ้น 15 ค่า เดือน 6 ของทุกปีและองค์การสหประชาชาติ (UN)
ประกาศให้วันวิสาขบูชาเป็นวันสากลโลก ร้อยละ 98.33 และ เจ้าชายสิทธัตถะตรัสรู้เมื่อพระชนมายุได้ 35 ปี ร้อยละ 91.67
3. คุณลักษณะชาวพุทธที่เกิดขึ้น พบว่า โดยภาพรวมแล้วคุณลักษณะชาวพุทธของผู้เข้าร่วมกิจกรรมตอบปัญหาธรรมะอยู่
ในระดับมากที่สุด มีร้อยละ 88.22 ข้อที่มีอันดับสูงสุด 3 อันดับแรก คือ การปฏิบัติตนเป็นคนดีของสังคม ร้อยละ 92.33 รองลงมา
คือ บารุงสถาบันศาสนา ร้อยละ 91.00 และ ถ่ายทอดความรู้ทางพุทธศาสนาต่อคนรอบข้าง ร้อยละ 85.67 ตามลาดับ ส่วนข้อที่อยู่
ในอันดับต่าสุด คือ ความสนใจปฏิบัติธรรม ร้อยละ 83.33
4. ความพึงพอใจในการเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาธรรมะ พบว่า โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด มีร้อย
ละ 90.87 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมากที่สุด ด้านที่มีความพึงพอใจสูงสุด คือ ความคุ้มค่าในการเข้า
ร่วมโครงการ ร้อยละ 95.00 รองลงมา คือ เนื้อหาสาระของกิจกรรม มีร้อยละ 94.33 และ สถานที่จัดโครงการปฏิบัติธรรม มีร้อย
ละ 92.33 ส่วนด้านที่อยู่ในอันดับต่าสุด คือ ด้านการประชาสัมพันธ์ มีร้อยละ 84.00
5. ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า โดยภาพรวมแล้วระดับความรู้เกี่ยวกับวันวิสาขบูชากับคุณลักษณะของชาวพุทธไม่มี
ความสัมพันธ์กัน แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มี 1 ข้อ ที่มีความสัมพันธ์กัน คือ ระดับความรู้กับการถ่ายความรู้ทางพุทธ
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ศาสนาต่อคนรอบข้างมีความสัมพันธ์กันทางลบ มีขนาดความสัมพันธ์ร้อยละ 62 นั่นหมายความว่า ผู้ที่มีระดับความรู้เกี่ยวกับ
วันวิสาขบูชาสูง จะมีการถ่ายความรู้ทางพุทธศาสนาต่อคนรอบข้างจะลดลง ในทางตรงกันข้าม ผู้ที่มีความรู้ทางพุทธศาสนาอยู่ใน
ระดับต่า จะถ่ายความรู้ทางพุทธศาสนาต่อคนรอบข้างเพิ่มขึ้น ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้กับวันวิสาขบูชากับคุณลักษณะความเป็นพุทธศาสนิกชน
คุณลักษณะความเป็นชาวพุทธ
ความสนใจศึกษาธรรมะ
ความสนใจปฏิบัติธรรมะ
การถ่ายความรู้ทางพุทธศาสนาต่อคนรอบข้าง
ปฏิบัติตนเป็นคนดีของสังคม ไม่ทาให้คนอื่นเดือดร้อน
บารุงสถาบันศาสนา เช่น ทาบุญ ตักบาตร
ภาพรวม
* มีนัยสาคัญทีร่ ะดับ 0.05

Pearson’s correlation
-.216
-.197
-.262*
-.075
-.183
-.249

ระดับความสัมพันธ์
ไม่สมั พันธ์
ไม่สมั พันธ์
สัมพันธ์กันในทิศทางลบ
ไม่สมั พันธ์
ไม่สมั พันธ์
ไม่สมั พันธ์

จากตารางที่ 1 พบว่ า ในรายภาพระดั บ ความรู้ เกี่ ย วกั บ วั น วิ ส าขบู ช ามี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ คุ ณ ลั ก ษณะความเป็ น
พุทธศาสนิกชนไม่มีความสัมพันธ์กัน แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการถ่ายทอดความรู้ทางพระพุทธศาสนาต่อคนรอบ
ข้างมีความความสัมพันธ์กับคุณลักษณะความเป็นพุทธศาสนิกชนในทิศทางลบอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนด้านอื่นๆ
ไม่มีความสัมพันธ์กัน
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
1. ระดับความรู้เกี่ยวกับวันวิสาขบูชา คุณลักษณะความเป็นพุทธศาสนิกชนจากการจัดกิจกรรมตอบปัญหาธรรมะ และ
ความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมตอบปัญหาธรรมะ พบว่า ความรู้เกี่ยวกับวันวิสาขบูชาอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 66.67 ใน
เรื่องวันวิสาขบูชาเป็นวันสากลของโลก และเป็นวันที่เจ้าชายสิทธัตถะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า คุณสมบัติของชาวพุทธที่เกิดขึ้นจาก
การเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาธรรมะโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด คือ การปฏิบัติตนเป็นคนดีของสังคม รองลงมา คือ บารุงสถาบัน
ศาสนา และ ถ่ายทอดความรู้ทางพุทธศาสนาต่อคนรอบข้าง ตามลาดับ ส่วนข้อที่อยู่ในอันดับต่าสุด คือ ความสนใจปฏิบัติธรรม
ส่วนในด้านความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมตอบปัญหาธรรมะอยู่ในระดับมากที่สุดทั้งโดยรวมและรายด้าน โดยเฉพาะด้านความคุ้มค่า
ในการเข้าร่วมโครงการ และเนื้อหาสาระของกิจกรรม จากข้อค้นพบนี้ชี้ให้เห็นว่า ผู้เข้าร่วมตอบปัญหาธรรมะส่วนใหญ่รู้ว่าวันวิ
สาขบูชาเป็นวันสาคัญของโลก และเป็นวันตรัสรู้ แต่ผู้เข้าร่วมตอบปัญหาธรรมะยังไม่สามารถรู้ว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไร และตรัสรู้
ได้อย่างไร ซึ่งประเด็นนี้เป็นเรื่องที่สาคัญสาหรับพุทธศาสนิกชนทุกคนควรรู้ เพื่อที่จะนาไปปฏิบัติได้ถูกต้อง ซึ่งสอดคล้องกับการ
การวิเคราะห์ข้อมูลในประเด็นที่เกี่ยวกับคุณลักษณะของความเป็นชาวพุทธที่ว่าด้วยการปฏิบัติธรรมมีค่าเฉลี่ยที่ต่ากว่าคุณสมบัติ
ด้านอื่นๆ ในความเป็นจริงนั้น การศึกษาธรรมะทางพระพุทธศาสนานั้น ถือได้ว่าเป็นการปฏิบัติธรรม ตรงกับหลักธรรมว่า “ปริยัติ”
หรือ “เสขะ” เป็นต้น ดังนั้น ผู้จัดโครงการ หรือกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา สามารถที่จะทาให้เกิดการปฏิบัติ
ธรรมได้ ยกตัวอย่างเช่น สติปัฏฐาน 4 ประกอบด้วยกายานุปัสสนา เวทนานุปัสสนา จิตตานุปัสสนา และธัมมานุปัสสนา โดยเฉพาะ
ในด้านธัมมานุปัสสนา คือ การนาธรรมะมาขบคิดพิจารณา สอดคล้องกับงานวิจัยของพระเจริญ อคฺควิริโย (2554) ที่ศึกษาวิจัย
เรื่อง การรับรู้เรื่องสติปัฏฐาน 4 ของอุบาสกอุบาสิกา วัดพิชยญาติการาม กรุงเทพมหานคร พบว่า ความรู้ความเข้าใจในธัมมา
นุปัสสนาอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งงานวิจัยนี้ชี้ให้เห็นว่า ชาวพุทธรู้หลักธรรม แต่ไม่รู้วิธีที่จะนาหลักธรรมนั้นมาสู่การปฏิบัติให้ เป็น
วิปั ส สนา อย่ างไรก็ ต าม การเข้ า ร่ ว มตอบปั ญ หาธรรมะท าให้ เกิ ด ผลในระดั บ มากที่ สุ ด 3 ด้ า น คื อ การเป็ น คนดี การบ ารุ ง
พระพุทธศาสนา และการเผยแผ่ โดยกิจกรรมในลักษณะนี้ เยาวชนมีความพึงพอใจมากที่สุด ซึ่งความพึงพอใจนี้เป็นสิ่งที่ดี เพราะ
เมื่อเยาวชนมีความพึงพอใจที่จะเข้าร่วมโครงการในลักษณะนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมสามารถที่จะ
ปลูกฝังให้เยาวชนให้มีพฤติกรรมทางด้านคุณธรรมจริยธรรมต่อไป สอดคล้องกับงานวิจัยของพินโย พรมเมือง ปราณี คืมยะราช
และทองคาเกษจันทร์ (2559) ที่ทาวิจัยเรื่อง การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเยาวชนใน
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สถานศึกษาโดยใช้กระบวนการ KIT MODEL กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้นาเยาวชนในสถานศึกษา 3 สถาบัน คือ โรงเรียนเทศบาล 3 วัด
สว่างคงคา โรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคม และวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ พบว่า ความพึงพอใจต่อการพัฒนาโดยใช้กระบวนการ
KIT MODEL อยู่ในระดับมากที่สุด และมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมทางด้านคุณธรรมจริยธรรมในทิศทางบวก
2. ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า โดยภาพรวมแล้วระดับความรู้เกี่ยวกับวันวิสาขบูชากับคุณลักษณะของชาวพุทธไม่มี
ความสัมพันธ์กัน แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ระดับความรู้เกี่ยวกับวันวิสาขบูชามีความสัมพันธ์กับคุณลักษณะของความเป็น
ชาวพุทธด้านการถ่ายทอดธรมะให้คนรอบข้างมีความสัมพันธ์กันในทิศทางลบ ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายผลได้ว่า โดยลักษณะนิสัยของ
คนไทยไม่ชอบที่จะถ่ายทอดความรู้ หรือ สอนผู้อื่นด้วยการพูดโดยตรง แต่จะสอนในลักษณะทาเป็นแบบอย่าง ซึ่งคุณลักษณะนี้ คน
ไทยได้รับการปลูกฝังความคิดนี้มาเป็นเวลานาน ดังจะเห็นได้จากสานวน สุภาษิตไทย เช่น “พูดไปสองไพเบี้ย นิ่งเสียตาลึงทอง”
“แบบอย่างที่ดี มีค่ากว่าคาสอน” เป็นต้น
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
จากการผลวิจัย พบว่า การจัดกิจกรรมตอบปัญหาธรรมะสามารถที่จะพัฒนาคุณลักษณะความเป็นชาวพุทธที่ดีได้
ฉะนั้น องค์กร หรือ หน่ วยงานต่างๆ ที่ต้องการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในองค์กรหรือหน่วยงาน ควรมีนโยบายที่ชัดเจนว่า มี
คุณ ธรรมจริยธรรมเป้าหมายขององค์กรอะไรบ้างที่ต้องการบรรลุ จากนั้น จึงใช้กิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องด้วยพระพุทธศาสนาเป็น
กระบวนการในการพัฒนา ซึ่งผลการพัฒนานั้น ควรนาเสนอด้วยกระบวนการทางการวิจัยหรือสถิติ เพื่อ ที่ได้คาตอบว่าการจัด
กิจกรรมนั้นๆ ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไร เพื่อที่จะได้วางแผนในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมด้านที่ด้อยให้มีผลลัพธ์ที่สูงขึ้น
2. ข้อเสนอแนะสาหรับการการปฏิบัติ
ผลการวิจัย พบว่า ระดับความรู้เกี่ยวกับวันวิสาขบูชามีความสัมพันธ์ทางลบกับคุณ ลักษณะชาวพุทธ ในด้านการ
ถ่ายทอดความรู้ให้คนรอบข้าง ฉะนั้น ผู้จัดงานควรบรรยายธรรมควรให้ข้อคิดกับผู้ปฏิบัติธรรมให้มีความสนใจที่จะถ่ายทอดความรู้
ให้คนรอบข้างด้วย โดยอาศัยรูปแบบวิธีการที่หลากหลาย เช่น การพูด การปฏิบัติให้เห็น การเผยแพร่ธ รรมะผ่ายโซเซียลมีเดีย
เป็นต้น ซึ่งพระอาจารย์ที่บรรยายควรแนะแนวทางวิธีในการถ่ายทอดความรู้พอให้เห็นเป็นตัวอย่างด้วย
กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยนี้ เกิดขึ้ นได้ เพราะความเมตตาอย่างยิ่ งจากพระครูสุธีวรสาร, ดร. ผู้อ านวยการ วิทยาลัย ศาสนศาสตร์และ
พระฟูตระกูล พุทฺธรกฺขิโต, ดร. รองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยที่ให้
โอกาสคณะผู้วิจัยเป็นผู้ดาเนินการวิจัยในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของเยาวชนภายใต้โครงการตอบปัญหาธรรมะและการ
ปฏิบัติธรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจาปีพุทธศักราช 2559
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