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บทคัดย่อ 
 การวิจัยเรื่องแนวทางการส่งเสริมคุณลักษณะความเป็นครูโดยใช้กิจกรรม “3 ป.ปฏิบัติธรรมปลูกป่า 
ปันน้้าใจ” นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย มีวัตถุประสงค์เพ่ือ  
1) ส่งเสริมให้นักศึกษาปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู 2) ส่งเสริมให้
นักศึกษาบ้าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม กลุ่มเป้าหมายในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่นักศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย จ้านวน 180 คน ใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive Pampling) เครื่องมือที่ใช้ได้แก่ แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (�̅�) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และค่าร้อยละ 
 ผลการวิจัยพบว่า  
  1. นักศึกษาปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู ในระดับมากที่สุด 

(�̅�= 4.60)  

 2. นักศึกษาบ้าเพ็ญตนเป็นประโยชน์ต่อสังคมในระดับมากท่ีสุด (�̅�= 4.58)  
 
ค้าส้าคัญ : คุณลักษณะความเป็นครู ปฏิบัติธรรม ปลูกป่า ปันน้้าใจ บ้าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ 
 
Abstract 
 The objectives of this research aimed to study the ways how to: 1) encourage 
students to practice moral principles, Ethics and Code of Conduct for Teachers, and  
2) encourage students to become social benefactors. The simple random simpling for this 
research was the student graduate program. A total of 180 students were selected using  
________________________________________________________________________________ 
1,2หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 
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the Purposive Sampling Method. The instruments used were questionnaires and interviews, 

Statistics used by data analysis were: mean (�̅�), standard deviation (S.D.), and percentage. 
 The results: 
  1. The students behave according to moral principles, Ethics and Code of 

Conduct for Teachers At the highest level (�̅�= 4.60)  

  2. The highest level of social support (�̅�= 4.58) 
 
Keywords : Teacher Features, Dhamma practice,Afforest andShare your thoughts, Practicing 
to be useful. 
 
1. บทน้า 
 วิชาชีพครูได้รับการยกย่องและจัดเป็น
วิชาชีพชั้นสูงที่มีความส้าคัญต่อสังคมเป็นอาชีพที่
ช่วยสร้างสรรค์และจรรโลงให้สังคมเป็นไปในทางที่
ปรารถนา ผู้ประกอบวิชาชีพครูจึงต้องประพฤติ
ปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับความไว้วางใจและค้ายก
ย่องสรรเสริญจากสาธารณชน 
 การพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตร
บัณฑิตวิชาชีพครู วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย มุ่งเน้นที่จะ
ผลิตบัณฑิตให้เป็นครูมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม 
มีทักษะในการจัดการเรียนการสอนตามเกณฑ์
มาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภาเป็นต้นแบบและ 
มีบทบาทในการสร้างความรู้ในรูปแบบที่หลากหลาย
ส าม ารถ ส ร้ า งส ร รค์  ฟ้ื น ฟู  พั ฒ น า  อนุ รั ก ษ์
ศิลปวัฒนธรรมและมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์สังคม
แห่งการอยู่ดีมีสุข 
 พันธกิจที่ส้าคัญของหลักสูตรได้แก่ การ
ผลิตบัณฑิตให้เป็นครูมืออาชีพ มีคุณภาพ มีคุณธรรม
จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครู มีความคิดดี ริเริ่ม
สร้างสรรค์ เสียสละ มีน้้าใจ แบ่งปัน รับผิดชอบต่อ
สังคมส่วนรวม มีจิตอาสา ท้านุบ้ารุงศิลปวัฒนธรรม
ไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 ผู้วิจัยในฐานะที่เป็นอาจารย์ประจ้าหลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู วิทยาลัยบัณฑิต
เอเซีย จึงได้ร่วมกับนักศึกษาและคณาจารย์ประจ้า
หลักสูตรส่งเสริมและพัฒนาคุณลักษณะความเป็นครู
ด้วยกิจกรรม 3 ป. ได้แก่ ปฏิบัติธรรม ปลูกป่า ปัน
น้้ าใจ ซึ่ งเป็ นกิจกรรมต่อ เนื่ องเพ่ื อส่ งเสริม ให้
นักศึกษาปฏิบัติตนตามหลักสูตรคุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณวิชาชีพครู  บ้ าเพ็ญตรให้ เป็น
ประโยชน์ต่อสังคม 
 
2.  วัตถุประสงค์การวิจัย 
 2.1  ส่งเสริมให้นักศึกษาปฏิบัติตนตาม
หลักคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
 2.2  ส่งเสริมให้นักศึกษาบ้าเพ็ญตนให้เป็น
ประโยชน์ต่อสังคม 
 
3.  ขอบเขตการวิจัย 

 3.1 กลุ่ม เป้ าหมายนักศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู วิทยาลัยบัณฑิต
เอเซีย ปีการศึกษา 2560 จ้านวน 180 คน 
 3.2 ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 
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  3.2.1  ตัวแปรต้น 
    กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะ
ความเป็นครู "3 ป. ปฏิบัติธรรม ปลูกป่า ปันน้้าใจ "  
  3.2.2 ตัวแปรตาม 

    คุณลักษณะความเป็นครูด้าน
คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครู แบ่งปัน 
และบ้าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม 
 3.3 ระยะเวลา 
  20 สิงหาคม 2560-30 เมษายน 2561 

 
4.  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
   ตัวแปรต้น            ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
5.  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 5.1 แบบสอบถาม จ้านวน 10ข้อ ผู้วิจัย
เป็นผู้สร้างขึ้นเอง แบบมาตราส่วนประมาณค่า
(Rating Scale) 5 ระดับ 
 5.2 แบบสัมภาษณ์ แบบปลายเปิดจ้านวน 
5ข้อ 
  
6.  สถิติที่ใช้ในการวิจัย 
 ร้อยละ ค่ า เฉลี่ ย  และส่ วน เบี่ ย งเบน
มาตรฐานและวิเคราะห์ข้อมูลโดยการสรุปประเด็น
และการน้าเสนอโครงการพรรณนา (Descriptive) 
 
7.  สรุปผลการวิจัย 
 7.1 นักศึกษาปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรม 
จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครูในระดับมาก

ที่สุด (�̅�= 4.60)  

 7.2 นักศึกษาบ้าเพ็ญตนเป็นประโยชน์ต่อ

สังคม ในระดับมากท่ีสุด (�̅�= 4.58)  
 
8.  อภิปรายผลการวิจัย 
 8.1 จากการวิจัยเรื่อง แนวทางการส่งเสริม
คุณลักษณะความเป็นครู โดยใช้กิจกรรม  “3 ป . 
ปฏิบัติธรรม ปลูกป่า ปันน้้าใจ”นักศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู วิทยาลัยบัณฑิต
เอเซีย ได้ผลสรุปว่า นักศึกษาปฏิบัติตนตามหลัก
คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู  

ในระดับมากที่ สุ ด  (�̅�= 4.60) น่าจะเป็นเพราะ
นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ได้มี
โอกาสร่วมคิด ร่วมก้าหนดเป้าหมาย ร่วมด้าเนินการ
ด้าเนินการ ร่วมก้ากับติดตาม ประเมินผลและน้าผล
การประเมินไปใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุง แก้ไข
และพัฒนา โดยยึดหลักผู้เรียนเป็นส้าคัญและการมี
ส่ วนร่วม ท้ าให้นั กศึกษามีความรู้ความเข้ าใจ 

ส่งเสริมความเป็นครูด้วยกิจกรรม “3 
ป. ปฏิบัติธรรม ปลูกป่า ปันน้้าใจ” 

คุณลักษณะความเป็นครู  
   1. มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู  
   2. แบ่งปันและบ้าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม 
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ขั้นตอนวิธีการในการด้าเนินงาน เกิดความตระหนัก 
รู้สึกเป็น เจ้าของ (Sense of Belonging) ท้าให้มี
ความกระตือรือร้น มุ่งมั่น และร่วมกิจกรรมอย่างมี
ความสุข สอดคล้องกับผลการวิจัยของ มณีภรณ์ 
ทฤษณาวดี , 2559 ที่พบว่านิสิตฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครูมีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพครู หลังเข้าร่วมฝึกกิจกรรมเสริมความเป็นครู
สูงกว่าก่อนเข้าร่วมกิจกรรม อย่างมีนัยส้าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 
 8.2 นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร
บัณฑิตวิชาชีพครู วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย แบ่งปัน
และบ้าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมในระดับ

มากที่สุด (�̅�= 4.58) ซึ่งเป็นระดับที่น่าภาคภูมิใจ
ส้าหรับผู้วิจัยและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) 
บรรลุตามพันธกิจของหลักสูตรและเป้าหมายของ
การพัฒนา ได้แก่ การพัฒนานักศึกษาให้เป็นครูมือ
อาชีพ  มี คุณ ธรรม จริยธรรม มีความคิดริ เริ่ ม
สร้างสรรค์ เสียสละ มีน้้าใจ แบ่งปัน รับผิดชอบต่อ
สั ง ค ม  มี จิ ต อ า ส า  ท้ า นุ บ้ า รุ ง สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม 
ศิลปวัฒนธรรมและบ้าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อ
สังคม สอดคล้องกับแนวทางการสร้างจิตสาธารณะ
ในสังคมไทย ซึ่งกล่าวว่าการรับผิดชอบต่อบทบาท
หน้าที่ของตนเองต่อผู้อ่ืนและสังคม ใช้สิทธิเสรีภาพ
ของตนโดยรับผิดชอบต่อผู้อ่ืนมีส้านึกของความเป็น
เจ้าของประเทศ เป็นเจ้าของสังคม ตลอดจนมีส่วน
ร่วมในการแก้ปัญหาและช่วยกันท้าให้สังคมดีขึ้ น 
(เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ,์ 2556) 
 
9. ข้อเสนอแนะ 
 9.1 ข้อเสนอแนะในการน้าผลการวิจัยไปใช้ 
  9.1.1 ก่อนด้าเนินกิจกรรมเพ่ือส่งเสริม
คุณลักษณะความเป็นครูด้วยกิจกรรม “3 ป. ปฏิบัติ

ธรรม ปลูกป่า ปันน้้าใจ”ควรจัดอบรมสร้างความ
ตระหนักให้นักศึกษาเห็นความส้าคัญ จ้าเป็นของ
กิจกรรมโครงการ รวมทั้งเป้าหมายและขั้นตอนการ
ด้าเนินการ 
  9.1.2 ควรเป็นกิจกรรมที่เน้นผู้ เรียน
เป็นส้าคัญ ผู้เรียนมีส่วนร่วมคิด ร่วมด้าเนินการและ
ร่วมประเมินผลเพ่ือพัฒนา 
  9.1.3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมโดยใช้
บ้าน วัด ชุมชน เป็นฐานในการพัฒนา 
 9.2 ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งต่อไป 
  9.2.1 ควรศึ กษ าปั จจั ยที่ ส่ งผลต่ อ
ความส้าเร็จของการพัฒนาคุณลักษณะความเป็นครู 
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู วิทยาลัย
บัณฑิตเอเซีย  
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