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ตารางสรุปผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินการกิจกรรมผสานชีวิต  

ระดับชั้น/ชื่อกิจกรรม 
ผลการประเมิน (ร้อยละ) 

นักเรียน ครู ผู้ปกครอง วิทยากร 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 
ชื่อกิจกรรม “อนุรักษ์สืบสานต านานพระศาสนา” 
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เฉลี่ยร้อยละ 92.22 

 
 

 
 
 
 
 
 



สรุปผลการประเมินกิจกรรมผสานชีวิต นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
  ชื่อกิจกรรม “อนุรักษ์สืบสานต านานพระศาสนา” ปีการศึกษา 2562  

ณ วัดป่าดาราภิรมย์  อ.แม่ริม จ. เชียงใหม่ 
 
ข้อค าถามมลีักษณะเปน็แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 4 ระดับ โดยก าหนดเกณฑ์การแปลความหมายของค่าเฉลี่ยดังนี้ 
               ระดับคะแนน  82 - 100          หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ ดีเยี่ยม 

ระดับคะแนน  63 - 81            หมายถึง     มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ ด ี
ระดับคะแนน  44 – 62           หมายถึง  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ พอใช้ 
ระดับคะแนน   0 – 43            หมายถึง   มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ ปรับปรงุ 

ข้อ ประเด็น / หัวข้อการพิจารณา ร้อยละ 

1 เรียนรู้ความจริงของชีวิตด้วยตนเองอย่างมีวินัย 
1.1 ผู้เรียนรู้และเห็นคุณค่าพระศาสนา   (อ่ิมเอิบ) 2 93.88 
1.2 ผู้เรียนสัมผัสความสุขทีไ่ด้ท ากิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคม ด้วยความเต็มใจ(อารี)11 91.38 
2 มีความเคารพในศักดิ์ศรีซึ่งกันและกันบนพื้นฐานวัฒนธรรมไทย มีจิตส านึกรักและกตัญญูกตเวทีในวัฒนธรรมและวิถี

การด ารงชีวิตแบบล้านนา 
2.1 กิจกรรมผสานชีวติ ท าให้นักเรียนได้เรียนรู้ถึงการเคารพศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์  รู้จักให้เกียรติผู้อื่นได้

อย่างเหมาะสมตามวัฒนธรรมไทย  (อบอุ่น) 3,4 
91.88 

2.2 นักเรียนมีส านึกรักในวัฒนธรรมและวิถีการด ารงชีวิตแบบลา้นนา และกตัญญูในบรรพชน (อ่ิมเอิบ) 5 91.50 
3 รู้ถึงการด ารงชีวิตที่พอเพียงตามพระราชด ารัส 

3.1 ผู้เรียนน าประสบการณ์ทีไ่ด้จากกิจกรรมผสานชีวติมาพฒันาปรบัปรุงตนเอง ให้มีความใส่ใจต่อส่วนรวม
เพิ่มข้ึน ใช้ชีวิตอย่างรู้ตัวรู้ตน พอเพียง และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสงัคมบนพืน้ฐานของคุณธรรม (คุณธรรม) 
5,6,12 

92.38 

3.2 กิจกรรผสานชีวติไดส้่งเสริมให้ผู้เรียนมีความเสียสละ และมนี้ าใจช่วยเหลือชุมชน สังคม และผูอ่ื้นมากข้ึน 
(คุณภาพสากล) 7,9 

92.38 

4 ผู้เรียนได้เรียนรู้ท างานร่วมกับผู้อื่นด้วยความเคารพในศักดิ์ศรีซึ่งกันและกัน และมีจิตสาธารณะตาม   แบบอย่างชีวิต
ของนักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต 

4.1 ผู้เรียนน าประสบการณ์ทีไ่ด้จากกิจกรรมผสานชีวติมาพฒันาปรบัปรุงตนเองให้มีความเคารพใน ศักดิ์ศรีของ
บุคคลรอบข้าง ใส่ใจต่อส่วนรวมเพิ่มข้ึนบนพืน้ฐานของคุณธรรม (คุณธรรม)  8 

90.88 

4.2 ประสบการณ์จากกิจกรรมผสานชีวิตส่งเสริม พัฒนาทัศนะคตคิวามเชื่อในการกระท าดีให้เพิ่มมากขึ้น   ตาม
แบบอย่างนักบุญหลุยส์ฯ และนกัเรียนสามารถตัดสนิใจเลือกปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเหมาะสมในสถานการณ์
จริงของชีวิต  (คุณภาพสากล) 1,10 

92.25 

 รวมเฉลี่ยร้อยละ 92.06 

 
 
 
 
 
 
 



สรุปการไตร่ตรอง/สะท้อนคิด กิจกรรมผสานชีวิตชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6   
ชื่อกิจกรรม “สืบสาน ต านาน พระศาสนา ” 
ณ วัดป่าดาราภิรมย์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 

        
           

นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมผสานชีวิตจ านวน 532 คน คิดเป็น 99 เปอร์เซ็นต์(จากจ านวน 537 ขาด 5 คน) มี
ประสบการณ์ในการแสวงหาความจริง  เรียนรู้เป้าหมายชีวิต  โดยการใช้สมาธิ สติ เป็นเครื่องมือ มีทักษะในการท างานเป็น
กลุ่มและมีภาวะผู้น า โดยได้เรียนรู้และปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ตามที่พระสงฆ์ได้แนะน า ด้วยความจริงจัง เอาใจใส่ ได้พัฒนา
ทัศนะคติท่ีดีด้านการมีจิตสาธารณะ  เรียนรู้ความจริงของชีวิต ด้วยตนเองอย่างมีวินัยจากวัดต่างๆ  

นักเรียนเห็นคุณค่าของความสุขที่ด ารงอยู่ในชีวิตที่พอเพียงตามค าสอนในพระศาสนา  พร้อมกันนี้นักเรียนฝึก
ตนเองเป็นผู้มีจิตสาธารณะ ท างานเป็นหมู่คณะ  โดยการร่วมกันท าความสะอาดวัด เก็บขยะ  
 กิจกรรมต่างๆ เหล่านี้ได้ฝึกให้นักเรียน รัก รับใช้ แบ่งปันตามแบบอย่างชีวิตของท่านนักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง 
เดอ มงฟอร์ต ในภาคปฏิบัติจริง  และในขั้นตอนการด าเนินงานนักเรียนได้แสดงทัศนะต่างๆ ต่อกิจกรรมไว้ดังนี้ 
 
1. นักเรียนมีความคาดหวัง หรือข้อตั้งใจต่อกิจกรรมผสานชีวิตอย่างไร (ก่อนการเข้าร่วมกิจกรรม) 
    What are your expectations in this activity?  (Before you do the activity) 

 “ I expect that this activity will make us to know another people more and how to live wisely 
and live happily .I expect that I will receive some new knowledge eventhough it is not the thing 
that I must know.” 

“หวังว่าจะได้มีโอกาสช่วยเหลือผู้อื่นหรือท าให้ผู้อ่ืนมีความสุขด้วยการให้ การแบ่งปันสิ่งเล็กๆน้อยๆแต่ท าด้วยใจ หวังว่าจะได้
มีโอกาสท าประโยชน์แก่ผู้อ่ืนภายนอกโรงเรียนและท าในสิ่งที่ชีวิตประจ าวันปกติไม่ได้ท า” 
“จิตแห่งการให้ความดีงามท้ังปวงแก่เพ่ือนมนุษย์ โดยเต็มใจ สมัครใจ อิ่มใจ ซาบซึ้งใจ ปีติสุข ที่พร้อมจะเสียสละเวลา 
แรงกาย และสติปัญญา เพ่ือสาธารณประโยชน์ ในการท ากิจกรรม หรือสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อ่ืนโดยไม่หวังผลตอบแทน และ
มีความสุขที่ได้ช่วยเหลือผู้อื่น เป็นจิตที่ไม่นิ่งดูดาย เมื่อพบเห็นปัญหา หรือความทุกข์ยากที่เกิดขึ้นกับผู้คน เป็นจิตที่มีความสุข
เมื่อได้ท าความดี และเห็นน้ าตาเปลี่ยนเป็นรอยยิ้ม เป็นจิตที่เปี่ยมด้วย “บุญ” คือความสงบเย็น” 
“ตั้งใจไว้ว่าจะต้องไปเชิญชวนคนอ่ืนๆ ให้มาสนใจใส่ใจในประเพณี ศาสนาของไทยให้มากขึ้น” 
“คาดหวังที่จะได้ช่วยงานวัด เเละได้รับความรู้จากกิจกรรมผสานชีวิตมี่จะสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้” 
“มีความคาดหวังว่าจะได้รับความรู้เพ่ิมเติมหรือความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับพระพุทธศาสนามากขึ้น และมีความคาดหวังที่
จะได้ทะนุบ ารุงพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบต่อไป พร้อมทั้งมีความคาดหวังจะได้ท างานกลุ่มร่วมกัน” 
 
2. นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้างจากการปฏิบัติกิจกรรม    What did you learn from this activity?     



 นักเรียนได้รับความรู้ทางศาสนา เป็นต้นได้รับประโยชน์จากการฝึกสมาธิและได้รับข้อคิดต่างๆ ในการด าเนินชีวิต
เช่น 1.การรู้จักเสียสละเพ่ือส่วนรวม 2.การท าความดี การมีสมาธิ การรู้จักท าจิตใจให้สงบ ไม่คิดฟุ้งซ่าน 3. การ
รู้จักท างานร่วมกันกับผู้อ่ืน 4. การรู้จักให้เกียรติผู้อื่น การรู้จักเคารพการตัดสินใจผู้อื่น และ 5. ข้อคิดในการเจ้า
มหาวิทยาลัย ดังที่ได้แสดงทรรศนะที่หลากหลายไว้ดังนี้ 

“An insight of hearts and minds. A better understanding of what a life can be and how a single 
action occured in life can change everything. Working as a team is also one of the many things I've 
learned during the time of my stay. Team work makes the dream work.” 

“ได้ฝึกการท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม”  
“จากกิจการผสานชีวิตในครั้งนี้ได้เรียนรู้ประวัติความเป็นมาของวัด ก่อตั้งเมื่อใด ผู้ใดเป็นผู้ก่อตั้ง ได้     
  รู้จักความสามัคคีในหมู่คณะ ได้เรียนรู้การท างานเป็นทีม ร่วมกัน เรียนรู้การถ่ายภาพ”  
“ได้ช่วยสืบสานศาสนาและวัฒนธรรม ได้เรียนรู้วิถีชีวิตของพระและสามเณร และได้ฝึกการท างาน  
 ร่วมกันภายในห้อง” 
 “ได้ประสบการณ์ในการใช้ชีวิต เป็นก าไรชีวิตเมื่อได้รับประสบการณ์ที่หลากหลายยิ่งขึ้น” 
“การพัฒนาจนเอง ไม่ว่าจะเป็นการตระหนักถึงคุณธรรมพ้ืนฐาน เข่น ประหยัด อดออม อดทน  
  และความตรงต่อเวลา” 
“ I have learnt about the place ,the building ,the history of that place and the history of the 
famous ancient temple in Chiang Mai and we know about the purpose of establishing this 
temple and how to reserve the ancient place.”  
“ได้มีโอกาสช่วยเหลือผู้อ่ืนและเรียนรู้ชีวิตในหลายๆด้าน ซึ่งในชีวิตประจ าวันปกติไม่มีโอกาสได้ท า ได้เห็นการใช้
ชีวิตของคนอ่ืนว่า ถึงไม่ได้มีพร้อมแต่ก็ไม่หยุดที่จะพยายาม ได้รู้จักการให้ การแบ่งปันด้วยความเต็มใจเพราะแย่
ที่สุดของเราอาจจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดของเขา เมื่อมีโอกาสให้ก็จงให้อย่างเต็มใจ”  
“ส่วนใหญ่ได้เรียนรู้ในเรื่องของ สมาธิ และการสงบจิตใจ การท าสมาธิช่วยให้เราได้สามารถยึดติดกับสิงใดสิ่งหนึ่ง 
ส่งผลให้เรามีความตั้งใจที่จะท าสิ่งนั้นให้ส าเร็จตามความคาดหมาย การสงบจิตใจช่วยให้เราไม่วอกแวก และ 
focus ในสิ่งที่ก าลังท า” 
“ได้เรียนรู้หลายอย่างนะคะ ได้เตือนสติตัวเองเรื่องการท าตัวเป็นลูกท่ีดีของพ่อแม่ ไม่ท าให้คนที่รักเราต้องเสีย
น้ าตา ถ้าจะเสียน้ าตาก็ขอเป็นน้ าตาแห่งความปลื้มปิติยินดีดีกว่านะคะ และที่ชอบที่สุดคือการท างานเป็นกลุ่มค่ะ 
ได้แสดงความคิดเห็น กล้าแสดงออก และได้รู้จักเพ่ือนๆมากข้ึนค่ะ” 
“ได้รู้จักการใช้สติมากข้ึน การรู้จักแบ่งปันและให้เกียรติกันและกัน ได้เรียนรู้การท าสมาธิ และได้ข้อคิดหลายๆ
อย่างไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน” 
“ได้เรียนรู้ถึงศาสนา การเข้าใจในอารยธรรมและค าพูดต่างๆที่สามรถสะท้อนแนวคิดออกมา” 
“ได้เรียนรู้หลักธรรมค าสอนเพ่ิมเติมทางพระพุทธศาสนา สามารถฝึกจิตใจของตนเองให้เกิดสมาธิได้” 
“ได้แนวคิด ข้อคิด คติธรรม สอนใจจาก ต้นไม้และก าแพงแสดงธรรม เป็นอย่างมาก เช่น คนงามอย่างามแค่รูป
กาย ให้งามภายในใจด้วย ฯลฯ และ ได้ค าสอน และ วิธีการเจริญธรรม ด้วยวิธีการนั่งสมาธิ และ วิธีการกราบแบบ
เบญจางคประดิษฐ์ อย่างถูกต้องตามหลักพระพุทธศาสนา จากพระอาจารย์ ท่านสอนทั้ง ท าไมต้องนั่งสมาธิ นั่ง
แล้วจะเกิดประโยชน์อะไรบ้าง” 
“ได้ฝึกและรู้จักการท าสมาธิ ฝึกให้ตนเองมีสมาธิและสติซึ่งท าให้มีความคิดแตกฉานมากขึ้น และได้ดู   
  วิดีทัศน์ที่ให้ข้อคิดมากมาย” 
“จาการเข้าร่วมกิจกรรมผสานชีวิตในปีการศึกษานี้ กิจกรรมค่อนข้างเน้นไปทางด้านการใช้  
  พระพุทธศาสนาในการเป็นสื่อการเรียนรู้ ซึ่งเป็นหลักศาสนาที่เป็นที่ยอมรับ และขึ้นชื่อว่ามีความ   



  เป็นสากล โดยตลอดช่วงระยะเวลาของกิจกรรม พระอาจารย์จะสั่งสอนหลักธรรมต่างๆ โดยมีสื่อมา 
  ประกอบ ซึ่งหลักธรรมค าสอนต่างๆ ล้วนเป็นสิ่งที่สามารถปฏิบัติและเห็นผลได้จริง จึงสามารถสรุป   
  ได้ว่าสิ่งที่ได้จากการท ากิจกรรมคือ ค าสอนดีๆซึ่งล้วนน าไปใช้จริงได้” 
“การท าความดีควรเริ่มเเต่ตอนนี้” 
“ได้เรียนรู้การท าดี จิตใจสงบผ่องใสตามค าสอนของพระพุทธเจ้า” 
“ฉันได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างมากในทุกๆกิจกรรม ในตอนเช้ามีกิจกรรมนั่งสมาธิฉันได้เรียนรู้วิธีการ 
  การท าจิตใจให้สงบ การปล่อยวาง ตอนกลางวันฉันได้ข้อคิด คติเตือนใจหลายๆข้อจากป้ายที่ติดตาม 
  ต้นไม้ภายในวัดซึ่งคมมากกกกก ตอนบ่ายฉันได้ฝึกการท าเป็นกลุ่ม ฝึกการวิเคราะห์video ฝึกความ 
  กล้าแสดงออกเพราะต้องออกไปพรีเซนต์ให้พระ ครู เพื่อนคนอ่ืนๆที่เราไม่รู้จัก” 
“ได้เรียนรู้วิธีการปฏิบัติตนให้เป็นคนดีตามหลักพระพุทธศาสนา ได้เห็นค าคมต่างๆที่ช่วยพัฒนาตนเอง 
  ให้เป็นคนดี” 
“ได้ความรู้ทางศาสนาและได้เรียนรู้เกี่ยวกับการนั่งท าสมาธิที่สามารถน ามาใช้ประกอบกับการใช้ใน   
 ชีวิตประจ าวัน หลักในการท างานร่วมกันเป็นกลุ่มโดยการแบ่งหน้าที่งานของแต่ละคน ความรู้ เกี่ยวกับหลักธรรม
ต่างๆในพระพุทธศาสนา” 
“ได้เดินดูเรียนรู้หลักธรรมต่างๆที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิต เช่น ก าแพงแสดงธรรม ต้นไม้พูดได้ 
ฝึกการท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม ทักษะการคิด วิเคราะห์ปัญหาต่างๆซึ่งมีประโยชน์ต่อตัวเรามาก” 
“ท าให้เราเกิดสมาธิและได้ข้อคิดไปใช้ในชีวิตประจ าวัน  ได้น าข้อคิดต่างๆมาปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน” 
“เรียนรู้ทักษะการใช้ชีวิต ฝึกการนั่งสมาธิ เบรนสตรอมในการหาข้อคิดและการน าไปใช้ใน 
  ชีวิตประจ าวัน กตัญญูต่อพ่อแม่และผู้มีพระคุณ” 
“รู้ว่าการนั่งสมาธินั้นมีประโยชน์มากกว่าที่คิดและการท างานกลุ่มที่ช่วยเพิ่มความสัมพันธ์กับเพ่ือนๆ 
  ค าคมบนต้นไม้ต่างๆนาๆและข้อคิดจากการดูวิดีโอ รวมถึงการปฎิบัติ” 
“การที่เราจะท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้ส าเร็จ เราต้องตั้งเป้าหมายขึ้นมาก่อน แล้วท าให้เต็มที่โดยคิดถึง   
  ความส าเร็จนั้น” 
“โลกในมุมมองใหม่ๆ การคิดในมุมอ่ืน วิถีชีวิตที่ควรกระท า” 
“การท าสมาธิมีประโยชน์มากๆเลยครับ ช่วยให้เราสามารถใช้ชีวิตประจ าวันได้ดีขึ้น อีกท้ังยังช่วย 
  พัฒนาสมองของเราอีกด้วย” 
“การท าจิตใจให้บริสุทธิ์” 
“ผมได้เรียนรู้ธรรมมะต่างๆมากมาย เช่น หลักธรรมต่างๆทางพระพุทธศาสนา ได้เรียนรู้เรื่องศีล 5 ข้อ  
 การปฏิบัติตนเป็นคนดี ได้ฟังนิทานภรรยา 4 คนจากตุ๊เจ้า และน าไปคิดได้ ท าให้ชีวิตดียิ่งขึ้น ได้ 
เรียนรู้พุทธศาสนสุภาษิต และค าสอนต่างๆตามต้นไม้ ได้ฝึกแต่งกลอน เรียบเรียงค าพูด ส่งเสริมความกล้า
แสดงออกโดยการไปน าเสนอบทกลอนให้ตุ๊เจ้าและเพ่ือนๆฟัง ได้ฝึกการวิเคราะห์เบื้องต้นโดยการเรียนรู้จากการดู
สื่อวิดิโอที่ตุ๊เจ้าเปิดให้ดู แล้วน ามาวิเคราะห์คุณธรรมลงในกระดาษที่ตุ๊เจ้าให้ นอกจากนี้ ยังสามารถช่วยให้รู้จักค า
ว่าสามัคคี และการท างานร่วมกันเป็นหมู่คณะกับเพ่ือนฝูงด้วยครับ” 
“จากกิจกรรมผสานชีวิตได้เรียนรู้เกี่ยวกับการท าสมาธิ ทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติรวมถึงการได้ท างาน 
  ร่วมกับผู้อ่ืน และได้รู้หลักธรรมต่างๆที่จะท าให้เรารู้จักมาปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน เช่น อริยสัจ 4” 
“How monks live and how to meditate, more properly. Other than that are maybe some new 
stuffs I see like a coffee shop inside the temple.” 
“ได้รับสิ่งที่ดีที่ช่วยให้เราประสบความส าเร็จในอนาคตไม่วอกแวกต่อเป้าหมายที่เราจะไปมีสมาธิได้รับ 
  ก าลังใจในการที่จะสอบเข้ามหาลัยในอนาคต” 
“รู้ถึงข้อคิดหลายๆอย่างที่ท าให้เราไม่เครียดมาในเรื่องการสอบมหาลัย” 



          “think before you act literally and don't judge the book by it's cover” 
 

“หลังได้ไปร่วมกิจกรรมนี้จริงๆแล้วกลับท าให้ผมรู้สึกว่ากิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่น าพาคน ไปรู้จักกับ 
  ชวีิตของตัวเองความรู้สึกความคิดของเราว่าเราก าลังคิดอะไรอยู่ และวิธีจัดการกับความคิดของ 
  ตัวเองว่าควรเป็นอย่างไรและรวมไปถึงการตั้งความหมายในชีวิต” 
 

“ได้ความรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนามากขึ้น ข้อคิดคติสอนใจต่างๆที่สามารถน าไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้จาก
การดูคลิปที่พระอาจาร์ยน ามาให้ดู และข้อคิดจากค าคมต่างๆตามต้นไม้พูดได้ 
ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการรักษาศีล และได้เรียนรู้เกี่ยวกับการท าความดีสามารถท าได้หลายวิธี ไดเ้รียนรู้หลักธรรมต่างๆ
ของศาสนาพุทธ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการเป็นนักเรียน รวมไปถึง หลักธรรมเหล่านี้เป็นเเนวทางท่ีสามารถช่วยใน
การสอบเข้ามหาวิทยาลัยให้ดียิ่งขึ้น เช่น อิทธิบาท 4  และได้ฝึกความกล้าแสดงออก ได้มีทักษะในการท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืน ความสามัคคีในการท างาน ใช้เวลาว่างให้มีประโยชน์” 
“ การผสานชีวิตครั้งนี้เราได้แง่คิดอะไรหลายๆอย่างผ่านกิจกรรมนี้ เช่น การเริ่มต้นปรับปรุงเข้าตัวกับ 
  สังคมใหม่และ ผู้อ่ืน และกิจกรรมครั้งนี้ท าให้เรารู้จักการท างานเป็นทีมซึ่งเป็นการปลูกฝังในการใช้ 
ชีวิตที่ดีมากๆ” 
“จากการท ากิจกรรมได้เรียนรู้ต่างๆเช่น ต้องกล้าแสดงออก ต้องวางแผนการใช้ชีวิตการเลือกเรียนเลือกท างานใน
อนาคตได้อย่างถูกต้องและต้องคิดเผื่อถึงอนาคตว่าอาชีพไหนเป็นที่ต้องการ และสามารถท าได้อย่างต่อเนื่องไม่ตก
งาน” 
“เข้าวัดท าให้จิตใจสงบ การให้อภัยคือทานสูงสุด” 
“ผมไดท้ าประโยชน์เพื่อส่วนรวมได้ช่วยเหลือวัด ได้ไปฝึกจิตใจให้สงบเพิ่มสมาธิการเรียน เรียนรู้ 
  หลักธรรมค าสอน เพื่อที่จะน ามาปรับใช้กับชีวิตประจ าวัน” 
“ได้เข้าใจถึงชีวิตว่าเราเกิดมาได้อย่างไร การมีอยู่เพ่ืออะไรและการตั้งเป้าหมายของตนเองที่ต้องการ 
 จะท าในวันข้างหน้า หลังจากที่กลับมาจิตใจสงบมากขึ้น สามารถท าทุกอย่างได้อย่างมีสติ” 
 

3. นักเรียนสามารถน าประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างไร   How can you 
apply in your daily life?     

 ต่อตัวเอง Yourself) 
“ค าสอนต่างๆ เช่น สมาธิ คือสิ่งที่สามารถเอามาใช้ได้ในชีวิตประจ าวันมากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นการเรียน การท างาน 
การอ่านหนังสือ และการท ากิจกรรมต่างๆ สมาธิช่วยให้เราได้เพ่งเล็งในสิ่งที่ก าลังท าอยู่ ไม่ว่าจะมีสิ่งรอบข้างเข้ามา
รบกวน หรือกิเลส (ความอยากได้ ความอยากมี) ครอบง าจิตใจ เราก็จะไม่สนใจสิ่งนั้นๆ สุดท้ายสิ่งที่เราก าลังท าอยู่ก็
จะส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี” 

“อยู่ม.6แล้ว ต้องเตรียมตัวสอบเข้ามหาลัยฯ ดังนั้นจากการได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ดิฉันจะน าค าสอนเรื่องสมาธิ
มาปรับใช้ในการอ่านหนังสือ ท าแบบฝึกหัด จัดสรรเวลาให้ดียิ่งขึ้นค่ะ และการรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นก็จะน ามา
ปรับใช้ตอนท างานกลุ่ม” 
“ส าหรับตัวผม ผมจะน าเอาค าสอนทางศาสนามาประยุกต์ใช้กับการเรียนครับ ในหัวข้อของสมาธินั้น ผมเชื่อว่าการมี
สมาธิระหว่างเรียนท าให้เราเรียนได้ดีข้ึน ผมจึงจะน าเอาวิธีการท าสมาธิมาใช้ในการเรียนของผมครับ” 
“ช่วยเหลืองานที่บ้าน ไม่ว่าจะเป็นงานบ้าน หรือสิ่งใดๆที่ท าประโยชน์ให้กับครอบครัว 2.อดทนต่อสถานการณ์ต่างๆ 
ไม่ว่าจะเป็นการเรียน การใช้ชีวิตเพราะคนเราทุกคนต้องสู้ เเละเข้มเเข็ง 3.การให้เพราะการให้เป็นการสร้างจิตใจให้
รู้สึกถึงความดี ความเสียสละ” 
“รู้จักการแบ่งปัน มีน้ าใจแก่ผู้อ่ืน ใช้สติในการคิดและตัดสินใจ ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น” 



“น าความรู้ไปใช้ หลักๆเลย คือในเรื่องของการเรียน น าเอาวิธีการนั่งท าสมาธิของพระอาจารย์ ไปลองปฏิบัติ นั่งท า
สมาธิในตอนเช้าที่โรงเรียนจะมีช่วงเวลาให้นั่งท าสมาธิ จากแต่ก่อน ก็นั่งท าสมาธิบ้าง ไม่ท าบ้าง” 
“ฉันสามารถน าความรู้ในเรื่องของการท าจิตใจให้สงบมาปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้ ยกตัวอย่าง...ตอนลงจากรถบัส 
ฉันก าลังเดินกับเพ่ือนบนทางเดินกว้างกว้างงงงงงง จากนั้นอยู่ๆก็มีคุณครูตากล้องมัดผมสูงๆคนนึง เดินมาแทรกกลาง
พร้อมกับใช้แขนดันตัวฉันจนเซแล้วเตือนฉันด้วยถ้อยค าที่รุนแรง..โกรษมาก แต่เพ่ือนคนอ่ืนๆบอกว่าเป็นปกติของครู
เขา พอฉันได้นั่งสมาธิฉันรู้สึกว่าจิตใจฉันสงบขึ้นมากๆ ใจเย็นขึ้น” 
“สามารถน าไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันต่อตนเองด้วยการปรับตัวเองให้เป็นคนที่คอยคิดดี พูดดี ท าดีอยู่เสมอ การมี
ความกตัญญูรู้คุณต่อพ่อแม่และผู้มีอึปการะคุณที่คอยสั่งสอนเราให้เราโตมาเป็นคนมีคุณภาพของสังคม” 
“From the activities at the temple came a lot of ideas. I will be living my life with a better 
understanding of the world, especially those human of the society. Not everyone is born the 
same. Everyone have their own fasinating stories and only time will be the mean of their's reveal. 
Respect everyone as such brother of the world.” 
“นั่งสมาธิทุกวันเพ่ือเพ่ิมพลังสมาธิให้แก่ตัวเองเพ่ือเตรียมความพร้อมส าหรับการเรียน” 
“นั่งสมาธิก่อนการเริ่มอ่านหนังสือ เพ่ือเป็นการสร้างสมาธิให้ตนเอง” 
“ประโยชน์ที่ได้รับ จากการเข้าร่วมซึ่งน าไปปรับใช้ ต่อตัวเอง คือ การนั่งสมาธิ ซึ่งสามารถท าให้ ลดความเครียดจาก
การเรียน ที่หนักหน่วงได้” 
“สามารถน าข้อคิดต่างๆที่ได้มาปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน ท าให้เกิดความไม่ประมาท และสามารถอยู่ร่วมในสังคมกับ
ผู้อื่นได”้ 
“ฝึกท าสมาธิทุกวัน จะได้มีสมาธิตอนเรียน เรียนแล้วเข้าใจมากยิ่งขึ้น และท าข้อสอบได้” 
“จากการเข้าร่วมกิจกรรมสามารถน าความรู้ในการนั่งสมาธิ เเละน าข้อคิดจากการศึกษาแผ่นป้ายค าสอนในบริเวณวัด 
ไปประยุกต์เข้ากับการด าเนินชีวิตประจ าวันได้” 
“ผมจะน าไปปรับใช้ โดยการเรียนรู้เรื่องศีล 5 ข้อ การปฏิบัติตนเป็นคนดี ได้ฟังนิทานภรรยา 4 คนจากตุ๊เจ้า และ
น าไปคิดได้ ท าให้ชีวิตดียิ่งขึ้น ได้เรียนรู้พุทธศาสนสุภาษิต และค าสอนต่างๆตามต้นไม้ จะน าความรู้ต่างๆเหล่านี้ไปใช้
ในชีวิตประจ าวัน ผมจะรักษาศีลห้าข้อ ท าจิตใจให้บริสุทธิ์ หมั่นท าบุญมากๆ ตั้งใจเรียนหนังสือ เพื่อยกระดับชีวิตให้
ตัวเองก้าวไปสู่ความส าเร็จในรั้วมหาวิทยาลัยครับ” 
“จากกิจกรรมผสานชีวิตสามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้ว่าการท าอะไรต้องมีสติแล้วสมาธิ เพราะถ้าเราควบคุม
จิต และมีสมาธิจดจ่อ เราจะสามารถท างานให้ลุล่วงลงได้” 
“ น ามาปรับควบคุมอารมณ์ท าให้ไม่เป็นคนฟุ้งซ่านมีความอดทน” 
“ I don’t think there’s anything I could possibly apply from what I saw in the temple to my daily 
life. Everything is just pretty normal and I didn’t learn like amazing new stuffs, it was just like, 
I’ve seen all of this stuffs in my 18 years of Buddhism life.” 
“ให้ปลงกับชีวิตว่า ชีวิตไม่มีอะไรยั่งยืน เหมือนนิทานที่พระอาจารย์สอนว่า ภรรยา4คนของชายคนหนึ่ง เปรียบ
เหมือนของ4อย่าง 1ร่างกาย 2ทรัพย์สิน 3ครอบครัว 4กรรม หากชายคนนี้ตาย ภรรยาคนที่1-3 จะไม่ตายตามเขาไป
เลย มีเพียงภรรยาคน4 ที่เป็นเวรกรรมเท่านั้นจะตามเค้าไป” 
“เปลี่ยนมุมมองและแบบแผนการด ารงชีวิตให้ตั้งอยู่บนสิ่งที่ดีตามหลักธรรมค าสอนของพระพุทธศาสนา เป็นตัวอย่าง
ที่ดีให้แก่คนในครอบครัวเพื่อเป็นประโยชน์แก่สังคมต่อไป” 
“น าไปใช้ลดความเครียดในชีวิตประจ าวันได้” 
“การเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ท าให้ผมได้น าความรู้ไปใช้ในการตัดสินใจร่วมส าหรับอารมณ์ในการท ากิจกรรมต่างๆ 
เช่นตัอสินใจและไตร่ตรองในการท ากิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วผมควรมีสติมากขึ้น” 



“ไม่มองผู้อ่ืนจากภายนอกทั้งๆที่เราไม่รู้จักเขา รู้จักให้และตอบแทนมากขึ้น กตัญญูกับผู้มีพระคุณต่อเราและ
ครอบครัวของเรา ยอมรับผลในการกระท าท่ีเราท าลงไป” 
“ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เสริมสร้างความเป็นคนที่กล้าแสดงออกในกระจกได้” 
“ท าให้กระตือรือร้นและท าให้จิตใจสงบในการใช้ชีวิตประจ าวัน” 
“รักษาศีล ไม่ท าให้ตนเองต้องล าบาก ท าแต่ความดี” 
 “เราควรเลือกวางแผนอนาคตของเราไว้ล่วงหน้า 2.ควรรับผิดชอบหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุด 3.ไม่ควรมองคนจาก
ภายนอก 4.ควรรักพ่อกับแม่ให้มากๆ 5.มีน้ าใจรู้จักการแบ่งปัน” 
“ฝึกสมาธิก่อนเริ่มอ่านหนังสือ เพื่อให้จิตใจปลอดโปร่ง” 
“น ามาพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นในทุกๆ วัน” 
“น าไปใช้ในการอ่านหนังสือหรือเเม้นกระทั่งก่อนสอบเเข่งขันต่างๆอีกด้วย ท าให้ส่งผลต่อคะเเนนที่ดีขึ้นของตนเอง” 
“ปฏิบัติตามศีล5 น าความรู้ที่พระท่านสอนมาปรับใช้เป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตให้มีประโยชน์ต่อตนเองและผู้อ่ืน
รู้จัดการให้ การแบ่งปัน มีความคิดสติที่รอบคอบ ท าสมาธิเป็นประจ าจะท าให้มีสติและปัญญาที่ดีข้ึน” 
“น าค าสอนของพระอาจารย์มาปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน” 
“เลือกเป้าหมายในชีวิตโดยที่ไม่เดือดร้อนผู้อ่ืน” 
“ท าให้เป็นคนใจเย็นลงไม่รีบที่จะท าอะไรโดยไม่คิด” 
“ผมได้น าหลักธรรมมาปรับใช้กับชีวิตประจ าวันอย่างเช่นความกตัญญูรู้คุณที่ผมท าอยู่ทุกวันแต่หลังจากได้ไปฟังพระ
เทศนาผมก็ได้เข้าใจหลักธรรมลึกซึ้งข้ึนจึงได้รู้ว่าเราควรท าอะไรไม่ควรท าอะไร” 
“การคิดทบทวนกับตัวของตนเองก่อนที่จะกระท าสิ่งใดและการสร้างสมาธิให้ตนเองและเพ่ิมความ 
 มั่นใจให้ตนเองว่า ถึงแม้ไม่มีอะไรแน่นอนแต่ถ้าเราตั้งใจที่ท าอะไรยังไงซักวันมันก็จะส าเร็จ ไม่ว่า 
 เวลาที่จะใช้มันยาวนานแค่ไหนต้องมีความอดทนในตัวเองให้มากๆ” 
 

 ต่อสังคม (Society) 
“ จากกิจกรรมต้นไม้พูดได้ เราได้เรียนรู้ในค าสอนที่เป็นประโยชน์ ส่วนใหญ่จะกล่าวถึง ความเห็นแก่  

    ตัว และความสามัคคี ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดจะสอนให้เรารู้จักการท างานร่วมกันกับคนหมู่มากที่ต้องมี  
    ความสามัคคี ความเห็นแก่ตัวคือสิ่งที่ท าลายความสามัคคีได้เป็นอย่างดี สังคมที่เห็นแก่ตัวไม่ต่าง  
    อะไรกับสังคมที่ใส่หน้ากากเข้าหากัน หวังกอบโกยผลประโยชน์และความสุขสู่ตนเอง ดังนั้น ค า  

               สอนเหล่านี้จึงเป็นข้อเตือนใจให้แก่คนในสังคมให้รู้จักการเข้าหากันเพ่ือท าเป้าหมายให้บรรลุตามที่  
               หวังไว้” 

“ หากดิฉันโตขึ้นคงจะน าค าสอนอย่างละนิดละหน่อยมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับหน้าที่การงาน เพื่อน 
   ให้คนรอบตัวของดิฉันมีความสุขท้ังเรื่องการเคารพรักผู้มีพระคุณ การท าสมาธิท าจิตใจให้สงบ การ  
   ท างานเป็นทีม การรับฟังความเห็นของผู้อ่ืน ฯลฯ” 
“น าเอาวิธีการปฏิบัติการนั่งท าสมาธิ ไปบอกต่อ โดยเริ่มจากครอบครัวของเราก่อน แนะน าให้นั่ง 
  สมาธิ ประกอบกับเปิด ข้อมูลในเรื่องของประโยชน์ของการนั่งสมาธิเพิ่มเติม ก่อนที่จะน าไปเผยแพร่ 
  ต่อชุมชน หรือ หมู่บ้านของเรา หรือ ในยุคโลกาภิวัฒน์ Social Media ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ท า 
  ให้ข้อมูลในเรื่องของการท าสมาธิ ออกไปสู่คนทั่วไป ได้มากข้ึน” 
“ ช่วยเหลือผู้คนที่ประสบปัญหาต่างๆที่เราช่วยได้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน รู้จักการให้ มองโลกในแง่   
   บวก” 
“รู้จักการช่วยเหลือคนอ่ืนในสังคมไม่ว่าจะรู้จักกันหรือไม่ในยามทุกข์ยากโดยไม่หวังผลตอบแทน  
  เรียนรู้ที่จะท างานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีประสิทธิภาพ รู้จักปฏิบัติตัวให้ดีกับผู้อื่นอยู่เสมอแล้วผู้อื่นจะ 



  ปฏิบัติดีต่อเราเอง” 
“Be more productive. Don't stop giving. Life is more than what meets the eye. I will be 
volunteering more to the society. As society gave us such positive vive and a helping hand we 
all deserve, we as one of the society shall give out what we can and help the society.” 
“มีเมตตา ช่วยเหลือผู้อื่น” 

 
“น าข้อคิดจากการหาข้อคิดมาปรับใช้กับสังคมเช่นการทิ้งขยะให้ถูกท่ีไม่ทิ้งขยะเรี่ยราดรักษา 
  สาธารณะสมบัติ ช่วยเหลือผู้อ่ืนยามเดือดร้อนโดยไม่หวังผลตอบแทน” 
“ช่วยเหลือสังคมเป็นคนดีเผยแพร่หนทางแห่งการบรรลุสมาธิ  เช่นการบริจาคของต่างๆ หรือแม้แต่ 
   การบริจาคเงินช่วยค่าไฟค่าน้ าวัด เป็นต้น” 
“รู้จักเป็นผู้ให้ มีเมตตาและความเห็นอกเห็นใจ การรู้จักมองโลกในแง่ดี” 
“ประโยชน์ที่ได้รับ จากการเข้าร่วมซึ่งน าไปปรับใช้ ต่อสังคม คือ การสร้างความสามัคคี ช่วยเหลือซึ่ง 
  กันและกัน และการรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น” 
“มีจิตใจสาธารณะ ไม่คดโกงใคร” 
“มีน้ าใจกับผู้อ่ืน ช่วยเหลือกัน” 
“ช่วยให้สังคมลดขัดแย้ง คนในสังคมอยู่ร่วมกันด้วยเหตุผล ช่วยเหลือผู้ยากไร้” 
“นิ่งมากขึ้น สามารถรับฟังความคิด ความเห็นของผู้อ่ืนได้ เมื่อใจที่สงบนิ่งมันจะยอมรับและเปิดใจกับ 
  สิ่งต่างๆได้ง่ายขึ้น สามารถน ามาเป็นจิตวิทยาในการเข้าใจคนอ่ืนๆ สามารถช่วยท าให้เค้าผ่อนคลาย 
  ได้ การได้ท างานเป็นกลุ่มๆ ได้ปรึกษากัน ฝึกการเข้าร่วมสังคมและเรียบเรียงการท างานอย่างเป็น 
  ระบบ” 
“การอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนโดยใช้สติ” 
“จากการเข้าร่วมกิจกรรม สามารถน าข้อคิด คือ การมีความเสียสละเพ่ือผู้อื่น มาปรับใช้ใน 
  ชีวิตประจ าวัน โดยการเป็นผู้มีความเสียสละให้กับคนในสังคมที่ล าบากกว่า” 
“การจะน าไปปรับใช้ต่อสังคมคือ ผมจะท าให้สังคมน่าอยู่โดยการน าหลักธรรมที่ตุ๊เจ้าสอนไปปฏิบัติต่อผู้อ่ืน เมื่อ
ผู้อื่นเห็นว่าดีก็จะปฏิบัติตาม ท าให้เราได้อานิสงส์ไปด้วย จะน าความรู้ไปพัฒนาสังคม ไปบอกกล่าวแก่เพ่ือนๆ พ่ีๆ 
น้องๆ พ่อ แม่ ญาติ ให้ปฏิบัติตัวเป็นคนดีของสังคม จะท าให้สังคมไทยของเราน่าอยู่ยิ่งขึ้นมากครับ ผมจะจัด
นิทรรศการให้ความรู้ทางด้านพระพุทธศาสนาให้แต่ทุกคนที่สนใจ เพื่อเป็นแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตที่เหลืออยู่
เพ่ือตอบแทนสังคมได้อย่างคุ้มค่าครับ” 
“ช่วยพัฒนาสังคมโดยการเป็นคนดีเพ่ือสังคมที่น่าอยู่” 
“If I don’t have anything to apply to my daily life, then I don’t think there’s anything I can 
apply to the society. Maybe picking up trash and cleaning the community? But that’s already 
what we are already doing in our daily lives to be honest.” 
“ใช้ศีลทั้งหลายในการขัดเกล้าตัวเอง แล้วถ้าเราดีพอแล้ว เราก็ไม่ท าให้สังคมเดือดร้อน” 
  ช่วยน าหลักค าสอนต่างๆไปเผยแผ่ต่อผู้อ่ืนแนะน าผู้อ่ืนแนะน ารุ่นน้องได้ว่าเราควรจะเตรียมตัว  
  อย่างไรเพ่ือที่จะสามารถสอบเข้ามหาลัยได้” 
“ท าประโยชน์ให้แก่สังคมโดยการปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคมเพ่ือเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่คนใน 
  สังคมต่อไป และต้องมีจิตใจเมตตา เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตนเพื่อจะได้อยู่ร่วมกันใน 
  สังคมอย่างมีความสุข” 
“รู้จักคิดรู้จักท าในสิ่งที่ถูก ปฏิบัติในสิ่งที่ถูกและควร ตามป้ายต่างๆที่ติดตามบริเวณวัด และได้ความรู้ 
  จากการดูคลิปมากมาย เช่นคลิปเกี่ยวกับเพ่ือน ก็ควรสร้างมิตรภาพที่ดีแก่เพ่ือนทุกคน และคลิป 



  เกี่ยวกับการช่วยเหลือคนในสังคม ช่วยเหลืออย่างเต็มใจไม่หวังผลตอบแทนและเราจะได้สิ่งที่ดี 
  กลับมา” 
“ไปฝึกสมาธิที่บ้านได้ ให้คนในครอบครัวมีสมาธิ มีสติกับตัวเองW 
“Don't judge people by their faces or body etc.” 
“ท าความดีทุกวัน” 
“สามารถน าไปปรับใช้ช่วยเหลือในสังคม โดย ประพฤติตนให้เป็นคนดีต่อสังคม ไม่สร้างความ 
  เดือดร้อนหรือเบียดเบียนให้กับผู้อ่ืนในสังคมโลกมนุษย์” 
“ไม่เอาเปรียบเทียบผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็นเด็ก วัยเท่ากัน หรือผู้สูงอายุ ควรให้เกียรติซึ่งกันและกัน” 
“เราควรแบ่งปันสิ่งของให้ผู้อื่นมีมากให้มากมีน้อยให้น้อยรู้จักให้บ้างแล้วสังคมเราจะดีขึ้น” 
“ใช้เรื่องการผูกมิตรกับผู้อ่ืน การให้ความร่วมมือในการท างานกลุ่ม การแบ่งหน้าที่ในการท างาน การ 
 วางแผนอย่างเป็นระบบ ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน” 
“น าเอาหลักธรรมมาบ่มสอนแก่คนรอบตัวว่าไม่ควรท าอะไรและควรท าอย่างไรให้ตัวเองมีความสุข 
  และผู้อ่ืนมีความสุขตาม” 
“การรับผิดชอบของตัวเอง เช่นการน า (สิ่งของ ขนม แก้วน้ า ถุง ฯลฯ) ขึ้นมายังรถเมล์หรือน าไปในที่ 
  สาธารณะ เราควรเอาไปทิ้งให้ถูกที่ ไม่ใช่น าไปวางทิ้งไว้ที่ไหนก็ได้” 
“ช่วยเหลือผู้อื่น” 
“สามารถน าไปปรับใช้ด้วยการท างานร่วมกับผู้อ่ืน โดยฟังความคิดเห็นของผู้อื่น และได้ลองเเลกเปลี่ยนความคิดต่อ
กัน ท าให้สามารถเข้าใจกันได้มากขึ้นและสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนที่ไม่ได้สนิทสนมกันให้มีประสิทธิภาพ” 
“ท าให้การใช้ชีวิตในสังคมไม่ประมาทมีสติอยู่ตลอดเวลา เเละรวมถึงเป็นเเบบอย่างที่ดีต่อคนอ่ืนได้อีกด้วยเช่นกัน” 
“สามารถน าความรู้เรื่องสมาธิที่พระอาจารย์นั้นสอนไปเผยแพร่ ในสังคม หมู่หรือ คนรอบข้างไห้รู้ถึงสมาธิได้” 
“ท าตัวเป็นแบบอย่างพลเมืองที่ดีต่อสังคมการอยู่ร่วมกับคนในสังคมอย่างสงบสุขไม่สร้างความ 
 เดือดร้อนให้แก่ผู้อ่ืนรู้จักช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความเต็มใจไม่ไปเบียดเบียนผู้อ่ืน”  
“มีน้ าใจโดยไม่หวังผลตอบแทน” 
“เข้าร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างไม่มีปัญหาอะไรเลย” 
“หลังจากท่ีได้ฟังหลักธรรมแล้วผมก็ได้รู้ว่าเรานั้นควรที่จะมีเมตตากรุณาช่วยเหลือผู้อื่นช่วยเท่าที่เรา 
  ช่วยได้อย่าช่วยจนตัวเราเองนั้นไม่มีความสุขหรือเดือดร้อน” 
“ท าตามกฎระเบียบ” 
“ช่วยเหลือผู้อื่นยามล าบาก” 
“ท าตามกฎเกณฑท์ี่เขาตั้งไว้อย่างเคร่งครัดเพ่ือที่จะได้อยู่ในสังคมอย่างดีและไม่เดือดร้อนผู้อื่น” 
“การคิดถึงส่วนรวมมากขึ้น เพราะบางอย่างมันมาจากการกระท าของเราการใช้ชีวิตเรานั้นมันอาจ 
  ส่งผลต่อคนรอบข้างหรือสิ่งต่างๆรอบตัวเราอยู่ตลอดๆ การจะตัดสินใจอะไรให้คิดดีๆ คิดว่าสิ่งนั้นมัน 
  เป็นไปได้ไหมส่งผลต่อคนอ่ืนมากขนาดไหน ไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องเสมอไปกับความคิดของเรา” 
“ฝึกการวางตัวกับเพื่อน การช่วยเหลือการท างานกลุ่ม และการมีมารยาททางสังคมว่าสิ่งไหนควรท า 
  สิ่งไหนไม่ควรท า” 

 
 
 
 
 



สรุปความพึงพอใจของ   คร ูต่อกิจกรรมผสานชีวิต 
         ชื่อกิจกรรม “อนุรักษ์สบืสานต านานพระศาสนา” 

 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   ปีการศึกษา 2562  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 
ข้อค าถามมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 4 ระดับ โดยก าหนดเกณฑ์การแปลความหมายของค่าเฉลี่ยดังนี้                        
                        ระดับคะแนน  82 - 100         หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ ดีเยี่ยม 
                        ระดับคะแนน  63 - 81           หมายถึง           มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ ด ี

ระดับคะแนน  44 – 62           หมายถึง  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ พอใช้ 
ระดับคะแนน   0 – 43            หมายถึง   มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ ปรับปรงุ 

ข้อ ความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมผสานชีวิต ค่าเฉลี่ย x ̅ ร้อยละ แปลผล 

1 ท่านเห็นวา่นักเรียนมีความตัง้ใจในการร่วมกิจกรรมและปฏิบัติตวัอย่างเหมาะสม 3.67 91.67 ดีเยี่ยม 
2 ท่านเห็นวา่กิจกรรมผสานชีวิตมสี่วนชว่ยให้นักเรียนได้เรียนรู้ถึงตนเอง ผู้อ่ืน ด้วย

การเคารพศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ รู้จักการให้ และการแบ่งปัน 
3.83 95.83 ดีเยี่ยม 

3 ท่านเห็นวา่นักเรียนน าประสบการณ์ที่ได้รับจากกิจกรรมผสานชวีิตมาพัฒนาดูแล
สุขภาพอนามัยห่างไกลจากสิ่งเสพติด 3.58 89.58 ดีเยี่ยม 

4 ท่านเห็นวา่กิจกรรมผสานชีวิตเป็นกิจกรรมที่ช่วยสง่เสริมให้นักเรียนสามารถ
ตัดสินใจเลือก และปฏบิัติในสิ่งที่ดีได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 3.75 93.75 ดีเยี่ยม 

5 ท่านเห็นวา่นักเรียนสามารถพัฒนาปรบัปรุงตนเองในการอยู่ร่วมกับสังคมได้
อย่างมีความสุข และพัฒนาชีวิตให้เจริญก้าวหน้าในความดี 

3.67 91.67 ดีเยี่ยม 

6 ท่านเห็นวา่นักเรียนสามารถน าความรู้ที่ได้จากกิจกรรมผสานชวีิตมาพัฒนา
ทักษะกระบวนการคิดพิจารณาไตร่ตรอง และการตัดสนิใจเลือกปฏิบัติได้อยา่ง
ถูกต้องเหมาะสม 

3.75 93.75 ดีเยี่ยม 

7 หลังจากการเข้าร่วมกิจกรรมผสานชวีิตแล้ว ทา่นคิดวา่นักเรียนสามารถเข้าใจ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวิถีชวีิตชมุชนได้ในระดบัใด 3.92 97.92 ดีเยี่ยม 

8 ท่านเห็นวา่นักเรียนปฏบิัติตัวในการเป็นแบบอยา่งที่ดี มีความรกั และเสียสละ 
ต่อผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม 

3.83 95.83 ดีเยี่ยม 

9 ท่านเห็นวา่นักเรียนสามารถปรบัตัวได้อยา่งเหมาะสม  รู้จักควบคุมอารมณ์
ตนเองให้แสดงออกได้อย่างถูกต้องตามกาลเทศะ 3.75 93.75 ดีเยี่ยม 

10 ท่านเห็นด้วยกบัการจัดกิจกรรมผสานชีวิตนี้ในระดบัใด 4.00 100.00 ดีเยี่ยม 

 รวมทั้งสิ้น 3.78 94.38 ดีเยี่ยม 

 จากตารางมีครูระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 ที่เข้าร่วมกิจกรรม และตอบแบบสอบถามจ านวนทั้งสิ้น  17  ท่าน พบว่ามีครูตอบ
แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจของครู ต่อกิจกรรมผสานชีวิตระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในภาพรวมอยู่ในระดับ  ดีเยี่ยม  
ที่ค่าเฉลี่ย 3.78  คิดเป็นร้อยละ 94.38  
 
 
 
 



            สรุปความพึงพอใจของ  ผู้ปกครอง ต่อกิจกรรมผสานชีวิต 
ชื่อกิจกรรม  “อนุรักษ์สืบสานต านานพระศาสนา”       

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 6   ปีการศึกษา 2562 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 

ข้อค าถามมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 4 ระดับ โดยก าหนดเกณฑ์การแปลความหมายของค่าเฉลี่ยดังนี้                  

                        ระดับคะแนน  82 - 100         หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ ดีเยี่ยม 
                        ระดับคะแนน  63 - 81           หมายถึง           มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ ด ี

ระดับคะแนน  44 – 62           หมายถึง  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ พอใช้ 
ระดับคะแนน   0 – 43            หมายถึง   มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ ปรับปรงุ 

ข้อ ความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมผสานชีวิต ค่าเฉลี่ย x ̅ ร้อยละ แปลผล 

1 
กิจกรรมผสานชีวติท าให้นักเรียนมีปฏิสัมพนัธ์กับพีน่้องที่นบัถือต่างศาสนา เช่น 
แต่งกายได้เหมาะสมเมื่อต้องไปร่วมกิจกรรมศาสนพิธีต่างๆ 3.5 87.50 ดีเยี่ยม 

2 
กิจกรรมผสานชีวติส่งเสริมให้นกัเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อความดี ประพฤติตรงตาม
ความจริงต่อตนเอง และผู้อืน่ทั้งกาย วาจา ใจ 3.6 89.00 ดีเยี่ยม 

3 
กิจกรรมผสานชีวติท าให้นักเรียนมีจิตสาธารณะตามแบบอย่างชีวิตของท่าน
นักบุญหลุยส์ มารีย์  กรีญอง เดอ มงฟอร์ต 

3.6 89.50 ดีเยี่ยม 

4 ความเหมาะสม/เพียงพอ ของวนั เวลา ที่จดักิจกรรมผสานชีวิต 3.4 85.50 ดีเยี่ยม 

5 ความเหมาะสม/ความหลากหลายของแหล่งเรียนรู้ 3.6 90.50 ดีเยี่ยม 

6 
 ความเหมาะสมของการประชาสัมพันธ์แก่นักเรียน ครู ผู้เปกครอง เก่ียวกับการ
จัดกิจกรรมผสานชีวิต  

3.6 89.50 ดีเยี่ยม 

7 
 นักเรียนน าความรู้ที่ได้จากการท ากิจกรรมผสานชีวิตไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวนั 3.7 92.50 ดีเยี่ยม 

8 
 นักเรียนได้น าความรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรม ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์
ต่อตนเอง ครอบครัว/ชุมชน/สังคมได้อย่างเหมาะสม 3.5 87.00 ดีเยี่ยม 

9  นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมและได้รับความรู้ตรงตามความต้องการที่คาดหวัง 3.5 87.50 ดีเยี่ยม 

10 โดยรวมท่านมีความพงึพอใจต่อการจัดกิจกรรมผสานชีวิต ในระดับใด 3.6 91.00 ดีเยี่ยม 

 รวมทั้งสิ้น 3.6 88.95 ดีเยี่ยม 

 
 จากตารางมีผู้ปกครองระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  ที่ตอบแบบสอบถาม เป็นจ านวนทั้งสิ้น  50  ท่าน พบว่ามีผู้ตอบ

แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อกิจกรรมผสานชีวิตระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับ  ดีเยี่ยม  มีค่าเฉลี่ย 3.6  คิดเป็นร้อยละ 88.95   

 
 
 
 
 



            สรุปความพึงพอใจของ  ชุมชน/วิทยากร ต่อกิจกรรมผสานชีวิต 
ชื่อกิจกรรม  “อนุรักษ์สืบสานต านานพระศาสนา”       

          ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6   ปีการศึกษา 2562 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 
ข้อค าถามมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 4 ระดับ โดยก าหนดเกณฑ์การแปลความหมายของค่าเฉลี่ยดังนี้                        
                        ระดับคะแนน  82 - 100         หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ ดีเยี่ยม 
                        ระดับคะแนน  63 - 81           หมายถึง           มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ ด ี

ระดับคะแนน  44 – 62           หมายถึง  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ พอใช้ 
ระดับคะแนน   0 – 43            หมายถึง   มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ ปรับปรงุ 

ข้อ ความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมผสานชีวิต 
ค่าเฉลี่ย 

x ̅ 
ร้อยละ แปลผล 

1 กระบวนการจัดกิจกรรมตรงตามวัตถุประสงค์ท่ีได้ก าหนด 3.8 93.75 ดีเยี่ยม 

2 การจัดกิจกรรมมีความยืดหยุ่น สามารถปรับให้เหมาะสมกับสถานการณ์ได้ 3.8 93.75 ดีเยี่ยม 

3 
ความเหมาะสมในการแต่งกาย/บุคลิก/ท่าทาง ในการน านักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรม 

3.8 93.75 ดีเยี่ยม 

4 มีการประสานงานได้อย่างเป็นระบบชัดเจน 3.8 93.75 ดีเยี่ยม 

5 แหล่งเรียนรู้มีความเหมาะสม ในการเรียนรู้ และมีความหลากหลาย 3.5 87.50 ดีเยี่ยม 

6 วัสดุ อุปกรณ์ท่ีใช้ในการประกอบกิจกรรมมีความเหมาะสมเพียงพอ 4.0 100.00 ดีเยี่ยม 

7 
นักเรียนได้น าความรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรม ไปประยุกต์ใช้ให้เกิด
ประโยชน์ต่อครอบครัว/ชุมชน/สถาบัน ได้อย่างเหมาะสม 

3.8 93.75 ดีเยี่ยม 

8 
นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมและได้รับความรู้ตรงตามความต้องการที่
คาดหวัง 

3.5 87.50 ดีเยี่ยม 

9 นักเรียนได้รับประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์ และมีความประทับใจ 3.5 87.50 ดีเยี่ยม 

10 ท่านมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมผสานชีวิต ในระดับใด 4.0 100.00 ดีเยี่ยม 

 รวมทั้งสิ้น 3.7 93.13 ดีเยี่ยม 

 
 จากตารางมีวิทยากรที่ให้ความรู้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  ตอบแบบสอบถามจ านวนทั้งสิ้น  4  ท่าน 

พบว่ามีผู้ตอบแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจของวิทยากรต่อกิจกรรมผสานชีวิตระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
ในภาพรวมอยู่ในระดับ  ดีเยี่ยม  ที่ค่าเฉลี่ย 3.7  คิดเป็นร้อยละ 93.13 
 



 


