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บทคัดย่อ
การพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพนั้น ควรประกอบด้วยความรู้และคุณธรรม ซึ่งโครงการเรียนรู้แดนมังกร
สะท้อนวิถีไทย ครั้งที่ 7 ได้สอดแทรกคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ ได้แก่ ความขยัน ความประหยัด ความซื่อสัตย์ ความมีวินัย
ความสุภาพ ความสะอาด ความสามัคคี และ ความมีน้ําใจ ให้นักศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการ โดยมีแนวทางที่สําคัญคือ ใช้ Line
Application Group เพื่อเป็นช่องทาง การสอดแทรกคุณธรรมได้ตลอดเวลา เล่นเกมบัดดี้ สร้างความคุ้นเคย ปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างที่ดี ใช้กระบวนการกลุ่ม และจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ เชื่อมโยงเหตุการณ์หรือการกระทําที่สอดคล้องกับคุณธรรม
ด้านต่าง ๆ อย่างทันที เพื่อให้นักศึกษามีภูมิคุ้มกัน เรียนรู้การใช้ชีวิตการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสาธารณรัฐประชาชนจีนได้อย่างมี
ความสุข อีกทั้งยังสามารถปรับตัวให้เข้ากับสังคมอื่นได้อย่างเหมาะสม ซึ่งการสอดแทรกคุณธรรมของนักศึกษาหลังเข้าร่วมโครงการ
ทําให้นักศึกษามีค่าเฉลี่ยคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการโดยรวมเพิ่มมากขึ้น
คําสําคัญ: การสอดแทรก คุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ สะท้อนวิถีไทย

Abstract
To help students become effective graduates, developing their knowledge and virtues is necessary.
Integrating 8 Fundamental Virtues through the 7th Knowing China: a Reflection of the Thai Way of Life Project
provides students who took part in the project with 8 fundamental virtues, including perseverance, thriftiness,
honesty, discipline, politeness, cleanliness, unity, and generosity are performed. The main concept of this
project is using a Line Application Group as a channel for integrating virtues throughout the time. Moreover,
buddy games were played to make students familiar with one another. Acting as a good role model, team
process, and integrated learning were also used to relate the situations or action to different virtues
immediately in order to make students be able to have their immunity, learn to live together with others in
China happily. Furthermore, they are able to adjust themselves to different societies properly. Integrating
virtues to students taking part in the project enables the overall average of 8 fundamental virtues to increase.
Key words: 8 Fundamental Virtues; Integrating; Reflection of the Thai Way
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บทนํา
การผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถด้าน
วิชาการแต่เพียงอย่างเดียวนั้น ไม่เพียงพอ แต่ต้องปลูกฝังให้
เป็นผู้มีคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ อันได้แก่ ความขยัน ความ
ประหยัด ความซื่อสัตย์ ความมีวินัย ความสุภาพ ความสะอาด
ความสามัคคี และ ความมีน้ําใจ เป็นองค์ ประกอบสําคัญอี ก
ด้วย ตามกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ฉบับที่ 2 (พ.ศ.25512565) ที่ก ล่า วถึง การผลิต บัณ ฑิต ของสถาบัน อุด มศึก ษา
ต้อ งมีคุณภาพ มีการเปลี่ ยนแปลงมิติ การใช้ชีวิต การเรียนรู้
อย่างต่อเนื่อง การบริหารจัดการตนเอง และการเรียนรู้ทักษะชีวติ
ทักษะสังคม (Socialization) สมรรถนะพื้นฐานร่วม (Base Line
Competencies) ที่ข้ามพื้นความรู้วิชาการที่เป็นแท่งความรู้
และความสามารถเชิงบูรณาการที่ฝังตัว (Tacit Knowledge
and Ability) ที่หาไม่ได้จากการเรียนการสอนในห้องที่ขาด
ปฏิสัมพันธ์ สร้างความพร้อมเพื่อเปิดโลกทัศน์สําหรับบัณฑิต
ในสภาวะโลกาภิ วั ตน์ ด้ านภาษาและวั ฒนธรรม (สํ านั กงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2551)
นอกจากนี้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11
(พ.ศ. 2555 –2559) ได้ กํ าหนดวิ สั ยทั ศน์ และทิ ศทาง การ
พัฒนาประเทศ รวมทั้งจัดทํารายละเอียดยุทธศาสตร์ของแผนฯ
โดยมี วั ตถุ ประสงค์ ให้ สั งคมอยู่ ร่ วมกั นอย่ างมี ความสุ ข ด้ วย
ความเสมอภาค เป็นธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง
(สํ า นั ก งานคณะกรรมการพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั ง คม
แห่งชาติ, 2555) ดังนั้นเพื่อให้นักศึกษาได้รับการพัฒนาไปสู่
การเป็นบัณฑิตที่มี คุณภาพ โดยมีทั้ งความรู้และคุณธรรมไป
พร้อม ๆ กันนั้น จําเป็นต้องปลูกฝังคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ
เพื่ อให้ เกิ ดภู มิ คุ้ มกั นดั งกล่ าวข้ างต้ นและสามารถใช้ ชี วิ ตอยู่
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

คุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ
ผู้เ ขีย นสอดแทรกคุณ ธรรมพื้น ฐาน 8 ประการ
ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการที่ใช้เป็นนโยบายเร่งรัด
การปฏิ รูป การศึก ษา (กระทรวงศึ กษาธิ ก าร, 2552) ซึ่ ง
ประกอบด้วย
1. ขยัน คือ ผู้ที่มีความตั้งใจเพียรพยายามทําหน้าที่
การงานอย่างจริงจังและต่อเนื่องในเรื่องที่ถูกที่ควร สู้งาน มี
ความพยายาม ไม่ท้อถอย กล้าเผชิญอุปสรรค รักงานที่ทํา
และตั้งใจทําหน้าที่อย่างจริงจัง
2. ประหยัด คือ ผู ้ที ่ใ ช้ชีว ิต ความเป็น อยู ่อ ย่า ง
เรียบง่าย รู้จักฐานะการเงินของตน คิดก่อนใช้ คิดก่อนซื้อ
เก็ บออม ถนอมใช้ทรัพย์สิ นสิ่ งของอย่ างคุ้มค่า ไม่ฟุ่ มเฟือย
ฟุ้งเฟ้อ รู้จักทําบัญชีรายรับและรายจ่ายของตนเองอยู่เสมอ

3. ซื่อสัตย์ คือ ผู้ที่มีความประพฤติตรงทั้งต่อเวลา
ต่อหน้าที่และต่อวิชาชีพ มีความจริงใจปลอดจากความรู้สึก
สําเอียงหรืออคติ ไม่ใช้เล่ห์กลคดโกงทั้งทางตรงและทางอ้อม
รับรู้หน้าที่ของตนเองปฏิบัติอย่างเต็มที่และถูกต้อง
4. มีวินัย คือ ผู้ที่ปฏิบัติตนในขอบเขต กฎระเบียบ
ของสถานศึกษา สถาบัน องค์กร และประเทศ โดยที่ตนยินดี
ปฏิบัติตามอย่างเต็มใจและตั้งใจยึดมั่นในระเบียบแบบแผน
ข้อบังคับและข้อปฏิบัติ รวมถึงการมีวินัย ทั้งต่อตนเองและ
สังคม
5. สุ ภ าพ คื อ ผู้ ที่ มี ค วามอ่ อ นน้ อ มถ่ อ มตนตาม
สถานภาพและกาลเทศะ มีสัมมาคารวะ เรียบร้อย ไม่ก้าวร้าว
รุนแรง หรือวางอํานาจข่มผู้อื่นทั้งโดยวาจาและท่าทาง เป็น
ผู้มีมารยาทดีงาม วางตนเหมาะสมกับวัฒนธรรมไทย
6. สะอาด คือ ผู้ที่รักษาร่างกาย ที่อยู่อาศัย และ
สิ่งแวดล้อมได้อย่างถูกต้องตามสุขลักษณะ ฝึกฝนจิตไม่ให้
ขุ่นมัว มีความแจ่มใสอยู่เสมอ ปราศจากความมัวหมองทั้ง
กายใจ และสภาพแวดล้อมมีความผ่องใสเป็นที่เจริญตา ทําให้
เกิดความสบายใจแก่ผู้พบเห็น
7. สามัคคี คือ ผู้ที่เปิดใจกว้าง รับฟังความคิดเห็น
ของผู้อื่น รู้บทบาทของตนทั้งในฐานะผู้นําและผู้ตามที่ดี มี
ความมุ่งมั่นต่อการรวมพลัง ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน เพื่อให้การ
งานสําเร็จลุล่วง สามารถแก้ปัญหาและขจัดความขัดแย้งได้
เป็นผู้มีเหตุมีผล ยอมรับความแตกต่าง ความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม ความคิดและความเชื่อ พร้อมที่จะปรับตัวเพื่ออยู่
ร่วมกันอย่างสันติและสมานฉันท์
8. มีน้ําใจ คือ ผู้ให้และผู้อาสาช่วยเหลือสังคม รู้จัก
แบ่งปัน เสียสละความสุขส่วนตน เพื่อทําประโยชน์ให้แก่ผู้อื่น
เห็นอกเห็นใจ และเห็นคุณค่าในเพื่อนมนุษย์และผู้ที่มีความ
เดือดร้อน มีความเอื้ออาทรเอาใจใส่ อาสาช่วยเหลือสังคม
ด้ ว ยแรงกายและสติ ปั ญ ญา ลงมื อ ปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ บรรเทา
ปัญหา หรือร่วมสร้างสรรค์สิ่งดีงามให้เกิดขึ้นในชุมชน
จากประกาศของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารที่ ใ ช้ เ ป็ น
นโยบายเร่ งรั ดการปฏิ รู ปการศึ กษาดั งกล่ าวข้ างต้ นนี้ ทํ าให้
สถาบันการศึกษาจําเป็นต้องเร่งรัดปลูกฝังคุณธรรมพื้นฐาน
8 ประการให้ แก่ เยาวชนของชาติ เพื่อให้ เป็นคนดี มี ความรู้
และอยู่ดีมีสุข ก้าวสู่สังคมคุณธรรมนําความรู้
โครงการเรียนรู้แดนมังกร: สะท้อนวิถีไทย ครั้งที่ 7
โครงการเรี ยนรู้แดนมังกร: สะท้อนวิ ถีไทย เป็ น
โครงการที่จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้นั กศึกษาและผู้ ที่สนใจได้
เรียนรู้และพัฒนาทักษะการใช้ภาษาจีนในสถานการณ์จริงกับ
เจ้าของภาษา ได้มีประสบการณ์การเรียนในต่างประเทศ โดยใน
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ครั้ งนี้ จั ดขึ้ นเป็ นครั้ งที่ 7 เป็ นเวลา 21 วั น ณ Donghua
University มหานครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน โดย
นักศึกษาเรียนภาษาจีนกับอาจารย์ชาวจีนตั้งแต่เวลา 8.30–
11.30 น. สัปดาห์ละ 5 วัน และทดสอบประเมินผลการเรียน
ก่อนจบโครงการ เพื่อรับประกาศนียบัตรหลักสูตรภาษาจีนขั้น
พื้นฐานจาก Donghua University ช่วงบ่ายตั้งแต่เวลา 13.3015.30 น. นั กศึ กษาได้ เรี ยนรู้ ศิ ลปะและวั ฒนธรรมจี น เช่ น
ศิลปะการชงชา ศิลปะการทําอาหารจีน ศิลปะการเขียนอักษร
จีนด้วยพู่กันจีน ศิลปะการร้องเพลงจีน ศิลปะการตัดกระดาษ
จีน ศิลปะการถักเชือก รวมทั้งทัศนศึกษาในสถานที่เกี่ยวกับ
วั ฒนธรรม และเรี ยนรู้ วิ ถี ชี วิ ตของชาวจี นอย่ างใกล้ ชิ ด เช่ น
ประวัติศาสตร์วัดซีหยวน วัดพระหยก วัดจี้กง หอนางพญา
งูขาว พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ล่องทะเลสาบซีหู หมู่บ้านใบชา
และล่องเรือขุด ทําให้เข้าใจถึงที่มาของภาษาและวัฒนธรรมจีน
ซึ่งมีอิทธิพลต่อสังคมไทยและสังคมโลก การเข้าร่วมกิจกรรม
ต่าง ๆ ดังกล่าวนี้เป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาเรียนรู้การใช้ชีวิต
อยู่ร่วมกันในสาธารณรัฐประชาชนจีน อีกทั้งยังสามารถปรับตัว
ให้เข้ากับสังคมอื่นได้อย่างเหมาะสม ทั้งนี้เป็นการเตรียมความ
พร้ อมแก่ นั ก ศึ ก ษาเพื่ อก้ าวไปเป็ นส่ วนหนึ่ งของประชาคม
อาเซี ย นและประชาคมโลก เป็ น บั ณฑิ ต ที่ พึ งประสงค์ ต าม
ปรัชญาของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, 2552)
ว่า “บัณฑิตต้องมีความรู้คู่ความดี ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของ
โลก เพื่อการดํารงชีวิตอย่างมีความสุข"

แนวทางการสอดแทรกคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ
แนวทางการสอดแทรกคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ
เป็นการเชื่อมโยงเหตุการณ์ที่สอดคล้องกับคุณธรรมด้านต่างๆ
เพื่อปลูกฝังให้นักศึกษาเรียนรู้และเข้าใจคุณธรรมที่สอดคล้อง
กับการกระทําโดยทันที ดังนี้
1. ใช้ Line Application Group เพื่อเป็นช่อง
ทางการสอดแทรกคุณธรรมได้ตลอดเวลา
ผู้เขียนซึ่งเป็นอาจารย์ผู้ร่วมเดินทางได้จัดปฐมนิเทศ
นักศึกษาที่ เข้าร่วมโครงการก่ อนออกเดินทางไปสาธารณรั ฐ
ประชาชนจีนและสังเกตเห็นว่านักศึกษาทุกคนใช้สมาร์ทโฟน
และนิยมใช้ไลน์บนโทรศัพท์มือถือ จึงได้สร้างกลุ่มไลน์สําหรับ
นั กศึ กษาที่ เข้ าร่ วมโครงการดั งกล่ าวขึ้ น ซึ่ งจะทํ าให้ ผู้ ร่ ว ม
เดินทางทุกคนสามารถติดต่อสื่อสารและได้รับข้อมูลทั้งหมด
ในทันที แม้ว่านักศึกษาบางคนอาจจะยังไม่เปิดอ่านข้อความใน
ขณะนั้น แต่ก็สามารถได้รับสารหรือข้อมูลที่เหมือนนักศึกษาคน
อื่น ๆ เช่นกัน ด้วยเหตุนี้จึงมักสอดแทรกคุณธรรมด้านต่าง ๆ
ลงในข้อความที่กําลังสนทนากับนักศึกษา เช่น ในช่วงเวลา
02.00 น.ของบางวันจะมีการแข่งขันฟุตบอลโลก และนักศึกษา

113

จะเชียร์ทีมฟุตบอลที่ตนเองชื่นชอบ ให้อิสระแก่นักศึกษาในการ
รับชม แต่จะส่งข้อความในไลน์กลุ่มและสอดแทรกคุณธรรม
ให้นักศึกษาทุกคนทราบว่า “ไม่ว่าเราจะทําสิ่งใดก็ตาม แต่เรา
จะต้องรู้หน้าที่และมีวินัยในการเข้าเรียนภาษาจีนด้วย” หรือ
บางครั้งนักศึ กษาจั บกลุ่มไปท่ องเที่ ยวกั นเอง จะแสดงความ
ห่วงใยและสอดแทรกคุณธรรมให้ นักศึกษาดูแลห่วงใยซึ่งกั น
และกัน เป็นต้น
2. เล่นเกมบัดดี้
ให้นักศึกษาจับสลากเพื่อเล่นเกมบัดดี้ (The Buddy
2012, 2015) เพื่อสานสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาที่รู้จักและ
ไม่ เคยรู้ จั กกั นมาก่ อน นั กศึ กษาที่ เข้ าร่ วมโครงการครั้ งนี้ มี
จํานวน 21 คน ส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาหญิง จํานวน 13 คน และ
นักศึกษาชาย จํานวน 8 คน ส่วนใหญ่เป็นศึกษาอยู่ชั้นปี 2
ชั้ นปี 4 และนอกรุ่ น นอกจากนี้ ยั งศึ กษาอยู่ คณะการสร้ าง
เจ้าของธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว
คณะวิศวกรรมศาสตร์ และวิทยาลัยนานาชาติ เกมบัดดี้จะทําให้
นักศึกษาได้รู้จักดูแลเอาใจใส่กัน ซึ่งในการเล่นบัดดี้จะเกี่ยวข้อง
กั บผู้ เล่ น 2 ฝ่ าย คื อ "บั ดเดอร์ " และ"บั ดดี้ " "บั ดเดอร์ " คื อ
นักศึกษาฝ่ายที่จะเป็นผู้ดูแล ส่วน "บัดดี้" คือ นักศึกษาฝ่ายที่
จะได้รับการดูแล ซึ่งฝ่ายที่ได้ รับการดูแลจะไม่ทราบว่าผู้ที่มา
ดูแลคือใคร เกมบัดดี้จะช่วยให้นักศึกษาสนใจเพื่อนนอกกลุ่ม
ของตนเอง ห่วงใยซึ่งกันและกัน เป็นการสอดแทรกคุณธรรม
ด้านความมีน้ําใจและความรับผิดชอบ เช่น นักศึกษาหญิงชั้น
ปีที่ 4 วิทยาลัยนานาชาติ คนหนึ่งได้แสดงความคิดเห็นว่า ชอบ
กิจกรรมบัดดี้ เพราะทําให้ทุกคนรู้จักกันเร็วขึ้นและรู้จักกันอย่าง
ทั่วถึง เกมบัดดี้นับเป็นสีสันของการเดินทางครั้งนี้ ทั้งตลกและ
สนุกสนาน ทําให้ลุ้นว่าใครจะเป็นบัดเดอร์ ส่วนตนเองก็ต้องคอย
เอาใจบัดดี้ของตน ต้องคิดแผนที่จะเอาขนมหรือของฝาก รวมทั้ง
ความห่วงใยไปให้ด้วย
3. สร้างความคุ้นเคย
นักศึกษาที่เข้ าร่วมโครงการเป็นนักศึกษาซึ่งมาจาก
ต่ า งคณะและต่ างชั้ น ปี มี ทั้ ง ที่ รู้ จั ก และไม่ รู้ จั ก กั น เพื่ อ ให้
นั กศึ กษาได้ ทํ าความรู้ จั กกั นก่ อนออกเดิ นทางไปสาธารณรั ฐ
ประชาชนจี น จึ งจั ดปฐมนิ เทศนั กศึ กษาที่ เข้ าร่ วมโครงการ
เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจชีวิตความเป็นอยู่และเตรียมความพร้อม
ขณะพํานั กอยู่ ณ มหานครเซี่ ยงไฮ้ สาธารณรั ฐประชาชนจี น
รวมทั้ งสร้ างความคุ้ นเคยระหว่ างนั กศึ กษา และอาจารย์ กั บ
นักศึกษา เพื่อให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีระหว่างคนกับคน คนกับ
กลุ่ม และคนกับเหตุการณ์ ซึ่งจะทําให้กระบวนการสอดแทรก
คุณธรรมจริยธรรมเกิดขึ้นได้ง่าย เช่น นักศึกษาหญิงชั้นปีที่ 4
วิทยาลัยนานาชาติคนหนึ่งรู้สึกอึดอัด คิดว่าตนเองเป็นส่วนเกิน
และอยากเดิ นทางกลั บประเทศไทยในช่ วงแรก เมื่ อทราบว่ า
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เพื่อนร่วมโครงการเป็นรุ่นน้องที่ส่วนมากมาจากคณะเดียวกัน
และรู้จักกัน แต่ต่อมารุ่นน้องได้ยกมือไหว้ทักทายทุกวัน เริ่มชวน
คุย ชวนไปทานข้าว ชวนไปเที่ยว ชวนไปเล่นที่ห้องทําให้ความ
อึดอัดที่มีมาตั้งแต่แรกหายไป มีความคุ้นเคยเข้ามาแทนที่ จึงทํา
ให้ นักศึ กษาสนุ กกั บการเรียนและการใช้ ชีวิ ตมากขึ้ นกว่ าเดิ ม
นั ก ศึ ก ษาคนนี้ มี พื้ น ความรู้ ภ าษาจี น เป็ น อย่ า งดี ต่ อ มาได้
ทบทวนบทเรียนให้เพื่อนรุ่นน้องก่อนสอบ จะเห็นได้ว่าการสร้าง
ความคุ้นเคย เป็นอีกแนวทางหนึ่งในการสอดแทรกคุณธรรม
4. ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
การพัฒนาทางด้านจิตใจและพฤติกรรมเชิงจริยธรรม
ของเด็กและเยาวชนจะต้องใช้วิธีการอบรมเลี้ยงดูที่ถูกต้องและ
ประพฤติ ปฏิ บั ติ ตนเป็นแบบอย่ างที่ ดี ทางด้ านจริ ยธรรม โดย
ครอบครัวจะเป็นผู้เลี้ยงดูและอบรมสั่งสอนในวัยเด็ก และครูจะ
เป็นผู้อบรมสั่งสอนในวัยเรียน ครูจึงมีอิทธิพลต่อการถ่ายทอด
และปลูกฝังคุณธรรมแก่เยาวชน (สุธา เจียรนัยกุลวานิช, 2553)
ตรงกับงานวิจัยของ พรรตนฤน เพชรวิวรรธน์ (2545) พบว่า ครู
ที่ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิ ษย์ มีความเมตตากรุณา
เป็นวิธีการปลูกฝังคุณธรรมที่ดี และอภิญญา มานะโรจน์ (2539)
พบว่ า กระบวนการปลู กฝั งคุ ณธรรมด้ านการเรี ยนการสอน
อาจารย์ผู้สอนควรปลูกฝังคุณธรรมด้วยการเป็นแบบอย่างที่ดี
และการพัฒนาด้วยการจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรม
พั ฒนาผู้ เรี ยน การใช้ ตั วแบบที่ ดี (กํ าแหง จิ ตตะมาก, 2548)
นอกจากนี้บทบาทในด้านการเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่เด็ก องุ่น
พูลทวี (2538) พบว่า ผู้ใกล้ชิดเป็นผู้แก้ไขและปรับพฤติกรรม
ของเด็กในการส่งเสริมคุณธรรมในด้าน ความขยัน ความอดทน
ความมีระเบียบ ความตรงต่อเวลา ความซื่อสัตย์ ความใฝ่รู้และ
ความประหยัด อีกด้วย ซึ่งระหว่างการเดินทางและขณะพํานักที่
สาธารณรัฐประชาชนจีนในครั้งนี้ เป็นทั้งอาจารย์และผู้ใหญ่ที่
ใกล้ ชิ ดได้ อบรมสั่ งสอนด้ วยคํ าพู ดและปลู กฝั งคุ ณธรรมโดย
ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักศึกษา เช่น
การเดินทางจากหอพักไปยังตึกเรียนมีระยะทางที่ไกล
มากและใช้การเดินเท้า จึงนัดพบนักศึกษาที่หน้าหอพักโดย
เผื่อเวลาประมาณครึ่งชั่วโมง ระหว่างเดินไปตึกเรียนด้วยกันก็
จะสอนนักศึกษาเรื่องการตรงต่อเวลา และควรไปคอยอาจารย์
ชาวจีน (เหล่าซือ) ที่ชั้นเรียนก่อนเวลาเรียน จะปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่ างเช่ นนี้ ทุกวั น จนนั กศึ กษาค่ อย ๆ เรี ยนรู้และปรั บ
พฤติกรรมของตนเองด้วย
การรั บ ประทานอาหารเที่ ยงแบบโต๊ ะ จี น ร่ ว มกั บ
นักศึกษาชายแต่ละคนเป็นผู้ที่ร่างกายสูงใหญ่และรับประทาน
อาหารในปริมาณมาก ในช่วงแรกนักศึกษาจะตักข้าวและอาหาร
ใส่ในจานของตนเองในปริมาณมาก และไม่เปิดโอกาสให้ผู้ร่วมโต๊ะ
มีโอกาสตัก จึงกล่าวตักเตือนและแสดงแบบอย่างการตักอาหาร

ในปริมาณน้อยและแบ่งปันให้ผู้อื่นได้ตักและรับประทานด้วย
ทําให้ในวันต่อ ๆ มา นักศึกษาเหล่านี้มีมารยาทและความสุภาพ
มากขึ้น อีกทั้งยังมีน้ําใจตักอาหารให้ก่อนตักของตนเองอีกด้วย
5. ใช้กระบวนการกลุ่ม
กระบวนการกลุ่ม คือ การติดต่อสื่อสาร มีปฏิสัมพันธ์
และทํ ากิจกรรมร่วมกั นของนั กศึ กษาที่ เข้ าร่วมโครงการ ซึ่ ง
นักศึกษาแต่ละคนจะมีอิทธิพลต่อเพื่อนในกลุ่ม และเพื่อ น
ในกลุ่มจะได้รับอิทธิพลจากนักศึกษาด้วย เนื่องจากกลุ่มเพื่อน
มีบทบาทสําคัญต่อการเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นอย่างยิ่ง ซึ่ง
การจั ดกลุ่ มให้ นั กศึ กษามี โอกาสเรี ยนรู้ ร่ ว มกั นในลั กษณะ
กระบวนการกลุ่ม จึงเป็นวิธีที่ช่วยให้นักศึกษาได้พูดคุยปรึกษา
ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน มีความเอื้ออาทร
ต่อกัน มีบรรยากาศที่อบอุ่นและเป็นมิตร ได้เรียนรู้พฤติกรรม
ของผู้อื่นเกิดความเข้าใจตนเองและเข้าใจผู้อื่นได้ดียิ่ง ขึ้น ได้
เรียนรู้ข้อมูลประสบการณ์ต่าง ๆ อย่างมากมาย รวมทั้งเรียนรู้ที่
จะปรับตัวให้สามารถทํางานร่วมกับผู้อื่นได้ด้วย (กรมวิชาการ
กระทรวงศึก ษาธิก าร, 2545) ตรงกับ ศิริพ ร พูน ชัย และ
คณะ (2553) พบว่า การเรียนรู้เชิงประสบการณ์ผสมผสานกับ
กระบวนการกลุ่ม ทําให้เกิดการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ซึ่งกันและ
กัน ด้วยเหตุนี้ ผู้เขียนจึงใช้กระบวนการกลุ่มเป็นแนวทางหนึ่ง
ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และปรับพฤติกรรมให้นักศึกษามี
คุณธรรมด้านต่าง ๆ เพิ่มขึ้น
6. จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ
การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ คือ การสอดแทรก
คุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ และการดําเนิน
ชี วิ ต ประจํ า วั น ที่ เ กิ ด ขึ้ น ระหว่ างเข้ าร่ ว มโครงการ ซึ่ ง เป็ น
ประสบการณ์ จริ งของนั กศึ กษา โดยผู้ เขี ยนใช้ แนวทางสอน
สอดแทรกคุ ณธรรมจริ ยธรรมแบบผสมผสานหรื อบู รณาการ
คุณธรรมด้านต่าง ๆ เข้ากับเนื้อหาวิชาภาษาจีนและวัฒนธรรม
จีนที่นักศึกษาเข้าเรียน ตรงกับประภาศรี พรหมประกาย (2553)
ได้กล่าวถึง การพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนโดยให้ผู้เรียนมี
ความรู้ความเข้าใจ เห็นความสําคัญของคุณธรรมจริยธรรมและ
เกิ ดความตระหนั กว่ าจํ าเป็ นต้ องมี และพั ฒนาพฤติ กรรมทาง
คุณธรรมให้เกิดในตนควบคู่กับความรู้ และได้ใช้รูปแบบการสอน
สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมแบบบูรณาการเข้ากับเนื้อหาวิชา
สําหรับการพัฒนาผู้เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ
สอดแทรกคุณธรรม (พรรณนิ ภา ทองณรงค์, 2551) พบว่ า
ผู้เ รีย นตระหนัก และเห็น ความสํา คัญ คุณ ธรรมจริย ธรรม
ด้านความซื่อสัตย์ รับผิดชอบ เอื้ออาทร และ ภัทริยา งามมุข
(2553) พบว่า การสอนสอดแทรกคุณธรรมโดยมุ่งเน้นรูปแบบ
การสอนที่หลากหลายผสมผสานกัน ทําให้นักศึกษามีค่าเฉลี่ย
ของคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการทุกด้านสูงกว่าก่อนเรียน
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การสอดแทรกคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ
ผู้ เขี ยนได้ สอดแทรกคุ ณธรรมพื้ นฐาน 8 ประการ
ผ่านกิจกรรมและการดําเนินชีวิต ประจําวันที่เกิดขึ้นระหว่าง
เข้าร่วมโครงการเรียนรู้แดนมังกร: สะท้อนวิถีไทย ครั้งที่ 7 ดังนี้
ความขยัน (ความอุตสาหะ)
นั กศึ กษาส่ วนใหญ่ เป็ นผู้ ที่ ไม่ มี พื้ นความรู้ ภาษาจี น
ระหว่างที่เหล่าซือสอนภาษาจีน ทุกคนตั้งใจเรียนด้วยความ
สนุกสนาน พยายามออกเสียงและเรียนรู้ภาษาจีน โดยเหล่าซือ
สอนภาษาจีนด้วยตัวอักษรจีนและตัวพินอิน รวมทั้งสื่อสารหรือ
อธิ บ ายด้ ว ยภาษาอั ง กฤษในกรณี ที่ นั ก ศึ ก ษาไม่ เ ข้ า ใจ แต่
นักศึกษาทุกคนได้พยายามตอบ พยายามทําแบบฝึกหัดภาษาจีน
อย่างเต็มความสามารถ ฝึกฝนและทบทวนบทเรียนภาษาจีน
ให้เข้าใจและสื่อสารได้ รวมทั้งผ่านการทดสอบประเมินผล
การเรียนเพื่อรับประกาศนียบัตรหลักสูตรภาษาจีนขั้นพื้นฐาน
จาก Donghua University รวมทั้งเพียรพยายามที่จะเรียนรู้
และเข้าใจภาษาจีนตามสถานการณ์รอบตัวในชี วิตประจําวั น
เช่น การสั่งอาหารหรือซื้ออาหารด้ว ยบัต รเติม เงิน เพราะ
โรงอาหารที่ Donghua University ไม่สามารถซื้ออาหารได้ด้วย
เงิ นสด นั กศึ กษาหญิ งพยายามใช้ Talking Dictionary
ภาษาไทย-จีน เพื่อ แก้ ปัญหาในการสื่อสาร และเรี ยนรู้ การ
เดินทาง โดยขึ้นและลงรถไฟฟ้า หัดสังเกตป้ายหรือสถานีที่
ต้องต่อรถไฟฟ้าเพื่อเดินทางไปยังสถานที่ต่าง ๆ ด้วยตนเอง
นอกจากนี้ เมื่ อ นั ก ศึ ก ษาเรี ย นรู้ วั ฒ นธรรมจี น
นักศึกษามีความมุ่งมั่นในการสร้างผลงานจากการเรียนรู้ศิลปะ
ต่าง ๆ เช่น ศิลปะการถักเชือกแบบจีน ซึ่งเป็นสิ่งที่นักศึกษาไม่
เคยทํามาก่อน อีกทั้ งเหล่าซือใช้ ภาษาจี นในการสื่อสาร แต่
นักศึ กษาได้ พยายามทําตามทุกขั้นตอนจนสํ าเร็ จเป็นสร้อย
ข้อมือที่สวยงาม รวมทั้งกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ประวัติศาสตร์
ของจีน เช่น วัดซีหยวน วัดพระหยก วัดจี้กง หอนางพญางูขาว
พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ล่องทะเลสาบซีหู เป็นต้น
ความประหยัด
การเดิ น ทางไปอยู่ ม หานครเซี่ ย งไฮ้ สาธารณรั ฐ
ประชาชนจีน นักศึกษาส่วนใหญ่จะได้รับเงินจํานวนมากจาก
ผู้ปกครอง แต่เซี่ยงไฮ้เป็นเมืองที่มีค่าครองชีพสูง และใช้เงิน
หยวนซึ่ งมีค่า เงินมากกว่า เงินบาทของไทย ทํ าให้นั กศึกษา
จําเป็นต้องคํานวณค่าเงินหยวนและเงินบาทก่อนใช้จ่าย วาง
แผนการใช้เงินที่ได้รับจากผู้ปกครอง ไตร่ตรองและคิดอย่าง
รอบคอบ ซื้อสิ่งของเครื่องใช้ที่จําเป็น เช่น นักศึกษาชายคน
หนึ่งได้เขียนแสดงความคิดเห็นว่าประสบการณ์ที่แท้จริงของ
การเข้าร่วมโครงการ คือการวางแผนการใช้เงินอย่างถูก ต้อ ง
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เมื่อเห็นสิ่งของที่ชอบ แต่ก็หักห้ามใจไว้เพราะมีเงินที่จํากัด
โดยวางแผนว่าอีกกี่วันถึงจะไปเกาหลี ควรจะมีเงินไปใช้ที่
เกาหลีเ ท่า ไหร่ และขณะอยู ่ที ่เ ซี ่ย งไฮ้ค วรจะใช้วั น ละ
เท่า ไหร่ ขณะที่นัก ศึก ษาหญิง บางคนจะจดค่า ใช้จ่า ยใน
แต่ล ะวัน ของตนเองเพื ่อ ให้ท ราบว่า แต่ล ะวัน ใช้เ งิน
เท่า ไหร่ นอกจากนี้ผู้เ ขีย นยัง ตัก เตือ นให้นัก ศึก ษาปิด ไฟ
และเครื่ องปรับ อากาศก่อนออกจากหอพัก ทุกครั้ง และใช้
วิธีการเดินเท้าไปยังสถานที่ละแวกใกล้เคียงแทนการขึ้นรถ
ประจําทางหรือรถรับจ้าง เป็นต้น
ความซื่อสัตย์
เครื่องมือสําคัญที่จะช่วยให้ผู้ร่วมเดินทางอยู่กันอย่าง
มีความสุข คือ นักศึกษาทุกคนจะต้องมีความจริงใจต่อกัน ไม่
โกหกหลอกลวง ซื่อตรงกับบุคคลที่เราคบหาด้วยทั้งต่อหน้าและ
ลับหลัง เช่น นักศึกษาเซ็นชื่อเข้าเรียนด้วยตนเอง หากวันใดไม่
เข้าเรียนก็ไม่วานให้เพื่อนเซ็นแทน ไม่ลอกแบบฝึกหัดภาษาจีน
ของเพื่อน ทําข้อสอบภาษาจีนด้วยตนเอง ไม่นําเรื่องราวของ
เพื่อนร่ว มห้องไปเล่า หรือพูดให้ผู้ร่ว มเดินทางคนอื่น ทราบ
ทั้งต่ อหน้าและลับหลั ง รวมทั้ งปฏิ บั ติ ตามคํ ามั่ นสัญญาและ
ข้อตกลงที่ให้ไว้กับอาจารย์ผู้ดูแลโครงการ เช่น ไม่ออกไปเที่ยว
สถานที่ต่าง ๆ เพียงลําพัง เป็นต้น
ความมีวินัย
การดูแลนั กศึกษาจํ านวนมากในต่างแดนนับเป็ น
ภารกิจสําคัญของอาจารย์ผู้ร่วมเดินทาง จึงกําหนดข้อตกลง
ให้นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการปฏิบัติตาม เช่น การปฏิบัติตาม
ระเบียบข้อบังคับของหอพัก Donghua University การใช้
คีย์การ์ดของตนเองเพื่อเข้าและออกหอพัก ทุกครั้ง พับผ้าห่ม
และที่นอนหลังตื่นนอนทุกเช้า เข้าเรียนให้ตรงเวลาแม้ว่าจะมี
กิ จ กรรมอื่ น ทํ า ให้ น อนดึ ก เช่ น ดู ก ารแข่ ง ขั น ฟุ ต บอลโลก
รับประทานอาหารเที่ยงให้ตรงเวลาและอย่างพร้อมเพรียง
รู้จักเข้าคิวเพื่อซื้อตั๋วรถไฟฟ้า บัตรเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ หรือ
ห้องน้ําตามที่สาธารณะ รักษาเวลาในการเยี่ยมชมสถานที่
ต่าง ๆ มาให้ตรงเวลานัดหมาย โดยมีนักศึกษาหญิงคนหนึ่งได้
กล่าวถึงการเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ว่าทําให้ตนเองเป็นคนมี
วินัยในการเข้าเรียนและตรงต่อเวลามากขึ้นด้วย
เมื่ อ พานั กศึ ก ษาไปทั ศ นศึก ษาในวัน เสาร์ อาทิ ต ย์
ตามสถานที่ต่าง ๆ นักศึกษาจะรักษาเวลาตามที่หัวหน้าทัวร์
นัดหมาย ทําให้สามารถท่องเที่ยวได้ครบทุกสถานที่ และใน
ยามวิ ก าลนั ก ศึ ก ษาจะไม่ อ อกไปเที่ ย วตามสถานที่ ต่ า ง ๆ
นอกจากรวมกลุ่มกันวิ่งรอบสนามฟุตบอลเพื่อออกกําลังกาย
เท่านั้น
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ความสุภาพ
นักศึกษาทุกคนที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้นับว่ า
เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยและตัวแทนของเยาวชนไทยที่
สะท้อ นภาพลัก ษณ์ข องคนไทยทั้ง การพู ดจา กิ ริย าท่ าทาง
มารยาท และความสุภาพ ในวันปฐมนิเทศมีนักศึก ษาชาย
บางคนจะพูดจากับเพื่อนสนิทในกลุ่มด้วยเสียงโหวกเหวก แต่
ผู้ เ ขี ย นได้ ก ล่ า วตั ก เตื อ นถึ ง การใช้ ชี วิ ต ที่ ห อพั ก Donghua
University ซึ่งคณะของเราต้องอยู่ร่วมกับนักศึกษาหลายชาติ
จึงต้องระมัดระวังกิริยามารยาทด้วย ระหว่างเข้าร่วมโครงการ
นัก ศึกษาปรับ ตัว ทั้งการใช้คําพูด และกิริย าท่า ทางที่สุภ าพ
กับครูอาจารย์ ผู้อาวุโสกว่า เพื่อน และบุคคลต่าง ๆ ที่ติดต่อ
สื่อสารด้วย หลีกเลี่ยงคําหยาบคาย ไม่ตะโกนโหวกเหวก หรือ
พู ด คุ ย เสี ย งดั ง ในสถานที่ ต่ า ง ๆ เช่ น หอพั ก ภายในลิ ฟ ต์
ห้องเรี ยน ร้ านอาหาร รถโดยสารประจํ าทาง และสถานที่
ท่องเที่ยว
นอกจากนี ้น ัก ศึก ษายัง ให้ค วามเคารพและใช้
คํา พูด ที่สุภ าพกับ อาจารย์ รุ่น พี่ รวมทั้ง เวลาที่พ ยายาม
สื่อ สารหรือ ขอความช่วยเหลือจากหัวหน้าทัวร์ การกล่าว
ทั ก ทายและขอบคุ ณ เหล่ า ซื อ ทุ ก ครั้ ง ที่ ส อนเสร็ จ ระหว่ า ง
รั บ ประทานอาหารนั ก ศึ ก ษาจะไม่ พู ด คุ ย ขณะมี อ าหารอยู่
ในปาก เป็นต้น
ความสะอาด
หอพั กของ Donghua University กํ าหนดให้
นักศึกษาพักอยู่ร่วมกันห้องละ 2 คน ทําให้ต้องช่วยกันรักษา
ความสะอาดห้องพักอย่างสม่ําเสมอ ดูแลรักษาความสะอาด
ของครัวกลางที่ใช้ร่วมกัน ทิ้งขยะลงในถังที่หอพักจัดเตรียมไว้
ให้ รวมทั้งดูแลชําระร่างกายให้สะอาด ไม่มีกลิ่นตัว ซักเสื้อผ้า
ที่ ส วมใส่ ทุ ก วั น ไม่ ห มกไว้ จ นเต็ ม ตะกร้ า เช่ น วั น แรกที่
เดินทางไปถึง นักศึกษาได้ซื้อกะละมัง ถังน้ํา และอุปกรณ์ทํา
ความสะอาดต่ าง ๆ และแบ่ งเวรกั นทํ าความสะอาดห้ องพั ก
นอกจากนี้วันที่เรียนภาษาจีน นักศึกษามักจะแวะซื้ออาหาร
เช้า จากโรงอาหารและรั บ ประทานระหว่ า งหยุ ด พั ก เมื่ อ
รับประทานเสร็จนักศึกษาจะนําถุงและกล่องใส่อาหารทิ้งลง
ในถังขยะ หรือวันที่เรียนศิลปะ เช่น ศิลปะการตัดกระดาษ
หลังเลิกเรียนจะมีเศษวัสดุอุปกรณ์ นักศึกษาจะช่วยกันเก็บทิ้ง
จนห้องเรียนสะอาดดังเดิม
ความสามัคคี
การเดินทางมาอยู่สาธารณรัฐประชาชนจีนร่วมกัน
เป็นเวลานานถึง 21 วัน นักศึกษาจําเป็นต้องมีความกลมเกลียว
กัน ยอมรับความแตกต่างของผู้ร่วมเดินทางแต่ละคนทั้งความ

เป็นอยู่ ความคิด และความเชื่อ โดยพยายามปรับตัวให้อยู่
ร่วมกันอย่างสันติและมีความสุข ให้อภัยและมองข้ามความ
ผิดพลาดของผู้ร่วมเดินทาง ห่วงใยซึ่งกันและกัน เช่น ขณะ
กําลังจะออกจากสนามบินสุวรรณภูมิมีเพื่อนนักศึกษาได้ทํา
พาสปอร์ ต หล่ น หายระหว่ า งทาง ผู ้ร ่ว มเดิน ทางทุก คนได้
ช่วยกันเดินหา และพบว่า นักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นคนหนึ่งได้
เก็บไว้ให้และนํามาคืนให้คณะของเรา
ขณะพํานักอยู่ที่สาธารณรัฐประชาชนจีน นักศึกษา
ทุกคนรักใคร่ปรองดองกันดีมาก แม้บางครั้งจะมีความเห็นที่
แตกต่า งกันเรื่ องไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ แต่นัก ศึกษาใช้
วิธีก ารโหวตเสีย งและปฏิบัติต ามเสีย งส่ว นใหญ่ ร่ว มแรง
ร่ว มใจทํา กิจ กรรมที่เ ป็น ตัว แทนสะท้อ นถึง วัฒนธรรมไทย
อั น ดี ง าม เช่ น การกล่ า วขอบคุ ณ และไหว้ อ าจารย์ ช าวจี น
บุคคลต่าง ๆ ที่ให้ความช่วยเหลือ ร่วมกันฝึกซ้อมเพลงจีนเป็น
หมู่คณะตามที่อาจารย์ชี้แนะจนสําเร็จและได้รับคําชม และ
คอยรับประทานอาหารโต๊ะจีนมื้อกลางวันพร้อมกัน เป็นต้น
ความมีน้ําใจ
การอยู่ ร่ ว มกั น ตลอด 24 ชั่ ว โมงเอื้ อ อํ า นวยให้
นักศึกษามีน้ําใจช่วยเหลือกันในเรื่องต่าง ๆ เช่น มีนักศึกษาที่
มีพื้นความรู้ภาษาจีนก่อนที่จะเดินทาง เข้าร่วมโครงการใน
ครั้งนี้ ได้สละเวลาอธิบายบทเรียนภาษาจีนให้แก่เพื่อนที่ไ ม่
เข้าใจเนื้อหาที่เหล่าซือสอน ซึ่งนักศึกษาบอกว่าสอนเร็วและ
ยากเกินไป ทําให้นักศึกษาตามบทเรียนไม่ทัน
ให้ ยื ม สิ่ ง ของเครื่ อ งใช้ ต่ า ง ๆ ที่ จํ า เป็ น ซึ่ ง ผู้ ร่ ว ม
เดินทางไม่ไ ด้จัดเตรียมมาจากประเทศไทย เช่น ร่มกันฝน
เข็มเย็บผ้า ยาแก้ปวดศีรษะ เป็นต้น นอกจากนี้ ขณะพํานัก
อยู่ที่หอพักของ Donghua University ห้องพักบางห้องจะมี
โทรทัศน์ให้รับชม ขณะที่บางห้องไม่มี ระหว่างนั้นเป็นช่วงการ
แข่งขันฟุตบอลโลก นักศึกษาชายได้ขอยืมโทรทัศน์ผ่านไลน์
กลุ่มเพื่อใช้ชมการแข่งขันฟุตบอลโลกร่วมกัน จึงได้เสียสละ
แบ่งปันโทรทัศน์ที่มีอยู่เพียงบางห้องให้นักศึกษาส่วนใหญ่เพื่อ
เป็นแบบอย่างที่ดี
ช่วยเหลือผู้ร่วมเดินทางในเรื่องต่าง ๆ เช่น ให้ข้อมูล
การปิดสัญญาณโทรศัพท์มือถือ เพื่อไม่ให้เกิดค่าใช้จ่ายจาก
สัญญาณอินเทอร์เน็ตระหว่างเดินทางออกจากประเทศไทย
การใช้สั ญ ญาณโทรศั พท์ ข ณะอยู่ ส าธารณรัฐ ประชาชนจี น
และช่ว ยบอกเส้น ทางไปสถานที่ต่า ง ๆ รวมทั้ง ช่ว ยเพื่อ น
ถือสิ่งของและสัมภาระ เช่น ยกกระเป๋าเดินทาง ถือหนังสือ
ของใช้ ถามไถ่ผู้ร่วมเดินทางที่ยังมาไม่ครบหรือออกไปเที่ยว
สถานที่ต่าง ๆ และยังไม่ได้กลับหอพัก เป็นต้น
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ความมี น้ํ าใจที่ เกิ ดขึ้ นนี้ มิไ ด้ จํ ากั ดอยู่เพี ยงภายใน
กลุ่มนักศึกษาเท่านั้น แต่ยังขยายวงไปสู่ผู้แวดล้อมชาวจีนด้วย
เช่ น พนั ก งานขั บ รถได้ ป ระสบอุ บั ติ เ หตุ ลื่ น ล้ ม ขณะฝนตก
นักศึกษาชายได้ ให้ความช่วยเหลือโดยพยุงให้ลุ กขึ้นและยั ง
แบ่งปันยาทาคลายกล้ามเนื้อให้ด้วย รวมทั้งแบ่งขนมและผลไม้
ให้แม่บ้านและพนักงานรักษาความปลอดภัยประจําหอพักตาม
สมควร ทําให้บุคคลเหล่านั้นประทับใจเป็นอย่างมาก
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ผลที่ได้จากการสอดแทรกคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการใน
โครงการเรียนรู้แดนมังกร: สะท้อน วิถีไทยครั้งที่ 7
เมื่ อประเมิ นผลการสอดแทรกคุ ณธรรมพื้ นฐาน 8
ประการของนักศึกษาก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการเรียนรู้
แดนมังกร: สะท้อนวิถีไทย ครั้งที่ 7 พบว่า นักศึกษามีการพัฒนา
คุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการด้านต่าง ๆ มีค่าเฉลี่ยเพิ่ม มากขึ้น
(ตารางที่ 1)

ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานการกระทําหรือความคิดเห็นต่อคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการก่อนและหลังเข้าร่วม
โครงการ
การกระทําหรือความคิดเห็นต่อคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ
ก่อนเข้าร่วมโครงการ
หลังเข้าร่วมโครงการ
ลําดับคุณธรรม
ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ลําดับคุณธรรม
ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
1. ความสุภาพ
3.49
0.496
1. ความสุภาพ
3.72
0.391
2. ความสามัคคี
3.28
0.581
2. ความสามัคคี
3.40
0.580
3. ความสะอาด
3.23
0.553
3. ความสะอาด
3.38
0.308
4. ความซื่อสัตย์
3.21
0.512
4. ความซื่อสัตย์
3.11
0.490
5. ความมีน้ําใจ
3.07
0.517
5. ความมีน้ําใจ
3.12
0.357
6. ความมีวินัย
2.97
0.666
6. ความมีวินัย
3.01
0.430
7. ความขยัน
2.86
0.377
7. ความขยัน
2.97
0.428
8. ความประหยัด
2.49
0.584
8. ความประหยัด
2.62
0.496
รวม
3.07
0.379
รวม
3.16
0.279
เมื่อประเมินผลโครงการ พบว่า นักศึกษาพึงพอใจ
ในการร่วมโครงการในระดับมากและมากที่สุด นอกจากนี้
ได้กําหนดให้นักศึกษาทุกคนเขียนแสดงความคิดเห็นตลอด
ระยะเวลาที่ร่วมโครงการ ข้อเขียนดังกล่าวได้แสดงให้เห็น
ถึงคุณธรรมพื้นฐานด้านต่าง ๆ ที่ได้รับการพัฒนาจากโครงการนี้
ได้เป็นอย่างดี ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ข้อความจากข้อเขียนของนักศึกษาชาย ชั้นปีที่ 2
คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจ
การไปเรีย นภาษาจีน และวัฒ นธรรมจีน ที่เ มือ ง
เซี่ยงไฮ้ทําให้ผมรู้จักเพื่อนใหม่และรู้จักรุ่นพี่ BUIC และสอน
อะไร ๆ หลายอย่าง เช่น สอนให้ผมมีความรับผิดชอบมากขึ้น
ความตรงต่อเวลา ความมีน้ําใจ ทําให้ผมสามารถเอาตัวรอด
ขณะอยู่ต่างประเทศ เรียนรู้ภาษาจีนได้เร็วขึ้นเพราะเราต้อง
นําไปใช้จริง ที่สําคัญคือ เพื่อน ๆ พี่ ๆ ในกลุ่มท่องเที่ยวรักกัน
มาก มีอ ะไรจะคอยช่ว ยเหลือ กัน ตลอด เช่น วัน ที่ผ มไม่
สบายและไม่ได้กินข้าว เพื่อน ๆ ก็จะห่ออาหารจากโต๊ะจีนมา
ให้ ส่วนอาจารย์ก็น่ารักเป็นห่วงนักศึกษาอยู่เสมอ รู้ว่าคนไหน
ไม่สบายก็ จะเอายาที่เตรียมมาจากไทยให้กิน ผมอยากให้ มี
กลุ่มท่องเที่ยวดี ๆ และอยากไปเรียนต่างประเทศแบบนี้อีก

ข้อความจากข้อเขียนของนักศึกษาชาย ชั้นปีที่ 2
คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจ
สิ่งที่ทําให้ผมรู้สึกคิดไม่ผิดที่ได้มาโครงการนี้เลยคือ
การมีเพื่อนพ้องที่น่ารัก มีความสามัคคี ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
เช่น การต่อรองราคาสินค้าในตลาดหนานจิง เป็นจุดเริ่มต้นที่
ทําให้ผมได้รู้จักกับเพื่อน BUIC ซึ่งเขาสามารถพูดภาษาจีนได้
และต่ อราคาลํ าโพงให้ จากราคา 500 หยวน เหลือเพียง 100
หยวน ผมคิดว่าเป็นความท้าทายอีกอย่างหนึ่งของการซื้อของถึง
จะได้ของที่คุณภาพระดับกลางแต่ก็ได้สินค้าในราคาที่ถูกกว่า
ประเทศไทยค่อนข้างมากซึ่งผมคิดว่าเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของจีน
สิ่ งที่ ผมคิ ดว่ าเป็ นประสบการณ์ ที่ แท้ จริ งคื อ การ
วางแผนการใช้เงินอย่างถูกต้อง เช่น การที่เราเห็นสิ่งของที่เรา
ชอบ แต่ก็หักห้ามใจไว้เพราะมีเงินที่จํากัด และวางแผนว่าอีกกี่
วันถึงจะไปเกาหลี ควรจะเก็บเงินไปเกาหลีเท่าไหร่ และขณะอยู่
ที่เซี่ยงไฮ้ควรจะใช้วันละเท่าไหร่ ซึ่งผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ดีที่เรา
ทุกคนควรปฏิบัติสําหรับการดําเนินชีวิตในอนาคต ถึงแม้ตอนนี้
เราคิดว่าเป็นเรื่องเล็ก ๆ แต่ต่อไปเมื่อเราโตขึ้น และรู้จักหาเงิน
ด้วยตนเอง เราจะรู้ว่ากว่าที่พ่ อแม่ของเราจะหาเงินมาได้นั้ น
ลําบากเพียงใด

118

วารสารเทคโนโลยีภาคใต้ ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2559

ข้อความจากข้อเขียนของนักศึกษาหญิง ชั้นปีที่ 4
วิทยาลัยนานาชาติ
การได้ ร่วมโครงการนี้ฝึกให้หนู มีวินัยมากขึ้นเพราะ
ต้องตื่นไปเรียนให้ตรงต่อเวลา ซึ่งสําหรับหนูแล้วเป็นเรื่องที่ยาก
มาก เพราะเวลาอยู่ที่บ้านส่วนมากจะมีน้องมาปลุกหรือบางครั้ง
อาจเป็นพ่อกับแม่ หนูไม่เคยตื่นเองเพราะเป็นคนหลับลึกและ
เป็นคนรู้สึกตัวช้า นาฬิกายังไม่สามารถปลุกได้ แต่มาอยู่ที่
เซี่ยงไฮ้ต้องเปลี่ยนตัวเองเพื่อตื่นให้ทันไปเรียนตอนเช้า ทําให้หนู
มี วิ นั ยกั บตั วเองมากขึ้ น เวลารุ่ นน้ องมี ปั ญหาหรื อให้ ช่ วยติ ว
ภาษาจีน หนูยินดีช่วยเสมอ เพราะพวกรุ่นน้องมีน้ําใจก่อน หนูก็
ต้องมีน้ําใจกับพวกเขาเช่นกัน

สรุป
การสอดแทรกคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ ผ่าน
โครงการเรีย นรู้แ ดนมัง กรสะท้อ นวิถีไ ทย ครั้ง ที่ 7 ทํา ให้
นัก ศึก ษาได้รับ การพัฒ นาไปสู่ก ารเป็น บัณ ฑิต ที่มีคุณ ภาพ
โดยมีทั้งความรู้ ความเข้าใจภาษาและวัฒ นธรรมจีน ซึ่ง มี
อิท ธิพ ลต่อ สัง คมไทยและสัง คมโลก ซึ ่ง แนวทางการ
สอดแทรกคุณ ธรรมพื ้น ฐาน 8 ประการ โดยใช้ Line
Application Group เล่น เกมบัด ดี้ สร้า งความคุ้น เคย
ปฏิบ ัติต นเป็น แบบอย่า งที ่ด ี ใช้ก ระบวนการกลุ ่ม และ
จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ เป็นการเชื่อ มโยงเหตุก ารณ์
ที่ส อดคล้อ งกับ คุณ ธรรมด้า นความขยัน ความประหยัด
ความซื ่อ สัต ย์ ความมีว ิน ัย ความสุภ าพ ความสะอาด
ความสามัค คี และความมีน้ํา ใจ เพื่อ ปลูก ฝัง ให้นัก ศึก ษา
เรีย นรู้แ ละเข้า ใจคุณ ธรรมที่ส อดคล้อ งกับ การกระทํา โดย
ทัน ที เป็น การส่ง เสริม ให้น ัก ศึก ษามีค วามสามารถเชิง
บูร ณาการและมีค ุณ ธรรมเพิ ่ม มากขึ ้น เป็น การเตรีย ม
ความพร้อมให้นักศึกษาสามารถปรับตัวให้เข้ากับสังคมอื่น
ได้อย่างเหมาะสม และเรียนรู้การใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้
อย่างมีความสุข ตรงตามปรัชญาของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
(มหาวิท ยาลัย กรุง เทพ, 2552) ว่า “บัณ ฑิต ต้อ งมีค วามรู้
คู ่ค วามดี ก้า วทัน การเปลี ่ย นแปลงของโลก เพื ่อ การ
ดํารงชีวิตอย่างมีความสุข"
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