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Abstract

The research article consisted of the following objectives: 1) to investigate the Buddhist
behavior for developing the English communication skills of students at Rajamangala University
of Technology Lanna, Lampang Campus; and 2) to develop and present the Buddhist behavior
in the development of business English communication skills for students at Rajamangala
University of Technology Lanna, Lampang Campus. The study applied a qualitative research
method. The research instruments included: 1) structured interview form; and 2) focus group
discussion. The key informants were 6 entrepreneurs, 12 Bachelor degree students who
studied all English subjects related to business English communication, and 5 program faculty
members, totaling 23 persons.
According to the first objective, the 7-step knowledge management process was used
to investigate the Buddhist behavior in developing business English communication skills, it is
found that program faculty members have clear goals for developing the English
communication skills of students. As a result, the content of each subject is improved to
respond to the needs of students in various areas, the learning exchange is promoted in class,
the field trip is organized, and the use of Iddhipāda (Four Paths of Accomplishment) as a
recruitment criterion. The development of English communication skills for students can apply
Iddhipāda which comprises: Chanda (aspiration), Viriya (effort), Citta (thoughtfulness), and
Vīmaṃsā (investigation). Students are encouraged to love what they do and to put out effort
in order to develop their business English communication skills.
Keywords: Buddhist Behavior Model; Communication Skills Development; Business English;
Iddhipāda; Knowledge Management Process; Students at Rajamangala University of
Technology Lanna, Lampang Campus

บทนำ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 12 (2560 - 2564) ไดMกำหนดประเด็นหลักในการเตรียมพรMอม
ดMานกำลังคนและการเสริมสรMางศักยภาพของประชากรในทุกชSวงวัย มุSงเนMนการยกระดับคุณภาพทุนมนุษย7ของ
ประเทศ โดยพัฒนาคนใหMเหมาะสมตามชSวงวัย เพื่อใหMเติบโตอยSางมีคุณภาพ การหลSอหลอมใหMคนไทยมีคSานิยม
ตามบรรทัดฐานที่ดีทางสังคม เปQนคนดี มีสุขภาวะที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย และมีจิตสำนึกที่ดี
ตSอสังคมสSวนรวม การพัฒนาทักษะที่สอดคลMองกับความตMองการในตลาดแรงงานและทักษะที่จำเปQนตSอการ
ดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ของคนในแตSละชSวงวัยตามความเหมาะสม การเตรียมความพรMอมของกำลังคนดMาน
วิทยาศาสตร7และเทคโนโลยีที่จะเปลี่ยนแปลงโลกในอนาคต ตลอดจนการยกระดับคุณภาพการศึกษาสูSความ
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เปQนเลิศ การสรMางเสริมใหMคนมีสุขภาพดีที่เนMนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางสุขภาพและการลดป”จจัยเสี่ยงดMาน
สภาพแวดลM อ มที ่ ส S ง ผลตS อ สุ ข ภาพ (Office of the National Economic and Social Development
Council, 2017)
ดMวยสภาพการทำงานของคนในป”จจุบันนี้เปลี่ยนแปลงไปจากอดีตอยSางมาก ทำใหMบุคคลวัยทำงานสSวน
ใหญSตMองทุSมเทเวลาใหMกับการทำงานมากขึ้นและหนักขึ้น จนบางครั้งทำใหMไมSมีเวลาสำหรับชีวิตความเปQนอยูS
ของตนเองและครอบครัว ดังนั้นคนเราจะตMองจัดสรรแบSงเวลางาน และชีวิตอยSางเหมาะสม โดยทั่วไปงานและ
ชีวิตสSวนตัวมักจะเปQนความตMองการที่ขัดกันระหวSางองค7กรและพนักงาน องค7กรตMองการใหMพนักงานทุSมเทกับ
การทำงานอยSางมีประสิทธิภาพ ในขณะที่พนักงานตMองการใชMเวลากับชีวิตความเปQนอยูSและครอบครัวอยSาง
มีความสุข งานและชีวิตจึงมีผลกระทบซึ่งกันและกัน (Glezer, and Wolcott, 1999) เมื่อชีวิตครอบครัว
มีผลกระทบตSอสถาบันทรัพยากรมนุษย7 (Family interference with work: FIW) หรืองานมีผลกระทบตSอ
ชี ว ิ ต ครอบครั ว (Work interference with family: WIF) ก็ จ ะกS อ ใหM เ กิ ด ความขั ด แยM ง ระหวS า งงานและ
ครอบครัว (Work-family conflict or family-work conflict) ซึ่งจะสSงผลเสียตSอทั้งพนักงาน ครอบครัว และ
องค7 ก ร เชS น ผลตS อ ชี ว ิ ต และครอบครั ว พบวS า มี ค วามเสี ่ ย งดM า นสุ ข ภาพของพนั ก งานสู ง ขึ ้ น กิ จ กรรมและ
ความสัมพันธ7กับครอบครัวลดลง ความเครียดและความเหนื่อยลMาทางอารมณ7สูงขึ้น ผลตSอองค7กรพบวSา
พนักงานมีความพึงพอใจในการทำงานลดลง อัตราการขาดงานและการลาออกของพนักงานสูงขึ้น พนักงาน
มีความผูกพันตSอองค7กรลดลง และมีผลผลิตต่ำลง (Allen, 2000) ดังนั้นการที่ทั้งงานและชีวิตครอบครัวจะ
ประสบความสำเร็จไดMนั้น จะตMองมีความสมดุลซึ่งกันและกัน ระหวSางงานและชีวิตครอบครัว เมื่อพนักงาน
มีสมดุลชีวิตดีสุขภาพจิตก็ดีตามความรSวมมือในการทำงานก็จะสะดวกและงSายขึ้น ความสำนึกในการอยูSรSวมกัน
เรียนรูMรSวมกันเพื่อองค7กรก็จะเกิดขึ้น อันจะสSงผลใหMเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและทำใหMองค7กรพัฒนา
กMาวตSอไป ความสมดุลในชีวิตและการทำงานมีความแตกตSางกันไปในแตSละบุคคลตามบทบาทที่แตกตSางกันไป
ในการดำเนินชีวิตของแตSละบุคคล เชSน บุคคลที่สถานะโสดและบุคคลที่แตSงงานมีครอบครัว มีบุตรหลานตMอง
ดูแล บุคคลที่อยูSในชSวงการทำงาน ที่แตกตSางกัน เชSน เริ่มงานใหมS หรือใกลMวัยเกษียณ ยSอมมีความแตกตSางกัน
ในเรื่องความสมดุลและการทำงาน นอกจากนี้บุคคลที่ทำงานในภาคอุตสาหกรรมที่แตกตSางกันยSอมมีความ
สมดุลในชีวิตและการทำงานแตกตSางกันไปตามลักษณะการทำงาน และความสมดุลในชีวิตและการทำงานยัง
ขึ้นอยูSกับวัฒนธรรม สถาบันทางครอบครัว การใชMชีวิตประจำวันและการบริหารในแตSละองค7กรอีกดMวย การ
นำเอาแนวคิดการพัฒนาพฤติกรรมเชิงพุทธมาประยุกต7ใชMในการพัฒนาพฤติกรรม รวมไปถึงสรMางรูปแบบ
พฤติกรรมเชิงพุทธเพื่อใชMในดMานการศึกษา จะชSวยใหMผูMเรียนเกิดการเรียนรูMอยSางยั่งยืน ตลอดชีวิต
การสรMางรูปแบบพฤติกรรมเชิงพุทธ ซึ่งเปQนการจัดกิจกรรมการเรียนรูMตลอดชีวิตควรดำเนินการเพื่อ
ประโยชน7แกSผูMเรียนอยSางแทMจริง โดยมุSงพัฒนาความเจริญทุกดMานใหMแกSผูMเรียนในระดับครอบครัวและสถาบัน
ทางสังคม วิธีการแกMป”ญหาดMวยตนเองและจัดโดยมีบรรยากาศที่รื่นรมย7 สนุกสนาน ตลอดจนจัดใหMเหมาะสม
กับวัย ความสามารถ ความสนใจของผูMเรียน ดMวยเหตุผลดังกลSาวขMางตMน การวิจัยปฏิบัติการ การมีสSวนรSวมการ
ปฏิรูปการเรียนรูMตSอการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมของครอบครัวและชุมชน โดยเฉพาะการพัฒนาเชิงพุทธ
จิตวิทยาบูรณาการ จึงมีความสำคัญเปQนอยSางยิ่งในทุกระดับการศึกษา ดMวยเหตุผลที่สำคัญคือ 1) คนไทยสSวน
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ใหญS ซึ่งเปQนพุทธศาสนิกชนควรมีความรูMความเขMาใจและปฏิบัติถูกตMองตSอศาสนาที่ตนนับถือ 2) คนทุกคน
ที่อาศัยอยูSในสังคมไทยควรเรียนรูMพระพุทธศาสนาในฐานะที่เปQนรากฐานของวัฒนธรรมไทยเปQนสถาบันใหญS
และเปQนสภาพแวดลMอมของสังคมไทยเพื่อดำเนินชีวิตและทำงานหรือทำหนMาที่ที่เปQนสSวนรวมในการพัฒนา
สังคมไทยอยSางประสานกลมกลืนและไดMผลดี 3) สังคมไทยอาศัยพระพุทธศาสนาเปQนแหลSงคำสอนจริยธรรม
และไดMยอมรับระบบจริยธรรมตามหลักพระพุทธศาสนา เปQนมาตรฐานที่ยึดถือตลอดมา คนไทยจึงควรเรียนรูM
พุทธจริยธรรม เพื่อนำมาใชMในการพัฒนาชีวิตพัฒนาสังคมใหMบรรลุประโยชน7และสันติสุข นอกจากนี้ การสรMาง
รูปแบบพฤติกรรมเชิงพุทธ สามารถสรMางประโยชน7ใหMกับการเรียนรูMภาษาอังกฤษ เพื่อตอบโจทย7แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมไดMเปQนอยSางดี เนื่องจาก ป”จจุบันธุรกิจทSองเที่ยวจัดวSามีความสำคัญตSอเศรษฐกิจของ
ประเทศไทยเปQนอยSางมากซึ่งถือไดMวSาเปQนธุรกิจขนาดใหญSที่สรMางรายไดMใหMแกSประเทศอยSางมหาศาลทำใหM
ประชาชนในภูมิภาคตSางๆ มีรายไดMอยSางตSอเนื่องทั้งในสSวนของธุรกิจโรงแรมบริษัททSองเที่ยวมัคคุเทศก7และ
ธุรกิจรMานคMา นอกจากนี้ การติดตSอสื่อสารกับนักทSองเที่ยวชาวตSางชาติจำเปQนตMองใชMภาษาอังกฤษ เนื่องจาก
การขยายตัวของธุรกิจทSองเที่ยวตลอดระยะเวลา 20 ปœที่ผSานมา ทำใหMภาษาอังกฤษทวีความสำคัญมากยิ่งขึ้น
ในฐานะภาษาตSางประเทศที่สSงผลตSอความสำเร็จในการจัดการและใหMบริการในธุรกิจดMานนี้ ฉะนั้นภาษาอังกฤษ
จึงเปQนภาษาตSางประเทศที่มีความสำคัญและมีประโยชน7ที่สุดในธุรกิจการทSองเที่ยว
ภาษาอังกฤษนับวSาเปQนภาษาหลักที่ชาวตSางชาตินิยมใชM เพื่อการสื่อสารระหวSางประเทศกันมากที่สุด
จนหลายคนนิยาม ภาษาอังกฤษวSาเปQนภาษานานาชาติ (International language) หรือภาษาสากล (Global
language) ที่มีความสำคัญและมี ความจำเปQนตMองใชMในชีวิตประจำวัน อีกทั้งยังเปQนการเตรียมความพรMอมเขMา
สูSประชาคมอาเซียน ซึ่งในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตามหลักสูตรการศึกษาพื้นฐานเปQนการพัฒนา
ทั้ง 4 ทักษะ คือ ทักษะการฟ”ง ทักษะการพูด ทักษะการอSาน และ ทักษะการเขียน ซึ่งทักษะทั้ง 4 ที่กลSาวมา
นั้นทักษะการพูดเปQนทักษะที่สำคัญที่สุดเนื่องจากเปQนทักษะการสื่อสารที่แสดงใหMเห็นวSาผูMพูดมีความรูMทาง
ภาษาอยSางชัดเจนและเนื่องจากทักษะการพูดเปQนการถSายทอดความคิด ความเขMาใจ และความรูMสึกในการใชM
ภาษา เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
จากการสำรวจนั ก ศึ ก ษาที ่ ล งทะเบี ย นเรี ย นวิ ช าภาษาอั ง กฤษเพื ่ อ การสื ่ อ สารทางธุ ร กิ จ ดM ว ย
แบบสอบถามเกี่ยวกับขMอมูลพื้นฐานและทักษะทางภาษาอังกฤษที่ตัวเองตMองการพัฒนา พบวSานักศึกษา
ที่ลงทะเบียนเรียนวิชานี้ สSวนใหญSจะมีความเกี่ยวขMองกับการประกอบธุรกิจและตMองการที่จะพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษดMานการพูด นอกจากนี้ผูMวิจัยไดMพบป”ญหาและอุปสรรควSานักศึกษาสSวนมากประสบกับป”ญหาใน
การพูดสื่อความและการเรียบเรียงประโยค อีกทั้งยังขาดความเชื่อมั่นในการพูดภาษาอังกฤษ กSอใหMเกิดความ
สั บ สนวุ S น วายทางจิ ต ใจ วิ ต กกั ง วล ไมS ม ี อ ะไรเปQ น เครื ่ อ งยึ ด มั ่ น จากป” ญ หาที ่ ก ลS า วขM า งตM น การพั ฒ นา
ความสามารถดMานการพูดภาษาอังกฤษโดยองค7กรของรัฐที่เกี่ยวขMองกับการศึกษาโดยตรง เชSนสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแหSงชาติกระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายที่แกMไขป”ญหาที่เกิดขึ้น แตSขาดการปฏิบัติ
อยSางตSอเนื่อง ทำใหMแกMป”ญหาไดMเพียงแคSชั่วคราว นักศึกษายังคงขาดที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ ดังนั้นองค7กรทางศาสนา
จะเปQนผูMสรMาง ผูMชี้ทาง ผูMนำทางจิตใจและเปQนผูMชี้นำความสวSางความสงบผSานหลักธรรมคำสอนใหMแกSเหลSา
นักศึกษาใหMพบเจอแตSความสำเร็จ ความเจริญ
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จากเหตุผลขMางตMน ผูMวิจัยมองเห็นถึงป”ญหาที่เกิดขึ้นและมีความจำเปQนที่จะตMองรSวมดำเนินการเพื่อ
แกMไขป”ญหาสำคัญเรSงดSวนดMานพฤติกรรมเสี่ยงของบุคคลเพื่อใหMเกิดความสมดุลในชีวิต สถาบันครอบครัวและ
สมาชิกในสังคม โดยเฉพาะป”ญหาทางคุณธรรมและจริยธรรม ซึ่งจะเกิดความปรองดอง ความรัก สมัครสมาน
สามัคคี จนถึงความเปQนกัลยาณมิตรที่ดีตSอกัน ดำรงตนอยูSตามหลักไตรสิกขาและหลักเมตตาธรรมตSอกัน
เพื่อใหMสอดคลMองกับเจตนารมย7ของรัฐธรรมนูญแหSงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 และพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหSงชาติ พ.ศ.2542 ซึ่งจะเปQนประโยชน7ตSอสถาบันการศึกษา องค7กรของรัฐและสังคมประเทศชาติ
และใหMเปQนไปตามเจตนารมณ7ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหSงชาติฉบับที่ 12 (2560 - 2564) และเอื้อ
ตSอความสมดุลระหวSางชีวิต ครอบครัว กับการทำงาน รวมทั้งไดMมีการเปžดโอกาสใหMผูMปฏิบัติงานไดMใชMชีวิตในการ
ทำงานและชีวิตสSวนตัวไดMอยSางสมดุลกันโดยเกี่ยวขMองกับการแบSงเวลา อาชีพ การเดินทางสัดสSวนของการใชM
เวลาวSางของบุคคลและการใชMเวลาวSางกับครอบครัว รวมทั้งความกMาวหนMาและการไดMรับความดีความชอบ
สิ่งสำคัญการตั้งตนไวMชอบและดำเนินชีวิตดMวยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยยุคลบาท

วัตถุประสงคWของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมเชิงพุทธในการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษทางธุรกิจของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลMานนาลำปาง
2. เพื่อพัฒนาและนำเสนอพฤติกรรมเชิงพุทธในการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษทางธุรกิจ
ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลMานนาลำปาง

วิธีดำเนินการวิจัย

การศึกษาวิจัย เรื่องรูปแบบพฤติกรรมเชิงพุทธในการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษทางธุรกิจ
ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลMานนาลำปางเปQนการศึกษาวิจัยในเชิงคุณภาพ มีวิธีดำเนินการ
วิจัยดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาเนื้อหาเอกสาร แนวคิดทฤษฎีพฤติกรรมเชิงพุทธในการพัฒนาทักษะการ
สื ่ อ สารภาษาอั ง กฤษทางธุ ร กิ จ ของนั ก ศึ ก ษาโดยใชM ก ระบวนการ การจั ด การความรู M (Knowledge
Management) จากการลงศึกษาและบันทึกบริบทจริงภาคสนาม (Field note) และ การประชุมกลุSมยSอย
(Focus group) ของหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล สาขาศิลปศาสตร7 คณะบริหารธุรกิจและศิลป
ศาสตร7 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลMานนา ลำปาง โดยใชMกระบวนการในการจัดการความรูM 7 ขั้นตอนลง
พื้นที่ภาคสนาม ดังตSอไปนี้
1. การบSงชี้ความรูM
2. การสรMางและแสวงหาความรูM
3. การจัดความรูMใหMเปQนระบบ
4. การประมวลและกลั่นกรองความรูM
5. การเขMาถึงความรูM
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6. การแบSงป”นแลกเปลี่ยนความรูM
7. การเรียนรูM

รูปภาพที่ 1 กิจกรรมการจัดการความรูM
ที่มา: สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4, กิจกรรมการจัดการความรู,M [ออนไลน7],
แหลSงที่มา: www.bureau4.customs.go.th
ขั้นตอนที่ 2 การศึกษาในภาคสนาม
ผูMวิจัยและผูMชSวยนักวิจัย ไดMทำการศึกษาในภาคสนาม โดยศึกษาสถานประกอบการเป\าหมายที่เปQนการ
ประกอบการธุรกิจระหวSางประเทศการดMานการนำเขMาและสSงออก สัมภาษณ7เจMาของสถานประกอบการหรือ
ผูMแทนถึงการใชMภาษาอังกฤษในการสื่อสาร และศึกษาในภาคสนามในพื้นที่คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร7
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลMานนา ลำปาง
ขั้นตอนที่ 3 ผูWใหWขWอมูลสำคัญ
ประชากรในการวิจัย ประกอบดMวย นักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล สาขาศิลป
ศาสตร7 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร7 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลMานนา ลำปาง จำนวน 12 คน
คณาจารย7ประจำหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล สาขาศิลปศาสตร7 คณะบริหารธุรกิจและศิลป
ศาสตร7 มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ราชมงคลลM า นนา ลำปาง จำนวน 5 คน และผู M ป ระกอบการที ่ เ ปQ น การ
ประกอบการธุรกิจระหวSางประเทศการดMานการนำเขMาและสSงออก อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง จำนวน
6 คน
ขั้นตอนที่ 4 เครื่องมือและวิธีการที่ใชWในการศึกษา
การศึกษาวิจัย เรื่องรูปแบบพฤติกรรมเชิงพุทธในการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษทางธุรกิจ
ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลMานนาลำปาง เปQนการศึกษาวิจัยในเชิงคุณภาพ ผูMวิจัยไดM
กำหนดเครื่องมือในการวิจัยคือ
1) แบบสัมภาษณ7แบบมีโครงสรMาง (Structured Interview) และ
2) แบบคำถามของการสนทนากลุSมยSอย (Focus Group) และแบบสอบถามในการศึกษาวิจัยครั้งนี้
ผSานการตรวจสอบคุณภาพโดยผูMทรงคุณวุฒิจำนวน 3 ทSาน แลMวนำมาหาคSาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา ดMวยการ
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หาคSาดัชนีความสอดคลMองระหวSางขMอคำถามกับวัตถุประสงค7 (Index of item – Objective Congruence:
IOC) ไดMขMอคำถามที่มีคSา IOC อยูSระหวSาง 0.66 – 1.00 และปรับปรุงตามคำแนะนำของผูMทรงคุณวุฒิ จากนั้น
ตรวจสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถามโดยนำแบบสอบถามที่ปรับปรุงแลMว ไปทดลองใชMกับกลุSมตัวอยSาง
จำนวน 20 คน แลMวนำมาวิเคราะห7หาคSาสัมประสิทธิ์แอลฟาของ ครอนบาคเทSากับ 0.74
ขั้นตอนที่ 5 การรวบรวมขWอมูล
ผูMวิจัยและผูMชSวยนักวิจัย ไดMเก็บรวบรวมขMอมูลดMวยตนเอง โดย
1) ศึกษาสถานประกอบการเป\าหมายที่เปQนการประกอบการธุรกิจระหวSางประเทศการดMานการนำเขMา
และสSงออก สัมภาษณ7เจMาของสถานประกอบการหรือผูMแทนถึงการใชMภาษาอังกฤษในการสื่อสาร
2) สัมภาษณ7คณาจารย7ประจำหลักสูตร ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล สาขาศิลปศาสตร7 คณะ
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร7 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลMานนา ลำปาง เกี่ยวกับภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารสากล
3) สั ม ภาษณ7 น ั ก ศึ ก ษา หลั ก สู ต รภาษาอั ง กฤษเพื ่ อ การสื ่ อ สารสากล สาขาศิ ล ปศาสตร7 คณะ
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร7 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลMานนา ลำปาง เกี่ยวกับภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารสากล
4) จัดประชุมกลุSมยSอย (Focus Group) กลุSมตัวอยSาง ผูMมีสSวนเกี่ยวขMอง
ขั้นตอนที่ 6 การวิเคราะห)ขWอมูล
ผูMวิจัยและผูMชSวยนักวิจัย ทำการวิเคราะห7ขMอมูล โดยเก็บรวบรวมขMอมูลจากแบบสัมภาษณ7การจัด
ประชุมสัมมนากลุSมยSอย (Focus Group) แลMวนำมาทำการวิเคราะห7ขMอมูล แยกเปQนหมวดหมูS เปQนกลุSม
ขั้นตอนที่ 7 สรุปผลการศึกษาวิจัยและการนำเสนอผลการศึกษาวิจัย
ผูMวิจัยและผูMชSวยนักวิจัย นำเสนอเปQนลักษณะบรรยายเชิงพรรณนาโวหารในรูปความเรียง เพื่อรวบรวม
เปQนขMอมูลในการพัฒนาและถSายทอดแลกเปลี่ยน

ผลการวิจัย

วัตถุประสงค)ที่ 1 เพื่อศึกษาพฤติกรรมเชิงพุทธในการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษทางธุรกิจ
ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลMานนาลำปาง พบวSา สถานประกอบการมีการใชMภาษาอังกฤษ
ในการติดตSอสื่อสารกับคูSคMาทางธุรกิจเปQนหลัก โดยจะติดตSอกันผSานทางอีเมลล7และทางโทรศัพท7 ซึ่งในการ
ติดตSอสื่อสารแตSละครั้งนั้น ตMองใชMทักษะทางภาษาอังกฤษพอสมควร ดังนั้น ผูMที่จะรับหนMาที่ติดตSอสื่อสาร ตMอง
มีทักษะภาษาอังกฤษไมSวSาจะเปQน การฟ”ง พูด อSาน และเขียน ที่ดีในระดับหนึ่ง ดังนั้น การรับนักศึกษาเขMา
ทำงานหรือฝ¥กงานในตำแหนSงตSางๆ จะตMองคำถึงนึงความสามารถในการ ฟ”ง พูด อSาน และเขียนภาษาอังกฤษ
เปQนหลักและผูMประกอบการบางทSานใหMความเห็นวSา ควรนำหลักอิทธิบาท 4 โดยคำนึงถึงความพรMอมในการที่
จะทำงาน ความรักงาน ความเพียร มาใชMในการคัดเลือกนักศึกษาเขMาทำงานเพื่อที่จะไดMคนที่เหมาะสมเขMามา
ทำงาน
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จากการสัมภาษณ7อาจารย7ประจำหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล พบวSา อาจารย7ทุกทSาน
ใหMความเห็นไปในทิศทางเดียวกันวSา การมีความรูMพื้นฐานทางภาษาอังกฤษเปQนสิ่งสำคัญในโลกยุคป”จจุบัน
เนื่องจากภาษาอังกฤษมีความสำคัญตSอการติดตSอสื่อสารกับชาวตSางชาติเพราะภาษาราชการของประเทศสSวน
ใหญSจะเปQนภาษาอังกฤษ นักศึกษาสSวนใหญSมีความรูMพื้นฐานทางภาษาอังกฤษที่ดี แตSบางคนขาดแรงจูงใจใน
การพัฒนาความรูMเนื่องจากมีสิ่งเรMาจากภายนอกเยอะ ยกตัวอยSางเชSน การเขMาถึงแหลSงขMอมูลตSางๆ ทาง
ออนไลน7 ซึ่งมีทั้งขMอดีและขMอเสียและสภาพแวดลMอมของตัวนักศึกษาเอง ในสSวนของอาจารย7 ไดMมีการนำเอาสื่อ
ออนไลน7มาใชMประกอบการสอนเพื่อใหMนักศึกษาสามารถเขMาถึงความรูMไดMมากขึ้น
จากการสัมภาษณ7นักศึกษาดMวยกระบวนการจัดการความรูM 7 ขั้นตอน พบวSา นักศึกษามีความรูM
พื้นฐานทางภาษาอังกฤษดีจากการลงเรียนวิชาปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยและตMองการที่จะหา
ความรูMเพิ่มเติม รวมไปถึงพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะทักษะการพูดภาษาอังกฤษสำหรับการเจรจา
ตSอรองและการพูดโดยทั่วไป นักศึกษาสSวนใหญSใหMสัมภาษณ7ไปในทิศทางเดียวกันวSา โดยสSวนตัวจะชอบเปžด
คลิปวิดีโอเพื่อฟ”งภาษาอังกฤษ แตSก็ไมSคSอยไดMพูดตามเนื่องจากมีความเขินอาย ขาดความมั่นใจเพราะกลัวออก
เสียงผิด ในขณะเดียวกัน นักศึกษาบางคนใหMสัมภาษณ7วSา ตนเองพอจะมีทักษะทางภาษาอังกฤษอยูSแลMว จึงไมS
คSอยมีความอยากที่จะพัฒนาตSอไปเนื่องจาก นักศึกษามีความเชื่อวSาความสามารถทางทักษะภาษาอังกฤษที่
ตนเองมีอยูSเพียงพอแลMว
จากผลการสัมภาษณ7ขMางตMน โดยนำกระบวนการจัดการความรูM 7 ขั้นตอน มาใชMในการศึกษาวิจัย
สามารถแยกเปQนรายขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การบSงชี้ความรูM พบวSา อาจารย7ประจำหลักสูตรมีเป\าหมายชัดเจน คือ การพัฒนาทักษะ
การสื่อสารภาษาอังกฤษใหMแกSนักศึกษา โดยมีรายวิชาที่จะชSวยใหMนักศึกษาไดMเรียนรูMและพัฒนาความสามารถใน
การสื่อสารภาษาอังกฤษของตนเอง
ขั้นตอนที่ 2 การสรMางและแสวงหาความรูM พบวSา มีรายวิชาที่เนื้อหาคลMายกับวิชาอื่นก็ถูกตัดออกและ
สรMางเปQนวิชาใหมSขึ้นมาเพื่อตอบสนองกับความตMองการของนักศึกษาที่ตMองการเรียนรูMในสิ่งที่เปQนป”จจุบัน
ขั้นตอนที่ 3 การจัดความรูMใหMเปQนระบบ พบวSา มีการจัดกลุSมรายวิชาใหMตรงกับความตMองการของ
นักศึกษา เชSน กลุSมรายวิชาที่เนMนพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเฉพาะดMาน
ขั้นตอนที่ 4 การประมวลและกลั่นกรองความรูM พบวSา เนื้อหารายวิชาที่เกี่ยวขMองกับภาษาอังกฤษมี
การปรับใหMเขMากับเหตุการณ7ป”จจุบันมากขึ้น ครอบคลุมทักษะภาษาอังกฤษดMานตSางๆ เพื่อใหMนักศึกษาไดMฝ¥กฝน
และเรียนรูMไดMเต็มที่
ขั้นตอนที่ 5 การเขMาถึงความรูM พบวSา เหลSาอาจารย7มีการใชMเทคโนโลยีเขMามาชSวยในการสอนทั้งแบบ
ออฟไลน7และออนไลน7 เพื่อใหMนักศึกษาเขMาถึงความรูMไดMงSาย
ขั้นตอนที่ 6 การแบSงป”นแลกเปลี่ยนเรียนรูM พบวSา มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูM โดยอาจารย7จะเปQนผูMริเริ่ม
ในหัวขMอตSางๆ แลMวใหMนักศึกษาไดMมีโอกาสแสดงความคิดเห็น รวมไปถึงแลกเปลี่ยนความรูM
ขั้นตอนที่ 7 การเรียนรูM พบวSา ในทุกภาคการศึกษา จะมีการเรียนรูMนอกสถานที่ เปQนการฝ¥กใหM
นักศึกษาไดMมีโอกาสใชMความรูM ความสามารถในสถานการณ7จริง
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วั ต ถุ ป ระสงค) ท ี ่ 2 เพื ่ อ พั ฒ นาและนำเสนอพฤติ ก รรมเชิ ง พุ ท ธในการพั ฒ นาทั ก ษะการสื ่ อ สาร
ภาษาอังกฤษทางธุรกิจของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลMานนาลำปาง พบวSา การเรียนรูMจะ
ประสบความสำเร็จบรรลุจุดประสงค7ไดMตMองอาศัยหลักธรรมสำคัญนำปฏิบัติ เชSน หลักอิทธิบาทธรรม 4 คือ
ธรรมที่เปQนคุณเครื่องใหMเกิดความสำเร็จในกิจการงานทั้งปวง ประกอบดMวย
1) ฉันทะ ความรักงาน คือ จะตMองเปQนผูMรักงานที่ตนมีหนMาที่รับผิดชอบอยูSและทั้งจะตMองเอาใจใสS
กระตือรือรMนในการเรียนรูMงานและเพิ่มพูนวิชาความรูMความสามารถในการทำกิจการงานและมุSงมั่นที่จะทำงาน
ในหนMาที่รับผิดชอบหรือกิจการงานอาชีพของตนใหMสำเร็จเรียบรMอยอยูSเสมอ ไมSวSาจะเปQนผูMประกอบการ
นักศึกษาหรืออาจารย7
2) วิริยะ ความเพียร คือ จะตMองเปQนผูMมีความขยันหมั่นเพียรประกอบดMวยความอดทนไมSยSอทMอตSอ
ความยากลำบากในการประกอบกิจการงานในหนMาที่หรือในอาชีพของตนจึงจะถึงความสำเร็จและความ
เจริญกMาวหนMาไดM
3) จิตตะ คือ ความเปQนผูMมีใจจดจSออยูSกับการงานผูMที่จะทำงานไดMสำเร็จดMวยดีมีประสิทธิภาพนั้น
จะตMองเปQนผูMเอาใจใสSตSอกิจการงานที่ทำและมุSงกระทำงานอยSางตSอเนื่องจนกวSาจะสำเร็จ
4) วิมังสา คือ ความเปQนผูMรูMจักพิจารณาเหตุสังเกตผลในการปฏิบัติงานของตนเองและปรับปรุงพัฒนา
วิธีการทำงานใหMดำเนินไปสูSความสำเร็จใหMถึงความเจริญกMาวหนMายิ่งๆ ขึ้นไปไดM
หลักอิทธิบาทธรรม 4 ขMางตMน สามารถนำมาพัฒนาสรMางเปQนรูปแบบพฤติกรรมเชิงพุทธไดM กลSาวคือ
นักศึกษาจะตMองมีความรักในสิ่งที่ตนเองทำอยูS มีจิตใจที่แนSวแนS มีความเพียรพยายาม เอาใจใสSในสิง่ ทีต่ นเองทำ
อยูSเสมอ เพื่อที่จะพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษทางธุรกิจใหMประสบความสำเร็จ

องคWความรูdใหมH
การศึกษาวิจัยเรื่อง รูปแบบพฤติกรรมเชิงพุทธในการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษทางธุรกิจ
ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลMานนาลำปาง พบวSา นักศึกษาสSวนใหญSมีพื้นฐานทักษะ
ภาษาอังกฤษที่ดี แตSยังขาดการพัฒนาดMานพฤติกรรมเชิงพุทธ ดังจะเห็นไดMจากผลการสัมภาษณ7ที่วSา นักศึกษา
มีความขี้เกียจ ไมSกระตือรือรMน ดังนั้นการที่จะสรMางพฤติกรรมเชิงพุทธเพื่อที่จะชSวยนักศึกษาพัฒนาทักษะการ
สื่อสารภาษาอังกฤษทางธุรกิจ จึงตMองสรMางรูปแบบพฤติกรรมเชิงพุทธเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ
ทางธุรกิจโดยมุSงเนMนการนMอมนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกต7ใชM ทั้งนี้ องค7ความรูMใหมSที่ไดMจากการ
วิจัย คือ หลักธรรมที่เปรียบเทียบทางพระพุทธศาสนาเปQนโมเดลพฤติกรรมเชิงพุทธเพื่อพัฒนาทักษะการ
สื่อสารภาษาอังกฤษทางธุรกิจ คือ อิทธิบาทธรรม 4 อันประกอบดMวย ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา เปรียบเทียบ
เปQน ผลผลิต (Outcome) จากการวิจัยคือ ดอกปœบโมเดล กลSาวคือ ดอกกาสะลอง หรือ ดอกปœบ (ปœบขาว)
มีกลิ่นหอม เปรียบประดุจคุณลักษณะของนักศึกษาที่มีความรักในสิ่งที่ตนเองทำควบคูSไปกับการยึดมั่น
ในคุณธรรม (ฉันทะ) สีขาวของดอกปœปเปรียบดั่งความเพียรในจริยธรรมความรูM ความเชี่ยวชาญ (วิริยะ) รวมไป
ถึงความมุSงมั่นที่จะศึกษาหาความรูM เอาใจใสSในทุกเรื่องเพื่อนำความรูMไปพัฒนาสังคมประเทศชาติ (จิตตะ)
พรMอมทั้งเผยแพรSชื่อเสียง และเกียรติคุณของมหาวิทยาลัยใหMเปQนที่ประจักษ7ตSอสังคม (วิมังสา)
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รูปภาพที่ 2 รูปแบบพฤติกรรมเชิงพุทธในการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษทางธุรกิจ:
ดอกปœบโมเดล

อภิปรายผลการวิจัย

ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค7ขMอที่ 1 พบวSา การมีความรูMพื้นฐานทางภาษาอังกฤษเปQนสิ่งสำคัญในโลก
ยุคป”จจุบัน เนื่องจากภาษาอังกฤษมีความสำคัญตSอการติดตSอสื่อสารกับชาวตSางชาติเพราะภาษาราชการของ
ประเทศสSวนใหญSจะเปQนภาษาอังกฤษ นักศึกษาสSวนใหญSมีความรูMพื้นฐานทางภาษาอังกฤษที่ดี อยSางไรก็ตาม
สิ่งเรMาจากภายนอกไมSวSาจะเปQนสื่อออนไลน7ตSางๆ หรือคนรอบขMางไดMสSงผลถึงการขาดแรงจูงใจในการพัฒนา
ทั้งนี้เพราะ ตัวนักศึกษาบางคนมีความมั่นใจวSาตนเองมีความรูMเพียงพอแลMว ในขณะที่นักศึกษาบางคนเกิดความ
กังวล เกิดความเขินอายที่จะใชMภาษาอังกฤษ เมื่อนำกระบวนการจัดการความรูM 7 ขั้นตอนมาใชMศึกษาวิจัย
สSงผลใหMมองเห็นภาพการพัฒนากิจกรรมการเสริมทักษะทางภาษาอังกฤษไดMชัดเจนยิ่งขึ้น สอดคลMองกับ
งานวิจัยของ Richards (1998) ที่กลSาววSา การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษนั้น ผูMสอนควรเลือกใชMกิจกรรมที่เปžด
โอกาสใหMนักเรียนไดMแสดงออกทางดMานการพูด
ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค7ขMอที่ 2 พบวSา การพัฒนาพฤติกรรมเชิงพุทธโดยการนำหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนามาใชM จะทำใหMการเรียนรูMจะประสบความสำเร็จบรรลุจุดประสงค7ไดM โดยหลักธรรมสำคัญนำ
ปฏิบัติ คือ หลักอิทธิบาทธรรม 4 คือ ธรรมที่เปQนคุณเครื่องใหMเกิดความสำเร็จในกิจการงานทั้งปวง สอดคลMอง
กับผลงานวิจัยจาก Amornwiwat (1990) ที่กลSาววSา การใชMหลักธรรมใหMถูกวิธีจะสามารถชSวยพัฒนาใหMเกิด

วารสารสันติศึกษาปริทรรศนO มจร ปRที่ 10 ฉบับที่ 2 (มีนาคม-เมษายน 2565)

578

ป”ญญาและแกMป”ญหาไดMเหมาะสม และจากจากผลการสัมภาษณ7 ทั้งจากผูMประกอบการ อาจารย7 และนักศึกษา
แสดงใหMเห็นถึงจุดแข็ง จุดอSอน โอกาส และภาวะคุกคาม ดังนี้
จุดแข็ง (Strengths) คือ นักศึกษามีพื้นฐานทางภาษาอังกฤษที่ดี สามารถนำไปตSอยอดเพื่อพัฒนา
เพิ่มเติมไดM สถานศึกษารวมไปถึงอาจารย7มีความพรMอมที่จะชSวยเหลือในการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ
จุดอSอน (Weaknesses) คือ ในป”จจุบันมีการเปžดกวMางทางเทคโนโลยีที่ทุกคนสามารถเชื่อมตSอกับโลก
ออนไลน7ไดMทุกที่ทั่วโลก ซึ่งเปรียบเสมือนดาบสองคม นักศึกษาจะตMองอดทนตSอสิ่งกวนใจตSางๆ รวมไปถึง
ลักษณะนิสัยสSวนบุคคล เชSน การขาดแรงจูงใจ ไมSกระตือรือรMน เพื่อที่จะประสบความสำเร็จในการเรียนรูM อีก
หนึ่งจุดอSอนคือ สภาพแวดลMอมของนักศึกษาบางคนไมSสามารถที่จะสนับสนุนการเรียนรูMใหMเกิดขึ้นไดM
โอกาส (Opportunities) คือ นักศึกษาในป”จจุบันมีโอกาสในการคMนควMาหาความรูMสูง เนื่องจาก
นักศึกษาทุกคนสามารถเขMาถึงขMอมูลออนไลน7ไดM และหากมีหลักธรรมในใจหรือสามารถนำเอาพฤติกรรมเชิง
พุทธไปปรับใชMกับชีวิตประจำวัน จะทำใหMมีโอกาสประสบความสำเร็จในการเรียนรูMสูง
ภาวะคุกคาม (Threats) คือ การเขMาถึงแหลSงขMอมูลออนไลน7 มีทั้งดีและไมSดี นอกจากนี้ สภาวะ
แวดลMอมและบริบททางสังคมของนักศึกษาก็เปQนหนึ่งในภาวะคุกคามเนื่องจากสภาวะแวดลMอมและบริบททาง
สังคมของนักศึกษาบางคนอาจจะไมSเอื้ออำนวยตSอการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
จากจุดแข็ง จุดอSอน โอกาส และภาวะคุกคามขMางตMน การที่นักศึกษาจะสามารถประสบความสำเร็จใน
การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษไดMนั้น คือตMองมีหลักธรรมในใจและปฏิบัติตามหลักพฤติกรรมเชิงพุทธ

สรุป

การศึกษาในยุคป”จจุบันมีวิธีการเรียนรูMที่หลากหลายทั้งออนไลน7และออฟไลน7 ผูMเรียนสามารถเลือกที่
จะหาความรูMเพิ่มเติมจากเนื้อหาทางออนไลน7นอกเหนือจากเนื้อหาออฟไลน7ที่ไดMจากการเรียนรูMในหMองเรียน
อาจารย7ผูMสอนก็สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสอนใหMเปQนไปตามยุคสมัยไดMโดยการนำเอาเทคโนโลยีมาเปQน
ตัวชSวยในการสอน ไมSวSาจะเปQนแอพพลิเคชั่นตSางๆ เพื่อใหMนักศึกษาเขMาถึงไดMงSาย รวดเร็ว สะดวก ดังนั้นในการ
ที่จะสามารถพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษใหMประสบความสำเร็จ นักศึกษาตMองมีการปฏิบัติตนใหM
เหมาะสม มีหลักธรรมอิทธิบาทธรม 4 ในใจ และควบคุมความประพฤติของตนใหMอยูSในกรอบพฤติกรรมเชิง
พุทธ นอกเหนือจากการเรียนในสถานศึกษาและเรียนนอกหMองเรียนแลMว การที่มีหลักธรรมในใจควบคูSไปกับ
การประพฤติตนใหMอยูSในกรอบพฤติกรรมเชิงพุทธจะชSวยใหMนักศึกษาเปQนที่ตMองการของตลาดแรงงานในอนาคต

ขdอเสนอแนะ

จากผลการวิจัย ผูMวิจัยมีขMอเสนอแนะดังนี้
1. ขWอเสนอแนะจากการวิจัย
1.1 อาจารย7ผูMสอนควรสอดแทรกหลักธรรมไวMในเนื้อหาของสื่อการสอน ซึ่งเปQนหลักธรรมที่เกี่ยวขMอง
กับการศึกษา การประพฤติตนที่ดี และการมีคุณธรรม มาเผยแพรSเพื่อใหMนักศึกษาไดMนำไปประยุกต7ใชMในการ
เรียนรูMในสาขาวิชาตSางๆ
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2. ขWอเสนอแนะในการวิจัยครั้งถัดไป
สำหรับประเด็นในการวิจัยครั้งตSอไปควรทำวิจัยในประเด็นเกี่ยวกับ
2.1 ควรทำวิจัยตSอยอดในรูปแบบของการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษดMานอื่น โดยสอดแทรก
รูปแบบพฤติกรรมเชิงพุทธ
2.2 ควรทำวิจัยที่เกี่ยวขMองกับการประยุกต7ใชMหลักธรรมทางพระพุทธศาสนากับการศึกษาในหลายๆ
ดMาน เพื่อใหMนักศึกษาไดMประโยชน7จากการนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปใชMในการเรียน รวมไปถึงใน
ชีวิตประจำวัน
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