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บทคดัย่อ 
 

วิทยานิพนธฉ์บบันีมีวตัถุประสงคด์งันี ๑) เพือศึกษาปัจจยัทีส่งผลต่อการส่งเสริมจริยธรรม

ของวยัรุ่น ๒) เพือศึกษาความสมัพนัธร์ะหว่างปัจจยัทีส่งผลต่อการส่งเสริมจริยธรรมของวยัรุ่นกบั

การส่งเสริมจริยธรรมของวยัรุ่น ๓) เพือศึกษาขอ้เสนอแนะเกียวกบัปัจจยัทีส่งผลต่อการส่งเสริม

จริยธรรมของของวยัรุ่น ๔)  เพือนาํเสนอแนวทางและการสร้างองค์ความรู้ใหม่เกียวกบั “รูปแบบ

ปัจจยัทีส่งผลต่อการส่งเสริมจริยธรรมของของวยัรุ่น” 

การวิจัยครังนีใช้วิธีการวิจัยแบบผสมผสานระหว่างวิธีวิจัยเชิงปริมาณและวิธีวิจัยเชิง

คุณภาพ โดยผูว้ิจยัไดส้ร้างแบบสอบถามเพือนาํเสนอขอ้มลูการวิจยัเชิงปริมาณประชากรทีใชใ้นการ

วิจยัไดแ้ก่ เยาวชนระดบัชนัมธัยมศึกษาปีที ๔-๖ ของโรงเรียนนวมินทราชินูทิศเบญจมราชาลยัเขต 

กรุงเทพมหานครโดยกาํหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่างโดยใช้สูตรคาํนวณของ ทาโร่ ยามาเน่ ได้

จาํนวน ๒๑๐ คน สถิติทีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มลูมี ๒ ประเภท ไดแ้ก่ ๑) สถิติเชิงพรรณนา ๒) สถิติ

เชิงอนุมาน ถา้พบความแตกต่างอย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติทีระดบั ๐.๐๕ จะทาํการทดสอบความ

แตกต่างของค่าเฉลียเป็นรายคู่ด้วยวิธีการของฟิชเชอร์และการวิเคราะห์การถดถอยเชิงซ้อน

ความสมัพนัธร์ะหว่างปัจจยัส่วนบุคคลกบัตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่ คือดา้นครอบครัว ดา้นศาสนสถาน  

ด้านโรงเรียน ด้านเจตคติหรือความเชือ ด้านสภาพแวดล้อม และด้านการใช้เวลาว่างให้เป็น

ประโยชน์ และต่อมาผูว้ิจยัไดท้าํการสนบัสนุนขอ้มลูวิจยัเชิงปริมาณดว้ยวิธีการวิจยัเชิงคุณภาพโดย

ทาํการสมัภาษณ์เชิงลึกผูเ้ชียวชาญจาํนวน 9รูป/คนและทาํการสนทนากลุ่ม (Focus group) จาํนวน 

๑๔ คน 

 ผลการวจิยัพบว่า 

๑) ปัจจยัทีส่งผลต่อการส่งเสริมจริยธรรมของวยัรุ่นโดยรวมอยู่ในระดบัมาก เมือพิจารณา

ในแต่ละดา้น โดยเรียงลาํดบัตามค่าเฉลียจากสูงไปหาตาํ พบว่า มีค่าเฉลียสูงสุดดา้นสภาพแวดลอ้ม  
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รองลงมาไดแ้ก่ดา้นการใชเ้วลาว่างให้เป็นประโยชน์ ดา้นศาสนสถาน ดา้นโรงเรียน และดา้นทีมี

ค่าเฉลียตาํสุดไดแ้ก่ ดา้นความเชือ/ เจตนคติจากผลการสัมภาษณ์เชิงลึก แสดงให้เห็นว่าปัจจยัที

ส่งผลต่อการส่งเสริมจริยธรรมของวยัรุ่นด้านการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์มีผลมากทีสุด 

เพราะว่า แนวทางการจะเขา้ถึงหลกัธรรมคาํสอนและวิธีการปฏิบติัทางพระพุทธศาสนานัน การใช้

เวลาว่างทีมีอยู่ของนักเรียนนันสามารถนํามาพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าได้ และเห็นด้วยกับ

ความสมัพนัธต่์อปัจจยัทุกดา้นมีผลต่อการส่งเสริมจริยธรรมของวยัรุ่น และผลของการเสวนากลุ่ม

สอดคลอ้งกนัโดยปัจจยัดา้นการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน์สาํคญัทีสุด เพราะการใชอิ้นเทอร์เน็ต 

ในการทาํกิจกรรมต่ออาทิตยน์นัสามารถสืบคน้ขอ้มลูและหาความรู้มากไดเ้ป็นประโยชน์อยา่งมาก 

๒) ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่าปัจจัยส่วนบุคคลกับการส่งผลต่อการส่งเสริม

จริยธรรมของนักเรียนทีมีเพศ สถานภาพบิดามารดา ลกัษณะบา้นทีอาศยั และรายได้รวมของ

ครอบครัว ทีแตกต่างกนัมีผลต่อการส่งเสริมจริยธรรมของเด็กนักเรียน แต่อายุ ระดบัชนัเรียน และ

ครอบครัวทีแตกต่างกนัไม่มีผลต่อการส่งเสริมจริยธรรมของเด็กนกัเรียน 

๓) ขอ้เสนอแนะเกียวกับปัจจยัทีส่งผลต่อการส่งเสริมจริยธรรมของวยัรุ่น คือ บุคคลใน

ครอบครัวตอ้งเป็นตน้แบบและมีเวลาใหเ้ยาวชน วดัควรจดัใหบ้ริเวณวดัมีความสะอาด ร่มรืน สบาย

ทาํใหใ้จสงบเมือไดเ้ขา้ไป โรงเรียนควรกาํหนดวิชาพระพุทธศาสนาเป็นหลกัสูตรหลกัในการเรียน

การสอนและมีการจดักิจกรรมร่วมมือกนัศาสนาและครอบครัว ควรปลกูฝังความเชือทีดีและถกูตอ้ง

ตามหลกัธรรมทางพระพุทธศาสนา สร้างสภาพแวดลอ้มทางสงัคมใหดี้โดยใชสื้อไปในทางปลูกฝัง

จริยธรรม รณรงคใ์หบุ้คลากรครู นกัเรียนและชุมชนร่วมกนัอนุรักษสิ์งแวดลอ้มและธรรมชาติ 

 ๔) องค์ความรู้ใหม่เกียวกบัการส่งเสริมจริยธรรมของวยัรุ่น คือ การใช้เวลาว่างส่งเสริม

ปลูกฝังจริยธรรม โดยใชว้ดัเป็นทีฝึกสติและส่งเสริมกิจกรรมในโรงเรียน สร้างสิงแวดลอ้มทาง

ครอบครัวและสงัคมใหดี้ เรียกว่า “STMA”Model 
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ABSTRACT 
 

The objectives of this research were that: 1. To study factors affecting ethic 

encouragement of the youths, 2. To study the relation between factors affecting ethic 

encouragement of the youths and ethic encouragement of the youths, 3. To study suggestions 

concerning factors affecting ethic encouragement of the youths, and 4. To propose a guideline and 

to create a new knowledge body on “a model of factors affecting ethic encouragement of the 

youths”. 

The study was a mixed research method, quantitative and qualitative methods. The 

populations used in the study were 210 students studying in Matthayom 4-6 of 

NavamintharachinuthitBenchamarajalai Bangkok.  The samplings were obtained by using Taro 

Yamane’s formula. The data were analyzed by descriptive statistics and inferential statistics.  The 

distinctive results with a statistical figure at 0.05 will be dual pair tested with Fischer’s method 

and regressive analysis between individual factors and independent variables; family, religious 

place, school, attitude, belief, environment and free time activity.  The quantitative results were 

supported by qualitative research method, in-depth interview with 9 experts and focus group 

discussion with 14 experts. 

The results of the study found that: 

1. Factors resulting to ethic encouragement of the youths were in the high level in total.  

In details from maximum to minimum, it started from environment and followed by free time 

activity, religious place, school, and attitude and belief respectively. The results of in-depth 
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interview indicated that the best factor affecting ethic encouragement of the youths was free time 

activity because Dhamma learning and practice could be cultivated in the free time, and the 

results correlated to other factors.  The results of focus group discussion were also related to free 

time activity because searching for information and finding new knowledge through internet 

could be done in a free time.   

2. The results of hypothesis test indicated that individual factors resulting to ethic 

encouragement of the students with different sexes, parents’ status, residential location, and 

family income, but students’ ages, class levels and family had no effective results to their ethic 

encouragement. 

3. Suggestions concerning factors affecting ethic encouragement of the youths were that; 

family members should behave as an idol of the youths and have enough time to spend with them, 

temples should arrange the temple ground and environment suitable for a visit, school should set 

Buddhist subject as a core subject and arrange religious activities with collaboration temple and 

family, should implant correct concept and true belief in Buddhism, create a good and friendly 

social environment, and at the same time, teachers, students and communities should work hand 

in hand to preserve environment and natural resources.  

4. The new knowledge body concerning ethic encouragement of the youths is to use the 

free time to implant them with virtue and ethic, to use temple for mindfulness training, and to use 

school for activity support in order to improve family and social environment. That can be 

concluded in “STMA” Model.  
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กิตตกิรรมประกาศ 

 

 ดุษฎีนิพนธฉ์บบันีสาํเร็จลงดว้ยดี ดว้ยความสนับสนุนและเมตตาจากคณาจารยผ์ูท้รงคุณวุฒิ 

หลายท่านในมหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยัผูว้ิจยัรู้สึกซาบซึงในพระคุณเป็นอย่างยิง จึงขอกล่าว

นามเพือกราบขอบพระคุณและขอเจริญพรเป็นอย่างสูงในโอกาสนี คือ พระศรีวินยาภรณ์ (ดร.)พระ

อาจารยที์ปรึกษาทีใหค้าํแนะนาํ ตรวจแกไ้ขดุษฎีนิพนธ์ และขอขอบพระคุณคณะกรรมการการสอบ

ทุกท่าน ทีไดชี้แนะขอ้บกพร่องในงานวิจยัใหเ้สร็จสมบูรณ์ 

 นอกจากนีแลว้ ผูว้ิจยัขอขอบพระคุณพระอาจารยพ์ระมหาบุญศรี าณวุฑฺโฒ (ผศ.ดร.)

ประธานกรรมการ คณบดีบณัฑิตวิทยาลยัและ และดร.โสภณ ขาํทพั กรรมการผูค้วบคุมดุษฎีนิพนธ ์

ทีไดใ้หค้าํแนะนาํ แกไ้ข เพิมเติมเนือหาและขอ้คิดเห็นต่าง ๆทีเป็นประโยชน์หลายประการให้แก่

ผูว้ิจยัทาํใหก้ารศึกษางานวิจยัเสร็จสมบูรณ์ไดด้ว้ยดี 

 ขอกราบขอบพระคุณ พระราชดิลก (ดร.), พระมหาวิโรจน์ คุตฺตวีโร (ดร.), ดร.เสน่ห์ เดชะวงศ,์ 

รศ.ดร.มานพ นกัการเรียน, ศ.กิตติคุณ ดร.สุมานพ ศิวารัตน,์ดร.ศุลีพร เศวตพงษ ์ทีให้ความอนุเคราะห์ 

ตรวจสอบเครืองมือ ใหค้าํแนะนาํในดา้นต่าง ๆทีเป็นประโยชน์ในงานวิจยั 

 ขอขอบพระคุณพระสงฆผ์ูท้รงคุณวุฒิเชียวชาญทางดา้นศาสนา และผูอ้าํนวยการโรงเรียน

ต่างๆ ทีใหค้วามอนุเคราะห์ในการใหส้มัภาษณ์ ในการเก็บขอ้มูลเป็นไปดว้ยดี โดยมิไดมี้อุปสรรค

ใด ๆ คณะเจา้หนา้ทีของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั ทุกท่านทีอาํนวยความ

สะดวกใหบ้ริการแนะนาํดว้ยดี และเพือนนกัศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาพุทธศาสนศึ์กษาทุกท่านที

ให้คาํปรึกษา แนะนาํช่วยเหลือแลกเปลียนขอ้มูลในการทาํวิจัยครังนี รวมถึงท่านผูเ้ป็นเจ้าของ

ผลงานวิชาการอนัทรงคุณค่าทุกท่านทีผูว้ิจยัไดน้าํมาประกอบงานวิจยั ฉบบันีทาํให้ผูว้ิจยัเกิดพลงั

ผลกัดนัทีตอ้งทาํงานวิจยัฉบบันีใหลุ้ล่วงสาํเร็จโดยดี 

 คุณูปการใด ๆ ก็ตามทีจะพึงบงัเกิดมีจากดุษฎีนิพนธเ์ล่มนี ผูว้ิจยัขอบูชาคุณบิดา มารดา ครู

บาอาจารย ์ญาติสนิทมิตรสหายตลอดจนศรีภรรยาและบุตรชายบุตรีทังสี ขออาํนาจคุณพระศรี

รัตนตรัย และคุณความดีบารมีธรรมจงปกปักรักษา คุม้ครอง ผูมี้พระคุณทุกท่านไดส้มหวงัในสิงที

ปรารถนาดว้ยเทอญ 
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พระไตรปฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๓๙ และอรรถกถาภาษาบาลี ฉบับ

มหาจุฬาอรรถกถา พ.ศ. ๒๕๓๓ ในการอางอิงโดยใหช่ือยอของคัมภีรพระไตรปฎกในเชิงอรรถของ

งานวิจัยซึ่งมีคํายอและคําเต็มเรียงตามลําดับคัมภีร ดังตอไปน้ี 

 

คํายอ คําเต็ม 

พระสุตตันตปฎก 

 ที.ม. สุตฺตนฺตปฏก ทีฆนิกาย มหาวคฺค 

 ที.ปา. สุตฺตนฺตปฏก ทีฆนิกาย ปาฏิกวคฺค 

 ม.มู. สุตฺตนฺตปฏก มชฺฌิมนิกาย มูลปปณฺณาสก 

 ม.อุ. สุตฺตนฺตปฏก มชฺฌิมนิกาย อุปริปณฺณาสก 

 สํ.นิ. สุตฺตนฺตปฏก สํยุตฺตนิกาย สคาถวคฺค 

 องฺ.ทุก. สุตฺตนฺตปฏก องฺคุตฺตรนิกาย สคาถวคฺค 

 ขุ.ธ. สุตฺตนฺตปฏก ขุทฺทกนิกาย ธมฺมปท 

 ขุ.เถร. สุตฺตนฺตปฏก ขุทฺทกนิกาย เถรคาถา 

 ขุ.อป. สุตฺตนฺตปฏก ขุทฺทกนิกาย อปทาน 

อรรถกถาพระสุตตันตปฎก 

 ที.ม.อ. ทีฆนิกาย สุมงฺคลวิลาสินี มหาวคฺคอฏกถา 

 ขุ.ธ.อ. ขุทฺทกนิกาย ธมฺมปทอฏกถา 

 

 สําหรับตัวเลขที่อยูหลังช่ือยอของพระไตรปฎกน้ันมีเลข ๓ ตอน คือ เลขเลม/เลขหัวขอ/เลข

หนา ตัวอยางเชน ม.อุ. ๑๔/๒๙๗/๓๕๖. หมายถึง สุตฺตนฺตปฏก มชฺฌิมนิกาย อุปริปณฺณาสก เลมที่ 

๑๔/ขอที่ ๒๙๗/หนาที่ ๓๕๖ เปนตน 

   

 

 



สารบัญ  

 หน้า 

บทคดัย่อภาษาไทย ก 

บทคดัย่อภาษาอังกฤษ ค 

กิตตกิรรมประกาศ จ 

สารบัญคาํย่อ ฉ 

สารบัญ ช 

สารบัญตาราง ฏ 

สารบัญแผนภาพ ณ 

 

บทที  ๑  บทนํา  

 ๑.๑  ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา  ๑

 ๑.๒ โจทย์การวจิยั ๙ 

 ๑.๓ วตัถุประสงค์ของการวจิยั ๙ 

 ๑.๔ สมมตฐิานการวจิยั ๙ 

 ๑.๕ ขอบเขตของการวจิยั ๑๐ 

  ๑.๕.๑  ขอบเขตเชิงปริมาณ ๑๐ 

  ๑.๕.๒ ขอบเขตเชิงคุณภาพ ๑๑ 

 ๑.๖  ประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รับ ๑๑ 

 ๑.๗ คาํนยิามศัพท์เฉพาะทใีช้ในการวจิยั ๑๑ 

   

บทที ๒ เอกสารและงานวจิยัทีเกียวข้อง ๑๔ 

 ๒.๑  ความหมาย องค์ประกอบ ประเภทและพฤตกิรรมทางจริยธรรม ๑๔ 

  ๒.๑.๑  ความหมายของ “จริยธรรม” ๑๔ 

  ๒.๑.๒ องค์ประกอบของจริยธรรม ๑๙ 

  ๒.๑.๓  การเกดิจริยธรรม ๒๒ 

  ๒.๑.๔  ประเภทจริยธรรม ๒๓ 

  ๒.๑.๕  แหล่งปลกูฝังและหล่อหลอมจริยธรรมแก่เด็กและเยาวชน ๒๔ 
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  ๒.๑.๖  คุณลกัษณะจริยธรรมทีแสดงเป็นพฤตกิรรม ๒๕ 

 ๒.๒  แนวคดิเกยีวกบัค่านยิมในการส่งเสริมทางจริยธรรม ๓๓ 

  ๒.๒.๑  ความหมายและแนวคดิเกยีวกบัค่านิยม ๓๓ 

  ๒.๒.๒ ค่านิยมทางจริยธรรมทีควรส่งเสริมและพฒันา  ๓๕ 

  ๒.๒.๓  อุปสรรคของการส่งเสริมและพฒันาค่านิยมทางจริยธรรม  ๓๖ 

 ๒.๓  แนวคดิด้านครอบครัว ๓๗ 

  ๒.๓.๑ การอบรมเลยีงดู ๓๘ 

  ๒.๓.๒ การส่งเสริมความเป็นพุทธมามกะจากครอบครัว ๔๐ 

 ๒.๔  แนวคดิด้านศาสนสถาน ๔๓ 

  ๒.๔.๑  แนวคดิเกยีวกบัศาสนสถานในพระพุทธศาสนา ๔๓ 

 ๒.๕  แนวคดิด้านโรงเรียน ๔๙ 

  ๒.๕.๑  แนวคดิทีเกยีวกบัครู ๔๙ 

  ๒.๕.๒ แนวคดิทีเกยีวกบัการพฒันาการเรียนรู้ ๕๒ 

 ๒.๖  แนวคดิและทฤษฎด้ีาน ความเชือ/เจตคต ิ ๕๖ 

  ๒.๖.๑ แนวคดิเกยีวกบัเจตคต ิ ๕๖ 

  ๒.๖.๒ ทฤษฎีเกยีวกบัเจตคต ิ ๕๘ 

  ๒.๖.๓ ลกัษณะ และองค์ประกอบของเจตคต ิ ๖๐ 

 ๒.๗ แนวคดิด้านสภาพแวดล้อม ๖๑  

 ๒.๘ แนวคดิด้านการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ๖๕ 

  ๒.๘.๑  การใช้เวลาว่างให้เกดิประโยชน์ ๖๕ 

  ๒.๘.๒ ประโยชน์การใช้เวลาว่างให้เป็น ๖๖ 

  ๒.๘.๓ ประโยชน์ของการใช้เวลาว่าง ๖๘ 

  ๒.๘.๔ ความหมายของเวลาว่าง ๖๙ 

  ๒.๘.๕ การใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ของวยัรุ่น ๗๐ 

 ๒.๙ พฒันาการของวยัรุ่นและทฤษฏีการพฒันาทางจริยธรรม ๗๒ 

  ๒.๙.๑  พฒันาการและการเปลยีนแปลงของวยัรุ่น ๗๒ 

   ๒.๙.๒ ทฤษฏีจติวเิคราะห์ของฟรอยด์เกยีวกบัจริยธรรม ๗๖ 

  ๒.๙.๓  ทฤษฏีพฒันาการทางจริยธรรมของเพยีเจท์ ๗๘ 

  ๒.๙.๔  ทฤษฏีพฒันาการทางจริยธรรมของโคลเบอร์ก ๘๐ 
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  ๒.๙.๕ ทฤษฏีด้านพฒันาการทางความคดิความเข้าใจเกยีวกบัจริยธรรม 

   ของพอีาเจต์ ๘๓ 

  ๒.๙.๖  ทฤษฏีการเรียนรู้ทางสังคม(Social Learning Theory) ๘๕ 

 ๒.๑๐ หลกัพุทธธรรมเพอืการส่งเสริมจริยธรรมของวยัรุ่น ๘๖ 

  ๒.๑๐.๑ การดําเนนิชีวติตามหลกัจริยธรรม ๑๐๐ 

  ๒.๑๐.๒ การใช้เสรีภาพตามหลกัจริยธรรม ๑๐๑ 

  ๒.๑๐.๓ การบริหารจติ ๑๐๓ 

 ๒.๑๑ ปัจจยัทีมผีลต่อการส่งเสริมจริยธรรม ๑๐๔ 

  ๒.๑๑.๑ คุณธรรมพนืฐาน  ๘  ประการ ๑๐๔ 

  ๒.๑๑.๒ ปัจจยัทีส่งผล ๑๐๕ 

  ๒.๑๑.๓ ประโยชน์คุณธรรมพนืฐาน ๘ ประการต่อเยาวชน ๑๐๖ 

  ๒.๑๑.๔ บทบาทครูกบัจดักจิกรรมส่งเสริมคุณธรรมพนืฐาน ๘ ประการ ๑๐๗ 

  ๒.๑๑.๕ บทบาทผู้ปกครองกบัจดักจิกรรมส่งเสริมคุณธรรมพนืฐาน  

   ๘ ประการ ๑๐๘ 

 ๒.๑๒ หน้าทีชาวพุทธ ๑๐๙ 

 ๒.๑๓  การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ๑๑๑ 

  ๒.๑๓.๑ การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมในกลุ่มเด็ก/วยัรุ่น ๑๑๑  

  ๒.๑๓.๒ รูปแบบการปลกูฝังคุณธรรมจริยธรรม ๑๑๒ 

 ๒.๑๔ งานวจิยัทีเกยีวข้อง ๑๑๓ 

 ๒.๑๕ สรุปกรอบแนวคดิในการวจิยั ๑๒๐ 

 

บทที  ๓ วธีิดําเนินการวจิยั ๑๒๒ 

 ๓.๑   การวจิยัเชิงปริมาณ ๑๒๓ 

  ๓.๑.๑   ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง ๑๒๓ 

  ๓.๑.๒  เทคนิควธิกีารสุ่มตวัอย่าง ๑๒๔ 

  ๓.๑.๓  เครืองมอืทใีช้ในการวจิยั ๑๒๔ 

  ๓.๑.๔  การสร้างและการตรวจสอบคุณภาพเครืองมอืวจิยั ๑๒๖ 

  ๓.๑.๕  วธิีการเกบ็รวบรวมข้อมูล ๑๒๙ 

  ๓.๑.๖   การวเิคราะห์ข้อมูล ๑๓๐ 
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  ๓.๑.๗  สถิตทิใีช้ในการวจิยั ๑๓๐ 

 ๓.๒  การวจิยัเชิงคุณภาพ ๑๓๑ 

  ๓.๒.๑   ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง ๑๓๑ 

  ๓.๒.๒  เทคนิควธิีการเลอืกกลุ่มตวัอย่าง ๑๓๒ 

  ๓.๒.๓  เครืองมอืในการเกบ็รวบรวมข้อมูล (Instrument) ๑๓๓ 

  ๓.๒.๔  การตรวจสอบคุณภาพเครืองมอื ๑๓๔ 

  ๓.๒.๕  การสัมภาษณ์ (Interviewing) ๑๓๕ 

  ๓.๒.๖  การสนทนากลุ่ม (Focus group) ๑๓๗ 

  ๓.๒.๗ วธิีการจดัการเกบ็ข้อมูล ๑๓๗ 

  ๓.๒.๘ การวเิคราะห์ข้อมูล (Data Analysis) ๑๓๗ 

  ๓.๒.๙ ความน่าเชือถือ (Trustworthiness) ๑๓๘ 

 

บทที ๔  ผลการวเิคราะห์ข้อมูล ๑๔๐ 

 ๔.๑   สัญลกัษณ์ทใีช้ในการเสนอผลการวเิคราะห์ข้อมูล ๑๔๑ 

 ๔.๒  ขันตอนการวเิคราะห์ข้อมูล ๑๕๒ 

 ๔.๓  ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ๑๔๓ 

  ตอนที ๑ วเิคราะห์ปัจจยัส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ๑๔๓ 

  ตอนที ๒ วเิคราะห์ข้อมูลเกยีวกบัปัจจยัทีส่งผลต่อการส่งเสริมจริยธรรม 

   ของวยัรุ่น ๑๔๗ 

  ตอนที ๓ การทดสอบสมมตฐิานการวจิยั โดยการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ 

   ระหว่าง ปัจจยัส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอย่างกบัการส่งผลต่อการ 

   ส่งเสริมจริยธรรมของวยัรุ่น ๑๕๕ 

  ตอนที ๔ การวเิคราะห์ปัญหา อปุสรรคและข้อเสนอแนะเกยีวกบัปัจจยัทีส่ง 

   ผลต่อการส่งเสริมจริยธรรมของวยัรุ่น ได้ผลการวเิคราะห์ ๑๖๖ 

 ๔.๔ ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเชิงคณุภาพ ๑๗๐ 

  ๔.๔.๑ วเิคราะห์ข้อมูลการสัมภาษณ์เชิงลกึ ๑๗๐ 

  ๔.๔.๒ วเิคราะห์ข้อมูลการสนทนากลุ่ม ๒๑๑ 

 ๔.๕ การเปรียบเทยีบผลวจิยัเชิงปริมาณและผลวจิยัเชิงคุณภาพ ๒๒๐ 
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บทที ๕  สรุป อภปิรายผลและข้อเสนอแนะ ๒๓๒ 

 ๕.๑  สรุปผลการวจิยั ๒๓๒ 

 ๕.๒ อภิปรายผลการวจิยั ๒๕๒ 

 ๕.๓ องค์ความรู้ใหม่ทีได้จากการวจิยั ๒๖๗ 

 ๕.๔ ข้อเสนอแนะ ๒๘๕ 

  ๕.๔.๑  ด้านนโยบาย ๒๘๕ 

  ๕.๔.๒ ด้านการวจิยั ๒๘๖ 

 

บรรณานุกรม ๒๘๗ 

 

ภาคผนวก ๒๙๗ 

ภาคผนวก ก รายนามผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครืองมอืการวจิยั ๒๙๘ 

ภาคผนวก ข หนงัสือขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบเครืองมอื และหนงัสือ  

  ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบเครืองมอืวจิยัแบบสัมภาษณ์เชิงลกึ ๓๐๒ 

ภาคผนวก ค หนังสือขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบเครืองมอื ๓๐๗ 

ภาคผนวก ง แบบสอบถาม ๓๑๖ 

ภาคผนวก จ แบบสัมภาษณ์เชิงลกึ ๓๒๖ 

ภาคผนวก ฉ ตารางค่าความเชือมนั ๓๓๑ 

ภาคผนวก ช รูปภาพประกอบในการสัมภาษณ์ ๓๔๐ 

 

ประวตัผิู้วิจยั ๓๔๕

  

  

  

  

   



สารบัญตาราง 

 

  หน้า 

ตารางท ี๓.๑ แสดงประชากรและกลุ่มตวัอย่างของเยาวชน ๑๒๔ 

ตารางท ี๔.๑ แสดงจาํนวน และร้อยละข้อมูลทัวไปเกยีวกบัปัจจยัส่วนบุคคลของผู้ตอบ

แบบสอบถาม จาํแนกตามเพศ 

 

๑๔๓ 

ตารางท ี๔.๒ แสดงจาํนวน และร้อยละข้อมูลทัวไปเกยีวกบัปัจจยัส่วนบุคคลของผู้ตอบ

แบบสอบถาม จาํแนกตามอาย ุ

 

๑๔๔ 

ตารางท ี๔.๓ แสดงจาํนวน และร้อยละข้อมูลทัวไปเกยีวกบัปัจจยัส่วนบุคคลของผู้ตอบ

แบบสอบถาม จาํแนกตามระดับการศึกษา 

 

๑๔๔ 

ตารางท ี๔.๔ แสดงจาํนวน และร้อยละข้อมูลทัวไปเกยีวกบัปัจจยัส่วนบุคคลของผู้ตอบ

แบบสอบถาม จาํแนกสถานภาพบิดามารดา 

 

๑๔๕ 

ตารางท ี๔.๕ แสดงจาํนวน และร้อยละข้อมูลทัวไปเกยีวกบัปัจจยัส่วนบุคคลของผู้ตอบ

แบบสอบถาม ตามลกัษณะทีพกัอาศัย 

 

๑๔๕ 

ตารางท ี๔.๖ แสดงจาํนวน และร้อยละข้อมูลทัวไปเกยีวกบัปัจจยัส่วนบุคคลของผู้ตอบ

แบบสอบถาม จาํแนกตามรายได้ของผู้ปกครอง 

 

๑๔๖ 

ตารางท ี๔.๗ แสดงค่าเฉลยี ( ) ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการแปลผลปัจจยัที

ส่งผลต่อการส่งเสริมจริยธรรมของวยัรุ่น โดยรวมทัง ๖ ด้าน 

 

๑๔๗ 

ตารางท ี๔.๘ แสดงค่าเฉลยี ( ) ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการแปลผลปัจจยัที

ส่งผลต่อการส่งเสริมจริยธรรมของวยัรุ่น ด้านครอบครัว 

 

๑๔๘ 

ตารางท ี๔.๙ แสดงค่าเฉลยี ( ) ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการแปลผลปัจจยัที

ส่งผลต่อการส่งเสริมจริยธรรมของวยัรุ่น ด้านศาสนสถาน 

 

๑๕๐ 

ตารางท ี๔.๑๐ แสดงค่าเฉลยี ( ) ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการแปลผลปัจจยัที

ส่งผลต่อการส่งเสริมจริยธรรมของวยัรุ่น ด้านโรงเรียน 

 

๑๕๑ 

ตารางท ี๔.๑๑ แสดงค่าเฉลยี ( ) ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการแปลผลปัจจยัที

ส่งผลต่อการส่งเสริมจริยธรรมของวยัรุ่น ด้านความเชือ/เจตนคต ิ

 

๑๕๒ 

ตารางท ี๔.๑๒ แสดงค่าเฉลยี ( ) ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการแปลผลปัจจยัที

ส่งผลต่อการส่งเสริมจริยธรรมของวยัรุ่น ด้านสภาพแวดล้อม 

 

๑๕๓ 

   



ฐ 
 

ตารางท ี๔.๑๓ แสดงค่าเฉลยี ( ) ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการแปลผลปัจจยัที

ส่งผลต่อการส่งเสริมจริยธรรมของวัยรุ่น ด้านการใช้เวลาว่างให้เป็น

ประโยชน์ 

 

 

๑๕๔ 

ตารางท ี๔.๑๔ แสดงการวเิคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของระดับความสัมพันธ์ต่อ

การส่งเสริมจริยธรรมของวยัรุ่น จาํแนกตามเพศ 

 

๑๕๖ 

ตารางท ี๔.๑๕ แสดงการวเิคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของระดับความสัมพันธ์ต่อ

การส่งเสริมจริยธรรมของวยัรุ่น จาํแนกตามอาย ุ

 

๑๕๖ 

ตารางท ี๔.๑๖ แสดงการวเิคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของระดับความสัมพันธ์ต่อ

การส่งเสริมจริยธรรมของวยัรุ่น จาํแนกตามชันการศึกษา 

 

๑๕๗ 

ตารางท ี๔.๑๗ แสดงการวเิคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่าง ของระดับความสัมพันธ์ต่อ

การส่งเสริมจริยธรรมของวยัรุ่น จาํแนกตามสถานภาพบิดามารดา 

 

๑๕๘ 

ตารางท ี๔.๑๘ ผลต่างระดับความสัมพันธ์ต่อการส่งเสริมจริยธรรมของวัยรุ่น จําแนก

ตามสถานภาพบิดามารดาทีได้จากการทดสอบด้วยวิธี Fisher’s Least 

Significant Dif-ference (LSD) 

 

 

๑๕๙ 

ตารางท ี๔.๑๙ แสดงการวเิคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของระดับความสัมพันธ์ต่อ

การส่งเสริมจริยธรรมของวยัรุ่น จาํแนกตามลกัษณะบ้านทีพกัอาศัย 

 

๑๖๐ 

ตารางท ี๔.๒๐ แสดงการวเิคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของระดับความสัมพันธ์ต่อ

การส่งเสริมจริยธรรมของวยัรุ่น จาํแนกตามรายได้รวมของครอบครัว 

 

๑๖๑ 

ตารางท ี๔.๒๑ ผลต่างระดับความสัมพันธ์ต่อการส่งเสริมจริยธรรมของวัยรุ่น จําแนก

ตามรายได้รวมของครอบครัวทีได้จากการทดสอบด้วยวธิี Fisher’s Least 

Significant Dif-ference (LSD) 

 

 

๑๖๒ 

ตารางท ี๔.๒๒ การวิเคราะห์การถดถอยเชิงซ้อนแบบขันตอน (Multiple Linear Re-

gression Analysis - Enter) ระหว่างระดับปัจจัยทีเกียวกับการส่งเสริม

จริยธรรมประกอบ ด้วยด้านครอบครัว ด้านศาสนสถาน ด้านโรงเรียน 

ด้านความเชือ/เจตคต ิด้านสภาพแวดล้อม และด้านการใช้เวลาว่างให้เป็น 

ประโยชน์ ทีส่งผลต่อระดับการส่งเสริมจริยธรรมของวยัรุ่น 

 

 

 

 

๑๖๓ 

ตารางท ี๔.๒๓ แสดงข้อเสนอแนะเกียวกับปัญหา อุปสรรค ปัจจัยทีทีส่งผลต่อการ

ส่งเสริมจริยธรรมของวยัรุ่น ๑๖๖ 
  



ฑ 
 

ตารางท ี๔.๒๔ แสดงข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไข ปัจจัยทีส่งผลต่อการส่งเสริม

จริยธรรมของวยัรุ่น 

 

๑๖๘ 

ตารางท ี๔.๒๕ แสดงผลการสัมภาษณ์เชิงลกึ (ตอบคาํถามข้อที ๑) ๑๗๔ 

ตารางท ี๔.๒๖ แสดงผลการสัมภาษณ์เชิงลกึ (ตอบคาํถามข้อที ๕) ๑๘๖ 

ตารางท ี๔.๒๗ แสดงผลการสัมภาษณ์เชิงลกึ (ตอบคาํถามข้อที ๑๐) ๒๐๖ 

ตารางท ี๔.๒๘ แสดงผลการสนทนากลุ่ม (ตอบคาํถามข้อที ๑ - ๕) ๒๑๗ 

ตารางท ี๔.๒๙ แสดงผลการสนทนากลุ่ม (ตอบคาํถามข้อที ๑๐) ๒๑๘ 

ตารางท ี๔.๓๐ แสดงการเปรียบเทียบผลวิจัยเชิงปริมาณและผลวิจัยเชิงคุณภาพ จําแนก

โดยรวม 

 

๒๒๐ 

ตารางท ี๔.๓๑ แสดงการเปรียบเทียบผลวิจัยเชิงปริมาณและผลวิจัยเชิงคุณภาพ จําแนก

โดยปัจจยัส่วนบุคคล กบัผลสมมตฐิานของการวจิยัทีตงัไว้ 

 

๒๒๑ 

ตารางท ี๔.๓๒ แสดงการเปรียบเทียบข้อเสนอแนะผลวิจัยเชิงปริมาณและผลวิจัยเชิง

คุณภาพ จาํแนกโดยปัจจยัทีส่งผลต่อการส่งเสริมจริยธรรม ด้านครอบครัว

 

๒๒๒ 

ตารางท ี๔.๓๓ แสดงการเปรียบเทียบข้อเสนอแนะผลวิจัยเชิงปริมาณและผลวิจัยเชิง

คุณภาพ จาํแนกโดยปัจจยัทีส่งผลต่อการส่งเสริมจริยธรรม ด้านศาสนสถาน 

 

๒๒๓ 

ตารางท ี๔.๓๔ แสดงการเปรียบเทียบข้อเสนอแนะผลวิจัยเชิงปริมาณและผลวิจัยเชิง

คุณภาพ จาํแนกโดยปัจจยัทีส่งผลต่อการส่งเสริมจริยธรรม ด้านโรงเรียน 

 

๒๒๔ 

ตารางท ี๔.๓๕ แสดงการเปรียบเทียบข้อเสนอแนะผลวิจัยเชิงปริมาณและผลวิจัยเชิง

คุณภาพ จําแนกโดยปัจจัยทีส่งผลต่อการส่งเสริมจริยธรรม ด้านเจตคติ

หรือความเชือทีเกดิจากความรู้สึก 

 

 

๒๒๕ 

ตารางท ี๔.๓๖ แสดงการเปรียบเทียบข้อเสนอแนะผลวิจัยเชิงปริมาณและผลวิจัยเชิง

คุณภาพ จําแนกโดยปัจจัยทีส่งผลต่อการส่งเสริมจริยธรรม ด้านสภาพ

แวดล้อม 

 

 

๒๒๖ 

ตารางท ี๔.๓๗ แสดงการเปรียบเทียบข้อเสนอแนะผลวิจัยเชิงปริมาณและผลวิจัยเชิง

คุณภาพ จําแนกโดยปัจจัยทีส่งผลต่อการส่งเสริมจริยธรรม ด้านการใช้

เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 

 

 

๒๒๙ 

ตารางท ี๕.๑ ตารางสรุปประเด็นสําคญัของการวจิยัทัง ๔ ด้าน และจําแนกผลด้านการ

ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 

 

๒๗๑ 
 



ฒ 
 

ตารางท ี๕.๒ สรุปประเด็นสําคัญของการวิจัยทังสามด้าน และจําแนกผลด้าน

ศาสนสถาน 

 

๒๗๕ 

ตารางท ี๕.๓ สรุปประเด็นสําคญัของการวจิยัทังสีด้าน และจาํแนกผลด้านโรงเรียน ๒๗๗ 

ตารางท ี๕.๔ สรุปประเด็นสําคัญของการวิจัยทังสีด้าน และจําแนกผล ด้านสภาพ

แวดล้อม 

 

๒๗๘ 

   

 

 



ณ 
 

สารบัญแผนภูม ิ

หน้า 

แผนภูมทิี  ๒.๑ แสดงสรุปกรอบแนวคดิทใีช้ในการวจิยัเชิงปริมาณ (Survey Research) ๑๒๑๑

แผนภูมทิี  ๒.๒ แสดงสรุปกรอบแนวคดิทใีช้ในการวจิยัเชิงคุณภาพ ๑๒๑๑

แผนภูมทิี  ๕.๑ “STMA” Model Model รูปแบบปัจจัยทีส่งผลต่อการส่งเสริมจริย-

ธรรมวยัรุ่น ๒๘๒๑

แผนภูมทิี  ๕.๒ อธิบาย “STMA” Model รูปแบบปัจจัยทีส่งผลต่อการส่งเสริม

จริยธรรมของวยัรุ่นตามการนําไปปฏิบัตขิองแต่ปัจจยัแต่ละด้าน ๒๘๔๑

   

   

 

 

 

 

 

 



 

 

บทที  ๑ 

บทนํา 

 

๑. ๑  ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 

 ในบริบทของสงัคมไทยปัจจุบนัมีการเปลียนแปลงไปอย่างรวดเร็วในทุก ๆ ดา้นดว้ยกระแส

แห่งโลกาภิวตัน์ของสงัคมโลก อนัเป็นการเลือนไหลทางวฒันธรรมทีหลากหลายจากต่างประเทศ ซึง

มุ่งเน้นไปทีการแข่งขันกันมากขึน โดยการใชสื้อและเทคโนโลยีทีไร้พรมแดนนีส่งผลกระทบต่อ

วิถีทางการดาํเนินชีวิตและพฤติกรรมของบุคคล ทีทาํให้เกิดการเปลียนแปลงทางสังคมอย่างรวดเร็ว

และรุนแรงมากยงิขึน ทงัทางครอบครัว ความสมัพนัธ์และความคิด โดยเฉพาะกบัเด็กและเยาวชนทีมี

สภาพจิตใจอ่อนแอและภูมิคุม้กนับกพร่องทางสังคม ขาดวิจารณญาณในการคดัสรร เลือกรับสิงทีดี 

และวฒันธรรมทีพึงประสงค์มาใช ้จึงเป็นเหตุให้ค่านิยม พฤติกรรมสังคม วิถีชีวิต โลกทศัน์มนุษย ์

และความเป็นอยูเ่ปลียนไป เกิดเป็นค่านิยมแนวใหม่ เลือกเลียนแบบค่านิยมทางตะวนัตก ซึงเป็นระบบ

บริโภคนิยมทียดึถือการแข่งขนัและการผลิต เพือสร้างความมนัคงทางเศรษฐกิจของตนเป็นหลกั สงัคม

จึงเกิดการแข่งขนัเพือความไดเ้ปรียบ ไดช้ยัชนะ โดยใชก้ลยุทธ์ทางการตลาดนาํมาเพือสร้างค่านิยม

ทางวตัถุให้กลายเป็นวตัถุนิยม สร้างความฟุ้งเฟ้อในชีวิตความเป็นอยู ่ เพือให้ไดม้าในสิงทีตอ้งการ

อยา่งไร้ศีลธรรมและจริยธรรม จนเป็นเหตุใหส้งัคมไทยปัจจุบนัซึงในอดีตนนัเป็นสงัคมแบบคุณธรรม

นิยม เกิดวิกฤติทางคุณธรรม จริยธรรม มีปัญหาอาชญากรรม ปัญหายาเสพติด ปัญหาโสเภณีเด็ก 

ปัญหามลพิษสิงแวดลอ้มและปัญหาอืนๆ อีกมากมาย ไดเ้กิดขึนในทุกภาคส่วนของสังคมอย่างไม่มีที

สินสุด และมีแนวโน้มจาํนวนอาชญากรรมทีทวีความรุนแรงเพิมมากขึน โดยผูก่้ออาชญากรรมนัน

เปลียนไปเป็นกลุ่มเด็กและเยาวชนมากขึน๑ คดีความผดิส่วนใหญ่เป็นคดีเกียวกบัทรัพย ์ยาเสพติด และ

คดีชีวิตและร่างกาย ตามลาํดบั ผูก้ระทาํผดิส่วนใหญ่เป็นเพศชายสูงถึงร้อยละ ๙๑.๐๖ ระดบัการศึกษา

มธัยมตน้ร้อยละ ๓๙.๒๘ ประถมศึกษาร้อยละ ๒๙.๑๐ เป็นนักเรียนร้อยละ ๓.๑๘ ไม่ไดป้ระกอบ

อาชีพร้อยละ ๓๐.๖๑ และอาชีพรับจา้งร้อยละ๒๗.๖๘ เด็กและเยาวชนทีกระทาํผิดซาํมีถึงร้อยละ 

๑๔.๐๖ ของคดีทีจบักุม เด็กและเยาวชนแกปั้ญหาดว้ยวิธีการทีรุนแรงมากขึน มีเด็กและเยาวชนถูกส่ง

                                                             
๑จากรายงานสภาวะสังคมของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ ในเดือนมีนาคม ๒๕๕๒ พบว่า ในไตรมาสสี ปี ๒๕๕๑ มีเด็กและเยาวชนถูกดาํเนินคดีรวม 

๔๖,๙๘๑ 



๒ 

เขา้สถานพินิจในความผดิเกียวกบัการใชค้วามรุนแรงกว่า ๓๕,๐๐๐คน และผลการสาํรวจสภาวการณ์

เด็กและเยาวชนปี ๒๕๔๙/๒๕๕๐ พบว่า ในสถานศึกษามีเด็กทีถูกพบเห็นว่าพกพาอาวุธถึงร้อยละ 

๒๒.๓๑ ถกูทาํร้ายร่างกายร้อยละ ๑๗-๒๙ และถูกขู่กรรโชกทรัพยร้์อยละ ๘.๑๖ นอกจากนี เด็กและ

เยาวชนจาํนวนมากมีประสบการณ์ก่อความรุนแรง ร้อยละ ๓๐.๔๒ ยอมรับว่าเคยตบ ตี ต่อยคนอืน 

ร้อยละ ๒๒.๔ ไดเ้ขา้ร่วมในการทะเลาะวิวาทเป็นกลุ่ม ตลอดจนถึงพฤติกรรมอนัธพาลข่มขู่ ทาํให ้

คนอืนบาดเจ็บจากการต่อสู ้และพกพาอาวุธปืน ทงัยงัพบว่าภูมิหลงัของเด็กทีใชค้วามรุนแรงส่วนใหญ่

มาจากครอบครัวทีแตก ร้าว มีประสบการณ์ถกูข่มขู่ / ทาํร้ายของครอบครัว และคนใกลชิ้ดมีกลุ่มเพือน

สนิททีมีกิจกรรมทางลบ เช่น ดืมสุรา เล่นการพนนั ทะเลาะวิวาท เป็นตน้๒  

การศึกษาเรืองมิติทางสงัคมวฒันธรรมทีส่งผลต่อความรุนแรงของกระทรวงพฒันาสังคม

และความมนัคงของมนุษยต์ามทีกล่าวมานี ยงัพบว่าวิกฤตคุณธรรมจริยธรรมทีเกิดขึนไม่ไดจ้าํกดัอยู่

ในเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชนตามทีกล่าวมาในเบืองตน้เท่านัน แต่ยงัสาํรวจพบในกลุ่มขา้ราชการ 

กลุ่มนกัการเมือง และนกัธุรกิจเอกชน ก็อยูใ่นภาวะวิกฤติคุณธรรมจริยธรรมเช่นเดียวกนั เนืองจาก

ผลการรายงานการตรวจสอบการทุจริตคอรัปชนัในวงราชการและธุรกิจเอกชนทีเกิดขึนในรูปแบบ

ต่างๆ ส่งผลใหป้ระเทศไทยไดรั้บผลกระทบดา้นความเชือมนัและความเสียหายทางดา้นงบประมาณ

ไปเป็นจาํนวนมาก เมือวิเคราะห์สิงทีเกิดขึนเป็นปรากฏการณ์อยา่งชดัเจนทงัหลายเหล่านีน่าจะเป็น

เครืองบ่งชีให้เห็นว่า สังคมไทยเป็นสังคมทีกาํลงัขาดพลงั สติปัญญา ความมีระเบียบวินัยและตวั 

กระตุน้ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมทีเพียงพอ จึงจาํเป็นตอ้งมุ่งเน้นการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

อยา่งจริงจงัใหก้บัประชาชนทุกกลุ่มอย่างเร่งด่วน เพือแกไ้ขสังคมไทยทีวิกฤติคุณธรรมจริยธรรม 

ใหส้งัคมไทยเป็นสงัคมสงบร่มเยน็เป็นสุข อยา่งยงัยนืตลอดไป 

 จากสาเหตุดังกล่าวข้างต้น ทาํให้จริยธรรมทีดีงามของสังคมไทยบางอย่างกาํลงัเลือน

หายไปและระบบคุณค่าทีดีงามในอดีตเริมเสือมถอย  กระแสโลกาภิวตัน์ทีทาํให้เกิดการเลือนไหล

ทางวฒันธรรมอยา่งไร้พรมแดน ส่งผลใหค้นไทยโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนคือวยัรุ่นในปัจจุบนัหัน

ไป ชืนชอบวฒันธรรมแบบใหม่ทีรับรู้ ซึมซบัไดส้ะดวก รวดเร็ว และรับวฒันธรรมทีไม่พึงประสงค์

มากขึน โดยปราศจากการรู้เท่าทนั คนไทยใหค้วามสนใจและติดตามเรืองทีเป็นเชิงลบมากกว่า การ

เชิดชูสิงดีงามทีเกิดขึนในสงัคม เช่น พฤติกรรมทีไม่เหมาะสมของบุคคลทีมีชือเสียง ขณะทีการยก

ย่องบุคคลทีกระทาํความดี มีคุณธรรมจริยธรรมกลายเป็นเรืองปกติทีไดรั้บความสาํคัญฉาบฉวย 

ประกอบกบัระบบคุณค่าทีดีของไทยที เสือมถอยลงทงัเรืองจิตสาธารณะ ความเอืออาทรต่อกนั การ

                                                             
๒กระทรวงพฒันาสังคมและความมนัคงของมนุษย,์ มิติทางสังคมวัฒนธรรมทีส่งผลต่อ

ความรุนแรง, http://www.thaipost.net/nc/creadnews, สืบคน้วนัที ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๔. 



๓ 

ช่วยเหลือซึงกนัและกนั ปฏิสมัพนัธภ์ายในครอบครัว เพือนบา้น ชุมชนและสงัคม และ ความสาํนึก

รักชาติ การมีจิตสาํนึกทีดี การมีวินยั คุณธรรม จริยธรรม การเพิกเฉยต่อปัญหาส่วนรวม การเคารพผู้

อาวุโส เคารพบิดา-มารดา ผูมี้พระคุณ ฯลฯ  ระบบคุณค่าทางจริยธรรมทีดีงามทีลดนอ้ยลงนี มีผลต่อ

การเสือมลงของทุนสงัคมไทยแลว้นาํไปสู่ประเด็นปัญหาสังคมต่างๆ เช่น ปัญหาความไม่สงบใน

บา้นเมืองทีเกิดจากขาดสาํนึก  รักชาติ ความเอืออาทร ความเมตตา ความกตญั ู ความซือสัตยสุ์จริต 

ฯลฯ  ปัญหาการกระทาํผดิกฎระเบียบที เกิดจากการขาดวินยั ปัญหาพฤติกรรมของเด็กและเยาวชนที

เกิดขึนจากการรับค่านิยมและวฒันธรรมทีไม่พึงประสงค ์  ตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ ฉบบัที ๑๐ มุ่งพฒันาประเทศสู่ “สังคมทีมีความสุขอย่างยงัยืน (Green Society)” โดยให้

ความสําคัญกับการสร้างสมดุลของการพัฒนาให้ เกิดขึนในทุกมิติทางเศ รษฐกิจ สังคม 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม ทงันีเพือนาํไปสู่ความอยู่ดี มีสุขของคนไทย และการเกิดการ

พฒันาทียงัยนืตลอดไป โดยแนวคิดพืนฐานของแผนพฒันาฯ ฉบบัที ๑๐ นี ยดึคนเป็นศนูยก์ลางของ

การพฒันา และยดึหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลกัในการพฒันาเพือให้เกิดเป็นทุนทาง

สงัคม โดยมีประเด็นสาํคญั ดงันี๓ 

๑.  การดาํเนินการในทางสายกลาง  ทีอยูบ่นพืนฐานความพอดี เน้นการพึงตนเองเป็นหลกั 

มีการเตรียมพร้อมทงัคนและระบบทีดีเพือกา้วทนัในยคุโลกาภิวตัน ์

๒. ความสมดุลและความยงัยนื  เนน้การพฒันาอยา่งเป็นองค์รวม มีความหลากหลาย และ

กระจายความเสียง มีการใชทุ้นทีมีอยูใ่นสงัคม ทงัทุนทางทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม ทุน

ทางสังคม และทุนทางเศรษฐกิจให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด โดยไม่ทําลาย 

สิงแวดลอ้ม วฒันธรรม ภูมิปัญญา และวิถีชีวิตทีดีงาม  

๓. ความพอประมาณอยา่งมีเหตุผล เป็นการใชชี้วิต การผลิต และการบริโภคอยู่บนความ

พอประมาณ มีเหตุผล ไม่มากไม่นอ้ยเกินไป 

๔. การมีภูมิคุ ้มกันและรู้เท่าทันโลก เป็นการเตรียมความพร้อมของคนและสังคมให้

สามารถรู้เท่าทนัการเปลียนแปลงทงัภายในและภายนอกประเทศ ให้รู้เขา รู้เรา เพือป้องกนัหรือลด

ผลกระทบทีอาจเกิดขึน มีความยืดหยุ่นในการปรับตัว รวมทังเลือกสิงทีดีมาประยุกต์ให้เกิด

ประโยชน์     

                                                             

 
๓กรมการศาสนา,  การพัฒนาส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมประชาชน ประจําปี ๒๕๕๐ นํา

มิติศาสนาสู่วิถีชีวิตทีมันคงเพืออนาคตทียังยืน , (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์

การเกษตรแห่งประเทศไทย จาํกดั, ๒๕๔๙), หนา้ ๑๗. 



๔ 

๕. การเสริมสร้างคุณภาพคนให้เป็นคนดี มีคุณธรรม มีศีลธรรม ความซือสัตยสุ์จริต ไม่

เบียดเบียนผูอื้น เอือเฟือเผอืแผมี่เมตตากรุณา มีความอดทน มีความเพียร มีวินยั มีสติ ตงัอยู่ความไม่

ประมาท มีการพฒันาปัญญาและความรู้อยา่งต่อเนือง 

 โดยความสาํคญัของทุนทางสังคมนีเกิดจากการรวมตวั ร่วมคิด ร่วมทาํบนฐานของความ 

ไวเ้นือเชือใจสายใยความผกูพนั และวฒันธรรมทีดีงามของสังคมไทยผ่านระบบความสัมพนัธ์ใน

ระบบองคป์ระกอบหลกั ไดแ้ก่ คน สถาบนั วฒันธรรม และองคค์วามรู้ ซึงจะเกิดเป็นพลงัในชุมชน

และสงัคม๔ จากนนัจึงเกิดเป็นความมีระเบียบวินัยในตนเอง และเป็นตวักระตุน้ส่งเสริมคุณธรรม

จริยธรรมทีเพียงพอ ใหเ้กิดขึนเป็นพฤติกรรมทีต่อเนืองของจิตสาํนึกในดา้นคุณธรรมจริยธรรม  

 ในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมทีเพียงพอตามหลกัการสร้างทุนทางสังคมนี สอดคลอ้ง

กับการบริหารงานในโรงเรียนทีมุ่งสู่ความสําเร็จของงาน เพือให้เกิดผลดีกับผูเ้รียน ประสบ

ความสําเร็จ มีความรู้ ความสามารถ โดยเฉพาะงานทางด้านกิจการนักเรียนซึงเป็นงานทีมี

ความสาํคญัไม่ยงิหยอ่นไปกว่างานวิชาการหรืองานอืนๆ หากผูเ้รียนทีมีอายุย่างเขา้สู่วยัรุ่นยงัขาด

กฎระเบียบและวินยัแลว้ งานอืนๆ ก็จะกระทบไปดว้ย การส่งเสริมและพฒันานักเรียนให้มีคุณภาพ 

มีทกัษะในการดาํรงชีวิต วุฒิภาวะทางอารมณ์ ศีลธรรม จริยธรรม พฒันาสู่โลกแห่งอาชีพ รวมทงั

การดาํเนินชีวิตให้อยู่ในสังคมไดอ้ย่างมีความสุข จึงเป็นปัจจยัสาํคญัของโรงเรียนตอ้งจดัขึนเพือ

ส่งเสริมจริยธรรมของวยัรุ่น  และในพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ รวมทงัฉบบั

แกไ้ข พ.ศ. ๒๕๔๕ ไดก้าํหนดขอบข่ายงานบริหารกิจการนกัเรียนไว ้๔ เรือง ดว้ยกนัคือ  

 ๑) กิจกรรมนกัเรียน  

 ๒) การบริการสวสัดิการนกัเรียน  

 ๓) การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการพฒันาบุคลิกภาพ  

 ๔) การแนะแนว๕  

 ดงันนั  การดาํเนินการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการพฒันาบุคลิกภาพของนกัเรียนที

มีอายยุา่งเขา้สู่วยัรุ่นไดน้นั ครูจึงเป็นปัจจยัหลกัทีสาํคญัของการพฒันาคุณภาพการศึกษา เพราะเป็น

ผูก้าํหนดบทบาทของกิจกรรมการเรียนการสอน ครูจึงควรมีจิตสาํนึกทีดี มีจิตวิญญาณของความ

เป็นครู แสวงหากลยทุธ ์ยทุธวิธีทีดีในการจดัการเรียนการสอนทีมีประสิทธิภาพเท่าทนักระแสโลก 

ประยุกต์ใชก้บัลูกศิษยต์นเอง ทงัในดา้นการเรียนรู้และเป็นผูมี้คุณธรรม จริยธรรม และมีวินัยใน

                                                             
๔เรืองเดียวกนั, หนา้ ๑๙. 

 ๕กระทรวงศึกษาธิการ, พระราชบัญญัตกิารศึกษาแห่งชาต ิพ.ศ. ๒๕๔๒, (กรุงเทพมหานคร : 

โรงพิมพคุ์รุสภาลาดพร้าว, ๒๕๔๒), หนา้ ๑๔๔. 



๕ 

ตนเอง ซึงการมีวินัยของนักเรียนในวยัรุ่นนีถือไดว้่าเป็นพืนฐานในการดาํเนินกิจกรรมในสังคม 

และการอยูร่่วมกนัของกลุ่ม การปลกูฝังวินยัจะทาํใหบุ้คคลยอมรับกฎเกณฑต์ามทีสงัคมกาํหนด อีก

ทงัวินยัยงัเป็นวฒันธรรมของสังคมทีจะทาํให้นักเรียนในวยัรุ่นรู้พฤติกรรมทีสังคมยอมรับ ทาํให้

พฒันาตนเองไปสู่ความเป็นผูใ้หญ่ทีสามารถควบคุมตนเองได ้ดว้ยเหตุนีการปลูกฝังและเสริมสร้าง

วินยัใหแ้ก่คนในชาติเพือสร้างความเจริญรุ่งเรืองแก่บา้นเมือง จึงควรเริมตน้ทีเด็กและเยาวชนก่อน  

โดยใหป้ระพฤติและฝึกจนเป็นนิสยั เพือจะไดเ้ป็นผูใ้หญ่ทีมีวินยัในอนาคต๖  

 โรงเรียนซึงเป็นหน่วยงานทีรับผดิชอบในการจดัการศึกษาใหแ้ก่เด็กนักเรียนโดยตรง และ

ตอ้งจดัการศึกษาให้สอดคลอ้งกบัพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ตามหลกัการ

ทีว่า “การจดัการศึกษาต้องเป็นไปเพือพฒันาคนไทยให้เป็นมนุษยที์สมบูรณ์ทังร่างกาย จิตใจ 

สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมในการดาํรงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผูอื้นไดอ้ย่างมี

ความสุข”๗ ดงันนัโรงเรียนนอกจากจะมีภารกิจหลกัคือ การจดัการเรียนการสอนให้มีคุณภาพตาม

ความมุ่งหมายของหลกัสูตรแลว้ ยงัมีบทบาทหน้าทีทีสาํคญัในการดูแลป้องกนั และควบคุมแกไ้ข 

พฤติกรรมทีเป็นปัญหาสาํคญัของนกัเรียน การปลกูฝังแนวทางการปฏิบติัเพือการปรับตวัทีดีขึนจะ

ทาํใหล้ดปัญหาพฤติกรรมไม่ดีในดา้นต่างๆ ตลอดจนวินยัในโรงเรียนทีกาํหนดขึนเพือเป็นแนวทาง

ปฏิบติัในการส่งเสริมและพฒันาบุคลิกภาพของนกัเรียน ใหป้ระพฤติปฏิบติัตนอยูร่่วมกบับุคคลอืน

ไดอ้ยา่งมีความสุข การเสริมสร้างวินยัในตนเองใหน้กัเรียนจึงถือว่าเป็นหนา้ทีของครูและผูเ้กียวขอ้ง

กบัการศึกษาตอ้งดาํเนินการให้สอดคลอ้งและบงัเกิดผลอย่างแทจ้ริง เป็นการตอบสนองนโยบาย

ของรัฐทีตระหนกัถึงความสาํคญัของการส่งเสริมวินยัในตนเอง เพราะหากนกัเรียนทีกาํลงัเป็นวยัรุ่น 

มีวินยั มีคุณธรรมและจริยธรรมแลว้ก็จะสามารถปรับตวัเองให้สอดคลอ้งกบัการเปลียนแปลงใน

พฤติกรรมทางดา้นต่าง ๆ ได ้และในทางตรงกนัขา้มหากวยัรุ่นเป็นบุคคลทีมีขาดวินัย มีคุณธรรม

และจริยธรรมอยูใ่นระดบัตาํ ก็จะพยายามปรับตวัเองใหส้อดคลอ้งกบัการเปลียนแปลงไดเ้ช่นกนั 

 การปฏิบติังานการส่งเสริมวินยันกัเรียนของโรงเรียน จึงมีความจาํเป็นอย่างยิง โดยเฉพาะ

นกัเรียนในระดบัโรงเรียนมธัยมศึกษา เพราะว่าเป็นบุคคลทีอยู่ในวยัแห่งการเสริมสร้างการเจริญ 

เติบโตทงัดา้นร่างกายและจิตใจอยา่งรวดเร็ว เป็นวยัทีมีความคิดอยากเป็นอิสระ ตอ้งเผชิญปัญหาที

เกิดขึนมีการตดัสินใจอยา่งรวดเร็ว แสดงออกทางอารมณ์อยา่งรุนแรง จากลกัษณะการเปลียนแปลง

                                                             

 
๖กรมวิชาการ. แนวทางการบริหารโรงเรียนปฏิรูปการเรียนรู้, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์

คุรุสภา ลาดพร้าว, ๒๕๔๓), หนา้ ๔  

 
๗กระทรวงศึกษาธิการ, พระราชบัญญัตกิารศึกษาแห่งชาต ิพ.ศ. ๒๕๔๒, อา้งแลว้, หนา้ ๘. 



๖ 

ของวยัรุ่นทีกล่าวมานนั อาจส่งผลใหเ้กิดพฤติกรรมทีเบียงเบนไปในทางทีไม่พึงประสงค์และเป็น

ปัญหาของโรงเรียน ของสงัคม และประเทศชาติในทีสุด 

ศาสตราจารย์ธานินทร์ กรัยวิเชียร องคมนตรี ไดใ้ห้ความเห็นว่า ปัจจยัในการปลูกฝัง

จิตสาํนึกดา้นคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทย ตอ้งดาํเนินการใน ๒ ลกัษณะ คือ การ “ปลูก” และ

การ “ปลุก” ในการ “ปลกู” นนัใชส้าํหรับเด็กและเยาวชนทีเปรียบดงัผา้ขาว และจะเป็นพลงัสาํคญัที

ขบัเคลือนสังคมไทยในอนาคต ซึงตอ้งไดรั้บการปลูกฝังความคิดและทศันคติดา้นคุณธรรมและ

จริยธรรมตงัแต่วยัเด็ก เพือเจริญงอกงามเป็นเมล็ดพนัธ์แห่งคุณธรรมจริยธรรมทีดีในสังคมไทย

ต่อไป ส่วนการ “ปลุก” นนั ใชก้บัผูใ้หญ่ ทีบางครังหลงลืมหรือละเลยการนาํคุณธรรมจริยธรรมมา

ใชใ้นการประพฤติปฏิบติั ใหเ้กิดการระลึก นึกถึง ตระหนกัถึงความสาํคญั นาํกลบัมาใชใ้นการดาํรง

ตน และเป็นตวัอย่างทีดีแก่เด็กและเยาวชนต่อไป ทงันียงัไดย้กตวัอย่างถึงสาเหตุทีทาํให้ประเทศ

องักฤษสามารถดาํรงมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมทีสูงส่งเอาไวไ้ดต้ลอดมา นั นคือชาวองักฤษ

ไดรั้บการปลกูฝังคติธรรม ๗ ประการมาตงัแต่เด็ก (ตามขอ้ ๑ – ๗) และเมือบุคคลใดมีคติธรรมทงั 

๗ ประการครบถว้น แลว้จึงถือว่าเป็นผูที้มี “Integrity” หมายถึงการยึดมนัในสิงทีถูกตอ้งและชอบ

ธรรม ซึงเป็นคุณธรรมอนัสูงส่ง มีความหมายลึกซึงและกวา้งขวาง เป็นทีรวมของความถูกตอ้งทงั

ปวงซึงเป็นแบบอยา่งทีดี ส่วนการฝึกอบรมจริยธรรมใหแ้ก่เยาวชนหรือบุคคลในสังคมไทยให้มีคติ

ธรรมครบทงั ๗ ประการนัน จึงควรเพิมคติธรรมขึนอีก ๕ ประการ (ตามขอ้ ๘ – ๑๒) เพือให้

เหมาะสมกบัวฒันธรรมอนัดีและสภาพของสงัคมไทย โดยคติธรรม ๑๒ ประการ มีดงันีคือ                                                                     

๑. สจัจะ พดูความจริง (Truth)                                                                                

๒.  ความซือสตัยสุ์จริต (Honesty)                                                                                     

๓.  ความระลึกในหนา้ที  (Sense of Duty)                                                                  

๔.  ความอดกลนั (Patience)                                                                                         

๕.  ความเป็นธรรม (Fair Play)                                                                                    

๖.  ความเอาใจเขามาใส่ใจเรา (Consideration for Others) 

๗.  เมตตาธรรม (Kindness)                                                                         

๘.  ความกตญั ูกตเวที(Gratitude)                                                                          

๙.  ความสุภาพนุ่มนวล (Politeness)                                                          

๑๐. ความคารวะต่อผูมี้อาวุโส (Respect for Elders)                                            

๑๑. รักษาคาํพดู (Promise)                                                                                          



๗ 

๑๒. จิตสาํนึกสาธารณะ การเสียสละเพือส่วนรวม (Public Conscience)๘  

ดว้ยแนวความคิดและหลกัการดงัทีกล่าวมาแลว้นนัสอดคลอ้งกบัหลกัพุทธธรรมทีมุ่งหมาย

ใหบุ้คคลทาํลายความเห็นแก่ตวั  โดยให้ความสาํคญักบัประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลกั และตอ้งการ

ใหแ้ต่ละบุคคลมีความเมตตากรุณาต่อกนัเป็นทีตงั ไม่เอาเปรียบเบียดเบียนซึงกนัและกนั รู้เท่าทนั

ต่อความเป็นจริงแห่งสจัธรรม เขา้ใจตนเอง สงัคม และความเป็นมายาของโลก ไม่ยึดมนัถือมนักบั

สิงทีไม่เป็นแก่นสาร  แมก้ระทงัตวัของตนเอง โดยฝึกใหบุ้คคลมีความเกรงกลวัและละอายต่อบาป 

ประพฤติตนใหถ้กูตอ้ง เหมาะสมตามทาํนองคลองธรรม  ซึงถือเป็นหลกัการสาํคญัในการพฒันาตน

และจิตสาํนึกทางสังคมและเศรษฐกิจ  เพือให้เกิดการพฒันาทางปัญญายิงขึนไปตรงตามแนวคาํ

สอนของพระพุทธศาสนาเถรวาท  โดยเฉพาะอยา่งยงิในส่วนทีเกียวกบัเศรษฐกิจนัน พระพุทธองค์

ทรงชีและแนะนาํถึงหนทางในการดาํเนินชีวิตทีถกูตอ้ง และดีงามตามหลกัแห่งสัมมามรรค อนัจะ

นาํไปเพือการบรรเทาทุกขที์เกิดจากความพยายามหาเลียงชีพ เพือใหชี้วิตของตนดาํรงต่อไปไดอ้ยา่ง

ปรกติสุขตามอตัภาพ โดยเฉพาะหลกัธรรมทีทรงแสดงนันก็เพือให้บุคคลปรับปรุงตนเอง ให้เป็น

สมาชิกทีไม่เป็นปัญหา จนพฒันาเป็นสมาชิกทีดีของสังคม และมีหลกัการอยู่ร่วมกนัโดยปกติสุข

ของคนในสงัคม๙ 

ในทางพระพุทธศาสนาถือว่าการเป็นอยูข่องมนุษยน์นั ชีวิตทีดีคือชีวิตแห่งการศึกษา หรือ

การฝึกฝนอบรม  มนุษยต์อ้งศึกษาพฒันาตนเองไปจนกว่าจะมีชีวิตทีดีงามโดยสมบูรณ์ จนเป็นชีวิต

ทีอยู่ดว้ยปัญญา คือ คิด พูด และกระทาํอย่างสุจริต เรียกว่าชีวิตทีประเสริฐ โดยหลกัสาํคัญใน

การศึกษาฝึกฝนอบรมตน คือการพฒันาการดาํเนินชีวิตตนเองไปทงั ๓ ดา้นพร้อมกนั ไดแ้ก่ การ

พฒันาดา้นพฤติกรรม เรียกว่า ศีล  การพฒันาทางดา้นจิตใจ เรียกว่า สมาธิ  และการพฒันาดา้น

ปัญญา เรียกว่า  ปัญญา ซึงการพฒันาทงั ๓ ดา้นนีมีความสมัพนัธที์ตอ้งอิงอาศยัซึงกนัและกนั เพราะ

พฤติกรรมทีดีนนัเป็นช่องทางใหจิ้ตใจพฒันา และช่วยใหปั้ญญางอกงาม  ฉะนันจิตใจทีพฒันาแลว้

ย่อมทาํให้เกิดปัญญาเห็นถูกต้องตามความเป็นจริง และปัญญาทีเห็นถูก คิดถูก ย่อมทาํให้เกิด

พฤติกรรมทีดีงามต่อไป๑๐ จึงกล่าวได้ว่าปัญญานันเป็นตัวจัดและปรับทุกอย่าง ทังทางด้าน

                                                             
๘ธานินทร์ กรัยวิเชียร, คุณธรรมและจริยธรรมของผู้บริหาร, (กรุงเทพมหานคร : สาํนกังาน

คณะกรรมการขา้ราชการพล, ๒๕๕๐), หนา้ ๑๐ - ๑๓.   

 ๙พระเทพดิลก (ระแบบ   ิตฺาโณ),  อธิบายหลักธรรมตามหมวดจากนวโกวาท ,

(กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา, ๒๕๓๔), หนา้ ๒๖๖. 

 
๑๐พระธรรมปิฏก (ประยทุธ ์ปยตฺุโต), พุทธธรรม, ฉบบัปรับปรุงและขยายความ, พิมพค์รัง

ที ๖, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพม์หาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั,  ๒๕๓๘), หนา้ ๑๘๘. 



๘ 

พฤติกรรมและจิตใจให้ลงตวักนัไดอ้ย่างพอดี  ทาํให้มีชีวิตอยู่อย่างรู้เท่าทนัต่อสิงทังหลาย และ

จัดการกับสิงทังหลายทังปวงได้อย่างถูกต้อง มีชีวิตทีดีงาม และสังคมมีความสงบสุข ซึงการ

ฝึกอบรมการพฒันาตนและจิตสาํนึกทางคุณธรรมจริยธรรมให้ไดผ้ลดีนัน ควรใชว้ิธีการฝึกอบรม

ตามแนวพุทธ โดยเฉพาะอย่างยิงการฝึกอบรมตามหลกัไตรสิกขา  เพราะจะประกอบไปดว้ยการ

ฝึกอบรมครบทงั ๓ ดา้น คือ ศีล สมาธิ ปัญญา อนัส่งผลใหผู้เ้ขา้รับการฝึกอบรมมีพฤติกรรมทางกาย

และวาจาทีไม่เบียดเบียนตนและคนอืน อีกทงัมีจิตใจทีสงบ ร่มเยน็ สุขุม เขม้แข็ง มีสติ รู้จกัควบคุม

ตนเอง และมีปัญญาความคิดเห็นทีถกูตอ้งตามความเป็นจริง ซึงสามารถจะดาํรงตน และอยู่ร่วมกบั

ผูอื้นไดอ้ยา่งมีความสุข๑๑ 

 ฉะนนั การพฒันาคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคมจึงจดัว่ามีความสาํคญัเป็นอย่างมาก 

เพราะสังคมใดทีคนในสังคมเป็นผูมี้คุณธรรมจริยธรรม สังคมนันจะมีแต่ความสงบสุข แต่ใน

ขณะเดียวกนัถา้คนในสังคมมีความบกพร่องทางดา้นจิตใจ ขาดซึงคุณธรรมและจริยธรรมแลว้ 

ถึงแมว้่าในสงัคมนนัจะมีความมนัคงัทางเศรษฐกิจแต่ก็ยอ่มหาความสุขสงบไดย้าก ซึงคุณธรรมและ

จริยธรรมของคนในสังคมหนึง มกัจะมีรากฐานมาจากศาสนา ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวิถี

ชีวิตของคนในสงัคมนนัๆ  ซึงจากเหตุผลทีกล่าวมาขา้งตน้นีชีแสดงใหเ้ห็นว่า  พระพุทธศาสนาเป็น

รากฐานของคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทย  เพราะพระพุทธศาสนาเป็นแหล่งคาํสอน และเป็น

ระบบคุณธรรมจริยธรรมทีเผยแผข่ยายไปทวั  พร้อมทงัฝังรากลึกลงแลว้ในสงัคมไทย การพฒันาตน

และจิตสาํนึกจึงเป็นกระบวนการของการสอนคุณธรรมจริยธรรมตามหลกัพระพุทธศาสนา หรือ

การนาํหลกัธรรมคาํสอนทางพระพุทธศาสนามาใชใ้นการสอนจริยธรรมศึกษา ก็ถือเป็นการปฏิบติั

ทีสอดคลอ้งกลมกลืนไปกบัรากฐานทางวฒันธรรมและพืนฐานทางจิตใจของคนไทย๑๒  

 ผูว้ิจยัในฐานะทีเป็นภิกษุ ซึงสอนคุณธรรมจริยธรรมตามหลกัพระพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาท

ใหแ้ก่นกัเรียน นกัศึกษาทีมีอายุในช่วงของความเป็นวยัรุ่นตามโรงเรียนและสถานศึกษาต่างๆ ใน

เขตกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑล จึงมีความสนใจทีจะศึกษาถึงปัจจยัทีส่งผลต่อการส่งเสริม

จริยธรรมของวยัรุ่น ตลอดจนความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัทีส่งผลต่อการส่งเสริมจริยธรรมของ

                                                             

 ๑๑โสภณ ขําทัพ,  “เศรษฐกิจพอเพียงในบริบทวิ ถีชีวิตแบบพุทธตามทีปรากฏใน

พระไตรปิฎก”, วิทยานิพนธ์ศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บณัฑิตวิทยาลยั : มหาวิทยาลยัมหามกุฏ

ราชวิทยาลยั), ๒๕๕๒, หนา้ ๗. 

 
๑๒พระเทพเวที, พระพุทธศาสนากับการพัฒนาตน, (กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา, 

๒๕๓๔), หนา้ ๙.   



๙ 

วยัรุ่นกับการส่งเสริมจริยธรรมของวยัรุ่น เพือได้องค์ความรู้ใหม่เกียวกับรูปแบบการส่งเสริม

จริยธรรมของวยัรุ่นทีเหมาะสมกบัสงัคมไทยในปัจจุบนันีต่อไป 

 

๑.๒ โจทย์การวจิยั 

๑.๒.๑  ปัจจยัทีส่งผลต่อการส่งเสริมจริยธรรมของของวยัรุ่น อยูใ่นระดบัใด 

๑.๒.๒  รูปแบบองค์ความรู้ใหม่เกียวกับปัจจัยทีส่งผลต่อการส่งเสริมจริยธรรมของของ

วยัรุ่น ควรเป็นเช่นไร 

 

๑.๓ วตัถุประสงค์ของการวจิยั 

๑.๓.๑  เพือศึกษาปัจจยัทีส่งผลต่อการส่งเสริมจริยธรรมของวยัรุ่น 

๑.๓.๒  เพือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัทีส่งผลต่อการส่งเสริมจริยธรรมของวยัรุ่น

กบัการส่งเสริมจริยธรรมของวยัรุ่น 

๑.๓.๓  เพือศึกษาข้อเสนอแนะเกียวกับปัจจยัทีส่งผลต่อการส่งเสริมจริยธรรมของของ

วยัรุ่น 

๑.๓.๔  เพือนาํเสนอแนวทางและการสร้างองคค์วามรู้ใหม่เกียวกบั “รูปแบบปัจจยัทีส่งผล

ต่อการส่งเสริมจริยธรรมของของวยัรุ่น” 

 

๑.๔ สมมตฐิานของการวจิยั 

๑.๔.๑  เพศต่างกนั มีความสัมพนัธ์ต่อปัจจยัทีส่งผลต่อการส่งเสริมจริยธรรมของวยัรุ่น

แตกต่างกนั 

๑.๔.๒ อายุต่างกนั มีความสัมพนัธ์ต่อปัจจยัทีส่งผลต่อการส่งเสริมจริยธรรมของวยัรุ่น

แตกต่างกนั 

๑.๔.๓ ระดบัการศึกษาต่างกนั มีความสัมพนัธ์ต่อปัจจยัทีส่งผลต่อการส่งเสริมจริยธรรม

ของวยัรุ่นแตกต่างกนั 

๑.๔.๔ สถานภาพบิดามารดาต่างกัน มีความสัมพันธ์ต่อปัจจัยทีส่งผลต่อการส่งเสริม

จริยธรรมของวยัรุ่นแตกต่างกนั 

๑.๔.๕ ลกัษณะบ้านทีพกัอาศยัต่างกัน มีความสัมพนัธ์ต่อปัจจัยทีส่งผลต่อการส่งเสริม

จริยธรรมของของวยัรุ่นแตกต่างกนั 



๑๐ 

๑.๔.๖ รายได้ของผูป้กครองต่างกัน มีความสัมพนัธ์ต่อปัจจัยทีส่งผลต่อการส่งเสริม

จริยธรรมของวยัรุ่นแตกต่างกนั        

๑.๔.๗ ปัจจยัทีเกียวกบัการการส่งเสริมจริยธรรม ประกอบดว้ย ดา้นครอบครัว ดา้นศาสน

สถาน  ดา้นโรงเรียน  ดา้นความเชือ/เจตคติ  ดา้นสภาพแวดลอ้มและ ดา้นการใชเ้วลาว่างให้เป็น

ประโยชน์  ทีส่งผลต่อการส่งเสริมจริยธรรมของของวยัรุ่น 

 

๑.๕ ขอบเขตของการวจิยั 

การวิจยัเรือง “ปัจจยัทีส่งผลต่อการส่งเสริมจริยธรรมของของวยัรุ่น” การวิจยัครังนีเป็นการ

วิจยัแบบผสมผสานหรือการบูรณาการ (Integrated Research) โดยการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative 

Research) ซึงมีแบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นหลกั และนําผลการวิจยัเชิงปริมาณไปทาํการ

สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) และการสนทนากลุ่ม คือวิธีวิจยัเชิงคุณภาพ๑๓(Qualitative 

Research) ประกอบเพือใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงค์ทีวางไว ้ผูว้ิจยัไดก้าํหนดขอบเขตของการวิจยั

ไวด้งันี  

๑.๕.๑ ขอบเขตการวจิยัเชิงปริมาณ 

๑.๕.๑.๑ ขอบเขตดา้นประชากรและพืนที  

โดยผูว้ิจยัเลือกนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที ๔-๖ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศเบญจมรา

ชาลยั เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร สาเหตุทีใชป้ระชากรกลุ่มนีเนืองจากเป็นสถานทีรวมและ

ชุมนุมของวยัรุ่นมากทีสุดในเขตนี และโรงเรียนนีเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ ทีมีแนวทางส่งเสริม

พระพุทธศาสนาไปในแนวโรงเรียนวิถีพุทธ ตามรายละเอียดดงันี   

๑.๕.๑.๒ ขอบทางดา้นตวัแปรและเนือหา 

ตวัแปรตน้ ไดแ้ก่ ตวัแปรทีเป็นองค์ประกอบดา้นคุณสมบติัส่วนตวัของวยัรุ่น คือ 

เพศ อาย ุระดบัการศึกษา และสถานภาพบิดามารดา ลกัษณะบา้นทีพกัอาศยั รายไดข้องผูป้กครอง 

ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ ตวัแปรทีส่งผลต่อการส่งเสริมจริยธรรมของของวยัรุ่น 

 คือ  ดา้นครอบครัว ดา้นศาสนสถาน ดา้นโรงเรียน ดา้นความเชือ/เจตคติ ดา้นสภาพแวดลอ้ม ดา้น

การใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน ์

 

 

                                                             

 ๑๓สุภางค์  จันทวานิช, การวิจัยเชิงคุณภาพ , พิมพ์ครังที ๑๐, (กรุงเทพมหานคร : 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, ๒๕๔๕), หนา้ ๑๐. 



๑๑ 

๑.๕.๒ ขอบเขตการวจิยัเชิงคุณภาพ  

๑.๕.๒.๑ ขอบเขตดา้นผูใ้หข้อ้มลูและพืนที 

ได้แก่ การใชก้ารสัมภาษณ์เชิงลึกผูเ้ชียวชาญดา้นศาสนา และผูท้รงคุณวุฒิด้าน

บริหารโรงเรียนแนวพุทธ เลือกโดยเฉพาะเจาะจง คือ รวม ๙ รูป/คน และการสนทนากลุ่มย่อย

จาํนวน ๑๔ คนโดยมีวยัรุ่นทีเป็นนกัเรียนจากโรงเรียนนวมินทราชินูทิศเบญจมราชาลยั เป็นผูร่้วม

สนทนากลุ่ม 

๑.๕.๒.๒ ขอบทางดา้นตวัแปรและเนือหา 

ได้แก่ ตัวแปรทีส่งผลต่อการส่งเสริมจริยธรรมของวยัรุ่น ด้านครอบครัว ด้าน 

ศาสนสถาน ดา้นโรงเรียน ดา้นความเชือ/เจตคติ  ดา้นสภาพแวดลอ้ม และ  ดา้นการใชเ้วลาว่างให้

เป็นประโยชน์    

    

๑.๖ ประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รับ 

๑.๖.๑  ทาํใหไ้ดท้ราบปัจจยัทีส่งผลต่อการส่งเสริมจริยธรรมของวยัรุ่น 

๑.๖.๒ ทาํให้ไดท้ราบความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจัยทีส่งผลต่อการส่งเสริมจริยธรรมของ

วยัรุ่น 

๑.๖.๓ ทาํให้ไดท้ราบขอ้เสนอแนะเกียวกับปัจจัยทีส่งผลต่อการส่งเสริมจริยธรรมของ

วยัรุ่น 

๑.๖.๔ ทาํให้ได้ทราบเสนอแนวทางและองค์ความรู้ใหม่เกียวกับรูปแบบการส่งเสริม

จริยธรรมของวยัรุ่น 

     

๑.๗ คาํนิยามศัพท์เฉพาะทีใช้ในการวจิยั  

การวิจัยในครังนี ผูว้ิจ ัยได้กาํหนดความหมายของคาํศพัท์จาํกดัความทีบ่งใชเ้ฉพาะใน

งานวิจยัดงัต่อไปนี 

คุณธรรม หมายถึง สิงทีมีคุณค่า มีประโยชน์ เป็นความดี เป็นมโนธรรม เป็นความคิดดีที

กระตุ้นให้มีการประพฤติปฏิบัติอยู่ในกรอบทีดีงาม และสามารถจาํแนกความถูกผิดได้ โดยมี

สติสมัปชญัญะ มีความรับผดิชอบชวัดี มีอุปนิสยัความตงัใจและเจตนาทีดีงาม 

 จริยธรรม หมายถึง พฤติกรรมทีแสดงออกใหเ้ห็นเป็นการปฏิบติัดี ปฏิบติัไดถู้กตอ้งทีเป็น

ผลมาจากความคิดทีสงัคม หรือบุคคลเห็นร่วมกนัว่าเป็นสิงทีดีโดยมีกรอบ หรือแนวทางอนัดีงามที

พึงปฏิบติั ซึงกาํหนดไวส้าํหรับสงัคม เพือใหเ้กิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยงดงาม ความร่มเยน็เป็น

สุข ความรักสามคัคี ความอบอุ่น มนัคงปลอดภยัในการดาํเนินชีวิต 



๑๒ 

ปัจจยัทีส่งผลต่อการส่งเสริมจริยธรรมของวยัรุ่น หมายถึง สถานภาพส่วนบุคคลของวยัรุ่น

ทีส่งผลต่อการส่งผลต่อการส่งเสริมจริยธรรมของวยัรุ่นทงั ๖ ดา้น ดา้นครอบครัว ดา้นศาสนสถาน 

ดา้นโรงเรียน ดา้นความเชิอ/เจตคติ  ดา้นสภาพแวดลอ้ม และ  ดา้นการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน ์   

ปัจจยัด้านครอบครัว หมายถึง พฤติกรรมทีไดรั้บการอบรมสั งสมกนัมา ความสัมพนัธ์ใน

ครอบครัว การเลียงดู การสือสารทีสร้างความเขา้ใจในครอบครัว 

ปัจจัยด้านศาสนสถาน หมายถึง สถานทีใดทีหนึงทีมีความสาํคญัแลเกียวขอ้งกบัศาสนา

โดยทั วไปหมายถึงวดัวาอารามหรือสํานักสงฆซึ์งเป็นแหล่งให้การศึกษาโดยมีพระสงฆ์เป็นผู ้

แนะนําสั งสอนและวิชาชีพทีนอกเหนือจากพิธีกรรมทางศาสนา เครืองมีอเสริมสร้างความเป็น

อนัหนึงอนัเดียวกนัทาํใหต้นเป็นส่วนหนึงของชุมชนมีความเชือและศรัทธาในสิงเดียวกนัทาํให้เกิด

ความรู้สึกว่าตนเป็นส่วนหนึงของกนัและกนัเกิดความสมัพนัธท์างจิตใจนาํมาซึงกิจกรรมทีเป็นผลดี

ต่อส่วนรวมพิธีกรรมทางศาสนาทาํใหแ้ต่ละคนไดรู้้ข่าวคราวทุกขสุ์ข ไดศึ้กษาปัญหา ใหข้อ้คิด และ

ช่วยเหลือเกือกลูกนัตามโอกาสทาํใหชุ้มชนเกิดความสามคัคีเป็นปึกแผน่ 

ปัจจัยด้านโรงเรียน  หมายถึง สถาบันทางสังคมซึงเกียวข้องกับแบบแผนมีกฎระเบียบ

ข้อบังคับต่างๆทีนักเรียนต้องปฏิบัติตามให้นักเรียนมีระเบียบวินัยในสังคม มี การถ่ายทอด

วฒันธรรม การให้ความรู้ ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมแก่นักเรียน เช่น ความซือสัตย ์ไม่เห็นแก่ตวั 

เป็นตน้ 

ปัจจัยด้านความเชือ/เจตคติ หมายถึง ความเชือทีเกิดจากความรู้สึกเป็นการส่วนตวัของ

เยาวชน สภาวะทางจิตใจทีเกียวข้องกับความเชือ ความคิดเห็น ความรู้สึกและแนวโน้มของ

พฤติกรรมบุคคลต่อบุคคล สิงของ สถานการณ์ต่างๆ ไปในทิศทางใดทิศทางหนึงไปในทางยอมรับ

หรือปฏิเสธ และมีแนวโนม้ทีจะก่อใหเ้กิดพฤติกรรมใดพฤติกรรมหนึงซึงเป็นปฏิกิริยาโตต้อบ เช่น 

การเชือในคาํสงัสอนของพระพุทธเจา้ การปฏิบติักรรมฐาน เป็นตน้ 

ปัจจยัด้านสภาพแวดล้อม หมายถึง บรรยากาศและแหล่งเรียนรู้ทงัในและนอกโรงเรียนซึง

เป็นทงัสิงทีดี เช่นการอยูใ่กลว้ดัหรือสวนสาธารณะ   และไม่ดี เช่น ร้านเกม เป็นตน้ 

ปัจจยัด้านการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ หมายถึง เวลาทีเราว่างเวน้จากภารกิจต่าง ๆ  เช่น

การเรียน  การทาํงานบา้นแลว้ทาํในสิงทีมีประโยชน์ต่อตนเองและสงัคม เช่น การอ่านหนังสือ ออก

กาํลงักาย ปฏิบติัธรรม ไปวดั บาํเพญ็ประโยชนเ์ป็นตน้ 

วัยรุ่น  หมายถึง ผูที้ก ําลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนนวมินทราชินูทิศเบญจมราชาลัย เขต

กรุงเทพมหานคร ระดบัมธัยมศึกษา ๔-๖ เขา้มาศึกษาวิจยั  

เพศ หมายถึง  เด็กนักเรียนทีเป็นเพศหญิงหรือเพศชายทีกาํลงัเรียนอยู่ชนัมธัยมศึกษาปีที  

๔-๖ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศเบญจมราชาลยั เขตกรุงเทพมหานคร   



๑๓ 

อาย ุ  หมายถึง นกัเรียนทีมีอายรุะหว่าง ๑๔ – ๑๙ ปี  

ระดับชันการศึกษา หมายถึงระดบัการศึกษาแบ่งเป็น ๓ ระดบั คือ ๑) มธัยมศึกษาปีที ๔, 

๒) มธัยมศึกษาปีที ๕ และ ๓) มธัยมศึกษาปีที ๖ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศเบญจมราชาลยั เขต

กรุงเทพมหานคร   

             รายได้ของผู้ปกครอง หมายถึง ระดบัของรายไดต่้อเดือนของครอบครัว แบ่งเป็น ๔ ระดบั 

คือ ๑) ๙,๐๐๐ – ๑๒,๐๐๐ บาท, ๒) ๑๒,๐๐๑ – ๑๕,๐๐๐ บาท, ๓) ๑๕,๐๐๑ – ๑๘,๐๐๐ บาท และ  

๔) รายไดม้ากกว่า ๑๘,๐๐๑ บาทขึนไป 



 

 

บทที ๒ 

เอกสาร และงานวิจัยทีเกียวข้อง 

 

ในการวิจยัเรือง ปัจจยัทีส่งผลต่อการส่งเสริมจริยธรรมของวยัรุ่น ครังนี  ผูศึ้กษาไดศึ้กษา

เอกสาร ผูว้ิจยัไดท้าํการศึกษาคน้ควา้แนวคิด ทฤษฏี และงานวิจยัทีเกียวขอ้งเพือให้การศึกษาครังนี

เป็นไปตามกระบวนการวิจยั ดงันี 

๒.๑   ความหมาย องคป์ระกอบ ประเภทและพฤติกรรมทางจริยธรรม 

๒.๒   แนวคิดเกียวกบัค่านิยมในการส่งเสริมทางจริยธรรม  

๒.๓   แนวคิดดา้นครอบครัว 

๒.๔   แนวคิดดา้นศาสนสถาน 

๒.๕   แนวคิดดา้นโรงเรียน 

๒.๖   แนวคิดและทฤษฎีดา้นเจตคติ 

๒.๗  แนวคิดดา้นสภาพแวดลอ้ม 

๒.๘  แนวคิดดา้นการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน ์

๒.๙   พฒันาการของวยัรุ่นและทฤษฏีการพฒันาทางจริยธรรม  

๒.๑๐  หลกัพุทธธรรมเพือการส่งเสริมจริยธรรมของวยัรุ่น  

๒.๑๑ ปัจจยัทีมีผลต่อการปลกูฝังคุณธรรมและจริยธรรม  

๒.๑๒ การปลกูฝังคุณธรรมจริยธรรม 

๒.๑๓ งานวิจยัทีเกียวขอ้ง 

๒.๑๔ สรุปกรอบแนวคิดทีใชใ้นการวิจยั 

 

๒.๑ ความหมาย องค์ประกอบ ประเภทและพฤตกิรรมทางจริยธรรม 

๒.๑.๑ ความหมายของ “คุณธรรมและจริยธรรม”  

คาํว่าคุณธรรม มีผูใ้หค้วามหมายไวด้งันี 

 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑติยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ แปลว่า สภาพคุณงามความดี๑ 

                                                             

 ๑ราชบณัฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑติยสถาน, (กรุงเทพมหานคร : นานมีบุ๊คส์

พบัลิเคชนัส์, ๒๕๔๖), หนา้๒๕๓. 



๑๕ 

 พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) หมายถึง ธรรมทีเป็นคุณ, ความดีงาม, สภาพทีเป็นคุณ๒ 

 กรีต ิบุญเจอื ใหค้วามหมายคุณธรรมว่า เป็นความเคยชินในการประพฤติดี๓ 

 สุชีพ ปุญญานุภาพ คุณธรรม หมายถึง คุณงามความดี หรือธรรมแห่งความดีทีแสดงออก

ทางกาย วาจา ใจ ทีเป็นคุณไม่เป็นโทษเป็นฝ่ายดีมิใช่ฝ่ายชวั 

 วศิน อินทสระ กล่าวว่า คุณธรรม คือ อุปนิสัยอนัดีงาม ซึงสังคมอยู่ในดวงจิต อุปนิสัยนี

ไดม้าจากความพยายามและความประพฤติติดต่อกนัมาเป็นเวลานาน๔ 

 สงวน สุทธิเลิศอรุณ อธิบายว่า คุณธรรม หมายถึง คุณงามความดีของบุคคลทีกระทาํไป

ดว้ยความสาํนึกในจิตใจโดยมีเป้าหมายว่า เป็นการกระทาํความดี หรือเป็นพฤติกรรมทีดี ซึงเป็นที

ยอมรับของสังคม เช่น ความเสียสละ ความมีนาํใจงาม ความเกรงใจ ความยุติธรรม ความรักเด็ก 

และรักเพือนมนุษย ์ความเห็นอกเห็นใจผูอื้น เป็นตน้๕ 

 จริยธรรม มผีู้ให้ความหมายไว้ ดังต่อไปนี 

 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑติยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ แปลว่าธรรมทีเป็นขอ้ประพฤติปฏิบติั,

ศีลธรรม,กฎศีลธรรม๖ 

 พุทธทาส ภิกขุ จริยธรรมมาจากคาํว่า จริย แปลว่า ความประพฤติ ธรรมก็คือ ความดี           

เมือรวมความหมายของคาํสองคาํเขา้ด้วยกัน หมายถึง ธรรมทีควรประพฤติ ธรรมก็คือความดี          

เมือรวมกนัหมายถึง ความประพฤติดีหรือธรรมทีควรประพฤติ๗ 

 พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) จริยธรรม หมายถึง ธรรม คือ ความประพฤติ ธรรม        

คือ การดาํเนินชีวิตหลกัความประพฤติ หลกัการดาํเนินชีวิต ๑. ธรรมทีเป็นขอ้ประพฤติปฏิบัติ 

                                                             

 ๒พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ฉบับประมวลศัพท์,            

พิมพค์รังที ๑๑, (กรุงเทพมหานคร : สาํนกัพิมพจ์นัทร์เพญ็, ๒๕๕๓), หนา้๕๑. 

 ๓กีรติ บุญเจือ, ชุดพืนฐานปรัชญาจริยศาสตร์สําหรับผู้ เริมเรียน , (กรุงเทพมหานคร :          

ไทยวฒันาพานิช, ๒๕๒๓), หนา้ ๔. 

 ๔วศิน อินทสระ, จริยศาสตร์, (กรุงเทพมหานคร : ไทยวฒันาพานิช, ๒๕๒๔), หนา้ ๔๘๕. 

 ๕สงวน สุทธิเลิศอรุณ, ปริญญาและคุณธรรมสําหรับครู, (กรุงเทพมหานคร : อกัษรบณัฑิต, 

๒๕๒๑), หนา้ ๑๐. 

 ๖ราชบณัฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑติยสถาน, อา้งแลว้, หนา้๒๙๑. 

 ๗พระธรรมโกศาจารย ์(พุทธทาสภิกษุ), แนะแนวจริยธรรม, (กรุงเทพมหานคร : บริษทั ศิริพสัต ์

จาํกดั, ๒๕๐๕), หนา้ ๑๘๗-๑๘๘. 



๑๖ 

ศีลธรรมหรือกฎศีลธรรม (ความหมายตามบญัญติัสมยัปัจจุบนัตามคาํแปลของคาํภาษาองักฤษวา่ Ethics)  

๒. พรหมจริยะ แปลว่า ความประพฤติอนัประเสริฐ หมายถึง มรรคมีองค ์๘ หรือศีล สมาธิ ปัญญา๘ 

 มาโนชญ์ ตนัชวนิชย์ กล่าวว่า จริยธรรม หมายถึง ความประพฤติทีชอบทีพึงปรารถนาของ

ผูที้ได้พบเห็นความประพฤติในทีนี หมายถึง พฤติกรรมของบุคคลแต่ละคนทีแสดงออกมา                    

เป็นประจาํ เป็นอุปนิสัยสืบเนืองมาจากความคิดนึก เชือถือ เป็นนิสัยทีได้สะสมไว ้มิใช่เป็นการ

กระทาํทีเสแสร้งทงักาย วาจา ใจ จริยธรรม จึงมีความหมายว่า ความดีทีพึงประพฤติปฏิบติัต่อตนเอง

และผูอื้น ไดแ้ก่ ความมีสาํนึกในเรืองชาติ เกียรติวินยั มีความซือสตัย ์สุจริต สุภาพอ่อนโยน ละอาย

และเกรงกลวัต่อบาป มีความอดทน ขยนัหมั นเพียร ประหยดั มีความสามัคคี กตัญ ูกตเวที             

รู้จกัขออภยั ตลอดจนการปฏิบติัหนา้ทีต่อตนเอง ครอบครัว เพือน ชุมชน ดว้ยความชอบธรรม๙ 

 กล่าวโดยสรุปคุณธรรมหมายถึงคุณงามความดีในจิตใจของมนุษย ์จริยธรรม หมายถึง        

การประพฤติตนทีชอบ ถกูตอ้ง ดีงาม เกิดประโยชน์ตามหลกัศีลธรรม จนถึงการประพฤติขนัสูงใน

ศีล สมาธิ ปัญญา 

ความหมายทางศัพท์ของพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานได้ให้ความหมาย คาํว่า 

“จริยธรรม”  หมายถึง ธรรมทีเป็นขอ้พึงประพฤติปฏิบติั ศีลธรรม  กฎศีลธรรม๑๐และมีผูใ้ห้ความ 

หมายต่าง ๆ ไวด้งันี 

 กรมการศาสนาไดใ้ห้ความหมาย “จริยธรรม” ในคู่มือการศึกษาจริยธรรมว่า  จริยธรรม 

(Morality) หมายถึง ธรรมทีเป็นขอ้ประพฤติปฏิบติั หรือหลกัธรรมคาํสอนอนัเป็นแนวทางในการ

ประพฤติปฏิบติัของมวลมนุษย ์ พ.อ.ปิน  มุทุกนัต ์ไดใ้หค้าํจาํกดัความว่า ธรรมะ คือ ความถกู-ความ

ดี  คือ ถกูดว้ยดีดว้ย  ถกูกบัดีนนัแหละคือ ธรรมะ และอธรรม ก็คือผดิและเสีย   

คาํว่า จริยธรรม มาจากคาํ  ๒ คาํ คือ จริย+ธรรม ซึงแปลตามศพัท์คือ จริยะ แปลว่า ความ

ประพฤติ กิริยาทีควรประพฤติ   ธรรม แปลว่า คุณความดี คาํสั งสอนในศาสนา หลกัปฏิบติัในทาง

                                                             

 ๘พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยตฺุโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ฉบับประมวลศัพท์, อา้งแลว้, 

หนา้ ๕๗. 

 ๙มาโนชญ ์ ตนัชวนิชย,์ ปัญหาการถ่ายทอดจริยธรรมทางการศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : 

บริษทั ศึกษาพร จาํกดั, ๒๕๑๙), หนา้ ๔๑. 
๑๐เรืองเดียวกนั, หนา้ ๔๘. 



๑๗ 

ศาสนา รวมจริยธรรม แปลความหมายว่า กฎเกณฑ์แห่งความประพฤติ หรือ หลกัความจริงทีเป็น

แนวทางแห่งความประพฤติปฏิบติั๑๑ 

นอกจากนีมีผูใ้หค้วามหมายเกียวกบัจริยธรรมตามแนวคิดแต่ละท่าน ไวด้งันี 

พระราชวรมุน ีไดอ้ธิบายความหมายของ จริยธรรมว่า จริยธรรมมาจากคาํว่าพรหมจรรย ์

ซึงในพุทธศาสนาหมายถึง มรรค คือวิธีการปฏิบัติสายกลาง ประกอบด้วยองค์ประกอบแปด

ประการ บางครังก็เรียกว่า ไตรสิกขา คือ การศึกษา ๓ ประการ อนัไดแ้ก่ ศีล สมาธิ ปัญญา๑๒ 

สมบูรณ์  ศาลยาชีวนิ ไดใ้หค้วามหมายว่า จริยธรรมคือ เชาวน์ปัญญาทางสังคมของบุคคล

อนัไดแ้ก่รับรู้ สงัเกต และเขา้ใจสถานการณ์และอาํนาจของสงัคมดว้ย จริยธรรมคือความสามารถใน

การปรับตวั และควบคุมตวัเองในดา้นต่าง ๆ ให้สอดคลอ้งกบัสังคม จริยธรรมของบุคคล จะเจริญ

งอกงามไปพร้อม ๆ กบัสติปัญญา เพราะจริยธรรมคุมถึงลกัษณะต่าง ๆ ของบุคคลในสังคม อนัเกิด

จากความเจริญทางสติปัญญาทีงอกงามเพือเสริมสร้างสงัคม๑๓ 

ดวงเดือน  พนัธุมนาวนิ  ไดใ้หค้วามหมายจริยธรรมว่า มีความหมายกวา้งอาจรวมถึง  ศีลธรรม 

ศาสนา กฎหมาย และค่านิยมของแต่ละหมู่ ในแง่ของพฤติกรรมศาสนา จริยธรรม หมายถึง ลกัษณะ

ทางจิตใจและสภาพแวดลอ้มซึงทาํใหบุ้คคลทาํความดีหรือละเวน้ความชวั สงัคมจะอยู่อย่างสงบสุข

ได ้ ถา้บุคคลทุกคนมีพฤติกรรมรักษาศีล เวน้ความชวั๑๔ 

พระธรรมปิฏก(ป.อ.ปยุตโต)  ไดใ้หค้วามหมายจริยธรรม  ซึงมาจากคาํว่า พรหมจรรย ์ซึง

ในพุทธศาสนาหมายถึง มรรค คือ วิธีการปฏิบติัสายกลาง ประกอบดว้ยองคป์ระกอบ ๘ ประการ ที

เรียกว่าไตรสิกขาคือ ศีล สมาธิ ปัญญา  จริยธรรม หรือ พรหมจรรย ์มรรค และไตรสิกขา ทงัหมดนี

เป็นทางปฏิบติัเพือนาํมนุษยไ์ปสู่จุดหมายในชีวิต๑๕ 

สาโรช  บัวศรี ไดใ้ห้ความหมายจริยธรรม คือ แนวทางในการประพฤติตน เพืออยู่กนัได้

อยา่งร่มเยน็ในสงัคม๑๖ 

                                                             
๑๑กรมการศาสนา, การศึกษาจริยธรรม, (กรุงเทพมหานคร:โรงพิมพ์กรมการศาสนา, 

๒๕๔๒), หนา้ ๕. 
๑๒ชาํเลืองวุฒิจนัทร์, คุณธรรมและจริยธรรม, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพก์รมการศาสนา, 

๒๕๒๔), หนา้ ๙. 
๑๓เรืองเดียวกนั, หนา้ ๑๐. 
๑๔เรืองเดียวกนั. 
๑๕เรืองเดียวกนั, หนา้ ๙. 
๑๖เรืองเดียวกนั. 



๑๘ 

ก่อ  สวสัดิพาณชิย์  ไดใ้หค้วามหมายจริยธรรม คือ ประมวลความประพฤติและความนึกคิด 

ในสิงดีงามและเหมาะสม๑๗ 

บราวน์ (Brown) นักจิตวิทยาสังคมสมยัใหม่คนแรก ไดใ้ห้ความหมายจริยธรรมว่า คือ

ระบบของกฎเกณฑส์าํหรับแยกแยะการกระทาํทีถูกออกจากการกระทาํทีผิด คลา้ยกบัไวยากรณ์ที

เป็นระบบของกฎเกณฑ์สาํหรับแยกแยะประโยคทีสร้างขึนมา ไม่มีจริยธรรมนันไม่คงทีเหมือน

ไวยากรณ์ แต่จะมีวิวฒันาการไปเสมอ จริยธรรมจะเปลียนไปเพราะความขดัแยง้กนัเอง  เพราะ  

อิทธิพลจากแหล่งอืน หรือเพราะมีการสร้างสถานการณ์ใหม่ขึนมากมาย๑๘ 

โคลเบิร์ก (Kolberg) เชือว่าจริยธรรมเป็นความรับผดิชอบชวัดี เป็นกฎเกณฑแ์ละมาตรฐาน

ของการประพฤติปฏิบติั ซึงบุคคลจะพฒันาขึนจนกระทงัมีพฤติกรรมเป็นของตนเอง ผลของการ

กระทาํอนันีจะเป็นเครืองตดัสินว่า การกระทาํนนัถกูหรือผดิ๑๙ 

ธีระพร  อุวรรณโณ ไดใ้หค้วามหมายจริยธรรมหมายถึง กฎเกณฑ์หรือแนวทางของบุคคล

ในการตดัสินว่า พฤติกรรมใดเป็นพฤติกรรมทีถูกตอ้งดีงามและสมควรปฏิบติัต่อตนเอง ต่อผูอื้น

และต่อสงัคม ทงันีจริยธรรมไดร้วมลกัษณะทีสามารถตดัสินไดว้่าเป็นลกัษณะทีดีงาม ควรแก่การ

กระทาํ โดยแต่ละสงัคมจะเป็นผูต้ดัสิน และกาํหนดมาตรฐานของลกัษณะเหล่านีไวเ้พือเป็น  บรรทดัฐานให้

บุคคลในสงัคมกระทาํตาม๒๐ 

พนัส  หันนาคินทร์ ไดใ้ห้ความหมายจริยธรรมหมายถึง คุณสมบติัทางความประพฤติที

สงัคมมุ่งหวงัใหส้มาชิกของสงัคมนนัประพฤติตามจริยธรรม เกียวขอ้งโดยตรง กบัความถูกตอ้งใน

ความประพฤติ  ซึงมีความหมายถึงการกระทาํอยา่งเสรีภายในขอบเขตของมโนธรรม๒๑ 

ประภาศรี  สีหอาํไพ ไดใ้หค้วามหมายจริยธรรมหมายถึง หลกัความประพฤติทีอบรมกิริยา

และปลกูฝังลกัษณะนิสยั ใหอ้ยูใ่นครรลองของคุณธรรมหรือศีลธรรม คุณค่าทางจ ริยธรรม ชีให้

เป็นความเจริญงอกงามในการดาํรงชีวิตอย่างมีระเบียบแบบแผนตามวฒันธรรมของบุคคลทีมี

                                                             
๑๗เรืองเดียวกนั, หนา้ ๑๐. 
๑๘อจัฉรา  จตุจินดา, “การศึกษาพฤติกรรมจริยธรรมทางสังคมของเด็กวยัรุ่นในสถาน

สงเคราะห์”, วิทยานิพนธ์รัฐศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิตวิทยาลยั : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั), 

๒๕๓๖, หนา้ ๗. 
๑๙เรืองเดียวกนั, หนา้ ๗. 
๒๐เรืองเดียวกนั, หนา้ ๘. 
๒๑สงวน  สุทธิเลิศอรุณ, ทฤษฎีและปฏิบัตกิารทางจติวทิยาสังคม, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์

หา้งหุน้ส่วนจาํกดัอกัษรบณัฑิต, ๒๕๒๙), หนา้ ๒๖. 



๑๙ 

ลกัษณะทางจิตใจทีดีงาม อยูใ่นสภาพแวดลอ้มทีโนม้นาํใหบุ้คคลมุ่งกระทาํความดี ละเวน้ความชวั 

มีแนวทางความประพฤติอยูใ่นเรืองของความดี ความถูกตอ้ง ความควรในการปฏิบติัตนเพืออยู่ใน

สังคมได้อย่างสงบเรียบร้อย และเป็นประโยชน์ต่อผูอื้น มีคุณธรรมและมโนธรรมทีจะสร้าง

ความสมัพนัธอ์นัดี โดยมีสาํนึกทีจะใชสิ้ทธิและหนา้ทีของตนตามค่านิยมทีพึงประสงค์๒๒ 

บุญม ีแท่นแก้ว ไดใ้หค้วามหมายจริยธรรมหมายถึง ธรรมชาติหรือหลกัธรรมทีบุคคลควร

ประพฤติ๒๓  

มหาวทิยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช ไดก้าํหนดความหมายของจริยธรรมเป็น ๒ นยั คือ 

๑. จริยธรรม เป็นหลกัการและเหตุผลทีพิจารณาเกียวกบัการกระทาํ  การพิจารณาตดัสิน 

และการตดัสินใจ ซึงเป็นความหมายทีคนทวัไปเขา้ใจกนัมาแต่ดงัเดิม 

๒. จริยธรรม เป็นพฤติกรรมหรือการกระทาํ เป็นการตัดสินใจ  การพิจาณาตดัสิน เป็น

คุณธรรมทางจริยธรรม ทีมีพืนฐานอยูบ่นการกระทาํและเจตคติทีสามารถสงัเกตเห็นได้๒๔ 

สรุป จากแนวความคิดของนักวิชาการไดใ้ห้ความหมายของคุณธรรม จริยธรรมทีกล่าว

มาแล้ว อาจจะให้ความหมายของจริยธรรมได้ว่า หมายถึง สิงทีควรประพฤติ และประพฤติ

เหมาะสมในสิงทีถกูตอ้ง ซึงสงัคมยอมรับ เพือการอยู่ร่วมกนัในสังคมอย่างมีความสงบสุข ร่มเยน็ 

และเกิดสนัติสุขขึนในสงัคมนนั ๆ จริยธรรมเป็นเกณฑต์ดัสินความถูกตอ้งของความประพฤติโดย

ถือการกระทาํเป็นหลกั การกระทาํทุกอยา่งจะดีหรือชวัอยูที่ความตงัใจทีเรียกว่า เจตนา ถา้มีเจตนา

กระทาํความดีด้วยกาย วาจา ใจ ในแง่ของจริยธรรมสามารถตัดสินได้ว่า นั นคือ ความถูกต้อง 

ตรงกนัขา้ม ถา้มีเจตนากระทาํความชั วทางกาย วาจา ใจ ก็สามารถตดัสินได้เช่นกนัว่า เป็นการ

กระทาํทีไม่ถกูตอ้ง 

๒.๑.๒ องค์ประกอบของจริยธรรม 

ประภาศรี  สีหอําไพ  กล่าวว่า   จริยธรรมเป็นเครืองกาํหนดหลกัปฏิบติัในการดาํรงชีวิต 

เป็นแนวทางใหอ้ยูร่่วมกนัอยา่งสงบเรียบร้อย ประกอบดว้ยองคป์ระกอบดงัต่อไปนี 

                                                             
๒๒ศิริพร  อศัววิไลพร, “พฤติกรรมทางจริยธรรมของนักเรียนชนัประถมศึกษาปีที ๖ใน

โรงเรียนประถมศึกษาทีผา่นการประเมินคุณภาพภายนอก สังกดักรุงเทพมหานคร”, วิทยานิพนธ์

ศิลปศาสตรมหาบัณฑติ, (บณัฑิตวิทยาลยั : มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์), ๒๕๔๗, หนา้ ๑๐. 
๒๓เรืองเดียวกนั, หนา้ ๑๐. 
๒๔มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, จริยศึกษา, พิมพ์ครังที ๘, (นนทบุรี : สาํนักพิมพ์

มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมธิราช, ๒๕๔๔), หนา้ ๖. 



๒๐ 

๑.  ระเบียบวินัย (Discipline) เป็นองค์ประกอบทีสาํคญัยิง สังคมทีขาดกฎเกณฑ์ทุกคน

สามารถทาํทุกอยา่งไดต้ามอาํเภอใจ ยอ่มเดือดร้อนระสาํระสาย ขาดผูน้าํผูต้าม ขาดระบบทีกระชบั

ความเขา้ใจ เป็นแบบแผนให้ยึดถือปฏิบติัการหย่อนระเบียบวินัย ทาํให้เกิดการละเมิดสิทธิและ

หนา้ทีตามบทบาทของแต่ละบุคคล ชาติใดไร้ระเบียบวินัย ย่อมยากทีจะพฒันาไปไดท้ดัเทียมชาติ

อืน จึงควรประพฤติตามจารีตประเพณีของสงัคม 

๒. สงัคม (Society) การรวมกลุ่มกนัประกอบกิจกรรมอย่างมีระเบียบแบบแผนก่อให้เกิด

ขนบธรรมเนียมประเพณีทีดีงาม มีวฒันธรรมอนัเป็นความมีระเบียบเรียบร้อยและศีลธรรมอนัดีของ

ประชาชนเป็นกลุ่มชนทีขยายวงกวา้งเรียกว่า สงัคม 

๓. อิสระเสรี (Autonomy) ความมีสาํนึกในมโนธรรมทีพฒันาเป็นลาํดบัก่อให้เกิดความ

อิสระสามารถดาํรงชีวิตตามสิงทีไดเ้รียนรู้จากการศึกษาและประสบการณ์ในชีวิต มีความสุข อยู่ใน

ระเบียบวินยัและสงัคมของตน เป็นค่านิยมสูงสุดทีคนไดรั้บการขดัเกลาแลว้สามารถบาํเพ็ญตนตาม

เสรีภาพเฉพาะตนไดอ้ย่างอิสระ สามารถปกครองตนเองและชกันาํตนเองให้อยู่ในทาํนองคลอง

ธรรม สามารถปกครองตนเองได้๒๕ 

ดวงเดือน พนัธุมนาวนิ  ไดแ้บ่งองคป์ระกอบทางจริยธรรม เป็น ๔ องคป์ระกอบ คือ 

๑. ความรู้เชิงคุณธรรม หมายถึง การมีความรู้ในสงัคมของตนเองนันถือว่าเป็นการกระทาํ

ชนิดใดดี  ควรกระทาํ  และการกระทาํชนิดใดควรยกเวน้  ลกัษณะและพฤติกรรมประเภทใด

เหมาะสมหรือไม่เหมาะสมมากนอ้ยเพียงใด เท่ากบัเป็นกฎระเบียบ ขอ้หา้ม ขอ้ควรปฏิบติัทางสังคม

และศาสนาทีเด็กตอ้งเรียนรู้ในฐานะเป็นสมาชิกคนหนึงของสงัคม 

๒. ทศันคติเชิงจริยธรรม หมายถึง ความรู้สึกของบุคคลเกียวกบัลกัษณะหรือพฤติกรรมเชิง

จริยธรรมต่าง ๆ ว่าตนชอบหรือไม่ชอบลกัษณะนนั ๆ เพียงไร สอดคลอ้งกบัค่านิยมหรือแตกต่างไป

ก็ได ้ทศันคติเชิงจริยธรรมมีความหมายกวา้งขวางกว่าความรู้สึกเชิงจริยธรรม เพราะรวมเอาความรู้

และความรู้สึกในเรืองนนั ๆ ไวด้ว้ย 

๓. เหตุผลเชิงจริยธรรม หมายถึง การทีบุคคลใหเ้หตุผลในการเลือกทีจะกระทาํพฤติกรรม

อย่างใดอย่างหนึงในสถานการณ์นัน ๆ เหตุผลดงักล่าวช่วยให้ทราบเหตุจูงใจหรือแรงจูงใจทีอยู่

เบืองหลงัการกระทาํต่าง ๆ ของบุคคล ซึงการกระทาํบางอย่างอาจขดักบัความรู้สึกของบุคคลส่วน

ใหญ่ทงันีขึนอยูก่บัเหตุผลและสถานการณ์เป็นสาํคญั 

 

                                                             
๒๕ประภาศรี สีหอาํไพ, พืนฐานการศึกษาทางศาสนาและจริยธรรม, (กรุงเทพมหานคร :  

โรงพิมพจุ์ฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, ๒๕๔๓), หนา้ ๔๘. 



๒๑ 

๔. พฤติกรรมเชิงจริยธรรม หมายถึง  การทีบุคคลแสดงถึงพฤติกรรมทีสังคมนิยมชมชอบ 

หรืองดเวน้การแสดงทีฝ่าฝืนกฎเกณฑ ์หรือค่านิยมนัน พฤติกรรมทีสังคมยอมรับ เช่น การให้ทาน 

การเสียสละเพือส่วนรวม ความซือสัตย ์ไม่เอารัดเอาเปรียบผูอื้น เป็นตน้ และในทางตรงกนัขา้ม 

เป็นพฤติกรรมทีสงัคมไม่ยอมรับควรงดเวน้๒๖ 

สมบูรณ์ ศาลยาชีวิน ให้ความเห็นว่าพฤติกรรมจริยธรรมประกอบดว้ยจริยธรรมต่าง ๆ 

เหมือนกบัพฤติกรรมโดยทวัไป โดยแบ่งองคป์ระกอบทางจริยธรรมออกมาเป็น ๓ ประการ คือ 

๑.  องคป์ระกอบทางดา้นความคิด (Cognitive) คือ ความสามารถในการตดัสินใจพิจารณา

ว่าอะไรถกูตอ้ง อะไรไม่ถกูตอ้ง อะไรดี อะไรชวั ดว้ยการใชปั้ญญาและเหตุผล  

๒. องคป์ระกอบดา้นอารมณ์ความรู้สึก (Affective)  คือ  ความนิยมศรัทธาพอใจทีจะกระ 

ทาํความดีความศรัทธาในธรรมะ ซึงเกิดจากการเรียนรู้จากประสบการณ์ทีเคยปฏิบติัมาจากการพรํา

สอนของพ่อแม่ 

๓. องค์ประกอบดา้นจริยธรรมการแสดงออก (Moral conduct) เช่น การปฏิบติัตามศีล ๕ 

ซึงเชือว่า  โดยปกติแลว้การปฏิบติัจะสืบเนืองมาจาการอิทธิพลขององค์ประกอบทงั ๒ ประการ  ที

กล่าวมาแลว้ แต่การกระทาํบางอย่าง ซึงตกอยู่ภายใต้สถานการณ์ทียวัยุบีบคนัให้บุคคลนันตอ้ง

กระทาํและตกอยูภ่ายใตพ้ลงัจิตของบุคคลดว้ย๒๗ 

นกัจิตวิทยาไดแ้บ่งองคป์ระกอบของจริยธรรมเป็น ๓ องคป์ระกอบ คือ๒๘ 

๑.  องค์ประกอบดา้นปัญญาทางจริยธรรม  ประกอบด้วยความรู้ทาง จริยธรรม  ความเชือทาง

จริยธรรม  ค่านิยมทางจริยธรรม  การใชเ้หตุผลเชิงจริยธรรม และการตดัสินทางจริยธรรม การศึกษาวิจยัถึง

ปัจจยัยอ่ยขององคป์ระกอบดา้นปัญญาทางจริยธรรม ทีเน้นกนัมากทงัในประเทศและต่างประเทศ

ในช่วงระยะ ๒ ทศวรรษทีผา่นมา คือเรืองของการใชเ้หตุผลเชิง จริยธรรม ทงันีส่วนมากศึกษากนั

ตามแนวของทฤษฏีจริยธรรมของโคลเบิร์ก 

 

                                                             
๒๖ดวงเดือน พนัธุมนาวิน, “จริยธรรมในสังคมไทยในทศันะของนักพฤติกรรมศาสตร์”, 

รายงานการสัมมนาจริยธรรมในสังคมไทย, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพคุ์รสภา, ๒๕๒๒), หนา้ ๑๑๓. 
๒๗สมบูรณ์ ศาลยาชีวิน, “จริยธรรมในสงัคมไทยในทศันะของนักพฤติกรรมศาสตร์”รายงาน

การสัมมนาจริยธรรมในสังคมไทย, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพคุ์รุสภา, ๒๕๒๕), หนา้ ๑๗-๑๘. 
๒๘มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, “พฤติกรรมวัยรุ่น”, เอกสารการสอนหน่วยที  

๙-๑๕, พิมพค์รังที ๑๑, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพม์หาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมธิราช, ๒๕๔๗),

หนา้ ๕๔๑. 



๒๒ 

๒. องค์ประกอบด้านอารมณ์ความรู้สึกทางจริยธรรมประกอบดว้ยปัจจัยย่อยคือ ความ

ละอาย ความอบัอาย เจตคติเชิงจริยธรรมหรือความรู้สึกชอบไม่ชอบและปฏิกิริยาเชิงจริยธรรมการ

ศึกษาวิจัยถึงปัจจัยย่อยขององค์ประกอบด้านอารมณ์ความรู้สึกทาง จริยธรรมทีทาํกันมากใน

ต่างประเทศคือ การศึกษาในเรืองของความอาย (Guilt) ซึงมกัศึกษาตามแนวกลุ่มทฤษฏีจิตวิเคราะห์ 

(Psychoanalytic Theory) ทีมีซิกมนัต์ฟรอยด์ (Sigmund Froud) เป็นผูน้าํ ส่วนในประเทศไทยมกั

ศึกษากนัในเรืองเจตคติเชิงจริยธรรมและปฏิกิริยาเชิงจริยธรรม 

๓. องคป์ระกอบดา้นพฤติกรรมทางจริยธรรม  ประกอบดว้ยปัจจยัยอ่ย   ทีเป็นพฤติกรรมที

ถกูทางจริยธรรม หรือผิดทางจริยธรรม พฤติกรรมทีถูกทางจริยธรรมทีมกัจะศึกษากนัไดแ้ก่ การ

ตา้นทานการเบียงเบน (Resistance to Deviation) หรือการต้านทานความยวนใจ (Resistance to 

Temptation) การอดเปรียวไวกิ้นหวาน(Delay of Gratification) และการช่วยเหลือผูอื้น ส่วน

พฤติกรรมทีผดิทางจริยธรรมทีมกัศึกษากนั คือ พฤติกรรมการโกง  แนวทฤษฏีทีมกัใชเ้ป็นกรอบใน

การศึกษาพฤติกรรมทางจริยธรรมคือ ทฤษฏีการเรียนรู้ทางสังคม(Social Learning Theory) หรือ 

ทฤษฏีปัญญาทางสงัคม(Social Cognitive Theory)  

องค์ประกอบของจริยธรรมทัง ๓ องค์ประกอบ แมว้่านักวิจยัจะศึกษาแยกจากกนัเพราะมี

ทฤษฏีทีเนน้ต่างกนั แต่แทจ้ริงแลว้องคป์ระกอบทงั ๓ องคป์ระกอบลว้นมีความเกียวกนัซึงกนัและกนั 

๒.๑.๓  การเกดิจริยธรรม 

การเกิดจริยธรรม สามารถแบ่งลาํดบัขนัของการเกิดจริยธรรม ได ้๔ ขนั ดงันี๒๙ 

๑.  การเลียนแบบ  การเลียนแบบเป็นกระบวนการใต้จิตสํานึกซึงมีความสําคัญต่อ

พฒันาการของเด็ก โดยเด็กอาจจะเลียนแบบพฤติกรรมของผูใ้หญ่ทีแวดลอ้มตนอยู่แลว้ นาํมาปรับ

เขา้กบัตนเองเหมือนกบัการเรียนรู้ภาษาพูดของเด็ก การเลียนแบบทางจริยธรรม จึงเกิดไดท้งัจาก

ครอบครัว โรงเรียน กลุ่มเพือน และชุมชน แต่มีบ่อยครังทีเด็กเลียนแบบในสิงทีผูใ้หญ่ไม่ไดต้งัใจจะ

สอน ดงันนั ผูใ้หญ่ก็ควรมีจริยธรรมสูงเมือใกลชิ้ดกบัเด็ก 

๒. การแนะนาํสงัสอน นอกจากผูใ้หญ่จะกระทาํพฤติกรรมทางจริยธรรมทีเป็นตน้แบบให้แก่

เด็กโดยการ “ไม่รู้ตวั” ของทงั ๒ ฝ่ายแลว้ บ่อยครังทีผูใ้หญ่จะให้คาํแนะนาํ  สั งสอน ทงัโดยตรง และ

โดยออ้มแก่เด็ก การรับการแนะนาํสั งสอนจึงเป็นกระบวนการใต้จิตสาํนึกของเด็กเช่นเดียวกบัการ

เลียนแบบเป็นการดูดซึมการกระทาํนนั การแนะนาํสงัสอนก็เป็นการดูดซึมทางอารมณ์และเจตคติของ

บุคคลอืน ทาํใหอ้ารมณ์ของเด็กมิไดพ้ฒันาการมาโดยอิสระ แต่ไปอิงอยู่กบักลุ่มซึงเป็นสัญชาตญาณ

อยา่งหนึงของฝงูสตัวแ์ละเป็นรากฐานของชีวิตทางสงัคม อยา่งไรก็ดีการแนะนาํสงัสอนนีเป็นวิธีการที

มีประโยชน์สาํหรับบิดามารดาและครูในการพฒันาจริยธรรม และไดผ้ลมากกว่าการสอนแบบให้เด็ก

                                                             
๒๙เรืองเดียวกนั, หนา้ ๘. 



๒๓ 

รู้ตวั (Conscious) ซึงวิธีการนีแมจ้ะมีอิทธิพลต่อการสร้างลกัษณะนิสยั แต่เนืองจากเป็นการเรียนรู้โดย

ไร้สาํนึก จึงเป็นการรับโดยขาดทงัเหตุผลและการคิดวิเคราะห์ ดงันันบุคคลทีถูก “แนะนาํสั งสอน” 

มากจนเกินไป จะเกิดปัญหาเป็นความอ่อนแอ ทงัทางดา้นลกัษณะและบุคลิกภาพ ซึงเหมาะสมทีจะใช้

กบัเด็กไดดี้กว่าผูใ้หญ่ เพราะเมือเด็กเติบโตขึน จนมีวุฒิภาวะพอทีจะใชเ้หตุผลและการวิเคราะห์ได้

แลว้ เด็กก็อาจจะขดัขืนหรือไม่เชือคาํแนะนาํนัน แต่อย่างไรก็ดีการทีเด็กสามารถคิดวิเคราะห์จนเกิด

จริยธรรมดว้ยตนเองนีถือว่าเป็นอุดมการณ์ทางจริยธรรมขนัสูงทีสุด 

๓. การลอกแบบ ในการเลียนแบบ เด็กจะรับเอาพฤติกรรมของผูใ้หญ่ในขนัการแนะนาํ สั ง

สอน เด็กจะรับเจตคติ อารมณ์ของผูใ้หญ่และในขันการลอกแบบ เด็กจะรับเอาบุคลิกภาพทาง 

จริยธรรมของผูใ้หญ่ไวเ้ป็นของตนเอง โดยอาศยัความรักและความชืนชมในผูใ้หญ่คนนัน เช่น การ

ชืนชมวีรบุรุษ เป็นตน้ การลอกแบบทางจริยธรรม จึงอาจจะทาํใหเ้ด็กเกิดการลอกแบบจริยธรรม ทงั

ทีพึงประสงคห์รือไม่พึงประสงค ์ทงัสองทาง 

๔. การสร้างจริยธรรมของตนเอง เมือเด็กไดผ้า่นขนัตอนการลอกแบบมาแลว้ เด็กจะสร้าง

จริยธรรมของตนเอง โดยสร้างมาจากการปรับตนเองในสภาพธรรมชาติ (Natural Self) กบัตนเองใน

สภาพทีมีจริยธรรม (Moral Self) เขา้ดว้ยกนั การปรับจริยธรรมนีมกัจะเกิดในวยัผูใ้หญ่ ซึงจะไดพ้บ

กลุ่มเพือนกลุ่มใหม่ ค่านิยมใหม่ทีอาจทาํใหเ้ขาละทิงจริยธรรมและค่านิยมเก่าทีรับไวเ้มือตอนเป็น

เด็ก วยัผูใ้หญ่จึงเป็นวยัของการปรับรูปแบบจริยธรรมของมนุษย ์ ซึงในกระบวนการปรับรูปแบบ 

จริยธรรมนี มนุษยต์อ้งพิจารณาตนเองใน ๓ ประเด็น คือ ๑) ตวัเราทีเรารู้จกั   ๒) ตวัเราทีคนอืนรู้จกั 

และ ๓) ตวัเราในอุดมคติ ภาพพจน์เกียวกบัตนเองเหล่านี จะไดรั้บอิทธิพลจากผูอ้าวุโสกว่าทีอยู่

รอบตวัเป็นอยา่งมาก เช่น พ่อ แม่ ครูทีจะตดัสินว่า เขาเป็นคนดีหรือเลว ผูใ้หญ่จึงยงัคงมีอิทธิพลต่อ

พฒันาการทางจริยธรรมของลกูหลานและลกูศิษยข์องตน 

จากการพฒันาจริยธรรม ๔ ขนัตอนดงักล่าวขา้งตน้นี จะเห็นว่าจริยธรรมของมนุษยมิ์ได้

เป็นสิงทีตายตวัในสภาวะสถิตนิง แต่สามารถเปลียนแปลงไปได ้โดยอาจจะเกิดการเปลียนแปลงได้

เป็น ๒ ลักษณะ คือ พฒันาการทางจริยธรรมจะเกิดในช่วง ๑๐ ปีแรก ทีฝังรากลึกจนถึงการ

เปลียนแปลงในช่วงหลงัๆ ของชีวิตและจริยธรรมของคนจะเปลียนแปลงไปไดต้ามความเหมาะสม

ของสถานการณ์ 

๒.๑.๔  ประเภทจริยธรรม 

ลกัษณะต่าง ๆ ของมนุษยที์เกียวขอ้งกบัจริยธรรมนนั แบ่งไดเ้ป็น  ๔ ประเภท  ดงันี๓๐ 

                                                             
๓๐วสนัต ์ จุมพล, “ผลของการปรับพฤติกรรมจริยธรรมความเมตตากรุณาความขยนัหมนัเพียร

ของนกัเรียนชนั ม.๑ โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม  จงัหวดัยะลา”, วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตร

มหาบัณฑติ, (บณัฑิตวิทยาลยั : มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์), ๒๕๔๐, หนา้ ๓๕. 



๒๔ 

๑.  ความรู้เชิงจริยธรรม หมายถึง การมีความรู้ในสงัคมของตนเองนนัถือว่าการกระทาํชนิด

ใดดีควรกระทาํ และการกระทาํชนิดใดเลวควรงดเวน้ ลกัษณะและพฤติกรรมประเภทใดเหมาะสม

หรือไม่เหมาะสมมากน้อยเพียงใด เท่ากับเป็นกฎระเบียบ ขอ้ห้าม ขอ้ควรปฏิบติัทางสังคมและ

ศาสนาทีเด็กตอ้งเรียนรู้ในฐานะสมาชิกคนหนึงของสงัคม 

๒. ทศันคติเชิงจริยธรรม หมายถึง ความรู้สึกของบุคคลเกียวกบัลกัษณะหรือพฤติกรรมเชิง

จริยธรรมต่าง ๆ ว่าตนชอบหรือไม่ชอบลกัษณะนัน ๆ เพียงใด  สอดคลอ้งกบัค่านิยมหรือแตกต่าง

ไปก็ได ้ ทศันคติเชิงจริยธรรมมีความหมายกวา้งกว่าความรู้เชิงจริยธรรม เพราะรวมเอาความรู้เชิง

จริยธรรมและความรู้สึกในเรืองนนั ๆ ไวด้ว้ยกนั 

๓. เหตุผลเชิงจริยธรรม  หมายถึง การทีบุคคลใชเ้หตุผลในการเลือกทีจะกระทาํหรือเลือกที

จะไม่กระทาํพฤติกรรมอยา่งใดอยา่งหนึง ในสถานการณ์นนั ๆ  เหตุดงักล่าวช่วยให้ทราบเหตุจูงใจ

ทีอยูเ่บืองหลงัการกระทาํของบุคคล  ซึงการกระทาํบางอย่างอาจขดักบัความรู้สึกของบุคคลส่วน

ใหญ่ ทงันีขึนกบัเหตุผลและสถานการณ์เป็นสาํคญั 

๔. พฤติกรรมเชิงจริยธรรม หมายถึง การทีบุคคลแสดงพฤติกรรมทีสงัคมนิยมชมชอบ หรือ

งดเวน้การแสดงพฤติกรรมทีฝ่าฝืนกฎเกณฑห์รือค่านิยมในสงัคมนนั พฤติกรรมทีสงัคมยอมรับ เช่น 

การใหท้าน การเสียสละ ความซือสตัย ์มีวินยั การไม่เอารัดเอาเปรียบผูอื้น การช่วยเหลือผูอื้น เป็น

ตน้ และในทางตรงขา้มเป็นพฤติกรรมทีสงัคมไม่ยอมรับควรงดเวน้ 

๒.๑.๕ แหล่งปลูกฝังและหล่อหลอมจริยธรรมแก่เด็กและเยาวชน 

แหล่งปลกูฝังและหล่อหลอมจริยธรรมแก่เด็กและเยาวชน คือ หน่วยงานทางสังคม ไดแ้ก่ 

บา้น โรงเรียน และวดั ตลอดจนหน่วยงานทางศาสนาอืน ๆ ทาํหนา้ทีรับผดิชอบร่วมกนั ดงันี๓๑ 

๑. บิดามารดาหรือครอบครัว เป็นทีแรกซึงทาํหน้าทีปลูกฝังและถ่ายทอดลกัษณะทาง

คุณธรรมจริยธรรมให้แก่สมาชิกในครอบครัว และทาํหน้าทีนีต่อเนืองไป แมว้่าเด็กจะไดเ้ขา้ไป

ศึกษาอบรมในโรงเรียนแลว้ก็ตาม  โดยนกัการศึกษาไดศึ้กษาถึงผลกระทบของการเลียงดูเด็กแบบ

ต่าง ๆ ต่อความมีคุณธรรมและจริยธรรมของเด็กพบว่า เด็กทีไดรั้บความรักจากการเลียงดูมาก  มี

ลกัษณะความรับผดิชอบ วินยัทางสงัคมและความเอือเฟือสูงกว่าเด็กทีไดรั้บความรักจากบิดามารดา 

หรือผูป้กครองน้อย  เด็กทีถูกเลียงดูแบบควบคุมมาก จะมีลกัษณะเชือฟัง สุภาพ เอือเฟือ แต่มี

ลกัษณะขีอาย เก็บตวั ใจน้อย และชอบพึงพาผูใ้หญ่ ซึงเด็กทีเลียงดูแบบควบคุมน้อย จะไม่เชือฟัง 

ไม่มีความรับผดิชอบ และขาดสมาธิ ส่วนเด็กทีถกูเลียงดูแบบใหเ้หตุผลเป็นเด็กทีไม่กา้วร้าว รู้จกัผิด

ชอบชวัดี และรู้สึกละอายเมือทาํผดิ 

                                                             
๓๑ชาํเลือง  วุฒิจนัทร์, คุณธรรมและจริยธรรม, อา้งแลว้, หนา้ ๗๖. 



๒๕ 

๒.  ญาติผูใ้หญ่และสมาชิกอืน ๆ ในครอบครัว   เป็นผูมี้อิทธิพลต่อการปลูกฝังและหล่อหลอม

จริยธรรมใหแ้ก่เด็กในครอบครัวเช่นเดียวกนั  เพราะโดยปกติเด็กจะเรียนรู้เจตคติเชิงจริยธรรมจาก

ผูใ้หญ่ดว้ยการสังเกต และเลียนแบบมากกว่าทีจะไดจ้ากการฟังคาํสั งของผูใ้หญ่โดยตรง ถา้หาก

ผูใ้หญ่เป็นผูมี้ลกัษณะเด่นเป็นทียกย่องบูชาแก่เด็กมาก เด็กจะมีแนวโน้ม และจะเลียนแบบ

พฤติกรรมของผูใ้หญ่มากขึนเท่านนั 

๓. เพือน ๆ ของเด็ก เป็นผูมี้บทบาทสําคัญในการกําหนดค่านิยมทางคุณธรรมและ      

จริยธรรมบางอยา่งใหเ้ด็กรับรู้ รับไปปฏิบติัเพือให้เกิดพฤติกรรมคลอ้ยตามเพือน ๆ ได ้โดยเฉพาะ

ในวยัรุ่น  การทาํอะไรตามเพือนจะเห็นไดช้ดัทีสุด  การเรียนรู้เชิงจริยธรรมของเด็กมิใช่มาจากเพือน 

ๆ เพียงฝ่ายเดียว แต่ยงัไดม้าจากการไดก้ระทาํกิจกรรมร่วมกนั การเขา้ใจกนัและกนัในระหว่างเด็ก

วยัเดียวกนัเองดว้ย  ซึงเพือน ๆ ดงักล่าวนี รวมทงัเพือนในโรงเรียนและเพือนนอกโรงเรียนดว้ย 

๔. พระสงฆห์รือผูน้าํทางคุณธรรมและจริยธรรม  ในหมู่บา้น ตาํบลหรืออาํเภอหรือ  ทอ้งถินที

เด็กหรือนกัเรียนอยูน่นั เป็นทีเคารพนับถือของผูใ้หญ่ในสังคมนัน และไดม้อบให้เป็นผู ้อบรมสั ง

สอนดา้นจริยธรรมแก่ประชาชนทงัเด็กและผูใ้หญ่  การปฏิบติัดีปฏิบติัชอบของพระสงฆแ์ละหรือ

ผูน้าํทางศาสนาในทอ้งถินนนั จะมีอิทธิพลต่อการปลกูฝังคุณธรรมและจริยธรรมแก่เด็กหรือเยาวชน

ในทอ้งถินนนัดว้ย 

๕. สือสารมวลชนหรือสือมวลชน  ทุกรูปแบบในปัจจุบนันี มีบทบาทสําคัญยิงต่อการ

ปลูกฝังหรือเปลียนแปลงเจตคติ ค่านิยมตลอดจนรูปแบบของพฤติกรรมของเด็กและเยาวชน  

นกัเรียน นกัศึกษา หนงัสือพิมพ ์วิทยุ โทรทศัน์ ตลอดไปถึงภาพยนตร์ บทเพลง หนังสืออ่าน เป็น

ทังเครืองปลูกฝังค่านิยมทางคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่เด็กและเยาวชนทุกวัย และใน

ขณะเดียวกนั ถา้สิงเหล่านีไม่ไดรั้บความสนใจในดา้นทีจะช่วยปลูกฝังความมีจริยธรรมทีดีแก่เด็ก

และเยาวชนแลว้ ยงัอาจเป็นเครืองทาํลายหรือขวางกันการปลูกฝังหล่อหลอมให้เด็กนักเรียน

นกัศึกษาใหเ้ป็นผูมี้คุณธรรมและจริยธรรมทีดีงามไวด้ว้ย 

๖. โรงเรียนหรือสถานศึกษา  ซึงรวมถึงการจดัสิงแวดลอ้มและสภาพ แวดลอ้มใน   สถานศึกษา 

การบริหารและการใหบ้ริการต่าง ๆ  ในสถานศึกษา การเป็นตวัอย่างอนัดีงามของครูอาจารย ์การเรียนการ

สอนวิชาต่าง ๆ   ตามหลกัสูตร การเรียนการสอนวิชาทีเกียวกบัจริยศึกษาโดยเฉพาะ  และการจดักิจกรรม

ต่าง ๆ  ในสถานศึกษา   เป็นตน้ 

๒.๑.๖  คุณลกัษณะจริยธรรมทีแสดงเป็นพฤตกิรรม 

คุณลกัษณะจริยธรรมทีแสดงเป็นพฤติกรรม  แบ่งออกไดเ้ป็น ๑๑ พฤติกรรม  ดงันี๓๒ 

                                                             
๓๒มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, จริยศึกษา หน่วยที ๙-๑๕, อา้งแลว้, หนา้ ๕๘๕. 



๒๖ 

๑. ความรับผดิชอบ หมายถึง ความมุ่งมนัตงัใจทีจะทาํการปฏิบติัหน้าทีดว้ยความผกูพนั ดว้ย

ความพากเพียร  และความละเอียดรอบคอบ  ยอมรับผลการกระทาํในการปฏิบติัหน้าทีเพือใหบ้รรลุผล

สาํเร็จตามความมุ่งหมาย  ทงัพยายามทีจะปรับปรุงการปฏิบติัหนา้ทีใหดี้ยงิขึน 

พฤตกิรรม  

ก) เอาใจใส่ในการทาํงานอยา่งมีประสิทธิภาพเพือผลของงานนนั             

ข) ซือสตัยต่์อหนา้ทีโดยไม่คาํนึงถึงผลประโยชน์ส่วนตวั 

ค) เคารพต่อระเบียบกฎเกณฑแ์ละมีวินยัในตนเอง 

ง) มีอารมณ์หนกัแน่น เมือเผชิญกบัอุปสรรค 

จ) รู้จกัหนา้ทีและกระทาํตามหนา้ทีเป็นอยา่งดี 

ฉ) มีความเพียรพยายาม 

ช) มีความละเอียดรอบคอบ 

ซ) ใชค้วามสามารถอยา่งเต็มที 

๒.  ความซือสัตย์  หมายถึง  การประพฤติปฏิบัติอย่างเหมาะสม และตรงต่อความเป็นจริง 

ประพฤติปฏิบติัอยา่งตรงไปตรงมา ทงักาย  วาจา ใจ  ต่อตนเองและผูอื้น  ซึงมีขอบข่ายและพฤติกรรม ดงันี 

๒.๑ ความซือสัตยต่์อตนเอง คือมีความรู้สึกรับผิดชอบชวัดี มีความละอายและเกรง

กลวัต่อการกระทาํความผดิ 

พฤตกิรรม  

ก) ไม่สบัปลบักลบักลอก 

ข) ไม่คลอ้ยตามพวกทีลากหรือชกัจูงไปในทางทีเสือมเสีย 

ค) มนัคงต่อการกระทาํดีของตน 

ง) ไม่คดโกงความตงัใจทาํจริง 

จ) ประพฤติตรงตามพดูและคิด 

๒.๒ ความซือสตัยสุ์จริตต่อหนา้ทีการงาน 

พฤตกิรรม  

ก)ไม่เอาเวลาทาํงานในหนา้ทีไปใชท้าํประโยชน์ส่วนตวั 

ข)ไม่ใชอ้าํนาจหนา้ทีทาํประโยชน์ส่วนตวั 

๒.๓ ความซือสตัยต่์อบุคคล คือ มีความซือตรงต่อผูอื้น ต่อมิตร ต่อหัวหน้างานต่อผูมี้

พระคุณ 

พฤตกิรรม 

ก)ประพฤติตรงไปตรงมาไม่คิดคดต่อผูอื้น 



๒๗ 

ข)ไม่ชกัชวนไปในทางทีเสือมเสีย 

ค)ไม่สอพลอเพือหาประโยชน์ส่วนตน 

ง) เตือนสติและแนะนาํในสิงทีเป็นประโยชน ์

จ) ยนิดีในความสาํเร็จของผูอื้น ไม่คิดริษยาหรือกลนัแกลง้ 

๒.๔ ความซือสตัยต่์อคณะ สงัคม และประเทศชาติ 

พฤตกิรรม  

ก) ร่วมมือร่วมใจกนัทาํงานดว้ยความบริสุทธิใจ 

ข) ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน หรือเอาดีเขา้ตน 

ค) ไม่ร่วมมือทาํงานใด ๆ ทีผดิกฎหมาย หรือระเบียบขอ้บงัคบัของสังคมและหมู่

คณะซึงพฤติกรรมทีเกียวกบัความไม่ซือสตัยสุ์จริตทีมกัจะพบอยูเ่สมอในชีวิตประจาํวนั 

ง) ผูบ้งัคบับญัชาหรือนายจา้งไม่อยูก่็ไม่ทาํงาน 

จ) มาทาํงานชา้ เลิกก่อนเวลาทีกาํหนด 

ฉ) ยมืเขาไปแลว้ทาํเป็นลืมไม่ส่งคืน 

ช) ทาํของผูอื้นเสียหายแลว้นิงเสีย 

ซ) ทาํงานแต่เฉพาะหนา้ ทาํงานลวก ๆ 

ฌ) ซือของสตางคท์อนเกินก็เฉยเสีย 

ญ) เอาของคนอืนมาเป็นของตน 

ฎ) ฉอ้ตระบดั ลกัลอบ ยกัยอก 

๓. ความมีเหตุผล   หมายถึง  ความสามารถในการใชปั้ญญาในการประพฤติปฏิบติั รู้จัก

ไตร่ตรอง พิสูจน์ใหป้ระจกัษ ์ไม่หลงงมงาย มีความยบัยงัชงัใจโดยไม่ผกูพนักบัอารมณ์และความยดึ

มนัของตนเองทีมีอยูเ่ดิมซึงอาจผดิได ้

พฤตกิรรม  

ก) ไม่ลุ่มหลงเพราะความเชือถือ งมงาย อวิชชา 

ข) ไม่ยดึถือตนเองหรือบุคคลเป็นใหญ่ หรือการกระทาํทีงมงาย 

ค) ไม่สรุปเอาอยา่งง่าย ๆ โดยไม่ใชเ้หตุผลอยา่งรอบคอบ 

ง) ใชว้ิธีแห่งประชาธิปไตย ประกอบดว้ย การยอมรับ การคิดพิจารณาการใชว้ิธีการ

แห่งปัญญา 

จ) ไตร่ตรองอยา่งรอบคอบแลว้จึงตดัสินใจ 

ฉ) รู้จกัควบคุมอารมณ์ คือ มีสติยบัยงัชงัใจ 

ช) รู้จกัข่ม ความโลภ ความโกรธ ความหลงผดิ 



๒๘ 

ซ) การหนีออกจากความเคยชินทีผดิ ๆ 

ฌ) รู้จกัเหตุ รู้จกัผล รู้จกัตน รู้จกัประมาณ รู้จกักาละ เทศะ 

ญ) ไม่เป็นคนหูเบาเชือง่าย 

๔. ความกตญั ูกตเวที   

 ความกตญั ู  หมายถึง ความรู้สาํนึกในการอุปการคุณหรือ บุญคุณทีผูอื้นหรือสิงอืนมี

ต่อเรากตเวที หมายถึง การแสดงออกและการตอบแทนบุญคุณ  

 ดงันนั ความกตญั ูกตเวที หมายถึง ความรู้บุญคุณและตอบแทนคุณต่อคนและสิงอืนที

มีบุญคุณ 

 ๔.๑ ความกตญั ูกตเวทีต่อบุคคลไดแ้ก่ บุพการี ครูอาจารย ์และผูอื้นทีทาํประโยชน์ได ้

พฤตกิรรม  

ก) แสดงความเคารพนบัถือ ยกยอ่ง ไม่ลบหลู่ดูหมิน 

ข) ชกันาํคนอืนใหนิ้ยมยนิดี ในการทาํคุณความดีตอบแทนผูมี้พระคุณ 

ค) ปฏิบติัต่อผูมี้พระคุณดว้ยความซือตรง ไม่มีลบัลมคมในหรือมีสิงใดแอบแฝงอยู่

เบืองหลงั 

ง) ไม่ละทิงผูมี้พระคุณในคราวทีผูมี้พระคุณเดือดร้อน ลาํบาก 

จ) เคารพรักใคร่ ไวใ้จ และเชือถือในผูมี้พระคุณทีไม่ผดิศีลธรรม 

ฉ) ไม่ทาํตนใหเ้ป็นทีเสือมเสียชือเสียงแก่วงศต์ระกลูและผูมี้พระคุณ 

ช) ทาํใหผู้มี้พระคุณสุขใจ อิมใจ และไม่คิดร้ายต่อผูมี้พระคุณ 

 ๔.๒ ความกตญั ูกตเวทีต่อสตัว ์

พฤตกิรรม  

ก) ไม่ประพฤติเหียมโหดต่อสตัวที์มีบุญคุณ 

ข) ใชด้ว้ยความกรุณาปรานี ไม่ใชเ้กินกาํลงั 

ค) ไม่ปล่อยใหอ้ดอยากอิดโรย 

ง) บาํรุงเลียงดูปรนเปรอใหเ้ป็นสุข  ใหไ้ดกิ้น ไดน้อนพกัผอ่นตามวาระ 

จ) ใหก้ารดูแลรักษาไม่ทอดทิงเมือเจ็บป่วย 

ฉ) ไม่ผลกัไสไล่ส่งหรือทาํลาย    เมือสตัวน์นัไม่สามารถทาํประโยชน์ใหไ้ด ้

 ๔.๓ ความกตัญ ูกตเวทีต่อสถาบันและสิ งแวดล้อม ได้แก่  ครอบครัว โรงเรียน  

ประเทศชาติ ศาสนา  พระมหากษตัริย ์ทรัพยากรธรรมชาติและสาธารณสมบติั 

พฤตกิรรม  

ก) จงรักภกัดีต่อประเทศชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย ์



๒๙ 

ข) เชิดชูชาติ และรักษาเกียรติของประเทศชาติ 

ค) ทาํนุ-บาํรุงศาสนา 

ง) หมั นประกอบกิจอันเป็นหน้าทีของตนเพือให้ตนมีหลกัฐานและประเทศชาติ

รุ่งเรือง 

จ) รักษาและสงวนทรัพยากรธรรมชาติ 

ฉ) เพิมเติมและปรับปรุงทรัพยากรธรรมชาติใหมี้ปริมาณและคุณภาพยงิขึน 

ช) รักษาเกียรติยศ และนาํชือเสียงมาสู่ครอบครัว โรงเรียน และประเทศชาติ 

ซ) แสดงความเคารพต่อสถานทีศกัดิสิทธิทางศาสนา 

๕.  การรักษาระเบียบวินยั  หมายถึง  การควบคุมความประพฤติ ปฏิบติัให้ถูกตอ้งและเหมาะสม

กบัจรรยามารยาท  ขอ้บงัคบั ขอ้ตกลงกฎหมายและศีลธรรม ประเภทของ พฤติกรร ม ไดแ้ก่ 

 ๕.๑ การรักษาระเบียบภายนอก 

พฤตกิรรม 

ก) การรักษาวินยัในการบริโภค ไดแ้ก่ การรับประทานอาหารใหถ้กูหลกัอนามยัและสุข

วิทยา มีมารยาทเรียบร้อยในการรับประทานอาหาร เช่น ไม่รับประทานอาหารในทีทีไม่สมควร ไม่

รับประทานอาหารมมูมาม ฯลฯ 

ข) การรักษาระเบียบวินยัในการอุปโภค ไดแ้ก่ การรักษาร่างกาย เสือผา้ ทีอยูอ่าศยั 

และเครืองใชใ้หส้ะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย 

ค) การรักษาระเบียบวินยัต่อสถานที ไดแ้ก่ ความรักษาความสะอาด และความเป็น

ระเบียบเรียบร้อย ทงัในสาํนกังาน วดัวาอาราม สถานทีราชการ และสาธารณสถานต่าง ๆ เช่น ถนน 

แม่นํา ลาํคลอง โรงมหรสพ รถโดยสาร สวนสาธารณะ ฯลฯ และประพฤติปฏิบัติตามกฏและ

ขอ้บงัคบัของสถานทีนนั ๆ 

ง) การรักษาระเบียบวินัยในการปกครอง ไดแ้ก่ การสร้างวินัยเพือถือเป็นหลกั

ปฏิบติั และมีการปกครองดี มีจรรยา มีวินยัเอาใจใส่กวดขนัปรับปรุงระเบียบให้มีมาตรฐานควรแก่

ความนิยมนบัถือ และถือปฏิบติัใหเ้ป็นแบบอยา่ง 

 ๕.๒ การรักษาระเบียบวินยัภายใน ไดแ้ก่ การแต่งและควบคุม ท่วงที กริยา วาจาและใจ 

ให้หมดจดงดงามด้วย การเวน้ชั ว ประพฤติชอบทังต่อหน้าและลบัหลัง ได้แก่ ระเบียบท่วงที 

ระเบียบกิริยา ระเบียบวาจา และระเบียบใจ 

พฤตกิรรม 

ก) ระเบียบท่วงที ไดแ้ก่ การจดัท่าทางทีทาํให้เหมาะสมแก่ฐานะและภูมิรู้ของตน 

ไม่ดูหมินผูอื้น ไม่ทะนงตน 



๓๐ 

ข) ระเบียบกิริยา ไดแ้ก่ การควบคุมอาการของร่างกายทีเคลือนไหวออกมาให้ปรากฏ

แก่คนทงัหลาย โดยควบคุมและปรับปรุงกิริยาให้งดงาม เป็นระเบียบ มีกิริยาดี  สุภาพอ่อนโยน 

ประพฤติปฏิบติัใหเ้หมาะสมแก่บุคคล โอกาส เวลา และสถานที 

ค) ระเบียบวาจา ไดแ้ก่ การพูดสมานไมตรี พูดไพเราะ พูดดี มีประโยชน์ ไม่พูด

เท็จ ไม่พดูส่อเสียด ไม่พดูคาํหยาบ ไม่พดูเพอ้เจอ้ 

ง) ระเบียบใจ ไดแ้ก่ การรู้จกัควบคุมจิตใจและอารมณ์ใหอ้ยูใ่นกรอบและระเบียบ

ทีดีงาม 

๖. ความเสียสละ หมายถึง การละความเห็นแก่ตวั การให้ปันแก่คนทีควรให้ดว้ยกาํลงักาย 

กาํลงัทรัพย ์กาํลงัสติปัญญา รวมทงัการรู้จกัสลดัทิงอารมณ์ร้ายในตนเองดว้ย 

 พฤตกิรรม  

ก) การใหท้างกาย เช่น ช่วยเหลือผูอื้นทาํธุรการงานทีไม่โทษ ไม่นิงดูดาย ช่วยเหลือ

งานสาธารณประโยชน์ 

ข) การให้ทางวาจา เช่น ช่วยเหลือให้คาํแนะนําทังในทางโลก และทางธรรม ช่วย

เจรจาเอาเป็นธุระใหส้าํเร็จประโยชน ์

ค) การให้ทางกาํลังสติปัญญา เช่น ช่วยแสดงความเห็นอย่างตรงไปตรงมา ช่วย

แกปั้ญหาเดือดร้อนแก่คนทีไม่ทาํผดิ ช่วยคิดหาแนวทางทีถูกทีชอบ ช่วยเพิมพูนความรู้ให้แก่ผูอื้น

ตามกาํลงัสติปัญญา 

ง) การใหด้ว้ยกาํลงัทรัพย ์เช่น แบ่งปันเครืองอุปโภค บริโภคให้แก่ผูข้ดัสนทีสมควร

ให ้แบ่งปันเงินทองใหแ้ก่ผูข้ดัสนทีสมควรให ้สละทรัพยเ์พือสาธารณกุศล 

จ) การใหท้างใจ เช่น ยนิดีเมือผูอื้นมีความสุขไม่คิดอาฆาตจองเวรให้อภยัในความผิด

ของผูอื้นทีสํานึกผิด ไม่นึกสมนาํหน้าผูอื้นเมือเพลียงพลาํ ไม่โลภอยากได้ของของผูอื้นมาเป็น 

ของตน 

๗. ความสามคัคี หมายถึง ความพร้อมเพรียงเป็นนําหนึงใจเดียวกัน ร่วมมือกันกระทาํ

กิจการใหส้าํเร็จลุล่วงดว้ยดี โดยเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตวั 

 พฤตกิรรม  

๗.๑ ปรับตนใหเ้ขา้กบัผูอื้นไดดี้  

๗.๒ รับผดิชอบต่อส่วนรวมมากกว่าส่วนตน  

๗.๓ เขา้มีส่วนร่วมอยา่งแข็งขนัในกิจการของส่วนรวม  

๗.๔ เป็นผูป้ระสานความสามคัคีในหมู่คณะ  

๗.๕ ไม่แบ่งแยกเป็นพวกเขาพวกเรา  



๓๑ 

๗.๖ รักหมู่คณะ มีใจหวงัดี และช่วยเหลือเกือกลูในทางไม่ผดิศีลธรรม  

๗.๗ มองคนอืนในแง่ดีเสมอ 

๘. การประหยดั หมายถึง การใชสิ้งทงัหลายพอเหมาะพอควร ให้ไดป้ระโยชน์มากทีสุด 

ไม่ยอมใหมี้ส่วนเกินมากนกั รวมทงัการรู้จกัระมดัระวงั รู้จกัยบัยงัความตอ้งการใหอ้ยูใ่นกรอบและ

ขอบเขตทีพอเหมาะพอควร 

 พฤตกิรรม  

๘.๑ การประหยดัเวลา ได้แก่ การรู้จักใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ ให้เหมาะสมกับ

กาลเทศะ รู้คุณค่าของเวลา มิยอมให้เวลาหมดเปลืองไปโดยเปล่าประโยชน์ แต่    นาํมาใชใ้ห้เป็น

ประโยชน์อนัยงิใหญ่ ในการหาความรู้ ในการสร้างความดี ในการสร้างสมรรถภาพ ในการสร้าง

อาํนาจ ในการสร้างทรัพย ์

๘.๒ การประหยดัทรัพย ์ไดแ้ก่ การรู้จกัใชท้รัพยใ์หถ้กูตอ้งและเหมาะสม ไดแ้ก่  

ก) พยายามจ่ายทรัพยเ์ท่าทีจาํเป็นใหส้มควรแก่อตัภาพ  

ข) การรู้จกักาํหนดรายจ่ายใหพ้อเหมาะพอควรแก่กาํลงัทรัพย(์รายได)้  

ค) การรู้จกัเก็บรวบรวมรายได ้อนัควรเก็บไวเ้ป็นทุนสาํรอง  

ง) ทาํทรัพยที์มีอยูใ่หเ้จริญงอกงาม  

จ) คุม้ครองรักษาทรัพยใ์หป้ลอดภยั  

ฉ) บูรณะของเก่าอนัควรบูรณะใหก้ลบัใชป้ระโยชน์ไดใ้หม่ 

ช) ใชแ้ละถนอมของใชแ้ละทรัพยสิ์นใหค้งทนและประโยชน์นาน ๆ 

ซ) รู้จกัทาํของใชเ้องอยา่คิดแต่จะซือหรือจา้งงานเขาทาํรําไป 

ฌ) ไม่ใช่จ่ายอยา่งฟุ้งเฟ้อ ใหห้มดเปลืองโดยเปล่าประโยชน ์

ญ) ไม่บาํรุงบาํเรอความสุขสนุกสนานจนเกินไป ขยนัหาทรัพยใ์หม่มาเพิมเติม 

๙.  ความยติุธรรม หมายถึง การปฏิบติัดว้ยความเทียงตรงสอดคลอ้งกบัความเป็นจริงและ

เหตุผล ไม่มีความลาํเอียง 

พฤตกิรรม เช่น ไม่ลาํเอียงเพราะความชอบพอรักใคร่ ไม่ลาํเอียงเพราะเกลียด ไม่ลาํเอียง

เพราะกลวั ไม่ลาํเอียงเพราะหลง ไม่เขา้ขา้งคนผดิ 

๑๐. ความอุตสาหะ หมายถึง ความพยายามอยา่งเขม้แข็งเพือใหเ้กิดความสาํเร็จในการงาน 

พฤติกรรม เช่น บากบนั พยายาม อดทน ขยนั ไม่ท้อถอย พยายามต่อสู้เพือเอาชนะ

อุปสรรคจนประสบความสาํเร็จ กระตือรือร้น หนกัแน่นไม่หวนัไหวง่าย 

๑๑. ความเมตตา – กรุณา 

เมตตา คือ ความรักใคร่ ปรารถนาจะใหผู้อื้นเป็นสุข 



๓๒ 

กรุณา คือ ความสงสาร คิดจะช่วยใหผู้อื้นพน้ทุกข ์

พฤตกิรรม  

ก) ไม่ฆ่า ทุบตี ตดั จาํลอง หรือทาํร้ายดว้ยลกัษณะต่าง ๆ  

ข) ไม่ข่มขู่ ดูหมิน เสียดสี พดูจาดว้ยความกริวโกรธ เคียดแคน้ 

ค) ไม่เบียดเบียนใครใหเ้ดือดร้อน 

ง) ช่วยพดูปลอบใจเมือผูอื้นไดรั้บความลาํบากเดือดร้อน 

จ) ใหค้วามอนุเคราะห์เกือกลู 

ฉ) มีความสลดใจเมือเห็นผูอื้นมีทุกข ์

ช) แผเ่มตตาใหแ้มจ้ะมีผูท้าํใหเ้ดือดร้อน 

ซ) มีอาการทางกาย  วาจา  ทีแสดงต่อผุอื้นดว้ยความสุภาพ นุ่มนวล 

นอกจากนียงัมีผูใ้หแ้นวคิดเกียวกบัจริยธรรมอีกมากมาย  ไวด้งันี 

ในพระพุทธศาสนาไดก้ล่าวถึงแนวคิดเกียวกบัจริยธรรมไวห้ลายประการดว้ยกนั เพราะ  

จริยธรรม ถือว่าเป็นเกณฑต์ดัสินความถกูตอ้งของความประพฤติโดยถือการกระทาํเป็นหลกั  การ

กระทาํทุกอยา่งจะดีหรือชวัอยูที่ความตงัใจทีเรียกว่า เจตนา ถา้มีเจตนากระทาํความดีดว้ยกาย วาจา 

ใจ ในแง่ของจริยธรรมสามารถตดัสินไดเ้ลยว่า นั นคือความถูกตอ้ง ถา้มีเจตนากระทาํชวัดว้ยกาย 

วาจา ใจ ก็สามารถตดัสินไดเ้ช่นกนัว่าการกระทาํนันไม่ถูกตอ้ง คาํว่าเจตนาคือความตงัใจเป็นสิง

สาํคญัมาก โดยเฉพาะจริยธรรมของพระพุทธศาสนา ในทีนีขอยกตวัอย่างไว ้เช่น ทีพระสัมมา 

สมัพุทธเจา้ตรัสไวว้่า  “ธรรมทงัหลายมีใจเป็นใหญ่ มีใจเป็นหวัหนา้ สาํคญัอยูที่ใจ ถา้เจตนาบริสุทธิ 

จะทาํอะไรยอ่มถกูตอ้งหมด ถา้เจตนาไม่บริสุทธิจะทาํอะไรยอ่มผดิหมด”๓๓  

พระธรรมปิฏก (ป.อ.ปยุตโต) ไดแ้สดงแนวคิดเกียวกบัจริยธรรมคือ ในพระพุทธศาสนา 

โดยมากจะเนน้หลกัจริยธรรมในการใชชี้วิต การครองชีวิต การเคลือนไหวของชีวิต ทุกแง่ ทุกดา้น 

ทุกระดบัทงัทางกาย ทางวาจา ทางใจ ทงัดา้นส่วนตวั ดา้นสงัคม ดา้นอารมณ์ ดา้นจิต ดา้นปัญญา๓๔ 

พระเมธีธรรมาภรณ์   ไดแ้สดงแนวคิดเกียวกบัจริยธรรมโดยถือว่าจริยธรรมเป็นหลกั คาํสอนของ

ศาสนา   หลกัปฏิบติั เป็นหลกัแห่งการประพฤติ  หรือ แนวทางของการประพฤติปฏิบติัตนใหเ้ป็นคนดีเพือ

                                                             
๓๓มหามกุฏราชวิทยาลยั, ธมฺมปทฏ กถา ป โม ภาโค, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพม์หา- 

มกุฏราชวิทยาลยั, ๒๕๔๑), หนา้ ๑๘. 
๓๔พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยตุโต), คุณธรรมและจริยธรรมสําหรับเด็กและเยาวชนรุ่นใหม่, 

(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพจุ์ฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, ๒๕๒๘), หนา้ ๓๔. 



๓๓ 

ประโยชน์สุขของตนเองและสงัคม เพือความเจริญรุ่งเรืองขึนในสงัคม เป็นการยกระดบัความเป็นมนุษยใ์ห้

สูงขึนกว่าสตัว์๓๕ 

ดร.สาโรช  บัวศรี ไดแ้สดงแนวคิดเกียวกบัจริยธรรม ดงันี 

จริยธรรม คือ แนวทางในการประพฤติตน เพืออยูก่นัไดอ้ยา่งร่มเยน็ในสงัคม 

จริยธรรม มีโครงสร้างสาํคญัอยา่งนอ้ย ๒ ขอ้ คือ ศีลธรรม(Moral Value) สิงทีงดเวน้ สิงที

ไม่ควรปฏิบัติ และคุณธรรม (Ethiczl Value)  สิงทีเราควรปฏิบัติ ซึงทังสองข้อรวม   เรียกกันว่า

จริยธรรม๓๖ 

การดาํเนินการศึกษาทีจะช่วยใหบ้รรลุถึงจริยธรรมทีพึงประสงค ์คือ 

๑. ควรกาํหนดนโยบายเป็นพืนฐานเกียวกบัจริยธรรมไวส้าํหรับปฏิบติั 

๒. พยายามกาํหนดวิธีสอนจริยธรรมตามนโยบายนนัโดยใหเ้ป็น  Learning Society 

๓. กาํหนดโครงการใหญ่ไวเ้ป็นพืนฐาน เช่นโครงการเพิมกาํลงัคนทีมีความรู้เกียวกับ

จริยธรรม  

ดร.ระว ี ภาวไิล  ไดแ้สดงแนวคิดเกียวกบัจริยธรรม ดงันี 

ชีวิต คือ การมีตนและมีโลกสมัพนัธก์นั จริยธรรมเป็นหลกักาํหนดว่า ตนมุ่งอะไรในโลก 

และพึงปฏิบติัอยา่งไร จึงแบ่งจริยธรรมออกเป็น ๓ ขอ้ คือ รู้จกัโลก รู้จกัตน และการรู้จกัทุกข์ รู้จกั

ชีวิต และรู้จกัทุกขใ์นชีวิต ละเหตุแห่งทุกขน์นั ทาํใจใหป้ระจกัษแ์จง้ในความสินไปในเหตุแห่งทุกข ์

และเจริญในคุณธรรม  และการปฏิบติัธรรมทีจะทาํใหรู้้ได้๓๗ 

 

๒.๒  แนวคดิเกียวกับค่านิยมในการส่งเสริมทางจริยธรรม  

๒.๒.๑  ความหมายและแนวคดิเกยีวกบัค่านิยม 

คาํว่า  “ค่านิยม”  อาจจะหมายถึง ความสนใจ ความชืนชอบ ความชืนชม ความชอบ  ความ

นิยม หน้าที  ความรู้สึกชอบชวัดี ความปรารถนา ความต้องการ ความจาํเป็น และภาวะอืนๆ ที

เกิดขึนในการตดัสินเลือกสรรต่าง ๆ  หรืออาจจะกล่าวไดว้่า ค่านิยมย่อมแฝงเร้นอยู่ในพฤติกรรม

ทงัหลายทีเกียวกบั การพิจารณาเลือกสรรของแต่ละบุคคลหรือสังคม  แต่พฤติกรรมทีเป็นไปตาม

หลกัสรีรวิทยา เช่น การกระพริบตา  อาการชกักระตุก  และกระบวนการชีวเคมีทงัหลายไม่เกียวกบั

                                                             
๓๕พระเมธีธรรมาภรณ์,  ศาสนากบัปรัชญา,  (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพอ์มรินทร์พรินติ ง 

กรุ๊ป, ๒๕๓๓), หนา้ ๘๑. 
๓๖ชาํเลือง  วุฒิจนัทร์, คุณธรรมและจริยธรรม, อา้งแลว้, หนา้ ๙. 
๓๗เรืองเดียวกนั, หนา้ ๑๐. 



๓๔ 

ค่านิยม อยา่งไรก็ตาม ยงัไม่เป็นทีแน่ใจไดว้่า  ในการใหค้าํจาํกดัความเพียงขอ้ความเดียวจะสามารถ

ใหค้วามหมายอนัสมบูรณ์ของคาํว่า “ค่านิยม”  ไดค้รบถว้น๓๘ 

ปัจจุบัน คาํว่า “ค่านิยม” มีการใช้แพร่หลายมากขึน ในวงวิชาการทางสังคมศาสตร์ 

เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ จิตวิทยา มานุษยวิทยาและสังคมวิทยา สาํหรับนักจิตวิทยานันค่านิยมมี

ความหมายคลุมไปถึง  ค ําว่า ทัศนคติ(Attitudes)  ความจําเป็น(Needs) อารมณ์ทีแสดงออก 

(Dispositions) ความสนใจ (Interests) ความชอบ (Preferences)  เจตนารมณ์ (Motives) เป็นต้น  

สําหรับนักมานุษยวิทยา นักสังคมวิทยาและนักรัฐศาสตร์ มักจะหมายรวมถึง ภาวะจํายอม 

(Obligation) วฒันธรรมประเพณี (Culture Pattern) ศีลธรรม (Ethics)  อุดมการณ์ (Ideologies) 

ปทสัถาน(Norms) และสิทธิ(Rights) ต่างๆ อยา่งไรก็ตามลองพิจารณาค่านิยมตามแนวคิดทีมีผูใ้ห้ไว ้

ดงันี๓๙ 

วีระ บํารุงรักษ์ ไดก้ล่าวว่า “ประสบการณ์ใดๆ ในชีวิตของบุคคลหรือสังคมทีเคยมีส่วน

ช่วยเพิมพนูคุณภาพชีวิตของมนุษยห์รือช่วยเชือมโยงวิถีทางและเป้าหมายแห่งชีวิตย่อม เกียวขอ้งกบั

ค่านิยมทงัสิน ค่านิยมเป็นสิงทีบุคคลหรือกลุ่มบุคคลยดึถือว่าเป็นสิงทีดี  สิงทีงาม สิงทีถกูตอ้งอย่าง

ใดอย่างหนึง หรือทัง ๒-๓ อย่างรวมกันก็ได้ สิงเหล่านีบุคคลหรือกลุ่มบุคคลจะถือเป็นเกณฑ ์  

เบืองตน้ในการตดัสินใจเลือกในการดาํเนินชีวิตหรืออาจจะกล่าวง่ายๆว่า เกณฑ์ใดๆ ทีบุคคลหรือ

กลุ่มบุคคลยอมรับเพือใชใ้นการเพิมคุณภาพชีวิต  หรือใชใ้นการดาํเนินชีวติเพือให้บรรลุเป้าหมาย

ปลายทางเป็นเรืองของค่านิยมทงัสิน” 

ดร.ก่อ  สวสัดิพานิช ไดก้ล่าวว่า “ค่านิยม หมายถึง ความคิด พฤติกรรม  และสิงอืนทีคนใน

สังคมหนึงเห็นว่ามีคุณค่า จึงยอมรับมาปฏิบัติตามและหวงแหนไว้ระยะหนึง ค่านิยมมัก

เปลียนแปลงไปตามกาลสมยั และความคิดเห็นของคนในสงัคม๔๐  

ดวงเดือน พนัธุมนาวนิ ไดก้ล่าวว่า “ค่านิยมเป็นลกัษณะของสังคมและมีไวเ้พือก่อให้เกิด

ประโยชน์ในการอยู่ร่วมกนัของมนุษย ์ ค่านิยมเป็นสภาพทางสังคมซึงอยู่ภายนอกตวับุคคลและ

อาจจะมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของบุคคลไดม้าก “ค่านิยม” ในความหมายนีคือ กฎเกณฑ์ทางสังคม 

                                                             
๓๘มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, จริยศึกษา หน่วยที ๑-๑๘, (กรุงเทพมหานคร :  

สาํนกัพิมพม์หาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, ๒๕๔๔), หนา้ ๗๔. 
๓๙เรืองเดียวกนั, หนา้ ๗๖. 
๔๐พนสั  หนันาคินทร์, การสอนค่านิยมและจริยธรรม, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพพิ์ฆเนศ, 

๒๕๒๓), หนา้ ๑๗. 



๓๕ 

ระเบียบแบบแผน  และประเพณีนิยมของแต่ละหมู่เหล่า บุคคลเกิดมาก็จะพบสิงเหล่านีอยู่ในสังคม

ของตน บุคคลมีความจาํเป็นตอ้งเรียนรู้และยอมรับกฎเกณฑเ์หล่านีเพือทีจะอยูใ่นสงัคมนนัต่อไป” 

ดร.ไพฑูรย์  เครือแก้ว ได้กล่าวว่า ค่านิยมของสังคม หมายถึง “สิงทีคนสนใจ สิงทีคน

ปรารถนาจะได ้ปรารถนาจะเป็น หรือกลบักลายมาเป็น เป็นสิงทีคนถือว่าเป็นสิงทีบงัคบั ตอ้งทาํ

ตอ้งปฏิบัติ  เป็นสิงทีคนบูชายกย่อง และมีความสุขทีจะไดเ้ห็นไดฟั้งไดเ้ป็นเจา้ของ ค่านิยมของ

สงัคมจึงเป็น”วิถีการจดัรูปความประพฤติ” ทีมีความหมายต่อบุคคล และเป็นแบบฉบบัของความคิด

ทีฝังแน่นสาํหรับยดึถือในการปฏิบติัตวัเองคนในสงัคม” ๔๑ 

สรุปได้ว่า ค่านิยม คือ พลงัความคิดทีเป็นตัวนํา ตัวกาํหนด ตัวตัดสิน ผลกัดันให้คน     

ตดัสินใจ มีพฤติกรรมอยา่งใดอย่างหนึง การเลือกและการตดัสินใจของบุคคล ตอ้งอาศยัหลกัการ

พืนฐานทีมีอยูป่ระจาํใจ และขอ้มลูประกอบแนวทางในการเลือก รวมไปถึงอิทธิพลของสิงแวดลอ้ม

ทีจะมามีส่วนในการสร้างความคิด  ความเชือและการตกลงใจปฏิบติั หลกัการพืนฐาน ค่านิยมของ

แต่ละคนนันเกิดขึนจากประสบการณ์ทีแตกต่างกันของแต่ละบุคคล จึงทาํให้ค่านิยมของแต่ละ

บุคคลผิดแผกแตกต่างกันออกไป ถึงแม้ว่าจะอยู่ในวัฒนธรรมหรือสังคมเดียวกันก็ตาม เมือ 

ประสบการณ์ของแต่ละบุคคลมีเพิมมากขึนก็จะมีผลกระทบกระเทือนทาํให้เขาเปลียนแปลงหรือ

ปรับปรุงค่านิยมของเขาขึน ดงันันค่านิยมจึงมีลกัษณะไม่คงทีในฐานะทีค่านิยมเป็นเครืองทาํทาง

พฤติกรรมของคน การเปลียนแปลงและวุฒิภาวะของค่านิยม ยอ่มขึนอยูก่บัการเปลียนแปลงและวุฒิ

ภาวะของประสบการณ์ของบุคคลนนั 

๒.๒.๒  ค่านิยมทางจริยธรรมทีควรส่งเสริมและพฒันา  

จริยธรรมทีควรส่งเสริมและพฒันา  มีดงัต่อไปนี๔๒ 

๑.  จริยธรรมต่อตนเอง ประกอบดว้ย  การมีวินยัในตนเอง การรับผิดชอบต่อตนเอง การมี

ความมานะพากเพียร การมีความอดทน การมีความประหยดั  การใชเ้วลาใหเ้ป็นประโยชน ์

๒. จริยธรรมทางสังคม ประกอบดว้ย การมีระเบียบวินัยในการทาํงานของหมู่คณะ  การ

เคารพต่อกติกาของสงัคม  การรับผดิชอบต่อครอบครัว  การรับผิดชอบต่อทอ้งถิน การรับผิดชอบ

ต่อสงัคม  การเสริมสร้างความเสมอภาคและความเป็นธรรมในสงัคม  การรู้จกัสิทธิและหนา้ที  การ

มีความสามคัคี  การเสียสละเพือส่วนรวม  การรู้จกัแกปั้ญหาดว้ยสนัติวิธีอยา่งมี หลกัการและเหตุผล  

การมีความจงรักภกัดีต่อศาสนา  การไม่เบียดเบียนผูอื้น  การมีความยุติธรรม  การมีนําใจเป็น

                                                             
๔๑ไพฑูรย ์ เครือแกว้, ลกัษณะสังคมไทย, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพเ์ลียงเซียงจงเจริญ, 

๒๕๑๓), หนา้ ๓๘. 
๔๒เรืองเดียวกนั, หนา้ ๕๖๑. 



๓๖ 

นกักีฬา  การรู้จกัเคารพสิทธิเสรีภาพของผูอื้น  การรู้จกัสิทธิเสรีภาพของตนในทางสร้างสรรค์บน

รากฐานแห่งจริยธรรมและศาสนา 

๓. จริยธรรมทางการเมือง ประกอบดว้ย  การมีความจงรักภกัดีและมีความรับผิดชอบต่อ

ประเทศชาติ  การร่วมกนัธาํรงรักษาความปลอดภยัและความมนัคงของประเทศชาติ  การมีความ

จงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย ์  การเลือมใสในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษตัริยเ์ป็นประมุข   การเคารพกฎหมาย 

๔. จริยธรรมทางเศรษฐกิจ  ประกอบดว้ยการมีความซือสตัยสุ์จริต 

๕. จริยธรรมต่อสิงแวดล้อม  ประกอบด้วยการรู้จักใช้ และอนุรักษ์ทรัพยากรและ

สิงแวดลอ้ม 

๒.๒.๓ อุปสรรคของการส่งเสริมและพฒันาค่านิยมทางจริยธรรม 

สิงทีเป็นอุปสรรคในการพฒันาจริยธรรม  ซึงถือไดว้่าเป็นอุปสรรคสาํคญั คือ๔๓ 

๑.  การใชอ้าํนาจเด็ดขาด การใชอ้าํนาจบงัคบัเด็กจะทาํใหเ้ด็กมีจริยธรรม ทีเกิดจากการเชือ

ฟัง ซึงเป็นจริยธรรมของทาสมากกว่าจริยธรรมของผูที้ตอ้งปกครองตนเองในระบบ  การเมือง

ปัจจุบัน เพราะเป็นการบังคับให้เด็กเชือมากกว่าการยอมรับ เหมือนกับเป็นการบังคับให้กลวั

กฎหมายมากกว่าจะสอนว่าอะไรทีไม่ควรกระทาํ นอกจากนนัอาํนาจมกัจะเกิดขึนคู่กบัการลงโทษ 

ซึงการลงโทษจะเป็นตัวปิดกนัไม่ให้เด็กกลา้อภิปรายซกัถามเพือทาํให้เกิดเหตุผลทียอมรับดว้ย

ตนเอง 

๒. การควบคุมทางกาย นอกจากการใชอ้าํนาจแลว้ บางครังผูใ้หญ่จะบงัคบัให้เด็กกระทาํ

หรืองดกระทาํโดยใชเ้งือนไขการบงัคบัทางกายเป็นเครืองมือในการขู่บงัคบั เช่น เมือเด็กทาํตาม 

จริยธรรมทีผูใ้หญ่สอนก็จะไดรั้บรางวลั แต่หากไม่ทาํตามก็จะถูกลงโทษ ดงันัน การรับจริยธรรม

ของเด็กจึงเป็นการรับจริยธรรมทีผูใ้หญ่หยิบยืนให้เพือหลีกเลียงการลงโทษ ซึงเด็กอาจจะยอมรับ 

จริยธรรมนนัเฉพาะเมืออยูต่่อหนา้ผูใ้หญ่เท่านนั การใชม้าตรการการควบคุมทางกายจึงเป็นการฝึก

เด็กใหมี้ลกัษณะนิสยัหลอกลวงมากกว่าการถือความซือสตัย ์

๓. การอบรมโดยตรง (Indoctrinate) เป็นการยดัเยยีดความเชือ ค่านิยมทีผูใ้หญ่ยดึถือให้กบั

เด็กโดยไม่มีการใชห้ลกัเหตุผล วิธีการสอนโดยตรงโดยให้ผูรั้บคาํสอนเชือตามผูใ้ห้นันอาจเป็น

วิธีการหนึงในการสอนทางศาสนา ดงันนั จริยธรรมทีผกูไวก้บัศาสนา จึงอาจถูกต่อตา้นหรือถูกตงั

ขอ้กงัขาไดใ้นสงัคมปัจจุบนั ซึงเป็นสงัคมของการใชเ้หตุผล 

                                                             
๔๓เรืองเดียวกนั, หนา้ ๑๑. 



๓๗ 

ดงันนั บุคคลทีจะทาํการรักษาจริยธรรมและทาํการพฒันานัน จึงไม่ตอ้งทาํอะไรมากมาย 

ผาดโผน เพียงแต่เราปฏิบติัหน้าทีของตนไปตามปกติ และประพฤติตนอยู่ในทาํนองคลองธรรมที

ไดรั้บ   การอบรมสงัสอนมาจากบิดา มารดา และโรงเรียน ซึงไดรั้บการอบรมมาตงัแต่อดีตจนถึง

ปัจจุบนัก็ถือไดแ้ลว้ว่าอยูใ่นจริยธรรม 

 

๒.๓ แนวคดิด้านครอบครัว 

ครอบครัว คือกลุ่มของบุคคลทีมีความใกลชิ้ดกนัอาศยัในทีเดียวกนั ครอบครัวเป็นสถาบนั

ทางสังคมทีเกียวขอ้งกบัแบบแผนการสมรส การอบรมเลียงลูกบุตร และแบบแผนความสัมพนัธ์

ระหว่างเพศ ซึงยอมรับว่าถูกต้องตามสังคมนัน สถาบันทางสังคม ได้แก่ สถาบันครอบครัว 

สถาบนัการศึกษา สถาบนัสงฆเ์ป็นตน้ ดงันนั เมือครอบครัวจดัเป็นสถาบนัประเภทหนึงของสังคม 

จึงมีนิยามความหมายของครอบครัวดงันี 

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช ๒๕๔๒ ได้ให้ความหมายไว้ว่า 

ครอบครัว หมายถึง สถาบนัพืนฐานของสงัคมทีประกอบดว้ยสามี ภรรยาและหมายถึงลกูดว้ย๔๔ 

จรัญ พรหมอยู่  ไดใ้หค้วามหมายไวว้่า ครอบครัวเป็นกลุ่มสังคมขนาดเล็กทีประกอบดว้ย

คนต่างเพศ ซึงมีความสมัพนัธก์นัทางสมรส หรือทางการสืบสายโลหิต ครอบครัวเป็นสถาบนัสงัคม

ทีเก่าแก่มีอยู่คู่กบัสังคมมนุษย ์และจดัเป็นสถาบนัทีมีความสาํคญัต่อสังคม เพราะเป็นแหล่งสร้าง

ความสมัพนัธข์องผูค้นในสงัคมก่อใหเ้กิดความผกูพนักนั สร้างบรรทดัฐานของสงัคมทงัในดา้นการ

อยูร่่วมกนั และการทาํมาหาเลียงชีพ๔๕ 

บรรเทิง พาพจิติร ไดใ้หค้วามหมายไวว้่า ครอบครัวถือเป็นสถาบนัแรกในสงัคมมนุษยชาติ 

เป็นสถาบันทีสําคัญทีก่อกาํเนิดให้แก่มนุษยชาติ สถาบนัครอบครัวเป็นเบา้หลอมมนุษย ์ฉะนัน 

สงัคม รัฐหรือชาติจะไดท้รัพยากรมนุษยที์มีคุณภาพหรือไม่ ก็อยูที่สถาบนัครอบครัว๔๖ 

อัมพร สุคันธวณิช และคณะ ได้ให้ความหมายไวว้่า ครอบครัว คือ สถาบันพืนฐานทีมี

หน้าทีถ่ายทอดให้การเรียนรู้วฒันธรรม และค่านิยมแก่สมาชิกของครอบครัวรวมทงักล่อมเกลา

                                                             
๔๔ราชบณัฑิตยสถาน, พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑติยสถาน พุทธศักราช ๒๕๔๒, อา้งแลว้, 

หนา้ ๒๒๐. 
๔๕จรัญ พรหมอยู,่ ความเข้าใจเกยีวกบัสังคมไทย, (กรุงเทพมหานคร : สาํนักพิมพโ์อเดียน 

สโตร์, ๒๕๒๖), หนา้ ๕๐. 
๔๖บรรเทิง พาพิจิตร, สังคมวทิยา, (กรุงเทพมหานคร : สาํนกัพิมพโ์อเดียนสโตร์, ๒๕๔๗),

หนา้ ๔๒. 



๓๘ 

พฤติกรรมหรือบุคลิกภาพใหเ้ป็นไปตามบทบาท และความคาดหวงัของสงัคมโดยผา่นกระบวนการ

ขดัเกลาทางสงัคม๔๗ 

สรุปได้ว่า  ครอบครัวเป็นสถาบันทางสังคมทีเล็กแต่ทรงพลงัอิทธิพล ในการถ่ายทอด 

ปลกูฝังความเชือ ค่านิยม ประเพณีวฒันธรรมอนัดีให้แก่กนั  รวมถึงการกล่อมเกลาพฤติกรรมให้

เป็นไปตามบทบาทและความคาดหวงัของสงัคม 

๒.๓.๑ การอบรมเลยีงดู 

การอบรมเลียงดูจดัไดว้่าเป็นวิธีการพฒันาทีสาํคญัของครอบครัวซึงเริมกนัตงัแต่ทารกจน

เติบใหญ่ โดยเป็นปัจจัยร่วมของการพัฒนาสรีระของเด็ก ในการทีจะปันให้เด็กมีนิสัยและ

บุคลิกภาพต่างกนัไป ซึง 

ดวงเดือน พนัธุมนาวนิ และคนอนื ๆ ใหค้วามหมายของ การอบรมเลียงดู หมายถึง การทีผู ้

ใกลชิ้ดเด็กมีการติดต่อเกียวขอ้งกบัเด็กทงัดา้นคาํพูด และการกระทาํซึงเป็นการสือความหมายต่อ

เด็กทงัทางความรู้สึกและอารมณ์ ของผูก้ระทาํตลอดจนเป็นแนวทางให้ผูอ้บรมเลียงดูสามารถให้

รางวลัและลงโทษเด็กได ้นอกจากนียงัเปิดโอกาสใหเ้ดก็ไดดู้แบบอยา่งการกระทาํของผูอ้บรมเลียง

ดูตนดว้ย๔๘ 

ซีอ ีฟราซ และแม๊คเชลแลนด์ ไดท้าํการวิจยัพบว่า การอบรมเลียงดูเป็นพืนฐานสาํคญัของ

การทีบิดามารดาจะถ่ายทอด ลกัษณะต่างๆไปสู่เด็ก โดยรูปแบบหรือวิธีอบรมเลียงดูมีความสัมพนัธ์

หรือเกียวขอ้งกบั พฤติกรรรมหรือจิตใจของเด็ก เช่น ความรักความอบอุ่นระหว่างพ่อแม่ทีมีต่อเด็ก

ส่งผลต่อปฏิสัมพนัธ์ ทางสังคมในวยัผูใ้หญ่ในดา้นความสุข ความเป็นมิตร ความสาํเร็จในการ

ทาํงาน การเขา้กลุ่มเพือน ตลอดจนความมนัคงในอารมณ์๔๙ 

ปราณ ีขวญัแก้ว ไดท้าํการวิจยัเรืองการวิเคราะห์ภาษิตชาวบา้นทางภาคใต ้พบว่า การอบรม

เลียงดูเด็กจะสามารถถ่ายทอดลกัษณะต่างๆ ไปสู่ลูกหลานในรูปแบบต่างๆ กนั รวมทงัการดาํเนิน

                                                             
๔๗อมัพร สุคันธวนิช และคณะ, มนุษย์กับสังคม, พิมพ์ครังที๗, (กรุงเทพมหานคร : 

สาํนกัพิมพม์หาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์, ๒๕๕๐), หนา้ ๙๑. 
๔๘ดวงเดือน พนัธุมนาวิน อรพินทร์ ชูชม และงามตา วนินทานนท,์ “ปัจจยัทางจิตนิเวศน์ที

เกียวกับการอบรมเลียงดูของมารดาไทย”, รายงานการวิจัยฉบับที ๓๒, (กรุงเทพมหานคร : 

สถาบนัวิจยัพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร), ๒๕๒๘, หนา้ ๓. 
๔๙Franz, C.E. and D.C. McClelland,“Childhood Antecedents of Coventional Social 

Accomplishment in Midlife Adults : A 36 year Pospective study,” Journal of Personality and 

Social Psychology, 60(4) : 586-595; 1991. 



๓๙ 

ชีวิตประจาํวนั ภาษิตทีสะทอ้นในดา้นศาสนาทีเห็นชดั ไดแ้ก่ การพึงตนเอง ขยนัรับผิดชอบ และมี

คุณธรรม ส่วนในดา้นการปฏิบติัทางศาสนาจะส่งผลเรือง การอ่อนนอ้มถ่อมตน การมีสัมมาคารวะ 

ความกตญั ูกตเวที ความซือสตัย ์การรู้จกัประมาณตน และการไม่ตกอยูภ่ายใตอ้าํนาจกิเลส๕๐ 

การทีบิดามารดาใหก้ารอบรมสั งสอน ทาํตนเป็นแบบอย่างทีดี เด็กก็จะเลียนแบบและซึม

ซับแบบอย่างความเชือ ทัศนคติ พฤติกรรมมาเป็นของตนในทีสุด การอบรมเลียงดูแบบรัก

สนบัสนุนก็เป็นวิธีการอบรมเลียงดูอีกวิธีหนึงทีมีผลต่อเยาวชนในดา้นต่างๆ ไม่น้อย ซึงการอบรม

เลียงดูแบบรักสนบัสนุน หมายถึง การทีผูเ้ป็นบิดามารดาให้การอบรมเลียงดูบุตรในลกัษณะแสดง

ความสนิทสนม รักใคร่ ชืนชม สนใจทุกข์และช่วยแกปั้ญหา โดยเฉพาะดา้นความเชือและการ

ปฏิบติัทางศาสนา เด็กมกัไดรั้บจากครอบครัวเป็นแห่งแรก และอิทธิพลของศาสนาต่อครอบครัว

ส่งผลต่อความเชือและการปฏิบติัของบุตรไปจนกระทงัโตเป็นผูใ้หญ่ดว้ย 

วลิริส และคเีดอร์ ใหค้วามเห็นว่า ทางดา้นครอบครัวความสมัพนัธร์ะหว่างบิดามารดาและ

เด็ก จะมีอิทธิพลต่อความเชือและศาสนาของเด็กมากโดยทีครอบครัวทีมีสัมพนัธภาพกนัดี จะมีผล

ต่อพฤติกรรมของเด็กทาํใหเ้ด็กเป็นคนดี ครอบครัวจึงเป็นตวัแทนสาํคญัในการถ่ายทอดทางศาสนา

ในแก่เด็ก๕๑ 

ลัดดาวัลย์ พรศรีสมุทร และวิลาสลักษณ์ ชัววัลลี ให้ความเห็นว่า บิดามารดาถ่ายทอด

ค่านิยมทางพุทธศาสนาดา้นบาปบุญคุณโทษ ความกตญั ู และเอือเฟือ เป็นเด็กทีรู้สึกว่าตนไดรั้บ

การอบรมเลียงดูแบบรักสนบัสนุนมากและถกูควบคุมมาก ซึงเด็กเหล่านีจะมีค่านิยมในดา้นต่าง ๆ

เหล่านีสูงดว้ย๕๒ 

สํารวย  วรเตชะคงคา ไดใ้หค้วามเห็นว่า เด็กทีมีครอบครัวฐานะเศรษฐกิจปานกลาง เป็นผู ้

ทีไดรั้บการถ่ายทอดทางศาสนาจากครอบครัวมาก และเมือเขา้รับการฝึกอบรมทางศาสนาจะเป็นผูที้

มีการเปลียนแปลงทศันคติต่อบทบาทของวดัและพระสงฆ ์และทศันคติต่อจริยธรรมสูงกว่า ผูไ้ม่เขา้

                                                             
๕๐ปราณี ขวญัแกว้, การวิเคราะห์ภาษิตชาวบ้านท้องถินใต้, (กรุงเทพมหานคร : คณะ

มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, ๒๕๓๔),หนา้ ๓๔  
๕๑Willits, Fern K. and Crider Donald M,“ Church Attendance and Tradition Religious 

Beliefs in Adolesence and Young Adulthood : A Panel Study,” Review of Religious, 31(1) : 

September; 1989. 
๕๒ลดัดาวลัย ์พรศรีสมุทร และวิลาสลกัษณ์ ชวัวลัลี, “ครอบครัวกบัการอนุรักษ์วฒันธรรม

ทางจิตใจของไทย”, รายงานการวจิยัฉบับที ๒๕, (บณัฑิตวิทยาลยั : สถาบนัวิจยัพฤติกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร), ๒๕๓๐, หนา้ ๒๖.  



๔๐ 

รับการฝึกอบรมทางศาสนา ส่วนผูที้มีฐานะเศรษฐกิจสูงและตาํจะไดรั้บการถ่ายทอดจากครอบครัว

ในดา้นการรับรู้ การละเมิดศีลห้าสูง เมือเขา้รับการฝึกอบรมทางศาสนาจะมีการเปลียนแปลงการ

รับรู้การละเมิดศีลหา้ สูงกว่าผูที้ไม่ไดรั้บการฝึกอบรม๕๓ 

สุกานดา นิมทองคาํ ไดท้าํการศึกษาตวัแปรเชิงจิตสังคม และชีวพืนฐาน ซึงประกอบดว้ย

เพศ อายุ ระดบัการศึกษา และรายไดข้องผูป้กครอง ทีเกียวขอ้งกบัพฤติกรรมทีเอือต่อสังคมของ

เยาวชน พบว่า เยาวชนทีได้รับการอบรมเลียงดูแบบรักสนับสนุนมากมีพฤติกรรมเอือต่อสังคม

มากกว่าเยาวชนทีไดรั้บการอบรมเลียงดูแบบรักสนับสนุนน้อย ซึงพฤติกรรมทีเอือต่อสังคมของ

เยาวชนนนัเป็นพฤติกรรมทีทาํลงไปเพือช่วยเหลือผูอื้น เป็นประโยชน์ต่อผูอื้น เป็นพฤติกรรมทีตอ้ง

เสียสละอยา่งใดอยา่งหนึงตามหลกัพุทธศาสนา คือ หลกัสังคหวตัถุ ๔ ซึงเป็นการให้ทาน ปิยวาจา 

อตัถจริยา และสมานตัตตานนัเอง๕๔ 

สรุปไดว้่า การอบรมเลียงดูมีบทบาทสาํคญัในการปลกูฝังลกัษณะ การถ่ายทอดทางศาสนา

แก่เยาวชน การทีเยาวชนทีได้รับ การอบรมเลียงดูแบบรักสนับสนุนไดรั้บความรัก ความอบอุ่น 

สนใจทุกขสุ์ข ไดรั้บการดูแลเอาใจใส่อยา่งใกลชิ้ดจะเป็นเยาวชนทีมีการรับการถ่ายทอดทางศาสนา

สูง มีค่านิยมทางพระพุทธศาสนาในด้านบาปบุญคุณโทษ ความกตัญ ูและความเอือเฟือสูง 

ตลอดจนมีเหตุผลเชิงจริยธรรมสูง มีความตงัใจและปฏิบติักิจทางศาสนาสูงดว้ย ดงันันจึงคาดไดว้่า

เยาวชนทีได้รับการอบรมเลียงดูแบบรักสนับสนุนมากจะเป็นผูที้มีความเชือและการปฏิบติัทาง

ศาสนาสูงกว่าเยาวชนทีไดรั้บการอบรมเลียงดูแบบรักสนับสนุนน้อย ซึงก็หมายถึงการทีเยาวชน

ไดรั้บการเลียงดูอบรมแบบรักสนบัสนุน จากครอบครัวสามารถส่งผลใหว้ยัรุ่นมีจริยธรรมทีดีขึน  

๒.๓.๒  การส่งเสริมความเป็นพุทธมามกะจากครอบครัว 

ในบรรดาศาสนาใหญ่ๆในโลกนีก่อนทีเขา้ร่วมนบัถือในศาสนาตอ้งมีวิธีการประกาศตนว่า

ไดรั้บและนบัถือศาสนานนั ๆ แลว้ ซึงทางพุทธศาสนาเรียกว่า “พุทธมามกะ” โดยมีผูใ้ห้ความหมาย

ไวด้งันี 

                                                             
๕๓สาํรวย วรเตชะคงคา, “ผลของการฝึกอบรมทางศาสนาทีมีต่อการพฒันาจิตลกัษณะของ

นกัเรียนทีเขา้โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ทีวดัม่วง เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร”,

ปริญญานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลยั : มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ประสานมิตร), ๒๕๓๔, หนา้ ๓๔.   
๕๔สุกานดา นิมทองคาํ, ตวัแปรเชิงจิตสังคมและชีวพืนฐานทีเกียวขอ้งกบัพฤติกรรมทีเอือ

ต่อสงัคมของเยาวชน, ปริญญานิพนธ์วทิยาศาสตรมหาบัณฑติ, (บณัฑิตวิทยาลยั : มหาวิทยาลยัศรี

นครินทรวิโรฒ ประสานมิตร), ๒๕๓๕, หนา้ ๓๖. 



๔๑ 

ราชบัณฑิตยสถาน พจนานุกรมฉบับเฉลิมพระเกียรติ พุทธศักราช ๒๕๓๑  ได้ให้

ความหมายของ พุทธมามกะ หมายถึง ผูป้ระกาศตนว่าเป็นผูน้บัถือพุทธศาสนา๕๕ 

พระธรรมกติตวิงศ์ (ทองดี สฺรเตโช) ไดใ้ห้ความหมายของ พุทธมามกะ หมายถึง ผูถื้อว่า

พระพุทธเจา้เป็นของเรา หมายถึงผูป้ระกาศตนว่าขอถือพระพุทธเจา้ว่าเป็นสรณะ หรือผูป้ระกาศตน

ว่าเป็นผูน้ับถือพระพุทธศาสนาการประกาศตนเป็นพุทธมามกะนันอาจจดัทาํเป็นพิธีเหมือนการ

ประกาศตนเป็นอุบาสกอุบาสิกาในสมยัพุทธกาล เรียกว่า พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ นิยมทาํกนั

ในวาระดงันี เมือเด็กมีอายปุระมาณ ๑๒-๑๕ ปี เมือส่งบุตรหลานไปศึกษาต่อยงัต่างประเทศ หรือใน

ถินทีไม่มีพระพุทธศาสนา  โรงเรียนจดัทาํพิธีทีเขา้มาศึกษาใหม่ในแต่ละปี และเมือมีคนต่างศาสนา

ตอ้งการจะนบัถือพระพุทธศาสนา๕๖ 

พระปัญญาพศิาลเถระ ไดใ้หค้วามหมายของ พุทธมามกะ หมายถึง ผูที้นบัถือพระรัตนตรัย

เป็นสรณะ ( ทีพึง ) คือเป็นผูที้ถึงพร้อมในพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ ์ตลอดจนเป็นผูป้ฏิบติั

ตนอยูใ่นศีลหา้สาํหรับคฤหสัถ์๕๗ 

สรุปไดว้่า  พุทธมามกะ หมายถึง ผูที้ยอมรับนบัถือพระพุทธศาสนาเป็นของตนเอง โดยยึด

พระรัตนตรัยเป็นทีพึง และปฏิบติัตนอยูใ่นศีลหา้ (คฤหสัถ)์ 

การส่งเสริมความเป็นพุทธมามกะจากครอบครัว นันหมายถึง การทีเยาวชนไดรั้บการอบรม

สั งสอนจากบิดามารดาเพือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ความเชือ และยอมรับปฏิบัติตามหลกัพุทธ

ศาสนา โดยทีบุตรไดรั้บการชกัจูงจากบิดามารดาใหเ้กิดความสนใจพุทธศาสนาดว้ยวิธีการต่าง ๆ เช่น 

ใหบุ้ตรไดมี้โอกาสรับขอ้มลูและประสบการณ์เกียวกบัพุทะศาสนาไดรั้บการเอาใจใส่แนะนาํ ชีให้เห็น

ประโยชน์ของพุทธศาสนา อบรมสงัสอนให้เขา้ใจเนือหาของพุทธศาสนาอย่างถูกตอ้ง เปิดโอกาสให้

บุตรแสดงความคิดเห็นเกียวกับพุทธศาสนา ชีให้เห็นความสําคัญของพุทธศาสนาอย่างถูกต้อง 

ตลอดจนการทีบุตรไดเ้ห็นการเป็นแบบอยา่งทีดีทางพุทธศาสนาจากบิดามารดา นอกจากการถ่ายทอด 

เปลียนความคิด ความเชือและการปฏิบติัของเด็กทีไดรั้บจากบิดามารดาโดยวิธีการสือสารแลว้ ยงัมีการ

เปลียนทศันคติ ซึงมีขนัตอนสาํคญัอยู่ ๓ ขนัตอน คือ ขนัก่อให้เกิดการสนใจรับทราบ ขนัการเขา้ใจ

เนือความ  และขนัการยอมรับหรือเปลียนตาม ซึงในแต่ละขนัตอนมีวิธีการดงันี 

                                                             
๕๕ราชบัณฑิตยสถาน,  พจนานุกรมฉบับ เฉลิมพระเกียรติ  พุทธศักราช ๒๕๓๑ , 

(กรุงเทพมหานคร : วฒันาพานิช, ๒๕๓๒), หนา้ ๓๘๔. 
๕๖พระธรรมกิตติวงศ ์(ทองดี สฺรเตโช) ป.ธ.๙ ราชบณัฑิต,  พจนานุกรมเพือการศึกษาพุทธ

ศาสน์ ชุดคาํวดั, วดัราชโอรส กรุงเทพมหานคร, ๒๕๔๘. 
๕๗พระปัญญาพิศาลเถระ, พระพุทธเจ้าทรงสังสอนอะไร, (กรุงเทพมหานคร : ประทุมศิลป์, 

๒๕๓๓), หนา้ ๑-๒. 



๔๒ 

๑.  ขนัก่อให้เกิดการสนใจรับทราบ เมือมีความประสงค์จะเปลียนแปลงความรู้สึกหรือ

ทศันคติของบุคคลใดบุคคลหนึง ทีตอ้งการใหบุ้คคลนนัสนใจหรือรับทราบในเรืองนันเสียก่อนใน

อบรมเลียงดูเพือปลูกฝังความเชือ การปฏิบติัทางศาสนา ขนัแรกบิดามารดาควรชักชวนบุตรให้

สนใจดว้ย การเปิดโอกาสให้ทราบว่าผูที้เป็นชาวพุทธควรปฏิบติัตวัอย่างไร ชีแนะให้ฟังในสิงที

ถกูตอ้ง ใหเ้ด็กทราบเกียวกบัศีล ๕ ขอ้ บอกถึงโทษของการไม่รักษาศีล ชีแนะใหบุ้ตรหลีกเลียงทีจะ

เขา้ไปเกียวขอ้งกบัสิงนนั  ๆ

๒. ขันการเขา้ใจเนือความ ตามหลกัการเรียนรู้เมือบุคคลเกิดความสนใจและเอาใจใส่

เนือความทีตอ้งการรับทราบ ก็สามารถจะเขา้ใจความหมายของเนือความนัน อย่างไรก็ตามปริมาณ

การเข้าใจเนือความของแต่ละบุคคลอาจจะแตกต่างกันไปได ้ขึนอยู่กบัปัจจยัหลายประการ เช่น 

ลกัษณะของเนือความทีมีความชดัเจน ดึงดูดใจมากเพียงใด ผูรั้บมีสติปัญญาเหมาะสมหรือไม่ มี

ประสบการณ์ทีเกียวขอ้งและทศันคติทีเอือหรือขดัขวางการเรียนรู้นนัหรือไม่ ตลอดจนความเขา้ใจ

ของผูที้จะให้เนือความทีเกียวขอ้งกบัความเชือ และการปฏิบัติทางพุทธศาสนาเป็นเนือความที

ละเอียดลึกซึง เมือบิดามารดาสามารถกระตุน้ให้เด็กเกิดความสนใจรับทราบเรืองราวเหล่านีแลว้ 

บิดามารดาจะตอ้งพยายามหา วิธีอธิบายช่วยใหเ้ด็กเขา้ใจอยา่งสมเหตุสมผล ตลอดจนชีแจงใหท้ราบ

ถึงผลหรือคุณค่าทีอาจเกิดขึนจากการมีความเชือ หรือปฏิบติัดว้ย เช่น การพาเด็กไปวดัทาํบุญไหว้

พระก็ควรบอกประโยชน์ของการทาํบุญไหวพ้ระ นนัว่าจะเกิดผลต่อเด็กอยา่งไร 

๓. ขนัการยอมรับและเปลียนตาม  แมว้่าเด็กจะแสดงความสนใจและเขา้ใจเนือความแลว้

การเปลียนใหเ้ด็กมีความเชือและการปฏิบติัทางศาสนาตอ้งใหเ้ด็กยอมรับและปฏิบติัตามจึงจะถือว่า

การอบรมนนัประสบผลสาํเร็จ ผูเ้ป็นบิดามารดาอาจจะจูงใจเด็กโดยการให้รางวลัทีเป็นวตัถุหรือ

รางวลัทางจิตใจ ปัจจยัทีทาํให้เกิดการยอมรับหรือการเปลียนแปลงตามมีหลายประการทีเด่นชัด

ทีสุดคือ ตวัผูที้ทาํหนา้ทีนนัเองว่ามีความเชียวชาญ น่าเชือถือไวว้างใจ ทาํใหผู้รั้บยอมเปลียนตามได้

โดยง่าย ในการอบรมเลียงดูเพือปลกูฝังความเชือและการปฏิบติัทางพุทธศาสนา ผูเ้ป็นบิดามารดาอยู่

ในฐานะของผูที้จะถ่ายทอดและปลกูฝังเป็นผูที้น่าเชือถือและไดรั้บการไวว้างใจจากเด็กสูงอยู่แลว้ 

ถา้มีความเชียวชาญดว้ยการมีประสบการณ์จากการศึกษาและลงมือปฏิบติัดว้ยตนเอง และทาํตวัเป็น

แบบอยา่งทีเหมาะสมดว้ยความสาํเร็จในการปลกูฝังความเชือและการปฏิบติัทางศาสนาให้แก่เด็กก็

จะไดรั้บผลสาํเร็จอยา่งเป็นทีน่าพอใจ๕๘ 

                                                             
๕๘งามตา วนินทานนท,์  “ครอบครัวกบัการปลกูฝังหลกัปฏิบติัขนัพืนฐานทางพุทธศาสนา

แก่เยาวชน”, บทความทางพฤติกรรมศาสตร์, (กรุงเทพมหานคร : สถาบนัวิจยัพฤติกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, ๒๕๓๔), หนา้ ๕๕-๕๙. 



๔๓ 

สรุปไดว้่า ครอบครัวเป็นสถาบนัแรก และหน่วยเล็กทีสุดทางสถาบนัทางดา้นสังคม ซึงมี

ความสาํคญัมากเนืองจาก อยู่ใกลชิ้ดกบัเยาวชนมาตงัแต่เกิด จึงสามารถเพาะปลูกความเชือความ

ศรัทธาไปยงัเยาวชนโดยวิธีการอบรมเลียงดูการถ่ายทอดทางศาสนาใหแ้ก่เยาวชน ในดา้นทศันคติที

ดีต่อพุทธศาสนา ลกัษณะทางพุทธศาสนา ตลอดจนการปฏิบติัตามหลกัพุทธศาสนาให้แก่เยาวชน

ได้มาก เช่น การสอนให้สวดมนต์ไหวพ้ระก่อนนอน การเปิดเทปธรรมะให้ฟัง การพาไปฟัง

พระสงฆที์มีชือเสียงบรรยายธรรมะ การสอนใหน้งัสมาธิ และการพาไปวดัทุกครังเมือเป็นวนัสาํคญั

ทางศาสนา การทีเยาวชนไดรั้บการส่งเสริมความเป็นพุทธมามกะ จากบิดามารดาในปริมาณมาก จะ

เป็นผูที้มีความเชือศรัทธาในหลกัธรรมคาํสอนและแนวทางการปฏิบติัทางพระพุทธศาสนาสูง จึง

ส่งผลต่อการเขา้วดัในพระพุทธศาสนาสูง กว่าเยาวชนทีไดรั้บการส่งเสริมดงักล่าวจากบิดามารดา

ในปริมาณนอ้ย  

 

๒.๔ แนวคดิด้านศาสนสถาน 

แนวคิดทางดา้นศาสนสถานนนั แนวคิดทีเกียวกบัศาสนสถานในพระพุทธศาสนา  ศาสน

สถาน ไดแ้ก่ วดัซึงเป็นทีอยูข่องพระสงฆ ์และมีฐานะเป็นอารามซึงแปลว่า สถานทีทาํใจให้มีความ

รืนรมย ์

๒.๔.๑  แนวคดิเกยีวกบัศาสนสถานในพระพุทธศาสนา 

ศาสนาสถานหมายถึง วดัเป็นส่วนหนึงขององคป์ระกอบของศาสนาทีเรียกว่า ศาสนสถาน 

ซึงนอกจากจะเป็นทีพาํนกัของพระภิกษุสงฆแ์ลว้ยงัเป็นศนูยร์วมทางจิตใจและศนูยก์ลางของชุมชน 

วดัจึงมีความสาํคญัอยา่งยงิต่อสงัคมไทยทงัในอดีตจนถึงปัจจุบนั ความหมายของวดัมีอยู่มากมาย มี

ผูใ้หค้วามหมายวดัไวด้งัต่อไปนี 

ราชบัณฑติยสถาน ไดใ้หค้วามหมายจองคาํว่า วดั  หมายถึง สถานทีทางศาสนา โดยปรกติ

มีโบสถ ์ วิหาร  และทีอยูข่องสงฆห์รือนกับวช๕๙ 

กรมการศาสนา ไดใ้ห้ความหมายของคาํว่า วดั หมายถึง สถานทีทางศาสนา มีเสนาสนะ

และอาคารวตัถุต่างๆเป็นทีพาํนกั อยูอ่าศยัปฏิบติัพระธรรมวินยัและประกอบศาสนกิจของพระภิกษุ

สามเณรและประกอบพิธีกรรมต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา๖๐ 

                                                             
๕๙ราชบณัฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑติยสถาน พุทธศักราช ๒๕๔๒, อา้งแลว้, 

หนา้ ๑๐๕๙. 
๖๐กรมการศาสนา, คู่มอืวทิยากรอบรมพระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาส,(กรุงเทพมหานคร :

โรงพิมพก์ารศาสนา, ๒๕๔๐), หนา้ ๒๒๓. 



๔๔ 

พระธรรมวรนายก กล่าวว่า วดั หมายถึง ทีอยู่ของพระ (นักบวช) ผูป้ระพฤติพรหมจรรย ์

เป็นดินแดนแห่งพระรัตนตรัยสาํหรับชุมชนมี ๓ เขต คือ เขตพุทธธาวาส เขตธรรมาวาส และเขต

สงัฆาวาส๖๑ 

บุญร่วม เทียมจันทร์ กล่าวว่า วดั หมายถึง ทีอยู่ของพระสงฆ์เป็นทีพาํนักอาศัยของ

พระภิกษุสามเณรและประกอบพิธีกรรมต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา๖๒ 

สุนทร สุภูตะโยธิน  กล่าวว่า วดั หมายถึง  ทีพาํนกัสงฆ ์เป็นทีประกอบศาสนกิจและบาํเพญ็

กุศล เป็นสถาบันการศึกษาอบรมของพระสงฆ์และเยาวชนผูด้ ้อยโอกาสทางการศึกษา เป็น

ศนูยก์ลางของการสมาคมพบปะสงัสรรค ์ปรึกษาหารือและบริการดา้นต่าง ๆ แก่ชุมชน๖๓ 

สรุปไดว้่า  วดัหมายถึงสถานทีทางพระพุทธศาสนา เป็นทีพกัอาศยัของพระภิกษุ สามเณร 

เป็นทีศึกษาพระธรรมวินยั ประกอบศาสนกิจของสงฆ ์และเป็นสถานทีสาํหรับการศึกษาอบรมขดั

เกลา ปลกูจิตสาํนึกของบุคคลโดยเฉพาะเยาวชนใหเ้ป็นคนดีตามหลกัของศาสนาและของสงัคม 

๑.  ประเภทของวดั 

ตงัแต่อดีตประเภทของวดันันขึนอยู่กบัผูอุ้ปถมัภ์ และสนับสนุนจึงทาํให้วดัมีการแบ่ง

ประเภทตามฐานะชนัได ้๓ ประเภท คือ พระอารามหลวง  วดัราษฎร์ และวดัร้าง 

๑. พระอารามหลวง ไดแ้ก่ วดัทีพระมหากษตัริย ์สมเด็จพระราชินี สมเด็จพระยุพราชทรง

สร้าง และปฏิสงัขรณ์เป็นการส่วนพระองค์ก็ดี  พระราชทานเพือเป็นเกียรติยศแก่ผูที้ตาํศกัดิลงมา 

หรือแก่วดัเองก็ดี มีอยู่จาํนวนหนึงทีพระบรมวงศานุวงศแ์ละขา้ราชบริพารผูใ้หญ่ ทรงสร้างหรือ

สร้างขึนหรือทรงโปรดให้ ปฏิสังขรณ์และสร้างขึนแลว้น้อมเกลา้น้อมกระหม่อมถวายเป็นพระ

อารามหลวง รวมทงัวดัทีประชาชนสร้างหรือปฏิสงัขรณ์และทรงรับไวเ้ป็นพระอารามหลวงดว้ย 

๒. วดัราษฎร์ ไดแ้ก่ วดัทีประชาชนทวัไปสร้างหรือปฏิสังขรณ์ ซึงไดอ้นุญาตให้สร้างวดั

และประกาศตงัวดั โดยถกูตอ้งตามกฎหมายจากทางราชการแลว้ และช่วยกนัทะนุบาํรุงวดัสืบต่อกนั

มาตามลาํดบัวดัราษฎร์ หมายถึงวดัทงัชนนิดทีไดรั้บพระราชทานวิสุงคามสีมาและสาํนักสงฆซึ์ง

มิไดน้บัเขา้เป็นพระอารามหลวง 

                                                             
๖๑พระธรรมวรนายก (โอภาส นิรุตฺติเมธี), “การพฒันาวดัให้เป็นศูนยก์ลางของชุมชน”, 

ธรรมปริทัศน์ ๔๖, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพม์หาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั, ๒๕๔๖), หนา้ ๑๖๔. 
๖๒บุญร่วม เทียมจนัทร์, เจ้าอาวาส เจ้าพนักงาน ใครกําหนด?, (กรุงเทพมหานคร : สามดี 

พรินติงอีควิปเมน้ท,์ ๒๕๔๖), หนา้ ๓๙. 
๖๓สุนทร สุภูตะโยธิน, คู่มอืสมณศักดิ สําหรับผู้บริหาร, พิมพค์รังที ๒, (กรุงเทพมหานคร : 

กรังปรีซอิ์นเตอร์เนชนัแนล, ๒๕๔๐), หนา้ ๔๒. 



๔๕ 

๓. วดัร้างไดแ้ก่ วดัทีไม่มีพระภิกษุสงฆพ์าํนักอาศยัประจาํซึงทางราชการจะขึนทะเบียน

เป็นวดัร้าง วดัร้างโดยสภาพยงัเป็นนิติบุคคลอยู่โดยสมบูรณ์ และมีโอกาสทีจะเป็นวดัพระสงฆไ์ด้

อีก โดยดาํเนินการตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าดว้ยการยกวดัร้างเป็นวดัมีพระสงฆ ์พ.ศ. 

๒๕๔๕๖๔ 

พนม  พงษ์ไพบูลย์ นอกจากวดัจะแบ่งประเภทตามฐานะชันแลว้ในปัจจุบนัยงัจาํแนก

ประเภทของวดัออกเป็น ๓ ประเภทดงันี 

๑.  วดัทีมุ่งพฒันาถาวรวตัถุใหมี้ความโอ่อ่า มีเสนาสนะใหญ่โตวดัประเภทนีใชทุ้นรอนมาก

มีผูอุ้ปถมัภเ์ป็นพิเศษ หรือเจา้อาวาสมีคุณลกัษณะพิเศษหารายไดเ้ขา้วดัไดม้าก เงินทีไดม้าส่วนใหญ่

มาจากคนทวัไปไม่ใช่คนในทอ้งถิน 

๒. วดัทีมุ่งเนน้ปริยติั มุ่งใหป้ระชาชน พระเณรไดศึ้กษาในรูปแบบต่างๆวดัประเภทนี ทุน

รอนไม่มากนกัแต่มีกิจกรรมเพือการศึกษาในวดัเสมอ   

๓. วดัทีมุ่งการปฏิบติั เช่น วิปัสสนาธุระ เนน้การสร้างความสงบในจิตใจ วดัประเภทนีมกั

ทาํให้วดัคลา้ยธรรมชาติ มกัลงทุนในสิงก่อสร้างน้อย เป็นสถานทีทีสงบ สงัดเหมาะสมทีจะเป็น

อาณาบริเวณทีอยูข่องสมณะผูต้อ้งการศึกษาปฏิบติั เพือบรรลุโลกุตรธรรม๖๕ 

๒. บทบาทของวดัทีมต่ีอสังคมไทย 

นับตังแต่สมยัโบราณวดัมีความสําคัญยิงต่อสังคมไทย ทุกหมู่บา้นมีวดัเป็นศูนยก์ลางมี

พระสงฆเ์ป็นผูน้าํทางจิตใจและสติปัญญา เป็นศนูยก์ลางของความเชือถือ และความสามคัคีดว้ยเหตุ

นีวดัและพระสงฆจึ์งมีความสมัพนัธอ์ยา่งใกลชิ้ดกบัสงัคมไทยมาอยา่งต่อเนืองยาวนานมีผูก้ล่าวถึง

บทบาท หนา้ทีและความสาํคญัอนัเป็นภารกิจทวัไปของวดัเอาไวด้งัต่อไปนี 

พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) ไดส้รุปบทบาทของ วดัในฐานะศนูยก์ลางของสงัคมดงันี 

๑.  เป็นสถานศึกษาสําหรับชาวบ้านส่งกุลบุตรมาอยู่รับใช้พระรับการฝึกอบรมทาง

ศีลธรรม และเล่าเรียนวิชาการต่างๆตามทีมีสอนในสมยันนั 

๒.  เป็นสถานสงเคราะห์ ทีบุตรหลานชาวบา้นทียากจนไดม้าอาศยัเลียงชีวิต และศึกษาเล่า

เรียนตลอดถึงผูใ้หญ่ทียากจนมาอาศยัเลียงชีพ 

                                                             
๖๔สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, รายงานการสงเคราะห์งานวจิยั รูปแบบและ

กระบวณการจัดการศึกษาและการเผยแผ่ศาสนธรรม: ศึกษาเฉพาะกรณี วัดสวนแก้ว จังหวัด

นนทบุรี, (กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, ๒๕๔๕), หนา้ ๑. 
๖๕พนม  พงษไ์พบูลย,์ จารึกไว้ในพระศาสนา จารึกไว้ในการศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์

กรมการศาสนา, ๒๕๓๘), หนา้ ๔. 



๔๖ 

๓.  เป็นสถานพยาบาลทีรักษาผูเ้จ็บป่วยตามภูมิรู้ของคนสมยันนั 

๔.  เป็นทีพกัคนเดินทาง 

๕.  เป็นสโมสรทีชาวบา้นมาพบปะสงัสรรค ์หยอ่นใจ หาความรู้เพิมเติม 

๖.  เป็นสถานบนัเทิง ทีจดังานเทศกาล และมหรสพต่างๆสาํหรับชาวบา้นทงัหมด 

๗.  เป็นทีไกล่เกลียขอ้พิพาท เป็นทีปรึกษาแกปั้ญหาชีวิตมนุษย ์

๘.  เป็นศนูยก์ลางของศิลปวฒันธรรม ทีรวบรวมศิลปกรรมต่าง ๆ ของชาติตลอดจนเป็น

เสมือนพิพิธภณัฑ ์

๙.  เป็นคลงัวสัดุ สาํหรับเก็บของใชต่้าง ๆ ซึงชาวบา้นจะไดใ้ชร่้วมกนั เมือมีงานวดัหรือยมื

ไปใชเ้มือตอนมีงาน 

๑๐. เป็นศนูยก์ลางการบริหารหรือการปกครอง ทีกาํนันหรือผูใ้หญ่บา้นจะเรียกลูกบา้นมา

ประชุมกนั ยอกแจง้กิจกรรมต่าง ๆ (ในยามสงคราม อาจใชเ้ป็นทีชุมนุมทหารดว้ย) 

๑๑. เป็นทีประกอบพิธีกรรมหรือใชบ้ริการดา้นพิธีกรรม อนัเป็นเรืองผกูพนักบัชีวิตของทุก

คนในระยะเวลาต่าง ๆ ของชีวิต๖๖ 

เฉียบ ไทยยงิ ไดจ้าํแนกบทบาทของวดัทีมีต่อสงัคมไทยไวด้งันี 

๑.  วดัมีบทบาทในฐานะเป็นสถานทีสร้างจิตและวิญญาณของชุมชน และสังคม โดยเป็น

สถานทีหล่อหลอมและยกระดบัจิตใจของผูค้นในสงัคมใหสู้งขึน มีคุณธรรมจริยธรรมรักสันติและ

สมานสามคัคีปรองดองรวมทงัความมีเหตุมีผลในการดาํรงชีวิต วดัในพระพุทธศาสนาไดรั้งสรรค์

ในประเด็นนีได้อย่างครบถว้น จึงเป็นแหล่งกาํเนิดของกฎระเบียบประเพณีวฒันธรรมปทสัถาน 

และวิถีชีวิตของสงัคมไทยมาโดยตลอด 

๒. วดัมีบทบาทในฐานะทีเป็นหน่วยงานพฒันาและสงัคมสงัเคราะห์ชุมชนซึงเป็นบทบาท

ทีสาํคญัของวดัในประเทศไทยตงัแต่อดีตจนปัจจุบนั โดยเป็นผูน้าํในการพฒันาชุมชนในทุกเรือง 

เป็นแหล่งสร้างวฒันธรรมความร่วมมือในงานพฒันาชุมชนในดา้นต่าง ๆ รวมทงัทาํหนา้ทีเป็นทีพกั

พิงอาศยั และใหค้วามช่วยเหลือทงัดา้นสังคมสงเคราะห์ และปัญหาทางโรคภยัไขเ้จ็บทางร่างกาย

และจิตใจ 

๓. วดัในบทบาทในฐานะเป็นหน่วยงานทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอย่างยิงพระสงฆ์ใน

ชนบทยงัมีหนา้ทีเป็นผูแ้นะแนวอาชีพต่าง ๆ แก่ชาวบา้น มีวดัจาํนวนมากไดจ้ดัตงัสหกรณ์หมู่บา้น 

                                                             
๖๖พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยตุโต), การศึกษาเครืองมอืพฒันาทียงัต้องพฒันา, พิมพค์รัง

ที ๒, (กรุงเทพมหานคร : สหธรรมิก, ๒๕๔๑), หนา้ ๑๕-๑๙. 



๔๗ 

ธนาคารขา้ว จดัอบรมให้ความรู้ทางดา้นเกษตรสมยัใหม่ และเป็นสถานทีฝึกอบรมอาชีพต่าง ๆ 

บทบาทดงักล่าวมีความเด่นชดัมาตงัแต่อดีตจนปัจจุบนั โดยเฉพาะอยา่งยงิในสงัคมชนบท๖๗ 

กรมการศาสนา ไดส้รุปบทบาทของวดัเอาไวด้งัต่อไปนี 

๑.  วดัเป็นสถานที ทีชาวบ้านส่งกุลบุตรมาอยู่รับใช้พระสงฆ์และรับการฝึกอบรมทาง

ศีลธรรมและเล่าเรียนวิชาการต่างๆตามทีมีสอนอยูใ่นสมยันนั 

๒.  วดัเป็นสถานที ทีพ่อแม่ตลอดจนคนแก่คนเฒ่าและสตรีมารับความรู้ดว้ยการสดบัพระ

ธรรมเทศนา 

๓.  วดัเป็นสถานพยาบาลทีรักษาผูเ้จ็บป่วยตามภูมิความรู้ของคนสมยัก่อนโดยวดัเป็น

แหล่งตาํราแพทยแ์ละพระสงฆท์าํหนา้ทีเป็นหมอรักษาพยาบาลคนเจ็บทวัไป 

๔.  วดัเป็นสถานสงเคราะห์ทีบุตรหลานชาวบา้นทียากจนไดม้าอาศยัเลียงชีวิตและศึกษา

เล่าเรียนตลอดจนถึงผูใ้หญ่ทียากจนไดม้าอาศยัเลียงชีพ 

๕.  วดัเป็นสถานทีพกัอาศยัของคนเดินทาง ซึงวดัไดส้ร้างศาลาเอาไวก้วา้งขวางใหญ่โต

เพือรองรับกิจการนีโดยเฉพาะ 

๖.  วดัเป็นสถานทีทีชาวบา้นไดม้าพบปะสังสรรค์และพกัผ่อนหย่อนใจ วดัไดจ้ดัสถานที

ต่างๆในบริเวณวดัใหเ้ป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาดและร่มรืน 

๗.  วดัเป็นสถานทีรืนเริงทีจดัเทศกาลและมหรสพต่าง ๆ สาํหรับชาวบา้นทงัหมด เช่น งาน

ก่อพระเจดียท์รายในวนัสงกรานต ์บุญมหาชาติเป็นตน้ 

๘.  ว ัดเป็นบ่อเกิดและเป็นศูนย์กลางของศิลปกรรมแขนงต่าง ๆ เช่น จิตรกรรม 

ประติมากรรม สถาปัตยกรรมและวรรณกรรม 

๙.  วดัเป็นทีไกล่เกลียขอ้พิพาท เป็นทีปรึกษาแกปั้ญหาชีวิตครอบครัวและความทุกขต่์าง ๆ

ของชาวบา้น 

๑๐. วดัเป็นสถานทีสาํหรับชาวบ้านรอบวดัมาทาํบุญและบาํเพ็ญกุศลตลอดจนประกอบ

พิธีกรรมต่าง ๆ ทางศาสนา 

๑๑. วดัเป็นคลงัพสัดุสาํหรับเก็บของใชต่้าง ๆ ซึงชาวบา้นจะไดใ้ชร่้วมกนัเมือมีงานทีวดั

หรือขอยมืไปใชเ้มือคราวมีงาน 

                                                             
๖๗เฉียบ ไทยยิง, “ปัจจัยทีส่งผลต่อความสําเร็จของเจ้าอาวาสในการพัฒนาวดัให้เป็น

ศูนยก์ลางชุมชน : กรณีศึกษา ภาคเหนือและภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ”, รายงานการวิจัย , 

(กรุงเทพมหานคร : กองแผนงาน กรมการศาสนา), ๒๕๔๑, หนา้ ๑. 



๔๘ 

๑๒. วดัเป็นศูนยก์ลางการบริหาร หรือการปกครองทอ้งที กาํนันหรือผูใ้หญ่บา้นจะเรียก

ลกูบา้นมาประชุมกนั เพือบอกแจง้กิจการต่าง ๆ๖๘ 

สมศักดิ ศรีสันตสุิข กล่าวถึงบทบาทของวดัทีมีต่อชุมชนไวด้งันี 

๑. วดัเป็นสถาบนัทางการศึกษาสมยัก่อนทีจะมีโรงเรียน วดัไดเ้ป็นสถาบนัการศึกษาทีพ่อ

แม่จะพาบุตรมาบวชเพือจะไดศึ้กษาเล่าเรียน เมือสึกออกไปจะได ้มีการศึกษา มีความรู้ไปประกอบ

อาชีพได ้

๒.  วดัเป็นสถานสงเคราะห์ ชาวบา้นทียากจนไดพึ้งพาบุญและอาศยัวดัเป็นทีพาํนกับางคน

ใชว้ดัเป็นสถานทีพกัเวลาจะเดินทางไปสถานทีไกล ๆ 

๓.  วดัเป็นสถานพยาบาล พระสงฆบ์างรูปมีความสามารถพิเศษในการรักษาพยาบาลผูที้

เจ็บป่วย การรักษาจะเป็นการใชย้าสมุนไพรโบราณ 

๔.  วดัเป็นสถาบนัตุลาการ ถา้มีการขดัแยง้ขึนภายในครอบครัว พระสงฆจ์ะทาํหน้าทีไกล่

เกลีย ซึงไดท้าํหนา้ทีทงัเป็นนกัจิตวิทยาแลผูพิ้พากษา 

๕.  วดัเป็นศาลาประชาคม เป็นสถานทีรวมกลุ่มของชาวบา้นเวลามีการประชุมเรืองสาํคญั  ๆ

แมแ้ต่การประชุมของเจา้หนา้ทีทางราชการก็ใชว้ดัเป็นสถานทีประชุมดว้ย 

๖.  วดัเป็นสถานทีประกอบพิธีกรรมทางศาสนา พิธีกรรมต่าง ๆ ตามความเชือของชาว

พุทธ เช่น การเขา้พรรษา การทอดกฐินจะกระทาํทีวดั ศิลปวฒันธรรมของชาวบา้น ทีไดป้รากฏ

ออกมาเป็นผลงานจารึก เขียนภาพ การตกแต่งตามโบสถ ์วิหาร ศาลาการเปรียญ เป็นตน้ และวดัยงั

เป็นทีรวมของสิงโบราณทีมีค่า โดยทางวดัจะเก็บรวบรวมไวเ้พือใหช้นรุ่นหลงัไดศึ้กษาต่อไป 

๗. เป็นสถานบนัเทิง เวลาทีชาวบา้นมีการจดัพิธีกรรมต่าง ๆ จะมีการจดัมหรสพ ขึนในวดั

ซึงเป็นการสมโภชตามประเพณีนิยม เช่น งานบุญแจกขา้ว ทาํบุญให ้ผูที้ล่วงลบัไปแลว้๖๙ 

สรุปไดว้่า สถาบนัทางศาสนา ทีมีบทบาทและหน้าทีสาํคญัทีสามารถเพาะปลูกความเชือ

ความศรัทธาทางศาสนาไดแ้ก่ พระสงฆ ์และวดัในพระพุทธศาสนา พระสงฆที์ปฏิบติัดีตามบทบาท

และหนา้ทีไม่ผดิตามหลกัของพระธรรมวินยัก็จะก่อใหเ้กิดความศรัทธาต่อผูไ้ดใ้กลชิ้ดและพบเห็น

โดยเฉพาะเยาวชนจะส่งผลต่อการเขา้วดัสูง ส่วนวดัในพระพุทธศาสนาซึงกลายเป็นศูนยก์ลางของ

สงัคมไทย  บทบาทของวดัหรือภารกิจทางสงัคมก็มีมากขึน นอกจากเป็นสถาบนัทาํหนา้ทีฝึกอบรม

                                                             
๖๘กรมการศาสนา, หลกัการบริหารและการจดัการวดัในยุคโลกาภิวตัน์, (กรุงเทพมหานคร : 

เอพี กราฟิคดีไซน,์ ๒๕๓๙), หนา้ ๗. 
๖๙สมศกัดิ ศรีสนัติสุข, สังคมไทยแนวทางวจิยัและพฒันา, (กรุงเทพมหานคร : แพร่วิทยา, 

๒๕๒๘), หนา้ ๑๗๕ -๑๗๙. 



๔๙ 

พระสงฆ์แลว้ ยงัเป็นศูนยก์ลางการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้แก่ประชาชนในชุมชน โดยเน้น

กจิกรรมร่วมระหว่างชุมชนและวัด เช่น การจัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่นการบวชนาค การทําบุญในวัน

สาํคญัทางศาสนา การจดัอบรมค่ายคุณธรรมและการเปิดโรงเรียนพุทธศาสนาวนัอาทิตย ์เป็นตน้

เพือให้ประชาชนหันมาสนใจเขา้วดัมากขึน โดยการจดัโครงสร้างของวดัใหม่ตามหลกัของ ศีล 

สมาธิ ปัญญา คือ การจดัสถานทีวดัใหส้ะอาดเชิญชวนใหป้ระชาชนสนใจมาเขา้วดั  การจดัสถานที

วดัใหมี้ความสงบ ไม่มีเสียงอนัไม่พึงประสงค์รบกวน  การจดัสถานทีวดัให้สว่างไสวดูร่มเยน็ เขา้

ไปแลว้มีจิตใจทีรู้สึกสบาย จนกลายเป็นสถานทีท่องเทียว สถานทีขดัเกลาอบรมศึกษาความดีงาม

ให้แก่ เยาวชนโดยการเน้นการดึงความดีในตวัของเยาวชนนันให้ออกมา และขจดัความไม่มีให้

นอ้ยลง จึงทาํใหเ้ยาวชนสนใจเขา้วดัมากขึน ตามแนวทางปฏิบติัทางพระพุทธศาสนา  

 

๒.๕ แนวคดิด้านโรงเรียน 

แนวคิดดา้นโรงเรียนนนัจะแยกเป็น ๒ ส่วน คือ แนวคิดทีเกียวกบัครู และแนวคิดทีเกียวกบั

การพฒันาการเรียนรู้ 

๒.๕.๑  แนวคดิทีเกยีวกบัครู 

ก. ด้านความสัมพนัธ์ระหว่างครูกบันักเรียน  

สถาบนัการศึกษา เป็นระบบความสัมพนัธ์ หรือกลุ่มของระเบียบกฎเกณฑ์ทาง

สังคม เกียวกบัการถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์ให้แก่เยาวชน โดยการอบรมสั งสอน และ

เสริมสร้างพฤติกรรมการเรียนรู้ ในทางทีดี เพือให้เติบโตเป็นเยาวชนทีดีของสังคม โดยเฉพาะ

ความสมัพนัธร์ะหว่างครูกบันกัเรียน ซึงมีผูใ้หนิ้ยามไวด้งัต่อไปนี 

จีรพร โพธิสุวรรณ ไดใ้ห้นิยามไวว้่า โรงเรียนเปรียบเหมือนบา้นหลงัทีสองของ

นกัเรียน เนืองจากชีวิตของนักเรียนส่วนใหญ่อยู่ทีโรงเรียน โดยมีครูเป็นผูมี้บทบาทสาํคญัต่อการ

อบรมสั งสอนชีแนะแนวทางต่าง ๆ นอกเหนือจากการสอนตามปกติ ดังนัน บทบาทของครูและ

บรรยากาศในโรงเรียนยอ่มส่งผลต่อจิตใจ และพฤติกรรมของนกัเรียน๗๐ 

ทวีวัฒน์ บุญชิต ได้ให้นิยามไวว้่า  ครูมีหน้าทีจดัเตรียมสิงแวดลอ้มสําหรับการ

เรียนรู้ของเด็ก ครูคือผูที้เขา้ใจถึงสิงต่าง ๆ ของเด็กในดา้นความตอ้งการ ความสนใจ ความสามารถ

                                                             
๗๐จีรพร โพธิสุวรรณ, “ความสัมพนัธ์ระหว่างปฏิสัมพนัธ์ของครูกบันักเรียนในดา้นการ

เรียนการสอนกบัผลสัมฤทธิทางการเรียนและบุคลิกภาพเก็บตวั-แสดงตวัของนักเรียน”, ปริญญา

นิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต, (บณัฑิตวิทยาลยั : มหาวิทยาลยัศรีนครินทร์วิโรฒ), ๒๕๑๙, หน้า 

๓๗.  



๕๐ 

พิเศษของเด็ก และครูตอ้งรู้ว่าเด็ก ๆ นนัมีความกลวัต่อการสอบตก ครูควรมีความเขา้ใจธรรมชาติ

ของเด็กในการเรียนรู้ อีกทังครูควรช่วยเหลือและสนับสนุนให้ความรัก และช่วยเหลือให้เด็ก

ประสบความสาํเร็จในการเรียนรู้สิงต่าง ๆ ไดด้งันนัความสมัพนัธร์ะหว่างครูกบัเด็กนักเรียนจึงเป็น

ประสบการณ์ทางสงัคมของเด็กอีรูปแบบหนึง๗๑ 

พะยอม ธัญรส ไดใ้ห้นิยามไวว้่า  ความสัมพนัธ์ระหว่างครูกบันักเรียน หมายถึง 

การให้ความใกลชิ้ด การเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนแสดงความคิดเห็นและซกัถาม มีความเป็นกนัเอง

ระหว่างครูกบันกัเรียน การเปิดโอกาสใหน้กัเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียน๗๒ 

สุภารัตน์ แซ่ตงั ไดใ้หนิ้ยามไวว้่า  การอบรมสงัสอนของครู หมายถึง วิธีการปฏิบติั

ของครูต่อนกัเรียนในการอบรมสงัสอนแบบอบอุ่นโดยการทีครูพูดและกระทาํในลกัษณะคาํนึงถึง

ความรู้สึกของนักเรียน และแบบใชเ้หตุผลโดยการทีครูชีแจงเหตุผลในการอบรมนักเรียนในการ

ปฏิบติัตนใหเ้หมาะสม และครูยอมรับความคิดเห็นของนกัเรียน๗๓ 

สรุปไดว้่า ความสมัพนัธร์ะหว่างครูกบันกัเรียนหรือเยาวชน หมายถึง การทีนกัเรียน

หรือเยาวชนมีความใกลชิ้ดครู มีการพดูคุยปรึกษาหารือกนั ในดา้นการเรียน เรืองส่วนตวัของชีวิต

นกัเรียน และนกัเรียนสามารถแสดงความคิดเห็นในเรืองต่าง ๆ ทีครูสอนได ้ ความสมัพนัธ์ระหว่าง

ครูกับนักเรียนนันสามารถนําพาให้นักเรียนเข้ามาสนใจในเรืองของพระพุทธศาสนาทังด้าน

การศึกษาในหลกัธรรมคาํสอน และการปฏิบติัตามหลกัของทางพระพุทธศาสนา 

 

 

                                                             
๗๑ทวีวฒัน์ บุญชิต, “ความสมัพนัธร์ะหว่างประสบการณ์ประชาธิปไตยกบัจิตลกัษณะและ

พฤติกรรมประชาธิปไตยของนกัเรียนมธัยมศึกษา”, รายงานวิจัย, (กรุงเทพมหานคร : ทุนอุดหนุน

การวิจยัและพฒันาระบบพฤติกรรมไทยจากสาํนกังานคณะกรรรมการวิจยัแห่งชาติ), ๒๕๔๖, หน้า 

๔๓. 
๗๒พะยอม ธัญรส, “ตัวแปรทีเกียวข้องกับการปรับตัวด้านการเรียนของนักเรียนชัน

มธัยมศึกษา ตอนต้น สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดสุพรรณบุรี”, ปริญญานิพนธ์การศึกษา

มหาบัณฑติ, (บณัฑิตวิทยาลยั : มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ), ๒๕๔๐, หนา้ ๕๒. 
๗๓สุภารัตน์ แซ่ตงั, “ปัจจยัดา้นครอบครัว โรงเรียน และลกัษณะทางพุทธของบิดามารดาที

เกียวขอ้งกบัปรีชาเชิงอารมณ์แนวพุทธของนักเรียนชนัประถมศึกษาปีที ๖”, ปริญญานิพนธ์วิทยา

ศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิตวิทยาลยั : มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร), ๒๕๔๗. 

หนา้ ๔๗. 



๕๑ 

ข. หน้าทีของครูอาจารย์ในการพฒันานักเรียน 

สถาบนัการศึกษาของแต่ละสงัคม จะมีลกัษณะผนัแปรไปตามบรรทดัฐาน ค่านิยม 

และวฒันธรรมของสงัคม ทาํให้รูปแบบในการจดัการศึกษาแตกต่างกนัออกไป แต่อาจสรุปไดว้่า

การจดัการศึกษาของทุกๆสังคมจะยึดถือปรัชญาทีเหมือนกนัคือ การจดัการศึกษาเพือการพฒันา

บุคคลโดยเฉพาะเด็กและเยาวชน และเพือพฒันาสงัคมใหดี้ขึนกว่าเดิม โดยมีครูอาจารยเ์ป็นผูจ้ดัการ

ศึกษาใหแ้ก่ศิษย ์ซึงไดมี้การวางแนวการปฏิบติัหนา้ทีของครูอาจารยที์มีต่อศิษย ์ไดด้งันี 

๑. ด้านพุทธศาสนา 

 ในดา้นพุทธศาสนานัน ไดก้าํหนดหน้าทีของสถาบนัการศึกษาโดยเฉพาะ ครูใน

การพฒันาเยาวชน ไวด้งันี 

๑.  สอนและแนะนาํใหศิ้ษยเ์ป็นคนดี 

๒. สอนใหศิ้ษยเ์กิดความเขา้ใจในเรืองทีเรียนไดอ้ยา่งชดัเจน 

๓. สงัสอนและถ่ายทอดศิลปวิทยาใหอ้ยา่งสินเชิง 

๔. ส่งเสริมและยกยอ่งความดีงามตามความสามารถของศิษยใ์หป้รากฏไปทุกที 

๕. สร้างเครืองคุม้ภยัในสารทิศ ดว้ยการใหค้วามรู้ ส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีความรู้อย่าง

กวา้งขวางลึกซึง สามารถนาํไปปฏิบติัหน้าทีและใชใ้นการดาํรงชีวิตไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและมี

ความสุข๗๔ 

นอกจากข้างต้นแลว้ ครูต้องเป็นผูที้มี ขันติโสรัจจะ๗๕ คือ มีความสงบเสงียม 

สาํรวมทงักาย วาจา และใจ มีมารยาทงดงาม และมีหิริโอตตปัปะ๗๖ ในการกระทาํทงัหลาย เพือเป็น

แบบอยา่งทีดีใหเ้ยาวชนในฐานะศิษย ์

๒. ด้านสังคมวทิยา 

ในส่วนของนักสังคมวิทยาไดแ้บ่งหน้าทีของสถาบนัการศึกษา ซึงมีหน้าทีสาํคัญ

ดงัต่อไปนี 

๑.  ช่วยขดัเกลาสมาชิกในสงัคม ใหเ้รียนรู้บรรทดัฐานทางสังคม หรือระเบียบแบบ

แผนของสงัคม 

๒. ช่วยหล่อหลอมและพฒันาบุคลิกภาพทางสังคม ให้แก่สมาชิกในสังคม ตามที

สงัคมตอ้งการ 

                                                             
๗๔ที.ปา. ๑๑/๒๐๔. 
๗๕ที.ปา. ๑๑/๓๐๔/๒๕๔. 
๗๖ที.ปา. ๑๑/๓๐๔/๒๕๓. 



๕๒ 

๓. ช่วยเตรียมบุคคลใหพ้ร้อมสาํหรับประกอบอาชีพ โดยการปลกูฝัง ความรู้ ทกัษะ

ความสามารถในอาชีพต่าง ๆ ใหแ้ก่สมาชิกในสงัคม 

๔. กาํหนดสถานสภาพ และบทบาททางสังคม ตามความรู้ความสามารถให้แก่

สมาชิกในสงัคม และทาํใหเ้กิดการเลือนช่วงชนัทางสงัคม 

๕. สร้างความมนัคงให้แก่สังคม เพราะการศึกษาทาํให้สมาชิกมีความรู้สึกผกูพนั

กนัและกนัเป็นพวกเดียวกนั 

๖. สืบทอด ปรับปรุง เปลียนแปลง และสร้างวฒันธรรมใหแ้ก่สงัคม 

๗. ทําให้สังคมมีความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เกิด

นวตักรรมทีเป็นประโยชน์ต่อมนุษยแ์ละสงัคม 

๘. เป็นสถาบันทีสําคัญในการพฒันาชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์ และสังคม

มนุษย์๗๗ 

สรุปไดว้่า ครูอาจารย ์มีหน้าทีในการพฒันาเด็กหรือเยาวชน ทงัทีเป็นมุมมองทางพุทธ

ศาสนา และมุมมองของนักสังคมวิทยา เนือหาต่าง ๆ บ่งบอกถึงความจาํเป็นอนัมากทีครูอาจารย์

จะตอ้งคอยเป็นเสมือนภูมิคุม้กนัเด็กและเยาวชน ใหพ้น้จากอนัตรายทางดา้นความคิดและจิตใจ โดย

ให้มีความดีพร้อมในเรืองของการเรียนตามช่วงชันแลว้ยงัต้องงามด้วยคุณธรรมศีลธรรม และ

จริยธรรมซึงสิงต่างๆเหล่านีเกิดจาก การถ่ายทอดความรู้ทางดา้นศาสนาอยา่งพุทธศาสนาเขา้ไป เพือ

การใหเ้ด็กเติบโตขึนอยา่งมีคุณภาพต่อไป  

๒.๕.๒ แนวคดิทีเกยีวกบัการพฒันาการเรียนรู้ 

การพฒันาทางสงัคมไทยทีผา่นมาส่งผลกระทบต่อสงัคม ทาํใหเ้กิดปัญหาต่างๆมากมาย ซึง

เมือทบทวนแล้วพบว่า “ประเทศไทยเศรษฐกิจดี สังคมมีปัญหา การพัฒนาไม่ยงัยืน” ดังนัน

แนวโนม้ของการพฒันาจึงหนัมาใหค้วามสาํคญัต่อสงัคม ในการพฒันา “คน” เป็นประการสาํคญั 

จากปรากฏการณ์ดงักล่าว สงัคมไทยรับเอาวิทยาการและความเจริญกา้วหน้าสมยัใหม่ ซึง

ไดรั้บอิทธิพลจากสงัคมตะวนัตก เป็นการรับเอาแนวคิดเขา้มา ในลกัษณะการลอกเลียนแบบโดย

ไม่ไดเ้รียนรู้อย่างรู้เท่าทนั และเขา้ใจอย่างถ่องแท ้เป็นการพฒันาทีขาดฐานความรู้ของตนเอง จึง

ส่งผลกระทบต่อสงัคม ทาํใหว้ิถีชีวิตของคนในสงัคมเปลียนไป  

ดงันัน การศึกษาแนวทางการพฒันาความรู้จึงมีความจาํเป็นที จะทาํให้การวิเคราะห์ถึง

หลกัการและแนวคิดต่างๆทีเกียวขอ้งต่อการพฒันาความรู้ในเด็กและเยาวชนของสถาบนัการศึกษา

                                                             
๗๗ผศ.ดร.สนธยา พลศรี, หลกัสังคมวทิยา, (กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร์ โอเอสพริน

ติงเฮา้, ๒๕๔๕), หนา้ ๑๔๘. 



๕๓ 

ทีสามารถนาํมาปรับประยุกต์ และบูรณาการใช้ในการพฒันาความรู้ในเด็กและเยาวชนไดอ้ย่าง

เหมาะสม 

ก. การพฒันาความรู้ในเยาวชนตามแนวพุทธศาสนา 

ในพระพุทธศาสนา การพฒันา แต่เดิมใชค้าํว่า “วฒันะ” หรือ “วฒันา” และเริมนิยมใชค้าํว่า 

“พฒันา” ในวงการต่าง ๆ โดยเฉพาะในการสร้างความเจริญแก่ประเทศชาติ ซึงเน้นในทางวตัถุ

มากกว่า เช่น การสร้างถนนหนทาง การสร้างสาธารณูปโภค ในดา้น ไฟฟ้า นาํประปา เพือให้ใชก้นั

ทวัถึง ตลอดจนความบริบูรณ์พรังพร้อม สะดวกสบายทางวตัถุทุกอยา่งทีประชาชนเขา้ถึงได ้เรียกว่า 

“การพฒันา” 

สาํหรับการพฒันาคุณภาพชีวิตหรือพฒันาคน ทางพุทธศาสนาจะใชศ้พัทเ์ฉพาะโดยใชค้าํวา่ 

“ภาวนา” พระธรรมปิฎกท่านไดว้ิเคราะห์ใหเ้ห็นว่าพระพุทธศาสนาไดแ้ยกการใชถ้อ้ยคาํกนัออกให้

ชดัเจนเพือมิให้เกิดความสับสน คือ ถา้เป็นการพฒันาสิงทีเป็นรูปธรรมภายนอก เช่น พฒันาวตัถุ 

พฒันาสงัคม พฒันาบา้นเมือง พฒันากิจการต่างๆก็ใชค้าํว่า “พฒันา” แต่ถา้พฒันาชีวิตหรือพฒันา

คน พฒันามนุษย ์ก็ใชค้าํว่า “ภาวนา” ๗๘ 

๑.  การพฒันาการเรียนรู้ของเยาวชนโดยภาวนา ๔  

พระพุทธศาสนา ถือว่ามนุษยเ์ป็นสตัวที์ฝึกฝนตนเอง จากบุคคลธรรมดาจนสามารถเป็นผู ้

ประเสริฐได ้(ทนฺโต เสฏฺ โมนุสฺเสสุ) มีลกัษณะพิเศษกว่าสัตวท์งัหลายซึงสัตวน์ันมีการดาํรงชีวิต

ด้วยสัญชาตญาณแต่มนุษย์จะต้องฝึกฝนพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลาซึงพระพุทธศาสนามี

กระบวนการพฒันาเยาวชน ๔ ดา้น ดงัทีพระธรรมปิฎก อธิบายดงันี 

๑.  กายภาวนา หมายถึงการพฒันากาย ซึงเป็นหลกัการพฒันาเพือสร้างความสัมพนัธ์

ระหว่างตนเองกบัสิงแวดลอ้มทางวตัถุ หรือทางกายภาพ 

๒. ศีลภาวนา หรือการพฒันาศีล หมายถึงการพฒันาคนใหมี้ระเบียบในการดาํเนินชีวิตและ

ในการอยู่ร่วม กบัผูอื้นในสังคม เป็นการพฒันาความสัมพนัธ์ระหว่างตนเองกบัสิงแวดลอ้มทาง

สงัคมกบัเพือนมนุษย ์ใหเ้ป็นความสมัพนัธที์ดีช่วยเหลือเกือกลู ไม่เบียดเบียนกนั 

๓. จิตภาวนา หรือการพฒันาจิตใจ ซึงนยัยะทางพระพุทธศาสนามีความหมายกวา้ง แต่พอ

สรุปไดเ้ป็น ๓ ดา้น คือ  

ดา้นที ๑ การพฒันาคุณภาพจิต การพฒันาใหจิ้ตใจทีมีคุณภาพ เริมแต่มีคุณธรรมต่างๆทาํให้

จิตใจประณีตดีงาม เช่น มีเมตตากรุณา มีศรัทธา มีความกตญั ูกตเวที เป็นตน้ 

                                                             
๗๘พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตโต), ธรรมกับการพัฒนาชีวิต, (กรุงเทพมหานคร : 

มลูนิธิพุทธธรรม, ๒๕๓๗), หนา้ ๓๔. 



๕๔ 

ดา้นที ๒ การพฒันาสมรรถภาพจิต หมายถึง การพฒันาความสามารถของจิตใจให้มีความ

เข้มแข็ง ซึงสมรรถภาพของจิตนีเน้นทีตัวสมาธิ คือจิตจะต้องมีสมาธิจึงจะทํางานได้ผลดี 

นอกเหนือจากสมาธิแลว้ จะตอ้งมีสติ จะตอ้งมีวิริยะ คือความเพียรพยายาม ความกลา้สู้ ความเอาใจ

ใส่รับผดิชอบ ความเขม้แข็งของจิตใจ ความอดทน เป็นตน้ 

ดา้นที ๓ การพฒันาสุขภาพจิต การพฒันาระดับให้เกิดสุขภาพจิต คือทาํให้จิตใจนันมี

ความสุข เป็นจิตใจทีมีความเบิกบาน มีปีติ มีความอิมใจ มีปราโมทย ์มีความร่าเริงบนัเทิงใจ เป็นตน้ 

๔. ปัญญาภาวนา การพฒันาปัญญา มีหลายระดบัไดแ้ก่ 

ระดบัที ๑ การพฒันาปัญญาทีเป็นความรู้ ความเขา้ใจในศิลปะวิทยาการ ความรู้วิชาการ 

รวมทงัความรู้เหตุรู้ผล 

ระดบัที ๒ การพฒันาปัญญาการคิดวินิจฉยัดว้ยการใชปั้ญญาโดยบริสุทธิ คือการใชปั้ญญา

ทีปราศจากการตกอยูใ่นอาํนาจครอบงาํของอคติ ๔ คือ ฉนัทาคติ การลาํเอียงเพราะชอบใจ โทสาคติ 

การลาํเอียงเพราะชงั ไม่ชอบใจ โมหาคติ การลาํเอียงเพราะหลง และภยาคติ การลาํเอียงเพราะกลวั 

ระดบัที ๓ การพฒันาปัญญาให้เขา้ใจถึงสาระแห่งความเป็นโลกและชีวิต รู้ทางเสือมทาง

เจริญ และเหตุปัจจยัทีเกียวข้อง รู้วิธีแกไ้ขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ความสําเร็จทีทาํให้พฒันาคน 

พฒันาชีวิต และสงัคมใหเ้จริญดีงามยงิ ๆ ขึนไป 

ระดบัที ๔ การพฒันาปัญญาใหรู้้เท่าทนัโลกและชีวิตความเป็นจริง คือปัญญาทีทาํให้จิตใจ

เป็นอิสระออกมาจากสิงต่าง ๆ ในภายนอกได ้คือไม่ยดึมนัถือมนัในโลก หมายความว่า สิงอะไรเขา้

มา เราก็รับรู้ตามเป็นจริง ปฏิบติัต่อมนัตามเหตุผล ดว้ยความรู้เท่าทนัต่อเหตุปัจจยั แต่ไม่มีความยึด

มนัถือมนัทีจะมาบีบคนัตวัเอง๗๙ 

๒. การพฒันาการเรียนรู้ของเยาวชนโดย สัมมาทิฏฐิ 

การพฒันาการเรียนรู้ตามกระบวนการทางพุทธธรรมตามทีท่านพระธรรมปิฎก๘๐ กล่าวว่า

ตวัแทข้องการศึกษา คือการพฒันาตนโดยมีการพฒันาปัญญาเป็นแกนกลางนนั เป็นกระบวนการที

ดาํเนินไปภายในตวับุคคล แกนนาํของกระบวนการแห่งการศึกษาเรียนรู้ ไดแ้ก่ ความรู้ความเขา้ใจ 

ความคิดเห็น แนวความคิด ทศันคติ ค่านิยมทีถกูตอ้งดีงาม เกือกูลแก่ชีวิตและสังคม สอดคลอ้งกบั

ความเป็นจริง เรียกว่า “สมัมาทิฏฐิ” ซึงประกอบดว้ย 

                                                             
๗๙พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตโต), จากสุขในบ้านสู่ความเกษมศานติทัวสังคม ,

(กรุงเทพมหานคร : บริษทั ๒๑ เซ็นจูรี จาํกดั, ๒๕๔๖), หนา้๕๖. 
๘๐พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตโต), วิธีคิดตามหลักพุทธธรรม, (กรุงเทพมหานคร : 

บริษทัเคลด็ไทย, ๒๕๔๒), หนา้ ๙-๑๗. 



๕๕ 

๑.  ปรโตโฆสะ แปลว่า เสียงจากคนอืน หรือการกระตุน้ชกัจูงจากภายนอก ไดแ้ก่ การสั ง

สอน แนะนาํ การถ่ายทอด การโฆษณา คาํบอกเล่า ข่าวสาร คาํชีแจงอธิบายจากผูอื้น ตลอดจนการ

เรียนรู้ เลียนแบบจากแหล่งต่าง ๆ ภายนอก และบุคคลผูมี้คุณสมบติัเหมาะสม สามารถทาํหน้าที

เป็นปรโตโฆสะทีดี มีคุณภาพสูง มีคาํเรียกเฉพาะว่า “กลัยาณมิตร” 

๒. โยนิโสมนสิการ แปลว่า การทาํในใจโดยแยบคาย หรือคิดถูกวิธี แปลง่าย ๆ ว่าความ

รู้จกัคิด หรือคิดเป็น หมายถึง การคิดอย่างมีระเบียบ หรือคิดตามแนวทางปัญญา คือรู้จกัมองรู้จกั

พิจารณาสิงทงัหลายตามสภาวะ 

ข.  การพฒันาความรู้ในเยาวชนตามแนวนักสังคมวทิยา 

ตามแนวทางการเรียนรุ้ของนักสังคมวิทยานัน การเรียนรู้ส่วนใหญ่มีการจดัการเรียนรู้ที

หลากหลายโดยเนน้การเรียนรู้จากแหล่งการเรียนรู้ของชุมชนและธรรมชาติ ซึงมีผูท้รงคุณวุฒิได้

กล่าวไวด้งันี 

ศาสตราจารย์ สุมน อมรววิฒัน์ ไดก้ล่าวไวว้่า ในเมือคนส่วนใหญ่ของประเทศ ยงัยอมรับ

การศึกษาในระบบความคิด การปฏิรูปการเรียนรู้ จึงมุ่งขยายขอบเขตการเรียนรู้เปิดกวา้งออกไปสู่

การศึกษานอกระบบ และการจดัการศึกษาตามอธัยาศยัแนวทางหนึงทีโรงเรียนสามารถปฏิบติัได้

ทนัที คือ จดักระบวนการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ของชุมชนและธรรมชาติ ซึงชุมชนและธรรมชาติ

นนัเป็นขุมทรัพยม์หาศาลทีเราสามารถคน้พบความรู้ไดอ้ยา่งไม่รู้จกัหมดแหล่งเรียนรู้มี ๒ อยา่งคือ 

๑.  แหล่งเรียนรู้ทีรัฐหรือประชาชนจดัตงัขึน เช่น อุทยาน ศนูยก์ารเรียนรู้ต่างๆ 

๒. สถาบนัชุมชนทีมีอยูแ่ลว้ในวิถีชีวิต และการทาํมาหากินในชุมชน๘๑ 

การทีให้เยาวชนได้เรียนรู้ชุมชนและธรรมชาติรอบตัว จะทาํให้เข้าใจชีวิตจริง และมี

ความรู้สึกรักและไดเ้รียนรู้สิงแวดลอ้มรอบตัว ทาํให้ได้สัมผสัและมีความสัมพนัธ์ จนกลายเป็น

ความผกูพนัไม่แยกตนเองออกจากชุมชนและสิงแวดลอ้ม 

ศาสตราจารย์นายแพทย์ประเวศ วะสี ไดก้ล่าวไวว้่า ในการเรียนรู้ของเด็กในปัจจุบนัถูก

สอนใหเ้รียนรู้แบบแยกส่วน จึงตอ้งมีการจดักระบวนการ “บูรณาการการศึกษา” คือการบูรณาการ

ระหว่างวิชายงัไม่พอ ตอ้งบูรณาการกบัความเป็นจริง และบูรณาการกบัชีวิต ทุกวนันีชีวิตก็อย่าง

หนึง การศึกษาก็อยา่งหนึง ซึงผดิกบัหลกัพุทธธรรมทีถือว่าทงัสองอย่างอยู่ทีเดียวกนั เพราะฉะนัน 

                                                             
๘๑ศาสตราจารยสุ์มน อมรวิว ัตน์, กระบวนการเรียนรุ้จากแหล่งเรียนรู้ในชุมชนและ

ธรรมชาต,ิ (กรุงเทพมหานคร : สาํนกัพิมพว์ฒันาพานิช, ๒๕๔๔), หนา้ ๕๗-๕๙. 



๕๖ 

ชีวิตคือ การศึกษา การศึกษาคือ ชีวิต เมือคิดบูรณาการการเรียนรู้ ตอ้งบูรณาการการเรียนรู้กบัชีวิต

ใหม้าอยูใ่นกระบวนการเดียวกนั๘๒ 

สรุปได้ว่า การพัฒนาความรู้ให้แก่เยาวชนตามแนวพระพุทธศาสนา เน้นการพัฒนา

ทางดา้นตนเองก่อนโดยเริมจากกาย วาจา และใจ ส่วนในดา้นการพฒันาความรู้ให้แก่เยาวชนตาม

แนวนกัสงัคมวิทยา เนน้การเรียนรู้ในโลกภายนอกโดยเริมตน้จากชุมชนไปยงัธรรมชาติใกลต้วั การ

จะพฒันาเยาวชนใหดี้ พร้อมสถาบนัการศึกษาเปรียบเสมือนบา้นหลงัทีสอง โดยมีครูอาจารยช่์วย

ชีนาํแนวทางใหเ้ยาวชนเกิดความนึกคิดเห็นประโยชน์และคุณค่าของหลกัพุทธศาสนาตามแนวทาง

พุทธธรรมและนําไปพฒันาสู่โลกภายนอกทีเต็มไปด้วย ปัญหาทีรอการนําหลกัพุทธธรรมไป

แกปั้ญหา โดยใชห้ลกัแห่งการบูรณาการปลูกฝัง การเรียนรู้ให้แก่เยาวชน โดยการสอดแทรกหลกั

พุทธธรรมเขา้ไวใ้นวิชาเรียนต่างๆ เพือเป็นการสร้างความเคยชินจนเกิดเป็นนิสยัโดยมีจิตใตส้าํนึกที

ยอมรับในหลกัคาํสอนทางพุทธศาสนา เช่น การส่งเสริมให้มีการสอบธรรมศึกษา การทศันศึกษา

ตามวดัต่าง ๆ การสวดมนตแ์ละนงัสมาธิการเริมเรียน จึงส่งผลทาํใหว้ยัรุ่นมีจริยธรรมทีพฒันาขึน 

 

๒.๖ แนวคดิและทฤษฎด้ีาน ความเชือ/เจตคต ิ

ในส่วนทีเกียวกบัเจตคตินี ผูว้ิจยัจะขอนาํเสนอรายละเอียดเกียวกับ แนวคิด ทฤษฎี และ

ลกัษณะพร้อมทงัองคป์ระกอบของเจตคติดงัต่อไปนี 

๒.๖.๑ แนวคดิเกยีวกบัเจตคต ิ

จากการไดศึ้กษาเอกสารต่าง ๆ พบไดว้่ามี นกัวิชาการใหค้วามหมายไวน่้าสนใจดงันี 

กอร์ดอน (AllportGardon) ไดใ้หค้วามหมายไวว้่า เจตคติ (Attitude) เป็นคาํทีใชก้นัมากใน

วิชาจิตวิทยาสงัคม แปลว่า โนม้ เอียง เหมาะสม เจตคติ ยงัหมายถึง ท่าทีแสดงออกของบุคคล ซึงบ่ง

ถึงสภาพจิตใจ ไดแ้ก่ ความรู้สึกหรืออารมณ์ทีมีต่อสิงหนึงสิงใด เจตคติ เป็นสภาพความพร้อมของ

จิตใจและประสาท เกิดจากการไดรั้บประสบการณ์ซึงมีผลโดยตรงต่อการตอบสนองของบุคคลต่อ

สรรพสิง และสภาพการณ์ต่างๆทีเกียวขอ้งกบับุคคลนนั นอกจากนนัเจตคติยงัมีความหมายคือ 

๑.  สภาพของจิตใจและประสาทอาจแสดงใหเ้ห็นไดท้างพฤติกรรม เช่น รัก โกรธ เกลียด 

๒. ความพร้อมทีจะตอบสนอง บุคคลพร้อมทีจะตอบสนองต่อสรรพสิงตามลกัษณะของ

เจตคติทีเกิดขึน เช่น ชอบ หรือมีเจตคติทีดีต่อการเรียนวิชาต่าง ๆ ก็จะทาํให้ตอ้งการเรียนวิชานันๆ

และสนใจทีจะศึกษาคน้ควา้อยา่งสมาํเสมอ 

                                                             
๘๒ศาสตราจารยน์ายแพทย์ประเวศ วะสี, การเรียนรู้บูรณาการรายวิชา กรณีตัวอย่าง

โรงเรียนรุ่งอรุณ, (กรุงเทพมหานคร : สาํนกัพิมพ ์๒๑ เซ็นจูรี จาํกดั, ๒๕๔๕), หนา้ ๓๕. 



๕๗ 

๓. เป็นสิงทีเกิดขึนอย่างเป็นระบบ และจัดระบบไวแ้ลว้ในตัว คือ เมือเกิดเจตคติขึน

ต่อเนืองกนั และมีพฤติกรรมทีมีความสมัพนัธก์นั เช่น พอใจก็ยมิ โกรธก็หนา้บึง เป็นตน้ 

๔. เป็นสิงทีเกิดจากประสบการณ์ 

๕. เป็นพลงัสาํคญัทีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมทีแสดงออกพฤติกรรมเป็นสิงทีขึนอยู่กบัตัว 

เจตคติ ๘๓ 

เชิดศักดิ โฆวาสิทธ์ุ ไดใ้หค้วามหมาย เจตคติ หมายถึง ความรู้สึกของบุคคลทีมีต่อสิงต่าง ๆ

อนัเป็นผลเนืองมาจากการเรียนรู้ ประสบการณ์เป็นตัวกระตุ้นให้บุคคลแสดงพฤติกรรมหรือ

แนวโนม้ทีจะตอบสนองต่อสิงเร้านนั ๆไปในทิศทางใดทิศทางหนึง 

เจตคติ ของบุคคลขึนอยู่กบัลกัษณะของสิงแวดลอ้มทีบุคคลไดรั้บ โดยแสดงออกมาทาง

พฤติกรรมใน ๒ ลกัษณะคือ 

๑.  เจตคติทางบวก ไดแ้ก่ การแสดงออกในลกัษณะพึงพอใจและเห็นดว้ยหรือชอบจะทาํให้

บุคคลอยากกระทาํ อยากได ้อยากใกลชิ้ดสิงนนั 

๒. เจตคติทางลบ ไดแ้ก่ การแสดงออกในลกัษณะไม่พึงพอใจและไม่เห็นดว้ยหรือไม่ชอบ 

จะทาํใหบุ้คคลเกิดความเบือหน่าย ชิงชงั ตอ้งการหนีห่างไปจากสิงนนั๘๔ 

สมพงษ์ เกษมสิน ไดใ้หค้วามหมาย เจตคติ คือ นามธรรม เป็นผลทาํให้เกิดการแสดงออก

ทางพฤติกรรม แต่เจตคติไม่ใช่แรงจูงใจ และแรงขบั หากแต่เป็นสภาพแห่งการพร้อมทีจะโตต้อบ 

และแสดงใหท้ราบถึงแนวทางของการตอบสนองของบุคคลต่อสิงเร้า๘๕ 

โสภา ชูพชัิยกุล ไดใ้หค้วามหมาย เจตคติ ว่าเป็นระบบทีต่อเนืองกนัซึงรวมถึงส่วนของการ

รับความรู้สึก และแนวโน้มทีเกียวขอ้งกบัการกระทาํ พฤติกรรม จะประกอบดว้ยความเชือ ความ

                                                             
๘๓วนัชยั  มีกลาง, “ความสมัพนัธร์ะหว่างเจตคติ ความรู้ความเขา้ใจ การปฏิบติัตาม และการ

ไดรั้บการถ่ายทอดทางพุทธศาสนาของนิสิตระดบัอุดมศึกษาในมหาวิทยาลยัในกรุงเทพมหานคร”, 

ปริญญานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิตวิทยาลยั : มหาวิทยาลยัศรีนครวิโรฒ ประสาน

มิตร), ๒๕๓๐, หนา้ ๓๖. 
๘๔เชิดศกัดิ โฆวาสินธุ์, การวัดเจตคติและบุคลิกภาพ, (กรุงเทพมหานคร : สาํนักทดสอบ

ทางการศึกษาและจิตวิทยา มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, ๒๕๒๐), หนา้ ๓๘. 
๘๕สมพงษ ์เกษมสิน, การบริหารงานบุคคลแผนใหม่, (กรุงเทพมหานคร : ไทยวฒันาพานิช, 

๒๕๒๖), หนา้ ๓๓๘. 



๕๘ 

คิดเห็นเกียวกับสิงของหรือความคิดเห็นต่าง ๆ และความรู้สึกอาจเกียวกับอารมณ์ ซึงมีความ 

สมัพนัธก์บัความเชือและแนวโนม้ดว้ย๘๖ 

ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ ไดใ้หค้วามหมาย เจตคติ ว่าเป็นเรืองของความชอบ ความคิดเห็น 

ความรู้สึกเชือฝังใจต่อสิงต่าง ๆ มกัจะเกิดขึนเมือเรารับรู้หรือประเมินผูค้น หรือเหตุการณ์ในสังคม 

ดงันนั เจตคติจึงเป็นพฤติกรรมภายนอกซึงสามารถสงัเกตเห็นได้๘๗ 

พรรณ ีช.เจนจติ ไดใ้หค้วามหมาย เจตคติ ว่าเป็นเรืองของความพอใจ และไม่พอใจทีบุคคล 

มีต่อสิงใดสิงหนึง ซึงมีอิทธิพลทาํใหแ้ต่ละคนตอบสนองต่อสิงเร้าแตกต่างกนัออกไป๘๘ 

สรุปไดว้่า  เจตคติ มีความหมายว่า เป็นเรืองแต่ละบุคคลทีไดรั้บรู้ เรียนรู้ จากประสบการณ์

หรือจากความเชือทีถกูปลกูฝังมา ถา้ไดรั้บรู้เรียนรู้ในทางทีดีและถกูตอ้งเกิดความชอบก็จะมีเจตคติ

ทีดี แต่ถา้ไดเ้รียนรู้รับรู้ในสิงทีไม่ดีไม่ชอบก็จะมีเจตคติทีไม่ดีในเรืองนนั 

๒.๖.๒ ทฤษฎีเกยีวกบัเจตคต ิ

จากการไดศึ้กษาเอกสารต่าง ๆ ปรากฏว่ามีนกัวิชาการไดก้ล่าวถึงเกียวกบัทฤษฎีเจตคติไว้

หลายท่านดงันี 

ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ  ไดก้ล่าวไวว้่า การเกิดเจตคตินันเกิดไดห้ลายอย่างบาง

กลุ่มเชือว่าเจตคติเป็นลกัษณะนิสยัชนิดหนึง เมือลกัษณะนิสยัเกิดจากการเรียนรู้จึงเชือว่าเจตคติเกิด

จากการเรียนรู้ได ้ก็แปลว่า เจตคตินาํมาสอนกนัให้เกิดขึนไดเ้หมือนเป็นบทเรียน แต่เจตคติไม่ใช่

ความเป็นจริง แต่เป็นความรู้สึกของบุคคล ซึงอาจแปรเปลียนได้ตามเป้าหมายและความเชือที

เกิดขึนจากเป้าหมายนนั ๆ บางกลุ่มเชือว่าเจตคติเกิดจากการพิจารณาตดัสินจากผลประโยชน์หรือ

กาํไรทีควรได้รับ นั นคือ เป้าหมายของเจตคติมาเกียวขอ้งกบัคน คนก็จะพิจารณาประเมินดูว่ามี

ผลประโยชนห์รือไม่ ถา้มีผลประโยชน์ก็จะมีเจตคติในทางบวก ถา้ไม่ไดผ้ลประโยชน์ก็จะมีเจตคติ

เป็นลบ ซึงสามารถสรุปเป็นทฤษฎีไดด้งันี 

๑. ทฤษฎีการเรียนรู้ คือ เจตคติสามารถเรียนรู้ได้เหมือนกับลกัษณะอืน ๆ ของคน คน

แสวงหาขอ้มลูและขอ้เท็จจริง เพือสร้างสมการการเรียนรู้ เขาเรียนรู้ความรู้สึกและค่านิยมต่าง ๆ ได้

                                                             
๘๖โสภา ชูพิชยักุล, จติวทิยาสังคม, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพก์รมการศาสนา, ๒๕๑๘),

หนา้ ๒๖. 
๘๗ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์, จิตวิทยาการศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : ศูนยสื์อเสริม, 

๒๕๓๔), หนา้ ๒๐๗. 
๘๘พรรณี ช. เจนจิต, จิตวิทยาการเรียนการสอน, (กรุงเทพมหานคร : คอมแพ็คท์พริ น, 

๒๕๒๘), หนา้ ๒๘๘. 



๕๙ 

จากขอ้เท็จจริง เช่น เด็กเลก็ ๆ เรียนรู้ว่าสตัวช์นิดหนึง คือสุนขั สุนขัตวันนัเป็นเพือนไดแ้ละเป็นสตัว์

เลียงทีดี ในทีสุด เขาก็เรียนรู้ว่าเขาชอบสุนขั แสดงว่า เด็กเรียนรู้ทงัดา้นความรู้สึก ความเขา้ใจ และ

ความรู้สึกของเจตคติ ซึงอาศยักระบวนการทีควบคุมการเรียนรู้นนัก็คือ กระบวนการเรียนรู้ทีเกิดขึน 

สามารถนาํไปใชก่้อใหเ้กิดเจตคติได ้

๒. ทฤษฎีแรงจูงใจ ทฤษฎีนีใหแ้นวคิดการเกิดเจตคติว่าเป็นกระบวนการใหน้าํหนกัจากคุณ 

และโทษของเป้าหมายเจตคตินนัๆ แลว้พิจารณาตดัสินใจเลือกทีเหมาะสมทีสุด เมือพิจารณาชงัใจ

คุณและโทษในสิงทีเรารักหรือชอบก็จะเห็นคุณและโทษ เมือเห็นว่ามีคุณประโยชน์ก็จะชอบสิงนัน 

ตรงขา้มถา้เป้าหมายเจตคตินนัมีโทษหรือไร้ประโยชน์ก็จะ ไม่ชอบสิงนนั จากการพิจารณาตดัสินใจ 

โดยกระบวนการแบบนี ทาํใหเ้กิดเจตคติทางบวกและทางลบได้๘๙ 

ศักดิ  สุนทรเสณี ไดก้ล่าวถึง เจตคติ เป็นพฤติกรรมภายในทีมีลกัษณะเป็นนามธรรมซึง

ตวัเองเท่านนัทีทราบ วิธีวดัเจตคติโดยตรงจึงทาํไม่ได ้การศึกษาเจตคตินนัทาํได ้๓ วิธีคือ 

๑. การสงัเกต โดยใชป้ระสาทหูและตา เป็นวิธีการศึกษาพฤติกรรมทีแสดงออกของบุคคล

ทีมีต่อสิงหนึงสิงใดแลว้ นําข้อมูลทีสังเกตไปอนุมานว่าบุคคลนันมีเจตคติต่อสิงนันอย่างไร 

ขบวนการในการสงัเกตเพือให้ไดผ้ลทีเทียงตรงเชือถือไดค้วรมีวิธีการดาํเนินการสังเกต คือมีการ

เตรียมการล่วงหนา้ใหพ้ร้อม ไม่มีอคติ ตอ้งสงัเกตหลายๆดา้นและใชร้ะยะเวลาสังเกตต่อเนืองและ

นานพอสมควร 

๒. การให้รายงานตัวเอง โดยให้เล่าความรู้สึกทีมีต่อสิงนันออกมา เช่น อาจรู้สึกชอบ

หรือไม่ชอบ เห็นว่าดีหรือไม่ดี ผูร้ายงานจะบรรยายตามประสบการณ์และความสามารถทีมี ซึงจะ

แตกต่างกนัไปในแต่ละบุคคล 

๓. เทคนิคการฉายออก  เป็นวิธีวดัเจตคติโดยให้สร้างจินตนาการจากภาพ ใชภ้าพกระตุน้

ใหบุ้คคลแสดงความคิดเห็นออกมาจะไดส้งัเกต และวดัไดว้่ามีความรู้สึกอยา่งไร๙๐ 

ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ ไดก้ล่าวถึงทฤษฎีการเปลียนแปลงของเจตคติโดยมีองคป์ระกอบ

ทีสาํคญัดงันี 

๑. แหล่งข่าวสาร รวมถึงผูใ้หข่้าวสาร ซึงเป็นแหล่งใหค้วามรู้ ถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิด เจต

คติ เช่นผูใ้หข่้าวสารเป็นคนน่าเชือถือ เป็นทีรักใคร่ เป็นบุคคลสาํคญัทีจะเกิดการถ่ายทอดความรู้สึก

หรืออารมณ์ดว้ย ตวัอยา่ง จากการโฆษณาชวนเชือของนกัการเมือง การเผยแผล่ทัธิต่าง ๆ เป็นตน้ 

                                                             
๘๙ลว้น สายยศ และองัคณา สายยศ, สถิตวิทิยาการทางการศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : ไทย

วฒันาพานิช, ๒๕๒๒), หนา้ ๖๓. 
๙๐ศกัด ์สุนทรเสณี , เจตคต,ิ (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพรุ่์งวฒันา, ๒๕๓๑), หนา้ ๑๖. 



๖๐ 

๒. ผูรั้บข่าวสาร ผูรั้บข่าวสารจะถกูชกัจูงใหเ้ปลียนเจตคติไดห้รือไม่นันขึนอยู่กบั สติปัญญา 

วิจารณญาณ ความเชือมนัในตนเองของผูรั้บข่าวสาร ผูรั้บเป็นผูเ้ชือง่ายก็จะเปลียนเจตคติไดง่้าย 

๓. ข่าวสาร หรือสือทีใช ้สือทีใชใ้หข่้าวสารนนั ถา้ทาํบ่อยและทาํซาํ พร้อมทงัให้ความรู้สึก 

หรืออารมณ์ตรงกบัผูรั้บข่าวสาร ก็จะทาํใหผู้รั้บเปลียนเจตคติง่ายขึน 

๔. ปัจจยัอืน ๆ ไดแ้ก่ สภาพแวดลอ้ม เช่น เหตุการณ์ สถานการณ์ทีทาํให้ ผูรั้บสารรู้สึกว่า

คนอืนไดเ้ปลียนเจตคติแลว้ ก็จะเกิดการเลียนแบบ เอาอยา่งนนับา้ง๙๑ 

๒.๖.๓  ลกัษณะ และองค์ประกอบของเจตคต ิ

การได้ศึกษาเอกสารต่าง ๆ ทําให้พบว่ามีนักวิชาการหลายท่านให้ลักษณะ และองค์ 

ประกอบของเจตคติ ไวด้งันี 

เชิดศักดิ  โฆวาสิทธ์ุ  ไดแ้บ่งลกัษณะของเจตคติเป็น ๓ ประการ คือ 

๑.  เจตคติเป็นสภาวะก่อนทีพฤติกรรมจะโตต้อบเหตุการณ์หรือสิงใดสิงหนึงโดยเฉพาะ 

หรือเรียกว่า เป็นสภาวะทีพร้อมจะมีพฤติกรรมจริง 

๒. เจตคติ มีความคงตวัอยู่ในช่วงระยะเวลา คือมีความมนัคงพอทีจะเปลียนแปลงไดย้าก 

แต่มิไดห้มายความว่าจะไม่มีการเปลียนแปลง 

๓. เจตคติ มีคุณสมบติัของแรงจูงใจในการทีบุคคลประเมิน และเลือกสิงใดสิงหนึง เจตคติ

เป็นนามธรรมทีเกิดจากการเรียนรู้สังคม เรียนรู้บุคคล วตัถุต่าง ๆ ตลอดจนเหตุการณ์และ

สถานการณ์ต่าง ๆ ทีเกิดขึน ความรู้สึกทีบุคคลมีต่อการรับรู้ สิงทีกล่าวจะมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมที

จะแสดงออกในโอกาสต่อไปได ้๙๒ 

ฑิตยา สุวรรณะชฏ ไดแ้บ่งลกัษณะของเจตคติออกเป็น ๒ มิติ คลา้ยวตัถุมีมิติ กวา้ง คูณ 

ยาว ดงันี 

๑. ทิศทางมี ๒ ทิศทาง คือ ทางบวก และทางลบ ทางบวก ไดแ้ก่ ความรู้สึกในทางทีดีชอบ

และพึงพอใจ ส่วนทางลบ ไดแ้ก่ ความรู้สึกหรือท่าทีในทางไม่ดี ไม่ชอบและไม่พึงพอใจ 

๒. ความเขม้ขน้ มี ๒ ขนาด หมายถึง ความเขม้ขน้มาก และความเขม้ขน้นอ้ย ความเขม้ขน้

มาก เช่น บางคนชอบความสะอาด มีระเบียบเรียบร้อย แต่บางคนสกปรกไม่มีระเบียบ เป็นตน้ ถา้

บุคคลมีเจตคติทีมีความเขม้ขน้มาก จะเป็นอุปสรรคในการเปลียนแปลงเจตคติ ๙๓ 

                                                             
๙๑ปรียาพร วงศอ์นุตรโรจน์, จติวทิยาการศึกษา, อา้งแลว้,หนา้ ๒๒๕. 
๙๒เชิดศกัดิ โฆวาสิทธุ,์ การวจิยัทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์, (กรุงเทพมหานคร : 

ศิลปบรรณาคาร, ๒๕๒๓), หนา้ ๙๓-๙๔. 
๙๓ฑิตยา สุวรรณะชฏ, สังคมวทิยา, (กรุงเทพมหานคร : ไทยวฒันาพานิช, ๒๕๒๙), หนา้ ๖๐๒. 



๖๑ 

สรุปได้ว่า ทางด้านลกัษณะ และองค์ประกอบของเจตคติ ต้องมีความสัมพนัธ์กันจน

บางครังไม่สามารถแยกออกได ้เช่น เยาวชนทีเคยหลงผิดคิดว่าการเขา้วดัเป็นเรืองของคนสูงอาย ุ

เมือเขา้ไปแลว้ไม่เขา้ใจในหลกัคาํสอนของทางพุทธศาสนา เกิดความเบือหน่ายต่อการเขา้วดั ซึง

เยาวชนอาจมีเจตคติในทางทีไม่ดีต่อวดั แต่ในขณะเดียวกนัเยาวชนอาจจะยอมรับว่าเขาตอ้งเขา้วดั

เพือแสดง ความกตญั ูต่อบิดา มารดา หรือญาติผูใ้หญ่  ซึงแสดงว่าในองค์ประกอบทางดา้นปฏิบติั

เกียวกบัเจตคติเป็นบวก และมีแนวโนม้ในอนาคตทีจะเขา้วดัอยูเ่รือยๆไป สิงทีเกิดจาก ความรู้สึกนี

จะเป็นตวัเชือมโยงจากสิงทีไดรั้บการปลูกฝังส่งเสริมความเชือความศรัทธา ทางดา้นคาํสอนของ

พระพุทธเจา้ทาํใหเ้กิดความสุขอยา่งแทจ้ริง การทาํบุญทาํกุศลจะสามารถนาํบุญติดตวัไปไดทุ้กภพ

ชาติ การปฏิบติัตามแนวพุทธศาสนาโดยการนงัสมาธิจะทาํใหจิ้ตใจมีความเมตตาสุขุมเยือกเยน็ เมือ

เยาวชนไดป้ฏิบติัเองและไดพ้บตามทีไดเ้รียนรู้มา เจตคติหรือความรู้สึกก็จะเปลียนไปทางดา้นบวก 

และเห็นคุณประโยชน์ของการเขา้วดัมากขึน 

    

๒.๗ แนวคดิด้านสภาพแวดล้อม 

ตามพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ และพระราชบญัญติัส่งเสริมและ

รักษาคุณภาพสิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ไดใ้ห้ความหมายของสิงแวดลอ้มคือ สิงต่างๆทีมี

ลกัษณะทางกายภาพและชีวภาพทีอยูร่อบตวัมนุษยซึ์งเกิดขึนโดยธรรมชาติและสิงทีมนุษยไ์ดท้าํขึน 

ในทางวิชาการสิงแวดลอ้ม หมายถึง ทุกสิงทุกอยา่งทีอยูล่อ้มรอบตวัมนุษยมี์ทงัสิงทีมีชีวิตและสิงที

ไม่มีชีวิต ทงัสิงทีเป็นรูปธรรมและสิงทีเป็นนามธรรม มีทงัสิงทีเกิดขึนเองตามธรรมชาติและสิงที

มนุษยส์ร้างขึน มีอิทธิพลเกียวโยงถึงกนัเป็นปัจจยัในการเกือกลูซึงกนัและกนั ผลกระทบจากปัจจยั

หนึงมีส่วนเสริมสร้างหรือทาํลายปัจจยัอืนอยา่งหลีกเลียงมิได ้เป็นวงจรหรือวฏัจกัรทีเกียวเนืองกนั

ทงัระบบ๙๔ 

ปรีชา พวันุกูลนนท์  ไดใ้หค้วามหมายสิงแวดลอ้มคือ ทุกสิงทุกอยา่งทีอยูร่อบตวัมนุษย ์ทงั

ทีมีชีวิต ทงัทีเกิดขึนเองตามธรรมชาติและสิงทีมนุษยส์ร้างขึนเองตามธรรมชาติและสิงทีมนุษย์

สร้างขึนซึงสิงแวดลอ้มทีอยู่รอบตวัเราทีเราสามารถสัมผสัไดด้ว้ย ประสาทสัมผสัจะมีอิทธิพลต่อ

การพฒันาของสิงมีชีวิตไม่ว่าพืช สตัว ์หรือคน๙๕  

                                                             
๙๔จนัทวนั เบ็ญจวรรณ์, Human Being and Environment. Human-tru.ac.th/ elearning/ 

Human % Being/ human-detail-๔html วนัทีสืบคน้ ๒๗ กมุภาพนัธ ์๒๕๕๘), หนา้ ๑. 
๙๕ปรีชา พวันุกูลนนท์, รายงานการดําเนินงานพัฒนาบรรยากาศและสิงแวดล้อมใน

โรงเรียนแสนวทิยานิคมจังหวัดเชียงราย, (เชียงราย : โรงเรียนเชียงแสนพิทยาคม, ๒๕๔๐), หน้า 

๑๒. 



๖๒ 

วินัย  วีระวัฒนานนท์ กล่าวว่า สิงแวดลอ้ม หมายถึง กระบวนการการทางการศึกษา

เกียวกบัความสัมพนัธ์ระหว่างมนุษยก์บัสิงทีมีอยู่โดยรวมทงัทีเป็นธรรมชาติและมนุษยส์ร้างขึน

รวมถึงความสมัพนัธร์ะหว่างประชากร มลภาวะ ทรัพยากร การคมนาคม การวางแผนเกียวกบัเมือง

และชนบทกบัสิงแวดลอ้มมนุษย์๙๖ 

ประเภทสิงแวดล้อม 

จากความหมายของสิงแวดลอ้มทีไดก้ล่าวไวแ้ลว้ขา้งตน้เราสามารถจาํแนกประเภทของ

สิงแวดลอ้มไดเ้ป็น ๒ ประเภท โดยพิจารณาจากแหล่งกาํเนิดของสิงแวดลอ้ม ไดแ้ก่๙๗ 

๑. สิงแวดลอ้มทีเกิดขึนเองโดยธรรมชาติ ( Natural Environment) สิงแวดลอ้มประเภทนี 

ยอ่มหมายถึงทุกสิงทุกอยา่งทีอยูร่อบตวัมนุษยแ์ละเป็นสิงทีเกิดขึนเองตามธรรมชาติ สิงทีเกิดขึนเอง

ตามธรรมชาติ สิงทีเกิดขึนเองตามธรรมชาตินันย่อมมีลกัษณะทีแตกต่างกนัออกไปทีกล่าวว่าเป็น

ความหลากหลายในธรรมชาติ บางชนิดใชร้ะยะเวลาสนัๆในการเกิด สิงแวดลอ้มชนิดหนึงยอ่มมีผล

ถึงสิงแวดลอ้มอืน สิงแวดลอ้มทีเกิดขึนเองตามธรรมชาติสามารถแบ่งยอ่ยออกเป็น ๒ ลกัษณะ โดย

พิจารณาจากการมีชีวิตหรือไม่มีชีวิต 

๑.๑ สิงแวดลอ้มทีมีชีวิต (Biotic Environment) เป็นสิงแวดลอ้มทีใชร้ะยะเวลาสันๆ ใน

การเกิดเป็นสิงแวดลอ้มทีสามารถเพิมจาํนวนขึนมาทดแทนใหม่ได ้เป็นสิงแวดลอ้มทีสูญสินไปได้

หากมนุษยเ์ราทาํใหธ้รรมชาติเสียสมดุล ไดแ้ก่ ป่าไม ้สตัวป่์า ทุ่งหญา้ สตัวน์าํ เป็นตน้ 

๑.๒ สิงแวดลอ้มทีไม่มีชีวิต (Abiotic Environment) เป็นสิงแวดลอ้มทีธรรมชาติสร้าง

ขึนมาบางชนิดใชร้ะยะเวลาในการเกิดยาวนานมากนานจนมนุษยไ์ม่สามารถรอใชป้ระโยชน์และ

สามารถสูญสินไปได้หากมนุษยใ์ชอ้ย่างไม่ระมดัระวงั ได้แก่ แร่ธาตุ แร่เชือเพลิง บางชนิดเป็น

สิงแวดลอ้มทีปรากฏใหม้นุษยไ์ดเ้ห็น ไดรู้้สึก ไดส้ัมผสั อย่างมากมายเหลือเฟือไม่มีวนัสูญสินไป

จากโลก ไดแ้ก่ ดิน หิน นาํ อากาศ ความร้อน แสงสว่าง เสียงเป็นตน้ 

๒. สิงแวดลอ้มทีมนุษยส์ร้างขึน (man-made environment) สิงแวดลอ้มประเภทนีมนุษย์

อาจสร้างขึนโดยตงัใจหรือไม่ตงัใจก็ไดมี้ทงัสิงทีมองเห็นไดจ้บัตอ้งไดแ้ละสิงทีไม่สามารถมองเห็น

ไดห้รือไม่สามารถจบัตอ้งไดเ้ป็นสิงทีมนุษยส์ร้างขึนเพือสนองความตอ้งการของตนเองหรืออาจ

สร้างขึนดว้ยเหตุจาํเป็นบางประการสิงแวดลอ้มทีมนุษยส์ร้างขึนมีทงัสิงทีดีทีจะช่วยให้มนุษย์

                                                             
๙๖วินยั วีระวมันานนท,์ กระบวนการสิงแวดล้อมศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร์, 

๒๕๓๒), หนา้ ๑๒๑. 
๙๗จนัทวนั เบ็ญจวรรณ์, Human Being and Environment. Human-tru.ac.th/elearning/ 

Human % Being/ human-detail-๔html วนัทีสืบคน้ ๒๗ กุมภาพนัธ ์๒๕๕๘), หนา้ ๑ – ๓. 



๖๓ 

สามารถดาํรงชีวิตอยู่ไดอ้ย่างสุขสบาย ทาํให้มนุษยมี์คุณภาพชีวิตทีดีขึนและสิงทีไม่ดีทีจะทาํให้

ความเป็นอยู่ของมนุษยเ์ลวลงทาํให้มนุษยไ์ดรั้บความเดือดร้อนตอ้งสูญเสียชีวิตหรือส่วนใดส่วน

หนึงของร่างกาย สุขภาพจิตเสือมโทรมลง สิงแวดลอ้มทีมนุษยส์ร้างขึนนัน สามารถแบ่งย่อย

ออกเป็น ๒ ลกัษณะ โดยพิจารณาจากความเป็นรูปธรรมหรือนามธรรมของสิงนนั ๆ 

 ๒.๑ สิงแวดลอ้มทางกายภาพ (physical environment) เป็นสิงแวดลอ้มทีมองเห็นไดจ้บั

ตอ้งได้เป็นสิงทีมนุษยส์ร้างขึนเพืออาํนวยความสะดวกในการมีชีวิตอยู่ บางสิงทีมนุษยส์ร้างก็

เป็นไปเพือสนองความตอ้งการขนัพืนฐานของการดาํรงชีวิต ไดแ้ก่ ปัจจยัสี อนัหมายถึง อาหาร ที

อยูอ่าศยั เครืองนุ่งห่มและยารักษาโรค แต่บางสิงก็สร้างเพือสนองความตอ้งการอนัไร้ขอบเขตของ

ตนเอง ซึงถือไดว้่าเป็นการสร้างทีเกินความจาํเป็นอนัจะนาํความเสียหายมาสู่สิงแวดลอ้มและชีวิต

มนุษยเ์องไดเ้มือถึงระดบัหนึง สิงแวดลอ้มทีมนุษยส์ร้างขึนมีทงัสิงทีดีมีคุณประโยชน์ต่อชีวิตมนุษย ์

เช่น บา้นเรือน เสือผา้ รถยนต ์ถนน เครืองมือทางการแพทย ์โทรศพัท์ เป็นตน้และสิงทีไม่ดีทาํให้

คุณภาพชีวิตเลวลง เช่น นําเน่าเสีย สารพิษทีใช้ในการเกษตร สารพิษทีปล่อยจากโรงงาน

อุตสาหกรรม เป็นตน้ 

 ๒.๒ สิงแวดล้อมทางสังคม (social environment) เป็นสิงแวดล้อมทีมีลักษณะเป็น

นามธรรมทีอยู่รอบตัวเราและ มนุษยส์ร้างขึนเพือความเป็นระเบียบเรียบร้อยของการอยู่ร่วมกนัใน

สงัคม เช่น  กฎหมาย ประเพณี ระเบียบ ขอ้บงัคบั เป็นตน้ บางสิงอาจสร้างขึนเพือส่งเสริมความเจริญ

ให้เกิดขึนแก่หมู่มวลมนุษย ์เช่น การศึกษา การวิจัย เป็นต้น บางสิงสร้างขึนโดยพฤติกรรม การ

แสดงออกทงัในลกัษณะทีตงัใจและไม่ตงัใจ เช่นการทะเลาะ การช่วยเหลือทีไดรั้บ ความเดือดร้อน 

การติดยาหรือสารเสพยติ์ด เป็นตน้ในสงัคมในแต่ละสงัคมจะมีความแตกต่างระหว่างสิงแวดลอ้มทาง

สังคม เช่น ความแตกต่างของสิงแวดลอ้มทางสังคมระหว่างครอบครัวในเรืองต่างๆ เช่น จาํนวน

สมาชิกในครอบครัว ในโรงเรียน การดาํเนินชีวิต อาชีพ เชือชาติ การนบัถือศาสนา เป็นตน้๙๘ 

สถาบนัทางสงัคมจดัว่ามีความสาํคญัต่อการปลกูฝังคุณธรรมจริยธรรมแก่นกัเรียน ไม่ว่าจะ

เป็นหน่วยงานภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน องคก์รทอ้งถิน สือทุกแขนง ต่างก็มีบทบาททีสาํคญัในการ

ชวยสร้าง ปลกูฝังใหเ้ด็กและเยาวชนมีคุณธรรม เช่น สือมวลชนควบคุมดูแลสือทีเผยแพร่สู่เยาวชน

ไม่ให้เกิดแบบอย่างทีไม่เหมาะสม เป็นต้น จากการศึกษาจะเห็นได้ว่าปัญหาทีกระทบปัจจัย

สิงแวดลอ้มของนกัเรียนทีเกิดขึนลว้นเกิดขึนจากสิงแวดลอ้มทางสังคมซึงใกลชิ้ดกบันักเรียนมาก

ทีสุด ไดแ้ก่ 
                                                             

๙๘เอกรินทร์ สีมหาศาล และคณะ. (ม.ป.ป). สิงแวดลอ้มทางสงัคม.  

http://www.Trueplookpanya.com/new/cms-detail/knowledge/๒๐๒๙-๐๐ สืบคน้วนัที ๒๗ กุมภาพนัธ ์

๒๕๕๘, หนา้ ๑ 
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๑. สิงแวดลอ้มครอบครัว สภาพครอบครัวของนักเรียนนับเป็นปัจจยัทีสาํคญัอย่างยิงใน

การปลกูฝังคุณธรรมจริยธรรมเพราะเป็นสถาบนัทีใกลช้ดนกัเรียนมากทีสุดในการสร้างสมาชิกทีดี

ให้กบัสังคมประเทศชาติ โดยเริมทีการพฒันาให้ครอบครัวซึงเป็นรากฐานของประเทศมีความ

เขม้แข็ง สมาชิกทีไดรั้บการหล่อหลอมจากครอบครัวทีอบอุ่นจะส่งผลใหส้งัคมเต็มไปดว้ยสมาชิกที

รักใคร่ กลมเกลียว เป็นนาํหนึงใจเดียวกนั มีความเขา้ใจซึงกนัและกนั มีการช่วยเหลือแบ่งปันซึงกนั

และกนั 

๒. สิงแวดลอ้มชุมชน เป็นสิงแวดลอ้มของกลุ่มคนจาํนวนหนึงทีรวมตัวกนัขึน โดยมี

วตัถุประสงคเ์พืออยูอ่าศยัร่วมกนั มีการทาํกิจกรรมร่วมกนั มีการเรียนรู้ร่วมกนัและมีความเอืออาทร

ต่อกัน ชุมชนซึงอยู่ใกลชิ้ดสามารถปลูกฝังความดีมีคุณธรรมได้ครบถว้น ไม่ว่าจะเป็นระบบ

การศึกษา สร้างสภาพแวดลอ้มในชุมชนใหห่้างไกลจากอบายมุข ยาเสพยติ์ด โดยการจดับรรยากาศ

สิงแวดลอ้มให้เอือต่อการพฒันาทางดา้นคุณธรรม สร้างความรักความผกูพนัให้เกิดขึนในชุมชน 

เป็นตน้ (สิงแวดลอ้มชุมชน. (๒๕๕๖)๙๙ 

๓. สิงแวดลอ้มในโรงเรียน ซึงมีผูเ้ปรียบเทียบไวว้่าโรงเรียนเป็นเสมือนบา้นหลงัทีสอง จึง

เห็นไดว้่าโรงเรียนมีบทบาททีสาํคญัในการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมจากการเรียนรู้ อนัเนืองจาก

โรงเรียนมีกฎระเบียบ ขอ้บงัคบัต่างๆทีเป็นทางการมากกว่าทีบา้น ดงันนัสิงแวดลอ้มของโรงเรียนมี

ความสําคัญอย่างยิงเพราะโรงเรียนทีมีบรรยากาศและสภาพแวดลอ้มทีดีจะทาํให้บุคลากรใน

โรงเรียนเกิดความรู้สึกพอใจ ภูมิใจอบอุ่น สบายใจ รู้สึกในความเป็นเจ้าของ เรียนและทาํงาน

ร่วมกนัอย่างเต็มทีและมีความสุข๑๐๐ จะเห็นไดว้่าโรงเรียนทีมีสิงแวดลอ้มทีดีจะมีส่วนเสริมสร้าง

ความคิด จิตใจ และคุณธรรมต่างๆอนัพึงประสงค์ โรงเรียนทีสะอาด ร่มรืน เรียบง่าย สดชืน สงบ 

แจ่มใส มีชีวิตชีวา วสัดุ อาคารสถานทีซึงได้รับการดูแลมีความพร้อมทีจะให้ครูและนักเรียน

สามารถใชไ้ดต้ลอดเวลา ยอ่มจะทาํใหค้รูและนกัเรียนไดรั้บอิทธิพลทาํใหมี้ความละเอียดอ่อน จิตใจ

แจ่มใส รักสวยรักงาม รักความสะอาดความสงบเรียบง่ายและรักความร่มรืนไปดว้ย ถือว่าคุณธรรม

ต่างๆ ก็จะเกิดขึนในตวันักเรียนไดเ้ป็นอนัมากนักเรียนจะไดซึ้มซบัสิงทีดีๆ มีความกระตือรือร้น 

ความมีระเบียบ ความรับผิดชอบ และความมีวินัยในตนเอง มีความเชือมนั จนสามารถถ่ายโอน

ประสบการณ์เหล่านีสู่การปฏิบติัในชีวิตประจาํวนั แต่ถา้โรงเรียนทีมีบรรยากาศสิงแวดลอ้มไม่ดีก็

                                                             
๙๙http://guru.sanook.com/๓๙๗๘ สืบคน้วนัที ๒๗ กุมภาพนัธ ์๒๕๕๘, หนา้ ๑ 
๑๐๐ปรีชา พวันุกูลนนท์, รายงานการดําเนินงานพัฒนาบรรยากาศและสิงแวดล้อมใน

โรงเรียนแสนวทิยานิคมจงัหวดัเชียงราย, อา้งแลว้, หนา้ ๑๒. 
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จะทาํใหน้กัเรียนเกิดความเบือหน่าย ห่างเหิน วา้เหว่และไม่อยากมาโรงเรียน ไม่มีอิทธิพลในการ

สร้างความคิด จิตใจและคุณธรรมต่างๆอนัพึงประสงคไ์ด้๑๐๑ 

 

๒.๘ แนวคดิด้านการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 

๒.๘.๑  การใช้เวลาว่างให้เกดิประโยชน์ 

เวลาว่างหรือเวลาอิสระ หมายถึง เวลาทีใชน้อกเหนืองานประจาํ งานธุรกิจ และงานบา้น 

เป็นช่วงเวลาก่อนหรือหลงักิจกรรมทีจาํเป็น เช่น การรับประทานอาหาร การนอน และกิจกรรมที

ตอ้งทาํ เช่น การศึกษา 

ถา้ชีวิตรีบเร่งมากกว่าแต่ก่อน คุณตอ้งประหลาดใจทีจะรู้ว่า คนอเมริกนัมีเวลาว่างน้อยกว่า

เมือ ๔๐ ปีก่อน ปกติเราควรมีเวลาว่างมากขึน มีการถกเถียงเกียวกบัเวลาว่าง เราควรมีเวลาว่างวนัละ 

๔๕ นาที 

เหตุเรารู้สึกว่าเราควรมีเวลาว่างมากขึน อาจเป็นเพราะเราเสียเวลาครึงหนึงของเวลาว่างไปดู

ทีวี ผูใ้หญ่อเมริกนัเสียเวลาวนัละ ๒.๕ ชวัโมงในการทาํงานอดิเรก และบางครังก็ใชเ้วลาครึงชวัโมง

เพิมอีก ดงันนั ถา้คุณตอ้งการมีเวลาว่าง ขอใหปิ้ดทีวีเสีย“พดูง่ายกว่าทาํ”โดยเฉพาะละครทีวี๑๐๒ 

สาํหรับประเทศไทยการใชเ้วลาว่างขึนอยู่กบัความรู้สึกนึกคิด วุฒิการศึกษาของแต่ละคน 

ขณะนี คนไทยกาํลงัติด “ละครทางทีว”ี เพือจะไปคุยกบัเพือนๆทีทาํงาน และในเวลาว่าง และยงัมี

อิทธิพลต่อประเทศพืนบา้นทีรับสัญญาณทีวี เช่น ประเทศกัมพูชา ประเทศลาว พม่า แมว้่า ใน

กรุงเทพฯและเมืองใหญ่ในจงัหวดัต่าง ๆ เริมมีฟิตเนสแลว้ก็ตาม การอ่านหนังสือน้อยมากเพราะ

หอ้งสมุดชุมชนนอ้ย รัฐบาลยงัไม่สนบัสนุนเท่าทีควร ส่วนกีฬา ก็ยงัมีศนูยกี์ฬานอ้ยอยู่ และหนังสือ

ยงัมีราคาสูงเพราะกระดาษราคาแพง สิงทีเห็นคุน้ตามากขึนคือ ร้านเช่าหนังสือทีมีทงัหนังสือมือ

สองและหนงัสือใหม่ ส่วนร้านเช่าซีวีดี ดีวีดีก็มีอยา่งดาษดืน รวมทงัซีดีเถือนก็มีมากมายหลายชนิด

ขอแนะนาํการใชเ้วลาว่างสิงทีน่าเป็นห่วงคือ 

๑. การใช้เวลาว่างของคนทีอยู่ในสถานสงเคราะห์เพราะยงัมีหลายคนทียงัอยู่ในอดีต 

หน่วยงานสงัคมควรใหพ้วกเขาใชเ้วลาทีเหลือก่อนสินใจไดพ้บและสนิทกบัพระมากขึน 

                                                             
๑๐๑ธเนศ ขาํเกิด, “การจดับรรยากาศและสิงแวดลอ้มทีดีในโรงเรียน”,  มิตรครู, ๓๒, ๘ (เมษายน 

๒๕๓๓) : ๔-๖. 
๑๐๒http://www.time.com/time/nation/article/0,8599,1549394,00.html#ixzz1K72aWP4w. 
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แต่งหนงัสือ, แต่งบทละคร, เขียนกวี, วาดภาพ ทาํงานทีคงัคา้ง คุณมีความคิดเป็นตวัของ

ตวัเอง คิดแลว้ก็จะทาํใหส้าํเร็จ จะใชค้วามคิดแบบสบายๆ ไปพร้อมๆ กบักิจกรรม นันทนาการของ

คุณ แถมมีจินตนาการเพียบเลยในสมองของคุณ 

ทาํอาหาร อาจจะเป็นคนกินเก่งสักหน่อย เพลิดเพลินกบัสิงทีตวัคุณเองทาํอยู่ ซน ไม่ชอบ

อยูเ่ฉยๆ อยูไ่ม่เป็นที จะภูมิใจกบัสิงทีตวัเองคิดว่าทาํแลว้ดี รู้สึกว่าจะช่างพดูช่างคุย ซะดว้ย 

คุยโทรศพัท ์จะคุยกบัแฟนและเพือนเป็นส่วนใหญ่ คุณคุยเก่งนะ บางทีคุยจนลิงหลบัเลย 

ช่างพูด ตลก ไม่เครียดซีเรียส มองโลกในแง่ดีไวก่้อน ใครอยู่ใกลคุ้ณคงอารมณ์ดีแน่ๆ ทาํความ

สะอาดบา้น, จดัหอ้งนอน คุณตอ้งการแสดงความสามารถของคุณออกมา รักความสะอาด ทาํอะไรมี

แบบแผน เจา้ระเบียบ ไม่ยอมปล่อยเวลาล่วงเลยไป และเป็นคนที ตรงต่อเวลาดว้ย 

เล่นกีฬา คุณเป็นห่วงสุขภาพของตวัคุณเองเสมอ ไม่ยอมใหร่้ายกายอ่อนแอเป็นอนัขาด จะ

เขม้แข็งตลอดเวลา และอยากทาํอะไรทีเป็นประโยชน์ต่อตัวคุณเองเสมอ ประดิษฐ์สิงของต่างๆ 

แหมหวัดีนีคุณน่ะ เป็นคนประณีต ชอบโชวผ์ลงานทีตวัเองทาํแลว้ใชไ้ด ้คิดว่าดี มีความมานะอดทน 

พยายามทีจะทาํสิงทีตอ้งการให้สาํเร็จไปดว้ยดี และ เขา้ใจความรู้สึกของคนอืนไดดี้ ละเอียดอ่อน 

(ส่วนมากจะชอบ ถกัไหมพรม หรือประดิษฐสิ์งของเอาไวป้ระดบับา้นหรือเอาไวใ้ช)้ 

ทบทวนบทเรียน คุณตอ้งเป็นเด็กเรียนแน่ ๆ เลย พยายามหาความรู้ใส่ตวัเสมอ เพืออนาคต

ทีดี ดีแลว้ล่ะทีคุณทาํอยา่งนี แต่อยา่อ่านจนเครียดล่ะ ไม่ดีนะ ดูแลร่างกาย ไม่ว่าจะ ดูแลใบหน้า, ผิว

กาย, ผมหรืออะไรก็ตาม คุณนีเจา้สาํอางเหมือนกนั และพยายามทาํให้ร่างกายคุณดูดีเสมอ เล่นกบั

สตัวเ์ลียง-อาบนาํใหส้ตัวเ์ลียง น่ารักจริงๆเลยคุณเนีย เป็น คนรักสัตว ์รักใครรักจริง อ่อนโยนแถม

จริงใจไม่นอ้ย๑๐๓ 

๒.๘.๒ ประโยชน์การใช้เวลาว่างให้เป็น 

ในช่วงชีวิตของคนเราวยัรุ่นจะเป็นช่วงเวลาทีเราสามารถหาประสบการณ์ดีงามให้กบัชีวิต

ไดม้ากเพราะสาํหรับเด็กวยัรุ่นไทยส่วนใหญ่ยงัไม่มีความจาํเป็นทีจะตอ้งหารายไดเ้อง ส่วนใหญ่ยงั

อยูก่บัพ่อแม่ จะมีอยูบ่า้งทีทาํงานและหาเลียงตนเอง ดงันนัวยัรุ่นจาํนวนมากมีเวลาว่างจากการเรียน

การทาํงาน ถา้วยัรุ่นไม่ใชเ้วลาว่างให้เกิดประโยชน์ในทางทีสร้างสรรค์ ก็จะทาํให้เป็นคนขีเบือ ขี

เซ็ง ง่าย ๆ เพราะการอยู่เฉย ๆ จะทาํให้เราไม่มีความสุขและอาจใชค้วามคิดฟุ้งซ่านถูกชกันาํไป

ในทางทีไม่เหมาะสมไดง่้าย เช่น เสพยาเสพติด เทียวเตร่ใชจ่้ายเงินทองไปในการแต่งตวัเกินความ

จาํเป็น วยัรุ่นจึงควรฝึกฝนตนเองทีจะใชเ้วลาว่างทาํกิจกรรม ต่าง ๆ ทีก่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อตนเอง

และผูอื้น 

                                                             
๑๐๓http://horoscope.thaiza.com/detail_117484.html. 



๖๗ 

ประโยชน์ทีวยัรุ่นจะไดรั้บ จากการทาํกิจกรรม หรือเขา้ร่วมกิจกรรมทีสร้างสรรค์ทาํให้เรา

มีความสุข เพราะในการทาํกิจกรรมต่าง ๆ เราไดพ้ฒันาอารมณ์ เป็นการเสริมสร้างให้เกิดความสุข 

ความสนุกสนาน เพลิดเพลิน ช่วยเสริมสร้างประสบการณ์ใหม่ให้แก่ชีวิต เช่น การไปทศันศึกษา

การท่องเทียว การอยู่ค่ายพกัแรม การอ่านหนังสือ ศึกษาวรรณกรรมต่างๆการมีส่วนร่วมกบักลุ่ม

บุคคลต่าง ๆ เสริมคุณค่าของบุคคลและเป็นการฝึกทกัษะในการทาํงานหรืออยู่ร่วมกบับุคคลอืน 

เช่นการทาํงาน กลุ่มสัมพนัธ์ การเล่นกีฬา ดนตรี ลดความเครียด ความวิตกกงัวล เสริมความเป็น

พลเมืองดี 

นอกจากนนั สาํหรับวยัรุ่นแลว้ การทาํกิจกรรมต่าง ๆ โดยใชเ้วลาว่างให้เกิดประโยชน์ ยงั

เป็นการช่วยตอบสนองความตอ้งการของวยัรุ่น ซึงต้องการแสวงหาประสบการณ์ใหม่ ๆ การ

ยอมรับการไดรั้บการยกยอ่งจากผูอื้น การพกัผอ่นหยอ่นใจคลายเครียดช่วยใหว้ยัรุ่นเติบโตขึนพร้อม

กนัทงัดา้นสติปัญญา ดา้นอารมณ์และสงัคม ช่วยใหมี้ความรับผดิชอบ รู้จกัการปรับตวักิจกรรมยาม

รู้สึกท้อแท้ใจวยัรุ่นจาํนวนมากมกัไม่รู้จะทาํอะไรในยามว่าง โดยเฉพาะอย่างยิงในเวลาทีเกิด

ความรู้สึก เซ็ง เบือ ซึงอาจเกิดจากความผดิหวงับ่อย ๆทาํอะไรไม่สาํเร็จ ซึงเป็นภาวะทีทาํให้วยัรุ่น

ไม่อยากทาํอะไร ในยามนีวยัรุ่นไม่ควรปล่อยใหต้นเองอยูว่่าง เพราะจะยงิทาํใหเ้กิดความรู้สึกทอ้แท้

ใจมากขึน ดงันนั วยัรุ่นควรลงมือทาํอะไรก็ไดที้จะช่วยใหต้นเองเกิดกาํลงัใจ 

กิจกรรมต่อไปนีเป็นขอ้เสนอทีวยัรุ่นสามารถนาํไปปฏิบติัไดต้ามความพอใจของแต่ละคน 

แลว้จะพบว่าเวลาว่างทีเคยซึมเศร้ากลบัเปลียนเป็นเวลาแห่งความสุขกบักิจกรรมต่าง ๆ เลยทีเดียว 

๑.  ฟังเพลงดงั ๆ จะเปิดจากวิทยหุรือเทปบนัทึกเสียงก็เลือกตามความพอใจ ถา้ร้องเพลงได ้

แถมเสียงก็ดี ร้องเองหรือจะแค่ฮึมฮัมคลอตามก็ไม่ผิดกติกา ขยบัตัวขยบัขาตามใจชอบใน

สถานการณ์ทีเหมาะสม 

๒. หาวิธีทาํอะไรก็ไดที้ตอ้งออกแรงขยบัตวั แขน ขา เช่นออกไปเดินเล่น วิงเหยาะ ถา้มีวาม

สามารถทางการเล่นกีฬาอยูแ่ลว้ ออกไปฝึกฝนให้ความสามารถดา้นนีเพิมขึน ว่ายนาํตีแบดมินตนั 

ปิงปอง ฯลฯ 

๓. หางานอดิเรกทาํ ลองสาํรวจตนเองว่าเราทาํอะไรเป็นบา้งเราชอบทาํอะไร เช่น เล่น

ดนตรี เยบ็ปักถกัร้อย ประดิษฐเ์ศษวสัดุการทาํอาหาร ขนม เขียนโคลงกลอน เขียนนิยาย 

๔. อ่านหนงัสือทีชอบ อาจจะซือมา ยมืมา จากทีเคยสะสมไวห้รือไปทีหอ้งสมุดใกลบ้า้น 

๕. ปรับปรุงสภาพแวดลอ้ม จดัหอ้งใหม่ เลือนโต๊ะ ตู ้ยา้ยเกา้อีจดัตูเ้สือผา้ใหส้ะอาด นาํสิงที

ไม่ไดใ้ชไ้ปทิงบา้ง เปลียนบรรยากาศสิงแวดลอ้มเราเสียใหม่ 

๖. ปรับปรุงตวัให้สดชืน ทาํอะไรก็ไดที้จะทาํให้ตนเองดูสวยขึนหรือดูดีขึน เช่น ตดัผม 

ดูแลรักษาใบหนา้ใหส้ะอาด สาํรวจเลบ็มือเลบ็เทา้ของตนเอง 



๖๘ 

๗.  ทาํความสะอาด ซ่อมแซมสิงของเครืองใช้ให้อยู่ในสภาพทีน่าใช้ซ่อมเสือผา้ สอย

ชายกระโปรง ขดัลา้งรองเทา้ ปัดฝุ่ นกระเป๋า ฯลฯ 

๘.  ยอ้นรอยอดีต นึกถึงอดีตทีทาํใหเ้รามีความสุข เช่นนาํอลับมัทีเคยไปเทียวสนุกสนานมา

ชืนชม คิดถึงความสามารถทีน่าภาคภูมิใจ เคยสอบไดที้ 1 ร้องเพลงไดไ้พเราะ เคยเป็นดรัมเมเยอร์

ของโรงเรียน เคยใหค้วามช่วยเหลือเพือนในการแกปั้ญหา ฯลฯ 

๙.  เขา้ร่วมกิจกรรมทางสงัคม ไปหาเพือนเพือเล่นเกมสนุก ๆคลายเครียดติดต่อเพือนฝงูที

ไม่ค่อยไดพ้บปะ ไปทาํบุญทีวดั 

๑๐. เขา้หาธรรมชาติให้มาก ปลูกตน้ไม ้จดัแจกนัดอกไมซื้อปลาตูม้าเลียง หาลูกสุนัขมา

เลียง 

๑๑. อยูอ่ยา่งสงบบา้ง ถา้ลองทาํกิจกรรมต่าง ๆ แลว้ยงัไม่ไดผ้ลก็จงนงันิง ๆ สงบสติอารมณ์

ใชปั้ญญาไตร่ตรองขอ้เท็จจริงอยา่ปล่อยให้ตวัเองตกเป็นทาสของอารมณ์ทีไม่เกิดผลดี ลุกขึนแลว้

บอกกบัตนเองว่าเราจะไม่ใช่คนจมอยูก่บัความทุกข์เราจะเป็นคนทีมีความสุข บอกตนเองยาํลงไป

ใหจิ้ตใตส้าํนึกไดรั้บรู้ดว้ย๑๐๔ 

๒.๘.๓ ประโยชน์ของการใช้เวลาว่าง 

การใชเ้วลาว่างเป็นกิจกรรมอยา่งหนึงทีใหป้ระโยชน์ต่อการดาํรงชีวิตของมนุษยเ์ป็นอย่าง

มาก ซึงพอสรุปไดด้งันี 

๑. ประโยชน์ต่อตนเอง ทาํใหมี้สุขภาพดีทงักายและใจ เนืองจากชีวิตประจาํวนัเต็มไปดว้ย

สิงอาํนวยความสะดวก ทาํให้คนไม่ค่อยได้มีโอกาสออกกาํลงักายมากนัก ร่างกายจึงมกัจะไม่

สมบูรณ์แข็งแรง การใชเ้วลาว่างดว้ยการออกกาํลงักาย ก็จะสามารถทดแทนไดเ้พือให้สมรรถภาพ

ทางกายสูงขึน ส่วนทางดา้นจิตใจก็จะไดพ้กัผ่อนคลายความตึงเครียด ลดความวิตกกงัวล ทาํให้

บุคคลสามารถปรับตวัใหเ้ขา้กบัสภาพแวดลอ้มหรือประกอบการงานต่าง ๆ ไดดี้ขึน 

๒. ประโยชน์ต่อครอบครัว การใช้เวลาว่างบางอย่างนอกจากจะให้ความสนุกสนาน

เพลิดเพลิน ทาํให้ชีวิตครอบครัวเป็นสุขและอบอุ่นแลว้ ยงัอาจช่วยเพิมรายไดข้องครอบครัวโดย

ทางออ้มอีกดว้ย เช่น การปลกูตน้ไม ้การปลกูผกัสวนครัว เป็นตน้ 

๓. ประโยชน์ต่อสงัคม ก่อให้เกิดความสามคัคี รักใคร่กลมเกลียวกนัในหมู่คณะ ส่งเสริม

ความเป็นพลเมืองดี ลดปัญหาการประพฤติผิดศีลธรรม หรือปัญหาอาชญากรรม โดยการรู้จกัใช้

                                                             
๑๐๔http://rokiyah.igetweb.com/articles/416065/การใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ .html. 

เขา้ถึงเมือ 27/09/2558. 



๖๙ 

เวลาใหเ้กิดประโยชน ์เช่น การเขา้ร่วมกิจกรรมเพือสาธารณประโยชน์ร่วมกนั ทาํให้เกิดความสนิท

สนมขณะทาํงานดว้ยกนั ทาํใหเ้พิมคุณธรรมแก่บุคคลผูร่้วมกนัทาํกิจกรรมนนั ๆ๑๐๕ 

๒.๘.๔ ความหมายของเวลาว่าง 

สังคมมนุษยใ์นปัจจุบนันีเต็มไปดว้ยการต่อสู้ดิ นรนควบคู่กนัไปกบัความเจริญทางดา้น

เทคโนโลยสีมยัใหม่ แต่ยงัมีสิงหนึงทีมีความสาํคญัต่อชีวิตทีจะยืดเวลาของชีวิตและเป็นสิงทีช่วย

เสริมสร้างโดยตรงต่อสุขภาพทางจิตใจก็คือ การไดมี้เวลาผ่อนคลายความตึงเครียด หลงัจากทีได้

ต่อสู้กับกิจวตัรในชีวิตประจาํวนัและเพือให้พร้อมทีเผชิญกับกิจกรรมใหม่ของชีวิตในวนัต่อไป

อย่างมีประสิทธิภาพมนุษยที์ฉลาดย่อมตอ้งการพกัผ่อนหย่อนใจ และตอ้งการเขา้ร่วมกิจกรรมที

ตนเองพึงพอใจในกิจกรรมนันทนาการ ซึงถือว่าเป็นสิงทีมีบทบาทสาํคญัทีสุดในการสนับสนุน

ส่งเสริมมนุษยใ์หรู้้จกัการใชเ้วลาว่างให้เกิดประโยชน์ และสามารถดาํรงชีวิตอยู่อย่างสมบูรณ์พูน

สุขในสงัคมได ้

นกัปราชญแ์ละนกัวิชาการหลายท่านไดใ้หค้าํจาํกดัความของคาํว่าเวลาว่าง การเล่นไว ้และ

แนวคิดเหล่านนัก็ไดรั้บการยอ่มรับและยดึถือเป็นแนวทางการศึกษาตลอดมา 

เวลา (Time) ดนู  จรีะเดชากุล ไดใ้ห้คาํจาํกดัความของคาํว่า เวลา คือ “ช่วงระยะใดระยะ

หนึงทีผา่นพน้ไปแลว้ในอดีตหรือทีกาํลงัประสบอยูใ่นปัจจุบนั หรือกาํลงัจะมาถึงในอนาคต” 

เวลาว่าง (Leisure) จากความหมาย คาํว่า เวลาว่าง (Leisure) มาจากภาษาลาติน คือ Leisure 

แปลว่า การไดรั้บอนุญาต อิสระจาการงานหรือหนา้ทีนอกเหนือจากงานประจาํ มีอิสระทีจะกระทาํ

อะไรตามใจปรารถนาภาษาฝรั งเศส แฝงมาจากคาํว่า Loisir หมายถึง เวลาว่างและภาษาองักฤษ 

License ไดรั้บอนุญาตจากสาธารณชนรวมทงัรวมคาํว่า Liberty ซึงหมายถึง การเลือกอย่างอิสระใน

ยุคอารายธรรมกรีกโรมนั ศพัท์คาํว่า Scole หรือ Skole มีความหมายว่าเวลาว่าง (Leisure) ซึงใน

ภาษาองักฤษใช้คาํว่า School หรือ Scholar ซึงความหมายเกียวข้องสัมพนัธ์กับเวลาว่างและ

การศึกษาในโรงเรียน เช่นเดียวกับคาํว่า Lycee ภาษาฝรั งเศสหมายถึง โรงเรียน เป็นรากศพัท์มี

ความหมายใน เรืองของการศึกษาและเวลาว่าง (Leisure) มีแนวคิด ๕ ความหมาย คือ 

(๑) ทศันะของเวลาว่างแบบดงัเดิม เวลาว่างคือ เวลาไม่ทาํงาน 

(๒) เวลาว่าง คือ หนา้ทีของสงัคมชนชนั 

(๓) เวลาว่าง คือ กิจกรรมทีกระทาํในช่วงเวลาว่าง 

(๔) เวลาว่าง คือ เวลาอิสระ 

                                                             
๑๐๕http://iam.hunsa.com/nongnee6439/article/3089. เขา้ถึงเมือ 27/09/2558. 
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(๕)  เวลาว่าง คือ วิถีชีวิต หรือสภาพทีเกิดขึนทีตอ้งการใหบุ้คคลประสบความสาํเสร็จเท่าที

เขาตอ้งการจะทาํได ้

สมบัต ิ กาญจนกจิ ไดส้รุปความหมายของเวลาว่างไวด้งันี 

เวลาว่าง คือ สดัส่วนทีเวลาของบุคคลไม่ไดใ้ชเ้วลาในการทาํงาน 

เวลาว่าง คือ การเลือกอยา่งอิสระไม่ว่าจะทาํงานหรือไม่ก็ตามเขา้ร่วมกิจกรรมเวลา 

ว่างใช ้รูปแบบต่าง ๆ เพือทีส่งเสริมความตอ้งการขอ้งบุคคลเพือให้คุณค่าทางจิตใจ ผ่อน

คลายความเครียดตึงเครียดพึงพอใจ ช่วยใหส้งัคมอยูเ่ยน็เป็นสุข 

จนัทร์  ผ่องศรี ไดส้รุปความหมายของเวลาว่างไวเ้ป็นแนวทางในการศึกษาเพิมเติมดงันี 

แนช (Nash)  กล่าวว่า เวลาว่าง หมายถึง เวลาอิสระจากกิจกรรมทีจาํเป็นทงัมวล อาทิ ว่าง

จากงานประจาํภาระกิจกิจวตัรประจาํวนั 

โดยทวัไปคนจะใชเ้วลาว่างไปในทางต่าง ๆ ดงันี 

เกียจคร้าน ไม่ทาํอะไร ปล่อยเวลาล่วงเลยใชใ้นทางไม่สร้างสรรค์ และอาจเป็นการทาํงาน

ตนเอง และ/หรือกลุ่มอีกดว้ยใชใ้นทางเป็นประโยชน์สร้างสรรค ์

จากความหมายของผูท้รงคุณวุฒิทางวิชาการด้านนันทนาการทีกล่าวมา ข้างต้น สรุป

ความหมายของเวลาว่างไวว้่า “เวลาว่าง”หมายถึง เวลาทีอิสระอยา่งแทจ้ริง ซึงว่างเวน้จากการปฏิบติั

ภารกิจประจาํวนั และไม่มีการผกูมดักบักิจกรรมใดๆทงันนั 

อเนก  ช้างน้อย ไดแ้บ่งออกเวลาว่างไวเ้ป็น ๒ ลกัษณะ คือ 

(๑)  เวลาว่างทีแทจ้ริง (Time Leisure) หมายถึง เวลาว่างทีเป็นอิสระโดยแทจ้ริง ไม่ถูกไม่

บงัคบัหรืออยูภ่ายใตก้ฎขอ้บงัคบัใดและกิจกรรมทีกระทาํทุกอยา่งเป็นไปดว้ยความสมคัรใจ 

(๒) เวลาว่างเชิงบงัคบั (Enforced Leisure) หมายถึงเวลาทีเกิดขึนเพราะเหตุจาํเป็นบงัคบั 

ซึงไม่มีใครอยากจะใหเ้หตุการณ์เช่นนนัเกิดขึนเช่น ช่วงเวลาเจ็บป่วยหรือตกงานทาํให้เวลาว่างจาก

การทาํงาน เพราะตอ้งลาป่วยหรือตอ้งออกจากงานและเวลาทีจาํเป็นตอ้งถึงวาระเช่น การเกษียณอาย ุ

เพราะถึงอายขุองการเกษียณตอ้งหยดุทาํงาน ทาํให้มีเวลาว่างจากการไม่ทาํงานแลว้และเวลาว่างนี

ยอ่มจะถกูใชป้ระกอบกิจกรรมไดต้ามใจปรารถนา๑๐๖ 

๒.๘.๕ การใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ของวยัรุ่น 

เนืองดว้ยการใชเ้วลาว่างให้เป็นประโยชน์ของวยัรุ่นไม่มีประโยชน์มากนัก คณะจึงจดัทาํ

แบบสาํรวจทีคน้หาการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน์ของวยัรุ่นวตัถุประสงค์การวิจยัเพือศึกษาการ

ใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน์ของวยัรุ่นของโรงเรียนสายปัญญารังสิต 

                                                             
๑๐๖http://www.ipecp.ac.th/ipecp/cgi-binn/dacha50/unit2/content1.htm. 
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นักเรียนในระดับชันมัธยมศึกษาตอนต้นของโรงเรียนสายปัญญารังสิตมีการเล่น

โทรศพัทมื์อถือหรือแอปพลิเคชนัในเวลาว่างขอบเขตของการวิจยัเป็นการศึกษากบัความพึงพอใจ

ในการใชเ้วลาว่างให้เป็นประโยชน์ของนักเรียนโรงเรียนสายปัญญารังสิต อาํเภอ ธญับุรี จงัหวดั 

ปทุมธานี เพือมุ่งหวงัให้ทางโรงเรียนไดพิ้จารณาแกไ้ขและทาํการพฒันาต่อไปนิยามศพัท์ทีใชใ้น

การวิจยั 

๑. เวลาว่าง (free time) หมายถึง เป็นเวลาทีไม่ไดท้าํงานหรือกิจกรรมต่าง ๆ 

๒. งาน (work) หมายถึง กิจกรรมทีตอ้งทาํในแต่ละวนั 

๓. งานบา้น (housework) หมายถึง การดูแลรักษาบา้นใหส้ะอาด 

๔. กีฬา (sports) หมายถึง การออกกาํลงักายอยา่งหนึง 

๕. การบา้น (homework) หมายถึง งานทีมาจากโรงเรียน 

ในการสาํรวจความพึงพอใจในการใชก้าราใชเ้วลาว่างให้เป็นประโยชน์ของโรงเรียนสาย

ปัญญารังสิต ครังนีตอ้งอาศยัความรู้ความเขา้ใจในเรืองเวลาว่างการใชเ้วลาว่างให้เป็นประโยชน์

ในช่วงชีวิตของคนเราวยัรุ่นจะเป็นช่วงเวลาทีเราสามารถ หาประสบการณ์ดีงามให้กบัชีวิตไดม้าก

เพราะสาํหรับเด็กวยัรุ่นไทย ส่วนใหญ่ยงัไม่มีความจาํเป็นทีจะตอ้งหารายไดเ้อง ส่วนใหญ่ยงัอยู่กบั

พ่อแม่ จะมีอยูบ่า้งทีทาํงานและหาเลียงตนเอง ดงันันวยัรุ่นจาํนวนมาก มีเวลาว่างจากการเรียนการ

ทาํงาน ถา้วยัรุ่นไม่ใชเ้วลาว่างให้เกิด ประโยชน์ในทางทีสร้างสรรค์ ก็จะทาํให้เป็นคนขีเบือ ขีเซ็ง 

ง่าย ๆ เพราะการอยูเ่ฉย ๆ จะทาํใหเ้ราไม่มีความสุขและอาจใชค้วามคิดฟุ้งซ่าน ถกูชกันาํไปในทางที

ไม่เหมาะสมไดง่้าย เช่น เสพยาเสพติด เทียวเตร่ ใชจ่้ายเงินทองไปในการแต่งตวัเกินความจาํเป็น 

วยัรุ่นจึงควรฝึกฝนตนเอง ทีจะใชเ้วลาว่างทาํกิจกรรม ต่าง ๆ ทีก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและ

ผูอื้น ประโยชน์ทีวยัรุ่นจะไดรั้บ จากการทาํกิจกรรม หรือ เขา้ร่วมกิจกรรมทีสร้างสรรค์ ทาํให้เรามี

ความสุข เพราะในการทาํกิจกรรมต่าง ๆ เราไดพ้ฒันา อารมณ์ เป็นการเสริมสร้างให้เกิดความสุข 

ความสนุกสนาน เพลิดเพลิน ช่วยเสริมสร้างประสบการณ์ใหม่ให้แก่ชีวิต เช่น การไปทศันศึกษา

การท่องเทียว การอยูค่่ายพกัแรม การอ่านหนังสือ ศึกษาวรรณกรรมต่างๆ การมีส่วนร่วมกบักลุ่ม

บุคคลต่าง ๆ เสริมคุณค่าของบุคคล และเป็นการฝึกทกัษะในการทาํงานหรืออยู่ร่วมกบับุคคลอืน 

เช่น การทาํงาน กลุ่มสมัพนัธ์ การเล่นกีฬา ดนตรี ลดความเครียด ความวิตกกงัวล เสริมความเป็น

พลเมืองดี นอกจากนนั สาํหรับวยัรุ่นแลว้ การทาํกิจกรรมต่าง ๆ โดย ใชเ้วลาว่างให้เกิดประโยชน์ 

ยงัเป็นการช่วยตอบสนองความต้องการของวยัรุ่น ซึงตอ้งการแสวงหาประสบการณ์ใหม่ ๆ การ

ยอมรับ การได้รับการยกย่องจากผูอื้น การพกัผ่อนหย่อนใจคลายเครียด ช่วยให้วยัรุ่นเติบโตขึน

พร้อมกนัทงัดา้นสติปัญญา ดา้นอารมณ์ และสงัคม ช่วยใหมี้ความรับผดิชอบ รู้จกัการปรับตวั 
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สรุปไดว้่า เวลาว่างมีสองนยัยะ ประการแรก เวลาว่างคือเวลาทีอิสระ ว่างเวน้จากการงาน

ทงัหลายทงัปวง เวลาว่างคือเวลาทีไม่ทาํอะไรจริง ๆ ประการทีสอง เวลาว่างคือเวลาทีว่างจากภารกิจ

ประจาํวนั หรืองานประจาํ แลว้นาํเวลาช่วงนันมาทาํในสิงทีตนชอบ หรือตนถนัด ซึงก่อให้เกิด

ประโยชน์แก่คนเอง และแก่สงัคมไดอ้ยา่ดีเยยีม และงานนนัเป็นงานระดบัรองจากงานประจาํ 

 

๒.๙ พฒันาการของวยัรุ่นและทฤษฏีการพฒันาทางจริยธรรม 

๒.๙.๑ พฒันาการและการเปลยีนแปลงของวยัรุ่น 

วยัรุ่นเป็นวยัทีมีการเปลียนแปลงพฒันาการทางดา้นร่างกาย ดา้นจิตใจ อารมณ์ สังคมและ

สติปัญญาอยา่งมาก การพฒันาการและการเปลียนแปลงของวยัรุ่นทีไดศึ้กษาพอสงัเขป มีดงันี 

๑.  พฒันาการทางดา้นร่างกาย (Physical Development) 

วยัรุ่นจะมีพฒันาการทางร่างกายอย่างรวดเร็ว รวมถึงการเปลียนแปลงทางเพศและมีการ

พฒันาของฮอร์โมนเพศอยา่งเห็นไดช้ดั คือ เริมมีขนขึนตามส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย เช่น รักแร้ ริม

ฝีปาก อวยัวะเพศ นาํหนกัส่วนสูงเพิมขึนอยา่งรวดเร็ว เด็กหญิงเริมมีประจาํเดือนครังแรก หน้าอก

และสะโพกเริมขยาย เด็กชายจะมีเสียงแตกพร่า มีการหลงันาํอสุจิเวลาหลบั วยัรุ่นส่วนใหญ่จึงมี

ความสนใจไปทีตนเอง พิจารณาหรือกงัวลกบัการเปลียนแปลงของตนเอง ถา้การเปลียนแปลงไป

ในทางทีดีก็จะยอมรับเด็กก็สบายใจ แต่ถา้การเปลียนแปลงนนัไม่เป็นทีพอใจเด็กก็จะรู้สึกกงัวลและ

ถือเป็นปัญหาสาํหรับตนเอง เช่น ถา้รู้สึกว่าอว้นก็จะพยายามลดนาํหนกัดว้ยวิธีการอดอาหารหรือใช้

ยาลดความอว้น 

๒. พฒันาการทางดา้นจิตใจ (Mental Development) 

วยัรุ่นจะมีความปรารถนาใหม่ ๆ และเป็นไปอยา่งรุนแรง  เกิดความกระวนกระวายในเรือง

ของการเปลียนแปลงทางดา้นร่างกาย มีจินตนาการมากขึน อารมณ์เปลียนแปลงง่าย ความเชือมนั

เป็นไปอยา่งรวดเร็ว ประสาทส่วนต่าง ๆ และความรู้สึกดา้นสมัผสัมีความตืนตวัมากขึน  

๓.  พฒันาการทางดา้นบุคลิกภาพและสงัคม (Personality & Social Development) 

Erikson กล่าวว่า วยัรุ่นเป็นวยัของความพยายามหาเอกลกัษณ์ของตน คน้หาความสามารถ 

ความตอ้งการทีแทจ้ริงของตนในอนาคต การคน้หาเอกลกัษณ์จะเป็นไปดว้ยดีแค่ไหนนันขึนอยู่กบั

การเรียนรู้ทีไดรั้บมาตลอดระยะพฒันาการ  โอกาสทีเด็กเป็นอิสระจากสิงแวดลอ้มและกลุ่มเพือนที

มีอิทธิพลต่อวยัรุ่นมากทังทางด้านทัศนคติ ค่านิยมและพฤติกรรม การทีวยัรุ่นพยายามค้นหา

เอกลกัษณ์แห่งตน ทาํใหว้ยัรุ่นมีลกัษณะนิสยัชอบเป็นอิสระ ชอบทดลอง ตอ้งการเป็นตวัของตวัเอง 

เนืองจากวยัรุ่นเป็นช่วงต่อระหว่างเด็กและผูใ้หญ่ ทาํให้วยัรุ่นเกิดความคิดสับสนในบทบาทหน้าที

ตน บางครังก็อยากเป็นเด็กเพราะไม่ตอ้งรับผดิชอบอะไร แต่บางครังอยากเป็นผูใ้หญ่ทีมีสิทธิต่าง ๆ 
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ในสงัคม ความสนสนนีทาํให้เด็กจบักลุ่มกนัเอง สร้างลกัษณะเฉพาะของกลุ่ม มีค่านิยมของกลุ่ม 

ทดลองทาํสิงต่าง ๆ ร่วมกนั ซึงการยอมรับของสมาชิกในกลุ่มเป็นสิงสาํคญัมาก นักจิตวทิยาพบว่า 

วยัรุ่นทีได้รับการยอมรับจากกลุ่มจะมีบุคลิกภาพทีแตกต่างอย่างเห็นได้ชัดกับวยัรุ่นทีกลุ่มไม่

ยอมรับ  ดงันนักลุ่มเพือนจึงมีอิทธิพลต่อเด็กวยัรุ่นมากกว่าวยัอืนของช่วงชีวิต 

๔.  พฒันาการทางสติปัญญา (Intellectual Development) 

วยัรุ่นมีการพฒันาการสติปัญญาทีกา้วหนา้อยา่งรวดเร็ว สามารถคิดหาเหตุผลในดา้นต่าง ๆ 

เพือหาทางแก้ปัญหาไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ วยัรุ่นจะมีความจาํดี วิเคราะห์เหตุการณ์ต่าง ๆ ได้ดี 

ลกัษณะพฒันาการทางสติปัญญาของวยัรุ่นสรุปไดด้งันี 

๔.๑ เป็นวยัแห่งการเรียนรู้จากสิงแวดลอ้มและบุคคลรอบขา้งมีการสังเกต ลองกระทาํ

หรือลองผดิลองถกูในการแกปั้ญหา 

๔.๒ เป็นวัยแห่งการสร้างทัศนคติทีดีงาม เช่น ทัศนคติทางประชาธิปไตย สังคม 

ค่านิยม 

๔.๓ เป็นวยัแห่งการคิดอย่างมีเหตุผล มีระบบ พิจารณา ใคร่ครวญตามแนวคิดทีเป็น

หลักของตน มีความสามารถเรียนรู้สิงต่าง ๆ ได้ดี เป็นวัยทีเหมาะสมกับการศึกษาพัฒนา

ความสามารถในทุก ๆ ดา้น อีกทงัยงัเริมเขา้ใจสิงทีเป็นนามธรรมไดดี้อีกดว้ย 

๔.๔ เริมคิดถึงอนาคตและเริมรู้จกัสาํรวจตนเองว่าเหมาะสมสาํหรับอาชีพใด มีวิธีการ

ตดัสินใจในการคบเพือน เขา้สงัคม และการเลือกคู่ครอง 

๕. พฒันาการทางดา้นอารมณ์  

อารมณ์เป็นความรู้สึกหรือความสะเทือนใจทีร่างกายถูกสิงเร้าอืนมาเร้า คนเรานันมกัมี

อารมณ์เกิดขึนเสมอทุก ๆ นาที อารมณ์ของวยัรุ่นนนัเป็นอารมณ์ทีรุนแรง โดยทีเราเรียกวยันีว่าเป็น

วยัพายบุุแคม ซึงหมายถึง การทีมีอารมณ์รุนแรง เต็มไปดว้ยความเชือมนัในตนเอง ในบางครังมกัมี

ความคิดเห็นขดัแยง้กบัผูใ้หญ่อยูเ่สมอ การทีเกิดอารมณ์ง่ายและรุนแรงเช่นนี จึงเป็นเรืองทีง่ายต่อ

การยแุหยห่รือชกันาํใหเ้ด็กเกิดความรู้สึกอยากลองดี ทงัในทางทีดีและทางทีไม่ดี ความคิดคิดชวัวูบ

ของอารมณ์วยัรุ่นอาจเป็นสิงทีทาํให้เขาแสดงพฤติกรรมผิด ๆ ออกมา ซึงอาจหมายถึงชีวิตและ

อนาคตของเขาเอง 

อารมณ์ของวยัรุ่นแบ่งออกเป็น ๓ ประเภทไดแ้ก่ 

๑.  ประเภทกา้วร้าวรุนแรง เช่น อารมณ์โกรธ อิจฉา เกลียดชงั 

๒. ประเภทเก็บกดเอาไว ้เช่น ความกลวั ความวิตกกงัวล ความเศร้าใจ กระอกักระอ่วนใจ 

สลดหดหู่ ขยะแขยง เสียใจ อารมณ์ประเภทนีเป็นอนัตรายต่อวยัรุ่นมากทีสุด 

๓. อารมณ์สนุก เช่น ความรัก ชอบ สุขสบาย พอใจ ตืนเตน้ 



๗๔ 

เนืองจากอารมณ์ต่าง ๆ เหล่านี มีทงัประโยชน์และโทษต่อบุคคลทงัสิน และอารมณ์เหล่านี

เป็นสิงทีเปลียนแปลงอยูเ่สมอ ไม่คงทีแน่นอน ยากแก่การติดต่อสมัพนัธก์บัคนอืน ดงันนัจึงสมควร

จะไดศึ้กษาและรู้จกัอารมณ์ต่าง ๆ ของวยัรุ่นบา้งพอสมควร อารมณ์ต่าง ๆ ของวยัรุ่นทีควรทราบ

ดงันี 

๑.  ความกลวั  เป็นอารมณ์ทีมีอยู่ในทุกคน ทุกเพศ ทุกวยั โดยจะเกิดขึนเมือบุคคลรู้สึกว่า

ตนเองไม่ไดรั้บความปลอดภัย ความกลวัของวยัรุ่นนันส่วนใหญ่มกัเป็นความกลวัเกียวกบัการ

ปรับตวัใหเ้ขา้กบัสงัคม เช่น เด็กชายบางคนกลวัทีจะตอ้งพูดจากบัเด็กหญิงตามลาํพงั หรืออาจเป็น

ความกลวัทีคิดว่าจะไม่ไดรั้บการยกย่องจากสังคม  โดยจะทาํให้เด็กคอยระมดัระวงัพฤติกรรมจน

บางทีไม่เป็นตวัของตวัเอง ความกลวัอีกอยา่งหนึงทีสาํคญัของเด็กวยัรุ่นคือ การกลวัเกียวกบัรูปร่าง

ลกัษณะและความไม่สมประกอบต่าง ๆ ของร่างกาย ซึงนอกจากทาํให้เกิดความกลวัแลว้ยงัทาํให้

เกิดอารมณ์หงุดหงิดอีกดว้ย 

๒. ความกงัวลใจ เป็นผลมาจากความกลวั โดยกลวัเรืองต่าง ๆ แลว้เก็บเอาเรืองเหล่านันมา

เป็นความกงัวลใจ ความกงัวลใจเกิดจากการนึกคิดและทาํนายเหตุการณ์ทีจะเกิดขึนในอนาคต น่าจะ

เป็นไปในทางทีไม่ดี ซึงบางทีสิงนนัอาจจะเกิดขึนหรือบางทีอาจจะไม่เกิดขึนก็ได ้เช่น เกียวกบัการ

สอบ เขามกักงัวลว่าจะทาํขอ้สอบไม่ได ้ทาํให้ไม่สบายใจ บางทีถึงกบัไม่เป็นอนัหลบันอนจนกว่า

จะไดท้าํการสอบผา่นพน้ไปแลว้  นอกจากนี ยงัมีความกงัวลใจเกียวกบัเรืองบุคคลภายในบา้น เรือง

ความสมัพนัธท์างสงัคมและกงัวลใจเกียวกบัเรืองการเปลียนแปลงทางร่างกายของตนเอง เป็นตน้ 

๓. ความโกรธ เป็นการแสดงออกของอารมณ์ประเภทกา้วร้าวและรุนแรง ประเภทเดียวกบั

ความอิจฉาริษยาและความเกลียดชงั โดยจะแสดงออกให้เห็นหลายอย่างทงัทางตรงและทางออ้ม 

เป็นตน้ว่า มือเทา้สนั หนา้ตาแดงกาํ หายใจถี หุนหนัพลนัแล่น ขาดความยงัคิด อาจจะแสดงออกมา

ในรูปของทาํร้ายใหผู้อื้นบาดเจ็บ หรืออาจทาํร้ายตนเอง ทาํลายขา้วของทีอยู่ใกลมื้อ บางทีก็ร้องให ้

กระทืบเทา้ ส่งเสียงดงั หรือบางทีแสดงออกทางออ้ม โดยเก็บตวัเงียบอยู่คนเดียวและไม่ยอมพูดจา

กบัใคร 

๔. ความรัก ความรักเป็นอารมณ์ประเภทหนึงทีเกิดขึนกบัทุกคน ทุกเพศทุกวยั ในวยัรุ่นมี

ความรักประเภทใหญ่ดงันี 

 ๔.๑ ความรักตนเอง  ไดแ้ก่ ความรักและดูแลเอาใจใส่สภาพความเป็นไปของร่างกาย

ตนเอง เช่น ทรวดทรง ความสวยงามของใบหนา้ การเลือกเครืองแต่งกาย เป็นตน้ 

 ๔.๒ ความรักเพือน ปกติวยัรุ่นจะให้ความรักและสนิทสนมกับเพือนเพศเดียวกัน

จาํนวนมาก ๆ โดยตงัเป็นแก๊งในพวกทีมีลกัษณะนิสัยใจคอและรสนิยมเดียวกบัตน และในทีสุดก็



๗๕ 

จะหาเพือนสนิทคู่หูมาอยูใ่กลชิ้ดกนั ไปไหนไปดว้ยกนั พยายามไปกินไปนอนดว้ยกนั เพือให้เกิด

ความสนิทสนมมากยงิขึน และเอาไวป้รึกษาหารือปัญหาต่าง ๆ ของตน 

 ๔.๓  ความรักทีตนเทิดทูนบูชาเป็นพิเศษ  ตามปก ติวัย รุ่นมักจะรักคนเก่งคนมี

ความสามารถพิเศษทางใดทางหนึง และเทิดทูนบูชาอยากเอาแบบอย่างโดยยึดถือเป็นแนวทางทีจะ

ปรับปรุงบุคลิกภาพของตนเองในอนาคต 

 ๔.๔  ความรักในเพศตรงขา้ม  ในวยัรุ่นปัญหาเรืองเพศตรงขา้มมกัเขา้ไปแทรกแซงใน

จิตใจอยู่เสมอ ซึงก่อให้เกิดความรักแบบวยัรุ่นขึน ก่อให้เกิดพฤติกรรมทีพยายามทาํตนให้เป็น

จุดเด่นและความรักของวนัรุ่นต่อเพือนต่างเพศเป็นไปอย่างรุนแรงและหลงใหล ใฝ่ฝันอย่างทุ่มเท 

ซึงอาจมีผลกระทบกระเทือนต่อชีวิตและอนาคตของวยัรุ่นได้มาก เช่น ในเด็กชายทีมีความคิด

รุนแรง ถา้พลาดหวงัจากหญิงทีตนรักมกัแสดงความรุนแรงของอารมณ์ออกมา ในเด็กหญิงการ

ปล่อยตวัปล่อยใจง่าย ๆ มกันาํผลเสียมาใหโ้ดยอาจคิดสัน หรือเก็บอาไปคิดมากทาํให้เสียการเรียน

อยา่งมาก 

 ๔.๕ ความอิจฉาริษยา  มกัเกิดขึนเมือตนไม่สามารถเอาชนะคู่ต่อสู้ดว้ยวิธีอืน หรือถูก

แยง่ชิงเอาความรักไป อารมณ์ริษยานีอาจแสดงออกมาในรูปของความโกรธอย่างรุนแรงและไม่มี

เหตุผลได ้โดยเฉพาะวยัรุ่น สาเหตุของความอิจฉาริษยานีมกัเกิดปัญหาเกียวกบัเพือนต่างเพศเช่น ใน

เด็กหญิงจะเกิดความอิจฉาริษยาขึนทันทีเมือพบว่าเพือนชายของตนไปคุยกับหญิงอืนหรือใน

เด็กชายมกัอิจฉาริษยาเพือนฝงูของตน เมือผูห้ญิงทีตนให้ความสนใจยกย่องบูชากลบัพูดคุยกบัคน

อืนอยา่งสนุกสนาน  ซึงในบางครังวยัรุ่นไม่สามารถยบัยงัอารมณ์ก็อาจก่อให้เกิดการทะเลาะวิวาท

ได้๑๐๗ 

จะเห็นไดว้่าวยัรุ่นเป็นวยัทีมีการเปลียนแปลงมีพฒันาการทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม 

และสติปัญญา เป็นวยัทีควรไดรั้บการดูแลอย่างใกลชิ้ดจากครอบครัว ครูอาจารย ์และจากสังคม

สิงแวดลอ้มอืน ๆ เพราะสภาพแวดลอ้มนาํไปสู่พฤติกรรมทีเหมาะสมและไม่เหมาะสมไดง่้าย หาก

อยู่ในสภาพแวดลอ้มทีดี ได้รับการอบรมสั งสอนดูแลเอาใจใส่ทีดีจากบิดามารดา ครูอาจารย ์

ตลอดจนการคบเพือนทีดี จะส่งผลให้วยัรุ่นมีพฤติกรรมทีดีตามไปดว้ย ในทางกลบักนัหากวยัรุ่น

ขาดการดูแลเอาใจใส่อยา่งใกลชิ้ดจากบิดามารดา ผูป้กครอง ครูอาจารย ์ และคบเพือนทีมีพฤติกรรม

ไม่ดีก็จะส่งผลใหมี้พฤติกรรมทีไม่ดีได ้และก่อใหเ้กิดปัญหาสงัคมต่อไป โดยเฉพาะในสงัคมเมืองที

                                                             
๑๐๗ปิยวร  กุมภิรัตน์, “ปัจจยัทางสังคมและวฒันธรรมทีนาํไปสู่พฤติกรรมเสียงทางเพศของ

วยัรุ่นในจังหวดัแพร่”, วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลยั : มหาวิทยาลัย 

เชียงใหม่), ๒๕๔๖, หนา้ ๑๐. 
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มีการพฒันาทางดา้นการศึกษา เศรษฐกิจ สงัคม สิงแวดลอ้มต่าง ๆ ทีทนัสมยัอยา่งรวดเร็ว  ส่งผลให้

วยัรุ่นมีการพฒันา เรียนรู้ดา้นต่าง ๆ ไดอ้ยา่งรวดเร็วเช่นเดียวกนั โดยเฉพาะระบบการสือสารทีไร้

พรมแดน เช่นโทรศพัทมื์อถือ และอินเตอร์เน็ตทีมีทงัประโยชน์และโทษในกลุ่มวยัรุ่น  ซึงหากใช้

ในทางทีผิด อาจทาํให้จิตสํานึกทีดีลดน้อยลง  จึงจาํเป็นอย่างยิงทีควรส่งเสริมให้มีการพฒันา

คุณธรรมจริยธรรมแก่วยัรุ่นใหม้ากขึน 

๒.๙.๒ ทฤษฏีจติวเิคราะห์ของฟรอยด์เกยีวกบัจริยธรรม 

ฟรอยด์ (Freud) เชือว่า จริยธรรมของคนนันอยู่ในตนส่วนทีเรียกว่าตนในคุณธรรม 

(Superego) ซึงเป็นตนทีไดรั้บการขดัเกลาจากสงัคม โดยฟรอยดแ์บ่ง “ตน” ของมนุษยเ์ป็น ๓ ระดบั 

ไดแ้ก่ 

๑) Id (Primitive Self) ไดแ้ก่ ตนทีอยูใ่นจิตใตส้าํนึกของมนุษย ์เป็นตนทีมนุษยมี์มาพร้อม

กาํเนิดและเป็นตนทีเป็นแหล่งกาํเนิดของแรงขบัพืนฐานทงัหมด 

๒) Ego(Present Self) ไดแ้ก่ ตนในจิตใตส้าํนึกและจิตในสาํนึกบางส่วนทีเราอาจรับรู้หรือ

ไดรั้บรู้บางส่วนในขณะปัจจุบนั 

๓) Superego(Self With Ethics) ไดแ้ก่ ตนในจิตในสาํนึกเป็นส่วนมาก อาจมีจิตใตส้าํนึก

แฝงอยูบ่า้ง เป็นตนทีรับการขดัเกลาจากกฎเกณฑข์องสงัคมแลว้ 

ในทฤษฏีของฟรอยดน์นัไดแ้บ่ง “จิต” ออกเป็น ๓ ระดบั ดงันี 

๑) จิตในสาํนึก (Conscious) ไดแ้ก่ จิตทีอยู่ในการควบคุมบงัคบัของบุคคล จิตทีควบคุม

พฤติกรรมไดแ้สดงออกมาในทิศทางทีถูกทีควร รวมทงัควบคุมอารมณ์ความตอ้งการและความ

ปรารถนา 

๒) จิตใตส้ํานึก (Subconscious) หรือจิตก่อนสํานึก (Preconscious) เป็นจิตซึงคาบเกียว

ระหว่างจิตในสาํนึกและจิตใต้สาํนึก  มีทงัความวิตกกงัวล  ความขัดแยง้  และการใช้กลไกการ

ป้องกนัตน(Defense Mechanism)  (การยบัยงัการแสดงออกทีไม่เหมาะสมแลว้เปลียนแปลงการ

แสดงออกในรูปแบบทีสังคมยอมรับมากกว่า) เพือลดความกดดนัหรือความเครียดให้เบาบางลง 

ตวัอยา่งเช่น 

๒.๑) การเก็บกด(Repression) ไดแ้ก่ ความพยายามเก็บความรู้สึกไม่พอใจต่าง ๆ  

๒.๒) การส่งทอดความผิด(Projection) ได้แก่ การใช้ตัวแทนอืนเป็นที   ส่งทอด

ความรู้สึกของตน เช่น เตะสุนขัแทนคน 

๒.๓) ปฏิสมัพนัธต์อบโต(้Reaction Formation) ไดแ้ก่ อยากกินขนมไม่มีเงินซือ บอก

ว่าไม่ชอบขนม 



๗๗ 

๒.๔) พฤติกรรมถอยกลบั(Regression) ไดแ้ก่ การกลบัเป็นเด็กใหม่เพือหลีกสภาพ

ปัจจุบนั 

๒.๕) ปฏิเสธความเป็นจริงไม่เปลียนความคิด(Fixation) ไดแ้ก่ การปฏิเสธความเป็น

จริงไม่ยอมรับรู้พฤติการณ์รอบตวั มีความคิดทีคงทีไม่เปลียนแปลง 

๒.๖) การแยกตวั(Isolation) ไดแ้ก่ การไม่ยอมคบกบัใครถา้เกิดความไม่พอใจสิงหนึง

สิงใด 

๓) จิตไร้สาํนึก(Unconscious) เป็นจิตทีเหมือนส่วนทีจมนาํของกอ้นนาํแข็ง ไม่อยูใ่นความ

สาํนึกของตน (Ego) แต่จะแอบแฝงอยูใ่นตนทีเป็นรากเหงา้ของตน คือ Id จิตไร้สาํนึกนีจะมีอิทธิพล

ผลกัดนัพลงังานทีเรียกว่า Libidoไดแ้ก่ ความรู้สึกทางเพศ ความตอ้งการมีชีวิตอยู่ (ความหิวความ

กระหาย) และความกา้วร้าวให้มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมภายนอกของมนุษย ์ฟรอยด์เชือว่า   จิตไร้

สาํนึกนีมีอิทธิพลทาํใหม้นุษยเ์กิดพฤติกรรมต่าง ๆ ขึนมาโดยทีมนุษยเ์องอาจไม่รู้ตวั เช่น  การลูบ

คลาํอวยัวะเพศของคนเจ็บใกลต้าย เป็นตน้ 

จากพืนฐานความเชือของทฤษฏีฟรอยดนี์เองทาํใหเ้ห็นว่า สาํหรับฟรอยด์จริยธรรมคือ  ตวั

คุณธรรม(Ethics) ทีควบคุมพฤติกรรมภายนอกของมนุษยใ์ห้แสดงตามกฎเกณฑ์และค่านิยมของ

สงัคมนนัเอง แนวคิดของฟรอยดเ์กียวกบัจริยธรรมจากขอ้คิด ๒ ขอ้ คือ 

๑) จริยธรรมมิได้ปลูกฝังมาโดยพระเจ้า แต่มาจากสังคมโดยเฉพาะจากบิดามารดา

(Morality is not instilled by God but is acquired from a society and more directly from two 

parents) 

๒) เอกลักษณ์ทางเพศมิใช่สิ งทีปรากฏทางชีววิทยาเท่านัน แต่มาจากอิทธิพลของ

ความสัมพนัธ์ในครอบครัว(Sexual identity is not biologically inevitable but is influenced by 

family relations)  

จากความเชือ ฟรอยด ์๒ ขอ้นีเองอาจสรุปไดว้่า จริยธรรมในเด็กตามความคิดของฟรอยด์

คือ ความละอายในพฤติกรรมอนัเกิดจากแรงขบั ๒ ตวั ไดแ้ก่ 

๑) แรงขบัทางเพศ (Sex Drive) 

๒) แรงขบัความกา้วร้าว (Aggressive Drive) 

ซึงทัง ๒ แรงขับนีจะผสมผสานมากับการเลียนแบบเอกลกัษณ์ของบิดาหรือมารดา 

(Identification) โดยฟรอยดอ์ธิบายว่า การเลียนแบบคือ กระบวนการรับเอาบุคลิกภาพของบุคคลอืน

มาผนวกเขา้เป็นส่วนของบุคลิกภาพของเด็กเอง ซึงหมายถึง การทีเด็กจะเลียนแบบบุคลิกภาพของ

พ่อหรือแม่ตามอิทธิพลทางบวกหรือลบ จากปมโอดิปุส (Oedipeus Complex) ซึงจะเกิดกบัเด็กใน

ตอนตน้ของชีวิต ซึงฟรอยดเ์ชือว่าการเลียนแบบนนัมีกระบวนการดงันี 
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๑)  กระบวนการสร้างจิตในสํานึก(Conscious) ของเด็กนันเป็นกระบวนการข้ามวัย 

(Generation) ซึงเกิดจากการถ่ายทอดค่านิยมต่าง ๆ จากบิดาหรือมารดาของเขาโดยวิธีเลียนแบบ  

๒)  เด็กจะสร้างหรือรับค่านิยม ความพึงพอใจหรือบทบาททางเพศต่าง ๆ ของเขาไดโ้ดย

เป็นเอกเทศนัน โครงสร้างทางชีววิทยา(Biological Structure)  และลักษณะทางเพศ (Sex 

Characteristics) ของเขาจะเป็นสาเหตุสาํคญั กระบวนการสร้างคุณธรรมของเด็กจากการเลียนแบบิ

บิดามารดานีจะไดรั้บการควบคุมจาก Superego ซึงเปรียบเสมือนเครืองมือทางคุณธรรมทีจะควบคุม

หลกัของจริยธรรม (Moral Principle) จะพิจารณาด้วยตนในสาํนึกว่าสิงใดผิดสิงใดถูก ควรทาํ

หรือไม่ควรทาํ โดย Superego จะมีหนา้ที ๓ ประการ คือ 

 ๒.๑)  กระตุน้ Id (Primitive Self) ใหล้ะทิงความไม่ถกูไม่ควร 

 ๒.๒) สนบัสนุน Ego (Self) ใหเ้ปลียนทิศทางพฤติกรรมไปในทางทีถกูทีควร 

 ๒.๓)  แรงขบัทางเพศ (Sex Drive) ต่อตา้นใหเ้กิดการแสดงออกดา้นความถูกตอ้งทาง

เพศตามกฎเกณฑข์องสงัคม 

Superego สร้างมาไดอ้ยา่งไร 

ในทศันะของฟรอยด ์ตนในคุณธรรม(Superego) นันสร้างมาจากพฒันาการของมนุษยใ์น

การอบรมเลียงดูของบิดามารดา ในสภาพการณ์และบุคคลแวดลอ้มในสงัคมทีเขาเป็นสมาชิก 

ฟรอยดอ์ธิบายว่า ตนในคุณธรรมในเด็กผูช้ายนนัอาจสร้างจาก Oedipeus Complex(the heir 

of The Oedipeus Complex) โดยเกิดขึนจากเด็กผูช้ายรักแม่ และพยายามเลียนแบบพฤติกรรมของ

พ่อ ยดึพ่อเป็นแบบอยา่ง เพือเรียกร้องความรักจากแม่ ในทาํนองเดียวกนั เด็กผูห้ญิงจะเกิด Electra 

Complex โดยทีเด็กผูห้ญิงจะอิจฉาการมีอวยัวะเพศชาย(Penis) ของพ่อ จึงหันมารักพ่อและ

เลียนแบบพฤติกรรมของแม่ เพือเรียกร้องความรักจากพ่อ๑๐๘ 

๒.๙.๓  ทฤษฏีพฒันาการทางจริยธรรมของเพยีเจท์ 

ยนี  เพยีเจท์(Jean  Piaget) นกัจิตวิทยาชาวสวิส เป็นผูริ้เริมทางความคิดว่า พฒันาการทาง 

จริยธรรมของมนุษยน์นัยอ่มขึนกบัความฉลาดในการทีจะรับรู้กฏเกณฑ์และลกัษณะต่าง ๆ ทางสังคม  

พฒันาการทางจริยธรรมของบุคคลจึงขึนอยู่กับพฒันาการทางสติปัญญาของบุคคลนัน เพียเจท ์

                                                             
๑๐๘พรรณทิพย ์ ศิริวรรณบุศย,์ ทฤษฎีจติวทิยาพฒันาการ, (กรุงเทพมหานคร : สาํนักพิมพแ์ห่ง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, ๒๕๔๙), หนา้ ๑๖๒. 
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พบว่าเด็กจะพฒันาทางสติปัญญาไดถึ้งขนัสูงสุด เมืออายปุระมาณ ๘-๑๐ ขวบ ฉะนนัพฒันาการทาง

จริยธรรมของเด็กจึงบรรลุถึงขนัสูงสุดไดเ้มืออายปุระมาณ ๘-๑๐ ขวบ๑๐๙ นนัเอง 

การพฒันาทางจริยธรรมของเด็ก จะเป็นไปไดด้ว้ยดีนนัขึนอยูก่บัสาเหตุ ๔ ประการ  คือ 

๑)  วุฒิภาวะ(Maturation) เด็กมีวุฒิภาวะ มีความเจริญทางกาย สมอง สงัคม อารมณ์ แค่ไหน 

๒)  ประสบการณ์(Social Experiences)  เด็กไดเ้รียนรู้ความสมัพนัธข์องตนเองกบัสงัคม 

๓)  ขบวนการสังคมประกิต(Socialization) เด็กได้รับการสั งสอน อบรมเลียงดูหรือการ

ถ่ายทอดทางสงัคมมาอยา่งไร 

๔)  หลกัภาวะสมดุล  ซึงเป็นลกัษณะสากลของโลกจะเกิดการปรับตวั (Adaptation) เมือ

เกิดภาวะไม่สมดุล การปรับตวัจะมี  ๒ ลกัษณะ 

 ๔.๑ การซึมเขา้สู่โครงสร้าง(Assimilation) เป็นลกัษณะการปรับตวัทีเป็นแบบปรับ

ธรรมชาติให้เข้ากับตัวมนุษย์  ด้วยการดูดซึมเอาประสบการณ์ต่าง ๆ ทีได้รับมาเข้าไปใน   

โครงสร้างของความคิด ถา้ประสบการณ์ใดไม่เหมาะกบัมนุษย ์ก็จะปรับประสบการณ์นันเสียก่อน

แลว้จึงรับเขา้ไป การรู้จกัเลือกนนัขึนอยูก่บัสติปัญญา วุฒิภาวะ ประสบการณ์เดิมของบุคคลนนั 

 ๔.๒ การปรับขยายโครงสร้าง(Accommodation) เป็นขบวนการทีตรงกนัข้ามกบัข้อ 

๔.๑ คือเป็นขบวนการทีมนุษยป์รับโครงสร้างของความคิดของตนเองใหเ้หมาะสมกบัประสบการณ์

ทีรับเขา้ไป ในกรณีทีบุคคลพบประสบการณ์ทีไม่เคยรู้จกั ไม่เคยรู้เห็นมาแต่ก่อน 

ขบวนการปรับตวัทงั ๒ ประการนี จะทาํงานร่วมกนัตลอดเวลา เพือช่วยรักษาภาวะสมดุล

ของมนุษยเ์ป็นขบวนการฝาแฝด มนุษยจ์ะสามารถมองเห็นความแตกต่าง(Discrimination) และ

ความคลา้ยคลึง (Generalization) ของสิงเร้าต่าง ๆ ไดต้ามพฒันาการทางสติปัญญา ซึงการมองเห็น

และแยกแยะไดนี้จะช่วยใหม้นุษยพ์ฒันาจริยธรรมจากขนัหนึงสู่อีกขนัหนึงได ้

พฒันาการทางจริยธรรมของเด็ก พฒันาจากขนัตาํไปถึงขึนสูงสุด โดยพฒันาไปทีละขนั ๆ 

ไม่มีการพฒันาขา้มขนั(ทฤษฏีของนกัจิตวิทยาอืน ๆ เชือว่าการเรียนไม่ว่าจะเป็นเรืองอะไรก็ตามไม่

จาํเป็นตอ้งพฒันาไปตามขนัตอน)๑๑๐ 

 

 

                                                             
๑๐๙จรรยา สุวรรณทตั, พฤติกรรมศาสตร์ เล่ม ๒ จิตวิทยาจริยธรรม  และจิตวิทยาภาษา, 

(กรุงเทพมหานคร : สาํนกัพิมพไ์ทยวฒันาพานิช, ๒๕๒๔), หนา้ ๒๗. 
๑๑๐สถิต  วงศส์วรรค์,  จิตวิทยาสังคม, (กรุงเทพมหานคร : สาํนักพิมพห์้างหุ้นส่วนจาํกดั

บาํรุงสาส์น, ๒๕๒๙), หนา้ ๙๗. 



๘๐ 

เพยีเจท์ ไดแ้บ่งขนัของการพฒันาจริยธรรมของมนุษยอ์อกเป็น ๓ ขนั คือ 

ก. ขนัก่อนจริยธรรม (Premoral stage)  จะเริมตงัแต่แรกเกิดจนถึงสองขวบ ในขนันีเด็กยงั

ไม่มีความสามารถในการรับรู้สิงแวดลอ้มอยา่งละเอียด  มีแต่ความอยาก ความตอ้งการทางกาย ซึง

ตอ้งการทีจะไดรั้บการบาํบดั โดยไม่คาํนึงถึงกาลเทศะใด ๆ ทงัสิน  เมือเด็กมีความสามารถในการ

พูด ก็จะเริมรับรู้สภาพแวดลอ้ม และบทบาทของตนเองต่อบุคคลอืน ๆ เป็นขันทีเรียกว่า “ไร้

เดียงสา” 

ข. ขนัยดึคาํสงั (Heteronomous stage) จะเริมตงัแต่อาย ุ๒-๘ ปี ในขนันีเด็กจะมีความเกรง

กลวัผูใ้หญ่ และเห็นว่าคาํสงัของผูใ้หญ่คือประกาศิตทีตนตอ้งกระทาํตาม 

ค. ขนัยดึหลกัแห่งตน(Autonomous stage) เริมตงัแต่ ๘ ปีขึนไป ขนันีเพียเจทเ์ชือว่าเกิดขึน

จากการพฒันาทางสติปัญญา และประสบการณ์ในการมีบทบาทในกลุ่มเพือนเด็กดว้ยกนั รู้จกัคิด

อยา่งมีเหตุผล การพิจารณาสิงต่าง ๆ โดยใชห้ลกัความยติุธรรม มีความเสมอภาคและความเท่าเทียม

กนัของบุคคล ในช่วงอายุ ๗-๑๐ ปี เด็กทีอยู่ในสังคมปกติจะพฒันามาถึงขึนนี แต่มีเด็กบางคนที

พฒันาการอาจหยดุชะงกัในขนัทีสอง  อาจเนืองดว้ยการอบรมเลียงดู การสังคมหรือขาดประสบ- 

การณ์ในกลุ่มเพือนก็ได้๑๑๑ 

สาํหรับการตดัสินเชิงจริยธรรมของเด็กนัน เพียเจท์จะศึกษาดูว่าเด็กมองทีเจตนาของการ

กระทาํหรือผลของการกระทาํ ถา้เด็กดูทีเจตนาแสดงว่าเด็กมีจริยธรรม เช่น เปรียบเทียบดูเด็กสอง

คน คนหนึงช่วยแม่ถือแกว้นาํไปใหแ้ขกและทาํแกว้แตกหลายใบ เด็กอีกคนหนึงขโมยขนมกินแลว้

ทาํแกว้แตกหนึงใบ  ถา้ใหเ้ด็กตดัสิน เด็กจะดูผลว่าแกว้แตกมากหรือนอ้ย แต่ถา้เด็กทีมี    จริยธรรม

จะตดัสิน เขาดูทีเจตนาว่าเด็กทงัสองมีเจตนาเป็นอยา่งไร เป็นตน้ 

๒.๙.๔  ทฤษฏีพฒันาการทางจริยธรรมของโคลเบอร์ก 

ลอว์เรนซ์  โคลเบอร์ก (Lawrence Kohberg)  เป็นนักจิตวิทยาแห่งมหาวิทยาลยัฮาร์วาร์ด     

ผูซึ้งไดส้นใจคน้ควา้เรืองของความคิดเกียวกับจริยธรรมอย่างกวา้งขวาง และไดป้ระกาศทฤษฏี   

การพฒันาทางจริยธรรมของเขาเองในปี ค.ศ. ๑๙๖๙ โคลเบอร์กใชว้ิธีสร้างเรืองเล่าทีตวัละครจะตอ้ง

พบกบัปัญหาความขดัแยง้อย่างหนึง  แลว้ให้ผูต้อบสมมติตนเองเป็นตัวละครในนันว่าผูต้อบจะ

แกปั้ญหาขอ้ขดัแยง้ในใจอย่างไร  แลว้ให้เสนอเหตุผลทีเลือกกระทาํหรือไม่กระทาํการแกปั้ญหา      

ขอ้ขดัแยง้นนั 

เมือไดร้วบรวมคาํตอบจากกลุ่มตวัอย่างแลว้โคลเบอร์กไดพ้บว่าสามารถแบ่งคาํตอบที

สะทอ้นจริยธรรมว่ามี ๖ ขนั โดยทีการแบ่งเป็น ๖ ขนันีพิจารณาจากเกณฑ์ของเหตุผลทีผูต้อบใช้

                                                             
๑๑๑สงวน  สุทธิเลิศอรุณ, ทฤษฏีและปฏิบัตกิารทางจติวทิยาสังคม, อา้งแลว้, หนา้ ๒๗. 



๘๑ 

อา้งอิงเป็นหลกัในการตอบ โคลเบอร์กเชือว่า อายกุบัสติปัญญามีอิทธิพลต่อเรืองจริยธรรมดว้ย ใน

แง่อายเุขาเชือว่าทุกคนจะตอ้งมีประสบการณ์ผ่านตามขนัของจริยธรรมนีในระหว่างทียงัเป็นเด็ก

จนกระทงัถึงเมือเป็นผูใ้หญ่  การผ่านขนัตอนนีตอ้งเป็นไปตามลาํดบัคือ จากขนัทีหนึงไปสู่ขนัที

สองและสูงขึนไปและในแง่ของสติปัญญาเขาเชือว่าคนทีมีสติปัญญาสูงย่อมมีโอกาสดีกว่าคนทีมี

สติปัญญาตาํในการทีจะพฒันาจริยธรรมไปสู่ขันสูงสุดได้ในขณะทีคนปัญญาอ่อนไม่สามารถ

พฒันาจริยธรรมให้เข้าสู่ขนัสูงไดเ้นืองจากไม่มีความสามารถในการคิดหาเหตุผลดีเท่าคนปกติ

ปัญญาปกติหรือสติปัญญาดี 

โดยสรุปแล้วใน ๖ ขันทีกล่าวมาจะถูกแบ่งออกเป็น ๓ ระดับ  ระดับหนึงจะมี ๒ ขัน 

รายละเอียดพอสงัเขปของระดบัและขนัดงักล่าวมีดงันี 

ระดบัก่อนกฎเกณฑ(์อาย ุ๔-๑๐ ขวบ) 

ระดับนีเกณฑ์มาตรฐานของเหตุผลเชิงจริยธรรมนันอาศยัการควบคุมจากสิงแวดลอ้ม

ภายนอกตวัเองเป็นหลกัยดึ โดยยดึหลกัการหนีการลงโทษ และการแสวงหารางวลัหรือสิงของทีทาํ

ใหต้นเองพอใจ แบ่งออกเป็น ๒ ขนั คือ 

ขนัที ๑ Heteronomous Moralityเด็กยดึการหลบหลีกการลงโทษเป็นหลกั และเรียนรู้ทีจะ

เชือฟังผูใ้หญ่และผูมี้อาํนาจในการลงโทษ ในขันนีเด็กจะปฏิบติัตามกฎเกณฑ์เพือหลีกหนีการ

ลงโทษ  เช่น ทาํการบา้นเพราะกลวัถูกครูดุ  ไม่ซนเพราะว่าซนแลว้จะถูกพ่อตี การกระทาํทีผูมี้

อาํนาจบอกว่าดีคือดี ไม่ดีคือไม่ดี เนืองจากเด็กยงัไม่สามารถคิดในมุมมองของคนอืนได ้

ขนัที ๒ Instrumental Morality เด็กยดึการแสวงหารางวลัและความพอใจเป็นหลกั เด็กจะ

เชือฟังและทาํตามกฎเกณฑ์โดยมีเงือนไขว่าเมือทาํแลว้จะไดรั้บการตอบแทนในลกัษณะกรรม

สนองกรรม ตวัอยา่งเช่น เธอใหข้นมฉัน ฉันให้เธอบา้ง ทาํงานบา้นแลว้จะไดค่้าขนมจากแม่ ทงันี

เพราะเด็กเริมทีจะคิดในมุมมองของคนอืนไดแ้ลว้จึงมองเห็นวิธีการตอบสนองความตอ้งการของ

ตนมาจากการแลกเปลียนกบัคนอืนได ้

ระดบัตามกฎเกณฑ(์อาย ุ๑๐-๑๓ ขวบ) 

ระดบันีเด็กตอ้งการจะเอาอกเอาใจผูอื้น ในขณะเดียวกนัก็จะคอยสงัเกตมาตรฐานของผูอื้น

ไปพร้อมกบัเรียนรู้โดยการซึมซาบทีละน้อยถึงมาตรฐานของการกระทาํว่าการกระทาํอย่างใดดี

หรือไม่ดี จนกระทงัสามารถทีจะกาํหนดมาตรฐานของตนเองได ้ระดบันีแบ่งออกเป็น ๒ ขนัคือ 

ขนัที ๓ Interpersonal Morality เด็กยดึเอาความสมัพนัธอ์นัดีต่อผูอื้นเป็นหลกั เด็กตอ้งการ

เอาอกเอาใจผูอื้น ตอ้งการการยอมรับจากผูอื้น มีความสามารถทีจะพิจารณาตดัสินความถูกผิดของ

เจตนาในการกระทาํ และเด็กเริมมีความคิดของตนเองขึนมาบา้งแลว้เกียวกบัเรืองคนดีหรือคนเช่น

ไร เด็กวยันีจะรับรู้ว่าการกระทาํทีถือว่าดีคือการกระทาํทีทาํให้ผูที้อยู่ใกลต้ัว เช่น พ่อแม่ พีน้อง 

เพือน ยกยอ่งว่าควรทาํ หรือจงทาํดีต่อคนอืนเหมือนกบัทีอยากจะทาํกบัตนเอง 



๘๒ 

ขนัที ๔ Social System Morlity เด็กยึดเอาอาํนาจหรือกฎเกณฑ์ของสังคมเป็นหลกั รู้จกั

บทบาทและหนา้ทีของตนเอง มีการยอมรับอาํนาจหนา้ทีของผูที้อยูสู่งกว่า รู้จกัรักษาความสงบของ

สงัคมโดยการกระทาํตามระเบียบกฏเกณฑ์ทีสังคมกาํหนดไว ้ การกระทาํทีถือว่ามีจริยธรรมดีคือ 

การกระทาํทีเป็นไปตามกฎระเบียบของสงัคม 

ระดบัเหนือกฎเกณฑ ์(อาย ุ๑๓ ปีหรือก่อนจะถึงวยัผูใ้หญ่ตอนตน้หรือไม่ถึงระดบันีเลย) 

ระดับนีเป็นจริยธรรมชันสูง บุคคลทีมาถึงขันนีได้จะประสบกับการขัดแยง้ระหว่าง 

มาตรฐานการกระทาํทีสงัคมยอมรับ ๒ อยา่ง และเขาพยายามทีจะเลือกตดัสินใจเอาอนัใดอนัหนึง

การควบคุมการกระทาํของบุคคลระดบันีอยูที่ตวัของตวัเอง ดงันนัการตดัสินใจในเรืองความขดัแยง้  

จะเป็นการตรึกตรองหาเหตุผลดว้ยตนเอง มี ๒ ขนัคือ 

ขนัที ๕  Human Rights and Social Welfare Morality ยึดหลกัของสัญญาหลกัของสิทธิ

ส่วนบุคคล และหลกัของการยอมรับกฎเกณฑอ์ยา่งเป็นประชาธิปไตย บุคคลทีมาถึงขนันีคิดอย่างมี

เหตุผล พิจารณาการกระทาํโดยยดึเอาความปรารถนาของคนส่วนใหญ่และความสงบสุขในสังคม

เป็นเกณฑ์ บุคคลในระดบันีมองเห็นและเขา้ใจความขดัแยง้ระหว่างความต้องการของมนุษยก์ับ   

กฎเกณฑใ์นสงัคม ซึงยอ่มดีกว่าเมือมองในระยะยาว 

ขนัที ๖  Universalizable Morality ยึดหลกัมโนธรรมของแต่ละบุคคลเป็นเกณฑ์ บุคคลที

พฒันาการทางจริยธรรมกา้วมาถึงขนันีจะกระทาํหรือไม่กระทาํอะไรโดยอาศยัหลกัของมโนธรรม

ประจาํตวัเอง โดยมิไดค้าํนึงถึงกฎเกณฑข์องสงัคมหรือความเห็นของผูอื้น เขากระทาํไปโดยอาศยั

มาตรฐานภายในตวัของเขาเองโดยทีถา้หากเขาไม่กระทาํแลว้ต่อไปเขาจะตอ้งตาํหนิตวัเองเป็นอย่าง

มากกว่าตวัเองเป็นผูผ้ดิทีไม่กระทาํสิงทีควรทาํ 

ทฤษฏีพัฒนาการทางจริยธรรมของโคลเบอร์กนีเป็นผลสรุปจากการวิจัยโดยใช้กลุ่ม

ตวัอยา่งมากมายจากหลายประเทศ เทคนิคทีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มลูนนัคือ เสนอเรืองเล่าทีเป็น

ขอ้ขดัแยง้ระหว่างความตอ้งการส่วนบุคคลกบักฎเกณฑข์องสังคม แลว้ให้ผูต้อบตดัสินใจว่าถา้เขา

อยู่ในสถานการณ์เช่นนัน เขาจะตัดสินใจอย่างไร และมีเหตุผลอะไรทีทาํให้เขาเลือกตัดสินใจ

เช่นนนั ๑๑๒ 

 

 

 

                                                             
๑๑๒สิทธิโชค  วรานุสนัติกลู, จติวทิยาสังคม :ทฤษฎีและการประยุกต์, (กรุงเทพมหานคร : 

สาํนกัพิมพบ์ริษทั ซีเอด็ยเูคชนั จาํกดั (มหาชน), ๒๕๔๖), หนา้ ๗๒. 



๘๓ 

๒.๙.๕ ทฤษฏีด้านพฒันาการทางความคดิความเข้าใจเกยีวกบัจริยธรรมของพอีาเจต์ 

จอง  พอีาเจต์  (Jean Piaget) นกัจิตวิทยาชาวสวิตเซอร์แลนด ์แนวความคิดจะเนน้ความคิด

(Cognitive) มากกว่าความรู้สึก(Affective) โดยเฉพาะอยา่งยงิเกียวกบัการเรียนรู้กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ซึง

จะไดก้ล่าวต่อไป 

ทฤษฏีพฒันาการทางจริยธรรม ๒ ขนัตอนของพีอาเจต์  ทฤษฏีพฒันาการทาง   จริยธรรม

ของพีอาเจตน์นั มีรากฐานมาจากทฤษฏีพฒันาการทางสติปัญญา ๔ ขนัของเขา กล่าวคือ พีอาเจต์  มี

ความเชือว่า  พฒันาการทางสติปัญญาและการคิดหาเหตุผลจาํเป็นและเป็นรากฐานของพฒันาการ

ทางจริยธรรม ซึงมี ๒ ขนัคือ ขนัแรกเรียกว่า ขนัจริยธรรมพืนฐาน ซึงเด็กจะยอมรับ กฎเกณฑต่์าง ๆ 

ทีผูอื้นยืนให้ว่าไม่อาจจะเปลียนแปลงได ้ส่วนขันทีสองเรียกว่า ขนัจริยธรรมอิสระ ซึงเด็กหรือ

บุคคลจะเขา้ใจว่ากฎเกณฑน์นัเปลียนแปลงได ้และปรับปรุงให้กฎนันเหมาะสมกบัสถานการณ์ได ้

ต่อไปนีจะกล่าวถึงจุดสาํคญับางจุดในทฤษฏีนี 

๑.  การสร้างกฎเกณฑ ์ พีอาเจตค์น้ควา้จากการสงัเกตการเล่นของเด็ก เขาพบว่าเด็กอายุ ๒-

๓ ขวบเล่นดว้ยกนัไม่เป็น ถึงแมจ้ะเล่นอยูใ่นบริเวณเดียวกนั พออาย ุ๓-๕ ขวบ จึงจะเล่นดว้ยกนัได ้

แต่เอาแต่ใจตนเองเป็นทีตัง(Egocentric) จนกระทงัอายุ ๗-๘ ขวบ จึงจะรู้จกัร่วมมือกนัเล่นเพือ

ประโยชน์ร่วมกัน ในขณะเดียวกัน พีอาเจต์ได้สัมภาษณ์เด็ก ๆ ด้วยพบว่า เจตคติของเด็กต่อ

กฎเกณฑเ์ปลียนไปตามอายเุช่นกนั เมืออายปุระมาณ ๓ ขวบ เด็กยอมรับกฎเกณฑโ์ดยไม่ตอ้งคิดเลย 

พออาย ุ๔-๕ ขวบ กฎเกณฑก์ลายเป็นของศกัดิสิทธิทีตอ้งปฏิบติัตามและมาจากผูใ้หญ่ แต่ก็มีการทาํ

ผิดกฎเกณฑ์บา้ง เมือโตขึนมาอายุ ๑๐-๑๑ ขวบ เด็กมองเห็นว่ากฎเกณฑ์ใดก็ตามจะต้องยอมรับ

ร่วมกนัทงั ๒ ฝ่าย คือ ทงัฝ่ายปฏิบติั (เด็ก) และฝ่ายให ้(ผูใ้หญ่) 

๒. เจตนากระทาํกบัผลการกระทาํ เด็กทีอยูใ่นขนัแรกคือ จริยธรรมพืนฐาน จะใชผ้ลกระทาํ

เป็นหลกัในการตดัสินว่าการกระทาํนนัถกูหรือผดิ ดีหรือไม่ดี เช่น เมือสมัภาษณ์เด็กโดยสมมติเป็น

สถานการณ์ว่ามีการทาํแกว้แตก เด็กบอกว่าเด็กทีตงัใจทาํแกว้แตก ๑ ใบ ซนน้อยกว่าเด็กทีบงัเอิญ

เปิดประตูตูเ้ยน็แรงไปจนทาํใหแ้กว้ตกลงมาแตก ๓ ใบ หลกัเกณฑที์เด็กใชใ้นการตดัสิน การกระทาํ

ดงัทีกล่าวไปนนัคือ จาํนวนแกว้แตก ๓ ใบมากกว่าแกว้แตก ๑ ใบ จากกรณีตวัอย่างนีเมือนาํเอาไป

ถามเด็กโตซึงมีจริยธรรมอยู่ในขนัจริยธรรมอิสระ เด็กโตจะยึดเอาเจตนาของการกระทาํเป็นหลกั 

เขาจะตอบว่าเด็กทีตงัใจทาํแกว้แตก ๑ ใบ ซนกว่าเด็กทีทาํแกว้แตก ๓ ใบ โดยไม่ไดต้งัใจ 

๓. การลงโทษ  พีอาเจตไ์ดแ้บ่งประเภทของการลงโทษออกเป็น ๒ ชนิดคือ ประเภทแรก 

การลงโทษทีไม่เกียวกนักบัการกระทาํของผูก้ระทาํผิด มีลกัษณะเป็นเผด็จการ ผูก้ระทาํผิดตอ้ง

ไดรั้บความเจ็บปวดหรือทุกขใ์จจากการลงโทษ ตวัอย่างของการลงโทษแบบนี ไดแ้ก่ การเฆียนตี 

การดุด่า และการปรับเงิน ขอ้สงัเกตก็คือ วิธีการลงโทษเหล่านีไม่สมัพนัธ์กบัการกระทาํ ประเภทที
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สอง ไดแ้ก่ การลงโทษทีมีลกัษณะเอาการลงโทษไปสัมพนัธ์กบัการทาํความผิด ตวัอย่างเช่น เด็ก

ตอ้งจ่ายเงินซือกระจกหนา้ต่างของเพือนบา้นทีตนเองไปทาํแตกหรือบางคนอาจจะบอกว่า “ฉันจะ

ไม่ยอมเล่นกบัเธออีกแลว้ เพราะว่าเธอเล่นรุนแรงและหยาบคายกบัฉนั”  เป็นตน้ 

การลงโทษประเภทแรก ซึงเป็นการลงโทษจากผูอื้นและไม่เกียวกบัการกระทาํความผดินัน 

เด็กเลก็อายตุาํกว่า ๖ ขวบ ซึงมีจริยธรรมอยูใ่นขนัพืนฐานเชือว่าเกิดจากอาํนาจของธรรมชาติ  เช่น 

ถา้เด็กเดินไปบนสะพานแล้วสะพานเกิดพงัทําให้เด็กตกลงไปในแม่นํา พวกเด็กทีอยู่ในขัน

จริยธรรมพืนฐานจะอธิบายว่า  เด็กคนนนัไม่ดีจึงถกูธรรมชาติลงโทษใหส้ะพานพงั 

สําหรับการลงโทษประเภททีสองนันไปกันได้ดีกับขันจริยธรรมอิสระ พีอาเจต์ได้

สมัภาษณ์เด็กจาํนวน ๑๐๐ คน ซึงมีอายตุงัแต่ ๖-๑๒ ขวบ ไดค้วามว่า เด็กทีมีอายนุอ้ยจะเห็นดว้ยกบั

การลงโทษแบบสมัพนัธก์บัความผดินีนอ้ยกว่าเด็กทีมีอายมุากกว่า 

๔. ความยุติธรรม  ซึงหมายถึง การแบ่งกระจายรางวลัและการลงโทษอย่างเสมอภาคกนั  

จากการศึกษาของพีอาเจตไ์ดข้อ้สรุปว่า เด็กมีแบบแผนของความคิดเกียวกบัความยุติธรรมเป็น ๓ 

ระดบั ระดบัแรกคือ ระดบัทีเด็กเชือว่าอะไรก็ตามทีผูใ้หญ่สงัคือความยติุธรรม ระดบัทีสอง คือความ

ยุติธรรมทีได้มาโดยวิธีทีทุกคนได้รับเท่าเทียมกนัหมดโดยวิธีเฉลีย ส่วนระดับทีสาม คือความ

ยติุธรรมทีมีการนาํเอาความเหมาะสมของสถานการณ์ของแต่ละบุคคลมาพิจารณา ซึงอาจจะมีผลทาํ

ใหก้ารไดรั้บรางวลัหรือลงโทษของแต่ละบุคคลไม่เท่าเทียมกนั 

แบบแผนของความคิดเกียวกบัเรืองความยติุธรรมนีสัมพนัธ์กบัอายุของเด็กดว้ย  กล่าวคือ 

เด็กเลก็อายตุาํกว่า  ๗  ขวบ  จะมีความคิดเรืองความยติุธรรมอยูใ่นระดบัแรกคือ เชือว่าพ่อแม่ใหเ้ด็ก

ทาํอะไรนนัเป็นความยติุธรรมแลว้ เมือเด็กโตขึน (อายุ ๘-๑๐ ขวบ)  ความคิดเรืองความยุติธรรมก็

เปลียนไป    สู่แบบทีเป็นความเท่าเทียมกนัโดยการเฉลีย  พอโตขึนอีกจึงจะเริมรู้จกัความยุติธรรมที

ไม่ไดเ้ป็นแบบหารเฉลีย แต่ก็เป็นแบบทีคาํนึงถึงสถานการณ์ดว้ย 

สรุปความคิดเกียวกบัเรืองการพฒันาของจริยธรรมตามทีพีอาเจต์ไดศึ้กษาคน้ควา้เอาไวมี้

หลกัสาํคญัอยูว่่า พฒันาการของสติปัญญาและการคิดหาเหตุผลเป็นพืนฐานทีจาํเป็นของการพฒันา

จริยธรรม แต่ยงัไม่เพียงพอยงัมีอายุและการเจริญเติบโตตามวยัทีเรียกว่า วุฒิภาวะ(Maturity) มา

เสริมอีก จึงจะทาํให้พฒันาการทางจริยธรรมเป็นไปไดอ้ย่างสมบูรณ์ นอกจากนันพฒันาการทาง  

จริยธรรมเป็นเรืองเฉพาะตวั ถึงแมจ้ะใชว้ิธีซึมซบั(Internalize) จากผูใ้หญ่ แต่สิงทีไดม้าจากผูใ้หญ่มี

ลกัษณะเหมือนอาหาร ซึงเด็กแต่ละคนรับเอาไปยอ่ยดว้ยระบบยอ่ยอาหาร(คือสติปัญญาและการคิด) 

ของตนเอง เด็กแต่ละคนจึงพฒันาจริยธรรมของตนเองขึนมาแตกต่างกนั เพราะแต่ละคนมีสติปัญญา

และการคิดหาเหตุผลทีแตกต่างกนั๑๑๓ 
                                                             

๑๑๓เรืองเดียวกนั, หนา้ ๗๐. 
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๒.๙.๖ ทฤษฏีการเรียนรู้ทางสังคม (Social Learning Theory) 

นักทฤษฏีการเรียนรู้ทางสังคมนันไดน้าํหลกัการเสริมแรง (Principle of Reinforcement)

และหลกัการเชือมโยง(Principle of Association) มาอธิบายวิธีการและกระบวนการทีบุคคลไดรั้บ

อิทธิพลจากสงัคมโดยมีสิงแวดลอ้มทางสังคม(Social Environment) หรือวฒันธรรม(Culture) เป็น

ตวักาํหนดเงือนไขทางสงัคม(Social Contingencies) ใหก้บัเด็กแต่แรกเกิด ในทศันะของนกัจิตวิทยา

พฤติกรรมนิยมและนักจิตวิทยาการเรียนรู้ทางสังคม  พฒันาการทางจริยธรรมเกิดขึนจากการ

ประพฤติปฏิบติัตามกฎเกณฑ์ของสังคม โดยมีแรงจูงใจพืนฐานมาจากความตอ้งการทางชีวิวิทยา 

การแสวงหารางวลัตลอดจนการหลีกเลียงการถกูลงโทษ มนุษยจ์ะมีปทสัถาน(Norm) ของจริยธรรม

ตามแนวโครงสร้างของสังคมทีมนุษยอ์ยู่นั นเองดว้ยความเชือ พืนฐานนีเอง นักจิตวิทยาทางการ

เรียนรู้ทางสังคม(Social Learning)  เช่น  เซียร์ส (Sears) ฮอฟแมน (Hoffman)  แบนดูราและวอล-

เตอร์ (Bandura & Walters) หรือมิลเลอร์และโดลลาด (Miller & Dollard) จึงไดส้นใจศึกษาคน้ควา้

เกียวกบัพฤติกรรมทางจริยธรรมของมนุษย ์เซียร์ส (Sears) เชือว่าการอบรมเลียงดู(Childrearing 

practice) มีอิทธิพลอยา่งยงิในการปลกูฝังจริยธรรมใหก้บัเด็ก 

ส่วนแบนดูราเชือว่า การสร้างค่านิยมและจริยธรรมของเด็กนันคือการทีเด็กไดเ้รียนรู้ใน

ลกัษณะของการลอกเลียนแบบ โดยเด็กจะสงัเกตพฤติกรรมจริยธรรมของคนทีอยูใ่กลชิ้ดและบนัทึก

ในความทรงจาํ แลว้จึงถ่ายทอดพฤติกรรมนันในลกัษณะทีใกลเ้คียงกบัความคิดรวบยอดการลอก

เลียนเอกลกัษณ์ (Identification) ของฟรอยด ์

จากการศึกษาของนักจิตวิทยาการเรียนรู้ทางสังคมอาจสรุปเกียวกับพฤติกรรมจริยธรรมของ

มนุษยไ์ดด้งันี 

๑.  พฒันาการทางจริยธรรม คือ  การทีมนุษยพ์ฒันาพฤติกรรมและความรู้สึกให้สอดคลอ้ง

กบักฎเกณฑ ์ทีสงัคมกาํหนดว่าดีงามและถกูตอ้ง มากกว่าจะเป็นกระบวนการเปลียนแปลงของการ

คิดการเขา้ใจทางปัญญา (Cognition) 

๒. ตวัเสริมแรงหรือแรงจูงใจทีจะทาํให้เกิดพฒันาการทางจริยธรรมนัน มีพืนฐานมาจาก

ความตอ้งการทางสรีระหรือความตอ้งการทางจิตใจของมนุษยที์จะไดรั้บการยอมรับหรือรางวลัจาก

สงัคม 

๓. พฒันาการทางจริยธรรมมีความสมัพนัธใ์กลชิ้ดกบัวฒันธรรม 

๔. ปทสัถาน (Norm) ของจริยธรรมเป็นมาตรฐานของจริยธรรมไดม้าโดยการเรียนรู้จาก

วฒันธรรมของสงัคม (External Cultural  Rules) 
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๕.  สิงทีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมจริยธรรม ไดแ้ก่ ตวัเสริมแรงทางบวกและทางลบ ตวัแบบ

พฤติกรรมทีมีอิทธิพล เช่น บิดามารดา หรือบุคคลทีมีอิทธิพลต่อสงัคมนนั ๆ ๑๑๔ 

โดยสรุปความคิดและพฤติกรรมทีเกียวกบัเรืองการพฒันาทางจริยธรรมตามทีนักวิชาการ

หลายท่านได้ศึกษาคน้ควา้เอาไว ้มีหลกัการสาํคญัอยู่ว่า พฒันาการของสติปัญญาและการคิดหา

เหตุผลเป็นพืนฐานทีจาํเป็นของการพฒันาจริยธรรม และยงัมีอายุและการเจริญเติบโตตามวยัที

เรียกว่า วุฒิภาวะ(Maturity) มาเสริมอีก จึงจะทาํใหพ้ฒันาการทางจริยธรรมเป็นไปไดอ้ย่างสมบูรณ์ 

นอกจากนนัแลว้พฒันาการทางจริยธรรมยงัเป็นเรืองเฉพาะตวัทีตอ้งมีหลกัศีลธรรมเป็นฐานรองรับ

ในกระบวนการเพือการตดัสินใจของแต่ละบุคคลอีกเช่นกนั 

 

๒.๑๐ หลักพุทธธรรมเพอืการส่งเสริมจริยธรรมของวยัรุ่น 

พระพุทธศาสนาให้ความสาํคญัต่อเรืองของคุณธรรมเอาไวม้าก  เพราะคุณธรรมเป็นสิง

กาํหนดใหบุ้คคลมีพฤติกรรมต่างๆ ได ้ โดยการพฒันาคุณธรรมของบุคคลตามแนวพุทธนีเป็นการ

ฝึกใหบุ้คคลมีจิตใจสงบ  ไม่ฟุ้งซ่านพุทธธรรมแบ่งออกเป็น ๒ ส่วน คือ (๑) ส่วนทีเป็นสัจธรรม ซึง

เป็นส่วนแสดงสภาวะหรือรูปลกัษณะตวัจริง และ (๒) ส่วนทีเป็นจริยธรรม ซึงเป็นส่วนของข้อ

ปฏิบติัทงัหมด กล่าวโดยสรุปก็คือ สจัธรรมคือธรรมชาติและกฎธรรมดา  

จริยธรรมคือความรู้ในการประยกุตส์จัธรรม  

จริยธรรมในพุทธศาสนา แยกไดเ้ป็น ๓ ขนั คือ 

๑. จริยธรรมขนัตน้ ไดแ้ก่ เบญจศีล คู่กบั เบญจธรรม หรือกลัยาณธรรม 

๒. จริยธรรมขนักลาง ไดแ้ก่ กศุลกรรมบถ ๑๐ 

๓. จริยธรรมขนัสูง ไดแ้ก่ มรรค ๘ 

ในทีนีจะขอกล่าวถึงในส่วนทีเป็นจริยธรรมขนัตน้ คือ เบญจศีล หรือ ศีล ๕ คู่กบัเบญจ

ธรรม หรือกลัยาณธรรม ๕ ไดแ้ก่ 

เบญจศีล   คู่กบั  เบญจธรรม 

๑. หา้มฆ่าสตัว ์     ๑. มีเมตตา กรุณา 

๒. หา้มลกัทรัพย ์    ๒. มีสมัมาอาชีวะ 

๓. หา้มประพฤติผดิประเวณี   ๓. มีกามสงัวร (ความสาํรวมในกาม) 

๔. หา้มพดูเท็จ     ๔. มีสจัจะ ซือตรงต่อกนั 

๕. หา้มเสพของมึนเมา    ๕. มีสติรอบคอบ 

                                                             
๑๑๔พรรณทิพย ์ ศิริวรรณบุศย,์ ทฤษฎีจติวทิยาพฒันาการ, อา้งแลว้, หนา้ ๑๗๓. 



๘๗ 

การทีพระพุทธองคท์รงบญัญติัศีล 5 ขึน มีจุดประสงคส์าํคญัเพือควบคุมกายและวาจา ศีล

ขอ้ ๑ – ๒ –๓ และ ๕ บญัญติัขึนเพือควบคุมกาย ส่วนศีลขอ้ที ๔ บญัญติัขึนเพือควบคุมวาจา ส่วน

ธรรม ๕หรือ กลัยาณธรรมทีทรงนาํมาคู่กบัศีล ๕ เพือใหเ้ป็นขอ้ปฏิบติัพิเศษขึนไปมากกว่าศีลขอ้

นนั ๆ ใหเ้กิดความดีความงามมากขึน ดงัรายละเอียดต่อไปนี๑๑๕ 

เบญจศีล 

เบญจศีลสิกขาบทที ๑ 

ปาณาติปาตา เวรมณี  แปลว่า เจตนางดเวน้จากการฆ่าสตัว ์ 

ความมุ่งหมาย พระพุทธองค์ทรงบญัญติัศีลขอ้นีไวเ้พือมุ่งให้มนุษยอ์บรมจิตของตนให้

คลายความเหียมโหด มีเมตตากรุณาต่อกนั และเผอืแผแ่ก่สตัวท์งัปวง 

ข้อห้าม ในสิกขาบทนี ห้ามการฆ่าโดยตรง แต่ผูรั้กษาศีลพึงเวน้จากการกระทาํอนัเป็น

บริวารของการฆ่าดว้ย เช่น การทาํร้ายร่างกาย การทรมาน การเบียดเบียนสัตวใ์ห้ไดรั้บความทุกข์

ดว้ยประ  การต่าง ๆ  

๑. การฆ่า ทาํใหศี้ลขาด 

๒ การทาํร้ายร่างกาย ทาํใหศี้ลด่างพร้อย 

๓. การทรกรรม ทาํใหศี้ลทะลุ 

การฆ่า 

๑. กิริยาทีฆ่า หมายถึง การทาํชีวิตสตัวใ์หต้กล่วงไป คาํว่า สตัว ์หมายเอามนุษยช์นัทีสุดแม้

สตัวใ์นครรภแ์ละเดียรัจฉานทุกชนิด 

๒. บาปกรรม การฆ่าสัตวทุ์กชนิดศีลขาดทงันัน แต่ความหนักแน่นของบาปกรรมย่อม

ลดหลนักนัไป  

ท่านวางหลกัวินิจฉยับาปกรรมไว ้๓ อยา่ง คือ 

๑. วตัถุ หมายถึง สตัวที์ถกูฆ่า 

๒. เจตนา หมายถึง เจตนาของผูฆ่้า 

๓. ประโยค หมายถึง วิธีการหรือความพยายามในการฆ่า 

ในทางวตัถุ ฆ่าคนบาปมากกว่าสตัวเ์ดียรัจฉาน แมใ้นการฆ่าคนนันยงัมีลดหลนั นับตงัแต่

ฆ่าพ่อฆ่าแม่ ฆ่าพระอรหนัต ์ฆ่าคนมีคุณ ฆ่าคนทวัไป ฆ่าคนทีเป็นภยัแก่คนอืน บาปกรรมก็ลดหลนั

                                                             
๑๑๕ทองหล่อ  วงษ์ธรรมา, ปรัชญา ๒๐๑ พุทธศาสน์, (กรุงเทพมหานคร : โอ.เอส.พรินติ ง

เฮา้ส์,๒๕๓๘), หนา้ ๒๓๔ –๒๓๕. 



๘๘ 

กนัไปตามลาํดบั ในการฆ่าสตัวเ์ดียรัจฉานก็พิจารณาตามเกณฑอ์ยา่งเดียวกนันี คือฆ่าสตัวมี์คุณบาป

มากกว่าสตัวท์วัไป 

ในทางเจตนา การฆ่าด้วยความอาํมหิตโหดเหียม เช่น ฆ่าด้วยความอาฆาตเคียดแค้น

พยาบาทอนัร้ายกาจ ฆ่าดว้ยอาํนาจโมหะ เช่น ยงิสตัวเ์ล่นเพราะเห็นแก่สนุก การฆ่าเหล่านีจะไดรั้บ

โทษบาปกรรมหนกัเบาลดหลนักนัไป ถา้ฆ่าดว้ยความเคียดแคน้ บาปกรรมจะหนักกว่าการฆ่าดว้ย

ความสนุกสนาน ส่วนการฆ่าดว้ยจิตทีมีเมตตาผสมอยู ่เช่น แพทยฆ่์าสัตวเ์พือทดลองวิชาหาวิธีการ

รักษาคนไข้ หรือฆ่าเพือป้องกันตัว หรือทาํให้เขาตายโดยพลาดพลัง บาปกรรมก็เบาบางลง

ตามลาํดบั 

ในทางประโยค คือ วิธีหรือความพยายามฆ่า ถา้ฆ่าโดยวิธีทรมาน คือทาํใหต้ายอย่างลาํบาก 

หวาดเสียว หรือชาํใจมาก บาปก็จะมากตาม 

การห้ามฆ่านี ทางพระพุทธศาสนาห้ามรวมไปถึงการฆ่าตวัเองดว้ย ถือว่าเป็นบาปกรรม

มากและส่งผลใหมี้การฆ่าตวัเองติดตามไปภพหนา้ ชาติหนา้อีก เป็นร้อยชาติพนัชาติ ดงันนัการทีเรา

เห็นคนฆ่าตวัตาย เขาอาจจะเคยทาํมาแลว้นบัครังไม่ถว้นก็ได ้

การทาํร้ายร่างกาย หมายถึง การทาํใหร่้างกายเขาเสียรูป เสียงาม เจ็บป่วย หรือพิการ แต่ไม่

ถึงตาย จะดว้ยการยงิ ฟัน ทุบตี ก็ตาม ซึงกระทาํโดยเจตนาร้ายต่อผูน้นั ไม่ควรทาํ 

การทรกรรม คือ การทาํใหส้ตัวไ์ดรั้บความลาํบาก โดยขาดเมตตาปราณี เช่น 

๑. ใชง้านเกินกาํลงั ไม่ไดรั้บการพกัผอ่น หรือไม่เลียงดูตามควร 

๒. กกัขงั ในทีคบัแคบทีไม่อาจเปลียนอิริยาบถได ้หรือกกัขงัไวใ้นทีอนัตราย 

๓. นาํสตัวไ์ปโดยวิธีอนัทรมาน 

๔. ผจญสตัว ์เช่น ยวัสตัวใ์หท้าํร้ายกนั เพราะเห็นแก่สนุกสนาน เช่น กดัปลา ชนไก่ 

หลกัวนิิจฉัย การฆ่าถึงขนัศีลขาด ตอ้งประกอบดว้ยองค ์๕ คือ 

๑. สตัวน์นัมีชีวิต 

๒. ผูฆ่้ารู้ว่าสตัวน์นัมีชีวิต 

๓. ผูฆ่้าคิดจะฆ่า 

๔. พยายามจะฆ่า 

๕. สตัวต์ายดว้ยความพยายามนนั 

เหตุผลของผู้รักษาศีลข้อ ๑ ชีวิตเป็นสมบติัชินเดียวทีสตัวมี์อยู ่และเป็นสิงทีมนุษยแ์ละสตัว์

ทุกรูปทุกนามหวงแหนทีสุด ดงันนั การกระทาํผดิต่อสตัว ์ไม่มีสิงใดร้ายแรงยิงกว่าการทาํลายชีวิต

ของเขา เพราะเท่ากบัเป็นการทาํลายทุกสิงทุกอยา่งทีเขามีอยู่ การไม่ฆ่าสัตวต์ดัชีวิตเท่ากบัเป็นการ

ใหทุ้กสิงทุกอยา่ง ท่านจึงเรียกศีลขอ้นีว่า “มหาทาน” หมายถึง การใหอ้นัยงิใหญ่ 



๘๙ 

การประพฤติตนเป็นคนโหดร้ายละเมิดศีลขอ้นี ย่อมเป็นการทาํลายมนุษยธรรมในตวัเรา

เอง ดว้ยเป็นการทาํลายความสงบสุขของสงัคมและประเทศชาติของเราดว้ย๑๑๖ 

เบญจศีลสิกขาบทที ๒ 

อทินนาทานา เวรมณี แปลวา่ เจตนางดเวน้จากการลกัทรัพย ์ 

ความมุ่งหมาย ใหทุ้กคนงดเวน้จากการทาํมาหากินในทางทุจริต ประกอบอาชีพแต่ในทาง

สุจริต และเคารพในกรรมสิทธิของผูอื้น 

ข้อห้าม โดยตรง คือ ห้ามกระทาํโจรกรรม แต่ผูรั้กษาศีลพึงเวน้จากการกระทาํอนัเป็น

บริวารของโจรกรรมดว้ย เช่น ขู่กรรโชก หลอกลวง ฉ้อฉลกลโกงต่าง ๆ เพือให้ได้ซึงสิงของที

เจา้ของหวงแหน 

ลกัษณะแห่งการขโมย 

๑. โจรกรรม 

๒. อนุโลมโจรกรรม 

๓. ฉายาโจรกรรม 

เฉพาะอนุโลมโจรกรรมกบัฉายาโจรกรรมนนั ตอ้งพิจารณาถึงเจตนาของผูก้ระทาํดว้ย ถา้

เจตนากระทาํใหเ้ขาเสียกรรมสิทธิศีลก็ขาด ถา้เจตนาไม่แน่ชดัศีลก็เพียงด่างพร้อย 

โจรกรรม การกระทาํเป็นโจรกรรม มี ๑๔ อยา่ง คือ 

๑. ลกั   ไดแ้ก่  ขโมยเอาทรัพยเ์มือเจา้ของไม่เห็น 

๒. ฉก   ไดแ้ก่  ชิงเอาทรัพยต่์อหนา้เจา้ของ 

๓. กรรโชก ไดแ้ก่  ทาํใหเ้ขากลวัแลว้ใหท้รัพยห์รือยกใหด้ว้ยความหวาดกลวั 

๔. ปลน้  ไดแ้ก่  ร่วมหวักนัหลายคน มีศสัตราวุธ เขา้ปลน้ทรัพย ์

๕. ตู่  ไดแ้ก่  อา้งหลกัฐานพยานเท็จ หกัลา้งกรรมสิทธิของผูอื้น 

๖. ฉอ้  ไดแ้ก่  โกงเอาทรัพยข์องผูอื้น 

๗. หลอก ไดแ้ก่  ปันเรืองใหเ้ขาเชือเพือจะใหเ้ขามอบทรัพยใ์หแ้ก่ตน 

๘. ลวง  ไดแ้ก่  ใชเ้ล่ห์เอาทรัพยด์ว้ยเครืองมือลวง 

๙. ปลอม ไดแ้ก่  ทาํหรือใชข้องปลอม 

๑๐. ตระบดั  ไดแ้ก่  ยมืของคนอืนมาใชแ้ลว้ยดึเอาเสีย 

๑๑. เบียดบงั  ไดแ้ก่  กินเศษกินเลย 

                                                             
๑๑๖พิสิฐ เจริญสุข, เบญจศีล – เบญจธรรม, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพก์ารศาสนา, 

๒๕๔๓), หนา้ ๒๖ –๓๐. 



๙๐ 

๑๒. สบัเปลียน  ไดแ้ก่  แอบสลบัเอาของผูอื้นซึงมีค่ามากกว่า 

๑๓. ลกัลอบ  ไดแ้ก่  หลบหนีภาษีของหลวง 

๑๔. ยกัยอก  ไดแ้ก่  ใชอ้าํนาจหนา้ทีทีมีอยูถื่อเอาทรัพยโ์ดยไม่สุจริต 

อนุโลมโจรกรรม การกระทาํอนัเป็นอนุโลมโจรกรรม มี ๓ อยา่ง คือ 

๑. สมโจร คือ สนบัสนุนโจร 

๒. ปอกลอก คือ คบเขาเพือปลอกลอกเอาทรัพย ์

๓. รับสินบน คือ รับสินจา้งเพือกระทาํผดิหนา้ที 

ฉายาโจรกรรม การกระทาํอนัเป็นฉายาโจรกรรม มี ๒ อยา่ง คือ 

๔. ผลาญ คือ ทาํลายทรัพยสิ์นผูอื้น (ไม่ถือเอามาเป็นของตน) 

๕. หยบิฉวย คือ ถือวิสาสะเกินขอบเขต 

หลกัวนิิจฉัย การกระทาํโจรกรรมทีถึงขนัศีลขาด ตอ้งประกอบดว้ยองค ์๕ คือ 

๑. ของนนัมีเจา้ของ 

๒. รู้ว่าของนนัมีเจา้ของ 

๓. มีจิตคิดจะลกั 

๔. พยายามจะลกั 

๕. ไดข้องนนัมาดว้ยความพยายามนนั 

เหตุผลของผู้ รักษาศีลข้อที ๒ สัตวทุ์กชนิดย่อมีปากทอ้ง และมีภาระในการหาเลียงปาก

เลียงทอ้งดว้ยกนั ทงั กา ไก่ สุนัข ลิง แมว และสารพดัสัตว ์รวมทงัคนดว้ย ซึงคนสัตวแ์ต่ละชนิด

ธรรมชาติไดส้ร้างอวยัวะไวใ้ห้เป็นเครืองมือหากินพอเหมาะพอสมควรแก่ตวั สาํหรับทาํมาหากิน

เลียงชีพได ้ตงัแต่พระอาทิตยขึ์นจนถึงพระอาทิตยต์กและยงัเหลือเวลาพกัผ่อนอีกดว้ย คนเราก็เป็น

สัตว์โลกชนิดหนึง มีปากมีท้องและมีอวยัวะไวท้าํมาหากินเหมือนกนั ทังยงัมีสมองและปัญญา

มากกว่าสตัว ์สามารถทาํมาหาเลียงชีพไดจ้นเพียงพอทีจะเผือแผ่แก่คนอืนไดอี้กดว้ย คนทีลกัขโมย

ฉอ้โกงเขากิน จึงเป็นคนทาํลายศกัดิศรีความเป็นมนุษยข์องตนเอง คนทีใชค้วามรู้โกงทรัพยสิ์นคน

อืนนนั เป็นคนทีน่าละอาย บณัฑิตติเตียนการโกงคนอืนนนัตาํกว่าสตัว ์เช่น แมว สุนขั กา ไก่ ถึงมนั

จะแยง่กนักิน แต่มนัก็ไม่โกงกนั ร้ายไปกว่านนั การลกัขโมยฉอ้โกง แมจ้ะไดท้รัพยสิ์นของผูอื้นมา 

แต่เราตอ้งเสียทรัพยภ์ายใน คือ ศีลธรรม เกียรติยศชือเสียงของตนเอง ซึงเทียบราคากนัไม่ได้๑๑๗ 

เบญจศีลสิกขาบทที ๓  

กาเมสุ มิจฉาจารา เวรมณี แปลว่า เจตนางดเวน้จากการประพฤติผดิในกาม  

                                                             
๑๑๗เรืองเดียวกนั, หนา้ ๓๐ – ๓๖. 



๙๑ 

ความมุ่งหมาย ความมุ่งหมายสาํคญัของศีลขอ้นี อยู่ทีการสร้างความเป็นปึกแผ่น ปลูก

สามคัคี และป้องกนัความแตกร้าวในหมู่มนุษย ์ 

ข้อห้าม หา้ม (ทงัหญิงทงัชาย) ไม่ใหป้ระพฤติผดิประเวณีในคู่ครองของกนัและกนั รวมไป

ถึงสตรีทีตอ้งหา้มตามสิกขาบทนีดว้ย 

หลกัการวนิิจฉัย การกระทาํทีเรียกว่า กาเมสุมิจฉาจาร คือ การผดิประเวณีถึงขนัทาํใหศี้ล

ขอ้นีขาด ตอ้งประกอบดว้ยองค ์๔ คือ 

๑.  หญิง (หรือชาย) นนัเป็นบุคคลตอ้งหา้ม 

๒. เจตนาจะร่วมประเวณี 

๓. ประกอบกามกิจ 

๔. อวยัวะเครืองเสพกามถึงกนั 

บุคคลตอ้งหา้ม พดูโดยยอ่ คือ ผูที้จะสมสู่ดว้ยไม่ไดมี้อยู ่๒ ประเภท คือ หญิงตอ้งหา้ม กบั

ชายตอ้งหา้ม 

๑. ถา้ชายใดสมสู่กบัหญิงตอ้งหา้ม ชายผดิศีล 

๒. ถา้หญิงใดสมสู่กบัชายตอ้งหา้ม หญิงผดิศีล 

๓. ถา้คนทงัสองต่างเป็นผูต้อ้งหา้มดว้ยกนั และเป็นใจต่อกนั ต่างฝ่ายต่างผดิศีล 

หญิงตอ้งหา้ม มี ๓ จาํพวก คือ 

๑. หญิงมีสามี (สสฺสามิกา) หมายถึง หญิงทีอยูกิ่นกบัชายอืนฐานภรรยาสามี ทงันีไม่ว่าเขา

จะไดท้าํพิธีแต่งงานกนัหรือไม่ก็ตาม และจะไดจ้ดทะเบียนสมรสตามกฎหมายหรือไม่ก็ตาม ไม่เป็น

ประมาณ ขอ้สาํคญัอยูที่ว่าเขาไดอ้ยูกิ่นเป็นสามีภรรยากนัโดยเปิดเผยเท่านนั 

หญิงประเภทนี จะหมดภาวะทีเป็นหญิงตอ้งห้าม ก็ต่อเมือสามีตายแลว้ หรือไดบ้อกหย่า

ขาดจากสามีแลว้ หญิงทีสามีถกูกกัขงั เช่น ถกูจาํคุก ถา้ไม่ไดห้ยา่ขาดจากสามี ก็ยงัถือว่า เป็นหญิงมี

สามี แมส้ามีตอ้งโทษถกูจองจาํตลอดชีวิต หญิงนันก็ยงัอยู่ในฐานะตอ้งห้ามจนกว่าสามีจะสินชีวิต 

ชายใดสมสู่ดว้ยก็ถือว่าผดิศีล 

นอกจากการไม่ร่วมประเวณีแลว้ ผูรั้กษาศีลพึงเวน้แมก้ารผกูสมคัรรักใคร่ฐานชูส้าว การ

เกียวพาราสี พดูเคาะ หรือแมแ้ต่เล่นหูเล่นตากบัภรรยาผูอื้นในเชิงชูส้าว 

๒. หญิงมีญาติปกครอง ( ฺาติรกฺขิตา) คือ หญิงสาวทีไม่เป็นอิสระแก่ตน แต่อยู่ในการ

ปกครองดูแลของพ่อ แม่ พี ป้า นา้ อา หรือผูอุ้ปการะ ซึงนับว่าเป็นผูใ้หญ่ หญิงประเภทนีถา้ชายใด

อยากไดเ้ป็นภรรยา ก็ตอ้งติดต่อสู่ขอจากผูใ้หญ่ให้ชอบดว้ยประเพณี จกัไดเ้ป็นศรีแก่ตนและวงศ์

สกุล ชายใดลกัลอบสมสู่หรือฉุดคร่า ลกัพาเอาไป ก็ถือว่าผิดศีล การผิดศีลในข้อนีเกิดจาการขืน

นาํใจผูป้กครอง ทาํใหท่้านตอ้งชาํใจ ผดิทงัชายทงัหญิง 
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หญิงทีผูใ้หญ่รับของหมนัจากชายแลว้ ตกลงว่าจะให้แต่งงานดว้ย นับแต่รับของหมนัแลว้ 

หญิงนนัยอ่มเป็นสิทธิของคู่หมนั จนกวา่จะไดคื้นของหมนั หรือบอกเลิกการหมนัเสีย 

๓.  หญิงมีจารีตรักษา (จาริตฺตธมฺมรกฺขิตา) หมายถึง หญิงทีศีลธรรมกฎหมายหรือจารีต

นิยมคุม้ครองรักษา หา้มการสมสู่ หญิงประเภทนีไดแ้ก่ 

๑. หญิงผูเ้ป็นเทือกเถาเหล่ากอของตน 

๒. หญิงมีขอ้หา้ม 

ประเภทแรก ไดแ้ก่ หญิงทีเป็นเทือกเถาเหล่ากอของตนเอง เช่น ญาติผูใ้หญ่ นับยอ้นขึนไป

ทางบรรพบุรุษ ๓ ชนั เหล่ากอ หมายถึง ผูสื้บสนัดานจากตน นบัลงไป ๓ ชนัเหมือนกนั  

ชายใดสมสู่กบัหญิงทีเป็นเทือกเถาเหล่ากอของตนเป็นบาป ผิดศีล ฝ่ายหญิงควรพึงทราบ

โดยนยัตรงกนัขา้ม 

ประเภททีสอง หญิงมีขอ้ห้าม คือ หญิงบาํเพ็ญพรหมจรรย ์เช่น ภิกษุณี และสามเณรี ใน

สมยัก่อน หรือแม่ชี อุบาสิกา รักษาอุโบสถในสมยันี นอกจากห้ามโดยขอ้ปฏิบติัแลว้ ยงัมีหญิงบาง

ประเภททีพระราชาทรงหา้มโดยขอ้กฎหมายอีก 

นอกจากหญิงทีมีขอ้ห้ามโดยตรงแลว้ ยงัมีหญิงตอ้งห้ามโดยจารีตประเพณี และห้ามโดย

การกระทาํอนัไม่สมควรแก่กาลเทศะ เช่น หญิงทีเป็นเด็กทารก หญิงพิการไม่สมประกอบ หรือหญิง

ผูเ้จ็บไขเ้ป็นโรค การกระทาํข่มขืนโดยพลการ และในสถานทีอนัไม่บงัควร เช่น ในโบสถ ์วิหาร 

เป็นตน้ เป็นการเหยยีบยาํทาํลายจารีตประเพณีในการเสพกาม ย่อมเป็นการละเมิดศีลขอ้นีโดยตรง

บา้ง โดยออ้มบา้ง ผูที้รักษาศีลขอ้นีไม่พึงประพฤติ 

ชายตอ้งหา้ม คือ ชายทีหญิงสมสู่ไม่ได ้ท่านแสดงไวเ้พียง ๒ จาํพวก คือ 

๑. ชายอืนนอกจากสามีตน (สาํหรับหญิงมีสามี) 

๒. ชายทีจารีตหา้ม (สาํหรับหญิงทวัไป) 

ขอ้ที ๑ สาํหรับหญิงทีมีสามีแลว้ และยงักินอยูด่ว้ยกนักบัสามี ใหถื้อว่า ผูช้ายนอกจากสามี

ตนเป็นชายตอ้งหา้มทงันนั 

ขอ้ที ๒ สาํหรับหญิงทวัไป คือ ทงัทีมีสามีและไม่มี ให้พึงถือว่า ชายทีมีจารีตหา้ม เช่น 

นกับวชในศาสนาทีหา้มเสพเมถุน เช่น พระภิกษุสามเณร เป็นชายตอ้งหา้ม มิใหย้นิยอมพร้อมใจใน

การร่วมประเวณี ถา้เป็นใจดว้ยกนั ผดิศีลดว้ยกนัทงัสองฝ่าย 

เหตุผลของผู้รักษาศีลข้อ ๓ ในบรรดาภพทีเกิดของสตัวห์รือทีอยูข่องสตัว ์มี ๓ คือ กามภพ 

รูปภพ และอรูปภพ สตัวโ์ลกทีอยูใ่นกามภพ แมจ้ะพากนัเสพกาม ติดอยู่ในกาม แต่ก็แบ่งออกเป็น

สามพวก หรือ ๓ ชนั คือ 

๑) พวกชนัตาํ มีกามเป็นใหญ่ ใฝ่หาแต่กาม 
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๒) พวกขนักลาง สงัวรในกาม 

๓) พวกชนัสูง เวน้จากกาม 

พวกชนัตาํ คือ พวกทีตกเป็นทาสของกามารมณ์ ประพฤติตามความใคร่ ไม่รู้จกัสังวรระวงั

ในเรืองนี ไดแ้ก่จาํพวกสตัวที์ตาํกว่ามนุษยล์งไป เช่น สตัวเ์ดียรัจฉาน ไม่มีความอาย ไม่มีการสังวร

ระวงั 

พวกชนักลาง คือ พวกทีรู้จกัสงัวรในกาม มีการควบคุมจิต แมจ้ะมีความใคร่ในกามก็ยงัรู้จกั

เวน้สิงทีควรเวน้ ไม่ปล่อยไปตามอารมณ์ ไดแ้ก่ พวกมนุษยช์นัสามญั 

พวกชนัสูง ไดแ้ก่ พวกประพฤติพรหมจรรย ์พวกปฏิบติัธรรม งดเวน้การเสพกาม 

ความผดิในกามนนั อาจเกิดขึนในพวกชนักลางกบัชนัสูง เท่านนั ส่วนพวกชนัตาํ คือ พวก

เดียรัจฉาน ไม่มีขอ้ใดทีถือเป็นความผิดในกาม เพราะตาํทีสุดอยู่แลว้ พวกชนักลางนันจะมีผิดใน

กามก็ต่อเมือไปประพฤติอย่างพวกชนัตาํเขา้ คือ กระทาํโดยไม่เวน้กาลเทศะ และบุคคลอนัตนจะ 

พึงเวน้ 

ทางสงัคม คนรักกนั อาจเสียสละทุกสิงทุกอย่างให้แก่กนัได ้ให้เงินให้ทองให้ขา้วของแก่

กนัและกนัได ้เสือผา้อาภรณ์ แมจ้ะหยบิยมืกนัใชส้อยก็ได ้ยมืไม่ทนัจะถือวิสาสะฐานคนรักกนัก็ยงั

ได ้เวน้อยา่งเดียว คือ อยา่ล่วงเกินในภรรยาสามีของกนัและกนั เพือนกบัเพือนก็ไม่อาจรักกนัต่อไป

ได ้พีกบันอ้งก็ไม่อาจรักกนัต่อไปได ้ผูใ้หญ่กบัผูน้้อยก็ไม่อาจเคารพรักกนัต่อไปได ้ถา้มีการล่วง

ละเมิดศีลขอ้นี การนอกใจ การเป็นชู ้เป็นศตัรูของการไวว้างใจกนั๑๑๘ 

เบญจศีลสิกขาบทที ๔  

มุสาวาทา เวรมณี แปลว่า เจตนางดเวน้จากพดูเท็จ  

ความมุ่งหมาย ศีลข้อนี ท่านบัญญัติไวเ้พือป้องกันการทาํลายประโยชน์ของตนและ

ประโยชน์ผูอื้นดว้ยการพดูเท็จ และใหรู้้จกัฝึกอบรมจิตใจใหเ้ป็นคนมนัคงในความดี 

ข้อห้าม ในสิกขาบทนีท่านหา้ม 

๑. มุสา 

๒.อนุโลมมุสา 

๓. ปฏิสสวะ 

การกระผดิในขอ้ ๑ ศีลขาด ในขอ้ ๒.๓ ศีลด่างพร้อย 

                                                             
๑๑๘เรืองเดียวกนั, หนา้ ๓๗-๔๔. 
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มุสา แปลว่า การพดู คือพดูเท็จ โกหก ส่วนมากจะเขา้ใจกนัว่า การพูดโกหกคือใชป้ากพูด 

แต่ในเรืองของศีลแลว้ ท่านหมายถึงการทาํเท็จทุกอยา่ง จะเท็จดว้ยการพดู หรือเท็จดว้ยการไม่พูดก็

ถือว่าเท็จทงันนั เมือแยกวิธีทาํเท็จแลว้ ก็มีอยู ่๒ทาง คือ 

๑. ทางวาจา คือ พดูออกมาเป็นคาํเท็จ ตรงกบัคาํว่า โกหก ซึงเป็นทีเขา้ใจกนัอยูแ่ลว้ 

๒. ทางกาย ทาํเท็จทางกาย เช่น เขียนจดหมายโกหก เขียนรายงานเท็จ ทาํหลกัฐานปลอม

ตีพิมพข่์าวเป็นเท็จเผยแพร่ ทาํเครืองหมายใหค้นอืนหลงเชือ ตลอดจนการใชใ้บใ้นคนอืนเขา้ใจผิด 

เช่น สนัศีรษะในเรืองควรรับ หรือพยกัหนา้ในเรืองควรปฏิเสธ 

มุสาวาท ๗ วิธี 

๑. ปด ไดแ้ก่การโกหกชดั ๆ ไม่รู้ว่ารู้ ไม่เห็นว่าเห็น ไม่มีว่ามี หรือรู้ว่าไม่รู้ เห็นว่าไม่เห็น มี

ว่าไม่มี อยา่งนีเรียกว่า ปด 

๒. ทนสาบาน คือ ทนสาบานตวั เพือใหค้นอืนหลงเชือ การสาบานนนัอาจมีการสาปแช่ง

ดว้ยหรือไม่กต็าม ชนัทีสุด คนทีอยูด่ว้ยกนัมาก ๆ เช่น นกัเรียนทงัชนั เมือมีผูห้นึงทาํความผดิแต่จบั

ตวัไม่ได ้ครูจึงเรียกประชุมแลว้ก็ถามในทีประชุมและสงัว่าใครเป็นผูท้าํผดิใหย้นืขึน นกัเรียนคนทาํ

ผดิไม่ยอมยนื นงัเฉยอยูเ่หมือนกบัคนทีเขาไม่ผดิ ทาํอยา่งนีก็เป็นการมุสาดว้ยการทนสาบาน 

๓. ทาํเล่ห์กระเท่ห์ ไดแ้ก่การอวดอา้งความศกัดิสิทธิเกินความจริง เช่น อวดรู้วิชาคงกระ 

พนัว่าฟันไม่เขา้ ยงิไม่ออก อวดวิชาเสน่ห์ยาแฝดว่าทาํใหค้นรักคนหลง อวดความแม่นยาํ ทาํนาย

โชคชะตาอวดคุณวิเศษบอกหวยบอกเบอร์ 

๔. มายา แสดงอาการหลอกคนอืน  เช่น เจ็บน้อยทาํทีเป็นเจ็บมาก  ข้าราชการบางคน

ตอ้งการจะลาพกังานและถา้ลาตรง ๆ เกรงผูบ้งัคบับญัชาจะไม่เห็นใจ จึงแกลง้ทาํหน้าตาท่าทางว่า

ป่วย เอามือกุมขมบัแสดงว่าปวดศีรษะ กุมทอ้งแสดงว่าปวดทอ้ง จนผูบ้งัคบับญัชาหลงเชือยินยอม

ใหล้า 

๕. ทาํเลศ คือ ใจอยากจะพดูเท็จ แต่ทาํเป็นเล่นสาํนวนพดูคลุมเครือใหผู้ฟั้งคิดผดิเอาเอง 

๖. เสริมความเรืองจริงมีแต่มีนอ้ย คนพดูอยากให้คนฟังเห็นเป็นเรืองใหญ่ จึงพูดประกอบ

กิริยาท่าทางใหเ้ป็นเรืองใหญ่โต เช่นเห็นไฟไหมเ้ศษกระดาษนิดเดียว ก็ตะโกนลนัว่า “ไฟไหม”้ คิด

จะใหค้นฟังเขา้ใจว่าไฟไหมบ้า้นเรือน คนโฆษณาขายสินคา้พรรณนาสรรพคุณเกินความจริงก็นับ

เขา้ใจเจตนาเสริมความขอ้นีเหมือนกนั 

๗. อาํความ อาํความนีตรงขา้มกบัเสริมความ ๆ ทาํเรืองเลก็ใหใ้หญ่ ส่วนความ ทาํเรืองใหญ่

ใหเ้ป็นเรืองเลก็ 

หลกัวนิิจฉัย มุสาวาท มีองค ์๔ คือ 

๑.  เรืองไม่จริง 



๙๕ 

๒. จิตคิดจะพดูใหผ้ดิ 

๓. พยายามพดูออกไป 

๔. คนฟังเขา้ใจเนือความนนั 

หมายความว่า ศีลขอ้ที ๔ นีจะขาดต่อเมือการพดูหรือการทาํเท็จครบองคท์งั ๔ นี 

อนุโลมมุสา คือ เรืองทีพูดนันไม่จริง แต่ผูพู้ดมิไดมุ่้งจะให้ผูฟั้งหลงเชือ เช่น พูดประชด

คนทาํงานชา้ ๆ ว่า “เขาทาํมาตงัปีแลว้” คนทีถูกเขาว่านันความจริงไม่ไดช้า้ถึงปี และคนทีพูดก็ไม่

ประสงคจ์ะใหค้นนนัหลงเชือว่าเป็นเช่นนัน แต่มุ่งจะพูดให้เจ็บใจ พูดอย่างนีเรียกว่า ประชด เป็น

อนุโลมมุสา 

ปฏิสสวะ ไดแ้ก่ การรับคาํของคนอืนดว้ยเจตนาบริสุทธิ แต่ภายหลงัเกิดกลบัใจไม่ทาํตามที

รับนนั โดยทีตนยงัพอจะทาํตามคาํรับไดอ้ยู ่

ขอ้ยกเวน้ มีคาํพูดอีกประเภทหนึง ผูพู้ดพูดไม่จริง แต่ก็ไม่ประสงค์จะให้ผูฟั้งเชือ ซึง

เรียกว่า ยถาสญัญา คือ พดูตามสาํคญัผูพ้ดู ไม่ผดิศีล คือ 

๑. โวหาร ไดแ้ก่ถอ้ยคาํทีใชเ้ป็นธรรมเนียมเพือความไพเราะของภาษา เช่น เราเขียนจด 

หมาย ลงทา้ยว่า “ดว้ยความนบัถืออยา่งสูง” เป็นการเขียนตามธรรมเนียมของจดหมาย ความจริงเรา

ไม่ไดน้บัถืออยา่งสูง หรืออาจไม่นบัถือเขาเลยดว้ยซาํไป 

๒. นิยาย เช่น คนผกูนิทานขึนเล่า หรือแต่งเรืองลิเกละคร เขาบอกผูดู้ว่าเขาเป็นอยา่งนนั เขา

เป็นอยา่งนี ซึงไม่เป็นความจริง แต่ก็ไม่ผดิศีล เพราะเขาไม่ตงัใจจะใหค้นฟังหลงเชือ เพียงแต่แสดง

ไปตามเรือง 

๓. สาํคญัผดิ ผูพ้ดูเขา้ใจอยา่งนนั พดูไปตามความเขา้ใจของตน เช่น เราจาํวนัผิด มีใครถาม

เราก็ตอบไปตามทีจาํได ้ก็ถือว่าไม่ผดิศีล 

๔. พลงั คือ พดูพลงัไป ไม่มีเจตนาจะพดูอยา่งนนั เช่น คนพดูเร็วยงัไม่อยู ่

เหตุผลของผู้รักษาศีลข้อ ๔ ระหว่างคนทงัสอง คือ คนโกหก กบัคนฟังโกหก ผูโ้กหกเป็น

ผูเ้สียหายร้ายแรงกว่า เพราะการโกหกแต่ละครังสัญเจตนาในจิตของเขาถูกทาํลายลงไป เขาจะ

กลายเป็นคนเหลาะแหละ และเหลวแหลกในทีสุด ฝ่ายคนฟังโกหกถูกทาํลายเพียงความรู้สึก

บางอยา่งของจิตเท่านนั๑๑๙ 

เบญจศีลสิกขาบทที๕ 

สุราเมรยมชฺชปมาทฏฺ ฐานา เวรมณี  แปลว่า เจตนางดเวน้จากการดืมนาํเมา คือ สุราและ

เมรัย อนัเป็นทีตงัแห่งความประมาท 

                                                             
๑๑๙เรืองเดียวกนั, หนา้ ๔๔-๔๖. 



๙๖ 

ความมุ่งหมาย การบญัญติัศีลขอ้นี เพือใหค้นรู้จกัรักษาสติของตนใหส้มบูรณ์ 

ข้อห้าม โดยตรง คือ ห้ามดืมนาํเมา อนัเป็นทีตงัแห่ความประมาท คือ ทาํให้สติฟันเฟือน 

นาํเมาทีว่านีไดแ้ก่ 

๑.  สุรา นาํเมาทีกลนั ภาษาไทยเรียกว่า เหลา้ 

๒. เมรัย นาํเมาทีไม่ไดก้ลนั เช่น เหลา้ดิบ กระแช่ นาํตาลเมา อุ เป็นตน้  

ฝิน กญัชา มอร์ฟืน เฮโรอีน รวมทงัยาบา้ ยามา้ ยาอี ฯลฯ กห็า้มตามศีลขอ้นีดว้ย 

หลกัการวนิิจฉัย สุราปานะ (การดืมสุรา) ประกอบดว้ยองค ์๔ คือ 

๑. นาํทีดืมนนัเป็นนาํเมา 

๒. จิตคิดจะดืมนาํเมานนั 

๓. พยายามดืมนาํเมานนั 

๔. นาํเมานนัล่วงลาํคอลงไป 

การดืมสุราเมรัยทีทาํใหศี้ลขาด จะตอ้งพร้อมดว้ยองค ์4 นีครบทุกขอ้ ถา้ไม่ครบศีลก็ไม่ขาด 

เช่น ในองคที์ 1 นาํทีดืมนาํตอ้งเป็นนาํเมา ถา้คิดจะดืมเหลา้แต่เขา้ใจผดิ เห็นแกว้นาํชาเป็นแกว้เหลา้ 

จึงควา้เอามาดืม อยา่งนีศีลไม่ขาด การปรุงรสสุราลงไปในอาหารหรือยาแกโ้รคเพือชูรส หรือใชเ้ป็น

กระสายยาใหย้ามีประสิทธิภาพดี ผูกิ้นอาหารหรือรับประทานยานันไม่มีเจตนาจะดืมเหลา้ ศีลไม่

ขาด องคที์  ๒ ตวัผูดื้มนนัตงัใจจะดืมเหลา้และสิงทีดืมนนัเป็นเหลา้จริง ๆ ศีลจึงขาด องค์ที ๓ ทีว่า

พยายามดืม คือ ดืมดว้ยตนเอง ตวัเองดืมเอง ทีว่าพยายามในทีนี หมายเอาการดืมนนัเอง คือ พยายาม

นาํนาํเหลา้เขา้ปาก แลว้ก็กลืนลงคออย่างนีเรียกว่าพยายาม ส่วนองค์ที ๔ กาํหนดขีดสมบูรณ์แห่ง

กรรม ทีว่าศีลขาด ๆ นัน ขาดตอนไหน ตอนยกแกว้ขึน หรือตอนอมเหลา้เขา้ปาก หรือตอนกลืน 

หรือตอนเมา หรือตอนไหนกนัแน่ ท่านจึงกาํหนดเอาตอนนาํเหลา้ไหลล่วงลาํคอเขา้ไป ถือว่าไดล่้วง

ละเมิดศีลขอ้นีถึงทีสุด 

ขอ้ควรสงัเกต ของเมาทีหา้มนนัหา้มเฉพาะของมึนเมาทีทาํใหผู้เ้สพสติฟันเฟือน ซึงเรียก ว่า 

เป็นทีตงัแห่งความประมาทเท่านนั ของมึนเมานอกจากนี เช่น บุหรี ยาฉุน ไม่หา้ม 

โทษของการดืมเหล้า ๖ ประการ  

๑. เหลา้ทาํใหเ้สียทรัพย ์

๒. เหลา้เป็นเหตุก่อการทะเลาะวิวาท 

๓. เหลา้นาํโรคมาให ้

๔. เหลา้ทาํใหเ้สียชือเสียง 

๕. เหลา้เป็นเหตุใหท้าํในสิงทีน่าอดสู 

๖. เหลา้บนัทอนกาํลงัปัญญา 



๙๗ 

เหตุผลของผู้รักษาศีลข้อที ๕ 

สมรรถภาพของคนมี ๒ ทาง คือ ทางกายกบัทางจิต ในการใชส้มรรถภาพทางจิตนัน จิต

จาํเป็นตอ้งฝึกฝนให้มีคุณภาพ การทีจะพฒันาจิตให้มีคุณภาพจิตจะต้องมีสติกาํกบัอยู่ตลอดเวลา 

ร่างกายถา้ไม่มีจิตร่างกายก็เสีย จิตถา้ขาดสติก็เป็นจิตทีไม่มีคุณภาพ 

สติของคนเรามิใช่จะเป็นของแตกหกัเสียหายง่ายจนเกินไปก็หามิได ้ อดขา้วตงัวนัสติก็ไม่

เสีย ป่วยทงัปีสติก็ยงัดี แต่มีสิงหนึงในโลกทีมีพิษร้ายกาจ สามารถฆ่าสติของคนไดใ้นชวัพริบตาก็

คือเหลา้ การไม่ดืมเหลา้จึงเป็นการประกนัคุณค่าแห่งชีวติของตนเอง๑๒๐ 

เบญจธรรม (ธรรม ๕) 

เบญจธรรม หรือ ธรรม ๕ หรือเบญจกลัยาณธรรมนี เป็นธรรมคู่กบัศีล ๕ หรือ เบญจศีล 

กล่าวคือ คนทีไดชื้อว่าเป็น “คนดี” นัน มิใช่เพียงเป็นผูมี้ศีลอย่างเดียว ในพระบาลีทีแสดงคุณของ

กลัยาณธรรมกล่าวไวว้่า คือคนดีผูมี้ “ศีลธรรม” ผูที้เวน้ตามขอ้หา้มทีบญัญติัไวเ้รียกว่า “ผูมี้ศีล” และ

ผูมี้ศีลนันจะถือว่าเป็นผูมี้ธรรมทงัหมดนันหาไดไ้ม่ คนทีเป็นกลัยาณชนจึงเป็นทีมีกลัยาณธรรม

ดว้ย 

กลัยาณธรรม แปลว่า ธรรมอนังาม อนัเป็นขอ้ปฏิบติัพิเศษยงิขึนไปกว่าศีล นั นคือ เมือมีศีล

แลว้ควรจะปฏิบติัใหดี้ยงิขึนไปอีก ตวัอยา่งเช่น นาย ก พายเรือไปตามลาํนาํแห่งหนึง ไดพ้บเรือลาํ

หนึงล่ม คนกาํลงัจะจมนาํตายอยู ่แทนทีนาย ก จะหยดุเรือเพือช่วยคนตกนาํนนั เขากลบัพายเรือผา่น

ไปคลา้ยกบัไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึน หากนาย ก รับศีลมา ศีลของเขาก็ไม่ขาด เขายงัคงมีศีลใน

สิกขาบทที ๑ ครบถว้นไม่ด่างพร้อย แต่เขามิไดป้ฏิบติัใหดี้ยงิขึนไปมากกว่าศีล หากเขาคิดว่า มนุษย์

ทุกคนเกิดมาลว้นเป็นญาติพีนอ้งกนั เป็นเพือนร่วมเกิด แก่ เจ็บ ตาย ทุกคน ลว้นรักสุข เกลียดทุกข์

ดว้ยกนัทงัสิน ตอ้งพึงพาอาศยักนั ช่วยเหลือเกือกลูกนั เป็นหนา้ทีของมนุษยที์จะตอ้งช่วยเหลือผูอื้น

ตามฐานะและโอกาส ถา้นาย ก คิดเช่นนี เขาก็จะหยุดเรือช่วยคนตกนาํทีว่านัน ซึงถือว่าเป็นความ

กรุณาของนาย ก การปฏิบติัยงิขึนมากกว่าศีลของนาย ก จึงถือว่า นาย ก เป็นผูมี้กลัยาณธรรมดว้ย 

กลัยาณธรรม นีมี ๕ ประการ คู่กบัเบญจศีล หรือ ศีล ๕ คือ 

๑.  เมตตา กรุณา คาํว่า “เมตตา” แปลว่า ความคิดปรารถนาให้ผูอื้นมีสุข กล่าวคือ เมือตน

ไดรั้บความสุขแลว้ ก็อยากใหผู้อื้นไดรั้บความสุขบา้ง คุณธรรมขอ้นีจึงเป็นสาเหตุให้คนเราคิดทีจะ

แผค่วามรัก ความปรารถนาดีต่อกนั คิดจุนเจือเกือกลูกนั 

การแผเ่มตตานีเป็นหนา้ทีของมนุษยทุ์กคนควรแสดงออก ดงัพุทธศาสนาสุภาษิตบทหนึง 

ซึงแปลเป็นภาษาไทยว่า “เมตตาเป็นธรรมคาํจุนโลก” อาจถอดความไดว้่า หากคนเราไม่มีเมตตาต่อ

                                                             
๑๒๐เรืองเดียวกนั, หนา้๔๗-๕๑. 



๙๘ 

กนั โลกก็จะมีแต่ความวุ่นวาย โหดร้ายทารุณ โลกก็หาความมนัคงไม่ได ้แต่เพราะอาศยัเมตตาเป็น

คุณธรรมหนุนนาํ จึงทาํใหโ้ลกดาํเนินไปไดอ้ยา่งมนัคง ตวัอยา่ง เราเกิดมาเริมแรกก็ตอ้งอาศยัความ

เมตตาของผูอื้นจึงมีชีวิตอยูไ่ด ้นนัคือ มารดาบิดาเป็นผูบ้าํรุงเลียงและฝึกใหรู้้จกัการดาํเนินชีวิต หรือ

คนทีกาํพร้าไร้มารดาบิดาก็ตอ้งอาศยัความเมตตาของผูอื้นเช่นกนั เมือเจริญวยัเขา้ไปเกียวขอ้งกบั

สงัคมภายนอกก็ตอ้งพึงพาอาศยัคนอืนอีก เช่น เพือน ญาติ ครู อาจารย ์รัฐบาล รวมไปถึงชาวโลก 

ครันไดรั้บความเมตตามาแลว้ จึงเป็นหน้าทีของเราทีจะให้เมตตาต่อผูอื้นบา้ง เท่ากบัเมือเราไดรั้บ

ความรักจากผูอื้น เราก็ควรจะให้ความรักแก่คนอืนบ้าง เมือคิดได้เช่นนี คุณธรรมคือเมตตาก็จะ

เกิดขึนในใจ เรียกว่า “เมตตาจิต” แต่การแผ่เมตตานันมี ๒ ระดบั คือ แผ่เมตตาเฉพาะบุคคลหรือ

เฉพาะกลุ่ม เช่น ใหค้วามรักต่อมารดาบิดา เป็นตน้ การแผเ่มตตาในระดบันีถือว่าไม่สากล เพราะอาจ

เลือกทีรักมกัทีชงัอยู ่ตวัอยา่ง หากเราเป็นหมอปฏิบติัต่อคนไข ้เราอาจปฏิบติัอย่างดีต่อคนไขที้เป็น

มารดาเรา แต่อาจจะปฏิบติัต่อคนไขที้เป็นคนร้ายไม่ดีเท่ากบัมารดาเรา เป็นตน้ ส่วนการแผ่เมตตา

ระดบัที ๒ เป็นการแผเ่มตตาสากล นนัคือ การใหค้วามรัก (ความเมตตา) แก่คนทงัโลกเท่าเทียมกนั

หมด หมอทีรักษาคนป่วยก็ปฏิบติัอยา่งดีทีสุดต่อคนป่วยทุกคน ไม่เลือกว่าจะเป็นมารดาบิดา หรือ

คนเชือชาติศาสนาใด นีคือการแผเ่มตตาสากล 

กรุณา คาํว่า “กรุณา” แปลว่า ความสงสารปรารถนาใหผู้อื้นพน้ทุกข ์หมายถึง เมือเห็นทุกข์

เกิดแก่ผูอื้นก็พลอยหวนัใจไปด้วย คุณธรรมข้อนีเป็นสาเหตุให้มนุษยคิ์ดช่วยเหลือเอืออาทรต่อ

มนุษยห์รือสตัวอื์น ๆ 

กรุณาเป็นคุณธรรมทีมนุษยทุ์กคนควรแสดงออก เพราะคนเราเกิดมาก็ย่อมได้รับความ

กรุณาจากผูอื้นมาก่อนทงัสิน จึงสามารถดาํรงชีวิตอยู่ได ้เมือไดรั้บความช่วยเหลือจากผูอื้นแลว้ ก็

ควรช่วยเหลือผูอื้นบา้งตามฐานะและโอกาส การแสดงกรุณานีไม่เพียงแต่จะกระทาํในหมู่มนุษย์

ดว้ยกนัเท่านนั แมใ้นหมู่สตัวก์็ควรกระทาํ เช่น การใหอ้าหาร การรักษาพยาบาลแก่สตัว ์

การทีมนุษยเ์รามีเมตตา – กรุณา ต่อกนันันเป็นคุณธรรมอนังามก็จริง แต่ผูแ้สดงออกดว้ย

คุณธรรมนีควรเป็นคนฉลาดในอุบาย จึงจะสําเร็จประโยชน์สูงสุดได้ กล่าวคือ ไม่ใชคุ้ณธรรม

เหล่านีในทางทีผดิ เช่น พบคนติดยาเสพติดกาํลงัเป็นทุกข์ เพราะตอ้งการเสพฝิน เกิดความสงสาร

ขึนในใจแลว้ซือฝินมาให ้ลกัษณะเช่นนีไม่ถือว่าเป็นความเมตตา – กรุณา ทีถกูตอ้ง มีคนเป็นจาํนวน

มากทีตอ้งการความช่วยเหลือในทางทีผดิ เมือไม่ไดรั้บตอบสนองก็หาว่าคนนันคนนีไม่มีเมตตา – 

กรุณา การช่วยเหลือคนผดิในทางทีผิดนัน ไม่ช่วยให้คนผิดเป็นคนถูก หรือมิไดส้ร้างนิสัยของคน

ผดิใหเ้กิดความเมตตา – กรุณาขึนในจิตใจไดเ้ลย รังแต่จะทาํให้คนผิดกลายเป็นคนเห็นแก่ตวั มีแต่

จะขอความช่วยเหลือในทางทีผดิต่อไปโดยไม่มีสินสุด ดงันนัการแผเ่มตตา หรือแสดงออกซึงความ

กรุณาจึงควรกระทาํดว้ยเหตุผลทีถกูตอ้งจึงจะสาํเร็จประโยชน์ทงัผูรั้บและผูใ้ห ้



๙๙ 

เบญจกลัยาณธรรมขอ้ที ๑ คือ เมตตา กรุณา คู่กบัเบญจศีลขอ้ที ๑ คือ การไม่ฆ่าสัตวน์ัน 

หากจะเปรียบเทียบ ศีลเปรียบเทียบไดก้บัเรือนแหวน ธรรมเปรียบไดก้บัหัวแหวน เรือนแหวนจะ

สวยงามมากขึน ก็โดยมีหวัแหวนเขา้มาประดบั ฉนัใด การปฏิบติัศีลเป็นสิงทีงดงาม หากปฏิบติัให้

ยงิขึนเป็นคุณธรรมก็จะเสริมใหง้ดงามยงิขึนอีก ฉนันนั 

๒. สัมมาอาชีวะ คือ ความเพียรเลียงชีวิตในทางทีชอบ คุณธรรมขอ้นีอุดหนุนผูมี้ศีลให้

สามารถรักษาศีลใหม้นัคง การทาํมาหาเลียงชีพในทางทีชอบนนั หมายถึง การแสวงหาปัจจยั 4 หรือ

เครืองอุปโภคบริโภคต่าง ๆ มาเลียงตนเองและครอบครัว ควรแสวงหาโดยชอบด้วยศีลธรรม 

กฎหมาย และขนบธรรมเนียมอนัดีงาม ไม่เป็นไปเพือการเบียดเบียนตนเองและผูอื้น อาชีพทีผิด

หรือเรียกว่า “มิจฉาอาชีวะ” พุทธศาสนาใหล้ะเวน้อาชีพ 5 อยา่ง เรียกว่า “มิจฉาวณิชชา”  ไดแ้ก่ 

๑.  สตัถวณิชชา คา้ขายศตัราวุธ 

๒. มนุสสวณิชชา  คา้ขายมนุษย ์

๓.  มงัสวณิชชา  เลียงสตัวไ์วฆ่้าเอาเนือขาย (โดยเฉพาะสตัวมี์คุณ) 

๔.  มชัชวณิชชา คา้ขายนาํเมาและยาเสพติดใหโ้ทษ 

๕.  วิสวณิชชา คา้ขายยาพิษ (หรือของเป็นพิษ) 

๓.  กามสังวร คือ การสาํรวมในกาม หมายถึง กิริยาทีระมดัระวงัไม่ประพฤติมกัมากในกาม 

คุณธรรมขอ้นี เป็นสาเหตุใหเ้กิดความบริสุทธิผดุผอ่งของชาย – หญิง ไร้มลทิน พน้จากความตาํหนิ

ติเตียน 

สาํหรับชาย พุทธศาสนาสอนว่า ควรยึดหลกัแห่งสทารสันโดษ คือ ความยินดีหรือพอใจ

เฉพาะภรรยาของตน ไม่ผกูสมคัรรักใคร่กบัหญิงอืน ชายผูไ้ม่สนัโดษในภรรยาของตน เทียวซุกซน

คบหญิงแพศยา แมจ้ะไม่เป็นกาเมสุมิจฉาจาร แต่ก็เห็นเหตุความเสือมเสีย เช่น 

๑.  เสียทรัพย ์

๒.ไดรั้บเชือกามโรคและโรคอืน ๆ (โรคเอดส์) 

๓. เป็นสาเหตุนาํมาซึงภยัอนัตรายต่าง  ๆ

สาํหรับหญิง หญิงทีมีสามีแลว้ก็ยนิดีพอใจกบัสามีของตน ไม่ควรผกูสมคัรรักใคร่กบัชาย

อืน ส่วนหญิงทียงัไม่มีสามีก็ควรประพฤติตนเป็นกุลสตรี ไม่ทาํตนให้เสือมเสียศกัดิศรีของผูห้ญิง 

ประพฤติตนใหเ้หมาะสมแก่เพศและวยั 

ไม่ว่าชายหรือหญิง หากมีคุณธรรมคือกามสงัวรแลว้ ก็จะเป็นคุณธรรมช่วยให้ชาย – หญิง 

มีแต่ความบริสุทธิผดุผอ่ง ไม่มีคาํติเตียน ไร้มลทิน สงัคมก็จะสงบสุขตลอดไป 

๔.  มีสัจจะ คือ ความจริง หมายถึง ความจริงใจ ซือตรง ความมีสัตยท์ังการพูด และการ

กระทาํ กิริยาทีประพฤติตนเป็นคนตรงพึงเห็นไดจ้าก 



๑๐๐ 

ก. ความเทียงธรรม คือ ประพฤติเป็นธรรมในกิจการอนัเป็นหน้าทีของตน ไม่ทาํให้

ผดิเพียนไปดว้ยอาํนาจของอคติ ๔ คือ 

๑.  ฉนัทาคติ ลาํเอียงเพราะรักใคร่ 

๒. โทสาคติ ลาํเอียงเพราะเกลียดชงั 

๓. โมหาคติ ลาํเอียงเพราะหลงผดิ, ไม่รู้เท่าทนั 

๔. ภยคติ ลาํเอียงเพราะความกลวั 

ข. ความซือตรง คือ ความประพฤติตรงต่อผูเ้ป็นมิตร เมือผกูไมตรีสนิทกบัผูใ้ดก็ไม่

คิดร้ายต่อผูน้นั ควรประพฤติตนเป็นมิตรแท ้อนัประกอบดว้ยคุณ ๔ สถาน คือ 

๑. อุปการะเกือหนุน 

๒. ร่วมสุขร่วมทุกข ์

๓. คอยตกัเตือนใหส้ติแนะนาํในสิงทีเป็นประโยชน ์

๔. มีความรักใคร่กนัจริง 

๕. มีสติ คาํว่า “สติ” แปลว่า ระลึกได้ การมีสติหมายถึงการระลึกก่อนพูด ก่อนทาํ เพือ

ป้องกนัความผดิพลาด พลงัเผลอ สติไดชื้อว่าธรรมมีอุปการะมาก เพราะเป็นคุณธรรมทาํให้ไม่ให้มี

ความประมาทเกิดขึน เมือใดคนเราไม่มีสติ ความประมาทก็จะเขา้มาแทนทีได ้เมือความประมาทเขา้

มาเมือใด คนเราก็ตกอยูใ่นอนัตราย เพราะความประมาทเป็นหนทางแห่งความตาย 

ศีลขอ้ทีหา้บญัญติัไวไ้ม่ใหบุ้คคลดืมนาํเมาคือสุราและเมรัยนนั ก็เพือป้องกนัมิใหค้นเราเกิด

ความประมาท เพราะการดืมนําเมาเป็นทีตงัแห่งความประมาทนั นเอง ดงันัน คนจึงควรมีสติอยู่

ตลอดเวลา สติใชไ้ดใ้นกิจการงานทุกอยา่ง เช่น สติใชต้รวจตราไม่เลินเล่อ มีอาการทีพึงเป็นได ้เช่น 

๑. ความรู้จกัประมาณในการบริโภคอาหาร ปกตินันอาหารมีคุณประโยชน์ต่อร่างกาย แต่

หากคนเราไม่รู้จกัประมาณในการบริโภค เช่น บริโภคมากเกินไป อาหารก็อาจใหโ้ทษแก่ร่างกายได ้

๒. ความไม่เลินเล่อในการงาน คือ การไม่ทอดทิงธุระ คอยเอาใจใส่และประกอบให้ชอบ

แก่กาละและเทศะ ผูป้ระกอบกิจการก็จะไดผ้ลไพบูลยพ์อกพนูมากขึนโดยไม่ตอ้งสงสยั๑๒๑ 

๒.๑๐.๑ การดําเนนิชีวติตามหลกัจริยธรรม 

ชีวิต คือ ความเป็นอยู ่ตรงกนัขา้มกบัอชีวะ คือ ความตาย หรือความไม่มีชีวิต การเป็นอยูจึ่ง

ควรดาํเนินตามหลกัจริยธรรม คือ หลกัในการประพฤติทีถูกตอ้ง จึงจะมีความสุข เพราะความสุข

เป็นสิงทีมนุษย์ปรารถนาอันเป็นผล แต่จะเกิดผลได้จะต้องมีหลักการทีจะต้องปฏิบัติ  ใน

พระพุทธศาสนา คฤหสัถห์รือชาวบา้นจะมีความสุขได ้ตอ้งพยายามปฏิบติัตามหลกัเบญจศีล เบญจ

                                                             
๑๒๑ทองหล่อ วงษธ์รรมา, ปรัชญา ๒๐๑ พุทธศาสน์, อา้งแลว้, หนา้ ๒๔๐ –๒๔๓. 



๑๐๑ 

ธรรม อนัเป็นธรรมทีทาํให้บุคคลเป็นมนุษยส์มบูรณ์ เพราะผูป้ฏิบติัตามเบญจศีล เบญจธรรมได ้

เรียกว่า ผูมี้มนุษยธรรม คือ ธรรมทีทาํบุคคลใหเ้ป็นมนุษยส์มบูรณ์ได ้

เบญจศีลบางทีเรียกว่า “สิกขาบท ๕” คือ ขอ้ปฏิบติัในการฝึกตนบา้ง ธรรมะ ๕ บา้ง เมือ

ปฏิบัติได้ตามนีก็ชือว่าเป็นผูมี้ศีล หรือมีคุณธรรม (Virtuous) บางทีเรียกว่า “นิจศีล” คือ ศีลที

คฤหสัถค์วรรักษาเป็นประจาํ บางทีเรียกว่า “มนุษยธรรม” คือ ธรรมของมนุษยห์รือธรรมทีทาํให้

เป็นมนุษย ์๕ ประการ คือ 

๑. เวน้จากการปลงชีวติ 

๒. เวน้จากการถือเอาของทีเขามิให ้

๓. เวน้จากการประพฤติผดิในกาม 

๔. เวน้จาการพดูเท็จ 

๕. เวน้จากนาํเมา หรือสุราและเมรัยอนัเป็นทีตงัแห่งความประมาท 

เบญจธรรม หมายถึง ธรรม ๕ บางทีเรียกว่า “เบญจกลัยาณธรรม” หมายถึง ธรรมอนัดีงาม 

๕ อย่าง คือ คุณธรรม ๕ ประการ อนัคู่กันกับเบญจศีล เป็นธรรมเกือกูลแก่การรักษาเบญจศีล 

ผูรั้กษาเบญจศีลควรมีไวป้ระจาํใจเป็นนิจ มี ๕ ประการ คือ 

๑. เมตตากรุณา (ความรักใคร่ปรารถนาใหมี้ความสุข ความเจริญและความสงสาร คิดช่วย

ใหพ้น้ทุกข ์คู่กบัศีลขอ้ที ๑) 

๒. สมัมาอาชีวะ (การหาเลียงชีพในทางสุจริต คู่กบัศีลขอ้ ๒) 

๓. กามสงัวร (ความสาํรวมระวงั รู้จกัยบัยงั ควบคุมตนในทางกามารมณ์ ไม่ใหห้ลงใหลใน

รูป เสียง กลิน รส และสมัผสั คู่กบัศีลขอ้ที ๓) 

๔. สจัจะ (ความสตัยห์รือความซือตรง คู่กบัศีลขอ้ที ๔) 

๕. สติสมัปชญัญะ (ระลึกไดแ้ละรู้ตวัอยูเ่สมอ คือ ฝึกฝนใหเ้ป็นคนรู้จกัยงัคิด  รู้สึกตวัเสมอ

ว่าสิงใดควรทาํ และไม่ควรทาํ ระวงัมิใหเ้ป็นคนมวัเมาประมาท คู่กบัศีลขอ้ที ๕)๑๒๒ 

๒.๑๐.๒ การใช้เสรีภาพตามหลกัจริยธรรม 

ตามหลกัพุทธธรรม การใชเ้สรีภาพตามหลกัจริยธรรม หมายถึง บุคคลทุกคนไม่ว่าอยูใ่น

ระดบัใด จะเป็นเจา้ฟ้ามหากษตัริย ์ หรือไพร่ฟ้าประชากรทุกหมู่เหล่า ยอ่มมีเสรีภาพเท่าเทียมกนัใน

การประพฤติความดี ความถกูตอ้ง เพราะจริยธรรมเมือประพฤติไดแ้ลว้ ความเดือดร้อน ความทุกข ์

ความเสียหาย ยอ่มไม่เกิดแก่ผูน้นั หรือสงัคมนนั จริยธรรมทีว่านียงัส่งเสริมใหบุ้คคลเป็นมนุษย์

                                                             
๑๒๒บุญมี  แท่นแกว้, จริยศาสตร์, (กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร์, ๒๕๓๙), หน้า ๑๓๒ – 

๑๓๓. 



๑๐๒ 

สมบูรณ์ จะเห็นไดเ้ช่น เบญจศีล เบญจธรรม บางทีเรียกวา่ “มนุษยธรรม” เพราะเป็นธรรมทีทาํให้

บุคคลเป็นมนุษยส์มบูรณ์ เพราะคาํว่า “มนุษย”์ หมายความว่า ผูมี้จิตใจสูง เบญจศีล เบญจธรรม 

ดงักล่าวบางทีเรียกว่า “เบญจกลัยาณธรรม” หมายถึง ธรรมทีทาํบุคคลใหเ้ป็นคนงามหรือคนดีหา้

อยา่ง เช่น 

เบญจศีล เบญจศีลบางทีเรียกว่า ปัญจศีล อนัหมายถึง ศีลห้าประการบ้าง  ปกติศีล อนั 

หมายถึง ศีลทีบุคคลจะตอ้งประพฤติและปฏิบติัเป็นปกติ นิจศีล หมายถึง ศีลทีบุคคลควรประพฤติ 

และปฏิบติัเป็นนิตย ์๕ ประการ คือ 

๑. เวน้จาการฆ่าสตัว ์

๒. เวน้จาการลกัทรัพย ์

๓. เวน้จาการประพฤติผดิทางกาม 

๔. เวน้จากการพดูเท็จ 

๕. เวน้จากการดืมเครืองมึนเมา เช่น สุราเมรัย เป็นตน้ 

ศีลทงัหา้ขอ้นีมีลกัษณะ นิเสธ หรือ ฝ่ายลบ (Negative) คือ มิใหป้ระพฤติหรือละเมิด เพราะ

เป็นการก่อความทุกข์ ความเดือดร้อนแก่ตนเองและผูอื้น ถา้เวน้ไดท้งัห้าขอ้ ถือว่าเป็นปกติหรือ

เรียบร้อยทางกายและวาจา เพราะศีล หมายความว่า “ปกติ เยน็ เป็นสุข ไม่เดือดร้อน” ผูมี้ศีลจึงเป็นผู ้

มีกาย วาจา เป็นปกติเยือกเย็นทางกายและวาจา มีความสุขและไม่เดือดร้อน เพราะเวน้จากการ

ประพฤติทงัหา้ขอ้ดงักล่าวได ้

เบญจธรรม  เบญจธรรม บางทีเรียกว่า เบญจกัลยาณธรรม อนัหมายถึง หลกัธรรมที

เอืออาํนวยหรือส่งเสริมใหบุ้คคลงามหา้ประการ บางทีเรียกว่า มนุษยธรรม ธรรมทีทาํให้บุคคลเป็น

มนุษยส์มบูรณ์ คือ 

๑.  เมตตากรุณาต่อชีวิตสตัวท์งัปวง 

๒. สมัมาอาชีวะ เลียงชีวิตในทางชอบธรรม 

๓. สาํรวมในกามไม่ล่วงละเมิดในหญิงอืนทีมีผูห้วงแหนหรือคุม้ครองรักษาอยู ่

๔. สจัวาจา พดูจาแต่คาํจริงและในเรืองทีเป็นจริง 

๕. มีสติรอบคอบ ไม่ประพฤติปฏิบติัสิงใดโดยขาดสติ 

ธรรมห้าประการนี มีลกัษณะในทางปฏิบติั หรือทางบวก (Positive) คือ ให้ปฏิบติัหรือ

ประพฤติ เพราะเป็นการก่อใหเ้กิดความสุข ความเยอืกเยน็ ความไม่เดือดร้อนแก่ตนเองและผูอื้น ถา้

ประพฤติปฏิบติัไดท้งัหา้ขอ้นี จดัว่าเป็นคนดี คนงาม (ภายใน) เพราะ ธรรม หมายถึง “ความถูกตอ้ง 

ความดี” ผูมี้ธรรมจึงเป็นผูมี้กาย วาจา แสดงออกดว้ยความถกูตอ้ง” 



๑๐๓ 

เบญจศีล เบญจธรรม เป็นจริยธรรมชนัตน้ อนัเป็นพืนฐานความเป็นมนุษย์๑๒๓ 

 ๒.๑๐.๓  การบริหารจติ 

 การบริหารจิต ก็คือการรักษาคุ้มครองจิต การฝึกฝน อบรมจิต หรือการทาํจิตให้สงบ             

ใหส้ะอาดปราศจากความวุ่นวาย เดือดร้อนใหเ้ขม้แข็ง ใหมี้สุขภาพจิตดี และใหน้าํมาใชป้ฏิบติังานไดดี้ 

 ความสุขทีมนุษยต์้องการนัน มีอยู่ ๒ อย่าง คือ ความสุขทางกายและความสุขทางใจ 

ความสุขทงั ๒ อยา่งนี ตอ้งอาศยักนัและกนั พระพุทธศาสนายกย่องจิตว่าประเสริฐกว่ากาย เพราะ

กายเป็นผูป้ฏิบติัตามคาํสงัของจิต จิตเป็นผูน้าํดงัพุทธภาษิตทีว่า “มโนปุพฺพงฺคมา ธมฺมา ซึงแปลว่า 

ธรรมทงัหลายมีใจเป็นหวัหนา้”๑๒๔ คือ การกระทาํทุกอย่างของคนเรานันมีใจเป็นผูน้าํหรือสั งงาน

ทงัสิน ส่วนกายนนัเป็นเสมือนคนรับใช ้เท่านนั ดงัสุภาษิตไทยทีว่า “ใจเป็นนาย กายเป็นบ่าว” และ 

ทางพระพุทธศาสนายกย่องความสุขทางใจว่าดีกว่าความสุขอย่างอืน ดงัทีพระพุทธเจา้ตรัสไวว้่า 

“นตฺถิสนฺติปรํสุข”ํ ซึงแปลว่า “ความสุขอย่างอืนทียิงกว่าความสงบไม่มี” นีก็แสดงให้เห็นว่า 

พระพุทธศาสนาใหค้วามสาํคญัแก่การบริหารหรือการพฒันาจิตมาก  

 ความสุขอันเกิดจากการอบรมจิตนัน ทางพระพุทธศาสนาเรียกว่า “นิรามิสสุข” คือ 

“ความสุขทีไม่ตอ้งอิงอามิสคือกามคุณ”๑๒๕ จดัเป็นความสุขทีแทจ้ริงซึงคนเราไม่อาจจะหาไดจ้าก

ทรัพยสิ์นสมบติั จากอาํนาจ จากกามสุข หรือแมจ้ากเกียติยศชือเสียง เราจะหาไดจ้ากจิตอนัอยู่

ภายในตวัเรานีเอง และคนทีจะไดรั้บความสุขชนิดนีไดก้็ตอ้งฝึกจิตของตน หรือบริหารจิตของตน

ตามหลกักรรมฐานหรือหลกัภาวนาในพระพุทธศาสนา ทีพระพุทธเจา้ทรงคน้พบและทรงพิสูจน์

มาแลว้  

 การพฒันาจิตนนั ท่านใชค้าํวา่ “ภาวนา” ซึงหมายถึง การทาํใหมี้ การทาํใหเ้กิดขึน, ทาํใหเ้จริญ, 

การอบรม, การบาํเพญ็ เช่น คาํว่า “สมาธิภาวนา คือ การเจริญ การอบรมหรือการบาํเพญ็สมาธิ” และ

คาํว่า “วิปัสสนาภาวนา คือ การเจริญ การอบรม หรือการบาํเพญ็วิปัสสนา” ดงันนั การอบรมจิต 

หรือการพฒันาจิต ทางพระพุทธศาสนา จึงใหค้าํว่า “ภาวนา”๑๒๖ 

 

 

                                                             
๑๒๓เรืองเดียวกนั, หนา้ ๑๔๔ – ๑๔๖. 

 ๑๒๔ขุ.ธ. ๔๐/๑๑/๑. 

 ๑๒๕ขุ.เถร. ๕๐/๑๕๔/๑๔๒. 

 ๑๒๖พระธรรมวิสุทธิกว,ี การบริหารจติ, พิมพค์รังที ๑๑, (กรุงเทพมหานคร : บริษทั เซเว่นพรินติ ง 

กรุ๊ป จาํกดั, ๒๕๕๑), หนา้ ๑-๑๙. 



๑๐๔ 

๒.๑๑ ปัจจยัทีมีผลต่อการส่งเสริมจริยธรรม 

๒.๑๑.๑ คุณธรรมพนืฐาน  ๘  ประการ 

กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศนโยบายเร่งรัดการปฏิรูปการศึกษา โดยยึดคุณธรรมนํา

ความรู้สร้างความตระหนกัสาํนึกในคุณคาของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ความสมานฉันท์ สันติวิธี  

วิถีประชาธิปไตย พฒันาคนโดยใชคุ้ณธรรมเป็นพืนฐานของกระบวนการเรียนรู้ทีเชือมโยง ความ

ร่วมมือของสถาบนัครอบครัว ชุมชน สถาบนัศาสนา และสถาบนัการศึกษา โดยมีจุดเนน้เพือพฒันา

เยาวชนใหเ้ป็นคนดี มีความรู้ และอยูดี่มีสุข   ดงันนั เพือใหก้ารขบัเคลือนดงักล่าวมีความชดัเจน เกิด

ประสิทธิภาพสูงสุด และสามารถนําไปสู่การปฏิบติัไดอ้ย่างเป็นรูปธรรม  “คุณธรรมพืนฐาน  ๘  

ประการ”  ทีควรเร่งปลกูฝังประกอบดว้ย๑๒๗ 

๑.  ความขยนั  

ความ ขยนั  คือ  ความตงัใจเพียรพยายามทาํหน้าทีการงานอยางต่อเนืองสมาํเสมอ อดทน 

ความขยนัตอ้งปฏิบติัควบคู่กบัการใชส้ติปัญญาแกปัญหาจนเกิดผลสาํเร็จ  ผูที้มีความขยนั  คือ  ผู ้

ทีตงัใจทาํอยา่งจริงจงัต่อเนืองในเรืองทีถกูทีควร เป็นคนสูง้าน มีความพยายาม ไม่ทอ้ถอย กลา้เผชิญ

อุปสรรค รักงานทีทาํ ตงัใจทาํหนา้ทีอยา่งจริงจงั  

 ๒.  ความประหยดั  

ความประหยดั  คือ  การรู้จกัเก็บออม ถนอมใชท้รัพยสิ์น สิงของแต่พอควรพอประมาณให้

เกิดประโยชน์คุม้ค่า ไม่ฟุ่มเฟือยไม่ฟุ้งเฟ้อ ผูที้มีความประหยดั  คือ ผูที้ดาํเนินชีวิตความเป็นอยู่ที

เรียบง่ายรู้ จกัฐานะการเงินของตน คิดก่อนใชคิ้ดก่อนซือ เก็บออม ถนอมใชท้รัพยสิ์นสิงของอย่าง

คุม้ค่ารู้จกัทาํบญัชีรายรับ-รายจ่ายของตนเองอยูเ่สมอ  

๓. ความซือสตัย ์

ซือสัตย ์คือ ประพฤติตรง ไม่เอนเอียง ไม่มีเล่ห์เหลียม มีความจริงใจ ปลอดจากความรู้สึก

ลาํเอียงหรืออคติ ผูที้มีความซือสตัย ์คือ ผูที้มีความประพฤติตรง ทงัต่อหน้าที ต่อวิชาชีพ ตรงต่อเวลา 

ไม่ใชเ้ล่ห์กล คดโกง ทงัทางตรงและทางออ้ม รับรู้หนา้ทีของตนเองและปฏิบติัอยา่งเต็มทีถกูตอ้ง 

๔. ความมีวนิยั 

ความมีวินัย คือ การยึดมนัในระเบียบแบบแผน ขอ้บงัคบั และขอ้ปฏิบติั ซึงมีทงัวินัยใน

ตนเองและวินัยต่อสังคม ผูที้มีวินัย คือ ผูที้ปฏิบัติตนในขอบเขต กฎระเบียบของสถานศึกษา 

สถาบนั/องคก์ร/สงัคมและประเทศ โดยทีตนเองยนิดีปฏิบติัตามอยา่งเต็มใจและตงัใจ 

                                                             
๑๒๗สุรศกัดิ วาจาสิทธิ และคณะ, พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไข

เพมิเตมิ พ.ศ. ๒๕๔๕, (กรุงเทพมหานคร : วิญ ูชน, ๒๕๔๖), หนา้ ๘-๙. 



๑๐๕ 

๕. ความสุภาพ 

ความสุภาพ คือ เรียบร้อย อ่อนโยน ละมุนละม่อม มีกิริยามารยาททีดีงาม มีสัมมาคารวะ ผู ้

ทีมีความสุภาพ คือ ผูที้อ่อนนอ้มถ่อมตนตามสถานภาพและกาลเทศะ ไม่กา้วร้าว รุนแรง วางอาํนาจ

ข่มผูอื้น ทงัโดยวาจาและท่าทาง แต่ในเวลาเดียวกนัยงัคงมีความมนัใจในตนเอง เป็นผูที้มีมารยาท 

วางตนเหมาะสมตามวฒันธรรมไทย 

๖. ความสะอาด 

ความสะอาด คือ ปราศจากความมวัหมอง ทงักาย ใจ และสภาพแวดลอ้ม ความผ่องใส เป็น

ทีเจริญตา ทาํให้เกิดความสบายใจแก่ผูพ้บเห็น ผูที้มีความสะอาด คือ ผูรั้กษาร่างกาย ทีอยู่อาศยั 

สิงแวดลอ้มถกูตอ้งตามสุขลกัษณะ ฝึกฝนจิตใจมิใหขุ้่นมวั มีความแจ่มใสอยูเ่สมอ 

๗.ความสามคัคี 

สามคัคี คือ ความพร้อมเพรียงกัน ความกลมเกลียวกัน ความปรองดองกัน ร่วมใจกัน

ปฏิบติังานใหบ้รรลุผลตามทีตอ้ง การ เกิดงานการอย่างสร้างสรรค์ ปราศจากการทะเลาะวิวาท ไม่

เอารัดเอาเปรียบกนั เป็นการยอมรับความมีเหตุผล ยอมรับความแตกต่างหลากหลายทางความคิด 

ความหลากหลายในเรืองเชือชาติ ความกลมเกลียวกันในลกัษณะเช่นนี เรียกอีกอย่างว่า ความ

สมานฉนัท ์ผูที้มีความสามคัคี คือ ผูที้เปิดใจกวา้งรับฟังความคิดเห็นของผูอื้น รู้บทบาทของตน ทงั

ในฐานะผูน้าํและผูต้ามทีดี มีความมุ่งมนัต่อการรวมพลงั ช่วยเหลือเกือกูลกนั เพือใหก้ารงานสาํเร็จ

ลุล่วง แก้ปัญหาและขจัดความขัดแยง้ได ้เป็นผูมี้เหตุผล ยอมรับความแตกต่างหลากหลายทาง

วฒันธรรม ความคิด ความเชือ พร้อมทีจะปรับตวัเพืออยูร่่วมกนัอยา่งสนัติ  

๘.ความมีนาํใจ 

ความมีนาํใจ คือ ความจริงใจทีไม่เห็นแก่เพียงตวัเองหรือเรืองของตวัเอง แต่เห็นอกเห็นใจ 

เห็นคุณค่าในเพือนมนุษย ์มีความเอืออาทร เอาใจใส่ ให้ความสนใจในความตอ้งการ ความจาํเป็น 

ความทุกขสุ์ขของผูอื้น และพร้อมทีจะใหค้วามช่วยเหลือเกือกลูกนัและกนั ผูที้มีนาํใจ คือ ผูใ้ห ้และ

ผูอ้าสาช่วยเหลือสงัคม รู้จกัแบ่งปัน เสียสละความสุขส่วนตน เพือทาํประโยชน์แก่ผูอื้น เขา้ใจ เห็น

ใจ ผูที้มีความเดือดร้อน อาสาช่วยเหลือสงัคมดว้ยแรงกาย สติปัญญา ลงมือปฏิบติัการ เพือบรรเทา

ปัญหาหรือร่วมสร้างสรรคสิ์งดีงามใหเ้กิดขึนในชุมชน 

 เนืองจากคุณธรรมพืนฐาน ๘ ประการเป็นคุณธรรมทีกระทรวงศึกษาได้กาํหนดเป็น

นโยบายในการพฒันาคุณธรรมละจริยธรรมเยาวชน ผูว้ิจยัจึงไดพิ้จารณาคุณธรรมทงั ๘ ประการ

เป็นปัจจยัภายในของนกัเรียนทีมีผลต่อการพฒันาคุณธรรมจริยธรรมของนกัเรียน 

๒.๑๑.๒ ปัจจยัทีส่งผล 

การมีจิตสาธารณะนนั เป็นสิงทีเกิดตามวิถีการดาํเนินชีวิตของแต่ละบุคคลสภาพแวดลอ้ม

ต่างๆ ตงัแต่ระดบัครอบครัว ชุมชน มีผลต่อการพฒันาคุณธรรม จริยธรรมของบุคคล ซึงไพบูลย ์
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วฒันศิริธรรม และสังคม สัญจร สรุปว่า คุณธรรมและจริยธรรม ด้านจิตสํานึกสาธารณะ หรือ

จิตสาํนึกทางสงัคม อยูภ่ายใตอิ้ทธิพลของปัจจยัแวดลอ้มทงัภายในและภายนอก ดงันี๑๒๘ 

ปัจจยัภายนอก เป็นปัจจยัทีเกียวกบัภาวะทางสัมพนัธภาพของมนุษย ์ภาวะทางสังคมเป็น

ภาวะทีลึกซึงทีมีผลต่อจิตสาํนึกดา้นต่างๆ ของมนุษย ์เป็นภาวะทีไดอ้บรมกล่อมเกลา และสะสมอยู่

ในส่วนของการรับรู้ทีละเล็กทีละน้อย ทาํให้เกิดสาํนึกทีมีรูปแบบหลากหลาย ภาวะแวดลอ้มทาง

สังคมนี เริมตงัแต่ พ่อแม่ พีน้อง ญาติ เพือน ครู สือมวลชน บุคคลทวัไป ตลอดจนระดบัองค์กร 

วฒันธรรมประเพณี ความเชือ กฎหมาย ศาสนา รวมทงัภาวะแวดลอ้มดา้นสือสารมวลชน และส่วน

ทีกาํกบัสํานึกของบุคคล คือ การไดส้ัมผสัจากการใชชี้วิตทีมีพลงัต่อการเกิดสาํนึก อาทิ การไป

โรงเรียน ไปทาํงาน ดูละคร ฟังผูค้นสนทนากนั รับรู้เหตุการณ์บา้นเมือง ขบัรถฝ่าการจราจรทีแออดั 

ปัจจยัภายใน สาํนึกทีเกิดจากปัจจยัภายใน หมายถึง การคิดวิเคราะห์ของแต่ละบุคคลในการ

พิจารณาตดัสินคุณค่าและความดีงาม ซึงส่งผลต่อพฤติกรรมและการประพฤติปฏิบติัโดยเฉพาะการ

ปฏิบติัทางจิตใจ เพือขดัเกลาตนเองให้เป็นไปทางใดทางหนึง โดยเกิดจากการรับรู้จากการเรียนรู้

การมองเห็น การคิด แลว้นาํมาพิจารณาเพือตดัสินใจว่าตอ้งการสร้างสาํนึกแบบใด ก็จะมีการฝึกฝน

และสร้างสมสาํนึกเหล่านนั 

การเกิดคุณธรรมและจริยธรรม ไม่สามารถสรุปแยกแยะไดว้่าเกิดจากปัจจัยภายในหรือ

ภายนอกเพียงอยา่งใดอยา่งหนึง เพราะทุกสรรพสิงมีความสัมพนัธ์เกียวขอ้งกนั จิตสาํนึกทีมาจาก

ภายนอก เป็นการเขา้มาโดยธรรมชาติ กระทบต่อความรู้สึกของบุคคล แลว้กลายเป็นจิตสาํนึกโดย

ธรรมชาติ และมกัไม่รู้ตวัแต่จิตสาํนึกทีเกิดจากปัจจยัภายในเป็นความจงใจเลือกสรร บุคคลระลึกรู้

ตนเองเป็นอยา่งดี เป็นสาํนึกทีสร้างขึนเอง ระหว่างปัจจยัภายใน และภายนอก เป็นปฏิสัมพนัธ์ทีมี

ความต่อเนืองกนั ดงันนั การพฒันาจิตสาํนึกจึงตอ้งกระทาํควบคู่กนัไปทงัปัจจยัภายในและภายนอก 

๒.๑๑.๓  ประโยชน์คุณธรรมพนืฐาน ๘ ประการต่อเยาวชน 

คุณธรรมพืนฐาน ๘ ประการมีประโยชน์ต่อเยาวชนในการดาํเนินชีวิต หมายถึง เรืองของ

ชีวิตทีเป็นอยูท่งัหมด ซึงทางพุทธศาสนาหมายถึงเรืองต่างๆ ๓ เรือง ดงันี 

๑.  เรืองของความสัมพันธ์กับโลกภายนอก  ด้วยพฤติกรรมทางกาย วาจา และการใช้

อินทรียต่์าง ๆ คือ ตา หู จมกู ลิน กาย การเห็น การไดย้นิ ฯลฯ สมัพนัธ์กบัสิงแวดลอ้มทางวตัถุและ

สิงแวดลอ้มทางสงัคม เรียกสนัๆ ว่า ศีล 

๒. เรืองของจติใจ เจตจาํนง ความตงัใจ แรงจูงใจ ทีจะทาํให้เรามีพฤติกรรมต่างๆสัมพนัธ์

กบัสิงแวดลอ้มนนั ตามภาวะและคุณสมบติัต่างๆของจิตใจของเรา เรียกว่า สมาธิ 

                                                             
๑๒๘ไพบูลย ์วฒันศิริธรรม และสงัคม สญัจร, Sep ๒๘, ๒๐๐๙ - จิตสาธารณะในสังคมไทย

ในปัจจุบนั มีความสาํคญัเด่นชดัขึนมาโดยตลอด...ครอบครัว องคก์ร ชุมชน ประเทศ และระดบัโลก  
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๓. เรืองของปัญญา ความรู้ ความคิด เป็นตวัชีทางว่าเราทาํพฤติกรรมของเราไปตามความรู้ 

ความเขา้ใจ และภายในขอบ เขตของความรู้นนั ซึงเรียกว่า ปัญญา ความสมัพนัธท์งัหมดนีเป็นปัจจยั

ส่งผลกระทบต่อกนั ระหว่างพฤติกรรม จิตใจ/อารมณ์ และปัญญา ซึงเป็นส่วนประกอบแห่งการ

ดาํเนินชีวิต เป็นเรืองของชีวิตของเรา จะแยกจากกนัไม่ได ้รวมทงัหมดเรียกว่า “จริยะ” ในชีวิตที

เป็นอยู ่เยาวชนยอ่มตอ้งพบประสบการณ์ต่างๆ และตอ้งเจอสถานการณ์ใหม่ๆตลอดเวลาทุกวนั เมือ

เจอประสบการณ์ใหม่ เราก็ตอ้งเรียนรู้และตอ้งมีปฏิกิริยาตอบไป เมือมีสถานการณ์เกิดขึนใหม่ เราก็

ตอ้งคิดว่าจะจดัการอยา่งไร จะแกปั้ญหาอยา่งไร นีคือการศึกษา คุณธรรม จริยธรรม หรือการดาํเนิน

ชีวิตทีดี คือ ชีวิตทีมีการศึกษา ดงันนั ในการพฒันามนุษย ์การพฒันาชีวิตทีดาํเนินไปพร้อมกนัทงั ๓ 

ดา้น แยกจากกนัไม่ได ้ดงันี 

พฒันาดา้นความสมัพนัธ ์แบ่งเป็น 

๑. พฒันาดา้นความสัมพนัธ์กบัสิงแวดลอ้มทางวตัถุหรือสิงแวดลอ้มทางกายภาพ คือ การ

พฒันาร่างกายให้แข็งแรงเจริญเติบโต สะอาด มีสุขภาพดี รู้จักเลือกเฟ้นบริโภคใช้สอยปัจจัย ๔ 

อุปกรณ์ และเทคโนโลยเีพือการพฒันาและสร้างสรรค ์รู้จกัเลือกใชอ้ยา่งรู้คุณค่า ประหยดั คิดก่อนใช ้

๒. พฒันาดา้นความสมัพนัธก์บัสิงแวดลอ้มทางสงัคมกบัเพือนมนุษย ์ตงัแต่การอยู่ร่วมกนั

ในครอบครัว มีวินยัในการดาํรงชีวิต ไม่เบียดเบียนผูอื้น ซือสัตยสุ์จริต มีความสามคัคี รับฟังความ

คิดเห็นของผูอื้น รู้บท บาทของตน ใหค้วามช่วยเหลือเกือกลูกนั แกปั้ญหาและขจดัความขดัแยง้ได ้

๓. พัฒนาด้านจิตใจ เรืองของคุณธรรม ความดี  สมรรถภาพจิตใจ ความเข้มแข็ง 

ขยนัหมนัเพียร อดทน มีสติ มีสมาธิ มีความสุข สดชืน เบิกบาน สุภาพเรียบร้อย อ่อนโยน ละมุน

ละม่อม มีกิริยามารยาททีดีงาม มีสมัมาคารวะ มีนาํใจ มีจิตใจกวา้งขวาง เสียสละ โอบออ้มอารี 

๔. พฒันาด้านความรู้ ความเขา้ใจ การคิด เหตุผล เน้นการรู้ตรงตามความเป็นจริง และ

สามารถนาํความรู้มาใชใ้นการคิด แกปั้ญหา และดบัทุกขไ์ดใ้นทีสุด 

๒.๑๑.๔ บทบาทครูกบัจดักจิกรรมส่งเสริมคุณธรรมพนืฐาน ๘ ประการ 

แนวทางทีครูปลกูฝังคุณธรรมและจริยธรรมให้เกิดกบัเด็ก โดยเฉพาะในวยัเด็กเล็ก จะไม่

เนน้ทีการท่องจาํ แต่เนน้ใหเ้ด็กไดเ้รียนรู้ผา่นการลงมือปฏิบติัจริง ไม่ว่าจะเป็นการเล่น การทาํงาน

ฝีมือ การเคลือนไหวร่างกาย การทาํอาหาร ตลอดจนการสนทนาพูดคุยให้เข้าใจ เมือเด็กมี

ประสบการณ์ตรงต่อสิงทีเขาเรียนรู้ ก็จะเกิดการจดจาํไดดี้กว่าท่องจาํจากหนังสือหรือคาํบอกของ

ผูใ้หญ่ เมือเด็กไดเ้รียนรู้สิงทีตนเองมีประสบการณ์ในมิติต่างๆ จากการตงัคาํถามและการเชือมโยง

ของครูผูส้อน เด็กก็จะสามารถคิดพิจารณาใคร่ครวญดว้ยตนเองไดว้่า เขาสามารถนาํการเรียนรู้ที

ไดรั้บไปใชใ้นวิถีชีวิตประจาํวนัไดอ้ยา่ง ไรบา้ง อะไรคือคุณค่าทีแท ้และอะไรคือคุณค่าทีเทียม เมือ

เด็กสามารถจาํแนกแยกแยะคุณค่าแทอ้อกจากคุณค่าเทียมได ้เด็กก็จะสามารถพฒันาทกัษะการคิด 



๑๐๘ 

การตดัสินใจ ตลอดจนการกระทาํและการปฏิบติัสิงต่างๆ ทีจะก่อให้เกิดประโยชนต่์อตน เองและ

ผูอื้นไดใ้นทีสุดกิจกรรมการเรียนรู้ทีมุ่งสู่การปลกูฝังคุณธรรม จริยธรรม คือ การเนน้วิถีชีวิตของเด็ก 

ตงัแต่เรืองการกิน อยู ่ดู ฟัง ไปจนกระทงัเรืองการพฒันาทกัษะทงัในการดา้นการใชร่้างกาย การคิด 

การกระทาํทีเป็นประโยชน์ต่อตนเองและผูอื้น ได ้แก่ การนาํเด็กเขา้สู่ประสบการณ์ตรงในวิถีปฏิบติั

ของชาวพุทธ เช่น การเขา้ร่วมกิจกรรมทางพุทธศาสนา การสวดมนต์ การนั งสมาธิ การปฏิบัติ

กิจวตัรประจาํวนั การใหเ้ด็กเป็นผูบ้ริการช่วยเหลือผูอื้น เช่น การบริการครู บริการผูอ้าวุโสหรือแขก

ผู ้ใหญ่ทีมาเยยีมชมโรงเรียน การลา้งจานใหเ้พือน การปลกูผกัรับประทานเอง การประกอบอาหาร 

หรือการใชศิ้ลปะ ดนตรี เป็นเครืองมือในการเรียนรู้ของเด็ก การเล่านิทานทีมีเนือหาสอดแทรกคติ

ธรรม และการจัดสภาพแวดลอ้มทีเป็นธรรมชาติ เพือให้เด็กตระหนักต่อความสัมพนัธ์ระหว่าง

ตนเองกบัโลกรอบตวั ทงันี ครูหรือผูส้นใจทีตอ้งการปลกูฝังคุณธรรมใหก้บัเด็ก จาํเป็นจะตอ้งศึกษา

แนวคิดสาํคญัของคุณธรรมเหล่านนัใหเ้ขา้ใจอยา่งแทจ้ริง คาํนึงถึงธรรมชาติการเรียนรู้ของเด็ก และ

ความสนใจในการเรียนรู้ของเด็กทีแตกต่างกนัออกไป ตามพืนฐานของเด็กและสภาพแวดลอ้ม

รอบตัวเป็นสําคัญ แลว้จึงนํามาประยุกต์ใช้ให้เหมาะกับบริบทหรือหน่วยการเรียนรู้ต่างๆ ใน

โรงเรียน ครูจะต้องระลึกอยู่เสมอว่า ตนในฐานะกัลยาณมิตรของเด็ก ถือเป็นส่วนสําคัญใน

กระบวนการเรียนรู้ของเด็ก ซึงจาํเป็นจะตอ้งฝึกหดัขดัเกลาตนเอง เพือให้เป็นแบบอย่างทีดี รวมทงั

ฝึกฝนพิจารณาใคร่ครวญถึงคุณค่าแทข้องคุณธรรมทีตอ้งการปลูกฝังให้เกิดขึนกบัเด็กอย่างแทจ้ริง 

จึงจะสามารถนาํกระบวนการดงักล่าวไปใชอ้ยา่งไดผ้ล 

๒.๑๑.๕ บทบาทผู้ปกครองกบัจดักจิกรรมส่งเสริมคุณธรรมพนืฐาน ๘ ประการ 

“พ่อแม่คือ ผูแ้สดงโลกให้ลูกเห็น”การชีให้ลูกเห็นโลกแห่งสิงแวดล้อมทางวตัถุและ

สิงมีชีวิตทงัหลาย คงเป็นแค่ส่วนหนึง เพราะเป็นการสอนโลกตามหลกัภูมิศาสตร์และชีวศาสตร์ 

เป็นส่วนหนึงหรือนยัหนึงของโลก แต่ไม่ใช่ทงัหมดคนเรารับรู้ต่อโลก คือ สิงแวดลอ้ม ดว้ยตา ดว้ย

หู ด้วยจมูก ด้วยลิ น ด้วยกาย และด้วยใจ สิ งทีเข้ามากระทบอินทรีย์ของเรามีมากมายใน

ชีวิตประจาํวนั โลกนยันีจึงไม่ใช่สิงทีปรากฏในหนงัสือแผนที โลกทีแต่ละคนอยูอ่าศยัไม่เหมือนกนั 

เพราะจิตใจของแต่ละคนไม่เหมือนกนั โลกของแต่ละคนขึนอยู่กบัประสบการณ์ส่วนตวัในอดีต 

ความจาํ ความอยาก ความรู้ สึก ความคิด ความเชือต่างๆ เมือเป็นเช่นนนั ในการกาํหนดโลกทีเราอยู ่

เห็นไดไ้ม่ยากว่า ผูค้นรอบขา้งโดยเฉพาะในเบือง ตน้ของชีวิตมีอิทธิพลมาก พ่อแม่จึงเป็นผูแ้สดง

โลกให้ลูกเห็น ทงัโลกของวตัถุ โลกของวิถีชีวิต และโลกของสิงแวดลอ้ม สาํหรับเด็กเล็ก โลกนี

เป็นทีใหม่สาํหรับเด็ก และเขาตอ้งการผูน้าํทางทีไวใ้จได ้เขาถือว่าพ่อแม่เป็นตวัอย่างในทุกสิงทุก

อยา่ง เด็กตอ้งการความรักและความปลอดภยัจากพ่อแม่ จึงพร้อมทีจะทาํสิงทีเป็นทีพอใจของพ่อแม่

อยูต่ลอดเวลา พร้อมทีอยูใ่นโลกทีพ่อแม่กาํหนดให ้พ่อแม่จึงมีโอกาสยอดเยยีมทีจะใหสิ้งทีดีงามแก่

ลกู พ่อแม่จึงตอ้งคอยสาํรวจดูว่า สิง แวดลอ้มของเรามีผลต่อจิตใจของลกูอยา่งไรบา้ง 



๑๐๙ 

หนา้ทีหนึงของผูป้กครอง จึงน่าทีจะอยูที่การพยายามสร้างสญัญาหรือความจาํทีดีให้กบัลูก

ว่า พ่อแม่ไดป้ระสบความสาํเร็จในการเลียงลูก ให้เวลา ให้ประสบการณ์ทีอบอุ่น ซึงช่วยให้ลูกมี

ความสุข แมโ้ตขึนเป็นผูใ้หญ่ นึกถึงวยัเด็กเมือ ไรก็ยิ มได ้นึกถึงวยัเด็กเมือไร ก็มีความสุข ค่านิยม 

ความเชือถือ คุณธรรม คุณค่าต่าง ๆ ทีผูป้กครองศรัทธา หรือพยายามพฒันาในชีวิตของตวัเอง สิง

เหล่านีลว้นเป็นกรอบประสบการณ์ต่างๆทีเกิดขึน เป็นตวักาํหนดโลกทีอยู่อาศยัทีสาํคญั เมือพ่อแม่

มีจิตใจเป็นอยา่งไร แลว้พดูคุยกบัลกูตามความรู้สึกทีเกิดขึน ก็จะมีผลต่อลกูมาก ตวัอยา่งเช่น เด็กจะ

ซึมซบัว่า การมองวตัถุสิงของของคนอืนดว้ยความอยากได ้หรือความไม่พอใจ คือ การสร้างความ

ทุกขต่์อตวัเองโดยเปล่าประโยชน์ ส่วนการรู้จกัอนุโมทนา ยนิดีกบัความสุขของคนอืนอย่างจริงใจ 

เป็นการใหร้างวลัตนเอง เป็นการทาํใหจิ้ตใจของตนมีแหล่งความสุขรอบตวัอยูต่ลอดเวลา จะเป็นคาํ

สอนทีมีประโยชน์ต่อเด็กมาก ในขณะเดียวกนั พ่อแม่สอนให้ลูกขยนัขนัแข็ง เขาก็จะมีสิทธิทีจะ

เติบโตในทางทีเป็นกุศล อีกโลกหนึงทีเราควรสนใจก็คือ โลกแห่งอารมณ์หรือความรู้สึก การปฏิบติั

ของพ่อแม่มีผลต่อลกูทุกเรือง และจะมีผลต่อลกูตลอดชีวิตดว้ย พ่อแม่จึงควรตงัใจชาํระกิเลสในใจ

โดยเร็ว ปล่อยวางกิเลส และอยูเ่หนือกิเลสบางตวัได ้ซึงจะส่งผลดีโดยตรงต่อลูก เพราะเคยเห็นพ่อ

แม่ปฏิบติัต่อสิงเหล่านนัอยา่งน่าประทบัใจมาแลว้ ขอให้พ่อแม่ทุกคนสร้างโลกทีน่าอยู่ และแสดง

โลกใหล้กูเห็นความงามของคุณธรรม 

 

๒.๑๒ หน้าทีชาวพุทธ 

 การเกิดมาเป็นมนุษยทุ์กคนสิงทีขาดไม่ไดคื้อ หนา้ทีความรับผดิชอบในการปฏิบติั ส่วนจะ

เป็นหนา้ทีใดนนัขึนอยูก่บับทบาทของแต่และคน ในฐานะชาวพุทธทีนบัถือพระพุทธศาสนาก็ตอ้งมี

หน้าทีเช่นกันเพือความมนัคงและการสืบต่อของพระพุทธศาสนา โดยมีหน้าทีในการศึกษาและ

ปฏิบติัตามคาํสอนของพระพุทธศาสนา ใหก้ารเคารพนบัถือต่อพระรัตนตรัย เอาใจใส่ทะนุบาํรุงวดั

และพระสงฆ ์นอกจากนียงัตอ้งปฏิบติัตนอย่างมีถูกตอ้งมารยาทต่อพระสงฆ ์และนาํแนวทางการ

ปฏิบติัของพระพุทธศาสนามาปฏิบัติตามในการดาํเนินชีวิต ในการซึงมีการกล่าวถึงไวใ้นมหา

ปรินิพพานสูตรในตอนหนึงว่า 

“มารผูมี้บาป เราจะยงัไม่ปรินิพพานตราบเท่าทีภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก และ

อุบาสิกาทงัหลายผูส้าวกของเรายงัไม่เฉียบแหลม ไม่ไดรั้บการแนะนาํ ไม่แกลว้กลา้ 

ไม่เป็นพหูสูต ไม่ทรงธรรม ไม่ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม ไม่ปฏิบัติชอบ ไม่

ปฏิบติัตามธรรม เรียนกบัอาจารยข์องตนแลว้ยงับอก แสดง บญัญติั กาํหนด เปิดเผย 

จาํแนก ทาํให้ง่ายไม่ได้ ยงัแสดงธรรมมีปาฏิหาริย ์ปราบปรัปวาททีเกิดขึนให้

เรียบร้อยโดยชอบธรรมไม่ได”้๑๒๙ 

                                                             
๑๒๙ที.ม.๑๐/๑๖๘/๑๑๔-๑๑๖ 



๑๑๐ 

จากเนือความทีพระพุทธองค์ทรงตรัสกบัมาร พบว่าพระองค์จะยงัไม่ปรินิพพานต่อเมือ 

ปณิธาน ๔๑๓๐คือ พุทธบริษทัทงั ๔ ซึงประกอบดว้ย ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก และอุบาสิกาของพระองค์

ยงัไม่บรรลุผลของการทาํหน้าทีชาวพุทธไดอ้ย่างสมบูรณ์ตามการตงัความปรารถนาของพระองค ์

โดยแบ่งเป็นหน้าทีของชาวพุทธไดด้ังนี ๑) หน้าทีชาวพุทธโดยทวัไป ๒) หน้าทีของเยาวชนใน

ฐานะชาวพุทธ 

๑. หนา้ทีชาวพุทธโดยทวัไป 

๑.๑ หน้าทีเรียนรู้ศึกษาหลักธรรมคําสอน และนําไปปฏิบัติตามแนวทางของ

พระพุทธศาสนา คือ ควรใหค้วามสนใจศึกษาคน้ควา้หลกัธรรมคาํสอนทางพระพุทธศาสนา และ

น้อมนาํหลกัธรรมคาํสอนทีไดศึ้กษาแลว้มาประยุกต์ใชใ้ห้เหมาะสมแก่ฐานะของตนรวมทงัการ

แสดงความเป็นชาวพุทธทีดีดว้ยการทาํบุญบาํเพ็ญกุศลเขา้ร่วมพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาใน

โอกาสสาํคญัต่าง ๆ 
๑.๒ หนา้ทีเผยแผห่ลกัธรรมคาํสอน และปกป้องศาสนา คือเมือไดศึ้กษาหลกัคาํสอน

และวิธีการปฏิบัติทางพระพุทธศาสนาอย่างดีสมบูรณ์แลว้ เมือมีโอกาสก็นําไปแนะนําและให้

คาํปรึกษาต่อผูส้นใจโดยใชก้ารนาํเสนออยา่งเขา้ใจง่ายตามแต่พืนฐานของความรู้ของแต่ละบุคคล 

อีกทงัเตรียมการป้องกนัพระพุทธศาสนาทีเสมือนเป็นมรดกทางวฒันธรรมทางศาสนาของคนไทย 

โดยเมือเกิดเหตุการณ์ทีจะส่งผลกระทบถึงความสั นคลอนทางพระพุทธศาสนาก็ต้องช่วยกัน 

ร่วมมือกนัปกป้อง ไม่ควรปล่อยใหเ้ป็นเรืองของทางพระภิกษุสงฆด์าํเนินการแต่เพียงลาํพงั 
๒.  หนา้ทีของเยาวชนในฐานะชาวพุทธ 

เยาวชนเมือได้เรียนรู้ความเชือหรือความศรัทธา ทีเกียวกับพระพุทธศาสนามาซึงเป็น

วฒันธรรมทางศาสนา จากสถาบนัครอบครัวโดยมีบุคคลในครอบครัวให้การอบรมสั งสอน ไดรั้บ

การเรียนรู้จากทางสถาบนัการศึกษาโดยครูอาจารย ์และสถาบนัศาสนาโดยพระสงฆ ์ โดยทงัสาม

สถาบนัมีจุดมุ่งหมายเพือใหเ้ยาวชนทาํหนา้ทีเป็นผูสื้บทอดทางศาสนาในคราวต่อไป  

สรุปไดว้่า หนา้ทีชาวพุทธเป็นสิงสาํคญัมากทางพระพุทธศาสนา แมแ้ต่พระพุทธองค์ยงัตงั

ปณิธานฝากไวก้บัพุทธบริษทัทงั ๔ ใหศึ้กษาเรียนรู้หลกัธรรมคาํสอนให้กระจ่าง และนาํไปปฏิบติั

ให้เกิดผล เมือเข้าใจดีแล้วก็นําไปเผยแผ่บอกกล่าวต่อผู ้ศรัทธา  เมือค รังมีภัยเ กิดขึนกับ

พระพุทธศาสนาก็ช่วยกนัป้องกัน แต่ทีสาํคญัถา้จะรักษาให้พระพุทธศาสนาสืบต่อไปตอ้งมีการ

สร้างทายายทางศาสนา คือเยาวชนใหเ้กิดความเชือหรือความศรัทธาทีดีต่อพระพุทธศาสนาโดยการ

เดินหนา้เขา้วดัในพระพุทธศาสนาอยา่งเต็มใจดว้ยพลงัศรัทธา 

                                                             
๑๓๐พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยตุโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์, พิมพ์

ครังที ๑๑, (กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั, ๒๕๓๘), หนา้ ๑๒๑. 



๑๑๑ 

๒.๑๓ การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม 

๒.๑๓.๑ การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมในกลุ่มเด็ก/วยัรุ่น 

กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศนโยบายเร่งรัดการปฏิรูปการศึกษา โดยยึดคุณธรรมนํา

ความรู้สร้างความตระหนกัสาํนึกในคุณค่าของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ความสมานฉันท์ สันติวิธี วิถี

ประชาธิปไตยพฒันาคนโดยใชคุ้ณธรรมเป็นพืนฐานของกระบวนการเรียนรู้ทีเชือมโยงความร่วมมือ

ของสถาบนัครอบครัว ชุมชน สถาบนัศาสนา แสถาบนัการศึกษาเพือพฒันาเยาวชนให้เป็นคนดี มี

ความรู้และอยู่ดีมีสุขโดยมีคุณธรรมพืนฐาน ๘ ประการนาํมาปฏิบติั ไดมี้หน่วยงานและมูลนิธิต่างๆ 

ไดมี้การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมใหแ้ก่เยาวชนโดยการจดักิจกรรมใหแ้ก่เด็ก/วยัรุ่น เช่น 

๑. มูลนิธิว่องวานิช มุ่งมั นตังใจพฒันาสังคมด้วยการเป็นส่วนหนึงในการสร้างเสริม

เยาวชนใหรู้้จกัใชส้ติและสมาธิ พร้อมทงัสามารถนาํมาปรับใชใ้นชีวิตประจาํวนัไดเ้ป็นอย่างดี ดว้ย

การเปิดอบรมสมาธิสาํหรับเยาวชนทีมีอายุ ๘-๑๒ ปีกบัโครงการ “ เซนลุกซ์จีเนียส” (St. Luke”s 

Genius) โครงการทีเนน้การพฒันาเยาวชนสู่การเป็นผูน้าํเริมเปิดการสอนตงัแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๓ 

จดัอบรมปีละ ๓ รุ่น เพือเป็นการคืนกาํไรใหก้บัสงัคม โดยมีวตัถุประสงค ์

๑.  เพือเสริมสร้างใหเ้ยาวชนรู้จกัใชส้ติและสมาธิในการดาํรงชีวิตประจาํวนั 

๒. เพือเสริมสร้างทกัษะการเรียนรู้ การคิดอยา่งมีระบบขนัตอน 

๓.  เพือมุ่งเนน้การพฒันาเยาวชนสู่การเป็นผูน้าํ 

ความคาดหวงัทีจะไดรั้บจากการอบรมคือ 

๑. ทาํให้ผูเ้ข้ารับการอบรมเกิดทกัษะในด้านความคิด ความจาํ ความอดทน และความ

พยายาม 

๒. ทาํใหผู้เ้ขา้รับการอบรมมีความกตญั ูกตเวทีต่อบิดามารดาและผูมี้พระคุณ 

๓. ทาํใหผู้เ้ขา้รับการอบรมเกิดความมนัใจในตนเอง กลาแสดงออกในทางทีเหมาะสม 

๑. ใชห้ลกัธรรมเป็นแนวทางในการดาํเนินชีวิต๑๓๑ 

๒. กรมการศาสนา กระทรวงวฒันธรรม มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยัและศาล

เยาวชนและครอบครัวกลางได้จดัโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเยาวชน : ค่ายคุณธรรม

จริยธรรม กรมการศาสนา กระทรวงวฒันธรรม มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยัและศาล

เยาวชนและครอบครัวกลาง ต่างตระหนกัในสภาพปัญหาของเด็กและเยาวชนทีกระทาํผดิ และเขา้สู่

กระบวนการยติุธรรมของศาลและครอบครัว โดยมีจุดมุ่งหมายเพือให้เด็กและเยาวชนทีกระทาํผิด
                                                             

๑๓๑สุทธิวรรณ ตันติรจนาวงศ์ และ ศศิกาญจน์ ทวิสุวรรณ. การส่งเสริมคุณธรรม : 

กรณศึีกษากลุ่มเด็ก/เยาวชน และข้าราชการภาครัฐ, (กรุงเทพมหานคร : อกัษรเจริญทศัน์, ๒๕๕๒), 

หนา้ ๒๕-๒๖ 



๑๑๒ 

และครอบครัวเหล่านนัสามารถนาํธรรมะหลกัคาํสอนทีไดรั้บไปประยุกต์ใชใ้นชีวิตประจาํวนัโดย

การพฒันาทางกายคือ การแสดงออกทางกิริยามารยาท พฤติกรรมทีดีงามเหมาะสม ไมนาํสิงเสพติด

เขา้สู่ร่างกายของเรา และการกระทาํทีไม่ถกูตอ้ง พฒันาศิล โดยการกลบัไปอยูร่่วมกบัครอบครัวและ

บุคคลในสงัคม ดว้ยความเกือกลูและประกอบอาชีพสุจริต พฒันาจิตใหเ้ป็นจิตทีสมบูรณ์ทงัคุณภาพ

จิต พลงัจิตและสุขภาพจิต และสุดทา้ยพฒันาปัญญา ใหเ้กิดปัญญาในการรู้จริงรู้เท่าทนัทางเจริญทาง

เสือม ปัจจยัทีเกียวขอ้ง รู้วิธีป้องกนั รู้วิธีแกไ้ขปัญหา สามารถนาํพาชีวิตสู่ความสาํเร็จ๑๓๒ 

๓. กลุ่มกัลยาณมิตรเพือการเสริมสร้างเครือข่ายวิถีพุทธ (กคพ.) ไดจ้ดัทาํโครงการ การ

ประกวดโครงงานเพือการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาและชุมชน หรือเรียกโดยย่อว่า 

“ การประกวดโครงงานคุณธรรม” ขึนในระดบันกัเรียนมธัยมหรือเทียบเท่าในสถานศึกษาต่างๆ ทาํ

ใหเ้ยาชนไดฝึ้กความคิดและทกัษะในการวางแผนและดาํเนินการโครงการคุณธรรม ซึงจะเป็นการ

ส่งเสริมการคิดดีทาํดีในหมู่เยาวชน สร้างค่านิยมยกย่องเยาวชนทีดี การให้รางวลัคือการให้ทุนให้

โอกาสในการทาํดีต่อไปนันเพิมขึนและส่งเสริมการทาํโครงงานดว้ยการให้ทุนตงัแต่เบืองตน้ที

พิจารณาเห็นได้ว่ามีความเป็นไปได้สูงในการดําเนินงานและจะทําให้เกิดผลสัมฤทธิทีดี 

กระบวนการของโครงงานจะทาํใหเ้ยาวชนไดมี้กลัยาณมิตร โดยการรวมกลุ่มเพือนทีดีและพระสงฆ์

ครูอาจารยแ์ละผูบ้ริหารเป็นทีปรึกษา โครงงานเป็นเงือนไขทีทาํให้เกิดการคิดวางแผน การสาํรวจ 

การคิดวิเคราะห์ มีความคิดสร้างสรรค ์ขบวนการแกปั้ญหา ความรับผดิชอบ โครงงานดา้นคุณธรรม

ทาํใหเ้กิดการพฒันาเยาวชนอยา่งเป็นองคร์วม กล่าวคือ มีการพฒันาทางจิตใจอย่างต่อเนือง และมี

การพฒันาทางปัญญาในการแกปั้ญหา และสร้างสรรคสิ์งต่างๆ ซึงน่าจะทาํใหป้ระเทศไทยมีเยาวชน

ทีได้รับการพฒันาอย่างรอบด้าน จนเป็นแบบอย่างทีดีไดท้ังปริมาณและคุณภาพเพิมสูงขึนและ

สามารถเป็นผูน้าํเยาวชนทีดี เป็นตน้๑๓๓ 

๒.๑๓.๒ รูปแบบการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม 

สาํนกังานเลขาธิการสภาการศึกษาไดพ้ฒันารูปแบบพฒันาคุณธรรมจริยธรรมเด็กเป็น  ๔ 

รูปแบบดงันี๑๓๔ 

๑. รูปแบบการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมโดยครอบครัว มีเนือหาสาํคญั คือ ดา้นความรู้ 

ไดแ้ก่ ความรู้เรืองความดี/ความชวั พระคุณ หนา้ที ระเบียบวินยั กติกาสงัคมและศาสนา วฒันธรรม 

ความรู้เหล่านีฝึกพฤติกรรมทางกายได ้โดยปลูกฝังความสุภาพ มีนาํใจ กตญั ู มีระเบียบ ทาํตาม

หนา้ที พึงตนเอง และอดออม ดา้นการสร้างทศันคติใหต้ระหนัก รัก เคารพ เชือมนั อดทน มีสาํนึก

                                                             
๑๓๒เรืองเดียวกนั, หนา้ ๕๐. 
๑๓๓เรืองเดียวกนั, หนา้๔๗. 
๑๓๔เรืองเดียวกนั, หนา้ ๔๒-๔๓. 



๑๑๓ 

ขณะจะกระทาํ สาํหรับวิธีการอบรมปลกูฝังทาํไดโ้ดยวิธีอบรมดว้ยวาจา ดว้ยการปฏิบติัเอง ดว้ยการ

ปฏิบติัใหเ้ห็นและกระตุน้ใหคิ้ด ทงันีตอ้งอาศยัความใกลชิ้ดและทาํตวัเป็นแบบอยา่งทีดี 

ในกรณีทีเด็กทาํดีควรชมเชยยาํผลการกระทาํความดีทีเด็กทาํและยกย่องเด็กต่อหน้าผูอื้น 

เมือเด็กกระทาํผิดควรอธิบายยาํถึงผลการกระทาํผิดให้เด็กฟังและพยายามลดพฤติกรรมทีไม่พึง

ประสงค ์ดา้นการวดัประเมินผลจะวดัจากพฤติกรรมและทศันคติของเด็ก ผลทีคาดว่าจะรับคือ เด็กมี

ความสุภาพ มีนาํใจ กตญั ู มีระเบียบวินยั ทาํหนา้ทีพึงตนเอง อดออม ตระหนักและเคารพ เชือมนั 

อดทน มีสาํนึก 

๒. รูปแบบการปลกูฝังคุณธรรม จริยธรรมโรงเรียน (สถานศึกษา) มีเนือหาทีสาํคญัคือ ดา้น

ความรู้ ไดแ้ก่ ความรู้ในเรืองความดี/ความชวั พระคุณ หนา้ที ระเบียบวินยั การพฒันาตน ความเป็น

ไท สิงแวดลอ้ม และศาสนาวฒันธรรม ความรู้เหล่านีฝึกพฤติกรรมทางกายไดโ้ดยปลูกฝังความมี

สัจจะ มีนําใจ กตญั ู ทาํหน้าที มีระเบียบวินัย ฝึกฝนสมาํเสมอ เรียนรู้จากความคิด พึงตนเอง 

ปฏิบติัตามคาํสอน รักษาวฒันธรรม /สิงแวดลอ้ม และทาํตนใหเ้ป็นประโยชน์ ดา้นการสร้างทศันคติ

ให้ตระหนัก รัก/ภาคภูมิ มุ่งมนั เชือฟัง มีเหตุผล มีสํานึกขณะจะกระทาํอย่างรอบคอบ สําหรับ

วิธีการอบรมปลกูฝังและการประเมินผลทาํเช่นเดียวกบัรูปแบบของครอบครัว แต่รูปแบบนีผูที้ตอ้ง

ทาํตวัเป็นแบบอยา่งคือ ครู 

อาจารยผ์ูส้อน ผลทีคาดว่าจะไดรั้บ คือ เด็กมีสัจจะ มีนาํใจ กตญั ู รู้หน้าที มีระเบียบวินัย 

เรียนรู้ผดิถกู รักษาวฒันธรรม สร้างประโยชน์ มีความภาคภูมิ มุ่งมนั มีเหตุผล และมีจิตสาํนึก 

๓. รูปแบบการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม โดยสถาบนัศาสนา มีเนือหาสําคัญ คือดา้น

ความรู้และวิธีการอบรมเช่นเดียวกบัรูปแบบครอบครัวแต่ผูที้ทาํหน้าทีขดัเกลา คือ พระ นักบวช 

บุคลากรทางศาสนา ส่วนผลทีคาดว่าจะได้รับ คือ เด็กเป็นคนสุภาพ มีนาํใจ กตญั ู เอือเฟือ มี

ระเบียบวินยั ขยนั ซือสตัย ์ประหยดั อดทน ตระหนกัในความดี เคารพตวัเอง เชือมนั มีความรักและ

เมตตา รวมทงัมีจิตสาํนึกทีจะทาํดี 

๔. รูปแบบการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมโดยชุมชน มีเนือหาทีสําคญั คือ ด้านความรู้ 

ไดแ้ก่ ความรู้วิธีการอบรมปลูกฝังซึงผูที้ทาํหน้าทีอบรมคือ กระบวนการภายในชุมชน ส่วนผลที

คาดว่าจะไดรั้บคือ เด็กจะมีความรับผดิชอบต่อสงัคม เสียสละ รักษาสิงแวดลอ้ม บาํเพ็ญประโยชน์

และเคารพกติกา มีพฤติกรรมและทศันคติทีดีของเด็ก 

 

๒.๑๔ งานวจิยัทีเกียวข้อง 

กัลยา  ศรีปาน ไดศึ้กษาวิจยัเรือง ศึกษาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนระดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน จงัหวดัสงขลา โดยศึกษาจากกลุ่ม

ตวัอยา่งจาํนวน  ๑๘๒  คน เครืองมือทีใชใ้นการรวบรวมขอ้มลูเป็นแบบสอบถาม  ผลการวิจยั พบว่า    



๑๑๔ 

๑) ระดับคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ โดยภาพรวมและ

องคป์ระกอบดา้นความใฝ่รู้ ดา้นการประหยดั ดา้นความเสียสละ ดา้นความเมตตากรุณา ดา้นการ

ตรงต่อเวลา ดา้นความสามคัคี อยูใ่นระดบัปานกลาง องค์ประกอบดา้นความขยนั ความมีระเบียบ

วินยั ดา้นความกตญั ูกตเวที ดา้นความเป็นผูมี้วฒันธรรมและปฏิบติัตามขนบธรรมเนียมประเพณี

อยูใ่นระดบัมาก ส่วนดา้นความอดทน ดา้นความซือสตัยสุ์จริต ความยติุธรรม อยูใ่นระดบันอ้ย   

๒) คุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนพบว่า  นักเรียนหญิง มีคุณธรรมจริยธรรมแตกต่างจาก

นกัเรียนชายอยา่งมีนยัสาํคญัทีระดบั.๐๕  โดยนกัเรียนหญิงจะมีคุณธรรมจริยธรรมมากกว่านกัเรียนชาย   

๓) คุณธรรมจริยธรรมของนกัเรียน ตามตวัแปรระดบัชนัแตกต่างกนัอยา่งมีนัยสาํคญัทีระดบั 

.๐๕ โดยนกัเรียนในระดบัชนัทีสูงกว่าจะมีคุณธรรมจริยธรรมมากกว่านกัเรียนในระดบัชนัทีตาํกว่า๑๓๕ 

จกัรพงษ์  นิลพงษ์  ไดศึ้กษาวิจยัเรือง การศึกษาจริยธรรมนักเรียนมธัยมศึกษาตอนตน้ใน

โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาขนัพืนฐาน  สงักดัสาํนกังานการประถมศึกษาจงัหวดัชยัภูมิ โดย

ศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างนักเรียนระดับมธัยมศึกษาตอนต้น ภาคเรียนที ๒ ปีการศึกษา ๒๕๔๒ 

จํานวน ๑,๕๓๐ คน เครืองมือทีใช้เป็นแบบทดสอบวัดจริยธรรมของวิบูลย์ลักษณ์  สุขแป  

ผลการวิจยัพบว่า   

๑) นกัเรียนมีคุณลกัษณะทางจริยธรรมระดบัสูง ๓ ดา้น คือ ความรับผดิชอบ ความมีเหตุผล 

ความกตญั ูกตเวที คุณลกัษณะทางจริยธรรมระดับปานกลาง ๘ ดา้นคือ ความอุตสาหะ ความ

สามคัคี ความเสียสละ ความซือสตัย ์ความประหยดั ความมีระเบียบวินัย ความยุติธรรม และความ

เมตตากรุณา   

๒) นักเรียนชายกบันักเรียนหญิงมีคุณลกัษณะทางจริยธรรมแตกต่างกนัอย่างมีนัยสาํคัญ

ทางสถิติทีระดบั .๐๕   

๓) นักเรียนชันมธัยมศึกษาปีที ๑, ๒, ๓ มีคุณลกัษณะทางจริยธรรมแตกต่างกันอย่างมี

นัยสําคญัทางสถิติทีระดับ .๐๕ โดยนักเรียนชันมธัยมศึกษาปีที ๑ กับปีที ๒ มี  คุณลกัษณะทาง

จริยธรรมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติทีระดบั .๐๕ อยู่ ๖ ดา้น คือ  ความสามคัคี  ความ

ซือสตัยสุ์จริต  ความประหยดั  ความมีระเบียบวินัย ความยุติธรรมและความเมตตากรุณา นักเรียน

ชนัมธัยมศึกษาปีที ๒ กบั ๓ มีคุณลกัษณะทางจริยธรรมแตกต่างกันอย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติที

ระดับ .๐๕ อยู่ ๓ ด้าน คือความกตัญ ูกตเวที ความสามคัคี และความประหยดั นักเรียนชัน

มธัยมศึกษาปีที ๑ กบั ๓ มีคุณลกัษณะทางจริยธรรมแตกต่างกนัอย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั      

                                                             
๑๓๕กลัยา  ศรีปาน, “ศึกษาคุณธรรมจริยธรรมของนกัเรียนระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบุญ

เลิศอนุสรณ์ สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน จงัหวดัสงขลา”, ปริญญานิพนธ์การศึกษา

มหาบัณฑติ, (บณัฑิตวิทยาลยั : มหาวิทยาลยัทกัษิณ), ๒๕๔๒, ๙๘ หนา้. 



๑๑๕ 

.๐๕ อยู่  ๑๑ ด้านคือ ความรับผิดชอบ ความมีเหตุผล ความอุตสาหะ ความกตัญ ูกตเวที             

ความสามคัคี ความเสียสละ ความซือสตัย ์ความประหยดั ความมีระเบียบวินัย ความยุติธรรม และ

ความเมตตากรุณา๑๓๖ 

จารุรัตน์  มังกะโรทัย  ไดศึ้กษาวิจยัเรือง การศึกษาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของนักเรียน

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลยัอาชีวศึกษากาญจนบุรี สังกัดกองวิทยาลยัอาชีวศึกษา       

กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ โดยสุ่มจากกลุ่มตวัอย่างนักเรียนระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพของวิทยาลยั ประจาํปีการศึกษา ๒๕๔๔  จาํนวน ๓๕๐ คน ผลการวิจยัพบว่า   

๑) พฤติกรรมเชิงจริยธรรมของนกัเรียนมีพฤติกรรมในแต่ละดา้นและโดยรวมทุกดา้นอยู่

ในระดบัมาก คือ ความมีระเบียบวินยั ความซือสัตย ์ความรับผิดชอบ ความเสียสละ การพึงตนเอง 

และความขยนัหมนัเพียร   

๒) เปรียบเทียบพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของนกัเรียนพบว่า พฤติกรรมเชิงจริยธรรมโดยรวม

ระหว่างเพศหญิงและเพศชายไม่แตกต่างกนั ในรายดา้นมีความแตกต่างกนัอย่าง มีนัยสาํคญัทาง

สถิติทีระดบั .๐๕ ในดา้นความซือสตัยสุ์จริต  ความรับผดิชอบ และการพึงตนเอง ส่วนดา้นทีเหลือ

ไม่มีความแตกต่างกนั   

๓) เปรียบเทียบพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของนักเรียน จาํแนกตามอายุพบว่า พฤติกรรมเชิง

จริยธรรมโดยรวมทุกดา้นไม่แตกต่างกนั๑๓๗ 

ทิพาพร  ลิขิตกุล ได้ศึกษาวิจยัเรือง การใชเ้หตุผลเชิงจริยธรรมกบัการอบรมเลียงดูของ

นักศึกษามหาวิทยาลยัรามคาํแหง กลุ่มตวัอย่างเป็นนักศึกษาระดบัปริญญาตรีชนัปีที ๔ จาํนวน 

๔๒๐ คน โดยใช้เครืองมือเป็นแบบสอบถามการใชเ้หตุผลเชิงจริยธรรม และการอบรมเลียงดู   

ผลการวิจยัพบว่า   

๑) การใชเ้หตุผลเชิงจริยธรรมของนักศึกษามีค่าเฉลียเท่ากับ ๓๘.๐ อยู่ในขันที ๔ ตาม

ทฤษฏีของโคลเบอร์ก 

                                                             
๑๓๖จกัรพงษ ์  นิลพงษ,์ “การศึกษาจริยธรรมนกัเรียนมธัยมศึกษาตอนตน้ในโรงเรียนขยาย

โอกาสทางการศึกษาขนัพืนฐาน สังกดัสาํนักงานการประถมศึกษาจังหวดัชยัภูมิ”, วิทยานิพนธ์

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑติ, (บณัฑิตวิทยาลยั : มหาวิทยาลยัขอนแก่น), ๒๕๔๓, ๑๓๒ หนา้. 
๑๓๗จุฬารัตน์  มังกะโรทัย,  “การศึกษาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของนักเรียนระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  วิทยาลยัอาชีวศึกษากาญจนบุรี สังกัดกองวิทยาลยัอาชีวศึกษา  กรม

อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ”, วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต,  (บณัฑิตวิทยาลยั  :  

มหาวิทยาลยัรามคาํแหง), ๒๕๔๔, ๑๑๐ หนา้. 



๑๑๖ 

๒) นกัศึกษาทีไดรั้บการอบรมเลียงดูต่างกนัมีการใชเ้หตุผลเชิงจริยธรรมแตกต่างกนัอยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .๐๕   

๓)  การใชเ้หตุผลเชิงจริยธรรมมีความสัมพนัธ์กบัการอบรมเลียงดูแบบประชาธิปไตยใน

ทางบวก และมีความสมัพนัธก์บัการอบรมเลียงดูแบบปล่อยปละละเลยในทางลบ ส่วนการอบรมเลียง

ดูแบบใช้อาํนาจควบคุมและแบบให้ความคุ้มครองไม่มีความสัมพันธ์กับการใช้ เหตุผลเชิง

จริยธรรม๑๓๘ 

วโิรจน์  นาคชาตรี  ไดศึ้กษาวิจยัเรือง ค่านิยมทางจริยธรรมของเยาวชน ศึกษาเฉพาะกรณี 

นกัศึกษาชนัปีที ๑ มหาวิทยาลยัรามคาํแหง  ศึกษาจากกลุ่มตวัอยา่งเป็นนกัศึกษาชนัปีที ๑ วิทยาเขต

บางนา มหาวิทยาลยัรามคาํแหง ในระหว่างเดือนธนัวาคม ๒๕๔๐-เดือนมีนาคม ๒๕๔๑ จาํนวน 

๓๘๐ คน โดยการใชแ้บบสอบถาม ซึงผลการวิจยัพบว่า เยาวชนทีเป็นนักศึกษาชนัปีที ๑ มีอายุ ๑๙ 

ปี ร้อยละ๔๐-๔๕ จบการศึกษาจากระดบัมธัยมศึกษาปีที ๖ ร้อยละ ๘๖.๑ เยาวชนมาจากต่างจงัหวดั

ถึงร้อยละ ๗๕ ปัจจุบนัเช่าหอพกัอยูร้่อยละ ๔๕ และมีค่าใชจ่้ายเฉลีย ๒,๕๐๑-๓,๐๐๐ บาทต่อเดือน 

เยาวชนมีความรู้เรืองจริยธรรมในพุทธศาสนาระดบัปานกลาง ร้อยละ ๕๐ มีความรู้ระดบัดีร้อยละ ๕ 

และมีความรู้ในระดบัตาํถึงร้อยละ ๑๒.๗๕ ขอ้คน้พบทีน่าสนใจคือ เยาวชนมีค่านิยมทางจริยธรรมเชิง

บวกถึงร้อยละ ๙๘.๕ และเยาวชนปฏิบติัตามหลกัจริยธรรมบ่อยมากในเรือง ความกตญั ูกตเวที ความ

จริงใจต่อเพือน การบาํเพญ็ประโยชน์ แต่เยาวชนพูดโกหกถึงร้อยละ ๙๓.๙ จากผลการวิจยันีแสดงว่า 

เยาวชนมีความรู้ทางดา้นจริยธรรมในพุทธศาสนาไม่มากนกั แต่มีค่านิยมทางจริยธรรมเชิงบวกอยู่มาก 

ซึงบ่งบอกถึงความคิด ความรู้สึก และทศันะทีดีงามต่อตนเองและสงัคม๑๓๙ 

อภิรัตน์  ไชยอนันต์  ไดศึ้กษาวิจยัเรือง  ค่านิยมและการปฏิบติัตนดา้นคุณธรรม จริยธรรม 

ตามแนวทางพระพุทธศาสนาของเยาวชนยุคใหม่ ในจงัหวดัเชียงใหม่ โดยศึกษาจากกลุ่มตวัอย่าง

จากเยาวชนทีศึกษาอยูใ่นระดบัอุดมศึกษา ชนัปีที ๑ ปีการศึกษา ๒๕๔๕ และมีอายุไม่เกิน  ๒๕ ปี 

จากสถาบันราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ มหาวิทยาลยัแม่โจ้ รวมจาํนวน ๔๐๐ คน  

ผลการวิจยัพบว่า  เยาวชนมีการปฏิบติัตนตามแนวทางพระพุทธศาสนาดา้นคุณธรรม  จริยธรรม 

และค่านิยมในระดบัมาก โดยมีการปฏิบติัในแต่ละดา้นสูงสุด ๓ ลาํดบัแรกดงันี การปฏิบติัตนดา้น

                                                             
๑๓๘ทิพาพร   ลิขิตกุล, “การใช้เหตุผลเชิงจริยธรรมกับการอบรมเลียงดูของนักศึกษามหาวิทยาลยั

รามคาํแหง”, วทิยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิตวิทยาลยั : มหาวิทยาลยัรามคาํแหง), 

๒๕๔๔, ๙๑ หนา้. 
๑๓๙วิโรจน์  นาคชาตรี, “ค่านิยมทางจริยธรรมของเยาวชน ศึกษาเฉพาะกรณี นกัศึกษาชนัปีที ๑ 

มหาวิทยาลยัรามคาํแหง”, รายงานการวิจัย, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลยัรามคาํแหง), ๒๕๔๒, 

๔๖ หนา้. 



๑๑๗ 

คุณธรรมทีมีค่าเฉลียสูงสุด ๓ ประการ ประกอบดว้ย การมีความรู้สึกละอายในการกระทาํความผิด 

มีความเห็นอกเห็นใจผูอื้น และปฏิบติัตนดา้นความสุจริต การปฏิบติัตนดา้นจริยธรรมทีมีค่าเฉลีย

สูงสุด ๓ ประการประกอบดว้ย การตอบแทนบุญคุณของผูใ้หอุ้ปการะ การไม่ลกัทรัพย ์และการไม่

เบียดเบียนชีวิตและร่างกายของผูอื้น และค่านิยมทีมีค่าเฉลียสูงสุด ๓ ประการ ประกอบดว้ยการ

เคารพบูชา และสาํนึกในพระคุณของพระรัตนตรัย เห็นคุณค่าของตนเอง ดว้ยการประพฤติดี และมี

ความขยนัหมนัเพียรมีมานะอดทน  และกลุ่มตวัอยา่งเห็นว่าปัจจยัทีมีอิทธิพลต่อการปฏิบติัตนตาม

แนวทางพระพุทธศาสนาในระดบัมากทุกปัจจยัโดยปัจจยัทีมีอิทธิพลดว้ยค่าเฉลียสูงสุด ๓ ปัจจยั   

ประกอบดว้ย สถาบนัครอบครัว สถาบนัการศึกษาและกลุ่มเพือน ชุมชน วดัใน   พระพุทธศาสนา 

และปัจจัยด้านสือมวลชนมีอิทธิพลต่อการปฏิบัติตนด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมตาม

แนวทางพระพุทธศาสนา๑๔๐  

อารี  การีมี ได้ศึกษาวิจยัเรือง การปฏิบัติตนทางจริยธรรมตามการรับรู้ของนักเรียนชัน

มธัยมศึกษาตอนปลายในอิสลามวิทยาลยัแห่งประเทศไทย โดยศึกษาจากกลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน ๔๖๘ 

คน และใชแ้บบสอบถามเป็นเครืองมือทีใชใ้นการวิจยั ผลจากการวิจยัพบว่า  : 

๑) นกัเรียนมีจริยธรรมโดยรวมและแต่ละดา้น ในระดบัมากทุกดา้น คือ ความเอือเฟือเผือแผ ่

ความซือสตัย ์ความกตญั ูกตเวที ความกลา้ การมีวินยั การตรงต่อเวลา และความสุภาพอ่อนนอ้ม   

๒) เมือเปรียบเทียบการปฏิบติัตนทางจริยธรรมตามการรับรู้ของนกัเรียน ระหว่างแผนการ

เรียนศิลป์และแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ ผลปรากฏว่านักเรียนมีพฤติกรรมโดยรวมและในดา้น

ความเอือเฟือเผือแผ่  ความกลา้ การตรงต่อเวลา และความสุภาพอ่อนน้อม แตกต่างกันอย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติทีระดบัความเชือมนั .๐๕ ส่วนทางดา้นความซือสตัย ์ ความกตญั ูกตเวทีและการ

มีวินยัไม่แตกต่างกนั  

๓) เมือเปรียบเทียบการปฏิบติัตนทางจริยธรรมตามการรับรู้ของนักเรียนชนัมธัยมศึกษาตอน

ปลายระหว่างกลุ่มนักเรียนทีมีประสบการณ์เข้าร่วมกิจกรรมมากกบักลุ่มทีมีประสบการณ์เข้าร่วม

กิจกรรมนอ้ย  ผลปรากฏว่า ทงัสองกลุ่มมีพฤติกรรมโดยรวมและในแต่ละดา้นไม่แตกต่างกนั๑๔๑ 

                                                             
๑๔๐อภิรัตน์  ไชยอนันต์, “ค่านิยมและการปฏิบติัตนดา้นคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทาง

พระพุทธศาสนาของเยาวชนยุคใหม่ในจงัหวดัเชียงใหม่”, วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, 

(บณัฑิตวิทยาลยั : มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่), ๒๕๔๘, ๑๗๐ หนา้. 
๑๔๑อารี  การีมี, “การปฏิบติัตนทางจริยธรรมตามการรับรู้ของนักเรียนชนัมธัยมศึกษาตอน

ปลายในอิสลามวิทยาลยัแห่งประเทศไทย”, วทิยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิตวิทยาลยั : 

มหาวิทยาลยัรามคาํแหง), ๒๕๔๕, ๑๓๒ หนา้. 



๑๑๘ 

สรุปไดว้า่ เอกสารทีเกียวขอ้งกบังานวิจยัเกียวกบั ปัจจยัทีส่งผลต่อการส่งเสริมจริยธรรม

ของวัยรุ่นในแต่ละปัจจัยแสดงให้เห็นว่าทุกปัจจัยมีส่วนสัมพนัธ์กันในการส่งผลให้ว ัยรุ่นมี

จริยธรรมทีดีขึน โดยมีเจตคติหรือความเชือทีเกิดจากความรู้สึกเป็นสิงสาํคญัทีสามารถถูกถ่ายทอด

ดว้ยการปลูกฝัง สั งสอน และการอบรม เพือให้เกิดความเชือทีเกิดจากความรู้สึกทีดี โดยเฉพาะ

ทางดา้นพระพุทธศาสนาดว้ยแลว้มกัจะสอนใหมี้จิตสาํนึกทีดีดา้นความเชือเช่น การเชือในเรืองกฎ

แห่งกรรม การทาํดีไดดี้ ทาํชวัไดช้วั เป็นตน้ ซึงเจตคติหรือความเชือทีเกิดจากความรู้สึกนันจะถูก

ปลูกฝังมาตงัแต่เด็กจาก พ่อแม่หรือบุคคลภายในครอบครัวดว้ยความรักในการเลียงดูจึงเป็นการ

เริมตน้ของความเชืออยา่งสนิทใจของเด็ก และเมือถึงเวลาไดเ้ขา้รับการศึกษาจากทางโรงเรียนโดยมี

ครูเป็นผูส้งัสอน โดยขนัตอนนีจะเป็นการขดัเกลาความเชือใหส้ามารถแยกแยะออกถึงความถูกตอ้ง

อยา่งมีเหตุมีผล โดยเฉพาะทางดา้นพระพุทธศาสนานนัควรเชืออย่างมีเหตุมีผล นอกจากการไดรั้บ

การสงัสอนจากทางโรงเรียนแลว้บางช่วงเวลา ทงัทางพ่อแม่หรือบุคคลภายในครอบครัว และทาง

โรงเรียนยงัส่งเสริมใหมี้การเขา้ไปเรียนรู้อบรมทีวดัซึงมีพระสงฆผ์ูซึ้งปฏิบติัดี ปฏิบติัชอบเป็นผูใ้ห้

การอบรมสั งสอนในหลกัธรรมคาํสอน และการปฏิบติัทางพระพุทธศาสนาอย่างถูกตอ้งสมบูรณ์

ตามหลกัของพระพุทธศาสนา ดงันนัเยาวชนทีไดผ้่านการปลูกฝัง สั งสอน และอบรมมาจากปัจจยั

ทงัทางดา้นครอบครัว ดา้นโรงเรียน และดา้นศาสนสถาน ดา้นความเชือ/เจตคติ 

ดา้นสภาพแวดลอ้ม ดา้นการใชเ้วลาว่างให้เป็นประโยชน์อย่างครอบถว้น วยัรุ่นผูน้ันก็จะ

เกิดเจตคติหรือความเชือทีเกิดจากความรู้สึกทีดีในพระพุทธศาสนา  

พงศ์ธนภัทร นิธิญาณโรจน์ไดท้าํการวิจยัเรือง “ปัจจยัทีมีผลต่อการเขา้วดัของเยาวชนใน

เขตอาํเภอ เมือง จงัหวดัสมุทรปราการ”ผลการศึกษาพบว่าการปรับตวัของพระสงฆต์ามกระแส

สงัคมในปัจจุบนั ทาํใหท่้านรู้สึกว่าการเผยแผพ่ระพุทธศาสนาไดมี้การเปลียนรูปแบบทีหลากหลาย

ตามกระแสนิยม จึงสนใจเข้าวดัมากขึน” ซึงมีค่าแปลผลอยู่ในระดบัปานกลาง การทีเป็นเช่นนี

อภิปรายได้ว่า รูปแบบการจูงใจให้เยาวชนเข้าว ัด กับกระแสสังคมด้านการเปลียนแปลงที

หลากหลาย ทาํใหพ้ระภิกษุสงฆต์อ้งปรับตวัในการเผยแผเ่ช่นกนั จากการเผยแผส่มยัก่อนมกัทาํตาม

ในพระไตรปิฎก คือจะแสดงธรรมเฉพาะในวนัธรรมสวนะ และวนัสาํคญัทางพระพุทธศาสนา ซึง

การเผยแผจ่ะเป็นไปตามขนัตอนอย่างเรียบง่าย และเรียบร้อย แต่ให้กาลปัจจุบนัการเผยแผ่ตอ้งให้

เข้ากับ กระแสนิยมการเผยแผ่ต้องมีดนตรีมโหรสพเป็นตัวนําพาให้คนเข้าว ัดก่อนแล้วค่อย

สอดแทรกหลกัธรรมคาํสอนทางพระพุทธศาสนาเข้าไป ซึงเยาวชนทีเข้ามายงัวดัอาจจะไม่ได้

ประโยชน์ใดทางดา้นหลกัธรรมคาํสอนจากวดัติดตวักบัไปเลยนอกจากความสนุกสนาน 

แนวคิดเกียวกบัปัจจยัทีส่งผลต่อการส่งเสริมจริยธรรมของวยัรุ่นทีนาํเสนอมาทงัหมด โดย

ผ่านจากการงานสังเคราะห์ทางด้านงานวิจัย ทาํให้มองเห็นภาพรวมว่า ปัจจัยทุกด้านต้องมี



๑๑๙ 

ความสมัพนัธแ์ละร่วมกนัส่งเสริม ปลูกฝังความเชือทีถูกตอ้งทางดา้นพระพุทธศาสนา เพือพฒันา

เยาวชนใหเ้ป็นคนดีมีศีลธรรมและจริยธรรมในอนาคตต่อไป 

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัทีเกียวขอ้ง พบว่า มีการศึกษาปัจจยัในทางดา้นการส่งผลต่อ

การส่งเสริมจริยธรรมของวยัรุ่น  เฉพาะเพียงเรืองใดเรืองหนึงทีละดา้นเช่น ถา้จะศึกษาวิจยัก็ทาํเพียง

ดา้นครอบครัว ดา้นศาสนสถาน ดา้นโรงเรียน หรือดา้นเจตคติดา้นสภาพแวดลอ้ม ดา้นการใชเ้วลาว่าง

ใหเ้ป็นประโยชน์เพียงเรืองเดียว ทาํให้ผูว้ิจยัพบเห็นช่องว่างทางวิชาการทีนักวิชาการยงัไม่ไดศึ้กษา 

หรือศึกษามาบา้งแต่ยงัขาดความครอบคลุมเกียวกบัปัจจยัทีส่งผลต่อการเขา้วดัของเยาวชน ดว้ยเหตุผล

ตามทีเกียวมานี ผูว้ิจยัจึงสนใจทีจะศึกษาเรือง “ปัจจยัทีมีผลต่อการเขา้วดัของเยาวชนในเขตอาํเภอเมือง 

จงัหวดัสมุทรปราการ” เพือหาแนวทางว่าปัจจยัแต่ละดา้นควรจะมีวิธีการปฏิบติัอย่างไร ถึงจะสามารถ

ทาํใหเ้ยาวชนเกิดความเชือทีดีต่อพระพุทธศาสนา และหนัมาเขา้วดักนัมากขึน 

พระมหาบุญเพียร ปุ ฺวิริโย (แก้ววงศ์น้อย) (๒๕๔๔, ๑๕๖ หน้า)ได้ทําการวิจัยเรือง 

“แนวคิดและวิธีการขดัเกลาทางสังคมในสถาบนัครอบครัวตามแนวพระพุทธศาสนา” ผลการศึกษา

พบว่า การอบรมสั งสอนบุตรโดยการปลูกฝังให้บุตรไดพ้ฒันาตนเองทังดา้นพฤติกรรม จิตใจ และ

สติปัญญาอย่างครบถว้น อีกทังจะต้องกระทาํอย่างต่อเนืองตังแต่เล็กจนเติบใหญ่ โดยทีบุคคลที

เกียวขอ้งตอ้งปฏิบติัตนเป็นกลัยาณมิตรในการส่งเสริม การขดัเกลาให้บรรลุผล และการวางระเบียบ

กฎเกณฑ์การปฏิบัติร่วมกับสมาชิกในครอบครัว การส่งเสริมสนับสนุนให้กาํลงัใจแก่สมาชิก

ครอบครัวเมือปฏิบติัถกูตอ้ง การลงโทษหรือหา้มปรามเมือมีการกระทาํผดิกฎเกณฑ ์การเปิดโอกาส

ให้สมาชิกในครอบครัวได้ตรวจสอบและแนะนําตกัเตือนกันได้ และเปิดโอกาสให้สมาชิกใน

ครอบครัวไดส้าํนึกตนในกรณีทีไดพ้ลงัเผลอทาํผดิพลาดลงไป 

รุ่งนิภา พฒันพฤกษชาต ิ(๒๕๕๑, ๑๗๐ หน้า) ไดท้าํการวิจยัเรือง “การศึกษาการพฒันาเด็ก

ตามทศันะของพระพรหมมงัคลาจารย ์(ปัญญานนัทภิกข)ุ” ผลการศึกษาพบว่า การพฒันาเด็กตามแนว

พุทธศาสนาตอ้งพฒันาทงัร่างกายและจิตใจ (รูปและนาม) ให้เกิดสมดุลกนั โดยมีคุณธรรมเป็นแกน

ของการพฒันาทุกดา้น กระบวนการพฒันาคุณธรรม ก็คือการอบรมเลียงดู โดยใชห้ลกัศีล สมาธิ และ

ปัญญา หลกัของศีลคือ การฝึกหัดอบรมกาย และวาจา ให้เด็กพูดดี ทาํดี ด ํารงอยู่ในสังคมด้วยดี 

หลกัการของสมาธิ เป็นการฝึกอบรมจิตใจ ใหมี้ความคิดแน่วแน่ตงัใจจริง นนัคือมีความเพียร และหลกั

ปัญญา จะฝึกอบรมใหเ้ด็กมีความเห็นทีเป็นสมัมาทิฏฐิ โดยมีคุณธรรมเป็นพืนฐานจิตใจ 

นรีวลัคุ์ ธรรมนิมติโชค (๒๕๕๐, ๑๕๐ หนา้) ไดท้าํการวิจยัเรือง “การศึกษารูปแบบของวดัที

เหมาะสมกบัการเป็นแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต” ผลการศึกษาพบว่า วดัควรมีนโยบายในการปรับปรุง

อาคารสถานทีจดักิจกรรมการเรียนรู้ทีหลากหลาย และเหมาะสมสอดคลอ้งกบัแนวทาง การพฒันาดา้น

ศีล สมาธิ และปัญญา โดยดา้นสถานทีและสิงอาํนวยความสะดวก สถานทีควรร่มรืน สะอาด และสงบ



๑๒๐ 

มีห้องนําสะอาดและเพียงพอ มีป้ายหัวข้อธรรมมะข้อคิดทีเป็นประโยชน์ ด้านคุณลกัษณะของ

พระภิกษุสามเณร ตอ้งประพฤติตนเป็นแบบอยา่งทีดี มีความรู้ทงัทางโลกและทางธรรม 

พงศ์ธนภัทร  นิธิญาณโรจน์ (๒๕๕๖, ๑๔๕ หนา้) ไดท้าํการวิจยัเรือง “ปัจจยัทีมีผลต่อการ

เขา้วดัของเยาวชนในเขตอาํเภอ เมือง จงัหวดัสมุทรปราการ” ผลการศึกษาพบว่า การปรับตวัของ

พระสงฆต์ามกระแสสงัคมในปัจจุบนั ทาํใหท่้านรู้สึกว่าการเผยแผ่พระพุทธศาสนาไดมี้การเปลียน

รูปแบบทีหลากหลายตามกระแสนิยม จึงสนใจเขา้วดัมากขึน” ซึงมีค่าแปลผลอยูใ่นระดบัปานกลาง 

การทีเป็นเช่นนีอภิปรายได้ว่า รูปแบบการจูงใจให้เยาวชนเข้าว ัด กับกระแสสังคมด้านการ

เปลียนแปลงทีหลากหลาย ทาํให้พระภิกษุสงฆต์้องปรับตัวในการเผยแผ่เช่นกัน จากการเผยแผ่

สมยัก่อนมกัทาํตามในพระไตรปิฎก คือจะแสดงธรรมเฉพาะในวนัธรรมสวนะ และวนัสาํคญัทาง

พระพุทธศาสนา ซึงการเผยแผจ่ะเป็นไปตามขนัตอนอยา่งเรียบง่าย และเรียบร้อย แต่ใหก้าลปัจจุบนั

การเผยแผต่อ้งใหเ้ขา้กบั กระแสนิยมการเผยแผต่อ้งมีดนตรีมโหรสพเป็นตวันาํพาให้คนเขา้วดัก่อน

แลว้ค่อยสอดแทรกหลกัธรรมคาํสอนทางพระพุทธศาสนาเขา้ไป ซึงเยาวชนทีเขา้มายงัวดัอาจจะ

ไม่ไดป้ระโยชน์ใดทางดา้นหลกัธรรมคาํสอนจากวดัติดตวักบัไปเลยนอกจากความสนุกสนาน 

 

๒.๑๔ สรุปกรอบแนวคดิในการวจิยั 

จากการศึกษาเรือง ปัจจยัทีส่งผลต่อการส่งเสริมจริยธรรมของวยัรุ่น  ครังนีผูว้ิจยัไดศึ้กษา

แนวคิดและทฤษฎี ของ ตัวแปรต้น ไดแ้ก่ ตวัแปรทีเป็นองค์ประกอบดา้นคุณสมบติัส่วนตวัของ

วยัรุ่น คือตวัแปรตน้  ประกอบดว้ย เพศ กาํลงัศึกษาชนั สถานภาพบิดามารดา ลกัษณะบา้นทีพกั

อาศยั รายไดร้วมของครอบครัว ส่วนทางดา้น  ตัวแปรตาม ไดแ้ก่ ตวัแปรทีส่งผลต่อการส่งเสริม

จริยธรรมของวยัรุ่น   

ดา้นครอบครัว  ดา้นศาสนสถาน  ดา้นโรงเรียน  ดา้นความเชือ/เจตคติ  ดา้นสภาพแวดลอ้ม 

ดา้นการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน ์ซึงสามารถนาํมาสรุปเป็นกรอบแนวความคิดในการ

วิจยัได ้ดงันี 

 

 

       

 

 

 

 



๑๒๑ 

กรอบแนวคดิวธิดีําเนนิการวจิยั(Conceptual framework of the Study) 

“ปัจจยัทีส่งผลต่อการส่งเสริมจริยธรรมของวยัรุ่น” 

ตวัแปรต้น                                                                       ตวัแปรตาม 

     (Independent Variables)                                                             (Dependent Variables) 

ปัจจยัส่วนบุคคล 
 

 

 

 

ปัจจยัทีส่งผลต่อการส่งเสริมจริยธรรม

ของวยัรุ่น 

๑. เพศ 

๒. อาย ุ

๓. กาํลงัศึกษาชนั 

๔. สถานภาพบิดามารดา 

๕. ลกัษณะบา้นทีพกัอาศยั 

๖. รายไดร้วมของครอบครัว 

๑. ดา้นครอบครัว 

๒. ดา้นศาสนสถาน 

๓. ดา้นโรงเรียน 

๔. ดา้นความเชือ/เจตคติ 

๕. ดา้นสภาพแวดลอ้ม 

๖. การใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน ์

 

แผนภูมทิี ๒.๑ แสดงสรุปกรอบแนวคดิทใีช้ในการวจิยัเชิงปริมาณ (Survey Research) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมทิี ๒.๒ แสดงสรุปกรอบแนวคดิทีใช้ในการวจิยัเชิงคุณภาพ 
 

 

สมัภาษณ์

ผูท้รงคุณวฒิุ  

(In-depth Interview) 

และสนทนากลุ่ม

(Focus group) 

 

ผลทีไดจ้ากการวจิยัเชิงคุณภาพจากผูท้รงคุณวุฒิ

และการสนทนากลุ่ม 

๑. ดา้นครอบครัว 

๒. ดา้นศาสนสถาน 

๓. ดา้นโรงเรียน 

๔. ดา้นความเชือ/เจตคติ 

๕. ดา้นสภาพแวดลอ้ม 

๖.การใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน ์



 

 

บทที  ๓ 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 

การวิจยัเรือง “ศึกษาปัจจยัทีส่งผลต่อการส่งเสริมจริยธรรมของนักเรียนมธัยมชนัปีที๔-๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศเบญจมราชาลยัเขตกรุงเทพมหานครคือในครังนี  เป็นการวิจัยแบบ

ผสมผสานหรือบูรณาการ (Integrated  Research)โดยใชก้ารวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 

ซึงมีแบบสอบถาม (Questionnaire)  เป็นหลกั   และนาํผลการวิจยัเชิงปริมาณไปทาํการสมัภาษณ์เชิง

ลึก (Indepth  Interview) และการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) ประกอบ  ซึงมีขนัตอน

และวิธีดาํเนินการวิจยัดงัต่อไปนี 

๓.๑ การวิจยัเชิงปริมาณ 

๓.๑.๑ ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

๓.๑.๒ เทคนิควิธีการสุ่มตวัอยา่ง 

๓.๑.๓ เครืองมือทีใชใ้นการวิจยั 

๓.๑.๔ การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครืองมือวิจยั 

๓.๑.๕ วิธีการเก็บรวบรวมขอ้มลู 

๓.๑.๖การวิเคราะห์ขอ้มลู 

๓.๑.๗ สถิติทีใชใ้นงานวิจยั 

๓.๒ การวิจยัเชิงคุณภาพ 

๓.๒.๑ ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

๓.๒.๒ เทคนิควิธีการสุ่มตวัอยา่ง 

๓.๒.๓ เครืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มลู 

๓.๒.๔ การตรวจสอบคุณภาพเครืองมือ 

๓.๒.๕ การสมัภาษณ์ 

๓.๒.๖ วิธีการจดัการเก็บขอ้มลู 

๓.๒.๗ การวิเคราะห์ขอ้มลู 

๓.๒.๘ ความน่าเชือถือในงานวิจยั 

 



๑๒๓ 

๓.๑ การวจิยัเชิงปริมาณ 

ผูว้ิจยัไดส้ร้างเครืองมือเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) เพือการวิจยัเชิงปริมาณ กบักลุ่ม

ตวัอยา่งซึงเป็นเยาวชนชายและหญิงนักเรียนมธัยมชนัปีที ๔-๖โรงเรียนนวมินทราชินูทิศเบญจม-

ราชาลยั เขตกรุงเทพมหานคร คือในครังนี 

๓.๑.๑ ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

การกาํหนดประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง มีขนัตอนดงันี 

ก.  ประชากรทีใชใ้นการวิจยัครังนี คือ วยัรุ่นชายและหญิง (ชนัมธัยมปีที ๔-๖)โรงเรียน 

นวมินทราชินูทิศเบญจมราชาลยั เขตกรุงเทพมหานคร สาเหตุทีใชป้ระชากรกลุ่มนีเนืองจากเป็น

สถานทีรวมและชุมนุมของเยาวชนมาก และเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ ทีมีแนวทางส่งเสริม

พระพุทธศาสนาคือเป็นโรงเรียนวิถีพุทธรวมจาํนวนนกัเรียนทงัสิน ๔๔๔  คน  

ข. ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งคือ จาํนวนวยัรุ่นชนัมธัยมศึกษาปีที ๔-๖ ทงัผูห้ญิงและผูช้ายของ

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศเบญจมราชาลยั เขตกรุงเทพมหานคร โดยใชว้ิธีการคาํนวณหาขนาดของ

กลุ่มตวัอยา่งโดยใชสู้ตรของ “ทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane)”๑ ทีระดบัความเชือมนั๙๕ % ดงันัน

ผูว้ิจยัไดก้าํหนดความคลาดเคลือนของกลุ่มตวัอยา่งเท่ากบั ๐.๐๕ 

 

โดยมีสูตรการคาํนวณดงัต่อไปนี 

n   =      N 

๑ + N(e)2 

โดยที n = จาํนวนขนาดตวัอยา่งประชาชนทีตอ้งการ 

 N = จาํนวนประชากรทงัหมด 

 e = ค่าความคลาดเคลือน (๐.๐๕) 

แทนค่าสูตร n =  ๔๔๔ 

๑ + ๔๔๔(๐.๐๕)2 

=    ๒๑๐.๔๒ 

 =    ๒๑๐คน 

                                                             
๑Yamane Taro, Statistic : An Introductory Analysis,  (New York : Harpen and 

Row,1967), p110. 



๑๒๔ 

กลุ่มตวัอยา่งทีใชใ้นการวิจยัครังนีไดแ้ก่ วยัรุ่นชนัมธัยมศึกษาปีที ๔-๖ ทงัผูห้ญิงและผูช้าย

ของโรงเรียนนวมินทราชินูทิศเบญจมราชาลยั  เขตกรุงเทพมหานคร  เพือความเหมาะสม ผูว้ิจยัจึง

เลือกใชก้ลุ่มตวัอยา่งจาํนวน ๒๑๐คน  

๓.๑.๒ เทคนิควธิีการสุ่มตวัอย่าง 

การวิจยัครังนี หลงัจากทีผูว้ิจยัไดค้าํนวณขนาดของกลุ่มตวัอยา่งตามสูตรของ ทาโร่ ยามาเน่ 

(Taro Yamane) แลว้จึงดาํเนินการสุ่มกลุ่มตวัอย่าง ไดก้ลุ่มตวัอย่างจาํนวน ๒๑๐  คน โดยการสุ่ม

ตวัอยา่งแบ่งออกเป็น ๒ ขนัตอน คือการสุ่มตวัอยา่งประชากรใชว้ิธีสุ่มอยา่งง่าย โดยวิธีการจบัฉลาก

ไดก้ลุ่มตวัอยา่งในการวิจยัจาํนวนทงัสิน ๒๑๐ คน ดงัแสดงรายละเอียดในตารางดงัต่อไปนี 

 

ตารางที ๓.๑ แสดงประชากรและกลุ่มตวัอย่างของเยาวชนโรงเรียนนวมนิทราชินูทิศเบญจมราชาลยั 
 

ชันปีการศึกษา 

 

จาํนวนประชากร 

( คน ) 

จาํนวนกลุ่มตวัอย่าง 

( คน ) 

คดิเป็นร้อยละ 

( % ) 

ชนัมธัยมศึกษาปีที ๔ 

ชนัมธัยมศึกษาปีที ๕ 

ชนัมธัยมศึกษาปีที ๖ 

๑๕๘ 

๑๕๒ 

๑๓๔ 

๗๖ 

๗๑ 

๖๓ 

๓๖.๑๙ 

๓๓.๘๑ 

๓๐.๐๐ 

รวม ๔๔๔ ๒๑๐ ๑๐๐.๐๐ 
 

จากตารางที ๓.๑ พบว่า ประชากรทงัหมดของโรงเรียนนวมินทราชินูทิศเบญจมราชาลยั

เป็นวยัรุ่นระดบั ชนัมธัยมศึกษาปีที ๔-๖ มีประชากรทงัหมด ๔๔๔ คน ทีคิดคาํนวณจากสูตรของ 

ทาโร่ ยามาเน่ ทีระดบัความเชือมนัที ๙๕ % ไดก้ลุ่มตวัอย่างทีใชใ้นการวิจยัจาํนวน ๒๑๐ คน โดย

กลุ่มตวัอยา่งของเยาวชนชนัมธัยมศึกษาปีที ๔ มีจาํนวน ๗๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๑๙ เยาวชนชนั

มธัยมศึกษาปีที ๕ มีจาํนวน ๗๑ คน คิดเป็นร้อยละ๓๓.๘๑เยาวชนชนัมธัยมศึกษาปีที ๖ มีจาํนวน 

๖๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๐๐ 

 ๓.๑.๓  เครืองมอืทใีช้ในการวจิยั 

  การวจิยัครังนี  มีเครืองมือทีใชใ้นการวจิยั ๔ อยา่ง  คือ 

ก. ๑  ขอ้มลูทางเอกสาร  ซึงไดจ้ากการศึกษาคน้ควา้รวบรวมขอ้มลูทีเป็นปฐมภูมิ (Primary 

Data) จากพระไตรปิฎก และขอ้มลูทุติยภูมิ (Secondary Data) คือ ขอ้มลูทีศึกษาคน้ควา้จากเอกสาร 

แนวคิด ทฤษฎีทีเกียวขอ้งกบังานวิจยั ไดแ้ก่ หนงัสือ เอกสารทางวิชาการ วิทยานิพนธ์และงานวิจยั

ต่างๆซึงเกียวขอ้งกบัปัจจยัทีส่งผลต่อการส่งเสริมจริยธรรมของนักเรียนคือ นักเรียนมธัยมชนัปีที 

๔-๖โรงเรียนนวมินทราชินูทิศเบญจมราชาลยั เขตกรุงเทพมหานคร 



๑๒๕ 

ก. ๒  ขอ้มลูทางภาคสนาม ไดแ้ก่  แบบสอบถาม (Questionnaire) ทีผูว้ิจยัสร้างขึนเพือใช้

สอบถาม คือ นักเรียนมัธยมชันปีที  ๔-๖โรงเรียนนวมินทราชินูทิศเบญจมราชาลัย  เขต 

กรุงเทพมหานคร ประกอบดว้ย ขอ้คาํถามทงัหมด จาํนวน ๔๒ ขอ้ แบ่งออกเป็น ๓ ตอน คือ 

ตอนที ๑ เป็นแบบสอบถามลกัษณะแบบปลายปิด ซึงสอบถามเกียวกบัปัจจยัส่วนบุคคล มี

จาํนวน ๖ ขอ้ ไดแ้ก่  เพศ อาย ุระดบัชนัการศึกษา  สถานภาพบิดามารดา  ลกัษณะบา้นทีพกัอาศยั

และรายไดร้วมของครอบครัว 

ตอนที ๒ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Summated Ratting Scale) ของเรนสิสลิเคิร์ท 

หรือเรียกว่า มาตรวดัแบบลิเคิร์ท (Likert - type)๒ลกัษณะแบบสอบถามปลายปิดแบ่งออกเป็น ๕ 

ระดบั คือ มากทีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยทีสุด และกาํหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนนแต่ละขอ้ ดงันี 

ระดบัมากทีสุดใหค้ะแนนเท่ากบั  ๕ 

 ระดบัมาก  ใหค้ะแนนเท่ากบั ๔ 

 ระดบัปานกลาง  ใหค้ะแนนเท่ากบั ๓ 

 ระดบันอ้ย  ใหค้ะแนนเท่ากบั  ๒ 

 ระดบันอ้ยทีสุด  ใหค้ะแนนเท่ากบั  ๑ 

 การแบ่งช่วงคะแนนเฉลียซึงใชเ้ป็นเกณฑม์าตรฐาน เพือพิจารณาเปรียบเทียบกบัค่าคะแนน

ทีคาํนวณไดต้ามขนัตอนทีระบุไวโ้ดยเกณฑ์๓ ดงันี 

 ค่าคะแนนเฉลีย ความหมายค่าคะแนนเฉลีย 

 ๔.๕๐ - ๕.๐๐   หมายถึง  ระดบัต่อการส่งผลเขา้วดัมากทีสุด 

 ๓.๕๐ - ๔.๔๙  หมายถึง  ระดบัต่อการส่งผลเขา้วดัมาก 

 ๒.๕๐ - ๓.๔๙   หมายถึง  ระดบัต่อการส่งผลเขา้วดัปานกลาง 

 ๑.๕๐  - ๒.๔๙   หมายถึง  ระดบัต่อการส่งผลเขา้วดันอ้ย 

 ๑.๐๐  -  ๑.๔๙    หมายถึง  ระดบัต่อการส่งผลเขา้วดันอ้ยทีสุด 

โดยการสอบถามเยาวชนระดบัชนัมธัยมศึกษาปีที ๔-๖ ทีไดรั้บการคดัเลือกโดยวิธีการจบั

สลากแลว้จาํนวน ๒๑๐ คน เกียวกบัปัจจยัทีส่งผลต่อการส่งเสริมจริยธรรมของนกัเรียนมธัยมชนัปีที 

๔-๖โรงเรียนนวมินทราชินูทิศเบญจมราชาลยั เขตกรุงเทพมหานคร ๖ ดา้น จาํนวน ๓๕ ขอ้ ดงันี 

                                                             
๒สุจิตรา บุณยรัตพันธุ์,  ระเบียบวิธีวิจัยสําหรับประศาสนศาสตร์ , พิมพ์ครังที ๗, 

(กรุงเทพมหานคร : สาํนกัพิมพเ์สมาธรรม, ๒๕๔๖), หนา้ ๑๒๐. 
๓ชูศรี วงศรั์ตนะ, เทคนิคการใช้สถิตเิพอืการวิจัย, พิมพค์รังที ๗, (กรุงเทพมหานคร : เทพ

เนรมิต, ๒๕๔๑), หนา้ ๕๑. 



๑๒๖ 

๑. ปัจจยัดา้นครอบครัว   จาํนวน ๕ ขอ้ 

๒. ปัจจยัดา้นศาสนสถาน   จาํนวน ๖ขอ้ 

๓. ปัจจยัดา้นโรงเรียน   จาํนวน ๖ขอ้ 

๔. ปัจจยัดา้นความเชือ/เจตคติ  จาํนวน๖ ขอ้ 

๕. ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้ม  จาํนวน ๖ ขอ้ 

๖.ดา้นการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน ์ จาํนวน ๖ ขอ้ 

ตอนที ๓   ความคดิเห็นและข้อเสนอแนะเกียวกับปัจจัยทีส่งผลต่อการส่งเสริมจริยธรรม

เป็นแบบสอบถามแบบปลายเปิด (Open-Ended) เพือให้ผูต้อบแบบสอบถามไดมี้โอกาสไดอ้อก

ความคิดเห็น ขอ้เสนอแนะ เพือเป็นแนวทางของปัจจยัทีส่งผลต่อการส่งเสริมจริยธรรมของนกัเรียน 

ซึงเป็นแบบสมัภาษณ์ มีคาํถามจาํนวน ๖ ขอ้ ซึงมีแนวคาํถามเป็น เรืองเกียวกบัดา้นครอบครัว ดา้น

ศาสนา ดา้นสถาบนัการศึกษา ดา้นเจตคติหรือความเชือและดา้นการใชเ้วลาว่างให้เกิดประโยชน์ที

เกิดจากความรู้สึก เป็นปัจจยัทีส่งผลต่อการส่งเสริมจริยธรรมหรือไม่ 

๓.๑.๔ การสร้างและการตรวจสอบคุณภาพเครืองมอืวจิยั 

ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการสร้างแบบสอบถามและทาํการตรวจสอบเครืองมือในการวิจยัครังนี มี

ขนัตอนและลาํดบัในการสร้างดงัต่อไปนี 

ก.  การสร้างเครืองมอืวจิยั 

๑. ผูว้ิจยัไดท้าํการศึกษาและรวบรวมเอกสาร งานวิจยัต่างๆทีเกียวขอ้งและสอดคลอ้งกบั

เรือง ปัจจยัทีส่งผลต่อการส่งเสริมจริยธรรมของนักเรียนมธัยมชนัปีที๔-๖โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ

เบญจมราชาลยั  เขตกรุงเทพมหานคร เพือเป็นขอ้มลูในการสร้างแบบสอบถามทีใชใ้นการวิจยัครังนี 

๒. ผูว้ิจยัไดส้ร้างเครืองมือทีใชใ้นการเก็บขอ้มูลเกียวกบัปัจจยัทีส่งผลต่อการส่งเสริม

จริยธรรมของนกัเรียนมธัยมชนัปีที๔-๖โรงเรียนนวมินทราชินูทิศเบญจมราชาลยั เขต กรุงเทพมหานคร 

โดยทาํเป็นแบบสอบถามในลกัษณะคาํถามปลายปิดและคาํถามปลายเปิดซึงมีรายละเอียด ๓ ขนัตอนดงันี 

ตอนที ๑ เป็นแบบสอบถามทีเกียวกับปัจจยัส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างไดแ้ก่ เพศ อาย ุ

ระดบัชนัการศึกษา สถานภาพบิดามารดา ลกัษณะบ้านทีพกัอาศยัและรายไดร้วมของครอบครัว

จาํนวน ๗ ขอ้ 

ตอนที ๒ เป็นแบบสอบถามเกียวกบัระดบัปัจจยัดา้นครอบครัว ดา้นศาสนา ดา้นโรงเรียน

ดา้นเจตคติหรือความเชือ สภาพแวดลอ้มและการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ทีส่งผลต่อการ

ส่งเสริมจริยธรรมของนักเรียนมธัยมชนัปีที ๔-๖โรงเรียนนวมินทราชินูทิศเบญจมราชาลยั เขต

กรุงเทพมหานคร เป็นคาํถามมีตวัเลือก ๕ ตวัเลือก คือ มากทีสุด มาก  ปานกลาง  น้อย น้อยทีสุด  

จาํนวน ๓๕ ขอ้ 



๑๒๗ 

ตอนที ๓ เป็นแบบสอบถามลกัษณะตอบตามอุดมคติ ความนึกคิดของผูถู้กสอบถาม เป็น

การแนะนาํขอ้เสนอแนะต่าง ๆ ทีเป็นปัจจยัต่อการส่งเสริมจริยธรรมของนักเรียนมธัยมชนัปีที ๔-๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศเบญจมราชาลยัเขตกรุงเทพมหานคร 

ข. การตรวจสอบคุณภาพเครืองมอืวจิยั 

การตรวจสอบคุณภาพเครืองมือ ผูว้ิจยัมีขนัตอนต่างๆในการดาํเนินการดงัต่อไปนี 

๑.  นาํแบบสอบถามทีจดัทาํเกียวกบัปัจจยัทีมีผลต่อการเขา้วดัของเยาวชนในเขตอาํเภอเมือง  

จงัหวดัสมุทรปราการ ดงัทีกล่าวไวเ้บืองตน้นาํไปใหท่้านอาจารยที์ปรึกษาตรวจสอบ ขอคาํแนะนาํ

เพิมเติม ปรับปรุงแกไ้ขสาํนวนภาษาทีใช ้และตดัขอ้ความทีสือความหมายไม่ชดัเจนและไม่มีความ

จาํเป็นออกไป  เพือใหไ้ดข้อ้ความทีชดัเจนเขา้ใจง่าย และตรงตามวตัถุประสงคข์องงานวิจยันี 

๒. นาํแบบสอบถามทีท่านอาจารยที์ปรึกษาไดใ้ห้คาํแนะนาํและตรวจสอบนาํไปปรับปรุง

แกไ้ขตามขอ้เสนอแนะของท่านอาจารยที์ปรึกษา 

๓. นําแบบสอบถามทีได้รับการปรับปรุงแก้ไขแลว้ให้ผูเ้ชียวชาญจาํนวน ๕ รูป / คน 

พิจารณาตรวจสอบความตรงเชิงเนือหา (Content Validity) โดยเกณฑใ์นการคดัเลือกผูเ้ชียวชาญ คือ 

วุฒิการศึกษาระดบัปริญญาเอก หรือมีความรู้ ความเชียวชาญ ทางดา้นพระพุทธศาสนา และทางดา้น

เครืองมือวิจยัเป็นอยา่งดี ผูว้ิจยัจึงไดพิ้จารณาผูเ้ชียวชาญทีมีเกณฑ์ดงักล่าวจาํนวน ๕ รูป / คน เพือ

เป็นการตรวจสอบเนือหาความชดัเจนของแบบสอบถาม และใหข้อ้เสนอแนะเพือทาํการแกไ้ขให้ดี

ขึน โดยท่านผูเ้ชียวชาญทงั ๕ รูป / คน ประกอบดว้ย  

๓.๑ พระราชดิลก (ดร.) 

การศึกษา    Ph.D. ( Buddhist  Studies ) 

ตาํแหน่งปัจจุบนั อาจารยป์ระจาํบณัฑิตวิทยาลยั   

 มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั  

๓.๒ พระมหาวิโรจน์  คุตฺตวีโร (ดร.) 

การศึกษา  การศึกษา  Ph.D. (Ancient Indian & Asia Studies) 

ตาํแหน่งปัจจุบนั อาจารยพิ์เศษประจาํบณัฑิตวิทยาลยั  

 มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั 

๓.๓ รศ. ดร.มานพ นกัการเรียน 

การศึกษา    Ph.D. ( Buddhist  Studies ) 

ตาํแหน่งปัจจุบนั อาจารยป์ระจาํมหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั  

 วิทยาเขตสิรินธร 

 



๑๒๘ 

๓.๔ ดร.ศุลีพร เศวตพงษ ์

ตาํแหน่งปัจจุบนั อาจารยพิ์เศษประจาํบณัฑิตวิทยาลยั  

 มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลยั 

๓.๕ ศ.กิตติคุณ ดร.สุมานพ ศิวารัตน ์

การศึกษา  ศน.ด. (พุทธศาสน์ศึกษา) 

ตาํแหน่งปัจจุบนั อาจารยพิ์เศษประจาํบณัฑิตวิทยาลยั    

 มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั 

๔  เมือท่านผูเ้ชียวชาญไดท้าํการตรวจสอบ และใหค้าํแนะนาํแลว้ผูว้ิจยันาํแบบสอบถามมา

ปรับปรุงแกไ้ข ตามทีท่านผูเ้ชียวชาญแนะนาํ 

๕  นาํแบบสอบถามทีไดรั้บการตรวจสอบแกไ้ขความถูกตอ้งจากผูเ้ชียวชาญ แลว้จึงนาํมา

คาํนวณหาค่าของความสอดคลอ้งระหว่างขอ้คาํถามกับวตัถุประสงค์ (Index of Item Objective 

Congruence : IOC) ของแบบสอบถามความรู้ ความเขา้ใจ โดยใชสู้ตร ดงันีคือ 

 

                                          IOC     =  
∑

 

 เมือ  IOC = ดรรชนีความสอดคลอ้งระหว่างคาํถามกบัวตัถุประสงค ์

  ∑R =         ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ชียวชาญทงัหมด 

  N        = จาํนวนผูเ้ชียวชาญทงัหมด”๔ 

 โดยที     +1 = แน่ใจว่าสอดคลอ้ง 

   0 =  ไม่แน่ใจว่าสอดคลอ้ง 

  -1 = แน่ใจว่าไม่สอดคลอ้ง 

ค่าความสอดคลอ้งแบบ IOC ของแบบสอบถามเรือง “ปัจจัยทีมีผลต่อการเข้าว ัดของ

เยาวชนในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัสมุทรปราการ” ผูว้ิจยัได้ทาํการคดัเลือกขอ้คาํถามทีมีค่าความ

สอดคลอ้งแบบ IOC ทีมีค่าตงัแต่ ๐.๐๕ ขึนไป จาํนวน ๓๕ ขอ้ จึงบ่งชีให้เห็นว่า คาํถามแต่ละขอ้มี

ความตรงเชิงเนือหา สามารถนาํแบบทดสอบนีไปหาค่าความเชือมนัได ้

ค. การหาความเชือมนัของแบบสอบถาม (Reliability) 

ผูว้ิจัยนาํแบบสอบถามทีผูเ้ชียวชาญตรวจสอบแก้ไข และเสนอแนะมาปรับแก้ไข แลว้

นาํเสนออาจารยที์ปรึกษาวิทยานิพนธเ์พือตรวจสอบอีกครัง แลว้นาํแบบสอบถามทีปรับปรุงแกไ้ข

                                                             

 ๔พิสณุ ผ่องศรี, วิจัยทางการศึกษา, พิมพค์รังที ๔, (กรุงเทพมหานคร : บริษทั พรอพเพอร์ตี 

พรินท ์จาํกดั, ๒๕๕๐), หนา้ ๑๓๙. 



๑๒๙ 

แลว้นาํไปทดลองใช ้(Try Out) กบัเยาวชนทีเป็นประชากรทีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง แต่มีคุณลกัษณะ

ใกลเ้คียงกับ กลุ่มตวัอย่างจาํนวน ๓๐ คนในการวิจัยครังนีใช ้นักเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที ๔-๖ 

โรงเรียนวดัคูบ้อน 

ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามทีตอบ แลว้บนัทึกขอ้มูลลงในคอมพิวเตอร์ทาํ

การประมวลวิเคราะห์หาความเชือมนั (Reliability) ของแบบสอบถามโดยวิธีการทางสถิติ โดยใช้

สูตรสมัประสิทธิ แอลฟาของ “ครอนบาค”๕ (Cronbach’s Alpha Coefficient) ดงันีคือ 

α         = 
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   เมือ α =  ค่าสมัประสิทธิความเชือมนัของเครืองมือ 

  k    =  จาํนวนขอ้คาํถามของเครืองมือ 

  2
is  =  ความแปรปรวนของคะแนนคาํถามแต่ละขอ้ 

  
2
ts

 = ความแปรปรวนของคะแนนรวมของผูต้อบทงัหมด 

 ไดค่้าความเชือมนัของแบบสอบถามระดบัปัจจยั ดา้นครอบครัว ดา้นศาสนา ดา้นโรงเรียน 

และดา้นความเชือ/เจตคติ  ดา้นสภาพแวดลอ้ม   และดา้นการใชเ้วลาว่างให้เป็นประโยชน์ไปใชก้บั

นกัเรียนชนัมธัยมปีที ๔-๖โรงเรียนนวมินทราชินูทิศเบญจมราชาลยั เขตกรุงเทพมหานคร  จาํนวน 

๓๕ ขอ้ ไดเ้ท่ากบั ๐.๙๕๔๓ 

๓.๑.๕ วธิีการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ผูว้ิจัยได้ดาํเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามทีโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ

เบญจมราชาลยั เขตกรุงเทพมหานคร โดยมีขนัตอนการดาํเนินการ ดงัต่อไปนี 

๑.  นําหนังสือขออนุญาตแจกแบบสอบถาม และเก็บรวบรวมข้อมูลเพืองานวิจัยจาก 

บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั เพือไปแสดงขอความอนุเคราะห์ในการเก็บ

ขอ้มูลจากผูอ้าํนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศเบญจมราชาลยัเขต กรุงเทพมหานครโดยนํา

แบบสอบถามไปเก็บขอ้มลูกบัเยาวชนระดบัชนัมธัยมศึกษาปีที ๔-๖ จาํนวน ๒๑๐ ชุด 

๒. ผูว้ิจยัไดท้าํการคดัเลือกผูแ้ทนเก็บขอ้มลูจากแบบสอบถาม ซึงคือนักเรียนโรงเรียนนวมิ

นทราชินูทิศเบญจมราชาลยัเขต กรุงเทพมหานคร จาํนวน ๔คน โดยผูว้ิจัยได้ทาํการอธิบาย

รายละเอียดต่างๆของแบบสอบถามและวิธีเก็บขอ้มูล รวมถึงการจดัแยกแบบสอบถามให้เป็นกลุ่ม

ของเพศ ระดบัชนัจาํนวน ๒๑๐ ชุด 

                                                             
๕บุญชม ศรีสะอาด, วถิีทางสถิตสํิาหรับการวจิยั เล่ม ๑, (กรุงเทพมหานคร : สุวิริยาสาสน์, 

๒๕๔๓), หนา้ ๗๕-๗๖. 



๑๓๐ 

๓. ผูว้ิจ ัยและผูแ้ทนเก็บข้อมูลแบบสอบถามเดินทางไปแจกแบบสอบถามยงัโรงเรียน 

นวมินทราชินูทิศเบญจมราชาลยั เขตกรุงเทพมหานคร โดยผูว้ิจยัไดท้าํการอธิบายรายละเอียดต่างๆ 

และขอเวลาผูใ้หข้อ้มลูและใหต้อบคาํถามโดยความเป็นจริงโดยเนน้การใชเ้วลาอยา่งมีคุณภาพ 

๔. ดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลและตรวจสอบแบบสอบถามให้ถูกตอ้งดว้ยตนเองและ

คณะผูแ้ทน 

๕. กล่าวขอบคุณท่านผูอ้าํนวยการ ครู นกัเรียน โรงเรียนนวมินทราชินูทิศเบญจมราชาลยั

เขตกรุงเทพมหานคร พร้อมเจา้หนา้ทีทุกท่านทีใหค้วามร่วมมือเป็นอยา่งดี 

๖. นาํแบบสอบถามมาตรวจสอบความสมบูรณ์และความถกูตอ้งอีกครัง 

๗. จดัหมวดหมู่ของขอ้มลู แลว้บนัทึกขอ้มลูเป็นรหสัไวใ้นเครืองคอมพิวเตอร์ 

๘. ตรวจสอบความถกูตอ้งของขอ้มลูดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

๙. ประมวลผลขอ้มลูโดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปทางสงัคมศาสตร์ 

๓.๑.๖ การวเิคราะห์ข้อมูล 

ผูว้ิจยัไดน้าํแบบสอบถามทีเก็บรวบรวมไดจ้ากกลุ่มตวัอย่างมาตรวจสอบครบถว้น และ

ความถูกตอ้งของขอ้มูลมาทาํการวิเคราะห์ทางสถิติและประมวล โดยใช้โปรแกรมสาํเร็จรูปจาก

คอมพิวเตอร์ ตามลาํดบัดงันี 

ผูว้ิจยัทาํการวิเคราะห์ขอ้มลูตามวตัถุประสงคแ์ละสมมติฐาน คือ 

๑.  การวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง จาํแนกตามเพศ อายุ ชนัการศึกษา 

สถานภาพบิดามารดา ลกัษณะทีพกัอาศยั และรายไดร้วมของของครอบครัว  

๒.การวิเคราะห์ขอ้มลูเกียวกบัปัจจยั ดา้นครอบครัว ดา้นศาสนสถาน ดา้นโรงเรียน ดา้นเจต

คติหรือความเชือ ดา้นสภาพแวดลอ้มและดา้นการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน์  

๓. การทดสอบสมมติฐานการวิจัย โดยการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่าง ปัจจัยส่วน

บุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง จาํแนกตามเพศ อาย ุชนัการศึกษา สถานภาพบิดามารดา ลกัษณะทีพกัอาศยั 

และรายไดร้วมของครอบครัวทีแตกต่างกนัมีผลต่อปัจจยัทีส่งผลต่อการส่งเสริมจริยธรรมของวยัรุ่น

ของนกัเรียนมธัยมศึกษาปีที ๔-๖โรงเรียนนวมินทราชินูทิศเบญจมราชาลยัเขต กรุงเทพมหานครที

แตกต่างกนั 

๓.๑.๗  สถิตทิีใช้ในการวจิยั 

สถิติทีใชใ้นการทาํวิจยัครังนีมี ๓ อยา่งคือ 

๑. สถิติพรรณนาหรือสถิติบรรยาย (Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่าสถิติ ร้อยละ 

(Percentage)  ค่าเฉลีย  
_
X   (Mean)  และค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐาน  S.D  (Standard  Deviation)  

สาํหรับบรรยายขอ้มลูทวัไป 



๑๓๑ 

๒.  สถิติอนุมานหรือสถิติอา้งอิง  (Inferential Statistics)  ไดแ้ก่ 

 ๒.๑ การคาํนวณหาค่า t – test  เพือทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลียของ ตวัแปร๒

กลุ่ม ไดแ้ก่ เพศ และลกัษณะบา้นทีพกัอาศยั 

 ๒.๒ การทดสอบค่าความแปรปรวนของขอ้มูลดว้ย F – test ใชส้าํหรับเปรียบเทียบ

ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลียของตวัแปรมากกว่า ๒กลุ่ม อายุ  ระดบัชนัทีศึกษา สถานภาพบิดา

มารดา และสถานภาพบิดามารดา โดยการวิเคราะห์หาค่าความแปรปรวนทางเดียว (One-Way 

ANOVA) เพือวิเคราะห์ความแตกต่างของตวัแปรเป็นรายกลุ่ม   กรณีพบความแตกต่างของตวัแปร

เป็นรายกลุ่ม ผูว้ิจยัจะวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างนนัเป็นรายคู่ โดยการทดสอบต่อเนืองดว้ย

วิธีจบัคู่พหุคูณ (Multiple Comparisons Test) ดว้ยวิธี Fisher’s Least Significant Difference (LSD) 

ทีระดบันยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั ๐.๐๕ 

๒.๓ การทดสอบปัจจยัดา้นครอบครัว  ดา้นศาสนสถาน  ดา้นโรงเรียน  ดา้นความเชือ/

เจตคติ  ดา้นสภาพแวดลอ้มและ ดา้นการใชเ้วลาว่างให้เป็นประโยชน์  ทีส่งผลต่อการส่งเสริม

จริยธรรมของของวยัรุ่น โดยการวิเคราะห์การถดถอยเชิงซ้อน แบบขันตอน (Multiple Linear 

Regression Analysis- Enter) 

 

๓.๒ การวจิยัเชิงคุณภาพ 

ศึกษาโดยการสมัภาษณ์เชิงลึก (In - depth Interview) และการสนทนากลุ่ม (Focus group)

เพือการวิจยัเชิงคุณภาพดว้ยขอ้มลู ทีไดจ้ากการทาํแบบสอบถาม ในขนัตอนของการวิจยัเชิงปริมาณ 

และประมวลผลไดผ้ลสรุปของปัจจัยทีสําคญัทีมีผลต่อการเขา้วดัของเยาวชนในเขตอาํเภอเมือง 

จงัหวดัสมุทรปราการ นาํมาพฒันาเป็นแบบสมัภาษณ์ 

๓.๒.๑ ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

ประชากรทีใช้ในการศึกษาครังนีการเลือกผูใ้ห้ข้อมูลหลกัของผูว้ิจัยนันจะต้องเป็น

ผูเ้ชียวชาญทางดา้นศาสนา ระดบัผูบ้ริหารและผูท้รงคุณวุฒิระดบัผูบ้ริหารของโรงเรียนแนววิถีพุทธ

จาํนวน ๙ รูป/ คน ดงันี 

 ๑. พระครูโกศลวิมลกิจ  เจา้คณะเขตมีนบุรี  จงัหวดักรุงเทพมหานคร 

๒. พระครูบวรกิจคุณาธาร เลขานุการเจา้คณะเขตหนองจอก จงัหวดักรุงเทพมหานคร   

๓. พระครูถาวรธรรมานุสิฐ เจา้อาวาสวดับางเพง็ใต ้ เขตมีนบุรี จงัหวดักรุงเทพมหานคร   

๔. พระครูอุดมจารุวรรณ เจา้อาวาสวดับาํเพญ็เหนือ  เขตมีนบุรี จงัหวดักรุงเทพมหานคร   

๕. พระครูวิสุทธินพคุณผูช่้วยเจ้าอาวาสวดัทองนพคุณ  จังหวดักรุงเทพมหานคร และ 

ประธานศนูย ์ พระสงฆน์กัเผยแผเ่พือพฒันาสงัคม 



๑๓๒ 

๖. ดร. ประพนธ ์หลีสิน ผูอ้าํนวยการโรงเรียนเศรษฐบุตรบาํเพญ็ กรุงเทพมหานคร    

๗. นาง กาญจนา วฒันวิกกิจ ผูอ้าํนวยการโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบาํเพญ็ กรุงเทพมหานคร 

๘. นาย บุญฤทธิ รุ่งเรือง  ผูอ้าํนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลยั กรุงเทพมหานคร 

๙. นาย มาโนช คะมนัจา รองผูอ้าํนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวดัคูบ้อน กรุงเทพมหานคร 

ส่วนในการสนทนากลุ่มมีจาํนวน ๑๔ คนไดแ้ก่ ตวัแทนเยาวชนทีเป็นนักเรียนมธัยมศึกษา

ปีที ๔-๖ของโรงเรียนนวมินทราชินูทิศเบญจมราชาลยั กรุงเทพมหานคร 

๓.๒.๒ เทคนิควธิีการเลอืกกลุ่มตวัอย่าง 

เทคนิคและวิธีการเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบสัมภาษณ์ในการวิจยัครังนี ผูว้ิจยัไดใ้ชก้ารสุ่ม

ตัวอย่างแบบเจาะจง โดยใช้การกาํหนดเกณฑ์ (Criterion) โดยแบ่งออกเป็น ๒ กลุ่ม คือกลุ่ม

ผูเ้ชียวชาญทางดา้นศาสนา และกลุ่มผูบ้ริหารโรงเรียนแนววิถีพุทธ ไดแ้ก่ 

๑.  กลุ่มผู้เชียวชาญทางด้านศาสนา 

๑.๑  เป็นพระภิกษุหรือฆราวาสทีมีความรู้ภูมิฐานทางดา้นพระพุทธศาสนาเป็นอย่างดี

และเป็นระดบัผูบ้ริหารวดั 

๑.๒  เป็นผูที้มีผลงานในการเผยแพร่พระพุทธศาสนา 

๑.๓  เป็นผูที้มีกาลพรรษาไม่ตาํกว่า ๑๐ พรรษา 

๒.  กลุ่มผู้บริหารโรงเรียนแนววถิีพุทธ 

๒.๑ เป็นผูมี้ประสบการณ์ในการบริหารโรงเรียนระดบัผูอ้าํนวยการโรงเรียน 

๒.๒ เป็นผูบ้ริหารโรงเรียนทีนาํแนวทางวิถีพุทธเขา้มาบริหารภายในโรงเรียนบา้งแลว้

ในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัสมุทรปราการ 

๒.๓ เป็นผูบ้ริหารโรงเรียนทงัเพศชาย และเพศหญิง 

๒.๔ เป็นผูบ้ริหารโรงเรียนทีมีนกัเรียนมากกว่า ๑,๐๐๐ คน 

ดงันนั เมือผูว้ิจยัไดท้าํการคดัเลือกผูเ้ชียวชาญทางศาสนา และผูท้รงคุณวุฒิระดบัผูบ้ริหาร

ของโรงเรียนแนววิถีพุทธ ตามคุณสมบติัครบถว้นแลว้ จะใชว้ิธีการสโนวบ์อล (Snowball) คือผูที้

ได้รับการสัมภาษณ์คนแรกทีเป็นผูเ้ชียวชาญทางศาสนา และผูท้รงคุณวุฒิระดับผูบ้ริหารของ

โรงเรียนแนววิถีพุทธ จะแนะนาํบุคคลอืนทีคิดว่ามีความรู้และเชียวชาญเกียวกบังานวิจยัทางดา้น

เยาวชนอีกจาํนวน ๒-๓ คน เพือผูว้ิจยัจะไดด้าํเนินการสมัภาษณ์ต่อไป๖ 

 

                                                             
๖Creswell, J. W.,Qualitative inquiry and research design : Choosing among five 

Traditions, (Thousand Oaks, CA : Sage, 1998), pp.112 - 113. 



๑๓๓ 

๓.๒.๓ เครืองมอืในการเกบ็รวบรวมข้อมูล (Instrument) 

ซิลเวอร์มนั (Silverman, 2000) ไดน้าํเสนอถึงวิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูลมี ๔ วิธี คือ ๑) การ

สังเกต (Observation) ๒) ตาํรา และเอกสาร (Texts/Documents) ๓) การสัมภาษณ์ (Interviews)  

๔) การบนัทึกวีดีทศัน์และโสตทศันูปกรณ์ (Audio & Video Recording)๗ 

การสมัภาษณ์เป็นวิธีการทีจะไดข้อ้มูลเกียวกบัความรู้สึกนึกคิด ความคิดเห็นและมุมมอง 

ค่านิยมทีจะนาํไปสู่การปฏิบติั ระบุไปถึงการบอกเล่าประสบการณ์ต่าง ๆ ทีสะทอ้นใหเ้ห็นว่าบุคคล

นัน ๆ ไดมี้ปฏิกิริยาต่อเหตุการณ์หรือสภาวะแวดลอ้มอย่างไร และทีสาํคัญการสัมภาษณ์จะเป็น

วิธีการเก็บรวบรวมขอ้มลูทีเกิดขึนในอดีตมาพรรณนาได้๘ 

 ดงันนั ผูว้ิจยัจึงเลือกใชก้ารสมัภาษณ์เชิงลึก (In - depth Interview) เพือเก็บรวบรวมขอ้มูล

ในครังนี โดยการสัมภาษณ์จะใช้ลกัษณะของการสัมภาษณ์แบบกึงโครงสร้าง (The semi - 

structured interview) โดยเครืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจึงเป็นแบบสัมภาษณ์เชิงโครงสร้าง 

(Structural Interviewing Guideline) ซึงเป็นการตงัคาํถามแบบปลายเปิด (Open -  ended Questions) 

เป็นเกณฑ์และจะใช้แนวคิดทฤษฏีการต่อจิกซอว์ (JigsawPuzzle) คือ การสอบถามเพิมเติมใน

รายละเอียดจนสามารถนํามาประมวลต่อเรืองให้เห็นภาพรวม (Bid picture) และรายละเอียด

ปลีกยอ่ย (Decorated Context)ทงันีในการดาํเนินการจดัสร้างเครืองมือดาํเนินการดงันี 

 ๑.  ศึกษาแนวคิดและทฤษฏีต่าง ๆ รวมทงัเอกสารงานวิจยัทีเกียวขอ้ง ผูว้ิจยัไดท้าํการศึกษา

คน้ควา้รวบรวม โดยศึกษาจากเอกสาร ตาํรา และงานวิจยัทีเกียวขอ้งทีเหมาะสม และสอดคลอ้งกบั

งานวิจยัฉบบันี เพือเป็นขอ้มลูในการสร้างแบบสมัภาษณ์ 

 ๒.  กาํหนดวตัถุประสงคห์รือผลลพัธที์ตอ้งการทราบ และนาํผลของการวิจยัเชิงปริมาณมา

กาํหนดขอ้คาํถาม 

 ๓.  กาํหนดขอ้คาํถามเชิงโครงสร้าง (Structural Interview Guideline) ซึงเป็นการตงัคาํถาม

แบบปลายเปิด (Open - ended Questions) เป็นเกณฑ ์

 ๔.  นาํเสนอใหอ้าจารยที์ปรึกษาวิทยานิพนธเ์พือตรวจสอบ และปรับปรุงแกไ้ข 

 ๕.  นําแบบสัมภาษณ์ทีอาจารยที์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ได้ตรวจสอบมาปรับแก้ไข ตาม

ขอ้เสนอแนะของอาจารยที์ปรึกษา 

                                                             
๗Silverman, D., Doing Qualitative Research : A Practical Handbook,(London, Sange, 

2000), p. 90. 
๘Creswell, J. W.,Qualitative inquiry and research design : Choosing among five 

Traditions, Op. cit., p.121. 



๑๓๔ 

 ๖. นาํแบบสมัภาษณ์ทีไดรั้บการปรับปรุงแกไ้ขแลว้ส่งใหผู้ท้รงคุณวุฒิตรวจสอบ ความตรง

เชิงเนือหา (Content Validity) 

 ๗. จดัพิมพแ์บบสมัภาษณ์ฉบบัสมบูรณ์ แลว้นาํเก็บรวบรวมขอ้มลูกบักลุ่มตวัอยา่ง 

๓.๒.๔ การตรวจสอบคุณภาพเครืองมอื 

 การตรวจสอบคุณภาพแบบสอบถาม ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการดงันี 

๑. นาํแบบสัมภาษณ์เกียวกบัปัจจยัทีมีผลต่อการส่งเสริมจริยธรรมของวยัรุ่น ดงัไดก้ล่าว

ขา้งต้นไปให้อาจารยที์ปรึกษาตรวจสอบ แนะนาํเพิมเติม ปรับปรุงแก้ไขสํานวนภาษา และตัด

ขอ้ความทีสือความหมายไม่ชดัเจนหรือไม่จาํเป็นออกไป เพือใหไ้ดข้อ้ความทีสือความหมายชดัเจน 

เขา้ใจง่ายตรงตามวตัถุประสงคข์องการวิจยั 

๒. นําแบบสัมภาษณ์ทีอาจารยที์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ได้ตรวจสอบมาปรับแก้ไขตาม

ขอ้เสนอแนะของอาจารยที์ปรึกษา 

๓. นาํแบบสมัภาษณ์ทีไดรั้บการปรับปรุงแกไ้ขแลว้ ไปให้ผูเ้ชียวชาญจาํนวน ๕ รูป / คน 

พิจารณาตรวจสอบความตรงเชิงเนือหา (Content Validity) โดยเกณฑใ์นการคดัเลือกผูเ้ชียวชาญ คือ

วุฒิการศึกษาระดบัปริญญาเอก หรือมีความรู้ ความเชียวชาญ ทางดา้นพระพุทธศาสนา และทางดา้น

เครืองมือวิจยัเป็นอยา่งดี ผูว้ิจยัจึงไดพิ้จารณาผูเ้ชียวชาญทีมีเกณฑ์ดงักล่าวจาํนวน ๕ รูป / คน เพือ

เป็นการตรวจสอบเนือหาความชดัเจนของแบบสอบถาม และใหข้อ้เสนอแนะเพือทาํการแกไ้ขให้ดี

ขึน ประกอบดว้ย 

๑.  พระราชดิลก (ดร.) 

 การศึกษา     Ph.D. ( Buddhist  Studies ) 

 ตาํแหน่งปัจจุบนั  อาจารยป์ระจาํบณัฑิตวิทยาลยั   

   มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั  

๒. พระมหาวิโรจน์  คุตฺตวีโร (ดร.) 

 การศึกษา    Ph.D. (Ancient Indian & Asia Studies) 

 ตาํแหน่งปัจจุบนั  อาจารยพิ์เศษประจาํบณัฑิตวิทยาลยั  

   มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั 

๓. รศ. ดร. มานพ นกัการเรียน 

 การศึกษา     Ph.D. ( Buddhist  Studies ) 

 ตาํแหน่งปัจจุบนั  อาจารยป์ระจาํมหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั  

   วิทยาเขตสิรินธร 

 



๑๓๕ 

๔. ดร. ศุลีพร เศวตพงษ ์

 ตาํแหน่งปัจจุบนั  อาจารยพิ์เศษประจาํบณัฑิตวิทยาลยั  

   มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลยั 

๕  ศ.กิตติคุณ ดร.สุมานพ ศิวารัตน ์

 การศึกษา   ศน.ด. (พุทธศาสน์ศึกษา) 

 ตาํแหน่งปัจจุบนั  อาจารยพิ์เศษประจาํบณัฑิตวิทยาลยั    

   มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั 

๓.๒.๕ การสัมภาษณ์ (Interviewing) 

ในการศึกษาครังนี ผูว้ิจยัเลือกใชก้ารสัมภาษณ์เชิงกึงโครงสร้างและใชแ้บบสัมภาษณ์เชิง

โครงสร้างจากแนวคิดของแพตตนั (Patton, 1990) ทีระบุว่าการสัมภาษณ์เป็นการสือสารทีจะทาํ

ความเขา้ใจถึงปัจจยัทีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมใด ๆ ซึงผูว้ิจยัมีความมุ่งหมายทีจะทราบว่าปัจจยัใดที

สาํคัญทีสุดทีส่งผลต่อการส่งเสริมจริยธรรมของวยัรุ่น ซึงคาํตอบทีไดจ้ะนํามาประมวลผลจัด

หมวดหมู่ (Categories) การใชก้ารสมัภาษณ์เชิงโครงสร้างจะสามารถนาํมากาํหนดรูปแบบได ้

เนืองจากผูว้ิจยัเลือกใชก้ารสมัภาษณ์เป็นวิธีการในการเก็บรวบรวมขอ้มูลสาํหรับการวิจยั

ในครังนี จึงใชแ้นวทางตามนี เสนอในรูปกระบวนการดงันี 

๑. อุปกรณ์ (Equipment) 

๑.๑ ใชอุ้ปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์เมือจาํเป็น  

๑.๒ ตรวจสอบการใชง้านและอุปกรณ์ เช่น แบตเตอรี 

๑.๓ ตรวจสอบว่าอยูใ่นสภาพดีก่อนสมัภาษณ์ 

๑.๔ เตรียมอุปกรณ์อืน ๆ สาํรองเผอืขดัขอ้ง 

๒. ก่อนสมัภาษณ์ (Before Interview) 

๒.๑  เลือกสถานทีเงียบสงบ ปราศจากการรบกวน 

๒.๒ จดัวางอุปกรณ์บนัทึกเสียงใกลผู้ใ้ห้สัมภาษณ์และแน่ใจว่า สามารถเก็บขอ้มูลได้

ชดัเจนทงัผูส้มัภาษณ์ และผูใ้หส้มัภาษณ์ 

๒.๓ จดัเตรียมสถานทีบนัทึกใหม้นัคง 

๒.๔ ทดสอบระบบ (Systematical test) 

๓. ระหว่างการสมัภาษณ์ (During Interview) 

๓.๑ ถามหรือพดูชา้ ๆ ชดั ๆไม่เร็วเกินไป และขอให้ผูรั้บการสัมภาษณ์ตอบชา้ ๆ และ

ชดัเจนเช่นกนั 

๓.๒ ถามคาํถามใหช้ดัเจน 



๑๓๖ 

๓.๓ ทดสอบและเปิดทวนในเบืองต้นเพือให้เกิดความแน่ใจว่าไม่มีเหตุขัดข้องทาง

เทคนิค 

๓.๔ อยา่ใหสิ้งอืน ๆ เช่น ขวด กระดาษ รบกวนการบนัทึก 

๓.๕  หยดุการบนัทึกในประเด็นไม่เกียวขอ้งหรือผูใ้หส้มัภาษณ์ร้องขอ (Out of record) 

๓.๖  สงัเกตการณ์ทาํงานของเครืองบนัทึกเสียง 

๓.๗ ระบุออกเสียงว่า “สินสุดการสมัภาษณ์” 

๔. หลงัการสมัภาษณ์ 

๔.๑ ฟังการบนัทึกเสียงทงัหมด และบนัทึกในส่วนสาํคญัส่วนทีไม่ใช่สาระลบทิง 

๔.๒ ทาํการติดฉลาก และจดัเก็บในสภาพทีดี๙ 

ซึงผูว้ิจยัไดท้าํการแปลงแนวทางดงักล่าวออกมาเป็นรายการตรวจสอบ (Checklist) เพือใช้

ตรวจสอบและตรวจทงัในเชิงเนือหา และเชิงเทคนิคว่าดาํเนินการไดค้รบถว้นและสมบูรณ์ 

นอกจากนีผูว้ิจยัยงัไดป้ฏิบติัตามหลกัเกณฑด์งันี 

๑. เดินทางไปถึงสถานทีสมัภาษณ์ก่อนเวลานดัหมาย ๑ ชวัโมง 

๒. กล่าวทกัทาย ยกมือไหว ้แนะนาํตนเอง  

๓. แจง้ขอความยนิยอม และขอบนัทึกเทป 

๔. ตรวจสอบวสัดุหรืออุปกรณ์ในการบนัทึกเทป 

๕. เริมตน้สมัภาษณ์ 

๖. ดาํเนินการสมัภาษณ์ 

๗. ปิดการสมัภาษณ์ 

๘. แสดงความขอบคุณผูใ้หส้มัภาษณ์ 

๙. กล่าวอาํลาผูใ้หข้อ้มลูโดยการยกมือไหวต้ามธรรมเนียมไทย๑๐ 

ทงันีการสมัภาษณ์ควรใชเ้วลาประมาณ ๓๐ –๖๐ นาทีสาํหรับการสมัภาษณ์ในแต่ละครัง 

 

 

 

                                                             
๙Patton, M.Q. ,Qualitative evaluation methods, (Beverly Hills, CA : Sage, 1980), p. 249. 
๑๐จาํเนียร จวงตระกูล, การวิจัยเชิงคุณภาพ : เครืองมือสร้างองค์ความรู้เพือการพัฒนา

ประเทศ, (กรุงเทพมหานคร : บริษทัศูนยก์ฎหมายธุรกิจอินเตอร์เนชนัแนล จาํกดั, ๒๕๕๑), หน้า 

๓๑๗-๓๒๒. 



๑๓๗ 

๓.๒.๖ การสนทนากลุ่ม (Focus group) 

ในการศึกษาครังนี ผูว้ิจยัใชเ้ป็นลกัษณะสมัมนากลุ่มยอ่ยโดยมีแบบคาํถามเช่นเดียวกบัการ

สมัภาษณ์เชิงลึก แต่ให้โอกาสผูส้ัมมนาไดต้อบคาํถามอย่างเป็นอิสระ เมือไดค้าํตอบทีเหมือนกนั

ส่วนใหญ่ ถือว่าทุกคนมีความเห็นไปในแนวทางเดียวกนัของการสนทนากลุ่ม 

๓.๒.๗ วธิีการจดัการเกบ็ข้อมูล 

หลงัจากการเก็บรวบรวมขอ้มลู กระบวนการถดัมาคือการจดัการเก็บขอ้มลู ไมลแ์ละฮูเบอร์

มนั กล่าวถึงการจดัการขอ้มูลว่า ในการบริหารจดัการขอ้มูลเชิงคุณภาพนัน เนืองจากขอ้มูลมีทีมา

จากหลายแหล่ง บางครังอาจเป็นวสัดุต่าง ๆ เราจะต้องจดัการให้มีความง่าย ยืดหยุ่น ซึงผูว้ิจยัได้

ดาํเนินการตามกระบวนการดงันี 

๑.  การสมัภาษณ์เชิงลึกและการบนัทึกเทป 

๒. จดัหมวดหมู่ขอ้มลูทีบนัทึก 

๓. ถ่ายโอนขอ้มลูลงในคอมพิวเตอร์ 

๔. แยกแฟ้มของแต่ละคน 

๕. ทาํการสาํรองขอ้มลูทีสาํคญัเพือป้องกนัการสูญหาย 

๖. บนัทึกลงแผน่ CD 

๗. พิมพอ์อกมาเป็นตน้ฉบบั 

๘. เก็บในแฟ้ม๑๑ 

๓.๒.๘ การวเิคราะห์ข้อมูล (Data Analysis) 

การวิเคราะห์ขอ้มลูเป็นกระบวนการเริมตน้ในการศึกษาเพือนาํไปสู่ขอ้สรุป และการจดัทาํ

รายงานหรือวิทยานิพนธ์  ซึงเครสเวล (Creswell) อา้งว่า การได้มีการวิเคราะห์ข้อมูลในเวลา

เดียวกบัการเก็บรวบรวมขอ้มูลจะเป็นประโยชน์ในดา้นการช่วยให้เห็นภาพหรือโครงสร้างของ

การศึกษาลินคอห์นและกูบา้ (Lincoln and Guba) ยืนยนัว่า การวิเคราะห์ขอ้มูลควรทาํไปตงัแต่

เริมต้น เพือสะดวกในการดาํเนินการต่อไป แพตตัน (Patton) สนับสนุนว่า เมือสินสุดการเก็บ

รวบรวมขอ้มลูแลว้ก็จะไม่มีประเด็นใดมาเพิมอีก ดงันันการวิเคราะห์ขอ้มูลควรจะเริมทาํตงัแต่วนั

แรกของการเก็บรวบรวมขอ้มูล ดงันันเมือสัมภาษณ์เสร็จ จึงควรมีการถอดเทปออกมาให้รวดเร็ว 

และทาํการวิเคราะห์ใหส้อดคลอ้งกบัขอ้มลูเชิงปริมาณ 

                                                             
๑๑Miles, M. B., &Huberman, A. M., An expanded sourcebook of qualitative data 

analysis, 2ed (Thousand Oaks, CA : Sage, 1994), p.5. 



๑๓๘ 

ในส่วนการวิเคราะห์ขอ้มูลส่วนนี ผูว้ิจยัจะดาํเนินการวิเคราะห์ไปพร้อม ๆ กบัขอ้มูลเชิง

ปริมาณ โดยไม่ได้มีการแยกส่วน เพือให้ขอ้มูลสามารถสนับสนุน และอา้งอิงในส่วนต่าง ๆ ไป

พร้อม ๆ กนั โดยใชค้าํถามการวิจยัเป็นตวัตงั ตามแนวคิดของ แฮสัน เครสเวลส์ พลาโน คลาสค์

เพสกา้และเครสเวลส์ ทีแนะนาํว่า การวิเคราะห์ขอ้มลูโดยทวั ๆ ไปตอ้งมีความเชือมโยง และบูรณา

การสิงทีเกิดขึนเพือนาํไปสู่การตีความ และอภิปรายผลทีเป็นเอกภาพ๑๒ 

๓.๒.๙ ความน่าเชือถือ (Trustworthiness) 

การนาํเสนอส่วนทีว่าดว้ยความน่าเชือถือของงานวิจยัเชิงคุณภาพเป็นสิงทีจาํเป็น ซึงแพทตนั 

(Patton,1990) ได้เสนอไว้ว่า  “ผู ้วิจัยเชิงคุณภาพต้องมีกฎเกณฑ์ด้วยวิ ธีในการรายงานทีมี

ประสิทธิภาพในการรวบรวมข้อมูล และกระบวนการของการวิเคราะห์ทีจะอนุญาตให้ผูอื้น

ตรวจสอบผลผลิตของการรายงาน”๑๓ 

สตรอส และกอบิน (Strauss and Corbin, 1990) ไดน้าํเสนอในประเด็นว่า “ในการวิจยัเชิง

คุณภาพจาํเป็นอย่างยิงทีจะต้องได้รับการประเมินอย่างแม่นยาํเพือตอกยาํถึงความชัดแจ้งทีมี

ประสิทธิภาพเพือว่าผูอ่้านผลงานการวิจยัทีตีพิมพส์ามารถประเมินคุณค่าของงานวิจยัได้๑๔ 

เกณฑค์วามน่าเชือถือจะปรากฏในรูปของการสามารถใหค้วามไวว้างใจ(Credibility)ความสามารถ

ในการถ่ายโอน (Transferability) ความมีอิสระ (Dependability) และการสามารถยืนยนั (Confirmability) 

Lincoln &Guba และ Shenton)๑๕ ไดส้รุปเกณฑเ์ชิงคุณภาพไวด้งันี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
๑๒Creswell, J. W., Plano Clark, V. L., Gutmann, M. L., & Hanson, W. E., Advanced 

mixed methods research designs, (Thousand Oaks, CA : Sage, 2003), p. 229. 
๑๓Patton, M., Qualitative Evaluation and Research Methods, Newbury Park, 

California, Sage, 1990), p. 462. 
๑๔Strauss, A. and J. Corbin, Basics of Qualitative Research : Grounded Theory 

Procedures and Techniques, (Newbury Park, California, Sage, 1990),  p.249. 
๑๕Shenton, A. K. Strategies for ensuring trustworthiness in qualitative research Projects, 

Education for Information 22, (IOS press, 2004), p. 73. 



๑๓๙ 

เกณฑ์ การดําเนินการโดยผู้วจิยั 

๑) ความแกร่งทาง

วิชาการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- กาํหนดคาํถามการวิจยั และการออกแบบการวิจยัใหเ้หมาะสม 

- การสุ่มตวัอยา่ง และการเลือกประชากร 

- การตรวจสอบขอ้มลูแบบสามเสา้(Triangulation) การตรวจสอบ 

แหล่งทีมาต่าง ๆ ของขอ้มลูของผูสื้บสวนขอ้มลูหลาย ๆ คนทีต่างกนั 

- กลยทุธก์ารช่วยใหเ้กิดความซือสตัยใ์นผูใ้หข้อ้มลู 

- การใชเ้ทคนิคถามซาํ (Iterative questioning)ในการรวบรวมขอ้มลู  

- การวิเคราะห์กรณีศึกษาทีเป็นทางลบ 

- การจดัช่วงเวลาพดูคุยรายละเอียดระหว่างนกัวจิยักบัผูรั้บผดิชอบ 

โครงการอยา่งสมาํเสมอ (Peer Scrutiny of Project) 

- การสะทอ้นขอ้สงัเกต 

- การเขียนภูมิหลงั คุณสมบติั และประสบการณ์ของนกัวจิยั 

- การตรวจสอบขอ้มลูทีเก็บรวบรวม และตีความ ทฤษฏีทีคน้พบ 

- การอธิบายถึงปรากฏการณ์อยา่งเขม้ขน้ ลึกซึง และละเอียดถีถว้น 

- การตรวจสอบขอ้คน้พบหรือผลการวิจยัทีมีคนทาํมาแลว้ 

๒) การโอนผลการวิจยั - ศึกษาขอ้มลูพืนหลงัจากบริบทของการศึกษา และตีความราย 

ละเอียดถึงปรากฏการณ์ในคาํถามเพือใหส้ะทอ้นถึงการเปรียบเทียบ 

๓) การพึงพาเกณฑ ์ - การใชว้ิธีการหลาย ๆ วิธีทีสอดคลอ้งกนั (Overlapping Methods) 

- การอธิบายรายละเอียดของวิธีวิทยาอยา่งละเอียดลึกซึง เพือให ้

สามารถทาํวิจยัซาํได ้

๔) การยนืยนัผลการวิจยั - การตรวจสอบสามเสา้(Triangulation)เพือเป็นการลดอิทธิพลทีเกิด 

จากอคติของนกัวิจยัทงัการยอมรับขอ้ตกลงของนกัวิจยั 

- การพิจารณาถึงจุดอ่อนของวิธีการทีใช ้และผลทีเกิดขึน 

- การอธิบายวิธีวิทยาทีใชใ้นการวิจยัเพือความสมบูรณ์ของผลการวิจยั 

- การใชผ้งัเพือแสดงร่องรอยของการติดตาม (Audit trail) 
 

เกณฑก์ารพิจารณาความแกร่งทางวิชาการหรือ 



 

 

 

บทที ๔ 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 

การวิจยัเรือง ปัจจยัทีส่งผลต่อการส่งเสริมจริยธรรมของวยัรุ่นของนักเรียนมธัยมชนัปีที 

๔ - ๖โรงเรียนนวมินทราชินูทิศเบญจมราชาลยั เขตกรุงเทพมหานคร ครังนีเป็นการวิจัยแบบ

ผสมผสาน (Mixed Methods Designs) โดยเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ผูว้ิจยัใช้แบบสอบถามเป็น

เครืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มลูไดรั้บแบบสอบถามทีมีขอ้มูลสมบูรณ์จาํนวน ๒๑๐ ชุดคิดเป็น

ร้อยละ ๑๐๐ และการวิจยัเชิงคุณภาพโดยใชก้ารสัมภาษณ์เชิงลึก ซึงผูว้ิจยัไดต้งัวตัถุประสงค์ไว ้๔ 

ประการ คือ 

๑. เพือศึกษาระดบัปัจจยัทีส่งผลต่อการส่งเสริมจริยธรรมของวยัรุ่น 

๒. เพือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัทีส่งผลต่อการส่งเสริมจริยธรรมของวยัรุ่นกับ 

การส่งเสริมจริยธรรมของวยัรุ่น 

๓. เพือศึกษาขอ้เสนอแนะเกียวกบัปัจจยัทีส่งผลต่อการส่งเสริมจริยธรรมของวยัรุ่น 

๔. เพือนาํเสนอแนวทางและการสร้างองคค์วามรู้ใหม่เกียวกบั “รูปแบบปัจจยัทีส่งผลการ

ส่งเสริมจริยธรรมของวยัรุ่น” 

การแสดงผลข้อมูลการวิจัยเรืองนี ซึงเป็นการวิจัยแบบผสมผสานระหว่างการวิจัยเชิง

ปริมาณและเชิงคุณภาพ เพือยนืยนัคาํตอบทีได ้มีลาํดบัขนัตอนดงันี 

๑. สญัลกัษณ์ทีใชใ้นการเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มลู 

๒. ขนัตอนการวิเคราะห์ขอ้มลู 

๓. ผลการวิเคราะห์ขอ้มลูเชิงปริมาณ(Quantitative Findings) 

๔. ผลการวิเคราะห์ขอ้มลูเชิงคุณภาพ (Qualitative Findings) 

๕. การเปรียบเทียบผลวิจยัเชิงปริมาณและผลวิจยัเชิงคุณภาพ 

 

  



๑๔๑ 

๔.๑ สัญลักษณ์ทีใช้ในการเสนอผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

เพือใหเ้กิดความเขา้ใจทีตรงกนัในการเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูล จึงกาํหนดสัญลกัษณ์ที

ใชใ้นการเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มลูดงันี 

X  แทน ค่าเฉลีย (Mean) 

S.D.  แทน ค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

N แทน จาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง(Population) 

t แทน  ค่าสถิติทีใชใ้นการทดสอบ (T - Test) 

F  แทน  ค่าสถิติทีใชใ้นการทดสอบ(F - Test) 

SS  แทน  ค่าผลรวมกาํลงัสองของคะแนน(Sum of square) 

MS  แทน  ค่าเฉลียกาํลงัสองของคะแนน(Mean of square) 

DF แทน  ขนัแห่งความเป็นอิสระ (Degree of freedom) 

β  สมัประสิทธิความถดถอยเชิงส่วน 

R สมัประสิทธิสหสมัพนัธ ์

R2  สมัประสิทธิการตดัสินใจ 

Sig. แทน ระดบันยัสาํคญัทางสถิติ (Significance) 

*  แทน ระดบันยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั ๐.๐๕ 

 

๔.๒ ขันตอนการวเิคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ขอ้มลู ผูว้ิจยัไดเ้สนอผลการวิจยั แบ่งออกเป็น ๕ ตอน ดงันี 

ตอนที ๑ วิเคราะห์ขอ้มลูปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบั

การศึกษา สถานภาพบิดามารดา ลกัษณะบา้นทีพกัอาศยัและรายไดร้วมของครอบครัวโดยใชก้าร

วิเคราะห์หาค่าร้อยละ (Percentage) และนาํเสนอในรูปแบบของตารางประกอบคาํบรรยาย 

ตอนที ๒ วิเคราะห์ขอ้มลูเกียวกบัปัจจยัทีส่งผลต่อการส่งเสริมจริยธรรมของวยัรุ่น ๖ ดา้น

ไดแ้ก่ ดา้นครอบครัว ดา้นศาสนสถาน ดา้นโรงเรียน ดา้นความชือ/เจตคติ ดา้นสภาพแวดลอ้มและ 

การใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน์วิเคราะห์โดยใชก้ารหาค่าเฉลีย X  (Mean) และค่าส่วนเบียงเบน

มาตรฐาน S.D. (Standard Deviation) แลว้นาํเสนอในรูปตารางประกอบคาํบรรยาย 

ตอนที ๓ การทดสอบสมมติฐานการวิจยั โดยการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่าง ปัจจัย

ส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอย่าง จาํแนกตามเพศ อายุ ระดบัชนัศึกษา สถานภาพบิดามารดา ลกัษณะ

บา้นทีพกัอาศยัและรายไดร้วมของครอบครัว ทีส่งผลต่อปัจจยัทีส่งผลต่อการส่งเสริมจริยธรรมของ



๑๔๒ 

วยัรุ่นวิเคราะห์โดยใชก้ารคาํนวณหาค่า t - test เพือทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลียของ ตวั

แปร ๒ กลุ่ม ไดแ้ก่ เพศ และลกัษณะบา้นทีพกัอาศยั  

การทดสอบค่าความแปรปรวนของขอ้มูลดว้ย F - test ใชส้าํหรับเปรียบเทียบความแตก 

ต่างระหว่างค่าเฉลียของตวัแปรมากกว่า ๒ กลุ่ม อายุ ระดบัชนัทีศึกษา สถานภาพบิดามารดาและ

รายไดร้วมของครอบครัว โดยการวิเคราะห์หาค่าความแปรปรวนทางเดียว (One - Way ANOVA) 

เพือวิเคราะห์ความแตกต่างของตวัแปรเป็นรายกลุ่ม กรณีพบความแตกต่างของตวัแปรเป็นรายกลุ่ม 

ผูว้ิจยัจะวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างนันเป็นรายคู่  โดยการทดสอบต่อเนืองด้วยวิธีจับคู่

พหุคูณ (Multiple Comparisons Test) ดว้ยวิธี Fisher’s Least Significant Difference (LSD)* ที

ระดบันยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั ๐.๐๕ และนาํเสนอในรูปแบบตารางประกอบคาํบรรยาย 

และปัจจยัดา้นครอบครัว ดา้นศาสนสถาน ดา้นโรงเรียน ดา้นความเชือ/เจตคติ ดา้นสภาพ 

แวดลอ้ม และดา้นการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน์ทีส่งผลต่อการส่งเสริมจริยธรรมของของวยัรุ่น

โดยการวิเคราะห์การถดถอยเชิงซอ้น แบบขนัตอน (Multiple Linear Regression Analysis - Enter) 

* ทีระดบันยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั ๐.๐๕ และนาํเสนอในรูปแบบตารางประกอบคาํบรรยาย 

ตอนที ๔ การวิเคราะห์ขอ้เสนอแนะเกียวกบัปัญหาและแนวทางการแกไ้ขปัจจยัทีส่งผลต่อ

การส่งเสริมจริยธรรมของวยัรุ่น วิเคราะห์โดยใชค่้าสถิติความถี (Frequency) ร้อยละ และนาํเสนอ

ในรูปแบบตารางประกอบคาํบรรยาย 

ตอนที ๕ องค์ความรู้เกียวกบัปัจจยัทีส่งผลต่อการส่งเสริมจริยธรรมของวยัรุ่นใชว้ิธีการ

สมัภาษณ์เชิงลึก (Indepth Interview) และการสนทนากลุ่ม (Focus group discussion)  

  



๑๔๓ 

๔.๓ ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ 

ตอนที ๑ วเิคราะห์ปัจจยัส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ในการวิจยัเรืองนีกลุ่มตวัอยา่งทีศึกษา ไดแ้ก่ เยาวชนระดบัชนัมธัยมศึกษาปีที ๔ - ๖ ของ

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศเบญจมราชาลยั เขตกรุงเทพมหานคร ซึงมีคุณลกัษณะขอ้มูลทวัไปคือ 

เพศ อาย ุระดบัการศึกษา สถานภาพบิดามารดา ลกัษณะบา้นทีพกัอาศยัและรายไดร้วมของครอบ 

ครัวโดยใชก้ารวิเคราะห์หาค่าร้อยละ (Percentage) และนาํเสนอในรูปแบบของตารางประกอบคาํ

บรรยายปรากฏดงัตารางต่อไปนี 

 

ตารางที ๔.๑ แสดงจํานวน และร้อยละ ข้อมูลทัวไปเกียวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบ 

สอบถาม จาํแนกตามเพศ 
 

เพศ จาํนวน ร้อยละ 

ชาย ๔๔ ๒๒.๕๐ 

หญิง ๑๖๖ ๗๗.๕๐ 

รวม ๒๑๐ ๑๐๐.๐๐ 
 

จากตารางที ๔.๑ พบว่า นกัเรียนทีตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศ

ชาย โดยมีเพศหญิงจาํนวน ๑๖๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๗๗.๕๐ และเป็นเพศชายจาํนวน ๔๔ คน คิด

เป็นร้อยละ ๒๒.๕๐ 

 



๑๔๔ 

ตารางที ๔.๒ แสดงจํานวน และร้อยละ ข้อมูลทัวไปเกียวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบ 

สอบถาม จาํแนกตามอาย ุ
 

อาย ุ จาํนวน ร้อยละ 

ตาํกว่า ๑๕ ปี 

๑๕ - ๑๗ ปี 

๑๗ - ๑๙ ปี 

๑๑๒ 

๓๓ 

๓๐ 

๕๓.๓๓ 

๑๕.๗๑ 

๑๔.๒๘ 

มากกว่า๑ ๙ ปี ๓๕ ๑๖.๖๖ 

รวม ๒๑๐ ๑๐๐.๐๐ 
 

จากตารางที ๔.๒ พบว่า นกัเรียนทีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายตุาํกว่า ๑๕ ปี จาํนวน 

๑๑๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๓.๓๓ อายุมากกว่าอายุ ๑๙ ปีจาํนวน ๓๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๖๖  

อาย ุ๑๕ - ๑๗ ปี จาํนวน ๓๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๕๐ และอายุ ๑๗ - ๑๙ ปีจาํนวน ๓๑ คน คิด

เป็นร้อยละ ๑๔.๒๘  

 

ตารางที ๔.๓ แสดงจํานวน และร้อยละ ข้อมูลทัวไปเกียวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบ 

สอบถาม จาํแนกตามระดับการศึกษา 
 

ระดับชันการศึกษา จาํนวน ร้อยละ 

มธัยมศึกษาปีที ๔ ๗๖ ๓๖.๑๙ 

มธัยมศึกษาปีที ๕ ๗๑ ๓๓.๘๑ 

มธัยมศึกษาปีที ๖ ๖๓ ๓๐.๐๐ 

รวม ๒๑๐ ๑๐๐.๐๐ 
 

จากตารางที ๔.๓ พบว่า นักเรียนทีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาระดับ

มธัยมศึกษาปีที ๔ จาํนวน ๗๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๑๙ รองลงมามีระดบัการศึกษาระดบัมธัยม 

ศึกษาปีที ๕ จาํนวน ๗๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๘๑ และนอ้ยทีสุดระดบัการศึกษาระดบัมธัยมศึกษา

ปีที ๖ จาํนวน ๖๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๐๐ 

 

  



๑๔๕ 

ตารางที ๔.๔ แสดงจํานวน และร้อยละ ข้อมูลทัวไปเกียวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบ 

สอบถาม จาํแนกสถานภาพบิดามารดา 
 

สถานภาพบิดามารดา จาํนวน ร้อยละ 

อยูด่ว้ยกนั ๑๖๗ ๗๙.๕๒ 

หยา่หรือแยกกนัอยู ่ ๒ .๙๕ 

บิดาและ/หรือมารดาเสียชีวิต ๔๑ ๑๙.๕๒ 

รวม ๒๑๐ ๑๐๐.๐๐ 
 

 จากตารางที ๔.๔ พบว่า นักเรียนทีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่บิดามารดาอยู่ด้วยกัน

จาํนวน ๑๖๗ คนคิดเป็นร้อยละ ๗๙.๕๒ รองลงมาบิดาหรือมารดาเสียชีวิตจาํนวน ๔๑ คน คิดเป็น

ร้อยละ ๑๙.๕๒ และนอ้ยทีสุดคือหยา่หรือแยกกนัอยูจ่าํนวน ๒ คนคิดเป็นร้อยละ .๙๕ 

 

ตารางที ๔.๕ แสดงจํานวน และร้อยละ ข้อมูลทัวไปเกียวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบ 

สอบถาม จาํแนกตามลกัษณะทีพกัอาศัย 
 

ลกัษณะทีพกัอาศัย จาํนวน ร้อยละ 

บิดาหรือมารดาเป็นเจา้ของ  ๑๘๖ ๘๘.๕๗ 

บา้นเช่า ๒๔ ๑๑.๔๒ 

รวม ๒๑๐ ๑๐๐.๐๐ 
 

จากตารางที ๔.๕ พบว่า นกัเรียนทีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่บิดาหรือมารดาเป็นเจา้ของ

บา้นจาํนวน ๑๘๖ คนคิดเป็นร้อยละ ๘๘.๕๗และบา้นเช่าจาํนวน ๒๔ คนคิดเป็นร้อยละ ๑๑.๔๒ 

 

  



๑๔๖ 

ตารางที ๔.๖ แสดงจํานวน และร้อยละ ข้อมูลทัวไปเกียวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบ 

สอบถาม จาํแนกตามรายได้ของผู้ปกครอง 
 

รายได้ของผู้ปกครอง จาํนวน ร้อยละ 

๙,๐๐๐ - ๑๒,๐๐๐ บาท ๒๑ ๑๐.๐๐ 

๑๒,๐๐๑ - ๑๕,๐๐๐ บาท  ๒๓ ๑๐.๙๕ 

๑๕,๐๐๑ - ๑๘,๐๐๐ บาท ๔๗ ๒๒.๓๘ 

๑๘,๐๐๑ บาทขึนไป ๑๑๙ ๕๖.๖๗ 

รวม ๒๑๐ ๑๐๐.๐๐ 
 

จากตารางที ๔.๖ พบว่า นกัเรียนทีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ครอบครัวมีรายไดต่้อเดือน 

๑๘,๐๐๑ บาทขึนไป จาํนวน ๑๑๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๖.๖๗ รองลงมาครอบครัวมีรายไดต่้อเดือน 

๑๕,๐๐๑ - ๑๘,๐๐๐ บาท จาํนวน ๔๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๓๘ ถดัมาครอบครัวมีรายไดต่้อเดือน 

๑๒,๐๐๑ - ๑๕,๐๐๐ บาท จาํนวน ๒๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๙๕ และน้อยทีสุดครอบครัวมีรายได้

ต่อเดือน ๙,๐๐๐ - ๑๒,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๐๐ 

  

 

 

 

 

      

  



๑๔๗ 

ตอนที ๒ วิเคราะห์ข้อมูลเกียวกับปัจจัยทีส่งผลต่อการส่งเสริมจริยธรรมของ

วยัรุ่น 

การศึกษาเรือง ปัจจยัทีส่งผลต่อการส่งเสริมจริยธรรมของวยัรุ่น ปัจจยัทีใชใ้นการวิเคราะห์

ขอ้มูลมีด้านครอบครัว ด้านศาสนสถาน ดา้นโรงเรียน ด้านความเชือ/เจตคติด้านสภาพแวดลอ้ม 

และการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์วิเคราะห์โดยใชก้ารหาค่าเฉลีย X  (Mean) และค่าส่วน

เบียงเบนมาตรฐาน S.D. (Standard Deviation) แลว้นาํเสนอในรูปตารางประกอบคาํบรรยาย ปรากฏ

ดงัตารางต่อไปนี 

 

ตารางที ๔.๗ แสดงค่าเฉลยี () ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการแปลผลปัจจัยทีส่งผลต่อ

การส่งเสริมจริยธรรมของวยัรุ่น โดยรวมทัง ๖ ด้าน 
 

ปัจจยัทีส่งผลต่อการส่งเสริมจริยธรรมของวยัรุ่น 
ระดับการแปลผล 

 S.D. แปลผล 

๑. ดา้นครอบครัว 

๒. ดา้นศาสนสถาน 

๓. ดา้นโรงเรียน 

๔. ดา้นความเชือ/เจตคติ 

๕. ดา้นสภาพแวดลอ้ม 

๖. ดา้นการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน ์

๓.๖๕ 

๔.๐๗ 

๓.๙๗ 

๓.๘๘ 

๔.๑๐ 

๔.๐๓ 

.๔๓ 

.๖๔ 

.๕๕ 

.๕๐ 

.๔๒ 

.๕๕ 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

รวม ๓.๙๖ .๓๔ มาก 
 

จากตารางที ๔.๗ พบว่า นักเรียนทีตอบแบบสอบถามมีความเห็นต่อปัจจัยทีส่งผลต่อ 

การส่งเสริมจริยธรรมของวยัรุ่นโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เมือพิจารณารายดา้น พบว่า ปัจจยัที 

ส่งผลต่อการส่งเสริมจริยธรรมของวยัรุ่นในดา้นสภาพแวดลอ้มมีค่าเฉลียมากทีสุด รองลงมา คือ 

ดา้นศาสนสถาน ดา้นการใชเ้วลาว่างให้เป็นประโยชน์ ดา้นโรงเรียน และดา้นความเชือ/เจตนคติ 

ส่วนปัจจยัทีส่งผลต่อ 

 

  

 



๑๔๘ 

ตารางที ๔.๘ แสดงค่าเฉลยี () ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการแปลผลปัจจัยทีส่งผลต่อ

การส่งเสริมจริยธรรมของวยัรุ่น ด้านครอบครัว 
 

ด้านครอบครัว 
ระดับการแปลผล 

 S.D. แปลผล 

๑.  บุคคลในครอบครัวจะคอยให้ความช่วยเหลือแนะนํา 

ท่านทุกเมือในขณะทีท่านไม่เขา้ใจถึงหลกัธรรมคาํสอน

และการปฏิบติัทางพระพุทธศาสนา จึงทาํให้ท่านสนใจ

เขา้วดั 

 

๔.๑๖ 

 

.๗๓ 

 

มาก 

๒.  บุคคลในครอบครัวเป็นแบบอย่างทีดีของท่านในการชกั

นาํท่านใหเ้ขา้วดั และสอนเรืองการทาํดีไดดี้ ทาํชวัไดช้วั 

จึงทาํใหท่้านสนใจเขา้วดั 

 

๔.๐๑ 

 

.๗๔ 

 

มาก 

๓.  บุคคลในครอบครัวของท่านมกัจะสอนท่านสวดมนตไ์หว้

พระก่อนเขา้นอนทุกคืน และเรียกท่านใส่บาตรพระสงฆ์

ดว้ยทุกครังทีมีโอกาส จึงทาํใหท่้านสนใจเขา้วดั 

 

๔.๑๐ 

 

.๘๖ 

 

มาก 

๔.  บุคคลในครอบครัวมกัจะเปิดเทปธรรมะให้ฟังและพูดถึง

การเป็นคนรักษาศีลเป็นผูม้กัจะประสบความสําเร็จใน

ชีวิต จึงทาํใหท่้านสนใจเขา้วดั 

 

๔.๐๐ 

 

.๙๓ 

 

มาก 

๕.  บุคคลในครอบครัวของท่านพยายามหาหลกัฐานจากการ

บรรยายธรรมของพระสงฆที์มีชือเสียงบางรูปมาอธิบาย

ให้ท่านเห็นความสําคัญของการสวดมนต์เจริญภาวนา

และฝึกกรรมฐาน จึงทาํใหท่้านสนใจเขา้วดั 

 

๒.๒๙ 

 

๑.๐๘ 

 

นอ้ย 

รวม ๓.๖๕ .๔๓ มาก 
 

จากตารางที ๔.๘ พบว่า นักเรียนทีตอบแบบสอบถามมีความเห็นต่อ ปัจจัยทีส่งผลต่อ 

การส่งเสริมจริยธรรมของวยัรุ่นดา้นครอบครัวอยูใ่นระดบัมาก เมือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ปัจจยั

ทีส่งผลต่อการส่งเสริมจริยธรรมของวยัรุ่นดา้นครอบครัวอยู่ส่วนมากมีค่าเฉลียอยู่ในระดบัมาก ๔ 

ขอ้ และนอ้ยทีสุด ๑ ขอ้ ปัจจยัทีส่งผลต่อการส่งเสริมจริยธรรมของวยัรุ่นดา้นครอบครัวมีค่าเฉลีย

มากทีสุดคือ บุคคลในครอบครัวจะคอยให้ความช่วยเหลือแนะนาํท่านทุกเมือใน ขณะทีท่านไม่

เข้าใจถึงหลกัธรรมคาํสอนและการปฏิบัติทางพระพุทธศาสนา จึงทาํให้ท่านสนใจเข้าวดั ส่วน 

ปัจจัยทีส่งผลต่อการส่งเสริมจริยธรรมของวยัรุ่นด้านครอบครัวมีค่าเฉลียน้อยทีสุดคือบุคคล 



๑๔๙ 

ในครอบครัวพยายามทีจะหาหลกัฐานจากการบรรยายธรรมของพระภิกษุสงฆที์มีชือเสียงบางรูป 

มาอธิบายใหเ้ยาวชนกลุ่มตวัอยา่งเห็นถึงความสาํคญัของการสวดมนตเ์จริญภาวนาและฝึกกรรมฐาน 

ประเด็นครอบครัวของท่านพูดคุยกนัเรืองการไปทาํบุญทีวดั และสนใจในหลกัธรรมคาํสอนและ

วิธีการปฏิบติัทางพระพุทธศาสนาอยา่งเป็นประจาํ จึงทาํใหเ้ยาวชนกลุ่มตวัอยา่งสนใจเขา้วดั  
  



๑๕๐ 

ตารางที ๔.๙ แสดงค่าเฉลยี () ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการแปลผลปัจจัยทีส่งผลต่อ

การส่งเสริมจริยธรรมของวยัรุ่น ด้านศาสนสถาน 
 

ด้านศาสนสถาน 
ระดับการแปลผล 

 S.D. แปลผล 

๑.  พระสงฆบ์างรูปสาํรวมอากปักิริยาเรียบร้อยดีงาม และทาํ

ให้ท่านเกิดความเลือมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนา 

มากยงิขึน จึงเป็นสาเหตุใหท่้านเขา้วดั ๔.๐๔ .๘๑ มาก 

๒.  การปรับตวัของพระสงฆต์ามกระแสสงัคมในปัจจุบนัทาํให้

ท่านรู้สึกว่าการเผยแผ่พระพุทธศาสนาไดมี้การเปลียนรูป 

แบบทีหลากหลายตามกระแสนิยม จึงสนใจเขา้วดัมากขึน ๔.๐๐ .๘๔ มาก 

๓.  วดัในพระพุทธศาสนาเป็นสถานทีรับสงเคราะห์ทวัไปคน

ทุกชนชนั จึงทาํใหท่้านรู้สึกสนใจเขา้วดัเพือมาร่วมทาํบุญ

ช่วยเหลือคนทีไดรั้บความทุกขก์ายทุกขใ์จดว้ย ๔.๑๒ .๘๖ มาก 

๔.  การจดังานบุญตามประเพณีทางศาสนาภายในวดั ในรูป 

แบบต่าง ๆ ในยคุปัจจุบนัจึงเป็นทีสนใจใหท่้านเขา้วดั ๔.๐๑ .๗๙ มาก 

๕.  ท่านได้เข้าไปวดัในพระพุทธศาสนา แล้วรู้สึกร่มเย็น 

สบายจิตสบายใจ และสะอาด จึงทาํใหท่้านสนใจเขา้วดั ๔.๑๐ .๗๒ 

 

มาก 

๖.  ท่านมกัใหค้วามเคารพในพระสงฆที์เคร่งครัดในระเบียบ

วินัย และปฏิบัติโดยเห็นและสัมผสัด้วยตัวท่านเองมาก 

กว่าเชือจากผูอื้น จึงเขา้วดัเพือหาความจริง ๔.๑๓ .๗๗ มาก 

รวม ๔.๐๗ .๖๔ มาก 
 

จากตารางที ๔.๙ พบว่า นักเรียนมีความคิดเห็นต่อปัจจยัทีส่งผลต่อการส่งเสริมจริยธรรม

ของวยัรุ่นดา้นศาสนสถานอยู่ในระดบัมาก เมือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ปัจจยัทีส่งผลต่อการส่ง 

เสริมจริยธรรมของวยัรุ่นดา้นศาสนสถานอยู่ในระดบัมากทุกขอ้และปัจจยัทีส่งผลต่อการส่งเสริม

จริยธรรมของวยัรุ่นดา้นศาสนสถานมีค่าเฉลียมากทีสุดคือ ท่านมกัใหค้วามเคารพในพระสงฆที์เคร่ง 

ครัดในระเบียบวินยั และปฏิบติัโดยเห็นและสมัผสัดว้ยตวัเองมากกว่าเชือจากผูอื้น จึงเขา้วดัเพือหา

ความจริง ส่วนปัจจยัทีส่งผลต่อการส่งเสริมจริยธรรมของวยัรุ่นดา้นศาสนสถานมีค่าเฉลียน้อยทีสุด

ในประเด็น คือการปรับตวัของพระสงฆต์ามกระแสสังคมในปัจจุบนั ทาํให้เยาวชนรู้สึกว่าการเผย

แผพ่ระพุทธศาสนาไดมี้การเปลียนรูปแบบทีหลากหลายตามกระแสนิยม จึงสนใจเขา้วดัมากขึน 



๑๕๑ 

ตารางที ๔.๑๐ แสดงค่าเฉลยี () ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการแปลผลปัจจยัทีส่งผลต่อ

การส่งเสริมจริยธรรมของวยัรุ่น ด้านโรงเรียน 
 

ด้านโรงเรียน 
ระดับการแปลผล 

 S.D. แปลผล 

๑.  ท่านมีความใกล้ชิดกับครูทีสอนวิชาพระพุทธศาสนา

สามารถทาํให้ท่านเข้าใจเรืองต่าง ๆ เกียวกับพระพุทธ 

ศาสนาไดง่้ายขึน จึงทาํใหท่้านสนใจเขา้วดั ๓.๙๒ 

 

.๗๓ 

 

มาก 

๒.  ท่านมีความใกล้ชิดกับครูทีสอนวิชาพระพุทธศาสนา

สามารถทาํให้ท่านเข้าใจเรืองต่าง ๆ เกียวกับพระพุทธ 

ศาสนาไดง่้ายขึน จึงทาํใหท่้านสนใจเขา้วดั ๓.๙๓ .๗๓ มาก 

๓.  ในโรงเรียนของท่านมีการจัดให้พระสงฆ์เข้ามาสอน

ธรรมะ และศีลธรรม จึงทาํใหท่้านสนใจเขา้วดั ๓.๘๕ .๗๗ มาก 

๔.  การจัดงานบุญตามประเพณีทางศาสนาภายในวัด ใน

รูปแบบต่าง ๆ ในยคุปัจจุบนัจึงเป็นทีสนใจใหท่้านเขา้วดั ๓.๙๑ .๘๐ 

 

มาก 

๕.  มีการใชจ่้ายเงินของโรงเรียนเป็นไปตามวตัถุประสงคข์อง

งาน/โครงการ และเป็นประโยชน์ต่อการศึกษา  ๔.๒๐ .๘๔ 

 

มาก 

๖.  ในโรงเรียนของท่านมีการจัดให้พระสงฆ์เข้ามาสอน

ธรรมะ และศีลธรรม จึงทาํใหท่้านสนใจเขา้วดั ๔.๐๒ .๘๗ 

 

มาก 

รวม ๓.๙๗ .๕๕ มาก 
 

 จากตารางที ๔.๑๐ พบว่า นกัเรียนมีความคิดเห็นต่อปัจจยัทีส่งผลต่อการส่งเสริมจริยธรรม

ของวยัรุ่นดา้นโรงเรียนอยู่ในระดบัปานกลาง เมือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ปัจจยัทีส่งผลต่อการ

ส่งเสริมจริยธรรมของวยัรุ่นด้านโรงเรียนอยู่ในระดับมาก และปัจจัยทีส่งผลต่อการส่งเสริม

จริยธรรมของวยัรุ่นดา้นโรงเรียนมีค่าเฉลียมากทีสุดในประเด็น มีการใชจ่้ายเงินของโรงเรียนเป็นไป

ตามวตัถุประสงค์ของงาน/โครงการ และเป็นประโยชน์ต่อการศึกษา ส่วนปัจจัยทีส่งผลต่อการ

ส่งเสริมจริยธรรมของวยัรุ่นดา้นโรงเรียนมีค่าเฉลียนอ้ยทีสุดในประเด็นในโรงเรียนของท่านมีการ

จดัใหพ้ระสงฆเ์ขา้มาสอนธรรมะและศีลธรรม จึงทาํใหท่้านสนใจเขา้วดั 

 

  



๑๕๒ 

ตารางที ๔.๑๑ แสดงค่าเฉลยี () ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการแปลผลปัจจยัทีส่งผลต่อ

การส่งเสริมจริยธรรมของวยัรุ่น ด้านความเชือ/เจตนคต ิ 
 

ด้านความเชือ/เจตคต ิ
ระดับการแปลผล 

 S.D. แปลผล 

๑.  ท่านเชือว่าค ําสั งสอนของพระพุทธเจ้าจะทาํให้ท่านมี

ความสุขอยา่งแทจ้ริง จึงทาํใหท่้านสนใจเขา้วดั ๓.๙๒ .๙๑ มาก 

๒.  การเข้าวดัอย่างสมาํเสมอจะสามารถช่วยให้ท่านเข้าใจ

หลักธรรมคาํสั งสอน และวิธีการปฏิบัติทางพระพุทธ 

ศาสนาไดม้ากขึน จึงทาํใหท่้านสนใจเขา้วดั ๓.๘๘ .๘๐ มาก 

๓.  การทาํบุญสร้างกุศลเป็นการกระทาํทีทาํให้ท่านสามารถ

นาํบุญติดตวัไปไดทุ้กภพทุกชาติ จึงทาํให้ท่านเขา้วดั เพือ

ทาํบุญสร้างกุศล ๓.๘๔ .๘๐ มาก 

๔.  การไดเ้รียนรู้คาํสอน และการปฏิบติักรรมฐาน  ๓.๙๓ .๗๙ มาก 

๕.  ทางพระพุทธศาสนาเป็นการทีทาํให้ภาวะจิตใจของท่าน 

มีความสุขขึน จึงทาํใหท่้านสนใจเขา้วดั ๓.๙๗ .๘๐ มาก 

๖.  บางช่วงเวลาท่านไม่พร้อมทีจะเรียนรู้หลกัธรรมคาํสอน

และการปฏิบัติทางพระพุทธศาสนาเนืองจากเหตุผล

ส่วนตวั ท่านจึงสนใจเขา้วดัเพือการเรียนรู้เมือมีโอกาส ๓.๗๗ .๗๑ มาก 

รวม ๓.๘๘ .๕๐ มาก 

 

จากตารางที ๔.๑๑ พบว่า นกัเรียนมีความคิดเห็นต่อปัจจยัทีส่งผลต่อการส่งเสริมจริยธรรม

ของวยัรุ่นดา้นความเชือ/เจตนคติอยู่ในระดบัมาก เมือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ปัจจยัทีส่งผลต่อ

การส่งเสริมจริยธรรมของวยัรุ่นดา้นความเชือ/เจตนคติอยู่ในระดบัมากและปัจจยัทีส่งผลต่อการ

ส่งเสริมจริยธรรมของวยัรุ่นดา้นความเชือ/เจตนคติมีค่าเฉลียมากทีสุดในประเด็น วยัรุ่นคิดว่าทาง

พระพุทธศาสนาเป็นการทาํให้ภาวะจิตมีความสุขขึนจึงทาํให้สนใจทีจะเขา้วดั ส่วนปัจจยัทีส่งผล 

ต่อการส่งเสริมจริยธรรมของวยัรุ่นดา้นความเชือ/เจตนคติมีค่าเฉลียน้อยทีสุดในประเด็น บางช่วง 

เวลาเยาวชนไม่พร้อมทีจะเรียนรู้หลกัธรรมคาํสอนและการปฏิบติัทางพระพุทธศาสนาเนืองจาก

เหตุผลส่วนตวั จึงสนใจเขา้วดัเพือการเรียนรู้เมือมีโอกาส และการไดเ้รียนรู้คาํสอน และการปฏิบติั

กรรมฐาน 

 



๑๕๓ 

ตารางที ๔.๑๒ แสดงค่าเฉลยี () ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการแปลผลปัจจยัทีส่งผลต่อ

การส่งเสริมจริยธรรมของวยัรุ่น ด้านสภาพแวดล้อม  
 

ด้านสภาพแวดล้อม 
ระดับการแปลผล 

 S.D. แปลผล 

๑.  บ้านเรือนอยู่ห่างไกลแหล่งบันเทิงสถานบริการ เช่น

โรงแรม ๔.๒๐ .๗๕ มาก 

๒.  บา้นเรือนไม่ไดต้งัอยูใ่นบริเวณเสียง เช่น ร้านเกม ๓.๘๓ .๗๐ มาก 

๓.  โรงเรียนอยู่ห่างไกลแหล่งบันเทิงสถานบริการ เช่น

โรงแรม ๔.๐๗ .๗๗ มาก 

๔.  โรงเรียนไม่ไดต้งัอยูใ่นบริเวณเสียง เช่น ร้านเกม ๔.๑๐ .๘๐ มาก 

๕.  วดัทีไปเป็นประจาํไม่ได้ตงัอยู่ในบริเวณเสียง เช่น ร้าน

เกม ๔.๐๑ .๘๔ มาก 

๖.  วดัทีไปเป็นประจาํอยู่ห่างไกลแหล่งบนัเทิงสถานบริการ 

เช่น โรงแรม ๔.๓๗ .๘๖ มาก 

รวม ๔.๑๐ .๔๒ มาก 
 

จากตารางที ๔.๑๒ พบว่า นกัเรียนมีความคิดเห็นต่อปัจจยัทีส่งผลต่อการส่งเสริมจริยธรรม

ของวยัรุ่นดา้นสภาพแวดลอ้มอยู่ในระดบัมาก เมือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ปัจจยัทีส่งผลต่อการ

ส่งเสริมจริยธรรมของวยัรุ่นดา้นสภาพแวดลอ้มอยู่ในระดับมากข้อปัจจยัทีส่งผลต่อการส่งเสริม

จริยธรรมของวยัรุ่นดา้นสภาพแวดลอ้มมีค่าเฉลียมากทีสุดในประเด็นวดัทีไปเป็นประจาํอยูห่่างไกล

แหล่งบนัเทิงสถานบริการ เช่นโรงแรม ส่วนปัจจยัทีส่งผลต่อการส่งเสริมจริยธรรมของวยัรุ่นดา้น

สภาพแวดลอ้ม มีค่าเฉลียนอ้ยทีสุดในประเด็นบา้นเรือนไม่ไดต้งัอยูใ่นบริเวณเสียง เช่น ร้านเกมส์  
  



๑๕๔ 

ตารางที ๔.๑๓ แสดงค่าเฉลยี () ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการแปลผลปัจจยัทีส่งผลต่อ

การส่งเสริมจริยธรรมของวยัรุ่น ด้านการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  
 

ด้านการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
ระดับการแปลผล 

 S.D. แปลผล 

๑.  ออกกาํลงัการ/เล่นกีฬา ๔.๑๐ .๗๘ มาก 

๒.  หารายไดพิ้เศษ ๓.๘๗ .๘๐ มาก 

๓.  พกัผอ่นหยอ่นใจและคลายเครียด ๔.๑๔ .๘๕ มาก 

๔.  การบาํเพญ็ประโยชน์ต่อสงัคม ๔.๑๒ .๗๗ มาก 

๕.  ช่วยงานบิดามารดาทาํงานบา้น ๓.๘๑ .๘๐ มาก 

๖.  มีการรณรงค์ให้บุคลากรครู นักเรียน และชุมชนร่วมกัน

อนุรักษสิ์งแวดลอ้มและธรรมชาติ ๔.๑๖ .๘๕ มาก 

รวม ๔.๐๓ .๕๕ มาก 
 

จากตารางที ๔.๑๓ พบว่า นกัเรียนมีความคิดเห็นต่อปัจจยัทีส่งผลต่อการส่งเสริมจริยธรรม

ของวยัรุ่นการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน์อยูใ่นระดบัมาก เมือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ปัจจยัทีส่ง 

ผลต่อการส่งเสริมจริยธรรมของวยัรุ่นการใชเ้วลาว่างให้เป็นประโยชน์อยู่ในระดบัมากทุกขอ้ และ

ปัจจยัทีส่งผลต่อการส่งเสริมจริยธรรมของวยัรุ่นการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน์มีค่าเฉลียมากทีสุด

ในประเด็นมีการรณรงค์ให้บุคลากรครู นักเรียนและชุมชนร่วมกนัอนุรักษ์สิงแวดลอ้มและธรรม 

ชาติ ส่วนปัจจยัทีส่งผลต่อการส่งเสริมจริยธรรมของวยัรุ่นการใชเ้วลาว่างให้เป็นประโยชน์มีค่า 

เฉลียนอ้ยทีสุดในประเด็นช่วยงานบิดามารดาทาํงานบา้น 

  

 

 

 

       

  

  



๑๕๕ 

ตอนที ๓ การทดสอบสมมตฐิานการวจิยั โดยการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่าง 

ปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างกับการส่งผลต่อการส่งเสริมจริยธรรมของวัยรุ่นมี

ดังนี 

การทดสอบสมมติฐานการวิจยั เพือวิเคราะห์หาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล 

ซึงประกอบดว้ย เพศอายุระดบัชนัทีศึกษา สถานภาพบิดามารดา ลกัษณะบา้นทีอาศยั และรายได้

ของผูป้กครองทีแตกต่างกนั มีผลต่อการส่งเสริมจริยธรรมของวยัรุ่นโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ

เบญจมราชาลยั เขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนัวิเคราะห์โดยใชก้ารคาํนวณหาค่า t - test เพือ

ทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลียของตวัแปร ๒ กลุ่ม ไดแ้ก่ เพศ และลกัษณะบา้นทีพกัอาศยั 

การทดสอบค่าความแปรปรวนของขอ้มลูดว้ย F - test ใชส้าํหรับเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง

ค่าเฉลียของตวัแปรมากกว่า ๒ กลุ่ม อายุ ระดบัชนัทีศึกษา สถานภาพบิดามารดา และรายไดข้อง

ผูป้กครอง โดยการวิเคราะห์หาค่าความแปรปรวนทางเดียว (One - Way ANOVA) เพือวิเคราะห์

ความแตกต่างของตัวแปรเป็นรายกลุ่ม กรณีพบความแตกต่างของตัวแปรเป็นรายกลุ่ม ผูว้ิจยัจะ

วิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างนันเป็นรายคู่  โดยการทดสอบต่อเนืองด้วยวิธีจับคู่พหุคูณ 

(Multiple Comparisons Test) ดว้ยวิธี Fisher’s Least Significant Difference (LSD) ทีกาํหนดเกณฑ์

การวิเคราะห์ความสมัพนัธมี์นยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั ๐.๐๕ และนาํเสนอในรูปตารางประกอบการ

บรรยายและปัจจยัดา้นครอบครัว ดา้นศาสนสถาน ดา้นโรงเรียน ดา้นความเชือ/เจตคติดา้นสภาพ 

แวดลอ้มและ ดา้นการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน์ทีส่งผลต่อการส่งเสริมจริยธรรมของของวยัรุ่น

โดยการวิเคราะห์การถดถอยเชิงซอ้น แบบขนัตอน (Multiple Linear Regression Analysis - Enter) 

* ทีระดบันยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั ๐.๐๕และนาํเสนอในรูปแบบตารางประกอบคาํบรรยาย 

สมมตฐิานที ๑ เพศต่างกนั มคีวามสัมพนัธ์ต่อปัจจยัทีส่งผลต่อการส่งเสริมจริยธรรมของ

ของวยัรุ่นแตกต่างกนั 

ผลการทดสอบสมมติฐานโดยค่า t - test ค่าความถีและร้อยละ กาํหนดเกณฑ์การวิเคราะห์

ความสมัพนัธมี์นยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั ๐.๐๕ พบว่ามีค่า Sig. เท่ากบั ๐.๒๑๔ ซึงมากกว่า ๐.๐๕ 

แสดงใหเ้ห็นว่าระดบัความสมัพนัธต่์อการส่งเสริมจริยธรรมของวยัรุ่นทีมีเพศต่างกนัมีระดบัความ 

สมัพนัธต่์อการส่งเสริมจริยธรรมของวยัรุ่นไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั ๐.๐๕ 

 

 

 

 

 



๑๕๖ 

ตารางที ๔.๑๔ แสดงผลการวเิคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของระดับความสัมพันธ์ต่อการ

ส่งเสริมจริยธรรมของวยัรุ่น จาํแนกตามเพศ 
 

เพศ n  S.D. f Sig. 

ชาย 

หญิง 

๔๔ 

๑๖๖ 

๔.๐๒ 

๓.๙๔ 

.๓๑ 

.๓๕ 

๑.๒๔๕ ๐.๒๑๔ 

รวม ๒๑๐ ๓.๙๖ .๓๔   
 

จากตารางที ๔.๑๔ พบว่า เยาวชนกลุ่มตวัอย่าง ทีตอบแบบสอบถาม ปัจจยัทีส่งผลต่อการ

ส่งเสริมจริยธรรมของวยัรุ่นพบว่ามีค่า Sig. เท่ากบั ๐.๒๑๔ ซึงมากกว่า ๐.๐๕ แสดงให้เห็นว่าระดบั

ความสัมพันธ์ต่อการส่งเสริมจริยธรรมของวัยรุ่นทีมีเพศต่างกันมีระดับความสัมพันธ์ต่อการ

ส่งเสริมจริยธรรมของวยัรุ่นไม่แตกต่างกนั ซึงไม่เป็นไปตามสมมุติฐาน 

 

สมมติฐานที ๒ อายุต่างกัน มีความสัมพันธ์ต่อปัจจัยทีส่งผลต่อการส่งเสริมจริยธรรม 

ของของวยัรุ่นแตกต่างกนั 

 

ตารางที ๔.๑๕ แสดงการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของระดับความสัมพันธ์ต่อการ

ส่งเสริมจริยธรรมของวยัรุ่น จาํแนกตามอาย ุ
 

อาย ุ n  S.D. f Sig. 

ตาํกว่า ๑๕ ปี 

อาย ุ๑๕ - ๑๗ ปี 

อาย ุ๑๗ - ๑๙ ปี 

อายมุากกว่า ๑๙ ปี 

๑๑๒ 

๓๓ 

๓๐ 

๓๕ 

๓.๙๙ 

๓.๙๗ 

๓.๙๐ 

๓.๙๔ 

.๓๓ 

.๓๒ 

.๔๒ 

.๓๓ 

๐.๔๓๔ ๐.๗๒๙ 

รวม ๒๑๐ ๓.๙๖ .๓๔   
 

จากตารางที ๔.๑๕ พบว่า ความแตกต่างระดบัความสัมพนัธ์ต่อการส่งเสริมจริยธรรมของ

วยัรุ่นจาํแนกตามอายุผลการทดสอบสมมติฐานดว้ยค่า F - test โดยวิเคราะห์ความแปรปรวนทาง

เดียว (One - wayANOVA) อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั ๐.๐๕ พบว่ามีค่า Sig. เท่ากบั ๐.๗๒๙ 

ซึงมากกว่า ๐.๐๕ แสดงให้เห็นว่าระดบัความสัมพนัธ์ต่อการส่งเสริมจริยธรรมของวยัรุ่นทีมีอายุ

ต่างกนัมีระดบัความสัมพนัธ์ต่อการส่งเสริมจริยธรรมของวยัรุ่นไม่แตกต่างกนัซึงไม่เป็นไปตาม

สมมติฐาน 



๑๕๗ 

สมมติฐานที ๓ ระดับการศึกษาต่างกัน มีความสัมพันธ์ต่อปัจจัยทีส่งผลต่อการส่งเสริม

จริยธรรมของของวยัรุ่นแตกต่างกนั 

ผลการทดสอบสมมติฐานโดยใชค่้า F - test โดยวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One - 

wayANOVA)กาํหนดเกณฑก์ารวิเคราะห์ความสมัพนัธมี์นยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั ๐.๐๕ 

 

ตารางที ๔.๑๖ แสดงการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของระดับความสัมพันธ์ต่อการ

ส่งเสริมจริยธรรมของวยัรุ่นจาํแนกตามชันการศึกษา 
 

ระดับชันการศึกษา n  S.D. f Sig. 

มธัยมศึกษาปีที ๔ 

มธัยมศึกษาปีที ๕ 

มธัยมศึกษาปีที ๖ 

๗๖ 

๗๑ 

๖๓ 

๓.๙๒ 

๔.๐๑ 

๓.๙๕ 

.๓๖ 

.๒๘ 

.๓๗ 

๑.๓๑๗ ๐.๒๗๐ 

รวม ๒๑๐ ๓.๙๖ .๓๔   
 

จากตารางที ๔.๑๖ พบว่า ความแตกต่างระดับความสัมพนัธ์ต่อการส่งเสริมจริยธรรม 

ของวยัรุ่นจาํแนกตามชนัการศึกษาพบว่ามีค่า Sig. เท่ากบั ๐.๒๗๐ ซึงมากกว่า ๐.๐๕ แสดงใหเ้ห็นว่า

ระดับความสัมพนัธ์ต่อการส่งเสริมจริยธรรมของวยัรุ่นทีมีชันการศึกษาต่างกันมีระดับความ 

สมัพนัธ ์ต่อการส่งเสริมจริยธรรมของวยัรุ่นไม่แตกต่างกนั ซึงไม่เป็นไปตามสมมติฐาน 

 

  



๑๕๘ 

สมมติฐานที๔ สถานภาพบิดามารดาต่างกัน มีความสัมพันธ์ต่อปัจจัยทีส่งผลต่อการ

ส่งเสริมจริยธรรมของของวยัรุ่นแตกต่างกนั 

 ผลการทดสอบสมมติฐานโดยใชค่้า F - test โดยวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One - 

wayANOVA) กาํหนดเกณฑก์ารวิเคราะห์ความสมัพนัธมี์นยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั ๐.๐๕ 

 

ตารางที ๔.๑๗ แสดงการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของระดับความสัมพันธ์ต่อการ

ส่งเสริมจริยธรรมของวยัรุ่น จาํแนกตามสถานภาพบิดามารดา 

 

สถานภาพบิดามารดา n  S.D. f Sig. 

อยูด่ว้ยกนั 

หยา่ หรือแยกกนัอยู ่

บิดา และ/หรือมารดาเสียชีวิต 

๑๖๗ 

๒ 

๔๑ 

๓.๙๔ 

๓.๙๓ 

๔.๐๑ 

.๓๕ 

.๑๒ 

.๒๘ 

๓.๘๙๔ ๐.๐๒๒* 

รวม ๒๑๐ ๓.๙๖ .๓๔   
 

*P < .๐๕ 

จากตารางที ๔.๑๗ พบว่า ความแตกต่างระดบัความสัมพนัธ์ต่อการส่งเสริมจริยธรรมของ

วยัรุ่นจาํแนกตามสถานภาพบิดามารดา 

ผลการทดสอบสมมติฐานโดยใชค่้า F - test กาํหนดวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 

(One - wayANOVA) มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั ๐.๐๕ พบว่ามีค่า Sig. เท่ากบั ๐.๐๒๒ ซึงนอ้ยกว่า 

๐.๐๕ แสดงให้เห็นว่าระดบัความสัมพนัธ์ต่อการส่งเสริมจริยธรรมของวยัรุ่นทีมีสถานภาพบิดา

มารดาต่างกนัมีระดบัความสมัพนัธต่์อการส่งเสริมจริยธรรมของวยัรุ่นแตกต่างกนัอย่างมีนัยสาํคญั

ทางสถิติทีระดับ ๐.๐๕ ซึงเป็นไปตามสมมติฐานจึงทาํการทดสอบต่อเนืองด้วยวิธีจับคู่พหุคูณ 

(Multiple Comparisons Test) ดว้ยค่าสถิติ LSD ซึงแสดง ในตารางที ๔.๑๘ 

  



๑๕๙ 

ตารางที ๔.๑๘ แสดงผลต่างระดับความสัมพันธ์ต่อการส่งเสริมจริยธรรมของวัยรุ่นจําแนกตาม

สถาน ภาพบิดามารดาทีได้จากการทดสอบด้วยวธิี Fisher’s Least Significant Dif-

ference (LSD)  
 

สถานภาพบิดามารดา 

ผลต่างของค่าเฉลยีระหว่าง ๒ กลุ่ม (Mean Difference (I - J) 

X  
อยู่ด้วยกนั หย่า  

หรือแยกกนัอยู่ 

บิดา และ/หรือ 

มารดาเสียชีวติ 

อยูด่ว้ยกนั 

หยา่ หรือแยกกนัอยู ่

บิดาและ/หรือมารดาเสียชีวิต 

๓.๙๔ 

๓.๙๓ 

๔.๐๑ 

- .๐๑๕๒ 

- 

- .๑๔๗๗ 

- .๑๖๓๐* 

- 
 

*P < .๐๕ 

จากตารางที ๔.๑๘ พบว่า ผลต่างของระดับความสัมพนัธ์ต่อการส่งเสริมจริยธรรมของ

วยัรุ่นจาํแนกตามสถานภาพบิดามารดาโดยทาํการตรวจสอบความแตกต่างรายคู่  (Multiple Com 

parison) เพือตรวจสอบว่ามีคู่ใดบา้งทีแตกต่างกัน โดยใช้วิธีของ Least Signnificant Difference 

(LSD) ผลทีไดจ้ากการทดสอบ สรุปผลไดด้งันี 

กลุ่มหยา่หรือแยกกนัอยูมี่ระดบัความสมัพนัธ์ต่อการส่งเสริมจริยธรรมของวยัรุ่นน้อยกว่า

กลุ่มบิดาและ/หรือมารดาเสียชีวิตส่วนกลุ่มสถานภาพบิดามารดาอยูด่ว้ยกนัไม่แตกต่างกนั  

 

 

 

 

      

  



๑๖๐ 

สมมติฐานที ๕ ลักษณะบ้านทีพักอาศัยต่างกัน มีความสัมพันธ์ต่อปัจจัยทีส่งผลต่อการ

ส่งเสริมจริยธรรมของของวยัรุ่นแตกต่างกนั 

 

ตารางที ๔.๑๙ แสดงการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของระดับความสัมพันธ์ต่อการ

ส่งเสริมจริยธรรมของวยัรุ่น จาํแนกตามลกัษณะบ้านทีพกัอาศัย 

 

ลกัษณะบ้านทีพกัอาศัย n  S.D. f Sig. 

บิดาหรือมารดาเป็นเจา้ของ  

บา้นเช่า 

๑๘๖ 

๒๔ 

๓.๙๔ 

๔.๑๒ 

.๓๔ 

.๓๐ 

 - ๒.๔๓๕ ๐.๐๑๖* 

รวม ๒๑๐ ๓.๙๖ .๓๔   
 

*P < .๐๕ 

จากตารางที ๔.๑๙ พบว่า ความแตกต่างระดบัความสัมพนัธ์ต่อการส่งเสริมจริยธรรมของ

วยัรุ่นจาํแนกตามลกัษณะบา้นทีพกัอาศยั  

ผลการทดสอบสมมติฐานโดยใช ้t - test มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั ๐.๐๕ พบว่ามีค่า Sig. 

เท่ากบั ๐.๐๑๖ ซึงนอ้ยกว่า ๐.๐๕ แสดงใหเ้ห็นว่าระดบัความสัมพนัธ์ต่อการส่งเสริมจริยธรรมของ

วยัรุ่นทีมีลกัษณะบา้นทีพกัอาศยัต่างกนัมีระดบัความสัมพนัธ์ต่อการส่งเสริมจริยธรรมของวยัรุ่น

แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั ๐.๐๕ ซึงเป็นไปตามสมมติฐาน 

โดยบา้นบิดาหรือมารดาเป็นเจา้ของ มีระดบัความสัมพนัธ์ต่อการส่งเสริมจริยธรรมของ

วยัรุ่นนอ้ยกว่าผูบ้า้นเช่าอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั ๐.๐๕ 

 

 

  



๑๖๑ 

สมมติฐานที ๖รายได้ของผู้ปกครองต่างกัน มีความสัมพันธ์ต่อปัจจัยทีส่งผลต่อการ

ส่งเสริมจริยธรรมของของวยัรุ่นแตกต่างกนั  

 

ตารางที ๔.๒๐ แสดงการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของระดับความสัมพันธ์ต่อการ

ส่งเสริมจริยธรรมของวยัรุ่น จาํแนกตามรายได้รวมของครอบครัว  
 

รายได้รวมของครอบครัว n  S.D. f Sig. 

๙,๐๐๐ - ๑๒,๐๐๐ บาท 

๑๒,๐๐๑ - ๑๕,๐๐๐ บาท  

๑๕,๐๐๑ - ๑๘,๐๐๐ บาท 

๑๘,๐๐๑ บาทขึนไป 

๒๑ 

๒๓ 

๔๗ 

๑๑๙ 

๓.๘๓ 

๔.๐๗ 

๓.๘๓ 

๔.๐๑ 

.๓๒ 

.๒๓ 

. ๓๕ 

.๓๔ 

๕.๓๑๐ ๐.๐๐๒* 

รวม ๒๑๐ ๓.๙๖ .๓๔   
 

*P < .๐๕ 

จากตารางที ๔.๒๐ พบว่า ความแตกต่างระดบัความสัมพนัธ์ต่อการส่งเสริมจริยธรรมของ

วยัรุ่นจาํแนกตามรายไดร้วมของครอบครัว  

ผลการทดสอบสมมติฐานโดยใชค่้า F - test โดยวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One – 

Way ANOVA) ทีมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั ๐.๐๕ 

พบว่ามีค่า Sig. เท่ากบั ๐.๐๐๒ ซึงน้อยกว่า ๐.๐๕ แสดงให้เห็นว่าระดบัความสัมพนัธ์ต่อ

การส่งเสริมจริยธรรมของวยัรุ่นทีมีรายไดร้วมของครอบครัวต่างกนัมีระดบัความสัมพนัธ์ต่อการ

ส่งเสริมจริยธรรมของวยัรุ่นแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดบั ๐.๐๕ ซึงเป็นไปตาม

สมมติฐาน จึงทาํการทดสอบต่อเนืองดว้ยวิธีจบัคู่พหุคูณ (Multiple Comparisons Test) ดว้ยค่าสถิติ 

LSD ซึงแสดง ในตารางที ๔.๒๑ 

 

  



๑๖๒ 

ตารางที ๔.๒๑ แสดงผลต่างระดับความสัมพันธ์ต่อการส่งเสริมจริยธรรมของวัยรุ่นจําแนกตาม

รายได้รวมของครอบครัวทีได้จากการทดสอบด้วยวิธี Fisher’s Least Significant 

Dif-ference  (LSD)  
 

รายได้รวมของครอบครัว 

ผลต่างของค่าเฉลยีระหว่าง ๒ กลุ่ม (Mean Difference (I - J) 

X  
๙,๐๐๐ -  

๑๒,๐๐๐ บาท 

๑๒,๐๐๑ - 

๑๕,๐๐๐ บาท 

๑๕,๐๐๑ - 

๑๘,๐๐๐ บาท 

๑๘,๐๐๑ 

บาทขึนไป 

๙,๐๐๐ - ๑๒,๐๐๐ บาท 

๑๒,๐๐๑ - ๑๕,๐๐๐ บาท  

๑๕,๐๐๑ - ๑๘,๐๐๐ บาท 

๑๘,๐๐๑ บาทขึนไป 

๓.๘๓ 

๔.๐๗ 

๓.๘๓ 

๔.๐๑ 

 -   - .๒๓๘๔*

 -  

 - .๐๐๑๑ 

.๒๓๒๗* 

 -  

 

 - .๑๘๒๓* 

.0๕๖๑ 

.๑๘๑๒* 

 -  
 

*P < .๐๕ 

จากตารางที ๔.๒๑ พบว่า ผลต่างของระดับความสัมพนัธ์ต่อการส่งเสริมจริยธรรมของ

วยัรุ่นจาํแนกตามรายไดร้วมของครอบครัว โดยทาํการตรวจสอบความแตกต่างรายคู่  (Multiple 

Comparison) เพือตรวจสอบว่ามีคู่ใดบ้างทีแตกต่างกัน โดยใช้วิธีของ Least Signnificant Dif-

ference (LSD) ผลทีไดจ้ากการทดสอบ สรุปผลไดด้งันี 

กลุ่มรายได้ ๙,๐๐๐ - ๑๒,๐๐๐ บาทมีระดับความสัมพนัธ์ต่อการส่งเสริมจริยธรรมของ

วยัรุ่นนอ้ยกว่ากลุ่มรายได ้๑๒,๐๐๑ - ๑๕,๐๐๐ บาท และนอ้ยกว่ากลุ่มรายได ้๑๘,๐๐๑ บาทขึนไป 

กลุ่มรายได ้๑๒,๐๐๑ - ๑๕,๐๐๐ บาท มีระดบัความสัมพนัธ์ต่อการส่งเสริมจริยธรรมของ

วยัรุ่นมากกว่ากลุ่มรายได ้๑๕,๐๐๑ - ๑๘,๐๐๐ บาท 

กลุ่มรายได ้๑๕,๐๐๑ - ๑๘,๐๐๐ บาทมีระดบัความสัมพนัธ์ต่อการส่งเสริมจริยธรรมของ

วยัรุ่นน้อยกว่ากลุ่มรายได ้๑๘,๐๐๑ บาทขึนไปส่วนกลุ่มรายได้รวมของครอบครัวอืน ๆไม่แตก 

ต่างกนั  

 

 

  



๑๖๓ 

 
 

  



๑๖๔ 

จากตารางที ๔.๒๒ พบว่า จากผลการวิเคราะห์สมการเชิงถดถอยแบบเส้นตรงพหุคูณ 

พบว่าผลลพัธค่์า Sig. เท่ากบั ๐.๐๐๐ เมือเปรียบเทียบกบัระดบันัยสาํคญัทางสถิติที ๐.๐๕ (Sig มีค่า

น้อยกว่า ๐.๐๕) แสดงว่ามีตวัแปรอิสระอย่างน้อย ๑ ตวั (ระดับปัจจยัทีเกียวกบัการส่งเสริมจริย 

ธรรม) ส่งผลต่อตวัแปรตาม คือเป็นปัจจยัทีมีอิทธิพลหรือส่งผลต่อระดบัการส่งเสริมจริยธรรมของ

วยัรุ่นเพือหาความสัมพนัธ์นอกจากนีพบว่าค่าสัมประสิทธิการตดัสินใจ (R Square) มีค่าเท่ากับ 

๐.๕๐๖สามารถอธิบายได้ว่าตัวแปรอิสระ ระดับปัจจัยทีเกียวกับการส่งเสริมจริยธรรมมีความ 

สมัพนัธก์บัตวัแปรตามทงั๖ดา้น คือปัจจยัทีมีอิทธิพลหรือส่งผลต่อระดบัการส่งเสริมจริยธรรมของ

วยัรุ่นและสามารถอธิบายความผนัแปรของตวัแปรไดร้้อยละ ๕๐.๖ 

เมือพิจารณาเป็นดา้นทีมีค่าเฉลียสูงสุด และตาํสุดสามารถอภิปรายผล ไดด้งันี 

ปัจจัยทีส่งผลต่อการส่งเสริมจริยธรรมของวยัรุ่นทัง ๖ ด้านโยการใช้สถิติถดทอยเพือ 

หาค่าสมัประสิทธิความถดถอย (Beta) ปรากฏผลทีมีส่งผลต่อการส่งเสริมจริยธรรมของวยัรุ่น ผล

ดา้นทีมีค่าเฉลียสูงสุด คือ ดา้นการใชเ้วลาว่างใหเ้กิดประโยชน ์(Beta = ๐.๒๔๓) พบว่ามีค่าแปลผล

โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ทีส่งผลต่อระดบัการส่งเสริมจริยธรรมของวยัรุ่นส่วนดา้นสภาพแวดลอ้ม

(Beta =๐.๒๒๔) ดา้นโรงเรียน (Beta = ๐.๒๒๒) และ ดา้นศาสนสถาน (Beta =๐.๑๗๐) มีความ 

สมัพนัธ ์ทีส่งผลต่อระดบัการส่งเสริมจริยธรรมของวยัรุ่นอย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบัดงันัน

ปัจจยัทีส่งผลต่อการส่งเสริมจริยธรรมของวยัรุ่นทงั ๓ ดา้นปรากฏผลให้ทราบว่าส่งผลต่อการส่ง 

เสริมจริยธรรมของวยัรุ่นค่อนขา้งคือวยัรุ่นใชเ้วลาว่างให้เกิดประโยชน์มาก รองลงมาดา้นสภาพ 

แวดลอ้มก็ส่งผลสมัพนัธก์นักบัดา้นโรงเรียนและส่งผลต่อดา้นศาสนสถาน 

สรุปพิจารณาค่าสัมประสิทธิความถดถอย (Beta) ดา้นทีมีค่าเฉลียน้อย คือ ระดบัปัจจยัที 

ไดส่้งเสริมจริยธรรมดา้นครอบครัว (Beta = ๐.๐๗๙) และดา้นความเชือ/เจตคติ (Beta =๐.๑๒๘) มี

ความสัมพนัธ์ ทีส่งผลต่อระดบัการส่งเสริมจริยธรรมของวยัรุ่นโดยรวมอยู่ระดบัน้อยทีส่งผลต่อ

ระดบัการส่งเสริมจริยธรรมของวยัรุ่นอย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั ๐.๐๕ ดว้ยเหตุผลดงักล่าว

ดงันันปัจจัยทีส่งผลต่อการส่งเสริมจริยธรรมของวยัรุ่นทัง ๒ ด้านปรากฏผลให้ทราบว่าปัจจัย  

ดา้นครอบครัวและดา้นความเชือ/เจตคติมีปัจจยัทีส่งผลต่อการส่งเสริมจริยธรรมของวยัรุ่นค่อน 

ขา้งนอ้ย 

ผลการวิจยัจากเชิงปริมาณ (Survey Research) จากการสํารวจความคิดเห็นของเยาวชน 

ในเขตคลองสามวา จงัหวดักรุงเทพมหานครต่อปัจจยัทีส่งผลต่อการส่งเสริมจริยธรรมของวยัรุ่น 

ซึงผลทีไดโ้ดยภาพรวม และพบผลทีมากทีสุดของปัจจยัแต่ละดา้นเพือใชเ้ป็นขอ้มลูในการวิเคราะห์ 

ดงันี 



๑๖๕ 

ดา้นสภาพแวดลอ้ม ซึงผลการศึกษาเชิงปริมาณอยู่ในระดบัมาก โดยขอ้ทีมีค่าเฉลียสูงสุด 

ในปัจจยัดา้นนีคือวดัทีไปเป็นประจาํอยูห่่างไกลแหล่งบนัเทิงสถานบริการ เช่นโรงแรม 

ดา้นการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน ์ซึงผลการศึกษาเชิงปริมาณอยูใ่นระดบัมาก โดยขอ้ที 

มีค่าเฉลียสูงสุดในปัจจยัดา้นนีคือ มีการรณรงค์ให้บุคลากรครู นักเรียนและชุมชนร่วมกนัอนุรักษ์

สิงแวดลอ้มและธรรมชาติ 

ดา้นโรงเรียน ซึงผลการศึกษาเชิงปริมาณอยูใ่นระดบัปานกลางโดยขอ้ทีมีค่าเฉลียสูงสุดใน

ปัจจยัดา้นนีคือ มีการใชจ่้ายเงินของโรงเรียนเป็นไปตามวตัถุประสงค์ของงาน/โครงการ และเป็น

ประโยชน์ต่อการศึกษา 

ดา้นศาสนสถาน ซึงผลการศึกษาเชิงปริมาณอยู่ในระดบัมากโดยขอ้ทีมีค่าเฉลียสูงสุดใน

ปัจจยัดา้นนีคือท่านมกัให้ความเคารพในพระสงฆที์เคร่งครัดในระเบียบวินัย และปฏิบติัโดยเห็น

และสมัผสัดว้ยตวัเองมากกว่าเชือจากผูอื้น จึงเขา้วดัเพือหาความจริง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๖๖ 

ตอนที ๔ การวิเคราะห์ข้อเสนอแนะเกียวกับปัจจัยทีส่งผลต่อการส่งเสริมจริย- 

ธรรมของวยัรุ่น ได้ผลการวเิคราะห์ดังนี 

 

ตารางที ๔.๒๓ แสดงข้อเสนอแนะเกียวกับปัญหา อุปสรรค ปัจจัยทีทีส่งผลต่อการส่งเสริม

จริยธรรมของวยัรุ่น 
 

ปัญหา อุปสรรค 
จาํนวน 

(คน) 

ค่าร้อยละ 

(%) 

๑. ขา ด ก า ร ร่ว ม กัน ป ฏิบั ติ ต า ม ข้อ ต ก ลง  ร่ ว ม กับ คณ ะ ค รู แ ละ

คณะกรรมการสถานศึกษา 

 

๓ 

 

๑๓.๖๔ 

๒. การร่วมกันตังกฎ ข้อปฏิบัติ  ร่วมกับครู และคณะกรรมการ

สถานศึกษา 

๓ ๑๓.๖๔ 

๓. มีการบริหารตามหลกัธรรมาภิบาลนอ้ย ๓ ๑๓.๖๔ 

๔. กรรมการสถานศึกษา ชุมชน ผูป้กครอง ไม่กล้าเสนอแนวคิด 

แนวทางในการบริหาร ส่วนใหญ่ให้ความเห็นชอบตามสถานศึกษา 

สาเหตุเนือง จาก กาํลงัศึกษาชนัมาก ความรู้นอ้ย อาชีพรับจา้ง  

 

 

๒ 

 

 

๙.๐๙ 

๕. ขาดความยติุธรรม/คุณธรรมในการดาํเนินงาน ๒ ๙.๐๙ 

๖. ความเมตตา ๑ ๔.๕๕ 

๗. ขวญัและกาํลงัใจ ๑ ๔.๕๕ 

๘. การมอบหมายงานใหบุ้คลากรไม่ตรงกบัความถนดั ๑ ๔.๕๕ 

๙. เป้าหมายในการทาํงาน ยงัเน้นความสาํเร็จเฉพาะตน โดยไม่วางอยู่

บนพืนพฒันาการของผูเ้รียน 

 

๑ 

 

๔.๕๕ 

๑๐. การสร้างความเขา้ใจใหแ้ก่บุคลากรในองคก์ร ๑ ๔.๕๕ 

๑๑. นโยบายบางดา้นในการบริหารไม่ชดัเจน ๑ ๔.๕๕ 

๑๒. บิดาหรือมารดาเป็นเจา้ของ แต่ละท่านมีหลกัการบริหารทีแตกต่าง

กนั, การบริหารแบบพีปกครองนอ้ง 

 

๑ 

 

๔.๕๕ 

๑๓. บิดาหรือมารดาเป็นเจา้ของไม่สามารถควบคุมดูแล ปล่อยให้มีการ

แทรกแซงจากองคก์ร 

 

๑ 

 

๔.๕๕ 

๑๔. การบริหารบางอย่างผูป้กครอง ชุมชน ไม่ค่อยเข้าใจ ไม่มีความรู้

เพียงพอสาํหรับงานการบริหาร 

 

๑ 

 

๔.๕๕ 

รวม ๒๒ ๑๐๐ 



๑๖๗ 

จากตารางที ๔.๒๓ พบว่า ปัญหา อุปสรรค ปัจจยัทีส่งผลต่อการส่งเสริมจริยธรรมของ

วยัรุ่น มากทีสุดในประเด็น ขาดการร่วมกนัปฏิบติัตามขอ้ตกลง ร่วมกบัคณะครูและคณะกรรมการ

สถานศึกษา, การร่วมกนัตงักฎ ขอ้ปฏิบติั ร่วมกับครู และคณะกรรมการสถานศึกษาและมีการ

บริหารตามหลกัธรรมาภิบาลนอ้ยจาํนวน ๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๖๔ รองลงมา ในประเด็น กรรม 

การสถานศึกษา ชุมชน ผูป้กครอง ไม่กลา้เสนอแนวคิด แนวทางในการบริหาร ส่วนใหญ่ให้ความ 

เห็นชอบตามสถานศึกษา สาเหตุเนืองจาก กาํลงัศึกษาชนัมาก ความรู้น้อย อาชีพรับจา้ง และขาด

ความยติุธรรม/คุณธรรมในการดาํเนินงาน จาํนวน ๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๙.๐๙ ส่วนประเด็น ปัญหา

ดา้นความเมตตา และขวญักาํลงัใจ, มอบหมายงานให้บุคลากรไม่ตรงกบัความถนัด, เป้าหมายใน

การทาํงาน ยงัเนน้ความสาํเร็จเฉพาะตน โดยไม่วางอยูบ่นพืนพฒันาการของผูเ้รียน, การสร้างความ

เขา้ใจใหแ้ก่บุคลากรในองคก์ร, นโยบายบางดา้นในการบริหารไม่ชดัเจน, บิดาหรือมารดาเป็นเจา้ 

ของ แต่ละท่านมีหลกัการบริหารทีแตกต่างกนั, การบริหารแบบพีปกครองน้อง, บิดาหรือมารดา

เป็นเจา้ของ ไม่สามารถควบคุมดูแล ปล่อยใหมี้การแทรกแซงจากองค์กรภายนอก และการบริหาร

บางอยา่งผูป้กครอง ชุมชน ไม่ค่อยเขา้ใจ ไม่มีความรู้เพียงพอสาํหรับงานการบริหาร จาํนวน ๑ คน

คิดเป็นร้อยละ ๔.๕๕ ตามลาํดบั 

  



๑๖๘ 

ตารางที ๔.๒๔ แสดงข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไข ปัจจยัทีส่งผลต่อการส่งเสริมจริยธรรมของ

วยัรุ่น 
 

แนวทางการแก้ไข 
จาํนวน 

(คน) 

ค่าร้อยละ 

(%) 

๑. ครู มาร่วมพิจารณาหาผลดี ผลเสียในการดาํเนินงาน และควรสังเกต

พฤติกรรมของบุคลากรดว้ยตนเองมากกว่าฟังจากคาํบอกเล่า  

 

๓ 

 

๑๔.๒๙ 

๒. ควรเพิมปัจจยัทีมีผลต่อการส่งเสริมจริยธรรมของวยัรุ่นใหม้าก/การให้

ความรู้เรืองหลกัธรรมาภิบาล 

 

๓ 

 

๑๔.๒๙ 

๓. ตอ้งให้ชุมชนกลา้แสดงออกในการเสนอแนะแนวทางการบริหารที

ชุมชนตอ้งการ  

 

๒ 

 

๙.๕๒ 

๔. ควรรณรงค์การรักถินสถานศึกษาเดิมของคนในชุมชน เช่น การจัด

กิจกรรมทีผูป้กครองมีส่วนร่วมอยูเ่สมอ ๆ  

 

๒ 

 

๙.๕๒ 

๕. ควรมีความยติุธรรมต่อการปฏิบติังานของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ควรมีการ

ประเมินผลงานอยา่งโปร่งใสและมีคุณธรรม  

 

๒ 

 

๙.๕๒ 

๖. ใหก้าํลงัใจและยกยอ่งผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ๑ ๔.๗๖ 

๗. ตอ้งสาํรวจความถนดัของบุคลากร แลว้จึงมอบหมายงาน ๑ ๔.๗๖ 

๘. ควรใชผ้ลผลิตและผลลพัธ์ในอตัราส่วนทีมาจากกระบวนการทาํงาน

เป็นกลุ่ม ให้มากกว่าผลการทาํงานเฉพาะบุคคล และยึดผูเ้รียนเป็น

สาํคญั 

 

๑ 

 

๔.๗๖ 

๙. ใชร้ะยะเวลาในการสร้างความเขา้ใจ กาํหนดกฎ ระเบียบตามกฎหมาย

กาํหนด ตรวจสอบ นิเทศ กาํกบั ติดตาม ประเมินผลด้วยความเป็น

ธรรม โปร่งใส 

 

๑ 

 

๔.๗๖ 

๑๐. ควรมีแนวทางการบริหารทีชดัเจนกว่านี ๑ ๔.๗๖ 

๑๑. หากบิดาหรือมารดาเป็นเจา้ของทุกท่านไดบ้ริหารตามหลกัธรรมา- 

ภิบาล โรงเรียนทุกโรงเรียน จะเจริญยงิๆขึนไป 

 

๑ 

 

๔.๗๖ 

๑๒. ควรยึดถือกฎ และปฏิบติัตามอย่างเคร่งครัด, ควรยึดหลกัการรักษา

สมดุล สร้าง ๑ ๔.๗๖ 

๑๓. ควรยดึหลกัการรักษาสมดุล สร้างรากฐานทีมนัคง  ๑ ๔.๗๖ 

๑๔. เพิมความรู้ความเขา้ใจกบัผูป้กครอง ชุมชน เกียวกบังานการบริหาร  ๑ ๔.๗๖ 

รวม ๒๑ ๑๐๐ 



๑๖๙ 

จากตารางที ๔.๒๔ พบว่า ข้อเสนอแนะแนวทางการแกไ้ขปัจจยัทีส่งผลต่อการส่งเสริม

จริยธรรมของวยัรุ่น มากทีสุดในประเด็น ควรนาํขอ้เสนอแนะของครู มาร่วมพิจารณาหาผลดี ผล 

เสียในการดาํเนินงาน และควรสงัเกตพฤติกรรมของบุคลากรดว้ยตนเองมากกว่าฟังจากคาํบอกเล่า 

จาํนวน ๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๒๙ รองลงมาในประเด็น ควรเพิมปัจจยัทีส่งผลต่อการส่งเสริม

จริยธรรมของวยัรุ่นให้มาก/การให้ความรู้เรืองหลกัธรรมาภิบาล, ตอ้งให้ชุมชนกลา้แสดงออกใน

การเสนอแนะแนวทางการบริหารทีชุมชนตอ้งการ ควรรณรงคก์ารรักถินสถานศึกษาเดิมของคนใน

ชุมชน เช่น การจดักิจกรรมทีผูป้กครองมีส่วนร่วมอยูเ่สมอๆ และบิดาหรือมารดาเป็นเจา้ของ ควรมี

ความยติุธรรมต่อการปฏิบติังานของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ควรมีการประเมินผลงานอย่างโปร่งใสและ 

มีคุณธรรม จาํนวน ๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๙.๕๒ ส่วนประเด็น ให้กาํลงัใจและยกย่องผูใ้ต้บงัคับ 

บญัชา, ตอ้งสาํรวจความถนัดของบุคลากร แลว้จึงมอบหมายงาน, ควรใชผ้ลผลิตและผลลพัธ์ใน

อตัราส่วนทีมาจากกระบวนการทาํงานเป็นกลุ่ม ให้มากกว่าผลการทาํงานเฉพาะบุคคล และยึด

ผูเ้รียนเป็นสาํคญั, ใชร้ะยะเวลาในการสร้างความเขา้ใจ กาํหนดกฎ ระเบียบตามกฎหมายกาํหนด 

ตรวจสอบ นิเทศ กาํกบั ติดตาม ประเมินผลดว้ยความเป็นธรรม โปร่งใส, ควรมีแนวทางการบริหาร

ทีชดัเจนกว่านี, หากบิดาหรือมารดาเป็นเจา้ของ ทุกท่านไดบ้ริหารตามหลกัธรรมาภิบาล โรงเรียน

ทุกโรงเรียน จะเจริญยิง ๆ ขึนไป, ควรยึดถือกฎ และปฏิบติัตามอย่างเคร่งครัด, ควรยึดหลกัการ

รักษาสมดุล สร้างรากฐานทีมนัคง และเพิมความรู้ความเขา้ใจกบัผูป้กครอง ชุมชน เกียวกบังานการ

บริหาร จาํนวน ๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๔.๗๖ ตามลาํดบั 

 



๑๗๐ 

๔.๔ ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 

ผูว้ิจัยวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกและสนทนากลุ่มโดยนําผลการวิจัยเชิง

ปริมาณเป็นตวัตงัในการสร้างแบบสัมภาษณ์เชิงลึกและสนทนากลุ่มซึงในการวิจยัครังนี ผูว้ิจยัได ้

ทาํการสุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจงบุคคลทีเกียวขอ้ง เพือหาความแน่นอนหรือหาการยืนยนัของคาํตอบ

ของผลการวิจยัเชิงปริมาณ โดยผูว้ิจยัไดแ้บ่งผูส้ัมภาษณ์ออกเป็น ๒ กลุ่ม คือ (๑) กลุ่มผูเ้ชียวชาญ

ทางดา้นศาสนา ระดบัผูบ้ริหารจาํนวน ๕ รูป (๒) กลุ่มผูท้รงคุณวุฒิระดบัผูบ้ริหารของโรงเรียนแนว

วิถีพุทธจาํนวน ๔ คน แลว้นาํขอ้มูลเชิงคุณภาพทีไดม้าตรวจสอบ และวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงเนือหา 

(Content Analysis) ตามวตัถุประสงค์การวิจยัทีกาํหนดนาํมาแสดงในรูปของความเรียงไวด้ัง 

ต่อไปนีผลของการวิจยัยนืยนัว่าปัจจยัทีส่งผลต่อการส่งเสริมจริยธรรมของวยัรุ่น มีดงันี 

๔.๔.๑ วเิคราะห์ข้อมูลการสัมภาษณ์เชิงลกึ 

เพือเป็นการยืนยนัผลการวิจัยเชิงปริมาณ ถึงความสอดคลอ้งกันหรือไม่จึงสร้างแบบ

สัมภาษณ์ขึนเพือใชใ้นการสัมภาษณ์ผูเ้ชียวชาญทางด้านศาสนา และผูท้รงคุณวุฒิระดบัผูอ้าํนวย  

การโรงเรียน จาํนวนทงัหมด ๙ รูป/คน เพือหาคาํตอบจากการให้สัมภาษณ์ และขอ้เสนอแนะของ

ปัจจยัแต่ละดา้นเพือนาํผลการวิจยัเชิงคุณภาพทีไดใ้นการสัมภาษณ์เชิงลึกไปผสมผสานบูรณาการ

กบัผลการสนทนากลุ่ม และผลการวิจัยเชิงปริมาณเพือหา รูปแบบปัจจยัทีส่งผลต่อการส่งเสริม

จริยธรรมของวยัรุ่นซึงในการสัมภาษณ์เชิงลึกมีคาํถามและคาํให้สัมภาษณ์ของแต่ละท่านดังต่อ 

ไปนี 

ผู้วิจัย : ข้อที ๑ ท่านคิดว่าปัจจยัทีส่งผลต่อการส่งเสริมจริยธรรมของวยัรุ่นทงั๖ ดา้น คือ

ดา้นครอบครัว ดา้นศาสนสถาน ดา้นโรงเรียน และดา้นเจตคติหรือความเชือทีเกิดจากความรู้สึก 

ดา้นสภาพแวดลอ้ม ดา้นการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชนโ์ดยรวมน่าอยูใ่นระดบัใด (มากทีสุด มาก 

ปานกลาง น้อย น้อยทีสุด) ขอ้ที ๑.๑ ท่านคิดว่าปัจจัยด้านไหน สาํคญัทีสุด ทีเป็นเช่นนันเพราะ  

เหตุใด.ขอ้ที ๑.๒ ปัจจยัดา้นไหนทีท่านเห็นว่ามีความจาํเป็น น้อยทีสุด เพราะเหตุใดท่านจึงเชือว่า

ปัจจยัดงักล่าวมีความสาํคญันอ้ย 

ผู้ให้สัมภาษณ์ลาํดับที ๑ ตอบคาํถามข้อที ๑ 

พระครูโกศลวมิลกจิ กล่าวว่า โดยรวมอยู่ระดบัมาก ดา้นการใชเ้วลาว่างให้เป็นประโยชน์

สาํคญัทีสุด เพราะว่า ถา้นักเรียนรู้จักใชเ้วลาทีมีค่าก็สามารถจะสร้างประโยชน์ให้ตนเอง สร้าง

ประโยชน์ให้สังคมหรือครอบครัวของตนเองไดม้าก ดา้นโรงเรียน ถึงแมเ้ยาวชนจะไปโรงเรียน

เกือบทุกวนัถา้เยาวชนไม่สนใจเชือในการเรียนการสอนทีครูอาจารยส์ั งสอนแลว้ก็ไม่มีผล ดา้น

ศาสนา เยาวชนบางคนเขา้วดั ทางวดัคิดว่าจะมีวิธีการทาํให้เยาวชนสนใจโดยหากิจกรรมต่างๆมา

รองรับ แต่ถา้เธอทงัหลายเหล่านันไม่ไดอ้ะไรจากทางวดัหรือไม่เชือแลว้ เธอทงัหลายเหล่านันก็  



๑๗๑ 

จะไม่เชือเลย ดา้นครอบครัว มีความจาํเป็นนอ้ยทีสุดเพราะว่าบุคคลในครอบครัวในปัจจุบนัไม่ค่อย

มีเวลา ใชเ้วลาส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ๑ 

ผู้ให้สัมภาษณ์ลาํดับที ๒ ตอบคาํถามข้อที ๑ 

พระครูบวรกิจคุณาธาร กล่าวว่า โดยรวมอยู่ระดับมาก ด้านเจตคติหรือความเชือทีเกิด  

จากความรู้สึก สาํคญัทีสุด เพราะว่าการมีความเชือทีถูกตอ้งโดยมีปัญญาเป็นตวันาํ ก็จะส่งผลให้รู้ 

ไดว้่าสิงใดควรเรียนรู้ สิงใดควรปฏิบติัถา้ในแง่ทางศาสนาดว้ยแลว้ความเชือความศรัทธาตอ้งมา

ก่อนเสมอ ดา้นครอบครัว มีความจาํเป็นนอ้ยทีสุด เพราะว่า การขาดความเชือทีถูกตอ้งทาํให้บุคคล

ในครอบครัวขาดความเชือมนัในพระพุทธศาสนา การทีจะเขา้วดัก็นอ้ยลง๒ 

ผู้ให้สัมภาษณ์ลาํดับที ๓ ตอบคาํถามข้อที ๑ 

พระครูถาวรธรรมานุสิฐ กล่าวว่า โดยรวมอยู่ระดับมาก ด้านการใช้เวลาว่างให้เป็น

ประโยชน์ สําคัญทีสุด การใช้เวลาว่างทีมีของนักเรียนก็สามารถทาํให้ตนเองนันสามารถทํา

ประโยชน์ให้ตนเองเช่นเรียนพิเศษหรือการไปวดัหรืออยู่บา้นช่วยพ่อแม่ทาํงานบ้าน ส่วนด้าน

โรงเรียนจะพาเยาวชนเข้าวดัเป็นครังคราว ดังนันเมือบุคคลในครอบครัวนําพานักเรียนมาเข้า  

วดั วยัรุ่นก็จะตามมาเป็นปกตินิสัย ดา้นเจตคติหรือความเชือทีเกิดจากความรู้สึก มีความจาํเป็น 

น้อยทีสุด เพราะว่า การเข้าวดันันการมีหรือไม่มีเจตคติหรือความเชือทีดีเมือเข้ามาแลว้ได้พบ  

เจอสถานทีวดั ทีร่มรืน ความมีระเบียบวินัยของภิกษุสงฆก์็จะเกิดเจตคติทีดี และจะนําพาให้เข้า 

วดัในโอกาสต่อไป๓ 

ผู้ให้สัมภาษณ์ลาํดับที ๔ ตอบคาํถามข้อที ๑ 

พระครูอุดมจารุวรรณ กล่าวว่า โดยรวมอยู่ระดับมาก ด้านสภาพแวดลอ้มสําคัญทีสุด 

เพราะว่าถา้นกัเรียนมีสิงแวดลอ้มทีดี ไดรั้บการซึมซบัจากสงัคมแวดลอ้มชุมชนทีดีก็สามารถทาํให้

นักเรียนมีนิสัยทีดีดว้ย ดา้นครอบครัว มีความจาํเป็นน้อยทีสุด เพราะว่าปัจจุบันครอบครัวเป็น

                                                             
๑
สมัภาษณ์พระครูโกศลวิมลกิจ, เจา้คณะเขตมีนุบรี กรุงเทพมหานคร เจา้อาวาสวดัอาษา

สงคราม, วนัที ๒๙ กนัยายน ๒๕๕๗. 
๒สมัภาษณ์พระครูบวรกิจคุณาธาร, เลขานุการเจา้คณะเขตหนองจอก ผูช่้วยเจา้อาวาสวดั

หนองจอก กรุงเทพมหานคร, วนัที ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗. 
๓สมัภาษณ์พระครูถาวรธรรมานุสิฐ, เจา้อาวาสวดับางเพ็งใต ้กรุงเทพมหานคร, วนัที ๒๖ 

กนัยายน ๒๕๕๗. 



๑๗๒ 

ครอบครัวเดียวการใหเ้วลากบัเยาวชนน้อย การจะนาํพาไปวดัในวนัสาํคญัทางศาสนาจึงน้อยตาม 

ไปดว้ย ตอ้งอาศยัโรงเรียนเป็นผูป้ลกูฝังและนาํพาไป๔ 

ผู้ให้สัมภาษณ์ลาํดับที ๕ ตอบคาํถามข้อที ๑ 

พระครูวิสุทธินพคุณกล่าวว่า โดยรวมอยู่ระดับมาก  ด้านสภาพแวดลอ้ม สําคัญทีสุด 

เพราะว่า ด้านสภาพแวดลอ้ม นันสําหรับเยาวชนชาวพุทธจะถูกปลูกฝังไวต้ังแต่เด็กเนืองจาก

สภาพแวดลอ้มทางสังคมครอบครัวเป็นผูห้ล่อหลอมความเชือทางพระพุทธศาสนามาตงัแต่ต้น 

ดา้นโรงเรียน มีความจาํเป็นนอ้ยทีสุด เพราะว่า โรงเรียนบา้งแห่งจะให้ความสาํคญัในการพาวยัรุ่น 

เขา้วดัเฉพาะวนัสาํคญัทางศาสนาเท่านัน เช่น วนัมาฆบูชา วนัวิสาขบูชา เป็นตน้ แต่ถา้ไม่ใชว้นั

สาํคญัทางศาสนาแลว้มกัจะไม่พามาวดั๕ 

ผู้ให้สัมภาษณ์ลาํดับที ๖ ตอบคาํถามข้อที ๑ 

ดร. ประพนธ์ หลีสิน กล่าวว่า  โดยรวมอยู่ระดับมาก  ด้านการใช้เวลาว่างให้เป็น 

ประโยชน์สําคญัทีสุด เพราะว่าในปัจจุบันนีเกิดการเบียงเบนทางสังคมมีมาก การทีเยาวชนเน้น 

ไปทางวตัถุมีมากกว่า นักเรียนจึงมกัสนใจใชเ้วลาทีเปล่าประโยชนเช่นเล่นอินเตอร์เน็ทหรือเล่น

เกมส์เป็นตน้ เป็นตน้ ดา้นโรงเรียน มีความจาํเป็นน้อยทีสุด เพราะว่าในปัจจุบนัสถาบนัการศึกษา 

สามารถรับเยาวชนทีไม่ไดน้ับถือศาสนาพุทธเขา้เรียนรวมกนัได ้การจดัหลกัสูตร หรือการจดักิจ 

กรรมทางดา้นศาสนาพุทธบางสถาบนัการศึกษามกัใหค้วามร่วมมือนอ้ยมาก จึงทาํใหเ้กิดปัญหา๖ 

ผู้ให้สัมภาษณ์ลาํดับที ๗ ตอบคาํถามข้อที ๑ 

นางกาญจนา วัฒนวิกกิจ กล่าวว่า โดยรวมอยู่ระดบัมาก ดา้นสภาพแวดลอ้มสาํคญัทีสุด 

เพราะว่าเยาวชนตอ้งมีสิงแวดลอ้มทีดี ชุมชนทีดี ไม่อยู่ใกลก้บัแหล่งอบายมุข หรือยู่ใกลก้บัคนดีมี

จริยธรรมก็ชกันาํนกัเรียนไปสู่สิงทีดี เนืองจากไดฟั้งคาํสอนทางพระพุทธศาสนาก็ทาํให้เกิดความ

                                                             
๔สัมภาษณ์พระครูอุดมจารุวรรณ, เจ้าอาวาสวัดบําเพ็ญเหนือ กรุงเทพมหานคร,  

วนัที ๒๙ กนัยายน ๒๕๕๗. 
๕สัมภาษณ์พระครูวิสุทธินพคุณ, ประธานศูนย์พระสงฆ์นักเผยแผ่เพือพัฒนาสังคม 

ผูช่้วยเจา้อาวาสวดัทองนพคุณ กรุงเทพมหานคร, วนัที ๒๘ กนัยายน ๒๕๕๗. 
๖สัมภาษณ์ ดร. ประพนธ์ หลีสิน, ผูอ้าํนวยการโรงเรียนเศรษฐบุตรบําเพ็ญ กรุงเทพ- 

มหานคร, วนัที ๒ มีนาคม ๒๕๕๘. 



๑๗๓ 

ตอ้งการทีจะทาํความดี สนใจอยากเข้าวดั ด้านโรงเรียน มีความจาํเป็นน้อยทีสุดเพราะว่าความ

ใกลชิ้ดกบัเยาวชนนนัทางดา้นนีนอ้ยกว่าดา้นสถาบนัการศึกษา และดา้นศาสนา๗ 

ผู้ให้สัมภาษณ์ลาํดับที ๘ ตอบคาํถามข้อที ๑ 

นายบุญฤทธิ รุ่งเรือง กล่าวว่า โดยรวมอยู่ระดับมากทีสุด ด้านการใช้เวลาว่างให้เป็น

ประโยชน์ สาํคญัทีสุด เพราะว่า นักเรียนเมือสามารถใชเ้วลาว่างทีมีอยู่ไปเรียนพิเศษหรือช่วยพ่อ  

แม่ทาํงานบา้นทาํใหเ้ด็กเกิดความรับผดิชอบต่อหนา้ทีในครอบครัวเป็นตน้ เป็นตน้ ดา้นครอบครัว 

มีความจาํเป็นนอ้ยทีสุด เพราะว่าครอบครัวคนทุกวนันีมุ่งจะทาํมาหากินจึงมีเวลาทีจะส่งเสริมกนั 

ใหท้าํบุญหรือศึกษาหลกัธรรมะนอ้ย๘ 

ผู้ให้สัมภาษณ์ลาํดับที ๙ ตอบคาํถามข้อที ๑ 

นายมาโนช คะมนัจา กล่าวว่า โดยรวมแลว้อยูร่ะดบัมาก ดา้นครอบครัว สาํคญัทีสุด เพราะ 

ว่าพฤติกรรมส่วนใหญ่ของเยาวชนมกัจะเลียนแบบทาํตามบุคคลภายในครอบครัว เช่น การทีบุคคล

ภายในครอบครัวไปวดัเพือทาํบุญ สวดมนตไ์หวพ้ระ เยาวชนก็จะทาํตาม เป็นตน้ ดา้นศาสนสถาน 

 มีความจาํเป็นนอ้ยทีสุด เพราะว่าทุกศาสนามีคาํสอนหรือเป้าหมายทีคลา้ยกนั คือสอนให้เป็นคน 

ดี แต่วิธีการสอนและปฏิบติัเท่านนัทีแตกต่างกนั๙ 

สรุปจากผู้ ให้สัมภาษณ์ทุกท่านจากการตอบคําถามข้อที ๑ ท่านคิดว่าปัจจัยส่งผลต่อการ

ส่งเสริมจริยธรรมของวยัรุ่นทงั ๖ ดา้นคือดา้นครอบครัว ดา้นศาสนสถาน ดา้นโรงเรียน และดา้น

เจตคติหรือความเชือทีเกิดจากความรู้สึก ดา้นสภาพแวดลอ้ม ดา้นการใชเ้วลาว่างให้เป็นประโยชน์

โดยภาพรวมน่าอยูใ่นระดบัใด (มากทีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยทีสุด) 

และ ข้อที ๑.๑ ท่านคิดว่าปัจจยัดา้นไหน สาํคญัทีสุด ทีเป็นเช่นนันเพราะเหตุใด และ ขอ้ที

๑.๒ ปัจจยัดา้นไหนทีท่านเห็นว่ามีความจาํเป็น นอ้ยทีสุด เพราะเหตุใดท่านจึงเชือว่าปัจจยัดงักล่าว 

มีความสาํคญันอ้ย 

จากการสัมภาษณ์เชิงลึกจะประมาณค่าจากความรู้สึกนึกคิด มุมมองของผูใ้ห้สัมภาษณ์

จาํนวน ๙ รูป/คนโดยใชเ้กณฑก์ารวดั ๕ ระดบั (มากทีสุดมากปานกลาง น้อย และน้อยทีสุด) และ

หาค่าความถีจากจาํนวนของผูใ้หส้มัภาษณ์โดยการแปลผลดงัตารางต่อไปนี 

                                                             
๗สัมภาษณ์นางกาญจนา ว ัฒนวิกกิจ, ผูอ้าํนวยการโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบําเพ็ญ 

กรุงเทพมหานคร, วนัที ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗. 
๘นายบุญฤทธิ รุ่งเรือง, ผูอ้าํนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลยั กรุงเทพ- 

มหานคร, วนัที ๖ มีนาคม ๒๕๕๘. 
๙สัมภาษณ์นายมาโนช คะมันจา, รองผู ้อาํนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดคู ้บอน 

กรุงเทพมหานคร, วนัที ๓๐ กนัยายน ๒๕๕๘. 



๑๗๔ 

ตารางที ๔.๒๕ แสดงผลการสัมภาษณ์เชิงลกึ (ตอบคาํถามข้อที ๑) 
 

ผู้ให้สัมภาษณ์ ระดับ 

โดยภาพรวม 

ปัจจยัทีสําคญัทีสุด ปัจจยัทีจาํเป็นน้อยทีสุด 

ลาํดบัที ๑ มาก การใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน ์ ดา้นครอบครัว 

ลาํดบัที ๒ มาก ดา้นเจตคติหรือความเชือ ดา้นครอบครัว 

ลาํดบัที ๓ มาก การใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน ์ ดา้นเจตคติหรือความเชือ 

ลาํดบัที ๔ มาก ดา้นสภาพแวดลอ้ม ดา้นครอบครัว 

ลาํดบัที ๕ มาก ดา้นสภาพแวดลอ้ม ดา้นโรงเรียน 

ลาํดบัที ๖ ปานกลาง การใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน ์ ดา้นโรงเรียน 

ลาํดบัที ๗ มาก ดา้นสภาพแวดลอ้ม ดา้นโรงเรียน 

ลาํดบัที ๘ มากทีสุด การใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน ์ ดา้นครอบครัว 

ลาํดบัที ๙ มาก ดา้นครอบครัว ดา้นศาสนสถาน 

แปลผล มาก การใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ด้านครอบครัว 
 

จากตารางที ๔.๒๓ พบว่า ปัจจยัทีส่งผลต่อการส่งเสริมจริยธรรมของวยัรุ่นทงั ๖ ดา้นคือ

ดา้นครอบครัว ดา้นศาสนสถาน ดา้นโรงเรียน และดา้นเจตคติหรือความเชือทีเกิดจากความรู้สึก 

ดา้นสภาพแวดลอ้ม ดา้นการใชเ้วลาว่างให้เป็นประโยชน์เมือพิจารณาตามความถีผูใ้ห้สัมภาษณ์

ส่วนใหญ่ตอบว่า โดยรวมอยูร่ะดบัมาก โดยมีปัจจยัดา้นการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน์ เป็นปัจจยั

ทีสําคัญทีสุดในการส่งผลต่อการส่งเสริมจริยธรรมของวยัรุ่น และด้านครอบครัวเป็นปัจจยัทีมี 

ความจาํเป็นนอ้ยทีสุดในการส่งผลต่อส่งเสริมจริยธรรมของวยัรุ่น  

สรุปเหตุผลโดยรวม ปัจจยัทีส่งผลต่อการส่งเสริมจริยธรรมของวยัรุ่นโดยรวมอยู่ในระดบั

มาก ปัจจยัทีมีความสาํคญัมากทีสุดไดแ้ก่ ดา้นการใชเ้วลาว่างให้เป็นประโยชน์เพราะว่า แนวทาง 

การจะเขา้ถึงหลกัธรรมคาํสอนและวิธีการปฏิบัติทางพระพุทธศาสนานัน การใชเ้วลาว่างทีมีอยู ่

ของนกัเรียนทีสามารถนาํเวลาทีตนมีนัน สามารถนาํมาพฒันาตนเองให้กา้วหน้านันเป็นสิงสาํคญั 

ถึง แมว้่าการใชเ้วลานันจะสามารถเกิดขึนไดจ้ากปัจจยัอืน ๆ เป็นตวัผลกัดนัแต่ทีสาํคญัคือตวัตน

ของนักเรียนเอง ในพระพุทธศาสนาสอนให้ทาํความดี โยไม่จาํกดัการเป็นอกาลิโก โดยมีปัญญา 

เป็นตวั นาํพิจารณาถึงความเป็นจริงทีเกิดขึนอย่างถูกตอ้ง แต่ในปัจจุบนัไดเ้กิดความเบียงเบนทาง

ความเชือและศรัทธาออกนอกแนวทางธรรมและวินัยของพระพุทธศาสนาไปมากจึงทาํให้เกิด 

ความเขา้ใจผดิคิดว่าสิงนนัคือสิงถกูตอ้งตามแนวทางของพระพุทธศาสนา เช่น การกราบไหวบู้ชา

วตัถุสิงของต่าง ๆ การเชือเรืองเครืองรางของขลงั เป็นตน้ ส่วนปัจจยัทีมีความจาํเป็นน้อยทีสุดส่ง 



๑๗๕ 

ผลต่อการส่งเสริมจริยธรรมของวยัรุ่นไดแ้ก่ ดา้นครอบครัว เพราะว่า ในภาวะปัจจุบนัครอบครัว

ส่วนใหญ่ เป็นครอบครัวเดียวคือขนาดเล็ก บุคคลภายในครอบครัวส่วนใหญ่ตอ้งทาํมาหาเลียงชีพ 

การไม่มีเวลาว่างจึงเป็นสาเหตุทีสาํคญัของปัจจยัทางครอบครัว จึงทาํให้ขาดการปลูกฝังหรือชกัจูง

เยาวชนใหเ้กิดความเชือในทางพระพุทธศาสนา เยาวชนจึงขาดตวัอยา่งหรือผูน้าํทีดีทีมีความใกลชิ้ด

ทีสุดเป็นผูน้าํพาใหเ้ยาวชนมีจริยธรรมทีดี 

ผู้วจิยั : ข้อที ๒ ท่านเห็นดว้ยหรือไม่กบัผลการวิจยัเชิงปริมาณทีพบว่า ปัจจยัทีส่งผลต่อการ

ส่งเสริมจริยธรรมของวยัรุ่น โดยรวมทงั ๖ ดา้นคือ ดา้นครอบครัว ดา้นศาสนสถาน ดา้นโรงเรียน 

และดา้นเจตคติหรือความเชือทีเกิดจากความรู้สึก ดา้นสภาพแวดลอ้ม ดา้นการใชเ้วลาว่างให้เป็น

ประโยชน์อยูใ่นระดบัมาก เพราะเหตุใด 

ผู้ให้สัมภาษณ์ลาํดับที ๑ ตอบคาํถามข้อที ๒ 

พระครูโกศลวิมลกิจ กล่าวว่า เห็นดว้ย เพราะว่าปัจจยัทุกอย่างทีกล่าวมาลว้นแลว้มีส่วน

ช่วยส่งเสริมจริยธรรมของวยัรุ่น๑๐ 

ผู้ให้สัมภาษณ์ลาํดับที ๒ ตอบคาํถามข้อที ๒ 

พระครูบวรกจิคุณาธาร กล่าวว่า เห็นดว้ย เพราะว่าทุกปัจจยั ทงัดา้นครอบครัว ดา้นศาสน-

สถาน และดา้นโรงเรียน ตอ้งมีเวลาก่อน จึงส่งผลให้ทุกปัจจยัมีความมุ่งมนั สนใจในการส่งเสริม

จริยธรรม๑๑ 

ผู้ให้สัมภาษณ์ลาํดับที ๓ ตอบคาํถามข้อที ๒ 

พระครูถาวรธรรมานุสิฐ กล่าวว่า เห็นดว้ย เพราะว่าปัจจยัดา้นครอบครัว ดา้นโรงเรียน และ

ดา้นศาสนาเป็นตวัส่งเสริมปัจจัยทางดา้นเจตคติหรือความเชือทีเกิดจากความรู้สึก เนืองจากคน

ทีมาศาสนสถานต่าง ๆ วดัวาอารามในระยะแรกอาจจะไม่มีความเชือเลยแต่เมือไดมี้การไดฟั้งเทศน์ 

ฟังธรรมะ แลว้จะเกิดการเปลียนเจตคติหรือความเชือทีเกิดจากความรู้สึกไปในทางทีดีมากขึน เช่น

บางคนตอ้งการบวชเรียนเพียง ๗วนั แต่เมือบวชแลว้ได้ศึกษาในพระธรรมคาํสอนและแนวทาง 

                                                             
๑๐สมัภาษณ์พระครูโกศลวิมลกิจ, เจา้คณะเขตมีนบุรี เจา้อาวาสวดัแสนสุข กรุงเทพมหานคร, 

วนัที ๒๙ กนัยายน ๒๕๕๗. 
๑๑สมัภาษณ์พระครูบวรกิจคุณาธาร, เลขานุการเจา้คณะเขตหนองจอก ผูช่้วยเจา้อาวาสวดั

หนองจอก กรุงเทพมหานคร, วนัที ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗. 



๑๗๖ 

การปฏิบติัของพระพุทธศาสนาแลว้ก็เกิดความสนใจทีอยากบวชต่ออีกนีคือการมีเจตคติหรือความ

เชือทีเกิดจากความรู้สึกทีดีขึน๑๒ 

ผู้ให้สัมภาษณ์ลาํดับที ๔ ตอบคาํถามข้อที ๒ 

พระครูอุดมจารุวรรณ กล่าวว่า เห็นดว้ย เพราะว่าปัจจยัด้านครอบครัว ด้านศาสนา และ

ดา้นโรงเรียนเป็นตวัส่งผลทาํใหเ้กิดการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน์๑๓ 

ผู้ให้สัมภาษณ์ลาํดับที ๕ ตอบคาํถามข้อที ๒ 

พระครูวิสุทธินพคุณ กล่าวว่า เห็นด้วย เพราะว่าเมือพิจารณาแลว้ทุกปัจจัยจะเป็นองค์ 

ประกอบทีสาํคญั จะนาํพาใหเ้ยาวชนมีจริยธรรมทีสูงขึน๑๔ 

ผู้ให้สัมภาษณ์ลาํดับที ๖ ตอบคาํถามข้อที ๒ 

นางสาวองัสุมาลนิ จุฑาจนิดาเขต กล่าวว่า เห็นดว้ย เพราะว่าปัจจยัทุกดา้นเมือรวมกนัแลว้ 

มีผลอยูร่ะดบัมากถึงแมต้นเองจะตอบว่ามาก แต่ก็มีบางปัจจยัส่งผลยงัไม่เต็มทีหรือผดิเพียนไป๑๕ 

ผู้ให้สัมภาษณ์ลาํดับที ๗ ตอบคาํถามข้อที ๒ 

นางกาญจนา วฒันวกิกจิ กล่าวว่า เห็นดว้ย เพราะว่าทุกปัจจยัตอ้งประกอบกนั เพียงแต่ว่า

ในวยัของเยาวชนนนัอยูใ่กลชิ้ดกบัปัจจยัใดมาก๑๖ 

ผู้ให้สัมภาษณ์ลาํดับที ๘ ตอบคาํถามข้อที ๒ 

นายบุญฤทธิ รุ่งเรือง กล่าวว่า เห็นด้วย เพราะว่าปัจจัยทัง ๔ ด้านมีส่วนสนับสนุนให้

เยาวชนเห็นคุณค่าและคุณประโยชน์ในการส่งเสริมจริยธรรม๑๗ 

                                                             
๑๒สมัภาษณ์พระครูถาวรธรรมานุสิฐ, เจา้อาวาสวดับางเพ็งใต ้กรุงเทพมหานคร, วนัที ๒๖ 

กนัยายน ๒๕๕๗. 
๑๓สมัภาษณ์พระครูอุดมจารุวรรณ, เจา้อาวาสวดับาํเพ็ญเหนือ กรุงเทพมหานคร, วนัที ๒๙ 

กนัยายน ๒๕๕๗. 
๑๔สัมภาษณ์พระครูวิสุทธินพคุณ, ประธานศูนยพ์ระสงฆ์นักเผยแผ่เพือพัฒนาสังคม 

ผูช่้วยเจา้อาวาสวดัทองนพคุณ กรุงเทพมหานคร, วนัที ๒๘ กนัยายน ๒๕๕๗. 
๑๕สัมภาษณ์ ดร.ประพนธ์ หลีสิน, ผูอ้าํนวยการโรงเรียนเศรษฐบุตรบาํเพ็ญ กรุงเทพ- 

มหานคร, วนัที ๒ มีนาคม ๒๕๕๗. 
๑๖สัมภาษณ์นางกาญจนา ว ัฒนวิกกิจ, ผูอ้าํนวยการโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบาํเพ็ญ 

กรุงเทพมหานคร, วนัที ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗. 
๑๗นายบุญฤทธิ รุ่งเรือง, ผู ้อาํนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย 

กรุงเทพมหานคร, วนัที ๖ มีนาคม ๒๕๕๘. 



๑๗๗ 

ผู้ให้สัมภาษณ์ลาํดับที ๙ ตอบคาํถามข้อที ๒ 

นาย มาโนช คะมันจา กล่าวว่า เห็นดว้ย เพราะว่าในแต่ละดา้นมีความสัมพนัธ์กนัในการ

ส่งผลใหมี้จริยธรรมมากขึน๑๘ 

สรุปได้ว่า ผูใ้ห้สัมภาษณ์ เห็นดว้ย ว่าโดยรวมแลว้ปัจจัยทงั ๖ ดา้นคือคือดา้นครอบครัว 

ด้านศาสนสถาน ด้านโรงเรียน และด้านเจตคติหรือความเชือทีเกิดจากความรู้สึก ด้านสภาพ 

แวดลอ้ม ดา้นการใชเ้วลาว่างให้เป็นประโยชน์ โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมากมาก เพราะว่าปัจจัย  

ทงั ๖ ดา้นมีส่วนช่วยส่งเสริมสนบัสนุน ผลกัดนั ใหว้ยัรุ่นมีจริยธรรมมากน้อยขึนอยู่ว่าในขณะนัน

เยาวชนอยูใ่นสภาพแวดลอ้มทีใกลชิ้ดกบั ปัจจยัใดมากก็จะมีส่วนช่วยส่งผลใหมี้จริยธรรมมากขึน 

ผู้วิจัย : ข้อที ๓ ท่านเห็นดว้ยหรือไม่กับผลการวิจยัเชิงปริมาณทีพบว่า ปัจจยัทีส่งผลต่อ 

การส่งเสริมจริยธรรมของวยัรุ่น โดยรวม ทางดา้นครอบครัว อยู่ในระดบั น้อย (น้อยกว่าดา้นอืน 

ทุกดา้น) 

ผู้ให้สัมภาษณ์ลาํดับที ๑ ตอบคาํถามข้อที ๓ 

พระครูโกศลวมิลกจิ กล่าวว่า เห็นดว้ย เพราะว่าดา้นครอบครัวนีบุคคลในครอบครัวสมยันี

ถา้วยัรุ่นขออะไร ก็มกัจะตามใจใหจึ้งทาํใหเ้กิดความเสียนิสยั เมือไปอยู่นอกครอบครัวไปขออะไร

ใครก็ไม่ไดด้งัใจก็เกิด ความกระดา้งไม่เคารพเชือฟังบิดา - มารดาถา้ไม่ไดอ้ะไรก็จะไม่เชือและไม่

ทาํตาม๑๙ 

ผู้ให้สัมภาษณ์ลาํดับที ๒ ตอบคาํถามข้อที ๓ 

พระครูบวรกิจคุณาธาร กล่าวว่า เห็นดว้ย เพราะว่าการมีเวลาในครอบครัวทีให้กนัน้อย  

สิงทีสงัคมในปัจจุบนัแสวงหาเกิดจากกิเลสรอบตวัทีทาํให้ดิ นรนแสวงหาจนหาเวลาไม่ได ้ซึงเป็น

ขอ้อา้ง อนัทีจริงแลว้เกิดจากตวัของตนเองทงันนั๒๐ 

  

                                                             
๑๘สมัภาษณ์นาย มาโนช คะมนัจา, รองผูอ้าํนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวดัคูบ้อน จงัหวดั

กรุงเทพมหานคร, วนัที ๓๐ กนัยายน ๒๕๕๘. 
๑๙สัมภาษณ์พระครูโกศลวิมลกิจ, เจ้าคณะเขตมีนบุรี  กรุงเทพมหานคร เจ้าอาวาส 

วดัแสนสุข, วนัที ๒๙ กนัยายน ๒๕๕๗. 
๒๐สมัภาษณ์พระครูบวรกิจคุณาธาร, เลขานุการเจา้คณะเขตหนองจอก ผูช่้วยเจา้อาวาสวดั

หนองจอก กรุงเทพมหานคร, วนัที ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗. 



๑๗๘ 

ผู้ให้สัมภาษณ์ลาํดับที ๓ ตอบคาํถามข้อที ๓ 

พระครูถาวรธรรมานุสิฐกล่าวว่า เห็นด้วย เพราะว่าด้านครอบครัวมกัจะเป็นผูน้าํพาให้

เยาวชนเขา้วดัเป็นส่วนใหญ่ และสมาํเสมอ๒๑ 

ผู้ให้สัมภาษณ์ลาํดับที ๔ ตอบคาํถามข้อที ๓ 

พระครูอุดมจารุวรรณ กล่าวว่า เห็นด้วย เพราะว่าปัจจุบนัครอบครัวเป็นครอบครัวเดียว 

การใหเ้วลากบัเยาวชนนอ้ย การจะนาํพาไปวดัในวนัสาํคญัทางศาสนาจึงน้อยตามไปดว้ยตอ้งอาศยั 

ปัจจยัดา้นอืน อยา่งเช่นดา้นโรงเรียนเป็นผูป้ลกูฝัง และนาํพาไปเขา้วดั๒๒ 

ผู้ให้สัมภาษณ์ลาํดับที ๕ ตอบคาํถามข้อที ๓ 

พระครูวสุิทธินพคุณ กล่าวว่า เห็นดว้ย เพราะว่าสภาพสงัคมในปัจจุบนับุคคลในครอบครัว

ตอ้งดินรนทาํกิจการงานหาเงินจึงไม่ค่อยมีเวลา มกัเลือกการหาทรัพยม์ากกว่าการปฏิบติัธรรม๒๓ 

ผู้ให้สัมภาษณ์ลาํดับที ๖ ตอบคาํถามข้อที ๓ 

ดร.ประพนธ์ หลีสินกล่าวว่า เห็นดว้ย เพราะว่าน่าจะอยู่ระดบัน้อยเลยเนืองจากปัจจุบัน

บุคคลในครอบครัว มีเวลานอ้ยจึงใหน้กัเรียนกระทาํตามบุคคลในครอบครัว๒๔ 

ผู้ให้สัมภาษณ์ลาํดับที ๗ ตอบคาํถามข้อที ๓ 

นางกาญจนา วัฒนวิกกิจ กล่าวว่า ไม่เห็นดว้ย เพราะว่าควรจะเป็นปัจจยัทีส่งผลมาก แต่  

ในการทีเกิดผลเช่นนี อาจเพราะภาคการปฏิบติับุคคลในครอบครัวการพาเยาวชนเขา้วดัมีน้อย แต่

ทางภาคทฤษฎีดา้นครอบครัวควรส่งผลมาก๒๕ 

  

                                                             
๒๑สมัภาษณ์พระครูถาวรธรรมานุสิฐ, เจา้อาวาสวดับางเพ็งใต ้กรุงเทพมหานคร, วนัที ๒๖ 

กนัยายน ๒๕๕๗. 
๒๒สมัภาษณ์พระครูอุดมจารุวรรณ, เจา้อาวาสวดับาํเพญ็เหนือ กรุงเทพมหานคร, วนัที ๒๙ 

กนัยายน ๒๕๕๗. 
๒๓สัมภาษณ์พระครูวิสุทธินพคุณ, ประธานศูนยพ์ระสงฆ์นักเผยแผ่เพือพฒันาสังคม 

ผูช่้วยเจา้อาวาสวดัทองนพคุณ กรุงเทพมหานคร, วนัที ๒๘ กนัยายน ๒๕๕๗. 
๒๔สัมภาษณ์ดร.ประพนธ์ หลีสิน, ผูอ้าํนวยการโรงเรียนเศรษฐบุตรบําเพ็ญ กรุงเทพ- 

มหานคร, วนัที ๒ มีนาคม ๒๕๕๘. 
๒๕สัมภาษณ์นางกาญจนา ว ัฒนวิกกิจ, ผูอ้าํนวยการโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบําเพ็ญ 

กรุงเทพมหานคร, วนัที ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗. 



๑๗๙ 

ผู้ให้สัมภาษณ์ลาํดับที ๘ ตอบคาํถามข้อที ๓ 

นายบุญฤทธิ รุ่งเรือง กล่าวว่า เห็นดว้ย เพราะว่าในภาวะปัจจุบนัครอบครัวคือ พ่อแม่ของ

เยาวชนตอ้งทาํงานจึงมีเวลานอ้ยในการนาํพาเยาวชนเขา้วดั๒๖ 

ผู้ให้สัมภาษณ์ลาํดับที ๙ ตอบคาํถามข้อที ๓ 

นาย มาโนช คะมนัจา กล่าวว่า ไม่เห็นดว้ย เพราะว่าอย่างไรสถาบนัครอบครัวก็เป็นปัจจยั  

ทีสาํคญัทีสุดในการนาํวยัรุ่นเขา้วดั ซึงผลการวิจยัเชิงปริมาณทีไดอ้าจจะเป็นเพราะว่าวยัรุ่น สมยันี

เป็นเด็กยุคใหม่เมือบุคคลในครอบครัวส่วนใหญ่ไม่สนใจจริยธรรมจึงคิดว่าสถาบันครอบครัวมี

ความสาํคญันอ้ย๒๗ 

สรุปได้ว่า ผูใ้ห้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่เห็นด้วย เพราะว่าสภาพสังคมในปัจจุบันทีแปล

เปลียนไปแต่ละครอบครัวตอ้งดิ นรนทาํมาหาเลียงชีพมาเป็นอนัดับแรก จึงมองเรืองการส่งเสริม

จริยธรรมเป็นเรืองไกลตวั เนืองจากเขา้ใจในความเชือทีผิดโดยไม่ใชปั้ญญาให้รู้แจง้เห็นจริง สิงที

สงัคมครอบครัวในปัจจุบนัแสวงหา ทีเกิดจากกิเลสรอบตวัทีทาํให้ดิ นรนแสวงหา จนกล่าวว่าไม่มี

เวลา ซึงเป็นขอ้อา้ง อนัทีจริงแลว้เกิดจากตวัของตนเองทงันนั 

ผู้วจิยั : ข้อที ๔ ท่านเห็นดว้ยหรือไม่กบัผลการวิจยัเชิงปริมาณทีพบว่า ปัจจยัทีส่งผลต่อการ

ส่งเสริมจริยธรรมของวยัรุ่น โดยรวม ทางดา้นการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชนอ์ยูใ่นระดบัมาก (สูง

กว่าดา้นอืนทุกดา้น) 

ผู้ให้สัมภาษณ์ลาํดับที ๑ ตอบคาํถามข้อที ๔ 

พระครูโกศลวิมลกิจ กล่าวว่า เห็นด้วย เพราะว่าการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์สาํคัญ

ทีสุด เพราะว่าเวลาเป็นสิงสาํคญัทีวยัรุ่นควรใชใ้หเ้กดประโยชน์มากทีสุด๒๘ 

ผู้ให้สัมภาษณ์ลาํดับที ๒ ตอบคาํถามข้อที ๔ 

พระครูบวรกิจคุณาธาร กล่าวว่า เห็นดว้ย เพราะว่าการใชเ้วลาว่างให้เป็นประโยชน์แลว้

การใชเ้วลาของนักเรียนในการพฒันาจิตตนเช่นการเขา้วดัฟังธรรมเกิดผลดีอย่างไร เมือพิจารณา

                                                             
๒๖นายบุญฤทธิ รุ่งเรือง, ผู ้อาํนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย 

กรุงเทพมหานคร, วนัที ๖ มีนาคม ๒๕๕๘. 
๒๗สัมภาษณ์นายมาโนช คะมันจา, รองผูอ้าํนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดคู ้บอน 

กรุงเทพมหานคร, วนัที ๓๐ กนัยายน ๒๕๕๘. 
๒๘ส ัม ภ า ษ ณ์พ ระ ค รูโ ก ศ ลว ิม ลก ิจ ,  เ จ า้ ค ณ ะ เข ต ม ีน บุรี  เ จ า้ อ า ว าสว ดั แ สน สุข 

กรุงเทพมหานคร, วนัที ๒๙ กนัยายน ๒๕๕๗. 



๑๘๐ 

เขา้ถึงแลว้ก็จะเกิดความเชือและศรัทธาทีถูกตอ้งเกิดขึน ถา้ไม่มีความเชือแลว้แรงกระตุน้ให้เกิด

ความรู้หรือความตอ้งการทีจะศึกษาก็จะไม่เกิดขึน๒๙ 

ผู้ให้สัมภาษณ์ลาํดับที ๓ ตอบคาํถามข้อที ๔ 

พระครูถาวรธรรมานุสิฐ กล่าวว่า เห็นด้วย เพราะว่าบางครังการใช้เวลาว่างให้เป็น

ประโยชน์ทีดี แต่ไม่มีคนชีแนะนาํทางมาเขา้วดั เพราะปัจจุบนัการเขา้วดัส่วนใหญ่ เกิดจากบุคคล

อืนๆนาํพามา ซึงไม่ไดม้าดว้ยตนเอง เช่นการทาํบุญ ๙ วดั การจดัผา้ป่า เป็นตน้จึงไดเ้ขา้มาวดั และ

เมือเขา้มาแลว้ไดพ้บเห็นตามเจตคติความเชือทีดี ก็จะมีเจตคติความเชือดีมากขึนสุดทา้ยก็จะนาํพา

ตนเอง และบุคคลอืนๆในครอบครัวใหเ้ขา้วดั๓๐ 

ผู้ให้สัมภาษณ์ลาํดับที ๔ ตอบคาํถามข้อที ๔ 

พระครูอุดมจารุวรรณ กล่าวว่า เห็นดว้ย เพราะว่าวยัรุ่นส่วนใหญ่ทีเห็นเป็นสิงนันคือคน 

เราถา้ใชเ้วลาใหเ้กิดประโยชน์เช่นเขา้วดัแลว้เกิดความสบายใจเมือเขา้มาแลว้รู้สึกเช่นนัน ก็จะเกิด

ความเชือว่าการเขา้วดัทาํใหเ้กิดความสบายใจ๓๑ 

ผู้ให้สัมภาษณ์ลาํดับที ๕ ตอบคาํถามข้อที ๔ 

พระครูวสุิทธินพคุณ กล่าวว่า เห็นดว้ย เพราะว่าการใชเ้วลาให้เกิดประโยชน์มนัก็จะเป็น

ประโยนชน์ต่อผูใ้ชเ้วลานนั๓๒ 

ผู้ให้สัมภาษณ์ลาํดับที ๖ ตอบคาํถามข้อที ๔ 

ดร.ประพนธ์ หลีสิน กล่าวว่า เห็นดว้ย เพราะว่าสิงแรกเลยเยาวชนตอ้งมีคือเวลาก่อนจึง

สนใจทีจะพฒันาตนเอง แต่ควรไดรั้บการปลกูฝังความเชือทีถกูตอ้งใหเ้ยาวชน๓๓ 

  

                                                             
๒๙สมัภาษณ์พระครูบวรกิจคุณาธาร, ผูช่้วยเจา้อาวาสหนองจอก กรุงเทพมหานคร, วนัที ๒๙ 

พฤศจิกายน ๒๕๕๗. 
๓๐สมัภาษณ์พระครูถาวรธรรมานุสิฐ, เจา้อาวาสวดับางเพ็งใต ้กรุงเทพมหานคร, วนัที ๒๖ 

กนัยายน ๒๕๕๗. 
๓๑สมัภาษณ์พระครูอุดมจารุวรรณ, เจา้อาวาสวดับาํเพ็ญเหนือ กรุงเทพมหานคร, วนัที ๒๙ 

กนัยายน ๒๕๕๗. 
๓๒สัมภาษณ์พระครูวิสุทธินพคุณ, ประธานศูนยพ์ระสงฆ์นักเผยแผ่เพือพฒันาสังคม 

ผูช่้วยเจา้อาวาสวดัทองนพคุณ กรุงเทพมหานคร, วนัที ๒๘ กนัยายน ๒๕๕๗. 
๓๓สัมภาษณ์ ดร.ประพนธ์ หลีสิน, ผูอ้าํนวยการโรงเรียนเศรษฐบุตรบําเพ็ญ กรุงเทพ- 

มหานคร, วนัที ๒ มีนาคม ๒๕๕๗. 



๑๘๑ 

ผู้ให้สัมภาษณ์ลาํดับที ๗ ตอบคาํถามข้อที ๔ 

นางกาญจนา วัฒนวิกกิจ กล่าวว่า เห็นดว้ย เพราะว่าเยาวชนตอ้งมีเวลาทีดีต่อการพฒันา  

ตนก่อนจึงสนใจตอ้งการพฒันาส่วนร่วม๓๔ 

ผู้ให้สัมภาษณ์ลาํดับที ๘ ตอบคาํถามข้อที ๔ 

นายบุญฤทธิ รุ่งเรือง กล่าวว่า ไม่เห็นด้วย เพราะว่าปัจจัยด้านอืน ๆ เช่นปัจจัยด้าน

ครอบครัว ดา้นศาสนา และดา้นสถาบันการศึกษา จะเป็นปัจจยัทีสนับสนุนปลูกฝังให้เกิดความ  

เชือขึน๓๕ 

ผู้ให้สัมภาษณ์ลาํดับที ๙ ตอบคาํถามข้อที ๔ 

นาย มาโนช คะมันจา กล่าวว่า ไม่เห็นดว้ย เพราะว่าเยาวชนจะมีจริยธรรมทีดีตอ้งเริมตน้

อาจไม่มีเวลาไม่มาก คืออาจจะตามกระแสของสังคมในกลุ่มเยาวชนขณะนัน เมือเข้าไปใน 

วดัแลว้รู้สึกสุขสบายใจ ร่มเย็น เยาวชนถึงค่อยๆเริมมีความรู้สึกเชือเกิดขึนคือได้ไปสัมผสัด้วย 

ตวัเองก่อน๓๖ 

สรุปได้ว่า ผูใ้ห้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่เห็นด้วย เพราะว่าเยาวชนจะมีจริยธรรมทีดี ต้องรู้จัก 

การใชเ้วลาทีมีอยูน่าํมาพฒันาตนเอง เช่นการจะเรียนรู้ใหเ้ห็นแจง้ให้หลกัธรรมคาํสอน และวิธีการ

ปฏิบติัทางพระพุทธศาสนาตอ้งมีเวลาว่างก่อนเป็นสาํคญั ถา้ไม่มีเวลาแลว้แรงกระตุน้ให้เกิดความ 

รู้อยากศึกษาก็จะไม่เกิดขึน การทีจะเห็นและรู้แจง้ไดด้ว้ยตนเองก็จะไม่เกิด การทีตนเองไดรู้้ และ 

ได้สัมผสัว่าการเข้าวดัทาํให้เกิดผลดีทางดา้นจิตใจ ก็จะเชือว่าเมือเข้าวดัแลว้ทาํให้จิตใจสบาย  

เป็นตน้ 

ผู้วิจัย : ข้อที ๕ ท่านคิดว่า เพศ อายุ ระดับชันการศึกษา สถานภาพบิดามารดาลกัษณะ 

บา้นทีพกัอาศยัรายไดร้วมของครอบครัววยัรุ่น มีส่วนสัมพนัธ์กบัการส่งเสริมจริยธรรมของวยัรุ่น 

หรือไม่ 

                                                             
๓๔สัมภาษณ์นางกาญจนา ว ัฒนวิกกิจ, ผูอ้าํนวยการโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบําเพ็ญ 

กรุงเทพมหานคร, วนัที ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗. 
๓๕สมัภาษณ์นายบุญฤทธิ รุ่งเรือง, ผูอ้าํนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลยั 

กรุงเทพมหานคร, วนัที ๖ มีนาคม ๒๕๕๘. 
๓๖สัมภาษณ์นายมาโนช คะมันจา, รองผูอ้าํนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดคู ้บอน 

กรุงเทพมหานคร, วนัที ๓๐ กนัยายน ๒๕๕๘. 



๑๘๒ 

ขอ้ที ๕.๑ ปัจจยัส่วนบุคคล (เพศ อายุ ระดบัชนัการศึกษา สถานภาพบิดามารดาลกัษณะ

บา้นทีพกัอาศยัรายไดร้วมของครอบครัววยัรุ่น) ท่านคิดว่าขอ้ไหนน่าจะมีความสมัพนัธห์ลกักบัการ

ส่งเสริมจริยธรรมของวยัรุ่น ทีเป็นเช่นนนั เพราะเหตุใด 

ขอ้ที ๕.๒ ท่านคิดว่า ดา้นไหนทีไม่น่าจะมีความสัมพนัธ์กบัการส่งเสริมจริยธรรมของ

วยัรุ่น เพราะเหตุใด ท่านจึงเชือเช่นนนั 

ผู้ให้สัมภาษณ์ลาํดับที ๑ ตอบคาํถามข้อที ๕ 

พระครูโกศลวิมลกิจ กล่าวว่า ไม่มีความสัมพนัธ์ต่อการส่งเสริมจริยธรรมของวยัรุ่น  

เพศ อายรุะดบัการศึกษา ของเยาวชน สามารถเขา้วดัปฏิบติัธรรมไดเ้หมือนกนั ส่วนดา้นรายไดข้อง

ผูป้กครองและสถานภาพของบิดามารดาและลกัษณะบา้นของนกัเรียนความสมัพนัธต่์อการส่งเสริม

จริยธรรมของวยัรุ่น เพราะว่าเมือมีรายไดน้อ้ยก็คิดว่ามีเงินนอ้ย เดียวมีเงินมากแลว้ค่อยทาํ๓๗ 

ผู้ให้สัมภาษณ์ลาํดับที ๒ ตอบคาํถามข้อที ๕ 

พระครูบวรกจิคุณาธาร กล่าวว่า ไม่มีความสมัพนัธก์บัการส่งเสริมจริยธรรมของวยัรุ่น ไม่

มีขอ้ไหนเลย เพราะว่าทุกปัจจยัจะขึนอยู่กบับุญและกรรมทีไดท้าํ และสะสมมาตงัแต่อดีตชาติซึง

เป็นเรืองของส่วนบุคคล ทุกดา้นไม่น่ามีความสมัพนัธต่์อการส่งเสริมจริยธรรมของวยัรุ่น เพราะว่า 

เพศ และอาย ุนนัทีไม่มีความสมัพนัธ์กบัการส่งเสริมจริยธรรมของวยัรุ่น เนืองจากเกิดจากบุญเก่า 

ทีสะสมมาแต่ชาติก่อน บางชาติก็เกิดเป็นชาย บางชาติก็เกิดเป็นหญิง โดยมีสายเลือดของพระพุทธ 

ศาสนา ติดตวัมาตงัแต่กาํเนิด ดา้นอาย ุเด็กบางคนเกิดมามีบุญมีบารมี และวาสนาก็เกิดความสนใจ

ในพระพุทธศาสนา และก็สนใจปฏิบติัธรรมจนสําเร็จผลก็มีมาก ส่วนด้านระดบัการศึกษา และ

รายได ้ก็เป็นเรืองของบุญกรรมทีทาํมาแต่ชาติก่อนทีนาํมาส่งผลในชาตินี บางทีระดบัการศึกษานอ้ย 

แต่มีความเขา้ใจและเรียนรู้หลกัธรรมคาํสอน และวิธีปฏิบติัของพระพุทธศาสนาไดดี้ รายไดข้อง

ผูป้กครองก็เช่นกนั๓๘ 

ผู้ให้สัมภาษณ์ลาํดับที ๓ ตอบคาํถามข้อที ๕ 

พระครูถาวรธรรมานุสิฐ กล่าวว่า มีความสัมพนัธ์ต่อการการส่งเสริมจริยธรรมของวยัรุ่น

ด้านรายได้ของผูป้กครองและสถานภาพของบิดามารดาและลกัษณะบ้านของนักเรียน ความ 

สัมพนัธ์ต่อการส่งเสริมจริยธรรมของวยัรุ่นมีความสัมพนัธ์ต่อการส่งเสริมจริยธรรมของวยัรุ่น 

                                                             
๓๗สมัภาษณ์พระครูโกศลวิมลกิจ, เจา้คณะเขตมีนุบรี เจา้อาวาสวดัแสนสุข กรุงเทพมหานคร, 

วนัที ๒๙ กนัยายน ๒๕๕๗. 
๓๘สัมภาษณ์พระครูบวรกิจคุณาธาร, ผูช่้วยเจ้าอาวาสหนองจอก กรุงเทพมหานคร, วนัที 

๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗. 



๑๘๓ 

เพราะว่าผูที้มีปัจจัย ๔ พร้อมก็คิดว่าไม่มีอุปสรรค ต่อการทาํความดีส่วนด้าน เพศ อายุ ระดับ

การศึกษา เนืองจากการเขา้วดัสามารถเข้าไดทุ้กอายุ จะเด็กหรือผูใ้หญ่คนชราเขา้ไดห้มด ระดับ

การศึกษา จะสูงหรือตาํถา้เกิดความเชือแลว้เขา้วดัปฏิบติัธรรมไดห้มด๓๙ 

ผู้ให้สัมภาษณ์ลาํดับที ๔ ตอบคาํถามข้อที ๕ 

พระครูอุดมจารุวรรณ กล่าวว่า มีความสัมพนัธ์ต่อการส่งเสริมจริยธรรมของวยัรุ่น เพศ 

อาย ุและระดับการศึกษาไม่มีความสัมพนัธ์ต่อส่งเสริมจริยธรรมของวยัรุ่น เพราะว่าทีพบเห็นเด็ก

อายุจะมากหรือน้อยก็เขา้วดัตามครอบครัวมา เพศหญิงหรือเพศชาย ส่วนระดบัการศึกษา ถึงแม้

ระดบัการศึกษานอ้ยเขา้มาวดั เรืองความเขา้ใจทางดา้นพระพุทธศาสนาอาจจะน้อยกว่าระดบัการ 

ศึกษาสูง แต่จะมีจริยธรรมมากกว่าเพราะมีความเชือสูง ดา้นรายไดข้องผูป้กครองและสถานภาพ

ของบิดามารดาและลกัษณะบ้านของนักเรียน เยาวชนน่าจะมีความสัมพนัธ์ต่อการส่งเสริมจริย 

ธรรมเพราะว่าการส่งเสริมจริยธรรมพบไดว้่าผูที้พ่อแม่หย่าร้างกนัไม่ไดอ้ยู่บา้นเดียวกนั ฐานะต่าง 

กนัก็ไม่สามารถทาํกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาเช่นทาํบุญตกับาตรหรือไปทีวดัเพราะบิดามารดาที

อยูด่ว้ยกนัส่วนใหญ่ก็จะทาํกิจกรรมหรือไปไหนดว้ยกนัเป็นประจาํ ๔๐ 

ผู้ให้สัมภาษณ์ลาํดับที ๕ ตอบคาํถามข้อที ๕ 

พระครูวิสุทธินพคุณ กล่าวว่า มีความสัมพนัธ์ต่อการส่งเสริมจริยธรรมของวยัรุ่น ด้าน

รายได้ของผูป้กครองและสถานภาพของบิดามารดา ลกัษณะบ้านทีพกัอาศยั เยาวชน มีความ 

สมัพนัธต่์อการส่งเสริมจริยธรรมของวยัรุ่นเพราะว่าการมีรายไดที้พอสมควรสมฐานะไม่ลาํบาก ก็

จะพาเยาวชนเขา้วดัมาก แต่ถา้ยงัลาํบากอยู่การจะนําพาเยาวชนเขา้วดัก็จะน้อยไปดว้ย ดา้นเพศ   

อาย ุและระดบัการศึกษา ไม่น่าจะมีความสัมพนัธ์ต่อการส่งเสริมจริยธรรมของวยัรุ่น เพราะว่าไม่  

ว่าทุกเพศทุกวยัก็เขา้วดัได ้อายุสามารถเขา้ไดต้งัแต่เด็กทารกจนถึงคนชรา ส่วนระดบัการศึกษาก็

เช่นกนัทุกระดบัเขา้วดัไดห้มด๔๑ 

  

                                                             
๓๙สมัภาษณ์พระครูถาวรธรรมานุสิฐ, เจา้อาวาสวดับางเพ็งใตก้รุงเทพมหานคร, วนัที ๒๖ 

กนัยายน ๒๕๕๗. 
๔๐สมัภาษณ์พระครูอุดมจารุวรรณ, เจา้อาวาสวดับาํเพญ็เหนือ, กรุงเทพมหานคร, วนัที ๒๙ 

กนัยายน ๒๕๕๗. 
๔๑สัมภาษณ์พระครูวิสุทธินพคุณ, ประธานศูนยพ์ระสงฆ์นักเผยแผ่เพือพัฒนาสังคม 

ผูช่้วยเจา้อาวาสวดัทองนพคุณ  กรุงเทพมหานคร, วนัที ๒๘ กนัยายน ๒๕๕๗. 



๑๘๔ 

ผู้ให้สัมภาษณ์ลาํดับที ๖ ตอบคาํถามข้อที ๕ 

ดร.ประพนธ์ หลีสิน กล่าวว่า มีความสัมพนัธ์ต่อการส่งเสริมจริยธรรมของวยัรุ่น ด้าน

รายไดข้องผูป้กครองและสถานภาพของบิดามารดา ลกัษณะบา้นทีพกัอาศยั เยาวชนมีความสัมพนัธ์

ต่อการส่งเสริมจริยธรรมของวยัรุ่นเพราะว่าครอบครัวทีพ่อแม่พร้อมและมีรายไดที้สมควร ก็จะ

สามารถพาเยาวชนเขา้วดัมาก แต่ถา้ยงัลาํบากอยู่การจะนาํพาเยาวชนเขา้วดัก็จะน้อยไปดว้ย ดา้น 

เพศ อาย ุและระดบัการศึกษาไม่น่าจะมีความสมัพนัธ์ต่อการส่งเสริมจริยธรรมของวยัรุ่น เพราะว่า

ไม่ว่าทุกเพศทุกวยัก็เขา้วดัได ้อายสุามารถเขา้ไดต้งัแต่เด็กทารกจนถึงคนชรา ส่วนระดบัการศึกษา  

ก็เช่นกนัทุกระดบัเขา้วดัไดห้มด๔๒ 

ผู้ให้สัมภาษณ์ลาํดับที ๗ ตอบคาํถามข้อที ๕ 

นางกาญจนา วฒันวกิกจิ กล่าวว่า มีความสมัพนัธต่์อการส่งเสริมจริยธรรมของวยัรุ่น ดา้น

รายไดข้องผูป้กครองและสถานภาพของบิดามารดา ลกัษณะบา้นทีพกัอาศยั เยาวชนมีความสัมพนัธ์

ต่อการส่งเสริมจริยธรรมของวยัรุ่นเพราะว่าการมีรายไดที้มากก็ไม่ลาํบาก ก็สามาระจะทาํบุญตกั

บาตรตอนเชา้ไดห้รือผูที้พ่อแม่อยู่ดว้ยกนัก็สามารถดูแบบอย่างทีดีจากพ่อแม่เช่นทาํบุญ สวดมนต ์

ฟังธรรมตามพ่อแม่ บา้นทีเป็นของตนเองก็ดีกว่าบา้นเช่าเพราะสภาพแวดลอ้มบา้นเช่าก็จะมีฐานะ

หรือรายได้ใกลเ้คียงกัน แต่ถา้ยงัลาํบากอยู่การจะนาํพาเยาวชนเข้าวดัก็จะน้อยไปด้วย ด้านเพศ  

อาย ุและระดบัการศึกษาไม่น่าจะมีความสมัพนัธต่์อการส่งเสริมจริยธรรมของวยัรุ่น เพราะว่าไม่ว่า

ทุกเพศทุกวยัก็เข้าวดัได้ อายุสามารถเขา้ไดต้ังแต่เด็กทารกจนถึงคนชรา ส่วนระดบัการศึกษาก็

เช่นกนัทุกระดบัเขา้วดัไดห้มด๔๓ 

ผู้ให้สัมภาษณ์ลาํดับที ๘ ตอบคาํถามข้อที ๕ 

นายบุญฤทธิ รุ่งเรือง กล่าวว่า มีความสมัพนัธต่์อการส่งเสริมจริยธรรมของวยัรุ่น อายุ และ

ระดบัการศึกษามีความสัมพนัธ์ต่อการส่งเสริมจริยธรรมของวยัรุ่น เพราะว่าถา้อายุมากมกัจะเข้า 

วดัมากเช่นกนั ส่วนระดบัการศึกษาทีสูงนนัจะเขา้วดัมากขึนเช่นกนั เพศ และรายไดข้องผูป้กครอง

สถานภาพของบิดามารดา ลกัษณะบา้นทีพกัอาศยั เยาวชนไม่น่ามีความสัมพนัธ์ต่อการส่งเสริม

                                                             
๔๒สัมภาษณ์ ดร.ประพนธ์ หลีสิน, ผูอ้าํนวยการโรงเรียนเศรษฐบุตรบาํเพ็ญ กรุงเทพ- 

มหานคร, วนัที ๒มีนาคม ๒๕๕๘. 
๔๓สัมภาษณ์นางกาญจนา ว ัฒนวิกกิจ, ผูอ้าํนวยการโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบําเพ็ญ 

กรุงเทพมหานคร, วนัที ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗. 



๑๘๕ 

จริยธรรมของวยัรุ่น เพราะว่าเพศชายและเพศหญิงเมือเกิดความเชือและเจตคติทีดีกับวดัก็จะเข้า 

ส่วนรายไดข้องผูป้กครองเยาวชนนนัจะมากหรือนอ้ยไม่สาํคญัถา้มีความเชือก็จะเขา้วดั๔๔ 

ผู้ให้สัมภาษณ์ลาํดับที ๙ ตอบคาํถามข้อที ๕ 

นายมาโนช คะมันจา กล่าวว่า มีความสัมพนัธ์ต่อการส่งเสริมจริยธรรมของวยัรุ่น ดา้น

รายไดข้องผูป้กครองและสถานภาพของบิดามารดา ลกัษณะบา้นทีพกัอาศยั เยาวชนมีความสัมพนัธ ์

ต่อการส่งเสริมจริยธรรมของวยัรุ่นเพราะว่าการมีรายไดที้มากก็ไม่ลาํบาก ก็สามาระจะทาํบุญตกั

บาตรตอนเชา้ไดห้รือผูที้พ่อแม่อยู่ดว้ยกนัก็สามารถดูแบบอย่างทีดีจากพ่อแม่เช่น สวดมนต์ทกวนั

ปฏิบติัธรรมทุกวนัทีบา้นก่อนนอนตามพ่อแม่ บา้นทีเป็นของตนเองก็ดีกว่าบา้นเช่าเพราะสภาพ 

แวดลอ้มบา้นเช่าก็จะมีฐานะหรือรายไดใ้กลเ้คียงกนั แต่ถา้ยงัลาํบากอยู่การจะนาํพาเยาวชนเขา้วดั  

ก็จะนอ้ยไปดว้ย ดา้นเพศ อาย ุและระดบัการศึกษาไม่น่าจะมีความสมัพนัธต่์อการส่งเสริมจริยธรรม

ของวยัรุ่น เพราะว่าไม่ว่าทุกเพศทุกวยัก็เขา้วดัได ้อายุสามารถเขา้ไดต้งัแต่เด็กทารกจนถึงคนชรา 

ส่วนระดบัการศึกษาก็เช่นกนัทุกระดบัเขา้วดัไดห้มดไม่น่ามีความสมัพนัธต่์อการส่งเสริมจริยธรรม

ของวยัรุ่น เพราะว่าอายเุท่าไรก็เขา้วดัได้๔๕ 

สรุปจากผู้ให้สัมภาษณ์ทุกท่านจากการตอบคําถามข้อที ๕ ท่านคิดว่า เพศ อายุ ระดับชัน

การศึกษา สถานภาพบิดามารดา ลกัษณะบา้นทีพกัอาศยั รายไดร้วมของครอบครัววยัรุ่น มีส่วน

สมัพนัธก์บัการส่งเสริมจริยธรรมของวยัรุ่น หรือไม่และขอ้ที ๕.๑ ปัจจยัส่วนบุคคล (เพศ อาย ุระดบั 

ชนัการศึกษา สถานภาพบิดามารดา ลกัษณะบา้นทีพกัอาศยั รายไดร้วมของครอบครัววยัรุ่น) ท่าน

คิดว่าขอ้ไหนน่าจะมีความสมัพนัธห์ลกักบัการส่งเสริมจริยธรรมของวยัรุ่นทีเป็นเช่นนัน เพราะเหตุ

ใดและขอ้ที ๕.๒ท่านคิดว่า ดา้นไหนทีไม่น่าจะมีความสมัพนัธก์บัการส่งเสริมจริยธรรมของวยัรุ่น

เพราะเหตุใด ท่านจึงเชือเช่นนนั 

จากการสัมภาษณ์เชิงลึกจะประมาณค่าจากความรู้สึกนึกคิด มุมมองของผูใ้ห้สัมภาษณ์

จาํนวน ๙ รูป/คนโดยใชเ้กณฑก์ารวดัความสมัพนัธต่์อการส่งเสริมจริยธรรมของวยัรุ่น (มี หรือ ไม่

มี) โดยปัจจยัส่วนบุคคล (เพศ อายุ ระดบัชนัการศึกษา สถานภาพบิดามารดาลกัษณะบ้านทีพกั 

อาศยัรายไดร้วมของครอบครัววยัรุ่น) เป็นตวัส่งผลความสมัพนัธ ์และหาค่าความถีจากจาํนวนของ

ผูใ้หส้มัภาษณ์โดยการแปลผลดงัตารางต่อไปนี 
 

                                                             
๔๔สมัภาษณ์นายบุญฤทธิ รุ่งเรือง, ผูอ้าํนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลยั 

กรุงเทพมหานคร, วนัที ๖ มีนาคม ๒๕๕๘. 
๔๕สัมภาษณ์นายมาโนช คะมันจา, รองผูอ้ ํานวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดคู ้บอน 

กรุงเทพมหานคร, วนัที ๓๐ กนัยายน ๒๕๕๘. 



๑๘๖ 

ตารางที ๔.๒๖ แสดงผลการสัมภาษณ์เชิงลกึ (ตอบคาํถามข้อที ๕) 

 

ผู้ให้

สัมภาษณ์ 

ปัจจยัส่วนบุคคลมหีรือไม่มคีวามสัมพนัธ์ต่อการส่งเสริมจริยธรรมของวยัรุ่น 

เพศ อาย ุ ระดับชัน

การศึกษา 

สถานภาพบิดา

มารดา  

ลกัษณะบ้าน 

ทีพกัอาศัย  

รายได้ของ

ผู้ปกครอง 

ลาํดบัที ๑ ไม่มี ไม่มี ไม่มี มี มี มี 

ลาํดบัที ๒ ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

ลาํดบัที ๓ ไม่มี ไม่มี ไม่มี มี มี มี 

ลาํดบัที ๔ ไม่มี ไม่มี ไม่มี มี มี มี 

ลาํดบัที ๕ ไม่มี ไม่มี ไม่มี มี มี มี 

ลาํดบัที ๖ ไม่มี ไม่มี ไม่มี มี มี มี 

ลาํดบัที ๗ ไม่มี ไม่มี ไม่มี มี มี มี 

ลาํดบัที ๘ มี มี มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

ลาํดบัที ๙ ไม่มี ไม่มี ไม่มี มี มี มี 

แปลผล ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ม ี ม ี ม ี
 

จากตารางที ๔.๒๔ พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคล (เพศ อายุ ระดบัชนัการศึกษา สถานภาพบิดา

มารดาลกัษณะบา้นทีพกัอาศยัรายไดร้วมของครอบครัววยัรุ่น) โดยภาพรวมมีความสัมพนัธ์ต่อการ

ส่งเสริมจริยธรรมของวยัรุ่นและมีปัจจยัส่วนบุคคลสถานภาพบิดามารดา ลกัษณะบา้นทีพกัอาศยั 

รายไดร้วมของครอบครัววยัรุ่นทีมีความสมัพนัธห์ลกัต่อการส่งเสริมจริยธรรมของวยัรุ่นส่วนปัจจยั

ส่วนบุคคลทางดา้นเพศ อาย ุระดบัชนัการศึกษา ไม่น่าจะมีความสัมพนัธ์ต่อการส่งเสริมจริยธรรม

ของวยัรุ่น 

สรุปเหตุผลโดยรวม ปัจจยัส่วนบุคคลทีประกอบดว้ยเพศ อายุ ระดบัชนัการศึกษา สถาน 

ภาพบิดามารดาลกัษณะบ้านทีพกัอาศยัรายไดร้วมของครอบครัววยัรุ่น ผูใ้ห้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ 

กล่าวว่าโดยภาพรวมแลว้มีความสัมพนัธ์ต่อการส่งเสริมจริยธรรมของวยัรุ่นโดยสถานภาพบิดา

มารดา ลกัษณะบา้นทีพกัอาศยั รายไดร้วมของครอบครัวทีมีความสัมพนัธ์หลกัต่อการการส่งเสริม

จริยธรรมของวยัรุ่นเพราะว่าดา้นรายไดข้องผูป้กครองและสถานภาพของบิดามารดา ลกัษณะบา้น 

ทีพกัอาศยั เยาวชนมีความสมัพนัธต่์อการส่งเสริมจริยธรรมของวยัรุ่นเพราะว่าการมีรายไดที้มากก็

ไม่ลาํบาก ก็สามาระจะทาํบุญตกับาตรตอนเชา้ไดห้รือผูที้พ่อแม่อยู่ดว้ยกนัก็สามารถดูแบบอย่าง 

ทีดีจากพ่อแม่ เช่น สวดมนต์ทกวนั ปฏิบติัธรรมทุกวนัทีบา้นก่อนนอนตามพ่อแม่ บา้นทีเป็นของ

ตนเองก็ดีกว่าบา้นเช่าเพราะสภาพแวดลอ้มบ้านเช่าก็จะมีฐานะหรือรายไดใ้กลเ้คียงกนั แต่ถา้ยงั



๑๘๗ 

ลาํบากอยูก่ารจะนาํพาเยาวชนเขา้วดัก็จะน้อยไปดว้ย ดา้นเพศ อายุ และระดบัการศึกษาไม่น่าจะมี

ความสัมพนัธ์ต่อการส่งเสริมจริยธรรมของวยัรุ่น เพราะว่าไม่ว่าทุกเพศทุกวยัก็เข้าวดัได้ อายุ

สามารถเขา้ไดต้งัแต่เด็กทารกจนถึงคนชรา ส่วนระดบัการศึกษาก็เช่นกนัทุกระดบัเขา้วดัไดห้มด ไม่

น่ามีความสมัพนัธต่์อการส่งเสริมจริยธรรมของวยัรุ่น เพราะว่าอายเุท่าไรก็เขา้วดัได ้

ผู้วจิยั : ข้อที ๖ท่านเห็นดว้ยหรือไม่กบัผลการวิจยัเชิงปริมาณทีพบว่า เพศของเยาวชนไม่มี

ความสมัพนัธก์บัการส่งเสริมจริยธรรมของวยัรุ่น  

ผู้ให้สัมภาษณ์ลาํดับที ๑ ตอบคาํถามข้อที ๖ 

พระครูโกศลวมิลกจิ กล่าวว่า เห็นดว้ย เพราะว่าจากการไดพ้บเห็นทีวดัคนทีมาทาํบุญก็มีทงั

หญิงและชาย๔๖ 

ผู้ให้สัมภาษณ์ลาํดับที ๒ ตอบคาํถามข้อที ๖ 

พระครูบวรกจิคุณาธาร กล่าวว่า เห็นดว้ย เพราะว่าการจะกาํเนิดเป็นเพศใดเกิดจากบุญเก่า 

ทีสะสมมา บางชาติก็เกิดเป็นชาย บางชาติก็เกิดเป็นหญิง แต่ก็มีความเชือทีติดมาตงัแต่กาํเนิดที

เลือมใส และศรัทธาในพระพุทธศาสนาซึงโดย เฉพาะคนไทยดว้ยแลว้บิดามารดาหรือบรรพบุรษก็

นบัถือพุทธเป็นของชาวพุทธมาตงัแต่เกิด๔๗ 

ผู้ให้สัมภาษณ์ลาํดับที ๓ ตอบคาํถามข้อที ๖ 

พระครูถาวรธรรมานุสิฐ กล่าวว่า เห็นดว้ย เพราะว่าเพศหญิงก็มาถือศีลเขา้ส่วนเพศชาย ก็

ไดบ้วชสามารถเขา้วดัไดอ้ยา่งสะดวก จึง เพศหญิงสามารถแสดงออกไดเ้ท่าเทียมเพศชาย บวกกบั

การมีจิตใจดีเป็นพืนฐาน จึงสนใจเขา้วดัมากขึน๔๘ 

ผู้ให้สัมภาษณ์ลาํดับที ๔ ตอบคาํถามข้อที ๖ 

พระครูอุดมจารุวรรณ กล่าวว่า เห็นดว้ย เพราะว่าโดยส่วนใหญ่เพศหญิงเขา้วดัมากว่าเพศ

ชาย๔๙ 

                                                             
๔๖สมัภาษณ์พระครูโกศลวิมลกิจ, เจา้คณะเขตมีนุบรี เจา้อาวาสแสนสุข กรุงเทพมหานคร, 

วนัที ๒๙ กนัยายน ๒๕๕๗. 
๔๗สัมภาษณ์พระครูบวรกิจคุณาธาร, ผูช่้วยเจา้อาวาสหนองจอก กรุงเทพมหานคร, วนัที 

๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗. 
๔๘สมัภาษณ์พระครูถาวรธรรมานุสิฐ, เจา้อาวาสวดับางเพ็งใต ้กรุงเทพมหานคร, วนัที ๒๖ 

กนัยายน ๒๕๕๗. 
๔๙สัมภาษณ์พระครูอุดมจารุวรรณ, เจ้าอาวาสวัดบําเพ็ญเหนือ กรุงเทพมหานคร,  

วนัที ๒๙ กนัยายน ๒๕๕๗. 



๑๘๘ 

ผู้ให้สัมภาษณ์ลาํดับที ๕ ตอบคาํถามข้อที ๖ 

พระครูวสุิทธินพคุณ กล่าวว่า เห็นดว้ย เพราะว่าการเขา้วดัสามารถเขา้ไดท้งัเพศชายและ

เพศหญิง แต่เพศชายจะเขา้ง่ายกว่าเนืองจากไม่ตอ้งค่อยระมดัระวงัเรืองการวางตน ส่วนเพศหญิง

จะตอ้งคอยวางตนใหเ้หมาะสมในขณะทีเขา้มาในวดั๕๐ 

ผู้ให้สัมภาษณ์ลาํดับที ๖ ตอบคาํถามข้อที ๖ 

ดร.ประพนธ์ หลีสิน กล่าวว่า เห็นด้วย เพราะว่าเพศชายและเพศหญิงไม่มีผลเนืองจาก 

อายขุองเยาวชนยงันอ้ยพฤติกรรมการเขา้วดัจึงเหมือนกนั๕๑ 

ผู้ให้สัมภาษณ์ลาํดับที ๗ ตอบคาํถามข้อที ๖ 

นางกาญจนา วฒันวิกกิจ กล่าวว่า เห็นดว้ย เพราะว่าเพศหญิงหรือเพศชายสามารถเขา้วดั 

ไดโ้ดยไม่แตกต่างขึนอยู่กบัการจดักิจกรรมกระตุน้ของแต่ละปัจจยัต่าง ๆ ว่าจะมีการส่งเสริมใน 

เพศใดเป็นสาํคญั๕๒ 

ผู้ให้สัมภาษณ์ลาํดับที ๘ ตอบคาํถามข้อที ๖ 

นายบุญฤทธิ รุ่งเรือง กล่าวว่า เห็นดว้ย เพราะว่าการส่งเสริมจริยธรรมของเพศชาย หรือเพศ

หญิงของเยาวชนมกัเหมือน ๆ กนั จะต่างกนัทีความเชือเป็นสาํคญั๕๓ 

ผู้ให้สัมภาษณ์ลาํดับที ๙ ตอบคาํถามข้อที ๖ 

นายมาโนช คะมันจา  กล่าวว่า เห็นด้วย เพราะว่าเพศหญิงมกัเข้าวดัมากกว่าเพศชาย 

เนืองจากเพศหญิงมีความอ่อนแอ มีความวิตกกงัวล และมีพฤติกรรมเรียบร้อย มากกว่าเพศชาย 

ความตอ้งการแสวงหาความช่วยเหลือทางดา้นจิตใจจึงมากกว่าเพศชาย การเขา้วดัจึงทาํให้รู้สึก

ปลอดภยั สงบ และทาํใหส้บายใจมากกว่าเพศชาย๕๔ 

                                                             
๕๐สัมภาษณ์พระครูวิสุทธินพคุณ,ประธานศูนย์พระสงฆ์นักเผยแผ่เพือพัฒนาสังคม  

ผูช่้วยเจา้อาวาสวดัทองนพคุณ กรุงเทพมหานคร, วนัที ๒๘ กนัยายน ๒๕๕๗. 
๕๑สัมภาษณ์ ดร.ประพนธ์ หลีสิน, ผูอ้าํนวยการโรงเรียนเศรษฐบุตรบาํเพ็ญ กรุงเทพ- 

มหานคร, วนัที ๒มีนาคม ๒๕๕๘. 
๕๒สัมภาษณ์นางกาญจนา ว ัฒนวิกกิจ, ผูอ้าํนวยการโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบําเพ็ญ 

กรุงเทพมหานคร, วนัที ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗. 
๕๓สมัภาษณ์นายบุญฤทธิ รุ่งเรือง, ผูอ้าํนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลยั

กรุงเทพมหานคร, วนัที ๖ มีนาคม ๒๕๕๘. 
๕๔สัมภาษณ์นายมาโนช คะมันจา, รองผูอ้าํนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวดัคู ้บอน 

กรุงเทพมหานคร, วนัที ๓๐ กนัยายน ๒๕๕๘. 



๑๘๙ 

สรุปได้ว่า ผูใ้หส้มัภาษณ์ส่วนใหญ่ กล่าวว่า เห็นดว้ยทีเพศของเยาวชนไม่มีความสัมพนัธ์

ต่อการส่งเสริมจริยธรรมของวยัรุ่น โดยเฉพาะเพศหญิงก็มาถือศีลเขา้วดัส่วนเพศชาย ก็ได้บวช

สามารถเขา้วดัไดอ้ยา่งสะดวก เพศหญิงสามารถแสดงออกไดเ้ท่าเทียมเพศชาย บวกกบัการมีจิตใจดี

เป็นพืนฐาน จึงสนใจเขา้วดัมากขึน 

ผู้วจิยั : ข้อที ๗ ท่านเห็นดว้ยหรือไม่กบัผลการวิจยัเชิงปริมาณพบว่า อายุของเยาวชนไม่  

มีความสมัพนัธ ์กบัการส่งเสริมจริยธรรมของวยัรุ่น 

ผู้ให้สัมภาษณ์ลาํดับที ๑ ตอบคาํถามข้อที ๗ 

พระครูโกศลวมิลกจิ กล่าวว่า เห็นดว้ย เพราะว่า การเขา้วดันันไม่ว่าอายุเท่าไรก็เขา้วดัได้

เพียงแต่คนทีมีอายมุากมกัจะมีเวลาว่างมาก แต่เวลาเขา้วดัก็มกัพาลกูหลานมาดว้ยเสมอ๕๕ 

ผู้ให้สัมภาษณ์ลาํดับที ๒ ตอบคาํถามข้อที ๗ 

พระครูบวรกจิคุณาธาร กล่าวว่า เห็นดว้ย เพราะว่าเกิดจากบุญเก่าทีไดส้ะสมมาถา้มีความ

เชือและศรัทธาแลว้ความสนใจเขา้วดัทุกอายเุขา้ไดห้มด๕๖ 

ผู้ให้สัมภาษณ์ลาํดับที ๓ ตอบคาํถามข้อที ๗ 

พระครูถาวรธรรมานุสิฐ กล่าวว่า เห็นดว้ย เพราะว่าถา้วดัสามารถจดักิจกรรมใหร้องรับการ

เข้าวดัของทุกอายุแลว้ไม่ว่าอายุเท่าไรก็จะสนใจเข้าวดั เพียงแต่กิจกรรมทีจัดควรให้เหมาะสม 

กบัวยั๕๗ 

ผู้ให้สัมภาษณ์ลาํดับที ๔ ตอบคาํถามข้อที ๗ 

พระครูอุดมจารุวรรณ กล่าวว่า เห็นดว้ย เพราะว่าอายุน้อยก็เขา้อายุมากก็เขา้เช่นกนั อายุ

นอ้ย ๆ เขา้มาส่วนใหญ่เพือแกไ้ขและเปลียนพฤติกรรมให้สงบลง ส่วนอายุมากเขา้วดัเพือสงบจิต

สงบใจ๕๘ 

  

                                                             
๕๕สมัภาษณ์พระครูโกศลวิมลกิจ, เจา้คณะเขตมีนุบรี, เจา้อาวาสวดัแสนสุข กรุงเทพมหานคร, 

วนัที ๒๙ กนัยายน ๒๕๕๗. 
๕๖สมัภาษณ์พระครูบวรกิจคุณาธาร, ผูช่้วยเจา้อาวาสหนองจอก กรุงเทพมหานคร, วนัที ๒๙ 

พฤศจิกายน ๒๕๕๗. 
๕๗สมัภาษณ์พระครูถาวรธรรมานุสิฐ, เจา้อาวาสวดับางเพง็ใต ้กรุงเทพมหานคร, วนัที ๒๖ 

กนัยายน ๒๕๕๗, วนัที ๒๖ กนัยายน ๒๕๕๗. 
๕๘สมัภาษณ์พระครูอุดมจารุวรรณ, เจา้อาวาสวดับาํเพญ็เหนือ กรุงเทพมหานคร, วนัที ๒๙ 

กนัยายน ๒๕๕๗. 



๑๙๐ 

ผู้ให้สัมภาษณ์ลาํดับที ๕ ตอบคาํถามข้อที ๗ 

พระครูวิสุทธินพคุณกล่าวว่า เห็นดว้ย เพราะว่าทุกอายุสามารถเขา้วดัไดห้มด โดยแต่ละ

อายคุวามประสงคแ์ละความตอ้งการแตกต่างกนั๕๙ 

ผู้ให้สัมภาษณ์ลาํดับที ๖ ตอบคาํถามข้อที ๗ 

ดร.ประพนธ์ หลสิีน กล่าวว่า ไม่เห็นดว้ย เพราะว่าผูอ้ายุมากไดผ้่านวยัการทาํงานมามาก

เวลาทีเหลืออยู่ถา้เป็นชาวพุทธแลว้มกัจะเข้าวดัเป็นประจาํ เพือสงบจิตสงบใจ ส่วนอายุน้อยนัก 

เวลาในการเขา้วดัก็นอ้ยไปดว้ย๖๐ 

ผู้ให้สัมภาษณ์ลาํดับที ๗ ตอบคาํถามข้อที ๗ 

นางกาญจนา วฒันวกิกจิ กล่าวว่า ไม่เห็นดว้ย เพราะว่าถา้อายมุากจะเขา้วดัมาก๖๑ 

ผู้ให้สัมภาษณ์ลาํดับที ๘ ตอบคาํถามข้อที ๗ 

นายบุญฤทธิ รุ่งเรือง กล่าวว่า ไม่เห็นดว้ย เพราะว่าการจะสามารถรับรู้ว่าสิงใดดีหรือชวั

ตอ้งอาศยัวุฒิภาวะทางอายเุป็นองคป์ระกอบ๖๒ 

ผู้ให้สัมภาษณ์ลาํดับที ๙ ตอบคาํถามข้อที ๗ 

นายมาโนช คะมนัจา กล่าวว่า เห็นดว้ย เพราะว่าไม่ว่าอายเุท่าไรก็เขา้วดัไดอ้ายจึุงไม่มีความ 

สมัพนัธต่์อการส่งเสริมจริยธรรมของวยัรุ่น๖๓ 

สรุปได้ว่า ผูใ้หส้มัภาษณ์ส่วนใหญ่ กล่าวว่า เห็นดว้ยทีอายุของเยาวชนไม่มีความสัมพนัธ์

ต่อการส่งเสริมจริยธรรมของวยัรุ่น เพราะว่าการเขา้วดัถา้มีความเชือเกิดขึนแลว้ และทางวดัก็จดั

กิจกรรมรองรับการเขา้วดัสาํหรับทุกวยัแลว้ไม่ว่าอายุวยัเท่าไรก็สามารถเขา้วดัได ้ทงันีขึนอยู่ว่า  

                                                             
๕๙สัมภาษณ์พระครูวิสุทธินพคุณ, ประธานศูนย์พระสงฆ์นักเผยแผ่เพือพัฒนาสังคม 

ผูช่้วยเจา้อาวาสวดัทองนพคุณ กรุงเทพมหานคร, วนัที ๒๘ กนัยายน ๒๕๕๗. 
๖๐สัมภาษณ์ ดร.ประพนธ์ หลีสิน, ผูอ้าํนวยการโรงเรียนเศรษฐบุตรบาํเพ็ญ กรุงเทพ- 

มหานคร, วนัที ๒ มีนาคม ๒๕๕๘. 
๖๑สัมภาษณ์นางกาญจนา ว ัฒนวิกกิจ, ผูอ้าํนวยการโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบาํเพ็ญ

กรุงเทพมหานคร, วนัที ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗. 
๖๒สมัภาษณ์นายบุญฤทธิ รุ่งเรือง, ผูอ้าํนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลยั 

กรุงเทพมหานคร, วนัที ๖ มีนาคม ๒๕๕๘. 
๖๓สัมภาษณ์นายมาโนช คะมันจา, รองผูอ้ ํานวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดคู ้บอน 

กรุงเทพมหานคร, วนัที ๓๐ กนัยายน ๒๕๕๘. 



๑๙๑ 

การเข้าวดันันแต่ละอายุมีจุดมุ่งหมายทีแตกต่างกนั คือถา้อายุน้อยมกัเข้าไปเพือปรับเปลียนพฤติ 

กรรม แต่ถา้อายมุากส่วนใหญ่เขา้เพือรักษาภาวะของจิตใจใหส้งบ 

ผู้วิจัย : ข้อที ๘ ท่านเห็นดว้ยหรือไม่กบัผลการวิจยัเชิงปริมาณทีพบว่า ระดับการศึกษา 

ของเยาวชนไม่มีความสมัพนัธก์บัการส่งเสริมจริยธรรมของวยัรุ่น 

ผู้ให้สัมภาษณ์ลาํดับที ๑ ตอบคาํถามข้อที ๘ 

พระครูโกศลวิมลกิจ กล่าวว่า เห็นดว้ย เพราะว่าระดบัการศึกษาสูงระดบัการศึกษาตาํ ก็

สามารถจะทาํบุญสร้างความดีไดลู้กชาวนาทีมีการศึกษาน้อยก็เขา้วดัในยามทีไม่ไดท้าํนา ลูกคน 

รวยทีมีการศึกษามากก็อาจจะยุง่เรืองเรียนพิเศษมากว่าเขา้วดัก็ได้๖๔ 

ผู้ให้สัมภาษณ์ลาํดับที ๒ ตอบคาํถามข้อที ๘ 

พระครูบวรกจิคุณาธาร กล่าวว่า เห็นดว้ย เพราะว่าทุกอย่างเกิดขึนทีตวัตนของเราเองทีจะ

แยกแยะ ความเชือว่าควรเชือหรือไม่โดยใชปั้ญญา ระดบัการศึกษาไม่ใชสิ้งทีจะเป็นตวัดึงดูดให ้ 

เขา้วดั เพราะบางครังความเชือเกิดก่อนถึงค่อยศึกษา๖๕ 

ผู้ให้สัมภาษณ์ลาํดับที ๓ ตอบคาํถามข้อที ๘ 

พระครูถาวรธรรมานุสิฐ กล่าวว่า เห็นดว้ย เพราะว่าทุกระดบัของการศึกษาเขา้วดัไดห้มด๖๖ 

ผู้ให้สัมภาษณ์ลาํดับที ๔ ตอบคาํถามข้อที ๘ 

พระครูอุดมจารุวรรณกล่าวว่า เห็นดว้ย เพราะว่าระดับการศึกษาทีสูงจะมีความเข้าใจมี 

เหตุมีผลมากกว่าระดับการศึกษาตาํ เนืองจากเมือมีความรู้อยู่ในระดบัสูงการจะเข้ามาศึกษาหา

ความรู้ทางพระพุทธศาสนาจะเรียนรู้ไดเ้ร็วกว่าผูมี้การศึกษาตาํ๖๗ 

  

                                                             
๖๔สมัภาษณ์พระครูโกศลวิมลกิจ, เจา้คณะเขตมีนุบรี เจา้อาวาสวดัแสนสุข กรุงเทพมหานคร, 

วนัที ๒๙ กนัยายน ๒๕๕๗. 
๖๕สมัภาษณ์พระครูบวรกิจคุณาธาร, ผูช่้วยเจา้อาวาสหนองจอก กรุงเทพมหานคร, วนัที ๒๙ 

พฤศจิกายน ๒๕๕๗. 
๖๖สมัภาษณ์พระครูถาวรธรรมานุสิฐ, เจา้อาวาสวดับางเพ็งใต ้กรุงเทพมหานคร, วนัที ๒๖ 

กนัยายน ๒๕๕๗. 
๖๗สัมภาษณ์พระครูอุดมจารุวรรณ, เจ้าอาวาสวัดบําเพ็ญเหนือ กรุงเทพมหานคร,  

วนัที ๒๙ กนัยายน ๒๕๕๗. 



๑๙๒ 

ผู้ให้สัมภาษณ์ลาํดับที ๕ ตอบคาํถามข้อที ๘ 

พระครูวสุิทธินพคุณ กล่าวว่า เห็นดว้ย เพราะว่าทุกระดบัการศึกษาสามารถเขา้วดัได ้แต่

แตกต่างกนัอยูที่ความเชือของระดบัเหตุผลถา้การศึกษาสูงความมีเหตุผลก็จะสูงตามไปดว้ย๖๘ 

ผู้ให้สัมภาษณ์ลาํดับที ๖ ตอบคาํถามข้อที ๘ 

ดร.ประพนธ์ หลสิีน กล่าวว่า เห็นดว้ย เพราะว่าการเขา้วดัไม่จาํเป็นตอ้งเรียนสูง เนืองจาก

การเขา้วดัโดยพืนฐานไม่ไดใ้ชภ้าษาหรือแนวปฏิบติัอะไรทียุง่ยาก๖๙ 

ผู้ให้สัมภาษณ์ลาํดับที ๗ ตอบคาํถามข้อที ๘ 

นางกาญจนา วฒันวกิกจิ กล่าวว่า เห็นดว้ย เพราะว่าการเขา้วดัไม่ว่าจะมีการศึกษามากหรือ

น้อยก็สามารถทาํความดีไดเ้ช่นกนัอยู่ทีการปลูกฝังจากพ่อและแม่หรือครอบครัวสภาพแวดลอ้ม 

ของเยาวชน๗๐ 

ผู้ให้สัมภาษณ์ลาํดับที ๘ ตอบคาํถามข้อที ๘ 

นายบุญฤทธิ รุ่งเรือง กล่าวว่า เห็นดว้ย เพราะว่าการศึกษาเป็นการพฒันาสติปัญญาของ

เยาวชนใหเ้กิดความรู้ในสิงทีถกูตอ้ง ถา้มีการศึกษาสูงความถูกตอ้งในการใชส้ติปัญญาเห็นว่าการ

เขา้วดั แลว้เกิดผลดีก็จะส่งผลใหเ้ขา้วดัเป็นประจาํ๗๑ 

ผู้ให้สัมภาษณ์ลาํดับที ๙ ตอบคาํถามข้อที ๘ 

นายมาโนช คะมนัจา กล่าวว่า เห็นดว้ย เพราะว่าการศึกษาทางดา้นพระพุทธศาสนาจะตอ้ง

มีความต่อเนือง เยาวชนทีไดรั้บ การศึกษาสูงจะถกูปลกูฝังเรืองราวเกียวกบัทางพระพุทธศาสนามา

อย่างต่อเนืองจึงทาํให้เห็นการเขา้วดัเป็นเรืองธรรมดา ส่วนผูเ้ยาวชนทีไม่ได้รับการศึกษาจะเห็น 

การเขา้วดัเป็นเรืองเกียวกบัพิธีกรรมต่าง ๆ มากกว่า๗๒ 

                                                             
๖๘สัมภาษณ์พระครูวิสุทธินพคุณ, ประธานศูนย์พระสงฆ์นักเผยแผ่เพือพัฒนาสังคม 

ผูช่้วยเจา้อาวาสวดัทองนพคุณ กรุงเทพมหานคร, วนัที ๒๘ กนัยายน ๒๕๕๗. 
๖๙สัมภาษณ์ ดร.ประพนธ์ หลีสิน, ผูอ้าํนวยการโรงเรียนเศรษฐบุตรบาํเพ็ญ กรุงเทพ- 

มหานคร, วนัที ๒มีนาคม ๒๕๕๘. 
๗๐สัมภาษณ์นางกาญจนา ว ัฒนวิกกิจ, ผูอ้าํนวยการโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบําเพ็ญ 

กรุงเทพมหานคร, วนัที ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗. 
๗๑สมัภาษณ์นายบุญฤทธิ รุ่งเรือง, ผูอ้าํนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลยั 

กรุงเทพมหานคร, วนัที ๖ มีนาคม ๒๕๕๘. 
๗๒สัมภาษณ์นายมาโนช คะมันจา, รองผูอ้าํนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดคู ้บอน 

กรุงเทพมหานคร, วนัที ๓๐ กนัยายน ๒๕๕๘. 



๑๙๓ 

สรุปได้ว่า ผูใ้หส้มัภาษณ์ส่วนใหญ่ กล่าวว่า เห็นดว้ยทีระดบัการศึกษาไม่มีความสัมพนัธ ์

ต่อการส่งเสริมจริยธรรมของวยัรุ่น เพราะว่าการศึกษาเป็นพืนฐานของการเรียนรู้อย่างต่อเนือง

โดยเฉพาะ การศึกษาเกียวกบัทางพระพุทธศาสนาทีมีเป็นเรืองของการตอ้งใชค้วามเชือรวมกบัการ 

มีเหตุ และผลดงันันผูที้ได้เรียนในระดบัการศึกษาทีสูงการจะเชือสิงใดตอ้งประกอบดว้ยปัญญา 

คิดประกอบดว้ยเหตุและผล การศึกษาทีสูงจึงเป็นปัจจยัทีมีความสัมพนัธ์ในการส่งผลให้เยาวชน 

เขา้วดั 

ผู้วิจัย : ข้อที ๙ ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับผลการวิจัยเชิงปริมาณพบว่า รายได้รวมของ

ผูป้กครองเยาวชนมีความสมัพนัธก์บัการส่งเสริมจริยธรรมของวยัรุ่น 

ผู้ให้สัมภาษณ์ลาํดับที ๑ ตอบคาํถามข้อที ๙ 

พระครูโกศลวมิลกจิ กล่าวว่า เห็นดว้ย เพราะว่าไม่ว่าจะจนหรือรวยเขา้วดัไดเ้หมือนกนั๗๓ 

ผู้ให้สัมภาษณ์ลาํดับที ๒ ตอบคาํถามข้อที ๙ 

พระครูบวรกิจคุณาธาร กล่าวว่า เห็นด้วย เพราะว่าการมีรายไดม้ากหรือน้อยไม่ใช้สิง 

จาํเป็นในการเขา้วดั มกัจะเกิดจากความเชือในสิงนันมากน้อยต่างกนั แต่ทงันีขึนอยู่ทีตวัตนของ 

ผูน้นัเอง เนืองจากสืบเนืองมาจากบุญกรรมทีไดส้ะสมมาจากชาติก่อน๗๔ 

ผู้ให้สัมภาษณ์ลาํดับที ๓ ตอบคาํถามข้อที ๙ 

พระครูถาวรธรรมานุสิฐ กล่าวว่า เห็นดว้ย เพราะว่าเมือวดัไดจ้ดักิจกรรมรองรับบุคคลทีจะ

มาเขา้วดัแลว้ทุกฐานะรายไดก้็สามารถเขา้วดัไดเ้พียงแต่ ผูมี้รายไดน้อ้ยบางครังจะตอ้งมีการควบคุม

เรืองความมีระเบียบ เช่นการเขา้แถวรับของบริจาค มกัจะแซงคิว หรือการเขา้หอ้งนาํ เป็นตน้๗๕ 

ผู้ให้สัมภาษณ์ลาํดับที ๔ ตอบคาํถามข้อที ๙ 

พระครูอุดมจารุวรรณ กล่าวว่า เห็นดว้ย เพราะว่าการส่งเสริมจริยธรรมของวยัรุ่น สามารถ

ทาํไดทุ้กระดับชนัของรายได ้เพียงแต่มีวตัถุประสงค์ในการเข้าวดัต่างกนั คนรายไดน้้อยเข้าวดั 

เพราะว่าทางวดัสามารถช่วยแบ่งเบาภาระของครอบครัวได ้เช่นในช่วงเยาวชนปิดเทอมก็มกัจะส่ง

เยาวชนเขา้วดั เพือบวชเณรบา้ง มกัมาเป็นลกูศิษยว์ดับา้ง เพือลดค่าใชจ่้าย ส่วนรายไดม้าก การเขา้

                                                             
๗๓สมัภาษณ์พระครูโกศลวิมลกิจ, เจา้คณะเขตมีนุบรี เจา้อาวาสวดัแสนสุข กรุงเทพมหานคร, 

วนัที ๒๙ กนัยายน ๒๕๕๗. 
๗๔สัมภาษณ์พระครูบวรกิจคุณาธาร, ผูช่้วยเจา้อาวาสหนองจอก กรุงเทพมหานคร, วนัที 

๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗. 
๗๕สมัภาษณ์พระครูถาวรธรรมานุสิฐ, เจา้อาวาสวดับางเพง็ใต ้กรุงเทพมหานคร, วนัที ๒๖ 

กนัยายน ๒๕๕๗. 



๑๙๔ 

วดัเพือตอ้งการสร้างบางอย่างเพือให้ระลึกถึงตนเองหรือผูที้ตนเคารพ เช่นการสร้างพระประธาน 

หรือหอ้งนาํแลว้จารึกชือตนหรือผูที้ตนเคารพไวเ้ป็นหลกัฐานของการทาํบุญ เป็นตน้ แต่ก็ดีทางวดัก็

จะสามารถดาํเนินการปลุกฝังสิงดีงามทางดา้นพระพุทธศาสนาใหเ้ขา้ไปยงัจิตสาํนึกไดบ้า้ง๗๖ 

ผู้ให้สัมภาษณ์ลาํดับที ๕ ตอบคาํถามข้อที ๙ 

พระครูวสุิทธินพคุณ กล่าวว่า ไม่เห็นดว้ย เพราะว่าผูที้มีรายไดไ้ม่พอใชจ่้ายการจะเข้าวดั 

มาทาํบุญก็จะนอ้ย ถา้บุคคลในครอบครัวมีรายไดน้อ้ยก็จะมุ่งแต่หารายไดก้ารทีจะนาํพาเยาวชนให้

เขา้วดัก็จะนอ้ยลง๗๗ 

ผู้ให้สัมภาษณ์ลาํดับที ๖ ตอบคาํถามข้อที ๙ 

ดร.ประพนธ์ หลสิีน กล่าวว่า เห็นดว้ย เพราะว่าการมีรายไดที้แตกต่างกนัวิธีการทาํบุญที 

วดัในสมยันีก็มีหลากหลายวิธี ทีเมือรายไดน้อ้ยก็ทาํอยา่งหนึง รายไดม้ากก็ทาํอยา่งหนึง ซึงทีเราเห็น

ความแตกต่างของการทาํบุญทีมากในขณะนีไม่ใช่อยากไดแ้ต่บุญเท่านัน ยงัมีการอยากไดอ้ย่างอืน

อีกตามเงือนไขของมลูค่าทีจะทาํบุญ๗๘ 

ผู้ให้สัมภาษณ์ลาํดับที ๗ ตอบคาํถามข้อที ๙ 

นางกาญจนา วฒันวกิกจิ กล่าวว่า เห็นดว้ย เพราะว่าการจะเขา้วดัไม่จาํเป็นตอ้งมีรายไดก้็

เขา้ได ้คนจนก็ทาํบุญตามฐานะแค่ขา้วปลาอาหาร แต่คนรํารวยอาจจะทาํบุญเพือให้ไดมี้ชืออยู่ใน

ถาวรวตัถุในวดันนั ๆ ซึงอยูที่ความเชือของแต่ละบุคคล๗๙ 

ผู้ให้สัมภาษณ์ลาํดับที ๘ ตอบคาํถามข้อที ๙ 

นายบุญฤทธิ รุ่งเรืองกล่าวว่า เห็นดว้ย เพราะว่าการมีรายไดม้ากหรือน้อยไม่สาํคญั เท่ากบั

ความเชือและศรัทธาทีมีต่อการส่งเสริมจริยธรรมของวยัรุ่น ๘๐ 

                                                             
๗๖สมัภาษณ์พระครูอุดมจารุวรรณ, เจา้อาวาสวดับาํเพญ็เหนือ กรุงเทพมหานคร, วนัที ๒๙ 

กนัยายน ๒๕๕๗. 
๗๗สัมภาษณ์พระครูวิสุทธินพคุณ, ประธานศูนย์พระสงฆ์นักเผยแผ่เพือพฒันาสังคม 

ผูช่้วยเจา้อาวาสวดัทองนพคุณ กรุงเทพมหานคร, วนัที ๒๘ กนัยายน ๒๕๕๗. 
๗๘สัมภาษณ์ ดร.ประพนธ์ หลีสิน, ผูอ้าํนวยการโรงเรียนเศรษฐบุตรบาํเพ็ญ กรุงเทพ- 

มหานคร, วนัที ๒ มีนาคม ๒๕๕๗. 
๗๙สัมภาษณ์นางกาญจนา ว ัฒนวิกกิจ, ผูอ้าํนวยการโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบําเพ็ญ 

กรุงเทพมหานคร, วนัที ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗. 
๘๐สมัภาษณ์นายบุญฤทธิ รุ่งเรือง, ผูอ้าํนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลยั 

กรุงเทพมหานคร, วนัที ๖ มีนาคม ๒๕๕๘. 



๑๙๕ 

ผู้ให้สัมภาษณ์ลาํดับที ๙ ตอบคาํถามข้อที ๙ 

นายมาโนช คะมนัจา กล่าวว่า เห็นดว้ย เพราะว่าเป็นเรืองทีเกียวกบัผูป้กครองไม่เกียวกบั 

ตวัเยาวชน โดยภาพสงัคมคนชนบทถึงแมจ้ะมีรายไดน้อ้ยก็ยงัเขา้วดัเป็นจาํนวนมาก แต่คนในเมือง

ถึงมีรายได้มากแต่ก็มีการเขา้วดัแต่ไม่มาก ดงันันไม่ว่าจะคนจนหรือคนรวยก็สามารถเขา้วดัได ้

เพียงแต่แตกต่างกนัทีวตัถุประสงคข์องการเขา้วดัว่าตอ้งการอะไร๘๑ 

สรุปได้ว่า ผูใ้ห้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ กล่าวว่า เห็นด้วยทีรายได้ของผูป้กครองเยาวชนมี

ความสมัพนัธต่์อการส่งเสริมจริยธรรมของวยัรุ่น เพราะว่าการเขา้วดันนัสามารถเขา้ไดทุ้กระดบัชนั

ของรายได ้การมีความเชือทางพระพุทธศาสนาเรืองของการไปทาํบุญทีวดันันเป็นเรืองทีสืบทอด 

กนัมานานจนกลายเป็นวฒันธรรมทีสืบสานคู่มา กบัประเทศไทยความเชือและศรัทธาจึงสามารถ

เกิดขึนไดทุ้กระดบัชนัของรายไดเ้ช่นกนั เพียงแต่สิงของทีจะนาํมาทาํบุญนันจะแตกต่างกนัไปตาม

รายไดข้องผูที้จะมาทาํบุญทีวดั และมีวตัถุประสงคข์องการทาํบุญทีแตกต่างกนัเท่านนั 

ผู้วจิยั : ข้อที ๑๐ นอกเหนือจากปัจจยัทีส่งผลต่อการส่งเสริมจริยธรรมของวยัรุ่นทงั ๖ ดา้น 

คือดา้นครอบครัว ดา้นศาสนสถาน ดา้นสถาบนัการศึกษา และดา้นเจตคติหรือความเชือทีเกิดจาก

ความรู้สึก ดา้นทีสภาพแวดลอ้ม ดา้นการใชเ้วลาว่างให้เป็นประโยชน์ ท่านมีขอ้เสนอแนะอะไรที 

จะช่วยส่งเสริมจริยธรรมของวยัรุ่นใหม้ากขึน 

ผู้ให้สัมภาษณ์ลาํดับที ๑ ตอบคาํถามข้อที ๑๐ 

พระครูโกศลวมิลกจิ ท่านใหข้อ้เสนอแนะดา้นปัจจยัทีส่งผลต่อการส่งเสริมจริยธรรมของ

วยัรุ่น ดงัต่อไปนี 

๑. ด้านครอบครัว กล่าวว่า บุคคลในครอบครัวตอ้งเป็นผูป้ระพฤติดีประพฤติชอบมีความ

รักเอาใจใส่ต่อเยาวชน และเป็นตวัอย่างทีดีในเรืองการปลูกฝังสร้างความเชือและศรัทธาทีถูกตอ้ง

ใหแ้ก่เยาวชน 

๒. ด้านศาสนสถาน กล่าวว่า ภิกษุควรเป็นผูป้ฏิบติัดี ปฏิบติัชอบ เป็นตวัอย่างทีดีต่อผูพ้บ

เห็นโดยศึกษาหลกัธรรมคาํสอน และการปฏิบติัให้รู้แจง้เห็นจริง แลว้นาํไปสั งสอนบุคคลผูที้เขา้

มายงัวดัให้รู้แลว้เขา้ใจถึงหลกัธรรมคาํสอนทางพระพุทธศาสนา เมือเธอทงัหลายเหล่านันเขา้ใจ 

และรู้แจง้แลว้พวกเธอทงัหลายเหล่านันก็จะสนใจเขา้วดัเองโดยเฉพาะการสอนให้เยาวชนเขา้ใจ

เรืองธรรมะนนั ทางวดัควรใหมี้การเรียนการสอนธรรมศึกษาเพือเป็นพืนฐานทางพระพุทธศาสนา 

เมือเธอทงัหลายเหล่านนัไดเ้รียนไดศึ้กษา เมือเธอทงัหลายเหล่านันเขา้ใจแลว้นาํไปปฏิบติัเธอ ก็จะ

                                                             
๘๑สัมภาษณ์นายมาโนช คะมันจา, รองผูอ้าํนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดคู ้บอน 

กรุงเทพมหานคร, วนัที ๓๐ กนัยายน ๒๕๕๘. 



๑๙๖ 

สนใจเขา้วดัเอง การสอนนันควรเป็นการสอนเชิงเปรียบเทียบ เช่นการทาํดีไดดี้ ทาํชวัไดช้วั ทาํดี

แลว้จะได้รับผลอะไร และเมือทาํชวัผลทีไดจ้ะเป็นอย่างไร เป็นต้น ในปัจจุบนัปัญหาทางสังคม

เกียวกบัยาเสพติด ไดแ้พร่ขยายไปมากโดยเฉพาะในวดั ดงันันในการบวชสามเณร และภิกษุสงฆ์

จะต้องมีการตรวจสอบประวติัส่วนตัวให้ชัดเจน มีการตรวจสุขภาพ มีผูป้กครองรับรองความ

ประพฤติไม่ควรปล่อยใหบ้วชกนัง่าย ๆ อยา่งเช่นอดีตเพราะจะทาํใหว้ดัและวงการพระพุทธศาสนา

เกิดปัญหาขึนในคราวต่อไป 

๓. ด้านโรงเรียน กล่าวว่า เยาวชนคนใดทีอยู่ในโรงเรียนอยู่ในกลุ่มเพือนทีไม่ดี สภาพ 

แวดลอ้มไม่ดี เธอทงัหลายเหล่านันก็จะเป็นคนดีไดย้าก ดงันันโรงเรียนตอ้งหาวิธีการทาํให้กลุ่ม

เยาวชนทีไม่ดีลดนอ้ยลงอยูใ่นกรอบและจดัการเรียนการสอนดา้นธรรมะเพือเป็นการส่งเสริมจริย 

ธรรมของวยัรุ่น เพือเพิมเติมและช่วยเพือพฒันาจิตใจ ของนกัเรียนทงัหลายเหล่านนัเธอก็จะพบเห็น

ความดีทีไดศึ้กษาธรรมะนนั โดยการใหมี้ภิกษุสงฆเ์ขา้ไปสอนธรรมศึกษาในวิชาพุทธศาสนา 

๔. ด้านเจตคตหิรือความเชือทีเกิดจากความรู้สึก กล่าวว่า เป็นสิงทีสาํคญัทีสุด แต่สมยันี

บุคคลทีจะเขา้วดัมาอาจจะไม่มีความเชือก็ได ้แต่เขา้มาเพือตอ้งการอะไรบางอย่างจากวดั เช่น บาง

คนตอ้งการวตัถุ เครืองรางต่าง ๆ ซึงไม่ตรงกบัหลกัธรรมคาํสอนของพระพุทธศาสนาซึงปัจจุบนั

เป็นเช่นนนั หลกัธรรมคาํสอนไม่เอาจะเอาแต่วตัถุ การปลูกฝังความเชือทีถูกตอ้งจึงสาํคญัมากใน

ปัจจุบนั เพราะฉะนันพระสงฆต์อ้งเป็นผูป้ลูกฝังความเชือความศรัทธาทีถูกต้องแด่เธอทงัหลาย

เหล่านนั๘๒ 

๕. ด้านสภาพแวดล้อม กล่าวว่า ด้านสภาพแวดล้อมทีดีเยาวชนก็สามารถซึมซับจาก  

สงัคมชุมชนทีดีได ้

๖. ด้านการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ กล่าวว่า ถา้วยัรุ่นสามารถใชเ้วลาทีมีอยู่นํามา

พฒันา ตนเองพฒันาใจตนทาํกิจกรรมกรรมทีเกิดประโยชน์ต่อตนเองและสงัคมก็จะดีมาก 

ผู้ให้สัมภาษณ์ลาํดับที ๒ ตอบคาํถามข้อที ๑๐ 

พระครูบวรกิจคุณาธาร ท่านให้ขอ้เสนอแนะดา้นปัจจยัทีส่งผลต่อการส่งเสริมจริยธรรม

ของวยัรุ่น ดงัต่อไปนี 

ด้านศาสนสถาน กล่าวว่า ก่อนอืนตอ้งทาํความเขา้ใจก่อนว่า วดัทีพระสงฆส์ังกดัอยู่มี ๒ 

ฝ่ายคือฝ่ายคามวาสี กบัฝ่ายอรัญวาสี ฝ่ายคามวาสี หรือทีเรียกว่าวดับา้น จะมุ่งทางปริยติั คือการ 

ศึกษา และบริหารปกครองเป็นหลกั การจะจดักิจกรรมส่งเสริมใหบุ้คคลเขา้วดัจะมีมาก ใชท้งัดนตรี 

                                                             
๘๒สมัภาษณ์พระครูโกศลวิมลกิจ, เจา้คณะเขตมีนุบรี เจา้อาวาสวดัแสนสุข กรุงเทพมหานคร, 

วนัที ๒๙ กนัยายน ๒๕๕๗. 



๑๙๗ 

และมโหรสพในการดึงดูด เมือบุคคลเขา้มาก็จะไดรั้บความเพลิดเพลินกลบัไป และไดบุ้ญแลว้แต่

จิตศรัทธา การสอนส่วนใหญ่มุ่งเนน้ใหเ้กิดคุณธรรม คือความดีงามทีถกูปลกูฝังขึนในจิตใจ จนเกิด

จิตสาํนึกทีดี 

ฝ่ายอรัญวาสี หรือทีเรียกว่าวดัป่า จะมุ่งการปฏิบติัเป็นหลกั การหาวิธีการนาํให้บุคคลเขา้

วดัจึงไม่ค่อยทาํ การเขา้วดัของบุคคลจึงเกิดจากการทีไดพ้บเห็นในการปฏิบติัของภิกษุสงฆ ์แลว้ 

เกิดความศรัทธาเลือมใสจึงมายงัวดั เพือทาํบุญ ทาํกุศล สวดมนต์ไหวพ้ระและเจริญภาวนา งานที

เป็นกิจกรรมแสงสีเสียงจึงไม่เป็นทีใชดึ้งดูดใจของวดัป่า พระวดัป่ามกัจะเน้นสอนให้ดูตวัเองและ

ควบคุมตวัเอง โดยใชศี้ลเป็นเครืองนาํทาง คนทีเขา้มาในวดัป่านีส่วนใหญ่จะไดจ้ริยธรรม คือพฤติ

ในสิงทีควรประพฤติ คือประพฤติดีกระทาํความดี ปรากฏเป็นความดีงามทงัทางกาย ทางวาจา และ

ทางใจ 

ดงันนั ในปัจจุบนัดา้นศาสนสถานตอ้งมีการพฒันาปรับองค์กรของตน ตอ้งรู้จกันาํส่วนดี

ของวดัทงัสองประเภทเขา้มาพฒันาร่วมกนั การเรียกความเชือความศรัทธาต่อบุคคลให้สนใจต่อ

การส่งเสริมจริยธรรมของวยัรุ่น ก็จะเพิมมากขึน ควรทาํแต่เพียงเหมาะสมไม่เกินเลยไปจนให้การ

พฒันา เป็นการมุ่งแสวงหากิเลส จนทาํใหบุ้คคลทีมุ่งหาความเชือและศรัทธาเขา้หากิเลสตามไปดว้ย 

ส่วนปัจจยัดา้นอืนๆคิดว่าเป็นเรืองของฆราวาส ทีจะตอ้งพฒันากนัต่อไปอยา่งถกูตอ้ง๘๓ 

ผู้ให้สัมภาษณ์ลาํดับที ๓ ตอบคาํถามข้อที ๑๐ 

พระครูถาวรธรรมานุสิฐ ท่านใหข้อ้เสนอแนะดา้นปัจจยัทีส่งผลต่อการส่งเสริมจริยธรรม

ของวยัรุ่น ดงัต่อไปนี 

๑. ด้านครอบครัว กล่าวว่า บุคคลในครอบครัวควรเป็นตน้แบบทีดีทางดา้นแนวทางวิถี

พุทธในการปลกูฝังจิตสาํนึกทีดีทางดา้นพระพุทธศาสนา ทงัทางดา้นหลกัธรรม และการปฏิบติัเมือ

บุคคลในครอบครัวนาํพาเยาวชนให้ทาํตามดังกล่าวและเขา้วดัสมาํเสมอเยาวชนก็จะตามมาเป็น 

ปกตินิสยั 

๒. ด้านศาสนสถาน กล่าวว่า พระภิกษุสงฆต์อ้งมีความรู้ทางดา้นปริยติัและปฏิบติัทีดีอย่าง

รู้จริง มีการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ ตามระดบัขนัของการศึกษาทางสงฆอ์ย่างถูกตอ้งตามหลกัของ

พระธรรมและวินยัเพือป้องกนัการเบียงเบนของคาํสอน โดยเป็นลกัษณะของพีสอนน้อง คือพระ

พรรษามากสอนพระบวชใหม่ สาํหรับดา้นการเผยแผ่ทางวดัตอ้งมีการเผยแผ่เชิงรุก คือนาํธรรมะ 

เขา้หาบุคคลใหเ้กิดความสนใจ โดยการจดัหากิจกรรมรองรับใหเ้ขา้กบัทุกเพศ ทุกวยั ทุกการศึกษา 

                                                             
๘๓สัมภาษณ์พระครูบวรกิจคุณาธาร, ผูช่้วยเจ้าอาวาสหนองจอก กรุงเทพมหานคร, วนัที 

๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗. 



๑๙๘ 

เพือพร้อมรับบุคคลทีสนใจเขา้วดั ซึงพระภิกษุสงฆที์จดักิจกรรมและเชิญชวนบุคคลให้เกิดความ

เชือและศรัทธาตอ้งมีลกัษณะเฉพาะตน คือตอ้งรู้ธรรมะดี เสียงตอ้งดี และเทศน์ตอ้งเร้าใจ ซึงเป็นสิง

ทีสาํคญัในปัจจุบนัทีสามารถดึงดูดให้เกิดความเชือและศรัทธามากขึนและเขา้วดัมากขึน สาํหรับ

สิงแวดลอ้มภายในวดั ตอ้งมีความสะอาด ร่มรืน เยน็สบาย ทุกสิงทุกอย่างพฒันาไปในทางบุญไม่

พฒันาไปในทางพาณิชย ์พฒันาทงับุคลากรภายในวดั และพฒันาบุคคลทีเขา้วดั คือพฒันาไปตาม

แนวปริยติั และปฏิบติัแนวปริยติั คือพฒันาบุคลากรภายในวดัและนอกวดัใหรู้้และเขา้ใจหลกัธรรม

คาํสอนทางพระพุทธศาสนาทงัเรียน พระไตรปิฎก เรียนบาลี เรียนธรรมศึกษา และเรียนอภิธรรม 

เป็นตน้แนวปฏิบติั คือพฒันาบุคลากรภายในวดัและนอกวดัให้รู้และเขา้ใจในแนวทางปฏิบติัทาง

พระพุทธศาสนา เช่นการฝึกกรรมฐาน หรือปฏิบติัธรรม เป็นตน้ 

๓. ด้านโรงเรียน กล่าวว่า ควรส่งเสริมและจดักิจกรรมร่วมกบัทางวดัเพือจัดให้เยาวชน 

เขา้วดั ซึงในการนาํเยาวชนเขา้วดั ดา้นโรงเรียนสามารถนาํพาเยาวชนให้เขา้วดัไดม้ากทีสุดในแต่ 

ละครัง แต่ทีสาํคญัคือทางวดัตอ้งมีทงัสถานที ในการจดักิจกรรมสาํหรับคนจาํนวนทีมากทีมาจาก

สถาบนัการศึกษาได ้โดยมีครูทีเคยเขา้รับการอบรมจากทางวดัเป็นผูส้อนร่วมกบัทางบุคลากรของ

ทางวดัในการจดักิจกรรมแต่ละครัง 

๔. ด้านเจตคตหิรือความเชือทีเกิดจากความรู้สึก กล่าวว่า ควรสร้างความเขา้ใจทีถูกตอ้ง

ตามหลกัของทางพระพุทธศาสนาเป็นไปอย่างมีเหตุมีผล การเกิดเจตคติทีดีก็จะมีขึน ซึงเป็นการ

ส่งเสริมใหผู้ที้มีเจตคติทีดีในพระพุทธศาสนาจะไดแ้นะนาํ และชกัชวนบุคคลอืน ๆ อย่างถูกตอ้ง 

ใหส้นใจเขา้วดัเพือศึกษาสิงทีตนเองคิดว่าดีแลว้ถกูตอ้งแลว้ตาม๘๔ 

๕. ด้านสภาพแวดล้อม กล่าวว่า ตามคาํสอนของพระพุทธองคก์ารเกิดอยูใ่นสถานทีดี ย่อม

ถือว่าเป็นมงคลของชีวิต 

๖. ด้านการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ กล่าวว่า ควรแนะนาํสงัสอนใหเ้ยาวชนสามารถใช้

เวลาว่างทีมีอยูป่ลกูฝังใหรู้้จกัการพฒันาตนเอง ใหช่้วยเหลือผูอื้น 

ผู้ให้สัมภาษณ์ลาํดับที ๔ ตอบคาํถามข้อที ๑๐ 

พระครูอุดมจารุวรรณ ท่านใหข้อ้เสนอแนะดา้นปัจจยัทีส่งผลต่อการส่งเสริมจริยธรรมของ

วยัรุ่นดงัต่อไปนี 

                                                             
๘๔สมัภาษณ์พระครูถาวรธรรมานุสิฐ, เจา้อาวาสวดับางเพ็งใต ้กรุงเทพมหานคร, วนัที ๒๖ 

กนัยายน ๒๕๕๗. 



๑๙๙ 

๑. ด้านครอบครัว กล่าวว่าบุคคลในครอบครัวตอ้งใหก้ารสนบัสนุนทางดา้นการศึกษาเพือ 

ใหเ้ยาวชนเกิดความคิดทีมีเหตุมีผล จะไดส้ามารถแยกแยะสิงใดดีสิงใดชวัไดง่้าย ซึงจะเป็นบนัได

ในการนาํพาใหเ้ขา้วดัต่อไป 

๒.  ด้านศาสนสถาน กล่าวว่า ผูน้าํหรือเจา้อาวาสควรเป็นตวัอย่างทีดีให้แก่ พระภิกษุสงฆ ์ 

ทีอยูร่่วมกนัภายในวดัโดยการทาํใหเ้ป็นตวัอยา่งใหเ้ขาเห็น เช่นการทาํความสะอาด สถานทีภายใน

วดั เจา้อาวาสควรทาํให้เขาดูก่อน การทาํกิจกรรมทางวดัหรือการทาํวดัทีทาํเป็นประจาํทุกวนั เจา้

อาวาสตอ้งลงไปทาํพร้อมกนัทุกครังสมาํเสมอ เมือพระภิกษุ สามเณรภายในวดัประพฤติดี และชอบ

พร้อมกนัแลว้เมือบุคคลเขา้วดัมาไดพ้บเห็นก็จะชืนชม และเกิดความเชือความศรัทธาขึน ก็จะส่ง 

ผลใหต้อ้งการเขา้วดัอย่างสมาํเสมอส่วนทางดา้นสถานทีวดั ตอ้งมีการพฒันาขึนเพือให้พร้อมกบั

การจดักิจกรรมหรือทาํกิจสาํคัญต่าง ๆ ในวนัสําคญัทางศาสนา และต้องทาํสถานทีให้พร้อมกับ

ความร่วมมือกบัทางสถาบนัต่าง ๆ ทีจะเขา้มาใชใ้นสถานทีของวดั 

๓. ด้านโรงเรียนกล่าวว่า ควรจดักิจกรรมร่วมกนักบัทางวดัในการส่งเสริมเยาวชนให้เขา้ 

วดั ในวนัสาํคญัทางศาสนา 

๔. ด้านเจตคตหิรือความเชือทีเกดิจากความรู้สึก กล่าวว่า หลกัธรรมคาํสอนทางพระพุทธ 

ศาสนาเป็นสิงทีมีเหตุมีผล ผูที้ปฏิบติัถา้มีความเชือและความศรัทธาทีดีแลว้ก็มกัจะเขา้ใจไดง่้าย๘๕ 

๕. ด้านสภาพแวดล้อม กล่าวว่า สภาพแวดลอ้มทีดีเยาวชนก็ดีไปดว้ย 

๖. ด้านการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ กล่าวว่า พ่อแม่ควรสั งสอนอบรมหรือเป็นแบบ 

อยา่งในการใชเ้วลาว่าง เช่นพาไปวดันาํอ่านหนังสือธรรมะหรือกฎแห่งกรรมเพือสอนให้เด็กเป็น

สมัมาทิฏฐิ 

ผู้ให้สัมภาษณ์ลาํดับที ๕ ตอบคาํถามข้อที ๑๐ 

พระครูวสุิทธินพคุณ ท่านใหข้อ้เสนอแนะดา้นปัจจยัทีส่งผลต่อการส่งเสริมจริยธรรมของ

วยัรุ่นดงัต่อไปนี 

๑.  ด้านครอบครัว กล่าวว่า บุคคลในครอบครัวตอ้งมีเวลาในการพาเยาวชนให้เขา้วดัมาก

ขึนโดยการปลูกฝังว่าพระรัตนตรัย และวดัเป็นสถานทีพึงในยามทีเรามีทุกข์ และเมือเขา้มาแลว้

สามารถนาํพาใหเ้ราพน้ทุกข ์

๒.  ด้านศาสนสถาน กล่าวว่าพระสงฆต์อ้งประพฤติปฏิบติัตามพระธรรมวินัย มีจิตสาํนึก

รับผดิชอบต่อสงัคม เป็นทีพึงของสังคม ซึงจะเป็นการลดความเสียงจากการทาํผิดต่อสังคม ส่วน

                                                             
๘๕สมัภาษณ์พระครูอุดมจารุวรรณ, เจา้อาวาสวดับาํเพญ็เหนือ กรุงเทพมหานคร, วนัที ๒๙ 

กนัยายน ๒๕๕๗. 



๒๐๐ 

ทางวดัเองตอ้งมีกิจกรรมรองรับเยาวชน เช่นการสวดมนต์ การเจริญภาวนากรรมฐาน และทาํให้

เยาวชนมีส่วนร่วมโดยใหค้วามสาํคญัแก่เยาวชน ซึงจะส่งผลเป็นแรงบนัดาลใจให้อยากเขา้วดัมาก

ขึน ดีกว่าให้มาเดินดูแต่สถานวตัถุภายในวดัเท่านัน และส่วนทีเกียวกบัสถานที ตอ้งมีการรองรับ

การทาํกิจกรรมส่งเสริมเยาวชนให้พร้อม โดยเมือเข้ามาภายในวดัแลว้ให้รู้สึกดูสะอาดตา มีสิง

อาํนวยความสะดวกครบสาํหรับกิจกรรม และเยน็สบายในการร่วมกิจกรรม เป็นตน้ 

๓.  ด้านโรงเรียน กล่าวว่า ตอ้งมีการส่งเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนืองใน

การเป็นพุทธเยาวชน เช่นการสวดมนต์ การนั งสมาธิ การเดินจงกลม คือทาํอย่างสมาํเสมอ เป็น

ประจาํทุกวนัวนัละ ๕ นาทีก็พอเพือเป็นเชือแห่งความดีงาม หรือบุญทีจะส่งเสริมให้ปฏิบติัในวนั

ขา้งหนา้ 

๔.  ด้านเจตคตหิรือความเชือทีเกดิจากความรู้สึก กล่าวว่า ความเชือกบัศาสนาเป็นของคู่กนั

โดยเฉพาะความเชือทางพระพุทธศาสนาทีประกอบดว้ยเหตุและผลทีสมบูรณ์แบบอยู่แลว้ ดงันัน

ควรใชปั้ญญาเป็นเครืองพิจารณาความถกูตอ้ง ดว้ยตนเอง๘๖ 

๕. ด้านสภาพแวดล้อม กล่าวว่า เช่น แนะนาํสือทีไดจ้ากโซเชียลทีมีประโยชน์มาใชใ้นการ

พฒันาตนเอง ไม่ควรเป็นแบบอยา่งในการใชสื้อในทางทีไม่มีประโยชน์ 

๖. ด้านการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ กล่าวว่า ครอบครัวควรเป็นตน้แบบหรือมีเวลาที

ช่วยอบรมใหเ้ยาวชนใชเ้วลาทีมีใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดกบัชีวิต 

ผู้ให้สัมภาษณ์ลาํดับที ๖ ตอบคาํถามข้อที ๑๐ 

ดร. ประพนธ์ หลสิีน ท่านใหข้อ้เสนอแนะดา้นปัจจยัทีส่งผลต่อการส่งเสริมจริยธรรมของ

วยัรุ่นดงัต่อไปนี 

๑.  ด้านครอบครัว กล่าวว่า เนืองจากในปัจจุบนัครอบครัวส่วนใหญ่มีลกัษณะเป็นครอบ 

ครัวเดียวมุ่งแต่การทาํมาหาเลียงชีพ ดงันันในฐานะชาวพุทธควรส่งเสริมให้สถาบนัครอบครัวให้

รู้จกั หน้าทีของชาวพุทธว่าควรทาํอย่างไรเมือบุคคลในครอบครัวทีเป็นผูสู้งอายุรู้ถึงหน้าที ก็จะ 

เป็นตวัอยา่งนาํพาใหเ้ด็กหรือเยาวชนในครอบครัวปฏิบติัตาม 

๒. ด้านศาสนสถานกล่าวว่า พระภิกษุสงฆ์ควรมีการประพฤติตนให้เป็นแบบอย่างทีดี  

โดยใหมี้บุคลิกลกัษณะภูมิฐาน และมีภูมิธรรม น่าเลือมใส และเรียบร้อย เป็นตน้ ส่วนภายในวดัควร

มีการพฒันาวดัใหส้ะอาด ร่มรืน ใหน่้าเขา้ เพราะเมือผูเ้ขา้วดัไปแลว้ตอ้งมีการไดอ้ะไรบางอย่างจาก

                                                             
๘๖สัมภาษณ์พระครูวิสุทธินพคุณ, ประธานศูนย์พระสงฆ์นักเผยแผ่เพือพัฒนาสังคม 

ผูช่้วยเจา้อาวาสวดัทองนพคุณ กรุงเทพมหานคร, วนัที ๒๘ กนัยายน ๒๕๕๗. 



๒๐๑ 

คาํสอนทางพระพุทธศาสนาออกจากวดั เช่นการมีป้ายพุทธพจน์ สุภาษิตธรรม เตือนหรือเป็นแนว

ทางการปฏิบติัตามหลกัคาํสอน ติดไวใ้หท้วับริเวณวดั 

๓.  ด้านโรงเรียน กล่าวว่า ควรมีการบรรจุหลกัสูตรพระพุทธศาสนาในการเรียนการสอน

โดยเป็นวิชาหลกั เพือปลกูฝังเยาวชนไม่ให้หลงประเด็นหรือเขา้ใจหลกัของพระพุทธศาสนาอย่าง

ผิด ๆ เช่นการกราบไหวสิ้งของวตัถุต่าง ๆ เพือเป็นการไม่ให้เกิดความเชือในสิงทีไม่มีเหตุมีผล 

ถึงแมภ้ายในสถาบนัการศึกษาต่าง ๆ จะมีคนต่างศาสนาเรียนอยู่ดว้ยก็ตาม ถา้อยู่เมืองไทย ไม่ว่า

ศาสนาใดก็ตอ้งเรียนหลกัสูตรพระพุทธศาสนา 

๔.  ด้านเจตคตหิรือความเชือทีเกดิจากความรู้สึก กล่าวว่า ควรศึกษาหลกัธรรมคาํสอนทาง

พระพุทธศาสนาใหเ้ขา้ใจอยา่งชดัแจง้ เพือจะทาํใหเ้ขา้ใจว่าสิงใดคือ พุทธแท้๘๗ 

๕. ด้านสภาพแวดล้อม กล่าวว่า วยัรุ่นบางคนอาจไม่มองว่าเป็นปัญหา แต่กลบัอยากลอง

แมว้่ามนัจะเสียงก็ตาม บางคนก็มองว่าเป็นภยัพิบติัทีตอ้งหลบหนีให้ห่างไกล โดยไม่สนใจว่าผูที้  

ติดยานนัมีความยากลาํบากอยา่งไร บางคนมองปัญหานีเหมือนกบัเป็นปัญหาของตวัเองจึงทาํให้เขา

เดือดร้อนแทนคนอืนดว้ย อนัเนืองจากความรับผดิชอบทีเป็นคุณสมบติัของผูมี้คุณธรรม 

๖. ดา้นการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน์ กล่าวว่าถา้วยัรุ่นไม่ใชเ้วลาว่างให้เกิด ประโยชน์

ใน ทางทีสร้างสรรค์ ก็จะทาํให้เป็นคนขีเบือ ขีเซ็ง ง่าย ๆ เพราะการอยู่เฉย ๆ จะทาํให้เราไม่มี

ความสุขและอาจใชค้วามคิดฟุ้งซ่าน ถูกชกันาํไปในทางทีไม่เหมาะสมไดง่้าย เช่น เสพยาเสพติด 

เทียวเตร่ ใชจ่้ายเงินทองไปในการแต่งตวัเกินความจาํเป็น วยัรุ่นจึงควรฝึกฝนตนเอง 

ผู้ให้สัมภาษณ์ลาํดับที ๗ ตอบคาํถามข้อที ๑๐ 

นางกาญจนา วฒันวกิกจิ ท่านใหข้อ้เสนอแนะดา้นปัจจยัทีส่งผลต่อการส่งเสริมจริยธรรม

ของวยัรุ่นดงัต่อไปนี 

๑.  ด้านครอบครัว กล่าวว่า ตอ้งทาํให้เป็นวิถีชีวิตเกิดขึนในครอบครัวจะนาํพาเยาวชนให้

เขา้วดั เช่นตอนเชา้ตอ้งทาํบุญใส่บาตร กรวดนาํ สวดมนต์ไหวพ้ระก่อนเขา้นอน และพาไปวดัใน 

วนัสาํคญัทางศาสนา เป็นตน้ 

๒.  ด้านศาสนสถาน กล่าว่า พระภิกษุควรเป็นแบบอย่างทีดีในการปฏิบัติไม่ใช้แค่เล่า  

เรียนหลกัธรรมคาํสอน หรือพระวินัยเท่านันดา้นสถานทีวดัก็ไม่ควรปล่อยให้สกปรกควรทาํให้  

เป็นตวัอยา่งในการทาํความสะอาดเป็นประจาํทุกเยน็ เพือใหเ้กิดความสะอาดบุคคลเขา้ไปแลว้รู้สึก

สบายตา ส่วนดา้นกิจกรรมนนัควรมีการประสานใหเ้ขา้ใจในทุกดา้น ตงัแต่พิธีการ การทาํกิจกรรม 

                                                             
๘๗สัมภาษณ์ ดร.ประพนธ์ หลีสิน, ผูอ้าํนวยการโรงเรียนเศรษฐบุตรบาํเพ็ญ กรุงเทพ- 

มหานคร, วนัที ๒มีนาคม ๒๕๕๘. 



๒๐๒ 

และวิธีการดาํเนินการ เมือตอ้งมีการจดักิจกรรมร่วมระหว่างปัจจยัดา้นต่าง ๆ เช่นสถาบนัการศึกษา 

สถาบนัครอบครัว เป็นตน้ โดยเฉพาะดา้นพิธีการ เนืองจากพิธีการทางพระพุทธศาสนามีมากมาย

หลายอย่างจนบางครัง บุคคลทีเขา้ใจในพิธีการน้อยมกัจะทาํผิดพลาดบ่อย ๆ ควรย่อหรือลดขัน 

ตอนทางพิธีการลงบา้ง เพราะบุคคลทีจะเขา้ใจในดา้นพิธีการทางพระพุทธศาสนาในปัจจุบนัถา้  

เป็นฆราวาสจะมีน้อยแลว้ แมก้ระทงัในโรงเรียนขณะนียงัไม่มีบุคคลดงักล่าวเลย เช่นคนนาํสวด

มนต ์คนนาํจดักิจกรรมทีจะประสานกบัทางวดั เป็นตน้ ในดา้นภาษาบาลีทีใชส้วดมนต์ ควรมีการ

แปลเป็นภาษาไทยให้เขา้ใจถึงความหมาย ดงันันควรมีการจดัอบรม หรือจดัทาํหลกัสูตรเพือเพิม

จาํนวนบุคลากรทีเป็นผูน้าํทางดา้นพิธีการทางพระพุทธศาสนาในส่วนของฆราวาสขึน 

๓.  ด้านโรงเรียนกล่าวว่า ควรมีการจดักิจกรรมใหซึ้มซบัในพระพุทธศาสนาเพือเกิดความ

เชือ และกระตุน้ใหส้นใจเขา้วดั 

๔.  ด้านเจตคตหิรือความเชือทีเกดิจากความรู้สึก กล่าวว่า ควรมีการกระตุน้ใหเ้กิดความเชือ

โดยเกิดจากความรู้สึกอยากเข้าว ัด โดยการประชาสัมพันธ์ถึงข้อดีของหลกัธรรมคาํสอนทาง

พระพุทธศาสนาทีจะนาํพาไปทาํใหเ้กิดความสุขในชีวิตประจาํวนั๘๘ 

๕. ด้านสภาพแวดล้อม กล่าวว่า ถา้สภาพแวดลอ้มของเยาวชนมีเพือนสูบบุหรี ถา้อ่อนแอก็

อย่าไปยุ่งกบัคนเหล่านี แต่ถา้หากเยาวชนมีบุคลิกภาพทีเขม้แข็งและมีความรับผิดชอบต่อสังคม 

เยาวชนจาํเป็นตอ้งพยายามทาํใหเ้พือนฝงูของเยาวชนเลิกสูบบุหรีทงัหมด  

๖. ด้านการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ กล่าวว่า วยัรุ่นจึงควรฝึกฝนตนเอง ทีจะใชเ้วลาว่าง

ทาํกิจกรรม ต่าง ๆ ทีก่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อตนเองและผูอื้น ประโยชน์ทีวยัรุ่นจะไดรั้บ จากการ ทาํ

กิจกรรม หรือ เขา้ร่วมกิจกรรมทีสร้างสรรค ์ทาํใหเ้รามีความสุข เพราะในการทาํกิจกรรมต่าง ๆ เรา

ไดพ้ฒันา อารมณ์ เป็นการเสริมสร้างใหเ้กิดความสุข ความสนุกสนาน เพลิดเพลิน ช่วยเสริมสร้าง

ประสบการณ์ใหม่ให้แก่ชีวิต เช่น การไปทศันศึกษาการท่องเทียว การอยู่ค่ายพกัแรม การอ่าน

หนงัสือ ศึกษาวรรณกรรมต่างๆ การมีส่วนร่วมกบักลุ่มบุคคลต่าง ๆ เสริมคุณค่าของบุคคล และเป็น

การฝึกทกัษะในการทาํงานหรืออยูร่่วมกบับุคคลอืน เช่น การทาํงาน กลุ่มสมัพนัธ ์การเล่นกีฬา 

ผู้ให้สัมภาษณ์ลาํดับที ๘ ตอบคาํถามข้อที ๑๐ 

นายบุญฤทธิ รุ่งเรือง ท่านใหข้อ้เสนอแนะดา้นปัจจยัทีส่งผลต่อการส่งเสริมจริยธรรมของ

วยัรุ่นดงัต่อไปนี 

                                                             
๘๘สัมภาษณ์นางกาญจนา ว ัฒนวิกกิจ, ผูอ้าํนวยการโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบําเพ็ญ 

กรุงเทพมหานคร, วนัที ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗. 



๒๐๓ 

๑.  ด้านครอบครัว กล่าวว่า ผูน้าํของครอบครัวควรเป็นตวัอย่างในการนาํเยาวชนเขา้วดั 

และตอ้งปฏิบติัใหเ้ห็นเป็นตวัอยา่งดว้ย 

๒.  ด้านศาสนสถาน กล่าวว่า พระภิกษุสงฆ์ทีเกียวข้องทางพระพุทธศาสนาต้องมีการ

ประพฤติดีประพฤติชอบตามแนวทางของพระธรรมและวินัยโดยเป็นตน้แบบของผูพ้บเห็น ส่วน 

ในบริเวณวดัควรมีการปรับปรุงสิงแวดลอ้มภายในวดัให้มีบรรยากาศดี คือ มีความสะอาด มีความ

สงบเรียบร้อย และเขา้ไปแลว้เกิดความสบายใจ 

๓.  ด้านโรงเรียน กล่าวว่า ควรมีการจัดหลกัสูตรทางพระพุทธศาสนาขึนตามโรงเรียน  

ต่าง ๆ โดยเป็นวิชาหลกัทีตอ้งศึกษา โดยทาํเป็นเนือหาทีอ่านและเขา้ใจง่าย เช่นการทาํเป็นนิทาน 

หรือการ์ตูนภาพ เป็นตน้ นอกจากนีครูหรืออาจารยจ์ะตอ้งมีการถูกอบรมทางดา้นพระพุทธศาสนา

อยา่งถกูตอ้ง เพือความสมบูรณ์ทงับุคลากรและหลกัสูตร 

๔.  ด้านเจตคติหรือความเชือทีเกิดจากความรู้สึก กล่าวว่า ถา้กิจกรรมทีจดัขึนจากปัจจัย

ทางด้านครอบครัว ด้านศาสนา และด้านสถาบันการศึกษา ประสบความสําเร็จดังเป้าหมาย 

สิงทีตามมาคือ ความเชือ ความศรัทธาทีดีจะเกิดขึนแก่เยาวชน และส่งผลสืบเนืองไปถึงการเข้า 

วดัดว้ย๘๙ 

๕. ด้านสภาพแวดล้อม กล่าวว่า เรียกร้องสงัคมใหป้รับปรุงสภาพสิงแวดลอ้มให้ดีงามนัน 

หน้าทีของแต่ละคนก็จะเบาลง คุณเริมสิ เริมเป็นคนดีและเชิญชวนสู่ความดี เลิกความชั วและ

ปราบปรามความชวั แลว้คุณจะเห็นว่าหลายคนในสงัคมจะปฏิบติัตามและจะกลา้ทาํเหมือนคุณ 

๖. ด้านการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ กล่าวว่า วยัรุ่นจาํนวนมากมกัไม่รู้จะทาํอะไรใน

ยามว่าง โดยเฉพาะอยา่งยงิ ในเวลาทีเกิดความรู้สึก เซ็ง เบือ ซึงอาจเกิดจากความผิดหวงับ่อย ๆ ทาํ

อะไรไม่สาํเร็จ ซึงเป็นภาวะทีทาํใหว้ยัรุ่นไม่อยากทาํอะไร ในยามนี วยัรุ่นไม่ควรปล่อยใหต้นเองอยู่

ว่าง เพราะจะยงิทาํใหเ้กิดความรู้สึก ทอ้แทใ้จมากขึน ดงันัน วยัรุ่นควรลงมือทาํอะไรก็ไดที้จะช่วย

ใหต้นเอง เกิดกาํลงัใจกิจกรรมต่อไปนีเป็นขอ้เสนอทีวยัรุ่นสามารถนาํไปปฏิบติัไดต้าม ความพอใจ

ของแต่ละคน แลว้จะพบว่าเวลาว่างทีเคยซึมเศร้า กลบัเปลียนเป็นเวลาแห่งความสุขกบักิจกรรม 

ต่าง ๆ เลยทีเดียวฟังเพลงดงั ๆ จะเปิดจากวิทยุหรือเทปบนัทึกเสียง ก็เลือกตามความพอใจ ถา้ร้อง

เพลงได ้แถมเสียงก็ดี ร้องเอง หรือจะแค่ฮึมฮมัคลอตามก็ไม่ผดิกติกา ขยบัตวัขยบัขาตามใจชอบ ใน

สถานการณ์ทีเหมาะสมและหาวิธีทาํอะไรก็ไดที้ตอ้งออกแรงขยบัตวั แขน ขา เช่น ออกไปเดินเล่น 

                                                             
๘๙สมัภาษณ์นายบุญฤทธิ รุ่งเรือง, ผูอ้าํนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลยั 

กรุงเทพมหานคร, วนัที ๖ มีนาคม ๒๕๕๘. 



๒๐๔ 

วิงเหยาะ ถา้มีความสามารถทางการเล่นกีฬา อยู่แลว้ ออกไปฝึกฝนให้ความสามารถดา้นนีเพิมขึน 

ว่ายนาํ ตีแบดมินตนั ปิงปอง ฯลฯ 

ผู้ให้สัมภาษณ์ลาํดับที ๙ ตอบคาํถามข้อที ๑๐ 

นายมาโนช คะมนัจา ท่านใหข้อ้เสนอแนะดา้นปัจจยัทีส่งผลต่อการส่งเสริมจริยธรรมของ

วยัรุ่นดงัต่อไปนี 

๑.  ด้านครอบครัว กล่าวว่า ผูน้าํของครอบครัวตอ้งเป็นตน้แบบโดยไม่จาํเป็นตอ้งไปร้อง

ขอให้สมาชิกในครอบครัวต้องทาํตามเมือสมาชิกในครอบครัวได้พบเห็นการปฏิบัติของผูน้ ํา

ครอบครัวเป็นประจาํก็จะเกิดพฤติกรรมเลียนแบบทาํตามกนัขึน 

๒.  ด้านศาสนสถาน กล่าวว่า พระภิกษุสงฆ์ควรมีการสาํรวมกิริยาให้เยาวชนเกิดความ

เลือมใสศรัทธา ควรใชก้ารบริหารเชิงรุก คือเขา้หาเยาวชนโดยตรง โดยทาํกรอบของทางดา้นพิธีการ 

ทางดา้นการเรียนการสอนทางศาสนา เช่นการเรียนบาลี การสวดมนต ์ควรทาํใหง่้ายโดยเนือหา และ

พิธีการ ดา้นสิงแวดลอ้มภายในวดัตอ้งสะอาดโดยเฉพาะหอ้งนาํ และในบางวดัทีมีสิงสถาปัตยกรรม 

ศิลปะโบราณ ควรมีผูแ้นะนาํในสิงสาํคญัต่าง ๆ เหล่านี แด่เยาวชนเพือให้เยาวชนเกิดความรัก และ

สนใจในศิลปะอยา่งมีส่วนร่วมเยาวชนก็จะเกิดความสนใจในการเขา้วดัอยา่งสมาํเสมอ 

๓.  ด้านโรงเรียนกล่าวว่า ควรเนน้ปลกูฝังดา้นคุณธรรม และมีหลกัสูตรรองรับให้เขา้ใจใน

ความสาํคญัทางดา้นพุทธศาสนา ซึงตอ้งปฏิบติักนัเป็นประจาํอยา่งสมาํเสมอ เช่นกิจกรรมสวดมนต์

ไหวพ้ระทุกวนั เมือถึงวนัสาํคญัทางศาสนาก็จดักิจกรรมไปทาํทีวดั โดยการประชาสมัพนัธว์่าในวนั

สาํคญัทางศาสนาทีทางโรงเรียนหยดุใหน้นัไม่ใช่ใหไ้ปท่องเทียว แต่ให้ไปร่วมกิจกรรมทางศาสนา

ทีวดั โดยไปพร้อมกบัทางครอบครัว เป็นตน้ 

๔.  ด้านเจตคตหิรือความเชือทีเกดิจากความรู้สึก กล่าวว่า ควรให้เยาวชนไดเ้ขา้ไปมีส่วน

ร่วมในกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา เพือเรียนรู้ในคาํหลกัธรรมและคาํสอน เมือเยาวชนเกิดความ

เชือจากการสมัผสัดว้ยตนเอง ความเชือหรือความศรัทธานนัก็จะเป็นสิงทีแทจ้ริง๙๐ 

๕. ด้านสภาพแวดล้อม กล่าวว่า สภาพแวดลอ้ม เป็นสิงเพิมพูนซึงมีบทบาทและความ 

สมัพนัธข์องวยัรุ่นในสงัคม เนืองจากว่าคนในปัจจุบนัค่อนขา้งไม่ไวว้างใจซึงกนัและกนั การคา้และ

การทาํงานทวัไปย่อมมีหลายความหมายในสายตาของสังคม ฉะนันความวุ่นวายจึงเกิดขึนในทุก

กิจกรรมแมก้ระทงักิจกรรมเพือการกุศลของสถาบนัทีไม่หวงัผลประโยชน์ก็มีปัญหาเช่นเดียวกนั  

                                                             
๙๐สัมภาษณ์นายมาโนช คะมันจา, รองผูอ้าํนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดคู ้บอน 

กรุงเทพมหานคร, วนัที ๓๐ กนัยายน ๒๕๕๘. 



๒๐๕ 

๖. ด้านการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ กล่าวว่า วยัรุ่นควรเขา้ร่วมกิจกรรมทางสังคม ไป

หาเพือนเพือเล่นเกมสนุก ๆ คลายเครียดติดต่อเพือนฝูงทีไม่ค่อยได้พบปะ ไปทาํบุญทีวดัเข้าหา

ธรรมชาติใหม้าก ปลกูตน้ไม ้จดัแจกนัดอกไม ้ซือปลาตูม้าเลียง หาลกูสุนขัมาเลียง 

สรุปจากผู้ให้สัมภาษณ์ทุกท่านจากการตอบคําถามข้อที ๑๐ นอกเหนือจากปัจจัยทีส่งผล  

ต่อการส่งเสริมจริยธรรมของวยัรุ่นทงั ๖ ดา้นคือดา้นครอบครัว ดา้นศาสนสถาน ดา้นโรงเรียน และ

ดา้นเจตคติหรือความเชือทีเกิดจากความรู้สึก ด้านสภาพแวดลอ้ม ด้านการใช้เวลาว่างให้เป็น

ประโยชน์ท่านมีขอ้เสนอแนะอะไรทีจะช่วยใหส่้งเสริมจริยธรรมของวยัรุ่นมากขึน  

จากการสัมภาษณ์เชิงลึกจะประมาณค่าจากความรู้สึกนึกคิด มุมมองของผูใ้ห้สัมภาษณ์

จาํนวน ๙ รูป/คน ในดา้นขอ้เสนอแนะทีเกียวกบัปัจจยัทีส่งผลต่อการส่งเสริมจริยธรรมวยัรุ่น และ

หาค่าความถีจากจาํนวนของผูใ้หส้มัภาษณ์โดยการแปลผลดงัตารางต่อไปนี 

 

     

  



๒๐๖ 

ตารางที ๔.๒๗  แสดงผลการสัมภาษณ์เชิงลกึ (ตอบคาํถามข้อที ๑๐) 
 

ปัจจยัทีส่งผลต่อ 

การส่งเสริมจริยธรรม 

ของวยัรุ่น 

 

ข้อเสนอแนะ 

ความถ ี

(คน) 

ดา้นครอบครัว ผูน้าํหรือบุคคลในครอบครัวตอ้งเป็นตน้แบบ หรือตวัอย่างที 

ดีทางด้านแนวทางวิถีพุทธในการปลูกฝังจิตสํานึกทีดีทาง 

ดา้นพระพุทธศาสนาทงัทางดา้นหลกัธรรม และการปฏิบติัซึง

จะเป็นตวัสนบัสนุนใหเ้ยาวชนเขา้วดั ๙ 

ดา้นศาสนสถาน พระภิกษุสงฆ์ต้องเป็นต้นแบบของผูป้ฏิบัติดีปฏิบัติชอบ 

ตามพระธรรมวินยั โดยศึกษาความรู้ทางพระพุทธศาสนาทงั

ทางปริยติั และทางปฏิบติัใหเ้ขา้ใจกระจ่างชดั ดาํเนินการเผย

แผ่เชิงรุก คือนาํธรรมเขา้หาประชาชนโดยประสานร่วมมือ 

กบัสถาบนัครอบครัว และสถาบนัการศึกษา ซึงเน้นกิจกรรม

ทาง ด้านบุญ มากกว่าด้านพาณิชย ์ส่วนสถานทีวดัควรจัด 

ใหบ้ริเวณ วดัมีความสะอาด ร่มรืน สบายทาํให้ใจสงบเมือได้

เขา้ไป ๙ 

ดา้นโรงเรียน ควรกาํหนดวิชาพระพุทธศาสนาเป็นหลกัสูตรหลกัในการ

เรียนการสอน โดยการนําเสนอรายละเอียดทางพระพุทธ 

ศาสนาให้เป็นเรืองเขา้ใจง่าย เช่นทาํเป็นนิทาน หรือการ์ตูน

ภาพ เป็นตน้ มีการจดักิจกรรมร่วมมือกนักบัทางปัจจยัดา้น

ศาสนา และครอบครัว โดยทาํอย่างต่อเนืองสมาํเสมอและ 

เป็นกิจวตัรประจาํวนั เช่นการสวดมนตไ์หวพ้ระ การนงัสมาธิ 

เป็นตน้ ๙ 

ดา้นเจตคติ 

หรือความเชือ 

ควรปลกูฝังความเชือความศรัทธาทีถูกตอ้งตามหลกัเหตุและ

ผลเกียวกบัพระพุทธศาสนาโดยใหผู้เ้ชือและศรัทธาไดเ้รียนรู้

และปฏิบติัเองโดยใชปั้ญญาของตนเป็นเครืองพิจารณา ๘ 
 

 

 



๒๐๗ 

ตารางที ๔.๒๗ (ต่อ) 
 

ปัจจยัทีส่งผลต่อ 

การส่งเสริมจริยธรรม 

ของวยัรุ่น 

 

ข้อเสนอแนะ 

ความถ ี

(คน) 

ด้านสภาพแวดล้อม วยัรุ่นกบัสงัคมและสิงแวดลอ้มโลกปัจจุบนัและสังคมสมยันี

ไม่เหมือนสมยัปู่ย่าตายาย ในอดีตบรรพบุรุษไม่เคยกงัวลว่า

เดือนหนา้จะมีกินหรือไม่ ไม่เคยคิดมากว่าถา้ป่วยจะมีประกนั 

สงัคมรับรองค่ารักษาหรือไม่ พวกเขาไม่เคยวิตกเลยว่าถา้ไม่มี

พาหนะส่วนตวัสังคมจะมองพวกเขาอย่างไร เรืองยาเสพติด

และอบายมุขต่างๆ แทบไม่เป็นอนัตรายเหมือนสมยันี นั น

เป็นตัวอย่างทีผมเริมต้นไว ้เพือให้คุณเห็นความแตกต่าง

ระหว่างอดีตกบัปัจจุบนั ซึงคุณตอ้งยอมรับว่าอุปสรรค และ

ปัญหาในยคุปัจจุบนันีมีมากมาย จึงตอ้งมีกลยุทธ์ทีเหมาะสม

สาํหรับยุคปัจจุบนัความเสียงในสังคมจะเพิมขึนต่อเมือคุณ

เพิมพูนซึงบทบาทและความสัมพนัธ์ของคุณในสังคม เนือง 

จากว่าคนในปัจจุบนัค่อนขา้งไม่ไวว้างใจซึงกนัและกนั การ 

ค้าและการทาํงานทั วไปย่อมมีหลายความหมายในสายตา  

ของสังคม ฉะนันความวุ่นวายจึงเกิดขึนในทุกกิจกรรมแม ้

กระทั งกิจกรรมเพือการกุศลของสถาบันทีไม่หวังผล 

ประโยชน์ก็มีปัญหาเช่นเดียวกนั นอกจากนียงัมีภยนัตรายที

คุณต้องประสบในวงการศึกษา หรือแม้กระทั งเมือคุณ

เดินทางตามถนน ไปธุระทีไหนก็ตามย่อมมีอนัตรายและ

ความเสียงระดบัหนึง โดยเฉพาะอย่างยิงถา้คุณเป็นหนุ่มเป็น

สาว ปัญหาทีจะต้องเผชิญก็มีมากมาย ผมคงไม่ต้องเอ่ย

รายละเอียดแห่งความชวัร้ายความลามกและสิงทีน่าอปัยศที

คุณไดเ้ห็นในสงัคม ข่าวสารเกียวกบัฆาตกรรมโจรกรรมทุก

วนันี ไดสื้ออะไรมากมายเกียวกบัสถานภาพของสังคม ซึงเรา

จะตอ้งเพิมความระมดัระวงัและความเตรียมพร้อม เพือให้

เขา้ใจปัญหาและรู้จกัวิกฤตกบัทางรอดและการแกไ้ขถา้คน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๐๘ 

ตารางที ๔.๒๗ (ต่อ) 
 

ปัจจยัทีส่งผลต่อ 

การส่งเสริมจริยธรรม 

ของวยัรุ่น 

 

ข้อเสนอแนะ 
ความถ ี

(คน) 

 หนึงคนใดทีคุณรู้จกัมีปัญหายาเสพติด คุณจะมองว่าปัญหานี

เกียวข้องกับคุณอย่างไร ว ัยรุ่นบางคนอาจไม่มองว่าเป็น

ปัญหา แต่กลบัอยากลองแมว้่ามนัจะเสียงก็ตาม บางคนก็มอง

ว่าเป็นภยัพิบติัทีตอ้งหลบหนีให้ห่างไกล โดยไม่สนใจว่าผูที้

ติดยานันมีความยากลาํบากอย่างไร บางคนมองปัญหานี

เหมือนกบัเป็นปัญหาของตวัเองจึงทาํใหเ้ขาเดือดร้อนแทนคน

อืนดว้ย อนัเนืองจากความรับผดิชอบทีเป็นคุณสมบติัของผูมี้

คุณธรรม 

 

 

 

 

 
 

 

๙ 

ดา้นการใชเ้วลาว่าง

ใหเ้ป็นประโยชน ์

ในช่วงชีวิตของคนเราวยัรุ่นจะเป็นช่วงเวลาทีเราสามารถหา

ประสบการณ์ดีงามใหก้บัชีวิตไดม้ากเพราะสาํหรับเด็กวยัรุ่น

ไทย ส่วนใหญ่ยงัไม่มีความจาํเป้นทีจะตอ้งหารายไดเ้อง ส่วน

ใหญ่ยงัอยู่กบัพ่อแม่ จะมีอยู่บา้งทีทาํงานและหาเลียงตนเอง 

ดงันนัวยัรุ่นจาํนวนมาก มีเวลาว่างจากการเรียนการทาํงาน ถา้

วยัรุ่นไม่ใชเ้วลาว่างให้เกิด ประโยชน์ในทางทีสร้างสรรค์ ก็

จะทาํใหเ้ป็นคนขีเบือ ขีเซ็ง ง่าย ๆ เพราะการอยู่เฉย ๆ จะทาํ

ใหเ้ราไม่มีความสุขและอาจใชค้วามคิดฟุ้งซ่าน ถูกชกันาํไป

ในทางทีไม่เหมาะสมไดง่้าย เช่น เสพยาเสพติด เทียวเตร่ ใช้

จ่ายเงินทองไปในการแต่งตัวเกินความจาํเป็น วยัรุ่นจึงควร

ฝึกฝนตนเอง ทีจะใชเ้วลาว่างทาํกิจกรรม ต่าง ๆ ทีก่อให้เกิด

ประโยชน์ต่อตนเองและผูอื้น ประโยชน์ทีวยัรุ่นจะไดรั้บ จาก

การทาํกิจกรรม หรือ เขา้ร่วมกิจกรรมทีสร้างสรรค ์ทาํใหเ้รามี

ความสุข เพราะในการทาํกิจกรรมต่าง ๆ เราไดพ้ฒันา อารมณ์ 

เป็นการเสริมสร้างให้เกิดความสุข ความสนุกสนาน เพลิด 

เพลิน ช่วยเสริมสร้างประสบการณ์ใหม่ให้แก่ชีวิต เช่น การ

ไปทศันศึกษาการท่องเทียว การอยูค่่ายพกัแรม การอ่าน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๐๙ 

ตารางที ๔.๒๗ (ต่อ) 
 

ปัจจยัทีส่งผลต่อ 

การส่งเสริมจริยธรรม 

ของวยัรุ่น 

 

ข้อเสนอแนะ 
ความถ ี

(คน) 

 หนงัสือ ศึกษาวรรณกรรมต่างๆ การมีส่วนร่วมกบักลุ่มบุคคล

ต่าง ๆ เสริมคุณค่าของบุคคล และเป็นการฝึกทกัษะในการ

ทาํงานหรืออยูร่่วมกบับุคคลอืน เช่น การทาํงาน กลุ่มสัมพนัธ ์

การเล่นกีฬา ดนตรี ลดความเครียด ความวิตกกังวล เสริม

ความเป็นพลเมืองดี นอกจากนัน สําหรับวยัรุ่นแลว้ การทาํ

กิจกรรมต่าง ๆ โดย ใชเ้วลาว่างให้เกิดประโยชน์ ยงัเป็นการ

ช่วยตอบสนองความตอ้งการ ของวยัรุ่น ซึงตอ้งการแสวงหา

ประสบการณ์ใหม่ ๆ การยอมรับ การได้รับการยกย่องจาก

ผูอื้น การพกัผ่อนหย่อนใจคลายเครียด ช่วยให้วยัรุ่นเติบโต

ขึนพร้อมกนัทังดา้นสติปัญญา ดา้นอารมณ์ และสังคม ช่วย 

ใหมี้ความรับผดิชอบ รู้จกัการปรับตวั 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

๘ 
 

จากตารางที ๔.๒๕ พบว่า ผูใ้หส้มัภาษณ์ส่วนใหญ่ใหข้อ้เสนอแนะไปในแนวทางเดียวกนั

มีเพียงผูใ้หส้มัภาษณ์ท่านที ๒๙๑ ท่านไม่ไดใ้ห้ขอ้เสนอแนะทางดา้นครอบครัว ดา้นโรงเรียน และ

ดา้นเจตคติหรือความเชือทีเกิดจากความรู้สึก ท่านให้เหตุผลว่าเป็นเรืองของฆราวาส ทีตอ้งพฒันา

กนัต่อไป ส่วนผูใ้หส้มัภาษณ์ท่านอืนๆส่วนใหญ่ให้ขอ้เสนอแนะดา้นปัจจยัทีส่งผลต่อการส่งเสริม

จริยธรรมของวยัรุ่นสรุปไดด้งัต่อไปนี 

๑.  ด้านครอบครัว ผูใ้หส้มัภาษณ์ส่วนใหญ่ใหข้อ้เสนอแนะว่า ผูน้าํหรือบุคคลในครอบครัว

ตอ้งเป็นต้นแบบ หรือตัวอย่างทีดีทางด้านแนวทางวิถีพุทธในการปลูกฝังจิตสํานึกทีดีทางด้าน

พระพุทธศาสนาทงัทางดา้นหลกัธรรม และการปฏิบติั ซึงจะเป็นตวัสนบัสนุนการส่งเสริมจริยธรรม

ของวยัรุ่น 

๒.  ด้านศาสนสถาน ผูใ้ห้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ให้ข้อเสนอแนะว่า พระภิกษุสงฆ์ตอ้งเป็น

ตน้แบบของผูป้ฏิบติัดีปฏิบติัชอบตามพระธรรมวินัย โดยศึกษาความรู้ทางพระพุทธศาสนาทัง  

                                                             
๙๑สมัภาษณ์พระครูโกศลวิมลกิจ, เจา้คณะเขตมีนบุรี เจา้อาวาสวดัแสนสุข กรุงเทพมหานคร, 

วนัที ๒๙ กนัยายน ๒๕๕๗. 



๒๑๐ 

ทางปริยติั และทางปฏิบติัใหเ้ขา้ใจกระจ่างชดั ดาํเนินการเผยแผเ่ชิงรุก คือนาํธรรมเขา้หาประชาชน

โดยประสานร่วมมือกับสถาบนัครอบครัว และสถาบนัการศึกษา ซึงเน้นกิจกรรมทางดา้นบุญ 

มากกว่าดา้นพาณิชย ์ส่วนสถานทีวดัควรจดัให้บริเวณวดัมีความสะอาด ร่มรืน สบายทาํให้ใจสงบ

เมือไดเ้ขา้ไป 

๓. ด้านโรงเรียน ผูใ้ห้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ให้ขอ้เสนอแนะว่า ควรกาํหนดวิชาพระพุทธ 

ศาสนาเป็นหลกัสูตรหลกัในการเรียนการสอน โดยการนาํเสนอรายละเอียดทางพระพุทธศาสนาให้

เป็นเรืองเขา้ใจง่าย เช่นทาํเป็นนิทาน หรือการ์ตูนภาพ เป็นตน้ มีการจดักิจกรรมร่วมมือกนักบัทาง

ปัจจยัดา้นศาสนา และครอบครัว โดยทาํอยา่งต่อเนืองสมาํเสมอและเป็นกิจวตัรประจาํวนั เช่นการ

สวดมนตไ์หวพ้ระ การนงัสมาธิ  เป็นตน้ 

๔. ด้านเจตคตหิรือความเชือทีเกดิจากความรู้สึก ผูใ้ห้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ให้ขอ้เสนอแนะ

ว่า ควรปลูกฝังความเชือความศรัทธาทีถูกตอ้งตามหลกัเหตุและผลเกียวกับพระพุทธศาสนาโดย  

ใหผู้เ้ชือและศรัทธาไดเ้รียนรู้และปฏิบติัเองโดยใชปั้ญญาของตนเป็นเครืองพิจารณา 

๕. ด้านสภาพแวดล้อม ผูใ้ห้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ให้ขอ้เสนอแนะว่าวยัรุ่นกบัสังคมและ

สิงแวดลอ้มโลกปัจจุบนัและสงัคมสมยันีไม่เหมือนสมยัปู่ย่าตายาย ในอดีตบรรพบุรุษไม่เคยกงัวล

ว่าเดือนหนา้จะมีกินหรือไม่ ไม่เคยคิดมากว่าถา้ป่วยจะมีประกนัสงัคมรับรองค่ารักษาหรือไม่ พวก

เขาไม่เคยวิตกเลยว่าถา้ไม่มีพาหนะส่วนตวัสงัคมจะมองพวกเขาอยา่งไร เรืองยาเสพติดและอบายมุข

ต่าง ๆ แทบไม่เป็นอนัตรายเหมือนสมยันี นั นเป็นตัวอย่างทีผมเริมต้นไว ้เพือให้คุณเห็นความ

แตกต่างระหว่างอดีตกบัปัจจุบนั ซึงคุณตอ้งยอมรับว่าอุปสรรคและปัญหาในยุคปัจจุบันนีมีมาก  

มาย จึงตอ้งมีกลยุทธ์ทีเหมาะสมสาํหรับยุคปัจจุบนั ความเสียงในสังคมจะเพิมขึนต่อเมือคุณเพิม 

พนูซึงบทบาทและความสัมพนัธ์ของคุณในสังคม เนืองจากว่าคนในปัจจุบนัค่อนขา้งไม่ไวว้างใจ 

ซึงกนัและกนั การคา้และการทาํงานทวัไปยอ่มมีหลายความหมายในสายตาของสังคม ฉะนันความ

วุ่นวายจึงเกิดขึนในทุกกิจกรรมแมก้ระทงักิจกรรมเพือการกุศลของสถาบนัทีไม่หวงัผลประโยชน์ 

ก็มีปัญหาเช่นเดียวกนั นอกจากนียงัมีภยนัตรายทีคุณตอ้งประสบในวงการศึกษา หรือแมก้ระทงัเมือ

คุณเดินทางตามถนน ไปธุระทีไหนก็ตามยอ่มมีอนัตรายและความเสียงระดบัหนึง โดยเฉพาะอย่าง

ยงิถา้คุณเป็นหนุ่มเป็นสาว ปัญหาทีจะตอ้งเผชิญก็มีมากมาย ผมคงไม่ตอ้งเอ่ยรายละเอียดแห่งความ

ชวัร้ายความลามกและสิงทีน่าอปัยศทีคุณไดเ้ห็นในสังคม ข่าวสารเกียวกบัฆาตกรรมโจรกรรมทุก

วนันี ไดสื้ออะไรมากมายเกียวกบัสถานภาพของสงัคม ซึงเราจะตอ้งเพิมความระมดัระวงัและความ

เตรียมพร้อม เพือให้เขา้ใจปัญหาและรู้จกัวิกฤตกบัทางรอดและการแกไ้ข ถา้คนหนึงคนใดทีคุณ 

รู้จกัมีปัญหายาเสพติด คุณจะมองว่าปัญหานีเกียวขอ้งกบัคุณอย่างไร วยัรุ่นบางคนอาจไม่มองว่า 

เป็นปัญหา แต่กลบัอยากลองแมว้่ามนัจะเสียงก็ตาม บางคนก็มองว่าเป็นภยัพิบติัทีตอ้งหลบหนีให้



๒๑๑ 

ห่างไกล โดยไม่สนใจว่าผูที้ติดยานนัมีความยากลาํบากอยา่งไร บางคนมองปัญหานีเหมือนกบัเป็น

ปัญหาของตัวเองจึงทําให้เขาเดือดร้อนแทนคนอืนด้วย อันเนืองจากความรับผิดชอบทีเป็น

คุณสมบติัของผูมี้คุณธรรม 

๖. ด้านการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ผูใ้ห้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ ให้ขอ้เสนอแนะว่าการ 

ใชเ้วลาว่างให้เป็นประโยชน์ในช่วงชีวิตของคนเราวยัรุ่นจะเป็นช่วงเวลาทีเราสามารถหาประสบ 

การณ์ดีงามให้กบัชีวิตไดม้ากเพราะสาํหรับเด็กวยัรุ่นไทย ส่วนใหญ่ยงัไม่มีความจาํเป็นทีจะตอ้ง  

หารายไดเ้อง ส่วนใหญ่ยงัอยูก่บัพ่อแม่ จะมีอยูบ่า้งทีทาํงานและหาเลียงตนเอง ดงันันวยัรุ่นจาํนวน

มาก มีเวลาว่างจากการเรียนการทาํงาน ถา้วยัรุ่นไม่ใชเ้วลาว่างใหเ้กิด ประโยชน์ในทางทีสร้างสรรค ์

ก็จะทาํใหเ้ป็นคนขีเบือ ขีเซ็ง ง่าย ๆ เพราะการอยู่เฉย ๆ จะทาํให้เราไม่มีความสุขและอาจใชค้วาม 

คิดฟุ้งซ่าน ถูกชกันาํไปในทางทีไม่เหมาะสมไดง่้าย เช่น เสพยาเสพติด เทียวเตร่ ใช้จ่ายเงินทอง 

ไปในการแต่งตวัเกินความจาํเป็น วยัรุ่นจึงควรฝึกฝนตนเอง ทีจะใชเ้วลาว่างทาํกิจกรรม ต่าง ๆ ที

ก่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อตนเองและผูอื้น ประโยชน์ทีวยัรุ่นจะไดรั้บ จากการทาํกิจกรรม หรือ เขา้ร่วม

กิจกรรมทีสร้างสรรค์ ทาํให้เรามีความสุข เพราะในการทาํกิจกรรมต่าง ๆ เราไดพ้ฒันา อารมณ์ 

 เป็นการเสริมสร้างใหเ้กิดความสุข ความสนุกสนาน เพลิดเพลิน ช่วยเสริมสร้างประสบการณ์ใหม่

ให้แก่ชีวิต เช่น การไปทัศนศึกษาการท่องเทียว การอยู่ค่ายพักแรม การอ่านหนังสือ ศึกษา

วรรณกรรมต่าง ๆ การมีส่วนร่วมกบักลุ่มบุคคลต่าง ๆ เสริมคุณค่าของบุคคล และเป็นการฝึกทกัษะ

ในการทาํงานหรืออยูร่่วมกบับุคคลอืน เช่น การทาํงาน กลุ่มสัมพนัธ์ การเล่นกีฬา ดนตรี ลดความ 

เครียด ความวิตกกงัวล เสริมความเป็นพลเมืองดี นอกจากนัน สาํหรับวยัรุ่นแลว้ การทาํกิจกรรม 

ต่าง ๆ โดย ใชเ้วลาว่างใหเ้กิดประโยชน์ ยงัเป็นการช่วยตอบสนองความตอ้งการ ของวยัรุ่น ซึงตอ้ง 

การแสวงหาประสบการณ์ใหม่ ๆ การยอมรับ การไดรั้บการยกย่องจากผูอื้น การพกัผ่อนหย่อนใจ

คลายเครียด ช่วยให้วยัรุ่นเติบโตขึนพร้อมกนัทงัดา้นสติปัญญา ดา้นอารมณ์ และสังคม ช่วยให้มี

ความรับผดิชอบ รู้จกัการปรับตวั 

๔.๔.๒ วเิคราะห์ข้อมูลการสนทนากลุ่ม 

เพือเป็นการยืนยนัผลการวิจัยเชิงปริมาณ ถึงความสอดคลอ้งกันหรือไม่จึงสร้างแบบ

สัมภาษณ์ขึนเพือใชใ้นการสนทนากลุ่มซึง ไดแ้ก่เยาวชนทีเป็นประธานนักเรียน และคณะกรรม 

การนกัเรียนของ จาํนวนทงัหมด ๑๔ คน เพือหาคาํตอบจากการสนทนากลุ่มทางดา้นขอ้เสนอแนะ

ของปัจจยัแต่ละดา้น เพือนาํผลการวิจยัเชิงคุณภาพทีไดจ้าก การสนทนากลุ่มไปผสมผสานบูรณา-

การ กับผลการสัมภาษณ์เชิงลึก และผลการวิจยัเชิงปริมาณเพือหา รูปแบบปัจจยัทีส่งผลต่อการ

ส่งเสริมจริยธรรมของวยัรุ่น ซึงในการสนทนากลุ่มมีคาํถามและคาํตอบรวมถึงข้อเสนอแนะ

ดงัต่อไปนี 



๒๑๒ 

ผู้วจิยั : ข้อที ๑ ท่านคิดว่าปัจจยัทีส่งผลต่อการส่งเสริมจริยธรรมของวยัรุ่นทงั ๖ ดา้น คือ

ดา้นครอบครัว ดา้นศาสนสถาน ดา้นโรงเรียน และดา้นเจตคติหรือความเชือทีเกิดจากความรู้สึก 

ดา้นสภาพแวดลอ้ม ดา้นการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน์ โดยภาพรวมน่าอยูใ่นระดบัใด (มากทีสุด 

มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยทีสุด) ขอ้ที ๑.๑ ท่านคิดว่าปัจจยัดา้นไหนสาํคญัทีสุด ทีเป็นเช่นนันเพราะ

เหตุใด ขอ้ที ๑.๒ ปัจจยัดา้นไหนทีท่านเห็นว่ามีความจาํเป็นน้อยทีสุดเพราะเหตุใดท่านจึงเชือว่า

ปัจจยัดงักล่าวมีความสาํคญันอ้ย 

ผู้เข้าร่วมสัมมนา ๑๔ ท่าน ทุกคนมีความเห็นว่า โดยรวมน่าอยูร่ะดบัมาก ปัจจยัทางดา้นการ

ใชเ้วลาว่างให้เกิดประโยชน์สาํคัญทีสุด การใชเ้วลาว่างให้เป็นประโยชน์ในช่วงชีวิตของคนเรา

วยัรุ่นจะเป็นช่วงเวลาทีเราสามารถ หาประสบการณ์ดีงามใหก้บัชีวิตไดม้ากเพราะสาํหรับเด็กวยัรุ่น

ไทย ส่วนใหญ่ยงัไม่มีความจาํเป็นทีจะต้องหารายไดเ้อง ส่วนใหญ่ยงัอยู่กบัพ่อแม่ จะมีอยู่บา้งที

ทาํงานและหาเลียงตนเอง ดงันันวยัรุ่นจาํนวนมาก มีเวลาว่างจากการเรียนการทาํงาน ถา้วยัรุ่นไม่ 

ใชเ้วลาว่างให้เกิด ประโยชน์ในทางทีสร้างสรรค์ ก็จะทาํให้เป็นคนอย่างผิดๆก็จะเป็นการทาํลาย

ตนเองและพระพุทธศาสนาดว้ย และ ปัจจยัทางดา้นครอบครัว มีความจาํเป็นน้อย เพราะว่าใน 

สังคมปัจจุบนับุคคลในครอบครัวส่วนใหญ่มุ่งให้เวลาไปกับการหาเลียงชีพ เวลาว่างในการจะ

กล่าวถึงหรือปลูกฝังทางด้านศาสนาด้วยแล้วแทบจะไม่มีเลย ยามมีเวลาว่างก็มกัพาบุคคลใน

ครอบครัวไปซือสินคา้ตามศนูยส์รรพสินคา้ หรือไม่ก็นอนพกัผอ่น บางครังแมว้นัสาํคญัทางศาสนา

ยงัไม่ทราบเลย 

สรุปผลทีได้จากผู้ เข้าร่วมสัมมนา ผูเ้ขา้ร่วมสัมมนาทุกคนมีความเห็นว่าปัจจยัทีส่งผลต่อ

การส่งเสริมจริยธรรมของวยัรุ่นทงั ๖ ดา้นคือ ดา้นครอบครัว ดา้นศาสนสถาน ดา้นโรงเรียน และ

ดา้นเจตคติหรือความเชือทีเกิดจากความรู้สึก ด้านสภาพแวดลอ้ม ด้านการใช้เวลาว่างให้เป็น

ประโยชน์โดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดยมีปัจจยัดา้นการใชเ้วลาว่างให้เป็นประโยชน์สาํคญัทีสุด 

เพราะการใชอิ้นเทอร์เน็ต ในการทาํกิจกรรมต่ออาทิตยน์ันใชอิ้นเทอร์เน็ตในการสืบคน้ขอ้มูลและ

หาความรู้มากไดเ้ป็นประโยชน์อยา่งมาก 

ผู้วิจัย : ข้อที ๒ ท่านเห็นดว้ยหรือไม่กบัผลการวิจยัเชิงปริมาณทีพบว่า ปัจจยัทีส่งผลต่อ 

การส่งเสริมจริยธรรมของวยัรุ่น โดยรวมทัง ๖ ด้านคือ ด้านครอบครัว ด้านศาสนสถาน ด้าน

โรงเรียน และดา้นเจตคติหรือความเชือทีเกิดจากความรู้สึก ท่านมีดา้นทีสภาพแวดลอ้ม ดา้นการใช้

เวลาว่างใหเ้ป็นประโยชน์อยูใ่นระดบัมากเพราะเหตุใด 

สรุปผลทีได้จากผู้เข้าร่วมสัมมนา ผูเ้ขา้ร่วมสมัมนาทุกคน เห็นดว้ยกบัผลการวจิยัเชิงปริมาณ

ทีพบว่า ปัจจยัทีส่งผลต่อการส่งเสริมจริยธรรมของวยัรุ่น โดยรวมทงั ๖ ดา้นคือ ดา้นครอบครัว ดา้น 

ศาสนสถาน ดา้นโรงเรียน และดา้นเจตคติหรือความเชือทีเกิดจากความรู้สึก ท่านมีดา้นสภาพแวด 



๒๑๓ 

ลอ้ม ดา้นการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน์อยู่ในระดบัมาก เพราะว่า ทุกปัจจยัโดย รวมแลว้มีส่วน

ส่งเสริมจริยธรรมของวยัรุ่น เพียงแต่ว่าในขณะนนัเยาวชนถกูปัจจยัใดเป็นตวักระตุน้ 

ผู้วิจัย : ข้อที ๓ ท่านเห็นดว้ยหรือไม่กับผลการวิจยัเชิงปริมาณทีพบว่า ปัจจยัทีส่งผลต่อ 

การส่งเสริมจริยธรรมของวยัรุ่น โดยรวม  ทางดา้นครอบครัว อยู่ในระดบั น้อย (น้อยกว่าดา้นอืน 

ทุกดา้น) 

สรุปผลทีได้จากผู้ เข้าร่วมสัมมนา ผูเ้ข้าร่วมสัมมนาทุกคน เห็นด้วยกบัผลการวิจัยเชิง

ปริมาณทีพบว่า ปัจจยัทีส่งผลต่อการส่งเสริมจริยธรรมของวยัรุ่นโดยรวม ทางดา้นครอบครัว อยู ่

ในระดบันอ้ย (นอ้ยกว่าดา้นอืนทุกดา้น) เพราะว่าใหภ้าวะปัจจุบนัปัจจยัดา้นอืนๆมีบทบาทมากกว่า 

และมีการกระตุน้ส่งเสริมสนบัสนุนกนัมาก โดยเฉพาะโรงเรียน และดา้นศาสนาก็ส่งเสริมเช่นกนัที

ใหท้าํใหว้ยัรุ่นมีจริยธรรมมากขึน เช่นการส่งเสริมใหมี้การบวชภาคฤดูร้อน การโรงเรียนพระพุทธ 

ศาสนาวนัเสาร์หรือวนัอาทิตยที์วดั เป็นตน้ 

ผู้วิจัย : ข้อที ๔ ท่านเห็นดว้ยหรือไม่กบัผลการวิจยัเชิงปริมาณทีพบว่า ปัจจยัทีส่งผลต่อ 

การส่งเสริมจริยธรรมของวยัรุ่น โดยรวม ทางดา้นการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน ์อยูใ่นระดบัมาก 

(สูงกว่าดา้นอืนทุกดา้น) 

สรุปผลทีได้จากผู้ เข้าร่วมสัมมนา ผูเ้ข้าร่วมสัมมนาทุกคน เห็นด้วยกบัผลการวิจัยเชิง

ปริมาณทีพบว่า ปัจจยัทีส่งผลการส่งเสริมจริยธรรมของวยัรุ่นโดยรวม ทางดา้นการใชเ้วลาว่างให้

เป็นประโยชน์ อยูใ่นระดบัมาก (สูงกว่าดา้นอืนทุกดา้น) เพราะว่าเวลาทีอิสระอย่างแทจ้ริง ซึงว่าง 

เวน้จากการปฏิบติัภารกิจประจาํวนั และไม่มีการผูกมดักบักิจกรรมใด ๆ ทังนันเช่นกิจกรรมที

นักเรียนสนใจและชอบทาํในเวลาว่างมากทีสุดคือกิจกรรมบนัเทิงกิจกรรมกีฬาและอ่านหนังสือ

ตามลาํดบั กิจกรรมทีทาํขณะอยูที่โรงเรียนคือกิจกรรมกีฬากิจกรรมทีทาํหลงัเลิกเรียนคือ พูดคุยกบั

เพือน ประเภทของกิจกรรมกีฬาทีนักเรียนชอบมากคือว่ายน้า ขีจกัรยานแบดมินตนั กิจกรรมต่อ 

สู้ป้องกันตวั ฟุตบอลและวอลเลยบ์อลถึงแมใ้นงานวิจัยปัจจยัด้านอืนก็มีส่วนช่วยส่งผลต่อการ

ส่งเสริมจริยธรรมของวยัรุ่น แต่ถา้เยาวชนไม่มีความเชือในพืนฐานแลว้การกระตุน้หรือส่งเสริม

อยา่งไรก็ไม่มีผล 

ผู้วจิยั : ข้อที ๕ ท่านคิดว่า เพศ อาย ุระดบัชนัการศึกษา สถานภาพบิดามารดาลกัษณะบา้น

ทีพกัอาศยัรายไดร้วมของครอบครัววยัรุ่น มีส่วนสัมพนัธ์กบัการส่งเสริมจริยธรรมของวยัรุ่น หรือ 

ไม่ ขอ้ที ๕.๑ ปัจจยัส่วนบุคคล (เพศ อาย ุระดบัชนัการศึกษา สถานภาพบิดามารดาลกัษณะบา้นที

พกัอาศยัรายไดร้วมของครอบครัววยัรุ่น) ท่านคิดว่าขอ้ไหนน่าจะมีความสัมพนัธ์หลกักบัการส่ง 

เสริมจริยธรรมของวยัรุ่น ทีเป็นเช่นนนั เพราะเหตุใด 



๒๑๔ 

สรุปผลทีได้จากผู้เข้าร่วมสัมมนา ผูเ้ขา้ร่วมสมัมนาทุกคนทุกคนมีความเห็นว่า สถานภาพ

บิดามารดา ลกัษณะบา้นทีพกัอาศยั รายไดร้วมของครอบครัววยัรุ่นมีส่วนสัมพนัธ์กบัการส่งเสริม

จริยธรรมของวยัรุ่น ปัจจัยส่วนบุคคล เพศ อายุ และระดับการศึกษาไม่มีความสัมพนัธ์ต่อการ

ส่งเสริมจริยธรรมของวยัรุ่น เพราะทีพบเห็นเพศหญิงหรือเพศชาย อายุมากหรือน้อยในปัจจุบัน

วยัรุ่นก็เริมเขา้วดัและ ระดบัการศึกษาคนมีการศึกษาน้อยมกัจะเขา้วดัเพือเป็นทีพึงทางใจมากกว่า

คนมีการศึกษาสูง ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นสถานภาพบิดามารดา ลกัษณะบา้นทีพกัอาศยั รายไดร้วม

ของครอบครัววยัรุ่น มีความสมัพนัธห์ลกัต่อการส่งเสริมจริยธรรมเพราะว่าปัจจยัทงัสามดา้นนีการ

ทีบิดามารดาอยูด่ว้ยกนั ผูที้บา้นเป็นของตนเอง หรือนักเรียนทีผูป้กครองมีรายไดพ้อสมควรแลว้ก็

เป็นเหตุปัจจยัดา้นความพร้อมในการส่งเสริมจริยธรรมทีดีขึน ไม่เป็นอุปสรรคใดๆ  

สรุปผลทีได้จากผู้ เข้าร่วมสัมมนา ผูเ้ขา้ร่วมสัมมนาทุกคน เห็นด้วยว่าปัจจัยส่วนบุคคล  

เพศ อาย ุระดบัชนัการศึกษา สถานภาพบิดามารดาลกัษณะบา้นทีพกัอาศยัรายไดร้วมของครอบครัว

วยัรุ่นทุกปัจจัยมีส่วนสัมพนัธ์กับการส่งเสริมจริยธรรมส่วนปัจจัยทีมีความสัมพนัธ์หลกัในการ

ส่งเสริมจริยธรรมนันได้แก่ด้านสถานภาพบิดามารดา ลกัษณะบ้านทีพกัอาศยั รายได้รวมของ

ครอบครัววยัรุ่น ปัจจยัทีไม่น่าจะมีความสมัพนัธต่์อการส่งเสริมจริยธรรมไดแ้ก่ เพศ อายุและระดบั

การศึกษา ไม่ว่าเพศหญิงหรือเพศชายอายมุากหรือนอ้ย ความรู้สูงหรือตาํก็มีสิทธิเท่าเทียมกนัในการ

สร้างคุณงามความดีไดเ้สมอภาคกนั 

ผู้วจิยั : ข้อที ๖ ท่านเห็นดว้ยหรือไม่กบัผลการวิจยัเชิงปริมาณทีพบว่า เพศของเยาวชนไม่ 

มีความสมัพนัธก์บัการส่งเสริมจริยธรรมของวยัรุ่น  

สรุปผลทีได้จากผู้เข้าร่วมสัมมนา ผูเ้ขา้ร่วมสมัมนาทุกคน เห็นดว้ยว่าผลการวิจยัเชิงปริมาณ

ทีพบว่า เพศของเยาวชนไม่มีความสัมพนัธ์กบัการส่งเสริมจริยธรรมของวยัรุ่น เพราะว่าเพศหญิง 

มกัมีจริยธรรมเท่าเทียมเพศชาย เนืองจากเป็นเพศหญิงก็สามารถจะปฏิบติัธรรมรักษาศีลไดส่้วน 

เพศชายก็สามารถจะบวชเรียนได ้จึงทาํใหส้ามารถทีจะพฒันาจริยธรรมไดเ้หมือนกนั 

ผู้วจิยั : ข้อที ๗ ท่านเห็นดว้ยหรือไม่กบัผลการวิจยัเชิงปริมาณพบว่า อายุของเยาวชนไม่ 

มีความสมัพนัธ ์กบั การส่งเสริมจริยธรรมของวยัรุ่น 

สรุปผลทีได้จากผู้ เข้าร่วมสัมมนา ผูเ้ข้าร่วมสัมมนาทุกคน เห็นด้วยกบัผลการวิจัยเชิง

ปริมาณพบว่า อายขุองเยาวชนไม่มีความสัมพนัธ์กบั การส่งเสริมจริยธรรมของวยัรุ่น เพราะว่าใน

ปัจจุบนันีทางศาสนาตอ้งการกระตุน้ใหบุ้คคลเขา้วดัโดยเขา้ไดทุ้กวยั จึงมีการจดักิจกรรมต่างๆให้

เหมาะสมกบัวยั โดยคาํนึงถึงว่าเมือครอบครัวหนึงจะเขา้มาทีวดั มกัจะมีบุคคลเกือบทุกวยั ทางวดั 

จึงเตรียมพร้อมไวต้อนรับ ดงันนั การส่งเสริมจริยธรรมของวยัรุ่น สามารถ ส่งเสริม ไดทุ้กอาย ุ



๒๑๕ 

ผู้วจิยั : ข้อที ๘ ท่านเห็นดว้ยหรือไม่กบัผลการวิจยัเชิงปริมาณทีพบว่า ระดบัการศึกษาของ

เยาวชนไม่มีความสมัพนัธก์บัการส่งเสริมจริยธรรมของวยัรุ่น  

สรุปผลทีได้จากผู้ เข้าร่วมสัมมนา ผูเ้ข้าร่วมสัมมนาทุกคน เห็นด้วยกบัผลการวิจัยเชิง

ปริมาณพบว่า ระดบัการศึกษาของเยาวชนไม่มีความสัมพนัธ์กบั การส่งเสริมจริยธรรมของวยัรุ่น 

เพราะว่าคนทีมีการศึกษานอ้ยหรือ คนทีมีการศึกษาสูง ก็สามารถจะให้ทาน รักษาศีล ปฏิบติัธรรม

ไดเ้หมือนๆกนัมีสิทธิเท่าเทียมกนั ไม่แบ่งแยกวยั หรือเพศหรือความรู้ 

ผู้วิจัย : ข้อที ๙ ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับผลการวิจัยเชิงปริมาณพบว่า รายได้รวมของ

ผูป้กครองเยาวชนมีความสมัพนัธก์บัการส่งเสริมจริยธรรมของวยัรุ่น 

สรุปผลทีได้จากผู้ เข้าร่วมสัมมนา ผูเ้ข้าร่วมสัมมนาทุกคน เห็นด้วยกบัผลการวิจัยเชิง

ปริมาณพบว่า รายไดข้องผูป้กครองเยาวชนมีความสัมพนัธ์หลกัต่อการการส่งเสริมจริยธรรมของ

วยัรุ่นเพราะว่าการไปทาํบุญเราก็ตอ้งมีปัจจยั ๔ ทีจะหานาํไปถวายพระหรือมีปัจจยัในการเดินทาง 

จะเป็นการบริจาคหรือทาํบุญตามศรัทธาหรือตามทรัพยน์นัเอง มีรายไดม้ากก็สามารถทีจะทาํสิงใด

ตามความปรารถนาได ้ถา้มีปัจจยัหรือรายไดน้อ้ย จะทาํอะไรก็ตอ้งพิจารณาว่าตนเองหรือครอบครัว

จะเดือนร้อนหรือไม่ 

ผู้วจิยั : ข้อที ๑๐ นอกเหนือจากปัจจยัทีส่งผลต่อการส่งเสริมจริยธรรมของวยัรุ่นทงั ๖ ดา้น 

คือด้านครอบครัว ด้านศาสนสถาน ดา้นสถาบันการศึกษา และด้านเจตคติหรือความเชือทีเกิด  

จากความรู้สึก ดา้นทีสภาพแวดลอ้ม ดา้นการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน์ ท่านมีขอ้เสนอแนะอะไร

ทีจะช่วยส่งเสริมจริยธรรมของวยัรุ่นใหม้ากขึน 

สรุปผลทีได้จากผู้ เข้าร่วมสัมมนา ผูเ้ข้าร่วมสัมมนาทุกคน ให้ขอ้เสนอแนะดา้นปัจจยัที

ส่งผลต่อการส่งเสริมจริยธรรมของวยัรุ่น ดงัต่อไปนี 

๑.  ด้านครอบครัว เยาวชนเป็นผูต้ ้องการผูน้ ําหรือบุคคลในครอบครัวทีมีเวลาในการ

ปลกูฝัง ความเชือความศรัทธาทางดา้นพระพุทธศาสนา ไม่ตอ้งมากแคบทาํเป็นวิถีของชีวิต คือตอน

เชา้ทาํบุญใส่บาตรพระ กรวดนาํ สวดมนตไ์หวพ้ระ ตอนเยน็สวดมนตไ์หวพ้ระ ทาํสมาธิ เป็นตน้ 

๒.  ด้านศาสนสถาน พระภิกษุสงฆต์อ้งสาํรวมตงัอยู่ในธรรมและวินัย ตดักิเลสให้สินทงั

ทางกายและทางใจ เนน้การทาํบุญมากกว่าการทาํเรืองพาณิชย ์ควรเป็นผูริ้เริมในกิจกรรมส่งเสริม

การเขา้วดัก่อนปัจจยัดา้นอืน ๆ เพราะเป็นเรืองใกลต้วัโดยประสานร่วมมือกนัระหว่างปัจจยัต่างๆ 

เช่นร่วมมือกบัสถาบนัการศึกษา และดา้นครอบครัว คือการเผยแผ่เชิงรุก ส่วนสถานทีวดัตอ้งจดั

เตรียมพร้อมรับกิจกรรมต่าง ๆ ให้พอเหมาะ โดยในวดัตอ้งประกอบดว้ยความสะอาดเรียบร้อย 

ร่มเยน็ดูสงบจิตสงบใจ และเมือเขา้มาวดัแลว้ทาํใหเ้กิดความสว่างทางดา้นจิตใจขึน อีกทงัวดัตอ้งมี

การสอนทงัปริยติัและปฏิบติั คือสอนหลกัธรรมคาํสอนและการปฏิบติัภาวนากรรมฐาน เป็นตน้ 



๒๑๖ 

๓.  ด้านโรงเรียน ควรบรรจุหลกัสูตรวิชาพระพุทธศาสนาในวิชาเรียนหลกั ของระดบัชนั

อนุบาล ถึงมธัยมปลาย มีการจดักิจกรรมร่วมกบัทางวดั มีการนาํพระภิกษุมาสอนธรรม จดัให้มีการ

สอนนอกสถานทีตามวดัสาํคญัในจงัหวดัต่างๆ เพือดูศิลปวฒันธรรม ฝาผนงั เป็นตน้ 

๔.  ด้านเจตคติหรือความเชือทีเกิดจากความรู้สึก ควรปลูกฝังความเชือหรือความศรัทธา 

ทีดีและถกูตอ้งตามหลกัแนวทางของพระพุทธศาสนา เพือไม่ให้เกิดความเชือหรือศรัทธาทีผิดไป

จากความจริงของชาวพุทธ๙๒ 

๕. ด้านสภาพแวดล้อม กล่าวว่า สภาพแวดลอ้ม เป็นสิงเพิมพูนซึงมีบทบาทและความ 

สมัพนัธข์องวยัรุ่นในสงัคม มีอิทธิพลต่อพฒันาการในช่วงวยัรุ่นมาก ต่อพฤติกรรมทางเพศมาจาก

หลายดา้น ตงัแต่กลุ่มเพือน วยัรุ่นทีมีเพือนมีปัญหาพฤติกรรมและมีเพศสัมพนัธ์ตงัแต่อายุน้อยมี

โอกาสเสียงสูง ค่านิยมทางดา้นพฤติกรรมทางเพศของวยัรุ่นเอง กลุ่มเพือน และของสังคมลว้นมี

อิทธิพลต่อพฤติกรรมทางเพศของวยัรุ่น และในปัจจุบนัวยัรุ่นยงัไดรั้บอิทธิพลจากสือต่างๆ รวมทงั

อินเตอร์เน็ต ทีกระตุน้ใหว้ยัรุ่นเริมมีเพศสมัพนัธต์งัแต่อายนุอ้ยลงกว่าเดิม 

 ๖.  ด้านการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ กล่าวว่า วยัรุ่นควรเขา้ร่วมกิจกรรมทางสังคม ไป

หาเพือนเพือเล่นเกมสนุก ๆ คลายเครียดติดต่อเพือนฝงูทีไม่ค่อยได้พบปะ ไปทาํบุญทีวดั เขา้หา

ธรรมชาติใหม้าก ปลกูตน้ไม ้จดัแจกนัดอกไม ้ซือปลาตูม้าเลียง หาลกูสุนขัมาเลียง 

จากการสนทนากลุ่มโดยการประมาณค่าจากความรู้สึกนึกคิด มุมมองของผูร่้วมสนทนา

กลุ่มจาํนวน ๑๔ คน โดยใชแ้บบคาํถามชุดเดียวกนักบัการสัมภาษณ์เชิงลึก และหาค่าความถีจาก

จาํนวนของสนทนากลุ่ม โดยใชค้าํตอบจากค่าความถีสูงสุดยืนยนัสรุปผลโดยรวมของการสนทนา

กลุ่ม ซึงแปลผลใหอ้ยูใ่นรูปแบบตาราง ดงัต่อไปนี 

 

                                                             
๙๒สนทนากลุ่มย่อย, ตวัแทนเยาวชนทีเป็นนักเรียนมธัยมศึกษาปีที ๔ – ๖ ของโรงเรียน 

นวมินทราชินูทิศเบญจมราชาลยั กรุงเทพมหานคร.  



๒๑๗ 

ตารางที ๔.๒๘ แสดงผลการสนทนากลุ่ม (ตอบคาํถามข้อที ๑ - ๕) 
 

ผลการสนทนากลุ่มปัจจยัทีส่งผลต่อการส่งเสริมจริยธรรมของวยัรุ่น 

และการทดสอบสมมตฐิาน 

ความถ ี

(คน) 

๑) ปัจจยัทีส่งผลต่อการส่งเสริมจริยธรรมของวยัรุ่นโดยภาพรวมอยู ่ระดบัมาก ๑๔ 

๒) ปัจจยัทีส่งผลต่อการส่งเสริมจริยธรรมของวยัรุ่นมากทีสุด คือ ดา้นการใชเ้วลา

ว่าง ใหเ้ป็นประโยชน์ 

 

๑๔ 

๓) ปัจจยัทีส่งผลต่อการส่งเสริมจริยธรรมของวยัรุ่นนอ้ยทีสุด คือ ดา้นครอบครัว ๑๔ 

๔) การทดสอบสมมติฐาน เพศ อายุ และ ระดับชันการศึกษาไม่เป็นไปตาม

สมมติฐาน ๑๔ 

๕) การทดสอบสมมติฐาน สถานภาพบิดามารดาและ ลกัษณะบา้นทีพกัอาศยัรายได้

ของผูป้กครอง เป็นไปตามสมมติฐาน 

 

๑๔ 
 

จากตารางที ๔.๒๘ พบว่า ผูร่้วมสนทนากลุ่มย่อยให้ความคาํตอบขอ้ที ๑ - ๕ ไปในแนว 

ทางเดียวกนัคือปัจจยัทีส่งผลต่อการส่งเสริมจริยธรรมของวยัรุ่น โดยรวมอยู่ในระดบัมาก ดา้นดา้น

การใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชนส่์งผลมากทีสุด ดา้นครอบครัวส่งผลน้อยทีสุด ทดสอบสมมติฐาน

เพศ อายแุละระดบัการศึกษาไม่มีความสมัพนัธต่์อการส่งเสริมจริยธรรมของวยัรุ่น ส่วน สถานภาพ

บิดามารดา ลกัษณะบา้นทีพกัอาศยั รายไดร้วมของครอบครัววยัรุ่น มีส่วนสัมพนัธ์กบัการส่งเสริม

จริยธรรมของวยัรุ่น 

  



๒๑๘ 

ตารางที ๔.๒๙  แสดงผลการสนทนากลุ่ม (ตอบคาํถามข้อที ๑๐) 
 

ปัจจยัทีส่งผลต่อการ

ส่งเสริมจริยธรรม

ของวยัรุ่น 

ข้อเสนอแนะ 
ความถี

(คน) 

ดา้นครอบครัว ผูน้าํหรือบุคคลในครอบครัวตอ้งเป็นตน้แบบ หรือตวัอย่างที

ดีทาง ด้านแนวทางวิ ถีพุทธในการปลูกฝังจิตสํานึกทีดี

ทางด้านพระพุทธ ศาสนาทังทางด้านหลักธรรม และการ

ปฏิบติัซึงจะเป็นตวัสนบัสนุนใหเ้ยาวชนเขา้วดั 

 

 

 

๑๔ 

ดา้นศาสนสถาน พระภิกษุสงฆต์อ้งสาํรวมตงัอยูใ่นธรรม และวินยั ตดักิเลสให้

สินทงัทางกายและทางใจ เนน้การทาํบุญมากกว่าการทาํเรือง

พาณิชย ์ควรเป็นผูริ้เริมในกิจกรรมส่งเสริมการเขา้วดัก่อน

ปัจจยัดา้นอืน ๆ เพราะเป็นเรืองใกลต้วัโดยประสานร่วมมือ

กนัระหว่างปัจจยัต่างๆ เช่นร่วม มือกบัสถาบนัการศึกษา และ

ดา้นครอบครัว คือการเผยแผ่เชิงรุกส่วนสถานทีวดัต้องจัด

เตรียมพร้อมรับกิจกรรมต่าง ๆ ให้พอเหมาะ โดยในวดัตอ้ง

ประกอบดว้ยความสะอาดเรียบร้อย ร่มเยน็ดูสงบจิตสงบใจ 

และเมือเขา้มาวดัแลว้ทาํให้เกิดความสว่างทางดา้นจิตใจขึน 

อีกทังว ัดต้องมีการสอนทังปริย ัติและปฏิบัติ  คือสอน

หลกัธรรมคาํสอนและการปฏิบติัภาวนากรรมฐาน เป็นตน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑๔ 

ดา้นโรงเรียน ควรบรรจุหลกัสูตรวิชาพระพุทธศาสนาในวิชาเรียนหลัก 

ของระดับ ชันอนุบาล ถึงมัธยมปลาย มีการจัดกิจกรรม

ร่วมกับทางวดั มีการนาํพระภิกษุมาสอนธรรม จดัให้มีการ

สอนนอกสถานทีตามวัดสําคัญในจังหวัดต่าง ๆ เพือดู 

ศิลปวฒันธรรม ฝาผนงั เป็นตน้ 

 

 

 

๑๔ 

ดา้นความเชือ/เจตคติ ควรปลูกฝังความเชือหรือความศรัทธาทีดีและถูกต้องตาม

หลกัแนวทางของพระพุทธศาสนา เพือไม่ให้เกิดความเชือ

หรือศรัทธาทีผดิไปจากความจริงของชาวพุทธ 

 

 

๑๔ 
 

 



๒๑๙ 

ตารางที ๔.๒๙  (ต่อ) 
 

ปัจจยัทีส่งผลต่อการ

ส่งเสริมจริยธรรม

ของวยัรุ่น 

ข้อเสนอแนะ 
ความถี

(คน) 

ดา้นภาพแวดลอ้ม สภาพแวดลอ้ม เป็นสิงเพิมพนูซึงมีบทบาทและความสัมพนัธ์

ของวยัรุ่นในสงัคม มีอิทธิพลต่อพฒันาการในช่วงวยัรุ่นมาก 

ต่อพฤติ กรรมทางเพศมาจากหลายด้าน ตังแต่กลุ่มเพือน 

วยัรุ่นทีมีเพือนมีปัญหาพฤติกรรมและมีเพศสัมพนัธ์ตังแต่

อายนุอ้ยมีโอกาสเสียงสูง ค่านิยมทางดา้นพฤติกรรมทางเพศ

ของวยัรุ่นเอง กลุ่มเพือน และของสังคมลว้นมีอิทธิพลต่อ

พฤติกรรมทางเพศของวยัรุ่น และในปัจจุบนัวยัรุ่นยงัไดรั้บ

อิทธิพลจากสือต่างๆ รวมทงัอินเตอร์เน็ต ทีกระตุน้ให้วยัรุ่น

เริมมีเพศสมัพนัธต์งัแต่อายนุอ้ยลงกว่าเดิม 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑๔ 

ดา้นการใชเ้วลาว่าง

ใหเ้ป็นประโยชน ์

วยัรุ่นควรเขา้ร่วมกิจกรรมทางสงัคม ไปหาเพือนเพือเล่นเกม

สนุก ๆ คลายเครียดติดต่อเพือนฝูงทีไม่ค่อยได้พบปะ ไป

ทาํบุญทีวัด เข้าหาธรรมชาติให้มาก ปลูกต้นไม ้จัดแจกัน

ดอกไม ้ซือปลาตูม้าเลียง หาลูกสุนัขมาเลียงจากการสนทนา

กลุ่มโดยการประมาณค่าจากความรู้สึกนึกคิด 

 

 

 

 

๑๔ 
 

จากตารางที ๔.๒๙ พบว่า ผูร่้วมสนทนากลุ่มย่อยส่วนใหญ่มีข้อเสนอแนะไปในทาง

เดียวกนัทงัดา้นครอบครัว ดา้นศาสนสถาน ดา้นโรงเรียน และดา้นเจตคติหรือความเชือทีเกิดจาก

ความรู้สึกดา้นสภาพแวดลอ้มดา้นการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน ์คือใหค้าํตอบคลา้ยกนัทุกคน 

 

  



๒๒๐ 

๔.๕ การเปรียบเทียบผลวจิยัเชิงปริมาณและผลวจิยัเชิงคุณภาพ 

การเปรียบเทียบผลการวิจยัเชิงปริมาณและการวิจยัเชิงคุณภาพเพือให้เห็นถึงความชดัเจน

ในความแตกต่างหรือความสอดคลอ้งในส่วนประเด็นของผลการวิจยัทงัสองอยา่งดงัตารางต่อไปนี 

 

ตารางที ๔.๓๐ แสดงการเปรียบเทียบผลวจิยัเชิงปริมาณและผลวจิยัเชิงคุณภาพ จาํแนกโดยรวม 
 

ประเด็นในการ

เปรียบเทียบ 
การวจิยัเชิงปริมาณ 

การวจิยัเชิงคุณภาพ 

การสัมภาษณ์เชิงลกึ การสนทนากลุ่ม 

๑) ผลการวิจยัโดยรวม ระดบัมาก ระดบัมาก ระดบัมาก 

๒) ปัจจยัทีส่งผลมาก

ทีสุดต่อการส่งเสริม

จริยธรรมของวยัรุ่น 

ดา้นสภาพแวดลอ้ม ดา้นการใชเ้วลาว่าง

ใหเ้ป็นประโยชน ์

ดา้นการใชเ้วลาว่าง

ใหเ้ป็นประโยชน ์

๓) ปัจจยัทีส่งผลนอ้ย

ทีสุดต่อการส่งเสริม

จริยธรรมของวยัรุ่น 

ดา้นครอบครัว ดา้นครอบครัว ดา้นครอบครัว 

 

จากตารางที ๔.๓๐ พบว่า ผลการวิจัยเชิงคุณภาพสามารถยืนยนัและสนับสนุนความ

แน่นอนของผลการวิจยัเชิงปริมาณในดา้นโดยภาพรวมทีผลการวิจยัทงัสองออกมาในระดบัมาก

สอดคลอ้งกนั ปัจจยัทีส่งผลมากทีสุดต่อการส่งเสริมจริยธรรมของวยัรุ่นคือ ดา้นการใชเ้วลาว่างให้

เป็นประโยชน์ สอดคลอ้งกนั และปัจจยัทีส่งผลน้อยทีสุดต่อการส่งเสริมจริยธรรมของวยัรุ่นคือ 

ดา้นครอบครัว สอดคลอ้งกนั 

 

  



๒๒๑ 

ตารางที ๔.๓๑ แสดงการเปรียบเทียบผลวจิยัเชิงปริมาณและผลวจิยัเชิงคุณภาพ จําแนกโดยปัจจัย

ส่วนบุคคล กบัผลสมมตฐิานของการวจิยัทีตงัไว้ 
 

ปัจจยัส่วนบุคคล 

ผลการทดสอบสมมตฐิานด้านความสัมพนัธ์ 

ต่อการส่งเสริมจริยธรรมของวยัรุ่น 

สมมตฐิาน

ของการวจิยั 

การวจิยั 

เชิงประมาณ 

การวจิยัเชิงคุณภาพ 

การสัมภาษณ์

เชิงลกึ 

การสนทนา

กลุ่ม 

๑) เพศ มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

๒) อาย ุ มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

๓) ระดบัการศึกษา มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

๔) สถานภาพบิดามารดา มี มี มี มี 

๕) ลกัษณะทีพกัอาศยั มี มี มี มี 

๖) รายไดข้องผูป้กครอง มี มี มี มี 
 

จากตารางที ๔.๓๑ พบว่า จากปัจจยัส่วนบุคคล (ว่า เพศ อาย ุระดบัชนัการศึกษา สถานภาพ

บิดามารดาลกัษณะบา้นทีพกัอาศยัรายไดร้วมของครอบครัววยัรุ่น) นันตามสมมติฐานการวิจยัทุก

ปัจจยัส่วนบุคคลมีความสัมพนัธ์ต่อการส่งเสริมจริยธรรมของวยัรุ่น หลงัจากผูว้ิจยัไดท้าํการวิจยั  

เชิงปริมาณ พบว่าปัจจยัส่วนบุคคล ดา้นเพศ อายุและระดบัการศึกษา ไม่มีความสัมพนัธ์ต่อการ

ส่งเสริมจริยธรรมของวยัรุ่น ส่วนดา้นสถานภาพบิดามารดารายไดข้องผูป้กครองเยาวชน ลกัษณะที

พกัอาศัยมีความสัมพนัธ์ต่อการส่งเสริมจริยธรรมซึงจากผลการวิจัยเชิงคุณภาพ ทังด้านการ

สัมภาษณ์เชิงลึก และการสนทนากลุ่ม ผลการวิจัยทีได้นันยืนยนัและสนับสนุนผลการวิจัยเชิง

ปริมาณคือดา้นเพศ อาย ุและระดบัการศึกษา ไม่มีความสมัพนัธต่์อการส่งเสริมจริยธรรม ส่วนดา้น

ด้านสถานภาพบิดามารดา รายได้ของผูป้กครองเยาวชน ลกัษณะทีพกัอาศยัมีสัมพนัธ์ต่อการ

ส่งเสริมจริยธรรม ซึงสอดคลอ้งกนัหมด 

 

  



๒๒๒ 

ตารางที ๔.๓๒ แสดงการเปรียบเทียบข้อเสนอแนะผลวิจัยเชิงปริมาณและผลวิจัยเชิงคุณภาพ 

จาํแนกโดยปัจจยัทีส่งผลต่อการส่งเสริมจริยธรรมด้านครอบครัว 
 

ปัจจยัทีส่งผล

การส่งเสริม

จริยธรรม 

ข้อเสนอแนะ 

การวจิยัเชิงปริมาณ 
การวจิยัเชิงคุณภาพ 

การสัมภาษณ์เชิงลกึ การสนทนากลุ่ม 

ดา้นครอบครัว บุคคลในครอบครัวเป็น

ตวัอยา่งทีดีในการเขา้วดั

อยา่งสมาํเสมอเช่น การ

ไปทาํบุญทีวดัใน

เทศกาลสาํคญัทาง

ศาสนา จึงทาํใหเ้ยาวชน

ซึมซบัแบบอยา่งจึง

สนใจจะเขา้วดั 

 

ผูน้าํหรือบุคคลใน

ครอบครัวตอ้งเป็น

ตน้แบบ หรือตวัอยา่งที

ดีทางดา้นแนวทางวิถี

พุทธในการปลกูฝังจิต 

สาํนึกทีดีทางดา้น

พระพุทธศาสนาทงั

ทางดา้นหลกัธรรม และ

การปฏิบติัซึงจะเป็นตวั

สนบัสนุนใหเ้ยาวชน

เขา้วดั 

เยาวชนเป็นผูต้อ้งการ

ผูน้าํหรือบุคคลใน

ครอบครัวทีมีเวลาใน

การปลกูฝัง ความเชือ

ความศรัทธาทางดา้น

พระพุทธศาสนา ไม่

ตอ้งมากแคบทาํเป็นวิถี

ของชีวิต คือตอนเชา้

ทาํบุญใส่บาตรพระ 

กรวดนาํ สวดมนตไ์หว้

พระ ตอนเยน็สวดมนต์

ไหวพ้ระ ทาํสมาธิ เป็น

ตน้ 
 

จากตารางที ๔.๓๒ พบว่า ขอ้เสนอแนะจากผลการวิจยัเชิงคุณภาพ ทงัทางดา้นการสมัภาษณ์ 

เชิงลึก และการสนทนากลุ่มเกียวกบัปัจจยัทีส่งผลต่อการส่งเสริมจริยธรรมของวยัรุ่น พบวา่ ทาง ดา้น

ครอบครัวสามารถยนืยนัและสนบัสนุนต่อขอ้เสนอแนะจากผลการวิจยัเชิงปริมาณไดอ้ยา่งสอดคลอ้ง

กนัคือบุคคลในครอบครัวตอ้งเป็นตน้แบบและมีเวลาใหเ้ยาวชน 

  



๒๒๓ 

ตารางท ี๔.๓๓  แสดงการเปรียบเทียบข้อเสนอแนะผลวิจัยเชิงปริมาณและผลวิจัยเชิงคุณภาพ 

จาํแนกโดยปัจจยัทีส่งผลต่อการส่งเสริมจริยธรรมด้านศาสนสถาน 
 

ปัจจยัทีส่งผล

ต่อการส่งเสริม

จริยธรรม 

ข้อเสนอแนะ 

การวจิยัเชิงปริมาณ 
การวจิยัเชิงคุณภาพ 

การสัมภาษณ์เชิงลกึ การสนทนากลุ่ม 

ดา้นศาสนสถาน การไดส้มัผสัทาง

พระพุทธศาสนาทาํให้

เกิดแรงกระตุน้การเกิด

ศรัทธา การสร้าง

คุณธรรมศีลธรรมทีดี

เพราะเกิดความกลวั

เรืองกฎแห่งกรรม ทาํดี

ไดดี้ ทาํชวัไดช้วั 

พระภิกษุสงฆต์อ้งเป็น

ตน้แบบของผูป้ฏิบติัดี

ปฏิบติัชอบตามพระ

ธรรมวินยั โดยศึกษา

ความรู้ทางพระพุทธ 

ศาสนาทงัทางปริยติั 

และทางปฏิบติัใหเ้ขา้ใจ

กระจ่างชดั ดาํเนินการ

เผยแผเ่ชิงรุก คือนาํ

ธรรมเขา้หาประชาชน

โดยประสานร่วมมือกบั

สถาบนัครอบครัว และ

สถาบนัการศึกษา ซึง

เนน้กิจกรรมทางดา้น

บุญ มากกว่าดา้น

พาณิชย ์ส่วนสถานทีวดั

ควรจดัใหบ้ริเวณวดัมี

ความสะอาด ร่มรืน  

พระภิกษุสงฆต์อ้ง

สาํรวมตงัอยูใ่นธรรม

และวินยั ตดักิเลสให้

สินทงัทางกายและทาง

ใจ เนน้การทาํบุญมาก 

กว่าการทาํเรืองพาณิชย ์

ควรเป็นผูริ้เริมใน

กิจกรรมส่งเสริมการเขา้

วดัก่อนปัจจยัดา้นอืน ๆ 

เพราะเป็นเรืองใกลต้วั

โดยประสาน 

 

จากตารางที ๔.๓๓ พบว่า ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัยเชิงคุณภาพ ทังทางด้านการ

สมัภาษณ์เชิงลึก และการสนทนากลุ่มเกียวกบัปัจจยัทีส่งผลต่อการส่งเสริมจริยธรรม ทางดา้นศาสน

สถาน สามารถยนืยนัและสนบัสนุนต่อขอ้เสนอแนะจากผลการวิจยัเชิงปริมาณไดอ้ย่างสอดคลอ้ง

กนัคือ พระภิกษุสงฆต์อ้งเป็นตน้แบบของผูป้ฏิบติัดีปฏิบติัชอบตามพระธรรมวินัยส่วนสถานทีวดั

ควรจดัใหบ้ริเวณวดัมีความสะอาด ร่มรืน สบายทาํใหใ้จสงบเมือไดเ้ขา้ไป  

  



๒๒๔ 

ตารางที ๔.๓๔  แสดงการเปรียบเทียบข้อเสนอแนะผลวิจัยเชิงปริมาณและผลวิจัยเชิงคุณภาพ 

จาํแนกโดยปัจจยัทีส่งผลต่อการส่งเสริมจริยธรรม ด้านโรงเรียน 
 

ปัจจยัทีส่งผล

ต่อการส่งเสริม

จริยธรรม 

ข้อเสนอแนะ 

การวจิยัเชิงปริมาณ 
การวจิยัเชิงคุณภาพ 

การสัมภาษณ์เชิงลกึ การสนทนากลุ่ม 

ดา้นโรงเรียน โรงเรียนทีใหก้ารอบรม

สงัสอน ขดัเกลา และ

ปลกูฝังการศึกษา

ทางดา้น

พระพุทธศาสนาโดย

สร้างจิตสาํนึกให้

เยาวชนสนใจเขา้วดั 

 

ควรกาํหนดวิชา

พระพุทธศาสนาเป็น

หลกัสูตรหลกัในการ

เรียนการสอน โดยการ

นาํเสนอรายละเอียดทาง

พระพุทธศาสนาใหเ้ป็น

เรืองเขา้ใจง่าย เช่นทาํ

เป็นนิทาน หรือการ์ตูน

ภาพ เป็นตน้ มีการจดั

กิจกรรมร่วมมือกนักบั

ทางปัจจยัดา้นศาสนา 

และครอบครัว โดยทาํ

อยา่งต่อเนืองสมาํเสมอ

และเป็นกิจวตัร

ประจาํวนั เช่นการสวด

มนตไ์หวพ้ระ การนงั

สมาธิ เป็นตน้ 

ควรบรรจุหลกัสูตรวิชา

พระพุทธศาสนาในวิชา

เรียนหลกั ของระดบัชนั

อนุบาล ถึงมธัยมปลาย 

มีการจดักิจกรรม

ร่วมกบัทางวดั มีการนาํ

พระภิกษุมาสอนธรรม 

จดัใหมี้การสอนนอก

สถานทีตามวดัสาํคญัใน

จงัหวดัต่างๆ เพือดู

สถาปัตยกรรม 

ศิลปวฒันธรรม 

ทางดา้นฝาผนงั เป็นตน้ 

 

 

จากตารางที ๔.๓๔ พบว่า ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัยเชิงคุณภาพ ทังทางด้านการ

สัมภาษณ์เชิงลึก และการสนทนากลุ่มเกียวกบัปัจจยัทีส่งผลต่อการส่งเสริมจริยธรรมของวยัรุ่น

ทางดา้นโรงเรียนสามารถยนืยนัและสนับสนุนต่อขอ้เสนอแนะจากผลการวิจยัเชิงปริมาณไดอ้ย่าง

สอดคลอ้งกนัคือควรกาํหนดวิชาพระพุทธศาสนาเป็นหลกัสูตรหลกัในการเรียนการสอนและมีการ

จดักิจกรรมร่วมมือกนักบัทางปัจจยั ดา้นศาสนสถาน และดา้นครอบครัว  

  



๒๒๕ 

ตารางที ๔.๓๕ แสดงการเปรียบเทียบข้อเสนอแนะผลวิจัยเชิงปริมาณและผลวิจัยเชิงคุณภาพ 

จาํแนกโดยปัจจยัทีส่งผลต่อการส่งเสริมจริยธรรมด้านเจตคติหรือความเชือทีเกิด

จากความรู้สึก 
 

ปัจจยัทีส่งผล

ต่อการส่งเสริม

จริยธรรม 

ข้อเสนอแนะ 

การวจิยัเชิงปริมาณ 
การวจิยัเชิงคุณภาพ 

การสัมภาษณ์เชิงลกึ การสนทนากลุ่ม 

ดา้นเจตคติ 

หรือความเชือ 

ทีเกิดจาก

ความรู้สึก 

ความเชือ ความศรัทธา 

ทางดา้นพระพุทธ 

ศาสนาทีเกิดจาก

ความรู้สึกของตนเอง

เป็นใหญ่ในดา้น

ความรู้สึกทีดีกจ็ะเขา้วดั 

ควรปลกูฝังความเชือ

ความศรัทธาทีถกูตอ้ง

ตามหลกัเหตุและผล

เกียวกบัพระพุทธ 

ศาสนาโดยใหผู้เ้ชือและ

ศรัทธาไดเ้รียนรู้และ

ปฏิบติัเองโดยใชปั้ญญา

ของตนเป็นเครือง

พิจารณา 

ควรปลกูฝังความเชือ

หรือความศรัทธาทีดี

และถกูตอ้งตามหลกั

แนวทางของพระพุทธ 

ศาสนา เพือไม่ใหเ้กิด

ความเชือหรือศรัทธาที

ผดิไปจากความจริงของ

ชาวพุทธ 

 

 จากตารางที ๔.๓๕ พบว่า ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัยเชิงคุณภาพ ทังทางด้านการ

สมัภาษณ์เชิงลึก และการสนทนากลุ่มเกียวกบัปัจจยัทีส่งผลต่อการส่งเสริมจริยธรรมทางดา้นเจตคติ

หรือความเชือทีเกิดจากความรู้สึก สามารถยนืยนัและสนบัสนุนต่อขอ้เสนอแนะจากผลการวิจยัเชิง

ปริมาณไดอ้ย่างสอดคลอ้งกนัคือ ควรปลูกฝังความเชือหรือความศรัทธาทีดีและถูกตอ้งตามหลกั

แนวทางของพระพุทธศาสนา 

 

 

 

 

 

 

     

  



๒๒๖ 

ตารางที ๔.๓๖ แสดงการเปรียบเทียบข้อเสนอแนะผลวิจัยเชิงปริมาณและผลวิจัยเชิงคุณภาพ 

จาํแนกโดยปัจจยัทีส่งผลต่อการส่งเสริมจริยธรรม ด้านสภาพแวดล้อม 
 

ปัจจยัทีส่งผลต่อ

การส่งเสริม

จริยธรรม 

ข้อเสนอแนะ 

การวจิยัเชิงปริมาณ 
การวจิยัเชิงคุณภาพ 

การสัมภาษณ์เชิงลกึ การสนทนากลุ่ม 

ดา้นภาพแวดลอ้ม วดัทีไปเป็นประจาํอยู่

ห่างไกลแหล่งบนัเทิง

สถานบริการ เช่น

โรงแรม 

วยัรุ่นกบัสงัคมและ

สิงแวดลอ้มโลกปัจจุบนั

และสงัคมสมยันีไม่

เหมือนสมยัปู่ยา่ตายาย 

ในอดีตบรรพบุรุษไม่

เคยกงัวลว่าเดือนหนา้จะ

มีกินหรือไม่ ไม่เคยคิด

มากว่าถา้ป่วยจะมี

ประกนัสงัคมรับรองค่า

รักษาหรือไม่ พวกเขาไม่

เคยวิตกเลยว่าถา้ไม่มี

พาหนะส่วนตวัสงัคมจะ

มองพวกเขาอยา่งไร เรือง 

ยาเสพติดและอบายมุข

ต่างๆ แทบไม่เป็น

อนัตรายเหมือนสมยันี 

นนัเป็นตวัอยา่งทีผมเริม 

ตน้ไว ้เพือใหคุ้ณเห็น

ความแตกต่างระหว่าง

อดีตกบัปัจจุบนั ซึงคุณ

ตอ้งยอมรับว่าอุปสรรค

และปัญหาในยคุปัจจุบนั

นีมีมากมาย จึงตอ้งมีกล-

ยทุธที์ 

สภาพแวดลอ้มเป็นสิง

เพิมพนูซึงมีบทบาทและ

ความสมัพนัธข์องวยัรุ่น

ในสงัคม มีอิทธิพลต่อ

พฒันาการในช่วงวยัรุ่น

มาก ต่อพฤติกรรมทาง

เพศมาจากหลายดา้น ตงั 

แต่กลุ่มเพือน วยัรุ่นทีมี

เพือนมีปัญหาพฤติกรรม 

และมีเพศ สมัพนัธต์งัแต่

อายนุอ้ยมีโอกาสเสียงสูง 

ค่านิยมทางดา้นพฤติ 

กรรมทางเพศของวยัรุ่น

เอง กลุ่มเพือน และของ

สงัคมลว้นมีอิทธิพลต่อ

พฤติกรรมทางเพศของ

วยัรุ่น และในปัจจุบนั

วยัรุ่นยงัไดรั้บอิทธิพล

จากสือต่างๆ รวมทงั

อินเตอร์เน็ต ทีกระตุน้ให้

วยัรุ่นเริมมีเพศสมัพนัธ์

ตงัแต่อายนุอ้ยลงกว่าเดิม 

 



๒๒๗ 

จากตารางที ๔.๓๖ พบว่า ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัยเชิงคุณภาพ ทังทางด้านการ

สัมภาษณ์เชิงลึก และการสนทนากลุ่มเกียวกับปัจจัยทีส่งผลต่อการส่งเสริมจริยธรรม ด้าน

สภาพแวดลอ้มสามารถยืนยนัและสนับสนุนต่อข้อเสนอแนะจากผลการวิจยัเชิงปริมาณไดอ้ย่าง

สอดคลอ้งกนั คือสงัคมลว้นมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมทางเพศของวยัรุ่น และในปัจจุบนัวยัรุ่นยงัได ้

รับอิทธิพลจากสือต่างๆ รวมทังอินเตอร์เน็ต ทีกระตุน้ให้วยัรุ่นเริมมีจริยธรรมทีเปลียนไปตาม

สภาพแวดลอ้ม  

 

  



๒๒๘ 

ตารางที ๔.๓๗ แสดงการเปรียบเทียบข้อเสนอแนะผลวิจัยเชิงปริมาณและผลวิจัยเชิงคุณภาพ 

จําแนกโดยปัจจัยทีส่งผลต่อการส่งเสริมจริยธรรม ด้านการใช้เวลาว่างให้เป็น

ประโยชน์ 
 

ปัจจยัทีส่งผลต่อ

การส่งเสริม

จริยธรรม 

ข้อเสนอแนะ 

การวจิยัเชิงปริมาณ 
การวจิยัเชิงคุณภาพ 

การสัมภาษณ์เชิงลกึ การสนทนากลุ่ม 

ดา้นการใชเ้วลา

ว่างใหเ้ป็น

ประโยชน ์

มีการรณรงคใ์ห้

บุคลากรครู  

นกัเรียนและชุมชน

ร่วมกนัอนุรักษ์

สิงแวดลอ้มและ

ธรรมชาติ 

การใชเ้วลาว่างใหเ้ป็น

ประโยชน์ในช่วงชีวิตของ

คนเราวยัรุ่นจะเป็นช่วง 

เวลาทีเราสามารถหา

ประสบการณ์ดีงามใหก้บั

ชีวิตไดม้ากเพราะสาํหรับ

เด็กวยัรุ่นไทย ส่วนใหญ่

ยงัไม่มีความจาํเป็นทีจะ 

ตอ้งหารายไดเ้อง ส่วน

ใหญ่ยงัอยูก่บัพ่อแม่ จะมี

อยูบ่า้งทีทาํงานและหา

เลียงตนเอง ดงันนัวยัรุ่น

จาํนวนมาก มีเวลาว่างจาก

การเรียนการทาํงาน ถา้

วยัรุ่นไม่ใชเ้วลาว่างใหเ้กิด 

ประโยชน์ในทางทีสร้าง 

สรรค ์ก็จะทาํใหเ้ป็นคน 

ขีเบือ ขีเซ็ง ง่าย ๆ เพราะ

การอยูเ่ฉย ๆ จะทาํใหเ้รา

ไม่มีความสุขและอาจใช้

ความคิดฟุ้งซ่าน ถกูชกั

นาํไปในทางทีไม่

เหมาะสมไดง่้าย เช่น เสพ  

วยัรุ่นควรเขา้ร่วมกิจกรรม

ทางสงัคม ไปหาเพือนเพือ

เล่นเกมสนุก ๆ คลาย

เครียดติดต่อเพือนฝงูทีไม่

ค่อยไดพ้บปะ ไปทาํบุญ 

ทีวดั เขา้หาธรรมชาติให้

มาก ปลกูตน้ไม ้จดัแจกนั

ดอกไม ้ซือปลาตูม้าเลียง 

หาลกูสุนขัมาเลียงจากการ

สนทนากลุ่มโดยการ

ประมาณค่าจากความรู้สึก

นึกคิด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๒๙ 

ตารางที ๔.๓๗ (ต่อ) 
 

ปัจจยัทีส่งผลต่อ

การส่งเสริม

จริยธรรม 

ข้อเสนอแนะ 

การวจิยัเชิงปริมาณ 
การวจิยัเชิงคุณภาพ 

การสัมภาษณ์เชิงลกึ การสนทนากลุ่ม 

  ยาเสพติด เทียวเตร่ ใช้

จ่ายเงินทองไปในการแต่ง 

ตวัเกินความจาํเป็น วยัรุ่น

จึงควรฝึกฝนตนเอง ทีจะ

ใชเ้วลาว่างทาํกิจกรรม 

ต่าง ๆ ทีก่อใหเ้กิด

ประโยชน์ต่อตนเองและ

ผูอื้น ประโยชน์ทีวยัรุ่นจะ

ไดรั้บ จากการทาํกิจกรรม 

หรือ เขา้ร่วมกิจกรรมที

สร้างสรรค ์ทาํใหเ้รามี

ความสุข เพราะในการทาํ

กิจกรรมต่าง ๆ เราได้

พฒันา อารมณ์ เป็นการ

เสริมสร้างใหเ้กิดความสุข 

ความสนุกสนาน เพลิด 

เพลิน ช่วยเสริมสร้าง

ประสบการณ์ใหม่ใหแ้ก่

ชีวิต เช่น การไปทศัน

ศึกษาการท่องเทียว การอยู่

ค่ายพกัแรม การอ่าน

หนงัสือ ศึกษาวรรณกรรม

ต่างๆ การมีส่วนร่วมกบั

กลุ่มบุคคลต่าง ๆ เสริม

คุณค่าของบุคคล และเป็น 

 

 



๒๓๐ 

ตารางที ๔.๓๗ (ต่อ) 
 

ปัจจยัทีส่งผลต่อ

การส่งเสริม

จริยธรรม 

ข้อเสนอแนะ 

การวจิยัเชิงปริมาณ 
การวจิยัเชิงคุณภาพ 

การสัมภาษณ์เชิงลกึ การสนทนากลุ่ม 

  การฝึกทกัษะในการ

ทาํงานหรืออยูร่่วมกบั

บุคคลอืน เช่น การทาํงาน 

กลุ่มสมัพนัธ ์การเล่นกีฬา 

ดนตรี ลดความเครียด 

ความวติกกงัวล เสริม

ความเป็นพลเมืองดี 

นอกจากนนั สาํหรับวยัรุ่น

แลว้ การทาํกิจกรรมต่าง ๆ 

โดย ใชเ้วลาว่างใหเ้กิด

ประโยชน์ ยงัเป็นการช่วย

ตอบสนองความตอ้งการ 

ของวยัรุ่น ซึงตอ้งการ

แสวงหาประสบการณ์

ใหม่ ๆ การยอมรับ การได ้

รับการยกยอ่งจากผูอื้น 

การพกัผอ่นหยอ่นใจคลาย

เครียด ช่วยใหว้ยัรุ่นเติบ 

โตขึนพร้อมกนัทงัดา้นสติ 

ปัญญา ดา้นอารมณ์ และ

สงัคม ช่วยใหมี้ความรับ 

ผดิชอบ รู้จกัการปรับตวั 

 

 

 

 

 



๒๓๑ 

จากตารางที ๔.๓๗ พบว่า ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัยเชิงคุณภาพ ทังทางด้านการ

สมัภาษณ์เชิงลึก และการสนทนากลุ่มเกียวกบัปัจจยัทีส่งผลต่อการส่งเสริมจริยธรรม ดา้นการใช้

เวลาว่างใหเ้ป็นประโยชนส์ามารถยนืยนัและสนบัสนุนต่อขอ้เสนอแนะจากผลการวิจยัเชิงปริมาณ

ไดอ้ยา่งสอดคลอ้งกนั คือวยัรุ่นจะเป็นช่วงเวลาทีเราสามารถ หาประสบการณ์ดีงามให้กบัชีวิตได ้ 

มากมีการรณรงคใ์หบุ้คลากรครู นกัเรียนและชุมชนร่วมกนัอนุรักษสิ์งแวดลอ้มและธรรมชาติ 

 



 

ตารางที ๔.๒๒ แสดงการวิเคราะห์การถดถอยเชิงซ้อนแบบขันตอน (Multiple Linear Regression Analysis - Enter) ระหว่างระดับปัจจัยทีเกียวกับการ

ส่งเสริมจริยธรรมประกอบ ด้วยด้านครอบครัว ด้านศาสนสถาน ด้านโรงเรียน ด้านความเชือ/เจตคต ิด้านสภาพแวดล้อม และ ด้านการใช้เวลา

ว่างให้เป็นประโยชน์ ทีส่งผลต่อระดับการส่ง เสริมจริยธรรมของวยัรุ่น  
 

ปัจจยัทีเกยีวกบัการส่งเสริมจริยธรรม B 

Unstandar 

dized  

Coefficients 

Standar 

dized  

Coefficients 
t Sig F Sig 

Std. Error Beta 

๑. Constant .๘๑๘ .๒๒๖  ๓.๖๒๗ .๐๐๐ ๓๔.๖๓๒ ๐.๐๐๐* 

๒. ดา้นครอบครัว .๐๖๘ .๐๕๔ .๐๗๙ ๑.๒๗๑ .๒๐๕   

๓. ดา้นศาสนสถาน .๑๒๗ .0๔๓ .๑๗๐ ๒.๙๒๐ .๐๐๔   

๔. ดา้นโรงเรียน .๑๕๑ .๐๕๒ .๒๒๒ ๒.๘๙๔ .๐๐๔   

๕. ดา้นความเชือ/เจตคติ .๐๗๔ .๐๔๔ .๑๒๘ ๑.๖๘๙ .๐๙๓   

๖. ดา้นสภาพแวดลอ้ม .๑๙๘ .๐๖๓ .๒๒๔ ๓.๑๔๐ .๐๐๒   

๗. ดา้นการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน ์ .๑๖๓ .๐๔๐ .๒๔๓ ๔.๑๑๖ .๐๐๐   

R = ๐.๗๑๑, R Square = ๐.๕๐๖, Adjuster R Square = ๐.๔๙๑ Std.Error of the Estimate = ๐.๒๖๖๐๐ F = ๓๔.๖๓๒, Sig = ๐.๐๐๐ 
 

* มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั ๐.๐๕ 

 



 

 

บทที ๕ 

สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

 

การวิจยัเรือง ปัจจยัทีส่งผลต่อการส่งเสริมจริยธรรมของวยัรุ่นของนกัเรียนมธัยม ชนัปีที๔-

๖ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศเบญจมราชาลยัเขต กรุงเทพมหานครครังนีเป็นการวิจยัแบบผสมผสาน 

(Mixed Methods Designs) โดยเป็นการวิจยัเชิงปริมาณผูว้ิจยัใชแ้บบสอบถามเป็นเครืองมือในการ

เก็บรวบรวมขอ้มลูจาํนวน ๒๑๐คนและการวิจยัเชิงคุณภาพโดยใชก้ารสมัภาษณ์เชิงลึก ซึงผูว้ิจยัได้

ตงัวตัถุประสงคไ์ว ้๔ ประการ คือ 

๑.  เพือศึกษาระดบัปัจจยัทีส่งผลต่อการส่งเสริมจริยธรรมของวยัรุ่น 

๒. เพือศึกษาความสมัพนัธร์ะหว่างปัจจยัทีส่งผลต่อการส่งเสริมจริยธรรมของวยัรุ่นกบัการ

ส่งเสริมจริยธรรมของวยัรุ่น 

๓.  เพือศึกษาขอ้เสนอแนะเกียวกบัปัจจยัทีส่งผลต่อการส่งเสริมจริยธรรมของวยัรุ่น 

๔.  เพือนาํเสนอแนวทางและการสร้างองค์ความรู้ใหม่เกียวกบั“รูปแบบปัจจยัทีส่งผลการ

ส่งเสริมจริยธรรมของวยัรุ่น”โดยใชก้ารวิเคราะห์และประมวลผลโดยคอมพิวเตอร์ ส่วนวิเคราะห์

ขอ้มลูจากการสมัภาษณ์เชิงลึกใชว้ิธีการแยกส่วนประกอบ และวิเคราะห์อุปนยั ซึงสรุปผลการศึกษา

คน้ควา้ตามลาํดบัดงันี     

๔.๑ สรุปผลการวิจยั  

๔.๒ อภิปรายผลการวิจยั 

๔.๓ องคค์วามรู้ใหม่ทีไดจ้ากการวิจยั 

๔.๔ ขอ้เสนอแนะ 

 

๕.๑ สรุปผลการวจิยั 

สรุปผลงานวิจัยฉบับนี เนืองจากเป็นการบูรณาการกนัระหว่างงานวิจยัเชิงปริมาณและ

งานวิจยัเชิงคุณภาพ ผลทีไดจึ้งแยกเป็น ๒ ส่วน คือ ๑) สรุปผลงานวิจยัเชิงปริมาณ และ ๒)สรุป

ผลงานวิจยัเชิงคุณภาพ 

๕.๑.๑ สรุปผลการวจิยัเชิงปริมาณ (Quantitative Finding Conclusion)  



๒๓๓ 

ประชากร คือ เยาวชนระดับชันมธัยมศึกษาปีที ๔-๖ ของโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ

เบญจมราชาลยัเขต กรุงเทพมหานคร จาํนวน ๔๔๔ คน 

กลุ่มตวัอย่าง คือ นกัเรียนมธัยมชนัปีที ๔-๖โรงเรียนนวมินทราชินูทิศเบญจมราชาลยัเขต 

กรุงเทพมหานคร จาํนวน ๔๔๔ คน ซึงไดม้าจากการสุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง เนืองจากการวิจยันีเป็น

การวิจัยและพฒันาทีต้องอาศยัความสมคัรใจของกลุ่มตัวอย่างเข้ามามีส่วนร่วมในการดาํเนิน

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมซึงไดม้าจากโดยใชสู้ตรของ “ทาโร ยามาเน่” (Taro Yamane) มีระดบั

ความเชือมนั ๙๕ % วิเคราะห์โดยใช ้จะไดข้นาดของกลุ่มตวัอยา่งทีใชเ้ป็นตวัแทนประชากรทงัสิน

จาํนวน๒๑๐ คน 

เครืองมือทีใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม ซึงผูว้ิจัยได้สร้างโดยทาํการศึกษาจาก

เอกสาร และงานวิจยัทีเกียวขอ้งต่าง ๆ มาเป็นแนวทางในการจดัทาํแบบสอบถาม แบ่งโครงสร้าง

ของแบบสอบถามออกเป็น ๓ ตอน ดงันี 

ตอนที ๑ ขอ้คาํถามเกียวกบัปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม เป็นลกัษณะคาํถาม

แบบมีคาํตอบใหเ้ลือกตอบ (Checklist) ไดแ้ก่ประกอบดว้ย  เพศ  อาย ุระดบัชนัทีศึกษา  สถานภาพ

บิดามารดา ลกัษณะบา้นทีอาศยั และสถานภาพบิดามารดา    รายไดข้องผูป้กครอง  

  ตอนที ๒ ขอ้คาํถามเกียวกบัปัจจยัทีส่งผลต่อการส่งเสริมจริยธรรมของวยัรุ่น มีจาํนวน ๔๑ 

ขอ้ ซึงประกอบดว้ย ๖ ดา้น คือดา้นครอบครัว ดา้นศาสนสถาน  ดา้นโรงเรียน และดา้นเจตคติหรือ

ความเชือทีเกิดจากความรู้สึก ดา้นสภาพแวดลอ้ม  ดา้นการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน ์ซึงผูว้ิจยัใช้

ลกัษณะคาํถามแบบมาตราส่วน ๕ระดบั โดยใชว้ิธีการของ ชูศรี วงศรั์ตนะ คือ มากทีสุด มาก ปาน

กลาง นอ้ย นอ้ยทีสุด 

 ตอนที ๓ ขอ้เสนอแนะเกียวกบัปัจจยัทีส่งผลต่อการส่งเสริมจริยธรรมของวยัรุ่น เพือให้

ผูต้อบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นโดยอิสระ 

 นอกจากนีผูว้ิจยัยงัไดน้าํผลของการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ไปทาํการ

สัมภาษณ์เชิงลึก (In - depth Interview) เจาะจงบุคคลทีเกียวข้องเพือยืนยนัเป็นคาํตอบของ

ผลการวิจยัเชิงปริมาณ จาํนวน ๙ รูป / คน และทาํการสนทนากลุ่ม (Focus group) จาํนวน ๑๔ คน 

สถิติทีใช้ในการวิจัย ได้แก่  ค่าสถิติร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลีย  
_
X  (Mean) ค่าส่วน

เบียงเบนมาตรฐาน  S.D  (Standard  Deviation) และ การเปรียบเทียบความแตกต่างค่าที-เทสท ์ 

(t-test)  ใชก้ารทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว (One - Way ANOVA) หรือค่าทดสอบเอฟ-

เทสท์ (F-test)  ถา้หากพบความแตกต่างอย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 จะทาํการทดสอบ

ความแตกต่างของค่าเฉลียเป็นรายคู่  โดยการทดสอบต่อเนืองด้วยวิธีจับคู่พหุคูณ (Multiple 

Comparisons Test) ดว้ยวิธี Fisher’s Least Significant Difference (LSD) ทีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ



๒๓๔ 

ทีระดบั ๐.๐๕ และการวิเคราะห์การถดถอยเชิงซอ้น แบบขนัตอน (Multiple Linear Regression 

Analysis- Enter)โดยการวิเคราะห์ความสมัพนัธร์ะหว่าง ปัจจยัส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอย่าง จาํแนก

ตามเพศ อาย ุระดบัการศึกษา สถานภาพบิดา มารดา ลกัษณะทีพกัอาศยัและรายไดข้องครอบครัว 

กบัปัจจยัทีส่งผลต่อการส่งเสริมจริยธรรมของวยัรุ่น 

ผลการวิจยัเรือง “ปัจจยัทีส่งผลต่อการส่งเสริมจริยธรรมของวยัรุ่น” สามารถสรุปผลไดด้งันี 

ก. วเิคราะห์ข้อมูลปัจจยัส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามจาํนวน ๒๑๐ คน จาํแนกตาม 

 ๑. จาํแนกตามเพศ พบว่านกัเรียนทีตอบแบบสอบถาม  ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่า

เพศชาย โดยมีเพศหญิงจาํนวน ๑๖๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๗๗.๕๐ และเป็นเพศชาย จาํนวน ๔๔ คน 

คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๕๐ 

 ๒. จําแนกตามอายุ พบว่า นักเรียนทีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุตาํกว่า ๑๕ปี 

จาํนวน ๑๑๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๓.๓๓  อายมุากกว่า ๑๙  ปีจาํนวน ๓๕ คน คิดเป็นร้อยละ๑๖.๖๖

อาย ุ๑๕-๑๗ ปี จาํนวน ๓๓ คน คิดเป็นร้อยละ๑๕.๕๐  และอายุ ๑๗-๑๙ ปีจาํนวน ๓๑ คน คิดเป็น

ร้อยละ๑๔.๒๘  

 ๓. จาํแนกตามระดับการศึกษา  พบว่า นักเรียนทีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดบั

การศึกษาระดับมธัยมศึกษาปีที ๔ จาํนวน ๗๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๑๙  รองลงมา มีระดับ

การศึกษาระดบัมธัยมศึกษาปีที ๕ จาํนวน ๗๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๘๑ และน้อยทีสุดระดับ

การศึกษาระดบัมธัยมศึกษาปีที๖ จาํนวน๖๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๐๐ 

 ๔. จาํแนกตามสถานภาพบิดามารดา พบว่า นกัเรียนทีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่บิดา

มารดาหย่าหรือแยกกันอยู่ จาํนวน ๑๖๗ คนคิดเป็นร้อยละ ๗๙.๕๒ รองลงมา บิดาหรือมารดา

เสียชีวิต จาํนวน ๔๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๕๒ และนอ้ยทีสุดคือ อยูด่ว้ยกนัจาํนวน ๒ คน คิดเป็น

ร้อยละ .๙๕ 

 ๕. จําแนกตามลักษณะบ้านทีพักอาศัย พบว่า นักเรียนทีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่

บิดาหรือมารดาเป็นเจา้ของบา้น จาํนวน ๑๘๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๕๗ และบา้นเช่า จาํนวน ๒๔ 

คน คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๔๒ 

 ๖. จําแนกตามรายได้ของครอบครัว พบว่า นักเรียนทีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่

ครอบครัวมีรายไดต่้อเดือน ๑๘,๐๐๑ บาทขึนไป จาํนวน ๑๑๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๖.๖๗ รองลงมา

ครอบครัวมีรายไดต่้อเดือน ๑๕,๐๐๑ – ๑๘,๐๐๐ บาท จาํนวน ๔๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๓๘ ถดั

มาครอบครัวมีรายไดต่้อเดือน ๑๒,๐๐๑ – ๑๕,๐๐๐ บาท จาํนวน ๒๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๙๕  

และนอ้ยทีสุดครอบครัวมีรายไดต่้อเดือน ๙,๐๐๐ – ๑๒,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๐๐ 

ข. ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเกยีวกบัปัจจยัทีส่งผลต่อการส่งเสริมจริยธรรมของวยัรุ่นตาม 



๒๓๕ 

 ๒.๑  ปัจจยัทีส่งผลต่อการส่งเสริมจริยธรรมของนักเรียนจําแนกในภาพรวม  และเป็น

รายด้าน 

  ๑. ปัจจัยทีส่งผลต่อการส่งเสริมจริยธรรมของวัยรุ่น  ในด้านสภาพแวดลอ้มมี

ค่าเฉลียมากสุด ( X = ๔.๑๐) รองลงมา คือ ดา้นศาสนสถาน ( X = ๔.๐๗) ดา้นการใชเ้วลาว่างให้

เป็นประโยชน์ ( X =๔.๐๓) ดา้นโรงเรียน ( X =๓.๙๗) และดา้นความเชือ/เจตนคติ ( X =๓.๘๘)

ส่วนปัจจัยทีส่งผลต่อการส่งเสริมจริยธรรมของวยัรุ่นในด้านครอบครัว มีค่าเฉลียน้อยทีสุด  

( X =๓.๖๕) 

  ๒. ปัจจัยทีส่งผลต่อการส่งเสริมจริยธรรมของวัยรุ่นของนักเรียนด้านครอบครัว

จาํแนกเป็นรายข้อ พบว่า นกัเรียนทีตอบแบบสอบถามมีความเห็นต่อ ปัจจยัทีส่งผลต่อการส่งเสริม

จริยธรรมของวยัรุ่นดา้นครอบครัวอยู่ในระดบัมาก ( X =๓.๖๔) เมือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า 

ปัจจยัทีส่งผลต่อการส่งเสริมจริยธรรมของวยัรุ่นดา้นครอบครัวอยู่ส่วนมากมีค่าเฉลียอยู่ในระดบั

มาก ๔ ขอ้ และน้อยทีสุด ๑ ขอ้ ปัจจยัทีส่งผลต่อการส่งเสริมจริยธรรมของวยัรุ่นดา้นครอบครัวมี

ค่าเฉลียมากทีสุดคือ บุคคลในครอบครัวจะคอยให้ความช่วยเหลือแนะนําท่านทุกเมือใน ขณะที 

ท่านไม่เขา้ใจถึงหลกัธรรมคาํสอนและการปฏิบัติทางพระพุทธศาสนา จึงทาํให้ท่านสนใจเข้าวดั 

 ( X = ๔.๑๖) ส่วนปัจจยัทีส่งผลต่อการส่งเสริมจริยธรรมของวยัรุ่นดา้นครอบครัวมีค่าเฉลียน้อยทีสุด

คือบุคคลในครอบครัวพยายามทีจะหาหลกัฐานจากการบรรยายธรรมของพระภิกษุสงฆที์มีชือเสียง

บางรูปมาอธิบายให้เยาวชนกลุ่มตวัอย่างเห็นถึงความสาํคญัของการสวดมนต์เจริญภาวนาและฝึก

กรรมฐาน ประเด็นครอบครัวของท่านพูดคุยกันเรืองการไปทาํบุญทีวดั และสนใจในหลกัธรรมคาํ

สอนและวิธีการปฏิบติัทางพระพุทธศาสนาอยา่งเป็นประจาํ จึงทาํให้เยาวชนกลุ่มตวัอย่างสนใจเขา้วดั 

( X =๒.๒๙) 

  ๓.  ปัจจยัทีส่งผลต่อการส่งเสริมจริยธรรมของวัยรุ่นของนักเรียนด้านศาสนสถาน 

จําแนกเป็นรายข้อ  พบว่า นักเรียนมีความคิดเห็นต่อปัจจยัทีส่งผลต่อการส่งเสริมจริยธรรมของ

วยัรุ่น  ดา้นศาสนสถานอยูใ่นระดบัมาก ( X = ๔.๐๗) เมือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ปัจจยัทีส่งผล

ต่อการส่งเสริมจริยธรรมของวยัรุ่นดา้นศาสนสถานอยู่ในระดบัมากทุกขอ้และปัจจยัทีทีส่งผลต่อ

การส่งเสริมจริยธรรมของวยัรุ่นดา้นศาสนสถานมีค่าเฉลียมากทีสุดคือ ท่านมกัให้ความเคารพใน

พระสงฆที์เคร่งครัดในระเบียบวินยั และปฏิบติัโดยเห็นและสัมผสัดว้ยตวัเองมากกว่าเชือจากผูอื้น 

จึงเขา้วดัเพือหาความจริง  ( X = ๔.๑๓) ส่วนปัจจัยทีส่งผลต่อการส่งเสริมจริยธรรมของวยัรุ่น  

ดา้นศาสนสถานมีค่าเฉลียนอ้ยทีสุด  ในประเด็น คือการปรับตวัของพระสงฆต์ามกระแสสังคมใน

ปัจจุบนั ทาํใหเ้ยาวชนรู้สึกว่าการเผยแผ่พระพุทธศาสนาไดมี้การเปลียนรูปแบบทีหลากหลายตาม

กระแสนิยม จึงสนใจเขา้วดัมากขึน ( X =๔.๐๐) 



๒๓๖ 

  ๔.  ปัจจัยทีส่งผลต่อการส่งเสริมจริยธรรมของวัยรุ่นของนักเรียนด้านโรงเรียน

จําแนกเป็นรายข้อพบว่า   นักเรียนมีความคิดเห็นต่อปัจจยัทีส่งผลต่อการส่งเสริมจริยธรรมของ

วยัรุ่นดา้นโรงเรียนอยูใ่นระดบัปานกลาง( X = ๓.๙๗) เมือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ปัจจยัทีส่งผล

ต่อการส่งเสริมจริยธรรมของวยัรุ่นดา้นโรงเรียนอยูใ่นระดบัมาก  และปัจจยัทีส่งผลต่อการส่งเสริม

จริยธรรมของวยัรุ่นดา้นโรงเรียนมีค่าเฉลียมากทีสุดในประเด็น มีการใชจ่้ายเงินของโรงเรียนเป็นไป

ตามวตัถุประสงค์ของงาน/โครงการ และเป็นประโยชน์ต่อการศึกษา ( X = ๔.๒๐) ส่วนปัจจยัที

ส่งผลต่อการส่งเสริมจริยธรรมของวยัรุ่นดา้นโรงเรียนมีค่าเฉลียน้อยทีสุดในประเด็น ในโรงเรียน

ของท่านมีการจัดให้พระสงฆ์เข้ามาสอนธรรมะและศีลธรรม จึงทําให้ท่านสนใจเข้าว ัด 

( X = ๓.๘๕) 

  ๕. ปัจจยัทีส่งผลต่อการส่งเสริมจริยธรรมของวัยรุ่นของนักเรียน ด้านความเชือ/เจ

ตนคติ จําแนกเป็นรายข้อพบว่านักเรียนมีความคิดเห็นต่อปัจจยัทีส่งผลต่อการส่งเสริมจริยธรรม

ของวยัรุ่นดา้นความเชิอ/เจตนคติอยูใ่นระดบัปานกลาง ( X =๓.๘๘) เมือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า 

ปัจจยัทีส่งผลต่อการส่งเสริมจริยธรรมของวยัรุ่นดา้นความชือ/เจตคติอยู่ในระดบัมาก และปัจจยัที

ส่งผลต่อการส่งเสริมจริยธรรมของวยัรุ่นด้านความเชืออ/เจตคติมีค่าเฉลียมากทีสุดในประเด็น 

เยาวชนคิดว่าทางพระพุทธศาสนาเป็นการทาํให้ภาวะจิตมีความสุขขึนจึงทาํให้สนใจทีจะเขา้วดั 

( X = ๓.๙๗) ส่วนปัจจยัทีส่งผลต่อการส่งเสริมจริยธรรมของวยัรุ่นดา้นความเชือ/เจตคติมีค่าเฉลีย

นอ้ยทีสุดในประเด็น บางช่วงเวลาเยาวชนไม่พร้อมทีจะเรียนรู้หลกัธรรมคาํสอนและการปฏิบติัทาง

พระพุทธศาสนาเนืองจากเหตุผลส่วนตวั จึงสนใจเขา้วดัเพือการเรียนรู้เมือมีโอกาส และการได้

เรียนรู้คาํสอน และการปฏิบติักรรมฐาน ( X =๓.๗๗) 

  ๖.  ปัจจัยทีส่งผลต่อการส่งเสริมจริยธรรมของวัยรุ่นของนักเรียนด้านสภาพ 

แวดล้อม จาํแนกเป็นรายข้อ พบว่า นกัเรียนมีความคิดเห็นต่อปัจจยัทีส่งผลต่อการส่งเสริมจริยธรรม

ของวยัรุ่นดา้นสภาพแวดลอ้มอยู่ในระดบัมาก ( X =๔.๑๐) เมือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ปัจจยัที

ส่งผลต่อการส่งเสริมจริยธรรมของวยัรุ่นดา้นสภาพแวดลอ้มอยู่ในระดบัมาก   ขอ้ปัจจยัทีส่งผลต่อ

การส่งเสริมจริยธรรมของวยัรุ่นด้านสภาพแวดลอ้มมีค่าเฉลียมากทีสุดในประเด็นวดัทีไปเป็น

ประจาํอยูห่่างไกลแหล่งบนัเทิงสถานบริการ เช่นโรงแรม ( X = ๔.๓๗) ส่วนปัจจยัทีส่งผลต่อการ

ส่งเสริมจริยธรรมของวยัรุ่นดา้นสภาพแวดลอ้ม     มีค่าเฉลียน้อยทีสุดในประเด็นบา้นเรือนไม่ได้

ตงัอยูใ่นบริเวณเสียงเช่น ร้านเกม ( X =๓.๘๓)  

  ๗. ปัจจยัทีส่งผลต่อการส่งเสริมจริยธรรมของวยัรุ่นของนักเรียนด้านการใช้เวลาว่าง

ให้เป็นประโยชน์ จาํแนกเป็นรายข้อ พบว่า นกัเรียนมีความคิดเห็นต่อปัจจยัทีส่งผลต่อการส่งเสริม

จริยธรรมของวยัรุ่นการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน์อยูใ่นระดบัมาก ( X =๔.๐๓) เมือพิจารณาเป็น



๒๓๗ 

รายขอ้พบว่า ปัจจยัทีส่งผลต่อการส่งเสริมจริยธรรมของวยัรุ่นการใชเ้วลาว่างให้เป็นประโยชน์อยู่

ในระดบัมากทุกขอ้ และปัจจยัทีทีส่งผลต่อการส่งเสริมจริยธรรมของวยัรุ่นการใชเ้วลาว่างให้เป็น

ประโยชน์มีค่าเฉลียมากทีสุดในประเด็นมีการรณรงค์ให้บุคลากรครู นักเรียนและชุมชนร่วมกัน

อนุรักษ์สิงแวดลอ้มและธรรมชาติ ( X =๔.๑๖) ส่วนปัจจยัทีส่งผลต่อการส่งเสริมจริยธรรมของ

วยัรุ่นการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน์มีค่าเฉลียนอ้ยทีสุดในประเด็นช่วยงานบิดามารดาทาํงานบา้น 

( X =๓.๘๑)  

ค. ผลการวเิคราะห์การทดสอบสมมตฐิานการวจิยั 

โดยผลการวิเคราะห์หาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลซึงประกอบดว้ย เพศ  อาย ุ

ระดบัชนัทีศึกษา  สถานภาพบิดามารดา ลกัษณะบา้นทีอาศยั และสถานภาพบิดามารดา  รายไดข้อง

ผูป้กครอง ทีแตกต่างกนั    มีผลส่งต่อการส่งเสริมจริยธรรมของวยัรุ่นโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ

เบญจมราชาลยั  เขต กรุงเทพมหานครแตกต่างกนั ส่งผลต่อการส่งเสริมจริยธรรมของวยัรุ่นโดยการ

ทดสอบสมมติฐานมีรายละเอียดดงัต่อไปนีโดยการทดสอบสมมติฐานการวิจยั เพือวิเคราะห์หา

ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนวิเคราะห์โดยใช้การคาํนวณหาค่า t – test  เพือทดสอบความ

แตกต่างระหว่างค่าเฉลียของ ตวัแปร  ๒ กลุ่ม ไดแ้ก่ เพศ  และลกัษณะบา้นทีพกัอาศยั  การทดสอบ

ค่าความแปรปรวนของขอ้มลูดว้ย F – test ใชส้าํหรับเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลียของ

ตวัแปรมากกว่า ๒ กลุ่ม อาย ุ ระดบัชนัทีศึกษา สถานภาพบิดามารดา และสถานภาพบิดามารดา โดย

การวิเคราะห์หาค่าความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) เพือวิเคราะห์ความแตกต่างของ

ตวัแปรเป็นรายกลุ่ม กรณีพบความแตกต่างของตวัแปรเป็นรายกลุ่ม ผูว้ิจยัจะวิเคราะห์เปรียบเทียบ

ความแตกต่างนันเป็นรายคู่ โดยการทดสอบต่อเนืองดว้ยวิธีจบัคู่พหุคูณ (Multiple Comparisons 

Test) ดว้ยวิธี Fisher’s Least Significant Difference (LSD) ทีระดบันยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั ๐.๐๕

การวิเคราะห์หาความสมัพนัธร์ะหว่างปัจจยัส่วนบุคคลส่งผลต่อการส่งเสริมจริยธรรมของวยัรุ่นมี

ดงันี ผลการวิเคราะห์หาความสมัพนัธร์ะหว่างปัจจยัส่วนบุคคลมีดงันี  

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่าปัจจยัส่วนบุคคลกบัการส่งผลต่อการส่งเสริมจริยธรรม

ของนกัเรียนซึงประกอบดว้ย  เพศ อาย ุ ระดบัชนัเรียน  สถานภาพบิดามารดา ลกัษณะบา้นทีอาศยั 

และรายไดร้วมของครอบครัว  

๑. สมมตฐิานที ๑  เพศต่างกันมีความสัมพันธ์ต่อปัจจัยทีส่งผลต่อการส่งเสริมจริยธรรม

ของวัยรุ่นโรงเรียน นวมินทราชินูทิศเบญจมราชาลยั  เขตกรุงเทพมหานครผลการวิจยัจากการ

ทดสอบสมมติฐานพบว่า    นักเรียนเพศต่างกันมีระดับความสัมพนัธ์ต่อปัจจัยทีส่งผลต่อการ

ส่งเสริมจริยธรรมของของวยัรุ่นไม่แตกต่างกนั  อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติทีระดับ ๐.๐๕   ซึงไม่

เป็นไปตามสมมติฐาน 



๒๓๘ 

๒. สมมตฐิานที ๒ อายุต่างกันมีความสัมพันธ์ต่อปัจจัยทีส่งผลต่อการส่งเสริมจริยธรรม

ของวัยรุ่นโรงเรียน นวมินทราชินูทิศเบญจมราชาลยั  เขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัจากการ

ทดสอบสมมติฐานพบว่า   นกัเรียนอายตุ่างกนัมีระดบัความสมัพนัธต่์อปัจจยัทีส่งผลต่อการส่งเสริม

จริยธรรมของของวยัรุ่นไม่แตกต่างกนั  อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั ๐.๐๕   ซึงไม่เป็นไปตาม

สมมติฐาน 

๓. สมมติฐานที ๓  ระดับชันการศึกษาต่างกันมีความสัมพันธ์ต่อปัจจัยทีส่งผลต่อการ

ส่งเสริมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียน นวมินทราชินูทิศเบญจมราชาลยั  เขตกรุงเทพมหานคร 

ผลการวิจัยจากการทดสอบสมมติฐาน พบว่านักเรียนทีมีระดับชันการศึกษาต่างกัน  มีระดับ

ความสัมพนัธ์ต่อปัจจัยทีส่งผลต่อการส่งเสริมจริยธรรมของของวยัรุ่นไม่แตกต่างกัน  อย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั ๐.๐๕   ซึงไม่เป็นไปตามสมมติฐาน 

๔. สมมตฐิานที ๔ สถานภาพบิดามารดาต่างกัน  มีความสัมพันธ์ต่อปัจจัยทีส่งผลต่อการ

ส่งเสริมจริยธรรมของวัยรุ่น  โรงเรียน นวมินทราชินูทิศเบญจมราชาลยั  เขตกรุงเทพมหานคร 

ผลการวิจัยจากการทดสอบสมมติฐาน นักเรียนทีมีสถานภาพบิดามารดาต่างกัน  มีระดับ

ความสมัพนัธต่์อปัจจยัทีส่งผลต่อการส่งเสริมจริยธรรมของวยัรุ่นแตกต่างกนั  อย่างมีนัยสาํคญัทาง

สถิติทีระดบั ๐.๐๕   ซึงเป็นไปตามสมมติฐานโดยทาํการตรวจสอบความแตกต่างรายคู่ (Multiple 

Comparison) เพือตรวจสอบว่ามีคู่ใดบา้งทีแตกต่างกนั โดยใชว้ิธีของ Least Signnificant Difference 

(LSD) ผลทีไดจ้ากการทดสอบ สรุปผลไดด้งันี   กลุ่มหย่าหรือแยกกนัอยู่ มีระดับความสัมพนัธ์ต่อ

การส่งเสริมจริยธรรมของวยัรุ่น นอ้ยกว่ากลุ่มบิดาและ/หรือมารดาเสียชีวิต ส่วนกลุ่มสถานภาพบิดา

มารดาอืน ๆ ไม่แตกต่างกนั   

๕. สมมตฐิานที ๕ ลกัษณะบา้นทีพกัอาศยัต่างกนั มีความสัมพนัธ์ต่อปัจจยัทีส่งผลต่อการ

ส่งเสริมจริยธรรมของวยัรุ่นโรงเรียน นวมินทราชินูทิศเบญจมราชาลยั  เขตกรุงเทพมหานคร 

ผลการวิจยัจากการทดสอบสมมติฐาน นกัเรียนทีมีพกัอาศยัต่างกนั  มีระดบัความสมัพนัธต่์อปัจจยัที

ส่งผลต่อการส่งเสริมจริยธรรมของวยัรุ่นแตกต่างกนั  อย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั ๐.๐๕ ซึง

เป็นไปตามสมมติฐาน  โดยบา้นบิดาหรือมารดาเป็นเจา้ของ มีระดบัความสัมพนัธ์ต่อการส่งเสริม

จริยธรรมของวยัรุ่นนอ้ยกว่าผูบ้า้นเช่า อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั ๐.๐๕      

๖. สมมตฐิานที ๖ รายไดร้วมของครอบครัวต่างกนัมีความสมัพนัธต่์อปัจจยัทีส่งผลต่อการ

ส่งเสริมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนนวมินทราชินูทิศเบญจมราชาลยั  เขตกรุงเทพมหานคร 

ผลการวิจยัจากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า นกัเรียนทีมีรายไดร้วมของครอบครัวต่างกนั  มีระดบั

ความสมัพนัธต่์อปัจจยัทีส่งผลต่อการส่งเสริมจริยธรรมของวยัรุ่นแตกต่างกนั  อย่างมีนัยสาํคญัทาง

สถิติทีระดบั ๐.๐๕ ซึงเป็นไปตามสมมติฐาน 



๒๓๙ 

โดยทาํการตรวจสอบความแตกต่างรายคู่  (Multiple Comparison) เพือตรวจสอบว่ามีคู่

ใดบา้งทีแตกต่างกนั โดยใชว้ิธีของ Least Signnificant Difference (LSD) ผลทีไดจ้ากการทดสอบ 

สรุปผลไดด้งันี 

กลุ่มรายได ้๙,๐๐๐ – ๑๒,๐๐๐ บาท  มีระดบัความสัมพนัธ์ต่อการส่งเสริมจริยธรรมของ

วยัรุ่น นอ้ยกว่ากลุ่มรายได ้๑๒,๐๐๑ – ๑๕,๐๐๐ บาท  และนอ้ยกว่ากลุ่มรายได ้๑๘,๐๐๑ บาทขึนไป 

กลุ่มรายได ้๑๒,๐๐๑ – ๑๕,๐๐๐ บาท มีระดบัความสัมพนัธ์ต่อการส่งเสริมจริยธรรมของ

วยัรุ่น มากกว่ากลุ่มรายได ้๑๕,๐๐๑ – ๑๘,๐๐๐ บาท 

กลุ่มรายได ้๑๕,๐๐๑ – ๑๘,๐๐๐ บาท  มีระดบัความสัมพนัธ์ต่อการส่งเสริมจริยธรรมของ

วยัรุ่น น้อยกว่ากลุ่มรายได้ ๑๘,๐๐๑ บาทขึนไป ส่วนกลุ่มรายได้รวมของครอบครัวอืน ๆ ไม่

แตกต่างกนั   

๗. สมมตฐิานที ๗ การทดสอบสมมติฐานทีว่า ระดบัปัจจยัทีเกียวกบัการส่งเสริมจริยธรรม 

ประกอบด้วยด้านครอบครัว  ด้านศาสนสถาน  ด้านโรงเรียน  ด้านความเชือ/เจตคติ  ด้าน

สภาพแวดลอ้มและ ดา้นการใชเ้วลาว่างให้เป็นประโยชน์  ทีส่งผลต่อระดบัการส่งเสริมจริยธรรม

ของของวยัรุ่น   พบว่าดา้นการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน ์(Beta = ๐.๒๔๓)   ดา้นสภาพแวดลอ้ม

(Beta =๐.๒๒๔)  ดา้นโรงเรียน (Beta = ๐.๒๒๒) และ ดา้นศาสนสถาน(Beta =๐.๑๗๐) ในทิศ

ทางบวก  มีความสมัพนัธต่์อปัจจยัทีส่งผลต่อการส่งเสริมจริยธรรมของวยัรุ่น อย่างมีนัยสาํคญัทาง

สถิติทีระดบั ๐.๐๕  ซึงเป็นไปตามสมมติฐาน 

ส่วนระดับปัจจัยทีส่งผลต่อการส่งเสริมจริยธรรมของวยัรุ่น ด้านครอบครัว (Beta = 

๐.๐๗๙)   และดา้นความเชือ/เจตคติ (Beta =๐.๑๒๘)  ไม่ส่งผลต่อระดบัปัจจยัทีส่งผลต่อการ

ส่งเสริมจริยธรรมของวยัรุ่น  อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั ๐.๐๕  ซึงไม่เป็นไปตามสมมติฐาน 

ง. ผลการวเิคราะห์ข้อเสนอแนะเกียวกับปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัจจัยทีทีส่งผลต่อ

การส่งเสริมจริยธรรมของวยัรุ่น  วิเคราะห์โดยใชค่้าสถิติความถี (Frequency) ร้อยละ และนาํเสนอ

ในรูปแบบตารางประกอบคาํบรรยายปัญหา อุปสรรค ปัจจยัทีส่งผลต่อการส่งเสริมจริยธรรมของ

วยัรุ่น 

พบว่า ปัญหา อุปสรรค ปัจจัยทีส่งผลต่อการส่งเสริมจริยธรรมของวยัรุ่น มากทีสุดใน

ประเด็น ขาดการร่วมกนัปฏิบติัตามขอ้ตกลง ร่วมกบัคณะครูและคณะกรรมการสถานศึกษา, การ

ร่วมกันตังกฎ ข้อปฏิบัติ ร่วมกับครู และคณะกรรมการสถานศึกษาและมีการบริหารตามหลกั 

ธรรมาภิบาลนอ้ยจาํนวน ๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๖๔ รองลงมาในประเด็น กรรมการสถานศึกษา 

ชุมชน ผูป้กครอง ไม่กลา้เสนอแนวคิด แนวทางในการบริหาร ส่วนใหญ่ให้ความเห็นชอบตาม

สถานศึกษา สาเหตุเนืองจาก กาํลงัศึกษาชนัมาก ความรู้น้อย อาชีพรับจา้ง และขาดความยุติธรรม/



๒๔๐ 

คุณธรรมในการดาํเนินงาน จาํนวน ๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๙.๐๙ ส่วนประเด็น ปัญหาดา้นความ

เมตตา และขวญักาํลงัใจ, มอบหมายงานให้บุคลากรไม่ตรงกบัความถนัด, เป้าหมายในการทาํงาน 

ยงัเนน้ความสาํเร็จเฉพาะตน โดยไม่วางอยูบ่นพืนพฒันาการของผูเ้รียน, การสร้างความเขา้ใจให้แก่

บุคลากรในองค์กร, นโยบายบางดา้นในการบริหารไม่ชดัเจน, บิดาหรือมารดาเป็นเจา้ของ แต่ละ

ท่านมีหลกัการบริหารทีแตกต่างกนั, การบริหารแบบพีปกครองน้อง, บิดาหรือมารดาเป็นเจา้ของ      

ไม่สามารถควบคุมดูแล ปล่อยให้มีการแทรกแซงจากองค์กรภายนอก และการบริหารบางอย่าง

ผูป้กครอง ชุมชน ไม่ค่อยเขา้ใจ ไม่มีความรู้เพียงพอสาํหรับงานการบริหาร จาํนวน ๑ คนคิดเป็น

ร้อยละ ๔.๕๕ ตามลาํดบั 

ตอนที ๕  องค์ความรู้เกียวกบัปัจจยัทีส่งผลต่อการส่งเสริมจริยธรรมของวยัรุ่นใชว้ิธีการ

สมัภาษณ์เชิงลึก (Indepth  Interview) และการสนทนากลุ่ม (Focus group discussion)  

๕.๑.๑  สรุปผลการวจิยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Finding Conclusion) จากการสัมภาษณ์

เชิงลึกผูเ้ชียวชาญดา้นศาสนาและผูท้รงคุณวุฒิระดบัผูบ้ริหารของโรงเรียนวิถีพุทธจาํนวน ๙  รูป/ 

คน และการการสนทนากลุ่ม (Focus group discussion) ๑๔ คน ตวัแทนของนกัเรียนนักเรียนมธัยม

ชนัปีที  ๔-๖ โรงเรียน นวมินทราชินูทิศเบญจมราชาลยั  เขตกรุงเทพมหานคร เพือนาํผลการ

สมัภาษณ์เชิงลึก และผลการสนทนากลุ่มทีไดม้ายนืยนัและสนบัสนุนถึงความแน่นอนสอดคลอ้งกบั

ผลการวิจยัเชิงปริมาณ โดยสรุปผลดงัต่อไปนี 

ก. สรุปผลการสัมภาษณ์เชิงลกึ (In-depth Interview) 

จากการสัมภาษณ์๙ รูป/คนในข้อคําถามข้อที ๑ ทีว่า “ ท่านคิดว่าปัจจยัทีส่งผลต่อการ

ส่งเสริมจริยธรรมของวยัรุ่น ทัง ๖ ด้าน คือ ดา้นครอบครัว ดา้นศาสนสถาน ดา้นโรงเรียน  ดา้น

ความเชิอ/เจตคติ ดา้นสภาพแวดลอ้มและดา้นการใชเ้วลาว่างให้เป็นประโยชน์ โดยภาพรวมน่าอยู่

ในระดบัใด(มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยทีสุด)” ปัจจยัดา้นไหนสาํคญัทีสุด และปัจจยัดา้นไหนมีความ

จาํเป็นนอ้ยทีสุด เพราะเหตุใด 

สรุปผลโดยภาพรวม ปัจจยัทีส่งผลต่อการส่งเสริมจริยธรรมของวยัรุ่นโดยรวมอยู่ในระดบั

มาก ปัจจัยทีมีความสําคัญมากทีสุด ไดแ้ก่ ดา้นการใชเ้วลาว่างให้เป็นประโยชน์ เพราะว่า แนว

ทางการจะเขา้ถึงหลกัธรรมคาํสอนและวิธีการปฏิบติัทางพระพุทธศาสนานนั การใชเ้วลาว่างทีมีอยู่

ของนกัเรียนทีสามารถนาํเวลาทีตนมีนนั  สามารถนาํมาพฒันาตนเองให้กา้วหน้านันเป็นสิงสาํคญั 

ถึงแมว้่าการใชเ้วลานนัจะสามารถเกิดขึนไดจ้ากปัจจยัอืน ๆ เป็นตวัผลกัดนัแต่ทีสาํคญัคือตวัตนของ

นักเรียนเอง ในพระพุทธศาสนาสอนให้ทาํความดี โยไม่จาํกดัการเป็นอกาลิโก โดยมีปัญญาเป็น

ตวันาํพิจารณาถึงความเป็นจริงทีเกิดขึนอยา่งถกูตอ้ง แต่ในปัจจุบนัไดเ้กิดความเบียงเบนทางความ

เชือและศรัทธาออกนอกแนวทางธรรมและวินยัของพระพุทธศาสนาไปมากจึงทาํใหเ้กิดความเขา้ใจ



๒๔๑ 

ผดิคิดว่าสิงนนัคือสิงถกูตอ้งตามแนวทางของพระพุทธศาสนา เช่น การกราบไหวบู้ชาวตัถุสิงของ

ต่าง ๆ การเชือเรืองเครืองรางของขลงั เป็นตน้ ส่วนปัจจัยทีมีความจาํเป็นน้อยทีสุดส่งผลต่อการ

ส่งเสริมจริยธรรมของวยัรุ่นไดแ้ก่ ดา้นครอบครัว เพราะว่า ในภาวะปัจจุบนัครอบครัวส่วนใหญ่เป็น

ครอบครัวเดียวคือขนาดเล็ก บุคคลภายในครอบครัวส่วนใหญ่ตอ้งทาํมาหาเลียงชีพ การไม่มีเวลา

ว่างจึงเป็นสาเหตุทีสาํคญัของปัจจยัทางครอบครัว จึงทาํใหข้าดการปลกูฝังหรือชกัจูงเยาวชนให้เกิด

ความเชือในทางพระพุทธศาสนา เยาวชนจึงขาดตวัอย่างหรือผูน้าํทีดีทีมีความใกลชิ้ดทีสุดเป็นผู ้

นาํพาใหเ้ยาวชนมีจริยธรรมทีดี สรุปผลโดยรวม ปัจจัยส่วนบุคคลทีประกอบด้วย เพศ อายุ 

ระดบัชนัการศึกษา สถานภาพบิดามารดา ลกัษณะบา้นทีพกัอาศยั รายไดร้วมของครอบครัว ผูใ้ห้

สมัภาษณ์ส่วนใหญ่กล่าวโดยภาพรวมแลว้มีความสมัพนัธต่์อปัจจยัทีส่งผลต่อการส่งเสริมจริยธรรม

ของวยัรุ่น 

จากผู้ให้สัมภาษณ์ ๙ รูป/คนในข้อคาํถามข้อที ๒  ทีว่า “ท่านเห็นดว้ยหรือไม่กบัผลการวิจยั

เชิงปริมาณทีพบว่า ปัจจยัทีส่งผลต่อการส่งเสริมจริยธรรมของวยัรุ่น โดยรวมทงั ๖ ดา้นคือ ดา้น

ครอบครัว ดา้นศาสนสถาน  ดา้นโรงเรียน และดา้นเจตคติหรือความเชือทีเกิดจากความรู้สึก ดา้น

สภาพแวดลอ้ม  ดา้นการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน์อยูใ่นระดบัมาก  เพราะเหตุใด” 

สรุปได้ว่า ผูใ้ห้สัมภาษณ์ เห็นด้วย ว่าโดยรวมแลว้ปัจจัยทัง ๖ ด้านคือคือดา้นครอบครัว 

ดา้นศาสนสถาน  ดา้นโรงเรียน และดา้นเจตคติหรือความเชือทีเกิดจากความรู้สึก ดา้นสภาพแวดลอ้ม  

ดา้นการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน์ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากมาก เพราะว่าปัจจยัทงั ๖ ดา้นมีส่วน

ช่วยส่งเสริมสนับสนุน ผลกัดัน ให้วยัรุ่นมีจริยธรรมมากน้อยขึนอยู่ว่าในขณะนันเยาวชนอยู่ใน

สภาพแวดลอ้มทีใกลชิ้ดกบั ปัจจยัใดมากก็จะมีส่วนช่วยส่งผลใหมี้จริยธรรมมากขึน 

จากผู้ให้สัมภาษณ์ ๙ รูป/คนในข้อคาํถามข้อที ๓ ทีว่า “ท่านเห็นดว้ยหรือไม่กบัผลการวิจยั

เชิงปริมาณทีพบว่า ปัจจยัทีส่งผลต่อการส่งเสริมจริยธรรมของวยัรุ่น โดยรวม ทางดา้นครอบครัว 

อยูใ่นระดบันอ้ย (นอ้ยกว่าดา้นอืนทุกดา้น)” 

สรุปได้ว่า  ผูใ้ห้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่เห็นด้วย เพราะว่าสภาพสังคมในปัจจุบันทีแปล

เปลียนไปแต่ละครอบครัวตอ้งดิ นรนทาํมาหาเลียงชีพมาเป็นอนัดับแรก จึงมองเรืองการส่งเสริม

จริยธรรมเป็นเรืองไกลตวั เนืองจากเขา้ใจในความเชือทีผิดโดยไม่ใชปั้ญญาให้รู้แจง้เห็นจริง สิงที

สงัคมครอบครัวในปัจจุบนัแสวงหา  ทีเกิดจากกิเลสรอบตวัทีทาํใหดิ้นรนแสวงหา  จนกล่าวว่าไม่มี

เวลา ซึงเป็นขอ้อา้ง อนัทีจริงแลว้เกิดจากตวัของตนเองทงันนั 

จากผู้ให้สัมภาษณ์ ๙ รูป/คนในข้อคาํถามข้อที ๔ ทีว่า  “ท่านเห็นดว้ยหรือไม่กบัผลการวิจยั

เชิงปริมาณทีพบว่า ปัจจยัทีส่งผลต่อการส่งเสริมจริยธรรมของวยัรุ่น โดยรวม ทางดา้นการใชเ้วลา

ว่างใหเ้ป็นประโยชน์อยูใ่นระดบัมาก (สูงกว่าดา้นอืนทุกดา้น)” 



๒๔๒ 

สรุปได้ว่า ผูใ้หส้มัภาษณ์ส่วนใหญ่เห็นดว้ย เพราะว่าเยาวชนจะมีจริยธรรมทีดี ตอ้งรู้จกัการ

ใชเ้วลาทีมีอยู่นาํมาพฒันาตนเอง เช่นการจะเรียนรู้ให้เห็นแจ้งให้หลกัธรรมคาํสอน และวิธีการ

ปฏิบติัทางพระพุทธศาสนาตอ้งมีเวลาว่างก่อนเป็นสาํคญั ถา้ไม่มีเวลาแลว้แรงกระตุน้ให้เกิดความรู้

อยากศึกษาก็จะไม่เกิดขึน การทีจะเห็นและรู้แจง้ไดด้ว้ยตนเองก็จะไม่เกิด การทีตนเองไดรู้้ และได้

สมัผสัว่าการเขา้วดัทาํใหเ้กิดผลดีทางดา้นจิตใจ ก็จะเชือว่าเมือเขา้วดัแลว้ทาํให้จิตใจสบาย เป็นตน้

จากการสมัภาษณ์   คนในขอ้คาํถามขอ้ที   ทีว่า” ท่านเห็นดว้ยหรือไม่กบัผลการวิจยัเชิงปริมาณที

พบว่าสถานภาพบิดามารดาของนกัเรียนมีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัทีส่งผลต่อการส่งเสริมจริยธรรม

ของวยัรุ่น เพราะเหตุใด” 

จากผู้ให้สัมภาษณ์ ๙ รูป/คนในข้อคําถามข้อที ๕ ทีว่า  “ท่านคิดว่า เพศ อายุ ระดับชัน

การศึกษา  สถานภาพบิดามารดา  ลกัษณะบา้นทีพกัอาศยั  รายไดร้วมของครอบครัววยัรุ่น  มีส่วน

สมัพนัธก์บัการส่งเสริมจริยธรรมของวยัรุ่น หรือไม่ ” 

สรุปได้ว่า ปัจจยัส่วนบุคคลทีประกอบดว้ยเพศ อายุ ระดบัชนัการศึกษา  สถานภาพบิดา

มารดา  ลกัษณะบา้นทีพกัอาศยั  รายไดร้วมของครอบครัววยัรุ่น   ผูใ้ห้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ กล่าวว่า

โดยภาพรวมแลว้มีความสัมพนัธ์ต่อการส่งเสริมจริยธรรมของวยัรุ่นโดยสถานภาพบิดามารดา  

ลกัษณะบ้านทีพักอาศัย  รายได้รวมของครอบครัวทีมีความสัมพนัธ์หลกัต่อการการส่งเสริม

จริยธรรมของวยัรุ่น เพราะว่าดา้นรายไดข้องผูป้กครองและสถานภาพของบิดามารดา ลกัษณะบา้น

ทีพกัอาศยั เยาวชนมีความสมัพนัธต่์อการส่งเสริมจริยธรรมของวยัรุ่นเพราะว่าการมีรายไดที้มากก็

ไม่ลาํบาก ก็สามาระจะทาํบุญตกับาตรตอนเชา้ไดห้รือผูที้พ่อแม่อยูด่ว้ยกนัก็สามารถดูแบบอย่างทีดี

จากพ่อแม่เช่น สวดมนตท์กวนั ปฏิบติัธรรมทุกวนัทีบา้นก่อนนอนตามพ่อแม่ บา้นทีเป็นของตนเอง

ก็ดีกว่าบา้นเช่าเพราะสภาพแวดลอ้มบา้นเช่าก็จะมีฐานะหรือรายไดใ้กลเ้คียงกนั แต่ถา้ยงัลาํบากอยู่

การจะนําพาเยาวชนเข้าว ัดก็จะน้อยไปด้วย ด้านเพศ อายุ และระดับการศึกษาไม่น่าจะมี

ความสัมพนัธ์ต่อการส่งเสริมจริยธรรมของวยัรุ่น  เพราะว่าไม่ว่าทุกเพศทุกวยัก็เข้าวดัได้ อายุ

สามารถเขา้ไดต้งัแต่เด็กทารกจนถึงคนชรา ส่วนระดบัการศึกษาก็เช่นกนัทุกระดบัเขา้วดัไดห้มด  

ไม่น่ามีความสัมพนัธ์ต่อการส่งเสริมจริยธรรมของวยัรุ่น  เพราะว่าอายุเท่าไรก็เขา้วดัได้จากการ

สัมภาษณ์   คนในข้อคาํถามขอ้ที   ทีว่า” ท่านเห็นดว้ยหรือไม่กบัผลการวิจัยเชิงปริมาณทีพบว่า

รายไดร้วมของครอบครัวของนกัเรียนมีความสมัพนัธก์บัปัจจยัทีส่งผลต่อการส่งเสริมจริยธรรมของ

วยัรุ่น เพราะเหตุใด” 

จากผู้ให้สัมภาษณ์ ๙ รูป/คนในข้อคาํถามข้อที ๖ ทีว่า  “ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับผลการวิจัย

เชิงปริมาณทีพบว่า เพศของเยาวชนไม่มคีวามสัมพนัธ์กบัการส่งเสริมจริยธรรมของวยัรุ่น” 



๒๔๓ 

สรุปได้ว่า ผูใ้หส้มัภาษณ์ส่วนใหญ่ กล่าวว่า เห็นดว้ยทีเพศของเยาวชนมีความสัมพนัธ์ต่อ

การส่งเสริมจริยธรรมของวยัรุ่น โดยเฉพาะเพศหญิงก็มาถือศีลเขา้วดัส่วนเพศชาย ก็ไดบ้วชสามารถ

เขา้วดัไดอ้ย่างสะดวก เพศหญิงสามารถแสดงออกไดเ้ท่าเทียมเพศชาย บวกกบัการมีจิตใจดีเป็น

พืนฐาน จึงสนใจเขา้วดัมากขึน 

จากผู้ให้สัมภาษณ์ ๙ รูป/คนในข้อคาํถามข้อที ๗ ทีว่า  “ท่านเห็นดว้ยหรือไม่กบัผลการวิจยั

เชิงปริมาณพบว่า อายขุองเยาวชนไม่มีความสมัพนัธ ์กบัการส่งเสริมจริยธรรมของวยัรุ่น” 

สรุปได้ว่า ผูใ้หส้มัภาษณ์ส่วนใหญ่  กล่าวว่า  เห็นดว้ยทีอายุของเยาวชนไม่มีความสัมพนัธ์

ต่อการส่งเสริมจริยธรรมของวยัรุ่น  เพราะว่าการเขา้วดัถา้มีความเชือเกิดขึนแลว้ และทางวดัก็จดั

กิจกรรมรองรับการเขา้วดัสาํหรับทุกวยัแลว้ไม่ว่าอายวุยัเท่าไรก็สามารถเขา้วดัได ้ทงันีขึนอยู่ว่าการ

เขา้วดันนัแต่ละอายมีุจุดมุ่งหมายทีแตกต่างกนั คือถา้อายุน้อยมกัเขา้ไปเพือปรับเปลียนพฤติกรรม 

แต่ถา้อายมุากส่วนใหญ่เขา้เพือรักษาภาวะของจิตใจใหส้งบ 

จากผู้ให้สัมภาษณ์ ๙ รูป/คนในข้อคาํถามข้อที ๘ ทีว่า  “ท่านเห็นดว้ยหรือไม่กบัผลการวิจยั

เชิงปริมาณทีพบว่า ระดบัการศึกษาของเยาวชนไม่มีความสัมพนัธ์กบัการส่งเสริมจริยธรรมของ

วยัรุ่น” 

สรุปได้ว่า ผูใ้หส้มัภาษณ์ส่วนใหญ่  กล่าวว่า เห็นดว้ยทีระดบัการศึกษาไม่มีความสัมพนัธ์

ต่อการส่งเสริมจริยธรรมของวยัรุ่น  เพราะว่าการศึกษาเป็นพืนฐานของการเรียนรู้อย่างต่อเนือง

โดยเฉพาะ การศึกษาเกียวกบัทางพระพุทธศาสนาทีมีเป็นเรืองของการตอ้งใชค้วามเชือรวมกบัการมี

เหตุ และผลดงันนัผูที้ไดเ้รียนในระดบัการศึกษาทีสูงการจะเชือสิงใดตอ้งประกอบดว้ยปัญญาคิด

ประกอบดว้ยเหตุและผล การศึกษาทีสูงจึงเป็นปัจจยัทีมีความสมัพนัธใ์นการส่งผลใหเ้ยาวชนเขา้วดั 

จากผู้ให้สัมภาษณ์ ๙ รูป/คนในข้อคาํถามข้อที ๙ ทีว่า  “ท่านเห็นดว้ยหรือไม่กบัผลการวิจยั

เชิงปริมาณพบว่า รายไดร้วมของผูป้กครองเยาวชนมีความสัมพนัธ์กบัการส่งเสริมจริยธรรมของ

วยัรุ่น” 

สรุปได้ว่า ผูใ้ห้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ กล่าวว่า เห็นด้วยทีรายได้ของผูป้กครองเยาวชนมี

ความสมัพนัธต่์อการส่งเสริมจริยธรรมของวยัรุ่น เพราะว่าการเขา้วดันนัสามารถเขา้ไดทุ้กระดบัชนั

ของรายได ้การมีความเชือทางพระพุทธศาสนาเรืองของการไปทาํบุญทีวดันนัเป็นเรืองทีสืบทอดกนั

มานานจนกลายเป็นวฒันธรรมทีสืบสานคู่มา กับประเทศไทยความเชือและศรัทธาจึงสามารถ

เกิดขึนไดทุ้กระดบัชนัของรายไดเ้ช่นกนั เพียงแต่สิงของทีจะนาํมาทาํบุญนันจะแตกต่างกนัไปตาม

รายไดข้องผูที้จะมาทาํบุญทีวดั และมีวตัถุประสงคข์องการทาํบุญทีแตกต่างกนัเท่านนั 

จากผู้ให้สัมภาษณ์ ๙ รูป/คนในข้อคําถามข้อที ๑๐ ทีว่า  “นอกเหนือจากปัจจยัทีส่งผลต่อ

การส่งเสริมจริยธรรมของวยัรุ่นทัง ๖ ด้าน คือด้านครอบครัว ด้านศาสนสถาน  ด้านสถาบัน 



๒๔๔ 

การศึกษา และดา้นเจตคติหรือความเชือทีเกิดจากความรู้สึก ดา้นทีสภาพแวดลอ้ม  ดา้นการใชเ้วลา

ว่างใหเ้ป็นประโยชน์ ท่านมีขอ้เสนอแนะอะไรทีจะช่วยส่งเสริมจริยธรรมของวยัรุ่นใหม้ากขึน” 

สรุปผลโดยรวม ขอ้เสนอแนะเกียวกบัปัจจยัทีส่งผลต่อการส่งเสริมจริยธรรมของวยัรุ่นใน

แต่ละดา้นดงันี 

๑.  ด้านครอบครัว ผูใ้ห้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ให้ข้อเสนอแนะว่า  ผู ้นําหรือบุคคลใน

ครอบครัวตอ้งเป็นตน้แบบ หรือตวัอย่างทีดีทางดา้นแนวทางวิถีพุทธในการปลูกฝังจิตสาํนึกทีดี

ทางดา้นพระพุทธศาสนาทงัทางดา้นหลกัธรรม และการปฏิบติัซึงจะเป็นตวัสนับสนุนให้เยาวชน 

เขา้วดั  

๒. ด้านศาสนสถาน ผูใ้ห้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ให้ข้อเสนอแนะว่า พระภิกษุสงฆต์้องเป็น

ตน้แบบของผูป้ฏิบติัดีปฏิบติัชอบตามพระธรรมวินยั โดยศึกษาความรู้ทางพระพุทธศาสนาทงัทาง

ปริยติั และทางปฏิบติัใหเ้ขา้ใจกระจ่างชดั ดาํเนินการเผยแผเ่ชิงรุก คือนาํธรรมเขา้หาประชาชนโดย

ประสานร่วมมือกบัสถาบนัครอบครัว และสถาบนัการศึกษา ซึงเน้นกิจกรรมทางดา้นบุญ มากกว่า

ดา้นพาณิชย ์ส่วนสถานทีวดัควรจดัให้บริเวณวดัมีความสะอาด ร่มรืน สบายทาํให้ใจสงบเมือได้ 

เขา้ไป 

๓. ด้านโรงเรียน ผูใ้ห้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ให้ขอ้เสนอแนะว่า  ควรกาํหนดวิชาพระพุทธ 

ศาสนาเป็นหลกัสูตรหลกัในการเรียนการสอน โดยการนาํเสนอรายละเอียดทางพระพุทธศาสนาให้

เป็นเรืองเขา้ใจง่าย เช่นทาํเป็นนิทาน หรือการ์ตูนภาพ เป็นตน้ มีการจดักิจกรรมร่วมมือกนักบัทาง

ปัจจยัดา้นศาสนา และครอบครัว โดยทาํอยา่งต่อเนืองสมาํเสมอและเป็นกิจวตัรประจาํวนั เช่นการ

สวดมนตไ์หวพ้ระ การนงัสมาธิ เป็นตน้ 

๔. ด้านเจตคตหิรือความเชือทีเกดิจากความรู้สึก ผูใ้ห้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ให้ขอ้เสนอแนะ

ว่า  ควรปลกูฝังความเชือความศรัทธาทีถกูตอ้งตามหลกัเหตุและผลเกียวกบัพระพุทธศาสนาโดยให้

ผูเ้ชือและศรัทธาไดเ้รียนรู้และปฏิบติัเองโดยใชปั้ญญาของตนเป็นเครืองพิจารณา 

๕. ด้านสภาพแวดล้อม  ผูใ้ห้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่  ให้ขอ้เสนอแนะว่า วยัรุ่นกบัสังคมและ

สิงแวดลอ้มโลกปัจจุบนัและสงัคมสมยันีไม่เหมือนสมยัปู่ย่าตายาย ในอดีตบรรพบุรุษไม่เคยกงัวล

ว่าเดือนหนา้จะมีกินหรือไม่ ไม่เคยคิดมากว่าถา้ป่วยจะมีประกนัสงัคมรับรองค่ารักษาหรือไม่ พวก

เขาไม่เคยวิตกเลยว่าถ้าไม่มีพาหนะส่วนตัวสังคมจะมองพวกเขาอย่างไร  เรืองยาเสพติดและ

อบายมุขต่าง ๆ แทบไม่เป็นอนัตรายเหมือนสมยันี นั นเป็นตวัอย่างทีผมเริมตน้ไว ้เพือให้คุณเห็น

ความแตกต่างระหว่างอดีตกบัปัจจุบนั ซึงคุณตอ้งยอมรับว่าอุปสรรคและปัญหาในยุคปัจจุบันนีมี

มากมาย จึงตอ้งมีกลยุทธ์ทีเหมาะสมสาํหรับยุคปัจจุบนั ความเสียงในสังคมจะเพิมขึนต่อเมือคุณ

เพิมพูน ซึงบทบาทและความสัมพนัธ์ของคุณในสังคม เนืองจากว่าคนในปัจจุบันค่อนข้างไม่
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ไวว้างใจซึงกันและกนั การคา้และการทาํงานทวัไปย่อมมีหลายความหมายในสายตาของสังคม 

ฉะนนัความวุ่นวายจึงเกิดขึนในทุกกิจกรรมแมก้ระทงักิจกรรมเพือการกุศลของสถาบนัทีไม่หวงั

ผลประโยชน์ก็มีปัญหาเช่นเดียวกนั นอกจากนียงัมีภยนัตรายทีคุณตอ้งประสบในวงการศึกษา หรือ

แมก้ระทงัเมือคุณเดินทางตามถนน ไปธุระทีไหนก็ตามย่อมมีอนัตรายและความเสียงระดบัหนึง 

โดยเฉพาะอย่างยิงถา้คุณเป็นหนุ่มเป็นสาว ปัญหาทีจะต้องเผชิญก็มีมากมาย ผมคงไม่ต้องเอ่ย

รายละเอียดแห่งความชวัร้ายความลามกและสิงทีน่าอปัยศทีคุณไดเ้ห็นในสังคม ข่าวสารเกียวกบั

ฆาตกรรมโจรกรรมทุกวนันี ไดสื้ออะไรมากมายเกียวกบัสถานภาพของสังคม ซึงเราจะต้องเพิม

ความระมดัระวงัและความเตรียมพร้อม เพือใหเ้ขา้ใจปัญหาและรู้จกัวิกฤตกบัทางรอดและการแกไ้ข 

ถา้คนหนึงคนใดทีคุณรู้จกัมีปัญหายาเสพติด คุณจะมองว่าปัญหานีเกียวขอ้งกบัคุณอย่างไร วยัรุ่น

บางคนอาจไม่มองว่าเป็นปัญหา แต่กลบัอยากลองแมว้่ามนัจะเสียงก็ตาม บางคนก็มองว่าเป็นภัย

พิบติัทีตอ้งหลบหนีใหห่้างไกล โดยไม่สนใจว่าผูที้ติดยานันมีความยากลาํบากอย่างไร บางคนมอง

ปัญหานีเหมือนกบัเป็นปัญหาของตวัเองจึงทาํให้เขาเดือดร้อนแทนคนอืนดว้ย อนัเนืองจากความ

รับผดิชอบทีเป็นคุณสมบติัของผูมี้คุณธรรม 

๖. ด้านการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ผูใ้ห้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่  ให้ขอ้เสนอแนะว่า การ

ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ในช่วงชีวิตของคนเราวยัรุ่นจะเป็นช่วงเวลาทีเราสามารถ หา

ประสบการณ์ดีงามให้กบัชีวิตไดม้ากเพราะสาํหรับเด็กวยัรุ่นไทย ส่วนใหญ่ยงัไม่มีความจาํเป็นที

จะตอ้งหารายไดเ้อง ส่วนใหญ่ยงัอยูก่บัพ่อแม่ จะมีอยู่บา้งทีทาํงานและหาเลียงตนเอง ดงันันวยัรุ่น

จาํนวนมาก มีเวลาว่างจากการเรียนการทาํงาน ถา้วยัรุ่นไม่ใชเ้วลาว่างให้เกิดประโยชน์ในทางที

สร้างสรรค ์ก็จะทาํใหเ้ป็นคนขีเบือ ขีเซ็ง ง่าย ๆ เพราะการอยู่เฉย ๆ จะทาํให้เราไม่มีความสุขและ

อาจใชค้วามคิดฟุ้งซ่าน ถูกชกันาํไปในทางทีไม่เหมาะสมไดง่้าย เช่น เสพยาเสพติด เทียวเตร่ ใช้

จ่ายเงินทองไปในการแต่งตวัเกินความจาํเป็น วยัรุ่นจึงควรฝึกฝนตนเอง ทีจะใชเ้วลาว่างทาํกิจกรรม 

ต่าง ๆ ทีก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและผูอื้น ประโยชน์ทีวยัรุ่นจะไดรั้บ จากการทาํกิจกรรม 

หรือ เขา้ร่วมกิจกรรมทีสร้างสรรค ์ทาํใหเ้รามีความสุข เพราะในการทาํกิจกรรมต่าง ๆ เราไดพ้ฒันา 

อารมณ์ เป็นการเสริมสร้างให้เกิดความสุข ความสนุกสนาน เพลิดเพลิน ช่วยเสริมสร้าง

ประสบการณ์ใหม่ให้แก่ชีวิต เช่น การไปทศันศึกษาการท่องเทียว การอยู่ค่ายพกัแรม การอ่าน

หนงัสือ ศึกษาวรรณกรรมต่าง ๆ การมีส่วนร่วมกบักลุ่มบุคคลต่าง ๆ เสริมคุณค่าของบุคคล และเป็น

การฝึกทักษะในการทาํงานหรืออยู่ร่วมกบับุคคลอืน เช่น การทาํงาน กลุ่มสัมพนัธ์ การเล่นกีฬา 

ดนตรี ลดความเครียด ความวิตกกงัวล เสริมความเป็นพลเมืองดี นอกจากนนั สาํหรับวยัรุ่นแลว้ การ

ทาํกิจกรรมต่าง ๆ โดย ใชเ้วลาว่างให้เกิดประโยชน์ ยงัเป็นการช่วยตอบสนองความตอ้งการ ของ

วยัรุ่น ซึงต้องการแสวงหาประสบการณ์ใหม่ ๆ การยอมรับ การได้รับการยกย่องจากผูอื้น การ
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พกัผอ่นหยอ่นใจคลายเครียด ช่วยใหว้ยัรุ่นเติบโตขึนพร้อมกนัทงัดา้นสติปัญญา ดา้นอารมณ์ และ

สงัคม ช่วยใหมี้ความรับผดิชอบ รู้จกัการปรับตวั 

ข. สรุปผลการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) 

จากผู้เข้าร่วมสนทนาจาํนวน ๑๔ คน ในข้อคาํถามข้อที ๑ ทีว่า “ท่านคิดว่าปัจจยัทีส่งผลต่อ

การส่งเสริมจริยธรรมของวยัรุ่นทงั ๖ ดา้นคือดา้นครอบครัว ดา้นศาสนสถาน  ดา้นโรงเรียน และ

ดา้นเจตคติหรือความเชือทีเกิดจากความรู้สึก ดา้นสภาพแวดลอ้ม  ด้านการใช้เวลาว่างให้เป็น

ประโยชน์ โดยภาพรวมน่าอยูใ่นระดบัใด  (มากทีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยทีสุด) ขอ้ที ๑.๑ ท่าน

คิดว่าปัจจยัดา้นไหนสาํคญัทีสุด  ทีเป็นเช่นนนัเพราะเหตุใด. ขอ้ที ๑.๒ ปัจจยัดา้นไหนทีท่านเห็นว่า

มีความจาํเป็นนอ้ยทีสุด เพราะเหตุใดท่านจึงเชือว่าปัจจยัดงักล่าวมีความสาํคญันอ้ย” 

สรุปผลทีได้จากผู้เข้าร่วมสัมมนา  ผูเ้ขา้ร่วมสัมมนาทุกคนมีความเห็นว่าปัจจยัทีส่งผลต่อ

การส่งเสริมจริยธรรมของวยัรุ่นทงั ๖ ดา้น คือ ดา้นครอบครัว   ดา้นศาสนสถาน  ดา้นโรงเรียน และ

ดา้นเจตคติหรือความเชือทีเกิดจากความรู้สึก ดา้นสภาพแวดลอ้ม  ด้านการใช้เวลาว่างให้เป็น

ประโยชน์โดยรวมอยู่ในระดบัมาก  โดยมีปัจจยัดา้นการใชเ้วลาว่างให้เป็นประโยชน์สาํคญัทีสุด 

เพราะการใชอิ้นเทอร์เน็ต ในการทาํกิจกรรมต่ออาทิตยน์นัใชอิ้นเทอร์เน็ต ในการสืบคน้ขอ้มูลและ

หาความรู้มากไดเ้ป็นประโยชน์อยา่งมาก 

จากผู้ เข้าร่วมสนทนาจํานวน ๑๔ คน ในข้อคําถามข้อที ๒ ทีว่า “ท่านเห็นดว้ยหรือไม่กบั

ผลการวิจยัเชิงปริมาณทีพบว่า ปัจจยัทีส่งผลต่อการส่งเสริมจริยธรรมของวยัรุ่น โดยรวมทงั ๖ ดา้น

คือ ดา้นครอบครัว ดา้นศาสนสถาน  ดา้นโรงเรียน และดา้นเจตคติหรือความเชือทีเกิดจากความรู้สึก 

ท่านมีดา้นทีสภาพแวดลอ้ม  ดา้นการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน์อยูใ่นระดับมากเพราะเหตุใด” 

สรุปผลทีได้จากผู้ เข้าร่วมสัมมนา ผูเ้ข้าร่วมสัมมนาทุกคน เห็นด้วยกบัผลการวิจัยเชิง

ปริมาณทีพบว่า ปัจจัยทีส่งผลต่อการส่งเสริมจริยธรรมของวยัรุ่น โดยรวมทัง ๖ ด้านคือ ด้าน

ครอบครัว ดา้นศาสนสถาน  ดา้นโรงเรียน และดา้นเจตคติหรือความเชือทีเกิดจากความรู้สึก ท่านมี

ดา้นสภาพแวดลอ้ม  ดา้นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์อยู่ในระดบัมาก  เพราะว่า ทุกปัจจัย

โดยรวมแลว้มีส่วนส่งเสริมจริยธรรมของวยัรุ่น เพียงแต่ว่าในขณะนันเยาวชนถูกปัจจัยใดเป็น

ตวักระตุน้ 

จากผู้เข้าร่วมสนทนาจาํนวน ๑๔ คน  ในข้อคาํถามข้อที  ๓  ทีว่า “ท่านเห็นดว้ยหรือไม่กบั

ผลการวิจยัเชิงปริมาณทีพบว่า ปัจจยัทีส่งผลต่อการส่งเสริมจริยธรรมของวยัรุ่น โดยรวม ทางดา้น

ครอบครัว อยูใ่นระดบันอ้ย (นอ้ยกว่าดา้นอืนทุกดา้น)” 

สรุปผลทีได้จากผู้ เข้าร่วมสัมมนา ผูเ้ข้าร่วมสัมมนาทุกคน เห็นด้วยกบัผลการวิจัยเชิง

ปริมาณทีพบว่า ปัจจยัทีส่งผลต่อการส่งเสริมจริยธรรมของวยัรุ่นโดยรวม ทางดา้นครอบครัว อยู่ใน
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ระดบัปานกลาง (น้อยกว่าด้านอืนทุกดา้น) เพราะว่าให้ภาวะปัจจุบนัปัจจยัด้านอืน ๆ มีบทบาท

มากกว่า และมีการกระตุน้ส่งเสริมสนบัสนุนกนัมาก โดยเฉพาะโรงเรียน และดา้นศาสนาก็ส่งเสริม

เช่นกนัทีใหท้าํใหว้ยัรุ่นมีจริยธรรมมากขึน  เช่นการส่งเสริมใหมี้การบวชภาคฤดูร้อน การโรงเรียน

พระพุทธศาสนาวนัเสาร์หรือวนัอาทิตยที์วดั เป็นตน้ 

จากผู้เข้าร่วมสนทนาจาํนวน ๑๔ คน ในข้อคําถามข้อที  ๔  ทีว่า “ท่านเห็นดว้ยหรือไม่กบั

ผลการวิจยัเชิงปริมาณทีพบว่า ปัจจยัทีส่งผลต่อการส่งเสริมจริยธรรมของวยัรุ่น โดยรวม ทางดา้น

การใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชนอ์ยูใ่นระดบัมาก (สูงกว่าดา้นอืนทุกดา้น) เพราะเหตุใด” 

สรุปผลทีได้จากผู้ เข้าร่วมสัมมนา ผูเ้ข้าร่วมสัมมนาทุกคน เห็นด้วยกบัผลการวิจัยเชิง

ปริมาณทีพบว่า ปัจจยัทีส่งผลการส่งเสริมจริยธรรมของวยัรุ่นโดยรวม ทางดา้นการใชเ้วลาว่างให้

เป็นประโยชน์ อยู่ในระดบัมาก (สูงกว่าด้านอืนทุกด้าน) เพราะว่าเวลาทีอิสระอย่างแทจ้ริง ซึง

ว่างเวน้จากการปฏิบติัภารกิจประจาํวนั และไม่มีการผกูมดักบักิจกรรมใดๆทงันันเช่นกิจกรรมที

นกัเรียนสนใจและชอบทาํในเวลาว่างมากทีสุดคือกิจกรรมบนัเทิง กิจกรรมกีฬาและอ่านหนังสือ

ตามลาํดบั กิจกรรมทีทาํขณะอยูที่โรงเรียนคือกิจกรรมกีฬากิจกรรมทีทาํหลงัเลิกเรียนคือ พูดคุยกบั

เพือน ประเภทของกิจกรรมกีฬาทีนกัเรียนชอบมากคือว่ายนา้ ขีจกัรยานแบดมินตนั กิจกรรมต่อสู้ป้ 

องกนัตวั ฟุตบอลและวอลเลยบ์อลถึงแมใ้นงานวิจยัปัจจยัดา้นอืนก็มีส่วนช่วยส่งผลต่อการส่งเสริม

จริยธรรมของวยัรุ่น แต่ถา้เยาวชนไม่มีความเชือในพืนฐานแลว้การกระตุน้หรือส่งเสริมอยา่งไรก็ไม่

มีผล 

จากผู้เข้าร่วมสนทนาจาํนวน ๑๐ คน ในข้อคาํถามข้อที ๕ ทีว่า “ข้อที ๕ ท่านคิดว่า เพศ อาย ุ

ระดบัชนัการศึกษา  สถานภาพบิดามารดา  ลกัษณะบา้นทีพกัอาศยั  รายไดร้วมของครอบครัววยัรุ่น  

มีส่วนสมัพนัธก์บัการส่งเสริมจริยธรรมของวยัรุ่น หรือไม่. ขอ้ที ๕.๑ ปัจจยัส่วนบุคคล (เพศ อาย ุ

ระดบัชนัการศึกษา  สถานภาพบิดามารดา  ลกัษณะบา้นทีพกัอาศยั  รายไดร้วมของครอบครัววยัรุ่น) 

ท่านคิดว่าขอ้ไหนน่าจะมีความสัมพนัธ์หลกักับการส่งเสริมจริยธรรมของวยัรุ่น ทีเป็นเช่นนัน 

เพราะเหตุใด” 

สรุปผลทีได้จากผู้เข้าร่วมสัมมนา  ผูเ้ขา้ร่วมสมัมนาทุกคนทุกคนมีความเห็นว่า สถานภาพ

บิดามารดา  ลกัษณะบา้นทีพกัอาศยั  รายไดร้วมของครอบครัววยัรุ่น มีส่วนสมัพนัธก์บัการส่งเสริม

จริยธรรมของวยัรุ่น ปัจจัยส่วนบุคคล เพศ อายุและระดับการศึกษา ไม่มีความสัมพนัธ์ต่อการ

ส่งเสริมจริยธรรมของวยัรุ่น เพราะทีพบเห็นเพศหญิงหรือเพศชาย อายุมากหรือน้อยในปัจจุบัน

วยัรุ่นก็เริมเขา้วดัและ  ระดบัการศึกษาคนมีการศึกษาน้อยมกัจะเขา้วดัเพือเป็นทีพึงทางใจมากกว่า

คนมีการศึกษาสูง ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นสถานภาพบิดามารดา  ลกัษณะบา้นทีพกัอาศยั  รายไดร้วม

ของครอบครัววยัรุ่นมีความสมัพนัธห์ลกัต่อการส่งเสริมจริยธรรม  เพราะว่าปัจจยัทงัสามดา้นนีการ



๒๔๘ 

ทีบิดามารดาอยูด่ว้ยกนั ผูที้บา้นเป็นของตนเอง หรือนักเรียนทีผูป้กครองมีรายไดพ้อสมควรแลว้ก็

เป็นเหตุปัจจยัดา้นความพร้อมในการส่งเสริมจริยธรรมทีดีขึน ไม่เป็นอุปสรรคใดๆ 

จากผู้ เข้าร่วมสนทนาจํานวน ๑๔ คน ในข้อคําถามข้อที ๖ ทีว่า “ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับ

ผลการวิจัยเชิงปริมาณทีพบว่า เพศของเยาวชนไม่มีความสัมพันธ์กับการส่งเสริมจริยธรรมของ

วยัรุ่น” 

สรุปได้ว่า  ผูเ้ข้าร่วมสัมมนาทุกคน เห็นด้วยกับผลการวิจัยเชิงปริมาณพบว่า อายุของ

เยาวชนไม่มีความสัมพนัธ์กบัการส่งเสริมจริยธรรมของวยัรุ่น เพราะว่าในปัจจุบันนีทางศาสนา

ตอ้งการกระตุน้ใหบุ้คคลเขา้วดัโดยเขา้ไดทุ้กวยั จึงมีการจดักิจกรรมต่างๆให้เหมาะสมกบัวยั โดย

คาํนึงถึงว่าเมือครอบครัวหนึงจะเขา้มาทีวดั มกัจะมีบุคคลเกือบทุกวยั ทางวดัจึงเตรียมพร้อมไวต้อน

รับ ดงันนัการเขา้วดัสามารถเขา้ไดทุ้กอาย ุ 

จากผู้เข้าร่วมสนทนาจาํนวน ๑๔ คน ในข้อคาํถามข้อที  ๗   ทีว่า “ท่านเห็นดว้ยหรือไม่กบั

ผลการวิจัยเชิงปริมาณพบว่า อายุของเยาวชนไม่มีความสัมพนัธ์ กับการส่งเสริมจริยธรรมของ

วยัรุ่น” 

สรุปได้ว่า สรุปผลทีได้จากผู้ เข้าร่วมสัมมนา  ผูเ้ข้าร่วมสัมมนาทุกคน เห็นด้วยกับ

ผลการวิจยัเชิงปริมาณพบว่า อายขุองเยาวชนไม่มีความสมัพนัธก์บัการส่งเสริมจริยธรรมของวยัรุ่น 

เพราะว่าในปัจจุบันนีทางศาสนาต้องการกระตุ้นให้บุคคลเข้าวดัโดยเข้าได้ทุกวยั จึงมีการจัด

กิจกรรมต่างๆให้เหมาะสมกบัวยั โดยคาํนึงถึงว่าเมือครอบครัวหนึงจะเขา้มาทีวดั มกัจะมีบุคคล

เกือบทุกวยั ทางวดัจึงเตรียมพร้อมไวต้อนรับ ดังนันการส่งเสริมจริยธรรมของวยัรุ่น สามารถ

ส่งเสริมไดทุ้กอาย ุ 

จากผู้เข้าร่วมสนทนาจาํนวน ๑๔ คน ในข้อคําถามข้อที  ๘  ทีว่า “ท่านเห็นดว้ยหรือไม่กบั

ผลการวิจัยเชิงปริมาณทีพบว่า ระดับการศึกษาของเยาวชนไม่มีความสัมพนัธ์กับการส่งเสริม

จริยธรรมของวยัรุ่น” 

สรุปผลทีได้จากผู้ เข้าร่วมสัมมนา ผูเ้ข้าร่วมสัมมนาทุกคน เห็นด้วยกบัผลการวิจัยเชิง

ปริมาณพบว่า ระดบัการศึกษาของเยาวชนไม่มีความสัมพนัธ์กบัการส่งเสริมจริยธรรมของวยัรุ่น 

เพราะว่าคนทีมีการศึกษานอ้ยหรือ คนทีมีการศึกษาสูง ก็สามารถจะให้ทาน รักษาศีล ปฏิบติัธรรม

ไดเ้หมือนๆกนัมีสิทธิเท่าเทียมกนั ไม่แบ่งแยกวยั หรือเพศหรือความรู้ 

จากผู้ เข้าร่วมสนทนาจํานวน ๑๔ คน ในข้อคําถามข้อที ๙ ทีว่า “ท่านเห็นดว้ยหรือไม่กับ

ผลการวิจัยเชิงปริมาณพบว่า รายไดร้วมของผูป้กครองเยาวชนมีความสัมพนัธ์กับการส่งเสริม

จริยธรรมของวยัรุ่น” 



๒๔๙ 

สรุปผลทีได้จากผู้ เข้าร่วมสัมมนา ผูเ้ข้าร่วมสัมมนาทุกคน เห็นด้วยกบัผลการวิจัยเชิง

ปริมาณพบว่า  รายไดข้องผูป้กครองเยาวชนมีความสัมพนัธ์หลกัต่อการการส่งเสริมจริยธรรมของ

วยัรุ่นเพราะว่าการไปทาํบุญเราก็ตอ้งมีปัจจยั๔ ทีจะหานาํไปถวายพระหรือมีปัจจยัในการเดินทาง 

จะเป็นการบริจาคหรือทาํบุญตามศรัทธาหรือตามทรัพยน์นัเอง มีรายไดม้ากก็สามารถทีจะทาํสิงใด

ตามความปรารถนาได ้ถา้มีปัจจยัหรือรายไดน้อ้ย จะทาํอะไรก็ตอ้งพิจารณาว่าตนเองหรือครอบครัว

จะเดือนร้อนหรือไม่ 

จากผู้เข้าร่วมสนทนาจํานวน ๑๔ คน ในข้อคําถามข้อที ๑๐ ทีว่า “นอกเหนือจากปัจจัยที

ส่งผลต่อการส่งเสริมจริยธรรมของวัยรุ่นทัง ๖ ด้าน คือ ด้านครอบครัว ด้านศาสนสถาน  ด้าน

โรงเรียน และด้านเจตคตหิรือความเชือทีเกดิจากความรู้สึก   ด้านทีสภาพแวดล้อม  ด้านการใช้เวลา

ว่างให้เป็นประโยชน์ ท่านมข้ีอเสนอแนะอะไรทีจะช่วยส่งเสริมจริยธรรมของวยัรุ่นให้มากขึน 

สรุปผลทีได้จากผู้ เข้าร่วมสัมมนา  ผูเ้ขา้ร่วมสัมมนาทุกคน ให้ข้อเสนอแนะดา้นปัจจยัที

ส่งผลต่อการส่งเสริมจริยธรรมของวยัรุ่น ดงัต่อไปนี 

๑.  ด้านครอบครัว เยาวชนเป็นผูต้ ้องการผูน้ ําหรือบุคคลในครอบครัวทีมีเวลาในการ

ปลกูฝัง ความเชือความศรัทธาทางดา้นพระพุทธศาสนา ไม่ตอ้งมากแคบทาํเป็นวิถีของชีวิต คือตอน

เชา้ทาํบุญใส่บาตรพระ กรวดนาํ สวดมนตไ์หวพ้ระ ตอนเยน็สวดมนตไ์หวพ้ระ ทาํสมาธิ เป็นตน้ 

๒. ด้านศาสนสถาน พระภิกษุสงฆต์อ้งสาํรวมตงัอยู่ในธรรมและวินัย ตดักิเลสให้สินทงั

ทางกายและทางใจ  เนน้การทาํบุญมากกว่าการทาํเรืองพาณิชย ์ ควรเป็นผูริ้เริมในกิจกรรมส่งเสริม

การเขา้วดัก่อนปัจจยัดา้นอืน ๆ เพราะเป็นเรืองใกลต้วัโดยประสานร่วมมือกนัระหว่างปัจจยัต่างๆ 

เช่นร่วมมือกบัสถาบนัการศึกษา และดา้นครอบครัว คือการเผยแผ่เชิงรุก ส่วนสถานทีวดัตอ้งจดั

เตรียมพร้อมรับกิจกรรมต่าง ๆ ให้พอเหมาะ โดยในวดัตอ้งประกอบดว้ยความสะอาดเรียบร้อย 

ร่มเยน็ดูสงบจิตสงบใจ  และเมือเขา้มาวดัแลว้ทาํใหเ้กิดความสว่างทางดา้นจิตใจขึน อีกทงัวดัตอ้งมี

การสอนทงัปริยติัและปฏิบติั คือสอนหลกัธรรมคาํสอนและการปฏิบติัภาวนากรรมฐาน เป็นตน้ 

๓. ด้านโรงเรียน ควรบรรจุหลกัสูตรวิชาพระพุทธศาสนาในวิชาเรียนหลกั ของระดบัชนั

อนุบาล ถึงมธัยมปลาย มีการจดักิจกรรมร่วมกบัทางวดั มีการนาํพระภิกษุมาสอนธรรม จดัให้มีการ

สอนนอกสถานทีตามวดัสาํคญัในจงัหวดัต่างๆ เพือดูศิลปวฒันธรรม ฝาผนงั เป็นตน้ 

๔. ด้านเจตคตหิรือความเชือทีเกดิจากความรู้สึก  ควรปลกูฝังความเชือหรือความศรัทธาที

ดีและถกูตอ้งตามหลกัแนวทางของพระพุทธศาสนา เพือไม่ใหเ้กิดความเชือหรือศรัทธาทีผิดไปจาก

ความจริงของชาวพุทธ  

๕. ด้านสภาพแวดล้อม  กล่าวว่า สภาพแวดล้อม เ ป็นสิ งเพิมพูนซึงมีบทบาทและ

ความสมัพนัธข์องวยัรุ่นในสงัคม มีอิทธิพลต่อพฒันาการในช่วงวยัรุ่นมาก ต่อพฤติกรรมทางเพศมา



๒๕๐ 

จากหลายดา้น ตงัแต่กลุ่มเพือน วยัรุ่นทีมีเพือนมีปัญหาพฤติกรรมและมีเพศสมัพนัธต์งัแต่อายุน้อยมี

โอกาสเสียงสูง ค่านิยมทางดา้นพฤติกรรมทางเพศของวยัรุ่นเอง กลุ่มเพือน และของสังคมลว้นมี

อิทธิพลต่อพฤติกรรมทางเพศของวยัรุ่น และในปัจจุบนัวยัรุ่นยงัไดรั้บอิทธิพลจากสือต่าง ๆ รวมทงั

อินเตอร์เน็ต ทีกระตุน้ใหว้ยัรุ่นเริมมีเพศสมัพนัธต์งัแต่อายนุอ้ยลงกว่าเดิม 

 ๖. ด้านการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ กล่าววา่  วยัรุ่นควรเขา้ร่วมกิจกรรมทางสังคม ไป

หาเพือนเพือเล่นเกมสนุก ๆ คลายเครียดติดต่อเพือนฝงูทีไม่ค่อยได้พบปะ ไปทาํบุญทีวดั เขา้หา

ธรรมชาติใหม้าก ปลกูตน้ไม ้จดัแจกนัดอกไม ้ซือปลาตูม้าเลียง หาลกูสุนขัมาเลียง 

๕.๑.๓ สรุปผลการวจิยัเชิงปริมาณและการวจิยัเชิงคุณภาพ  

๑) ผลวิจยัเชิงปริมาณและผลวิจยัเชิงคุณภาพ จาํแนกโดยรวมพบว่า ผลการวิจยัเชิง

คุณภาพสามารถยนืยนัและสนบัสนุนความแน่นอนของผลการวิจยัเชิงปริมาณในดา้นโดยภาพรวมที

ผลการวิจยัทังสองออกมาในระดบัมากสอดคลอ้งกัน ปัจจยัทีส่งผลมากทีสุดต่อการการส่งเสริม

จริยธรรมของวยัรุ่น คือ ดา้นการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน์ สอดคลอ้งกนั และปัจจยัทีส่งผลน้อย

ทีสุดต่อการส่งเสริมจริยธรรมของวยัรุ่นคือดา้นครอบครัว สอดคลอ้งกนั 

๒) ผลวิจยัเชิงปริมาณและผลวิจยัเชิงคุณภาพ จาํแนกโดยปัจจยัส่วนบุคคล กบัผล

สมมติฐานของการวิจยัทีตงัไวพ้บว่าจากปัจจยัส่วนบุคคล (พบว่าจากปัจจยัส่วนบุคคล (ว่า เพศ อาย ุ

ระดบัชนัการศึกษา  สถานภาพบิดามารดา  ลกัษณะบา้นทีพกัอาศยั  รายไดร้วมของครอบครัววยัรุ่น) 

นนัตามสมมุติฐานการวิจยัทุกปัจจยัส่วนบุคคลมีความสัมพนัธ์ต่อการส่งเสริมจริยธรรมของวยัรุ่น 

หลงัจากผูว้ิจยัไดท้าํการวิจยัเชิงปริมาณ พบว่าปัจจยัส่วนบุคคล  ดา้นเพศ อายุและระดบัการศึกษา 

ไม่มีความสมัพนัธต่์อการส่งเสริมจริยธรรมของวยัรุ่น   ส่วนดา้นสถานภาพบิดามารดา   รายไดข้อง

ผูป้กครองเยาวชน ลกัษณะทีพกัอาศยั  มีความสัมพนัธ์ต่อการส่งเสริมจริยธรรมซึงจากผลการวิจยั

เชิงคุณภาพ ทังด้านการสัมภาษณ์เชิงลึก และการสนทนากลุ่ม ผลการวิจัยทีได้นันยืนยนัและ

สนบัสนุนผลการวิจยัเชิงปริมาณ คือดา้นเพศ   อายุ และระดบัการศึกษา ไม่มีความสัมพนัธ์ต่อการ

ส่งเสริมจริยธรรม ส่วนดา้นดา้นสถานภาพบิดามารดา   รายไดข้องผูป้กครองเยาวชน ลกัษณะทีพกั

อาศยัมีสมัพนัธต่์อการส่งเสริมจริยธรรมของวยัรุ่น  ซึงสอดคลอ้งกนัหมด 

๓) จากขอ้เสนอแนะผลวิจยัเชิงปริมาณและผลวิจยัเชิงคุณภาพ จาํแนกโดยปัจจยัที

ส่งผลต่อการส่งเสริมจริยธรรมของวยัรุ่น  ดา้นครอบครัวพบว่า ขอ้เสนอแนะจากผลการวิจยัเชิง

คุณภาพ ทงัทางดา้นการสมัภาษณ์เชิงลึก และการสนทนากลุ่มเกียวกบัปัจจยัทีส่งผลต่อการส่งเสริม

จริยธรรมของวยัรุ่น  ทางดา้นครอบครัวสามารถยืนยนัและสนับสนุนต่อขอ้เสนอแนะจากผลการ 

วิจยัเชิงปริมาณไดอ้ยา่งสอดคลอ้งกนั คือบุคคลในครอบครัวตอ้งเป็นตน้แบบและมีเวลาใหเ้ยาวชน 



๒๕๑ 

๔) จากขอ้เสนอแนะผลวิจยัเชิงปริมาณและผลวิจยัเชิงคุณภาพ จาํแนกโดยปัจจยัที

ส่งผลต่อส่งเสริมจริยธรรมของวยัรุ่น ทางด้านศาสนสถาน สามารถยืนยนัและสนับสนุนต่อ

ขอ้เสนอแนะจากผลการวิจยัเชิงปริมาณไดอ้ยา่งสอดคลอ้งกนั คือ   พระภิกษุสงฆต์อ้งเป็นตน้แบบ

ของผูป้ฏิบติัดีปฏิบติัชอบตามพระธรรมวินยั   ส่วนสถานทีวดัควรจดัใหบ้ริเวณวดัมีความสะอาด ร่ม

รืน สบายทาํใหใ้จสงบเมือไดเ้ขา้ไป 

๕) จากขอ้เสนอแนะผลวิจยัเชิงปริมาณและผลวิจยัเชิงคุณภาพ จาํแนกโดยปัจจยัที

ส่งผลต่อการส่งเสริมจริยธรรมของวยัรุ่น  ทางดา้นโรงเรียน พบว่า ขอ้เสนอแนะจากผลการวิจยัเชิง

คุณภาพ ทงัทางดา้นการสมัภาษณ์เชิงลึก และการสนทนากลุ่มเกียวกบัปัจจยัทีส่งผลต่อการส่งเสริม

จริยธรรมของวยัรุ่น  ทางดา้นโรงเรียนสามารถยนืยนัและสนบัสนุนต่อขอ้เสนอแนะจากผลการวิจยั

เชิงปริมาณไดอ้ย่างสอดคลอ้งกนั คือ  ควรกาํหนดวิชาพระพุทธศาสนาเป็นหลกัสูตรหลกัในการ

เรียนการสอนและมีการจดักิจกรรมร่วมมือกนักบัทางปัจจยัดา้นศาสนสถาน และดา้นครอบครัว  

๖) จากขอ้เสนอแนะผลวิจยัเชิงปริมาณและผลวิจยัเชิงคุณภาพ จาํแนกโดยปัจจยัที

ส่งผลต่อการส่งเสริมจริยธรรมทางด้านเจตคติหรือความเชือทีเกิดจากความรู้สึก  พบว่า

ขอ้เสนอแนะจากผลการวิจยัเชิงคุณภาพ ทังทางดา้นการสัมภาษณ์เชิงลึก และการสนทนากลุ่ม

เกียวกบัปัจจยัทีส่งผลต่อการส่งเสริมจริยธรรมทางดา้นเจตคติหรือความเชือทีเกิดจากความรู้สึก 

สามารถยนืยนัและสนบัสนุนต่อขอ้เสนอแนะจากผลการวิจยัเชิงปริมาณไดอ้ย่างสอดคลอ้งกนั คือ 

ควรปลกูฝังความเชือหรือความศรัทธาทีดีและถกูตอ้งตามหลกัธรรมทางพระพุทธศาสนา 

๗) จากขอ้เสนอแนะผลวิจยัเชิงปริมาณและผลวิจยัเชิงคุณภาพ จาํแนกโดยปัจจยัที

ส่งผลต่อการส่งเสริมจริยธรรมทางด้านสภาพแวดลอ้ม  พบว่า  ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัยเชิง

คุณภาพ ทงัทางดา้นการสมัภาษณ์เชิงลึก และการสนทนากลุ่มเกียวกบัปัจจยัทีส่งผลต่อการส่งเสริม

จริยธรรมทาง  ดา้นสภาพแวดลอ้ม สามารถยนืยนัและสนบัสนุนต่อขอ้เสนอแนะจากผลการวิจยัเชิง

ปริมาณได้อย่างสอดคลอ้งกัน คือสังคมลว้นมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมทางเพศของวยัรุ่น และใน

ปัจจุบนัวยัรุ่นยงัไดรั้บอิทธิพลจากสือต่างๆ รวมทงัอินเตอร์เน็ต ทีกระตุน้ให้วยัรุ่นเริมมีจริยธรรมที

เปลียนไปตามสภาพแวดลอ้ม  

๘) จากขอ้เสนอแนะผลวิจยัเชิงปริมาณและผลวิจยัเชิงคุณภาพ จาํแนกโดยปัจจยัที

ส่งผลต่อการส่งเสริมจริยธรรมทางดา้นการใชเ้วลาว่างให้เป็นประโยชน์พบว่า  ขอ้เสนอแนะจาก

ผลการวิจยัเชิงคุณภาพ ทงัทางดา้นการสมัภาษณ์เชิงลึก และการสนทนากลุ่มเกียวกบัปัจจยัทีส่งผล

ต่อการส่งเสริมจริยธรรมทาง  ดา้นการใชเ้วลาว่างให้เป็นประโยชน์ สามารถยืนยนัและสนับสนุน

ต่อข้อเสนอแนะจากผลการวิจยัเชิงปริมาณไดอ้ย่างสอดคลอ้งกนั คือวยัรุ่นจะเป็นช่วงเวลาทีเรา



๒๕๒ 

สามารถ หาประสบการณ์ดีงามใหก้บัชีวิตไดม้าก  มีการรณรงค์ให้บุคลากรครู นักเรียนและชุมชน

ร่วมกนัอนุรักษสิ์งแวดลอ้มและธรรมชาติ 

 

๕.๒ อภปิรายผลการวจิยั 

จากการสรุปผลการวิจยัเรือง   ปัจจยัทีส่งผลต่อการส่งเสริมจริยธรรมของนกัเรียนมธัยมชนั

ปีที ๔-๖โรงเรียนนวมินทราชินูทิศเบญจมราชาลยัเขต กรุงเทพมหานครได้ขอ้สรุปทีมีประเด็น

สาํคญัและน่าสนใจสมควรนาํมาอภิปรายผลดงันี 

๕.๒.๑ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกียวกับปัจจัยทีส่งผลต่อการส่งเสริมจริยธรรมของของ

นักเรียนมธัยมชันปีที ๔-๖โรงเรียนนวมนิทราชินูทิศเบญจมราชาลยั เขตกรุงเทพมหานคร  

พบว่า  นักเรียนทีตอบแบบสอบถามด้านปัจจัยทีส่งผลต่อการส่งเสริมจริยธรรมของ

นกัเรียนในภาพรวมขอ้มูลทวัไปทงั ๖ ดา้นมีค่าแปลผลอยู่ในระดบัมาก  การทีเป็นเช่นนีสามารถ

อภิปรายผลไดว้่า  ในบริบทของสงัคมไทยในยคุปัจจุบนัเป็นสงัคมวตัถุนิยม  ลกัษณะของครอบครัว

ขยายหรือครอบครัวใหญ่ทาํใหว้ิถีการดาํเนินชีวิตของวยัรุ่น ตอ้งมีความสมัพนัธก์บัปัจจยัทงัหกดา้น

อยูเ่ป็นประจาํ โดนเฉพาะคนไทยส่วนใหญ่นบัถือศาสนาพุทธ มีขนบธรรมเนียมประเพณีทีส่งเสริม

จริยธรรมเมือมีเวลาว่าก็จะไปทาํกิจกรรมทีเกียวเนืองกบัพระพุทธศาสนา เช่นการไปเขา้วดัทาํบุญ  

พบว่าระดบัปัจจยัทีส่งผลต่อการส่งเสริมจริยธรรม ของวยัรุ่นในภาพรวมอยูใ่นระดบัมากและแต่ละ

ดา้นอยูใ่นระดบัมากทงั ๖ ดา้น การทีเป็นเช่นนีอภิปรายผลไดว้่า เยาวชนถึงวยัทีตอ้งไปโรงเรียนทาง

โรงเรียนส่วนใหญ่มีการสวดมนตไ์หวพ้ระก่อนเขา้ชนัเรียน โดยการปลกูฝังตงัแต่ชนัอนุบาล  และมี

การจัดกิจกรรมบางอย่างทีเกียวกับพระพุทธศาสนาในวนัสาํคญัทางพระพุทธศาสนา ในการที

เยาวชนไดส้มัผสัและใกลชิ้ดอยูก่บัปัจจยัทงัสีดา้นหลกัคือ ดา้นการใชเ้วลาว่างใหเ้กิดประโยชน์ ดา้น

สภาพแวดลอ้มดา้นโรงเรียน ดา้นศาสนสถานเป็น ตวัสนบัสนุนส่งเสริมทีดีในการปลกูฝังจริยธรรม

ทางดา้นพระพุทธศาสนาใหเ้ยาวชน สร้างสภาพแวดลอ้มทีทาํใหเ้กิดจากความรู้สึกดา้นดีให้เกิดขึน

แก่เยาวชนทางดา้นพระพุทธศาสนาได้ ด้วยเหตุผลดังกล่าวดังนันปัจจยัทีส่งผลต่อการส่งเสริม

จริยธรรมของวบัรุ่นเป็นตวัสนับสนุนโดยรวมอยู่ระดบัมาก ซึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ รุ่งนิภา 

พฒันาพฤกษชาต ิไดท้าํการวิจยัเรือง “การศึกษาการพฒันาเด็กตามทศันะของพระพรหมมงัคลาจารย ์

(ปัญญานันทภิกขุ)” ผลการศึกษาพบว่า วิธีการประยุกต์หลกัการพฒันาเด็กให้สอดคลอ้งกบัสังคม

ปัจจุบัน คือบทบาทของสถาบันต่าง ๆ ในสังคมต้องมีส่วนช่วยกันในการพฒันาเด็ก เช่นสถาบัน

ครอบครัว สถาบนัการศึกษา สถาบนัศาสนา ทงั ๓ สถาบนัสามารถนาํหลกัธรรมมาประยุกต์ใชไ้ด ้โดย

เป็นตน้แบบดว้ยการนาํมาประพฤติปฏิบติัเพือให้เด็กเป็นบุคคลทีเก่ง ดี มีคุณธรรมของสังคมต่อไป 

และสอดคลอ้งกบัคาํให้สัมภาษณ์ของ พระครูอุดมจารุวรรณ ไดใ้ห้ความเห็นว่า  พ่อแม่ควรสั งสอน



๒๕๓ 

อบรมหรือเป็นแบบอยา่งในการใชเ้วลาว่าง เช่นพาไปวดั นาํอ่านหนังสือธรรมะหรือกฎแห่งกรรมเพือ

สอนใหเ้ด็กเป็นสมัมาทิฐฐิ 

เมอืพจิารณาเป็นด้านทีมค่ีาเฉลยีสูงสุด และตาํสุดสามารถอภิปรายผล ได้ดังน ี

ด้านทีมค่ีาเฉลยีสูงสุด คือ ดา้นสภาพแวดลอ้ม  พบว่า  มีค่าแปลผลโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 

การทีเป็นอยา่งนีอภิปรายไดว้่า วยัรุ่นในช่วงชีวิตของคนเรา  วยัรุ่นจะเป็นช่วงเวลาทีเราสามารถ หา

ประสบการณ์ดีงามให้กบัชีวิตไดม้ากเพราะสาํหรับเด็กวยัรุ่นไทย ส่วนใหญ่ยงัไม่มีความจาํเป็นที

จะตอ้งหารายไดเ้อง ส่วนใหญ่ยงัอยูก่บัพ่อแม่ จะมีอยู่บา้งทีทาํงานและหาเลียงตนเอง ดงันันวยัรุ่น

จาํนวนมาก มีเวลาว่างจากการเรียนการทาํงาน ถา้วยัรุ่นไม่ใชเ้วลาว่างให้เกิด ประโยชน์ในทางที

สร้างสรรค ์ก็จะทาํใหเ้ป็นคนขีเบือ ขีเซ็ง ง่าย ๆ เพราะการอยู่เฉย ๆ จะทาํให้เราไม่มีความสุขและ

อาจใชค้วามคิดฟุ้งซ่าน ถูกชกันาํไปในทางทีไม่เหมาะสมไดง่้าย เช่น เสพยาเสพติด เทียวเตร่ ใช้

จ่ายเงินทองไปในการแต่งตวัเกินความจาํเป็น วยัรุ่นจึงควรฝึกฝนตนเอง ทีจะใชเ้วลาว่างทาํกิจกรรม 

ต่าง ๆ ทีก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและผูอื้น ประโยชน์ทีวยัรุ่นจะไดรั้บ จากการทาํกิจกรรม 

หรือ เขา้ร่วมกิจกรรมทีสร้างสรรค ์ทาํใหเ้รามีความสุข เพราะในการทาํกิจกรรมต่าง ๆ เราไดพ้ฒันา 

อารมณ์ เป็นการเสริมสร้างให้เกิดความสุข ความสนุกสนาน เพลิดเพลิน ช่วยเสริมสร้าง

ประสบการณ์ใหม่ให้แก่ชีวิต เช่น การไปทศันศึกษาการท่องเทียว การอยู่ค่ายพกัแรม การอ่าน

หนงัสือ ศึกษาวรรณกรรมต่างๆ การมีส่วนร่วมกบักลุ่มบุคคลต่าง ๆ เสริมคุณค่าของบุคคล และเป็น

การฝึกทักษะในการทาํงานหรืออยู่ร่วมกบับุคคลอืน เช่น การทาํงาน กลุ่มสัมพนัธ์ การเล่นกีฬา 

ดนตรี ลดความเครียด ความวิตกกงัวล เสริมความเป็นพลเมืองดี นอกจากนนั สาํหรับวยัรุ่นแลว้ การ

ทาํกิจกรรมต่าง ๆ โดย ใชเ้วลาว่างให้เกิดประโยชน์ ยงัเป็นการช่วยตอบสนองความตอ้งการ ของ

วยัรุ่น ซึงต้องการแสวงหาประสบการณ์ใหม่ ๆ การยอมรับ การได้รับการยกย่องจากผูอื้น การ

พกัผอ่นหยอ่นใจคลายเครียด ช่วยใหว้ยัรุ่นเติบโตขึนพร้อมกนัทงัดา้นสติปัญญา ดา้นอารมณ์ และ

สงัคม ช่วยให้มีความรับผิดชอบ รู้จกัการปรับตวั  ดว้ยเหตุผลดงักล่าวดงันันปัจจยัทีส่งผลต่อการ

ส่งเสริมจริยธรรมของวยัรุ่นเป็นตวัสนับสนุนโดยรวมอยู่ระดบัมาก ซึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ  

รุ่งนิภา พฒันาพฤกษชาต ิไดท้าํการวิจยัเรือง “การศึกษาการพฒันาเด็กตามทศันะของพระพรหม- 

มงัคลาจารย(์ปัญญานันทภิกขุ)” ผลการศึกษาพบว่า วิธีการประยุกต์หลกัการพัฒนาเด็กให้

สอดคลอ้งกบัสงัคมปัจจุบนั คือบทบาทของสถาบนัต่าง ๆ ในสงัคมตอ้งมีส่วนช่วยกนัในการพฒันา

เด็ก เช่นสถาบนัครอบครัว สถาบนัการศึกษา สถาบนัศาสนา ทงั ๓ สถาบนัสามารถนาํหลกัธรรมมา

ประยุกต์ใช้ได้ โดยเป็นต้นแบบด้วยการนํามาประพฤติปฏิบัติเพือให้เด็กเป็นบุคคลทีเก่ง ดี มี

คุณธรรมของสังคมต่อไป และสอดคลอ้งกับคาํให้สัมภาษณ์ของ  พระครูอุดมจารุวรรณ ได้ให้

ความเห็นว่า วยัรุ่นส่วนใหญ่ทีเห็นเป็นสิงนันคือ คนเราถา้ใชเ้วลาให้เกิดประโยชน์เช่นเขา้วดัแลว้
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เกิดความสบายใจเมือเขา้มาแลว้รู้สึกเช่นนนั ก็จะเกิดความเชือว่าการเขา้วดัทาํให้เกิดความสบายใจ

และสอดคลอ้งกบัคาํให้สัมภาษณ์ของ ดร.ประพนธ์ หลีสินไดใ้ห้ความเห็นว่า  การใชเ้วลาว่างให้

เป็นประโยชน์ กล่าวว่าถา้วยัรุ่นไม่ใชเ้วลาว่างใหเ้กิด ประโยชน์ในทางทีสร้างสรรค์ ก็จะทาํให้เป็น

คนขีเบือ ขีเซ็ง ง่าย ๆ เพราะการอยูเ่ฉย ๆ จะทาํให้เราไม่มีความสุขและอาจใชค้วามคิดฟุ้งซ่าน ถูก

ชกันาํไปในทางทีไม่เหมาะสมไดง่้าย เช่น เสพยาเสพติด เทียวเตร่ ใชจ่้ายเงินทองไปในการแต่งตวั

เกินความจาํเป็น วยัรุ่นจึงควรฝึกฝนตนเองแล ยงัสอดคลอ้งจาก การสนทนากลุ่ม ทีใหค้วามเห็นร่วม

ว่า การใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน์ ในช่วงชีวิตของคนเราวยัรุ่นจะเป็นช่วงเวลาทีเราสามารถ หา

ประสบการณ์ดีงามใหก้บัชีวิตไดม้าก  เพราะสาํหรับเด็กวยัรุ่นไทย ส่วนใหญ่ยงัไม่มีความจาํเป็นที

จะตอ้งหารายไดเ้อง ส่วนใหญ่ยงัอยูก่บัพ่อแม่ จะมีอยู่บา้งทีทาํงานและหาเลียงตนเอง ดงันันวยัรุ่น

จาํนวนมาก มีเวลาว่างจากการเรียนการทาํงาน ถา้วยัรุ่นไม่ใชเ้วลาว่างให้เกิดประโยชน์ในทางที

สร้างสรรค ์ก็จะทาํใหเ้ป็นคนอยา่งผดิๆก็จะเป็นการทาํลายตนเองและพระพุทธศาสนาดว้ย 

ด้านทีมค่ีาเฉลยีตาํสุด  คือ ดา้นครอบครัว พบว่า มีค่าเฉลียตาํสุด แต่มีค่าแปลผลโดยรวม 

อยูใ่นระดบัปานกลาง การทีเป็นเช่นนีอภิปรายไดว้่า พ่อแม่หรือบุคคลภายในครอบครัวขาดการเป็น

ตน้แบบหรือตวัอยา่งทีดีทางดา้นแนวทางวิถีพุทธในการปลกูจิตสาํนึกทีดี ทางดา้นพระพุทธศาสนา

ทงัทางดา้นหลกัธรรมคาํสอน และการปฏิบติัให้แก่เยาวชน เช่นการทาํบุญใส่บาตรในยามเชา้ การ

สวดมนตไ์หวพ้ระ  การเปิดเทปธรรมะให้ฟัง การรักษาศีล ๕  และการส่งเสริมให้เยาวชนเขา้ร่วม

โครงการต่าง ๆ ทีวดัจดัขึนในช่วงปิดเทอม ไดแ้ก่ค่ายคุณธรรม และโครงการบวชเณรภาคฤดูร้อน เป็น

ตน้อีกทงัยงัไม่ค่อยมีเวลาในการอบรมสงัสอนแก่เยาวชน ทาํใหเ้ยาวชนไม่เห็นคุณประโยชน์ในการเขา้

วดั ซึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ พระมหาบุญเพียร ปุ ฺ วิริโย (แก้ววงศ์น้อย) ไดท้าํการวิจยัเรือง 

“แนวคิดและวิธีการขดัเกลาทางสังคมในสถาบนัครอบครัวตามแนวพระพุทธศาสนา” ผลการศึกษา

พบว่า การอบรมสั งสอนบุตรโดยการปลูกฝังให้บุตรไดพ้ฒันาตนเองทังดา้นพฤติกรรม จิตใจ และ

สติปัญญาอย่างครบถว้น อีกทังจะต้องกระทาํอย่างต่อเนืองตังแต่เล็กจนเติบใหญ่ โดยทีบุคคลที

เกียวขอ้งตอ้งปฏิบติัตนเป็นกลัยาณมิตรในการส่งเสริม การขดัเกลาให้บรรลุผล ซึงสอดคลอ้งกบัการ

ให้สัมภาษณ์ของ ดร.ประพนธ์ หลีสินไดใ้ห้ความเห็นว่า เนืองจากในปัจจุบนัครอบครัวส่วนใหญ่มี

ลกัษณะเป็นครอบครัวเดียวมุ่งแต่การทาํมาหาเลียงชีพ ดงันนัในฐานะชาวพุทธควรส่งเสริมให้สถาบนั

ครอบครัวให้รู้จัก หน้าทีของชาวพุทธว่าควรทาํอย่างไรเมือบุคคลในครอบครัวทีเป็นผูสู้งอายุรู้ถึง

หนา้ที ก็จะเป็นตวัอยา่งนาํพาใหเ้ด็กหรือเยาวชนในครอบครัวปฏิบติัตาม 

เมือพิจารณาปัจจยัทีส่งผลต่อการส่งเสริมจริยธรรมของวยัรุ่น  จากขอ้มลูแต่ละดา้นสามารถ

อภิปรายผลได ้ดงันี 
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๑) ปัจจัยทีส่งผลต่อการส่งเสริมจริยธรรมของวยัรุ่น จากผลวิจัยด้านครอบครัว พบว่าใน

ภาพรวม ในระดบันอ้ย เมือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ปัจจยัทีส่งผลต่อการส่งเสริมจริยธรรมของวยัรุ่น

ดา้นครอบครัวอยูส่่วนมากมีค่าเฉลียอยูใ่นระดบันอ้ย  การทีเป็นเช่นนีอภิปรายไดว้่า ความคาดหวงัของ

เยาวชนคือ ต้องการความรักความอบอุ่น การมีเวลาให้เป็นการส่วนตัวของพ่อแม่หรือบุคคลใน

ครอบครัว และคาํชมเชยทุกครังทีทาํความดี  รวมถึงการเป็นตน้แบบหรือตวัอย่างทีดีทางดา้นแนวทาง

วิถีพุทธในการปลูกจิตสํานึกทีดี ทางด้านพระพุทธศาสนาทังทางดา้นหลกัธรรมคาํสอน และการ

ปฏิบติัใหแ้ก่เยาวชน เช่นการทาํบุญใส่บาตรในยามเชา้ การสวดมนต์ไหวพ้ระ การเปิดเทปธรรมะให้

ฟัง การรักษาศีล ๕  และการส่งเสริมให้เยาวชนเขา้ร่วมโครงการต่าง ๆ ทีวดัจดัขึนในช่วงปิดเทอม 

ได้แก่ ค่ายคุณธรรม และโครงการบวชเณรภาคฤดูร้อน เป็นต้น ไม่ใช้ผลักดันหน้าทีและความ

รับผิดชอบในการปลูกฝังสิงทีดีงามทางด้านพระพุทธศาสนานีไปให้กับ สถาบันการศึกษาหรือ

ทางด้านศาสนา เป็นต้น ด้วยเหตุผลดังกล่าวดังนันปัจจัยทีส่งผลต่อการเข้าว ัดของเยาวชนด้าน

ครอบครัวเป็นตวัสนบัสนุนโดยรวมอยู่ระดบัปานกลาง ซึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ รุ่งนิภา พัฒน- 

พฤกษชาต ิไดท้าํการวิจยัเรือง “การศึกษาการพฒันาเด็กตามทศันะของพระพรหมมงัคลาจารย(์ปัญญา

นันทภิกขุ)” ผลการศึกษาพบว่า การพฒันาเด็กตามแนวพุทธศาสนาตอ้งพฒันาทงัร่างกายและจิตใจ 

(รูปและนาม) ให้เกิดสมดุลกนั โดยมีคุณธรรมเป็นแกนของการพฒันาทุกดา้น กระบวนการพฒันา

คุณธรรม ก็คือการอบรมเลียงดู โดยใชห้ลกัศีล สมาธิ และปัญญา หลกัของศีลคือ การฝึกหัดอบรมกาย 

และวาจา ให้เด็กพูดดี ทาํดี ดาํรงอยู่ในสังคมดว้ยดี หลกัการของสมาธิ เป็นการฝึกอบรมจิตใจ ให้มี

ความคิดแน่วแน่ตงัใจจริง นั นคือมีความเพียร และหลกัปัญญา จะฝึกอบรมให้เด็กมีความเห็นทีเป็น

สมัมาทิฏฐิ โดยมีคุณธรรมเป็นพืนฐานจิตใจ ซึงสอดคลอ้งกบั การสนทนากลุ่ม  ทุกคนสรุปความเห็น

โดยรวมว่า ปัจจยัทางดา้นครอบครัวมีความจาํเป็นน้อย เพราะว่าในสังคมปัจจุบนับุคคลในครอบครัว

ส่วนใหญ่มุ่งใหเ้วลาไปกบัการหาเลียงชีพ เวลาว่างในการจะกล่าวถึงหรือปลูกฝังทางดา้นศาสนาดว้ย

แลว้แทบจะไม่มีเลย ยามมีเวลาว่างก็มกัพาบุคคลในครอบครัวไปซือสินค้าตามศูนยส์รรพสินค้า 

หรือไม่ก็นอนพกัผอ่น บางครังแมว้นัสาํคญัทางศาสนายงัไม่ทราบเลย 

เมือพิจารณาเป็นขอ้ทีมีค่าเฉลียสูงสุด และตาํสุดของทางดา้นครอบครัวอภิปรายผลได ้ดงันี 

ข้อทีมีค่าเฉลียสูงสุด  คือ ขอ้ทีว่า “บุคคลในครอบครัวจะคอยให้ความช่วยเหลือแนะนํา

ท่านทุกเมือในขณะทีท่านไม่เขา้ใจถึงหลกัธรรมคาํสอนและการปฏิบติัทางพระพุทธศาสนา จึงทาํ

ใหท่้านสนใจเขา้วดั ส่วนปัจจยัทีส่งผลต่อการส่งเสริมจริยธรรมของวยัรุ่นดา้นครอบครัวมีค่าเฉลีย

นอ้ยทีสุดคือบุคคลในครอบครัวพยายามทีจะหาหลกัฐานจากการบรรยายธรรมของพระภิกษุสงฆที์

มีชือเสียงบางรูปมาอธิบายใหเ้ยาวชนกลุ่มตวัอยา่งเห็นถึงความสาํคญัของการสวดมนต์เจริญภาวนา

และฝึกกรรมฐาน ประเด็นครอบครัวของท่านพูดคุยกันเรืองการไปทําบุญทีวดั และสนใจใน



๒๕๖ 

หลกัธรรมคาํสอนและวิธีการปฏิบติัทางพระพุทธศาสนาอย่างเป็นประจาํ จึงทาํให้เยาวชนกลุ่ม

ตวัอยา่งสนใจเขา้วดั อาจเป็นเพราะบิดามารดามีบทบาทสาํคญัอย่างมากทาํให้เยาวชนมีคุณธรรม

จริยธรรมมีการอบรมสงัสอนดว้ยคาํพดูแลว้ยงัสอนผา่นการกระทาํและการปฏิบติัในชีวิตประจาํวนั

ให้นักเรียนมีส่วนร่วมเพือการเรียนรู้เข้าใจและรับรู้และให้ความใกลชิ้ดใส่ใจในพฤติกรรมที

แสดงออกของนักเรียนพร้อมทงัให้ขอ้แนะนาํแกไ้ขสิงทีไม่ถูกตอ้ง ซึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 

พระมหาบุญเพยีร ปุ ฺวริิโย (แก้ววงศ์น้อย) ไดท้าํการวิจยัเรือง “แนวคิดและวิธีการขดัเกลาทาง

สงัคมในสถาบนัครอบครัวตามแนวพระพุทธศาสนา” ผลการศึกษาพบว่า การวางระเบียบกฎเกณฑ์

การปฏิบติัร่วมกบัสมาชิกในครอบครัว การส่งเสริมสนับสนุนให้กาํลงัใจแก่สมาชิกครอบครัวเมือ

ปฏิบติัถกูตอ้ง การลงโทษหรือหา้มปรามเมือมีการกระทาํผดิกฎเกณฑ ์การเปิดโอกาสให้สมาชิกใน

ครอบครัวไดต้รวจสอบและแนะนาํตกัเตือนกนัได ้และเปิดโอกาสใหส้มาชิกในครอบครัวไดส้าํนึก

ตนในกรณีทีไดพ้ลงัเผลอทาํผดิพลาดลงไป และยงัสอดคลอ้งจาก การสนทนากลุ่ม ทีให้ความเห็น

รวมว่า เยาวชนเป็นผูต้อ้งการผูน้าํหรือบุคคลในครอบครัวทีมีเวลาในการปลูกฝัง ความเชือความ

ศรัทธาทางดา้นพระพุทธศาสนา ไม่ตอ้งมากแคบทาํเป็นวิถีของชีวิต คือตอนเชา้ทาํบุญใส่บาตรพระ 

กรวดนาํ สวดมนตไ์หวพ้ระ ตอนเยน็สวดมนตไ์หวพ้ระ ทาํสมาธิ เป็นตน้   

ข้อทีมค่ีาเฉลยีตาํทีสุด คือ ขอ้ทีว่า “บุคคลในครอบครัวมกัจะเปิดเทปธรรมะให้ฟังและพูด

ถึงการเป็นคนรักษาศีลเป็นผูม้กัจะประสบความสาํเร็จในชีวิต จึงทาํให้ท่านสนใจเขา้วดั” ซึงมีค่า

แปลผลอยูใ่นระดบัปานกลาง การทีเป็นเช่นนีอภิปรายไดว้่า การขาดตน้แบบในการสั งสอนปลูกฝัง

แนวทางศาสนาทีสาํคญัทางพระพุทธศาสนาโดยตรงอย่างเช่นพ่อแม่ หรือบุคคลในครอบครัว นัน

เยาวชนคิดว่าขาดความสนใจ เอาใจใส่ เพราะพ่อแม่หรือบุคคลในครอบครัวมกัอา้งว่าไม่มีเวลา แต่

อนัทีจริงแลว้ทางพ่อแม่หรือ บุคคลในครอบครัวก็พยายามหาสิงทีเป็นสือโดยตรงมาอบรมหรือสั ง

สอนเมือมีโอกาส ซึงการอบรมสงัสอนทางพระพุทธศาสนามีหลายวิธี อย่างเช่นการเปิดเทปธรรมะ

ใหฟั้ง ซึงเป็นการชาํระจิตใจ และวิธีการปลกูฝังความเชือทางพระพุทธศาสนาทีไดผ้ลดี หรือพูดคุย

กบัเยาวชนเมือยามมีเวลาว่างถึงการรักษาศีลแลว้จะทาํใหเ้กิดประโยชน์สุขอยา่งไร เพราะศีลนนัเป็น

สิงทีควบคุมชีวิตภายนอกเกียวกบัการแสดงออกทางกาย วาจา เพือความสะอาด ซึงสองวิธีการนีจะ

เป็นการสอนเรืองศีล และภาวนาทีไดผ้ลในเบืองตน้ของการหล่อหลอมเยาวชนให้เป็นคนดีพร้อม

ทงักาย และจิตใจ เพือการเติบโตเป็นผูใ้หญ่ทีมีประสิทธิภาพ ซึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ พิชญรัชต์ 

บุญช่วย ได้ทาํการวิจยัเรือง “การสร้างภาวนา ๔โดยใชห้ลกัไตรสิกขา” ผลการศึกษาพบว่า การได้

เรียนรู้และศึกษาอบรมโดยใชห้ลกัไตรสิกขา สามารถนาํไปใชป้ระโยชน์ต่อการดาํรงชีวิตใหมี้ความสุข

และพน้ทุกขไ์ด ้ซึงการไดเ้รียนรู้และไดฝึ้กฝนวิธีการใชอ้งคป์ระกอบทงั ๓ ดา้น คือ ดา้นร่างกาย จิตใจ 

และปัญญา ใหท้าํหนา้ทีอยา่งมีประสิทธิภาพในการหาเลียงชีพชีวิตทีถูกตอ้ง และนาํพาชีวิตให้พบกบั



๒๕๗ 

ประโยชน์สูงสุด และสอดคลอ้งกบัการให้สัมภาษณ์ของ การสนทนากลุ่ม ไดใ้ห้ความเห็นว่า ความ

เขา้ใจในความเชือทีผิดโดยไม่ใชปั้ญญาให้รู้แจง้เห็นจริง สิงทีครอบครัวในปัจจุบนัแสวงหาเกิดจาก

กิเลสรอบตวัทีทาํใหดิ้นรนแสวงหาจนหาเวลาไม่ได ้ซึงเป็นขอ้อา้ง อนัทีจริงแลว้เกิดจากตวัของตนเอง

ทงันนั 

๒. จากผลการวิจัยข้อมูล ปัจจัยทีส่งผลต่อการส่งเสริมจริยธรรมของวัยรุ่นของนักเรียน

ด้านศาสนสถาน  ทีตอบแบบสอบถามดา้นปัจจัยทีส่งผลต่อการส่งเสริมจริยธรรมของนักเรียน

ดา้นศาสนสถานโดยรวมมีค่าเฉลีย  อยูใ่นระดบัมากการทีเป็นเช่นนีอภิปรายไดว้่า ความผกูพนัและ

ไดใ้กลชิ้ดทางดา้นศาสนา คือพระภิกษุสงฆ ์และวดัสาํหรับเยาวชนชาวไทยนนัเป็นเรืองปกติของวิถี

ชีวิต โดยเฉพาะวดัในปัจจุบนัก็ตอ้งเปลียนไปตามความตอ้งการของความพึงพอใจของบุคคลทีเขา้

วดัดว้ย โดยมีการจดับริเวณภายในวดัใหเ้ป็นทีรองรับความพอใจของผูมี้จิตศรัทธาทีจะเขา้วดั  เช่น

ทาํใหว้ดัรู้สึกร่มเยน็ โดยการปลกูพืชพนัธุต์น้ไมที้สวยงาม เมือไดเ้ห็นจะรู้สึกสบายจิตสบายใจ และ

ทาํใหเ้ป็นระเบียบสะอาดเรียบร้อยโดยไม่มีขยะมลูฝอย เพือดึงความเชือความศรัทธาทีว่าพระสงฆ์

และวดัในพระพุทธศาสนาเป็นสิงทีเคารพของคนไทยมาตงัแต่อดีตกลบัคืนมา โดยความเคารพนัน

เกิดจากการปฏิบติัตนของพระสงฆ ์และความสว่าง สงบ สะอาดของบริเวณวดั เพราะเยาวชนทีถูก

ปลกูฝังแนวทางคาํสอนและวิธีปฏิบติัทางพระพุทธศาสนามาอยา่งดีมกัมีความเชือและศรัทธาทีดีต่อ

พระพุทธศาสนาว่า การเขา้วดัเพือศึกษา และปฏิบติัตามแนวทางของพระพุทธศาสนาสามารถช่วย

ให้การดาํเนินชีวิตเต็มไปดว้ยความเป็นสุข และปราศจากทุกข์ในชีวิตประจาํวนั แต่สิงทีสาํคัญ

เยาวชนมกัจะใหค้วามเคารพในพระสงฆที์เคร่งครัดในระเบียบวินยั และการปฏิบติัโดยทีเยาวชนได้

พบเห็นและไดส้ัมผสัด้วยตวัเยาวชนเองมากกว่าจะเชือจากผูอื้นกล่าว ดว้ยเหตุผลดงักล่าวดงันัน

ปัจจัยทีส่งผลต่อการเข้าวดัของเยาวชนด้านศาสนาเป็นตัวสนับสนุนโดยรวมอยู่ระดับมาก ซึง

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ นรีวลัคุ์ ธรรมนิมติโชค ไดท้าํการวิจยัเรือง “การศึกษารูปแบบของวดัที

เหมาะสมกบัการเป็นแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต” ผลการศึกษาพบว่า วดัควรมีนโยบายในการ

ปรับปรุงอาคารสถานทีจดักิจกรรมการเรียนรู้ทีหลากหลาย และเหมาะสมสอดคลอ้งกบัแนวทาง 

การพฒันาดา้นศีล สมาธิ และปัญญา โดยดา้นสถานทีและสิงอาํนวยความสะดวก สถานทีควรร่มรืน 

สะอาด และสงบมีห้องนําสะอาดและเพียงพอ มีป้ายหัวขอ้ธรรมมะขอ้คิดทีเป็นประโยชน์ ดา้น

คุณลกัษณะของพระภิกษุสามเณร ตอ้งประพฤติตนเป็นแบบอย่างทีดี มีความรู้ทงัทางโลกและทาง

ธรรม และสอดคลอ้งกบัการให้สัมภาษณ์ของ นายมาโนช คะมันจา ไดใ้ห้ความเห็นว่า  พระภิกษุ

สงฆค์วรมีการสาํรวมกิริยาใหเ้ยาวชนเกิดความเลือมใสศรัทธา ควรใชก้ารบริหารเชิงรุก คือ เขา้หา

เยาวชนโดยตรง โดยทาํกรอบของทางดา้นพิธีการ ทางดา้นการเรียนการสอนทางศาสนา เช่น การ

เรียนบาลี การสวดมนต ์ควรทาํใหง่้ายโดยเนือหาและพิธีการ ดา้นสิงแวดลอ้มภายในวดัตอ้งสะอาด



๒๕๘ 

โดยเฉพาะหอ้งนาํ และในบางวดัทีมีสิงสถาปัตยกรรม ศิลปะโบราณ ควรมีผูแ้นะนาํในสิงสาํคญัต่าง 

ๆ เหล่านี แด่เยาวชนเพือใหเ้ยาวชนเกิดความรัก และสนใจในศิลปะอยา่งมีส่วนร่วมเยาวชนก็จะเกิด

ความสนใจในการเขา้วดัอยา่งสมาํเสมอ เมือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ปัจจยัทีส่งผลต่อการส่งเสริม

จริยธรรมของวยัรุ่นด้านศาสนสถานอยู่ในระดับมากทุกข้อและปัจจัยทีส่งผลต่อการส่งเสริม

จริยธรรมของวยัรุ่นดา้นศาสนสถาน 

ข้อทีมีค่าเฉลียสูงสุด คือข้อทีว่า “ท่านไดเ้ข้าไปวดัในพระพุทธศาสนา แลว้รู้สึกร่มเย็น 

สบายจิตสบายใจ และสะอาด จึงทาํใหท่้านสนใจเขา้วดั”ซึงมีค่าแปลผลอยู่ในระดบัมาก  การทีเป็น

เช่นนีอภิปรายไดว้่า เยาวชนในสงัคมปัจจุบนัจากทีพบเห็นมกัจะเขา้หา้งสรรพสินคา้มากกว่าเขา้วดั 

และนีก็คือยทุธวิธีทีทางวดัตอ้งทาํการปรับปรุง โดยการนาํยทุธวิธีของห้างสรรพสินคา้มาปรับปรุง

วดัให้ใกลเ้คียง เช่นทีเยาวชนเขา้วดัเพราะมีอากาศเย็นสบายดว้ยเครืองปรับอากาศ ทางวดัก็ปรับ

บริเวณภายในวดัใหร่้มรืนดว้ยตน้ไม ้โดยคาํนึงถึงทิศทางของลม เมือ เขา้ไปในหา้งสรรพสินคา้แลว้

มีสินคา้มากมายทีตอ้งการซือทาํใหรู้้สึกสบายใจ ทางวดัก็จดัใหมี้สรรพสิงทีเยาวชนตอ้งการเมือเขา้

มาแลว้ตอ้งไดสิ้งใดติดตวักบัไปบา้งทาํใหเ้กิดความสบายใจ เช่น หนงัสือธรรมคาํสอนในรูปนิทาน

หรือการ์ตูนภาพ หรือหลกัธรรมคาํสอนทีติดป้ายไวท้วับริเวณวดั มีการจดัพืนทีให้ผูเ้ขา้มามีโอกาส

แลกเปลียนเรียนรู้ธรรมะ และมีห้องสมุดประจาํวดัเพือให้ผูม้าวดัได้ใชบ้ริการ เป็นต้น และดา้น

ความสะอาดเวลาเดินภายในห้างไม่สกปรกเต็มไปด้วยขยะ ทางวดัก็ควรจดัให้เกิดความสะอาด

เรียบร้อยเป็นระเบียบ ไม่เต็มไปดว้ยสุนขั และมลูสุนขั มีทีทิงขยะให้ทวับริเวณ มนัทาํความสะอาด

บริเวณวดัทุกเยน็ เป็นตน้ ซึงในการปรับนาํยุทธวิธีของห้างสรรพสินคา้มาใช ้ทางวดันันไดเ้ปรียบ

มากเนืองจากเป็นการให้โดยไม่ค้ากาํไรเป็นไปในทางบุญไม่ใช้ทางพาณิชย ์ ซึงสอดคลอ้งกับ

งานวิจยัของ นรีวลัคุ์ ธรรมนิมติโชค ไดท้าํการวิจยัเรือง “การศึกษารูปแบบของวดัทีเหมาะสมกบั

การเป็นแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต” ผลการศึกษาพบว่า ทางดา้นสถานทีและสิงอาํนวยความสะดวก 

สถานทีควรร่มรืน สะอาด และสงบมีป้ายหัวขอ้ธรระขอ้คิดทีเป็นประโยชน์ จดัพืนทีให้ผูเ้ขา้มาใช้

บริการมีโอกาสแลกเปลียนเรียนรู้เรืองธรรมะ และควรมีห้องสมุดประจาํวดัเพือให้ผูส้นใจได้

คน้ควา้ และสอดคลอ้งกบัการให้สัมภาษณ์ของ นายบุญฤทธิ รุ่งเรืองไดใ้ห้ความเห็นว่า พระภิกษุ

สงฆที์เกียวขอ้งทางพระพุทธศาสนาตอ้งมีการประพฤติดีประพฤติชอบตามแนวทางของพระธรรม

และวินยัโดยเป็นตน้แบบของผูพ้บเห็น ส่วนในบริเวณวดัควรมีการปรับปรุงสิงแวดลอ้มภายในวดั

ให้มีบรรยากาศดี คือ มีความสะอาด มีความสงบเรียบร้อย และเขา้ไปแลว้เกิดความสบายใจ คือ 

เยาวชนมกัใหค้วามเคารพในใหค้วามเคารพในพระสงฆที์เคร่งครัดในระเบียบวินัย และปฏิบติัโดย

เห็นและสมัผสัดว้ยตวัเองมากกว่าเชือจากผูอื้น จึงเขา้วดัเพือหาความจริง ส่วนปัจจยัทีทีส่งผลต่อการ

ส่งเสริมจริยธรรมของวยัรุ่นดา้นศาสนสถานมีค่าเฉลียน้อยทีสุดในประเด็น คือการปรับตวัของ



๒๕๙ 

พระสงฆ์ตามกระแสสังคมในปัจจุบัน ทาํให้เยาวชนรู้สึกว่าการเผยแผ่พระพุทธศาสนาไดมี้การ

เปลียนรูปแบบทีหลากหลายตามกระแสนิยม จึงสนใจเขา้วดัมากขึนซึงอาจเป็นเพราะประชาชน

ส่วนใหญ่ในประเทศไทยนับถือศาสนาพุทธและวิถีการดาํเนินชีวิตของคนไทยก็จะเกียวโยงกับ

พิธีกรรมทางศาสนาไม่ว่าจะเป็นงานมงคล เช่น การทาํบุญขึนบา้นใหม่ งานแต่งงาน งานทีเศร้าโศก 

เช่นงานศพเป็นตน้หรือประเพณีทางศาสนา เช่น วนัเขา้พรรษาทาํใหน้กัเรียนจึงมีความผกูพนัอยู่กบั

พระสงฆแ์ละวดัโดยเริมจากการทาํบุญตกับาตรพระในยามเชา้ การถวายสังฆทานหรือการทาํบุญ

ตามประเพณีนิยมในวนัสําคัญทางศาสนา  การสวดมนต์ไหวพ้ระทีบ้านหรือทีโรงเรียนทาํให้

นกัเรียนถกูปลกูฝังตงัแต่ยงัเล็กในการทีบิดามารดาพาไปไหวพ้ระทาํบุญตามวดัต่างๆ ดว้ยเหตุผล

ดงักล่าว  ซึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ พงศ์ธนภัทร  นิธิญาณโรจน์ไดท้าํการวิจยัเรือง “ปัจจยัทีมีผล

ต่อการเขา้วดัของเยาวชนในเขตอาํเภอ เมือง จงัหวดัสมุทรปราการ” ผลการศึกษาพบว่า การปรับตวั

ของพระสงฆต์ามกระแสสังคมในปัจจุบนั ทาํให้ท่านรู้สึกว่าการเผยแผ่พระพุทธศาสนาไดมี้การ

เปลียนรูปแบบทีหลากหลายตามกระแสนิยม จึงสนใจเขา้วดัมากขึน” ซึงมีค่าแปลผลอยู่ในระดบั

ปานกลาง การทีเป็นเช่นนีอภิปรายไดว้่า รูปแบบการจูงใจให้เยาวชนเขา้วดั กบักระแสสังคมดา้น

การเปลียนแปลงทีหลากหลาย ทาํใหพ้ระภิกษุสงฆต์อ้งปรับตวัในการเผยแผ่เช่นกนั จากการเผยแผ่

สมยัก่อนมกัทาํตามในพระไตรปิฎก คือจะแสดงธรรมเฉพาะในวนัธรรมสวนะ และวนัสาํคญัทาง

พระพุทธศาสนา ซึงการเผยแผจ่ะเป็นไปตามขนัตอนอยา่งเรียบง่าย และเรียบร้อย แต่ใหก้าลปัจจุบนั

การเผยแผต่อ้งใหเ้ขา้กบั กระแสนิยมการเผยแผต่อ้งมีดนตรีมโหรสพเป็นตวันาํพาให้คนเขา้วดัก่อน

แลว้ค่อยสอดแทรกหลกัธรรมคาํสอนทางพระพุทธศาสนาเขา้ไป ซึงเยาวชนทีเขา้มายงัวดัอาจจะ

ไม่ไดป้ระโยชน์ใดทางดา้นหลกัธรรมคาํสอนจากวดัติดตวักบัไปเลยนอกจากความสนุกสนาน  

๓. จากผลการวิจัยข้อมูลด้านโรงเรียน  ผลการวิจยั พบว่า ปัจจยัทีส่งผลต่อการส่งเสริม

จริยธรรมของวยัรุ่นของนกัเรียนดา้นโรงเรียน ทีตอบแบบสอบถามดา้นปัจจยัทีส่งผลต่อการพบว่า

ปัจจยัทีส่งผลต่อการส่งเสริมจริยธรรมของวยัรุ่นดา้นโรงเรียน อยูใ่นระดบัปานกลาง 

เมือพิจารณาเป็นขอ้ทีมีค่าเฉลียสูงสุด และตาํสุดของทางดา้นโรงเรียน อภิปรายผลได ้ดงันี 

ข้อทีมค่ีาเฉลยีสูงสุด  คือ ขอ้ทีว่า “มีการใชจ่้ายเงินของโรงเรียนเป็นไปตามวตัถุประสงค์

ของงาน/โครงการ และเป็นประโยชน์ต่อการศึกษา สอดคลอ้งกบัการให้สัมภาษณ์ของ นายมาโนช 

คะมันจาได้ให้ความเห็นว่าควรเน้นปลูกฝังด้านคุณธรรม และมีหลกัสูตรรองรับให้เข้าใจใน

ความสาํคญัทางดา้นพุทธศาสนา ซึงตอ้งปฏิบติักนัเป็นประจาํอยา่งสมาํเสมอ เช่นกิจกรรมสวดมนต์

ไหวพ้ระทุกวนั เมือถึงวนัสาํคญัทางศาสนาก็จดักิจกรรมไปทาํทีวดั โดยการประชาสมัพนัธว์่าในวนั

สาํคญัทางศาสนาทีทางโรงเรียนหยดุใหน้นัไม่ใช่ใหไ้ปท่องเทียว แต่ให้ไปร่วมกิจกรรมทางศาสนา

ทีวดั โดยไปพร้อมกบัทางครอบครัว เป็นตน้ 



๒๖๐ 

ข้อทีมค่ีาเฉลียตําทีสุด คือ ขอ้ทีว่า “ในโรงเรียนของท่านมีการจดัให้พระสงฆเ์ขา้มาสอน

ธรรมะและศีลธรรม จึงทาํใหท่้านสนใจเขา้วดั  สถานศึกษาถือเป็นบา้นหลงัทีสองทีให้การปลูกฝัง

คุณธรรมจริยธรรมแก่นักเรียนจึงถือได้ว่าสถานศึกษามีบทบาทมากเนืองจากสถานศึกษามี

กฎระเบียบขอ้บงัคบัต่าง ๆ ทีเป็นทางการมากกว่าบา้น ซึงนักเรียนจะไดรั้บการปลูกฝังคุณธรรม

จริยธรรม การเรียนรู้ จากครูบาอาจารย ์หรือจากบทเรียน เช่น ตอ้งไม่โกหก มีความซือสัตย ์เป็นตน้ 

เพราะถา้ละเมิดข้อบงัคบัจะไดรั้บการลงโทษ สอดคลอ้งกบัการให้สัมภาษณ์ของ นายบุญฤทธิ 

รุ่งเรืองไดใ้หค้วามเห็นว่า ควรมีการจดัหลกัสูตรทางพระพุทธศาสนาขึนตามโรงเรียนต่าง ๆ โดย

เป็นวิชาหลกัทีตอ้งศึกษา โดยทาํเป็นเนือหาทีอ่านและเขา้ใจง่าย เช่นการทาํเป็นนิทาน หรือการ์ตูน

ภาพ เป็นตน้ นอกจากนีครูหรืออาจารยจ์ะตอ้งมีการถกูอบรมทางดา้นพระพุทธศาสนาอย่างถูกตอ้ง 

เพือความสมบูรณ์ทงับุคลากรและหลกัสูตร 

๔. จากผลการวจิยัข้อมูลด้านเจตคตหิรือความเชือทีเกดิจากความรู้สึก  ผลการวิจยั พบว่า 

ปัจจัยทีส่งผลต่อการส่งเสริมจริยธรรมของวยัรุ่นของนักเรียน ด้านความเชือ/เจตนคติ พบว่า 

นกัเรียนทีตอบแบบสอบถามดา้นปัจจยัทีส่งผลต่อการส่งเสริมจริยธรรมของวยัรุ่นดา้นความเชือ/ 

เจตนคติอยูใ่นระดบันอ้ย เมือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ปัจจยัทีส่งผลต่อการส่งเสริมจริยธรรมของ

วยัรุ่นดา้นความเชือ/เจตนคติอยูใ่นระดบันอ้ย ทีตอบแบบสอบถาม  การทีเป็นเช่นนีอภิปรายไดว้่า  

เป็นสิงทีสาํคญัทีสุด แต่สมยันีบุคคลทีจะเขา้วดัมาอาจจะไม่มีความเชือก็ได ้แต่เขา้มาเพือตอ้งการ

อะไรบางอยา่งจากวดั เช่น บางคนตอ้งการวตัถุ เครืองรางต่าง ๆ ซึงไม่ตรงกบัหลกัธรรมคาํสอนของ

พระพุทธศาสนาซึงปัจจุบนัเป็นเช่นนนั หลกัธรรมคาํสอนไม่เอาจะเอาแต่วตัถุ การปลูกฝังความเชือ

ทีถกูตอ้งจึงสาํคญัมากในปัจจุบนั เพราะฉะนันพระสงฆต์อ้งเป็นผูป้ลูกฝังความเชือความศรัทธาที

ถูกตอ้งแด่เธอทงัหลายเหล่านันสอดคลอ้งกบัการให้สัมภาษณ์ของพระครูถาวรธรรมานุสิฐ ทีให้

ความเห็นว่า  ควรสร้างความเขา้ใจทีถูกตอ้งตามหลกัของทางพระพุทธศาสนาเป็นไปอย่างมีเหตุมี

ผล การเกิดเจตคติทีดีก็จะมีขึน ซึงเป็นการส่งเสริมให้ผูที้มีเจตคติทีดีในพระพุทธศาสนาจะได้

แนะนาํ และชกัชวนบุคคลอืนๆอยา่งถกูตอ้งใหส้นใจเขา้วดัเพือศึกษาสิงทีตนเองคิดว่าดีแลว้ถูกตอ้ง

แลว้ตาม 

เมือพิจารณาเป็นขอ้ทีมีค่าเฉลียสูงสุด และตาํสุดของทางดา้นเจตคติหรือความเชือทีเกิดจาก

ความรู้สึก อภิปรายผลได ้ดงันี 

ข้อทีมค่ีาเฉลยีสูงสุด  คือ ขอ้ทีว่า “วยัรุ่นคิดว่าทางพระพุทธศาสนาเป็นการทาํให้ภาวะจิตมี

ความสุขขึนจึงทาํใหส้นใจทีจะเขา้วดั”ซึงมีค่าแปลผลอยูใ่นระดบัมาก  การทีเป็นเช่นนีอภิปรายไดว้า่ 

คาํสงัก่อนทีพระพุทธเจา้จะปรินิพพานว่า ธรรมและวินยัจะเป็นศาสดาแทนเรา ดงันันหลกัธรรมคาํ

สอนและวินยัแห่งสงฆคื์อสิงทีเยาวชนชาวพุทธศาสนาควรให้ความเคารพเชือฟังและปฏิบติั ตาม



๒๖๑ 

โดยเฉพาะดา้นหลกัธรรมคาํสอน ซึงสามารถนาํมาพฒันาขดัเกลาตนเองให้มีคุณภาพ และมีการ

พฒันาไปสู่สิงทีไดขึ้นไดซึ้งสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ พระมหาบุญเพยีร ปุ ฺวริิโย(แก้ววงศ์น้อย) 

ได้ทํางานวิจัยเรือง “แนวคิดและวิ ธีการขัดเกลาทางสังคมในสถาบันครอบครัวตามแนว

พระพุทธศาสนา” ผลการศึกษา พบว่า หลกัธรรมคาํสอนทางพระพุทธศาสนาสามารถนาํมาขดัเกลา

กระบวนการพฒันาชีวิตของบุคคลไดอ้ย่างต่อเนืองจวบจนไดบ้รรลุถึงความสุขทีแท้จริงคือพระ

นิพพาน และสอดคลอ้งกับการให้สัมภาษณ์ของพระครูโกศลวิมลกิจ  ให้ความเห็นว่า เป็นสิงที

สาํคญัทีสุด แต่สมยันีบุคคลทีจะเขา้วดัมาอาจจะไม่มีความเชือก็ได้ แต่เข้ามาเพือตอ้งการอะไร

บางอย่างจากวดั เช่น บางคนต้องการวตัถุ เครืองรางต่าง ๆ ซึงไม่ตรงกบัหลกัธรรมคาํสอนของ

พระพุทธศาสนาซึงปัจจุบนัเป็นเช่นนนั หลกัธรรมคาํสอนไม่เอาจะเอาแต่วตัถุ การปลูกฝังความเชือ

ทีถกูตอ้งจึงสาํคญัมากในปัจจุบนั เพราะฉะนันพระสงฆต์อ้งเป็นผูป้ลูกฝังความเชือความศรัทธาที

ถกูตอ้งแด่เธอทงัหลายเหล่านนั 

ข้อทีมค่ีาเฉลยีตาํทีสุด คือ ขอ้ทีว่า  “บางช่วงเวลาเยาวชนไม่พร้อมทีจะเรียนรู้หลกัธรรมคาํ

สอนและการปฏิบติัทางพระพุทธศาสนาเนืองจากเหตุผลส่วนตวั จึงสนใจเขา้วดัเพือการเรียนรู้เมือมี

โอกาส และการไดเ้รียนรู้คาํสอน และการปฏิบติักรรมฐาน”ยงัสอดคลอ้งกบัการให้สัมภาษณ์ของ  

พระครูถาวรธรรมานุสิฐ ทีให้ความเห็นว่า  ควรสร้างความเข้าใจทีถูกต้องตามหลักของทาง

พระพุทธศาสนาเป็นไปอยา่งมีเหตุมีผล การเกิดเจตคติทีดีก็จะมีขึน ซึงเป็นการส่งเสริมให้ผูที้มีเจต

คติทีดีในพระพุทธศาสนาจะไดแ้นะนาํ และชกัชวนบุคคลอืนๆอย่างถูกตอ้งให้สนใจเข้าวดัเพือ

ศึกษาสิงทีตนเองคิดว่าดีแลว้ถกูตอ้งแลว้ตาม 

๕. จากผลการวิจัยข้อมูลด้านสภาพแวดล้อม ผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยทีส่งผลต่อการ

ส่งเสริมจริยธรรมของวยัรุ่น พบว่า ทีตอบแบบสอบถามดา้นปัจจยัทีส่งผลต่อการส่งเสริมจริยธรรม

ของวยัรุ่นดา้นสภาพแวดลอ้มอยูใ่นระดบัมาก โดยรวมมีค่าเฉลีย อยู่ในระดบัมาก การทีเป็นเช่นนี

อภิปรายได้ว่า  การส่งเสริมจริยธรรมของวยัรุ่นด้านสภาพแวดลอ้มเป็นสิงทีสําคัญทีสุด  เช่น

บา้นเรือนของวยัรุ่นอยู่ห่างไกลแหล่งบนัเทิงสถานบริการ เช่นโรงแรม บา้นเรือนไม่ไดต้ังอยู่ใน

บริเวณเสียงเช่น ร้านเกม โรงเรียนอยู่ห่างไกลแหล่งบนัเทิงสถานบริการ เช่นโรงแรม วดัทีไปเป็น

ประจาํอยูห่่างไกลแหล่งบนัเทิงสถานบริการ เช่นโรงแรม 

เมือพิจารณาเป็นขอ้ทีมีค่าเฉลียสูงสุด และตาํสุดของทางดา้นสภาพแวดลอ้ม    อภิปราย

ผลได ้ดงันี 

ข้อทีมค่ีาเฉลยีสูงสุด  คือ ขอ้ทีว่า “ วดัทีไปเป็นประจาํอยูห่่างไกลแหล่งบนัเทิงสถานบริการ 

เช่นโรงแรม ส่วนปัจจยัทีทีส่งผลต่อการส่งเสริมจริยธรรมของวยัรุ่นดา้นสภาพแวดลอ้มมีค่าเฉลีย

น้อยทีสุดในประเด็นบ้านเรือนไม่ไดต้งัอยู่ในบริเวณเสียงเช่น ร้านเกม  ยงัสอดคลอ้งกบัการให้
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สัมภาษณ์ของ นายบุญฤทธิ รุ่งเรือง ทีให้ความเห็นว่า  ควรเรียกร้องสังคมให้ปรับปรุงสภาพ

สิงแวดลอ้มใหดี้งามนนั หนา้ทีของแต่ละคนก็จะเบาลง คุณเริมสิ เริมเป็นคนดีและเชิญชวนสู่ความดี 

เลิกความชวัและปราบปรามความชวั แลว้คุณจะเห็นว่าหลายคนในสังคมจะปฏิบติัตามและจะกลา้

ทาํเหมือนคุณ   

ข้อทีมค่ีาเฉลยีตาํทีสุด คือขอ้ทีว่า “ประเด็น บา้นเรือนไม่ไดต้งัอยู่ในบริเวณเสียงเช่น ร้าน

เกม” ซึงบา้นทีอยูอ่าศยัของวยัรุ่นเป็นตวักระตุน้ให้วยัรุ่นรับเอาสิงแวดลอ้มทีอยู่รอบตวัของวยัรุ่น 

ถา้สภาพแวดลอ้มดี สงัคม ชุมชนทีอยูใ่กล ้ก็บทบาททีส่งผลต่อวยัรุ่นโดยตรง ซึงสอดคลอ้งกบั การ

สนทนากลุ่มทีมีความคิดเห็นสรุปได้ว่า   สภาพแวดล้อม เป็นสิ งเพิมพูนซึงมีบทบาทและ

ความสมัพนัธข์องวยัรุ่นในสงัคม มีอิทธิพลต่อพฒันาการในช่วงวยัรุ่นมาก ต่อพฤติกรรมทางเพศมา

จากหลายดา้น ตงัแต่กลุ่มเพือน วยัรุ่นทีมีเพือนมีปัญหาพฤติกรรมและมีเพศสมัพนัธต์งัแต่อายุน้อยมี

โอกาสเสียงสูง ค่านิยมทางดา้นพฤติกรรมทางเพศของวยัรุ่นเอง กลุ่มเพือน และของสังคมลว้นมี

อิทธิพลต่อพฤติกรรมทางเพศของวยัรุ่น และในปัจจุบนัวยัรุ่นยงัไดรั้บอิทธิพลจากสือต่างๆ รวมทงั

อินเตอร์เน็ต ทีกระตุน้ใหว้ยัรุ่นเริมมีเพศสมัพนัธต์งัแต่อายนุอ้ยลงกว่าเดิม 

๖. จากผลการวจิยัข้อมูลด้านปัจจยัทีส่งผลต่อการส่งเสริมจริยธรรมของวัยรุ่นด้านการใช้

เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ผลการวิจยัพบว่า นักเรียนทีตอบแบบสอบถามดา้นปัจจยัทีส่งผลต่อการ

ส่งเสริมจริยธรรมของวยัรุ่น  ดา้นการใชเ้วลาว่างให้เป็นประโยชน์อยู่ในระดบัมาก  เมือพิจารณา

เป็นรายขอ้พบว่า ปัจจัยทีส่งผลต่อการส่งเสริมจริยธรรมของวยัรุ่น  ดา้นการใช้เวลาว่างให้เป็น

ประโยชน์อยู่ในระดบัมากทุกขอ้  การทีเป็นเช่นนีอภิปรายไดว้่า เยาวชนควรใช้เวลาว่างให้เป็น

ประโยชน์ในช่วงชีวิตของคนเราวยัรุ่นจะเป็นช่วงเวลาทีเราสามารถ หาประสบการณ์ดีงามให้กบั

ชีวิตไดม้ากเพราะสาํหรับเด็กวยัรุ่นไทย ส่วนใหญ่ยงัไม่มีความจาํเป็นทีจะตอ้งหารายไดเ้อง ส่วน

ใหญ่ยงัอยูก่บัพ่อแม่ จะมีอยูบ่า้งทีทาํงานและหาเลียงตนเอง ดงันันวยัรุ่นจาํนวนมาก มีเวลาว่างจาก

การเรียนการทาํงาน ถา้วยัรุ่นไม่ใชเ้วลาว่างใหเ้กิด ประโยชน์ในทางทีสร้างสรรค์ ก็จะทาํให้เป็นคน

ขีเบือ ขีเซ็ง ง่าย ๆ เพราะการอยูเ่ฉย ๆ จะทาํให้เราไม่มีความสุขและอาจใชค้วามคิดฟุ้งซ่าน ถูกชกั

นาํไปในทางทีไม่เหมาะสมไดง่้าย เช่น เสพยาเสพติด เทียวเตร่ ใชจ่้ายเงินทองไปในการแต่งตวัเกิน

ความจาํเป็น วยัรุ่นจึงควรฝึกฝนตนเอง ทีจะใชเ้วลาว่างทาํกิจกรรม ต่าง ๆ ทีก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ

ตนเองและผูอื้น ประโยชน์ทีวยัรุ่นจะไดรั้บ จากการทาํกิจกรรม หรือ เขา้ร่วมกิจกรรมทีสร้างสรรค ์

ทาํใหเ้รามีความสุข เพราะในการทาํกิจกรรมต่าง ๆ เราไดพ้ฒันา อารมณ์ เป็นการเสริมสร้างให้เกิด

ความสุข ความสนุกสนาน เพลิดเพลิน ช่วยเสริมสร้างประสบการณ์ใหม่ใหแ้ก่ชีวิต เช่น การไปทศัน

ศึกษาการท่องเทียว การอยูค่่ายพกัแรม การอ่านหนงัสือ ศึกษาวรรณกรรมต่างๆ การมีส่วนร่วมกบั

กลุ่มบุคคลต่าง ๆ เสริมคุณค่าของบุคคล และเป็นการฝึกทกัษะในการทาํงานหรืออยู่ร่วมกบับุคคล
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อืน เช่น การทาํงาน กลุ่มสัมพนัธ์ การเล่นกีฬา ดนตรี ลดความเครียด ความวิตกกงัวล เสริมความ

เป็นพลเมืองดี นอกจากนัน สําหรับวยัรุ่นแลว้ การทาํกิจกรรมต่าง ๆ โดย ใช้เวลาว่างให้เกิด

ประโยชน์ ยงัเป็นการช่วยตอบสนองความตอ้งการ ของวยัรุ่น ซึงตอ้งการแสวงหาประสบการณ์

ใหม่ ๆ การยอมรับ การไดรั้บการยกย่องจากผูอื้น การพกัผ่อนหย่อนใจคลายเครียด ช่วยให้วยัรุ่น

เติบโตขึนพร้อมกนัทงัดา้นสติปัญญา ดา้นอารมณ์ และสังคม ช่วยให้มีความรับผิดชอบ รู้จกัการ

ปรับตวั 

ข้อทีมค่ีาเฉลยีสูงสุด คือ ขอ้ทีว่า “มีการรณรงค์ให้บุคลากรครู นักเรียนและชุมชนร่วมกนั

อนุรักษ์สิงแวดลอ้มและธรรมชาติ เพราะว่าในปัจจุบนันีเกิดการเบียงเบนทางสังคมมีมาก การที

เยาวชนเน้นไปทางวัตถุมีมากกว่า นักเรียนจึงมักสนใจใช้เวลาทีเปล่าประโยชน์  เช่น เล่น

อินเตอร์เน็ทหรือเล่นเกม เป็นตน้ เป็นตน้การใชเ้วลาว่างทีมีอยูข่องนกัเรียนทีสามารถนาํเวลาทีตนมี

นัน  สามารถนาํมาพฒันาตนเองให้กา้วหน้านันเป็นสิงสาํคญั ถึงแมว้่าการใชเ้วลานันจะสามารถ

เกิดขึนไดจ้ากปัจจยัอืน ๆ เป็นตวัผลกัดนัแต่ทีสาํคญัคือตวัตนของนักเรียนเอง ในพระพุทธศาสนา

สอนใหท้าํความดี โยไม่จาํกดัการเป็นอกาลิโก โดยมีปัญญาเป็นตวันาํพิจารณาถึงความเป็นจริงที

เกิดขึนอยา่งถกูตอ้ง แต่ในปัจจุบนัไดเ้กิดความเบียงเบนทางความเชือและศรัทธาออกนอกแนวทาง

ธรรมและวินยัของพระพุทธศาสนาไปมากจึงทาํใหเ้กิดความเขา้ใจผดิคิดว่าสิงนันคือสิงถูกตอ้งตาม

แนวทางของพระพุทธศาสนา เช่น การกราบไหวบู้ชาวตัถุสิงของต่าง ๆ การเชือเรืองเครืองรางของ

ขลงั เป็นต้น ซึงสอดคลอ้งกับ การสนทนากลุ่ม ทีมีความคิดเห็นสรุปได้ว่า  วยัรุ่นควรเข้าร่วม

กิจกรรมทางสงัคม ไปหาเพือนเพือเล่นเกมสนุก ๆ คลายเครียดติดต่อเพือนฝงูทีไม่ค่อยไดพ้บปะ ไป

ทาํบุญทีวดั เขา้หาธรรมชาติให้มาก ปลูกตน้ไม ้จดัแจกนัดอกไม ้ซือปลาตูม้าเลียง หาลูกสุนัขมา

เลียงจากการสนทนากลุ่มโดยการประมาณค่าจากความรู้สึกนึกคิด 

ข้อทีมค่ีาเฉลยีตาํสุด คือ ขอ้ทีว่า “หารายไดพิ้เศษและช่วยงานบิดามารดาทาํงานบา้น” ซึง

สอดคลอ้งกับสรุปจากผูใ้ห้สัมภาษณ์ทุกท่านจากการตอบคาํถามข้อที ๑๐ทีให้ความเห็นว่าสรุป

ร่วมกันด้านการใชเ้วลาว่างให้เป็นประโยชน์ ในช่วงชีวิตของคนเราวยัรุ่นจะเป็นช่วงเวลาทีเรา

สามารถ หาประสบการณ์ดีงามใหก้บัชีวิตไดม้ากเพราะสาํหรับเด็กวยัรุ่นไทย ส่วนใหญ่ยงัไม่มีความ

จาํเป็นทีจะตอ้งหารายไดเ้อง ส่วนใหญ่ยงัอยูก่บัพ่อแม่ จะมีอยูบ่า้งทีทาํงานและหาเลียงตนเอง ดงันนั

วยัรุ่นจาํนวนมาก มีเวลาว่างจากการเรียนการทาํงาน ถา้วยัรุ่นไม่ใชเ้วลาวา่งใหเ้กิด ประโยชน์ในทาง

ทีสร้างสรรค ์ก็จะทาํใหเ้ป็นคนขีเบือ ขีเซ็ง ง่าย ๆ เพราะการอยูเ่ฉย ๆ จะทาํให้เราไม่มีความสุขและ

อาจใชค้วามคิดฟุ้งซ่าน ถูกชกันาํไปในทางทีไม่เหมาะสมไดง่้าย เช่น เสพยาเสพติด เทียวเตร่ ใช้

จ่ายเงินทองไปในการแต่งตวัเกินความจาํเป็น วยัรุ่นจึงควรฝึกฝนตนเอง ทีจะใชเ้วลาว่างทาํกิจกรรม 

ต่าง ๆ ทีก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและผูอื้น ประโยชน์ทีวยัรุ่นจะไดรั้บ จากการทาํกิจกรรม 
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หรือ เขา้ร่วมกิจกรรมทีสร้างสรรค ์ทาํใหเ้รามีความสุข เพราะในการทาํกิจกรรมต่าง ๆ เราไดพ้ฒันา 

อารมณ์ เป็นการเสริมสร้างให้เกิดความสุข ความสนุกสนาน เพลิดเพลิน ช่วยเสริมสร้าง

ประสบการณ์ใหม่ให้แก่ชีวิต เช่น การไปทศันศึกษาการท่องเทียว การอยู่ค่ายพกัแรม การอ่าน

หนงัสือ ศึกษาวรรณกรรมต่างๆ การมีส่วนร่วมกบักลุ่มบุคคลต่าง ๆ เสริมคุณค่าของบุคคล และเป็น

การฝึกทักษะในการทาํงานหรืออยู่ร่วมกบับุคคลอืน เช่น การทาํงาน กลุ่มสัมพนัธ์ การเล่นกีฬา 

ดนตรี ลดความเครียด ความวิตกกงัวล เสริมความเป็นพลเมืองดี นอกจากนนั สาํหรับวยัรุ่นแลว้ การ

ทาํกิจกรรมต่าง ๆ โดย ใชเ้วลาว่างให้เกิดประโยชน์ ยงัเป็นการช่วยตอบสนองความตอ้งการ ของ

วยัรุ่น ซึงต้องการแสวงหาประสบการณ์ใหม่ ๆ การยอมรับ การได้รับการยกย่องจากผูอื้น การ

พกัผอ่นหยอ่นใจคลายเครียด ช่วยใหว้ยัรุ่นเติบโตขึนพร้อมกนัทงัดา้นสติปัญญา ดา้นอารมณ์ และ

สงัคม ช่วยใหมี้ความรับผดิชอบ รู้จกัการปรับตวั 

๕.๒.๒ การศึกษาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ต่อปัจจัยทีส่งผลต่อการส่งเสริมจริยธรรมของ

วัยรุ่นระหว่าง ปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง จําแนกตามเพศ อายุ ระดับชันการศึกษา 

สถานภาพบิดามารดา ลกัษณะบ้านทีอาศัย และ รายได้รวมของครอบครัว การส่งผลต่อการส่งเสริม

จริยธรรมของวยัรุ่น   

 ๑) จากสมมติฐานของการวิจยัทีว่า  เพศ มีความสมัพนัธต่์อการส่งเสริมจริยธรรม

ของวยัรุ่นแตกต่างกนั  เมือวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างเพศกบัต่อปัจจยัทีส่งผลต่อการส่งเสริม

จริยธรรมของวยัรุ่นพบว่า เพศมีความสัมพนัธ์ไม่แตกต่างกัน ต่อปัจจัยทีส่งผลต่อการส่งเสริม

จริยธรรมของวยัรุ่นอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั ๐.๐๕ ซึงไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานทีตงัไว ้  

ทีเป็นเช่นนีอภิปรายผลไดว้่า เพศหญิงหรือเพศชายมีความสนใจต่อการส่งเสริมจริยธรรมของวยัรุ่น

ไม่แต่งต่างกนั ซึงสอดคลอ้งกับผูใ้ห้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ ซึงมีความเห็นสรุปร่วมกนัว่า เห็นดว้ยที

เพศของเยาวชนไม่มีความสมัพนัธ์ต่อการส่งเสริมจริยธรรมของวยัรุ่น โดยเฉพาะเพศหญิงก็มาถือ

ศีลเขา้วดั  ส่วนเพศชาย ก็ไดบ้วชสามารถเขา้วดัไดอ้ย่างสะดวก เพศหญิงสามารถแสดงออกไดเ้ท่า

เทียมเพศชาย บวกกบัการมีจิตใจดีเป็นพืนฐาน จึงสนใจเข้าวดัมากขึนนัยสาํคญัทางสถิติทีระดับ 

๐.๐๕ 

๒) จากสมมติฐานของการวิจยัทีว่า อาย ุมีความสัมพนัธ์ต่อการส่งเสริมจริยธรรม

ของวยัรุ่น แตกต่างกนั  ผลการวิจยัพบว่า ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานทีตงัไว ้การเป็นเช่นนีอภิปราย

ผลไดว้่า อายนุนัไม่สามารถเป็นตวับ่งชีไดว้่า ผูมี้อายมุากและมีเวลามาก เนืองจากไม่ตอ้งทาํงานแลว้

จะมีความสนใจในการพฒันาจิตใจมากกว่าจึงสนใจเขา้วดัมากกว่า ผูที้อายนุอ้ยในความเป็นจริงอายุ

นอ้ยถา้เกิดความเชือและศรัทธาและความสนใจในการเขา้วดัอาจมีมากกว่าผูที้อายมุากเสียอีก เพราะ

ไม่มีปัญหาเรืองกาํลงั และร่างกายไม่แข็งแรง แต่ปัจจุบนันีทางวดัก็มีการจดักิจกรรมเพือดึงดูดให้



๒๖๕ 

บุคคลทุกอายุสามารถเข้าวดัได้หมด โดยมีการจัดกิจกรรมให้เหมาะสมกับวยัอายุ เป็นต้น ซึง

สอดคลอ้งกบัการใหส้มัภาษณ์ขอ งนางกาญจนา วัฒนวิกกิจ  ไดใ้ห้ความเห็นว่าเห็นดว้ย เพราะว่า

เพศหญิงหรือเพศชายสามารถเขา้วดัไดโ้ดยไม่แตกต่างขึนอยู่กบัการจดักิจกรรมกระตุน้ของแต่ละ

ปัจจยัต่าง ๆ ว่าจะมีการส่งเสริมในเพศใดเป็นสาํคญั 

๓) จากสมมติฐานของการวิจยัทีว่า ระดับชันการศึกษา มีความสัมพนัธ์ต่อการ

ปัจจยัทีส่งผลต่อการส่งเสริมจริยธรรมของวยัรุ่นแตกต่างกนั ผลการวิจัยพบว่า ไม่สอดคลอ้งกับ

สมมติฐานทีตงัไว ้ทีเป็นเช่นนีอภิปรายผลไดว้่า นกัเรียนทีมีชนัการศึกษาต่างกนั มีความคิดเห็นต่อ

ปัจจยัทีส่งผลต่อการส่งเสริมจริยธรรมของวยัรุ่นไม่แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั 

๐.๐๕ ไม่เป็นไปตามสมมุติฐานทีตงัไว ้

๔) จากสมมติฐานของการวิจัยทีว่า วยัรุ่นทีมีสถานภาพบิดามารดาต่างกัน มี

ความสมัพนัธต่์อปัจจยัทีส่งผลต่อการส่งเสริมจริยธรรมของของวยัรุ่นแตกต่างกนั  ผลการวิจยัพบว่า

สอดคลอ้งกบัสมมติฐานทีตงัไว ้ทีเป็นเช่นนีอภิปรายผลไดว้่า วยัรุ่นทีมีสถานภาพบิดามารดาต่างกนั 

มีความคิดเห็นต่อปัจจยัทีส่งผลต่อการส่งเสริมจริยธรรมของวยัรุ่นไม่แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญั

ทางสถิติทีระดบั ๐.๐๕ ไปเป็นไปตามสมมุติฐานทีตงัไว ้

๕) จากสมมติฐานของการวิจัยทีว่า  ว ัยรุ่นทีลกัษณะบ้านทีพักอาศัยต่างกันมี

ความสัมพนัธ์ต่อการส่งผลต่อการส่งเสริมจริยธรรมของวยัรุ่นแตกต่างกัน  พบว่า นักเรียนทีมี

ลกัษณะบา้นทีพกัอาศยั ต่างกนั มีความคิดเห็นต่อปัจจยัทีส่งผลต่อการส่งเสริมจริยธรรมของวยัรุ่น

แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั ๐.๐๕ เป็นไปตามสมมุติฐานทีตงัไว ้

๖) จากสมมติฐานของการวิจยัทีว่า วยัรุ่นทีมีรายไดร้วมของครอบครัวต่างกนัมี

ความสมัพนัธต่์อการส่งผลการส่งเสริมจริยธรรมของวยัรุ่นแตกต่างกนัพบว่า นกัเรียนทีมีรายไดร้วม

ของครอบครัว ต่างกนั มีความคิดเห็นต่อปัจจยัทีส่งผลต่อการส่งเสริมจริยธรรมของวยัรุ่นแตกต่าง

กนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .๐๕ ซึงเป็นไปตามสมมติฐานทีว่า นักเรียนทีมีรายไดร้วมของ

ครอบครัว ต่างกนั มีความคิดเห็นต่อปัจจยัทีส่งผลต่อการส่งเสริมจริยธรรมของวยัรุ่นแตกต่างกนั 

สรุปปัจจยัส่วนบุคคลทีส่งผลต่อการส่งเสริมจริยธรรมของวยัรุ่น ซึงประกอบดว้ย  เพศ อาย ุ 

ระดบัชนัการทีศึกษา ผลวิจยัพบว่า ไม่มีความสัมพนัธ์ต่อการส่งเสริมจริยธรรมของวยัรุ่น  จึงมีผล

ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที ๐.๐๕  ไม่สอดคลอ้งและไม่ เป็นไปตามสมมติฐาน 

ส่วน สถานภาพบิดามารดา ลักษณะบ้านทีอาศัย และ รายได้รวมของครอบครัว มี

ความสัมพนัธ์กับการส่งเสริมจริยธรรมของวยัรุ่นจึงมีผลแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที 

๐.๐๕  สอดคลอ้งเป็นไปตามสมมติฐาน 
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๕.๒.๔ การอภิปรายผลโดยรวมระหว่างการวจิยัเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  มีรายละเอียด

ดงัต่อไปนี 

ผลวิจยัเชิงปริมาณและผลวิจยัเชิงคุณภาพ จาํแนกโดยรวมพบว่า ผลการวิจยัเชิงคุณภาพ

สามารถยนืยนัและสนบัสนุนความแน่นอนของผลการวิจยัเชิงปริมาณในดา้นโดยรวมทีผลการวิจยั

ทงัสองออกมาในระดบัมากสอดคลอ้งกนั ปัจจยัทีส่งผลมากทีสุดต่อการส่งเสริมจริยธรรมของวยัรุ่น

คือ ดา้นการใชเ้วลาว่างใหเ้กิดประโยชน ์และปัจจยัทีส่งผลนอ้ยทีสุดต่อการเขา้วดั คือดา้นครอบครัว 

สอดคลอ้งกนั การทีเป็นเช่นนีอภิปรายไดว้่า จากการวิจยัทงัเชิงปริมาณและการวิจยัเชิงคุณภาพ 

ปัจจยัทงั๖ ดา้นมีส่วนสัมพนัธ์กนัช่วยกนัสนับสนุนให้การส่งเสริมจริยธรรมของวยัรุ่น โดย ดา้น

การใชเ้วลาว่างใหเ้กิดประโยชนที์สุด เนืองจากทงัการวิจยัเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เนืองจาก การ

ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ในช่วงชีวิตของคนเราวยัรุ่นจะเป็นช่วงเวลาทีเราสามารถ หา

ประสบการณ์ดีงามให้กบัชีวิตไดม้ากเพราะสาํหรับเด็กวยัรุ่นไทย ส่วนใหญ่ยงัไม่มีความจาํเป็นที

จะตอ้งหารายไดเ้อง ส่วนใหญ่ยงัอยูก่บัพ่อแม่ จะมีอยู่บา้งทีทาํงานและหาเลียงตนเอง ดงันันวยัรุ่น

จาํนวนมาก มีเวลาว่างจากการเรียนการทาํงาน ถา้วยัรุ่นไม่ใชเ้วลาว่างให้เกิด ประโยชน์ในทางที

สร้างสรรค ์ก็จะทาํใหเ้ป็นคนขีเบือ ขีเซ็ง ง่าย ๆ เพราะการอยู่เฉย ๆ จะทาํให้เราไม่มีความสุขและ

อาจใชค้วามคิดฟุ้งซ่าน ถูกชกันาํไปในทางทีไม่เหมาะสมไดง่้าย เช่น เสพยาเสพติด เทียวเตร่ ใช้

จ่ายเงินทองไปในการแต่งตวัเกินความจาํเป็น วยัรุ่นจึงควรฝึกฝนตนเอง ทีจะใชเ้วลาว่างทาํกิจกรรม 

ต่าง ๆ ทีก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและผูอื้น ประโยชน์ทีวยัรุ่นจะไดรั้บ จากการทาํกิจกรรม 

หรือ เขา้ร่วมกิจกรรมทีสร้างสรรค ์ทาํใหเ้รามีความสุข เพราะในการทาํกิจกรรมต่าง ๆ เราไดพ้ฒันา 

อารมณ์ เป็นการเสริมสร้างให้เกิดความสุข ความสนุกสนาน เพลิดเพลิน ช่วย เสริมสร้าง

ประสบการณ์ใหม่ให้แก่ชีวิต เช่น การไปทศันศึกษาการท่องเทียว การอยู่ค่ายพกัแรม การอ่าน

หนงัสือ ศึกษาวรรณกรรมต่างๆ การมีส่วนร่วมกบักลุ่มบุคคลต่าง ๆ เสริมคุณค่าของบุคคล และเป็น

การฝึกทักษะในการทาํงานหรืออยู่ร่วมกบับุคคลอืน เช่น การทาํงาน กลุ่มสัมพนัธ์ การเล่นกีฬา 

ดนตรี ลดความเครียด ความวิตกกงัวล เสริมความเป็นพลเมืองดี นอกจากนนั สาํหรับวยัรุ่นแลว้ การ

ทาํกิจกรรมต่าง ๆ โดย ใชเ้วลาว่างให้เกิดประโยชน์ ยงัเป็นการช่วยตอบสนองความตอ้งการ ของ

วยัรุ่น ซึงต้องการแสวงหาประสบการณ์ใหม่ ๆ การยอมรับ การได้รับการยกย่องจากผู ้อืน การ

พกัผอ่นหยอ่นใจคลายเครียด ช่วยใหว้ยัรุ่นเติบโตขึนพร้อมกนัทงัดา้นสติปัญญา ดา้นอารมณ์ และ

สงัคม ช่วยให้มีความรับผิดชอบ รู้จกัการปรับตวั สอดคลอ้งกบัคาํให้สัมภาษณ์ของ ดร.ประพนธ ์

หลีสิน ไดใ้หค้วามเห็นว่า ถา้วยัรุ่นไม่ใชเ้วลาว่างให้เกิด ประโยชน์ในทางทีสร้างสรรค์ ก็จะทาํให้

เป็นคนขีเบือ ขีเซ็ง ง่าย ๆ เพราะการอยูเ่ฉย ๆ จะทาํให้เราไม่มีความสุขและอาจใชค้วามคิดฟุ้งซ่าน 

ถูกชกันาํไปในทางทีไม่เหมาะสมได้ง่าย เช่น เสพยาเสพติด เทียวเตร่ ใช้จ่ายเงินทองไปในการ
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แต่งตวัเกินความจาํเป็น วยัรุ่นจึงควรฝึกฝนตนเอง และสอดคลอ้งกบัการให้สัมภาษณ์ของ นาง

กาญจนา วฒันวิกกิจ ไดใ้หค้วามเห็นว่า วยัรุ่นจึงควรฝึกฝนตนเอง ทีจะใชเ้วลาว่างทาํกิจกรรม ต่าง ๆ  

ทีก่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อตนเองและผูอื้น ประโยชน์ทีวยัรุ่นจะไดรั้บ จากการทาํกิจกรรม หรือ เขา้

ร่วมกิจกรรมทีสร้างสรรค ์ทาํใหเ้รามีความสุข เพราะในการทาํกิจกรรมต่าง ๆ เราไดพ้ฒันา อารมณ์ 

เป็นการเสริมสร้างใหเ้กิดความสุข ความสนุกสนาน เพลิดเพลิน ช่วยเสริมสร้างประสบการณ์ใหม่

ให้แก่ชีวิต เช่น การไปทัศนศึกษาการท่องเทียว การอยู่ค่ายพักแรม การอ่านหนังสือ ศึกษา

วรรณกรรมต่างๆ การมีส่วนร่วมกบักลุ่มบุคคลต่าง ๆ เสริมคุณค่าของบุคคล และเป็นการฝึกทกัษะ

ในการทาํงานหรืออยูร่่วมกบับุคคลอืน เช่น การทาํงาน กลุ่มสมัพนัธ ์การเล่นกีฬา 

 

๕.๓ องค์ความรู้ใหม่ทีได้จากการวจิยั 

เมือไดผ้ลการศึกษาการวิจยัทงัเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพโดยการสมัภาษณ์เชิงลึกและการ

สนทนากลุ่ม แลว้นําผลทีได้มาจัดทําตัวแบบ (Model) สําหรับปัจจัยทีส่งผลต่อการส่งเสริม

จริยธรรมของวยัรุ่น ต่อไป 

๕.๓.๑  การสร้างตวัแบบ (Model Making) 

การสร้างตวัแบบ (Model) สาํหรับปัจจยัทีส่งผลต่อการส่งเสริมจริยธรรมของวยัรุ่นใชก้าร

วิจยัแบบผสมผสาน (Mixed Method Research) ทงัวิธีการวิจยัเชิงปริมาณ (Survey Research)โดย

การสาํรวจความคิดเห็นเกียวกบัปัจจยัทีมีผลต่อการเขา้วดัของเยาวชน และการสมัภาษณ์เชิงลึก (In-

depth Interview) กบัการสนทนากลุ่ม (Focus group) เพือรวบรวมมุมมอง ทศันะ และค่านิยม ในรูป

ขอ้เสนอแนะ เมือได้ผลการศึกษาก็นําไปวิเคราะห์เนือหาเชิงเหตุและผลเพือจดัทาํเป็นตวัแบบ 

(Model) ปัจจยัทีส่งผลต่อการส่งเสริมจริยธรรมของวยัรุ่นไดด้งันี 

๑ ) ผลการวจิยัจากเชิงปริมาณ (Survey Research) จากการสาํรวจความคิดเห็นของเยาวชน

ในเขตคลองสามวา จงัหวดักรุงเทพมหานคร ต่อปัจจยัทีส่งผลต่อการส่งเสริมจริยธรรมของวยัรุ่นซึง

ผลทีไดโ้ดยภาพรวม และพบผลทีมากทีสุดของปัจจยัแต่ละดา้นเพือใชเ้ป็นขอ้มูลในการวิเคราะห์ 

ดงันี 

ด้านสภาพแวดล้อม ซึงผลการศึกษาเชิงปริมาณอยู่ในระดบัมาก โดยขอ้ทีมีค่าเฉลียสูงสุด

ในปัจจยัดา้นนีคือ วดัทีไปเป็นประจาํอยูห่่างไกลแหล่งบนัเทิงสถานบริการ เช่นโรงแรม 

ด้านการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  ซึงผลการศึกษาเชิงปริมาณอยูใ่นระดบัมาก โดยขอ้ที

มีค่าเฉลียสูงสุดในปัจจยัดา้นนีคือ มีการรณรงค์ให้บุคลากรครู นักเรียนและชุมชนร่วมกนัอนุรักษ์

สิงแวดลอ้มและธรรมชาติ 



๒๖๘ 

ด้านโรงเรียน ซึงผลการศึกษาเชิงปริมาณอยูใ่นระดบัปานกลาง  โดยขอ้ทีมีค่าเฉลียสูงสุดใน

ปัจจยัดา้นนีคือ มีการใชจ่้ายเงินของโรงเรียนเป็นไปตามวตัถุประสงค์ของงาน/โครงการ และเป็น

ประโยชน์ต่อการศึกษา 

ด้านศาสนสถาน ซึงผลการศึกษาเชิงปริมาณอยู่ในระดบัมาก โดยขอ้ทีมีค่าเฉลียสูงสุดใน

ปัจจยัดา้นนีคือ ท่านมกัใหค้วามเคารพในพระสงฆที์เคร่งครัดในระเบียบวินัย และปฏิบติัโดยเห็น

และสมัผสัดว้ยตวัเองมากกว่าเชือจากผูอื้น จึงเขา้วดัเพือหาความจริง  

๒) ผลการวิจัยจากเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) โดยการ

สมัภาษณ์พระผูเ้ชียวชาญดา้นศาสนา และผูบ้ริหารสถานศึกษา แนวพุทธ ซึงไดจ้ากขอ้เสนอแนะใน

แต่ละท่านแลว้นาํมาประมวลผลนาํเป็นขอ้สรุปของแต่ละดา้นไดด้งันี 

ด้านครอบครัว จากขอ้เสนอแนะของทุกท่านนาํมารวม เป็นผลสรุปไดว้่า ผูใ้ห้สัมภาษณ์

ส่วนใหญ่ให้ข้อเสนอแนะว่า  ผูน้ ําหรือบุคคลในครอบครัวต้องเป็นต้นแบบ หรือตัวอย่างทีดี

ทางดา้นแนวทางวิถีพุทธในการปลกูฝังจิตสาํนึกทีดีทางดา้นพระพุทธศาสนาทงัทางดา้นหลกัธรรม 

และการปฏิบติัซึงจะเป็นตวัสนบัสนุนการส่งเสริมจริยธรรมของวยัรุ่น 

ด้านศาสนสถาน จากขอ้เสนอแนะของทุกท่านนาํมารวม เป็นผลสรุปไดว้่า พระภิกษุสงฆ์

ตอ้งเป็นตน้แบบของผูป้ฏิบติัดีปฏิบติัชอบตามพระธรรมวินยั โดยศึกษาความรู้ทางพระพุทธศาสนา

ทังทางปริยติั และทางปฏิบัติให้เข้าใจกระจ่างชัด ดาํเนินการเผยแผ่เชิงรุก คือนําธรรมเข้าหา

ประชาชนโดยประสานร่วมมือกบัสถาบนัครอบครัว และสถาบนัการศึกษา ซึงเนน้กิจกรรมทางดา้น

บุญ มากกว่าดา้นพาณิชย ์ส่วนสถานทีวดัควรจดัให้บริเวณวดัมีความสะอาด ร่มรืน สบายทาํให้ใจ

สงบเมือไดเ้ขา้ไป    

ด้านโรงเรียน จากขอ้เสนอแนะของทุกท่านนาํมารวม เป็นผลสรุปไดว้่า ควรกาํหนดวิชา

พระพุทธศาสนาเป็นหลักสูตรหลักในการเรียนการสอน โดยการนําเสนอรายละเอียดทาง

พระพุทธศาสนาใหเ้ป็นเรืองเขา้ใจง่าย เช่นทาํเป็นนิทาน หรือการ์ตูนภาพ เป็นตน้ มีการจดักิจกรรม

ร่วมมือกนักบัทางปัจจยัดา้นศาสนา และครอบครัว โดยทาํอยา่งต่อเนืองสมาํเสมอและเป็นกิจกรรม

ประจาํวนั เช่นการสวดมนตไ์หวพ้ระ การนงัสมาธิ เป็นตน้   

ด้านเจตคตหิรือความเชือทีเกดิจากความรู้สึก จากขอ้เสนอแนะของทุกท่านนาํมารวม เป็น

ผลสรุปไดว้่า ควรปลูกฝังความเชือความศรัทธาทีถูกตอ้งตามหลกัเหตุและผลเกียวกบัพระพุทธ 

ศาสนาโดยใหผู้เ้ชือและศรัทธาไดเ้รียนรู้และปฏิบติัเองโดยใชปั้ญญาของตนเป็นเครืองพิจารณา 

ด้านสภาพแวดล้อม  จากขอ้เสนอแนะของทุกท่านนาํมารวม เป็นผลสรุปไดว้่า  วยัรุ่นกบั

สงัคมและสิงแวดลอ้มโลกปัจจุบนัและสงัคมสมยันีไม่เหมือนสมยัปู่ยา่ตายาย ในอดีตบรรพบุรุษไม่

เคยกังวลว่าเดือนหน้าจะมีกินหรือไม่ ไม่เคยคิดมากว่าถา้ป่วยจะมีประกันสังคมรับรองค่ารักษา



๒๖๙ 

หรือไม่ พวกเขาไม่เคยวิตกเลยว่าถา้ไม่มีพาหนะส่วนตวัสังคมจะมองพวกเขาอย่างไร  เรืองยาเสพ

ติดและอบายมุขต่าง ๆ แทบไม่เป็นอนัตรายเหมือนสมยันี นนัเป็นตวัอยา่งทีผมเริมตน้ไว ้เพือให้คุณ

เห็นความแตกต่างระหว่างอดีตกบัปัจจุบนั ซึงคุณตอ้งยอมรับว่าอุปสรรคและปัญหาในยคุปัจจุบนันี

มีมากมาย จึงตอ้งมีกลยทุธที์เหมาะสมสาํหรับยุคปัจจุบนั ความเสียงในสังคมจะเพิมขึนต่อเมือคุณ

เพิมพูนซึงบทบาทและความสัมพันธ์ของคุณในสังคม เนืองจากว่าคนในปัจจุบันค่อนข้างไม่

ไวว้างใจซึงกันและกนั การคา้และการทาํงานทวัไปย่อมมีหลายความหมายในสายตาของสังคม 

ฉะนนัความวุ่นวายจึงเกิดขึนในทุกกิจกรรมแมก้ระทงักิจกรรมเพือการกุศลของสถาบนัทีไม่หวงั

ผลประโยชน์ก็มีปัญหาเช่นเดียวกนั นอกจากนียงัมีภยนัตรายทีคุณตอ้งประสบในวงการศึกษา หรือ

แมก้ระทงัเมือคุณเดินทางตามถนน ไปธุระทีไหนก็ตามย่อมมีอนัตรายและความเสียงระดบัหนึง 

โดยเฉพาะอย่างยิงถา้คุณเป็นหนุ่มเป็นสาว ปัญหาทีจะต้องเผชิญก็มีมากมาย ผมคงไม่ต้องเอ่ย

รายละเอียดแห่งความชวัร้ายความลามกและสิงทีน่าอปัยศทีคุณไดเ้ห็นในสังคม ข่าวสารเกียวกบั

ฆาตกรรมโจรกรรมทุกวนันี ไดสื้ออะไรมากมายเกียวกบัสถานภาพของสังคม ซึงเราจะตอ้งเพิม

ความระมดัระวงัและความเตรียมพร้อม เพือใหเ้ขา้ใจปัญหาและรู้จกัวิกฤตกบัทางรอดและการแกไ้ข 

ถา้คนหนึงคนใดทีคุณรู้จกัมีปัญหายาเสพติด คุณจะมองว่าปัญหานีเกียวขอ้งกบัคุณอย่างไร วยัรุ่น

บางคนอาจไม่มองว่าเป็นปัญหา แต่กลบัอยากลองแมว้่ามนัจะเสียงก็ตาม บางคนก็มองว่าเป็นภัย

พิบติัทีตอ้งหลบหนีใหห่้างไกล โดยไม่สนใจว่าผูที้ติดยานันมีความยากลาํบากอย่างไร บางคนมอง

ปัญหานีเหมือนกบัเป็นปัญหาของตวัเองจึงทาํให้เขาเดือดร้อนแทนคนอืนดว้ย อนัเนืองจากความ

รับผดิชอบทีเป็นคุณสมบติัของผูมี้คุณธรรม 

ด้านการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  จากขอ้เสนอแนะของทุกท่านนาํมารวม เป็นผลสรุป

ไดว้่า  การใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน์ในช่วงชีวิตของคนเราวยัรุ่นจะเป็นช่วงเวลาทีเราสามารถ หา

ประสบการณ์ดีงามให้กบัชีวิตไดม้ากเพราะสาํหรับเด็กวยัรุ่นไทย ส่วนใหญ่ยงัไม่มีความจาํเป็นที

จะตอ้งหารายไดเ้อง ส่วนใหญ่ยงัอยูก่บัพ่อแม่ จะมีอยู่บา้งทีทาํงานและหาเลียงตนเอง ดงันันวยัรุ่น

จาํนวนมาก มีเวลาว่างจากการเรียนการทาํงาน ถา้วยัรุ่นไม่ใชเ้วลาว่างให้เกิด ประโยชน์ในทางที

สร้างสรรค ์ก็จะทาํใหเ้ป็นคนขีเบือ ขีเซ็ง ง่าย ๆ เพราะการอยู่เฉย ๆ จะทาํให้เราไม่มีความสุขและ

อาจใชค้วามคิดฟุ้งซ่าน ถูกชกันาํไปในทางทีไม่เหมาะสมไดง่้าย เช่น เสพยาเสพติด เทียวเตร่ ใช้

จ่ายเงินทองไปในการแต่งตวัเกินความจาํเป็น วยัรุ่นจึงควรฝึกฝนตนเอง ทีจะใชเ้วลาว่างทาํกิจกรรม 

ต่าง ๆ ทีก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและผูอื้น ประโยชน์ทีวยัรุ่นจะไดรั้บ จากการทาํกิจกรรม 

หรือ เขา้ร่วมกิจกรรมทีสร้างสรรค ์ทาํใหเ้รามีความสุข เพราะในการทาํกิจกรรมต่าง ๆ เราไดพ้ฒันา 

อารมณ์ เป็นการเสริมสร้างให้เกิดความสุข ความสนุกสนาน เพลิดเพลิน ช่วยเสริมสร้าง

ประสบการณ์ใหม่ให้แก่ชีวิต เช่น การไปทศันศึกษาการท่องเทียว การอยู่ค่ายพกัแรม การอ่าน



๒๗๐ 

หนงัสือ ศึกษาวรรณกรรมต่างๆ การมีส่วนร่วมกบักลุ่มบุคคลต่าง ๆ เสริมคุณค่าของบุคคล และเป็น

การฝึกทักษะในการทาํงานหรืออยู่ร่วมกบับุคคลอืน เช่น การทาํงาน กลุ่มสัมพนัธ์ การเล่นกีฬา 

ดนตรี ลดความเครียด ความวิตกกงัวล เสริมความเป็นพลเมืองดี นอกจากนนั สาํหรับวยัรุ่นแลว้ การ

ทาํกิจกรรมต่าง ๆ โดย ใชเ้วลาว่างให้เกิดประโยชน์ ยงัเป็นการช่วยตอบสนองความตอ้งการ ของ

วยัรุ่น ซึงต้องการแสวงหาประสบการณ์ใหม่ ๆ การยอมรับ การได้รับการยกย่องจากผูอื้น การ

พกัผอ่นหยอ่นใจคลายเครียด ช่วยใหว้ยัรุ่นเติบโตขึนพร้อมกนัทงัดา้นสติปัญญา ดา้นอารมณ์ และ

สงัคม ช่วยใหมี้ความรับผดิชอบ รู้จกัการปรับตวั 

๓) ผลการวจิยัจากเชิงคุณภาพโดยการสนทนากลุ่ม (Focus group) โดยการสมัมนากบักลุ่ม

นกัเรียนระดบัประธานนักเรียนและคณะกรรมการนักเรียน ซึงไดจ้ากการแสดงความคิดเห็นและ

ประมวลเป็นผลขอ้สรุปในแต่ละดา้นดงันี 

ด้านครอบครัว จากความคิดเห็นสรุปโดยรวมว่า เยาวชนเป็นผูต้อ้งการผูน้าํหรือบุคคลใน

ครอบครัวทีมีเวลาในการปลกูฝัง ความเชือความศรัทธาทางดา้นพระพุทธศาสนา ไม่ตอ้งมากแคบ

ทาํเป็นวิถีของชีวิต คือตอนเชา้ทาํบุญใส่บาตรพระ กรวดนาํ สวดมนต์ไหวพ้ระ ตอนเยน็สวดมนต์

ไหวพ้ระ ทาํสมาธิ เป็นตน้ 

ด้านศาสนสถาน จากความคิดเห็นสรุปโดยรวมว่า พระภิกษุสงฆต์อ้งสาํรวมตงัอยู่ในธรรม

และวินยั ตดักิเลสใหสิ้นทงัทางกายและทางใจ  เนน้การทาํบุญมากกว่าการทาํเรืองพาณิชย ์ ควรเป็น

ผูริ้เริมในกิจกรรมส่งเสริมการเข้าวดัก่อนปัจจัยด้านอืน ๆ เพราะเป็นเรืองใกลต้ัวโดยประสาน

ร่วมมือกนัระหว่างปัจจยัต่างๆ เช่นร่วมมือกบัสถาบนัการศึกษา และดา้นครอบครัว คือการเผยแผ่

เชิงรุก ส่วนสถานทีวัดต้องจัดเตรียมพร้อมรับกิจกรรมต่าง ๆ ให้พอเหมาะ โดยในวัดต้อง

ประกอบดว้ยความสะอาดเรียบร้อย ร่มเยน็ดูสงบจิตสงบใจ  และเมือเขา้มาวดัแลว้ทาํให้เกิดความ

สว่างทางดา้นจิตใจขึน อีกทงัวดัตอ้งมีการสอนทงัปริยติัและปฏิบติั คือสอนหลกัธรรมคาํสอนและ

การปฏิบติัภาวนากรรมฐาน เป็นตน้ 

ด้านโรงเรียน จากความคิดเห็นสรุปโดยรวมว่า ควรบรรจุหลกัสูตรวิชาพระพุทธศาสนาใน

วิชาเรียนหลกั ของระดับชันอนุบาล ถึงมธัยมปลาย มีการจัดกิจกรรมร่วมกับทางวดั มีการนํา

พระภิกษุมาสอนธรรม จัดให้มีการสอนนอกสถานทีตามวัดสําคัญในจังหวัดต่างๆ เพือดู

สถาปัตยกรรม ศิลปวฒันธรรม ทางดา้นฝาผนงั เป็นตน้ 

ด้านเจตคตหิรือความเชือทีเกดิจากความรู้สึก  จากความคิดเห็นสรุปโดยรวมว่า ควรปลกูฝัง

ความเชือหรือความศรัทธาทีดีและถูกต้องตามหลกัแนวทางของพระพุทธศาสนา เพือไม่ให้เกิด

ความเชือหรือศรัทธาทีผดิไปจากความจริงของชาวพุทธ 



๒๗๑ 

ด้านสภาพแวดล้อม  จากความคิดเห็นสรุปโดยรวมว่า  สภาพแวดลอ้มเป็นสิงเพิมพูนซึงมี

บทบาทและความสัมพันธ์ของวัยรุ่นในสังคม มีอิทธิพลต่อพัฒนาการในช่วงวยัรุ่นมาก ต่อ

พฤติกรรมทางเพศมาจากหลายด้าน ตังแต่กลุ่มเพือน วยัรุ่นทีมีเพือนมีปัญหาพฤติกรรมและมี

เพศสมัพนัธต์งัแต่อายนุอ้ยมีโอกาสเสียงสูง ค่านิยมทางดา้นพฤติกรรมทางเพศของวยัรุ่นเอง กลุ่ม

เพือน และของสงัคมลว้นมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมทางเพศของวยัรุ่น และในปัจจุบนัวยัรุ่นยงัไดรั้บ

อิทธิพลจากสือต่างๆ รวมทังอินเตอร์เน็ต ทีกระตุน้ให้วยัรุ่นเริมมีเพศสัมพนัธ์ตงัแต่อายุน้อยลง

กว่าเดิม 

ด้านการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ จากความคิดเห็นสรุปโดยรวมว่า  วยัรุ่นควรเขา้ร่วม

กิจกรรมทางสงัคม ไปหาเพือนเพือเล่นเกมสนุก ๆ คลายเครียดติดต่อเพือนฝงูทีไม่ค่อยไดพ้บปะ ไป

ทาํบุญทีวดั เขา้หาธรรมชาติให้มาก ปลูกตน้ไม ้จดัแจกนัดอกไม ้ซือปลาตูม้าเลียง หาลูกสุนัขมา

เลียง 

จากผลสรุปประเด็นสาํคญัของการวิจยัทงัสามส่วนสามารถนาํมาเขียนเป็นตารางและทาํ

การจาํแนกประมวลในแต่ละดา้นเพือการสร้างองคค์วามรู้ใหม่ ดงันี 

 

ตารางที ๕.๑ สรุปประเด็นสําคญัของการวจิยัทัง๔ ด้าน และจําแนกผลด้านด้านการใช้เวลาว่างให้

เป็นประโยชน์ 
 

ปัจจยัทีส่งผล

ต่อการส่งเสริม

จริยธรรมวยัรุ่น 

การวจิยัเชิงปริมาณ การวจิยัเชิงคุณภาพ 

  การสัมภาษณ์เชิงลกึ      การสนทนากลุ่ม 

ดา้นการใชเ้วลา

ว่างให้เป็นประ 

โยชน์ 

มีการรณรงคใ์ห้

บุคลากรครู นกัเรียน

และชุมชนร่วมกนั

อนุรักษสิ์งแวดลอ้มและ

ธรรมชาติ 

X = ๔.๑๖ 

B = ๐.๒๔๓ 

การใชเ้วลาว่างใหเ้ป็น

ประโยชน์ในช่วงชีวิต

ของคนเราวยัรุ่นจะเป็น

ช่วงเวลาทีเราสามารถ หา

ประสบการณ์ดีงาม

ใหก้บัชีวิตไดม้ากเพราะ

สาํหรับเด็กวยัรุ่นไทย  

ส่วนใหญ่ยงัไม่มีความ

จาํเป็นทีจะตอ้งหารายได ้

วยัรุ่นควรเขา้ร่วมกิจ 

กรรมทางสงัคม ไปหา

เพือนเพือเล่นเกมสนุก 

ๆ คลายเครียดติดต่อ

เพือนฝงูทีไม่ค่อยได้

พบปะ ไปทาํบุญทีวดั 

เขา้หาธรรมชาติใหม้าก 

ปลกูตน้ไม ้จดัแจกนั

ดอกไม ้ซือปลาตูม้า 



๒๗๒ 

ตารางที ๕.๑ (ต่อ) 
 

ปัจจยัทีส่งผล

ต่อการส่งเสริม

จริยธรรมวยัรุ่น 

การวจิยัเชิงปริมาณ การวจิยัเชิงคุณภาพ 

  การสัมภาษณ์เชิงลกึ      การสนทนากลุ่ม 

  เอง ส่วนใหญ่ยงัอยูก่บัพ่อ

แม่ จะมีอยูบ่า้งทีทาํงาน

และหาเลียงตนเอง ดงันนั

วยัรุ่นจาํนวนมาก มีเวลา

ว่างจากการเรียนการ

ทาํงาน ถา้วยัรุ่นไม่ใชเ้วลา

ว่างใหเ้กิด ประ โยชน์

ในทางทีสร้าง สรรค ์ก็จะ

ทาํใหเ้ป็นคนขีเบือ ขีเซ็ง 

ง่าย ๆ เพราะการอยูเ่ฉย ๆ 

จะทาํใหเ้ราไม่มีความสุข

และอาจใชค้วามคิดฟุ้ง- 

ซ่าน ถกูชกันาํไปใน ทางที

ไม่เหมาะสมไดง่้าย เช่น 

เสพยาเสพติด เทียวเตร่ ใช้

จ่ายเงินทองไปในการ

แต่งตวัเกินความจาํเป็น 

วยัรุ่นจึงควรฝึกฝนตนเอง 

ทีจะใชเ้วลาว่างทาํกิจกรรม 

ต่าง ๆ  ทีก่อใหเ้กิดประ-

โยชน์ต่อตนเองและผูอื้น 

ประโยชน์ทีวยัรุ่นจะไดรั้บ 

จากการทาํกิจกรรม หรือ 

เขา้ร่วมกิจกรรมที 

เลียง หาลกูสุนขัมาเลียง 

 



๒๗๓ 

ตารางที ๕.๑ (ต่อ) 
 

ปัจจยัทีส่งผล

ต่อการส่งเสริม

จริยธรรมวยัรุ่น 

การวจิยัเชิงปริมาณ การวจิยัเชิงคุณภาพ 

  การสัมภาษณ์เชิงลกึ      การสนทนากลุ่ม 

  สร้างสรรค ์ทาํใหเ้รามี

ความสุข เพราะในการทาํ

กิจกรรมต่าง ๆ เราได้

พฒันา อารมณ์ เป็นการ

เสริมสร้างใหเ้กิดความสุข 

ความสนุกสนาน 

เพลิดเพลิน ช่วย

เสริมสร้างประสบการณ์

ใหม่ใหแ้ก่ชีวิต เช่น การ

ไปทศันศึกษาการ

ท่องเทียว การอยูค่่ายพกั

แรม การอ่านหนงัสือ 

ศึกษาวรรณกรรมต่าง ๆ 

การมีส่วนร่วมกบักลุ่ม

บุคคลต่าง ๆ เสริมคุณค่า

ของบุคคล และเป็นการ

ฝึกทกัษะในการทาํงาน

หรืออยูร่่วมกบับุคคลอืน 

เช่น การทาํงาน กลุ่ม

สมัพนัธ ์การเล่นกีฬา 

ดนตรี ลดความเครียด 

ความวติกกงัวล เสริม

ความเป็นพลเมืองดี 

นอกจากนนั สาํหรับ 

 



๒๗๔ 

ตารางที ๕.๑ (ต่อ) 
 

ปัจจยัทีส่งผล

ต่อการส่งเสริม

จริยธรรมวยัรุ่น 

การวจิยัเชิงปริมาณ การวจิยัเชิงคุณภาพ 

  การสัมภาษณ์เชิงลกึ      การสนทนากลุ่ม 

  วยัรุ่นแลว้ การทาํ

กิจกรรมต่าง ๆ โดย ใช้

เวลาว่างใหเ้กิด

ประโยชน์ ยงัเป็นการ

ช่วยตอบสนองความ

ตอ้งการ ของวยัรุ่น ซึง

ตอ้งการแสวงหา

ประสบการณ์ใหม่ ๆ 

การยอมรับ การไดรั้บ

การยกยอ่งจากผูอื้น การ

พกัผอ่นหยอ่นใจคลาย

เครียด ช่วยใหว้ยัรุ่น

เติบโตขึนพร้อมกนัทงั

ดา้นสติปัญญา ดา้น

อารมณ์ และสงัคม ช่วย

ใหมี้ความรับผดิชอบ 

รู้จกัการปรับตวั 

 

ประมวลผล 
การใช้เวลาทดีีมี

ประโยชน์ 
เวลา 

 

     

จากตารางที ๕.๑ พบว่า จากผลการวิจยัเชิงคุณภาพทงัทางดา้นการสมัภาษณ์เชิงลึก และการ

สนทนากลุ่ม มีผลทีไดส้อดคลอ้งกนักบัการวิจยัเชิงปริมาณ ซึงการประมวลผลทีได ้คือการใชเ้วลาที

ดีมีประโยชน์ ซึงตรงกับคําทางพระพุทธศาสนาว่า อกาลิโก หมายถึง ไม่จาํกัดการเวลาโดย

ภาษาองักฤษเขียนว่า  Time แทนดว้ยอกัษร (T)  

 



๒๗๕ 

ตารางที ๕.๒  สรุปประเด็นสําคญัของการวจิยัทังสามด้าน และจาํแนกผลด้านศาสนสถาน 
 

ปัจจยัทีส่งผลต่อ

การส่งเสริม

จริยธรรมวยัรุ่น 

การวจิยัเชิงปริมาณ 

การวจิยัเชิงคุณภาพ 

      การสัมภาษณ์เชิงลกึ การสนทนากลุ่ม 

ด้านศาสนสถาน ท่านมกัใหค้วาม

เคารพในพระสงฆ์

ทีเคร่งครัดใน

ระเบียบวินยั และ

ปฏิบติัโดยเห็นและ

สมัผสัดว้ยตวัเอง

มากกว่าเชือจาก

ผูอื้น จึงเขา้วดัเพือ

หาความจริง 

X = ๔.๑๓ 

B = ๐.๑๗๐ 

พระภิกษุสงฆ์ต้องเป็น

ต้นแบบของผู ้ปฏิบัติ ดี

ปฏิบติัชอบตามพระธรรม

วินยั โดยศึกษาความรู้ทาง

พระพุทธศาสนาทังทาง

ปริยติั และทางปฏิบัติให้

เข้าใจกระจ่างชัด ดาํเนิน 

การเผยแผ่เชิงรุก คือนํา

ธรรมเข้าหาประชาชน

โดยประสานร่วมมือกับ

สถาบันครอบ ครัว และ

สถาบนั การศึกษา ซึงเน้น

กิ จ ก ร ร ม ทา ง ด้ า น บุ ญ 

มากกว่าดา้นพาณิชย ์ส่วน

สถา น ที วัด ค ว ร จัด ให้

บริเวณวดัมีความสะอาด 

ร่มรืน สบายทาํให้ใจสงบ

เมือไดเ้ขา้ไป 

พระภิกษุสงฆต์อ้งสาํรวม

ตงัอยูใ่นธรรมและวินยั 

ตดักิเลสใหสิ้นทงัทางกาย

และทางใจ  เนน้การ

ทาํบุญมากกว่าการทาํ

เรืองพาณิชย ์ ควรเป็นผู ้

ริเริมในกิจกรรมส่งเสริม

การเขา้วดัก่อนปัจจยัดา้น

อืนๆ เพราะเป็นเรืองใกล้

ตวัโดยประสานร่วมมือ

กนัระหว่างปัจจยัต่างๆ 

เช่นร่วมมือกบัสถาบนั

การ ศึกษา และดา้น

ครอบครัว คือการเผยแผ่

เชิงรุก  ส่วนสถานทีวดั

ตอ้งจดัเตรียม พร้อมรับ

กิจกรรมต่างๆให้

พอเหมาะ โดยในวดัตอ้ง

ประกอบดว้ยความ

สะอาดเรียบร้อย ร่มเยน็ดู

สงบจิตสงบใจ  และเมือ

เขา้มาวดัแลว้ทาํใหเ้กิด

ความสว่างทางดา้นจิตใจ

ขึน อีกทงัวดัตอ้งมีการ

สอนทงัปริยติัและปฏิบติั  
 



๒๗๖ 

ตารางที ๕.๒  ต่อ 
 

ปัจจยัทีส่งผลต่อ

การส่งเสริม

จริยธรรมวยัรุ่น 

การวจิยัเชิงปริมาณ 

การวจิยัเชิงคุณภาพ 

      การสัมภาษณ์เชิงลกึ การสนทนากลุ่ม 

   คือสอนหลกัธรรมคาํ

สอนและการปฏิบติั

ภาวนากรรมฐาน เป็นตน้ 

ประมวลผล พฒันาสต ิ สต ิ สต ิ
 

จากตารางที ๕.๒ พบว่า จากผลการวิจยัเชิงคุณภาพทงัทางดา้นการสัมภาษณ์เชิงลึก และ

การสนทนากลุ่ม มีผลทีไดส้อดคลอ้งกนักบัการวิจยัเชิงปริมาณ ซึงการประมวลผลทีได ้คือดา้นศา

สนสถาน ตอ้งมีวิธีการปฏิบติัโดยการส่งเสริมให้เกิดความสงบภายในใจคือ สร้างให้เกิดสมาธิ 

เรียกว่า มีสติ หมายถึง คุณธรรมทีสามารถพัฒนาให้เกิดมีขึนได้ ตามหลักความรู้ในทาง

พระพุทธศาสนา จะต้องมีสติ จากการฝึกฝนอบรมดังเดิมมีปัญหาและอุปสรรคในการเข้าถึง 

โดยเฉพาะในวยัรุ่น เนืองจากเป็นวยัทีมีการเปลียนแปลงมากทงัทางร่างกายทีกา้วเขา้สู่ความเป็น

ผูใ้หญ่ และทางอารมณ์ ความรู้สึกทีชอบความสนุกสนาน ชอบการเขา้กลุ่ม ติดเพือน ทาํให้วยัรุ่น

ไทยในปัจจุบนัมีปัญหามากทงัทาง ร่างกาย เพศ การเรียน การใชจ่้าย การใชชี้วิต แสดงถึงการขาด

การพฒันาสตินนัเอง ผูว้ิจยัไดศึ้กษารวบรวมงานวิจยัและการศึกษาจาํนวนมากในปัญหาเรืองนี และ

ไดท้าํวิจยัครังนีสรุปไดว้่า การพฒันาสติในวยัรุ่นโดยภาษาองักฤษเขียนว่า  Mindfulness  แทนดว้ย

อกัษร (M)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๗๗ 

ตารางท ี๕.๓ สรุปประเด็นสําคญัของการวจิยัทังสีด้านและจาํแนกผลด้านโรงเรียน 
 

ปัจจยัทีส่งผล

ต่อการ

ส่งเสริม

จริยธรรม

วยัรุ่น 

การวจิยัเชิงปริมาณ 

การวจิยัเชิงคณุภาพ 

การสัมภาษณ์เชิงลกึ การสนทนากลุ่ม 

ด้านโรงเรียน มีการใชจ่้ายเงินของ

โรงเรียนเป็นไปตาม

วตัถุประสงคข์อง

งาน/โครงการ และ

เป็นประโยชน์ต่อ

การศึกษา  

x  = ๔.๒๐  

 B = ๐.๐๒๒ 

ควรกาํหนดวิชาพระพุทธ 

ศาสนาเป็นหลกัสูตรหลกั

ใน กา ร เ รี ย นก า รสอ น 

โ ด ย ก า ร นํ า เ สน อ ร า ย 

ละเ อียดทางพระพุท ธ 

ศาสนาให้เป็นเรืองเขา้ใจ

ง่าย  เ ช่นทํา เป็นนิทาน 

หรือการ์ตูนภาพ เป็นตน้ 

มีการจดักิจกรรมร่วมมือ

กัน กับ ท า ง ปั จ จัย ด้า น

ศาสนา และครอบครัว 

โ ด ย ทํา อ ย่ า ง ต่ อ เ นื อ ง

ส มํ า เ ส ม อ แ ล ะ เ ป็ น

กิจกรรมประจาํวนั เช่น

การสวดมนต์ไหว้พระ 

การนงัสมาธิ เป็นตน้ 

ควรบ รรจุห ลัก สูต รวิช า

พระพุทธศา สนาในวิช า

เรียนหลัก ของระดับชัน

อนุบาล ถึงมัธยมปลาย มี

การจดักิจกรรมร่วมกบัทาง

วัด มีการนําพระภิกษุมา

สอนธรรม จดัใหมี้การสอน

นอกสถานทีตามวดัสําคัญ

ใ น จัง ห วัด ต่ า ง ๆ  เ พื อ ดู

ส ถ า ปั ต ย ก ร ร ม  ศิ ล ป ะ 

วฒันธรรม ทางดา้นฝาผนัง 

เป็นตน้ 

 

ประมวลผล กจิกรรม กจิกรรม กจิกรรม 
 

จากตารางที ๕.๓ พบว่า  จากผลการวิจยัเชิงคุณภาพทงัทางดา้นการสัมภาษณ์เชิงลึก และ

การสนทนากลุ่ม มีผลทีไดส้อดคลอ้งกนักับการวิจยัเชิงปริมาณ ซึงการประมวลผลทีได ้คือดา้น

โรงเรียน วิชาพระพุทธศาสนาเป็นหลกัสูตรหลกัในการเรียนการสอน โดยการนาํเสนอรายละเอียด

ทางพระพุทธศาสนาให้เป็นเรืองเข้าใจง่าย เช่นทาํเป็นนิทาน หรือการ์ตูนภาพ เป็นต้น มีการจัด

กิจกรรมร่วมมือกนักบัทางปัจจยัดา้นศาสนา และครอบครัว โดยทาํอยา่งต่อเนืองสมาํเสมอและเป็น

กิจกรรมประจาํวนั กิจกรรม หมายถึง ให้นักเรียนมีการฝึกสติควบคู่ไปกบัการทาํกิจกรรมเพือให้



๒๗๘ 

วยัรุ่นไดเ้คลือนไหวร่างกายได ้สนุกสนานและใหค้วามร่วมมือและไดรั้บความรู้ในการพฒันาสติไป

พร้อมกนั โดยภาษาองักฤษเขียนว่า Activity หมายถึง กิจกรรมแทนดว้ยอกัษร (A)  

 

ตารางท ี๕.๔  สรุปประเด็นสําคญัของการวจิยัทังสีด้าน และจาํแนกผลด้านสภาพแวดล้อม 
 

ปัจจยัทีส่งผลต่อการ

ส่งเสริมจริยธรรม

วยัรุ่น 

การวจิยัเชิงปริมาณ 

การวจิยัเชิงคุณภาพ 

การสัมภาษณ์เชิงลกึ      การสนทนากลุ่ม 

ด้านสภาพแวดล้อม วดัทีไปเป็นประจาํอยู่

ห่างไกลแหล่งบนัเทิง

สถานบริการ เช่น

โรงแรม 

x  = ๔.๓๗ 

B =๐.๒๒๔ 

วัย รุ่นกับสังคมและ

สิ ง แ ว ด ล้ อ ม โ ล ก

ปัจจุบนัและสงัคมสมยั

นีไม่เหมือนสมัยปู่ย่า

ตายาย ในอดีตบรรพ

บุรุษไม่ เคยกังวลว่ า

เ ดื อ น ห น้ า จ ะ มี กิ น

หรือไม่ ไม่เคยคิดมาก

ว่าถา้ป่วยจะมีประกัน 

สังคมรับรองค่ารักษา

หรือไม่ พวกเขาไม่เคย

วิ ต ก เ ล ย ว่ า ถ้ า ไ ม่ มี

พาหนะส่วนตวัสังคม

จะมองพวกเขาอยา่งไร  

เ รื อ ง ย า เสพ ติ ด แ ละ

อบายมุขต่างๆ แทบไม่

เป็นอันตรายเหมือน

สมยันี นนัเป็นตวัอย่าง

ทีผมเริมตน้ไว ้เพือให้

คุณเห็นความแตกต่าง

ร ะ ห ว่ า ง อ ดี ต กั บ

ปัจจุบนั ซึงคุณตอ้ง 

สภาพแวดลอ้ม เป็น

สิ ง เ พิ ม พู น ซึ ง มี

บทบ าทแ ละค วา ม 

สมัพนัธข์องวยัรุ่นใน

สังคม มีอิทธิพลต่อ

พัฒ น าก า ร ใน ช่ ว ง

วัย รุ่นมาก ต่อพฤติ 

กรรมทางเพศมาจาก

หลายดา้น ตงัแต่กลุ่ม

เพือน วยัรุ่นทีมีเพือน

มีปัญหาพฤติกรรม

และมี เพศสัมพัน ธ์

ตั ง แ ต่ อ า ยุ น้ อ ย มี

โอกาสเสียงสูง ค่ า 

นิยมท างด้า นพฤติ 

กรรมทางเพศของ

วยัรุ่นเอง กลุ่มเพือน 

และของสังคมลว้นมี

อิ ท ธิ พ ล ต่ อ พ ฤ ติ 

กรรมทางเพศของ

วั ย รุ่ น  แ ล ะ ใ น

ปัจจุบนัวยัรุ่นยงั 

 



๒๗๙ 

ตารางท ี๕.๔  (ต่อ) 
 

ปัจจยัทีส่งผลต่อการ

ส่งเสริมจริยธรรม

วยัรุ่น 

การวจิยัเชิงปริมาณ 

การวจิยัเชิงคุณภาพ 

การสัมภาษณ์เชิงลกึ      การสนทนากลุ่ม 

  
ยอ ม รับ ว่ า อุ ป สร ร ค

แ ล ะ ปั ญ ห า ใ น ยุ ค

ปัจจุบนันีมีมากมาย จึง

ตอ้งมีกลยุทธ์ทีเหมาะ 

สมสาํหรับยุคปัจจุบัน 

ความเสียงในสังคมจะ

เ พิ ม ขึ น ต่ อ เ มื อ คุ ณ

เพิมพนูซึงบทบาทและ

ความสัมพนัธ์ของคุณ

ในสังคม เนือง จากว่า

คนในปัจจุบนัค่อนขา้ง

ไม่ไวว้างใจซึงกนัและ

กัน  กา รค้าแ ละ กา ร

ทํา งา นทั ว ไป ย่อ ม มี

หลายความหมายใน

ส า ย ต า ข อ ง สั ง ค ม 

ฉะนันความวุ่นวายใน

วงการศึกษา หรือแม ้

กระทงัเมือคุณเดินทาง

ต า ม ถ น น ไ ป ธุ ร ะ ที

ไ ห น ก็ ต า ม ย่ อ ม มี

อัน ต ร า ย แ ล ะ ค ว า ม

เสียงระดับหนึง โดย 

เฉพาะอย่างยิ งถ้าคุณ

เป็นหนุ่มเป็นสาว  

ไดรั้บอิทธิพลจากสือ

ต่า ง  ๆ  ร ว ม ทัง อิ น 

เตอร์เน็ต ทีกระตุ้น

ให้ว ัย รุ่น เ ริ มมี เพ ศ 

สัมพันธ์ตังแต่ อา ยุ

นอ้ยลงกว่าเดิม 

 



๒๘๐ 

ตารางท ี๕.๔  (ต่อ) 
 

ปัจจยัทีส่งผลต่อการ

ส่งเสริมจริยธรรม

วยัรุ่น 

การวจิยัเชิงปริมาณ 

การวจิยัเชิงคุณภาพ 

การสัมภาษณ์เชิงลกึ      การสนทนากลุ่ม 

  
ปัญหาทีจะตอ้งเผชิญก็

มีมากมาย ผมคงไม่

ต้องเ อ่ยรายละเ อียด

แห่งความชวัร้ายความ

ล า ม ก แ ล ะ สิ ง ที น่ า

อปัยศทีคุณได้เห็นใน

สงัคม ข่าวสารเกียวกบั

ฆาตกรรมโจรกรรม

ทุกวันนี ได้สืออะไร

ม า ก ม า ย เ กี ย ว กั บ

สถานภาพของสังคม 

ซึงเราจะตอ้งเพิมความ

ระมดัระวังและความ

เตรียมพร้อม เพือให้

เข้าใจปัญหาและรู้จัก

วิกฤตกับทางรอดและ

การแก้ไข ถา้คนหนึง

ค น ใ ด ที คุ ณ รู้ จั ก มี

ปัญหายาเสพติด คุณ

จะมองว่าปัญหานีเกียว 

ข้อ ง กับ คุ ณอ ย่ า ง ไ ร 

ว ัย รุ่นบางคนอาจไม่

มองว่าเป็นปัญหา แต่

กลับอยากลองแม้ว่า

มนัจะเสียงก็ตาม บาง 

 

 



๒๘๑ 

ตารางท ี๕.๔  (ต่อ) 
 

ปัจจยัทีส่งผลต่อการ

ส่งเสริมจริยธรรม

วยัรุ่น 

การวจิยัเชิงปริมาณ 

การวจิยัเชิงคุณภาพ 

การสัมภาษณ์เชิงลกึ      การสนทนากลุ่ม 

  
ค น ก็ ม อ ง ว่ า เ ป็ น ภัย

พิบติัทีตอ้งหลบหนีให้

ห่างไกล โดยไม่สนใจ

ว่าผูที้ติดยานันมีความ

ยา ก ลํา บ าก อ ย่า ง ไ ร 

บางคนมองปัญหานี

เหมือนกับเป็นปัญหา

ของตวัเองจึงทาํให้เขา

เดือดร้อนแทนคนอืน

ดว้ย อนัเนืองจากความ

รั บ ผิ ด ช อ บ ที เ ป็ น

คุ ณ ส ม บั ติ ข อ ง ผู ้ มี

คุณธรรม 

 

ประมวลผล การซึบซับ แรงกระตุ้น แรงกระตุ้น 
 

 จากตารางที ๕.๔ พบว่า  จากผลการวิจยัเชิงคุณภาพทงัทางดา้นการสัมภาษณ์เชิงลึก และ

การสนทนากลุ่ม มีผลทีไดส้อดคลอ้งกนักับการวิจยัเชิงปริมาณ ซึงการประมวลผลทีได ้คือดา้น

สภาพแวดลอ้มก็ คือ โดยจดัการส่งเสริมกระตุน้ให้วยัรุ่นทาํกิจกรรมเป็นรูปแบบการพฒันาสติไป

พร้อมกันย่อมทาํให้วยัรุ่นสนุก สนใจ มีความสุข เกิดรัก เกิดความปรับเปลียนพฒันาจิตใจให้มี

จริยธรรมทีสูงขึน โดยภาษาองักฤษเขียนว่า  STIMULATION แทนดว้ยอกัษร (S) 

 

 

 

 

 

 



๒๘๒ 

๕.๓.๒ รูปแบบปัจจยัทีส่งผลต่อการส่งเสริมจริยธรรมวยัรุ่น 

ทีเรียกว่า “STMA” Model 

ผลการวิจยัทีไดจ้ากเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกและการสนทนา

กลุ่ม สามารถนาํมาสร้างรูปแบบ (Model) ปัจจยัทีส่งผลต่อการส่งเสริมจริยธรรมวยัรุ่น ทีเรียกว่า 

“STMA” Model  ซึงสามารถแสดงแผนภูมิไดด้งัต่อไปนี 

 

 

แผนภูมทิี ๕.๑ “STMA” Model Model : รูปแบบปัจจยัทส่ีงผลต่อการส่งเสริมจริยธรรมวยัรุ่น 

 

 

คาํนิยามความคิดตามกรอบแนวคิดของ “TMAS” Model Model 

S    =    ดา้นสภาพแวดลอ้ม Stimulation  หมายถึง แรงกระตุน้ 

T  =  ดา้นการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน์  Time หมายถึง เวลา 

 M  =  Mindfulness  คือ ดา้นศาสนสถานช่วยในดา้นพฒันาสติ   

 A  = Activity หมายถึง กิจกรรม 

จากโมเดลรูปร่างเป็นวงกลม สามารถอธิบายความเป็นมาของโมเดลได ้ดงันี 

S = Stimulation คือ ดา้นสภาพแวดลอ้มเป็นแรงกระตุน้ ทีเป็นปัจจยัทีส่งผลต่อการส่งเสริม

จริยธรรมวยัรุ่น  โดยจดัการส่งเสริมกระตุน้ใหว้ยัรุ่นทาํกิจกรรมเป็นรูปแบบการพฒันาสติไปพร้อม



๒๘๓ 

กนัยอ่มทาํใหว้ยัรุ่นสนุก สนใจ มีความสุข เกิดรัก เกิดความปรับเปลียนพฒันาจิตใจใหมี้จริยธรรมที

สูงขึน 

T = time คือ ดา้นการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน ์ ปัจจยัทีส่งผลต่อการส่งเสริมจริยธรรม

วยัรุ่น กิจกรรมต่อไปนีเป็นขอ้เสนอทีวยัรุ่นสามารถนาํไปปฏิบติัไดต้ามความพอใจของแต่ละคน 

(๑) ฟังเพลงดังฮิต (๒) หาวิธีทาํอะไรก็ไดที้ต้องออกแรงขยบัตัว (๓) หางานอดิเรกทาํ (๔) อ่าน

หนังสือทีชอบ (๕) ปรับปรุงสภาพแวดลอ้ม (๖) ปรับปรุงตัวให้สดชืน (๗) ทาํความสะอาด 

(๘) ยอ้นรอยอดีต (๙) เขา้ร่วมกิจกรรมทางสังคม (๑๐) เขา้หาธรรมชาติให้มาก (๑๑) อยู่อย่างสงบ

บา้ง การใชเ้วลาว่างเป็นกิจกรรมอย่างหนึงทีให้ประโยชน์ต่อการดาํรงชีวิตของมนุษยเ์ป็นอย่าง

มาก ซึงพอสรุปได้ดังนี (๑) ประโยชน์ต่อตนเอง ทําให้มีสุขภาพดีทังกายและใจ เนืองจาก

ชีวิตประจาํวนัเต็มไปดว้ยสิงอาํนวยความสะดวก ทาํใหค้นไม่ค่อยไดมี้โอกาสออกกาํลงักายมากนัก 

ร่างกายจึงมกัจะไม่สมบูรณ์แข็งแรง การใชเ้วลาว่างดว้ยการออกกาํลงักาย ก็จะสามารถทดแทนได้

เพือใหส้มรรถภาพทางกายสูงขึน ส่วนทางดา้นจิตใจก็จะไดพ้กัผ่อนคลายความตึงเครียด ลดความ

วิตกกงัวล ทาํใหบุ้คคลสามารถปรับตวัใหเ้ขา้กบัสภาพแวดลอ้มหรือประกอบการงานต่าง ๆ  ไดดี้ขึน 

(๒) ประโยชน์ต่อครอบครัว การใชเ้วลาว่างบางอยา่งนอกจากจะใหค้วามสนุกสนานเพลิดเพลิน ทาํ

ให้ชีวิตครอบครัวเป็นสุขและอบอุ่นแลว้ ยงัอาจช่วยเพิมรายได้ของครอบครัวโดยทางออ้มอีก

ดว้ย เช่น การปลูกตน้ไม ้การปลูกผกัสวนครัว เป็นตน้ (๓) ประโยชน์ต่อสังคม ก่อให้เกิดความ

สามคัคี รักใคร่กลมเกลียวกนัในหมู่คณะ ส่งเสริมความเป็นพลเมืองดี ลดปัญหาการประพฤติผิด

ศีลธรรม หรือปัญหาอาชญากรรม โดยการรู้จกัใชเ้วลาให้เกิดประโยชน์ เช่น การเขา้ร่วมกิจกรรม

เพือสาธารณประโยชน์ร่วมกนั ทาํใหเ้กิดความสนิทสนมขณะทาํงานดว้ยกนั ทาํใหเ้พิมคุณธรรมแก่

บุคคลผูร่้วมกนัทาํกิจกรรมนนั ๆ 

M = Mindfulness  คือ ดา้นศาสนสถานช่วยในดา้นพฒันาสติ  ปัจจยัทีส่งผลต่อการส่งเสริม

จริยธรรมวยัรุ่น คุณธรรมทีสามารถพฒันาให้เกิดมีขึนได ้ตามหลกัความรู้ในทางพระพุทธศาสนา 

จะต้องมีสติ จากการฝึกฝนอบรมดงัเดิมมีปัญหาและอุปสรรคในการเข้าถึง โดยเฉพาะในวยัรุ่น 

เนืองจากเป็นวยัทีมีการเปลียนแปลงมากทงัทางร่างกายทีกา้วเขา้สู่ความเป็นผูใ้หญ่ และทางอารมณ์ 

ความรู้สึกทีชอบความสนุกสนาน ชอบการเขา้กลุ่ม ติดเพือน ทาํให้วยัรุ่นไทยในปัจจุบนัมีปัญหา

มากทงัทาง ร่างกาย เพศ การเรียน การใชจ่้าย การใชชี้วิต แสดงถึงการขาดการพฒันาสตินนัเอง 

A = Activity  คือ  กิจกรรมดา้นโรงเรียนทีเป็นปัจจยัทีส่งผลต่อการส่งเสริมจริยธรรมวยัรุ่น 

วิชาพระพุทธศาสนาเป็นหลกัสูตรหลกัในการเรียนการสอน โดยการนาํเสนอรายละเอียดทาง

พระพุทธศาสนาใหเ้ป็นเรืองเขา้ใจง่าย เช่นทาํเป็นนิทาน หรือการ์ตูนภาพ เป็นตน้ มีการจดักิจกรรม



๒๘๔ 

ร่วมมือกนักบัทางปัจจยัดา้นศาสนา และครอบครัว โดยทาํอยา่งต่อเนืองสมาํเสมอและเป็นกิจกรรม

ประจาํวนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                 

 

 

 

แผนภูมทิี ๕.๒ อธบิาย “STMA” Model : รูปแบบปัจจยัทส่ีงผลต่อการส่งเสริมจริยธรรมของ 

วยัรุ่นตามการนําไปปฏิบัตขิองแต่ปัจจยัแต่ละด้าน 

 

จากกรอบแนวความคิดของ “STMA” Model ดงักล่าวสามารถอธิบายขนัตอนหรือหลกั

แนวทาววิธีการปฏิบติัของปัจจยัทีส่งผลต่อการส่งเสริมจริยธรรมของวยัรุ่นได ้ดงันี 

๑. S (Stimulation) หมายถึงด้านสภาพแวดลอ้มส่งเสริม แรงกระตุ้นทีส่งผลต่อการ

ส่งเสริมจริยธรรมของวยัรุ่นจากทางดา้นสภาพแวดลอ้มก็ คือ โดยจดัการส่งเสริมกระตุน้ใหว้ยัรุ่นทาํ

Sแรงกระตุ้น 

T 

เวลา 

M 

พฒันาสต ิ
 

กจิกรรม 

A 
 

ด้าน 

สภาพแวดล้อม 

ด้านการใช้

เวลาว่างให้เกิด

ประโยชน์

ด้าน 

ด้าน 

ศาสนสถาน 

ด้าน 

โรงเรียน 

ด้าน 

ปัจจยัทีส่งผลต่อการส่งเสริมจริยธรรมวยัรุ่น 



๒๘๕ 

กิจกรรมเป็นรูปแบบการพฒันาสติและพฒันาตน้เองไปพร้อมกนัย่อมทาํให้วยัรุ่นสนุก สนใจ มี

ความสุข เกิดรัก เกิดความปรับเปลียนพฒันาจิตใจใหมี้จริยธรรมทีสูงขึน 

๒. T (Time) หมายถึง ดา้นการใชเ้วลาว่างใหเ้กิดประโยชน ์ซึงเป็นปัจจยัอนัดบัแรกทีส่งผล

ต่อการส่งเสริมจริยธรรมของวยัรุ่น โดยเฉพาะ 

๓. M (Mindfulness) หมายถึง ดา้นศาสนสถาน สติ ทีส่งผลต่อการส่งเสริมจริยธรรมของ

วยัรุ่น คือทางพระภิกษุสงฆ ์และวดั  จะสงัสอนอบรมใหค้นเขา้ถึงจิตทีสงบ 

๔. A (Activity) หมายถึง ทางดา้นโรงเรียนกิจกรรมทีส่งผลต่อการส่งเสริมจริยธรรมของ

วยัรุ่นจากโดยหลกัสูตรหรือกิจกรรม และการอบรมสงัสอนจากพ่อแม่หรือบุคคลในครอบครัว ใน

ดา้นการปลกูจิตสาํนึกทีดีทางดา้นพระพุทธศาสนา ความศรัทธาก็จะไม่เกิดขึน 

สรุปหลกั “STMA” Model จากทีกล่าวมาแล้วข้างต้นสามารถสรุปได้ดังน ี

S  = Stimulation ทางด้านสภาพแวดลอ้มแรงกระตุ้นใช้เป็นกิจกรรมเพือส่งเสริม

จริยธรรมของวยัรุ่น   

T  =  Time  ทางดา้นการใชเ้วลาว่างใหเ้กิดประโยชน์เพือส่งผลต่อส่งเสริมจริยธรรมของ

วยัรุ่น 

 M  =  Motivation ทางดา้นศาสนสถานใชเ้ป็นการฝึกสติเพือส่งผลต่อส่งเสริมจริยธรรม

ของวยัรุ่น 

 A  =  Activity   ทางดา้นโรงเรียนกิจกรรมทีส่งผลต่อการส่งเสริมจริยธรรมของวยัรุ่นจาก 

 จากผลการวิจยัทีไดเ้กิดจากการวิจยัศึกษาปัจจยัทีผลส่งผลต่อการส่งเสริมจริยธรรมของ

วยัรุ่นสามารถนาํมาสร้างรูปแบบ (Model) ทาํใหเ้กิดองคค์วามรู้ใหม่ คือ STMA model ทีไดรั้บการ

พฒันาจากองค์ความรู้เดิม ผสมผสานความรู้ทางจิตวิทยาสมยัใหม่รวมเขา้กบัหลกัการพฒันาวยัรุ่น

ในทางพระพุทธศาสนาได้อย่างกลมกลืนได้ผล เป็นการการศึกษาทีมีการวัดผลอย่างละเอียด 

ครอบคลุมในประเด็นต่าง ๆ ทีสาํคญั ดงันันเมือดาํเนินการตามแนวทางวิธีการปฏิบติัขา้งตน้ก็จะ

ส่งผลต่อการส่งเสริมจริยธรรมของวยัรุ่นมากขึนโดยมีการส่งเสริมจริยธรรมของวยัรุ่นให้ถูกตอ้ง

ตามหลกัของพระพุทธศาสนา 

 

๕.๔ ข้อเสนอแนะ 

๕.๓.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

จากผลการวิจยัครังนีซึงมีขอ้เสนอแนะทีควรปรับปรุงจากผลการวิจยัและขอ้คิดเห็นของ

ผูต้อบแบบสอบถามซึงสรุปเป็นประเด็นไดด้งันี 



๒๘๖ 

๑. ผูที้มีส่วนเกียวข้องกบันักเรียน ไดแ้ก่ บิดามารดาหรือผูป้กครอง ครูอาจารย ์ควรได้

ทราบเพือหาแนวทางแกไ้ขให้ความช่วยเหลือและหาแนวทางสนับสนุนให้นักเรียนมีการเรียนรู้ 

สร้างประสบการณ์เพือใหน้กัเรียนมีพฤติกรรมทีเหมาะสม โดยการจดัโรงเรียนให้มีสภาพแวดลอ้ม

และบรรยากาศทีเอือต่อการปลกูฝังคุณธรรมจริยธรรม มีการสอดแทรกในการสอนรายวิชาและการ

จดักิจกรรมอยา่งต่อเนือง 

๒. สามารถนาํไปปรับปรุงรูปแบบของกิจกรรมใหเ้กิดประโยชน์แก่นกัเรียนทวัไนอกเหนือ

จากนักเรียนทีเป็นกลุ่มเสียงหรือกลุ่มเป้าหมาย แลว้นําเสนอทางโรงเรียนทีสนใจเพือใช้เป็น

ประโยชน์ต่อไป โดยการเลือกบางกิจกรรมทีเป็นพืนฐานของกระบวนการกลุ่ม เช่น กิจกรรมทีให้

เกิดการเห็นอกเห็นใจผูอื้นยอมรับความแตกต่างของผูอื้น กิจกรรมทีใหส้าํรวจตนเอง กิจกรรมทีให้

นักเรียนเขา้ใจวิธีการเป็นเพือนทีดีทีถูกตอ้ง หรือกิจกรรมทีสร้างความภูมิใจให้ตนเอง แลว้สร้าง

รูปแบบกิจกรรมอืนเพิมเติมตามวตัถุประสงคที์ตอ้งการใหเ้กิดการเรียนรู้ทีคลอ้งจองกบัปัญหาวยัรุ่น

ปัจจุบนัในโรงเรียนนนั 

๓. สามารถส่งเสริม สนับสนุนให้มีการศึกษาเพิมเติมเกียวกับการพัฒนาคุณธรรม 

จริยธรรม และศีลธรรมของนกัเรียน ในกิจกรรมกลุ่มรูปแบบอืน ๆ ทีจะสามารถนาํไปประยุกต์ให้

เกิดประโยชน์ในนกัเรียนกลุ่มอืน ๆ ต่อไปได ้

๔. สามารถนาํผลการวิจยั นาํเสนอในการประชุม การเผยแพร่ในทีประชุมทงัในประเทศ

และต่างประเทศ การเผยแพร่และขอความร่วมมือกบัสือทีจะเขา้ถึงเด็กและวยัรุ่นไดง่้าย เช่น การ

ผลิตสือทีเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้คุณธรรมจริยธรรมดา้นอืน ๆ หรือสือทีเป็นประโยชน์ในการ

ทาํกิจกรรมกลุ่มกบัเด็กและวยัรุ่นการทาํเวบ็เพือเผยแพร่ในคอมพิวเตอร์ 

๕.๓.๒ ข้อเสนอแนะเพอืการวจิยั 

การวจิยัเรือง “ปัจจยัทีส่งผลต่อการส่งเสริมจริยธรรมของวยัรุ่น” ผูว้ิจยัเห็นว่าน่าจะมี

ประเด็นทีน่าสนใจจึงขอเสนอใหผู้ว้ิจยัทีจะทาํการวจิยัต่อไปในหวัขอ้ดงัต่อไปนี  

๑)  ควรวจิยัเรือง “ปัจจยัทีส่งผลเป็นแรงจูงใจทางดา้นศาสนาของวยัรุ่น” 

๒)  ควรวจิยัเรือง “ปัจจยัทีส่งผลเป็นแรงกระตุน้ทางดา้นการศึกษาของวยัรุ่น” 

๓)  ควรวจิยัเรือง “รูปแบบการการส่งเสริมจริยธรรมของวยัรุ่นตามแนวพุทธ” 

๔)  ควรวจิยัเรือง “ผลกระทบทางดา้นเทคโนโลยทีีส่งผลต่อพฤติกรรมของวยัรุ่น” 

๕)  ควรวิจัยเรือง “ปัจจัยด้านการอบรมสั งสอนทางครอบครัวทีมีส่งต่อการส่งเสริม

จริยธรรมของวยัรุ่น” เป็นตน้    

 



บรรณานุกรม 

 

๑. ภาษาไทย 

ข้อมูลปฐมภูม ิ

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั. พระไตรปิฎกภาษาไทย  เล่มที ๑๐, ๑๑, ๔๐, ๕๐. กรุงเทพมหานคร : 

โรงพิมพม์หาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั, พ.ศ. ๒๕๓๙. 

 

ข้อมูลทุตยิภูม ิ

๑. หนังสือทัวไป 

การศาสนา, กรม. การศึกษาจริยธรรม. กรุงเทพมหานคร :โรงพิมพก์รมการศาสนา, ๒๕๔๒. 

______. คู่มอืวทิยากรอบรมพระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาส. กรุงเทพมหานคร :โรงพิมพก์ารศาสน, 

๒๕๔๐. 

______. หลกัการบริหารและการจดัการวดัในยุคโลกาภิวตัน์. กรุงเทพมหานคร : เอพี กราฟิคดีไซน.์ 

๒๕๓๙. 

______. การพฒันาส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมประชาชน ประจําปี ๒๕๕๐ นํามิติศาสนาสู่วิถีชีวิต

ทีมันคงเพืออนาคตทียังยืน. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพชุ์มนุมสหกรณ์การเกษตรแห่ง

ประเทศไทย จาํกดั, ๒๕๔๙. 

กีรติ บุญเจือ. ชุดพืนฐานปรัชญาจริยศาสตร์สําหรับผู้ เริมเรียน. กรุงเทพมหานคร :  ไทยวฒันา

พานิช, ๒๕๒๓. 

จรรยา สุวรรณทตั. พฤตกิรรมศาสตร์ เล่ม ๒ จติวทิยาจริยธรรม  และจติวทิยาภาษา. กรุงเทพมหานคร : 

สาํนกัพิมพไ์ทยวฒันาพานิช, ๒๕๒๔. 

จรัญ พรหมอยู่. ความเข้าใจเกียวกับสังคมไทย . กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์โอเดียน 

สโตร์, ๒๕๒๖. 

ชาํเลือง วุฒิจนัทร์. คุณธรรมและจริยธรรม. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพก์รมการศาสนา, ๒๕๒๔. 

ชูศรี วงศ์รัตนะ. เทคนิคการใช้สถิติเพือการวิจัย. พิมพค์รังที ๗. กรุงเทพมหานคร : เทพเนรมิต, 

๒๕๔๑. 

เชิดศกัดิ โฆวาสิทธุ.์  การวจิยัทางพฤตกิรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์. กรุงเทพมหานคร : ศิลปบรรณา

คาร, ๒๕๒๓. 



๒๘๘ 
 

______. การวดัเจตคตแิละบุคลกิภาพ. กรุงเทพมหานคร : สาํนกัทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, ๒๕๒๐. 

ฑิตยา สุวรรณะชฏ. สังคมวทิยา. กรุงเทพมหานคร : ไทยวฒันาพานิช., ๒๕๒๙. 

ทองหล่อ  วงษธ์รรมา. ปรัชญา ๒๐๑ พุทธศาสน์. กรุงเทพมหานคร : โอ.เอส.พรินติงเฮา้ส์, ๒๕๓๘. 

ธานินทร์ กรัยวิเชียร. คุณธรรมและจริยธรรมของผู้บริหาร. กรุงเทพมหานคร : สํานักงาน

คณะกรรมการขา้ราชการพล, ๒๕๕๐. 

บรรเทิง พาพิจิตร. สังคมวทิยา. กรุงเทพมหานคร : สาํนกัพิมพโ์อเดียนสโตร์, ๒๕๔๗. 

บุญชม ศรีสะอาด. วถิีทางสถิติสําหรับการวิจัย เล่ม ๑. กรุงเทพมหานคร : สุวิริยาสาสน์. ๒๕๔๓. 

หนา้ ๗๕-๗๖. 

บุญมี  แท่นแกว้. จริยศาสตร์. กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร์, ๒๕๓๙. 

บุญร่วม เทียมจันทร์.  เจ้าอาวาส เ จ้าพนักงาน ใครกําหนด?.  กรุงเทพมหานคร : สามดี 

พรินติงอีควิปเมน้ท,์ ๒๕๔๖. 

ประภาศรี สีหอาํไพ. พืนฐานการศึกษาทางศาสนาและจริยธรรม. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, ๒๕๔๓. 

ประเวศ วะสี, ศาสตราจารยน์ายแพทย.์ การเรียนรู้บูรณาการรายวชิา กรณตีวัอย่างโรงเรียนรุ่งอรุณ. 

กรุงเทพมหานคร : สาํนกัพิมพ ์๒๑ เซ็นจูรี จาํกดั, ๒๕๔๕. 

ปราณี ขวญัแกว้. การวิเคราะห์ภาษิตชาวบ้านท้องถินใต้. กรุงเทพมหานคร : คณะมนุษยศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, ๒๕๓๔. 

ปรีชา พวันุกลูนนท.์ รายงานการดําเนินงานพฒันาบรรยากาศและสิงแวดล้อมในโรงเรียนแสนวทิยา

นิคมจงัหวดัเชียงราย. เชียงราย : โรงเรียนเชียงแสนพิทยาคม, ๒๕๔๐. 

ปรียาพร วงศอ์นุตรโรจน์. จติวทิยาการศึกษา. กรุงเทพมหานคร : ศนูยสื์อเสริม, ๒๕๓๔. 

พนม  พงษ์ไพบูลย.์ จารึกไว้ในพระศาสนา จารึกไว้ในการศึกษา. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพก์รมการ

ศาสนา, ๒๕๓๘ 

พนสั  หนันาคินทร์. การสอนค่านิยมและจริยธรรม. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพพิ์ฆเนศ, ๒๕๒๓. 

พรรณทิพย ์ ศิริวรรณบุศย.์ ทฤษฎีจติวทิยาพฒันาการ. กรุงเทพมหานคร : สาํนักพิมพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั, ๒๕๔๙. 

พรรณี ช. เจนจิต. จติวทิยาการเรียนการสอน. กรุงเทพมหานคร : คอมแพค็ทพ์ริน, ๒๕๒๘. 

พระพุทธทาสภิกข.ุ สูตรเว่ยหล่าง (แปล). กรุงเทพมหานคร : ห.จ.ก. พระนคร, ๒๔๕๓. 

 



๒๘๙ 
 

พระเทพดิลก (ระแบบ   ◌ิตฺ าโณ). อธิบายหลักธรรมตามหมวดจากนวโกวาท. กรุงเทพมหานคร : 

ธรรมสภา, ๒๕๓๔. 

พระเทพเวที. พระพุทธศาสนากบัการพฒันาตน. กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา, ๒๕๓๔. 

พระธรรมกิตติวงศ ์(ทองดี สฺรเตโช) ป.ธ.๙ ราชบณัฑิต.  พจนานุกรมเพือการศึกษาพุทธศาสน์ ชุด

คาํวดั. กรุงเทพมหานคร : วดัราชโอรส. ๒๕๔๘. 

พระธรรมโกศาจารย ์(พุทธทาสภิกษุ). แนะแนวจริยธรรม. กรุงเทพมหานคร : บริษทั ศิริพสัต์ จาํกัด, 

๒๕๐๕. 

พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตโต). คุณธรรมและจริยธรรมสําหรับเด็กและเยาวชนรุ่นใหม่ . 

กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพจุ์ฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, ๒๕๒๘. 

______. พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ. พิมพค์รังที ๖. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพม์หา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลยั,  ๒๕๓๘. 

พระธรรมวิสุทธิกว.ี การบริหารจติ. พิมพค์รังที ๑๑. กรุงเทพมหานคร : บริษทั เซเว่นพรินติ ง กรุ๊ป จาํกดั, 

๒๕๕๑. 

ไพฑูรย ์ เครือแกว้. ลกัษณะสังคมไทย. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพเ์ลียงเซียงจงเจริญ, ๒๕๑๓. 

พระปัญญาพิศาลเถระ. พระพุทธเจ้าทรงสังสอนอะไร. กรุงเทพมหานคร : ประทุมศิลป์, ๒๕๓๓. 

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตโต). การศึกษาเครืองมือพัฒนาทียังต้องพัฒนา. พิมพค์รังที ๒. 

กรุงเทพมหานคร : สหธรรมิก, ๒๕๔๑ 

______. จากสุขในบ้านสู่ความเกษมศานตทิัวสังคม. กรุงเทพมหานคร : บริษทั ๒๑ เซ็นจูรี จาํกดั, 

๒๕๔๖. 

______. ธรรมกบัการพฒันาชีวติ. กรุงเทพมหานคร : มลูนิธิพุทธธรรม, ๒๕๓๗. 

______. วธิีคดิตามหลกัพุทธธรรม. (กรุงเทพมหานคร : บริษทั เคลด็ไทย,  ๒๕๔๒. 

______. พจนานุกรมพุทธศาสน์ฉบับประมวลศัพท์. พิมพค์รังที ๑๑. กรุงเทพมหานคร : สาํนกัพิมพ์

จนัทร์เพญ็, ๒๕๕๓.  

______. พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์. พิมพค์รังที ๑๑. กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬา

ลงกรณราชวิทยาลยั,  ๒๕๓๘. 

พระเมธีธรรมาภรณ์.  ศาสนากับปรัชญา.  กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพอ์มรินทร์พริ นติ ง กรุ๊ป, 

๒๕๓๓. 

พิสณุ ผอ่งศรี. วจิยัทางการศึกษา. พิมพค์รังที ๔. (กรุงเทพมหานคร : บริษทั พรอพเพอร์ตี พรินท ์จาํกดั. 

พิสิฐ เจริญสุข. เบญจศีล – เบญจธรรม. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพก์ารศาสนา, ๒๕๔๓. 



๒๙๐ 
 

มหามกุฏราชวิทยาลัย .  ธมฺมปทฏ กถา ป โม ภาโค .  กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหา- 
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๒๕๒๙. 

สิทธิโชค  วรานุสนัติกลู. จติวทิยาสังคม : ทฤษฎีและการประยุกต์. กรุงเทพมหานคร : สาํนักพิมพ์

บริษทั ซีเอด็ยเูคชนั จาํกดั (มหาชน), ๒๕๔๖. 



๒๙๑ 
 

สุโขทัยธรรมาธิราช, มหาวิทยาลยั. จริยศึกษา หน่วยที ๑-๑๘. กรุงเทพมหานคร :  สํานักพิมพ์

มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, ๒๕๔๔. 

______. จริยศึกษา. พิมพค์รังที ๘. นนทบุรี : สาํนกัพิมพม์หาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมธิราช, ๒๕๔๔. 

______. “พฤติกรรมวยัรุ่น”. เอกสารการสอนหน่วยที ๙-๑๕. พิมพ์ครังที ๑๑. กรุงเทพมหานคร : 

โรงพิมพม์หาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมธิราช, ๒๕๔๗. 

สุจิตรา บุณยรัตพนัธุ.์ ระเบียบวธิีวจิยัสําหรับประศาสนศาสตร์. พิมพค์รังที ๗. กรุงเทพมหานคร : 

สาํนกัพิมพเ์สมาธรรม, ๒๕๔๖. 

สุทธิวรรณ ตนัติรจนาวงศ ์และ ศศิกาญจน์ ทวิสุวรรณ. การส่งเสริมคุณธรรม : กรณศึีกษากลุ่มเด็ก/

เยาวชน และข้าราชการภาครัฐ. กรุงเทพมหานคร : อกัษรเจริญทศัน์, ๒๕๕๒ 

สุนทร สุภูตะโยธิน. คู่มอืสมณศักดิ สําหรับผู้บริหาร. พิมพค์รังที ๒. กรุงเทพมหานคร : กรังปรีซ์

อินเตอร์เนชนัแนล, ๒๕๔๐. 

สุภางค์  จันทวานิช. การวิจัยเชิงคุณภาพ. พิมพ์ครังที ๑๐. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั, ๒๕๔๕. 

สุมน อมรวิวตัน์, ศาสตราจารย.์ กระบวนการเรียนรุ้จากแหล่งเรียนรู้ในชุมชนและธรรมชาติ. 

กรุงเทพมหานคร : สาํนกัพิมพว์ฒันาพานิช, ๒๕๔๔. 

สุรศกัดิ วาจาสิทธิ และคณะ. พระราชบัญญัตกิารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิมเติม พ.ศ. 

๒๕๔๕. กรุงเทพมหานคร : วิญ ูชน, ๒๕๔๖. 

โสภา ชูพิชยักุล. จติวทิยาสังคม. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพก์รมการศาสนา, ๒๕๑๘. 

อมัพร สุคันธวนิช และคณะ. มนุษย์กับสังคม. พิมพ์ครังที๗. กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์, ๒๕๕๐. 

 

๒) บทความ 

งามตา วนินทานนท.์  “ครอบครัวกบัการปลกูฝังหลกัปฏิบติัขนัพืนฐานทางพุทธศาสนาแก่เยาวชน”. 

บทความทางพฤติกรรมศาสตร์. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, ๒๕๓๔ : ๕๕-๕๙. 

ธเนศ ขาํเกิด. “การจดับรรยากาศและสิงแวดลอ้มทีดีในโรงเรียน”.  มิตรครู. ๓๒. ๘ (เมษายน ๒๕๓๓) : 

๔-๖. 

พระธรรมวรนายก (โอภาส นิรุตฺติเมธี). “การพฒันาวดัใหเ้ป็นศนูยก์ลางของชุมชน”. ธรรมปริทัศน์ 

๔๖. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพม์หาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั, ๒๕๔๖ : ๑๖๔. 
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๓) เวปไซต์ 

กระทรวงพฒันาสงัคมและความมนัคงของมนุษย.์ มติทิางสังคมวฒันธรรมทีส่งผลต่อความรุนแรง. 

http://www.thaipost.net/nc/creadnews, สืบคน้วนัที ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๔. 

จนัทวนั เบ็ญจวรรณ์. Human Being and Environment. Human-tru.ac.th/ elearning/ Human % 

Being/ human-detail-๔html วนัทีสืบคน้ ๒๗ กุมภาพนัธ ์๒๕๕๘. 

เอกรินทร์ สีมหาศาล และคณะ. (ม.ป.ป). สิงแวดลอ้มทางสงัคม.  
1http://guru.sanook.com/๓๙๗๘ สืบคน้วนัที ๒๗ กุมภาพนัธ ์๒๕๕๘.  

http://www.time.com/time/nation/article/0.8599.1549394.00.html#ixzz1K72aWP4w. 

http://horoscope.thaiza.com/detail_117484.html. 

http://rokiyah.igetweb.com/articles/416065/การใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์.html. เข้าถึงเมือ 

27/09/2558. 

http://iam.hunsa.com/nongnee6439/article/3089. เขา้ถึงเมือ 27/09/2558. 

http://www.ipecp.ac.th/ipecp/cgi-binn/dacha50/unit2/content1.htm. 

 

๔) วทิยานิพนธ์ และงานวจิยั 

กลัยา  ศรีปาน. “ศึกษาคุณธรรมจริยธรรมของนกัเรียนระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ 

สาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน จังหวดัสงขลา”. ปริญญานิพนธ์การศึกษา

มหาบัณฑติ. บณัฑิตวิทยาลยั : มหาวิทยาลยัทกัษิณ, ๒๕๔๒.  

คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติล สาํนกังาน. รายงานการสงเคราะห์งานวจิยั รูปแบบและกระบวณ

การจัดการศึกษาและการเผยแผ่ศาสนธรรม: ศึกษาเฉพาะกรณี วัดสวนแก้ว จังหวัด

นนทบุรี. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, ๒๕๔๕. 

จกัรพงษ ์  นิลพงษ.์ “การศึกษาจริยธรรมนกัเรียนมธัยมศึกษาตอนตน้ในโรงเรียนขยายโอกาสทาง

การศึกษาขนัพืนฐาน สงักดัสาํนกังานการประถมศึกษาจงัหวดัชยัภูมิ”. วิทยานิพนธ์ศึกษา

ศาสตรมหาบัณฑติ. บณัฑิตวิทยาลยั : มหาวิทยาลยัขอนแก่น, ๒๕๔๓.  

จีรพร โพธิสุวรรณ. “ความสมัพนัธร์ะหว่างปฏิสมัพนัธข์องครูกบันกัเรียนในดา้นการเรียนการสอน

กบัผลสมัฤทธิทางการเรียนและบุคลิกภาพเก็บตวั-แสดงตวัของนักเรียน”. ปริญญานิพนธ์

การศึกษามหาบัณฑติ. บณัฑิตวิทยาลยั : มหาวิทยาลยัศรีนครินทร์วิโรฒ, ๒๕๑๙. 

จุฬารัตน์  มงักะโรทยั. “การศึกษาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ  

วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี สังกัดกองวิทยาลัยอาชีวศึกษา  กรมอาชีวศึกษา 
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กระทรวงศึกษาธิการ”. วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต .  บัณฑิตวิทยาลัย  :  

มหาวิทยาลยัรามคาํแหง, ๒๕๔๔.  

เฉียบ ไทยยงิ. “ปัจจยัทีส่งผลต่อความสาํเร็จของเจา้อาวาสในการพฒันาวดัใหเ้ป็นศนูยก์ลางชุมชน : 

กรณีศึกษา ภาคเหนือและภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ”. รายงานการวิจัย. กรุงเทพมหานคร : 

กองแผนงาน กรมการศาสนา, ๒๕๔๑. 

ดวงเดือน พนัธุมนาวิน อรพินทร์ ชูชม และงามตา วนินทานนท.์ “ปัจจยัทางจิตนิเวศน์ทีเกียวกบัการ

อบรมเลียงดูของมารดาไทย”. รายงานการวจิยัฉบับที ๓๒. กรุงเทพมหานคร : สถาบนัวิจยั

พฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิต, ๒๕๒๘. 

_______. “จริยธรรมในสงัคมไทยในทศันะของนกัพฤติกรรมศาสตร์”. รายงานการสัมมนาจริยธรรมใน

สังคมไทย. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพคุ์รสภา, ๒๕๒๒. 

ทวีวฒัน์ บุญชิต. “ความสมัพนัธร์ะหว่างประสบการณ์ประชาธิปไตยกบัจิตลกัษณะและพฤติกรรม

ประชาธิปไตยของนกัเรียนมธัยมศึกษา”. รายงานวจิยั. กรุงเทพมหานคร : ทุนอุดหนุนการ

วิจยัและพฒันาระบบพฤติกรรมไทยจากสาํนกังานคณะกรรรมการวิจยัแห่งชาติ, ๒๕๔๖.  

ทิพาพร   ลิขิตกุล.  “การใชเ้หตุผลเชิงจริยธรรมกบัการอบรมเลียงดูของนักศึกษามหาวิทยาลยัรามคาํแหง”. 

วทิยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑติ. บณัฑิตวิทยาลยั : มหาวิทยาลยัรามคาํแหง, ๒๕๔๔.  

นรีวลัคุ ์ธรรมนิมิตโชค. “การศึกษารูปแบบของวดัทีเหมาะสมกบัการเป็นแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต”. 

วทิยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑติ. บณัฑิตวิทยาลยั : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั, ๒๕๕๐. 

ปิยวร  กุมภิรัตน์. “ปัจจัยทางสังคมและวฒันธรรมทีนําไปสู่พฤติกรรมเสียงทางเพศของวยัรุ่นใน

จังหวัดแพร่”. วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย 

เชียงใหม่, ๒๕๔๖.  

พะยอม ธัญรส. “ตัวแปรทีเกียวข้องกับการปรับตัวด้านการเรียนของนักเรียนชันมธัยมศึกษา 

ตอนตน้ สงักดักรมสามญัศึกษา จงัหวดัสุพรรณบุรี”. ปริญญานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑติ. 

บณัฑิตวิทยาลยั : มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ, ๒๕๔๐.  

พระมหาบุญเพียร ปุ ฺญวิริโย (แก้ววงศ์น้อย) “แนวคิดและวิธีการขัดเกลาทางสังคมในสถาบัน

ครอบครัวตามแนวพระพุทธศาสนา”. วทิยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑติ. บณัฑิตวิทยาลยั : 

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั, ๒๕๔๔. 

พงศ์ธนภัทร  นิธิญาณโรจน์. “ปัจจยัทีมีผลต่อการเขา้วดัของเยาวชนในเขตอาํเภอ เมือง จงัหวดั

สมุทรปราการ”. วิทยานิพนธ์ศาสนศาสตรดุษฎีบณัฑิต. บณัฑิตวิทยาลยั : มหาวิทยาลยั

มหามกุฏราชวิทยาลยั, ๒๕๕๖. 
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รุ่งนิภา พฒันพฤกษชาติ. “การศึกษาการพฒันาเด็กตามทศันะของพระพรหมมงัคลาจารย ์(ปัญญานันท

ภิกขุ)”. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต. บณัฑิตวิทยาลยั : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั, 

๒๕๕๑. 

ลดัดาวลัย ์พรศรีสมุทร และวิลาสลกัษณ์ ชวัวลัลี. “ครอบครัวกบัการอนุรักษ์วฒันธรรมทางจิตใจ

ของไทย”. รายงานการวิจัยฉบับที ๒๕. บณัฑิตวิทยาลยั : สถาบนัวิจยัพฤติกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, ๒๕๓๐.  

วสันต์  จุมพล. “ผลของการปรับพฤติกรรมจริยธรรมความเมตตากรุณาความขยนัหมนัเพียรของ

นักเรียนชนั ม.๑ โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม  จงัหวดัยะลา”. วิทยานิพนธ์ศึกษา

ศาสตรมหาบัณฑติ. บณัฑิตวิทยาลยั : มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์, ๒๕๔๐.  

วนัชยั มีกลาง. “ความสมัพนัธร์ะหว่างเจตคติ ความรู้ความเขา้ใจ การปฏิบติัตาม และการไดรั้บการ

ถ่ายทอดทางพุทธศาสนาของนิสิตระดบัอุดมศึกษาในมหาวิทยาลยัในกรุงเทพมหานคร”. 

ปริญญานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต. บณัฑิตวิทยาลยั : มหาวิทยาลยัศรีนครวิโรฒ 

ประสานมิตร, ๒๕๓๐.  

วิโรจน์  นาคชาตรี. “ค่านิยมทางจริยธรรมของเยาวชน ศึกษาเฉพาะกรณี นักศึกษาชันปีที ๑ 

มหาวิทยาลยัรามคาํแหง”. รายงานการวิจัย. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลยัรามคาํแหง, 

๒๕๔๒. 

ศิริพร  อศัววิไลพร. “พฤติกรรมทางจริยธรรมของนักเรียนชันประถมศึกษาปีที ๖ในโรงเรียน

ประถมศึกษาทีผ่านการประเมินคุณภาพภายนอก สังกดักรุงเทพมหานคร”. วิทยานิพนธ์

ศิลปศาสตรมหาบัณฑติ. บณัฑิตวิทยาลยั : มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์, ๒๕๔๗.  

สาํรวย วรเตชะคงคา. “ผลของการฝึกอบรมทางศาสนาทีมีต่อการพฒันาจิตลกัษณะของนักเรียนที

เขา้โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ทีวดัม่วง เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร”.

ปริญญานิพนธ์วทิยาศาสตรมหาบัณฑติ. บณัฑิตวิทยาลยั : มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ประสานมิตร, ๒๕๓๔.  

สุกานดา นิมทองคาํ. ตวัแปรเชิงจิตสงัคมและชีวพืนฐานทีเกียวขอ้งกบัพฤติกรรมทีเอือต่อสงัคมของ

เยาวชน. ปริญญานิพนธ์วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต. บณัฑิตวิทยาลยั : มหาวิทยาลยัศรีนคริ

นทรวิโรฒ ประสานมิตร, ๒๕๓๕.  

สุภารัตน์ แซ่ตงั. “ปัจจยัดา้นครอบครัว โรงเรียน และลกัษณะทางพุทธของบิดามารดาทีเกียวขอ้งกบั

ปรีชาเชิงอารมณ์แนวพุทธของนักเรียนชันประถมศึกษาปีที ๖”. ปริญญานิพนธ์วิทยา

ศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลยั : มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร, 

๒๕๔๗.  



๒๙๕ 
 

โสภณ ขาํทัพ. “เศรษฐกิจพอเพียงในบริบทวิถีชีวิตแบบพุทธตามทีปรากฏในพระไตรปิฎก”, 

วิทยานิพนธ์ศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลยั : มหาวิทยาลยัมหามกุฏราช

วิทยาลยั, ๒๕๕๒. 

อภิรัตน์  ไชยอนันต์. “ค่านิยมและการปฏิบัติตนด้านคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางพระพุทธ 

ศาสนาของเยาวชนยุคใหม่ในจงัหวดัเชียงใหม่”. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต. 

บณัฑิตวิทยาลยั : มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่, ๒๕๔๘. 

อจัฉรา  จตุจินดา. “การศึกษาพฤติกรรมจริยธรรมทางสังคมของเด็กวยัรุ่นในสถานสงเคราะห์”. 

วทิยานิพนธ์รัฐศาสตรมหาบัณฑติ. บณัฑิตวิทยาลยั : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, ๒๕๓๖. , 

อารี  การีมี. “การปฏิบติัตนทางจริยธรรมตามการรับรู้ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาตอนปลายในอิสลาม

วิทยาลัยแห่งประเทศไทย”. วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : 

มหาวิทยาลยัรามคาํแหง, ๒๕๔๕.  

 

๕. เอกสารอืน ๆ ทีไม่ได้ตพีพ์ิ 

จากรายงานสภาวะสงัคมของสาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ในเดือน

มีนาคม ๒๕๕๒ พบว่า ในไตรมาสสี ปี ๒๕๕๑ มีเด็กและเยาวชนถูกดาํเนินคดีรวม ๔๖, 

๙๘๑. 

ไพบูลย ์วฒันศิริธรรม และสงัคม สญัจร. Sep ๒๘. ๒๐๐๙ - จิตสาธารณะในสงัคมไทยในปัจจุบนั มี

ความสาํคญัเด่นชดัขึนมาโดยตลอด...ครอบครัว องคก์ร ชุมชน ประเทศ และระดบัโลก  

 

๒. ภาษาอังกฤษ 

Creswell. J. W.. Plano Clark. V. L.. Gutmann. M. L.. & Hanson. W. E.. Advanced mixed 

methods research designs. (Thousand Oaks. CA : Sage, 2003 

Creswell. J. W..Qualitative inquiry and research design : Choosing among five Traditions. 

Thousand Oaks. CA : Sage, 1998 

Creswell. J. W..Qualitative inquiry and research design : Choosing among five Traditions. 

Op. cit.  

Franz. C.E. and D.C. McClelland.“Childhood Antecedents of Coventional Social Accomplish- 

ment in Midlife Adults : A 36 year Pospective study.” Journal of Personality and 

Social Psychology. 60(4) : 586-595; 1991. 



๒๙๖ 
 

Miles. M. B.. &Huberman. A. M.. An expanded sourcebook of qualitative data analysis. 2ed 

Thousand Oaks. CA : Sage, 1994. 

Patton. M.. Qualitative Evaluation and Research Methods. Newbury Park. California. 

Sage,1990. 

Patton. M.Q. .Qualitative evaluation methods. (Beverly Hills. CA : Sag, 1980. 

Shenton. A. K. Strategies for ensuring trustworthiness in qualitative research Projects. Education 

for Information 22. (IOS press. 2004). p. 73. 

Silverman. D.. Doing Qualitative Research : A Practical Handbook. London. Sange, 2000. 

Strauss. A. and J. Corbin. Basics of Qualitative Research : Grounded Theory Procedures and 

Techniques. Newbury Park. California. Sage, 1990. 

Willits. Fern K. and Crider Donald M.“ Church Attendance and Tradition Religious Beliefs in 

Adolesence and Young Adulthood : A Panel Study.” Review of Religious. 31(1) : 

September; 1989. 

Yamane Taro. Statistic : An Introductory Analysis.  New York : Harpen and Row,1967. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 



 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ก 

รายนามผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครืองมือวจิยัและแบบสัมภาษณ์เชิงลึก 

รายนามผู้ให้สัมภาษณ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๙๙ 

รายนามผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครืองมือ  

 

๑. พระราชดิลก (ดร.) 

การศึกษา    Ph.D. ( Buddhist  Studies ) 

ตาํแหน่งปัจจุบัน อาจารยป์ระจาํบณัฑิตวิทยาลยั   

 มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั  

๒. พระมหาวโิรจน์  คุตฺตวโีร (ดร.) 

การศึกษา   Ph.D. (Ancient Indian & Asia Studies) 

ตาํแหน่งปัจจุบัน อาจารยพิ์เศษประจาํบณัฑิตวิทยาลยั  

 มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั 

๓. รศ. ดร. มานพ นักการเรียน 

การศึกษา    Ph.D. ( Buddhist  Studies ) 

ตาํแหน่งปัจจุบัน อาจารยป์ระจาํมหาวิทยาลยัมหามกฏุราชวิทยาลยั  

 วิทยาเขตสิรินธร 

๔. ดร. ศุลพีร เศวตพงษ์ 

ตาํแหน่งปัจจุบัน อาจารยพิ์เศษประจาํบณัฑิตวิทยาลยั  

 มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลยั 

๕. ศ.กติตคิุณ ดร.สุมานพ ศิวารัตน์ 

การศึกษา  ศน.ด. (พุทธศาสน์ศึกษา) 

ตาํแหน่งปัจจุบัน อาจารยพิ์เศษประจาํบณัฑิตวิทยาลยั   

 มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๐๐ 

รายนามผู้ให้สัมภาษณ์เชิงลึก 

 

๑. พระครูถาวรธรรมานุสิฐ 

เจา้อาวาสวดับางเพง็ใต ้กรุงเทพมหานคร   

วนัที ๒๙ กนัยายน ๒๕๕๗ 

๒.พระครูอุดมจารุวรรณ 

เจา้อาวาสวดับาํเพญ็เหนือ  กรุงเทพมหานคร  

วนัที ๒๙ กนัยายน ๒๕๕๗ 

๓. พระครูวสุิทธินพคุณ 

ประธานศนูยพ์ระสงฆน์กัเผยแผเ่พือพฒันาสงัคม 

    ผูช่้วยเจา้อาวาสวดัทองนพคุณ กรุงเทพมหานคร  

วนัที ๒๘ กนัยายน ๒๕๕๗ 

๔. พระครูโกศลวมิลกจิ 

เจา้คณะเขตมีนุบรี  เจา้อาวาสวดัแสนสุข กรุงเทพมหานคร  

วนัที ๒๘ กนัยายน ๒๕๕๗ 

๕.พระครูบวรกจิคุณาธาร 

เลขานุการเจา้คณะเขตหนองจอก ผูช่้วยเจา้อาวาสวดัหนองจอก

กรุงเทพมหานคร  

    วนัที ๒๘ กนัยายน ๒๕๕๗ 

๖. ดร.ประพนธ์ หลสิีน 

    ผูอ้าํนวยการโรงเรียนเศรษฐบุตรบาํเพญ็ กรุงเทพมหานคร 

วนัที ๒๙ กนัยายน ๒๕๕๗ 

๗. นางกาญจนา วฒันวกิกจิ  

ผูอ้าํนวยการโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบาํเพญ็  

กรุงเทพมหานคร 

วนัที ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 

๘. นายบุญฤทธิ รุ่งเรือง   

ผูอ้าํนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลยั 

    กรุงเทพมหานคร 

วนัที ๖ มีนาคม ๒๕๕๘ 



๓๐๑ 

๙. นาย มาโนช คะมนัจา  

รองผูอ้าํนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวดัคูบ้อน   

กรุงเทพมหานคร 

วนัที ๓๐ กนัยายน ๒๕๕๘ 



 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 

หนังสือขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบเครืองมือ 

หนังสือขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบเครืองมือวจิยัแบบสัมภาษณ์เชิงลึก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๐๓ 

 

 

 



๓๐๔ 

 



๓๐๕ 

 

 



๓๐๖ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 

หนังสือขอความอนุเคราะห์สัมภาษณ์ข้อมูล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๐๘ 

 

 

 
 



๓๐๙ 

 

 

 
 



๓๑๐ 

 

 

 
 



๓๑๑ 

 

 

 
 



๓๑๒ 

 
 

 

 



๓๑๓ 

 
 

 

 



๓๑๔ 

 
 

 

 



๓๑๕ 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง 

แบบสอบถาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๑๗ 

แบบสอบถามการวิจัย 

เรือง 

ปัจจยัทีส่งผลต่อการส่งเสริมจริยธรรมของวยัรุ่น 

---------------------------------------------------- 

คาํชีแจง 

 ๑.  แบบสอบถามชุดนีแบ่งออกเป็น ๓ ตอน คือ 

 ตอนที  ๑  ขอ้มลูพืนฐานของผูต้อบแบบสอบถาม 

 ตอนที  ๒  ปัจจยัทีส่งผลต่อการส่งเสริมจริยธรรมของวยัรุ่นโดยมีเกณฑก์ารให้คะแนน 

ดงัต่อไปนี 

   ๕ หมายถึง  ผลกระทบมากทีสุด 

   ๔ หมายถึง  ผลกระทบมาก 

   ๓ หมายถึง  ผลกระทบปานกลาง 

   ๒ หมายถึง  ผลกระทบนอ้ย 

   ๑ หมายถึง  ผลกระทบนอ้ยทีสุด 

 ตอนที ๓ ปัญหา อุปสรรค และขอ้เสนอแนะแนวทางแกไ้ขพฒันาปัจจยัทีส่งผลต่อการ

ส่งเสริมจริยธรรมของวยัรุ่น 

 ๒.  โปรดอ่านคาํชีแจงในการตอบแบบสอบถามแต่ละส่วนให้เขา้ใจก่อนตอบ และตอบ

แบบสอบถามใหค้รบทุกขอ้ตามความเป็นจริง  คาํตอบครังนีจะไม่ส่งผลกระทบใด ๆ ต่อท่านเพราะ

คาํตอบของท่านจะเป็นความลบัและจะไม่เปิดเผยใดๆ นอกจากนาํผลงานต่างๆ ไปใชใ้นการวิจยั

เท่านนั 

 

ขอขอบคุณทุกท่านทีใหค้วามร่วมมือในการตอบแบบสอบถามมา ณ โอกาสนี 

 พระปลดัวิสุทธิศรี นนฺทชโย 

นิสิตปริญญาเอก สาขาวิชาพุทธศาสน์ศึกษา 

มหาวิทยาลยัมหามกฏุราชวิทยาลยั 

 

 

 

 

 



๓๑๘ 

ตอนที  ๑  ปัจจยัพนืฐานส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

คาํชีแจง แบบสอบถามมีทงัหมด ๖ ขอ้ กรุณาทาํเครืองหมาย  ลงใน  หน้าขอ้ความทีตรงกบั

ท่าน 

 

๑.  เพศ 

   ๑.  ชาย   ๒.  หญิง 

๒. อาย ุ

  ๑. ตาํกว่า ๑๕ ปี                                              ๒. ๑๕-๑๗ ปี                                                                       

                    ๓.  ๑๗-๑๙ปี                                                   ๔. มากกว่า ๑๙ 

๓.  ระดบัชนัการศึกษา 

   ๑. มธัยมศึกษาปีที ๔   ๒. มธัยมศึกษาปีที ๕  

   ๓. มธัยมศึกษาปีที ๖ 

๔.  สถานภาพบิดามารดา 

   ๑.  อยูด่ว้ยกนั   ๒.  หยา่ หรือแยกกนัอยู ่

   ๓.  บิดา และ/หรือมารดาเสียชีวิต 

๕.  ลกัษณะบา้นทีพกัอาศยั        

   ๑.  บิดาหรือมารดาเป็นเจา้ของ   ๒.  บา้นเช่า 

๖.  รายไดร้วมของครอบครัว 

   ๑.  ตงัแต่ ๑๕,๐๐๐ บาทลงมา   ๒.  ๑๕,๐๐๑-๒๕,๐๐๐ บาท 

   ๓.  ๒๕,๐๐๑-๓๕,๐๐๐ บาท    ๔.  ๓๕,๐๐๑ – ๔๕,๐๐๐ ปี 

   ๕.  ๔๕,๐๐๑ บาทขึนไป 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๑๙ 

ตอนที  ๒  แบบสอบถามเกียวกับปัจจยัทีส่งผลต่อการส่งเสริมจริยธรรมของวยัรุ่น 

คาํชีแจง แบบสอบถามมีทงัหมด ๖ ดา้น กรุณาทาํเครืองหมาย  ลงใน  หน้าขอ้ความทีตรงกบั

ความคิดเห็นของท่านว่าส่งผลต่อการส่งเสริมจริยธรรมของวยัรุ่น 

 

 

ด้านที ๑ ด้านครอบครัว 

ระดับทีส่งผลการส่งเสริม

จริยธรรมของวยัรุ่น 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๑. บุคคลในครอบครัวจะคอยให้ความช่วยเหลือแนะนาํท่าน

ทุกเมือใน ขณะทีท่านไม่เข้าใจถึงหลกัธรรมคาํสอนและ

การปฏิบติัทางพระพุทธศาสนา จึงทาํใหท่้านสนใจเขา้วดั 

     

๒. บุคคลในครอบครัวเป็นแบบอยา่งทีดีของท่านในการชกันาํ

ท่านใหเ้ขา้วดั และสอนเรืองการทาํดีไดดี้ ทาํชวัไดช้วั จึงทาํ

ใหท่้านสนใจเขา้วดั 

     

๓. บุคคลในครอบครัวของท่านมกัจะสอนท่านสวดมนต์ไหว้

พระก่อนเขา้นอนทุกคืน และเรียกท่านใส่บาตรพระสงฆ์

ดว้ยทุกครังทีมีโอกาส จึงทาํใหท่้านสนใจเขา้วดั 

     

๔. บุคคลในครอบครัวมกัจะเปิดเทปธรรมะให้ฟังและพูดถึง

การเป็นคนรักษาศีลเป็นผูม้กัจะประสบความสาํเร็จในชีวิต 

จึงทาํใหท่้านสนใจเขา้วดั 

     

๕. บุคคลในครอบครัวของท่านพยายามหาหลกัฐานจากการ

บรรยายธรรมของพระสงฆที์มีชือเสียงบางรูปมาอธิบายให้

ท่านเห็นความสาํคญัของการสวดมนต์เจริญภาวนาและฝึก

กรรมฐาน จึงทาํใหท่้านสนใจเขา้วดั 

     

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๒๐ 

 

ด้านที  ๒ ด้านศาสนสถาน 

ระดับทีส่งผลการส่งเสริม

จริยธรรมของวยัรุ่น 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๑.  พระสงฆบ์างรูปสาํรวมอากปักิริยาเรียบร้อยดีงามและทาํ

ให้ท่านเกิดความเลือมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนามาก

ยงิขึน จึงเป็นสาเหตุใหท่้านเขา้วดั 

     

๒. การปรับตวัของพระสงฆต์ามกระแสสังคมในปัจจุบนั ทาํ

ให้ท่านรู้สึกว่าการเผยแผ่พระพุทธศาสนาไดมี้การเปลียน

รูปแบบทีหลากหลายตามกระแสนิยม จึงสนใจเขา้วดัมาก

ขึน 

     

๓. วดัในพระพุทธศาสนาเป็นสถานทีรับสงเคราะห์ทวัไปคน

ทุกชนชนั จึงทาํให้ท่านรู้สึกสนใจเขา้วดัเพือมาร่วมทาํบุญ

ช่วยเหลือคนทีไดรั้บความทุกขก์ายทุกขใ์จดว้ย 

     

๔. การจัดงานบุญตามประเพณีทางศาสนาภายในวัด ใน

รูปแบบต่างๆในยคุปัจจุบนัจึงเป็นทีสนใจใหท่้านเขา้วดั 

     

๕. ท่านไดเ้ขา้ไปวดัในพระพุทธศาสนา แลว้รู้สึกร่มเยน็ สบาย

จิตสบายใจ และสะอาด จึงทาํใหท่้านสนใจเขา้วดั 

     

๖. ท่านมกัให้ความเคารพในพระสงฆที์เคร่งครัดในระเบียบ

วินยั และปฏิบติัโดยเห็นและสมัผสัดว้ยตวัท่านเองมากกว่า

เชือจากผูอื้น จึงเขา้วดัเพือหาความจริง 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๒๑ 

 

ดา้นที ๓ ดา้นโรงเรียน 

ระดับทีส่งผลการส่งเสริม

จริยธรรมของวยัรุ่น 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๑. ท่านมีความใกล้ชิดกับครูทีสอนวิชาพระพุทธศาสนา

สามารถทาํใหท่้านเขา้ใจเรืองต่างๆเกียวกบัพระพุทธศาสนา

ไดง่้ายขึนจึงทาํใหท่้านสนใจเขา้วดั 

     

๒. การทีครูนําหลกัธรรมคาํสอนมาเป็นตัวอย่างข้อเตือนใจ

บางครังท่านมีความทุกข์ทางใจความทุกข์นันก็สามารถ

ลดลงไดจึ้งทาํใหท่้านสนใจเขา้วดั 

     

๓. ในโรงเรียนของท่านมีการจดัใหพ้ระสงฆเ์ขา้มาสอนธรรมะ

และศีลธรรม จึงทาํใหท่้านสนใจเขา้วดั 

     

๔. โรงเรียนทีท่านเรียนอยู่มีการส่งเสริมให้มีการสอบธรรม

ศึกษาทุกปีเพือเป็นการเรียนรู้เกียวกบัหลกัธรรมคาํสอนทาง

พระพุทธศาสนาอีกวิธีหนึง จึงทาํใหท่้านสนใจเขา้วดั 

     

๕. โรงเรียนทีท่านเรียนอยู่มีการจัดไปทศันศึกษาตามวดัใน

ฐานะทีวดัเป็นแหล่งกาํเนิดของประเพณีวฒันธรรมและ

ศิลปะต่าง ๆ จึงทาํใหท่้านสนใจเขา้วดั 

     

๖. ทางโรงเรียนท่านมีการสวดมนต์ทุกเช้าก่อนเข้าเรียน

หนงัสือจึงทาํใหท่้านสนใจเขา้วดั 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๒๒ 

 

ดา้นที ๔ ความเชือ/เจตคต ิ

ระดับทีส่งผลการส่งเสริม

จริยธรรมของวยัรุ่น 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๑. ท่านเชือว่าค ําสั งสอนของพระพุทธเจ้าจะทําให้ท่านมี

ความสุขอยา่งแทจ้ริง จึงทาํใหท่้านสนใจเขา้วดั 

     

๒. การเข้าว ัดอย่างสมาํเสมอจะสามารถช่วยให้ท่านเข้าใจ

หลกัธรรมคาํสงัสอนและวิธีการปฏิบติัทางพระพุทธศาสนา

ไดม้ากขึน จึงทาํใหท่้านสนใจเขา้วดั 

     

๓. การทาํบุญสร้างกุศลเป็นการกระทาํทีทาํให้ท่านสามารถนาํ

บุญติดตัวไปได้ทุกภพทุกชาติ จึงทําให้ท่านเข้าว ัด เพือ

ทาํบุญสร้างกุศล 

     

๔. การไดเ้รียนรู้คาํสอน และการปฏิบติักรรมฐาน      

๕. ทางพระพุทธศาสนาเป็นการทีทาํให้ภาวะจิตใจของท่านมี

ความสุขขึน จึงทาํใหท่้านสนใจเขา้วดั 

     

๖. บางช่วงเวลาท่านไม่พร้อมทีจะเรียนรู้หลกัธรรมคาํสอนและ

การปฏิบติัทางพระพุทธศาสนาเนืองจากเหตุผลส่วนตวั ท่าน

จึงสนใจเขา้วดัเพือการเรียนรู้เมือมีโอกาส 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๒๓ 

 

ดา้นที ๕ สภาพแวดลอ้ม 

ระดับทีส่งผลการส่งเสริม

จริยธรรมของวยัรุ่น 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๑. บา้นเรือนอยูห่่างไกลแหล่งบนัเทิงสถานบริการ เช่นโรงแรม      

๒. บา้นเรือนไม่ไดต้งัอยูใ่นบริเวณเสียงเช่น ร้านเกม      

๓. โรงเรียนอยูห่่างไกลแหล่งบนัเทิงสถานบริการ เช่นโรงแรม      

๔. โรงเรียนไม่ไดต้งัอยูใ่นบริเวณเสียงเช่น ร้านเกม      

๕. วดัทีไปเป็นประจาํไม่ไดต้งัอยูใ่นบริเวณเสียงเช่น ร้านเกม      

๖. วดัทีไปเป็นประจาํอยู่ห่างไกลแหล่งบันเทิงสถานบริการ 

เช่นโรงแรม 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๒๔ 

 

ด้านที ๖ การใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 

ระดับทีส่งผลการส่งเสริม

จริยธรรมของวยัรุ่น 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๑. ออกกาํลงักาย/เล่นกีฬา      

๒. หารายไดพิ้เศษ      

๓. พกัผอ่นหยอ่นใจและคลายเครียด      

๔. การบาํเพญ็ประโยชน์ต่อสงัคม      

๕. ช่วยงานบิดามารดาทาํงานบา้น      

๖.  ใชเ้วลาว่างหลงัการเรียนคน้ควา้หาขอ้มลูทางอินเตอร์เน็ต      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๒๕ 

ตอนที  ๓  แบบสอบถามเกียวกับปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขการ

ส่งเสริมจริยธรรมของวยัรุ่น 

 ๓.๑  ปัญหา อุปสรรค ใน 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

  

 ๓.๒  ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไข 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก จ 

แบบสัมภาษณ์เชิงลึก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๒๗ 

แบบสัมภาษณ์ 

งานวจิยัเรือง ปัจจยัทีส่งผลต่อการส่งเสริมจริยธรรมของวยัรุ่น 

 

 

ชือผูใ้หส้มัภาษณ์…………………………………ตาํแหน่ง………………………………………… 

 

หน่วยงาน…………………………………………………………………………………………… 

 

วนัทีใหส้มัภาษณ์…………………………………เวลา…………………………………………….. 

 

สถานที……………………………………………ผูส้มัภาษณ์……………………………………... 

 

๑. ท่านคิดว่าปัจจยัทีส่งผลต่อการส่งเสริมจริยธรรมของวยัรุ่นทงั ๖ ดา้นคือด้านครอบครัว ดา้น 

ศาสนสถาน  ดา้นโรงเรียน และดา้นเจตคติหรือความเชือทีเกิดจากความรู้สึก ดา้นสภาพแวดลอ้ม  

ดา้นการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน ์โดยภาพรวมน่าอยูใ่นระดบัใด  (มากทีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย 

นอ้ยทีสุด)  

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................  

๑.๑ ท่านคิดว่าปัจจยัดา้นไหนสาํคญัทีสุด  ทีเป็นเช่นนนัเพราะเหตุใด 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................  

๑.๒ ปัจจยัดา้นไหนทีท่านเห็นว่ามีความจาํเป็นนอ้ยทีสุด เพราะเหตุใดท่านจึงเชือว่าปัจจยัดงักล่าวมี

ความสาํคญันอ้ย 

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

 

 

 



๓๒๘ 

๒. ท่านเห็นดว้ยหรือไม่กบัผลการวิจยัเชิงปริมาณทีพบว่า ปัจจยัทีส่งผลต่อการส่งเสริมจริยธรรม

ของวยัรุ่น โดยรวมทงั ๖ ดา้นคือ ดา้นครอบครัว ดา้นศาสนสถาน  ดา้นโรงเรียน และดา้นเจตคติ

หรือความเชือทีเกิดจากความรู้สึก ดา้นสภาพแวดลอ้ม  ดา้นการใชเ้วลาว่างให้เป็นประโยชน์อยูใ่น

ระดบัมาก 

เห็นดว้ย เพราะว่า

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

ไม่เห็นดว้ย  เพราะว่า

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................  

 

๓. ท่านเห็นดว้ยหรือไม่กบัผลการวิจยัเชิงปริมาณทีพบว่า ปัจจยัทีส่งผลต่อการส่งเสริมจริยธรรม

ของวยัรุ่น โดยรวม ทางดา้นครอบครัว อยูใ่นระดบันอ้ย (นอ้ยกว่าดา้นอืนทุกดา้น) 

เห็นดว้ย เพราะว่า

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

ไม่เห็นดว้ย เพราะว่า

......................................................................................................................................................…...

............................................................................................................................................................. 

 

๔. ท่านเห็นดว้ยหรือไม่กบัผลการวิจยัเชิงปริมาณทีพบว่า ปัจจยัทีส่งผลต่อการส่งเสริมจริยธรรม

ของวยัรุ่น โดยรวม ทางด้านการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์อยู่ในระดบัมาก (สูงกว่าดา้นอืนทุก

ดา้น) 

เห็นดว้ย เพราะว่า

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

ไม่เห็นดว้ย  เพราะว่า

......................................................................................................................................................…...

............................................................................................................................................................. 

 



๓๒๙ 

๕. ท่านคิดว่า เพศ อาย ุระดบัชนัการศึกษา  สถานภาพบิดามารดา  ลกัษณะบา้นทีพกัอาศยั  รายได้

รวมของครอบครัววยัรุ่น  มีส่วนสมัพนัธก์บัการส่งเสริมจริยธรรมของวยัรุ่น หรือไม่ 

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

๕.๑ ปัจจยัส่วนบุคคล (เพศ อาย ุระดบัชนัการศึกษา  สถานภาพบิดามารดา  ลกัษณะบา้นทีพกัอาศยั  

รายได้รวมของครอบครัววยัรุ่น) ท่านคิดว่าข้อไหนน่าจะมีความสัมพนัธ์หลกักับการส่งเสริม

จริยธรรมของวยัรุ่น ทีเป็นเช่นนนั เพราะเหตุใด 

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

๕.๒ ท่านคิดว่า ดา้นไหนทีไม่น่าจะมีความสมัพนัธก์บัการส่งเสริมจริยธรรมของวยัรุ่น เพราะเหตุ

ใด ท่านจึงเชือเช่นนนั 

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

๖. ท่านเห็นดว้ยหรือไม่กบัผลการวิจยัเชิงปริมาณทีพบว่า เพศของเยาวชนไม่มีความสมัพนัธก์บัการ

ส่งเสริมจริยธรรมของวยัรุ่น  

เห็นดว้ย เพราะว่า

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

ไม่เห็นดว้ย เพราะว่า

......................................................................................................................................................…... 

.............................................................................................................................................................  

๗. ท่านเห็นดว้ยหรือไม่กบัผลการวิจยัเชิงปริมาณพบว่า อายขุองเยาวชนไม่มีความสมัพนัธ ์กบัการ

ส่งเสริมจริยธรรมของวยัรุ่น  

เห็นดว้ย เพราะว่า

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

 



๓๓๐ 

ไม่เห็นดว้ย เพราะว่า

......................................................................................................................................................…... 

.............................................................................................................................................................  

๘. ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับผลการวิจัยเชิงปริมาณทีพบว่า ระดับการศึกษาของเยาวชนไม่มี

ความสมัพนัธก์บัการส่งเสริมจริยธรรมของวยัรุ่น 

เห็นดว้ย เพราะว่า

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

ไม่เห็นดว้ย เพราะว่า

......................................................................................................................................................…... 

............................................................................................................................................................. 

 

๙. ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับผลการวิจัยเชิงปริมาณพบว่า รายได้รวมของผูป้กครองเยาวชนมี

ความสมัพนัธก์บัการส่งเสริมจริยธรรมของวยัรุ่น 

เห็นดว้ย  เพราะว่า

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

ไม่เห็นดว้ย เพราะว่า

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

๑๐. นอกเหนือจากปัจจยัทีส่งผลต่อการส่งเสริมจริยธรรมของวยัรุ่นทงั ๖ ดา้น คือดา้นครอบครัว 

ด้านศาสนสถาน  ด้านโรงเรียนและด้านเจตคติหรือความเชือทีเกิดจากความรู้สึก ด้านที

สภาพแวดลอ้ม  ดา้นการใชเ้วลาว่างให้เป็นประโยชน์ ท่านมีขอ้เสนอแนะอะไรทีจะช่วยส่งเสริม

จริยธรรมของวยัรุ่นใหม้ากขึน 
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............................................................................................................................................................. 
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ตารางค่าความเชือมัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๓๒ 
 

Reliability 
 
Reliability 
 ****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ****** 
_ 
 
 
  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
 
Item-total Statistics 
 
               Scale          Scale      Corrected 
               Mean         Variance       Item-            Alpha 
              if Item        if Item       Total           if Item 
              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 
 
V1            98.8966       319.3103        .7308           .9526 
V2            98.6897       324.3645        .4467           .9539 
V3            98.6552       323.1626        .5437           .9535 
V4            98.8966       320.0246        .5295           .9534 
V5            99.0345       315.8916        .6648           .9526 
V6            98.2759       322.8498        .4949           .9536 
V7            98.6897       316.8645        .5897           .9530 
V8            98.8621       317.5517        .6045           .9529 
V9            99.1724       311.5764        .7010           .9522 
V10           98.8966       312.8103        .6812           .9524 
V11           98.8966       319.4532        .5518           .9533 
V12           98.8621       314.4089        .7247           .9522 
V13           98.7931       320.6700        .5256           .9535 
V14           99.1379       309.6232        .6786           .9524 
V15           98.9655       314.4631        .6653           .9525 
V16           99.0690       311.9236        .7545           .9519 
V17           99.1034       312.0246        .7395           .9520 
V18           99.1379       308.4803        .7745           .9516 
V19           99.2069       311.2414        .5784           .9533 
V20           98.7241       315.3498        .6204           .9528 
V21           98.6207       325.2438        .4831           .9538 
V22           98.5517       320.6133        .5650           .9532 
V23           98.4483       322.6133        .4623           .9538 
V24           98.8966       312.0961        .6421           .9527 
V25           99.1379       315.6946        .6027           .9529 
V26           99.5172       307.4729        .7055           .9522 
V27           99.5517       317.7562        .4206           .9546 
V28           99.3448       309.3768        .6221           .9530 
V29           99.2759       313.6355        .5691           .9533 
V30           99.1724       316.5049        .4731           .9541 
V31           99.0690       311.4951        .6945           .9522 
V32           98.9655       315.6059        .4943           .9539 
V33           99.0000       314.0000        .6675           .9525 
V34           98.8276       321.0049        .5307           .9534 
V35           98.9655       314.7488        .6204           .9528 
_ 
 
 



๓๓๓ 
 

  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
 
 

Reliability Coefficients 
 
N of Cases =     30.0                    N of Items = 35 
 
Alpha =    .9543 
 
 
 
ผลการทดสอบสมมตฐิาน 
 
 
T-Test 

Group Statistics

44 4.0162 .30880 .04655
166 3.9446 .34684 .02692

SEX
1
2

GSUM
N Mean Std. Deviation

Std. Error
Mean

 
Independent Samples Test

1.739 .189 1.245 208 .214 .0717 .05754 -.04177 .18509

1.332 74.399 .187 .0717 .05378 -.03549 .17880

Equal variances assumed
Equal variances not
assumed

GSUM
F Sig.

Levene's Test for
Equality of Variances

t df Sig. (2-tailed)
Mean

Difference
Std. Error
Difference Lower Upper

95% Confidence
Interval of the

Difference

t-test for Equality of Means

 
Oneway 

Descriptives

GSUM

112 3.9724 .32770 .03096 3.9111 4.0338 3.20 4.83
33 3.9853 .31519 .05487 3.8735 4.0970 3.46 4.83
30 3.9010 .42694 .07795 3.7415 4.0604 3.20 4.66
35 3.9445 .32502 .05494 3.8328 4.0561 3.31 4.66

210 3.9596 .33977 .02345 3.9134 4.0058 3.20 4.83

1
2
3
4
Total

N Mean Std. Deviation Std. Error Lower Bound Upper Bound

95% Confidence Interval for
Mean

Minimum Maximum

 
ANOVA

GSUM

.151 3 .050 .434 .729
23.977 206 .116
24.128 209

Between Groups
Within Groups
Total

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

 



๓๓๔ 
 

Post Hoc Tests 
Multiple Comparisons

Dependent Variable: GSUM
LSD

-.0128 .06757 .850 -.1461 .1204
.0715 .07014 .309 -.0668 .2098
.0280 .06607 .673 -.1023 .1582
.0128 .06757 .850 -.1204 .1461
.0843 .08606 .328 -.0853 .2540
.0408 .08278 .623 -.1224 .2040

-.0715 .07014 .309 -.2098 .0668
-.0843 .08606 .328 -.2540 .0853
-.0435 .08488 .609 -.2109 .1238
-.0280 .06607 .673 -.1582 .1023
-.0408 .08278 .623 -.2040 .1224
.0435 .08488 .609 -.1238 .2109

(J) AGE
2
3
4
1
3
4
1
2
4
1
2
3

(I) AGE
1

2

3

4

Mean
Difference

(I-J) Std. Error Sig. Lower Bound Upper Bound
95% Confidence Interval

 
Oneway 

Descriptives

GSUM

76 3.9184 .36136 .04145 3.8358 4.0010 3.20 4.83
71 4.0089 .27930 .03315 3.9427 4.0750 3.49 4.57
63 3.9537 .37180 .04684 3.8601 4.0474 3.20 4.66

210 3.9596 .33977 .02345 3.9134 4.0058 3.20 4.83

1
2
3
Total

N Mean Std. Deviation Std. Error Lower Bound Upper Bound

95% Confidence Interval for
Mean

Minimum Maximum

 
ANOVA

GSUM

.303 2 .152 1.317 .270
23.825 207 .115
24.128 209

Between Groups
Within Groups
Total

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

 
Post Hoc Tests 
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Multiple Comparisons

Dependent Variable: GSUM
LSD

-.0904 .05600 .108 -.2008 .0200
-.0353 .05780 .542 -.1493 .0786
.0904 .05600 .108 -.0200 .2008
.0551 .05872 .349 -.0607 .1709
.0353 .05780 .542 -.0786 .1493

-.0551 .05872 .349 -.1709 .0607

(J) EDUU3
2
3
1
3
1
2

(I) EDUU3
1

2

3

Mean
Difference

(I-J) Std. Error Sig. Lower Bound Upper Bound
95% Confidence Interval

 
Oneway 

Descriptives

GSUM

2 3.9429 .12122 .08571 2.8538 5.0320 3.86 4.03
167 3.9276 .34744 .02689 3.8745 3.9807 3.20 4.83
41 4.0906 .28284 .04417 4.0013 4.1799 3.43 4.83

210 3.9596 .33977 .02345 3.9134 4.0058 3.20 4.83

1
2
3
Total

N Mean Std. Deviation Std. Error Lower Bound Upper Bound

95% Confidence Interval for
Mean

Minimum Maximum

 
ANOVA

GSUM

.875 2 .437 3.894 .022
23.253 207 .112
24.128 209

Between Groups
Within Groups
Total

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

 
 
 
 
 
Post Hoc Tests 
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Multiple Comparisons

Dependent Variable: GSUM
LSD

.0152 .23841 .949 -.4548 .4853
-.1477 .24271 .543 -.6262 .3308
-.0152 .23841 .949 -.4853 .4548
-.1630* .05842 .006 -.2781 -.0478
.1477 .24271 .543 -.3308 .6262
.1630* .05842 .006 .0478 .2781

(J) STC4
2
3
1
3
1
2

(I) STC4
1

2

3

Mean
Difference

(I-J) Std. Error Sig. Lower Bound Upper Bound
95% Confidence Interval

The mean difference is significant at the .05 level.*. 
 

T-Test 
Group Statistics

186 3.9393 .34040 .02496
24 4.1167 .29655 .06053

STT5
1
2

GSUM
N Mean Std. Deviation

Std. Error
Mean

 
Independent Samples Test

1.532 .217 -2.435 208 .016 -.1773 .07284 -.32094 -.03374

-2.708 31.373 .011 -.1773 .06548 -.31082 -.04386

Equal variances assumed
Equal variances not
assumed

GSUM
F Sig.

Levene's Test for
Equality of Variances

t df Sig. (2-tailed)
Mean

Difference
Std. Error
Difference Lower Upper

95% Confidence
Interval of the

Difference

t-test for Equality of Means

 
Oneway 

Descriptives

GSUM

21 3.8299 .31963 .06975 3.6844 3.9754 3.20 4.34
23 4.0683 .22723 .04738 3.9701 4.1666 3.69 4.51
47 3.8310 .34722 .05065 3.7291 3.9330 3.20 4.40

119 4.0122 .34038 .03120 3.9505 4.0740 3.20 4.83
210 3.9596 .33977 .02345 3.9134 4.0058 3.20 4.83

1
2
3
4
Total

N Mean Std. Deviation Std. Error Lower Bound Upper Bound

95% Confidence Interval for
Mean

Minimum Maximum
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ANOVA

GSUM

1.732 3 .577 5.310 .002
22.396 206 .109
24.128 209

Between Groups
Within Groups
Total

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

 
Post Hoc Tests 

Multiple Comparisons

Dependent Variable: GSUM
LSD

-.2384* .09952 .017 -.4346 -.0422
-.0011 .08655 .990 -.1717 .1696
-.1823* .07804 .020 -.3362 -.0284
.2384* .09952 .017 .0422 .4346
.2373* .08391 .005 .0719 .4027
.0561 .07510 .456 -.0920 .2041
.0011 .08655 .990 -.1696 .1717

-.2373* .08391 .005 -.4027 -.0719
-.1812* .05680 .002 -.2932 -.0692
.1823* .07804 .020 .0284 .3362

-.0561 .07510 .456 -.2041 .0920
.1812* .05680 .002 .0692 .2932

(J) INCOME6
2
3
4
1
3
4
1
2
4
1
2
3

(I) INCOME6
1

2

3

4

Mean
Difference

(I-J) Std. Error Sig. Lower Bound Upper Bound
95% Confidence Interval

The mean difference is significant at the .05 level.*. 
 

Regression 
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Variables Entered/Removedb

ดา้นการใชเ้ว
ลาว่างใหเ้ป็
นประโยชน์,
ดา้นความเช ิ่
อ/เจตนคติ,
ดา้นศาสนสถ
าน,
ดา้นครอบครั
ว,
ดา้นสภาพแว
ดลอ้ม,
ดา้นโรงเรยีน

a

. Enter

Model
1

Variables
Entered

Variables
Removed Method

All requested variables entered.a. 

Dependent Variable: การส่งเสรมิจรยิธรรมของวัยรุ่นb. 
 

Model Summary

.711a .506 .491 .26600
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), ดา้นการใชเ้วลาวา่งใหเ้ป็นประโยชน์,
ดา้นความเชิอ่/เจตนคต,ิ ดา้นศาสนสถาน, ดา้นครอบครัว,
ดา้นสภาพแวดลอ้ม, ดา้นโรงเรียน

a. 

 
ANOVAb

14.703 6 2.450 34.632 .000a

14.364 203 .071
29.067 209

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), ดา้นการใชเ้วลาวา่งใหเ้ป็นประโยชน์, ดา้นความเชิอ่/เจตนคต,ิ
ดา้นศาสนสถาน, ดา้นครอบครัว, ดา้นสภาพแวดลอ้ม, ดา้นโรงเรียน

a. 

Dependent Variable: การส่งเสริมจริยธรรมของวัยรุ่นb. 
 



๓๓๙ 
 

Coefficientsa

.818 .226 3.627 .000
6.878E-02 .054 .079 1.271 .205

.127 .043 .170 2.920 .004

.151 .052 .222 2.894 .004
7.438E-02 .044 .128 1.689 .093

.198 .063 .224 3.140 .002

.163 .040 .243 4.116 .000

(Constant)
ดา้นครอบครัว
ดา้นศาสนสถาน
ดา้นโรงเรียน
ดา้นความเชิอ่/เจตนคติ
ดา้นสภาพแวดลอ้ม
ดา้นการใชเ้วลาวา่งใหเ้
ป็นประโยชน์

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: การส่งเสริมจริยธรรมของวัยรุ่นa. 
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รูปภาพประกอบในการสัมภาษณ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๔๑ 

 
 

สมัภาษณ์พระครูอุดมจารุวรรณ, เจา้อาวาสวดับาํเพญ็เหนือ,  จงัหวดักรุงเทพมหานคร, 

วนัที ๒๙ กนัยายน ๒๕๕๗ 
 

 

สมัภาษณ์พระครูถาวรธรรมานุสิฐ, เจา้อาวาสวดับางเพง็ใต,้ จงัหวดักรุงเทพมหานคร   

วนัที ๒๙ กนัยายน ๒๕๕๗ 



๓๔๒ 

 
 

สมัภาษณ์พระครูโกศลวิมลกิจ, เจา้คณะเขตมีนุบรี  จงัหวดักรุงเทพมหานคร เจา้อาวาสวดัแสนสุข 

วนัที ๒๙ กนัยายน ๒๕๕๗ 
 

 
Focusgroup 

๑๑ มีนาคม ๒๕๕๘ 



๓๔๓ 

 
Focusgroup 

๑๑ มีนาคม ๒๕๕๘ 

 

 
Focusgroup 

๑๑ มีนาคม ๒๕๕๘ 
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Focusgroup 

๑๑ มีนาคม ๒๕๕๘ 

 



 ๓๔๕

ประวตัผิู้วิจยั 

 

ชือ-นามสกุล    : พระปลดัวิสุทธิศรี   นนฺทชโย ( เทียนวิเศษ )   

วนั-เดือน-ปีเกดิ : วนัที  ๓๐  ตุลาคม  ๒๕๑๙ 

ชาตภูิม ิ  : กรุงเทพมหานคร 

ทีอยู่ปัจจุบนั  :  ๑ ศนูยว์ิปัสสนาคุณธรรมนาํชีวติ   แขวงออเงิน   เขตสายไหม    

                                             กรุงเทพมหานคร รหสัไปรษณีย๑์๐๒๒๐  

การศึกษา 

 พ.ศ.๒๕๓๙    : จบการศึกษาสายสามญัชนัปริญญาตรี  

    B.A. (POLITICAL SCIENCE) คณะรัฐศาสตร์  

    มหาวิทยาลยัรามคาํแหง จบการศึกษาวิชาทหารชนัปีที ๕ 

 พ.ศ. ๒๕๔๔   : สอบไดน้กัธรรมชนัเอก   จากสาํนกัเรียนคณะเขตมีนบุรี   

 พ.ศ. ๒๕๕๒   : จบการศึกษาชนัปริญญาโท (Educational  Management)  

     คณะบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั 

ประสบการณ์การทํางาน 

 พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๔๙ : ไดรั้บแต่งตงัเป็นและเลขานุการวดัเลขานุการเจา้อาวาส 

 พ.ศ. ๒๕๔๕ : ไดรั้บแต่งตงัเป็น พระสมุห์ ฐานานุศกัดิ   เจา้คณะเขตมีนบุรี 

 พ.ศ. ๒๕๕๑ : ไดรั้บแต่งตงัเป็น พระปลดั ฐานานุกรม ของพระเมธีวรญาณ 

 พ.ศ. ๒๕๔๘-ปัจจุบนั : ไดรั้บแต่งตงัเป็นประธานกรรมการสอบธรรมสนามหลวง 

   โรงเรียนจินดาบาํรุง 

  : คณะกรรมการสถานศึกษาขนัพืนฐานโรงเรียนวดัคูบ้อน 

  : พระธรรมวิทยากรครูพระช่วยสอนศีลธรรมในโรงเรียน 

  : ครูสอนพระปริยติัธรรม ภาค ๑ 

 พ.ศ.๒๕๕๕-ปัจจุบนั : เป็นประธานสงฆส์ร้างศนูยว์ิปัสสนาคุณธรรมนาํชีวิต  

   -สาขาสายไหม จงัหวดักรุงเทพมหานคร 

   -สาขาปากช่อง จงัหวดันครราชสีมา 
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