
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2561

75ส
สำนั

กส่งเสรมิวชิำกำรและงำน
ทะ

เบี
ยน

งำนบัณฑิตศึกษำ

 
1
  ปร.ด. (พุทธศำสน์ศึกษำ) มหำวิทยำลัยมหำมกุฏรำชวิทยำลัย วิทยำเขตสิรินธรรำชวิทยำลัย 

 
*
  ผู้นิพนธ์ประสำนงำน โทร : 084-6775-121 อีเมล : wksrc7@gmail.com

 
1
  Ph.D. (Buddhist Studies) Mahamakut Buddhist University Sirindhornvidyalaya Campus 

 
*
  Corresponding Author  e-mail : wksrc7@gmail.com

 
2
  ปร.ด. (รัฐศำสตร์) มหำวิทยำลัยมหำมกุฏรำชวิทยำลัย วิทยำเขตสิรินธรรำชวิทยำลัย อีเมล : Pm_weera@hottmail.com

 
2
  Ph.D. (Political Science) Mahamakut Buddhist University Sirindhornvidyalaya Campus e-mail : Pm_weera@hottmail.com

 
3
  พลเรือตรี รองศำสตรำจำรย์ มำสเตอร์ ออฟ ฟิโลโซฟี (รัฐศำสตร์/ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศ) มหำวิทยำลัยมหำมกุฏรำช-

วิทยำลัย วิทยำเขตสิรินธรรำชวิทยำลัย อีเมล : thongbai_thira@yahoo.com
 

3
  Rear Admiral  Associate Professor M.PHIL. (Political Science/International Relations) Mahamakut Buddhist University 

Sirindhornvidyalaya Campus e-mail : thongbai_thira@yahoo.com
 

4
  ปร.ด. (รัฐประศำสนศำสตร์) มหำวิทยำลัยมหำมกุฏรำชวิทยำลัย วิทยำเขตสิรินธรรำชวิทยำลัย อีเมล : @gmail.com

 
4
  D.P.A. (Public Administration) Mahamakut Buddhist University Sirindhornvidyalaya Campus e-mail : thakul_h@hotmail.com

 
5
  ปร.ด. (รัฐศำสตร์) มหำวิทยำลัยมหำมกุฏรำชวิทยำลัย วิทยำเขตสิรินธรรำชวิทยำลัย อีเมล : noraphiya@gmail.com

 
5
  Ph.D. (Political Science) Mahamakut Buddhist University Sirindhornvidyalaya Campus e-mail : noraphiya@gmail.com

 
6
  ปร.ด. (รัฐศำสตร์) มหำวิทยำลัยมหำมกุฏรำชวิทยำลัย วิทยำเขตสิรินธรรำชวิทยำลัย อีเมล : karunakhanthong@gmail.com

 
6
  Ph.D. (Political Science) Mahamakut Buddhist University Sirindhornvidyalaya Campus e-mail : karunakhanthong@gmail.com

การส่งเสริมการพัฒนาเยาวชนตามวิถีพุทธของสถาบันทางสังคม
ในจังหวัดนครปฐม

The Promoting Youth Development by Buddhist Way of Social Institutions 
in Nakhon Pathom Province

วิญญู  กินะเสน 1*

Winyou  kinasen 1*

พระมหำวีระชำติ  โปธำ 2 

Phramahaweerachat  Potha 2

ทองใบ  ธีรำนันทำงกูร 3 

Thongbai  Dhiranandankura 3

ฐำกูร  หอมกลิ่น 4 

Thakul  Homklin 4

บำนชื่น  นักกำรเรียน 5 

Banchuen  Nakkanrian 5

กรุณำ  มธุลำภรังสรรค์  6

Karuna  Mathulaprangsan 6

บทคัดย่อ

 กำรวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์ 1) ศึกษำกำรส่งเสริมกำรพัฒนำเยำวชนตำมวิถีพุทธของสถำบันทำงสังคม

ในจังหวัดนครปฐม 2) เปรียบเทียบกำรส่งเสริมกำรพัฒนำเยำวชนตำมวิถีพุทธของสถำบันทำงสังคมในจังหวัด

นครปฐม จสำแนกตำมปัจจัยส่วนบุคคล และ 3) ศึกษำข้อเสนอแนะอื่น ๆ เก่ียวกับกำรส่งเสริมกำรพัฒนำเยำวชน
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ตำมวิถีพุทธของสถำบันทำงสังคมในจังหวัดนครปฐม เป็นกำรวิจัยแบบผสม ทั้งเชิงปริมำณและเชิงคุณภำพ กลุ่ม

ตัวอย่ำง คือ ประชำชนในจังหวัดนครปฐม ซ่ึงเป็นตัวแทนของสถำบันทำงสังคมอันประกอบด้วยสถำบันครอบครัว 

สถำบันศำสนำ และสถำบันกำรศึกษำ จสำนวน 3 อสำเภอ คือ อสำเภอนครชัยศรี อสำเภอสำมพรำน และอสำเภอพุทธมณฑล 

จสำนวน 384 คน พร้อมทั้งได้สัมภำษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลสสำคัญ จสำนวน 9 รูป/คน เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบสอบถำม

และแบบสัมภำษณ์เชิงลึกแบบมีโครงสร้ำง ได้ค่ำควำมเชื่อมั่นเท่ำกับ 0.91 สถิติที่ใช้ได้แก่ ควำมถี่ ร้อยละ ค่ำเฉลี่ย  

ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน, t-test, F-test และค่ำสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์

 ผลกำรวิจัยพบว่ำ กำรส่งเสริมกำรพัฒนำเยำวชนตำมวิถีพุทธของสถำบันทำงสังคมในจังหวัดนครปฐม ทั้ง 3 

สถำบัน อยู่ในระดับมำก ผลกำรทดสอบสมมติฐำน พบว่ำ ประชำชนที่มีอำยุ กำรศึกษำ อำชีพ และรำยได้ต่อเดือน

ต่ำงกัน มีกำรส่งเสริมกำรพัฒนำเยำวชนตำมวิถีพุทธแตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยสสำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05 ซ่ึงผลกำรวิจัย

เป็นไปตำมสมมติฐำนที่ตั้งไว้ ส่วนประชำชนที่มีเพศต่ำงกัน มีกำรส่งเสริมกำรพัฒนำเยำวชนตำมวิถีพุทธไม่แตกต่ำง

กัน ซึ่งผลกำรวิจัยไม่เป็นไปตำมสมมติฐำนท่ีตั้งไว้ นอกจำกนี้ประชำชนได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกำรส่งเสริมกำร

พัฒนำเยำวชนตำมวิถีพุทธของสถำบันทำงสังคมในจังหวัดนครปฐมว่ำ สถำบันครอบครัวควรส่งเสริมให้เยำวชนได้

มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่ำง ๆ ของครอบครัว เช่น กำรทสำบุญตักบำตรในวันสสำคัญ เป็นต้น สถำบันศำสนำควรมีกำร

จัดกิจกรรมในวันสสำคัญทำงศำสนำเพื่อให้เยำวชนได้ศึกษำเรียนรู้และปฏิบัติตำม และสถำบันกำรศึกษำควรส่งเสริม

ให้เยำวชนได้แสดงออกอย่ำงเต็มที่ในกิจกรรมต่ำง ๆ ของโรงเรียน เพื่อกำรเสริมสร้ำงประสบกำรณ์ชีวิตที่ดี

ค�าส�าคัญ : กำรพัฒนำ วิถีพุทธ สถำบันทำงสังคม เยำวชน

Abstract

 The objectives of this research were as follows: 1) to study the promoting youth development by Buddhist way 

of social institutions in Nakhon Pathom Province, 2) to compare the promoting youth development by Buddhist way 

of social institutions in Nakhon Pathom Province classified to personal factors, and 3) to study other suggestions of 

the promoting youth development by Buddhist way of social institutions in Nakhon Pathom Province. Research was 

mixed both quantitative and qualitative. The sample group was the 384 people who were representatives of social 

institutions in Nakhon Pathom province consisting of families institutions, religious institutions and educational 

institutions of the three districts ; Nakhon Chai Si, Sampran and Phutthamonthon, including in-depth interviews 

with key informants 9 people. The tools were questionnaires and structured in-depth interviews. The reliability was 

0.91. The statistics used were frequency percentage mean standard deviation t-test F test and correlation coefficient. 

 The research results were as follows : The results of research were found that the promoting youth development 

by Buddhist way of social institutions in Nakhon Pathom Province had on a high level in all aspects. The results of 

hypothesis testing were found that the people in Nakhon Pathom Province with different ages, education, occupations, 

and monthly income had difference of the promoting youth development by Buddhist way with the statistical 

significance at .05. But the people with different genders had no difference of the promoting youth development by 

Buddhist way. In addition, the people had other suggestions of the promoting youth development by Buddhist way 

of social institutions in Nakhon Pathom Province : The family institutions should encourage youth to get involved 

in the activities of the family, such as the merit in such an important day. The religious institutions should be held 

in religious activities for the youth to learn and follow, and the educational institutions should encourage young 
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people to express themselves fully in the activities of the school to enhance the experience of life.

Keywords : Development, Buddhist Way, Social Institutions,  Youth

บทน�า

 ปัญหำเกี่ยวกับเยำวชนไทยในปัจจุบันมีกำร

เปลี่ยนแปลงไปตำมบริบทของสังคมสมัยใหม่อย่ำง

ไร้ขีดจสำกัด เนื่องจำกส่ิงแวดล้อมรอบตัวเด็กมีกำร

เปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว ก่อให้เกิดวิกฤตกำรณ์ทำง

สังคมอย่ำงมำกมำย โดยเฉพำะอย่ำงย่ิงกำรรับอิทธิพล

ที่ไม่พึงประสงค์ของโลกวัฒนธรรมตะวันตก ทสำให้

เยำวชนกล้ำแสดงออกมำมำกข้ึน และมักจะแสดงออก

ในทำงที่ไม่เหมำะสม มีกำรแสดงควำมรักกันในที่

สำธำรณะ ดื้อรั้นไม่ค่อยเชื่อฟังคสำอบรมสั่งสอน คสำ

ตักเตือนของพ่อแม่ผู้ปกครอง ครูบำอำจำรย์ ทสำให้เกิด

กำรเปลี่ยนแปลงทำงพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ทั้ง

ในสังคมเมืองและชนบท เช่น กำรมั่วสุมทำงเพศ ติด

ยำเสพติด กำรหมกมุ่นกับกำรเล่นเกมส์ กำรทะเลำะ

ววิำท กำรใช้จ่ำยฟุม่เฟือยเกนิตวั กำรขำยบรกิำรทำงเพศ 

เป ็นต ้น โดยไม่คสำนึงถึงศีลธรรมและไม่มีควำม

พร้อมที่จะรับเอำสิ่งที่ดี ไม่สอดคล้องกับค่ำนิยมและ

ทัศนคติของคนไทยที่คนส่วนใหญ่นับถือศำสนำ

พุทธ จึงทสำให้เกิดปัญหำต่ำง ๆ ตำมมำอีกมำกมำย 

ซึ่งล้วนเป็นปัญหำท่ีซับซ้อนในเชิงโครงสร้ำงของ

สังคม กำรแก้ไขปัญหำเยำวชนในปัจจุบัน จึงจสำเป็น

ต้องเร่งดสำเนินกำรอย่ำงเร่งด่วนโดยควำมร่วมมือ 

ของทุกภำคส่วนในสังคม ก่อนท่ีพลังของเยำวชนซึ่ง

เป็นพลังแห่งอนำคตของประเทศชำติจะถูกบั่นทอน 

จนไม่สำมำรถเป็นทรัพยำกรท่ีดี เพ่ือรองรับควำมเจริญ

ก้ำวหน้ำของประเทศชำติในวันข้ำงหน้ำได้ ซึ่งจำกกำร

ศึกษำปัญหำของเยำวชนไทย พบว่ำ สำเหตุของปัญหำ

ที่ทสำให้ผลกำรเรียนของเยำวชนตกตส่ำ มำกท่ีสุดคือเกิด

จำกกำรที่เยำวชนสนใจเรื่องของเกมส์มำกเกินไป รอง

ลงมำคือเกิดจำกเยำวชนให้ควำมสนใจสื่อเพื่อควำม

บนัเทงิมำกขึน้ ทสำให้ควำมสนใจในกำรศกึษำหำควำมรู้ 

ลดน้อยลง และเป็นเพรำะพ่อแม่ทุ่มเวลำหำเงิน ทสำงำน 

และใช้เงิน ใช้เทคโนโลยีเลี้ยงดูเด็ก นอกจำกนี้สำเหตุ

มำจำกคุณภำพของครูผู้สอนและสื่อกำรเรียนกำรสอน 

ปัญหำของเดก็และเยำวชนทีน่่ำเป็นห่วงมำกทีส่ดุ ได้แก่ 

ปัญหำยำเสพติดทั้งในและนอกสถำนศึกษำ รองลงมำ

คือปัญหำกำรมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร และปัญหำ

กำรลอกเลียนแบบจำกสื่อต่ำง ๆ ตลอดจนปัญหำควำม

รนุแรงกำรทสำร้ำยร่ำงกำย กำรทะเลำะววิำท และกำรตบตี

กนั ศนูย์สสำรวจควำมคดิเหน็ “นด้ิำโพล” สถำบนับณัฑติ

พัฒนบริหำรศำสตร์ [1] 

 กำรดสำเนนิชวีติของเยำวชนในแต่ละวนั เยำวชนต้อง

เผชิญกับสิ่งแวดล้อมที่ยั่วยุให้เกิดควำมโลภ ควำมโกรธ 

และควำมหลง จงึจสำเป็นต้องต่อสูก้บักเิลสตัณหำ ซึง่เกดิ

จำกควำมไม่รู้เพ่ือให้ได้มำซ่ึงสุขเวทนำ และหลีกเลี่ยง 

ทุกขเวทนำ พลังที่จะต่อสู้กับกิเลสตัณหำได้คือพลังสติ

ปัญญำ ซึง่จะเกดิขึน้จำกกำรฝึกหดัอบรมด้วยหลกัธรรม

อย่ำงเป็นขั้นตอนต่อเนื่องและสมส่ำเสมอ จนสำมำรถยก

ระดบัจติใจขึน้สงูเหนอืกเิลสตณัหำได้ จงึจะได้ชือ่ว่ำเป็น

มนุษย์ที่สมบูรณ์ โดยจะเห็นได้ว่ำหลักพระพุทธศำสนำ

จะเน้นถึงกำรยอมรับศักยภำพของมนุษย์ พระพุทธองค์

ทรงเน้นให้เห็นถึงควำมสสำคัญในกำรพัฒนำชีวิตให้

ก้ำวไปสู่เป้ำหมำยที่ดี ซึ่งพระพุทธศำสนำเห็นว่ำหลัก

กำรพัฒนำชีวิตมนุษย์จะพัฒนำด้วยหลักไตรสิกขำ ใน

ด้ำนพฤติกรรม (ศีล) ด้ำนจิตใจ (สมำธิ) และด้ำนปัญญำ 

(ปัญญำ) พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) [2] โดยหลัก

กำรดงักล่ำวถอืเป็นพืน้ฐำนในกำรพฒันำให้เยำวชนเป็น

มนษุย์ทีม่คีณุภำพ ซึง่จสำเป็นจะต้องพฒันำไปพร้อม ๆ  กนั

ทั้ง 3 ด้ำน นอกเหนือจำกนี้ยังมีหลักธรรมในพระพุทธ

ศำสนำทีส่ำมำรถนสำมำประยกุต์ใช้ในกำรพฒันำเยำวชน

ได้ตำมควำมเหมำะสม โดยมสีถำบนัทำงสงัคมทีอ่ยูร่อบ

ข้ำง เป็นกัลยำณมิตรที่ดีในกำรให้คสำแนะนสำสั่งสอน ซึ่ง

ในปัจจุบันสังคมไทยได้นสำกำรพัฒนำเยำวชนตำมวิถี

พทุธมำใช้ในกำรส่งเสรมิคณุลกัษณะทีพ่งึประสงค์ เช่น 
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กำรพัฒนำวินัยในตน กำรพัฒนำปรีชำเชิงอำรมณ์แนว

พทุธ กำรพฒันำกำรคดิแบบโยนโิสมนสกิำร กำรพฒันำ

ลกัษณะกำรเป็นกลัยำณมติร เป็นต้น เพือ่ให้เยำวชนเกดิ

พฤตกิรรมท่ีพงึปรำรถนำ โดยสถำบนัทำงสงัคมทัง้ 3 คอื 

สถำบนัครอบครวั สถำบนัศำสนำ และสถำบนักำรศกึษำ 

มีบทบำทในกำรขัดเกลำ อบรมสั่งสอน และส่งเสริม 

กำรพัฒนำคุณลักษณะที่พึงประสงค ์ของเยำวชน  

ดังนั้น สถำบัน องค์กรหรือหน่วยงำนทำงสังคม จึงถือ

ได้ว่ำเป็นส่วนสสำคัญยิ่งในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำ

ทำงสังคมที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนับแต่อดีตจนถึง

ปัจจุบัน เนื่องจำกเยำวชนเม่ืออยู่ในสังคม จะเป็นผู้ท่ีมี

หลำยบทบำทเกดิขึน้พร้อมกนั เช่น กำรได้รบัสถำนภำพ

เป็น “ลูก” เป็นอันดับแรก และมีสถำนภำพต่ำง ๆ ต่อ

มำโดยลสำดับ เมื่อเข้ำโรงเรียนก็เรียกว่ำเป็น “นักเรียน, 

นักศึกษำ, นิสิต” เมื่อเติบโตข้ึนอีกระดับก็เรียกว่ำเป็น 

“พลเมอืง” เป็นต้น เยำวชนจงึมส่ีวนเกีย่วข้องกบัสถำบนั

ต่ำง ๆ ในสังคมในฐำนะเป็นสมำชิก และเมื่อเติบโตขึ้น 

กมี็บทบำทและควำมสสำคญัต่อสงัคมมำกขึน้เช่นเดยีวกนั 

พระมหำบุญเพียร ปุญฺญวิริโย [3]

 ดงันัน้ กำรทีเ่ยำวชนจะประสบควำมสสำเรจ็ในด้ำน

ต่ำง ๆ เป็นคนดี คนเก่ง และมีควำมสุขได้จะต้องฝึกฝน

พัฒนำตนเองโดยได้รับคสำแนะนสำท่ีดีจำกสถำบันทำง

สังคม ผู้วิจัยเล็งเห็นควำมสสำคัญของกำรส่งเสริมพัฒนำ

เยำวชนตำมวิถีพุทธของสถำบันทำงสังคมดังกล่ำว จึง

มีควำมพยำยำมในกำรที่จะค้นหำรูปแบบกำรส่งเสริม 

กำรพัฒนำเยำวชนตำมวิถีพุทธของสถำบันทำงสังคม 

เพือ่กำรพฒันำเยำวชนให้เป็นคนเก่ง คนด ีและมคีวำมสขุ 

ตลอดจนกำรช่วยเหลือตนเองและสังคมได้ ซึง่จะก่อให้

เกิดกำรพัฒนำที่ดีทั้งต่อตนเองและสังคมต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

 1. เพือ่ศกึษำกำรส่งเสรมิกำรพฒันำเยำวชนตำมวถิี

พุทธของสถำบันทำงสังคมในจังหวัดนครปฐม

 2. เพือ่เปรยีบเทยีบกำรส่งเสรมิกำรพฒันำเยำวชน

ตำมวิถีพุทธของสถำบันทำงสังคมในจังหวัดนครปฐม 

จสำแนกตำมปัจจัยส่วนบุคคล

 3. เพื่อศึกษำข้อเสนอแนะอื่น ๆ เกี่ยวกับกำร 

ส่งเสริมกำรพัฒนำเยำวชนตำมวิถีพุทธของสถำบัน 

ทำงสังคมในจังหวัดนครปฐม

ขอบเขตของการวิจัย

 ผู้วิจัยได้กสำหนดขอบเขตกำรวิจัยไว้ 4 ด้ำน คือ 

 1. ด้ำนเนื้อหำหรือตัวแปรที่วิจัย ได้แก่ 1) ตัวแปร

อิสระ (Independent Variables) คือ ปัจจัยส่วนบุคคล

ของประชำชนในจังหวัดนครปฐม ด้ำนเพศ อำยุ ระดับ

กำรศึกษำ อำชีพ และรำยได้ต่อเดือน 2) ตัวแปรตำม 

(Dependent Variables) คือ กำรส่งเสริมกำรพัฒนำ

เยำวชนตำมวิถีพุทธของสถำบันทำงสังคมในจังหวัด

นครปฐม ประกอบด้วย (1) สถำบันครอบครัว (2) 

สถำบันศำสนำ (3) สถำบันกำรศึกษำ

 2. ด้ำนประชำกรทีว่จิยั ได้แก่ ประชำชนในจงัหวดั

นครปฐม ซึง่เป็นตัวแทนของสถำบนัทำงสงัคม ประกอบ

ด้วยสถำบันครอบครัว สถำบันศำสนำ และสถำบัน 

กำรศึกษำ และผู้ให้ข้อมูลสสำคัญ (Key informants)  

ในกำรสัมภำษณ์เชิงลึก (In-depth Interview)

 3. ด้ำนสถำนที่ทสำวิจัย ได้แก่ เขตพื้นที่จังหวัด

นครปฐม 

 4. ด้ำนระยะเวลำที่วิจัย ได้แก่ ระยะเวลำในกำร

ศึกษำแนวคิดทฤษฎีและผลงำนวิจัยที่เก่ียวข้องต่ำง ๆ 

กำรแจกแบบสอบถำม กำรสัมภำษณ์ และกำรวิเครำะห์

ข้อมูล เป็นเวลำ 1 ปี (ระหว่ำงเดือนตุลำคม 2557- 

กันยำยน 2558)

วิธีด�าเนินการวิจัย

 กำรวิจัยครั้งนี้ เป็นกำรวิจัยแบบผสม (Mixed 

Methods Research) โดยใช้วิธีดสำเนินกำรวิจัยทั้งเชิง

ปริมำณ (Quantitative Research) และกำรวิจัยเชิง

คุณภำพ (Qualitative Research) กลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ใน

กำรวิจัย ได้แก่ ประชำชนในจังหวัดนครปฐม ซึ่งเป็น

ตวัแทนของสถำบนัทำงสงัคม อนัประกอบด้วยสถำบนั

ครอบครวั สถำบนัศำสนำ และสถำบนักำรศกึษำ จสำนวน 

384 คน ซึ่งได้จำกกำรกสำหนดขนำดกลุ่มตัวอย่ำงโดย
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วิธีกำรเปิดตำรำงสสำเร็จของเกรจซ่ี (Krejcie) และ 

มอร์แกน (Morgan) และใช้วิธีกำรสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม 

(Cluster random sampling) จำก 7 อสำเภอ ได้ 3 อสำเภอ 

คือ อสำเภอนครชัยศรี อสำเภอสำมพรำน และอสำเภอ

พุทธมณฑล แล้วนสำมำหำอัตรำสัดส่วนของประชำกร 

(Proportional to Size) เพ่ือหำกลุ่มตัวอย่ำงแยกแต่ละ

อสำเภอ แล้วจึงใช้วิธีกำรสุ่มอย่ำงง่ำย (Simple random 

sampling) โดยกำรใช้ตำรำงเลขสุ่ม นอกจำกนี้ยังมี

กำรสัมภำษณ์แบบมีโครงสร้ำงกับผู้ให้ข้อมูลสสำคัญ 

(Key informants) ในกำรสัมภำษณ์เชิงลึก (In-depth 

Interview) จสำนวน 9 รูป/คน ประกอบด้วยตัวแทนจำก

ทั้ง 3 สถำบันในจังหวัดนครปฐม ข้อมูลที่ใช้ในกำร

วิจัยได้จำกพระไตรปิฎก แบบสอบถำม เอกสำร ตสำรำ

วิชำกำร แนวคิดทฤษฎีและผลงำนวิจัยท่ีเก่ียวข้อง แล้ว

นสำมำกสำหนดกรอบแนวควำมคิดในกำรวิจัยเป็น 2 

ตวัแปร คอื ตวัแปรอสิระ (Independent Variables) ได้แก่ 

ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถำม ในด้ำนเพศ 

อำยุ ระดับกำรศึกษำ อำชีพ และรำยได้ต่อเดือน และ

ตัวแปรตำม (Dependent Variables) ได้แก่ กำรส่งเสริม

กำรพฒันำเยำวชนตำมวถิพีทุธของสถำบนัทำงสงัคมใน

จงัหวดันครปฐม ประกอบด้วย (1) สถำบนัครอบครวั (2) 

สถำบันศำสนำ และ (3) สถำบันกำรศึกษำ

 เครื่องมือที่ใช้กำรวิจัย ได้แก่ แบบสอบถำม โดย

แบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ

 ตอนท่ี 1 ปัจจยัส่วนบคุคลของผูต้อบแบบสอบถำม 

แบ่งออกเป็น เพศ อำย ุระดบักำรศกึษำ อำชพี และรำยได้ 

ต่อเดือน ลักษณะของคสำถำมเป็นแบบสสำรวจรำยกำร 

(Check List)

 ตอนที่ 2 กำรส่งเสริมกำรพัฒนำเยำวชนตำมวิถี

พทุธของสถำบนัทำงสงัคมในจงัหวดันครปฐม ประกอบ

ด้วย (1) สถำบันครอบครัว (2) สถำบันศำสนำ และ (3) 

สถำบันกำรศึกษำ แบ่งออกเป็นสถำบันละ 5 ข้อ รวม

ทั้งสิ้นจสำนวน 15 ข้อ ลักษณะของแบบสอบถำม เป็น

มำตรำส่วนประมำณค่ำ (Rating Scale) ตำมวิธีกำรของ

ลิเคิร์ท (Likert) แบ่งออกเป็น 5 ระดับ คือ มำกที่สุด มำก 

ปำนกลำง น้อย น้อยที่สุด โดยมีค่ำเท่ำกับ 5, 4, 3, 2, 1

 ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอื่น ๆ เกี่ยวกับกำรส่งเสริม

กำรพฒันำเยำวชนตำมวถิพีทุธของสถำบนัทำงสงัคมใน

จังหวัดนครปฐม แบ่งออกเป็น 3 ด้ำน คือ (1) สถำบัน

ครอบครวั (2) สถำบนัศำสนำ และ (3) สถำบนักำรศกึษำ 

ลักษณะของแบบสอบถำมเป็นแบบปลำยเปิดให้แสดง

ควำมคิดเห็น

 นอกจำกนี้ยังมีแบบสัมภำษณ์เชิงลึก 1 ชุด เป็น

แบบสัมภำษณ์แบบมีโครงสร้ำง โดยแบ่งออกเป็น 2 

ข้อ คือ 1) สถำบันทำงสังคมในจังหวัดนครปฐม มีกำร

ส่งเสริมกำรพัฒนำเยำวชนตำมวิถีพุทธอย่ำงไรบ้ำง (1) 

สถำบันครอบครัว (2) สถำบันศำสนำ (3) สถำบันกำร

ศึกษำ 2) ท่ำนมีควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่น ๆ 

อย่ำงไรบ้ำง

 แบบสอบถำมและแบบสัมภำษณ์เชิงลึกทั้งฉบับ

ผ่ำนกำรพิจำรณำจำกผู้เชี่ยวชำญ จสำนวน 5 รูป/คน และ

ทดสอบควำมเที่ยง (Reliability) ได้ค่ำสัมประสิทธิ์

แอลฟ่ำ (α-coefficient) ธีระศักดิ์ อุ่นอำรมณ์เลิศ [4] 

เท่ำกับ 0.91

 กำรเก็บรวบรวมข ้อมูล  ได ้ดส ำ เนินกำรส ่ง

แบบสอบถำมให้กลุม่ตวัอย่ำงตอบและเกบ็รวบรวมกลบั

คืนมำด้วยตนเอง ได้ครบทั้งหมด จสำนวน 384 ชุด แล้ว

นสำแบบสอบถำมที่ได้มำตรวจสอบควำมถูกต้องครบ

ถ้วนสมบูรณ์ของคสำตอบและจัดระเบียบข้อมูล จำกนั้น

ตรวจให้คะแนนแล้วนสำไปวิเครำะห์ผลเพื่อหำค่ำเฉลี่ย  

ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน และแปลผลตำมเกณฑ์ของ  

เบสท์ ชูศรี วงศ์รัตนะ [5] ดังนี้

 4.50-5.00 หมำยถึง มำกที่สุด

 3.50-4.49 หมำยถึง มำก

 2.50-3.49 หมำยถึง ปำนกลำง

 1.50-2.49 หมำยถึง น้อย

 1.00-1.49 หมำยถึง น้อยที่สุด

 กำรทดสอบสมมติฐำนกำรวิจัยโดยกำรวิเครำะห์

เปรียบเทียบค่ำเฉลี่ยกำรส่งเสริมกำรพัฒนำเยำวชน

ตำมวิถีพุทธของสถำบันทำงสังคมในจังหวัดนครปฐม

กับปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่ำงด้ำนเพศ ใช้กำร

ทดสอบค่ำที (Independent t-test) ส่วนด้ำนอำยุ ระดับ
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กำรศึกษำ อำชีพ และรำยได้ต่อเดือน ใช้กำรทดสอบ

ควำมแปรปรวนแบบทำงเดียว (One-Way ANOVA) 

เมื่อพบควำมแตกต่ำงอย่ำงมีนัยสสำคัญทำงสถิติท่ีระดับ 

.05 จึงทดสอบควำมแตกต่ำงของค่ำเฉลี่ยเป็นรำยคู่ด้วย

วิธีกำรของเชฟเฟ่ (Scheffé) และวิเครำะห์ข้อเสนอแนะ

เกี่ยวกับกำรส่งเสริมกำรพัฒนำเยำวชนตำมวิถีพุทธ

ของสถำบันทำงสังคมในจังหวัดนครปฐม โดยใช้กำร

วิเครำะห์เนื้อหำ แล้วนสำมำแจกแจงควำมถี่ (Frequency) 

และนสำเสนอในรปูตำรำงประกอบคสำบรรยำย นอกจำกนี้ 

ยังทสำกำรวิเครำะห์ข้อมูลจำกแบบสัมภำษณ์เชิงลึก ใช้

กำรวิเครำะห์เนื้อหำ (Content Analysis) ด้วยกำรอ่ำน

จบัใจควำมแล้วสรปุเพือ่ตอบโจทย์วจิยัและวตัถปุระสงค์

ของกำรวิจัยที่กสำหนดไว้

ผลการวิจัย

 จำกผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลสำมำรถสรุปผลได้

ดังนี้ ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถำม พบว่ำ 

ประชำชนในจงัหวดันครปฐมทีต่อบแบบสอบถำม ส่วน

มำกเป็นเพศหญงิ ร้อยละ 66.10 มอีำยมุำกกว่ำ 45 ปี ร้อย

ละ 37.50 มีกำรศึกษำระดับปริญญำตรี ร้อยละ 54.40 มี

อำชีพรับจ้ำง/ธุรกิจส่วนตัว ร้อยละ 33.10 และมีรำยได้

ต่อเดือน 10,000-15,000 บำท ร้อยละ 44.80

 กำรส่งเสริมกำรพัฒนำเยำวชนตำมวิถีพุทธของ

สถำบันทำงสังคมในจังหวัดนครปฐม พบว่ำ โดยรวม

ทัง้ 3 สถำบนั อยูใ่นระดบัมำก และเมือ่พจิำรณำในแต่ละ

สถำบันก็พบว่ำมีกำรส่งเสริมอยู่ในระดับมำกทั้งหมด

ตำมลสำดับ คือ สถำบันศำสนำ รองลงมำ คือ สถำบัน

ครอบครัว และสุดท้ำย คือ สถำบันกำรศึกษำ (ดังแสดง

ในตำรำงที่ 1)

ตารางที่  1 ค่ำเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน และ 

กำรแปลผลกำรส่งเสริมกำรพัฒนำเยำวชนตำมวิถีพุทธ

ของสถำบันทำงสังคมในจังหวัดนครปฐม

ข้อความ
ระดับการส่งเสริม

(     ) (SD) แปลผล

1. สถำบันครอบครัว 3.77 .58 มำก

2. สถำบันศำสนำ 3.96 .50 มำก

3. สถำบันกำรศึกษำ 3.65 .59 มำก

รวม 3.79 .47 มาก

 ผลกำรทดสอบสมมติฐำน พบว่ำ ประชำชนที่

มอีำย ุกำรศกึษำ อำชพี และรำยได้ต่อเดอืนต่ำงกนั มกีำร

ส่งเสรมิกำรพฒันำเยำวชนตำมวถิพีทุธโดยรวมแตกต่ำง

กันอย่ำงมีนัยสสำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งผลกำรวิจัย

เป็นไปตำมสมมตฐิำนทีต่ัง้ไว้ ส่วนประชำชนทีม่เีพศต่ำง

กนั มกีำรส่งเสรมิกำรพฒันำเยำวชนตำมวถิพีทุธโดยรวม

ไม่แตกต่ำงกนั ซึง่ผลกำรวจิยัไม่เป็นไปตำมสมมตฐิำนที่

ตั้งไว้

 ประชำชนในจงัหวดันครปฐมได้ให้ข้อเสนอแนะ 

ทีส่สำคญัคอืสถำบนัครอบครวัควรส่งเสรมิให้เยำวชนได้

มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่ำง ๆ ของครอบครัว เช่น กำร

ทสำบุญตักบำตรในวันสสำคัญ เป็นต้น สถำบันศำสนำ

ควรมีกำรจัดกิจกรรมในวันสสำคัญทำงศำสนำเพ่ือให้

เยำวชนได้ศึกษำเรียนรู้และปฏิบัติตำม และสถำบันกำร

ศึกษำควรส่งเสริมให้เยำวชนได้แสดงออกอย่ำงเต็มที ่

ในกิจกรรมต่ำง ๆ ของโรงเรียน เพ่ือกำรเสริมสร้ำง

ประสบกำรณ์ชีวิตที่ดี

 ผลจำกกำรสัมภำษณ์เชิงลึก พบว่ำ 1) สถำบัน

ครอบครัวมีกำรส่งเสริมให้เยำวชนได้เรียนรู้ในทุก ๆ 

ด้ำนทั้งทำงโลกและทำงธรรมผ่ำนกระบวนกำรหรือ

กิจกรรมต่ำง ๆ ของครอบครัว เพื่อให้เยำวชนได้ซึมซับ

วฒันธรรมและวถิชีมุชนรอบ ๆ  ตวั โดยมสีถำบนัศำสนำ

คอยจดักจิกรรมไว้รองรบักำรพฒันำเยำวชน เช่น กำรจดั

Χ
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กจิกรรมเข้ำค่ำยคณุธรรม หรอืกจิกรรมบรรพชำสำมเณร

ภำคฤดรู้อน เป็นต้น และมกีำรเตรยีมบคุลำกรทีม่คีวำมรู ้

ควำมสำมำรถในกำรฝึกอบรมไว้ให้พร้อม เพื่อส่งเสริม

ให้เยำวชนได้รับกำรฝึกฝนพัฒนำอย่ำงถูกต้องตำม

แนวทำงพระพุทธศำสนำ โดยควำมร่วมมือกับสถำบัน

กำรศึกษำให้มีกำรเรียนกำรสอนวิชำพระพุทธศำสนำ 

ส่งเสรมิให้ศกึษำเรยีนรูแ้ละนสำมำพฒันำตนเองตำมหลกั

ธรรมคสำสอน นอกจำกนี้ยังมีกำรส่งเสริมให้นักเรียนได้

ศกึษำเรยีนรูธ้รรมศกึษำในโรงเรยีนต่ำง ๆ  อกีด้วย 2) ข้อ

เสนอแนะอื่น ๆ เกี่ยวกับกำรส่งเสริมกำรพัฒนำเยำวชน

คือควรจะมีกำรร่วมกันมือกันทั้งครอบครัว ชุมชน  

วัด และโรงเรียน ผ่ำนกิจกรรมเนื่องในวันสสำคัญต่ำง ๆ 

เพื่อให้เยำวชนได้เกิดกำรเรียนรู้ในวิถีของชุมชน 

สรุปผลการวิจัย

 จำกผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล จึงสรุปได้ว่ำ สถำบัน

ทำงสังคมในจังหวัดนครปฐมมีกำรส่งเสริมกำรพัฒนำ

เยำวชนตำมวิถีพุทธอยู่ในระดับมำก และมีกำรส่งเสริม

แตกต่ำงกันในด้ำนอำยุ กำรศึกษำ อำชีพ และรำยได้ต่อ

เดือน ส่วนด้ำนเพศไม่แตกต่ำงกัน นอกจำกน้ียังได้ให้ 

ข้อเสนอแนะที่สสำคัญคือสถำบันครอบครัวควรส่งเสริม 

ให้เยำวชนได้มีส ่วนร่วมในกิจกรรมต่ำง ๆ ของ

ครอบครัว เช่น กำรทสำบุญตักบำตรในวันสสำคัญ เป็นต้น 

สถำบันศำสนำควรมีกำรจัดกิจกรรมในวันสสำคัญ

ทำงศำสนำเพื่อให้เยำวชนได้ศึกษำเรียนรู้และปฏิบัติ

ตำม และสถำบันกำรศึกษำควรส่งเสริมให้เยำวชนได้

แสดงออกอย่ำงเต็มท่ีในกิจกรรมต่ำง ๆ ของโรงเรียน 

เพื่อกำรเสริมสร้ำงประสบกำรณ์ชีวิตที่ดี ซึ่งสำมำรถ

สรุปเป็นควำมจริงข้ันพ้ืนฐำน (Grounded Theory)  

ได้ว่ำ “กำรส่งเสรมิกำรพฒันำเยำวชนตำมวถิพีทุธทีด่คีอื

กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ทำงพระพุทธศำสนำร่วมกัน 

ทั้งเครือข่ำยของสถำบันทำงสังคม”

อภิปรายผลการวิจัย

 จำกผลกำรวจิยัครัง้นีพ้บว่ำกำรส่งเสรมิกำรพฒันำ

เยำวชนตำมวิถีพุทธของสถำบันทำงสังคมในจังหวัด

นครปฐม โดยรวมทั้ง 3 สถำบัน อยู่ในระดับมำก ทั้งนี้

อธิบำยได้ว่ำ สถำบันทำงสังคมในจังหวัดนครปฐม ได้

มีกำรส่งเสริมกำรพัฒนำเยำวชนอย่ำงจริงจัง โดยเน้น

ที่สถำบันครอบครัวซึ่งเป็นสถำบันแรกได้มีกำรอบรม

เลี้ยงดูเป็นอย่ำงดีมีกำรอะลุ้มอล่วย ไม่เข้มงวดจนเกิน

ไป ให้อิสระ และประพฤติตนเป็นแบบอย่ำงที่ดีของลูก 

ฝึกให้รูจ้กัทกัษะกำรใช้ชีวติประจสำวนัทีด่แีละกำรเอำตัว

รอดในสังคมเพื่อพัฒนำกำรทำงด้ำนร่ำงกำย ส่งเสริม

ให้รู้จักกำรปรับตัวให้อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ เพื่อพัฒนำกำร

ทำงด้ำนอำรมณ์สังคม ส่งเสริมให้รู ้จักใช้ปฏิภำณ 

ไหวพรบิ มเีหตมุผีล ตลอดจนมคีวำมคดิรเิริม่สร้ำงสรรค์ 

เพือ่พฒันำกำรทำงด้ำนสติปัญญำ และปลกูฝังให้มจีติใจ

เมตตำกรณุำเอือ้เฟ้ือ เผือ่แผ่ไม่เหน็แก่ตวัซือ่สตัย์ มสีมัมำ-

คำรวะ กตัญญูกตเวที เคำรพผู้ใหญ่และรู้จักเกรงใจเพื่อ

พัฒนำกำรทำงด้ำนจริยธรรม ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิด

เกีย่วกบักำรอบรมเลีย้งดขูองบดิำมำรดำทีจ่ะส่งผลให้ลกู

เติบโตขึน้เป็นผูใ้หญ่ทีเ่ป็นพลเมอืงดขีองชำติ ดงัที ่มนสั 

บญุประกอบ และคณะ [6] ได้กล่ำวไว้ในหนงัสอื “พลกิ

ปัญหำให้เป็นปัญญำ” ว่ำ รูปแบบในกำรอบรมเลี้ยงดู

ของบิดำมำรดำที่จะส่งผลให้ลูกเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่

เป็นพลเมืองดีของชำติ มีบุคลิกภำพลักษณะนิสัยและ

พฤติกรรมที่เหมำะสม มีรูปแบบดังนี้ 1) รูปแบบกำร

อบรมเลีย้งดแูบบอะลุม้อล่วย 2) รปูแบบกำรอบรมเลีย้งด ู

ทีเ่ป็นกำรพฒันำด้ำนร่ำงกำย ด้ำนอำรมณ์สงัคม ด้ำนสติ

ปัญญำ และด้ำนจริยธรรม และ 3) รูปแบบกำรอบรม 

เลีย้งดแูบบประชำธปิไตย อกีสถำบนัหนึง่ทีม่ส่ีวนสสำคญั

ในกำรส่งเสริมกำรพัฒนำเยำวชนคือสถำบันศำสนำได้

มีกำรจัดตั้งโรงเรียนพุทธศำสนำวันอำทิตย์เพื่ออบรม

ให้ควำมรู้ทำงศำสนำอย่ำงสมส่ำเสมอและทั่วถึง ส่งเสริม

และชักชวนให้บิดำมำรดำซึ่งผู้ปกครองของเยำวชนทสำ

ตนให้เป็นตัวอย่ำงทีด่แีก่เดก็ในกำรปฏิบติักจิทำงศำสนำ

ตำมโอกำสต่ำง ๆ สนับสนุนด้ำนกำรศึกษำแก่เด็กและ

เยำวชนทีด้่อยโอกำสอย่ำงทัว่ถงึ มกีำรจดัโครงกำรอบรม

สำมเณรภำคฤดูร้อนและค่ำยคุณธรรมสสำหรับกำรฝึก

อบรมเยำวชน และจัดวัดให้เป็นสถำนที่สงเครำะห์ใน

กำรทสำกิจกรรมต่ำง ๆ โดยมีพระสงฆ์ทสำหน้ำที่อบรม
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สั่งสอนเยำวชนให้เว้นจำกควำมชั่วแล้วแนะนสำให้ตั้ง

อยู่ในควำมดี ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดเก่ียวกับสถำบัน

ศำสนำ ดังที่ พระมหำประยุทธ์ ปยุตฺโต [7] ได้กล่ำวไว้

ในหนังสือ “พระพุทธศำสนำกับสังคมไทยปัจจุบัน” ว่ำ 

สถำบนัศำสนำ เช่น วดัและคณะสงฆ์ควรทสำหน้ำทีอ่ย่ำง

จริงจังในกำรส่งเสริมศีลธรรมจรรยำแก่คนในชุมชน 

ด้วยกำรอบรมสั่งสอนโดยตรงหรือจัดตั้งโรงเรียนพุทธ

ศำสนำวันอำทิตย์หรือวันพระ หรือยุวพุทธิกสมำคม 

หรือสมำคมทำงศำสนำอื่น ๆ เพื่ออบรมให้ควำมรู้ทำง

ศำสนำโดยสมสำ่เสมอและทัว่ถงึ รวมทัง้ส่งเสรมิชกัชวน

ให้บดิำมำรดำ ผูป้กครองทสำตนเป็นตวัอย่ำงทีด่แีก่เดก็ใน

กำรปฏิบัติกิจทำงศำสนำตำมโอกำสอันควร พระพุทธ 

ศำสนำเป็นสถำบันที่มีควำมสัมพันธ์ใกล้ชิดกับวิถีชีวิต 

ข อ ง ค น ไ ท ย  เ ป ็ น แ ห ล ่ ง ที่ ม ำ ข อ ง วั ฒ น ธ ร ร ม

ขนบธรรมเนียมประเพณีไทยและค่ำนิยมต่ำง ๆ ใน

ปัจจบุนัสถำบนัศำสนำได้ให้กำรสนบัสนนุด้ำนกำรศกึษำ

แก่เด็กและเยำวชนในชนบทที่ด้อยโอกำสทำงกำรศึกษำ

อย่ำงกว้ำงขวำง โดยเฉพำะกำรบวชเรียน เป็นกำรให้

โอกำสทำงกำรศึกษำแก่ผู้ด้อยโอกำสแล้ว กำรฝึกอบรม

ตำมหลักพุทธศำสนำแก่พระสงฆ์สำมเณรขณะบวชยัง

เป็นสิ่งท่ีสสำคัญท่ีช่วยเสริมสร้ำงคุณธรรมจริยธรรมแก่ 

ผู้บวชได้เป็นอย่ำงดี นอกจำกนี้สถำบันกำรศึกษำก็ได้มี

ส่วนส่งเสรมิกำรพฒันำเยำวชนโดยส่งเสริมกำรทสำงำนเป็น 

กลุม่และกำรสร้ำงสมัพนัธภำพอนัดรีะหว่ำงกนั ปลกูฝัง

ควำมมรีะเบยีบวนิยัในตวัเองตัง้แต่เลก็ ๆ  เพือ่ให้สำมำรถ

ดสำเนนิชวีติอย่ำงมรีะเบยีบ และรูจ้กัควบคมุตวัเองได้ จดั

ประสบกำรณ์ท่ีมคีณุค่ำท้ังด้ำนวชิำกำรและด้ำนกจิกรรม

อื่น ๆ เพื่อให้ได้เข้ำร่วมตำมควำมสนใจและควำมถนัด 

สร้ำงเสริมให้เยำวชนรู้สึกว่ำตนเองมีคุณค่ำต่อสังคม 

ส่งเสริมกำรแสดงออกตำมควำมสำมำรถเพีอ่ให้ประสบ

ควำมสสำเรจ็และรูสึ้กภำคภมูใิจในควำมสำมำรถของตน 

จึงทสำให้สถำบันทำงสังคมในจังหวัดนครปฐมมีกำร 

ส่งเสริมกำรพัฒนำเยำวชนตำมวิถีพุทธอยู่ในระดับมำก 

ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับกำรส่งเสริมนิสัยและ

บุคลิกภำพที่ดีของนักเรียน ดังท่ี อัจฉรำ สุขำรมณ์ [8] 

ได้กล่ำวไว้ในหนังสือ “สุขภำพจิต” ว่ำ โรงเรียนท่ีดี

ควรส่งเสรมินสิยัและบคุลกิภำพทีด่ขีองนกัเรยีนทัง้นีค้รู

ควรยึดหลักปฏิบัติ ดังนี้ 1) ส่งเสริมกำรทสำงำนเป็นกลุ่ม

และสร้ำงสมัพนัธภำพอนัดรีะหว่ำงเดก็นกัเรยีนด้วยกนั  

2) ปลกูฝังควำมมรีะเบยีบวนิยัในตวัเองให้แก่เยำวชนตัง้แต่ 

เล็ก ๆ 3) ปลูกฝังควำมมีระเบียบวินัยของหมู ่คณะ  

4) เข้ำใจสำเหตุที่อยู ่เบื้องหลังกำรประพฤติผิดของ

เยำวชน 5) จดักำรกบัปัญหำพฤตกิรรมด้วยควำมสขุมุและ

เฉลียวฉลำด 6) เข้ำใจควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคลและ

ยอมรบัสภำพของเยำวชนแต่ละคน 7) จดัประสบกำรณ์ที่

มคีณุค่ำแก่เยำวชนในด้ำนต่ำง ๆ  ทัง้ด้ำนวชิำกำรและอืน่ ๆ   

8) สร้ำงควำมรู้สึกเป็นผู้มีคุณค่ำขึ้นในใจเยำวชนแต่ละ

คน และ 9) เตรยีมตวัเยำวชนสสำหรบักำรเป็นผูใ้หญ่ทีด่ใีน

สงัคมภำยหน้ำ ดงักล่ำวมำข้ำงต้นนีจ้งึทสำให้กำรส่งเสรมิ 

กำรพฒันำเยำวชนตำมวถิพีทุธของสถำบนัทำงสงัคมใน

จังหวัดนครปฐมอยู่ในระดับมำก ซึ่งสอดคล้องกับงำน

วิจัยของ รุ่งนิภำ   พัฒนพฤกษชำติ [9] เรื่อง “กำรศึกษำ 

กำรพัฒนำเด็กตำมทัศนะของพระพรหมมังคลำจำรย์  

(ปัญญำนันทภิกขุ)” พบว่ำ วิธีกำรประยุกต์หลักกำร

พัฒนำเด็กมำใช้ในสังคมปัจจุบัน คือ บทบำทของ

สถำบนัต่ำง ๆ  ในสงัคมทีจ่ะมส่ีวนช่วยในกำรพฒันำเดก็ 

เช่น สถำบันครอบครัว (บทบำทและหน้ำที่ของพ่อแม่) 

สถำบันกำรศึกษำ (บทบำทและหน้ำที่ของครูอำจำรย์) 

สถำบันศำสนำ (บทบำทและหน้ำที่ของพระสงฆ์) ทั้ง 

3 สถำบัน สำมำรถนสำหลักธรรมมำประยุกต์ใช้ได้โดย

เป็นต้นแบบด้วยกำรนสำมำประพฤติปฏิบัติ ตลอดจน

กำรจัดผ่ำนกิจกรรมและโครงกำรต่ำง ๆ ร่วมด้วย และ

สอดคล้องกับงำนวิจัยของ สมสุข นิธิอุทัย [10] เรื่อง 

“กำรพัฒนำเยำวชนตำมแนวพุทธในสังคมไทย” พบ

ว่ำ กำรส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของเยำวชน

ตำมแนวพุทธ โดยใช้หลักไตรสิกขำ สถำบันทำงสังคม

เป็นปรโตโฆสะ ช่วยส่งเสรมิกำรพฒันำแนวพทุธให้แก่

เยำวชน โดยศึกษำพฤติกรรมของเยำวชนที่สำมำรถวัด

ได้ กำรส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในกำรพัฒนำ

เยำวชน ได้แก่ กำรพฒันำวนิยัในตน กำรพฒันำปรชีำเชิง

อำรมณ์ กำรพฒันำควำมสำมำรถในกำรคดิ บทบำทของ

สถำบันทำงสังคมมีส่วนในกำรอบรมส่ังสอน ขัดเกลำ 
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และเป็นแบบอย่ำงให้แก่เยำวชน เพ่ือให้เกิดพฤติกรรม

ที่พึงปรำรถนำ จำกผลกำรทดสอบสมมติฐำนพบว่ำ

ประชำชนในจังหวัดนครปฐมที่มีอำยุ กำรศึกษำ อำชีพ 

และรำยได้ต่อเดือนต่ำงกัน มีกำรส่งเสริมกำรพัฒนำ

เยำวชนตำมวิถีพุทธของสถำบันทำงสังคมแตกต่ำงกัน 

ทั้งนี้อธิบำยได้ว่ำประชำชนท่ีเป็นตัวแทนของสถำบัน

ทำงสังคมแต่ละสถำบันนั้น ย่อมมีควำมแตกต่ำงกันทั้ง

กำรศึกษำ อำชีพ และรำยได้ ซึ่งถือว่ำเป็นปัจจัยที่สสำคัญ

อย่ำงหนึง่ในกำรเข้ำไปมส่ีวนในกำรส่งเสรมิกำรพฒันำ

เยำวชนตำมวิถีพุทธ เช่น ผู้ที่มีอำยุอยู่ในกลุ่มตส่ำจะมีกำร

ส่งเสรมิน้อยกว่ำกลุม่อำยทุีส่งู เนือ่งจำกประสบกำรณ์ที่

จะต้องเกี่ยวข้องกับเยำวชนและโอกำสยังไม่เหมำะสม 

ผู้ที่กำรศึกษำระดับปริญญำตรีมีกำรส่งเสริมน้อยกว่ำ

มำกกว่ำระดับอื่น เพรำะสังคมปัจจุบันกำรศึกษำระดับ

ปริญญำตรีมีโอกำสที่จะได้ทสำหน้ำที่ในกำรอบรม 

สั่งสอนหรือส่งเสริมกำรพัฒนำเยำวชนมำกข้ึนโดย

เฉพำะอำชีพครู และข้ำรำชกำรส่วนอ่ืน ๆ และผู้ที่มี

รำยได้น้อยก็จะมีโอกำสในกำรส่งเสริมสนับสนุนกำร

พฒันำเยำวชนได้น้อยตำมไปด้วย เป็นต้น จงึทสำให้ปัจจยั

ส่วนบุคคลดังกล่ำวมำนี้มีผลต่อกำรส่งเสริมกำรพัฒนำ

เยำวชน ซึ่งสอดคล้องกับงำนวิจัยของ โสภำค ภู่ดอก 

[11] เรื่อง “บทบำทของพระสงฆ์ในกำรพัฒนำเยำวชน 

: ศึกษำเฉพำะกรณีศูนย์กำรศึกษำพระพุทธศำสนำวัน

อำทิตย์ ภำคที่ 16” พบว่ำ พระสงฆ์ท่ีมีกำรศึกษำทำง

แผนกธรรมและประสบกำรณ์ต่ำงกัน มีบทบำทใน 

กำรพัฒนำเยำวชนด้วยกำรให้กำรศึกษำและฝึกอบรม

แตกต่ำงกัน โดยพระสงฆ์ที่มีระดับกำรศึกษำนักธรรม

เอก มีบทบำทในกำรพัฒนำเยำวชนมำกกว่ำนักธรรม

ตรีและนักธรรมโท และพระสงฆ์ท่ีมีประสบกำรณ์ 

5-10 ปี และมำกกว่ำ 10 ปี มีบทบำทในกำรพัฒนำ

เยำวชนมำกกว่ำพระสงฆ์ที่มีประสบกำรณ์ตส่ำกว่ำ 5 ปี 

ส่วนประชำชนในจังหวัดนครปฐมที่มีเพศต่ำงกัน มี

กำรส่งเสริมกำรพัฒนำเยำวชนตำมวิถีพุทธของสถำบัน

ทำงสังคมไม่แตกต่ำงกัน ท้ังน้ีอธิบำยได้ว่ำประชำชน

ที่เป็นตัวแทนของสถำบันทำงสังคมแต่ละสถำบันนั้น 

แม้จะมีเพศแตกต่ำงกันแต่ก็มีกำรส่งเสริมกำรพัฒนำ

เยำวชนไม่แตกต่ำงกัน เพรำะมีควำมรู้ควำมสำมำรถ

และประสบกำรณ์ในกำรฝึกฝนอบรมเยำวชน ไม่ว่ำจะ

เพศชำยหรือหญิง แต่ก็สำมำรถที่จะส่งเสริมกำรฝึกฝน

อบรมพฒันำเยำวชนได้ตำมสถำนะของตน จงึทสำให้เพศ

ไม่มีผลต่อกำรส่งเสริมกำรพัฒนำเยำวชนตำมวิถีพุทธ

 จำกผลกำรวเิครำะห์ข้อเสนอแนะพบว่ำประชำชน

ในจังหวัดนครปฐมได้ให้ข้อเสนอแนะที่สสำคัญคือ 

สถำบันครอบครัวควรส่งเสริมให้เยำวชนได้มีส่วนร่วม 

ในกิจกรรมต่ำง ๆ ของครอบครัว เช่น กำรทสำบุญ

ตักบำตรในวันสสำคัญต่ำง ๆ เป็นต้น สถำบันศำสนำควร

มีกำรจัดกิจกรรมในวันสสำคัญทำงศำสนำให้เยำวชนได้

ศึกษำเรียนรู้และปฏิบัติตำม และสถำบันกำรศึกษำควร

ส่งเสริมให้เยำวชนได้แสดงออกอย่ำงเต็มที่ในกิจกรรม

ต่ำง ๆ ของโรงเรียน เพื่อกำรเสริมสร้ำงประสบกำรณ์

ชวีติทีด่ ีทัง้นีอ้ธบิำยได้ว่ำกำรส่งเสรมิกำรพฒันำเยำวชน

นัน้สถำบนัทำงสงัคมจะต้องมกีำรขบัเคลือ่นไปพร้อม ๆ  

กัน โดยเฉพำะสถำบันครอบครัวจะต้องส่งเสริมให้

เยำวชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่สถำบันศำสนำจัดขึ้น

เพื่อฝึกอบรม และสถำบันกำรศึกษำต้องคอยประสำน

งำนและสนบัสนนุส่งเสรมิให้เยำวชนได้แสดงออกอย่ำง

เตม็ทีต่ำมควำมสำมำรถของตนเอง ซึง่สอดคล้องกบังำน

วิจัยของ พระครูปลัดกิจเมธี ติกฺขวีโร (เพื่อนฝูง) [12] 

เรือ่ง “กำรศกึษำบทบำทของพระสงฆ์ในกำรปรบัเปลีย่น

พฤติกรรมของเยำวชนในเขตตสำบลดอนมูล อสำเภอ

สูงเม่น จังหวัดแพร่” พบว่ำ พระสงฆ์ที่พึงปฏิบัติใน

กำรแก้ไขปัญหำพฤตกิรรมทีไ่ม่พงึประสงค์ของเยำวชน

ในเขตพ้ืนที่ คือ 1) กำรสร้ำงเครือข่ำยเฝ้ำระวังปัญหำ 

ระหว่ำงบ้ำน โรงเรียน ชุมชน และกลุ่มเพื่อนวัยรุ่น ให้

ผู้นสำชุมชนได้มีบทบำทในกำรช่วยกันประสำนงำนกับ

เจ้ำหน้ำที่ตสำรวจ อำสำสมัคร ตสำรวจบ้ำน ผู้ปกครอง 

ครู อำจำรย์ และประชำชนในชุมชน ช่วยกันเฝ้ำระวัง

พฤตกิรรมทีไ่ม่เหมำะสมของเดก็วยัรุน่ ไม่ให้เกดิปัญหำ

ภำยในชมุชน 2) โรงเรยีนควรให้กำรสนบัสนนุพระสงฆ์ 

ได้มีโอกำสเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรเรียนกำรสอน

จริยศึกษำในโรงเรียนอย่ำงจริงจัง และมีระบบระเบียบ

มำกขึ้น ควรจะเปิดโอกำสให้นักเรียนได้รับควำมรู้และ
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ประสบกำรณ์ต่ำง ๆ ทำงด้ำนจริยธรรมอย่ำงกว้ำงขวำง 

และ 3) ควรให้กำรสนับสนุนและส่งเสริมให้นักเรียน 

ได้มีโอกำสเข้ำร่วมกิจกรรมต่ำง ๆ ทำงจริยธรรม

ข้อเสนอแนะ

 ข้อค้นพบ (Fact Findings) จำกกำรวิจัยและ 

กำรอภิปรำยผลดังกล่ำวมำแล้ว สำมำรถสรุปผลเป็น 

ข้อเสนอแนะ โดยแบ่งเป็น 3 ระดับ ดังนี้

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

 ผลกำรวิจัยพบว่ำกำรส่งเสริมกำรพัฒนำเยำวชน

ตำมวิถีพุทธของสถำบันทำงสังคมในจังหวัดนครปฐม

อยูใ่นระดบัมำก จงึมข้ีอเสนอแนะเชงินโยบำยคอืรฐับำล

ควรกสำหนดนโยบำยเกีย่วกบักำรจดักจิกรรมแลกเปลีย่น

เรียนรู้และเชื่อมประสำนให้เกิดชุมชนกัลยำณมิตรด้วย

กำรสร้ำงเครอืข่ำยในทกุระดบัทัง้ในระดบัท้องถิน่ ระดบั

ภูมิภำค และระดับประเทศ

ข้อเสนอแนะส�าหรับผู้ปฏิบัติ

 ผลกำรวิจัยพบว่ำกำรส่งเสริมกำรพัฒนำเยำวชน

ตำมวิถีพุทธของสถำบันทำงสังคมในจังหวัดนครปฐม

อยู่ในระดับมำก จึงมีข้อเสนอแนะสสำหรับผู้ปฏิบัติคือ

 1. สถำบันครอบครัว ควรนสำหลักธรรมทำง

พระพุทธศำสนำมำใช้ในกำรฝึกให้ลูกรู ้จักทักษะ 

กำรใช้ชีวิตประจสำวันที่ดีและกำรเอำตัวรอดในสังคม 

เพื่อพัฒนำกำรทำงด้ำนร่ำงกำย ด้ำนอำรมณ์สังคม  

ด้ำนสติปัญญำ และด้ำนจริยธรรม

 2.  สถำบันศำสนำ ควรจัดกิจกรรมต ่ำง ๆ  

ที่ตอบสนองกำรเรียนรู้เกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมของ

เยำวชน เพื่อพัฒนำให้เป็นเยำวชนที่ดีตำมวิถีพุทธ

 3. สถำบันกำรศึกษำ ควรสนับสนุนและส่งเสริม

กำรทสำงำนเป็นกลุ่มและกำรสร้ำงสัมพันธภำพอันดี

ระหว่ำงกนั เพือ่ปลกูฝังควำมมรีะเบยีบวนิยัในตวัเองให้

แก่เยำวชน

ข้อเสนอแนะส�าหรับการวิจัยต่อไป

 1. ควรวิจัยเกี่ยวกับกำรส่งเสริมกิจกรรมที่มุ ่ง

ให้เกิดทักษะกำรเรียนรู ้ที่ดีเพ่ือพัฒนำกำรทำงด้ำน 

สติปัญญำของเยำวชน

 2. ควรวิจัยเกี่ยวกับกำรสนับสนุนด้ำนกำรศึกษำ

แก่เยำวชนผู้ด้อยโอกำสทำงกำรศึกษำของสถำบันทำง

สังคมอื่น ๆ

 3.  ควรวิจัย เ ก่ียวกับกำรจัดกิจกรรมในเวที

สำธำรณะ เพื่อสร้ำงค่ำนิยมและยกย่องเชิดชูเยำวชนที่

ดีมีควำมรู้คู่คุณธรรม
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