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ตามวิถีพุทธของสถาบันทางสังคมในจังหวัดนครปฐม เป็นการวิจัยแบบผสม ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ กลุ่ม
ตัวอย่าง คือ ประชาชนในจังหวัดนครปฐม ซึ่งเป็นตัวแทนของสถาบันทางสังคมอันประกอบด้วยสถาบันครอบครัว
สถาบันศาสนา และสถาบันการศึกษา จ�ำนวน 3 อ�ำเภอ คือ อ�ำเภอนครชัยศรี อ�ำเภอสามพราน และอ�ำเภอพุทธมณฑล
จ�ำนวน 384 คน พร้อมทั้งได้สัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลส�ำคัญ จ�ำนวน 9 รูป/คน เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบสอบถาม
และแบบสัมภาษณ์เชิงลึกแบบมีโครงสร้าง ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.91 สถิติที่ใช้ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน, t-test, F-test และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
ผลการวิจัยพบว่า การส่งเสริมการพัฒนาเยาวชนตามวิถีพุทธของสถาบันทางสังคมในจังหวัดนครปฐม ทั้ง 3
สถาบัน อยู่ในระดับมาก ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ประชาชนที่มีอายุ การศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน
ต่างกัน มีการส่งเสริมการพัฒนาเยาวชนตามวิถีพุทธแตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งผลการวิจัย
เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ส่วนประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีการส่งเสริมการพัฒนาเยาวชนตามวิถีพุทธไม่แตกต่าง
กัน ซึ่งผลการวิจัยไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ นอกจากนี้ประชาชนได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการส่งเสริมการ
พัฒนาเยาวชนตามวิถีพุทธของสถาบันทางสังคมในจังหวัดนครปฐมว่า สถาบันครอบครัวควรส่งเสริมให้เยาวชนได้
มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของครอบครัว เช่น การท�ำบุญตักบาตรในวันส�ำคัญ เป็นต้น สถาบันศาสนาควรมีการ
จัดกิจกรรมในวันส�ำคัญทางศาสนาเพื่อให้เยาวชนได้ศึกษาเรียนรู้และปฏิบัติตาม และสถาบันการศึกษาควรส่งเสริม
ให้เยาวชนได้แสดงออกอย่างเต็มที่ในกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน เพื่อการเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิตที่ดี
ค�ำส�ำคัญ : การพัฒนา วิถีพุทธ สถาบันทางสังคม เยาวชน
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�ำ
ปั ญ หาเกี่ ย วกั บ เยาวชนไทยในปั จ จุ บั น มี ก าร
เปลี่ยนแปลงไปตามบริบทของสังคมสมัยใหม่อย่ าง
ไร้ ขี ด จ� ำ กั ด เนื่ อ งจากสิ่ ง แวดล้ อ มรอบตั ว เด็ ก มี ก าร
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ก่อให้เกิดวิกฤตการณ์ทาง
สังคมอย่างมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการรับอิทธิพล
ที่ไม่พึงประสงค์ของโลกวัฒนธรรมตะวันตก ท�ำให้
เยาวชนกล้าแสดงออกมามากขึ้น และมักจะแสดงออก
ในทางที่ ไ ม่ เ หมาะสม มี ก ารแสดงความรั ก กั น ในที่
สาธารณะ ดื้อรั้นไม่ค่อยเชื่อฟังค�ำอบรมสั่งสอน ค�ำ
ตักเตือนของพ่อแม่ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ ท�ำให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ทั้ง
ในสังคมเมืองและชนบท เช่น การมั่วสุมทางเพศ ติด
ยาเสพติด การหมกมุ่นกับการเล่นเกมส์ การทะเลาะ
วิวาท การใช้จา่ ยฟุม่ เฟือยเกินตัว การขายบริการทางเพศ
เป็ น ต้ น โดยไม่ ค� ำ นึ ง ถึ ง ศี ล ธรรมและไม่ มี ค วาม
พร้อมที่จะรับเอาสิ่งที่ดี ไม่สอดคล้องกับค่านิยมและ
ทั ศ นคติ ข องคนไทยที่ ค นส่ ว นใหญ่ นั บ ถื อ ศาสนา
พุ ท ธ จึ ง ท� ำ ให้ เ กิ ด ปั ญ หาต่ า ง ๆ ตามมาอี ก มากมาย
ซึ่ ง ล้ ว นเป็ น ปั ญ หาที่ ซั บ ซ้ อ นในเชิ ง โครงสร้ า งของ
สังคม การแก้ไขปัญหาเยาวชนในปัจจุบัน จึงจ�ำเป็น
ต้ อ งเร่ ง ด� ำ เนิ น การอย่ า งเร่ ง ด่ ว นโดยความร่ ว มมื อ
ของทุกภาคส่วนในสังคม ก่อนที่พลังของเยาวชนซึ่ง
เป็นพลังแห่งอนาคตของประเทศชาติจะถูกบั่นทอน
จนไม่สามารถเป็นทรัพยากรที่ดี เพื่อรองรับความเจริญ
ก้าวหน้าของประเทศชาติในวันข้างหน้าได้ ซึ่งจากการ
ศึกษาปัญหาของเยาวชนไทย พบว่า สาเหตุของปัญหา
ที่ท�ำให้ผลการเรียนของเยาวชนตกต�่ำ มากที่สุดคือเกิด
จากการที่เยาวชนสนใจเรื่องของเกมส์มากเกินไป รอง
ลงมาคือเกิดจากเยาวชนให้ความสนใจสื่อเพื่อความ
บันเทิงมากขึน้ ทำ� ให้ความสนใจในการศึกษาหาความรู้
ลดน้อยลง และเป็นเพราะพ่อแม่ทุ่มเวลาหาเงิน ท�ำงาน

และใช้เงิน ใช้เทคโนโลยีเลี้ยงดูเด็ก นอกจากนี้สาเหตุ
มาจากคุณภาพของครูผู้สอนและสื่อการเรียนการสอน
ปัญหาของเด็กและเยาวชนทีน่ า่ เป็นห่วงมากทีส่ ดุ ได้แก่
ปัญหายาเสพติดทั้งในและนอกสถานศึกษา รองลงมา
คือปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร และปัญหา
การลอกเลียนแบบจากสื่อต่าง ๆ ตลอดจนปัญหาความ
รุนแรงการท�ำร้ายร่างกาย การทะเลาะวิวาท และการตบตี
กัน ศูนย์สำ� รวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์ [1]
การดำ� เนินชีวติ ของเยาวชนในแต่ละวัน เยาวชนต้อง
เผชิญกับสิ่งแวดล้อมที่ยั่วยุให้เกิดความโลภ ความโกรธ
และความหลง จึงจ�ำเป็นต้องต่อสูก้ บั กิเลสตัณหา ซึง่ เกิด
จากความไม่รู้เพื่อให้ได้มาซึ่งสุขเวทนา และหลีกเลี่ยง
ทุกขเวทนา พลังที่จะต่อสู้กับกิเลสตัณหาได้คือพลังสติ
ปัญญา ซึง่ จะเกิดขึน้ จากการฝึกหัดอบรมด้วยหลักธรรม
อย่างเป็นขั้นตอนต่อเนื่องและสม�่ำเสมอ จนสามารถยก
ระดับจิตใจขึน้ สูงเหนือกิเลสตัณหาได้ จึงจะได้ชอื่ ว่าเป็น
มนุษย์ที่สมบูรณ์ โดยจะเห็นได้ว่าหลักพระพุทธศาสนา
จะเน้นถึงการยอมรับศักยภาพของมนุษย์ พระพุทธองค์
ทรงเน้นให้เห็นถึงความส�ำคัญในการพัฒนาชีวิตให้
ก้าวไปสู่เป้าหมายที่ดี ซึ่งพระพุทธศาสนาเห็นว่าหลัก
การพัฒนาชีวิตมนุษย์จะพัฒนาด้วยหลักไตรสิกขา ใน
ด้านพฤติกรรม (ศีล) ด้านจิตใจ (สมาธิ) และด้านปัญญา
(ปัญญา) พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) [2] โดยหลัก
การดังกล่าวถือเป็นพืน้ ฐานในการพัฒนาให้เยาวชนเป็น
มนุษย์ทมี่ คี ณ
ุ ภาพ ซึง่ จ�ำเป็นจะต้องพัฒนาไปพร้อม ๆ กัน
ทั้ง 3 ด้าน นอกเหนือจากนี้ยังมีหลักธรรมในพระพุทธ
ศาสนาทีส่ ามารถน�ำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาเยาวชน
ได้ตามความเหมาะสม โดยมีสถาบันทางสังคมทีอ่ ยูร่ อบ
ข้าง เป็นกัลยาณมิตรที่ดีในการให้ค�ำแนะน�ำสั่งสอน ซึ่ง
ในปัจจุบันสังคมไทยได้น�ำการพัฒนาเยาวชนตามวิถี
พุทธมาใช้ในการส่งเสริมคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ เช่น
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การพัฒนาวินัยในตน การพัฒนาปรีชาเชิงอารมณ์แนว
พุทธ การพัฒนาการคิดแบบโยนิโสมนสิการ การพัฒนา
ลักษณะการเป็นกัลยาณมิตร เป็นต้น เพือ่ ให้เยาวชนเกิด
พฤติกรรมทีพ่ งึ ปรารถนา โดยสถาบันทางสังคมทัง้ 3 คือ
สถาบันครอบครัว สถาบันศาสนา และสถาบันการศึกษา
มีบทบาทในการขัดเกลา อบรมสั่งสอน และส่งเสริม
การพั ฒ นาคุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ ง ประสงค์ ข องเยาวชน
ดังนั้น สถาบัน องค์กรหรือหน่วยงานทางสังคม จึงถือ
ได้ว่าเป็นส่วนส�ำคัญยิ่งในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ทางสังคมที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนับแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบัน เนื่องจากเยาวชนเมื่ออยู่ในสังคม จะเป็นผู้ที่มี
หลายบทบาทเกิดขึน้ พร้อมกัน เช่น การได้รบั สถานภาพ
เป็น “ลูก” เป็นอันดับแรก และมีสถานภาพต่าง ๆ ต่อ
มาโดยล�ำดับ เมื่อเข้าโรงเรียนก็เรียกว่าเป็น “นักเรียน,
นักศึกษา, นิสิต” เมื่อเติบโตขึ้นอีกระดับก็เรียกว่าเป็น
“พลเมือง” เป็นต้น เยาวชนจึงมีสว่ นเกีย่ วข้องกับสถาบัน
ต่าง ๆ ในสังคมในฐานะเป็นสมาชิก และเมื่อเติบโตขึ้น
ก็มบี ทบาทและความสำ� คัญต่อสังคมมากขึน้ เช่นเดียวกัน
พระมหาบุญเพียร ปุญฺญวิริโย [3]
ดังนัน้ การทีเ่ ยาวชนจะประสบความส�ำเร็จในด้าน
ต่าง ๆ เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุขได้จะต้องฝึกฝน
พัฒนาตนเองโดยได้รับค�ำแนะน�ำที่ดีจากสถาบันทาง
สังคม ผู้วิจัยเล็งเห็นความส�ำคัญของการส่งเสริมพัฒนา
เยาวชนตามวิถีพุทธของสถาบันทางสังคมดังกล่าว จึง
มีความพยายามในการที่จะค้นหารูปแบบการส่งเสริม
การพัฒนาเยาวชนตามวิถีพุทธของสถาบันทางสังคม
เพือ่ การพัฒนาเยาวชนให้เป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุข
ตลอดจนการช่วยเหลือตนเองและสังคมได้ ซึง่ จะก่อให้
เกิดการพัฒนาที่ดีทั้งต่อตนเองและสังคมต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพือ่ ศึกษาการส่งเสริมการพัฒนาเยาวชนตามวิถี
พุทธของสถาบันทางสังคมในจังหวัดนครปฐม
2. เพือ่ เปรียบเทียบการส่งเสริมการพัฒนาเยาวชน
ตามวิถีพุทธของสถาบันทางสังคมในจังหวัดนครปฐม
จ�ำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล

3. เพื่ อ ศึ ก ษาข้ อ เสนอแนะอื่ น ๆ เกี่ ย วกั บ การ
ส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาเยาวชนตามวิ ถี พุ ท ธของสถาบั น
ทางสังคมในจังหวัดนครปฐม
ขอบเขตของการวิจัย
ผู้วิจัยได้ก�ำหนดขอบเขตการวิจัยไว้ 4 ด้าน คือ
1. ด้านเนื้อหาหรือตัวแปรที่วิจัย ได้แก่ 1) ตัวแปร
อิสระ (Independent Variables) คือ ปัจจัยส่วนบุคคล
ของประชาชนในจังหวัดนครปฐม ด้านเพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน 2) ตัวแปรตาม
(Dependent Variables) คือ การส่งเสริมการพัฒนา
เยาวชนตามวิถีพุทธของสถาบันทางสังคมในจังหวัด
นครปฐม ประกอบด้ วย (1) สถาบั น ครอบครั ว (2)
สถาบันศาสนา (3) สถาบันการศึกษา
2. ด้านประชากรทีว่ จิ ยั ได้แก่ ประชาชนในจังหวัด
นครปฐม ซึง่ เป็นตัวแทนของสถาบันทางสังคม ประกอบ
ด้วยสถาบันครอบครัว สถาบันศาสนา และสถาบัน
การศึกษา และผู้ให้ข้อมูลส�ำคัญ (Key informants)
ในการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview)
3. ด้านสถานที่ท�ำวิจัย ได้แก่ เขตพื้นที่จังหวัด
นครปฐม
4. ด้านระยะเวลาที่วิจัย ได้แก่ ระยะเวลาในการ
ศึกษาแนวคิดทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ
การแจกแบบสอบถาม การสัมภาษณ์ และการวิเคราะห์
ข้อมูล เป็นเวลา 1 ปี (ระหว่างเดือนตุลาคม 2557กันยายน 2558)
วิธีด�ำเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยแบบผสม (Mixed
Methods Research) โดยใช้วิธีด�ำเนินการวิจัยทั้งเชิง
ปริ ม าณ (Quantitative Research) และการวิ จั ย เชิ ง
คุณภาพ (Qualitative Research) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การวิจัย ได้แก่ ประชาชนในจังหวัดนครปฐม ซึ่งเป็น
ตัวแทนของสถาบันทางสังคม อันประกอบด้วยสถาบัน
ครอบครัว สถาบันศาสนา และสถาบันการศึกษา จำ� นวน
384 คน ซึ่งได้จากการก�ำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดย

วิ ธี ก ารเปิ ด ตารางส� ำ เร็ จ ของเกรจซี่ (Krejcie) และ
มอร์แกน (Morgan) และใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม
(Cluster random sampling) จาก 7 อ�ำเภอ ได้ 3 อ�ำเภอ
คื อ อ� ำ เภอนครชั ย ศรี อ� ำ เภอสามพราน และอ� ำ เภอ
พุทธมณฑล แล้วน�ำมาหาอัตราสัดส่วนของประชากร
(Proportional to Size) เพื่อหากลุ่มตัวอย่างแยกแต่ละ
อ�ำเภอ แล้วจึงใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple random
sampling) โดยการใช้ตารางเลขสุ่ม นอกจากนี้ยังมี
การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างกับผู้ให้ข้อมูลส�ำคัญ
(Key informants) ในการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth
Interview) จ�ำนวน 9 รูป/คน ประกอบด้วยตัวแทนจาก
ทั้ง 3 สถาบันในจังหวัดนครปฐม ข้อมูลที่ใช้ในการ
วิจัยได้จากพระไตรปิฎก แบบสอบถาม เอกสาร ต�ำรา
วิชาการ แนวคิดทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง แล้ว
น� ำ มาก� ำ หนดกรอบแนวความคิ ด ในการวิ จั ย เป็ น 2
ตัวแปร คือ ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) ได้แก่
ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ในด้านเพศ
อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน และ
ตัวแปรตาม (Dependent Variables) ได้แก่ การส่งเสริม
การพัฒนาเยาวชนตามวิถพี ทุ ธของสถาบันทางสังคมใน
จังหวัดนครปฐม ประกอบด้วย (1) สถาบันครอบครัว (2)
สถาบันศาสนา และ (3) สถาบันการศึกษา
เครื่องมือที่ใช้การวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม โดย
แบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม
แบ่งออกเป็น เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้
ต่อเดือน ลักษณะของค�ำถามเป็นแบบส�ำรวจรายการ
(Check List)
ตอนที่ 2 การส่งเสริมการพัฒนาเยาวชนตามวิถี
พุทธของสถาบันทางสังคมในจังหวัดนครปฐม ประกอบ
ด้วย (1) สถาบันครอบครัว (2) สถาบันศาสนา และ (3)
สถาบันการศึกษา แบ่งออกเป็นสถาบันละ 5 ข้อ รวม
ทั้งสิ้นจ�ำนวน 15 ข้อ ลักษณะของแบบสอบถาม เป็น
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ตามวิธีการของ
ลิเคิร์ท (Likert) แบ่งออกเป็น 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก
ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด โดยมีค่าเท่ากับ 5, 4, 3, 2, 1
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ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอื่น ๆ เกี่ยวกับการส่งเสริม
การพัฒนาเยาวชนตามวิถพี ทุ ธของสถาบันทางสังคมใน
จังหวัดนครปฐม แบ่งออกเป็น 3 ด้าน คือ (1) สถาบัน
ครอบครัว (2) สถาบันศาสนา และ (3) สถาบันการศึกษา
ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบปลายเปิดให้แสดง
ความคิดเห็น
นอกจากนี้ยังมีแบบสัมภาษณ์เชิงลึก 1 ชุด เป็น
แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง โดยแบ่งออกเป็น 2
ข้อ คือ 1) สถาบันทางสังคมในจังหวัดนครปฐม มีการ
ส่งเสริมการพัฒนาเยาวชนตามวิถีพุทธอย่างไรบ้าง (1)
สถาบันครอบครัว (2) สถาบันศาสนา (3) สถาบันการ
ศึกษา 2) ท่านมีความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่น ๆ
อย่างไรบ้าง
แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์เชิงลึกทั้งฉบับ
ผ่านการพิจารณาจากผู้เชี่ยวชาญ จ�ำนวน 5 รูป/คน และ
ทดสอบความเที่ยง (Reliability) ได้ค่าสัมประสิทธิ์
แอลฟ่า (α-coefficient) ธีระศักดิ์ อุ่นอารมณ์เลิศ [4]
เท่ากับ 0.91
การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ได้ ด� ำ เนิ น การส่ ง
แบบสอบถามให้กลุม่ ตัวอย่างตอบและเก็บรวบรวมกลับ
คืนมาด้วยตนเอง ได้ครบทั้งหมด จ�ำนวน 384 ชุด แล้ว
น�ำแบบสอบถามที่ได้มาตรวจสอบความถูกต้องครบ
ถ้วนสมบูรณ์ของค�ำตอบและจัดระเบียบข้อมูล จากนั้น
ตรวจให้คะแนนแล้วน�ำไปวิเคราะห์ผลเพื่อหาค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และแปลผลตามเกณฑ์ของ
เบสท์ ชูศรี วงศ์รัตนะ [5] ดังนี้
4.50-5.00 หมายถึง มากที่สุด
3.50-4.49 หมายถึง มาก
2.50-3.49 หมายถึง ปานกลาง
1.50-2.49 หมายถึง น้อย
1.00-1.49 หมายถึง น้อยที่สุด
การทดสอบสมมติฐานการวิจัยโดยการวิเคราะห์
เปรี ย บเที ย บค่ า เฉลี่ ย การส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาเยาวชน
ตามวิถีพุทธของสถาบันทางสังคมในจังหวัดนครปฐม
กับปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างด้านเพศ ใช้การ
ทดสอบค่าที (Independent t-test) ส่วนด้านอายุ ระดับ
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การศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน ใช้การทดสอบ
ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way ANOVA)
เมื่อพบความแตกต่างอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 จึงทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ด้วย
วิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffé) และวิเคราะห์ข้อเสนอแนะ
เกี่ ย วกั บ การส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาเยาวชนตามวิ ถี พุ ท ธ
ของสถาบันทางสังคมในจังหวัดนครปฐม โดยใช้การ
วิเคราะห์เนื้อหา แล้วน�ำมาแจกแจงความถี่ (Frequency)
และนำ� เสนอในรูปตารางประกอบค�ำบรรยาย นอกจากนี้
ยังท�ำการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์เชิงลึก ใช้
การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ด้วยการอ่าน
จับใจความแล้วสรุปเพือ่ ตอบโจทย์วจิ ยั และวัตถุประสงค์
ของการวิจัยที่ก�ำหนดไว้
ผลการวิจัย
จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลสามารถสรุปผลได้
ดังนี้ ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า
ประชาชนในจังหวัดนครปฐมทีต่ อบแบบสอบถาม ส่วน
มากเป็นเพศหญิง ร้อยละ 66.10 มีอายุมากกว่า 45 ปี ร้อย
ละ 37.50 มีการศึกษาระดับปริญญาตรี ร้อยละ 54.40 มี
อาชีพรับจ้าง/ธุรกิจส่วนตัว ร้อยละ 33.10 และมีรายได้
ต่อเดือน 10,000-15,000 บาท ร้อยละ 44.80
การส่งเสริมการพัฒนาเยาวชนตามวิถีพุทธของ
สถาบันทางสังคมในจังหวัดนครปฐม พบว่า โดยรวม
ทัง้ 3 สถาบัน อยูใ่ นระดับมาก และเมือ่ พิจารณาในแต่ละ
สถาบันก็พบว่ามีการส่งเสริมอยู่ในระดับมากทั้งหมด
ตามล�ำดับ คือ สถาบันศาสนา รองลงมา คือ สถาบัน
ครอบครัว และสุดท้าย คือ สถาบันการศึกษา (ดังแสดง
ในตารางที่ 1)

ตารางที่ 1 ค่ า เฉลี่ ย ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน และ
การแปลผลการส่งเสริมการพัฒนาเยาวชนตามวิถีพุทธ
ของสถาบันทางสังคมในจังหวัดนครปฐม
ข้อความ

ระดับการส่งเสริม
(Χ )

(SD) แปลผล

1. สถาบันครอบครัว

3.77

.58

มาก

2. สถาบันศาสนา

3.96

.50

มาก

3. สถาบันการศึกษา

3.65

.59

มาก

3.79

.47

มาก

รวม

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ประชาชนที่
มีอายุ การศึกษา อาชีพ และรายได้ตอ่ เดือนต่างกัน มีการ
ส่งเสริมการพัฒนาเยาวชนตามวิถพี ทุ ธโดยรวมแตกต่าง
กันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งผลการวิจัย
เป็นไปตามสมมติฐานทีต่ งั้ ไว้ ส่วนประชาชนทีม่ เี พศต่าง
กัน มีการส่งเสริมการพัฒนาเยาวชนตามวิถพี ทุ ธโดยรวม
ไม่แตกต่างกัน ซึง่ ผลการวิจยั ไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่
ตั้งไว้
ประชาชนในจังหวัดนครปฐมได้ให้ขอ้ เสนอแนะ
ทีส่ ำ� คัญคือสถาบันครอบครัวควรส่งเสริมให้เยาวชนได้
มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของครอบครัว เช่น การ
ท�ำบุญตักบาตรในวันส�ำคัญ เป็นต้น สถาบันศาสนา
ควรมีการจัดกิจกรรมในวันส�ำคัญทางศาสนาเพื่อให้
เยาวชนได้ศึกษาเรียนรู้และปฏิบัติตาม และสถาบันการ
ศึกษาควรส่งเสริมให้เยาวชนได้แสดงออกอย่างเต็มที่
ในกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน เพื่อการเสริมสร้าง
ประสบการณ์ชีวิตที่ดี
ผลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก พบว่า 1) สถาบัน
ครอบครัวมีการส่งเสริมให้เยาวชนได้เรียนรู้ในทุก ๆ
ด้านทั้งทางโลกและทางธรรมผ่านกระบวนการหรือ
กิจกรรมต่าง ๆ ของครอบครัว เพื่อให้เยาวชนได้ซึมซับ
วัฒนธรรมและวิถชี มุ ชนรอบ ๆ ตัว โดยมีสถาบันศาสนา
คอยจัดกิจกรรมไว้รองรับการพัฒนาเยาวชน เช่น การจัด

กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม หรือกิจกรรมบรรพชาสามเณร
ภาคฤดูรอ้ น เป็นต้น และมีการเตรียมบุคลากรทีม่ คี วามรู้
ความสามารถในการฝึกอบรมไว้ให้พร้อม เพื่อส่งเสริม
ให้ เ ยาวชนได้ รั บ การฝึ ก ฝนพั ฒ นาอย่ า งถู ก ต้ อ งตาม
แนวทางพระพุทธศาสนา โดยความร่วมมือกับสถาบัน
การศึกษาให้มีการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนา
ส่งเสริมให้ศกึ ษาเรียนรูแ้ ละน�ำมาพัฒนาตนเองตามหลัก
ธรรมค�ำสอน นอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมให้นักเรียนได้
ศึกษาเรียนรูธ้ รรมศึกษาในโรงเรียนต่าง ๆ อีกด้วย 2) ข้อ
เสนอแนะอื่น ๆ เกี่ยวกับการส่งเสริมการพัฒนาเยาวชน
คื อ ควรจะมี ก ารร่ ว มกั น มื อ กั น ทั้ ง ครอบครั ว ชุ ม ชน
วัด และโรงเรียน ผ่านกิจกรรมเนื่องในวันส�ำคัญต่าง ๆ
เพื่อให้เยาวชนได้เกิดการเรียนรู้ในวิถีของชุมชน
สรุปผลการวิจัย
จากผลการวิเคราะห์ข้อมูล จึงสรุปได้ว่า สถาบัน
ทางสังคมในจังหวัดนครปฐมมีการส่งเสริมการพัฒนา
เยาวชนตามวิถีพุทธอยู่ในระดับมาก และมีการส่งเสริม
แตกต่างกันในด้านอายุ การศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อ
เดือน ส่วนด้านเพศไม่แตกต่างกัน นอกจากนี้ยังได้ให้
ข้อเสนอแนะที่ส�ำคัญคือสถาบันครอบครัวควรส่งเสริม
ให้ เ ยาวชนได้ มี ส ่ ว นร่ ว มในกิ จ กรรมต่ า ง ๆ ของ
ครอบครัว เช่น การท�ำบุญตักบาตรในวันส�ำคัญ เป็นต้น
สถาบั น ศาสนาควรมี ก ารจั ด กิ จ กรรมในวั น ส� ำ คั ญ
ทางศาสนาเพื่อให้เยาวชนได้ศึกษาเรียนรู้และปฏิบัติ
ตาม และสถาบันการศึกษาควรส่งเสริมให้เยาวชนได้
แสดงออกอย่างเต็มที่ในกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน
เพื่อการเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิตที่ดี ซึ่งสามารถ
สรุปเป็นความจริงขั้นพื้นฐาน (Grounded Theory)
ได้วา่ “การส่งเสริมการพัฒนาเยาวชนตามวิถพี ทุ ธทีด่ คี อื
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทางพระพุทธศาสนาร่วมกัน
ทั้งเครือข่ายของสถาบันทางสังคม”
อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิจยั ครัง้ นีพ้ บว่าการส่งเสริมการพัฒนา
เยาวชนตามวิถีพุทธของสถาบันทางสังคมในจังหวัด
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นครปฐม โดยรวมทั้ง 3 สถาบัน อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้
อธิบายได้ว่า สถาบันทางสังคมในจังหวัดนครปฐม ได้
มีการส่งเสริมการพัฒนาเยาวชนอย่างจริงจัง โดยเน้น
ที่สถาบันครอบครัวซึ่งเป็นสถาบันแรกได้มีการอบรม
เลี้ยงดูเป็นอย่างดีมีการอะลุ้มอล่วย ไม่เข้มงวดจนเกิน
ไป ให้อิสระ และประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของลูก
ฝึกให้รจู้ กั ทักษะการใช้ชวี ติ ประจ�ำวันทีด่ แี ละการเอาตัว
รอดในสังคมเพื่อพัฒนาการทางด้านร่างกาย ส่งเสริม
ให้รู้จักการปรับตัวให้อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ เพื่อพัฒนาการ
ทางด้ า นอารมณ์ สั ง คม ส่ ง เสริ ม ให้ รู ้ จั ก ใช้ ป ฏิ ภ าณ
ไหวพริบ มีเหตุมผี ล ตลอดจนมีความคิดริเริม่ สร้างสรรค์
เพือ่ พัฒนาการทางด้านสติปญ
ั ญา และปลูกฝังให้มจี ติ ใจ
เมตตากรุณาเอือ้ เฟือ้ เผือ่ แผ่ไม่เห็นแก่ตวั ซือ่ สัตย์ มีสมั มาคารวะ กตัญญูกตเวที เคารพผู้ใหญ่และรู้จักเกรงใจเพื่อ
พัฒนาการทางด้านจริยธรรม ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด
เกีย่ วกับการอบรมเลีย้ งดูของบิดามารดาทีจ่ ะส่งผลให้ลกู
เติบโตขึน้ เป็นผูใ้ หญ่ทเี่ ป็นพลเมืองดีของชาติ ดังที่ มนัส
บุญประกอบ และคณะ [6] ได้กล่าวไว้ในหนังสือ “พลิก
ปัญหาให้เป็นปัญญา” ว่า รูปแบบในการอบรมเลี้ยงดู
ของบิดามารดาที่จะส่งผลให้ลูกเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่
เป็นพลเมืองดีของชาติ มีบุคลิกภาพลักษณะนิสัยและ
พฤติกรรมที่เหมาะสม มีรูปแบบดังนี้ 1) รูปแบบการ
อบรมเลีย้ งดูแบบอะลุม้ อล่วย 2) รูปแบบการอบรมเลีย้ งดู
ทีเ่ ป็นการพัฒนาด้านร่างกาย ด้านอารมณ์สงั คม ด้านสติ
ปัญญา และด้านจริยธรรม และ 3) รูปแบบการอบรม
เลีย้ งดูแบบประชาธิปไตย อีกสถาบันหนึง่ ทีม่ สี ว่ นส�ำคัญ
ในการส่งเสริมการพัฒนาเยาวชนคือสถาบันศาสนาได้
มีการจัดตั้งโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์เพื่ออบรม
ให้ความรู้ทางศาสนาอย่างสม�่ำเสมอและทั่วถึง ส่งเสริม
และชักชวนให้บิดามารดาซึ่งผู้ปกครองของเยาวชนท�ำ
ตนให้เป็นตัวอย่างทีด่ แี ก่เด็กในการปฏิบตั กิ จิ ทางศาสนา
ตามโอกาสต่าง ๆ สนับสนุนด้านการศึกษาแก่เด็กและ
เยาวชนทีด่ อ้ ยโอกาสอย่างทัว่ ถึง มีการจัดโครงการอบรม
สามเณรภาคฤดูร้อนและค่ายคุณธรรมส�ำหรับการฝึก
อบรมเยาวชน และจัดวัดให้เป็นสถานที่สงเคราะห์ใน
การท�ำกิจกรรมต่าง ๆ โดยมีพระสงฆ์ท�ำหน้าที่อบรม
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สั่งสอนเยาวชนให้เว้นจากความชั่วแล้วแนะน�ำให้ตั้ง
อยู่ในความดี ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับสถาบัน
ศาสนา ดังที่ พระมหาประยุทธ์ ปยุตฺโต [7] ได้กล่าวไว้
ในหนังสือ “พระพุทธศาสนากับสังคมไทยปัจจุบัน” ว่า
สถาบันศาสนา เช่น วัดและคณะสงฆ์ควรทำ� หน้าทีอ่ ย่าง
จริงจังในการส่งเสริมศีลธรรมจรรยาแก่คนในชุมชน
ด้วยการอบรมสั่งสอนโดยตรงหรือจัดตั้งโรงเรียนพุทธ
ศาสนาวันอาทิตย์หรือวันพระ หรือยุวพุทธิกสมาคม
หรือสมาคมทางศาสนาอื่น ๆ เพื่ออบรมให้ความรู้ทาง
ศาสนาโดยสม�ำ่ เสมอและทัว่ ถึง รวมทัง้ ส่งเสริมชักชวน
ให้บดิ ามารดา ผูป้ กครองทำ� ตนเป็นตัวอย่างทีด่ แี ก่เด็กใน
การปฏิบัติกิจทางศาสนาตามโอกาสอันควร พระพุทธ
ศาสนาเป็นสถาบันที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับวิถีชีวิต
ข อ ง ค น ไ ท ย เ ป ็ น แ ห ล ่ ง ที่ ม า ข อ ง วั ฒ น ธ ร ร ม
ขนบธรรมเนี ย มประเพณี ไ ทยและค่ า นิ ย มต่ าง ๆ ใน
ปัจจุบนั สถาบันศาสนาได้ให้การสนับสนุนด้านการศึกษา
แก่เด็กและเยาวชนในชนบทที่ด้อยโอกาสทางการศึกษา
อย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะการบวชเรียน เป็นการให้
โอกาสทางการศึกษาแก่ผู้ด้อยโอกาสแล้ว การฝึกอบรม
ตามหลักพุทธศาสนาแก่พระสงฆ์สามเณรขณะบวชยัง
เป็นสิ่งที่ส�ำคัญที่ช่วยเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมแก่
ผู้บวชได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้สถาบันการศึกษาก็ได้มี
ส่วนส่งเสริมการพัฒนาเยาวชนโดยส่งเสริมการท�ำงานเป็น
กลุม่ และการสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างกัน ปลูกฝัง
ความมีระเบียบวินยั ในตัวเองตัง้ แต่เล็ก ๆ เพือ่ ให้สามารถ
ดำ� เนินชีวติ อย่างมีระเบียบ และรูจ้ กั ควบคุมตัวเองได้ จัด
ประสบการณ์ทมี่ คี ณ
ุ ค่าทัง้ ด้านวิชาการและด้านกิจกรรม
อื่น ๆ เพื่อให้ได้เข้าร่วมตามความสนใจและความถนัด
สร้างเสริมให้เยาวชนรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าต่อสังคม
ส่งเสริมการแสดงออกตามความสามารถเพีอ่ ให้ประสบ
ความสำ� เร็จและรูส้ กึ ภาคภูมใิ จในความสามารถของตน
จึงท�ำให้สถาบันทางสังคมในจังหวัดนครปฐมมีการ
ส่งเสริมการพัฒนาเยาวชนตามวิถีพุทธอยู่ในระดับมาก
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับการส่งเสริมนิสัยและ
บุคลิกภาพที่ดีของนักเรียน ดังที่ อัจฉรา สุขารมณ์ [8]
ได้กล่าวไว้ในหนังสือ “สุขภาพจิต” ว่า โรงเรียนที่ดี

ควรส่งเสริมนิสยั และบุคลิกภาพทีด่ ขี องนักเรียนทัง้ นีค้ รู
ควรยึดหลักปฏิบัติ ดังนี้ 1) ส่งเสริมการท�ำงานเป็นกลุ่ม
และสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างเด็กนักเรียนด้วยกัน
2) ปลูกฝังความมีระเบียบวินยั ในตัวเองให้แก่เยาวชนตัง้ แต่
เล็ ก ๆ 3) ปลู ก ฝั ง ความมี ร ะเบี ย บวิ นั ย ของหมู ่ ค ณะ
4) เข้ า ใจสาเหตุ ที่ อ ยู ่ เ บื้ อ งหลั ง การประพฤติ ผิ ด ของ
เยาวชน 5) จัดการกับปัญหาพฤติกรรมด้วยความสุขมุ และ
เฉลียวฉลาด 6) เข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคลและ
ยอมรับสภาพของเยาวชนแต่ละคน 7) จัดประสบการณ์ที่
มีคณ
ุ ค่าแก่เยาวชนในด้านต่าง ๆ ทัง้ ด้านวิชาการและอืน่ ๆ
8) สร้างความรู้สึกเป็นผู้มีคุณค่าขึ้นในใจเยาวชนแต่ละ
คน และ 9) เตรียมตัวเยาวชนส�ำหรับการเป็นผูใ้ หญ่ทดี่ ใี น
สังคมภายหน้า ดังกล่าวมาข้างต้นนีจ้ งึ ท�ำให้การส่งเสริม
การพัฒนาเยาวชนตามวิถพี ทุ ธของสถาบันทางสังคมใน
จังหวัดนครปฐมอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับงาน
วิจัยของ รุ่งนิภา พัฒนพฤกษชาติ [9] เรื่อง “การศึกษา
การพัฒนาเด็กตามทัศนะของพระพรหมมังคลาจารย์
(ปัญญานันทภิกขุ)” พบว่า วิธีการประยุกต์หลักการ
พั ฒ นาเด็ ก มาใช้ ใ นสั ง คมปั จ จุ บั น คื อ บทบาทของ
สถาบันต่าง ๆ ในสังคมทีจ่ ะมีสว่ นช่วยในการพัฒนาเด็ก
เช่น สถาบันครอบครัว (บทบาทและหน้าที่ของพ่อแม่)
สถาบันการศึกษา (บทบาทและหน้าที่ของครูอาจารย์)
สถาบันศาสนา (บทบาทและหน้าที่ของพระสงฆ์) ทั้ง
3 สถาบัน สามารถน�ำหลักธรรมมาประยุกต์ใช้ได้โดย
เป็นต้นแบบด้วยการน�ำมาประพฤติปฏิบัติ ตลอดจน
การจัดผ่านกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ ร่วมด้วย และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ สมสุข นิธิอุทัย [10] เรื่อง
“การพัฒนาเยาวชนตามแนวพุทธในสังคมไทย” พบ
ว่า การส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของเยาวชน
ตามแนวพุทธ โดยใช้หลักไตรสิกขา สถาบันทางสังคม
เป็นปรโตโฆสะ ช่วยส่งเสริมการพัฒนาแนวพุทธให้แก่
เยาวชน โดยศึกษาพฤติกรรมของเยาวชนที่สามารถวัด
ได้ การส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในการพัฒนา
เยาวชน ได้แก่ การพัฒนาวินยั ในตน การพัฒนาปรีชาเชิง
อารมณ์ การพัฒนาความสามารถในการคิด บทบาทของ
สถาบันทางสังคมมีส่วนในการอบรมสั่งสอน ขัดเกลา

และเป็นแบบอย่างให้แก่เยาวชน เพื่อให้เกิดพฤติกรรม
ที่พึงปรารถนา จากผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า
ประชาชนในจังหวัดนครปฐมที่มีอายุ การศึกษา อาชีพ
และรายได้ต่อเดือนต่างกัน มีการส่งเสริมการพัฒนา
เยาวชนตามวิถีพุทธของสถาบันทางสังคมแตกต่างกัน
ทั้งนี้อธิบายได้ว่าประชาชนที่เป็นตัวแทนของสถาบัน
ทางสังคมแต่ละสถาบันนั้น ย่อมมีความแตกต่างกันทั้ง
การศึกษา อาชีพ และรายได้ ซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยที่ส�ำคัญ
อย่างหนึง่ ในการเข้าไปมีสว่ นในการส่งเสริมการพัฒนา
เยาวชนตามวิถีพุทธ เช่น ผู้ที่มีอายุอยู่ในกลุ่มต�่ำจะมีการ
ส่งเสริมน้อยกว่ากลุม่ อายุทสี่ งู เนือ่ งจากประสบการณ์ที่
จะต้องเกี่ยวข้องกับเยาวชนและโอกาสยังไม่เหมาะสม
ผู้ที่การศึกษาระดับปริญญาตรีมีการส่งเสริมน้อยกว่า
มากกว่าระดับอื่น เพราะสังคมปัจจุบันการศึกษาระดับ
ปริ ญ ญาตรี มี โ อกาสที่ จ ะได้ ท� ำ หน้ า ที่ ใ นการอบรม
สั่ ง สอนหรื อ ส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาเยาวชนมากขึ้ น โดย
เฉพาะอาชีพครู และข้าราชการส่วนอื่น ๆ และผู้ที่มี
รายได้น้อยก็จะมีโอกาสในการส่งเสริมสนับสนุนการ
พัฒนาเยาวชนได้นอ้ ยตามไปด้วย เป็นต้น จึงทำ� ให้ปจั จัย
ส่วนบุคคลดังกล่าวมานี้มีผลต่อการส่งเสริมการพัฒนา
เยาวชน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ โสภาค ภู่ดอก
[11] เรื่อง “บทบาทของพระสงฆ์ในการพัฒนาเยาวชน
: ศึกษาเฉพาะกรณีศูนย์การศึกษาพระพุทธศาสนาวัน
อาทิตย์ ภาคที่ 16” พบว่า พระสงฆ์ที่มีการศึกษาทาง
แผนกธรรมและประสบการณ์ต่างกัน มีบทบาทใน
การพัฒนาเยาวชนด้วยการให้การศึกษาและฝึกอบรม
แตกต่างกัน โดยพระสงฆ์ที่มีระดับการศึกษานักธรรม
เอก มีบทบาทในการพัฒนาเยาวชนมากกว่านักธรรม
ตรีและนักธรรมโท และพระสงฆ์ที่มีประสบการณ์
5-10 ปี และมากกว่า 10 ปี มีบทบาทในการพัฒนา
เยาวชนมากกว่าพระสงฆ์ที่มีประสบการณ์ต�่ำกว่า 5 ปี
ส่วนประชาชนในจังหวัดนครปฐมที่มีเพศต่างกัน มี
การส่งเสริมการพัฒนาเยาวชนตามวิถีพุทธของสถาบัน
ทางสังคมไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้อธิบายได้ว่าประชาชน
ที่เป็นตัวแทนของสถาบันทางสังคมแต่ละสถาบันนั้น
แม้จะมีเพศแตกต่างกันแต่ก็มีการส่งเสริมการพัฒนา
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เยาวชนไม่แตกต่างกัน เพราะมีความรู้ความสามารถ
และประสบการณ์ในการฝึกฝนอบรมเยาวชน ไม่ว่าจะ
เพศชายหรือหญิง แต่ก็สามารถที่จะส่งเสริมการฝึกฝน
อบรมพัฒนาเยาวชนได้ตามสถานะของตน จึงท�ำให้เพศ
ไม่มีผลต่อการส่งเสริมการพัฒนาเยาวชนตามวิถีพุทธ
จากผลการวิเคราะห์ขอ้ เสนอแนะพบว่าประชาชน
ในจั ง หวั ด นครปฐมได้ ใ ห้ ข ้ อ เสนอแนะที่ ส�ำ คั ญ คื อ
สถาบันครอบครัวควรส่งเสริมให้เยาวชนได้มีส่วนร่วม
ในกิ จ กรรมต่ า ง ๆ ของครอบครั ว เช่ น การท� ำ บุ ญ
ตักบาตรในวันส�ำคัญต่าง ๆ เป็นต้น สถาบันศาสนาควร
มีการจัดกิจกรรมในวันส�ำคัญทางศาสนาให้เยาวชนได้
ศึกษาเรียนรู้และปฏิบัติตาม และสถาบันการศึกษาควร
ส่งเสริมให้เยาวชนได้แสดงออกอย่างเต็มที่ในกิจกรรม
ต่าง ๆ ของโรงเรียน เพื่อการเสริมสร้างประสบการณ์
ชีวติ ทีด่ ี ทัง้ นีอ้ ธิบายได้วา่ การส่งเสริมการพัฒนาเยาวชน
นัน้ สถาบันทางสังคมจะต้องมีการขับเคลือ่ นไปพร้อม ๆ
กัน โดยเฉพาะสถาบันครอบครัวจะต้องส่งเสริมให้
เยาวชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่สถาบันศาสนาจัดขึ้น
เพื่อฝึกอบรม และสถาบันการศึกษาต้องคอยประสาน
งานและสนับสนุนส่งเสริมให้เยาวชนได้แสดงออกอย่าง
เต็มทีต่ ามความสามารถของตนเอง ซึง่ สอดคล้องกับงาน
วิจัยของ พระครูปลัดกิจเมธี ติกฺขวีโร (เพื่อนฝูง) [12]
เรือ่ ง “การศึกษาบทบาทของพระสงฆ์ในการปรับเปลีย่ น
พฤติ ก รรมของเยาวชนในเขตต� ำ บลดอนมู ล อ� ำ เภอ
สูงเม่น จังหวัดแพร่” พบว่า พระสงฆ์ที่พึงปฏิบัติใน
การแก้ไขปัญหาพฤติกรรมทีไ่ ม่พงึ ประสงค์ของเยาวชน
ในเขตพื้นที่ คือ 1) การสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังปัญหา
ระหว่างบ้าน โรงเรียน ชุมชน และกลุ่มเพื่อนวัยรุ่น ให้
ผู้น�ำชุมชนได้มีบทบาทในการช่วยกันประสานงานกับ
เจ้าหน้าที่ต�ำรวจ อาสาสมัคร ต�ำรวจบ้าน ผู้ปกครอง
ครู อาจารย์ และประชาชนในชุมชน ช่วยกันเฝ้าระวัง
พฤติกรรมทีไ่ ม่เหมาะสมของเด็กวัยรุน่ ไม่ให้เกิดปัญหา
ภายในชุมชน 2) โรงเรียนควรให้การสนับสนุนพระสงฆ์
ได้ มี โ อกาสเข้ า มามี ส ่ ว นร่ ว มในการเรี ย นการสอน
จริยศึกษาในโรงเรียนอย่างจริงจัง และมีระบบระเบียบ
มากขึ้น ควรจะเปิดโอกาสให้นักเรียนได้รับความรู้และ
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ประสบการณ์ต่าง ๆ ทางด้านจริยธรรมอย่างกว้างขวาง
และ 3) ควรให้การสนับสนุนและส่งเสริมให้นักเรียน
ได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ทางจริยธรรม
ข้อเสนอแนะ
ข้ อ ค้ น พบ (Fact Findings) จากการวิ จั ย และ
การอภิปรายผลดังกล่าวมาแล้ว สามารถสรุปผลเป็น
ข้อเสนอแนะ โดยแบ่งเป็น 3 ระดับ ดังนี้
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ผลการวิจัยพบว่าการส่งเสริมการพัฒนาเยาวชน
ตามวิถีพุทธของสถาบันทางสังคมในจังหวัดนครปฐม
อยูใ่ นระดับมาก จึงมีขอ้ เสนอแนะเชิงนโยบายคือรัฐบาล
ควรก�ำหนดนโยบายเกีย่ วกับการจัดกิจกรรมแลกเปลีย่ น
เรียนรู้และเชื่อมประสานให้เกิดชุมชนกัลยาณมิตรด้วย
การสร้างเครือข่ายในทุกระดับทัง้ ในระดับท้องถิน่ ระดับ
ภูมิภาค และระดับประเทศ
ข้อเสนอแนะส�ำหรับผู้ปฏิบัติ
ผลการวิจัยพบว่าการส่งเสริมการพัฒนาเยาวชน
ตามวิถีพุทธของสถาบันทางสังคมในจังหวัดนครปฐม
อยู่ในระดับมาก จึงมีข้อเสนอแนะส�ำหรับผู้ปฏิบัติคือ
1. สถาบั น ครอบครั ว ควรน� ำ หลั ก ธรรมทาง
พระพุ ท ธศาสนามาใช้ ใ นการฝึ ก ให้ ลู ก รู ้ จั ก ทั ก ษะ
การใช้ชีวิตประจ�ำวันที่ดีและการเอาตัวรอดในสังคม
เพื่ อ พั ฒ นาการทางด้ า นร่ า งกาย ด้ า นอารมณ์ สั ง คม
ด้านสติปัญญา และด้านจริยธรรม
2. สถาบั น ศาสนา ควรจั ด กิ จ กรรมต่ า ง ๆ
ที่ตอบสนองการเรียนรู้เกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมของ
เยาวชน เพื่อพัฒนาให้เป็นเยาวชนที่ดีตามวิถีพุทธ
3. สถาบันการศึกษา ควรสนับสนุนและส่งเสริม
การท�ำงานเป็นกลุ่มและการสร้างสัมพันธภาพอันดี
ระหว่างกัน เพือ่ ปลูกฝังความมีระเบียบวินยั ในตัวเองให้
แก่เยาวชน

ข้อเสนอแนะส�ำหรับการวิจัยต่อไป
1. ควรวิ จั ย เกี่ ย วกั บ การส่ ง เสริ ม กิ จ กรรมที่ มุ ่ ง
ให้ เ กิ ด ทั ก ษะการเรี ย นรู ้ ที่ ดี เ พื่ อ พั ฒ นาการทางด้ า น
สติปัญญาของเยาวชน
2. ควรวิจัยเกี่ยวกับการสนับสนุนด้านการศึกษา
แก่เยาวชนผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาของสถาบันทาง
สังคมอื่น ๆ
3. ควรวิ จั ย เกี่ ย วกั บ การจั ด กิ จ กรรมในเวที
สาธารณะ เพื่อสร้างค่านิยมและยกย่องเชิดชูเยาวชนที่
ดีมีความรู้คู่คุณธรรม
เอกสารอ้างอิง
[1] ศู น ย์ ส� ำ รวจความคิ ด เห็ น “นิ ด ้ า โพล” สถาบั น
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