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บทคัดยอ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค ๑) เพ่ือศึกษาการสงเสริมการปฏิบัติตนตามหลักศีล ๕ ของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐม ๒) เพ่ือพัฒนากิจกรรมในการเสริมสรางหลักประกันคุณภาพชีวิตท่ียั่งยืนสําหรับ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐมโดยใชหลักศีล ๕ และ ๓) เพ่ือเสนอกลไกขับเคลื่อนเสริมสราง
หลักประกันคุณภาพชีวิตท่ียังยืนสําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐมโดยใชหลักศีล ๕ ใช
กระบวนการวิจัยแบบผสานวิธิ คือ การวิจัยเชิงปริมาณ เก็บขอมูลจากแบบสอบถามกลุมตัวอยาง จํานวน ๔๐๐ 
ตัวอยาง วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิจัยเชิงคุณภาพ ทําการ
สัมภาษณเชิงลึกกับผูใหขอมูลสําคัญจํานวน ๒๕ รูป/คน วิเคราะหขอมูลแบบอรรถาธิบายและพรรณนาความ  
ผลการวิจัยพบวา   
 ๑) การสงเสริมการปฏิบัติตนตามหลักศีล ๕ ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐม เปนการ
สงเสริมการเรียนรูตามหลักไตรสิกขา คือ (๑) ดานความรู (ปญญา) คือใหเยาวชนไดมีความรู ปลูกฝงคานิยม สงเสริม
ความตระหนักรูการปฏิบัติตน (๒) ดานทัศนคติ (สมาธิ) คือ มุงการปรับเปลี่ยนทัศนคติของเยาวชน หรือ ผูเขาอบรม 
เก่ียวกับการดําเนินชีวิตตามหลักพระพุทธศาสนา เพ่ือหลีกเลี่ยง หางไกลจากปจจัยเสี่ยงตาง ๆ ในการดําเนินชีวิต ๓) 
ดานพฤติกรรม (ศีล) คือ มุงการรวมกันสรางสังคมสันติสุข ปฏิบัติตนตามหลักศีลธรรม จารีตของสังคม การเรียนรูอยู
รวมกันในสังคมอยางปลอดภัยมีสันติสุข การสรางหลักประกันคุณภาพชีวิตี่ยั่งยืนดวยการปฏิบัติตนตามหลักศีล ๕ 
 ๒) ระดับความรูความเขาใจเก่ียวกับศีล ๕ ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐม พบวา โดย
ภาพรวม นักเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐม มีความรูความเขาใจเก่ียวกับศีล ๕ อยูในระดับ มาก คือ มี
ผูตอบคําถามถูกและไดคาคะแนนเฉลี่ยในระดับมาก คิดเปนรอยละ ๗๒.๒๕  
 ๓) การพัฒนาพฤติกรรมในการรักษาศีล ๕ ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐม พบวา โดย
ภาพรวม นักเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐม มีพฤติกรรมการปฏิบัติตนตามหลักศีล ๕ อยูในระดับ มาก มี
คาเฉลี่ย ๔.๑๐ เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา พฤติกรรมในการรักษาศีลขอท่ี ๒ อทินนาทาน มีระดับคาคะแนนสูง
ท่ีสุด มีคาเฉลี่ย ๔.๒๓  
 ๔) การพัฒนากิจกรรมในการเสริมสรางหลักประกันคุณภาพชีวิตท่ียังยืนสําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาใน
จังหวัดนครปฐมโดยใชหลักศีล ๕ ไดพบองคประกอบของกลไก ๓ องคประกอบ คือ ๑) “เยาวชน” เปนกลุมเปาหมาย 
ดวยการสรางความรู ความเขาใจ ทัศนคติ พฤติกรรม ความเสี่ยงในการดําเนินชีวิต ๒) “กระบวนการ” คือ การมี
กระบวนอบรมบมเพาะปลูกฝงสรางจิตสํานึกใหความรูท่ีเหมาะสมกับกลุมเปาหมาย ๓) “เครือขาย” คือ ตองมี
ผูรับผิดชอบหลัก อาจจะเปนตัวเยาวชนเอง ครอบครัว ผูปกครอง  สถานศึกษา การมีศูนยอบรมท่ีมีความพรอม



 

สามารถอบรมเยาวชนใหมีความรู ความเขาใจ ทัศนคติ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดําเนินชีวิตตามหลักศีล ๕ ไดอยาง
มีประสิทธิภาพ โดยอาศัยความรวมมือจากหลาย ๆ ภาคสวน ในลักษณะท่ีเรียกวา “บวร” โดยรวมมือกันตั้งแตการ
รวมกันวางแผน นําเยาวชนเขาสูกระบวนการ และติดตามผล  
 ๕) กลไกขับเคลื่อนการเสริมสรางหลักประกันคุณภาพชีวิตท่ียังยืนสําหรับเยาวชนโดยใชหลักศีล ๕ นั้น ได
พบกลไกขับเคลื่อน ๓ กลไก คือ ๑) กลไกดานศูนยอบรม หรือ ศูนยบมเพาะ มีองคประกอบคุณสมบัติของศูนยอบรม 
คือ ดานการวางแผนงาน ดานบุคลากร ดานสิ่งอํานวยความสะดวก ดานสื่ออุปกรณ ดานงบประมาณ ๒) กลไกดาน
กระบวนการ หรือ การจัดกิจกรรมอบรม มีองคประกอบท่ีเปนกระบวนการทํางาน ๒ ข้ันตอน คือ ข้ันเตรียมการอบรม 
ข้ันดําเนินการอบรม และข้ันการประเมินผล ๓) กลไกดานเครือขายทางสังคม หรือ ดานความรวมมือ มีจํานวน ๕ 
กลุมเครือขาย ซ่ึงประกอบดวย ๑) เครือขายสถานศึกษา ๒) เครือขายภาครัฐ ๒) เครือขายองคกรทางศาสนา ๓) 
เครือขายองคกรชุมชน ๕) เครือขายวิทยากร ๖) เครือขายเยาวชน และครอบครัว 
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Abstract 
 The purpose of this research is 1) to study the promotion of the practice according to the 5 
precepts of secondary school students in Nakhon Pathom province 2) to develop activities for 
enhancing sustainable quality of life guarantees for secondary school students in Nakhon Pathom by 
using the principles 5 and 3 precepts) to propose a mechanism to enhance the quality of life for 
secondary students Study in Nakhon Pathom province by using the 5 precepts, using the integrated 
research methodology, namely quantitative research. Data were collected from 400 sample 
questionnaires. Data were analyzed using percentage, mean, standard deviation. And qualitative 
research Conduct in-depth interviews with 25 key informants / person. Analyze the data through 
explanations and descriptions. 
 The results of the research showed that 
 1) Promoting the practice according to the 5 precepts of secondary school students in 
Nakhon Pathom province Is to promote learning according to the threefold principles, namely (1) 
knowledge (wisdom), which allows youth to have knowledge Instill values Promoting awareness and 
practice. (2) Attitude (concentration) means focusing on changing the attitudes of youths or trainees 
about living according to Buddhism principles. To avoid Far from various risk factors in living. 3) 
Behavior (precepts) is intended to join together to create a peaceful society. Act according to morals 
Tradition Learning to live together in a safe society with peace. Creating a sustainable quality of life by 
adhering to the 5 precepts 
 2) The level of knowledge and understanding about the 5 precepts of secondary school 
students in Nakhon Pathom province found that overall, secondary school students in Nakhon 
Pathom province The knowledge and understanding of the 5 precepts are at a high level, with the 
right answers and the average scores at a high level. Accounting for 72.2 percent 
 3) The development of behavior in keeping the 5 precepts of secondary school students in 
Nakhon Pathom province found that overall, secondary school students in Nakhon Pathom province 



 

The behavior of the precepts according to 5 precepts is at a high level, with an average of 4.10. 
Considering each item, it is found that the behavior in keeping the precepts no. 5 has the highest 
mean score, having an average score of 4.23. 
 4) The development of activities to enhance the quality of life standing for secondary school 
students in Nakhon Pathom province by using the 5 precepts, found that the components of the 
three components are 1) "youth" as the target group By creating knowledge, understanding, attitudes, 
behaviors, risk in living. 2) "Process" is the process of training, incubation, cultivation, awareness 
creation that is suitable for the target group. 3) "Network" means that there must be a primary person 
responsible. May be the youth themselves, families, parents, educational institutions, having a training 
center that is ready to train the youth to have knowledge, understanding, attitudes, and change their 
lifestyle according to the 5 precepts effectively By collaborating from many sectors in a way called 
"บวร", by collaborating from planning Bring youth into the process and follow up. 
 5) Mechanisms that drive to enhance the quality of life that still stands for the youth by using 
the 5 precepts. There are 3 driving mechanisms which are 1) the mechanism of the training center or 
incubation center has the qualifications of the training center, namely the planning of work Facility 
personnel Media, equipment, budget. 2) Mechanism, process or organization of training activities 
There are 2-step work process components, namely, preparation for training Training process And the 
evaluation stage. 3) The mechanism of social networks or cooperation has 5 network groups. 
Consisting of 1) school network 2) government network 2) network of religious organizations 3) 
network of community organizations 5) network of speakers 6) network of youth and families 
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บทนํา 
 หากเรามองถึงปญหาอาชญากรรมและปญหาทางสังคมจะพบวา มีปญหาอาชญากรรมท่ีเกิดข้ึนเก่ียวของ
กับลวงละเมิดศีล ๕ หลายประการซ่ึงสํานักงานตํารวจแหงชาติไดกําหนดคดีอาชญากรรมไว ๕ หมวด ไดแก  ๑) คดี
อุกฉกรรณและสะเทือนขวัญ เชน การฆาผูอ่ืนโดยเจตนา ปลนทรัพย ชิงทรัพย ลักพาเรียกคาไถ วางเพลิง เปนตน 
๒) คดีชีวิต รางกาย และเพศ เชน การฆาท้ังโดยเจตนาและไมมีเจตนา ทํารายรางกาย และการขมขืนกระทําชําเรา 
๓) คดีประทุษรายตอทรัพย เชน  ลักทรัพย วิ่งราวทรัพย ชิงทรัพย รับของโจร เปนตน ๔) คดีนาสนใจ เชน 
โจรกรรมรถ ฉอโกง ยักยอก เปนตน ๕) คดีรัฐเปนผูเสียหาย เชน คดีอาวุธปน คดีการพนัน คดียาเสพติด การคา
ประเวณี และการมีและเผยแพรวัตถุลามก เปนตน (พระมหาสุทิตย อาภากโร และคณะ, ๒๕๕๘). ดังนั้นการลวง
ละเมิดศีล ๕ คือ การฆา การลักทรัพย การลวงเกินประเวณี การฉอโกง การใหราย และการเสพยาเสพติดท้ังหมด 
ถือวา เปนกอเหตุแหงปญหาอาชญากรรมและปญหาของสังคมท่ีจะทําใหสังคมนั้นไมมีความสงบสุข และจากการท่ี
กรุงเทพธุรกิจ ไดตรวจสอบสถิติคดีเก่ียวกับการกระทําความผิดของเด็กและเยาวชน โดยสถานพินิจและคุมครองเด็ก
และเยาวชน กระทรวงยุติธรรม พบวา ท่ีผานมามีเด็กและเยาวชน(อายุระหวาง ๑๓-๑๘ ป) กระทําผิดอาญามี
จํานวนมาก คือ ในป ๒๕๕๗ มีเด็กและเยาวชนกระทําผิดอาญาท้ังสิ้น ๓๕,๕๓๗ คดี ในจํานวนนี้เปนคดียาเสพติด
มากท่ีสุด จํานวน ๑๖,๕๐๘ คดี รองลงมาคือคดีเก่ียวกับทรัพย ๓,๒๕๒ คดี และเม่ือเปรียบเทียบขอมูลการกระทํา
ผิดอาญาของเด็กและเยาวชน จากรายงานสถิติคดีศาลยุติธรรมท่ัวราชอาณาจักร พ.ศ.๒๕๕๙ เปรียบเทียบระหวางป 
๒๕๕๗ กับป ๒๕๕๙ จะพบวา ปญหาเก่ียวกับเด็กและเยาวชนกระทําผิดอาญาแมมีสถิติโดยรวมในจํานวนคดีลดลง



 

ก็จริง คือ รวมมีจํานวน ๓๐,๓๕๕ คดี แตในสวนคดีเยาวชนผูกระทําเก่ียวกับผิดยาเสพติดก็ยังอยูในระดับท่ีสูงอยู 
คือ มีจํานวนถึงคดี ๑๒,๔๐๕ คดี (วิศิษฏ ชวนพิพัฒนพงศ, เยาวชนกออาชญากรรมพุง, [ออนไลน], ๒๕๖๑).  
 จังหวัดนครปฐม เปนจังหวัดท่ีมีสถานศึกษาหลากหลายครบทุกสังกัดและครอบคลุมทุกระดับการศึกษา ท่ี
จะใหบริการทางการศึกษาแกเด็ก เยาวชน และประชาชนในจังหวัดนครปฐมอยางท่ัวถึงตั้งแตระดับกอน
ประถมศึกษา จนถึงระดับอุดมศึกษา โดยในสวนการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในป พ.ศ. ๒๕๕๘ จังหวัดนครปฐมมี
สถานศึกษา จํานวน ๓๒๑ แหง แยกเปนสถานศึกษาในพ้ืนท่ีสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม 
เขต ๑ จํานวน ๑๗๓ แหง และในพ้ืนท่ีสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒ จํานวน ๑๔๘ 
แหง มีสถิติเยาวชนนักเรียนท่ีศึกษาในระดับระดับมัธยมศึกษาท้ังตอนตั้นและตอนปลาย(อายุระหวาง ๑๓-๑๘ป) 
รวม ๓๑,๑๓๑ คน (ท่ีมา : สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ และ ๒, ๒๕๖๐) สถิติ
ดังกลาวแสดงใหเห็นถึงจํานวนเยาวชนท่ีอยูในวัยศึกษาซ่ึงจะไดรับการพัฒนาใหเปนทรัพยากรบุคคลท่ีมีคุณภาพของ
สังคม เปนทรัพยากรบุคคลท่ีมีศักยภาพตอการพัฒนาประเทศชาติตอไป แตจากสถิติของศาลเยาวชนและครอบครัว
สังกัดภาค ๗ ประจําป พ.ศ.๒๕๕๙ กลับพบวา มีสถิติคดีแพงของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครปฐมท่ีไดรับ
การตัดสินเสร็จไป ๖๐๕ คดี สูงเปนอันดับหนึ่งของของศาลเยาวชนและครอบครัวสังกัดภาค ๗ และ สถิติคดีอาญา
ของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครปฐมท่ีไดรับการตัดสินเสร็จไปแลวถึง ๔๐๓ คดี สูงเปนอันดับหนึ่งของของ
ศาลเยาวชนและครอบครัวสังกัดภาค ๗ เชนกัน (รายงานสถิติคดีศาลยุติธรรมท่ัวราชอาณาจักร ประจําป พ.ศ.
๒๕๕๙) ขอนี้แสดงใหเห็นถึงปญหาการขาดคุณธรรมจริยธรรมเบื้องตนคือศีล ๕ ของเยาวชนซ่ึงเปนปญหาใหญท่ี
เกิดข้ึนในสังคมไทยท่ีตอเนื่องมาอยางยาวนาน ดังนั้น การท่ีจะลดปจจัยเสี่ยงและการเสริมสรางสุขภาวะทางสังคม
แกเยาวชนจึงเปนสิ่งท่ีทุกภาคในสังคมท้ังสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา องคกรชุมชน จะตอง
ใหความสําคัญในการรวมมือกันเปนเครือขายทางสังคมในการแกไขปญหาอยางจริงจัง 
 ดังนั้น จากปญหาดานศีลธรรมของคนในสังคมสงผลตอการขาดความเอ้ืออาทรตอกันของสังคม สภาพ
สังคมท่ีมีปญหาดานจริยธณรมพ้ืนฐาน คือ ขาดศีล ๕ สงผลกระทบกับการดํารงชีวิตอยางปลอดภัยของคนในสังคม
อยางเห็นไดชัด โดยเฉพาะกลุมเยาวชนท่ีซึมซับการดําเนินชีวิตแบบผิด ๆ กับสภาพสังคมท่ีขาดคุณธรรมพ้ืนฐาน คือ 
ศีล ๕ ท่ีกอใหเกิดปญหาตาง ๆ ตามมามากมาย แมจะมีหลายหนวยงาน หลายองคกร ท้ังหนวยงานภาครัฐ องคกร
ทางศาสนา หนวยงานการศึกษา ท่ีพยายามสงเสริมในเรื่องนี้ เพ่ือสรางสรรคสังคมท่ีปลอดภัยและมีสุขแกอนาคต
ของชาติแตก็ยังเห็นผลเปนรูปธรรมไมชัดเจนอาจเปนเพราะขาดการทํางานท่ีประสานกัน หรือ ขาดการทํางานท่ีสอด
รับกันในประเด็นปญหานี้ จึงมีความจําเปนท่ีตองมีการศึกษาถึงกลไกการเสริมสรางหลักประกันคุณภาพชีวิตท่ียั่งยืน
สําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐมโดยใชหลักศีล ๕ มุงศึกษาระดับความรู ความเขาใจในหลักการ
ปฏิบัติตามหลักศีล ๕ ของนักเรยีนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐม เพ่ือรวมพัฒนากิจกรรมในการการลดปจจัย
เสี่ยงใและเสริมสรางหลักประกันคุณภาพชีวิตท่ียั่งยืนโดยใชหลักศีล ๕ สําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัด
นครปฐม และเพ่ือสรางเครือขายทางสังคมท่ีรวมมือกันท้ังหนวยงานภาครัฐ องคกรทางศาสนา สถาบันการศึกษา 
องคกรชุมชน ในขับเคลื่อนการสรางหลักประกันคุณภาพชีวิตท่ียังยืนสําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัด
นครปฐมโดยใชหลักศีล ๕ อันจะเปนกลไกสําคัญในการเสริมสรางคุณภาพชีวิตท่ียั่งยืนดวยการปฏิบัติตามหลักการ
ของศีล ๕ สําหรับเยาวชนในสังคมไทย เปนรูปแบบการประยุกตหลักพุทธธรรมในกิจกรรมการดําเนินชีวิตเพ่ือลด
ปจจัยเสี่ยงและเสริมสรางสุขภาวะทางสังคมของเยาวชนในสังคมไทย รวมถึงการสรางเครือขายขับเคลื่อนการพัฒนา
เยาวชนใหมีคุณธรรม จริยธรรม สรางสรรสังคมและวัฒนธรรมการอยูรวมกันท่ีมีความปรงองดอง สมานฉันท มีภูมิ
ตานทานตอความเปลี่ยนแปลง และคนหากระบวนการทํางานรวมกันของเครือขายทางสังคมมุงหวังในการลดปจจัย
เสี่ยงและเสริมสรางสุขภาวะทางสังคมท่ีจะเปล็นหลักประกันคุณภาพชีวิตท่ียั่งยืนสําหรับเยาวชนตอไป 
 
  



 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
 ๑. เพ่ือศึกษาการสงเสริมการปฏิบัติตนตามหลักศีล ๕ ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐม  
 ๒. เพ่ือพัฒนากิจกรรมในการเสริมสรางหลักประกันคุณภาพชีวิตท่ียั่งยืนสําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ในจังหวัดนครปฐมโดยใชหลักศีล ๕  
 ๓. เพ่ือเสนอกลไกขับเคลื่อนเสริมสรางหลักประกันคุณภาพชีวิตท่ียังยืน สําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ในจังหวัดนครปฐมโดยใชหลักศีล ๕ 
 

วิธีการดําเนินการวิจัย  
 การวิจัยครั้งนี้ เปนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) คณะผูวิจัยไดใชการวิจัยแบบผสานวิธี 
(Mixed Methodology Research) คือ การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และ การวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) โดยไดทบทวนวรรณกรรมจากเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับแนวคิดเก่ียวกับการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมของสังคม แนวคิดเก่ียวกับเครือขายทางสังคมและการมีสวนรวม แนวคิดเก่ียวกับหลักประกัน
คุณภาพชีวิตท่ียั่งยืนตามหลักการของศีล ๕ แนวคิดเก่ียวกับการลดเหลาบุรี่ นํามากําหนดเปนแนวทางการดําเนินการ
วิจัย คือ ๑) การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ใชวิธีการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) ทําการเก็บ
รวบรวมโดยใชแบบสอบถามกับกลุมตัวอยาง เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการปฏิบัติตนตามหลักศีล ๕ ของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐม  และ ๒) การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ทําการเก็บรวบรวมขอมูลโดย
ใชแบบสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) กับผูใหขอมูลสําคัญ (Key Informants) และมีการสนทนากลุมเฉพาะ 
(Focus Group)  
 โดยการปฏิบัติการวิจัย (Action Research) ใน ๒ กิจกรรม คือ ๑) กิจกรรม "พุทธปญญาฯ กับการสงเสริม
หลักประกันคุณภาพชีวิตท่ียั่งยืนตามหลักศีล ๕" กําหนดกลุมผูเขารวมกิจกรรมคือนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในพ้ืนท่ี
จังหวัดนครปฐม เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการปฏิบัติตนตามหลักศีล ๕ ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐม 
และ ๒) กิจกรรม "เขาพรรษาปลอดภัย : เยาวชนไทยหางไกลปจจัยเสี่ยง" เปนขยายผลของโครงการและกิจกรรมจาก
การถอดบทเรียนในกิจกรรมท่ี ๑ กําหนดกลุมผูเขารวมกิจกรรมคือนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในพ้ืนท่ีจังหวัดนครปฐม 
และผูแทนจากหนวยงานท่ีเก่ียวของ พัฒนากิจกรรมในการเสริมสรางหลักประกันคุณภาพชีวิตท่ียั่งยืนสําหรับนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐมโดยใชหลักศีล ๕ และเพ่ือสรางเครือขายขับเคลื่อนการสรางหลักประกันคุณภาพ
ชีวิตท่ียังยืน สําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐมโดยใชหลักศีล ๕ 
 ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้มุงศึกษาถึงกลไกการเสริมสรางหลักประกันคุณภาพชีวิตท่ียังยืนสําหรับนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐมโดยใชหลักศีล โดยมีขอบเขตการวิจัย ดังตอไปนี้ 
 ๑. ขอบเขตดานเนื้อหา  
 ๑) การศึกษาเพ่ือทราบถึงพฤติกรรมการปฏิบัติตนตามหลักศีล ๕ ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัด
นครปฐม และการพัฒนากิจกรรมในการเสริมสรางหลักประกันคุณภาพชีวิตท่ียั่งยืนสําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ในจังหวัดนครปฐมโดยใชหลักศีล ๕ คณะผูวิจัยไดศึกษาแนวคิดเก่ียวกับหลักประกันคุณภาพชีวิตท่ียั่งยืนตามหลักการ
ของศีล ๕ ท่ีจะเปนเครื่องมือและกระบวนการในการขัดเกลาทางสังคม เพ่ือควบคุมพฤติกรรมของสมาชิกใหอยูภายใต
กติกาสังคม อยางมีเหตุผลในทางพระพุทธศาสนา ซ่ึงมีหลักการสําคัญ (พระครูวินัยธรเอนก เตชวโร, ๒๕๖๐) คือ  
  ๑. หลักประกันความม่ันคงของชีวิต คือ การไมรายทําลายผูอ่ืน ไมเบียดเบียนกันทางกาย (ศีลขอท่ี ๑) 
  ๒. หลักประกันความม่ันคงของทรัพยสิน คือ การไมทุจริตคดโกง ไมมัวเมา ไมละเมิดตอทรัพยสินของ
ผูอ่ืน มีสุจริต ดําเนินชีวิตแบบสัมมาชีพ (ศีลขอท่ี ๒) 
  ๓. หลักประกันความม่ันคงของสถาบันครอบครัว คือ ไมละเมิดตอจริยธรรมทางเพศ (ศีลขอท่ี ๓) 



 

  ๔. หลักประกันความม่ันคงของสังคม คือ การไมเบียดเบียนกันดวยวาจา ไมกลาวถอยคําท่ีปราศจากสติ
และขาดความรับผิดชอบ วาจาท่ีสรางความแตกแยก (ศีลขอท่ี ๔) 
  ๕. หลักประกันความม่ันคงของสุขภาพ คือ การไมดื่ม ไมเสพสิ่งของมึนเมาและสิ่งเสพติดทุกชนิด (ศีล
ขอท่ี ๕)  
 และไดศึกษาแนวคิดเก่ียวกับวัฒนธรรมการอยูรวมกัน แนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมสําหรับ
เยาวชน และแนวคิดเก่ียวกับการมีสวนรวม เพ่ือพัฒนากิจกรรมในการเสริมสรางหลักประกันคุณภาพชีวิตท่ียั่งยืน
สําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐมโดยใชหลักศีล ๕ 
 ๒) การสรางเครือขายขับเคลื่อนการสรางหลักประกันคุณภาพชีวิตท่ียังยืนโดยใชหลักศีล ๕ สําหรับนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐม เปนการพัฒนาจากผลสัมฤทธิ์ของกิจกรรมท่ีจัดข้ึน เพ่ือขับเคลื่อนขยายผลตอไป 
โดยศึกษาแนวคิดเก่ียวกับการมีสวนรวม แนวคิดเก่ียวกับการขับเคลื่อน แนวคิดเก่ียวกับเครือขายการเรียนรู แนวคิด
เก่ียวกับเครือขายทางสังคม เพ่ือใชเปนกรอบแนวทางในการดําเนินการวิจัย 
 ๒. ขอบเขตดานประชากร กลุมตัวอยาง และผูใหขอมูลสําคัญ  
 ๑) ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ในการวิจัยเชิงปริมาณ คณะผูวิจัยไดกําหนดประชากรคือนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐม 
เพ่ือใหไดกลุมตัวอยางของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาเก่ียวกับพฤติกรรมการปฏิบัติตนตามหลักศีล ๕ และผลความ
ตระหนักรูเก่ียวกับพฤติกรรมการปฏิบัติตนตามหลักศีล ๕ ท่ีเกิดหลังจากเขารวมกิจกรรมการเสริมสรางหลักประกัน
คุณภาพชีวิตท่ียั่งยืนสําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐมโดยใชหลักศีล ๕ ท่ีจัดข้ึน จึงไดทําการ
กําหนดกลุมตัวอยางท่ีศึกษาโดยการคัดเลือกแบบเจาะจง จํานวน ๔๐๐ คน/ตัวอยาง 
 ๒) ผูใหขอมูลสําคัญ   
 ในการวิจัยเชิงคุณภาพ คณะผูวิจัยไดกําหนดผูใหขอมูลําคัญ ดังนี้  
   ๑. ผูใหขอมูลสําคัญในการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) เพ่ือยืนยันรวมกันถอดบทเรียนการ
พัฒนากิจกรรมในการเสริมสรางหลักประกันคุณภาพชีวิตท่ียั่งยืนสําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐม
โดยใชหลักศีล ๕ และรวมกันยืนยันความถูกตองของขอมูลดานผลสมฤทธิ์ท่ีเกิดจากกิจกรรม รวมถึงใหขอเสนอแนะ
แนวทางารขับเคลื่อนกิจกรรมตอไป โดยคณะผูวิจัยไดคัดเลือกแบบเจาะจง รวมจํานวน ๒๕ ทาน โดยแบงออกเปน ๓ 
กลุม คือ กลุมท่ี ๑ กลุมผูทรงคุณวุฒิดานพระพุทธศาสนา การอบรมเยาวชน กลุมท่ี ๒ กลุมผูบริหารสถานศึกษา ครูท่ี
ปรึกษา และกลุมท่ี ๓ กลุมตัวแทนเยาวชน 
  ๒. ผูรวมในการสนทนากลุมเฉพาะ (Focus-Group Discussion) ในการถอดบทเรียนจากการพัฒนา
กิจกรรมในการเสริมสรางหลักประกันคุณภาพชีวิตท่ียั่งยืนสําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐมโดยใช
หลักศีล ๕ เพ่ือรวมกันวิเคราะห คนหาแนวทางการสรางเครือขายทางสังคมขับเคลื่อนการสรางหลักประกันคุณภาพ
ชีวิตท่ียังยืนโดยใชหลักศีล ๕ สําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐม คณะผูวิจัยไดใชวิธีคัดเลือกแบบ
เจาะจง รวมจํานวน ๑๗ ทาน โดยแบงออกเปน ๓ กลุม คือ กลุมท่ี ๑ กลุมนักวิชาการดานพระพุทธศาสนา ดานการ
สงเสริมจริยธรรมเยาวชน กลุมท่ี ๒ กลุมนักวิชาการดานการศึกษา และ กลุมท่ี ๓ กลุมนักวิชาการจากหนวยงานท่ี
เก่ียวของ   
 ๓. วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล  
ในการเก็บรวบรวมขอมูลในครั้งนี้ผูวิจัยเปนผูดําเนินการเก็บขอมูลดวยตนเองใหครอบคลุมวัตถุประสงคการวิจัย โดย
วิธีการดังตอไปนี้ 
  ๑) การเก็บรวบรวมขอมูลเอกสาร การเก็บรวมรวมขอมูลจากเอกสารท่ีเก่ียวของผูวิจัยไดรวบรวมขอมูล
ปฐมภูมิจากพระไตรปฎก และขอมูลทุติยภูมิจากวิทยานิพนธ รายงานวิจัย ตําราทางวิชาการ วารสารและหนังสืออ่ืน 



 

ๆ ท่ีเก่ียวของกับกลไกการเสริมสรางหลักประกันคุณภาพชีวิตท่ียั่งยืนสําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัด
นครปฐมโดยใชหลักศีล ๕ 
  ๒) การเก็บรวบรวมขอมูลเชิงปริมาณ เพ่ือศึกษาความรูความเขาใจเก่ียวกับหลักศีล ๕ และพฤติกรรม
การปฏิบัติตนตามหลักศีล ๕ ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐม คณะผูวิจัยใชแบบสอบถามปน
เครื่องมือ  
  ๓) การเก็บรวบรวมขอมูลเชิงคุณภาพ เปนการเก็บขอมูลภาคสนาม จะดําเนินการโดย ๓ วิธีการ คือ 
การสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) การสนทนากลุมเฉพาะ (Focus Group Discussion) และ การสังเกต
พฤติกรรม 
การจัดหมวดหมูและการตรวจสอบขอมูล ดําเนินการอยางเปนระบบดวยการจัดแบงประเภทของขอมูลใหตรงตาม
เนื้อหาท่ีไดกําหนดไว หลังจากท่ีไดขอมูลมาครบถวนแลว ใชเทคนิคสามเสา (triangulation) เพ่ือตรวจสอบความ
ถูกตองของขอมูล ดังนี้  
 ๑) การตรวจสอบสามเสาดานขอมูล จะเนนการตรวจสอบขอมูลท่ีไดมาจากแหลงตางๆ นั้นมีความเหมือนกัน
หรือไม ซ่ึงถาทุกแหลงขอมูลพบวาไดขอคนพบมาเหมือนกัน แสดงวาขอมูลท่ีผูวิจัยไดมามีความถูกตอง   
 ๒) การตรวจสอบสามเสาดานผูวิจัย จะเนนการตรวจสอบจากผูวิจัยหรือผูเก็บขอมูลตางคนกันวาไดคนพบท่ี
เหมือนกันหรือแตกตางกันอยางไร ซ่ึงถาผูวิจัยหรือผูเก็บขอมูลทุกคนพบวาขอคนพบท่ีไดมามีความเหมือนกัน แสดง
วาขอมูลท่ีผูวิจัยไดมามีความถูกตอง   
 ๓) การตรวจสอบสามเสาดานทฤษฎี จะเนนการตรวจสอบวาถามีการใชทฤษฎีท่ีหลากหลายแลว ขอมูลท่ี
ไดมาเปนไปในทิศทางเดียวกันหรือไม ถาผูวิจัยพบวาไมวาจะนําทฤษฎีใดมาใช ไดขอคนพบท่ีเหมือนกัน แสดงวา
ขอมูลท่ีผูวิจัยไดมามีความถูกตอง   
 หากมีสวนใดท่ียังไมสมบูรณจะตรวจสอบและเก็บขอมูลเพ่ิมเติม ดวยการคนควาจากเอกสารและเขาไป
สัมภาษณเก็บรวบรวมขอมูลอีกครั้งหนึ่ง เพ่ือยืนยันความถูกตองและครบถวนทุกอยาง ดังนั้น การเก็บรวบรวมขอมูล 
การจัดหมวดหมูและการตรวจสอบขอมูลอาจจะดําเนินการไปพรอมกัน 
 

ผลการศึกษา  
 ๑. การสงเสริมการปฏิบัติตนตามหลักศีล ๕ ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐม ไดสรุป
การสงเสริมการปฏิบัติตนตามหลักศีล ๕ ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐมตามกระบวนการเรียนรู
ตามหลักไตรสิกขา ใน ๓ ดาน คือ ดานความรู (ปญญา) ดานทัศนคติ (สมาธิ/จิต) ดานพฤติกรรม (ศีล) สรุปไดคือ ๑) 
ดานความรู (ปญญา) จากกิจกรรมสงเสริมการปฏิบัติตนตามหลักศีล ๕ ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัด
นครปฐม กิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมเยาวชน ท่ีดําเนินการโดยคณะสงฆบาง โดยสถานศึกษาบาง โดย
หนวยงานอ่ืนๆ บาง หรือรวมมือกันจัดบาง แมมีวัตถุประสงคในการจัดกิจกรรมท่ีแตกตางกันไป แตโดยเนื้อหาแลวก็
มุงใหเยาวชนไดมีความรู ปลูกฝงคานิยม สงเสริมความตระหนักรูการปฏิบัติตนในครรลองคลองธรรมแหงศาสนา 
วัฒนธรรมประเพณีจารีตอันดีงามของชาติไทย โดยสรุปประเด็นเก่ียวกับการใหความรูเก่ียวกับเรื่องตาง ๆ คือ ความรู
เก่ียวกับเรื่องพุทธประวัติ ความรูเก่ียวกับเรื่องศีล ๕ ความรูเก่ียวกับเรื่องกฎแหงกรรม ความรูเก่ียวกับเรื่องโทษของ
อบายมุข ความรูเก่ียวกับเรื่องธรรมะเพ่ือพัฒนาชีวิต ความรูเก่ียวกับเรื่องบริหารจิตเจริญปญญา ความรูเก่ียวกับเรื่อง
การฝกสติ ความรูเก่ียวกับเรื่องจิตสํานึกพลเมืองดี ความรูเก่ียวกับเรื่องหนาท่ีชาวพุทธ ๒) ดานทัศนคติ (สมาธิ) ใน
กิจกรรมสงเสริมการปฏิบัติตนตามหลักศีล ๕ กิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมเยาวชน ท่ีดําเนินการโดยคณะสงฆ
บาง โดยสถานศึกษาบาง โดยหนวยงานอ่ืนๆ บาง หรือรวมมือกันจัดบาง ลวนมุงหวังการปรับเปลี่ยนทัศนคติของ
เยาวชน หรือ ผูเขาอบรม เก่ียวกับการดําเนินชีวิตตามหลักพระพุทธศาสนา เพ่ือหลีกเลี่ยง หางไกลจากปจจัยเสี่ยงตาง 
ๆ ในการดําเนินชีวิต ใหเห็นถึงคุณประโยชนของพระพุทธศาสนา สรุปประเด็นเก่ียวกับความมุงหวังดานทัศนคติ



 

เก่ียวกับเรื่อง ตาง  ๆ คือ การเคารพในสิทธิของผูอ่ืน การมีจิตสาธารณะรับผิดชอบตอสังคม การปฏิบัติตนตามหนาท่ี
ชาวพุทธ ความศรัทธาในพระพุทธเจาและพระพุทธศาสนา ความเชื่อม่ันในการทําความดี เห็นประโยชนของการ
ดําเนินชีวิตตามหลักศีล ๕ เห็นประโยชนของการปฏิบัติธรรม การรวมกันสรางสังคมสันติสุข ๓) ดานพฤติกรรม (ศีล) 
จากการศึกษาการสงเสริมการปฏิบัติตนตามหลักศีล ๕ ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐม โดยศึกษา
จากการขับเคลื่อนกิจกรรมสงเสริมการปฏิบัติตนตามหลักศีล ๕ กิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมเยาวชน ท่ี
ดําเนินการโดยภาคสวนตาง ๆ เชน ภาครัฐโดยสถานศึกษา องคกรชุมชนโดยวัด มีการจัดกิจกรรมท่ีมุงเนนการให
ความรู นําไปสูการปรับเปลี่ยนทัศนคติ และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตอไป โดยกระบวนการใหความรู สราง
จิตสํานึกดี และพัฒนาตามหลักพระพุทธศาสนาคือหลักไตรสิกขา จากการศึกษาไดสรุปประเด็นเก่ียวกับการสงเสริม
ดานพฤติกรรมเก่ียวกับเรื่องตาง ๆ เชน เก่ียวกับการปฏิบัติตนเปนชาวพุทธท่ีดี เปนบุตรท่ีดีของพอแม เปนเยาวชนท่ี
ดีของชาติ มีความเคารพตอบิดามารดา ครูอาจารย มีความเคารพสิทธิ์ของผูอ่ืน การปฏิบัติตนตามหลักศีลธรรม 
จริยธรรม จารีตของสังคม การเรียนรูอยูรวมกันในสังคมอยางปลอดภัยมีสันติสุข การสรางหลักประกันคุณภาพชีวิต่ี
ยั่งยืนดวยการปฏิบัติตนตามหลักศีล ๕  
 ๒. การพัฒนากิจกรรมในการเสริมสรางหลักประกันคุณภาพชีวิตท่ีย่ังยืนสําหรับนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐมโดยใชหลักศีล ๕ โดยเปนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) เพ่ือ
ทําการศึกษาระดับความรูความเขาใจเก่ียวกับหลักการปฏิบัติตนตามหลักศีล ๕ และประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติตน
ตามหลักศีล ๕ ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐม จึงไดพัฒนากิจกรรมในการเสริมสรางหลักประกัน
คุณภาพชีวิตท่ียังยืนสําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐมโดยใชหลักศีล ๕ จํานวน ๒ กิจกรรม สรุปได
ดังนี้ กิจกรรมท่ี ๑ โครงการ "พุทธปญญา กับการสงเสริมหลักประกันคุณภาพชีวิตท่ียั่งยืนตามหลักศีล ๕” มีผลท่ีได 
คือ ๑) มีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาเขารวม ๒๑๑ คน จากเปาหมายท่ีตั้งไว ๒๐๐ คน ๒) มีโรงเรียน สถานศึกษา และ
หนวยงานตาง ๆ เขารวมเปนเครือขายจัดกิจกรรมจํานวน ๘ หนวยงาน จากเปาหมายท่ีตั้งไว ๕ หนวยงาน อีกท้ังมี
เครือขายท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินงานรวมกัน คือ ๑) กลุมหนวยงานภาครัฐ ๒) กลุมสถาบันการศึกษา และ ๓) กลุม
องคกรชุมชน สวนกิจกรรมท่ี ๒ ชื่อโครงการ "เขาพรรษาปลอดภัย  เยาวชนไทยหางไกลปจจัยเสี่ยง" เปนการขยายผล
จากการถอดบทเรียนในกิจกรรมท่ี ๑ โดยมุงเนนใหเกิดการขับเคลื่อนกิจกรรมการเสริมสรางหลักประกันคุณภาพชีวิต
ท่ียั่งยืนสําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐมโดยใชหลักศีล ๕  ของภาคสวนตาง ๆท่ีรวมเปนเครือขาย
จัดกิจกรรมรวมกัน โดยใชชวยวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา คือ เทศกาลเขาพรรษาเปนลไกสรางการมีสวนรวมของ
ภาคสวนตาง ๆ มีวัตถุประสงคของกิจกรรม คือเพ่ืออบรมใหความรูเก่ียวกับโทษภัยของสุรา บุหรี่ และสิ่งเสพติด ผลท่ี
ได คือ มีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐมเขารวม ๒๔๕ คน จากเปาหมายท่ีท้ังไว ๒๐๐ คน มี
สถานศึกษา โรงเรียน และหนวยงานตาง ๆ เขารวมจํานวน ๑๘ หนวยงาน จากเปาหมายท่ีตั้งไว ๑๐ หนวยงาน 
นอกจากนี้ ทําใหไดฐานขอมูลเก่ียวกับระดับความรูความเขาใจในหลักการปฏิบัติตนตามหลักศีล ๕ และพฤติกรรม
การปฏิบัติตนตามหลักศีล ๕ ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐม และ มีกิจกรรมเชิงปฏิบัติการรวมกับ
เครือขายโรงเรียน หรือ หนวยงานตาง ๆ ท่ีเขารวม รวมถึงมีการประชาสัมพันธขยายกิจกรรมไปยังโรงเรียนตาง ๆ 
เพ่ือรวมกันเสริมสรางหลักประกันคุณภาพชีวิตท่ียั่งยืนตามหลักศีล ๕ แกเยาวชน เชน เชน กิจกรรมโรงเรียนสีขาว 
กิจกรรมหองเรียนสีขาว กิจกรรมโรงเรียนศีล ๕ การประกวดโครงงานสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
 ๓. การประเมินความรูความเขาใจในหลักศีล ๕ และพฤติกรรมการปฏิบัติตนตามหลักศีล ๕ ของนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐม  
  ๑) ระดับความรูความเขาใจเก่ียวกับศีล ๕ ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐม พบวา โดย
ภาพรวม นักเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐม มีความรูความเขาใจเก่ียวกับศีล ๕ อยูในระดับ มาก คือ มี
ผูตอบแบบคําถามถูกและไดคาคะแนนเฉลี่ยในระดับมาก จํานวน ๒๘๙ คน คิดเปนรอยละ ๗๒.๒๕ สวนนักเรียนมี



 

ความรูความเขาใจเก่ียวกับศีล ๕ อยูในระดับ นอย คือ ตอบแบบคําถามถูกและไดคาคะแนนเฉลี่ยในระดับนอย มี
จํานวน ๗ คน คิดเปนรอยละ ๑.๗๕ 
  ๒) การพัฒนาพฤติกรรมในการรักษาศีล ๕ ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐม พบวา 
โดยภาพรวม นักเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐม มีพฤติกรรมการปฏิบัติตนตามหลักศีล ๕ อยูในระดับ มาก 
มีคาเฉลี่ย ๔.๑๐ เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา พฤติกรรมในการรักษาศีลขอท่ี ๒ อทินนาทาน มีระดับคาคะแนนสูง
ท่ีสุด มีคาเฉลี่ย ๔.๒๓ รองลงมาไดแก ศีลขอ ๑ ปาณาติบาต มีคาเฉลี่ย ๔.๑๓ สวนขอท่ีมีระดับคาคะแนนเฉลี่ยนอย
ท่ีสุด ไดแก ศีลขอ ๓ กาเมสุมิจฉาจาร มีคาเฉลี่ย ๓.๙๖ 
  ๓) สรุปเก่ียวกับปญหา อุปสรรคและขอเสนอแนะ ในกิจกรรมในการเสริมสรางหลักประกันคุณภาพชีวิต
ท่ียั่งยืนสําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐมโดยใชหลักศีล ๕  
คณะผูวิจัยไดพบขอเสนอแนะ ๒ ประเด็น คือ  
   ๑. ดานพระสงฆ/พระสอนศีลธรรมในโรงเรียนไมไดแนะนําการปฏิบัติตามศีล ๕ ใหเขาใจ สอน
เขาใจยาก มีคาความถ่ีของผูใหขอเสนอแนะ ๓๘ คน  
   ๒. โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมฝกอบรมจริยธรรมหลายครั้ง แตเนื้อหาการอบรม หรือกิจกรรมเปนแบ
เดิม ๆ จึงไมนาสนใจ คาความถ่ีของผูใหขอเสนอแนะ ๒๒ คน  
 ดังนัน จากขอมูลขางตน และคณะผูวิจัยจึงไดทําการสนทนากลุมเฉพาะ (Focus Group) ในวันจันทร ท่ี ๒๑ 
ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ หองประชุม “กิตตินธร” วิทยาลัยสงฆพุทธปญญาศรีทวารวดี วัดไรขิง พระอารามหลวง จังหวัด
นครปฐม มีผูเขารวมรวม คือ กลุมผูทรงคุณวุฒินักวิชาการดานพระพุทธศาสนา ดานการสงเสริมจริยธรรมเยาวชน 
กลุมนักวิชาการดานการศึกษา และกลุมผูแทนจากหนวยงานและเครือขายท่ีเขารวมกิจกรรม โดยไดสรุปเปน
ขอเสนอแนะแนวทางในการเสริมสรางหลักประกันคุณภาพชีวิตท่ียังยืนสําหรับเยาวชนตามหลักศีล ๕ นั้นควรมีการ
สงเสริมการพัฒนาศักยภาพพระสงฆผูปฏิบัติหนาท่ีเปนผูสื่อสารนําศีล ๕ สูการปฏิบัติในกลุมเยาวชน เชน พระสอน
ศีลธรรมในโรงเรียน เนื่องจากพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มีบทบาทท่ีสําคัญยิ่งในการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก
เยาวชนในสังคมโดยเฉพาะในสถานศึกษา รับภาระท่ีสําคัญยิ่งในการปฏิบัติหนาท่ีเผยแผพระพุทธศาสนาสูกลุม
เยาวชนละสังคม นอกจากนี้ ไดสรุปขอเสนอแนวทางการขับเคลื่อนการทํางานเพ่ือเสริมสรางหลักประกันคุณภาพชีวิต
ท่ียั่งยืนสําหรับเยาวชน ในเบื้องตนคือการพัฒนาผูท่ีทําหนาท่ีถายทอดหลักปฏิบัติศีล ๕ สูกลุมเยาวชน ใหมีทักษะการ
ทํางานท่ีเหมาะสมกับยุคสมัยมากยิ่งข้ึน จึงไดเสนอแนวทางการจัดทําหลักสูตรฝกอบรมพัฒนาศักยภาพพระสอน
ศีลธรรมในโรงเรียน ใหเปนผูนําดานการสงเสริมศีล ๕ สูเยาวชน  ใหเปนผูถายทอดความรูเก่ียวกับหลักปฏิบัติศีล ๕ 
สามารถพัฒนากิจกรรมสงเสริมการปฏิบัติตนตามหลักศีล ๕ ไดอยางถูกตอง และเปนแกนนําขับเคลื่อนเครือขายสราง
สังคมสูสันติสุข โดยจะเปนการทํางานท่ีหนุนเสริมนโยบายสรางความปรองดองสมานฉันทโดยใชหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา “หมูบานรักษาศีล ๕” ตามยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป  
 ๔. กลไกขับเคล่ือนการเสริมสรางหลักประกันคุณภาพชีวิตท่ียังยืนสําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาใน
จังหวัดนครปฐมโดยใชหลักศีล ๕ 
 จากการพัฒนากิจกรรมในการเสริมสรางหลักประกันคุณภาพชีวิตท่ียังยืนสําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ในจังหวัดนครปฐมโดยใชหลักศีล ๕ ไดพบองคประกอบของกลไกประกอบดวย ๓ องคประกอบ คือ ๑) “เยาวชน” 
เปนกลุมเปาหมาย ดวยการสรางความรู ความเขาใจ ทัศนคติ พฤติกรรม ความเสี่ยงในการดําเนินชีวิต ๒) 
“กระบวนการ” คือ การมีกระบวนอบรมบมเพาะปลูกฝงสรางจิตสํานึกใหความรูท่ีเหมาะสมกับกลุมเปาหมาย มีผน
งานหรือประเด็นการอบรมท่ีชัดเจน มีกิจกรรมท่ีจูงใจใฝรู มีวิทยากรหรือผูดําเนินการอบรมท่ีมีทักษะสามารถสราง
แรงจูงใจหรือขับเคลื่อนงานใหบรรลุเปาหมายของกิจกรรม โดยบูรณาการหลักไตรสิกขา สูการพัฒนาพฤติกรรมตาม
หลักศีล ๕ จึงเปนการรวมกันเปนพลังเสริมสรางหลักประกันคุณภาพชีวิตท่ียังยืนสําหรับเยาวชนโดยใชหลักศีล ๕  ๓) 
“เครือขาย” คือ ตองมีผูรับผิดชอบหลัก อาจจะเปนตัวเยาวชนเอง ครอบครัว ผูปกครอง  สถานศึกษา การมีศูนย



 

อบรมท่ีมีความพรอมสามารถอบรมเยาวชนใหมีความรู ความเขาใจ ทัศนคติ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดําเนินชีวิต
ตามหลักศีล ๕ ไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยความรวมมือจากหลาย ๆ ภาคสวน ในลักษณะท่ีเรียกวา “บวร” 
โดยรวมมือกันตั้งแตการรวมกันวางแผน นําเยาวชนเขาสูกระบวนการ และติดตามผล  
 ในสวนการขับเคลื่อนกลไกเสริมสรางหลักประกันคุณภาพชีวิตท่ียังยืนสําหรับเยาวชนโดยใชหลักศีล ๕ 
นั้น ไดพบกลไกขับเคลื่อน ๓ กลไก คือ ๑) กลไกดานศูนยอบรม หรือ ศูนยบมเพาะ มีองคประกอบคุณสมบัติของ
ศูนยอบรม คือ ดานการวางแผนงาน ดานบุคลากร ดานสิ่งอํานวยความสะดวก ดานสื่ออุปกรณ ดานงบประมาณ 
๒) กลไกดานกระบวนการ หรือ การจัดกิจกรรมอบรม มีองคประกอบท่ีเปนกระบวนการทํางาน ๒ ข้ันตอน คือ 
ข้ันเตรียมการอบรม ข้ันดําเนินการอบรม และข้ันการประเมินผล ๓) กลไกดานเครือขายทางสังคม หรือ ดานความ
รวมมือ มีจํานวน ๕ กลุมเครือขาย ซ่ึงประกอบดวย ๑) เครือขายสถานศึกษา ๒) เครือขายภาครัฐ ๒) เครือขาย
องคกรทางศาสนา ๓) เครือขายองคกรชุมชน ๕) เครือขายวิทยากร ๖) เครือขายเยาวชน และครอบครัว  
 ท้ังนี้ จากการปฏิบัติการพัฒนากิจกรรมในการเสริมสรางหลักประกันคุณภาพชีวิตท่ียั่งยืนสําหรับนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐมโดยใชหลักศีล ๕ ท้ัง ๒ กิจกรรม คือ โครงการ "พุทธปญญากับการสงเสริม
หลักประกันคุณภาพชีวิตท่ียั่งยืนตามหลักศีล ๕" และ โครงการ "เขาพรรษาปลอดภัย  เยาวชนไทยหางไกลปจจัย
เสี่ยง" คณะผูวิจัยไดสรุปเคือขายทางสังคมท่ีเปนกลไกการเสริมสรางหลักประกันคุณภาพชีวิตท่ียั่งยืนสําหรับ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐมโดยใชหลักศีล ๕ ในขับเคลื่อนการเสริมสรางหลักประกันคุณภาพ
ชีวิตท่ียั่งยืนสําหรับเยาวชนโดยใชหลักศีล ๕ นั้น ทุกภาคสวนลวนมีความสําคัญดวยกันทั้งสิ้น แมภาคสวนตาง ๆ
จะมีบทบาทการทํางานที่แตกตางกันไป ลวนมีความมุงหวัก เสริมสรางการเรียบรู ใหเกิดความตระหนักรู การ
ปรับทัศนคติเห็นคุณคาแหงหลักจริยธรรม สูการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเพ่ือเปนทรัพยากรบุคคลของชาติท่ี
มีคุณภาพ สรางสังคมแหงสันติสุขที่ยังยืนตามหลักศีล ๕ โดยผานกระบวนการกลอมเกลาจากสถานศึกษา 
หนวยงานตาง ๆ ที่เรียกวา “ภาคีเครือขาย” ที่รวมกันขับเคลื่อนกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมสําหรับ
เยาวชน เสริมสรางหลักประกันคุณภาพชีวิตท่ียังยืนแกเยาวชนและสังคม โดยตองอาศัยการทํางานรวมกันที่เปน
รูปธรรมในลักษณะที่เรียกวา “บวร” ใหเกิดเปนพลังขับเคลื่อนที่แข็งแรง บนฐานความรู และคุณธรรม เพื่อ
รวมกันสรางสรรคสังคมแหงสันติสุขท่ียั่งยืน สรุปไดดังแผนภูมิ 

แผนภูมิท่ี ๕.๑ สรุปองคความรู “เครือขายทางสังคม : กลไกการเสริมสราง
หลักประกันคุณภาพชีวิตท่ียังยืนสําหรับเยาวชนโดยใชหลักศีล ๕” 



 

อภิปรายผล 
 ๑. การสงเสริมการปฏิบัติตนตามหลักศีล ๕ ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐม 

จากการวิเคราะหขอมูลในภาพรวมไดพบการสงเสริมการปฏิบัติตนตามหลักศีล ๕ ของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐมตามกระบวนการเรียนรูตามหลักไตรสิกขา ใน ๓ ดาน คือ ดานความรู (ปญญา) ดาน
ทัศนคติ (สมาธิ/จิต) ดานพฤติกรรม (ศีล) สอดคลองกับพระมหาประเสริฐ ถาวโร (บุปผาสุข),(๒๕๖๐) ไดศึกษาวิจัย
เรื่อง “กลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาเยาวชนศีล ๕ ตนแบบในจังหวัดนครราชสีมา” ผลการวิจัยพบวา ๑. การพัฒนา
เยาวชนรักษาศีล ๕ ตนแบบ จังหวัดนครราชสีมา  มีกระบวนการท่ีสําคัญใน ๓ ข้ันตอน  ดังนี้ ๑) ดานการเสริมสราง
ความรู พฤติกรรม และดานทัศนคติ โดยเปนการมุงเนนใหความรูเรื่อง กฎแหงกรรม พระพุทธศาสนากับการแกไข
ปญหาสังคม  หลักปฏิบัติศีล ๕ เพ่ือใหเยาวชนไดมีพฤติกรรมตามหลักศีล ๕ รวมท้ังมีทัศนคติท่ีดีในเรื่องการทําดีไดดี
ทําชั่วไดชั่ว ๒) ข้ันกระบวนการ การฝกอบรมเปนกระบวนการใหเยาวชนไดเรียนรู เริ่มตั้งแตข้ันตอนรับมอบตัวเด็ก
และเยาวชนเขารับการอบรม  การดําเนินการฝกอบรมทํากิจกรรมรวมกัน สรางความสัมพันธระหวางพ่ีเลี้ยงกับ
เยาวชน และสุดทายคือผลการประเมินการอบรม ๓) ข้ันผล คือการใหเยาวชนมีทัศนคติมุมมองดานความรู การ
เปลี่ยนพฤติกรรมเพ่ือนําไปสูการพัฒนาตนตามหลักศีล ๕ ๒. กลไกการพัฒนาเยาวชนรักษาศีล ๕ ตนแบบ จังหวัด
นครราชสีมา พบวาคณะสงฆ โรงเรียน ภาครัฐ และภาคประชาชนไดดําเนินการรวมกันโดยใชศูนยอบรมเยาวชน ๓ 
แหง เปนกลไกในการดําเนินการซ่ึงกลไกในการดําเนินการของศูนยอบรมนั้นจะมีข้ันตอนสําคัญเริ่มตั้งแต การ
เตรียมการอบรมของศูนยอบรม นําสูกลไกเชิงกระบวนการดําเนินการอบรม การติดตามประเมินผล การเชื่อมโยงกับ
เครือขาย  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  เครือขายภาครัฐ  เครือขายพระวิทยากร  เครือขายคณะสงฆ ซ่ึงกลไกล
ดังกลาวนําไปสูการพัฒนาเยาวชนศีล ๕ ตนแบบ ไดในระดับท่ีเหมาะสม  และ ๓. กลไกขับเคลื่อนการพัฒนาเยาวชน
รักษาศีล ๕ ตนแบบ นั้นผูวิจัยสามารถผสมผสานระหวางแนวคิดและกระบวนการการอบรมเชิงพุทธ คือ การใหอง
ความรูภูมิปญญา และวิธีการทางพระพุทธศาสนา คือการศึกดานศีล สมาธิ ปญญา กับหลักการบริหารจัดการองคกร 
คือหลัก ๗’S ไดแก  S๑ = โครงสราง (Structure)  S๒ = กลยุทธ (Strategy)  S๓ = ระบบตาง ๆ  (System) S๔ = 
รูปแบบการบริหาร (Style)  S๕ = พนักงานท้ังหมด (Staff)  S๖ = ทักษะฝมือ (Skills)  S๗ = จิตสํานึกรวม (Shared 
values) ได เพราะฉะนั้น กลไกการขับเคลื่อนก็คือภูมิปญญาบูรณาการคือการใหหลัก ศีล สมาธิ ปญญา  
 

 ๒. การพัฒนากิจกรรมในการเสริมสรางหลักประกันคุณภาพชีวิตท่ีย่ังยืนสําหรับนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐมโดยใชหลักศีล ๕ 

 จากท่ีไดศึกษาการสงเสริมการปฏิบัติตนตามหลักศีล ๕ ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐม 
คระผูวิจัยไดพัฒนากิจกรรมในการเสริมสรางหลักประกันคุณภาพชีวิตท่ียังยืนสําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาใน
จังหวัดนครปฐมโดยใชหลักศีล ๕ จํานวน ๒ กิจกรรม คือ ๑) โครงการ "พุทธปญญาฯ กับการสงเสริมหลักประกัน
คุณภาพชีวิตท่ียั่งยืนตามหลักศีล ๕" และ ๒) โครงการ "เขาพรรษาปลอดภัย : เยาวชนไทยหางไกลปจจัยเสี่ยง" โดยท้ัง 
๒ กิจกรรมมีจุดมุงหมายท่ีสําคัญคือเพ่ือศึกษาพฤติกรรมการปฏิบัติตนตามหลักศีล ๕ ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ในจังหวัดนครปฐม เพ่ือรวมกันพัฒนากิจกรรมในการเสริมสรางหลักประกันคุณภาพชีวิตท่ียั่งยืนสําหรับนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐมโดยใชหลักศีล ๕ และเพ่ือสรางเครือขายขับเคลื่อนการสรางหลักประกันคุณภาพชีวิตท่ี
ยังยืน สําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐมโดยใชหลักศีล ๕ สอดคลองกับ โกศล  อินทวงศ 
(๒๕๕๐) ไดวิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการเรียนรูเพ่ือปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา สังกัด
สถาบันอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ๓” ผลการวิจัย พบวา ควรรวมกันกําหนดเง่ือนไขการใหความรูการปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติด โดยใชกระบวนการเรียนการสอนแบบมีสวนรวมในการแกไขปญหา คือ ความสามารถของ
ครอบครัวในการแกไขปญหาในระดับท่ีสามารถทําใหครอบครัวดําเนินไปไดและปฏิบัติได ใหความรูโทษพิษภัยของ
ยาเสพติด ไดแก ความม่ันใจ โทษภัย โครงสราง วัฒนธรรม อิทธิพล ภาวะผูนํา การตอยอดความรูท่ีมีซ่ึงเปนผลมา



 

จากการนําความรูท่ีไดมาใชความคิดสรางสรรคและสรางความเขาใจซ่ึงกันและกัน รวมถึงใหความรูแนวคิดเชิง
นามธรรมการเรียนเชิงพุทธปญญา คือ ความรู ความจํา ไตรสิกขา อริยสัจ ๔ ปรโตโฆสะโยนิโสมนสิการ และให
ความรูโดยการทดลองทําและดูแลเปนการวางเง่ือนไขท่ีกระทํา และกระตุนใหนักศึกษามีการเรียนรู การแบงปน 
แลกเปลี่ยนความรู การเขาถึงความรู  
 

 ๓. การประเมินความรูความเขาใจในหลักศีล ๕ และพฤติกรรมการปฏิบัติตนตามหลักศีล ๕ ของ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐม  
 จากการพัฒนากิจกรรมในการเสริมสรางหลักประกันคุณภาพชีวิตท่ียั่งยืนสําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ในจังหวัดนครปฐมโดยใชหลักศีล ๕ ท่ีจัดข้ึน ไดทราบระดับความรูความเขาใจเก่ียวกับศีล ๕ ของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐม ท่ีพบวา โดยภาพรวมนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐม มีความรูความ
เขาใจเก่ียวกับศีล ๕ อยูในระดับ มาก คือ มีผูตอบแบบคําถามถูกและไดคาคะแนนเฉลี่ยในระดับมาก จํานวน ๒๘๙ 
คน คิดเปนรอยละ ๗๒.๒๕ ในสวนพฤติกรรมในการรักษาศีล ๕ ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐม 
พบวา โดยภาพรวม นักเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐม มีพฤติกรรมการปฏิบัติตนตามหลักศีล ๕ อยูใน
ระดับ มาก มีคาเฉลี่ย ๔.๑๐ เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา พฤติกรรมในการรักษาศีลขอท่ี ๒ อทินนาทาน มีระดับ
คาคะแนนสูงท่ีสุด มีคาเฉลี่ย ๔.๒๓ สอดคลองกับบุญหนา จิมานัง และคณะ (๒๕๕๐) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง 
“พฤติกรรมการรักษาศีลหาของเด็กเยาวชนตําบลโคกสี อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน” สรุปไดวา เด็กเยาวชนใน
ตําบลโคกสี เคยประพฤติผิดท้ัง ๕ ขอทุกขอ โดยเฉพาะเคยพูดโกหกมีมากถึงรอยละ ๙๖ รองลงมาเปนการขโมย
เงินของพอแม และการดื่มเหลาหรือเบียรรอยละ ๕๐ และ ๔๖.๓ ตามลําดับ และยังพบวา พฤติกรรมการรักษาศีล
ทุกขอโดยรวมอยูในระดับนอย เด็กและเยาวชนท่ีมีการปฏิบัติและรวมกิจกรรมทางศาสนามาก ไมมีผลตอ
พฤติกรรมในการรักษาศีลของเด็กและเยาวชนในตําบลโคกสีแตอยางใด จากงานวิจัยท่ีนําเสนอนั้น สะทอนใหเห็น
วา ประชาชนมีวิจารณญาณแยกถูกผิดโดยมีศีลเปนพ้ืนฐานได แตดวยบริบทท่ีเปลี่ยนแปลงไปท้ังในแงของสังคม 
วิถีชีวิตทําใหความม่ังคงในการรักษาศีลนอยลง หากจะทําใหประชาชนยึดม่ันในศีล ๕ แมไมอาจจะใหปฏิบัติไดทุก
ขอ สิ่งจําเปนก็คือการสรางบริบทท่ีสอดคลองกับการประพฤติปฏิบัติตามหลักศีล ๕  จะทําใหประชาชนปรับ
พฤติกรรมผันไปตามบริบทได โครงการหมูบานรักษาศีล ๕ เนนการสรางบริบทการประพฤติปฏิบัติตนอยูใน
ครรลองของศีล ๕ ซ่ึงจะชวยในการปฏิบัติตามศีล ๕ ทําไดงายข้ึน 
 

 ๔. กลไกขับเคล่ือนการเสริมสรางหลักประกันคุณภาพชีวิตท่ียังยืนสําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาใน
จังหวัดนครปฐมโดยใชหลักศีล ๕ 

 จากการพัฒนากิจกรรมในการเสริมสรางหลักประกันคุณภาพชีวิตท่ียังยืนสําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ในจังหวัดนครปฐมโดยใชหลักศีล ๕ คณะผูวิจัยไดพบองคประกอบของกลไก ๓ องคประกอบดวย ดานเยาวชน 
ดานกระบวนการฝกอบรม และดานเครือขายการมีสวนรวม โดยอาศัยความรวมมือจากหลาย ๆ ภาคสวน ใน
ลักษณะที่เรียกวา “บวร” รวม ๖ เครือขาย คือ  เครือขายสถานศึกษา เครือขายภาครัฐ เครือขายองคกรทาง
ศาสนา เครือขายองคกรชุมชน  เครือขายวิทยากร เครือขายเยาวชน และครอบครัว สอดคลองกับ พระครูวินัยธร
เอนก เตชวโร (ใยอินทร), (๒๕๖๐) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง “การบริหารโครงการหมูบานรักษาศีล ๕ เพ่ือสราง
วัฒนธรรมการอยูรวมกันของชุมชนตนแบบภาคเหนือตอนลาง พบวา ผลสําเร็จในพ้ืนท่ีตนแบบนั้น สาเหตุหลัก
เกิดข้ึนจากการขับเคลื่อนในระดับชุมชนอยางจริงจัง โดยมี องคกรคณะสงฆเปนตัวขับเคลื่อนหลักในการทํางาน มี
สวนงานราชการเปนฝายสนับสนุน และประการสําคัญมีบานและชุมชนใหความรวมมือท่ีเกิดจากแรงศรัทธา ท่ี
ประกอบดวย บาน วัด และสวนราชการ เปนตน ๒. การสรางมาตรฐานและวัฒนธรรมการอยูรวมกัน โดยภาพรวม
สามารถท่ีจะ สังเคราะหจากผลในการบริหารโครงการหมูบานรักษาศีล ๕ จากชุมชนตนแบบ พบวา การสราง 
มาตรฐานและวัฒนธรรมการอยูรวม มีองคประกอบ ดังนี้คือ ๑) ผูนําหรือ ภาวะผูนําในชุมชน เปน เครื่องมืออยาง



 

หนึ่งท่ีผลักดันใหโครงการหมูบานรักษาศีล ๕ ประสบความสําเร็จ ท่ีเกิดข้ึนจากความ เชื่อถือท่ีสงผลตอปฏิบัติตาม
ไดคือ ท้ังฝายอาณาจักรและฝายศาสนจักร จะตองเปนผูท่ีจะกําหนด แนวทางใหเกิดการขับเคลื่อนโครงการ
หมูบานรักษาศีล ๕ เปนบุคคลท่ีสามารถท่ีจะทําใหชุมชนมีการ เปลี่ยนแปลงได ๒) จิตวิญญาณของชุมชน หรือ 
อุดมการณ คือ ความศรัทธาหรือความเชื่อ เปนกลไกท่ีทําใหโครงการหมูบานรักษาศีล ๕ ประสบความสําเร็จ หาก
ชุมชนขาดจิตวิญญาณหรืออุดมการณ ก็จะสงผลใหการทํางานขาดเสถียรภาพ ตางคนตางคิด ไมสามารถกําหนด
ทิศทางการ ทํางานไดและจิตวิญญาณ หรือ อุดมการณ นี้จะตองเกิดข้ึนดวยความสมัครใจ ๓) กิจกรรมท่ีเนน การ
สรางการมีสวนรวมในชุมชน ท่ีผานมาโครงการหมูบานรักษาศีล ๕ มีขอดีอยูหลายประการ แต ประการสําคัญ คือ 
ทําใหพระสงฆมีประสบการณในการบริหารโครงการมากยิ่งข้ึน เชนการติดตอ ประสานงานท้ังองคกรคณะสงฆ 
และสวนงานราชการ ซ่ึงมีสวนทําใหพระสงฆเกิดความเขมแข็ง ยิ่งข้ึน และเปนตัวทําใหพระสงฆมีทักษะในการ
บริหารโครงการ เชน มีองคความรูในการประเมินผล สําเร็จของการดําเนินโครงการ ๔) กฎกติกาชุมชน ท่ีเกิดข้ึน
จาก ๓ องคประกอบ เปนตัวถักทอใหเกิด วัฒนธรรมการอยูรวมกันภายใตหลักการของศีล ๕ และจะสําเร็จข้ึนได
ตองมีองคประกอบ คือ จะตองทําใหสมาชิก ระดับบุคคล ระดับครอบครัว และระดับชุมชนสวนใหญเคารพกฎ
กติกา มีสวน ในการสรางกฎกติกา และใชเครื่องมือนั้นในการบังคับคนในชุมชนปฏิบัติตามกฎกติกา ๓. รูปแบบ
การอยูรวมกันโดยใชกลไกการบริหารโครงการหมูบานรักษาศีล ๕ จากชุมชน ตนแบบ คนพบวา มีอยู ๒ รูปแบบ 
คือ ๑) รูปแบบการสรางวัฒนธรรมในการอยูรวมกันโดยใชกลไก การบริหารโครงการหมูบานรักษา ๕ แบบ
แนวราบ ท่ีเกิดข้ึนไดดวยการผสานความรวมมือในการ ทํางานของชุมชน ๒) รูปแบบการสรางวัฒนธรรมในการอยู
รวมกันโดยใชกลไกการบริหารโครงการ หมูบานรักษา ๕ แบบแนวด่ิง เกิดข้ึนโดยกระบวนการสั่งการ อยางไรก็
ตามท้ัง ๒ รูปแบบนี้ มี เปาหมายท่ีตอบสนองตอนโยบายโครงการหมูบานท่ีเปนไปในทิศทางเดียวกัน ท่ีตองการให
สังคมเกิดความสงบสุข   
 

ขอเสนอแนะ  
 ผลจากการผูวิจัยไดสรุปเปนขอเสนอแนะเพ่ือใหผูท่ีเก่ียวของไดนําไปใชดังตอไปนี้ 
 ๑.  ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 ๑) ภาครัฐ ควรมีแนวนโยบายท่ีชัดเจนในการประสานการทํางานรวมกับหนวยงานอ่ืน ๆ หรือเปนหัวจักร
ผูรับผิดชอบนําการขับคลื่อนการเสริมสรางหลักประกันคุณภาพชีวิตท่ียั่งยืนสําหรับเยาวชน และการเรียนรูลดละ
ปจจัยเสี่ยงตามแนวพระพุทธศาสนา โดยประสานความรวมมือกับหนวยงานอ่ืน ๆ ทําดําเนินกิจกรรมในลักษณะนี้ 
เชน สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย  
 ๒) คณะสงฆ ควรมีการกําหนดพันธกิจ กรอบการทํางาน หรือมอบหมายหนาท่ีรับผิดชอบ และใหการ
สนับสนุนใหกับพระสงฆท่ีขับเคลื่อนงานดานนี้ เชน พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน พระธรรมวทิยากร  
 ๓) หนวยงานท่ีเก่ียวของควรมีการบูรณาการการทํางานรวมกันเพ่ือเสริมสรางหลักประกันคุณภาพชีวิตท่ี
ยั่งยืนสําหรับเยาวชนและการเรียนรูลดละปจจัยเสี่ยงอยางยั่งยืนตามหลักพระพุทธศาสนา 
 ๒.  ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
 ๑) ภาครัฐ ควรมีการสงเสริมบทบาทพระสงฆและเครือขายซ่ึงสามารถมีสวนรวมในการขับเคลื่อนการ
พัฒนาชุมชนและสังคมในดานตาง ๆ เพ่ือสงผลทางตรงและทางออมตอการเสริมสรางสุขภาวะสังคมตอไป 
 ๒) คณะสงฆ ควรมีกิจกรรมสรางองคความรูและพัฒนาศักยภาพพระสงฆและเครือขายรวมกัน ใน
ประเด็นตาง ๆ ท่ีสอดคลองกับการสงเสริมสุขภาวะสังคม การลดปจจัยเสี่ยง และการเสริมสรางหลักประกัน
คุณภาพชีวิตท่ียังยืนโยใชหลักศีล ๕ 



 

 ๓) หนวยงานท่ีเก่ียวของ ควรมีการรวมกันวางแผนงานท่ีสามารถบูรณาการการทํางานรวมกันเพ่ือ
เสริมสรางหลักประกันคุณภาพชีวิตท่ียั่งยืนสําหรับเยาวชน และมีการขับเคลื่อนกิจกรรมอยางตอเนื่อง 
 ๓.  ขอเสนอแนะเพ่ือการทําวิจัยครั้งตอไป   
 ๑) ควรมีการศึกษาเพ่ือรูปแบบของกระบวนการดําเนินงานท่ีไดจากการศึกษาวิจัยครั้งนี้สูการตอยอด โดย
ใหความสําคัญกับบทบาทการมีสวนรวมท่ีสามารถขับเคลื่อนงานใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน 
 ๒) ควรมีการศึกษาการพัฒนาศักยภาพผูมีสวนเก่ียวของในการลดปจจัยเสี่ยงเชิงพุทธบูรณาการ และการ
เสริมสรางหลักประกันคุณภาพชีวิตท่ียั่งยืนสําหรับเยาวชนรวมถึงมีการวิจัยเพ่ือติดตามประเมินผลสมฤทธิ์ท่ีเกิดข้ึน
หลังจากท่ีเยาวชนไดผานกระบวนการฝกอบรมไปแลว  
 ๓) ควรมีการศึกษาการพัฒนาศูนยเรียนรูปจจัยเสี่ยง การเสริมสรางหลักประกันคุณภาพชีวิตท่ียังยืนตาม
หลักศีล ๕ การเรียนรูเสริมสรางสุขภาวะตามแนวพระพุทธศาสนา เพ่ือสงเสริมการเรียนรู และคนหาหาแนว
ทางการพัฒนาศูนยการเรียนรูใหเกิดความยั่งยืน 
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