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บทคัดยอ 
 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค ๑) เพ่ือศึกษาการสงเสริมการปฏิบัติตนตามหลักศีล ๕ ของ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐม ๒) เพ่ือพัฒนากิจกรรมในการเสริมสรางหลักประกัน
คุณภาพชีวิตท่ียั่งยืนสําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐมโดยใชหลักศีล ๕ และ ๓) เพ่ือ
เสนอกลไกขับเคลื่อนเสริมสรางหลักประกันคุณภาพชีวิตท่ียังยืนสําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาใน
จังหวัดนครปฐมโดยใชหลักศีล ๕ ใชกระบวนการวิจัยแบบผสานวิธิ คือ การวิจัยเชิงปริมาณ เก็บขอมูล
จากแบบสอบถามกลุมตัวอยาง จํานวน ๔๐๐ ตัวอยาง วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติ รอยละ คาเฉลี่ย สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิจัยเชิงคุณภาพ ทําการสัมภาษณเชิงลึกกับผูใหขอมูลสําคัญจํานวน ๒๕ รูป/
คน วิเคราะหขอมูลแบบอรรถาธิบายและพรรณนาความ  
ผลการวิจัยพบวา   
 ๑) การสงเสริมการปฏิบัติตนตามหลักศีล ๕ ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐม 
เปนการสงเสริมการเรียนรูตามหลักไตรสิกขา คือ (๑) ดานความรู (ปญญา) คือใหเยาวชนไดมีความรู 
ปลูกฝงคานิยม สงเสริมความตระหนักรูการปฏิบัติตน (๒) ดานทัศนคติ (สมาธิ) คือ มุงการปรับเปลี่ยน
ทัศนคติของเยาวชน หรือ ผูเขาอบรม เก่ียวกับการดําเนินชีวิตตามหลักพระพุทธศาสนา เพ่ือหลีกเลี่ยง 
หางไกลจากปจจัยเสี่ยงตาง ๆ ในการดําเนินชีวิต ๓) ดานพฤติกรรม (ศีล) คือ มุงการรวมกันสรางสังคม
สันติสุข ปฏิบัติตนตามหลักศีลธรรม จารีตของสังคม การเรียนรูอยูรวมกันในสังคมอยางปลอดภัยมีสันติ
สุข การสรางหลักประกันคุณภาพชีวิตี่ยั่งยืนดวยการปฏิบัติตนตามหลักศีล ๕ 
 ๒) ระดับความรูความเขาใจเก่ียวกับศีล ๕ ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐม 
พบวา โดยภาพรวม นักเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐม มีความรูความเขาใจเก่ียวกับศีล ๕ อยู
ในระดับ มาก คือ มีผูตอบคําถามถูกและไดคาคะแนนเฉลี่ยในระดับมาก คิดเปนรอยละ ๗๒.๒๕  
 ๓) การพัฒนาพฤติกรรมในการรักษาศีล ๕ ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐม 
พบวา โดยภาพรวม นักเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐม มีพฤติกรรมการปฏิบัติตนตามหลักศีล 
๕ อยูในระดับ มาก มีคาเฉลี่ย ๔.๑๐ เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา พฤติกรรมในการรักษาศีลขอท่ี ๒ 
อทินนาทาน มีระดับคาคะแนนสูงท่ีสุด มีคาเฉลี่ย ๔.๒๓  
 ๔) การพัฒนากิจกรรมในการเสริมสรางหลักประกันคุณภาพชีวิตท่ียังยืนสําหรับนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐมโดยใชหลักศีล ๕ ไดพบองคประกอบของกลไก ๓ องคประกอบ คือ ๑) 
“เยาวชน” เปนกลุมเปาหมาย ดวยการสรางความรู ความเขาใจ ทัศนคติ พฤติกรรม ความเสี่ยงในการ
ดําเนินชีวิต ๒) “กระบวนการ” คือ การมีกระบวนอบรมบมเพาะปลูกฝงสรางจิตสํานึกใหความรูท่ี



(๒) 

เหมาะสมกับกลุมเปาหมาย ๓) “เครือขาย” คือ ตองมีผูรับผิดชอบหลัก อาจจะเปนตัวเยาวชนเอง 
ครอบครัว ผูปกครอง  สถานศึกษา การมีศูนยอบรมท่ีมีความพรอมสามารถอบรมเยาวชนใหมีความรู 
ความเขาใจ ทัศนคติ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดําเนินชีวิตตามหลักศีล ๕ ไดอยางมีประสิทธิภาพ โดย
อาศัยความรวมมือจากหลาย ๆ ภาคสวน ในลักษณะท่ีเรียกวา “บวร” โดยรวมมือกันตั้งแตการรวมกัน
วางแผน นําเยาวชนเขาสูกระบวนการ และติดตามผล  
 ๕) กลไกขับเคลื่อนการเสริมสรางหลักประกันคุณภาพชีวิตท่ียังยืนสําหรับเยาวชนโดยใชหลักศีล 
๕ นั้น ไดพบกลไกขับเคลื่อน ๓ กลไก คือ ๑) กลไกดานศูนยอบรม หรือ ศูนยบมเพาะ มีองคประกอบ
คุณสมบัติของศูนยอบรม คือ ดานการวางแผนงาน ดานบุคลากร ดานสิ่งอํานวยความสะดวก ดานสื่อ
อุปกรณ ดานงบประมาณ ๒) กลไกดานกระบวนการ หรือ การจัดกิจกรรมอบรม มีองคประกอบท่ีเปน
กระบวนการทํางาน 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 precepts and (3) 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 
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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. 

 

Keywords : social network ,  quality of life guarantee , mechanism , 5 precepts 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

 ขอนอมถวายความสําเร็จในการศึกษาวิจัยครั้งนี้เปน “พุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา อาจาริย
บูชา” ดวยความเคารพซาบซ้ึงในคุณพระรัตนตรัยอันประเสริฐยิ่ง เปนความมหัศจรรยแกขาพเจาเอง  
และเปนรากฐานในการพัฒนาแนวคิดและองคความรูใหม ๆ เพ่ือสรางความเจริญรุงเรืองยิ่งท้ังอารยธรรม
แหงมนุษยชาติท่ีแทจริง ตลอดถึงขอถวายเปนพระราชกุศล พระกุศล ทักษิณานุปทานมัยแดองคบูรพ
มหากษัตริย พระบรมศานุวงศ ตลอดถึงผูมีคุณูปการแกพระพุทธศาสนาทุกทานทุกประการ  
 งานวิจัยครั้งนี้สําเร็จลุลวงไดดวยความเมตตานุเคราะหจากทุกฝาย คณะผูวิจัยของกราบ
ขอบพระคุณพระเทพศาสนาภิบาล รองเจาคณะจังหวัดนครปฐม เจาอาวาสวัดไรขิง พระอารามหลวง  
รองประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสรางความปรองดองสมานฉันทฯ “หมูบานรักษาศีล” 
สวนกลาง ผูอํานวยการวิทยาลัยสงฆพุทธปญญาศรีทวารวดี ผูทรงคุณวุฒิ ผูบริหารสถานศึกษา 
นักเรียนท่ีเขารวมกิจกรรม ตลอดถึงผูใหขอมูลท่ีเก่ียวของทุกทาน อนึ่งงานวิจัยชิ้นนี้ จะสําเร็จลุลวงมิได
หากไมไดรับการสนับสนุนจากสถาบันวิจัยพุทธศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดย
พระเดชพระคุณพระสุธีรัตนบัณฑิต,รศ.ดร. และสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) 
ท่ีไดอนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัยในโครงการเสริมสรางสุขภาวะและเครือขายทางสังคมเพ่ือลดปจจัยเสี่ยง
เชิงพุทธบูรณาการ โดยมีพระเดชพระคุณพระศรีสมโพธิ, ดร. เปนผูจัดการแผนงานวิจัย ท่ีไดสนับสนุนให
คณะผูวิจัยไดดําเนินโครงการวิจัย “เครือขายทางสังคม : กลไกการเสริมสรางหลักประกันคุณภาพชีวิตท่ี
ยั่งยืนสําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐมโดยใชหลักศีล ๕” ในครั้งนี้  

 นอกจากนี้คณะผูวิจัยขอขอบคุณในน้ําใจและความเมตตานุเคราะหดานวิชาการของทุกทานท่ี
เขามามีสวนรวมในการดําเนินการวิจัยในครั้งนี้ใหสําเร็จดวยดี คณะผูวิจัยหวังเปนอยางยิ่งวา คุณงาม
ความดีอันเกิดจากรายงานการวิจัยเลมนี้ ท่ีเกิดจากการทุมเท แรงกายและแรงใจอยางเต็มสติปญญาจะ
กอประโยชนแกการเสริมสรางหลักประกันคุณภาพชีวิตท่ียั่งยืนตามหลักศีล ๕ สําหรับเยาวชน  และเปน
ประโยชนแกการขับเคลื่อนสรางสรรคสังคมแหงความปรองดอง สมานฉันท สันติสุขตามหลัก
พระพุทธศาสนาท่ีม่ันคงและยั่งยืน สืบไป หากมีขอผิดพลาดประการใด ผูวิจัยกราบขออภัยไว ณ โอกาสนี้ 
 

 
คณะผูวิจัย 



 

บทสรุปผูบริหาร 
โครงการเสริมสรางสุขภาวะและเครือขายทางสังคมเพ่ือลดปจจัยเสี่ยงเชิงพุทธบูรณาการ 

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   

รวมกับ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) 

************** 

๑. ช่ือโครงการ  
 เครือขายทางสังคม : กลไกการเสริมสรางหลักประกันคุณภาพชีวิตท่ียั่งยืนสําหรับนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐมโดยใชหลักศีล ๕”  
 
๒. ช่ือคณะผูวิจัย  
 ๒.๑ พระมหาประกาศิต สิริเมโธ, ดร.   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 ๒.๒ พระมหาอกนิษฐ สิริปฺโญ, ดร. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 ๒.๓ พระถนัด วฑฺฒโน, ดร.  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 ๒.๔ พระมหาอานนท อานนฺโท  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 ๒.๕ รศ.ดร. ธวัช หอมทวนลม  มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย 
 
๓. วัตถุประสงคของการวิจัย  
 ๓.๑ เพ่ือศึกษาการสงเสริมการปฏิบัติตนตามหลักศีล ๕ ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัด
นครปฐม  
 ๓.๒ เพ่ือพัฒนากิจกรรมในการเสริมสรางหลักประกันคุณภาพชีวิตท่ียั่งยืนสําหรับนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐมโดยใชหลักศีล ๕  
 ๓.๓ เพ่ือเสนอกลไกขับเคลื่อนเสริมสรางหลักประกันคุณภาพชีวิตท่ียังยืน สําหรับนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐมโดยใชหลักศีล ๕ 
 
๔. ท่ีมาของการวิจัย  
 หากเรามองถึงปญหาอาชญากรรมและปญหาทางสังคมจะพบวา มีปญหาอาชญากรรมท่ีเกิดข้ึน
เก่ียวของกับลวงละเมิดศีล ๕ หลายประการซ่ึงสํานักงานตํารวจแหงชาติไดกําหนดคดีอาชญากรรมไว ๕ หมวด 
ไดแก  ๑) คดีอุกฉกรรณและสะเทือนขวัญ เชน การฆาผูอ่ืนโดยเจตนา ปลนทรัพย ชิงทรัพย ลักพาเรียกคาไถ 
วางเพลิง เปนตน ๒) คดีชีวิต รางกาย และเพศ เชน การฆาท้ังโดยเจตนาและไมมีเจตนา ทํารายรางกาย และ
การขมขืนกระทําชําเรา ๓) คดีประทุษรายตอทรัพย เชน  ลักทรัพย วิ่งราวทรัพย ชิงทรัพย รับของโจร เปนตน 

๔) คดีนาสนใจ เชน โจรกรรมรถ ฉอโกง ยักยอก เปนตน ๕) คดีรัฐเปนผูเสียหาย เชน คดีอาวุธปน คดีการพนัน 



คดียาเสพติด การคาประเวณี และการมีและเผยแพรวัตถุลามก เปนตน (พระมหาสุทิตย อาภากโร และคณะ, 

๒๕๕๘) ดังนั้นการลวงละเมิดศีล ๕ คือ การฆา การลักทรัพย การลวงเกินประเวณี การฉอโกง การใหราย และ
การเสพยาเสพติดท้ังหมด ถือวา เปนกอเหตุแหงปญหาอาชญากรรมและปญหาของสังคมท่ีจะทําใหสังคมนั้น
ไมมีความสงบสุข และจากการท่ีกรุงเทพธุรกิจ ไดตรวจสอบสถิติคดีเก่ียวกับการกระทําความผิดของเด็กและ
เยาวชน โดยสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม พบวา ท่ีผานมามีเด็กและเยาวชน(อายุ
ระหวาง ๑๓-๑๘ ป) กระทําผิดอาญามีจํานวนมาก คือ ในป ๒๕๕๗ มีเด็กและเยาวชนกระทําผิดอาญาท้ังสิ้น 
๓๕,๕๓๗ คดี ในจํานวนนี้เปนคดียาเสพติดมากท่ีสุด จํานวน ๑๖,๕๐๘ คดี รองลงมาคือคดีเก่ียวกับทรัพย 
๓,๒๕๒ คดี และเม่ือเปรียบเทียบขอมูลการกระทําผิดอาญาของเด็กและเยาวชน จากรายงานสถิติคดีศาล
ยุติธรรมท่ัวราชอาณาจักร พ.ศ.๒๕๕๙ เปรียบเทียบระหวางป ๒๕๕๗ กับป ๒๕๕๙ จะพบวา ปญหาเก่ียวกับ
เด็กและเยาวชนกระทําผิดอาญาแมมีสถิติโดยรวมในจํานวนคดีลดลงก็จริง คือ รวมมีจํานวน ๓๐,๓๕๕ คดี แต
ในสวนคดีเยาวชนผูกระทําเก่ียวกับผิดยาเสพติดก็ยังอยูในระดับท่ีสูงอยู คือ มีจํานวนถึงคดี ๑๒,๔๐๕ คดี 
(วิศิษฏ ชวนพิพัฒนพงศ, เยาวชนกออาชญากรรมพุง, [ออนไลน], ๒๕๖๑). 
 จังหวัดนครปฐม เปนจังหวัดท่ีมีสถานศึกษาหลากหลายครบทุกสังกัดและครอบคลุมทุกระดับ
การศึกษา ท่ีจะใหบริการทางการศึกษาแกเด็ก เยาวชน และประชาชนในจังหวัดนครปฐมอยางท่ัวถึงต้ังแต
ระดับกอนประถมศึกษา จนถึงระดับอุดมศึกษา โดยในสวนการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในป พ.ศ. ๒๕๕๘ จังหวัด
นครปฐมมีสถานศึกษา จํานวน ๓๒๑ แหง แยกเปนสถานศึกษาในพ้ืนท่ีสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ จํานวน ๑๗๓ แหง และในพ้ืนท่ีสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครปฐม เขต ๒ จํานวน ๑๔๘ แหง มีสถิติเยาวชนนักเรียนท่ีศึกษาในระดับระดับมัธยมศึกษาท้ังตอนตั้นและ
ตอนปลาย (อายุระหวาง ๑๓-๑๘ป) รวม ๓๑,๑๓๑ คน (ท่ีมา : สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครปฐม เขต ๑ และ ๒, ๒๕๖๐) สถิติดังกลาวแสดงใหเห็นถึงจํานวนเยาวชนท่ีอยูในวัยศึกษาซ่ึงจะไดรับการ
พัฒนาใหเปนทรัพยากรบุคคลท่ีมีคุณภาพของสังคม เปนทรัพยากรบุคคลท่ีมีศักยภาพตอการพัฒนา
ประเทศชาติตอไป แตจากสถิติของศาลเยาวชนและครอบครัวสังกัดภาค ๗ ประจําป พ.ศ.๒๕๕๙ กลับพบวา มี
สถิติคดีแพงของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครปฐมท่ีไดรับการตัดสินเสร็จไป ๖๐๕ คดี สูงเปนอันดับ
หนึ่งของของศาลเยาวชนและครอบครัวสังกัดภาค ๗ และ สถิติคดีอาญาของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด
นครปฐมท่ีไดรับการตัดสินเสร็จไปแลวถึง ๔๐๓ คดี สูงเปนอันดับหนึ่งของของศาลเยาวชนและครอบครัวสังกัด
ภาค ๗ เชนกัน (รายงานสถิติคดีศาลยุติธรรมท่ัวราชอาณาจักร ประจําป พ.ศ.๒๕๕๙) ขอนี้แสดงใหเห็นถึง
ปญหาการขาดคุณธรรมจริยธรรมเบื้องตนคือศีล ๕ ของเยาวชนซ่ึงเปนปญหาใหญท่ีเกิดข้ึนในสังคมไทยท่ี
ตอเนื่องมาอยางยาวนาน ดังนั้น การท่ีจะลดปจจัยเสี่ยงและการเสริมสรางสุขภาวะทางสังคมแกเยาวชนจึงเปน
สิ่งท่ีทุกภาคในสังคมท้ังสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา องคกรชุมชน จะตองให
ความสําคัญในการรวมมือกันเปนเครือขายทางสังคมในการแกไขปญหาอยางจริงจัง 
 ในการนี้คณะสงฆซ่ึงเปนสถาบันศาสนาท่ีสําคัญของไทยจึงไดดําเนินการโครงการสรางความ
ปรองดองสมานฉันทโดยใชหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหรือโครงการ “หมูบานรักษาศีล ๕” เปนนโยบาย
สําคัญของมหาเถรสมาคมท่ีดําริใหกับคณะสงฆ สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติไดรวมในการนําหลักของ
ศีล ๕ ใหเขาถึงประชาชนทุกระดับในพ้ืนท่ีท่ัวประเทศ เพ่ือใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี โดยยึดม่ันตามคํา
สอนทางพระพุทธศาสนาอันจะสงผลใหประเทศชาติ มีความสงบรมเย็นซ่ึงท่ีผานมาหลายภาค เชน สํานักงาน
พระพุทธศาสนาแหงชาติ สถาบันการศึกษา องคกรปกครองสวนทองถ่ิน องคกรภาคเอกชน กํานัน ผูใหญบาน 
และองคกรเครือขายตางๆ ในพ้ืนท่ีขับเคลื่อนโครงการรวมกับคณะสงฆในจังหวัดตางๆ ท่ัวประเทศ สําหรับการ
ดําเนินงานเพ่ือยกระดับโครงการหมูบานรักษาศีล ๕ สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ ไดดําเนินการรวมกับ



คณะสงฆหนวยงานราชการ สถานศึกษา องคกรปกครองสวนทองถ่ิน องคกรภาคเอกชนกํานัน ผูใหญบาน 
และองคกรเครือขายชาวพุทธ มีเปาหมายทุกตําบล ทุกหมูบานท่ัวประเทศ พรอมตั้งเปาตัวชี้วัดใหเกิดผล
สัมฤทธิ์ นับตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐ เปนตนมา ซ่ึงปรากฏในระเบียบมหาเถรสมาคมวาดวยการดําเนินงาน
โครงการหมูบานศีล ๕ พ.ศ. ๒๕๕๗ และการดําเนินงานดังกลาวสอดคลองกับนโยบายของคณะรักษาความ
สงบแหงชาติ โดยพลเอกประยุทธ จันทรโอชา หัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ(คสช) ในขอยอยท่ี ๔.๗ 
การทะนุบํารุงและอุปถัมภพระพุทธศาสนาและศาสนาอ่ืนๆ สนับสนุนใหองคกรทางศาสนามีบทบาทสําคัญใน
การปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิต สรางสันติสุขและความปรองดองสมานฉันทใน
สังคมไทยอยางยั่งยืน และมีสวนรวมในการพัฒนาสังคมตามความพรอม (สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, 
๒๕๕๗)  โดยใหแนวทางใหทุกภาคสวนของประเทศรวมกันดําเนินการเพ่ือเสริมสรางความปรองดอง ความ
สมานฉันท สรางจิตสํานึกแหงความดี ลดปญหาความขัดแยง สรางสังคมสันติสุข คือมีสุขภาวะทางสังคมท่ีดี มี
ความม่ันคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน การปลูกฝงจิตสํานึกแหงความดี มีจิตสาธษรณะ มีความรักเอ้ือ
อารียตอกัน ความสามัคคีรวมกัน เปนสังคมท่ีมีความปรองดองสมานฉันทสันติสุขอยางยั่งยืนดวยหลักประกัน
คุณภาพชีวิตคือศีล ๕ 
 ดังนั้น จากปญหาดานศีลธรรมของคนในสังคมสงผลตอการขาดความเอ้ืออาทรตอกันของสังคม 
สภาพสังคมท่ีมีปญหาดานจริยธณรมพ้ืนฐาน คือ ขาดศีล ๕ สงผลกระทบกับการดํารงชีวิตอยางปลอดภัยของ
คนในสังคมอยางเห็นไดชัด โดยเฉพาะกลุมเยาวชนท่ีซึมซับการดําเนินชีวิตแบบผิด ๆ กับสภาพสังคมท่ีขาด
คุณธรรมพ้ืนฐาน คือ ศีล ๕ ท่ีกอใหเกิดปญหาตาง ๆ ตามมามากมาย แมจะมีหลายหนวยงาน หลายองคกร ท้ัง
หนวยงานภาครัฐ องคกรทางศาสนา หนวยงานการศึกษา ท่ีพยายามสงเสริมในเรื่องนี้ เพ่ือสรางสรรคสังคมท่ี
ปลอดภัยและมีสุขแกอนาคตของชาติแตก็ยังเห็นผลเปนรูปธรรมไมชัดเจนอาจเปนเพราะขาดการทํางานท่ี
ประสานกัน หรือ ขาดการทํางานท่ีสอดรับกันในประเด็นปญหานี้ จึงมีความจําเปนท่ีตองมีการศึกษาถึงกลไก
การเสริมสรางหลักประกันคุณภาพชีวิตท่ียั่งยืนสําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐมโดยใชหลัก
ศีล ๕ มุงศึกษาระดับความรู ความเขาใจในหลักการปฏิบัติตามหลักศีล ๕ ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาใน
จังหวัดนครปฐม เพ่ือรวมพัฒนากิจกรรมในการการลดปจจัยเสี่ยงใและเสริมสรางหลักประกันคุณภาพชีวิตท่ี
ยั่งยืนโดยใชหลักศีล ๕ สําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐม และเพ่ือสรางเครือขายทางสังคม
ท่ีรวมมือกันท้ังหนวยงานภาครัฐ องคกรทางศาสนา สถาบันการศึกษา องคกรชุมชน ในขับเคลื่อนการสราง
หลักประกันคุณภาพชีวิตท่ียังยืนสําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐมโดยใชหลักศีล ๕ อันจะ
เปนกลไกสําคัญในการเสริมสรางคุณภาพชีวิตท่ียั่งยืนดวยการปฏิบัติตามหลักการของศีล ๕ สําหรับเยาวชนใน
สังคมไทย เปนรูปแบบการประยุกตหลักพุทธธรรมในกิจกรรมการดําเนินชีวิตเพ่ือลดปจจัยเสี่ยงและเสริมสราง
สุขภาวะทางสังคมของเยาวชนในสังคมไทย รวมถึงการสรางเครือขายขับเคลื่อนการพัฒนาเยาวชนใหมี
คุณธรรม จริยธรรม สรางสรรสังคมและวัฒนธรรมการอยูรวมกันท่ีมีความปรงองดอง สมานฉันท มีภูมิ
ตานทานตอความเปลี่ยนแปลง และคนหากระบวนการทํางานรวมกันของเครือขายทางสังคมมุงหวังในการลด
ปจจยัเสี่ยงและเสริมสรางสุขภาวะทางสังคมท่ีจะเปล็นหลักประกันคุณภาพชีวิตท่ียั่งยืนสําหรับเยาวชนตอไป 
 
๕. ระเบียบวิธีวิจัย/วิธีการดําเนินงาน  
 การวิจัยครั้งนี้ เปนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) คณะผูวิจัยไดใชการวิจัยแบบผสาน
วิธี (Mixed Methodology Research) คือ การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และ การวิจัยเชิง
คุณภาพ (Qualitative Research) โดยไดทบทวนวรรณกรรมจากเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับแนวคิด
เก่ียวกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของสังคม แนวคิดเก่ียวกับเครือขายทางสังคมและการมีสวนรวม แนวคิด



เก่ียวกับหลักประกันคุณภาพชีวิตท่ียั่งยืนตามหลักการของศีล ๕ แนวคิดเก่ียวกับการลดเหลาบุรี่ นํามากําหนด
เปนแนวทางการดําเนินการวิจัย คือ ๑) การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ใชวิธีการวิจัยเชิง
สํารวจ (Survey Research) ทําการเก็บรวบรวมโดยใชแบบสอบถามกับกลุมตัวอยาง เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการ
ปฏิบัติตนตามหลักศีล ๕ ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐม  และ ๒) การวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) ทําการเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) กับ
ผูใหขอมูลสําคัญ (Key Informants) และมีการสนทนากลุมเฉพาะ (Focus Group)  
 โดยการปฏิบัติการวิจัย (Action Research) ใน ๒ กิจกรรม คือ ๑) กิจกรรม "พุทธปญญาฯ กับการ
สงเสริมหลักประกันคุณภาพชีวิตท่ียั่งยืนตามหลักศีล ๕" กําหนดกลุมผูเขารวมกิจกรรมคือนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาในพ้ืนท่ีจังหวัดนครปฐม เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการปฏิบัติตนตามหลักศีล ๕ ของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐม และ ๒) กิจกรรม "เขาพรรษาปลอดภัย : เยาวชนไทยหางไกลปจจัยเสี่ยง" เปน
ขยายผลของโครงการและกิจกรรมจากการถอดบทเรียนในกิจกรรมท่ี ๑ กําหนดกลุมผูเขารวมกิจกรรมคือ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาในพ้ืนท่ีจังหวัดนครปฐม และผูแทนจากหนวยงานท่ีเก่ียวของ พัฒนากิจกรรมในการ
เสริมสรางหลักประกันคุณภาพชีวิตท่ียั่งยืนสําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐมโดยใชหลักศีล 
๕ และเพ่ือสรางเครือขายขับเคลื่อนการสรางหลักประกันคุณภาพชีวิตท่ียังยืน สําหรับนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐมโดยใชหลักศีล ๕ 
 ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้มุงศึกษาถึงกลไกการเสริมสรางหลักประกันคุณภาพชีวิตท่ียังยืนสําหรับ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวดันครปฐมโดยใชหลักศีล โดยมีขอบเขตการวิจัย ดังตอไปนี้ 
 ๑. ขอบเขตดานเนื้อหา  
 ๑) การศึกษาเพ่ือทราบถึงพฤติกรรมการปฏิบัติตนตามหลักศีล ๕ ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาใน
จังหวัดนครปฐม และการพัฒนากิจกรรมในการเสริมสรางหลักประกันคุณภาพชีวิตท่ียั่งยืนสําหรับนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐมโดยใชหลักศีล ๕ คณะผูวิจัยไดศึกษาแนวคิดเก่ียวกับหลักประกันคุณภาพ
ชีวิตท่ียั่งยืนตามหลักการของศีล ๕ ท่ีจะเปนเครื่องมือและกระบวนการในการขัดเกลาทางสังคม เพ่ือควบคุม
พฤติกรรมของสมาชิกใหอยูภายใตกติกาสังคม อยางมีเหตุผลในทางพระพุทธศาสนา ซ่ึงมีหลักการสําคัญ (พระ
ครูวินัยธรเอนก เตชวโร, ๒๕๖๐) คือ  
  ๑. หลักประกันความม่ันคงของชีวิต คือ การไมรายทําลายผูอ่ืน ไมเบียดเบียนกันทางกาย 
(ศีลขอท่ี ๑) 
  ๒. หลักประกันความม่ันคงของทรัพยสิน คือ การไมทุจริตคดโกง ไมมัวเมา ไมละเมิดตอ
ทรัพยสินของผูอ่ืน มีสุจริต ดําเนินชีวิตแบบสัมมาชีพ (ศีลขอท่ี ๒) 
  ๓. หลักประกันความม่ันคงของสถาบันครอบครัว คือ ไมละเมิดตอจริยธรรมทางเพศ (ศีลขอ
ท่ี ๓) 
  ๔. หลักประกันความม่ันคงของสังคม คือ การไมเบียดเบียนกันดวยวาจา ไมกลาวถอยคําท่ี
ปราศจากสติและขาดความรับผิดชอบ วาจาท่ีสรางความแตกแยก (ศีลขอท่ี ๔) 
  ๕. หลักประกันความม่ันคงของสุขภาพ คือ การไมดื่ม ไมเสพสิ่งของมึนเมาและสิ่งเสพติดทุก
ชนิด (ศีลขอท่ี ๕)  
 และไดศึกษาแนวคิดเก่ียวกับวัฒนธรรมการอยูรวมกัน แนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมสําหรับเยาวชน และแนวคิดเก่ียวกับการมีสวนรวม เพ่ือพัฒนากิจกรรมในการเสริมสรางหลักประกัน
คุณภาพชีวิตท่ียั่งยืนสําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐมโดยใชหลักศีล ๕ 



 ๒) การสรางเครือขายขับเคลื่อนการสรางหลักประกันคุณภาพชีวิตท่ียังยืนโดยใชหลักศีล ๕ สําหรับ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐม เปนการพัฒนาจากผลสัมฤทธิ์ของกิจกรรมท่ีจัดข้ึน เพ่ือ
ขับเคลื่อนขยายผลตอไป โดยศึกษาแนวคิดเก่ียวกับการมีสวนรวม แนวคิดเก่ียวกับการขับเคลื่อน แนวคิด
เก่ียวกับเครือขายการเรียนรู แนวคิดเก่ียวกับเครือขายทางสังคม เพ่ือใชเปนกรอบแนวทางในการดําเนินการ
วิจัย 
 ๒. ขอบเขตดานประชากร กลุมตัวอยาง และผูใหขอมูลสําคัญ  
 ๑) ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ในการวิจัยเชิงปริมาณ คณะผูวิจัยไดกําหนดประชากรคือนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัด
นครปฐม เพ่ือใหไดกลุมตัวอยางของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาเก่ียวกับพฤติกรรมการปฏิบัติตนตามหลักศีล ๕ 
และผลความตระหนักรูเก่ียวกับพฤติกรรมการปฏิบัติตนตามหลักศีล ๕ ท่ีเกิดหลังจากเขารวมกิจกรรมการ
เสริมสรางหลักประกันคุณภาพชีวิตท่ียั่งยืนสําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐมโดยใชหลักศีล 
๕ ท่ีจัดข้ึน จึงไดทําการกําหนดกลุมตัวอยางท่ีศึกษาโดยการคัดเลือกแบบเจาะจง จํานวน ๔๐๐ คน/ตัวอยาง 
 ๒) ผูใหขอมูลสําคัญ   
 ในการวิจัยเชิงคุณภาพ คณะผูวิจัยไดกําหนดผูใหขอมูลําคัญ ดังนี้  
   ๑. ผูใหขอมูลสําคัญในการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) เพ่ือยืนยันรวมกันถอด
บทเรียนการพัฒนากิจกรรมในการเสริมสรางหลักประกันคุณภาพชีวิตท่ียั่งยืนสําหรับนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐมโดยใชหลักศีล ๕ และรวมกันยืนยันความถูกตองของขอมูลดานผลสมฤทธิ์ท่ีเกิด
จากกิจกรรม รวมถึงใหขอเสนอแนะแนวทางารขับเคลื่อนกิจกรรมตอไป โดยคณะผูวิจัยไดคัดเลือกแบบเจาะจง 
รวมจํานวน ๒๕ ทาน โดยแบงออกเปน ๓ กลุม ดังนี้  
  กลุมท่ี ๑ กลุมผูทรงคุณวุฒิดานพระพุทธศาสนา การอบรมเยาวชน  
  กลุมท่ี ๒ กลุมผูบริหารสถานศึกษา ครูท่ีปรึกษา  
  กลุมท่ี ๓ กลุมตัวแทนเยาวชน 
 ๒. ผูรวมในการสนทนากลุมเฉพาะ (Focus-Group Discussion) ในการถอดบทเรียนจากการ
พัฒนากิจกรรมในการเสริมสรางหลักประกันคุณภาพชีวิตท่ียั่งยืนสําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัด
นครปฐมโดยใชหลักศีล ๕ เพ่ือรวมกันวิเคราะห คนหาแนวทางการสรางเครือขายทางสังคมขับเคลื่อนการสราง
หลักประกันคุณภาพชีวิตท่ียังยืนโดยใชหลักศีล ๕ สําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐม 
คณะผูวิจัยไดใชวิธีคัดเลือกแบบเจาะจง รวมจํานวน ๑๗ ทาน โดยแบงออกเปน ๓ กลุม ดังนี้  
  กลุมท่ี ๑ กลุมนักวิชาการดานพระพุทธศาสนา ดานการสงเสริมจริยธรรมเยาวชน 
  กลุมท่ี ๒ กลุมนักวิชาการดานการศึกษา   
  กลุมท่ี ๓ กลุมนักวิชาการจากหนวยงานท่ีเก่ียวของ   
 ๓. ขอบเขตดานพ้ืนท่ี 
 ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตพ้ืนท่ีการศึกษาคือโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐม โดย
กําหนดกิจกรรมปฏิบัติการประกอบการศึกษาไวเปน ๒ กิจกรรม คือ 
 กิจกรรมท่ี ๑ กิจกรรม "พุทธปญญาฯ กับการสงเสริมหลักประกันคุณภาพชีวิตท่ียั่งยืนตามหลักศีล 
๕" กําหนดกลุมผูเขารวมกิจกรรมคือนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในพ้ืนท่ีจังหวัดนครปฐม  
 กิจกรรมท่ี ๒ กิจกรรม "เขาพรรษาปลอดภัย : เยาวชนไทยหางไกลปจจัยเสี่ยง" เปนขยายผลของ
โครงการและกิจกรรมจากการถอดบทเรียนในกิจกรรมท่ี ๑ กําหนดกลุมผูเขารวมกิจกรรมคือนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาในพ้ืนท่ีจังหวัดนครปฐม และผูแทนจากหนวยงานท่ีเก่ียวของ 



 ๔. วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล  
ในการเก็บรวบรวมขอมูลในครั้งนี้ผูวิจัยเปนผูดําเนินการเก็บขอมูลดวยตนเองใหครอบคลุมวัตถุประสงคการ
วิจัย โดยวิธีการดังตอไปนี้ 
  ๑) การเก็บรวบรวมขอมูลเอกสาร การเก็บรวมรวมขอมูลจากเอกสารท่ีเก่ียวของผูวิจัยได
รวบรวมขอมูลปฐมภูมิจากพระไตรปฎก และขอมูลทุติยภูมิจากวิทยานิพนธ รายงานวิจัย ตําราทางวิชาการ 
วารสารและหนังสืออ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของกับกลไกการเสริมสรางหลักประกันคุณภาพชีวิตท่ียั่งยืนสําหรับนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐมโดยใชหลักศีล ๕ 
  ๒) การเก็บรวบรวมขอมูลเชิงปริมาณ เพ่ือศึกษาความรูความเขาใจเก่ียวกับหลักศีล ๕ และ
พฤติกรรมการปฏิบัติตนตามหลักศีล ๕ ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐม คณะผูวิจัยใช
แบบสอบถามปนเครื่องมือ  
  ๓) การเก็บรวบรวมขอมูลเชิงคุณภาพ เปนการเก็บขอมูลภาคสนาม จะดําเนินการโดย ๓ 
วิธีการ คือ การสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) การสนทนากลุมเฉพาะ (Focus Group Discussion) 
และ การสังเกตพฤติกรรม 
การจัดหมวดหมูและการตรวจสอบขอมูล ดําเนินการอยางเปนระบบดวยการจัดแบงประเภทของขอมูลใหตรง
ตามเนื้อหาท่ีไดกําหนดไว หลังจากท่ีไดขอมูลมาครบถวนแลว ใชเทคนิคสามเสา (triangulation) เพ่ือ
ตรวจสอบความถูกตองของขอมูล ดังนี้  
 ๑) การตรวจสอบสามเสาดานขอมูล จะเนนการตรวจสอบขอมูลท่ีไดมาจากแหลงตางๆ นั้นมีความ
เหมือนกันหรือไม ซ่ึงถาทุกแหลงขอมูลพบวาไดขอคนพบมาเหมือนกัน แสดงวาขอมูลท่ีผูวิจัยไดมามีความ
ถูกตอง   
 ๒) การตรวจสอบสามเสาดานผูวิจัย จะเนนการตรวจสอบจากผูวิจัยหรือผูเก็บขอมูลตางคนกันวาได
คนพบท่ีเหมือนกันหรือแตกตางกันอยางไร ซ่ึงถาผูวิจัยหรือผูเก็บขอมูลทุกคนพบวาขอคนพบท่ีไดมามีความ
เหมือนกัน แสดงวาขอมูลท่ีผูวิจัยไดมามีความถูกตอง   
 ๓) การตรวจสอบสามเสาดานทฤษฎี จะเนนการตรวจสอบวาถามีการใชทฤษฎีท่ีหลากหลายแลว 
ขอมูลท่ีไดมาเปนไปในทิศทางเดียวกันหรือไม ถาผูวิจัยพบวาไมวาจะนําทฤษฎีใดมาใช ไดขอคนพบท่ี
เหมือนกัน แสดงวาขอมูลท่ีผูวิจัยไดมามีความถูกตอง   
 หากมีสวนใดท่ียังไมสมบูรณจะตรวจสอบและเก็บขอมูลเพ่ิมเติม ดวยการคนควาจากเอกสารและ
เขาไปสัมภาษณเก็บรวบรวมขอมูลอีกครั้งหนึ่ง เพ่ือยืนยันความถูกตองและครบถวนทุกอยาง ดังนั้น การเก็บ
รวบรวมขอมูล การจัดหมวดหมูและการตรวจสอบขอมูลอาจจะดําเนินการไปพรอมกัน 
 
๖. ผลการศึกษา  
 ๖.๑ การสงเสริมการปฏิบัติตนตามหลักศีล ๕ ของนกัเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐม 
 จากการศึกษาเอกสารและสัมภาษณเชิงลึกกับผูใหขอมูลสําคัญ ๓ กลุม คือ ๑) กลุมผูทรงคุณวุฒิ
ดานพระพุทธศาสนา ๒) กลุมผูบริหารสถานศึกษา หรือ ครูท่ีปรึกษา ๓) กลุมเยาวชน เพ่ือศึกษาการสงเสริม
การปฏิบัติตนตามหลักศีล ๕ ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐม ไดสรุปการสงเสริมการปฏิบัติ
ตนตามหลักศีล ๕ ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐมตามกระบวนการเรียนรูตามหลักไตรสิกขา 
ใน ๓ ดาน คือ ดานความรู (ปญญา) ดานทัศนคติ (สมาธิ/จิต) ดานพฤติกรรม (ศีล) สรุปไดคือ 
 ๑) ดานความรู (ปญญา) จากกิจกรรมสงเสริมการปฏิบัติตนตามหลักศีล ๕ ของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐม กิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมเยาวชน ท่ีดําเนินการโดยคณะสงฆบาง โดย



สถานศึกษาบาง โดยหนวยงานอ่ืนๆ บาง หรอืรวมมือกันจัดบาง แมมีวัตถุประสงคในการจัดกิจกรรมท่ีแตกตาง
กันไป แตโดยเนื้อหาแลวก็มุงใหเยาวชนไดมีความรู ปลูกฝงคานิยม สงเสริมความตระหนักรูการปฏิบัติตนใน
ครรลองคลองธรรมแหงศาสนา วัฒนธรรมประเพณีจารีตอันดีงามของชาติไทย โดยสรุปประเด็นเก่ียวกับการให
ความรูเก่ียวกับเรื่องตาง ๆ คือ ความรูเก่ียวกับเรื่องพุทธประวัติ ความรูเก่ียวกับเรื่องศีล ๕ ความรูเก่ียวกับเรื่อง
กฎแหงกรรม ความรูเก่ียวกับเรื่องโทษของอบายมุข ความรูเก่ียวกับเรื่องธรรมะเพ่ือพัฒนาชีวิต ความรูเก่ียวกับ
เรื่องบริหารจิตเจริญปญญา ความรูเก่ียวกับเรื่องการฝกสติ ความรูเก่ียวกับเรื่องจิตสํานึกพลเมืองดี ความรู
เก่ียวกับเรื่องหนาท่ีชาวพุทธ 
 ๒) ดานทัศนคติ (สมาธิ) ในกิจกรรมสงเสริมการปฏิบัติตนตามหลักศีล ๕ กิจกรรมสงเสริมคุณธรรม
จริยธรรมเยาวชน ท่ีดําเนินการโดยคณะสงฆบาง โดยสถานศึกษาบาง โดยหนวยงานอ่ืนๆ บาง หรือรวมมือกัน
จัดบาง ลวนมุงหวังการปรับเปลี่ยนทัศนคติของเยาวชน หรือ ผูเขาอบรม เก่ียวกับการดําเนินชีวิตตามหลัก
พระพุทธศาสนา เพ่ือหลีกเลี่ยง หางไกลจากปจจัยเสี่ยงตาง ๆ ในการดําเนินชีวิต ใหเห็นถึงคุณประโยชนของ
พระพุทธศาสนา สรุปประเด็นเก่ียวกับความมุงหวังดานทัศนคติเก่ียวกับเรื่อง ตาง  ๆ คือ การเคารพในสิทธิ
ของผูอ่ืน การมีจิตสาธารณะรับผิดชอบตอสังคม การปฏิบัติตนตามหนาท่ีชาวพุทธ ความศรัทธาใน
พระพุทธเจาและพระพุทธศาสนา ความเชื่อม่ันในการทําความดี เห็นประโยชนของการดําเนินชีวิตตามหลักศีล 
๕ เห็นประโยชนของการปฏิบัติธรรม การรวมกันสรางสังคมสันติสุข 
 ๓) ดานพฤติกรรม (ศีล) จากการศึกษาการสงเสริมการปฏิบัติตนตามหลักศีล ๕ ของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐม โดยศึกษาจากการขับเคลื่อนกิจกรรมสงเสริมการปฏิบัติตนตามหลักศีล ๕ 
กิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมเยาวชน ท่ีดําเนินการโดยภาคสวนตาง ๆ เชน ภาครัฐโดยสถานศึกษา 
องคกรชุมชนโดยวัด มีการจัดกิจกรรมท่ีมุงเนนการใหความรู นําไปสูการปรับเปลี่ยนทัศนคติ และการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตอไป โดยกระบวนการใหความรู สรางจิตสํานึกดี และพัฒนาตามหลักพระพุทธศาสนา
คือหลักไตรสิกขา จากการศึกษาไดสรุปประเด็นเก่ียวกับการสงเสริมดานพฤติกรรมเก่ียวกับเรื่องตาง ๆ เชน 
เก่ียวกับการปฏิบัติตนเปนชาวพุทธท่ีดี เปนบุตรท่ีดีของพอแม เปนเยาวชนท่ีดีของชาติ มีความเคารพตอบิดา
มารดา ครูอาจารย มีความเคารพสิทธิ์ของผูอ่ืน การปฏิบัติตนตามหลักศีลธรรม จริยธรรม จารีตของสังคม การ
เรียนรูอยูรวมกันในสังคมอยางปลอดภัยมีสันติสุข การสรางหลักประกันคุณภาพชีวิตี่ยั่งยืนดวยการปฏิบัติตน
ตามหลักศีล ๕  
 ๖.๒ การพัฒนากิจกรรมในการเสริมสรางหลักประกันคุณภาพชีวิตท่ีย่ังยืนสําหรับนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐมโดยใชหลักศีล ๕ 
 จากท่ีคณะผูวิจัยไดศึกษาการสงเสริมการปฏิบัติตนตามหลักศีล ๕ ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ในจังหวัดนครปฐม จึงไดรวมกันดําเนินการพัฒนากิจกรรมในการเสริมสรางหลักประกันคุณภาพชีวิตท่ียั่งยืน
สําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐมโดยใชหลักศีล ๕ โดยเปนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action 
Research) เพ่ือทําการศึกษาระดับความรูความเขาใจเก่ียวกับหลักการปฏิบัติตนตามหลักศีล ๕ และประเมิน
พฤติกรรมการปฏิบัติตนตามหลักศีล ๕ ของนกัเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐม จึงไดพัฒนากิจกรรม
ในการเสริมสรางหลักประกันคุณภาพชีวิตท่ียังยืนสําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐมโดยใช
หลักศีล ๕ จํานวน ๒ กิจกรรม คือ ๑) โครงการ "พุทธปญญาฯ กับการสงเสริมหลักประกันคุณภาพชีวิตท่ี
ยั่งยืนตามหลักศีล ๕" และ ๒) โครงการ "เขาพรรษาปลอดภัย : เยาวชนไทยหางไกลปจจัยเสี่ยง" โดยท้ัง ๒ 
กิจกรรมมีจุดมุงหมายท่ีสําคัญคือเพ่ือศึกษาพฤติกรรมการปฏิบัติตนตามหลักศีล ๕ ของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐม เพ่ือรวมกันพัฒนากิจกรรมในการเสริมสรางหลักประกันคุณภาพชีวิตท่ียั่งยืน
สําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐมโดยใชหลักศีล ๕ และเพ่ือสรางเครือขายขับเคลื่อนการ



สรางหลักประกันคุณภาพชีวิตท่ียังยืน สําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐมโดยใชหลักศีล ๕ 
สรุปไดดังนี้  
 กิจกรรมท่ี ๑ โครงการ "พุทธปญญา กับการสงเสริมหลักประกันคุณภาพชีวิตท่ียั่งยืนตามหลักศีล 
๕” มีวัตถุประสงคเพ่ืออบรมใหความรูเก่ียวกับหลักการปฏิบัติตนตามหลักศีล ๕ แกนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ในจังหวัดนครปฐม เพ่ือประเมินความรู ความเขาใจเก่ียวกับหลักการของศีล ๕ และพฤติกรรมการปฏิบัติตน
ตามหลักศีล ๕ ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐม และ เพ่ือประชาสัมพันธกิจกรรมและเชิญ
ชวนใหโรงเรียนตาง ๆ เขารวมเปนเครือขายกิจกรรมสงเสริมหลักประกันคุณภาพชีวิตท่ียั่งยืนตามหลักศีล ๕  
 ผลท่ีได คือ ๑) มีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาเขารวม ๒๑๑ คน จากเปาหมายท่ีตั้งไว ๒๐๐ คน ๒) มี
โรงเรียน สถานศึกษา และหนวยงานตาง ๆ เขารวมเปนเครือขายจัดกิจกรรมจํานวน ๘ หนวยงาน จาก
เปาหมายท่ีตั้งไว ๕ หนวยงาน นอกจากนี้จากกิจกรรมท่ีจัดข้ึนทําใหไดขอมูลเก่ียวกับระดับความรูความเขาใจ
ในหลักการปฏิบัติตนตามหลักศีล ๕ และพฤติกรรมการปฏิบัติตนตามหลักศีล ๕ ของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐม จากการแจกแบบสอบถาม และไดมีกิจกรรมเชิงปฏิบัติการรวมกับเครือขาย
โรงเรียน หรือ หนวยงานตาง ๆ ท่ีเขารวม รวมถึงมีการประชาสัมพันธขยายกิจกรรมไปยังโรงเรียนตาง ๆ เพ่ือ
รวมกันเสริมสรางหลักประกันคุณภาพชีวิตท่ียั่งยืนตามหลักศีล ๕ แกเยาวชน เชน โครงการโรงเรียนศีล ๕ 
ตนแบบ โครงการโรงเรียนสีขาว โครงการหองเรียนสีขาว โครงการประกวดโครงงานสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ตานยาเสพติด อีกท้ังมีเครือขายท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินงานรวมกัน คือ ๑) กลุมหนวยงานภาครัฐ เชน 
เทศบาลตําบลไรขิง สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม ๒) กลุมสถาบันการศึกษา เชน วิทยาลัยสงฆพุทธปญญาศรี
ทวารวดี โรงเรียยนวัดไรขิงวิทยา โรงเรียนวัดทาพูด และ ๓) กลุมองคกรชุมชน เชน สภาวัฒนธรรมตําบลไรขิง 
วัดไรขิง วัดปรีดาราม วัดทาพูด และ คณะพระวิทยากร  
 กิจกรรมท่ี ๒ ชื่อโครงการ "เขาพรรษาปลอดภัย  เยาวชนไทยหางไกลปจจัยเสี่ยง" เปนการขยายผล
จากการถอดบทเรียนในกิจกรรมท่ี ๑ โดยมุงเนนใหเกิดการขับเคลื่อนกิจกรรมการเสริมสรางหลักประกัน
คุณภาพชีวิตท่ียั่งยืนสําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐมโดยใชหลักศีล ๕  ของภาคสวนตาง ๆ
ท่ีรวมเปนเครือขายจัดกิจกรรมรวมกัน โดยใชชวยวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา คือ เทศกาลเขาพรรษาเปนล
ไกสรางการมีสวนรวมของภาคสวนตาง ๆ มีวัตถุประสงคของกิจกรรม คือเพ่ืออบรมใหความรูเก่ียวกับโทษภัย
ของสุรา บุหรี่ และสิ่งเสพติด อันเปนปจจัยเสี่ยงของชีวิต และการปฏิบัติตนตามหลักศีล ๕ เพ่ือหางไกลจาก
ปจจัยเสี่ยงตาง ๆ เพ่ือประเมินความรู ความเขาใจ และพฤติกรรมการปฏิบัติตนตามหลักศีล ๕ ของนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐม เพ่ือสรางเครือขายขับเคลื่อนกิจกรรมเสริมสรางหลักประกันคุณภาพชีวิต
ท่ียั่งยืนตามหลักศีล ๕ สําหรับเยาวชน และเพ่ือรวมกันพัฒนากิจกรรมเสริมสรางการมีสวนรวมเสิมสรางลัก
ประกันคุณภาพชีวิตท่ียั่งยืนสําหรับเยาวชน ในโครงการ “เขาพรรษาปลอดภัย เยาวชนไทยหางไกลปจจัย
เสี่ยง”  
 ผลท่ีได คือ มีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐมเขารวม ๒๔๕ คน จากเปาหมายท่ีท้ังไว 
๒๐๐ คน มีสถานศึกษา โรงเรียน และหนวยงานตาง ๆ เขารวมจํานวน ๑๘ หนวยงาน จากเปาหมายท่ีตั้งไว 
๑๐ หนวยงาน  นอกจากนี้ ทําใหไดฐานขอมูลเก่ียวกับระดับความรูความเขาใจในหลักการปฏิบัติตนตาม
หลักศีล ๕ และพฤติกรรมการปฏิบัติตนตามหลักศีล ๕ ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐม และ 
มีกิจกรรมเชิงปฏิบัติการรวมกับเครือขายโรงเรียน หรือ หนวยงานตาง ๆ ท่ีเขารวม รวมถึงมีการประชาสัมพันธ
ขยายกิจกรรมไปยังโรงเรียนตาง ๆ เพ่ือรวมกันเสริมสรางหลักประกันคุณภาพชีวิตท่ียั่งยืนตามหลักศีล ๕ แก
เยาวชน เชน เชน กิจกรรมโรงเรียนสีขาว กิจกรรมหองเรียนสีขาว กิจกรรมโรงเรียนศีล ๕ การประกวด
โครงงานสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม อีกท้ังเกิดเครือขายขับเคลื่อนกิจกรรมเสริมสรางหลักประกันคุณภาพชีวิต



ท่ียั่งยืนสําหรับเยาวชน คือ ๑) กลุมหนวยงานของรัฐ เชน สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม เทศบาล
เมืองไรขิง สถานีตํารวจภูธรโพธิ์แกว โรงยาบาลเมตตาประชารักษ โรงพยาบาลสามพราน โรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพตําบลบานทาพูด ๒) กลุมสถาบันการศึกษา เชน วิทยาลัยสงฆพุทธปญญาศรีทวารวดี ศูนยการศึกษา
ตามอัธยาศัยอําเภอสามพราน โรงเรียยนวัดไรขิงวิทยา โรงเรียนปรีดารามวิทยาคม โรงเรียนวัดทาพูด โรงเรียน
ภัทรญาณวิทยา โรงเรียนคงทองวิทยา วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม และ ๓) กลุมองคกรชุมชน ไดแก วัดไรขิง 
พระอารามหลวง ศูนยปฏิบัติธรรมคณะสงฆจังหวัดนครปฐม โดยมูลนิธิวัดไรขิง ศูนยอบรมมูลธิวัดบางชาง
เหนือโดยวัดบางชางเหนือ และคณะพระวิทยากร ท่ีสามารถสรางความรวมมือและรวมกันขับเคลื่อนกิจกรรม
อ่ืน ๆ ไดตอไป 
 ๖.๓ การประเมินความรูความเขาใจในหลักศีล ๕ และพฤติกรรมการปฏิบัติตนตามหลักศีล ๕ 
ของนกัเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐม  
 จากการพัฒนากิจกรรมในการเสริมสรางหลักประกันคุณภาพชีวิตท่ียั่งยืนสําหรับนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐมโดยใชหลักศีล ๕ จํานวน ๒ กิจกรรม คือ ๑) โครงการ "พุทธปญญาฯ กับการ
สงเสริมหลักประกันคุณภาพชีวิตท่ียั่งยืนตามหลักศีล ๕" และ ๒) โครงการ "เขาพรรษาปลอดภัย : เยาวชนไทย
หางไกลปจจัยเสี่ยง" คณะผูวิจัยไดใชวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และ การวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research)  เพ่ือทําการศึกษาระดับความรูความเขาใจเก่ียวกับหลักการปฏิบัติตนตามหลักศีล ๕ 
และประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติตนตามหลักศีล ๕ ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐม โดยทํา
การแจกแบบสอบถามเจาะจงกับกลุมนักเรียนท่ีเขารวมกิจกรรมจํานวน ๔๐๐ ตัวอยาง สรุปผล ดังนี้  
 ๑) ระดับความรูความเขาใจเก่ียวกับศีล ๕ ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐม พบวา 
โดยภาพรวม นักเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐม มีความรูความเขาใจเก่ียวกับศีล ๕ อยูในระดับ 
มาก คือ มีผูตอบแบบคําถามถูกและไดคาคะแนนเฉลี่ยในระดับมาก จํานวน ๒๘๙ คน คิดเปนรอยละ ๗๒.๒๕ 
สวนนักเรียนมีความรูความเขาใจเก่ียวกับศีล ๕ อยูในระดับ นอย คือ ตอบแบบคําถามถูกและไดคาคะแนน
เฉลี่ยในระดับนอย มีจํานวน ๗ คน คิดเปนรอยละ ๑.๗๕ 
 ๒) การพัฒนาพฤติกรรมในการรักษาศีล ๕ ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐม พบวา 
โดยภาพรวม นักเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐม มีพฤติกรรมการปฏิบัติตนตามหลักศีล ๕ อยูใน
ระดับ มาก มีคาเฉลี่ย ๔.๑๐ เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา พฤติกรรมในการรักษาศีลขอท่ี ๒ อทินนาทาน มี
ระดับคาคะแนนสูงท่ีสุด มีคาเฉลี่ย ๔.๒๓ รองลงมาไดแก ศีลขอ ๑ ปาณาติบาต มีคาเฉลี่ย ๔.๑๓ สวนขอท่ีมี
ระดับคาคะแนนเฉลี่ยนอยท่ีสุด ไดแก ศีลขอ ๓ กาเมสุมิจฉาจาร มีคาเฉลี่ย ๓.๙๖ 
 ๓) สรุปเก่ียวกับปญหา อุปสรรคและขอเสนอแนะ ในกิจกรรมในการเสริมสรางหลักประกันคุณภาพ
ชีวิตท่ียั่งยืนสําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐมโดยใชหลักศีล ๕  
คณะผูวิจัยไดพบขอเสนอแนะ ๒ ประเด็น คือ  
  ๑) ดานพระสงฆ/พระสอนศีลธรรมในโรงเรียนไมไดแนะนําการปฏิบัติตามศีล ๕ ใหเขาใจ 
สอนเขาใจยาก มีคาความถ่ีของผูใหขอเสนอแนะ ๓๘ คน  
  ๒) โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมฝกอบรมจริยธรรมหลายครั้ง แตเนื้อหาการอบรม หรือกิจกรรม
เปนแบเดิม ๆ จึงไมนาสนใจ คาความถ่ีของผูใหขอเสนอแนะ ๒๒ คน  
 จากขอมูลขางตน และคณะผูวิจัยจึงไดทําการสนทนากลุมเฉพาะ (Focus Group) ในวันจันทร ท่ี 
๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ หองประชุม “กิตตินธร” วิทยาลัยสงฆพุทธปญญาศรีทวารวดี วัดไรขิง พระอาราม
หลวง จังหวัดนครปฐม มีผูเขารวมรวม คือ กลุมผูทรงคุณวุฒินักวิชาการดานพระพุทธศาสนา ดานการสงเสริม
จริยธรรมเยาวชน กลุมนักวิชาการดานการศึกษา และกลุมผูแทนจากหนวยงานและเครือขายท่ีเขารวม



กิจกรรม โดยไดสรุปเปนขอเสนอแนะแนวทางในการเสริมสรางหลักประกันคุณภาพชีวิตท่ียังยืนสําหรับเยาวชน
ตามหลักศีล ๕ นั้นควรมีการสงเสริมการพัฒนาศักยภาพพระสงฆผูปฏิบัติหนาท่ีเปนผูสื่อสารนําศีล ๕ สูการ
ปฏิบัติในกลุมเยาวชน เชน พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน เนื่องจากพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มีบทบาทท่ี
สําคัญยิ่งในการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมแกเยาวชนในสังคมโดยเฉพาะในสถานศึกษา รับภาระท่ีสําคัญยิ่งใน
การปฏิบัติหนาท่ีเผยแผพระพุทธศาสนาสูกลุมเยาวชนละสังคม นอกจากนี้ ไดสรุปขอเสนอแนวทางการ
ขับเคลื่อนการทํางานเพ่ือเสริมสรางหลักประกันคุณภาพชีวิตท่ียั่งยืนสําหรับเยาวชน ในเบื้องตนคือการพัฒนาผู
ท่ีทําหนาท่ีถายทอดหลักปฏิบัติศีล ๕ สูกลุมเยาวชน ใหมีทักษะการทํางานท่ีเหมาะสมกับยุคสมัยมากยิ่งข้ึน จึง
ไดเสนอแนวทางการจัดทําหลักสูตรฝกอบรมพัฒนาศักยภาพพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ใหเปนผูนําดานการ
สงเสริมศีล ๕ สูเยาวชน  ใหเปนผูถายทอดความรูเก่ียวกับหลักปฏิบัติศีล ๕ สามารถพัฒนากิจกรรมสงเสริม
การปฏิบัติตนตามหลักศีล ๕ ไดอยางถูกตอง และเปนแกนนําขับเคลื่อนเครือขายสรางสังคมสูสันติสุข โดยจะ
เปนการทํางานท่ีหนุนเสริมนโยบายสรางความปรองดองสมานฉันทโดยใชหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
“หมูบานรักษาศีล ๕” ตามยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป  
 ๖.๔ กลไกขับเคล่ือนการเสริมสรางหลักประกันคุณภาพชีวิตท่ียังยืนสําหรับนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐมโดยใชหลักศีล ๕ 
 จากการพัฒนากิจกรรมในการเสริมสรางหลักประกันคุณภาพชีวิตท่ียังยืนสําหรับนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐมโดยใชหลักศีล ๕ คณะผูวิจัยดทําการถอดบทเรียนดวยการสนทนากลุมกับ
ผูทรงคุณวุฒิ และ ผูมีสวนได เสีย ๓ กลุม คือ ๑) กลุมนักวิชาการดานพระพุทธศาสนา ดานการสงเสริม
จริยธรรมเยาวชน ๒) กลุมนักวิชาการดานการศึกษา ๓) กลุมผูแทนจากหนวยงานท่ีเก่ียวของ เชน ผูแทนครู  
ผูแทนเยาวชน ทํามราบถึงกลไกท่ีเปนเชิงระบบขับเคลื่อนการเสริมสรางหลักประกันคุณภาพชีวิตท่ียังยืน
สําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐมโดยใชหลักศีล โดยไดพบองคประกอบของกลไก
ประกอบดวย ๓ องคประกอบ คือ ๑) “เยาวชน” เปนกลุมเปาหมาย ดวยการสรางความรู ความเขาใจ ทัศนคติ 
พฤติกรรม ความเสี่ยงในการดําเนินชีวิต ๒) “กระบวนการ” คือ การมีกระบวนอบรมบมเพาะปลูกฝงสราง
จิตสํานึกใหความรูท่ีเหมาะสมกับกลุมเปาหมาย มีผนงานหรือประเด็นการอบรมท่ีชัดเจน มีกิจกรรมท่ีจูงใจใฝรู 
มีวิทยากรหรือผูดําเนินการอบรมท่ีมีทักษะสามารถสรางแรงจูงใจหรือขับเคลื่อนงานใหบรรลุเปาหมายของ
กิจกรรม โดยบูรณณาการหลักไตรสิกขา สูการพัฒนาพฤติกรรมตามหลักศีล ๕ จึงเปนการรวมกันเปนพลัง
เสริมสรางหลักประกันคุณภาพชีวิตท่ียังยืนสําหรับเยาวชนโดยใชหลักศีล ๕  ๓) “เครือขาย” คือ ตองมี
ผูรับผิดชอบหลัก อาจจะเปนตัวเยาวชนเอง ครอบครัว ผูปกครอง  สถานศึกษา การมีศูนยอบรมท่ีมีความ
พรอมสามารถอบรมเยาวชนใหมีความรู ความเขาใจ ทัศนคติ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดําเนินชีวิตตามหลัก
ศีล ๕ ไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยความรวมมือจากหลาย ๆ ภาคสวน ในลักษณะท่ีเรียกวา “บวร” โดย
รวมมือกันตั้งแตการรวมกันวางแผน นําเยาวชนเขาสูกระบวนการ และติดตามผล  
 ในสวนกลไกขับเคลื่อนการเสริมสรางหลักประกันคุณภาพชีวิตท่ียังยืนสําหรับเยาวชนโดยใชหลัก
ศีล ๕ นั้น ไดพบกลไกขับเคลื่อน ๓ กลไก คือ ๑) กลไกดานศูนยอบรม หรือ ศูนยบมเพาะ มีองคประกอบ
คุณสมบัติของศูนยอบรม คือ ดานการวางแผนงาน ดานบุคลากร ดานสิ่งอํานวยความสะดวก ดานสื่อ
อุปกรณ ดานงบประมาณ ๒) กลไกดานกระบวนการ หรือ การจัดกิจกรรมอบรม มีองคประกอบท่ีเปน
กระบวนการทํางาน 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  



 ท้ังนี้ จากการปฏิบัติการพัฒนากิจกรรมในการเสริมสรางหลักประกันคุณภาพชีวิตท่ียั่งยืนสําหรับ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐมโดยใชหลักศีล ๕ ท้ัง ๒ กิจกรรม คือ โครงการ "พุทธปญญา
กับการสงเสริมหลักประกันคุณภาพชีวิตท่ียั่งยืนตามหลักศีล ๕" และ โครงการ "เขาพรรษาปลอดภัย  
เยาวชนไทยหางไกลปจจัยเสี่ยง" คณะผูวิจัยไดสรุปเคือขายทางสังคมท่ีเปนกลไกการเสริมสรางหลักประกัน
คุณภาพชีวิตท่ียั่งยืนสําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐมโดยใชหลักศีล ๕ ในขับเคลื่อนการ
เสริมสรางหลักประกันคุณภาพชีวิตท่ียั่งยืนสําหรับเยาวชนโดยใชหลักศีล ๕ นั้น ทุกภาคสวนลวนมี
ความสําคัญดวยกันทั้งสิ้น แมภาคสวนตาง ๆจะมีบทบาทการทํางานที่แตกตางกันไป ลวนมีความมุงหวัก 
เสริมสรางการเรียบรู  ใหเกิดความตระหนักรู  การปรับทัศนคติเห็นคุณคาแหงหลักจริยธรรม สู การ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเพ่ือเปนทรัพยากรบุคคลของชาติท่ีมีคุณภาพ สรางสังคมแหงสันติสุขที่ยังยืน
ตามหลักศีล ๕ โดยผานกระบวนการกลอมเกลาจากสถานศึกษา หนวยงานตาง ๆ ที่เรียกวา “ภาคี
เครือขาย” ท่ีรวมกันขับเคลื่อนกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมสําหรับเยาวชน เสริมสรางหลักประกัน
คุณภาพชีวิตที่ยังยืนแกเยาวชนและสังคม โดยตองอาศัยการทํางานรวมกันที่เปนรูปธรรมในลักษณะท่ี
เรียกวา “บวร” ใหเกิดเปนพลังขับเคลื่อนที่แข็งแรง บนฐานความรู และคุณธรรม เพื่อรวมกันสรางสรรค
สังคมแหงสันติสุขท่ียั่งยืน  
 ดังนน คณะผูวิจัยไดสรุปผลการวิจัยที่เปนองคความรูองคความรูจากการวิจัย เรื่อง เครือขาย
ทางสังคม : กลไกการเสริมสรางหลักประกันคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนสําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาใน
จังหวัดนครปฐมโดยใชหลักศีล ๕ ตามแผนภาพท่ี ๕.๑ 
 

 
 

แผนภูมิท่ี ๕.๑ สรุปองคความรู “เครือขายทางสังคม : กลไกการเสริมสราง

หลักประกันคณภาพชีวิตท่ียังยืนสําหรับเยาวชนโดยใชหลักศีล ๕” 



๗. ขอเสนอแนะ  
 ผลจากการผูวิจัยไดสรุปเปนขอเสนอแนะเพ่ือใหผูท่ีเก่ียวของไดนําไปใชดังตอไปนี้ 
 ๗.๑  ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 ๑) ภาครัฐ ควรมีแนวนโยบายท่ีชัดเจนในการประสานการทํางานรวมกับหนวยงานอ่ืน ๆ หรือ
เปนหัวจักรผูรับผิดชอบนําการขับคลื่อนการเสริมสรางหลักประกันคุณภาพชีวิตท่ียั่งยืนสําหรับเยาวชน และ
การเรียนรูลดละปจจัยเสี่ยงตามแนวพระพุทธศาสนา โดยประสานความรวมมือกับหนวยงานอ่ืน ๆ ทํา
ดําเนินกิจกรรมในลักษณะนี้ เชน สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย  
 ๒) คณะสงฆ ควรมีการกําหนดพันธกิจ กรอบการทํางาน หรือมอบหมายหนาท่ีรับผิดชอบ และ
ใหการสนับสนุนใหกับพระสงฆท่ีขับเคลื่อนงานดานนี้ เชน พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน พระธรรมวิทยากร  
 ๓) หนวยงานท่ีเก่ียวของควรมีการบูรณาการการทํางานรวมกันเพ่ือเสริมสรางหลักประกัน
คุณภาพชีวิตท่ียั่งยืนสําหรับเยาวชนและการเรียนรูลดละปจจัยเสี่ยงอยางยั่งยืนตามหลักพระพุทธศาสนา 
 ๗.๒  ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
 ๑) ภาครัฐ ควรมีการสงเสริมบทบาทพระสงฆและเครือขายซ่ึงสามารถมีสวนรวมในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนและสังคมในดานตาง ๆ เพ่ือสงผลทางตรงและทางออมตอการเสริมสรางสุข
ภาวะสังคมตอไป 
 ๒) คณะสงฆ ควรมีกิจกรรมสรางองคความรูและพัฒนาศักยภาพพระสงฆและเครือขายรวมกัน 
ในประเด็นตาง ๆ ท่ีสอดคลองกับการสงเสริมสุขภาวะสังคม การลดปจจัยเสี่ยง และการเสริมสราง
หลักประกันคุณภาพชีวิตท่ียังยืนโยใชหลักศีล ๕ 
 ๓) หนวยงานท่ีเก่ียวของ ควรมีการรวมกันวางแผนงานท่ีสามารถบูรณาการการทํางานรวมกัน
เพ่ือเสริมสรางหลักประกันคุณภาพชีวิตท่ียั่งยืนสําหรับเยาวชน และมีการขับเคลื่อนกิจกรรมอยางตอเนื่อง 
 ๗.๓  ขอเสนอแนะเพ่ือการทําวิจัยครั้งตอไป   
 ๑) ควรมีการศึกษาเพ่ือรูปแบบของกระบวนการดําเนินงานท่ีไดจากการศึกษาวิจัยครั้งนี้สูการตอ
ยอด โดยใหความสําคัญกับบทบาทการมีสวนรวมท่ีสามารถขับเคลื่อนงานใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน 
 ๒) ควรมีการศึกษาการพัฒนาศักยภาพผูมีสวนเก่ียวของในการลดปจจัยเสี่ยงเชิงพุทธบูรณาการ 
และการเสริมสรางหลักประกันคุณภาพชีวิตท่ียั่งยืนสําหรับเยาวชนรวมถึงมีการวิจัยเพ่ือติดตามประเมินผล
สมฤทธิ์ท่ีเกิดข้ึนหลังจากท่ีเยาวชนไดผานกระบวนการฝกอบรมไปแลว  
 ๓) ควรมีการศึกษาการพัฒนาศูนยเรียนรูปจจัยเสี่ยง การเสริมสรางหลักประกันคุณภาพชีวิตท่ียัง
ยืนตามหลักศีล ๕ การเรียนรูเสริมสรางสุขภาวะตามแนวพระพุทธศาสนา เพ่ือสงเสริมการเรียนรู และ
คนหาหาแนวทางการพัฒนาศูนยการเรียนรูใหเกิดความยั่งยืน 
 
 



(๖) 

สารบัญ  
  
เรื่อง หนา 
  
บทคัดยอภาษาไทย (๑) 
บทคัดยอภาษาอังกฤษ (๓) 
กิตติกรรมประกาศ (๕) 
สารบัญ (๖) 
สารบัญแผนภูมิ (๙) 
สารบัญตาราง (๑๐) 
คําอธิบายสัญลักษณและคํายอ (๑๑) 
  
บทท่ี  ๑  บทนํา  
 ๑.๑ ความเปนมาและความสําคัญของปญหา ๑ 
 ๑.๒ วัตถุประสงคการวิจัย ๔ 
 ๑.๓ ปญหาท่ีตองการทราบ ๔ 
 ๑.๔ ขอบเขตการวิจัย ๔ 
 ๑.๕ นิยามศัพทท่ีใชในการวิจัย ๖ 
 ๑.๖ ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ ๗ 

  
บทท่ี  ๒  แนวคิด  ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ  
 ๒.๑ บริบทเชิงพ้ืนท่ีในการวิจัย ๘ 
 ๒.๒ แนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของสังคม ๙ 

 ๒.๒.๑ แนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาทางคุณธรรมจริยธรรม ๑๐ 
 ๒.๒.๒ ทฤษฎีเก่ียวกับการพัฒนาจริยธรรมของมนุษย  ๑๗ 
 ๒.๒.๓ แนวคิดเก่ียวกับวัฒนธรรมและจริยธรรมเพ่ือการอยูรวมกัน ๒๐ 
 ๒.๒.๔ แนวคิดเก่ียวกับการอยูรวมกันอยางสันติ ๒๓ 
 ๒.๒.๕ แนวคิดเก่ียวกับการสรางจิตสํานึกดีในการอยูรวมกัน ๒๕ 

 ๒.๓ แนวคิดเก่ียวกับเครือขายทางสังคมและการมีสวนรวม ๓๐ 
 ๒.๓.๑ ความของเครือขาย ๓๐ 
 ๒.๓.๒ องคประกอบและประเภทของเครือขาย ๓๕ 
 ๒.๓.๓ กระบวนการสรางเครือขาย  ๓๗ 
 ๒.๓.๔ แนวคิดเก่ียวกับการมีสวนรวม   ๔๒ 
 ๒.๓.๕ แนวคิดเก่ียวกับกลไกเครือขายทางสังคม ๔๕ 

 



(๗) 

สารบัญ (ตอ) 
  
เรื่อง หนา 
  

 ๒.๔ แนวคิดเก่ียวกับหลักประกันคุณภาพชีวิตท่ียั่งยืนตามหลักการของศีล ๕ ๕๑ 
 ๒.๔.๑ แนวคิดการรักษาศีล ๕๑ 
 ๒.๔.๒ ความหมาย “ศีล” ๕๓ 
 ๒.๔.๓ ประโยชนของการรักษาศีล ๕๔ 
 ๒.๔.๔ หลักประกันคุณภาพชีวิตท่ียั่งยืนตามหลักการของศีล ๕   ๕๗ 
 ๒.๔.๕ ศีล ๕ กับสุขภาวะทางสังคม ๕๘ 

 ๒.๕ แนวคิดเก่ียวกับกลไกการลดเหลาบุรี ่ ๖๐ 
 ๒.๕.๑ แนวคิดเก่ียวกับการลดเหลาบุหรี่ในชุมชน ๖๐ 
 ๒.๕.๒ แนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาจริยธรรมสําหรับเยาวชน ๖๖ 

 ๒.๖ งานวิจัยท่ีเก่ียวของ ๗๒ 
 ๒.๖.๑ งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ๗๒ 
 ๒.๖.๒ งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการแกไขปญหาสุรายาเสพติดของเยาวชน ๗๔ 
 ๒.๖.๓ งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับศีล ๕ ๗๗ 
 ๒.๖.๔ งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับศีล ๕ กับการพัฒนาคุณภาพชีวิต ๘๒ 

 ๒.๗ กรอบแนวคิดในการวจิัย  ๘๔ 
  
บทท่ี  ๓  วิธีการดําเนินการวิจัย  
 ๓.๑ รูปแบบการวิจัย ๘๔ 
 ๓.๒ ประชากร กลุมตัวอยาง และผูใหขอมูลสําคัญ ๘๕ 
 ๓.๓ เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย และการเก็บรวบรวมขอมูล ๘๗ 
 ๓.๔ วธิีการเก็บรวบรวมขอมูล ๘๙ 
 ๓.๕ การวิเคราะหขอมูล และสถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ๙๐ 
 ๓.๖ การพิทักษสิทธิ์ของกลุมผูใหขอมูล ๙๒ 

  
บทท่ี  ๔  ผลการวิจัย  
 ๔.๑ การสงเสริมการปฏิบัติตนตามหลักศีล ๕ ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา 

      ในจังหวัดนครปฐม 
๙๓ 

 ๔.๒ การพัฒนากิจกรรมในการเสริมสรางหลักประกันคุณภาพชีวิตท่ียั่งยืน 

      สําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐมโดยใชหลักศีล ๕ 
๑๐๑ 

 ๔.๓ การประเมินความรูความเขาใจในหลักศีล ๕ และพฤติกรรมการปฏิบัติตน 

      ตามหลักศีล ๕ ของนกัเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐม 
๑๐๗ 

  



(๘) 

สารบัญ (ตอ) 
  
เรื่อง หนา 
 ๔.๔ กลไกขับเคลื่อนการเสริมสรางหลักประกันคุณภาพชีวิตท่ียังยืนสําหรับ 

      นักเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐมโดยใชหลักศีล ๕ 

๑๑๗ 

 ๔.๕ องคความรูท่ีไดจากการวิจัย ๑๓๐ 

  

บทท่ี  ๕  สรุปผลการวิจัย  อภิปรายผล และขอเสนอแนะ  

๕.๑  สรุปผลการวิจัย ๑๓๗ 

๕.๒  อภิปรายผล ๑๔๔ 

๕.๓  ขอเสนอแนะ ๑๔๘ 

บรรณานุกรม ๑๕๐ 

ภาคผนวก ๑๕๖ 

ประวัตผูิวิจัย  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(๙) 

สารบัญแผนภูม ิ
 

 หนา 
  
แผนภูมิท่ี ๒.๑ การบริหารจัดการเครือขาย  ๓๒ 
แผนภูมิท่ี ๒.๒ แสดงข้ันตอนกระบวนการสรางเครือขายการจัดการความรู ๔๐ 
แผนภูมิท่ี ๓.๑ แผนผังแสดงภาพรวมกระบวนการวิจัย ๙๒ 
แผนภูมิท่ี ๔.๑ แสดงตัวอยางแนวคิดในการขับเคลื่อนงานเสริมสรางหลักประกัน 
                  คุณภาพชีวิตของวิทยาลัยสงฆพุทธปญญาศรีทวารวด ี

๑๑๖ 

แผนภูมิท่ี ๔.๒ กลไกการเสริมสรางหลักประกันคุณภาพชีวิตท่ียังยืนสําหรับเยาวชน ๑๑๘ 
แผนภูมิท่ี ๔.๓ กลไกการเสริมสรางหลักประกันคุณภาพชีวิตท่ียังยืนสําหรับเยาวชน 
                  โดยใชหลักศีล ๕ 

๑๒๐ 

แผนภูมิท่ี ๔.๔ องคประกอบกลไกการดานศูนยอบรมในการเสริมสรางหลักประกัน 
                  คุณภาพชีวิตท่ียังยืนสําหรับเยาวชนโดยใชหลักศีล ๕ 

๑๒๓ 

แผนภูมิท่ี ๔.๕ องคประกอบกลไกการดานศูนยอบรมในการเสริมสรางหลักประกัน 
                  คุณภาพชีวิตท่ียังยืนสําหรับเยาวชนโดยใชหลักศีล ๕ 

๑๒๗ 

แผนภูมิท่ี ๔.๖ องคประกอบกลไกการดานเครือขายทางสังคม ในการเสริมสราง 
                  หลักประกันคุณภาพชีวิตท่ียังยืนสําหรับเยาวชนโดยใชหลักศีล ๕ 

๑๒๙ 

แผนภูมิท่ี ๔.๗ สรุปองคความรู “เครือขายทางสังคม : กลไกการเสริมสรางหลักประกัน 
                  คุณภาพชีวิตท่ียังยืนสําหรับเยาวชนโดยใชหลักศีล ๕” 

๑๓๖ 

แผนภูมิท่ี ๕.๑ สรุปองคความรู “เครือขายทางสังคม : กลไกการเสริมสรางหลักประกัน 
                  คุณภาพชีวิตท่ียังยืนสําหรับเยาวชนโดยใชหลักศีล ๕” 

๑๔๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(๑๐) 

 

สารบัญตาราง 
 หนา 
  
ตารางท่ี ๓.๑ แสดงผูใหขอมูลสําคัญในการสัมภาษณเชิงลึก ๑๐๐ 
ตารางท่ี ๓.๒ แสดงผูรวมสนทนากลุมเฉพาะ ๑๐๐ 
ตารางท่ี ๔.๑ แสดงผลของการสงเสริมการปฏิบัติตนตามหลักศีล ๕ ท่ีเกิดข้ึนกับนักเรียน 

                 ระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐม 
๑๐๐ 

ตารางท่ี ๔.๒ ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม ๑๐๗ 
ตารางท่ี ๔.๓ แสดงจํานวนความถ่ี และคารอยละของความรูความเขาใจเก่ียวกับศีล ๕  
               ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐม 

๑๐๘ 

ตารางท่ี ๔.๔ แสดงการประเมินระดับความรูความเขาใจเก่ียวกับศีล ๕ ของนักเรียน 

                 ระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐม  ในภาพรวม 
๑๑๑ 

ตารางท่ี ๔.๕ คาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของพฤติกรรมในการ 
                 รักษาศีล ๕ ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐม โดยภาพรวม 

๑๑๒ 

ตารางท่ี ๔.๖ คาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของพฤติกรรมในการ 
                 รักษาศีลขอท่ี ๑ (ปาณาติบาต) 

๑๑๒ 

ตารางท่ี ๔.๗ คาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของพฤติกรรมในการ 
                 รักษาศีลขอท่ี ๒ : (อทินนาทาน) 

๑๑๓ 

ตารางท่ี ๔.๘ คาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของพฤติกรรมในการ 
                 รักษาศีลขอ ๓ (กาเมสุมิจฉาจาร) 

๑๑๓ 

ตารางท่ี ๔.๙ คาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของพฤติกรรมในการ 
                รักษาศีลขอท่ี ๔ (มุสาวาท) 

๑๑๔ 

ตารางท่ี ๔.๑๐ คาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของพฤติกรรมในการ 
                   รักษาศีลขอท่ี ๕ (สุราเมรยมัชชปมาทัฎฐานา) 

๑๑๔ 

ตารางท่ี ๔.๑๑ สรุปเก่ียวกับปญหา อุปสรรคและขอเสนอแนะ ๑๑๕ 
 
 
 
 



คําอธิบายสัญลักษณและคํายอ 
 
 

๑. คํายอช่ือคัมภีรพระไตรปฎก 
 

อักษรยอในงานวิจัยเลมนี้ ใชอางอิงจากพระไตรปฎกภาษาบาลี ฉบับมหาจุฬาเตปฏกํ และ
พระไตรปฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๓๙ โดยใชระบบยอคํา ดังตอไปนี้ 

พระวินัยปฎก 
   วิ.มหา. (ไทย) ๔/๓๒/๓๗. 
   ที.ม. (ไทย) ๑๐/๑๔๑/๑๔๖. 
   วิ.มหา. (ไทย) ๔/๕๘/๖๓. 
   วิ.มหา. (ไทย)๔/๖๕/๖๙. 

พระสุตตันตปฎก 
   ขุ.ป. (บาลี) ๓๑/๓๙/๖๔,  
   ขุ.ป. (ไทย) ๓๑/๓๙/๖๐. 
   ที.ปา. (บาลี) ๑๑/๓๑๕/๒๔๗,  
   ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๑๕/๓๐๒.  
   วิ.จู. (บาลี) ๖/๒๓๑/๓๕๓,  
   วิ.จู. (ไทย) ๖/๒๓๑/๓๔๙. 
   องฺ.ฉกฺก. (บาลี) ๒๒/๓๓๔/๔๖๔ 
   องฺ.ฉกฺก. (ไทย) ๒๒/๓๓๔/๕๗๑  
    องฺ.ทสก. (บาลี) ๒๔/๓๑/๗๘. 
   องฺ.ทสก. (ไทย) ๒๔/๓๑/๘๑.  

๒. การระบุเลขหมายพระไตรปฎก 
ในงานวิจัยฉบับนี้ ใชพระไตรปฎกภาษาบาลี ฉบับมหาจุฬาเตปฏกํ ๒๕๐๐ และพระไตรปฎก

ภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๓๙ เปนหลักการอางอิงพระไตรปฎกฉบับ
ภาษาบาลีใชระบบระบุ เลม/ขอ/หนา เชน ขุ.ธ.(บาลี) ๒๕/๓๒๑ - ๓๒๒/๗๒ หมายความวา การ
อางอิงนั้นระบุถึง สุตฺตนฺตปฏก ขุทฺทกนิกาย  ธมฺมปทปาลิ ฉบับภาษาบาลี พระไตรปฎกเลมท่ี ๒๕ ขอ
ท่ี ๓๒๑-๓๒๒ หนาท่ี ๗๒ สวนพระไตรปฎกฉบบัภาษาไทย จะระบุ เลม / ขอ /หนา/ เชน ขุ.ธ. (ไทย) 
๒๕/๓๒๑ - ๓๒๒/๑๓๓  หมายความวา ระบุถึง สุตตันตปฎก ขุททกนิกาย  ธรรมบท ฉบับภาษาไทย 
พระไตรปฎก เลมท่ี ๒๕ ขอท่ี ๓๒๑ - ๓๒๒ หนาท่ี ๑๓๓ เปนตน 

 
 
 



๑ 

บทท่ี ๑ 
 

บทนํา 
 

๑.๑ ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

 หลักประกันคุณภาพชีวิตในดานคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลอันเปนคานิยมพ้ืนฐาน
หรอืเปนระบบสําหรับการยึดถือประพฤติปฏิบัติเพ่ือการอยูรวมกันของสังคมเปนปจจัยสําคัญของความ
ม่ันคงผาสุขของประเทศชาติและประชาชนสังคม ประเทศใดผูปกครองและประชาชนมีคุณธรรม
จริยธรรม การปกครองมีธรรมาภิบาลสังคมประเทศนั้นจะเขมแข็งประชาชนอยูเย็นเปนสุขรวมกัน
ในทางตรงกันขาม หากสังคมประเทศใดขาดเสียซ่ึงคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล สังคมประเทศ
นั้นยอมออนแอ แตกแยกและอาจถึงข้ันลมสลายไดปญหาดานคุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาลใน
สังคมไทยไดสะสมตัวมายาวนานและแผขยายมากข้ึนอยางตอเนื่องจนปญหาไดกระจายไปท่ัวทุกวงการ
และทุกระดับขององคาพยพท่ีประเทศไทยตองเผชิญกับวิกฤตการณความขัดแยงแตกแยกของคนใน
ชาติอยางรุนแรงจนคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) ตองเขามาเพ่ือแกปญหาการเมืองและเขาสู
กระบวนการปฏิรูปครั้งใหญ สาเหตุหลักก็มาจากความบกพรองความเสื่อมทางคุณธรรม จริยธรรม และ
ธรรมาภิบาลของผูคนและองคกรท่ีเก่ียวของดังนั้นการปฏิรูปประเทศจึงจําเปนตองมีการปฏิรูปคุณธรรม 
จริยธรรม และธรรมาภิบาลของสังคมไทยท้ังระบบ 0

๑ สถานการณปญหาคุณธรรมจริยธรรมของ
สังคมไทยท่ีระดับกลางและฐานลางของสังคม สถาบันครอบครัวโดยท่ัวไปมีความออนแอลงไปมาก 
ชุมชนก็แตกสลายจากผลกระทบนโยบายการพัฒนาท่ีขาดสมดุลเยาวชนชายหญิงท่ัวประเทศอยูใน
ภาวะสับสนทางความคิดและพฤติกรรม แยกผิดชอบชั่วดีไมออก มีปญหายาเสพติด ปญหาทางเพศ 
ความรุนแรง โรคเอดส ตั้งครรภกอนวัยอันควร ฯลฯ สังคมมีปญหาความไมม่ันคง ความไมปลอดภัยใน
ชีวิตทรัพยสิน คดีอาชญากรรมพุง คนลนคุก คนไขยาเสพติดลนโรงพยาบาล คดีความม่ันคงเพ่ิมข้ึน
อยางนาตกใจ ปญหาคุณธรรมจริยธรรมของสังคมไทยจึงนับวาเปนปจจัยเสี่ยงท่ีสําคัญอยางยิ่งในการท่ี
จะขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศชาติสูความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน โดยเฉพาะอยางยิ่งปญหาคุณธรรม
จริยธรรมของเยาวชนท่ีจะเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาชาติตอไป  

 ท้ังนี้ หากเรามองถึงปญหาอาชญากรรมและปญหาทางสังคมจะพบวา มีปญหาอาชญากรรมท่ี
เกิดข้ึนเก่ียวของกับลวงละเมิดศีล ๕ หลายประการซ่ึงสํานักงานตํารวจแหงชาติได กําหนดคดี
อาชญากรรมไว ๕ หมวด ไดแก  ๑) คดีอุกฉกรรณและสะเทือนขวัญ เชน การฆาผูอ่ืนโดยเจตนา ปลน
ทรัพย ชิงทรัพย ลักพาเรียกคาไถ วางเพลิง เปนตน ๒) คดีชีวิต รางกาย และเพศ เชน การฆาท้ังโดย
เจตนาและไมมีเจตนา ทํารายรางกาย และการขมขืนกระทําชําเรา ๓) คดีประทุษรายตอทรัพย เชน  ลัก
ทรัพย วิ่งราวทรัพย ชิงทรัพย รับของโจร เปนตน ๔) คดีนาสนใจ เชน โจรกรรมรถ ฉอโกง ยักยอก เปน
ตน ๕) คดีรัฐเปนผูเสียหาย เชน คดีอาวุธปน คดีการพนัน คดียาเสพติด การคาประเวณี และการมีและ

๑ พลเดช ปนประทีป สมาชิกสภาปฎิรูปแหงชาติ, สถานการณปญหาคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลใน
สังคมไทย, [ออนไลน], [http://www.thaiyouthforchange.com/], [๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๑]. 

                                                           



๒ 

เผยแพรวัตถุลามก เปนตน1

๒ ดังนั้นการลวงละเมิดศีล ๕ คือ การฆา การลักทรัพย การลวงเกินประเวณี 
การฉอโกง การใหราย และการเสพยาเสพติดท้ังหมด ถือวา เปนกอเหตุแหงปญหาอาชญากรรมและ
ปญหาของสังคมท่ีจะทําใหสังคมนั้นไมมีความสงบสุข และจากการท่ีกรุงเทพธุรกิจ ไดตรวจสอบสถิติคดี
เก่ียวกับการกระทําความผิดของเด็กและเยาวชน โดยสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน กระทรวง
ยุติธรรม พบวา ท่ีผานมามีเด็กและเยาวชน(อายุระหวาง ๑๓-๑๘ ป) กระทําผิดอาญามีจํานวนมาก คือ 
ในป ๒๕๕๗ มีเด็กและเยาวชนกระทําผิดอาญาท้ังสิ้น ๓๕,๕๓๗ คดี ในจํานวนนี้เปนคดียาเสพติดมาก
ท่ีสุด จํานวน ๑๖,๕๐๘ คดี รองลงมาคือคดีเก่ียวกับทรัพย ๓,๒๕๒ คดี 2๓ และเม่ือเปรียบเทียบขอมูลการ
กระทําผิดอาญาของเด็กและเยาวชน จากรายงานสถิติคดีศาลยุติธรรมท่ัวราชอาณาจักร พ.ศ.๒๕๕๙ 
เปรียบเทียบระหวางป ๒๕๕๗ กับป ๒๕๕๙ จะพบวา ปญหาเก่ียวกับเด็กและเยาวชนกระทําผิดอาญาแม
มีสถิติโดยรวมในจํานวนคดีลดลงก็จริง คือ รวมมีจํานวน ๓๐,๓๕๕ คดี แตในสวนคดีเยาวชนผูกระทํา
เก่ียวกับผิดยาเสพติดก็ยังอยูในระดับท่ีสูงอยู คือ มีจํานวนถึงคดี ๑๒,๔๐๕ คด3ี

๔  
 จังหวัดนครปฐม เปนจังหวัดท่ีมีสถานศึกษาหลากหลายครบทุกสังกัดและครอบคลุมทุก
ระดับการศึกษา ท่ีจะใหบริการทางการศึกษาแกเด็ก เยาวชน และประชาชนในจังหวัดนครปฐมอยาง
ท่ัวถึงต้ังแตระดับกอนประถมศึกษา จนถึงระดับอุดมศึกษา โดยในสวนการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในป พ.ศ. 
๒๕๕๘ จังหวัดนครปฐมมีสถานศึกษา จํานวน ๓๒๑ แหง แยกเปนสถานศึกษาในพ้ืนท่ีสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ จํานวน ๑๗๓ แหง และในพ้ืนท่ีสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒ จํานวน ๑๔๘ แหง มีสถิติเยาวชนนักเรียนท่ีศึกษาในระดับ
ระดับมัธยมศึกษาท้ังตอนต้ันและตอนปลาย(อายุระหวาง ๑๓-๑๘ป) รวม ๓๑,๑๓๑ คน 4

๕ (ท่ีมา : 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ และ ๒, ๒๕๖๐) สถิติดังกลาวแสดงใหเห็น
ถึงจํานวนเยาวชนท่ีอยูในวัยศึกษาซ่ึงจะไดรับการพัฒนาใหเปนทรัพยากรบุคคลท่ีมีคุณภาพของสังคม 
เปนทรัพยากรบุคคลท่ีมีศักยภาพตอการพัฒนาประเทศชาติตอไป แตจากสถิติของศาลเยาวชนและ
ครอบครัวสังกัดภาค ๗ ประจําป พ.ศ.๒๕๕๙ กลับพบวา มีสถิติคดีแพงของศาลเยาวชนและครอบครัว
จังหวัดนครปฐมท่ีไดรับการตัดสินเสร็จไป ๖๐๕ คดี สูงเปนอันดับหนึ่งของของศาลเยาวชนและ
ครอบครัวสังกัดภาค ๗ และ สถิติคดีอาญาของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครปฐมท่ีไดรับการ
ตัดสินเสร็จไปแลวถึง ๔๐๓ คดี สูงเปนอันดับหนึ่งของของศาลเยาวชนและครอบครัวสังกัดภาค ๗ 
เชนกัน (รายงานสถิติคดีศาลยุติธรรมท่ัวราชอาณาจักร ประจําป พ.ศ.๒๕๕๙) ขอนี้แสดงใหเห็นถึง
ปญหาการขาดคุณธรรมจริยธรรมเบื้องตนคือศีล ๕ ของเยาวชนซ่ึงเปนปญหาใหญท่ีเกิดข้ึนในสังคมไทย
ท่ีตอเนื่องมาอยางยาวนาน ดังนั้น การท่ีจะลดปจจัยเสี่ยงและการเสริมสรางสุขภาวะทางสังคมแก

๒ พระมหาสุทิตย อาภากโร และคณะ. (พ.ศ.๒๕๕๘). ศีล ๕ กับสุขภาวะทางสังคม, พระนครศรีอยุธยา :
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 

๓ วิศิษฏ ชวนพิพัฒนพงศ, เยาวชนกออาชญากรรมพุง 'ยาเสพติด-อาวุธ'เพ่ิม๑,๒๑๒คดี, [ออนไลน] 
http://www.bangkokbiznews.com/, [๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๑]. 

๔ รายงานสถิติคดีศาลยุติธรรมท่ัวราชอาณาจักร พ.ศ.๒๕๕๙, ศาลยุติธรรม, [ออนไลน],  
https://oppb.coj.go.th/, [๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๑]. 

๕ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ และ ๒, ๒๕๖๐. [ออนไลน] , 
http://www.nptedu.go.th/, [๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๑]. 

                                                           



๓ 

เยาวชนจึงเปนสิ่งท่ีทุกภาคในสังคมท้ังสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา องคกร
ชุมชน จะตองใหความสําคัญในการรวมมือกันเปนเครือขายทางสังคมในการแกไขปญหาอยางจริงจัง 
 ในการนี้คณะสงฆซ่ึงเปนสถาบันศาสนาท่ีสําคัญของไทยจึงไดดําเนินการโครงการสรางความ
ปรองดองสมานฉันทโดยใชหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหรือโครงการ “หมูบานรักษาศีล ๕” เปน
นโยบายสําคัญของมหาเถรสมาคมท่ีดําริใหกับคณะสงฆ สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติไดรวมใน
การนําหลักของศีล ๕ ใหเขาถึงประชาชนทุกระดับในพ้ืนท่ีท่ัวประเทศ เพ่ือใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ี
ดี โดยยึดม่ันตามคําสอนทางพระพุทธศาสนาอันจะสงผลใหประเทศชาติ มีความสงบรมเย็นซ่ึงท่ีผานมา
หลายภาค เชน สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ สถาบันการศึกษา องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

องคกรภาคเอกชน กํานัน ผูใหญบาน และองคกรเครือขายตางๆ ในพ้ืนท่ีขับเคลื่อนโครงการรวมกับคณะ
สงฆในจังหวัดตางๆ ท่ัวประเทศ สําหรับการดําเนินงานเพ่ือยกระดับโครงการหมูบานรักษาศีล ๕ 
สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ ไดดําเนินการรวมกับคณะสงฆหนวยงานราชการ สถานศึกษา 
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน องคกรภาคเอกชนกํานัน ผูใหญบาน และองคกรเครือขายชาวพุทธ มี
เปาหมายทุกตําบล ทุกหมูบานท่ัวประเทศ พรอมตั้งเปาตัวชี้วัดใหเกิดผลสัมฤทธิ์ นับตั้งแตป พ.ศ. 
๒๕๕๗-๒๕๖๐ เปนตนมา ซ่ึงปรากฏในระเบียบมหาเถรสมาคมวาดวยการดําเนินงานโครงการหมูบาน
ศีล ๕ พ.ศ. ๒๕๕๗ และการดําเนินงานดังกลาวสอดคลองกับนโยบายของคณะรักษาความสงบแหงชาติ 
โดยพลเอกประยุทธ จันทรโอชา หัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ(คสช) ในขอยอยท่ี ๔.๗ การ
ทะนุบํารุงและอุปถัมภพระพุทธศาสนาและศาสนาอ่ืนๆ สนับสนุนใหองคกรทางศาสนามีบทบาทสําคัญ
ในการปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิต สรางสันติสุขและความปรองดอง
สมานฉันทในสังคมไทยอยางยั่งยืน และมีสวนรวมในการพัฒนาสังคมตามความพรอม 5

๖ (สํานัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี, ๒๕๕๗)  โดยใหแนวทางใหทุกภาคสวนของประเทศรวมกันดําเนินการเพ่ือ
เสริมสรางความปรองดอง ความสมานฉันท สรางจิตสํานึกแหงความดี ลดปญหาความขัดแยง สราง
สังคมสันติสุข คือมีสุขภาวะทางสังคมท่ีดี มีความม่ันคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน การปลูกฝง
จิตสํานึกแหงความดี มีจิตสาธษรณะ มีความรักเอ้ืออารียตอกัน ความสามัคคีรวมกัน เปนสังคมท่ีมี
ความปรองดองสมานฉันทสันติสุขอยางยั่งยืนดวยหลักประกันคุณภาพชีวิตคือศีล ๕ 
 ดังนั้น จากปญหาดานศีลธรรมของคนในสังคมสงผลตอการขาดความเอ้ืออาทรตอกันของ
สังคม สภาพสังคมท่ีมีปญหาดานจริยธณรมพ้ืนฐาน คือ ขาดศีล ๕ สงผลกระทบกับการดํารงชีวิตอยาง
ปลอดภัยของคนในสังคมอยางเห็นไดชัด โดยเฉพาะกลุมเยาวชนท่ีซึมซับการดําเนินชีวิตแบบผิด ๆ กับ
สภาพสังคมท่ีขาดคุณธรรมพ้ืนฐาน คือ ศีล ๕ ท่ีกอใหเกิดปญหาตาง ๆ ตามมามากมาย แมจะมีหลาย
หนวยงาน หลายองคกร ท้ังหนวยงานภาครัฐ องคกรทางศาสนา หนวยงานการศึกษา ท่ีพยายาม
สงเสริมในเรื่องนี้ เพ่ือสรางสรรคสังคมท่ีปลอดภัยและมีสุขแกอนาคตของชาติแตก็ยังเห็นผลเปน
รูปธรรมไมชัดเจนอาจเปนเพราะขาดการทํางานท่ีประสานกัน หรือ ขาดการทํางานท่ีสอดรับกันใน
ประเด็นปญหานี้ จึงมีความจําเปนท่ีตองมีการศึกษาถึงกลไกการเสริมสรางหลักประกันคุณภาพชีวิตท่ี
ยั่งยืนสําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐมโดยใชหลักศีล ๕ มุงศึกษาระดับความรู 
ความเขาใจในหลักการปฏิบัติตามหลักศีล ๕ ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐม เพ่ือรวม

๖ สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี. ,คําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีพลเอก ประยุทธ จันทรโอชา. พิมพ
ครั้งท่ี ๑. กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพคณะรัฐมนตรี. 

                                                           



๔ 

พัฒนากิจกรรมในการการลดปจจัยเสี่ยงใและเสริมสรางหลักประกันคุณภาพชีวิตท่ียั่งยืนโดยใชหลักศีล 
๕ สําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐม และเพ่ือสรางเครือขายทางสังคมท่ีรวมมือกัน
ท้ังหนวยงานภาครัฐ องคกรทางศาสนา สถาบันการศึกษา องคกรชุมชน ในขับเคลื่อนการสราง
หลักประกันคุณภาพชีวิตท่ียังยืนสําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐมโดยใชหลักศีล ๕ 
อันจะเปนกลไกสําคัญในการเสริมสรางคุณภาพชีวิตท่ียั่งยืนดวยการปฏิบัติตามหลักการของศีล ๕ 
สําหรับเยาวชนในสังคมไทย เปนรูปแบบการประยุกตหลักพุทธธรรมในกิจกรรมการดําเนินชีวิตเพ่ือลด
ปจจัยเสี่ยงและเสริมสรางสุขภาวะทางสังคมของเยาวชนในสังคมไทย รวมถึงการสรางเครือขาย
ขับเคลื่อนการพัฒนาเยาวชนใหมีคุณธรรม จริยธรรม สรางสรรสังคมและวัฒนธรรมการอยูรวมกันท่ีมี
ความปรงองดอง สมานฉันท มีภูมิตานทานตอความเปลี่ยนแปลง และคนหากระบวนการทํางานรวมกัน
ของเครือขายทางสังคมมุงหวังในการลดปจจัยเสี่ยงและเสริมสรางสุขภาวะทางสังคมท่ีจะเปล็นหลัก
ประกันคุณภาพชีวิตท่ียั่งยืนสําหรับเยาวชนตอไป 

 

๑.๒ วัตถุประสงค 
 ๑.๒.๑ เพ่ือศึกษาการสงเสริมการปฏิบัติตนตามหลักศีล ๕ ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ในจังหวัดนครปฐม  

 ๑.๒.๒ เพ่ือพัฒนากิจกรรมในการเสริมสรางหลักประกันคุณภาพชีวิตท่ียั่งยืนสําหรับ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐมโดยใชหลักศีล ๕  
 ๑.๒.๓ เพ่ือเสนอกลไกขับเคลื่อนเสริมสรางหลักประกันคุณภาพชีวิตท่ียังยืน สําหรับ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐมโดยใชหลักศีล ๕ 

 

๑.๓ ปญหาการวิจัย          
  ๑.๓.๑ การสงเสริมการปฏิบัติตนตามหลักศีล ๕ ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัด
นครปฐม เปนอยางไร 

 ๑.๓.๒ ความรู ความเขาใจ และพฤติกรรมการปฏิบัติตนตามหลักศีล ๕ ๕ ของนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐม เปนอยางไร 

 ๑.๓.๓ การพัฒนากิจกรรมในการเสริมสรางหลักประกันคุณภาพชีวิตท่ียั่งยืนสําหรับ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐมโดยใชหลักศีล ๕ เปนอยางไร 

 ๑.๓.๔ กลไกเครือขายทางสังคมขับเคลื่อนการสรางหลักประกันคุณภาพชีวิตท่ียังยืน
สําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐมโดยใชหลักศีล ๕ เปนอยางไร  
 

๑.๔ ขอบเขตการวิจัย 

 ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้มุงศึกษาถึงกลไกการเสริมสรางหลักประกันคุณภาพชีวิตท่ียังยืน
สําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐมโดยใชหลักศีล ๕  เปนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ 
(Action Research) คณะผูวิจัยไดใชการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methodology Research) คือ การ
วิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม 
(Questionnaires) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ) โดยใชการวิจัยเชิงปฏิบัติการ 



๕ 

(Action Research) เก็บรวบรวมขอมูลโดยการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) การสังเกตุ 
และการประชุมกลุมยอย (Focus Group) เพ่ือใหไดขอมูลตามวัตถุประสงคการวิจัย โดยมีขอบเขต
การวิจัย ดังตอไปนี้ 
 ๑.๔.๑ ขอบเขตดานเนื้อหา  
 ๑) การศึกษาเพ่ือทราบถึงพฤติกรรมการปฏิบัติตนตามหลักศีล ๕ ของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐม และการพัฒนากิจกรรมในการเสริมสรางหลักประกันคุณภาพชีวิตท่ี
ยั่งยืนสําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐมโดยใชหลักศีล ๕ คณะผูวิจัยไดศึกษา
แนวคิดเก่ียวกับหลักประกันคุณภาพชีวิตท่ียั่งยืนตามหลักการของศีล ๕ ท่ีจะเปนเครื่องมือและ
กระบวนการในการขัดเกลาทางสังคม เพ่ือควบคุมพฤติกรรมของสมาชิกใหอยูภายใตกติกาสังคม 
อยางมีเหตุผลในทางพระพุทธศาสนา ซ่ึงมีหลักการสําคัญ6

๗ (พระครูวินัยธรเอนก เตชวโร, ๒๕๖๐) คือ  
  ๑. หลักประกันความม่ันคงของชีวิต คือ การไมรายทําลายผูอ่ืน ไมเบียดเบียนกัน
ทางกาย (ศีลขอท่ี ๑) 
  ๒. หลักประกันความม่ันคงของทรัพยสิน คือ การไมทุจริตคดโกง ไมมัวเมา ไม
ละเมิดตอทรัพยสินของผูอ่ืน มีสุจริต ดําเนินชีวิตแบบสัมมาชีพ (ศีลขอท่ี ๒) 
  ๓. หลักประกันความม่ันคงของสถาบันครอบครัว คือ ไมละเมิดตอจริยธรรมทางเพศ 
(ศีลขอท่ี ๓) 
  ๔. หลักประกันความม่ันคงของสังคม คือ การไมเบียดเบียนกันดวยวาจา ไมกลาว
ถอยคําท่ีปราศจากสติและขาดความรับผิดชอบ วาจาท่ีสรางความแตกแยก (ศีลขอท่ี ๔) 
  ๕. หลักประกันความม่ันคงของสุขภาพ คือ การไมด่ืม ไมเสพสิ่งของมึนเมาและสิ่ง
เสพติดทุกชนิด (ศีลขอท่ี ๕)  
 และไดศึกษาแนวคิดเก่ียวกับวัฒนธรรมการอยูรวมกัน แนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมสําหรับเยาวชน และแนวคิดเก่ียวกับการมีสวนรวม เพ่ือพัฒนากิจกรรมในการเสริมสราง
หลักประกันคุณภาพชีวิตท่ียั่งยืนสําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐมโดยใชหลักศีล ๕ 
 ๒) การสรางเครือขายขับเคลื่อนการสรางหลักประกันคุณภาพชีวิตท่ียังยืนโดยใชหลักศีล ๕ 
สําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐม เปนการพัฒนาจากผลสัมฤทธิ์ของกิจกรรมท่ีจัด
ข้ึน เพ่ือขับเคลื่อนขยายผลตอไป โดยศึกษาแนวคิดเก่ียวกับการมีสวนรวม แนวคิดเก่ียวกับการ
ขับเคลื่อน แนวคิดเก่ียวกับเครือขายการเรียนรู แนวคิดเก่ียวกับเครือขายทางสังคม เพ่ือใชเปนกรอบ
แนวทางในการดําเนินการวิจยั 
 ๑.๔.๒ ขอบเขตดานประชากร กลุมตัวอยาง และผูใหขอมูลสําคัญ  
 ๑) ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ในการวิจัยเชิงปริมาณ คณะผูวิจัยไดกําหนดประชากรคือนักเรียนระดับมัธยมศึกษาใน
จังหวัดนครปฐม เพ่ือใหไดกลุมตัวอยางของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาเก่ียวกับพฤติกรรมการปฏิบัติตน
ตามหลักศีล ๕ และผลความตระหนักรูเก่ียวกับพฤติกรรมการปฏิบัติตนตามหลักศีล ๕ ท่ีเกิดหลังจาก

๗ พระครูวินัยธรเอนก  เตชวโร. การบริหารโครงการหมูบานรักษาศีล ๕ เพ่ือสรางวัฒนธรรมการอยูรวมกัน
ของชุมชนตนแบบภาคเหนือตอนลาง, ดุษฎีนิพนธ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, (๒๕๕๙). 

                                                           



๖ 

เขารวมกิจกรรมการเสริมสรางหลักประกันคุณภาพชีวิตท่ียั่งยืนสําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาใน
จังหวัดนครปฐมโดยใชหลักศีล ๕ ท่ีจัดข้ึน จึงไดทําการกําหนดกลุมตัวอยางท่ีศึกษาโดยการคัดเลือก
แบบเจาะจง จํานวน ๔๐๐ คน/ตัวอยาง 
 ๒) ผูใหขอมูลสําคัญ   

 ในการวิจัยเชิงคุณภาพ คณะผูวิจัยไดกําหนดผูใหขอมูลําคัญ ดังนี้  
   ๑. ผูใหขอมูลสําคัญในการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) เพ่ือยืนยัน
รวมกันถอดบทเรียนการพัฒนากิจกรรมในการเสริมสรางหลักประกันคุณภาพชีวิตท่ียั่งยืนสําหรับ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐมโดยใชหลักศีล ๕ และรวมกันยืนยันความถูกตองของ
ขอมูลดานผลสมฤทธิ์ท่ีเกิดจากกิจกรรม รวมถึงใหขอเสนอแนะแนวทางารขับเคลื่อนกิจกรรมตอไป 
โดยคณะผูวิจัยไดคัดเลือกแบบเจาะจง รวมจํานวน ๒๕ ทาน โดยแบงออกเปน ๓ กลุม ดังนี้  
  กลุมท่ี ๑ กลุมผูทรงคุณวุฒิดานพระพุทธศาสนา การอบรมเยาวชน  
  กลุมท่ี ๒ กลุมผูบริหารสถานศึกษา ครูท่ีปรึกษา  
  กลุมท่ี ๓ กลุมตัวแทนเยาวชน 
 ๒. ผูรวมในการสนทนากลุมเฉพาะ (Focus-Group Discussion) ในการถอดบทเรียนจาก
การพัฒนากิจกรรมในการเสริมสรางหลักประกันคุณภาพชีวิตท่ียั่งยืนสําหรับนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐมโดยใชหลักศีล ๕ เพ่ือรวมกันวิเคราะห คนหาแนวทางการสราง
เครือขายทางสังคมขับเคลื่อนการสรางหลักประกันคุณภาพชีวิตท่ียังยืนโดยใชหลักศีล ๕ สําหรับ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐม คณะผูวิจัยไดใชวิธีคัดเลือกแบบเจาะจง รวมจํานวน ๑๗ 
ทาน โดยแบงออกเปน ๓ กลุม ดังนี้  
  กลุมท่ี ๑ กลุมนักวิชาการดานพระพุทธศาสนา ดานการสงเสริมจริยธรรมเยาวชน 
  กลุมท่ี ๒ กลุมนักวิชาการดานการศึกษา   
  กลุมท่ี ๓ กลุมนักวิชาการจากหนวยงานท่ีเก่ียวของ   
 ๑.๔.๓ ขอบเขตดานพ้ืนท่ี 
 ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตพ้ืนท่ีการศึกษาคือโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐม 
โดยกําหนดกิจกรรมปฏิบตัิการประกอบการศึกษาไวเปน ๒ กิจกรรม คือ 
 กิจกรรมท่ี ๑ กิจกรรม "พุทธปญญาฯ กับการสงเสริมหลักประกันคุณภาพชีวิตท่ียั่งยืนตาม
หลักศีล ๕" กําหนดกลุมผูเขารวมกิจกรรมคือนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในพ้ืนท่ีจังหวัดนครปฐม  
 กิจกรรมท่ี ๒ กิจกรรม "เขาพรรษาปลอดภัย : เยาวชนไทยหางไกลปจจัยเสี่ยง" เปนขยาย
ผลของโครงการและกิจกรรมจากการถอดบทเรียนในกิจกรรมท่ี ๑ กําหนดกลุมผูเขารวมกิจกรรมคือ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาในพ้ืนท่ีจังหวัดนครปฐม และผูแทนจากหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
 

๑.๕ นิยามศัพทที่ใชในการวิจัย 

 หลักประกันคุณภาพชีวิต หมายถึง หลักประกันคุณภาพชีวิตในทางพระพุทธศาสนาคือใน
ดานคุณธรรมจริยธรรม ท่ีเปนกลไกการอยูรวมกันในสังคมอยางสันติสุขโดยอาศัยหลักการทาง
พระพุทธศาสนาเขามาเปนเครื่องมือและกระบวนการในการขัดเกลาทางสังคม เพ่ือควบคุมพฤติกรรม
ของสมาชิกใหอยูภายใตกติกาสังคมอยางมีเหตุและผลในการยอมรับและถือปฏิบัติเพ่ือการอยูรวมกัน



๗ 

อยางสมานฉันทมีสันติสุขและปลอดภัย ภายใตการเสริมสรางหลักประกันคุณภาพชีวิตท่ียั่งยืนอง
สังคมตามหลักการของศีล ๕ คือ ศีลขอท่ี ๑ เปนหลักประกันดานชีวิต ศีลขอท่ี ๒ เปนหลักประกัน 
ดานทรัพยสิน ศีขอท่ี ๓ เปนหลักประกันดานครอบครัว ศีลขอท่ี ๔ เปนหลักประกันดานสังคม และ
ศีลขอท่ี ๕ เปนหลักประกันดานสุขภาพ 

 นักเรียนระดับมัธยมศึกษา หมายถึง เยาวชนท่ีมีอายุระหวาง ๑๒–๑๗ ป และกําลังศึกษา
อยูในระดับมัธยมศึกษาท้ังตอนตนและตอนปลาย หรือเทียบเทา ในสถานศึกษาในเขตจังหวัดนครปฐม
และใกลเคียงสมัครใจเขารวมกิจกรรมท่ีทางคณะผูวิจัยจัดข้ึน 

 กลไกเสริมสราง หมายถึง กระบวนการในการขัดเกลาทางสังคมท่ีเกิดจากมีสวนรวมของ
ภาคสวนตาง ๆ ผานกิจกรรมการใหความรู เชน กิจกรรม "พุทธปญญาฯ กับการสงเสริมหลักประกัน
คุณภาพชีวิตท่ียั่งยืนตามหลักศีล ๕" และการขยายผลกิจกรรม เชน กิจกรรม "เขาพรรษาปลอดภัย : 
เยาวชนไทยหางไกลปจจัยเสี่ยง" หรือกิจกรรมท่ีหนวยงานตาง ๆ จัดข้ึน เชน โครงการโรงเรียนสีขาว 
โครงการโรงเรยีนศีล ๕ ตนแบบ ซ่ึงตองอาศัยความรวมมือของเครือขายทางสังคมในการขับเคลื่อนให
เกิดเปนรุปธรรม  
 เครือขายทางสังคม หมายถึง การรวมมือกันของภาคสวนตาง ๆ ในการท่ีจะลดปจจัยเสี่ยง
และการเสริมสรางสุขภาวะทางสังคมสรางหลักประกันคุณภาพชีวิตท่ียั่งยืนสําหรับเยาวชน โดยความ
รวมมือกันในลักษณะ “บวร” คือ ทุกภาคในสังคมท้ังสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา 
องคกรชุมชน ในการรวมมือกันเปนเครือขายทางสังคมในการแกไขปญหาอยางจริงจัง และเปนรูปธรรม 
ในงานวิจัยนี้ คือเครือขายทางสังคมในพ้ืนท่ีจังหวัดนครปฐมและใกลเคียงท่ีรวมขับเคลื่อนดําเนินกิจกรรม
การลดปจจัยเสี่ยง การเสริมสรางสุขภาวะทางสังคมเสริมสรางหลักประกันคุณภาพชีวิตท่ียั่งยืนสําหรับ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐมโดยใชหลักศีล ๕ 

 

๑.๖ ประโยชนที่ไดรับ 

 ๑.๖.๑ ไดฐานขอมูลพฤติกรรมการดําเนินชีวิตตามหลักศีล๕ ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ในจังหวัดนครปฐม  
 ๑.๖.๒ ไดรูปแบบการกิจกรรมหรือแนวทางการปฏิบัติเพ่ือเสริมสรางหลักประกันคุณภาพ
ชีวิต และการอยูรวมกันโดยใชกลไกของศีล ๕ สําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐม  

 ๑.๖.๓ เกิดเครือขายความรวมมือระหวาง คณะสงฆ สถานศึกษา หนวยงานภาครัฐ และ
หนวยงานท่ีเก่ียวของรวมกันนํากิจกรรมไปขยายผลและตอยอดกิจกรรมตามพันธกิจของหนวยงาน 
ดวยการบูรณาการตามหลักศีล ๕ กับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในการประยุกตใชหลักธรรมกับ
การเสริมสรางความสามัคคี เพ่ือเสริมสรางสุขภาวะทางสังคม ลดปจจัยเสี่ยง และสรางเสริม
หลักประกันคุณภาพชีวิตสําหรับเยาวชนอยางยั่งยืน เชน โครงการวัดปลอดบุรี่ โครงการโรงเรียนสีขาว 
โครงการหองเรียนสีขาว เปนตน    
 ๑.๖.๔ สถานศึกษาและชุมชน มีขอมูลและรายงานการวิจัยเปนฐานรองรับการพัฒนาและ
สรางหลักประกันคุณภาพชีวิตความม่ันคงตามหลักการของศีล ๕ แกชุมชนและสังคม ใหเปนสังคม
คุณธรรม มีสันติสุขท่ียั่งยืน ดวยการดําเนินการรวมกันเปนเครือขายทางสังคมในการขับเคลื่อนการลด
ปจจัยเสี่ยงและเสริมสรางสุขภาวะทางสังคมเชิงพุทธบูรณาการ  



 

บทท่ี ๒ 
 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 
 การศึกษาวิจัยเรื่อง “เครือขายทางสังคม : กลไกการเสริมสรางหลักประกันคุณภาพชีวิตท่ียั่งยืน
สําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐมโดยใชหลักศีล ๕” ในการศึกษาครั้งนี้มีการทบทวน
วรรณกรรมและงานท่ีเก่ียวของ ดังนี้ 
  ๒.๑ บริบทเชิงพ้ืนท่ีในการวิจัย 
  ๒.๒ แนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 
  ๒.๓ แนวคิดเก่ียวกับเครือขายทางสังคมและการมีสวนรวม 
  ๒.๔ แนวคิดเก่ียวกับหลักประกันคุณภาพชีวิตท่ียั่งยืนตามหลักการของศีล ๕ 
  ๒.๕ แนวคิดเก่ียวกับการลดเหลาบุรี่ 
  ๒.๖ งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
  ๒.๗ กรอบแนวคิดในการวิจัย  
 

๒.๑ บริบทเชิงพ้ืนที่ในการวิจัย 
 จังหวัดนครปฐม เปนจังหวัดท่ีมีสถานศึกษาหลากหลายครบทุกสังกัดและครอบคลุมทุกระดับ
การศึกษา ท่ีจะใหบริการทางการศึกษาแกเด็ก เยาวชน และประชาชนในจังหวัดนครปฐมอยางท่ัวถึงตั้งแต
ระดับกอนประถมศึกษา จนถึงระดับอุดมศึกษา โดยในสวนการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในป พ.ศ. ๒๕๕๘ จังหวัด
นครปฐมมีสถานศึกษา จํานวน ๓๒๑ แหง แยกเปนสถานศึกษาในพ้ืนท่ีสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ จํานวน ๑๗๓ แหง และในพ้ืนท่ีสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครปฐม เขต ๒ จํานวน ๑๔๘ แหง มีสถิติเยาวชนนักเรียนท่ีศึกษาในระดับระดับมัธยมศึกษาท้ังตอนตั้น
และตอนปลาย (อายุระหวาง ๑๓-๑๘ป) รวม ๓๑,๑๓๑ คน (สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครปฐม เขต ๑ และ ๒, ๒๕๖๐) สถิติดังกลาวแสดงใหเห็นถึงจํานวนเยาวชนจังหวัดนครปฐมท่ีอยูในวัย
ศึกษาซ่ึงจะไดรับการพัฒนาใหเปนทรัพยากรบุคคลท่ีมีคุณภาพของสังคมเปนทรัพยากรบุคคลท่ีมีศักยภาพ
ตอการพัฒนาประเทศชาติตอไป  
 แตจากสถิติของศาลเยาวชนและครอบครัวสังกัดภาค ๗ ประจําป พ.ศ.๒๕๕๙ กลับพบวา มีสถิติ
คดีแพงของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครปฐมท่ีไดรับการตัดสินเสร็จไป ๖๐๕ คดี สูงเปนอันดับ
หนึ่งของของศาลเยาวชนและครอบครัวสังกัดภาค ๗ และ สถิติคดีอาญาของศาลเยาวชนและครอบครัว
จังหวัดนครปฐมท่ีไดรับการตัดสินเสร็จไปแลวถึง ๔๐๓ คดี สูงเปนอันดับหนึ่งของของศาลเยาวชนและ
ครอบครัวสังกัดภาค ๗ เชนกัน (รายงานสถิติคดีศาลยุติธรรมท่ัวราชอาณาจักร ประจําป พ.ศ.๒๕๕๙) นั่น
แสดงใหเห็นถึงปญหาดานการขาดคุณธรรมจริยธรรมเบื้องตนคือศีล ๕ ของเยาวชนซ่ึงเปนปญหาใหญท่ี



๙ 

เกิดข้ึนในสังคมไทยท่ีตอเนื่องมาอยางยาวนาน ดังนั้น การท่ีจะลดปจจัยเสี่ยงและการเสริมสรางสุขภาวะทาง
สังคมแกเยาวชนจึงเปนสิ่งท่ีทุกภาคในสังคมท้ังสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา องคกร
ชุมชน จะตองใหความสําคัญในการรวมมือกันเปนเครือขายทางสังคมในการแกไขปญหาอยางจริงจัง 
 

๒.๒ แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของสงัคม 
             การสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมใหเยาวชนเปนพลเมืองดี ตามความมุงหมายของการศึกษาใน
แผนการศึกษาแหงชาติ โดยการดําเนินการใหครบถวนระบบท้ังนอกโรงเรียนและในโรงเรียน จะยกภาระให
สถานศึกษาหรือโรงเรียนฝายเดียวไมได ไดแก ๑) บิดามารดาหรือสถาบันครอบครัว เปนแหลงแรกในการ
ปลูกฝงถายทอดคุณธรรมจริยธรรมใหสมาชิกในครอบครัว ๒) ญาติผูใหญและสมาชิกในครอบครัว เด็กจะ
เรียนรูเจตคติเชิงจริยธรรมจากผูใหญและการเลียนแบบมากกวาจะฟงคําสั่งของผูใหญโดยตรง ๓) เพ่ือน ๆ 
ของเด็กมีบทบาทสําคัญในการกําหนดคานิยมทางคุณธรรมจริยธรรมท่ีเด็กไดรูนําไปปฏิบัติจนเกิดพฤติกรรม
คลอยตามเพ่ือน ๔) พระสงฆคือผูนําทางคุณธรรมจริยธรรมในหมูบาน ตําบล อําเภอหรือทองถ่ินท่ีผูเรียนอยู
เปนท่ียอมรับในสังคมใหเปนผูอบรมสั่งสอนจริยธรรมท้ังเด็กและผูใหญ ๕) สื่อมวลชนตลอดจนสื่อ
อิเล็กทรอนิกสในปจจุบันมีความสําคัญตอการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม หรือเปลี่ยนแปลงเจตคติ คานิยม
ตลอดจนรูปแบบพฤติกรรม  ๖) สถานศึกษาหรือโรงเรียน การจัดสภาพแวดลอม การบริหาร การใหบริการ
ตาง ๆ การเปนตัวอยางท่ีดีของครูอาจารย การเรียนการสอนวิชาตาง ๆ ตามหลักสูตรวิชาเก่ียวกับจริย
ศึกษา โดยเฉพาะการจัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมดวยสื่อการสอน ขาวสารในชีวิตประจําวัน วีดี
ทัศน การอธิบาย การเทศนา การชมเชยยกยอง การแกไขและวิจารณขอบกพรอง 
            ราชบัณฑิตยสถาน0

๑ ไดใหความหมายจริยธรรมวา จริยธรรม หมายถึง ธรรมท่ีเปนขอประพฤติ
ขอปฏิบัติ ศีลธรรม กฎศีลธรรม  
       พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) 

1

๒ อธิบายวา จริยธรรม หมายถึง จริย+ธรรม  จริย มาจากภาษา
บาลี รากศัพทเดิม คือ จรฺ หรือ จร แปลวา เท่ียวไปหรือเดินทาง จริย จึงแปลวา การเท่ียวไป การดําเนินไป 
หรอืการเดินทาง ในภาษาไทยเอาคําวา ประพฤติ ไปทําเปนคําแปล จริยะ จริยา จรรยา และจริยธรรม และ
เอาคําวา จริยธรรม มาเปนศัพทบัญญัติสําหรับแปลคําวา Ethics  จริยะ จริยา จรรยา และจริยธรรม ก็เลย
มีความหมายแคบลงเทา ๆ กับคําวา ศีลธรรม หรือบางทีใชเปนคําแทนของคําวา ศีลธรรมไป เพราะคําวา 
Ethics หรือ ความประพฤติอยางท่ีใชในภาษาไทย เปนเรื่องในระดับท่ี เรียกวา ศีล ท้ังสิ้น แตคําวา จริยะ 
จริยา ตลอดจนจริยธรรม มีความหมายกวางขวางกวานั้น คือ หมายถึงการดําเนินชีวิต ความเปนอยู การยัง
ชีวิตใหเปนไป การครองชีวิต การใชชีวิต การเคลื่อนไหวของชีวิตทุกดานทุกแงทุกระดับ ท้ังทางกาย ทาง
วาจา ทางใจ ท้ังดานสวนตัว ดานสังคม ดานอารมณ ดานจิต ดานปญญา  

๑ ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔, พิมพครั้งท่ี ๒, (กรุงเทพมหานคร : 
บริษัทนานมีบุคสพับลิเคช่ันส จํากัด, ๒๕๕๖), น. ๓๐๓. 

๒ พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), จริยธรรมสําหรับคนรุนใหม, (กรุงเทพมหานคร : สหธรรมิก, ๒๕๔๓), น. 
๑๐-๑๑.  

 

                                                           



๑๐ 

 พระเมธีธรรมาภรณ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) 2

๓ กลาววา จริย+ธรรม = จริยะ หมายถึง ความ
ประพฤติหรือกิริยาท่ีควรประพฤติ สวนคําวาธรรม มี ความหมายหลายอยาง เชน คุณความดี หลักคําสอน
ของศาสนา หลักปฏิบัติ เม่ือนําคําท้ังสองมารวมกันเปน จริยธรรม ไดความหมายวา หลักแหงความ
ประพฤติหรือแนวทางของการประพฤติ  
            ขณะท่ี ดร.จําเริญรัตน เจือจันทร 3 ๔ อธิบายไววา ในการปฏิบัติตามหลักจริยธรรมเปนสิ่งท่ีมี
คุณคา เพราะเปนเจตนาท่ีดี เกิดจากการต้ังใจจริง หรือมูลเหตุจูงใจท่ีทําในสิ่งท่ีถูกตอง การกระทําสิ่งท่ี
ถูกตองเปนสิ่งสากล โดยเริ่มท่ีเหตุจูงใจท่ีดี เปนเง่ือนไขใหเกิดการกระทําความดี และผลจากการกระทํานั้น
ก็จะเปนผลดี สิ่งท่ีมีคุณคาสูงสุดในทางจริยธรรม ตองมีลักษณะเปนสากล เปนลักษณะการกระทําตาม
หนาท่ีและการใหความเคารพยําเกรง จึงมีเง่ือนไข มีความเด็ดขาดอยูในตัว  
            ดังนั้น จึงสรุปไดถึงองคประกอบพ้ืนฐานของจรยิธรรม ๓ ดาน คือ  
               ๑) องคประกอบดานความรูสึก (Affective component) เปนความรูสึกท่ีเก่ียวกับการ 
กระทําผิดและถูก และเปนความรูสึกท่ีกระตุนใหคิดและทําในสิ่งท่ีถูกผิด (เชน ความรูสึกผิด ความรูสึกเอ้ือ
อาทรตอผูอ่ืน  
               ๒) องคประกอบดานการรูคิด (Cognitive component) เปนเรื่องการตัดสินใจของ 
บุคคลท่ีจะกระทํา และเปนเรื่อง คนเราคิดอยางไรกับความผิดถูก  
               ๓) องคประกอบดานพฤติกรรม (Behavioral component) เปนพฤติกรรมของบุคคล 
เชน เม่ืออยูในสถานการณหนึ่ง บุคคลจะโกงหรือไม หรือจะชวยเหลือผูอ่ืนหรือไม เปนตน4

๕ 
 

 ๒.๒.๑ แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาทางคุณธรรมจริยธรรม 
 ๑) ท่ีมาของแนวคิดการพัฒนาคุณธรรมจรยิธรรม 

แหลงกําเนิดของจริยธรรมของบุคคลมีตนเหตุมาจากอิทธิพลของพันธุกรรม กลาวคือ บุคคลท่ี
เกิดมาแตละสังคมจะตองเรียนรูและยอมรับจริยธรรมประเพณีในสังคมของตน ซ่ึงจะแตกตางจากจริยธรรม
ประเพณีของสังคมอ่ืนๆ ไมมากก็นอย ฉะนั้นจึงเห็นไดวาแหลงกําเนิดท่ีสําคัญของจริยธรรมของบุคคลก็คือ
สังคมหรือผูแวดลอมนั่นเอง รากฐานการเกิดจริยธรรมจะเริ่มกอตัวข้ึนในทารกตั้งแตเกิดโดยการเรียนรู
เก่ียวกับบุคคลอ่ืนทีละนอยตามท่ีพัฒนาการทางประสาทสัมผัสตาง ๆ ซ่ึงจะอํานวยใหนักทฤษฎีพัฒนาทาง
สังคมหลายคนเชื่อวาพัฒนาการทางจริยธรรมจะเกิดข้ึนในชวงแรกของชีวิตมนุษยคือในชวงสิบปแรก และ
จะฝงรากลึกยากแกการเปลี่ยนแปลงในชวงหลังๆ ของชีวิตแตมีนักทฤษฎีการเรียนรูซ่ึงสามารถพิสูจนไดวา
ลักษณะและการกระทําตางๆ ของมนุษยสามารถเปลี่ยนแปลงไปไดตามความเหมาะสมของสถานการณโดย

๓ พระเมธีธรรมาภรณ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), พุทธศาสนากับปรัชญา, (กรุงเทพมหานคร : อมรินทรพริ้นติ้ง 
กรุฟ, ๒๕๓๓), น. ๘๑.   

๔ ดร.จําเริญรัตน เจือจันทร, จริยศาสตร : ทฤษฎีจริยธรรมสําหรับนักบริหารการศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : 
โอ.เอส.พริ้นติ้งเฮาส, ๒๕๔๘), น. ๙๖.   

๕ Sigelman, C.K. & Rider, E.A, Life-span human development, ๔th ed, (Belmont, CA : 
Wadsworth/Thomson Learning. 2003), p. 346.  

 

                                                           



๑๑ 

ท่ีไมไดจํากัดอายุ ถึงแมวาการศึกษาจริยธรรมจะยุงยากซับซอนมากอันเปนเหตุใหเกิดทฤษฎี และขอคิดเห็น
ท่ีแตกตางกันออกไป แตผูคนควาทางจริยธรรมไดเห็นพองกันในลักษณะท่ีสําคัญของจริยธรรม คือยอมรับ
จริยธรรมของบุคคลนั้นมีเจริญข้ึนเปนลําดับอยางเห็นไดชัดจากวัยทารกไปถึงวัยผูใหญ และนักทฤษฎีทาง
จริยธรรมยังเชื่อวาการพัฒนาทางจริยธรรมของบุคคลมีลําดับข้ันตอนเปนแบบอยางท่ีคลายคลึงกัน 
นอกจากนี้ยังลงความเห็นวาตนกําเนิดและแหลงท่ีกอใหเกิดการพัฒนาการทางจริยธรรมนั้นอยูท่ีการเรียนรู
จากสังคมเปนสําคัญ 5

๖ ซ่ึงโดยความจริง การเจริญเติบโตของบุคคลในการเขาสังคม ซ่ึงถือไดวาเปนสิ่งท่ี
จําเปนอยางหนึ่งในชาติประกอบดวยความเขาใจในบทบาทและหนาท่ีของบุคคลท่ีมีตอผูอ่ืนและสังคม
โดยรวมการพัฒนาการทางจริยธรรมสวนหนึ่งข้ึนอยูกับอิทธิพลของพันธุกรรม การพัฒนาการทางสติปญญา 
ซ่ึงจะทําใหบุคคลมีสติปญญาในการเขาใจความคาดหวังของสังคมเขาใจตนเองเพียงพอในระดับท่ีจะชวยให
เกิดการพัฒนาจริยธรรม จากข้ันต่ําไปยังข้ันสูงตอๆ ไปได  

ดังนั้น ความรวดเร็วในการพัฒนาจริยธรรมของบุคคลจึงมีบางสวนข้ึนอยูกับการพัฒนาทางดาน
สติปญญา ไดแก การจดจํา การรับรู และการกระทํา อยางไรก็ดีอัตราการพัฒนาจริยธรรม ซ่ึงจะดําเนินไป
ไดเร็วหรือชาสวนใหญจะข้ึนอยูกับสภาพแวดลอมทางสังคมและวัฒนธรรมของบุคคล แหลงกําเนิดสําคัญ
ของจริยธรรม ไดแก สังคมหรือผูแวดลอมบุคคล จุดกําเนิดเริ่มถูกฟูมฟกใหแกตัวข้ึนในตัวบุคคลแรกเกิด 
โดยกระบวนการเรียนรู กลาวคือ บุคคลเริ่มคอยเรียนรูเก่ียวกับสิ่งแวดลอมท่ีเปนตัวบุคคลและเพ่ิมข้ึน
เรื่อยๆ เทาท่ีพัฒนาการทางประสาทสัมผัสตางๆ ของตนจะสามารถเอ้ือใหได นักทฤษฎีพัฒนาการทางสังคม
เชื่อวาพัฒนาการทางจริยธรรมจะมีข้ึนในชวงสิบปแรกและพัฒนาการทางจริยธรรมนี้จะเปนรากฐานฝงลึก
ยากตอการท่ีบุคคลจะเปลี่ยนแปลงในชวงหลังของชีวิต สามารถปรับและเปลี่ยนไดตามความเหมาะสมของ
สถานการณโดยไมข้ึนอยูกับอายุของบุคคล และนักทฤษฎีจริยธรรมไดเห็นพองกันวาแหลงท่ีมาสําคัญซ่ึง
กอใหเกิดจริยธรรมในบุคคลก็คือ การเรียนรูจากสังคมนั่นเอง6

๗  
ดังนั้น ท้ังสองแนวคิดใหความสําคัญกับการพัฒนาการทางคุณธรรมจริยธรรม ในฐานะท่ี

แหลงกําเนิดของกระบวนการเรียนรูตั้งแตทารกแรกเกิดจากการเรียนรูทางสังคมและจะเปลี่ยนแปลงไปได
ตามความเหมาะสมของสถานการณ ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดท่ีวา คุณลักษณะทางจิตใจท่ีจะนําไปสู
พฤติกรรมท่ีชวยสรางเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนใหมีความเกง ความดี และมี
ความสุข ซ่ึงเก่ียวของกับอารมณ ความรูสึกนึกคิด โดยเนนคุณธรรมจริยธรรมเปนสําคัญ เพ่ือหาแนวทางใน
การปลูกฝงคานิยมและแนวทางแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนกับเยาวชนและสังคมไทย โดยมุงเนนใหเยาวชนมี
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค ๕ ประการ ไดแก 

  ๑) ความสนใจใฝรูและสรางสรรค เปนคุณลักษณะทางจิตใจและพฤติกรรมท่ีแสดงถึง
ความกระตือรือรน สนใจใฝคิดคนเสาะแสวงหาความรูดานตาง ๆ  

๖ ดวงเดือน พันธุมนาวิน, ทฤษฎีตนไมจริยธรรมการวิจัยและการพัฒนาบุคคล, (กรุงเทพมหานคร : องคการ
สงเคราะหทหารผานศึก, ๒๕๔๔), น. ๔๐-๔๑. 

๗ จรรยา สุวรรณทัต, จิตวิทยาและจิตวิทยาพัฒนาการ, (กรุงเทพมหานคร : พัฒนาศึกษา, ๒๕๔๗), น. ๔๓-
๔๔. 

 

                                                           



๑๒ 

  ๒) ความมีน้ําใจเปนคุณลักษณะทางจิตใจและพฤติกรรมท่ีแสดงถึงความรูสึกท่ีดี บุคคล
กระทําเพ่ือผูอ่ืนและสังคม ความมีน้ําใจเปนคุณลักษณะท่ีเดนของคนไทยท่ีปรากฏอยางเดนชัดในสังคม
ชนบท ความมีน้ําใจ ความเอ้ือเฟอเผื่อแผ ความเอ้ืออาทรตอกัน ทําใหสังคมไทยเปนสังคมท่ีนาอยู การ
เปลี่ยนแปลงของสังคมเมืองท่ีเนนเศรษฐกิจ ทําใหวิถีชีวิตของคนมีความเรงรีบและตอสูมากข้ึน ซ่ึงมีผลตอ
การแสดงออกตอกันดานความมีน้ําใจ และปรากฏชัดมากข้ึนในสังคมอุตสาหกรรม หากสังคมไมใหความ
สนใจในการสงเสริมดานความมีน้ําใจอาจทําใหเกิดปญหาตาง ๆ ตามมา ความมีน้ําใจมีพ้ืนฐานมาจากการ
รูจักชวยเหลือ รับผิดชอบตอตนเอง และการรูจักเขาใจความรูสึกของคนอ่ืน รูสึกเห็นอกเห็นใจอันจะนํามา
ซ่ึงการชวยเหลือเอ้ือเฟอตอผูอ่ืน รูจักแบงปนและให ตลอดจนเสียสละโดยไมหวังผลตอบแทน  

  ๓) ความมีวินัย เปนคุณลักษณะทางจิตใจและพฤติกรรมท่ีจะชวยใหสามารถควบคุม
ตนเอง และปฏิบัติตนตามระเบียบเพ่ือประโยชนสุขของสวนรวม นักจิตวิทยาและนักสังคมวิทยาเชื่อวาวินัย
มีพ้ืนฐานมาจากวันแรกของชีวิต มีการเรียนรู การเลียนแบบและฝกฝนจากบุคคลและสังคมแวดลอมไป
พรอม ๆ กับการปฏิบัติอยางตอเนื่องจนเกิดการซึมซับคุณธรรมข้ึนภายใน ทําใหเกิดพฤติกรรมคุณธรรม
จริยธรรมของบุคคล  

  ๔) ความเปนไทย เปนคุณลักษณะทางจิตใจและพฤติกรรมท่ีแสดงถึงการเห็นคุณคา 
ภาคภูมิใจและสํานึกในความเปนไทยท่ีมีวัฒนธรรม พรอมท่ีจะปฏิบัติ ปกปองอนุรักษ และสืบทอดอีกท้ัง
เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย แตเนื่องจากความเปลี่ยนแปลงของสังคม ยุคโลกไร
พรมแดน ความเปนไทยจะคงอยูยาวนานเพียงใด ข้ึนอยูกับการดูแลรักษาและอนุรักษความเปนไทย จึงตอง
ชวยกันปลูกฝงสิ่งท่ีดีงามดานความเปนไทยสูจิตใจของเด็กและเยาวชน 

  ๕) การบริโภคดวยปญญาในวิถีชีวิตไทย เปนการวิเคราะหและไตรตรอง ตัดสินใจเลือกรับ
หรือกระทําสิ่งใด ๆ ดวยความรูและเขาใจในประโยชน และคุณคาท่ีแทจริง การศึกษาไทยควรเนนในเรื่อง
การบริโภคดวยปญญา แตความกาวหนาทางวัตถุชนิดท่ีมนุษยไมอาจควบคุมใหอยูในหลักการแหงความ
พอดีเปนความเสื่อมทางจิตใจ พฤติกรรมของมนุษยท่ีแสดงออกมาจึงมีลักษณะของการสรางความเสื่อมแก
สภาพแวดลอม ไมวาจะเปนบุคคลหรือธรรมชาตินําไปสูความวิปริตของดินฟาอากาศ ทุกชีวิตในโลกจึงไร
ความปลอดภัย เพราะความเจริญทางดานวัตถุแตขาดความเจริญทางดานจิตใจ7

๘ 
สรุปไดวา การพัฒนาการทางคุณธรรมจริยธรรมเปนสวนหนึ่งของพัฒนาการของบุคคลทุกดาน

ไมวาจะเปนทางรางกาย สติปญญา สังคม อารมณ และการศึกษาลวนแตมีความสัมพันธท่ีเก่ียวของกัน การ
พัฒนาทางคุณธรรมจริยธรรมก็เชนเดียวกันกับการพัฒนาการทางดานอ่ืนๆ ของมนุษย กลาวคือ การพัฒนา
ดานนี้จําเปนท่ีจะตองไดรับการเตรียมการไวอยางเปนระบบดูแลรักษาและสงเสริมจนใหเกิดข้ึนอยางม่ันคง 
และตอเนื่องดวยการพัฒนาทางคุณธรรมจริยธรรมนี้เปนสวนหนึ่งท่ีไมอาจแยกออกได ซ่ึงจากการพัฒนา
ชีวิตท้ังหมดของบุคคลทําใหเกิดความสมบูรณท้ังปญญา อุดมการณความดีงามและความเหมาะสมของชีวิต 

 

๘ สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ, สรุปผลการประชุมสัมมนาทางวิชาการจิตพิสัย : มิติสําคัญ
ของการพัฒนาคน, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพการศาสนา, ๒๕๔๐), น. ๑-๖. 

 

                                                           



๑๓ 

๒) ข้ันตอนการพัฒนาคณุธรรมจริยธรรม 
ทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาทางคุณธรรมจริยธรรม 
นักจิตวิทยามีความเชื่อวา ลักษณะทางคุณธรรมจริยธรรมของบุคคลนั้นประกอบดวยดานตางๆ 

ท่ีสําคัญคือ ความรูและความรูสึกเชิงคุณธรรมจริยธรรม พฤติกรรมเชิงคุณธรรมจริยธรรมและเหตุผลเชิง
คุณธรรมจริยธรรม มีผูพบวาความรูเชิงคุณธรรมจริยธรรมนั้นสวนใหญเด็กจะมีอยูแลวภายในปแรกท่ีเขา
โรงเรียน และการพัฒนาการทางดานนี้ก็ไมมีการเปลี่ยนแปลงอยางมากมายในอายุตอมา สวนพฤติกรรมเชิง
คุณธรรมจริยธรรมนั้น ข้ึนอยูกับลักษณะของสถานการณซ่ึงทําใหการศึกษาพัฒนาการทางดานนี้เปนไป
อยางยากลําบาก ดังนั้นการใชเหตุผลเพ่ือตัดสินใจท่ีจะเลือกกระทําอยางใดอยางหนึ่งในสถานการณตางๆ 
ยอมจะแสดงใหเห็นถึงความเจริญเติบโตของบุคคลไดอยางมีแบบแผน นอกจากนี้ยังอาจทําใหเขาใจ
พฤติกรรมของบุคคลในสถานการณตางๆ ไดและทายสุดอาจทําใหสามารถใชเหตุผลเชิงคุณธรรมจริยธรรม
ของบุคคล เปนเครื่องทํานายพฤติกรรมเชิงคุณธรรมจริยธรรมของเขาในสถานการณแตละชนิดได และยัง
เชื่อวา การบรรลุวุฒิภาวะเชิงคุณธรรมจริยธรรมของบุคคลนั้นจะแสดงออกมาในทางการใชเหตุผลเชิง
คุณธรรมจริยธรรมไดอยางเดนชัดท่ีสุด เหตุผลเชิงนี้ไมข้ึนอยูกับกฎเกณฑของสังคมใดสังคมหนึ่งโดยเฉพาะ 
เหตุผลเชิงคุณธรรมจริยธรรมมิใชการประเมินคาการกระทําไปในทํานองวาดีหรือเลว แตจะเปนการใช
เหตุผลท่ีลึกซ้ึง ยากแกการเขาใจยิ่งข้ึนเปนลําดับไป ซ่ึงข้ันตอนการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมมี ๖ ข้ัน 
รายละเอียดดังนี้  

 ข้ันท่ี ๑ มุงการเชื่อฟงและการทําโทษ เปนข้ันท่ีคนจะเชื่อฟงหรือยอมรับทําตามผูท่ีมี
อิทธิพลเหนือกวาตน และพยายามหลีกเลี่ยงจากการถูกทําโทษเพราะกลัวถูกตัดสินวาเปนคนไมดี  

 ข้ันท่ี ๒ มุงความพึงพอใจของตนเอง เปนข้ันตอนท่ีคนจะกระทําตามใจของตนและ
ตองการรางวัลจากผูอ่ืนดวย เริ่มมีความรูสึกนึกคิดท่ีจะสัมพันธกับผูอ่ืนบาง มีการแลกเปลี่ยนการกระทําตอ
กัน โดยแลกเปลี่ยนอยางเทาเทียมกัน  

 ข้ันท่ี ๓ มุงความเปนเด็กดี เปนข้ันท่ีคนจะเกิดความสํานึกวา จะตองกระทําในสิ่งท่ีคนอ่ืน
เห็นวาดี เปนการกระทําตามความเห็นของคนสวนมาก ตองการใหเปนท่ียกยองของบุคคลอ่ืน ไมกระทํา
อะไรท่ีคนอ่ืนจะเห็นวาไมดี  

 ข้ันท่ี ๔ มุงอํานาจและการรักษาระเบียบของสังคม เปนข้ันตอนท่ียึดการปฏิบัติตามหนาท่ี
เปนสําคัญ การกระทําหรือไมกระทํามิใชกลัวถูกลงโทษ แตเพ่ือคงไวซ่ึงระเบียบท่ีกําหนดไว ซ่ึงมีความ
จําเปนตองมีกฎเกณฑใหทุกคนยึดถือปฏิบัติ ตระหนักถึงหนาท่ีของตนและมีศรัทธาตอกฎเกณฑของกลุม
สังคมมากพอสมควร และถาไดอยูในสังคมท่ีมีกฎเกณฑดี ก็จะกลายเปนคนดี แตถาเขาไปอยูในสังคมท่ีไมดี 
ก็จะปฏิบัติตามกฎเกณฑของสังคมนั้นและกลายเปนคนไมดีในท่ีสุด 

 ข้ันท่ี ๕ มุงท่ีจะกระทําตามสัญญา เปนข้ันท่ีคนใชการเคารพตนเอง ทําตามขอตกลงท่ีให
ไวกับผูอ่ืน ไมลวงเกินสิทธิของผูอ่ืนและจะมองผลประโยชนของสังคมสวนรวมเปนสําคัญ การตัดสินการ
กระทําตาง ๆ จะเปนไปตามกฎเกณฑและสัญญา  

 



๑๔ 

 ข้ันท่ี ๖ มุงตระหนักในความสํานึก เปนข้ันตอนท่ีคนจะตองเคารพในคุณคาและมองเห็น
ความสําคัญของชีวิตมนุษยทุกคน เปนพัฒนาการทางคุณธรรมจริยธรรมข้ันสูงสุด8

๙ 
ซ่ึงโดยความเปนจริง การพัฒนาคุณธรรมของมนุษยมีการพัฒนาเปนลําดับจากวัยทารกจนถึง

ตลอดชีวิตตนกําเนิดของแหลงท่ีกอใหเกิดการพัฒนาทางคุณธรรมมาจากอิทธิพลของสังคมและพันธุกรรม
คําวา สังคม ในท่ีนี้คือ สิ่งแวดลอมรอบตัวเด็กท้ังท่ีเปนบุคคล และสภาพแวดลอมตามธรรม ชาติอ่ืนๆ สวน
คือ ความสามารถในการรูคิด และพัฒนาข้ึนตามลําดับข้ันอายุ วุฒิภาวะหรือประสบ การณและการพัฒนามี
ลักษณะท่ีสําคัญแบงเปน ๓ แนวทางใหญ9๑๐ ดังนี้คือ 

๑. ทฤษฎีจิตวิเคราะห (Psychoanalytic Theory) ซ่ึงไดรับอิทธิพลจากแนวคิดของฟรอยด 
เชื่อกันวา คุณธรรมกับมโนธรรม เปนอันหนึ่งอันเดียวกัน มนุษยอยูในสังคมกลุมใดก็จะเรียนรูความผิดชอบ
ชั่วดีจากสิ่งแวดลอมในสังคมนั้น จนมีลักษณะพิเศษของแตละสังคมท่ีเรียกวาเอกลักษณ เปนกฎเกณฑให
ประพฤติปฏิบัติตามขอกําหนดโดยอัตโนมัติ คนท่ีทําชั่วแลวรูสึกสํานึกเกิดหิริโอตตัปปะละอายใจตนเองถือ
วาไดรับการลงโทษดวยตนเอง เม่ือสํานึกแลวพึงละเวนไมปฏิบัติอีกโดยไมตองมีสิ่งควบคุมจากภายนอก 
เปนการสรางมโนธรรมข้ึนมาโดยไมจําเปนตองสนใจองคประกอบของลําดับข้ันพัฒนาการทางคุณธรรม 

๒. ทฤษฎีการเรียนรูทางสังคม (Social Learning Theory) เปนกระบวนการสังคมประกิตโดย
การซึมซับเอากฎเกณฑตาง ๆ จากสังคมท่ีเติบโตมา รับเอาหลักการเรียนรูเชื่อมโยงกับหลักการเสริมแรง 
และการทดแทนสิ่งเรา รับแนวคิดของทฤษฎีจิตวิเคราะหเปนรูปแบบ โดยยึดถือวาการเรียนรู คือการสังเกต
เลียนแบบจากผูใกลชิดเพ่ือแรงจูงใจ คือ เปนท่ีรักท่ียอมรับในกลุมพวกเดียวกับกลุมตนแบบเพ่ือเปนพวก
เดียวกัน 

๓. ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญา (Cognitive Theory) แนวคิดของนักจิตวิทยากลุมนี้เห็นวา
คุณธรรมเกิดจากแรงจูงใจในการปฏิบัติตนสัมพันธกับสังคม การพัฒนาคุณธรรมจึงตองมีการพิจารณา
เหตุผลเชิงคุณธรรมตามระดับสติปญญาของแตละบุคคล ซ่ึงมีวุฒิภาวะสูงข้ึนการรับรูคุณธรรมก็พัฒนาข้ึน
ตามลําดับ 

ท้ังสองแนวคิดไดใหความสําคัญกับการพัฒนาทางคุณธรรมจริยธรรมในฐานะพัฒนาการของ
เด็กตามข้ันตอนตางๆ จะมีลักษณะท่ีเปลี่ยนแปลงไปตามชวงอายุ และตามการรับรู ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิด
ท่ีวาการสรางทฤษฎีพัฒนาการทางคุณธรรมจริยธรรมนั้น มีพ้ืนฐานดังตอไปนี้ 

 ๑. พัฒนาการทางคุณธรรมจริยธรรมของแตละบุคคล จะผานไปตามข้ันตอนพัฒนาการ 
(Sequential Stage) โดยมีพ้ืนฐานมาจากการใชเหตุผลเชิงตรรกศาสตร เหตุผลเชิงคุณธรรมจริยธรรมจะมี
ความสัมพันธทางบวกกับเหตุผลตรรกศาสตร  

๙ Kohlberg, L., Moral Stages and Moralization : The Cognitive Development Approach and 
Social Issues, (New York : Holt Rinehart and Winston, 1976), p. 4-12. 

๑๐ ประภาศรี สีหอําไพ, พ้ืนฐานการศึกษาทางศาสนาและจริยธรรม, น. ๒๙-๓๗. 

 

                                                           



๑๕ 

 ๒. การรับรูทางสังคม (Social Perception) และบทบาททางสังคม (Role Taking) ของ
แตละบุคคลนั้น จะมีความสัมพันธในลักษณะปฏิสัมพันธ (Interaction) กับการพัฒนาการทางคุณธรรม
จริยธรรมของเขา  

 ๓. บุคคลจะมีคุณธรรมจริยธรรมข้ันสูง หรือการใชเหตุผลเชิงคุณธรรมจริยธรรมข้ันสูงได
นั้น จะตองใชเหตุผลเชิงตรรกะและสามารถในการรับรูทางสังคมในระดับสูงกอน10

๑๑ 
สรุปไดวา การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม เปนกระบวนการศึกษาและการถายทอดเอา

วัฒนธรรมจากคนรุนหนึ่งไปสูคนรุนถัดไป เพ่ือสรางสรรคความสงบสุข และความเจริญกาวหนาของสังคม 
โดยรวมกันแกไขปญหาใหตรงจุดหรือมีวัตถุประสงครวมกันคือ การพัฒนาคนใหเปนคนมีศีลธรรม มีความรู 
มีความสามารถท่ีจะอยูในสังคมอยางมีความสุขพัฒนาการทางคุณธรรมมักจะไดรับอิทธิพลมาจากสังคมเปน
สวนใหญ บุคคลท่ีเกิดมาในแตละสังคมจะตองเรียนรูและยอมรับกฎเกณฑ จารีตประเพณีในสังคมของตน 
ยอมจะกอใหเกิดความสุขและเปนท่ียอมรับของสังคม 

๓) ความสําคัญการพัฒนาทางคุณธรรมจริยธรรม 
คุณธรรมจริยธรรม คือ ความรูสึกผิดชอบชั่วดี เปนกฎเกณฑ และมาตรฐานของความประพฤติ

ในสังคมซ่ึงบุคคลจะพัฒนาข้ึนจนมีพฤติกรรมในสังคม ซ่ึงบุคคลจะพัฒนาข้ึนจนมีพฤติกรรมของตนเองได
นั้น สังคมจะเปนตัวตัดสินวา การกระทํานั้นถูกหรือผิด โดยในแตละสังคมจะมีเกณฑในการตัดสินของสังคม
นั้น ซ่ึงคุณธรรมเปนปจจัยท่ีสําคัญและจําเปนมากสําหรับบุคคลตางๆ ท่ีเสริมสรางความสุข และความเจริญ 
ใหกับบุคคลและประเทศชาติเปนสวนรวม คุณธรรมจึงเปนเครื่องชวยใหแตละบุคคลประสบความสุขความ
เจริญในหลายๆ ทาง คือ  

๑. คุณธรรมเปนเครื่องธํารงศักดิ์ของความเปนมนุษยเรา ไมตีคุณคาของมนุษยเปนตัวเงิน แต
จะตีคากันดวยคุณธรรม ผูท่ีมีคุณธรรมจะเปนผูท่ีไดรับการยกยองวาเปนคนดี เปนคนมีคามาก สวนคนไร
คุณธรรมอาจจะถูกประณามวา “เหมือนมิใชคน” เปนคนมีคานอย 

๒. คุณธรรมเปนเครื่องเริ่มบุคลิกภาพ เชน ความซ่ือตรงทําใหคนมีความสมบูรณในความคิด
และการกระทํา เพราะไมมีความขัดแยงกันระหวางความคิด คําพูด และการกระทํา 

๓. คุณธรรมเปนเครื่องเสริมมิตรภาพ เชน ความจริงใจทําใหความสัมพันธระหวางบุคคลอ่ืน
เปนไปอยางราบรื่น คนไมจรงิใจยอมไมไดรับความไววางใจ จึงทําใหเสียประโยชนท่ีควรได 

๔. คุณธรรมเปนเครื่องสรางความสบายใจ ซ่ึงนอกจากจะสบายใจเพราะการทําในสิ่งท่ีถูกตองท่ี
ควรแลวยังสบายใจ เพราะการกระทําในสิ่งท่ีถูกท่ีท่ีควร แลวยังสบายใจไมตองระแวงอันตรายท่ีจะมาอีก
ดวย เพราะผูมีคุณธรรมจะเปนผูประพฤติและปฏิบัติท่ีถูกตอง 

๕. คุณธรรมเปนเครื่องสงเสริมความสําเร็จ และความม่ันคงปลอดภัยในการประกอบอาชีพและ
การดํารงอยู11๑๒ 

๑๑ ศักดิ์ไทย สุรกิจบวร, จิตวิทยาสังคม : ทฤษฎีและการปฏิบัติ, (กรุงเทพมหานคร : สุวิริยาสาสน, ๒๕๔๕), 
น. ๖๓. 

 

                                                           



๑๖ 

ซ่ึงโดยความเปนจริง คุณธรรมเปนตัวกําหนดใหคนกระทําแตสิ่งท่ีดีงาม ไมกอความวุนวายให
สังคม ถาคนเรามีคุณธรรมสังคมก็จะมีแตความสงบสุขรมเย็น แตถามนุษยขาดคุณธรรมจะทําใหสังคมเกิด
ความวุนวาย แกงแยงชิงดีกัน ซ่ึงจะกอความเดือดรอนใหแกบุคคลท่ีอยูรอบขางหรือใกลเคียง 
 อีกท้ังคุณธรรมจริยธรรมยังเปนแนวทางในการประพฤติปฏิบัติใหคนเปนคนดี มีความรักสามัคคี 
มีความรักสามัคคี มีความโอบออมอารี และชวยเหลือซ่ึงกันและกัน บุคคลท่ีมีคุณธรรมยอมนําสุขมาให
บุคคลรอบขาง ท้ังนี้เพราะคุณธรรมเปนเครื่องเหนี่ยวรั้ง ควบคุมพฤติกรรมท่ีแสดงออกเพ่ือตอบสนองความ
ปรารถนา สามารถมองเห็นไดวา อะไรเปนสิ่งท่ีพึงปรารถนาของคนกลุมใหญ และพรอมท่ีจะแสดงออกเม่ือ
มีเหตุการณ หรือ สิ่งแวดลอมมากระตุน12

๑๓ 
 ดังนั้น แนวคิดความสําคัญในการพัฒนาทางคุณธรรมจริยธรรมในฐานะเปนหลักธรรมสําคัญท่ี
บุคคลท่ัวไปควรนําไปประพฤติปฏิบัติใหเกิดข้ึนในตนเพ่ือเปนการเสริมสรางใหมีความรักสามัคคี มีความ
โอบออมอารี เปนเกราะปองกันตัว เปนเครื่องสงเสริมความสําเร็จ เพราะบุคคลท่ีมีคุณธรรมยอมนําสุขมาให
บุคคลรอบขางซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดท่ีวา คุณธรรมจริยธรรมจึงเปนสิ่งท่ีมีความสําคัญตอมนุษยอยางมาก 
ท้ังนี้เพราะจริยธรรมเปนสิ่งท่ีจะชวยใหคนประพฤติและปฏิบัติตนใหอยูในสิ่งท่ีดีงาม จริยธรรมจะชวยให
มนุษยมีแนวทางในการดําเนินชีวิต มีหลักการครองตนท่ีถูกตองสมบูรณ และสามารถนําพามนุษยไปสูจุดมุง 
หมาย ก็คือ ความดับทุกข หรือความหมดสิ้นปญหา อยูอยางเปนอิสระไรทุกข โดยความสําคัญของ
จริยธรรม13

๑๔ สรุปไดดังนี้  
๑. จริยธรรมเปนพ้ืนฐานการแสดงออกของการกระทําท่ีเปนประโยชน ท้ังตอตนเองและ ผูอ่ืน

ท้ังคุณธรรมท่ีเปนบอเกิดซ่ึงเปนแกนของคานิยม 
๒. จริยธรรมเปนสิ่งท่ีดีงามท่ีควรปลูกฝงและดํารงรักษา 
๓. จริยธรรมนั้นผูกพันอยูกับความสุข คือ จริยธรรมเปนเหตุ 
๔. จริยธรรมเปนวิธีการท่ีดีท่ีสุดในการดําเนินกิจกรรมทุกอยาง จึงควรท่ีสรางสมจริยธรรม เพ่ือ

นํามาซ่ึงความเปนอยูท่ีดี และความเต็มสมบูรณในชีวิต 
๕. จริยธรรมเปนสิ่งผูกพันกับคนดีและความดี และจริยธรรมเปนสิ่งท่ีควรอยูในความควบ คุม

ของตัวเรา 
๖. จริยธรรมเก่ียวกันอยูกับความเคยชินของการประพฤติดี ตรงกันขามกับกิเลศซ่ึงเปนความ

เคยชินกับการประพฤติชั่ว 
๗. จริยธรรมกอใหเกิดจริยธรรมอ่ืนๆ คือ เม่ือฝกจริยธรรมหนึ่งแลว ก็จะเกิดจริยธรรมดานอ่ืนๆ 

ไปดวย 

๑๒ สมเดช สีแสง, คูมือการบริหารโรงเรียนประถมศึกษา, พิมพครั้งท่ี ๓, (ฉบับปรับปรุง), (กรุงเทพมหานคร : 
ชมรมพัฒนาความรูดานกฎหมาย, ๒๕๔๔), น. ๒๓๗. 

๑๓ พิสิษฐ ศิริรักษ, มนุษยสัมพันธ, (กรุงเทพมหานคร : พัฒนาวิชาการ, ๒๕๔๐), น. ๖๘. 
๑๔ กรมวิชาการ, แผนพัฒนาจริยศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ, (กรุงเทพมหานคร : กระทรวงศึกษาธิการ, 

๒๕๔๐), น. ๑. 

 

                                                                                                                                                                             



๑๗ 

 สรุปไดวา คุณธรรมจริยธรรม เปนคําท่ีมีความหมายใกลเคียงกัน ท้ังในวงการศึกษา สังคมวิทยา 
ปรัชญาและศาสนา ดังนั้นคุณธรรมจึงมักใชในลักษณะท่ีครอบคลุมความหมายของจริยธรรมดวย คือ
จริยธรรมเปนการแสดงออกใหผูอ่ืนเห็นคุณธรรมท่ีอยูภายในจิตใจแตละบุคคลนั่นเอง จริยธรรมเปนเสมือน
แนวทางการประพฤติหรือปฏิบัติเพ่ือใหคุณธรรมเกิดข้ึนในตัวบุคคลประกอบดวยความรู ความประพฤติ 
และความรูสึก ซ่ึงเปนแนวทางของการประพฤติปฏิบัติตนใหเปนคนดี เพ่ือประโยชนสุขของตนเองและ
สังคมสวนรวม เปนคุณธรรมท่ีแสดงออกทางกาย ในลักษณะท่ีถูกตองเปนมาตรการตัดสินใจวาสิ่งใดควรทํา 
สิ่งใดไมควรทํา 
 

 ๒.๒.๒ แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาจริยธรรมของมนุษย  
     ๑) ทฤษฎีจิตวิเคราะห (Psycho analysis)                                     
               ซิกมันด   ฟรอยด   (Sigmund Freud) 1 4

๑๕  บิดาแห งทฤษฎีจิตวิ เคราะห 
(Psychoanalysis) ชาวออสเตรีย (ค.ศ.๑๘๕๖-๑๙๓๙) โดยมีสมมติฐานท่ีสําคัญวาพฤติกรรมทุกอยางของ
มนุษยมีสาเหตุท่ีแนนอน (Every  Behavior  is  Caused) และสาเหตุเหลานั้นอยูในระดับจิตไรสํานึกโดย 
ฟรอยด 1 5๑๖ ไดรับอิทธิพลแนวคิดเรื่องพฤติกรรมมนุษยจากนักปรัชญาตะวันตก ๒ ทาน คือ เพลโต (Plato) 
และเรอเน เดการด (Rene Descartes) โดยมีแนวคิดวา พฤติกรรมมนุษย เกิดจากภายในตัวของมนุษยเอง 
คือ ใจ (Mind) ซ่ึงเปนตนกําเนิดแหงพฤติกรรม โดยเชื่อวา ความคิดภายใน (Innate Idea) ซ่ึงผูกติดอยูกับ
จิต เปนตัวท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสุดตอการแสดงพฤติกรรม 
          พฤติกรรมของมนุษยตามหลักการของซิกมันด ฟรอยด ประกอบดวย ๓ ระบบ ไดแก ๑) อิด (Id)  
๒) อีโก (Ego) และ ๓) ซูเปอรอีโก (Super-Ego) แตละระบบท้ังสามนี้มีภาระหนาท่ีเฉพาะตัว มีคุณสมบัติ
และองคประกอบเฉพาะตัว และท้ังสามระบบกระทําการสัมพันธซ่ึงกันและกันอยางใกลชิดตลอดเวลา     
 แนวคิดของฟรอยด เห็นวาพฤติกรรมท่ีมนุษยแสดงออกมามีเหตุมีปจจัย กอใหเกิดในชวงแรก
พฤติกรรมเปนไปตามสัญชาตญาณ เชน เด็กเอามือไปจับไฟก็จะรอนและดึงมือออกโดยอัตโนมัติตอมาหลัก
มนุษยจึงพัฒนาพฤติกรรมตามสัญชาตญาณมาเปนพฤติกรรมมีเหตุผลมากยิ่งข้ึน ตามลําดับ โดยอาศัย
ประสบการณและถูกฝกฝนอบรมแนะนําจากพอแม รวมถึงไดรับการกลอมเกลาจากสภาพแวดลอมทาง
สังคมหรือชุมชนท่ีอาศัยจึงกอใหเกิดพฤติกรรมไปในทิศทางท่ีตางกัน และ ฟรอยด  ยังเห็นวา กระบวนการ
การทํางานของจิตท่ีเปนบอเกิดของพฤติกรรม สวนใหญเกิดจากจิตไรสํานึกท่ีอยูภายใน  จิตไรสํานึกคือ
กระบวนการทํางานทางจิตท่ีเราไมรูสึกตัว จิตนี้เปนแหลงรวมความรูสึกตาง ๆ ท่ีเคยเกิดข้ึนครั้งหนึ่งในอดีต 
แลวกลับแปรเปลี่ยนใหกลายเปนเรื่องท่ีเราไมอาจจะรูสึกตัวได เม่ือกาลเวลาผานลวงเลยไป  ฟรอยด จึงให
น้ําหนักอยางมากตอกระบวนการของจิตไรสํานึกวากระบวนการนี้มีบทบาทสําคัญในการหลอหลอม 
ดัดแปลง และมีอิทธิพลตอความคิดและการกระทําท้ังหลายในระดับจิตไรสํานึกของคนเรา ฟรอยด ได

๑๕ ปราโมทย เชาวศิลป, คูมือทฤษฎีจิตวิเคราะห, (กรุงเทพมหานคร : สหประชาพาณิช, ๒๕๒๖), น. ๕. 
๑๖ รองศาสตราจารย ณรงค เส็งประชา, มนุษยกับสังคม, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพโอเดียนสโตร, 

๒๕๓๐), น. ๗๒.   

 

                                                           



๑๘ 

กลาวถึงการมีอยูของจิตไรสํานึกวา “จิตไรสํานึก เปนกระบวนการทางจิตท่ีตองยอมรับวามันมีอยู เพราะแม
เราจะไมไดสัมผัสโดยตรงอยางรูตัว แตทวาผลกระทบท่ีเกิดข้ึนก็เปนขอยืนยันถึงการดํารงอยูของมันไดเปน
อยางดี” 
            ดังนั้น เมือกลาวถึงพฤติกรรมทีมียอมเกิดจากจิตสํานึก สัมปชัญญะ การมีปฏิสัมพันธกับ
สภาพแวดลอมตามความเปนจริงโดยรูตัวอยู เชน รูวารูสึกอยางไร มีอารมณใด มีความตองการอะไร และ
ควรปฏิบัติอยางไร เปนตน  
 แนวคิดของฟรอยดจึงถูกเรียกวา “Dynamic Psychology”1 6

๑๗ เพราะเชื่อวา พฤติกรรมตาง ๆ 
ของบุคคลเกิดจากการปฏิสัมพันธอยางซับซอนของพลังแหงจิตระดับสํานึกและจิตระดับไรสํานึก 
 ๒) ทฤษฎพัีฒนาการทางจริยธรรม (Moral Development Theory) 
            เพียเจต (Jean Piage) ๑๘ กลาวอธิบายวา พัฒนาการทางจริยธรรมของมนุษยเปนไปตามลําดับ
ข้ันและข้ึนกับวัย โดยแบงเปน ๒ ข้ันใหญ ๆ คือข้ันแรก อายุระหวาง ๕-๘ ป เปนข้ันยอมรับกฎเกณฑจากผู
มีอํานาจเหนือตน (Heteronomous) เชน บิดามารดา ครู และเด็กท่ีโตกวา เด็กจะปฏิบัติอยางเครงครัด
และเพ่ือวากฎเกณฑเปลี่ยนแปลงไมได ข้ันท่ีสอง เปนข้ันการยอมรับการเปลี่ยนแปลงของกฎเกณฑ 
(Autonomous) อายุตั้งแต ๙ ปข้ึนไป เด็กจะเริ่มมีความคิดวากฎเกณฑคือขอตกลงระหวางบุคคลและผูใช
กฏเกณฑตองรวมมือและชวยเหลือซ่ึงกันและกัน และกฎเกณฑอาจเปลี่ยนแปลงได ตอมาโคลเบอรก 
(Kolhberg) ไดพัฒนาแนวคิดตอเนื่องจากเพียเจต มาเปนทฤษฎีโคลเบิรก 
             ๓) ทฤษฎพัีฒนาการทางจรยิธรรมของโคลเบิรก (Kohlberg’ Theory) 
             ลอวเรนซ โคลเบิรก (Lawrence Kolhberg) 

1 8

๑๙  เปนนักการศึกษามีชื่อเสียงดานจริยธรรม 
เปนผูนําทฤษฎีจริยศึกษาสังเคราะหในขอบเขตความรูทางปรัชญา จิตวิทยา สังคมวิทยาและศึกษาศาสตร
มาประกอบกันข้ึนเปนทฤษฎีบูรณาการ (Intergrated Theory) และนําเอามาใชในการจัดการศึกษาดานจ
ริยศาสตร (Moral Education) ทฤษฎีของโคลเบิรกมีสวนคลายคลึงและไดรับอิทธิพลมาจากนักปรัชญา
หลายทาน อาทิ โสกราติส (Socrates)  คานต (Immanuel Kant) ดิวอ้ี (John Dewey) และเพียเจต 
(Jean Piage)   
              ทฤษฎีของโคลเบิรก กลาววา ลักษณะมนุษยและจริยธรรม เปนความสัมพันธกันระหวางชนใน
สังคมท้ังมวล การตัดสินวาสิ่งใดถูกตองดีงามเพียงใด ไมข้ึนกับการควบคุมเพ่ือแกปญหาขอโตแยงเทานั้น   
แตมีผลสะทอนถึงระเบียบแบบแผนจากธรรมชาติของโลกภายนอก ในภาพกวางจริยธรรมพัฒนาการความ
เจริญงอกงามจากลักษณะธรรมชาติของมนุษย         

๑๗ M.W.Padmasiri De Silva, Buddhist and Freudian Psychology, (Colombo, Sri  Lanka : Lake  
House  Investments  Ltd, 1972), p. 77-78. 

๑๘ สุรางค โควตระกูล, จิตวิทยาการศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,  ๒๕๓๙), 
น. ๔๘.   

๑๙ อางใน พระประมวล อุตฺตราสโย (นอยทรง), เปรียบเทียบจริยศาสตร (ทฤษฎีวาดวยความดี),  
(กรุงเทพมหานคร : เฉลิมมงคลการพิมพ, ๒๕๔๔), น. ๔๒. 

 

                                                           



๑๙ 

              โคลเบิรก ไดพัฒนาแนวคิดตอเนื่องจากเพียเจต โดยแบงพัฒนาการทางจริยธรรมออกเปน ๓ 
ระดับ (Level) แตละระดับแบงออกเปน ๒ ข้ัน (Stages) รวมเปน ๖ ข้ัน ไดัแก 
               ๑) ข้ันท่ี ๑ ข้ันการลงโทษและการเชื่อฟง (อายุ ๒-๗ ป) คือการตัดสินใจโดยมุงท่ีจะหลบ
หลีกไมใหตนเองถูกลงโทษ               
               ๒) ข้ันท่ี ๒ ข้ันการหลบหลีกการถูกลงโทษ (อายุ ๘-๙ ป) คือการตัดสินใจโดยมีความมุง
หมายท่ีจะไดผลตอบแทนท่ีตนพอใจหรือตองการท่ีอยากได 
               ๓) ข้ันท่ี ๓ ข้ันการทําตามท่ีผูอ่ืนเห็นชอบ (๑๐-๑๓ ป) คือการตัดสินใจโดยการคลอยตาม
ความเห็นชอบหรือการชักจูงของผูอ่ืน โดยเฉพาะเพ่ือน 
               ๔) ข้ันท่ี ๔ ข้ันการทําตามหนาท่ีทางสังคม (๑๔-๑๖ ป) คือการตัดสินใจโดยถือวาตนมี
หนาท่ีท่ีจะทําสิ่งนั้น ในฐานะท่ีตนเปนหนวยหนึ่งของสังคมนั้น แสะสังคมนั้นคาดหมายท่ีจะใหตนทําหนาท่ี
ตามกฎเกณฑตางๆ 
               ๕) ข้ันท่ี ๕ ข้ันการทําตามคําม่ันสัญญา (๑๖ ปข้ึนไป) คือการตัดสินใจโดยเห็นแก
ประโยชนของคนหมูมาก ไมทําตนใหขัดตอสิทธิอันพึงมีพึงไดของผู อ่ืน บุคคลท่ีมีจริยธรรมในข้ันนี้จะ
สามารถควบคุมบังคับใจตนเองได 
               ๖) ข้ันท่ี ๖ ข้ันการยึดอุดมคติสากล (ผูใหญ) คือการตัดสินใจเพ่ืออุดมคติอันยิ่งใหญท่ีเปน
หลักประจําใจของตน บุคคลท่ีมีจริยธรรมในข้ันนี้ นับวาเปนผูมีจริยธรรมในข้ันสูงสุด 
             ๔) ทฤษฎีพัฒนาทางสติปญญาของบรุนเนอร (Bruner Theory) 
            บรุนเนอร (Bruner) เปนนักจิตวิทยาชาวอเมริกันท่ีสนใจและศึกษาเรื่องของพัฒนาการทาง
สติปญญาตอเนื่องจากทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรมของเพียเจต บรุนเนอรเชื่อวามนุษยเลือกท่ีจะรับรูสิ่งท่ี
ตนเองสนใจ การเรียนรูเกิดจากกระบวนการคนพบดวยตนเอง (discovery learning) และมีความเห็นวา 
คนทุกคนจะมีพัฒนาการทางความรูความเขาใจโดยผานกระบวนการ การแสดง (acting) รูปจําลอง 
(imaging) และสัญลักษณ (symbolizing) เปนกระบวนการท่ีตอเนื่องตลอดชีวิตไมใชเกิดข้ึนเฉพาะชวงใด
ชวงหนึ่งในระยะแรก ๆ ของชีวิตเทานั้น19

๒๐  
              บุคคลแตละคนจะมีหรือไมมีการพัฒนาหรือมีการพัฒนาเร็ว-ชาตางกัน เราสามารถวัดระดับ
จริยธรรมของบุคคลไดจากเหตุผลเชิงจริยธรรมท่ีบุคคลนั้นใช และสามารถสงเสริมใหบุคคลมีการพัฒนา
ระดับจริยธรรมใหสูงข้ึนกวาเดิมได โดยการเปดโอกาสใหบุคคลเรียนรูจากการตัดสินใจทางจริยธรรมและ
อภิปรายรวมกับผูอ่ืน การไดแสดงความคิดเห็นและอภิปรายรวมกับผูอ่ืน จะทําใหบุคคลท่ีมีเหตุผลเชิง
จริยธรรมต่ําไดเรียนรูการใชเหตุผลเชิงจริยธรรมข้ันสูงข้ึน20

๒๑  

๒๐ Jerome Bruner. The Process of Education. (New York : Alfred A. Knopf, Inc. and Random 
House, 1963), p. 1-12. 

๒๑ รองศาสตราจารย ดร. ทิศนา แขมมณี, การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและคานิยม : จากทฤษฎีสูการ
ปฏิบัติ, (กรุงเทพมหานคร : สมชายการพิมพ, ๒๕๔๒), น. ๕.  

 

                                                           



๒๐ 

              นอกจากนี้ ยังมี ทฤษฎีการเรียนรูอยางมีความหมายของออซูเบล (A Theory of Meaningful 
Verbal Learning) ซ่ึงเชื่อวาการเรียนรูจะมีความหมาย หากการเรียนรูนั้นสามารถเชื่อมโยงกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
ท่ีรูมากอน21

๒๒ 
             จอหน สจวต มิลล (John Stuart Mill) ไดสรุปทฤษฎีศีลธรรมทางตะวันตกไววา ทฤษฎีทาง
ศีลธรรมนั้นจะตองบอกไดวา เราควรทําอะไร หรือการกระทําอะไรท่ีถูกตองชอบธรรมทางศีลธรรม หรือ
หนาท่ีทางศีลธรรมของเราคืออะไร2 2

๒๓  ตอมานักจิตวิทยาและนักการศึกษาเริ่มหันมาสนใจในเรื่องจิตสํานึก
และความรูสึกของมนุษยมากข้ึนทําใหเกิดทฤษฎีการเรียนรูกลุมมนุษยนิยม (Humanism) มีนักทฤษฎีคน
สําคัญ เชน มาสโลว (Dr. Abraham H. Maslow) รอเจอรส (Carl Rogers) โคมส (Arthur W. Combs) 
โนลส (Knowles) แฟร (Faire) อิลลิช (Illich) และนีล (Neil) เปนตน แมจะมีแนวคิดทฤษฎีเกิดข้ึนเรื่อย ๆ 
แตแนวคิดเกาก็ไมสูญสิ้นไปเพราะมีจุดเดนและจุดดอยจึงเกิดการผสมผสานแนวคิดหลายแนวเขาดวยกัน 
เชน การผสมผสานแนวคิดพฤติกรรมนิยมกับปญญานิยมของกานเย (Gagne) เปนตน 
 

 ๒.๒.๓ แนวคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรมและจริยธรรมเพ่ือการอยูรวมกัน 
 สังคมและวัฒนธรรมความจริงแลวกลาวไดวาเปนสิ่งท่ีแยกจากกันไมได เปรียบเสมือนเหรียญเงิน
ท่ีมีดานหนาและดานหลังสังคมนั้นหมายถึง กลุมคนท่ีอยูรวมกันในบริเวณใดบริเวณหนึ่งมาชานานจนมี
ความรูสึกวาเปนพวกเดียวกันและมีภาษา ขนบธรรมเนียมประเพณี และวิถีทางในการดํารงชีวิตรวมกันเปน
แบบอยางเดียวกันวัฒนธรรมนั้นหมายถึง บรรดาขนบธรรมเนียมประเพณี ภาษา และทุกสิ่งทุกอยางท่ีคนใน
สังคมนั้นสรางข้ึนมาเพ่ือดํารงชีวิตอยูรวมกันเพราะฉะนั้นถาไมมีสังคมก็ไมมีวัฒนธรรม ท้ังสองอยางจึงเปน
ของคูกันอยางแยกไมออก  

 โดยนัยเชนนี้การทําความเขาใจเก่ียวกับสังคมและวัฒนธรรม  จึงเปนเรื่องท่ีไมเพียงแตสัมพันธ
กับกลุมคนเทานั้น  หากยังเก่ียวของกับสถานท่ีและเวลาอีกดวย ซ่ึงผลของความสัมพันธเชนนี้ทําใหลักษณะ
ของสังคมและวัฒนธรรมเปนสิ่งท่ีไมใชภาพนิ่งแตเปนภาพท่ีเคลื่อนไหว  เพราะฉะนั้นสังคมและวัฒนธรรม
จึงมีธรรมชาติท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา จึงทําใหการท่ีจะเขาใจในเรื่องนี้เปนเรื่องท่ีตองมีการวินิจ
และวิเคราะหกันจึงจะแลเห็นและเกิดความเขาใจได  
 ตามท่ีกลาวมานี้ก็พอจะสรุปใหเห็นไดวาชีวิตของมนุษยโดยท่ัวไปนั้น จะตองเก่ียวของกับ
องคประกอบ ๓ อยางท่ีมีความสัมพันธกันอยางแยกไมได คือ โครงสรางสังคม  ระบบ-เศรษฐกิจ และระบบ
ความเชื่อในเรื่องของจักรวาล  ความสัมพันธอยางไดดุลระหวางองคประกอบท้ัง ๓ อยางนี้ จะเปนสิ่งท่ีทํา
ใหสังคมมนุษยดํารงอยูไดท้ังความตองการทางวัตถุและดานจิตใจ  ดังนั้นในการเสนอใหเห็นภาพพจนทาง
สังคมและวัฒนธรรมไทยในท่ีนี้  จึงเปนเรื่องท่ีเก่ียวกับองคประกอบทางสังคมและวัฒนธรรมท้ังสามอยางท่ี
กลาวมานี้เปนสําคัญ 

๒๒ David Ausubel, The psychology of meaningful verbal learning, (New York : Gruner & 
Stratton, 1963), p. 77-79. 

๒๓ เน่ืองนอย บุณยเนตร, จริยศาสตรตะวันตก : คานท มิลล ฮอบส รอลล ซารทร,  (กรุงเทพมหานคร : 
สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๔๔), น. ๑๓๒.  

 

                                                           



๒๑ 

 ๑) วัฒนธรรมการอยูรวมกันของมนุษย 
 นักปราชญกลาววา “มนุษยเปนสัตวสังคม” เม่ือมนุษยอยูอยางโดเดี่ยวไมได ตองอยูรวมกันเปน

กลุม เปนชุมชน จึงมีอยูสิ่งหนึ่งท่ีทําหนาท่ีเชื่อมมนุษยใหมีชีวิตอยูรวมกันอยางแนบสนิท นั่นคือวัฒนธรรม 
ดังนั้นมนุษยจึงขาดวัฒนธรรมไมได วัฒนธรรมเปนสิ่งจําเปนสําหรับการดําเนินชีวิตในสังคมมนุษย กลาวอีก
นัยหนึ่งก็คือมนุษยจะมีชีวิตอยูโดยปราศจากวัฒนธรรมไมได ซ่ึงท้ังชีวิตมนุษยและวัฒนธรรมมักจะดําเนินไป
พรอม ๆ กัน หากกลาวถึงหลักการอยูรวมกันทางสังคมในงานวิจัยนี้ขอนํามาประกอบการวิจัย ๒ หลักการ
23

๒๔ คือ 
  ๑. หนาท่ีวัฒนธรรม (Function of Culture) 
  วัฒนธรรมเชนเดียวกับสังคมท่ีมีหนาท่ีหลายประการ แตหากกลาวถึงหนาท่ีของ
วัฒนธรรมแลว หนาท่ีท่ีสําคัญของวัฒนธรรมมีดังนี้ 
   (๑) เปนตัวกําหนดรูปแบบของสถาบัน ไดแก รูปแบบของครอบครัว ชายจะมี
ภรรยาไดก่ีคน หรือหญิงจะมีสามีไดก่ีคน เปนตน 
   (๒) เปนตัวกําหนดบทบาทความสัมพันธ (role and relations) หรือพฤติกรรม
ของมนุษย เชน สังคมไทยผูชายจะบวชเม่ืออายุครบ ๒๐ ป 
   (๓) ทําหนาท่ีควบคุมสังคม เชน สังคมไทยถือวาหญิงท่ีหนีไปอยูกับชายเปนการ
กระทําท่ีถูกสังคมตําหนิวาไมเหมาะสม  
   (๔) ทําใหเกิดความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันในสังคม เกิดความเปนปกแผน 
จงรักภักดี และอุทิศตนใหกับสังคม ทําใหสังคมดําเนินไปดวยดีและอยูรอดปลอดภัย 
   (๕) ทําใหสมาชิกแตละคนไดตระหนักถึงความหมายและจุดประสงคของการมีชีวิต
อยูรวมกัน เชน สังคมไทยมีวัฒนธรรมความเชื่อบางอยางวาการเกิดเปนการใชกรรม หากมีปญหาเกิดข้ึนจะ
มีความเชื่อวาชีวิตเปนไปตามกฎแหงกรรม ชีวิตในปจจุบันจึงเปนการชดใชกรรม 
  ๒. การอบรมขัดเกลาทางสังคม (Socialsation)  
  เม่ือบุคคลเขามาอยูในสังคมแลวจะตองมีการเรียนรูแบบแผนการประพฤติปฏิบัติและการ
มีความสัมพันธกับคนอ่ืน การท่ีคนในสังคมจะเปนคนดีไดจะตองมีการเรียนรูรวมกัน ซ่ึงกระบวนการ
ดังกลาวเรียกวา กระบวนการขัดเกลาทางสังคม แนวคิดของบรูม และ เซลซนิค (Broom and Selznict) 
ไดใหความหมายของการอบรมขัดเกลาทางสังคม ๒ นัย คือ 
   (๑) ในแงของสังคม การอบรมขัดเกลางสังคม หมายถึง การถานทอดวัฒนธรรม
ของบุคคลตั้งแตเกิดจนกระท่ังสามารถเรียนรู และสามารถมีสวนรวมในสังคมไดจนกระท่ังเปนผูใหญ การ
อบรมขัดเกลาทางสังคมโดยท่ัวไป ทําใหชีวิตของคนมีความเปนระเบียบ โดยเพ่ิมคุณคาบางอยางทางสังคม
และของกลุมใหแกสมาชิกของสังคมนั้น หากเขาไปรวมในสังคมและสถาบันใหมจะไดเรียนรูระเบียบวินัย
และพัฒนาคุณคาใหม เชน พอแมจะตองเรียนรูความเปนพอแมและความรับผิดชอบตอครอบครัว 

๒๔ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, มนุษยกับสังคม, (กรุงเทพมหานคร : อรุณการพิมพ, ๒๕๔๗), น. ๑๐๑-
๑๐๒. 

 

                                                           



๒๒ 

ขณะเดียวกันพอแมก็เปนตัวหลักในการอบรมขัดเกลาใหเด็กไดรูจักบทบาทและคุณคาตางๆ ในสังคม 
เพ่ือใหเด็กไดเปนพอแมท่ีดีในอนาคตดวย 
   (๒) ในแงของบุคคล การอบรมขัดเกลาทางสังคม หมายถึง การเพ่ิมพูน
ความสามารถและการพัฒนาบุคคลใหเจริญงอกงาม ทําใหองคประกอบทางชีวภาพเปนมนุษยข้ึนมาและ
แปรสภาพเปน ‘ตัวตน’ เกิดความสํานึกในลักษณะเฉพาะตัว ลักษณะนิสัยอยูในระเบียบ ทําใหเกิด
อุดมการณ คุณคา และความทะเยอทะยาน ในแงนี้การอบรมขัดเกลาทางสังคม จึงเปนตัวกําหนดอุปนิสัย
และเปนเง่ือนไขท่ีจําเปนในความเปนปจเจกบุคคล 
 ๒) จริยธรรมเพ่ือการอยูรวมกันในทางพระพุทธศาสนา 
 สําหรับหลักการอยูรวมกันทางพระพุทธศาสนาในท่ีนี้ผูวิจัยเสนอหลักธรรมท่ีสงเสริมสนับสนุนให
คนในชุมชนหรือสังคมมีจิตคิดถึงกัน หรือแมแตความระลึกถึงกัน จนเกิดการสงเคราะหชวยเหลือเก้ือกูลกัน 
และเกิดความรักสามัคคีตอกัน เรียกวา “หลักสาราณียธรรม” 2 4

๒๕ อันเปนธรรมเปนท่ีตั้งแหงความใหระลึก
ถึง ธรรมเปนเหตุใหระลึกถึงกัน ธรรมท่ีทําใหเกิดความสามัคคี หลักธรรมเพ่ืออยูรวมกัน มี ๖ คือ 
  (๑) เมตตากายกรรม หมายถึง การต้ังเมตตากายกรรมในเพ่ือนพรหมจรรย ท้ังตอหนา
และลับหลัง คือชวยเหลือกิจธุระของผูรวมหมูคณะดวยความเต็มใจ แสดงกิริยาอาการสุภาพ เคารพนับถือ
กัน ท้ังตอหนาและลับหลัง 
  (๒) เมตตาวจีกรรม หมายถึง การต้ังเมตตาวจีกรรมในเพ่ือนพรหมจรรย ท้ังตอหนาและ
ลับหลัง คือชวยบอกแจงสิ่งท่ีเปนประโยชน สั่งสอน แนะนําตักเตือนดวยความหวังดี  กลาววาจาสุภาพ 
แสดงความเคารพนับถือกัน ท้ังตอหนาและลับหลัง 
  (๓) เมตตามโนกรรม หมายถึง การตั้งเมตตามโนกรรมในเพ่ือนพรหมจรรย ท้ังตอหนาและ
ลับหลัง คือตั้งจิตปรารถนาดี  คิดทําสิ่งท่ีเปนประโยชนแกกัน มองโลกในแงดี มีหนาตายิ้มแยมแจมใสตอกัน 
  (๔) สาธารณโภคิตา หมายถึง การไดของสิ่งใดมาก็แบงปนกัน คือเม่ือไดสิ่งใดมาโดยชอบ
ธรรม แมเปนของเล็กนอย ก็ไมหวงไวผูเดียว นํามาแบงปนเฉลี่ยเจือจาน ใหไดมีสวนรวมใชสอยบริโภคท่ัว
กัน ขอนี้ใช อัปปฏิวิภัตตโภคี ก็ได 
  (๕) สีลสามัญญตา หมายถึง ความมีศีลบริสุทธิ์เสมอกันกับเพ่ือนพรหมจรรยท้ังหลาย ท้ัง
ตอหนาและลับหลัง คือมีความประพฤติสุจริตดีงาม ถูกตองตามระเบียบวินัย ไมทําตนใหเปนท่ีนารังเกียจ
ของหมูคณะ 
  (๖) ทิฏฐิสามัญญตา หมายถึง ความมีทิฏฐิดีงามเสมอกันกับเพ่ือนพรหมจรรยท้ังหลาย ท้ัง
ตอหนาและลับหลัง คือมีความเห็นชอบรวมกัน ในขอท่ีเปนหลักการสําคัญอันจะนําไปสูความหลุดพน สิ้น
ทุกข หรือขจัดปญหาได 

๒๕ พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม, พิมพครั้งท่ี ๑๐, 
(กรงุเทพมหานคร : บริษัท อารเอสพริ้นติ้งแมสโปรดักส จํากัด, ๒๕๔๕), น. ๒๓๓. 

 

                                                           



๒๓ 

 หลักธรรมท้ัง ๖ ประการนี้มีคุณคือเปน สารณียะ ทําใหเปนท่ีระลึกถึง เปน ปยกรณ ทําใหเปนท่ี
รัก ครุกรณ ทําใหเปนท่ีเคารพ เปนไปเพ่ือความสงเคราะห ความประสานกลมกลืน เพ่ือความไมวิวาท เพ่ือ
ความสามัคคี และเพ่ือความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน 
 ในขณะเดียวกันหลักธรรมท่ีสงเสริมใหคูสามีภรรยาใชชีวิตคูอยูรวมกันอยางมีความสุข จนสามารถ
สรางครอบครัวใหเปนรากฐานอันเขมแข็งของสังคมไดอยางสมบูรณ เรียกวา “หลักฆราวาสธรรม” ๒๖ คือ 
ธรรมสําหรับฆราวาส ธรรมสําหรับการครองเรือน หลักการครองชีวิตของคฤหัสถมี ๔ ประการ คือ 
  (๑) สัจจะ หมายถึง ความจริง ซ่ือตรง ซ่ือสัตย จริงใจ พูดจริง ทําจริง 
  (๒) ทมะ หมายถึง การฝกฝน การขมใจ ฝกวินยั ปรับตัว รูจักควบคุมจิตใจ ฝกหัดดัดนิสัย 
แกไขขอบกพรอง ปรับปรุงตนเองใหเจริญกาวหนาดวยปญญา 
  (๓) ขันติ หมายถึง ความอดทน ตั้งหนาทําหนาท่ีการงานดวยความขยันหม่ันเพียร 
เขมแข็ง ทนทาน ไมหวั่นไหว ม่ันใจในจุดหมาย ไมทอถอย 
  (๔) จาคะ หมายถึง ความเสียสละ สละกิเลส สละความสุขสบายและประโยชนสวนตนได 
ใจกวาง พรอมท่ีจะรับฟงความทุกข ความเห็นใจ และความตองการของผูอ่ืน พรอมท่ีจะรวมมือชวยเหลือ 
เอ้ือเฟอเผื่อแผ ไมคับแคบเห็นแกตนหรือเอาแตใจตัว 
 สรุปไดวา วัฒนธรรมสามารถสรางความสําเร็จใหกับการอยูรวมกันไดท้ังสิ้น การยึดวัฒนธรรม
แบบใดหรือผสมผสานมากนอยเพียงใด โดยการนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกตใช แตก็ข้ึนอยู
กับจุดเนนของการอยูรวมกัน และความจําเปนของเง่ือนไขแวดลอมภายนอกเปนสําคัญ จึงเปนความ
รับผิดชอบโดยตรงของผูนําท่ีตองมิใหชุมชนของตนหยุดชะงักอยูกับวัฒนธรรมเดิม ซ่ึงอาจเหมาะสมกับอดีต 
แตไมอาจทําใหชุมชนของประสบความสําเร็จไดอีกตอไป 
 

 ๒.๒.๔ แนวคิดเกี่ยวกับการอยูรวมกันอยางสันติ 
 หัวใจเก่ียวพ้ืนฐานของ “สันติวิธี” ตามแนวทางของพระธรรมปฏก (ป.อ.ปยุตฺโต) ๒๗ ก็คือ หลัก
ความเปนสากล ๓ ประการ (ตรีสากล) กลาวคือ  
   (๑) ความจริงท่ีเปนสากล  คือ หลักความจริงท่ีเปนกลางๆ มีผลเสมอเหมือนกันแกทุกคน
ทุกท่ี รวมท้ังทุกศาสนา  
   (๒) ความเปนมนุษยท่ีเปนสากล คือความเปนมนุษยท่ีจะตองมองเห็น เขาใจใหความนับ
ถือเสมอกัน การทํารายและทําลายชีวิตมนุษย ไมวาจะมีสังกัดใดหรือไม เปนความไมดี ไมงามท้ังสิ้น  
   (๓) ความมีเมตตาท่ีเปนสากล คือ แผความรูสึกเปนมิตร มีความรัก ความปรารถนา
ประโยชนสุขแกมนุษยท่ัวทุกคนเสมอเหมือนกัน โดยไมมีการจํากัดหรือแบงแยก  
 โยฮัน กัลตุง 2 7

๒๘ ไดนําเสนอประเด็นการอยูรวมกันทามกลางความหลากหลาย แนวคิดเรื่อง
สันติภาพจึงไมไดมีมิติเดียวแตตองเปนแบบพหุนิยม ท่ีสามารถตอบสนองความตองการข้ันพ้ืนฐานท้ัง ๔ 

๒๖ พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม, น. ๑๑๓. 
๒๗ พระธรรมปฏก (ป.อ.ปยุตฺโต), มองสันติภาพโลก ผานภูมิหลังอารยธรรมโลกาภิวัตน, น. ๑๘๙. 

 

                                                           



๒๔ 

ประการกลาวคือ การดํารงชีวิต  (Survival) การมีความเปนอยูท่ีดี (Welfare) การมีเสรีภาพ (Freedom)  
และการมีเอกลักษณและความรูสึกมีความหมายในชีวิต (Identity)” เปนตัวแปรสําคัญท่ีกอใหเกิดความ
ขัดแยง และความรุนแรงในสังคม  หากมนุษยไมไดรับการตอบสนองหรือไดรับไมเพียงพอ สันติภาพใน
สังคม สันติภาพระหวางและภายในตัวมนุษย และสันติภาพระหวางมนุษยกับธรรมชาติ เปนสันติภาพท่ี
ครอบคลุมท้ังธรรมชาติ มนุษย สังคม และโลกท้ังหมดนี้จะสามารถอยูรวมกันอยางสันติไดภายใตเง่ือนไข ๒ 
ประการ กลาวคือ   
  (๑) ความหลากหลายและการพ่ึงพาในธรรมชาตินํามาซ่ึงความสมดุลทางนิเวศและทําให
เกิดการสรางสรรค ทําใหเกิดสังคมพหุนิยมและทําใหเกิดการอยูรวมกันอยางสันติ 
  (๒) การพ่ึงพากันและกันในธรรมชาติเปนการพ่ึงพาในแนวนอนไมใชการพ่ึงพาในแนวตั้ง 
ไมใชการพ่ึงพาของผูออนแอกวาตอผูแข็งแรงกวาหากสถานการณเปนไปในลักษณะนี้ จะไมกอใหเกิดการ
ครอบงําของบุคคลผูแข็งแรงตอผูท่ีออนแอกวาอันเปนการแสดงออกของผูท่ีมีอํานาจมากกวาตอผูมีอํานาจ
นอยกวา 
 สวนในทัศนะของ มารค ตามไท2 8

๒๙ มองเรื่องความสามัคคี ในแงของศักยภาพของสังคมท่ีจะทํา
บางอยางรวมกันในบางสถานการณท่ีเกิดข้ึน ความสามัคคีอาจจะไมใชสิ่งท่ีปรากฏทุกวันในสังคม แตจะ
ดํารงอยูในลักษณะของแฝงในความหมายของศักยภาพ  ดังนั้นสามัคคีจะเกิดข้ึน หรือแสดงตนออกมาได
เม่ือคนในสังคมตองการความรวมมือเพ่ือกระทําการอะไรบางอยาง หรือเพ่ือปกปองอะไรบางอยางซ่ึงเปนสิ่ง
ท่ีคนในสังคมมองวา มีคุณคาและเม่ือใดคุณคาดังกลาวจะถูกทําลายความสามัคคีก็จะถูกเรียกข้ึนมาเพ่ือทํา
หนาท่ีในการปกปองนอกจากนี้  
 ขณะท่ี นิธิ เอียวศรีวงศ 2 9๓๐ ตั้งขอสังเกตในประเด็นนี้วา ความสามัคคี หรือความพรอมใจกันจะ
เกิดข้ึนไดในสังคมนั้น ตองเกิดจาก ความเทาเทียม ของคนในสังคม ท้ังในดานผลประโยชน หรือการตอรอง 
หมายถึง ความพรอมใจ ซ่ึงเกิดจากการเจรจาตอรองกันอยางเทาเทียมกัน รูขอมูลของกันและกันดวย 
ตรวจสอบกันไดดวย จนเกิดความไววางใจซ่ึงกันและกัน 
 ดังนั้น เม่ือกลาวถึงเรื่อง “สิทธิมนุษยชน” ตามท่ีปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน (Universal 
Declaration of Human Rights (UDHR) ใหความหมายเก่ียวกับสิทธิมนุษยชน คือ ศักดิ์ศรีความเปน
มนุษย สิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาค และความเปนพ่ีนองวา มนุษยท้ังหลายเกิดมามีอิสระและเสมอภาคกัน
ในเกียรติ  ศักดิ์และสิทธิ ตางมีเหตุผล และมโนธรรม และควรปฏิบัติตอกันดวยเจตนารมณแหงภารดรภาพ 

๒๘ ประเวศ วะสี, “ความสําคัญของสันติวิธีในเชิงยุทธศาสตร”,  ใน สันติวิถี: ยุทธศาสตรชาติเพ่ือความมั่นคง, 
สถาบันยุทธศาสตร สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ (รวบรวม), (กรุงเทพมหานคร: สถาบันยุทธศาสตร สํานักงานสภา
ความมั่นคงแหงชาติ, ๒๔๕๒), น. ๒๒–๒๓. 

๒๙ สถาบันยุทธศาสตร สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ, “สันติวิถี : ยุทธศาสตรชาติเพ่ือความมั่นคง, 
(กรุงเทพมหานคร: สถาบันยุทธศาสตร สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ, ๒๔๕๒), น. ๒๓. 

๓๐ นิธิ  เอียวศรีวงศ, “ความสําเร็จ หรือความลมเหลวของลุมนํ้าแมตาชางท่ีเชียงใหม”, ในศิลปวัฒนธรรม (ป
ท่ี ๒๔ ฉบับท่ี ๑๐): สงิหาคม ๒๕๔๖: ๖๘–๖๙. 

 

                                                                                                                                                                             



๒๕ 

เก่ียวของกับสันติวิธีอยางไร ศ.นพ.ประเวศ วะสี 3 0

๓๑ กลาวสรุปวา (๑) การเคารพในความเปนเพ่ือนมนุษย
ระหวางกัน จะทําใหสามารถแสวงหาขอตกลงรวมกันได (๒) การยึดม่ันในความเสมอภาคของความเปน
มนุษย โดยนําเสนอ หรือรับรูขอมูล และขาวสารอยางเทาเทียมกันจะทําใหกระบวนการเจรจาสามารถเดิน
ตอไปได หรืออาจจะประสบความสําเร็จ (๓) การยึดม่ันในความเสมอภาค จะทําใหคูกรณีไมสรางอุบายเพ่ือ
เอาเปรียบ (Trick) อันนําไปสูการใหคําสัญญาลอยๆ ซ่ึงอาจจะเปนการสรางปญหาในอนาคตได (๔) การ
เคารพ และยึดม่ันในศักด์ิศรีความเปนมนุษย และความเสมอภาคจะทําใหเกิดผลดีตอทุกฝาย เพราะเปน
การเพ่ิมพูนปญญา จิตใจ และพัฒนาการอยูรวมกันใหมีความสุขมากข้ึน เพราะตามทัศนะของ ศ.นพ.
ประเวศ วะสี มองวา สังคมตองมีความยุติธรรมความยุติธรรมในสังคมเปนรากฐานของความเจริญ สังคมใด
ก็ตามท่ีขาดความยุติธรรมไมอาจกาวไปสูความเจริญรุงเรืองได  ไมวาจะเปนความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม
หรือจิตใจ แตกลับเปนบอเกิดของความทุกข ความขัดแยง การเสียกําลังใจ และนําไปสูวิกฤติดานตางๆ 
รวมท้ังวิกฤติการณทางเศรษฐกิจท่ีเรากําลังเผชิญอยู ความยุติธรรมในสังคมจึงเปนเรื่องสําคัญ แตเทาท่ีผาน
มา สังคมไทยยังใหความสําคัญกับเรื่องนี้นอยเกินไป” นอกจากนี้ วันชัย วัฒนศัพท3 1๓๒ ยังไดแสดงความเห็น
วา ความรูสึกไมยุติธรรม มักนําไปสูความขัดแยง และบางครั้งกลายเปนความรุนแรงในทุกสังคม และชุมชน 
เพ่ือเปลี่ยนแปลงกระบวนการท่ีเขารูสึกวายุติธรรม เกณฑท่ีแสดงถึงความยุติธรรมในสังคม คือ การแบงปน 
วิธีการ การไดรับการตอบแทน หรือฟนฟู ขอบเขตและระบบคุณธรรม หากไมชัดเจน บกพรองและไรความ
เปนธรรม จําทําใหกลุมบุคคลท่ีไดรับการปฏิบัติรูสึกไมยุติธรรม มารค ตามไท กลาววา หัวใจสําคัญและเปน
แกนกลางของสันติวิธี  คือ สันติยุติธรรม (Just-Peace) เปนเรื่องท่ีครอบคลุมอยู ในทุกๆ ศาสนา 
เชนเดียวกับ ความรัก ความเสมอภาค 
 

 ๒.๒.๕ แนวคิดเกี่ยวกับการสรางจิตสํานึกดีในการอยูรวมกัน 
 ๑) ความหมายของจิตสํานึก 
 สัญญา สัญญาวิวัฒน 3 2

๓๓ กลาววา จิตสํานึก (Conscious) หมายถึง ความคิด ความรูสึกท่ีอยู
สวนลึกของบุคคล ติดตัวติดใจอยูตลอดเวลา คงทนและไมเปลี่ยนโดยงาย 
            ชัย สมิทธิไกร 3 3

๓๔ กลาววา จิตสํานึกทางจิตวิทยา หมายถึง การมีความระมัดระวัง (careful) มี
การเตรียมตัว (preparation) และตื่นตัว (alert) มีความคลองแคลว กระฉับกระเฉง (active) หรือการท่ี
มนุษยมีความรูสึกตื่นตัวพรอมท่ีจะมีปฏิกิริยาโตตอบตอสิ่งแวดลอม  
   ทองพันช่ัง พงษวารินทร34๓๕ อธบิายวา จิตสํานึก (Consciousness) หมายถึง การตอบสนองตอ
สิ่งท่ีเกิดข้ึน และตัดสินใจเลือกสนองตอบตอสิ่งนั้นในทางท่ีถูกตอง ตามกฎระเบียบ กฎหมาย กฎของสังคม 

๓๑ ประเวศ วะสี, สันติวิธีกับสิทธิมนุษยชน, น. ๖-๗. 
๓๒ วันชัย วัฒนศัพท, ความขัดแยง: หลักการและเครื่องมือแกปญหา, น. ๑๐๘-๑๑๐. 
๓๓ สัญญา สัญญาวิวัฒน, จิตสํานึกเพ่ือสวนรวมเชิงพุทธ, เอกสารประกอบการประชุมวิชาการประจําปของ

เครือขายสถาบันอุดมศึกษาเขตภาคกลางเพ่ือพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย จิตสํานึกเพ่ือสวนรวม (กรุงเทพมหานคร : โรง
พิมพมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย, ๒๕๔๙), น. ๔๑-๔๒. 

๓๔ ชูชัย สมิทธิไกร, จิตวิทยาท่ัวไป, (เชียงใหม : โครงการตํารามหาวิทยาลัยเชียงใหม, ๒๕๓๘), น. ๑๒๕.  

 

                                                           



๒๖ 

จารีตประเพณี แนวคิดเรื่องจิตสํานึกเริ่มตนมาจากศาสตรของจิตวิเคราะหและจิตวิทยาทางหนึ่ง และอีก
ทางหนึ่งคือการศึกษาของกลุมลัทธิมารกซ Marxist 

           ประเวศ วะสี 3 5

๓๖ สรุปวา จิตสํานึก (Consciousness)  คือ การกําหนดรับรู ความรูสึกนึกคิด 
และพฤติกรรมของมนุษย หากสํานึกแคบ การรับรู ความรูสึกนึกคิดและพฤติกรรมก็คับแคบ ถาสังคมใหญ
แตมีสํานึกเล็กก็จะเกิดความขัดแยง ทําใหไมสามารถรักษาสังคมไทยใหปกติได การยกระดับสํานึกของคน
ในชาติจึงควรเปนแกนกลางของยุทธศาสตรการพัฒนาชาติ จิตสํานึกเปนสวนลึกท่ีพลังท่ีสุด ถาจิตสํานึก
เปลี่ยน ทุกอยางก็เปลี่ยนไปได และจิตสํานึก (Conscious)  หมายถึง ความสํานึก มี  ๔ ประการ คือ  
               ๑) รูจริง ซาบซ้ึง (appreciation) โดยเนนการเขาใจอยางถองแท รูชัดวาอะไรถูก อะไร
ผิด อะไรเปนผลดี หรือมีผลเสีย 
               ๒) มีความรัก หวงแหน เนนในสิ่งท่ีเขาใจอยางลึกซ้ึงวาเปนสิ่งท่ีถูก เปนสิ่งท่ีดี เปนสิ่งท่ีมี
ประโยชนตอมนุษยสวนบุคคลและสวนรวม 
               ๓) มีความวิตกหวงใยวาจะมีผลกระทบตอชีวิตความเปนอยูของตนเองและสังคม  
               ๔) ทําจริง ปฏิบัติจริง ไมไดเนนวาตองทําเฉพาะกรณีท่ีทําไดหรือเปนไปได ทุกคนมี
ความสามารถ (capability) ท่ีจะทํากิจกรรมตาง ๆ อยูในระดับหนึ่งเทานั้น ปรากฏการณท่ีไมสามารถทําได
จริง หรือปฏิบัติไดโดยตรง ก็สามารถจะทํา หรือปฏิบัติไดจริงโดยทางออมไดในรูปแบบตาง ๆ 
 สวน ราชบัณฑิตยสถาน 3 6

๓๗ อธิบายวา จิตสํานึกทางสังคม (Social consciousness) หรือ
จิตสํานึกสาธารณะ (Public consciousness) หมายถึง การรูและสํานึกถึงสิ่งท่ีเปนสวนรวมรวมกันกับผูอ่ืน
ท่ีรวมสัมพันธกันเปนกลุมเดียวกับตน การกําหนดกลุมสังคมหรือกลุมสาธารณะดวยเกณฑตาง ๆ ทําใหเกิด
ความสํานึกในกลุมตางชนิดกัน เปนความสํานึกทางเชื้อชาติ (Racial consciousness) หรือความสํานึกทาง
ชาติพันธ (Ethnic consciousness) หรือความสํานึกทางชนชั้น (Class consciousness) ฯลฯ ซ่ึงมีสาระ
หลักอยางเดียวกันคือ บุคคลมีความรูสึกตระหนักคํานึงถึงการมีอยูของกลุมแตละประเภทและตนเปน
สมาชิกของกลุมท่ีเปรียบเทียบไดกับกลุมอ่ืนท่ีมีอยูในประเภทเดียวกัน ความตระหนักสํานึกจะมีอิทธิพลตอ
พฤติกรรมของบุคคล ท่ี มีต อสมาชิกกลุ ม เดี ยว กันและตอกลุ ม อ่ืน ท่ีต อง เ ก่ียวของสัมพันธ กัน                                  
 ดังนั้น การสรางจิตสํานึกมีความสําคัญอยางยิ่งในการจูงใจหรือกระตุนใหผูเรียน กลุมคน หรือ
ประชาชนกระทําการสิ่งใด หรือละเวนการกระทําอยางใดอยางหนึ่งไดจะตองสรางจิตสํานึกใหเกิดข้ึนมา ใน
การเสริมสรางจิตสํานึกความเปนพลเมืองดีก็ยอมจะตองสรางจิตสํานึกนั้นใหเกิดข้ึนมาดวย 
 ๒) องคประกอบของจิตสํานึก 

๓๕ ทองพันช่ัง พงษวารินทร, จิตสํานึกคุณภาพสรางไดจริงใน ๑๒๐ วัน,  (กรุงเทพมหานคร : Think 
Beyond, ๒๕๔๒), น. ๓๓. 

๓๖ ประเวศ วะสี, การพัฒนามนุษยแนวใหมเพ่ืออนาคตท่ียั่งยืน, (กรุงเทพมหานคร : หมอชาวบาน, ๒๕๔๕), 
น. ๔.  

๓๗ ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรม ศัพทสังคมวิทยาอังกฤษ-ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, (กรุงเทพมหานคร 
: อมรินทรพริ้นติ้งกรุพ จํากัด, ๒๕๓๒), น. ๘๑-๘๒.  

 

                                                                                                                                                                             



๒๗ 

 สมพงษ สิงหะพล37

๓๘ ไดสรุปวา จิตสํานึกมีองคประกอบ ๓ ดาน คือ ๑ 
               ๑) จิตสํานึกของตนเอง (Self Consciousness) เปนจิตสํานึกเพ่ือพัฒนาตนเอง ทําให
ตนเองเปนบุคคลท่ีสมบูรณยิ่งข้ึน การศึกษาไทยมุงปลูกฝงจิตสํานึกในดานนี้มานานแลว เกิดเปนผลบาง ไม
เปนผลบางตามสภาพการณ เปนจิตสํานึกแบบพ้ืนฐานท่ีทุกสังคมพยายามเสริมสรางใหเกิดข้ึน เชน ความ
ขยันหม่ันเพียร ความรับผิดชอบ ความอดกลั้น อดทนฯ เปนจิตสํานึกท่ีถูกปลูกฝงในสังคมไทยจนถึงปจจุบัน  
               ๒) จิตสํานึกเก่ียวกับผูอ่ืน (Other Oriented Consciousness) เปนจิตสํานึกของ
ความสัมพันธระหวางบุคคลของคนในกลุมชนหนึ่ง เชน ความเห็นอกเห็นใจ ความเอ้ือเฟอเผื่อแผ ความ
สามัคคี เปนตน เปนจิตสํานึกท่ีคนไทยสวนใหญมีการหลอหลอมมาจากพ้ืนฐานดั้งเดิมทางวัฒนธรรมไทยอยู
แลว สามารถเสริมสรางใหเกิดข้ึนไดไมยากนัก 
               ๓) จิตสํานึกเก่ียวกับสังคม สาธารณะ (Social or Public Consciousnes) เปนจิตสํานึก
ท่ีตระหนักถึงความสําคัญในการอยูรวมกันหรือคํานึงถึงผูอ่ืนท่ีรวมความสัมพันธเปนกลุมเดียวกัน เปน
จิตสํานึกท่ีคนไทยไมคอยมีและขาดจิตสํานึกนี้ในสังคมไทยจึงตองสรางเสริมใหเกิดข้ึนมาโดยเร็ว เชน 
จิตสํานึกดานเศรษฐกิจ การเมือง สิ่งแวดลอม และดานสุขภาพ เปนตน 
              นอกจากนั้น หฤทัย อาจปรุ38๓๙ ยังไดกลาววาจิตสํานึกยังมีองคประกอบอีก ๓ ดาน ไดแก 
               ๑) องคประกอบดานความคิด (Cognition) เปนสวนเก่ียวของกับความคิดท่ีเปนสวนของ
การรูหรือเกิดการรับรูของความสํานึกเปนหลัก เชน การรับรู (perception) ความทรงจํา (Memory) ความ
มีเหตุผล (Reasoning) และการใชปญญา (Intellect) เปนตน 
               ๒) องคประกอบดานความรูสึก (Affection) เปนสวนประกอบทางดานอารมณ ความรูสึก 
ซ่ึงจะเปนสิ่งท่ีกระตุนความคิดอีกตอหนึ่ง เปนความรูสึกทางใจของความสํานึกท่ีรวมเอาความรูสึกของ
บุคคลท้ังในดานบวกหรือดานลบ 
               ๓) องคประกอบดานการปฏิบัติหรือการกระทํา (Behavior) เปนองคประกอบท่ีกอใหเกิด
แนวโนมในทางปฏิบัติหรือปฏิกิริยาตอบสนองเม่ือมีสิ่งเราท่ีเหมาะสม ซ่ึงในสวนนี้จะตองอาศัยความเขาใจ
หรือความคิดรวบยอด (concept) เก่ียวกับสิ่งนั้นเปนพ้ืนฐาน 
                          สรุปวา องคประกอบของจิตสํานึกมีจิตสํานึกของตนเอง ตอผูอ่ืน และสังคมแลว จะตองมี
ความคิดในเชิงบวก มีจิตใจกวางตระหนักถึงความสําคัญการอยูรวมกันในสังคม เมตตากรุณาเอ้ือเฟอเผื่อแผ 
สามัคคี เสียสละประโยชนสวนตน เพ่ือประโยชนสวนรวม   
          ๓) กระบวนการเสริมสรางจิตสํานึก 
              มีนักการศึกษาหลายทานใหทัศนะเก่ียวกับกระบวนการเสริมสรางใหเกิดจิตสํานึก ดังนี้ 

๓๘ สมพงษ สิงหะพล, “ตองสอนใหเกิดจิตสํานึกใหม”, สีมาจารย, ปท่ี ๑๓ ฉบับท่ี ๒๗ (มิถุนายน-ตุลาคม 
๒๕๔๒), น. ๑๕-๑๖. 

๓๙ หฤทัย อาจปรุ , ความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคล ภาวะผู นํา รูปแบบการดําเนินชีวิตและ
ความสามารถในการเรียนรูดวยตนเองกับการมีจิตสํานึกสาธารณะของนักศึกษาพยาบาล, วิทยานิพนธพยาบาลศาสตร 
มหาบัณฑิต (บัณฑิตวิทยาลัย : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๔๔), น. ๓๑.  

 

                                                           



๒๘ 

              เมธี ปลินธนานนท39๔๐ อธิบายวา กระบวนการเกิดจิตสํานึก มี ๕ ลําดับ ไดแก 
               ๑) จิตสํานึกท่ียังไมเปลี่ยนแปลง (Intransitive Consciousness) หมายถึงการท่ี
ประชาชนยังมีความเชื่อในเรื่องโชคลาง สิ่งศักดิ์สิทธิ์ และโชคชะตา 
               ๒) ความคิดเห็นแบงออกเปน ๓ ประเภท คือ  
                    (๒.๑) ความคิดเห็นอยางมีระดับ 
                    (๒.๒) ความคิดเห็นแบบวิพากษวิจารณ ซ่ึงแยกแยะขอเท็จจริงจากความคิดเห็น
สวนตัวท่ีมีอคติแยกการเลือกท่ีรักมักท่ีชังขอขัดแยงออกจากสิ่งท่ีเปนสัจจะหรือขอเท็จจริงรวมถึงการ
วิพากษวิจารณ โฆษณาชวนเชื่อ และพฤติกรรมท่ีทําตาม ๆ กันมา 
                    (๒.๓) ความคิดตามหลักตรรกวิทยา ความคิดแบบสรางสรรค ความคิดจากทักษะ
ดานพุทธิศึกษา เชน การใชภาษา การคํานวณ และการวิจัย เปนตน  
         ข้ันตอนความคิดเห็นนี้ เกิดเม่ือรูสึกสะดุดใจปรากฏออกมาอยางใดอยางหนึ่งหรืออาจ                  
บูรณาการกันก็ได 
               ๓) การติดตอสื่อสารและถายทอด สามารถทําไดโดยคําพูดหรือทางอ่ืน ๆ เชน ถอยคําท่ี
เขียน การฟง การถาม การใหขอมูลและรับขอมูลปอนกลับ การแกปญหาขอขัดแยง เปนตน 
               ๔) การเลือกเชื่อและเกิดศรัทธา ข้ันตอนนี้เปนการพิจารณาเพ่ือหาขอสรุปจากทางเลือก
ตาง ๆ มีการพิจารณาสิ่งท่ีเก่ียวของตาง ๆ ท้ังท่ีชอบและไมชอบ เลือกการกําหนดเปาหมาย การรวบรวม
ขอมูล การแกปญหา การวางแผน และการเลือกอยางอิสระ จากตัวอยางเรื่องเดียวกัน สําหรับข้ันตอนนี้เม่ือ
มีการติดตอสื่อสารและถายทอด การเห็นพองตองกัน การสนับสนุนกัน การนิยมชมชอบรวมกัน จะทําให
ตนเลิกเชื่อและเกิดศรัทธาในการพ่ึงตนเองวาเปนสิ่งท่ีดี และยึดม่ันไวในใจ 
  ๕) การปฏิบัติ เปนข้ันตอนท่ีทําตาม ซํ้ากับท่ีเคยทํามากอน เม่ือมาถึงข้ันตอนนี้จะเกิด
ความเชื่อถือ มีศรัทธาในพฤติกรรมก็จะพยายามท่ีจะถายทอดความเชื่อนี้ มาเปนความพยายามท่ีจะ
ประพฤติปฏิบัติตนเองบาง ซ่ึงเปนพฤติกรรมท่ีสังเกตเห็นไดของบุคคลนั้น 
              กิติมา สุรสนธ 4 0

๔๑ กลาวถึงข้ันตอนการสรางและข้ันตอนการแพรกระจายถายทอดจิตสํานึก วา
ประกอบดวย ๒ ข้ันตอนหลัก ๆ คือ 
             ๑) ข้ันตอนการสรางจิตสํานึก มีองคประกอบ ๓ ประการ ไดแก 
                    ๑.๑) เง่ือนไขในการสรางจิตสํานึก มี ๒ เง่ือนไข คือท่ีเอ้ืออํานวยตอการสราง
จิตสํานึกและเง่ือนไขท่ีปดก้ันขัดขวาง ไดแก  
                    (๑) เง่ือนไขท่ีเอ้ืออํานวย คือเรื่องการสงเสริมความรู 
                      (๒) เง่ือนไขท่ีปดก้ันขัดขวาง คือ อุปสรรคในการพัฒนาจิตสาํนึก                  

๔๐ เมธี ปลินธนานนท, “วิธีการปลูกฝงและเสริมสรางคานิยม”, คุรุปริทัศน, ปท่ี ๕, ฉบับท่ี ๘, (กุมภาพันธ-
กันยายน ๒๕๒๖), น. ๔๒-๔๓. 

๔๑ กิติมา สุรสนธ, การสื่อสารเพ่ือการพัฒนาประเทศ, (กรุงเทพมหานคร : ม.ป.ท., ๒๕๒๙), น. ๑๒๐. 

 

                                                           



๒๙ 

                    ๑.๒) วัตถุดิบท่ีใชในการสรางจิตสํานึก ไดแก ความทรงจํา ความเคยชิน อารมณ
ความรูสึก ซ่ึงสามารถแบงออกไดเปน ๓ ลักษณะ ไดแก 
                      (๑) ความคิดความเขาใจ (cognitive) คือความรอบรู ความระมัดระวัง 
ความไมไววางใจ ความคิดริเริ่ม 
                      (๒) อารมณความรูสึก (affection) คือความรูสึกท่ีมีตอสิ่งตาง ๆ เชน สิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์ 
                       (๓) การกระทํา (conation) คือภาวะจิตประจําวันของการจัดรูปแบบ
องคกรชุมชน การบริหารกองทุนพัฒนาหมูบาน 
                  วัตถุดิบเหลานี้ไมไดอยูในสภาพบริสุทธิ์ แตมีหลายสิ่งปะปนอยู หากตองการพัฒนา
จิตสํานึกข้ึนมาจะตองมีการเลือกคัดสรร และกลั่นกรอง 
                    ๑.๓) ตัวบุคลลหรือนักพัฒนา ท่ีดําเนินการสรางจิตสํานึกในกลุมประชากรจะตองมี
คุณสมบัติในการทํางานดวยการมีความรูและความเชี่ยวชาญ  
               ๒) ข้ันตอนการแพรกระจายและถายทอดจิตสํานึก เปนการพัฒนาจิตสํานึกปกติจะเปน
เรื่องนามธรรมไมสามารถจับตอง มองเห็นไมได  
  ฉะนั้น จึงตองแสดงในกิจกรรมท่ีเรียกวา “ปฏิบัติการอยางมีจิตสํานึก” คือการกระทําท่ีผู
ปฏิบัติรูเปาหมาย ตลอดจนรูวิธีการท่ีจะบรรลุเปาหมาย 
 สวน ไพบูลย วัฒนศิริธรรม4 1

๔๒ กลาวถึงกระบวนการการเกิดจิตสํานึกวา สํานึกของคน สํานึก
ของชุมชน ลวนอยูภายใตอิทธิพลของปจจัยแวดลอมมากมาย จําแนกเปน ๓ ประเภท คือ  
               ๑) จิตสํานึกท่ีเกิดจากปจจัยภายนอก หมายถึงกระบวนการทางสํานึกของคน ๆ หนึ่งมี
ท่ีมาจากภาวะแวดลอมทางสังคม เริ่มตั้งแต พอ แม ญาติพ่ีนอง ครู สื่อสรมวลชน บุคคลท่ัวไป ฯลฯ
ตลอดจนองคกร วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี ความเชื่อ กฎหมาย ศาสนา เปนตน  
               ๒) จิตสํานึกท่ีเกิดจากปจจัยภายใน หมายถึง การครุนคิด ไตรตรอง ตรึกตรองของแตละ
บุคคลในการพิจารณาตัดสินใจเชิงการใหคุณคาและความดีงาม ซ่ึงสงผลตอพฤติกรรมและการประพฤติ
ปฏิบัติ โดยเฉพาะการปฏิบัติทางจิตใจเพ่ือขัดเกลาตนเองใหเปนไปในทางใดทางหนึ่ง 
               ๓) ปฏิสัมพันธระหวางปจจัยภายนอกกับปจจัยภายในทําใหเกิดจิตสํานึก จะตองไมดวน
สรุปวาปจจัยภายนอกหรือปจจัยภายในเพียงอยางใดอยางหนึ่งทําใหเกิดจิตสํานึก เพราะทุกสรรพสิ่งลวน
สัมพันธซ่ึงกันและกัน ดังนี้ 
                   (๑) จิตสํานึกท่ีมาจากภายนอก เปนการเขามาโดยธรรมชาติและสวนใหญมักไม
รูตัว 
                   (๒) จิตสํานึกท่ีมาจากภายใน เปนการจงใจเลือกสรร หมายถึงการระลึกรูตนเอง
เปนอยางดี เปนจิตสํานึกท่ีบุคคลสรางข้ีนเอง  

๔๒ ไพบูลย วัฒนศิริธรรม, สํานึกไทยท่ีพึงปรารถนา, (กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิบูรณะชนบทแหงประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ, ๒๕๔๓), น. ๑๓-๑๙. 

 

                                                           



๓๐ 

              ท่ีจริงแลวในทุกขณะจิตมีการปรับเปลี่ยนโตตอบกันระหวางสิ่งท่ีมากระทบจากภายนอก และสิ่ง
ท่ีคิดเองจากภายใน เม่ือมีสิ่งไมดีมากระทบภายนอก แตมีจิตสํานึกดีภายในคอยขัดขวาง เชน เชื่อวา “ทําดี
ไดดี” แตเม่ือมีคนมาบอกวา “ทําดีไมเห็นไดดี” ก็อาจทําใหภายในจิตครุนคิดเพ่ือหาคําตอบวาสิ่งใดถูกตอง
กันแน แตหากมีจิตสํานึกดีท่ีเขมแข็งก็สามารถยึดม่ันในความดีงามไมถูกดึงไปในทางเสื่อมเพราะปจจัย
ภายในกับภายนอกเปนปฏิสัมพันธท่ีตอเนื่องกัน ไมมีตน ไมมีปลาย ดังนั้น จิตสํานึกภายในจึงมีผลตอปจจัย
ภายนอก และปจจัยภายนอกก็มีผลตอจิตสํานึกภายในดวยเชนเดียวกัน ดั ง นั้ น  ทุ ก ภ า ค ส ว น ใ น สั ง ค ม 
โดยเฉพาะรัฐบาล และภาคีการศึกษาจะใชกระบวนการเสริมสรางจิตสํานึกใหเยาวชนเปนพลเมืองดี รวมกัน
ฟนฟูและนําพุทธธรรมกลับคืนมาประพฤติปฎิบัติสรางจิตสํานึกท่ีดีในการอยูรวมกัน 
   

๒.๓ แนวคิดเกี่ยวกีบเครือขายทางสังคมและการมีสวนรวม 
 ๒.๓.๑ ความหมายของเครือขาย 
 คําวา “เครือขาย” มีความหมายแตกตางกันไปตามมุมมองของแตละบุคคล แตจากการวิเคราะห
เครือขายรูปแบบตางๆ กลุมเครือขายนี้ ตองมีการแสดงออกเปนการลงมือกระทํากิจกรรมรวม” คําวา 
"เครือขาย" เปนมโนภาพท่ีเห็นวา สามารถสรางความเขาใจในเบื้องตนไดโดยงาย คือ ภาพขายใยแมงมุม ซ่ึง
แสดงใหเห็นการถักทอโยงใยกัน ของเสนใยท่ีพาดผานกันไปมาหลายเสน หลากทิศทาง ดังนั้น ความหมาย
อยางงายท่ีผมขอใหไว ณ ท่ีนี้ สําหรับคําวา เครือขาย คือ "การเชื่อมโยงอยางมีเปาหมาย" การเชื่อมโยงนี้ 
อาจเปนการเชื่อมโยงระหวาง ระบบท่ีปฏิบัติการอยูเขาดวยกัน เชน การเชื่อมโยงคอมพิวเตอรเขาเปน
เครือขายอินเตอรเน็ท เปนตน หรืออาจเปนการเชื่อมโยงระหวาง บทบาทของบุคคล/องคกรตาง ๆ ภายใต
วัตถุประสงครวมใดๆ ของภาคีสมาชิก ซ่ึงถาหากพิจารณาลึกลงไปอีกหนอย ในความเปนบุคคล/องคกร ก็
จะพบความแตกตางของระบบการทํางาน (ของบุคคล) และความแตกตางของระบบการทํางาน (ของ
องคกร) ท่ีปรากฏออกมา ตามการปฏิบัติตัว และตามบทบาทภารกิจท่ีมีลักษณะเฉพาะ ของแตละบุคคล/
องคกร การเชื่อมโยงเปนเครือขาย จึงเทากับการเชื่อมโยงหลาย ๆ ระบบยอย (ท่ีตางมีลักษณะจําเพาะของ
ระบบ) ใหรวมกันข้ึนมาใหม เปนอีกหนึ่งระบบ ของหนวยสมาชิกทุกหนวย ท่ีเขามารวมกัน  จากการ
ทบทวนเอกสารท่ีเก่ียวกับความหมายของการสรางเครือขายนั้นมีนักวิชาการกลาวไวดังตอไปนี้ 
 Paul Starkey๔๓ ใหความหมายของ “เครือขาย” วา คือ กลุมของคนหรือองคการท่ีสมัครใจ
แลกเปลีย่นขาวสารขอมูลระหวางกัน หรือทํากิจกรรมรวมกัน ในลักษณะท่ีบุคคลหรือองคกรสมาชิกยังคงมี
ความเปนอิสระในการดําเนินกิจกรรมของตนการสรางเครือขายเปนการทําใหบุคคลและองคกรท่ีกระจัด
กระจายไดติดตอและแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร และการรวมมือกันดวยความสมัครใจ อีกท้ังใหสมาชิกใน
เครือขายมีความสัมพันธกันฉันทเพ่ือนท่ีตางก็มีความเปนอิสระมากกวาสรางการคบคาสมาคมแบบพ่ึงพิง 

๔๓ Paul Starkey, Networking for Development, (London: International Forum for Rural 
Transport and Development, 1997), p. 12. 

 

                                                           



๓๑ 

 สนธยา พลศรี 4 3

๔๔ ใหความหมายของเครือขายวา หมายถึง ความสัมพันธท่ีเชื่อมโยง ระหวาง
สมาชิกซ่ึงอาจจะเปนบุคคลตอบุคคล บุคคลตอกลุม กลุมตอกลุม เครือขายตอเครือขาย กลายเปนเครือขาย
ยอยภายใตเครือขายใหญในการเชื่อมโยงเปนเครือขายไมไดเปนเพียงการรวมตัวกันโดยท่ัวไปแตมีเปาหมาย
ในการทํากิจกรรมรวมกันท้ังท่ีเปนครั้งคราวหรืออาจเปนกิจกรรมท่ีตอเนื่อง จึงเปนการเชื่อมโยงคนท่ีมีความ
สนใจรวมกันพบปะสังสรรค และพัฒนําไปสูการลงมือรวมกันทํากิจกรรมตางๆ ดวยเปาหมายและ
จุดประสงคเดียวกัน  ดังนั้นเครือขายขายจึงไมใชเปนเพียง การรวบรวมรายละเอียดบุคคลท่ีเปนสมาชิก
เทานั้น  แตมีการจัดระบบใหสมาชิกสามารถดําเนินกิจกรรมรวมกัน เพ่ือบรรลุจุดหมายท่ีสมาชิกเห็นพอง
ตองกันในสิ่งท่ีเชื่อมโยงสมาชิกเขาดวยกันคือวัตถุประสงคหรือผลประโยชนท่ีตองการบรรลุผลรวมกัน การ
สนับสนุนชวยเหลือซ่ึงกันและกัน 
 กาญจนา แกวเทพ 4 4

๔๕ ไดใหความหมายวา “เครือขาย” หมายถึง รูปแบบหนึ่งของการ
ประสานงานของบุคคล กลุม หรือองคกรหลายๆ องคกรท่ีตางมีทรัพยากรของตนเอง มีเปาหมายมีวิธีการ
ทํางาน และกลุมเปาหมายของตนเอง บุคคลหรือกลุมเหลานี้ไดมาประสานงานกันมีระยะเวลานาน
พอสมควร แมอาจจะไมมีกิจกรรมรวมกันอยางสมํ่าเสมอก็ตาม แตก็มีการวางรากฐานเอาไวเปรียบเสมือนมี
การตอสายโทรศัพทเอาไว เม่ือฝายใดฝายหนึ่งมีความตองการท่ีจะขอความชวยเหลือหรือขอความรวมมือ
จากกลุมอ่ืนๆ เพ่ือแกปญหา ก็สามารถติดตอไปไดในการเขารวมเปนองคกรเครือขาย แมวาองคกรเหลานี้
จะมีบางอยางรวมกัน เชน มีเปาหมายรวมกัน มีประโยชนรวมกัน องคกรเหลานี้ก็ยังคงความเปนเอกเทศอยู 
เพราะการเขารวมเปนเครือขายเปนการเขารวมเพียงบางสวนขององคกรเทานั้น  
 พระมหาสุทิตย อาภากโร45

๔๖ กลาวถึงเครือขายวา คือแนวคิดท่ีมาจากกการมีปฏิสัมพันธระหวาง
กันของผูคนในสังคมท่ีมารวมตัวกันเปนกลุม องคกร และเครือขาย เพ่ือการพัฒนา การแกไขปญหา และ
การสรางสรรคในสิ่งท่ีเปนประโยชนท้ังตอปจเจกบุคคลและสังคมโดยเปนคําท่ีนํามาใชในแวดวงการพัฒนา
สังคม อันกลาวถึงระบบความสัมพันธในสังคมมนุษยท่ีเชื่อมโยงเปนเครือขาย นับตั้งแตในระดับปจเจก
บุคคล ปจเจกบุคคลกับกลุม กลุมกับกลุม และกลุมกับเครือขาย ซ่ึงเปนระบบความสัมพันธท่ีเก่ียวของกับ
การทํากิจกรรม การสื่อสาร การรวมมือ การพ่ึงพาอาศัย การแลกเปลี่ยนเรียนรู โดยมีโครงสรางรูปแบบ
ความสัมพันธท่ีหลากหลาย และมีการกระจายตัวไปตามหนวยยอยหรือปจเจกบุคคลในสังคม โดยเครือขาย
นั้นเริ่มตนจากการอธิบายความสัมพันธและการเชื่อมโยงระหวางปจเจกบุคคล กลุม หรือชุมชน เพ่ือ
แลกเปลี่ยนเรียนรู ชวยเหลือพ่ึงพา จนกระท่ังสามารถสรางพลังและอํานาจตอรอง และตอมาก็มีการขยาย
ความสัมพันธนั้นไปสูระดับท่ีกวางข้ึน โดยมีการเชื่อมโยงกับองคกร เครือขายพันธมิตรอ่ืนๆ  

๔๔ สนธยา พลศรี, เครือขายการเรียนรูในงานพัฒนาชุมชน, (กรุงเทพมหานคร: โอ.เอส.พริ้นติ้ง 
เฮาส, ๒๕๕๐), น. ๒๐๗.   

๔๕ กาญจนา แกวเทพ, เครื่องมือการทํางานแนววัฒนาชุมชน, (กรุงเทพมหานคร: สภาคาทอลิกแหงประเทศ
ไทยเพ่ือการพัฒนา, ๒๕๓๘), น. ๓๕. 

๔๖ พระมหาสุทิตย อาภากโร,ดร., เครือขาย: ธรรมชาติ ความรู และการจัดการ, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๙), น. ๕๕. 

 

                                                           



๓๒ 

 และ พระมหาสุทิตย อาภากโร 4 6

๔๗ ยังไดกลาวอีกวา เครือขาย หมายถึง  ความรวมมือและการ
เปดรับของฝายตางๆ ท่ีจะมีขอตกลงรวมกันในการทํากิจกรรมอยางใดอยางหนึ่งเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงค 
และเปาหมายท่ีกําหนดไวซ่ึงขอกําหนดท่ีเกิดข้ึนนั้นเปนความพยายามท่ีจะระดมทรัพยากรกระบวนการ
ความรูและวิธีการตางๆ เพ่ือใหไดมาซ่ึงความสําเร็จจากการรวมมือและการเปดรับในสิ่งใหมนั้นเสมอ 
 สํานักเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน กรมกิจการผูสูงอายุ 4 7

๔๘ ไดเสนอแนวคิดในการ
บริหารจัดการเครือขาย โดยใชหลักการบริหาร ๕ ก คือ กลุม กรรมการ กฎกติกา กองทุน และกิจกรรม ดัง
แผนภูมิท่ี ๒.๑ ดังนี้ 

 
 เครือขายมีองคประกอบสําคัญอยูอยางนอย ๗ อยางดวยกัน คือ 
 ๑. มีการรับรูและมุมมองท่ีเหมือนกัน (common perception)  
 ตองมีความรูสึกนึกคิดและการรับรูเหมือนกันถึงเหตุผลในการเขามารวมกันเปนเครือขาย เชน มี
ความเขาใจในตัวปญหาและมีจิตสานึกในการแกไขปญหารวมกัน ประสบกับปญหาอยางเดียวกันหรือ
ตองการความชวยเหลือในลักษณะท่ีคลายคลึงกัน ซ่ึงจะสงผลใหสมาชิกของเครือขายเกิดความรูสึกผูกพัน
ในการดําเนินกิจกรรมรวมกันเพ่ือแกปญหาหรือลดความเดือดรอนท่ีเกิดข้ึน 
 การรับรูรวมกันถือเปนหัวใจของเครือขายท่ีทําใหเครือขายดําเนินไปอยางตอเนื่อง เพราะถา
เริ่มตนดวยการรับรูท่ีตางกัน มีมุมมองหรือแนวคิดท่ีไมเหมือนกันแลว จะประสานงานและขอความรวมมือ
ยาก เพราะแตละคนจะติดอยูในกรอบความคิดของตัวเอง มองปญหาหรือความตองการไปคนละทิศละทาง 

๔๗ พระมหาสุทิตย อาภากโร,ดร. ,เครือขาย: ธรรมชาติ ความรู และการจัดการ, น. ๔๔. 
๔๘ กรมกิจการผูสูงอายุ, ขอมูลสถิติผูสูงอายุประเทศไทย ๒๕๕๙, (กรุงเทพมหานคร: กรมกิจการผูสูงอายุ, 

๒๕๖๐). 

ดานการบริหารงาน 

-กองทุน 

-กฎระเบยีน 

-กิจกรรมของกลุม 

ดานการบริหารคน 
- กรรมการ 
- สมาชิก 
- คนในชุมชน 
 

ดานบริหารผลประโยชน 
- ผลประโยชนตอสมาชิก 
- ผลประโยชนตอกลุม 
- ผลประโยชนตอชุมชน 

ที่มา : พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร., การมีสวนรวมของพระสงฆในการเสริมสรางสุขภาวะและ
เครือขายทางสังคม, ๒๕๖๒,น. ๔๕ 

 

                                                           



๓๓ 

แตท้ังนี้มิไดหมายความวาสมาชิกของเครือขายจะมีความเห็นท่ีตางกันไมได เพราะมุมมองท่ีแตกตางชวยให
เกิดการสรางสรรค ในการทํางาน แตความแตกตางนั้นตองอยูในสวนของกระบวนการ (process) ภายใต
การรับรูถึงปญหาท่ีสมาชิกทุกคนยอมรับแลว มิฉะนั้นความเห็นท่ีตางกันจะนําไปสูความแตกแยกในท่ีสุด 
 ๒. การมีวิสัยทัศนรวมกัน (common vision)  
 วิสัยทัศนรวมกัน หมายถึงการท่ีสมาชิกมองเห็นจุดมุงหมายในอนาคตท่ีเปนภาพเดียวกัน มีการ
รับรูและเขาใจไปในทิศทางเดียวกัน และมีเปาหมายท่ีจะเดินทางไปดวยกัน การมีวิสัยทัศนรวมกันจะทําให
กระบวนการขับเคลื่อนเกิดพลัง มีความเปนเอกภาพ และชวยผอนคลายความขัดแยงอันเนื่องมาจากความ
คิดเห็นท่ีแตกตางกัน ในทางตรงกันขาม ถาวิสัยทัศนหรือเปาหมายของสมาชิกบางกลุมขัดแยงกับวิสัยทัศน
หรือเปาหมายของเครือขาย พฤติกรรมของสมาชิกกลุมนั้นก็จะเริ่มแตกตางจากแนวปฎิบัติท่ีสมาชิก
เครือขายกระทํารวมกัน  
 ดังนั้น แมวาจะตองเสียเวลามากกับความพยายามในการสรางวิสัยทัศนรวมกัน แตก็จําเปน 
จะตองทําใหเกิดข้ึน หรือถาสมาชิกมีวิสัยทัศนสวนตัวอยูแลว ก็ตองปรับใหสอดคลองกับวิสัยทัศนของ 
เครือขายใหมากท่ีสุดแมจะไมซอนทับกันแนบสนิทจนเปนภาพเดียวกัน แตอยางนอยก็ควรสอดรับไป 
ในทิศทางเดียวกัน 
 ๓. มีความสนใจหรือมีผลประโยชนรวมกัน (mutual interests/benefits)  
 คําวาผลประโยชนในท่ีนี้ครอบคลุมท้ังผลประโยชนท่ีเปนตัวเงินและผลประโยชนไมใชตัวเงิน ถา
การเขารวมในเครือขายสามารถตอบสนองตอความตองการของเขาหรือมีผลประโยชนรวมกัน ก็จะเปน
แรงจูงใจใหเขามามีสวนรวมในเครือขายมากข้ึน 
 ดังนั้น ในการท่ีจะดึงใครสักคนเขามามีสวนรวมในการดําเนินงานของเครือขาย จําเปนตอง
คํานึงถึงผลประโยชนท่ีเขาจะไดรับจากการเขารวม ถาจะใหดีตองพิจารณาลวงหนากอนท่ีเขาจะรองขอ 
ลักษณะของผลประโยชนท่ีสมาชิกแตละคนจะไดรับอาจแตกตางกัน แตควรตองใหทุกคนและตองเพียง
พอท่ีจะเปนแรงจูงใจใหเขาเขามีสวนรวมในทางปฎิบัติไดจริง ไมใชเปนเขามาเปนเพียงไมประดับเนื่องจากมี
ตําแหนงในเครือขาย แตไมไดรวมปฎิบัติภาระกิจ เม่ือใดก็ตามท่ีสมาชิกเห็นวาเขาเสียประโยชนมากกวาได 
หรือเม่ือเขาไดในสิ่งท่ีตองการเพียงพอแลว สมาชิกเหลานั้นก็จะออกจากเครือขายไปในท่ีสุด 
 ๔. การมีสวนรวมของสมาชิกทุกคนในเครือขาย (stakeholders participation)  
 การมีสวนรวมของสมาชิกในเครือขาย เปนกระบวนการท่ีสําคัญมากในการพัฒนาความเขมแข็ง
ของเครือขาย เปนเง่ือนไขท่ีทําใหเกิดการรวมรับรู รวมคิด รวมตัดสินใจ และรวมลงมือกระทําอยางเขมแข็ง  
 ดังนั้น สถานะของสมาชิกในเครือขายควรมีความเทาเทียมกัน ทุกคนอยูในฐานะ “หุนสวน
(partner)” ของเครือขาย เปนความสัมพันธในแนวราบ (horizontal relationship) คือความสัมพันธฉันท
เพ่ือน มากกวาความสัมพันธในแนวดิ่ง (vertical relationship) ในลักษณะเจานายลูกนอง ซ่ึงบางครั้งก็ทํา
ไดยากในทางปฎิบัติเพราะตองเปลี่ยนกรอบความคิดของสมาชิกในเครือขายโดยการสรางบริบทแวดลอมอ่ืน 
ๆ เขามาประกอบ แตถาทําไดจะสรางความเขมแข็งใหกับเครือขายมาก 
 ๕. มีการเสริมสรางซ่ึงกันและกัน (complementary relationship)  

 



๓๔ 

 องคประกอบท่ีจะทําใหเครือขายดําเนินไปอยางตอเนื่อง คือ การท่ีสมาชิกของเครือขายตางก็
สรางความเขมแข็งใหกันและกัน โดยนาจุดแข็งของฝายหนึ่งไปชวยแกไขจุดออนของอีกฝายหนึ่ง แลวทําให
ไดผลลัพธเพ่ิมข้ึนในลักษณะพลังทวีคูณ (๑+๑ > ๒) มากกวาผลลัพธท่ีเกิดข้ึนเม่ือตางคนตางอยู 
 ๖. มีการเกื้อหนุนพ่ึงพากัน (interdependent)  
  เปนองคประกอบท่ีทําใหเครือขายดําเนินไปไดอยางตอเนื่องเชนเดียวกัน การท่ีสมาชิกเครือขาย
ตกอยูในสภาวะจากัดท้ังดานทรัพยากร ความรูเงินทุน กําลังคน ฯลฯ ไมสามารถทํางานใหบรรลุเปาหมาย
อยางสมบูรณไดดวยตนเองโดยปราศจากเครือขาย จําเปนตองพ่ึงพาซ่ึงกันและกันระหวางสมาชิกใน
เครือขาย การทําใหหุนสวนของเครือขายยึดโยงกันอยางเหนียวแนน จําเปนตองทําใหหุนสวนแตละคนรูสึก
วาหากเอาหุนสวนคนใดคนหนึ่งออกไปจะทําใหเครือขายลมลงได การดํารงอยูของหุนสวนแตละคนจึงเปน
สิ่งจําเปนสําหรับการดํารงอยูของเครือขาย การเก้ือหนุนพ่ึงพากันในลักษณะนี้จะสงผลใหสมาชิกมีปฎิ
สัมพันธระหวางกันโดยอัตโนมัติ 
 ๗. มีปฏิสัมพันธกันในเชิงแลกเปล่ียน (interaction)  
  หากสมาชิกในเครือขายไมมีการปฎิสัมพันธกันแลว ก็ไมตางอะไรกับกอนหินแตละกอนท่ีรวมกัน
อยูในถุง แตละกอนก็อยูในถุงอยางเปนอิสระ ดังนั้นสมาชิกในเครือขายตองทากิจกรรมรวมกันเพ่ือกอใหเกิด
การปฎิสัมพันธระหวางกัน เชน มีการติดตอกันผานทางการเขียน การพบปะพูดคุย การแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นซ่ึงกันและกัน หรือมีกิจกรรมประชุมสัมมนารวมกัน โดยท่ีผลของการปฎิสัมพันธนี้ตองกอใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงในเครือขายตามมาดวย 
 ลักษณะของปฎิสัมพันธระหวางสมาชิกควรเปนการแลกเปลี่ยนกัน (reciprocal exchange) 
มากกวาท่ีจะเปนผูใหหรือเปนผูรับฝายเดียว (unilateral exchange) ยิ่งสมาชิกมีปฎิสัมพันธกันมากเทาใด
ก็จะเกิดความผูกพันระหวางกันมากข้ึนเทานั้น ทําใหการเชื่อมโยงแนนแฟนมากข้ึน มีการเรียนรูระหวางกัน
มากข้ึน สรางความเขมแข็งใหกับเครือขาย องคประกอบขางตนไมเพียงแตจะเปนประโยชนในการนําไปชวย
จาแนกระหวางเครือขายแท กับเครือขายเทียมเทานั้น แตยังแสดงใหเห็นถึงปจจัยท่ีจะมีผลตอการ
เสริมสรางความเขมแข็งของเครือขายดวย 
 สรุปไดวา การสรางเครือขาย หมายถึงการทําใหมีการติดตอ สนับสนุนใหมีการแลกเปลี่ยนขอมูล
ขาวสารและการรวมมือกันดวยความสมัครใจ การสรางเครือขายควรสนับสนุนและอํานวยความสะดวก ให
สมาชิกในเครือขายมีความพัมพันธกันฉันทเพ่ือน ท่ีตางก็มีความเปนอิสระมากกวาสรางการคบคาสมาคม
แบบพ่ึงพิง นอกจากนี้การสรางเครือขายตองไมใชการสรางระบบติดตอดวยการเผยแพรขาวสารแบบทาง
เดียว เชนการสงจดหมายขาวไปใหสมาชิกตามรายชื่อ แตจะตองมีการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารระหวางกัน
ดวย  
 ดังนั้น เครือขาย ก็คือ กลุมของคนหรือกลุม หรือองคกรท่ีมีความสมัครใจในการเรียนรู 
แลกเปลี่ยนขอมูล ขาวสาร ความรู ประสบการณระหวางกัน หรือลงมือทํากิจกรรมรวมกัน มีความสัมพันธ
ระหวางกันในหลายดานท้ังดานเศรษฐกิจ ดานสังคมและอ่ืนๆ โดยมีการจัดรูปแบบการจัดการใหเปนกลไก
ขบเคลื่อนเชื่อมโยงกิจกรรมรวมกัน กิจกรรมเครือขายตองมีลักษณะเทาเทียมกัน และเห็นความตระหลัก

 



๓๕ 

รวมกันในเปาหมายและแผนงานท่ีจะทํา และ เครือขายทางสังคม (Social Network) เปนรูปแบบ
ความสัมพันธทางสังคมท่ีไมมีขอบเขต  การเชื่อมความสัมพันธระหวางสมาชิกเครือขายอาจจะมองเห็นหรือ
มองไมเห็น เปนรูปธรรมก็ได ซ่ึงการเชื่อมโยงระหวางกันท่ีจะเห็นเปนรูปธรรมของเครือขายมี ๓ ลักษณะ 
คือ เครือขายการแลกเปลี่ยน เครือขายการติดตอสื่อสาร และเครือขายความสัมพันธในการอยูรวมกัน 
  

 ๒.๓.๒ องคประกอบและประเภทของเครือขาย 
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๔๙ ไดกําหนดองคประกอบของเครือขายตาม
ลักษณะการกอเกิดไดเปน ๒ ประเภท ไดแก  
  ๑. เครือขายการเรียนรูเปนเครือขายท่ีเรียนรูกิจกรรมการพัฒนาท่ีเกิดข้ึนในชวงแรกๆ ซ่ึง
เครือขายพวกนี้เกิดข้ึนไดใน ๒ รูปแบบ คือ รูปแบบธรรมชาติซ่ึงเม่ือชุมชนใดสามารถแกไขปญหาของชุมชน
ของตนได ชุมชนอ่ืนท่ีอยูใกลเคียงจะเขามาศึกษาเรียนรูและนํารูปแบบและวิธีการไปประยุกตใชกับชุมชน
ของตนเอง สวนอีกรูปแบบหนึ่งเปนเครือขายการจัดตั้ง รูปแบบนี้เกิดจากองคกรพัฒนาตองการขยายพ้ืนท่ี
ปฏิบัติงานของตนเอง จะใชชุมชนเดิมท่ีมีประสบการณและบทเรียนในกระบวนการพัฒนาแลวเปนสถานท่ี
ศึกษาดูงาน และเวทีแลกเปลี่ยน ประสบการณใหกับชุมชนท่ีองคกรพัฒนาเขาไปดําเนินงานใหม ๆ  
  ๒. เครือขายอํานาจตอรอง เครือขายนี้เชื่อวากิจกรรมการพัฒนาตางๆ ท่ีอยูในวงจํากัด
เฉพาะพ้ืนท่ีหมูบานของตน จะไมมีพลังท่ีเพียงพอตอการแกไขปญหาท่ีแทจริง ท้ังนี้ จากการวิเคราะหถึง
สภาพปญหาแลวพบวา ปญหาท่ีชุมชนตางๆ เผชิญอยูนั้นไมไดเกิดจากชุมชนสรางมาเอง หากแตชุมชนนั้น 
ถูกกระทําจากระบบภายนอกการจะแกไขปญหาจึงจําเปนตองสรางใหเกิดพลังอํานาจ ในการตอรอง จึง
สามารถแกไขปญหาท่ีแทจริง การสรางเครือขายจึงเปนรูปแบบหนึ่งซ่ึงใน ระยะแรกการจัดตั้งเครือขาย จะ
ตั้งตามปญหาหรือกิจกรรมของการเลือกอาชีพ เชน เครือขายกลุมสตรีทอผาพ้ืนเมือง เครือขายอนุรักษป
าไม เปนตน ตอมาสถานการณปญหาตางๆ กลับไมไดรับการตอบสนองจากรัฐอยางแทจริง หนวยงานท่ี
เก่ียวของกับปญหาก็ปดความรับผิดชอบ เครือขายตางๆ ท่ีมีอยูจึงตองรวมกันผลักดัน ใหเกิดกระบวนการ
แกไขปญหาไปพรอมๆ กัน ดังปรากฏการณม็อบท่ีพบในสังคมปจจุบัน  
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๕๐ กลาวถึงกระบวนการทํางานของเครือขายวาสามารถดู
ทํางานไดจาก การทํางาน สัมพันธภาพ การเรียนรูและความเคลื่อนไหวท่ีนําไปสูการจัดการกับสิ่งตางๆ 
ภายใตบริบทท่ีเกิดข้ึน โดยกระบวนการทํางานของเครือขายจะมีลักษณะท่ีเหมือนกันใน ๔ ประเด็น คือ 
  ๑. กระบวนการทํางานท่ีเชื่อมประสานจากจุดเล็กและขยายไปสูหนวยใหญ เปน
กระบวนการหนึ่งของการทํางานในเครือขาย เปนท้ังข้ันตอนของการกอตัวและกระบวนการทํางาน ซ่ึง
เครือขายท่ีมีการพัฒนาอยางตอเนื่องและมีความเขมแข็งนั้น สวนหนึ่งมาจากการไมมองขามจุดเล็ก เริ่มตน

๔๙ สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแกน,  องคกรชุมชน : กลไกเพ่ือแกไขปญหาและพัฒนาสังคม,  
(กรุงเทพมหานคร: บริษัท แปลน พริ้นติ้งจํากัด,  ๒๕๔๐), น. ๖๘-๖๙. 

๕๐ พระมหาสุทิตย อาภากโร,ดร., เครือขาย : ธรรมชาติ ความรู และการจัดการ, น. ๙๗ - ๑๐๓. 
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จากการทํางานในสิ่งท่ีรูและเขาใจแลวคอยๆ เชื่อมประสานกับองคกรอ่ืนเครือขายอ่ืนในประเด็นท่ี
หลากหลาย 
  ๒. การรักษาสัมพันธภาพท่ีสรางความรู ความหมาย และโลกทัศนรวมกัน การท่ีเครือขาย
จะดําเนินตอไปไดนั้น การรักษาสัมพันธภาพระหวางสมาชิกและภาคีในเครือขายเปนสิ่งท่ีมีความสําคัญ 
เพราะถาไมมีการรักษาสัมพันธภาพระหวางกันแลว กิจกรรมและความเคลื่อนไหวของเครือขายอาจมีการ
ยุติลง เพราะขาดภาคีรวมดําเนินการ ดังนั้น ในกระบวนการทํางานและการจัดการเครือขายจะตองคํานึงถึง
การรักษาสัมพันธภาพท่ีสรางความรู ความหมาย และโลกทัศนรวม กลาวคือ หลังจากท่ีภาพในเครือขาย
เห็นความจําเปนของเครือขายวา มีประโยชนตอการพัฒนา เครือขายและการพัฒนาสังคม สิ่งท่ีคนใน
เครือขายนั้นจะพึงมีตอกัน คือ การสรางความรูและความหมายในการติดตอสื่อสารระหวางกัน เพราะคนใน
เครือขายเดียวกันยอมจะรูความหมายของเครือขายมากกวาคนอ่ืนๆ การสรางความรู ความหมายภายใน
เครือขายเปนการสรางโลกทัศนหรือมุมมองในการพัฒนาเครือขายใหเขมแข็ง และเปนการขยาย
แนวความคิดและกระบวนการใหกวางขวางออกไป โดยการสื่อสารจะเปนชองทางท่ีนําไปสูการสราง
พันธกรณีและการประสานผลประโยชนรวมกัน การสื่อสารท้ังทางตรงและทางออมของปจเจกบุคคล กลุม 
องคกร จะทําใหเครือขายมองเห็นภาพ ความเคลื่อนไหว และการสรางความรูใหมอยางตอเนื่อง ซ่ึงสามารถ
นําไปพัฒนาความเปนเครือขายใหมีความเขมแข็ง 
  ๓. การเสริมสรางกระบวนการเรียนรูและการปรับตัว เม่ือเครือขายมีการทํางานและมีการ
รักษาสัมพันธภาพท่ีสรางสื่อความหมายรวมกันแลว การเสริมสรางกระบวนการเรียนรูและการปรับตัวเขา
หากัน เปนสิ่งท่ีเครือขายสวนใหญไดดําเนินการ เพราะการเรียนรูและการปรับบทบาทเขาหากันนั้นเปนท้ัง
แนวคิดและวิธีการปฏิบัติ การท่ีเครือขายจะมีความเติบโตและมีความม่ันคงจะตองมีการแสวงหาความรู มี
การสะสมประสบการณ และมีการปรับบทบาทในการสรางความสัมพันธและการทํางานรวมกับกลุม องคกร 
เครือขายและหนวยงานอ่ืนๆ ท้ังนี้เพ่ือเปนการสรางความรูใหม วิธีการใหมในการแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึน 
รวมท้ังเพ่ือใหเกิดการยอมรับในกระบวนการทํางานท่ีหลากหลาย ในการเสริมสรางกระบวนการเรียนรูนั้น 
สามารถใชเทคนิคและวิธีการตางๆ เชน การศึกษาดูงาน การฝกอบรม การพัฒนาผูนํา การศึกษาแบบ
เจาะลึกในพ้ืนท่ี การถอดบทเรียนรวมกัน ซ่ึงกระบวนการดังกลาวเปนกระบวนการเพ่ือเสริมสรางความ
เขาใจในความหมายของเครือขายท่ีจะตองมีการศึกษาเรียนรู การประสานความรวมมือ และการรักษา
ผลประโยชนรวมกันใน ท่ีนี้หมายถึง การพ่ึงพาอาศัยท้ังในดานทุน ความรู ประสบการณ ท่ีสําคัญคือ ความ
รวมมือเพราะไมมีเครือขายใดจะมีศักยภาพในการพัฒนาท่ีสมบูรณ ดังนั้น การเรียนรูและการปรับบทบาท
เขาหากันจึงเปนกระบวนการทํางานของเครือขายทางสังคม 
  ๔. การพัฒนากิจกรรมและความเคลื่อนไหวเพ่ือสรางขบวนการทางนวัตกรรมและวาท
กรรมในการพัฒนาความเปนเครือขายในยุคใหม นอกจากจะเปนการสรางความเปนภาคีรวมบนเสนทาง
ของนวัตกรรมการเรียนรู เชน เครือขายอินเตอรเน็ต เครือขายทางอากาศของวิทยุรวมดวยชวยกันแลว การ
สรางความเปนเครือขายดังกลาว ยังกอใหเกดกระบวนการทํางานในรูปแบบใหมท่ีผูคนในสังคมไม

 



๓๗ 

จําเปนตองเห็นหนาตา และพบปะซ่ึงกันและกันหรืออาศัยพ้ืนท่ีดําเนินการท่ีจะตองรวมมือและชวยเหลือ
พ่ึงพากัน ก็สามารถสรางความเปนเพ่ือเปนพ่ี เปนนอง และความเปนเครือขายได  
 การเกิดข้ึนของนวัตกรรม เปนกระบวนการทํางานของเครือขายในรูปแบบใหม ท่ีเนนการ
ประสานความรวมมือและการชวยเหลือพ่ึงพาในคราวท่ีจําเปนเทานั้น โดยท่ีตางคนตางอยูและทํางานของ
ตน แตเม่ือมีปญหาเกิดข้ึนกับสังคมทุกฝายก็มารวมมือกัน โดยการใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการ
ติดตอสื่อสาร กระบวนการดังกลาว กอใหเกิดวาทกรรมในการพัฒนาท่ีจะนําไปสูการเสริมสรางความรู 
ความเขาใจในสิ่งใหม โดยการใชวาทกรรมใหมๆ ข้ึนมาทดแทนคําพูดเดิมๆ  เชน ประชาสังคม ประชารัฐ 
การบริหารแบบบูรณาการ เปนตน ซ่ึงความหมายท่ีแทจริง ก็คือ การจัดการท่ีมีประสิทธิภาพขององคกร 
และการใชยุทธศาสตรท่ีเหมาะสม กระบวนการทํางานของเครือขายดังกลาวขางตนจะเห็นไดวา เครือขาย
เปนกลยุทธท่ีสําคัญในการประสานความรวมมือ เปนการทํางานดวยถอยทีถอยอาศัยระหวางสมาชิกและ
ภาคีรวม โดยมี จุดเริ่มตนจากการทํางานในพ้ืนท่ีและประเด็นเล็กๆ แลวขยายกระบวนการเปนเครือขายท่ี
กวางขวางออกไป พรอมท้ังแสวงหาความรูใหม วิธีการใหมท่ีเหมาะสมกวา โดยมีระบบการสื่อสารและ
นวัตกรรมใหมเปนเครื่องมือท่ีจะสรางความหมายและความสัมพันธท่ีดีตอกัน 
 สรุปไดวา เครือขายเปนความสัมพันธเชิงกระบวนระบบท่ีเชื่อมโยงสิ่งตางๆ เขาดวยกัน โดยไม
ละท้ิงสาเหตุ ผลลัพธ และบริบทท่ีเก่ียวของเปนการมองสรรพสิ่งอยางเปนองครวมและเปนระบบเปดท่ี
สามารถจะเชื่อมโยงกับสิ่งอ่ืนๆ อยางตอเนื่องและสุดทาย คือ ความเปนกระบวนการท่ีทําหนาท่ีระหวางกัน
หรือการมีปฏิกิริยาสัมพันธอยางตอเนื่อง ดังนั้น วงจรของเครือขายก็คลายกับวงจรชีวิตของสรรพสิ่งท่ีมีการ
เกิดข้ึน ตั้งอยู และแปรเปลี่ยนไป โดยมีกระบวนการเรียนรู ท่ีตอเนื่อง วงจรชีวิตของเครือขายมีความ
ตระหนักและการกอตัวของเครือขาย การสรางพันธกรณีและการบริหารเครือขาย มีการพัฒนา
ความสัมพันธและการใชประโยชน การรักษาความสัมพันธและความตอเนื่อง องคประกอบของเครือขาย
ตางๆ มีความแตกตางท่ีหลากหลาย ซ่ึงแตละองคประกอบก็มีความสําคัญตอการกําหนดถึงองคประกอบ
หลักหรือโครงสรางของเครือขาย อยางไรก็ตาม ถาพิจารณาอยางลึกซ้ึงแลว จะพบวา สมาชิก จิตสํานึกรวม
การมีวัตถุประสงค/เปาหมาย การติดตอสื่อสารระหวางกัน และการรักษากิจกรรม/ความตอเนื่องบนความ
เปลี่ยนแปลงเพ่ือใหเครือขายดํารงอยูตอไปได จะเปนองคประกอบท่ีสําคัญในการเสริมสรางกระบวนการ
เรียนรู การสรางขอมูลใหม ความรูใหมท่ีตอเนื่องของเครือขาย 
 

 ๒.๓.๓ กระบวนการสรางเครือขาย  
 Paul Starkey๕๑ ไดเสนอแนวทางในการสรางเครือขาย ดังนี้  
  ๑. เชิญองคกรและผูมีสวนไดเสียมารวมประชุมโดยมีหัวขอการประชุมท่ีนาสนใจ เก่ียวกับ
ผลประโยชนรวมหรอืเปาประสงคท่ีเก่ียวของกันมอบหนาท่ีในการบริหารจัดการการประชุม ใหกับบรรดาผู
มีสวนไดเสีย รวมกันรับผิดชอบการหาขอตกลงรวมในกิจกรรมท่ีเปนผลประโยชนรวม ดังกลาว  

๕๑ Paul Starkey, Networking for Development, IFRTD, The International Forum for Rural 
Transport and Development, 1997). P.122-128.  

 

                                                           



๓๘ 

  ๒. กําหนดวัตถุประสงคของการจัดตั้งเครือขาย ทิศทางกิจกรรมหลักและคุณสมบัติของ
สมาชิกใหชัดเจนโดยใหสมาชิกสวนใหญมีสวนรวมในกระบวนการกําหนดดวย เพ่ือปองกันการครอบงําจาก
กลุมคนบางกลุม ท้ังนี้ควรมีการทบทวนเปนระยะๆ เพ่ือปรับใหเหมาะสมกับสภาพการณของสังคม และ
ความตองการของสมาชิก  
  ๓. จัดตั้งกลุมแกนของเครือขายท่ีปวารณาตัวเขามาทําหนาท่ีประสานงาน จัดการและสง
กําลังบํารุงใหกับสมาชิกซ่ึงตองไมอยูกับกิจกรรมประจําวันขององคกรตัวเอง และกลุมแกนตองดําเนิน
กิจกรรมของเครือขายใหบังเกิดประโยชนสูงสุด ท้ังนี้ตองมีการหมุนเวียนเปลี่ยนกลุมผูนํา เครือขายเพ่ือ
พัฒนาภาวะผูนําของสมาชิกและปองกันการผูกขาดอํานาจ  
  ๔. ความรูสึกมีสวนเปนเจาของและความผูกพันท่ีเหนียวแนน มีสวนอยางสําคัญตอ
ความสําเร็จของเครือขาย ควรเปดโอกาสใหสมาชิกเขามีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจการเลือกกิจกรรม 
และวิธีการทํางานของเครือขายในลักษณะประชาธิปไตย   
  ๕. เครือขายตองมีวิธีการจัดหาและจัดการทรัพยากร เพ่ือความมีประสิทธิภาพในการ
ขับเคลื่อนกิจการของเครือขาย และความสามารถในการพ่ึงตนเอง ทรัพยากรนี้ไมไดหมายถึงเงินทุนเทานั้น 
แตยังหมายความรวมไปถึงคุณภาพของสมาชิก วิธีการจัดการแบบมีสวนรวมเทคโนโลยีการ แลกเปลี่ยน
ขอมูลขาวสาร ฯลฯ  
  ๖. ทําใหเครือขายมีสถานภาพถูกตองตามกฎหมายเพ่ือใหเครือขาย และผูนําเครือขาย 
ไดรับการสนับสนุน และความไวเนื้อเชื่อใจจากสมาชิกเครือขาย อีกท้ังยังไดสามารถดําเนินงานได 
กวางขวางอาจมีชื่อและสัญลักษณของเครือขายเพ่ือใหเปนท่ีจดจําไดงายและอาจสงขาวสารไปใหกับบุคคล
เปาหมายท่ีสามารถใหการรับรองเครือขายได  
  ๗. สนับสนุนใหมีการเชื่อมโยงระหวางเครือขายกับเครือขาย เพ่ือเสริมใหเครือขายมีความ
เขมแข็งมากข้ึน ซ่ึงมีไดท้ังทางแนวราบ แนวตั้งหรือในภูมิภาคตางระดับกัน การเชื่อมเครือขายทําไดท้ัง
อยางเปนทางการ และไมเปนทางการดวยการมีกิจกรรมรวมกันหรือเปนตัวแทนรวมกันในการจัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการท่ีเก่ียวของและการรวมกันประสานงานการประชุม   
  ๘. มีการติดตามผลและประเมินผลเปนประจําสม่ําเสมอและถ่ีถวน โดยดูความสอดคลอง
ของแผนการทํางานกับวัตถุประสงคความกาวหนา และความสําเร็จของเครือขายในแตละระยะ   
  ๙. มีการจัดหลักสูตรฝกอบรมดานการจัดการเครือขายใหกับองคกรแกน และผูนํา
เครือขายสม่ําเสมอ  
  ๑๐. ถาวัตถุประสงคของเครือขายดีการเชื่อมโยงภายในเครือขายเหมาะสมเอ้ือใหเกิด
ความเคลื่อนไหวของกิจกรรมและความแข็งขันของสมาชิก โครงการหรือกิจกรรมมีลักษณะกระจาย อํานาจ
ไปใหกับมวลสมาชิกท่ีไดรับประโยชน การดําเนินงานของเครือขายจะนําไปสูการพัฒนาท่ียั่งยืนไดในท่ีสุด  
        และ Paul Starkey๕๒ ไดสรุปถึง กระบวนการในการสรางเครือขายออกเปนข้ันตอน ไดดังนี้  

๕๒ Starkey, Paul, Networking for Development, IFRTD, The International Forum for Rural 
Transport and Development, 1997). P. 122-128. 
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  ข้ันท่ี ๑ การตระหนักถึงความจําเปนในการสรางเครือขาย (Realization) เปนข้ันตอนท่ี
ผูปฏิบัติงานหรือฝายจัดการตระหนักถึงความจําเปนในการสรางเครือขาย เพ่ือท่ีจะทํางานใหบรรลุ
เปาหมาย คําถามท่ีสําคัญเหลานี้จะเกิดข้ึน ไดแกจะเขารวมเปนเครือขายกับองคกรใด จะไดรับประโยชน 
หรือจะตองเสียสละประโยชนดานใดบางในการเขารวมเปนเครือขาย ระยะเวลาในการเขา รวมเปน
เครือขายจะนานเทาใด   
  ข้ันท่ี ๒ การติดตอกับองคกรท่ีจะเปนสมาชิกหรือภาคีสมาชิก (Courtship) หลังจาก 
ตัดสินใจเลือกองคกรท่ีเห็นวาเหมาะสมจะเขารวมเครือขายไดแลว ก็เปนข้ันตอนของการติดตอ สัมพันธเพ่ือ
ชักชวนใหเขารวมเปนเครือขายในการทํางาน ซ่ึงข้ันตอนนี้เปนการสรางความคุนเคยและการยอมรับรวมท้ัง
ความไววางใจระหวางกันและถือวาเปนข้ันตอนของการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร ซ่ึงกันและกันอาจเรียกวา 
เปนข้ันตอนการเตรียมกลุมหรือเตรียมเครือขาย (Pre-group)  
  ข้ันท่ี ๓ ข้ันตอนการสรางพันธกรณีรวมกัน  (Commitment) เปนข้ันตอนของการสราง
ความผูกพันรวมกัน หมายถึง การตกลงในความสัมพันธตอกันข้ันตอนนี้เปนการตกลงวาจะทํางานรวมกัน
อาจกระทําไดโดยการแลกเปลี่ยนความรูภายในกลุม หรือแลกเปลี่ยนความรูกับองคกรภายนอก เชน ศึกษา
ดูงาน เชญิวิทยากรมาถายทอดความรู เปนตน อาจเรียกวา กลุมศึกษาเรียนรู (Learning group)  
  ข้ันท่ี ๔ ข้ันตอนการพัฒนาความสัมพันธ (Building) เปนข้ันตอนท่ีการสรางเครือขาย
ปรากฏผลงานเปนรูปธรรมเปนข้ันตอนของการเริ่มทํากิจกรรมโดยใชทรัพยากรรวมกัน ขณะเดียวกันมีการ
ตกลงรวมกันในการบริหารจัดการกลุมโดยการกําหนดวัตถุประสงค บทบาทสมาชิก เปนตนอาจเรียก
ข้ันตอนนี้วาข้ันกลุมกิจกรรม (Action group)  
  ข้ันท่ี ๕ หลังจากข้ันตอนการพัฒนาความสัมพันธ จนนําไปสูการทํากิจกรรมรวมกันเม่ือ
ผลงานเปนท่ีปรากฏองคกรเครือขายรูสึกวาไดรับประโยชนจากการเขาเปนเครือขายความสัมพันธของ
เครือขายจะแนนแฟนข้ึนพรอมกับการเรียนรูรวมกันหรืออาจปรากฏในรูปของการขยายกิจกรรมหรือการ
ขยายกลุมตามพ้ืนท่ีหรือตามลักษณะกิจกรรม 
 อยางไรก็ตามเครือขายสองประเภทนี้มีขอสังเกต คือ เครือขายการเรียนรูเปนเครือขายท่ีขาด
การตอเนื่องและขาดพลัง เพราะไมมีเปาหมายท่ีชัดเจน สวนเครือขายอํานาจตอรองมักจะสรางข้ึนเพ่ือให
สาธารณะเห็นวาเปนกลุมท่ีเห็นแกตัว เปนกลุมท่ีมีนักการเมืองสนับสนุน เปนเครื่องมือของนักการเมือง ทํา
ใหขาดความชอบธรรมในการดําเนินกิจกรรมแกไขปญหาของตนเองเนื่องจากสาธารณะไมมีขอมูลเพียงพอ 
และเครือขายอํานาจตอรองมักจะตองไดรับการตอตานจากผูสูญเสียผลประโยชน เพ่ือสลายอํานาจการตอร
องของเครือขาย แล เครือขายเปนกระบวนการทํางานท่ีมีการเชื่อมโยงประสานงาน ระหวางบุคคล องคกร
หนวยงานตางๆ ท่ีมีฐานท่ีตั้ง อยูบนวัตถุประสงค หรือเปาหมายเดียวกัน และดวยปรัชญาการอยูรวมกัน 
โดยเห็นคุณคาของสมาชิกทุกคน ทุกหนวยเสมอกัน จึงสามารถสราง ปฏิสัมพันธระหวางภาคีสมาชิกใน
แนวราบท่ีอาศัยความเขาใจ และความจริงใจ เปนกลไกใหเกิดการขับเคลื่อนของเครือขายแทนการใช
อํานาจ และการสั่งการในกรอบระบบแหงการบังคับบัญชา ซ่ึงเปนการปดก้ันปญญามนุษย และละเลยความ
หลากหลายท่ีเราสามารถอาศัยการจัดการท่ีดี นําความหลากหลายเหลานี้ มารวมกันอยางเปนเอกภาพเพ่ือ

 



๔๐ 

กอใหเกิดคุณภาพใหม ท้ังในรูปแบบของการเรียนรู การลงมือปฏิบัติไปจนถึงการสรางสรรคนวัตกรรม เปน
แนวทางการอยูรวมกันอยางเก้ือกูล 
 สําหรับเครือขาย (Network)  คือพ้ืนท่ีท่ีเปนโครงสรางสําหรับการเรียนรู  ท่ีคนสนใจเรื่อง
เดียวกันมารวมตัวกัน  มีพันธะทางสังคมท่ียึดเหนี่ยวสมาชิกไวรวมกัน ๕๓ เปนผลผลิต หรือ เปนตัวกลาง 
เพ่ือสนับสนุนใหเกิดการติดตอสื่อสารการสรางปฏิสัมพันธ  ในการทํากิจกรรมของบุคคลในองคการหรืออาจ
กลาวไดวา เครือขายคือ ชุมชน แหลงรวมชมรมของผูท่ีมีความรูและผูท่ีตองการความรู ซ่ึงเปนบุคคลท่ีมี
ความสนใจในเรื่องเดียวกันมารวมตัวกัน เพ่ือสรางพ้ืนท่ีในการแลกเปลี่ยนความรูซ่ึงกันและกัน ซ่ึงเครือขาย
นั้นทําหนาท่ีคลายคลึงกับทอสงตอความคิดใหม ๆ โดยอาจมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช เพ่ือ
ประสานงานกับผูท่ีมีความรู และผูท่ีตองการความรู  เปนการสงผานความรูใหแพรกระจายในวงกวางใหถึง
ผูท่ีตองการใชความรูนั้น5 3

๕๔ ในเครือขายจะประกอบไปดวยสมาชิกท่ีมาจากแตละหนวย แตละองคการ ท่ีมี
ความรูแตกตางกันไป ทําใหภายในเครือขายมีความรูท่ีหลากหลายซ่ึงเชื่อวาเปนจุดเดนของเครือขาย   

ดังนั้น กระบวนการสรางเครือขาย ควรดําเนินการไปในทิศทางเดียวกันกับโครงสรางขององคการ  
เพ่ือเปนเครื่องมือในการสงเสริมใหองคการสามารถสรางความรูเพ่ือตอยอดเปนวัตกรรม  โดยแบง
กระบวนการสรางเครือขายความรู เปน ๓ ข้ันตอน ดังแผนภูมิท่ี ๒.๒   

 จากแผนภูมิท่ี ๒.๒ สามารถอธิบายถึงข้ันตอนของกระบวนการสรางเครือขายการจัดการความรู 
ไดคือ 
  ๑. องคการตองเห็นความสําคัญของเครือขาย โดยกําหนดเปนสวนหนึ่งของพันธกิจของ
องคการ คูขนานกับสายงานหลัก จัดการสรางกลุมเชื่อมความสัมพันธระหวางบุคคลจากสายงานตาง ๆ ใน
องคการ ใหเกิดการแลกเปลี่ยนความรูโดยอาจนําเทคโนโลยีมาชวยในการเชื่อมโยงบุคคลท่ีอยูตางพ้ืนท่ี 
สงเสริมความสนิทสนม สรางรูปแบบการสื่อสารท่ีเหมาะสม สรางเว็บไซดเปนพ้ืนท่ีใหบุคคลมาแลกเปลี่ยน
ความรู ประสบการณ 
  ๒. องคการตองสรางกิจกรรมการจัดการความรู  และสรางปฏิสัมพันธ  เพ่ือใหเกิดความ
สนิทสนม ความไววางใจ เกิดเปนเครือขายของผูท่ีรู  และผูท่ีอยากรู  โดยใชกิจกรรมเปนตัวกระตุนท่ีทําให
เกิดการสรางความรู และการแลกเปลี่ยนความรู 

๕๓ Snowden, D., “Complex Acts of Knowing : Paradox and Descriptive Self – aeare – ness”, 
Journal of Knowledge Management. 6 (2), 2002), p. 100-111. 

๕๔ Seufert, A.,Krogh, G. and Bach, A. “Towards knowledge networking”. Journal of 
Knowledge Management. 3 (3), 1999), p.180-190. 

แผนภูมิท่ี ๒.๒ แสดงข้ันตอนกระบวนการสรางเครือขายการจัดการความรู 
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๔๑ 

  ๓.  พัฒนาสรางกิจกรรมการจัดการความรูระหวางบุคคล สมาชิกในเครือขายใหเกิดข้ึน
อยางตอเนื่อง เพ่ือรักษาความมีชีวิตชีวาของเครือขาย 
 อีกทั้ง เครือขายสงเสริมการเรียนรูเปนกระบวนการสรางกิจกรรมการจัดการความรู และ
การจัดการความสัมพันธระหวางบุคคล  หรือระหวางองคการ  ผานทางกิจกรรมการจัดการความรู ซึ่ง
ก็คือกิจกรรมการสรางความรู  การแลกเปลี่ยน เผยแพรความรู  และการนําความรูไปใช พรอมทั้ง
ประเมินผลที่ไดจากการนําความรูไปปฏิบัติ การสรางความสัมพันธระหวางบุคคลกับกิจกรรมการ
จัดการความรู นั ้นจะเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อสมาชิกของเครือขายนั ้นมีจุดมุ งหมาย วัตถุประสงคอยาง
เดียวกัน และสิ่งสําคัญคือสรางบรรยากาศ และสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู  การแลกเปลี่ยน  
และถายโอนความรูระหวางสมาชิกท่ีมาแตละหนวย แตละองคการ  ท่ีมีความรู  ประสบการณแตกตาง
กันออกไป  ทําใหภายในเครือขายมีความรู   และประสบการณที ่หลากหลายซึ่งเปนจุดเดนของ
เครือขายการจัดการความรู  โดยท่ีข้ันตอนกระบวนการสรางเครือขายการจัดการความรูนั้น  ตองเริ่ม
จากการที่องคการตองใหความสําคัญกําหนดเปนพันธกิจหนึ่งขององคการ  ตองสรางกิจกรรมใหเกิด
เปนชมรมของผูรูและผูที่อยากรูในเรื่องตาง ๆ และพัฒนากิจกรรมการจัดการความรูใหเกิดขึ้นอยาง
ตอเนื่อง  ทั้งนี่นั้นการสรางเครือขายการจัดการความรู  ควรดําเนินไปในทิศทางเดียวกันกับพันธกิจ
หลักขององคการเพื่อเปนเครื่องมือในการสงเสริมใหองคการสามารถสรางความรูเพื่อตอยอดเปนวัต
กรรมตอไป 
 และในการพัฒนาเครือขายเพื่อความยั่งยืนนั้น ตองมีองคประกอบหลาย ๆ อยาง คือ ๑) 
สมาชิกท่ีเขารวม ตองเขาใจเปาหมายในการรวมตัวกันวาจะกอใหเกิดความสาเร็จในภาพรวม ๒) สราง
การยอมรับในความแตกตางระหวางสมาชิก ยอมรับในรูปแบบและวัฒนธรรมองคกรของสมาชิก ๓) มี
กิจกรรมสมํ่าเสมอและมากพอท่ีจะทําใหสมาชิกไดทํางานรวมกัน เปนกิจกรรมท่ีตองแนใจวาทําได และ
กระจายงานไดทั่วถึง ควรเลือกกิจกรรมที่งายและมีแนวโนมประสบผลสาเร็จ อยาทากิจกรรมที่ยาก
โดยเฉพาะครั้งแรกๆ เพราะถาทาไมสาเร็จอาจทําใหเครือขายที่เริ่มกอตัวเกิดการแตกสลายได ๔) จัด
ใหมีและกระตุนใหมีการสื่อสารระหวางกันอยางท่ัวถึง และสมาเสมอ ๕) สนับสนุนสมาชิกทุกกลุมและ
ทุกดานที่ตองการความชวยเหลือ เนนการชวยเหลือกลุมสมาชิกที่ยังออนแอใหสามารถชวยตนเองได 
๖) สรางความสัมพันธของบุคลากรในเครือขาย ๗) สนับสนุนใหสมาชิกไดพัฒนางานอยางเต็มกําลัง
ตามศักยภาพและความชานาญที่มีอยู โดยรวมกันตั้งเปาหมายในการพัฒนางานใหกับสมาชิกแตละ
กลุ ม สงผลใหสมาชิกแตละกลุ มมีความสามารถพิเศษเฉพาะดาน เปนพื้นฐานในการสรางความ
หลากหลายและเขมแข็งใหกับเครือขาย ๘) สรางความสัมพันธที่แนนแฟน ระหวางบุคลากรทุกระดับ
ของสมาชิกในเครือขายในลักษณะความสัมพันธฉันทเพ่ือน ๙) จัดกิจกรรมใหสมาชิกใหมของเครือขาย
เพื่อเชื่อมตอคนรุนเกากับคนรุนใหมในการสืบทอดความเปนเครือขายตอไป ๑๐) จัดใหมีเวทีระหวาง
คนทํางานเพื่อพัฒนาหรือแกปญหาในการทํางานดานตางๆ อยางสมาเสมอ รวมทั้งการใหกําลังใจซึ่ง
กันและกัน ๑๑) จัดใหมีชองทางการทํางานรวมกัน การสื่อสารที่งายตอการเขาถึงที่ทันสมัยและเปน
ปจจุบัน เชน สรางระบบการสงตองาน และสรางเว็บไซตเพ่ือเชื่อมโยงเครือขายเขาดวยกัน 
 

 



๔๒ 

 ๒.๓.๔ แนวคิดเกี่ยวกับการมีสวนรวม  
 ๑) ความหมายของการมีสวนรวม 
 เบญจมาศ อยูประเสริฐ กลาววา การมีสวนรวมเก่ียวของกับศาสตรหลายแขนงท้ังทางดาน
จิตวิทยาสังคมซ่ึงไดอธิบายถึงความหมายของการมีสวนรวมวา การมีสวนรวมเปนเรื่องท่ีเก่ียวของทางจิตใจ
และอารมณของบุคคลหนึ่งในสถานการณกลุมการเขาไปมีสวนเก่ียวของกับกิจกรรมของสังคม ทางดาน
การเมืองใหทัศนะวาการมีสวนรวมเปนการกระจายอํานาจในการตัดสินใจใหแกสมาชิกในสังคม สรางความ
เทาเทียมกันและเพ่ิมพลังอํานาจใหแกสมาชิกทุกคนทางดานการพัฒนายังใหความหมายของการมีสวนรวม
วาเปนกระบวนการท่ีผูมีสวนไดเสียในการพัฒนาไดเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจเลือกแนวทางในการ
พัฒนาดวยตัวเอง  พรอมท้ังมีสวนรับผลประโยชนและผลเสียท่ีเก่ียวของจากการพัฒนา  
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๕๕ กลาววา การสงเสริมสนับสนุนในการรวมคิด รวม
ตัดสินใจ รวมวางแผน รวมตรวจสอบ รวมรับผิดชอบ รวมรับผลท่ีเกิดข้ึน  คือมีการรวมใชความคิด
สรางสรรค องคความรู และความชํานาญรวมกับวิทยาการท่ีเหมาะสม สนับสนุนติดตามผลการปฏิบัติงาน
ขององคกรและผูท่ีเก่ียวของ ในลักษณะการทํางานเปนทีม (Team work)  อีกท้ัง กระบวนการมีสวนรวม
ของประชาชน จึงครอบคลุมไปถึงการท่ีประชาชนหรือชุมชนพัฒนาขีดความสามารถของตนเองในการ
จัดการ และควบคุมการใชทรัพยากรหรือปจจัยการผลิตท่ีมีอยูในสังคม ตั้งแตเริ่มคิดเห็นปญหาจนกระท่ัง
ถึงข้ันตอน การติดตามตรวจสอบทุกข้ันตอนเพ่ือประโยชนตอการดํารงชีพทางเศรษฐกิจและสังคมตาม
ความจําเปนในฐานะท่ีเปนสวนหนึ่งของสมาชิกในชุมชน รวมท้ังไดมีโอกาสในการวางแผน กําหนดรูปแบบ 
การบริหาร และประเมินผลตลอดจนการตัดสินใจในการกําหนดอนาคตของตนเอง และชุมชนใหมีความ
เปนอยูท่ีดีข้ึน ดังนั้น การพัฒนาแบบมีสวนรวมจึงเปนกระบวนการท่ีใหประชาชนเขามามีสวนในการ
ดําเนินงาน การพัฒนา มีสวนในการรวมคิด รวมตัดสินใจ รวมดําเนินการแกปญหาตาง ๆ โดยเนนการมี
สวนรวมของประชาชน ในการใชความคิดสรางสรรค องคความรู ภูมิปญญา และความชํานาญของชุมชน
รวมกันกับการใชวิทยาการท่ีเหมาะสม คุมคา และเกิดประโยชนแกชุมชนสวนรวมอยางเหมาะสมสูงสุด 
และ พระมหาประกาศิต ฐิติปสิทธิกร ไดกลาวถึงวัตถุประสงคของการมีสวนรวมวานอกจากจะทําใหเกิด
กระบวนการเรียนรูรวมกัน และมีปฏิกิริยาเชิงสรางสรรค จิตสํานึกรวมของประชาชน และผูเก่ียวของแลว 
ยังสามารถตอบสนองตอวัตถุประสงคตาง ๆ ในการขับเคลื่อนงานพัฒนา ดังนี ้
  ๑. หลักการและแนวคิดพ้ืนฐานของการมีสวนรวม เปนการเก่ียวของกันทางดานสังคม 
จิตใจ และอารมณของบุคคลหนึ่งใดในสถานการณกลุม ซ่ึงเปนเหตุจูงใจใหกระทําสิ่งใดใหบรรลุ
จุดมุงหมายของกลุมนั้น ๆ เพราะเปนการเปดโอกาสใหผูเก่ียวของไดเขามามีสวนรวมในการคิด ริเริ่ม 
วางแผน วิเคราะห ตัดสินใจ รวมปฏิบัติ รวมรับผิดชอบ รวมรับผลในเรื่องตาง ๆ ท่ีเก่ียวกับสิ่งท่ีจะทํา เชน
การทํางานรวมกัน การพัฒนารวมกัน  

๕๕ พระมหาประกาศิต  ฐิติปสิทธิกร. “การมีสวนรวมของประชาชนในการขับเคลือนหมูบานเศรษฐกิจ
พอเพียงตนแบบในจังหวัดนครปฐม”. รายงานการวิจัย, (นครปฐม : วิทยาลัยสงฆพุทธปญญาศรีทวารวดี, ๒๕๕๙). 

 

                                                           



๔๓ 

  ๒. การมีสวนรวมทําใหเกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร ความรู กระบวนการ
มีสวนรวมเปนสวนหนึ่งของการสงผานขอมูลขาวสารจากบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่ง 

  ๓. การมีสวนรวมทําใหการดําเนินกิจกรรมเปนไปดวยความราบรื่น สรางสรรค สราง
สามัคคี เนื่องจากการดําเนินกิจกรรมมักเก่ียวของกับบุคคลหมูมาก และอาจรวมถึงสาธารณชนท่ัวไป การ
สรางกิจกรรมการมีสวนรวมอยางจริงจัง จะเปนการสรางความเขาใจรวมกัน ทําใหการดําเนินกิจกรรม
เปนไปโดยสะดวก และจะเปนการสนับสนุนใหเกิดแนวรวมการดําเนินกิจกรรมมากข้ึนอีกดวย 

  ๔. การมีสวนรวมเปนเครื่องมือหรือกลไกในการพัฒนาชุมชนในเชิงพ้ืนท่ี ท้ังทางดาน
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง รวมท้ังการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพราะปจจุบัน
ประชาชนมีการต่ืนตัวในเรื่องบทบาทและสิทธิของตนเองในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ทําใหเกิดเวทีการ
ระดมความคิดเห็นอยางกวางขวาง สงผลดีตอความตื่นตัวตอกระบวนการพัฒนาชุมชนในดานตาง  

 ดังนั้น การมีสวนรวมจึงหมายถึงการท่ีบุคคลหรือกลุมบุคคลเขาไปมีสวนไดสวนเสียการรวมมือ
มีสวนเก่ียวของโดยไดเขาไปมีสวนชวยเขาไปมีอิทธิพลและบทบาทไมวาข้ันตอนใดข้ันตอนหนึ่งหรือในทุก
ข้ันตอนของกิจกรรมการดําเนินการอันจะกอใหเกิดผลประโยชนตอชุมชนองคการหรือสังคมนั้นๆ  การ
เปดโอกาสใหประชาชนมีสิทธิในกระบวนการนโยบายสาธารณะท้ังในดานตาง ๆ คือการใหและรับรูขอมูล
ขาวสารใหความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะรวมตัดสินใจท้ังในข้ันตอนการริเริ่มนโยบายการจัดทําแผนงาน
โครงการหรือกิจกรรมการปฏิบัติตามโครงการการติดตามและประเมินผลตามนโยบายแผนงานกลาวไดวา
เปนการใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินครบถวน ทุก
ข้ันตอนตั้งแตในระดับเบื้องตน ระดับกลาง และระดับสูง เพ่ือสรางโอกาสใหสมาชิกทุกคนของชุมชน ได
เขามามีสวนรวมชวยเหลือและเขามามีอิทธิพลตอกระบวนการดําเนินกิจกรรมในการพัฒนาความรวมมือ  
รวมใจ การประสานงาน ความรับผิดชอบความรวมมือรวมใจรวมถึงไดรับผลประโยชนจากการพัฒนานั้น
อยางเสมอภาค 
 ๒) การประยุกตใชแนวคิดการสวนรวม 

 กรมพัฒนาชุมชน กลาวถึงความสําคัญของการมีสวนรวมของประชาชนท่ีมีตอการบริหารงาน
และการพัฒนาของภาครัฐ ไดแก 
  ๑. ประชาชนเกิดการเรียนรู เนื่องจากกระบวนการมีสวนรวมเปนกระบวนการท่ีให
การศึกษาแกผูเขารวม ทําใหไดรับทราบขาวสาร และเกิดความเขาใจท่ีถูกตองในสถานการณตาง ๆ และใน
ขณะเดียวกันประชาชนก็สามารถสะทอนถึงปญหาของชุมชนในภาครัฐอันจะทําใหการตัดสินใจในนโยบาย
ตาง ๆ ไดผลท่ีตรงเปามากข้ึน 

  ๒. ใหความสําคัญในการพัฒนาคน เม่ือประชาชนไดรับการเรียนรู จะเกิดการพัฒนาและ
เปลี่ยนแปลง มีความรูสึกถึงการเปนเจาของ มีความรับผิดชอบ มีมโนธรรม และตระหนักในความสามารถ
ของตนเอง กอใหเกิดความรักหวงแหนในทรัพยากรตาง ๆ ของชุมชน มีการอนุรักษ และเฝาระวังรักษาอัน
เปนการพัฒนาท่ียั่งยืน  

 



๔๔ 

  ๓. ผลลัพธทางสังคมเกิดการเปลี่ยนแปลง เมื่อองคกรภาครัฐยอมเปดโอกาสใหชุมชน
ไดมีสวนรวมในการตัดสินใจจะไดรับความรวมมือจากประชาชนมากขึ้น การตัดสินใจ นโยบายจะเกิด
จากการปรึกษาหารือจากทุกฝายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ผลลัพธทางสังคมก็จะเกิด
การประนีประนอม และหาแนวทางแกไขปญหารวมกัน อาทิเชน โครงการตาง ๆ ของภาครัฐหาก
ประชาชนสามารถโตแยง เสนอความคิดเห็น และรวมแสวงหาทางออกจนเปนที่ยอมรับของทุกฝายได ก็
จะเปนการตัดสินใจในการปฏิบัติตามนโยบายตาง ๆ ไดดีขึ้นเนื่องจากการมีสวนรวมทําใหมีการสื่อสาร
สองทางระหวางภาครัฐ และภาคประชาชน มีการทบทวนและตัดสินนโยบายที่ผานเวทีสาธารณะหรือ
การประชาพิจารณ ท่ีเปนกลไกชวยใหการตัดสินใจดีข้ึน 

  ๔. กระบวนการมีสวนรวมจะชวยสงเสริมการสรางเครือขายการจัดการการพัฒนาท่ี
ยั่งยืน เพราะเปนการพัฒนาจากลางข้ึนบน ผูไดประโยชนจะมีสวนรวมในองคการในการกําหนดชนิดการ
พัฒนาตามที่ชุมชนตองการ และอาจมีสวนรวมในการปฏิบัติ ดําเนินโครงการ ติดตามผลการพัฒนาใน
โครงการพัฒนาภาครัฐท่ีอาจกอใหเกิดผลกระทบตาง ๆ กับชุมชน (กรมพัฒนาชุมชน. ๒๕๔๗) 
 ดังนั้น การมีสวนรวมจึงถือเปนยุทธวิธีที่สําคัญยิ่งตอความสําเร็จของกระบวนการพัฒนาและ
สงเสริมความเปนธรรมในสังคม การใหประชาชนมีสวนรวมในกระบวนการพัฒนาที่เหมาะสม โดยความ
สมัครใจที่จะเขารวมในกิจกรรมทั้งระยะสั้น ระยะยาวตอเนื่องในเรื่องของการจัดการทรัพยากรชุมชน
แลวยอมทําใหเกิดความพึงพอใจ และไมมีความขัดแยงในชุมชน ยอมทําใหแผนการพัฒนานั้นสําเร็จตาม
วัตถุประสงค และในการพัฒนาทองถิ่นนั้นจะสําเร็จไดก็ดวยดีก็จากความรวมมือของประชาชนในการ
ชวยกันดําเนินกิจกรรมทุกๆ อยางใหมากที่สุด เพื่อใหเขาไดเปนผูตัดสินใจลงมือทํางานอยางเต็มที่ อัน
เปนการสรางความรูสึกมั่นใจในตนเอง ภูมิใจในความสามารถ และผลงานตลอดจนความรูสึกในความ
เปนเจาของ  มีความชื่นชม และรักในการทํางานรวมกันเปนทีมมากยิ่งขึ้น และ การมีสวนรวมที่แทจริง
จะเกิดขึ้นไดตองอยูบนพื้นฐานความสมัครใจที่จะเขามามีสวนในการกําหนดการเปลี่ยนแปลงมีการ
จัดสรรและแบงปนผลประโยชนอยางเปนธรรมดวย ซึ่งจะกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอม
โดยรอบ ซ่ึงการมีสวนรวมนี้ประชาชนจะแสดงบทบาทได ๒ ลักษณะ คือ 

 ๑. การมีส วนร วมโดยตรง หมายถ ึง ประชาชนมีบทบาทในการเข าไปมีส วนร วมใน
กระบวนการตาง ๆ โดยตรง ทั้งการแสดงความคิดเห็น วิเคราะห พิจารณา ตัดสินใจ และการปฏิบัติ
โดยตรงเต็มศักยภาพภายใตขอบเขตของกติกาท่ีถูกกําหนดไว 
 ๒. การมีสวนรวมผานตัวแทน หมายถึง การสงผูแทนของตนเขาไปทําหนาที่แทนตนหรือกลุม
ของตน เชน การใหหัวหนาครัวเรือนเขาไปเปนคณะกรรมการดําเนินการในดาน ตาง ๆ รวมกับภาคีตาง 
ๆ อีกท้ังตองมีการวางแผนแบบบูรณาการท่ีเปนแผนยุทธศาสตรที่เกิดจากการมีสวนรวมจากผูที่มีสวนได
สวนเสีย เพื่อสนองความตองการของทองถิ่น พรอม ๆ กับการพิจารณาถึงนโยบายของชาติ และ
ความสามารถในการตอบสนองของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 
 
 

 



๔๕ 

 ๒.๓.๕ แนวคิดเกี่ยวกับกลไกเครือขายทางสังคม  
 ๑) ความหมายของกลไก 
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๕๖ ไดใหความหมายของระบบและกลไก ระบบ หมายถึง ระเบียบหรือความ
เชื่อมโยงของข้ันตอนหรือปจจัยในการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ท่ีมีสวนสัมพันธและเชื่อมโยงกันเพ่ือใหการ
ปฏิบัติภารกิจตาง ๆ ของหนวยงานดําเนินการลุลวงไปไดอยางราบรื่น เชน ระบบการวางแผนครบวงจร 
ระบบ ISO ระบบ TQM และระบบ Malcolm Baldrige เปนตน 
 รูปแบบท่ีสลับซับซอนรวมอยูดวยกัน สวนประกอบของระบบสามารถ มีลักษณะทางกายภาพท่ี
สามารถจับตองไดเชน ชิ้นสวนหลากหลายท่ีประกอบเปนรถคันหนึ่งสวนประกอบท่ีกลาวถึงสามารถ
มีลกัษณะท่ีจับตองไมได (Intangible) เชนกัน เชน กระบวนการ,  ความสัมพันธ,  นโยบายของบริษัท, การ
ไหลของขอมูล, ปฏิกิริยาท่ีมีตอกนัระหวางบุคคลและ สภาวะจิตใจท่ีอยูภายใน เชน ความรูสึกคุณคาและ
ความเชื่อ  
 กลไก หมายถึง บุคลากร ทรัพยากร กฎเกณฑ กิจกรรม และหนวยงานยอยท่ีสนับสนุนเชื่อมโยง 
ประสานสัมพันธ และเอ้ืออํานวยในการดําเนินภารกิจตาง ๆ ของหนวยงานใหดําเนินไปไดอยางคลองตัว
สมํ่าเสมอ และครบวงจรตามระเบียบและข้ันตอนท่ีกําหนดไว 
 กอบศักดิ์ ภูตระกูลและเมทินี ศุภสวัสดิ์กุล 5 6

๕๗ กลาวถึงข้ันตอนของระบบและกลไกตางๆ ท่ี
เก่ียวกับของกับการดําเนินงาน และสอดคลองกับกรอบการประเมินคุณภาพภายในป ๒๕๕๗ ระดับสถาบัน 
คณะ และหลักสูตร โดยออกเปนประกาศข้ันตอนการดําเนินงานของระบบแตละระบบ พรอมมีผังระบบงาน
ท่ีแสดงถึงความสัมพันธของระบบในระดับมหาวิทยาลัย คณะ และหลักสูตร เพ่ือเปนแนวปฏิบัติรวมกัน  
สําหรับกลไกท่ีแตละสวน จะตองเขียนเพ่ิมเติมตามบริบทและการดําเนินงานจริง เพ่ือสนับสนุนใหระบบท่ี
แตละระดับเก่ียวของดําเนินงานไดสําเร็จตามเปาหมาย ไดแก  

 ๑) การจัดบุคลากร (Man) เชน คําสั่งคณะกรรมการดําเนินงานหรือคณะกรรมการ
ผูรับผิดชอบ ผูบริหารท่ีรับผิดชอบ 

 ๒) การจัดทรัพยากรหรือวัสดุ (Materials)  ไดแก การจัดสถานท่ี สภาพแวดลอม หรือ
ทรัพยากร วัสดุ อุปกรณในการดําเนินงานในระบบ  

 ๓) การจัดงบประมาณ (Money)  ไดแก การกําหนดแผน โครงการหรือกิจกรรม โดย
สนับสนุนงบประมาณเพ่ือดําเนินงานระบบ 

 ๔) การบริหารจัดการ (Management) ไดแก การประชุมกรรมการ การอบรม การ
เผยแพรหรือประชาสัมพันธ การจัดกิจกรรมตามแผนงานหรือโครงการ การประเมินผล 
   ๒) องคประกอบกลไกทางสังคม        

 ๕๖ ธวัชชัย ศุภดิษฐ, การพัฒนาแนวปฏิบัติเพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธ์ิในการประกันคุณภาพการศึกษาสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร. (กรุงเทพมหานคร : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร, ๒๕๕๗), น. ๓ 

๕๗ กอบศักดิ์ ภูตระกูลและเมทินี ศุภสวัสดิ์กุล, กลไกการทํางานของนโยบายการเงิน, (กรุงเทพมหานคร : 
ธนาคารแหงประเทศไทย, ๒๕๕๗), น. ๕-๖. 

 

                                                           



๔๖ 

 พัทยา สายหู57

๕๘ ไดกลาววา เม่ือพิจารณาถึงองคประกอบของกลไกทางสังคมไดขอสรุปวาวิธีการ
ท่ีสังคมใชในการ รักษาระเบียบของทุกสังคมมนุษยคือ การสอนใหรูวาระเบียบของสังคมมีอะไรบาง อีกสวน
หนึ่งเปน การควบคุมใหบุคคลกระทําตามท่ีสังคมไดสอนและบอกไวถาเราสังเกตกิจกรรมท่ีสําคัญ ๆ ท่ีชีวิต 
บุคคลธรรมดาท่ัวไปตองผานตั้งแตเริ่มตนชีวิตไปสูวัยชรา เราจะพบกับสถาบันท่ีสําคัญของชีวิตดังนี้ 
          
   ๑) สถาบันครอบครัวและเครือญาติอาจกลาวไดวาเปนสถาบันพ้ืนฐานอันแรกท่ีบุคคล 
ตองผานตั้งแตแรกเกิด เปนสิ่งท่ีบุคคลเลือกไมไดเปนสิ่งท่ีไดมาโดยกําเนิด      
   ๒) สถาบันเพ่ือนฝูงและสมาคม เรามีโอกาสท่ี จะเลือกเขาสังคมกับเพ่ือนฝูงไดตามท่ี เรา 
พึงพอใจหรือความเสนหากอนประโยชนเฉพาะเรื่องอยางอ่ืน       
   ๓) สถาบันเศรษฐกิจ เรามีความจําเปนท่ีตองมีความสัมพันธกับคนอ่ืนดวยประโยชน 
อะไรบางอยาง ประโยชนอยางหนึ่งท่ีชีวิตตองการ คือ การแลกเปลี่ยนผลผลิตกัน การซ้ือขาย แลกเปลี่ยน
ผลผลิตมีความสําคัญยิ่งตอชีวิตเพราะชีวิตมีมนุษยตางคนตางหาตางคนตางกิน ตองมีการ แลกเปลียนหามา
ไดใหกับคนอ่ืน          
   ๔) สถาบันการปกครอง คนท่ีอยูรวมกันเปนกลุมเปนคณะเปนสังคมตองมีการรักษา ความ
สงบเรียบรอย ควบคุมปองกันการขัดแยงผลประโยชนของสมาชิก สังคมเล็กมีคนจํานวนไมมาก และตาง
เปนญาติพ่ีนองเพ่ือนฝูงกัน สถาบันการปกครองก็แทบไมตองมีบุคคลและวิธีการแตกตางกันไป จากวงศา
คณาญาติและสถาบันเพ่ือนฝูงซ่ึงชวยกันดูแลควบคุมสมาชิกไมใหกระทําผิด ถาสังคมใหญๆ มีประชากรมาก 
ระเบียบวิธีการและบุคคลท่ีทําหนาท่ีดานการปกครองอาจมีความสลับซับซอน และมี การรับมอบอํานาจ
เปนตัวแทนของสังคมสามารถควบคุมลงโทษผูกระทําผิดไดโดยไมตองอาศัยน้ําหนัก ของความเปนญาติหรือ
เพ่ือน แตอาศัยกติกาขอตกลงหรืออํานาจพลังท่ีมีน้ําหนักเหนือกวา    
   ๕) สถาบันการพักผอนหยอนใจ ในสังคมขนาดยอม เชน สังคมชนบทแบบการพักผอน 
หยอนใจสวนมากไมทํากันเปนอาชีพ อาจมีการคิดประดิษฐสิ่งหนึ่งใดเพ่ือความเพลิดเพลิน ผลท่ีได คือ 
ดนตรีศิลปะ กีฬา สวนในสังคมขนาดใหญ สถาบันนันทนาการทวีความสําคัญมากข้ึน จน กลายเปนธุรกิจท่ี
ผูตองการพักผอนหยอนใจสามารถไปหาซ้ือบริการในฐานะผูดูผูชมการแสดง เปนตน    
   ๖) สถาบันศาสนา ในสังคมสมัยกอนพระคือครูท่ีทําหนาท่ีในการสอนหนังสือ พระเปน ผู
ท่ีอยูในศีลธรรมและรูหนังสือกับภาษาบาลีเวลาแมเอาลูกไปฝากพระก็เพ่ือใหพระสั่งสอนใหลูกเปน คนดีมี
ความรูความเปนคนดีก็คือการรูศีล รูธรรมซ่ึงเปนบรรทัดฐาน ไมแตเพียงของบรรพชิต แตเปน บรรทัดฐาน
ของสังคมมนุษยท่ีมุงสันติสุขท่ีมุงวิชาความรูนั้น ถึงจะไมเปนวิชาชีพทํามาหากินโดยตรง แตความรูหนังสือ
และคาถาอาคมเปนท่ียกยองกันของผูคนสมัยนั้น ในแงนี้พระท่ีเปนครูก็มีสวนเปน ตัวแทนของพอแมชวย
อบรมบมนิสัยท่ีดีเปนสําคัญกวาการใหความรูวิชาชีพในปจจุบันพระมิไดทํา หนาท่ีนี้แลว เพราะเด็ก ๆ ไป
โรงเรียนกันหมด และก็มีโรงเรียนศาสนาวันอาทิตยแบบสากล ก็ไม เหมือนกับ การเรียนความรูหลาย ๆ 

 ๕๘ พัทยา สายหู, กลไกของสังคม,  พิมพครั้งท่ี ๘, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณ 
มหาวิทยาลัย, ๒๕๓๘), น. ๑๔ – ๒๑. 

 

                                                           



๔๗ 

อยางกับหลวงตาท่ีวัดสมัยกอนแลว ดังนั้นสถาบันของสังคมเหลานี้เปนเพียงสถาบันหลักอาจมีสถาบันยอย
ลงไปอีกมากมาย ใน แตละสถาบันใหญและในแตละสถาบันมีจุดประสงคความมุงหมายในประโยชนและ
กิจกรรมท่ีเปน สาระสําคัญตางกัน     
 ดังนั้น กลไก หมายถึง ข้ันตอนของการดําเนินการ ท่ีมีความสัมพันธกันเชื่องโยงกันอยางมีระบบ 
โดยมีบุคลากร ทัรัพยากรท่ีมีในองคกร ในการการขับเคลื่อนตามกฏเกณฑท่ีกําหนด ระเบียบแบบแบบแผน 
แนวปฏิบัติ ใหกลไกบรรลุตามเปาหมายท่ีไดกําหนดไว 
 ๓) ทฤษฎีเกี่ยวกับเครือขายทางสังคม 
 ทฤษฎีประชาสังคม (Civil Society Theory) 
 ทฤษฎีประชาสังคมเกิดข้ึนในโลกตะวันตก  ซ่ึงใหความสําคัญเก่ียวกับกระบวนการชวยเหลือ
สังคมโดยไมตองการกําไร  ซ่ึงตามแนวคิดของ คีน (Keane) กลาววา ประชาสังคมเปนแนวคิดของการมี
สวนรวมของสมาชิกในองคกรนอกภาครัฐ  เพ่ือทํากิจกรรมดานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมจนเปนกิจวัตรและ
ดวยความเต็มใจ โดยผูท่ีอยูในองคกรจะรวมกันปกปองและเปลี่ยนแปลงบทบาทตนเอง โดยการกดดัน
สถาบันภาครัฐ แตในประเทศไทยใหความสําคัญกับความรวมมือของบุคคลในสังคม เพ่ือพัฒนาสังคมใหมี

ความเสมอภาคและเทาเทียมใหความสําคัญตอความสามัคคี58

๕๙
 

 ประชาสังคม (Civil Society) คือ การใหความสําคัญเก่ียวกับกระบวนการชวยเหลือสังคมโดย
องคกรท่ีไมตองการกําไร การมีจิตสํานึกสาธารณะเพ่ือสวนรวม หรือจิตสํานึกเพ่ือชุมชน (Non 
Governance  Organizations- NGO) เปนเครื่องมือทางสังคม เชน แมบาน มูลนิธิ ชมรม ชุมชน มี
จุดมุงหมาย ดังนี้ 
               ๑) เนนความสัมพันธเปนกลุม สมาชิกตองมีอุดมการณและหลักการรวมกัน 
               ๒) มีจิตสํานึกสาธารณะ (Public mind)  ประกอบดวย  
                    - การดูแลผลประโยชนสาธารณะ (goods public interest)  
                    - การตรวจสอบสาธารณะ (public responsibility)  
                    - การรับผิดชอบตอสาธารณะ (public accountability)  
  ๓)  ความเปนธรรมตอสังคม (Social equity) 
  ๔)  มีความยุติธรรมตอสังคม (Social justice) 
  ๕)  เปนเครือขายสังคม (Social  network) 
  ๖)  การติดตอสื่อสาร (Communication)   
  ๗)  มีวิสัยทัศน (Vision) 
  ๘)  เปนสังคมแหงการเรียนรู (Learning) 

๕๙ หฤทัย อาจปรุ, ความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคลภาวะผูนํารูปแบบการดําเนินชีวิตและความสามารถ
ในการเรียนรูดวยตนเองกับการมีจิตสํานึกสาธารณะของนักศึกษาพยาบาล, วิทยานิพนธพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต, 
(กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๔๔), น. ๒๗. 

 

                                                           



๔๘ 

  ๙)  ตองการปฏิบัติได (Practice)59

๖๐
 

 ดังนั้น แนวคิดประชาสังคม คือกระบวนการปฏิสัมพันธของคนในชุมชน ทําใหสังคมตื่นตัวมี
ความรูสึกนึกคิดปรารถนาเขาไปแกไขวิกฤตการณ ปญหาสังคม มีความรูสึกเปนเจาของโดยการมีสวนรวม
ซ่ึงกอใหเกิดพฤติกรรมการรวมตัวหรือมีจิตสํานึกรวมกัน โดยมีวัตถุประสงคหลักคือการสรางความเขมแข็ง
ใหกับชุมชนและมีความเสียสละเพ่ือประโยชนของสวนรวม 
 ๔) องคประกอบประชาสังคม ของกระบวนการประชาสังคมท่ีสําคัญ  ๓  ประการ ดังนี้ 
  ๑. จิตสํานึกประชาสังคม (Civic  Consciousness) หรือจิตสํานึกสาธารณะ (Public  
Consciousness) หมายถึง ความคิดและการยอมรับในเรื่องของการรวมตัวกันอยางอิสระดวยความรัก  
ความเอ้ืออาทร  ความยอมรับในความคิดเห็นของกันและกันในการเรียนรูรวมกันหรือการแกปญหาท่ีเผชิญ
อยู  การรวมตัวเปนลักษณะของการมีสวนรวม มีอิสระมีการเรียนรูรวมกัน 
               ๒. โครงสรางองคประกอบประชาสังคม (Civic Organization) หมายถึง กลุมการรวมตัว
ซ่ึงอาจเปนองคกรท่ีเปนทางการหรือไมเปนทางการก็ได  เปนกลุมรวมท่ีรวมตัวกันเฉพาะการ เฉพาะเรื่อง
หรือตอเนื่อง  สมาชิกของกลุมอาจจะเปนบุคคลในภาครัฐ  ภาคธุรกิจหรือประชาชนจํานวนไมจํากัด  
ประเด็นสําคัญ คือ การรวมกลุมตองมีจิตสํานกึสาธารณะประชาสังคมครบดาน 
               ๓. เครือขายประชาสังคม (Civic Network) หมายถึงโครงสรางและกระบวนการซ่ึง
เชื่อมโยงสมาชิกในกลุมหรือองคกรประชาสังคมตาง ๆ เขาดวยกัน ปจจัยสําคัญของเครือขายประชาสังคม 
คือระบบการสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพและการสัมพันธดวยความสมานฉันท 
              จากองคประกอบประชาสังคมท้ัง ๓ ประการทําใหเกิดประชาสังคม แตกระบวนการประชา
สังคมไมสามารถบรรลุวัตถุประสงคไดหากบุคคลในสังคมขาดจิตสํานึกสาธารณะท่ีมีผลตอพฤติกรรมการ
รวมตัวของบุคคลในสังคม โดยสรุปแลว “ประชาสังคม” จึงเปนสวนสําคัญในกระบวนการทางสังคม เกิดข้ึน
จากการมีปฏิสัมพันธของคนในชุมชน ทําใหคนในสังคมตื่นตัวและมีความรูสึกอยากเขาไปแกไขปญหา
วิกฤติการณปญหาสังคม ความรูสึกมีสวนรวมกอใหเกิดพฤติกรรมการรวมตัวมีจิตสํานึกสาธารณะรวมมือ
กระทําในสิ่งท่ีเกิดประโยชนโดยไมหวังสิ่งตอบแทน ซ่ึงจะทําใหชุมชนเกิดความเขมแข็งและมีความสงบ  
เพราะสังคมมีความเสียสละ เพ่ือประโยชนสวนรวม 
 ๕) การจัดการเครือขายทางสังคม 

 เครือขายเปนความสัมพันธเชิงกระบวนระบบท่ีเชื่อมโยงสิ่งตางๆ เขาดวยกัน โดยไมละท้ิงสาเหตุ 
ผลลัพธ และบริบทท่ีเก่ียวของ เปนการมองสรรพสิ่งอยางเปนองครวม และเปนระบบเปดท่ีสามารถจะ
เชื่อมโยงกับสิ่งอ่ืนๆ อยางตอเนื่องและสุดทายคือ ความเปนกระบวนการท่ีทําหนาท่ีระหวางกันหรือการมี
ปฏิกิริยาสัมพันธอยางตอเนื่อง การเปนพวกกันหลายๆ องคกรชุมชน เพ่ือทํางานรวมกันอยางตอเนื่อง และ
มีเปาหมายรวมกันบางอยางรวมกัน เชน เครือขายกลุมออมทรัพย เกิดจากการท่ีกลุมออมทรัพยในชุมชน

๖๐ ประเวศ วะสี และคณะ, ยุทธศาสตรแกวิกฤติชาติ, (กรุงเทพมหานคร : สถาบันชุมชนทองถ่ินพัฒนา, 
๒๕๔๒), น. ๒๐. 

 

                                                           



๔๙ 

ตางๆ มารวมกันเพ่ือแกปญหาท่ีเกิดจากการทํากลุมออมทรัพย ฯลฯ 6 0

๖๑
  ซ่ึงสอดคลองกับ เสรี พงษพิศ ให

คํานิยามของ “เครือขาย” ไววา เปนการรวมกลุมของบุคคลในชุมชนระหวางชุมชน กลุมกับกลุม ชุมชนกับ
ชุมชน โดยมีหลักยึดตามขอบเขตพ้ืนท่ี ประเด็นเนื้อหาและกระบวนการเรียนรูเปนหนึ่งเดียว กระบวนการ
ดังกลาวเกิดจากทองถ่ิน เหมาะสมกับทองถ่ินท่ีจะชวยใหบุคคลและชุมชนสามารถดําเนินชีวิตอยูไดดวย
องคประกอบท่ีสําคัญ คือ ภูมิปญญาพ้ืนบาน การปฏิบัติ แบบอยางของผูรู การอบรมสั่งสอนในบริบททาง
สังคม คมนาคม แบบการติดตอท่ีสะดวกยิ่งข้ึนทําใหการไปมาหาสูดูงาน การรวมกันทํา ขามเขตแดนของ
ชุมชน อําเภอ จังหวัดและภาคเปนไปไดงาย 61

๖๒
 

ดังนั้น เครือขายจึงเปนการท่ีกลุมของคนหรือกลุม หรือองคกรท่ีมีความสมัครใจในการเรียนรู 
แลกเปลี่ยนขอมูล ขาวสาร ความรู ประสบการณระหวางกัน หรือลงมือทํากิจกรรมรวมกัน มีความสัมพันธ
ระหวางกันในหลายดานท้ังดานเศรษฐกิจ ดานสังคมและอ่ืนๆ โดยมีการจัดรูปแบบการจัดการใหเปนกลไก
ขบเคลื่อนเชื่อมโยงกิจกรรมรวมกัน กิจกรรมเครือขายตองมีลักษณะเทาเทียมกัน และเห็นความตระหลัก
รวมกันในเปาหมายและแผนงานท่ีจะทํา 

 สําหรับกระบวนการจัดการเครือขาย พระมหาสุทิตย อาภากโร และคณะ6 2

๖๓ สรุปไว มี ๔ ข้ัน 
ตอนตามวงจรชีวิตเครือขาย ดังนี ้
  ๑) ข้ันการตระหนักและการกอตัวของเครือขาย เปนข้ัน ตอนท่ีมีความสําคัญยิ่ง เพราะ
เปนจุดเริ่มตนของการใชพลังกลุมและความเปนเครือขายในการจัดการกับสถานการณท่ีเกิดข้ึน 
มีวิธีการดังนี้  
   (๑) การศึกษาขอมูลและสภาพการณ เปนการศึกษาขอมูล สภาพการณ ความ
พรอมภายในกลุมของตนเองและขอมูลของกลุมเครือขายอ่ืนรวมท้ังสภาวการณทางสังคม ทําใหทราบถึง
กิจกรรมและบริบทท่ีเก่ียวของ เพ่ือนํามาเปนแนวทางในการท่ีจะสงเสริมหรือจัดการเครือขาย  

   (๒) การสรางศรัทธาและหาแนวรวม เปนการสรางความเชื่อถือใหกับฝายตางๆ 
เชน ความเชื่อถือในเรื่องของขอมูล บุคคล ความสําคัญของปญหา สรางความคุนเคยกับบุคคลท่ีเปนผูนํา  

   (๓) การสรางความตระหนักหรือการเสนอใหเห็นประเด็นปญหา  

   (๔) การแสวงหาขอมูลทางเลือก การคนหาความตองการและการหาจุดรวมในการ
พัฒนาเครือขาย  
  (๕) การแสวงหาทางเลือกในการทํากิจกรรมท่ีสงเสรมความสัมพันธและการแสวงหาแกน
นําเครือขาย 

๖๑ อคิน รพีพัฒน, การศึกษาและวิเคราะหชุมชนในการวิจัยเชิงคุณภาพ. (ขอนแกน : หจก.โรงพิมพคลัง
นานาวิทยา, ๒๕๔๙). 

๖๒ เสรี พงศพิศ, เครือขายยุทธวิธีเพ่ือประชาคมเขมแข็ง ชุมชนเขมแข็ง : วัฒนธรรมองคกรของโลกยุคใหม. 
(กรุงเทพมหานคร : สถาบันสงเสริมวิสาหกิจชุมชน, ๒๕๔๘). 

๖๓ พระมหาสุทิตย อาภากโร,ดร., เครือขาย: ธรรมชาติ ความรู และการจัดการ, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๙), น. ๕๐ - ๕๕. 

 

                                                           



๕๐ 

  (๖) การสรางระบบความสัมพันธของเครือขาย 

 ๒) ข้ันการสรางพันธกรณีและการบริหารเครือขาย เปนข้ัน ท่ีจะกอเกิดความรวมมือของความ
เปนเครือขาย และการบริหารจัดการท้ังภายในและภายนอกเครือขาย มีวิธีการจัดการดังนี้  
  (๑) การกําหนดวัตถุประสงคและขอตกลงรวม  

  (๒) การกําหนดบทบาท หนาท่ี และการวางผังเครือขาย  

  (๓) การเสริมสรางและพัฒนาผูนํา  

  (๔) การจัดระบบการติดตอสื่อสาร  

  (๕) การสงเสริมกระบวนการเรียนรูท่ีตอเนื่อง  

  (๖) การติดตามและประเมินผลแบบมีสวนรวม  

  (๗) การสงเสริมและดํารงไวซ่ึงความสัมพันธ 
 ๓) ข้ันการพัฒนาความสัมพันธและการใชประโยชน มีวิธีการดังนี้   
  (๑) การทบทวนและสรปุบทเรียน   

  (๒) การเสริมสรางผูนําและหนวยนําของเครือขาย   

  (๓) การเสริมสรางกิจกรรมสาธารณะแลเวทีแหงการแลกเปลี่ยนความรู  

  (๔) การขยายกิจกรรมและมโนทัศน   
  (๕) การสรางความรูใหมและการจัดการความรูท่ีตอเนื่อง  

  (๖) การเสริมสรางวัฒนธรรมเครือขายเพ่ือขจัดความขัดแยง  

  (๗) การเสริมสรางความนาเชื่อถือและระบบการตรวจสอบแบบมีสวนรวม 

 ๔) ข้ันการรักษาความสัมพันธและความตอเนื่อง มีแนวทางดังนี้   
  (๑) การจัดกิจกรรมท่ีตอเนื่อง  

  (๒) การรักษาสัมพันธภาพท่ีดีระหวางสมาชิกของเครือขาย   
  (๓) การเสริมสรางกระบวนการเรียนรูดวยเทคโนโลยีและความรูใหม  

  (๔) การกําหนดและสรางแรงจูงใจในการทํางาน  

  (๕) การบริหารจัดการขอมูล ระบบสื่อสาร และการจัดการความรูท่ีตอเนื่อง  

  (๖) การใหความชวยเหลือและการแกไขปญหาภายในเครือขาย  

  (๗) การเสริมสรางผูนํารุนใหมอยางตอเนื่อง 

 และ พระมหาสุทิตย อาภากโร ไดกลาวถึงประเด็นเชิงยุทธศาสตรท่ีสําคัญตอการจัดการ
เครือขาย ประกอบดวย 

  ๑. จุดมุงหมายรวม การทํางานเครือขายจะเกิดประสิทธิภาพสูงหากทุกฝายสามารถ
กําหนดจุดหมายรวมกันได โดยเฉพาะอยางยิ่งจุดหมายท่ีทุกฝายเห็นและตองการใหเกิดข้ึน 

  ๒. บุคคล ในการทํางานของเครือขายนั้น บุคคลในเครือขายจะตองมีจิตสํานึกรวม มีความ
ถนัดในงานท่ีทํา และมีสวนรวมในกระบวนการทํางาน รวมท้ังไดรับผลประโยชนจากความเปนสมาชิกใน
เครือขาย 

 



๕๑ 

  ๓. การเชื่อมโยง การทํางานของเครือขายจําเปนตองมียุทธศาสตรในการเชื่อมโยงท่ี
เหมาะสม โดยอาจเชื่อมตอกันผานการทํากิจกรรมตางๆ การเชื่อมตอโดยมีศูนยประสานงานและการ
เชื่อมตอโดยเทคโนโลย ี

  ๔. การสรางความรูสึกรวม หลังจากการเขารวมเปนเครือขายแลว ทุกฝายจะตองมี
ความรูสึกรวมกับกระบวนการทํางานของเครือขาย เพ่ือใหเกิดพลังในการผลักดันเปาหมาย 

  ๕. การพัฒนาท่ีโปรงใส ตรวจสอบได ระบบการทํางานของเครือขายจะตองสามารถและ
พัฒนาใหเกิดระบบการบริหารจัดการท่ีโปรงใสและตรวจสอบไดจากทุกฝาย ซ่ึงจะเปนการสรางความรูสึกท่ี
ดีตอทุกฝายและผูท่ีจะเขามารวมเปนสวนหนึ่งของเครือขาย 

  ๖. การจัดระบบขอมูลขาวสาร ระบบการติดตอสื่อสารและสารสนเทศเปนสิ่งท่ีมี
ความสําคัญยิ่งตอความยั่งยืนของเครือขาย เพราะจะชวยใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู และทราบถึง
กิจกรรมความเคลื่อนไหวของเครือขาย  

 ดังนั้น เครือขายทางสังคมและเครือขายในเชิงพ้ืนท่ีจึงเปนรูปแบบการทํางานในลักษณะสราง
ความรวมมือประสานงานกันในแนวราบ ระหวางผูท่ีเก่ียวของดวยการระดมสรรพกําลัง อันรวมถึงคน 
สติปญญา ความสามารถ และทรัพยากรในการทํางาน เพ่ือเอาชนะปญหาในเชิงพ้ืนท่ี และเปนแนวทางท่ี
ตรงกันกับแนวคิดของการพัฒนาปจจุบันท่ีใหยึดพ้ืนท่ีประสานภารกิจและรวมทรัพยากร (Area, Function, 
Participation) เปนกลยุทธในการพัฒนาสังคมใหเข็มแข็ง ในขณะท่ีเครือขายเปนการเริ่มตนดวยการสราง
เปาหมายรวมกันของภาคีสมาชิก ซ่ึงแมวา สมาชิกท่ีเก่ียวของจะมีบทบาทหนาท่ี ความรับผิดชอบ หรือ
ความถนัดตางๆ กัน แตเม่ือทุกคนไดเขามารับรูในเปาหมายหรือปญหารวมกันแลว มีเปาหมายรวมกัน 
สมาชิกแตละสวนก็จะไดแสดงบทบาทตามศักยภาพ ความถนัดของตน เพ่ือแกไขปญหาและพัฒนาท่ีสนอง
ตอกลุมเปาหมายไดอยางแทจริง โดยเครือขายทางสังคมในเชิงพ้ืนท่ีมีเขาใจในสภาพปญหาและเขาถึง
กลุมเปาหมายไดโดยงาย  
 

๒.๔ แนวคิดเกี่ยวกับหลักประกันคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนตามหลักการของศีล ๕ 
 ๒.๔.๑ แนวคิดการรักษาศีล  
 แนวคิดการรักษาศีลในทางพระพุทธศาสนา เปนแนวคิดท่ีต้ังอยูบนฐานแหงความมุงม่ันในการ
พัฒนาตนเองทางดานรางกายและจิตใจของปจเจกบุคคล เพื่อใหมีความเปนมนุษยที่สมบูรณ ดวยการมี
ความรัก ความเมตตา ความเคารพในสิทธิและหนาที่ของความเปนมนุษยดวยกัน ระหวางคนในสังคมท่ี
อยูรวมกัน ดังจะเห็นไดวา การรักษาหรือสมาทานศีล ๕ ทุกขอ 6 3

๖๔ เริ่มตนดวยการมีเจตนาที่งดเวนจาก
พฤติกรรมท่ีไมดีตาง ๆ เชน เจตนางดเวนจากการฆาสัตว การลักขโมย การประพฤติผิดในกาม เปนตน 
ซ่ึงเจตนา หรือความตั้งใจในการพัฒนาตนเองของระดับปจเจกบุคคลเชนนี้ ยอมเปนเหตุแหงความเจริญ 
ความสงบสุขของบุคคลและสังคมดวย เพราะจุดประสงคแหงการปฏิบัติตามศีลนั้น แมจะเริ่มตนจากการ
ควบคุมพฤติกรรมของปจเจกบุคคล แตมีเปาหมายเพื่อความเจริญของหมูคณะหรือสังคมโดยสวนรวม

๖๔ ที.ปา. (บาลี) ๑๑/๓๑๕/๒๔๗, ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๑๕/๓๐๒.  

 

                                                           



๕๒ 

ดวย ดังขอความที่ปรากฏในอุปาลิสูตร ที่องคสมเด็จพระสัมมาพุทธเจา ไดตรัสถึงประโยชนของการ
บัญญัติพระวินัยหรือสิกขาบทไวถึง ๑๐ ประการ 64

๖๕ ไดแก 
๑) เพ่ือความรับวาดีแหงสงฆ 
๒) เพ่ือความผาสุกแหงสงฆ 
๓) เพ่ือขมบุคคลผูเกอยาก 
๔) เพ่ือความอยูผาสุกแหงภิกษุผูมีศีลดีงาม 
๕) เพ่ือปดก้ันอาสวะท้ังหลายอันจะบังเกิดในปจจุบัน 
๖) เพ่ือกําจัดอาสวะท้ังหลายอันจะบังเกิดในอนาคต 
๗) เพ่ือความเลื่อมใสของคนท่ียังไมเลื่อมใส 
๘) เพ่ือความเลื่อมใสของคนท่ีเลื่อมใสแลว 
๙) เพ่ือความตั้งม่ันแหงพระสัทธรรม 
๑๐) เพ่ือความเอ้ือเฟอตอพระวินัย  

 จากประโยชนทั้ง ๑๐ ประการของการบัญญัติสิกขาบทหรือพระวินัยแกพระสงฆสาวกใน
พระพุทธศาสนานี ้ จะเห็นได ว า การบัญญัติพระวิน ัยมีประโยชนที ่เ กี ่ยวของกับส วนตางๆ ของ
พระพุทธศาสนาถึง ๕ สวน คือ ประโยชนที่เกิดแกสวนรวม (คณะสงฆ) ประโยชนที่เกิดแกปจเจกบุคคล 
(ภิกษุสงฆ, ภิกษุณี) ประโยชนในการปองกันและแกไขปญหา (อาสวะ) ประโยชนในการสงเสริม
ภาพลักษณขององคกร (ความศรัทธา) และประโยชนในการสรางสรรคความเจริญมั่นคงใหแก
พระพุทธศาสนา (พระธรรมวินัย) ซ่ึงประโยชนท้ัง ๑๐ ประการนี้เปนประโยชนที่เกิดจากการที่พระพุทธ
องคบัญญัติพระวินัยใหพระสาวกยึดถือปฏิบัติรวมกัน ดังนั้น แนวคิดในการรักษาศีล ๕ จึงตั้งอยูบนฐาน
ของการคํานึงถึงความมั่นคงของบุคคล สถาบันครอบครัว ทรัพยสิน และสังคมดวยเชนเดียวกัน เพราะ
การรักษาศีล เปนการปฏิบัติตามกฎ กติกาแหงการอยู ร วมกันของคนในสังคมซึ่งมีนัยยะแหงการ
สรางสรรคความสงบสุข ความเรียบรอย หรือความเปนปกติใหเกิดข้ึนแกตนเองและคนอ่ืนไปดวย ดังเชน
ท่ีพระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต)65

๖๖ กลาวถึงศีลหรือพระวินัยในฐานะเปนเจตนารมณทางสังคม สรุป
ไดวา ศีล มี ๒ ระดับ คือระดับธรรมะ กับระดับวินัย ศีลท่ีเปนระดับวินัยนี้เปนแกนกลางแหงเจตนารมณ
ทางสังคมของศีล คือ การเคารพในสงฆ การถือสงฆและกิจของสงฆเปนใหญ การถือความเจริญมั่นคง
ของสงฆหรือประโยชนสวนรวมเปนสําคัญ และการมีความรับผิดชอบอยางสูงตอสงฆและประโยชนสุข
ของสงฆ คําวา “สงฆ” ในท่ีนี้มีความหมายถึงคณะสังคม หมูชน สาธารณชน หรือสวนรวมดวย 
 
 
 

๖๕ องฺ.ทสก. (บาลี) ๒๔/๓๑/๗๘, องฺ.ทสก. (ไทย) ๒๔/๓๑/๘๑. 
๖๖ พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต), พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ, พิมพครั้งท่ี ๑๑, 

(กรุงเทพมหานคร : สหธรรมิก, ๒๕๔๙), น. ๔๓๑ - ๔๔๔. 

 

                                                           



๕๓ 

 ๒.๔.๒ ความหมาย “ศีล” 
 คําวา ศีล ถาแปลตามศัพท แปลวา ปกติ หรือความเปนปกติ หมายถึงความเปนผูมีกิริยาทาง
กายและวาจาเรียบรอย และสามารถแปลวา รองรับ คือเปนภาวะท่ีรองรับหรือเปนฐานเบื้องตนแหงกุศล
ธรรมท้ังหลาย ในพระไตรปฎกสวนใหญ ทานหมายถึงการสังวร หรือการสํารวมในปาติโมกข 6 6

๖๗ ในคัมภีรวิ
สุทธิมรรค ไดอธิบายความหมายของศีลในลักษณะท่ีสอดคลองกัน หมายถึง เจตนาของผูงดเวน ดังขอความ
วา “ธรรมท้ังหลายมีเจตนาเปนตน ของบุคคลผูงดเวนจากปาณาติบาตเปนตนอยูก็ดี ของผูบําเพ็ญวัตร
ปฏิบัติอยูก็ดี ชื่อวา ศีล”6 7

๖๘ พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.) ไดใหความหมายท่ีสอดคลองกันกับความหมายใน
พระไตรปฎก ศีล หมายถึง ความประพฤติชอบทางกายและวาจา การรักษากายวาจาใหเรียบรอย การรักษา
ปกติตามระเบียบวินัย ขอปฏิบัติในการเวนจากความชั่ว การควบคุมตนเองใหตั้งอยูในความไมเบียดเบียน68

๖๙  
 ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒6 9

๗๐ ไดใหความหมายไววา ศีล คือขอบัญญัติ
ทางพระพุทธศาสนา ท่ีกําหนดการปฏิบัติทางกายและวาจา เชน ศีล ๕ ศีล ๘ เปนตน หรือการรักษากาย
วาจาใหเรียบรอย  
 สรุปวา คําวา ศีล หมายถึงวินัย สิกขาบทหรือขอบัญญัติ เพ่ือใหบุคคลไดประพฤติปฏิบัติตาม
เพ่ือใหเกิดความปกติทางกายและวาจา เพ่ือใหรักษาคุมครองตนเองและสามารถอยูรวมกับคนอ่ืนในสังคม
ไดอยางปกติสุข 
 ศีล หมายถึง ปกติดานมารยาททางกายและทางวาจาท่ีเปนสุจริต ซ่ึงจะบังเกิดข้ึนมาไดดวย
อํานาจการสํารวมระวังไดอยางครบถวนตามกลุมสิกขาบทชนิดใดชนิดหนึ่ง จัดเปนคุณงามความดีเบื้องตน
ของพระพุทธศาสนา เปนปทัฏฐานแหงคุณงามความดีเบื้องสูงข้ึนไป 7 0

๗๑ ซ่ึงก็หมายความวา เปนการฝกฝน
อบรมความประพฤติทางกายและวาจา คือ ระเบียบวินัย การอยูรวมกับผูอ่ืนและในสิ่งแวดลอมตางๆ ดวยดี 
ใหเก้ือกูล ไมเบียดเบียน ไมทําลาย เปนพ้ืนฐานแหงการฝกอบรมจิตใจในอธิจิตตสิกขา (เปนขอ ๑ ในสิกขา 
หรือไตรสิกขา) มักเขียนอยางบาลีเปน “อธิสีลสิกขา” และเรียกกันงายๆ วา ศีล  
 ในขณะท่ีสมเด็จพระวชิรญาณวงศ สมเด็จพระสังฆราช ก็ไดทรงขยายความไวอีกวา ศีล หรือสีละ 
คือ ปรกติ หมายเอาใจท่ีสงบเปนปกติ ไมคิดจะประพฤติลวงตามนั้นๆ เพราะฉะนั้น การตั้งใจรักษาอาการมิ

๖๗ วิ.จู. (บาลี) ๖/๒๓๑/๓๕๓, วิ.จู. (ไทย) ๖/๒๓๑/๓๔๙.  
๖๘ สมเด็จพระพุฒาจารย (อาจ อาสภมหาเถร) แปลและเรียบเรียง, คัมภีรวิสุทธิมรรค ๑๐๐ ป สมเด็จพระ

พุฒาจารย (อาจ อาสภมหาเถร), พิมพครั้งท่ี ๔, (กรุงเทพมหานคร: ประยูรวงศพริ้นติ้ง, ๒๕๔๖), น. ๙. 
๖๙ พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม, พิมพครั้งท่ี ๑๓, 

(กรุงเทพมหานคร : เอส.อาร. พริ้นติ้ง แมส โปรดักส, ๒๕๔๘), น. ๑๗๕. 
๗๐ ความหมายของคําวา “ศีล”, แหลงท่ีมา : [ออนไลน]. www.rirs๓.royin.go.th/new-search/word-๓๘ 

search.asp [เขาถึงขอมูล ๖ ธันวาคม ๒๕๕๙]. 
๗๑ พระภิกษุปาสาทิโก (พระเทพโมลี วัดราชบพิธ), แนวบรรยายอนาคาริยวินัย เลมท่ี ๑, (กรุงเทพมหานคร: 

อํานาจการพิมพ, ๒๕๒๙), น. ๑๐๘. 

 

                                                           



๕๔ 

ใหประพฤติชั่ว เปนอาการของศีล ตั้งใจรักษาไปจนจิตใจเปนปกติ ไมคิดลวงตัวศีล7 1

๗๒ นั่นหมายความวา ศีล 
ก็คือเจตนางดเวนความชั่วทางกาย วาจา รวมถึงทางใจดวย เจตนางดเวนทุจริตทางกาย วาจา ทานเรียกวา 
เจตนาศีล การงดเวนจากมโนทุจริต ๓ เรียกวา เจตสิกศีล คือศีลท่ีเก่ียวกับใจโดยตรง แมไมทําดวยกาย 
วาจา ก็ทําใหศีลทางใจขาดได 7 2 ๗๓ ก็เพราะศีลเปนตัวเจตสิกนั่นเอง ไดแก กุศลธรรม คือ ความไมโลภ ความ
ไมพยาบาท และความเห็นชอบ ของบุคคลผูงดเวนจากบาปธรรม มีปาณาติบาต เปนตน7 3

๗๔ ดังนั้น ศีล จึงมี
ความหมายรวมถึงจิตท่ีเปนปกติ จะไมถูกโลภะ โทสะ โมหะครอบงําและชักพาไปทําความชั่วหรือทํา
ความผิดได เม่ือจิตเปนปกติ จะทําอะไรทางกาย ก็ยอมจะไมทําดวยกายทุจริต เม่ือจะพูดอะไรทางวาจา ก็
ไมพูดดวยวจีทุจริต เม่ือจะคิดเรื่องราวอะไรทางใจหรือทางมนะ ก็ไมติดเปนมโนทุจริต เพราะฉะนั้น ใจจึง
เปนศีล ทําทางกาย กายก็เปนศีล ทําทางวาจา วาจาก็เปนศีล ทําทางมนะหรือทางใจ มนะก็เปนศีล คนท่ี
รักษาศีลกันโดยมาก รักษากันทางกาย ทางวาจา ไมถึงทางใจ และถึงอยางนั้นก็ยังดีกวาท่ีไมมีเสียเลย 
เพราะกายกับวาจาจะไมไดทําการทุจริตตางๆ7 4

๗๕ อยางท่ีวารักษาศีลๆ ก็คือ ตั้งใจรักษาปกติของตนนั่นเอง
 ดังนั้น ความหมายของศีล ๕ ในทัศนะของนักวิชาการพระพุทธศาสนานั้น มีความหมายท่ี
ครอบคลุมถึงการแสดงออกท้ังทางกาย วาจา และใจดวย ดังนี้วา ศีล หมายถึง การมีปกติในการกระทําทาง
กายท่ีสุจริต การพูดทางวาจาท่ีสุจริต รวมถึงความรูสึกนึกคิดทางใจท่ีสุจริต ซ่ึงก็หมายถึงวา ศีลเปนขอ
ปฏิบัติเพ่ือควบคุมรักษากิริยาทางกาย วาจาใหเรียบรอย ไมกอใหเกิดความเดือดรอนท้ังตอตนเองและคน
อ่ืน ซ่ึงเปนการฝกอบรมและพัฒนาทางกาย วาจาใหสงบเรียบรอย รวมถึงสามารถสงผลใหเกิดความสงบ
ทางจิตใจไดดวย นับวาเปนจริยศาสตรเบื้องตน คือขอปฏิบัติพ้ืนฐานสําหรับควบคุมกายวาจาใหตั้งอยูใน
ความดีงามอยางปกติ ท้ังเปนภาวะท่ีจิตเปนปกติไมถูกกิเลสท้ังหลาย มีโลภะ เปนตน ครอบงําและชักพาให
กระทําความชั่วตาง ๆ 
 

 ๒.๔.๓ ประโยชนของการรักษาศีล 
 หลักการของการรักษาศีล ๕ เปนความสัมพันธระหวางเจตนากับการรักษาศีล ๕ ซ่ึงมีความ
เก่ียวของสัมพันธกันอยางแยกไมออก เพราะการรักษาศีล ๕ ตามหลักการในทางพระพุทธศาสนา หมายถึง
การสมาทาน รับเอาสิกขาบทท้ัง ๕ ขอมาปฏิบัติดวยตนเอง ดวยการสํารวมกาย วาจา และใจใหเปนปกติ 
ดวยเจตนาท่ีจะงดเวนจากพฤติกรรมท่ีเปนขอหามท้ัง ๕ ขอนั้น ดังคําสมาทานในทุกสิกขาบท จะมีคําวา 
เวรมณี แปลวา เจตนางดเวนจาก ปรากฏอยูเสมอ และเจตนาเองนั่นแหละคือศีล ดังท่ีพระสารีบุตร ไดตั้ง
คําถามและตอบคําถามถึงความหมายของศีลวา “อะไร ชื่อวาศีล? เจตนาชื่อวาศีล เจตสิกชื่อวาศีล สังวรชื่อ

๗๒ สมเด็จพระวชิรญาณวงศ สมเด็จพระสังฆราช, พระโอวาทธรรมบรรยาย เลม ๑, (กรุงเทพมหานคร: 
มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๒๒), น. ๓๔. 

๗๓ วศิน อินทสระ, พุทธจริยาศาสตร, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพทองกราว, ๒๕๔๑), น. ๑๔. 
๗๔ กองพุทธศาสนศึกษา สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ, คูมือศีล ๕, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ

พระพุทธศาสนาแหงชาติ, ๒๕๕๗), น. ๑. 
๗๕ สมเด็จพระวชิรญาณวงศ สมเด็จพระสังฆราช, พระโอวาทธรรมบรรยาย เลม ๑, น. ๑๔๒. 
๗๖ ปน มุทุกันต, พุทธศาสตร, (กรุงเทพมหานคร: มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๓๕), น. ๑๘๕. 

 

                                                           



๕๕ 

วาศีล การไมลวงละเมิด ชื่อวาศีล”7 6

๗๗  หมายความวา การท่ีบุคคลจะมีศีลได จะตองมีเจตนาในการงดเวน
จากความชั่วท้ังหลาย ตามประเภทของศีล ๕ ขอ คือ เจตนางดเวนจากการฆาสัตว เจตนางดเวนจากการลัก
ทรัพย เจตนางดเวนจากการประพฤติผิดในกาม เจตนางดเวนจากการพูดเท็จ และเจตนางดเวนจากการเสพ
ของมึนเมา คือสุราและเมรัยอันเปนท่ีตั้งแหงความประมาท ในมิติของการกระทําหรือกรรม เจตนานี้ยังได
ชื่อวาเปนกรรมดวย ดังท่ีพระพุทธองค ตรัสเรียกไววา “ภิกษุท้ังหลาย เราเรียกเจตนานั่นแหละวา เปน
กรรม เพราะบุคคลยอมทํากรรมใดไมวาจะดีหรือชั่วดวยเจตนา”77

๗๘   
 เจาประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย (ชวง วรปฺโญ) ไดกลาวถึงความสําคัญและผลท่ี
ไดรับของศีล ๕ ใน ๓ ระดับ ตามแนวทางการสรุปถึงความสําคัญของศีล ๕ ของพระภิกษุสงฆท่ีกลาวแก
พุทธศาสนิกชนท้ังหลายในประเทศไทย78

๗๙ คือ 
  ๑) สีเลน สุคตึ ยนฺติ  บุคคลยอมเขาถึงสุคติได ก็เพราะศีล 
  ๒ สเีลน โภคสมฺปทา  บุคคลถึงพรอมดวยโภคะ ก็เพราะศีล 
  ๓) สีเลน นิพฺพุตึ ยนฺติ  บุคคลเขาถึงความดับเย็น (นิพพาน) ได ก็เพราะศีล 
  ๔) ตสฺมา สีลํ วิโสธเย  เพราะฉะนั้น บุคคลพึงชําระศีลใหสะอาดบริสุทธิ์ 
 จากอานิสงสท้ัง ๓ ระดับนี้ แสดงใหเห็นวา การรักษาศีลหรือการทําใหศีลบริสุทธิ์นั้นเปนปจจัย
แหงการเขาถึงสมบัติท้ัง ๓ คือมนุษยสมบัติ สวรรคสมบัติ และนิพพานสมบัติของปจเจกบุคคลได เปน
หลักประกันแหงความม่ันคงของชีวิตของบุคคลท้ังในปจจุบันและอนาคต  
 สําหรับอานิสงสของศีล ๕ แตละขอ79

๘๐ สามารถจําแนกออกโดยละเอียดมี ดังนี้  
 ๑) อานิสงสของศีลขอท่ี ๑ เวนจากการฆาสัตว มี ๑๓ อยาง ไดแก 
  (๑) ยอมเปนผูมีอวัยวะนอยใหญครบถวน 
  (๒) มีรางกายสูงใหญสมสวน 
  (๓) มีความคลองแคลววองไว 
  (๔) มีความออนโยน 
  (๕) มีความแกลวกลา 
  (๖) มีวาจาสละสลวย 
  (๗) เปนท่ีรักของชาวโลก 
  (๘) พวกพองบริวารไมแตกแยกกัน 
  (๙) ไมตายเพราะถูกผูอ่ืนทําราย 
  (๑๐) มีพวกพองบริวารมาก 
  (๑๑) มีรูปงาม  

๗๗ ขุ.ป. (บาลี) ๓๑/๓๙/๖๔, ขุ.ป. (ไทย) ๓๑/๓๙/๖๐.  
๗๘ องฺ.ฉกฺก. (บาลี) ๒๒/๓๓๔/๔๖๔, องฺ.ฉกฺก. (ไทย) ๒๒/๓๓๔/๕๗๑.   
๗๙ แนวทางการดําเนินงานโครงการหมูบานรักษาศีล ๕ : ชาวประชาเปนสุข, น.สัมโมทนียกถา. 
๘๐ เลมเดียวกัน, น. ๑๘. 

 

                                                           



๕๖ 

  (๑๒) มีโรคนอย 
  (๑๓) มีอายุยืน 

 ๒) อานิสงสของศีลขอท่ี ๒ เวนจากการลักทรัพย มี ๕ อยาง คือ 
  (๑) ยอมมีความม่ังค่ัง 
  (๒) มีโภคะมากมาย 

  (๓) ไดโภคะท่ีตนปรารถนารวดเร็วทันใจ 
  (๔) เปนคนยอดเยี่ยมของโลก 
  (๕) มีความเปนอยูสุขสบาย 
 ๓) อานิสงสของศีลขอท่ี ๓ เวนจากการการประพฤติผิดในกาม ๑๐ อยาง คือ 
  (๑) ยอมไมมีศัตรู 
  (๒) เปนท่ีรักของคนท้ังหลาย 
  (๓) ไดลาภสิ่งของ 
  (๔) หลับเปนสุข 
  (๕) ตื่นเปนสุข 
  (๖) พนจากภัยในอบายภูมิ 
  (๗) เปนท่ีรักของสตรีและบุรุษ 
  (๘) ไมตองหวาดระแวง 
  (๙) เปนคนไมมีภัย 
  (๑๐) ไมพลัดพรากจากคนและของท่ีรัก 
 ๔) อานิสงสของศีลขอท่ี ๔ เวนจากการพูดเท็จ มี ๖ อยาง คือ 
  (๑) ยอมเปนคนพูดจาไพเราะ 
  (๒) มีวาจาศักดิ์สิทธิ์ 
  (๓) มีบริวารชนเปนผูวางายสอนงาย 
  (๔) มีจิตใจตั้งม่ันไมฟุงซาน 
  (๕) มีความม่ันคง ไมหวั่นไหว 
  (๖) เปนคนนาเชื่อถือ 
 ๕) อานิสงสของศีลขอท่ี ๕ เวนจากการดื่มสุราเมรัย มี ๑๒ อยาง คือ 
  (๑) ยอมมีไหวพริบปฏิภาณในการทํางาน 
  (๒) มีสติม่ันคง 
  (๓) ไมเปนคนข้ีเมา 
  (๔) เปนคนมีความรู  
  (๕) เปนคนไมประมาท 
  (๖) ไมเปนคนอิจฉาริษยา 

 



๕๗ 

  (๗) เปนคนมีคําพูดสัตยจริง 
  (๘) เปนคนเสียสละ 
  (๙) เปนคนมีศีล 
  (๑๐) เปนคนมีปญญาแตกฉาน 
  (๑๑) เปนคนกตัญูกตเวที 
  (๑๒) เปนคนฉลาดรูในสิ่งท่ีเปนประโยชนและไมเปนประโยชน  
 สรุปไดวา หลักการของศีล ๕ คําวา ศีลนั้น แปลวาปกติ คือสิ่งหรือกติกาท่ีบุคคลจะตองระวัง
รักษาตามเพศและฐานะ มนุษยนั้น คือผูท่ีมีใจอันประเสริฐ คุณธรรมท่ีเปนปกติของมนุษยท่ีจะตองทรงไวให
ไดตลอดไปก็คือศีล ๕ บุคคลท่ีไมมีศีล ๕ ไมเรียกวามนุษย แตอาจจะเรียกวา คน ซ่ึงแปลวา ยุง ในสมัยพระ
พุทธกาลผูคนมักจะมีศีล ๕ ประจําใจกันเปนนิจ ศีล ๕ จึงเปนเรื่องปกติของบุคคลในสมัยนั้น และจัดวาเปน
มนุษยธรรมเปนปกติซ่ึงรวมถึงศีล ๕ การรักษาศีลเปนการเพียรพยายามเพ่ือระงับโทษทางกายและวาจา อัน
เปนเพียงกิเลสหยาบมิใหกําเริบข้ึน และเปนการบําเพ็ญบุญบารมีท่ีสูงข้ึนกวาการใหทาน ท้ังในการถือศีล
ดวยกันเอง ก็ยังไดบุญมาก 
 

 ๒.๔.๔ ศีล ๕ กับหลักประกันคุณภาพชีวิต  
 หลักประกันคุณภาพชีวิตในทางพระพุทธศาสนาคือในดานคุณธรรมจริยธรรม ท่ีเปนกลไกการอยู
รวมกันในสังคมอยางสันติสุขโดยอาศัยหลักการทางพระพุทธศาสนาเขามาเปนเครื่องมือและกระบวนการใน
การขัดเกลาทางสังคม เพ่ือควบคุมพฤติกรรมของสมาชิกใหอยูภายใตกติกาสังคม อยางมีเหตุและผลในการ
ยอมรับและถือปฏิบัติภายใตโครงการหมูบานรักษาศีล ๕ ท่ีมุงเสริมสรางหลักประกันคุณภาพชีวิตท่ียั่งยืน
ตามหลักการของศีล ๕ (พระครูวินัยธรอเนก  เตชวโร. ๒๕๕๙) ซ่ึงประกอบดวย 

   ๑. ศีลขอท่ี ๑ เปนหลักประกันความม่ันคงของชีวิต คือ ไมมุงรายทําลายผูอ่ืน 

   ๒. ศีลขอท่ี ๒ เปนหลักประกันความม่ันคงของทรัพยสิน คือ ไมทุจริตคิดโกง ไมมัวเมาไม
ละเมิดตอทรัพยสินของผูอ่ืน 

   ๓. ศีลขอท่ี ๓ เปนหลักประกันความม่ันคงของสถาบันครอบครัว ไมละเมิดตอจริยธรรม
ทางเพศ 

   ๔. ศีลขอท่ี ๔ เปนหลักประกันความม่ันคงของสิทธิในการรับรูขอมูลขาวสาร คือ ไมกลาว
ถอยคําท่ีปราศจากสติและขาดความรับผิดชอบ อันเปนสาเหตุท่ีกอใหเกิดความแตกแยกทางสังคม 

  ๕. ศีลขอท่ี ๕ เปนหลักประกันความม่ันคงของสุขภาพ คือ การไมดื่ม ไมเสพสิ่งของมึน
เมาและสิ่งเสพติดทุกชนิด 

 ในการรณรงคโครงการหมูบานรักษาศีล ๕ ไดสรุปถึงผลดีของการปฏิบัติตามศีล ๕ ในฐานะท่ี
เปนหลักประกันแหงความม่ันคงของชีวิตของคนในสังคมออกเปน ๕ ดาน ไดแก  
  ๑) ปาณาติปาณา เวรมณี   เปนหลักประกัน  ดานชีวิต 
  ๒) อะทินนาทานา เวรมณี   เปนหลักประกัน   ดานทรัพยสิน 
  ๓) กาเมสุมิจฉารา เวรมณี     เปนหลักประกัน   ดานครอบครัว 

 



๕๘ 

๔) มุสาวาทา เวรมณี     เปนหลักประกัน   ดานสังคม 
๕) สรุาเมรยะมัชชะปะมาทัฏฐานา เวรมณี  เปนหลักประกัน  ดานสุขภาพ80

๘๑    
 จะเห็นไดวา มิติของความเปนหลักประกันตามศีลท้ัง ๕ ขอนี้ เปนการนิยามศีลในฐานะท่ีเปนขอ
หามและขอปฏิบัติไปดวยกัน คือใชเปนหลักประกันความม่ันคงใน ๕ ดาน ท่ีสามารถมองเห็นผลท่ีไดรับ
อยางเปนรูปธรรมในปจจุบันอยางชัดเจน โดยไมจําเปนตองกลาวถึงผลท่ีจะไดในชาติหนาเลย เพราะเปน
เรื่องไกลตัว ท่ีไมสามารถมองเห็นไดอยางเปนรูปธรรม อยางไรก็ตามไมสามารถละเลยผลท่ีจะไดรับใน
อนาคตได เพราะศีลนั้น ยอมคุมครองรักษาบุคคลผูรักษาศีลไวดวยดีนั้นใหมีความสุข สงบรมเย็น ใหมีความ
เจริญรุงเรือง และเปนปจจัยแหงการเขาถึงพระนิพพานในอนาคตดวย  
 

 ๒.๔.๕ ศีล ๕ กับสุขภาวะทางสังคม 

 พระมหาสุทิตย อาภากโร และคณะ8 1

๘๒ ไดสรุปถึง ศีล ๕ กับ การดําเนินชีวิตในสังคมปจจุบันท่ี
นําไปสูสุขภาวะทางสังคม่ีดี ไววา ปจจุบันหลายประเทศมีการพัฒนาประเทศในเสนทางของการเสริมสราง
สุขภาวะทางสังคมใน ๔ ดาน คือ การพัฒนาดานกายภาพ ดานสังคม (ศีล) ดานจิตใจ และดานปญญา 
เพ่ือใหผูคนในสังคมไดมีสุขภาวะท่ีดีท้ังทางกายภาพ สิ่งแวดลอม สังคมท่ีดีงาม มีจิตใจท่ีเขมแข็ง มีความเปน
อิสรภาพทางความคิดและการกระทํา มีปญญาท่ีรูเทาทันกับบริบทของโลก สังคมและรูจักตนเอง โดยมี
ความพยายามกําหนดเกณฑชี้วัดสุขภาวะทางสังคมข้ึนมาวา หากประเทศไหน สังคมไหน ชุมชนไหน มีการ
พัฒนาใน ๔ ดานดังกลาว สังคมนั้น ประเทศนั้น ถือวา มีการพัฒนาในทิศทางท่ีตอบสนองตอการพัฒนาท่ี
ยั่งยืน เอ้ือเฟอตอการพัฒนาชีวิตและสังคมใหมีความสุข ความเจริญ โดยมิไดมองถึงปจจัยทางเศรษฐกิจ
เพียงอยางเดียว แตมองถึงการอยูรวมกันของคนในสังคม มองถึงความสุข การพัฒนาจิตใจและปญญาเปน
สําคัญ 

 เกณฑดัชนีชี้วัดความสุขและการพัฒนาสุขภาวะทางสังคม ๔ ประการนั้น หากพิจารณาจาก
หลักการทางพระพุทธศาสนาแลวจะพบวา มีสวนท่ีคลายคลึงกัน ดังนี ้
  ๑. ดัชนีสุขภาวะทางกาย เชน การมีสุขภาพดี มีการแสวงหาทรัพย ท่ีถูกตอง ไม
เบียดเบียนผูอ่ืนใหเดือดรอน ใชจายทรัพยเพ่ือความรูและการพัฒนาสติปญญา การรูจักการบริโภคท่ี
เหมาะสม มีสภาพแวดลอมท่ีดี เปนตน  
  ๒. ดัชนีสุขภาวะทางสังคม เชน การมีปลอดภัยในการดําเนินชีวิต การอยูในสังคมท่ีไมมี
การเบียดเบียนทํารายซ่ึงกันและกัน การชวยเหลือเก้ือกูลกัน สังคมมีความเปนธรรม เสมอภาค ยุติธรรม ให
เกียรติและไมเอาเปรียบผูอ่ืน เปนตน 

๘๑ แนวทางการดําเนินงานโครงการหมูบานรักษาศีล ๕ : ชาวประชาเปนสุข, ในดําริของสมเด็จพระมหา
รัชมังคลาจารย ผูปฏิบัติน.ท่ีสมเด็จพระสังฆราช ฉบับท่ี ๒ (ฉบับปรับปรุง), (กรุงเทพมหานคร : กรมการศาสนา กระทรวง
วัฒนธรรม, ๒๕๕๗), น. ๕๐. 

๘๒ พระมหาสุทิตย อาภากโร และคณะ, ศีล ๕ กับสุขภาวะทางสังคม, (พระนครศรีอยุธยา : สถาบันวิจัยพุทธ
ศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘). 

 

                                                           



๕๙ 

  ๓. ดัชนีสุขภาวะทางจิตใจ เชน การมีความดีงามภายในจิตใจ มีความเมตตา กรุณา ความ
ขยันหม่ันเพียร อดทน มีสมาธิ ผองใส สดชื่น เบิกบาน เปนสุข ไมขุนมัวดวยอารมณตางๆ ท่ีมากระทบท่ีจะ
มีกระทบตอการดําเนินชีวิตประจําวัน รวมท้ังการมีสภาวะแหงจิตใจท่ีมีความสําราญ แชมชื่น ไมขุนมัวดวย
อํานาจของความโลภ ความโกรธ ความหลง อันเปนเหตุแหงความเศราหมองหรือความทุกข 
  ๔. ดัชนีสุขภาวะทางปญญา เชน การมีสติปญญา มีความรู มีความเห็น มีความเขาใจชีวิต
และโลกอยางถูกตองตามความเปนจริง สามารถอยูกับความเปนจริงของโลกและชีวิตไดอยางปกติสุข 
มองเห็นและเขาใจกับสิ่งตางๆ ท่ีเกิดข้ึนตามความเปนจริง มีเหตุผล สามารถพิจารณาเห็นปจจัยตางๆ อัน
เปนสาเหตุของความสุขและความทุกขในชีวิตได  

 ดังนั้น การท่ีจะเสริมสรางสุขภาวะทางสังคมท้ัง ๔ ประการใหเกิดข้ึนไดนั้น “ศีล” คือ หลักการ
และเปนปจจัยท่ีสําคัญตอการใหเกิดสุขาภาวะทางสังคมดังกลาว หลายประเทศจึงใหความสําคัญกับ
ศีลธรรมและกติกาของสังคมเพ่ือนําไปสูการพัฒนาท่ียั่งยืนและใหศีลเปนพ้ืนฐานของการพัฒนา  

 ในสังคมไทยยุคปจจุบัน นับวาเปนความยากลําบากตอการรักษาคุณธรรม จริยธรรม หรือการ
รักษาศีลเพ่ือใหสังคมเกิดสันติสุข คดีอาชญากรรมก็ยังเกิดข้ึนในทุกๆ วัน และมีความรุนแรงมากข้ึน ใน
หลายประเทศถึงแมวาจะมิไดบอกวาประเทศเหลานั้นรักษาศีล ๕ เชนเดียวกับสังคมไทย แตก็พบวาปญหา
อาชญากรรมในประเทศเชน ญ่ีปุน ยุโรป หรือบางประเทศก็มีจํานวนนอย เม่ือเทียบกับจํานวนประชากร 
คําถามก็คือวา อะไร ท่ีทําใหประเทศเหลานั้นมีอาชญากรรมไมมากนัก คนในสังคมสามารถอยูรวมกันอยาง
สันติ  และ หากพิจารณาถึงหลักการดังกลาวก็จะพบวา “จิตสํานึกแหงความดีงาม” และเจตจํานงแหงการ
ละเวนความชั่วท่ีจะไมเบียดเบียนตนเองและสังคมใหเดือดรอนนั่นแหละ คือ ปจจัยหลักของการสรางสังคม
ใหนาอยู การมีศีล ๕ เปนพ้ืนฐานของการดํารงชีวิตเทานั้น จึงจะทําใหบุคคลและสังคมไดรับความสุข 
หากแตเรามองขามการละเมิดศีลเล็กนอย ไมมีเจตนาและความมุงม่ันท่ีจะเอาชนะความไมดีงามท้ังปวง 
สังคมไทยก็ยังคงพบกับปญหาทางสังคม อาชญากรรมอยางไมมีท่ีสิ้นสุด การละเมิดศีล ๕ คือ ความพยายาม
ท่ีจะเขาขางตนเอง เพ่ือเบียดเบียนผูอ่ืน เปนความเห็นแกตัวท่ีมาจากการไมสามารถควบคุมความอยากหรือ
กิเลส ตัณหาท่ีมาจากภายในของตัวเราเอง และการใชหลักเบญจธรรม คือ ความมีเมตตากรุณา  การตั้งใจ
ประกอบอาชีพท่ีสุจริต การใหเกียรติยกยองความเปนมนุษยและสตรีเพศ การรักษาสัจจะและมิตรภาพ 
รวมท้ังการมีสติปญญาเพ่ือรักษาตนจะทําใหสังคมนาอยู ก็เทากับวา เปนการรักษาศีล ๕ ไดแลวในสังคม
ปจจุบัน เพราะการรักษาศีล ๕ ดังกลาว เปนหลักการเบื้องตนของบุคคลท่ีจะตั้งใจรักษาศีล ๕ เพ่ือสราง
ความดีงามใหกับตนเองและสังคม เปนการวัดจากความตั้งใจหรือเจตนาเพ่ือจะลด ละ เลิกในสิ่งท่ีไมดีงาม 
คือ การเบียดเบียนผูอ่ืนใหเดือดรอน จากนั้นก็ตั้งใจละเวน สรางจิตสํานึกในใจเพ่ือไมฆา ทําราย ลักขโมย 
ลวงเกินทางเพศ โกหก หลอกลวง และเสพสุรา ยาเสพติด จนถึงละไดอยางเด็ดขาด 

 



๖๐ 

๒.๕ แนวคิดเกี่ยวกับกการลดเหลาบหุร่ี 
 ๒.๕.๑ แนวคิดเกี่ยวกับการลดเหลาบุหรี่ในชุมชน82

๘๓ 
 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพการดื่มสุราหรือเครื่องด่ืมท่ีมีแอลกอฮอลเปนกระบวนการท่ี
ตองอาศัยความรวมมือรวมใจของคนในชุมชนและเครือขายท่ีเขมแข็งเนื่องจากพฤติกรรมการด่ืม สุราหรือ
เครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอล มีปจจัยจากหลายปจจัย จึงจําเปนตองสรางการมีสวนรวมจากทุก ภาคสวน
โดยเฉพาะภาคประชาชนในชุมชนท้ังนี้ ประชาชนเปนแกนนาหลักในการคนหาปญหา วางแผนแกไขปญหา
โดยใชทรัพยากรท่ีมีอยูในชุมชน ดําเนินการโดยชุมชนในทุกข้ันตอน โดยเจาหนาท่ีเปน พ่ีเลี้ยงหรือมีสวน
รวม ดวยการสรางกระบวนการเรียนรู การมีสวนรวมและใชกําลังคนของชุมชนสนับสนุนใหเกิดการพัฒนา 
 การดําเนินงานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพการดื่มสุราหรือเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอล ของกลุม
วัยทํางาน เปนการปองกันไมใหมีผูด่ืมรายใหม หรือมีการลด ละ เลิกในการดื่มสุรา โดยผสมผสานระหวาง
การใหความรู เรื่องพิษภัย และ โรคท่ีเกิดจากการดื่มแอลกอฮอล รวมกับ การจัดกระแสกิจกรรมรณรงค 
เพ่ือใหเกิดการเรียนรูท่ียั่งยืน การขอใหบิดาหรือผูปกครองเลิกจาก การดื่ม การใหความรูเปนรายกลุม การ
ฝกทักษะการปฏิเสธเครื่องดื่มแอลกอฮอลเปนตน กลยุทธ เชิงรุกท่ีสําคัญในการดําเนินการจึงมุงเนนใหคน
หรือชุมชนเปนศูนยกลาง โดยใหความสําคัญในเรื่อง การมีสวนรวมของชุมชน การคืนขอมูลใหสังคม เพ่ือให
ตัวแทนจากกลุมตางๆของชุมชนรวมวิเคราะห ปญหาอยางมีสวนรวมวางแผนจัดระบบการทํางานรวม
วิเคราะหปญหา แนวทางแกไข จัดทาแผนงาน/ กิจกรรมท่ีสอดคลองกับสภาพปญหา และ สภาพแวดลอม
ท้ังดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และ วิถีชุมชน และเปนตัวขับเคลื่อนกระบวนการทํางานท้ังการดําเนิน
กิจกรรมตางๆ ในชุมชน และ การประสานงานกับหนวยงาน และองคกรท่ีเก่ียวของ ซ่ึงเปนแนวคิดของการ
ท่ีจะใหชุมชน เขามีสวนรวมในการดําเนินงานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ โดยมุงหวังท่ีจะใหมีการเปด
พ้ืนท่ีการ เรียนรูเรื่องสุขภาพใหกับสมาชิกในชุมชนตลอดจนการสรางเสริมสิ่งแวดลอมท่ีเอ้ือตอสุขภาพ
ชุมชน และเชื่อมโยงแหลงเรียนรูในชุมชน จะเปนการชวยใหชุมชนเรียนรู อยูรวมกับสิ่งแวดลอมไดอยาง 
เก้ือกูลและสมดุล ท้ังทางดานกายภาพ ชีวภาพและสังคม เพ่ือสรางความรอบรูดานสุขภาพและ มี
พฤติกรรมสุขภาพท่ีถูกตอง อันจะสงผลตอการดูแลสุขภาพอยางเปนรูปธรรมและเกิดความยั่งยืน 
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๘๔ ไดกลาวถึง การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 
การดื่มสุราหรือเครื่องดื่มท่ีมี แอลกอฮอลสําหรับวัยทํางานซ่ึงการดําเนินงานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดื่ม
สุราหรือเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอลของกลุมวัยทํางาน เพ่ือใหมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีถูกตองตามเกณฑ 
เจาหนาท่ีและประชาชนกลุมเปาหมายจําเปนตองดําเนินงานใหเปนไปในแนวทางเดียวกัน ซ่ึงประกอบดวย 
๔ ข้ันตอนสําคัญ คือ  
  ๑) ข้ันตอนการวิเคราะหปญหาและเขาใจปญหาท่ีเกิดข้ึนอยางชัดเจน 

๘๓ พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร., การมีสวนรวมของพระสงฆในการเสรมิสรางสุขภาวะและเครือขายทาง
สังคม, รายงานการวิจัย, (มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั, ๒๕๖๒), น. ๔๘-๕๔ 

๘๔ กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ, การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพการดื่มสุราหรือเครื่องดื่มท่ี
มีแอลกอฮอลสําหรับวัยทํางาน, (กรุงเทพมหานคร : กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ, ๒๕๕๘), น. ๒๑-๓๔. 

 

                                                           



๖๑ 

  ๒) การวางแผนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพการดื่มสุราท่ีเปนพฤติกรรมเสี่ยง 
  ๓) การปฏิบัติการในพ้ืนท่ีกับกลุมเปาหมาย 
  ๔) การประเมินความสาเร็จของการดําเนินงาน 
 ซ่ึงในแตละข้ันตอนมีรายละเอียด ดังนี้ 
 ข้ันตอนท่ี ๑ การวิเคราะหปญหาและเขาใจปญหาท่ีเกิดข้ึน 
 จุดเริ่มตนท่ีสําคัญของกระบวนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ คือ การวิเคราะหและเขาใจ
ปญหาท่ีเกิดข้ึนอยางชัดเจน เพ่ือใหรูวาปญหาสุขภาพ ความเจ็บปวยของประชาชนกลุมวัยทํางานคืออะไร 
และมีพฤติกรรมเสี่ยงดานการดื่มสุราหรือเครื่องด่ืมท่ีมีแอลกอฮอลซ่ึงเปนพฤติกรรมเสี่ยงรวมท่ีกอใหเกิด
ปญหาโรคดังกลาวมากนอยเพียงใด รวมท้ังมีบริบทของชุมชนและเง่ือนไขการจัดการปญหาสุขภาพคืออะไร 
ท่ีจะเปนปจจัยสนับสนุนและเปนอุปสรรคตอการดําเนินงานพัฒนา และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการการดื่ม
สุราหรือเครื่องด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล ซ่ึงการวิเคราะหและเขาใจ ปญหาจะสามารถดําเนินการไดสาเร็จตอง
อาศัยกระบวนการกลุม โดยกลุมแกนนาและประชาชนใน ชุมชนท้ังหมดตองมาพูดคุยวิเคราะหและหา
ขอสรุป เพ่ือเสริมและปรับปรุงเพ่ิมเติม กลายเปนบท สรุปของชุมชน ซ่ึงจําเปนท่ีจะตองมีการวิเคราะห ๓ 
สวน คือ 
  ๑. วิเคราะหปญหาโรคและความเจ็บปวยของประชาชนวัยทํางาน เปนการรวบรวมขอมูล
ท่ัวไปดานสุขภาพในชุมชนของตน เพ่ือใชในการวิเคราะห ปญหาสุขภาพโดยรวมของชุมชนจากสถิติการ
เจ็บปวยดวยโรคตางๆท่ีสําคัญ ขอมูลดังกลาว อาจไดมาจากขอมูลท่ีมีอยูแลวใน Family Folder แบบ
สารวจขอมูลสุขภาพ จากกรม กองตางๆ ท่ีเก่ียวของ หรือเครื่องมือท่ีสรางข้ึนเอง 
  ๒. วิเคราะหพฤติกรรมเสี่ยงดานการดื่มสุราหรือเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอล 
  ๓. วิเคราะหบริบทของชุมชนและเง่ือนไขการจัดการปญหาสุขภา พ 
 ข้ันตอนท่ี ๒ การวางแผนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดื่มสุรา หรือ เครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอล 
 การวางแผนงานเปนจุดเริ่มตนของการนาความคิดไปสูการปฏิบัติการวางแผนการดําเนินงาน
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ เปนการเตรียมการตัดสินใจกําหนดในอนาคต โดยมุงไปสูการบรรลุเปาหมาย
ท่ีกําหนดไวในการวางแผนงาน/โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ควรใหสอดคลอง กับแผนงาน
สุขภาพของชุมชนโดย 
  ๑. นําผลการวิเคราะหพฤติกรรมเสี่ยงและปจจัยของพฤติกรรมเสี่ยงมาประกอบในการ
วางแผนหรือโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 
  ๒. จัดทําแผนหรือโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ประกอบดวย 
   ๒.๑ กําหนดวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม ท่ีสามารถวัดได  
   ๒.๒ กําหนดเปาหมายพฤติกรรมท่ีพึงประสงค 
   ๒.๓ กําหนดวิธีการ/กิจกรรมในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ซ่ึงตองเลือก
วิธีการ/กิจกรรมใหครอบคลุมการพัฒนาความรู ทักษะ และพัฒนาปจจัยแวดลอมท่ีเอ้ือตอการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพ โดยอาศัยสื่อประกอบการเรียนรูท่ีหลากหลาย และเหมาะสมกับกลุมเปาหมาย และพ้ืนท่ี 

 



๖๒ 

   ๒.๔ กําหนดวิธีการประเมินผลแผนหรือโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ซ่ึง
ประกอบดวย สิ่งท่ีตองประเมิน ดัชนี/เกณฑการประเมิน แหลงขอมูล/กลุมตัวอยาง และเครื่องมือ/วิธีการ
เก็บรวบรวมขอมูล 
 ในการนี้ชุมชนมีบทบาทในการวางแผนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดื่มสุรา หรือ เครื่องดื่มท่ีมี
แอลกอฮอล คือ 
  ๑. ตั้งเปาหมายในการลด เลิก พฤติกรรมดื่มสุราหรือเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอลของบุคคล
หรือสมาชิกกลุม ตามเกณฑ ๑) ไมทดลองดื่ม และ ปฏิเสธการดื่มทุกครั้งเม่ือถูกชักชวน ๒) ลดปริมาณการ
ดื่ม ๓) ลดความถ่ี ๔) เลิกการดื่ม 
  ๒. กําหนดกลุมเปาหมายลดเลิกดื่มสุราในชุมชน ไดแก กลุมไมดื่มสุรา กลุมดื่มเปนครั้ง
คราว และกลุมดื่มประจํา 
  ๓. กําหนดวิธีการหรือกิจกรรมในการ ลด เลิก พฤติกรรมด่ืมสุรา หรือเครื่องดื่มท่ีมี
แอลกอฮอลของบุคคลหรือสมาชิกกลุมท้ังสามกลุม ดังกลาว โดยวิธีการตางๆ เชน  
   ๓.๑ ใหความรู โทษภัย และโรคท่ีเกิดจากสุราหรือเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอล โดย
ประสานภาคีเครือขายท่ีเก่ียวของเปนวิทยากร 
   ๓.๒ ฝกทักษะการปฏิเสธ จัดคายการปฏิเสธ การลด การเลิกด่ืมแอลกอฮอลของ
บุคคลหรือสมาชิกกลุม โดยความรวมมือขององคกรภาครัฐ องคกรพัฒนาตางๆ หรือเครือขาย ท่ีเก่ียวของ
ใหเขามามีสวนรวม สนับสนุน และเก้ือกูลใหชุมชนสามารถจัดการปญหาสุขภาพดวย ตนเองได 
   ๓.๓ จัดกิจกรรมรณรงคการเลิกเหลาในชวงเทศกาลสําคัญเปนประจา สมาเสมอ 
และตอเนื่องยั่งยืน เชน โครงการงดเหลาเขาพรรษาเปนประจาทุกป หรือตามโอกาสพิเศษท่ีสําคัญ ตามท่ี
หนวยงานของรัฐจัดข้ึน หรืองานประเพณีท่ีกลุมหรือชุมชนจัดข้ึน เปนตน 
   ๓.๔ สรางมาตรการทางสังคมใหเปนท่ียอมรับในกลุมชุมชน หรือติดปายเชิญชวน 
การลด เลิกสุรา หรือเครื่องด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล เชน ปายประกาศงดเหลางานบุญ งานประเพณี ทุกชนิด 
หรือ การงดดื่มสุรา ในสถานประกอบการและสถานท่ีสาธารณะทุกแหง รวมถึงหามมิใหดื่ม หรือตั้งวงด่ืม
สุรา หรือเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอลในครอบครัวท่ีมีเด็กอายุตากวา ๑๕ ป ในปกครอง หากทาผิดกติกา อาจ
ไดรับการปฏิเสธ หรือริดรอนสิทธิบางอยางจากกลุม หรือชุมชน เปนตน 
   ๓.๕ พัฒนาปจจัยแวดลอมใหเอ้ือตอการลด เลิก พฤติกรรมดื่มสุราหรือเครื่องดื่มท่ี 
มีแอลกอฮอลของบุคคลหรือสมาชิกกลุมชุมชน เชน จากัดประเภทของรานคาจาหนายสุรา จํากัดเวลาใน
การขายสุราของรานคา จัดใหชุมชน หรือสถานประกอบการงดดื่มสุราในสถานประกอบการ และ สถานท่ี
สาธารณะทุกแหง รวมถึง หามมิใหดื่มหรือตั้งวงดื่มสุราหรือเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอลในครอบครัวท่ีมีเด็ก
อายุตากวา ๑๕ ป ในปกครองเปนตน 
  ๔. กําหนดวิธีการประเมินผลแผนหรือโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดื่มสุรา หรือ
เครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอล ซ่ึงประกอบดวย สิ่งท่ีตองประเมิน ดัชนี/เกณฑการประเมิน แหลงขอมูล/ กลุม
ตัวอยาง และเครื่องมือ/วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 
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 ข้ันตอนท่ี ๓ การปฏิบัติการลด เลิกดื่มสุรา หรือ เครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอลในพ้ืนท่ี 
 การดําเนินงานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพตามแผนหรือโครงการ จําเปนตองใชการจัดการ 
และรูปแบบการพัฒนาท่ีมีประสิทธิภาพ หลากหลาย และ สอดคลองกับบริบทของชุมชน ซ่ึงมีเง่ือนไขตาง 
ๆ หลายประการ ท้ังท่ีเปนปจจัยภายในและปจจัยภายนอก แตท่ีสําคัญคือกลุม เปาหมายนั้นจะตองมีสวน
รวมในการปรับพฤติกรรมดวยตนเอง แนวทางของการจัดการเรียนรูเพ่ือ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพท่ี
เนนผูรับบริการเปนสําคัญ จึงมีความจําเปนมากข้ึน โดยดําเนินการรวม กับการใชสื่อตางๆ และการบูรณา
การวิธีการเรียนรูและงานตางๆ ท่ีมีความเก่ียวของเขาดวยกัน จึงจะทําใหกระบวนการจัดการเรียนรูเพ่ือ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ท่ีดําเนินการนั้นประสบ ความสาเร็จ การเรียนรูเทคนิคกระบวนการจัดการ
เรียนรูท่ีเหมาะสมจะชวยใหการดําเนินงาน ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ สามารถพัฒนําไปจนมีสภาพตาม
เง่ือนไขท่ีตองการ และมีคุณภาพ แตท้ังนี้ นักปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพก็คงจะตองกําหนดเปาหมาย
หรือวัตถุประสงคในการจัดทา แผนงาน/โครงการใหชัดเจนวาตองการใหเกิดการปรับเปลี่ยนในสิ่งใดเปน
สําคัญ 
 ท้ังนี้ การจัดกิจกรรมตาง ๆ จะตองมีความครอบคลุมกลุมเปาหมาย มีความตอเนื่องยั่งยืน เปน
ระบบ มีมาตรฐาน และ มีการบูรณาการในทุกภาคสวน เพ่ือใหเกิดผลลัพธตามท่ีตองการ คือ ประชาชนมี
พฤติกรรมสุขภาพ ท่ีถูกตอง โดยมีข้ันตอนท่ีสําคัญ คือ 
  ๑. ชุมชนจัดตั้งทีม และแบงบทบาทหนาท่ีรับผิดชอบ ไดแกคาสั่งแตงตั้งคณะทํางานลด 
เลิกดื่มสุรา หรือ เครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอล และ ผังความรับผิดชอบ ติดไวใหเห็นไดในท่ีชัดเจน 
  ๒. ชุมชนรวมแสดงความคิดเห็นในเวท่ีตางๆ เชนเวทีประชาคม เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู 
เวทีสรุปบทเรียน รวมวางแผนจัดระบบการทํางาน และวิเคราะหปญหา แนวทางแกไข รวมถึงรวม จัดทํา
แผนงานโครงการลด เลิกดื่มสุรา หรือ เครื่องด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล ท่ีสอดคลองกับสภาพปญหา และ
สภาพแวดลอมทางดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และ วิถีชุมชน 
  ๓. ชุมชนเปนตัวขับเคลื่อนการดําเนินกิจกรรมตางๆในการลด เลิกการดื่มสุราหรือเครื่อง 
ดื่มท่ีมีแอลกอฮอลของกลุมเสี่ยงตางๆ (กลุมไมดื่มสุรา กลุมดื่มเปนครั้งคราว และกลุมดื่มเปนประจา) ใน 
แผนงานโครงการโดยใชความรูท่ีมีอยูแลวในชุมชน และความรูหรือเทคโนโลยีใหมๆจากภายนอก ชุมชน 
โดยประสานงานกับหนวยงาน และ องคกรท่ีเก่ียวของ รวมถึงสรางเครือขายเพ่ือการแลก เปลี่ยนเรียนรู 
รวมถึงจัดใหมีการ ศึกษาดูงาน เพ่ือเปนการแลกเปลี่ยนประสบการณดานสุขภาพ ตัวอยางกิจกรรมเพ่ือ 
การลด เลิกการดื่มสุราหรือเครื่องดื่มท่ี ๑ มีแอลกอฮอลในแผนงานโครงการ อาทิเชน  
   ๓.๑ จัดกิจกรรมใหความรูโทษภัย และโรคท่ีเกิดจากสุราหรือเครื่องดื่มท่ีมี
แอลกอฮอลโดยประสานภาคีเครือขายท่ีเก่ียวของเปนวิทยากร 
   ๓.๒ กลุมกําหนดเปาหมายและวิธีปฏิบัติรวมกันของกลุม (กฎ กติกา ) เลือกท่ี
มแกนนําจากสมาชิกกลุม เพ่ือเปนผูบริหารจัดการกลุมใหมีการดําเนินการกิจกรรมอยางตอเนื่องและ มี
ประสิทธิภาพ 

 



๖๔ 

   ๓.๓ จัดกิจกรรมเพ่ือการลดเลิกการดื่มสุราหรือเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอล เชน การ
เขาคายเลิกสุรา อบรมวิธีการดูแลตนเอง ฝกทักษะการปฏิเสธ การทากลุมชวยเหลือกัน ควรจัด กิจกรรม
เนื่องในวันสําคัญ ๆ ในโอกาสพิเศษ หรือเทศกาลตาง ๆ ท่ีมีประชาชนมารวมตัวกัน ซ่ึงเปน โอกาสดีท่ีจะได
เผยแพรประชาสัมพันธเรื่องราวเก่ียวกับสุขภาพ ซ่ึงเจาหนาท่ีสาธารณสุขสามารถท่ี จะจัดกิจกรรมการ
เรียนรู เพ่ือใหความรูในเรื่องโทษ และการลด เลิกสุราได เปนตน 
   ๓.๔ จัดกิจกรรมรณรงคการเลิกเหลาในชวงเทศกาลสําคัญเปนประจา สํมาเสมอ 
และตอเนื่องยั่งยืน เชน โครงการงดเหลาเขาพรรษาเปนประจาทุกป หรือตามโอกาสพิเศษท่ีสําคัญ ตามท่ี
หนวยงานของรัฐจัดข้ึน หรืองานประเพณีท่ีกลุมหรือชุมชนจัดข้ึน เปนตน 
  ๔. ชุมชนพัฒนามาตรการทางสังคม และ ปจจัยแวดลอมใหเอ้ือตอการลด เลิก พฤติกรรม 
ดื่มสุราหรือเครื่องด่ืมท่ีมีแอลกอฮอลของบุคคลหรือสมาชิกกลุมชุมชน ตัวอยางมาตรการควบคุมระเบียบ
แนวปฏิบัติของชุมชนท่ีชุมชนสามารถกําหนดไดดวยตนเอง อาจประกอบดวย การมีปาย บอกหามดื่ม
เครื่องดื่ม แอลกอฮอลในงานศพ งานบุญตางๆ การขอความรวมมือลดการดื่มลงใน สถานประกอบการ และ
สถานท่ีสาธารณะทุกแหง หามใหมีเดินแจกเหลาทําใหแขกท่ีมารวมงานไม กลาท่ีจะรินเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลดื่มเอง และใหเลิกงานเลี้ยงไมเกิน ๔ ทุม หามจาหนายเครื่องดื่ม แอลกอฮอลในงานบุญ หามดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอลในวัด ขอความรวมมือรานคาจาหนายสุรา ไมเกิน ๑ ทุม รวมถึงหามมิใหดื่มหรือตั้งวง
ดื่มสุรา หรือเครื่องดื่มท่ีมี แอลกอฮอลในครอบครัว ท่ีมีเด็กอายุตากวา ๑๕ ป ในปกครอง หากทาผิด กติกา 
อาจไดรับการปฏิเสธ หรือริดรอนสิทธิ์ ใน ล ดเสลา บางอยางจากกลุม หรือชุมชน เปนตน 
  ๕. ชุมชนประสานการสงเสริมและสนับสนุนของบุคคล กลุม และเครือขายท่ีเก่ียวของ เชน 
   ๑) การขอรับการสนับสนุนทางวิชาการจากเจาหนาท่ีภาครัฐในดานตาง ๆ ท่ี
เก่ียวของ และปราชญชาวบานหรือบุคคลท่ีเปนภูมิปญญาของทองถ่ิน เพ่ือใหเรียนรู เขาใจ รวมถึงใหความ 
รวมมือในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลด เลิกการดื่มสุราหรือเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอลท่ีถูกตองและเหมาะสม 
   ๒) การขอรับการสนับสนุน งบประมาณ ทรัพยากร จากอบต. เทศบาล เอกชน 
  ๖. ชุมชนมีการสื่อสารหรือเผยแพรขอมูลขาวสารความรูอยางสํมาเสมอ ในเรื่องความ 
สําคัญของปญหาการด่ืมสุรา หรือ เครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอล วัตถุประสงคของการดําเนินกิจกรรม รวมถึง
กิจกรรมท่ีตองอาศัยความรวมมือในการลดเลิกดื่มสุราหรือเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอลในชุมชน ท้ังระยะกอน 
กลาง และสิน้สุดการดําเนินงานโครงการ โดยการ 
   ๑) การสรางโอกาสพบปะ และพูดคุยเรื่องสุขภาพ โดยใชเทคนิคการโนมนาวใจ 
พูดดวยเหตุผล ชักชวนใหลงมือทา การทาตัวใหเปนแบบอยางท่ีดี การพาไปดูแบบอยางท่ีดีรวมถึง การเชิญ
ผูรูมาแนะนํา 
   ๒) การพูดหรือใหขอมูลขาวสารในท่ีชุมชน 
   ๓) จัดกลุมสนทนา เปนการเชื้อเชิญประชาชนในชุมชนมาพูดคุยแสดงความคิดเห็น 
โดยมีผูใหขาวสารเปนผูถามคาถามโดยใหประชาชนเปนตัวของตัวเอง พรอมและเต็มใจพูดคุย 
   ๔) ประชุมกลุม 

 



๖๕ 

   ๕) เวทีประชาคม เปนการประชุมท่ีจัดการกับเรื่องสาธารณะ เพ่ือท่ีจะจัดการเรื่อง 
ตาง ๆ ดวยกันเปนกลุมเปนทีม หรือเปนชุมชน ไมตองมีประธานหรือผูนาท่ีเปนทางการ 
   ๖) ปายประชาสัมพันธ / มุมความรู 
   ๗) หอกระจายขาว จะตองจัดใหสอดคลองกับกลุมผูฟงในชุมชน โดยมีการกําหนด 
ผังรายการลวงหนา และออกอากาศในเวลาท่ีเหมาะสมกับการรับฟง 
   ๘) วิทยุชุมชน เปนการนาเรื่องราวท่ีคนในชุมชนพูดถึงเก่ียวกับปญหาสุขภาพการ 
ดื่มสุราหรือกิจกรรมการลด เลิกดื่มสุราหรือเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอลของคนในชุมชน ใหชุมชนฟง 
   ๙) รณรงคและ จัดกิจกรรมในชุมชนเปนการกระตุนใหประชาชนเกิดความตื่นตัวใน 
เรื่องการลด เลิกดื่มสุราหรือเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอล ซ่ึงอาจมีการจัดกิจกรรมข้ึนภายในชุมชนหลาย อยาง 
เชน การจัดบานตางๆติดตามสถานท่ีตางๆ การจัดนิทรรศการ หรือการรณรงคเพ่ือแกปญหา ภายในชุมชน 
เปนตน 
  ๗. ชุมชนสรุปบทเรียนการเรียนรูการพัฒนาและผลกระทบท่ีเกิดข้ึนกับสมาชิกกลุมโดย  
   ๑) การประเมินผลการเปลี่ยนแปลงดานสุขภาพของสมาชิกกลุมเปนชวงๆ เพ่ือ
ทราบวาสมาชิกของกลุมมีการเปลี่ยนแปลงหรือ มีพัฒนาการมากนอยเพียงใด และมีผลกระทบตอสุขภาพ
อยางไร และ เกิดผลกระทบอะไรบางเกิดข้ึน เพ่ือสะทอนถึงความสาเร็จของการพัฒนา โดยใชเครื่องมือการ
วัดสมรรถภาพของรางกาย สภาวะสุขภาพของสมาชิก ประเมินผล 
   ๒) การพูดคุยและแลกเปลี่ยนเรียนรูการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนของสมาชิกแตละ 
บุคคล เชน สุขภาพดีข้ึน โรคภัยไขเจ็บลดลง 
   ๓) การแลกเปลี่ยนเรียนรูกับสมาชิกอ่ืนๆ ท้ังในชุมชนและนอกชุมชน 
 ข้ันตอนท่ี ๔ การประเมินความสาเร็จของการดําเนินงานลดเลิกการดื่มสุราหรือเครื่องด่ืมท่ีมี
แอลกอฮอล 
 การประเมินความสาเร็จของการดําเนินงาน คือ การวัดผลจากการทํางานวาสิ่งท่ีเราทําไปเกิดผล
อยางไร มีปจจัยใดทําใหเกิด และไมเกิดผล โดยทาการประเมินผลตามวัตถุประสงคของ การดําเนินการท่ีได
วางแผนไววาบรรลุวัตถุประสงคตามแผนหรือไม เพียงใด เพ่ือนาผลท่ีไดมา ปรับปรุงการทํางานใหมี
ประสิทธิภาพ และเกิดผลตามจุดมุงหมาย ดังนั้นการประเมินความสาเร็จ ของการดําเนินงานเพ่ือบรรลุ
พฤติกรรมท่ีพึงประสงคการไมดื่มสุราหรือเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอล จึงตองกําหนดแนวทางการประเมินผล
ตามตัวชี้วัด และ เกณฑการปฏิบัติตามตัวชี้วัด รวมถึงพัฒนา เครื่องมือในการประเมินผล ท้ังการพัฒนา
แผนงานโครงการ เพ่ือหาสวนขาด และ ประเมินความ เปลี่ยนแปลงของสุขภาพ/พฤติกรรมการดื่มสุราหรือ
เครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอลในกลุมวัยทํางาน เพ่ือเปรียบเทียบ และปรับปรุงการทํางานใหมีประสิทธิภาพ โดย
มีกระบวนการ คือ 
  ๑. การกําหนดแนวทางการประเมินผลตามตัวชี้วัด และ เกณฑการปฏิบัติตามตัวชี้วัด
เพ่ือใหการดําเนินงานบรรลุตามพฤติกรรมท่ีพึงประสงค อยางนอยตองกําหนด สิ่งท่ีจะประเมิน ตัวชี้วัดและ
เกณฑ เครื่องมือ พ้ืนท่ี และ ประชากรท่ีประเมิน และ ผูทาการประเมิน 

 



๖๖ 

  ๒. พัฒนาเครื่องมือประเมินแผนงานโครงการ เพ่ือหาสวนขาด และ ประเมินความ
เปลี่ยนแปลงของสุขภาพ/พฤติกรรมการดื่มสุราหรือเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอลของกลุมวัยทํางานในชุมชน
โดยมีเจาหนาท่ีสาธารณสุขเปนพ่ีเลี้ยงบทบาทของชุมชนในการประเมินความสาเร็จของการดําเนินงานลด
เลิกการดื่มสุราหรือเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอล มีดังนี้ 
   ๑) สมาชิกกลุมทุกคนตองมีการประเมินตนเองและแผนงาน โครงการ เพ่ือดูผล
เปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนกับตนเองในเรื่องพฤติกรรมและผลกระทบตอสุขภาพ โดยใชขอมูลจากสมุด บันทึก
พฤติกรรม ๓อ.๒ส. และ ภาวะสุขภาพหลังดําเนินกิจกรรม 
   ๒) สมาชิกกลุมประเมินภาพรวมของการเปลี่ยนแปลงของตนเองและ ภาวะสุขภาพ
ในชุมชนโดยใชขอมูลจากการประเมินตนเองและการประเมินของเจาหนาท่ีสาธารณสุขเรื่องพฤติกรรม 
และภาวะสุขภาพ 
   ๓) สมาชิกตองประเมินกลุมวามีความเขมแข็งมากนอยเพียงใดและอยางไร 
    ๓.๑ ประเมินตนเองและนําผลมาเทียบกับเปาหมายท่ีตั้งไว 
    ๓.๒ นําผลการประเมินนาํไปสูการปรับปรุงและพัฒนาพฤติกรรมการดื่มสุรา
ของตนเอง 
   ๔) ชุมชนตองประเมินวาชุมชนไดเรียนรูและรับผลกระทบอยางไรตอการทํา
กิจกรรม ของกลุม 
   ๕) ประเมินผลแผนงานหรือโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดื่มสุรา หรือ 
เครื่องดื่ม ท่ีมีแอลกอฮอล ซ่ึงประกอบดวย สิ่งท่ีจะประเมิน ตัวชี้วัดและเกณฑ เครื่องมือ พ้ืนท่ี และ 
ประชากร ท่ีประเมิน และ ผูทําการประเมินเพ่ือใหการดําเนินงานบรรลุตามพฤติกรรมท่ีพึงประสงค เพ่ือ
เปรียบเทียบ และปรับปรุงการทํางานใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ตอไป 
  

   ๒.๕.๒ แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาจริยธรรมสําหรับเยาวชน 
 ๑) ทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรมของเพียเจท84๘๕  
 เพียเจท (Piaget) เปนนักจิตวิทยาชาวสวิตเซอรแลนด เปนผูเริ่มแนวความคิดท่ีวาพัฒนาการทาง
จริยธรรมของมนุษยนั้น ยอมข้ึนอยูกับความฉลาดในการรับรูกฎเกณฑและลักษณะตาง ๆ ทางสังคม 
พัฒนาการทางจริยธรรมของบุคคลจึงข้ึนอยูกับพัฒนาการทางเชาวนปญญาของบุคคล เพียเจทไดแบงข้ัน
ของพัฒนาการทางจริยธรรมของมนุษยออกเปน ๓ ข้ัน 
  ๑.๑ ข้ันกอนจริยธรรม (Premoral stage) เกิดข้ึนกับเด็กท่ีมีอายุอยูระหวางแรกเกิดถึง ๒ 
ขวบ ในข้ันนี้เด็กยังไมมีความสามารถในการรับรูสิ่งแวดลอมอยางละเอียดแตมีความตองการทางรางกาย
โดยไมคํานึงถึงกาลเทศะใด ๆ ท้ังสิ้น เชน เด็กจะรองเม่ือหิว เด็กจะสงเสียงดัง รองไห เม่ือกลัวหรือตกใจ 

๘๕ กรมการศาสนา  กระทรวงวัฒนธรรม,  คูมือการจัดคายคุณธรรมเยาวชน, (กรุงเทพมหานคร : กรมการ
ศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม, ๒๕๕๒), น.  ๓๙-๔๐. 

 

                                                           



๖๗ 

  ๑.๒ ข้ันยึดคําสั่ง (Heteronymous stage) เกิดกับเด็กในชวง ๒-๘ ป ข้ันนี้เด็กจะมีความ
เกรงกลัวผูใหญ และเห็นวาคําสั่งของผูใหญเปนประกาศิตท่ีจะตองทําตาม 
  ๑.๓ ข้ันยึดหลักแหงตนเอง (Autonomous Stage) เกิดกับบุคคลอายุตั้งแต ๘–๑๐ ป 
เพียเจทเชื่อวาเกิดข้ึนจากพัฒนาการทางสติปญญา และจากประสบการณในการมีบทบาทในกลุมเพ่ือน
ดวยกัน ความเกรงอํานาจภายนอกเปนเพียงหลักภายในจิตใจของเด็กเก่ียวกับความยุติธรรม ซ่ึงหมายถึง
การแลกเปลี่ยนกันและความเทาเทียมกันของบุคล ในชวง ๘-๑๐ ป เด็กท่ีอยูในสังคมปกติจะบรรลุข้ันท่ีสาม 
แตก็อาจมีเด็กบางคนท่ีพัฒนาชากวานี้หรือบางครั้งพัฒนาการหยุดชะงักในข้ันท่ีสอง เนื่องจากการบังคับ
อยางผิดปกติของผูเลี้ยงดูหรือสังคมหรือเกิดจากการขาดประสบการณในกลุมเพ่ือนก็ได 
 ๒) ทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรมของโคลเบอรก85

๘๖  
 ลอวเรนซ โคลเบอรก (Lawrence Kohlberg) ไดศึกษาพัฒนาการทางจริยธรรมตามแนวเพีย
เจท และพบวาพัฒนาการทางจริยธรรมของมนุษยนั้นมิไดบรรลุจุดสมบูรณเม่ือบุคคลอายุได ๑๐ ป แต
จะพัฒนําไปอีกหลายข้ันตอนจากอายุ ๑๑-๒๕ ป และเขายังเชื่อวา ในการวัดข้ันพัฒนาการทางจริยธรรม
นั้นจะตองใชการใหเหตุผลเชิงจริยธรรมอยางเดียวเทานั้นโคลเบอรก ไดแบงระดับของจริยธรรมออกเปน ๓ 
ระดับ ซ่ึงท้ัง ๓ ระดับนั้นจัดเปนข้ันพัฒนาการทางจริยธรรมได ๖ ข้ัน คือ 
  ข้ันท่ี ๑ ใชหลักการหลบหลีกการลงโทษ (Obedience and Punishment Orientation) 
เกิดข้ึนกับเด็กในชวงอายุแรกเกิดถึง ๗ ป ข้ันนี้เด็กชอบใชการหลีกเลี่ยงการถูกลงโทษ เลือกกระทําในทางท่ี
เกิดประโยชนแกตนเองมากกวา เด็กมักเขาใจวาความดี หมายถึง สิ่งท่ีทําแลวไมถูกลงโทษหรือถูกตําหน ิ
เชน เด็กทําการบาน เด็กทําเวรเพราะกลัวครู กลัวถูกลงโทษ เปนตน การตัดสินวาอะไรถูกหรือผิด เด็กจะ
มองท่ีผลของการกระทําวาถาทําเสียหายมากก็ตัดสินวาการกระทํานั้นผิด ไมไดมองท่ีสาเหตุของการกระทํา 
  ข้ันท่ี ๒ ใชหลักการแสวงหารางวัล (Naively Egoistic Orientation) เกิดกับเด็กในชวง
อายุ ๗-๑๐ ป ข้ันนี้เด็กจะคอย ๆ เนนความสําคัญของการไดรับรางวัลและคําชมเชย การสัญญาวาจะให
รางวัลจึงเปนแรงจูงใจใหเด็กกระทําความดีไดมากกวาการดุวาหรือขูวาจะลงโทษ เชน เด็กจะชวยบิดา
มารดาทํางานเพ่ือตองการไดรับคําชมเชย สรุปวา จริยธรรมข้ันนี้จะเนนการตองการไดรับคําชมเชยและ
รางวัลมากกวาการไดรับการลงโทษ 
  ข้ันท่ี ๓ ใชหลักการกระทําท่ีคนอ่ืนเห็นวาดี (Good-boy Orientation) เกิดกับบุคคล
ในชวงอายุ ๑๐-๑๓ ป ข้ันนี้ตรงกับวัยท่ีเด็กยางเขาวัยรุน เด็กจะใหความสําคัญแกกลุมเพ่ือนมาก จะกระทํา
เพ่ือตองการใหกลุมยอมรับจึงมีการเลียนแบบตัวแบบท่ีตนเห็นวาดีงาม คือ เอาอยางเด็กดี (Good Boy, 
Nice Girl) เด็กวัยนี้สวนใหญจะทําตามในสิ่งท่ีตนตัดสินวาคนอ่ืนจะเห็นดวยหรือยอมรับ เพ่ือใหเปนท่ีชอบ
พอและเปนท่ียอมรับของกลุมเพ่ือนสรุปจริยธรรมข้ันนี้เนนหนักในดานการทําตามคนอ่ืนมากกวาการคํานึง
เรื่องการถูกลงโทษ และการตองการรางวัล 
  ข้ันท่ี ๔ ใชหลักการกระทําตามหนาท่ี (Authority and Social Order Maintaining 
Orientation) เกิดกับบุคคลในชวงอายุ ๑๓-๑๖ ป ข้ันนี้ บุคคลจะมีความรูและประสบการณวาแตละกลุม

๘๖ กรมการศาสนา  กระทรวงวัฒนธรรม,  คูมือการจัดคายคุณธรรมเยาวชน, น.  ๔๑-๔๒. 

 

                                                           



๖๘ 

จะมีกฎเกณฑใหสมาชิกยึดถือมีความเขาใจในหนาท่ีของตนในกลุม มีศรัทธาในกฎเกณฑของกลุมมาก
พอสมควรเขาใจในบทบาทของผูอ่ืน การกระทําท่ีถูกตองจะตองพิจารณาเพ่ือกลุมหรือสวนรวมสรุปวา 
จริยธรรมข้ันนี้ในเรื่องการกระทําตามหนาท่ีในหมูคณะ ทําตาม 
ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมมากกวากลัวการถูกลงโทษ หรือทําเพ่ือตองการรางวัลหรือกระทําตาม
กลุมเพ่ือน 
  ข้ันท่ี ๕ ใชหลักการเคารพตนเองหรือการทําตามคําม่ันสัญญา (Contractual Legalistic 
Orientation) เกิดกับบุคคลอายุตั้งแต ๑๖ ปข้ึนไป ข้ันนี้บุคคลพยายามกระทําเพ่ือหลบหนีไมใหถูกตรา
หนาวาเปนคนขาดเหตุผลเปนคนไมแนนอน คําวาหนาท่ีของบุคคลในท่ีนี้ หมายถึง การกระทําตามท่ีตกลงมี
ความเคารพตนเองและตองการใหผูอ่ืนเคารพตน ข้ันนี้บุคคลจะมีอุดมคติหรือคุณธรรมประจําใจตนเองหรือ
สัญญาไวกับผูอ่ืน ไมพยายามลิดรอนสิทธิของผูอ่ืนเห็นแกประโยชนสวนรวมมากกวาสวนตัวดวย 
  ข้ันท่ี ๖ ใชหลักอุดมคติสากล (Conscience Orientation) เชน หิริโอตตัปปะ คือ มี
ความละอายใจตนเองในการกระทําชั่ว และเกรงกลัวบาปเปนบุคคลท่ีมีการเสียสละเพ่ือสังคมอยางแทจริง 
เชน มหาบุรุษของอินเดีย คือ คานธี เปนตน 
 ๓) แนวคิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชน 
 การพัฒนาเด็กและเยาวชนมีผูกลาวถึงแนวทางการพัฒนาอยางหลากหลาย ซ่ึงแตละทานไดเนน
การพัฒนาท่ีแตกตางกันตามมุมมองของแตละคน โดยมีผูกลาวถึงการพัฒนาเด็กและเยาวชนไว ดังนี้  
 สุวิทย เฑียรทอง86

๘๗ กลาววา คนมีบทบาทหลักในการพัฒนา ประเทศ ท่ีตองไดรับการพัฒนาใน
ทุกมิติท้ัง ดานสุขภาพ ท่ีมุงใหคนมีรางกายแข็งแรงสามารถดูแลตนเองได ดานจิตใจ ใหเปนคนท่ีมีจิตใจดี มี
นาใจ เอ้ืออาทร เคารพกฎเกณฑสังคม มีวินัย ซ่ือสัตย มีความเสียสละ มีจิตสานึกสาธารณะ และรักชาติ 
ดานสติปญญา ใหมีศักยภาพและความสามารถ ในการเรียนรูอยางตอเนื่อง  
 สุเทพ สุวีรางกูร87

๘๘ กลาววา การสรางพัฒนาเด็กและเยาวชนจะตองสรางท่ีตัวมนุษยโดยตรงตอง
ดูและรักษาบารุงเลี้ยงดูเด็กตั้งแตอยูในครรภ เม่ือคลอดเกิดมาแลว ตองบารุงเลี้ยงดูเด็ก ใหเจริญเติบโต
แข็งแรงสมบูรณท้ังทางรางกายและจิตใจ และสรางสรรคพัฒนาพฤติกรรมของเขาภายใตอิทธิพลของ
สิ่งแวดลอมท่ีถูกตองเหมาะสม โดยการขัดเกลาทางสังคม หรือกระบวนการเรียนรูทางสังคม เรียนรูเขา
ใจความจริงของโลกทางสังคม เรียนรูสิ่งตางๆท้ังหลายในสังคมอยางถูกตองเหมาะสม เรียนรูเขาใจสิ่ง
ท้ังหลายตามความเปนจริง เกิดการเปลี่ยนแปลงพัฒนาพฤติกรรมท้ังหลาย แสดงพฤติกรรมใหถูกตอง
เหมาะสมในสังคม ประพฤติปฏิบัติถูกตองเก้ือกูลเปนประโยชนไรปญหา เจริญเติบโตเปนคนเกงเดนดีมี
คุณธรรม เปนสมาชิกท่ีดีของสังคมประเทศชาติ บรรลุจุดมุงหมายของการสรางสรรคพัฒนาเด็กและเยาวชน     

  ๘๗ สุวิทย เฑียรทอง, “องคกรปกครองสวนทองถ่ินกับการพัฒนาทุนทางสังคม”, วารสารการพัฒนาทองถ่ิน 
๒๕๔๙, ๑(๑) : น. ๑๐๙-๑๑๖. 

๘๘ สุเทพ สุวีรางกูร,  ปญหาสังคม, (กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร, ๒๕๕๑), น. ๔๖. 
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๘๙ ไดกลาวถึงแนวทางในการพัฒนาเด็กไทยในยุคโลกาภิวัตนวามี
องคประกอบท่ีสําคัญ ๔ องคประกอบ คือ  

๑. ครอบครัว เปนองคประกอบแรกท่ีจะพัฒนาเด็ก ครอบครัวท่ีจะพัฒนาเด็กไดดีควรจะ
เปนครอบครัวท่ีอบอุน มีศีลธรรม และมีความรูในการพัฒนาเด็ก  

๒. โรงเรียน ซ่ึงมีผูเก่ียวของไดแก ครู ผูบริหาร และศึกษานิเทศก ครูผูสอน ควรเปนผูท่ีรัก
เด็กและมีสุขภาพจิตดี ควรเปนผูมีความรูในเรื่องการพัฒนาเด็กเปนอยางดี  

๓. สังคม ท้ังชุมชนท่ีเด็กอาศัยอยูในปจจุบัน และสังคมใหญ คือ ประเทศชาติ ผูปกครอง
และโรงเรียนควรจะมีความเขาใจระบบพ้ืนฐานของสังคมปจจุบัน  

๔. สื่อมวลชน ควรจะมีสวนสําคัญในการใหการศึกษาแกพอแม ผูปกครองและเด็ก  
 ดังนั้น จากรายงานการประชุมคณะกรรมการสงเสริมและประสานงานเยาวชนแหงชาติ ครั้งท่ี 
๓/๒๕๕๘ เสนอกลยุทธระดับชุมชนในการพัฒนางานดานเด็กและเยาวชน (Community Strategies) 
สรุปได คือ 
  ๑. การสํารวจปจจัยเสี่ยง/สราง (Risk - Protection Model) ดานเด็ก และเยาวชน
ของชุมชนทั่วประเทศเพื่อเปนแนวทางในการดําเนินงานดานเด็กและเยาวชน เปนรูปธรรมโดยพัฒนา
แบบประเมินการสรางเสริมตนทุนชีวิตพรอมๆกับการสํารวจปจจัยเสี่ยง ครอบคลุมตั้งแตแรกเกิดจนถึง 
๒๕ ป โดยจุดเปลี่ยนในวงจรชีวิตของเด็กและเยาวชนจะอยู ๓ ชวง ที่สําคัญ กลาวคือ แรกเกิด – ๖ ป 
วัยเด็กเล็ก เด็กปฐมวัยซึ่งมีสถาบันครอบครัวเปนหัวใจหลักในการสรางเสริมตนทุนชีวิตอายุ ๖ ป – ๑๒ 
ป วัยเรียนซ่ึงมี สถาบันการศึกษาและครอบครัวเปนหัวใจในการสรางเสริมตนทุนชีวิต อายุ ๑๒ – ๒๕ ป 
เยาวชน ซ่ึงมีกลุมเพ่ือนและชุมชนเปนหัวใจในการสรางเสริมตนทุนชีวิตกระบวนการนี้ทําใหเกิดรูปแบบ
การสํารวจปจจัยเสี่ยง/สราง เพื่อวิเคราะหวางแผนยุทธศาสตรดานเด็กและเยาวชน ทั้ง ๓ ชวง (เด็ก
ปฐมวัย เด็กวัยเรียน เยาวชน) ของชุมชนดวยตนเอง  

๒. การดําเนินงานผานกลไกคณะทํางานดานเด็กและเยาวชนของชุมชน  
เพื่อสรางศักยภาพใหคณะทํางานพื้นที่ในการบูรณาการงานสุขภาวะเด็กและเยาวชน 

รวมกับองคกรทองถ่ินโดยเฉพาะองคการบริหารสวนตําบล สภาเด็กและเยาวชนประจําชุมชน เนนการมี
สวนรวมของเด็กและเยาวชนผานการสรางกิจกรรมสรางสรรค เพื่อสรางเสริมตนทุนชีวิต ซึ่งกลไกนี้
ประกอบดวย กระบวนการเกิดคณะทํางานและการบริหารจัดการ ระบบที่ปรึกษาและพี่เลี้ยง ระบบการ
จัดสรรทรัพยากรของชุมชนในงานดานเด็กและเยาวชน กระบวนการนี้ทําใหเกิดรูปแบบคณะกรรมการ
พัฒนางานดานเด็กและเยาวชนประจาชุมชน  

๓. การพัฒนารูปแบบกิจกรรมเพ่ือสรางเสริมตนทุนชีวิตเด็กและเยาวชน  
ในบริบทตางๆ ซ่ึงเปนกระบวนการพัฒนารูปแบบกิจกรรมเด็กและเยาวชนโดยไดศึกษา

ในบริบทตางๆท่ีมีอยูเดิม คือ กิจกรรมครอบครัว กิจกรรมสถานศึกษา กิจกรรมชุมชน และกิจกรรมอื่นๆ 

๘๙ นงลักษณ เทพสวัสดิ์, วิเคราะหปญหาสําคัญในสังคมไทย, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร
, ๒๕๔๑), น. ๑๔๒-๑๔๔. 

 

                                                           



๗๐ 

ที่สรางเสริมตนทุนชีวิตที่ขาดหายไปในกลุมเสี่ยงตางๆ เชน กรณีเสี่ยงทางเพศ ยาเสพติด ความรุนแรง 
เปนตน โดยแผนงานสุขภาวะเด็กและเยาวชนกําลังสรางระบบการจัดการโครงการและกิจกรรมตางๆ ท่ี
เกิดขึ้นอยูแลวสําหรับเด็กและเยาวชน อีกทั้งสวนที่ยังขาดอยูก็จะไดพัฒนา หรือเสนอใหพัฒนาขึ้น
เพ่ิมเติม กระบวนนี้ทําใหเกิด รูปแบบกิจกรรมสรางสรรคท่ีหลากหลาย 

 

 ๔) การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในกลุมเด็กและเยาวชน 
 กระทรวงศึกษาธิการไดประกาศนโยบายเรงรัดการปฏิรูปการศึกษา โดยยึดคุณธรรมนํา
ความรูสรางความตระหนักสํานึกในคุณคาของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ความสมานฉันท สันติวิธี วิถี
ประชาธิปไตยพัฒนา คนโดยใชคุณธรรมเปนพ้ืนฐานของกระบวนการเรียนรูที่เชื่อมโยงความรวมมือของ 
สถาบันครอบครัว ชุมชน สถาบันศาสนา และสถาบันการศึกษาเพื่อพัฒนาเยาวชนใหเปนคนดี มีความรู
และอยูดีมีสุขโดยคุณธรรมพ้ืนฐานประกอบดวย 89

๙๐  
  ๑. ขยัน คือ ผูท่ีมีความตั้งใจเพียรพยายามทําหนาท่ีการงานอยางจริงจังและตอเนื่องใน 
เรื่องที่ถูกที่ควร สูงานมีความพยายาม ไมทอถอย กลาเผชิญอุปสรรค รักงานที่ทํา ตั้งใจทําหนาที่อยาง
จริงจัง 
  ๒. ประหยัด คือ ผูที่ดําเนินชีวิตความเปนอยูอยางเรียบงาย รูจักฐานะการเงินของตน 
คิดกอนใช คิดกอนซื้อ เก็บออมถนอมใชทรัพยสินสิ่งของอยางคุมคา ไมฟุมเฟอยฟุงเฟอรูจักทําบัญชี
รายรับ–รายจายของตนเองอยูเสมอ 
  ๓. ซื่อสัตย คือ ผูที่มีความประพฤติตรงทั้งตอเวลา ตอหนาที่ และตอวิชาชีพมีความ
จริงใจปลอดจากความรูสึกสําเอียง หรืออคติ ไมใชเลหกลคดโกงทั้งทางตรงและทางออมรับรูหนาที่ของ
ตนเองปฏิบัติอยางเต็มท่ีและถูกตอง 
  ๔. มีวินัย คือ ผูที่ปฏิบัติตนในขอบเขต กฎ ระเบียบของสถานศึกษาสถาบันองคกร 
และประเทศ โดยที่ตนยินดีปฏิบัติตามอยางเต็มใจและตั้งใจยึดมั่นในระเบียบแบบแผนขอบังคับและขอ
ปฏิบัติรวมถึงการมีวินัยท้ังตอตนเองและสังคม 
  ๕. สุภาพ คือ ผูที่มีความออนนอมถอมตนตามสถานภาพและกาลเทศะมีสัมมาคารวะ 
เรียบรอยไมกาวราว รุนแรง หรือวางอํานาจขมผูอื่นทั้งโดยวาจาและทาทางเปนผูมีมารยาทดีงามวางตน
เหมาะสมกับวัฒนธรรมไทย 
  ๖. สะอาด คือ ผูที่รักษารางกาย ที่อยูอาศัย และสิ่งแวดลอมไดอยางถูกตองตาม
สุขลักษณะ ฝกฝนจิตไมใหขุนมัว มีความแจมใสอยูเสมอ ปราศจากความมัวหมองทั้งกาย ใจและ
สภาพแวดลอมมีความผองใสเปนท่ีเจริญตาทําใหเกิดความสบายใจแกผูพบเห็น 
  ๗. สามัคคี คือ ผูที่เป ดใจกวาง รับฟงความคิดเห็นของผูอื่น รูบทบาทของตน ทั้งใน
ฐานะผูนําและผูตามที่ดี มีความมุงมั่นตอการรวมพลัง ชวยเหลือเกื้อกูลกัน เพื่อใหการงานสําเร็จลุลวง 

 ๙๐ สุทธิวรรณ  ตันติรจนาวงศ  และศศิกาญจน  ทวิสุวรรณ, “การสงเสริมคุณธรรมท่ีมีประสิทธิภาพ : 
กรณีศึกษากลุมเด็ก/เยาวชนและขาราชการภาครัฐ”, รายงานการวิจัย, (กรมศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม, ๒๕๕๒). 

 

                                                           



๗๑ 

สามารถแกปญหาและขจัดความขัดแยงได เปนผูมีเหตุมีผล ยอมรับความแตกตางความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมความคิดและความเชื่อพรอมท่ีจะปรับตัวเพ่ืออยูรวมกันอยางสันติและสมานฉันท 
  ๘. มีน้ําใจ คือ ผูใหและผูอาสาชวยเหลือสังคม รูจักแบงปน เสียสละความสุขสวนตน 
เพ่ือทําประโยชนใหแกผูอ่ืน เห็นอก เห็นใจ และเห็นคุณคาในเพ่ือมนุษยและผูท่ีมีความเดียดรอน มีความ
เอื้ออาทรเอาใจใสอาสาชวยเหลือสังคมดวยแรงกายและสติปญญาลงมือปฏิบัติการเพื่อบรรเทาปญหา
หรือรวมสรางสรรคสิ่งดีงามใหเกิดข้ึนในชุมชน 
 สรุปไดวา การพัฒนาเยาวชนใหเปนคนดีควรมีหลักธรรม ที่นํามายึดจิตใจ ศีล ๕ ใหเกิดความ
ดีซึ่งเปนพื้นฐานของคนในสังคมไทยมาบูรณา การหลอมรวมเขากับศาสตรและทฤษฎีการสอนเยาวชน 
หัวขอหลักธรรมที่ควรนํามาใชพัฒนาเยาวชนดวย ศีล ๕ โนมนาวชี้ใหเห็นความสําคัญของความดีและ
สงเสริมใหเยาวชนไดนําความรูท่ีไดรับ การถายทอดไปคิดโดยแยบคายจนเกิดปญญาสามารถแยกแยะดี 
ชั่วไดดวยตนเอง รูวาสิ่งใดควรทํา สิ่งใดไมควรทํา หากเยาวชนที่เปนชวงหัวเลี้ยวหัวตอที่จะยางเขาสู
วัยรุนมีสัมมาทิฎฐิหรือความเห็นท่ี ถูกตองติดตัวติดใจไป การพัฒนาความดีดานอื่นๆ ไดแก การเอื้อเฟอ
เกื้อกูล การไมเบียดเบียนผูอื่น และการควบคุมจิตใจใหสงบก็จะสามารถพัฒนาไดงาย หรืออาจติดตาม
มาอยางอัตโนมัติจนกระท่ังเติบโตเปน ผูใหญ ยังผลใหปญหาตางๆ ที่เยาวชนเปนผูกอลดนอยถอยลงไป 
ซ่ึงจะเปนผลใหเยาวชนสามารถ ดําเนินชีวิตในปจจุบันอยางปกติสุข และประเทศชาติไดพัฒนารุดหนา 
  ดังนั้น เม่ือรวมกันเยาวชนท่ีปฏิบัติแลวทําใหศีล ๕ นั้นมีความหมายท่ีเก่ียวของกับมนุษยธรรม 
อีกท้ังยังเปนสิ่งท่ีมนุษยนั้นบัญญัติข้ึนเพ่ือการอยูรวมกันอยางสงบสุข เปนการกําหนดหลักตางๆ ขึ้นจาก
สามัญสํานึกท่ีรูสึกตัววา เม่ือเรามีความรักตัวเอง ตองการความสุข รวมถึงความปลอดภัยในชีวิต คนอ่ืนๆ 
ก็ยอมตองรูสึกและมีความตองการเชนเดียวกับเรา เหตุนี้เองถึงแมวาโลกใบนี้จะไมมีพุทธศาสนา หรือ
แมแตองคพระสัมมาสัมพุทธเจาบังเกิดขึ้น ศีล ๕ ก็มีอยูในการดําเนินชีวิตของเราอยูแลว ฉะนั้น มนุษย
เปนสัตวประเสริฐ มีเหตุมีผล รูจักยับยั้งชั่งใจ แตสัตวเดียรัจฉานไมมีสิ่งเหลานี้ จึงอาจเห็นไดวา เมื่อใดท่ี
มนุษยมีศีล ๕ อยางครบถวน ความเปนมนุษยจึงสมบูรณ กายเปนปกติ วาจาก็เปนปกติ เมื่อใดที่มนุษย
ขาดศีล ๕ ไป ความเปนมนุษยก็ลดลง 

 



๗๒ 

๒.๖ งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 ๒.๖.๑ งานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 
 จากการศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม พบวา มีผูศึกษาวิจัยไว
หลากหลาย ดังนี้ 
 จักรวาล สุขไมตรี 9 0

๙๑ ไดศึกษาวิจัยเรื่อง “รูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษยตามแนวพุทธ
จริยธรรมระดับอุดมศึกษา” ผลการวิจัย พบวา รูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษยตามแนวพุทธจริยธรรม 
โดยนําหลักกุศลกรรมบถ ๑๐ มาปรับประยุกตใช สามารถ แบงไดเปน ๓ รูปแบบ คือ  ๑) รูปแบบดานการ
ใหการศึกษา โดยจัดการศึกษา จัดการเรียนการสอนเพ่ือใหนักศึกษาระดับอุดมศึกษามีความรูความเขาใจ
พ้ืนฐานในแนวทางประพฤติปฏิบัติในสิ่งท่ีถูกตองดีงาม เชน การสังเกตจากสภาพเหตุการณท่ีเกิดข้ึน 
สถานการณจําลอง การแสดงบทบาทสมมติ การสาธิตและนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเขามาบูรณา
การสอดแทรกในการจัดการเรียนการสอน  ๒) รูปแบบดานการฝกอบรมสั่งสอน โดยฝกอบรมจัดการเรียนรู
ใหนักศึกษาระดับอุดมศึกษาอยางเปนระบบ โดยใหมีความรูมีทักษะ มีความสามารถ มีทัศนคติเพ่ิมข้ึน 
ปรับเปลี่ยนแนวคิด และพฤติกรรมใหดีข้ึน เชน ยกเปนกรณีศึกษา ชมภาพยนตรหรือวีดิทัศน ทัศนศึกษา 
และนําทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลปจจุบัน มาฝกอบรมนักศึกษาให
ซึมซับในจิตใจ และเกิดการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม ตลอดจนนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาเปนหลัก
หรือเปนแนวทางในดารดําเนินชีวิตประจําวันใหถูกตอง เพ่ือใหเปนบุคคลท่ีมีความสมบูรณท้ังกาย วาจา 
จิตใจ ๓) รูปแบบดานการพัฒนา โดยจัดประสบการณการเรียนรูใหนักศึกษาเกิดการเปลี่ยนแปลงความรูสึก 
อารมณ ความคิด การคัดสินใจ และพฤติกรรมให มีความเจริญข้ึน ตลอดจนนําหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนามาบูรณาการในการพัฒนาการประพฤติปฏิบัติตัวของนักศึกษาไปในสิ่งท่ีถูกตอง 
 พรพรรณ  วีระปรียากูร9 1

๙๒ ไดศึกษาการสรางคุณธรรมของความเปนพลเมืองในชุมชนไทย เพ่ือ
ทําความเขาใจเง่ือนไขโครงสรางทางสังคมของชุมชนท่ีกอใหเกิดคุณธรรมความเปนพลเมืองและศึกษา
คุณลักษณะคุณธรรมความเปนพลเมืองภายใตบริบททางสังคม โดยวิธีดําเนินการวิจัยใชวิธีการแบบ
ปรากฏการณนิยม (Phenomenology approach) ผลการศึกษาพบวา การเปนพลเมืองตามวิถี
ประชาธิปไตย มีลักษณะดังนี้ คือ มีความรู มีทักษะ และมีคานิยมรวมของความเปนพลเมืองของคนในสังคม
ท่ีดีงาม การัดการศึกษาของโรงเรียนแหงคุณธรรมความเปนพลเมือง บูรณาการระหวางปจเจกบุคคลกับ
สังคม แบงเปนสองลักษณะ ไดแก ลักษณะหลัก จัดการศึกษาเพ่ือใหเกิดการเรียนรูในวิถีชีวิต เนนการคิด
การปฏิบัติรวมกันทํากิจกรรมตาง ๆ เนนใหเกิดประสบการณตรง สวนลักษณะรอง จัดการศึกษาใน
หองเรียนเหมือนโรงเรียนท่ัวไป 

๙๑ จักรวาล สุขไมตรี, “รูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษยตามแนวพุทธจริยธรรมระดับอุดมศึกษา”, 
วิทยานิพนธพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๕๘). 

๙๒ พรพรรณ วีรปรียากูร, การสรางคุณธรรมของความเปนพลเมืองในชุมชนไทย, ปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขา
พัฒนาศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ๒๕๔๓). 

 

                                                           



๗๓ 

 วิรัตน  คําศรีจันทร 9 2๙๓ ไดศึกษา “จิตสํานึกพลเมืองในบริบทประชาสังคมไทยโดยศึกษาเง่ือนไข
การกอเกิดและปจจัยเก้ือหนุนหรือเปนอุปสรรคตอการมีจิตสํานึกพลเมือง/สาธารณ (Civic minded) ใน
บริบทสังคมไทย” ผลการศึกษาพบวาคุณลักษณะของการมีจิตสํานึกพลเมืองนั้นมีอยูหลายมิติ ไดแก การมี
วินัยในตน ท้ังในเรื่องสวนตัวและสวนงาน เคารพกติกาท่ีรวมกันสรางข้ึน ปฏิบัติสิทธิและหนาท่ีอยางเต็ม
ความสามารถดวยจิตใจอาสา ใหความสําคัญตอผลประโยชนของสวนรวม มากกวาสวนตน ใสใจกิจ
สาธารณะการมีสวนรวมและใหความรวมมือเพ่ือประโยชนสุขของชุมชนท้ังในเชิงเศรษฐกิจ สังคมและ
การเมืองการมีความกลาหาญทางจริยธรรม ปกปองความถูกตองเพ่ือความดี ความยุติธรรม และสันติภาพ
ของสังคม การมีความผูกพันและยึดม่ันในอุดมการณประชาธิปไตย ปฏิบัติตนผูอ่ืนเยี่ยงกัลยาณมิตร เทา
เทียม และเอ้ือเฟอเก้ือกูลกัน สวนเง่ือนไขการกอจิตสํานึกพลเมืองท่ีสําคัญในบริบทประชาสังคมไทย คือ
การมีชีวิตของชุมชนซ่ึงทําใหสมาชิกมีความสัมพันธกันในแนวราบ การปฏิบัติจิตสํานึกพลเมืองอยูในวิถีชีวิต
ความเปนชุมชนซ่ึงสมาชิกเชื่อมโยงกันในฐานะพลเมือง มีความเทาเทียมและเสมอภาคในเชิงการเมือง มี
ความเปนเอกภาพ สามัคคี ขอเสนอแนะในการเสริมสรางจิตสํานึกพลเมืองเพ่ือพัฒนาเชิงคุณภาพของ
ประชากรหรอืแกปญหาผานการสรางคน และการจัดการของชุมชน โดยจัดกระบวนการเรียนรูทางสังคมใน
หลายๆ โอกาสและหลายชองทางซ่ึงความเปนธรรมชาติและเปนสวนหนึ่งในวิถีชีวิต เชน การมีสวนรวมใน
กิจสาธารณะ กิจกรรมทางวัฒนธรรมซ่ึงมีฐานความรู ภูมิปญญา  การเสริมสรางทักษะเชิงสังคมผานการทํา
กิจกรรมสาธารณะรวมกับผูอ่ืน สําหรับการศึกษาอยางเปนทางการก็ควรสอดแทรกเนื้อหาซ่ึงครอบคลุมท้ัง
ความรูในความเปนพลเมืองของสังคม ทักษะปฏิบัติ คุณธรรมและจริยธรรมในความเปนพลเมือง ในการ
ขับเคลื่อนควรใหความสําคัญ ๓ ประการ คือ การเชื่อมโยงกับรากเหงาและภูมิปญญาท่ีสืบเนื่องกับศาสน
ธรรม การแปรสิ่งท่ีเปนนวัตกรรมทางความคิด เชน พุทธธรรม แผนพัฒนาประเทศ รัฐธรรมนูญ ตลอดจน
การคนพบวิธีคิดและมองโลกอยางใหมใหปรากฏผลจริง ในทางปฏิบัติ และการมีภาคปฏิบัติการรวมท้ัง
กลวิธใีนการวางแผนอยางเปนระบบ 
 สุระ ออนแพงและคณะ93

๙๔ ไดศึกษาวิจัยเรื่อง “รูปแบบการบริหารเพ่ือพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
นักเรียนระดับประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา” ผลการวิจัย
พบวา รูปแบบการบริหารเพ่ือพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนระดับประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาท่ีสรางข้ึนมี ๓ องคประกอบ ไดแก องคประกอบท่ี ๑. คุณธรรม
จริยธรรมนักเรยีนระดับประถมศึกษา ๑๔ ประการคือ ๑) ความรักชาติศาสนกษัตริย ๒) ความเมตตากรุณา 
๓) ความซ่ือสัตยสุจริต ๔) ความมีระเบียบวินัย ๕) ความขยันหม่ันเพียรและมุงม่ันการทํางาน ๖ ) ความ
กตัญูกตเวทีและรักความเปนไทย ๗) ความรับผิดชอบ ๘) ความอดทนอดกลั้น ๙) ความเคารพและออน

๙๓ วิรัตน คําศรีจันทร, จิตสํานึกพลเมืองในบริบทประชาสังคมไทย, วิทยานิพนธดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิต
วิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๔๔). 

๙๔ สุระ ออนแพงและคณะ, “รูปแบบการบริหารเพ่ือพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนระดับประถมศึกษา 
ในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา”, วารสารศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร, ปท่ี ๑๕ 
ฉบับพิเศษ (๒๕๕๖). 

 

                                                           



๗๔ 

นอมถอมตน ๑๐) ความพอเพียง ๑๑) ความมีจิตสาธารณะ ๑๒) ความยุติธรรม ๑๓) ความสามัคคี ๑๔) 
ความใฝเรียนรู องคประกอบท่ี ๒ วิธีการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน มี ๔ วิธีคือ ๑) การบูรณาการใน
การจัดการเรียนรู ๒) การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ๓) การจัดกิจกรรมโดยผูปกครองมีสวนรวม ๔) การจัด
กิจกรรมพัฒนาตามวิถีชีวิตชุมชน  
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๙๕ ไดวิจัยเรื่อง “รูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมีความรูคู
คุณธรรมจริยธรรมในระดับอุดมศึกษา” ผลการวิจัย พบวา ดานจุดมุงหมายของหลักสูตรควรเขียน
จุดมุงหมายใหชัดเจน เหมาะสมกับสภาพสังคมปจจุบัน สงเสริมใหผูเรียนมีความคิดริเริ่มสรางสรรค เปนผู
คิดวิเคราะหสถานการณไดอยางมีเหตุผล สามารถแกไขปญหาเฉพาะหนาไดอยางเหมาะสมมีความ
รับผิดชอบตอหนาท่ีและสังคม ซ่ือสัตยสุจริต สามารถวางแผนเพ่ือปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ และ
สงเสริมใหผู เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ดานเนื้อหาของหลักสูตร เนื้อหารายวิชาตองสอดคลองกับ
จุดมุงหมาย เนนใหนักศึกษามีความรูจริง ทันสมัยเหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน ยืดหยุนไดตามความ
เหมาะสม มีลักษณะท่ีกระตุนใหนักศึกษามีความกระตือรือรนใฝหาความรูอยูเสมอ ดานกระบวนการเรียน
การสอน ควรมีการชี้แจงรายละเอียดจุดมุงหมาย เนื้อหากิจกรรม การเรียนการสอน การประเมินผลใน
ชั่วโมงแรกของการสอนอยางชัดเจน ผูสอนมีการเตรียมการสอน มีความรูในรายวิชาท่ีสอนเปนอยางดี จัด
กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีหลากหมายสอดคลองกับเนื้อหาวิชา ผูสอนและผูเรียนมีบทบาทในกระบวนการ
เรียนรูรวมกัน จัดบรรยากาศในการเรียนการสอนใหมีความสุขท้ังผูสอนและผูเรียน มีการประเมินผลรวมกัน
โดยมุงเนนท่ีกระบวนการเรียนรูมากกวาประเมินผลในเนื้อหาวิชา ใชสื่อการเรียนการสอนอยางเหมาะสม 
สงเสริมความรูและทักษะนอกชั้นเรียน เปดโอกาสใหนักศึกษาไดแสดงความคิดเห็นและชักถาม ดานการ
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ควรสอดแทรกการพัฒนาคุณธรรม ใชกิจกรรมพัฒนามากกวาการสอน กิจกรรม
ในการพัฒนาควรใหนกัศึกษาเขารวมกิจกรรม และมีการปฏิบัติกิจกรรมอยางตอเนื่อง 
 

 ๒.๖.๒ งานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการแกไขปญหาสุรายาเสพติดของเยาวชน 
 จากการศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวกับการแกไขปญหายาเสพติดของเยาวชนพบวา มีผูศึกษาวิจัยไว
หลากหลาย ดังนี ้

ณัฐพล สงวนทรัพย 9 5๙๖ ไดศึกษาวิจัยเรื่อง “กลยุทธการสื่อสารการตลาดเพ่ือสังคมเชิงเครือขาย
ในโครงการรณรงคเพ่ือลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล ของสานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริม
สุขภาพ” การวิจัยครั้งนี้เปนงานวิจัยเชิงคุณภาพ ในโครงการรณรงคเพ่ือลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล 
ของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยผูวิจัยศึกษา ๓ โครงการหลักประจําป 
๒๕๕๒ ไดแก โครงการรณรงคไมใหเครื่องดื่มแอลกอฮอลเปนของขวัญปใหม โครงการงดเหลาเขาพรรษา 

๙๕ อนุรักษ  นวพรไพศาล, “รูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมีความรูคูคุณธรรมจริยธรรมใน
ระดับอุดมศึกษา”, รายงานการวิจัย, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ, ๒๕๕๑). 

๙๖ ณัฐพล สงวนทรัพย, “กลยุทธการสื่อสารการตลาดเพ่ือสังคมเชิงเครือขาย ในโครงการรณรงคเพ่ือลดการ
บริโภคเครื่องดืม่แอลกอฮอล ของสานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ ”, รายงานการวิจยั, 
(กรุงเทพมหานคร : สานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ, ๒๕๕๑). 

 

                                                           



๗๕ 

และโครงการรับนองปลอดเหลา โดยผูวิจัยวิเคราะหรูปแบบการรณรงคเชิงเครือขายในการกําหนดวาระ
ขาวสารในสื่อมวลชน และคนหาปจจัยความสาเร็จของการดําเนินกลยุทธการสื่อสารการตลาดเพ่ือสังคมเชิง
เครือขาย ในโครงการรณรงคเพ่ือลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล ของ สสส. ผลการวิจัยพบวา สสส. มี
การใชสวนประสมทางการตลาดเพ่ือสังคม(Social marketing mix) ท่ีหนุนเสริมกัน โดยเฉพาะในกลยุทธ
สงเสริมการตลาด ( Promotion strategy) กลยุทธนโยบายและการบังคับใชกฎหมาย (Policy & law 
enforcement strategy) และกลยุทธสาธารณชน (Public strategy) สวนรูปแบบการรณรงคเชิงเครือขาย 
พันธมิตร มีลักษณะการสื่อสาร แบบตัววาย (The Y network) เปนหลัก โดยผสมผสานกับลักษณะอ่ืนๆ 
ท้ังลักษณะความสัมพันธแบบเปนทางการ (Formal relation) และไมเปนทางการ (Informal relation) 
แตมีการกําหนดวัตถุประสงค การรณรงครวมกัน โดยมีการเรียกรองผานสื่อ (Media advocacy) และ
รวมมือกับพันธมิตรสื่อมวลชน จึงนาไปสูการขับเคลื่อนวาระการรณรงค (Campaign agenda) ใหเขาไป
กําหนดวาระขาวสาร (Media agenda) ในสื่อมวลชนได นอกจากนี้ ปจจัยความสาเร็จของการดําาเนินกล
ยุทธการสื่อสารการตลาดเพ่ือสังคมเชิงเครือขาย เกิดจากการบูรณาการกันระหวางกลยุทธการสื่อสาร
การตลาดเพ่ือสังคม และการรณรงคเชิงเครือขาย จนนาไปสูการกําหนดวาระขาวสารในสื่อมวลชน โดยมี 
สสส. เปนผูกําหนดยุทธศาสตรการขับเคลื่อนวาระรณรงครวมกันของเครือขายพันธมิตรภายใต พรบ.
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ. ๒๕๕๑ 

เนติพรรณ ศรีมาจันทร 9 6

๙๗ ไดศึกษาวิจัยเรื่อง ประสิทธิภาพของการรณรงคในโครงการ DNA 
(Drink No Alcohol) สายพันธุใหมไรแอลกอฮอล มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาประสิทธิภาพขององคกรและ
เครือขายท่ีเขามามีสวนรวมในโครงการ ศึกษาการออกแบบสารและรูปแบบการใชสื่อเพ่ือรณรงคการไมดื่ม
แอลกอฮอลในวัยรุน รวมท้ังศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนในโรงเรียนท่ีเขารวมโครงการ DNA ผลการวิจัย
พบวา ประสิทธิภาพดานองคกรและเครือขายของท้ัง ๓ องคกร มีประสิทธิภาพในระดับท่ีดี การ
ประสานงานระหวางองคกรมีการเอ้ือกันในดานการดําเนินงาน ซ่ึงทุกองคกรจะมีหนาท่ีหลักและมีความ
เชี่ยวชาญเฉพาะดานท่ีแตกตางกันประสิทธิภาพดานการออกแบบสาร พบวา นักเรียนสวนใหญชอบสื่อ
นิตยสารมากท่ีสุด รองลงมา ไดแกโปสการดลอเลียนโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล และนอยท่ีสุด ไดแก สื่อ
เว็บไซต ประสิทธิภาพดานรูปแบบการใชสื่อ พบวา การใชสื่อกิจกรรมมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด รองลงมา 
คือ สื่อบุคคล นอกจากนี้ผลการวิจัยดานพฤติกรรมของนักเรียนท่ีเขารวมโครงการท้ัง ๓ กลุม อันไดแก 
นักเรียนชมรม DNA Club นักเรียนชายหญิงระดับมัธยมศึกษาตอนตน และนักเรียนชายหญิงระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย พบวา นักเรียนสวนใหญเกิดการรับรูในเรื่องของแอลกอฮอลมากข้ึน แตยังไมถึงการ
เปลี่ยนแปลงระดับพฤติกรรม แตถาจะใหมีการเปลี่ยนแปลงในระดับพฤติกรรมนาจะตองใชเวลาและไดซึม
ซับในเรื่องของแอลกอฮอลจากการรณรงคอยางตอเนื่องใหมากข้ึน สาหรับขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้ง
ตอไป ผูวิจัยเล็งเห็นวาโครงการรณรงคดานแอลกอฮอลในเยาวชน ถือเปนโครงการท่ีควรศึกษาตอในระดับ
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เนื่องจากวัตถุประสงคของโครงการ DNA คือการรณรงคเพ่ือการไมดื่ม

๙๗ เนติพรรณ ศรมีาจันทร, “ประสิทธิภาพของการรณรงคในโครงการ DNA (Drink No Alcohol) สายพันธุ
ใหมไรแอลกอฮอล”, วิทยานิพนธนิเทศศาสตรมหาบัณฑติ, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย,๒๕๕๒). 

 

                                                           



๗๖ 

แอลกอฮอล ดังนั้นจึงควร ศึกษา ตอไปวา เม่ือมีการ จัดกา รรณรงคอยางตอเนื่องแ ลวจะทําให
กลุมเปาหมายเกิดการรับรู แลวนาไปสูการไมดื่มแอลกอฮอลไดตามวัตถุประสงคของโครงการไดหรือไม 
 โกศล  อินทวงศ 9 7 ๙๘ ไดวิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการเรียนรูเพ่ือปองกันและแกไขปญหายา
เสพติดในสถานศึกษา สังกัดสถาบันอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ๓” ผลการวิจัย พบวา ควรรวมกันกําหนด
เง่ือนไขการใหความรูการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด โดยใชกระบวนการเรียนการสอนแบบมีสวน
รวมในการแกไขปญหา คือ ความสามารถของครอบครัวในการแกไขปญหาในระดับท่ีสามารถทําให
ครอบครัวดําเนินไปไดและปฏิบัติได ใหความรูโทษพิษภัยของยาเสพติด ไดแก ความม่ันใจ โทษภัย 
โครงสราง วัฒนธรรม อิทธิพล ภาวะผูนํา การตอยอดความรูท่ีมีซ่ึงเปนผลมาจากการนําความรูท่ีไดมาใช
ความคิดสรางสรรคและสรางความเขาใจซ่ึงกันและกัน รวมถึงใหความรูแนวคิดเชิงนามธรรมการเรียนเชิง
พุทธปญญา คือ ความรู ความจํา ไตรสิกขา อริยสัจ ๔ ปรโตโฆสะโยนิโสมนสิการ และใหความรูโดยการ
ทดลองทําและดูแลเปนการวางเง่ือนไขท่ีกระทํา และกระตุนใหนักศึกษามีการเรียนรู  การแบงปน 
แลกเปลี่ยนความรู การเขาถึงความรู 
 ยุพิน เถื่อนศรี 9 8๙๙ ไดศึกษาเรื่อง กลไกในการลดการเขาถึงบุหรี่แบบมีสวนรวมของนักศึกษาชาย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาสถานการณการสูบบุหรี่ และหากลไก
ในการลดการ เขาถึงบุหรี่ของนักศึกษาชาย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถใชวิธีการวิจัยแบบผสมผสาน 
ประชากรท่ี ใชในการวิจัย คือ นักศึกษาชาย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถกลุมตัวอยาง ไดแก นักศึกษา
ชาย จํานวน ๓๖๐ คน ใชการสุมแบบหลายข้ันตอน กลุมเปาหมายโดยวิธีการเจาะจง ไดแก นักศึกษาชาย 
จํานวน ๓๐ คน เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยไดแกแบบสอบถาม และแนวคําถามในการสนทนากลุม การ 
วิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณใชการแจกแจงความถ่ี คารอยละ ขอมูลเชิงคุณภาพใชวิธีการวิเคราะห เนื้อหา 
ผลการวิจัย พบวา สถานการณการสูบบุหรี่ของนักศึกษาชาย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ พบวา เคยเห็น
การสูบบุหรี่ในบริเวณบานเปนประจํา จํานวน ๙๓ คน เคยไดรับควันบุหรี่ในท่ี สาธารณะโดยไมไดสูบ
จํานวน ๒๘๔ คน สถานท่ีสูบบุหรี่สวนใหญคือ บาน ๒. กลไกในการลดการ เขาถึงบุหรี่แบบมีสวนรวมของ
นักศึกษา มีดังนี้ ๑) ดานตนเอง ไดแกผูสูบบุหรี่ควรมีจิตใจแนวแนใน การเลิกบุหรี่และควรทํากิจกรรมท่ีมี
ประโยชนในยามวาง ๒) ดานสถาบันครอบครัว ไดแกครอบครัว ควรใสใจดูแลบุตรหลานอยางใกลชิด และ
เปนแบบอยางท่ีดีแกลูก ๓) ดานหนวยงานภาครัฐ ไดแก ไดแกควบคุมการผลิตอยางเขมงวด มีมาตรการ
บังคับใชกฏหมายอยางจริงจังและปลูกฝงคานิยมท่ีดี ใหกับเยาวชนรุนใหม ๔) ดานสถาบันการศึกษา ไดแก 
อบรมเรื่องโทษของบุหรี่ใหกับเยาวชนและ ประชาชน และกําหนดโทษสําหรับนักศึกษาท่ีสูบบุหรี่ใน
มหาวิทยาลัย  

๙๘ โกศล  อินทวงศ, “การพัฒนารูปแบบการเรียนรูเพ่ือปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
สังกัดสถาบันอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ๓”, ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย), (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง, ๒๕๕๐). 

๙๙ ยุพิน เถ่ือนศรี, กลไกในการลดการเขาถึงบุหรี่แบบมีสวนรวมของนักศึกษาชาย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ. วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ปท่ี ๕ ฉบับท่ี ๑ มกราคม-มิถุนายน ๒๕๕๙. 

 

                                                           



๗๗ 

 พระราชสุตาภรณ (ประศักดิ์ อคคฺปฺโญ)๑๐๐ ไดศึกษาเรื่อง “การสงเสริมการรักษาศีล ๕ 
สําหรับเยาวชน นํามาซ่ึงความสมานฉันทของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี ๖ โรงเรียนกุศลศึกษา เขตตลิ่ง
ชัน กรุงเทพมหานคร”ผลการวิจัยพบวา ความสําคัญการสงเสริมพบวา ผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา
และนักเรียนโรงเรียนกุศลศึกษา มีการสงเสริมการรักษาศีล ๕ โดยรวมอยูในระดับ ลําดับการสงเสริมการ
รักษาศีล ๕ เรียงลําดับจากมากไปหานอย ดังนี้ ศีลขอ ๓,๒,๕,๑,๔ สรุปภาพรวมการสงเสริมการรักษาศีล ๕ 
อยูในระดับมาก การประยุกต และเปรียบเทียบ พบวา การประยุกต แนวทางการสงเสริมการรักษาศีล ๕ 
และการน าไปใชในชีวิตประจ าวัน นักเรียนควรใหเกียรติและ เคารพกติกาของโรงเรียนหองเรียนและ
เคารพในตัวครูการสงเสริมการรักษาศีลขอ ๕ ชาวพุทธนับถือพระพุทธศาสนาก็ควรตระหนักในศีลขอนี้ใหดี 
เพราะทุกวันนี้อุบัติหรือการทะเลาะเบาะแวงบางครั้งมาจากสาเหตุการเมาสุรา  
 

 ๒.๖.๓ งานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับศีล ๕  
 จากการศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวกับศีล ๕ พบวา มีผูศึกษาวิจัยไวหลากหลาย ดังนี้ 
 พระสุวัฒน มหังสา 1 0 0

๑๐๑  ได ศึกษาวิจัยเรื่อง“ทัศนคติและแนวปฏิบัติ เ ก่ียวกับศีล ๕  
ของชาวพุทธ” เม่ือป พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยไดศึกษากับกลุมประชากรโดยไดกลุมตัวอยางท้ังสิ้น ๔๘๑ คน
ผลการวิจัยทําใหทราบวาทัศนคติและแนวปฏิบัติเก่ียวกับศีล ๕ ของชาวพุทธมีความแตกตางกันตามเพศ
อายุอาชีพระดับการศึกษารายไดจํานวนครั้งท่ีไปวัด / เดือนจํานวนครั้งท่ีทําบุญ / เดือน จํานวนท่ีฟงเทศน 
/ เดือนและจํานวนครั้งท่ีไปรวมกิจกรรมทางศาสนา / เดือนทัศนคติและแนวปฏิบัติเก่ียวกับศีล ๕ ของ
ประชากรข้ึนอยูกับจํานวนครั้งท่ีทําบุญ / เดือนจํานวนครั้งท่ีไปวัด /เดือนจํานวนครั้งท่ีฟงเทศน / เดือน
ระดับการศึกษาและตําแหนงหนาท่ีในชุมชนและอาชีพรวมท้ังมีความสัมพันธกลมกลืนกัน สรุปไดวา การ
รักษาศีล ๕ มีการดําเนินการอยูในหลายระดับ ท้ังในระดับโรงเรียนและชุมชน และพบขอสรุปท่ีคลายกัน
คือ คนสวนใหญในสังคมไทย ใหความสําคัญตอการรักษาศีล ๕ คอนขางนอย และคนในสังคมสวนใหญ
มักจะละเมิดศีล ๕ อยูเปนประจํา จนเปนปกติวิสัย จึงเปนท่ีนาสนใจวา โครงการหมูบานรักษาศีล ๕ ท่ี
ดําเนินการโดยสํานักงานพระพุทธศาสนาครั้งนี้ จะไดประสบความสําเร็จมากนอยเพียงใด โดยเฉพาะการ
ดําเนินการโครงการหมูบานรักษาศีล ๕ ครั้งนี้ไดรณรงคสงเสริมลงไปถึงระดับหมูบานท่ัวท้ังประเทศ 

พระมหาประเสริฐ ถาวโร (บุปผาสุข) 1 0 1

๑๐๒ ไดศึกษาวิจัยเรื่อง “กลไกการขับเคลื่อนการพัฒนา
เยาวชนศีล ๕ ตนแบบในจังหวัดนครราชสีมา” ผลการวิจัยพบวา ๑. การพัฒนาเยาวชนรักษาศีล ๕ 

๑๐๐ พระราชสุตาภรณ (ประศักดิ์ อคคฺปฺโญ), “การสงเสริมการรักษาศีล ๕ สําหรับเยาวชน นํามาซึ่งความ
สมานฉันทของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี ๖ โรงเรียนกุศลศึกษา เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร”, รายงานการวิจัย,  
(มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๐). 

๑๐๑ พระสุวัฒน  มหังสา, ทัศนคติและแนวปฏิบัติเก่ียวกับศีล ๕ ของชาวพุทธ”, รายงานการวิจัย, (บัณฑิต
วิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย, ๒๕๔๒). 

๑๐๒ พระมหาประเสริฐ ถาวโร (บุปผาสุข), “กลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาเยาวชน ศีล ๕ ตนแบบในจังหวัด
นครราชสมีา”, วิทยานิพนธพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม,(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๑). 

 

                                                           



๗๘ 

ตนแบบ จังหวัดนครราชสีมา  มีกระบวนการท่ีสําคัญใน ๓ ข้ันตอน  ดังนี้ ๑) ดานการเสริมสรางความรู 
พฤติกรรม และดานทัศนคติ โดยเปนการมุงเนนใหความรูเรื่อง กฎแหงกรรม พระพุทธศาสนากับการแกไข
ปญหาสังคม  หลักปฏิบัติศีล ๕ เพ่ือใหเยาวชนไดมีพฤติกรรมตามหลักศีล ๕ รวมท้ังมีทัศนคติท่ีดีในเรื่อง
การทําดีไดดีทําชั่วไดชั่ว ๒) ข้ันกระบวนการ การฝกอบรมเปนกระบวนการใหเยาวชนไดเรียนรู เริ่มตั้งแต
ข้ันตอนรับมอบตัวเด็กและเยาวชนเขารับการอบรม  การดําเนินการฝกอบรมทํากิจกรรมรวมกัน สราง
ความสัมพันธระหวางพ่ีเลี้ยงกับเยาวชน และสุดทายคือผลการประเมินการอบรม ๓) ข้ันผล คือการให
เยาวชนมีทัศนคติมุมมองดานความรู การเปลี่ยนพฤติกรรมเพ่ือนําไปสูการพัฒนาตนตามหลักศีล ๕       
๒. กลไกการพัฒนาเยาวชนรักษาศีล ๕ ตนแบบ จังหวัดนครราชสีมา พบวาคณะสงฆ โรงเรียน ภาครัฐ 
และภาคประชาชนไดดําเนินการรวมกันโดยใชศูนยอบรมเยาวชน ๓ แหง เปนกลไกในการดําเนินการซ่ึง
กลไกในการดําเนินการของศูนยอบรมนั้นจะมีข้ันตอนสําคัญเริ่มตั้งแต การเตรียมการอบรมของศูนยอบรม 
นําสูกลไกเชิงกระบวนการดําเนินการอบรม การติดตามประเมินผล การเชื่อมโยงกับเครือขาย  องคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน  เครือขายภาครัฐ  เครือขายพระวิทยากร  เครือขายคณะสงฆ ซ่ึงกลไกลดังกลาว
นําไปสูการพัฒนาเยาวชนศีล ๕ ตนแบบ ไดในระดับท่ีเหมาะสม  และ ๓. กลไกขับเคลื่อนการพัฒนา
เยาวชนรักษาศีล ๕ ตนแบบ นั้นผูวิจัยสามารถผสมผสานระหวางแนวคิดและกระบวนการการอบรมเชิง
พุทธ คือ การใหองความรูภูมิปญญา และวิธีการทางพระพุทธศาสนา คือการศึกดานศีล สมาธิ ปญญา กับ
หลักการบริหารจัดการองคกร 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 กลไกการ
ขับเคลื่อนก็คือภูมิปญญาบูรณาการคือการใหหลัก ศีล สมาธิ ปญญา 
 พระวิมาน คมฺภีรปฺโญ (ตรีกมล) ๑๐๓ ไดศึกษาวิจัยเรื่อง “การศึกษาวิเคราะหศีล ๕ ในฐานะ
เปนรากฐานของสันติภาพ” ผลการวิจัย พบวา ศีลแตละขอเปนรากฐานของสันติภาพในรูปแบบตางๆ 
กลาวคือ ศีลขอ ๑ ครอบคลุมถึงการไมใชความรุนแรงทางสังคม วัฒนธรรม ไมกดข่ีและบีบค้ันทางเชื้อชาติ 
ศาสนา วัฒนธรรม การเมือง สังคม การชวยเหลือเก้ือกูล การปองกันภัยคุกคาม การใหอภัย การเคารพใน
สิทธิมนุษยชน การตระหนักถึงคุณคาของชีวิตและการอยูรวมกันในฐานะพลเมืองโลก ศีลขอ ๒ ครอบคลุม
ถึงการไมฉกฉวยหรือขมขูบังคับหรือผลประโยชนอ่ืนดวยอํานาจ ไมทําลายเอกลักษณ วัฒนธรรม วิถีชีวิต 
เปนตน ศีลขอ ๓ ครอบคลุมถึงการปองกันการใชความรุนแรงตอเด็กและสตรีทุกเชื้อชาติ สงเสริมใหมี
ความเทาเทียมกันทางเพศ ปองกันการนํามนุษยไปเปนสินคาหรือธุรกิจทางเพศ ปองกันการใชความ
รุนแรงทางเพศ เคารพศักดิ์ศรีความเปนมนุษย ศีลขอ ๔ ครอบคลุมถึงการไมกาวกายแทรกแซงขอมูล
ขาวสาร ไมปลอยขาวลวงเพ่ือใหเกิดความสับสน การไมละเมิดสิทธิในการรับรูขาวสารท่ีเปนภัยคุกคามตอ
ชีวิต การไมสรรเสริญหรือใหความชอบธรรมกับการใชความรุนแรง และศีลขอ ๕ ครอบคลุมชีวิต ๓ ดาน 

๑๐๓ พระวิมาน  คมฺภีรปฺโญ (ตรีกมล), “การศึกษาวิเคราะหศีล ๕ ในฐานะเปนรากฐานของสันติภาพ” 
วิทยานิพนธพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๕๕). 

 

                                                           



๗๙ 

คือ ดานปองกันอบายมุข ความเสื่อมทรามทางสังคม ดานปองกันอาชญากรรมและการตกเปนเหยื่อของ
อาชญากรรมทุกรูปแบบ ดานการสงเสริมอุดมการณแบบสันติวิธี สามารถอยูรวมกันไดทามกลางความ
หลากหมายอยางสันติ 
 เสาวรีย ตะโพนทอง 1 0 3

๑๐๔ ไดศึกษาวิจัยเรื่อง “พฤติกรรมการนําศีล ๕ ไปใชในชีวิตประจําวัน
ของนิสิตนักศึกษา สถาบันอุดมศึกษารัฐบาลในกรุงเทพมหานคร” สรุปไดวา นิสิตสวนใหญมีความรูเรื่อง
ความหมายของศีล และรูวาการด่ืมเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอลเปนการละเมิดศีล ๕โดยจะรับรูเรื่องศีล ๕ 
จากสื่อโทรทัศนมากกวาสื่ออ่ืนๆ สวนพฤติกรรมการนําศีล ๕ ไปใชในชีวิตประจําวัน นิสิตนักศึกษาจะ
ละเมิดศีลขอ ๑ เพราะตองตบยุงหรือแมลงท่ีมารบกวน ละเมิดขอ ๒โดยทุจริตในการสอบ ลอกการบาน
หรือรายงานของเพ่ือน ละเมิดศีลขอ ๔ โดยเลาเรื่องไมตรงกับความจริงตอพอแมและละเมิดศีลขอ ๕ โดย
ดื่มเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอล สําหรับศีลขอ ๓ พบวา นักศึกษาไมคอยละเมิดหรือนานๆ ครั้ง จึงจะทําผิดศีล
ขอนี้ เพราะนักศึกษาสวนใหญจะรักและซ่ือสัตยตอแฟน สําหรับความแตกตางทางพฤติกรรมการนําศีล ๕ 
ไปปฏิบัติในชีวิตประจําวัน พบวา เพศชาย จะละเมิดศีลขอ ๓ มากกวาเพศหญิง 
 บุญหนา จิมานัง และคณะ104

๑๐๕ ไดศึกษาวิจัยเรื่อง “พฤติกรรมการรักษาศีลหาของเด็กเยาวชน
ตําบลโคกสี อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน” สรุปไดวา เด็กเยาวชนในตําบลโคกสี เคยประพฤติผิดท้ัง ๕ ขอ
ทุกขอ โดยเฉพาะเคยพูดโกหกมีมากถึงรอยละ ๙๖ รองลงมาเปนการขโมยเงินของพอแม และการดื่มเหลา
หรือเบียรรอยละ ๕๐ และ ๔๖.๓ ตามลําดับ และยังพบวา พฤติกรรมการรักษาศีลทุกขอโดยรวมอยูใน
ระดับนอย เด็กและเยาวชนท่ีมีการปฏิบัติและรวมกิจกรรมทางศาสนามาก ไมมีผลตอพฤติกรรมในการ
รักษาศีลของเด็กและเยาวชนในตําบลโคกสีแตอยางใด จากงานวิจัยท่ีนําเสนอนั้น สะทอนใหเห็นวา 
ประชาชนมีวิจารณญาณแยกถูกผิดโดยมีศีลเปนพ้ืนฐานได แตดวยบริบทท่ีเปลี่ยนแปลงไปท้ังในแงของ
สังคม วิถีชีวิตทําใหความม่ังคงในการรักษาศีลนอยลง หากจะทําใหประชาชนยึดม่ันในศีล ๕ แมไมอาจจะ
ใหปฏิบัติไดทุกขอ สิ่งจําเปนก็คือการสรางบริบทท่ีสอดคลองกับการประพฤติปฏิบัติตามหลักศีล ๕  จะทํา
ใหประชาชนปรับพฤติกรรมผันไปตามบริบทได โครงการหมูบานรักษาศีล ๕ เนนการสรางบริบทการ
ประพฤติปฏิบัติตนอยูในครรลองของศีล ๕ ซ่ึงจะชวยในการปฏิบัติตามศีล ๕ ทําไดงายข้ึน 
 พระครูวินัยธรเอนก เตชวโร (ใยอินทร)1 0 5

๑๐๖ ไดศึกษาวิจัยเรื่อง “การบริหารโครงการหมูบาน
รักษาศีล ๕ เพ่ือสรางวัฒนธรรมการอยูรวมกันของชุมชนตนแบบภาคเหนือตอนลาง พบวา ผลสําเร็จใน
พ้ืนท่ีตนแบบนั้น สาเหตุหลักเกิดข้ึนจากการขับเคลื่อนในระดับชุมชนอยางจริงจัง โดยมี องคกรคณะสงฆ

๑๐๔ เสาวรีย ตะโพนทอง, กุลกัญญา ณ ปอมเพชร และมนตรี คูควร, รายงานการวิจัย, ภาควิชาบริหารธุรกิจ
เกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร, (กรุงเทพมหานคร : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง).  

๑๐๕ บุญหนา จิมานัง และคณะ, พฤติกรรมการรักษาศีลหาของเด็กเยาวชนตําบลโคกสี อําเภอเมือง จังหวัด
ขอนแกน, รายงานการวิจัย, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแกน, (สถาบันวิจัยพุทธศาสตร : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๐).  

๑๐๖ พระครูวินัยธรเอนก เตชวโร (ใยอินทร), “การบริหารโครงการหมูบานรักษาศีล ๕ เพ่ือสรางวัฒนธรรม
การอยู รวมกันของชุมชนตนแบบภาคเหนือตอนลาง”. วารสารวิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย. ๒๕๖๐). 

 

                                                           



๘๐ 

เปนตัวขับเคลื่อนหลักในการทํางาน มีสวนงานราชการเปนฝายสนับสนุน และประการสําคัญมีบานและ
ชุมชนใหความรวมมือท่ีเกิดจากแรงศรัทธา ท่ีประกอบดวย บาน วัด และสวนราชการ เปนตน ๒. การ
สรางมาตรฐานและวัฒนธรรมการอยูรวมกัน โดยภาพรวมสามารถท่ีจะ สังเคราะหจากผลในการบริหาร
โครงการหมูบานรักษาศีล ๕ จากชุมชนตนแบบ พบวา การสราง มาตรฐานและวัฒนธรรมการอยูรวม มี
องคประกอบ ดังนี้คือ ๑) ผูนําหรือ ภาวะผูนําในชุมชน เปน เครื่องมืออยางหนึ่งท่ีผลักดันใหโครงการ
หมูบานรักษาศีล ๕ ประสบความสําเร็จ ท่ีเกิดข้ึนจากความ เชื่อถือท่ีสงผลตอปฏิบัติตามไดคือ ท้ังฝาย
อาณาจักรและฝายศาสนจักร จะตองเปนผูท่ีจะกําหนด แนวทางใหเกิดการขับเคลื่อนโครงการหมูบาน
รักษาศีล ๕ เปนบุคคลท่ีสามารถท่ีจะทําใหชุมชนมีการ เปลี่ยนแปลงได ๒) จิตวิญญาณของชุมชน หรือ 
อุดมการณ คือ ความศรัทธาหรือความเชื่อ เปนกลไกท่ีทําใหโครงการหมูบานรักษาศีล ๕ ประสบ
ความสําเร็จ หากชุมชนขาดจิตวิญญาณหรืออุดมการณ ก็จะสงผลใหการทํางานขาดเสถียรภาพ ตางคน
ตางคิด ไมสามารถกําหนดทิศทางการ ทํางานไดและจิตวิญญาณ หรือ อุดมการณ นี้จะตองเกิดข้ึนดวย
ความสมัครใจ ๓) กิจกรรมท่ีเนน การสรางการมีสวนรวมในชุมชน ท่ีผานมาโครงการหมูบานรักษาศีล ๕ มี
ขอดีอยูหลายประการ แต ประการสําคัญ คือ ทําใหพระสงฆมีประสบการณในการบริหารโครงการมาก
ยิ่งข้ึน เชนการติดตอ ประสานงานท้ังองคกรคณะสงฆ และสวนงานราชการ ซ่ึงมีสวนทําใหพระสงฆเกิด
ความเขมแข็ง ยิ่งข้ึน และเปนตัวทําใหพระสงฆมีทักษะในการบริหารโครงการ เชน มีองคความรูในการ
ประเมินผล สําเร็จของการดําเนินโครงการ ๔) กฎกติกาชุมชน ท่ีเกิดข้ึนจาก ๓ องคประกอบ เปนตัวถัก
ทอใหเกิด วัฒนธรรมการอยูรวมกันภายใตหลักการของศีล ๕ และจะสําเร็จข้ึนไดตองมีองคประกอบ คือ 
จะตองทําใหสมาชิก ระดับบุคคล ระดับครอบครัว และระดับชุมชนสวนใหญเคารพกฎกติกา มีสวน ใน
การสรางกฎกติกา และใชเครื่องมือนั้นในการบังคับคนในชุมชนปฏิบัติตามกฎกติกา ๓. รูปแบบการอยู
รวมกันโดยใชกลไกการบริหารโครงการหมูบานรักษาศีล ๕ จากชุมชน ตนแบบ คนพบวา มีอยู ๒ รูปแบบ 
คือ ๑) รูปแบบการสรางวัฒนธรรมในการอยูรวมกันโดยใชกลไก การบริหารโครงการหมูบานรักษา ๕ 
แบบแนวราบ ท่ีเกิดข้ึนไดดวยการผสานความรวมมือในการ ทํางานของชุมชน ๒) รูปแบบการสราง
วัฒนธรรมในการอยูรวมกันโดยใชกลไกการบริหารโครงการ หมูบานรักษา ๕ แบบแนวดิ่ง เกิดข้ึนโดย
กระบวนการสั่งการ อยางไรก็ตามท้ัง ๒ รูปแบบนี้ มี เปาหมายท่ีตอบสนองตอนโยบายโครงการหมูบานท่ี
เปนไปในทิศทางเดียวกัน ท่ีตองการใหสังคมเกิดความสงบสุข   
 พระครูสันติวชิรกิจ (วิโมกข) 1 0 6

๑๐๗ ไดศึกษาวิจัยเรื่อง “แนวทางการมีสวนรวมของภาค
ประชาชนในการขับเคลื่อนโครงการหมูบานรักษาศีล ๕ เพ่ือชุมชนสันติสุข : กรณีศึกษาชุมชนบานโนนดุม 
จังหวัดกําแพงเพชร” ผลการวิจัยพบวา ๑) ศีล ๕ เปนเรื่องของการควบคุมระมัดระวังความประพฤติทาง
กาย วาจา ใจ ใหสุจริต เปนเครื่อง มือในพัฒนาตนเองและทําใหสังคมเกิดสันติสุข การมีสวนรวมของภาค
ประชาชน ควรเริ่มตั้งแตกระบวนการ คิด การวางแผน และการลงมือทํา ควรไดรับประโยชนตอเรื่องท่ี

๑๐๗ พระครูสันติวชิรกิจ (วิโมกข), แนวทางการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการขับ เคลื่อนโครงการ
หมูบานรักษาศีล ๕ เพ่ือชุมชนสันติสุข : กรณีศึกษาชุมชนบานโนนดุม จังหวัดกําแพงเพชร. วิทยานิพนธ สาขาวิชาสันติ
ศึกษา ,บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘) 

 

                                                           



๘๑ 

ปฏิบัติรวมกัน ๒) โครงการหมูบานศีล ๕ ของชุมชนโนนดุม มีจุดแข็ง คือ ผูนําท่ีใหความสนใจและเอาใจ
ใสในเรื่องของการสงเสริมใหคนรักษาศีล และจุด ออน คือ การมีสวนรวมของภาคประชาชนยังมีนอย เปน
การปฏิบัติตามนโยบายของภาครัฐ แตไมไดออกมา จากความตองใจรักษาศีลอยางแทจริง ๓) แนว
ทางการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการขับเคลื่อน โครงการหมูบานศีล ๕ เพ่ือชุมชนสันติสุข ควร
เริ่มตนจากการสืบหาเหตุปจจัยท่ีทําใหคนไมรักษาศีล และเปด วงสันติสนทนาเพ่ือสรางการมีสวนรวมใน
การแกปญหาและดําเนินการขับเคลื่อนการสงเสริมรักษาศีล ๕ ดวย ความเขาใจ พบ องคความรูใหม คือ 
๔ ส. เพ่ือสังคมสันติสุข โดยมีองคประกอบดังนี้  ๑) ส ๑ ใสใจของผูนํา คือ การเอาใจใสของผูนํา ๒) ส ๒ 
สืบหาสาเหตุและสรางการมีสวนรวม คือ การคนหาสาเหตุวิเคราะหปญหาและ การมีสวนรวมในการ
แกปญหา ๓) ส ๓ สันติสนทนา คือ การใชกระบวนการสันติสนทนาในการเปดพ้ืนท่ีเพ่ือ ใหการพูดคุย
แลกเปลี่ยนเรียนรู และ ๔) ส ๔ สืบสานแผนงานอยางตอเนื่อง คือ การลงมือทําตามเปาหมายท่ีมาจาก 
การมีสวนรวมในการแสดงความเห็น กําหนดโครงการ และกิจกรรม รวมถึงกติกาตาง ๆ รวมกัน 
 ขันทอง วัฒนะประดิษฐ 1 0 7

๑๐๘ ไดศึกษาวิจัย เรื่อง “พุทธวิธีสรางแรงจูงใจในการรักษาศีล ๕”
บทความนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาพุทธวิธีสรางแรงจูงใจในการรักษาศีล ๕ ดวยการถอด บทเรียนใน
คัมภีรพระพุทธศาสนา ซ่ึงท าใหเห็นถึงเหตุท่ีพระพุทธเจาสามารถสรางแรงจูงใจในการรักษา ศีล ๕ ไดนั้น 
เพราะพระองคทรงเขาใจแรงจูงใจพ้ืนฐานของมนุษย ลักษณะของแรงจูงใจท่ีปรากฏอยูใน คัมภีร
พระพุทธศาสนามีท้ังท่ีเปนแรงจูงใจภายนอก ไดแก แรงจูงใจจากความศรัทธาในพระพุทธเจา และ
แรงจูงใจภายใน ไดแก แรงจูงใจท่ีเกิดจากความกลัว, แรงจูงใจท่ีเกิดจากตัณหา มานะ และทิฏฐิ, แรงจูงใจ
ท่ีเกิดจากกฎแหงกรรม พระพุทธเจาทรงใชประโยชนจากแรงจูงใจเหลานํามาสรางแรงจูงใจ ในการรักษา
ศีล ๕ พุทธวิธีท่ีพระองคใชในการสรางแรงจูงใจในการรักษาศีล ๕ คือ ทรงใชอภิญญา กําราบผูดื้อรั้นและ
เอ้ือประโยชนแกผูฟ๎ง, ทรงนําประโยชนท่ีเกิดจากความปรารถนาความสุขของมนุษย มาสรางแรงจูงใจท่ี
มุงสําเร็จในสิ่งท่ีปรารถนาเปนความสุขท่ีแทจริง, ทรงใชประโยชนจากความกลัว นํามาสรางแรงจูงใจให
เห็นโทษและภัยของการละเมิดศีล และทรงใชประโยชนจากความเชื่อเรื่องกรรม นํามาสรางแรงจูงใจโดย
จุดมุงหมายเพ่ือนําไปสูการบรรลุธรรม แรงจูงใจภายนอกท่ีเกิดข้ึนจากกัลยาณมิตรมีบทบาทท่ีสําคัญใน
การสรางแรงจูงใจในการ ปฏิบัติตาม ศีล ๕ คุณสมบัติท่ีสําคัญของกัลยาณมิตรก็คือ การทําหนาท่ีเปน
แบบอยางของผูท่ีปฏิบัติ ตามหลักศีล ๕ และจําเปนท่ีตองรูวิธีการสรางแรงจูงใจเพ่ือใหเหมาะกับความเชื่อ
พ้ืนฐานของแตละ บุคคล หมูบานรักษาศีล ๕ จะเกิดข้ึนไดก็ตอเม่ือหมูคนผูรักษาศีล ๕ รวมพลังในการ
ชักชวนใหสมาชิกท่ี อยูรวมดวยโดยเริ่มจากคนในครอบครัว สรางครอบครัวใหเปนครอบครัวสัมมาทิฏฐิ 
โดยมีศีล ๕ เปนหลักพ้ืนฐานในการดําเนินชีวิต ขยายผลไปสูชุมชนเปนสังคมท่ีมีความสุข 
 
 
 

๑๐๘ ขันทอง วัฒนะประดิษฐ, พุทธวิธีสรางแรงจูงใจในการรักษาศีล ๕, วิทยานิพนธ สาขาวิชาสันติศึกษา, 
บันฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘). 

 

                                                           



๘๒ 

 ๒.๖.๔ งานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับศีล ๕ กับการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 จากการศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวกับศีล ๕ กับการพัฒนาคุณภาพชีวิต พบวา มีผูศึกษาวิจัยไว
หลากหลาย ดังนี ้
 ศิริวรรณ คําบัว 1 0 8

๑๐๙ ไดศึกษาเรื่อง “ศึกษาความสัมพันธของขันติกับการรักษาศีล ๕ ใน
พระพุทธศาสนา” ผลการวิจัยพบวา ขันติ หมายถึง ความอดทนอดกลั้น ท้ังทางกาย และทางใจตอสิ่งท่ีมา
กระทบ จนกระท่ังอดทนตอกิเลส ซ่ึงในงานวิจัยนี้ผูวิจัยแบงขันติออกเปน ๒ ลักษณะ คือ ขันติเปนคุณธรรม
ท่ีสนับสนุนใหการดํารงชีวิตประจําวันบรรลุเปาหมาย และขันติเปนคุณธรรมท่ีสงเสริมความประพฤติเพ่ือ
การพัฒนาตนไปสูความดีงาม  สวนศีล ๕ นับเปนรากฐาน ในการพัฒนาคุณธรรมในระดับท่ีสูงข้ึนจนกระท่ัง
ถึงระดับโลกุตตระ  ในเบื้องตนการรักษาศีล ๕ เปนวินัยหรือขอบังคับ ซ่ึงเปนขอปฏิบัติเชิงปฏิเสธเพ่ือ
ควบคุมความประพฤติทางกาย ทางวาจา จนกระท่ังยกระดับไปสูศีล ๕ ท่ีสมบูรณ การรักษาศีล ๕ ในแงท่ี
เปนวินัย บุคคลสามารถนําขันติท่ีเปนคุณธรรมสนับสนุนใหการดํารงชีวิตประจําวันบรรลุเปาหมายมา
สนับสนุนการรักษาศีล ๕ เพ่ือเพียรระวังไมใหโลภะ โทสะ โมหะ เกิดข้ึนภายในจิตใจ และขันติยอมสกัดก้ัน
มิใหบุคคลลวงละเมิดศีล ๕ อีกดวย หลังจากนั้นบุคคลสามารถนําหลักธรรมอ่ืนมาสนับสนุนเพ่ือเวนจากการ
ลวงละเมิด ศีล ๕ เชน ปญญา สติสัมปชัญญะ หิริโอตตัปปะ ขันติโสรัจจะ อนึ่งการรักษาศีล ๕  ในแงท่ีเปน
ธรรม  บุคคลสามารถนําขันติท้ังท่ีเปนคุณธรรมสนับสนุนใหการดํารงชีวิตประจําวันบรรลุเปาหมาย และ
คุณธรรมสงเสริมความประพฤติเพ่ือการพัฒนาตนไปสูความดีงามมาสงเสริมการรักษาศีล ๕ ใหสมบูรณท้ัง
วินัยและธรรม ยิ่งกวานั้นบุคคลสามารถนําหลักธรรมอ่ืนมาสงเสริมการรักษาศีล ๕ ใหสมบูรณ เชน เบญจ
ธรรม ฆราวาสธรรม จนกระท่ังบุคคลสามารถนําขันติท่ีเปนคุณธรรมสงเสริมความประพฤติเพ่ือการพัฒนา
ตนไปสูความดีงามมาสงเสริมหลักธรรมอ่ืน เชน ทศบารมี  ไตรสิกขาเพ่ือพัฒนาศีล ๕ ไปสูความประพฤติ
อยางสูง สําหรับผูรักษาศีล ๕  ในแงท่ีเปนวินัยในสังคมไทย  บุคคลสามารถนําขันติมาประพฤติเพ่ืออดทน
อดกลั้นตอกระแสแหงโลภะ โทสะ โมหะ ท่ีเกิดข้ึนอันอาจทําใหลวงละเมิดศีล ๕ จากนั้นบุคคลจึงนํา
หลักธรรมอ่ืนมาสนับสนุนเพ่ือเวนจากการลวงละเมิดศีล ๕ และสําหรับผูรักษาศีล ๕ ในแงท่ีเปนธรรมใน
สังคมไทย บุคคลสามารถนําขันติมาประพฤติเพ่ืออดทนอดกลั้น ละทําลายโลภะ โทสะ โมหะ อันจะสงผลให
บุคคลเวนขาดจากการประพฤติลวงละเมิดท้ังทางกาย ทางวาจา และทางใจ พรอมกับความดีงามของบุคคล
ท่ีเจริญข้ึนภายในจิตใจ ในท่ีสุดการรักษาศีล ๕ ยอมสมบูรณท้ังวินัยและธรรม 
 พระชัยณรงค วิทิโต (รองมะรุด)๑๑๐ ไดศึกษาเรื่อง “การประยุกตหลักศีล ๕ เพ่ือพัฒนา
พฤติกรรมของบุคคลในสังคม” ผลการศึกษาพบวาศีล ๕ เปนหลักมนษุยธรรม เปนขอปฏิบัติใหถึงความเปน

๑๐๙ ศริิวรรณ คําบัว, ศึกษาความสัมพันธของขันติกับการรักษาศีล ๕ ในพระพุทธศาสนา, วิทยานิพนธพุทธ
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, มหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย, (๒๕๕๔) 

๑๑๐ พระชัยณรงค วิทิโต (รองมะรุด), การประยุกตหลักศีล ๕ เพ่ือพัฒนาพฤติกรรมของบุคคลในสังคม, 
วิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย ๒๕๕๕). 

 

                                                           



๘๓ 

มนุษยท่ีสมบูรณ คือ การไมฆาสัตว การไมลักทรัพย การไมประพฤติผิดในกาม การไมพูดเท็จ และการไมดื่ม
สุราเมรัย ศีล เปนท่ีตั้งแหงกุศลธรรมเปนลักษณะ มีความปรกติทางกายวาจําเปนท่ีตั้ง โดยมีองคประกอบ
ของศีล ๕ แตละขอ คือ เจตนา เปนความไมกาวลวงทางกาย และวาจา ใหพนจากความชั่วท้ังปวง ยอมมี
ความสงบสันติสุขในชีวิตปจจุบัน และอนาคตเปนอานิสงส และในตรงกันขาม โทษของการละเมิดศีล เปน
เหตุใหประมาทเปนบอเกิดแหงภัยเวรโดยประการตางๆ ยอมประสบทุกขท้ังในปจจุบัน และสัมปรายภพ 
บั่นทอนความกาวหนาความเจรญิ และความสงบสันติสุขในการดําเนินชีวิตพฤติกรรมของมนุษย เปนผลอัน
เกิดจากการปฏิกิริยาโดยอาศัยระบบตางๆ ทางรางกาย และจิตใจ คือ ระบบประสาท กลามเนื้อ ระบบตอม 
และสิ่งเราสิ่งแวดลอมตางๆ ทําใหเกิดความรูสึกนึกคิดสภาวะจิตใจท่ีรับรูอารมณ จึงแสดงพฤติกรรมตางๆ 
ออกมาทางกาย วาจา และใจ และแสดงพฤติกรรมตอบสนองตออารมณนั้นๆ ท้ังดานท่ีดี และในดานท่ีไมดี 
กลาวคือ พฤติกรรมดานท่ีไมดี เปนพฤตกรรมท่ีแสดงออกมาตอโลกภายนอก ท่ีประกอบดวยการประพฤติ
ผิดในศีล ๕  มีการฆาสัตว การลักทรัพย การประพฤติผิดในกาม การพูดเท็จ การดื่มสุราเมรัย และขาด
ความเมตตากรุณา ความซ่ือสัตยสุจริต ใชอารมณมากกวาเหตุผลในการตัดสินปญหา สวนพฤติกรรมดานท่ี
ดี เปนพฤติกรรมท่ีแสดงออกมาตอโลกภายนอก ท่ีมีความซ่ือสัตยสุจริต มีหิริ โอตตัปปะ มีเมตตากรุณา
ประพฤติชอบทางกายวาจา และใจ เปนท่ีตั้งหลักศีล ๕ ประยุกตพัฒนาพฤติกรรมท่ีไมดี คือ การนําหลักศีล
ไปประพฤติปฏิบัติพัฒนาพฤติกรรมของบุคคลในสังคมท่ีประพฤติผิดในศีล ใหประพฤติชอบทางกายวาจา 
และใจ โดยอาศัยองคธรรมในศีล ๕ ประการ คือ  “เจตนา” เปนเครื่องงดเวนพฤติกรรมท่ีไมดีท่ีเกิดข้ึนมา
ทางกายวาจา และใจ เพ่ือให ลด ละ เลิก เวน พฤติกรรมท่ีไมดี เปนพ้ืนฐานใหเกิดคุณธรรมตางๆ คือ ความ
มีเมตตา กรุณา มีหิริ โอตตัปปะ ความซ่ือสัตยสุจริตใหดําเนินชีวิตใหถูกตองตามแนวทางพระพุทธศาสนา
หลักศีล ๕ ประยุกตพัฒนาพฤติกรรมท่ีดี คือ การนําหลักศีลไปประพฤติปฏิบัติ โดยประกอบดวยธรรม
หลายๆ อยาง โดยอาศัยจิตใจเปนท่ีตั้ง ใหความประพฤติชอบทางกาย วาจา มีความสงบเรียบรอยมากยิ่งข้ึน 
คือ (๑) มีเจตนาตั้งใจเวน (๒) มีเจตสิก คือ ความงดเวน (๓) มีความสังวรดวยสติ (๔) มีความไมกาวลวง
กิเลสอยางหยาบทางกายวาจา จึงเปนศีลประกอบดวยสติสัมปชัญญะ มีความสํารวมระวัง ทําใหอยูรวมกัน
อยางมีความสุขสงบสันติ ดําเนินชีวิตถูกตองตามแนวทางพระพุทธศาสนา และดับทุกขไดในท่ีสุด 
 พิชิต ปุริมาตร และคณะ110

๑๑๑ ไดศึกษาเรื่อง “การสรางเกณฑมาตรการดําเนินชีวิตของชุมชน 
ในสังคมไทยตามหลักศีล ๕ ผลการวิจัยพบวา ๑. การดําเนินชีวิตของชุมชนในสังคมไทยตามหลักศีล ๕ 
มีวิถีชุมชนดํารงวัฒนธรรมของตนเองไว การเปลี่ยนแปลงตามวัฒนธรรมภายนอกนอยเมื่อเทียบกับ
หมูบานภายนอกท่ีมิไดดําเนินชีวิตตามหลักศีล ๕ ทั้งนี้เพราะความตองการของสมาชิกชุมชนหมูบานศีล 
๕ อาศัยปจจัยตางๆ เฉพาะจําเปนตอการดํารงชีวิตเทาที่ตนเองจะสามารถหาได แนวทางดําเนินชีวิตมา
จากการสงตอองคความรู การศึกษาของสมาชิกชุมชน เปนองคความรูภายนอกชุมชนและองคความรูท่ี
บรรพบุรุษในชุมชนสะสมไว การสื่อสารคมนาคม ความคิด ริเริ่มสรางสรรค การนํามาเปลี่ยนแปลงแบบ
คอยเปนคอยไป การปรับเปลี่ยนการประดิษฐในชุมชน ๒. วิเคราะหเชิงยืนยันองคประกอบหลักศีล ๕ 

๑๑๑ พิชิต ปุริมาตร และคณะ, “การสรางเกณฑมาตรการดาํเนินชีวิตของชุมชน ในสังคมไทยตามหลักศีล ๕”, 
รายงานการวิจัย, (มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณาราชวิทยาลัย, ๒๕๖๐). 

 

                                                           



๘๔ 

สําหรับสรางเกณฑมาตรฐานการดําเนินชีวิตของ ชุมชนในสังคมไทยตามหลักศีล ๕ ผลการวิเคราะห
ยืนยันองคประกอบหลักศีล ๕ ปรากฏวา โมเดลมีความ สอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษอยูในเกณฑที่ดี 
ซ่ึงพิจารณาจากคาไค-สแควร มีคาเทากับ ๓.๗๑ คาความนาจะเปนเทากับ ๐.๒๙ ท่ีองศาอิสระเทากับ ๓ 
น้ําหนักองคประกอบของมาตรฐานมีคาเปนบวกอยางมีนัย สําคัญที่ระดับ ๐.๐๕ ๓. สรางเกณฑ
มาตรฐานการดําเนินชีวิตของชุมชนในสังคมไทยตามหลักศีล ๕ จากการศึกษาวิถี ชุมชนดํารงวัฒนธรรม
ของตนเองไวการเปลี่ยนแปลงตามวัฒนธรรมภายนอกนอยเมื่อเทียบกับหมูบาน ภายนอกที่มิไดดําเนิน
ชีวิตตามหลักศีล ๕ ซ่ึงมีเปาหมายอยู ๓ ประการ คือ ๑) ตนเองมีความสุข ๒) สังคมมี ความสุข และ ๓) 
เศรษฐกิจม่ันคงพ่ึงตนเองได  
 

๒.๗ กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 กรอบแนวคิดในการศึกษาวิจัยเรื่องนี้ มีกรอบแนวคิดท่ีสําคัญในลักษณะของกระบวนการและ
วิธีการศึกษาวิจัย รวมท้ังผลลัพธจากการศึกษา ดังนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-พฤติกรรมการปฏิบัติตนตามหลัก
ศีล  ๕  ของ เย า วชนในจั งห วั ด
นครปฐม 
-การเสริมสรางหลักประกันคุณภาพ
ชีวิตที่ยั่งยืนดวยหลักศีล ๕ คือ 
     ๑. หลักประกันความมั่นคงของ
ชีวิต (ศีลขอที่ ๑) 
     ๒. หลักประกันความมั่นคงของ
ทรัพยสิน (ศีลขอที่ ๒) 
     ๓. หลักประกันความมั่นคงของ
ครอบครัว (ศีลขอที่ ๓) 
     ๔. หลักประกันความมั่นคงของ
สังคม (ศีลขอที่ ๔) 
    ๕. หลักประกันความม่ันคงของ
สุขภาพ (ศีลขอที่ ๕) 

Input 

- วจิัยเชิงปฏิบัติการ (Action 
research) ใชวิธกีารเก็บขอมูล
ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ  
-กิจกรรมใหความรูการสราง
จิตสํานึกการอยูรวมกันอยาง
ปลอดภัยในสังคมดวยหลักศีล ๕ 
คือ กิจกรรม "พุทธปญญาฯ กับ
การสงเสริมหลักประกันคุณภาพ
ชีวิตที่ยั่งยืนตามหลักศีล ๕"  
-การขยายผลเยาวชนศีล ๕ คือ 
กิจกรรม "เขาพรรษาปลอดภัย : 
เยาวชนไทยหางไกลปจจัยเส่ียง" 
-เครือขายทางสังคม 
-การมีสวนรวมของภาคีและภาค
สวนตาง ๆ  

Process 

-ก ิจกรรมเร ียน รู ก า รอยู
รวมกันอยางปลอดภัยใน
ส ัง ค ม ด ว ย ห ล ัก ศ ีล  ๕ 
สํ า ห ร ับ เ ย า ว ช น ร ะ ด ับ
มัธยมศึกษา 
-ภาคีเครือขายทางสังคม
เขามามีสวนรวมขับเคลื่อน
ประสานกิจกรรม 

-เคร่ืองมือการทํางาน แนว
ปฏิบัติ และกระบวนการ
ในการขับเคล่ือนเสริมสราง
หลักประกันคุณภาพชีว ิต
และสังคมปลอดภัยอยาง
ยั่งยืนตามหลักศีล ๕ 

Output 

-พฤติกรรมการปฏิบัติตน
ตามหลักศีล ๕ ของเยาวชน
ในจังหวัดนครปฐม 
-ฐ า น ข อ มู ล ชุ ด ค ว า ม รู
กิ จกรรมเ รี ยน รู กา รอยู
รวมกันอยางปลอดภัยใน
สั ง ค ม ด ว ย ห ลั ก ศี ล  ๕ 
สํ า ห รั บ เย า วช น ระ ดั บ
มัธยมศึกษา 
-ฐานขอมูลภาคีเครือขาย
ขั บ เ ค ล่ื อ น กิ จ ก ร ร ม
เส ริมสร า งห ลักประกัน
คุณภาพชี วิ ตและ สังคม
ปลอดภัยอยางยั่งยืนตาม
หลักศีล ๕ 

Outcome 

 



บทท่ี ๓ 
 

วิธีการดําเนินการวิจัย 
 

 การศึกษาวิจัยเรื่อง “เครือขายทางสังคม : กลไกการเสริมสรางหลักประกันคุณภาพชีวิตท่ี
ยั่งยืนสําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐมโดยใชหลักศีล ๕” มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษา
การสงเสริมการปฏิบัติตนตามหลักศีล ๕ ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐม เพ่ือพัฒนา
กิจกรรมในการเสริมสรางหลักประกันคุณภาพชีวิตท่ียั่งยืนสําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัด
นครปฐมโดยใชหลักศีล ๕ และเพ่ือเสนอกลไกขับเคลื่อนเสริมสรางหลักประกันคุณภาพชีวิตท่ียังยืน
สําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐมโดยใชหลักศีล ๕ คณะผูวิจัยไดกําหนดรูปแบบ
การวิจัย ข้ันตอนและกระบวนการดําเนินงาน ดังนี้ 
  ๓.๑ รูปแบบการวิจัย   
  ๓.๒ ประชากร กลุมตัวอยาง และผูใหขอมูลสําคัญ 
  ๓.๓ เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย  
  ๓.๔ การเก็บรวบรวมขอมูล  
  ๓.๕ การวิเคราะหขอมูล   
  ๓.๖ การพิทักษสิทธิ์ของกลุมผูใหขอมูล 
  ๓.๗ สรุปกระบวนการวิจัย 
 

๓.๑ รูปแบบการวิจัย  
 การวิจัยครั้งนี้ เปนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) คณะผูวิจัยไดใชการวิจัย
แบบผสานวิธี (Mixed Methodology Research) คือ การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 
Research) และ การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยไดทบทวนวรรณกรรมจาก
เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับแนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของสังคม แนวคิด
เก่ียวกับเครือขายทางสังคมและการมีสวนรวม แนวคิดเก่ียวกับหลักประกันคุณภาพชีวิตท่ียั่งยืนตาม
หลักการของศีล ๕ แนวคิดเก่ียวกับการลดเหลาบุรี่ นํามากําหนดเปนแนวทางการดําเนินการวิจัย ดังนี้  
 ๓.๑.๑ การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ใชวิธีการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey 
Research) ทําการเก็บรวบรวมโดยใชแบบสอบถามกับกลุมตัวอยาง เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการปฏิบัติ
ตนตามหลักศีล ๕ ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวดันครปฐม   
 ๓.๑.๒ การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ทําการเก็บรวบรวมขอมูลโดยใช
แบบสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) กับผูใหขอมูลสําคัญ (Key Informants) และมีการ
สนทนากลุมเฉพาะ (Focus Group)  
 โดยการปฏิบัติการวิจัย (Action Research) ใน ๒ กิจกรรม คือ ๑) กิจกรรม "พุทธ
ปญญาฯ กับการสงเสริมหลักประกันคุณภาพชีวิตที่ยั ่งยืนตามหลักศีล ๕" กําหนดกลุมผูเขารวม
กิจกรรมคือนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในพื้นที่จังหวัดนครปฐม เพื่อศึกษาพฤติกรรมการปฏิบัติตน



๘๕ 

ตามหลักศีล ๕ ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐม และ ๒) กิจกรรม "เขาพรรษา
ปลอดภัย : เยาวชนไทยหางไกลปจจัยเสี่ยง" เปนขยายผลของโครงการและกิจกรรมจากการถอด
บทเรียนในกิจกรรมท่ี ๑ กําหนดกลุมผูเขารวมกิจกรรมคือนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในพื้นที่จังหวัด
นครปฐม และผูแทนจากหนวยงานท่ีเก่ียวของ พัฒนากิจกรรมในการเสริมสรางหลักประกันคุณภาพ
ชีวิตที่ยั่งยืนสําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐมโดยใชหลักศีล ๕ และเพื่อสราง
เครือขายขับเคลื่อนการสรางหลักประกันคุณภาพชีวิตที่ยังยืน สําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาใน
จังหวัดนครปฐมโดยใชหลักศีล ๕ 
 

๓.๒ ประชากร กลุมตัวอยาง และผูใหขอมูลสําคัญ 
  ๓.๒.๑ ประชากรและกลุมตัวอยางในการวิจัยเชิงปริมาณ    
  ๑) ประชากร ไดแก นักเรียนระดับมัธยมศึกษาท้ังตอนตนและตอนปลายท่ีสมัครเขา
รวมกิจกรรมการเสริมสรางหลักประกันคุณภาพชีวิตท่ียั่งยืนสําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาใน
จังหวัดนครปฐมโดยใชหลักศีล ๕ 
  ๒) กลุมตัวอยาง ใชวิธีการคัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) จาก
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาท้ังตอนตนและตอนปลายท่ีสมัครเขารวมกิจกรรมการเสริมสราง
หลักประกันคุณภาพชีวิตท่ียั่งยืนสําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐมโดยใชหลักศีล ๕ 
จํานวน ๔๐๐ คน/ตัวอยาง  
 

 ๓.๒.๓ กลุมผูใหขอมูลสําคัญในการวิจัยเชิงคุณภาพ   
  ๑) ผูใหขอมูลสําคัญ (Key Informants) โดยคณะผูวิจัยไดคัดเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive sampling) ซ่ึงอาจจะเปนประชากรกลุมเดียวกันท่ีตอบแบบสอบถามก็ได โดยแบง
ออกเปน ๓ กลุม คือ ๑) กลุมผูทรงคุณวุฒิดานพระพุทธศาสนา ๒) กลุมผูบริหารสถานศึกษา หรือครู
ท่ีปรึกษาโดยคัดเลือกครูจากกลุมโรงเรียนท่ีสงนักเรียนเขารวมกิจกรรม ๓) กลุมเยาวชน รวมจํานวน 
๒๕ ทาน ดังนี้  
ท่ี ชื่อ หนวยงาน จังหวัด 

๑. พระเทพศาสนาภิบาล - รองเจาคณะจังหวัดนครปฐม   
- เจาอาวาสวัดไรขิง พระอารามหลวง  
- รองประธานคณะกรรมการขับเคลื่อน
โครงการสรางความปรองดองสมานฉันทฯ 
“หมูบานรักษาศีล “ สวนกลาง  
- ผูอํานวยการวิทยาลัยสงฆพุทธปญญาศรี
ทวารวดี  

นครปฐม 

๒. พระพิพัฒนศึกษากร -เจาคณะอําเภอสามพราน 
เจาอาวาวาสวัดบางชางเหนือ 
ผูจัดการศูนยฝกอบรมโรงเรียนนาคประสิทธิ์ 
มูลนิธิวัดบางชางเหนือ 

นครปฐม 



๘๖ 

ท่ี ชื่อ หนวยงาน จังหวัด 

๓. พระมหาไกรวรรณ ชินทตฺติโย,ดร. รองเจาคณะอําเภอเมืองนครปฐม นครปฐม 
๔. พระครูปฐมธรรมวงศ   ผูชวยเจาอาวาสเจาอาวาสวัดไรขิง นครปฐม 
๕. พระมหาเฉลิมชัย  ฐานสิร ิ ผูชวยเจาอาวาสวัดวังน้ําขาว นครปฐม 
๖. พระมหาประเสริฐ รชฺชปฺโญ พระธรรมวิทยากร นครปฐม 
๗. นายเมธี จารีบูรณภาพ   กองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองไรขิง นครปฐม 
๘. นายมานะ เถียรทวี  ประธานสภาวัฒนธรรมตําบลไรขิง นครปฐม 
๙. พ.ต.อ.ชัยรินทร แกวสุวรรณ  ผูกํากับการสถานีตํารวจภูธรโพธิ์แกว นครปฐม 

๑๐. นายภาคภูมิ บุญมา ครูโรงเรียยนวัดไรขิงวิทยา นครปฐม 
๑๑. นางสาวจิราพร  สีกะสังข ครูโรงเรียนวัดไรขิงวิทยา นครปฐม 
๑๒. นางสาวลลิตา  ถ่ินวงษอินทร ครูโรงเรียนวัดไรขิงวิทยา นครปฐม 
๑๓. นายกฤษดา หามาฤทธิ ์ ครูโรงเรียนวัดทาพูด นครปฐม 
๑๔. นายอนุพงศ ภูนาค ครูโรงเรียนคงทองวทิยา นครปฐม 
๑๕. นางสาวจิรภัทร ชื่นผึ่ง ครูโรงเรียนภัทรญาณวิทยา นครปฐม 
๑๖. นางวราพร  โพธิ์ม่ัน โรงเรียนคงทองวิทยา นครปฐม 
๑๗. นายศิวรักษ โตเลี้ยง  โรงเรียนปรีดารามวิทยาคม นครปฐม 
๑๘. นายธีราสิทธิ์ เปยมธนาธิป  โรงเรียนเพ่ิมวิทยา นครปฐม 
๑๙. นายชาตะ สงวนเชื้อ นักเรียนชั้น ม.๕ โรงเรียนวัดไรขิงวิทยา นครปฐม 
๒๐. นายธีรวัต หลีคา นักเรียนชั้น ม.๔ โรงเรียนวัดไรขิงวิทยา นครปฐม 
๒๑. นางสาวกิติยา พุมมีจิตร นักเรียนชั้น ม.๔ โรงเรียนวัดไรขิงวิทยา นครปฐม 
๒๒. เด็กชายจักรกฤษณ  โสภา นักเรียนชั้น ม.๓ โรงเรียนวัดไรขิงวิทยา นครปฐม 
๒๓. เด็กหญิงบุณยวีร ชูสุวรรณ นักเรียนชั้น ม.๓ โรงเรียนวัดไรขิงวิทยา นครปฐม 
๒๔. เด็กชายธนกฤต นักเรียนชั้น ม.๒ โรงเรียนวัดไรขิงวิทยา นครปฐม 
๒๕. เด็กหญิงณัฐชา นักเรียนชั้น ม.๒ โรงเรียนวัดไรขิงวิทยา นครปฐม 
   

  ๒) ผูรวมในการสนทนากลุมเฉพาะ (Focus-Group Discussion) คณะผูวิจัยไดใชวิธี
คัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) ซ่ึงอาจจะเปนประชากรกลุมเดียวกันท่ีตอบ
แบบสอบถามก็ได โดยแบงออกเปน ๓ กลุม คือ ๑) กลุมนักวิชาการดานพระพุทธศาสนา ดานการ
สงเสริมจริยธรรมเยาวชน ๒) กลุมนักวิชาการดานการศึกษา ๓) กลุมผูแทนจากหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
รวมจํานวน ๑๗ ทาน ดังนี้   

ท่ี ชื่อ ความเชี่ยวชาญ 

๑. พระมหาสาทร  ธมฺมาทโร, ดร. นักวิชาการดานพระพุทธศาสนา 
๒. พระมหาอกนิฏฐ  สิริปฺโญ, ดร. นักวิชาการดานพระพุทธศาสนา 
๓. พระมหาวีรธิษณ  วรินฺโท, ดร. นักวิชาการดานพระพุทธศาสนา 
๔. พระมหาศุภวัฒน  ฐานวุฑฺโฒ นักวิชาการดานพระพุทธศาสนา 
๕. พระครูศรีปริยัติยารักษ, ดร. นักวิชาการดานการสงเสริมจริยธรรมเยาวชน 



๘๗ 

ท่ี ชื่อ ความเชี่ยวชาญ 

๖. พระครูใบฎีกาธีรยุทธ จนฺทูปโม นักวิชาการดานการสงเสริมจริยธรรมเยาวชน 
๗. พระครูใบฎีกาอรรถพล  พลสีโล นักวิชาการดานการสงเสริมจริยธรรมเยาวชน 
๘. พระมหาประเสริฐ  รชฺชปฺโญ นักวิชาการดานการสงเสริมจริยธรรมเยาวชน 
๙. พระปลัดประพจน  สุปภาโต, ดร. นักวิชาการดานการศึกษา 

๑๐. พระมหาอานนท  อานนฺโท นักวิชาการดานการศึกษา 
๑๑. พระมหาประกาศิต  สิริเมโธ,ดร. นักวิจัยประจําโครงการ 
๑๒. ดร.กฤติยา  ถํ้าทอง นักวิชาการดานการศึกษา 
๑๓. นายสัญญา  สดประเสริฐ นักวิชาการดานการศึกษา 
๑๔. ดร.อาภากร  ปฺโญ นักวิชาการดานการขับเคลื่อนหมูบานรักษาศีล ๕ 
๑๕. นายภาคภูมิ บุญมา ครูโรงเรียยนวัดไรขิงวิทยา 
๑๖. นางณัฐรินีย  กิจสวัสดิ ์ ครูโรงเรียนวัดไรขิงวิทยา 
๑๗. นางศรีวรรณ คนมาก  ครโูรงเรียนปรีดารามวิทยาคม 
 

๓.๓ เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย และการเก็บรวบรวมขอมูล  
 

 ๓.๓.๑ เครื่องมีท่ีใชในการวิจัย  
 ๓.๓.๑.๑ เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยเชิงปริมาณ เพ่ือศึกษาความรูความเขาใจเก่ียวกับหลัก
ศีล ๕ และพฤติกรรมการปฏิบัติตนตามหลักศีล ๕ ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐม 
คณะผูวิจัยใชแบบสอบถามปนเครื่องมือ โดยแบงออกเปน ๔ ตอน คือ 
  ตอนท่ี  ๑  ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม   
  ตอนท่ี  ๒  แบบประเมินความรู ความเขาใจเก่ียวกับหลักศีล ๕      
  ตอนท่ี  ๓  แบบประเมินพฤตกิรรมการปฏิบัติตนตามหลักศีล ๕  
  ตอนท่ี  ๔  คําถามปลายเปดเก่ียวกับปญหา อุปสรรคและขอเสนอแนะ 
 ๓.๓.๑.๒ เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยเชิงคุณภาพ คณะผูวิจัยใชแบบสัมภาษณแบบมี
โครงสราง การสนทนากลุมเฉพาะ และการสังเกตท้ังแบบมีสวนรวมและไมมีสวนรวม  

 

 ๓.๓.๒ ลักษณะของเครื่องมือ  
 ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ คณะผูวิจัยไดกําหนดลักษณะของเครื่องมือการวิจัย มี ๒ แบบ คือ 
 ๓.๓.๒.๑ แบบสอบถาม (Questionnaire) 
 คณะผูวิจัยไดสรางแบบสอบถามโดยแบงออกเปน ๔ ตอนดังนี้ 
  ๑) ตอนท่ี ๑ ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ ระดับท่ีกําลัง
การศึกษา ระดับธรรมศึกษา สถานภาพทางครอบครัว และการเขารวมกิจกรรมทางศาสนา 
  ๒) ตอนท่ี ๒ แบบประเมินความรู ความเขาใจเก่ียวกับหลักศีล ๕ มีลักษณะเปนนาม
บัญญัติ  (Nominal Scale) โดยมีคําตอบใหเลือก ๒ คําตอบ คือ ถูก หรือ ผิด  



๘๘ 

  ๓) ตอนท่ี ๓ แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติตนตามหลักศีล ๕  มีลักษณะเปน
แบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) ๑ ๕ ระดับ คือ  
   คะแนน ๕  หมายถึง  มีระดับการพัฒนามากท่ีสุด   
   คะแนน ๔ หมายถึง  มีระดับการพัฒนามาก   
   คะแนน ๓ หมายถึง  มีระดับการพัฒนาปานกลาง  
   คะแนน ๒ หมายถึง  มีระดับการพัฒนานอย  
   คะแนน ๑ หมายถึง  มีระดับการพัฒนานอยท่ีสุด 
  ๔) ตอนท่ี ๔ เปนคําถามปลายเปดเก่ียวกับขอเสนอแนะตาง ๆ  
 ๓.๓.๒.๑ แบบสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interviews) คณะผูวิจัยไดสรางแบบสัมภาษณ
โดยแบงออกเปน ๒ ตอน คือ  
  ๑) การสัมภาษณเก่ียวกับขอมูลท่ัวไปของผูใหสําคัญ  
  ๒) การสัมภาษณเก่ียวกับประเด็นขอมูลท่ีตองการ  
 

 ๓.๓.๓ การสรางเครื่องมือและการหาคุณภาพเครื่องมือ 
 ๓.๓.๓.๑ การสรางแบบเครื่องมือสําหรับการวิจัยเชิงปริมาณ มีข้ันตอนดังนี้ 
  ๑) ศึกษาแนวคิดทฤษฎ ีจากเอกสาร และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
  ๒) กําหนดกรอบแนวคิด ในการสรางเครื่องมือการวิจัย 
  ๓) กําหนดวัตถุประสงคในการสรางเครื่องมือการวิจัย 
  ๔) สรางเครื่องมือ และนําเสนอผูทรงคุณวุฒิ จํานวน ๓ ทาน ประกอบดวย 
   ๑. พระครูสังฆรักษจักรกฤษณ ภูริปฺโญ,ผศ.ดร. อาจารยประจําคณะครุ
ศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
   ๒. พระปลัดสมชาย ปโยโค,ดร. อาจารยประจําหลักสูตร พธ.ม. สาขาวิชา
พระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆพุทธปญญาศรีทวารวดี 
   ๓. ผศ.ดร.พิชิต  ปุริมาตร อาจารยประจําหลักสูตร ร.บ. มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา 
   ๕) นําเครื่องมือการวิจัยไปทดลองใชเครื่องมือ (Try out) ใชกับประชากรท่ีมี
ลักษณะคลายกับกลุมตัวอยางเพ่ือหาคาสัมประสิทธิ์ความเท่ียงตรงของเครื่องมือ แลวนํามาวิเคราะห
หาคาความเชื่อม่ัน  
  ๗) จัดพิมพแบบสอบถาม (สําหรับการวิจัยเชิงปริมาณ) ฉบับสมบูรณ และนําไปใช
จริงเพ่ือเก็บรวบรวมขอมูลกับกลุมตัวอยางจํานวน ๔๒๐ ชุด และนําไปแจกกับกลุมตัวอยางจริงใน
การศึกษา คัดเลือกแบบสอบถามท่ีสมบูรณจํานวน ๔๐๐ ตัวอยางเพ่ือทําการวิเคราะหขอมูล 
  ๘) รวบรวมแบบสอบถามท่ีสมบูรณจํานวน ๔๐๐ ตัวอยางเพ่ือทําการวิเคราะห
ขอมูล  
 ๓.๓.๓.๒ การสรางเครื่องมือสําหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ มีข้ันตอนดังนี้ 

๑ ประกอบ กรรณสูตร, สถิติเพ่ือการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร , พิมพครั้งท่ี ๓, (กรุงเทพมหานคร :       
ดานสุทธาการพิมพ, ๒๕๔๒), หนา ๑๐๘. 

                                                           



๘๙ 

  ๑) ศึกษาแนวคิดทฤษฎ ีจากเอกสาร และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
  ๒) นําขอมูลท่ีไดจากการวิจัยเชิงบริมาณมากําหนดกรอบแนวคิดในการสราง
เครื่องมือการวิจัยเชิงคุณภาพ 
  ๓) กําหนดวัตถุประสงคในการสรางเครื่องมือการวิจัย 
  ๔) สรางเครื่องมือ และนําเสนอผูทรงคุณวุฒิ จํานวน ๓ ทาน ประกอบดวย 
   ๑. พระครูสังฆรักษจักรกฤษณ ภูริปฺโญ,ผศ.ดร. อาจารยประจําคณะครุ
ศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
   ๒. พระปลัดสมชาย ปโยโค,ดร. อาจารยประจําหลักสูตร พธ.ม. สาขาวิชา
พระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆพุทธปญญาศรีทวารวดี 
   ๓. ผศ.ดร.พิชิต  ปุริมาตร อาจารยประจําหลักสูตร ร.บ. มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา 

  ๕) นําแบบสัมภาษณผูใหขอมูลสําคัญ (Key Informants) มาทําการปรับแกไข 
  ๖) จัดพิมพแบบสอบสัมภาษณฉบับสมบูรณ นําแบบสัมภาษณเชิงลึกไปทําการ
สัมภาษณกับผูใหขอมูลสําคัญ (Key Informants)  
  ๗) นําแบบสัมภาษณเชิงลึกมาวิเคราะห โดยใชเทคนิคในการวิเคราะหเนื้อหา 
(Content Analysis Technic) 
 จากนั้นนําขอมูลท่ีไดจากแบบสอบถามและการสัมภาษณเชิงลึก มาจัดทําประเด็นในการ
สนทนากลุมเฉพาะ (Focus Group) โดยเชิญผูทรงคุณวุฒิซ่ึงอาจเปนกลุมบุคคลเดียวกันกับผูตอบ
แบบสอบถามและผูใหขอมูลสําคัญ เพ่ือรวมกันสรุปบทเรียนตอไป 
 

๓.๔ วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล  
ในการเก็บรวบรวมขอมูลในครั้งนี้ผูวิจัยเปนผูดําเนินการเก็บขอมูลดวยตนเองใหครอบคลุม

วัตถุประสงคการวิจัย โดยวิธีการดังตอไปนี้ 
  ๑) การเก็บรวบรวมขอมูลเอกสาร การเก็บรวมรวมขอมูลจากเอกสารท่ีเก่ียวของ

ผูวิจัยไดรวบรวมขอมูลปฐมภูมิจากพระไตรปฎก และขอมูลทุติยภูมิจากวิทยานิพนธ รายงานวิจัย 
ตําราทางวิชาการ วารสารและหนังสืออ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของกับกลไกการเสริมสรางหลักประกันคุณภาพ
ชีวิตท่ียั่งยืนสําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐมโดยใชหลักศีล ๕ 

  ๒) การเก็บรวบรวมขอมูลเชิงปริมาณ เพ่ือศึกษาความรูความเขาใจเก่ียวกับหลักศีล 
๕ และพฤติกรรมการปฏิบัติตนตามหลักศีล ๕ ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐม 
คณะผูวิจัยใชแบบสอบถามปนเครื่องมือ  
  ๓) การเก็บรวบรวมขอมูลเชิงคุณภาพ เปนการเก็บขอมูลภาคสนาม จะดําเนินการ
โดย ๓ วิธีการ คือ การสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) การสนทนากลุมเฉพาะ (Focus 
Group Discussion) และ การสังเกตพฤติกรรม 

การจัดหมวดหมูและการตรวจสอบขอมูล ดําเนินการอยางเปนระบบดวยการจัดแบง
ประเภทของขอมูลใหตรงตามเนื้อหาท่ีไดกําหนดไว หลังจากท่ีไดขอมูลมาครบถวนแลว ใชเทคนิคสาม
เสา (triangulation) เพ่ือตรวจสอบความถูกตองของขอมูล ดังนี้  



๙๐ 

 ๑) การตรวจสอบสามเสาดานขอมูล จะเนนการตรวจสอบขอมูลท่ีไดมาจากแหลงตางๆ นั้น
มีความเหมือนกันหรือไม ซ่ึงถาทุกแหลงขอมูลพบวาไดขอคนพบมาเหมือนกัน แสดงวาขอมูลท่ีผูวิจัย
ไดมามีความถูกตอง   

 ๒) การตรวจสอบสามเสาดานผูวิจัย จะเนนการตรวจสอบจากผูวิจัยหรือผูเก็บขอมูลตางคน
กันวาไดคนพบท่ีเหมือนกันหรือแตกตางกันอยางไร ซ่ึงถาผูวิจัยหรือผูเก็บขอมูลทุกคนพบวาขอคนพบ
ท่ีไดมามีความเหมือนกัน แสดงวาขอมูลท่ีผูวิจัยไดมามีความถูกตอง   

 ๓) การตรวจสอบสามเสาดานทฤษฎี จะเนนการตรวจสอบวาถามีการใชทฤษฎี ท่ี
หลากหลายแลว ขอมูลท่ีไดมาเปนไปในทิศทางเดียวกันหรือไม ถาผูวิจัยพบวาไมวาจะนําทฤษฎีใดมา
ใช ไดขอคนพบท่ีเหมือนกัน แสดงวาขอมูลท่ีผูวิจัยไดมามีความถูกตอง   

 หากมีสวนใดท่ียังไมสมบูรณจะตรวจสอบและเก็บขอมูลเพ่ิมเติม ดวยการคนควาจากเอกสาร
และเขาไปสัมภาษณเก็บรวบรวมขอมูลอีกครั้งหนึ่ง เพ่ือยืนยันความถูกตองและครบถวนทุกอยาง ดังนั้น 
การเก็บรวบรวมขอมูล การจัดหมวดหมูและการตรวจสอบขอมูลอาจจะดําเนินการไปพรอมกัน 
 

๓.๕ การวิเคราะหขอมูล และสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 คณะผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหขอมูล ดังนี้ 
 ๓.๕.๑ การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณและสถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล  
 หลังจากท่ีไดทําการเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถามเรียบรอยแลว คณะผูวิจัยไดนําข
อมูลจากแบบสอบถามท่ีไดไปวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติเพ่ือการวิจัยทางสังคม
ศาสตร โดยเลือกใชสถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ดังนี้ 
  ๑) สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) สําหรับอธิบายลักษณะท่ัวไปของกลุ
มตัวอยาง และพรรณนาระดับปจจัยท่ีสงผลตอการเพ่ิมพฤฒิพลังของผูสูงอายุในสังคมไทย  
  ๒) สถิติท่ีใช คือคาความถ่ี (Frequency) คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย 
(Mean) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
  ๓) เกณฑการวิเคราะหหาคาเฉลี่ย (Χ ) และการหาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
โดยกําหนดเกณฑคาเฉลี่ยของคะแนนเปน ๕ ระดับ 
       และใชการสถิติในการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ คือ  
  ๑) ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม วิเคราะหโดยแจกแจงความถ่ีและคารอยละ 
  ๒) แบบประเมินความรู ความเขาใจเก่ียวกับหลักศีล ๕ วิเคราะหโดยการแจกแจง
ความถ่ีและหาคารอยละ ท้ังหมด ๒๕ ขอ เปนระดับการวัดขอมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal 
Scale) มีคําตอบใหเลือก ๒ คําตอบ คือ ถูก หรือ ผิด ใหเลือกตอบเพียงคําตอบเดียว โดยกําหนดขอท่ี
ตอบวา ถูก จํานวน ๒๐ ขอ ไดแก ขอ ๑, ๓, ๔, ๖, ๗, ๘, ๙, ๑๐, ๑๑, ๑๒, ๑๓, ๑๔, ๑๕, ๑๗, ๑๘, 
๑๙, ๒๑, ๒๓, ๒๔ และ ๒๕  สวนขอท่ีตอบวา ผิด จํานวน ๕ ขอ ไดแก ขอ ๒, ๕, ๑๖, ๒๐  และ ๒๒   
  สําหรับเกณฑการใหคะแนน คือ  
    ตอบถูก มีคาเทากับ ๑  คะแนน 
    ตอบผิด มีคาเทากับ ๐  คะแนน 
  การแปลความหมายในภาพรวม 



๙๑ 

    ได ๐ – ๘ คะแนน หมายถึง  มีความรูอยูในระดับนอย 
    ได ๙ – ๑๖ คะแนน หมายถึง  มีความรูอยูในระดับปานกลาง 
    ได ๑๗ – ๒๕ คะแนน หมายถึง  มีความรูอยูในระดับมาก 
  ๓) ขอมูลเก่ียวกับเก่ียวกับพฤติกรรมการปฏิบัติตนตามหลักศีล ๕ ใชการวิเคราะห
โดยการหาคาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน มีลักษณะคําถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 
(Rating scale) ๕ ระดับ โดยกําหนดเกณฑการแปลผล ดังนี้ 
    คาเฉลี่ย ๔.๕๑ - ๕.๐๐   หมายถึง  มีระดับการพัฒนามากท่ีสุด   
    คาเฉลี่ย ๓.๕๑ - ๔.๕๐   หมายถึง   มีระดับการพัฒนามาก 
    คาเฉลี่ย ๒.๕๑ - ๓.๕๐   หมายถึง   มีระดับการพัฒนาปานกลาง 
    คาเฉลี่ย ๑.๕๑ - ๒.๕๐   หมายถึง  มีระดับการพัฒนานอย 
    คาเฉลี่ย ๑.๐๐ - ๑.๕๐   หมายถึง  มีระดับการพัฒนานอยท่ีสุด 
  ๔) ขอมูลเก่ียวกับปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะใชการวิเคราะหเชิงพรรณนา 
 

 ๓.๕.๒ การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ  
 การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ คณะผูวิจัยไดทําการวิเคราะหและสังเคราะหขอมูลโดยใช
วิธีการวิเคราะหเนื้อหา (Content analysis) โดยคณะผูวิจัยไดตระหนักถึงประเด็นสําคัญของการวิจัย
ครั้งนี้ นั่นคือ ขอมูลท่ีไดมาจากการเก็บรวบรวมนั้น มีความสมบูรณ ครอบคลุมตามวัตถุประสงคของ
การวิจัย และสามารถตอบปญหาของการวิจัยไดชัดเจนสมบูรณและสอดคลองกับกรอบความคิดใน
การวิจัย โดยคณะผูวิจัยไดเลือกใชวิธีเทคนิคสามเสา (Triangulation Technique)๒ ดวย ๓ เทคนิค 
คือ ๑) ตางทฤษฎีหรือแนวคิด (Theory Triangulation) เปนการใชทฤษฎีหลาย ๆ ทฤษฎี มาเปน
แนวทางในการอภิปรายขอคนพบท่ีไดจากการวิจัย ซ่ึงอาจจะสอดคลองหรือขัดแยงกันก็ได ๒) ตาง
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล (Method Triangulation) เปนการใชหลาย ๆ วิธีในการเก็บรวบรวมขอมูล 
เชน การเก็บขอมูลในประเด็นเรื่องเดียวกันจากกลุมตัวอยาง ดวยวิธีการสังเกต สัมภาษณ และเก็บ
ขอมูลจากเอกสารประกอบแลวนําขอมูลมาตรวจสอบยืนยันความสอดคลองกัน และ ๓) ตาง
แหลงขอมูล (Data Sources Triangulation) เปนการตรวจสอบขอมูลท่ีไดมาจากแหลงท่ีตางกันนั้น
ดวยวิธีการเก็บขอมูลเหมือนกัน หรือใชขอมูลจากกลุมตัวอยางเดียวกันแตตางเวลา สถานท่ี และ
บุคคล แลวนําขอมูลมาตรวจสอบยืนยันกัน 
 ท้ังนี้ คณะผูวิจัยไดตระหนักถึงประเด็นสําคัญของการวิจัยครั้งนี้ นั่นคือ ขอมูลท่ีไดมาจาก
การเก็บรวบรวมนั้น มีความสมบูรณนั้น ครอบคลุมตามวัตถุประสงคของการวิจัย และสามารถตอบ
ปญหาของการวิจัยไดชัดเจนสมบูรณและสอดคลองกับกรอบความคิดในการวิจัยหรือไม โดยผูวิจัยได
ตรวจสอบขอมูลตลอดกระบวนการวิจัย และในสวนการนําเสนอผลการวิจัย ใชวิธีการนําเสนอขอมูล
แบบอรรถาธิบายและพรรณนาจากการวิเคราะหเชิงประจักษ ขอมูลจากเอกสารท่ีเก่ียวของ ขอมูล
จากการสัมภาษณเชิงลึก และสนทนากลุมเฉพาะ นําขอมูลท่ีไดมาวิเคราะหเนื้อหาตามประเด็นและ
สรุปนําเสนอผลการวิจัยตามวัตถุประสงคการวิจัย 

๒ ศุภกิจ วงศวิวัฒนนุกิจ, พจนานุกรมศัพทการวิจัยและสถิติ, (กรุงเทพมหานคร: ดานสุธาการพิมพ, พ.ศ.
๒๕๕๕), หนา ๘๑. 

                                                           



๙๒ 

๓.๖ การพิทักษสิทธิ์ของกลุมผูใหขอมูล 
 การพิทักษสิทธิ์ของกลุมผูใหขอมูลในการเขารวมการวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยไดกําหนดการพิทักษ
สิทธิ์ของผูเขารวมการวิจัยโดยการยินยอมของกลุมผูใหขอมูล โดยขอความรวมมือจากทานในการให
ขอมูลหรือตอบสัมภาษณ ซ่ึงทานมีสิทธิ์จะตอบสัมภาษณหรือปฏิเสธ และระหวางการสัมภาษณทาน
สามารถยกเลิกหรือไมตอบคําถามได โดยไมมีขอแมใดๆ ขอมูลท่ีไดจากทานท้ังหมดจะเก็บไวเปน
ความลับ และจะเสนอผลการวิจัยเปนแบบภาพรวม 
 ท้ังนี้ ในการนําเสนอขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณเชิงลึกผูวิจัยจะไมเปดเผยชื่อผูใหขอมูล  จะทํา
การลงรหัสผูใหขอมูลแทนตัวบุคคล และทําการลงรหัสในการนําเสนอขอมูลแทนการระบุชื่อบุคคลผูให
ขอมูล คือ ๑) การสัมภาษณเชิงลึก ไดลงรหัสผูใหขอมูล คือ ผูใหขอมูลทานท่ี.., เชน สัมภาษณผูใหขอมูล
ทานท่ี ๑, วันท่ี ๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๒ และ ๒) ผูรวมสนทนากลุมเฉพาะ (Focus Group Discussion) ได
ลงรหัสผูใหขอมูล คือ ผูรวมสนทนากลุมเฉพาะทานท่ี....., เชน ผูรวมสนทนากลุมเฉพาะทานท่ี ๑. 
 

๓.๗ สรุปข้ันตอนการดําเนินการวิจัย 
 
  
 
 

ศึกษา วิเคราะหขอมลู
พ้ืนฐานจากบริบทพ้ืนท่ี/
วิเคราะหรูปแบบจาก

 

- สรางกรอบแนวคิดการวิจัย 

- วางแผนการวิจัยเพ่ือการคนหา

ขอมูลใหไดตามวัตถุประสงคการ

วิจัย 

ขั้นท่ี ๑ 
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎ ีจากเอก
สานและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ  

การเก็บขอมูลชวงท่ี ๑ 
(จัดกจิกรรมคร้ังท่ี ๑) 

- แบบสอบถาม 
- แบบสัมภาษณเชิงลึก 

ขั้นท่ี  ๒  

สรางเครื่องมือสําหรับเก็บขอมลู 

 

ตรวจสอบคุณภาพ 
ของเครื่องมือ 

แผนภูมิท่ี  ๓.๑   แผนผังแสดงภาพรวมกระบวนการวิจัย 

วิเคราะหและสังเคราะหขอมลู 

การเก็บขอมูลชวงท่ี ๒ 
(จัดกจิกรรมคร้ังท่ี ๒) 

- แบบสอบถาม 
- แบบสัมภาษณเชิงลึก 
 

ขั้นท่ี  ๓  
ถอดบทเรียนกิจกรรมท่ี ๑ 

วิเคราะหขอมูลเชิงปรมิาณ และ 
เชิงคุณภาพ 

ขั้นท่ี  ๕ 
- สรุปอภิปรายผลการวิจยั และ

เผยแพรผลการวิจัย 
- รายงานฉบับสมบูรณ 

ขั้นท่ี  ๔  
วิเคราะหขอมูล สรุปขอมลูตาม

วัตถุประสงคการวิจัย 

ถอดบทเรียนกิจกรรมท่ี ๑ 

วิเคราะหและสังเคราะหขอมลู 

   - เก็บรวบรวมขอมลูเพ่ิมเตมิ 
- สนทนากลุมเฉพาะ 



   

บทท่ี ๔ 
 

ผลการวิจัยท่ีไดรับ 
 

 การศึกษาวิจัยเรื่อง “เครือขายทางสังคม : กลไกการเสริมสรางหลักประกันคุณภาพชีวิตท่ี
ยั่งยืนสําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐมโดยใชหลักศีล ๕” ภายใตโครงการเสริมสราง
สุขภาวะและเครือขายทางสังคมเพ่ือลดปจจัยเสี่ยงเชิงพุทธบูรณาการ สถาบันวิจัยพุทธศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  รวมกับ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ 
(สสส.) มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาการสงเสริมการปฏิบัติตนตามหลักศีล ๕ ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ในจังหวัดนครปฐม เพ่ือพัฒนากิจกรรมในการเสริมสรางหลักประกันคุณภาพชีวิตท่ียั่งยืนสําหรับนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐมโดยใชหลักศีล ๕ และเพ่ือเสนอกลไกขับเคลื่อนเสริมสราง
หลักประกันคุณภาพชีวิตท่ียังยืนสําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐมโดยใชหลักศีล ๕ 
เปนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) ในวิธีวิจัยแบบผสานวิธี คือ การวิจัยเชิงปริมาณ 
(Quantitative Research) วิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามกลุมตัวอยาง จํานวน ๔๐๐ ฉบับ และการ
วิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ทําการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) กับผูใหขอมูล
สําคัญ (Key Informants) จํานวน ๒๕ รูป/คน และทําการประชุมกลุมยอย (Focus Group) จํานวน 
๑๗ รูป/คน คณะผูวิจัยไดวิเคราะหขอมูลและแบงการนําเสนอผลการวิจัยเพ่ือใหสอดคลองกับ
วัตถุประสงคการวิจัย ดังนี้ 
  ๔.๑ การสงเสริมการปฏิบัติตนตามหลักศีล ๕ ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาใน
จังหวัดนครปฐม 

  ๔.๒ การพัฒนากิจกรรมในการเสริมสรางหลักประกันคุณภาพชีวิตท่ียั่งยืนสําหรับ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐมโดยใชหลักศีล ๕ 

  ๔.๓ การประเมินความรูความเขาใจในหลักศีล ๕ และพฤติกรรมการปฏิบัติตนตาม
หลักศีล ๕ ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐม  
  ๔.๔ กลไกขับเคลื่อนการเสริมสรางหลักประกันคุณภาพชีวิตท่ียังยืนสําหรับนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐมโดยใชหลักศีล ๕  
  ๔.๕ องคความรูท่ีไดจากการวิจัย 
 

๔.๑ การสงเสริมการปฏิบัติตนตามหลักศีล ๕ ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัด
นครปฐม 
 คณะผูวิจัยไดทําการศึกษาเอกสารและสัมภาษณเชิงลึกกับผูใหขอมูลสําคัญ ๓ กลุม คือ ๑) 
กลุมผูทรงคุณวุฒิดานพระพุทธศาสนา ๒) กลุมผูบริหารสถานศึกษา หรือครูท่ีปรึกษา ๓) กลุมเยาวชน 
เพ่ือศึกษาการสงเสริมการปฏิบัติตนตามหลักศีล ๕ ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐม 
และเพ่ือใชเปนแนวทางในพัฒนากิจกรรมเสริมสรางหลักประกันคุณภาพชีวิตท่ียั่งยืนสําหรับนักเรียน
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ระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐมโดยใชหลักศีล ๕ ตอไป โดยสรุปนําเสนอแบบวิธีการเชิงระบบ 
(System Approach) คือ ๑. ปจจัยนําเขา (Input) ๒. กระบวนการ (Process) ๓. ผลท่ีเกิดข้ึน 
(Output) สรุปใน ๓ ดาน คือ ดานความรู ดานทัศนคติ ดานพฤติกรรม ดังนี้ 
 

 ๔.๑.๑ ปจจัยนําเขา (Input)  
 ในดานความรู สําหรับปจจัยนําเขาในการสงเสริมการปฏิบัติตนตามหลักศีล ๕ ของนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐม คือ เยาวชน จากการท่ีโรงเรียนหรือสถานศึกษาไดรวมกับวัด
หรือสถาบันทางศาสนาในการจัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมแกนักเรียนโดยนิมนตพระสงฆ
หรือพระวิทยากรมาใหโอวาทบรรยายธรรมใหความรูในเรื่องตาง ๆ เพ่ือใหความรูหลักการปฏิบัติ
หนาท่ีชาวพุทธ หลักการปฏิบัติศีล ๕ โทษภัยของอบายมุขในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาหรือมี
กิจกรรมรวมกัน เชน ในการศึกษาวิชาเก่ียวกับศาสนา การสงเสริมโรงเรียนศีล ๕ โรงเรียนสีขาวตาม
นโยบายรัฐ0

๑ มีการจัดอบรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในศูนยปฏิบัตธิรรม คายคุณธรรม จะมีกิจกรรม
ใหความรูในเรื่องหลักปฏิบัติศีล ๕ ท่ีเปนธรรมข้ันพ้ืนฐานท่ีชาวพุทธตองรูพรอมอธิบายอานิสงสของศีล
ประกอบดวยเพ่ือใหเห็นผลดีของการรักษาศีล และผลโทษจากการทําผิดศีล ใหความรู เรื่อง
พระพุทธศาสนากับการแกไขปญหาสังคม เพ่ือใหเยาวชนไดมีความรูมีทักษะการนําหลักธรรมไป
แกปญหาไดอยางถูกวิธี 1 ๒ การใหความรูเรื่อง ภาวะผูนําของเยาวชนไทย โดยการใหเยาวชนไดมีสวน
รวมในการจัดกิจกรรมอบรม เพ่ือเยาวชนไดแสดงออกถึงความเปนผูนํา เกิดความตระหนักรูการ
เสียสละ มีจิตสํานึกสาธารณะ เห็นแกประโยชนสวนรวม 2

๓ กิจกรรมอบรมเรื่อง สายใยแหงชีวิต โดย
การทบทวนชีวิตของตนเอง วาชีวิตเราผานมาไดจนทุกวันนี้เพราะอะไร ใชโยนิโสมนสิการในการ
พิจารณาชีวิต ปลูกฝงการรูคุณคาแหงความกตัญูกตเวทิตา หลังจากนั้นไดอบรมใหความรูในเรื่อง  
หนาท่ีชาวพุทธ มารยาทชาวพุทธ เชน การกราบ การไหว การเดิน การนั่ง ตามวัฒนธรรมประเพณี
นิยมของไทย หลังจากนั้นเปนกิจกรรมเรียนรูเรื่องธรรมะกับชีวิต เปนกิจกรรมเชิงปฏบัติการรวมกัน 
โดยใหเยาวชนไดมีสวนรวมในการอบรม มีกิจกรรมจิตอาสา แสดงออกถึงความเปนผูนําซ่ึงเปน
กิจกรรมมุงใหเยาวชนมีจิตอาสาชวยเหลือสาธารณประโยชน 3 ๔ มีหัวขอกิจกรรมเรื่อง “ธรรมะเปลี่ยน
ชีวิต“ กิจกรรมนี้พระวิทยากรไดใหเยาวชนไดมีสวนรวมในการใหความรูโดยใหเยาวชนไดแลกเปลี่ยน
ความคิดเปนของตนเองใหเพ่ือน ๆ ท่ีเขารับการอบรมไดฟง และฟงความคิดเห็นของผูอ่ืนเพ่ือนํามา
ปรับปรุงแกไขชีวิตของเยาวชนเอง เปนการสรางใหเยาวชนไดกลาท่ีจะแสดงออก และกลาท่ีจะแสดง
ความคิดเห็นออกมาจากใจจริง4

๕  
 ในดานทัศนคติหลังจากการเขารวมกิจกรรม เยาวชนมีความตระหนักเห็นคุณคาหลักธรรม
ทางพระพุทธศาสนาสามารถแกไขปญหาไดการเปนผูนํามีความสําคัญตอสังคม มีความเขาใจธรรมชาติ

๑ สัมภาษณผูใหขอมูลทานท่ี ๒, เมื่อวันท่ี ๑๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๒ 
๒ สัมภาษณผูใหขอมลูทานท่ี ๔, เมือ่วันท่ี ๑๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๒  
๓ สัมภาษณผูใหขอมูลทานท่ี ๓, เมื่อวันท่ี ๑๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๒ 
๔ สัมภาษณผูใหขอมลูทานท่ี ๕, เมือ่วันท่ี ๑ มีนาคม ๒๕๖๒ 
๕ สัมภาษณผูใหขอมูลทานท่ี ๓, เมื่อวันท่ี ๑๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๒ 

 

                                                 



๙๕ 

ของชีวิตมากข้ึนทําใหเกิดความเชื่อม่ันในหลักศีล ๕ ท่ีสามารถนําไปใชไดจริง 5

๖ เยาวชนเห็น
ความสําคัญของหนาท่ีชาวพุทธศาสนาแลวนํามาปฏิบัติใหถูกตองตามหนาท่ีชาวพุทธ เห็นประโยชน
ความสําคัญในการไหวพระสวดมนตปฏิบัติธรรม เยาวชนตระหนักถึงมิตรภาพมากข้ึนจากการไดมาอยู
รวมกัน มีความเชื่อหม้ันในความกตัญูมากข้ึน6

๗ เยาวชนเกิดมีมุมมองเรื่องของชีวิตเพ่ือท่ีจะดําเนินไป
อยางถูกตองมียอมรับฟงผูอ่ืนเปดใจรับ เยาวชนมีความเชื่อม่ันในหลักศีล ๕ นํามาปฏิบัติในชีวิต มี
ความศรัทธาในพระพุทธเจาเกิดความเลื่อมใสในพระพุทธเจาในพระพุทธศาสนาหลังท่ีไดฟงบรรยาย
เรื่องพุทธศาสนาท่ีเรารูจักจากพระวิทยากร เยาวชนเห็นความสําคัญของมารยาทท่ีดี โดยใชหลักของ
มารยาทชาวพุทธเขามาเรียนรูและปฏิบัติ เยาวชนตระหนักถึงมิตรภาพมากข้ึนของเพ่ือน และมีความ
เชื่อหม้ันในความกตัญูตอผูท่ีพระคุณมากข้ึน7

๘ 
 และในดานพฤติกรรม ไดมีกิจกรรมการอบรมเยาวชนเพ่ือสงเสริมดานพฤติกรรมเพ่ือให
เยาวชนมีพฤติกรรมท่ีดี เริ่มตั้งแตพิธีมอบตัวเปนศิษย เพ่ือใหเยาวชนไดเกิดความยอมรับในการอบรม
คุณธรรมจริยธรรม เพ่ือแสดงออกถึงความเปนศิษย กิจกรรมการสมาทานศีล รักษาศีล เปนกิจกรรมท่ี
เยาวชนท่ีเขามาตองมีการสมาทานศีล รักษาศีล ในเบื้องตนเพ่ือใหเยาวชนไดเปลี่ยนพฤติกรรมในการ
เขารับการอบรมกิจกรรมการบอกกฎระเบยีบในการอยูคาย ในการเขารับการอบรมถือวาเปนสวนหนึ่ง
ท่ีทําใหเยาวชนรวมกันภายในศูนยอบรมอยางเปนระเบียบเรียบรอย8

๙ กิจกรรมสวดมนตทําวัตร เจริญ
จิตภาวนา การทําวัตรสวดมนต เชา – เย็น เดินจงกรมฝกสติ เปนกิจกรรมหนึ่งท่ีมีความสําคัญในการ
อบรมเยาวชนเพ่ือใหเยาวชนไดฝกหัดสวดมนตในเวลาเชา และเวลาเย็น หลังจากนั้นก็เปนการปฏิบัติ
ธรรมนั่งสมาธิ และเดินจงกรมเพ่ือเปนการฝกใหเยาวชนไดมีสติ มีสมาธิ เพ่ือใหเยาวชนไดตระหนักถึง
การรวมกันสรางความด9ี

๑๐ หลังจากนั้นจะเปนกิจกรรมในการละลายพฤติกรรมเยาวชนใหเยาวชนเปด
ใจรับการอบรมในการอยูคายอบรมคุณธรรมจริยธรรมซ่ึงเปนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจากพฤติกรรม
ท่ีกาวราวใหเปนพฤติกรรมท่ีหันมาสูการเปดรับเอาธรรมะไปปฏิบัติ 1 0๑๑ กิจกรรม “การบริหารจิตเจริญ
ปญญา” มุงนําเยาวชนไดปฏิบัติเพ่ือเปนการฝกสติ ฝกสมาธิโดยการนําพาใหเยาวชนไดฝกหัดนั่งสมาธิ 
เดินจงกรม ซ่ึงเปนการพัฒนาจิตใจเยาวชนโดยนําหลักการฝกสติไปใช 1 1 ๑๒ กิจกรรมธรรมะพัฒนาจิต 
“ศิลปะแหงการตื่นรู”เปนกิจกรรมภาคปฏิบัติท่ีใหเยาวชนจะไดมีสวนรวมในการอบรมและปฏิบัติไป
พรอมพรอมกันเพ่ือใหเยาวชนเกิดพฤติกรรมในการมีสติอยูตลอดเวลาโดยการสอนหลักธรรมะเปน
องคประกอบในการจัดกิจกรรมเพ่ือใหเยาวชนไดเขาใจไดชัดเจนมากข้ึน กิจกรรม “จุดเทียนกตัญู 
บูชาคุณ” เปนกิจกรรมมุงเนนในเรื่องของพฤติกรรมเยาวชนใหมีความกตัญูกตเวทีตอบุคคลผูมี
พระคุณคือบิดามารดา พระวิทยากรมุงเนนกิจกรรมโดยการนําสืบใหรูถึงความลําบากของผูท่ีเปนบิดา
มารดาผูใหกําเนิดนําไปสูความซาบซ้ึงถึงบุญคุณมารดาทําใหพฤติกรรมของเยาวชนมีความออนโยน

๖ สัมภาษณผูใหขอมลูทานท่ี ๕, เมือ่วันท่ี ๑ มีนาคม ๒๕๖๒ 
๗ สัมภาษณผูใหขอมลูทานท่ี ๔, เมือ่วันท่ี ๑๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๒ 
๘ สัมภาษณผูใหขอมลูทานท่ี ๕, เมือ่วันท่ี ๑ มีนาคม ๒๕๖๒ 
๙ สัมภาษณผูใหขอมลูทานท่ี ๒, เมือ่วันท่ี ๑๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๒ 
๑๐ สัมภาษณผูใหขอมลูทานท่ี ๓, เมือ่วันท่ี ๑๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๒ 
๑๑ สัมภาษณผูใหขอมลูทานท่ี ๕, เมือ่วันท่ี ๑ มีนาคม ๒๕๖๒ 
๑๒ สัมภาษณผูใหขอมลูทานท่ี ๑๐, เมื่อวันท่ี ๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ 

 

                                                 



๙๖ 

และมีความกตัญูกตเวทีตอบิดามารดามากข้ึน เปนศิษยท่ีดีของอาจารย ในกิจกรรมนี้พระวิทยากรได
นําพาเยาวชน และครูอาจารยเขารวมกิจกรรมเพ่ือสรางความสัมพันธ การเคารพสิทธิของผูอ่ืนเพ่ือการ
อยูรวมกันอยางสันติสุข12

๑๓  
 ๔.๑.๒ กระบวนการ (Process)  
 สําหรับกระบวนการในการสงเสริมการปฏิบัติตนตามหลักศีล ๕ ของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐม สรุปไดคือ  
 ๑) ข้ันเตรียมการอบรม 
 ในการสงเสริมการปฏิบัติตนตามหลักศีล ๕ เพ่ือพัฒนาเยาวชนใหมีความรูความเขาใจ
หลักการปฏิบัติตนใหต้ังอยูในความถูกตองตามหลักของศีล ๕ และสรางสรรคสังคมใหมีความเจริญ 
โดยรูซ้ึงถึงหลักธรรม มีความรักความศรัทธา มีความใกลชิดกับพระพุทธศาสนา โดยไดเริ่มเตรียม
ความพรอมในการนําเยาวชนเขาสูการอบรม เปนการประสานงานสถานท่ี การประสานงานคณะพระ
วิทยากร/วิทยากร จากสถานศึกษาหรือผูท่ีมีสวนเก่ียวของในการสงเสริมการพัฒนาเยาวชน13

๑๔ 
 ๒) ข้ันดําเนินการอบรม 
 การสงเสริมการปฏิบัติตนตามหลักศีล ๕ สําหรับเยาวชน จากกิจกรรมการเขาคาย
คุณธรรมเปนกิจกรรมเปดโอกาสใหเยาวชนไดมีโอกาสศึกษาและปฏิบัติธรรมตามสมควรแกวัย ได
พัฒนาตนเองและสรางสรรคสังคม โดยรูซ้ึงถึงหลักธรรม มีความรักความศรัทธา มีความใกลชิดกับ
พระพุทธศาสนา14

๑๕ มีขอบขายเนื้อหาการจัดอบรมในภาพรวม คือ 
  ๑. ภาคความรูวิชาการทางพระพุทธศาสนา ผูเขารับการอบรมไดเรียนรูธรรม
ประยุกตคือ การแนะนําหลักธรรมเพ่ือมาผสานกับการดําเนินชีวิตตามหลักศีล ๕ ในเนื้อหาของ
ไตรสิกขา ศาสนพิธี สรางความเขาใจท่ีถูกตองเก่ียวกับศาสนพิธี มรรยาทไทย เพ่ือความเปน
เอกลักษณท่ีดีงามของไทยเปนตน15

๑๖ 
  ๒. ภาคการฝกปฏิบัติอบรมจิตใจ มีการทําวัตรสวดมนต เจริญสมาธิภาวนาเดิน
จงกรม แผเมตตา เปนการปฏิบัติธรรมอันสมควรแกวัย เปนการฝกความแนวแนและความอดทนของ
จิต อันจะนํามาซ่ึงการเขาใจในอารมณและจิตใจของตน16

๑๗ 
  ๓. ภาคธรรมนันทนาการ หรือกิจกรรมท่ีสงเสริมจริยธรรมและปลูกฝงเจตคติท่ีดี
สําหรับเยาวชน เชน เกมคุณธรรม นําความบันเทิงมาผสมกับคุณธรรมสรภัญญะ เปนบทสวดทํานอง
สงเสริมใหเกิดสติปญญา เกิดความแชมชื่นแกจิตใจการโตวาทีธรรมะ17

๑๘ เปนตน 
  ๔. กิจกรรมพิเศษ เชน กิจกรรมจิตอาสาความดี กิจกรรมคานิยมพลเมืองดี เปน
กิจกรรมที่สงเสริมคุณธรรมและทัศนคติที่ดีเชน แสงเทียนแสงธรรม ที่มีเปาหมายเพื่อรําลึกถึง
พระคุณแม กิจกรรมจุดเทียนปญญา เปนการสรางสํานึกใหเด็กรูจักหนาที่และความรับผิดชอบใน

๑๓ สัมภาษณผูใหขอมลูทานท่ี ๕, เมือ่วันท่ี ๑ มีนาคม ๒๕๖๒ 
๑๔ สัมภาษณผูใหขอมลูทานท่ี ๓, เมือ่วันท่ี ๑๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๒ 
๑๕ สัมภาษณผูใหขอมลูทานท่ี ๑๑, เมื่อวันท่ี ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
๑๖ สัมภาษณผูใหขอมลูทานท่ี ๕, เมือ่วันท่ี ๑ มีนาคม ๒๕๖๒ 
๑๗ สัมภาษณผูใหขอมลูทานท่ี ๓, เมือ่วันท่ี ๑๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๒ 
๑๘ สัมภาษณผูใหขอมลูทานท่ี ๖, เมือ่วันท่ี ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

 

                                                 



๙๗ 

การกระทําความดี การทอดผาปากิเลส เปนการบําเพ็ญสัจจะบารมี ละเลิกความชั่ว และตั้งใจทําแต
ความดี 18๑๙ เปนตน 
 
 ๓) ข้ันการประเมินผล  
  ๑) ประเมินผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค เปนการประเมินผลการจัดกิจกรรมตาม
วัตถุประสงคของการจัดการอบรมจะเปนการประเมินระวางการจัดกิจกรรม หรือหลังจัดกิจกรรมก็ได 
โดยการทําแบบสอบถามบาง การสังเกตพฤติกรรมผูเขาอบรมบาง การสัมภาษณผูเขาอบรมหรือ
ผูเก่ียวของบาง เปนการประเมินเพ่ือดูผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายของการอบรมและปรับปรุงการทํางาน
ในภาพรวม19

๒๐ 
  ๒) ประเมินวิธีการหรือกระบวนการอบรม เปนการประเมินผลท่ีเกิดจากวิธีการ
อบรม โดยมากจะประเมินผลระหวางการจัดอบรม จัดทําการประเมินผลผู เ ก่ียวของโดยใช
แบบสอบถาม การสังเกต การสัมภาษณ หรือใชประชุมกลุมในการประเมินผล เปนการประเมินเพ่ือ
ปรับปรุงพัฒนาวิธีการหรือกระบวนการอบรม20

๒๑ 
     ๓) การประเมินจากการจัดทํารายงานและขอเสนอแนะ เปนการประเมินหลังเสร็จ
กิจกรรมท้ังหมด เพ่ือหาขอบกพรอง และใชเปนขอมูลในการปรับปรุงพัฒนาจัดกิจกรรมในครั้งตอไป  
 ในการอบรมคุณธรรมจริยธรรมสงเสริมการปฏิบัติตนตามหลักศีล ๕ สําหรับเยาวชนนั้น มี
จุดมุงหมายท่ีสําคัญคือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ปองปราม และสรางภูมิคุมกันท่ีดีใหกับเด็กและ
เยาวชน เพ่ือใหเด็กไดรับการพัฒนาจิตและสรางเสริมการเรียนรูดวยปญญา จนสามารถดําเนินชีวิตได
อยางถูกตอง มีเหตุผลและคุณธรรม ตามหลักธรรมคําสอนทางพระพุทธศาสนา ตลอดจนมีจิตสํานึกท่ี
ดีตอตนเองและบุคคลอ่ืน เห็นคุณคาของการบําเพ็ญประโยชนเพ่ือสังคมสวนรวมและมีความตั้งใจจริง
ท่ีจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใหเปนคนดีของครอบครัว และไมกลับมากระทําผิดซํ้า อันเปนการ
วางรากฐานชีวิตของเด็กใหมีคุณภาพท่ีดีในระยะยาว นําไปสูการพัฒนาทักษะในการดํารงชีวิตรวมกับ
ผูอ่ืนและสามารถเติบโตเปนผูใหญอยางมีสติปญญาและคุณภาพพ่ึงตนเองได 2 1

๒๒ นอกจากนี้ยังเปด
โอกาสใหผูปกครองของเยาวชนท่ีเขารวมกิจกรรมไดรวมเรียนรูในการจัดคายและการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมรวมเขาคายคุณธรรมจริยธรรม เพ่ือสรางความเขาใจใหผูปกครองไดเห็นประโยชนจากการ
เขาคายคุณธรรมจริยธรรม ใหผูปกครองไดใชเวลาและมีความใกลชิดกับเด็กในปกครองมากยิ่งข้ึนเพ่ือ
สรางครอบครัวอบอุนใหผูปกครองสามารถเปนตนแบบในการมีความรับผิดชอบ มีวินัย มีการควบคุม
อารมณ และการชวยเหลือหรือเอ้ือเฟอตอผูอ่ืน ใหผูปกครองรูจักสงเสริมใหเด็กไดใชเวลาวางใหเกิด
ประโยชนตอการพัฒนาตนเอง ครอบครัว และชุมชน ในดานคุณธรรมจริยธรรม รวมท้ังใหผูปกครอง
ไดเรียนรูวิธีการในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเด็กโดยใชมิติทางศาสนา22

๒๓ 

๑๙ สัมภาษณผูใหขอมลูทานท่ี ๕, เมือ่วันท่ี ๑ มีนาคม ๒๕๖๒ 
๒๐ สัมภาษณผูใหขอมลูทานท่ี ๑๑, เมื่อวันท่ี ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
๒๑ สัมภาษณผูใหขอมลูทานท่ี ๓, เมือ่วันท่ี ๑๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๒ 
๒๒ สัมภาษณผูใหขอมลูทานท่ี ๖, เมือ่วันท่ี ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
๒๓ สัมภาษณผูใหขอมลูทานท่ี ๑๔, เมื่อวันท่ี ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

 

                                                 



๙๘ 

 ท้ังนี้ การประเมินผลหลังจากท่ีเขารวมโครงการฯ จากเยาวชน และพอแม ผูปกครองของ
เยาวชนท่ีเขารับการอบรม ทําใหพบวา เยาวชนท่ีผานการอบรมความรูและกิจกรรมตามวิถีธรรมและ
วิถีพุทธในแตละฐานการเรียนรู จะสามารถนําหลักคําสอนท่ีไดรับไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน ท้ัง
การพัฒนากาย คือ การแสดงออกทางกิริยามารยาท พฤติกรรมท่ีดีงามเหมาะสม ไมนําสิ่งเสพติดเขาสู
รางกายของเราการพัฒนาศีล โดยการกลับไปอยูรวมกับบุคคลในสังคม ดวยความเก้ือกูลและประกอบ
อาชีพท่ีสุจริต การพัฒนาจิต ใหเปนจิตท่ีสมบูรณ ท้ังคุณภาพจิต พลังจิตและสุขภาพจิต และการ
พัฒนาปญญา ใหเกิดปญญาในการรูจริง รูเทาทันทางเจริญทางเสื่อม โดยคาดหวังวาการเปนลูกท่ีดี
ของพอแม เปนศิษยท่ีดีของครูอาจารย เปนพอแม ผูปกครองท่ีดีของบุตรหลาน เปนเพ่ือนท่ีดีของ
เพ่ือนเปนพลเมืองท่ีดีของประเทศชาต2ิ3

๒๔ 
 

 ๔.๑.๓ ผลท่ีเกิดข้ึน (Output)  
 สําหรับผลท่ีเกิดข้ึนจากกิจกรรมสงเสริมการปฏิบัติตนตามหลักศีล ๕ ของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐม สงผลใหเยาวชนมีความรู มีพฤติกรรม และมีทัศนคติ ในการดําเนิน
ชีวิตและผบัติตนตามหลักศีล ๕ สรุปได คือ 
 ๑) ดานความรู จากกิจกรรมคายอบรมคุณธรรมจริยธรรมทําใหเยาวชนไดมีความรูความเขาใจ
เรื่อง เรื่องหลักปฏิบัติศีล ๕ พนทุกขไดจากการรักษาศีล ซ่ึงเปนหลักสําคัญท่ีเยาวชนจะตองมีความรู
ความเขาใจอยางชัดเจนเพ่ือนําไปปฏิบัติใชในชีวิตประจําวันใหเกิดความสุขความรมเย็นตามหลักของชาว
พุทธ และสอดคลองกับโครงการของรัฐบาลท่ีมุงเนนเรื่องความปรองดองสมานฉันทใหเกิดข้ึนในชาติ2 4

๒๕ 
เยาวชนไดมีความเรื่อง สภาพปญหาและการแกไขปญหาสังคม ซ่ึงเยาวชนจะไดตระหนักถึงสภาพปญหา
สังคมท่ีเกิดข้ึนในปจจุบันเก่ียวกับเหตุการณท่ีเกิดข้ึนเก่ียวของกับเยาวชนและมีผลเสียตอสังคม
ประเทศชาติ และเยาวชนจากไดนําสภาพปญหานั้นไปแกไขปญหา ระมัดระวังไมใหเกิดปญหาเกิดข้ึนกับ
ตนเอง25

๒๖ เยาวชนไดความรูเรื่องกฎแหงกรรม ทุกคนมีกรรมเปนของตนยอมไดรับผลของกรรมนั้นทําดีจะ
ไดดีทําชั่วจะไดชั่ว และการสรางธรรมกําลังใจเพ่ือใหคนท่ีทําความชั่วไดกลับใจทําความดี และคนท่ีทํา
ความดีอยูแลวใหมีกําลังใจในการทําความดีตอไป2 6

๒๗ เยาวชนมีความรูความเขาใจเก่ียวกับ พุทธศาสนา 
ไดรูจักประวัติพระพุทธศาสนาความเปนมาของศาสนาพุทธ ต้ังแตประสูติถึงปรินิพพาน ตลอดจนถึง
หนาท่ีของชาวพุทธท่ีพึงปฏิบัติในฐานะท่ีเราเปนชาวพุทธคือ หลักปฏิบัติของชาวพุทธ หนาท่ีชาวพุทธ2 7

๒๘ 
เยาวชนไดมีความรูเรื่องหนาท่ีชาวพุทธและมารยาทชาวพุทธอันพึงกระทําไดแกการกราบ การไหว การ
เดิน การนั่ง และการทําบุญในพิธีกรรมตาง ๆ ในฐานะท่ีเราเปนชาวพุทธ ไดเรียนรูเรื่อง เจริญจิตภาวนา 
นั่งสมาธิ เดินจงกรมฝกสติตามหลักสติปฏฐาน ๔ เพ่ือใหเกิดสมาธิ นําไปใชเปนหลักปฏิบัติ ใหเกิดสติซ่ึง
เปนผลดีตอการดําเนินชีวิต 2 8

๒๙ เยาวชนไดมีความรูความเขาใจ เรื่องความกตัญูตอบิดามารดาครู

๒๔ สัมภาษณผูใหขอมลูทานท่ี ๑๑, เมื่อวันท่ี ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
๒๕ สัมภาษณผูใหขอมลูทานท่ี ๕, เมือ่วันท่ี ๑ มีนาคม ๒๕๖๒ 
๒๖ สัมภาษณผูใหขอมลูทานท่ี ๔, เมือ่วันท่ี ๑๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๒ 
๒๗ สัมภาษณผูใหขอมลูทานท่ี ๖, เมือ่วันท่ี ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
๒๘ สัมภาษณผูใหขอมลูทานท่ี ๕, เมือ่วันท่ี ๑ มีนาคม ๒๕๖๒ 
๒๙ สัมภาษณผูใหขอมลูทานท่ี ๖, เมือ่วันท่ี ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

 

                                                 



๙๙ 

29

๓๐ และเยาวชนมีความรูความเขาใจเรื่อง ธรรมะกับการพัฒนาชีวิต และสามารถนําหลักธรรมไปใชในการ
พัฒนาชีวิตได และนําหลักธรรมไปใชในการแกไขปญหาชีวิตท่ีเกิดข้ึนได30๓๑ 
 ๒) ดานทัศนคติ จากกิจกรรมคายอบรมคุณธรรมจริยธรรมทําใหเยาวชนเห็นสภาพความเปน
จริงของสังคมมากข้ึน ทําใหเยาวชนไมเกิดความเพอฝนหรือการสรางจินตนาการเพ่ือสรางพฤติกรรมให
เยาวชนประพฤติไปในทางท่ีไมดี เกิดมีมุมมองเรื่องของชีวิตเขาใจธรรมชาติของชีวิตเรื่องของความเปน
จริงมากข้ึนเพ่ือเปนพลังในการสรางความดีและการดําเนินชีวิต เชื่อวาทําดีไดดีทําชั่วไดชั่ว3 1

๓๒ เยาวชนมี
ความศรัทธาในพระพุทธเจาในพระพุทธศาสนาซ่ึงเยาวชนมีความเห็นวาเรามีพระพุทธศาสนาเปนท่ีพ่ึง
เปนท่ียึดเหนี่ยว และมีพระพุทธศาสนาเปนศาสนาท่ีเรานับถือ ทําใหเยาวชนเกิดความศรัทธามากข้ึน 
เยาวชนไดเห็นความสําคัญในการไหวพระสวดมนตรการปฏิบัติธรรม เด็กเห็นความสําคัญของหนาท่ีชาว
พุทธ ซ่ึงเปนหนาท่ีของชาวพุทธตองพึงปฏิบัติตอพระพุทธศาสนาเพ่ือประโยชนท่ีเกิดข้ึนแกตนเอง3 2

๓๓ เชน 
เรื่อง การทําบุญสงผลถึงสภาพการขัดเกลาจิตใจของเยาวชน เห็นความสําคัญของมารยาทท่ีดี มารยาท
ของชาวพุทธเปนเอกลักษณของประเทศไทยสืบเนื่องมาจากประเทศไทยมีพระพุทธศาสนาเปนศาสนาท่ี
หยุดเหนียวกอใหเกิดจารีตประเพณีวัฒนธรรมในแนวพุทธ3 3

๓๔ เยาวชนมีความเชื่อม่ันในหลักศีล ๕ มี 
ความตั้งใจในในการรักษาศีลมากข้ึนมีความเชื่อวาศีล ๕ จะนําพาชีวิตของเยาวชนไปสูความเจริญ ความ
ผาสุข ไมนําไปสูความเดือดรอนจึงมีความม่ันใจวาถาปฏิบัติตามหลักของศีล ๕ และเยาวชนเห็นวา
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาสามารถแกไขปญหาชีวิตไดจริง3 4

๓๕เยาวชนมีความเชื่อม่ันในความกตัญู
มากข้ึน มีความเห็นวาบุญคุณของผูท่ีมีพระคุณตอเราเปนบุญคุณอันยิ่งใหญ เชน บุญคุณของบิดามารดา 
บุญคุณของผูท่ีใหความอุปถัมภ เชน ครูอาจารยหรือผูท่ีใหการชวยเหลือเยาวชนเปนผูมีความกตัญู
จะตองตองมีการกระทําตอบคือกตเวที ตามหนาท่ีของชาวพุทธ3 5

๓๖ และเยาวชนตระหนักถึงมิตรภาพมาก
ข้ึนเพ่ือการอยูรวมกันกอเกิดความสามัคคีในหมูคณะเปนเหตุแรงจูงใจภาวะผูนํามีความสําคัญตอสังคม 
เยาวชนสามารถรวมคิดรวมสรางรวมทํา และรวมแกปญหาสังคมท่ีเกิดข้ึนในกลุมเพ่ือนกลุมสังคมเพ่ือให
เปนไปตามหลักของพุทธศาสนา36

๓๗ 
 ๓) ดานพฤติกรรม จากกิจกรรมคายอบรมคุณธรรมจริยธรรมทําใหเยาวชนมีความเขาใจเรื่อง
ศีล ๕ ทําใหเยาวชนเกิดจากการเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาไดเรียนรูเรื่องของพุทธประวัติ ทําใหเยาวชน
ไดเกิดศรัทธามีความเชื่อวาพระพุทธเจามีจริง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาสงผลจริง และผลท่ีเกิดข้ึน
เปนไปเพ่ือความสุขอยางแทจริง ทําใหเยาวชนมีความสนใจในเรื่องการปฏิบัติหนาท่ีของชาวพุทธ 3 7

๓๘ 
เยาวชนกลัวตอการทําผิดศีล มีความเขาใจถึงประโยชนท่ีจะเกิดข้ึนในการรักษาศีล และโทษของการทํา

๓๐ สัมภาษณผูใหขอมลูทานท่ี ๑๐, เมื่อวันท่ี ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒  
๓๑ สัมภาษณผูใหขอมลูทานท่ี ๓, เมือ่วันท่ี ๑๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๒ 
๓๒ สัมภาษณผูใหขอมลูทานท่ี ๕, เมือ่วันท่ี ๑ มีนาคม ๒๕๖๒ 
๓๓ สัมภาษณผูใหขอมลูทานท่ี ๑๐, เมื่อวันท่ี ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒  
๓๔ สัมภาษณผูใหขอมลูทานท่ี ๕, เมือ่วันท่ี ๑ มีนาคม ๒๕๖๒ 
๓๕ สัมภาษณผูใหขอมลูทานท่ี ๑๔, เมื่อวันท่ี ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
๓๖ สัมภาษณผูใหขอมลูทานท่ี ๖, เมือ่วันท่ี ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
๓๗ สัมภาษณสมัภาษณผูใหขอมลูทานท่ี ๑๐, เมื่อวันท่ี ๗ สิงหาคม ๒๕๖๒  
๓๘ สัมภาษณผูใหขอมลูทานท่ี ๕, เมือ่วันท่ี ๑ มีนาคม ๒๕๖๒ 

 

                                                 



๑๐๐ 

ผิดศีล เชนมีความเขาใจวาหลักของการรักษาศีล ๕ นั้นเปนหลักของการประกันชีวิต ประกันทรัพยสิน 
หลักประกันครอบครัว ประกันความม่ันคงของชีวิต และหลักประกันสุขภาพ3 8

๓๙ เยาวชนมีความกระตือ
ลนในการทําวัดสวดมนตปฏิบัติธรรม นั่งสมาธิเพ่ิมข้ึนจากท่ีเยาวชนไมเคยไดปฏิบัติ จากการไดเขาไป
สัมผัสถึงวิธีการและหลักการในการปฏิบัติ ทําใหเยาวชนมีความสนใจในการฝกปฏิบัติธรรมมากข้ึนเพ่ือ
เปนประโยชนในการดํารงชีวิต อาจจะมีเพียงเล็กนอยท่ีมีความสนใจแตเยาวชนสวนมากก็เขาใจหลักของ
การปฏิบัติ 3 9๔๐ เยาวชนมีความกลัวตอการทําความชั่วมากข้ึนเพราะมีความเชื่อเรื่องของกฎแหงกรรม ทํา
ใหเยาวชนเกิดการเรียนรูทักษะการดําเนินชีวิตท่ีปลอดภัย40

๔๑ เชน การไมเขาไปยุงเก่ียวกับยาเสพติด ท่ีจะ
ทําใหเสียอนาคต หรือ เสียชีวิต บางคนตองถูกจับ บางคนเรียนไมจบ และเยาวชนมีไมตรีจิตท่ีดีตอกัน
ระหวางการอบรม มีมารยาทท่ีดีเพ่ิมข้ึนซ่ึงเปนการเชื่อมความสัมพันธระหวางเพ่ือนตอเพ่ือนใหเยาวชน
เกิดความสมัครสมานสามัคคีมีจิตอาสาชวยเหลือกันและกัน มีจิตอาสามีการชักชวนกันในการทําความดี
เพ่ือสังคมปกปองความไมดีท่ีเกิดข้ึนในกลุมของเพ่ือน41

๔๒ 
  

 ดังนั้น คณะผูวิจัยไดสรุปผลของการสงเสริมการปฏิบัติตนตามหลักศีล ๕ ท่ีเกิดข้ึนกับ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐม ใน ๓ ดาน คือ ดานความรู ดานทัศนคติ และดาน
พฤติกรรม ท่ีเกิดข้ึนกับเยาวชน ดังตารางท่ี ๔.๑ 
 ตารางท่ี ๔.๑ แสดงผลของการสงเสริมการปฏิบัติตนตามหลักศีล ๕ ท่ีเกิดข้ึนกับนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐม ดังนี้ 

ดานความรู ดานทัศนคติ ดานพฤติกรรม 
- เรื่อง พุทธประวัติ 
- เรื่อง การรักษาศีล ๕  
- เรื่อง กฎแหงกรรม 
- เรื่อง โทษของอบายมุข 
- เรื่อง ธรรมะเพ่ือพัฒนาชีวิต 
- เรื่อง บริหารจิตเจริญปญญา 
- เรื่อง การฝกสติ 
- เรื่อง จิตสํานึกพลเมืองดี 
- เรื่อง หนาท่ีชาวพุทธ/มารยาท
ชาวพุทธ 
 

- การเคารพในสิทธิของผูอ่ืน 
- การปฏิบัติตนตามหนาท่ีชาว
พุทธ 
- ความรับผิดชอบตอสังคม 
- ความศรัทธาในพระพุทธเจา
และพระพุทธศาสนา 
- ความเชื่อม่ันในการทําความดี 
/ การรักษาศีล ๕ 
- เห็นประโยชนของการปฏิบัติ
ธรรม /การรักษาศีล ๕ 
- การรวมกันสรางสังคมสันติสุข 

- เรียนรูการรวมกับผูอ่ืน/ทักษะ
การปฏิบัติตนเปนชาวพุทธท่ีดี 
- มีความเคารพตอบิดามารดา 
ครูอาจารย เคารพสิทธิ์ของผูอ่ืน 
- เขาใจศีล ๕ เห็นโทษภัยของ
การผิดศีล โทษของอบายมุข มี
ความกลัวบาป  
- มีความสนในเรื่องของประวัติ
พระพุทธศาสนา 
- มีไมตรีจิตท่ีดีตอกันระหวาง
การอบรม 

 

๓๙ สัมภาษณผูใหขอมลูทานท่ี ๖, เมือ่วันท่ี ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
๔๐ สัมภาษณผูใหขอมลูทานท่ี ๖, เมือ่วันท่ี ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
๔๑ สัมภาษณผูใหขอมลูทานท่ี ๑๑, เมื่อวันท่ี ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
๔๒ สัมภาษณผูใหขอมลูทานท่ี ๑๙, เมื่อวันท่ี ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

 

                                                 



๑๐๑ 

๔.๒ การพัฒนากิจกรรมในการเสริมสรางหลักประกันคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนสําหรับ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐมโดยใชหลักศีล ๕  
 จากท่ีไดศึกษาการสงเสริมการปฏิบัติตนตามหลักศีล ๕ ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาใน
จังหวัดนครปฐม คณะผูวิจัยไดสรุผลการศึกษาและนํามากําหนดแนวทางในการพัฒนากิจกรรมในการ
เสริมสรางหลักประกันคุณภาพชีวิตท่ียั่งยืนสําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐมโดยใช
หลักศีล ๕ เพ่ือทําการศึกษาความรูความเขาใจปฏิบัติตนตามหลักศีล ๕ ของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐม ประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติตนตามหลักศีล ๕ ของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐม และสรางเครือขายขับเคลื่อนการเสริมสรางหลักประกันคุณภาพชีวิตท่ี
ยังยืนสําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐมโดยใชหลักศีล ๕ ตอไป จึงไดกําหนดจัด
กิจกรรมการเสริมสรางหลักประกันคุณภาพชีวิตท่ียังยืนสําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัด
นครปฐมโดยใชหลักศีล ๕ จํานวน ๒ กิจกรรม คือ   
 ๑) กิจกรรม "พุทธปญญาฯ กับการสงเสริมหลักประกันคุณภาพชีวิตท่ียั่งยืนตามหลักศีล ๕" 
กําหนดกลุมผูเขารวมกิจกรรมคือนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในพ้ืนท่ีจังหวัดนครปฐม  
 ๒) กิจกรรม "เขาพรรษาปลอดภัย : เยาวชนไทยหางไกลปจจัยเสี่ยง" เปนขยายผลของ
โครงการและกิจกรรมจากการถอดบทเรียนในกิจกรรมท่ี ๑ กําหนดกลุมผูเขารวมกิจกรรมคือนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาในพ้ืนท่ีจังหวัดนครปฐม และผูแทนจากหนวยงานท่ีเก่ียวของ  
 โดยท้ัง ๒ กิจกรรมมีจุดมุงหมายท่ีสําคัญคือเพ่ือศึกษาพฤติกรรมการปฏิบัติตนตามหลักศีล 
๕ ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐม เพ่ือรวมกันพัฒนากิจกรรมในการเสริมสราง
หลักประกันคุณภาพชีวิตท่ียั่งยืนสําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐมโดยใชหลักศีล ๕ 
และเพ่ือสรางเครือขายขับเคลื่อนการสรางหลักประกันคุณภาพชีวิตท่ียังยืน สําหรับนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐมโดยใชหลักศีล ๕  
 
 ๔.๒.๑ กิจกรรมในการเสริมสรางหลักประกันคุณภาพชีวิตท่ียั่งยืนสําหรับนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐมโดยใชหลักศีล ๕   

 ๑) กิจกรรมท่ี ๑ โครงการ "พุทธปญญา กับการสงเสริมหลักประกันคุณภาพชีวิตท่ียั่งยืน
ตามหลักศีล ๕” สรุปไดดังนี้ 

 โครงการ "พุทธปญญา กับการสงเสริมหลักประกันคุณภาพชีวิตท่ียั่งยืนตามหลักศีล ๕" จัดข้ึนใน
วันท่ี ๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๒ ณ วิทยาลัยสงฆพุทธปญญาศรีทวารวดี เปนกิจกรรมใหความรูการดําเนินชีวิตเพ่ือ
หลีกเลี่ยงและลดปจจัยเสี่ยงตามหลักศีล ๕ มีนักเรียนเขารวม ๒๑๑ คน มีหนวยงานเขารวม ๘ หนวยงาน   



๑๐๒ 

  
 ๑. ชื่อโครงการ : "พุทธปญญาฯ กับการสงเสริมหลักประกันคุณภาพชีวิตท่ียั่งยืนตาม
หลักศีล ๕" 
 ๒. สถานท่ีจัดโครงการ : หองประชุม MCU ๓๐๑ อาคารหองสมุดประชาชน “เฉลิมราช
กุมารี” วิทยาลัยสงฆพุทธปญญาศรีทวารวดี วัดไรขิง พระอารามหลวง จังหวัดนครปฐม  
 ๓. ระยะเวลาดําเนินโครงการ : ตั้งแต มกราคม ๒๕๖๒ ถึง มีนาคม ๒๕๖๒ 
 ๔. ผูรับผิดชอบ : พระมหาประกาศิต สิริเมโธ, ดร. และทีมวิจัย  
 ๕. วัตถุประสงคของกิจกรรม 
  ๑) เพ่ืออบรมใหความรูเก่ียวกับหลักการปฏิบัติตนตามหลักศีล ๕ แกนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐม 
  ๒) เพ่ือประเมินความรู ความเขาใจเก่ียวกับหลักการของศีล ๕ และพฤติกรรมการ
ปฏิบัติตนตามหลักศีล ๕ ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐม 
  ๓) เพ่ือประชาสัมพันธกิจกรรมและเชิญชวนใหโรงเรียนตาง ๆ เขารวมเปนเครือขาย
กิจกรรมสงเสริมหลักประกันคุณภาพชีวิตท่ียั่งยืนตามหลักศีล ๕ 
 ๖. เปาหมาย 
  ๑) เปาหมายเชิงปริมาณ 
  - มีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาเขารวม ๒๐๐ คน  
  - มีโรงเรียน หรือหนวยงานตาง ๆ เขารวมไมนอยกวา ๕ หนวยงาน 
  ๒) เปาหมายเชิงคุณภาพ 
  - มีฐานขอมูลเก่ียวกับระดับความรูความเขาใจในหลักการปฏิบัติตนตามหลักศีล ๕ 
ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐม เพ่ือใชในการวางแผนกิจกรรมตอไป 
  - มีกิจกรรมเชิงปฏิบัติการรวมกับเครือขายโรงเรียน หรือ หนวยงานตาง ๆ ท่ีเขารวม 
รวมถึงมีการประชาสัมพันธขยายกิจกรรมไปยังโรงเรียนตาง ๆ เพ่ือรวมกันเสริมสรางหลักประกัน
คุณภาพชีวิตท่ียั่งยืนตามหลักศีล ๕ แกเยาวชน 
 ๗. วิธีการดําเนนิกิจกรรม 
  ๑) คณะผูวิจัยรวมออกแบบแนวทางและกิจกรรมในการอบรมใหความรูเก่ียวกับ
หลักการปฏิบัติตนตามหลักศีล ๕ แกนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐม  
  ๒) คณะผูดําเนินงานติดตอประสานงานวิทยากร ประชาสัมพันธเชิญชวนโรงเรียน
ตาง ๆ สงเยาวชนเขารวมกิจกรรม  "พุทธปญญาฯ กับการสงเสริมหลักประกันคุณภาพชีวิตท่ียั่งยืน
ตามหลักศีล ๕"  
  ๓) คณะผูดําเนินงานดําเนินกิจกรรมการอบรมใหความรูเก่ียวกับหลักการปฏิบัติตน
ตามหลักศีล ๕ แกนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐม ในวันท่ี ๒๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๒ 
  ๔) คณะผูวิจัยทําการประเมินผลของกิจกรรมตามวัตถุประสงคของกิจกรรมจาก
ผูเขารวมกิจกรรมท่ีสอดคลองกับวัตถุประสงคการวิจัย 

 



๑๐๓ 

  ๕) คณะผูวิจัยติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์จากการจัดกิจกรรมดวยการสัมภาษณ
เชิงลึกกับผูบริหารสถานศึกษา ครูท่ีปรึกษา เยาวชนท่ีรวมกิจกรรม ครูสอนศีลธรรม รวมถึงการรวม
สังเกตในกิจกรรมท่ีโรงเรียนจัดข้ึน เชน กิจกรรมโรงเรียนสีขาว กิจกรรมหองเรียนสีขาว  
  ๖) คณะผูวิจัยทําการวิเคราะห ถอบบทเรียน สรุปผลท่ีเกิดข้ึนจากกิจกรรม และ
วางแผนจัดกิจกรรมตอไปรวมกับผูทรงคุณวุฒิ 
 ๘. ผลลัพธท่ีเกิดข้ึน  
  ๑) มีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาเขารวม ๒๑๑ คน  
  ๒) มีโรงเรียน หรือหนวยงานตาง ๆ เขารวมจํานวน ๘ หนวยงาน ประกอบดวย 
   - สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม 
   - สภาวัฒนธรรมตําบลไรขิง 
   - สถานีตํารวจภูธรโพธิ์แกว 
   - กองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองไรขิง 
   - วิทยาลัยสงฆพุทธปญญาศรีทวารวดี 
   - โรงเรียนวัดไรขิงวิทยา 
   - โรงเรียนวัดทาพูด 
   - วัดไรขิง พระอารามหลวง 
  ๒) ไดฐานขอมูลเก่ียวกับระดับความรูความเขาใจในหลักการปฏิบัติตนตามหลักศีล 
๕ และพฤติกรรมการปฏิบัติตนตามหลักศีล ๕ ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐม จาก
การแจกแบบสอบถาม 
  - มีกิจกรรมเชิงปฏิบัติการรวมกับเครือขายโรงเรียน หรือ หนวยงานตาง ๆ ท่ีเขารวม 
รวมถึงมีการประชาสัมพันธขยายกิจกรรมไปยังโรงเรียนตาง ๆ เพ่ือรวมกันเสริมสรางหลักประกัน
คุณภาพชีวิตท่ียั่งยืนตามหลักศีล ๕ แกเยาวชน เชน โครงการโรงเรียนศีล ๕ ตนแบบ โครงการโรงเรียน
สีขาว โครงการหองเรียนสีขาว โครงการประกวดโครงงานสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมตานยาเสพติด 
 ๙. เครือขายท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินงาน 
  ๑) กลุมหนวยงานภาครัฐ คือ เทศบาลตําบลไรขิง สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม 
สถานีตํารวจภูธรโพธิ์แกว  
  ๒) กลุมสถาบันการศึกษา คือ วิทยาลัยสงฆพุทธปญญาศรีทวารวดี โรงเรียยนวัดไร
ขิงวิทยา โรงเรียนวัดทาพูด โรงเรียนปรีดารามวิทยาคม 
  ๓) กลุมองคกรชุมชน คือ สภาวัฒนธรรมตําบลไรขิง วัดไรขิง วัดปรีดาราม วัดทาพูด 
และ คณะสงฆ คือ พระวิทยากร พระสงฆชั้นปกครองในพ้ืนท่ี  
 ๑๐. ปญหาและอุปสรรค 
  ๑) ประเด็นปญหาอุปสรรคท่ีพบในการจัดกิจกรรม คือ การประสานงานโรงเรียน 
และเครือขายในการเขารวมกิจกรรมตองใชระยะเวลานาน 
   ๒) แนวทางการแกไข คือ คณะผูวิจัยไดการเชิญอาจารยท่ีปรึกษา หรือผูแทน
สถานศึกษามารวมวางแผนจัดกิจกรรม รวมถึงมีการวางแผนจัดกิจกรรมตาง ๆ รวมกัน  ทําใหเกิดการ
ประสานงานท่ีสะดวกยิ่งข้ึน 

 



๑๐๔ 

 ๒) กิจกรรมท่ี ๒ โครงการ "เขาพรรษาปลอดภัย : เยาวชนไทยหางไกลปจจัยเส่ียง" 
สรุปไดดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ๑. ชื่อโครงการ :  "เขาพรรษาปลอดภัย  เยาวชนไทยหางไกลปจจัยเสี่ยง" 
 ๒. สถานท่ีจัดโครงการ : หองประชุม MCU ๓๐๑ อาคารหองสมุดประชาชน “เฉลิมราช
กุมารี” วิทยาลัยสงฆพุทธปญญาศรีทวารวดี วัดไรขิง พระอารามหลวง จังหวัดนครปฐม  
 ๓. ระยะเวลาดําเนินโครงการ : ตั้งแต มิถุนายน ๒๕๖๒ ถึง ตุลาคม ๒๕๖๒ 
 ๔. ผูรับผิดชอบ : พระมหาประกาศิต สิริเมโธ, ดร. และทีมงานวิจัย  
 ๕. วัตถุประสงคของกิจกรรม 
  ๑) เพ่ืออบรมใหความรูเก่ียวกับโทษภัยของสุรา บุหรี่ และสิ่งเสพติด อันเปนปจจัย
เสี่ยงของชีวิต และการปฏิบัติตนตามหลักศีล ๕ เพ่ือหางไกลจากปจจัยเสี่ยงตาง ๆ 
  ๒) เพ่ือประเมินความรู ความเขาใจ และพฤติกรรมการปฏิบัติตนตามหลักศีล ๕ ของ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐม 
  ๓) เพ่ือสรางเครือขายขับเคลื่อนกิจกรรมเสริมสรางหลักประกันคุณภาพชีวิตท่ียั่งยืน
ตามหลักศีล ๕ สําหรับเยาวชน  
  ๔) เพ่ือรวมกันพัฒนากิจกรรมเสริมสรางการมีสวนรวมเสิมสรางลักประกันคุณภาพ
ชีวิตท่ียั่งยืนสําหรับเยาวชน ในโครงการ “เขาพรรษาปลอดภัย เยาวชนไทยหางไกลปจจัยเสี่ยง”    
 ๖. เปาหมาย 
  ๑) เปาหมายเชิงปริมาณ 
  - มีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาเขารวม ๒๐๐ คน  
  - มีโรงเรียน หรือหนวยงานตาง ๆ เขารวมไมนอยกวา ๑๐ หนวยงาน 
  ๒) เปาหมายเชิงคุณภาพ 
  - มีฐานขอมูลเก่ียวกับระดับความรูความเขาใจในหลักการปฏิบัติตนตามหลักศีล ๕ 
ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐม เพ่ือใชในการวางแผนกิจกรรมสงเสริมคุณธรรม 
และลดปจจัยเสี่ยงตอไป 

 โครงการ "เขาพรรษาปลอดภัย เยาวชนไทยหางไกลปจจัยเสี่ยง" จัดข้ึนในวันท่ี ๑๑ กรกฎาคม 
๒๕๖๒ ณ วิทยาลัยสงฆพุทธปญญาศรีทวารวดี เปนกิจกรรมใหความรูการดําเนินชีวิตเพ่ือหลีกเลี่ยงและลด
ปจจัยเสี่ยงตามหลักศีล ๕ มนัีกเรียนเขารวม ๒๔๕ คน มีหนวยงานเขารวม ๑๓ หนวยงาน  
 

 



๑๐๕ 

  - มีกิจกรรมเชิงปฏิบัติการรวมกับเครือขายโรงเรียน หรือ หนวยงานตาง ๆ ท่ีเขารวม 
รวมถึงมีการประชาสัมพันธขยายกิจกรรมไปยังโรงเรียนตาง ๆ เพ่ือรวมกันเสริมสรางหลักประกัน
คุณภาพชีวิตท่ียั่งยืนตามหลักศีล ๕ แกเยาวชน 
  - มีการรวมกันขับเคลื่อนพัฒนากิจกรรมท่ีเชื่อมโยงกับกิจกรรมของหนวยงานตาง ๆ
ในการเสริมสรางหลักประกันคุณภาพชีวิตท่ียั่งยืนสําหรับเยาวชน รวมกับเครือขายโรงเรียน หรือ 
หนวยงานตาง ๆ รวมถึงมีการประชาสัมพันธขยายกิจกรรมไปยังโรงเรียนตาง ๆ เพ่ือรวมกันขับเคลื่อน
งานอยางเปนรูปธรรมและเข็มแข็ง 
 ๗. วิธีการดําเนนิกิจกรรม 
  ๑) คณะผูวิจัยวางแผน ออกแบบกิจกรรมเสริมสรางหลักประกันคุณภาพชีวิตท่ียั่งยืน
ตามหลักศีล ๕ การลดปจจัยเสี่ยงในชีวิต คือ บุหรี่ สุรา และสิ่งเสพติด โดยเชิญผูทรงคุณวุฒิ ครู และ 
เยาวชนรวมแลกเปลี่ยนและวางแผนจัดกิจกรรม  
  ๒) คณะผูดําเนินงานติดตอประสานงานวิทยากร ประชาสัมพันธเชิญชวนโรงเรียน
ตาง ๆ สงเยาวชนเขารวมกิจกรรมโครงการ “เขาพรรษาปลอดภัย  เยาวชนไทยหางไกลปจจัยเสี่ยง”
  ๓) คณะผูดําเนินกิจกรรม โครงการ “เขาพรรษาปลอดภัย  เยาวชนไทยหางไกล
ปจจัยเสี่ยง” มีการอบรมใหความรูเก่ียวกับความรูเก่ียวกับโทษภัยของสุรา บุหรี่ และสิ่งเสพติด อัน
เปนปจจัยเสี่ยงของชีวิต และการปฏิบัติตนตามหลักศีล ๕ เพ่ือหางไกลจากปจจัยเสี่ยงตาง ๆ และ
หลักการปฏิบัติตนหลีกเลี่ยงปจจัยเสี่ยงตามหลักศีล ๕ แกนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัด
นครปฐม ในวันท่ี ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ สัมพันธกับเทศกาลเขาพรรษา 
  ๔) คณะผูวิจัยทําการประเมินผลของกิจกรรมตามวัตถุประสงคของกิจกรรมจาก
ผูเขารวมกิจกรรมท่ีสอดคลองกับวัตถุประสงคการวิจัย 
  ๕) คณะผูวิจัยติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์จากการจัดกิจกรรมดวยการสัมภาษณ
เชิงลึกกับผูบริหารสถานศึกษา ครูท่ีปรึกษา เยาวชนท่ีรวมกิจกรรม ครูสอนศีลธรรม รวมถึงการรวม
สังเกตในกิจกรรมท่ีโรงเรียนจัดข้ึน เชนโครงการโรงเรียนศีล ๕ ตนแบบ โครงการโรงเรียนสีขาว 
โครงการหองเรียนสีขาว โครงการประกวดโครงงานสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมตานยาเสพติด  
  ๖) คณะผูวิจัยทําการวิเคราะห ถอบบทเรียน สรุปผลท่ีเกิดข้ึนจากกิจกรรมรวมกับ
ผูทรงคุณวุฒิ 
 ๘. ผลลัพธท่ีเกิดข้ึน  
  ๑) มีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐมเขารวม ๒๔๕ คน  
  ๒) มีโรงเรียน หรือหนวยงานตาง ๆ เขารวมจํานวน ๑๘ หนวยงาน ประกอบดวย 
   - สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม 
   - เทศบาลเมืองไรขิง, องคการบริหารสวนตําบลทาตลาด 
   - สถานีตํารวจภูธรโพธิ์แกว 
   - โรงยาบาลเมตตาประชารักษ  
   - โรงพยาบาลสามพราน 
   - โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานทาพูด 
   - วิทยาลัยสงฆพุทธปญญาศรีทวารวดี 

 



๑๐๖ 

   - ศูนยการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอสามพราน 
   - โรงเรียยนวัดไรขิงวิทยา 
   - โรงเรียนปรดีารามวิทยาคม 
   - โรงเรียนวัดทาพูด 
   - โรงเรียนภัทรญาณวิทยา 
   - โรงเรียนคงทองวิทยา 
   - วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม 
   - ศูนยปฏิบัติธรรมคณะสงฆจังหวัดนครปฐม โดยมูลนิธิวัดไรขิง 
   - ศูนยอบรมมูลธิวัดบางชางเหนือ โดยวัดบางชางเหนือ  
   - ชมรมผูสูงอายุเทศบาลเมืองไรขิง 
   - ชมรมผูสุงอายุโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ 
  ๒) ไดฐานขอมูลเก่ียวกับระดับความรูความเขาใจในหลักการปฏิบัติตนตามหลักศีล 
๕ และพฤติกรรมการปฏิบัติตนตามหลักศีล ๕ ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐม จาก
การแจกแบบสอบถาม 
  - มีกิจกรรมเชิงปฏิบัติการรวมกับเครือขายโรงเรียน หรือ หนวยงานตาง ๆ ท่ีเขารวม 
รวมถึงมีการประชาสัมพันธขยายกิจกรรมไปยังโรงเรียนตาง ๆ เพ่ือรวมกันเสริมสรางหลักประกัน
คุณภาพชีวิตท่ียั่งยืนตามหลักศีล ๕ แกเยาวชน เชน เชน กิจกรรมโรงเรียนสีขาว กิจกรรมหองเรียนสี
ขาว กิจกรรมโรงเรียนศีล ๕ การประกวดโครงงานสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
 ๙. เครือขายท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินงาน 
  ๑) กลุมหนวยงานของรัฐ คือ สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม เทศบาล
เมืองไรขิง องคการบริหารสวนตําบลทาตลาด สถานีตํารวจภูธรโพธิ์แกว โรงยาบาลเมตตาประชารักษ 
โรงพยาบาลสามพราน โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานทาพูด 
  ๒) กลุมสถาบันการศึกษา คือ วิทยาลัยสงฆพุทธปญญาศรีทวารวดี ศูนยการศึกษา
ตามอัธยาศัยอําเภอสามพราน  โรงเรียยนวัดไรขิงวิทยา โรงเรียนปรีดารามวิทยาคม โรงเรียนวัดทาพูด 
โรงเรียนภัทรญาณวิทยา โรงเรียนคงทองวิทยา วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม 
  ๓) กลุมองคกรชุมชน คือ  วัดไรขิง พระอารามหลวง  ศูนย ปฏิ บั ติ ธรรมคณะสงฆ
จังหวัดนครปฐม โดยมูลนิธิวัดไรขิง ศูนยอบรมมูลธิวัดบางชางเหนือ โดยวัดบางชางเหนือ ชมรม
ผูสูงอายุเทศบาลเมืองไรขิง ชมรมผูสุงอายุโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ และคณะพระวิทยากร  
 ๑๐. ปญหาและอุปสรรค 
  ๑) ประเด็นปญหาอุปสรรค คือ มีนักเรียนเขารวมกิจกรรมมากกวาเปาหมายท่ีตั้งไว ทํา
ใหงบประมาณคาใชจายในกิจกรรมเกินกวาท่ีประมาณการไว  
   ๒) แนวทางการแกไข คือ เชิญชวนเครือขายหรือผูเห็นความสําคัญในกิจกรรมท่ีจัดข้ึน
รวมออกบูตอาหาร มอบของรางวัล หรือเปนวิทยากร เชน วัดไรขิง พระอารามหลวง โดยพระเดช
พระคุณพระเทพศาสนาภิบาล รองเจาคณะจังหวัดนครปฐม จาอาวาสวัดไรขิง พระอารามหลวง ได
เมตตาเปนเจาภาพมอบทุนการศึกษาและคาพาหนะเดินทางแกโรงเรียนท่ีนํานักเรียนเขารวมกิจกรรม       
สถานีตํารวจภูธรโพธิ์แกว ไดมีวิทยากรมาใหความรูเก่ียวกับโทษภัยยาเสพติด 

 



๑๐๗ 

๔.๓ การประเมินความรูความเขาใจในหลักศีล ๕ และพฤติกรรมการปฏิบัติตนตามหลัก
ศีล ๕ ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐม  
 จากท่ีไดพัฒนากิจกรรมในการเสริมสรางหลักประกันคุณภาพชีวิตท่ียั่งยืนสําหรับนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐมโดยใชหลักศีล ๕ ท้ัง ๒ กิจกรรม คือ โครงการ "พุทธปญญากับ
การสงเสริมหลักประกันคุณภาพชีวิตท่ียั่งยืนตามหลักศีล ๕" และ โครงการ "เขาพรรษาปลอดภัย  
เยาวชนไทยหางไกลปจจัยเสี่ยง" คณะผูวิจัยไดทําการประเมินความรูความเขาใจและพฤติกรรมการ
ปฏิบัติตนตามหลักศีล ๕ ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาโดยใชแบบสอบถามกับกลุมตัวอยาง ๔๐๐ 
ตัวอยาง ท่ีคัดเลือกโยเจาะลงจากนักเรียนท่ีเขารวมกิจกรรม เพ่ือประเมินความรูความเขาใจปฏิบัติตน
ตามหลักศีล ๕ ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐม และประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติ
ตนตามหลักศีล ๕ ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวดันครปฐม สรุปผลได ดังนี้ 
  

 ตอนท่ี ๑ ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก ๑) เพศ ๒) อายุ ๓) ระดับท่ีกําลังศึกษา ๔) 
ระดับธรรมศึกษา ๕) สถานภาพทางครอบครัว และ ๖) การเขารวมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาตอ
ภาคการศึกษา สรุปไดดังแสดงในตาราง ๔.๒ ดังนี้ 
 

 ตารางท่ี ๔.๒ ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม  

ขอมูลท่ัวไป จํานวน (คน) รอยละ 

๑. เพศ   
   ชาย ๑๓๙ ๓๕.๐๐ 
   หญิง ๒๖๑ ๖๕.๐๐ 

รวม ๔๐๐ ๑๐๐.๐๐ 
๒. อายุ   
   ๑๒-๑๕ ป ๒๗๖ ๖๖.๐๐ 
   ๑๖-๑๘ ป ๑๒๔ ๓๑.๐๐ 

รวม ๔๐๐ ๑๐๐.๐๐ 
๓. ระดับท่ีกําลังศึกษา   
   มัธยมศึกษาตอนตน      ๒๕๕ ๖๔.๐๐ 
   มัธยมศึกษาตอนปลาย ๑๔๕ ๓๖.๐๐ 

รวม ๔๐๐ ๑๐๐.๐๐ 
๔. ระดบัธรรมศึกษา   
   ธรรมศึกษาชั้นตร ี ๑๕๙ ๔๐.๐๐ 
   ธรรมศึกษาชั้นโท ๑๑๒ ๒๘.๐๐ 
   ธรรมศึกษาชั้นเอก ๙๘ ๒๔.๐๐ 
   ไมมีวุฒิธรรมศึกษา ๓๐ ๘.๐๐ 

รวม ๔๐๐ ๑๐๐.๐๐ 

 



๑๐๘ 

 ตารางท่ี ๔.๒ ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม  (ตอ) 

ขอมูลท่ัวไป จํานวน (คน) รอยละ 

๕. สถานภาพทางครอบครัว   
   พอแมอยูครบและอาศัยอยูกับพอแม ๒๗๔ ๖๙.๐๐ 
   อาศัยอยูกับพอ (พอหรือแมเสียชีวิต/หรือพอกับแมแยกทางกัน)  ๑๒ ๓.๐๐ 
   อาศัยอยูกับแม (พอหรือแมเสียชีวิต/หรือพอกับแมแยกทางกัน) ๓๔ ๙.๐๐ 
   พอกับแมแยกทางกัน อาศัยอยูกับญาติ ๖๑ ๑๕.๐๐ 
   พอหรือแมเสียชีวิต อาศัยอยูกับญาติ ๑๘ ๔.๐๐ 

รวม ๔๐๐ ๑๐๐.๐๐ 
๖. การเขารวมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาตอภาคการศึกษา    
   ไมเคยเขารวม ๓๒ ๘.๐๐ 
   เขารวม ๑ – ๓ ครั้งตอภาคการศึกษา ๒๖๔ ๖๖.๐๐ 
   เขารวมมากกวา ๓ ครั้งตอภาคการศึกษา ๑๐๔ ๒๖.๐๐ 

รวม ๔๐๐ ๑๐๐.๐๐ 
 

 จากตารางท่ี ๔.๑ พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนมากเปนเพศหญิง จํานวน ๒๖๑ คน คิด
เปนรอยละ ๖๕.๐๐ มีอาย ุ๑๒-๑๕ ป จํานวน ๒๗๖ คน คิดเปนรอยละ ๖๖.๐๐ มีระดับท่ีกําลังศึกษา
มัธยมศึกษาตอนตน จํานวน ๒๕๕ คน คิดเปนรอยละ ๖๔.๐๐ มีระดับธรรมศึกษาชั้นตรี จํานวน ๑๕๙ 
คน คิดเปนรอยละ ๔๐.๐๐ มีสถานภาพทางครอบครัวพอแมอยูครบและอาศัยอยูกับพอแม จํานวน 
๒๗๔ คน คิดเปนรอยละ ๖๙.๐๐ และมีการเขารวมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาตอภาคการศึกษา 
โดยเขารวม ๑ – ๓ ครั้งตอภาคการศึกษา จํานวน ๒๖๔ คน คิดเปนรอยละ ๖๖.๐๐ 
 
 ตอนที่ ๒ การประเมินความรู  ความเขาใจเกี ่ยวกับหลักศีล ๕ ของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐม 
 การประเมินความรู ความเขาใจเก่ียวกับหลักศีล ๕ ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาใน
จังหวัดนครปฐม ใชลักษณะนามบัญญัติ (Nominal Scale) โดยกําหนดคําตอบใหเลือก ๒ คําตอบ คือ 
ถูก หรือ ผิด แลวทําการสรุปแสดงผลเปนจํานวนความถ่ี และคารอยละ ไดดังแสดงในตาราง ๔.๓ 
 

 ตารางท่ี ๔.๓ แสดงจํานวนความถ่ี และคารอยละของความรูความเขาใจเก่ียวกับศีล ๕ 
ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐม 
 

 
ความรู ความเขาใจเก่ียวกับศีล ๕ 

ตอบถูก ตอบผิด 
 ความถ่ี รอยละ ความถ่ี รอยละ 

ศีลขอ ๑ ปาณาติบาต     
๑. การใหอภัยตอผูอ่ืน จะชวยใหรักษาศีลขอท่ี ๑ ได ๓๖๕ ๙๑.๐๐ ๓๕ ๙.๐๐ 
๒. การฆาสัตวชาติหนาตองเกิดเปนสัตวใหถูกฆา ๘๕ ๒๑.๒๕ ๓๐๓ ๗๘.๗๕ 
๓. การไมเจตนาทํารายผูอ่ืนยอมไมผิดศีล ๑๔๒ ๓๕.๕๐ ๒๕๘ ๖๔.๕๐ 

 



๑๐๙ 

 ตารางท่ี ๔.๓ แสดงจํานวนความถ่ี และคารอยละของความรูความเขาใจเก่ียวกับศีล ๕ 
ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐม (ตอ) 

 
ความรู ความเขาใจเก่ียวกับศีล ๕ 

ตอบถูก ตอบผิด 
 ความถ่ี รอยละ ความถ่ี รอยละ 

๔. การเมตตาผูอ่ืนจะไดรับการเมตตาตอบ ๓๖๘ ๙๒.๐๐ ๓๒ ๘.๐๐ 
๕. ไมบังคับขมขืนจิตใจผูอ่ืนเปนการรักษาศีลขอท่ี ๑ ๓๑๘ ๗๙.๕๐ ๘๒ ๒๐.๕๐ 

ศีลขอ ๒ อทินนาทาน     
๖. การประกอบสมัมาชีพสงผลตอความสุขในสังคมได ๓๖๕ ๙๑.๒๕ ๓๕ ๘.๗๕ 
๗. การทุจริตคอรัปชั่นเปนเรื่องปกติจําเปนตองมีใน

สังคมไทย 
๑๗๘ ๔๔.๕๐ ๒๒๒ ๕๕.๕๐ 

๘. การทุจริตคอรัปชั่นทําใหไดใชชีวิตแบบมีความสุขได ๒๓๓ ๕๘.๒๕ ๑๖๗ ๔๑.๗๕ 
๙. การรับของโจรหรือรวมมือกับโจร คือการผิดศีลขอ ๒ ๓๒๓ ๘๐.๗๕ ๗๗ ๑๙.๒๕ 

๑๐. การเอาเวลางานไปทําเรื่องสวนตัวไมใชการผิดศีล  ๒๐๕ ๕๑.๒๕ ๑๙๕ ๔๘.๗๕ 
ศีลขอ ๓ กาเมสุมิจฉาจาร     

๑๑. การคบหาคนรักหลายคนในเวลาเดียวกันเปนสิทธิ
สวนบุคคล ไมผิดศีล 

๑๗๕ ๔๕.๑๐ ๒๒๕ ๕๖.๒๕ 

๑๒. การมีเพศสัมพันธกอนแตงงานเปนเรื่องปกติของ
สงัคมไทย 

๒๖๖ ๖๘.๖๐ ๑๓๔ ๓๓.๕๐ 

๑๓. ครอบครัวจะสุขสงบ ไมแตกแยก เพราะรักษาศีลขอ
ท่ี ๓ 

๓๘๘ ๙๗.๐๐ ๑๒ ๓.๐๐ 

๑๔. การไมนอกใจคนรักเปนการรักษาศีลขอท่ี ๓  ๓๗๑ ๙๒.๗๕ ๒๙ ๗.๒๕ 
๑๕. ศีลขอ ๓ สงผลตอการควบคุมโรคติดตอรายแรง 

บางชนิด 
๓๑๐ ๗๗.๕๐ ๙๐ ๒๒.๕๐ 

ศีลขอ ๔ มุสาวาท     
๑๖. การรวมปกปดความผิดผูอ่ืนเพ่ือใหไดผลประโยชน

ไมใชการผิดศีล 
๑๖๕ ๔๑.๒๕ ๒๓๕ ๕๘.๗๕ 

๑๗. การกลาวโทษผูอ่ืนดวยขอความเท็จถือวาผิดศีล ๓๖๖ ๙๑.๕๐ ๓๔ ๘.๕๐ 
๑๘. ทําผิดแลวยอมรับความจริงเปนการปฏิบัติตามหลัก

ศีลขอ ๔ 
๓๖๘ ๙๒.๐๐ ๓๒ ๘.๐๐ 

๑๙. การกลาวเท็จ ใสรายผูอ่ืน สงผลตอความวุนวาย
แตกแยกในสังคมไทย 

๓๘๗ ๙๖.๗๕ ๑๓ ๓.๒๕ 

๒๐. ปฏิบัติตามศีลขอท่ี ๔ ทําใหคนนับถือ ๒๔๕ ๖๑.๒๕ ๑๕๕ ๓๘.๗๕ 
ศีลขอ ๕ สุราเมรยมัชชปมาทัฎฐานา     

๒๑. การดืมสุราและเสพสิ่งเสพติดทําใหขาดสติและกอ
ปญหาท้ังตนเองและผูอ่ืน 

๓๘๗ ๙๖.๗๕ ๑๓ ๓.๒๕ 

 



๑๑๐ 

 ตารางท่ี ๔.๓ แสดงจํานวนความถ่ี และคารอยละของความรูความเขาใจเก่ียวกับศีล ๕ 
ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐม (ตอ) 

 
ความรู ความเขาใจเก่ียวกับศีล ๕ 

ตอบถูก ตอบผิด 
 ความถ่ี รอยละ ความถ่ี รอยละ 
๒๒. อุบัติเหตุเกิดจากความผิดพลาดของอุปกรณมากกวา

ไมใชการขาดสตเิพราะดื่มสุรา 
๑๑๒ ๒๘.๐๐ ๒๘๘ ๗๒.๐๐ 

๒๓. การมีสตคิวบคุมตนเองไดชวยลดปญหาการวิวาทกัน ๓๗๒ ๙๓.๐๐ ๒๘ ๗.๐๐ 
๒๔. การดื่มของมึนเมาสงผลดีตอระบบเศรษฐกิจไทยดีข้ึน ๑๑๐ ๒๗.๕๐ ๒๙๐ ๗๒.๕๐ 
๒๕. ครอบครัวสงบสุขเม่ือไมยุงเก่ียวกับสุรา บุหรี ่และสิ่ง

เสพตดิ 
๓๗๔ ๙๓.๕๐ ๒๖ ๖.๕๐ 

 จากตารางท่ี ๔.๓ ผลการวิเคราะหความรูความเขาใจเก่ียวกับศีล ๕ ของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐม ๕ พบวา  
 ๑) ศีลขอ ๑ ปาณาติบาต พบวา ขอท่ีมีผูตอบถูกมากท่ีสุด คือ ขอวา การเมตตาผูอ่ืนจะ
ไดรับการเมตตาตอบ มีผูตอบถูกจํานวน ๓๖๘ คน คิดเปนรอยละ ๙๒.๐๐ รองลงมาคือ ขอวา การให
อภัยตอผูอ่ืนจะชวยใหรักษาศีลขอท่ี ๑ ได มีผูตอบถูกจํานวน ๓๖๕ คน คิดเปนรอยละ ๙๑.๐๐ และ
ขอท่ีมีผูตอบถูกนอยท่ีสุด คือ ขอวาการไมเจตนาทํารายผูอ่ืนยอมไมผิดศีล มีผูตอบถูกจํานวน ๒๕๘ 
คน คิดเปนรอยละ ๖๔.๕๐ สวนขอท่ีมีผูตอบผิดมากท่ีสุด คือ  
 ๒) ศีลขอ ๒ อทินนาทาน พบวา ขอท่ีมีผูตอบถูกมากท่ีสุด คือ ขอวา การประกอบสัมมาชีพ
สงผลตอความสุขในสังคมได มีผูตอบถูกจํานวน ๓๖๕ คน คิดเปนรอยละ ๙๑.๒๕ รองลงมาคือ ขอวา 
การรับของโจรหรือรวมมือกับโจร คือการผิดศีลขอ ๒ มีผูตอบถูกจํานวน ๓๒๓ คน คิดเปนรอยละ 
๘๐.๗๕ สวนขอท่ีมีผูตอบถูกนอยท่ีสุด คือ การเอาเวลางานไปทําเรื่องสวนตัวไมใชการผิดศีล มีผูตอบ
ถูกจํานวน ๑๙๕ คน คิดเปนรอยละ ๔๘.๗๕สวนขอท่ีมีผูตอบผิดมากท่ีสุด คือ 
 ๓) ศีลขอ ๓ กาเมสุมิจฉาจาร พบวา ขอท่ีมีผูตอบถูกมากท่ีสุด คือ ขอวา ครอบครัวจะสุข
สงบ ไมแตกแยก เพราะรักษาศีลขอท่ี ๓ มีผูตอบถูกจํานวน ๓๘๘ คน คิดเปนรอยละ ๙๗.๐๐ 
รองลงมา คือ ขอวา การไมนอกใจคนรักเปนการรักษาศีลขอท่ี ๓ มีผูตอบถูกจํานวน ๓๗๑ คน คิดเปน
รอยละ ๙๒.๗๕ สวนขอท่ีมีผูตอบถูกนอยท่ีสุด คือ การมีเพศสัมพันธกอนแตงงานเปนเรื่องปกติของ
สังคมไทย มีผูตอบถูกจํานวน ๑๓๔ คน คิดเปนรอยละ ๓๓.๕๐  
 ๔) ศีลขอ ๔ มุสาวาท ขอพบวา ขอท่ีมีผูตอบถูกมากท่ีสุด คือ ขอวา การกลาวเท็จ ใสราย
ผูอ่ืน สงผลตอความวุนวายแตกแยกในสังคมไทย มีผูตอบถูกจํานวน ๓๘๗ คน คิดเปนรอยละ ๙๖.๗๕ 
รองลงมาคือ ขอวา ทําผิดแลวยอมรับความจริงเปนการปฏิบัติตามหลักศีลขอ ๔ มีผูตอบถูกจํานวน 
๓๖๘ คน คิดเปนรอยละ ๙๒.๐๐ สวนขอท่ีมีผูตอบถูกนอยท่ีสุด คือ การรวมปกปดความผิดผูอ่ืน
เพ่ือใหไดผลประโยชนไมใชการผิดศีล มีผูตอบถูกจํานวน ๒๓๕ คน คิดเปนรอยละ ๕๘.๗๕ 
 ๕) ศีลขอ ๕ สุราเมรยมัชชปมาทัฎฐานา พบวา ขอท่ีมีผูตอบถูกมากท่ีสุด คือ ขอวา การดืม
สุราและเสพสิ่งเสพติดทําใหขาดสติและกอปญหาท้ังตนเองและผูอ่ืน มีผูตอบถูกจํานวน ๓๘๗ คน คิด
เปนรอยละ ๙๖.๗๕ รองลงมาคือ ขอวา ครอบครัวสงบสุขเม่ือไมยุงเก่ียวกับสุรา บุหรี่ และสิ่งเสพติด 

 



๑๑๑ 

มีผูตอบถูกจํานวน ๓๗๔ คน คิดเปนรอยละ ๙๓.๕๐ สวนขอท่ีมีผูตอบถูกนอยท่ีสุด คือ อุบัติเหตุเกิด
จากความผิดพลาดของอุปกรณมากกวาไมใชการขาดสติเพราะด่ืมสุรา มีผูตอบถูกจํานวน ๒๘๘ คน 
คิดเปนรอยละ ๗๒.๐๐ 
 ดังนั้น จึงสรุประดับความรูความเขาใจเก่ียวกับศีล ๕ ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาใน
จังหวัดนครปฐม  ในภาพรวมไดตามตารางท่ี ๔.๔ 
 

 ตารางท่ี ๔.๔ แสดงการประเมินระดับความรูความเขาใจเก่ียวกับศีล ๕ ของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐม  ในภาพรวม 

ระดับความรู ความเขาใจเก่ียวกับศีล ๕ ไดคะแนน จํานวนคน รอยละ 

ระดับนอย  ๐ – ๘ ๗ ๑.๗๕ 
ระดบัปานกลาง ๙ – ๑๖ ๑๐๔ ๒๖.๐๐ 
ระดับมาก ๑๗ - ๒๕ ๒๘๙ ๗๒.๒๕ 

รวม ๔๐๐ ๑๐๐.๐๐ 
 

 จากตารางท่ี ๔.๔ แสดงภาพรวมของการประเมินระดับความรูความเขาใจเก่ียวกับศีล ๕ 
ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐม พบวา นักเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐม 

มีความรูความเขาใจเก่ียวกับศีล ๕ อยูในระดับ มาก คือ มีผูตอบแบบคําถามถูกและไดคาคะแนนใน
ระดับมาก จํานวน ๒๘๙ คน คิดเปนรอยละ ๗๒.๒๕ รองลงมา คือ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาใน
จังหวัดนครปฐม ท่ีมีความรูในระดับมาก จํานวน ๒๘๕ คน คิดเปนรอยละ ๗๒.๒๕ รองลงมาคือ มี
ความรูความเขาใจเก่ียวกับศีล ๕ อยูในระดับ ปานกลาง คือ มีผูตอบแบบคําถามถูกและไดคาคะแนน
ในระดับปานกลาง จํานวน ๑๐๔ คน คิดเปนรอยละ ๒๖.๐๐ และ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาใน
จังหวัดนครปฐม มีความรูความเขาใจเก่ียวกับศีล ๕ อยูในระดับ นอย คือ มีผูตอบแบบคําถามถูกและ
ไดคาคะแนนในระดับนอย จํานวน ๗ คน คิดเปนรอยละ ๑.๗๕ 
 
 ตอนท่ี ๓ การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติตนตามหลักศีล ๕ ของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐม 
 การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติตนตามหลักศีล ๕ ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัด
นครปฐม ใชแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) สรุปเปนคาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) ดังนี ้
 

 ตารางท่ี ๔.๕ คาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของพฤติกรรมในการรักษา
ศีล ๕ ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐม โดยภาพรวม 

การพัฒนาพฤติกรรมในการรักษาศีล ๕ ในภาพรวม 
ระดับการพัฒนา  

( X ) (S.D.) แปลผล 
๑. ศีลขอ ๑ ปาณาตบิาต ๔.๑๓ ๐.๖๑ มาก 
๒. ศีลขอ ๒ อทินนาทาน ๔.๒๓ ๐.๖๖ มาก 
๓. ศีลขอ ๓ กาเมสุมิจฉาจาร ๓.๙๖ ๐.๖๑ มาก 

 



๑๑๒ 

 ตารางท่ี ๔.๕ คาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของพฤติกรรมในการรักษา
ศีล ๕ ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐม โดยภาพรวม (ตอ) 

การพัฒนาพฤติกรรมในการรักษาศีล ๕ ในภาพรวม 
ระดับการพัฒนา  

( X ) (S.D.) แปลผล 
๔. ศีลขอ ๔ มุสาวาท ๔.๑๑ ๐.๘๘ มาก 
๕. ศีลขอ ๕ สุราเมรยมัชชปมาทัฎฐานา ๔.๐๗ ๐.๖๖ มาก 
 เฉลี่ยภาพรวม ๔.๑๐ ๐.๕๓ มาก 

 

 จากตารางท่ี ๔.๕ พบวา พฤติกรรมในการรักษาศีล ๕ ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาใน
จังหวัดนครปฐม โดยภาพรวมอยูในระดับ มาก มีคาเฉลี่ย ๔.๑๐ เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา 
พฤติกรรมในการรักษาศีล ๕ ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐม ขอที่อยูมีระดับคา
คะแนนสูงที ่สุด ไดแก ศีลขอ ๒ อทินนาทาน มีคาเฉลี ่ย ๔.๒๓ รองลงมาไดแก ศีลขอ ๑ 
ปาณาต ิบาต  ม ีค า เฉลี ่ย  ๔.๑๓  ส วนข อ ที ่ม ีระด ับค าคะแนน น อยที ่ส ุด  ได แก  ศ ีลข อ  ๓ 
กาเมสุมิจฉาจาร มีคาเฉลี่ย ๓.๙๖ 
 
 ตารางท่ี ๔.๖ คาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของพฤติกรรมในการรักษา
ศีลขอท่ี ๑ (ปาณาติบาต) ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐม  

การพัฒนาพฤติกรรมในการรักษาศีลขอ ๑ ปาณานิบาต 
ระดับการพัฒนา  

( X ) (S.D.) แปลผล 
๑. ขาพเจาหามปรามเม่ือเห็นเพ่ือนทะเลาะกัน ๔.๒๐ ๐.๗๗ มาก 
๒. ขาพเจาทําบุญโดยการปลอยสัตว ปลอยปลา  

ไถชีวิตโคกระบือ ในวันสําคัญตางๆ 
๓.๘๙ ๐.๘๐ มาก 

๓. ขาพเจาใหความสําคัญกับทุกชีวิต ๔.๐๒ ๐.๗๓ มาก 
๔. ขาพเจาใหความชวยเหลือผูท่ีตองการความชวยเหลือ ๔.๔๔ ๐.๗๔ มาก 
๕. ขาพเจาพยายามใหอภัยกับผูท่ีเบียดเบียนเรา ๔.๑๐ ๐.๘๒ มาก 
 เฉลี่ยภาพรวม ๔.๑๓ ๐.๖๑ มาก 

 

 จากตารางท่ี ๔.๖ พบวา พฤติกรรมในการรักษาศีลขอท่ี ๑ (ปาณาติบาต) โดยภาพรวมอยู
ในระดับ มาก มีคาเฉลี่ย ๔.๑๓ เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา พฤติกรรมในการรักษาศีลขอท่ี ๑ ท่ีมี
คาระดับคะแนนสูงท่ีสุด ไดแก ขาพเจาใหความชวยเหลือผูท่ีตองการความชวยเหลือ มีคาเฉลี่ย ๔.๒๐ 
รองลงมาไดแก ขาพเจาหามปรามเม่ือเห็นเพ่ือนทะเลาะกัน มีคาเฉลี่ย ๔.๒๐ สวนขอท่ีมีคาระดับ
คะแนนนอยท่ีสุด ไดแก ขาพเจาทําบุญโดยการปลอยสัตว ปลอยปลา ไถชีวิตโคกระบือ ในวันสําคัญ
ตาง ๆ มีคาเฉลี่ย ๓.๘๙ 

 



๑๑๓ 

 ตารางท่ี ๔.๗ คาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของพฤติกรรมในการรักษา
ศีลขอท่ี ๒ : (อทินนาทาน) ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐม 

การพัฒนาพฤติกรรมในการรักษาศีลขอท่ี ๒ อทินนาทาน 
ระดับการพัฒนา  

( X ) (S.D.) แปลผล 
๑. ขาพเจารูจักละอายแกใจเม่ือจะกระทําทุจริต ๔.๑๐ ๐.๘๙ มาก 
๒. ขาพเจารูจักใชจายพอประมาณ ๔.๒๖ ๐.๗๕ มาก 
๓. ขาพเจาตั้งอยูในความพอดีเหมาะสมตามฐานะ ๔.๓๘ ๐.๗๕ มาก 
๔. ขาพเจาประกอบอาชีพสุจริต ๔.๑๘ ๐.๙๗ มาก 
๕. ขาพเจาเกรงกลัวตอการละเมิดในสิทธิผูอ่ืน ๔.๒๔ ๐.๘๑ มาก 
 เฉลี่ยภาพรวม ๔.๒๓ ๐.๖๖ มาก 

 จากตารางท่ี ๔.๗ พบวา พฤติกรรมในการรักษาศีลขอท่ี ๒ (อทินนาทาน) โดยภาพรวมอยูใน
ระดับ มาก มีคาเฉลี่ย ๔.๒๓ เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา พฤติกรรมในการรักษาศีลขอท่ี ๒ ท่ีมีคา
ระดับคะแนนสูงท่ีสุด ไดแก ขาพเจาตั้งอยูในความพอดีเหมาะสมตามฐานะ มีคาเฉลี่ย ๔.๓๘ รองลงมา
ไดแก ขาพเจารูจักใชจายพอประมาณ มีคาเฉลี่ย ๔.๒๖ สวนขอท่ีมีคาระดับคะแนนนอยท่ีสุด ไดแก 
ขาพเจารูจักละอายแกใจเม่ือจะกระทําทุจริต มีคาเฉลี่ย ๔.๑๐ 
 
 ตารางท่ี ๔.๘ คาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของพฤติกรรมในการรักษา
ศีลขอ ๓ (กาเมสุมิจฉาจาร) ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐม 

การพัฒนาพฤติกรรมในการรักษาศีล ๕ ศีลขอ ๓ กาเมสุมิจฉาจาร 
ระดับการพัฒนา 

( X ) (S.D.) แปลผล 
๑. ขาพเจาระมัดระวังการแสดงพฤติกรรมท่ีไมเหมาะสมทาง

เพศ 
๔.๑๘ ๐.๗๔ มาก 

๒. ขาพเจาคิดวิเคราะหกระทบท่ีจะไดรับหลักการประพฤติทาง
เพศท่ีไมเหมาะสม 

๓.๙๙ ๐.๗๙ มาก 

๓. ขาพเจาใหเหตุผลท่ีเหมาะสมกับเพ่ือน ปองการประพฤติผิด
ทางเพศ  

๓.๘๔ ๐.๘๗ มาก 

๔. ขาพเจาซ่ือสัตยตอคูครอง หรือคนรัก ๓.๙๗ ๐.๘๙ มาก 
๕. ขาพเจามีสติตอสื่อกระตุนทางเพศ ๓.๘๑ ๐.๘๙ มาก 
 เฉลี่ยภาพรวม ๓.๙๖ ๐.๖๑ มาก 

 จากตารางท่ี ๔.๘ พบวา พฤติกรรมในการรักษาศีลขอท่ี ๓ (กาเมสุมิจฉาจาร) โดยภาพรวม
อยูในระดับ มาก มีคาเฉลี่ย ๓.๙๖ เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา พฤติกรรมในการรักษาศีลขอท่ี ๒ 
ท่ีมีคาระดับคะแนนสูงท่ีสุด ไดแก ขาพเจาระมัดระวังการแสดงพฤติกรรมท่ีไมเหมาะสมทางเพศ มี
คาเฉลี่ย ๔.๑๘ รองลงมาไดแก ขาพเจาคิดวิเคราะหกระทบท่ีจะไดรับหลักการประพฤติทางเพศท่ีไม
เหมาะสม มีคาเฉลี่ย ๓.๙๙ สวนขอท่ีมีคาระดับคะแนนนอยท่ีสุด ไดแก ขาพเจามีสติตอสื่อกระตุนทาง
เพศ มีคาเฉลี่ย ๓.๘๑ 

 



๑๑๔ 

 ตารางท่ี ๔.๙ คาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของพฤติกรรมในการรักษา
ศีลขอท่ี ๔ (มุสาวาท) ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐม 

การพัฒนาพฤติกรรมในการรักษาศีลขอท่ี ๔ มุสาวาท 
ระดับการพัฒนา  

( X ) (S.D.) แปลผล 
๑. ขาพเจาพูดความจริงในเวลาท่ีเหมาะสม ๓.๙๒ ๑.๐๗ มาก 
๒. ขาพเจายกยองเชิดชูผูท่ีปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดี ๔.๓๔ ๐.๙๔ มาก 
๓. ขาพเจาไมกลาวคําจริงท่ีกระตุนใหเกิดความขัดแยง ๓.๙๙ ๑.๐๖ มาก 
๔. ขาพเจายอมรับในความผิดพลาดของตนเอง ๔.๐๕ ๑.๐๖ มาก 
๕. ขาพเจาตั้งตนอยูในความซ่ือสัตยสุจริต ๔.๒๓ ๑.๐๘ มาก 
 เฉลี่ยภาพรวม ๔.๑๑ ๐.๘๘ มาก 

 จากตารางท่ี ๔.๙ พบวา พฤติกรรมในการรักษาศีลขอท่ี ๔ (มุสาวาท) โดยภาพรวมอยูใน
ระดับ มาก มีคาเฉลี่ย ๔.๑๑ เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา พฤติกรรมในการรักษาศีลขอท่ี ๔ ท่ีมีคา
ระดับคะแนนสูงท่ีสุด ไดแก ขาพเจายกยองเชิดชูผูท่ีปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดี มีคาเฉลี่ย ๔.๓๔ 
รองลงมาไดแก ขาพเจาตั้งตนอยูในความซ่ือสัตยสุจริต มีคาเฉลี่ย ๔.๒๓ สวนขอท่ีมีคาระดับคะแนนนอย
ท่ีสุด ไดแก ขาพเจาพูดความจริงในเวลาท่ีเหมาะสม มีคาเฉลี่ย ๓.๙๒ 
 
 ตารางท่ี ๔.๑๐ คาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของพฤติกรรมในการรักษา
ศีลขอท่ี ๕ (สุราเมรยมัชชปมาทัฎฐานา) ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐม 

การพัฒนาพฤติกรรมในการรักษาศีล ๕ สุราเมรยมัชชปมาทัฎฐานา 
ระดับการพัฒนา  

( X ) (S.D.) แปลผล 
๑. ขาพเจารูถึงโทษของเครื่องดื่มแอลกอฮอล และยาเสพติด จึง

ปฏิเสธ 
๔.๑๒ ๐.๘๕ มาก 

๒. ขาพเจาเห็นคนรอบตัวไดรับโทษจากสุราและสิ่งเสพติด จึงไม
ยุงเก่ียว 

๔.๒๒ ๐.๘๑ มาก 

๓. ขาพเจาปฏิเสธบุหรี่เม่ือเพ่ือนยื่นให เพราะรูถึงโทษของบหุรี่ ๔.๐๒ ๐.๘๗ มาก 
๔. ขาพเจาไมเขาสูแหลงบันเทิงท่ีเก่ียวของกับเครื่องดื่ม และสิ่ง

มึนเมา 
๓.๙๔ ๐.๗๑ มาก 

๕. ขาพเจาทํากิจกรรมผอนคลายโดยไมพ่ึงพายาเสพติด ๔.๐๘ ๐.๗๗ มาก 
 เฉลี่ยภาพรวม ๔.๐๗ ๐.๖๖ มาก 

 จากตารางท่ี ๔.๑๐ พบวา พฤติกรรมในการรักษาศีลขอท่ี ๕ (สุราเมรยมัชชปมาทัฎฐานา) 
โดยภาพรวมอยูในระดับ มาก มีคาเฉลี่ย ๔.๐๗ เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา พฤติกรรมในการ
รักษาศีลขอท่ี ๔ ท่ีมีคาระดับคะแนนสูงท่ีสุด ไดแก ขาพเจาเห็นคนรอบตัวไดรับโทษจากสุราและสิ่ง
เสพติด จึงไมยุงเก่ียว มีคาเฉลี่ย ๔.๒๒ รองลงมาไดแก ขาพเจารูถึงโทษของเครื่องดื่มแอลกอฮอล และ
ยาเสพติด จึงปฏิเสธ มีคาเฉลี่ย ๔.๑๒ สวนขอท่ีมีคาระดับคะแนนนอยท่ีสุด ไดแก ขาพเจาไมเขาสู
แหลงบันเทิงท่ีเก่ียวของกับเครื่องดื่ม และสิ่งมึนเมา มีคาเฉลี่ย ๓.๙๔ 

 



๑๑๕ 

 ตอนท่ี ๔ แบบสอบถามปลายเปดเกี่ยวกับขอเสนอแนะ  
 จากกรพัฒนากิจกรรมการเสริมสรางหลักประกันคุณภาพชีวิตท่ียั่งยืนสําหรับนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐมโดยใชหลักศีล ๕ คณะผูวิจัยไดสรุปประเด็นคาความถ่ีในตาราง ๔.๑๑  
 ตารางท่ี ๔.๑๑ สรุปคําถามปลายเปดเก่ียวกับปญหา อุปสรรคและขอเสนอแนะ ในกิจกรรม
ในการเสริมสรางหลักประกันคุณภาพชีวิตท่ียั่งยืนสําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐม
โดยใชหลักศีล ๕   
 ประเด็น คาความถ่ี 

๑. พระสงฆ/พระสอนศีลธรรมในโรงเรียนไมไดแนะนําการปฏิบัติตามศีล ๕ ให
เขาใจ สอนเขาใจยาก  

๓๘ 

๒. โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมฝกอบรมจริยธรรมหลายครั้ง แตเนื้อหาการอบรม 
หรือกิจกรรมเปนแบเดิม ๆ จึงไมนาสนใจ 

๒๒ 

  

 ตารางท่ี ๔.๑๑ สรุปเก่ียวกับปญหา อุปสรรคและขอเสนอแนะ ในกิจกรรมในการเสริมสราง
หลักประกันคุณภาพชีวิตท่ียั่งยืนสําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐมโดยใชหลักศีล ๕  
คณะผูวิจัยสรุปในประเด็นท่ีสอดคลอง คลายคลึงกัน ๒ ประเด็น คือ  
 ๑) ดานพระสงฆ/พระสอนศีลธรรมในโรงเรียนไมไดแนะนําการปฏิบัติตามศีล ๕ ใหเขาใจ 
สอนเขาใจยาก มีคาความถ่ีของผูใหขอเสนอแนะ ๓๘ คน  
 และ ๒) โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมฝกอบรมจริยธรรมหลายครั้ง แตเนื้อหาการอบรม หรือ
กิจกรรมเปนแบเดิม ๆ จึงไมนาสนใจ คาความถ่ีของผูใหขอเสนอแนะ ๒๒ คน  
 จากขอมูลขางตน และคณะผูวิจัยจึงไดรวมกันประชุมถอดบทเรียนกิจกรรมโดยทําการ
สนทนากลุมเฉพาะการสนทนากลุมเฉพาะ (Focus Group) ในวันจันทร ท่ี ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ หอง
ประชุม “กิตตินธร” วิทยาลัยสงฆพุทธปญญาศรีทวารวดี วัดไรขิง พระอารามหลวง จังหวัดนครปฐม มี
ผูเขารวมรวม คือ กลุมผูทรงคุณวุฒินักวิชาการดานพระพุทธศาสนา ดานการสงเสริมจริยธรรมเยาวชน 
กลุมนักวิชาการดานการศึกษา และกลุมผูแทนจากหนวยงานและเครือขายท่ีเขารวมกิจกรรม โดยไดสรุป
เปนขอเสนอแนะแนวทางในการเสริมสรางหลักประกันคุณภาพชีวิตท่ียังยืนสําหรับเยาวชนตามหลักศีล 
๕ นั้นควรมีการสงเสริมการพัฒนาศักยภาพพระสงฆผูปฏิบัติหนาท่ีเปนผูสื่อสารนําศีล ๕ สูการปฏิบัติใน
กลุมเยาวชน เชน พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน เนื่องจากพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มีบทบาทท่ีสําคัญ
ยิ่งในการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมแกเยาวชนในสังคมโดยเฉพาะในสถานศึกษา รับภาระท่ีสําคัญยิ่งใน
การปฏิบัติหนาท่ีเผยแผพระพุทธศาสนาสูกลุมเยาวชนละสังคม  

 นอกจากนี้ ไดสรุปขอเสนอแนวทางการขับเคลื่อนการทํางานเพ่ือเสริมสรางหลักประกัน
คุณภาพชีวิตท่ียั่งยืนสําหรับเยาวชน ในเบื้องตนคือการพัฒนาผูท่ีทําหนาท่ีถายทอดหลักปฏิบัติศีล ๕ สู
กลุมเยาวชน ใหมีทักษะการทํางานท่ีเหมาะสมกับยุคสมัยมากยิ่งข้ึน จึงไดเสนอการจัดทําหลักสูตร
ฝกอบรมพัฒนาศักยภาพพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ใหเปนผูนําดานการสงเสริมศีล ๕ สูเยาวชน  
ใหเปนผูถายทอดความรูเกี่ยวกับหลักปฏิบัติศีล ๕ สามารถพัฒนากิจกรรมสงเสริมการปฏิบัติตน
ตามหลักศีล ๕ ไดอยางถูกตอง และเปนแกนนําขับเคล่ือนเครือขายสรางสังคมสูสันติสุข โดยจะ
เปนการทํางานท่ีหนุนเสริมนโยบายสรางความปรองดองสมานฉันทโดยใชหลักธรรมทาง

 



๑๑๖ 

พระพุทธศาสนา “หมูบานรักษาศีล ๕” ตามยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป ของมหาเถรสมาคม และสอดรับ
กับการท่ีพระเดชพระคุณพระเทพศาสนาภิบาล ผูอํานวยการวิทยาลัยสงฆพุทธปญญาศรีทวารวดี และ
รองประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสรางความปรองดองสมานฉันทโดยใชหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา “หมูบานรักษาศีล ๕ “ สวนกลาง ไดมอบหมายเปนภารกิจแกวิทยาลัยสงฆพุทธ
ปญญาศรีทวารวดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในการมีสวนรวมขับเคลื่อนกิจกรรม
สนองงานโครงการสรางฯ “หมูบานรักษาศีล ๕” เพ่ือเสริมสรางสังคมแหงสันติสุขท่ียั่งยืน โดยการ
ขับเคลื่อนศีลหาในเชิงพ้ืนท่ีใหเปนรูปธรรมมากยิ่งข้ึน โดยดังนั้น วิทยาลัยสงฆพุทธปญญาศรีทวารวดี 
จึงไดเสนอแนวคิดในการขับเคลื่อนกิจกรรมสนองงานโครงการฯ “หมูบานรักษาศีล ๕”เพ่ือการ
เสริมสรางหลักประกันคุณภาพท่ีวิตท่ียั่งยืนคือสันติสุขของสังคม สรุปไดดังแผนภาพท่ี ๔.๑ 

 

แผนภูมิที่ ๔.๑ แสดงตัวอยางแนวคิดในการขับเคลื่อนงานเสริมสรางหลักประกันคุณภาพชวีิตที่
ยั่งยืนทีส่อดคลองกับโครงการฯ “หมูบานรักษาศีล ๕” ของวิทยาลัยสงฆพุทธปญญาศรีทวารวดี  



๑๑๗ 

๔.๔ กลไกขับเคลื่อนการเสริมสรางหลักประกันคุณภาพชีวิตที่ยังยืนสําหรับนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐมโดยใชหลักศีล ๕  
 การวิเคราะหกลไกขับเคลื่อนการเสริมสรางหลักประกันคุณภาพชีวิตท่ียังยืนสําหรับ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐมโดยใชหลักศีล ๕ คณะผูวิจัยไดนําขอมูลท่ีไดจาก
การศึกษาการสงเสริมการปฏิบัติตนตามหลักศีล ๕ ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐม
และการพัฒนากิจกรรมในการเสริมสรางหลักประกันคุณภาพชีวิตท่ียั่งยืนสําหรับนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐมโดยใชหลักศีล ๕ ท่ีไดทําการประเมินความรูความเขาใจในหลักศีล ๕ 
และพฤติกรรมการปฏิบัติตนตามหลักศีล ๕ ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐม เพ่ือ
จัดทําเปนประเด็นในการสนทนากลุมเฉพาะ (Focus Group) ในวันจันทร ท่ี ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๒    
ณ หองประชุม “กิตตินธร” มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆพุทธปญญาศรี
ทวารวดี วัดไรขิง พระอารามหลวง จังหวัดนครปฐม มีผูเขารวมรวมจํานวน ๑๗ ทาน ประกอบดวย 
กลุมนักวิชาการดานพระพุทธศาสนา ดานการสงเสริมจริยธรรมเยาวชน  กลุมนักวิชาการดาน
การศึกษา และกลุมผูแทนจากหนวยงานท่ีเก่ียวของและเครือขายท่ีเขารวมกิจกรรม โดยไดรวมกัน
วิเคราะหประเด็นกลไกขับเคลื่อนการเสริมสรางหลักประกันคุณภาพชีวิตท่ียังยืนสําหรับนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐมโดยใชหลักศีล ๕ สรุปไดดังนี้ 
 การเสริมสรางหลักประกันคุณภาพชีวิตท่ียังยืนสําหรับเยาวชนใชหลักศีล ๕ จะเกิดเปน
รูปธรรมตองอาศัยความรวมมือจากทุกภาคสวน คือ ตั้งแตครอบครัว โรงเรียน สถานศึกษา ท่ีดําเนินงาน
ตาง ๆ ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ เชน โรงเรียนสีขาว โรงเรียนศีล ๕ ตนแบบ โรงเรียน
คุณธรรม  สวนทางองคกรสงฆ ก็ไดมีนโยบายเก่ียวกับการสงเสรมิคุณธรรมจริยธรรมแกเยาวชนและ
ประชาชนของชาติเชนกัน เชน โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน  โครงการเยาวชนศีล ๕ ตนแบบ 
โครงการคายอบรมคุณธรรมจริยธรรม โครงการบรรพชาบวชศีลจารณี โครงการหนวยอบรมประชาชน
ประจําตําบล (อปต) โดยเฉพาะอยางยิ่งโครงการสรางความปลองดองสมานฉันทโดยใชหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา “หมูบานรักษาศีล ๕” ตามยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป รวมถึงหนวยงานอ่ืน ๆ ท่ีเขามา
สงเสริมงานดานนี้ เชน สํานักงานสงเสริมสุขภาพแหงชาติ (สสส) ท่ีรวมกับภาคสวนตาง ๆ ไดขับเคลื่อน
กิจกรรมรณรงคการงดสูบบุรี่ งดดื่มสุราในเทศการเขาพรรษา รวมไปถึงการพัฒนาศูนยฝกอบรมเยาวชน 
ศูนยอบสงเสริมรมคุณธรรมจริยธรรมตาง ๆ ตองอาศัยความรวมมือในการขับเคลื่อนงานอยางจริงจังเข็ม
แข็งและเปนรูปธรรม จึงจะสรางความปรองดองสมานฉันทสันติสุขในสังคมได โดยสรุปก็คือการ
ดําเนินการจัดกิจกรรมใหเกิดการเรียนรูตามหลัก ไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปญญา อันเปนหลักใหญใน
การพัฒนาทรัพยากรมนุษยในพระพุทธศาสนาท่ีนําไปสูการพัฒนาท่ียั่งยืนได เพราะเยาวชนท่ีมีคุณธรรม
จริยธรรมจะเปนทรัพยากรบุคคลของประเทศชาติท่ีมีคุณภาพ เปนบุคลากรของพระพุทธศาสนาท่ีจะ
เสริมสรางความปรองดองสมานฉันทสันติสุขในตนเอง ชุมชน และสังคมไดอยางยั่งยนื42

๔๓  

๔๓ สัมภาษณ พระเดชพระคุณพระเทพศาสนาภิบาล (แยม กิตฺตินฺธโร) รองเจาคณะจังหวัดนครปฐม,      
เจาอาวาสวัดไรขิง พระอารามหลวง, รองประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสรางความปรองดองสมานฉันทโดย
ใชหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมูบานรักษาศีล “ สวนกลาง, ผูอํานวยการวิทยาลัยสงฆพุทธปญญาศรีทวารวดี 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๘ กันยายน ๒๕๖๒. 

 

                                                 



๑๑๘ 

 สําหรับกลไกขับเคลื่อนการเสริมสรางหลักประกันคุณภาพชีวิตท่ียังยืนสําหรับนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐมโดยใชหลักศีล ๕ ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิดทฤษฎีตาง ๆ คือ แนวคิด
เก่ียวกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม แนวคิดเก่ียวกับเครือขายทางสังคมและการมีสวนรวม แนวคิด
เก่ียวกับหลักประกันคุณภาพชีวิตท่ียั่งยืนตามหลักการของศีล ๕ แนวคิดเก่ียวกับการลดเหลาบุรี ่
ดําเนินการวิจัยโดยใชวิธีการเชิงระบบ (System Approach) คือ ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิต 
หรือผลท่ีเกิดข้ึน และขอมูลปอนกลับ ซ่ึงมีความสัมพันธเชื่อมโยงกัน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 จากแผนภาพท่ี ๔.๒ แสดงการเสริมสรางหลักประกันคุณภาพชีวิตท่ียังยืนสําหรับเยาวชน
ดวยกลไกท่ีเปนระบบขับเคลื่อนหรือดําเนินไปได โดยมีการจัดสรรทรัพยากร มีการจัดองคการ 
หนวยงาน หรือกลุมบุคคลเปนผูดําเนินงาน หรือขับเคลื่อนงาน เปนผูดําเนินงาน เพ่ือเสริมสราง
หลักประกันคุณภาพชีวิตท่ียังยืนสําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐมโดยใชหลักศีล ๕  
นั้น ไดพบองคประกอบของกลไกประกอบดวย ๓ องคประกอบคือ 
 ๑) “เยาวชน” คือ กลุมเปาหมาย ไดแก เยาวชน ดวยการวิเคราะหความรู ความเขาใจ 
ทัศนคติ พฤติกรรม ความเสี่ยงในการดําเนินชีวิต ท่ีจะเปนขอมูลในการวางแผนขับเคลื่อนการ
เสริมสรางหลักประกันคุณภาพชีวิตท่ียังยืนสําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐมโดยใช
หลักศีล ๕ 
 ๒) “กระบวนการ” คือ การมีกระบวนอบรมบมเพาะปลูกฝงสรางจิตสํานึกใหความรูท่ี
เหมาะสมกับกลุมเปาหมาย มีผนงานหรือประเด็นการอบรมท่ีชัดเจน มีกิจกรรมท่ีจูงใจใฝรู มีวิทยากร
หรือผูดําเนินการอบรมท่ีมีทักษะสามารถสรางแรงจูงใจหรือขับเคลื่อนงานใหบรรลุเปาหมายของ

แผนภูมิท่ี ๔.๒ กลไกการเสริมสรางหลักประกันคุณภาพชีวิตท่ียังยืนสําหรับ
เยาวชน 

 



๑๑๙ 

กิจกรรม โดยบูรณณาการหลักไตรสิกขา สูการพัฒนาพฤติกรรมตามหลักศีล ๕ จึงเปนการรวมกันเปน
พลังเสริมสรางหลักประกันคุณภาพชีวิตท่ียังยืนสําหรับเยาวชนโดยใชหลักศีล ๕ 
 ๓) “เครือขาย” คือ ตองมีผู ร ับผิดชอบหลัก อาจจะเปนตัวเยาวชนเอง ครอบครัว 
ผูปกครอง  สถานศึกษา การมีศูนยอบรมที่มีความพรอมสามารถอบรมเยาวชนใหมีความรู ความ
เขาใจ ทัศนคติ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดําเนินชีวิตตามหลักศีล ๕ ไดอยางมีประสิทธิภาพ โดย
อาศัยความรวมมือจากหลาย ๆ ภาคสวน ในลักษณะที่เรียกวา “บวร” โดยรวมมือกันตั้งแตการ
รวมกันวางแผน นําเยาวชนเขาสูกระบวนการ และติดตามผล 43

๔๔  
 ในการพัฒนาพฤติกรรมการดําเนินชีวิตของเยาวชนเพื่อลดปจจัยเสี่ยงและเสริมสราง
หลักประกันคุณภาพชีวิตท่ียั่งยืนตามหลักศีล ๕ ควรมีรูปแบบท่ีสอดคลองกับบริบทสภาพแวดลอม
และสถานการณสังคมปจจุบัน หากพิจารณาตามวิถีชีวิตของเยาวชนไทยตั้งแตอดีตก็จะเห็นวา มี
การพัฒนากระบวนการมาตลอด โดยการพัฒนาทางดานการศึกษา กิจกรรมอบรม หรือการพัฒนา
ในแตละครอบครัว โดยใหเยาวชนไดรับการศึกษาพัฒนาสติปญญา ควบคูกับการเสริมสรางสุข
ภาวะการเจริญเติมโตของรางกาย คือ การพัฒนาทางดานรางกาย ในปจจุบันนี ้ในการพัฒนา
เยาวชน จึงตองมีการพัฒนาท่ีเปนองครวม คือ ท้ังกาย ใจ สติปญญา และอารมณ 44๔๕  
 ท้ังนี้ ศูนยการอบรมคุณธรรมจริยธรรม หรือคายอบรมตาง ๆ จึงถือวาเปนกลไกพัฒนา
อีกอยางหนึ่งที่เปนการพัฒนาเยาวชนผานกระบวนการการอบรมและกิจกรรมตาง ๆ จากพระ
วิทยากรหรือหนวยงานผู ร ับผิดชอบ ผู นําชุมชน และพระสงฆผู ใหการอบรม และการพัฒนา
เยาวชนที่ควรดําเนินการอยางตอเนื่องและเครือขายที่รวมกันทํางานที่ใชรูปแบบการอบรมที่นํา
หลักการของศีล ๕ มาบูรณาการเขากับกิจกรรมการเรียนรู ตาง ๆ รวมถึงมีเครือขายรวมจัด
กิจกรรมในวันสําคัญหรือเทศกาลตาง ๆ ที่จะสรางความตระหนักรูแกเยาวชน เชน โครงการฯ 
“หมูบานรักษารักษาศีล ๕” กิจกรรมอบรมคายคุณธรรมในวันที่ ๕ ธันวา หรือ ๑๒ สิงหาคม 4 5

๔๖ 
โดยกิจกรรมเหลานี ้เปนกลไกการพัฒนาเยาวชนตามหลักไตรสิกขา คือ พฤติกรรมสวนบุคคล 
จิตสํานึกการอยู ร วมกัน โดยเฉพาะดานการปรับตัวและการปรับบทบาทการดําเนินชีวิตจาก
ประสบการณ โดยความสัมพันธระหวางการดํารงชีวิต การศึกษา สุขภาพ และมีภูมิตานทานตอ
ความเปลี่ยงแปลง ตอปจจัยเสี่ยงตาง ๆ ที่มีความสัมพันธทั้งทางตรง และทางออม ตอการพัฒนา
เยาวชนท่ีสงผลกระบทตอการพัฒนาตอดานจิตใจ ท่ีมีความสําคัญตอการบูรณาการหลักศีล ๕ เปน
อุปสรรคตอการพัฒนา อันมีผลทําใหเยาวชนบางกลุมกลายเปนปญหาสังคม และการใชศีล ๕ เปน
กลไกการพัฒนาเยาวชนเปนกระบวนการท่ีสลับซับซอน และตองลงทุนสูงจึงควรระวังมิใหเกิดการ
สูญเปลา โดยใชวิธีการปองกันมากกวาการแกไขปญหาและที่สําคัญจะตองสอดคลองกับนโยบาย
การพัฒนาเยาวชนของหนวยงานภาครัฐ 46

๔๗  

๔๔ ผูรวมสนทนากลุมเฉพาะทานท่ี ๑๔, เมื่อวันท่ี ๒๑ ตลุาคม ๒๕๖๒ 
๔๕ ผูรวมสนทนากลุมเฉพาะทานท่ี ๙, เมื่อวันท่ี ๒๑ ตลุาคม ๒๕๖๒ 
๔๖ ผูรวมสนทนากลุมเฉพาะทานท่ี ๑๖, เมื่อวันท่ี ๒๑ ตลุาคม ๒๕๖๒ 
๔๗ ผูรวมสนทนากลุมเฉพาะทานท่ี ๑๓, เมื่อวันท่ี ๒๑ ตลุาคม ๒๕๖๒ 

 

                                                 



๑๒๐ 

 ดังนั้น จึงสรุปองคประกอบกลไกขับเคลื่อนการเสริมสรางหลักประกันคุณภาพชีวิตที่ยัง
ยืนสําหรับเยาวชนโดยใชหลักศีล ๕ ใน ๓ องคประกอบ คือ กลไกดานศูนยอบรมหรือศูนยบมเพาะ 
กลไกดานกระบวนการหรือการจัดกิจกรรมอบรม และ กลไกดานความรวมมือหรือเครือขาย ดังนี้ 
 

  
 ๔.๔.๑ กลไกดานศูนยอบรม หรือ ศูนยบมเพาะ 
 สําหรับการขับเคลื่อนการเสริมสรางหลักประกันคุณภาพชีวิตท่ียังยืนสําหรับเยาวชนโดยใช
หลักศีล ๕ ในกลไกดานศูนยอบรม หรือ ศูนยบมเพาะ มีองคประกอบคือ  
 ๑. ดานการวางแผนงาน 
  - การเตรียมโครงการ วางแผนโครงการอบรม ตั้งเปาหมาย หรือความตองการให
ชัดเจน บางศูนยมีการวางแผนงานเตรียมโครงการไวพรอม แตบางศูนยไมไดมีแผนงานหรือโครงการท่ี
ชัดเจนไว สถานศึกษาจึงควรเปนผูสวนรวมในงานท่ีดําเนินการในสวนการวางแผนงานโครงการ47

๔๘ 
  - ตั้งเปาหมายหรือวัตถุประสงคคาย ตั้งเปาหมายของงานคายพรอมจัดทําแผนการ
ทํางานโดยละเอียด ระบุผูรับผิดชอบในแตละข้ันตอนใหชัดเจนจัดทําตารางเวลาใหมีท้ังกิจกรรมดาน
วิชาการ นันทนาการ และกิจกรรมกลุมสัมพันธ รวมถึงวางแผนกิจกรรมการอบรมในแตละวันตาม
ลักษณะของการอบรมท่ีจัด 

๔๘ ผูรวมสนทนากลุมเฉพาะทานท่ี ๖, เมื่อวันท่ี ๒๑ ตลุาคม ๒๕๖๒ 

แผนภูมิท่ี ๔.๓ กลไกการเสริมสรางหลักประกันคุณภาพชีวิตท่ี
ยังยืนสําหรับเยาวชนโดยใชหลักศีล ๕ 

 

                                                 



๑๒๑ 

  - การเตรียมความพรอมในดานเอกสาร คูมือ หลักสูตรการฝกอบรม รวมถึงเอกสาร
ท่ีใชในคายท้ังหมด เชน ใบสมัคร ใบอนุญาตจากผูปกครอง แผนท่ีการเดินทาง ขอมูลการเดินทาง 
แบบประเมินผล แบบสํารวจสุขภาพ บัตรประจําตัวผูเขาอบรม ฯลฯ  
 ๒. ดานบุคลากร 
  - บุคลากรท่ีทําหนาท่ีขับเคลื่อนของกลไกพัฒนาเยาวชน ทุกคนตองมีการทํางานท่ี
สอดคลองเปนอันเดียวกันซึงจะมีหนาท่ีท่ีตางกันแตทํางานเพ่ือจุดประสงคอันเดียวกัน48

๔๙ เพราะฉะนั้น
ดานบุคลากรจะตองมีการทํางานเปนทีม มีการแบงงานหนาท่ีรับผิดชอบ การมอบหมายงาน ดังนั้น 
จําเปนท่ีจะตองศึกษาเรื่องการทํางานเปนทีม เพ่ือใหการจัดคายมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล คือ 
ทีมงาน  รวมถึงการจัดระบบการบริหารคาย ท่ีกําหนดบทบาทและหนาท่ีของบุคลากรตามภารกิจใน
การจัดคายใหชัดเจน จัดประชุมบุคลากรทุกฝายใหรับทราบภารกิจลวงหนา มีการประชุมหารือในชวง
การจัดกิจกรรมคายเพ่ือวางแผนงานเปนระยะ ๆ 
  - วิทยากรถือวาเปนบุคคลสําคัญท่ีทําหนาท่ีถายทอดความรูใหแกเยาวชนซ่ึงไมใช
เพียงแคการอบรม สั่งสอน และการปฏิบัติเทานั้นจําเปนตองมีการถายทอดทางพฤติกรรมของ
วิทยากรดวย เพ่ือเปนการสรางความหนาเชื่อถือและเปนพฤติกรรมแบบอยางใหแกเยาวชนท่ีเขามารับ
การอบรมในศูนยอบรม49

๕๐ 
  - กลุมเปาหมาย คือ เยาวชนแตละรุนควรมีจํานวนไมมากและไมนอยเกินไป 
เนื่องจากมีการลงทุนท่ีสูงมาก ท้ังเรื่องวิทยากร สถานท่ี สื่อ/อุปกรณ อาหาร เสื้อผา ฯลฯ การดูแล
ใกลชิดกับเยาวชนมากท่ีสุด  
  สําหรับกลุมเยาวชนเขาอบรมรับการอบรมจําเปนตองมีการคัดกลองประเมินตาม
ลักษณะความรูความสามารถ เพ่ือเปนการถายทอดองคความรูและนําพาปฏิบัติตามขีดความรู
ความสามารถของเยาวชน รวมถึงจิตสํานึกพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรม และความรับผิดชอบตอ
สังคม และในการจัดกลุมเด็กและเยาวชนมีการแบงกลุมเด็กและเยาวชนดังนี้ 
  ๑) กลุมปองกัน คือ เด็กและเยาวชน ในสถาบันศึกษาท่ัวไปทุกระดับชั้น 
  ๒) กลุมฟนฟูของศาล คือ เด็กและเยาวชนศาลเยาวชนและครอบครัวในสถานพินิจ
และคุมครองเด็กและเยาวชน เด็กและเยาวชนกลุมเสี่ยง 
  ๓) กลุมพิเศษ คือ กลุมวัยรุน กลุมเยาวชนท่ีมีพฤติกรรมเสี่ยง50

๕๑ 
 ๓. ดานส่ิงอํานวยความสะดวก 
  ๑) สถานท่ีฝกอบรม สํารวจสถานท่ีจัดอบรมลวงหนา เชนดานหอพัก หองน้ํา 
บริเวณรอบนอก ความสะอาด และความปลอดภัย เปนตนจัดทําปายบอกทางเปนระยะ ซ่ึงเปน
สถานท่ีจําเปนท่ีใชในการอบรมเพ่ือพัฒนาเยาวชน ศีล ๕  
  สถานศึกษาตองเปนผูประสานงานหาสถานท่ีจัดอบรมเยาวชนในการเขาคาย 
จะตองเปนสถานท่ีท่ีปลอดภัย มีอากาศถายเทดี ไมอึดอัดควบคุมดูแลได มีความพรอมดานท่ีพัก การ
จัดกิจกรรม สถานท่ีเตรียมอาหาร อุปกรณ อ่ืน เชน เครื่องเสียง คอมพิวเตอร เครื่องฉาย LCD  

๔๙ ผูรวมสนทนากลุมเฉพาะทานท่ี ๘, เมื่อวันท่ี ๒๑ ตลุาคม ๒๕๖๒ 
๕๐ ผูรวมสนทนากลุมเฉพาะทานท่ี ๑, เมื่อวันท่ี ๒๑ ตลุาคม ๒๕๖๒ 
๕๑ ผูรวมสนทนากลุมเฉพาะทานท่ี ๕, เมื่อวันท่ี ๒๑ ตลุาคม ๒๕๖๒ 

 

                                                 



๑๒๒ 

  ๒) อาหาร เชน ภาชนะใสอาหาร (อาจเปนถาดหลุม) หรือจัดอาหารเปนโตะจํานวน
เทากับผูเขารับการอบรม ท้ังของวิทยากร เยาวชน ผูปกครอง ผูดูแลความปลอดภัย พยาบาลฯ 
บริการใหเพียงพอ 
  ๓) ที่พัก ที่นอน การจัดคายคุณธรรมของกลุมเปาหมายนี้ ใหแยกเยาวชนชาย
และหญิง ไมควรจัดรวมกันเพื่อปองกันสิ่งที่ไมคาดคิด เตรียมสถานที่นอนที่เพียงพอ หมอน มุง 
ควรดูแลความสะอาดตลอดเวลา 
  ๔) หองอาบน้ํา หองสุขา สามารถดูแลความเรียบรอยได  
  ๕) สถานท่ีจัดกิจกรรม เชน หองประชุมรวม สถานท่ีจัดกิจกรรมเปนกลุม ๆ หรือ
การจัดสถานท่ีใหสอดคลองกับหลักสูตรฝกอบรม  

  ๖) การรักษาพยาบาล กรณีผูเขาอบรมมีอาการปวยเล็กนอยที่สามารถดูแลปฐม
พยาบาลเบื้องตนได  
 ๔. ดานส่ืออุปกรณ  
 สื่ออุปกรณมีความจําเปนท่ีตองจัดหาใหเพียงพอตอการใชงาน และมีความเหมาะสมกับ
กลุมผู อบรม เตรียมความพรอม ทําความสะอาด และซอมบํารุงอุปกรณใหอยูในสภาพที่ใชได 
สํารวจความตองการใชอุปกรณเบื้องตน เพื่อประกอบการตัดสินใจเลือกกิจกรรมและจัดหาสื่อ
อุปกรณสอดคลองกับหลักสูตรกระบวนการจัดกิจกรรม และการเตรียมความพรอมทุกอยาง อาทิ 
คอมพ ิว เตอร  พร อม เครื ่อ งพ ิมพ ในกรณ ีที ่ต อ ง ทํา เอกสารประกอบการประช ุมหร ือ ใบ
ประกาศนียบัตรกระดาษแข็งสี แบบประเมินผลการอบรม วุฒิบัตรสําหรับเยาวชนที่เขารับการ
อบรม เกียรติบัตรแกพระวิทยากร ตัวอยางสื่ออุปกรรท่ีขาดไมไดในการอบรมเยาวชนคือเครื่องฉาย
โปรเจคเตอร พระวิทยากรซ่ึงถือไดวาเปนสวนท่ีชวยในการถายทอดความรูใหแกเยาวชนซึ่งเขากับ
ยุคสมัยปจจุบัน 51

๕๒  
 ๕.  ดานงบประมาณ  
  ๑) จัดทํางบประมาณการคาใชจายในการจัดกิจกรรมแตละครั้ง ที่แสดงใหเห็นถึง
ที่มาของเงิน เพื่อดําเนินงานคายและจัดทํารายละเอียดคาใชจายตาง ๆจัดทําระบบบัญชีและ
การเงินในคายพรอมทั้งจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวของจัดประชุมผูเกี่ยวของดานการเงิน เพื่อวาง
แผนการใชจายงบประมาณใหเพียงพอ 
  ๒) การหาแหลงทุนงบประมาณ งบประมาณที่จะไดรับนอกเหนือจากที่ไดจัดสรร
งบประมาณมาบางแลว การขยายผลไปทั่วประเทศเพื่อความยั่งยืนความตอเนื่องในการดําเนิน
กิจกรรม  
  ในสวนของศูนยอบรมมีการจัดการความเสี่ยงดานงบประมาณ เชน อาจมีการรับ
บริจาคเพื่อตั ้งเปนกองทุนไวบริหารงานดานการอบรมเยาวชน เพื ่อเปนการเพิ่มเติมกับเงิน
งบประมาณทางสวนภาครัฐซึ่งอาจะไมเพียงพอ และเปนการลดรายจายในกรณีที่เงินงบประมาณ
ไมเพียงพอทางศูนยอบรมไดมีการเชิญหรือบอกบุญรับบริจาคอาจจะเปนในสวนของอาหารซึ่งจะ

๕๒ ผูรวมสนทนากลุมเฉพาะทานท่ี ๕, เมื่อวันท่ี ๒๑ ตลุาคม ๒๕๖๒ 

 

                                                 



๑๒๓ 

สามารถชวยในการลดคาใชจายไดอยางมากทําใหเยาวชนตามสถานศึกษาไดมีโอกาสเขารับการ
อบรมคุณธรรมจริยธรรม 52

๕๓ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ๔.๔.๒  กลไกดานกระบวนการ หรือ การจัดกิจกรรมอบรม 
 สําหรับการขับเคลื่อนการเสริมสรางหลักประกันคุณภาพชีวิตท่ียังยืนสําหรับเยาวชนโดยใช
หลักศีล ๕ ในกลไกดานกระบวนการหรือการจัดกิจกรรมอบรม โดยมีองคประกอบท่ีเปนกระบวนการ
ทํางาน สรุปได ข้ันเตรียมการอบรม ข้ันดําเนินการอบรม และข้ันการประเมินผล ดังนี้ 
 ๑. ข้ันเตรียมการอบรม 
 การอบรมคุณธรรมจริยธรรมท่ีเปดโอกาสใหเยาวชนไดมีโอกาสศึกษา เรียนรู ปฏิบัติธรรมตาม
สมควรแกวัยของตน โดยกระบวนการอบรมตามนโยบายของหนวยงานดานการศึกษาก็ดี องคกรทาง
ศาสนาก็ดี เพ่ือใหเยาวชนไดเรียนรูพัฒนาตนเองทางดานพฤติกรรมการดําเนินชีวิตดวยหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา ปลูกศรัทธาตอพระพุทธศาสนา53

๕๔ โดยมีกิจกรรมเตรียมการตาง ๆ เชน  
  - การวางแผนการทํางาน 
  - การกําหนดกลุมเปาหมาย 
  - การประสานผูอบรม ประสานงานวิทยากร ประสานงานผูเก่ียวของ 
  - การจัดเตรียมสถานท่ี เตรียมเอกสาร เตรียมอาหาร เตรียมท่ีพัก 

๕๓ ผูรวมสนทนากลุมเฉพาะทานท่ี ๘, เมื่อวันท่ี ๒๑ ตลุาคม ๒๕๖๒ 
๕๔ ผูรวมสนทนากลุมเฉพาะทานท่ี ๔, เมื่อวันท่ี ๒๑ ตลุาคม ๒๕๖๒ 

แผนภูมิท่ี ๔.๔ องคประกอบกลไกการดานศูนยอบรมในการเสริมสราง
หลักประกันคุณภาพชีวิตท่ียังยืนสําหรับเยาวชนโดยใชหลักศีล ๕ 

 

                                                 



๑๒๔ 

   - การวางแผนกิจกรรมรวมกับคณะวิทยากรผูท่ีเก่ียวของ 
  - การวางแผนจัดกิจกรรมใหสอดรับกับวัตถุประสงค จูงใจผูเขาอบรม  
   - การรับผูเขาอบรมสูสถานท่ีอบรม 
 ในข้ันเตรียมการอบรมเปนการเตรียมความพรอมกอนอบรม และการกําหนดลําดับพิธีการ
นับเปนสิ่งท่ีสําคัญตออบรมเพ่ือเยาวชนไดเกิดความลึกซ้ึงในพิธีการทางพระพุทธศาสนาเกิดความวางใน
และพรอมท่ีรับการอบรมซ่ึงถือไดวาเปนการมอบตนเปนศิษย54๕๕ 
 ๒. ข้ันดําเนินการอบรม 
 ข้ันตอนนี้เปนการดําเนินกิจกรรมอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมแกเยาวชน เปนกิจกรรมการ
สรางจิตสํานึกการอยูรวมกันโดยใชหลักศีล ๕ เสริมสรางหลักประกันคุณภาพชีวิตท่ียังยืน ดวยความ
ตระหนักรูปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางกาย วาจา และพัฒนาจิตใจ โดยยึดหลักไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ 
ปญญา รวมถึงหลักการตาง ๆ เชน การสรางจิตสํานึก คานิยม ๑๒ ประการ เศรษญกิจพอเพียง บูรณา
การกับกิจกรรมตามความเหมาะสม โดยแบงเปนภาคตาง ๆ ประกอบดวย   
  ๑) ภาควิชาการพระพุทธศาสนา โดยผูเขารับการอบรมไดเรียนรูหลักการสําคัญของศีล 
๕ และทักษะการนําหลักธรรมมาผสานกับการดําเนินชีวิต หนาท่ีชาวพุทธ ศาสนพิธี มรรยาทไทย โดย
การดําเนินการพัฒนายึดหลักไตรสิกขา โดยการพัฒนาเยาวชนตามหลักศีล ๕ จําตองมีกระบวนการใน
การสรางศรัทธาใหเกิดข้ึนกอนเพ่ือใหเยาวชนยอมรับและเกิดแรงจูงใจใฝเรียนรูพรอมท่ีจะพัฒนาตนเอง 
นอกจากแนวคิดพ้ืนฐานดังกลาวแลว ก็มีการจัดกิจกรรมท่ีสอดคลองกับหลักการพัฒนาในทาง
พระพุทธศาสนา คือ ภาวนา ๔ คือ  
   ๑. การพัฒนาดานกาย  (กายภาวนา) คือ มีการดูแลรักษาสุขภาพรางกายไมให
เกิดเปนโทษท้ังสําหรับตนและผูอ่ืน การดูแลรางกายใหมีสุขภาพแข็งแรง          
   ๒. การพัฒนาดานสังคม (ศีลภาวนา) คือ การอยูรวมกันกับผูอ่ืนในสังคมดวยดี 
รักษาระเบียบวินัยของการอยูรวมกันในสังคม จิตอาสา กระทําในสิ่งท่ีเปนประโยชนตอผูอ่ืนในสังคม  
           ๓. การพัฒนาดานจิต (ตภาวนา) คือ การอบรมจิตใจใหมีความสมบูรณ ท้ัง
คุณภาพจิต สมรรถภาพจิต และสุขภาพจิต คือ การมีสุขภาพจิตท่ีดี การมองโลกบวกพรอมท่ีจะยิ้มแยมสู
ปญหาได มีจิตใจท่ีเปนสุข สดชื่น ราเริง  เบิกบาน ปลอดโปรง สงบ ผองใส  
           ๔. การพัฒนาดานปญญา (ปญญาภาวนา) คือ ฝกการใชโยนิโสมนสิการ มอง
โลกอยางมีวิจารณญาณ โอยอาศัยหลักเหตุและผล  
 ดังนั้นในการจัดกิจกรรมฝกอบรมภาควิชาการนั้น ผูดําเนินการอบรมหรือวิทยากรผูท่ีทํา
หนาท่ีใหความรูจึงตองสามารถพัฒนากิจกรรมใหสอดคลองกับหลักการสําคัญขางตน โดยแบงเปน ๓ 
ลักษณะกิจกรรม คือ 
   ๑. กิจกรรมเสริมเนื้อหาสาระตามหลักสูตร เชน  กิจกรรมหนาท่ีชาวพุทธ 
กิจกรรมบริหารจิตเจริญปญญา  
   ๒. กิจกรรมในชีวิตประจําวัน เชน กิจกรรมกอนเขานอน ไหวพระสวดมนต แผ
เมตตา เจริญสมาธ ิ

๕๕ ผูรวมสนทนากลุมเฉพาะทานท่ี ๘, เมื่อวันท่ี ๒๑ ตลุาคม ๒๕๖๒ 

 

                                                 



๑๒๕ 

   ๓. กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา เชน หลักของการ
ปฏิบัติตามหนาท่ีชาวพุทธควรจัดกิจกรรมในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาตาง ๆ เชน  วันวิสาขบูชา วัน
มาฆบูชา วันเขาพรรษา และ วันธรรมสาวนะ  
   ๔. กิจกรรมพิเศษอ่ืนๆ เชน กิจกรรมไขปญหาธรรม กิจกรรมวันสําคัญของชาติ 
กิจกรรมการประเมินความดี กิจกรรมบันทึกความดี กิจกรรมตักบาตรความดี กิจกรรมตนไมพูดได  เนน
คติธรรม กิจกรรมจัดนิทรรศการทางพระพุทธศาสนา 
  ๒) ภาคอบรมจิตใจ มีการทําวัตรสวดมนต เจริญสมาธิภาวนาเดินจงกรม แผเมตตา 
เปนการปฏิบัติธรรมอันสมควรแกวัย เปนการฝกความแนวแนและความอดทนของจิต อันจะนํามาซ่ึงการ
เขาใจในอารมณและจิตใจของตน  
  ๓) ภาคนันทนาการ หรือกิจกรรมท่ีสงเสริมจริยธรรมและปลูกฝงเจตคติท่ีดีสําหรับ
เยาวชน เชน เกมคุณธรรม นําความบันเทิงมาผสมกับคุณธรรม เชน การสวดสรภัญญะ การโตวาทีธรรมะ 
โดยกิจกรรมนันทนาการจะทําใหผูเขารับการฝกอบรมไดมีการทําความรูจักกับผูอ่ืนท่ีเขารวมการอบรม
ดวยกันเกิดความคุนเคยสนิทสนมกันเร็วข้ึนจากการนําเกมธรรมะท่ีมีเนื้อหาในการสรางสรรคมาใชในการ
ฝกอบรมยังทําใหผูเขารับการฝกอบรมมีสวนรวมในการเรียนรูอยางเต็มท่ี และทําใหบรรยากาศในการ
เรียนรูชวยใหผูรับการฝกอบรมสนุกสนาน และทําใหผูฝกอบรมเรียนรูไดในเวลาระยะสั้นประหยัด
คาใชจายและทําใหมีความกลาแสดงออกและกลาแสดงความคิดเห็นตอกลุม55

๕๖   
 ตัวอยาง เชน การฝกอบรมท่ีดี มีความหลากหลายในรูปแบบของเกม ไดสาระความรูและ
ความสนุกเพลิดเพลิน มีสถานการแขงขันเชิงสรางสรรค เปนเกมท่ีสรางความทาทายและกระตุนใหผูรับ
การฝกอบรมอยากเขารวมเลน สรางบรรยากาศการเรียนรูแบบเปนกันเอง โดยรูปแบบของเกม เชน 
  ๑. กิจกรรมละลายพฤติกรรมมีวัตถุประสงคเพ่ือสรางความรูจักคุนเคยระหวางผูรับการ
ฝกอบรมเกมจะชวยอุนเครื่องและสรางบรรยากาศแหงการเปดเผยตัวเองใหผูอ่ืนรูจักและเปนประโยชน
ในการฝกอบรม แลกเปลี่ยนประสบการณการเรียนรู เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ทัศนคติ ความเขาใจ และ
กอใหเกิดทักษะใหม ๆ ในการทํางานรวมกัน 
  ๒. กิจกรรมสันทนาการหรือนันทนาการเปนการเสริมบรรยากาศใหมีความสนุกสนาน 
ราเริง เพ่ือใหคลายจากความตึงเครียด ท้ังยังเปนการสรางความสัมพันธอันดีระหวางผูรับฝกการอบรมให
มากยิ่งข้ึนสวนมากเปนกิจกรรมจัดข้ึนในการรวมกลุม หรืองานพบปะสังสรรค 
  ๓. กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพเปนการเลนผาดโผนเปนกิจกรรมสงเสริมความสามารถ
ดานรางกายใหมีความแข็งแรงสงเสริมการเจริญเติบโตของกลามเนื้อหลักในการเคลื่อนไหวและความ
ยืดหยุนของขอตางๆในรางกายนอกจากนี้กิจกรรมนี้ยังเปนการวัดสมรรถภาพของรางกายไปในตัว 
  ๔. กิจกรรมเขาจังหวะเปนกิจกรรมท่ีรางกายตอบสนองตอดนตรีและจังหวะท่ีใช
ประกอบ ไดแก เสียงเพลง ตีกลองการเคาะไม ฉ่ิงฉาบ56

๕๗ 
 ๔) กิจกรรมพิเศษ เปนกิจกรรมท่ีสงเสริมคุณธรรมและทัศนคติท่ีดีในการอยูรวมกัน เชน แสง
เทียนสองธรรม ท่ีมีเปาหมายเพ่ือรําลึกถึงพระคุณแม กิจกรรมจุดเทียนปญญา เปนการสรางสํานึกใหเด็ก

๕๖ ผูรวมสนทนากลุมเฉพาะทานท่ี ๑๔, เมื่อวันท่ี ๒๑ ตลุาคม ๒๕๖๒ 
๕๗ ผูรวมสนทนากลุมเฉพาะทานท่ี ๑๒, เมื่อวันท่ี ๒๑ ตลุาคม ๒๕๖๒ 

 

                                                 



๑๒๖ 

รูจักหนาท่ีและความรับผิดชอบในการกระทําความดี การทอดผาปากิเลส เปนการบําเพ็ญสัจจะบารมี ละ
เลิกความชั่ว และตั้งใจทําแตความดี เปนตน 
 สําหรับกระบวนการฝกอบรมพัฒนาเยาวชน ดวยการเรียนรู ทัศนคติ พฤติกรรมมตามหลักศีล 
๕ ในทุกขณะการดําเนินชีวิตท่ีอยูบนความไมประมาทมีสติสัมปชัญญะคอยกํากับ เพ่ือใหผูเรียนพัฒนา
ตนจนเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอมใหเจริญสืบตอไป และเนื่องจากพุทธศาสนามี
หลักการพัฒนาวามนุษยทุกคนมีศักยภาพท่ีจะฝกฝนและพัฒนาได ประกอบกับการวิเคราะหผูเขาอบรม
วามีติปญญา อุปนิสัย ความพรอม และภูมิหลังท่ีแตกตางกัน การพัฒนาจึงเนนท่ีตัวผูเรียนแตละคนเปน
สําคัญ57

๕๘  
 ศูนยอบรมเยาวชนมีกระบวนการในการอบรมเพ่ือเปนการปลูกฝงในการเปนคนท่ีมีความ
กตัญูกตเวทีตอสถาบันครอบครัว สถาบันชาติ และสถาบันพระมหากษัตริย ปลูกฝงเพ่ือใหเยาวชน
ตระหนักถึงการปฏบัติหนาท่ีของตน เปนลูกท่ีดีของพอแม เปนประชาชนท่ีดีของชาติ เปนชาวพุทธท่ีดี
ของพุทธศาสนา มีทักษะสามารถนําหลักพระพุทธศาสนามาประยุกตใชในการดําเนินชีวิต คือ มีภูมิ
ตานทานดานการดําเนินชีวิตท่ียั่งยืนหางไกลปจจัยเสี่ยงคืออบายมุขทุกชนิด รวมกันเปนสวนหนึ่งในการ
สรางเสริมสังคมแหงสันติสุข มีความปรองดอง สมานฉันท ตามหลักการของศีล ๕  
 ๓. ข้ันการประเมินผล  
 การประเมินผลจะเปนข้ันตอนการรวบรวมวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับการดําเนินงาน เพ่ือนํามา
เปรียบเทียบกับวัตถุประสงค ท่ีตั้ งไว  มีบทบาทความสําคัญในการใหขอมูลดานความคืบหนา 
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และผลกระทบท่ีเกิดจากการดําเนินงานโครงการ เพ่ือนําขอมูลไปใชประโยชน
ในดานการจัดการพัฒนากิจกรรมตอไป  
 โดยการประเมินผลท่ีเปนสวนหนึ่งของกระบวนการดานการจัดการนั้น สรุปไดดังนี้ 
 ๑) ประเมินผลสัมฤทธิ์ผูเขาอบรม 
  - ประเมินผลกอนเริ่ม (pretest) : จัดทําแบบสอบถามชาวคายกอนเริ่มคายเพ่ือวัดผลดู
วา ชาวคายมีพ้ืนฐานตามวัตถุประสงคมากนอยเพียงใด 
  - ประเมินผลระหวางการอบรม : ประเมินผลระหวางศูนยอบรมโดยวิธีตอบ
แบบสอบถามหรือสังเกตพฤติกรรม 
  - ประเมินผลภายหลังคาย (Posttest) : จัดทําแบบประเมินชาวคายเชนเดียวกับการ
ประเมินผลกอนเริ่มคาย เพ่ือดูผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายคาย 
 ๒) ประเมินผลวิธีการหรือกิจกรรมจัดอบรม 
  - ประเมินผลระหวางการจัดอบรม : จัดทําการประเมินผลผู เ ก่ียวของโดยใช
แบบสอบถาม หรือใชกลุมในการประเมินผล (Group Discussion) 
  - ประเมินผลภายหลังการจัดอบรม : จัดทําการประเมินผลผูเก่ียวของโครงการ ตอบ
แบบสอบถาม หรือประเมินผลกลุม 
 ๓) ประเมินภาพรวม ท่ีเปนการจัดทํารายงานและขอเสนอแนะ 
 - สรุปการดําเนินการคายทุกข้ันตอนอยางละเอียด เพ่ือใชเปนขอมูลในการจัดอบรมครั้งตอไป 

๕๘ ผูรวมสนทนากลุมเฉพาะทานท่ี ๑๒, เมื่อวันท่ี ๒๑ ตลุาคม ๒๕๖๒ 

 

                                                 



๑๒๗ 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ๔.๔.๓ กลไกดานเครือขายทางสังคม หรือ ดานความรวมมือ 
 สําหรับการขับเคลื่อนการเสริมสรางหลักประกันคุณภาพชีวิตท่ียังยืนสําหรับนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐมโดยใชหลักศีล ๕ ในสวนกลไกดานความรวมมือ หรือ เครือขาย โดยมี
องคประกอบท่ีสรุปได จํานวน ๕ กลุมเครือขาย ซ่ึงประกอบดวย ๑) เครือขายสถานศึกษา ๒) 
เครือขายภาครัฐ ๒) เครือขายองคกรทางศาสนา ๓) เครือขายองคกรชุมชน ๕) เครือขายวิทยากร ๖) 
เครือขายเยาวชน และครอบครัว ดังนี้ 
 ๑) เครือขายสถานศึกษา ถือเปนหนวยงานหลักท่ีรับผิดชอบดานการพัฒนาศักยภาพ
เยาวชน ดูแลใหความรูท้ังทักษะการดําเนินชีวิต และบมเพาะคุณธรรมจริยธรรมเยาวชน สถานสึกษา
จึงเปนเครือขายหลักในการเสริมสรางหลักประกันคุณภาพชีวิตท่ียั่งยืนสําหรับเยาวชน โดยเปนองคกร
ท่ีทําหนาท่ีในการนําเยาวชนเขารับการอบรมในศูนยอบรมเยาวชน โดยมีการจัดทําโครงการเพ่ือขอ
งบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐในการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักเรียนใน
สถาบนัการศึกษาของตน  
 จากโครงการท่ีคณะผูวิจัยไดจัดข้ึนั้ง ๒ โครงการ มีเครือขายสถานศึกษาในจังหวัดนครปฐม
เขารวมจํานวน ๙ เครือขาย คือ วิทยาลัยสงฆพุทธปญญาศรีทวารวดี โรงเรียนวัดไรขิงวิทยา โรงเรียน
วัดทาพูด โรงเรียนปรีดารามวิทยาคม โรงเรียนภัทรญาณวิทยา โรงเรียนคงทองวิทยา ศูนยการศึกษา
ตามอัธยาศัยอําเภอสามพราน วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม และมีผูเขารวมจากเครือขายสถานศึกษา
รวม ๔๗๕ คน ประกอบดวย  
  - เยาวชนเขารวมกิจกรรมท้ัง ๒ โครงการรวม ๔๕๖ คน  

แผนภูมิท่ี ๔.๕ องคประกอบกลไกการดานศูนยอบรมในการเสริมสราง
หลักประกันคุณภาพชีวิตท่ียังยืนสําหรับเยาวชนโดยใชหลักศีล ๕ 

 



๑๒๘ 

  - เยาวชนรวมประชุมถอดบทเรยีนและใหขอมูลสําคัญ ๗ คน  
   - มีครูอาจารยรวมประชุมถอดบทเรียนและใหขอมูลสําคัญ จํานวน ๑๒ คน  
 ๒) เครือขายภาครัฐ มีบทบาทในการใหการสนับสนุนในดานตาง ๆ ตามนโยบายหรือพนธ
กิจของหนวยงานตน เชน สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม เปนสวนราชการท่ีมีภารกิจ
เก่ียวกับการดําเนินงานสนองงานคณะสงฆและรัฐโดยการทํานุบํารุง สงเสริมกิจการพระพุทธศาสนา 
ใหการอุปถัมภ คุมครองและสงเสริมพัฒนางานพระพุทธศาสนา ดูแล รักษา จัดการศาสนาสมบัติ 
รวมท้ังใหการสนับสนุนสงเสริม พัฒนาบุคลากรทางศาสนา อบรมเยาวชนสํานักงานพระพุทธศาสนา
สนับสนุนวัดเพ่ือพัฒนาเด็ก เยาวชน และชุมชนข้ึนโดยวัดเปดบริการกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาข้ึน
ในวันอาทิตย เพ่ือตองการใหวัดเปนศูนยในการพัฒนาสุขภาวะทางจิตใจ เยาวชน และประชาชนท่ัวไป 
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู ตามวิถีชีวิตของคนในชุมชน เชิญชวนใหเด็กเยาวชนและชุมชนรวมกิจกรรม
เพ่ือสงเสริมใหเกิดสุขภาวะท่ีดีทําใหสังคม มีความสุขอยางยั่งยืน58

๕๙ 
 จากโครงการท่ีคณะผูวิจัยไดจัดข้ึนท้ัง ๒ โครงการ มีเครือขายภาครัฐเขารวมจํานวน ๙   
เครือขาย ประกอบดวย สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม สถานีตํารวจภูธรโพธิ์แกว กองสวัสดิการสังคม
เทศบาลเมืองไรขิง เทศบาลเมืองไรขิง องคการบริหารสวนตําบลทาตลาด โรงยาบาลเมตตาประชา
รักษ โรงพยาบาลสามพราน โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานทาพูด 
 ๓) เครือขายองคกรทางศาสนา มีบทบาทหนาท่ีในการใหการสนับสนุนการทํางาน ท้ังใน
ดานสถานท่ี ดานวิทยากร รวมถึงเอานวยความสะดวกดานตาง ๆ หรือมีการจัดตั้งศูนยอบรมเยาวชน  
ตามหนาท่ีงานของคณะสงฆดานการเผยแผ เชน ศูนยอบรมเยาวชนตาง ๆ ท่ีอยูภายใตการกํากับดูแล
ของวัด มีเจาอาวาสท่ีใหการสนับสนุน  

 จากโครงการท่ีคณะผูวิจัยไดจัดข้ึนั้ง ๒ โครงการ มีเครือขายองคกรทางศาสนาเขารวม ๓ 
เครือขาย ประกอบดวย วัดไรขิง พระอารามหลวง ศูนยปฏิบัติธรรมคณะสงฆจังหวัดนครปฐม โดย
มูลนิธิวัดไรขิง ศูนยอบรมมูลธิวัดบางชางเหนือ โดยวัดบางชางเหนือ   
 ๔) เครือขายองคกรชุมชน มีบทบาทในการสนับสนุนและสงเสริมใหเยาวชนไดเขารับการ
อบรมในศูนยอบรมเยาวชน จัดหาผูเชี่ยวชาญชวยอบรมวิธกีารใชสื่อและอุปกรณท่ีทันสมัย รวมท้ัง
ระบบการจัดการเอกสารใหแกศูนยอบรม และดูแลมิใหผูใดใชศูนยอบรมเปนสถานท่ีประพฤติมิชอบ
หรือใชศูนยอบรมเปนแหลงทํามาหากิน หาประโยชน ใหแกตนเอง 
 จากโครงการท่ีคณะผูวิจัยไดจัดข้ึนั้ง ๒ โครงการ มีเครือขายองคกรชุมชนเขารวมจํานวน ๓   
เครือขาย ประกอบดวย สภาวัฒนธรรมตําบลไรขิง ชมรมผูสูงอายุเทศบาลเมืองไรขิง และ ชมรมผูสุง
อายุโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ 
 ๕) เครือขายวิทยากร วิทยากรนับวาเปนผูมีบทบาทสําคัญในการขับเคลื่อน เผยแพรองค
ความรูทางพระพุทธศาสนาสูเยาวชน  การทําหนาท่ีพระวิทยากรเปนการทําหนาท่ีเพ่ือสืบตออายุ
พระพุทธศาสนา เปนหนาท่ีตามภาระกิจของพระสงฆ ท่ีจะตองปฏิบัติตามกําลังความสามารถ ผู
ปฏิบัติหนาท่ีเปนพระวิทยากร เปนผูมีความเสียสละสูง มีความอดทนอยางยิ่ง สามารถแกไขปญหา

๕๙ ผูรวมสนทนากลุมเฉพาะทานท่ี ๑, เมื่อวันท่ี ๒๑ ตลุาคม ๒๕๖๒ 

 

                                                 



๑๒๙ 

เฉพาะหนาได 5 9

๖๐ ดังนั้น การสรางเครือขายพระวิทยากรจึงตองมีการอบรมพัฒนาศักยภาพพระ
วิทยากรใหเปนผูนําขับเคลื่อนศีลธรรมสูสังคม มีทักษะการจัดคายคุณธรรม สางการสื่อสารสังคมท่ี
เหมาะสมกับกลุมเปาหมาย  
 ๖) เครือขายเยาวชน และครอบครัว สถาบันครอบครัวมีบทบาทในการปลูกฝงคุณธรรม
จริยธรรมแกเยาวชน เปนสถาบันท่ีสําคัญท่ีสุดในชีวิต และใกลชิดเยาวชนมากท่ีสุด ทําหนาท่ีในการ
หลอหลอมและขัดเกลาเยาวชน ท้ังจากการอบรมเลี้ยงดู ใหความรัก ชวยเหลือเก้ือกูลกัน รวมถึง
ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม คานิยม และถายทอดวัฒนธรรมทางสังคม เพ่ือใหบุคคลเปนคนดี มี
คุณภาพ และเปนสมาชิกท่ีดีของสังคม60

๖๑  
 อีกท้ังดวยวัยของเยาวชนท่ีใหความสําคัญกับกลุมเพ่ือนเปนอยางมาก ดังนั้นกลุมเยาวชน 
หรือเครือขายเยาวชนท่ีอยูในชวงวัยเดียวกันจึงถือเปนเครือขายทางสังคมกลไกหนึ่งท่ีจะชวยสนับสนุน
การเสริมสรางหลักประกันคุรภาพชีวิตท่ียั่งยืนและลดปจจัยเสี่ยงตามหลักศีล ๕ ได61๖๒  

  
  
 

๖๐ ผูรวมสนทนากลุมเฉพาะทานท่ี ๗, เมื่อวันท่ี ๒๑ ตลุาคม ๒๕๖๒ 
๖๑ ผูรวมสนทนากลุมเฉพาะทานท่ี ๑๔, เมื่อวันท่ี ๒๑ ตลุาคม ๒๕๖๒ 
๖๒ ผูรวมสนทนากลุมเฉพาะทานท่ี ๑๓, เมื่อวันท่ี ๒๑ ตลุาคม ๒๕๖๒ 

แผนภูมิที่ ๔.๖ องคประกอบกลไกการดานเครือขายทางสังคม ในการ
เสริมสรางหลักประกันคุณภาพชีวิตที่ยังยนืสาํหรับเยาวชนโดยใชหลักศีล ๕ 

 

                                                 



๑๓๐ 

๔.๕ องคความรูที่ไดจากการวิจัย 
 ๔.๕.๑ การสงเสริมการปฏิบัติตนตามหลักศีล ๕ ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาใน
จังหวัดนครปฐม 

 จากการศึกษาเอกสารและสัมภาษณเชิงลึกกับผูใหขอมูลสําคัญ ๓ กลุม คือ ๑) กลุม
ผูทรงคุณวุฒิดานพระพุทธศาสนา ๒) กลุมผูบริหารสถานศึกษา หรือ ครูท่ีปรึกษา ๓) กลุมเยาวชน 
เพ่ือศึกษาการสงเสริมการปฏิบัติตนตามหลักศีล ๕ ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐม 
ไดสรุปการสงเสริมการปฏิบัติตนตามหลักศีล ๕ ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐมตาม
กระบวนการเรียนรูตามหลักไตรสิกขา ใน ๓ ดาน คือ ดานความรู (ปญญา) ดานทัศนคติ (สมาธิ/จิต) 
ดานพฤติกรรม (ศีล) สรุปไดดังนี้  
 ๑) ดานความรู จากกิจกรรมสงเสริมการปฏิบัติตนตามหลักศีล ๕ ของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐม กิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมเยาวชน ท่ีดําเนินการโดยคณะสงฆ
บาง โดยสถานศึกษาบาง โดยหนวยงานอ่ืนๆ บาง หรือรวมมือกันจัดบาง แมมีวัตถุประสงคในการจัด
กิจกรรมท่ีแตกตางกันไป แตโดยเนื้อหาแลวก็มุงใหเยาวชนไดมีความรู ปลูกฝงคานิยม สงเสริมความ
ตระหนักรูการปฏิบัติตนในครรลองคลองธรรมแหงศาสนา วัฒนธรรมประเพณีจารีตอันดีงามของชาติไทย 
โดยสรุปประเด็นเก่ียวกับการใหความรูเก่ียวกับเรื่องตาง ๆ คือ ความรูเก่ียวกับเรื่องพุทธประวัติ ความรู
เก่ียวกับเรื่องศีล ๕ ความรูเก่ียวกับเรื่องกฎแหงกรรม ความรูเก่ียวกับเรื่องโทษของอบายมุข ความรู
เก่ียวกับเรื่องธรรมะเพ่ือพัฒนาชีวิต ความรูเก่ียวกับเรื่องบริหารจิตเจริญปญญา ความรูเก่ียวกับเรื่องการ
ฝกสติ ความรูเก่ียวกับเรื่องจิตสํานึกพลเมืองดี ความรูเก่ียวกับเรื่องหนาท่ีชาวพุทธ 

 ๒) ดานทัศนคติ ในกิจกรรมสงเสริมการปฏิบัติตนตามหลักศีล ๕ กิจกรรมสงเสริมคุณธรรม
จริยธรรมเยาวชน ท่ีดําเนินการโดยคณะสงฆบาง โดยสถานศึกษาบาง โดยหนวยงานอ่ืนๆ บาง หรือ
รวมมือกันจัดบาง ลวนมุงหวังการปรับเปลี่ยนทัศนคติของเยาวชน หรือ ผูเขาอบรม เก่ียวกับการดําเนิน
ชีวิตตามหลักพระพุทธศาสนา เพ่ือหลีกเลี่ยง หางไกลจากปจจัยเสี่ยงตาง ๆ ในการดําเนินชีวิต ใหเห็นถึง
คุณประโยชนของพระพุทธศาสนา สรุปประเด็นเก่ียวกับความมุงหวังดานทัศนคติเก่ียวกับเรื่อง ตาง  ๆ 
คือ การเคารพในสิทธิของผูอ่ืน การมีจิตสาธารณะรับผิดชอบตอสังคม การปฏิบัติตนตามหนาท่ีชาวพุทธ 

ความศรัทธาในพระพุทธเจาและพระพุทธศาสนา ความเชื่อม่ันในการทําความดี เห็นประโยชนของการ
ดําเนินชีวิตตามหลักศีล ๕ เห็นประโยชนของการปฏิบัติธรรม การรวมกันสรางสังคมสันติสุข 

 ๓) ดานพฤติกรรม จากการศึกษาการสงเสริมการปฏิบัติตนตามหลักศีล ๕ ของนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐม โดยศึกษาจากการขับเคลื่อนกิจกรรมสงเสริมการปฏิบัติตนตาม
หลักศีล ๕ กิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมเยาวชน ท่ีดําเนินการโดยภาคสวนตาง ๆ เชน ภาครัฐ
โดยสถานศึกษา องคกรชุมชนโดยวัด มีการจัดกิจกรรมท่ีมุงเนนการใหความรู นําไปสูการปรับเปลี่ยน
ทัศนคติ และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตอไป โดยกระบวนการใหความรู สรางจิตสํานึกดี และพัฒนา
ตามหลักพระพุทธศาสนาคือหลักไตรสิกขา จากการศึกษาไดสรุปประเด็นเก่ียวกับการสงเสริมดาน
พฤติกรรมเก่ียวกับเรื่องตาง ๆ เชน เก่ียวกับการปฏิบัติตนเปนชาวพุทธท่ีดี เปนบุตรท่ีดีของพอแม เปน
เยาวชนท่ีดีของชาติ มีความเคารพตอบิดามารดา ครูอาจารย มีความเคารพสิทธิ์ของผูอ่ืน การปฏิบัติ
ตนตามหลักศีลธรรม จริยธรรม จารีตของสังคม การเรียนรูอยูรวมกันในสังคมอยางปลอดภัยมีสันติสุข 
การสรางหลักประกันคุณภาพชีวิตี่ยั่งยืนดวยการปฏิบัติตนตามหลักศีล ๕  

 



๑๓๑ 

 ๔.๕.๒ การพัฒนากิจกรรมในการเสริมสรางหลักประกันคุณภาพชีวิตท่ีย่ังยืนสําหรับ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐมโดยใชหลักศีล ๕ 

 จากท่ีคณะผูวิจัยไดศึกษาการสงเสริมการปฏิบัติตนตามหลักศีล ๕ ของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐม จึงไดรวมกันดําเนินการพัฒนากิจกรรมในการเสริมสรางหลักประกัน
คุณภาพชีวิตท่ียั่งยืนสําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐมโดยใชหลักศีล ๕ โดยเปนการ
วิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) โดยวิธีวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methodology Research) 
คือ การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และ การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)  
เพ่ือทําการศึกษาระดับความรูความเขาใจเก่ียวกับหลักการปฏิบัติตนตามหลักศีล ๕ และประเมิน
พฤติกรรมการปฏิบัติตนตามหลักศีล ๕ ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐม จึงไดพัฒนา
กิจกรรมในการเสริมสรางหลักประกันคุณภาพชีวิตท่ียังยืนสําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัด
นครปฐมโดยใชหลักศีล ๕ จํานวน ๒ กิจกรรม คือ ๑) โครงการ "พุทธปญญาฯ กับการสงเสริม
หลักประกันคุณภาพชีวิตท่ียั่งยืนตามหลักศีล ๕" และ ๒) โครงการ "เขาพรรษาปลอดภัย : เยาวชนไทย
หางไกลปจจัยเสี่ยง" โดยท้ัง ๒ กิจกรรมมีจุดมุงหมายท่ีสําคัญคือเพ่ือศึกษาพฤติกรรมการปฏิบัติตนตาม
หลักศีล ๕ ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐม เพ่ือรวมกันพัฒนากิจกรรมในการเสริมสราง
หลักประกันคุณภาพชีวิตท่ียั่งยืนสําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐมโดยใชหลักศีล ๕ 
และเพ่ือสรางเครือขายขับเคลื่อนการสรางหลักประกันคุณภาพชีวิตท่ียังยืน สําหรับนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐมโดยใชหลักศีล ๕ สรุปไดดังนี้  
 กิจกรรมท่ี ๑ โครงการ "พุทธปญญา กับการสงเสริมหลักประกันคุณภาพชีวิตท่ียั่งยืนตาม
หลักศีล ๕” มีวัตถุประสงคเพ่ืออบรมใหความรูเก่ียวกับหลักการปฏิบัติตนตามหลักศีล ๕ แกนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐม เพ่ือประเมินความรู ความเขาใจเก่ียวกับหลักการของศีล ๕ และ
พฤติกรรมการปฏิบัติตนตามหลักศีล ๕ ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐม และ เพ่ือ
ประชาสัมพันธกิจกรรมและเชิญชวนใหโรงเรียนตาง ๆ เขารวมเปนเครือขายกิจกรรมสงเสริม
หลักประกันคุณภาพชีวิตท่ียั่งยืนตามหลักศีล ๕ ผลท่ีได คือ ๑) มีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาเขารวม 
๒๑๑ คน จากเปาหมายท่ีตั้งไว ๒๐๐ คน ๒) มีโรงเรียน สถานศึกษา และหนวยงานตาง ๆ เขารวม
เปนเครือขายจัดกิจกรรมจํานวน ๘ หนวยงาน จากเปาหมายท่ีตั้งไว ๕ หนวยงาน  
 นอกจากนี้จากกิจกรรมท่ีจัดข้ึนทําใหไดขอมูลเก่ียวกับระดับความรูความเขาใจในหลักการ
ปฏิบัติตนตามหลักศีล ๕ และพฤติกรรมการปฏิบัติตนตามหลักศีล ๕ ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ในจังหวัดนครปฐม จากการแจกแบบสอบถาม และไดมีกิจกรรมเชิงปฏิบัติการรวมกับเครือขาย
โรงเรียน หรือ หนวยงานตาง ๆ ท่ีเขารวม รวมถึงมีการประชาสัมพันธขยายกิจกรรมไปยังโรงเรียนตาง 
ๆ เพ่ือรวมกันเสริมสรางหลักประกันคุณภาพชีวิตท่ียั่งยืนตามหลักศีล ๕ แกเยาวชน เชน โครงการ
โรงเรียนศีล ๕ ตนแบบ โครงการโรงเรียนสีขาว โครงการหองเรียนสีขาว โครงการประกวดโครงงาน
สงเสริมคุณธรรมจรยิธรรมตานยาเสพติด อีกท้ังมีเครือขายท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินงานรวมกัน คือ ๑) 
กลุมหนวยงานภาครัฐ ไดแก เทศบาลตําบลไรขิง สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม สถานีตํารวจภูธรโพธิ์
แกว ๒) กลุมสถาบันการศึกษา ไดแก วิทยาลัยสงฆพุทธปญญาศรีทวารวดี โรงเรียยนวัดไรขิงวิทยา 
โรงเรียนวัดทาพูด โรงเรียนปรีดารามวิทยาคม และ ๓) กลุมองคกรชุมชน ไดแก สภาวัฒนธรรมตําบล
ไรขิง วัดไรขิง วัดปรีดาราม วัดทาพูด และ คณะสงฆ คือ พระวิทยากร  

 



๑๓๒ 

 

 กิจกรรมท่ี ๒ ชื่อโครงการ "เขาพรรษาปลอดภัย  เยาวชนไทยหางไกลปจจัยเสี่ยง" เปนการ
ขยายผลจากการถอดบทเรียนในกิจกรรมท่ี ๑ โดยมุงเนนใหเกิดการขับเคลื่อนกิจกรรมการเสริมสราง
หลักประกันคุณภาพชีวิตท่ียั่งยืนสําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐมโดยใชหลักศีล ๕  
ของภาคสวนตาง ๆท่ีรวมเปนเครือขายจัดกิจกรรมรวมกัน โดยใชชวยวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา 
คือ เทศกาลเขาพรรษาเปนลไกสรางการมีสวนรวมของภาคสวนตาง ๆ มีวัตถุประสงคของกิจกรรม คือ 

เพ่ืออบรมใหความรูเก่ียวกับโทษภัยของสุรา บุหรี่ และสิ่งเสพติด อันเปนปจจัยเสี่ยงของชีวิต และการ
ปฏิบัติตนตามหลักศีล ๕ เพ่ือหางไกลจากปจจัยเสี่ยงตาง ๆ เพ่ือประเมินความรู ความเขาใจ และ
พฤติกรรมการปฏิบัติตนตามหลักศีล ๕ ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐม เพ่ือสราง
เครือขายขับเคลื่อนกิจกรรมเสริมสรางหลักประกันคุณภาพชีวิตท่ียั่งยืนตามหลักศีล ๕ สําหรับเยาวชน  
และเพ่ือรวมกันพัฒนากิจกรรมเสริมสรางการมีสวนรวมเสิมสรางลักประกันคุณภาพชีวิตท่ียั่งยืน
สําหรับเยาวชน ในโครงการ “เขาพรรษาปลอดภัย เยาวชนไทยหางไกลปจจัยเสี่ยง” ผลท่ีได คือ มี
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐมเขารวม ๒๔๕ คน จากเปาหมายท่ีท้ังไว ๒๐๐ คน มี
สถานศึกษา โรงเรียน และหนวยงานตาง ๆ เขารวมจํานวน ๑๘ หนวยงาน จากเปาหมายท่ีตั้งไว ๑๐ 
หนวยงาน  
 นอกจากนี้ ทําใหไดฐานขอมูลเก่ียวกับระดับความรูความเขาใจในหลักการปฏิบัติตนตาม
หลักศีล ๕ และพฤติกรรมการปฏิบัติตนตามหลักศีล ๕ ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัด
นครปฐม และ มีกิจกรรมเชิงปฏิบัติการรวมกับเครือขายโรงเรียน หรือ หนวยงานตาง ๆ ท่ีเขารวม 
รวมถึงมีการประชาสัมพันธขยายกิจกรรมไปยังโรงเรียนตาง ๆ เพ่ือรวมกันเสริมสรางหลักประกัน
คุณภาพชีวิตท่ียั่งยืนตามหลักศีล ๕ แกเยาวชน เชน เชน กิจกรรมโรงเรียนสีขาว กิจกรรมหองเรียนสี
ขาว กิจกรรมโรงเรียนศีล ๕ การประกวดโครงงานสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม อีกท้ังเกิดเครือขาย
ขับเคลื่อนกิจกรรมเสริมสรางหลักประกันคุณภาพชีวิตท่ียั่งยืนสําหรับเยาวชน คือ ๑) กลุมหนวยงาน
ของรัฐ ไดแก สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม เทศบาลเมืองไรขิง องคการบริหารสวน
ตําบลทาตลาด สถานีตํารวจภูธรโพธิ์แกว โรงยาบาลเมตตาประชารักษ โรงพยาบาลสามพราน 
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานทาพูด ๒) กลุมสถาบันการศึกษา ไดแก วิทยาลัยสงฆพุทธ
ปญญาศรีทวารวดี ศูนยการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอสามพราน โรงเรียยนวัดไรขิงวิทยา โรงเรียน
ปรีดารามวิทยาคม โรงเรียนวัดทาพูด โรงเรียนภัทรญาณวิทยา โรงเรียนคงทองวิทยา วิทยาลัยการ
อาชีพนครปฐม และ ๓) กลุมองคกรชุมชน ไดแก วัดไรขิง พระอารามหลวง ศูนยปฏิบัติธรรมคณะสงฆ
จังหวัดนครปฐม โดยมูลนิธิวัดไรขิง ศูนยอบรมมูลธิวัดบางชางเหนือ โดยวัดบางชางเหนือ ชมรม
ผูสูงอายุเทศบาลเมืองไรขิง ชมรมผูสุงอายุโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ และคณะพระวิทยากร ท่ี
สามารถสรางความรวมมือและรวมกันขับเคลื่อนกิจกรรมอ่ืน ๆ ไดตอไป 

 

 ๔.๕.๓ การประเมินความรูความเขาใจในหลักศีล ๕ และพฤติกรรมการปฏิบัติตนตาม
หลักศีล ๕ ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐม  
 จากการพัฒนากิจกรรมในการเสริมสรางหลักประกันคุณภาพชีวิตท่ียั่งยืนสําหรับนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐมโดยใชหลักศีล ๕ จํานวน ๒ กิจกรรม คือ ๑) โครงการ "พุทธปญญา
ฯ กับการสงเสริมหลักประกันคุณภาพชีวิตท่ียั่งยืนตามหลักศีล ๕" และ ๒) โครงการ "เขาพรรษา

 



๑๓๓ 

ปลอดภัย : เยาวชนไทยหางไกลปจจัยเสี่ยง"  ค ณ ะ ผุ วิ จั ย ไ ด ใ ช วิ ธี วิ จั ย แ บ บ ผ ส า น วิ ธี  ( Mixed 
Methodology Research) คือ การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และ การวิจัยเชิง
คุณภาพ (Qualitative Research)  เพ่ือทําการศึกษาระดับความรูความเขาใจเก่ียวกับหลักการปฏิบัติตน
ตามหลักศีล ๕ และประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติตนตามหลักศีล ๕ ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาใน
จังหวัดนครปฐม โดยทําการแจกแบบสอบถามเจาะจงกับกลุมนักเรียนท่ีเขารวมกิจกรรมจํานวน ๔๐๐ 
ตัวอยาง สรุปไดดังนี้  
 ๑) ขอมูลท่ัวไป ของกลุมตัวอยาง จํานวน ๔๐๐ คน พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนมาก
เปนเพศหญิง จํานวน ๒๖๑ คน คิดเปนรอยละ ๖๕.๐๐ มีอายุ ๑๒-๑๕ ป จํานวน ๒๗๖ คน คิดเปน
รอยละ ๖๖.๐๐ กําลังศึกษามัธยมศึกษาตอนตน จํานวน ๒๕๕ คน คิดเปนรอยละ ๖๔.๐๐ มีวุฒิธรรม
ศึกษาชั้นตรี จํานวน ๑๕๙ คน คิดเปนรอยละ ๔๐.๐๐ มีสถานภาพทางครอบครัว คือ พอแมอยูครบ
และอาศัยอยูกับพอแม จํานวน ๒๗๔ คน คิดเปนรอยละ ๖๙.๐๐ และมีการเขารวมกิจกรรมทาง
พระพุทธศาสนาตอภาคการศึกษา โดยเขารวม ๑ – ๓ ครั้งตอภาคการศึกษา จํานวน ๒๖๔ คน คิด
เปนรอยละ ๖๖.๐๐ 

 ๒) ระดับความรูความเขาใจเก่ียวกับศีล ๕ ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐม 
พบวา โดยภาพรวม นักเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐม มีความรูความเขาใจเก่ียวกับศีล ๕ อยู
ในระดับ มาก คือ มีผูตอบแบบคําถามถูกและไดคาคะแนนเฉลี่ยในระดับมาก จํานวน ๒๘๙ คน คิดเปน
รอยละ ๗๒.๒๕ สวนนักเรียนมีความรูความเขาใจเก่ียวกับศีล ๕ อยูในระดับ นอย คือ ตอบแบบคําถาม
ถูกและไดคาคะแนนเฉลี่ยในระดับนอย มีจํานวน ๗ คน คิดเปนรอยละ ๑.๗๕ 

 ๓) สําหรับพฤติกรรมในการรักษาศีล ๕ ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐม 
พบวา โดยภาพรวม นักเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐม มีพฤติกรรมการปฏิบัติตนตามหลักศีล 
๕ อยูในระดับ มาก มีคาเฉลี่ย ๔.๑๐ เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา พฤติกรรมในการรักษาศีลขอท่ี ๒ 
อทินนาทาน มีระดับคาคะแนนสูงท่ีสุด มีคาเฉลี่ย ๔.๒๓ รองลงมาไดแก ศีลขอ ๑ ปาณาติบาต มีคาเฉลี่ย 
๔.๑๓ สวนขอท่ีมีระดับคาคะแนนเฉลี่ยนอยท่ีสุด ไดแก ศีลขอ ๓ กาเมสุมิจฉาจาร มีคาเฉลี่ย ๓.๙๖ 

 
 ๔.๕.๔ กลไกขับเคล่ือนการเสริมสรางหลักประกันคุณภาพชีวิตท่ียังยืนสําหรับนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐมโดยใชหลักศีล ๕ 

 จากการพัฒนากิจกรรมในการเสริมสรางหลักประกันคุณภาพชีวิตท่ียังยืนสําหรับนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐมโดยใชหลักศีล ๕ จํานวน ๒ กิจกรรม คือ ๑) โครงการ "พุทธปญญา
ฯ กับการสงเสริมหลักประกันคุณภาพชีวิตท่ียั่งยืนตามหลักศีล ๕" และ ๒) โครงการ "เขาพรรษา
ปลอดภัย : เยาวชนไทยหางไกลปจจัยเสี่ยง" คณะผูวิจัยดทําการถอดบทเรียนดวยการสนทนากลุมกับ
ผูทรงคุณวุฒิ และ ผูมีสวนได เสีย ๓ กลุม คือ ๑) กลุมนักวิชาการดานพระพุทธศาสนา ดานการ
สงเสริมจริยธรรมเยาวชน ๒) กลุมนักวิชาการดานการศึกษา ๓) กลุมผูแทนจากหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
เชน ผูแทนครู  ผูแทนเยาวชน ทําใหไดกลไกท่ีเปนเชิงระบบขับเคลื่อนการเสริมสรางหลักประกัน
คุณภาพชีวิตท่ียังยืนสําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐมโดยใชหลักศีล โดยไดพบ
องคประกอบของกลไกประกอบดวย ๓ องคประกอบ คือ 

 



๑๓๔ 

  ๑) องคประกอบที่ ๑ “เยาวชน” คือ กลุ มเปาหมาย ไดแก เยาวชน ดวยการ
วิเคราะหความรู ความเขาใจ ทัศนคติ พฤติกรรม ความเสี่ยงในการดําเนินชีวิต ท่ีจะเปนขอมูลในการ
วางแผนขับเคลื่อนการเสริมสรางหลักประกันคุณภาพชีวิตที่ยังยืนสําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ในจังหวัดนครปฐมโดยใชหลักศีล ๕ 
  ๒) องคประกอบที่ ๒ “กระบวนการ” คือ การมีกระบวนอบรมบมเพาะปลูกฝง
สรางจิตสํานึกใหความรูที่เหมาะสมกับกลุมเปาหมาย มีผนงานหรือประเด็นการอบรมที่ชัดเจน มี
กิจกรรมท่ีจูงใจใฝรู มีวิทยากรหรือผูดําเนินการอบรมท่ีมีทักษะสามารถสรางแรงจูงใจหรือขับเคลื่อน
งานใหบรรลุเปาหมายของกิจกรรม โดยบูรณณาการหลักไตรสิกขา สูการพัฒนาพฤติกรรมตามหลัก
ศีล ๕ จึงเปนการรวมกันเปนพลังเสริมสรางหลักประกันคุณภาพชีวิตที่ยังยืนสําหรับเยาวชนโดยใช
หลักศีล ๕ 
  ๓) องคประกอบที่ ๓ “เครือขาย” คือ ตองมีผู ร ับผิดชอบหลัก อาจจะเปนตัว
เยาวชนเอง ครอบครัว ผูปกครอง  สถานศึกษา การมีศูนยอบรมที่มีความพรอมสามารถอบรม
เยาวชนใหมีความรู ความเขาใจ ทัศนคติ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดําเนินชีวิตตามหลักศีล ๕ ได
อยางมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยความรวมมือจากหลาย ๆ ภาคสวน ในลักษณะท่ีเรียกวา “บวร” โดย
รวมมือกันตั้งแตการรวมกันวางแผน นําเยาวชนเขาสูกระบวนการ และติดตามผล  
 ในสวนกลไกขับเคลื่อนการเสริมสรางหลักประกันคุณภาพชีวิตท่ียังยืนสําหรับเยาวชนโดย
ใชหลักศีล ๕ นั้น ไดพบกลไกขับเคลื่อน ๓ กลไก คือ 
  ๑) กลไกดานศูนยอบรม หรือ ศูนยบมเพาะ มีองคประกอบคุณสมบัติของศูนยอบรม 
คือ ดานการวางแผนงาน ดานบุคลากร ดานสิ่งอํานวยความสะดวก ดานสื่ออุปกรณ ดานงบประมาณ  
  ๒) กลไกดานกระบวนการ หรือ การจัดกิจกรรมอบรม มีองคประกอบท่ีเปน
กระบวนการทํางาน ๒ ข้ันตอน คือ ข้ันเตรียมการอบรม ข้ันดําเนินการอบรม และข้ันการประเมินผล  
  ๓) กลไกดานเครือขายทางสังคม หรือ ดานความรวมมือ มีจํานวน ๖ กลุมเครือขาย 
ซ่ึงประกอบดวย ๑) เครือขายสถานศึกษา ๒) เครือขายภาครัฐ ๒) เครือขายองคกรทางศาสนา ๓) 
เครือขายองคกรชุมชน ๕) เครือขายวิทยากร ๖) เครือขายเยาวชน และครอบครัว  
 ท้ังนี้ จากการปฏิบัติการพัฒนากิจกรรมในการเสริมสรางหลักประกันคุณภาพชีวิตท่ียั่งยืน
สําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐมโดยใชหลักศีล ๕ ท้ัง ๒ กิจกรรม คือ โครงการ 
"พุทธปญญากับการสงเสริมหลักประกันคุณภาพชีวิตท่ียั่งยืนตามหลักศีล ๕" และ โครงการ 
"เขาพรรษาปลอดภัย  เยาวชนไทยหางไกลปจจัยเสี่ยง" คณะผูวิจัยไดสรุปเคือขายทางสังคมท่ีเปน
กลไกการเสริมสรางหลักประกันคุณภาพชีวิตท่ียั่งยืนสําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัด
นครปฐมโดยใชหลักศีล ๕ จํานวน ๖ เครือขาย ประกอบดวย  
  ๑) เครือขายสถานศึกษา ถือเปนหนวยงานหลักท่ีรับผิดชอบดานการพัฒนาศักยภาพ
เยาวชน ดูแลใหความรูท้ังทักษะการดําเนินชีวิต และบมเพาะคุณธรรมจริยธรรมเยาวชน สถานสึกษา
จึงเปนเครือขายหลักในการเสริมสรางหลักประกันคุณภาพชีวิตท่ียั่งยืนสําหรับเยาวชน โดยเปนองคกร
ท่ีทําหนาท่ีในการนําเยาวชนเขารับการอบรมในศูนยอบรมเยาวชน โดยมีการจัดทําโครงการเพ่ือขอ
งบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐในการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักเรียนใน
สถาบนัการศึกษาของตน  

 



๑๓๕ 

  ๒) เครือขายภาครัฐ มีบทบาทในการใหการสนับสนุนในดานตาง ๆ ตามนโยบาย
หรือพนธกิจของหนวยงานตน เชน สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม เปนสวนราชการท่ีมี
ภารกิจเก่ียวกับการดําเนินงานสนองงานคณะสงฆและรัฐโดยการทํานุบํารุง สงเสริมกิจการ
พระพุทธศาสนา ใหการอุปถัมภ คุมครองและสงเสริมพัฒนางานพระพุทธศาสนา ดูแล รักษา จัดการ
ศาสนาสมบัติ รวมท้ังใหการสนับสนุนสงเสริม พัฒนาบุคลากรทางศาสนา อบรมเยาวชนสํานักงาน
พระพุทธศาสนาสนับสนุนวัดเพ่ือพัฒนาเด็ก เยาวชน และชุมชนข้ึนโดยวัดเปดบริการกิจกรรมทาง
พระพุทธศาสนาข้ึนในวันอาทิตย เพ่ือตองการใหวัดเปนศูนยในการพัฒนาสุขภาวะทางจิตใจ เยาวชน 
และประชาชนท่ัวไป มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู ตามวิถีชีวิตของคนในชุมชน เชิญชวนใหเด็กเยาวชนและ
ชุมชนรวมกิจกรรมเพ่ือสงเสริมใหเกิดสุขภาวะท่ีดีทําใหสังคม มีความสุขอยางยั่งยืน  
  ๓) เครือขายองคกรทางศาสนา มีบทบาทหนาท่ีในการใหการสนับสนุนการทํางาน 
ท้ังในดานสถานท่ี ดานวิทยากร รวมถึงเอานวยความสะดวกดานตาง ๆ หรือมีการจัดต้ังศูนยอบรม
เยาวชน  ตามหนาท่ีงานของคณะสงฆดานการเผยแผ เชน ศูนยอบรมเยาวชนตาง ๆ ท่ีอยูภายใตการ
กํากับดูแลของวัด มีเจาอาวาสท่ีใหการสนับสนุน  
  ๔) เครือขายองคกรชุมชน มีบทบาทในการสนับสนุนและสงเสริมใหเยาวชนไดเขารับ
การอบรมในศูนยอบรมเยาวชน จัดหาผูเชี่ยวชาญชวยอบรมวิธีการใชสื่อและอุปกรณท่ีทันสมัย รวมท้ัง
ระบบการจัดการเอกสารใหแกศูนยอบรม และดูแลมิใหผูใดใชศูนยอบรมเปนสถานท่ีประพฤติมิชอบ
หรือใชศูนยอบรมเปนแหลงทํามาหากิน หาประโยชน ใหแกตนเอง 
  ๕) เครือขายวิทยากร วิทยากรนับวาเปนผูมีบทบาทสําคัญในการขับเคลื่อน เผยแพร
องคความรูทางพระพุทธศาสนาสูเยาวชน  การทําหนาท่ีพระวิทยากรเปนการทําหนาท่ีเพ่ือสืบตออายุ
พระพุทธศาสนา เปนหนาท่ีตามภาระกิจของพระสงฆ ท่ีจะตองปฏิบัติตามกําลังความสามารถ ผู
ปฏิบัติหนาท่ีเปนพระวิทยากร เปนผูมีความเสียสละสูง มีความอดทนอยางยิ่ง สามารถแกไขปญหา
เฉพาะหนาได  ดังนั้น การสรางเครือขายพระวิทยากรจึงตองมีการอบรมพัฒนาศักยภาพพระวิทยากร
ใหเปนผูนําขับเคลื่อนศีลธรรมสูสังคม มีทักษะการจัดคายคุณธรรม สางการสื่อสารสังคมท่ีเหมาะสม
กับกลุมเปาหมาย  
  ๖) เครือขายเยาวชน และครอบครัว สถาบันครอบครัวมีบทบาทในการปลูกฝง
คุณธรรมจริยธรรมแกเยาวชน เปนสถาบันท่ีสําคัญท่ีสุดในชีวิต และใกลชิดเยาวชนมากท่ีสุด ทําหนาท่ี
ในการหลอหลอมและขัดเกลาเยาวชน ท้ังจากการอบรมเลี้ยงดู ใหความรัก ชวยเหลือเก้ือกูลกัน 
รวมถึงปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม คานิยม และถายทอดวัฒนธรรมทางสังคม เพ่ือใหบุคคลเปนคนดี มี
คุณภาพ และเปนสมาชิกท่ีดีของสังคม   
 ในขับเคลื่อนการเสริมสรางหลักประกันคุณภาพชีวิตท่ียั่งยืนสําหรับเยาวชนโดยใชหลักศีล 
๕ นั้น ทุกภาคสวนลวนมีความสําคัญดวยกันทั้งสิ ้น แมภาคสวนตาง ๆจะมีบทบาทการทํางานท่ี
แตกตางกันไป ลวนมีความมุงหวัก เสริมสรางการเรียบรู ใหเกิดความตระหนักรู การปรับทัศนคติ
เห็นคุณคาแหงหลักจริยธรรม สูการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเพ่ือเปนทรัพยากรบุคคลของชาติท่ี
มีคุณภาพ สรางสังคมแหงสันติสุขที่ยังยืนตามหลักศีล ๕ โดยผานกระบวนการกลอมเกลาจาก
สถานศึกษา หนวยงานตาง ๆ ที่เรียกวา “ภาคีเครือขาย” ที่รวมกันขับเคลื่อนกิจกรรมสงเสริม
คุณธรรมจริยธรรมสําหรับเยาวชน เสริมสรางหลักประกันคุณภาพชีวิตที่ยังยืนแกเยาวชนและสังคม 

 



๑๓๖ 

โดยตองอาศัยการทํางานรวมกันที่เปนรูปธรรมในลักษณะที่เรียกวา “บวร” ใหเกิดเปนพลังขับ
เคลื่อนท่ีแข็งแรง บนฐานความรู และคุณธรรม เพ่ือรวมกันสรางสรรคสังคมแหงสันติสุขท่ียั่งยืน  
 โดยคณะผูวิจัยได สรุปองคความรูจากการวิจัย เรื ่อง เครือขายทางสังคม : กลไกการ
เสริมสรางหลักประกันคุณภาพชีวิตท่ียั่งยืนสําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐมโดย
ใชหลักศีล ๕ ตามแผนภาพท่ี ๔.๗ 

แผนภูมิท่ี ๔.๗ สรุปองคความรู “เครือขายทางสังคม : กลไกการเสริมสราง
หลักประกันคุณภาพชีวิตท่ียังยืนสําหรับเยาวชนโดยใชหลักศีล ๕” 

 



บทท่ี ๕ 
 

สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 

 การศึกษาวิจัยเรื่อง “เครือขายทางสังคม : กลไกการเสริมสรางหลักประกันคุณภาพชีวิตท่ี
ยั่งยืนสําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐมโดยใชหลักศีล ๕” ภายใตโครงการ
เสริมสรางสุขภาวะและเครือขายทางสังคมเพ่ือลดปจจัยเสี่ยงเชิงพุทธบูรณาการ สถาบันวิจัยพุทธ
ศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย รวมกับ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริม
สุขภาพ (สสส.) มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาการสงเสริมการปฏิบัติตนตามหลักศีล ๕ ของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐม เพ่ือพัฒนากิจกรรมในการเสริมสรางหลักประกันคุณภาพชีวิตท่ียั่งยืน
สําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐมโดยใชหลักศีล ๕ และเพ่ือเสนอกลไกขับเคลื่อน
เสริมสรางหลักประกันคุณภาพชีวิตท่ียังยืนสําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐม โดย
ใชหลักศีล ๕ คณะผูวิจัยไดใชการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) โดยวิธีการวิจัยแบบผสานวิธี 
คือ การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ทําการจากแบบสอบถามกลุมตัวอยาง จํานวน 
๔๐๐ ฉบับ วิเคราะหขอมูลจากสถิติท่ีใช คือ คาความถ่ี (Frequency) คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย 
(Mean) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) สวนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) ทําการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) กับผูใหขอมูลสําคัญ (Key Informants) 
จํานวน ๒๕ รูป/คน และทําการประชุมกลุมยอย (Focus Group) จํานวน ๑๗ รูป/คน ทําการวิเคราะห
และสังเคราะหขอมูลโดยใชวิธีการวิเคราะหเนื้อหา (Content analysis) โดยใชวิธีเทคนิคสามเสา 
(Triangulation Technique) และสรุปนําเสนอขอมูลผลการวิจัยใหสอดคลองกับวัตถุประสงคการวิจัย  
คณะผูวิจัยไดสรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะดังตอไปนี้ 
  ๕.๑ สรุปผลการวิจัย 
  ๕.๒ อภิปรายผลการวิจัย 
  ๕.๓ ขอเสนอแนะ 
 

๕.๑ สรุปผลการวิจัย 
 ๕.๑.๑ การสงเสริมการปฏิบัติตนตามหลักศีล ๕ ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาใน
จังหวัดนครปฐม 
 จากการศึกษาเอกสารและสัมภาษณเชิงลึกกับผูใหขอมูลสําคัญ ๓ กลุม คือ ๑) กลุม
ผูทรงคุณวุฒิดานพระพุทธศาสนา ๒) กลุมผูบริหารสถานศึกษา หรือ ครูท่ีปรึกษา ๓) กลุมเยาวชน 
เพ่ือศึกษาการสงเสริมการปฏิบัติตนตามหลักศีล ๕ ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐม 
ไดสรุปการสงเสริมการปฏิบัติตนตามหลักศีล ๕ ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐมตาม
กระบวนการเรียนรูตามหลักไตรสิกขา ใน ๓ ดาน คือ ดานความรู (ปญญา) ดานทัศนคติ (สมาธิ/จิต) 
ดานพฤติกรรม (ศีล) สรุปไดดังนี้  

 



๑๓๘ 

 ๑) ดานความรู จากกิจกรรมสงเสริมการปฏิบัติตนตามหลักศีล ๕ ของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐม กิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมเยาวชน ท่ีดําเนินการโดยคณะสงฆ
บาง โดยสถานศึกษาบาง โดยหนวยงานอ่ืนๆ บาง หรือรวมมือกันจัดบาง แมมีวัตถุประสงคในการจัด
กิจกรรมท่ีแตกตางกันไป แตโดยเนื้อหาแลวก็มุงใหเยาวชนไดมีความรู ปลูกฝงคานิยม สงเสริมความ
ตระหนักรูการปฏิบัติตนในครรลองคลองธรรมแหงศาสนา วัฒนธรรมประเพณีจารีตอันดีงามของชาติไทย 
โดยสรุปประเด็นเก่ียวกับการใหความรูเก่ียวกับเรื่องตาง ๆ คือ ความรูเก่ียวกับเรื่องพุทธประวัติ ความรู
เก่ียวกับเรื่องศีล ๕ ความรูเก่ียวกับเรื่องกฎแหงกรรม ความรูเก่ียวกับเรื่องโทษของอบายมุข ความรู
เก่ียวกับเรื่องธรรมะเพ่ือพัฒนาชีวิต ความรูเก่ียวกับเรื่องบริหารจิตเจริญปญญา ความรูเก่ียวกับเรื่องการ
ฝกสติ ความรูเก่ียวกับเรื่องจิตสํานึกพลเมืองดี ความรูเก่ียวกับเรื่องหนาท่ีชาวพุทธ 

 ๒) ดานทัศนคติ ในกิจกรรมสงเสริมการปฏิบัติตนตามหลักศีล ๕ กิจกรรมสงเสริมคุณธรรม
จริยธรรมเยาวชน ท่ีดําเนินการโดยคณะสงฆบาง โดยสถานศึกษาบาง โดยหนวยงานอ่ืนๆ บาง หรือ
รวมมือกันจัดบาง ลวนมุงหวังการปรับเปลี่ยนทัศนคติของเยาวชน หรือ ผูเขาอบรม เก่ียวกับการดําเนิน
ชีวิตตามหลักพระพุทธศาสนา เพ่ือหลีกเลี่ยง หางไกลจากปจจัยเสี่ยงตาง ๆ ในการดําเนินชีวิต ใหเห็นถึง
คุณประโยชนของพระพุทธศาสนา สรุปประเด็นเก่ียวกับความมุงหวังดานทัศนคติเก่ียวกับเรื่อง ตาง  ๆ 
คือ การเคารพในสิทธิของผูอ่ืน การมีจิตสาธารณะรับผิดชอบตอสังคม การปฏิบัติตนตามหนาท่ีชาวพุทธ 

ความศรัทธาในพระพุทธเจาและพระพุทธศาสนา ความเชื่อม่ันในการทําความดี เห็นประโยชนของการ
ดําเนินชีวิตตามหลักศีล ๕ เห็นประโยชนของการปฏิบัติธรรม การรวมกันสรางสังคมสันติสุข 

 ๓) ดานพฤติกรรม จากการศึกษาการสงเสริมการปฏิบัติตนตามหลักศีล ๕ ของนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐม โดยศึกษาจากการขับเคลื่อนกิจกรรมสงเสริมการปฏิบัติตนตาม
หลักศีล ๕ กิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมเยาวชน ท่ีดําเนินการโดยภาคสวนตาง ๆ เชน ภาครัฐ
โดยสถานศึกษา องคกรชุมชนโดยวัด มีการจัดกิจกรรมท่ีมุงเนนการใหความรู นําไปสูการปรับเปลี่ยน
ทัศนคติ และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตอไป โดยกระบวนการใหความรู สรางจิตสํานึกดี และพัฒนา
ตามหลักพระพุทธศาสนาคือหลักไตรสิกขา จากการศึกษาไดสรุปประเด็นเก่ียวกับการสงเสริมดาน
พฤติกรรมเก่ียวกับเรื่องตาง ๆ เชน เก่ียวกับการปฏิบัติตนเปนชาวพุทธท่ีดี เปนบุตรท่ีดีของพอแม เปน
เยาวชนท่ีดีของชาติ มีความเคารพตอบิดามารดา ครูอาจารย มีความเคารพสิทธิ์ของผูอ่ืน การปฏิบัติ
ตนตามหลักศีลธรรม จริยธรรม จารีตของสังคม การเรียนรูอยูรวมกันในสังคมอยางปลอดภัยมีสันติสุข 
การสรางหลักประกันคุณภาพชีวิตี่ยั่งยืนดวยการปฏิบัติตนตามหลักศีล ๕  

 

 ๕.๑.๒ การพัฒนากิจกรรมในการเสริมสรางหลักประกันคุณภาพชีวิตท่ีย่ังยืนสําหรับ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐมโดยใชหลักศีล ๕ 

 จากท่ีคณะผูวิจัยไดศึกษาการสงเสริมการปฏิบัติตนตามหลักศีล ๕ ของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐม จึงไดรวมกันดําเนินการพัฒนากิจกรรมในการเสริมสรางหลักประกัน
คุณภาพชีวิตท่ียั่งยืนสําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐมโดยใชหลักศีล ๕ โดยเปนการ
วิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) โดยวิธีวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methodology Research) 
คือ การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และ การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)  
เพ่ือทําการศึกษาระดับความรูความเขาใจเก่ียวกับหลักการปฏิบัติตนตามหลักศีล ๕ และประเมิน



๑๓๙ 

พฤติกรรมการปฏิบัติตนตามหลักศีล ๕ ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐม จึงไดพัฒนา
กิจกรรมในการเสริมสรางหลักประกันคุณภาพชีวิตท่ียังยืนสําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัด
นครปฐมโดยใชหลักศีล ๕ จํานวน ๒ กิจกรรม คือ ๑) โครงการ "พุทธปญญาฯ กับการสงเสริม
หลักประกันคุณภาพชีวิตท่ียั่งยืนตามหลักศีล ๕" และ ๒) โครงการ "เขาพรรษาปลอดภัย : เยาวชนไทย
หางไกลปจจัยเสี่ยง" โดยท้ัง ๒ กิจกรรมมีจุดมุงหมายท่ีสําคัญคือเพ่ือศึกษาพฤติกรรมการปฏิบัติตนตาม
หลักศีล ๕ ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐม เพ่ือรวมกันพัฒนากิจกรรมในการเสริมสราง
หลักประกันคุณภาพชีวิตท่ียั่งยืนสําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐมโดยใชหลักศีล ๕ 
และเพ่ือสรางเครือขายขับเคลื่อนการสรางหลักประกันคุณภาพชีวิตท่ียังยืน สําหรับนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐมโดยใชหลักศีล ๕ สรุปไดดังนี้  
 กิจกรรมท่ี ๑ โครงการ "พุทธปญญา กับการสงเสริมหลักประกันคุณภาพชีวิตท่ียั่งยืนตาม
หลักศีล ๕” มีวัตถุประสงคเพ่ืออบรมใหความรูเก่ียวกับหลักการปฏิบัติตนตามหลักศีล ๕ แกนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐม เพ่ือประเมินความรู ความเขาใจเก่ียวกับหลักการของศีล ๕ และ
พฤติกรรมการปฏิบัติตนตามหลักศีล ๕ ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐม และ เพ่ือ
ประชาสัมพันธกิจกรรมและเชิญชวนใหโรงเรียนตาง ๆ เขารวมเปนเครือขายกิจกรรมสงเสริม
หลักประกันคุณภาพชีวิตท่ียั่งยืนตามหลักศีล ๕ ผลท่ีได คือ ๑) มีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาเขารวม 
๒๑๑ คน จากเปาหมายท่ีตั้งไว ๒๐๐ คน ๒) มีโรงเรียน สถานศึกษา และหนวยงานตาง ๆ เขารวม
เปนเครือขายจัดกิจกรรมจํานวน ๘ หนวยงาน จากเปาหมายท่ีตั้งไว ๕ หนวยงาน นอกจากนี้จาก
กิจกรรมท่ีจัดข้ึนทําใหไดขอมูลเก่ียวกับระดับความรูความเขาใจในหลักการปฏิบัติตนตามหลักศีล ๕ 
และพฤติกรรมการปฏิบัติตนตามหลักศีล ๕ ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐม จาก
การแจกแบบสอบถาม และไดมีกิจกรรมเชิงปฏิบัติการรวมกับเครือขายโรงเรียน หรือ หนวยงานตาง 
ๆ ท่ีเขารวม รวมถึงมีการประชาสัมพันธขยายกิจกรรมไปยังโรงเรียนตาง ๆ เพ่ือรวมกันเสริมสราง
หลักประกันคุณภาพชีวิตท่ียั่งยืนตามหลักศีล ๕ แกเยาวชน เชน โครงการโรงเรียนศีล ๕ ตนแบบ 
โครงการโรงเรยีนสีขาว โครงการหองเรียนสีขาว โครงการประกวดโครงงานสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ตานยาเสพติด อีกท้ังมีเครือขายท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินงานรวมกัน คือ ๑) กลุมหนวยงานภาครัฐ 
ไดแก เทศบาลตําบลไร ขิง สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม สถานีตํารวจภูธรโพธิ์แกว ๒) กลุม
สถาบันการศึกษา ไดแก วิทยาลัยสงฆพุทธปญญาศรีทวารวดี โรงเรียยนวัดไรขิงวิทยา โรงเรียนวัดทา
พูด โรงเรียนปรีดารามวิทยาคม และ ๓) กลุมองคกรชุมชน ไดแก สภาวัฒนธรรมตําบลไรขิง วัดไรขิง 
วัดปรีดาราม วัดทาพูด และ คณะสงฆ คือ พระวิทยากร  
 กิจกรรมท่ี ๒ ชื่อโครงการ "เขาพรรษาปลอดภัย  เยาวชนไทยหางไกลปจจัยเสี่ยง" เปนการ
ขยายผลจากการถอดบทเรียนในกิจกรรมท่ี ๑ โดยมุงเนนใหเกิดการขับเคลื่อนกิจกรรมการเสริมสราง
หลักประกันคุณภาพชีวิตท่ียั่งยืนสําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐมโดยใชหลักศีล ๕  
ของภาคสวนตาง ๆท่ีรวมเปนเครือขายจัดกิจกรรมรวมกัน โดยใชชวยวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา 
คือ เทศกาลเขาพรรษาเปนลไกสรางการมีสวนรวมของภาคสวนตาง ๆ มีวัตถุประสงคของกิจกรรม คือ 

เพ่ืออบรมใหความรูเก่ียวกับโทษภัยของสุรา บุหรี่ และสิ่งเสพติด อันเปนปจจัยเสี่ยงของชีวิต และการ
ปฏิบัติตนตามหลักศีล ๕ เพ่ือหางไกลจากปจจัยเสี่ยงตาง ๆ เพ่ือประเมินความรู ความเขาใจ และ
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พฤติกรรมการปฏิบัติตนตามหลักศีล ๕ ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐม เพ่ือสราง
เครือขายขับเคลื่อนกิจกรรมเสริมสรางหลักประกันคุณภาพชีวิตท่ียั่งยืนตามหลักศีล ๕ สําหรับเยาวชน  
และเพ่ือรวมกันพัฒนากิจกรรมเสริมสรางการมีสวนรวมเสิมสรางลักประกันคุณภาพชีวิตท่ียั่งยืน
สําหรับเยาวชน ในโครงการ “เขาพรรษาปลอดภัย เยาวชนไทยหางไกลปจจัยเสี่ยง” ผลท่ีได คือ มี
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐมเขารวม ๒๔๕ คน จากเปาหมายท่ีท้ังไว ๒๐๐ คน มี
สถานศึกษา โรงเรียน และหนวยงานตาง ๆ เขารวมจํานวน ๑๘ หนวยงาน จากเปาหมายท่ีตั้งไว ๑๐ 
หนวยงาน  นอกจากนี้ ทําใหไดฐานขอมูลเก่ียวกับระดับความรูความเขาใจในหลักการปฏิบัติตนตาม
หลักศีล ๕ และพฤติกรรมการปฏิบัติตนตามหลักศีล ๕ ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัด
นครปฐม และ มีกิจกรรมเชิงปฏิบัติการรวมกับเครือขายโรงเรียน หรือ หนวยงานตาง ๆ ท่ีเขารวม 
รวมถึงมีการประชาสัมพันธขยายกิจกรรมไปยังโรงเรียนตาง ๆ เพ่ือรวมกันเสริมสรางหลักประกัน
คุณภาพชีวิตท่ียั่งยืนตามหลักศีล ๕ แกเยาวชน เชน เชน กิจกรรมโรงเรียนสีขาว กิจกรรมหองเรียนสี
ขาว กิจกรรมโรงเรียนศีล ๕ การประกวดโครงงานสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม อีกท้ังเกิดเครือขาย
ขับเคลื่อนกิจกรรมเสริมสรางหลักประกันคุณภาพชีวิตท่ียั่งยืนสําหรับเยาวชน คือ ๑) กลุมหนวยงาน
ของรัฐ ไดแก สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม เทศบาลเมืองไรขิง องคการบริหารสวน
ตําบลทาตลาด สถานีตํารวจภูธรโพธิ์แกว โรงยาบาลเมตตาประชารักษ โรงพยาบาลสามพราน 
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานทาพูด ๒) กลุมสถาบันการศึกษา ไดแก วิทยาลัยสงฆพุทธ
ปญญาศรีทวารวดี ศูนยการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอสามพราน โรงเรียยนวัดไรขิงวิทยา โรงเรียน
ปรีดารามวิทยาคม โรงเรียนวัดทาพูด โรงเรียนภัทรญาณวิทยา โรงเรียนคงทองวิทยา วิทยาลัยการ
อาชีพนครปฐม และ ๓) กลุมองคกรชุมชน ไดแก วัดไรขิง พระอารามหลวง ศูนยปฏิบัติธรรมคณะสงฆ
จังหวัดนครปฐม โดยมูลนิธิวัดไรขิง ศูนยอบรมมูลธิวัดบางชางเหนือ โดยวัดบางชางเหนือ ชมรม
ผูสูงอายุเทศบาลเมืองไรขิง ชมรมผูสุงอายุโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ และคณะพระวิทยากร ท่ี
สามารถสรางความรวมมือและรวมกันขับเคลื่อนกิจกรรมอ่ืน ๆ ไดตอไป 

 

 ๕.๑.๓ การประเมินความรูความเขาใจในหลักศีล ๕ และพฤติกรรมการปฏิบัติตนตาม
หลักศีล ๕ ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐม  
 จากการพัฒนากิจกรรมในการเสริมสรางหลักประกันคุณภาพชีวิตท่ียั่งยืนสําหรับนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐมโดยใชหลักศีล ๕ จํานวน ๒ กิจกรรม คือ ๑) โครงการ "พุทธปญญา
ฯ กับการสงเสริมหลักประกันคุณภาพชีวิตท่ียั่งยืนตามหลักศีล ๕" และ ๒) โครงการ "เขาพรรษา
ปลอดภัย : เยาวชนไทยหางไกลปจจัยเสี่ยง" คณะผูวิจัยไดใชวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 
Research) และ การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)  เพ่ือทําการศึกษาระดับความรูความ
เขาใจเก่ียวกับหลักการปฏิบัติตนตามหลักศีล ๕ และประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติตนตามหลักศีล ๕ 
ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐม โดยทําการแจกแบบสอบถามเจาะจงกับกลุมนักเรียนท่ี
เขารวมกิจกรรมจํานวน ๔๐๐ ตัวอยาง สรุปผลแบงเปน ๔ ตอน ดังนี้  
 ตอนท่ี ๑ ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน ๔๐๐ คน พบวา ผูตอบ
แบบสอบถามสวนมากเปนเพศหญิง จํานวน ๒๖๑ คน คิดเปนรอยละ ๖๕.๐๐ มีอายุ ๑๒-๑๕ ป 
จํานวน ๒๗๖ คน คิดเปนรอยละ ๖๖.๐๐ กําลังศึกษามัธยมศึกษาตอนตน จํานวน ๒๕๕ คน คิดเปน
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รอยละ ๖๔.๐๐ มีวุฒิธรรมศึกษาชั้นตรี จํานวน ๑๕๙ คน คิดเปนรอยละ ๔๐.๐๐ มีสถานภาพทาง
ครอบครัว คือ พอแมอยูครบและอาศัยอยูกับพอแม จํานวน ๒๗๔ คน คิดเปนรอยละ ๖๙.๐๐ และมี
การเขารวมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาตอภาคการศึกษา โดยเขารวม ๑ – ๓ ครั้งตอภาคการศึกษา 
จํานวน ๒๖๔ คน คิดเปนรอยละ ๖๖.๐๐ 

 ตอนท่ี ๒ ระดับความรูความเขาใจเก่ียวกับศีล ๕ ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัด
นครปฐม พบวา โดยภาพรวม นักเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐม มีความรูความเขาใจเก่ียวกับ
ศีล ๕ อยูในระดับ มาก คือ มีผูตอบแบบคําถามถูกและไดคาคะแนนเฉลี่ยในระดับมาก จํานวน ๒๘๙ คน 
คิดเปนรอยละ ๗๒.๒๕ สวนนักเรียนมีความรูความเขาใจเก่ียวกับศีล ๕ อยูในระดับ นอย คือ ตอบแบบ
คําถามถูกและไดคาคะแนนเฉลี่ยในระดับนอย มีจํานวน ๗ คน คิดเปนรอยละ ๑.๗๕ 

 ตอนท่ี ๓ พฤติกรรมในการรักษาศีล ๕ ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐม 
พบวา โดยภาพรวม นักเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐม มีพฤติกรรมการปฏิบัติตนตามหลักศีล 
๕ อยูในระดับ มาก มีคาเฉลี่ย ๔.๑๐ เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา พฤติกรรมในการรักษาศีลขอท่ี ๒ 
อทินนาทาน มีระดับคาคะแนนสูงท่ีสุด มีคาเฉลี่ย ๔.๒๓ รองลงมาไดแก ศีลขอ ๑ ปาณาติบาต มีคาเฉลี่ย 
๔.๑๓ สวนขอท่ีมีระดับคาคะแนนเฉลี่ยนอยท่ีสุด ไดแก ศีลขอ ๓ กาเมสุมิจฉาจาร มีคาเฉลี่ย ๓.๙๖ 

 ตอนท่ี ๔ สรุปเก่ียวกับปญหา อุปสรรคและขอเสนอแนะ ในกิจกรรมในการเสริมสราง
หลักประกันคุณภาพชีวิตท่ียั่งยืนสําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐมโดยใชหลักศีล ๕  
คณะผูวิจัยไดพบขอเสนอแนะ ๒ ประเด็น คือ  
  ๑) ดานพระสงฆ/พระสอนศีลธรรมในโรงเรียนไมไดแนะนําการปฏิบัติตามศีล ๕ ให
เขาใจ สอนเขาใจยาก มีคาความถ่ีของผูใหขอเสนอแนะ ๓๘ คน  
  ๒) โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมฝกอบรมจริยธรรมหลายครั้ง แตเนื้อหาการอบรม หรือ
กิจกรรมเปนแบเดิม ๆ จึงไมนาสนใจ คาความถ่ีของผูใหขอเสนอแนะ ๒๒ คน  
 จากขอมูลขางตน และคณะผูวิจัยจึงไดทําการสนทนากลุมเฉพาะ (Focus Group) ในวัน
จันทร ท่ี ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ หองประชุม “กิตตินธร” วิทยาลัยสงฆพุทธปญญาศรีทวารวดี วัดไรขิง 
พระอารามหลวง จังหวัดนครปฐม มีผูเขารวมรวม คือ กลุมผูทรงคุณวุฒินักวิชาการดานพระพุทธศาสนา 
ดานการสงเสริมจริยธรรมเยาวชน กลุมนักวิชาการดานการศึกษา และกลุมผูแทนจากหนวยงานและ
เครือขายท่ีเขารวมกิจกรรม โดยไดสรุปเปนขอเสนอแนะแนวทางในการเสริมสรางหลักประกันคุณภาพ
ชีวิตท่ียังยืนสําหรับเยาวชนตามหลักศีล ๕ นั้นควรมีการสงเสริมการพัฒนาศักยภาพพระสงฆผูปฏิบัติ
หนาท่ีเปนผูสื่อสารนําศีล ๕ สูการปฏิบัติในกลุมเยาวชน เชน พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน เนื่องจากพระ
สอนศีลธรรมในโรงเรียน มีบทบาทท่ีสําคัญยิ่งในการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมแกเยาวชนในสังคม
โดยเฉพาะในสถานศึกษา รับภาระท่ีสําคัญยิ่งในการปฏิบัติหนาท่ีเผยแผพระพุทธศาสนาสูกลุมเยาวชนละ
สังคม นอกจากนี้ ไดสรุปขอเสนอแนวทางการขับเคลื่อนการทํางานเพ่ือเสริมสรางหลักประกันคุณภาพ
ชีวิตท่ียั่งยืนสําหรับเยาวชน ในเบื้องตนคือการพัฒนาผูท่ีทําหนาท่ีถายทอดหลักปฏิบัติศีล ๕ สูกลุม
เยาวชน ใหมีทักษะการทํางานท่ีเหมาะสมกับยุคสมัยมากยิ่งข้ึน จึงไดเสนอแนวทางการจัดทําหลักสูตร
ฝกอบรมพัฒนาศักยภาพพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ใหเปนผูนําดานการสงเสริมศีล ๕ สูเยาวชน  
ใหเปนผูถายทอดความรูเก่ียวกับหลักปฏิบัติศีล ๕ สามารถพัฒนากิจกรรมสงเสริมการปฏิบัติตนตามหลัก
ศีล ๕ ไดอยางถูกตอง และเปนแกนนําขับเคลื่อนเครือขายสรางสังคมสูสันติสุข โดยจะเปนการทํางานท่ี
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หนุนเสริมนโยบายสรางความปรองดองสมานฉันทโดยใชหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมูบาน
รักษาศีล ๕” ตามยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป  
 
 ๕.๑.๔ กลไกขับเคล่ือนการเสริมสรางหลักประกันคุณภาพชีวิตท่ียังยืนสําหรับนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐมโดยใชหลักศีล ๕ 

 จากการพัฒนากิจกรรมในการเสริมสรางหลักประกันคุณภาพชีวิตท่ียังยืนสําหรับนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐมโดยใชหลักศีล ๕ คณะผูวิจัยดทําการถอดบทเรียนดวยการสนทนา
กลุมกับผูทรงคุณวุฒิ และ ผูมีสวนได เสีย ๓ กลุม คือ ๑) กลุมนักวิชาการดานพระพุทธศาสนา ดาน
การสงเสริมจริยธรรมเยาวชน ๒) กลุมนักวิชาการดานการศึกษา ๓) กลุมผูแทนจากหนวยงานท่ี
เก่ียวของ เชน ผูแทนครู  ผูแทนเยาวชน ทํามราบถึงกลไกท่ีเปนเชิงระบบขับเคลื่อนการเสริมสราง
หลักประกันคุณภาพชีวิตท่ียังยืนสําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐมโดยใชหลักศีล 
โดยได พบองคประกอบของกลไกประกอบดวย ๓ องค ประกอบ คือ ๑) “เยาวชน” เป น
กลุมเปาหมาย ดวยการสรางความรู ความเขาใจ ทัศนคติ พฤติกรรม ความเสี่ยงในการดําเนินชีวิต 
๒) “กระบวนการ” คือ การมีกระบวนอบรมบมเพาะปลูกฝงสรางจิตสํานึกใหความรูที่เหมาะสมกับ
กลุ มเปาหมาย มีผนงานหรือประเด็นการอบรมที่ชัดเจน มีกิจกรรมที่จ ูงใจใฝรู  มีวิทยากรหรือ
ผูดําเนินการอบรมท่ีมีทักษะสามารถสรางแรงจูงใจหรือขับเคลื่อนงานใหบรรลุเปาหมายของกิจกรรม 
โดยบูรณณาการหลักไตรสิกขา สูการพัฒนาพฤติกรรมตามหลักศีล ๕ จึงเปนการรวมกันเปนพลัง
เสริมสรางหลักประกันคุณภาพชีวิตที่ยังยืนสําหรับเยาวชนโดยใชหลักศีล ๕  ๓) “เครือขาย” คือ 
ตองมีผู รับผิดชอบหลัก อาจจะเปนตัวเยาวชนเอง ครอบครัว ผูปกครอง  สถานศึกษา การมีศูนย
อบรมท่ีมีความพรอมสามารถอบรมเยาวชนใหมีความรู ความเขาใจ ทัศนคติ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
การดําเนินชีวิตตามหลักศีล ๕ ไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยความรวมมือจากหลาย ๆ ภาคสวน 
ในลักษณะท่ีเรียกวา “บวร” โดยรวมมือกันตั้งแตการรวมกันวางแผน นําเยาวชนเขาสูกระบวนการ 
และติดตามผล  
 ในสวนกลไกขับเคลื่อนการเสริมสรางหลักประกันคุณภาพชีวิตท่ียังยืนสําหรับเยาวชนโดย
ใชหลักศีล ๕ นั้น ไดพบกลไกขับเคลื่อน ๓ กลไก คือ ๑) กลไกดานศูนยอบรม หรือ ศูนยบมเพาะ มี
องคประกอบคุณสมบัติของศูนยอบรม คือ ดานการวางแผนงาน ดานบุคลากร ดานสิ่งอํานวยความ
สะดวก ดานสื่ออุปกรณ ดานงบประมาณ ๒) กลไกดานกระบวนการ หรือ การจัดกิจกรรมอบรม มี
องคประกอบท่ีเปนกระบวนการทํางาน ๒ ข้ันตอน คือ ข้ันเตรียมการอบรม ข้ันดําเนินการอบรม และ
ข้ันการประเมินผล ๓) กลไกดานเครือขายทางสังคม หรือ ดานความรวมมือ มีจํานวน ๕ กลุม
เครือขาย ซ่ึงประกอบดวย ๑) เครือขายสถานศึกษา ๒) เครือขายภาครัฐ ๒) เครือขายองคกรทาง
ศาสนา ๓) เครือขายองคกรชุมชน ๕) เครือขายวิทยากร ๖) เครือขายเยาวชน และครอบครัว  
 ท้ังนี้ จากการปฏิบัติการพัฒนากิจกรรมในการเสริมสรางหลักประกันคุณภาพชีวิตท่ียั่งยืน
สําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐมโดยใชหลักศีล ๕ ท้ัง ๒ กิจกรรม คือ โครงการ 
"พุทธปญญากับการสงเสริมหลักประกันคุณภาพชีวิตท่ียั่งยืนตามหลักศีล ๕" และ โครงการ 
"เขาพรรษาปลอดภัย  เยาวชนไทยหางไกลปจจัยเสี่ยง" คณะผูวิจัยไดสรุปเคือขายทางสังคมท่ีเปน
กลไกการเสริมสรางหลักประกันคุณภาพชีวิตท่ียั่งยืนสําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัด
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นครปฐมโดยใชหลักศีล ๕ ในขับเคลื่อนการเสริมสรางหลักประกันคุณภาพชีวิตท่ียั่งยืนสําหรับเยาวชน
โดยใชหลักศีล ๕ นั้น ทุกภาคสวนลวนมีความสําคัญดวยกันทั้งสิ้น แมภาคสวนตาง ๆจะมีบทบาท
การทํางานที่แตกตางกันไป ลวนมีความมุงหวัก เสริมสรางการเรียบรู ใหเกิดความตระหนักรู การ
ปรับทัศนคติเห็นคุณคาแหงหลักจริยธรรม สูการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเพื่อเปนทรัพยากร
บุคคลของชาติที่มีคุณภาพ สรางสังคมแหงสันติสุขที่ยังยืนตามหลักศีล ๕ โดยผานกระบวนการ
กลอมเกลาจากสถานศึกษา หนวยงานตาง ๆ ที่เรียกวา “ภาคีเครือขาย” ที่รวมกันขับเคลื ่อน
กิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมสําหรับเยาวชน เสริมสรางหลักประกันคุณภาพชีวิตที่ยังยืนแก
เยาวชนและสังคม โดยตองอาศัยการทํางานรวมกันที่เปนรูปธรรมในลักษณะที่เรียกวา “บวร” ให
เกิดเปนพลังขับเคลื่อนท่ีแข็งแรง บนฐานความรู และคุณธรรม เพ่ือรวมกันสรางสรรคสังคมแหงสันติ
สุขท่ียั่งยืน  
 ดังนน คณะผู ว ิจัยไดสรุปผลการวิจัยที ่เปนองคความรู องคความรู จากการวิจัย เรื ่อง 
เครือขายทางสังคม : กลไกการเสริมสรางหลักประกันคุณภาพชีวิตที่ยั ่งยืนสําหรับนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐมโดยใชหลักศีล ๕ ตามแผนภาพท่ี ๕.๑ 
 

 
 

แผนภูมิท่ี ๕.๑ สรุปองคความรู “เครือขายทางสังคม : กลไกการเสริมสราง
หลักประกันคุณภาพชีวิตท่ียังยืนสําหรับเยาวชนโดยใชหลักศีล ๕” 
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๕.๒ อภิปรายผล 
 การอภิปรายผลเปนการประมวลตามวัตถุประสงคการวิจัย สรุปไดดังนี้ 
 ๕.๒.๑ การสงเสริมการปฏิบัติตนตามหลักศีล ๕ ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาใน
จังหวัดนครปฐม 

 จากการวิเคราะหขอมูลในภาพรวมไดพบการสงเสริมการปฏิบัติตนตามหลักศีล ๕ ของ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐมตามกระบวนการเรียนรูตามหลักไตรสิกขา ใน ๓ ดาน คือ 
ดานความรู (ปญญา) ดานทัศนคติ (สมาธิ/จิต) ดานพฤติกรรม (ศีล) สอดคลองกับพระมหาประเสริฐ 
ถาวโร (บุปผาสุข)0

๑ ไดศึกษาวิจัยเรื่อง “กลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาเยาวชนศีล ๕ ตนแบบในจังหวัด
นครราชสีมา” ผลการวิจัยพบวา ๑. การพัฒนาเยาวชนรักษาศีล ๕ ตนแบบ จังหวัดนครราชสีมา  มี
กระบวนการท่ีสําคัญใน ๓ ข้ันตอน  ดังนี้ ๑) ดานการเสริมสรางความรู พฤติกรรม และดานทัศนคติ โดย
เปนการมุงเนนใหความรูเรื่อง กฎแหงกรรม พระพุทธศาสนากับการแกไขปญหาสังคม  หลักปฏิบัติศีล ๕ 
เพ่ือใหเยาวชนไดมีพฤติกรรมตามหลักศีล ๕ รวมท้ังมีทัศนคติท่ีดีในเรื่องการทําดีไดดีทําชั่วไดชั่ว ๒) ข้ัน
กระบวนการ การฝกอบรมเปนกระบวนการใหเยาวชนไดเรียนรู เริ่มตั้งแตข้ันตอนรับมอบตัวเด็กและ
เยาวชนเขารับการอบรม  การดําเนินการฝกอบรมทํากิจกรรมรวมกัน สรางความสัมพันธระหวางพ่ีเลี้ยง
กับเยาวชน และสุดทายคือผลการประเมินการอบรม ๓) ข้ันผล คือการใหเยาวชนมีทัศนคติมุมมองดาน
ความรู การเปลี่ยนพฤติกรรมเพ่ือนําไปสูการพัฒนาตนตามหลักศีล ๕ ๒. กลไกการพัฒนาเยาวชนรักษา
ศีล ๕ ตนแบบ จังหวัดนครราชสีมา พบวาคณะสงฆ โรงเรียน ภาครัฐ และภาคประชาชนไดดําเนินการ
รวมกันโดยใชศูนยอบรมเยาวชน ๓ แหง เปนกลไกในการดําเนินการซ่ึงกลไกในการดําเนินการของศูนย
อบรมนั้นจะมีข้ันตอนสําคัญเริ่มตั้งแต การเตรียมการอบรมของศูนยอบรม นําสูกลไกเชิงกระบวนการ
ดําเนินการอบรม การติดตามประเมินผล การเชื่อมโยงกับเครือขาย  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
เครือขายภาครัฐ  เครือขายพระวิทยากร  เครือขายคณะสงฆ ซ่ึงกลไกลดังกลาวนําไปสูการพัฒนา
เยาวชนศีล ๕ ตนแบบ ไดในระดับท่ีเหมาะสม  และ ๓. กลไกขับเคลื่อนการพัฒนาเยาวชนรักษาศีล ๕ 
ตนแบบ นั้นผูวิจัยสามารถผสมผสานระหวางแนวคิดและกระบวนการการอบรมเชิงพุทธ คือ การใหอง
ความรูภูมิปญญา และวิธีการทางพระพุทธศาสนา คือการศึกดานศีล สมาธิ ปญญา กับหลักการบริหาร
จัดการองคกร คือหลัก ๗’S ไดแก  S๑ = โครงสราง (Structure)  S๒ = กลยุทธ (Strategy)  S๓ = 
ระบบตาง ๆ  (System) S๔ = รูปแบบการบริหาร (Style)  S๕ = พนักงานท้ังหมด (Staff)  S๖ = ทักษะ
ฝมือ (Skills)  S๗ = จิตสํานึกรวม (Shared values) ได เพราะฉะนั้น กลไกการขับเคลื่อนก็คือภูมิ
ปญญาบูรณาการคือการใหหลัก ศีล สมาธิ ปญญา และสอดคลองกับ พระราชสุตาภรณ (ประศักดิ์ 
อคคฺปฺโญ)๒ ไดศึกษาเรื่อง “การสงเสริมการรักษาศีล ๕ สําหรับเยาวชน นํามาซ่ึงความสมานฉันท
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี ๖ โรงเรียนกุศลศึกษา เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร”ผลการวิจัย

๑ พระมหาประเสริฐ ถาวโร (บุปผาสุข), “กลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาเยาวชน ศีล ๕ ตนแบบในจังหวัด
นครราชสีมา”, วิทยานิพนธพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม,(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๑). 

๒ พระราชสุตาภรณ (ประศักดิ์ อคคฺปฺโญ), “การสงเสริมการรักษาศีล ๕ สําหรับเยาวชน นํามาซึ่งความ
สมานฉันทของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี ๖ โรงเรียนกุศลศึกษา เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร”, รายงานการวิจัย,  
(มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๐). 
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พบวา ความสําคัญการสงเสริมพบวา ผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนกุศล
ศึกษา มีการสงเสริมการรักษาศีล ๕ โดยรวมอยูในระดับ ลําดับการสงเสริมการรักษาศีล ๕ เรียงลําดับ
จากมากไปหานอย ดังนี้ ศีลขอ ๓,๒,๕,๑,๔ สรุปภาพรวมการสงเสริมการรักษาศีล ๕ อยูในระดับมาก 
การประยุกต และเปรียบเทียบ พบวา การประยุกต แนวทางการสงเสริมการรักษาศีล ๕ และการน าไป
ใชในชีวิตประจ าวัน นักเรียนควรใหเกียรติและ เคารพกติกาของโรงเรียนหองเรียนและเคารพในตัวครู
การสงเสริมการรักษาศีลขอ ๕ ชาวพุทธนับถือพระพุทธศาสนาก็ควรตระหนักในศีลขอนี้ใหดี เพราะทุก
วันนี้อุบัติหรือการทะเลาะเบาะแวงบางครั้งมาจากสาเหตุการเมาสุรา 
 

 ๕.๒.๒ การพัฒนากิจกรรมในการเสริมสรางหลักประกันคุณภาพชีวิตท่ีย่ังยืนสําหรับ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐมโดยใชหลักศีล ๕ 

 จากท่ีไดศึกษาการสงเสริมการปฏิบัติตนตามหลักศีล ๕ ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ในจงัหวัดนครปฐม คระผูวิจัยไดพัฒนากิจกรรมในการเสริมสรางหลักประกันคุณภาพชีวิตท่ียังยืนสําหรับ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐมโดยใชหลักศีล ๕ จํานวน ๒ กิจกรรม คือ ๑) โครงการ 
"พุทธปญญาฯ กับการสงเสริมหลักประกันคุณภาพชีวิตท่ียั่งยืนตามหลักศีล ๕" และ ๒) โครงการ 
"เขาพรรษาปลอดภัย : เยาวชนไทยหางไกลปจจัยเสี่ยง" โดยท้ัง ๒ กิจกรรมมีจุดมุงหมายท่ีสําคัญคือเพ่ือ
ศึกษาพฤติกรรมการปฏิบัติตนตามหลักศีล ๕ ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐม เพ่ือ
รวมกันพัฒนากิจกรรมในการเสริมสรางหลักประกันคุณภาพชีวิตท่ียั่งยืนสําหรับนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐมโดยใชหลักศีล ๕ และเพ่ือสรางเครือขายขับเคลื่อนการสรางหลักประกัน
คุณภาพชีวิตท่ียังยืน สําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐมโดยใชหลักศีล ๕ สอดคลองกับ 
โกศล  อินทวงศ2๓ ไดวิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการเรียนรูเพ่ือปองกันและแกไขปญหายาเสพติดใน
สถานศึกษา สังกัดสถาบันอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ๓” ผลการวิจัย พบวา ควรรวมกันกําหนดเง่ือนไข
การใหความรูการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด โดยใชกระบวนการเรียนการสอนแบบมีสวนรวมใน
การแกไขปญหา คือ ความสามารถของครอบครัวในการแกไขปญหาในระดับท่ีสามารถทําใหครอบครัว
ดําเนินไปไดและปฏิบัติได ใหความรูโทษพิษภัยของยาเสพติด ไดแก ความม่ันใจ โทษภัย โครงสราง 
วัฒนธรรม อิทธิพล ภาวะผูนํา การตอยอดความรูท่ีมีซ่ึงเปนผลมาจากการนําความรูท่ีไดมาใชความคิด
สรางสรรคและสรางความเขาใจซ่ึงกันและกัน รวมถึงใหความรูแนวคิดเชิงนามธรรมการเรียนเชิงพุทธ
ปญญา คือ ความรู ความจํา ไตรสิกขา อริยสัจ ๔ ปรโตโฆสะโยนิโสมนสิการ และใหความรูโดยการ
ทดลองทําและดูแลเปนการวางเง่ือนไขท่ีกระทํา และกระตุนใหนักศึกษามีการเรียนรู การแบงปน 
แลกเปลี่ยนความรู การเขาถึงความรู และสอดคลองกับ เนติพรรณ ศรีมาจันทร 3๔ ไดศึกษาวิจัยเรื่อง 
ประสิทธิภาพของการรณรงคในโครงการ DNA (Drink No Alcohol) สายพันธุใหมไรแอลกอฮอล มี
วัตถุประสงคเพ่ือศึกษาประสิทธิภาพขององคกรและเครือขายท่ีเขามามีสวนรวมในโครงการ ศึกษาการ

๓ โกศล  อินทวงศ, “การพัฒนารูปแบบการเรียนรูเพ่ือปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
สังกัดสถาบันอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ๓”, ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย), (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง, ๒๕๕๐). 

๔ เนติพรรณ ศรีมาจันทร, “ประสิทธิภาพของการรณรงคในโครงการ DNA (Drink No Alcohol) สายพันธุ
ใหมไรแอลกอฮอล”, วิทยานิพนธนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย,๒๕๕๒). 

                                                 



๑๔๖ 

ออกแบบสารและรูปแบบการใชสื่อเพ่ือรณรงคการไมดื่มแอลกอฮอลในวัยรุน รวมท้ังศึกษาพฤติกรรม
ของนักเรียนในโรงเรียนท่ีเขารวมโครงการ DNA ผลการวิจัยพบวา ประสิทธิภาพดานองคกรและ
เครือขายของท้ัง ๓ องคกร มีประสิทธิภาพในระดับท่ีดี การประสานงานระหวางองคกรมีการเอ้ือกันใน
ดานการดําเนินงาน ซ่ึงทุกองคกรจะมีหนาท่ีหลักและมีความเชี่ยวชาญเฉพาะดานท่ีแตกตางกัน
ประสิทธิภาพดานการออกแบบสาร พบวา นักเรียนสวนใหญชอบสื่อนิตยสารมากท่ีสุด รองลงมา ไดแก
โปสการดลอเลียนโฆษณาเครื่องด่ืมแอลกอฮอล และนอยท่ีสุด ไดแก สื่อเว็บไซต ประสิทธิภาพดาน
รูปแบบการใชสื่อ พบวา การใชสื่อกิจกรรมมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด รองลงมา คือ สื่อบุคคล นอกจากนี้
ผลการวิจัยดานพฤติกรรมของนักเรียนท่ีเขารวมโครงการท้ัง ๓ กลุม อันไดแก นักเรียนชมรม DNA 
Club นักเรียนชายหญิงระดับมัธยมศึกษาตอนตน และนักเรียนชายหญิงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
พบวา นักเรียนสวนใหญเกิดการรับรูในเรื่องของแอลกอฮอลมากข้ึน แตยังไมถึงการเปลี่ยนแปลงระดับ
พฤติกรรม แตถาจะใหมีการเปลี่ยนแปลงในระดับพฤติกรรมนาจะตองใชเวลาและไดซึมซับในเรื่องของ
แอลกอฮอลจากการรณรงคอยางตอเนื่องใหมากข้ึน สาหรับขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งตอไป ผูวิจัย
เล็งเห็นวาโครงการรณรงคดานแอลกอฮอลในเยาวชน ถือเปนโครงการท่ีควรศึกษาตอในระดับการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เนื่องจากวัตถุประสงคของโครงการ DNA คือการรณรงคเพ่ือการไมด่ืม
แอลกอฮอล ดังนั้นจึงควร ศึกษา ตอไปวา เม่ือมีการ จัดการรณรงคอยางตอเนื่องแลวจะทําให
กลุมเปาหมายเกิดการรับรู แลวนาไปสูการไมดื่มแอลกอฮอลไดตามวัตถุประสงคของโครงการไดหรือไม 
 

 ๕.๒.๓ การประเมินความรูความเขาใจในหลักศีล ๕ และพฤติกรรมการปฏิบัติตนตาม
หลักศีล ๕ ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐม  
 จากการพัฒนากิจกรรมในการเสริมสรางหลักประกันคุณภาพชีวิตท่ียั่งยืนสําหรับนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐมโดยใชหลักศีล ๕ ท่ีจัดข้ึน ไดทราบระดับความรูความเขาใจเก่ียวกับ
ศีล ๕ ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐม ท่ีพบวา โดยภาพรวมนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ในจังหวัดนครปฐม มีความรูความเขาใจเก่ียวกับศีล ๕ อยูในระดับ มาก คือ มีผูตอบแบบคําถามถูกและ
ไดคาคะแนนเฉลี่ยในระดับมาก จํานวน ๒๘๙ คน คิดเปนรอยละ ๗๒.๒๕ ในสวนพฤติกรรมในการรักษา
ศีล ๕ ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐม พบวา โดยภาพรวม นักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ในจังหวัดนครปฐม มีพฤติกรรมการปฏิบัติตนตามหลักศีล ๕ อยูในระดับ มาก มีคาเฉลี่ย ๔.๑๐ เม่ือ
พิจารณาเปนรายขอ พบวา พฤติกรรมในการรักษาศีลขอท่ี ๒ อทินนาทาน มีระดับคาคะแนนสูงท่ีสุด มี
คาเฉลี่ย ๔.๒๓ สอดคลองกับเสาวรีย ตะโพนทอง 4

๕ ไดศึกษาวิจัยเรื่อง “พฤติกรรมการนําศีล ๕ ไปใช
ในชีวิตประจําวันของนิสิตนักศึกษา สถาบันอุดมศึกษารัฐบาลในกรุงเทพมหานคร” สรุปไดวา นิสิต
สวนใหญมีความรูเรื่องความหมายของศีล และรูวาการดื่มเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอลเปนการละเมิดศีล 
๕โดยจะรับรูเรื่องศีล ๕ จากสื่อโทรทัศนมากกวาสื่ออ่ืนๆ สวนพฤติกรรมการนําศีล ๕ ไปใชใน
ชีวิตประจําวัน นิสิตนักศึกษาจะละเมิดศีลขอ ๑ เพราะตองตบยุงหรือแมลงท่ีมารบกวน ละเมิดขอ ๒
โดยทุจริตในการสอบ ลอกการบานหรือรายงานของเพ่ือน ละเมิดศีลขอ ๔ โดยเลาเรื่องไมตรงกับ
ความจริงตอพอแมและละเมิดศีลขอ ๕ โดยดื่มเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอล สําหรับศีลขอ ๓ พบวา 

๕ เสาวรีย ตะโพนทอง, กุลกัญญา ณ ปอมเพชร และมนตรี คูควร, รายงานการวิจัย, ภาควิชาบริหารธุรกิจ
เกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร, (กรุงเทพมหานคร : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง).  

                                                 



๑๔๗ 

นักศึกษาไมคอยละเมิดหรือนานๆ ครั้ง จึงจะทําผิดศีลขอนี้ เพราะนักศึกษาสวนใหญจะรักและซ่ือสัตย
ตอแฟน สําหรับความแตกตางทางพฤติกรรมการนําศีล ๕ ไปปฏิบัติในชีวิตประจําวัน พบวา เพศชาย 
จะละเมิดศีลขอ ๓ มากกวาเพศหญิง และสอดคลองกับบุญหนา จิมานัง และคณะ 5

๖ ไดศึกษาวิจัย
เรื่อง “พฤติกรรมการรักษาศีลหาของเด็กเยาวชนตําบลโคกสี อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน” สรุปได
วา เด็กเยาวชนในตําบลโคกสี เคยประพฤติผิดท้ัง ๕ ขอทุกขอ โดยเฉพาะเคยพูดโกหกมีมากถึงรอยละ 
๙๖ รองลงมาเปนการขโมยเงินของพอแม และการดื่มเหลาหรือเบียรรอยละ ๕๐ และ ๔๖.๓ 
ตามลําดับ และยังพบวา พฤติกรรมการรักษาศีลทุกขอโดยรวมอยูในระดับนอย เด็กและเยาวชนท่ีมี
การปฏิบัติและรวมกิจกรรมทางศาสนามาก ไมมีผลตอพฤติกรรมในการรักษาศีลของเด็กและเยาวชน
ในตําบลโคกสีแตอยางใด จากงานวิจัยท่ีนําเสนอนั้น สะทอนใหเห็นวา ประชาชนมีวิจารณญาณแยก
ถูกผิดโดยมีศีลเปนพ้ืนฐานได แตดวยบริบทท่ีเปลี่ยนแปลงไปท้ังในแงของสังคม วิถีชีวิตทําใหความม่ัง
คงในการรักษาศีลนอยลง หากจะทําใหประชาชนยึดม่ันในศีล ๕ แมไมอาจจะใหปฏิบัติไดทุกขอ 
สิ่งจําเปนก็คือการสรางบริบทท่ีสอดคลองกับการประพฤติปฏิบัติตามหลักศีล ๕  จะทําใหประชาชน
ปรับพฤติกรรมผันไปตามบริบทได โครงการหมูบานรักษาศีล ๕ เนนการสรางบริบทการประพฤติ
ปฏิบัติตนอยูในครรลองของศีล ๕ ซ่ึงจะชวยในการปฏิบัติตามศีล ๕ ทําไดงายข้ึน 
 

 ๕.๒.๔ กลไกขับเคล่ือนการเสริมสรางหลักประกันคุณภาพชีวิตท่ียังยืนสําหรับนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐมโดยใชหลักศีล ๕ 

 จากการพัฒนากิจกรรมในการเสริมสรางหลักประกันคุณภาพชีวิตท่ียังยืนสําหรับนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐมโดยใชหลักศีล ๕ คณะผูวิจัยไดพบองคประกอบของกลไก ๓ 
องคประกอบดวย ดานเยาวชน ดานกระบวนการฝกอบรม และดานเครือขายการมีสวนรวม โดย
อาศัยความรวมมือจากหลาย ๆ ภาคสวน ในลักษณะที่เรียกวา “บวร” รวม ๖ เครือขาย คือ  
เครือขายสถานศึกษา เครือขายภาครัฐ เครือขายองคกรทางศาสนา เครือขายองคกรชุมชน  เครือขาย
วิทยากร เครือขายเยาวชน และครอบครัว สอดคลองกับ พระครูวินัยธรเอนก เตชวโร (ใยอินทร)6

๗ 
ไดศึกษาวิจัยเรื่อง “การบริหารโครงการหมูบานรักษาศีล ๕ เพ่ือสรางวัฒนธรรมการอยูรวมกันของ
ชุมชนตนแบบภาคเหนือตอนลาง พบวา ผลสําเร็จในพ้ืนท่ีตนแบบนั้น สาเหตุหลักเกิดข้ึนจากการ
ขับเคลื่อนในระดับชุมชนอยางจริงจัง โดยมี องคกรคณะสงฆเปนตัวขับเคลื่อนหลักในการทํางาน มี
สวนงานราชการเปนฝายสนับสนุน และประการสําคัญมีบานและชุมชนใหความรวมมือท่ีเกิดจากแรง
ศรัทธา ท่ีประกอบดวย บาน วัด และสวนราชการ เปนตน ๒. การสรางมาตรฐานและวัฒนธรรมการ
อยูรวมกัน โดยภาพรวมสามารถท่ีจะ สังเคราะหจากผลในการบริหารโครงการหมูบานรักษาศีล ๕ 
จากชุมชนตนแบบ พบวา การสราง มาตรฐานและวัฒนธรรมการอยูรวม มีองคประกอบ ดังนี้คือ ๑) 
ผูนําหรือ ภาวะผูนําในชุมชน เปน เครื่องมืออยางหนึ่งท่ีผลักดันใหโครงการหมูบานรักษาศีล ๕ 

๖ บุญหนา จิมานัง และคณะ, พฤติกรรมการรักษาศีลหาของเด็กเยาวชนตําบลโคกสี อําเภอเมือง จังหวัด
ขอนแกน, รายงานการวิจัย, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแกน, (สถาบันวิจัยพุทธศาสตร : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๐).  

๗ พระครูวินัยธรเอนก เตชวโร (ใยอินทร), “การบริหารโครงการหมูบานรักษาศีล ๕ เพ่ือสรางวัฒนธรรมการ
อยู รวมกันของชุมชนตนแบบภาคเหนือตอนลาง”. วารสารวิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย. ๒๕๖๐). 

                                                 



๑๔๘ 

ประสบความสําเร็จ ท่ีเกิดข้ึนจากความ เชื่อถือท่ีสงผลตอปฏิบัติตามไดคือ ท้ังฝายอาณาจักรและ
ฝายศาสนจักร จะตองเปนผูท่ีจะกําหนด แนวทางใหเกิดการขับเคลื่อนโครงการหมูบานรักษาศีล ๕ 
เปนบุคคลท่ีสามารถท่ีจะทําใหชุมชนมีการ เปลี่ยนแปลงได ๒) จิตวิญญาณของชุมชน หรือ อุดมการณ 
คือ ความศรัทธาหรือความเชื่อ เปนกลไกท่ีทําใหโครงการหมูบานรักษาศีล ๕ ประสบความสําเร็จ 
หากชุมชนขาดจิตวิญญาณหรืออุดมการณ ก็จะสงผลใหการทํางานขาดเสถียรภาพ ตางคนตางคิด ไม
สามารถกําหนดทิศทางการ ทํางานไดและจิตวิญญาณ หรือ อุดมการณ นี้จะตองเกิดข้ึนดวยความ
สมัครใจ ๓) กิจกรรมท่ีเนน การสรางการมีสวนรวมในชุมชน ท่ีผานมาโครงการหมูบานรักษาศีล ๕ มี
ขอดีอยูหลายประการ แต ประการสําคัญ คือ ทําใหพระสงฆมีประสบการณในการบริหารโครงการ
มากยิ่งข้ึน เชนการติดตอ ประสานงานท้ังองคกรคณะสงฆ และสวนงานราชการ ซ่ึงมีสวนทําให
พระสงฆเกิดความเขมแข็ง ยิ่งข้ึน และเปนตัวทําใหพระสงฆมีทักษะในการบริหารโครงการ เชน มีองค
ความรูในการประเมินผล สําเร็จของการดําเนินโครงการ ๔) กฎกติกาชุมชน ท่ีเกิดข้ึนจาก ๓ 
องคประกอบ เปนตัวถักทอใหเกิด วัฒนธรรมการอยูรวมกันภายใตหลักการของศีล ๕ และจะสําเร็จ
ข้ึนไดตองมีองคประกอบ คือ จะตองทําใหสมาชิก ระดับบุคคล ระดับครอบครัว และระดับชุมชนสวน
ใหญเคารพกฎกติกา มีสวน ในการสรางกฎกติกา และใชเครื่องมือนั้นในการบังคับคนในชุมชนปฏิบัติ
ตามกฎกติกา ๓. รูปแบบการอยูรวมกันโดยใชกลไกการบริหารโครงการหมูบานรักษาศีล ๕ จาก
ชุมชน ตนแบบ คนพบวา มีอยู ๒ รูปแบบ คือ ๑) รูปแบบการสรางวัฒนธรรมในการอยูรวมกันโดยใช
กลไก การบริหารโครงการหมูบานรักษา ๕ แบบแนวราบ ท่ีเกิดข้ึนไดดวยการผสานความรวมมือใน
การ ทํางานของชุมชน ๒) รูปแบบการสรางวัฒนธรรมในการอยูรวมกันโดยใชกลไกการบริหาร
โครงการ หมูบานรักษา ๕ แบบแนวด่ิง เกิดข้ึนโดยกระบวนการสั่งการ อยางไรก็ตามท้ัง ๒ รูปแบบนี้ 
มี เปาหมายท่ีตอบสนองตอนโยบายโครงการหมูบานท่ีเปนไปในทิศทางเดียวกัน ท่ีตองการใหสังคม
เกิดความสงบสุข   
 

๕.๓ ขอเสนอแนะ 
 ผลจากการผูวิจัยไดสรุปเปนขอเสนอแนะเพ่ือใหผูท่ีเก่ียวของไดนําไปใชดังตอไปนี้ 
 ๕.๓.๑  ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 ๑) ภาครัฐ ควรมีแนวนโยบายท่ีชัดเจนในการประสานการทํางานรวมกับหนวยงานอ่ืน ๆ 
หรือเปนหัวจักรผูรับผิดชอบนําการขับคลื่อนการเสริมสรางหลักประกันคุณภาพชีวิตท่ียั่งยืนสําหรับ
เยาวชน และการเรียนรูลดละปจจัยเสี่ยงตามแนวพระพุทธศาสนา โดยประสานความรวมมือกับหนวย
งานอ่ืน ๆ ทําดําเนินกิจกรรมในลักษณะนี้ เชน สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ 
(สสส.) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย  
 ๒) คณะสงฆ ควรมีการกําหนดพันธกิจ กรอบการทํางาน หรือมอบหมายหนาท่ีรับผิดชอบ 
และใหการสนับสนุนใหกับพระสงฆท่ีขับเคลื่อนงานดานนี้ เชน พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน พระ
ธรรมวิทยากร  
 ๓) หนวยงานท่ีเก่ียวของควรมีการบูรณาการการทํางานรวมกันเพ่ือเสริมสรางหลักประกัน
คุณภาพชีวิตท่ียั่ งยืนสําหรับเยาวชนและการเรียนรูลดละปจจัยเสี่ยงอยางยั่ งยืนตามหลัก
พระพุทธศาสนา 



๑๔๙ 

 ๕.๓.๒  ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
 ๑) ภาครัฐ ควรมีการสงเสริมบทบาทพระสงฆและเครือขายซ่ึงสามารถมีสวนรวมในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนและสังคมในดานตาง ๆ เพ่ือสงผลทางตรงและทางออมตอการเสริมสราง
สุขภาวะสังคมตอไป 
 ๒) คณะสงฆ ควรมีกิจกรรมสรางองคความรูและพัฒนาศักยภาพพระสงฆและเครือขาย
รวมกัน ในประเด็นตาง ๆ ท่ีสอดคลองกับการสงเสริมสุขภาวะสังคม การลดปจจัยเสี่ยง และการ
เสริมสรางหลักประกันคุณภาพชีวิตท่ียังยืนโยใชหลักศีล ๕ 
 ๓) หนวยงานท่ีเก่ียวของ ควรมีการรวมกันวางแผนงานท่ีสามารถบูรณาการการทํางาน
รวมกันเพ่ือเสริมสรางหลักประกันคุณภาพชีวิตท่ียั่งยืนสําหรับเยาวชน และมีการขับเคลื่อนกิจกรรม
อยางตอเนื่อง 
 ๕.๓.๓  ขอเสนอแนะเพ่ือการทําวิจัยครั้งตอไป   
 ๑) ควรมีการศึกษาเพ่ือรูปแบบของกระบวนการดําเนินงานท่ีไดจากการศึกษาวิจัยครั้งนี้สู
การตอยอด โดยใหความสําคัญกับบทบาทการมีสวนรวมท่ีสามารถขับเคลื่อนงานใหเปนไปในทิศทาง
เดียวกัน 
 ๒) ควรมีการศึกษาการพัฒนาศักยภาพผูมีสวนเก่ียวของในการลดปจจัยเสี่ยงเชิงพุทธ
บูรณาการ และการเสริมสรางหลักประกันคุณภาพชีวิตท่ียั่งยืนสําหรับเยาวชนรวมถึงมีการวิจัยเพ่ือ
ติดตามประเมินผลสมฤทธิ์ท่ีเกิดข้ึนหลังจากท่ีเยาวชนไดผานกระบวนการฝกอบรมไปแลว  
 ๓) ควรมีการศึกษาการพัฒนาศูนยเรียนรูปจจัยเสี่ยง การเสริมสรางหลักประกันคุณภาพ
ชีวิตท่ียังยืนตามหลักศีล ๕ การเรียนรูเสริมสรางสุขภาวะตามแนวพระพุทธศาสนา เพ่ือสงเสริมการ
เรียนรู และคนหาหาแนวทางการพัฒนาศูนยการเรียนรูใหเกิดความยั่งยืน 
 



๑๕๐ 
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ทองพันชั่ง พงษวารินทร, จิตสํานึกคุณภาพสรางไดจริงใน ๑๒๐ วัน,  (กรุงเทพมหานคร : Think 

Beyond, ๒๕๔๒). 
ธวัชชัย ศุภดิษฐ, การพัฒนาแนวปฏิบัติเพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธิ์ในการประกันคุณภาพการศึกษาสถาบัน

บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร. (กรงุเทพมหานคร : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร, ๒๕๕๗). 
นงลักษณ เทพสวัสดิ์, วิเคราะหปญหาสําคัญในสังคมไทย, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร

, ๒๕๔๑). 
นิธิ  เอียวศรีวงศ, “ความสําเร็จ หรือความลมเหลวของลุมน้ําแมตาชางท่ีเชียงใหม”, ในศิลปวัฒนธรรม 

(ปท่ี ๒๔ ฉบับท่ี ๑๐): สิงหาคม ๒๕๔๖. 
เนติพรรณ ศรีมาจันทร, “ประสิทธิภาพของการรณรงคในโครงการ DNA (Drink No Alcohol) สายพันธุ

ใหมไรแอลกอฮอล”, วิทยานิพนธนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิตย,๒๕๕๒). 



๑๕๑ 

เนื่องนอย บุณยเนตร, จริยศาสตรตะวันตก : คานท มิลล ฮอบส รอลล ซารทร,  (กรุงเทพมหานคร : 
สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๔๔). 

แนวทางการดําเนินงานโครงการหมูบานรักษาศีล ๕ : ชาวประชาเปนสุข, ในดําริของสมเด็จพระมหา
รัชมั งคลาจารย  ผู ปฏิบั ติหน า ท่ีสมเด็จพระสั งฆราช ฉบับ ท่ี  ๒ (ฉบับปรับปรุ ง ) , 
(กรุงเทพมหานคร : กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม, ๒๕๕๗). 

ประกอบ กรรณสูตร, สถิติเพ่ือการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร, พิมพครั้งท่ี ๓, (กรุงเทพมหานคร :       ดา
นสุทธาการพิมพ, ๒๕๔๒). 

ประเวศ วะสี และคณะ, ยุทธศาสตรแกวิกฤติชาติ, (กรุงเทพมหานคร : สถาบันชุมชนทองถ่ินพัฒนา, 
๒๕๔๒). 

_______, การพัฒนามนุษยแนวใหมเพ่ืออนาคตท่ียั่งยืน, (กรุงเทพมหานคร : หมอชาวบาน, ๒๕๔๕). 
ปราโมทย เชาวศิลป, คูมือทฤษฎีจิตวิเคราะห, (กรุงเทพมหานคร : สหประชาพาณิช, ๒๕๒๖). 
ปน มุทุกันต, พุทธศาสตร, (กรุงเทพมหานคร: มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๓๕). 
พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม, พิมพครั้งท่ี ๑๐, 

(กรุงเทพมหานคร : บริษัท อารเอสพริ้นติ้งแมสโปรดักส จํากัด, ๒๕๔๕). 
_______, พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม, พิมพครั้งท่ี ๑๓, (กรุงเทพมหานคร : เอส.อาร. 

พริ้นติ้ง แมส โปรดักส, ๒๕๔๘). 
_______, พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ, พิมพครั้งท่ี ๑๑, (กรุงเทพมหานคร : สหธรรมิก, 

๒๕๔๙). 
พระมหาสุทิตย อาภากโร และคณะ, ศีล ๕ กับสุขภาวะทางสังคม, (พระนครศรีอยุธยา : สถาบันวิจัย

พุทธศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘). 
_______, เครือขาย: ธรรมชาติ ความรู และการจัดการ, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย, ๒๕๕๙). 
พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), จริยธรรมสําหรับคนรุนใหม, (กรุงเทพมหานคร : สหธรรมิก, ๒๕๔๓). 
พระเมธีธรรมาภรณ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), พุทธศาสนากับปรัชญา, (กรุงเทพมหานคร : อมรินทรพริ้นติ้ง 

กรุฟ, ๒๕๓๓). 
พัทยา สายหู, กลไกของสังคม,  พิมพครั้งท่ี ๘, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณ 

มหาวิทยาลัย, ๒๕๓๘). 
พิสิษฐ ศิริรักษ, มนุษยสัมพันธ, (กรุงเทพมหานคร : พัฒนาวิชาการ, ๒๕๔๐). 
ไพบูลย วัฒนศิริธรรม, สํานึกไทยท่ีพึงปรารถนา, (กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิบูรณะชนบทแหงประเทศ

ไทยในพระบรมราชูปถัมภ, ๒๕๔๓). 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, มนุษยกับสังคม, (กรุงเทพมหานคร : อรุณการพิมพ, ๒๕๔๗). 
เมธี ปลินธนานนท, “วิธีการปลูกฝงและเสริมสรางคานิยม”, คุรุปริทัศน, ปท่ี ๕, ฉบับท่ี ๘, (กุมภาพันธ-

กันยายน ๒๕๒๖). 
ยุพิน เถ่ือนศรี, กลไกในการลดการเขาถึงบุหรี่แบบมีสวนรวมของนักศึกษาชาย มหาวิทยาลัยราชภัฏ

อุตรดิตถ. วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ปท่ี ๕ ฉบับท่ี ๑ มกราคม-มิถุนายน ๒๕๕๙. 



๑๕๒ 

รองศาสตราจารย ณรงค เส็งประชา, มนุษยกับสังคม, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพโอเดียนสโตร, 
๒๕๓๐).  

รองศาสตราจารย ดร. ทิศนา แขมมณี, การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและคานิยม : จากทฤษฎีสูการ
ปฏิบัติ, (กรุงเทพมหานคร : สมชายการพิมพ, ๒๕๔๒). 

ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรม ศัพทสังคมวิทยาอังกฤษ-ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, 
(กรุงเทพมหานคร : อมรินทรพริ้นติ้งกรุพ จํากัด, ๒๕๓๒). 

วศิน อินทสระ, พุทธจริยาศาสตร, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพทองกราว, ๒๕๔๑). 
ศักดิ์ไทย สุรกิจบวร, จิตวิทยาสังคม : ทฤษฎีและการปฏิบัติ, (กรุงเทพมหานคร : สุวิริยาสาสน, ๒๕๔๕). 
ศุภกิจ วงศวิวัฒนนุกิจ, พจนานุกรมศัพทการวิจัยและสถิติ, (กรุงเทพมหานคร: ดานสุธาการพิมพ, พ.ศ.

๒๕๕๕). 
สถาบันยุทธศาสตร สํานักงานสภาความม่ันคงแหงชาติ, “สันติวิถี : ยุทธศาสตรชาติเพ่ือความม่ันคง, 

(กรุงเทพมหานคร: สถาบันยุทธศาสตร สํานักงานสภาความม่ันคงแหงชาต,ิ ๒๔๕๒). 
สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแกน,  องคกรชุมชน : กลไกเพ่ือแกไขปญหาและพัฒนาสังคม,  

(กรุงเทพมหานคร: บริษัท แปลน พริ้นติ้งจํากัด,  ๒๕๔๐). 
สมเด็จพระพุฒาจารย (อาจ อาสภมหาเถร) แปลและเรียบเรียง, คัมภีรวิสุทธิมรรค ๑๐๐ ป สมเด็จพระ

พุฒาจารย (อาจ อาสภมหาเถร), พิมพครั้งท่ี ๔, (กรุงเทพมหานคร: ประยูรวงศพริ้นต้ิง, 
๒๕๔๖). 

สมเด็จพระวชิรญาณวงศ สมเด็จพระสังฆราช, พระโอวาทธรรมบรรยาย เลม ๑, (กรุงเทพมหานคร: 
มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๒๒). 

สมเดช สีแสง, คูมือการบริหารโรงเรียนประถมศึกษา, พิมพครั้งท่ี ๓, (ฉบับปรับปรุง), (กรุงเทพมหานคร : 
ชมรมพัฒนาความรูดานกฎหมาย, ๒๕๔๔). 

สมพงษ สิงหะพล, “ตองสอนใหเกิดจิตสํานึกใหม”, สีมาจารย, ปท่ี ๑๓ ฉบับท่ี ๒๗ (มิถุนายน-ตุลาคม 
๒๕๔๒). 

สัญญา สัญญาวิวัฒน, จิตสํานึกเพ่ือสวนรวมเชิงพุทธ, เอกสารประกอบการประชุมวิชาการประจําปของ
เครือขายสถาบันอุดมศึกษาเขตภาคกลางเพ่ือพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย จิตสํานึกเพ่ือ
สวนรวม (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย, ๒๕๔๙). 

สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี. ,คําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีพลเอก ประยุทธ จันทรโอชา. พิมพ
ครั้งท่ี ๑. กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพคณะรัฐมนตรี. 

สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ, สรุปผลการประชุมสัมมนาทางวิชาการจิตพิสัย : มิติสําคัญ
ของการพัฒนาคน, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพการศาสนา, ๒๕๔๐). 

สุเทพ สุวีรางกูร,  ปญหาสังคม, (กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร, ๒๕๕๑). 
สุระ ออนแพงและคณะ, “รูปแบบการบริหารเพ่ือพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนระดับประถมศึกษา 

ในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา”, วารสารศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยนเรศวร, ปท่ี ๑๕ ฉบับพิเศษ (๒๕๕๖). 

สุรางค โควตระกูล, จิตวิทยาการศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,  ๒๕๓๙). 



๑๕๓ 

สุวรรณ เหรียญเสาวภาคย และคณะ, Knowledge Management : การจัดการความรู, 
(กรุงเทพมหานคร : กลุมพัฒนาระบบบริหารสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
(ก.พ.ร.), ๒๕๔๘, 

สุวิทย เฑียรทอง, “องคกรปกครองสวนทองถ่ินกับการพัฒนาทุนทางสังคม”, วารสารการพัฒนาทองถ่ิน 
๒๕๔๙, ๑(๑). 

เสรี พงศพิศ, เครือขายยุทธวิธีเพ่ือประชาคมเขมแข็ง ชุมชนเขมแข็ง : วัฒนธรรมองคกรของโลกยุคใหม. 
(กรุงเทพมหานคร : สถาบันสงเสริมวิสาหกิจชุมชน, ๒๕๔๘). 

อคิน รพีพัฒน, การศึกษาและวิเคราะหชุมชนในการวิจัยเชิงคุณภาพ. (ขอนแกน : หจก.โรงพิมพคลัง
นานาวิทยา, ๒๕๔๙). 

 
 (๒)  วิทยานิพนธ/รายงานวิจัย : 
กุลชาดา  โพโภชนพันธ มยุรี  ขวบสันเทียะ และสิทธิยา  ปนแกว ไดทําการศึกษาเรื่อง “การสรางแหลง

เรียนรูบนเครือขายอินเตอรเน็ตการหลอพระจังหวัดพิษณุโลก” วิทยานิพนธ การศึกษา
มหาบัณฑิต, (พะเยา : มหาวิทยาลัยนเรศวร, ๒๕๕๔). 

 จุฑารัตน ศราวณะวงศ. "การพัฒนาตัวเเบบของกลยุทธการจัดการความรู มหาวิทยาลัยขอนแกน”, 
วิทยานิพนธปรญิญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศ, (ขอนแกน : มหาวิทยาลัยขอน
เเกน, ๒๕๕๒) 

 ชนิศรา ชางหลอ, “รูปแบบและกระบวนการจัดการในการสืบทอดหนังใหญวัดบานดอน จังหวัด
ระยอง”, วิทยานิพนธรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและ
ภาคเอกชน, (มหาวิทยาลัยบูรพา, ๒๕๕๗) 

ปฏิพัทธ ทองพันธ, การศึกษาปญหาและอุปสรรคของชางหลอพระพุทธรูป : กรณีศึกษาโรงงานหลอพระ
บูรณะไทยในจังหวัดพิษณุโลก”, วิทยานิพนธ ปริญญามหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม, (กรุงเพทมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร , ๒๕๔๗). 

ปฐมาวดี คําทอง, “การพัฒนารูปแบบองคความรูภูมิปญญาดานการหลอพระพุทธรูปโดยใชกระบวนการ
จัดการเนื้อหาตามโครงสรางออนโทโลยี” ,วิทยานิพนธ ปริญญามหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม, (กรุงเพทมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร, ๒๕๔๗). 

ปญชิกา วรรณชาติ, คุณคาของบทประพันธในรวมบทกวีนิพนธบานเกาของโชคชัยบัณฑิต,  (สงขลา : 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, ๒๕๕๑). 

ลักษณาพร โรจนพิทักษกุล, “การพัฒนารูปแบบการอนุรักษและสงเสริมผลผลิตจากตาลโตนด 
กรณีศึกษา ชุมชนตําบลปากน้ํา อําเภอบางคลา จังหวัดฉะเชิงเทรา”, วิทยานิพนธปริญญา
ดุษฎีบัณฑิต สาขาการศึกษาเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน, (มหาวิทยาลัยราชภัฎราชราชนครินทร, 
๒๕๕๐) 

วิชัย นนทการ, การวิเคราะหคุณคาและบทบาทของวัดในฐานะแหลงเรียนรูชุมชนไทย : กรณีศึกษาวัด
ไทยลอสแองเจลิส ประเทศสหรัฐอเมริกา, วิทยานิพนธ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
พัฒนศึกษา, (มหาวิทยาลัยบูรพา: ๒๕๕๒).  



๑๕๔ 

วิมลลักษณ ชูชาติ, “การนําเสนอรูปแบบของกระบวนการสรางเครือขายการเรียนรูสําหรับการอนุรักษ
ทรัพยากรปาไม”, วิทยานิพนธครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษา, (บัณฑิตวิทยาลัย 
: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๔๐). 

วัฒนะ จูฑะวิภาต, , “หัตถกรรมไทย ความเปนมาและการผลิตในปจจุบัน กรณีศึกษา : การปนหลอพระ 
การทําบาตรพระ การทําขลุย และการทําของเลนไมระกํา”, รายงานการวิจัย, ๒๕๔๗.. 

สุทธิพงษ  วงศไพบูลย, อางใน พระมาหาสาโรช รุงเรือง, “แนวทางการอนุรักษภูมิปญญาการหลอพระ : 
กรณีศึกษา ชุมชนบานชางหลอ เขตบางกอกนอย กรุงเทพฯ”,  วิทยานิพนธศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษา, (มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๕๖). 

สุพัตรา คงขํา, การพัฒนารูปแบบการจัดการความรูภูมิปญญาพ้ืนบานหนังตะลุงเพ่ือเสริมสรางความเข็ม
แข็งทางวัฒนธรรมทองถ่ิน, ดุษฎีนิพนธ สาขาวิชาพัฒนศึกษา, (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, ๒๕๕๖). 

สุวิมล อิษฎากร, “การศึกษาการอนุรักษภูมิปญญาทองถ่ินทอผาไท-ยวน : กรณีศึกษา บานโนนกุม 
ตําบลมิตรภาพ อําเภอสีค้ิว จังหวัดนครราชสีมา, วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต, 
(มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา, ๒๕๕๓). 

อนันต ขัมภรัตน, “การพัฒนารูปแบบการจัดการปาบุงปาทามของชุมชนบริเวณพ้ืนท่ีลุมแมน้ํามูล
ตอนลางในเขตจังหวัดศรีสะเกษและจังหวัดอุบลราชธานี”, ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาสิ่งแวดลอมศึกษา, (มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ๒๕๕๔).  

  
(๕)  เอกสารท่ีไมไดตีพิมพเผยแพร :  
สถาบันวิถีใหมคณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, สื่อการเรียนรูนวัตกรรมทองถ่ิน, (ม.ป.ท.

๒๕๕๐). 
 
(๖)  ส่ืออิเล็กทรอนิกส :  
ความหมายของคําวา “ศีล”, แหลงท่ีมา : [ออนไลน]. www.rirs๓.royin.go.th/new-search/word-๓๘ 

search.asp [เขาถึงขอมูล ๖ ธันวาคม ๒๕๕๙]. 
รายงานสถิติคดีศาลยุติธรรมท่ัวราชอาณาจักร พ.ศ.๒๕๕๙, ศาลยุติธรรม, [ออนไลน],  

https://oppb.coj.go.th/, [๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๑]. 
วิศิษฏ ชวนพิพัฒนพงศ, เยาวชนกออาชญากรรมพุง 'ยาเสพติด-อาวุธ'เพ่ิม๑,๒๑๒คดี, [ออนไลน] 

http://www.bangkokbiznews.com/, [๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๑]. 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ และ ๒, ๒๕๖๐. [ออนไลน] , 

http://www.nptedu.go.th/, [๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๑]. 
 
๒. ภาษาอังกฤษ : 
David Ausubel, The psychology of meaningful verbal learning, (New York : Gruner & 

Stratton, 1963). 



๑๕๕ 

Jerome Bruner. The Process of Education. (New York : Alfred A. Knopf, Inc. and Random 
House, 1963). 

Kohlberg, L., Moral Stages and Moralization : The Cognitive Development Approach and 
Social Issues, (New York : Holt Rinehart and Winston, 1976). 

M.W.Padmasiri De Silva, Buddhist and Freudian Psychology, (Colombo, Sri  Lanka : Lake  
House  Investments  Ltd, 1972). 

Paul Starkey, Networking for Development, (London: International Forum for Rural 
Transport and Development, 1997). 

Paul Starkey, Networking for Development, IFRTD, The International Forum for Rural 
Transport and Development, 1997).  

Seufert, A.,Krogh, G. and Bach, A. “Towards knowledge networking”. Journal of 
Knowledge Management. 3 (3), 1999). 

Snowden, D., “Complex Acts of Knowing : Paradox and Descriptive Self – aeare – ness”, 
Journal of Knowledge Management. 6 (2), 2002). 

Sigelman, C.K. & Rider, E.A, Life-span human development, ๔th ed, (Belmont, CA : 
Wadsworth/Thomson Learning. 2003). 
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แบบสอบถาม และแบบสัมภาณเพ่ือการวิจัย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๕๘ 

แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย 
 

เรื่อง “เครือขายทางสังคม : กลไกการเสริมสรางหลักประกันคุณภาพชีวิตท่ียั่งยืนสําหรับนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐมโดยใชหลักศีล ๕”  

ภายใตโครงการเสริมสรางสุขภาวะและเครือขายทางสังคมเพ่ือลดปจจัยเสี่ยงเชิงพุทธบูรณาการ  
โดยสถาบันวิจัยพุทธศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   

รวมกับ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) 
 ------------------------------------------------------------ 

คําช้ีแจง :  
๑. การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาการสงเสริมการปฏิบัติตนตามหลักศีล ๕ ของ

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐม เพ่ือพัฒนากิจกรรมในการเสริมสรางหลักประกันคุณภาพ
ชีวิตท่ียั่งยืนสําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐมโดยใชหลักศีล ๕ และเพ่ือเสนอกลไก
ขับเคลื่อนเสริมสรางหลักประกันคุณภาพชีวิตท่ียังยืนโดยใชหลักศีล ๕   

๒. ขอความรวมมือตอบแบบสอบถามตามความเห็นอยางแทจริงใหครบถวนทุกขอคําถาม  
โดยคําตอบของทาน คณะผูวิจัยจะรักษาไวเปนความลับและจะไมมีผลกระทบใดๆ ท้ังสิ้น  

๓. แบบสอบถามชุดนี ้ จ ัดทําขึ ้นเพื่อประเมินความรู ความเขาใจในหลักศีล ๕ และ
พฤติกรรมการปฏิบัติตนตามหลักศีล ๕ ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐม โดยแบง
ออกเปน ๓ ตอน ประกอบดวย  

ตอนท่ี ๑ ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
ตอนท่ี ๒ การประเมินความรู  ความเขาใจเกี่ยวกับหลักศีล ๕ ของนักเรียนระดับ

มัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐม  
ตอนท่ี ๓ การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติตนตามหลักศีล ๕ ของนักเรียนระดับ

มัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐม 
ตอนท่ี ๔ เปนแบบสอบถามลักษณะปลายเปด ท่ีใหผูตอบแบบสอบถามแสดงความ

คิดเห็นและขอเสนอแนะเก่ียวกับปญหา อุปสรรค แนวทางในการพัฒนากลไกการเสริมสราง
หลักประกันคุณภาพชีวิตท่ียั่งยืนสําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐมโดยใชหลักศีล ๕ 

 
ผูวิจัยหวังวาจะไดรับความรวมมือตอบแบบสอบถามในครั้งนี้ เปนอยางดี และ

ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 
 
 
  

 
 

ขอขอบคุณทุกทานท่ีใหความรวมมือ 
คณะผูวิจัย 



๑๕๙ 

แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย 
 

เรื่อง “เครือขายทางสังคม : กลไกการเสริมสรางหลักประกันคุณภาพชีวิตท่ีย่ังยืนสําหรับนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐมโดยใชหลักศีล ๕”  
----------------------------------------------------------- 

 
ตอนท่ี ๑ ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
 โปรดทําเครื่องหมาย ลงในชอง  หนาขอความตอไปนี้ใหสมบูรณตามความเปนจริง
เก่ียวกับตัวผูตอบแบบสอบถาม 
 ๑.  เพศ 
    ชาย      หญิง 
  

๒. อายุ 
    ๑๒ – ๑๕ ป     ๑๖ – ๑๘ ป  
   

๓. ระดับการศึกษา                         
    มัธยมศึกษาตอนตน     มัธยมศึกษาตอนปลาย 
  

๔.  ระดับธรรมศึกษา 
    ธรรมศึกษาชั้นตรี    

  ธรรมศึกษาชั้นโท 
    ธรรมศึกษาชั้นเอก    

  ไมมีวุฒิธรรมศึกษา 
 
๕.  สถานภาพทางครอบครัว 

    พอแมอยูครบและอาศัยอยูกับพอแม 
  อาศัยอยูกับพอ (พอหรือแมเสียชีวิต/หรือพอกับแมแยกทางกัน) 

    อาศัยอยูกับแม (พอหรือแมเสียชีวิต/หรือพอกับแมแยกทางกัน)   
    พอกับแมแยกทางกัน อาศัยอยูกับญาติ  
    พอหรือแมเสียชีวิต อาศัยอยูกับญาติ  
 

๖.  การเขารวมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาตอภาคการศึกษา 
    ไมเคยเขารวม 
    เขารวม ๑ – ๓ ครั้งตอภาคการศึกษา 
    เขารวมมากกวา ๓ ครั้งตอภาคการศึกษา 
 



๑๖๐ 

ตอนท่ี ๒ การประเมินความรู ความเขาใจเก่ียวกับหลักศีล ๕ ของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐม 

 

คําช้ีแจง :  โปรดทําเครื่องหมาย   ลงในชองท่ีทานเห็นวาถูกตองท่ีสุด 
ขอ ความรู ความเขาใจเกี่ยวกับศีล ๕ ใช ไมใช 

ศีลขอ ๑ ปาณาติบาต   
๑. การใหอภัยตอผูอ่ืน จะชวยใหรักษาศีลขอท่ี ๑ ได   
๒. การฆาสัตวชาติหนาตองเกิดเปนสัตวใหถูกฆา   
๓. การไมเจตนาทํารายผูอ่ืนยอมไมผิดศีล   
๔. การเมตตาผูอ่ืนจะไดรับการเมตตาตอบ   
๕ ไมบังคับขมขืนจิตใจผูอ่ืนเปนการรักษาศีลขอท่ี ๑   

ศีลขอ ๒ อทินนาทาน   
๖. การประกอบสัมมาชีพสงผลตอความสุขในสังคมได   
๗. การทุจริตคอรัปชั่นเปนเรื่องปกติจําเปนตองมีในสังคมไทย   
๘. การทุจริตคอรัปชั่นทําใหไดใชชีวิตแบบมีความสุขได   
๙. การรับของโจรหรือรวมมือกับโจร คือการผิดศีลขอ ๒   

๑๐. การเอาเวลางานไปทําเรื่องสวนตัวไมใชการผิดศีล    
ศีลขอ ๓ กาเมสุมิจฉาจาร   

๑๑. การคบหาคนรักหลายคนในเวลาเดียวกันเปนสิทธิสวนบุคคล ไมผิดศีล   
๑๒. การมีเพศสัมพันธกอนแตงงานเปนเรื่องปกติของสังคมไทย   
๑๓. ครอบครัวจะสุขสงบ ไมแตกแยก เพราะรักษาศีลขอท่ี ๓   
๑๔. การไมนอกใจคนรักเปนการรักษาศีลขอท่ี ๓    
๑๕. ศีลขอ ๓ สงผลตอการควบคุมโรคติดตอรายแรงบางชนิด   

ศีลขอ ๔ มุสาวาท   
๑๖. การรวมปกปดความผิดผูอ่ืนเพ่ือใหไดผลประโยชนไมใชการผิดศีล   
๑๗. การกลาวโทษผูอ่ืนดวยขอความเท็จถือวาผิดศีล   
๑๘. ทําผิดแลวยอมรับความจริงเปนการปฏิบัติตามหลักศีลขอ ๔   
๑๙. การกลาวเท็จ ใสรายผูอ่ืน สงผลตอความวุนวายแตกแยกในสังคมไทย   
๒๐. ปฏิบัติตามศีลขอท่ี ๔ ทําใหคนนับถือ   

ศีลขอ ๕ สุราเมรยมัชชปมาทัฎฐานา   
๒๑. การดืมสุราและเสพสิ่งเสพติดทําใหขาดสติและกอปญหาท้ังตนเองและผูอ่ืน   
๒๒. อุบัติเหตุเกิดจากความผิดพลาดของอุปกรณมากกวาไมใชการขาดสติ

เพราะดื่มสุรา 
  

๒๓. การมีสตคิวบคุมตนเองไดชวยลดปญหาการวิวาทกัน   
๒๔. การดื่มของมึนเมาสงผลดีตอระบบเศรษฐกิจไทยดีข้ึน   
๒๕. ครอบครัวสงบสุขเม่ือไมยุงเก่ียวกับสุรา บุหรี ่และสิ่งเสพติด   



๑๖๑ 

ตอนท่ี ๓ การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติตนตามหลักศีล ๕ ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ในจังหวัดนครปฐม 

คําช้ีแจง :  โปรดทําเครื่องหมาย   ลงในชองคะแนนท่ีมีระดับการพัฒนาท่ีตรงกับทาน
มากท่ีสุด โดยมีคาน้ําหนักคะแนน  คือ 
  ๕ หมายถึง   ระดับการพัฒนา มากท่ีสุด   

 ๔ หมายถึง   ระดับการพัฒนา มาก 
 ๓ หมายถึง   ระดับการพัฒนา ปานกลาง 
 ๒ หมายถึง   ระดับการพัฒนา นอย 
 ๑ หมายถึง   ระดับการพัฒนา นอยท่ีสุด 

 
ขอ 

 
การพัฒนาพฤติกรรมในการรักษาศีล ๕  

ระดับการพัฒนา 
๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย ไมมี 

 ศีลขอ ๑ ปาณาติบาต      

๑ ขาพเจาหามปรามเม่ือเห็นเพ่ือนทะเลาะกัน      
๒ ขาพเจาทําบุญโดยการปลอยสัตว ปลอยปลา ไถชีวิตโค

กระบือ ในวันสําคัญตางๆ 
     

๓ ขาพเจาใหความสําคัญกับทุกชีวิต      
๔ ขาพเจาใหความชวยเหลือผูท่ีตองการความชวยเหลือ      
๕ ขาพเจาพยายามใหอภัยกับผูท่ีเบียดเบียนเรา      

 ศีลขอ ๒ อทินนาทาน      

๖ ขาพเจารูจักละอายแกใจเม่ือจะกระทําทุจริต      
๗ ขาพเจารูจักใชจายพอประมาณ      
๘ ขาพเจาตั้งอยูในความพอดีเหมาะสมตามฐานะ      
๙ ขาพเจาประกอบอาชีพสุจริต      

๑๐ ขาพเจาเกรงกลัวตอการละเมิดในสิทธิผูอ่ืน      

 ศีลขอ ๓ กาเมสุมิจฉาจาร      

๑๑ ขาพเจาระมัดระวังการแสดงพฤติกรรมท่ีไมเหมาะสมทางเพศ      
๑๒ ขาพเจาคิดวิเคราะหกระทบท่ีจะไดรับหลักการประพฤติทาง

เพศท่ีไมเหมาะสม 
     

๑๓ ขาพเจาใหเหตุผลท่ีเหมาะสมกับเพ่ือน ปองการประพฤติผิด
ทางเพศ  

     

๑๔ ขาพเจาซ่ือสัตยตอคูครอง หรือคนรัก      
๑๕ ขาพเจามีสติตอสื่อกระตุนทางเพศ      



๑๖๒ 

 
ขอ 

 
การพัฒนาพฤติกรรมในการรักษาศีล ๕  

ระดับการพัฒนา 
๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย ไมมี 

 ศีลขอ ๔ มุสาวาท      

๑๖ ขาพเจาพูดความจริงในเวลาท่ีเหมาะสม      
๑๗ ขาพเจายกยองเชิดชูผูท่ีปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดี      
๑๘ ขาพเจาไมกลาวคําจริงท่ีกระตุนใหเกิดความขัดแยง      
๑๙ ขาพเจายอมรับในความผิดพลาดของตนเอง      
๒๐ ขาพเจาตั้งตนอยูในความซ่ือสัตยสุจริต      

 ศีลขอ ๕ สุราเมรยมัชชปมาทัฎฐานา      

๒๑ ขาพเจารูถึงโทษของเครื่องดื่มแอลกอฮอล และยาเสพติด จึง
ปฏิเสธ 

     

๒๒ ขาพเจาเห็นคนรอบตัวไดรับโทษจากสุราและสิ่งเสพติด จึงไม
ยุงเก่ียว 

     

๒๓ ขาพเจาปฏิเสธบุหรี่เม่ือเพ่ือนยื่นให เพราะรูถึงโทษของบหุรี่      
๒๔ ขาพเจาไมเขาสูแหลงบันเทิงท่ีเก่ียวของกับเครื่องดื่ม และสิ่ง

มึนเมา 
     

๒๕ ขาพเจาทํากิจกรรมผอนคลายโดยไมพ่ึงพายาเสพติด      
 
ตอนท่ี  ๔  ขอเสนอแนะเกี่ยวกับ อุปสรรค แนวทางในการพัฒนากลไกการเสริมสรางหลักประกัน
คุณภาพชีวิตท่ีย่ังยืนสําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐมโดยใชหลักศีล ๕ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
 

- ขอขอบคุณทุกทานท่ีตอบแบบสอบถาม - 



๑๖๓ 

แบบสัมภาษณเพ่ือการวิจัย 
เรื่อง “เครือขายทางสังคม : กลไกการเสริมสรางหลักประกันคุณภาพชีวิตท่ีย่ังยืนสําหรับนักเรียน

ระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐมโดยใชหลักศีล ๕”  
************ 

 
 
ตอนท่ี  ๑  ขอมูลเกี่ยวกับผูใหสัมภาษณ  
ชือ่ผูใหสัมภาษณ...................................................................ฉายา/นามสกุล.......................................... 
สถานท่ีสัมภาษณ.................................................................................................................................... 
วัน เดือน ป............................................................................................................................................. 

(คณะผูวิจัยขออนุญาตบันทึกเสียง และจะเก็บขอมูลพ้ืนฐานเก่ียวกับผูใหสัมภาษณไวเปน
ความลับ โดยการลงรหัสผูใหขอมูลแทนการระบุตัวบุคคล) 
 
ตอนท่ี ๒ ประเด็นการสัมภาษณเกี่ยวกับการสรางภูมิคุมกันทางอาชีพแบบพอเพียงของ
ผูประกอบการวิสาหกิจชุมชน  ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีดังนี้       

๑. ทาน หรือ หนวยงานงาน มีกิจกรรมการสงเสริมการปฏิบัติตนตามหลักศีล ๕ ของ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐม อยางไรบาง 

๒. การสงเสริมการปฏิบัติตนตามหลักศีล ๕ ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัด
นครปฐม ของทานหรือหนวยงานทาน มีกระบวนการ หรือข้ันตอนการดําเนินงาน อยางไรบาง 

๓. การสงเสริมการปฏิบัติตนตามหลักศีล ๕ ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัด
นครปฐม ของทานหรือหนวยงานทาน มีหนวยงานใด หรือ ผูใดเขามามีสวนรวมบาง และมี
บทบาทการมีสวนรวมอยางไรบาง  

๔. การสงเสริมการปฏิบัติตนตามหลักศีล ๕ ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัด
นครปฐม ท่ีทานหรือหนวยงานทานดําเนินการ มีปญหาอุปสรรคอยางไรบาง 

๕. การสงเสริมการปฏิบัติตนตามหลักศีล ๕ ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัด
นครปฐม ท่ีทานหรือหนวยงานทานดําเนินการ มีผลตอการปรับเปล่ียนพฤติกรรมของเยาวชน
อยางไรบาง 

๖ . ทาน เห็นวา การสงเสริมการปฏิบัติตนตามหลักศีล ๕ ของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐม ควรดําเนินการอยางไรเพ่ือใหเกิดความย่ังยืนตอไป  

 

 
ขอขอบคุณผูใหขอมูลทุกทานท่ีใหขอมูลในการสัมภาษณ 

 



๑๖๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  ข 

คาดัชนีความสอดคลองของขอคําถามในแบบสอบถาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๖๕ 

ตารางผนวกท่ี ๑  คาดัชนีความสอดคลองของขอคําถามในแบบสอบถาม 

+๑ = สอดคลอง/เห็นดวย  ๐ = ไมแนใจ/ใหปรับ -๑ = ไมสอดคลอง/เปลี่ยนคําถาม 

คําถาม 
ขอท่ี 

ความเห็นของผูเช่ียวชาญ  

รวม 
 

IOC 
 

ความหมาย 
คนท่ี  ๑ คนท่ี  ๒ คนท่ี  ๓ 

๑ +๑ +๑ +๑ ๓ ๑ ใชได 
๒ +๑ +๑ +๑ ๓ ๑ ใชได 
๓ +๑ +๑ +๑ ๓ ๑ ใชได 
๔ +๑ +๑ +๑ ๓ ๑ ใชได 
๕ ๐ +๑ +๑ ๒ ๐.๖ ใชได 
๖ +๑ +๑ +๑ ๓ ๑ ใชได 
๗ +๑ +๑ +๑ ๓ ๑ ใชได 
๘ +๑ +๑ +๑ ๓ ๑ ใชได 
๙ +๑ +๑ +๑ ๓ ๑ ใชได 

๑๐ +๑ +๑ +๑ ๓ ๑ ใชได 
๑๑ +๑ +๑ +๑ ๓ ๑ ใชได 
๑๒ +๑ ๐ +๑ ๒ ๐.๖ ใชได 
๑๓ +๑ +๑ +๑ ๓ ๑ ใชได 
๑๔ +๑ +๑ +๑ ๓ ๑ ใชได 
๑๕ +๑ +๑ +๑ ๓ ๑ ใชได 
๑๖ +๑ +๑ +๑ ๓ ๑ ใชได 
๑๗ +๑ +๑ +๑ ๓ ๑ ใชได 
๑๘ +๑ +๑ +๑ ๓ ๑ ใชได 
๑๙ +๑ +๑ +๑ ๓ ๑ ใชได 
๒๐ +๑ +๑ +๑ ๓ ๑ ใชได 
๒๑ +๑ +๑ +๑ ๓ ๑ ใชได 
๒๒ +๑ +๑ +๑ ๓ ๑ ใชได 
๒๓ ๐ ๐ +๑ ๓ ๐.๓ ใชได 
๒๔ +๑ +๑ +๑ ๓ ๑ ใชได 
๒๕ +๑ +๑ +๑ ๓ ๑ ใชได 

 

 

 



๑๖๖ 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  ค 

คาความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๖๗ 

คาความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.๙๖๑ ๒๕ 

 

Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance if 
Item Deleted 

Corrected Item-
Total Correlation 

Cronbach's Alpha 
if Item Deleted 

a๑ ๘๔.๘๓ ๒๑๕.๙๓๗ .๑๕๒ .๙๖๒ 
a๒ ๘๕.๐๐ ๒๒๐.๗๕๙ -.๐๖๓ .๙๖๔ 
a๓ ๘๔.๙๐ ๒๐๐.๕๗๖ .๗๑๐ .๙๔๙ 
a๔ ๘๔.๗๓ ๒๐๐.๒๐๒ .๗๑๒ .๙๕๘ 
a๕ ๘๕.๑๗ ๑๙๘.๖๙๕ .๗๓๕ .๙๔๗ 
b๖ ๘๕.๑๐ ๒๐๓.๑๙๗ .๖๙๐ .๙๖๑ 
b๗ ๘๔.๖๐ ๒๐๓.๘๓๔ .๖๓๕ .๙๖๒ 
b๘ ๘๔.๔๗ ๑๙๖.๑๘๙ .๘๔๐ .๙๕๗ 
b๙ ๘๔.๕๗ ๑๙๖.๖๖๘ .๗๗๒ .๙๕๘ 

b๑๐ ๘๔.๖๐ ๑๙๙.๒๘๓ .๘๗๘ .๙๕๗ 
c๑๑ ๘๔.๔๐ ๒๐๑.๑๔๕ .๗๖๗ .๙๕๘ 
c๑๒ ๘๔.๒๗ ๒๐๔.๙๖๑ .๖๕๙ .๙๖๐ 
c๑๓ ๘๔.๕๓ ๑๙๙.๐๑๖ .๘๑๖ .๙๕๘ 
c๑๔ ๘๔.๕๗ ๒๐๓.๔๒๖ .๗๓๙ .๙๕๔ 
c๑๕ ๘๔.๔๗ ๒๐๒.๗๔๐ .๗๑๒ .๙๖๒ 
d๑๖ ๘๔.๔๐ ๒๐๒.๕๒๔ .๗๔๗ .๙๕๓ 
d๑๗ ๘๔.๓๗ ๒๐๒.๔๔๗ .๗๒๓ .๙๕๕ 
d๑๘ ๘๔.๕๗ ๒๐๒.๕๙๙ .๗๗๙ .๙๕๘ 
d๑๙ ๘๔.๗๓ ๒๐๓.๓๗๕ .๗๒๒ .๙๖๑ 
d๒๐ ๘๕.๐๓ ๒๐๓.๒๗๕ .๗๔๓ .๙๖๗ 
e๒๑ ๘๔.๖๗ ๒๐๐.๓๖๘ .๗๔๐ .๙๔๘ 
e๒๒ ๘๕.๑๗ ๒๐๗.๑๗๘ .๖๑๙ .๙๖๐ 
e๒๓ ๘๔.๙๐ ๒๐๔.๙๒๑ .๖๖๗ .๙๕๙ 
e๒๔ ๘๔.๘๐ ๒๐๓.๓๓๘ .๗๒๗ .๙๕๙ 
e๒๕ ๘๔.๗๗ ๑๙๙.๙๗๘ .๘๘๔ .๙๕๗ 

 



๑๖๘ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  ง 

บทความวิจัย 

 



 

เครือขายทางสังคม : กลไกการเสริมสรางหลักประกันคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน 
สําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐมโดยใชหลักศีล ๕ 

Social Network : The mechanic to sustainably improve quality of life for high-school 
students in Nakhorn Pathom Province of the five precepts. 
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พระถนัด วฑฺฒโน, ดร., พระมหาอานนท อานนฺโท*  

และ รศ.ดร. ธวัช หอมทวนลม** 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย* 
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Sirimato@gmail.com 

 

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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