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บทคัดยอ 
  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาการปฏิบัติตนดานคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทาง
พระพุทธศาสนาของเยาวชนในภาคตะวันออก เปรียบเทียบการปฏิบัติตนดานคุณธรรมจริยธรรมตาม
แนวทางพระพุทธศาสนา จําแนกตามสถานภาพ และศึกษาแนวทางสงเสริมการปฏิบัติตนดาน
คุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนาของเยาวชนในภาคตะวันออก กลุมตัวอยาง ไดแก 
บุคคลที่มีอายุไมต่ํากวา 14 ปบริบูรณ แตยังไมถึง 18 ปบริบูรณ ที่มีภูมิลําเนาอยูในภาคตะวันออก 
ไดแก จังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด ไดมาจากวิธีการสุมแบบหลายข้ันตอน จังหวัดละ 400 
คน รวมกลุมตัวอยางท้ัง 4 จังหวัด จํานวน 1,600 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถาม ซึ่ง
มีคาอํานาจจําแนกรายขอ อยูระหวาง .37-.80 และคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับเทากับ 
.96 วิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ (SPSS) โดยหาคารอยละ ความถี่ คาเฉลี่ย สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ใชสถิติเปรียบเทียบ t-test การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว และทดสอบ
ความแตกตางรายคู ดวยวิธีการของ LSD ใชวิธีการสนทนากลุมเพ่ือศึกษาแนวทางสงเสริมการปฏิบัติ
ตนดานคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนาของเยาวชนในภาคตะวันออก กําหนด
ผูเขารวมสนทนากลุม จํานวน 12 คน วิเคราะหขอมูลโดยใชการวิเคราะหเน้ือหา ผลการวิจัยพบวา  
  1. การปฏิบัติตนดานคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนาของเยาวชนในภาค
ตะวันออก โดยรวมอยูในระดับมาก ( X =4.18, SD=.46) เมื่อพิจารณารายดาน พบวา อยูในระดับมาก 
ทั้ง 6 ดาน เรียงลําดับตามคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหานอย คอื ความกตัญูกตเวที ( X =4.46, SD=.51) 
ความมีระเบียบวินัย ( X =4.34, SD=.58) ความเปนผูวางาย ( X =4.21, SD=.51) ความเมตตากรุณา 
( X =4.19, SD=.60) ความขยันหมั่นเพียร ( X =4.10, SD=.61) และความเอ้ือเฟอเผื่อแผ ( X =3.81, 
SD=.70)  
  2. เปรียบเทียบการปฏิบัติตนดานคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนาของ
เยาวชนในภาคตะวันออก พบวา เมื่อจําแนกตามเพศ โดยรวมเยาวชนเพศชายและเพศหญิงมีการ
ปฏิบัติตนดานคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนาแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคญัทางสถิติ 
เมื่อจําแนกตามเกรดเฉลี่ย โดยรวมเยาวชนที่มีเกรดเฉลี่ยตางกันมีการปฏิบัติตนดานคุณธรรม
จริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อจําแนก
ตามระดับชั้นที่ศึกษา โดยรวมเยาวชนชั้นมัธยมศึกษาตอนตนและเยาวชนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
มีการปฏิบัติตนดานคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนาแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ เมื่อจําแนกตามภูมิลําเนา โดยรวมเยาวชนที่มีภูมิลําเนาตางกันมีการปฏิบัติตนดานคุณธรรม
จริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อจําแนก



 

ตามสถานภาพการอยูอาศัย โดยรวมเยาวชนท่ีมีสถานภาพการอยูอาศัยตางกันมีการปฏิบัติตนดาน
คุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนาแตกตางกันอยางมีนยัสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
  3. แนวทางสงเสริมการปฏิบัติตนดานคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนาของ
เยาวชนในภาคตะวันออก ไดแก 1) มีการขับเคลื่อน สงเสริมการปฏิบัติตนของเยาวชน โดยดําเนินการ
รวมกันของสถาบันทางสังคม 3 ฝายที่เกี่ยวของ คือ สถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา และสถาบัน
ศาสนา โดยเริ่มตนจากสถาบันครอบครัวที่ใกลชิดกับเยาวชนมากที่สุด 2) มีการขับเคลื่อน สงเสริมการ
ปฏิบัติตนของเยาวชนผานสื่อมวลชนตางๆ ในสังคมทองถ่ินภาคตะวันออก โดยสื่อมวลชนตางๆ 
ตระหนักใหความสําคัญในการผลิต นําเสนอและเผยแพรขาวหรือรายการที่สงเสริม สอดแทรก
คุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนา 3) การสรางบุคคลตนแบบ การเปนแบบอยางที่ดีของ
บุคคลที่มีชื่อเสียงในทองถิ่นภาคตะวันออกหรือบุคคลสาธารณะ เชน กลุมศิลปน นักแสดง นักรอง ที่
เยาวชนชื่นชอบ เพ่ือใหเปนบุคคลตนแบบแกเยาวชน 4) หนวยงานภาครัฐที่เก่ียวของท้ัง 4 จังหวัด
ควรสรางเครือขายเพ่ือดําเนินการสงเสริมสนับสนุนใหมีกิจกรรมคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทาง
พระพุทธศาสนาของเยาวชนในระดับชุมชนจนถึงระดับชาติ อยางตอเน่ืองและจริงจัง เพ่ือเปนเวทีให
เยาวชนไดแสดงออกดานคุณธรรมจริยธรรม สรางแรงจูงใจและสงเสริมขวัญกําลังใจใหแกเยาวชนโดย
การใหรางวัลและกลาวคํายกยอง  
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Abstarct 

  This research aimed to study the practices of morality and ethics in 
accordance with the Buddhism disciplines among the juveniles in the East, to 
compare the practices categorized by status, and to study the guidelines to promote 
the practices of morality and ethics in accordance with the Buddhism disciplines 
among the juveniles in the East. The samples consisted of individuals aged 14 -18 
years old. These samples reside in the eastern provinces namely Chonburi, Rayong, 
Chantaburi, and Trat. 1,600 Samples from eastern provinces (400 each) were selected 
by multi stage sampling method. The research instruments comprised questionnaires 
with the discrimination at .37-.80 and the reliability at .96. The data was analyzed by 
SPSS program with percentage, frequency, mean, standard deviation, t-test, one-way 
ANOVA, and pair comparison with LSD. In addition, group discussions of 12 
participants were used in this study. The result revealed as follows:  
  1. The practices of morality and ethics in accordance with the Buddhism 

disciplines among the juveniles in the East was high in overall manner (X ̅ =4.18, SD 
=.46) when considered by aspects the study revealed that all 6 aspects were at high 

levels: gratitude  (X̅ =4.46, SD =.51), order and self-discipline (X ̅ =4.34, SD =.58), 
obedience (X ̅ =4.21, SD =.51), kindness (X ̅ =4.19, SD =.60), diligence (X ̅ =4.10, SD 

=.61), and generousness (X ̅ =3.81, SD =.70).  
  2. The comparison of the practice of morality and ethics in accordance with 
the Buddhism disciplines among the juveniles in the East found that when classified 
by sex, holistically male juveniles and female juveniles practices themselves along 
with the Buddhism disciplines differently without statistical significance. When 
classified by grade point averages, holistically, the juveniles with different GPA 
practice themselves differently with the statistical significance at .05. When classified 
by level of educations, holistically, the juveniles who were in junior high school and 
high school practice themselves along with the Buddhism disciplines without 
statistical significance.  When classified by hometowns, holistically, the juveniles with 



 

different hometowns practice themselves differently with the statistical significance 
at .05.  When classified by status of residence, holistically, the juveniles with different 
status of residence practice themselves differently with the statistical significance at 
.05. 
  3. The promotion of the practice of morality and ethics in accordance with 
the Buddhism disciplines among the juveniles in the East could be conducted by 
these 4 guidelines. First, the cooperation of the 3 social institutes which were family, 
educational institute and religious institute must be constructed. The initiative 
institute should be the family as family was the closest to the juveniles. Second, the 
promotion of the practices must be done through local media. All channels and 
types of media must realize the significance of Buddhism disciplines and present 
these on their programs. Third, role models must be created. Famous people in the 
East for instance artists, movie stars, or singers who are popular among the juveniles 
must be role models who practice themselves along with the Buddhism disciplines. 
And fourth, all governmental institutes in these 4 eastern provinces must build up 
networks to seriously and continually promote and supports activities concerning the 
practices of morality and ethics in accordance with the Buddhism disciplines among 
the juveniles in local and national levels in order to give the juvenile stages to 
express themselves and encourage them by presenting rewards and complements.  
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กิตติกรรมประกาศ 
 

 งานวิจัยนี้ไดรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณรายได (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล) 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยบูรพา ผานสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ เลขที่
สัญญา 072/2561  
  งานวิจัยฉบับน้ีสําเร็จลุลวงดวยดี เนื่องจากไดรับความรวมมือและชวยเหลือที่ดีย่ิงจาก
บุคคลหลายฝายที่ไดใหการสนับสนุนสงเสริม ใหคําปรึกษาแนะนําสิ่งอันเปนประโยชนแกการวิจัย 
ผูวิจัยจึงขอขอบคุณเปนอยางสูงไว ณ โอกาสนี้ 
  ขอขอบคุณ ผูทรงคุณวุฒิทั้ง 3 ทาน ไดแก รองศาสตราจารย ดร.ปรุตม บุญศรีตัน 
อาจารยประจําภาควิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม อาจารย  
ดร.ศักดินา บุญเป ยม อาจารยประจําภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยบูรพา และผูชวยศาสตราจารย ดร.พูลพงศ สุขสวาง อาจารยประจําวิทยาลัยวิทยาการ
วิจัยและวิทยาการปญญา มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ไดใหความอนุเคราะหในการตรวจสอบเคร่ืองมือวิจัย 
ใหคําแนะนําในการปรับปรุงเครื่องมือวิจัยใหมีคุณภาพมากขึ้น รวมทั้งใหขอคิดเห็นท่ีเปนประโยชน
อยางยิ่ง 
  ขอขอบคุณ ครูผูประสานงานแตละโรงเรียนในจังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด  
ที่ใหความอนุเคราะหอํานวยความสะดวกและชวยเหลือในการเก็บรวบรวมขอมูลกับนักเรียนท่ีเปน
เยาวชนกลุมตัวอยาง ทําใหผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลไดครบถวนสมบูรณ 
  ขอขอบคุณ ผูอํานวยการสถานศึกษาในจังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด ท่ีกรุณา
เสียสละเวลาและใหความรวมมือเปนอยางดียิ่งในการใหขอมูล ตลอดจนอํานวยความสะดวกในการ
เก็บขอมูลวิจัยกับนักเรยีนที่เปนเยาวชนกลุมตัวอยาง  
  ขอขอบคุณ ผูทรงคุณวุฒิในการเขารวมสนทนากลุม ทั้ง 12 ทาน ประกอบดวย ตัวแทน
จากสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตัวแทนจากหนวยงานที่เกี่ยวของการพัฒนาเด็กและเยาวชน และพระสงฆ
ตัวแทนจากสถาบันศาสนา ที่กรุณาเสียสละเวลาและใหขอคิดเห็นอันเปนประโยชนและเปนแนวทาง
สงเสริมการปฏิบัติตนดานคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนาของเยาวชนในภาคตะวันออก 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
  สภาวะทางสังคมในปจจุบันท่ีมีการขับเคลื่อนและเกิดการเปลี่ยนแปลงการดําเนินชีวิตของ
คนในสังคมอยางมากมายและรวดเร็ว กระแสการพัฒนาดานเทคโนโลยีเกิดขึ้นอยางรุนแรง จากสภาพ
การเปลี่ยนแปลงโดยบริบททางสังคม เศรษฐกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศ ไดสงผลถึงการรับรู ความรูสึก 
ทักษะชีวิตและคานิยมของคนในสังคมปรับเปลี่ยนไปในทางที่ไมเหมาะสม โดยเฉพาะในกลุมเด็กและ
เยาวชน ที่พบวา มีปญหาเก่ียวกับคานิยมและการขาดคุณธรรมจริยธรรมมากขึ้น และในปจจุบัน
ปญหาการขาดคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทยไดทวีความรุนแรง และมีความหลากหลายมากข้ึนกวา
ในอดีตที่ผานมา สาเหตุสวนหนึ่งมาจากสภาพแวดลอม และการเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสการพัฒนา
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไรพรมแดน ซึ่งปญหาการขาดคุณธรรมจริยธรรมของคน 
ในสังคม ยังสงผลถึงเด็กเยาวชน และประชาชนในสังคมอยางหลีกเลี่ยงไมได ทําใหหลงผิดและ 
มีพฤติกรรมที่เบี่ยงเบน ขาดระเบียบวินัย ซึ่งทําใหภูมิคุมกันของเด็กเยาวชนและประชาชนในสังคม 
ที่จะตานทานกับปญหาดังกลาวตองขาดความม่ันคง จนเกิดปญหาตางๆ ของสังคมตามมา สอดคลอง
กับเอกสารเผยแผของคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง (ม.ป.ป., หนา 2-3) ท่ีไดกลาวถึง
สถานการณบานเมืองของประเทศไทยเราในปจจุบันนี้วามีความนาเปนหวงอยางยิ่ง ไมวาจะเปนวิกฤต
ปญหาทางเศรษฐกิจ ปญหาความเสื่อมถอยในดานคุณธรรมจริยธรรมของคนทั้งในระดับนักการเมือง 
ขาราชการหรือคนในแวดวงอาชีพอ่ืนๆ ภาพที่เห็นชัดเจนและเปนขาวอยูทุกวัน ก็คือ การทุจริต 
คอรัปชั่น การกออาชญากรรม การเสพและการคายาเสพติด ซึ่งแพรระบาดเขาไปในกลุมเยาวชน
ตั้งแตระดับประถมศึกษาจนถึงระดับอุดมศึกษา รวมถึงการแตงกายลอแหลมที่เปนมูลเหตุกอใหเกิด
อาชญากรรมทางเพศ การขายบริการทางเพศ การมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร ปญหาการกอเหตุ
ทะเลาะวิวาท ปญหาการติดเกมส เปนตน ปญหาที่เกิดขึ้นในกลุมของเยาวชนดังกลาว ทุกคนตางลง
ความเห็นตรงกันวา เยาวชนไทยของเราขาดการปลูกฝงในดานคุณธรรมจริยธรรมอยางยั่งยืน คือ 
อาจจะมีอยูบางแตเปนแบบฉาบฉวย ไมเกิดผลที่ถาวร ในขณะที่สงัคมไทยตองการเห็นภาพการพัฒนา
เยาวชนไปสูการเปนมนุษยที่มีคุณภาพ มีความสมบูรณทั้งรางกายและจิตใจ มีสติปญญา มีความรูและ
คุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผู อ่ืนไดอยางมีความสุข 
ประกอบกับมีรายงานผลการสํารวจของผูท่ีถูกใหออกจากงาน เฉพาะในกรณีที่เก่ียวกับคุณสมบัติของ
ตัวพนักงานเอง พบวา 17% ถูกใหออกงานเพราะขาดทักษะความรูและประสบการณ 83% ถูกออก
จากงานเพราะปญหา เรื่อง ความประพฤติและบุคลิกภาพ ในขณะเดียวกันมีผูไปสํารวจความคิดเห็น
ของผูประกอบการ ในการพิจารณารับคนเขาทํางาน ในหนวยงาน องคกร สถาบันตางๆ พบวา 
ผูประกอบการสวนมากตองการบัณทิตที่มีคุณลักษณะ คือ ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย อดทน เสียสละ 
และมีความรับผิดชอบ ซึ่งปรากฏการณในสังคมดังกลาวมานี้เปนผลโดยตรง มาจากเรื่องของการขาด
การปลูกฝงทางดานคุณธรรมจริยธรรม ดังนั้น คุณธรรมจริยธรรมจึงนับวาเปนพ้ืนฐานท่ีสําคัญในการ
ดํารงชีพของทุกคน และทุกวิชาชีพ หากไมมีคุณธรรมจริยธรรมเปนหลักยึดขั้นพ้ืนฐานแลว ก็จะนํา
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ความเดือดรอนมาสูตนเองและสังคมที่ตนเองเขาไปเกี่ยวของดวย ซึ่งแนวคิดหรือขอปฏิบัติดาน
คุณธรรมจริยธรรมดังกลาวลวนมีอยูแลวในหลักคําสอนของพระพุทธศาสนา     
  พระพุทธศาสนามีบทบาทสําคัญในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม และคานิยม ใหกับ
ประชาชน และมีอิทธิพลตอวิถีชีวิต โดยเฉพาะในชนบทการดาํเนินชีวิตจรงิของประชาชนจะเกี่ยวของ
กับวัดในทุกระยะของชีวิต โดยเปนที่สถานท่ีใชในการประกอบพิธีกรรมทั้งงานมงคลและอวมงคล 
แสวงหาความรูท้ังทางโลกและทางธรรม ใหความสงบทางจิตใจ เปนที่ประชุมหรือพบปะสังสรรค และ
บําเพ็ญกุศลในวาระสุดทายของชีวิต อีกทั้งยังสรางความสงบสุขใหแกคนในสังคม พระพุทธศาสนา
สอนหลักสหธรรม คือ การอยูรวมกันของคนในสังคม เร่ิมตั้งแตหนวยเล็กที่สุด คือ ครอบครัว ไปจนถึง
ระดับประเทศ เชน หลักปฏิบัติตอกันระหวางบิดามารดากับบุตร สามีกับภรรยา ครูอาจารยกับศิษย 
เพื่อนกับเพ่ือน ผูบังคับบัญชากับผูใตบังคับบัญชา ถาคนในสังคมปฏิบัติตาม สังคมจะมีแตความ 
สงบสุขและความเจริญกาวหนา นอกจากนี้พระพุทธศาสนาไดสรางเสริมขนบธรรมเนียมประเพณี เชน 
การทําบุญในเทศกาลตางๆ การแสดงความเคารพ มารยาทสังคม การพูดจาสุภาพ เปนตน (อมร 
โสภณวิเชษฐวงศ และกวี อิศริวรรณ, 2536, หนา 31-56) ศาสนาจึงถูกยกใหเปนหน่ึงในองคกรที่ 
ทําหนาที่ในกระบวนการขัดเกลาทางสังคมใหแกบุคคลโดยเฉพาะบุคลากรในสังคมระดับเยาวชน  
ใหยึดมั่นในสิ่งดีงาม มีศีลธรรม จริยธรรมและความประพฤติปฏิบัติในทางที่ถูกที่ควร ศาสนาจะชวย
สรางเจตคติที่ดี มีจิตใจที่งดงาม มีพฤติกรรมที่ประกอบดวยคุณธรรม ความสุจริต (สุพัตรา สุภาพ, 
2544, หนา 41-42) 
  สําหรับภาคตะวันออกนั้น โดยเฉพาะจังหวัดในเขตอุตสาหกรรมและการทองเที่ยว ไดแก 
ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด เปนจังหวัดที่มีการเคลื่อนยายเขามาของประชากรจากจังหวัดอ่ืน ๆ 
เปนจํานวนมาก ซึ่งอาจมีผลทําใหพบปญหาท่ีเกี่ยวของทางพฤติกรรมของคนท่ียายจากสวนตางๆ ของ
ประเทศ โดยเฉพาะอยางย่ิงทางดานคุณธรรมจริยธรรมสูงตามไปดวย จากเหตุผลที่ไดกลาวมาใน
ขางตน ผูวิจัยไดตระหนักถึงความสําคัญและความจําเปนของการพัฒนาสงเสริมการปฏิบัติตนดาน
คุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนาของเยาวชนในภาคตะวันออก จึงสนใจศึกษาการ
ปฏิบัติตนดานคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนาของเยาวชนในภาคตะวันออก 
เปรียบเทียบการปฏิบัติตนดานคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนาของเยาวชนในภาค
ตะวันออก จําแนกตามสถานภาพ และศึกษาแนวทางสงเสริมการปฏิบัติตนดานคุณธรรมจริยธรรม
ตามแนวทางพระพุทธศาสนาของเยาวชนในภาคตะวันออก เพื่อใหหนวยงานที่เกี่ยวของกับการพัฒนา
เด็กและเยาวชน สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดมีแนวทางสําหรบันําไปใชในการสงเสริมการปฏิบัติตนดาน
คุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนาของเยาวชนในภาคตะวันออกตอไป 
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วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาการปฏิบัติตนดานคณุธรรมจริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนา 
ของเยาวชน ในภาคตะวันออก 
  2. เพ่ือเปรียบเทียบการปฏิบัติตนดานคณุธรรมจริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนา 
ของเยาวชนในภาคตะวันออก จําแนกตามสถานภาพ 
 3. เพ่ือศึกษาแนวทางสงเสริมการปฏิบัติตนดานคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทาง
พระพุทธศาสนาของเยาวชนในภาคตะวันออก 

 
คาํถามของการวิจัย 
  1. การปฏิบัติตนดานคุณธรรมจรยิธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนาของเยาวชน 
ในภาคตะวันออกอยูในระดับใด 
  2. การปฏิบัติตนดานคุณธรรมจรยิธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนาของเยาวชน 
ในภาคตะวันออก เมื่อจําแนกตามสถานภาพแตกตางกันหรือไม อยางไร 
 3. แนวทางสงเสรมิการปฏิบัติตนดานคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนา 
ของเยาวชนในภาคตะวันออกควรเปนอยางไร 

 
กรอบแนวคิดในการวิจัย  
  จากการศึกษาเอกสารและผลงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทาง
พระพุทธศาสนา  ผูวิจัยไดแนวคิดของกรมการศาสนา (2553) ที่กลาวถึง หลักจริยธรรมที่เด็กและ
เยาวชนพึงยึดถือเปนหลักปฏิบัติ และแนวคิดของไพศาล ภูไพบูลย อังคณา ตติรัตน และปนัดดา  
มีสมบัติงาม (2556) ที่กลาวถึง ลักษณะของเยาวชนที่ดี แลวนํามากําหนดกรอบการศึกษาเก่ียวกับ 
ดานคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนา ประกอบดวย ความกตัญูกตเวที ความ 
มีระเบียบวินัย ความเปนผูวางาย ความเมตตากรุณา ความขยันหมั่นเพียร และความเอ้ือเฟอเผื่อแผ 
โดยศึกษาวิจัยในพื้นที่ภาคตะวันออก จํานวน 4 จังหวัด ไดแก ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด  
  ผูวิจัยใชกรอบแนวความคิดการวิจัย ดังภาพที่ 1 
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   ตัวแปรอิสระ    ตัวแปรตาม 
 

 
 
 

  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

ประโยชนท่ีไดรับจากการวิจัย 
  1. ไดขอมูลการปฏิบัติตนดานคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนาของเยาวชน 
ในภาคตะวันออก และขอมูลการเปรียบเทียบการปฏิบัติตนดานคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทาง
พระพุทธศาสนาของเยาวชนในภาคตะวันออก เมื่อจําแนกตามเพศ เกรดเฉลี่ย ระดับชั้นที่ศึกษา 
ภูมิลําเนา และสถานภาพการอยูอาศัย เพ่ือนําไปสูการพัฒนาเยาวชนดานคณุธรรมจริยธรรมใหดีย่ิงขึ้น
ตอไป 
  2. ไดแนวทางสงเสริมการปฏิบัติตนดานคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนา
ของเยาวชนในภาคตะวันออก เพื่อนําไปสูการพัฒนาเยาวชนดานคุณธรรมจรยิธรรมอยางเปนรูปธรรม 
 ที่สามารถนําไปใชประโยชนในหนวยงานท่ีเก่ียวของกับการสงเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชน 

 
 
 
 
 

แนวทางสงเสริมการปฏิบัติตนดานคุณธรรม
จริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนาของเยาวชน

ในภาคตะวันออก 
 

การปฏิบัติตนดานคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทาง
พระพุทธศาสนาของเยาวชนในภาคตะวันออก  
ประกอบดวย  
   - ความกตัญกูตเวที  
   - ความมีระเบียบวินัย  
   - ความเปนผูวางาย  
   - ความเมตตากรุณา  
   - ความขยันหมั่นเพียร  
   - ความเอื้อเฟอเผื่อแผ 

เยาวชนภาคตะวันออก 
   - เพศ  
   - เกรดเฉลี่ย 
   - ภูมิลําเนา  
   - ระดับชั้นที่ศึกษา 
   - สถานภาพการอยูอาศัย 
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ขอบเขตของการวิจัย 
  การวิจัยนี้เปนการศึกษาการปฏิบัติตนดานคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนา
ของเยาวชนในภาคตะวันออก ศึกษาเปรียบเทียบการปฏิบัติตนดานคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทาง
พระพุทธศาสนา โดยจําแนกตามสถานภาพ และศึกษาแนวทางสงเสริมการปฏิบัติตนดานคุณธรรม
จริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนาของเยาวชนในภาคตะวันออก มีขอบเขตของการวิจัยดังน้ี 
 1. ขอบเขตดานเนื้อหา  
  การวิจัยมุงศกึษาการปฏิบัติตนดานคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนาของ
เยาวชนในภาคตะวันออก ไดแก จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรี จังหวัดตราด โดยศึกษา
การปฏิบัติตนดานคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนา ประกอบดวย 1) ความกตัญู
กตเวที 2) ความมีระเบียบวินัย 3) ความเปนผูวางาย 4) ความเมตตากรุณา 5) ความขยันหมั่นเพียร 
และ 6) ความเอื้อเฟอเผื่อแผ และศึกษาแนวทางสงเสริมการปฏิบัติตนดานคุณธรรมจริยธรรมตาม
แนวทางพระพุทธศาสนาของเยาวชนในภาคตะวันออก  
  2. ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง  
 ประชากร คือ บุคคลที่มีอายุไมต่ํากวา 14 ปบริบูรณ แตยังไมถึง 18 ปบริบูรณ  
ที่มีภูมิลําเนาในภาคตะวันออก ไดแก จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด  
  กลุมตัวอยาง คือ บุคคลที่มีอายุไมต่ํากวา 14 ปบรบิูรณ แตยังไมถึง 18 ปบรบิูรณ  
ที่มีภูมิลําเนาในภาคตะวันออก ไดแก จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด 
ไดมาจากวิธีการสุมแบบหลายข้ันตอน (Multi-stage sampling) จังหวัดละ 400 คน รวมท้ังสิ้น  
4 จังหวัด จํานวน 1,600 คน 
  3 ขอบเขตดานตัวแปรที่ศึกษา 

  ตัวแปรอิสระ คือ เพศ เกรดเฉลี่ย ระดับชั้นที่ศึกษา ภูมิลําเนา สถานภาพการอยูอาศัย 
        ตัวแปรตาม คือ การปฏิบัติตนดานคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนา 
ของเยาวชนในภาคตะวันออก ไดแก จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด 
 4. ขอบเขตดานพื้นที่ท่ีศึกษา 
  พ้ืนท่ีศึกษาวิจัยคือ พื้นท่ีภาคตะวันออก จํานวน 4 จังหวัด ไดแก จังหวัดชลบุรี จังหวัด
ระยอง จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด 
             5. ขอบเขตดานระยะเวลาท่ีศึกษาวิจัย 
  ระยะเวลาศึกษาวิจัย ตั้งแตวันที่ 1 ตลุาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561 
  

นิยามศัพทเฉพาะ  
  แนวทางสงเสริม หมายถึง แนวการปฏิบัติที่ชวยสนับสนุนเกื้อกูลใหการดําเนินชีวิตเปนไป
ในทางที่เหมาะสม ในงานวิจัยนี้ หมายถึง แนวการปฏิบัติท่ีชวยสนับสนุนเก้ือกูลใหการดําเนินชีวิตของ
เยาวชนในภาคตะวันออก ไดแก จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด เปนไป
ในทางที่เหมาะสม 
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  การปฏิบัติตนดานคุณธรรมจริยธรรม หมายถึง การแสดงออก การประพฤติตนในการ
ดําเนินชีวิตของเยาวชนดานคุณธรรมจริยธรรม ไดแก ความกตัญูกตเวที ความเอ้ือเฟอเผื่อแผ ความ
เปนผูวางาย ความเมตตากรณุา ความขยันหมั่นเพียร และความมีระเบียบวินัย 
 

  คุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนา หมายถึง ธรรมที่เปนคุณความดีงาม 
สภาพที่เกื้อกูล ธรรมท่ีเปนขอปฏิบัติในพระพุทธศาสนา อันเปนหลักแหงความประพฤติที่ดีงามเพื่อ
ประโยชนตนและสังคม ในงานวิจัยนี้คุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนา ไดแก 
    1) ความกตัญูกตเวที หมายถึง รูอุปการคุณที่พอแมมีตอเรา รูอุปการคุณที่ครู
อาจารยมีตอเรา ยกยอง สรรเสริญ เชิดชูคุณความดีของทานผูมีอุปการคุณ หาโอกาสตอบแทนบุญคุณ
ของบุคคลผูท่ีมีอุปการคณุ และปรนนิบัติรับใชผูมีบุญคุณถามีโอกาส 
    2) ความเอื้อเฟอเผื่อแผ หมายถึง แบงปนทรัพยหรือสิ่งของใหแกผูท่ีตกทุกขไดยาก 
ทําบุญตักบาตร หรือทํากิจกรรมตางๆ ทางศาสนา สละแรงงานเพ่ือทําประโยชนใหแกผูอื่นหรือสังคม 
แสดงน้ําใจชวยเหลือผูอื่น เชน สละที่น่ังบนรถประจําทางใหคนชรา เด็ก หรือสตรีมีครรภ และบริจาค
โลหิตที่สภากาชาดไทยหรือโรงพยาบาลเพื่อชวยชีวิตผูประสบเคราะหกรรมตางๆ 
    3) ความเปนผูวางาย หมายถึง รับฟงหรือเชื่อฟงคําสั่งสอนของพอแมครูอาจารย
ดวยดี ไมดื้อดึง มีทรรศนะที่ดีตอคําสั่งสอนของพอแมครูอาจารย มีจิตนอมรับคําสั่งสอนของพอแมครู
อาจารยดวยความเต็มใจ ไมหงุดหงิดหรือโกรธ ปฏิบัติหรือทําตามคําสั่งสอนของพอแมครูอาจารย 
และมีความระลึกอยูเสมอวาคําสั่งสอนของพอแมครูอาจารย คือ เปนสิ่งท่ีดีมีประโยชน 
    4) ความเมตตากรุณา หมายถึง มีความปรารถนาดี มีไมตรีจิต คิดใหผูอื่นเปนสุข มี
ความเอ้ือเฟอเผื่อแผ โอบออมอารีตอบุคคลและสัตว มีความสงสาร เอ็นดู ปรารถนาที่จะชวยผูตกทุกข 
ไดยากใหพนจากความทุกขยากนั้น ชวยเหลือสงเคราะหผูอื่นในยามท่ีเขาประสบภัยพิบัติตางๆ 
ชวยเหลือผูบาดเจ็บ และการชวยสัตวใหพนจากภัย  
    5) ความขยันหม่ันเพียร หมายถึง มีความตั้งใจทํางานอยางจริงจัง แข็งขันและ
ตอเนื่อง มีความมานะพยายาม อดทนตอการทํางานไมทอถอยจนประสบความสําเร็จ ชวยเหลืองาน
ของพอแมโดยไมเกียจคราน ชวยเหลืองานหรือกิจกรรมของโรงเรียนโดยไมเกี่ยง และมีความตั้งใจ
ศึกษาเลาเรียน 
    6) ความมีระเบียบวินัย หมายถึง มีวินัยในตนเอง ประพฤติตนโดยไมยุงเก่ียวกับ
การพนันหรือยาเสพติด ประพฤติตนตามระเบียบปฏิบัติที่ตกลงกันในครอบครัว ประพฤติตนตาม
ระเบียบปฏิบัติในโรงเรียน เชน การแตงกายตามระเบียบ และไมฝาฝนกฎระเบียบของโรงเรียน 
ประพฤติตนตามระเบียบปฏิบัติสังคม เชน การปฏิบัติตามกฎจราจรและกฎหมายบานเมือง และ
ประพฤติตนโดยไมขัดตอขนบธรรมเนียมอันดีงามของสังคม 

  เยาวชนในภาคตะวันออก หมายถึง บุคคลผูที่มีอายุไมต่ํากวา 14 ปบริบูรณ แตยังไมถึง 
18 ปบริบูรณ ที่มีภูมิลําเนาและอาศัยในภาคตะวันออก ไดแก จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง จังหวัด
จันทบุร ีและจังหวัดตราด 



บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ 

 

  การวิจัยเรื่อง แนวทางสงเสริมการปฏิบั ติตนดานคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทาง
พระพุทธศาสนาของเยาวชนในภาคตะวันออก ผูวิจัยไดทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของดังนี้ 
 1. แนวคิดเก่ียวกับเยาวชน 
  ความหมายของเยาวชน 
  ความสําคัญของการเปนเยาวชนที่ดี 
  ลักษณะและการปฏิบัติตนของเยาวชนที่ดี 
   แนวความคิดพ้ืนฐานและแนวทางเก่ียวกับการพัฒนาเยาวชน 
   สถานการณและแนวโนมการพัฒนาเด็กและเยาวชน 
 2. แนวคิดเก่ียวกับคุณธรรมจรยิธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนา 
   ความหมายของคุณธรรมจริยธรรม 
   จริยธรรมสําหรับเด็กและเยาวชน 
    การปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรม 
 3. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

1. แนวคิดเกี่ยวกับเยาวชน 
  ความหมายของเยาวชน 
  เยาวชน เปนกลุมคนที่มีพลังอันสําคัญที่สามารถชวยกันเสริมสรางกิจกรรมที่เปน ประโยชน
ตอการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต เยาวชนควรตระหนักในคุณคาของตนเองที่รวมแรงรวมใจ 
สามัคค ีและเสียสละสวนตนเพื่อประโยชนสวนรวม มีคุณธรรม จริยธรรม และสติปญญาอันชาญฉลาด 
ในการสรางสรรคสิ่งท่ีดีงามแกสังคม และนําพาประเทศชาติสูความเจริญรุงเรือง 
  เยาวชน คือ ชวงอายุระหวางวัยเด็กกับวัยผูใหญ ความหมายตาม พจนานุกรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 (2542, หนา 121) เยาวชน หมายถึง บุคคลที่มีอายุไมต่ํากวา 14 ป
บริบูรณ แตยังไมถึง 18 ปบริบูรณ และไมใชผูบรรลุนิติภาวะแลวจากการจดทะเบียนสมรส ในทาง
กฎหมายก็ถือวาบุคคลที่มีอายุระหวางนี้เปนเยาวชนและหากตองระวางโทษก็จะพิจารณาโทษแตกตาง
จากผูใหญ  
 สํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาส และผูสูงอายุ (2555, 
หนา 1) ไดกลาวถึงความหมายของเยาวชน วาหมายถึง บุคคลซึ่งมีอายุตั้งแต 18 ปบริบูรณ ถึง 25 ป
บรบิูรณ 
  กรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน (2554, หนา 23) ไดใหคํานิยามดายอายุเด็กและ
เยาวชนไววา หมายถึง บุคคลที่มีอายุตั้งแต 10-18 ป 
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 ความหมายในระดับสากล โดย สหประชาชาติ และองคการยูเนสโก (UNESCO, 2012,  
p. 5) ระบุวา เยาวชน หมายถึง คนในวัยหนุมสาว คือ ผูมีอายุระหวาง 15-25 ป หรือเปนชวงวัยหนุม
สาว เปนชวงหัวเลี้ยวหัวตอกระหวางการเปนเด็กและผูใหญ เปนชวงที่กังวลเก่ียวกับรูปลักษณและสิ่ง
รอบตัวมากเปนพิเศษ  
  บทบาทและหนาที่ของเยาวชนที่มีตอสังคมและประเทศชาติ พบวา สมาชิกทุกคนในสังคม
ยอม ตองมีบทบาทหนาที่ตามสถานภาพของตน ซึ่งบทบาทและหนาที่ของสมาชิกแตละคนจะมีความ
แตกตางกันไป แตในหลักใหญและรายละเอียดจะเหมือนกัน ถาสมาชิกทุกคนในสังคมไดปฏิบัติตาม
บทบาทหนาที่ของตนอยางถูกตองก็จะไดชื่อวาเปน "พลเมืองที่ดีของสังคมและประเทศชาติ" และยัง
สงผลใหประเทศชาติพัฒนาอยางยั่งยืน ดังนั้น สมาชิกในสังคมทุกคน โดยเฉพาะเยาวชนที่ถือวาเปน
อนาคตของชาติ จึงจําเปนอยางย่ิงที่จะตองเรียนรูและปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของตน เพ่ือชวยนําพา
ประเทศชาติใหพัฒนาสืบไป 
  ความสําคัญของการเปนเยาวชนที่ดี 
  ความสําคัญของการเปนเยาวชนที่ดี พบวา การเปนเยาวชนท่ีดีมีความสําคัญตอตนเองและ
ประเทศชาติ ดังนี้ (ไพศาล ภูไพบูลย อังคณา ตติรัตน และปนัดดา มีสมบัติงาม, 2556) 
  1. ความสําคัญตอตนเอง เยาวชนที่ดีตองเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรมในการดําเนินชีวิต  
คิดดี ทําดีเพ่ือตนเองและเพ่ือสวนรวม ปฏิบัติตนตามหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย จะทําใหมีสุขภาพกาย 
สุขภาพจิตท่ีดี สรางสัมพันธภาพที่ดีระหวางกันและกัน เปนที่รักของคนรอบขาง 
  2. ความสําคัญตอสวนรวม เมื่อเยาวชนไดรับการปลุกฝงใหเปนเยาวชนท่ีดีแลว ก็จะเปน
พลเมืองที่ดีในอนาคต และถาประเทศชาติมีพลเมืองที่ดี มีความรับผิดชอบปฏิบัติตามกฏระเบียบ
กติกาของสังคม และนําหลักประชาธิปไตยมาใชเปนแนวทางในการกําหนดบทบาทและหนาที่ของตน 
ก็ยอมทําใหการอยูรวมกันในสังคมเปนไปอยางสงบสุข 
  3. ความสําคัญตอประเทศชาติ เม่ือสังคมมีเยาวชนท่ีดี และมีสวนรวมในกิจกรรมทางสังคม 
ยอมเปนพ้ืนฐานทําใหเกิดพลเมืองดีในอนาคต และเมื่อสังคมมีพลเมืองที่ดี ยอมนํามาซึ่งการพัฒนา
ประเทศชาติใหเจริญกาวหนาตอไปอยางรวดเร็ว 
    นอกจากความสําคัญดังท่ีกลาวมา เยาวชนคือเปนกําลังสําคัญท่ีจะเปนผูใหญในอนาคต 
ดังนั้นจึงมีการคาดหวังบทบาทท่ีเยาวชนพึงปฏิบัติ โดยอาจแบงความคาดหวังตอบทบาทของเยาวชน
ได 7 ประการ 
  1. เยาวชน คือ สมาชิกของครอบครัว และสังคม ซึ่งตองฝกฝนอบรมใหรูจักบทบาทของตน
ในครอบครัว และการบําเพ็ญประโยชนตอผูอ่ืน 
  2. เยาวชนไทย คือ กําลังในการปกปองรักษาบานเมืองจึงตองอบรมใหวินัยแบบทหาร และ
มีความรูสึกในเร่ืองชาตินิยม 
  3. เยาวชนไทย คือ พลังในทางเศรษฐกิจ จะตองพัฒนาใหเปนกําลังผลิตที่พอเพียงกับการ
ขยายตวัทางเศรษฐกิจ โดยอาศัยการศกึษาในระบบโรงเรียนเปนเคร่ืองมือ 
  4. เยาวชนไทย คือ พลังในการพัฒนาเศรษฐกิจจึงตองพัฒนาใหเหมาะสมท้ังปริมาณ และ
คุณภาพโดยอาศยัการศึกษาในรูปแบบตาง ๆ 
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  5. เยาวชน เปนท้ังผูรับการพัฒนา และผูดําเนินการพัฒนาดวย โดยเฉพาะเยาวชนในกลุม
ที่มีระดับการศึกษาสูง จะเปนทรัพยากรที่มีคุณคาในการกระจายการพัฒนาไปสูผูดอยโอกาส ดังนั้น
ตองตระหนักในบทบาทและการมีระเบียบวินัยในตนเอง 
  6. เยาวชน เปนผูสืบทอดวัฒนธรรมเพื่อนําไปใชใหเปนประโยชนตอความอยูรอดปลอดภัย
ของสังคมในอนาคต 
  7. เยาวชน ตองเปนคนที่มีความรู มีสติปญญา มีเหตุผล มีคุณธรรม และวัฒนธรรม มี
พลานามัยที่สมบูรณ มีทักษะในการประกอบอาชีพ พึ่งตนเองได เปนสมาชิกที่ดีของสังคม มีความรู
ความสามารถ และเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ 
 ลักษณะและการปฏิบัติตนของเยาวชนที่ดี 
 ลักษณะของเยาวชนที่ดี พบวา เยาวชนที่ดีควรจะเปนผูที่มีคุณธรรม จริยธรรม กลาวคือ 
จะตองมีธรรมะในการดําเนินชีวิต ไดแก (ไพศาล ภูไพบูลย อังคณา ตติรัตน และปนัดดา มีสมบัติงาม, 
2556) 
     1. การเสียสละตอสวนรวม เปนคุณธรรมที่ชวยในการพัฒนาประเทศชาติใหมีความ
เจริญกาวหนา เพราะถาสมาชิกในสังคมเห็นแกประโยชนสวนรวม และยอมเสียสละผลประโยชนสวน
ตน จะทําใหสังคมพัฒนาไปอยางรวดเร็วและมั่นคง  
  2. การมีระเบียบวินัยและความรับผิดชอบตอหนาท่ี เปนคุณธรรมท่ีชวยใหคนในสังคมอยู
รวมกันไดอยางสงบสุข เพราะถาสมาชิกในสังคมยึดมั่นในระเบียบวินัย รูและเขาใจสิทธิของตนเอง ไม
ละเมิดสิทธิผูอื่น และตั้งใจปฏิบัติหนาท่ีของตนใหดีที่สุด สังคมนั้นก็จะมีแตความสุข เชน ขาราชการ
ทําหนาที่บรกิารประชาชนอยางดีที่สุด ก็ยอมทําใหเปนที่ประทับใจรักใครของประชาชนผูมารับบรกิาร 
      3. ความซื่อสัตยสุจริต เปนคุณธรรมที่มีความสําคัญ เพราะหากสมาชิกในสังคมยึดม่ันใน
ความซ่ือสัตยสุจริต เชน ไมลักทรัพย ไมเบียดบังทรัพยสินของผูอื่นหรือของประเทศชาติมาเปนของตน 
รวมทั้งผูนําประเทศมีความซื่อสัตยสุจริต ก็จะทําใหสังคมมีแตความเจริญ ประชาชนมีแตความสุข 
       4. ความสามัคคี ความรักใครกลมเกลียวปรองดองและรวมมือกันทํางานเพื่อประโยชน
สวนรวมจะทําใหสังคมเปนสังคมท่ีเขมแข็ง แตหากคนในสังคมเกิดความแตกแยกทั้งทางความคิดและ
การปฏิบัติตนในการอยูรวมกัน จะทําใหสังคมออนแอและลมสลายในที่สุด 
  5. ความละอายและเกรงกลัวในการทําชั่ว ถาสมาชิกในสังคมมีหิริโอตตัปปะ มีความเกรง
กลัวและละอายในการทําชั่ว สังคมก็จะอยูกันอยางสงบสุข เชน นักการเมืองจะตองมีความซื่อสัตย
สุจริตไมโกงกิน ไมเห็นแกประโยชนพวกพอง โดยตองเห็นแกประโยชนของประชาชนเปนสําคัญ 
ประเทศชาติก็จะสามารถพัฒนาไปไดอยางม่ันคง 

พระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติ พ.ศ. 2550 ไดกําหนดคุณลักษณะ
เด็กและเยาวชนที่พึงประสงค ซึ่งถือเปนวิสัยทัศนที่ประเทศตองการเกิดขึ้นกับใหเด็กและเยาวชน ไว
ดังน้ี 
   1. ใหเด็กและเยาวชนมีความผูกพันตอครอบครัว ภาคภูมิใจในความเปนไทย มีวิถีชีวิตแบบ
ประชาธิปไตย สามารถดําเนินชีวิตไดอยางปลอดภัย และรูจักเคารพสิทธิของผูอื่น รวมทั้งกฎเกณฑ
และกติกาในสังคม  
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  2. ใหมีสุขภาพและพลานามัยแข็งแรง รูจักปองกันตนเองจากโรคและสิ่งเสพติด  
 3. ใหมีวุฒิภาวะทางอารมณตามสมควรแกวัย จริยธรรม และคุณธรรม  
 4. ใหมีทกัษะและเจตคติที่ดีตอการทํางาน มีศักดิ์ศรีและความภาคภูมิใจในการทํางาน

สุจริต  
 5. ใหรูจักคิดอยางมีเหตุผลและมุงม่ันพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง  
 6. ใหรูจักชวยเหลือผูอ่ืนโดยมีจิตสํานึกในการใหและการอาสาสมัคร รวมทั้งมีสวนรวมใน

การ พัฒนาชุมชนและประเทศชาติ  
 7. ใหมีความรบัผิดชอบตอตนเอง ตอผูอ่ืน และตอสวนรวมตามสมควรแกวัย  

 การปฏิบัติตนเปนเยาวชนท่ีดีตามสถานภาพและบทบาท มีดังนี้ 
       1. เยาวชนกับการเปนสมาชิกที่ดีของครอบครัว เยาวชนในสถานภาพของการเปนบุตรควร
มีบทบาทหนาที่ ดังน้ี 
             1.1 เคารพเชื่อฟงบิดามารดา 
             1.2 ชวยเหลือบิดามารดาในทุกโอกาสที่ทําได 
             1.3 ใชจายอยางประหยัด ไมฟุมเฟอย สุรุยสุราย 
             1.4 มีความรักใครปรองดองในหมูพ่ีนอง 
             1.5 ตั้งใจศึกษาเลาเรยีน 
            1.6 ประพฤติตนใหสมกับเปนผูดํารงวงศตระกูล 
       2. เยาวชนกับการเปนสมาชิกที่ดีของโรงเรียน เยาวชนในฐานะนักเรียนควรมีบทบาทหนาท่ี 
ดังน้ี 
            2.1 รบัผิดชอบในหนาที่ของนักเรียน คือ ตั้งใจเลาเรยีน ประพฤติตนเปนคนดี 
             2.2 เชื่อฟงคําสั่งสอนอบรมของครูอาจารย  
             2.3 กตัญูรูคุณของครูอาจารย 
            2.4 รกัใครปองดองกันในหมูเพื่อนนักเรียน 
             2.5 สงเสรมิเพื่อนในทางที่ถูกที่ควร 
       3. เยาวชนกับการเปนสมาชิกที่ดีของชุมชน ชุมชนคือสังคมขนาดเล็ก เชน หมูบานหรือ
กลุมคน โดยเยาวชนเปนสวนหนึ่งของชุมชนที่ตนอาศัยอยู จึงตองมีบทบาทหนาที่ตอชุมชนดังนี้ 
             3.1 รักษาสุขลักษณะของชุมชน เชน การทิ้งขยะใหเปนที่ ชวยกําจัดสิ่งปฏิกูล
ตางๆ เปนตน 
   3.2 อนุรักษสิ่งแวดลอมในชุมชน เชน ไมขีดเขียนทําลายโบราณวัตถุในชุมชน 
ชวยกันดูแลสาธารณสมบัติ 
             3.3 มีสวนรวมในการทํากิจกรรมของชุมชน 
       4. เยาวชนกับการเปนสมาชิกที่ดีของประเทศชาติ 
              4.1 เขารับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 12 ป 
              4.2 ปฏิบัติตนตามกฎหมาย 
              4.3 ใชสิทธิในการเลือกตั้ง 
              4.4 ใชทรัพยากรอยางคุมคา 
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              4.5 สืบทอดประเพณวีัฒนธรรมอันดีงามของไทย 
              4.6 ชวยเหลือกิจกรรมตาง ๆ ท่ีทางราชการจัดข้ึน 
            4.7 ประกอบอาชีพสุจริตดวยความขยันหมั่นเพียร 
              4.8 ประหยัดและอดออม 
  แนวความคิดพ้ืนฐานและแนวทางเกี่ยวกับการพัฒนาเยาวชน 
  การพัฒนาเยาวชนมีแนวคิดพ้ืนฐาน 6 ประการ คือ (ไพศาล ภูไพบูลย อังคณา ตติรัตน 
และปนัดดา มีสมบัติงาม, 2556) 
  1. เยาวชนมเีกียรติ สิทธิ และศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย 
  2. การพัฒนาคนนั้นเปนกระบวนการท่ีตอเน่ืองตลอดชีวิต ในชวงชีวิตหนึ่งๆ ตางก็มีจุด
วิกฤต และจุดเดน อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางสรรีะ การรับรูโดยเฉพาะดานการปรับตัว และการ
ปรบับทบาท อันเน่ืองมาจากประสบการณ และอิทธิพลของสิ่งแวดลอม 
  3. ความสัมพันธระหวางปจจัยตางๆ ปรากฏชัดเจน กลาวคือ ความยากจน สภาพทุพ
โภชนาการ การมีโรคภัยไขเจ็บ ความดอยโอกาสในการศึกษา ความไมรู การขาดทักษะเชิงอาชีพ  
การไมมีงานทํา การเพ่ิมประชากร การไมไดรับการบริการพื้นฐานที่ทั่วถึง และบริการที่ขาดคุณภาพ 
ปจจัยดังกลาวขางตนมีความสัมพันธท้ังทางตรง และทางออม ตอการพัฒนาเยาวชน โดยทั้งเปน
อุปสรรคตอการพัฒนา และเสริมใหมีสภาพเศรษฐกิจที่สรางปญหาใหแกเยาวชนเอง อันมีผลทําให
เยาวชนบางกลุมกลายเปนปญหาสังคมในที่สุด 

4. เยาวชนควรไดรับความสนใจเปนพิเศษ เพื่อใหเยาวชนเติบโตเปนผูใหญที่มีคุณภาพ 
  5. จําเปนตองสรางโอกาสใหเยาวชนทุกคนไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ โดยเฉพาะ
เยาวชนท่ีมีโอกาสมากกวาจะตองชวยพัฒนาผูดอยโอกาส 
  6. การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเปนกระบวนการที่สลับซับซอน และตองลงทุนสูงจึงควร
ระวังมิใหเกิดการสูญเปลาโดยใชวิธีการปองกันมากกวาการแกไข 
  ทั้ง 6 ขอนี้คือแนวความคิดพ้ืนฐานในการพัฒนาเยาวชนท่ีคณะกรรมการศึกษาแหงชาติได
กําหนดเปนกรอบเพื่อกําหนดนโยบาย และวิธีการหลักในการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม
แหงชาติ 
 แนวทางเกี่ยวกับการพัฒนาเยาวชน พบวา การพัฒนาเด็กและเยาวชนมีผูกลาวถึงแนว
ทางการพัฒนาอยางหลากหลาย ซึ่งแตละทานไดเนนการพัฒนาที่แตกตางกันตามมุมมองของแตละ
บุคคล โดยมีผูกลาวถึงการพัฒนาเด็กและเยาวชนไวดังนี้ 
  รายงานการประชุมคณะกรรมการสงเสรมิและประสานงานเยาวชนแหงชาติครั้งที่ 3/2551 
เสนอกลยุทธระดับชุมชนในการพัฒนางานดานเด็กและเยาวชนไววา 
  1. การสํารวจปจจัยเสี่ยง/สราง (Risk – Protection Model) ดานเด็กและเยาวชนของ
ชุมชนทั่วประเทศเพ่ือเปนแนวทางในการดําเนินงานดานเด็กและเยาวชนเปนรูปธรรมโดยพัฒนาแบบ
ประเมินการสรางเสริมทุนชีวิตพรอมๆ กับการสํารวจปจจัยเสี่ยง ครอบคลุมตั้งแตแรกเกิดจนถึง 25 ป 
โดยจุดเปลี่ยนในวงจรชีวิตของเด็กและเยาวชนจะอยู 3 ชวงที่สําคัญ คือ แรกเกิด - 6 ป วัยเด็กเล็ก 
เด็กปฐมวัยซึ่งมีสถาบันครอบครัวเปนหัวใจหลักในการสรางเสริมตนทุนชีวิต อายุ 6 - 12 ป วัยเรียนซึ่ง
มีสถาบันการศึกษาและครอบครัวเปนหัวใจในการสรางเสริมตนทุนชีวิต อายุ 12 - 25 ป วัยรุน ซึ่งมี
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กลุมเพื่อนและชุมชนเปนหัวใจในการสรางเสริมตนทุนชีวิต กระบวนการนี้ทําใหเกิดรูปแบบการสํารวจ
ปจจัยเสี่ยง/สราง เพ่ือวิเคราะหวางแผนยุทธศาสตรดานเด็กและเยาวชนทั้ง 3 ชวง (เด็กปฐมวัย เด็ก
วัยเรียน วัยรุน) ของชุมชนดวยตนเอง 
  2. การดําเนินงานผานกลไกคณะทํางานดานเด็กและเยาวชนของชุมชน เพ่ือสรางศกัยภาพ
ใหกับคณะทํางานพ้ืนที่ในการบูรณาการงานสุขภาวะเด็กและเยาวชน รวมกับองคกรทองถิ่น
โดยเฉพาะองคการบริหารสวนตําบล สภาเด็กและเยาวชนประจําชุมชน เนนการมีสวนรวมของเด็ก
และเยาวชนผานการสรางกิจกรรมสรางสรรค เพ่ือสรางเสริมตนทุนชีวิต ซึ่งกลไกนี้ประกอบดวย 
กระบวนการเกิดคณะทํางานและการบริหารจัดการ ระบบที่ปรึกษาและพี่เลี้ยง ระบบการจัดสรร
ทรัพยากรของชุมชนในงานดานเด็กและเยาวชน กระบวนการน้ีทําใหเกิดรปูแบบคณะกรรมการพัฒนา
งานดานเด็กและเยาวชนประจําชุมชน 
  3. การพัฒนารูปแบบกิจกรรมเพื่อสรางเสริมตนทุนชีวิตเด็กและเยาวชนในบริบทตางๆ  
ซึ่งเปนกระบวนการพัฒนารูปแบบกิจกรรมเด็กและเยาวชนโดยไดศึกษาในบริบทตางๆ ที่มีอยูเดิม คือ 
กิจกรรมครอบครัว กิจกรรมสถานศึกษา กิจกรรมชุมชน และกิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีสรางเสริมตนทุนชีวิต 
ที่ขาดหายไปในกลุมเสี่ยงตางๆ เชน กรณีเสี่ยงทางเพศ ยาเสพติด ความรุนแรง เปนตน โดยแผนงาน
สุขภาวะเด็กและเยาวชนกําลังสรางระบบการจัดการโครงการและกิจกรรมตางๆ ท่ีเกิดขึ้นอยูแลว
สําหรับเด็กและเยาวชน อีกท้ังสวนที่ยังขาดอยู ก็จะได พัฒนาหรือเสนอใหพัฒนาขึ้นเพ่ิมเติม 
กระบวนการนี้ทําใหเกิดรูปแบบกิจกรรมสรางสรรคที่หลากหลาย 
 นงลักษณ เทพสวัสดิ์ (2541, หนา 142-144) ไดกลาวถึงแนวทางในการพัฒนาเด็กไทยใน
ยุคโลกาภิวัตนวามีองคประกอบที่สําคญั 4 องคประกอบ คือ  
 1. ครอบครัว เปนองคประกอบแรกที่จะพัฒนาเด็ก ครอบครัวที่จะพัฒนาเด็กไดดีควรจะ
เปนครอบครัวที่อบอุน มีศีลธรรม และมีความรูในการพัฒนาเด็ก 
 2. โรงเรียน ซึ่งมีผูเก่ียวของ ไดแก ครู ผูบริหาร และศึกษานิเทศก ครูผูสอน ควรเปนผูที่รัก
เด็กและมีสุขภาพจิตดี ควรเปนผูมีความรูในเร่ืองการพัฒนาเด็กเปนอยางดี 
 3. สังคม ทั้งชุมชนที่เด็กอาศัยอยูในปจจุบัน และสังคมใหญ คือ ประเทศชาติ ผูปกครอง
และโรงเรียนควรจะมีความเขาใจระบบพ้ืนฐานของสังคมปจจุบัน 
  4. สื่อมวลชน ควรจะมีสวนสําคัญในการใหการศึกษาแกพอแม ผูปกครองและเด็ก 
  สุเทพ สุวีรางกูร (2551, หนา 46) กลาววา การสรางพัฒนาเด็กและเยาวชนจะตองสรางท่ี
ตัวมนุษยโดยตรง ตองดูแลและรักษาบํารุงเลี้ยงดูเด็กตั้งแตอยูในครรภ เม่ือคลอดเกิดมาแลวตองบํารุง
เลี้ยงดูเด็กใหเจริญเติบโตแข็งแรงสมบูรณทั้งทางรางกายและจิตใจ และสรางสรรคพัฒนาพฤติกรรม
ของเขาภายใตอิทธิพลของสิ่งแวดลอมที่ถูกตองเหมาะสม โดยการขัดเกลาทางสังคมหรือกระบวนการ
เรียนรูทางสังคม เรียนรูเขาใจความจริงของโลกทางสังคม เรียนรูสิ่งตางๆ ในสังคมอยางถูกตอง
เหมาะสม เรียนรูเขาใจส่ิงทั้งหลายตามความเปนจริง เกิดการเปลี่ยนแปลงพัฒนาพฤติกรรมท้ังหลาย 
แสดงพฤติกรรมใหถูกตองเหมาะสมในสังคม ประพฤติปฏิบัติถูกตอง เก้ือกูลเปนประโยชนไรปญหา 
เจริญเติบโตเปนคนเกงเดนดีมีคุณธรรม เปนสมาชิกที่ดีของสังคม ประเทศชาติ บรรลุจุดมุงหมายของ
การสรางสรรคพัฒนาเด็กและเยาวชน 
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  สถานการณและแนวโนมการพัฒนาเด็กและเยาวชน 
  สถาบันเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล (2562) กลาวในแผนพัฒนา
เด็กฯ แหงชาติ ไดกลาวถึงสถานการณและแนวความคิดดานเด็กและเยาวชน ไว 5 ประการ ดังนี้ 
  1. ความมั่นคงของเด็กและเยาวชนไทย  
  เด็กและเยาวชนยังคงตองเผชิญกับปญหาดานความม่ันคงในการดํารงชีวิต ทั้งการเลี้ยงดู
ของพอแม กระแสการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจที่ขาดความสมดุล ขาดการกลั่นกรองใน
การเลือกรับและนําไปปฏิบัติ 

  1.1 ความอยูรอดปลอดภัยในสังคม  
  สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุนราชนครินทร รายงานวาเด็กและเยาวชนไทย  
มีแนวโนมใชความรุนแรงเพ่ิมขึ้นกวารอยละ 10 เมื่อเทียบกับป 2547 และ 2550 ที่ผานมา และยัง
พบวา อายุเฉลี่ยของเด็กที่ใชความรุนแรงจนกระทั่งทําผิดกฎหมายมีอายุนอยลง โดยพบมากในชวง
อายุ 12 - 18 ป ทั้งนี้ ความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชน พบมากในโรงเรียนในลักษณะของการ
ทะเลาะวิวาทระหวางเพื่อนรวมโรงเรียนและตางโรงเรียน รวมถึงความรุนแรงในครอบครัวที่เกิดจาก
การกระทํารุนแรงของสมาชิกในครอบครัว และความรุนแรงท่ีเผยแพรผานสื่อตาง ๆ อาทิ โทรทัศน
และอินเตอรเน็ต ซึ่งมีอิทธิพลตอการรับรูและเกิดการเลียนแบบพฤติกรรมความรุนแรง ขณะเดียวกัน
สภาพแวดลอม โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงก็เปนอีกตัวแปรหนึ่งที่มีความสําคัญตอการบมเพาะความรุนแรง
และไมมีความปลอดภัย โดยพบวา เด็กและเยาวชนที่พบเห็นการทําผิดกฎหมายของคนในชุมชนที่พัก
อาศัยมีความเส่ียงในการใชความรุนแรงสูงถึง 1.70 เทาของเด็กและเยาวชนที่ไมพบเห็นการทําผิด
กฎหมายของคนในชุมชน ทั้งนี้การสํารวจของศูนยวิจัยเอแบคโพลล (1 - 8 กุมภาพันธ 2551) พบวา 
เด็กสามารถเดินถึงรานเหลาไดภายใน 7 นาที ไปรานเกมและแหลงพนันไดในเวลา 15 นาที เขาถึง 
ซีดีลามกและสถานบันเทิงไดใน 30 นาที สอดคลองกับที่โครงการติดตามสภาวการณเด็กและเยาวชน 
รายจังหวัด (2551 - 2552) ที่พบวาหลายจังหวัดมีพ้ืนที่เสี่ยง แหลงเริงรมยตาง ๆ มากกวาพื้นที่ดีและ
สรางสรรค 2 - 3 เทานั้น เชนเดียวกับรายงานของศูนยการศึกษาเพื่อเด็กดอยโอกาส จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย ที่พบวา พื้นที่เสี่ยงสําหรับเด็กมีเพ่ิมข้ึน และพ้ืนที่ดี ๆ ของเด็กมีนอยมาก ในอัตราสวน 
3 ตอ 1 
  1.2 บทบาทหนาที่ของครอบครัวมีผลตอความมั่นคงของแด็กและเยาวชน  
  ผลจากการระดมความคิดเห็นในการจัดสมัชชาการพัฒนาเด็กและเยาวชน (2552) 
สรปุวา ปจจุบันครอบครัวมีการปฏิสัมพันธกันนอยมาก โดยเฉพาะการพูดคุยและสรางความเขาใจกัน
ภายในครอบครัว ทําใหเด็กและเยาวชนหันไปหาอบายมุข สิ่งมอมเมาที่ใหความสุขเพียงชั่วคราว และ
ประพฤติตนเรียกรองความสนใจจากสังคมอยางไมเหมาะสม ปญหาที่สําคัญคือพอแมผูปกครอง  
ไมสามารถเปนแบบอยางท่ีดีได และขาดทักษะการเลี้ยงลูกอยางเหมาะสม มีความคาดหวังทาง
การศึกษาของลูกในระดับสูงจนเกินไป ทําใหเด็กและเยาวชนเกิดความกดดันและไมมีความสุขกับ 
การเรียน แนวโนมของครอบครัวไทยในอนาคตคาดวาจะมีรูปแบบครอบครัวเดี่ยวเพิ่มมากขึ้น  
เกิดสภาวการณพอหรอืแมเลี้ยงเด่ียวเพิ่มมากข้ึน (Single parent) รวมถึงสภาวการณปจจุบันท่ีความ
บีบคั้นทางเศรษฐกิจเปนสาเหตุหลักใหพอแมตองทํางานนอกบานมากขึ้น ในทองถิ่นชนบทหลาย
ครอบครวัพอแมตองไปทํางานในตัวเมือง โดยเฉพาะในกรุงเทพฯ และเมืองใหญ ๆ ตองใหลูก ๆ อยูใน
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ความดูแลของผูสูงอายุ ซึ่งอาจทําใหเด็กเติบโตมาอยางไมมีคุณภาพเทาที่ควร ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เปน
ทางเลือกหนึ่งในสภาวะเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว การมีศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่
มีมาตรฐานในชุมชน จะสามารถแบงเบาภาระของผูปกครองที่ตองทํางานนอกบาน ชวยทําใหเด็ก
ไดรับการพัฒนาทั้งทางรางกาย จิตใจ อารมณ และสังคม พรอมท่ีจะเติบโตเปนคนที่มีคุณภาพของ
สังคม จากการประเมินผลการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ป 2552 พบวา องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น (อปท.) ยังมีศูนยพัฒนาเด็กเล็กไมครอบคลุมทุกพื้นที่ รวมทั้งยังขาดความพรอมหลายดาน 
ในการจัดตั้งศูนยฯ เชน ดานการบริหารจัดการ ดานวิชาการ และดานบุคลากร ที่พบวา ผูดูแลเด็กเล็ก
ยังไมมีวุฒิการศึกษาในสาขาที่เก่ียวของกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย นอกจากนี้ การดําเนินงานของศูนย
พัฒนาเด็กเล็กที่ผานมา พบวา ยังมีปญหาดานคุณภาพ และผูบริหารระดับพ้ืนที่ไมเห็นความสําคัญ
ของการศึกษาของเด็กกอนวัยเรียน มุงแตพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน (สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2553) จําเปนตองสงเสริมใหชุมชน/ทองถ่ิน สถานประกอบ
กิจการ มีศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่มีมาตรฐาน รวมถึงการติดตามประเมินผล และปรับปรงุการดําเนินงาน
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กอยางตอเนื่อง ซึ่งสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพคนใหเหมาะสม
ตามชวงอายุ ตามรางกรอบทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 ที่มี 
แนวทางการเสริมสรางบทบาทครอบครวั ชุมชน ศาสนสถานใหเขมแข็ง มีสัมพันธภาพที่ดีตอกัน 
  2.3 การมีงานทํา  
  ปจจุบันยังคงมีเด็กจํานวนหน่ึงตองเขาสูตลาดแรงงานตั้งแตอายุยังนอย ทั้งยังไมมี
วุฒิภาวะเพียงพอ ไมมีความรูและทักษะวิชาชีพ ทําใหตองประสบกับปญหาการถูกหลอกลวง การถูก
เอารัดเอาเปรียบ และถูกใชแรงงานอยางไมเปนธรรม จากการสํารวจภาวะการทํางานของประชากร
ทั่วราชอาณาจักร สํานักงานสถิติแหงชาติ พบวา การใชแรงงานเด็กอายุ 15 - 18 ป มีแนวโนมลดลง 
นอกจากนี้ จากโครงสรางการจางงานที่สวนใหญยังคงพึ่งพาแรงงานระดับลางซึ่งเปนแรงงานที่ระดับ
การศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนตนหรือต่ํากวา รวมถึงปญหาความไมสอดคลองระหวางความ
ตองการกําลังคนกับการผลิตกําลังคนของประเทศ สงผลใหเด็กและเยาวชนท่ีมีการศึกษาสูงกวาระดับ
มัธยมศึกษาตอนตน ยังมีปญหาการเขาสูตลาดแรงงานและปญหาการวางงาน โดยเฉพาะผู ท่ีจบ
การศึกษาระดับปริญญาตรีมีปญหาการวางงานสูงกวาระดับการศึกษาอื่น ๆ จากการสํารวจของ
สํานักงานสถิติแหงชาติในป 2551 สะทอนวา ความตองการแรงงานในระดับปริญญาตรีของสถาน
ประกอบการ มีจํานวน 46,553 คน แตยังขาดแคลนอยูถึง 29,372 คน ทั้งยังมีผูวางงานอีกจํานวน 
91,192 คน สวนผูที่สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมปลาย มีจํานวนเฉลี่ยเกือบปละ 3 แสนคน ระดับ
อาชีวศึกษา มีจํานวนเฉลี่ยเกือบ 4 แสนคน ยังมีสัดสวนการเขาสูตลาดแรงงานนอยเชนเดียวกัน 
เนื่องจากตองการเรียนตอเพ่ือใหไดเงินเดือนที่สูงขึ้น สถานประกอบการจึงหันไปใชแรงงานที่ 
จบการศึกษาในระดับต่ํากวาแทน 
  2. ความแข็งแรงทางรางกายและจิตใจ 

  2.1 สุขภาพกาย  
  ดานการมีชีวิต พบวา ทารกไทยมีโอกาสรอดชีวิตมากขึ้น ทารกแรกเกิดมีน้ําหนัก
นอยกวา 2,500 กรัมลดลงทุกป การใหภูมิคุมกันโรคดวยการใหวัคซีนคอนขางประสบความสําเร็จ 
อัตราเสี่ยงตอการเปนโรคธาลัสซีเมียและโรคเอดสลดลง แตยังมีการเลี้ยงลูกดวยน้ํานมแมอยางเดียว  
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3 เดือน ในระดับต่ํามาก คือ รอยละ 7.6 ซึ่งเด็กชนบทไดกินนมแมมากกวาเด็กในเมือง และมีการเลี้ยง
ลูกดวยนมผสมที่ไมใชนมแมเพิ่มขึ้น เด็กไทย 1 ใน 4 เผชิญกับปญหาภาวะโภชนาการเกินหรือโรคอวน 
โดยความชุกของเด็กอวนจะเพ่ิมสูงขึ้นถึง 1 ใน 5 ของเด็กกอนวัยเรียน และ 1 ใน 10 ของเด็กใน 
วัยเรียน หรือมีเด็กอวนเพ่ิมขึ้นถึงรอยละ 20 และมีภาวะทุพโภชนาการ สอดคลองกับรายงาน
สภาวการณเด็กและเยาวชน ป 2551 - 2552 จากโครงการติดตามสภาวการณเด็กและเยาวชนเปน
รายจังหวัด พบวา มีการบริโภคขนมกรุบกรอบและน้ําอัดลมเปนประจําเพ่ิมข้ึน และมีการใชเวลาใน
การออกกําลังกายตอวันที่ลดลง ในสวนของอนามัยเจริญพันธุ พบวา เด็กและเยาวชนมีเพศสัมพันธุ
คร้ังแรกอายุนอยลง จาก 18 - 19 ป ใน พ.ศ. 2539 ลดลงเปน 15 - 16 ป ใน พ.ศ. 2552 ขณะท่ี
อัตราการใชถุงยางอนามัยมีมากสุดเพียงรอยละ 56.9 สงผลใหการเปนโรคติดตอทางเพศสัมพันธมี
แนวโนมเพ่ิมข้ึน ในป 2546 มีอัตราการเปนโรคติดทางเพศสัมพันธตอประชากรแสนคน รอยละ 2.58 
เพิ่มข้ึนในป 2547 - 2550 เปนรอยละ 4.12 4.20 3.29 และ 3.51 ตามลําดับ รวมท้ังมีความเสี่ยงตอ
การติดเชื้อเอชไอวี ในปงบประมาณ 2553 สํานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค พบเด็กอายุ 0 - 24 ป 
เปนเอดสจํานวน 198 คน นอกจากนี้ ยังมีแนวโนมการตั้งครรภในกลุมวัยรุนสูงขึ้นจากรอยละ 12.5 
ในป 2539 เปนรอยละ 16.08 ทั้งนี้ การตั้งครรภสวนใหญเปนการตั้งครรภไมพึงประสงค สงผลใหมี
การทําแทงสูง ในปงบประมาณ 2552 พบวา เด็กและเยาวชนที่มีอายุต่ําวา 20 ทําแทงถึงรอยละ 29.3 
ในขณะที่อัตราการมีบุตรของหญิงอายุตํ่ากวา 20 ป มีแนวโนมสูงข้ึน จากรอยละ 13.9 ในป 2547 
เพิ่มขึ้นเปนรอยละ 16.0 ในป 2552 (กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, 2553) ทั้งน้ี จากรายงาน
ของยูนิเซฟ พบวา สถิติแมวัยรุนอายุต่ํากวา 20 ป ของไทย มีจํานวนสูงถึง 150,000 คน ถือเปน 
ตัวเลขท่ีสูงอันดับหนึ่งในเอเชีย 
  2.2 สุขภาพจิต  
  เด็กและเยาวชนมีภาวะเครียดจากหลากหลายสาเหตุ  เชน  ปญหาการเรียน  
การแขงขัน ความรุนแรง จากขอมูลจํานวนผูปวยนอกที่เขามารับบริการดานสุขภาพจิต สถาบัน
สุขภาพจิตเด็กและวัยรุนราชนครินทร พบวา ผูปวยในกลุมเด็กและวัยรุนมาใชบริการเพ่ิมขึ้น ในป 
2551 มีจํานวน 5,388 คน และในป 2552 มีจํานวน 5,609 คน และขอมูลจากกระทรวงสาธารณสุข 
(2550) สํารวจการฆาตัวตายของประชากร พบวา เด็กและเยาวชนชาย อายุ 15 - 29 ป มีอัตราการ
ฆาตัวตายสูงกวาเด็กและเยาวชนหญิง 10.0 : 2.2 ตอประชากรแสนคน 
  2.3 พัฒนาการทางสติปญญา และสภาวการณขาดสารไอโอดีน  
  พบวา หญิงตั้งครรภ รอยละ 60 ขาดสารไอโอดีน โดยตรวจวัดระดับไอโอดีนใน
ปสสาวะของหญิงตั้งครรภ มีระดับไอโอดีนในปสสาวะไมต่ํากวา 150 ไมโครกรัมตอลิตร การขาดสาร
ไอโอดีนในระดับรุนแรงมีผลใหทารกแรกเกิดเสี่ยงตอความพิการและปญญาออน การขาดสารไอโอดีน
ในทารก สงผลใหทารกมีการพัฒนา ไมเปนไปตามวัย เปนสาเหตุสําคัญประการหนึ่งที่ทําใหความ
เฉลียวฉลาดและการพัฒนาสติปญญาของเด็กลดลง และจากการคัดกรองทารกแรกเกิด พบวา ทารก
ที่ขาดสารไอโอดีนสวนมากอยูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, 2553) 
ทั้งนี้ในปจจุบันประเทศไทยยังขาดกฎหมายในการบังคับใหผูผลิตเกลือบริโภคเสริมไอโอดีน รวมทั้ง
เกลือท่ีใชในอุตสาหกรรมอาหาร และยังขาดความรวมมือระหวางหนวยงานตาง ๆ เพ่ือใหเกิดการ
บังคับใชกฎหมาย 
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  นอกจากนี้การท่ีพอแม ผูปกครอง ใชเวลาในการอานหนังสือใหลูกฟง จะชวยสราง
จินตนาการของเด็ก ทําใหพัฒนาการทางสมองและสติปญญาของเด็กทําหนาที่ไดอยางสมบูรณขึ้น  
ที่สําคัญหนังสือเปนตัวสรางความสัมพันธที่ดีในครอบครัวระหวางพอ แม ลูก และคนในครอบครัว 
เปนการสรางกระบวนการเรียนรูของเด็กที่มีอายุ 6 - 9 เดือน ทําใหพอแมลูกมีความสุขรวมกันในโลก
ของหนังสือ (มูลนิธิหนังสือเพ่ือเด็ก, 2553) แตทั้งนี้จากผลสํารวจเด็กเล็กในประเทศไทย ซึ่งเปนวัยที่
สมองมีการพัฒนาเร็วที่สุด พบวา รอยละ 95.9 ไดรับการดูแลจากสมาชิกในครัวเรือนในการทํา
กิจกรรมรวมกันอยางนอย 4 กิจกรรม เชน การอานหนังสือ ดูสมุดภาพ การเลานิทาน เลาเร่ืองตาง ๆ 
การรองเพลงรวมกับเด็ก รองเพลงกลอม พาไปนอกบาน เลนกับเด็ก การเรียกชื่อ นับเลข วาดรูป  
เปนตน เด็กเล็กรอยละ 40 อาศัยอยูในครัวเรือนที่มีหนังสือสําหรับเด็กอยางนอย 3 เลม ในขณะท่ี 
รอยละ 60 ของเด็กเล็ก อาศัยอยูในครัวเรือนท่ีมีหนังสือที่ไมใชหนังสือสําหรับเด็กอยางนอย 3 เลม 
ประเด็นการมีหนังสือสําหรับเด็กรวมทั้งหนังสือที่ไมใชหนังสือสําหรับเด็ก จะชวยทําใหเด็กมีโอกาส 
ไดเห็นการอานหนังสือ หรือการทํากิจกรรมรวมกับพอแม ตางสะทอนใหเห็นถึงการกระตุนพัฒนาการ
ของเด็กเล็ก มีผลตอการเขาเรียนและไอคิวของเด็ก 
  การศึกษาของเด็กปฐมวัย (อายุ 3 - 4 ป) พบวา มีอัตราการเขาเรียนในรูปแบบใด
รูปแบบหนึ่ง รอยละ 73.0 สวนใหญเด็กท่ีอยูในเขตเทศบาลเขาเรียนในโรงเรียนอนุบาล รอยละ 56.2 
เด็กที่อยูนอกเขตเทศบาลเขาเรียนในศนูยพัฒนาเด็กเล็ก รอยละ 66.2 
  เด็กและเยาวชนที่อยูในวัยเรียนอายุ 6 - 11 ป มีอัตราการเขาเรียนสูงสุด รอยละ 
99.4 คุณภาพการศึกษาของเด็กและเยาวชนไทย พบวา มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยูในเกณฑต่ํา 
ขอมูลคะแนนเฉลี่ยจากผลการสอบ O – NET (Ordinary National Educational Test : แบบสอบ
ทางการศึกษาแหงชาติขั้นพื้นฐาน) ในปการศึกษา 2550 - 2552 พบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 และ 6 มีระดับต่ํากวารอยละ 50 เกือบทุกวิชา นอกจากนี้ ยังพบ
เรื่องความสามารถดานการอาน การเขียน และการคิดคํานวณท่ีต่ํากวาเกณฑ กลาวคือ มีความสามารถ
ต่ํากวาเกณฑ ดานการอาน รอยละ 7.2 ดานการเขียน รอยละ 17.7 และดานการคิดคํานวณ รอยละ 
22.3 เด็กนักเรียนยังขาดสมรรถนะในเร่ืองทักษะพื้นฐานในการดํารงชีวิตประจําวัน เชน การวายน้ํา 
การขี่จักรยาน การใชภาษาตางประเทศอยางนอยหนึ่งภาษา มีนักเรียนที่ออกกลางคัน จํานวน 
119,626 คน คิดเปนรอยละ 1.4 ของนักเรียนทั้งหมด เหตุผลที่เด็กและเยาวชนไมเรียนตอในป
การศึกษา 2551 มากท่ีสุด คือ เรียนจบการศึกษาระดับใดระดับหนึ่งแลว รอยละ 61.1 โดยเปนผูที่จบ
การศึกษาระดับมัธยมศึกษามากที่สุดรอยละ 67.2 เหตุผลรองลงมา คือ ไมมีเงินเรียน รอยละ 21.7 
(สํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาส และผูสูงอายุ และคณะสังคม
สงเคราะหศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2552) นอกจากนี้ ยังพบวา ระบบการศึกษาของไทย 
มีสวนผลักดันใหเด็กตองออกนอกระบบโรงเรียน อาทิ กฎระเบียบไมเอ้ือตอการศึกษาและการเรียนรู
ของเด็ก ปญหาคุณภาพการจัดการศึกษา (สํานักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 
2553) การจัดบริการการศึกษาตลอดชีวิต การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยยังขาด
เนื้อหาและวิธีการท่ีเหมาะสม มีกฎระเบียบที่ไมเอ้ืออํานวยใหผูเรียนสามารถเรียนรูดวยตนเอง ทําให
การศึกษาตลอดชีวิตยังไมเปนวิถีชีวิตของคนในชาติ นอกจากนี้ วิชาชีพครูไมสามารถดึงดูดคนรุนใหม
ที่เกงและดีมาเรียนครู หลักสูตรและกระบวนการผลิตครูขาดความลุมลึกของศาสตรที่จําเปนสําหรับ 
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ผูที่จะประกอบวิชาชีพครู ไมทันสมัย ไมสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงตามแนวทางการปฏิรูป
การศึกษา ขาดความกลมกลืนระหวางความเปนสากลกับฐานทางสังคมและวัฒนธรรมไทย และไมเนน
การปลูกฝงอยางตอเนื่องและจริงจังทางดานคุณคา คุณธรรม และจิตวิญญาณของความเปนครู จึงทํา
ใหครูไมสามารถเปนพลังหลักในการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ, 2553) 
รวมท้ัง การขาดแคลนนักแนะแนวมืออาชีพท่ีใหคําปรึกษาแกเด็ก เยาวชน และครอบครัวเกี่ยวกับการ
ดํารงชีวิต นอกเหนือจากการใหคําแนะนําทางการเรียนเพียงอยางเดียว อยางไรก็ดีนโยบายและ
ยุทธศาสตรการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (กระทรวงศึกษาธิการ, 2553) มีการ
ปรับหลักสูตรที่เนนสาขาท่ีสนองความตองการของประเทศชาติ ใหสอดรับกับการเปนประชาคม
อาเซียน สรางแรงจูงใจใหผู เรียนเลือกเรียนในสาขาที่ขาดแคลน เพื่อสงเสริมทางเลือกอาชีพ 
ที่หลากหลายตามความตองการของสังคม 

 3. จริยธรรม คุณธรรม และความเปนพลเมือง 
  จากขอมูลการสํารวจตนทุนชีวิตเด็กและเยาวชนไทย (สุริยเดว ทรีปาตี, 2552) พบวา เด็ก

และเยาวชนไทยยังมีจุดออนดอยหลายประการ ท่ีสําคัญ คือ การพูดจริง และความซื่อสัตย แมกระทั่ง
เด็กเรียนดี ก็ยังไดคะแนนขอนี้ต่ํา รวมทั้งยังมีสวนรวมในกิจกรรมทางศาสนาคอนขางนอย ซึ่งเปนภาพ
สะทอนวา เด็กและเยาวชนไทยในปจจุบันยังขาดหลักยึดเหนี่ยวที่พึ่งทางใจ รวมไปถึงการขาด
คุณธรรม จริยธรรม เชน เรื่องของการใหอภัยและการอยูรวมกันอยางสงบรมเย็น เปนตน นอกจากน้ี 
ยังไมไดใหความสําคัญกับการบําเพ็ญประโยชนและการไดรับมอบหมายบทบาทหนาที่ท่ีมีคุณคาและ
เปนประโยชนตอชุมชน ซึ่งเปนกิจกรรมที่สะทอนเร่ืองจิตอาสาในการสรางประโยชนเพ่ือสวนรวม 
ในขณะที่การศึกษาของโครงการติดตามสภาวการณเด็กและเยาวชนรายจังหวัด (2553) พบวา 
พฤติกรรมที่สะทอนคุณธรรมของเด็กก็มีแนวโนมที่ดีข้ึนหลายดาน อาทิ การเขารวมกิจกรรมบําเพ็ญ
ประโยชนเพ่ือสังคมของเด็กก็เพ่ิมข้ึน จากรอยละ 57 ในป 2551 เปนรอยละ 62 ในป 2552 ซึ่งอาจ
เปนผลจากการรณรงคดานคุณธรรมในสังคมที่มีมาอยางตอเนื่อง พฤติกรรมดานคุณธรรมในสวนของ
การผูกพันกับศาสนา ถึงแมจะอยูในระดับต่ําแตมีแนวโนมดีขึ้น คือ จํานวนเด็กที่เขาวัดเปนประจํา 
เพิ่มขึ้น จากรอยละ 9 ในป 2551 เปนรอยละ 13 ในป 2552 จํานวนเด็กใสบาตรเปนประจําเพ่ิมข้ึน
จากรอยละ 11 เปนรอยละ 16 จํานวนเด็กสวดมนตกอนนอนเปนประจําเพ่ิมข้ึน จากรอยละ 24 เปน
รอยละ 27 และจํานวนของเด็กนั่งสมาธิเปนประจําเพิ่มข้ึนดวยเชนกัน จากรอยละ 8 เปนรอยละ 13 
  ประเด็นความสํานึกการเปนพลเมือง ขอสรุปจากสมัชชาการพัฒนาเด็กและเยาวชน ครั้งที่ 
1 และ 2 (พ.ศ. 2552 - 2553) เด็กและเยาวชนตองการโอกาสในการมีสวนรวมในทุกกระบวนการ 
การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน ใหผูใหญสงเสริมใหเกิดเวทีและพ้ืนที่แลกเปลี่ยนเรียนรู
ระหวางเด็กกับเด็ก และเด็กกับผูใหญ เพ่ือใหเด็กและเยาวชนคนพบตนเอง เติบโตเปนพลเมืองที่มี 
จิตอาสาในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ และควรเพ่ิมโอกาสในการเขาศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา
ของเด็กและเยาวชนที่ทุมเทเสียสละในกิจกรรมเพ่ือสังคม ใหเปนอีกชองทางหนึ่งในการใหทุนการศกึษา 
  4. ความสุขของเด็กและเยาวชนไทย  
  สะทอนไดจากการแสดงออกทางพฤติกรรม คานิยมและรสนิยม โดยพบวา เด็กและ
เยาวชนมีภาวะความเครียดมากขึ้น ซึ่งสะทอนถึงความสุขที่มีนอยลง ชอบสินคาตางประเทศที่มี
ชื่อเสียงราคาแพง ที่สะทอนคานิยมทางวัตถุ และใชเวลาไปกับสื่อและเทคโนโลยีทันสมัย มีการ
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แสวงหาความสุขทางเพศตามกระแสวัฒนธรรมตะวันตกท่ีนิยมการมีเพศสัมพันธแบบเสรี นําไปสู
ปญหาการเปนแมวัยใส และการทําแทงที่มีแนวโนมสูงข้ึน ตลอดจนมีการรวมกลุมเพื่อตอบสนอง
ความสุขในระดับปจเจกและสังคมสวนรวม ทั้งการรวมกลุมเพ่ือแสดงตัวตนที่มีเอกลักษณเฉพาะ
ในทางลบหรืออาจเปนอันตรายตอสุขภาพ เชน กลุมเด็กที่ใชรถจักยานยนตแขงความเร็วบนทองถนน 
อยางไรก็ดี ยังพบวา มีกลุมเด็กและเยาวชนที่รวมกลุมกันอยางสรางสรรคในการทํากิจกรรมเพ่ือคนอ่ืน 
ผูเดือดรอนจากภัยธรรมชาติ หรือในชวงเวลาที่จะชวยกันสรางความปรองดองภายหลังท่ีประเทศ
ประสบกับความวุนวาย การแตกแยกทางความคิดทางการเมือง เชน กลุมเยาวชนการเมืองใหม กลุม
เยาวชนประชาธิปไตย กลุมเยาวชนจากเหตุการณสึนามิ กลุมเด็กและเยาวชนในสังคมเครือขาย
ออนไลน เชน Facebook Twitter ซึ่งตางมีความพึงพอใจ มีความสุขที่ไดทาํกิจกรรมเพ่ือสังคม 

  5. ศักยภาพในการสรางสรรคของเด็กและเยาวชนไทย  
  พื้นที่ในการแสดงออกทางความคิดเชิงสรางสรรคสําหรับเด็กและเยาวชนมีคอนขางนอย 
ถึงแมวาในปจจุบันไดมีการจัดต้ังสภาเด็กและเยาวชนตั้งแตระดับชาติลงไปจนถึงระดับจังหวัด อําเภอ 
และตําบลแลวก็ตาม แตการสนับสนุนการจัดกิจกรรมยังทําไดไมเต็มท่ี ทั้งนี้ สภาเด็กและเยาวชน
ตองการไดรับการสนับสนุนดานงบประมาณ องคความรู และพี่เลี้ยง รวมทั้งตองการใหคณะบริหาร
สภาเด็กและเยาวชนมีคุณภาพ ใหสมาชิกสภาฯ มีความสามัคคีและพรอมรวมงาน ตลอดจนตองการ
ใหประธานสภาฯ มีความเปนผูนํา (สมพงษ จิตระดับ และคณะ, 2553) นอกจากนี้ การมีมาตรฐาน
สภาเด็กและเยาวชน จะเปนหลักในการเทียบเคียงและเอื้อตอการเสริมพลังสภาเด็กและเยาวชนให
เขมแข็ง สามารถเปนกลไกในการประสานงานและดําเนินกิจกรรมสรางสรรคสําหรับเด็กและเยาวชน
ในพ้ืนที่ไดอยางเต็มศกัยภาพ 

 ทั้งนี้ องคกรปกครองสวนทองถิ่น องคกรเอกชน องคกรชุมชน และองคกรธุรกิจ เปน
องคกรที่มีความสําคัญในการสงเสริมและสนับสนุนการทํากิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชน รวมทั้ง
กลุมเด็กและเยาวชนในพื้นที่ สอดคลองกับความตองการของเด็กและเยาวชน ที่เปนขอสรุปจากงาน
สมัชชา การพัฒนาเด็กและเยาวชน (2552) ระบุความตองการใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดทํา
แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในพ้ืนท่ี และจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการทํากิจกรรมเพ่ือปองกัน 
แกไข และพัฒนาเด็กและเยาวชนอยางตอเนื่อง เนื่องจากพบวา องคกรปกครองสวนทองถิ่นกวา 
รอยละ 80 ไดใหความสําคัญการพัฒนาทางวัตถุมากกวาการเปดพื้นที่ใหกับสภาเด็กและเยาวชนไดทํา
กิจกรรมสรางสรรคของตนเอง (สมพงษ จิตระดับ และคณะ, 2553) รวมทั้งพระราชบัญญัติสงเสริม
การพัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติ พ.ศ. 2550 ที่กําหนดใหสงเสริมบทบาทขององคกรเอกชน 
องคกรชุมชน ในการพัฒนาเด็กและเยาวชน เพ่ือเปนการสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนในการ
สงเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชน โดยใหองคกรเอกชนหรือองคกรชุมชนที่มีกิจกรรมหรือผลงาน
เกี่ยวกับการพัฒนาเด็กและเยาวชน และมิไดมีวัตถุประสงคในทางการเมืองหรือมุงคาหากําไรจากการ
ประกอบกิจกรรมดังกลาว มีสิทธิขอจดทะเบียนเปนองคกรเอกชนหรือองคกรชุมชนดานการพัฒนา
เด็กและเยาวชน และมีสิทธิรบัเงินอุดหนุน ความชวยเหลือและการสนับสนุนจากรัฐ 
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 นอกจากนี้ เด็กและเยาวชนยังตองการใหสื่อมวลชนนําเสนอการทํากิจกรรมสรางสรรคของ
เด็กและเยาวชน เพ่ือใหสังคมไดรับรูภาพลักษณที่งดงามของเด็กและเยาวชน ทําใหเด็กและเยาวชน 
ไดมองเห็นคุณคาในตน และทําในสิ่งที่เปนประโยชนทั้งตอตนเอง ชุมชนและประเทศชาติ เนื่องจาก
พบวา สื่อมวลชนมักจะนําเสนอขาวที่เด็กตกเปนเหยื่อความรุนแรง หรือเด็กเปนผูกระทําความรุนแรง
นั้นเอง (สมัชชาการพัฒนาเด็กและเยาวชน, 2552) ทั้งนี้ ควรมีการสนับสนุนการยกยองเชิดชูเด็กและ
เยาวชน ที่มุงมั่นเปนนักกิจกรรม ที่มีจิตอาสาในการทําประโยชนเพื่อสวนรวม และสนับสนุนใหมี
อาชีพผูนํากิจกรรมและอาสาสมัครผูนํากิจกรรมเพ่ือทําหนาที่พ่ีเลี้ยงใหคําปรึกษากับกลุมเด็กและ
เยาวชน 

 
2. แนวคิดเกี่ยวกบัคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนา 
  ความหมายของคุณธรรมจริยธรรม 
  คุณธรรม (virtue) หมายถึง ความเคยชินในการประพฤติดีอยางสมํ่าเสมอ ตรงกันขามกับ
คําวา กิเลส (vice) ตามพจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลศัพท (พระธรรมปฎก, 2546, หนา 28) 
อธิบายความหมายของ “คณุธรรม” วาหมายถึง ธรรมที่เปนคุณ ความดีงาม สภาพที่เก้ือกูล 
  คุณธรรม (Virtue  Approach) ประกอบดวย คุณงามความดีตางๆ ที่บุคคลควรยึดถือ
ปฏิบัติ ไดแก ความซื่อสัตย (honesty) ความกลาหาญ ความสงสาร เห็นอกเห็นใจผูอื่น ใหความ
ชวยเหลือเก้ือกูลตามความเหมาะสม (empathy) ความมีใจกวาง ไมเห็นแกตัว ยึดถือความถูกตอง มี
ความยุติธรรม ความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน สามารถควบคุมตนเองได มีความสุขุมรอบคอบ ความ
รับผิดชอบ ความพอใจในสิ่งที่มีอยู ไมละโมบโลภมาก เดินทางสายกลาง ไมคํานึงถึงผลประโยชนสวน
ตนแตฝายเดียว (เนตรพัณณา ยาวิราช,  2556 18) 
  พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ไดใหความหมายของคํา “จริยธรรม” วา 
หมายถึง ธรรมที่เปนขอประพฤติปฏิบัติศีลธรรม กฎศีลธรรม จริยวัตร จริยาวัตร หนาที่ที่พึงประพฤติ
ปฏิบัติความประพฤติทวงทีวาจา และกิริยามารยาท 
  พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลศัพท (พระธรรมปฎก, 2546, หนา 32) ไดให
ความหมายของ “จริยธรรม” วาหมายถึง ธรรมคือความประพฤติ ธรรมคือการดําเนินชีวิต หลักความ
ประพฤติ หลักการดําเนินชีวิต 
  ดังน้ัน การปฏิบัติตามหลักจริยธรรมจะตองประกอบกัน ท้ังความรูสึกทางจิตใจและการ
ปฏิบัติทางกายอันสอดคลองกับความรูสึกทางจิต จากความหมายของจริยธรรมดังกลาว สรุปไดวา 
จริยธรรม หมายถึง ความประพฤติปฏิบัติของการอยูรวมกันของคนในสังคมโดยยึดหลักศีลธรรม 
ความถูกตอง อันจะเปนประโยชนตอตนเองและสังคม 
  การดําเนินชีวิตของมนุษยโดยทั่วไปจะมีความราบรื่นดี ไมมีความพลาดพลั้ง จะตองยึดถือ
หลักปฏิบัติที่เปนบรรทัดฐาน ซึ่งจําเปนตองมีทุกคน หากคนใดไมมีหลักการแลว ชีวิตก็จะจับทิศทาง
เดินไมถูก ไมรูวาจะเดินไปทางไหน เควงควางบังคับไมได เปรียบเหมือนกับเรือที่ขาดหางเสือ บังคับให
แลนไปตามทิศทางที่กําหนดไมได 
 
 



20 

 จริยธรรมสําหรับเด็กและเยาวชน 
  จริยธรรมสําหรบัเด็กและเยาวชน ซึ่งเปนหลักปฏิบัติในชีวิตประจําวันของเด็กและเยาวชน 
อันจะสงเสริมใหเกิดเปนเสนหนาชื่นชมใหแกผูพบเห็นท่ัวไป โดยการลงมือปฏิบัติดวยตนเอง และ
ปลูกฝงใหมีข้ึนในตนเอง ทุกอยางก็จะเปนไปไดอยางที่ตั้งใจ หลักจริยธรรมท่ีเด็กและเยาวชนพึงยึดถือ
เปนหลักปฏิบัติ มีดังนี้ (กรมการศาสนา, 2553, หนา 9-22) 
   1. จริยธรรมวาดวยความกตัญูกตเวที 
  คําวา กตัญู หมายถึง รูซึ้งถึงอุปการคุณที่ผูอ่ืนทําไวแกเรา วาใครบางที่มีบุญคุณตอเรา
อยางไร เชน พอแมมีอุปการคุณแกเราโดยใหกําเนิดเรามา เลี้ยงดูเรา ฯลฯ ครูอาจารยมีอุปการคุณ 
ในการสอนใหมีความรู แนะนําในสิ่งท่ีดี ตักเตือนวากลาวในสิ่งที่เราทําผิด เปนตน ความหมายของ
กตัญูนั้น นอกจากจะหมายถึง การรูบุญคณุที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งมีตอเราแลว ยังรวมถึงการรูคุณของ
สัตว สถานที่ สิ่งของตางๆ ดวย เชน การรูวาสุนัขมีคุณตอเราโดยใหความเพลิดเพลิน และชวยรักษา
ของยามค่ําคืน ฯลฯ โรงเรียนมีคุณตอเราโดยเปนสถานท่ีใหเราไดใชศึกษาเลาเรียน บานมีบุญคุณโดย
เปนสถานท่ีใหความอบอุน ปองกันแสงแดด ความรอน เปนที่พักอาศัยอยู เปนตน 
  คุณธรรมขอหนึ่งซึ่งปกติจะใชคูกับความกตัญู คือ กตเวที ซึ่งหมายถึง การทําอุปการคุณ
ที่ผูอื่นทําไวแกเราใหปรากฏ ดวยวิธีการตางๆ เชน การปฏิบัติตามคําสอนของพอแม ครูอาจารย การ
ยกยองเชิดชูทานในหมูชน เปนตน และรวมถึงการตอบแทนบุญคุณท่ีบุคคล สัตว หรือสถานท่ี สิ่งของ
เหลานั้นมีตอเรา เชน การตอบแทนบุญคุณของพอแมดวยการปฏิบัติตามคําสอน เลี้ยงดูทาน ฯลฯ  
ตอบแทนบุญคุณของโรงเรียนดวยการรักษาความสะอาด การไมทําลายสิ่งของในโรงเรียนและปฏิบัติ
ตนในทางที่ถูกตอง เพ่ือรักษาชื่อเสียงของโรงเรียน เปนตน 
  2. จริยธรรมวาดวยความมีระเบียบวินัย 
  ระเบียบวินัย คือ ขอกําหนด กฎหมาย กฎเกณฑ กติกา ขอบังคับที่มีไวเพ่ือเปนแนวทาง
ปฏิบัติของคนในสังคม เพ่ือใหสังคมเกิดความสงบสุขเรียบรอย ผูที่อยูรวมกันเปนหมูคณะตั้งแต 2 คน
ขึ้นไป จําเปนตองมีกฎเกณฑไวสําหรับปฏิบัติตอกัน ผูมีระเบียบวินัยยอมเปนที่ตองการของหมูคณะ
และสังคมทั่วไป หมูคณะหรือสังคมที่มีระเบียบวินัยยอมมีความเรียบรอยสงบสุข ความมีระเบียบวินัย
สรางข้ึนในตัวเองไดโดยปฏิบัติตนตามระเบียบ กฎเกณฑ ขอบังคับที่มีอยูของสถานท่ีหรือสถาบันที่ตน
เกี่ยวของตั้งแตหนวยท่ีเล็กที่สุดของสังคม คือ ครอบครัว ไปจนถึงสังคมขนาดใหญ ไดแก ประเทศชาติ 
เชน การปฏิบัติตนตามระเบียบกติกาของครอบครัว ของหมูบาน ของโรงเรียนตลอดจนของประเทศ 
 2.1 ระเบียบปฏิบัติในครอบครัว เชน การเคารพนับถือกันตามลําดับอายุ ซึ่งอาจ
ตางกันไปตามแตละครอบครัวจะกําหนดขึ้น 
 2.2 ระเบียบปฏิบัติในโรงเรียน เชน การแตงกายตามระเบียบของโรงเรียน ไมฝาฝน
กฎระเบียบของโรงเรียน เปนตน  
  2.3 ระเบียบปฏิบัติสังคม เชน การปฏิบัติตามกฎจราจร ไดแก การขามถนนตรงทาง
มาลายหรือสะพานลอย การขับรถในชองทางที่กําหนดให เปนตน การปฏิบัติตามกฎหมายบานเมือง 
เชน การไมทิ้งขยะมูลฝอยในที่สาธารณะ การไมทําลายของสาธารณะ ไปจนถึงการไมกอใหสังคมเกิด
ความวุนวาย เปนตน 
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  ระเบียบวินัยเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่งของสังคม เพราะเปนสิ่งที่ทําใหสังคมเกิดความสงบสุข 
เปนระเบียบเรียบรอย สังคมใดขาดระเบียบวินัย สังคมน้ันจะมีแตความสับสนวุนวายไมมีที่สิ้นสุด 
   3. จริยธรรมวาดวยความสามัคคี 
  ความสามัคคี คือ ความพรอมเพรียงกัน หมายถึง การรวมมือ รวมแรง และรวมใจกันทํา
กิจกรรมอยางใดอยางหนึ่ง ซึ่งเปนเหตุใหกิจกรรมน้ันจะสําเร็จไดดวยดีและเร็วพลัน เปรียบดังกํามือ
ของคนเราที่รวมพลังของนิ้วตางๆ เขาดวยกันแลวจะทําใหเกิดพลังที่เขมแข็ง จับอะไรไดอยางมั่นคง
อยางที่พูดกันวา “จับใหมั่น ค้ันใหตาย”  
  ความสามัคคี คือ การรวมพลังกันทั้งทางกายและใจในการประกอบกิจกรรมตางๆ เชน 
การประชุม การทํางาน เปนตน เมื่อตางคนตางมีน้ําใจเขารวมแรงกันอยางแข็งขัน กิจการทุกอยางก็
จะถึงความสําเร็จและเจริญรุงเรือง ปราศจากความเสื่อม ดังนั้น การแสดงความมีน้ําใจ รักสามัคคี
อยางพรอมเพรียงกัน เปนหลักนําความเจริญรุงเรืองมาใหตนเองและหมูคณะไดเปนอยางดี จึงควรที่
คนเราจะปลูกฝงไวเปนคุณสมบัติสงเสริมคุณคาใหแกชีวิตตนเอง 
  4. จริยธรรมวาดวยการคบเพื่อน 
  การคบเพ่ือนเปนสิ่งที่จําเปนอยางหนึ่งของมนุษย เพราะมนุษยจะอยูลําพังเพียงคนเดียว
ไมได จะตองมีเพ่ือนดวยกันทุกคน ดังนั้น ถาจะคบเพ่ือนควรเลือกคบแตคนดี เนื่องจากเพ่ือนดีจะ
นําไปสูความเจริญรุงเรือง สวนเพ่ือนไมดีจะนําไปสูความพินาศลมจม การท่ีจะรูวาเพ่ือนดีหรือไมนั้น 
สังเกตไดจากการกระทําและคําพูดของผูที่เราจะคุยดวย ดังคําโบราณกลาวไววา “คบคนใหดูหนา  
ซื้อผาใหดูเนื้อ”สําหรบัเพ่ือนที่ดีตามหลักพระพุทธศาสนา มีดังน้ี 
 4.1 เปนผูคอยชวยเหลือเก้ือกูลยามที่เราประสบภัย ชวยปองกันภยันตรายของชีวิต
และทรัพยสินของเรา คอยตักเตือนในยามพลั้งเผลอ แมในยามท่ีเราขอความชวยเหลือก็ชวยมากกวาที่
เรารองขอ 
 4.2 เปนผูรวมสุขรวมทุกข หมายถึง ในยามสุขก็สุขดวย แมในยามทุกขก็รวมทุกข
ดวย ไมละทิ้งกัน โตเถียงแทนเพ่ือนในยามมีผูอื่นตําหนิ หรือสนับสนุนผูพูดสรรเสริญเพื่อนตามเหตุ
และผลที่สมควร 
 4.3 เปนผูคอยชี้แนะสิ่งที่เปนประโยชนซึ่งเราไมเคยไดฟงมากอน รวมทั้งพร่ําเตือน
ใหประกอบความดี ปองกันมิใหทําชั่ว เพ่ือความเปนอยูที่ดีข้ึนกวาเดิม 
 4.4 เปนผูมีความจริงใจ ไมมีความลับตอกัน รวมทั้งไมเปดเผยความลับของเพ่ือนตอ
ผูอื่น ในยามประสบภัยพิบัติ ยอมไมทอดทิ้งกัน แมชีวิตก็สละเพื่อเพ่ือนได เพ่ือนที่มีลักษณะดังกลาวนี้ 
ถือวาเปนเพื่อนที่ดี ควรคบหาสมาคมดวย การอยูใกลผูมีลักษณะเชนนี้ แมจะไมไดคบเปนเพ่ือนกันก็
ถือวามีประโยชน 
   5. จริยธรรมวาดวยความเมตตากรุณา 
   ความเมตตา คือ ความปรารถนาดี มีไมตรีจิต คิดใหผูอื่นเปนสุข เมตตาเปนสิ่งท่ีเกิดขึ้น
ภายในจิตใจซึ่งปรากฏใหเห็นเปนการกระทํา ไดแก การเปนผูมีอัธยาศัยดี มีความเอื้อเฟอเผื่อแผ  
โอบออมอารีตอบุคคลและสัตวทั่วไป เชน การชวยพาเด็ก คนพิการ หรือคนชราขามถนน ประคอง 
ขึ้นรถ การใหอาหารสัตว เปนตน แมบุคคลจะมีเพียงแตความคิดที่จะใหผูอ่ืนเปนสุข แตไมปรากฏเปน
การกระทําออกมาดวยเหตุบางประการ ก็ถือวาเปนผูมีจิตใจเมตตาไดเหมือนกัน 
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   ความกรุณา คือ ความสงสาร ความเอ็นดู ปรารถนาที่จะชวยใหผูอื่นที่ตกทุกขไดยากพน
จากความทุกขยากท้ังนั้น เชน การชวยเหลือสงเคราะหผูอ่ืนในยามที่เขาประสบภัยพิบัติตางๆ ไดแก  
ผูประสบอุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย หรือทุพภิกขภัย การบริจาคโลหิต ชวยเหลือผูบาดเจ็บ การชวยสัตว
ใหพนจากภัย เปนตน 
   เมตตาและกรุณา เปนธรรมที่มักกลาวคูกัน แตเกิดตางวาระกัน คือ เมตตาเกิดข้ึนในเมื่อ
ตองการใหผูอ่ืนเปนสุข สวนกรุณาเกิดขึ้นในเม่ือพบผูประสบความทุกขยาก แลวคิดชวยใหเขาพนจาก
ความทุกขนั้น อยางไรก็ตาม คุณธรรมท้ัง 2 ประการนี้ จะเกิดตอเนื่องกัน กลาวคือ เมื่อเกิดกรุณา 
เมตตามักจะเกิดขึ้นตามมาดวย แตบางครั้งอาจเกิดตามลําพังก็ได ผูมีเมตตากรุณา ยอมมีหนาตา 
ยิ้มแยมแจมใส เปนที่นาคบหาของคนทั่วไป เน่ืองจากเปนผูไมกอใหเกิดความเดือดรอนแกใคร มีจิตใจ 
ชื่นบานไมขุนมัว ซึ่งจะแสดงออกทางกิริยาทาทางและหนาตาดังกลาวแลว 
  6. จริยธรรมวาดวยความสําเร็จในการศึกษาเลาเรียน 
   ในการศึกษาเลาเรียน ผูศึกษาตองมีความสนใจและใสใจในการศึกษาหาความรูอยาง
สม่ําเสมอ เพราะวิชาความรูยอมมีการเปลี่ยนแปลงและเกิดขึ้นใหมอยูตลอดเวลา ผูมีความรูยอมเปน 
ผูมีความองอาจในสังคมทั่วไป และความรูนั้นเอง เปนประดุจเครื่องประดับที่ล้ําคาประจําตัวบุคคล
ยากที่ผูใดจะแยงชิงไปได ดังน้ัน จึงควรศึกษาหาความรูอยางตอเนื่อง อยางไรก็ตามการศึกษาหา
ความรูที่จะไดผลดีน้ันจะตองอาศัยคุณธรรมพื้นฐาน 4 ประการ คือ 
   6.1 ฉันทะ หมายถึง ความพอใจ ความสนใจในสิ่งที่จะเรียน สังเกตไดวา วิชาการใด
ที่เราสนใจเราจะเรียนไดดีกวาวิชาท่ีเราไมสนใจ และวิชาที่เราไดคะแนนไมดีมักจะเปนวิชาที่เรา 
ไมสนใจ ไมชอบ และไมอยากเรียน ดังนั้น การเรียนวิชาใดก็ตาม ตองอาศัยความสนใจที่จะเรียนเปน
พ้ืนฐานทั้งสิ้นความสําเร็จจึงจะเกิดขึ้นได 
   6.2 วิริยะ หมายถึง ความขยันหมั่นเพียรในการประกอบกิจกรรมตางๆ โดยกระทํา
อยางสม่ําเสมอ นั่นคือ มีความขยันหมั่นเพียรในการศึกษาคนควาอานหนังสืออยางตอเนื่อง ไมปลอย
ใหเสยีเวลาไปโดยเปลาประโยชน 
   6.3 จิตตะ หมายถึง การเอาใจใสในสิ่งที่กําลังทําอยู ไดแก การเอาใจใสในสิ่งท่ีเรา
กําลังศึกษาอยู เชน ขณะเรียนวิชาคณิตศาสตรไมคิดคํานึงถึงวิชาอื่น เปนตน การเอาใจใสนี้ จะชวยให
เราเรียนรูวิชาการที่ศกึษาไดอยางตอเนื่องซึ่งจะเปนสวนหนึ่งท่ีทําใหเกิดความรูความเขาใจในที่สุด 
   6.4 วิมังสา หมายถึง การพิจารณาสิ่งที่กําลังทําอยูหรือที่ทําแลวอยางละเอียดถี่ถวน 
ไดแก การไตรตรองพิจารณาสิ่งที่เรียนดวยปญญา เพื่อเปนแนวทางในการแกไขจุดบกพรอง หรือการ
ดําเนินการตอไปในสิ่งท่ีทําไดดีเพ่ือบรรลุเปาหมายตอไป 
   คุณธรรมท้ัง 4 ประการนี้ จะเปนพ้ืนฐานใหประสบความสําเร็จในกิจกรรมท่ีทํา ไมวาจะ
เปนการศึกษาเลาเรียนหรือการประกอบอาชีพก็ตาม 
   7. จริยธรรมวาดวยหลักการเรียนเกง 
   ผูที่จะเรียนไดสําเร็จศึกษาเลาเรียนจนเปนบัณฑิตไดนั้น จะตองปฏิบัติตามบาลีภาษิตวา 
“สุ จิ ป ุลิ วินิมุตโต กะถัง ปณฑโิต ภะเว” ปราศจาก “สุ จิ ปุ ลิ” แลวจะเปนบัณฑิตไดอยางไร 
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    ส ุคือ สุตะ ตองสดับตรับฟงดวยความตั้งใจ 
    จิ คือ จินตะ ตองคิดตาม 
    ปุ คือ ปุจฉา ตองไถถามเมื่อสงสัย 
    ล ิคือ ลิขิต เขียนจารึกบันทึกไว 
  “จําดีกวาจด ถาจําไมหมด จดดีกวาจํา” หลัก 4 ประการน้ี เรียกวา หลักเรียนเกง  
  “ฟงใหหมด จดใหมาก ปากตองไว ใจตองคิด” ถาทําหลัก สุ จิ ปุ ลิ ครบในเวลาเรียนแลว 
เรียนเกงทุกคน... 
  8. จริยธรรมวาดวยการรูจักตนเอง 
  การรูจักตนเอง หมายถึง การรูจักฐานะ ตําแหนง หนาที่ เพศ ภูมิของตนเอง วาเปนใคร  
มีฐานะอยางไร มีหนาท่ีอยางไร แลวประพฤติปฏิบัติตนใหเหมาะสมกับตนเอง เชน เปนนักเรียน
จะตองรูจักหนาที่ของนักเรียนวามีอะไรบาง จะตองปฏิบัติตนอยางไร คุณธรรมใดบางท่ีควรปฏิบัติ
เพิ่มเติม ซึ่งคุณธรรมสําหรับปฏิบัตินั้นมีหลายประการ คือ 
   8.1 หิริโอตตัปปะ มีความเกลียดชั่วกลัวทุจริตมองเห็นความชั่วทั้งหลายเหมือนของ
สกปรก ไมอยากจะเขาใกล กลัวเปอนตัวเอง หรือเปอนเสื้อผาอาภรณที่สวมใส พิจารณาความชั่ว
เหมือนกับถานเพลิงท่ีลุกโชน ไมอยากจะแตะตอง เพราะกลัวจะไหมมือฉะนั้น 
   8.2 รูจักแนวความคิดหรือประพฤติตนในทางที่ถูก หมายถึง มีแนวคิดและปฏิบัติตน
ใหถูกตองตามทํานองคลองธรรม คิดและทําในสิ่งที่ดีมีประโยชนและถูกตองเหมาะแกเวลา สถานที่ 
เชน เมื่อเปนนักเรียนสิ่งท่ีจะตองคิดและปฏิบัติ คือ เรื่องเก่ียวกับการเรียนเปนหลัก ไมคิดหรือทําสิ่งท่ี
เปนอุปสรรคตอการเรียน เปนตน 
   8.3 มีความขยันหมั่นเพียร หมายถึง กระทํากิจกรรมอยางใดอยางหนึ่งดวยความ
ขยันขันแข็ง และกระทําอยางตอเนื่องโดยสมํ่าเสมอ ไมทอดธุระในสิ่งท่ีทํา หรือปลอยใหงานคั่งคาง  
ซึ่งเปนการพอกพูนทําใหเกิดความลาชาเสียหาย ผูมีความขยันหมั่นเพียรยอมทําการงานไดสําเร็จตาม
เวลาที่กําหนดไว สวนผูท่ีเกียจครานยอมทํางานไมสําเร็จ และยังปราศจากการยอมรบัของผูอื่นอีกดวย 
  8.4 รูจักประหยัด หมายถึง การใชทรัพยากรที่มีอยูใหนอยที่สุด โดยไดผลประโยชน
จากการใชน้ันมากที่สุด เชน  
   8.4.1 ประหยัดเงิน คือ การใชเงินเมื่อถึงคราวใช โดยรูคุณคาของเงิน ไมใชจาย
ฟุมเฟอยสุรุยสุราย หรือใชอยางไมถูกทาง แตมิไดหมายถึงการเก็บไวโดยไมจายเลย จะตองรูจักใช 
รูจักเก็บใหเหมาะสม ดังคํากลอนวา “มีสลึงพึงบรรจบใหครบบาท อยาไดขาดสิ่งของตองประสงค  
มีนอยใชนอยคอยบรรจง อยาจายลงใหมากจะยากนาน ไมควรซื้อก็อยาไปพิไรซื้อ ใหเปนมื้อเปนคราว
ทั้งคาวหวาน ยามพอแมแกเฒาชรากาล จงเลี้ยงทานอยาใหอดรนัทดใจ” 
   8.4.2 ประหยัดเวลา คือ รูจักใชเวลาที่มีอยูใหเปนประโยชน คุมคากับเวลาท่ี
ผานไป 
   8.4.3 ประหยัดวาจา คือ รูจักพูดในเวลาและสถานท่ีท่ีควรพูด โดยคํานึงถึง
สภาพแวดลอมและบุคคลท่ีพูดดวย  
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   8.5 ละเวนอบายมุขทุกชนิด ไมวาจะเปนการกิน การดื่มน้ําเมา การเที่ยวกลางคืน 
การดูการละเลน การเลนการพนัน การคบเพ่ือนชั่ว หรือการเกียจครานไมทําการงาน เหลานี้ 
จงพยายามหลีกเลี่ยงใหหางไกลเหมือนกับหลีกเลี่ยงอสรพิษฉะนั้น เพราะอบายมุขเปนหนทางแหง
ความเสื่อม ความพินาศ เปนเหตุแหงความหายนะ ไมเคยทําใหใครไดรับความเจรญิรุงเรอืงในชีวิตเลย
แมแตคนเดียว 
    8.6 เปนคนวางาย คือ ไมดื้อร้ัน ถือทิฐิมานะ เมื่อฟงคําตักเตือนจากผูอื่นที่เขาเตือน
ดวยความหวังดีแลว แทนท่ีจะถือโทษโกรธเคือง กลับมีความรูสึกยินดีรับคําสั่งสอนตักเตือนนั้นดวย
ความยินดี เหมอืนกับพบผูชี้ขุมทรัพยให 
   9. จริยธรรมวาดวยความจริงใจซื่อตรง 
   ความจริงใจซื่อตรงเปนขอปฏิบัติท่ีควรนํามาใชเปนหลักของชีวิตท่ีมีความผูกพันอยูกับ
สังคมอีกประการหนึ่ง เปนขอที่สงเสริมใหชีวิตของเรามีเกียรติคุณ เปนท่ีนาคบหาของสังคมทั่วไป 
ความจริงใจซื่อตรงตอกันน้ันเปนคุณลักษณะที่แสดงถึงความในใจของคนเราใหเปนที่ปรากฏแกผูอ่ืน 
หรือทําใหผูอื่นมองเห็นและรูถึงอัธยาศัยเราวาเปนบุคคลเชนไร มีความนาเชื่อถือนาเคารพหรือไม 
ยอมดูไดจากจุดน้ี ดังนั้น จุดนี้จึงเปนจุดที่สําคัญ กอใหเกิดความไววางใจขึ้นได เราจึงควรคํานึงถึงจุดนี้
ใหมาก หากขาดคุณสมบัติขอนี้จะทําใหชีวิตขาดการยอมรับนับถือจากผูอื่น ดังคําพังเพยที่วา “ซื่อกิน
ไมหมด คดกินไมนาน” ความจริงใจซื่อตรงนี้ก็คือ ความจริงใจตอตนเอง ตอผูอื่น ตอหนาที่ที่เรามี  
ตอการงานที่เราทํา ตอประเทศชาติ ตลอดจนมีความซื่อสัตยสุจริตดวย เมื่อเรามีความจริงใจซื่อตรงก็
จะเกิดผลสําเร็จขึ้นใหแกเราได หรือเราเรียนหนังสือจริงๆ เราก็เปนจริงๆ และจบจริงๆ ได เปนตน 
   ดังนั้น ความจริงใจซื่อตรงก็เปนหลักท่ีควรนํามาใชในชีวิตของเรา เสริมคุณคาเสนหนิยม 
ใหตัวเราอีกประการหนึ่ง 
   10. จริยธรรมวาดวยหลักที่ควรงดเวน 5 ประการ 
   หลักที่ควรงดเวนสําหรับเด็กและเยาวชน เรียกอีกอยางหนึ่งวา เบญจศีล มี 5 ประการ คือ 
   10.1 เวนจากการปลงชีวิต ฆา ประทุษราย 
  10.2 เวนจากการถือเอาของที่เขามิไดให ลัก โกง ละเมดิ 
  10.3 เวนจากประพฤติผิดในกาม 
  10.4 เวนจากการพูดเท็จ โกหก หลอกลวง 
  10.5 เวนจากการดื่มน้ําเมา คอื สุราและเมรัย 
   11. จริยธรรมวาดวยหลกัที่ควรปฏิบัติ 5 ประการ 
   หลักที่เด็กและเยาวชนควรปฏิบัติ เรียกอีกอยางวา เบญจธรรมมี 5 ประการ คือ 
  11.1 เมตตาและกรุณา ความรัก ปรารถนาใหมีความสุข 
  11.2 สัมมาอาชีวะ การหาเลี้ยงชีพทางสุจริต 
  11.3 กามสังวร สํารวมระวัง รูจักยับย้ังควบคุมตนในทางกามารมณ 
  11.4 สัจจะ มีความซื่อสัตย ซื่อตรง 
  11.5 สติสัมปชัญญะ ระลึกไดและรูตัวอยูเสมอ 
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   12. จริยธรรมวาดวยความรูคารวะนอบนอม 
   การคารวะนอบนอม คือ การรูจักประพฤติตนเปนคนมีความเคารพ ออนนอมถอมตน 
ออนโยนตอบุคคลอ่ืนท่ีเกี่ยวของกับตนตามฐานะและวัย ตลอดจนสถานท่ีตางๆ ดวย เชน การรูจัก
คารวะนอบนอมตอผูใหญ ไดแก เชื่อฟงในเมื่อผูใหญตักเตือน ไมโตเถียง ทําความเคารพดวยการไหว 
คํานับ หลีกทางให แสดงความเกรงใจ รูจักขออภัย ขอโทษ ขอบคุณ พูดจาสุภาพออนหวาน  
แสดงความออนนอมดวยการเดินคอมหลังเม่ือเดินผานหนาไป แสดงความเคารพในที่ประชุมโดยไม
แสดงกิริยาคึกคะนอง เชน สงเสียงดัง รูจักฟง รูจักนั่งตามควรแกฐานะ เขาไปในสถานที่ประชุมตอง
ถอดหมวกแสดงความเคารพสถานที่ เคารพสักการบูชา ตองถอดรองเทา เปนตน กิริยาเชนน้ีเปน
ลักษณะของการมีคารวะออนนอม ดวยกาย วาจา ใจ เปนลักษณะของผูท่ีไดรับการอบรมศึกษามาดี  
มีมารยาทพรอม เปนที่นาชื่นชมนานิยมรักใครของผูพบเห็น 
   13. จริยธรรมวาดวยความรักชาติ ศาสน กษัตริย และวัฒนธรรมไทย 
   ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย เปนสถาบันหลักที่สําคัญของคนไทยทุกคน มีหนาท่ีเปน
พลเมืองดีจะตองมีความจงรักและภักดีตอสถาบันของชาติ โดยมีความสํานึกอยูเสมอวา ชาติไทยเปน
ราชอาณาเขต มีพ้ืนที่ที่เปนที่พํานักอาศัยอยูอยางสุขสบาย เปนที่ประกอบการงานทํามาหาเลี้ยงชีพ
ของพลเมืองไทย ซึ่งดํารงอยูอยางมีอธิปไตยตลอดมา ชาวไทยจะตองหวงแหนรักษาไวเปนสมบัติของ
อนุชนชาติไทย สมกับเปนมาตุภูมิ ปตุภูมิสืบไป 
  ศาสนา หมายถึง ศาสนาประจําชาติไทย ไดแก พระพุทธศาสนา ซึ่งไดยึดถือเปนศาสนา
ประจําชาติไทยตลอดมา ตั้งแตสมัยกรุงสุโขทัยเปนราชธานี เปนศาสนาที่มีหลักธรรมคําสอนเหมาะสม
กับการนํามาใชกับชีวิตประจําวัน พุทธศาสนิกชนชาวไทยที่ดีจะตองมีความสํานึกที่จะเรยีนรูหลักธรรม
แลวนํามาปฏิบัติ เพ่ือดํารงชีวิตใหมีความสุขสบายตามสมควร ดังคติธรรมที่วา “ผูท่ีขาดศาสนาเปน 
ดุจปาท่ีขาดตนไม เปนผูไรศีลธรรมเปนดุจขาดน้ําในทะเลทราย ชีวิตท่ีดีตองมีศาสนาเปนหลัก ชีวิตที่
รักสันติสุขตองคลุกคลีกับศีลธรรม” และชวยกันทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาใหเจริญรุงเรืองเปนสมบัติ 
คูกับชาติตอไป 
  พระมหากษัตริย เปนสถาบันที่ทรงเปนองคพระประมุขของชาติไทยสืบมาเปนเวลาชานาน 
ตั้งแตสมัยกรุงสุโขทัยเปนราชธานีจนถึงสมัยรัตนโกสินทร ทรงเปนที่เคารพสักการะเทิดทูนของเหลา
พสกนิกรชาวไทย ทรงเปนม่ิงขวัญของประเทศชาติและประชาชนชาวไทย ทรงเปนศูนยรวมจิตใจของ
พสกนิกรไทยใหบังเกิดพลังสามัคคี เพราะทรงประกอบพระราชกรณียกิจอันเปนคุณานุคุณประโยชน
ดวยพระกรุณาอันลนพน เปนที่ปกเกลาปกกระหมอมของชาวไทยท่ัวไป ประชาชนชาวไทยสมควร
เทิดทูนไวเปนสถาบันของชาติสืบไป 
   วัฒนธรรมไทย หมายถึง ขอปฏิบัติอันแสดงใหเห็นถึงความเจริญรุงเรืองของชาติไทยมา
เปนเวลานาน 2 ประการ คือ วัฒนธรรมประจําชาติ เชน สําเนียงภาษาท่ีใชพูดกัน ตัวหนังสือไทย 
ศิลปกรรมแบบไทย ดนตรีไทย จิตรกรรมแบบไทย เปนตน จึงแสดงใหเห็นการวิวัฒนาการมาโดย
ลําดับ และวัฒนธรรมประจําคนในชาติอันเกี่ยวกับจรรยามารยาทไทย เชน การทักทายกันดวยการ
กราบไหว การนั่ง จรรยาที่ออนชอยละมุนละไม การนุงหมแบบไทย การเปนอยูในสังคมแบบไทย  
เปนตน รวมเรียกวาวัฒนธรรมไทยที่คนไทยควรยึดถือปฏิบัติเปนเอกลักษณของชาติไทย และอนุรักษ
ไวเปนสมบัติของชาติไทยสืบไป 
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   การรักชาติ ศาสน กษัตริย และวัฒนธรรมไทย จึงเปนหลักที่ชาวไทยควรยึดถือเปนหลัก
ปฏิบัติในชีวิตของตนอีกประการหนึ่ง ซึ่งจะสงเสริมใหชีวิตชาวไทยมีเอกลักษณเปนไทย เพ่ิมคุณคานา
นิยมนับถือยิ่งข้ึน 
  การปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรม 
  คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง (ม.ป.ป., หนา 2-5) ไดกลาวถึง การปลูกฝง
คุณธรรม จริยธรรมใหแกนักศึกษา และเยาวชน ไววา สถานการณบานเมืองของประเทศไทยเราใน
ปจจุบันน้ี ดูนาเปนหวงอยางย่ิง ไมวาจะเปนวิกฤตทางเศรษฐกิจ ปญหาความเสื่อมถอยในดาน 
คุณธรรม จริยธรรมของคน ทั้งในระดับนักการเมือง ขาราชการหรือคนในแวดวงอาชีพอื่นๆ ภาพท่ี
เห็นชัดเจนและเปนขาวอยูทุกวัน ก็คือ การทุจริต คอรัปชั่น การกออาชญากรรม การเสพและการคา
ยาเสพติด ซึ่งแพรระบาดในกลุมเยาวชนไทย ตั้งแตระดับประถมศึกษาจนถึงระดับอุดมศึกษา รวมถึง
การแตงกายลอแหลม ที่เปนมูลเหตุกอใหเกิดอาชญากรรมทางเพศของนักศึกษาหญิง การขายบริการ
ทางเพศของนักศึกษา การที่นักศึกษาอยูรวมกันฉันทสามีภรรยา การทะเลาะวิวาทของนักศึกษา 
ทั้งภายในสถาบันเดียวกันและตางสถาบันเหลานี้ เปนตน ปญหาที่เกิดขึ้นในกลุมของเยาวชนดังกลาว  
ทุกคนตางลงความเห็นตรงกันวา เยาวชนไทยของเราขาดการปลูกฝงในดานคุณธรรมจริยธรรมอยาง
ยั่งยืน คือ อาจจะมีอยูบางแตเปนแบบ ฉาบฉวย ไมเกิดผลที่ถาวรในขณะที่สังคมไทยตองการเห็นภาพ
การพัฒนาเยาวชนไทยไปสูการเปนบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ มีความสมบูรณทั้งรางกายและจิตใจ  
มีสติปญญา มีความรูและคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอื่น
ไดอยางมีความสุข มีรายงานผลการสํารวจของผู ท่ีถูกใหออกจากงาน เฉพาะในกรณีที่เก่ียวกับ
คุณสมบัติของตัวพนักงานเอง พบวา 17% ถูกใหออกงานเพราะขาดทักษะความรูและประสบการณ 
83% ถูกออกจากงานเพราะปญหา เร่ือง ความประพฤติและบุคลิกภาพ ในขณะเดียวกันมีผูไปสํารวจ
ความคิดเห็นของผูประกอบการ ในการพิจารณารับคนเขาทํางาน ในหนวยงาน องคกร สถาบันตางๆ 
พบวา ผูประกอบการสวนมากตองการบัณทิตที่มีคุณลักษณะ คือ ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย อดทน 
เสียสละ และมีความรับผิดชอบ ซึ่งปรากฏการณในสังคม ดังกลาวมานี้เปนผลโดยตรง มาจากเร่ือง
ของการปลูกฝง ทางดานคุณธรรม จริยธรรม น่ันเอง 
  การวางแผนการปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรม ใหเกิดขึ้นในตัวผูเรียน ดังนี้ 
  1. การสอนโดยตรงในรายวิชา  
  2. การปลูกฝง คุณธรรม จรยิธรรม โดยบูรณาการไวในการเรยีนการสอน  
  3. การสนับสนุนสงเสริมงานดานกิจการนักศึกษาอยางเปนรูปธรรม  
  4. ผูสอนตองประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดีแกนักศึกษา  
  5. การใหรางวัลและการยกยอง ชมเชย นักศึกษาที่ทําความดีกระทําตนเปนประโยชนแก
สังคม 
  การปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม ใหแกนักศึกษาหรือผูเรียน สิ่งท่ีตองคํานึงอีกประการหนึ่ง 
คือ ความถี่ในการปฏิบัติตามหลักจิตวิทยาของมนุษยตองมีการเรียนรู โดยการตอกย้ําหลายครั้ง 
อยางไรก็ตามในยุคปจจุบันปญหาท่ีเกิดขึ้นกับนักศึกษามีมากมาย การปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม 
ใหแกนักศึกษาจึงจําเปนตองดําเนินการควบคูกันไปกับการพัฒนา ในสวนอ่ืนๆ ครู อาจารยจึงเปนผูที่
มีบทบาทอยางมาก นอกเหนือจาก บิดา มารดา ญาติพี่นองและสภาวะแวดลอมอ่ืนๆ ในสังคม ซึ่งใน
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เรื่องนี้พระพรหมคุณาภรณ (ประยุทธ ปยุตฺโต) ไดกลาวถึง บทบาทของครู อาจารยในยุคของการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมในปจจุบันเอาไววา ครู อาจารยจะตองทําหนาที่เปนหลักสําคญัใหกับนักศึกษา 
2 อยาง คือ  
  1. ชี้นําชีวิตท่ีดีงามแกนักศกึษา  
  2. ปลุกความเปนนักศึกษาใหตื่นขึ้น ใหเปนผูใฝรูใฝเรียน  
  ดังนั้น ครู อาจารยในสถาบันอุดมศึกษาคงไมอาจปฏิเสธภาระหนาที่สําคัญในดาน  
การปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม ใหแกนักศึกษา นอกเหนือจากงานดานการเรียนการสอนเชิงวิชาการ 
 

3. งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 สมสุข นิธิอุทัย (2554) ศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาเยาวชนตามแนวพุทธในสังคมไทย 
ผลการวิจัยพบวา การพัฒนาเยาวชนตามแนวพุทธ ศึกษาความหมายพฤติกรรมเยาวชนตามแนวพุทธ
ตามการกระทํา สาเหตุของพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคของเยาวชน อันเปนผลมาจากการบงการของ
ตัณหา มีเปาหมายของการพัฒนาเยาวชน มี 3 ขั้นคือ 1) เปาหมายในปจจุบัน 2) เปาหมายในอนาคต 
3) เปาหมายสูงสุด จุดเริ่มตนของการพัฒนาของเยาวชนตามแนวพุทธ คือ สัมมาทิฏฐิ การสงเสริม
คุณลักษณะที่พึงประสงคของเยาวชนตามแนวพุทธ โดยใชหลักไตรสิกขา สถาบันทางสังคมเปนปร
โตโฆสะ ชวยสงเสริมการพัฒนาแนวพุทธใหแกเยาวชน  
  สําหรับการพัฒนาเยาวชนในสังคมไทย ศึกษาพฤติกรรมของเยาวชนที่สามารถวัดได 
เปาหมายของการพัฒนาเยาวชนครอบคลุม 4 ดานคือ 1) ไมเบียดเบียนตนเอง 2) ไมเบียดเบียนผูอ่ืน 
3) รับผิดชอบตอหนาท่ี 4) พัฒนาตนเองและชวยพัฒนาผูอื่นและสังคม สาเหตุของพฤติกรรมที่ไมพึง
ประสงคเกิดจากสาเหตุทางครอบครัว เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม จุดเริ่มตนของการพัฒนาเยาวชน 
คือการมีทัศนคติท่ีดีตอคุณลักษณะท่ีพึงประสงค ใหเยาวชนกระทําพฤติกรรมนั้น การสงเสริม
คุณลักษณะที่พึงประสงคในการพัฒนาเยาวชน ไดแก การพัฒนาวินัยในตน การพัฒนาปรีชาเชิง
อารมณ การพัฒนาความสามารถในการคิด  บทบาทของสถาบันทางสังคมมีสวนในการอบรมสั่งสอน 
ขัดเกลา และเปนแบบอยางใหแกเยาวชนเพ่ือใหเกิดพฤติกรรมที่พึงปรารถนา  
  พัฒนาการของการพัฒนาเยาวชนตามแนวพุทธในสังคมไทย พบพัฒนาการของการพัฒนา
เยาวชนตามแนวพุทธในเรื่อง ความหมายของพฤติกรรมของเยาวชนตามแนวพุทธในสังคมไทย สาเหตุ
ของพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคตามแนวพุทธในสังคมไทย จุดเร่ิมตนของการพัฒนาเยาวชนตาม 
แนวพุทธในสังคมไทย เปาหมายของการพัฒนาเยาวชนตามแนวพุทธในสังคม การสงเสริมคุณลักษณะ
อันพึงประสงคตามแนวพุทธในสังคมไทย และบทบาทของสถาบันทางสังคมในการสงเสริมการพัฒนา
เยาวชนตามแนวพุทธในสังคมไทย 
 พระครูสุขุมสังฆการ (วรเมธ โพธิสาโร/ ศรีโพธิ์วัง) (2548) ศึกษาวิจัยเร่ือง การประยุกต
หลักพุทธธรรมเพ่ือพัฒนาเยาวชน: กรณีศึกษา พระเทพวงศาจารย (คูณ ขันติโก) ผลจากการวิจัย 
พบวา พระเทพวงศาจารย  (คูณ ขันติโก) ไดประยุกตหลักพุทธธรรมเพ่ือพัฒนาดานคุณธรรม 
แกเยาวชนตามหลักไตรสิกขา 3 ดังตอไปนี้ หลักศีล ประยุกตสอนในรูปแบบปาฐกถา (หรือบรรยาย) 
การใชระเบียบขอบังคับ การใชหลักศีลบารมี การใหรางวัลแกเยาวชนผูทําความดี หลักสมาธิ 
ประยุกตสอนใหเยาวชนมีสติในชีวิตประจําวัน และสอนดวยทสบารมีในขอวาดวยวิริยะ ขันติ สัจจะ 
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อธิษฐานะ เมตตา และอุเบกขาบารมี หลักปญญา ประยุกตสอนใหเยาวชนเปนคนดีรูจักเหตุและผล 
สิ่งควรไมควรทํา สอนดวยความเปนกัลยาณมิตร ใชอุบายวิธีในการสอบถามกระตุนปญญา สอนใหรู
คุณคาปญญา เลานิทานหรือเหตุการณใหเกิดปญญา สอนโดยใชสื่อทางประเพณีทองถ่ิน และสอนโดย
การสาธิตใหเยาวชนดูเปนตัวอยาง เพ่ือเกิดปญญารูจริง สวนวิธีการปลูกฝงจริยธรรมแกเยาวชน คือ 
สอนใหเยาวชนมีเมตตาดวยการเลี้ยงสัตว ปลูกฝงคานิยมในการทํางาน สงเสริมอาชีพและเทคโนโลยี 
สงเสรมิงานอดิเรก และ กิจวัตรที่ดีงามแกเยาวชน ผลสัมฤทธิ์ในการประยุกตหลักพุทธธรรม มี 3 ดาน 
ทําใหเยาวชนมีความดี มีความสุข และมีความเกงหรือความสามารถในการดํารงชีวิต การสงเคราะห
เยาวชนตามหลักสังคหวัตถุ 4 ขอ คือ 1) การใหทาน คือ ใหปจจัย 4 ที่จําเปนตอการศึกษาของ
เยาวชน และการใหความรูเปนทาน ที่เรียกวา ธรรมทาน 2) การใหคําแนะนําหรือคําปรึกษาท่ีเปน
ประโยชนตอเยาวชน 3) การนําเยาวชนรวมบําเพ็ญประโยชนในโครงการและกิจกรรมหลายอยาง  
4) การวางตนเปนแบบอยางที่ดีตอเยาวชน โดยสรุป การสงเคราะหของทานแมจะไมครอบคลุมทุก
เรื่อง แตก็ถือวาทานไดสงเคราะหเยาวชนดวยเมตตาจิต ในฐานะของพระสงฆทางพระพุทธศาสนารูป
หนึ่ง ซึ่งมีคุณูปการแกเยาวชนและควรถือเปนแบบอยางที่ดีสืบไป 
  อิสระพงศ แซงมุกดา  (2552) ศึกษาวิจัยเร่ือง ศึกษาผลการประยุกตใชหลักพุทธธรรมใน
การจัดกิจกรรมโครงการมวลชนสัมพันธเพ่ือแกปญหาเยาวชนของเจาหนาที่ตํารวจสถานีตํารวจภูธร 
อําเภอซําสูง จังหวัดขอนแกน ผลการศึกษาพบวา ปญหาที่เกิดขึ้นกับเยาวชนในเขตอําเภอซําสูง 
จังหวัดขอนแกน ที่กําลังกอใหเกิดผลกระทบตอสังคมชนบทอยูในขณะนี้ คือ ปญหาเก่ียวกับสิ่งเสพติด 
ปญหาเก่ียวกับการทะเลาะวิวาท ปญหาเก่ียวกับลัทธิบริโภคนิยม และปญหาเกี่ยวกับการสูบบุหรี่ และ
ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ซึ่งปญหาตางๆ เหลานี้เกิดขึ้นเพราะกระแสวัฒนธรรมเมืองไดรุกคืบเขาสู
ชนบทอยางรุนแรงและรวดเร็ว อีกสาเหตุหนึ่งเพราะความบกพรองทางครอบครัว การขาดความ
อบอุนจากครอบครัวเปนจุดเปลี่ยนที่สําคัญ เพ่ือแกปญหาดังกลาวทางสถานีตํารวจภูธรซําสูง จึงได
ดําเนินการโครงการมวลชนสัมพันธขึ้น โดยตั้งเปาประสงคไว 4 ประการ คือ การใหความสําคัญตอ
เยาวชน การหมั่นฝกฝนพัฒนาเยาวชนอยูเสมอ การสอนใหรูจักกตัญูรูคุณ และการสอนใหรูจัก
รับผิดชอบตอหนาที่ของตนเอง ในการจัดกิจกรรมดังกลาวทางโครงการมวลชนสัมพันธ ไดนํา
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกตใชเพื่อแกปญหา โดยติดตามและประเมินผลจากการสุม
สัมภาษณกลุมตัวอยาง คือ ผูปกครองเยาวชน สถานศึกษา และสถาบันศาสนา ไดผลสรุปวา  
1) หลักการเจริญสติ หลักอบายมุข 6 หลักอัปปมาทธรรม สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเยาวชน
ที่เกี่ยวของกับสิ่งเสพติดได ทั้งการเสพและการซื้อขาย ทําใหเดก็มีสติยั้งคิดกอนทํา ตั้งตนอยูดวยความ
ไมประมาท โดยรูจักเลือกคบคนดีเปนเพ่ือน 2) หลักคารวธรรม หลักสามัคคีธรรม หลักสาราณิยธรรม 
หลักการคบมิตร หลักสัปปุริสธรรม และหลักฆราวาสธรรม ลวนเปนธรรมที่ชวยสนับสนุนใหเยาวชน
เปนผูมีจิตใจที่แข็งแกรง สามารถท่ีจะยับย้ังชั่งใจตนไมใหจับกลุมชวนกันทะเลาะวิวาท เยาวชน 
มีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีข้ึน มีความออนนอมถอมตน มีการรวมกลุมเพื่อสรางสรรคสิ่ง 
ที่เปนประโยชนสาธารณะ และรูจักรักษาตนตามกรอบของกฎระเบียบของสังคม 3) หลักประโยชน
จากการถือเอาโภคทรัพย หลักกุลจิรัฏฐิติธรรม หลักคุณคาแท คุณคาเทียม และหลักทิฏฐธัมมิกัตถ 
สังวัตตนิกธรรม สงเสริมใหเยาวชนลดความฟุงเฟอไปตามกระแสวัฒนธรรมบริโภคนิยม รูจักความ
พอดีและความพอเพียงในการใชจาย เปนการใชสอยเพ่ือมุงถึงประโยชนที่แทจริงของวัตถุสิ่งของนั้นๆ  
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4) หลักไตรสิกขา อารยวัฒน และหลักการเจริญภาวนา สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเยาวชนที่
เคยสูบบุหร่ีและดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลนั้นได เพราะการรูจักคิดหาเหตุผลของการเก่ียวของกับบุหร่ี
และสุรา ทําใหเขาเกิดการยับย้ังชั่งใจดวยปญญา และสามารถที่จะพัฒนาตนใหเปนผูเจริญทั้งทางกาย 
และจิตใจไดในที่สุด 
  ศิริรักษ เกตุรักษา  (2546) ศึกษาวิจัยเร่ือง การพัฒนาจริยธรรมของเยาวชน: ศึกษาเฉพาะ
กรณี เยาวชนท่ีเขารับการอบรมตามโครงการพัฒนาจิตเพื่อคุณภาพชีวิต ณ ศูนยอบรมเยาวชน
นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ผลการวิจัยภาคเอกสาร พบวา หลักพุทธธรรมเก่ียวกับไตรสิกขา 
ศีล สมาธิ ปญญา มีความเหมาะสมกับท่ีจะนํามาใชในการพัฒนาจิตเพ่ือคุณภาพชีวิต โดยเฉพาะ
พฤติกรรมของเยาวชนซึ่งอยูในชวงวัยรุน ผลการวิจัยภาคสนาม พบวา เยาวชนกลุมตัวอยาง 
มีความเห็นเก่ียวกับพระวิทยากร วิทยากร ดีมาก คือ รอย ละ 75.22 สื่อ-อุปกรณ รอยละ 84.07  
ดีมาก ฐานกิจกรรม ถามตอบปญหา 108 พันเกา ดีมาก รอยละ 92.92 ฐานกิจกรรม (ศีล) รอยละ 
84.07 ดีมาก ฐานวัฒนธรรมชาวพุทธ (ลุก นั่ง กราบไหว ปด กวาด เช็ดถู ฯลฯ) รอยละ 88.49 ดีมาก 
ฐานกิจกรรม (กรรมทําดีไดดี - ทําชั่วไดชั่ว รอยละ 92.47 ดีมาก ฐาน (ชาดก) แสดงละครดีมาก  
รอยละ 97.79 ฐานทาน (การให) ดีมาก และฐานพลังสามัคคี รอยละ 96.01 ดีมาก การนําความรูที่ได
จากการอบรมจริยธรรม ไปใชพัฒนาตนเองเปนประโยชนแกตนเองและผูอื่น มีระเบียบวินัยมีความ
รับผิดชอบตอตนเองมากขึ้น สามารถ แนะนํา ผูอ่ืนไดในเรื่องเก่ียวกับสิ่งที่ผิดศีลธรรม กลุมตัวอยาง 
ที่เปนครูอาจารยมีความคิดเห็นเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของเยาวชน หลังจากการผานการ
อบรมไปแลวมีความคิดเห็น รอยละ 77.14 มีพฤติกรรมดีข้ึน มีสัมมาคาราวะ พูดจาไพเราะ เปนตน 
ฯลฯ มีแนวความคิดเก่ียวกับแนวทางการพัฒนาเยาวชน คือ อยากใหมีการอบรมอยางตอเนื่องนํา
ธรรมะตางๆ ไปสอนในหองเรียน นอกจากนี้กลุมตัวอยางที่เปนผูปกครองรอยละ 31.00 มีความ
คิดเห็นวาพฤติกรรมดีข้ึนกวาตอนที่ยังไมอบรม ในเร่ืองอาการความกาวราวลดลง พูดจาสุภาพขึ้น รูจัก
บาปบุญคุณโทษ 
  พระมหาไกรสร โชติปฺโญ (2552) ศึกษาวิจัยเร่ือง การศึกษาอบรมและพัฒนาเยาวชน
กลุมเสี่ยงในโรงเรียนใหดําเนินชีวิต อยางเหมาะสมตามหลักพุทธธรรม ผลการศึกษาพบวา การศึกษา
อบรมเยาวชนกลุมเสี่ยงในโรงเรียนที่ดําเนินชีวิตขัดตอหลักพุทธธรรมเปนกระบวนการที่บุคลากร 
ในโรงเรียนไดตระหนักตอสภาพปญหาเยาวชนกลุมเสี่ยงดานยาเสพติดในโรงเรียน นับวาเปนปญหาที่
จะตองอาศัยสถาบันทางสังคมโดยเฉพาะสถาบันทางพระพุทธศาสนาได เขามามีสวนรวมใน
กระบวนการศึกษา กระบวนการศึกษาเยาวชนกลุมเสี่ยงมีปจจัยที่สงผลตอการดําเนินการ ไดแก 
นโยบายของผูบริหาร บริบทของโรงเรียน และการมีสวนรวมเพ่ือหาแนวทางปองกัน แกไขและพัฒนา
เยาวชน ในสวนการดําเนินงานพบประเด็นปญหาในกระบวนการศึกษาเยาวชน ไดแก ครอบครัว 
ในการยอมรับพฤติกรรมของบุตรหลาน และเครื่องมือที่ มีประสิทธิภาพในการศึกษา สวนของ 
แนวทางการพัฒนาเยาวชนกลุมเสี่ยงในโรงเรียนใหดําเนินชีวิตอยางเหมาะสมตามหลักพุทธธรรม 
ประการสําคัญในสวนของบุคลากรในโรงเรียนจะตองมีการศึกษาวัฒนธรรมยอยของเยาวชนกลุมเสี่ยง 
และกระบวนวิธีในการพัฒนาเยาวชนกลุมเสี่ยง ไดแก กระบวนวิธีละมุนละมอม วิธีรุนแรง และวิธี
ปลอยใหเปนตามระเบียบกติกาของสังคม แนวทางการพัฒนาเยาวชนจะตองดําเนินการภายใตการมี
สวนรวมของสถาบันทางสังคม โดยเฉพาะครอบครัวเปนสถาบันหลักในการมีสวนรวมปองกัน แกไข
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และพัฒนาเยาวชน และบทบาทของพระสงฆมีความสําคัญในการดําเนินการภายใตกิจกรรมทาง
พระพุทธศาสนาที่ตอเนื่องในการปลูกฝงและขัดเกลาเยาวชนใหดําเนินชีวิตอยางเหมาะสมตามหลัก
พุทธธรรม เปนคนดีมีศีลธรรม จริยธรรมและคุณธรรมตอไป 
  ศิริวรรณ กันศิริ ยุภาดี ปณะราช และไพรินทร เหมบุต (2559) ศึกษาวิจัยเร่ือง การ
สงเสริมคุณธรรมจริยธรรมของผูเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 41 จังหวัดกําแพงเพชร ผลการศึกษาวิจัยพบวา  1) สภาพการสงเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมของผูเรียนในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยภาพรวมอยูในระดับ มากขั้นตอนท่ีมีคาเฉลี่ย 
มากที่สุด คือ การตั้งองคกรนักเรียน รองลงมาคือ การจัดกิจกรรมในหลักสูตร และนอยที่สุด คือ การ
ประเมินผล สวนปญหาการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมของผูเรียนในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน โดย
ภาพรวมอยูในระดับมาก ขั้นตอนที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คอื การตั้งองคกรนักเรียน รองลงมาคือ การจัด
กิจกรรมในหลักสูตรและการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร และนอยที่สุด คือ การสรางความสัมพันธกับ
ผูปกครองและชุมชน 2) แนวทางการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมของผูเรียนในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
มีรายละเอียดดังนี้ 1) การประเมินผล สถานศึกษาควรตั้งวัตถุประสงคการประเมินคุณธรรมจริยธรรม
ของผูเรียน โดยอิงคุณลักษณะอันพึงประสงคและคานิยม 12 ประการ กําหนดใหในทุกรายวิชาได
กําหนดตัวชี้วัดและวิธีการ การประเมินคุณธรรม จริยธรรมของผูเรียนท่ีชัดเจน นําผลการประเมิน
คุณธรรมจริยธรรมไปเปรียบเทียบกับเกณฑปกติ ที่กําหนดไวตามตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมจริยธรรม
ของผูเรียน และครูผูสอนหรือครูผูรับผิดชอบโครงการพัฒนา คุณธรรม จริยธรรมของผูเรียนควร
ตรวจสอบความสอดคลองของวิธีการประเมินกับตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรม จริยธรรมของผูเรียน  
2) การกําหนดปรัชญา นโยบายและเปาหมาย สถานศึกษาควรจัดตั้งคณะทํางานสงเสริมคุณธรรม
จริยธรรมของผูเรียน และจัดตั้งคณะทํางานที่ทําหนาที่ในการวิเคราะหขอมูลการสงเสริมคุณธรรม
จริยธรรมของผูเรียน รวมทั้งจัดตั้งคณะทํางานที่ทําหนาที่ศึกษาปญหาคุณธรรม จริยธรรมของผูเรียน
และจัดตั้งคณะทํางานการสํารวจสภาพการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมของผูเรียน โดยคณะทํางานชุด
ตางๆ จะประกอบไปดวย ภาคีรวมผูมีสวน ไดสวนเสียของโรงเรียน โดยเฉพาะภาคีรวมที่มาจากสังคม
นอกสถานศึกษา 3) การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร ผูบริหารควรใหความสําคัญเรื่องของการจัด
สภาพแวดลอมและการจัดแหลงเรียนรูของโรงเรียนท่ีเอ้ือตอการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือสงเสริม
คุณธรรมจริยธรรมของผูเรียน คณะทํางานการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมของผูเรียนและผูบริหาร
สถานศึกษาควรวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับคุณธรรมจริยธรรมของผูเรียนอยางตอเนื่อง เพ่ือนํามากําหนด
กิจกรรมเสริมหลักสูตรใหมีความสอดคลองกับปรัชญา นโยบาย และเปาหมายของโรงเรียน สถานศึกษา
ควรจัดทําประกาศแนวทางการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมของผูเรียนใหตอสาธารณชน สถานศึกษา
ควรมีวิสัยทัศนที่ดีตอการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรดานการสงเสรมิคุณธรรมจริยธรรมของผูเรยีน 



บทที่ 3   
วิธีการดําเนินการวิจัย 

 

  การศึกษาวิจัยเร่ือง แนวทางสงเสริมการปฏิบัติตนดานคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทาง
พระพุทธศาสนาของเยาวชนในภาคตะวันออก มีวัตถุประสงคการวิจัยเพ่ือศึกษาการปฏิบัติตนดาน
คุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนาของเยาวชนในภาคตะวันออก เปรียบเทียบการปฏิบัติ
ตนดานคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนา โดยจําแนกตามสถานภาพ และศึกษา
แนวทางสงเสริมการปฏิบัติตนดานคุณธรรมจรยิธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนาของเยาวชนในภาค
ตะวันออก ซึ่งผูศกึษาวิจัยไดดําเนินการศึกษาวิจัยแบงเปน 2 ตอน ดังนี้ 
 

ตอนท่ี 1  ศึกษาและเปรียบเทียบการปฏิบัติตนดานคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทาง 
           พระพุทธศาสนาของเยาวชนในภาคตะวันออก  
  การวิจัยในขั้นตอนนี้เปนการศึกษาการปฏิบัติตนดานคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทาง
พระพุทธศาสนาของเยาวชนในภาคตะวันออก เปรียบเทียบการปฏิบัติตนดานคุณธรรมจริยธรรมตาม
แนวทางพระพุทธศาสนา โดยจําแนกตามสถานภาพ มีลักษณะเปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey 
Research) 
 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 
  ประชากร คือ บุคคลท่ีมีอายุไมต่ํากวา 14 ปบริบูรณ แตยังไม ถึง 18 ปบริบูรณ  ที่ มี
ภูมิลําเนาอยูในภาคตะวันออก ไดแก จังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุร ีและตราด 
  กลุมตัวอยาง คือ บุคคลที่มีอายุไมต่ํากวา 14 ปบริบูรณ แตยังไมถึง 18 ปบริบูรณ ที่มี
ภูมิลําเนาอยูในภาคตะวันออก ไดแก จังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด ไดมาจากวิธีการสุม
แบบหลายข้ันตอน (Multi-stage sampling) จังหวัดละ 400 คน รวมกลุมตัวอยางท้ัง 4 จังหวัด 
จํานวน 1,600 คน ดังตารางที่ 3.1 
 
ตารางที่ 3.1 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย จําแนกตามจังหวัด 

เยาวชนรายจังหวัด จํานวนกลุมตัวอยาง (คน) 
จังหวัดชลบุรี 400 
จังหวัดระยอง 400 
จังหวัดจันทบุรี 400 
จังหวัดตราด 400 

รวม 1,600 
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เคร่ืองท่ีใชในการวิจัย 
  เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลสําหรับการวิจัย เปนแบบสอบถามซึ่งผูวิจัยไดสราง
ขึ้น เพื่อศึกษาการปฏิบัติตนดานคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนาของเยาวชนในภาค
ตะวันออก แบงออกเปน 2 ตอน ดังนี้ 

   ตอนที่ 1 ขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 5 ขอ ไดแก เพศ 
เกรดเฉลี่ย ระดับชั้นที่ศึกษา ภูมิลําเนา สถานภาพการอยูอาศยั โดยมีลักษณะคําถามเปนแบบเลือกตอบ 
(Check List)  
  ตอนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติตนดานคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทาง
พระพุทธศาสนาของเยาวชนในภาคตะวันออก มีลักษณะคาํถามเปนแบบประเมินคา (Rating Scale) 
ตามแบบของลิเคอรท จํานวน 30 ขอ แบงออกเปน 
 

  ขอคําถามเก่ียวกับการปฏิบัติตนดานความกตัญูกตเวที   จํานวน 5 ขอ 
  ขอคําถามเก่ียวกับการปฏิบัติตนดานความเอ้ือเฟอเผื่อแผ  จํานวน 5 ขอ 
  ขอคําถามเก่ียวกับการปฏิบัติตนดานความเปนผูวางาย  จํานวน 5 ขอ 
  ขอคําถามเก่ียวกับการปฏิบัติตนดานความเมตตากรุณา  จํานวน 5 ขอ 
  ขอคําถามเก่ียวกับการปฏิบัติตนดานความขยันหมั่นเพียร  จํานวน 5 ขอ 
  ขอคําถามเก่ียวกับการปฏิบัติตนดานความมีระเบียบวินัย  จํานวน 5 ขอ 

 
การสรางและตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือวิจัย  
  ผูวิจัยดําเนินการสรางและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัยตามข้ันตอนดังนี้ 
  1. ศึกษาเอกสาร ผลงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนา 
แลวนํามาสรางแบบสอบถาม 
  2. สรางแบบสอบถามเพื่อศึกษาการปฏิบัติตนดานคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทาง
พระพุทธศาสนาของเยาวชนในภาคตะวันออก จํานวน 30 ขอ 

3. นําแบบสอบถามที่สรางขึ้นไปใหผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 3 ทาน เพ่ือตรวจสอบความ
เที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content Validity) ไดแก  
 

  3.1 รองศาสตราจารย ดร.ปรุตม บุญศรตีนั 
  อาจารยประจําภาควิชาปรชัญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร  
   มหาวิทยาลัยเชียงใหม  
 3.2 ผูชวยศาสตราจารย ดร.พูลพงศ สุขสวาง 
   อาจารยประจําวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปญญา                      
                          มหาวิทยาลัยบูรพา 
  3.3 อาจารย ดร.ศักดินา บุญเปยม 
   อาจารยประจําภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร   
   มหาวิทยาลัยบูรพา 
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   4. นําแบบสอบถามท่ีไดรบัจากผูทรงคุณวุฒิมาพิจารณาปรับปรงุแกไข เพื่อปรับปรุง
แบบสอบถามใหถูกตองเหมาะสม 
  5. นําแบบสอบถามที่ไดปรบัปรุงแกไขแลวไปทดลองใช (Try out) กับเยาวชนภาคตะวันออก
ที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน แลวนํามาวิเคราะหหาคาอํานาจจําแนกรายขอ (Discrimination) 
โดยวิธีการหาคาสหสัมพันธแบบเพียรสัน (Person’s Product – Moment Correlation Coefficient) 
ระหวางคะแนนรายขอกับคะแนนรวมทั้งฉบับ อยูระหวาง .37-.80 
  6. นําแบบสอบถามที่มีคาอํานาจจําแนกแตละขอ ตั้งแต .20 ข้ึนไป มาหาคาความเชื่อมั่น 
(reliability) ของแบบสอบถามท้ังฉบับ โดยหาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา (alpha coefficient) ของ 
ครอนบาค (Cronbach, 1990, pp. 202-204) และไดคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม เทากับ .96 
  7. นําแบบสอบถามท่ีผานการตรวจสอบความเชื่อมั่น (reliability) และมีความสมบูรณไป
ใชในการเก็บขอมูลกับเยาวชนกลุมตัวอยางตอไป 
 

 วิธีดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล  
  ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลวิจัยกับกลุมเยาวชนในภาคตะวันออกที่เปนกลุม
ตัวอยาง ตามขั้นตอนดังนี้ 
  1. ทําหนังสือขอความรวมมือในการเก็บรวบรวมขอมลูจากคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
ไปยังโรงเรียนในภาคตะวันออกจํานวน 4 จังหวัด ไดแก จังหวัดจันทบุรี จังหวัดชลบุรี จังหวัดตราด 
และจังหวัดระยอง เพ่ือขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัยกับเยาวชนกลุมตัวอยาง  

2. นําแบบสอบถามท่ีสรางข้ึนไปเก็บขอมูลกับเยาวชนในภาคตะวันออกที่เปนกลุมตัวอยาง 
โดยผูวิจัยดําเนินการรวบรวมขอมูลและอธิบายวัตถุประสงคในการเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัยตาม 
ชั้นเรียนที่กําหนดไวทั้งดวยตนเองและขอความรวมมือกับครูประจําชั้นในโรงเรียนของเยาวชนกลุม
ตัวอยางใหชวยเก็บรวบรวมขอมูลในบางโรงเรียน  

3. นําแบบสอบถามท่ีไดรับคืนมาทั้งหมดมาดําเนินการวิเคราะหและสรุปผลตามขั้นตอน
การวิจัยตอไป   
 

การวิเคราะหขอมูล  
  ผูวิจัยดําเนินการจัดกระทําขอมูล ดังนี้ 
   1. นาํแบบสอบถามมาตรวจสอบและคัดเลือกแบบสอบถามฉบับที่สมบูรณ 
  2. นําแบบสอบถามท่ีสมบูรณมาลงรหัสใหคะแนนน้ําหนักแตละขอและบันทึกขอมูลลง
คอมพิวเตอร โดยวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมสําเรจ็รปูทางสถิติ 
  3. นําขอมูลจากแบบสอบถามมาแยกวิเคราะห ดังนี้ 
   ตอนที่ 1 ขอมูลเก่ียวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเพศ  
เกรดเฉลี่ย ระดับชั้นที่ศึกษา ภูมิลําเนา สถานภาพการอยูอาศัย วิเคราะหขอมูลโดยหาคาความถี่ และ 
คารอยละ 
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    ตอนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับการศึกษาการปฏิบัติตนดานคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทาง
พระพุทธศาสนาของเยาวชนในภาคตะวันออก เปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ (rating 
scale) โดยเรียงจากปฏิบัติมากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด ของลิเคอรท  (Best & Kahn, 
1993, p.247) นํามากําหนดขนาดคะแนน ดังนี้ 

    5     หมายถึง  การปฏิบัติตนมากที่สุด 
    4     หมายถึง  การปฏิบัติตนมาก 
    3     หมายถึง   การปฏิบัติตนปานกลาง 
    2     หมายถึง   การปฏิบัติตนนอย 
    1     หมายถึง   การปฏิบัติตนนอยที่สุด 
 

   การแปลความหมายของคะแนน ผูวิจัยกําหนดเกณฑสําหรับวัดการปฏิบัติตนดาน
คุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนาของเยาวชนในภาคตะวันออก ทั้ง 5 ระดับ โดยเอา
คะแนนเฉลี่ย ( ) ของคะแนนเปนตัวชี้วัด กําหนดเปนเกณฑและแปลความหมายของคะแนนเฉลี่ย
ตามเกณฑที่กําหนดไวดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด และบุญสง นิลแกว, 2535, หนา 23-24)  
 

  4.51 – 5.00      หมายถึง   มีระดับปฏิบัติอยูในระดับมากที่สุด 
  3.51 – 4.50      หมายถึง   มีระดับปฏิบัติอยูในระดับมาก 
  2.51 – 3.50      หมายถึง   มีระดับปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง 
  1.51 – 2.50      หมายถึง   มีระดับปฏิบัติอยูในระดับนอย 
  1.00 – 1.50      หมายถึง   มีระดับปฏิบัติอยูในระดับนอยที่สุด 
 

   4. นําผลการวิเคราะหขอมูลมาดําเนินการตามความมุงหมายของการวิจัยตอไป ในสวนของ
การเปรียบเทียบการปฏิบัติตนดานคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนาของเยาวชนในภาค
ตะวันออก จําแนกตามสถานภาพ ใชการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) 
และการทดสอบคาที (t–test) 
 

 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

   1 สถิติพ้ืนฐาน ไดแก คารอยละ ความถี่ คาเฉลี่ย ( ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) 
  2 สถิติเปรยีบเทียบ t-test  
  3 การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดยีว (One – Way ANOVA) และทดสอบ 
 ความแตกตางรายคู ดวยวิธีการของ LSD  
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ตอนท่ี 2 ศึกษาแนวทางสงเสริมการปฏิบัติตนดานคณุธรรมจริยธรรมตามแนวทาง
พระพุทธศาสนาของเยาวชนในภาคตะวันออก 
 การวิจัยในขั้นตอนนี้เปนการศึกษาหาแนวทางสงเสริมการปฏิบัติตนดานคุณธรรมจริยธรรม

ตามแนวทางพระพุทธศาสนาของเยาวชนในภาคตะวันออก มีลักษณะเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ 

(Qualitative Research) ผูวิจัยใชวิธีการสนทนากลุม (Focus Group)  

ผูเขารวมสนทนากลุม 
  กําหนดผูเขารวมสนทนากลุม โดยมีเกณฑคุณลักษณะในการคัดเลือกผูเขารวมการสนทนา
กลุม ดังน้ี 
  1. ตัวแทนจากหนวยงานสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีคุณลักษณะคือ เปนผูที่ตํารงตําแหนง
ระดับผูบริหารสถานศึกษา หรือครผููสอนในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ไมนอยกวา 5 ป ใน 4 จังหวัดภาค
ตะวันออก ไดแก จังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุร ีและตราด 
  2. ตัวแทนจากหนวยงานที่เก่ียวของการพัฒนาเด็กและเยาวชน มีคุณลักษณะคือ เปนผูที่
ทํางานดานการพัฒนาเด็กและเยาวชน ไมนอยกวา 3 ป หรือเปนผูที่ทํางานในองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินในภาคตะวันออก และมีประสบการณเก่ียวกับการพัฒนาเด็ก ไมนอยกวา 3 ป 
  3. ตัวแทนจากสถาบันศาสนา มีคุณลักษณะคือ เปนพระสงฆที่มีบทบาทและความสนใจ
ดานการเผยแพรหลักธรรม พระนักพัฒนา หรือเปนผูที่ทําหนาที่เก่ียวของในการสงเสริมกิจกรรมทาง
พระพุทธศาสนา ไมนอยกวา 5 ป 
  จากเกณฑคุณลักษณะดังกล าวขางตน ไดผู เข ารวมสนทนากลุ ม  จํานวน  12 คน 
ประกอบดวย  
 1. ตัวแทนจากหนวยงานสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 8 คน ไดแก  
   1.1 ตัวแทนระดับผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 4 คน ประกอบดวย 
   จังหวัดระยอง  จํานวน 1 คน 
   จังหวัดจันทบุรี  จํานวน 1 คน 
   จังหวัดชลบุร ี จํานวน 1 คน 
  จังหวัดตราด  จํานวน 1 คน 
 1.2 ตัวแทนครผููสอนในสถานศกึษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 4 คน ประกอบดวย 
   จังหวัดระยอง  จํานวน 1 คน 
   จังหวัดจันทบุรี  จํานวน 1 คน 
   จังหวัดชลบุร ี จํานวน 1 คน 
  จังหวัดตราด  จํานวน 1 คน 
  2. ตัวแทนจากหนวยงานท่ีเก่ียวของการพัฒนาเด็กและเยาวชน จํานวน 2 คน ไดแก 
  2.1 ตัวแทนจากกรมกิจการเด็กและเยาวชน จํานวน 1 คน 
  2.2 ตัวแทนจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นในภาคตะวันออก จํานวน 1 คน 
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  3. ตัวแทนจากสถาบันศาสนา จํานวน 2 รูป/คน ไดแก 
  3.1 ตัวแทนสํานักงานพระพุทธศาสนา จํานวน 1 คน 
  3.2 ตัวแทนพระสงฆที่มีบทบาทและความสนใจดานการเผยแพรหลักธรรม   
                       จํานวน 1 รูป 
 

ประเด็นการสนทนากลุม  
  ประเด็นหลักในการสนทนากลุม คือ การสงเสริมการปฏิบัติตนดานคุณธรรมจริยธรรมตาม
แนวทางพระพุทธศาสนาของเยาวชนในภาคตะวันออก 
 

วิธีดําเนินการจัดเก็บขอมูลจากการสนทนากลุม  
 วิธีดําเนินการจัดเก็บขอมูลจากการสนทนากลุม ประกอบดวยขั้นตอน ดังนี้ 
  1. ผูวิจัยกําหนดประเด็นคําถามหรือหัวเร่ืองที่จะศึกษาและนํามาสรางเปนกรอบคําถาม
และแนวทางในการสนทนากลุม เปนประเด็นกวางๆ แลวถามเจาะลึกในรายละเอียด โดยมีประเด็น
การสนทนากลุม คือ การสงเสริมการปฏิบัติตนดานคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนา
ของเยาวชนในภาคตะวันออก 
  2. ผูวิจัยจัดเตรียมการสนทนากลุม 
   2.1 จัดคณะทํางาน ประกอบดวย ผูดําเนินการสนทนา ผูจดบันทึกการสนทนาและ
บันทึกเทป และผูชวยและผูบริการทั่วไป 
  2.2 ประสานงานเร่ืองหมายกําหนดการและเลือกสถานท่ีที่ใชในการสนทนากลุมใหมี
ขนาดเหมาะสม และปราศจากเสียงรบกวนจากภายนอก 
  2.3 ดําเนินการสนทนากลุม 
  2.4 นําขอมูลจากการสนทนากลุมมาทําการถอดเทป และวิเคราะหเนื้อหา ตามกรอบ
สนทนากลุม เพ่ือนําเสนอในรูปความเรียง 
  2.5 นําขอมูลผลการวิเคราะหตามกรอบสนทนากลุมที่ไดในการสนทนากลุมคร้ังที่ 1 
นําเสนอในการสนทนากลุมคร้ังท่ี 2 เพื่อเปนการทบทวนและตรวจสอบขอมูลที่ไดรวมกัน 
 

การวิเคราะหขอมูลจากการสนทนากลุม 
  ใชการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) และนําเสนอในรูปแบบการพรรณนา
ประกอบความเรียง พรอมยกตัวอยางคําพูดในการสนทนากลุมประกอบ 
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บทที่ 4   
ผลการวิจัย 

 
 การศึกษาวิจัยเรื่อง แนวทางสงเสริมการปฏิบัติตนดานคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทาง
พระพุทธศาสนาของเยาวชนในภาคตะวันออก ผูวิจัยไดเสนอผลการวิเคราะหขอมูลการวิจัย โดยเริ่ม
จากการกําหนดสัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล และลําดับข้ันการเสนอผลการวิเคราะหขอมูล
ดังตอไปนี้ 
 

สัญลักษณท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 
 X  แทน คะแนนเฉลี่ย 
 SD แทน ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 n แทน จํานวนคนในกลุมตัวอยาง 
 t แทน คาสถิติการแจกแจง t 
 F แทน คาสถิติการแจกแจง F 
 SS แทน คาผลรวมของคะแนนเบี่ยงเบนแตละตัวยกกําลังสอง 
 MS แทน คาความแปรปรวน 
 p แทน คาความนาจะเปน 
 * แทน มีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

ลําดับขั้นในการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 
 การวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยไดเสนอผลการวิเคราะหขอมูลออกเปน 3 ตอน โดยเรียงลําดับตาม
ความมุงหมายของการวิจัยดังนี้ 
 ตอนท่ี 1 ผลการศึกษาสถานภาพภูมิหลังและระดับการปฏิบัติตนดานคุณธรรมจริยธรรม
ตามแนวทางพระพุทธศาสนาของเยาวชนในภาคตะวันออก 
 ตอนท่ี 2 ผลการเปรยีบเทียบการปฏิบัติตนดานคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทาง
พระพุทธศาสนาของเยาวชนในภาคตะวันออก จําแนกตามเพศ เกรดเฉลี่ย ระดับชั้นท่ีศึกษา ภูมิลําเนา 
และสถานภาพการอยูอาศัย 
  ตอนที่ 3 ผลการศึกษาแนวทางสงเสริมการปฏิบัติตนดานคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทาง
พระพุทธศาสนาของเยาวชนในภาคตะวันออก 
 
 
 
 
 



38 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 ตอนท่ี 1 ผลการศึกษาสถานภาพภูมิหลังและระดับการปฏิบัติตนดานคุณธรรมจริยธรรม
ตามแนวทางพระพุทธศาสนาของเยาวชนในภาคตะวันออก 
              ผลการวิเคราะหสถานภาพของเยาวชนในภาคตะวันออกผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตาม
เพศ เกรดเฉลี่ย ระดับชั้นที่ศึกษา ภูมิลําเนา และสถานภาพการอยูอาศัย ซึ่งปรากฏผลดังแสดงใน
ตารางที่ 4.1-4.3 
 
ตารางที่ 4.1 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางเยาวชนในภาคตะวันออก จําแนกตามเพศ 

เพศ 
n = 1600 

จํานวน  (คน) รอยละ 
เพศชาย 572 35.75 
เพศหญิง 1028 64.25 

รวม 1600 100.00 
 

 จากตารางที่ 4.1 พบวา กลุมตัวอยางเยาวชนในภาคตะวันออกผูตอบแบบสอบถามเปน
เพศชาย รอยละ 35.75  และเปนเพศหญิง รอยละ 64.25 
 
ตารางที่ 4.2 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางเยาวชนในภาคตะวันออก จําแนกตามเกรดเฉลี่ย 

เกรดเฉล่ียปปจจุบัน 
n = 1600 

จํานวน  (คน) รอยละ 
ต่ํากวา 2.50 166 10.38 
2.50 – 3.00  482 30.13 
3.31 – 3.50 557 34.81 
3.51 – 4.00  395 24.69 

รวม 1600 100.00 
 

 จากตารางที่ 2 พบวา กลุมตัวอยางเยาวชนในภาคตะวันออกผูตอบแบบสอบถาม มีเกรด
เฉลี่ยปปจจุบันต่ํากวา 2.50 รอยละ 10.38  เกรดเฉลี่ย 2.50 ถึง 3.00 รอยละ 30.13  เกรดเฉลี่ย 
3.31 ถึง 3.50 รอยละ 34.81 และ เกรดเฉลี่ย 3.51 ถึง 4.00 รอยละ 24.69 
 
ตารางที่ 4.3 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางเยาวชนในภาคตะวันออก จําแนกตามระดับชั้นที่ศึกษา 

ระดับช้ันท่ีศกึษา 
n = 1600 

จํานวน  (คน) รอยละ 
มัธยมศึกษาตอนตน 550 34.38 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 1050 65.63 

รวม 1600 100.00 
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 จากตารางที่ 4.3 พบวา กลุมตัวอยางเยาวชนในภาคตะวันออกผูตอบแบบสอบถามศึกษา
อยูในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน รอยละ 34.38  และศึกษาอยูในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
รอยละ 65.63 
 
ตารางที่ 4.4 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางเยาวชนในภาคตะวันออก จําแนกตามภูมิลําเนา 

ภูมิลําเนา 
n = 1600 

จํานวน  (คน) รอยละ 
จันทบุรี 400 25.00 
ชลบุรี 400 25.00 
ตราด 400 25.00 
ระยอง 400 25.00 

รวม 1600 100.00 
 

 จากตารางที่ 4.4 พบวา กลุมตัวอยางเยาวชนในภาคตะวันออกผูตอบแบบสอบถามอาศัย
อยูในภูมิลําเนาจังหวัดจันทบุรี รอยละ 25.00 จังหวัดชลบุรี รอยละ 25.00 จังหวัดระยอง รอยละ 
25.00 และจังหวัดตราด รอยละ 25.00 
 
ตารางที่ 4.5 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางเยาวชนในภาคตะวันออก  
      จําแนกตามสถานภาพการอยูอาศัย 

สถานภาพการอยูอาศัย 
n = 1600 

จํานวน  (คน) รอยละ 
อยูกับพอและแม 1074 67.13 
อยูกับแม 266 16.63 
อยูกับพอ 85 5.31 
อยูกับญาติ/ผูปกครอง 165 10.31 
อ่ืน ๆ 10 0.63 

รวม 1600 100.00 
 

 จากตารางที่ 4.5 พบวา กลุมตัวอยางเยาวชนในภาคตะวันออกผูตอบแบบสอบถามอาศัย
อยูกับพอและแม รอยละ 67.13 อาศัยอยูกับแม รอยละ 16.63 อาศัยอยูกับพอ รอยละ 5.31 อาศัย
อยูกับญาติหรือผูปกครอง รอยละ 10.31 และอ่ืนๆ รอยละ 0.63 
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 ผลการศึกษาการปฏิบัติตนดานคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนาของ
เยาวชนในภาคตะวันออก 6 ดาน คือ ความกตัญูกตเวที ความเอ้ือเฟอเผื่อแผ ความเปนผูวางาย 
ความเมตตากรุณาความขยันหมั่นเพียร และความมีระเบียบวินัย ผูวิจัยไดวิเคราะหหาคาคะแนนเฉลี่ย 
ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ท้ังในภาพรวมรายดานและรายขอในแตละดาน ทั้งในภาพรวมของภาค
ตะวันออกและจําแนกตามแตละจังหวัด แลวนําคะแนนเฉลี่ยไปเทียบกับเกณฑท่ีกําหนดไว เพ่ือจัด
ระดับการปฏิบัติ ผลการวิเคราะห ปรากฏดังตารางท่ี   4.6 – 4.40  
 
ตารางที่ 4.6   คะแนนเฉลี่ย ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับการปฏิบัติตนดานคุณธรรมจริยธรรม 
  ตามแนวทางพระพุทธศาสนาของเยาวชน ในภาคตะวันออก โดยรวมและรายดาน 

ระดับการปฏิบัติ 
n = 1600 

ระดับ อันดับที่ 
X  SD  

ความกตัญูกตเวที   4.46 .51 มาก 1 
ความเอ้ือเฟอเผื่อแผ   3.81 .70 มาก 6 
ความเปนผูวางาย  4.21 .58 มาก 3 
ความเมตตากรุณา 4.19 .60 มาก 4 
ความขยันหมั่นเพียร  4.10 .61 มาก 5 
ความมีระเบียบวินัย  4.34 .58 มาก 2 

รวม 4.18 .46 มาก  
 

 จากตารางท่ี 4.6 พบวา การปฏิบัติตนดานคณุธรรมจรยิธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนา
ของเยาวชนในภาคตะวันออก โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดานพบวา อยูในระดับมาก 
ทั้ง 6 ดาน เรียงลําดับตามคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ ความกตัญูกตเวที ความมีระเบียบ
วินัย ความเปนผูวางาย ความเมตตากรุณา ความขยันหมั่นเพียร และความเอ้ือเฟอเผื่อแผ   
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ตารางที่ 4.7  คะแนนเฉลี่ย ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับการปฏิบัติตนดานคุณธรรมจริยธรรม 
  ตามแนวทางพระพุทธศาสนาของเยาวชน ในภาคตะวันออก ดานความกตัญูกตเวที  
  เปนรายขอ 

ระดับการปฏิบัติ 
n = 1600 

ระดับ อันดับที่ 
X  SD  

1.  รูอุปการคุณท่ีพอแมมีตอเรา 4.62 .58 มากที่สุด 1 
2.  รูอุปการคุณที่ครูอาจารยมีตอเรา 4.40 .65 มาก 4 
3.  ยกยอง สรรเสริญ เชิดชูคุณความดีของทาน 
     ผูมีอุปการคณุ 

4.52 .62 มากที่สุด 2 

4.  หาโอกาสตอบแทนบุญคุณของบุคคลผูที่มี 
     อุปการคุณตอเรา 

4.43 .68 มาก 3 

5.  ปรนนิบัติรับใชผูมีบุญคุณถามีโอกาส 4.35 .72 มาก 5 
รวม 4.46 .51 มาก  

 
 จากตารางท่ี 4.7 พบวา การปฏิบัติตนดานคณุธรรมจริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนา
ของเยาวชนในภาคตะวันออก ดานความกตัญูกตเวที อยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายขอ
พบวา อยูในระดับมากที่สุด 2 ขอ และระดับมาก 3 ขอ  เรียงลําดับตามคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหา
นอย 3 อันดับแรก คือ รูอุปการคุณที่พอแมมีตอเรา  ยกยอง สรรเสริญ เชิดชูคุณความดีของทานผูมี
อุปการคุณ และหาโอกาสตอบแทนบุณคุณของบุคคลผูที่มีอุปการคุณตอเรา สวนอันดับสุดทาย คือ 
ปรนนิบัติรับใชผูมีบุญคุณถามีโอกาส 
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ตารางที่ 4.8  คะแนนเฉลี่ย ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับการปฏิบัติตนดานคุณธรรมจริยธรรม 
   ตามแนวทางพระพุทธศาสนาของเยาวชน ในภาคตะวันออก ดานความเอ้ือเฟอเผื่อแผ 
   เปนรายขอ 

ระดับการปฏิบัติ 
n = 1600 

ระดับ อันดับที่ 
X  SD  

1.  แบงปนทรัพยหรือสิ่งของใหแกผูท่ีตกทุกข 
     ไดยาก 

4.12 .77 มาก 1 

2.  ทําบุญตักบาตร หรือทํากิจกรรมตางๆ  
     ทางศาสนา 

3.95 .84 มาก 4 

3.  สละแรงงานเพ่ือประโยชนใหแกผูอื่นหรือ 
     สังคม 

3.95 .81 มาก 3 

4.  แสดงน้ําใจชวยเหลือผูอ่ืน เชน สละที่นั่ง 
    บนรถประจําทางใหคนชรา เด็ก  
    หรือสตรมีีครรภ 

4.00 .85 มาก 2 

5.  บริจาคโลหิตที่สภากาชาดไทยหรือ 
     โรงพยาบาลเพ่ือชวยชีวิตผูประสบ 
     เคราะหกรรมตางๆ 

3.03 1.41 ปานกลาง 5 

รวม 3.81 .70 มาก  
 

 จากตารางท่ี 4.8 พบวา การปฏิบัติตนดานคณุธรรมจริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนา
ของเยาวชน ในภาคตะวันออก ดานความเอ้ือเฟอเผื่อแผ อยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนราย
ขอพบวา อยูในระดับมาก 4 ขอ และระดับปานกลาง 1 ขอ  เรียงลําดับตามคะแนนเฉลี่ยจากมากไป
หานอย 3 อันดับแรก คือ แบงปนทรัพยหรือสิ่งของใหแกผูท่ีตกทุกขไดยาก แสดงน้ําใจชวยเหลือผูอ่ืน 
เชน สละท่ีนั่งบนรถประจําทางใหคนชรา เด็ก หรือสตรีมีครรภ และสละแรงงานเพ่ือประโยชนใหแก
ผูอื่นหรือสังคม สวนอันดับสุดทาย คือ บริจาคโลหิตท่ีสภากาชาดไทยหรือโรงพยาบาลเพื่อชวยชีวิตผู
ประสบเคราะหกรรมตาง ๆ 
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ตารางที่ 4.9  คะแนนเฉลี่ย ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับการปฏิบัติตนดานคุณธรรมจริยธรรม 
   ตามแนวทางพระพุทธศาสนาของเยาวชน ในภาคตะวันออก ดานความเปนผูวางาย 
   เปนรายขอ 

ระดับการปฏิบัติ 
n = 1600 

ระดับ อันดับที่ 
X  SD  

1.  รับฟงหรือเชื่อฟงคําสั่งสอนของพอแม  
     ครูอาจารยดวยดี  ไมด้ือดึง 

4.22 .73 มาก 2 

2.  มีทรรศนะที่ดีตอคําสั่งสอนของพอแม 
     ครูอาจารย 

4.19 .68 มาก 3 

3.  มีจิตนอมรบัคําสั่งสอนของพอแมครูอาจารย 
     ดวยความเต็มใจ ไมหงุดหงิดหรือโกรธ 

4.13 .75 มาก 5 

4.  ปฏิบัติหรือทําตามคําสั่งสอนของพอแม 
     ครูอาจารย 

4.18 .73 มาก 4 

5.  มีความระลึกอยูเสมอวาคําสั่งสอนของพอแม  
     ครูอาจารย เปนสิ่งท่ีดีมีประโยชน 

4.32 .72 มาก 1 

รวม 4.22 .73 มาก  
 

 จากตารางท่ี 4.9 พบวา การปฏิบัติตนดานคณุธรรมจริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนา
ของเยาวชนในภาคตะวันออก ดานความเปนผูวางาย อยูในระดับมาก และเม่ือพิจารณาเปนรายขอ
พบวา อยูในระดับมากทั้ง 5 ขอ เรียงลําดับตามคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 อันดับแรก คือ  
มีความระลึกอยูเสมอวาคําสั่งสอนของพอแม ครูอาจารย เปนสิ่งท่ีดีมีประโยชน รับฟงหรือเชื่อฟงคําสั่ง
สอนของพอแม ครูอาจารยดวยดี  ไมดื้อดึง  และมีทรรศนะที่ดีตอคําสั่งสอนของพอแมครูอาจารย 
สวนอันดับสุดทาย คือ มีจิตนอมรับคําสั่งสอนของพอแมครูอาจารยดวยความเต็มใจ ไมหงุดหงิดหรือ
โกรธ 



44 

ตารางที่ 4.10  คะแนนเฉลี่ย ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับการปฏิบัติตนดานคุณธรรม 
   จริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนาของเยาวชน ในภาคตะวันออก  
   ดานความเมตตากรุณา เปนรายขอ 

ระดับการปฏิบัติ 
n = 1600 

ระดับ อันดับที่ 
X  SD  

1.  มีความปรารถนาดี มีไมตรีจิต คิดใหผูอื่นเปนสุข 4.32 .70 มาก 1 
2.  มีความเอ้ือเฟอเผื่อแผ โอบออมอารีตอบุคคล 
     และสัตว 

4.29 .69 มาก 2 

3.  มีความสงสาร เอ็นดู ปรารถนาที่จะชวยผูตกทุกข 
     ไดยากใหพนจากความทุกขยากนั้น 

4.28 .70 มาก 3 

4.  ชวยเหลือสงเคราะหผูอ่ืนในยามที่เขา 
     ประสบภัยพิบัติตาง ๆ 

4.05 .86 มาก 4 

5.  ชวยเหลือผูบาดเจ็บและชวยสัตวใหพนจากภัย 4.01 .88 มาก 5 
รวม 4.19 .60 มาก  

 

 จากตารางที่ 4.10 พบวา การปฏิบัติตนดานคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนา
ของเยาวชนในภาคตะวันออก ดานความเมตตากรุณา อยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายขอ
พบวา อยูในระดับมากทั้ง 5 ขอ เรียงลําดับตามคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 อันดับแรก คือ  
มีความปรารถนาดี มีไมตรีจิต คิดใหผูอื่นเปนสุข มีความเอ้ือเฟอเผื่อแผ โอบออมอารีตอบุคคลและสัตว  
และมีความสงสาร เอ็นดู ปรารถนาที่จะชวยผูตกทุกขไดยากใหพนจากความทุกขยากน้ัน สวนอันดับ
สุดทาย คือ ชวยเหลือผูบาดเจ็บและชวยสัตวใหพนจากภัย 
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ตารางที่ 4.11  คะแนนเฉลี่ย ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับการปฏิบัติตนดานคุณธรรม 
   จริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนาของเยาวชน ในภาคตะวันออก  
   ดานความขยันหมั่นเพียร เปนรายขอ 

ระดับการปฏิบัติ 
n = 1600 

ระดับ อันดับที่ 
X  SD  

1.  มีความตั้งใจทํางานอยางจริงจัง แข็งขัน 
     และตอเนื่อง 

4.12 .77 มาก 2 

2.  มีความมานะพยายาม อดทนตอการทํางาน  
     ไมทอถอย จนประสบความสําเร็จ 

4.10 .74 มาก 3 

3.  ชวยเหลืองานของพอแมโดยไมเกียจคราน 4.04 .81 มาก 4 
4.  ชวยเหลืองานหรือกิจกรรมของโรงเรียน 
     โดยไมเก่ียง 

4.04 .78 มาก 5 

5.  ตั้งใจศึกษาเลาเรียน 4.18 .78 มาก 1 
รวม 4.10 .61 มาก  

 

 จากตารางที่ 4.11 พบวา การปฏิบัติตนดานคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนา
ของเยาวชนในภาคตะวันออก ดานความขยันหมั่นเพียร อยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายขอ
พบวา อยูในระดับมากทั้ง 5 ขอ เรียงลําดับตามคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 อันดับแรก คือ 
ตั้งใจศึกษาเลาเรียน  มีความตั้งใจทํางานอยางจริงจัง แข็งขันและตอเนื่อง และมีความมานะพยายาม 
อดทนตอการทํางาน ไมทอถอย จนประสบความสําเร็จ สวนอันดับสุดทาย คือ ชวยเหลืองานหรือ
กิจกรรมของโรงเรียนโดยไมเก่ียง 
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ตารางที่ 4.12  คะแนนเฉลี่ย ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับการปฏิบัติตนดานคุณธรรม 
   จริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนาของเยาวชน ในภาคตะวันออก  
   ดานความมีระเบียบวินัย  เปนรายขอ 

ระดับการปฏิบัติ 
n = 1600 

ระดับ อันดับที่ 
X  SD  

1.  มีวินัยในตนเอง ประพฤติตนโดยไมยุงเกี่ยวกับ 
     การพนันหรือยาเสพติด 

4.55 1.01 มากที่สุด 1 

2.  ประพฤตตินตามระเบียบปฏิบัติที่ตกลงกัน 
     ในครอบครวั 

4.26 .72 มาก 4 

3.  ประพฤติตนตามระเบียบปฏิบัติในโรงเรียน เชน  
     การแตงกายตามระเบียบ และไมฝาฝน    
     กฎระเบียบของโรงเรยีน 

4.22 .78 มาก 5 

4.  ประพฤติตนตามระเบียบปฏิบัติสังคม เชน  
     การปฏิบัติตามกฏจราจรและกฏหมายบานเมือง 

4.30 .75 มาก 3 

5.  ประพฤติตนไมขัดตอขนบธรรมเนียมอันดีงาม 
     ของสังคม 

4.34 .76 มาก 2 

รวม 4.34 .58 มาก  
 

 จากตารางที่ 4.12 พบวา การปฏิบัติตนดานคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนา
ของเยาวชนในภาคตะวันออก ดานความมีระเบียบวินัย  อยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายขอ
พบวา อยูในระดับมากที่สุด 1 ขอ และระดับมาก 4 ขอ เรียงลําดับตามคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหา
นอย 3 อันดับแรก คือ มี วินัยในตนเอง ประพฤติตนโดยไมยุงเกี่ยวกับการพนันหรือยาเสพติด  
ประพฤติตนไมขัดตอขนบธรรมเนียมอันดีงามของสังคม และประพฤติตนตามระเบียบปฏิบัติสังคม 
เชน การปฏิบัติตามกฎจราจรและกฎหมายบานเมือง สวนอันดับสุดทาย คือ ประพฤติตนตามระเบียบ
ปฏิบัติในโรงเรยีน เชน การแตงกายตามระเบียบ และไมฝาฝนกฎระเบียบของโรงเรียน 
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ตารางที่ 4.13  คะแนนเฉลี่ย ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับการปฏิบัติตนดานคุณธรรม 
    จริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนาของเยาวชน ในจังหวัดจันทบุรี  
    โดยรวมและรายดาน 

ระดับการปฏิบัติ 
n = 400 

ระดับ อันดับที่ 
X  SD  

ความกตัญูกตเวที   4.43 .49 มาก 1 
ความเอ้ือเฟอเผื่อแผ   3.85 .69 มาก 6 
ความเปนผูวางาย  4.25 .56 มาก 3 
ความเมตตากรุณา 4.20 .57 มาก 4 
ความขยันหมั่นเพียร  4.16 .57 มาก 5 
ความมีระเบียบวินัย  4.35 .60 มาก 2 

รวม 4.21 .46 มาก  
 

 จากตารางที่ 4.13 พบวา การปฏิบัติตนดานคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนา
ของเยาวชนในจังหวัดจันทบุรี โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดาน พบวา อยูในระดับมาก 
ทั้ง 6 ดาน เรียงลําดับตามคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ ความกตัญูกตเวที ความมีระเบียบ
วินัย ความเปนผูวางาย ความเมตตากรุณา ความขยันหมั่นเพียร และความเอ้ือเฟอเผื่อแผ   
 
ตารางที่ 4.14  คะแนนเฉลี่ย ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับการปฏิบัติตนดานคุณธรรม 
   จริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนาของเยาวชน ในจังหวัดจันทบุรี 
   ดานความกตัญูกตเวที เปนรายขอ 

ระดับการปฏิบัติ 
n = 400 

ระดับ อันดับที่ 
X  SD  

1.  รูอุปการคุณท่ีพอแมมีตอเรา 4.60 .57 มากที่สุด 1 
2.  รูอุปการคุณที่ครูอาจารยมีตอเรา 4.39 .63 มาก 3 
3.  ยกยอง สรรเสริญ เชิดชูคุณความดี 
     ของทานผูมีอุปการคุณ 

4.47 .62 มาก 2 

4.  หาโอกาสตอบแทนบุญคุณของบุคคล 
     ผูที่มีอุปการคุณตอเรา 

4.38 .65 มาก 4 

5.  ปรนนิบัติรับใชผูมีบุญคุณถามีโอกาส 4.30 .71 มาก 5 
รวม 4.43 .49 มาก  
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  จากตารางท่ี 4.14 พบวา การปฏิบัติตนดานคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนา
ของเยาวชนในจังหวัดจันทบุรี ดานความกตัญูกตเวที อยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายขอ
พบวา อยูในระดับมากที่สุด 1 ขอ และระดับมาก 5 ขอ  เรียงลําดับตามคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหา
นอย 3 อันดับแรก คือ รูอุปการคุณที่พอแมมีตอเรา  ยกยอง สรรเสริญ เชิดชูคุณความดีของทานผูมี
อุปการคุณ และรูอุปการคุณที่ครูอาจารยมีตอเรา สวนอันดับสุดทาย คือ ปรนนิบัติรับใชผูมีบุญคุณถา
มีโอกาส 
 
ตารางที่ 4.15  คะแนนเฉลี่ย ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับการปฏิบัติตนดานคุณธรรม 
   จริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนาของเยาวชน ในจังหวัดจันทบุรี  
    ดานความเอ้ือเฟอเผื่อแผ  เปนรายขอ 

ระดับการปฏิบัติ 
n = 400 

ระดับ อันดับที่ 
X  SD  

1.  แบงปนทรัพยหรือสิ่งของใหแกผูท่ีตกทุกข 
     ไดยาก 

4.16 .87 มาก 1 

2.  ทําบุญตักบาตร หรือทํากิจกรรมตาง ๆ  
     ทางศาสนา 

3.97 .80 มาก 4 

3.  สละแรงงานเพ่ือประโยชนใหแกผูอ่ืน 
     หรอืสังคม 

4.00 .79 มาก 2 

4.  แสดงน้ําใจชวยเหลือผูอ่ืน เชน สละที่นั่ง 
     บนรถประจําทางใหคนชรา เด็ก  
     หรอืสตรีมีครรภ 

4.00 .82 มาก 2 

5.  บริจาคโลหิตที่สภากาชาดไทยหรือ 
     โรงพยาบาลเพ่ือชวยชีวิตผูประสบ 
     เคราะหกรรมตาง ๆ 

3.14 1.41 ปานกลาง 5 

รวม 3.85 .69 มาก  
 

 จากตารางที่ 4.15 พบวา การปฏิบัติตนดานคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนา
ของเยาวชนในจังหวัดจันทบุรี ดานความเอ้ือเฟอเผื่อแผ อยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายขอ
พบวา อยูในระดับมาก 4 ขอ และระดับปานกลาง 1 ขอ  เรียงลําดับตามคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหา
นอย 3 อันดับแรก คือ แบงปนทรัพยหรือสิ่งของใหแกผูท่ีตกทุกขไดยาก สละแรงงานเพื่อประโยชน
ใหแกผู อ่ืนหรือสังคม และแสดงน้ําใจชวยเหลือผูอ่ืน เชน สละที่นั่งบนรถประจําทางใหคนชรา เด็ก 
หรือสตรีมีครรภ สวนอันดับสุดทาย คือ บรจิาคโลหิตท่ีสภากาชาดไทยหรือโรงพยาบาลเพื่อชวยชีวิต 
ผูประสบเคราะหกรรมตาง ๆ 
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ตารางที่ 4.16  คะแนนเฉลี่ย ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับการปฏิบัติตนดานคุณธรรม 
    จริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนาของเยาวชน ในจังหวัดจันทบุรี 
    ดานความเปนผูวางาย เปนรายขอ 

ระดับการปฏิบัติ 
n = 400 

ระดับ อันดับที่ 
X  SD  

1.  รับฟงหรือเชื่อฟงคําสั่งสอนของพอแม  
     ครูอาจารยดวยดี  ไมด้ือดึง 

4.28 .71 มาก 2 

2.  มีทรรศนะที่ดีตอคําสั่งสอนของพอแม 
     ครูอาจารย 

4.21 .65 มาก 4 

3.  มีจิตนอมรบัคําสั่งสอนของพอแมครูอาจารย 
     ดวยความเต็มใจ ไมหงุดหงิดหรือโกรธ 

4.19 .75 มาก 5 

4.  ปฏิบัติหรือทําตามคําสั่งสอนของพอแม 
     ครูอาจารย 

4.23 .67 มาก 3 

5.  มีความระลึกอยูเสมอวาคําสั่งสอนของพอแม  
     ครูอาจารย เปนสิ่งท่ีดีมีประโยชน 

4.33 .70 มาก 1 

รวม 4.25 .56 มาก  
 

 จากตารางที่ 4.16 พบวา การปฏิบัติตนดานคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนา
ของเยาวชน ในจังหวัดจันทบุรี ดานความเปนผูวางาย อยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายขอ
พบวา อยูในระดับมากทั้ง 5 ขอ เรียงลําดับตามคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 อันดับแรก คือ  
มีความระลึกอยูเสมอวาคําสั่งสอนของพอแม ครูอาจารย เปนสิ่งท่ีดีมีประโยชน รับฟงหรือเชื่อฟงคําสั่ง
สอนของพอแม ครูอาจารยดวยดี ไมดื้อดึง และปฏิบัติหรือทําตามคําสั่งสอนของพอแม ครูอาจารย 
สวนอันดับสุดทาย คือ มีจิตนอมรับคําสั่งสอนของพอแมครูอาจารยดวยความเต็มใจ ไมหงุดหงิดหรือ
โกรธ 
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ตารางที่ 4.17  คะแนนเฉลี่ย ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับการปฏิบัติตนดานคุณธรรม 
    จริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนาของเยาวชน ในจังหวัดจันทบุรี 
    ดานความเมตตากรุณา เปนรายขอ 

ระดับการปฏิบัติ 
n = 400 

ระดับ อันดับที่ 
X  SD  

1.  มีความปรารถนาดี มีไมตรีจิต คิดใหผูอื่นเปนสุข 4.32 .66 มาก 1 
2.  มีความเอ้ือเฟอเผื่อแผ โอบออมอารีตอบุคคล 
     และสัตว 

4.27 .65 มาก 2 

3.  มีความสงสาร เอ็นดู ปรารถนาที่จะชวยผูตกทุกข 
     ไดยากใหพนจากความทุกขยากนั้น 

4.25 .69 มาก 3 

4.  ชวยเหลือสงเคราะหผูอ่ืนในยามที่เขา 
     ประสบภัยพิบัติตาง ๆ 

4.12 .81 มาก 4 

5.  ชวยเหลือผูบาดเจ็บ และชวยสัตวใหพนจากภัย 4.02 .87 มาก 5 
รวม 4.20 .57 มาก  

 

 จากตารางที่ 4.17 พบวา การปฏิบัติตนดานคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนา
ของเยาวชนในจังหวัดจันทบุรี ดานความเมตตากรุณา อยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายขอ
พบวา อยูในระดับมากทั้ง 5 ขอ เรียงลําดับตามคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 อันดับแรก คือ  
มีความปรารถนาดี มีไมตรีจิต คิดใหผูอ่ืนเปนสุข มีความเอ้ือเฟอเผื่อแผ โอบออมอารีตอบุคคลและสัตว  
และมีความสงสาร เอ็นดู ปรารถนาที่จะชวยผูตกทุกขไดยากใหพนจากความทุกขยากน้ัน สวนอันดับ
สุดทาย คือ ชวยเหลือผูบาดเจ็บ และชวยสัตวใหพนจากภัย 
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ตารางที่ 4.18  คะแนนเฉลี่ย ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับการปฏิบัติตนดานคุณธรรม 
    จริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนาของเยาวชน ในจังหวัดจันทบุรี 
    ดานความขยันหม่ันเพียร เปนรายขอ 

ระดับการปฏิบัติ 
n = 400 

ระดับ อันดับที่ 
X  SD  

1.  มีความตั้งใจทํางานอยางจริงจัง แข็งขัน 
     และตอเนื่อง 

4.28 .71 มาก 1 

2.  มีความมานะพยายาม อดทนตอการทํางาน  
     ไมทอถอย จนประสบความสําเร็จ 

4.13 .69 มาก 3 

3.  ชวยเหลืองานของพอแมโดยไมเกียจคราน 4.08 .78 มาก 4 
4.  ชวยเหลืองานหรือกิจกรรมของโรงเรียน 
     โดยไมเก่ียง 

4.06 .77 มาก 5 

5.  ตั้งใจศึกษาเลาเรียน 4.24 .72 มาก 2 
รวม 4.16 .57 มาก  

 

 จากตารางที่ 4.18 พบวา การปฏิบัติตนดานคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนา
ของเยาวชนในจังหวัดจันทบุร ีดานความขยันหมั่นเพียร อยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายขอ
พบวา อยูในระดับมากทั้ง 5 ขอ เรียงลําดับตามคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 อันดับแรก คือ  
มีความตั้งใจทํางานอยางจริงจัง แข็งขันและตอเนื่อง ตั้งใจศึกษาเลาเรียน  และมีความมานะพยายาม 
อดทนตอการทํางาน ไมทอถอย จนประสบความสําเร็จ สวนอันดับสุดทาย คือ ชวยเหลืองานหรือ
กิจกรรมของโรงเรียนโดยไมเก่ียง 
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ตารางที่ 4.19  คะแนนเฉลี่ย ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับการปฏิบัติตนดานคุณธรรม 
    จริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนาของเยาวชน ในจังหวัดจันทบุรี 
    ดานความมีระเบียบวินัย  เปนรายขอ 

ระดับการปฏิบัติ 
n = 400 

ระดับ อันดับที่ 
X  SD  

1.  มีวินัยในตนเอง ประพฤติตนโดยไมยุงเกี่ยวกับ 
    การพนันหรือยาเสพติด 

4.57 1.59 มากที่สุด 1 

2.  ประพฤตตินตามระเบียบปฏิบัติที่ตกลงกัน 
     ในครอบครวั 

4.22 .68 มาก 5 

3.  ประพฤติตนตามระเบียบปฏิบัติในโรงเรียน เชน  
     การแตงกายตามระเบียบ และไมฝาฝน 
     กฎระเบียบของโรงเรยีน 

4.27 .74 มาก 4 

4.  ประพฤติตนตามระเบียบปฏิบัติสังคม เชน  
     การปฏิบัติตามกฎจราจรและกฎหมายบานเมือง 

4.34 .69 มาก 2 

5.  ประพฤติตนไมขัดตอขนบธรรมเนียมอันดีงาม 
     ของสังคม 

4.34 .80 มาก 3 

รวม 4.35 .60 มาก  
 

 จากตารางที่ 4.19 พบวา การปฏิบัติตนดานคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนา
ของเยาวชนในจังหวัดจันทบุรี ดานความมีระเบียบวินัย  อยูในระดับมาก และเม่ือพิจารณาเปนรายขอ
พบวา อยูในระดับมากที่สุด 1 ขอ และระดับมาก 4 ขอ เรียงลําดับตามคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหา
นอย 3 อันดับแรก คือ มี วินัยในตนเอง ประพฤติตนโดยไมยุงเกี่ยวกับการพนันหรือยาเสพติด  
ประพฤติตนตามระเบียบปฏิบัติสังคม เชน การปฏิบัติตามกฎจราจรและกฎหมายบานเมือง และ
ประพฤติตนไมขัดตอขนบธรรมเนียมอันดีงามของสังคม สวนอันดับสุดทาย คือ ประพฤติตนตาม
ระเบียบปฏิบัติในโรงเรียน เชน การแตงกายตามระเบียบ และไมฝาฝนกฎระเบียบของโรงเรียน 
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ตารางที่ 4.20  คะแนนเฉลี่ย ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับการปฏิบัติตนดานคุณธรรม 
    จริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนาของเยาวชน ในจังหวัดชลบุรี  
    โดยรวมและรายดาน 

ระดับการปฏิบัติ 
n = 400 

ระดับ อันดับที่ 
X  SD  

ความกตัญูกตเวที   4.52 .47 มากที่สุด 1 
ความเอ้ือเฟอเผื่อแผ   3.73 .70 มาก 6 
ความเปนผูวางาย  4.21 .58 มาก 4 
ความเมตตากรุณา 4.21 .61 มาก 3 
ความขยันหมั่นเพียร  4.11 .60 มาก 5 
ความมีระเบียบวินัย  4.39 .52 มาก 2 

รวม 4.19 .46 มาก  
 

 จากตารางที่ 4.20 พบวา การปฏิบัติตนดานคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนา
ของเยาวชนในจังหวัดชลบุรี โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดาน พบวา อยูในระดับ 
มากที่สุด 1 ดาน และระดับมาก 5 ดาน เรียงลําดับตามคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ ความ
กตัญูกตเวที ความมีระเบียบวินัย ความเมตตากรุณา ความเปนผูวางาย ความขยันหมั่นเพียร และ
ความเอื้อเฟอเผื่อแผ   
 
ตารางที่ 4.21  คะแนนเฉลี่ย ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับการปฏิบัติตนดานคุณธรรม 
    จริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนาของเยาวชน ในจังหวัดชลบุรี 
    ดานความกตัญูกตเวที เปนรายขอ 

ระดับการปฏิบัติ 
n = 400 

ระดับ อันดับที่ 
X  SD  

1.  รูอุปการคุณท่ีพอแมมีตอเรา 4.69 .55 มากที่สุด 1 
2.  รูอุปการคุณที่ครูอาจารยมีตอเรา 4.44 .62 มาก 4 
3.  ยกยอง สรรเสริญ เชิดชูคุณความดี 
     ของทานผูมีอุปการคุณ 

4.62 .57 มากที่สุด 2 

4.  หาโอกาสตอบแทนบุญคุณของบุคคล 
     ผูที่มีอุปการคุณตอเรา 

4.48 .65 มาก 3 

5.  ปรนนิบัติรับใชผูมีบุญคุณถามีโอกาส 4.39 .71 มาก 5 
รวม 4.52 .47 มากที่สุด  
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  จากตารางท่ี 4.21 พบวา การปฏิบัติตนดานคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนา
ของเยาวชนในจังหวัดชลบุรี ดานความกตัญูกตเวที อยูในระดับมากท่ีสุด และเมื่อพิจารณาเปน 
รายขอพบวา อยูในระดับมากที่สุด 2 ขอ และระดับมาก 3 ขอ  เรียงลําดับตามคะแนนเฉลี่ยจากมาก
ไปหานอย 3 อันดับแรก คือ รูอุปการคุณที่พอแมมีตอเรา ยกยอง สรรเสริญ เชิดชูคุณความดีของทาน
ผูมีอุปการคุณ และหาโอกาสตอบแทนบุณคุณของบุคคลผูท่ีมีอุปการคุณตอเรา สวนอันดับสุดทาย คือ 
ปรนนิบัติรับใชผูมีบุญคุณถามีโอกาส 
 
ตารางที่ 4.22  คะแนนเฉลี่ย ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับการปฏิบัติตนดานคุณธรรม 
   จริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนาของเยาวชน ในจังหวัดชลบุรี  
   ดานความเอ้ือเฟอเผื่อแผ  เปนรายขอ 

ระดับการปฏิบัติ 
n = 400 

ระดับ อันดับที่ 
X  SD  

1.  แบงปนทรัพยหรือสิ่งของใหแกผูท่ีตกทุกข 
     ไดยาก 

4.07 .74 มาก 1 

2.  ทําบุญตักบาตร หรือทํากิจกรรมตาง ๆ  
     ทางศาสนา 

3.89 .84 มาก 4 

3.  สละแรงงานเพ่ือประโยชนใหแกผูอ่ืนหรือ 
     สังคม 

3.93 .79 มาก 3 

4.  แสดงน้ําใจชวยเหลือผูอ่ืน เชน สละที่นั่ง 
    บนรถประจําทางใหคนชรา เด็ก  
    หรือสตรมีีครรภ 

4.00 .88 มาก 2 

5.  บริจาคโลหิตที่สภากาชาดไทยหรือ 
     โรงพยาบาลเพ่ือชวยชีวิตผูประสบ 
     เคราะหกรรมตาง ๆ 

2.74 1.41 ปานกลาง 5 

รวม 3.73 .70 มาก  
 

 จากตารางที่ 4.22 พบวา การปฏิบัติตนดานคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนา
ของเยาวชนในจังหวัดชลบุรี ดานความเอ้ือเฟอเผื่อแผ อยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายขอ
พบวา อยูในระดับมาก 4 ขอ และระดับปานกลาง 1 ขอ  เรียงลําดับตามคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหา
นอย 3 อันดับแรก คือ แบงปนทรัพยหรือสิ่งของใหแกผูที่ตกทุกขไดยาก แสดงน้ําใจชวยเหลือผูอื่น 
เชน สละท่ีนั่งบนรถประจําทางใหคนชรา เด็ก หรือสตรีมีครรภ และสละแรงงานเพ่ือประโยชนใหแก
ผูอ่ืนหรือสังคม สวนอันดับสุดทาย คือ บริจาคโลหิตที่สภากาชาดไทยหรือโรงพยาบาลเพ่ือชวยชีวิต 
ผูประสบเคราะหกรรมตาง ๆ 
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ตารางที่ 4.23  คะแนนเฉลี่ย ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับการปฏิบัติตนดานคุณธรรม 
   จริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนาของเยาวชน ในจังหวัดชลบุรี 
   ดานความเปนผูวางาย เปนรายขอ 

ระดับการปฏิบัติ 
n = 400 

ระดับ อันดับที่ 
X  SD  

1.  รับฟงหรือเชื่อฟงคําสั่งสอนของพอแม  
     ครูอาจารยดวยดี  ไมด้ือดึง 

4.19 .74 มาก 3 

2.  มีทรรศนะที่ดีตอคําสั่งสอนของพอแม 
     ครูอาจารย 

4.19 .70 มาก 4 

3.  มีจิตนอมรบัคําสั่งสอนของพอแมครูอาจารย 
     ดวยความเต็มใจ ไมหงุดหงิดหรือโกรธ 

4.08 .73 มาก 5 

4.  ปฏิบัติหรือทําตามคําสั่งสอนของพอแม 
     ครูอาจารย 

4.20 .72 มาก 2 

5.  มีความระลึกอยูเสมอวาคําสั่งสอนของพอแม  
     ครูอาจารย เปนสิ่งท่ีดีมีประโยชน 

4.37 .72 มาก 1 

รวม 4.21 .58 มาก  
 

 จากตารางที่ 4.23 พบวา การปฏิบัติตนดานคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนา
ของเยาวชนในจังหวัดชลบุรี ดานความเปนผูวางาย อยูในระดับมาก และเม่ือพิจารณาเปนรายขอ
พบวา อยูในระดับมากทั้ง 5 ขอ เรียงลําดับตามคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 อันดับแรก คือ  
มีความระลึกอยูเสมอวาคําสั่งสอนของพอแม ครูอาจารย เปนสิ่งที่ดีมีประโยชน ปฏิบัติหรือทําตาม
คําสั่งสอนของพอแม ครูอาจารย  และรับฟงหรือเชื่อฟงคําสั่งสอนของพอแม ครูอาจารยดวยดี  
ไมดื้อดึง  สวนอันดับสุดทาย คือ มีจิตนอมรับคําสั่งสอนของพอแมครูอาจารยดวยความเต็มใจ  
ไมหงดุหงดิหรือโกรธ 
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ตารางที่ 4.24  คะแนนเฉลี่ย ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับการปฏิบัติตนดานคุณธรรม 
   จริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนาของเยาวชน ในจังหวัดชลบุรี 
   ดานความเมตตากรุณา เปนรายขอ 

ระดับการปฏิบัติ 
n = 400 

ระดับ อันดับที่ 
X  SD  

1.  มีความปรารถนาดี มีไมตรีจิต คิดใหผูอื่นเปนสุข 4.34 .74 มาก 2 
2.  มีความเอ้ือเฟอเผื่อแผ โอบออมอารีตอบุคคล 
     และสัตว 

4.32 .71 มาก 3 

3.  มีความสงสาร เอ็นดู ปรารถนาที่จะชวยผูตกทุกข 
     ไดยากใหพนจากความทุกขยากนั้น 

4.35 .69 มาก 1 

4.  ชวยเหลือสงเคราะหผูอ่ืนในยามที่เขา 
    ประสบภัยพิบัติตาง ๆ 

4.07 .88 มาก 4 

5.  ชวยเหลือผูบาดเจ็บ และชวยสัตวใหพนจากภัย 3.98 .89 มาก 5 
รวม 4.21 .61 มาก  

 

 จากตารางที่ 4.24 พบวา การปฏิบัติตนดานคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนา
ของเยาวชนในจังหวัดชลบุรี ดานความเมตตากรุณา อยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายขอ
พบวา อยูในระดับมากทั้ง 5 ขอ เรียงลําดับตามคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 อันดับแรก คือ  
มีความสงสาร เอ็นดู ปรารถนาท่ีจะชวยผูตกทุกขไดยากใหพนจากความทุกขยากนั้น มีความปรารถนาดี 
มีไมตรีจิต คิดใหผูอ่ืนเปนสุข และมีความเอื้อเฟอเผื่อแผ โอบออมอารีตอบุคคลและสัตว สวนอันดับ
สุดทาย คือ ชวยเหลือผูบาดเจ็บ และชวยสัตวใหพนจากภัย 
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ตารางที่ 4.25  คะแนนเฉลี่ย ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับการปฏิบัติตนดานคุณธรรม 
    จริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนาของเยาวชน ในจังหวัดชลบุรี 
    ดานความขยันหม่ันเพียร เปนรายขอ 

ระดับการปฏิบัติ 
n = 400 

ระดับ อันดับที่ 
X  SD  

1.  มีความตั้งใจทํางานอยางจริงจัง แข็งขัน 
    และตอเนื่อง 

4.12 .75 มาก 3 

2.  มีความมานะพยายาม อดทนตอการทํางาน  
     ไมทอถอย จนประสบความสําเร็จ 

4.13 .72 มาก 2 

3.  ชวยเหลืองานของพอแมโดยไมเกียจคราน 4.03 .81 มาก 5 
4.  ชวยเหลืองานหรือกิจกรรมของโรงเรียน 
     โดยไมเก่ียง 

4.08 .78 มาก 4 

5.  ตั้งใจศึกษาเลาเรียน 4.20 .81 มาก 1 
รวม 4.11 .60 มาก  

 

 จากตารางที่ 4.25 พบวา การปฏิบัติตนดานคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนา
ของเยาวชนในจังหวัดชลบุรี ดานความขยันหมั่นเพียร อยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายขอ
พบวา อยูในระดับมากทั้ง 5 ขอ เรียงลําดับตามคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 อันดับแรก คือ 
ตั้งใจศึกษาเลาเรียน มีความมานะพยายาม อดทนตอการทํางาน ไมทอถอย จนประสบความสําเร็จ 
และมีความตั้งใจทํางานอยางจริงจัง แข็งขันและตอเนื่อง สวนอันดับสุดทาย คือ ชวยเหลืองานของ 
พอแมโดยไมเกียจคราน 
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ตารางที่ 4.26  คะแนนเฉลี่ย ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับการปฏิบัติตนดานคุณธรรม 
   จริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนาของเยาวชน ในจังหวัดชลบุรี 
   ดานความมีระเบียบวินัย  เปนรายขอ 

ระดับการปฏิบัติ 
n = 400 

ระดับ อันดับที่ 
X  SD  

1.  มีวินัยในตนเอง ประพฤติตนโดยไมยุงเกี่ยวกับ 
     การพนันหรือยาเสพติด 

4.64 .66 มากที่สุด 1 

2.  ประพฤตตินตามระเบียบปฏิบัติที่ตกลงกัน 
     ในครอบครวั 

4.34 .70 มาก 4 

3.  ประพฤติตนตามระเบียบปฏิบัติในโรงเรียน เชน  
     การแตงกายตามระเบียบ และไมฝาฝน 
     กฎระเบียบของโรงเรยีน 

4.23 .75 มาก 5 

4.  ประพฤติตนตามระเบียบปฏิบัติสังคม เชน  
     การปฏิบัติตามกฎจราจรและกฎหมายบานเมือง 

4.36 .73 มาก 3 

5.  ประพฤติตนไมขัดตอขนบธรรมเนียมอันดีงาม 
     ของสังคม 

4.40 .72 มาก 2 

รวม 4.39 .52 มาก  
 

 จากตารางที่ 4.26 พบวา การปฏิบัติตนดานคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนา
ของเยาวชนในจังหวัดชลบุรี ดานความมีระเบียบวินัย  อยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายขอ
พบวา อยูในระดับมากที่สุด 1 ขอ และระดับมาก 4 ขอ เรียงลําดับตามคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหา
นอย 3 อันดับแรก คือ มี วินัยในตนเอง ประพฤติตนโดยไมยุงเกี่ยวกับการพนันหรือยาเสพติด  
ประพฤติตนไมขัดตอขนบธรรมเนียมอันดีงามของสังคม และประพฤติตนตามระเบียบปฏิบัติสังคม 
เชน การปฏิบัติตามกฎจราจรและกฎหมายบานเมือง สวนอันดับสุดทาย คือ ประพฤติตนตามระเบียบ
ปฏิบัติในโรงเรยีน เชน การแตงกายตามระเบียบ และไมฝาฝนกฎระเบียบของโรงเรียน 
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ตารางที่ 4.27  คะแนนเฉลี่ย ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับการปฏิบัติตนดานคุณธรรม 
    จริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนาของเยาวชน ในจังหวัดตราด  
    โดยรวมและรายดาน 

ระดับการปฏิบัติ 
n = 400 

ระดับ อันดับที่ 
X  SD  

ความกตัญูกตเวที   4.38 .56 มาก 1 
ความเอ้ือเฟอเผื่อแผ   3.84 .71 มาก 6 
ความเปนผูวางาย  4.14 .59 มาก 4 
ความเมตตากรุณา 4.15 .61 มาก 3 
ความขยันหมั่นเพียร  4.05 .64 มาก 5 
ความมีระเบียบวินัย  4.22 .59 มาก 2 

รวม 4.13 .47 มาก  
 

 จากตารางที่ 4.27 พบวา การปฏิบัติตนดานคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนา
ของเยาวชนในจังหวัดตราด โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดาน พบวา อยูในระดับมาก  
ทั้ง 6 ดาน เรียงลําดับตามคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ ความกตัญูกตเวที ความมีระเบียบ
วินัย ความเมตตากรุณา ความเปนผูวางาย ความขยันหมั่นเพียร และความเอ้ือเฟอเผื่อแผ   
 
ตารางที่ 4.28  คะแนนเฉลี่ย ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับการปฏิบัติตนดานคุณธรรม 
    จริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนาของเยาวชน ในจังหวัดตราด 
    ดานความกตัญูกตเวที เปนรายขอ 

ระดับการปฏิบัติ 
n = 400 

ระดับ อันดับที่ 
X  SD  

1.  รูอุปการคุณท่ีพอแมมีตอเรา 4.54 .63 มากที่สุด 1 
2.  รูอุปการคุณที่ครูอาจารยมีตอเรา 4.31 .70 มาก 4 
3.  ยกยอง สรรเสริญ เชิดชูคุณความดี 
    ของทานผูมีอุปการคุณ 

4.40 .65 มาก 2 

4.  หาโอกาสตอบแทนบุญคุณของบุคคล 
     ผูที่มีอุปการคุณตอเรา 

4.35 .75 มาก 3 

5.  ปรนนิบัติรับใชผูมีบุญคุณถามีโอกาส 4.28 .77 มาก 5 
รวม 4.38 .56 มาก  
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 จากตารางที่ 4.28 พบวา การปฏิบัติตนดานคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนา
ของเยาวชนในจังหวัดตราด ดานความกตัญูกตเวที อยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายขอ
พบวา อยูในระดับมากที่สุด 1 ขอ และระดับมาก 4 ขอ เรียงลําดับตามคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหา
นอย 3 อันดับแรก คือ รูอุปการคุณท่ีพอแมมีตอเรา ยกยอง สรรเสริญ เชิดชูคุณความดีของทานผูมี 
อุปการคุณ และหาโอกาสตอบแทนบุณคุณของบุคคลผูที่มีอุปการคุณตอเรา สวนอันดับสุดทาย คือ 
ปรนนิบัติรับใชผูมีบุญคุณถามีโอกาส 
 
ตารางที่ 4.29  คะแนนเฉลี่ย ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับการปฏิบัติตนดานคุณธรรม 
    จริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนาของเยาวชน ในจังหวัดตราด  
    ดานความเอ้ือเฟอเผื่อแผ  เปนรายขอ 

ระดับการปฏิบัติ 
n = 400 

ระดับ อันดับที่ 
X  SD  

1.  แบงปนทรัพยหรือสิ่งของใหแกผูท่ีตกทุกข 
     ไดยาก 

4.16 .74 มาก 1 

2.  ทําบุญตักบาตร หรือทํากิจกรรมตาง ๆ  
     ทางศาสนา 

3.96 .86 มาก 3 

3.  สละแรงงานเพ่ือประโยชนใหแกผูอ่ืนหรือ 
     สังคม 

3.95 .87 มาก 4 

4.  แสดงน้ําใจชวยเหลือผูอ่ืน เชน สละที่นั่ง 
     บนรถประจําทางใหคนชรา เด็ก  
     หรอืสตรีมีครรภ 

3.96 .86 มาก 2 

5.  บริจาคโลหิตที่สภากาชาดไทยหรือ 
     โรงพยาบาลเพ่ือชวยชีวิตผูประสบ 
     เคราะหกรรมตาง ๆ 

3.17 1.38 ปานกลาง 5 

รวม 3.84 .71 มาก  
 

 จากตารางที่ 4.29 พบวา การปฏิบัติตนดานคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนา
ของเยาวชนในจังหวัดตราด ดานความเอื้อเฟอเผื่อแผ อยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายขอ
พบวา อยูในระดับมาก 4 ขอ และระดับปานกลาง 1 ขอ เรียงลําดับตามคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหา
นอย 3 อันดับแรก คือ แบงปนทรัพยหรือสิ่งของใหแกผูที่ตกทุกขไดยาก แสดงน้ําใจชวยเหลือผูอื่น 
เชน สละท่ีนั่งบนรถประจําทางใหคนชรา เด็ก หรือสตรีมีครรภ และทําบุญตักบาตร หรือทํากิจกรรม
ตาง ๆ ทางศาสนา สวนอันดับสุดทาย คือ บริจาคโลหิตที่สภากาชาดไทยหรือโรงพยาบาลเพ่ือชวยชีวิต
ผูประสบเคราะหกรรมตาง ๆ 
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ตารางที่ 4.30   คะแนนเฉลี่ย ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับการปฏิบัติตนดานคุณธรรม 
    จริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนาของเยาวชน ในจังหวัดตราด 
    ดานความเปนผูวางาย เปนรายขอ 

ระดับการปฏิบัติ 
n = 400 

ระดับ อันดับที่ 
X  SD  

1.  รับฟงหรือเชื่อฟงคําสั่งสอนของพอแม  
     ครูอาจารยดวยดี  ไมด้ือดึง 

4.17 .74 มาก 2 

2.  มีทรรศนะที่ดีตอคําสั่งสอนของพอแม 
     ครูอาจารย 

4.13 .68 มาก 3 

3.  มีจิตนอมรบัคําสั่งสอนของพอแมครูอาจารย 
     ดวยความเต็มใจ ไมหงุดหงิดหรือโกรธ 

4.10 .77 มาก 4 

4.  ปฏิบัติหรือทําตามคําสั่งสอนของพอแม 
     ครูอาจารย 

4.08 .74 มาก 5 

5.  มีความระลึกอยูเสมอวาคําสั่งสอนของพอแม  
     ครูอาจารย เปนสิ่งท่ีดีมีประโยชน 

4.20 .75 มาก 1 

รวม 4.14 .59 มาก  
 

 จากตารางที่ 4.30 พบวา การปฏิบัติตนดานคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนา
ของเยาวชนในจังหวัดตราด ดานความเปนผูวางาย อยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายขอ
พบวา อยูในระดับมากทั้ง 5 ขอ เรียงลําดับตามคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 อันดับแรก คือ  
มีความระลึกอยูเสมอวาคําสั่งสอนของพอแม ครูอาจารย เปนสิ่งท่ีดีมีประโยชน รับฟงหรือเชื่อฟงคําสั่ง
สอนของพอแม ครูอาจารยดวยดี ไมดื้อดึง และมีทรรศนะท่ีดีตอคําสั่งสอนของพอแมครูอาจารย  
สวนอันดับสุดทาย คือ ปฏิบัติหรือทําตามคําสั่งสอนของพอแมครูอาจารย 
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ตารางที่ 4.31  คะแนนเฉลี่ย ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับการปฏิบัติตนดานคณุธรรม 
    จริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนาของเยาวชน ในจังหวัดตราด 
    ดานความเมตตากรุณา เปนรายขอ 

ระดับการปฏิบัติ 
n = 400 

ระดับ อันดับที่ 
X  SD  

1.  มีความปรารถนาดี มีไมตรีจิต คิดใหผูอื่นเปนสุข 4.30 .71 มาก 1 
2.  มีความเอ้ือเฟอเผื่อแผ โอบออมอารีตอบุคคล 
     และสัตว 

4.23 .69 มาก 2 

3.  มีความสงสาร เอ็นดู ปรารถนาที่จะชวยผูตกทุกข 
     ไดยากใหพนจากความทุกขยากนั้น 

4.21 .72 มาก 3 

4.  ชวยเหลือสงเคราะหผูอ่ืนในยามที่เขา 
     ประสบภัยพิบัติตาง ๆ 

3.98 .90 มาก 5 

5.  ชวยเหลือผูบาดเจ็บ และชวยสัตวใหพนจากภัย 4.02 .86 มาก 4 
รวม 4.15 .61 มาก  

 

 จากตารางที่ 4.31 พบวา การปฏิบัติตนดานคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนา
ของเยาวชนในจังหวัดตราด ดานความเมตตากรุณา อยูในระดับมาก และเม่ือพิจารณาเปนรายขอ
พบวา อยูในระดับมากทั้ง 5 ขอ เรียงลําดับตามคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 อันดับแรก คือ  
มีความปรารถนาดี มีไมตรีจิต คิดใหผูอื่นเปนสุข มีความเอ้ือเฟอเผื่อแผ โอบออมอารีตอบุคคลและสัตว  
และมีความสงสาร เอ็นดู ปรารถนาที่จะชวยผูตกทุกขไดยากใหพนจากความทุกขยากน้ัน สวนอันดับ
สุดทาย คือ ชวยเหลือสงเคราะหผูอื่นในยามท่ีเขาประสบภัยพิบัติตาง ๆ 
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ตารางที่ 4.32  คะแนนเฉลี่ย ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับการปฏิบัติตนดานคุณธรรม 
    จริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนาของเยาวชน ในจังหวัดตราด 
    ดานความขยันหม่ันเพียร เปนรายขอ 

ระดับการปฏิบัติ 
n = 400 

ระดับ อันดับที่ 
X  SD  

1.  มีความตั้งใจทํางานอยางจริงจัง แข็งขัน 
    และตอเนื่อง 

4.05 .79 มาก 3 

2.  มีความมานะพยายาม อดทนตอการทํางาน  
     ไมทอถอย จนประสบความสําเร็จ 

4.08 .78 มาก 1 

3.  ชวยเหลืองานของพอแมโดยไมเกียจคราน 4.04 .84 มาก 4 
4.  ชวยเหลืองานหรือกิจกรรมของโรงเรียน 
     โดยไมเก่ียง 

4.01 .80 มาก 5 

5.  ตั้งใจศึกษาเลาเรียน 4.06 .80 มาก 2 
รวม 4.05 .64 มาก  

 

 จากตารางที่ 4.32 พบวา การปฏิบัติตนดานคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนา
ของเยาวชนในจังหวัดตราด ดานความขยันหมั่นเพียร อยูในระดับมาก และเม่ือพิจารณาเปนรายขอ
พบวา อยูในระดับมากทั้ง 5 ขอ เรียงลําดับตามคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 อันดับแรก คือ  
มีความมานะพยายาม อดทนตอการทํางาน ไมทอถอย จนประสบความสําเร็จ ตั้งใจศึกษาเลาเรียน  
และมีความตั้งใจทํางานอยางจริงจัง แข็งขันและตอเนื่อง สวนอันดับสุดทาย คือ ชวยเหลืองานหรือ
กิจกรรมของโรงเรียนโดยไมเก่ียง 
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ตารางที่ 4.33  คะแนนเฉลี่ย ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับการปฏิบัติตนดานคุณธรรม 
    จริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนาของเยาวชน ในจังหวัดตราด 
    ดานความมีระเบียบวินัย  เปนรายขอ 

ระดับการปฏิบัติ 
n = 400 

ระดับ อันดับที่ 
X  SD  

1.  มีวินัยในตนเอง ประพฤติตนโดยไมยุงเก่ียวกับ 
     การพนันหรือยาเสพติด 

4.45 .75 มาก 1 

2.  ประพฤตตินตามระเบียบปฏิบัติที่ตกลงกัน 
     ในครอบครวั 

4.18 .72 มาก 3 

3.  ประพฤติตนตามระเบียบปฏิบัติในโรงเรียน เชน  
     การแตงกายตามระเบียบ และไมฝาฝน 
     กฎระเบียบของโรงเรยีน 

4.10 .83 มาก 5 

4.  ประพฤติตนตามระเบียบปฏิบัติสังคม เชน  
     การปฏิบัติตามกฎจราจรและกฎหมายบานเมือง 

4.15 .83 มาก 4 

5.  ประพฤติตนไมขัดตอขนบธรรมเนียมอันดีงาม 
     ของสังคม 

4.25 .78 มาก 2 

รวม 4.22 .59 มาก  
 

 จากตารางที่ 4.33 พบวา การปฏิบัติตนดานคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนา
ของเยาวชนในจังหวัดตราด ดานความมีระเบียบวินัย  อยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายขอ
พบวา อยูในระดับมากทั้ง 5 ขอ เรียงลําดับตามคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 อันดับแรก คือ  
มีวินัยในตนเอง ประพฤติตนโดยไมยุงเกี่ยวกับการพนันหรือยาเสพติด ประพฤติตนไมขัดตอขนบธรรมเนียม
อันดีงามของสังคม และประพฤติตนตามระเบียบปฏิบัติที่ตกลงกันในครอบครัว สวนอันดับสุดทาย คือ 
ประพฤติตนตามระเบียบปฏิบัติในโรงเรียน เชน การแตงกายตามระเบียบ และไมฝาฝนกฏระเบียบ
ของโรงเรียน 
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ตารางที่ 4.34  คะแนนเฉลี่ย ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับการปฏิบัติตนดานคุณธรรม 
    จริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนาของเยาวชน ในจังหวัดระยอง  
    โดยรวมและรายดาน 

ระดับการปฏิบัติ 
n = 400 

ระดับ อันดับที่ 
X  SD  

ความกตัญูกตเวที   4.53 .48 มากที่สุด 1 
ความเอ้ือเฟอเผื่อแผ   3.82 .68 มาก 6 
ความเปนผูวางาย  4.23 .60 มาก 3 
ความเมตตากรุณา 4.21 .59 มาก 4 
ความขยันหมั่นเพียร  4.08 .62 มาก 5 
ความมีระเบียบวินัย  4.38 .58 มาก 2 

รวม 4.21 .45 มาก  
 

 จากตารางที่ 4.34 พบวา การปฏิบัติตนดานคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนา
ของเยาวชนในจังหวัดระยอง โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดานพบวา อยูในระดับมาก 
ทั้ง 6 ดาน เรียงลําดับตามคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ ความกตัญูกตเวที ความมีระเบียบ
วินัย ความเปนผูวางาย ความเมตตากรุณา ความขยันหมั่นเพียร และความเอ้ือเฟอเผื่อแผ   
 
ตารางที่ 4.35  คะแนนเฉลี่ย ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับการปฏิบัติตนดานคุณธรรม 
    จริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนาของเยาวชน ในจังหวัดระยอง 
    ดานความกตัญูกตเวที เปนรายขอ 

ระดับการปฏิบัติ 
n = 400 

ระดับ อันดับที่ 
X  SD  

1.  รูอุปการคุณท่ีพอแมมีตอเรา 4.64 .55 มากที่สุด 1 
2.  รูอุปการคุณที่ครูอาจารยมีตอเรา 4.47 .65 มาก 4 
3.  ยกยอง สรรเสริญ เชิดชูคุณความดี 
    ของทานผูมีอุปการคุณ 

4.57 .60 มากที่สุด 2 

4.  หาโอกาสตอบแทนบุญคุณของบุคคล 
    ผูที่มีอุปการคุณตอเรา 

4.51 .64 มากที่สุด 3 

5.  ปรนนิบัติรับใชผูมีบุญคุณถามีโอกาส 4.45 .66 มาก 5 
รวม 4.53 .48 มากที่สุด  
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  จากตารางท่ี 4.35 พบวา การปฏิบัติตนดานคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนา
ของเยาวชนในจังหวัดระยอง ดานความกตัญูกตเวที อยูในระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณาเปน 
รายขอ พบวา อยูในระดับมากที่สุด 3 ขอ และระดับมาก 3 ขอ เรียงลําดับตามคะแนนเฉลี่ยจากมาก
ไปหานอย 3 อันดับแรก คือ รูอุปการคุณที่พอแมมีตอเรา ยกยอง สรรเสริญ เชิดชูคุณความดีของทาน
ผูมีอุปการคุณ และหาโอกาสตอบแทนบุณคุณของบุคคลผูที่มีอุปการคุณตอเรา สวนอันดับสุดทาย คือ 
ปรนนิบัติรับใชผูมีบุญคุณถามีโอกาส 
 
ตารางที่ 4.36  คะแนนเฉลี่ย ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับการปฏิบัติตนดานคุณธรรม 
    จริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนาของเยาวชน ในจังหวัดระยอง  
    ดานความเอ้ือเฟอเผื่อแผ  เปนรายขอ 

ระดับการปฏิบัติ 
n = 400 

ระดับ อันดับที่ 
X  SD  

1.  แบงปนทรัพยหรือสิ่งของใหแกผูท่ีตกทุกข 
     ไดยาก 

4.10 .72 มาก 1 

2.  ทําบุญตักบาตร หรือทํากิจกรรมตาง ๆ  
     ทางศาสนา 

4.00 .86 มาก 3 

3.  สละแรงงานเพ่ือประโยชนใหแกผูอ่ืนหรือ 
     สังคม 

3.93 .80 มาก 4 

4.  แสดงน้ําใจชวยเหลือผูอ่ืน เชน สละที่นั่ง 
    บนรถประจําทางใหคนชรา เด็ก  
    หรือสตรมีีครรภ 

4.02 .84 มาก 2 

5.  บริจาคโลหิตที่สภากาชาดไทยหรือ 
     โรงพยาบาลเพ่ือชวยชีวิตผูประสบ 
     เคราะหกรรมตาง ๆ 

3.06 1.39 ปานกลาง 5 

รวม 3.82 .68 มาก  
 

 จากตารางที่ 4.36 พบวา การปฏิบัติตนดานคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนา
ของเยาวชนในจังหวัดระยอง ดานความเอ้ือเฟอเผื่อแผ อยูในระดับมาก และเม่ือพิจารณาเปนรายขอ
พบวา อยูในระดับมาก 4 ขอ และระดับปานกลาง 1 ขอ เรียงลําดับตามคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหา
นอย 3 อันดับแรก คือ แบงปนทรัพยหรือสิ่งของใหแกผูที่ตกทุกขไดยาก แสดงน้ําใจชวยเหลือผูอื่น 
เชน สละท่ีนั่งบนรถประจําทางใหคนชรา เด็ก หรือสตรีมีครรภ และทําบุญตักบาตร หรือทํากิจกรรม
ตาง ๆ ทางศาสนา สวนอันดับสุดทายคือ บริจาคโลหิตที่สภากาชาดไทยหรือโรงพยาบาลเพ่ือชวยชีวิต
ผูประสบเคราะหกรรมตาง ๆ 
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ตารางที่ 4.37  คะแนนเฉลี่ย ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับการปฏิบัติตนดานคุณธรรม 
   จริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนาของเยาวชน ในจังหวัดระยอง 
   ดานความเปนผูวางาย เปนรายขอ 

ระดับการปฏิบัติ 
n = 400 

ระดับ อันดับที่ 
X  SD  

1.  รับฟงหรือเชื่อฟงคําสั่งสอนของพอแม  
     ครูอาจารยดวยดี  ไมด้ือดึง 

4.22 .73 มาก 3 

2.  มีทรรศนะที่ดีตอคําสั่งสอนของพอแม 
     ครูอาจารย 

4.23 .70 มาก 2 

3.  มีจิตนอมรบัคําสั่งสอนของพอแมครูอาจารย 
     ดวยความเต็มใจ ไมหงุดหงิดหรือโกรธ 

4.16 .75 มาก 5 

4.  ปฏิบัติหรือทําตามคําสั่งสอนของพอแม 
     ครูอาจารย 

4.19 .78 มาก 4 

5.  มีความระลึกอยูเสมอวาคําสั่งสอนของพอแม  
     ครูอาจารย เปนสิ่งท่ีดีมีประโยชน 

4.37 .71 มาก 1 

รวม 4.23 .60 มาก  
 

 จากตารางที่ 4.37 พบวา การปฏิบัติตนดานคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนา
ของเยาวชนในจังหวัดระยอง ดานความเปนผูวางาย อยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายขอ
พบวา อยูในระดับมากทั้ง 5 ขอ เรียงลําดับตามคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 อันดับแรก คือ  
มีความระลึกอยูเสมอวาคําสั่งสอนของพอแม ครูอาจารย เปนสิ่งที่ดีมีประโยชน มีทรรศนะที่ดีตอคําสั่ง
สอนของพอแมครูอาจารย และรับฟงหรือเชื่อฟงคําสั่งสอนของพอแม ครูอาจารยดวยดี ไมดื้อดึง  
สวนอันดับสุดทาย คือ มีจิตนอมรับคําสั่งสอนของพอแมครูอาจารยดวยความเต็มใจ ไมหงุดหงิดหรือ
โกรธ 
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ตารางที่ 4.38  คะแนนเฉลี่ย ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับการปฏิบัติตนดานคุณธรรม 
    จริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนาของเยาวชน ในจังหวัดระยอง 
    ดานความเมตตากรุณา เปนรายขอ 

ระดับการปฏิบัติ 
n = 400 

ระดับ อันดับที่ 
X  SD  

1.  มีความปรารถนาดี มีไมตรีจิต คิดใหผูอื่นเปนสุข 4.31 .70 มาก 3 
2.  มีความเอ้ือเฟอเผื่อแผ โอบออมอารีตอบุคคล 
     และสัตว 

4.35 .69 มาก 1 

3.  มีความสงสาร เอ็นดู ปรารถนาที่จะชวยผูตกทุกข 
     ไดยากใหพนจากความทุกขยากนั้น 

4.32 .68 มาก 2 

4.  ชวยเหลือสงเคราะหผูอ่ืนในยามที่เขา 
     ประสบภัยพิบัติตาง ๆ 

4.05 .83 มาก 4 

5.  ชวยเหลือผูบาดเจ็บ และชวยสัตวใหพนจากภัย 4.03 .88 มาก 5 
รวม 4.21 .59 มาก  

 

 จากตารางที่ 4.38 พบวา การปฏิบัติตนดานคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนา
ของเยาวชนในจังหวัดระยอง ดานความเมตตากรุณา อยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายขอ
พบวา อยูในระดับมากทั้ง 5 ขอ เรียงลําดับตามคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 อันดับแรก คือ  
มีความเอ้ือเฟอเผื่อแผ โอบออมอารีตอบุคคลและสัตว มีความสงสาร เอ็นดู ปรารถนาที่จะชวย 
ผูตกทุกขไดยากใหพนจากความทุกขยากนั้น และมีความปรารถนาดี มีไมตรีจิต คิดใหผูอื่นเปนสุข    
สวนอันดับสุดทาย คือ ชวยเหลือผูบาดเจ็บ และชวยสัตวใหพนจากภัย 
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ตารางที่ 4.39  คะแนนเฉลี่ย ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับการปฏิบัติตนดานคุณธรรม 
    จริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนาของเยาวชน ในจังหวัดระยอง 
    ดานความขยันหม่ันเพียร เปนรายขอ 

ระดับการปฏิบัติ 
n = 400 

ระดับ อันดับที่ 
X  SD  

1.  มีความตั้งใจทํางานอยางจริงจัง แข็งขัน 
     และตอเนื่อง 

4.04 .80 มาก 3 

2.  มีความมานะพยายาม อดทนตอการทํางาน  
     ไมทอถอย จนประสบความสําเร็จ 

4.08 .75 มาก 2 

3.  ชวยเหลืองานของพอแมโดยไมเกียจคราน 4.02 .81 มาก 5 
4.  ชวยเหลืองานหรือกิจกรรมของโรงเรียน 
     โดยไมเก่ียง 

4.02 .79 มาก 4 

5.  ตั้งใจศึกษาเลาเรียน 4.23 .78 มาก 1 
รวม 4.08 .62 มาก  

 

 จากตารางที่ 4.39 พบวา การปฏิบัติตนดานคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนา
ของเยาวชนในจังหวัดระยอง ดานความขยันหมั่นเพียร อยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายขอ
พบวา อยูในระดับมากทั้ง 5 ขอ เรียงลําดับตามคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 อันดับแรก คือ 
ตั้งใจศึกษาเลาเรียน  มีความมานะพยายาม อดทนตอการทํางาน ไมทอถอย จนประสบความสําเร็จ  
และมีความตั้งใจทํางานอยางจริงจัง แข็งขันและตอเนื่อง สวนอันดับสุดทาย คือ ชวยเหลืองานของ 
พอแมโดยไมเกียจคราน 
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ตารางที่ 4.40  คะแนนเฉลี่ย ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับการปฏิบัติตนดานคุณธรรม 
    จริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนาของเยาวชน ในจังหวัดระยอง 
    ดานความมีระเบียบวินัย  เปนรายขอ 

ระดับการปฏิบัติ 
n = 400 

ระดับ อันดับที่ 
X  SD  

1.  มีวินัยในตนเอง ประพฤติตนโดยไมยุงเกี่ยวกับ 
     การพนันหรือยาเสพติด 

4.56 .75 มากที่สุด 1 

2.  ประพฤตตินตามระเบียบปฏิบัติที่ตกลงกัน 
     ในครอบครวั 

4.30 .76 มาก 4 

3.  ประพฤติตนตามระเบียบปฏิบัติในโรงเรียน เชน  
    การแตงกายตามระเบียบ และไมฝาฝน 
    กฎระเบียบของโรงเรียน 

4.27 .80 มาก 5 

4.  ประพฤติตนตามระเบียบปฏิบัติสังคม เชน  
     การปฏิบัติตามกฎจราจรและกฎหมายบานเมือง 

4.36 .74 มาก 3 

5.  ประพฤติตนไมขัดตอขนบธรรมเนียมอันดีงาม 
     ของสังคม 

4.39 .74 มาก 2 

รวม 4.38 .58 มาก  
 

 จากตารางที่ 4.40 พบวา การปฏิบัติตนดานคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนา
ของเยาวชนในจังหวัดระยอง ดานความมีระเบียบวินัย  อยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายขอ
พบวา อยูในระดับมากที่สุด 1 ขอ และระดับมาก 4 ขอ เรียงลําดับตามคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหา
นอย 3 อันดับแรก คือ มี วินัยในตนเอง ประพฤติตนโดยไมยุงเกี่ยวกับการพนันหรือยาเสพติด  
ประพฤติตนไมขัดตอขนบธรรมเนียมอันดีงามของสังคม และประพฤติตนตามระเบียบปฏิบัติสังคม 
เชน การปฏิบัติตามกฎจราจรและกฎหมายบานเมือง สวนอันดับสุดทาย คือ ประพฤติตนตามระเบียบ
ปฏิบัติในโรงเรยีน เชน การแตงกายตามระเบียบ และไมฝาฝนกฎระเบียบของโรงเรียน 
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 ตอนท่ี 2 ผลการเปรียบเทียบการปฏิบั ติตนดานคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทาง
พระพุทธศาสนาของเยาวชนในภาคตะวันออก จําแนกตามเพศ เกรดเฉลี่ย ระดับชั้นท่ีศึกษา 
ภูมิลําเนา และสถานภาพการอยูอาศัย 
  ผลการเปรียบเทียบการปฏิบัติตนดานคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนาของ
เยาวชนในภาคตะวันออก จําแนกตามเพศ เกรดเฉลี่ย ระดับชั้นที่ศึกษา ภูมิลําเนา และสถานภาพการ
อยูอาศัย ผูวิจัยไดวิเคราะหโดยการทดสอบคา t (t – test) และวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว 
(One – Way ANOVA) ผลการวิเคราะหปรากฏดังตารางท่ี 4.41 – 4.50 
 
ตารางที่ 4.41  เปรียบเทียบการปฏิบัติตนดานคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนา 
   ของเยาวชน ในภาคตะวันออก จําแนกตามเพศ 

คุณธรรมจริยธรรม 
ชาย หญิง 

t p 
X  SD  X  SD  

ความกตัญูกตเวที   4.43 .56 4.48 .47 1.73 .08 
ความเอ้ือเฟอเผื่อแผ   3.88 .72 3.77 .68 2.94* .00 
ความเปนผูวางาย  4.23 .61 4.19 .57 1.26 .21 
ความเมตตากรณุา 4.17 .61 4.20 .59 .97 .33 
ความขยันหมั่นเพียร  4.11 .63 4.09 .60 .74 .46 
ความมีระเบียบวินัย 4.31 .63 4.35 .54 1.36 .17 

รวม 4.19 .49 4.18 .44 .33 .75 
*p < .05 
 

 จากตารางที่  4.41 เปรียบเทียบการปฏิบัติตนดานคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทาง
พระพุทธศาสนาของเยาวชนในภาคตะวันออก จําแนกตามเพศ โดยรวมพบวา เยาวชนเพศชายและ
เพศหญิงมีการปฏิบัติตนดานคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนาแตกตางกันอยางไมมี
นัยสําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา มีเพียงดานความเอ้ือเฟอเผื่อแผที่เยาวชนเพศชาย
และเพศหญิงแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนดานอ่ืนๆ อีก 5 ดาน แตกตางกัน
อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 
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ตารางที่ 4.42  เปรียบเทียบการปฏิบัติตนดานคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนา 
   ของเยาวชน ในภาคตะวันออก จําแนกตามเกรดเฉลี่ย 

คุณธรรมจริยธรรม 
ต่ํากวา 2.50 2.50-3.00 3.01-3.50 3.51-4.00 

X  SD  X  SD  X  SD  X  SD  
ความกตัญูกตเวที   4.27 .58 4.47 .50 4.50 .48 4.49 .51 
ความเอ้ือเฟอเผื่อแผ   3.69 .75 3.88 .72 3.80 .69 3.79 .65 
ความเปนผูวางาย  3.92 .66 4.23 .57 4.26 .57 4.23 .55 
ความเมตตากรุณา 3.95 .65 4.20 .61 4.23 .58 4.22 .56 
ความขยันหมั่นเพียร  3.86 .69 4.12 .61 4.12 .59 4.14 .59 
ความมีระเบียบวินัย 4.07 .62 4.31 .55 4.37 .55 4.43 .59 

รวม 3.96 .51 4.20 .46 4.21 .44 4.22 .44 
 

 จากตารางที่ 4.42 พบวา การปฏิบัติตนดานคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนา 
ของเยาวชนในภาคตะวันออก ที่มีเกรดเฉลี่ยต่ํากวา 2.50 โดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปน
รายดาน พบวา ทุกดาน อยูในระดับมาก 
 การปฏิบัติตนดานคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนาของเยาวชนในภาค
ตะวันออก ท่ีมีเกรดเฉลี่ย 2.51 – 3.00 โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา 
ทุกดาน อยูในระดับมาก 
 การปฏิบัติตนดานคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนาของเยาวชนในภาค
ตะวันออก ท่ีมีเกรดเฉลี่ย 3.01 – 3.50 โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา  
ทุกดาน อยูในระดับมาก 
 การปฏิบัติตนดานคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนาของเยาวชนในภาค
ตะวันออก ท่ีมีเกรดเฉลี่ยต่ํากวา 3.51 – 4.00 โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน
พบวา ทุกดาน อยูในระดับมาก 
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ตารางที่ 4.43  การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว การปฏิบัติตนดานคุณธรรมจริยธรรม 
   ตามแนวทางพระพุทธศาสนาของเยาวชน ในภาคตะวันออก  จําแนกตามเกรดเฉลี่ย 

คุณธรรมจริยธรรม แหลงขอมูล df SS MS F p 
ความกตัญูกตเวที   ระหวางกลุม 3 7.32 2.44 9.66* .00 

ภายในกลุม 1596 403.49 .25   
รวม 1599 410.81    

ความเอ้ือเฟอเผื่อแผ   ระหวางกลุม 3 5.07 1.69 3.49* .02 
ภายในกลุม 1596 772.59 .48   

รวม 1599 777.66    
ความเปนผูวางาย ระหวางกลุม 3 15.20 5.07 15.35* .00 

ภายในกลุม 1596 526.69 .33   
รวม 1599 541.89    

ความเมตตากรุณา ระหวางกลุม 3 11.11 3.70 10.58* .00 
ภายในกลุม 1596 558.79 .35   

รวม 1599 569.90    
ความขยันหมั่นเพียร ระหวางกลุม 3 10.98 3.66 10.03* .00 

ภายในกลุม 1596 582.21 .36   
รวม 1599 593.19    

ความมีระเบียบวินัย ระหวางกลุม 3 16.23 5.41 16.75* .00 
ภายในกลุม 1596 515.67 .32   

รวม 1599 531.90    
รวม ระหวางกลุม 3 9.34 3.11 15.02* .00 

ภายในกลุม 1596 330.82 .21   
รวม 1599 340.16    

*p < .05  
 

 จากตารางท่ี 4.43 พบวา การปฏิบัติตนดานคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนา
ของเยาวชนในภาคตะวันออก จําแนกตามเกรดเฉลี่ย โดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
ที่ระดับ .05 เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ทุกดานเยาวชนในภาคตะวันออก ที่มีเกรดเฉลี่ยตางกัน 
มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 เม่ือผลการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว มีนัยสําคัญทางสถิติ แสดงวา มีความ
แตกตางกันอยางนอย 1 คู จึงทดสอบความแตกตางรายคู ดวยวิธีการของ LSD และ Tamhane 
ปรากฏผลดังตารางท่ี 4.44 – 4.50  
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ตารางที่ 4.44  การเปรียบเทียบการปฏิบัติตนดานคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนา 
 ของเยาวชนในภาคตะวันออก โดยรวม จําแนกตามเกรดเฉลี่ย เปนรายคู 

เกรดเฉลี่ย 
 3.51-4.00 3.01-3.50 2.50-3.00 ต่ํากวา 2.50 

X  4.22 4.21 4.20 3.96 
3.51-4.00 4.22 - .01 .02 .26* 
3.01-3.50 4.21  - .01 .25* 
2.50-3.00 4.20   - .24* 
ต่ํากวา 2.50 3.96    - 
*p < .05  
 

 จากตารางที่ 4.44 พบวา การปฏิบัติตนดานคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนา
ของเยาวชนในภาคตะวันออก โดยรวมจําแนกตามเกรดเฉลี่ย เยาวชนท่ีมีเกรดเฉลี่ยที่มีความแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ไดแก เกรดเฉลี่ยต่ํากวา 2.50 กับเกรดเฉลี่ย 2.50 ถึง 3.00  
เกรดเฉลี่ยต่ํากวา 2.50 กับเกรดเฉลี่ย 3.01 ถึง 3.50 และเกรดเฉลี่ยต่ํากวา 2.50 กับเกรดเฉลี่ย 3.51 
ถึง 4.00 
 
ตารางที่ 4.45  การเปรียบเทียบการปฏิบัติตนดานคุณธรรมจรยิธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนา 
    ของเยาวชนในภาคตะวันออก ดานความกตัญูกตเวที จําแนกตามเกรดเฉลี่ย  
    เปนรายคู 

เกรดเฉลี่ย 
 3.01-3.50 3.51-4.00 2.50-3.00 ต่ํากวา 2.50 

X  4.50 4.49 4.47 4.27 
3.01-3.50 4.50 - .01 .03 .23* 
3.51-4.00 4.49  - .02 .22* 
2.50-3.00 4.47   - .20* 
ต่ํากวา 2.50 4.27    - 
*p < .05  
 

 จากตารางที่ 4.45 พบวา การปฏิบัติตนดานคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนา
ของเยาวชนในภาคตะวันออก ดานความกตัญูกตเวที จําแนกตามเกรดเฉลี่ย เยาวชนท่ีมีเกรดเฉลี่ย 
ที่มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ไดแก เกรดเฉลี่ยต่ํากวา 2.50 กับเกรดเฉลี่ย 
2.50 ถึง 3.00  เกรดเฉลี่ยต่ํากวา 2.50 กับเกรดเฉลี่ย 3.01 ถึง 3.50  และเกรดเฉลี่ยต่ํากวา 2.50 กับ
เกรดเฉลี่ย 3.51 ถึง 4.00 
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ตารางที่ 4.46  การเปรียบเทียบการปฏิบัติตนดานคุณธรรมจรยิธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนา 
    ของเยาวชนในภาคตะวันออก ดานความเอ้ือเฟอเผื่อแผ จําแนกตามเกรดเฉลี่ย  
    เปนรายคู 

เกรดเฉลี่ย 
 2.50-3.00 3.01-3.50 3.51-4.00 ต่ํากวา 2.50 

X  3.88 3.80 3.79 3.69 
2.50-3.00 3.88 - .08 .09 .19* 
3.01-3.50 3.80  - .01 .11 
3.51-4.00 3.79   - .10 
ต่ํากวา 2.50 3.69    - 
*p < .05  
 

 จากตารางที่ 4.46 พบวา การปฏิบัติตนดานคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนา
ของเยาวชนในภาคตะวันออก ดานความเอื้อเฟอเผื่อแผ จําแนกตามเกรดเฉลี่ย เยาวชนที่มีเกรดเฉลี่ย
ที่มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ไดแก เกรดเฉลี่ยต่ํากวา 2.50 กับเกรดเฉลี่ย 
2.50 ถึง 3.00   
 
ตารางที่ 4.47  การเปรียบเทียบการปฏิบัติตนดานคุณธรรมจรยิธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนา 
    ของเยาวชนในภาคตะวันออก ดานความเปนผูวางาย จําแนกตามเกรดเฉลี่ย เปนรายคู 

เกรดเฉลี่ย 
 3.01-3.50 3.51-4.00 2.50-3.00 ต่ํากวา 2.50 

X  4.26 4.23 4.23 3.92 
3.01-3.50 4.26 - .03 .03 .34* 
3.51-4.00 4.23  - .01 .31* 
2.50-3.00 4.23   - .31* 
ต่ํากวา 2.50 3.92    - 
*p < .05  
 

 จากตารางที่ 4.47 พบวา การปฏิบัติตนดานคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนา
ของเยาวชนในภาคตะวันออก ดานความเปนผูวางาย จําแนกตามเกรดเฉลี่ย เยาวชนท่ีมีเกรดเฉลี่ยที่มี
ความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ไดแก เกรดเฉลี่ยต่ํากวา 2.50 กับเกรดเฉลี่ย 
2.50 ถึง 3.00  เกรดเฉลี่ยต่ํากวา 2.50 กับเกรดเฉลี่ย 3.01 ถึง 3.50 และเกรดเฉลี่ยต่ํากวา 2.50 กับ
เกรดเฉลี่ย 3.51 ถึง 4.00 
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ตารางที่ 4.48  การเปรียบเทียบการปฏิบัติตนดานคุณธรรมจรยิธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนา 
    ของเยาวชนในภาคตะวันออก ดานความเมตตากรุณา จําแนกตามเกรดเฉลี่ย  
    เปนรายคู 

เกรดเฉลี่ย 
 3.01-3.50 3.51-4.00 2.50-3.00 ต่ํากวา 2.50 

X  4.23 4.22 4.20 3.95 
3.01-3.50 4.23 - .01 .03 .28* 
3.51-4.00 4.22  - .02 .27* 
2.50-3.00 4.20   - .25* 
ต่ํากวา 2.50 3.95    - 
*p < .05  
 

 จากตารางที่ 4.48 พบวา การปฏิบัติตนดานคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนา
ของเยาวชนในภาคตะวันออก ดานความเมตตากรุณา จําแนกตามเกรดเฉลี่ย เยาวชนท่ีมีเกรดเฉลี่ย 
ที่มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ไดแก เกรดเฉลี่ยต่ํากวา 2.50 กับเกรดเฉลี่ย 
2.50 ถึง 3.00 เกรดเฉลี่ยต่ํากวา 2.50 กับเกรดเฉลี่ย 3.01 ถึง 3.50 และเกรดเฉลี่ยต่ํากวา 2.50 กับ 
เกรดเฉลี่ย 3.51 ถึง 4.00 
 
ตารางที่ 4.49  การเปรียบเทียบการปฏิบัติตนดานคุณธรรมจรยิธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนา 
    ของเยาวชนในภาคตะวันออก ดานความขยันหม่ันเพียร จําแนกตามเกรดเฉลี่ย  
    เปนรายคู 

เกรดเฉลี่ย 
 3.51-4.00 2.50-3.00 3.01-3.50 ต่ํากวา 2.50 

X  4.14 4.12 4.12 3.86 
3.51-4.00 4.14 - .02 .02 .28* 
2.50-3.00 4.12  - .00 .26* 
3.01-3.50 4.12   - .26* 
ต่ํากวา 2.50 3.86    - 
*p < .05  
 

 จากตารางที่ 4.49 พบวา การปฏิบัติตนดานคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนา
ของเยาวชนในภาคตะวันออก ดานความขยันหมั่นเพียร จําแนกตามเกรดเฉลี่ย เยาวชนที่มีเกรดเฉลี่ย
ที่มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ไดแก เกรดเฉลี่ยต่ํากวา 2.50 กับเกรดเฉลี่ย 
2.50 ถึง 3.00 เกรดเฉลี่ยต่ํากวา 2.50 กับเกรดเฉลี่ย 3.01 ถึง 3.50 และเกรดเฉลี่ยต่ํากวา 2.50 กับ 
เกรดเฉลี่ย 3.51 ถึง 4.00 
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ตารางที่ 4.50  การเปรียบเทียบการปฏิบัติตนดานคุณธรรมจรยิธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนา 
    ของเยาวชนในภาคตะวันออก ดานความมีระเบียบวินัย จําแนกตามเกรดเฉลี่ย  
    เปนรายคู 

เกรดเฉลี่ย 
 3.51-4.00 3.01-3.50 2.50-3.00 ต่ํากวา 2.50 

X  4.43 4.37 4.31 4.07 
3.51-4.00 4.43 - .06 .12* .36* 
3.01-3.50 4.37  - .06 .30* 
2.50-3.00 4.31   - .24* 
ต่ํากวา 2.50 4.07    - 
*p < .05  
 

 จากตารางที่ 4.50 พบวา การปฏิบัติตนดานคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนา
ของเยาวชนในภาคตะวันออก ดานความมีระเบียบวินัย จําแนกตามเกรดเฉลี่ย เยาวชนท่ีมีเกรดเฉลี่ย 
ที่มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ไดแก เกรดเฉลี่ยต่ํากวา 2.50 กับเกรดเฉลี่ย 
2.50 ถึง 3.00 เกรดเฉลี่ยต่ํากวา 2.50 กับเกรดเฉลี่ย 3.01 ถึง 3.50 เกรดเฉลี่ยตํ่ากวา 2.50 กับ 
เกรดเฉลี่ย 3.51 ถึง 4.00 และเกรดเฉลี่ย 2.50 ถึง 3.00 กับเกรดเฉลี่ย 3.51 ถึง 4.00 
 
ตารางที่ 4.51  เปรียบเทียบการปฏิบัติตนดานคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนา 
   ของเยาวชน ในภาคตะวันออก จําแนกตามระดับชั้นที่ศึกษา 

คุณธรรมจริยธรรม 
ม.ตน ม.ปลาย 

t p 
X  SD  X  SD  

ความกตัญูกตเวที   4.47 .49 4.46 .51 .12 .90 
ความเอ้ือเฟอเผื่อแผ   3.84 .74 3.79 .67 1.24 .22 
ความเปนผูวางาย  4.24 .60 4.19 .57 1.66 .10 
ความเมตตากรุณา 4.18 .62 4.20 .59 .56 .58 
ความขยันหมั่นเพียร  4.14 .63 4.08 .60 1.93 .05 
ความมีระเบียบวินัย 4.39 .60 4.30 .56 2.95* .00 

รวม 4.21 .48 4.17 .45 1.58 .11 
*p < .05 
 

 จากตารางที่  4.51 เปรียบเทียบการปฏิบั ติตนดานคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทาง
พระพุทธศาสนาของเยาวชนในภาคตะวันออก จําแนกตามระดับชั้นท่ีศึกษา โดยรวมพบวา เยาวชนท่ี
ศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนตนและเยาวชนที่ศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายมีการปฏิบัติตนดาน
คุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนาแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณา
เปนรายดาน พบวา มีเพียงดานความมีระเบียบวินัย ที่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตนและนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนดานอ่ืนๆ อีก 5 ดาน 
แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 
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ตารางที่ 4.52  เปรียบเทียบการปฏิบัติตนดานคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนา 
   ของเยาวชน ในภาคตะวันออก จําแนกตามภูมิลําเนา 

คุณธรรมจริยธรรม 
จันทบุรี ชลบุรี ตราด ระยอง 

X  SD  X  SD  X  SD  X  SD  
ความกตัญูกตเวที   4.43 .49 4.52 .47 4.38 .56 4.53 .48 
ความเอ้ือเฟอเผื่อแผ   3.85 .69 3.73 .70 3.84 .71 3.82 .68 
ความเปนผูวางาย  4.25 .56 4.21 .58 4.14 .59 4.23 .60 
ความเมตตากรุณา 4.20 .57 4.21 .61 4.15 .61 4.21 .59 
ความขยันหมั่นเพียร  4.16 .57 4.11 .60 4.05 .64 4.08 .62 
ความมีระเบียบวินัย 4.35 .60 4.39 .52 4.22 .59 4.38 .58 

รวม 4.21 .46 4.19 .46 4.13 .47 4.21 .45 
 

 จากตารางที่ 4.52 พบวา การปฏิบัติตนดานคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนา
ของเยาวชนในภาคตะวันออก ที่มีภูมิลําเนาจังหวัดจันทบุรี โดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปน
รายดาน พบวา ทุกดาน อยูในระดับมาก 
 การปฏิบัติตนดานคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนาของเยาวชนในภาค
ตะวันออก ที่มีภูมิลําเนาจังหวัดชลบุรี โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา  
ดานความกตัญูกตเวที อยูในระดับมากที่สุด สวนดานท่ีเหลือ อยูในระดับมาก 
 การปฏิบัติตนดานคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนาของเยาวชนในภาค
ตะวันออก ที่มีภูมิลําเนาจังหวัดตราด โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา  
ทุกดาน อยูในระดับมาก 
 การปฏิบัติตนดานคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนาของเยาวชนในภาค
ตะวันออก ที่มีภูมิลําเนาจังหวัดระยอง โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา  
ดานความกตัญูกตเวที อยูในระดับมากที่สุด สวนดานที่เหลือ อยูในระดับมาก 
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ตารางที่ 4.53  การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว การปฏิบัติตนดานคุณธรรมจริยธรรม 
   ตามแนวทางพระพุทธศาสนาของเยาวชน ในภาคตะวันออก  จําแนกตามภูมิลาํเนา 

คุณธรรมจริยธรรม แหลงขอมูล df SS MS F p 
ความกตัญูกตเวที   ระหวางกลุม 3 6.57 2.19 8.64* .00 

ภายในกลุม 1596 404.25 .25   
รวม 1599 410.81    

ความเอ้ือเฟอเผื่อแผ   ระหวางกลุม 3 3.92 1.31 2.70* .04 
ภายในกลุม 1596 773.74 .48   

รวม 1599 777.66    
ความเปนผูวางาย ระหวางกลุม 3 2.99 1.00 2.95* .03 

ภายในกลุม 1596 538.90 .34   
รวม 1599 541.89    

ความเมตตากรุณา ระหวางกลุม 3 1.10 .37 1.03 .38 
ภายในกลุม 1596 568.80 .36   

รวม 1599 569.90    
ความขยันหมั่นเพียร ระหวางกลุม 3 2.74 .91 2.47 .06 

ภายในกลุม 1596 590.45 .37   
รวม 1599 593.19    

ความมีระเบียบวินัย ระหวางกลุม 3 6.99 2.33 7.09* .00 
ภายในกลุม 1596 524.91 .33   

รวม 1599 531.90    
รวม ระหวางกลุม 3 1.68 .56 2.64* .05 

ภายในกลุม 1596 338.48 .21   
รวม 1599 340.16    

*p < .05  
 

 จากตารางท่ี 4.53 พบวา การปฏิบัติตนดานคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนา
ของเยาวชนในภาคตะวันออก จําแนกตามภูมิลําเนา โดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิต ิ 
ที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานความกตัญูกตเวที ดานความเอ้ือเฟอเผื่อแผ  
ดานความเปนผูวางาย และดานความมีระเบียบวินัย เยาวชนในภาคตะวันออก ที่มีภูมิลําเนาตางกัน 
มีการปฏิบัติตนดานคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 
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 เม่ือผลการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว มีนัยสําคัญทางสถิติ แสดงวา มีความ
แตกตางกันอยางนอย 1 คู จึงทดสอบความแตกตางรายคู ดวยวิธีการของ LSD และ Tamhane 
ปรากฏผลดังตารางท่ี 4.54 – 4.58  
 
ตารางที่ 4.54  การเปรียบเทียบการปฏิบัติตนดานคุณธรรมจรยิธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนา 
    ของเยาวชนในภาคตะวันออก โดยรวม จําแนกตามภูมิลําเนา เปนรายคู 

ภูมิลําเนา 
 ระยอง จันทบุรี ชลบุร ี ตราด 

X  4.21 4.21 4.19 4.13 
ระยอง 4.21 - .00 .02 .08* 
จันทบุรี 4.21  - .02 .08* 
ชลบุรี 4.19   - .06* 
ตราด 4.13    - 
*p < .05 
  

 จากตารางที่ 4.54 พบวา การปฏิบัติตนดานคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนา
ของเยาวชนในภาคตะวันออก โดยรวมจําแนกตามภูมิลําเนา เยาวชนที่มีภูมิลําเนาที่มีการปฏิบัติตน
ดานคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
ไดแก จังหวัดตราดกับจังหวัดจันทบุรี จังหวัดตราดกับจังหวัดชลบุร ีและจังหวัดตราดกับจังหวัดระยอง 
 
ตารางที่ 4.55  การเปรียบเทียบการปฏิบัติตนดานคุณธรรมจรยิธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนา 
    ของเยาวชนในภาคตะวันออก ดานความกตัญูกตเวที จําแนกตามภูมิลําเนา  
    เปนรายคู 

ภูมิลําเนา 
 ระยอง ชลบุรี จันทบุรี ตราด 

X  4.53 4.52 4.43 4.38 
ระยอง 4.53 - .01 .10* .15* 
ชลบุรี 4.52  - .09* .14* 
จันทบุรี 4.43   - .05 
ตราด 4.38    - 
*p < .05  
 

 จากตารางที่ 4.55 พบวา การปฏิบัติตนดานคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนา
ของเยาวชนในภาคตะวันออก ดานความกตัญูกตเวที จําแนกตามภูมิลาํเนา เยาวชนที่มีภูมิลําเนาที่มี
การปฏิบัติตนดานคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 ไดแก จังหวัดตราดกับจังหวัดชลบุรี จังหวัดตราดกับจังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรีกับ
จังหวัดชลบุรี และจังหวัดจันทบุรกีับจังหวัดระยอง 
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ตารางที่ 4.56  การเปรียบเทียบการปฏิบัติตนดานคุณธรรมจรยิธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนา 
    ของเยาวชนในภาคตะวันออก ดานความเอ้ือเฟอเผื่อแผ จําแนกตามภูมลิําเนา  
    เปนรายคู 

ภูมิลําเนา 
 จันทบุรี ตราด ระยอง ชลบุรี 

X  3.85 3.84 3.82 3.73 
จันทบุรี 3.85 - .01 .03 .12* 
ตราด 3.84  - .02 .11* 
ระยอง 3.82   - .09 
ชลบุรี 3.73    - 
*p < .05  
 

 จากตารางที่ 4.56 พบวา การปฏิบัติตนดานคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนา
ของเยาวชนในภาคตะวันออก ดานความเอ้ือเฟอเผื่อแผ จําแนกตามภูมิลําเนา เยาวชนที่มีภูมิลําเนา 
ที่มีการปฏิบัติตนดานคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 ไดแก จังหวัดตราดกับจังหวัดชลบุรี และจังหวัดจันทบุรกีับจังหวัดชลบุร ี
 
ตารางที่ 4.57  การเปรียบเทียบการปฏิบัติตนดานคุณธรรมจรยิธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนา 
  ของเยาวชนในภาคตะวันออก ดานความเปนผูวางาย จําแนกตามภูมิลําเนา เปนรายคู 

ภูมิลําเนา 
 จันทบุรี ระยอง ชลบุรี ตราด 

X  4.25 4.23 4.21 4.14 
จันทบุรี 4.25 - .02 .04 .11* 
ระยอง 4.23  - .02 .09* 
ชลบุรี 4.21   - .07 
ตราด 4.14    - 
*p < .05  
 

 จากตารางที่ 4.57 พบวา การปฏิบัติตนดานคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนา
ของเยาวชนในภาคตะวันออก ดานความเปนผูวางาย จําแนกตามภูมิลําเนา เยาวชนที่มีภูมิลําเนาที่มี
การปฏิบัติตนดานคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 ไดแก จังหวัดตราดกับจังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราดกับจังหวัดระยอง 
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ตารางที่ 4.58  การเปรียบเทียบการปฏิบัติตนดานคุณธรรมจรยิธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนา 
    ของเยาวชนในภาคตะวันออก ดานความมีระเบียบวินัย จําแนกตามภูมิลําเนา  
    เปนรายคู 

ภูมิลําเนา 
 ชลบุร ี ระยอง จันทบุรี ตราด 

X  4.39 4.38 4.35 4.22 
ชลบุรี 4.39 - .01 .04 .17* 
ระยอง 4.38  - .03 .16* 
จันทบุรี 4.35   - .13* 
ตราด 4.22    - 
*p < .05  
 

 จากตารางที่ 4.58 พบวา การปฏิบัติตนดานคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนา
ของเยาวชนในภาคตะวันออก ความมีระเบียบวินัย จําแนกตามภูมิลําเนา เยาวชนที่มีภูมิลําเนาที่มี 
การปฏิบัติตนดานคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 ไดแก จังหวัดตราดกับจังหวัดจันทบุรี จังหวัดตราดกับจังหวัดชลบุรี และจังหวัดตราดกับ
จังหวัดระยอง 
 
ตารางที่ 4.59  เปรียบเทียบการปฏิบัติตนดานคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนา 
    ของเยาวชน ในภาคตะวันออก จําแนกตามสถานภาพการอยูอาศัย 

คุณธรรมจริยธรรม 
อยูกับพอ
และแม 

อยูกับแม 
 

อยูกับพอ 
 

อยูกับญาติ/
ผูปกครอง 

อื่นๆ 
 

X  SD  X  SD  X  SD  X  SD  X  SD  
ความกตัญูกตเวที   4.48 .51 4.43 .51 4.48 .46 4.38 .53 4.32 .43 
ความเอ้ือเฟอเผื่อแผ   3.84 .70 3.71 .71 3.88 .65 3.77 .69 3.24 .62 
ความเปนผูวางาย  4.25 .56 4.10 .62 4.26 .59 4.08 .60 4.00 .52 
ความเมตตากรุณา 4.20 .59 4.17 .60 4.21 .61 4.16 .61 3.66 .57 
ความขยันหมั่นเพียร  4.13 .60 4.03 .60 4.10 .61 4.01 .67 4.12 .42 
ความมีระเบียบวินัย 4.37 .57 4.27 .58 4.39 .54 4.22 .62 4.36 .30 

รวม 4.21 .45 4.12 .47 4.22 .45 4.10 .49 3.95 .39 
 

 จากตารางที่ 4.59 พบวา การปฏิบัติตนดานคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนา
ของเยาวชนในภาคตะวันออก ท่ีอาศัยอยูกับพอและแม โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปน 
รายดาน พบวา ทุกดาน อยูในระดับมาก 
 การปฏิบัติตนดานคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนาของเยาวชนในภาค
ตะวันออก ท่ีอาศัยอยูกับแม โดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ทุกดาน อยูใน
ระดับมาก 
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 การปฏิบัติตนดานคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนาของเยาวชนในภาค
ตะวันออก ที่อาศัยอยูกับพอ โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ทุกดาน อยูใน
ระดับมาก 
 การปฏิบัติตนดานคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนาของเยาวชนในภาค
ตะวันออก ที่อาศัยอยูกับญาติหรือผูปกครอง โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา
ทุกดาน อยูในระดับมาก 
 การปฏิบัติตนดานคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนาของเยาวชนในภาค
ตะวันออก ที่อาศัยอยูกับบุคคลอ่ืนๆ โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา  
ดานความเอื้อเฟอเผื่อแผ อยูในระดับปานกลาง สวนดานที่เหลือ อยูในระดับมาก 
 
ตารางที่ 4.60  การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว การปฏิบัติตนดานคุณธรรมจริยธรรม 
   ตามแนวทางพระพุทธศาสนาของเยาวชน ในภาคตะวันออก   
    จําแนกตามสถานภาพการอยูอาศัย 

คุณธรรมจริยธรรม แหลงขอมูล df SS MS F p 
ความกตัญูกตเวที   ระหวางกลุม 4 2.06 .51 2.00 .09 

ภายในกลุม 1595 408.76 .26   
รวม 1599 410.81    

ความเอ้ือเฟอเผื่อแผ   ระหวางกลุม 4 7.49 1.87 3.88* .00 
ภายในกลุม 1595 770.17 .48   

รวม 1599 777.66    
ความเปนผูวางาย ระหวางกลุม 4 7.75 1.94 5.79* .00 

ภายในกลุม 1595 534.13 .33   
รวม 1599 541.89    

ความเมตตากรุณา ระหวางกลุม 4 3.21 .80 2.26 .06 
ภายในกลุม 1595 566.69 .36   

รวม 1599 569.90    
ความขยันหมั่นเพียร ระหวางกลุม 4 3.37 .84 2.28 .06 

ภายในกลุม 1595 589.82 .37   
รวม 1599 593.19    

ความมีระเบียบวินัย ระหวางกลุม 4 4.82 1.20 3.65* .01 
ภายในกลุม 1595 527.08 .33   

รวม 1599 531.90    
รวม ระหวางกลุม 4 3.62 .90 4.29* .00 

ภายในกลุม 1595 336.54 .21   
รวม 1599 340.16    

*p < .05 
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 จากตารางท่ี 4.60 พบวา การปฏิบัติตนดานคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนา
ของเยาวชนในภาคตะวันออก จําแนกตามสถานภาพการอยูอาศัย โดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานความเอ้ือเฟอเผื่อแผ ดานความเปนผูวางาย 
และดานความมีระเบียบวินัย เยาวชนในภาคตะวันออก ที่มีสถานภาพการอยูอาศัยตางกันมีการปฏิบัติ
ตนดานคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 
 
 เม่ือผลการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว มีนัยสําคัญทางสถิติ แสดงวา มีความ
แตกตางกันอยางนอย 1 คู จึงทดสอบความแตกตางรายคู ดวยวิธีการของ LSD และ Tamhane 
ปรากฏผลดังตารางท่ี 4.61 – 4.64  
 
ตารางที่ 4.61  การเปรียบเทียบการปฏิบัติตนดานคุณธรรมจรยิธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนา 
    ของเยาวชนในภาคตะวันออก โดยรวม จําแนกตามสถานภาพการอยูอาศยั  
    เปนรายคู 

สถานภาพ 
การอยูอาศัย 

 
อยูกับพอ 

 
อยูกับพอ
และแม 

อยูกับแม 
 

อยูกับญาติ/
ผูปกครอง 

อ่ืนๆ 
 

X  4.22 4.21 4.12 4.10 3.95 
อยูกับพอ 4.22 - .01 .10 .12 .27 
อยูกับพอและแม 4.21  - .09* .11* .26 
อยูกับแม 4.12   - .02 .17 
อยูกับญาติ/ผูปกครอง 4.10    - .15 
อ่ืนๆ 3.95     - 
*p < .05  
 

 จากตารางที่ 4.61 พบวา การปฏิบัติตนดานคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนา
ของเยาวชนในภาคตะวันออก โดยรวมจําแนกตามสถานภาพการอยูอาศัย เยาวชนที่มีสถานภาพ 
การอยูอาศัย ที่มีการปฏิบัติตนดานคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนาแตกตางกัน 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ไดแก อาศัยอยูกับพอและแมกับอาศัยอยูกับแม และอาศัยอยู
กับพอและแมกับอาศัยอยูกับญาติหรือผูปกครอง 
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ตารางที่ 4.62  การเปรียบเทียบการปฏิบัติตนดานคุณธรรมจรยิธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนา 
    ของเยาวชนในภาคตะวันออก ดานความเอ้ือเฟอเผื่อแผ จําแนกตามสถานภาพ 
    การอยูอาศัย เปนรายคู 

สถานภาพ 
การอยูอาศัย 

 
อยูกับพอ 

 
อยูกับพอ
และแม 

อยูกับญาติ/
ผูปกครอง 

อยูกับแม 
 

อ่ืนๆ 
 

X  3.88 3.84 3.77 3.71 3.24 
อยูกับพอ 3.88 - .04 .11 .17 .64* 
อยูกับพอและแม 3.84  - .07 .13* .60* 
อยูกับญาติ/ผูปกครอง 3.77   - .06 .53* 
อยูกับแม 3.71    - .47* 
อ่ืนๆ 3.24     - 
*p < .05 
  

 จากตารางที่ 4.62 พบวา การปฏิบัติตนดานคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนา
ของเยาวชนในภาคตะวันออก ดานความเอื้อเฟอเผื่อแผ จําแนกตามสถานภาพการอยูอาศัย เยาวชน 
ที่มีสถานภาพการอยูอาศัย ที่มีการปฏิบัติตนดานคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนา
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ไดแก อาศัยอยูกับพอและแมกับอาศัยอยูกับแม 
อาศัยอยูกับพอและแมกับอาศัยอยูกับบุคคลอ่ืนๆ อาศัยอยูกับพอกับอาศัยอยูกับบุคคลอ่ืนๆ อาศัยอยู
กับแมกับอาศัยอยูกับบุคคลอ่ืนๆ และอาศัยอยูกับญาติหรือผูปกครองกับอาศัยอยูกับบุคคลอ่ืนๆ 
 
ตารางที่ 4.63  การเปรียบเทียบการปฏิบัติตนดานคุณธรรมจรยิธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนา 
    ของเยาวชนในภาคตะวันออก ดานความเปนผูวางาย จําแนกตามสถานภาพ 
    การอยูอาศัย เปนรายคู 

สถานภาพ 
การอยูอาศัย 

 
อยูกับพอ 

 
อยูกับพอ
และแม 

อยูกับแม 
 

อยูกับญาติ/
ผูปกครอง 

อ่ืนๆ 
 

X  4.26 4.25 4.10 4.08 4.00 
อยูกับพอ 4.26 - .01 .16* .18* .26 
อยูกับพอและแม 4.25  - .15* .17* .25 
อยูกับแม 4.10   - .02 .10 
อยูกับญาติ/ผูปกครอง 4.08    - .08 
อ่ืนๆ 4.00     - 
*p < .05  
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  จากตารางท่ี 4.63 พบวา การปฏิบัติตนดานคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนา
ของเยาวชนในภาคตะวันออก ดานความเปนผูวางาย จําแนกตามสถานภาพการอยูอาศัย เยาวชนที่มี
สถานภาพการอยูอาศัย ที่มีการปฏิบัติตนดานคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนาแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ไดแก อาศัยอยูกับพอและแมกับอาศัยอยูกับแม อาศัยอยูกับ
พอและแมกับอาศัยอยูกับญาติหรือผูปกครอง อาศัยอยูกับพอกับอาศัยอยูกับแม และอาศัยอยูกับพอ
กับอาศัยอยูกับญาติหรือผูปกครอง 
 
ตารางที่ 4.64  การเปรียบเทียบการปฏิบัติตนดานคุณธรรมจรยิธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนา 
    ของเยาวชนในภาคตะวันออก ดานความมีระเบียบวินัย จําแนกตามสถานภาพ 
    การอยูอาศัย เปนรายคู 

สถานภาพ 
การอยูอาศัย 

 
อยูกับพอ 

 
อยูกับพอ
และแม 

อ่ืนๆ 
 

อยูกับแม 
 

อยูกับญาติ/
ผูปกครอง 

X  4.39 4.37 4.36 4.27 4.22 
อยูกับพอ 4.39 - .02 .03 .12 .17* 
อยูกับพอและแม 4.37  - .01 .10* .15* 
อ่ืนๆ 4.36   - .09 .14 
อยูกับแม 4.27    - .05 
อยูกับญาติ/ผูปกครอง 4.22     - 
*p < .05 
  

 จากตารางที่ 4.64 พบวา การปฏิบัติตนดานคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนา
ของเยาวชนในภาคตะวันออก ดานความมีระเบียบวินัย จําแนกตามสถานภาพการอยูอาศัย เยาวชนท่ี
มีสถานภาพการอยูอาศัย ท่ีมีการปฏิบัติตนดานคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนา
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ไดแก อาศัยอยูกับพอและแมกับอาศัยอยูกับแม 
อาศัยอยูกับพอและแมกับอาศัยอยูกับญาติหรือผูปกครอง และอาศัยอยูกับพอกับอาศัยอยูกับญาติ
หรอืผูปกครอง 
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ภาพท่ี 4.1 แสดงการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรวมระดับการปฏิบัติตนดานคณุธรรมจรยิธรรม 
             ตามแนวทางพระพุทธศาสนาของเยาวชนในภาคตะวันออก  
 

 
 

ภาพท่ี 4.2 แสดงการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรวมระดับการปฏิบัติตนดานคุณธรรมจริยธรรม 
             ตามแนวทางพระพุทธศาสนาของเยาวชนในภาคตะวันออก จําแนกตามเพศ 
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ภาพท่ี 4.3 แสดงการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรวมระดับการปฏิบัติตนดานคณุธรรมจรยิธรรม 
             ตามแนวทางพระพุทธศาสนาของเยาวชนในภาคตะวันออก จําแนกตามเกรดเฉลี่ย 
 

 
 

ภาพท่ี 4.4 แสดงการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรวมระดับการปฏิบัติตนดานคณุธรรมจรยิธรรม 
             ตามแนวทางพระพุทธศาสนาของเยาวชนในภาคตะวันออก จําแนกตามระดับชั้นที่ศึกษา 
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ภาพท่ี 4.5 แสดงการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรวมระดับการปฏิบัติตนดานคณุธรรมจรยิธรรม 
             ตามแนวทางพระพุทธศาสนาของเยาวชนในภาคตะวันออก จําแนกตามภูมิลําเนา 
 

 
ภาพท่ี 4.6 แสดงการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรวมระดับการปฏิบัติตนดานคณุธรรมจรยิธรรม 
             ตามแนวทางพระพุทธศาสนาของเยาวชนในภาคตะวันออก จําแนกตามสถานภาพ 
             การอยูอาศัย 
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  ตอนท่ี 3 ผลการศกึษาแนวทางสงเสริมการปฏิบัติตนดานคุณธรรมจริยธรรมตาม
แนวทางพระพุทธศาสนาของเยาวชนในภาคตะวันออก 
   จากการสนทนากลุม เพื่อศึกษาแนวทางสงเสริมการปฏิบัติตนดานคุณธรรมจริยธรรมตาม
แนวทางพระพุทธศาสนาของเยาวชนในภาคตะวันออก กําหนดผูเขารวมสนทนากลุม จํานวน 12 คน 
ประกอบดวย ตัวแทนจากหนวยงานสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จํานวน 8 คน ตัวแทนจากหนวยงานที่
เกี่ยวของการพัฒนาเด็กและเยาวชน จํานวน 2 คน และตัวแทนจากสถาบันศาสนา จํานวน 2 รูป/คน 
ประเด็นหลักในการสนทนากลุม คือ แนวทางสงเสริมการปฏิบัติตนดานคุณธรรมจริยธรรมตาม
แนวทางพระพุทธศาสนาของเยาวชนในภาคตะวันออก ผลการวิเคราะหจากการสนทนากลุมมี
ประเดน็ดังนี้ 
 
  1. การขับเคลื่อน สงเสริมการปฏิบัติตนของเยาวชน โดยดําเนินการรวมกันของสถาบัน
ทางสังคม 
  ตองมีการขับเคลื่อน สงเสริมการปฏิบัติตนของเยาวชน โดยดําเนินการรวมกันของสถาบัน
ทางสังคม 3 ฝายท่ีเก่ียวของ คือ สถาบันครอบครวั สถาบันการศึกษา และสถาบันศาสนา โดยเร่ิมตน
จากสถาบันครอบครัวที่ใกลชิดกับเยาวชนมากที่สุด  
  1.1 สถาบันครอบครัว ควรมีแนวทางสงเสริมการปฏิบัติตนของเยาวชนดานคุณธรรม
จริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนา ประกอบดวย  
  1) ครอบครัวใหความรัก ความเอาใจใส และสรางสัมพันธภาพที่ดีแกเยาวชน 
   2) ครอบครวัตระหนักและใหความสําคัญในการปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมตาม
แนวทางพระพุทธศาสนา 
   3) ครอบครวัมีกิจกรรมที่สงเสริมคุณธรรมจริยธรรมทางพระพุทธศาสนารวมกัน 
เชน ไปทําบุญ เวียนเทียน หรือกิจกรรมอ่ืนๆ ทางพระพุทธศาสนารวมกัน 
   4) บุคคลในครอบครวัปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดีดานความประพฤติปฏิบัติ 
   5) มีการสั่งสอนอบรมโดยตรงเกี่ยวกับเรื่องคณุธรรมจริยธรรมจากพอแม หรือ
บุคคลในครอบครัว มีการใหรางวัลเม่ือเยาวชนกระทําดี และลงโทษเมื่อเยาวชนกระทําผิด 
  1.2 สถาบันการศึกษา ควรมีแนวทางสงเสริมการปฏิบัติตนของเยาวชนดานคุณธรรม
จริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนา ประกอบดวย 
   1) โรงเรียนตระหนักและใหความสําคัญในการปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมตาม
แนวทางพระพุทธศาสนา โดยมีการกําหนดปรัชญา นโยบาย เปาหมายการพัฒนาผู เรียนใน
สถานศึกษาท่ีสงเสริมดานคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนาอยางชัดเจน 
   2) โรงเรียนมีกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทาง
พระพุทธศาสนาใหเยาวชนไดเรียนรูและลงมือปฏิบัติ มีการจัดสภาพแวดลอมและจัดแหลงเรียนรูของ
โรงเรยีนท่ีเอ้ือตอการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
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   3) โรงเรียนจัดการเรียนการสอนเพื่อบมเพาะหรือปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรม 
โดยการบูรณาการในการเรียนการสอน ไมเนนเพียงหลักวิชาการเพียงอยางเดียว สงเสริมกิจกรรมการ
เรียนที่เนนการคิดวิเคราะหใหเยาวชนเพื่อพัฒนาความคิด และเลือกประพฤติปฏิบัติดวยตนเองตาม
หลักเหตุและผล 
   4) ครแูละบุคลากรในโรงเรยีนเปนแบบอยางที่ดีดานความประพฤติปฏิบัติแก
เยาวชน 
   5) โรงเรยีนควรมีการยกยองเยาวชนผูประกอบความดีทั้งในและนอกโรงเรียน
ใหเปนที่ประจักษ 
  1.3 สถาบันศาสนา ควรมีแนวทางสงเสริมการปฏิบัติตนของเยาวชนดานคุณธรรม
จริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนา ประกอบดวย 
   1) พระสงฆปฏิบัติตนเปนตัวอยางในดานการเปนผูมีคุณธรรมจริยธรรมแก
เยาวชน 
   2) พระสงฆมีการแนะนําอบรมสั่งสอนเยาวชนโดยใชหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนากลอมเกลาจิตใจใหแกเยาวชน 
   3) วัดมีการจัดเตรียมสถานที่ใหมีความเหมาะสมในการรองรับการทํากิจกรรม
ดานคุณธรรมจริยธรรมของเยาวชน 
   4) วัดควรมีกิจกรรมท่ีสงเสรมิปลูกฝงคณุธรรมจรยิธรรมตามแนวทาง
พระพุทธศาสนาใหเยาวชนไดปฏิบัติ 
  ดังความคดิเห็นในการสนทนากลุมดังนี้ 
 
   “...เรื่องคุณธรรมจริยธรรมมีความสําคัญในสังคมยุคปจจุบันอยางมาก  
   โดยเฉพาะกลุมเด็กเยาวชน คิดวาแนวทางการสงเสริมการปฏิบัติตน 
   ของเด็กๆ เยาวชนนั้นตองรวมมือกัน เห็นดวยกับทุกทานนะ สิ่งที่สําคัญ 
   คือ ครอบครัว มากอนเลย เด็กเยาวชนสวนใหญที่มีปญหาก็มาจาก 
   ความไมพรอม ไมสมบูรณของครอบครัวนี่แหละ ดังนั้น สถาบันครอบครัว 
   ถือเปนสถาบันสําคัญในการสงเสริมการปฏิบัติตนของเยาวชน...” 

(ความคดิเห็นตัวแทนจากหนวยงานที่เก่ียวของการพัฒนาเด็กและเยาวชน คนที่ 1) 
 

  “...อยากใหทุกหนวยงานตระหนักถึงความสําคัญของสถาบันที่ 
   ใกลตัวเยาวชน หากจะสงเสริมการปฏิบัติตนโดยเฉพาะเรื่องที่ 
   เปนนามธรรม อยางคุณธรรมจรยิธรรมมันตองใชระยะเวลามาก  
   ตองสะสมเรื่อยๆ คิดวาตองเปนการดําเนินงานรวมกันของทุกฝาย 
   ที่เกี่ยวของ ทั้งครอบครัว โรงเรียน วัด ควรมีสวนรวมกันในการสงเสริม  
   แตน้ําหนักอาจเทหนกัหนอยไปยังครอบครวัและโรงเรียน...” 

(ความคิดเห็นตัวแทนจากหนวยงานสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน จังหวัดตราด คนที่ 1) 
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   “...ครอบครัว เปนสถาบันท่ีมีความใกลชิดเยาวชนมาก  
   รองมาคือ โรงเรียน สถาบันการศึกษา ซึ่งการสงเสริมการปฏิบัติตน 
   ของเยาวชนมันควรจะตองเร่ิมตนจากสถาบันครอบครัวที่ใกลชิด 
   กับเยาวชนมากที่สุด หลังจากนั้นควรเปนการดําเนินการรวมกัน 
   ของสถาบันอ่ืนๆ รวมดวย...” 

(ความคดิเห็นตัวแทนจากหนวยงานสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน จังหวัดชลบุรี คนที่ 2) 
 
   “...หากจะใหหนวยงานใดหนวยงานหนึ่ง หรือสถาบันใดสถาบันหนึ่ง 
   เปนผูขับเคลื่อน สงเสริมการปฏิบัติตนของเยาวชน สวนตัวคิดวา 
   คงไมไดผลเทากับดําเนินการรวมกันและสถาบันท่ีสําคัญควรเปน 
   สถาบันทางสังคมที่เก่ียวของกับเยาวชน อาทิ สถาบันครอบครัว  
   สถาบันการศึกษา และสถาบันศาสนา ไดมีสวนมารวมกันดําเนินการ 
   ในเร่ืองนี้...” 

(ความคดิเห็นตัวแทนจากหนวยงานที่เก่ียวของการพัฒนาเด็กและเยาวชน คนที่ 2) 
 

   “...เห็นดวยอยางย่ิง แนวทางสงเสริมการปฏิบัติตนดานคุณธรรมจริยธรรม 
   ตามแนวทางพระพุทธศาสนาของเยาวชนในภาคตะวันออก ตองมีการ 
   ขับเคลื่อน เร่ืองคุณธรรมจริยธรรมสําคัญมากในสังคมเราตอนนี้  
   การสงเสริมการปฏิบัติตนของเยาวชน ตองอาศัยการดําเนินการรวมกัน 
   ของสถาบันทางสังคมท่ีเก่ียวของหลายฝาย...” 

(ความคดิเห็นตัวแทนจากหนวยงานสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จังหวัดระยอง คนที่ 1) 
 
   “...สถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา และสถาบันศาสนา 3 สถาบันนี้  
   คิดวามีความสําคัญในการสงเสริมและผลักดันการปฏิบัติตนดานคุณธรรม 
   จริยธรรมของเยาวชนใหดีข้ึนได เพราะเร่ืองคุณธรรมมันยาก ไมใชวาจะ 
   สอนกันวันสองวันจะเกิดไดเลย...” 

(ความคิดเห็นตัวแทนจากหนวยงานสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดตราด คนที่ 2) 
 

   “...ในฐานะของพระสงฆมองเร่ืองคุณธรรมจริยธรรมวาเปนเรื่องจําเปน 
   และสําคัญ ตัวอาตมาเองก็ทําหนาที่สงเสริมเรื่องน้ีมาตลอด  
   และย่ิงเฉพาะการสงเสริมใหเกิดในกลุมเยาวชนยิ่งสําคัญอยางยิ่ง  
   สําหรบัสถาบันศาสนาถือวาสถาบันที่ควรมีบทบาทนี้ไมแพสถาบันใดๆ  
   การสงเสริมควรเปนการรวมดําเนินการรวมกันอยางที่ทกุทานไดกลาวมา...” 

  (ความคิดเห็นตัวแทนจากสถาบันศาสนา คนที่ 1) 
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   “...ทุกความคิดเห็นของแตละทานเปนขอเสนอแนะแนวทางหน่ึง 
   ที่เปนประโยชน ผมมองวา เราจะตองมีการขับเคล่ือน  
   สงเสรมิการปฏิบัติตนของเยาวชน โดยสถาบันตางๆ ในสังคมเรา  
   ดําเนินการรวมกันทั้งสถาบันครอบครัวก็ดี สถาบันการศึกษา  
   แมกระทั่งสถาบันศาสนา ซึ่งการเริ่มตนนั้นอาจจะตองเร่ิมตนจาก 
   สถาบันครอบครัวที่มีความใกลชิดกับตัวของเยาวชนมากกวาสถาบันใดๆ...” 

(ความคดิเห็นตัวแทนจากหนวยงานสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน จังหวัดชลบุรี คนที่ 1) 
 
   “...ครับ เห็นดวยอยางยิ่งครับ สถาบันครอบครวัควรเปนจุดเร่ิมตน 
   ของการชวยสงเสริมการปฏิบัติของเยาวชน ในฐานะท่ีใกลชิดกับเยาวชน 
   มากที่สุด และการดําเนินการใดๆ ก็ตามมันตองมีการรวมมือกัน  
   ชวยกันทุกๆ ฝาย...” 

 (ความคิดเห็นตัวแทนจากสถาบันศาสนา คนที่ 2) 
 

  “...มองเห็นเจตนาของผูวิจัย ในฐานะคนที่ทํางานเกี่ยวกับการศึกษา  
   ที่ทุกทานไดกลาวมาวา เร่ืองคุณธรรมสําคัญ ควรปลูกฝงในเด็กเยาวชน  
   เราในฐานะสถานศึกษาก็ทําเรื่องนี้มาตลอด เราทําคนเดียวไมได  
   ตองไดรับความรวมมือจากหลายๆ ฝายที่เกี่ยวของ บาน/ครอบครัว 
   ของเยาวชนดวย สิ่งแวดลอมรอบตัวเขา วัด/ชุมชน ตองมารวมมือกัน  
   สถาบันหลักทางสังคม ที่เมื่อสักครูทานผูทรงฯ ไดกลาวไว ทั้งครอบครัว  
   การศกึษา ศาสนา สถาบันหลักพวกนี้ตองรวมมือกันจริงจัง...” 

(ความคิดเห็นตัวแทนจากหนวยงานสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จังหวัดจันทบุรี คนที่ 1) 
 

   “...เห็นสมควรกับการใหความสําคญัเร่ืองของการสงเสริมการปฏิบัติตน 
   ดานคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนาของเยาวชน 
   ในภาคตะวันออก ยิ่งภาคตะวันออกเรามีแหลงจูงใจ มอมมัวเยาวชนเยอะ  
   ตองมีการขับเคลื่อนและสงเสริมเร่ืองน้ีใหมากๆ ประกอบกับบานเรา 
   เมืองพุทธ มีพระพุทธศาสนาเปนหลักยึดเหนี่ยวจิตใจ คุณธรรมจริยธรรม 
   ตามแนวทางพระพุทธศาสนาเปนสิ่งที่ตองปลูกฝงใหเยาวชนมี ผานสถาบัน 
   ครอบครัว การศกึษา และก็วัด/พระสงฆ...” 

(ความคดิเห็นตัวแทนจากหนวยงานสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จังหวัดระยอง คนที่ 2) 
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   “...คนสุดทายของคําถามการสนทนากลุมครั้งนี้ คิดเห็นตรงกับทุกทาน 
   ขอแรกเลย คือ การขับเคลื่อน สงเสริมการปฏิบัติตนของเยาวชน ดานคณุธรรม 
   ตามแนวทางของพระพุทธศาสนาตองอาศัยความรวมมือจากทุกฝาย  
   โดยรวมตนจากครอบครวัใหความสําคัญและปลูกฝงเปนลําดับตนๆ ...” 

(ความคิดเห็นตัวแทนจากหนวยงานสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จังหวัดจันทบุรี คนที่ 2) 
 

   “...สําหรับครอบครัวเทาที่เคยทํางานดานเด็กมา พบวา ครอบครัว 
   ควรมอบความรัก ความเอาใจใส ตลอดจนสรางสัมพันธภาพท่ีดีแกเยาวชน 
   ภายในครอบครัว  บุคคลในครอบครัวไมวาจะเปนพอแม หรือคนที่อยูใน 
   ครอบครัวตองปฏิบัติตนใหเปนแบบอยางที่ดี ย้ํานะวาดานความประพฤติ 
   พอแมตองทําใหเห็น เปนใหดู...” 

(ความคดิเห็นตัวแทนจากหนวยงานที่เก่ียวของการพัฒนาเด็กและเยาวชน คนที่ 1) 
 
   “...กอนอ่ืนครอบครัวควรตระหนักและใหความสําคัญในการปลูกฝง 
   คุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนาเสียกอน หากมีกิจกรรม 
   ทีท่ํารวมกันแลวเปนการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมทางพระพุทธศาสนา  
   เชน ไปทําบุญ เวียนเทยีน หรือกิจกรรมอ่ืนๆ ทางพระพุทธศาสนารวมกัน 
   ภายในครอบครัวจะดีมากๆ...” 

 (ความคิดเห็นตัวแทนจากสถาบันศาสนา คนที่ 2) 
 
   “...เห็นดวยครบั บุคคลในครอบครัวตองปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี 
   ดานความประพฤติปฏิบัติ พอแมเองตองสอนลูก ควรมีการสั่งสอนอบรม 
   โดยตรงเก่ียวกับเรื่องคุณธรรมจรยิธรรมจากพอแม คนในครอบครัว  
   รวมทั้งมีการใหรางวัลเมื่อเขาทําดี และลงโทษเมื่อเขาทําผิด ไมใชใหรางวัล 
   อยางเดียว ทําผิดก็ตองลงโทษอยางมีเหตุผลครับ...” 

(ความคดิเห็นตัวแทนจากหนวยงานสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน จังหวัดชลบุรี คนที่ 1) 
 

   “...ในสวนของสถาบันการศึกษา ขอเสนอเพ่ิมเติมวา โรงเรียนเอง 
   ควรตระหนักและใหความสําคัญในการปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรม 
   ตามแนวทางพระพุทธศาสนา ซึ่งอาจจะมีการกําหนดเปนปรัชญา  
   หรือเปนนโยบาย เปาหมายของการพัฒนาผูเรยีน ที่สงเสริมดานคุณธรรม 
   จริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนาอยางชัดเจน...” 

(ความคิดเห็นตัวแทนจากหนวยงานสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จังหวัดจันทบุรี คนที่ 1) 
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   “....คิดวากิจกรรมสําคัญเพราะเยาวชนไดลงมือปฏิบัติ ดังนั้นโรงเรียน 
   ควรจะมีกิจกรรมเสรมิหลักสูตรที่ปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทาง 
   พระพุทธศาสนาใหเยาวชนไดเรียนรูและลงมือปฏิบัติ ตลอดจนโรงเรียนเอง 
   ตองมีการจัดสภาพ แหลงเรียนรูของโรงเรียนท่ีเอ้ือตอการจัดกิจกรรมเสริม 
   หลักสูตรนั้นๆ เพ่ือสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม...” 

(ความคิดเห็นตัวแทนจากหนวยงานสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดตราด คนที่ 1) 
 
   “...ในโรงเรียนเอง ครูและบุคลากรตองเปนแบบอยางที่ดีดานความประพฤติ 
   ปฏิบัติแกเยาวชน รวมท้ังใหความสําคัญกับการยกยองเด็กที่ทําดี 
   ทั้งในและนอกโรงเรียนใหเปนที่ประจักษ เพ่ือเปนขวัญกําลังใจใหเยาวชน 
   ที่ทําดี...” 

(ความคิดเห็นตัวแทนจากหนวยงานสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดตราด คนที่ 2) 
 
   “...จัดการเรียนการสอนเพ่ือบมเพาะหรือปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรม  
    อาจอยูในรูปแบบของการบูรณาการในการเรียนการสอน โรงเรยีนไมควร 
   ที่จะเนนเพียงหลักวิชาการอยางเดียว และท่ีสําคัญอยางย่ิงอีกประการ คือ  
   สงเสรมิกิจกรรมการเรียนที่เนนการคิดวิเคราะหใหเยาวชนเพื่อพัฒนา 
   ความคิด และเลือกประพฤติปฏิบัติดวยตนเอง...” 

(ความคดิเห็นตัวแทนจากหนวยงานสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน จังหวัดชลบุรี คนที่ 2) 
 
   “...อาตมาคิดวา ในสวนของสถาบันศาสนา บุคคลสําคัญหลักๆ คือ  
   พระสงฆ ซึ่งตองปฏิบัติตนเปนตัวอยางในดานการเปนผูมีคุณธรรมจริยธรรม 
   แกเยาวชน ยิ่งสมัยนี้พระสงฆมีพฤติกรรมที่ไมดีหลายประการ...” 

(ความคดิเห็นตัวแทนจากสถาบันศาสนา คนที่ 1) 
 

   “...พระสงฆตองแสดงบทบาทในการแนะนําสั่งสอนเยาวชน  
   มีการแนะนําอบรมสั่งสอนเยาวชนโดยใชหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
   กลอมเกลาจิตใจใหแกเยาวชน...” 

(ความคดิเห็นตัวแทนจากสถาบันศาสนา คนที่ 2) 
 
   “...ในสวนของวัดก็ตองมีความพรอม มีการจัดเตรยีมสถานท่ีใหมี 
   ความเหมาะสมในการรองรับการทํากิจกรรมดานคุณธรรมจรยิธรรม 
   ของเยาวชน เปนตน  รวมทั้งวัดเองควรจัดกิจกรรม หรือควรมีกิจกรรมที่ 
   สงเสรมิปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนาใหเยาวชน 
   ไดปฏิบัติประจําทุกป...” 

(ความคดิเห็นตัวแทนจากหนวยงานที่เก่ียวของการพัฒนาเด็กและเยาวชน คนที่ 2) 
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  2. การขับเคลื่อน สงเสริมการปฏิบัติตนของเยาวชนผานสื่อมวลชนตางๆ ในสังคม
ทองถิ่นภาคตะวันออก 
  ตองมีการขับเคลื่อน สงเสริมการปฏิบัติตนของเยาวชนผานสื่อมวลชนตางๆ ในสังคม
ทองถิ่นภาคตะวันออก โดยสื่อมวลชนตางๆ ตระหนักใหความสําคัญในการผลิต นําเสนอและเผยแพร
ขาวหรือรายการที่สงเสริม สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนา ดังความคิดเห็น
ในการสนทนากลุมดังนี้ 
 
   “...จากประเด็นคําถามในการสนทนาครั้งนี้ คิดวาการสงเสริมการปฏิบัติตน 
   ของเยาวชนอีกแนวทางหนึ่งคือ การสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม 
   ตามแนวทางพระพุทธศาสนาในสื่อตางๆ เพราะเยาวชนสมัยนี้เขาถึง 
   สื่อไดงายและเร็ว ไมเหมือนยุคพวกเรากอนๆ ...” 

(ความคิดเห็นตัวแทนจากหนวยงานสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จังหวัดจันทบุรี คนที่ 1) 
 

   “...นอกเหนือจากการสงเสริมผานสถาบันการศึกษา สถาบันครอบครัว  
   แลวก็สถาบันศาสนา ผมคิดวา ตองมีการขับเคลื่อน สงเสริมการปฏิบัติตน 
   ของเยาวชนผานสื่อมวลชนตางๆ อยางท่ีพี่จากจันทบุรีบอกแหละครับวา  
   เยาวชนสมัยนี้เขาถึงสื่อไดงายและเร็ว ไมเหมือนยุคพวกเรา และสื่อคอนขาง 
   มีอิทธิพลกับเยาวชนสมัยนี้มาก...” 

(ความคดิเห็นตัวแทนจากหนวยงานสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน จังหวัดชลบุรี คนที่ 1) 
  

   “...สวนตัวเองมองวา สื่อแลวก็สื่อมวลชนตางๆ ในสังคมทองถิ่นภาคตะวันออก  
   นาจะชวยสงเสรมิเรื่องนี้ได ชวยนําเสนอและเผยแพรขาวหรือรายการท่ีสงเสริม  
   สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม...” 

(ความคิดเห็นตัวแทนจากหนวยงานสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จังหวัดจันทบุรี คนที่ 2) 
 

   “...เชื่อมกับความคิดเห็นของทานผูทรงฯ ทานน้ี อาตมาเห็นดวยวา  
   ตองมีการขับเคลื่อน สงเสริมการปฏิบัติตนของเยาวชนผานสื่อมวลชนตางๆ  
   อาตมามองวาพวกสื่อตองตระหนักเห็นความสําคัญของเร่ืองเหลานี้  
   และชวยกันนําเสนอเร่ืองราวคุณธรรมจรยิธรรม เร่ืองราวเด็กดีมีคุณธรรม...” 

(ความคดิเห็นตัวแทนจากสถาบันศาสนา คนที่ 1) 
 

   “...สื่อมีการผลิต นําเสนอ รวมทั้งการเผยแพรขาวหรือรายการท่ีสงเสรมิ 
   ดานคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งตองมีการขับเคลื่อน สงเสรมิการปฏิบัติตนของ 
   เยาวชนผานส่ือมวลชนตางๆ เห็นดวยเลย เพราะวาสื่อมีอิทธิพลกับ 
   การชีวิตของคนในปจจุบัน แมกระทั่งเด็กและเยาวชน...” 

(ความคดิเห็นตัวแทนจากหนวยงานสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จังหวัดระยอง คนที่ 2) 
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   “...แนวทางสงเสริมการปฏิบัติตนดานคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทาง 
   พระพุทธศาสนาของเยาวชนในภาคตะวันออก ผูวิจัยมีเจตนาที่ดี 
   ในการพัฒนาเยาวชน ซึ่งตอไป คือ อนาคตท่ีดีของชาติ สวนตัวเห็นดวย 
   กับทุกทาน ซึ่งนอกเหนือจากครอบครัว โรงเรียน ยุคนี้ก็ตองใหความสําคัญ 
   กับสื่อ เพราะมีอิทธิพลอยางมาก สื่อมวลชนตางๆ ตองตระหนักและ 
   ใหความสําคัญกับเร่ืองคุณธรรมจริยธรรม...” 

(ความคดิเห็นตัวแทนจากหนวยงานที่เก่ียวของการพัฒนาเด็กและเยาวชน คนที่ 1) 
 
   “...ในยุคปจจุบัน อยางที่หลายทานกลาววา สื่อตางๆ มีผลและ 
   อิทธิพลอยางยิ่ง มีผลตอการแสดงออกเชิงพฤติกรรมของเยาวชน  
   ดังนั้นเราก็ควรใหสื่อไดมีสวนในการสงเสริม ขับเคลื่อนการสงเสริม 
   การปฏิบัติตนของเยาวชนดวย...” 

(ความคดิเห็นตัวแทนจากหนวยงานที่เก่ียวของการพัฒนาเด็กและเยาวชน คนที่ 2) 
 

   “...คิดวา สื่อมวลชนตางๆ ตองใหความสําคัญเผยแพรขาวหรือรายการ 
   ที่สงเสรมิ หรือสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม โดยเฉพาะคุณธรรมทาง 
   พระพุทธศาสนา ท้ังความกตัญู ความมีวินัย ความขยันหมั่นเพียร  
   อยางท่ีผูวิจัยไดนําเสนอมา เปนคุณธรรมสําคญัที่ควรมีในเด็กเยาวชนท้ังสิ้น...” 

(ความคดิเห็นตัวแทนจากสถาบันศาสนา คนที่ 2) 
 

   “...นอกเหนือจากการปลูกฝงของครอบครัว โรงเรียนแลว ตอนนี้สื่อ 
   เทคโนโนโลยีเด็กเขาถึงไดเร็ว เราควรมีการขับเคลื่อน รวมทั้งการสงเสริม 
   การปฏิบัติตนของเยาวชนผานสื่อมวลชนตางๆ ในสังคมทองถิ่น 
   ภาคตะวันออกเรา จันทบุร ีระยอง ตราด ชลบุรี ถาสื่อเห็นความสําคัญและ 
   ตระหนักเร่ืองนี้ รวมผลิตรายการมาเผยแพร เปนรายการน้ําดีท่ีเนนคุณธรรม 
   จริยธรรมสงเสริมเยาวชน...” 

(ความคิดเห็นตัวแทนจากหนวยงานสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดตราด คนที่ 1) 
 
   “...เห็นดวยที่จะมีการสอดแทรกเร่ืองคุณธรรมจริยธรรมทางพระพุทธศาสนา  
   ผานรปูแบบการนําเสนอของสื่อตางๆ...” 

(ความคดิเห็นตัวแทนจากหนวยงานสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จังหวัดระยอง คนที่ 1) 
 

   “...เปนเร่ืองที่นาสนใจที่สื่อมวชนตางๆ จะใหความสําคัญกับการสงเสริม 
   การปฏิบัติของเยาวชน ชวยกันสงเสริมทุกชองทาง เชื่อวาถารวมมือกัน 
   อยางจริงจังและตอเนื่อง ตองเห็นผลเปนรูปธรรม...” 

(ความคิดเห็นตัวแทนจากหนวยงานสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดตราด คนที่ 2) 
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   “...การนําเสนอเรื่องราวดีๆ ของเยาวชน การเผยแพรกิจกรรมของเยาวชน 
   ที่ไปทําความดี ยกยองผานรูปแบบตางๆ ในสื่อ จะทําใหเยาวชนอ่ืนๆ  
   เห็นและอยากปฏิบัติตาม ดังนั้นสื่อควรมีบทบาทในการสงเสริมและ 
   ขับเคลื่อนดานนี้ดวย...” 

(ความคดิเห็นตัวแทนจากหนวยงานสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน จังหวัดชลบุรี คนที่ 2) 
 
  3. การสรางบุคคลตนแบบเพื่อใหเปนบุคคลตัวอยางแกเยาวชน  
  การสรางบุคคลตนแบบ การเปนแบบอยางที่ดีของบุคคลที่มีชื่อเสียงในทองถิ่นภาค
ตะวันออกหรือบุคคลสาธารณะ เชน กลุมศิลปน นักแสดง นักรอง ท่ีเยาวชนชื่นชอบ เพ่ือใหเปนบุคคล
ตนแบบแกเยาวชน ดังความคิดเห็นในการสนทนากลุมดังนี้ 
 
   “...เหนือสิ่งอ่ืนใด จะบอกจะสอนแคไหนก็ไมเทากับการทําตัว 
   เปนแบบอยาง ดังนั้นแบบอยางท่ีดีจึงเปนสิ่งสําคัญ เชน พอแม  
   ก็ตองทําตัวเปนแบบอยางที่ดีดานการปฏิบัติตน มีคุณธรรมจริยธรรม  
   เยาวชนเขาถึงจะเชื่อและปฏิบัติตามโดยไมเกิดความขัดแยงในใจ...” 

(ความคดิเห็นตัวแทนจากหนวยงานสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จังหวัดระยอง คนที่ 1) 
 

   “...เรื่องคุณธรรมจริยธรรม เห็นดวยวาการสงเสริมดานนี้ขาดไมได คือ  
   การทําตนเปนแบบอยางที่ดี เพราะเรื่องน้ีมันเปนนามธรรม ตองทําใหเห็น 
   เปนรูปธรรม ซึ่งการทําตนเปนแบบอยางนั้นเปนสิ่งท่ีชัดเจนที่สุด  
   ในกลุมเด็กและเยาวชนดวยกันเอง อาจจะไมจูงใจพอ ยุคนี้เยาวชน 
   มีศิลปนท่ีเขารัก เขาชื่นชอบ ถาเปนไปไดกลุมศิลปนอาจถูกหยิบยก 
   มาเปนบุคคลตนแบบดานดานคุณธรรมจรยิธรรม...” 

(ความคดิเห็นตัวแทนจากหนวยงานที่เก่ียวของการพัฒนาเด็กและเยาวชน คนที่ 1) 
 
  “...โอ เห็นดวยกับทานผูทรงฯทานที่สองเลย สวนตัวคิดวา  
   การสรางบุคคลตนแบบ ใหมาเปนแบบอยางที่ดีแกเยาวชน เชน  
   บุคคลที่มีชื่อเสียงในทองถิ่น บุคคลสาธารณะ เชน กลุมศิลปน นักแสดง  
   นักรอง ท่ีเยาวชนชื่นชอบ เยาวชนเขาจะอยากจะทําตามคนที่เขาชื่นชอบ...” 

(ความคิดเห็นตัวแทนจากหนวยงานสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดตราด คนที่ 1) 
 
   “...เปนอีกแนวทางหนึ่ง เห็นดวยที่วา การเปนแบบอยางที่ดีของบุคคล 
   ที่มีชื่อเสียง เชน ในทองถ่ินภาคตะวันออกของเรา หรือกลุมที่เยาวชนชื่นชอบ  
   ชื่นชม สรางบุคคลตนแบบ เพื่อใหเปนแบบอยางแกเยาวชน จะเปนอีก 
   แรงจูงใจใหเขาปฏิบัติตนเปนคนดี...” 

(ความคดิเห็นตัวแทนจากหนวยงานสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน จังหวัดชลบุรี คนที่ 2) 
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   “...มันไมมีสูตรเบ็ดเสร็จตายตัว ตองใชวิธีการสงเสริมหลายๆ วิธี  
   การเปนแบบอยางเปนอีกวิธีการที่เห็นเปนรูปธรรม เปนแรงดึงดูดใจ  
   ใหเด็กอยากเปนอยางคนที่เขาชื่นชอบ...” 

(ความคดิเห็นตัวแทนจากหนวยงานที่เก่ียวของการพัฒนาเด็กและเยาวชน คนที่ 2) 
 
   “...ในยุคที่สังคมเราเปลี่ยนแปลง มีความทันสมัย เด็กเขาถึงสื่อไดงาย 
   และรวดเร็ว การเปนแบบอยางที่ดีของบุคคลท่ีมีชื่อเสียงหรือ 
   บุคคลสาธารณะพวกนี้ เชน พวกกลุมดารานักแสดง พวกนักรองสมัยใหมๆ  
   ที่เยาวชนเขาชื่นชอบ คัดเลือกบุคคลที่ทําตนดีๆ ยกเขามาเปนแบบอยาง  
   โดยสรางใหเปนบุคคลตนแบบใหกับเยาวชน ก็จะเปนอีกแนวทางหนึ่ง 
   ในการสงเสรมิการปฏิบัติตนดานคุณธรรมของเยาวชน...” 

(ความคิดเห็นตัวแทนจากหนวยงานสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดตราด คนที่ 2) 
 

   “...ในฐานะของพระสงฆ ที่ทุกทานกลาวถึงตนแบบ การเปนแบบอยางที่ดีนั้น  
   อาตมาสนับสนุนแนวคิดนี้ การสงเสริมการปฏิบัติตนดานคุณธรรมจรยิธรรม 
   ของเยาวชนนี้ทําไดหลากหลายวิธีและอยางที่โยมทานนึงกลาววา  
   ไมมีสูตรตายตัว หรือพูดงายๆ วาไมมีวิธีใดวิธีหนึ่งจะดีที่สุด แตการเปน 
   แบบอยางจะทําใหเยาวชนเห็นภาพ เห็นวาปฏิบัติแลวดีอยางไร  
   มันเปนรปูธรรม และยิ่งคนนั้นเปนคนท่ีเขาชื่นชอบชื่นชม อาตมาคิดวา 
   ยิ่งดีใหญ เปนเหมือนแรงจูงใจ...” 

  (ความคิดเห็นตัวแทนจากสถาบันศาสนา คนที่ 1) 
 
   “...ผมเห็นดวยกับทุกความคิดเห็นของแตละทาน และดีใจที่ทุกคน 
   พยายามจะชวยกันสงเสริมการปฏิบัติตนของเยาวชน อนาคตของชาติเรา  
   ผูใหญตองเปนแบบอยางของการปฏิบัติตน เพราะเรา คือ คนที่พร่ําสอนเขา  
   ถาเราทําไมได ปฏิบัติตนไมดีจะสอนเขาไดอยางไร ดังนั้นการเปนแบบอยางที่ดี 
   จึงเปนสิ่งสําคัญ...” 

(ความคดิเห็นตัวแทนจากหนวยงานสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน จังหวัดชลบุรี คนที่ 1) 
 
   “...ครับ เห็นดวยอยางยิ่ง การเปนแบบอยาง การสรางบุคคลตนแบบ 
   ใหเปนแบบอยางแกเยาวชน อยางนอยเขาก็เห็นวาปฏิบัติแลวไดดีอยางไร  
   ในภาคตะวันออกเรา มีบุคคลใดที่นายกยอง มีคุณธรรรมจริยธรรรมตาม 
   แนวทางพระพุทธศาสนา เชน มีความกตัญูกตเวที ยกยองเขาใหบุคคล 
   ตนแบบ ใหเยาวชนอยากทําอยากเปนแบบเขา สรางสํานึกความตระหนัก 
   ผานบุคคลตัวอยางพวกนี้...” 

 (ความคิดเห็นตัวแทนจากสถาบันศาสนา คนที่ 2) 
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  “...ดีเลย เอาบุคคลสาธารณะ หรือบุคคลในภาคตะวันออกของเราแหละ  
   เห็นดวย หรือเอาคนที่เยาวชนเขารูจัก คนที่มีชื่อเสียง ยกยองใหเขา 
   เปนบุคคลตนแบบ หรือเปนบุคคลตัวอยางในดานคุณธรรมจรยิธรรม 
   เรื่องตางๆ โดยอาจเปนคนในอายุรุนราวคราวเดียวหรือใกลๆ เขา  
   ยกยองใหเปนบุคคลตนแบบ...” 

(ความคิดเห็นตัวแทนจากหนวยงานสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จังหวัดจันทบุรี คนที่ 1) 
 

   “...เห็นสมควรกับการใหมีบุคคลตนแบบ เพราะอยางที่ทุกทานกลาววา  
   มันจะเห็นเปนรูปธรรม สรางและยกยองบุคคลตนแบบดานความกตัญูกตเวที  
   บุคคลตนแบบดานความมีวินัย บุคคลตนแบบดานความเมตตากรณุา  
   บุคคลตนแบบดานความเอ้ือเฟอเผื่อแผ ฯลฯ แลวทําใหเห็นวาสังคมยกยอง 
   บุคคลเชนนี้ คิดวาในเยาวชนก็อยากจะดําเนินชีวิตหรือปฏิบัติตนตาม 
   เพ่ือใหคนในสังคมยกยองเชนกัน...” 

(ความคดิเห็นตัวแทนจากหนวยงานสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จังหวัดระยอง คนที่ 2) 
 
   “..เห็นตรงกับทุกทาน การทําใหเยาวชนเขาเห็นวาปฏิบัติแลวดี  
   สังคมยกยอง ก็คอื การสรางบุคคลตนแบบ ยกยองบุคคลท่ีดี  
   มีความประพฤติเปนบุคคลตัวอยาง เยาวชนเขาจะไดเห็นเปนรูปธรรม...” 

 (ความคิดเห็นตัวแทนจากหนวยงานสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จังหวัดจันทบุรี คนที่ 2) 
 
  4. สรางเครือขายเพ่ือดําเนินการสงเสริมสนับสนุนใหมีกิจกรรมสงเสริมคุณธรรม
จริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนาของเยาวชน 
  หนวยงานภาครัฐที่เก่ียวของทั้ง 4 จังหวัด ควรสรางเครือขายเพ่ือดําเนินการสงเสริม
สนับสนุนใหมีกิจกรรมคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนาของเยาวชนในระดับชุมชน
จนถึงระดับชาติ อยางตอเนื่องและจริงจัง เพ่ือเปนเวทีใหเยาวชนไดแสดงออกดานคุณธรรมจริยธรรม 
สรางแรงจูงใจและสงเสริมขวัญกําลังใจใหแกเยาวชน โดยการใหรางวัลและกลาวคํายกยอง ดังความ
คิดเห็นในการสนทนากลุมดังน้ี 
 
   “...ประเด็นสุดทายตอการสนทนากลุมที่อยากเสนอแนะ คือ  
   การสรางเครือขายในการดําเนินงานดานการสงเสรมิคุณธรรมจริยธรรม 
   ใหเกิดแกเยาวชน ซึ่งกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมอาจมีหลากหลายลักษณะ  
   แตสิ่งสําคัญ คือ ตองมีการสรางเครอืขายการทํางานรวมกัน...” 

(ความคดิเห็นตัวแทนจากหนวยงานที่เก่ียวของการพัฒนาเด็กและเยาวชน คนที่ 2) 
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   “...ผมอยากใหมีเวทีสําหรับใหเยาวชนไดแสดงออกดานคุณธรรมจรยิธรรม  
   สรางแรงจูงใจและสงเสรมิขวัญกําลังใจใหแกเยาวชน ซึ่งอาจออกมา 
   ในรูปแบบของกิจกรรมตางๆ...” 

(ความคดิเห็นตัวแทนจากหนวยงานสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน จังหวัดชลบุรี คนที่ 1) 
  

   “...สวนตัวเองมองวา หนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของท้ัง 4 จังหวัดเลย  
   นาจะจับมือกันสรางเครอืขายเพ่ือดําเนินการสงเสรมิ หรือสนับสนุน 
   ใหมีกิจกรรมคณุธรรมจริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนาของเยาวชน  
   ที่จะเปนเวทีใหเยาวชนไดแสดงออกอยางท่ีทานผูทรงฯทานที่สองกลาวไว...” 

(ความคิดเห็นตัวแทนจากหนวยงานสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จังหวัดจันทบุรี คนที่ 2) 
 

   “...อาตมาเห็นดวยกับการที่จะสรางเครือขายความรวมมือในรูปแบบตางๆ  
   เพ่ือดําเนินงานดานการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม อาจจะอยูในระดับชุมชน 
   หรือสูงกวานั้น...” 

(ความคดิเห็นตัวแทนจากสถาบันศาสนา คนที่ 1) 
 

   “...ควรสรางเครือขายเพื่อดําเนินการสงเสริม เชน หนวยงานภาครัฐ 
   ที่เกี่ยวของของทั้ง 4 จังหวัด มาชวยกันดําเนินกิจกรรม/โครงการ 
   เพ่ือพัฒนาเยาวชนทั้ง 4 จังหวัดภาคตะวันออก จะมีพลังมาก  
   รวมขับเคลื่อนเร่ืองนี้ไปดวยกัน...” 

(ความคดิเห็นตัวแทนจากหนวยงานสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จังหวัดระยอง คนที่ 2) 
 

   “...แนวทางสงเสริมการปฏิบัติตนดานคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทาง 
   พระพุทธศาสนาของเยาวชนในภาคตะวันออก อีกแนวทางหนึ่ง คือ  
   การสรางเครือขายเพ่ือดําเนินการสงเสริมใหมีกิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม 
   ตามแนวทางพระพุทธศาสนาอยางที่ทานผูทรงหลายทานกลาว แตขอเสริม 
   และยํ้าวาการดําเนินกิจกรรมใดก็ตามตองตอเนื่องและจริงจัง ถึงจะเห็นผล 
   เปนรูปธรรม...” 

(ความคดิเห็นตัวแทนจากหนวยงานที่เก่ียวของการพัฒนาเด็กและเยาวชน คนที่ 1) 
 
   “...เห็นดวยวา ภายใตความรวมมอืที่เปนเครือขายรวมกันดําเนินงาน 
   กิจกรรม/โครงการใดๆ เพื่อสงเสริมการปฏิบัติตนดานคุณธรรมจริยธรรม 
   ของเยาวชนภาคตะวันออก ควรดําเนินการอยางตอเน่ือง...” 

(ความคิดเห็นตัวแทนจากหนวยงานสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จังหวัดจันทบุรี คนที่ 1) 
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   “...เห็นดวยกับผูทรงฯ ทานท่ีสอง ที่คดิวาควรจัดใหมีเวทีใหเยาวชนได 
   แสดงออกดานคุณธรรมจริยธรรม เพื่อเปนการสรางแรงจูงใจใหแกเยาวชน  
   อีกทั้งหากมีกิจกรรมที่สงเสริมขวัญกําลังใจใหแกเยาวชน กลาวคือ  
   เมื่อจัดกิจกรรมก็ควรมีการใหรางวัลดวย ก็จะเปนอีกแรงจูงใจหนึ่ง...” 

(ความคดิเห็นตัวแทนจากสถาบันศาสนา คนที่ 2) 
 

   “...แนนอนเลย การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ยิ่งเปนคุณธรรมสําคัญ 
   ตามหลักของพระพุทธศาสนา เปนเร่ืองท่ีควรปลูกฝงใหแกเยาวชนไทย  
   ผานรปูแบบตางๆ ที่ไดกลาวมา ซึ่งอีกแนวทางท่ีขอเสนอแนะ คือ  
   การจัดกิจกรรมในลักษณะเครือขายอยางท่ีทุกทานเสนอมา ตลอดจน 
   คิดวาการจูงใจโดยการใหรางวัล หรืองายที่สุด คือ การกลาวคํายกยอง 
   เปนสิ่งท่ีสําคัญ...” 

(ความคิดเห็นตัวแทนจากหนวยงานสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดตราด คนที่ 1) 
 
   “...แนวทางอีกทางที่หลายทานเสนอ และเห็นดวยอยางย่ิง  คือ  
   การสรางเครือขายเพ่ือดําเนินการสนับสนนุใหมีกิจกรรมสงเสริม 
   คุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนาของเยาวชน  
   ถามองในมุมเล็ก คือ การสรางเครือขายระดับชุมชน แตถามอง 
   ในมุมใหญขึ้น คือ การสรางเครือขายระดับจังหวัด ระดับภาค  
   หากทําไดจะเห็นภาพความรวมมือที่มีพลังอยางย่ิง...” 

(ความคิดเห็นตัวแทนจากหนวยงานสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดตราด คนที่ 2) 
 

   “...การนําเสนอเรื่องราวดีๆ ของเยาวชน การเผยแพรกิจกรรมของเยาวชน 
   ที่ไปทําความดี ยกยองผานรูปแบบตางๆ ในสื่อ ซึ่งสิ่งเหลานี้อาจเกิดข้ึน 
   ภายใตงานกิจกรรม โครงการใดๆ ที่หนวยงานภาครัฐจัดขึ้น จะเปนเวที 
   สําหรบัเยาวชนในการแสดงออกและทําใหเห็นความสําคัญดานการปฏิบัติ 
   ใหเปนผูมีคุณธรรมจริยธรรม การดําเนินการของภาครัฐอาจทํางานเปน 
   เครือขายใหญทั้งภาคตะวันออก ชลบุรี ระยอง จันทบุร ีตราด  
   หากจับมือกันสรางสรรคกิจกรรมดีออกมา ทําจริงจังตอเนื่อง เพื่ออนาคต 
   ของเยาวชนเรา เปนอีกแนวทางที่นาสนใจ...” 

(ความคดิเห็นตัวแทนจากหนวยงานสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน จังหวัดชลบุรี คนที่ 2) 
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   “...เห็นดวยที่จะมีการสรางเครือขายของความรวมมือในจังหวัด 
   ภาคตะวันออกในการรวมกันดําเนินงาน กิจกรรมโครงการตาง ๆ  
   ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด หากผนึกกําลังรวมกันดําเนินกิจกรรม 
   อะไรสัก 1-2 กิจกรรม รวมกันอยางตอเนื่องและจริงจัง มีการติดตามผล 
   การดาํเนินโครงการ คิดวาจะเห็นผลเปนรูปธรรม...” 

(ความคดิเห็นตัวแทนจากหนวยงานสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จังหวัดระยอง คนที่ 1) 
 
 จากการสนทนากลุม สรุปแนวทางสงเสริมการปฏิบัติตนดานคุณธรรมจริยธรรมตาม
แนวทางพระพุทธศาสนาของเยาวชนในภาคตะวันออกได 4 ประเด็น ดังนี้ 
  1. ตองมีการขับเคลื่อน สงเสริมการปฏิบัติตนของเยาวชน โดยดําเนินการรวมกันของ
สถาบันทางสังคม 3 ฝายที่เกี่ยวของ คือ สถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา และสถาบันศาสนา โดย
เริ่มตนจากสถาบันครอบครัวที่ใกลชิดกับเยาวชนมากที่สุด  
  1.1 สถาบันครอบครัว ควรมีแนวทางสงเสริมการปฏิบัติตนของเยาวชนดานคุณธรรม
จริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนา ประกอบดวย 1) ครอบครัวใหความรัก ความเอาใจใส และ
สรางสัมพันธภาพที่ดีแกเยาวชน 2) ครอบครัวตระหนักและใหความสําคัญในการปลูกฝงคุณธรรม
จริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนา 3) ครอบครัวมีกิจกรรมท่ีสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมทาง
พระพุทธศาสนารวมกัน เชน ไปทําบุญ เวียนเทียน หรือกิจกรรมอื่นๆ ทางพระพุทธศาสนารวมกัน  
4) บุคคลในครอบครัวปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีดานความประพฤติปฏิบัติ และ 5) มีการสั่งสอน
อบรมโดยตรงเก่ียวกับเร่ืองคุณธรรมจริยธรรมจากพอแม หรือบุคคลในครอบครัว มีการใหรางวัลเมื่อ
เยาวชนกระทําด ีและลงโทษเมื่อเยาวชนกระทําผิด 
  1.2 สถาบันการศึกษา ควรมีแนวทางสงเสริมการปฏิบัติตนของเยาวชนดานคุณธรรม
จริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนา ประกอบดวย 1) โรงเรียนตระหนักและใหความสําคัญในการ
ปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนา โดยมีการกําหนดปรัชญา นโยบาย เปาหมาย
การพัฒนาผูเรียนในสถานศึกษาที่สงเสริมดานคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนาอยาง
ชัดเจน 2) โรงเรียนมีกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนา
ใหเยาวชนไดเรียนรูและลงมือปฏิบัติ มีการจัดสภาพแวดลอมและจัดแหลงเรียนรูของโรงเรียนที่เอื้อตอ
การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม 3) โรงเรียนจัดการเรียนการสอนเพ่ือบม
เพาะหรือปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรม โดยการบูรณาการในการเรียนการสอน ไมเนนเพียงหลักวิชาการ
เพียงอยางเดียว สงเสริมกิจกรรมการเรียนที่เนนการคิดวิเคราะหใหเยาวชนเพ่ือพัฒนาความคิด และ
เลือกประพฤติปฏิบัติดวยตนเองตามหลักเหตุและผล 4) ครูและบุคลากรในโรงเรียนเปนแบบอยางที่ดี
ดานความประพฤติปฏิบัติแกเยาวชน และ 5) โรงเรียนควรมีการยกยองเยาวชนผูประกอบความดีทั้ง
ในและนอกโรงเรียนใหเปนที่ประจักษ 
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  1.3 สถาบันศาสนา ควรมีแนวทางสงเสริมการปฏิบัติตนของเยาวชนดานคุณธรรม
จริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนา ประกอบดวย 1) พระสงฆปฏิบัติตนเปนตัวอยางในดานการ
เปนผูมีคุณธรรมจริยธรรมแกเยาวชน 2) พระสงฆมีการแนะนําอบรมสั่งสอนเยาวชนโดยใชหลักธรรม
ทางพระพุทธศาสนากลอมเกลาจิตใจใหแกเยาวชน 3) วัดมีการจัดเตรียมสถานที่ใหมีความเหมาะสม
ในการรองรับการทํากิจกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมของเยาวชน 4) วัดควรมีกิจกรรมที่สงเสริม
ปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนาใหเยาวชนไดปฏิบัติ 
  2. ตองมีการขับเคลื่อน สงเสริมการปฏิบัติตนของเยาวชนผานสื่อมวลชนตางๆ ในสังคม
ทองถิ่นภาคตะวันออก โดยสื่อมวลชนตางๆ ตระหนักใหความสําคัญในการผลิต นําเสนอและเผยแพร
ขาวหรือรายการท่ีสงเสริม สอดแทรกคุณธรรมจรยิธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนา  
  3. การสรางบุคคลตนแบบ การเปนแบบอยางที่ดีของบุคคลที่มีชื่อเสียงในทองถิ่นภาค
ตะวันออกหรือบุคคลสาธารณะ เชน กลุมศิลปน นักแสดง นักรอง ที่เยาวชนชื่นชอบ เพ่ือใหเปนบุคคล
ตนแบบแกเยาวชน  
  4. หนวยงานภาครัฐที่เก่ียวของทั้ง 4 จังหวัดควรสรางเครือขายเพ่ือดําเนินการสงเสริม
สนับสนุนใหมีกิจกรรมคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนาของเยาวชนในระดับชุมชน
จนถึงระดับชาติ อยางตอเนื่องและจริงจัง เพ่ือเปนเวทีใหเยาวชนไดแสดงออกดานคุณธรรมจริยธรรม 
สรางแรงจูงใจและสงเสริมขวัญกําลังใจใหแกเยาวชนโดยการใหรางวัลและกลาวคํายกยอง   

 



บทที่ 5  
สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 

 การศึกษาวิจัยเรื่อง แนวทางสงเสริมการปฏิบัติตนดานคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทาง
พระพุทธศาสนาของเยาวชนในภาคตะวันออก มีวัตถุประสงคการวิจัยเพ่ือศึกษาการปฏิบัติตนดาน
คุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนาของเยาวชนในภาคตะวันออก เปรียบเทียบการปฏิบัติ
ตนดานคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนา จําแนกตามสถานภาพ และศึกษาแนวทาง
สงเสรมิการปฏิบัติตนดานคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนาของเยาวชนในภาคตะวันออก 
แบงการศกึษาออกเปน 2 ตอน  
   ตอนที่  1 ศึกษาและเปรียบเทียบการปฏิบัติตนดานคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทาง
พระพุทธศาสนาของเยาวชนในภาคตะวันออก มีลักษณะเปนการวิจัยเชิงสํารวจ กลุมตัวอยาง ไดแก 
บุคคลที่มีอายุไมต่ํากวา 14 ปบริบูรณ แตยังไมถึง 18 ปบริบูรณ ที่มีภูมิลําเนาอยูในภาคตะวันออก 
ไดแก จังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด ไดมาจากวิธีการสุมแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage 
sampling) จังหวัดละ 400 คน รวมกลุมตัวอยางท้ัง 4 จังหวัด จํานวน 1,600 คน เคร่ืองมือที่ใชใน
การวิจัย คือ แบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลโดยหาคารอยละ ความถี่ คาเฉลี่ย ( ) สวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (SD) ใชสถิติเปรียบเทียบ t-test การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One – Way 
ANOVA) และทดสอบความแตกตางรายคู ดวยวิธีการของ LSD  
  ตอนที่  2 ศึกษาแนวทางสงเสริมการปฏิบัติตนดานคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทาง
พระพุทธศาสนาของเยาวชนในภาคตะวันออก  มีลักษณะเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ ใชวิธีการสนทนา
กลุม กําหนดผูเขารวมสนทนากลุม จํานวน 12 คน ประกอบดวย ตัวแทนจากหนวยงานสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน จํานวน 8 คน ตัวแทนจากหนวยงานท่ีเก่ียวของการพัฒนาเด็กและเยาวชน จํานวน 2 คน 
และตัวแทนจากสถาบันศาสนา จํานวน 2 รูป/คน วิเคราะหขอมูลโดยใชการวิเคราะห เนื้อหา 
(Content Analysis)  
 

สรุปผลการวิจัย  
 จากการศึกษาวิจัยสามารถสรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงคการวิจัยดังนี้ 
  วัตถุประสงคการวิจัยขอที่ 1 เพื่อศึกษาการปฏิบัติตนดานคุณธรรมจริยธรรม 
ตามแนวทางพระพุทธศาสนาของเยาวชน ในภาคตะวันออก  
  1. การปฏิบัติตนดานคณุธรรมจริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนาของเยาวชนใน
ภาคตะวันออก โดยรวมและรายดาน สรุปผลการวิจัย ดังน้ี 
  การปฏิบัติตนดานคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนาของเยาวชนในภาค
ตะวันออก โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดาน พบวา อยู ในระดับมากท้ัง 6 ดาน 
เรียงลําดับตามคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ ความกตัญูกตเวที ความมีระเบียบวินัย ความ
เปนผูวางาย ความเมตตากรณุา ความขยันหมั่นเพียร และความเอื้อเฟอเผื่อแผ   
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   1.1 ดานความกตัญูกตเวทีอยูในระดับมาก และเม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูใน
ระดับมากที่สุด 2 ขอ และระดับมาก 3 ขอ เรียงลําดับตามคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 อันดับ
แรก คือ รูอุปการคุณที่พอแมมีตอเรา ยกยอง สรรเสริญ เชิดชูคุณความดีของทานผูมีอุปการคุณ และ
หาโอกาสตอบแทนบุณคุณของบุคคลผูที่มีอุปการคุณตอเรา สวนอันดับสุดทาย คือ ปรนนิบัติรบัใชผูมี
บุญคุณถามีโอกาส 
  1.2 ดานความมีระเบียบวินัยอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา  
อยูในระดับมากท่ีสุด 1 ขอ และระดับมาก 4 ขอ เรียงลําดับตามคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหานอย  
3 อันดับแรก คือ มีวินัยในตนเอง ประพฤติตนโดยไมยุงเกี่ยวกับการพนันหรือยาเสพติด ประพฤติตน 
ไมขัดตอขนบธรรมเนียมอันดีงามของสังคม และประพฤติตนตามระเบียบปฏิบัติสังคม เชน การปฏิบัติ
ตามกฎจราจรและกฎหมายบานเมือง สวนอันดับสุดทาย คือ ประพฤติตนตามระเบียบปฏิบัติใน
โรงเรยีน เชน การแตงกายตามระเบียบ และไมฝาฝนกฎระเบียบของโรงเรียน 
  1.3 ดานความเปนผูวางายอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูใน
ระดับมากทั้ง 5 ขอ เรียงลําดับตามคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 อันดับแรก คือ มีความระลึกอยู
เสมอวาคําสั่งสอนของพอแม ครูอาจารย เปนสิ่งที่ดีมีประโยชน รับฟงหรือเชื่อฟงคําสั่งสอนของพอแม 
ครูอาจารยดวยดี ไมด้ือดึง และมีทรรศนะที่ดีตอคําสั่งสอนของพอแมครูอาจารย สวนอันดับสุดทาย 
คือ มีจิตนอมรับคําสั่งสอนของพอแมครูอาจารยดวยความเต็มใจ ไมหงุดหงดิหรือโกรธ 
   1.4 ดานความเมตตากรุณาอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูใน
ระดับมากทั้ง 5 ขอ เรียงลําดับตามคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 อันดับแรก คือ มีความปรารถนาดี 
มีไมตรีจิต คิดใหผูอื่นเปนสุข มีความเอื้อเฟอเผื่อแผ โอบออมอารีตอบุคคลและสัตว และมีความสงสาร 
เอ็นดู ปรารถนาที่จะชวยผูตกทุกขไดยากใหพนจากความทุกขยากนั้น สวนอันดับสุดทาย คือ ชวยเหลือ
ผูบาดเจ็บและชวยสัตวใหพนจากภัย 
   1.5 ดานความขยันหมั่นเพียรอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา  
อยูในระดับมากท้ัง 5 ขอ เรียงลําดับตามคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 อันดับแรก คือ ตั้งใจศึกษา
เลาเรียน มีความตั้งใจทํางานอยางจริงจัง แข็งขันและตอเนื่อง และมีความมานะพยายาม อดทนตอ
การทํางาน ไมทอถอย จนประสบความสําเร็จ สวนอันดับสุดทาย คือ ชวยเหลืองานหรือกิจกรรมของ
โรงเรยีนโดยไมเกี่ยง 
   1.6 ดานความเอื้อเฟอเผื่อแผอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา  
อยูในระดับมาก 4 ขอ และระดับปานกลาง 1 ขอ เรียงลําดับตามคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหานอย  
3 อันดับแรก คือ แบงปนทรัพยหรือสิ่งของใหแกผูที่ตกทุกขไดยาก แสดงน้ําใจชวยเหลือผูอื่น เชน 
สละท่ีนั่งบนรถประจําทางใหคนชรา เด็กหรือสตรีมีครรภ และสละแรงงานเพ่ือประโยชนใหแกผูอ่ืน
หรือสังคม สวนอันดับสุดทาย คือ บรจิาคโลหิตที่สภากาชาดไทยหรือโรงพยาบาลเพื่อชวยชีวิตผูประสบ
เคราะหกรรมตาง ๆ 
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  2. การปฏิบัติตนดานคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนาของเยาวชนใน
จังหวัดชลบุรี โดยรวมและรายดาน สรุปผลการวิจัย ดังนี้ 
   การปฏิบัติตนดานคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนาของเยาวชนในจังหวัด
ชลบุรี โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดาน พบวา อยูในระดับมากที่สุด 1 ดาน และระดับ
มาก 5 ดาน เรียงลําดับตามคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ ความกตัญูกตเวที ความมีระเบียบ
วินัย ความเมตตากรุณา ความเปนผูวางาย ความขยันหมั่นเพียร และความเอ้ือเฟอเผื่อแผ   
   2.1 ดานความกตัญูกตเวทีอยูในระดับมากที่สุด และเม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา 
อยูในระดับมากท่ีสุด 2 ขอ และระดับมาก 3 ขอ เรียงลําดับตามคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหานอย  
3 อันดับแรก คือ รูอุปการคุณที่พอแมมีตอเรา ยกยอง สรรเสริญ เชิดชูคุณความดีของทานผูมีอุปการ
คุณ และหาโอกาสตอบแทนบุณคุณของบุคคลผูท่ีมีอุปการคุณตอเรา สวนอันดับสุดทาย คือ ปรนนิบัติ
รับใชผูมีบุญคุณถามีโอกาส 
  2.2 ดานความมีระเบียบวินัยอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา  
อยูในระดับมากท่ีสุด 1 ขอ และระดับมาก 4 ขอ เรียงลําดับตามคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหานอย  
3 อันดับแรก คือ มีวินัยในตนเอง ประพฤติตนโดยไมยุงเกี่ยวกับการพนันหรือยาเสพติด ประพฤติตน 
ไมขัดตอขนบธรรมเนียมอันดีงามของสังคม และประพฤติตนตามระเบียบปฏิบัติสังคม เชน การปฏิบัติ
ตามกฎจราจรและกฎหมายบานเมือง สวนอันดับสุดทาย คือ ประพฤติตนตามระเบียบปฏิบัติใน
โรงเรยีน เชน การแตงกายตามระเบียบ และไมฝาฝนกฎระเบียบของโรงเรียน 
  2.3 ดานความเมตตากรุณาอยูในระดับมาก และเม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูใน
ระดับมากทั้ง 5 ขอ เรียงลําดับตามคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 อันดับแรก คือ มีความสงสาร 
เอ็นดู ปรารถนาที่จะชวยผูตกทุกขไดยากใหพนจากความทุกขยากน้ัน มีความปรารถนาดี มีไมตรีจิต  
คิดใหผูอ่ืนเปนสุข และมีความเอ้ือเฟอเผื่อแผ โอบออมอารีตอบุคคลและสัตว สวนอันดับสุดทาย คือ 
ชวยเหลือผูบาดเจ็บ และชวยสัตวใหพนจากภัย 
   2.4 ดานความเปนผูวางายอยูในระดับมาก และเม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูใน
ระดับมากทั้ง 5 ขอ เรียงลําดับตามคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 อันดับแรก คือ มีความระลึก 
อยูเสมอวาคําสั่งสอนของพอแม ครูอาจารย เปนสิ่งที่ดีมีประโยชน ปฏิบัติหรือทําตามคําสั่งสอนของ
พอแม ครูอาจารย และรับฟงหรือเชื่อฟงคําสั่งสอนของพอแม ครูอาจารยดวยดี ไมดื้อดึง สวนอันดับ
สุดทาย คือ มีจิตนอมรับคําสั่งสอนของพอแมครูอาจารยดวยความเตม็ใจ ไมหงดุหงดิหรือโกรธ 
   2.5 ดานความขยันหมั่นเพียรอยูในระดับมาก และเม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา  
อยูในระดับมากท้ัง 5 ขอ เรียงลําดับตามคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 อันดับแรก คือ ตั้งใจศึกษา
เลาเรียน มีความมานะพยายาม อดทนตอการทํางาน ไมทอถอย จนประสบความสําเร็จ และมีความ
ตั้งใจทํางานอยางจริงจัง แข็งขันและตอเน่ือง สวนอันดับสุดทาย คือ ชวยเหลืองานของพอแมโดย 
ไมเกียจคราน 
  2.6 ดานความเอ้ือเฟอเผื่อแผอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา  
อยูในระดับมาก 4 ขอ และระดับปานกลาง 1 ขอ เรียงลําดับตามคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหานอย  
3 อันดับแรก คือ แบงปนทรัพยหรือสิ่งของใหแกผูที่ตกทุกขไดยาก แสดงนํ้าใจชวยเหลือผูอื่น เชน 
สละท่ีนั่งบนรถประจําทางใหคนชรา เด็กหรือสตรีมีครรภ และสละแรงงานเพ่ือประโยชนใหแกผูอ่ืน
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หรือสังคม สวนอันดับสุดทาย คือ บริจาคโลหิตที่สภากาชาดไทยหรือโรงพยาบาลเพ่ือชวยชีวิต 
ผูประสบเคราะหกรรมตาง ๆ 
  3. การปฏิบัติตนดานคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนาของเยาวชนใน
จังหวัดระยอง โดยรวมและรายดาน สรุปผลการวิจัย ดังนี้ 
   การปฏิบัติตนดานคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนาของเยาวชนใน
จังหวัดระยอง โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดาน พบวา อยูในระดับมากท้ัง 6 ดาน 
เรียงลําดับตามคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ ความกตัญูกตเวที ความมีระเบียบวินัย ความ
เปนผูวางาย ความเมตตากรณุา ความขยันหมั่นเพียร และความเอื้อเฟอเผื่อแผ   
   3.1 ดานความกตัญูกตเวทีอยูในระดับมากที่สุด และเม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา 
อยูในระดับมากท่ีสุด 3 ขอ และระดับมาก 3 ขอ เรียงลําดับตามคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหานอย  
3 อันดับแรก คือ รูอุปการคุณที่พอแมมีตอเรา ยกยอง สรรเสริญ เชิดชูคุณความดีของทานผูมีอุปการ
คุณ และหาโอกาสตอบแทนบุณคุณของบุคคลผูที่มีอุปการคุณตอเรา สวนอันดับสุดทาย คือ ปรนนิบัติ
รับใชผูมีบุญคุณถามีโอกาส 
  3.2 ดานความมีระเบียบวินัยอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา  
อยูในระดับมากท่ีสุด 1 ขอ และระดับมาก 4 ขอ เรียงลําดับตามคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหานอย  
3 อันดับแรก คือ มีวินัยในตนเอง ประพฤติตนโดยไมยุงเก่ียวกับการพนันหรือยาเสพติด ประพฤติตน 
ไมขัดตอขนบธรรมเนียมอันดีงามของสังคม และประพฤติตนตามระเบียบปฏิบัติสังคม เชน การปฏิบัติ
ตามกฎจราจรและกฎหมายบานเมือง สวนอันดับสุดทาย คือ ประพฤติตนตามระเบียบปฏิบัติใน
โรงเรยีน เชน การแตงการตามระเบียบ และไมฝาฝนกฎระเบียบของโรงเรียน 
   3.3 ดานความเปนผูวางายอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูใน
ระดับมากทั้ง 5 ขอ เรียงลําดับตามคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 อันดับแรก คือ มีความระลึกอยู
เสมอวาคําสั่งสอนของพอแม ครูอาจารย เปนสิ่งที่ดีมีประโยชน มีทรรศนะที่ดีตอคําสั่งสอนของพอแม
ครูอาจารย และรับฟงหรือเชื่อฟงคําสั่งสอนของพอแม ครูอาจารยดวยดี ไมดื้อดึง สวนอันดับสุดทาย 
คือ มีจิตนอมรับคําสั่งสอนของพอแมครูอาจารยดวยความเตม็ใจ ไมหงุดหงิดหรือโกรธ 
   3.4 ดานความเมตตากรุณาอยูในระดับมาก และเม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูใน
ระดับมากทั้ง 5 ขอ เรียงลําดับตามคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 อันดับแรก คือ มีความเอ้ือเฟอ 
เผื่อแผ โอบออมอารีตอบุคคลและสัตว มีความสงสาร เอ็นดู ปรารถนาที่จะชวยผูตกทุกขไดยากใหพน
จากความทุกขยากนั้น และมีความปรารถนาดี มีไมตรีจิต คิดใหผูอ่ืนเปนสุข สวนอันดับสุดทาย คือ 
ชวยเหลือผูบาดเจ็บ และชวยสัตวใหพนจากภัย 
   3.5 ดานความขยันหมั่นเพียรอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา  
อยูในระดับมากท้ัง 5 ขอ เรียงลําดับตามคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 อันดับแรก คือ ตั้งใจศึกษา
เลาเรียน มีความมานะพยายาม อดทนตอการทํางาน ไมทอถอย จนประสบความสําเร็จ และมีความ
ตั้งใจทํางานอยางจริงจัง แข็งขันและตอเน่ือง สวนอันดับสุดทาย คือ ชวยเหลืองานของพอแมโดย 
ไมเกียจคราน 
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   3.6 ดานความเอื้อเฟอเผื่อแผอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา  
อยูในระดับมาก 4 ขอ และระดับปานกลาง 1 ขอ เรียงลําดับตามคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหานอย  
3 อันดับแรก คือ แบงปนทรัพยหรือสิ่งของใหแกผูที่ตกทุกขไดยาก แสดงน้ําใจชวยเหลือผูอื่น เชน 
สละท่ีนั่งบนรถประจําทางใหคนชรา เด็กหรือสตรีมีครรภ และทําบุญตักบาตร หรือทํากิจกรรมตาง ๆ 
ทางศาสนา สวนอันดับสุดทายคือ บริจาคโลหิตท่ีสภากาชาดไทยหรือโรงพยาบาลเพ่ือชวยชีวิต 
ผูประสบเคราะหกรรมตาง ๆ 
  4. การปฏิบัติตนดานคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนาของเยาวชนใน
จังหวัดจันทบุรี โดยรวมและรายดาน สรุปผลการวิจัย ดังนี้ 
   การปฏิบัติตนดานคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนาของเยาวชนใน
จังหวัดจันทบุรี โดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณารายดาน พบวา อยูในระดับมากท้ัง 6 ดาน 
เรียงลําดับตามคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ ความกตัญูกตเวที ความมีระเบียบวินัย ความ
เปนผูวางาย ความเมตตากรณุา ความขยันหมั่นเพียร และความเอื้อเฟอเผื่อแผ   
   4.1 ดานความกตัญูกตเวทีอยูในระดับมาก และเม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูใน
ระดับมากที่สุด 1 ขอ และระดับมาก 5 ขอ เรียงลําดับตามคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 อันดับ
แรก คอื รูอุปการคุณที่พอแมมีตอเรา ยกยอง สรรเสริญ เชิดชูคุณความดีของทานผูมีอุปการคุณ และรู
อุปการคุณที่ครูอาจารยมีตอเรา สวนอันดับสุดทาย คือ ปรนนิบัติรับใชผูมีบุญคุณถามีโอกาส 
  4.2 ดานความมีระเบียบวินัยอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา  
อยูในระดับมากท่ีสุด 1 ขอ และระดับมาก 4 ขอ เรียงลําดับตามคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหานอย  
3 อันดับแรก คือ มีวินัยในตนเอง ประพฤติตนโดยไมยุงเก่ียวกับการพนันหรือยาเสพติด ประพฤติตน
ตามระเบียบปฏิบัติสังคม เชน การปฏิบัติตามกฎจราจรและกฎหมายบานเมือง และประพฤติตนไมขัด
ตอขนบธรรมเนียมอันดีงามของสังคม สวนอันดับสุดทาย คือ ประพฤติตนตามระเบียบปฏิบัติใน
โรงเรยีน เชน การแตงการตามระเบียบ และไมฝาฝนกฎระเบียบของโรงเรียน 
  4.3 ดานความเปนผูวางายอยูในระดับมาก และเม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูใน
ระดับมากทั้ง 5 ขอ เรียงลําดับตามคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 อันดับแรก คือ มีความระลึกอยู
เสมอวาคําสั่งสอนของพอแม ครูอาจารย เปนสิ่งที่ดีมีประโยชน รับฟงหรือเชื่อฟงคําสั่งสอนของพอแม 
ครูอาจารยดวยดี ไมดื้อดึง และปฏิบัติหรือทําตามคําสั่งสอนของพอแม ครูอาจารย สวนอันดับสุดทาย 
คือ มีจิตนอมรับคําสั่งสอนของพอแมครูอาจารยดวยความเตม็ใจ ไมหงุดหงิดหรือโกรธ 
  4.4 ดานความเมตตากรุณาอยูในระดับมาก และเม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูใน
ระดับมากทั้ง 5 ขอ เรียงลําดับตามคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 อันดับแรก คือ มีความปรารถนาดี 
มีไมตรีจิต คิดใหผูอื่นเปนสุข มีความเอ้ือเฟอเผื่อแผ โอบออมอารีตอบุคคลและสัตว และมีความสงสาร 
เอ็นดู ปรารถนาที่จะชวยผูตกทุกขไดยากใหพนจากความทุกขยากนั้น สวนอันดับสุดทาย คือ ชวยเหลือ
ผูบาดเจ็บ และชวยสัตวใหพนจากภัย 
   4.5 ดานความขยันหมั่นเพียรอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา  
อยูในระดับมากท้ัง 5 ขอ เรียงลําดับตามคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 อันดับแรก คือ มีความ
ตั้งใจทํางานอยางจริงจัง แข็งขันและตอเนื่อง ตั้งใจศึกษาเลาเรียน และมีความมานะพยายาม อดทน
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ตอการทํางาน ไมทอถอย จนประสบความสําเร็จ สวนอันดับสุดทาย คือ ชวยเหลืองานหรือกิจกรรม
ของโรงเรียนโดยไมเก่ียง 
   4.6 ดานความเอื้อเฟอเผื่อแผอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา  
อยูในระดับมาก 4 ขอ และระดับปานกลาง 1 ขอ เรียงลําดับตามคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหานอย  
3 อันดับแรก คือ แบงปนทรัพยหรือสิ่งของใหแกผูที่ตกทุกขไดยาก สละแรงงานเพ่ือประโยชนใหแก
ผูอื่นหรือสังคม และแสดงน้ําใจชวยเหลือผูอ่ืน เชน สละที่น่ังบนรถประจําทางใหคนชรา เด็กหรือสตรี
มีครรภ สวนอันดับสุดทาย คือ บริจาคโลหิตที่สภากาชาดไทยหรือโรงพยาบาลเพ่ือชวยชีวิตผูประสบ
เคราะหกรรมตาง ๆ 
  5. การปฏิบัติตนดานคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนาของเยาวชนใน
จังหวัดตราด โดยรวมและรายดาน สรุปผลการวิจัย ดังน้ี 
   การปฏิบัติตนดานคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนาของเยาวชนใน
จังหวัดตราด โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดาน พบวา อยูในระดับมากทั้ง 6 ดาน 
เรียงลําดับตามคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ ความกตัญูกตเวที ความมีระเบียบวินัย ความ
เมตตากรณุา ความเปนผูวางาย ความขยันหมั่นเพียร และความเอ้ือเฟอเผื่อแผ   
   5.1 ดานความกตัญูกตเวทีอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูใน
ระดับมากที่สุด 1 ขอ และระดับมาก 4 ขอ เรียงลําดับตามคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 อันดับ
แรก คือ รูอุปการคุณที่พอแมมีตอเรา ยกยอง สรรเสริญ เชิดชูคุณความดีของทานผูมีอุปการคุณ และ
หาโอกาสตอบแทนบุณคุณของบุคคลผูที่มีอุปการคุณตอเรา สวนอันดับสุดทาย คือ ปรนนิบัติรับใชผูมี
บุญคุณถามีโอกาส 
  5.2 ดานความมีระเบียบวินัยอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา  
อยูในระดับมากทั้ง 5 ขอ เรียงลําดับตามคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 อันดับแรก คือ มีวินัยใน
ตนเอง ประพฤติตนโดยไมยุงเก่ียวกับการพนันหรือยาเสพติด ประพฤติตนไมขัดตอขนบธรรมเนียม 
อันดีงามของสังคม และประพฤติตามระเบียบปฏิบัติที่ตกลงกันในครอบครัว สวนอันดับสุดทาย คือ 
ประพฤติตนตามระเบียบปฏิบัติในโรงเรียน เชน การแตงการตามระเบียบ และไมฝาฝนกฏระเบียบ
ของโรงเรียน 
  5.3 ดานความเมตตากรุณาอยูในระดับมาก และเม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูใน
ระดับมากทั้ง 5 ขอ เรียงลําดับตามคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 อันดับแรก คือ มีความปรารถนาดี 
มีไมตรีจิต คิดใหผูอื่นเปนสุข มีความเอ้ือเฟอเผื่อแผ โอบออมอารีตอบุคคลและสัตว และมีความสงสาร 
เอ็นดู ปรารถนาที่จะชวยผูตกทุกขไดยากใหพนจากความทุกขยากน้ัน สวนอันดับสุดทาย คือ ชวยเหลือ
สงเคราะหผูอื่นในยามที่เขาประสบภัยพิบัติตาง ๆ 
  5.4 ดานความเปนผูวางายอยูในระดับมาก และเม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูใน
ระดับมากทั้ง 5 ขอ เรียงลําดับตามคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 อันดับแรก คือ มีความระลึกอยู
เสมอวาคําสั่งสอนของพอแม ครูอาจารย เปนสิ่งที่ดีมีประโยชน รับฟงหรือเชื่อฟงคําสั่งสอนของพอแม 
ครูอาจารยดวยดี ไมด้ือดึง และมีทรรศนะที่ดีตอคําสั่งสอนของพอแมครูอาจารย สวนอันดับสุดทาย 
คือ ปฏิบัติหรือทําตามคําสั่งสอนของพอแมครูอาจารย 
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  5.5 ดานความขยันหม่ันเพียรอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา  
อยูในระดับมากท้ัง 5 ขอ เรียงลําดับตามคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 อันดับแรก คือ มีความ
มานะพยายาม อดทนตอการทํางาน ไมทอถอย จนประสบความสําเร็จ ตั้งใจศึกษาเลาเรียน และมี
ความตั้งใจทํางานอยางจริงจัง แข็งขันและตอเนื่อง สวนอันดับสุดทาย คือ ชวยเหลืองานหรือกิจกรรม
ของโรงเรียนโดยไมเก่ียง 
   5.6 ดานความเอื้อเฟอเผื่อแผอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา  
อยูในระดับมาก 4 ขอ และระดับปานกลาง 1 ขอ เรียงลําดับตามคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหานอย  
3 อันดับแรก คือ แบงปนทรัพยหรือสิ่งของใหแกผูที่ตกทุกขไดยาก แสดงนํ้าใจชวยเหลือผูอื่น เชน 
สละท่ีนั่งบนรถประจําทางใหคนชรา เด็กหรือสตรีมีครรภ และทําบุญตักบาตร หรือทํากิจกรรมตาง ๆ 
ทางศาสนา สวนอันดับสุดทาย คือ บริจาคโลหิตที่สภากาชาดไทยหรือโรงพยาบาลเพ่ือชวยชีวิตผู
ประสบเคราะหกรรมตาง ๆ 
  วัตถุประสงคการวิจัยขอที่ 2 เพื่อเปรียบเทียบการปฏิบัติตนดานคุณธรรมจริยธรรมตาม
แนวทางพระพุทธศาสนาของเยาวชนในภาคตะวันออก จําแนกตามสถานภาพ  
  ผลการเปรียบเทียบการปฏิบัติตนดานคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนาของ
เยาวชนในภาคตะวันออก จําแนกตามเพศ เกรดเฉล่ีย ระดับชั้นที่ศึกษา ภูมิลําเนา และสถานภาพการ
อยูอาศัย สรุปผลการวิจัย ดังนี้ 
  1. จําแนกตามเพศ โดยรวมพบวา เยาวชนเพศชายและเพศหญิงมีการปฏิบัติตนดาน
คุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนาแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณา
เปนรายดาน พบวา มีเพียงดานความเอ้ือเฟอเผื่อแผที่เยาวชนเพศชายและเพศหญิงแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (โดยเยาวชนเพศชายมีคาเฉลี่ยสูงกวาเยาวชนเพศหญิง) สวนดานอ่ืนๆ 
อีก 5 ดาน แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 2. จําแนกตามเกรดเฉลี่ย โดยรวมพบวา เยาวชนท่ีมีเกรดเฉลี่ยตางกันมีการปฏิบัติตนดาน
คุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ทุกดานเยาวชนในภาคตะวันออก ที่มีเกรดเฉลี่ยตางกันมีความ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
   2.1 โดยรวมจําแนกตามเกรดเฉลี่ย เยาวชนที่มีเกรดเฉลี่ยที่มีความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ไดแก เกรดเฉลี่ยต่ํากวา 2.50 กับเกรดเฉลี่ย 2.50 ถึง 3.00 (โดย
เยาวชนที่มีเกรดเฉลี่ย 2.50 ถึง 3.00 มีคาเฉลี่ยสูงกวาเยาวชนท่ีมีเกรดเฉล่ียต่ํากวา 2.50) เกรดเฉลี่ย
ต่ํากวา 2.50 กับเกรดเฉลี่ย 3.01 ถึง 3.50 (โดยเยาวชนที่มีเกรดเฉลี่ย 3.01 ถึง 3.50 มีคาเฉลี่ยสูงกวา
เยาวชนที่มีเกรดเฉลี่ยต่ํากวา 2.50) และเกรดเฉลี่ยต่ํากวา 2.50 กับเกรดเฉลี่ย 3.51 ถึง 4.00 (โดย
เยาวชนท่ีมีเกรดเฉลี่ย 3.51 ถึง 4.00 มีคาเฉลี่ยสูงกวาเยาวชนท่ีมีเกรดเฉลี่ยต่ํากวา 2.50) 
   2.2 ดานความกตัญูกตเวที จําแนกตามเกรดเฉลี่ย เยาวชนที่มีเกรดเฉลี่ยที่มีความ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ไดแก เกรดเฉลี่ยต่ํากวา 2.50 กับเกรดเฉลี่ย 2.50 
ถึง 3.00 (โดยเยาวชนที่มีเกรดเฉลี่ย 2.50 ถึง 3.00 มีคาเฉลี่ยสูงกวาเยาวชนที่มีเกรดเฉลี่ยต่ํากวา 
2.50) เกรดเฉลี่ยต่ํากวา 2.50 กับเกรดเฉลี่ย 3.01 ถึง 3.50 (โดยเยาวชนที่มีเกรดเฉลี่ย 3.01 ถึง 3.50 
มีคาเฉลี่ยสูงกวาเยาวชนที่มีเกรดเฉลี่ยต่ํากวา 2.50) และเกรดเฉลี่ยต่ํากวา 2.50 กับเกรดเฉลี่ย 3.51 
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ถึง 4.00 (โดยเยาวชนที่มีเกรดเฉลี่ย 3.51 ถึง 4.00 มีคาเฉลี่ยสูงกวาเยาวชนที่มีเกรดเฉลี่ยต่ํากวา 
2.50) 
   2.3 ดานความเอื้อเฟอเผื่อแผ จําแนกตามเกรดเฉลี่ย เยาวชนที่มีเกรดเฉลี่ยที่มีความ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ไดแก เกรดเฉลี่ยต่ํากวา 2.50 กับเกรดเฉลี่ย 2.50 
ถึง 3.00 (โดยเยาวชนที่มีเกรดเฉลี่ย 2.50 ถึง 3.00 มีคาเฉลี่ยสูงกวาเยาวชนที่มีเกรดเฉลี่ยต่ํากวา 
2.50) 
   2.4 ดานความเปนผูวางาย จําแนกตามเกรดเฉลี่ย เยาวชนที่มีเกรดเฉลี่ยที่มีความ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ไดแก เกรดเฉลี่ยต่ํากวา 2.50 กับเกรดเฉลี่ย 2.50 
ถึง 3.00 (โดยเยาวชนที่มีเกรดเฉลี่ย 2.50 ถึง 3.00 มีคาเฉลี่ยสูงกวาเยาวชนที่มีเกรดเฉลี่ยต่ํากวา 
2.50) เกรดเฉลี่ยต่ํากวา 2.50 กับเกรดเฉลี่ย 3.01 ถึง 3.50 (โดยเยาวชนที่มีเกรดเฉลี่ย 3.01 ถึง 3.50 
มีคาเฉลี่ยสูงกวาเยาวชนที่มีเกรดเฉลี่ยต่ํากวา 2.50) และเกรดเฉลี่ยต่ํากวา 2.50 กับเกรดเฉลี่ย 3.51 
ถึง 4.00 (โดยเยาวชนที่มีเกรดเฉลี่ย 3.51 ถึง 4.00 มีคาเฉลี่ยสูงกวาเยาวชนที่มีเกรดเฉลี่ยต่ํากวา 
2.50) 
   2.5 ดานความเมตตากรุณา จําแนกตามเกรดเฉลี่ย เยาวชนท่ีมีเกรดเฉลี่ยท่ีมีความ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ไดแก เกรดเฉลี่ยต่ํากวา 2.50 กับเกรดเฉลี่ย 2.50 
ถึง 3.00 (โดยเยาวชนที่มีเกรดเฉลี่ย 2.50 ถึง 3.00 มีคาเฉลี่ยสูงกวาเยาวชนที่มีเกรดเฉลี่ยต่ํากวา 
2.50) เกรดเฉลี่ยต่ํากวา 2.50 กับเกรดเฉลี่ย 3.01 ถึง 3.50 (โดยเยาวชนที่มีเกรดเฉลี่ย 3.01 ถึง 3.50 
มีคาเฉลี่ยสูงกวาเยาวชนที่มีเกรดเฉลี่ยต่ํากวา 2.50) และเกรดเฉลี่ยต่ํากวา 2.50 กับ เกรดเฉลี่ย 3.51 
ถึง 4.00 (โดยเยาวชนที่มีเกรดเฉลี่ย 3.51 ถึง 4.00 มีคาเฉลี่ยสูงกวาเยาวชนที่มีเกรดเฉลี่ยต่ํากวา 
2.50) 
   2.6 ดานความขยันหมั่นเพียร จําแนกตามเกรดเฉลี่ย เยาวชนท่ีมีเกรดเฉลี่ยที่มีความ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ไดแก เกรดเฉลี่ยต่ํากวา 2.50 กับเกรดเฉลี่ย 2.50 
ถึง 3.00 (โดยเยาวชนที่มีเกรดเฉลี่ย 2.50 ถึง 3.00 มีคาเฉลี่ยสูงกวาเยาวชนที่มีเกรดเฉลี่ยต่ํากวา 
2.50) เกรดเฉลี่ยต่ํากวา 2.50 กับเกรดเฉลี่ย 3.01 ถึง 3.50 (โดยเยาวชนที่มีเกรดเฉลี่ย 3.01 ถึง 3.50 
มีคาเฉลี่ยสูงกวาเยาวชนที่มีเกรดเฉลี่ยต่ํากวา 2.50) และเกรดเฉลี่ยต่ํากวา 2.50 กับ เกรดเฉลี่ย 3.51 
ถึง 4.00 (โดยเยาวชนที่มีเกรดเฉลี่ย 3.51 ถึง 4.00 มีคาเฉลี่ยสูงกวาเยาวชนที่มีเกรดเฉลี่ยต่ํากวา 
2.50) 
   2.7 ดานความมีระเบียบวินัย จําแนกตามเกรดเฉลี่ย เยาวชนท่ีมีเกรดเฉลี่ยที่มีความ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ไดแก เกรดเฉลี่ยต่ํากวา 2.50 กับเกรดเฉลี่ย 2.50 
ถึง 3.00 (โดยเยาวชนที่มีเกรดเฉลี่ย 2.50 ถึง 3.00 มีคาเฉลี่ยสูงกวาเยาวชนที่มีเกรดเฉลี่ยต่ํากวา 
2.50) เกรดเฉลี่ยต่ํากวา 2.50 กับเกรดเฉลี่ย 3.01 ถึง 3.50 (โดยเยาวชนที่มีเกรดเฉลี่ย 3.01 ถึง 3.50 
มีคาเฉลี่ยสูงกวาเยาวชนท่ีมีเกรดเฉลี่ยต่ํากวา 2.50) เกรดเฉลี่ยต่ํากวา 2.50 กับเกรดเฉลี่ย 3.51 ถึง 
4.00 (โดยเยาวชนท่ีมีเกรดเฉลี่ย 3.51 ถึง 4.00 มีคาเฉลี่ยสูงกวาเยาวชนท่ีมีเกรดเฉลี่ยต่ํากวา 2.50)
และเกรดเฉลี่ย 2.50 ถึง 3.00 กับเกรดเฉลี่ย 3.51 ถึง 4.00 (โดยเยาวชนที่มีเกรดเฉลี่ย 3.51 ถึง 4.00 
มีคาเฉลี่ยสูงกวาเยาวชนที่มีเกรดเฉลี่ย 2.50 ถึง 3.00) 
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  3. จําแนกตามระดับชั้นท่ีศึกษา โดยรวมพบวา เยาวชนชั้นมัธยมศึกษาตอนตนและ
เยาวชนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายมีการปฏิบัติตนดานคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนา
แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา มีเพียงดานความมีระเบียบ
วินัย ที่เยาวชนที่ศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนตนและเยาวชนที่ศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (โดยเยาวชนท่ีชั้นมัธยมศึกษาตอนตนมีคาเฉลี่ยสูงเยาวชนที่ชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย) สวนดานอ่ืนๆ อีก 5 ดาน แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 
  4. จําแนกตามภูมิลําเนา โดยรวมพบวา เยาวชนที่มีภูมิลําเนาตางกันมีการปฏิบัติตนดาน
คุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานความกตัญูกตเวที ดานความเอ้ือเฟอเผื่อแผ ดานความเปน
ผูวางาย และดานความมีระเบียบวินัย เยาวชนในภาคตะวันออก ที่มีภูมิลําเนาตางกันมีการปฏิบัติตน
ดานคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
   4.1 โดยรวมจําแนกตามภูมิลําเนา เยาวชนท่ีมีภูมิลําเนาที่มีการปฏิบัติตนดานคุณธรรม
จริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ไดแก จังหวัด
ตราดกับจังหวัดจันทบุรี (โดยเยาวชนที่มีภูมิลําเนาจันทบุรีมีคาเฉลี่ยสูงกวาเยาวชนที่มีภูมิลําเนาตราด) 
จังหวัดตราดกับจังหวัดชลบุรี (โดยเยาวชนท่ีมีภูมิลําเนาชลบุรีมีคาเฉลี่ยสูงกวาเยาวชนท่ีมีภูมิลําเนา
ตราด) และจังหวัดตราดกับจังหวัดระยอง (โดยเยาวชนที่มีภูมิลําเนาระยองมีคาเฉลี่ยสูงกวาเยาวชน 
ที่มีภูมิลําเนาตราด) 
   4.2 ดานความกตัญูกตเวที จําแนกตามภูมิลําเนา เยาวชนที่มีภูมิลําเนาที่มีการปฏิบัติ
ตนดานคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 ไดแก จังหวัดตราดกับจังหวัดชลบุรี (โดยเยาวชนที่มีภูมิลําเนาชลบุรีมีคาเฉลี่ยสูงกวาเยาวชนที่มี
ภูมิลําเนาตราด) จังหวัดตราดกับจังหวัดระยอง (โดยเยาวชนที่มีภูมิลําเนาระยองมีคาเฉลี่ยสูงกวา
เยาวชนท่ีมีภูมิลําเนาตราด) จังหวัดจันทบุรีกับจังหวัดชลบุรี (โดยเยาวชนท่ีมีภูมิลําเนาชลบุรีมีคาเฉลี่ย
สูงกวาเยาวชนที่มีภูมิลําเนาจันทบุรี) และจังหวัดจันทบุรีกับจังหวัดระยอง (โดยเยาวชนที่มีภูมิลําเนา
ระยองมีคาเฉลี่ยสูงกวาเยาวชนท่ีมีภูมิลําเนาจันทบุร)ี 
   4.3 ดานความเอ้ือเฟอเผื่อแผ จําแนกตามภูมิลําเนา เยาวชนที่มีภูมิลําเนาท่ีมีการปฏิบัติ
ตนดานคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 ไดแก จังหวัดตราดกับจังหวัดชลบุรี (โดยเยาวชนท่ีมีภูมิลําเนาตราดมีคาเฉลี่ยสูงกวาเยาวชนที่มี
ภูมิลําเนาชลบุรี) และจังหวัดจันทบุรีกับจังหวัดชลบุรี (โดยเยาวชนที่มีภูมิลําเนาจันทบุรีมีคาเฉลี่ยสูง
กวาเยาวชนท่ีมีภูมิลําเนาชลบุรี) 
   4.4 ดานความเปนผูวางาย จําแนกตามภูมิลําเนา เยาวชนท่ีมีภูมิลําเนาที่มีการปฏิบัติตน
ดานคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ไดแก จังหวัดตราดกับจังหวัดจันทบุรี (โดยเยาวชนท่ีมีภูมิลําเนาจันทบุรีมีคาเฉลี่ยสูงกวาเยาวชนที่มี
ภูมิลําเนาตราด) และจังหวัดตราดกับจังหวัดระยอง (โดยเยาวชนท่ีมีภูมิลําเนาระยองมีคาเฉลี่ยสูงกวา
เยาวชนท่ีมีภูมิลําเนาตราด)   
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   4.5 ความมีระเบียบวินัย จําแนกตามภูมิลําเนา เยาวชนที่มีภูมิลําเนาที่มีการปฏิบัติตน
ดานคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
ไดแก จังหวัดตราดกับจังหวัดจันทบุรี (โดยเยาวชนท่ีมีภูมิลําเนาจันทบุรีมีคาเฉลี่ยสูงกวาเยาวชนที่มี
ภูมิลําเนาตราด) จังหวัดตราดกับจังหวัดชลบุรี (โดยเยาวชนที่มีภูมิลําเนาชลบุรีมีคาเฉลี่ยสูงกวา
เยาวชนที่มีภูมิลําเนาตราด) และจังหวัดตราดกับจังหวัดระยอง (โดยเยาวชนท่ีมีภูมิลําเนาระยองมี
คาเฉลี่ยสูงกวาเยาวชนที่มีภูมิลําเนาตราด)   
  5. จําแนกตามสถานภาพการอยูอาศัย โดยรวมพบวา เยาวชนที่มีสถานภาพการอยูอาศัย
ตางกันมีการปฏิบัติตนดานคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนาแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานความเอ้ือเฟอเผื่อแผ ดานความ
เปนผูวางาย และดานความมีระเบียบวินัย เยาวชนในภาคตะวันออกท่ีมีสถานภาพการอยูอาศัยตางกัน
มีการปฏิบัติตนดานคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 
   5.1 โดยรวมจําแนกตามสถานภาพการอยูอาศัย เยาวชนที่มีสถานภาพการอยูอาศยั ที่มี
การปฏิบัตตินดานคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 ไดแก อาศัยอยูกับพอและแมกับอาศัยอยูกับแม (โดยเยาวชนที่อาศัยอยูกับพอและแมมี
คาเฉลี่ยสูงกวาเยาวชนที่อาศัยอยูกับแม) และอาศัยอยูกับพอและแมกับอาศัยอยูกับญาติหรือ
ผูปกครอง (โดยเยาวชนที่อาศัยอยูกับพอและแมมีคาเฉลี่ยสูงกวาเยาวชนที่อาศัยอยูกับญาติหรือ
ผูปกครอง) 
   5.2 ดานความเอ้ือเฟอเผื่อแผ จําแนกตามสถานภาพการอยูอาศัย เยาวชนท่ีมีสถานภาพ
การอยูอาศัย ที่มีการปฏิบัติตนดานคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนาแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ไดแก อาศัยอยูกับพอและแมกับอาศัยอยูกับแม (โดยเยาวชนที่อาศัย
อยูกับพอและแมมีคาเฉลี่ยสูงกวาเยาวชนที่อาศัยอยูกับแม) อาศัยอยูกับพอและแมกับอาศัยอยูกับ
บุคคลอ่ืนๆ (โดยเยาวชนที่อาศัยอยูกับพอและแมมีคาเฉลี่ยสูงกวาเยาวชนที่อาศัยกับบุคคลอ่ืนๆ) 
อาศัยอยูกับพอกับอาศัยอยูกับบุคคลอ่ืนๆ (โดยเยาวชนที่อาศัยอยูกับพอมีคาเฉลี่ยสูงกวาเยาวชน 
ที่อาศัยอยูกับบุคคลอ่ืนๆ) อาศัยอยูกับแมกับอาศัยอยูกับบุคคลอื่นๆ (โดยเยาวชนที่อาศัยอยูกับแมมี
คาเฉลี่ยสูงกวาเยาวชนท่ีอาศัยอยูกับบุคคลอ่ืนๆ) และอาศัยอยูกับญาติหรือผูปกครองกับอาศัยอยูกับ
บุคคลอ่ืนๆ (โดยเยาวชนที่อาศยัอยูกับญาติหรอืผูปกครองมีคาเฉลี่ยสูงกวาเยาวชนที่อาศัยอยูกับบุคคล
อ่ืนๆ) 
   5.3 ดานความเปนผูวางาย จําแนกตามสถานภาพการอยูอาศัย เยาวชนที่มีสถานภาพ
การอยูอาศัย ท่ีมีการปฏิบัติตนดานคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนาแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ไดแก อาศัยอยูกับพอและแมกับอาศัยอยูกับแม (โดยเยาวชนที่อาศัย
อยูกับพอและแมมีคาเฉลี่ยสูงกวาเยาวชนที่อาศัยอยูกับแม) อาศัยอยูกับพอและแมกับอาศัยอยูกับ
ญาติหรือผูปกครอง (โดยเยาวชนท่ีอาศัยอยูกับพอและแมมีคาเฉลี่ยสูงกวาเยาวชนที่อาศัยอยูกับญาติ
หรือผูปกครอง) อาศัยอยูกับพอกับอาศัยอยูกับแม (โดยเยาวชนที่อาศัยอยูกับพอมีคาเฉลี่ยสูงกวา
เยาวชนท่ีอาศยัอยูกับแม) และอาศัยอยูกับพอกับอาศัยอยูกับญาติหรือผูปกครอง (โดยเยาวชนที่อาศัย
อยูกับพอมีคาเฉลี่ยสูงกวาเยาวชนท่ีอาศัยอยูกับญาติหรือผูปกครอง) 
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   5.4 ดานความมีระเบียบวินัย จําแนกตามสถานภาพการอยูอาศัย เยาวชนที่มีสถานภาพ
การอยูอาศัย ที่มีการปฏิบัติตนดานคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนาแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ไดแก อาศัยอยูกับพอและแมกับอาศัยอยูกับแม (โดยเยาวชนที่อาศัย
อยูกับพอและแมมีคาเฉลี่ยสูงกวาเยาวชนที่อาศัยอยูกับแม) อาศัยอยูกับพอและแมกับอาศัยอยูกับ
ญาติหรือผูปกครอง (โดยเยาวชนท่ีอาศัยอยูกับพอและแมมีคาเฉลี่ยสูงกวาเยาวชนที่อาศัยอยูกับญาติ
หรอืผูปกครอง) และอาศัยอยูกับพอกับอาศัยอยูกับญาติหรือผูปกครอง (โดยเยาวชนที่อาศัยอยูกับพอ
มีคาเฉลี่ยสูงกวาเยาวชนที่อาศัยอยูกับญาติหรือผูปกครอง) 
  วัตถุประสงคการวิจัยขอที่ 3 เพื่อศึกษาแนวทางสงเสริมการปฏิบัติตนดานคุณธรรม
จริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนาของเยาวชนในภาคตะวันออก สรุปผลการวิจัย ดังนี้ 
  แนวทางสงเสริมการปฏิบัติตนดานคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนาของ
เยาวชนในภาคตะวันออก โดยเร่ิมจากการขับเคลื่อน สงเสริมการปฏิบัติตนของเยาวชน โดย
ดําเนินการรวมกันของสถาบันทางสังคม รวมกับการขับเคลื่อน สงเสริมการปฏิบัติตนของเยาวชนผาน
สื่อมวลชนตางๆ ในสังคมทองถิ่นภาคตะวันออก การสรางบุคคลตนแบบเพ่ือใหเปนบุคคลตัวอยางแก
เยาวชน และสรางเครือขายเพื่อดําเนินการสงเสริมสนับสนุนใหมีกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ตามแนวทางพระพุทธศาสนาของเยาวชน แยกได 4 ประเด็นหลัก คือ 
  1. ตองมีการขับเคลื่อน สงเสริมการปฏิบัติตนของเยาวชน โดยดําเนินการรวมกันของ
สถาบันทางสังคม 3 ฝายที่เกี่ยวของ คือ สถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา และสถาบันศาสนา โดย
เริ่มตนจากสถาบันครอบครัวที่ใกลชิดกับเยาวชนมากที่สุด  
   1.1 สถาบันครอบครัว ควรมีแนวทางสงเสริมการปฏิบัติตนของเยาวชนดานคุณธรรม
จริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนา ประกอบดวย 1) ครอบครัวใหความรัก ความเอาใจใส และ
สรางสัมพันธภาพที่ดีแกเยาวชน 2) ครอบครัวตระหนักและใหความสําคัญในการปลูกฝงคุณธรรม
จริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนา 3) ครอบครัวมีกิจกรรมท่ีสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมทาง
พระพุทธศาสนารวมกัน เชน ไปทําบุญ เวียนเทียน หรือกิจกรรมอื่นๆ ทางพระพุทธศาสนารวมกัน  
4) บุคคลในครอบครัวปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีดานความประพฤติปฏิบัติ และ 5) มีการสั่งสอน
อบรมโดยตรงเก่ียวกับเร่ืองคุณธรรมจริยธรรมจากพอแม หรือบุคคลในครอบครัว มีการใหรางวัลเมื่อ
เยาวชนกระทําด ีและลงโทษเมื่อเยาวชนกระทําผิด 
  1.2 สถาบันการศึกษา ควรมีแนวทางสงเสริมการปฏิบัติตนของเยาวชนดานคุณธรรม
จริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนา ประกอบดวย 1) โรงเรียนตระหนักและใหความสําคัญในการ
ปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนา โดยมีการกําหนดปรัชญา นโยบาย เปาหมาย
การพัฒนาผูเรียนในสถานศึกษาที่สงเสริมดานคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนาอยาง
ชัดเจน 2) โรงเรียนมีกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนา
ใหเยาวชนไดเรียนรูและลงมือปฏิบัติ มีการจัดสภาพแวดลอมและจัดแหลงเรียนรูของโรงเรียนที่เอื้อตอ
การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม 3) โรงเรียนจัดการเรียนการสอนเพ่ือบม
เพาะหรือปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรม โดยการบูรณาการในการเรียนการสอน ไมเนนเพียงหลักวิชาการ
เพียงอยางเดียว สงเสริมกิจกรรมการเรียนที่เนนการคิดวิเคราะหใหเยาวชนเพ่ือพัฒนาความคิด และ
เลือกประพฤติปฏิบัติดวยตนเองตามหลักเหตุและผล 4) ครูและบุคลากรในโรงเรียนเปนแบบอยางที่ดี
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ดานความประพฤติปฏิบัติแกเยาวชน และ 5) โรงเรียนควรมีการยกยองเยาวชนผูประกอบความดีทั้ง
ในและนอกโรงเรียนใหเปนที่ประจักษ 
  1.3 สถาบันศาสนา ควรมีแนวทางสงเสริมการปฏิบัติตนของเยาวชนดานคุณธรรม
จริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนา ประกอบดวย 1) พระสงฆปฏิบัติตนเปนตัวอยางในดานการ
เปนผูมีคุณธรรมจริยธรรมแกเยาวชน 2) พระสงฆมีการแนะนําอบรมสั่งสอนเยาวชนโดยใชหลักธรรม
ทางพระพุทธศาสนากลอมเกลาจิตใจใหแกเยาวชน 3) วัดมีการจัดเตรียมสถานที่ใหมีความเหมาะสม
ในการรองรับการทํากิจกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมของเยาวชน 4) วัดควรมีกิจกรรมที่สงเสริม
ปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนาใหเยาวชนไดปฏิบัติ 
  2. ตองมีการขับเคลื่อน สงเสริมการปฏิบัติตนของเยาวชนผานสื่อมวลชนตางๆ ในสังคม
ทองถิ่นภาคตะวันออก โดยสื่อมวลชนตางๆ ตระหนักใหความสําคัญในการผลิต นําเสนอและเผยแพร
ขาวหรือรายการท่ีสงเสริม สอดแทรกคุณธรรมจรยิธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนา  
  3. การสรางบุคคลตนแบบ การเปนแบบอยางที่ดีของบุคคลที่มีชื่อเสียงในทองถิ่นภาค
ตะวันออกหรือบุคคลสาธารณะ เชน กลุมศิลปน นักแสดง นักรอง ท่ีเยาวชนชื่นชอบ เพ่ือใหเปนบุคคล
ตนแบบแกเยาวชน  
  4. หนวยงานภาครัฐที่เก่ียวของทั้ง 4 จังหวัดควรสรางเครือขายเพ่ือดําเนินการสงเสริม
สนับสนุนใหมีกิจกรรมคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนาของเยาวชนในระดับชุมชน
จนถึงระดับชาติ อยางตอเนื่องและจริงจัง เพ่ือเปนเวทีใหเยาวชนไดแสดงออกดานคุณธรรมจริยธรรม 
สรางแรงจูงใจและสงเสริมขวัญกําลังใจใหแกเยาวชนโดยการใหรางวัลและกลาวคํายกยอง 
 

อภิปรายผล  
  จากผลการศึกษาวิจัยที่นําเสนอขางตน ผูวิจัยแบงการอภิปรายผลการวิจัยออกเปน 3
ประเด็น ดังนี้ 
  1. การปฏิบัติตนดานคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนาของเยาวชนในภาค
ตะวันออก โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดานพบวา อยู ในระดับมาก ท้ัง 6 ดาน 
เรียงลําดับตามคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ ความกตัญูกตเวที ความมีระเบียบวินัย ความ
เปนผูวางาย ความเมตตากรุณา ความขยันหมั่นเพียร และความเอ้ือเฟอเผื่อแผ ซึ่งจากผลการวิจัย
แสดงใหเห็นวา ดานความกตัญูกตเวที เยาวชนมีการปฏิบัติตนอยูในระดับสูงกวาดานอื่นๆ อาจเปน
เพราะในสังคมไทยนั้นไดมีการเนนยํ้าสั่งสอนในเรื่องของความกตัญูกตเวทีมาเปนระยะเวลายาวนาน 
ผานการอบรมปลูงฝงจากรุนสูรุน ทั้งจากการสั่งสอนจากสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา และ
สถาบันศาสนา สอดคลองกับที่กรมการศาสนา (2553) ไดกลาวไววา จริยธรรมวาดวยความกตัญญ
กตเวที เปนหลักจริยธรรมที่ เด็กและเยาวชนพึงยึดถือเปนหลักปฏิบัติ ประกอบกับสังคมไทยให
ความสําคัญกับเร่ืองของความกตัญูกตเวที ดังมีคํากลาวท่ีวา “ความกตัญูกตเวที เปนเคร่ืองหมาย
ของคนดี” (คณาจารยแหงโรงพิมพเลี่ยงเชียง, 2550, หนา 34) ซึ่งคําสอนดังกลาวจะถูกสั่งสอนอยูใน
วิถีชีวิตประจําวันจึงทําใหเยาวชนมีการปฏิบัติตนดานนี้อยูในระดับสูงกวาดานอื่นๆ สวนความ
เอื้อเฟอเผื่อแผนั้นเยาวชนมกีารปฏิบัติตนอยูในระดับนอยกวาดานอ่ืนๆ ทั้งอาจเปนเพราะเยาวชนมอง
การเอื้อเฟอเผื่อแผสวนใหญในรูปของการใหวัตถุสิ่งของ ซึ่งตัวเยาวชนนั้นยังไมมีความพรอมในการ
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แสวงหาสิ่งของมาดวยตนเอง ยังตองมีการพ่ึงพาและขอจากพอแมผูปกครองเปนหลัก ประกอบกับ
สภาพของสังคมไทยในยุคนี้ ท่ีเปลี่ยนแปลงจากเดิม เต็มไปดวยการแกงแยงและแขงขัน จึงทําให
เยาวชนมีการปฏิบัติตนดานความเอื้อเฟอเผื่อแผนอยกวาดานอ่ืนๆ 
  2. ผลการเปรียบเทียบการปฏิบัติตนดานคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนา
ของเยาวชนในภาคตะวันออก เมื่อจําแนกตามเพศ โดยรวมพบวา เยาวชนเพศชายและเพศหญิงมีการ
ปฏิบัติตนดานคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนาแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 
เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา มีเพียงดานความเอื้อเฟอเผื่อแผที่เยาวชนเพศชายและเพศหญิง
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยเยาวชนเพศชายมีคาเฉลี่ยสูงกวาเยาวชนเพศ
หญิง สวนดานอื่นๆ อีก 5 ดาน แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ ซึ่งจากผลการวิจัยแสดงให
เห็นวา เยาวชนในภาคตะวันออกท้ังเพศชายและหญิงมีการปฏิบัติตนดานคุณธรรมจริยธรรมตาม
แนวทางพระพุทธศาสนาไมแตกตางกัน จะมีเพียงดานความเอ้ือเฟอเผื่อแผเทานั้นท่ีเยาวชนเพศชายสูง
กวาเพศหญิง ทั้งนี้อาจเปนเพราะธรรมชาติของเพศชายที่มักไมคอยมีความหวงแหนในสิ่งตางๆ 
เหมือนเพศหญิง ซึ่งมีความรักและหวงแหนในสิ่งของที่เปนของตนเองมากกวา ประกอบกับใน
สังคมไทยไดสอนเก่ียวกับความเอ้ือเฟอแผเผื่อและการเสียสละตอสังคมวาสามารถกระทําไดทุกท่ีทุก
เวลา (กนก จันทรา และคณะ, 2559, หนา 15) อีกท้ังมีการปลูกฝงคานิยมใหเพศชายรูจักเสียสละ
เอ้ือเฟอเผื่อแผตอผูที่ออนแอกวา จึงทําใหเยาวชนชายมีการปฏิบัติตนดานความเอื้อเฟอเผื่อแผที่
มากกวาเยาวชนหญิง เม่ือจําแนกตามเกรดเฉลี่ย โดยรวมพบวา เยาวชนที่มีเกรดเฉลี่ยตางกันมีการ
ปฏิบัติตนดานคณุธรรมจริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 โดยรวมจําแนกตามเกรดเฉลี่ย พบวา เยาวชนที่มีเกรดเฉลี่ย 2.50 ถึง 3.00 เกรดเฉลี่ย 
3.01 ถึง 3.50 เกรดเฉลี่ย 3.51 ถึง 4.00 มีคาเฉลี่ยการปฏิบัติตนดานคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทาง
พระพุทธศาสนาสูงกวาเยาวชนที่มีเกรดเฉลี่ยต่ํากวา 2.50 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ทุกดานทั้งในดานความกตัูกตเวที ดานความเปนผูวางาย ดาน
ความเมตตากรุณา ดานความขยันหมั่นเพียร ดานความมีระเบียบวินัย ความเอ้ือเฟอเผื่อแผ  เยาวชน
ในภาคตะวันออก ที่มีเกรดเฉลี่ยตางกันมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จาก
ผลการวิจัยแสดงใหเห็นวา เยาวชนที่มีเกรดเฉลี่ยในระดับมากมีการปฏิบัติตนดานคุณธรรมจริยธรรม
ตามแนวทางพระพุทธศาสนาสูงกวาเยาวชนที่มีเกรดเฉลี่ยในระดับนอย ทั้งนี้อาจเปนเพราะเยาวชนท่ี
เรียนดีสวนใหญจะเปนผูที่มีพฤติกรรมดี ต้ังใจ และเอาใจใสตอการกระทําสิ่งตางๆ ซึ่งผลการเรียนที่ดี
นั้นยอมมาจากความขยันหมั่นเพียร ความมีระเบียบวินัย และความเปนผูวางาย ที่ยอมรับและเชื่อฟง
คําสั่งสอนของครูอาจารยเปนพ้ืนฐานเบ้ืองตน ดังน้ันจึงเห็นไดวา เยาวชนที่เรียนดีจะมีการปฏิบัติตน
ดานคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนาที่ดีตามไปดวย เมื่อจําแนกตามระดับชั้นที่ศึกษา 
โดยรวมพบวา เยาวชนชั้นมัธยมศึกษาตอนตนและเยาวชนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายมีการปฏิบัติตน
ดานคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนาแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อ
พิจารณาเปนรายดาน พบวา มีเพียงดานความมีระเบียบวินัยเทาน้ันที่เยาวชนที่ศึกษาชั้นมัธยมศึกษา
ตอนตนและเยาวชนที่ศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 โดยเยาวชนที่ชั้นมัธยมศึกษาตอนตนมีคาเฉลี่ยสูงเยาวชนที่ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สวนดาน
อ่ืนๆ อีก 5 ดาน แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ ซึ่งจากผลการวิจัยแสดงใหเห็นวา เยาวชนท่ี
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ชั้นมัธยมศึกษาตอนตนมีการปฏิบัติดานความมีระเบียบวินัยสูงกวาเยาวชนที่ศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลาย ท้ังนี้อาจเปนเพราะสถานศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนตนใหความสําคัญกับการเสริมสราง
พฤติกรรมเชิงจริยธรรม ดานคุณธรรม และพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย สอดคลองกับงานวิจัยของธนวัน 
สายเนตร และคณะ (2562) ท่ีศึกษาวิจัยการพัฒนารูปแบบการสงเสรมิพฤติกรรมเชิงจริยธรรม ดาน
คุณธรรม ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 
ตามนโยบายโครงการโรงเรียนคุณธรรม กระทรวงศึกษาธิการ ที่ไดกําหนดแนวทางการพัฒนาท่ีสําคัญ 
ขอ 1 คือ การปรับเปลี่ยนคานิยมคนไทยใหมีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย มี จิตสาธารณะ และ
พฤติกรรมที่พึงประสงค อาทิ สงเสริมใหมีกิจกรรมการเรียนการสอนท้ังในและนอก หองเรียนที่
สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ความมีระเบียบวินัย และจิตสาธารณะ ประกอบกับเยาวชนที่ชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลายซึ่งถือเปนวัยรุนตอนกลาง เมื่อกลาวถึงพัฒนาการตามชวงวัย วัยนี้มักจะ
ตองการอิสรภาพมากขึ้น มักจะแสดงอาการแข็งกราว เมื่อถูกจํากัดเสรีภาพ (กลัญู เพชราภรณ, 
2562) จึงทําใหดานความมีระเบียบวินัยเยาวชนท่ีชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายมีการปฏิบัตินอยกวา เมื่อ
จําแนกตามสถานภาพการอยูอาศัย โดยรวมพบวา เยาวชนที่มีสถานภาพการอยูอาศัยตางกันมีการ
ปฏิบัติตนดานคณุธรรมจริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 โดยรวมจําแนกตามสถานภาพการอยูอาศัย พบวา เยาวชนท่ีอาศัยอยูกับพอและแมมี
คาเฉล่ียการปฏิบัติตนดานคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนาสูงกวาเยาวชนที่อาศัยอยู
กับแม และเยาวชนที่อาศัยอยูกับญาติหรือผูปกครอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อ
พิจารณาเปนรายดาน พบวา มี 3 ดาน ที่เยาวชนในภาคตะวันออกที่มีสถานภาพการอยูอาศัยตางกันมี
การปฏิบัติตนดานคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .05 ไดแก ดานความเอ้ือเฟอเผื่อแผ ดานความเปนผูวางาย และดานความมีระเบียบวินัย 
ผลการวิจัย พบวา ดานความเอ้ือเฟอเผื่อแผ เยาวชนที่อาศยัอยูกับพอและแมมีคาเฉลี่ยมีการปฏิบัติตน
ดานคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนาสูงกวาเยาวชนท่ีอาศัยอยูกับแม และเยาวชนที่
อาศยัอยูกับบุคคลอื่นๆ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนเยาวชนท่ีอาศัยอยูกับพอ เยาวชนท่ี
อาศัยอยูกับแม เยาวชนที่อาศัยอยูกับญาติหรือผูปกครองมีคาเฉลี่ยมีการปฏิบัติตนดานคุณธรรม
จริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนาสูงกวาเยาวชนที่อาศัยอยูกับบุคคลอื่นๆ อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .05 ผลการวิจัย พบวา ดานความเปนผูวางาย เยาวชนที่อาศัยอยูกับพอและแมมีคาเฉลี่ย
มีการปฏิบัติตนดานคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนาสูงกวาเยาวชนที่อาศัยอยูกับแม 
และเยาวชนท่ีอาศัยอยูกับญาติหรือผูปกครอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนเยาวชนท่ี
อาศัยอยูกับพอมีคาเฉลี่ยมีการปฏิบัติตนดานคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนาสูงกวา
เยาวชนที่อาศัยอยูกับแม และเยาวชนที่อาศัยอยูกับญาติหรือผูปกครอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
ที่ระดับ .05 ผลการวิจัย พบวา ดานความมีระเบียบวินัย เยาวชนท่ีอาศัยอยูกับพอและแมมีคาเฉลี่ย 
มีการปฏิบัติตนดานคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนาสูงกวาเยาวชนที่อาศัยอยูกับแม 
และเยาวชนที่อาศัยอยูกับญาติหรือผูปกครอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และเยาวชนท่ี
อาศัยอยูกับพอมีคาเฉลี่ยมีการปฏิบัติตนดานคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนาสูงกวา
เยาวชนที่อาศัยอยูกับญาติหรือผูปกครอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งจากผลการวิจัย
แสดงใหเห็นวา ครอบครัวที่มีความอบอุน มีสัมพันธภาพท่ีดีภายในครอบครัวยอมสงผลตอพฤติกรรมที่
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ดีของเยาวชน สอดคลองกับที่นงลักษณ เทพสวัสดิ์ (2541) กลาววา ครอบครัว เปนองคประกอบแรก
ที่พัฒนาเด็ก ครอบครัวที่จะพัฒนาเด็กไดดีควรจะเปนครอบครัวที่อบอุน มีศีลธรรม และมีความรูใน
การพัฒนาเด็ก ประกอบกับการที่เยาวชนไดอยูกับครอบครัวที่มีทั้งพอและแมสมบูรณทําใหเยาวชน
นั้นไมรูสึกขาดความอบอุนหรือมีปมดอย อีกท้ังพอและแมนั้นจะเปนขัดเกลา อบรมสั่งสอน ดูแลเอาใจ
ใส เปนแบบอยางไดดกีวาบุคคลอ่ืนๆ 
 7. แนวทางสงเสริมการปฏิบัติตนดานคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนาของ
เยาวชนในภาคตะวันออก เร่ิมจากการขับเคลื่อน สงเสริมการปฏิบัติตนของเยาวชน โดยดําเนินการ
รวมกันของสถาบันทางสังคม รวมกับการขับเคลื่อน สงเสริมการปฏิบัติตนของเยาวชนผานสื่อมวลชน
ตางๆ ในสังคมทองถิ่นภาคตะวันออก การสรางบุคคลตนแบบเพ่ือใหเปนบุคคลตัวอยางแกเยาวชน 
และสรางเครือขายเพ่ือดําเนินการสงเสริมสนับสนุนใหมีกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมตาม
แนวทางพระพุทธศาสนาของเยาวชน ซึ่งจะเห็นไดวาแนวทางการสงเสริมดังกลาวนั้นใหความสําคัญ
กับการขับเคลื่อน สงเสริมการปฏิบัติตนของเยาวชน โดยดําเนินการรวมกันของสถาบันทางสังคม 3 
ฝายที่เก่ียวของ คือ สถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา และสถาบันศาสนา โดยเร่ิมตนจากสถาบัน
ครอบครัวที่ใกลชิดกับเยาวชนมากที่สุด กลาวคือ สถาบันครอบครัว ควรมีแนวทางสงเสริมการปฏิบัติ
ตนของเยาวชนดานคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนา ประกอบดวย การใหความรัก 
ความเอาใจใส และสรางสัมพันธภาพท่ีดีแกเยาวชน ซึ่งเปนจุดเปลี่ยนพฤติกรรมเยาวชนท่ีสําคัญ
สอดคลองกับงานวิจัยของอิสระพงศ แซงมุกดา (2552) ซึ่งไดทําการศึกษาวิจัยแลวพบวา ปญหาท่ีเกิด
ขึ้นกับเยาวชน ซึ่งในงานวิจัย คือ เยาวชนในเขตอําเภอซําสูง จังหวัดขอนแกน ที่กําลังกอใหเกิด
ผลกระทบตอสังคมชนบทอยูในขณะนี้ คือ ปญหาเก่ียวกับสิ่งเสพติด ปญหาเก่ียวกับการทะเลาะวิวาท 
ปญหาเก่ียวกับลัทธิบริโภคนิยม และปญหาเก่ียวกับการสูบบุหรี่ และด่ืมเครื่องดื่มแอลกอฮอล ปญหา
ตางๆ เหลานี้ เกิดข้ึนเพราะกระแสวัฒนธรรมเมืองไดรุกคืบเขาสูชนบทอยางรุนแรงและรวดเร็ว  
อีกสาเหตุหน่ึงเพราะความบกพรองทางครอบครัว การขาดความอบอุนจากครอบครัวเปนจุดเปลี่ยนท่ี
สําคัญ ผลการวิจัยสะทอนใหเห็นวาความรัก ความเอาใจใส และสรางสัมพันธภาพที่ดีแกเยาวชน  
จะทําใหเยาวเยาวชนมีการปฏิบัติตนที่ดี นอกจากนี้ครอบครวัตองมีความตระหนักและใหความสําคัญ
ในการปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนา ควรมีกิจกรรมท่ีทํารวมกันแลวสงเสริม
คุณธรรมจริยธรรมทางพระพุทธศาสนา เชน ไปทําบุญ เวียนเทียนหรือกิจกรรมอ่ืนๆ ทางพระพุทธศาสนา 
ตลอดจนบุคคลในครอบครัวควรปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีดานความประพฤติปฏิบัติ และมีการสั่ง
สอนอบรมโดยตรงเก่ียวกับเรื่องคุณธรรมจริยธรรมจากพอแม หรือบุคคลในครอบครัว รวมทั้งมีการให
รางวัลเมื่อเยาวชนกระทําดี และลงโทษเม่ือเยาวชนกระทํา สําหรับสถาบันการศึกษานั้น ควรมีแนวทาง
สงเสริมการปฏิบัติตนของเยาวชนดานคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนา ประกอบดวย 
โรงเรียนตระหนักและใหความสําคัญในการปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนา 
โดยมีการกําหนดปรัชญา นโยบาย เปาหมายการพัฒนาผูเรียนในสถานศึกษาที่สงเสริมดานคุณธรรม
จริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนาอยางชัดเจน มีกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ปลูกฝงคุณธรรม
จริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนาใหเยาวชนไดเรียนรูและลงมือปฏิบัติ มีการจัดสภาพแวดลอม
และจัดแหลงเรียนรูของโรงเรียนท่ีเอ้ือตอการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
โรงเรียนจัดการเรียนการสอนเพ่ือบมเพาะหรือปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรม โดยการบูรณาการในการ
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เรียนการสอน ไมเนนเพียงหลักวิชาการเพียงอยางเดียว สงเสริมกิจกรรมการเรียนท่ีเนนการคิด
วิเคราะหใหเยาวชนเพ่ือพัฒนาความคิด และเลือกประพฤติปฏิบัติดวยตนเองตามหลักเหตุและผล ครู
และบุคลากรในโรงเรียนเปนแบบอยางที่ดีดานความประพฤติปฏิบัติแกเยาวชน และโรงเรียนควรมี
การยกยองเยาวชนผูประกอบความดีทั้งในและนอกโรงเรียนใหเปนที่ประจักษ สอดคลองกับท่ีคณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง (ม.ป.ป., หนา 4-5) ไดกลาวถึง การวางแผนการปลูกฝง
คุณธรรมจริยธรรม ใหเกิดขึ้นในตัวผูเรียน ประกอบดวย การสอนโดยตรงในรายวิชา การปลูกฝง 
คุณธรรมจริยธรรม โดยบูรณาการไวในการเรียนการสอน การสนับสนุนสงเสริมงานดานกิจการ
นักศึกษาอยางเปนรูปธรรม ผูสอนตองประพฤติตนเปนแบบอยางท่ีดีแกผูเรียน และการใหรางวัลและ
การยกยอง ชมเชยผูเรียนที่ทําความดีหรือกระทําตนเปนประโยชนแกสังคม เปนการประกาศคุณงาม
ความดีของผูเรียนใหเพ่ือน ๆ และครูอาจารยไดทราบ จะทําใหผูเรียนคนอ่ืน ๆ อยากที่จะทําความดี
นั้นบาง การปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมใหแกผูเรียน สิ่งที่ตองคํานึงอีกประการหนึ่ง คือ ความถี่ในการ
ปฏิบัต ิโดยการตอกยํ้าหลายครั้ง การปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรม ใหแกผูเรียนจึงจําเปนตองดําเนินการ
ควบคูกันไปกับการพัฒนาในสวนอ่ืน ๆ ครูอาจารยจึงเปนผูท่ีมีบทบาทอยางมากนอกเหนือจากบิดา 
มารดา ญาติพ่ีนอง และสภาวะแวดลอมอ่ืน ๆ ในสังคม ซึ่งในเร่ืองนี้พระพรหมคุณาภรณ (ประยุทธ 
ปยุตฺโต) ไดกลาวถึง บทบาทของครู อาจารยในยุคของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในปจจุบันเอาไววา 
ครูอาจารยจะตองทําหนาท่ีเปนหลักสําคัญใหกับผูเรียน 2 อยาง คือ ชี้นําชีวิตที่ดีงามแกผูเรียน และ
ปลุกใหเปนผูใฝรูใฝเรียน สวนสถาบันศาสนา ควรมีแนวทางสงเสริมการปฏิบัติตนของเยาวชนดาน
คุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนา ประกอบดวย การปฏิบัติตนเปนตัวอยางในดานการ
เปนผูมีคุณธรรมจริยธรรมแกเยาวชนของพระสงฆ การแนะนําอบรมส่ังสอนเยาวชนโดยใชหลักธรรม
ทางพระพุทธศาสนากลอมเกลาจิตใจใหแกเยาวชน วัดมีการจัดเตรียมสถานที่ใหมีความเหมาะสมใน
การรองรับการทํากิจกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมของเยาวชน วัดมีกิจกรรมที่สงเสริมปลูกฝงคุณธรรม
จริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนาใหเยาวชนไดปฏิบัติ จากท่ีกลาวมาถึงการขับเคลื่อน สงเสริม
การปฏิบัติตนของเยาวชน โดยดําเนินการรวมกันของสถาบันทางสังคมจะมีความสอดคลองกับ
งานวิจัยของสมสุข นิธิอุทัย (2554) ที่ศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาเยาวชนตามแนวพุทธในสังคมไทย 
พบวา จุดเริ่มตนของการพัฒนาเยาวชน คือ การมีทัศนคติท่ีดีตอคุณลักษณะท่ีพึงประสงคใหเยาวชน
กระทําพฤติกรรมนั้น การสงเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงคในการพัฒนาเยาวชน บทบาทของสถาบัน
ทางสังคมมีสวนอยางยิ่งในการอบรมสั่งสอน ขัดเกลา และเปนแบบอยางใหแกเยาวชนเพ่ือใหเกิด
พฤติกรรมที่พึงปรารถนา สอดคลองกับงานวิจัยของพระมหาไกรสร โชติปฺโญ (2552) ที่ศึกษาวิจัย
พบวา แนวทางการพัฒนาเยาวชนจะตองดําเนินการภายใตการมีสวนรวมของสถาบันทางสังคม 
โดยเฉพาะครอบครัวเปนสถาบันหลักในการมีสวนรวมปองกัน แกไขและพัฒนาเยาวชน และบทบาท
ของพระสงฆมีความสําคัญในการดําเนินการภายใตกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาท่ีตอเน่ืองในการ
ปลูกฝงและขัดเกลาเยาวชนใหดําเนินชีวิตอยางเหมาะสมตามหลักพุทธธรรม เปนคนดี มีศีลธรรม 
จริยธรรมและคุณธรรมตอไป สอดคลองกับผลการวิจัยของศิริวรรณ กันศิริ ยุภาดี ปณะราช และ
ไพรินทร เหมบุต (2559) ที่ศึกษาวิจัยเรื่อง การสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมของผูเรียนในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 จังหวัดกําแพงเพชร พบวา  
แนวทางการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมของผูเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดแก การกําหนด
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ปรัชญา นโยบายและเปาหมาย สถานศึกษาควรจัดตั้งคณะทํางานสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมของ
ผูเรียน และจัดตั้งคณะทํางานที่ทําหนาที่ในการวิเคราะหขอมูลการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมของ
ผูเรียน รวมท้ังจัดตั้งคณะทํางานที่ทําหนาที่ศึกษาปญหาคุณธรรม จริยธรรมของผูเรียนและจัดตั้ง
คณะทํางานการสํารวจสภาพการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมของผูเรียน โดยคณะทํางานชุดตาง ๆ  
จะประกอบไปดวย ภาคีรวมผูมีสวน ไดสวนเสียของโรงเรียน โดยเฉพาะภาคีรวมที่มาจากสังคมนอก
สถานศกึษา การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร ผูบริหารควรใหความสําคัญเรื่องการจัดสภาพแวดลอมและ
การจัดแหลงเรียนรูของโรงเรยีนที่เอ้ือตอการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม
ของผูเรียน คณะทํางานการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมของผูเรียนและผูบริหารสถานศึกษาควร
วิเคราะหขอมูลเก่ียวกับคุณธรรม จริยธรรมของผูเรียนอยางตอเนื่อง เพ่ือนํามากําหนดกิจกรรมเสริม
หลักสูตรใหมีความสอดคลองกับปรัชญา นโยบาย และเปาหมายของโรงเรียน สถานศึกษาควรจัดทํา
ประกาศแนวทางการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมของผูเรียนใหตอสาธารณชน สถานศึกษาควรมี
วิสัยทัศนที่ดีตอการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรดานการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมของผู เรียน  
นอกจากนี้การขับเคลื่อน สงเสริมการปฏิบัติตนของเยาวชนสามารถทําผานสื่อมวลชนตาง ๆ ในสังคม
ทองถิ่นภาคตะวันออก โดยสื่อมวลชนตางๆ ตระหนักใหความสําคัญในการผลิต นําเสนอและเผยแพร
ขาวหรือรายการที่สงเสริม สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนา รวมทั้งการ
สรางบุคคลตนแบบ การเปนแบบอยางที่ดีของบุคคลที่มีชื่อเสียงในทองถิ่นภาคตะวันออกหรือบุคคล
สาธารณะ เชน กลุมศิลปน นักแสดง นักรอง ที่เยาวชนชื่นชอบ เพ่ือใหเปนบุคคลตนแบบแกเยาวชน 
ที่สําคัญคือ หนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของทั้ง 4 จังหวัด ควรสรางเครือขายเพื่อดําเนินการสงเสริม
สนับสนุนใหมีกิจกรรมคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนาของเยาวชนในระดับชุมชน
จนถึงระดับชาติ อยางตอเนื่องและจริงจัง เพ่ือเปนเวทีใหเยาวชนไดแสดงออกดานคุณธรรมจริยธรรม 
สรางแรงจูงใจและสงเสริมขวัญกําลังใจใหแกเยาวชนโดยการใหรางวัลและกลาวคํายกยอง 
 
ขอเสนอแนะ 
 ขอเสนอแนะการนําผลการวิจัยไปใช 
  1. ควรมีการดําเนินการรวมกันของสถาบันทางสังคม 3 ฝาย คือ สถาบันครอบครัว 
สถาบันการศึกษา และสถาบันศาสนา ในการดําเนินงานรวมกันสงเสริมการปฏิบัติตนของเยาวชนดาน
คุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนา  
  1.1 สถาบันครอบครัว ควรใหความรัก ความเอาใจใส และสรางสัมพันธภาพท่ีดีแก
เยาวชน ตระหนักและใหความสําคัญในการปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนา  
มีกิจกรรมที่สงเสริมคุณธรรมจริยธรรมทางพระพุทธศาสนารวมกัน เชน ไปทําบุญ เวียนเทียน หรือ
กิจกรรมอื่นๆ ทางพระพุทธศาสนารวมกัน บุคคลในครอบครัวปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีดานความ
ประพฤติปฏิบัติ และมีการสั่งสอนอบรมโดยตรงเกี่ยวกับเร่ืองคุณธรรมจริยธรรมจากพอแม หรือบุคคล
ในครอบครัว มีการใหรางวัลเมื่อเยาวชนกระทําดี และลงโทษเมื่อเยาวชนกระทําผิด 
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  1.2 สถาบันการศึกษา โรงเรียนตระหนักและใหความสําคัญในการปลูกฝงคุณธรรม
จริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนา โดยมีการกําหนดปรัชญา นโยบาย เปาหมายการพัฒนาผูเรียน
ในสถานศึกษาท่ีสงเสริมดานคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนาอยางชัดเจน มีกิจกรรม
เสริมหลักสูตรที่ปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนาใหเยาวชนไดเรียนรูและลงมือ
ปฏิบัติ มีการจัดสภาพแวดลอมและจัดแหลงเรียนรูของโรงเรียนที่เอื้อตอการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
เพื่อสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม โรงเรียนจัดการเรียนการสอนเพื่อบมเพาะหรือปลูกฝงคุณธรรม
จริยธรรม โดยการบูรณาการในการเรียนการสอน ไมเนนเพียงหลักวิชาการเพียงอยางเดียว สงเสริม
กิจกรรมการเรียนที่เนนการคิดวิเคราะหใหเยาวชนเพื่อพัฒนาความคิด และเลือกประพฤติปฏิบัติดวย
ตนเองตามหลักเหตุและผล ครูและบุคลากรในโรงเรียนเปนแบบอยางที่ดีดานความประพฤติปฏิบัติแก
เยาวชน และโรงเรียนควรมีการยกยองเยาวชนผูประกอบความดีทั้งในและนอกโรงเรียนใหเปนที่
ประจักษ 
  1.3 สถาบันศาสนา พระสงฆปฏิบัติตนเปนตัวอยางในดานการเปนผูมีคุณธรรมจริยธรรม
แกเยาวชน มีการแนะนําอบรมสั่งสอนเยาวชนโดยใชหลักธรรมทางพระพุทธศาสนากลอมเกลาจิตใจ
ใหแกเยาวชน วัดมีการจัดเตรียมสถานที่ใหมีความเหมาะสมในการรองรับการทํากิจกรรมดาน
คุณธรรมจริยธรรมของเยาวชน วัดควรมีกิจกรรมที่สงเสริมปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทาง
พระพุทธศาสนาใหเยาวชนไดปฏิบัติ 
  2. สื่อมวลชนตาง ๆ ในสังคมทองถิ่นภาคตะวันออก มีความตระหนักและใหความสําคัญใน
การผลิต นําเสนอและเผยแพรขาวหรือรายการที่สงเสริมสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทาง
พระพุทธศาสนา  
  3. หนวยงานภาครัฐที่เก่ียวของท้ัง 4 จังหวัด มีการสรางเครือขายเพ่ือดําเนินการสงเสริม
สนับสนุนใหมีกิจกรรมคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนาของเยาวชนรวมกัน ต้ังแต
ระดับชุมชนจนถึงระดับชาติ อยางตอเนื่องและจริงจัง เพ่ือเปนเวทีใหเยาวชนไดแสดงออกดาน
คุณธรรมจริยธรรม  
  4. มีการสรางแรงจูงใจและสงเสริมขวัญกําลังใจใหแกเยาวชนโดยการใหรางวัลและกลาวคํา
ยกยอง   
  ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังตอไป 
 1. ควรมีการศึกษาและเปรียบเทียบการปฏิบัติตนดานคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทาง
พระพุทธศาสนาของเยาวชน แตละภาคในประเทศไทย เพื่อใหเห็นภาพรวมการปฏิบัติตนดาน
คุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนาของเยาวชนทั้งประเทศ 
 2. ควรมีการศึกษาและพัฒนารูปแบบการปฏิบัติตนดานคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทาง
พระพุทธศาสนาเปนรายดาน เชน ความกตัญูกตเวที ความมีระเบียบวินัย ความเปนผูวางาย ความ
เมตตากรุณา ความขยันหมั่นเพียร และความเอื้อเฟอเผื่อแผ เพ่ือเปนรูปแบบของการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมแตละดานอยางเหมาะสม 
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เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



166 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



167 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



168 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



169 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



170 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ช 
ประเด็นในการสนทนากลุม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



171 

ประเด็นการสนทนากลุม 
 

เรื่อง แนวทางการสงเสริมการปฏิบัติตนดานคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนา 
ของเยาวชนในภาคตะวันออก 

----------------------------------------- 
 
1. การสนทนาสรางความคุนเคย 
 1.1 แนะนําตนเอง 
       - ดําเนินการสนทนากลาวตอนรับสมาชิก แนะนําตนเอง แนะนําผูจดบันทึก 
                    การสนทนากลุม 

1.2 อธิบายวัตถุประสงคการสนทนากลุม 
     - เพื่อศึกษาแนวทางการสงเสริมการปฏิบัติตนดานคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทาง 
                     พระพุทธศาสนาของเยาวชนในภาคตะวันออก ขอใหมีการแสดงมีการแสดงความ 
          คิดเห็นอยางอิสระ และอนุญาตบันทึกเทปการสนทนา  

 
2. ประเด็นในการสนทนา 
 2.1 ทานคิดวาควรมแีนวทางการสงเสริมการปฏิบัติตนดานคณุธรรมจริยธรรมตามแนวทาง
พระพุทธศาสนาของเยาวชนในภาคตะวันออกอยางไรบาง 
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