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บทคัดยอ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค ๑) เพ่ือศึกษาสภาพท่ัวไปของการพัฒนาศักยภาพของเยาวชน

ในจังหวัดเพชรบูรณ ๒) เพ่ือศึกษาการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนในจังหวัดเพชรบูรณ 

และ ๓) เพ่ือศึกษารูปแบบการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนในจังหวัดเพชรบูรณดวยหลักพุทธธรรม 

 ระเบียบวิธีวิจัยเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research Method) ในการเก็บ

รวบรวมขอมูล โดยใชการสัมภาษณเชิงลึก (In-Depth Interview) ผูใหขอมูลสําคัญจํานวน ๓๖ รูป/

คน ไดใชการสัมภาษณแบบมีโครงสราง (Structure Interview) เปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวม

ขอมูลและการสนทนากลุมเฉพาะ (Focus Group Discussion) จํานวน ๘ คน ไดใชแบบบันทึกการ

สนทนากลุมเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลและวิเคราะหขอมูลดวยเทคนิคการวิเคราะหเนื้อหา

ประกอบบริบท (Content Analysis Technique) 

 ผลการวิจัยพบวา 

 ๑. การพัฒนาศักยภาพของเยาวชนในจังหวัดเพชรบูรณโดยสภาพท่ัวไปมีการพัฒนา

ศักยภาพของเยาวชนใน ๒ ดาน คือ ๑) ดานวิชาการ ๒) การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 

 ๒. การสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนในจังหวัดเพชรบูรณ ดังนี้ ๑) การ

สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพดวยตัวของเยาวชนเอง ประกอบดวย การพัฒนาดานอุปนิสัย การพัฒนา

ดานจิตใจ การพัฒนาดานสุขภาพรางกาย และการใชเวลาใหเกิดประโยชน ๒) การสนับสนุนการพัฒนา

ศักยภาพของเยาวชนจากครอบครัว ประกอบดวย การพัฒนาดานการอบรมเลี้ยงดู การพัฒนาดาน

สุขภาพรางกาย การใหคําปรึกษาแกเยาวชน การพัฒนาดานจิตใจ ๓) การสนับสนุนการพัฒนา

ศักยภาพของเยาวชนจากโรงเรียน ประกอบดวย การอบรมสงสอนของครู การพัฒนาดานทักษะใหแก

เยาวชน การใหคําปรึกษาแกเยาวชน การพัฒนาดานจิตใจ  



ข 

 ๓. รูปแบบการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนในจังหวัดเพชรบูรณดวยหลักพุทธธรรม 

นําเสนอการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนใน ๓ ดาน ประกอบดวย ๑) การพัฒนาดานทักษะชีวิตเพ่ือ

รับมือการเปลี่ยนแปลงในอนาคตบูรณาการกับหลักอิทธิบาท ๔ ๒) การพัฒนาดานทักษะการใช

เทคโนโลยีบูรณาการกับหลักโยนิโสมนสิการและหลักสังคหวัตถุ ๔ ๓) การพัฒนาความพรอมในการ

ทํางานอยางมีประสิทธิภาพบูรณาการกับหลักภาวนา ๔ 
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Abstract 

 The objectives of this research were: 1) To study the general condition of 

the potential development of youth in Phetchabun Province; 2) To study the support 

for the development of youth's potential in Phetchabun Province; and 3) To study the 

model of the potential development of youth in Phetchabun Province with Buddhist 

principles. Research methodology is a qualitative research method.to collect 

information Using In-Depth Interview 36 key informants/person The structured 

interview was used as a tool for data collection and focus group discussion for 8 

people. Use the group discussion log as a tool for data collection and data analysis 

using the Content Analysis Technique. 

 The findings of this research as follows: 

 1. Developing the potential of youth in Phetchabun Province, in general, 

there are two aspects of youth potential development: 1) academic, 2) moral and 

ethical development. 

 2. Supporting the potential development of youth in Phetchabun Province 

as follows: 1) Supporting the development of youth's potential by themselves, 

consisting of character development mental development of physical health and 

using time to benefit 2) Supporting the potential development of youth from their 



ง 

families, comprising the development of parenting development of physical health 

Youth Counseling mental development 3) Supporting the potential development of 

youth from schools, consisting of teacher training Skill development for youth 

Counseling mental development 3. A model for developing the potential of youth in 

Phetchabun province with the principles of Buddhism It presents the development of 

youth potential in 3 areas: 1) Development of life skills to cope with future changes 

integrated with the 4 principles of power 2) The development of technology skills 

integrated with the Yonisomanasikara and Sangahavatthu 4 principles 3) Developing 

readiness to work effectively integrated with Bhāvanā 4. 
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๓.๖ รายชื่อผู้ให้ข้อมูลส าคัญ กลุ่มท่ี ๖ ตัวแทนนักเรียนเยาวชน ๘๖ 
๓.๗ รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิในการสนทนากลุ่มเฉพาะ ๘๗ 
๔.๑ การพัฒนาศักยภาพของเยาวชนในจังหวัดเพชรบูรณ์ด้านวิชาการ ๙๕ 
๔.๒ การพัฒนาศักยภาพด้านคุณธรรม จริยธรรม ๑๐๓ 
๔.๓ การสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพด้วยตัวของเยาวชนเอง ๑๐๙ 
๔.๔ การสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนจากครอบครัว ๑๑๕ 
๔.๕ การสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนจากโรงเรียนโดยครู ๑๒๑ 
๔.๖ รูปแบบการพัฒนาศักยภาพด้านทักษะชีวิตเยาวชนเพ่ือรับมือการเปลี่ยนแปลงใน

อนาคต 
๑๒๗ 

๔.๗ รูปแบบการพัฒนาศักยภาพการพัฒนาความสามารถในการใช้งานเทคโนโลยีของ
เยาวชน 

๑๓๓ 

๔.๘ รูปแบบการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนในจังหวัดเพชรบูรณ์ด้วยหลักพุทธธรรม
ด้านการพัฒนาความพร้อมในการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ 

๑๔๑ 



ญ 
 

สารแผนภาพ 

แผนภาพที่                หน้า 
 
๒.๑ แบบจ าลองทฤษฎีระบบ ๓๓ 
๒.๒ กระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ๓๖ 
๒.๓ กรอบแนวคิดในการวิจัย ๘๒ 
๔.๑ ภาพรวมการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนในจังหวัดเพชรบูรณ์ด้านวิชาการ ๙๖ 
๔.๒ ภาพรวมสภาพทั่วไปของการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนในจังหวัดเพชรบูรณ์ใน

ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
๑๐๔ 

๔.๓ การสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนในจังหวัดเพชรบูรณ์ด้านการพัฒนา
ศักยภาพด้วยตัวของเยาวชนเอง 

๑๑๐ 

๔.๔ การสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนในจังหวัดเพชรบูรณ์ด้านการ
สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนจากครอบครัว 

๑๑๖ 

๔.๕ การสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนในจังหวัดเพชรบูรณ์ด้านการ
สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนจากโรงเรียนโดยครู 

๑๒๒ 

๔.๖ รูปแบบการพัฒนาด้านทักษะชีวิตเพ่ือรับมือการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ๑๒๙ 
๔.๗ รูปแบบการพัฒนาศักยภาพด้านทักษะการใช้เทคโนโลยีของเยาวชน ๑๓๖ 
๔.๘ รูปแบบการพัฒนาความพร้อมในการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ ๑๔๓ 
๔.๙ องค์ความท่ีได้รู้จากการวิจัย ๑๔๗ 
๔.๑๐ องค์ความรู้ที่ได้สังเคราะห์จากการวิจัย ๑๕๐ 

 
 
 



ฎ 
 

ค าอธิบายสัญลักษณ์และค าย่อ 
 

๑. ค าย่อชื่อคัมภีร์พระไตรปิฎก 
 

อักษรย่อในวิทยานิพนธ์เล่มนี้  ใช้อ้างอิงจากพระไตรปิฎกภาษาบาลี  ฉบับมหาจุฬา
เตปิฏกํ และพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๓๙ เป็นหลักโดยใช้
ระบบคําย่อ ดังต่อไปนี้ 
 

พระสุตตันตปิฎก 
 

ค าย่อ ชื่อคัมภีร์ ภาษา 
สํ.ม. (ไทย)    สุตตันตปิฎก สยํุตฺตนิกาย มหาวารวรรค ภาษาไทย 
ขุ.ป. (ไทย)    สุตตันตปิฎก  ขุททกนิกาย ปฏิสัมภิทามรรค ภาษาไทย 
สํ.ม. (ไทย)   สตุตันตปิฎก สยํุตฺตนิกาย มหาวารวรรค ภาษาไทย 
 
     
 
 



บทท่ี ๑ 
บทนำ 

 

๑.๑ ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 
 ๑.๑ ความเป็นมา 
 กระแสความเปลี่ยนแปลงแห่งโลกาภิวัตน์ส่งผลให้เยาวชนไทยขาดคุณธรรมศีลธรรมและ
จริยธรรมทั้งที่สังคมไทยมีภูมิคุ้มกันทางพุทธศาสนามาช้านานนับว่าเป็นสังคมพุทธศาสนา สิ่งที่น่าเป็น
ห่วงมากที่สุดคือ กระแสของวัฒนธรรมที่เปลี่ยนไปตามค่านิยมต่าง ๆ ทำให้เกิดความเสื่อมโทรมทาง
ศีลธรรม โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนได้รับผลกระทบอย่างมาก เนื่องจากเด็กและเยาวชนคือทรัพยากร
บุคคลที่มีคุณค่ายิ่งเพราะเขาจะเจริญเติบโตขึ้นมามีส่วนสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติ หากเยาวชน
ไม่ได้รับการพัฒนาที่ดี จะก่อให้เกิดปัญหาตามมามากมาย จากการสำรวจสถิติของเด็กและเยาวชนที่
ดำเนินชีวิตอย่างไม่เหมาะสมจนเกิดเป็นคดีความท่ีถูกดำเนินคดีไปแล้วในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา มีเด็ก
และเยาวชนถูกดำเนินคดีไปแล้วรวมทั้งสิ้น ๓๖,๕๗๓ คดี (กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน, 
๒๕๕๘: ๖)๑ ซึ่งปัญหาที่ตามมาไม่เพียงเท่านั้น ยังเกิดปัญหาอื่นอีกมากมายหลังจากที่เยาวชนถูก
ดำเนินคดี คือเด็กและเยาวชนที่ถูกดำเนินคดีจะขาดโอกาสทางการศึกษา ซึ่งนับว่าเป็นกระบวนการที่
สำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้ดำเนินชีวิตอย่างเหมาะสม เหตุการณ์เช่นนี้ไม่ควรเกิดขึ้น
ในสังคมไทยซึ่งประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวพุทธ อย่างไรก็ตามปัญหาต่างๆ เหล่านี้เกิดขึ้นได้หลายสาเหตุ 
เช่นพื้นฐานทางสังคม ปัญหาครอบครัว รายได้ของครอบครัว ทำให้เยาวชนไม่สามารถเข้าถึงระบบ
การศึกษาที่มีคุณภาพได้ เมื่อเป็นเช่นนั้น สังคมก็ได้แต่เฝ้ามองว่า จะมีองค์ กรที่เข้ามาแก้ไขปัญหา
เหล่านี้โดยตรง ในขณะเดียวกัน องค์กรสงฆ์ก็มีบทบาทในการขัดเกลาเยาวชนให้ดำเนินชีวิตอย่าง
เหมาะสม โดยพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรมซึ่งเปรียบเสมือนเกราะป้องกันไม่ใช้เยาวชนดำเนินชีวิต
ในทางที่ผิด 
 เมื่อเป็นเช่นนั้นกระบวนการในการเผยแผ่พุทธธรรมจึงเป็นกลไกที่สำคัญอย่างยิ่งที ่จะ
พัฒนาศักยภาพเยาวชนให้ดำเนินชีว ิตได้อย่างเหมาะสม ในปัจจุบ ันการเผยแผ่พุทธธรรมใน
พระพุทธศาสนามีหลายรูปแบบ กล่าวคือมีทั้งเชิงรุกและเชิงรับ วิธีการสอนและกุศโลบายต่าง ๆ จึงมี
ความจำเป็นในการสอน เพราะช่วยให้เป็นสื่อหรือเป็นอุปกรณ์ในการเรียนการสอน และเสริมให้การ
เรียนรู้เป็นไปอย่างรวดเร็วและดีขึ้น การที่จะชี้ให้เห็นประเด็นปัญหาต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในสังคมหรือ
เสนอความคิดเห็น การแก้ไขปรับปรุงในเรื่องต่าง ๆ ชักจูงโน้มน้าวจิตใจประชาชนให้ประพฤติตามหลัก

 

 ๑กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน, รายงานคดี ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗, (กรุงเทพมหานคร : ศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมพินิจและคุ้ครองเด็กและเยาวชน, ๒๕๕๘), หน้า ๖. 



 

๒ 
 

พุทธธรรมเพื่อส่งเสริมให้เกิดความสงบสุขในสังคมนั้น ผู้สอน คือครูอาจารย์จะต้องเป็นกัลยาณมิตร 
เป็นผู้ใช้แนะที่ถูกต้อง ถ้าชี้ผิด ๆ ก็อาจจะนำไปนอกทาง หรือผิดพลาดได้๒ดังนั้นผู้มีหน้าที่หลักที่จะ
ผลักดันและดำเนินการเผยแผ่ก็คือพระสังฆาธิการ  เนื่องจากพระสังฆาธิการเป็นผู้ใกล้ชิดประชาชน 
โดยเฉพาะพระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาสซึ่งเป็นที่เคารพเลื่อมใสศรัทธาของประชาชน และมีบทบท
โดยตรงต่อการบริหารกิจการคณะสงฆ์๓ 
 การเผยแผ่พระพุทธศาสนามีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาล ซึ่งในสมัยนั้นการเผยแผ่มีหลายรูปแบบ
ด้วยกัน ได้แก่ การถือปฏิบัติตนให้เป็นที่น่าเลื่อมใสศรัทธา การสนทนา การแนะนำ การถามตอบตอบ
ปัญหา การแสดงธรรม พระพุทธเจ้าได้ประทานหลักในการแสดงธรรมเผยแผ่แก่เหล่าสาวก คือมิให้
แสดงธรรมโดยหวังลาภสักการะ โดยชี้โทษของการหวังลาภสักการะว่า ดูกรภิกษุท้ังหลาย ลาภ สักการะ
และชื่อเสียง ทารุณ เผ็ดร้อน หยาบคายเป็นอันตรายแก่การบรรลุธรรมอันเกษมจากโยคะ ซึ่งไม่มีธรรม
อื่นยิ่งไปกว่า๔ จากนั้นได้ทรงวางนโยบายในการออกไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาแก่ประชาชนว่า ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงเที่ยวจาริกไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่ชนหมู่มาก เพื่อความสุขแก่ชนหมู่
มาก เพื่ออนุเคราะห์โลก เพื่อประโยชน์ เพื่อเกื้อกูล เพื่อความสุขแก่ เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย เธอ
ทั้งหลายอย่าได้ไปด้วยกัน ๒ รูป โดยทางเดียวกัน ดูกรภิกษุท้ังหลาย เธอทั้งหลายจงแสดงธรรม งามใน
เบื้องต้น งามในท่ามกลาง งามในที่สุดจงประกาศพรหมจรรย์ พร้อมทั้งอรรถ พร้อมทั้งพยัญชนะ 
บริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิง สัตว์ทั้งหลายผู้มีธุลีในจักษุน้อยมีอยู่ เพราะไม่ได้ฟังธรรมย่อมเสื่อมรอบผู้รู้ทั่วถึง
ซึ่งธรรมจักมี๕ พระสงฆ์สาวกก็ได้เผยแผ่ตามปณิธานนั้น พระพุทธศาสนาก็เจริญรุ่งเรืองมากในสมัยนั้น 
แต่ในปัจจุบัน บริบทของสังคมได้เปลี่ยนไป วิถีชีวิตของชาวบ้านก็เปลี่ยนไป ทำให้พระสงฆ์ที่ทำหน้าที่
เผยแผ่ต้องปรับรูปแบบการเผยแผ่ให้เหมาะสมกับสภาพสังคม จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่า ในอดีตการเผย
แผ่จะเน้นที่กลุ่มบุคคลผู้ที่สามารถคิดวิเคราะห์แยกแยะได้ กล่าวคือเป็นผู้ใหญ่ เพราะจุดประสงหลักคือ
การเผยแผ่เพ่ือให้บรรลุธรรมนั่นเอง และผู้ใหญ่ก็มีความสามารถในการใช้วิจารณญาณในการตามรู้ธรรม
ที่พระสงฆ์แสดงได้เป็นอย่างดีแต่ในปัจจุบันกลุ่มเป้าหมายไม่ใช่เพียงแค่ผู้ใหญ่เท่านั้น คณะสงฆ์ได้มุ่งไป
ที่เยาวชนด้วย ที่เห็นได้อย่างชัดเจนคือ โรงเรียนวิถีพุทธที่คณะสงฆ์ได้ร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการ 
ซึ่งได้เน้นเป้าหมายของการเผยแผ่ไปที่เยาวชน โดยโรงเรียนวิถีพุทธก็คือ โรงเรียนที่นำวิถีวัฒนธรรมของ
ชาวไทยส่วนใหญ่แต่เดิมมาที่มุ ่งเน้นให้ผู้ศึกษาเข้าใจชีวิตที่แท้จริงและสามารถดำเนินชีวิตได้อย่าง

 

 ๒เสถียรพงษ์ วรรณปก, พุทธวิธีการสอนจากพระไตรปิฎก, (กรุงเทพมหานคร : อัมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์ 
พับลิชช่ิง, ๒๕๔๐), หน้า ๔. 
 ๓กองแผนงาน กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ, คู่มือพระสังฆาธิการ, (กรุงเทพมหานคร : โรง
พิมพ์การสาสนา, ๒๕๔๒), หน้า ๑๘. 

 ๔สํ.นิ. (ไทย) ๘/๕๖๕/๒๖๐. 

 ๕สํ.ส. (ไทย) ๗/๔๒๘/๑๔๙. 



 

๓ 
 

ถูกต้องและเหมาะสม โดยอาศัยระบบการศึกษาตามหลักพุทธธรรม ๓ ประการ คือ ไตรสิกขา ได้แก่ ศีล 
สมาธิ ปัญญา มาใช้ในการฝึกอบรมให้ครอบคลุมการดำเนินชีวิตทุกด้านสู่การพัฒนาที่สมบูรณ์๖ด้วยเหตุ
นี้พระสงฆ์ท่ีทำหน้าที่เผยแผ่โดยเฉพาะพระสอนศีลธรรมจึงมุ้งเน้นพัฒนาเยาวชนให้มีคุณธรรมจริยธรรม
ตามแนวทางของโรงเรียนวิถีพุทธ แต่ถึงอย่างไรก็ตามก็ยังไม่สามารถแก้ปัญหาที่เกิดกับเยาวชนได้อย่าง
หมดสิ้นจะเห็นได้จากสถิติของเยาวชนที่ถูกดำเนินคดีที่กล่าวแล้วข้างต้น ปัญหาที่พบได้แก่ ปัญหาการ
ละเมิดศีล ๕ ในประเด็นต่าง ๆ เช่น การทำร้านกันจนถึงแก่ชีวิตหรือการเบียดเบียนกัน การล่วงละเมิด
ทางเพศ การดื่มสุราและยาเสพติด โดยที่รากเง้าของปัญหาเหล่านั้นเกิดจากการขาดการกล่อมเกล า
จิตใจและปลูกฝังในเรื่องศีลธรรม จริยธรรม จนทำให้ความสำนึกต่อหน้าที่ ความรู้สึกผิดชอบชั่วดี การ
ใช้สติพิจารณายั้งคิด ลดน้อยถอยลงและแสดงออกมาเป็นพฤติกรรมภายนอกที่มาเหมาะสม ผนวกกับ
สภาพแวดล้อมของตัวนักเรียนที่ยุยง ส่งเสริม ชักจูงโน้มน้าวอย่างต่อเนื่องด้วยรูปแบบที่มีการพัฒนา
อย่างหลากหลาย ทำให้ยากต่อการควบคุม ป้องกัน และแก้ไขปัญหานักเรียนให้สัมฤทธิผลได้ภายใต้การ
เปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน์ เว้นแต่นักเรียนจะถูกจัดระเบียบทางความคิด จนมีจิตใจที่ใฝ่ดีและมีพลัง
ใจที่เข้มแข็งมีคุณธรรมและจริยธรรมเป็นภูมิคุ้มกันเหตุปัจจัยทางเสื่อมที่จะเข้ามาทำลายคุณภาพชีวิตที่
ดีงามได้ด้วยหลักธรรมทางศาสนา๗ 
 ๑.๑.๒ ความสำคัญของปัญหา 
 จากการสำรวจข้อมูลสถิติสภาวการณ์ทางวัฒนธรรมของเด็กและเยาวชนไทยในช่วงที่ผ่าน
มาพบปัญหาสำคัญ ๖ ด้านหลัก ได้แก่ อันดับ ๑ ปัญหาเยาวชนเสพยาติดมากถึง ๒.๗ ล้านคน อายุ
ระหว่าง ๑๕-๑๙ ปี จำนวน ๓ แสนคนต้องเข้ารับการบำบัด ส่วนเยาวชนอายุ ๑๑ ปีจำนวน ๗ คนเริ่ม
เสพยาบ้า และอายุ ๗ ปีส่งยาบ้า อันดับ ๒ ปัญหาวัยรุ่นตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร จากสถิติพบว่า อายุต่ำ
กว่า ๑๙ ปีลงมา ท้องถึงปีละ ๑.๕ แสนคน อันดับ ๓ เด็กถูกละเมิดและกลั่นแกล้ง กระทำความรุนแรง
โดยสื่อ อันดับ ๔ การอบรมเลี้ยงดูของพ่อแม่ยุคใหม่ที่รักลูกแบบไม่ถูกทาง อันดับ ๕ การเสพสื่ อ
อนาจารผ่านสื่อออนไลน์ และอันดับ ๖ การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เกิดนักดื่มหน้าใหม่ เพิ่มขึ้น 
๒.๕ ล้านคน โดยอายุต่ำกว่า ๒๐ ปี สามารถซื้อหาเครื่องดื่มได้เองถึงร้อยละ ๙๘ ทุกวันนี้สื่อดิจิทัล
โซเชียลมีเดียมีความสำคัญในชีวิตประจำวัน มีความน่าห่วง  ทั ้งเร็ว ลวง และหลอน มีตัวอย่าง
สภาวการณ์ให้เห็นจากลูกบางคนขอเงินพ่อแม่ไปเติมเงินโทรศัพท์ เพื่อใช้ในการเล่นเกมออนไลน์ สถิติ
แม่วัยใสเพิ่มขึ้นมาก เมื่อปี ๒๕๕๘ เด็กตั้งท้องอายุน้อยสุดอยู่ ม.๔ แต่วันนี้ที่น่าตกใจ เด็กประถมมี
เพศสัมพันธ์กันในห้องน้ำของโรงเรียน เด็กมหาวิทยาลัยที่อยู่ตามหอพักอยู่ด้วยกันอย่างสามีภรรยา มี

 

 ๖มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, โรงเรียนวิถีพุทธ, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๗), หน้า ๗๕. 

 ๗กรมการศาสนา, คู่มือดำเนนิงานตามโครงการครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน, (กรุงเทพมหานคร : 
กระทรวงวัฒนธรรม, ๒๕๔๘), หนา้ ๒๒. 



 

๔ 
 

การล่วงละเมิดทางเพศผ่านสื่อออนไลน์ ดังนั้นเราต้องตามโลกให้ทัน ต้องสร้างภูมิคุ้มกันให้ได้ โดยที่
ผ่านมาบทบาทงานเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมจับมือกับกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เป็นหลัก และต่อจากนี้
ต้องจับมือทุกภาคส่วน โดยเฉพาะกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(พม.) สภา
วัฒนธรรม เครือข่ายเยาวชนอาสาสมัคร เครือข่ายครอบครัวที่มีอยู่ ทั่วประเทศ เพื่อขจัดสื่อร้าย ขยาย
สื่อดี และสร้างภูมิคุ้มกันสังคม๘ 
 ในเชิงคุณภาพนั้น เด็กและเยาวชนไทยกำลังเผชิญปัญหาในทุกด้าน เช่น ด้านร่างกาย เรื่อง
การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร, ด้านจิตวิญญาณ เรื่องการยอมรับการคอรัปชั่นและวัตถุนิยม, ด้าน
สังคมอารมณ์ เรื่องการใช้ความรุนแรง และด้านการศึกษา เรื่องระดับสติปัญญาที่ต่ำกว่ามาตรฐาน จาก
การสำรวจระดับสติปัญญาเด็กนักเรียนไทย ในปี ๒๕๕๔ ของสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราช
นครินทร์ รายงานว่าเด็กนักเรียนไทยทั่วประเทศมีคะแนนสติปัญญา (IQ) เฉลี่ยเท่ากับ ๙๘.๕๙ ซึ่งถือมี
ค่าเฉลี่ยต่ำกว่ามาตรฐานสากลที่(๑๐๐) และมีการกระจายตัวในลักษณะที่มีเด็กนักเรียนที่ IQ ต่ำกว่าค่า
ปกติมากกว่ามาตรฐานสากล และพบว่าเด็กนักเรียนกลุ่มที่มี IQต่ำ ก็จะต่ำมาก ในขณะเดียวกันเด็ก
นักเรียนที่ IQ สูงก็มีแนวโน้มจะสูงมาก หรืออธิบายได้ว่ามีช่องว่างของสติปัญญาระหว่างกลุ่มที ่มี
สติปัญญาดีกับกลุ่มที่มีปัญหาสติปัญญามาก โดยมีปัจจัยจากเรื่องของภาวะโภชนาการ, ปัจจัยจากตัว
เด็กและปัจจัยจากสิ่งแวดล้อมและการเลี้ยงดู และจากการวิจัยพัฒนาการเด็กแบบองค์รวมของเด็กไทย
ของสำนักงานส่งเสริมสวัดิภาพและพิทักษ์เด็ก และเยาวชนผู้ด้วยโอกาสและผู้สูงอายุ(๒๕๕๔) พบว่า 
ทักษะชีวิตเยาวชนไทยที่มีคะแนนค่อนข้างต่ำ ๕ อันดับคือ ๑.ความคิดสร้างสรรค์ ๒.คิดวิเคราะห์ ๓.
แก้ปัญหา ๔.ตระหนักในตนเอง และ ๕.การจัดการอารมณ์ เมื่อเยาวชนขาดทักษะในการคิดวิเคราะห์
และการแก้ไขปัญหาทำให้ความสามารถในการวิเคราะห์และจัดการกับปัญหาของตนเองเป็นเรื่องที่ทำ
ได้ยาก ซึ่งประเด็นเหล่านี้ก็สอดคล้องกับสภาพปัญหาที่เยาวชนกำลังเผชิญ คือ เด็กเรียนอ่อนกว่า
มาตราฐาน, ปัญหาเรื่องเพศ, คุณธรรมจริยธรรม รวมถึงคุณลักษณะที่พึ่งมีเช่นเรื่อง ไม่เข้าใจหน้าที่
ความรับผิดชอบของตน ไม่มีจิตสาธารณะ ไม่รู้จักตนเอง ไม่มีวินัย๙    
 จากปัญหาที่กล่าวมาข้างต้นนั้น อันได้แก่ ปัญหาเกี่ยวกับสังคมอารมณ์ ด้านร่างกาย ด้าน
การศึกษา และด้านศีลธรรมจริยธรรมของเยาวชนหากไม่ได้รับการเยียวยาและหากเยาวชนเหล่านั้น
เติบโตขึ้นด้วยสภาพจิตใจที่ขาดการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมผสานเข้ากับทักษะต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ
การผ่านจากเยาวชนเข้าสู่วัยทำงาน เมื่อเป็นเช่นนั้นจึงปฏิเสธไม่ได้ว่าหากเยาวชนเราขาดคุณธรรม

 

 ๘Thianthip Diawkee, สำรวจพฤติกรรมวัยรุ่นไทย, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, 
[ออนไลน์], แหล่งที่มา : https://www.thaihealth.or.th/Content/๔๗๐๙๙-สำรวจพฤติกรรมวัยรุน่ไทย.html, 
[๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๒]. 

 ๙ม ูลน ิธ ิดร ุณาทร , สถานการณ ์ เยาวชนไทย, [ออนไลน์ ],  แหล ่งท ี ่มา  : http://www.com 
passionth.com/สถานการณ์เยาวชนไทย/, [๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๒]. 

https://www.thaihealth.or.th/Content/47099-สำรวจพฤติกรรมวัยรุ่นไทย.html
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จริยธรรม คงไม่ต้องกล่าวถึงปัญหาต่าง ๆ ที่จะตามมา เป็นที่ทราบดีว่าเด็กและเยาวชนคืออนาคตของ
ชาติ การพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีศักยภาพพร้อมกับโลกและยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลง ให้มาสู่เยาวชน
คนรุ่นใหม่ที่ครอบครัว,ชุมชนและประเทศชาติหวังให้เป็นกำลังสำคัญในการขึ้นมาเป็นทรัพยากรมนุษย์
ที่ก้าวไปกับศตวรรษแห่งการเปลี่ยนแปลงจึงเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างมาก ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษา
การพัฒนาศักยภาพของเยาวชนในจังหวัดเพชรบูรณ์ด้วยหลักพุทธธรรมด้วยเหตุที่ผู้วิจัยเป็นพระสังฆาธิ
การ และศึกษาวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์ จึงเห็นว่าวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์สามารถ
บูรณาการเข้ากับการพัฒนาได้ ซึ่งจะเป็นผลให้เกิดแนวทางการการพัฒนาเยาวชนเพื่อให้ดำเนินชีวิตได้
อย่างเหมาะสม 
 

๑.๒ คำถามการวิจัย 
 ๑.๒.๑ สภาพทั่วไปของการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนในจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นอย่างไร 
            ๑.๒.๒ การสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนในจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นอย่างไร 
            ๑.๒.๓ รูปแบบการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนในจังหวัดเพชรบูรณ์ด้วยหลักพุทธธรรม
ควรเป็นอย่างไร 
 

๑.๓ วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 ๑.๓.๑ เพ่ือศึกษาสภาพทั่วไปของการพัฒนาศักยภาพเยาวชนในจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 ๑.๓.๒ เพ่ือศึกษาการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนในจังหวัดเพชรบูรณ์ 
             ๑.๓.๓ เพ่ือนำเสนอรูปแบบการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนในจังหวัดเพชรบูรณ์ด้วยหลัก
พุทธธรรม 

 

๑.๔. ขอบเขตการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง “การพัฒนาศักยภาพของเยาวชนในจังหวัดเพชรบูรณ์ด้วยหลักพุทธธรรม” 
ได้กำหนดขอบเขตการวิจัยประกอบด้วย ขอบเขตด้านเนื้อหา ขอบเขตด้านตัวแปร ขอบเขตด้าน
ประชากร ขอบเขตด้านพ้ืนที่ และขอบเขตด้านเวลา โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 ๑.๔.๑ ขอบเขตด้านเนื้อหา 
 ผู้วิจัยได้กำหนดขอบเขตของการศึกษาเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎีการพัฒนาศักยภาพของ
เยาวชนในจังหวัดเพชรบูรณ์ด้วยหลักพุทธธรรม  
 ๑. แนวคิดการพัฒนาศักยภาพของเยาวชน การสนับสนุนการพัฒนาประกอบด้วย ด้าน
การสนับสนุนจากครอบครัว, ด้านการสนับสนุนจากโรงเรียน, ด้านตัวของเยาวชนเอง  



 

๖ 
 

 ๒. แนวคิดเกี่ยวกับการบูรณาการหลักพุทธธรรมประกอบด้วย พรหมวิหาร ๔, สังคหวัตถุ 
๔,  และอิทธิบาท ๔  
 ๓. รูปแบบการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนด้านทักษะชีวิตเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงใน
อนาคต, การพัฒนาด้านทักษะในการใช้เทคโนโลยี และ การพัฒนาความพร้อมในการทำงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 ผู้วิจัยได้กำหนดตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยแบ่งออกเป็น ๒ กลุ่ม ดังนี้คือ 
 ตัวแปรต้น (Independent Variables) ได้แก่ สถานภาพทั่วไปของการพัฒนาศักยภาพ
ของเยาวชน ด้านวิชาการ/ความสามารถ และ ด้านคุณธรรม จริยธรรม การสนับสนุนการพัฒนา
ศักยภาพของเยาวชนประกอบด้วย ด้านการสนับสนุนจากครอบครัว, ด้านการสนับสนุนจากโรงเรียน, 
ด้านตัวของเยาวชนเอง และหลักพุทธธรรมประกอบด้วย สังคหวัตถุ ๔ อิทธิบาท ๔ และภาวนา ๔ 
 ตัวแปรตาม (Dependent Variables) ได้แก่  การพัฒนาด้านทักษะชีวิตเพื่อรับมือการ
เปลี่ยนแปลงในอนาคต, การพัฒนาด้านทักษะการใช้เทคโนโลยี และการพัฒนาความพร้อมในการ
ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๑.๔.๒ ขอบเขตด้านผู้ใหข้้อมูลสำคัญ 
 ๑) ขอบเขตด้านประชากร ได้แก่ ๑) เจ้าอาวาสของวัดในพื้นที่ ๕ อำเภอ ประกอบด้วย 
อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ อำเภอชนแดน อำเภอหล่มสัก อำเภอหล่มเก่า และอำเภอวังโป่ง จำนวน ๒๖๑ 
รูป ๒) กลุ่มนักวิชาการ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้แทนครู ผู้แทนผู้ปกครอง และตัวแทนนักเรียน จาก ๕ 
อำเภอ 
 ๒) ขอบเขตด้านผู้ให้ข้อมูลสำคัญ (Key Informants) ผู้วิจัยทำการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-
depth Interview) ผู้ให้ข้อมูลสำคัญจำนวน ๓๖ รูป/คน ประกอบด้วย ๑) ผู้นำทางพระพุทธศาสนา 
จำนวน ๘ รูป, ๒) ตัวแทนนักวิชาการ  จำนวน ๖ คน, ๓) กลุ่มผู้บริหารการศึกษา  จำนวน ๕ คน, ๔) 
ตัวแทนครู จำนวน ๖ คน, ๕) ตัวแทนผู้ปกครอง จำนวน ๔ คน และ ๖) ตัวแทนนักเรียนเยาวชน จำนวน 
๙ คน โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Selection)  

๑.๔.๓ ขอบเขตด้านพื้นที่ 
 พ้ืนที่ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ จังหวัดเพชรบูรณ์   

๑.๔.๔ ขอบเขตด้านระยะเวลา 
ดำเนินการวิจัยตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑ – เดือนสิงหาคม ๒๕๖๔   

 
๑.๕ นิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการวิจัย 
 การพัฒนาศักยภาพ หมายถึง การทำให้ดีขึ้นกว่าเดิม ทำให้ก้าวหน้า ทำให้เจริญ ในที่นี้คือ
การพัฒนาไปยังเยาวชนเพ่ือให้เกิดผล ๓ ด้านประกอบด้วย  
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  ๑) การพัฒนาความสามารถด้านทักษะชีวิตเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 
หมายถึง ความสามารถในการตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆในชีวิตได้อย่างมีระบบ การคิดวิเคราะห์
ข้อมูลต่างๆ การประเมินปัญหาหรือสถานการณ์ที่อยู่รอบตัวของเยาวชนที่มีผลต่อการดำเนินชีวิต
ตลอดจนการแสดงออกถึงความรู้สึกนึกคิดของตนเองได้อย่างเหมาะสม 
  ๒) การพัฒนาความสามารถในการใช้งานเทคโนโลยี หมายถึง การพัฒนาความสามารถ
ใช้เครื่องมือดิจิทัลในการค้นคว้าหาข้อมูล การสนับสนุนการใช้ข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยีอย่างปลอดภัย
และมีความรับผิดชอบตลอดจนเยาวชนสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ที่มีเพ่ือแสดงความคิดสร้างสรรค์ผ่าน
กระบวนการใช้เทคโนโลยี 
  ๓) การพัฒนาความพร้อมในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ หมายถึง การพัฒนา
ความสามารถของเยาวชนเกี่ยวกับความพร้อมในการเข้าสู่การทำงานที่ต้องมีบุคลิกที่ดีและเหมาะสม 
รู้จักบริหารเวลา จัดลำดับความสำคัญของงาน การมีเป้าหมายชัดเจน ไม่ดูถูกความสามารถของตนเอง
และผู้อื่น มีความขยันหมั่นเพียรในการทำงานและการสร้างมิตรไมตรีต่อกัน การช่วยเหลือเกื้อกูลกัน 
ยิ้มแย้มแจ่มใสต่อกัน ให้อภัยกันมีน้ำใจเอ้ือเฟ้ือต่อเพ่ือนร่วมงาน มีคุณธรรมในการทำงาน  
 เยาวชน หมายถึง เยาวชนในจังหวัดเพชรบูรณ์ คือ ผู้มีอายุระหว่าง ๑๔ – ๑๘ ปี เป็นช่วง
หัวเลี้ยวหัวต่อระหว่างการเป็นเด็กไปสู่วัยหนุ่มสาว เป็นช่วงที่น่ากังวลเกี่ยวกับรูปลักษณ์และสิ่งรอบตัว
ซึ่งควรให้ความสำคัญมากเป็นพิเศษเพ่ือเตรียมความพร้อมในการรับมือกับความเปลี่ยนแปลงต่างๆ การ
ที่จะต้องเป็นผู้ใหญ่มีการทำงานมีความรับผิดชอบมากข้ึน 

 

๑.๖ ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย 
 ๑.๖.๑ ได้ทราบถึงสภาพทั่วไปของการพัฒนาศักยภาพเยาวชนในจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 ๑.๖.๒ ได้ทราบถึงการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนในจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 ๑.๖.๓ ได้ทราบรูปแบบการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนในจังหวัดเพชรบูรณ์ด้วยหลัก 
พุทธธรรม 
 ๑.๖.๔ ผลการวิจัยสามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาศักยภาพของเยาวชนให้ดำเนินชีวิต
อย่างเหมาะสมด้วยหลักพุทธธรรมในจังหวัดเพชรบูรณ์และจังหวัดอ่ืนๆ  
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บทท่ี ๒ 
แนวคิด ทฤษฎแีละงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
 การวิจัยเรื่อง “การพัฒนาศักยภาพของเยาวชนในจังหวัดเพชรบูรณ์ด้วยหลักพุทธธรรม” 
ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าเอกสารที่เกี ่ยวข้องกับแนวคิดการพัฒนาศักยภาพของเยาวชน และแนวคิด
เกี่ยวกับหลักพุทธธรรมที่สอดคล้องกับการพัฒนาศักยภาพของเยาวชน เพ่ือนำมาวิเคราะห์สังเคราะห์
ให้ได้มาซึ่งองค์ความรู้ใหม่เพื่อการพัฒนาศักยภาพของเยาวชน โดยผู้วิจัยขอเสนอตามลำดับหั วข้อ 
ดังต่อไปนี้ 
 ๒.๑ ความเป็นมาของการพัฒนาเยาวชน 
  ๒.๑.๑ การขับเคลื่อนการพัฒนาเด็กและเยาวชนของไทย  
  ๒.๑.๒ หน่วยงานของรัฐที่มีบทบาทหน้าที่ในการพัฒนาเด็กและเยาวชน และการ
ดำเนินการพัฒนาเด็กและเยาวชนระดับจังหวัด 
  ๒.๑.๓ กรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ (พม.)  
  ๒.๑.๔ สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย 
  ๒.๑.๕ สถานการณ์เยาวชนไทย  
  ๒.๑.๖ ข้อมูลสถิติสภาวการณ์ทางวัฒนธรรมของเด็กและเยาวชนไทยที่ผ่านมาเผยพบ
ปัญหา ๖ ด้านหลัก 
 ๒.๒ แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพของเยาวชน 
  ๒.๑.๑ การพัฒนาศักยภาพของเยาวชน ด้านตัวของเยาวชนเอง 

   ๒.๑.๒ การพัฒนาศักยภาพของเยาวชน ด้านการสนับสนุนจากครอบครัว 
  ๒.๑.๓ การพัฒนาศักยภาพของเยาวชน ด้านการสนับสนุนจากโรงเรียน 
 ๒.๓ รูปแบบการพัฒนาศักยภาพของเยาวชน  
  ๒.๓.๑ การพัฒนาด้านทักษะชีวิตเพ่ือรับมือการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 
  ๒.๓.๒ การพัฒนาด้านทักษะการใช้เทคโนโลยี 
  ๒.๓.๓ การพัฒนาด้านความพร้อมในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ  
 ๒.๔ หลักพุทธธรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาศักยภาพของเยาวชน 
 ๒.๕ ข้อมูลบริบทเรื่องท่ีวิจัย 
 ๒.๖ งานวิจัยที่เกีย่วข้อง 
  ๒.๖.๑ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาศักยภาพของเยาวชน 



๙ 
 

  ๒.๖.๒ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับหลักพุทธธรรม 
 ๒.๖ กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
๒.๑ ความเป็นมาของการพัฒนาศัพยภาพเยาวชน 

 สหประชาชาติ (United Nations) ซึ่งเป็นองค์การระหว่างประเทศที่มีบทบาทเกี่ยวกับ
ความร่วมมือในกฎหมายระหว่างประเทศ ความมั ่นคงระหว่างประเทศ การพัฒนาเศรษฐกิจ 
กระบวนการทางสังคม สิทธิมนุษยชน และการบรรลุสันติภาพโลก ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ แมนฮัต
ตัน นครนิวยอร์ก รัฐนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยในการประชุมสมัชชาสหประชาชาติในปี 
ค.ศ. ๑๙๙๙ ได้กำหนดให้วันที่ ๑๒ สิงหาคมเป็นวันเยาวชนสากล (International Youth Day) เพ่ือ
สร้างความตระหนักปัญหาและความท้าทายที่เยาวชนของโลกต้องเผชิญ๑ 

 สำหรับประเทศไทยตามมติคณะรัฐมนตรีเมื ่อวันที ่ ๑๘ มิถุนายน พ ศ ๒๕๒๘ ได้
กำหนดให้วันที่ ๒๐ กันยายนของทุกปีเป็นวันเยาวชนแห่งชาติ เนื่องจากวันที่ ๒๐ กันยายน เป็นวัน
คล้ายวันพระราชสมภพของยุวกษัตริย์ไทย ๒ พระองค์ คือ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
รัชกาลที่ ๕ และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล รัชกาลที่ ๘ ซึ่งทั้งสองพระองค์ทรงขึ้น
ครองราชย์ตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ และได้ทรงบำเพ็ญประโยชน์แก่ชาติบ้านเมืองเป็นอย่างยิ่ง จึงนับได้
ว่าเป็นวันดีและเป็นสิริมงคลยิ่งสำหรับการพัฒนาเยาวชนของชาติ๒ 
 ๒.๑.๑ การขับเคลื่อนการพัฒนาเด็กและเยาวชนของไทย  

 เริ่มจากในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๒๕ เกิดการรวมตัวขององค์กรพัฒนาเอกชนเกี่ยวข้องกับเด็กที่
เรียกว่า “คณะทำงานด้านเด็ก” โดยนักกิจกรรมอาทิ มูลนิธิเพ่ือการพัฒนาเด็ก มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัม 
มูลนิธฺดวงประทีปและสหทัยมูลนิธิ ที่ร่วมกันดำเนินกิจกรรมและรณรงค์เกี่ยวข้องกับสิทธิและสวัสดิ
ภาพของเด็ก ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ  (UNICEF) สอดคล้องกัน
ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๓๐ UNICEF ได้รณรงค์ให้ไทยลงนามใน อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ผ่านทาง
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ (สยช.) และสภาองค์การพัฒนา
เด็กและเยาวชน (สอ.ดย.) การรณรงค์และผลักดันสร้างการตระหนักสังคมเป็นไปอย่างสม่ำเสมอ
นำไปสู่การจัด “เวทีสิทธิเด็ก” ร่วมกับคณะกรรมมาธิการกิจการสตรีและเยาวชน สภาผู้แทนราษฎร
และ สอ.ดย. ครั้งแรกในวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๒ ณ ทำเนียบรัฐบาล เพื่อสร้างความเข้าใจ

 
 ๑ United Nation, International Youth Day, [online],  from : https://www.un.org/en/ 
events/youthday/, [Retrieved, December 10, 2019] 
 ๒ ว ิ ก ิ พ ี เ ด ี ย  ส า ร า น ุ ก ร ม เ ส ร ี ,  ว ั น เ ย า ว ช น แ ห ่ ง ช า ติ ,  [ออน ไ ล น์ ],  แ ห ล ่ ง ท ี ่ ม า  : 
https://th.wikipedia.org/wiki/วันเยาวชนแห่งชาติ, [๑๐ ธ.ค. ๒๕๖๒]. 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4


๑๐ 
 

ด้านสิทธิเด็กและให้โอกาสเด็กและเยาวชนเข้าอภิปราย และเป็นครั้งแรกในสังคมไทยที่เด็กได้มีส่วน
ร่วมในกระบวนการทางนโยบาย ในครั้งนั้นการขับเคลื่อนด้านสิทธิเด็กบรรลุตามผลสำเร็จ ครม. ได้
เห็นชอบในการลงนามภาคีอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กซึ่งมีผลบังคับในวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๓๕ การ
ขับเคลื่อนด้านเด็กได้รับความสำคัญอย่างมาก กล่าวคือนักวิชาการและนักสิทธิเด็กมีบทบาทในเวที
การเมือง อาทิ ดร.สายสุรี จุติกุล ดำรงตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและ
รับผิดชอบด้านเด็กในรัฐบาลอานันท์ ปัญญารชุน พร้อมทั้งนายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ นายมนตรี สินทวิ
ชัย และนางเตือนใจ ดีเทศน์ ดำรงตแหน่งวุฒิสภาในช่วงเวลาใกล้เคียงกัน เป็นปัจจัยสนับสนุนในการ
กำหนดพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ ขึ้นที่นอกจากเป็นการกำหนดหลักการสงเคราะห์
คุ้มครองสวัสดิภาพ และส่งเสริมความประพฤติเด็กที่สอดคล้องกับหลักสิทธิเด็กสากลแล้ว ยังเป็นการ
จัดระเบียบให้ภาครัฐและองค์กรพัฒนาเอกชนเข้ามาอยู่ในพื้นทางกฎหมายและทำงานเด็กร่วมกันใน
รูปแบบคณะกรรมการและคณะสหวิชาชีพ(คณะกรรมาธิการสตรีและเยาวชน)  ฉะนั้นในช่วงต้นของ
การดำเนินการจริงจังยังมีข้อท้าทายและอุปสรรคสำคัญของการรวมศูนย์อำนาจ(ของกรมส่วนกลาง) ที่
กระจัดกระจายในการทำงานที่มีความเป็นกิจกรรมเฉพาะกิจ (Ad Hoc activity) ของการทำงานด้าน
สิทธิเด็ก และการขาดความเป็นสถาบันของกลไกโดยเฉพาะ กลไกคณะกรรมการที่ทำงานในลักษณะ
คณะทำงาน (Working committee) อย่างจริงจัง ดังนั้นปรากฏการเรียกร้องให้เกิดการมีส่วนร่วม
โดยเฉพาะจากเด็กและเยาวชนในการหยิบยกประเด็นปัญหา จัดการ แก้ไขด้วยตนเองนำไปสู่การ
ผลักดันและบังคับใช้ พรบ.ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งกำหนดให้มี “สภาเด็ก
และเยาวชน” โดยมีเจตนารมณ์ให้มีบทบาทเป็นศูนย์กลางประสานความร่วมมือของหน่วยงาน องค์กร 
ภาคเครือข่ายในการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตลอดจนการมีส่วนร่วมในการคิด เสนอแนวทาง วางแผน
และร่วมดำเนินการป้องกันแก้ไขปัญหาเพ่ือพัฒนาเด็กและเยาวชน ชุมชน และสังคม๓  

 ๒.๑.๒ หน่วยงานของรัฐที่มีบทบาทหน้าที่ในการพัฒนาเด็กและเยาวชน และการ
ดำเนินการพัฒนาเด็กและเยาวชนระดับจังหวัด 

 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ดังปรากฏในพรบ.ส่งเสริมการ
พัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๖ ให้มีหน้าที่ในการพัฒนาเด็กและเยาวชน 
รวมทั้งแก้ไขปัญหาที่อาจมีผลกระทบในทางลบต่อเด็กและเยาวชน โดยม ีหลักการดังต่อไปนี้ (๑) การ
พัฒนาเด็กและเยาวชน การบังคับใช้และการปฏิบัติตามบทบัญญัติใด ๆ แห่งพระราชบัญญัตินี้ หรือ
กฎหมายอื่นที่เกี ่ยวข้องกับเด็กและเยาวชน ต้องคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็กและเยาวชนเป็น
อันดับแรก (๒) เด็กและเยาวชนทุกคนมีสิทธิในการได้รับการศึกษา และได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มี

 
 ๓ กรมกิจการเด็กและเยาวชน, เด็กและเยาวชน : จากอดีตถึงแนวคิดปัจจุบัน, (แผนกลยุทธ์กรม
กิจการเด็กและเยาวชน ฉบับท่ี ๑ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔), หน้า ๒๖ – ๒๘. 



๑๑ 
 

คุณภาพสูงสุดตามที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ (๓) เด็กพิการ เด็กท่ีมีข้อจำกัดทางการเรียนรู้ และเด็กที่
มีความสามารถพิเศษ มีสิทธิในการได้รับการศึกษาที่รัฐจัดให้เป็นพิเศษที่เหมาะสมกับลักษณะเด็ก
ประเภทนั้น ๆ (๔) เด็กและเยาวชนมีสิทธิในการรับบริการทางการสาธารณสุขที่ได้มาตรฐานสูงสุด
เท่าที่มีการให้บริการทางด้านนี้ (๕) เด็กและเยาวชนมีสิทธิในการเล่น มีเวลาพักผ่อน และเข้าร่วม
กิจกรรมการละเล่นทางนันทนาการที่เหมาะสมตามวัยของเด็กและเยาวชน และการมีส่วนร่วมอย่าง
เสรีในทางวัฒนธรรมและศิลปะ  

 การดำเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้กระทำโดยมีแนวทาง ดังต่อไปนี้ (๑) ให้เด็กและเยาวชน
มีความผูกพันต่อครอบครัว ภาคภูมิใจในความเป็นไทย มีวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย สามารถดำเนิน
ชีวิตได้อย่างปลอดภัย และรู้จักเคารพสิทธิของผู้อื่น รวมทั้งกฎเกณฑ์และกติกาในสังคม  ( ๒ )  ใ ห ้ มี
สุขภาพและพลานามัยแข็งแรง รู้จักการป้องกันตนเองจากโรคและสิ่งเสพติด (๓) ให้มีวุฒิภาวะทาง
อารมณ์ตามสมควรแก่วัย จริยธรรม และคุณธรรม (๔) ให้มีทักษะและเจตคติที่ดีต่อการทำงาน มี
ศักดิ์ศรีและความภาคภูมิใจในการทำงานสุจริต (๕) ให้รู้จักคิดอย่างมีเหตุผลและมุ่งมั่นพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง (๖) ให้รู้จักช่วยเหลือผู้อื่นโดยมีจิตสำนึกในการให้และการอาสาสมัคร รวมทั้งมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาชุมชนและประเทศชาติ (๗) ให้มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อผู้อื่น และต่อส่วนรวมตาม
สมควรแก่วัย  

 สำหรับการดำเนินการพัฒนาเด็กและเยาวชนระดับจังหวัด ตามพรบ.ส่งเสริมการพัฒนา
เด็กและเยาวชนแห่งชาติ มาตรา ๘ ระบุว่า ให้สำนักงานหรือสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์จังหวัดร่วมมือ ส่งเสริม และประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานอ่ืนที่
เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในระดับท้องถิ่นให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเด็กและ
เยาวชนแห่งชาติ และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาเด็กและ
เยาวชนที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ ในการจัดทำแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนตามวรรคหนึ่ง ให้คำนึงถึง
หลักการและแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนและประชาสังคมในท้องถิ่นด้วย  มาตรา ๙ เพ่ือ
ประโยชน์ในการพัฒนาเด็กและเยาวชน ให้หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี ่ยวข้องให้ความ
ร่วมมือ ส่งเสริม และสนับสนุนการดำเนินงานของสภาเด็กและเยาวชนอำเภอ สภาเด็กและเยาวชน
จังหวัด สภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานครและสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย 

 ๒.๑.๓ กรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
ม่ันคงของมนุษย์ (พม.)  

 ตามพระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งเป็นการ
รวมภารกิจที่เกี ่ยวข้องกับกลุ่มเป้าหมายด้านเด็กและเยาวชน จาก ๓ หน่วยงานในสังกัด พม. คือ 
สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ (สท.) กรมพัฒนา
สังคมและสวัสดิการ (พส.) และสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและ ความมั่นคงของมนุษย์ 



๑๒ 
 

(สป.พม.) และเมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๘ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้
ปรับเปลี่ยนโครงสร้าง โดยมีการรวบรวมและยกระดับหน่วยงานด้านเด็กและเยาวชนเป็น "กรมกิจการ
เด็กและเยาวชน" จึงเป็นหน่วยงานเชิงนโยบายและปฏิบัติ ที่มีภารกิจเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพของเด็กและเยาวชน การคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชน การส่งเสริมสวัสดิการเด็ก 
เยาวชน และครอบครัว  

โดยการกำหนด นโยบาย มาตรการ กลไก ส่งเสริมสนับสนุนภาครัฐและภาคเอกชน ติดตาม
และประเมินผลการดำเนินการตามนโยบายและมาตรการที่กำหนด เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีและมีความมั่นคงในการดำรงชีวิต โดยมีวิสัยทัศน์ ค่านิยมและพันธกิจ ดังนี้ วิสัยทัศน์ : เด็ก
และเยาวชนมีความเป็นพลเมือง เก่ง ดี มีสุข และสร้างสรรค์  ค่านิยม : มองไกล ก้าวทัน มีความ
เชี่ยวชาญ จิตมุ่งบริการ ยึดมั่นคุณธรรม เน้นการมีส่วนร่วม พันธกิจ ดังนี้ ๑) พัฒนานโยบายและ
มาตรการด้านเด็กและเยาวชนในเชิงรุก ๒) ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาเสริมสร้างทักษะชีวิตเด็ก
และเยาวชนที่จำเป็นในการดำรงชีวิตตามช่วงวัย ๓) พัฒนาและเชื่อมโยงระบบคุ้มครองเด็กและ
เยาวชนให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ๔) พัฒนาระบบสวัสดิการเด็กและเยาวชนที่เหมาะสมกับบริบทของ
ประเทศไทย ๕) การบูรณาการภาคีเครือข่ายเพ่ือแก้ไขปัญหาเชิงประเด็น (Agenda Base) ๖) พัฒนา
บุคลากร และระบบบริหารองค์กรให้มีสมรรถนะสูง 

 ๒.๑.๔ สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย 
 ก้าวแรกของสภาเด็กและเยาวชน เกิดจากกลุ่มเยาวชนเล็กๆ ใน ๔ จังหวัด คือ ร้อยเอ็ด 

สุรินทร์ สตูล และปราจีนบุรี สภานี้จะเป็นเวทีสำหรับเยาวชนให้ได้คิดโครงการสร้างสรรค์หรือ
แก้ปัญหาของชุมชนตามวิถีทางที่เหมาะสมกับท้องถิ่นนั้นๆ โดยแต่ละจังหวัดก็มีโครงการที่น่าสนใจ
หลายโครงการ จนกระทั่งปี ๒๕๕๐ ก็มีพระราชบัญญัติพัฒนาส่งเสริมเด็กและเยาวชนแห่งชาติขึ้น 
"สาระสำคัญในพระราชบัญญัติฉบับนี้ ระบุว่า ให้มีการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนในทุกอำเภอและทุก
จังหวัด โดยให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ทั้งเรื่องวิชาการ ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น คุณธรรม จริยธรรม 
และประชาธิปไตย โดยให้เด็กๆ คิดกิจกรรมและโครงการเอง บางครั้งรัฐบาลอาจจะมีนโยบายเฉพาะ
กิจบางอย่าง  ก็สามารถคิดกิจกรรมให้สอดคล้องกับนโยบายนั้นๆ  

 ตัวอย่างรูปแบบการจัดกิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชนอาจจะคิดกิจกรรมร่วมกับชุมชน
หรือหมู่บ้านได้ เช่น สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง จัดเก็บข้อมูลผู้ที่มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงรายจัด
ค่ายฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม และสร้างค่ายหรือโครงการถนนเด็กเดินของสภาเด็กและเยาวชน
จังหวัดชัยนาท ซึ่งแต่ละโครงการนับว่าสร้างสรรค์และมีประโยชน์สำหรับท้องถิ่นมาก เพราะบาง
โครงการรัฐก็ไม่สามารถเข้าไปพัฒนาหรือดูแลได้อย่างทั่วถึง ฉะนั้นการให้เด็กๆ ได้เข้าไปทำโครงการ



๑๓ 
 

สร้างสรรค์ชุมชนของตนเอง โดยที่มีผู้ใหญ่คอยสนับ สนุน จึงเป็นก้าวแรกของการพัฒนาที่ตรงจุด
มากกว่า 

 บทบาทของสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นหน่วยงานกลาง จะทำหน้าที่เป็น
ตัวกลางเชื่อมระหว่างรัฐกับเยาวชน โดยจะเป็นศูนย์กลางรับข้อมูลจากจังหวัดต่างๆ นำมาสะท้อนไปสู่
ผู้ที่มีอำนาจตัดสินใจในระดับนโยบายแล้วขยายผลต่อไป นอกจากนี้ สภาเด็กและเยาวชนยังทำงาน
ร่วมกันกับหลายๆ องค์กร เช่น สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กรมอนามัย 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ หรือแม้แต่กระท่ัง NGO 

 การมีสมาชิกสภาเด็กและเยาวชน อันดับแรกจะมาจากการคัดเลือกก่อน โดยเริ่มจากการ
คัดเลือกกลุ่มเยาวชนเล็กๆ เช่น นักเรียนดีเด่นจากระดับโรงเรียนหรือประธานสภานักเรียน มาจำนวน
หนึ่ง จากนั้นก็จะมีการเลือกตั้งคัดหาตัวแทนในระดับชุมชน ตำบล อำเภอ และระดับจังหวัดในที่สุด  
โดยแต่ละสภาจังหวัด จะมีสมาชิกอยู่ประมาณ ๒๑ คน ส่วนสมาชิกส่วนกลาง ช่วงแรกๆ ก็มาจากการ
จัดตั้งเช่นกัน โดยคัดเลือกเยาวชนที่มีบทบาทดีเด่นและเป็นแบบอย่างที่ดีเข้ามาเป็นสมาชิก แต่พอ
หลังจากที่พระราชบัญญัติพัฒนาส่งเสริมเด็กและเยาวชนแห่งชาติปี ๒๕๕๐ ออกมา ก็เริ่มให้มีการ
จัดการเลือกตั้งแล้วเช่นกัน  

 การทำงานด้านเยาวชนนี้มีสิ่งหนึ่งที่ร่วมกัน นั่นคือเป้าหมายที่จะพัฒนาเยาวชนให้ยั่งยืน 
สำหรับปัญหายังคงมีอยู่ โดยเฉพาะในระดับนโยบาย ที่ยังไม่มีฝ่ายไหนเข้ามาดูแลเรื่องงานเยาวชน
โดยตรง มันยังคงมีความคาบเกี่ยวและความไม่ชัดเจนในเรื่องบทบาทและหน้าที่อยู่  ยกตัวอย่างเช่น 
ถ้าเด็กมีปัญหาในสถานศึกษา กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ กับกระทรวงศึกษาธิการ ว่าใครต้องเป็น
ฝ่ายดูแล เพราะกระทรวงศึกษาจะสนใจแต่เด็กที่ยังเรียนอยู่ แต่ถ้าเป็นเด็กที่ไม่ได้เรียน หรือเรื่องร้าน
เกม กระทรวงวัฒนธรรมก็เข้ามาดูแล จึงทำให้สับสนหาเจ้าภาพไม่เจอ นี่จึงเป็นอีกหน้าที่ของรัฐบาล
ชุดใหม่ที่จะต้องเข้าไปแก้ไขเสียที๔ 

 ๒.๑.๕ สถานการณ์เยาวชนไทย  
 เด็กและเยาวชนคืออนาคตของชาติ ดังนั้นการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เป็นผู้นำการ

เปลี่ยนแปลงมาสู่ครอบครัว,ชุมชนและประเทศชาติ จริงเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างมาก แต่ สถานการณ์
เด็กและเยาวชนในประเทศไทยที่เรากำลังเผชิญนั้นมีหลายอย่าง ทั้งในเรื่องของปริมาณและคุณภาพ 
ในเชิงปริมาณ เรามีจำนวนเด็กที่เกิดใหม่น้อยลง ทำให้ในอนาคตประชากรในวัยทำงานก็จะมีน้อยลง
และเขาจะต้องดูแลทั้งประชากรผู้สูงอายุและเด็ก   

 
 ๔ สสส., “มารู้จักสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย” วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๔ , สำนักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, [ออนไลน์], แหล่งที่มา : https://www.thaihealth.or.th/Content/
๑๗๗๕๘- -มารู้จัก%๒๐'สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย'.html, [ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๒]. 

https://www.thaihealth.or.th/Content/17758-%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%20'%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2'.html
https://www.thaihealth.or.th/Content/17758-%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%20'%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2'.html


๑๔ 
 

 ในเชิงคุณภาพนั้น เด็กและเยาวชนไทยกำลังเผชิญปัญหาในทุกด้าน เช่น ด้านร่างกาย 
เรื่องการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร, ด้านจิตวิญญาณ เรื่องการยอมรับการคอรัปชั่นและวัตถุนิยม, 
ด้านสังคมอารมณ์ เรื่องการใช้ความรุนแรง และด้านการศึกษา เรื่องระดับสติปัญญาที่ต่ำกว่ามาตรฐาน 
จากการสำรวจระดับสติปัญญาเด็กนักเรียนไทย ในปี ๒๕๕๔ ของสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราช
นครินทร์ รายงานว่าเด็กนักเรียนไทยทั่วประเทศมีคะแนนสติปัญญา (IQ) เฉลี่ยเท่ากับ ๙๘.๕๙ซึ่งถือมี
ค่าเฉลี่ยต่ำกว่ามาตรฐานสากลที่(๑๐๐) และมีการกระจายตัวในลักษณะที่มีเด็กนักเรียนที่ IQ ต่ำกว่า
ค่าปกติมากกว่ามาตรฐานสากล และพบว่าเด็กนักเรียนกลุ่มท่ีมี IQต่ำ ก็จะต่ำมาก ในขณะเดียวกันเด็ก
นักเรียนที่ IQ สูงก็มีแนวโน้มจะสูงมาก หรืออธิบายได้ว่ามีช่องว่างของสติปัญญาระหว่างกลุ่มที่มี
สติปัญญาดีกับกลุ่มที่มีปัญหาสติปัญญามาก โดยมีปัจจัยจากเรื่องของภาวะโภชนาการ , ปัจจัยจากตัว
เด็กและปัจจัยจากสิ่งแวดล้อมและการเลี้ยงดู และจากการวิจัยพัฒนาการเด็กแบบองค์รวมของ
เด็กไทยของสำนักงานส่งเสริมสวัดิภาพและพิทักษ์เด็ก และเยาวชนผู้ด้วยโอกาสและผู้สูงอายุ(๒๕๕๔) 
พบว่า ทักษะชีวิตเยาวชนไทยที่มีคะแนนค่อนข้างต่ำ ๕ อันดับคือ ๑ .ความคิดสร้างสรรค์ ๒.คิด
วิเคราะห์ ๓.แก้ปัญหา ๔.ตระหนักในตนเอง และ ๕.การจัดการอารมณ์ เมื่อเยาวชนขาดทักษะในการ
คิดวิเคราะห์และการแก้ไขปัญหาทำให้ความสามารถในการวิเคราะห์และจัดการกับปัญหาของตนเอง
เป็นเรื่องที่ทำได้ยาก ซึ่งประเด็นเหล่านี้ก็สอดคล้องกับสภาพปัญหาที่เยาวชนกำลังเผชิญ คือ เด็กเรียน
อ่อนกว่ามาตราฐาน, ปัญหาเรื่องเพศ, คุณธรรมจริยธรรม รวมถึงคุณลักษณะที่พ่ึงมีเช่นเรื่อง ไม่เข้าใจ
หน้าที่ความรับผิดชอบของตน ไม่มีจิตสาธารณะ ไม่รู้จักตนเอง ไม่มีวินัย๕  

 ๒.๑.๖ ข้อมูลสถิติสภาวการณ์ทางวัฒนธรรมของเด็กและเยาวชนไทยที่ผ่านมาเผยพบ
ปัญหา ๖ ด้านหลัก 

 จากการสำรวจข้อมูลสถิติสภาวการณ์ทางวัฒนธรรมของเด็กและเยาวชนไทยในช่วงที่ผ่าน
มาพบปัญหาสำคัญ ๖ ด้านหลัก ได้แก่ อันดับ ๑ ปัญหาเยาวชนเสพยาติดมากถึง ๒.๗ ล้านคน อายุ
ระหว่าง ๑๕-๑๙ ปี จำนวน ๓ แสนคนต้องเข้ารับการบำบัด ส่วนเยาวชนอายุ ๑๑ ปีจำนวน ๗ คนเริ่ม
เสพยาบ้า และอายุ ๗ ปีส่งยาบ้า อันดับ ๒ ปัญหาวัยรุ่นตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร จากสถิติพบว่า อายุ
ต่ำกว่า ๑๙ ปีลงมา ท้องถึงปีละ ๑.๕ แสนคน อันดับ ๓ เด็กถูกละเมิดและกลั่นแกล้ง กระทำความ
รุนแรงโดยสื่อ อันดับ ๔ การอบรมเลี้ยงดูของพ่อแม่ยุคใหม่ที่รักลูกแบบไม่ถูกทาง อันดับ ๕  การเสพ
สื่ออนาจารผ่านสื่อออนไลน์ และอันดับ ๖ การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เกิดนักดื่มหน้าใหม่ 
เพิ่มขึ้น ๒.๕ ล้านคน โดยอายุต่ำกว่า ๒๐ ปี สามารถซื้อหาเครื่องดื่มได้เองถึงร้อยละ ๙๘. ทุกวันนี้สื่อ
ดิจิทัลโซเชียลมีเดียมีความสำคัญในชีวิตประจำวัน มีความน่าห่วง ทั้ง เร็ว ลวง และหลอน มีตัวอย่าง

 
 ๕ ม ูลน ิธ ิดร ุณาทร, สถานการณ์เยาวชนไทย, [ออนไลน์ ],  แหล ่งท ี ่มา  : http://www.com 
passionth.com/สถานการณ์เยาวชนไทย/, [๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๒]. 



๑๕ 
 

สภาวการณ์ให้เห็นจากลูกบางคนขอเงินพ่อแม่ไปเติมเงินโทรศัพท์ เพ่ือใช้ในการเล่นเกมออนไลน์ สถิติ
แม่วัยใสเพิ่มขึ้นมาก เมื่อปี ๒๕๕๘ เด็กตั้งท้องอายุน้อยสุดอยู่ ม.๔ แต่วันนี้ที่น่าตกใจ เด็กประถมมี
เพศสัมพันธ์กันในห้องน้ำของโรงเรียน เด็กมหาวิทยาลัยที่อยู่ตามหอพักอยู่ด้วยกันอย่างสามีภรรยา มี
การล่วงละเมิดทางเพศผ่านสื่อออนไลน์ ดังนั้นเราต้องตามโลกให้ทัน ต้องสร้างภูมิคุ้มกันให้ได้ โดยที่
ผ่านมาบทบาทงานเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมจับมือกับกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เป็นหลัก และต่อจาก
นี้ต้องจับมือทุกภาคส่วน โดยเฉพาะกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(พม.) สภา
วัฒนธรรม เครือข่ายเยาวชนอาสาสมัคร เครือข่ายครอบครัวที่มีอยู่ ทั่วประเทศ เพ่ือขจัดสื่อร้าย ขยาย
สื่อดี และสร้างภูมิคุ้มกันสังคม๖ 

 
ตารางท่ี ๒.๑  สรุปความเป็นมาของการพัฒนาเยาวชน  
 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
United Nation  กำหนดให้วันที่ ๑๒ สิงหาคมเป็นวันเยาวชน

สากล 
วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี   ๒๐ กันยายนเป็นวันเยาวชนแห่งชาติ 
กรมกิจการเด็กและเยาวชน  พรบ.ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน พ.ศ. 

๒๕๕๐ 

 
๒.๒ แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพของเยาวชน 

 เยาวชน ความหมายตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕ หมายถึง 
บุคคลที่มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๔ ปีบริบูรณ์ แต่ยังไม่ถึง ๑๘ ปีบริบูรณ์ และไม่ใช่ผู้บรรลุนิติภาวะแล้วจาก
การจดทะเบียนสมรส ในทางกฎหมายก็ถือว่าบุคคลที่มีอายุระหว่างนี้เป็นเยาวชนและหากต้องระวาง
โทษก็จะพิจารณาโทษแตกต่างจากผู้ใหญ่ 

 ความหมายในระดับสากล โดย สหประชาชาติ ระบุว่า เยาวชน หมายถึง คนในวัยหนุ่ม
สาว คือ ผู้มีอายุระหว่าง ๑๕ - ๒๕ ปี หรือเป็นช่วงวัยหนุ่มสาว. เป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อระหว่างการ
เป็นเด็กและผู้ใหญ่ เป็นช่วงที่กังวลเกี่ยวกับรูปลักษณ์และสิ่งรอบตัวมากเป็นพิเศษ 

 
 ๖Thianthip Diawkee, สำรวจพฤติกรรมวัยรุ่นไทย, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
, [ออนไลน์], แหล่งที่มา : https://www.thaihealth.or.th/Content/๔๗๐๙๙-สำรวจพฤติกรรมวัยรุ่นไทย.html, 
[๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๒]. 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%88%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%89%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4
https://www.thaihealth.or.th/Content/47099-สำรวจพฤติกรรมวัยรุ่นไทย.html


๑๖ 
 

 เยาวชนเป็นทรัพยากรมนุษย์ (Human Resources) ที่มีค่าของสังคม จะเป็นผู้ขับเคลื่อน
ให้สังคมและเศรษฐกิจเกิดความเจริญก้าวหน้า ซ่ึงก็ล้วนต้องอาศัยมนุษย์ทั้งสิ้น เยาวชนเป็นทรัพยากร
มนุษย์ที่มีลักษณะเป็นทรัพย์สินที่จับต้องไม่ได้ (Intangible Assets) เป็นนามธรรม อันประกอบด้วย 
ความรู้ ทักษะหรือความชำนาญ ความสามารถและประสบการณ์ ซึ่งเป็นคุณสมบัติเฉพาะที่อยู่ในตัว
ของมนุษย์ไม่สามารถจะแยกออกจากกันได้ แตกต่างจากทรัพย์สินที่จับต้องได้ (Tangible Assets) 
ทางกายภาพ เยาวชนเป็นสินทรัพย์ที่ไม่มีการเสื่อมค่าเหมือนดังสินทรัพย์ชนิดอื่น กล่าวคือ ปกติ
ทรัพย์สินจะมีการเสื่อมค่าลงตามอายุ และสภาพการใช้งาน เช่น อาคาร รถยนต์ และเครื่องจักร๗  

 เยาวชน ยังหมายถึง ผู้ที ่มีความรู ้ ทักษะ ทัศนคติ ความถนัดและส่วนประกอบอื่นๆ  
จัดเป็นสินทรัพย์ที่จับต้องไม่ได้ (Intangible Assets) ซึ่งตามปกติแล้วไม่สามารถวัดเทียบเป็นมูลค่า
ทางธุรกิจได้ แต่เป็นทรัพย์สินที่สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่ทรัพย์สินที่จับต้องได้ (Tangible Assets) 
เช่น ทุนทางการเงิน วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ  ถือเป็นคุณลักษณะรวมถึงความสามารถท่ีมีอยู่ในตัวมนุษย์อัน
ได้แก่ ความรู้ ทักษะ ความสามารถ ซึ่งส่วนหนึ่งเกิดมาจากมนุษย์ผู้นั้น หรือใช้เวลาและเงินในการ
สร้างเสริม สะสม  คงไว้ ทุนหรือคุณค่าของเยาวชนไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะการเรียนในโรงเรียนเท่านั้น แต่
ถูกสะสมขึ้นมาจากหลายทาง เช่น การศึกษา ประสบการณ์ในการทำงาน และประสบการณ์ชีวิต 
ประกอบด้วย 

 ๑. ทุนทางปัญญา (Intellectual Capital)  ได้แก่ ความรู้และความสามารถในการเรียนรู้ 
ความเชี่ยวชาญเฉพาะ ทักษะ ประสบการณ์ท่ีคนสะสมไว้ รวมทั้งความรู้ที่อยู่ในตัวเราที่เรียกว่า Tacit 
Knowledge 
 ๒. ทุนทางสังคม (Social Capital) ประกอบด้วยเครือข่ายความสัมพันธ์ 
 ๓. ทุนทางอารมณ์ (Emotional Capital) ประกอบด้วยคุณลักษณะต่างๆเช่น การรับรู้
ตนเอง (Self Awareness) ความมีศักดิ์ศรี (Integrity) การมีความยืดหยุ่น (Resilience)   
 การพัฒนา หมายถึง การทำให้ดีขึ้น เจริญขึ้น เมื่อรวมกับ ศักยภาพ ซึ่งหมายถึง ภาวะ
แฝง อํานาจหรือคุณสมบัติที่มีแฝงอยู่ในสิ่งต่าง ๆ อาจทําให้พัฒนาหรือให้ปรากฏเป็นสิ่งที่ประจักษ์ได้  
จึงหมายถึงการดึงคุณสมบัติที่มีแฝงอยู่ในตัวเยาวชนออกมาทำให้ดีขึ้นเจริญขึ้นเพื่อตัวของเยาวชนอง  
ซึ่งในปัจจุบันเยาวชนมีความคิดที่ซับซ้อนมากขึ้นจากสภาพแวดล้อมของสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็วและต่อเนื ่องมีอิทธิพลต่อชีวิตความเป็นอยู ่ที ่ดีและการสร้างผลิตภาพของบุคคล 
หน่วยงาน และชาติ แนวคิดเรื่องการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย 

 
 ๗ ชัยยุทธ  ปัญญสวัสดิ์สุทธ์ิ, เสริมหลักสูตรเรื่อง ทฤษฎีการเจริญเติบโตแนวใหม่ พรมแดนแห่งความรู้, 
รายงานการวิจัย, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๔๗), หน้า ๒-๑.  



๑๗ 
 

เพราะการพัฒนาเยาวชนนำไปสู่ผลการผลิตและการบริการที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่
จะต้องพัฒนาศักยภาพของเยาวชน 
 ๒.๑.๑ การพัฒนาศักยภาพของเยาวชน ด้านตัวของเยาวชนเอง 

    ว ัยเยาวชนจะเป็นช่วงที ่ เยาวชนมีความคิดเป็นของตัวเองจากการเร ียนรู ้ส ั ่ งสม
ประสบการณ์ตั้งแต่วัยเด็กจนเติบใหญ่และเริ่มมีปัญหาความขัดแย้งจากสภาพแวดล้อม เยาวชนที่มี
สภาพแวดล้อมที่ดีจะได้รับคำปรึกษาแนะนำที่ดีและมีการเริ่มพัฒนาศักยภาพด้วยตัวของเยาวชนเอง 
เช่น หากสนใจในวิชาใดก็จะมุ่งมั่นหาความรู้เพิ่มเติมด้วยการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านสื่อต่างๆทาง
ออนไลน์ หรือหากสนใจกิจกรรมพิเศษก็จะหาโอกาสเรียนรู้และฝึกฝนเช่นดนตรี กีฬา หรือศิลปะต่างๆ 
พ่อแม่ผู้ปกครองมีหน้าที่ต้องให้การส่งเสริมสนับสนุนให้เยาวชนได้รับการพัฒนาในกิจกรรมที่เยาวชน
สนใจใฝ่รู้ ให้โอกาสเยาวชนได้แสดงศักยภาพและพัฒนาตัวเยาวชนเอง ซึ่งอาจเป็นการพัฒนาไปสู่
อาชีพของเยาวชน (Career Development) ในอนาคต 
 จากแนวคิดท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาเยาวชน จากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมโลก
ที่เกิดขึ้นมีอิทธิพลสำคัญต่อการบริหารจัดการในทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาคธุรกิจ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานราชการและสถาบันการศึกษา ทำให้ต้องปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการของตนเองเพื่อให้
สามารถแข่งขันและสร้างความเติบโตของสังคม หลังจากปลายศตวรรษที่ ๒๐ เป็นต้นมา แนวคิดเรื่อง
ทุนถูกตีความมากกว่าความหมายเรื่องของการเงิน ทรัพยากร การบริหารจัดการและเทคโนโลยี แต่ได้
เริ่มให้ความสำคัญต่อเยาวชนมากขึ้น๘ เยาวชนจึงเป็นพลังขับเคลื่อนสำคัญที่นำพาสังคมไปสู่เป้าหมาย
ความสำเร็จ และเป็นตัวชี้วัดขีดความสามารถในการแข่งขันของสังคม๙ 
 แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาเยาวชนหรือการลงทุนในเยาวชน ได้เป็นที่รู้จักและแพร่หลาย 
Schultz ได้ศึกษาเก่ียวกับบทบาทของเยาวชนที่มีต่อการเจริญเติบโตของประเทศ โดยศึกษาภาวะการ
ฟ้ืนตัวอย่างรวดเร็วของประเทศเยอรมันและประเทศญี่ปุ่นในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สอง ซึ่งตรงกัน
ข้ามกับประเทศ สหราชอาณาจักรที่ยังคงประสบกับภาวะขาดแคลนอาหารต่อเนื่องยาวนาน ผล
การศึกษาในครั้งนั้นชี้ว่าปัจจัยที่มีผลต่อฟื้นตัวอย่างรวดเร็วนี้คือ การมีสุขภาพและการศึกษาที่ดีของ
ประชากรการที่ประชากรได้รับการศึกษาที่ดีจะส่งผลต่อประสิทธิภาพในการผลิตของบุคคลและการมี
สุขภาพที่ดีก็เป็นปัจจัยสนับสนุนกระบวนการดังกล่าว ซึ่ งกลายเป็นที ่มาของ“ทฤษฎีเยาวชน” 
Schultz อธิบายว่า การลงทุนในเยาวชนนั้นเป็นส่วนหนึ่งของตัวมนุษย์ ดังนั้น จึงไม่สามารถซื้อขายได้

 
 ๘ รัชฎา  อสิสนธิสกุล, “การบริหารทรัพยากรมนุษย์ยุคใหม่”, ประชาชาติธุรกิจ, (๓ ธันวาคม 
๒๕๕๐), หน้า ๓๙.  
 ๙ สุรพงษ์  มาลี, “ส่องกระจกชะโงกดูเงา : การเทียบเคียงมาตรฐานการบริหารทรัพยากรบุคคล”,     
วารสารข้าราชการ, ปีท่ี ๕๑ ฉบับท่ี ๑ (มกราคม-กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙), หน้า ๑๑-๑๗.  



๑๘ 
 

แต่ก็ยังมีความเกี่ยวเนื่องกับตลาดโดยสะท้อนออกมาในรูปแบบของค่าจ้างหรือเงินเดือนที่บุคคลได้รับ 
และแบ่งกิจกรรมการลงทุนในเยาวชน ดังนี้๑๐ 
              ๑) สาธารณะสุข สาธารณูปโภคและบริการ 
              ๒) การฝึกอบรมกิจกรรมด้านต่างๆที่เยาวชนสนใจ 
              ๓) การศึกษาในระบบ ตั้งแต่ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาและที่สูงกว่า 
              ๔) การศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมนอกเหนือจากท่ีได้รับจากโรงเรียน 

โลกยุคโลกาภิว ัตน์ (Globalization) ในปัจจุบ ัน การพัฒนาเยาวชนเป็นการสร้าง
มูลค่าเพิ่ม (Value Added) ให้กับสังคมได้ ด้วยความรู้ ความสามารถ และศักยภาพที่แตกต่างกันไป
ตามประสบการณ์ของแต่ละบุคคล จึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาเยาวชนในสังคมมาจนกระทั่ง
ปัจจุบัน มีความพยายามลงทุนในทรัพยากรมนุษย์ด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การสรรหาเยาวชนที่มี
ประสิทธิภาพ การพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถ และการบำรุงรักษาเยาวชนให้อยู่กับสังคม 
เพื่อให้ได้มาซึ่งความคุ้มค่าและให้ผลตอบแทนที่สูง สร้างความได้เปรียบให้กับสังคม สุดท้ายแล้วจะ
เป็นผลตอบแทนไปสู่ทั้งในระดับสังคมและประเทศชาติต่อไป๑๑ 
 ๒.๑.๒ การสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของเยาวชน จากครอบครัว 
 เยาวชนมีจุดเริ่มต้นจากการเป็นเด็กที่อยู่ในความดูแลของพ่อแม่ พื่นฐานที่ดีจึงเริ่มจาก
สภาพแวดล้อมในครอบครัวที่มีความสำคัญ ครอบครัวที่มีความพร้อมในเรื่องการดูแลอบรมสั่งสอนลูก 
มีเวลาและให้ความอบอุ่นทางจิตใจตลอดจนคอยเกื้อกูลให้คำปรึกษาและให้ความเข้าใจช่วยแก้ไข
ปัญหาได้จะทำให้เยาวชนเติบโตขึ้นอย่างมีคุณภาพ พ่อแม่ผู้ปกครองต้องเข้าใจความคิดความต้องการ
ของเยาวชนและสามารถที่จะประคับประคองให้เกิดความสมดุลย์ โดยใส่ใจในลูกหลานและใช้จิตวิทยา 

ทฤษฎีทางจิตวิทยา (Psychological Theory) มีความสำคัญและมีความจำเป็นที่พ่อแม่
จะต้องเรียนรู้และนำมาใช้ในการพัฒนาเยาวชน ทฤษฎีดังกล่าวนี้ได้รวมไปถึงแนวคิดการเรียนรู้ใน
สังคม ไม่ว่าจะเป็นการจูงใจเยาวชน การประมวลข้อมูลข่าวสาร การบริหารจัดการเมื่อเยาวชนมี
ปัญหา ทั้งนี้ทฤษฎีทางจิตวิทยาเป็นศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการหรือสภาวะการเปลี่ยนแปลงใน
ด้านจิตใจและพฤติกรรมการแสดงออก ซึ่งทฤษฎีทางจิตวิทยานั้นได้ถูกนำมาใช้เพ่ือช่วยให้เยาวชนเป็น
คนดีและมีประสิทธิภาพมากยิ ่งขึ ้น  ในการประยุกต์ใช้ทฤษฎีจิตวิทยาในสังคมนั้น  พบว่าทฤษฎี
ดังกล่าวนี้ประกอบไปด้วยทฤษฎีย่อย ๆ อีก ๓ ทฤษฎี ได้แก่ ๑. จิตวิทยาเกสตัลท์ ๒. จิตวิทยาด้าน
พฤติกรรม ๓.จิตวิทยาการรับรู้ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 
 ๑๐ Schultz, T. W., “Investment in human capital”, The Role of Education and of 
Research, Vol.51 (New York : The Free Press, 1971) : p.36.  
 ๑๑ Becker, G. S., Human capital : A theoretical and empirical analysis, with special 
reference to education (3rd Edition), (Chicago : The University of Chicago Press, 1994) : pp.15-25.  
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๑)  ทฤษฎีจิตวิทยาเกสตัลท์ (Gestalt Psychology) 
คำว่า “เกสตัลท์” เป็นคำที่มาจากภาษาเยอรมัน หมายถึง ส่วนรวมทั้งหมด หรือโครงการ

ทั ้งหมด (Totality/Configuration) โดยกล่าวถึงภาพรวมทั้งหมดที่ประกอบกันขึ ้นมาเพื ่อให้เห็น
ภาพรวมใหญ่ ไม่มองเฉพาะส่วนใดส่วนหนึ่ง ทฤษฎีนี้มีความเชื่อว่าการศึกษาคุณค่าและมูลค่าที่เกิดขึ้น
จากพฤติกรรมมนุษย์นั้นจะต้องศึกษาเป็นภาพรวม จะแยกศึกษาและวิเคราะห์ออกเป็นทีละเรื่องไม่ได้ 
เนื ่องจากพฤติกรรมของมนุษย์เป็นพฤติกรรมบูรณาการ (Integrated Behavior) ที่เกิดจากการ
ผสมผสานกันระหว่างความรู้ ความคิด ความรู้สึก การรับรู้ประสบการณ์ที่แตกต่างกันไปของแต่ละคน
ไม่ได้เกิดขึ้นจากเรื่องใดเรื่องหนึ่งเท่านั้น นอกจากนี้พฤติกรรมการแสดงออกของเยาวชนย่อมสามารถ
เปลี่ยนแปลงได้ตามกาลเวลา ซึ่งขึ้นอยู่กับประสบการณ์ ความรู้ที ่เพิ่มขึ้น อันเป็นผลทำให้ความรู้ 
ความเข้าใจ ความรู ้สึก ทักษะ และความสามารถเพิ ่มมากขึ ้นด้วยเช่นกัน ทฤษฎีนี ้จะเน้นไปที่
พฤติกรรมการรับรู้ของมนุษย์ที่เป็นพื้นฐานให้เกิดการเรียนรู้คนเรามีการรับรูที่แตกต่างกัน  ทำให้การ
เรียนรู้และการแสดงออกแตกต่างกันไป ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดความเข้าใจอย่างลึกซึ้งจึงควรเน้นไปที่ภาพรวม
ของเรื่องที่จะศึกษาก่อน แล้วจึงค่อยศึกษาเนื้อหาย่อยในแต่ละเรื่องทีละส่วนต่อไป 

๒) ทฤษฎีจิตวิทยาด้านพฤติกรรม (Behavioral Psychology) 
ทฤษฎีนี้จะเน้นไปที่พฤติกรรมการแสดงออกของมนุษย์ที่สามารถสังเกตเห็นได้การเรียนรู้

ของมนุษย์เกิดขึ้นจากสิ่งเร้าหรือตัวกระตุ้นที่ถูกใส่เข้ามา และในทางกลับกันมนุษย์จะหลีกเลี่ยงการ
กระทำในเรื่องใดเรื่องหนึ่งจากตัวกระตุ้นที่ถูกใส่เข้ามาด้วยเช่นกัน ทฤษฎีนี้จึงมีความเชื่อว่าพฤติกรรม
ของมนุษย์จะเกิดขึ้นจากการเสริมแรง โดยแบ่งเป็น ๒ ประเภท ได้แก่ ๑) การเสริมแรงทางบวก 
(Positive Reinforcement) และ ๒) การเสริมแรงทางลบ (Negative Reinforcement) เมื่อเข้าใจ
ดังนี ้แล้วจึงใช้จิตวิทยาด้านพฤติกรรมกับเยาวชนให้เหมาะสมได้ โดยพิจารณาว่าควรจะใช้การ
เสริมแรงทางบวกหรือทางลบเพื่อเป็นการกระตุ้นให้เยาวชนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางที่ดีและ
เหมาะสม มีการสร้างแรงจูงใจและให้รางวัลเมื่อทำดีและมีการตักเตือนลงโทษหากกระทำผิด 

๓) ทฤษฎีจิตวิทยาการรับรู้ (Cognitive Psychology) 
การรับรู้ (Cognition) มาจากภาษาลาติน แปลว่าการรู้จัก (Knowing) ทฤษฎีนี้จะมุ่งเน้น

ไปที่ความเข้าใจหรือการคาดคะเนเหตุการณ์ต่าง ๆ โดยอาศัยการกำหนดรู้ (Perception) มาก่อน 
การรับรู้ที่ถูกต้องจะนำไปสู่พฤติกรรมการแสดงออกที่ถูกต้องเช่นเดียวกันทฤษฎีนี้เป็นการผสมผสาน
ระหว่างทฤษฎีจิตวิทยาเกสตัลท์ และจิตวิทยาเชิงพฤติกรรมเข้าด้วยกัน ทฤษฎีในกลุ่มนี้อธิบายว่า การ
เรียนรู้เป็นผลของกระบวนการคิด ความเข้าใจการรับรู้สิ่งเร้าที่มากระตุ้น ผสมผสานกับประสบการณ์
ในอดีตที ่ผ ่านมาของบุคคลที ่เป ็นพ่อแม่ ทำให้เกิดการเร ียนรู ้ข ึ ้น  ซึ ่งการผสมผสานระหว่าง
ประสบการณ์ที่ได้รับในปัจจุบันกับประสบการณ์ในอดีต จำเป็นต้องอาศัยกระบวนการทางปัญญาเข้า
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มามีอิทธิพลในการเรียนรู้ด้วย ทฤษฎีกลุ่มนี้จึงเน้นกระบวนการทางปัญญา (Cognitive Process) ที่
ทำให้เกิดการเรียนรู้และนำความรู้นั้นไปใช้กับเยาวชนในการช่วยให้คำปรึกษาหากเยาวชนมีปัญหา 

๒.๑.๓ การสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของเยาวชน จากโรงเรียน 
การสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของเยาวชน จากโรงเรียน ในด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
๑) การศึกษา (Education)  การศึกษาเรียนรู้เป็นกิจกรรมซึ่งเน้นให้เยาวชนมีการศึกษา

วิชาความรู้เพื่ออนาคต เป็นการเตรียมเยาวชนสำหรับการศึกษาที่สูงขึ้น มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาขีด
ความสามารถทางปัญญา แนวคิด ความเข้าใจสังคมและผลการปฏิบัติงานผ่านกระบวนการเรียนรู้  
และนอกจากนั้น การศึกษา อาจหมายถึง การส่งเสริมให้มีการดูงานในสังคมหรือสถานที่อื่น ๆ และ
การส่งเสริมให้เยาวชนได้รับการศึกษาต่อ ซึ่งจะเป็นกิจกรรมที่ช่วยเพิ่มพูนคุณวุฒิของเยาวชนให้มี
ความรู้ที่ดีขึ้นหรือได้รับความรู้ใหม่ ๆ เพ่ิมข้ึน 

๒) การพัฒนา (Development) เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่ไม่เกี ่ยวข้องกับวิชาที่เรียน 
ทั้งนี้จึงเป็นสิ่งที่พิจารณายากเมื่อเปรียบเทียบกับการฝึกอบรมและการศึกษาที่ให้ผลลัพธ์ในการ
ปรับปรุงผลการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน ซึ่งการพัฒนาดังกล่าวนี้ อาจเป็นการมองระยะไกลในการ
เตรียมเยาวชนให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงและการเจริญเติบโตของสังคมในอนาคต โดยปกติการ
พัฒนาเป็นศัพท์ที่ใช้โดยมีความหมายคลอบคลุมการฝึกอบรมและการเรียนรู้ ซึ่งเป็นกิจกรรมระยะยาว
เพื่อเพิ่มพูนทักษะ ความรู้ ด้วยเทคนิคต่าง ๆ เช่น การฝึกอบรม การแนะนำงาน การศึกษา เพื่อเป็น
การเตรียมความพร้อมในการเรียนรู้แก่เยาวชนซึ่งมีจุดหมายทั้งต่อเยาวชนและสังคม 

๓) การฝึกอบรม (Training) การพัฒนาเยาวชน ด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้ผ่านการ
ฝึกอบรม เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ซึ่งเน้นในงานปัจจุบันที่เกี่ยวกับความรู้  ทักษะ ความสามารถและ
พฤติกรรมในการทำงาน โดยเป็นความพยายามในการวางแผนของสังคมสำหรับช่วยให้เยาวชนได้รับ
ความรู้ ทักษะ ความสามารถและพฤติกรรมในการทำ งานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ และมุ่งหวังให้
เยาวชนได้นำ ความรู้ ทักษะความสามารถไปใช้ในการทำงานได้ทันที หรือมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลง
ไปตามความต้องการของสังคม โดยมีเป้าหมายสำคัญเพื ่อให้เยาวชนในสังคมเกิดการเรียนรู้ ซึ่ง
เป้าหมายดังกล่าวจะมีความเกี่ยวข้องกับการประเมินผลการปฏิบัติงานและการให้รางวัล  เช่น การ
ประกาศยกย่องและการชมเชย เป็นต้น  

จากที่กล่าวมาข้างต้นเกี่ยวกับองค์ประกอบของกิจกรรมการพัฒนาเยาวชน  เพื่อให้เห็น
ภาพโดยรวมของกิจกรรมดังล่าวอย่างชัดเจน สามารถแสดงให้เห็นได้จากตารางเปรียบเทียบ ดังนี้ 
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ตารางท่ี  ๒.๒ เปรียบเทียบการพัฒนาเยาวชนตามแนวทาง Leonard Nadler 

มิติ การศึกษา การพัฒนา การฝึกอบรม 
๑. จุดเน้น ๑. มุ่งบุคคล ๑. มุ่งสังคม ๑. การมุ่งงาน 
๒. วัตถุประสงค ์ ๒. เพ ิ ่มการร ู ้สต ิ  เสริม

ปัญญาและการปรับตัว 
๒. เพิ่มประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการปฏิบัติงาน 

๒. เพิ่มความรู้ ทักษะ และ
ทัศนคติ 

๓. ระยะเวลา ๓. เวลานาน ๓. เวลาส ั ้นแต่ทำอย่าง
ต่อเนื่อง 

๓. เวลาสั้น ๆ 

๔ .  เ ก ณ ฑ ์ ก า ร
พิจารณา 

๔. อายุและสติปัญญา ๔ . ศ ั ก ย ภ า พ  ห รื อ
สมรรถภาพ 

๔. งานท่ีทำ 

๕. กลุ่มเป้าหมาย ๕. เยาวชนท่ัวไป ๕. ผู้บริหารทุกระดับ ๕. ผู้ปฏิบัติ 
๖. การประเมินผล ๖. วัดผลที่การสอน ๖. วัดที ่ความสำเร็จของ

สังคม 
๖. วัดผลที่การทำงาน 

ที่มา : สุจิตรา ธนานันท์๑๒ 
เมื ่อพิจารณาจากตารางเปรียบเทียบที่ได้ชี ้ให้เห็นภาพรวมของกิจกรรมการพัฒนา

เยาวชนตามองค์ประกอบทั้ง ๓ ของ Leonard Nadler สรุปได้ว่า กิจกรรมการฝึกอบรม การศึกษา 
และการพัฒนาถือว่าเป็นกิจกรรมที่มีความสำคัญในกระบวนการพัฒนาเยาวชน โดยสามารถประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกิจกรรมการพัฒนาเยาวชน 

อย่างไรก็ตามการแบ่งแยกการฝึกอบรม การเรียนรู้ การศึกษา สามารถกล่าวได้ว่า
บางครั้งยังมีการคาบเกี่ยวกันอยู่ เช่น การศึกษาเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเรียนที่คาดหมายว่าจะ
นำไปสู่การพัฒนาที่ประกอบไปด้วยเทคนิคการฝึกอบรม โดยเมื่อพิจารณาในเรื่องของสมรรถนะการ
แบ่งแยกระหว่างการศึกษาและการฝึกอบรมยิ่งมีความคลุมเครือมากขึ้น ทั้งนี้ จึงไม่ใช่วิธีที่ดีที่สุดเพียง
วิธีเดียว จะต้องประกอบด้วยองค์ประกอบอีกมากมาย ซึ่งในการที่จะดำเนินกิจกรรมการพัฒนามนุษย์
นั้น สังคมจำต้องมีวิธีการที่หลากหลายผสมผสานกันไป ดังจะได้กล่าวต่อไปในส่วนของรูปแบบในการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่กล่าวได้ว่าเป็นรูปแบบต่างๆ ที่ผู ้บริหารหรือนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
จะต้องนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในสังคมอย่างเหมาะสม 
               เมื่อสภาวะการแข่งขันในโลกปัจจุบัน ทำให้สังคมต่างๆ ต้องหันกลับมาทบทวนและให้
ความสำคัญต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ ที่ เน้นการสร้างเยาวชน และการจัดการความรู้ 
(Knowledge Management) เพื่อสร้างความได้เปรียบ ในการแข่งขันมากกว่าที่จะเน้นการจับคู่คนให้
เหมาะกับงานและกลยุทธ์ของสังคมแบบที่เป็นอยู่อย่างเดิมๆ ขึ้นอยู่กับการศึกษาและประเมินว่า 

 
๑๒ สุจิตรา ธนานันท์, การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ,พิมพ์ครั ้งที ่ ๒ , (กรุงเทพมหานคร : พิมพ

ลักษณ์,๒๕๕๐), หน้า ๒๓. 



๒๒ 
 

เยาวชน ระบบ และวัฒนธรรมของสังคมได้รับการเตรียมความพร้อมดีเพียงใด ดังนั้นในเรื่องของการ
เตรียมความพร้อมทางด้านเยาวชน ระบบและวัฒนธรรมของสังคม จึงเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่ง โดยเฉพาะ
เยาวชนถือเป็นทรัพยากรที่มีความสำคัญที่สุดของสังคม ในสังคมสมัยใหม่ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เป็น
สังคมเศรษฐกิจที่เน้นองค์ความรู้ (Knowledge  Economy) ถือว่าทรัพยากรมนุษย์เป็นทรัพย์สินของ
สังคมนั้น มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการสร้างคุณค่า (Value Creation) ให้กับสังคม  
               อย่างไรก็ตามการสร้างกลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างเยาวชนในสังคมให้
เกิดประสิทธิภาพนั้น สังคมจะต้องเริ ่มต้นจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม หรือที่เรียกว่า SWOT 
Analysis ซึ ่งจะประกอบด้วยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก เพื ่อพิจารณาถึงโอกาส 
(Opportunities) และอุปสรรค (Threats) และการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในเพื่อพิจารณาถึงจุด
แข็ง (Strengths) และจุดอ่อนของสังคม (Weaknesses) ทั้งในปัจจุบันและอนาคตให้ได้เสียก่อน จึง
จะนำมากำหนดเป็นกลยุทธ์ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างเยาวชน โดยกลยุทธ์ที่ว่านี้จะต้อง
เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้ของเยาวชนในสังคมในลักษณะที่เป็นแบบการไหลเวียนต่อเนื่องของ
ความรู้ตามวงจรการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นร่วมกันระหว่างเยาวชนกับเยาวชน เยาวชนกับสังคม หรือเยาวชน
กับภายนอกสังคม เป็นต้น  
           จากที่กล่าวมาสามารถสรุปได้ว่า แนวทางการสร้างกลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือ
สร้างเยาวชน ในสังคมให้ประสบความสำเร็จได้นั ้น สังคมจะต้องคำนึงถึงสภาวการณ์ของการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ในปัจจุบัน ทั้งที่เป็นการเปลี่ยนแปลงในสภาพแวดล้อมภายนอก และการ
เปลี่ยนแปลงในสภาพแวดล้อมภายในสังคม ซึ่งก็จะหมายถึงการพยายามสร้างทุนทางปัญญา ของ
สังคม (Intellectual Capital) ให้เกิดข้ึนภายใต้การบริหารจัดการที่เปลี่ยนแปลง โดยมุ่งเน้นการสร้าง
เยาวชน ควบคู่กับการสร้างทุนโครงสร้าง (Structural Capital) และทุนความสัมพันธ์ (Relationship 
Capital) ให้เกิดข้ึนอย่างบูรณาการ  
 โดยเฉพาะอย่างยิ่งสังคมจะต้องเตรียมความพร้อมในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในแต่ละ
ระดับภายในสังคมให้มีความพร้อมอยู ่เสมอ เพื ่อชิงความได้เปรียบในการแข่งขัน ไม่ว่าจะเป็น
ทรัพยากรมนุษย์ ในระดับผู้ปฏิบัติการ ทรัพยากรมนุษย์ในระดับผู้บริหารระดับต้น ทรัพยากรมนุษย์ใน
ระดับผู้บริหารระดับกลาง ตลอดจนทรัพยากรมนุษย์ในระดับผู้บริหารระดับสูง ให้มีศักยภาพตามแนว
ทางการพัฒนา ที่เรียกว่า KUSAVA โดยอาศัยการ Groups SWOT Analysis เพื่อหาความจำเป็นใน
การพัฒนาในระดับ Groups Development Plan ตามความต้องการของระดับการเรียนรู ้ของ
เยาวชนภายในสังคม ตามที่สังคมได้แบ่งออกเป็นแต่ละกลุ ่ม โดยการกำหนด Strategic Based 
Development Program เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทาง การพัฒนาดังกล่าว โดยจะอาศัยเครื่องมือที่
เรียกว่า Knowledge Management เป็นเครื่องมือที่สำคัญ ผสมผสานกับเทคนิคการเรียนรู้ชนิดอ่ืนๆ 
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อาทิเช่น Training Courses, Change Agent, Team Building, Work Based Learning, E-Learning 
, Experiential Learning, Coaching, Blended Learning เป็นต้น 
 ในการพัฒนาระดับการเรียนรู้ของเยาวชนภายในสังคมให้มีความสอดคล้องกับระยะเวลา
ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีศักยภาพตามแต่ละระดับ และกลุ่มของการปฏิบัติงานตามแต่ละ
ตำแหน่งและสถานภาพ ซึ่งจะมีความแตกต่างกันดังที่กล่าวมาแล้วนั้น จะต้องให้มีความสอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อมภายนอกที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นสภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 
การแข่งขันของสังคม ความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า อีกทั้งยังต้องตอบสนองต่อกลยุทธ์และ
เป้าหมายของสังคม รวมทั้งจะต้องสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมภายในสังคม เช่น วัฒนธรรมสังคม 
ค่านิยมของคนในสังคม โครงสร้างสังคม กระบวนการบริหารจัดการในสังคม พฤติกรรม ความรู้ และ
ทักษะของเยาวชน หรือแม้กระทั่งเทคโนโลยีที่ทันสมัยสำหรับสังคมสมัยใหม่ เป็นต้น ซึ่งถ้าหากสังคม
สามารถทำได้ทั้งหมดตามที่ได้กล่าวมาแล้วนั้น ก็สามารถเชื่อได้ว่าสังคมนั้นจะมีกลยุทธ์การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างเยาวชนที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง ดังนั้นโอกาสของความอยู่รอดและ
ความมั่นคงของสังคมก็จะสามารถยืนหยัดอยู่บนโลกใบนี้ได้อย่างยั่งยืนต่อไป 
 ๑) การเตรียมความพร้อมทางด้านการศึกษา (Education) 

ยุทธศาสตร์การศึกษาที่สำคัญ ของประเทศต่างๆ จะมีพ้ืนฐานอยู่บนความรู้ (knowledge) 
สิ่งที่จะกำหนดชะตากรรมของประเทศในระยะยาว คือ ผลผลิตจากสติปัญญาของมนุษย์ เช่น งานวิจัย
ทางวิทยาศาสตร์ ระดับการศึกษา ระบบการสื่อสารโทรคมนาคม ระบบการบริหารที่มีประสิทธิภาพ 
การจัดสังคมท่ีเป็นเลิศในมิติของความรู้๑๓ 

 มีการวิเคราะห์ว่า โลกยุค Globalization และยุคข้อมูลข่าวสาร (information age) 
สังคมจะต้องเผชิญกับความกดดันของสภาพแวดล้อม ทำให้คนในสังคมต้องปรับเปลี่ยนตัวเอง ให้
สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม๑๔ ซึ่งหมายความว่า จะมีการสร้างสังคม ให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้  

ลักษณะของ สังคมแห่งการเรียนรู ้  (Learning organization : LO)  ผู ้คนในสังคม 
สามารถขยาย เพิ่มขีดความสามารถ ให้กว้างขวางอย่างต่อเนื่อง ในการรังสรรค์ผลงาน กระบวนการ
คิดแบบใหม่ กว้างขวางกว่า ถูกนำมาฝึกปรือ และปลูกฝัง เพื่อขจัดความคิดที่คับแคบให้หมดไป แรง
บันดาลใจ ของผู้คนโดยรวมในสังคม ถูกปล่อยให้เป็นอิสระ ไม่ถูกบังคับ ไม่ถูกหลอกล่อ ผู้คนในสงัคม 
สามารถเรียนรู้ ถึงวิธีที่จะเรียนรู้ด้วยกัน และจากกันและกัน ไม่ต่างคนต่างทำ ค้นหาจนพบวิธี ที่จะทำ
ให้ผ ู ้คนทุกระดับชั ้น มีความสำนึกในความรับผิดชอบอย่างสูง ต่อผลงานที ่ตนทำ และมีขีด

 
 ๑๓ Alvin Toffler, Learning For Tomorrow : The Rold of the Future in Education, (New 
York : Random House, Incorporated, 1990), p. 122. 
 ๑๔  Swieringa & wierdsma, Enterprise Information Systems VI, (The Netherland: 
Springer, (1992), p. 48. 
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ความสามารถในการเรียนรู้สูง จะต้องเรียนรู้ถึงวิธีที่ว่า ทำอย่างไรพวกเขาจึงจะสามารถ ผลิตผลงาน
ชิ้นยอดออกมาได้ ทั้งที่ไม่เคยทำมาก่อน การเรียนรู้ เพื่อคิดแก้ปัญหา ( reflective learning), เพ่ือ
ปรับตัว (adaptive learning), เพื่อผลิตผลงาน (generative learning), วงจรการเรียนรู้การศึกษา 
(education), การฝึกฝน (training), การปฏิบัติจริง (practice), ทดสอบประสบการณ์ หรือผลงานที่
เกิดข้ึนจริง 

แนวทางการสร้าง สังคมแห่งการเรียนรู้ สังคมทั้งหลาย จะเป็นสังคมที่เรียนรู้ได้นั้น ผู้คน
ในสังคมเหล่านั้น จะต้องได้รับการปลูกฝัง ฝึกฝน จนสามารถ ควบคุม วินัย (master) ทั้ง ๕ ประการ 
ได้ครบทุกวินัย ควบคุม มีความรู้ดี นำไปปฏิบัติจนได้ผล และเกิดประโยชน์อย่างแท้จริง วินัย องค์
ความรู้ ทฤษฎี ที่ควรศึกษา  ฝึกฝนปฏิบัติ จนสามารถควบคุมได้ 

๑) Personal Mastery (ความเป็นนายของตัวเอง) เอาความฝัน (Vision) มาตั้ง พร้อมกับ
ภาพสัจธรรมที่ชัดเจนในปัจจุบัน ก่อให้เกิด creative tension ดึงความฝันกับสัจธรรมให้พบกันจะเกิด
ความตึง ซึ่งแก้ด้วยความสามารถรังสรรค์ ความเป็นนายของตัวเอง  หมายถึง มุ่งมั ่นไม่ยอมแพ้ มี
พฤติกรรมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง กระตือรือร้นในการแสวงหาความรู้ (มหาชนก) 

๒) Mental Model(ความเชื่อฝังใจ)ภาพหรือความเชื ่อที่ฝังใจ ติดยึดกับวิธีคิด วิธีทำ
แบบเดิม ต้องมีการเปิดเผย ทดสอบ และแก้ไขใหม่เปลี่ยนภาพฝังใจร่วม (shared mental models) 
มีการเปิดเผย (openness) โดยอาศัยการเร ียนรู ้ ม ีความเป็นธรรม (merit)ความเป็นสามัญ 
(localness) โดย บุคคลต้องมีจิตใจที่สงบ สะอาด มีพลังสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ มีจิตใจที่สามัคคีกัน 

๓) Shared Vision(ความใฝ่ฝัน ถึงอนาคตร่วมกัน)มีพฤติกรรม ที่มีวิสัยทัศน์ร่วมกันทั่วทั้ง
สังคม รู้เป้าหมายร่วมกัน เพื่อบรรลุจุดมุ่งหมายของสังคมการเรียนรู้เพื่อปรับตัวไม่ต้องมีความใฝ่ฝัน 
แต่การเรียนรู้เพื่อผลิตผลงาน ความใฝ่ฝันร่วมจะเป็นจุดรวมศูนย์ 

๔) Team Learning(การเรียนรู้ร่วมกันของทีม อย่างต่อเนื่อง)ร่วมกันทำงาน เรียนรู้การ
ทำงานเป็นทีม เพื่อให้เกิดความคิดที่หลากหลาย และเลือกแนวคิดที่มีประโยชน์สูงสุดนำไปปฏิบัติ
ทีมงานที่ไม่มุ่งหน้าไปในทิศทางเดียวกัน ก็คือพลังงานที่สูญเปล่า 

๕) Systems Thinking (การคิดเชิงระบบ) ในสภาวะการปัจจุบัน และในอนาคต การ
ดำเนินกิจการบริหาร ย่อมมีความสลับซับซ้อน ปัญหาตรงเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้น มิได้เป็นต้นเหตุที่แท้จริง 
ต้องคิดเชิงระบบ มองให้เห็นทั้งหมด (the whole) มองให้ต่างจากที่เคยมอง  : มองโครงสร้างของ
ระบบ (structure), ความเชื่อมโยงสัมพันธ์ (interconnectedness), ผลย้อนกลับ (feedback) และ 
มองเห็นกระบวนการเปลี่ยนแปลง มิใช่เห็นเพียงสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้น๑๕ 

 
 ๑๕ ณัฏฐพันธ์  เขจรนันทน์, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท ซีเอ็ดยูเคช่ัน 
จำกัด (มหาชน), ๒๕๔๕), หน้า  ๑๓๑ - ๑๓๓. 



๒๕ 
 

เทคนิคที่สนับสนุน สังคมแห่งการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ได้แก่ 
๑) Action learning (การเรียนรู้โดยการปฏิบัติ) หัวใจ คือ การเรียนรู้ด้วยกัน หรือเรียนรู้

จากกัน (หลักพุทธศาสนา มีเมตตา กรุณา เป็นกัลยาณมิตร ช่วยกันแก้ปัญหา)สะสมประสบการณจ์น
เกิดองค์ความรู้ไปใช้ปฏิบัติ การตัดสินใจเป็นของแต่ละบุคคลเอง โดยการสนับสนุนของกลุ่ม 

๒) Benchmarking (มาตรฐานอ้างอิง) หรือ Model of excellence (โมเดลความเป็น
เลิศ) คือ กระบวนการเรียนรู้ ที่จะวัด ประเมิน เปรียบเทียบ สินค้า บริการ กระบวนงาน การปฏิบัติ 
กับผู ้ที ่ได้การยอมรับว่ามีวิธีปฏิบัติเป็นเลิศ (the best practices) มีวัตถุประสงค์หลัก เพื ่อเพ่ิม
คุณภาพ ลดต้นทุน และเพิ่มความเร็วตอบสนองเกี่ยวพันกับ core competencies, key business 
processes และ critical success factors. 

๓) Coaching (การสอนงาน) ผู้ถูกสอน และผู้สอนต้องร่วมกัน กำหนดวัตถุประสงค์ของ
การสอนงาน โดยเป็นในเชิงพฤติกรรม 

๔) Mentoring (การเป็นพี ่ เล ี ้ยง)  Mentoring แบบกลุ ่ม ม ี mentor เป ็น learning 
leader กลุ่มจะทำการแลกเปลี ่ยนความรู้ ความคิด ให้คำแนะนำกันเป็นกลุ่ม ความแตกต่างกับ 
Coaching ผู้บังคับบัญชาเป็นผู้สอน เกี่ยวกับวิธีการทำงานในหน้าที่ปัจจุบัน มีเป้าหมายระยะสั้น  
Mentoring ผู้ที่เป็น mentor ไม่จำเป็นต้องเป็นเจ้านาย พัฒนาในระยะยาว ดูแลตลอดสายอาชีพ 
วิธีการหลากหลาย 

๕) Portfolio (แฟ้มงาน เพื่อการพัฒนา) มาจากภาษาอิตาเลียนคำว่า  Portare หมายถึง 
ถือ พกพา, foglio หมายถึง แผ่นหรือใบ เมื่อนำมารวมกันจึงหมายถึง การพกพาแผ่นงานที่มีข้อมูล
พร้อมนำเสนอ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๖ 
 

ตารางท่ี ๒.๓ แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพของเยาวชน  

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
รัชฎา  อสิสนธิสกุล             มีการเริ่มให้ความสำคัญต่อเยาวชนมากขึ้น 

จากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมโลกที่
เกิดข้ึนมีอิทธิพลสำคัญต่อการบริหารจัดการใน
ทุกภาคส่วน ทำให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนการ
บริหารจัดการ แนวคิดเรื่องทุน ถูกตีความ
มากกว่าความหมายเรื่องของการเงิน ทรัพยากร 
การบริหารจัดการและเทคโนโลยี  

สุรพงษ์ มาลี       เยาวชนเป็นพลังขับเคลื่อนสำคัญท่ีนำพา
สังคมไปสู่เป้าหมายความสำเร็จ และเป็นตัวชี้วัด
ขีดความสามารถในการแข่งขันของสังคม 

Schultz, T.W.       เยาวชนมีบทบาทสำคัญต่อการเจริญเติบโต
ของประเทศ การลงทุนเพ่ือเยาวชนในด้านต่างๆ 
คือ ๑) สาธารณะสุข สาธารณูปโภคและบริการ, 
๒) การฝึกอบรมกิจกรรมด้านต่างๆที่เยาวชน
สนใจ, ๓) ให้การศึกษาในระบบตั้งแต่ระดับ
ประถมศึกษา มัธยมศึกษาและท่ีสูงกว่า ๔) 
การศึกษาเรียนรู้เพ่ิมเติมนอกเหนือจากท่ีได้รับ
จากโรงเรียน 

Becker, G. S., (1994 )               การพัฒนาทุนเป็นการสร้างมูลค่าเพ่ิม 
(Value Added) ให้กับสังคมได้ ด้วยความรู้ 
ความสามารถ และศักยภาพท่ีแตกต่างกันไป
ตามประสบการณ์ของแต่ละบุคคล หลายสังคม
จึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาเยาวชนในสังคม
มาจนกระทั่งปัจจุบัน มีความพยายามลงทุนใน
ทรัพยากรมนุษย์ด้วยวิธีการต่าง ๆ สุดท้ายแล้ว
จะเป็นผลตอบแทนไปสู่ทั้งในระดับสังคมและ
ประเทศชาติต่อไป 

 



๒๗ 
 

ตารางท่ี ๒.๓ (ต่อ) 
  

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
Alvin Toffler             ยุทธศาสตร์ที่สำคัญ ของประเทศต่างๆ จะมี

พ้ืนฐานอยู่บนความรู้ (knowledge) สิ่งที่จะ
กำหนดชะตากรรมของประเทศในระยะยาว คือ 
ผลผลิตจากสติปัญญาของมนุษย์ ระดับ
การศึกษา ระบบการสื่อสารโทรคมนาคม ระบบ
การบริหารที่มีประสิทธิภาพ การจัดสังคมที่เป็น
เลิศในมิติของความรู้ 

Swieringa & wierdsma                 โลกยุค globalization และยุคข้อมูล
ข่าวสาร (information age) สังคมจะต้องเผชิญ
กับความกดดันของสภาพแวดล้อม ทำให้สังคม
ต้องปรับเปลี่ยนตัวเอง ให้สอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อม 

ณัฏฐพันธ์   เขจรนันทน์       การฝึกอบรม คือ กระบวนการที่ทำให้ผู้เข้า
รับการอบรมเกิดการเรียนรู้ในรูปแบบใดรูปแบบ
หนึ่งเพื่อเพ่ิมพูนหรือพัฒนาสมรรถภาพในด้าน
ต่างๆ ตลอดจนการปรับปรุงพฤติกรรม อันจะ
นำมาซึ่งการแสดงออกท่ีสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๘ 
 

๒.๓ รูปแบบการพัฒนาศักยภาพของเยาวชน 
๒.๓.๑ การพัฒนาด้านทักษะชีวิตเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 
ในการพัฒนาด้านทักษะชีวิตของเยาวชนซึ่งเป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Developing 

Human Resources) เป็นการเตรียมความพร้อมเพ่ือรับมือการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ด้วยการศึกษา 
(Education : Activities designed to improve the overall competence of the Employee 
in a specified direction and beyond the job now held) และ การฝึกอบรม (Training : Those 
activities which have been designed to improve human Performance on the job 
employee is presently doing or is being hired to do).๑๖  
 เยาวชนในฐานะที่เป็นสินทรัพย์ของสังคม หมายถึง ส่วนประกอบต่างๆ ที่สะสมมาตลอด
ช่วงชีวิตของบุคคล ทั้งด้านความรู้ ความคิดในการประดิษฐ์สิ่งต่างๆ พลังงานและความกระตือรือร้ น
อย่างแรงกล้าที่บุคคลเลือกที่จะนำมาใช้ในการทำงานของตนเอง๑๗  การทำความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งที่
ประกอบอยู่ในความสามารถของบุคคล ความรู้ ทักษะและประสบการณ์การทำงานของผู้ปฏิบัติงาน
ของสังคมและผู้จัดการ ขณะเดียวกันเมื่อเขาทำงานที่สอดคล้องกับศักยภาพของตนเองสิ่งที่ได้ รับจาก
การทำงานจะสะสมกลับมาเป็นความรู้ ทักษะ และประสบการณ์โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ของ
บุคคล๑๘ และเป็นความรู ้และการเรียนรู ้ การสร้างสรรค์และนวัตกรรม สมรรถนะและความรู้ 
ความสามารถ และบริบทด้านสิ ่งแวดล้อมของสังคมที ่พร ้อมจะเข้าสู ่การแข่งขันที ่จะมีข ึ ้น ๑๙           
 ความพร้อมของเยาวชนประกอบด้วย ๑) ความสามารถ (Competency) โดยเฉพาะใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องกับความรู้และทักษะความรู้ จะเป็นความรู้ทางด้านวิชาการหรือด้านเทคนิคที่เกิดจาก
การศึกษาเล่าเรียน ๒) ทักษะ (Skill) คือ สิ่งที่ได้จากการฝึกปฏิบัติอันเป็นผลมาจากความสามารถของ
บุคคล ๓) ทัศนคติ (Attitude) จะขึ้นกับคุณลักษณะของบุคคลที่มีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างน้อย สิ่ง
เหล่านี้เป็นผลมาจากแรงจูงใจ พฤติกรรมและความประพฤติ และ ๔) ความสามารถทางสติปัญญา 

 
 ๑๖  Leonard Nadler, Developing Human Resources, (Houston : Gulf Publishing 
Company, 1970), p. 15. 
 ๑๗ Leslie A. Weatherly, “Human Capital-The lllusive Asset Measuring and Managing 
Human Capital: A Strategic Imperative for HR”, SHRM Research Quatery, (2003) : p.3.  
 ๑๘ Gregory G. and Joseph C. Picken, Beyond Productivity: How Leading Companies 
Achieve Superior Performance by Leveraging their Human Capital, (New York : American 
Management Association, 1999), p.8.  
 ๑๙P.N. Rastogi, “Sustaining Enterprise Competitiveness-is Human Capital the Answer?”, 
Human Systems Management Vol.3 (2000) : pp.193-203.  



๒๙ 
 

ความกระตือรือร้น (Intellectual Agility) จะครอบคลุมนวัตกรรม ความยืดหยุ่น และคุณลักษณะใน
การปรับตัวทั้งในระดับสังคมและระดับบุคคล๒๐ 

การที่นักเศรษฐศาสตร์ใช้คำว่า “ทุน” เนื่องจากต้องมีเรื่องของเวลา ความพยายาม และ
เงินในการเสริมสร้างเยาวชน ซึ่งเป็นการลงทุนเช่นเดียวกับการลงทุนปกติ เพื่อให้ได้คืนมาทีหลัง และ
การได้คืนมาไม่จำเป็นจะต้องอยู่ในรูปของการคืนทุนเป็นรูปตัวเงินอย่างเดียว เงินเป็นเพียงส่วนหนึ่ง
เท่านั้น คนที่มีเยาวชนมากจะมีความสามารถและแนวโน้มที่จะมีรายได้มากกว่าคนที่มีเยาวชนน้อย 
จากการศึกษาของนักเศรษฐศาสตร์ พบว่าคนที่จบปริญญาตรีหรือสูงกว่า มักจะมีรายได้ในชีวิตสูงกว่า 
นอกจากนี้นักเศรษฐศาสตร์ยังพบอีกว่า การศึกษาเป็นการลงทุนที่ทำให้เกิดผลกำไรเช่นเดียวกับการ
ลงทุนด้านสุขภาพ เพราะทำให้คนสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน๒๑ 
               เยาวชนถือเป็นตัวบุคคลผู้มีพลังกาย พลังจิต มีกำลังแรงงานที่เข้มแข็ง มีแรงใจที่สูงส่ง มี
สติปัญญาเฉลียวฉลาดมีทักษะสูงในหน้าที่การงานที่ปฏิบัติในสาขาวิชาชีพตน มีความคิดอ่านที่ล้ำเลิศ 
คิดการณ์ไกลมีวิสัยทัศน์คิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถประดิษฐ์คิดค้นสิ่งต่างๆ ที่ใหม่ๆ หรือปรับปรุงสิ่ง
ต่างๆ ที่มีอยู่แล้วให้มีสมรรถนะที่สูงส่งยิ่งขึ้น และใช้ความสามารถของตนในทุกๆ ด้าน เพื่อประโยชน์
ใน การผลิตสินค้าและให้บริการต่างๆ แก่ประเทศชาติของตน๒๒ มีแผนการอบรมเพื่อปรับปรุงด้าน
คุณภาพจะให้ผลกระทบที่แตกต่างกันเป็นอย่างมากกับแผนการอบรมเพื่อเพิ่มทักษะในการเจรจา
ต่อรอง แล้วอย่างนี้แผนการอบรมใดที่จะให้มูลค่ามากกว่ากันล่ะ คำตอบก็คือมันขึ้นอยู่กับตัวยุทธ์ของ
สังคม ฉะนั้นหากเรากำลังคิดเกี่ยวกับมูลค่าของสินทรัพย์หนึ่งที่ไม่สามารถวัดเป็นมูลค่าได้นั้น เราต้อง
ใช้ตัวกลยุทธ์เป็นจุดอ้างอิง สินทรัพย์ทั้งหลายที่สนับสนุนต่อการดำเนินกลยุทธ์ของสังคม จะมีมูลค่า
มากกว่าสินทรัพย์ที่ไม่สนับสนุนต่อกลยุทธ์๒๓ 

ทฤษฎีมุ ่งสู ่อนาคต (Future Theory) เป็นแนวความคิดการพัฒนาเยาวชนโดยการ
ประยุกต์ใช้ทฤษฎีมุ่งสู่อนาคตกับแนวความคิดการพัฒนาเยาวชนในสังคมนั้น นักพัฒนาเยาวชนจำเป็น
จะต้องวางแผนและออกแบบโปรแกรมหรือกิจกรรมการพัฒนาให้เหมาะสมและสามารถรองรับกับ
สภาพแวดล้อมที่อาจจะเปลี่ยนแปลงไปในอนาคตได้ นักพัฒนาเยาวชนจำเป็นจะต้องมีวิสัยทัศน์โดย

 
 ๒๐ G. Roos and J. Roos, “Measuring your company’s intellectual performance”, Long 
Range Planning, Vol.3 (1997) : pp.147-155.  
 ๒๑ นิสดารก์ เวชยานนท์, มิติใหม่ในการบริหารทุนมนุษย์, (กรุงเทพมหานคร : กราฟฟิกซิสเต็มส์ 
จำกัด, ๒๕๕๑), หน้า ๓-๔. 
 ๒๒ ปราชญา กล้าผจัญ และพอตา บุตรสุทธิวงศ์, การบริหารทรัพยากรมนุษย์, (กรุงเทพมหานคร :
บริษัทสำนักพิมพ์ข้าวฟ่าง จำกัด, ๒๕๕๐), หน้า ๔๕. 
 ๒๓ พิพัฒน์ ก้องกิจกุล, ทุนมนุษย์, พิมพ์ครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท เอ็กซ์สเปอร์เน็ท จำกัด, 
๒๕๔๙), หน้า ๓๙. 
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การมองไปข้างหน้า ทฤษฎีการมุ่งสู่อนาคตจึงมุ่งเน้นไปที่การวางแผนเพื่ออนาคตข้างหน้า  เนื่องจาก
อนาคตเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยไม่สามารถที่จะคาดเดาได้ อยู่บนเงื่อนไขของความไม่แน่นอน ซึ่ง
สังคมสามารถเผชิญกับสถานการณ์ดังกล่าวได้เสมอ ดังนั้นเพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมกับการ
เปลี่ยนแปลงในอนาคตข้างหน้า สิ่งที่สังคมจะต้องตระหนักเสมอก็คือ จะทำอย่างไรให้สังคมพร้อมที่จะ
เผชิญปัญหาเหล่านี้ได้ จะทำอย่างไรให้สังคมได้เปรียบในการแข่งขันที่อาจจะทวีความรุนแรงขึ้นต่อไป
ในอนาคตได้  ดังนั้นนักพัฒนาเยาวชนจำเป็นจะต้องวิเคราะห์สถานการณ์ แนวโน้มหรือความเป็นไป
ได้ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วยเช่นเดียวกัน กลยุทธ์จึงเป็นเสมือนแนวทางแผนงาน และทิศทางเพื่อให้
การออกแบบโปรแกรมการพัฒนาเยาวชนที่ไม่เพียงแต่จะแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันได้แล้ว การ
ออกแบบโปรแกรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จะต้องนำไปสู ่การเพิ ่มประสิทธิภาพและขีด
ความสามารถ 

การฝึกอบรมเยาวชนได้แก่ การฝึกอบรมด้านความรู้  ทักษะ ความสามารถ  บุคลิกภาพ  
แรงจูงใจ และทัศนคติของเยาวชน ซ่ึงแต่ละสังคมก็มีคุณลักษณะแตกต่างกัน หรือการมีความแตกต่าง
กันแม้แต่ในสังคมเดียวกันเยาวชนแต่ละคนก็ยังมีความแตกต่างกันอีกด้วย  สำหรับกระบวนการแปร
รูปคือ  โครงการฝึกอบรมเยาวชนซึ่งได้จัดทำขึ้น  โครงการต่าง ๆ เหล่านี้จะทำหน้าที่ปรับปรุง เพ่ิมพูน  
ส่งเสริม  และสนับสนุนให้เยาวชนมีการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ  จนมีผลลัพธ์หรือพัฒนาการเป็นที่
น่าพอใจของสังคม   อย่างไรก็ดี  สังคมจะต้องมีการประเมินและติดตามผลอยู่ทุกระยะ  เพ่ือให้ทราบ
ปัญหา อุปสรรค  และสิ่งที่ควรปรับปรุง  และนำข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ในการปรับเปลี่ยนโครงการ
ฝึกอบรมเยาวชนต่อไป 

ทักษะที่ต้องการฝึก หมายถึง สิ่งที่การฝึกอบรมต้องการเพ่ิมพูนหรือสร้างข้ึนในตัวผู้รับการ
อบรม 

๓.๑ การฝึกอบรมทักษะด้านเทคนิค (technical skills training) คือ การฝึกอบรมที่
มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านเทคนิค เช่น การบำรุงรักษาเครื่องจักร การ
วิเคราะห์สินเชื่อ การซ่อมแซมรถยนต์ เป็นต้น  

๓.๒ การฝึกอบรมทักษะด้านการจัดการ (managerial skills training) คือ การฝึกอบรม
เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และทักษะด้านการจัดการและบริหารงานโดยส่วนใหญ่แล้ว ผู้รับการฝึกอบรม
มักจะมีตำแหน่งเป็นผู้จัดการหรือหัวหน้างานของสังคม 
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๓.๓ การฝึกอบรมทักษะด้านการติดต่อสัมพันธ์ ( interpersonal skills training) การ
ฝึกอบรมประเภทนี้มุ ่งเน้นให้ผู ้รับการฝึกอบรม มีการพัฒนาทักษะในด้านการทำงานร่วมกับผู้อ่ืน 
รวมทั้งการมีสัมพันธภาพที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน๒๔ 

ประโยชน์ของการฝึกอบรมเยาวชนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของเยาวชนในหลายๆทาง
ด้วยกันดังต่อไปนี้  

๑. ช่วยพัฒนาความรู้ ทักษะ ความสามารถ และเจตคติของเยาวชน การฝึกอบรมจะช่วย
ปรับปรุงให้ เยาวชนมีคุณสมบัติที่จำเป็นต่อการทำงานดีขึ้นกว่าเดิม  อันจะส่งให้ผลผลิตสูงขึ้นทั้งใน
ด้านปริมาณและคุณภาพ 

๒. ช่วยพัฒนาเยาวชนเพื่อให้เป็นกำลังทดแทนในอนาคต  การฝึกอบรมเยาวชนจะช่วยให้
สังคมมีกำลังทดแทนที่มีประสิทธิภาพเพียงพอ  

๓. ช่วยขจัดความล้าหลังด้านทักษะเทคโนโลยี  การฝึกอบรมจะช่วยให้เยาวชนของสังคม
มีความรู้  ทักษะ  และความสามารถที่ทันกับความเปลี่ยนแปลงของโลก  และช่วยให้ รู้เท่าทันและ
สามารถแข่งขันกับผู้อ่ืนได้ 

๔. ช่วยปรับปรุงและพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างเยาวชนในสังคมรวมทั้งช่วยเพ่ิมพูนขวัญ
และกำลังใจในการปฏิบัติงานของเยาวชนด้วย 

 ๒.๓.๒ การพัฒนาด้านทักษะการใช้เทคโนโลยี 
 การพัฒนาด้านทักษะการใช้เทคโนโลยี หมายถึง วิธีการต่างๆที่ถูกใช้เพื่อการพัฒนา
เยาวชนให้เกิดทักษะในด้านเทคโนโลยีที่จำเป็นต้องใช้ในการทำงาน  เป็นกระบวนการในการเตรียม
เยาวชนด้วยทักษะพิเศษหรือให้ความช่วยเหลือเพื่อให้เยาวชนมีผลการปฏิบัติ งานที่ดีขึ้น เป็นการ
จัดหาทักษะที่จำเป็นสำหรับงานให้กับเยาวชน การฝึกอบรมการใช้เทคโนโลยี ยังเป็นกระบวนการที่ทำ
ให้ผู้เข้ารับการอบรมเกิดการเรียนรู้เพื่อเพิ่มพูนหรือพัฒนาสมรรถภาพในด้าน เทคโนโลยี  และเป็น
กระบวนการเพ่ิมพูนทักษะเพ่ือส่งเสริมให้เยาวชนสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
            การพัฒนาเยาวชนให้สอดคล้องกับสมรรถนะความสามารถ (Competency) ซึ่งหมายถึง 
ความรู้ ทักษะ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ รวมถึงคุณลักษณะของบุคคลที่นำมาประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม  เพื่อให้ประสบความสำเร็จในการทำงาน เริ่มจากการกำหนดลักษณะ
งานกิจกรรมความรับผิดชอบตามตำแหน่งหน้าที่การงานตามที่กำหนดก็จะสามารถปฏิบัติได้ตาม
ลักษณะงาน และมีความรับผิดชอบอย่างเหมาะสมกับงานที่ทำ 

 
 ๒๔ Gomez – Mejia, Luis R. Balkin David B. and Cardy Robert L., Managing Human 
Resources, 4th Edition, (Canada : Pearson Education, 2004), p. 329. 
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           กลยุทธ์ในการพัฒนาเยาวชนให้มีสมรรถนะและความสามารถเพื่อความได้เปรียบในการ
แข่งขัน  เป็นวิธีการที่มีความจำเป็นและสำคัญอย่างมากในปัจจุบัน  เนื่องจากมนุษย์มีความสำคัญและ
แตกต่างจากทรัพยากรประเภทอ่ืนของสังคม ซึ่งสามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมเพ่ือให้มีความสามารถมีทักษะ 
มีการสะสมประสบการณ์ จนกลายเป็นความชำนาญหรือเป็นผู้เชี่ยวชาญ  ซึ่งจะทำให้สังคมเกิดความ
ได้เปรียบเหนือกว่าสังคมอื่นในการแข่งขัน  การพัฒนาเยาวชนอย่างมีกลยุทธ์จะมีการคิดวางแผน
เกี่ยวกับเยาวชนอย่างเหมาะสมเป็นระบบ ซึ่งถือเป็นการสร้างจุดแข็งให้กับสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
มุมมองของมนุษย์เอง  
 การพัฒนาเยาวชนเชิงกลยุทธ์เป็นการสร้างคุณค่าเพิ่มให้แก่มนุษย์ ถือได้ว่าเป็น เยาวชน
สำคัญของสังคม โดยมนุษย์ที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมจากสังคมอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่อง  จะมี
ความรู้ ความสามารถ ความชำนาญ มีทักษะในการทำงานสูงและมีประสบการณ์ที่จะช่วยสร้างโอกาส
ในการเติบโตในหน้าที่การทำงาน  ทำให้มนุษย์เกิดความภูมิใจในตนเองและพึงพอใจในสังคมมีความ
จงรักภักดี ยึดมั่น ผูกพันต่อสังคม 
 กลยุทธ์การพัฒนาเยาวชนให้มีสมรรถนะหรือมีความสามารถในการแข่งขัน เป็นเสมือน
การสร้างคุณค่าเพิ่มให้แก่เยาวชนของสังคม โดยการเลือกเยาวชนที่หายากมาพัฒนาจะต้องมีการ
วางแผนระบบการบริหารพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างดี ตั้งแต่กระบวนการสรรหาบุคคลากรเพ่ือ
บรรลุเป้าหมายของสังคมมีผลทำให้สังคมได้รับประโยชน์สูงสุดจากเยาวชน มีกลยุทธ์การพัฒนา
เยาวชนให้มีสมรรถนะความสามารถเพื่อความได้เปรียบในการแข่งขัน มีแนวทางหลายประการ
ประกอบด้วยการเลือกทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่า  ทำให้ง่ายต่อการนำมาพัฒนาและสร้างคุณค่าให้แก่
ทรัพยากรมนุษย์ในสังคม  การเลือกทรัพยากรมนุษย์ที่หายากมาพัฒนาหรือการเลือกทรัพยากรมนุษย์
ที่ยากต่อการลอกเลียนแบบมาพัฒนา ถือเป็นการวางแผนระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์อย่างดี
ตั้งแต่กระบวนการสรรหาเยาวชนเพ่ือบรรลุเป้าหมายของสังคม 

การกำหนดแผนกลยุทธ์ด้านการพัฒนาเยาวชนในสังคมเป็นเสมือนกรอบหรือทิศทางการ
ดำเนินงานในแต่ละปีว่าจะดำเนินการอะไร ในเรื ่องใดบ้าง ทั ้งนี ้กรอบหรือแนวทางการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์จะแบ่งตามองค์ประกอบหลักๆ ใน  ๔ ด้าน ได้แก่ การพัฒนารายบุคคล Individual 
Development การพ ัฒนาอาช ีพ  Career Development การบร ิหารผลการปฏ ิบ ั ต ิ ง าน 
Performance Management  การพ ัฒนาเยาวชน Organization Development หล ังจากที่
กำหนดแผนแม่บทด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว การกำหนดแผนปฏิบัติ
การในรายละเอียด Action Plan จะต้องถูกกำหนดขึ้นตามมา โดยมีรายละเอียดที่สำคัญ ได้แก่
หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ของโครงการ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ทรัพยากรที่ต้องใช้ 
กำลังคนและด้านงบประมาณ ระยะเวลาดำเนินการ และขอบเขตของโครงการกรอบความคิดของ 
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Human Resource Development  ที่เป็นพ้ืนฐานที่สำคัญต่อการพัฒนาเยาวชนในสังคมแบ่งเป็น ๒ 
เรื่องหลัก ๆ ได้แก่ กรอบความคิดด้านการเรียนรู้ และกรอบความคิดด้านผลการปฏิบัติงาน  

 ๒.๓.๓ การพัฒนาด้านความพร้อมในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ปัจจัยหลัก ๔ ประการแห่งความสำเร็จของเยาวชนอันประกอบด้วย ความสามารถหลัก 
(Core Competency), ทักษะการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่, กลยุทธ์ และสภาพแวดล้อม จึงเป็นหน้าที่ของ
สังคมทีเ่กี่ยวข้องทีจ่ะต้องเสริมความรู้และทักษะให้กับเยาวชนควบคู่ไปกับการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาตนเอง
ของเยาวชน  ให้อำนาจเยาวชนในการตัดสินใจ มอบรางวัลเป็นผลตอบแทนเมื่อเขาทำงานชิ้นสำคัญ
ประสบความสำเร็จ ยิ่งเยาวชนมีความสามารถในการสร้างคุณประโยชน์มากข้ึนเท่าใด ปัจจัยหลักแห่ง
ความสำเร็จของสังคมก็ยิ่งมีประสิทธิภาพและโอกาสในการนำประเทศชาติไปสู่ความสำเร็จได้มากข้ึน
เท่านั้น 

แนวคิดของการพัฒนาเยาวชน เป็นกระบวนการหนึ่งที่สำคัญที่มีส่วนในการขับเคลื่อนคน
ในสังคม ให้มีการเรียนรู้และการพัฒนาอย่างต่อเนื่องอย่างไม่หยุดยั้ง  ต่อมาได้มีการกำหนดว่า เป็น
ประสบการณ์ของการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นภายในช่วงเวลาที่แน่นอน มีวัตถุประสงค์เพื่อความเป็นไปได้ใน
การปรับปรุงและส่งเสริมให้เกิดความเจริญก้าวหน้าในหน้าที ่การงาน  นอกจากนี้ก็ได้มีนักคิด
ชาวตะวันตกอีกเป็นจำนวนมากได้ให้ความหมายในคำดังกล่าวไว้อีกมากมายเมื่อพิจารณาคำว่าการ
พัฒนาเยาวชน และได้นำแนวคิดของทฤษฎีระบบเปิด Open System ที่ประกอบไปด้วย ปัจจัย
นำเข้า Input กระบวนการ Process ผลลัพธ์ Output/Outcome และการให้ข ้อมูลป้อนกลับ 
Feedback มาใช้อธิบายความหมายของการพัฒนาเยาวชน ดังนี้ 

 

 
 
 

แผนภาพที่ ๒.๑ แบบจำลองทฤษฎีระบบ๑ 
 



๓๔ 
 

ปัจจัยนำเข้าทรัพยากรมนุษย์ถือได้ว่าเป็นทรัพยากรที่มีมูลค่า การพัฒนาความสามารถ
และศักยภาพของเยาวชนในสังคมจึงเป็นเรื่องที่สำคัญ จะต้องแสวงหาเครื่องมือที่เหมาะสมในการ
พัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของคนในสังคม และจะต้องปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับวัฒนธรรม
ความพร้อมของสังคม  ไม่จำเป็นจะต้องลอกเลียนแบบจากสังคมชั้นนำที่ได้ชื่อว่าเป็น Best Practices 
เพราะว่าเครื่องมือหนึ่งอาจจะเหมาะสมกับสังคมแห่งหนึ่งแต่ไม่เหมาะสมกับสังคมอีกแห่งหนึ่ง สิ่งที่
ขาดไม่ได้หลังจากมีปัจจัยเรื่องคนและกระบวนการในการพัฒนาคนแล้ว การวัดผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจาก
การพัฒนาคน นั่นคือเป็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง ทั้งจากตัวบุคคล และตัวเครื่องมือที่นำมาใช้และ
สามารถทำให้คนในสังคมมีความสามารถและศักยภาพเพิ่มขึ้นเพียงใด สามารถส่งผลต่อผลสำเร็จของ
ทีมงาน หน่วยงาน และสังคมบ้างหรือไม่ เครื่องมือที่ถูกนำมาใช้นั้นดีและเหมาะสมกับสัง คมหรือไม่ 
และถ้ายังไม่ดีควรจะเลือกใช้เครื่องมือใดเพ่ือส่งผลต่อการพัฒนาความสามารถและศักยภาพของคนใน
สังคมให้ดีขึ้น 

ดังนั้น นักปฏิบัติงานในด้านการพัฒนาเยาวชนจึงจะต้องพยายามสร้างและกำหนดกลยุทธ์
การพัฒนาเยาวชน ที่สามารถเชื่อมโยงถึงแผนด้านเยาวชนของสังคมได้อย่างมีแบบแผน ดังนี้ 

๑) ระบุให้ชัดเจนถึงวัตถุประสงค์ของการพัฒนาเยาวชน 
๒) ประเมินสภาพหรือเงื่อนไขในการทำงานในปัจจุบัน ซึ่งเป็นปัจจัยภายใน อะไรเป็นจุด

แข็ง Strength และจุดอ่อน Weakness  ของสังคมในแง่มุมของทักษะของเยาวชน 
๓) ตรวจสอบปัจจัยภายนอก ว่าปัจจัยใดเป็นโอกาส และอุปสรรค ที่มีผลต่อผลการ

ปฏิบัติงานของเยาวชน ซึ่งอาจจะเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงสังคม กลุ่ม ลักษณะงาน 
๔) เปรียบเทียบจุดแข็งและจุดอ่อนในด้านทักษะของเยาวชนกับโอกาสและอุปสรรคใน

อนาคตที่จะเกิดข้ึน 
๕) กำหนดแผนกลยุทธ์สังคมในระยะยาว สำหรับงานด้านการพัฒนาเยาวชนขึ ้น ซึ่ ง

แผนงานดังกล่าวจะต้องมีส่วนช่วยในการเตรียมความพร้อมของคนและสังคมในอนาคต 
๖) นำแผนการพัฒนาเยาวชนมาประยุกต์ใช้ในสังคม โดยผ่านเครื่องมือการพัฒนาเยาวชน 

และการพัฒนาคนในสังคมในรูปแบบต่าง ๆ๒๕ 
การพัฒนาเยาวชนจะต้องตระหนักและให้ความสำคัญ ได้แก่การพัฒนาเยาวชนเป็นหน้าที่

ของทุก ๆ หน่วยงาน ที่จะเชื่อมโยงให้เข้ากับแผนการทำงานของสังคม  ดังนั้นแผนการพัฒนาเยาวชน
จำเป็นต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับแผนงานของสังคมแนวคิดการพัฒนาเยาวชนไม่ใช่วิธีการเดียวในการเพ่ิม
ความสามารถของคนในสังคม สังคมควรจะให้ความสำคัญต่อแนวคิดอ่ืน ๆ ที่มีส่วนช่วยเพ่ิมพูนความรู้ 

 
 ๒๕ Angela Baron and Michael Armtrong, Human Capital Managemant : Achieving 
Added  Value Through people, (London : Kogan Press, 2007), p.168. 



๓๕ 
 

ความสามารถของเยาวชนไม่ว่าจะเป็นการสรรหาคัดเลือกคนในสังคมที่มีคุณภาพ การจูงใจรักษา
เยาวชนดาวเด่น เป็นต้น การเรียนรู้เป็นสิ่งที่สำคัญและมีส่วนเกี่ยวข้องกับทุก ๆ งานของหัวหน้างาน
และเยาวชน นอกจากนี้สังคมควรให้ความสำคัญต่อการให้รางวัลหรือผลตอบแทนแก่เยาวชนที่มีการ
พัฒนาตนเองและพัฒนางานได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยต้องกำหนดแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่
ชัดเจน เป็นระบบ และเป็นทางการขึ้น โดยกำหนดว่าอะไรที่จะต้องทำบ้าง จะเริ่มนำเครื่องมือการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์มาใช้เมื่อไร และใครบ้างที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นนี้ 
  สังคมควรออกแบบกิจกรรมด้านการพัฒนาเยาวชนให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียในสังคม แต่ประเด็นหลักที่ควรจะตระหนัก คือ นโยบาย ภารกิจ กิจกรรม และ
เป้าหมาย จะต้องตอบสิ่งเหล่านี้ได้ ดังนี้ 

๑) วิสัยทัศน์ Vision และภารกิจ Mission ของสังคมเป็นอย่างไร 
๒) สังคมมีการกำหนดเป้าหมาย และกลยุทธ์ ไว้หรือไม ่
๓) ใครคือคู่แข่งคนสำคัญ แล้วคู่แข่งเหล่านั้นมีการเคลื่อนไหวอย่างไรบ้าง 
๔) สังคมให้ความสำคัญต่อการลงทุนด้านเยาวชนมากน้อยอย่างไร๒๖ 
แนวทาง ทิศทางและแนวโน้มการพัฒนาคน สังคมควรมุ ่งพัฒนาคนไปในทิศทางใด

หน่วยงาน ที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการพัฒนาเยาวชนควรจะนำกิจกรรมระบบงานใดที่เหมาะสมเพื่อสรา้ง
กำลังคนที่มีอยู่ให้เป็นพลังขับเคลื่อนให้สังคมบรรลุวิสัยทัศน์ภารกิจและเป้าหมายที่กำหนดขึ้น เพ่ือ
นำไปสู่ 

๑) เป้าหมายและวัตถุประสงค์หลักในการนำกิจกรรม และระบบงาน ด้านการพัฒนา
เยาวชน 

๒) กิจกรรม และระบบงานด้านการพัฒนาเยาวชนที่เกี่ยวข้องกับบุคคลและหน่วยงาน
ต่างๆ 

๓) ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการกำหนดกิจกรรม และระบบงานด้านการพัฒนาเยาวชนมาใช้
ต่อเยาวชนหน่วยงานและสังคม 

๔) ผู้บริหารในหน่วยงานต่างๆ มีความคิดเห็นต่องานด้านการพัฒนาเยาวชนที่กำหนด 
สิ่งสำคัญและท้าทายที่สุดของหน่วยงานคือการปรับเปลี่ยนมุมมองและความคิดเห็นของ

ผู้บริหารในหน่วยงานต่าง ๆ ให้หันมาสนใจและใส่ใจต่อกิจกรรมงานด้านการพัฒนาเยาวชนที่กำหนด 
และมีส่วนร่วมอย่างจริงใจและเต็มใจ ดังนั้น ภารกิจหลักของหน่วยงานพัฒนาเยาวชนก็คือ จะทำ
อย่างไรให้สังคมยอมรับ ตระหนักและมีจิตสำนึกที่ดีต่อการบริหารคน จึงเป็นหน้าที่หลักของหน่วยงาน

 
 ๒๖ จินดาลักษณ์  วัฒนสินธุ์, รศ.ดร., รวมบทความการบริหารทรัพยากรมนุษย์ , พิมพ์ครั ้งที่ ๒, 
(กรุงเทพมหานคร : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีพีเอ็น เพรส, ๒๕๕๒), หน้า ๘๐. 



๓๖ 
 

พัฒนาเยาวชนที่จะสื่อสาร พูดคุย และชี้แจงให้เห็นถึงประโยชน์และข้อดีของการมีส่วนร่วมในกิจกรรม
งานด้านการพัฒนาเยาวชนที่นำเสนอขึ้นมา  การสื่อสารแบบสองทาง ถือได้ว่าเป็นช่องทางและโอกาส
หนึ่งที่จะเข้าถึง และรับรู้ความต้องการจากสังคม การสื่อสารจึงเป็นหนึ่งในปัจจัยหลักสำคัญที่ส่งผลให้
การนำระบบงานต่าง ๆ ที่ถูกออกแบบนำมาใช้ให้เกิดผลสำเร็จ 

กล่าวโดยสรุปของการพัฒนาเยาวชนจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแบบค่อยเป็นค่อยไป
อย่างต่อเนื่อง เป้าหมายหลักของงานด้านการพัฒนาเยาวชนคือ การพัฒนาศักยภาพของเยาวชน เป็น
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเพื่อให้สามารถส่งมอบผลงานที่มีคุณภาพ และได้มีปริมาณตามหรือเกิน
กว่าที่คาดหวัง พื้นฐานสำคัญของประสิทธิภาพการทำงานของสังคมย่อมเกิดขึ้นจากตัวเยาวชนเป็น
หลัก เยาวชนจึงเป็นเสมือนฐานรากที่สำคัญที่จะผลักดันส่งเสริม สนับสนุนให้ประสิทธิผลของสังคมดี
ขึ้น 

ทฤษฎีในการพัฒนาเยาวชน มีทฤษฎีการจัดการสังคมและเยาวชนซึ่งมีส่วนสำคัญ  ๒ 
ส่วนคือ การวางระบบการบริหารงานทั่วไปและการวางระบบการบริหารจัดการเยาวชนเพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายของสังคม  เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประโยชน์สูงสุดแก่สังคม โดยธรรมชาติ
แล้วทรัพยากรที่มีความสำคัญที่สุดในทรัพยากรทั้ง  ๔  คือ “ คน (Human  Capital) ” หรือเยาวชน
เพราะคนมีสติปัญญา มีความสามารถ และมีศักยภาพในการใช้ปัจจัยต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และบรรลุความสำเร็จได้ตามเป้าหมายของสังคม  

ถ้าได้นำเอาทฤษฎีระบบของ  David Easton (เดวิด  อีสตัน)  มาประยุกต์ใช้ในการ
พัฒนาเยาวชน จำเป็นต้องคำนึงองค์ประกอบที่สำคัญ  คือ  ปัจจัยนำเข้า  กระบวนการ  ผลลัพธ์  และ
ข้อมูลย้อนกลับ ดังแผนภาพที่ ๒.๒ 

 
   แผนภาพที่  ๒.๒  กระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์๒๗ 

 
 ๒๗เกรียงศักดิ์ เขียวยิ่ง, การบริหารทรัพยากรมนุษย์. (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ บริษัท รุ่งเรืองรัตน์ 
พริ้นติ้ง จำกัด,๒๕๕๐), หน้า ๔๙. 

ปัจจัยนำเข้า กระบวนการ ผลลัพธ ์

- การศึกษา 
- การฝึกอบรม 

- การพัฒนาตนเอง 

- ทรัพยากรมนุษย ์
- ทรัพยากรการเงิน 
- ทรัพยากรวิทยากร 

เยาวชน                
ที่พึงประสงค ์



๓๗ 
 

 
จากแผนภาพที ่  ๒.๒  อธ ิบายได ้ว ่า  กระบวนการพัฒนาเยาวชนก็เหม ือนกับ 

กระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จะสำเร็จได้จำเป็นต้องมีปัจจัยนำเข้าที่ดีพอ   ต้องมีกระบวนการ
เปลี่ยนแปลงที่ดีพอ  จึงจะทำให้ได้เยาวชนที่พึงประสงค์ได้  กรณีท่ีเยาวชนไม่เป็นไปตามที่พึงประสงค์  
ต้องมีการตรวจสอบข้อมูลย้อนกลับเพ่ือปรับแก้กระบวนการและปัจจัยนำเข้าต่อไป 

มีจุดมุ่งหมายทีจ่ะให้เยาวชนใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่า และมีความหมาย และแสวงหาวิธีการที่
จะให้บุคคลได้รับความสำเร็จสูงสุดจากการทำงาน จึงมุ่งให้เยาวชนเปลี่ยนทัศนคติ ค่านิยมและ
พฤติกรรมให้สนับสนุนต่อการทำงานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างเหมาะสม  

๑.๑ การวางแผนชีวิตและอาชีพ  
๑.๒ การวิเคราะห์บทบาทหน้าที่  
๑.๓ การวิเคราะห์พฤติกรรมที่ด ี 
การพัฒนาอาชีพ (Career Development) เป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นส่วนบุคคลและเกิดผล

ลัพธ์ในระยะยาว ที่เกิดจากความสนใจ ค่านิยม ความสามารถ เพื่อที่จะนำไปวางแผนพัฒนาให้มี
ความรู้ ทักษะ เพ่ืองานในอนาคต  

การเลือกใช้เทคนิคการพัฒนาเยาวชน ขั้นตอนนี้ของกระบวนการ พัฒนาเยาวชน จะ
เกี่ยวข้องการดำเนินการเปลี่ยนแปลงแผนดำเนินงาน  ณ จุดนี้การเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริงจะเกิดขึ้น
ภายในสังคม เทคนิคการพัฒนาเยาวชนจะมีอยู่หลายแบบ แต่ที่ถูกนำใช้กันแพร่หลายมากที่สุด คือ 
เทคนิคการพัฒนาเยาวชนระดับบุคคล และ เทคนิคการพัฒนาเยาวชนระดับกระบวนการ เทคนิค
ระดับบุคคลจะถูกนำมาใช้เมื ่อการวิเคราะห์ปัญหาสรุปได้ว่า ปัญหาของสังคมเกิดจากการขาด
ความสามารถและ/หรือแรงจูงใจของสมาชิกในครอบครัว ส่วนเทคนิคระดับกระบวนการจะถูก
นำมาใช้เมื่อ ปัญหาของสังคมเกิดขึ้นจากกระบวนการที่เกี่ยวพันระหว่างกันของบุคคลและกลุ่มภายใน
สังคม 

เครื่องมือสอดแทรกการพัฒนาเยาวชน วัตถุประสงค์อย่างหนึ่งของการพัฒนาเยาวชนก็
คือ การทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมีระเบียบแบบแผน โดยการวางแผนอย่างเป็นระบบ สิ่งสำคัญ
ประการหนึ่งที่จะทำให้สังคมสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้วางเอาไว้ก็คือ การนำเอาเทคนิคหรือ
เครื่องมือสอดแทรกเข้ามาใช้ในการแก้ไขปัญหาของสังคม อย่างไรก็ตาม เนื่องจากเครื่องมือสอดแทรก
หรือเทคนิคแต่ละประเภทนั้น ต่างก็มีลักษณะในทางปฏิบัติที่แตกต่างกันออกไป ดังนั้น จึงสมควรที่จะ
ได้มีการศึกษาและทำความเข้าใจในเครื่องมือแต่ละประเภท ทั้งนี้ เพื่อที่จะได้ช่วยให้การนำไปใช้ใน
การพัฒนาเยาวชนเป็นไปอย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป 

การประเมินผล (Evaluation) ขั ้นตอนสุดท้ายของกระบวนการพัฒนาเยาวชน คือ การ
ประเมินผลกระทบของการเปลี ่ยนแปลงที ่เก ิดขึ ้นภายในสังคม ภายหลังจากการดำเนินการ



๓๘ 
 

เปลี่ยนแปลงภายในสังคมแล้ว ข้อมูลจะต้องถูกเก็บรวบรวมเพิ่มเติม เพื่อการประเมินผลว่า ปัญหา
ภายในสังคมได้ถูกแก้ไขหรือถูกปรับปรุงให้ดีขึ้นแล้วหรือไม่ ถ้ายังไม่ดีข้ึนก็ต้องกลับไปวิเคราะห์ปัญหา
กันใหม่ ดังนั้น นอกจากการประเมินผลจะถูกมองว่าเป็นขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการพัฒนา
เยาวชนแล้ว การประเมินผลจะถูกมองว่าเป็นการหมุนรอบกระบวนการพัฒนาเยาวชนกลับไปยัง
ขั้นตอนของการวิเคราะห์ปัญหาด้วย ซึ่งเป็นแนวทางเดียวกันกับการวิเคราะห์ปัญหาแบบ QC นั่นเอง 

 
ตารางที่ ๒.๔ แนวคิดรูปแบบการพัฒนาด้านทักษะชีวิต การใช้เทคโนโลยี และความพร้อมในการ

ทำงาน 
 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
Gomez, Balkin and Cardy   การพัฒนาทักษะในด้านการทำงานร่วมกับผู้อื ่น รวมทั้ง

การมีสัมพันธภาพที่ดีกับเพื่อนร่วมงานเพื่อให้เยาวชนมผีล
การปฏิบัติที่ดีข้ึน 

Gregory G. and Joseph C. Picken  การทำความเข ้ า ใจเก ี ่ยวก ับส ิ ่ งท ี ่ประกอบอย ู ่ ใน
ความสามารถของบุคคล ความรู้ ทักษะและประสบการณ์
การทำงานของผู้ปฏิบัติงานของสังคมและผู้จัดการ  

G. Roos and J. Roos       ค ว ามพร ้ อม ข อ ง เ ย า ว ชน ปร ะก อบ ด ้ ว ย  ๑ ) 
ความสามารถ (Competency) ๒) ท ักษะ (Skill) ๓) 
ทัศนคติ (Attitude) ๔) ความสามารถทางสติปัญญา  

Leslie A. Weatherly        เยาวชนในฐานะที่เป็นสินทรัพย์ของสังคม หมายถึง 
ส่วนประกอบต่างๆ ที่สะสมมาตลอดช่วงชีวิตของบุคคล 
ทั้งด้านความรู้ ความคิดในการประดิษฐ์สิ่งต่างๆ พลังงาน
และความกระตือรือร้นอย่างแรงกล้าที่บุคคลเลือกที่จะ
นำมาใช้ในการทำงานของตนเอง      

Leonard Nadler       การฝึกอบรม (Training) เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อให้
บุคคลได้เพิ ่มพูนความรู ้ ทักษะ และ ทัศนคติที่ จะเป็น
ประโยชน์ต ่อการปฏิบัติงาน โดยคาดว่าผู ้ท ี ่ผ ่านการ 
ฝึกอบรมไปแล้วจะสามารถนำความรู้ไปใช้ได้ทันที 

P.N. Rastogi        ความรู้และการเรียนรู้ การสร้างสรรค์และนวัตกรรม 
สมรรถนะและความรู ้ ความสามารถ และบริบทด้าน
สิ่งแวดล้อมของสังคมท่ีพร้อมจะเข้าสู่การแข่งขันที่จะมีขึ้น 



๓๙ 
 

ตารางท่ี ๒.๔ (ต่อ) 
 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
พิพัฒน์ ก้องกิจกุล         แผนการอบรมเพ่ือปรับปรุงด้านคุณภาพจะให้ผลกระทบ

ที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับกลยุทธ์ของสังคม การดำเนินกลยุทธ์ของ
สังคม จะมีมูลค่ามากกว่าสินทรัพย์ที่ไม่สนับสนุนต่อกลยุทธ์ 

ปราชญา กล้าผจัญ และพอตา 
บุตรสุทธิวงศ ์

         เยาวชนถือเป็นตัวบุคคลผู้มีพลังกาย พลังจิต มีกำลัง
แรงงานที่เข้มแข็ง มีแรงใจที่สูงส่ง มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดมี
ทักษะสูงในหน้าที ่การงานที ่ปฏิบัต ิในสาขาวิชาชีพตน มี
ความคิดอ่านที ่ล ้ำเล ิศ คิดการณ์ไกลมีว ิส ัยทัศน์คิดร ิเริ่ม
สร้างสรรค์ สามารถประดิษฐ์คิดค้นสิ ่งต่างๆ ที ่ใหม่ๆ หรือ
ปรับปรุงสิ่งต่างๆ ที่มีอยู่แล้วให้มีสมรรถนะที่สูงส่งยิ่งขึ้น  

นิสดารก์ เวชยานนท์          การเสริมสร้างเยาวชน เป็นการลงทุนเช่นเดียวกับการ
ลงทุนปกติ เพื่อให้ได้คืนมาทีหลัง และการได้คืนมาไม่จำเป็น
จะต้องอยู่ในรูปตัวเงินอย่างเดียว เงินเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น 
จากการศึกษาของนักเศรษฐศาสตร์ พบว่าคนที่จบปริญญาตรี
หรือสูงกว่า มักจะมีรายได้ในชีวิตสูงกว่า นอกจากนี้ยังพบอีกว่า 
การศึกษาเป็นการลงทุนที่ทำให้เกิดผลกำไรเช่นเดียวกับการ
ลงทุนด้านสุขภาพ เพราะทำให้คนสามารถทำงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

  

๒.๔ หลักพุทธธรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาศักยภาพของเยาวชน 
พระพุทธศาสนามีหลักธรรมคำสอนมากมายที่ล้วนแต่เป็นประโยชน์ ต่อผู้ที่ศึกษาและ

นำไปประยุกต์ใช้และปฏิบัติตามความเหมาะสม ซึ่งจะเกิดเป็นทั้งประโยชน์ตนและประโยชน์ต่อผู้อ่ืน
หลักพุทธธรรมเพื่อให้เยาวชนมีการพัฒนาให้เกิดความเจริญงอกงาม ได้แก่ 

สังคหวัตถุ ๔ หมายถึง หลักธรรมที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวน้ำใจของผู้อื่น ผูกไมตรี เอื้อเฟ้ือ 
เกื้อกูล หรือเป็นหลักการสงเคราะห์ของครูอาจารย์ที่มีต่อศิษย์ซึ่งเป็นเยาวชน มีอยู่ ๔ ประการ ได้แก่ 

๑) ทาน คือ การให้ การเสียสละ หรือการเอื้อเฟ้ือแบ่งปันของครูอาจารย์ต่อเยาวชนที่เป็น
ศิษย์ การให้ความสำคัญกับการพัฒนางานวิชาการเพื ่อพัฒนาการสอนของตนเอง เช่น การจัด
โครงการอบรม ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ทำให้ครูเกิดคุณธรรมในจิตใจมากขึ้น มีความรับผิดชอบต่อ
หน้าที่มากขึ้น โดยเฉพาะการมีจิตอาสา การรู้จักช่วยเหลืองานส่วนรวมและที่สำคัญคือตั้งใจทำงาน



๔๐ 
 

มากขึ้น ถือว่าค่านิยม ทางด้านคุณธรรมและจริยธรรมเกิดข้ึนในตัวครู สะท้อนให้เห็นผลการปฏิบัติงาน 
ที่สอดคล้องกับการจัดกระบวนการเรียนการสอนตามแนวทางของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
ที่เน้นให้ครูผู้สอนต้องเปลี่ยนบทบาทของตนเอง จากการทำหน้าที่เป็นผู้สอน ผู้ให้ความรู้ จัดการสอน
โดยใช้ตนเองเป็นแหล่งความรู้ สอนเน้นเนื้อหา ยึดตำรา และแบบฝึกหัดเป็นหลัก มาเป็นบทบาทของ
ผู้อำนวยความสะดวก ส่งเสริมสนับสนุนจากประสบการณ์ของครู เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะเกิด
คุณธรรม ค่านิยม ที่ดีงาม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ นอกจากนี้การบริจาค หรือการแบ่งปันวัตถุ
สิ ่งของ รวมถึงอุปกรณ์ในการทำงานหรือเอกสารที ่ใช้ในการทำงาน เช่น หากเพื่อนร่วมงานขาด
อุปกรณ์สิ่งของ ก็นำมาแบ่งปันกันใช้ การเริ่มต้นด้วยการแบ่งปันวัตถุสิ่งของ ภายนอก จะช่วยสร้าง
นิสัยในให้ บุคลากรในหน่วยงานมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกัน มีการให้และรับ เพราะนอกเหนือจาก
การแบ่งปันเรื่องของความรู้ ประสบการณ์ อันเป็นความรู้ที่ฝังอยู่ในตัวคนแล้ว การแบ่งปันเอกสาร
ต่างๆ ที่ใช้ในการทำงาน ก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้วงจรของความรู้มีการขับเคลื่อน โดยเป็นการ
แบ่งปันความรู้ที่เป็นความรู้ที่ชัดแจ้งให้กับผู้เป็นศิษย์ด้วย 

๒) ปิยวาจา คือ การพูดจาด้วยถ้อยคำที่ไพเราะอ่อนหวานของครูอาจารย์ต่อเยาวชนที่เป็น
ศิษย์   ในทางจิตวิทยาที่ดีครูรู้จักช่วยให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นที่จะเรียนมีความพึงพอใจในการ
เรียน อยากเรียนด้วยความพอใจไม่ใช่เป็นการบังคับ ผู้สอนต้องมีความละมุนละม่อม ซึ่งเรียกว่า “การ
เสริมกำลังใจ”  ความสามารถในการใช้วิธีการที่ช่วยเพิ่มความม่ันใจ ความกล้าแสดงออก ในการมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน โดยอาจเป็นการให้รางวัลหรือคำชมเชยหลังจากที่บุคคล
ประพฤติปฏิบัติหรือมีพฤติกรรมตามที่เราต้องการ นอกจากนี้การที่ครูจะเสริมกำลังใจเด็กด้วยวาจา 
เป็นการเสริมกำลังใจด้วยคำพูดของครู โดยการ ใช้คำพูดชมเชยทันทีหลังจากผู้เรียนตอบสนองในสิ่งที่
ครูต้องการ เช่น ทำการบ้านมาส่ง การตอบคำถามถูกต้อง เป็นต้น โดยการใช้คำว่า ดี ดีมาก ถูกต้อง 
เก่ง เก่งมาก เป็นคำถามที่ดีมาก เป็นความคิดที่ดีมาก เป็นต้น นอกจากนี้ยังสามารถชมเชยแบบ
แนะนำ ซึ่งในบางครั้งครูถามปัญหาหรือให้งานนักเรียนทำ นักเรียนจะตอบถูกหรือทำถูกเป็นเพียง
บางส่วน ครูอาจจะชมเชยด้วยการชักจูงให้นักเรียนหาคำตอบที่ถูกต้องสมบูรณ์ เช่น กล่าวว่าเกือบจะ
ถูกจุดแล้วยังมีอีกนิดหนึ่ง ลองพยายามใหม่อีกสักครั้ง เป็นต้น ในขณะที่ครูก็สามารถชมเชยย้อนหลัง
ได้ ซึ่งบางครั้งคำตอบของนักเรียนที่ตอบมาแล้ว อาจจะมีประโยชน์สำหรับนักเรียนคนอ่ืนๆ ครูอาจจะ
ให้นักเรียนคนเดิมทวนคำตอบของเขาอีกทีหนึ่งเพื่อจะได้เป็นแนวทางสำหรับคนอื่นจะตอบได้ถูกต้อง 
เช่น คำตอบของสมศรีดีมากลองตอบให้ดังๆอีกครั้ง เป็นต้น ทั้งนี้การพูดให้กำลังใจเด็กนักเรียนจึงเป็น
ลักษณะของการใช้ปิยวาจาที่เป็นกัลยาณมิตรที่ดีระหว่างครูกับลูกศิษย์      

๓) อัตถจริยา คือ การสงเคราะห์ต่อศิษย์หรือการประพฤติในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อศิษย์
การบำเพ็ญประโยชน์ ธรรมะข้อนี้มุ่งถึงการปรับปรุงตัวเอง ๒ ประเด็นคือ ๑) การทำตนให้เป็นคนมี
ประโยชน์ ๒) การทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ในประเด็นแรกที่ว่า ทำตนให้เป็นคนมีประโยชน์ หมายความ
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ว่า ทำให้ตัวเรามีค่า มีราคา มีความดีที่พอจะเป็นประโยชน์แก่คนอื่นได้ด้วยวิธีทำตัวให้เป็นคนมี
ประโยชน์อาจทำได้หลายวิธี เช่น การศึกษาอบรมและการฝึกฝนตน ให้เป็นคนมีสมรรถภาพพอที่จะ
ช่วยคนอ่ืนได้ เมื่อรวมความแล้วคนมีประโยชน์ก็คือคนมีกำลังในตัวคือ มีกำลังกาย มีกำลังความคิด มี
กำลังปัญญา มีกำลังทรัพย์ ฯลฯ ในประเด็นที่ ๒ คือ การทำสิ่งที่เป็นประโยชน์เรื่องนี้เป็นเรื่องจ่าย
กำลังออกไปช่วยคนอื่น คนใจกว้างจึงทำได้คนใจแคบเป็นแก่ตัวทำไม่ได้การทำสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่
คนอื่นนั้นโปรดอย่าเข้าใจว่า ต้องถึงกับยอมตัวลงเป็นคนใช้ของคนอื่น ไม่ใช่อย่างนั้น ความมุ่งหมาย
เพียงเพื่อบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่คนอื่น แสดงอัธยาศัย อันน่ารักน่านับถือเท่านั้นการบำเพ็ญ
ประโยชน์ดังกล่าวนี้ เช่น ช่วยเหลือเพ่ือนบ้าน ในคราวมีกิจ ช่วยบอกกล่าว สั่งสอนวิชาความรู้ ช่วยหา
งาน ช่วยแนะทางอาชีพให้ คนที่บำเพ็ญประโยชน์จะต้องปฏิบัติตนอีกอยางหนึ่งคือ เว้นจากการ
กระทำท่ีจะเป็นภัยแก่ผู้อ่ืนเสียทั้งสิ้น แม้แต่ของเล็กน้อย เช่น ทิ้งเศษแก้วตามถนนหนทางหรือทำลาย
สิ่งที่เป็นสาธารณะประโยชน์ให้เสียหาย นอกจากนี้การประพฤติประโยชน์นั้น เป็นการแปลตาม
ตัวอักษรถือเอาหมายความว่า การบำเพ็ญประโยชน์ การทำตนให้เป็นประโยชน์ ต่อตนเองและต่อคน
ทั้งหลาย คนเราเกิดมามีอวัยวะแขนขาเหมือนกัน ใครจะมีค่าตัวมากหรือน้อยเพียงไร จะเป็นคนสูง
หรือต่ำอย่างไร ก็สุดแล้วแต่เขาทำตัวให้มีประโยชน์มากน้อยเพียงไร บุคคลผู้บรรลุประโยชน์ตนแล้วก็
ควรทำประโยชน์แก่ผู้อื่นบ้างตามกำลังสามารถ พูดอีกอย่างหนึ่งก็คือ ช่วยตนเองได้ แล้วก็ควรช่วย
ผู้อื ่นด้วยในการดำเนินชีวิตนั ้น ควรให้ประโยชน์ตน และประโยชน์ผู ้อื ่นประสานกันคือให้ได้รับ
ประโยชน์ด้วยกันทั้งสองฝ่าย อันที่จริงไม่มีประโยชน์ตนที่ประกอบด้วยธรรม (คือถูกต้อง) อันไดที่ไม่
เป็นประโยชน์ผู้อื่น และในทำนองเดียวกัน ไม่มีประโยชน์ผู้อื่นอันใดที่ถูกต้องจะไม่เป็นประโยชน์ตน
ด้วย ประโยชน์ทั้งสองย่อมอาศัยซึ่งกันและกันดำเนินไป 

๔) สมานัตตา คือ การเป็นผู้มีความสม่ำเสมอ หรือมีความประพฤติเสมอต้นเสมอปลาย  
ด้วยเหตุที่เด็กแต่ละคนมีปัญหาที่แตกต่างกัน การเปิดรับในห้องเรียนของแต่ละคนจึงไม่เท่ากัน ทำให้
เกิดพฤติกรรมที่แตกต่างกันจึงทำให้เกิดความไม่เท่ากันไม่ทันกันในห้องเรียน การที่ครูรับฟัง ด้วยความ
เข้าอกเข้าใจ ไม่ไปตัดสินเขาเป็นการดูแลเรื่องจิตใจที่เขาขาดไป สำคัญคือการฟัง “เด็กทุกคน” ต้องให้
ความใส่ใจอย่างทั่วถึง ครูควรสร้างความเข้าใจในความแตกต่างโดยการปลูกความเท่าเทียมให้แก่ 
เด็ก ๆ ด้วยการสอนให้เข้าใจว่า “ความแตกต่าง” การสอนให้เด็กเรียนรู้ที่อยู่ร่วมกับเพื่อนที่มีความ
แตกต่าง จะทำให้เด็กไม่รู้สึกว่าเพื่อนแปลกแยกจากตัวเอง และครูควรมีความเชื่อมั่นในตัวเด็ก และ
สนับสนุนให้เด็กเชื่อมั่นในตัวผู้อื่นโดยการแสดงความเชื่อมั่นในตัวเด็กโดยการให้โอกาสเด็กได้ทำสิ่ง
ต่าง ๆ ด้วยตัวเอง เพราะการที่เขาได้ทำอะไรด้วยตัวเอง ได้ลองผิดลองถูก ได้ทดลองแก้ปัญหาด้วย
ตัวเอง จะทำให้เขาเกิดความมั่นใจ และเรียนรู้ที่จะพึ่งพาตัวเอง ให้ความสำคัญกับความสามารถของ
ตัวเอง และเมื่อเขาได้อยู่กับเพื่อน ๆ หรือคนอื่น ๆ ในสังคม เขาจะเลียนแบบวิธีการที่เราสอนเขา คือ 
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เขาจะให้โอกาสคนอ่ืน และเชื่อว่าคนทุกคนสามารถเรียนรู้ที่จะฝึกฝนตัวเอง เด็กจะสามารถรับมือและ
หาทางเอาตัวรอดจากสถานการณ์นั้นได้  

อิทธิบาท ๔ 
พระธรรมคำสอนที่สอดคล้องกับตัวเยาวชนเอง ได้แก่ หลักอิทธิบาท ๔ ที่เป็นคุณธรรม

เครื ่องให้ลุถึงความสำเร็จตามที่ประสงค์ คำว่า อิทธิบาท๒๘  แปลว่า บาทฐานแห่งความสำเร็จ 
หมายถึง สิ่งซึ่งมีคุณธรรม เครื่องให้ลุถึงความสำเร็จตามที่ตนประสงค์ ผู้หวังความสำเร็จในสิ่งใด ต้อง
ทำตนให้สมบูรณ์ ด้วยสิ่งที่เรียกว่า อิทธิบาท๒๙ ซึ่งจำแนกไว้เป็น ๔ ด้าน ดังนี้ 

๑) ฉันทะ คือความพอใจ ในบริบทของการพัฒนาศักยภาพนักเรียน หมายถึงการที่ครูมี
ความสามารถในการสร้างแรงจูงใจในการเรียนให้กับเด็ก ซึ่ง ในการเรียนการสอนนั้น สิ่งสำคัญที่สุด
ประการหนึ่งก็คือ ส่งเสริมให้เด็กเกิดมีแรงจูงใจขึ้น ถ้าสามารถทำได้ควรส่งเสริมให้เด็กเกิดแรงจูงใจ
ภายใน แต่แรงจูงใจภายในนั้นปลูกฝังได้ยาก ครูทั่วไปจึงมักใช้แรงจูงใจภายนอกเข้าช่วย แรงจูงใจ
ภายนอกที่ครูใช้อยู่เป็นประจำ ได้แก่ ๑) การให้รางวัล เช่น ให้รางวัลเป็นของ การให้เครื่องหมายอัน
เป็นสัญลักษณ์แห่งความดี เช่น ให้ดาว หรือให้เกียรติบางอย่าง หรือให้สิทธิพิเศษบางอย่าง การให้
รางวัลนี้ครูแทบทุกคนปฏิบัติกันอยู่ และเม่ือให้รางวัลไปแล้ว เด็กรู้สึกตื่นเต้นและเรียนดีขึ้น แต่การให้
รางวัลนั้นมีทางทำให้เด็กเรียนเพื่อเอารางวัล มากกว่าเรียนเพื่อให้เกิดความรู้จริง ๆ ถ้าครูให้รางวัล
บ่อยเกินไป นอกจากนี้เมื่อเด็กได้รับรางวัลไปแล้ว จะไม่ทำให้เด็กกระตือรือร้นอย่างเดิมอีก ๒) การยก
ย่องชมเชย คำชมที่เหมาะกับโอกาสและเหมาะสมกับการกระทำของนักเรียนย่อมเป็นแรงจูงใจให้แก่
เด็กเป็นอย่างดี แต่ถ้าครูชมอย่างไม่จริงใจ และเด็กรู้กันทั่วไปว่า คำชมเชยของครูไม่มีความหมาย
พิเศษเด็กจะไม่เอาใจใส่ต่อคำชมเชยนั้น ครูไม่ควรใช้คำชมพร่ำเพรื่อสำหรับเด็กที่เรียนอ่อนนั้น แม้
เรียนดีขึ้นเพียงเล็กน้อย เราก็ควรชมเชย ส่วนเด็กเรียนเก่ง จะชมก็ต่อเมื่อทำงานยากๆ ได้สำเร็จ คำ
ชมของครูจึงจะมีค่าสำหรับเด็กทุกคน ในแง่ของจิตวิทยามีผู้พบแล้วว่า การชมเชยเด็กที่เก็บตัวมัก
ได้ผลดีในการจูงใจกว่าการชมเด็กเปิดเผย และการชมเด็กเก่งมากๆ มักได้ผลน้อยกว่าการชมเด็กอ่อน 

๒) วิริยะ คือความพากเพียร หมายถึง ในบริบทของการพัฒนาศักยภาพเด็กทำให้เกิด
ความขยันหมั่นเพียนในการเรียน มีความตั้งอกตั้งใจในการเรยีน โดยการที่ครูต้องแสดงออกถึงพลัง
และความกระตือรือร้นอยู่เสมอในเวลาที่อยู่กับเด็ก อาทิเช่น อย่าเอาแต่ยืนนิ่งๆ อยู่กับที่ ให้เดินไปเดิน
มาบ้างและคอยพูดคุยสื่อสารกับเด็กอยู่เสมอ ครูควรปฏิบัติทั้งสองเรื่องนี้ควบคู่กันไป พร้อมกับหา
กิจกรรมที่สนุกสนานให้เด็กทำ การเรียนการสอนควรเปิดโอกาสให้เด็กได้มีส่วนร่วมด้วย ไม่ควรยืนพูด

 
 ๒๘ สํ.ม. (ไทย) ๑๙/๓๘๔/๔๓๘. 
 ๒๙พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ป ยุตฺโต), พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ, พิมพ์ครั้ง ที่๑๑, 
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์บริษัท สหธรรมิก จำกัด, ๒๕๔๙), หน้า ๘๔๒.   
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หน้าชั้นอย่างเดียว และครูควรตั้งคำถามบ่อยๆ ทั้งคำถามที่ต้องการคำตอบและไม่ต้องการคำตอบ ใน
การสาธิตอะไรต่างๆ ให้เด็กดู ครูอาจเป็นคนเริ่มต้นคำถามโดยให้เด็กเป็นคนต่อจนจบ ครูอาจจะทำ
อะไรบางอย่างให้เด็กดู  ให้ครูชี้ตัวเด็กเม่ือต้องการให้เด็กตอบคำถาม แทนที่จะใช้วิธีเรียกชื่อ เนื่องจาก
เด็กจะไม่สนใจเรียนจนกว่าจะได้ยินครูเรียกชื่อตนเอง การใช้วิธีชี้ตัวจะทำให้เด็กๆ ทุกคนในห้องตื่นตัว
อยู่ตลอดเวลา และมีสมาธิจดจ่ออยู่กับเรื่องที่กำลังเรียน ในกิจกรรมที่ครูเคยเรียกเด็กให้ร่วมแสดง
ความเห็น ให้ครูเรียกเด็กคนนั้นซ้ำอีก มิเช่นนั้นเด็กที่ถูกเรียกให้ตอบหรือครูขอความเห็นแล้ว จะหมด
ความสนใจในการเรียนทันที การเรียกซ้ำจะช่วยให้เด็กตั้งใจเรียนต่อไป 

๓) จิตตะ หมายถึง  การเอาใจใส่ ในบริบทของการพัฒนาศักยภาพเด็ก คือ ครูเอาใจใส่
ช่วยเหลือผู้เรียนและผู้รับบริการเต็มความสามารถตามหลักวิชาชีพอย่างสม่ำเสมอเท่าเทียมกัน  ให้
ความรัก  ความเมตตากรุณาต่อนักเรียน เอาใจใส่ ช่วยเหลือ ส่งเสริมให้กำลังใจแก่นักเรียนทุกคนด้วย
ความบริสุทธิ์ใจ  มีการออกเยี่ยมบ้านนักเรียน พบปะ พูดคุยกับผู้ปกครอง  ในการช่วยเหลือและ
ส่งเสริมนักเรียน จัดทำข้อมูลนักเรียนเรียนในที่ปรึกษาอย่างครบถ้วนทุกด้าน   และทำความรู้จัก
คุ้นเคยกับผู้เรียนเป็นรายบุคคล เมื่อเกิดปัญหาจะแก้ไขทันที ไม่ลำเอียง  มีความยุติธรรมให้แก่ผู้เรียน
ทุกคน  ตั้งใจดูแลอบรมให้ผู้เรียนเป็นคนดี  มีความประพฤติที่ดีงามและรู้จักปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
ตนเองไปในแนวทางที่ดีเพื่อ อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ส่งเสริมพัฒนาการผู้เรียนให้สามารถ
แก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง นอกจากนี้ ครูยังควรเป็นผู้มีจิตอาสา จิตสาธารณะ และมุ่งประโยชน์ส่วนรวม                           
ให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือในกิจกรรม งานโครงการที่โรงเรียนจัดอย่างเต็มใจ ปฏิบัติงานตามที่ได้รับ
มอบหมายอย่างเต็มความสามารถ ให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์  ให้การช่วยเหลือผู้ร่วมงาน ตามความ
เหมาะสมที่เราจะช่วยได้  โดยไม่ต้องคอยให้เขาขอความช่วยเหลือ เห็นประโยชน์ส่วนรวม มากกว่า
ประโยชน์ส่วนตัว ร่วมกิจกรรมของชุมชนอย่างสม่ำเสมอ อํานวยความสะดวกแกหน่วยงานราชการ
อ่ืนๆที่มาความร่วมมื 

๔) วิมังสา หมายถึง ความละเอียดรอบคอบ ในบริบทของการพัฒนาศักยภาพนักเรียน 
ได้แก่การเอาใจใส่  ถ่ายทอดความรู้  หรือส่งเสริมการแสวงหาความรู้โดยไม่บิดเบือน  ปิดบังหวังสิ่ง
ตอบแทนตั้งใจปฏิบัติหน้าที ่การสอนอย่างเต็มความสามารถ  เต็มเวลา  เต็มหลักสูตร  โดยมา
ปฏิบัติงานก่อนเวลาและกลับหลังเวลาเลิกทำงาน  จัดวางแผนการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ จัดทำ
การวิเคราะห์ผู้เรียน  เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเกิด
การเรียนรู้จากหลายสถานการณ์  หลากหลายวิธีการเรียนรู้ตามความแตกต่างของผู้เรียน ให้นักเรียน
เกิดทักษะการเรียนรู้  ทักษะประสบการณ์  ทักษะการแก้ปัญหา ตามความสามารถและเสริมสร้าง
คุณลักษณะนิสัยที่ดีงามให้แก่ศิษย์ไปพร้อมๆกัน นอกจากนั้น ยังจัดกิจกรรมสอนซ่อมเสริมแก่นักเรียน
ที่มีปัญหาด้านการเรียนรู้  และจัดกิจกรรมงานวิจัยในชั้นเรียน  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาตนเอง
ได้ถูกต้อง  จัดกิจกรรมฝึกทักษะกระบวนการการอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ให้กำลั งใจในการ



๔๔ 
 

เรียนรู้  และจัดสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ในชั้นเรียนให้อบอุ่น น่าเรียน รวมทั้งจัดหาสื่อการเรียนการ
สอนที่เหมาะสม  ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนให้เต็มตามศักยภาพของแต่ละบุคคล๓๐   

หลักภาวนา ๔  
พระพุทธศาสนามีหลักพุทธธรรมเพื่อให้เยาวชนมีการพัฒนาเกิดความเจริญงอกงาม ซึ่ง

ได้แก่หลักภาวนา ๔๓๑ (การเจริญ, การทำให้เป็นให้มีขึ้น, การฝึกอบรม, การพัฒนา : cultivation; 
training; development) ได้แก่  

๑. กายภาวนา (การเจริญกาย, พัฒนากาย, การฝึกอบรมกาย ให้รู้จักติดต่อเกี่ยวข้องกับ
สิ่งทั้งหลายภายนอกทางอินทรีย์ทั้งห้าด้วยดี และปฏิบัติต่อสิ่งเหล่านั้นในทางที่เป็นคุณ มิให้เกิดโทษ 
ให้กุศลธรรมงอกงาม ให้อกุศลธรรมเสื่อมสูญ, การพัฒนาความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ : 
physical development) ทั้งนี้ในบริบทของการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนคือการจัดทำโครงการ
ส่งเสริมทักษะทางการกีฬาและการออกกำลังกาย ทำให้นักเรียนรักการออกกำลังกาย และมีทักษะ
ทางด้านกีฬามีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรง สอนให้นักเรียนได้ตระหนักต่อการพัฒนาทางด้านสุขภาพ
อนามัย  ทางด้านการออกกำลังกายให้เป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน  เพราะจะทำให้เกิด
สุขภาพอนามัยที ่แข็งแรง  ส่งเสริมสมรรถภาพร่างกายให้มีความคล่องแคล่วยิ ่งขึ ้น มีคุณธรรม  
จริยธรรม และ ลีกเลี่ยงอบายมุข อีกทั้งเป็นประสบการณ์หนึ่งที่นักเรียนควรได้รับและเป็นการฝึก
ความสามัคคี ความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา ทั้งนี้เป็นการสร้างแรงจูงใจที่เกิดข้ึนภายในตัวนักเรียนเอง ก็คือ
ความรู้สึกภาคภูมิใจในตนเอง การรับรู้ว่าตนมีความสามารถที่ จะประสบผลสำเร็จ มีความก้าวหน้าใน
กิจกรรมกีฬาที่ตนเองกระทำอยู่ ความต้องการหรือความพยายามที่จะเอาชนะกิจกรรมที่ท้าทาย
ความสามารถหรือ บรรลุจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้ 

๒. สีลภาวนา (การเจริญศีล, พัฒนาความประพฤติ, การฝึกอบรมศีล ให้ตั้งอยู่ในระเบียบ
วินัย ไม่เบียดเบียนหรือก่อความเดือดร้อนเสียหาย อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ด้วยดี เกื้อกูลแก่กัน : moral 
development) ในบริบทของการพัฒนาศักยภาพเด็กนักเรียนนั้น หมายถึง การปลูกฝักให้เด็กมีวินัย
ในตนเอง ซ่ึงนอกจากจะส่งผลให้นักเรียนีประสบความสำเร็จในการดำรงชีวิต ได้รับการยอมรับ นับถือ ชื่น
ชมจากบุคคลอื่น ๆ ที่รู้จักแล้ว ยังส่งผลให้ชุมชน สังคม ประเทศชาติ มีความสงบสุขเจริญก้าวหน้า เป็นสังคม
ที่มีคุณภาพ ซึ่งในการพัฒนาให้เกิดวินัยในตนเองต้องอาศัยสถาบันต่าง ๆ ได้แก่ ครอบครัว เพื่อน ๆ โรงเรียน 
ศาสนา สถาบันอาชีพต่าง ๆ สถาบันการเมือง เป็นต้น สถาบันครอบครัวประกอบด้วยบิดามารดา พี่น้อง 
ญาติ สถาบัน ครอบครัวเป็นสถาบันที่สำคัญที่สุดและเป็นแหล่งแรกที่ทำหน้าที่ปลูกฝังและหล่อหลอม
ตลอดจนถ่ายทอดลักษณะ อันทรงคุณธรรมและจริยธรรม และระเบียบวินัยแก่สมาชิกในครอบครัว ซึ่งต้อง

 
 ๓๐ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), ธรรมนูญชีวิต, พิมพ์ครั้งท่ี ๔๖, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์
กรมศาสนา, ๒๕๔๕), หน้า ๔๐.   
 ๓๑ ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/๒๕๕/๓๐๔. 
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เริ่มตั้งแต่วัยทารก การพัฒนา วินัยในตนเองกระทำทางตรงด้วยการอบรมสั่งสอนและโดยทางอ้อมซึ่งอาศัย
การสังเกตลักษณะและการกระทำต่าง ๆ 

๓. จิตภาวนา (การเจริญจิต, พัฒนาจิต, การฝึกอบรมจิตใจ ให้เข้มแข็งมั่นคงเจริญงอกงาม
ด้วยคุณธรรมทั้งหลาย เช่น มีเมตตากรุณา ขยันหมั่นเพียร อดทนมีสมาธิ และสดชื่น เบิกบาน เป็นสุข
ผ่องใส เป็นต้น : cultivation of the heart; emotional development) ในบริบทของการพัฒน
ศักยภาพเด็กนักเรียนนั้น หมายถึง การเสริมสร้างสมาธิให้กับเด็ก โดยเริ่มต้นจากการฝึกฝนให้เด็ก
นักเรียนทำกิจกรรมง่าย ๆ ให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้วิธีแก้ไขปัญหาด้วยตัวเองเสียก่อน แล้วค่อย ๆ เพ่ิม
ระดับความยากของกิจกรรม เช่น การทำงานบ้าน เพ่ือเป็นการกระตุ้นพัฒนาการในเรื่องการตัดสินใจ 
และช่วยให้เด็กรู้จักหน้าที่ของตนเอง จากนั้นจึงเตรียมฝึกสมาธิเด็กนักเรียนด้วยกจิกรรรมต่าง ๆ ได้แก่ 
๑) การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ๒) จัดกิจกรรมฟัง-เล่นดนตรีดีต่อสมาธิ เพื่อเป็นการช่วยให้จิตใจ
ของเด็กนักเรียนสงบ ลดความตึงเครียดก่อนเข้าเรียนและหลังเลิกเรียน อาจเปิดเพลงที่ทำนองเบา ๆ 
สบาย ๆ เช่น เพลงคลาสสิก เพลงบรรเลง จะช่วยเสริมสร้างความจำและการเรียนรู้ของเด็กให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ๓) จัดกิจกรรมเรียนรู้ศิลปะ เพราะศิลปะคือหนึ่งในกิจกรรมที่ช่วยทำให้เกิด
สมาธิ และการฝึกทักษะการใช้มือและสายตาทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ เด็กนักเรียนได้ใช้
ศิลปะในการฝึกสมาธิ สร้างความเพลิดเพลินไปกับจินตนาการของตัวเอง  ๔) กิจกรรมธรรมชาติสรา้ง
สมาธิ ไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ ใบไม้ ดอกไม้ที่อยู่ในสวนหลังบ้าน หรือแม้กระทั่งตามสวนสาธารณะ เหล่านี้
ล้วนเป็นสิ่งที่ครูสามารถเสริมสร้างการเรียนรู้ให้เด็กนักเรียนได้ตลอดเวลา อาจเริ่มต้นจากเรียนรู้
ขั้นตอนการปลูกต้นไม้ รดน้ำ ใส่ปุ๋ย จวบจนกระทั่งรอจนถึงวันที่ต้นไม้ผลิดอกออกผล เป็นการฝึก
สมาธิในการเฝ้าสังเกต และการติดตามการเจริญเติบโตของต้นไม้ในแต่ละวัน  ๕) กิจกรรมฝึกสมาธิ
เวลาว่าง จากสิ่งของใกล้ตัว เช่น การอ่านหนังสือพิมพ์ หรือการท่องบทสวดมนต์ก่อนนอน นอกจาก
จะช่วยให้เด็กนักเรียนสงบนิ่งมีจิตใจจดจ่อกับกิจกรรมที่ทำแล้ว ยังเป็นการเสริมสร้างความมั่นใจให้
เด็กนักเรียนได้อีกด้วย 

๔. ปัญญาภาวนา (การเจริญปัญญา, พัฒนาปัญญา, การฝึกอบรมปัญญา ให้รู้เข้าใจสิ่ง
ทั้งหลายตามเป็นจริง รู้เท่าทันเห็นโลกและชีวิตตามสภาวะ สามารถทำจิตใจให้เป็นอิสระ ทำตนให้
บริสุทธิ์จากกิเลสและปลอดพ้นจากความทุกข์ แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ด้วยปัญญา : cultivation of 
wisdom; intellectual development) ในบริบทของการพัฒนาศักยภาพนักเรียนนั ้นโดยการ
บริหารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพ่ือส่งเสริมพหุปัญญาของนักเรียนประกอบด้วย ๑) ความสามารถพิเศษ
หรือทักษะที่เกิดขึนตามทฤษฎีพหุปัญญา มุ่งให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองตามศักยภาพ พัฒนาอย่างรอบ
ด้านเพ่ือความเป็นมนุษย์ทีสมบูรณ์ทั้งร่างกาย สติปัญญา อารมณ์และสังคม เสริมสร้างให้เป็น ผู้มี
ศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย ปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกของการทำประโยชน์เพ่ือสังคม สามารถ
จัดการตนเองได้และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้ใช้องค์
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ความรู้ ทักษะและเจตคติจากการเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ และประสบการณ์ของผู้เรียนมา
ปฏิบัต ิก ิจกรรมเพ่ือช่วยให ้ผ ู ้ เร ียนเกิดสมรรถนะสำคัญ ได้แก่ ความสามารถในการส ือสาร 
ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต และ
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ความสามารถ ความเก่งหรือปัญญาที่หลากหลายหรือพหุปัญญานี
จะพบในทุกวิถีชีวิตตั้งแต่เกิดจนตลอดชีวิต โดยกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนช่วยให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะ
สำคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์  

การค้นคว้า การทดลอง การแก้ปัญหา การปฏิบัติจริง การเล่นเกม การละเล่น การเล่า
นิทาน การแสดงบทบาทสมมุติ การไป ทัศนศึกษา ฯลฯ ทีเรียกว่าการเรียนรู้ตามสภาพจริงโดย
ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ร่วมกับผู้อืนมีการวิเคราะห์กิจกรรมการเรียนรู้ การสร้างองค์ความรู้ และ
การนำสิงทีได้เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 
 

๒.๕ ข้อมูลบริบทเรื่องที่วิจัย  
 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนในจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 หน่วยงานภาครัฐที่เกี ่ยวข้องกับการดำเนินงานพัฒนาศักยภาพของเยาวชนในจังหวัด
เพชรบูรณ์มี ๒ หน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้องคือ ๑) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจังหวัด
เพชรบูรณ์ และ ๒) กรมกิจการเด็กและเยาวชน สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดเพชรบูรณ์ ทั้งนี้โดยโครงสร้างและอำนาจในการดำเนินการมีลักษณะความเชื่อมโยงกัน โดย
กรมกิจการเด็กและเยาวชนเป็นผู้แปลงนโยบายของรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติโดยส่งเสริมกิจกรรมในการ
พัฒนาเยาวชนคู่ขนานกับหน่วยงานที่จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 ๑. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์๓๒ 
         ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ 
และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ กำหนดให้มี
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานั้น อาศัยอำนาจตามความใน
มาตรา ๕ และมาตรา ๓๗ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ และมาตรา ๘ และมาตรา 
๓๓ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งแก้ไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการโดยคำแนะนำของสภาการศึกษาเมื่อคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๓ 

 
 ๓๒ สํานักงานเขตพื ้นที ่การศึกษามัธยมศึกษา เพชรบูรณ์ ,[ออนไลน์],แหล่งที ่มา: http://web
๒๕๖๔.sec๔๐.go.th/(๑ มีนาคม ๒๕๖๔). 



๔๗ 
 

วันที ่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ จึงกำหนดเขตพื้นที ่การศึกษามัธยมศึกษาเพื ่อบริหารและจัด
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานระดับมัธยมศึกษาให้มีการยกระดับคุณภาพการศึกษามัธยมศึกษา สู่ระดับสากล 
 อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ 
         สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ เป็นหน่วยงานการศึกษาที่อยู่ภายใต้
การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  มีอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์การแบ่งส่วน
ราชการภายในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ.๒๕๔๖ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการ
แบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๓ กำหนดอำนาจหน้าที่
ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาดังนี้ 
          ๑. จัดทำนโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพื ้นที ่การศึกษาให้
สอดคล้องกับนโยบายมาตรฐานการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานและความต้องการของ
ท้องถิ่น 
          ๒. วิเคราะห์จัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และหน่วยงานในเขต
พื้นที่การศึกษา และแจ้งการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ รวมทั้งกำกับ 
ตรวจสอบ ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ของหน่วยงานดังกล่าว 
          ๓. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพื้นที่
การศึกษา 
          ๔. กำกับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน และในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
          ๕. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวบข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพื ้นที่
การศึกษา 
          ๖. ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทั ้งทรัพยากรบุคคล เพื ่อส่งเสริม 
สนับสนุนการจัดและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
          ๗. จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
          ๘. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ  สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และ
สถาบันอื่นที่จัดรูปแบบที่หลากหลายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
          ๙. ดำเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่
การศึกษา 
          ๑๐. ประสาน ส่งเสริมการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการ และคณะทำงานด้าน
การศึกษา 



๔๘ 
 

          ๑๑. ประสานการปฏิบัติราชการทั ่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั ้งภาครัฐ 
ภาคเอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะสำนักงานผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตพื้นที่
การศึกษา 
          ๑๒. ปฏิบัติหน้าที่อื่นเกี่ยวกับกิจการภายในเขตพื้นที่การศึกษา ที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่
ของหน่วยงานใด 
 นโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ของ สพม.พช 
 สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ ได ้นำนโยบายของรัฐบาล 
กระทรวงศึกษาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กำหนด
เป็นนโยบายของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรูรณ์ เพ่ือเป็นแนวทางการพัฒนาการจัด
การศึกษาให้เหมาะสมกับบริบทของหน่วยงานที่จะนำไปสู่การปฏิบัติโดยมีพันธกิจ ซึ่งมีสาระสำคัญ 
ดังนี้ 
         ๑. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาศักยภาพนักเรียนอย่างรอบด้านเพื่อให้มีความรู้ ทักษะ
วิชาการ ทักษะวิชาชีพ ทักษะชีวิต ทัศนคติที่ดีต่อชาติบ้านเมืองและคุณลักษณะในศตวรรษท่ี ๒๑ 
         ๒. ส่งเสริม สร้างโอกาส ลดความเหลื่อมล้ำให้นักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้รับ
การศึกษาที่มีคุณภาพ อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 
         ๓. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
         ๔. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพอย่างมี
คุณภาพ 
         ๕. ส่งเสริม พัฒนาระบบบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียน 
แบบบูรณาการตามหลักธรรมาภิบาล 
 เป้าประสงค ์
     นักเรียนมีความรู้ ทักษะวิชาการ ทักษะวิชาชีพ ทักษะชีวิตและคุณลักษณะในศตวรรษที่ 
๒๑ เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้คิดริเริ่มสร้างสรรค์นวัตกรรมและปรับตัวต่อการเป็นพลเมืองที่ดี 
     นักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาสและกลุ่ มที่อยู่ใน
พ้ืนที่ห่างไกลทุรกันดาร ได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพ อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 
     ครูมีความเชี่ยวชาญตามสมรรถนะ และมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ พัฒนาตนเองให้มีความรู้
ทันสมัย  และทันต่อการเปลี่ยนแปลง มีจิตวิญญาณความเป็นครู มีความแม่นยำทางวิชาการ และมี
ทักษะการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย  โดยยึดนักเรียนเป็นสำคัญ ตอบสนองนักเรียนเป็นรายบุคคล 
เป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม และมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ 



๔๙ 
 

     บุคลากรทางการศึกษา เป็นผู้เรียนรู้ มีสมรรถนะในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่ง
สร้างสรรค์นวัตกรรม  และมีทักษะในการใช้เทคโนโลยี 
    ผู้บริหารสถานศึกษามีความเป็นเลิศส่วนบุคคล คิดเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม มีภาวะผู้นำ
ทางวิชาการ มีสำนึกความรับผิดชอบ และการบริหารแบบร่วมมือ 
     โรงเรียนจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
     โรงเรียนบริหารงานและจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้ความร่วมมือของทุก
ภาคส่วนมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  สภาพแวดล้อมเหมาะสมเอื้อต่อการเรียนรู้ในทุกมิติ และวิจัย 
สร้างนวัตกรรมประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิตอลให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 
 นโยบาย/จุดเน้น/ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
 จุดเน้นที่ ๑ ส่งเสริมการพัฒนางานวิชาการ งานงบประมาณ งานบริหารบุคคล และงาน
บริหารทั่วไป สู่ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่เข้มแข็ง 
     ประเด็นการพิจารณาท่ี ๑ ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
     ประเด็นการพิจารณาที่ ๒ ส่งเสริมการพัฒนางานวิชาการ สู่ระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาท่ีเข้มแข็ง 
     ประเด็นการพิจารณาที่ ๓ ส่งเสริมการพัฒนางานงบประมาณ สู่ระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาที่เข้มแข็ง 
     ประเด็นการพิจารณาที่ ๔ ส่งเสริมการพัฒนางานบริหารบุคคล สู่ ระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาที่เข้มแข็ง 
     ประเด็นการพิจารณาที่ ๕ ส่งเสริมการพัฒนางานบริหารงานทั่วไป สู ่ระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาที่เข้มแข็ง 
      ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
         ตัวชี ้ว ัดที ่ ๑ ร้อยละ ๑๐๐ ของโรงเรียน มีการดำเนินการพัฒนางานวิชาการง าน
งบประมาณ งานบริหารบุคคล และงานบริหารงานทั่วไป สู่ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่
เข้มแข็ง 
         ตัวชี้วัดที่ ๒ ร้อยละ ๘๐ ของโรงเรียน มีการดำเนินการพัฒนางานวิชาการงานงบประมาณ 
งานบริหารบุคคล และงานบริหารงานทั่วไป สู่ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่เข้ มแข็ง
ระดับคุณภาพดีข้ึนไป 
 จุดเน้นที่ ๒ ส่งเสริมให้โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และ
ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน ชุมชน สังคม 



๕๐ 
 

      ประเด็นการพิจารณา โรงเรียนมีการพัฒนา ปรับปรุง และบริหารหลักสูตรสถานศึกษาที่
ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และตอบสนองความต้องการของผู้เรียน ชุมชน และสังคม 
      ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
          ตัวชี ้ว ัดที ่ ๓ ร้อยละ ๑๐๐ ของโรงเรียนได้ดำเนินการพัฒนา ปรับปรุง และบริหาร
หลักสูตรสถานศึกษาที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และตอบสนองความต้องการของผู้เรียน ชุมชน สังคม 
         ตัวชี้วัดที่ ๔ ร้อยละ ๘๐ ของโรงเรียนดำเนินการพัฒนา ปรับปรุง และบริหารหลักสูตร
สถานศึกษาที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และตอบสนองความต้องการของผู้เรียน ชุมชน สังคม ระดับ
คุณภาพดีขึ้นไป 
 จุดเน้นที ่ ๓ ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมการบริหาร “๑ โรงเรียน ๑ นวัตกรรมการ
บริหารงาน” 
       ประเด็นการพิจารณา การสร้างหรือประยุกต์ใช้นวัตกรรมเทคโนโลยี รูปแบบในการ
บริหารและการจัดการศึกษา 
       ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
           ตัวชี้วัดที่ ๕ ร้อยละ ๑๐๐ ของโรงเรียน มีการส่งเสริมการสร้างหรือประยุกต์ใช้นวัตกรรม 
เทคโนโลยี รูปแบบในการบริหารและการจัดการศึกษา 
           ตัวชี้วัดที่ ๖ ร้อยละ ๘๐ ของโรงเรียน มีการส่งเสริมการสร้างหรือประยุกต์ใช้นวัตกรรม 
เทคโนโลยี รูปแบบในการบริหารและการจัดการศึกษาระดับคุณภาพดีขึ้นไป 
 จุดเน้นที่ ๔ ส่งเสริมการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาด้วยเครือข่ายความร่วมมือการ
บริหารจัดการศึกษา 
     ประเด็นการพิจารณา โรงเรียนมีภาคีเครือข่ายความร่วมมือในการขับเคลื่อนคุณภาพ
การศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
     ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
         ตัวชี ้ว ัดที ่ ๗ ร้อยละ ๑๐๐ ของโรงเรียน ดำเนินการส่งเสริมการขับเคลื ่อนคุณภาพ
การศึกษาด้วยเครือข่ายความร่วมมือการบริหารจัดการศึกษา 
         ตัวชี้วัดที่ ๘ ร้อยละ ๘๐ ของโรงเรียน ดำเนินการส่งเสริมการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา
ด้วยเครือข่ายความร่วมมือการบริหารจัดการศึกษาระดับคุณภาพดีขึ้นไป 
 จุดเน้นที ่ ๕ ส่งเสริมโรงเรียนให้บริหารจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
     ประเด็นการพิจารณา โรงเรียนมีการบริหารจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
     ตัวชี้วัดความสําเร็จ 



๕๑ 
 

         ตัวชี้วัดที่ ๙ ร้อยละ ๑๐๐ ของโรงเรียน ดำเนินการบริหารจัดการศึกษาตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
         ตัวชี้วัดที่ ๑๐ ร้อยละ ๘๐ ของโรงเรียนดำเนินการบริหารจัดการศึกษาตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงระดับคุณภาพดีขึ้นไป 
 จุดเน้นที่ ๖ ส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
บริหารจัดการ 
     ประเด็นการพิจารณาที่ ๑ มีการพัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา ที่
ทันสมัย สนองตอบความต้องการของผู้ใช้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ 
     ประเด็นการพิจารณาที่ ๒ มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษามีการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน 
     ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
         ตัวชี้วัดที่ ๑๑ ร้อยละ ๑๐๐ ของโรงเรียน ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการ 
         ตัวชี้วัดที่ ๑๒ ร้อยละ ๘๐ ของโรงเรียน ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการ ระดับคุณภาพดีขึ้นไป 
 จุดเน้นที ่ ๗ ส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเชี ่ยวชาญตาม
สมรรถนะ มาตรฐาน และมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
     ประเด็นการพิจารณาที่ ๑ ครูและบุคลากรทางการศึกษามีจรรยาบรรณในวิชาชีพและ จิต
วิญญาณความเป็นครู 
     ประเด็นการพิจารณาที ่ ๒ มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้
ความสามารถในการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 
     ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
         ตัวชี้วัดที่ ๑๓ ร้อยละ ๑๐๐ ของครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ มีจรรยาบรรณในวิชาชีพและจิตวิญญาณความเป็นครู 
         ตัวชี ้วัดที่ ๑๔ ร้อยละ ๘๐ ของโรงเรียน ดำเนินการส่งเสริมพัฒนา ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ ที่ได้รับการพัฒนาความรู้
ความสามารถในการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพระดับคุณภาพดีขึ้นไป 
 จุดเน้นที่ ๘ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ มีระบบบริหารจัดการ
การขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา ตามมาตรฐานสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
     ประเด็นการพิจารณาที่ ๑ มีระบบบริหารจัดการตามมาตรฐาน สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา 



๕๒ 
 

     ประเด็นการพิจารณาที่ ๒ กลุ่ม/หน่วย ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีการส่งเสริม
สนับสนุน คุณภาพการศึกษา 
     ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
         ตัวชี้วัดที่ ๑๕ ร้อยละ ๙๐ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ มีระบบ
บริหารจัดการตามมาตรฐาน สำนักงานเขตพ้ืนที่ 
         ตัวชี้วัดที่ ๑๖ ร้อยละ ๑๐๐ ของกลุ่มงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เพชรบูรณ์ มีระดับคุณภาพดีขึ้นไป 
 นโยบายที่ ๒ ส่งเสริมการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 
 จุดเน้นที่ ๙ ส่งเสริมและพัฒนาให้ครูจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการ Active Learning 
     ประเด็นการพิจารณาที่ ๑ มีการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู ้ด้วยวิธีการ Active 
Learning 
     ประเด็นการพิจารณาท่ี ๒ ครูจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการ Active Learning 
     ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
         ตัวชี้วัดที่ ๑๗ ร้อยละ ๑๐๐ ของโรงเรียน มีการดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการ
จดัการเรียนรู้ด้วยวิธีการ Active Learning ของครูและจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการ Active Learning 
         ตัวชี้วัดที่ ๑๘ ร้อยละ ๘๐ ของโรงเรียน ดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการจัดการ
เรียนรู้ด้วยวิธีการ Active Learning ของครูและจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการ Active Learning ระดับ
คุณภาพดีขึ้นไป 
 จุดเน้นที่ ๑๐ ส่งเสริมและพัฒนาการสร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้“๑ ครู ๑ นวัตกรรม
การจัดการเรียนรู้” 
     ประเด็นการพิจารณาท่ี ๑ มีการส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนา
คุณภาพนักเรียน 
     ประเด็นการพิจารณาที่ ๒ มีการส่งเสริมและพัฒนาให้ครูน านวัตกรรมการจัดการเรียนรู้สู่
การปฏิบัติ 
     ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
         ตัวชี้วัดที่ ๑๙ ร้อยละ ๑๐๐ ของโรงเรียน ส่งเสริมและพัฒนาการสร้างนวัตกรรมการ
จัดการเรียนรู้ “๑ ครู ๑ นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้” 
         ตัวชี้วัดที่ ๒๐ ร้อยละ ๘๐ ของโรงเรียน ดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาการสร้างนวัตกรรม
การจัดการเรียนรู้ “๑ ครู ๑ นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้”ระดับคุณภาพดีขึ้นไป 
 จุดเน้นที่ ๑๑ ส่งเสริมและพัฒนาให้ครูใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ 



๕๓ 
 

     ประเด็นการพิจารณาท่ี ๑ มีการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ 
     ประเด็นการพิจารณาท่ี ๒ มีการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ 
     ประเด็นการพิจารณาที่ ๓ สร้างโอกาสให้นักเรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อที่
หลากหลาย 
     ประเด็นการพิจารณาท่ี ๔ มีการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์พิเศษ 
     ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
         ตัวชี้วัดที่ ๒๑ ร้อยละ ๑๐๐ ของโรงเรียน ดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาให้ครูใช้สื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
         ตัวชี ้ว ัดที ่ ๒๒ ร้อยละ ๘๐ ของโรงเรียน ดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาให้ครูใช้สื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ระดับคุณภาพดีข้ึนไป 
 นโยบายที่ ๓ เพิ่มและยกระดับคุณภาพนักเรียนทุกระดับ 
 จุดเน้นที่ ๑๒ เพิ่มและยกระดับคุณภาพของนักเรียนทุกระดับชั้น 
     ประเด็นการพิจารณาท่ี ๑ นักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับดีขึ้นไป 
     ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
         ตัวชี้วัดที่ ๒๓ ร้อยละ ๑๐๐ ของโรงเรียน ดำเนินการเพิ่มและยกระดับให้นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกระดับชั้น 
        ตัวชี้วัดที่ ๒๔ ร้อยละ ๘๐ ของโรงเรียน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
ของนักเรียนเฉลี่ย ๒.๕๐ ขึ้นไป 
         ตัวชี ้ว ัดที ่ ๒๕ ร้อยละ ๘๐ ของโรงเรียน ดำเนินการเพิ ่มและยกระดับให้นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกระดับชั้นระดับคุณภาพดีขึ้นไป 
     ประเด็นการพิจารณาที่ ๒ นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์เป็นไปตามมาตรฐานตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 
         ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
         ตัวชี้วัดที่ ๒๖ ร้อยละ ๑๐๐ ของโรงเรียน ดำเนินการเพิ่มและยกระดับให้นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกระดับชั้น 
         ตัวชี้วัดที่ ๒๗ ร้อยละ ๘๐ ของโรงเรียน ที่นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) กำหนดใน
ระดับดีข้ึนไป 
         ตัวชี ้ว ัดที ่ ๒๘ ร้อยละ ๘๐ ของโรงเรียน ดำเนินการเพิ ่มและยกระดับให้นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกระดับชั้นระดับคุณภาพดีขึ้นไป 



๕๔ 
 

     ประเด็นการพิจารณาที่ ๓ นักเรียนมีการอ่าน คิดวิเคราะห์และการเขียนเป็นไปตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 
     ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
        ตัวชี้วัดที่ ๒๙ ร้อยละ ๑๐๐ ของโรงเรียน ดำเนินการเพิ่มและยกระดับการอ่านการคิด
วิเคราะห์ และเขียนเป็นไปตามมาตรฐานตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 
         ตัวชี้วัดที่ ๓๐ ร้อยละ ๘๐ ของโรงเรียน ที่มีนักเรียนมีผลการอ่าน การคิดวิเคราะห์และ
เขียนเป็นไปตามมาตรฐานตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับ
ปรับปรุงพ.ศ. ๒๕๖๐) ในระดับดีข้ึนไป 
         ตัวชี้วัดที่ ๓๑ ร้อยละ ๘๐ ของโรงเรียน ดำเนินการเพิ่มและยกระดับการอ่าน การคิด
วิเคราะห์ และเขียนเป็นไปตามมาตรฐานตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 
๒๕๕๑(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) ระดับคุณภาพดีขึ้นไป 
     ประเด็นการพิจารณาที่ ๔ นักเรียนมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(O-NET) ในแต่ละวิชาเพ่ิมข้ึน 
     ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
         ตัวชี้วัดที่ ๓๒ ร้อยละ ๑๐๐ ของโรงเรียนมีการดำเนินการเพ่ิมและยกระดับผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ ๖ 
         ตัวชี ้ว ัดที ่ ๓๓ ร้อยละ ๘๐ ของโรงเรียนมีนักเรียนที ่มีผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) มากกว่าร้อยละ ๕๐ ในแต่ละรายวิชาเพ่ิมขึ้น มีจ านวนเพ่ิมขึ้นร้อยละ 
๑ จาก 
ปีการศึกษาท่ีผ่าน 
         ตัวชี้วัดที่ ๓๔ ร้อยละ ๘๐ ของโรงเรียนมีการดำเนินการเพิ่มและยกระดับผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ ๖ ระดับ
คุณภาพดีขึ้นไป 
     ประเด็นการพิจารณาท่ี ๕ นักเรียนมีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ และสื่อสารภาษาท่ี ๓ 
     ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
         ตัวชี้วัดที่ ๓๕ ร้อยละ ๑๐๐ ของโรงเรียน มีการดำเนินการเพ่ิมและยกระดับทักษะสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ และสื่อสารภาษาท่ี ๓ ของนักเรียน 
         ตัวชี้วัดที่ ๓๖ ร้อยละ ๘๐ ของโรงเรียน ที่มีนักเรียนมีการสื่อสารภาษาอังกฤษ และสื่อสาร
ภาษา ที่ ๓ ในระดับดีข้ึนไป 



๕๕ 
 

         ตัวชี้วัดที่ ๓๗ ร้อยละ ๘๐ ของโรงเรียน มีการดำเนินการเพิ่มและยกระดับทักษะสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ และสื่อสารภาษาท่ี ๓ ของนักเรียนระดับคุณภาพดีขึ้นไป 
     ประเด็นการพิจารณาที่ ๖ นักเรียนที่มีทักษะด้าน Digital Literacy ที่มีการเรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
     ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
         ตัวชี้วัดที่ ๓๘ ร้อยละ ๑๐๐ ของโรงเรียนมีการดำเนินการเพิ่มและยกระดับทักษะด้าน
Digital Literacy ที่มีการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพของนักเรียน 
         ตัวชี้วัดที่ ๓๙ ร้อยละ ๘๐ ของโรงเรียนที่มีนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มรายวิชา
วิทยาการคำนวณของนักเรียนเฉลี่ยตั้งแต่ ๓.๐๐ ขึ้นไป 
         ตัวชี้วัดที่ ๔๐ ร้อยละ ๘๐ ของโรงเรียนมีการดำเนินการเพิ่มและยกระดับทักษะด้าน
Digital Literacy ที่มีการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพของนักเรียน ระดับคุณภาพดีข้ึนไป 
 จุดเน้นที่ ๑๓ เพิ่มศักยภาพนักเรียนให้เป็นผู้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์นวัตกรรมที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 
     ประเด็นการพิจารณาที่ ๑ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถขับเคลื่ อนคุณภาพชีวิตให้
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
     ประเด็นการพิจารณาท่ี ๒ สร้างนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้ 
     ประเด็นการพิจารณาที่ ๓ นักเรียนทุกคนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มี
สุขภาวะ ที่ดีสามารถดำรงชีวิตอย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 
     ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
         ตัวชี้วัดที่ ๔๑ ร้อยละ ๑๐๐ ของโรงเรียน พัฒนาศักยภาพนักเรียนให้เป็นผู้มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์นวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
         ตัวชี้วัดที่ ๔๒ ร้อยละ ๘๐ ของโรงเรียน มีการดำเนินการพัฒนาศักยภาพนักเรียนให้เป็นผู้
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์นวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 จุดเน้นที่ ๑๔ เพิ่มศักยภาพนักเรียนให้สามารถค้นพบตนเอง มีทักษะพื้นฐานอาชีพ และ
การมีงานทำมีความพร้อมในการแข่งขัน 
     ประเด็นการพิจารณาที่ ๑ นักเรียนมีสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร สมรรถนะที่จำเป็น
การรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) การรู้เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematic Literacy) การรู้เรื่อง 
วิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy) ตามแนวทางการประเมิน PISA มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 
๒๑ (๓R๘C) และมีความพร้อมในการเข้าสู่เวทีการแข่งขัน 
     ประเด็นการพิจารณาที่ ๒ นักเรียนมีความสามารถในการค้นพบตนเอง มีทักษะพื้นฐาน
อาชีพและการมีงานทำ 



๕๖ 
 

     ประเด็นการพิจารณาที่ ๓ นักเรียนมี ID Plan และ Portfolio เพื่อการศึกษาต่อและ
ประกอบอาชีพ 
     ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
         ตัวชี้วัดที่ ๔๓ ร้อยละ ๑๐๐ ของโรงเรียนดำเนินการเพิ่มศักยภาพนักเรียนให้สามารถ
ค้นพบตนเอง มีทักษะพ้ืนฐานอาชีพ และการมีงานทำมีความพร้อมในการแข่งขัน 
         ตัวชี้วัดที่ ๔๔ ร้อยละ ๘๐ ของโรงเรียนดำเนินการเพ่ิมศักยภาพนักเรียนให้สามารถค้นพบ
ตนเองมีทักษะพ้ืนฐานอาชีพ และการมีงานทำมีความพร้อมในการแข่งขันระดับคุณภาพดีขึ้นไป 
 จุดเน้นที่ ๑๕ เพิ่มศักยภาพนักเรียนให้มีทักษะในการดำรงชีวิต 
     ประเด็นการพิจารณาที่ ๑ นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็น
พลเมืองดีของชาติและพลเมืองโลกท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม 
     ประเด็นการพิจารณาท่ี ๒ นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อม สามารถรับมือ
กับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 
     ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
         ตัวชี้วัดที่ ๔๕ ร้อยละ ๑๐๐ ของโรงเรียน ดำเนินการให้นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง 
มีหลักคิดท่ีถูกต้องเป็นพลเมืองดีของชาติและพลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม 
         ตัวชี้วัดที่ ๔๖ ร้อยละ ๘๐ ของโรงเรียน ดำเนินการให้นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มี
หลักคิดที่ถูกต้องเป็นพลเมืองดีของชาติและพลเมืองโลกท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม ระดับคุณภาพดี 
ขึ้นไป 
         ตัวชี้วัดที่ ๔๗ ร้อยละ ๑๐๐ โรงเรียน พัฒนาศักยภาพนักเรียนให้มีความรู้ความเข้าใจและ
มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่มีผลกระทบต่อความม่ันคงได้แก่ภัยจาก ยาเสพ
ติดความรุนแรง การคุกคาม ในชีวิตและทรัพย์สินการค้ามนุษย์อาชญากรรมไซเบอร์และภัยพิบัติต่างๆ 
         ตัวชี้วัดที่ ๔๘ ร้อยละ ๘๐  ของโรงเรียน ดำเนินการพัฒนาศักยภาพนักเรียนให้มีความรู้
ความเข้าใจและมีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 
ได้แก่ ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรงการคุกคาม ในชีวิตและทรัพย์สินการค้ามนุษย์อาชญากรรมไซ
เบอร์และภัยพิบัติต่างๆระดับคุณภาพดีข้ึนไป 
 
 



๕๗ 
 

 ๒. กรมกิจการเด็กและเยาวชน สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดเพชรบูรณ์๓๓ 
 กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและ ความมั่นคงของมนุษย์ได้
กําหนดภารกิจในการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ การคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ์ และการส่งเสริม
สวัสดิการ สําหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว โดยมีเป้าหมายสูงสุดเพื่อให้เด็กและเยาวชนมีคุณภาพ
ชีวิต ที่ดี และมีความม่ันคงในการดํารงชีวิต 
 แผนกลยุทธ์ของกรมกิจการเด็กและเยาวชน ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒๕๖๔ ได้ดําเนินการ
ผ่านกระบวนการการมีส่วนรวมของทุกภาคส่วน ผ่านการวิเคราะห์สถานการณ์แวดล้อมโดยทั่วไป
สถานการณ์ด้านเด็กและเยาวชน ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากข้อเสนอเชิงนโยบายในการ
จัด สมัชชาเด็กและเยาวชน และสมัชชาการพัฒนาเด็กและเยาวชนในระหว่าง พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๘ 
รวมถึงหลักการและแนวทางตามกฎหมายแม่บท แผนยุทธศาสตร์ระดับชาติและระดับกระทรวงที่
เกี่ยวข้องกับภารกิจ อันถือเป็น กรอบทิศทางของประเทศที่ตอบสนองต่อสถานการณ์ที่สําคัญของกลุ่ม
เด็ก และเยาวชน ซึ่งมีความสําคัญอย่างยิ่งเพื่อให้กรอบทิศทางของแผนกลยุทธ์  กรมกิจการเด็กและ
เยาวชน สอดคล้องประเด็นและหลักการข้างต้น และ สนับสนุนการดําเนินภารกิจอย่างบูรณาการใน
ภาพรวมของประเทศ 
 กรมกิจการเด็กและเยาวชน ปรารถนาให้แผนกลยุทธ์ดังกล่าวอันเป็น เสมือนเข็มทิศชี
เป้าหมายที่บุคลากรของ อย. และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คาดหวังร่วมกันให้กรมดําเนินการให้สําเร็จ ซึ่ง
การเติมเต็มให้เกิด ความสมบูรณ์ตามที่คาดหวังนั้นได้ ไม่อาจขาดฟันเฟืองจากทุกส่วน ที่เกี่ยวข้อง
ร่วมมือกัน 
 ในช่วงระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๔๕ - ๒๕๕๘ กระทรวง การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ (พม.) ดําเนินภารกิจด้านเด็กและเยาวชน ภายใต้โครงสร้างที่ ส่วนราชการระดับกรม แบ่ง
หน้าที่ บทบาทและความ รับผิดชอบทางด้านการกําหนดนโยบายและวิชาการออกจากด้านการนํา
นโยบายไปปฏิบัติเพื่อส่งเสริมความ พิ่เชี่ยวชาญในงานเฉพาะด้าน แต่ด้วยข้อจํากัดในการ ปฏิบัติจริง
ไม่อาจแยกงานด้านการกําหนดนโยบาย และ การนํานโยบายไปปฏิบัติออกจากกันอย่างสมบูรณ์ เป็น 
ผลให้เกิดความซ้ําซ้อน และไม่มีประสิทธิภาพในการ ขับเคลื่อนภารกิจในภาพรวมต่อกลุ่มเป้าหมาย
ด้านเด็ก และเยาวชนอย่างเชื่อมโยงและบูรณาการกัน 
 ดังนั้น เพื่อให้การดําเนินภารกิจยึดเด็กและ เยาวชนเป็นศูนย์กลาง พระราชบัญญัติ
ปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งประกาศ ในราชกิจจานุเบกษา ฉบับลง

 
 ๓๓ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์,  [ออนไลน์],แหล่งที่มา : 
http://phetchabun.m-society.go.th/มีนาคม ๒๕๖๔. 



๕๘ 
 

วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๘ เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๕ ก หน้า ๔๙ จึงได้ปรับปรุงการแบ่งส่วน ราชการของ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์ (พม.) โดยตัดโอนภารกิจด้านเด็กและ เยาวชน
จัดตั้งเป็น กรมกิจการเด็กและเยาวชน เพ่ือ ให้การกําหนดนโยบายและมาตรฐาน การวิจัยและ พัฒนา 
การกํากับดูแลและติดตามประเมินผล การ ส่งเสริมสนับสนุนในเชิงวิชาการและการปฏิบัติในมิติ พ้ืนที่ 
เกิดการบูรณาการกลไก การทํางานอย่างเป็น องค์รวมโดยยึดคนเป็นศูนย์กลางอย่างมีประสิทธิภาพ 
กรมกิจการเด็กและเยาวชนได้กําหนดภารกิจใน การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ การคุ้มครองและ 
พิทักษ์สิทธิ์ และการส่งเสริมสวัสดิการสําหรับเด็ก เยาวชนและครอบครัว โดยมีเป้าหมายสูงสุดเพ่ือให้
เด็ก และเยาวชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความม่ันคงในการ ดํารงชีวิต สอดคล้องตามกฎกระทรวงแบ่ง
ส่วนราชการ กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ พ.ศ. 
๒๕๕๙ ที่ได้กําหนด ภารกิจของกรมใน ๑๒ ด้าน กล่าวคือ ให้กรมกิจการเด็กและเยาวชน มีภารกิจ 
เกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของ เด็กและเยาวชน การคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ์ เด็กและ
เยาวชน การส่งเสริมสวัสดิการเด็ก และ ครอบครัว โดยการกําหนดนโยบาย มาตรการ กลไก ส่งเสริม
และสนับสนุนภาครัฐ และภาคเอกชน ติดตามและประเมินผลการ ดําเนินการตามนโยบายและ
มาตรการที่ กําหนด เพ่ือให้เด็กและเยาวชน มีคุณภาพชีวิต ที่ดีและมีความมั่นคงในการดํารงชีวิต โดย
ให้ มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
 (๑) เสนอแนะนโยบาย แนวทาง เสริม สร้างมาตรการและกลไกในการส่งเสริมและ พัฒนา
ศักยภาพการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ เด็กและเยาวชน และการส่งเสริมสวัสติการ เด็กและครอบครัว 
 (๒) กําหนดมาตรฐานการส่งเสริมและ พัฒนาศักยภาพ การคุ้มครองพิทักษ์สิทธิเด็ก และ
เยาวชน และการส่งเสริมสวัสดิการเด็ก และครอบครัว ให้สอดคล้องกับกระแสการ เปลี่ยนแปลงทาง
สังคมโลก พันธกรณี ความ ตกลง และความร่วมมือระหว่างประเทศ กํากับดูแล ติดตาม และ
ประเมินผลการดําเนิน งานให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กําหนด 
 (๓) พัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการส่ง เสริมและพัฒนาศักยภาพ การคุ้มครองและ พิทักษ์
สิทธิ์ เด็กและเยาวชน และการส่งเสริม สวัสติการเด็กและครอบครัว 
 (๔) ดําเนินการส่งเสริมและสนับสนุนการ จัดกิจกรรม เพื ่อการส่งเสริมและพัฒนา 
ศักยภาพ การคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิเด็กและ เยาวชน การส่งเสริมสวัสติการเด็กและ ครอบครัว 
และบทบาททางสังคมของเด็กและ เยาวกัน 
 (๕) บริหารจัดการและพัฒนาระบบงาน เทคโนโลยีสารสนเทศ และเป็นศูนย์กลาง ข้อมูล 
ต้านเด็กและเยาวชน รวมทั้งที่เป็นกลุ่ม เสียง กลุ่มท่ีมีปัญหาทางสังคม กลุ่มท่ีประสบ ภัยสังคม กลุ่มที่
พึงได้รับการช่วยเหลือ คุ้มครอง สงเคราะห์ พัฒนาและฟ้ืนฟู และการ รับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม 



๕๙ 
 

 (๖) จัดบริการสวัสดิการสังคม การ สังคมสงเคราะห์ การให้คําปรึกษาแนะนํา การ ให้
ความช่วยเหลือ และการแก้ไขปัญหาแก่ กลุ่มเด็กและเยาวชนที่เป็นกลุ่มเสี่ยง กลุ่มท่ี ประสบภัยสังคม 
และกลุ่มที่มีปัญหา ทาง สังคม รวมทั้งประสานส่งต่อหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง 
 (๗) พัฒนารูปแบบ วิธีการบริการ สวัสดิการสังคม และการสังคมสงเคราะห์เด็ก เยาวชน 
และครอบครัว ให้สอดคล้องกับ มาตรฐานที่กําหนด 
 (B) จัดให้มีบ้านพักเด็กและครอบครัว สถานรับเลี้ยงและพัฒนาเด็ก สถานแรกรับ สถาน
สงเคราะห์ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพ และสถานพัฒนาและฟื้นฟูในการบริการและ ให้การช่วยเหลือ 
สงเคราะห์ คุ้มครอง สวัสดิภาพ พัฒนา ฟื้นฟู และจัดบริการสังคม แก่เด็กและครอบครัวที่ประสบ
ปัญหา 
 (๙) เป็นศูนย์กลางในการให้ความช่วย เหลือ คุ้มครองและดําเนินการในการรับเด็ก เป็น
บุตรบุญธรรม 
 (๑๐) ติดตามและประเมินผลการดําเนิน งานด้านการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของ 
เด็กและเยาวชน การคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ์ เด็กและเยาวชน และการส่งเสริมสวัสดิการ เด็กและ
ครอบครัว 
 (๑๑) ประสาน ส่งเสริม และสนับสนุนทางวิชาการ ข้อมูล เทคโนโลยี การให้คําปรึกษา 
แนะนํา และให้ความช่วยเหลือ รวมทั้งการติดตามและประเมินผลการดําเนินการของเครือข่าย ที่
เกี่ยวข้อง เพื่อการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ การคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชน ตาม
กฎหมาย และการส่งเสริมสวัสดิการเด็กและครอบครัว 
 (๑๒) ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของกรมหรือตามที่ 
รัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
 กรมกิจการเด็กและเยาวชนดําเนินภารกิจภายใต้โครงสร้างตามกฎกระทรวงและจัดตั้ง
ภายใน ประกอบด้วย ๕ กอง/ศูนย์/สํานักงาน ๒ กลุ่มขึ้นตรงต่อผู้บริหาร มีหน่วยงานที่จัดตั้งอยู่ใน
ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ได้แก่ สถานแรกรับ สถานสงเคราะห์ สถาบันพัฒนาและฟื้นฟู และ
สถาบันเพาะกล้า คุณธรรม จํานวนทั้งสิ้น ๓๐ แห่งใน ๒๐ จังหวัด และบ้านพักเด็กและครอบครัว 
จํานวน ๗๗ แห่ง ใน กรุงเทพมหานครและ ๗๖ จังหวัดทั่วประเทศ 
 

๒.๖ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 ๒.๖.๑ งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาศักยภาพ 
 ในบริบทของงานวิจัยที่เก่ียวข้องเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพนั้นได้มีนักวิจัยศึกษาไว้หลาย
เรื่อง ซึ่งแต่ละเรื่องมีผลการวิจัยที่ได้อธิบายถึงการพัฒนาในหลากหลายมิติได้แก่ การพัฒนาคนและ
การพัฒนาองค์กร แต่ละเรื่องมีรายละเอียด ดังนี้ 



๖๐ 
 

 พัศมา แผนสมบูรณ์ ได้วิจัยเรื่อง “การจัดการความรู้เพ่ือการพัฒนาศักยภาพองค์กรธุรกิจ
บริการสู่องค์กร ประสิทธิภาพสูง” การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ  ๑. ศึกษาและวิเคราะห์
สภาพทั่วไปขององค์กรธุรกิจบริการ และคุณลักษณะองค์กรประสิทธิภาพสูง ๒ . วิเคราะห์การจัดการ
ความรู้และการประยุกต์หลักธรรมเพื่อการพัฒนาองค์กรประสิทธิภาพสูงและ ๓ .บูรณาการหลักการ
จัดการความรู้เข้ากับหลักพุทธธรรมเพื่อพัฒนาองค์กรประสิทธิภาพสูง ผลการวิจัยพบว่า   

๑. สภาพทั่วไปของธุรกิจบริการมีปัญหาสำคัญของการจัดการคือ การปรับตัวใหม่ของ
ธุรกิจ ต้องมีระบบการบริหารที่ทันสมัย องค์กรขาดสภาพคล่องการบริหารการเงิน มีต้นทุนการบริการ
ที่สูงขึ้น พนักงานขาดคุณภาพและความอดทน ลูกค้ามีความคาดหวังในคุณภาพการบริการที่สูงขึ้น        

๒. คุณลักษณะองค์กรประสิทธิภาพสูงคือต้องมีการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาองค์กร ต้อง
สร้างบุคลากรให้มีประสิทธิภาพสูง (HPP) สร้างองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO) สร้าง
ระบบงานให้มีคุณภาพท้ังองค์กร (TQM) และสร้างวัฒนธรรมให้เป็นวัฒนธรรมประสิทธิภาพสูง (HPC)  
หลักการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาองค์กรประสิทธิภาพสูงมีกระบวนการ ๖ ขั้นตอน เริ่มตั้งแต่การ
กำหนดประเด็นความรู้ การแสวงหาความรู้ การรวบรวมความรู้ การแบ่งปันความรู้ การนำความรู้สู่
การปฏิบัติและการติดตามประเมินผลที่สามารถสร้างคุณลักษณะความเป็นองค์กรประสิทธิภาพสูง 
(HPO) ได้ทุกองค์ประกอบ ทั้งยังสามารถบูรณาการหลักธรรม อิทธิบาท ๔ และ สัปปุริสธรรม ๗ ได้
ทุกขั้นตอน ๓. การบูรณาการหลักการจัดการความรู้กับหลักพุทธธรรมเพื่อการพัฒนาประสิทธิภาพ
องค์กรพบว่า กรอบแนวทางการปฏิบัติเชิงกระบวนการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นองค์กรประสิทธิภาพ
สูงมีสาระสำคัญที่ผสานการปฏิบัติในรูปของ Matrix กระบวนการจัดการความรู้ ๖ ขั้นตอนต้อง
ดำเนินการกับองค์ประกอบความเป็น HPO ๔ มิติด้วยการบูรณาการหลักธรรมทั้ง ๒หลักธรรม ทำให้
ได้ข้อค้นพบใหม่จากการวิจัยในรูปแบบของระบบการจัดการความรู้เชิงกระบวนการพัฒนา HPO 
ตามที่กล่าวแล้ว ภูมิปัญญาตะวันตกเกี่ยวกับวิทยาการจัดการสมัยใหม่ สามารถประยุกต์เข้ากับหลัก
พุทธธรรมได้อย่างสมดุลและลงตัว๓๔   
 ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุทธญาณ์ โอบอ้อม ได้วิจัยเรื่อง “การพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแนวพระพุทธศาสนา” งานวิจัยฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์คือ ๑) ศึกษา
วิเคราะห์สภาพทั่วไปและปัญหาอุปสรรคของการพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ๒) เพื่อศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และหลักพุทธธรรมที่เกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ ๓) เพื่อนำเสนอแนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กร

 
 ๓๔ พัศมา แผนสมบูรณ์, “การจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาศักยภาพองค์กรธุรกิจบริการสู่องค์กร 
ประสิทธิภาพสูง”,วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗), หน้า ก. 



๖๑ 
 

ปกครองส่วนท้องถิ่นตามแนวพระพุทธศาสนา ผลการวิจัยพบว่า แนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแนวพระพุทธศาสนา ซึ่งมีองค์ประกอบ คือ จะต้องเริ ่มจาก
กระบวนการหรือวิธ ีการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ใน ๓ ด้าน คือ  T (training) การฝึกอบรม, E 
(education) การศึกษา และ D (development) การพัฒนานำมาบูรณาการกับหลักพระพุทธศาสนา 
คือ หลัก ไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ และปัญญา จะก่อให้เกิดศักยภาพของบุคลากร ใน ๓ ด้าน คือ
ทางด้านความรู้ ด้านทักษะ และด้านพฤตินิสัยที่พึงประสงค์ ดังนั้น แนวทางการพัฒนานี้สามารถนำ
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
จะได้แนวทางจากการสังเคราะห์ (Synthesis Model) คือ  TED + SSP = KSA๓๕ 
 ดาบตำรวจไทยมณี ไชยฤทธิ์ ได้วิจัยเรื่อง “รูปแบบการพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่
ตำรวจตระเวนชายแดนตามหลักพุทธธรรมเพื่อสนับสนุนการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน” การวิจัยมี
วัตถุประสงค์ ๓ ประการ ได้แก่ ๑) เพ่ือศึกษาวิเคราะห์สภาพปัญหาการพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่
ตำรวจตระเวนชายแดน ๒) เพ่ือศึกษาวิเคราะห์คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของเจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวน
ชายแดนตามหลักพุทธธรรมเพ่ือสนับสนุนการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและ๓) เพ่ือนำเสนอรูปแบบการ
พัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดนตามหลักพุทธธรรมเพื่อสนับสนุนการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวน
ชายแดนตามหลักพุทธธรรมเพื่อสนับสนุนการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน พบว่า ด้านกาย จะต้องมีการ
ฝึกฝนการรับรู้ทางอายตนะทั้ง ๖ ประการ การดูแลระบบของธาตุ การตรวจสอบร่างกายทุก ๆ เดือน 
และการทดสอบสมรรถนะทางด้านร่างกาย ให้เกิดความพร้อมต่อสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้
ตลอดเวลา ด้านศีลธรรม พยายามที่มุ่งส่งเสริมความพร้อมทาง ด้านการรักษากฎ กติกา กฎเกณฑ์ 
ระเบียบวินัย ความเป็นจรรยาบรรณ ค่านิยมที่ดีงามในความเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดน 
การปรับเปลี่ยนทัศนคติ การส่งเสริมการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ตั้ง ด้านจิต พบว่า 
การฝึกฝนอบรมกรรมฐานทางพระพุทธศาสนาสามารถจะปรับเปลี่ยนจิตใจให้เกิดสุขภาพจิตที่ดี และ
ความมั่นคงทางอุดมการณ์ที่หนักแน่น การฝึกสมาธิทำให้เกิดคุณภาพทางจิต เมื่อจิตมีความหนักแน่น 
มีความมั่นคงในกุศลธรรมทั้งหลายไม่ก่อเกิดความชั่วร้ายในจิตใจ และด้านปัญญา มุ่งส่งเสริมให้กับ
เจ้าหน้าที่ให้รู ้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลก การรู้จักการแก้ไขปัญหาตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
เฉพาะ หรือรู้จักแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้านั ่นเอง ลักษณะทางการพัฒนาศักยภาพมิได้เกิดขึ้นโดย
ความรู้สึกนึกคิดแต่จะต้องอาศัยการการศึกษาอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นการศึกษาตามหลักวิชาก าร 

 
 ๓๕ ว่าท่ีร้อยตรีหญิงสุทธญาณ์ โอบอ้อม, “การพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตามแนวพระพุทธศาสนา” ,วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย 
: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,๒๕๕๘),  หน้า ก. 



๖๒ 
 

และการศึกษาทางประสบการณ์ที่เกิดขึ้น หรืออาจจะจัดโครงการตามหลักสูตรฝึก ฝึกอบรมศักยภาพ
ในแต่ละปีมีการทบทวนองค์ความรู้อยู่ตลอดเวลารวมทั้งการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้นอก
ระบบหรือการเรียนรู้ในเชิงของพ้ืนที่เป้าหมาย๓๖ 
 พลตรี ณรัฐ  สวาสดิ์รัตน์ ได้วิจัยเรื่อง “รูปแบบการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของ
อาสาสมัครทหารพรานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามหลักพุทธธรรม” มีวัตถุประสงค์ในการวิจัยคือ ๑) 
เพื่อศึกษาสภาพปัญหา อุปสรรค  ในการปฏิบัติงานของอาสา สมัครทหารพรานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ๒) 
เพ่ือศึกษาหลักธรรม และทฤษฎี ที่เกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของอาสาสมัครทหารพรานและ  
๓)  เพื่อนำเสนอรูปแบบการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของอาสา สมัครทหารพรานที่เหมาะสม
ที่สุดให้กับกองกำลังทหารพรานจังหวัดชายแดนภาคใต้  ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการพัฒนาศักยภาพ
ตามหลักพุทธธรรมนั้น พบว่า การพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของอาสาสมัครทหารพราน จะต้อง
พิจารณาเป็นกรณีๆไปเพราะบุคคลมีศักยภาพภาพทางร่างกาย, จิตใจและปัญญาไม่เท่ากัน การพัฒนา
ศักยภาพนอกจากจะพิจารณากำหนดมาตรฐานแล้ว จึงต้องพิจารณาถึงห้วงระยะเวลา การสนับสนุน ขวัญ
กำลังใจและไหวพริบปฏิภาณของแต่ละคนด้วย การพัฒนาศักยภาพที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด คือการพัฒนา
ไปพร้อมๆกันทั้ง ๔ ด้าน สำหรับรูปแบบการพัฒนาศักยภาพตามหลักพุทธธรรมนั้น เป็นรูปแบบที่สามารถ
ประกันได้ว่า ผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาจะออกมาในรูปแบบของการมีคุณธรรม มีจริยธรรม มีความเจริญงอก
งามไปในทางที่ดีแก่ตัวผู้รับการพัฒนาและเป็นคุณแก่สังคมส่วนรวม ซึ่งจะส่งผลถึงการยุติความรุนแรงที่มีอยู่
ในปัจจุบันให้สงบเบาบางลง สังคมมีการเอ้ือเฟ้ือเกื้อกูลกันและเกิดความสงบสุข ความสามัคคีในประเทศชาติ
ได้ในที่สุด ๓๗ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 ๓๖ ดาบตำรวจไทยมณี   ไชยฤทธ์ิ, “รูปแบบการพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดน
ตามหลักพุทธธรรมเพื่อสนับสนุนการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน” ,วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,๒๕๕๘), หน้า ก. 
 ๓๗ พลตรี ณรัฐ  สวาสดิ์รัตน์,รูปแบบการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของอาสาสมัครทหารพรานใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้ตามหลักพุทธธรรม,วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, 
(บัณฑิตวทิยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,๒๕๕๘), หน้า ก. 



๖๓ 
 

ตารางที่ ๒.๕ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาศักยภาพ 
 

นักวิจัย ผลการวิจัย 
พัศมา แผนสมบูรณ์  กระบวนการจัดการความรู ้ ๖ ขั ้นตอนต้อง

ดำเนินการกับองค์ประกอบความเป็น HPO ๔ 
มิติด้วยการบูรณาการหลักธรรมทั้ง ๒หลักธรรม 
ทำให้ได้ข้อค้นพบใหม่จากการวิจัยในรูปแบบ
ข อ ง ร ะ บ บ ก า ร จ ั ด ก า ร ค ว า ม ร ู ้ เ ชิ ง
กระบวนการพัฒนา HPO สามารถบูรณาการ
หลักธรรม อิทธิบาท ๔ และ สัปปุริสธรรม ๗ ได้
ทุกขั้นตอน 

ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุทธญาณ์ โอบอ้อม  กระบวนการหรือวิธีการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ใน ๓ ด้าน คือ T (training) การฝึกอบรม, E 
( education)  ก า ร ศ ึ ก ษ า  แ ล ะ  D 
(development) การพัฒนานำมา บูรณาการ
กับหลักพระพุทธศาสนา คือ หลัก ไตรสิกขา  

ดาบตำรวจไทยมณี ไชยฤทธิ์ การฝึกฝนอบรมกรรมฐานทางพระพุทธศาสนา
สามารถจะปรับเปลี่ยนจิตใจให้เกิดสุขภาพจิตที่
ดี และความมั่นคงทางอุดมการณ์ที ่หนักแน่น 
การฝึกสมาธิทำให้เกิดคุณภาพทางจิต เมื่อจิตมี
ความหนักแน่น มีความมั ่นคงในกุศลธรรม
ทั้งหลายไม่ก่อเกิดความชั่วร้ายในจิตใจ และด้าน
ปัญญา มุ่งส่งเสริมให้กับเจ้าหน้าที่ให้รู ้เท่าทัน
การเปลี่ยนแปลงของโลก 

 
 
 
 
 
 
 



๖๔ 
 

ตารางที่ ๒.๕  (ต่อ) 
 

นักวิจัย ผลการวิจัย 
พลตรี ณรัฐ  สวาสดิ์รัตน์  การนำหลักภาวนา ๔ มาใช้เป็นแนวทางหลัก จะทำ

ให้การพัฒนาศักยภาพสามารถดำเนินการได้แม้
จะอยู ่ในสถานการณ์ที ่ ไม ่ เอื ้ออำนวยก็ตาม 
นอกจากนั้นยังสามารถพัฒนาได้ครบทุกด้านทั้ง
ร่างกาย ระเบียบวินัย จิตใจและปัญญาปฏิภาณ
ไหวพริบ 

 
 ๒.๖.๒ งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาศักยภาพของเยาวชน 
 การพัฒนามนุษย์ในปัจจุบันถือเป็นนโยบายสำคัญที่หลายสังคมทั้งภาครัฐและเอกชนต่าง
ให้ความสนใจในการที่จะหาแนวทางหรือวิธีการที่จะให้ได้มาซึ่ง เยาวชนที่ทรงประสิทธิภาพและเปี่ยม
ด้วยคุณภาพ   ซึ่งจะเห็นได้จากความพยายามที่จะทำการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเรื่องนี้ ดังรายละเอียด
ส่วนหนึ่งต่อไปนี้ 
 ดลใจ ถาวรวงศ์ ตันเจริญ ได้วิจัยเรื่อง “กระบวนการขัดเกลาคุณธรรมจริยธรรมของ
เยาวชนต้นแบบจังหวัดฉะเชิงเทรา" การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษากระบวนการขัดเกลาทางสังคม
ที่มีผลต่อคุณธรรมจริยธรรม ของเยาวชนต้นแบบจังหวัดฉะเชิงเทรา ใช้วิธีดําเนินการวิจัยจากการ
วิเคราะห์เอกสาร (Document Analysis) การสัมภาษณ์เจาะลึก (In-Depth Interviewr) และการ
สังเกต (Observation) โดยศึกษาจาก นักเรียนรางวัลพระราชทานของจังหวัดฉะเชิงเทราจํานวน
ทั้งสิ้น ๗ คน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง จํานวน ๗๐ คน ผลการวิจัย พบว่า 
 ๑. สถาบันครอบครัวสถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา ชุมชนและสื่อมวลชนมีกษณะรว่ม 
ของกระบวนการขัดเกลาทางสังคม คือ การมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวกอย่างมีเหตุผล 
 ๒. สถาบันครอบครัวมีบทบาทสําคัญที่สุดในกระบวนการขัดเกลาทางสังคม ทั้งทางตรง
และทางอ้อม 
 ๓. เยาวชนต้นแบบต้องมีการเรียนรู้ด้วยตนเอง คือ การเห็นคุณค่าของความดีงาม และ 
การมีบุคคลเป็นหลักยึดทางจิตใจ 



๖๕ 
 

 ๔. สถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา ชุมชนและสื่อมวลชน ส่งผล ต่อ
การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม โดยเรียงลําดับจากมากไปน้อย ๓ ลําดับแรก ได้แก่ ความขยัน ความ
ประหยัดและความมีน้ำใจ๓๘ 
 มนทกานติ์ รอดคล้าย ได้วิจัยเรื่อง "อิทธิพลของความรักความเข้าใจในครอบครัวต่อ
คุณธรรมจริยธรรมของเด็กและเยาวชนไทย" การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอิทธิพลของ
ความรักความเข้าใจในครอบครัวที่เกิดขึ้นระหว่างเด็กและเยาวชนกับครอบครัวของตนต่อคุณธรรม
จริยธรรมของเด็กและเยาวชน โดยศึกษาสถานการณ์ความรักความเข้าใจในครอบครัวและปัจจัยที่
เกี่ยวข้อง รวมทั้งศึกษาวิธีการและแนวทางการเลี้ยงดูลูกของพ่อแม่ผู้ปกครอง แบบแผนการวิจัยเป็น
แบบผสมผสานระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยข้อมูลเชิงปริมาณที่ใช้นำมาจากข้อมูล
ทุติยภูมิจากโครงการสำรวจสถานการณ์เด็กและเยาวชนไทย พ.ศ.๒๕๕๘ ตามกรอบคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ ที่ได้รับการอนุเคราะห์จากวิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และวิเคราะห์
ข้อมูลรวมถึงเปรียบเทียบผลการศึกษาด้วยสถิติการถดถอยพหุคูณ ในขณะที่การวิจัยเชิงคุณภาพใช้
วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกเพื่อให้ทราบมุมมองและแนวทางการเลี้ยงดูลูกของพ่อแม่ที่เกี ่ยวข้องกับ
คุณธรรมจริยธรรมของเด็กและเยาวชน ผลการศึกษาพบว่า ความรักความเข้าใจในครอบครัวมีอิทธิพล
ต่อคุณธรรมจริยธรรมของเด็กเป็นอย่างมากและเป็นไปในทางบวก โดยหากเด็กและเยาวชนได้รับ
ความรักความเข้าใจในครอบครัวมากจะมีความสัมพันธ์ต่อคุณธรรมจริยธรรมส่วนตนให้เป็นไปใน
ทางบวกเช่นกัน นอกจากนี้ปัจจัยลักษณะประชากรของเด็กและเยาวชนบางประการมีอิทธิพลต่อ
คุณธรรมจริยธรรมของเด็กเช่นกัน ประกอบด้วย ภาคท่ีอยู่อาศัย เพศ อายุ และการศึกษา ในขณะที่มี
ปัจจัยลักษณะครัวเรือนเพียงบางประการเท่านั้นที่มีความสัมพันธ์กับคุณธรรมจริยธรรม และปัจจัย
ลักษณะผู้ปกครองเป็นเพียงปัจจัยเดียวที่ไม่มีความสัมพันธ์กับคุณธรรมจริยธรรม นอกจากนี้ผล
การศึกษาเชิงคุณภาพพบว่า พ่อแม่เลี้ยงดูลูกด้วยความเอาใจใส่และพร้อมที่จะให้ความรักความเข้าใจ
แก่ลูกอยู่เสมอ อีกทั้งยังตระหนักและมุ่งเน้นที่จะปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมพื้นฐานแก่ลูกของตนโดย
คุณธรรมหลักที่เน้นปลูกฝังได้แก่ ความซื่อสัตย์และรับผิดชอบต่อหน้าที่โดยมุ่งหวังให้ลูกเป็นคนดีของ
ครอบครัวและสังคม การศึกษาครั้งนี้สามารถนำไปเป็นแนวทางในการวางแผนและจัดทำยุทธศาสตร์

 
 ๓๘ ดลใจ ถาวรวงศ์ ตันเจริญ, "กระบวนการขัดเกลาคุณธรรมจริยธรรมของเยาวชนต้นแบบจังหวัด
ฉะเชิงเทรา", วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาและการพัฒนาสังคม , (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยบูรพา,๒๕๕๓), หน้า ก. 



๖๖ 
 

ในการพัฒนาครอบครัวอย่างถูกวิธี เพ่ือส่งเสริมการให้ความรักความเข้าใจในครอบครัวอันจะช่วย
เสริมสร้างผลผลิตหรือเด็กและเยาวชนที่มีคุณธรรมจริยธรรมอันเป็นสมาชิกของสังคมท่ีมีคุณภาพ๓๙ 
 สุนีย์ ชัยสุขสังข์ ได้วิจัยเรื ่อง "กลยุทธ์การบริหารวิชาการเพื ่อเสริมสร้างทักษะแห่ง
ศตวรรษที่ ๒๑ ของนักเรียนในโรงเรียนเอกชนทางเลือก" วัตถุประสงค์ของการวิจัยในครั้งนี้ เพื่อ ๑) 
ศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพอันพึงประสงค์ของการบริหารวิชาการเพื ่อเสริมสร้างทักษะแห่ง
ศตวรรษที่ ๒๑ ของนักเรียนในโรงเรียนเอกชนทางเลือก ๒) วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และ
ภาวะคุกคามของการบริหารวิชาการเพื่อเสริมสร้างทักษะแห่งศตวรรษที่ ๒๑ ของนักเรียนในโรงเรียน
เอกชนทางเลือก ๓) เพื่อพัฒนากลยุทธ์การบริหารวิชาการเพื่อเสริมสร้างทักษะแห่งศตวรรษที่ ๒๑ 
ของนักเรียนในโรงเรียนเอกชนทางเลือก ผลการวิจัยพบว่า ๑) สภาพปัจจุบันของการบริหารวิชาการ
เพื่อเสริมสร้างทักษะแห่งศตวรรษที่ ๒๑ ของนักเรียนในโรงเรียนเอกชนทางเลือก ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การพัฒนาทางวิชาชีพ ค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ การ
ประเมินผล สภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารวิชาการเพื่อเสริมสร้างทักษะแห่งศตวรรษที่ ๒๑ ของ
นักเรียนในโรงเรียนเอกชนทางเลือก ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายด้าน ค่าเฉลี่ย
สูงสุด คือ การพัฒนาทางวิชาชีพ ค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ การประเมินผล จุดแข็งของการบริหารวิชาการ
เพื่อเสริมสร้างทักษะแห่งศตวรรษที่ ๒๑ ของนักเรียนในโรงเรียนเอกชนทางเลือก ได้แก่ การพัฒนา
ทางวิชาชีพ สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ หลักสูตรและการเรียนการสอน และมาตรฐานการเรียนรู้ ส่วน
จุดอ่อน คือ การประเมินผล โอกาสของการบริหารวิชาการเพื่อเสริมสร้างทักษะแห่งศตวรรษที่ ๒๑
ของโรงเรียนเอกชนทางเลือก คือ สภาพเทคโนโลยี ส่วนภาวะคุกคาม คือ นโยบายของรัฐ สภาพ
เศรษฐกิจ และสภาพสังคม กลยุทธ์การบริหารวิชาการเพื่อเสริมสร้างทักษะแห่งศตวรรษที่ ๒๑ ของ
โรงเรียนเอกชนทางเลือกที่มีความเหมาะสมและมีความเป็นไปได้ ประกอบด้วย ๕ กลยุทธ์หลัก ๑) 
ปฏิรูปการประเมินผลเพื ่อพัฒนานักเรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษที ่ ๒๑ ๒) ยกระดับการจัด
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่เอื้อต่อการพัฒนานักเรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่ ๒๑ ๓) สร้างความเป็น
เลิศด้านการพัฒนาทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาครูให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่ ๒๑ ๔) ปรับกระบวนทัศน์ดา้น
การกำหนดมาตรฐานการเรียนรู้เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่ ๒๑ ๕) ปรับกระบวน
ทัศน์ด้านการจัดหลักสูตรและการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนานักเรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่ ๒๑๔๐ 

 
 ๓๙ มนทกานติ์ รอดคล้าย, "อิทธิพลของความรักความเข้าใจในครอบครัวต่อคุณธรรมจริยธรรมของเด็ก
และเยาวชนไทย", วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประชากรศาสตร์, (วิทยาลัยประชากรศาสตร์ : 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,๒๕๖๑), หน้า ก. 
 ๔๐ สุนีย์ ชัยสุขสังข์, "กลยุทธ์การบริหารวิชาการเพื่อเสริมสร้างทักษะแห่งศตวรรษท่ี ๒๑ ของนักเรียน
ในโรงเรียนเอกชนทางเลือก", วิทยานิพนธ์ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา ,(คณะครุศาสตร์ : 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,๒๕๕๗), หน้า ก. 



๖๗ 
 

 พรพรรณ ธรรมธาดา ได้วิจัยเรื ่อง "กลยุทธ์การบริหารงานวิชาการตามแนวคิดการ
เสริมสร้างคุณภาพนักเรียนที ่มีความสามารถพิเศษเพื ่อการพัฒนาที ่ย ั ่งยืน"  การวิจัยครั ้งนี ้มี
วัตถุประสงค์ เพื่อ ๑) ศึกษากรอบแนวคิดของการบริหารงานวิชาการมุ่งสู่การเสริมสร้างคุณภาพ
นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษเพื ่อการพัฒนาที่ยั ่งยืน ๒) ศึกษาสภาพปัจจุบัน และสภาพที่พึง
ประสงค์ของการบริหารงานวิชาการตามแนวคิดการเสริมสร้างคุณภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ๓) พัฒนากลยุทธ์การบริหารงานวิชาการตามแนวคิดการเสริมสร้างคุณภาพ
นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ผลการวิจัยพบว่า ๑) กรอบแนวคิดของการ
บริหารงานวิชาการมุ่งสู่การเสริมสร้างคุณภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
ประกอบด้วย (๑) การบริหารงานวิชาการ ได้แก่ การพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัด
และประเมินผล (๒) คุณภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ได้แก่ การคิดขั้นสูงและการแก้ปัญหา 
การเป็นผู้นำและการปรับตัว การใช้เทคโนโลยีและการสื่อสาร (๓) การพัฒนาที่ยั่งยืน ได้แก่ ผลลัพธ์
การเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม ผลลัพธ์การเรียนรู้ด้านสังคม ผลลัพธ์การเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจ ผลลัพธ์การ
เรียนรู้ด้านการคิดเชิงระบบ ๒) สภาพปัจจุบันพบว่าอยู่ในระดับ มาก และสภาพที่พึงประสงค์พบว่าอยู่
ในระดับ มากที่สุด ๓) กลยุทธ์การบริหารงานวิชาการตามแนวคิดการเสริมสร้างคุณภาพนักเรียนที่มี
ความสามารถพิเศษเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ประกอบด้วย ๓ กลยุทธ์หลัก ๙ กลยุทธ์รอง กลยุทธ์หลัก 
คือ (๑) กลยุทธ์ปฏิรูปการวัดและประเมินผลมุ่งสู่การเสริมสร้างคุณภาพนักเรียนที่มีความสามารถ
พิเศษเพื่อการพัฒนาที่ยั ่งยืน (๒) กลยุทธ์พัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนมุ่งสู ่การ
เสริมสร้างคุณภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และ (๓) กลยุทธ์ยกระดับ
การพัฒนาหลักสูตรมุ่งสู ่การเสริมสร้างคุณภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษเพื่อการพัฒนาที่
ยั่งยืน๔๑ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ๔๑ พรพรรณ ธรรมธาดา, "กลยุทธ์การบริหารงานวิชาการตามแนวคิดการเสริมสร้างคุณภาพนักเรียนที่
มีความสามารถพิเศษเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน" ,วิทยานิพนธ์ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา , 
(คณะครุศาสตร์ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,๒๕๕๙), หน้า ก. 



๖๘ 
 

ตารางที่ ๒.๖  งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาศักยภาพของเยาวชน 
 

นักวิจัย ผลการวิจัย 
ดลใจ ถาวรวงศ์ ตันเจริญ  กลยุทธ์การบริหารวิชาการเพื ่อเสริมสร้างทักษะแห่ง

ศตวรรษท่ี ๒๑ ประกอบด้วย ๕ กลยุทธ์หลัก ๑) ปฏิรูปการ
ประเมินผล ๒) ยกระดับการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 
๓) สร้างความเป็นเลิศด้านการพัฒนาทางวิชาชีพ ๔) ปรับ
กระบวนทัศน์ด้านการกำหนดมาตรฐานการเรียนรู้ ๕) ปรับ
กระบวนทัศน์ด้านการจัดหลักสูตรและการเรียนการสอน 

มนทกานติ์ รอดคล้าย  การส่งเสริมการให้ความรักความเข้าใจในครอบครัวอันจะ
ช่วยเสริมสร้างผลผลิตหรือเด็กและเยาวชนที่มีคุณธรรม
จริยธรรมอันเป็นสมาชิกของสังคมท่ีมีคุณภาพ 

สุนีย์ ชัยสุขสังข์  จุดแข็งของการบริหารวิชาการเพื่อเสริมสร้างทักษะแห่ง
ศตวรรษที่ ๒๑ ของนักเรียนในโรงเรียนเอกชนทางเลือก 
ได้แก่ การพัฒนาทางวิชาชีพ สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 
หลักสูตรและการเรียนการสอน และมาตรฐานการเรียนรู้ 
ส่วนจุดอ่อน คือ การประเมินผล 

พรพรรณ ธรรมธาดา การบริหารงานวิชาการมุ่งสู่การเสริมสร้างคุณภาพนักเรียน
ท ี ่ ม ี ความสามารถพ ิ เศษ เพ ื ่ อการพ ัฒนาท ี ่ ย ั ่ ง ยื น 
ประกอบด้วย การบริหารงานวิชาการ ได้แก่ การพัฒนา
หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 

 ๒.๖.๒ งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับหลักพุทธธรรม 
 การพัฒนาเยาวชนเชิงพุทธในปัจจุบันถือเป็นนโยบายสำคัญ  ที่หลายสังคมทั้งภาครัฐและ
เอกชนต่างให้ความสนใจในการที่จะหาแนวทางหรือวิธีการที่จะให้ได้มาซึ่งเยาวชนที่ทรงประสิทธิภาพ
และเปี่ยมด้วยคุณภาพ ซึ่งจะเห็นได้จากความพยายามที่จะทำการศึกษาวิจัยเกี ่ยวกับเรื ่องนี ้ดัง
รายละเอียดส่วนหนึ่งต่อไปนี้ 
 พระมหาบุญรอด มหาวีโร ได้วิจัยเรื ่อง "การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื ่อพัฒนา
สมรรถนะบุคลากร ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ ่ม ๓"  การวิจัยครั ้งนี ้มี
วัตถุประสงค์ คือ (๑) เพื่อศึกษาสภาพทั่วไปและสมรรถนะการปฏิบัติงานของบุคลากรของบุคลากร
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่ม ๓ (๒) เพ่ือศึกษาแนวคิดทฤษฎี และหลักพุทธธรรม
ที่สอดคล้องกับการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษากลุ่ม ๓ 



๖๙ 
 

(๓) เพ่ือนำเสนอรูปแบบการบูรณาการหลักพุทธธรรมเพ่ือพัฒนาสมรรถนะ บุคลากรของโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่ม ๓ ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของ
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่ม ๓ พบว่า ขั้นตอนการบูรณาการกับอิทธิบาท ๔ ผล
ที่ได้คือ บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจที่ ถูกต้อง ถูกวิธี มีประโยชน์ และถูกธรรม ขั้นการฝึกอบรม
บูรณาการกับอิทธิบาท ๔ ผลที่ได้คือ บุคลากรจะได้รับการปรับพฤติกรรม เพิ่มความมั่นใจ มีความ
ละเอียดรอบคอบมากขึ้น และขั้นการ พัฒนาบูรณาการกับอิทธิบาท ๔ บุคลากรจะได้รับการพัฒนา
พฤติกรรม พัฒนาจิตใจ พัฒนาความคิด หรือสติปัญญาในระดับที่สูงขึ้น เมื่อบุคลากรของโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่ม ๓ ผ่านรูปแบบการบูรณการตามหลักอิทธิบาท ๔ แล้ว บุคลากร
จะเป็นผู้ประกอบไปด้วย E เป็นผู้มีการศึกษา M เป็นผู้มีคุณธรรม E เป็นผู้มีประสิทธิภาพ ในระดับที่
สูงขึ้น บรรลุตามแนวทางการบูรณา การหลักพุทธธรรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของโรงเรียน
พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่ม ๓ ทุกประการ๔๒ 
 วีรชัย ศรีหาพล ได้วิจัยเรื่อง “การเสริมสร้างสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ โดยใช้แนวพุทธธรรม” มีวัตถุประสงค์ในการวิจัย ๒ 
ประการ คือ ๑) เพื่อศึกษา สภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการการเสริมสร้างสมรรถนะสําคัญ
ของผู้เรียน ตามหลักสูตร แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  ๒) เพื่อเสริมสร้าง
สมรรถนะสําคัญของผู้เรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ โดยใช้
แนวพุทธธรรม ซึ่งพื้นที่ การวิจัย เป็นโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
อุดรธานี เขต ๒ จํานวน ๓ แห่ง จําแนกตามขนาดของโรงเรียนเป็นโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก 
ขนาดกลาง และขนาด ใหญ่ กลุ่มผู้ร่วมวิจัยประกอบด้วยผู้บริหาร และครูโรงเรียนละ ๓ คน รวม
ทั้งหมด ๙ คน กลุ่มผู้รับ การพัฒนา ได้แก่ นักเรียนที่ครูในแต่ละโรงเรียนพิจารณาคัดเลือก โรงเรียน
ละ ๓๐ คน รวมทั้งหมด ๙๐ คน ระยะเวลาในการดําเนินการวิจัยกําหนดในปีการศึกษา ๒๕๕๔ 
ผลการวิจัยพบว่า 
 ๑. สภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการเสริมสร้างสมรรถนะสําคัญของผู้เรียนตาม 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ มีดังนี้ 
 ๑.๑ สภาพปัจจุบัน พบว่า กลุ่มครู มีความเห็นว่า สมรรถนะสําคัญของผู้เรียน ด้าน
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต มีความสําคัญมากที่สุด กลุ่มผู้บริหาร มีความเห็นว่า สมรรถนะ
สําคัญของผู้เรียน ด้านความสามารถในการแก้ปัญหา มีความสําคัญมากท่ีสุด 

 
 ๔๒ พระมหาบุญรอด มหาวีโร, "การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะบุคลากร ของ
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่ม ๓",วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,๒๕๕๘), หน้า ก. 



๗๐ 
 

 ๑.๒ ปัญหาที่พบจากประสบการณ์ตรงของครู ผู้บริหาร และคําบอกเล่าจาก ผู้ปกครอง 
คือเด็กส่วนใหญ่ขาดทักษะการทํางานบ้านที่เป็นกิจวัตรประจําวัน ซึ่งเด็กในสมัยก่อน เคยทํา เช่น การ
กวาดบ้าน ล้างจาน ซักผ้า หุงข้าว เป็นต้น 
 ๑.๓ ความต้องการของครูและผู้บริหาร คือ ต้องการให้ผู้เรียนมีความสามารถใน ด้านการ
ใช้ทักษะชีวิตมาเป็นลําดับแรก รองลงมา คือ ความสามารถในแก้ปัญหาความสามารถใน การคิด 
ความสามารถในการสื่อสาร และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ตามลําดับ 
 ๒. การเสริมสร้างสมรรถนะสําคัญของผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น พ้ืนฐาน 
พุทธศักราช ๒๕๕๑ โดยใช้แนวพุทธธรรม ผลการวิจัยมีดังนี้ 
 ๒.๑ กระบวนการเสริมสร้างสมรรถนะสําคัญของผู้เรียนเชิงประจักษ์ มี ๗ ขั้นตอน คือ 

  ๒.๑.๑ ศึกษาแนวคิดทฤษฎี  
  ๒.๑.๒ ศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการ  
  ๒.๑.๓ กําหนดจุดเน้นในการพัฒนา  
  ๒.๑.๔ เลือกเฟ้นพุทธธรรม  
  ๒.๑.๕ กําหนดกิจกรรม  
  ๒.๑.๖ นําไปปฏิบัติ 

  ๒.๑.๗ วัดและประเมินผลเชิงประจักษ์ 
 ๒.๒ ผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนจากการสะท้อนผลจากมุมมองของผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง และ
ผู้เรียน พบว่า การนําพุทธธรรมมาประยุกต์เป็นแนวทางการเสริมสร้างสมรรถนะสําคัญของผู้เรียน 
โดยผ่านชุดกิจกรรมมีศีลวัตรขจัดกุศล และชุดกิจกรรมปฏิบัติตนให้งานประณีต สามารถช่วยพัฒนา
ผู้เรียนให้เห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่น เห็นคุณค่าของความเป็นท้องถิ่น จากวิถีธรรมชาติ เห็นคุณค่า
ของความเป็นมนุษย์ มีมุมมองชีวิตที่เป็นสัมมาทิฐิ อยู่ร่วมกันอย่างสามัคคี ๔๓ 
 ณัฐชพงศทัต หงส์สุวพัชร ได้วิจัยเรื่อง “รูปแบบการพัฒนาบุคลากรตามหลักพุทธธรรม
สำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก” การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อพัฒนาและประเมินรูปแบบการพัฒนา
บุคลากรตามหลัก พุทธธรรมสําหรับโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต ๒ โดยดำเนินการ ๓ ขั้นตอน ขั้นตอนที่ ๑ เป็นการกําหนดกรอบแนวคิด
ในการวิจัยและศึกษาสภาพการ พัฒนาบุคลากรตามหลักพุทธธรรมในโรงเรียนขนาดเล็กในปัจจุบัน 
ขั้นตอนที่ ๒ เป็นการยกร่างรูปแบบ การพัฒนาบุคลากรตามหลักพุทธธรรมสําหรับโรงเรียนขนาดเล็ก 

 
 ๔๓ วีรชัย ศรีหาพล, “การเสริมสร้างสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
พื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ โดยใช้แนวพุทธธรรม”, วิทยานิพนธ์ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาสารคาม,๒๕๕๖), หน้า ก. 



๗๑ 
 

และข้ันตอนที่ ๓ เป็นการประเมิน ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบการพัฒนาบุคลากร
ตามหลักพุทธธรรมสําหรับโรงเรียน ขนาดเล็ก ผลการวิจัยพบว่า 
 ๑. โรงเรียนขนาดเล็กมีการพัฒนาบุคลากรตามหลักพุทธธรรมในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านเมตตา มีค่าเฉลี่ยสูงสุด และด้านอุเบกขา มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด 
 ๒. วิธีการที่ใช้ในการพัฒนาบุคลากรตามหลักพุทธธรรมในโรงเรียนขนาดเล็ก พบว่า 
วิธีการ ประชุมเชิงปฏิบัติการเป็นวิธีปฏิบัติที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ในขณะที่ด้านการแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเองเป็น วิธีการที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด 
 ๓. กระบวนการพัฒนาบุคลากรตามหลักพุทธธรรมในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงาน
เขต พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒ มีดังนี้ 
  ๓.๑ เนื้อหาที่ใช้ในการพัฒนา คือ หลักพุทธธรรม ได้แก่ เมตตา กรุณา มุทิตา และ
อุเบกขา 
  ๓.๒ วิธีการพัฒนา ประกอบด้วย การประชุมเชิงปฏิบัติการ การสัมมนา การแสวงหา 
ความรู้ด้วยตนเอง และการฝึกอบรม 
  ๓.๓ กระบวนการพัฒนาบุคลากร ประกอบด้วย การกําหนดความจําเป็นในการพัฒนา 
การวางแผนพัฒนาบุคลากร การนําแผนพัฒนาบุคลากรไปปฏิบัติ และการประเมินผลการพัฒนา 
บุคลากร 
  ๔. จากการประเมินรูปแบบการพัฒนาบุคลากรตามหลักพุทธธรรมสําหรับโรงเรียนขนาด
เล็ก ของผู้เชี่ยวชาญทั้ง ๑๒ คน มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ โดยความเห็นมีความสอดคล้องกันทุก
ประการ๔๔ 
 สุรเสกข์ ผลบุญ ได้วิจัยเรื่อง “รูปแบบการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามหลักพุทธ
ธรรม” การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ๑) ศึกษาวิเคราะห์สภาพทั่วไปและปัญหาอุปสรรคในการ 
จัดรูปแบบการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๒) ศึกษาการบูรณาการหลักพุทธธรรมในการบริหาร 
จัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และ ๓) นำเสนอรูปแบบการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามหลัก
พุทธธรรม ผลการวิจัยพบว่า ๑) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และความร่วมมือ สนับสบุนจากประชาชนในการจัดรูปแบบการบริหารจัดการ ประกอบด้วย 
การวางแผน การจัดกิจกรรมประจำวัน การจัดประสบการณ์การเรียนรู ้ การส่งเสริมความเป็น
กัลยาณมิตร และการ บริหารทรัพยากร โดยมีเป้าหมายตามมาตรฐานการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็ก

 
 ๔๔ ณัฐชพงศทัต หงส์สุวพัชร, "รูปแบบการพัฒนาบุคลากรตามหลักพุทธธรรมสำหรับโรงเรียนขนาด
เล็ก",วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา , (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยนอร์ธ
กรุงเทพ,๒๕๕๗), หน้า ก. 



๗๒ 
 

เล็ก และการประกันคุณภาพตามแผนพัฒนาการศึกษา ซึ่งมีปัญหาอุปสรรคในการบริหารจัดการ ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก คือ งบประมาณไม่เพียงพอ โดยปัญหาอุปสรรคดังกล่าวจะได้รับการสนับสบุน การ
แก้ไขจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และความร่วมมือสนับสนุนจากประชาชนเพื่อจั ดรูปแบบการ
บริหารจัดการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ขับเคลื่อนไปยังเป้าหมายที่วางไว้ ๒) แนวคิด ทฤษฎีและหลัก
พุทธธรรมในการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามหลักพุทธธรรม ประกอบด้วย แนวคิด ทฤษฎี
การวางแผน การจัดการองค์การและบุคลากร ความเป็นผู้นำ หลักการประเมินผล สามารถนำมา
บูรณาการกับหลักไตรสิกขา ที่ประกอบด้วย หลักศีล หลักสมาธิ และหลักปัญญา นำมาประยุกต์ใช้ใน
การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในด้านกายภาพ ด้านกิจกรรมพื้นฐานชีวิต ด้านการเรียนการ
สอน ด้านบรรยากาศและปฏิสัมพันธ์ และด้านการจัดการ จะเกิดการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็ ก
เล็กที่มีพฤติกรรมที่ดี จิตใจที่ดีงาม และปัญญา ความรู้ ความเข้าใจ อย่างมีเหตุผลตามหลักพุทธธรรม 
๓) ผู้เชี่ยวชาญเดลฟายมีความเห็นต่อรูปแบบการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามหลัก พุทธ
ธรรมว่า ควรยกระดับคุณภาพการวางแผนแบบมีส่วนร่วมให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริ ง 
สามารถรับรู้ สัมผัส ปฏิบัติจริง ครอบคลุมกับพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และ 
สติปัญญา รวมทั้งควรเพิ่มสมรรถนะการจัดการองค์การและบุคลากรด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยให้มี
ประสิทธิภาพ สร้างความเชื่อมั่น ความศรัทธา แรงจูงใจในการมีส่วนร่วมด้วยเทคนิควิธีที่ทั นสมัย 
อย่างเป็นระบบ และพัฒนาระบบการประเมินผลให้มีประสิทธิภาพอย่างสมดุล มั่นคง ยั่งยืน และ
แก้ปัญหาได้จริงตามหลักพุทธธรรม๔๕ 
 ณัฐชนันตร์  อยู่สีมารักษ์ ได้วิจัยเรื่อง “รูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลักพุทธ
ธรรมของสถานศึกษาของรัฐสังกัดกรุงเทพมหานคร” การวิจัยมีวัตถุประสงค์ไว้ ๓ ประการได้แก่ ๑) 
ศึกษาสภาพปัญหาและอุปสรรคการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของสถานศึกษาของรัฐสังกัดกรุงเทพมหานคร 
๒) ศึกษาแนวคิดทฤษฎีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และหลักพุทธธรรมที่สอดคล้องกับการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ และ ๓) เพื ่อนำเสนอรูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลักพุทธธรรมที่เหมาะสมต่อ
สถานศึกษาของรัฐสังกัดกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตาม
หลักพุทธธรรมที่เหมาะสมต่อสถานศึกษาของรัฐสังกัดกรุงเทพมหานคร พบว่า  
     ๑. รูปแบบการฝึกอบรม พบว่า ครูจะมีพฤติกรรมที่ดีอยู ่ที ่ภาคนโยบายของฝ่าย
ผู้บริหารระดับสูงระดับกลาง และระดับล่างสุดที่มีบทบาทสำคัญ ด้านสมาธิ พบว่า การรู้จักการนำ
สถานการณ์ที่มีความเหมาะสมของคุณธรรมในการสอนนักเรียน มีการแทรกหลักธรรมให้เด็กเกิด

 
 ๔๕ สุรเสกข์ ผลบุญ, “รูปแบบการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามหลักพุทธธรรม”, วิทยานิพนธ์
พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ , (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย,๒๕๕๘), หน้า ก. 



๗๓ 
 

จิตสำนึกเกิดความตระหนักต่อพฤติกรรมที่ไม่ดี และ ด้านปัญญา พบว่า การสร้างสถาบันที่ดี ควรที่จะ
ระบุหลักสูตรที่แตกต่างจากมหาวิทยาลัยทั่วไปจะต้องมีแรงบันดาลใจอย่างมากและเกิดก่อนจะมาเป็น
นักศึกษาครู เน้นที่องค์ความรู้ด้านวิชาการแบบครบวงจร 
    ๒. รูปแบบการศึกษา พบว่า การส่งเสริมการศึกษาด้านศีลธรรมของทรัพยากรมนุษย์
กรุงเทพมหานครอยู่ที่ระดับนโยบายของผู้บริหารทุกระดับที่ให้ความสำคัญกับเนื้อทางพระพุทธศาสนา              
ด้านสมาธิ พบว่า การส่งเสริมให้ครูได้มีโอกาสฟังเทศน์ ฟังธรรมบรรยายบ่อย ๆ และการจัดโครงการ
ฝึกอบรมสมาธิ การสัมมนา การศึกษาดูงานในตามสถานที่ต่าง ๆ และการส่งเสริมการศึกษาตาม
หลักสูตรธรรมศึกษาตรี โท และเอก และด้านปัญญา พบว่า ต้องผูกโยงไปด้วยระบบการศึกษาแบบ
พระสงฆ์เพื่อให้เกิดลักษณะทางปัญญาในทางที่ถูกโดยเฉพาะการใช้โสตปราสาททั้ง ๕ ในการรับฟัง
ธรรม การใช้ความคิดในการวิเคราะห์ และการใช้องค์ธรรมมาภาวนาในรูปแบบการปฏิบัติธรรม 
   ๓. รูปแบบการพัฒนา พบว่า ข้าราชครูจะมีความรู้ดีจะต้องใช้ทั้งหลักปรัชญา ศาสตร์
และศิลป์ที่ผนวกกับองค์ความรู้ในทางพุทธศาสนา ด้านสมาธิ พบว่า การพัฒนาสมาธิเพื่อการเป็นผู้มี
จิตใจที่ดีเป็นต้นแบบที่ดีให้กับสังคม มีจิตใจที่มั่นคง มีอารมณ์คงที่ มีอุดมการณ์ และมีจิตวิญญาณ
ความเป็นครู และด้านปัญญา พบว่า การพัฒนาบทบาทในการทำหน้าที่ความเป็นครูให้สมบูรณ์แบบ
โดยเฉพาะองค์ความรู้ที่เกิดจากการศึกษา และเกิดจากประสบการณ์ผ่านการทำงาน  บวกกับจิต
วิญญาณในแง่บวกท่ีมองเพ่ือร่วมสายอาชีพเดียวกัน ๔๖ 
 พัฒนสรณ์ เกียรติฐิติคุณ ได้วิจัยเรื ่อง “รูปแบบการบูรณาการหลักพุทธธรรมในการ
พัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เทศกิจ กรุงเทพมหานคร” วัตถุประสงค์ของการวิจัย
มีดังนี้ คือ ๑) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เทศกิจ กรุงเทพมหานคร ๒) เพ่ือ
ศึกษาการบูรณาการหลักพุทธธรรมในการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที ่เทศกิจ 
กรุงเทพมหานคร และ ๓) เพื ่อนำเสนอรูปแบบการบูรณาการหลักพุทธธรรมในการพัฒนา
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เทศกิจ กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เทศกิจ กรุงเทพมหานคร ด้านการจัดระเบียบ จัดระเบียบตามนโยบาย
ของกรุงเทพมหานครในการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนทั่วไปที่ใช้ทางเท้า ให้ทุกคนปฏิบัติตาม
กฎ ลดปัญหาทางอ้อม ซึ่งนโยบายของกรุงเทพมหานครมีความชัดเจนในการใช้พื้นที่สาธารณะ ด้านการ
ดูแลความปลอดภัย เป็นการเสริมกำลังตำรวจโดยการออกตรวจพื้นที่  การดูแลความปลอดภัยใน
ลักษณะงานบริการและอำนวยความสะดวก ซึ่งต้องเสี่ยงภัยกับเหตุร้ายในการออกตรวจพื้นที่ทั้งในเวลา

 
 ๔๖ ณัฐชนันตร์  อยู่สีมารักษ์, “รูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลักพุทธธรรมของสถานศึกษา
ของรัฐสังกัดกรุงเทพมหานคร”,วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, (บัณฑิต
วิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,๒๕๕๘), หน้า ก. 

 



๗๔ 
 

กลางวันและเวลากลางคืน ด้านการดูแลด้านการจราจร การอำนวยความสะดวกด้านการจราจร 
เจ้าหน้าที่เทศกิจเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานจราจร ไม่ได้เป็นเจ้าพนักงานจราจร เพราะฉะนั้นในการปฏิบัติงาน
จะต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ ทั้งนี้เพราะไม่มีกฎหมายรองรับในการปฏิบัติหน้าที่และควรจัดหา
เครื่องมือที ่จำเป็นในการปฏิบัติงาน ด้านการดูแลการท่องเที ่ยว เพื ่อการอำนวยความสะดวกแก่
นักท่องเที่ยวและเป็นตัวแทนในการประชาสัมพันธ์ควบคู่กับการดูแลความปลอดภัยและการจัด
ระเบียบไปพร้อม ๆ กัน ด้านภารกิจพิเศษอื่น ๆ  เป็นกำลังเสริมและช่วยประสานงานกับเจ้าหน้าที่
ของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น เจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่ดับเพลิง หน่วยกู้ชีพ การไฟฟ้า การ
ประปา เป็นต้น๔๗ 
 จิตติมา พักเพียง ได้วิจัยเรื่อง “รูปแบบการบริหารงานตามหลักพุทธธรรมาภิบาลของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดในเขตภาคกลางตอนล่าง” วิทยานิพนธ์นี้เป็นการศึกษารูปแบบการ
บริหารงานตามหลักพุทธธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดในเขตภาคกลางตอนล่าง มี
วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและอุปสรรคการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดใน
เขตภาคกลางตอนล่าง ๒. เพื่อศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และ หลักพุทธธรรมาภิบาลที่เหมาะสมสำหรับการ
บริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด และ ๓. เพ่ือนำเสนอรูปแบบการบริหารงานตามหลักพุทธธรร
มาภิบาลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดในเขตภาคกลางตอนล่าง การวิจัยใช้รูปแบบการวิจัยแบบผสาน
วิธี (Mixed Method Research) ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการบริหารงานตามหลักพุทธธรรมาภิบาล
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดในเขตภาคกลางตอนล่าง ทั้ง ๓ ด้าน คือ ด้านงานนโยบาย ด้านงานบุคคล  
ด้านงานการเงิน และงบประมาณ ประกอบด้วย ๔ รูปแบบ คือ ๑) รูปแบบในการบริหารตนตาม
หลักสัปปุริสธรรม ๗ ของผู้บริหารและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ในการกำหนดนโยบาย
ของผู้บริหาร ๒) รูปแบบในการบริหารคนตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ของผู้บริหารและบุคลากรองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด ในการอยู่ร่วมกันและการให้บริการที่ดี๓) รูปแบบในการบริหารงานตามหลักอิทธิบาท ๔ 
ของผู ้บริหารและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ในการบริหารงานด้านการเงินและ
งบประมาณ และ ๔) รูปแบบการบริหารงานตามหลักพุทธธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดในภาพรวม ซึ่งเป็นความเชื่อมโยงระหว่างการบริหารงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยใช้
หลักสัปปุริสธรรม ๗ ในการบริหารตน หลักสังคหวัตถุ ๔ ในการบริหารคน และหลักอิทธิบาท ๔ ในการ

 
 ๔๗ พัฒนสรณ์ เกียรติฐิติคุณ, “รูปแบบการบูรณาการหลักพุทธธรรมในการพัฒนาประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เทศกิจ กรุงเทพมหานคร”,วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,๒๕๕๘), หน้า ก. 



๗๕ 
 

บริหารงานต่าง ๆ เข้าด้วยกันอย่างสมบูรณ์ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการบริหารงาน
และเกิดประโยชน์แก่ประชาชนอย่างสูงสุด๔๘ 
 ถนัด ไชยพันธ์ ได้วิจัยเรื่อง “การประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมเพื่อการส่งเสริมประสิทธิผล
ในการ บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดอุบลราชธานี” งานวิจัยฉบับนี้ วัตถุประสงค์
ของการวิจัย ดังนี้ ๑) เพ่ือศึกษาประสิทธิผลในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัด
อุบลราชธานี ๒) เพ่ือศึกษาหลักพุทธธรรมที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการบริหารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ ่น จังหวัดอุบลราชธานี และ ๓) เพื ่อเสนอการพัฒนาการส่งเสริมประสิทธิผลในการ
บริหารงานตามหลักพุทธธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดอุบลราชธานี ผลการวิจัยพบว่า  
การพัฒนาการส่งเสริมประสิทธิผลการบริหารงานตามหลักพุทธธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
สามารถนาหลักสัปปุริสธรรม ๗ และพละ ๔ มาประยุกต์ใช้ในการบริหารงานจะส่งผลและก่อให้เกิด
หลักการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ คือ ในการทำงานของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น 
จะมีหลักการ กฎเกณฑ์ในการทำงาน รู้ถึงสถานภาพความรู้ ความถนัดความสามารถ ทั้งของตนเอง
และบุคคลอื่น ตลอดจนในการสั่งการหรือหมอบหมายงานหรือการบริหารงานต่าง ๆ จะมีความ
เหมาะสมและสมกับงานนั้น ๆ ตลอดจนมีความคุ้มค่า พอประมาณ และสอดคล้องกับความการของ
ประชาชนเพื่อให้การปฏิบัติงานนั้นก่อเกิดประโยชน์สูงสุดทั้งนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้นำ
หลักการเหล่านี้ไปเป็นแนวทางการพัฒนาการส่งเสริมประสิทธิผลในการบริหารงานตามหลักพุทธ
ธรรม จะทำให้การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีประสิทธิภาพและเป็นปัจจัยที่สำคัญ
อย่างยิ่งต่อการพัฒนาสิ่งต่าง ๆ ดังนั้น จึงจำเป็นที่จะสร้างคนให้มีความรู้ มีความสามารถ มีทักษะ
พื้นฐานที่จำเป็น มีลักษณะนิสัยจิตใจที่ดีงาม มีความพร้อมที่จะต่อสู้เพื่อตนเองและสังคม มีความ
พร้อมที่จะประกอบการงานอาชีพและสร้างความเจริญก้าวหน้าให้กับชีวิตของประชาชนอีกด้วย๔๙ 
 ศิริพร ไชยชนะ ได้วิจัยเรื่อง “การบูรณาการหลักพุทธธรรมในการบริหารจัดการเพ่ือ
ส่งเสริมค่านิยมของการประปานครหลวง” การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ๓ ประการ คือ ๑. เพ่ือศึกษา
กระบวนการบริหารจัดการของ การประปานครหลวง ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๕๑ ถึงปัจจุบัน ๒. เพื่อศึกษา
หลักพุทธธรรมที่เหมาะสมกับการ บริหารจัดการเพ่ือส่งเสริมค่านิยมของการประปานครหลวง ๓. เพ่ือ

 
 ๔๘ จิตติมา   พักเพียง, “รูปแบบการบริหารงานตามหลักพุทธธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดในเขตภาคกลางตอนล่าง”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ , (บัณฑิต
วิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,๒๕๕๘), หน้า ก. 
 ๔๙ ถนัด ไชยพันธ์,การประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมเพื่อการส่งเสริมประสิทธิผลในการ บริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดอุบลราชธานี, ,วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,๒๕๖๑), หน้า ก. 



๗๖ 
 

นําเสนอการส่งเสริมค่านิยมการ บริหารจัดการของการประปานครหลวงโดยการนําหลักพุทธธรรมเข้า
มาบูรณาการ ผลการวิจัยพบว่า 
 ๑. การบริหารจัดการของการประปานครหลวง ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๕๑ ถึงปัจจุบัน ได้มีการ 
พัฒนาดําเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง มุ่งเน้นการสร้างจิตสํานึกที่มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ 
ของตนเอง ระดับกลุ่มผู้บริหารเป็นผู้มีประสบการณ์ในการบริหารและการจัดการในระดับมาก ปลูกฝัง 
คุณธรรม จริยธรรม กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และเห็นประโยชน์ส่วนรวม พัฒนา ปรับปรุง คุณภาพ 
น้ำประปาให้มีเสถียรภาพและส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี เพื่อให้ประชาชนได้มีการอุปโภคบริโภค 
น้ำประปาอย่างสะอาดบริสุทธิ์ มีจิตสํานึกการบริการเพื่อสังคม ที่ซื่อสัตย์ โปร่งใส และปฏิบัติด้วย 
ความเต็มใจ นําพาองค์กรไปสู่เป้าหมายที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สร้างความมั่นคง 
ยั่งยืนให้เกิดแก่องค์กร การส่งเสริมค่านิยมการบริหารจัดการของการประปานครหลวงโดยการบูรณา
การตาม หลักพุทธธรรม ให้ความสําคัญใน ๓ ด้าน ๑. มุ่งมั่นพัฒนาตนตามหลักพุทธธรรม ด้วยการ
บริหารอย่าง เข้าใจ เน้นในเรื่องของบุคคล ให้มีความเข้าใจในบริบทของภาระหน้ าที่ ยึดถือบนฐาน
หลักพรหมวิหาร ๔ และสัปปุริสธรรม คืออัตตัญญตา ความรู้จักตน รู้ภาระหน้าที่ มัตตัญญตา ความรู้
จักประมาณคือ ความพอดีไม่เกินกําลังทราบขีดความสามารถ ๒. มุ่งมั่นพัฒนางานตามหลักพุทธธรรม 
ด้วยการบริหาร อย่างเข้าถึง ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม คุณงามความดี  ตามกรอบหลักธรรมพัฒนา
ด้านจิตใจและ ภาคปฏิบัติตามหลักสังคหวัตถุ ๔ โดยนําหลักสัปปุริสธรรม คือปริสัญญตา รู้จักที่จะ
ประพฤติต่อชุมชน และบุคคลัญญตา รู้วิธีที่จะปฏิบัติต่อบุคคล ๓. มุ่งมั่นบริการสังคมตามหลักพุทธ
ธรรม ด้วยการบริหาร อย่างมุ่งเป้า สร้างความเข้าใจและเข้าถึงให้แก่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน ส่งผล
ให้เกิดความตระหนักรู ้ ต่อตนเอง มอบการให้บริการที ่ด ี โดยการยึดมั ่นในหลักสัปปุริสธรรม 
คือธัมมัญญตา รู้หลักการ รู้หลักเกณฑ์ รู้กฎแห่งเหตุผล เข้าใจกฎระเบียบข้อบังคับ อัตถัญญตา รู้
ความมุ่งหมาย รู้ประโยชน์ที่\ ประสงค์ กาลัญญตา รู้เวลาอันเหมาะสมที่จะใช้ในการกระทําหน้าที่สรุป
เป็น EAG Model๕๐ 
 สุดาภรณ์  อรุณดี ได้วิจัยเรื่อง "ยุทธศาสตร์การพัฒนาเยาวชนสู่ระดับโลกในศตวรรษที่ 
๒๑ กรณีศึกษา การพัฒนาสมรรถนะเยาวชนตามหลักพุทธญาณวิทยา และรูปแบบการจัดการทักษะ
ความรู้(รูปแบบ KSM Model)" พบว่า การพัฒนาสมรรถนะเยาวชนจะต้องสร้างที่จิตใจ รู้จักตัวเอง 
รู้จักศักยภาพของตัวเองด้วยความรักความเมตตาที่มีออกมาจากภายใน ปัญญาสูงสุดจะเกิดขึ้นจาก
ภายในตนเอง ไม่ได้เกิดขึ้นจากภายนอก หรือการเรียนรู้จากสิ่งแวดล้อมภายนอกใดๆ มนุษย์จะ

 
 ๕๐ ศิริพร ไชยชนะ,การบูรณาการหลักพุทธธรรมในการบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมค่านิยม ของการ
ประปานครหลวง, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ,(บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,๒๕๖๐), หน้า ก. 



๗๗ 
 

สามารถที่จะรู้อะไรต่ออะไรที่คนอื่นไม่รู้ถ้าหากมนุษย์รู้จักหันเข้ามาศึกษาตัวเองด้วยการฝึกสมาธิซึ่งจะ
ช่วยให้มนุษย์หันกลับเข้าไปข้างในตัวตนของตนเอง ฝึกการอบรมจิตใจตนเองเป็นวิธีการที่จะช่วยให้มนุษย์
ได้ปัญญาได้ความรู้สูงสุด ผ่านสมองซึ่งเป็นเครื่องมือมนุษย์ที่เป็นนามธรรม ดังนั้นปัจจัยหลักในการ
สร้างและพัฒนาสมรรถนะเยาวชนในระดับโลก คือ ศีล สมาธิ ปัญญา ไม่มีทางอื่น ถ้าเราจะใช้แต่
วิธีการที่จะทำให้มนุษย์เก่งอย่างเดียว โดยขาดศีล สมาธิ ในที่สุด มนุษย์ก็จะหลงอยู่ในโลกนี้ แล้วในที่สุด
ก็จะทำลายโลก เกิดเป็นสงครามเกิดปัญหาในโลกของเรากิเลสมีมากข้ึน ทั้งนี้เพราะเราฝึกจิตอยู่ที่วัตถุ
สิ่งของทำให้เกิดปัญหารอบตัวมากมาย เพราะธรรมชาติคนเก่งจะไม่ชอบให้ใครเก่งกว่า จะเกิดการแข่งขัน 
หรือต้องการเอาชนะ และทำเพื่อเอาชนะเอาเปรียบผู้อื่นทุกวิถีทาง เก่งหากไม่ดีก็จะทำลายคนอ่ืน 
ในขณะที่คนดีจะไม่ทำลายผู้อื่นและจะกลายเป็นคนเก่งเพราะบริหารจัดการจิตใจตัวเองและบังคับ
พฤติกรรมตัวเองเรียนรู้ให้เกิดได้จากปัญญาที่มีพื้นฐานมาจากศีล ก่อให้เกิดเป็นสมาธิ ปัญญาสูงสุดก็
จะเกิดขึ้น๕๑ 
 สุปรียา  ธ ีรสิรานนท์ ได้ว ิจ ัยเร ื ่อง “การศึกษาวิเคราะห์กระบวนการเร ียนร ู ้ ใน
พระพุทธศาสนาเถรวาท” พบว่า  พระพุทธศาสนามีแนวคิดว่า การเรียนรู้เกิดจากองค์ประกอบ คือ 
อายตนะภายใน ได้แก่ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ อายตนะภายนอก ได้แก่ รูป เสียง กลิ่น รส สิ่งที่ถูกต้อง
กาย (โผฏฐัพพะ) อารมณ์ที่เกิดกับใจ (ธรรมารมณ์) และวิญญาณ คือ ความรู้ที่เกิดขึ้น เมื่ออายตนะ
ภายในและอายตนะภายนอกกระทบกัน   เมื ่อองค์ประกอบทั ้ง ๓ ประจวบพร้อมกันจึงเกิด
ผัสสะ  ผัสสะจึงเป็นจุดเริ่มต้นการเรียนรู้ของมนุษย์ ข้อมูลต่างๆ ที่ผ่านเข้ามาทางอายตนะจะเป็น
ข้อมูลหรือความรู้ได้ต้องผ่านการแปลความหมายด้วยจิต โดยประมวลผลจนเกิดเป็นความรู้และ
สื่อสารกับสิ่งแวดล้อมต่างๆ รอบตัว พระพุทธศาสนาจึงให้ความสำคัญกับจิตและการรับรู้ทางอารมณ์
ต่างๆ อันเป็นสภาวะเฉพาะของจิตที่ไม่สามารถทดลองได้ด้วยวิธีทางวิทยาศาสตร์ เช่น ความดีใจ 
พอใจ เสียใจ เป็นต้นพฤติกรรมการเรียนรู้ของมนุษย์ตามแนวทางพระพุทธศาสนาเถรวาท มีขั้นตอน
เบื้องต้น โดยเริ่มจากศรัทธาหรือความเชื่อมั่นที่มีปัญญาประกอบ เช่น ได้ฟังบุคคลใดแสดงสาระที่
น่าเชื่อถือจนเห็นหรือมั่นใจว่านำไปสู่ความจริงได้ ก็เริ่มศึกษาเรียนรู้จากแหล่งนั้น  ศรัทธากับปัญญาจึง
ต้องประกอบด้วยกันจนกลายเป็นสัมมาทิฏฐิที่มีคุณภาพ ปัจจัยที่ทำให้เกิดสัมมาทิฏฐิ คือ กัลยาณมิตร 
ซึ่งเป็นปัจจัยภายนอก โดยการแสวงหามิตรที่ดีเพื่อขอความรู้ คำแนะนำ เพื่อให้ได้ความรู้ จากนั้นจึง
นำข้อมูลต่างๆ ที่ได้ยินได้ฟังมากลั่นกรอง วิเคราะห์ พิจารณาด้วยโยนิโสมนสิการ อันเป็นปัจจัยภายใน
ของตัวผู้ปฏิบัติเอง ในขั้นตอนนี้อาจกล่าวได้ว่า เมื่อบุคคลมีโยนิโสมนสิการแล้ว สัมมาทิฏฐิก็จะเกิดขึ้น

 
 ๕๑สุดาภรณ์ อรุณดี, "ยุทธศาสตร์การพัฒนาทุนมนุษย์สู่ระดับโลกในศตวรรษที่ ๒๑ กรณีศึกษา การ
พัฒนาสมรรถนะทุนมนุษย์ตามหลักพุทธญาณวิทยาและรูปแบบการจัดการทักษะความรู้(รูปแบบ KSM Model)", 
วิทยานิพนธ์หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์),(บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์,๒๕๕๑), หน้า ก. 



๗๘ 
 

ตามมา จากนั้นจึงนำตนเองเข้าสู่กระบวนการเรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์ ๘ หรือ
กระบวนการเรียนรู้ตามหลักไตรสิกขา ปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในมีความสำคัญเท่าๆ กัน   หรือ
กล่าวได้ว่ามนุษย์จะมีความสมบูรณ์เมื่อชีวิตของมนุษย์มีความสัมพันธ์ครบ ๓ ด้าน คือ พฤติกรรม จิต 
และปัญญา๕๒ 
 วรเดช มีแสงรุทรกุล ได้วิจัยเรื่อง “การศึกษาผลการคิดวิเคราะห์และสัมฤทธิ์ผลทางการ
เรียนวิชาภาษาไทยโดยอาศัยหลักการคิดแบบโยนิโสมนสิการ กรณีศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญา
ตรีสาขาครุศาสตร์” การศึกษาวิจัยเรื่องนี้ทําขึ้นเพื่อศึกษาแนวทางการใช้หลักโยนิโสมนสิการในการ
พัฒนาการ เรียนการสอนภาษาไทย โดยมุ่งเน้นการศึกษาเฉพาะนักศึกษาที่เรียนวิชาสํานวนไทยในชั้น
ปีที่ ๓ ผล การศึกษาพบว่า การสอดแทรกความคิดเกี ่ยวกับกลวิธีการใช้หลักโยนิโสมนสิการใน
การศึกษาสํานวน ไทย เช่น สํานวนสุภาษิต โดยผ่านวรรณกรรมคําสอน และสุภาษิตที่มีที่มาจาก
วรรณคดีไทยนั ้นทําให้ นักศึกษามีโอกาสใช้ระบบความคิด การค้นหาความจริงตามหลักโยนิโส
มนสิการมากที่สุด สําหรับสํานวนภาษาปัจจุบันจําเป็นจะต้องใช้ทฤษฎีการสร้างวาทกรรมเข้ามา
เชื ่อมโยงกับระบบการคิดแบบโยนิโสมนสิการจึงจะทําให้เกิดประสิทธิผลขึ ้นสําหรับการพัฒนา
ความคิดของนักศึกษา ระบบโยนิโสมนสิการสามารถใช้พัฒนาร่วมกับทฤษฎีการศึกษาและจิตวิทยา
การสอนต่าง ๆ เนื่องจากเป็นกระบวนการค้นหาและตรวจสอบความจริงที่สมบูรณ์อย่างแท้จริง ทําให้
นักศึกษาในรายวิชาสํานวน ไทยมีการพัฒนาเกี ่ยวกับการคิดวิเคราะห์ การวิจารณ์ และการคิด
สังเคราะห์ด้วยระบบความคิดในระบบโยนิโสมนสิการ  
 ๑. ความสามารถในการคิดแบบโยนิโสมนสิการของนักศึกษาโดยใช้ชุดการเรียนสํานวน 
ไทยเพ่ือฝึกทักษะการคิดแบบโยนิโสมนสิการหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญ 
 ๒. ผลการเปรียบเทียบเทียมความสามารถในการคิดแบบโยนิโสมนสิการของนักศึกษา 
ก่อนเรียนและหลังเรียนพบว่า พบว่า ความสามารถของนักศึกษาใช้แบบฝึกทักษะการคิดแบบโยนิโส 
มนสิการใน ขุดการเรียนรู้วิชาสํานวนไทยด้วยระบบการคิดแบบโยนิโสมนสิการในรายวิชาสํานวนไทย 
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติคือ ค่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ คุณลักษณะที่ได้
จากแบบทดสอบ ค่ากระบวนการคิดแบบวิจารณญาณร้อยละ ๖๘ กระบวนการ แก้ปัญหาร้อยละ 
๗๗.๒ การคิดแบบอริยสัจ (๔) ร้อยละ ๗๙.๒ การคิดเผชิญสถานการณ์ร้อยละ 78 แนวคิดกัลยาณมิตร
ร้อยละ ๗๙.๒ โดยที่ค่าพัฒนาการทางความคิดจากการมีส่วนร่วมในชั้นเรียนที่ไม่สูง นักคือ การคิด
เผชิญสถานการณ์ร้อยละ ๘๘ แนวคิดกัลยาณมิตรร้อยละ ๘๘ โดยค่าเฉลี่ยของ กระบวนการคิดแบบ

 
 ๕๒สุปรียา ธีรสิรานนท์ ,“การศึกษาวิเคราะห์กระบวนการเรียนรู ้ในพระพุทธศาสนาเถรวาท”,
วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย), ๒๕๕๖. 



๗๙ 
 

โยนิโสนมสิการคือร้อยละ ๗๖.๓๒ ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานของการวิจัยนั้น เนื่องมาจากการใช้แบบฝึก
ทักษะการคิดแบบโยนิโสนมสิกาในชั้นเรียนปีที่ ๒ หลักสูตรครุศาสตร บัณฑิตสาขาภาษาไทย กลุ่ม P๑ 
ได้ใช้ชุดการเรียนรู ้วิชาสํานวนไทยด้วยระบบการคิดแบบโยนิโส มนสิการที่กําหนดช่วยส่งเสริม
ความสามารถในกระบวนการคิดแบบโยนิโสมนสิการให้กับนักศึกษา ส่งเสริมในนักศึกษาประเมิน
ความพึงพอใจต่อขุดการเรียนการสอนดังกล่าวในระดับดีมาก๕๓ 
 
ตารางที่ ๒.๗  งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับหลักพุทธธรรม 
 

นักวิจัย ผลการวิจัย 
พระมหาบุญรอด มหาวีโร  การบ ูรณาการก ับอ ิทธ ิบาท ๔ ผลที ่ ได ้คือ 

บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจที่ ถูกต้อง ถูกวิธี มี
ประโยชน์ และถูกธรรม 

วีรชัย ศรีหาพล  การนําพุทธธรรมมาประยุกต์เป็นแนวทางการ
เสริมสร้างสมรรถนะสําคัญของผู้เรียน โดยผ่าน
ชุดกิจกรรมมีศีลวัตรขจัดกุศล และชุดกิจกรรม
ปฏิบัติตนให้งานประณีต  

ณัฐชพงศทัต หงส์สุวพัชร  กระบวนการพัฒนาบุคลากรตามหลักพุทธธรรม
ในโรงเรียนขนาดเล็ก คือ หลักพุทธธรรม ได้แก่ 
เมตตา กรุณา มุทิตา และอุเบกขา 

สุรเสกข์ ผลบุญ (๒๕๕๘) การบูรณาการหลักไตรสิกขาในการบร ิหาร
จัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในด้านกายภาพ ด้าน
กิจกรรมพื้นฐานชีวิต ด้านการเรียนการสอน 
ด้านบรรยากาศและปฏิสัมพันธ์ และด้านการ
จัดการ 

ณัฐชนันตร์  อยู่สีมารักษ์  ข้าราชครูจะมีความรู้ดีจะต้องใช้ทั้งหลักปรัชญา 
ศาสตร์และศิลป์ที่ผนวกกับองค์ความรู้ในทาง
พุทธศาสนา 

 
 ๕๓ วรเดช มีแสงรุทรกุล, “การศึกษาผลการคิดวิเคราะห์และสัมฤทธ์ิผลทางการเรียนวิชาภาษาไทยโดย
อาศัยหลักการคิดแบบโยนิโสมนสิการ กรณีศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาครุศาสตร์”,รายงานการวิจัย, 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา,๒๕๖๑), หน้า ก. 



๘๐ 
 

ตารางที่ ๒.๗  (ต่อ) 
 

นักวิจัย ผลการวิจัย 
พัฒนสรณ์ เกียรติฐิติคุณ รูปแบบการบูรณาการหลักพุทธธรรมในการ

พ ัฒนาประส ิทธ ิภาพการปฏ ิบ ัต ิ ง านของ
เจ้าหน้าที ่เทศกิจ กรุงเทพมหานคร รูปแบบ 
“Big.CAMP Model” 

จิตติมา พักเพียง  รูปแบบการบริหารงานตามหลักพุทธธรรมาภิบาล
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดในเขตภาคกลาง
ตอนล่าง ทั้ง ๓ ด้าน คือ ด้านงานนโยบาย ด้าน
งานบุคคล  ด้านงานการเงิน และงบประมาณ 

ถนัด ไชยพันธ์  หลักพุทธธรรมที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จังหวัดอุบลราชธานี พบว่า หลักสัปปุริสธรรม ๗ 
และพละ ๔ 

ศิริพร ไชยชนะ  หลักพุทธธรรมที่เหมาะสมกับการบริหารจัดการ
เพื่อส่งเสริมค่านิยมของการประปา นครหลวง 
พบว่าหลักพรหมวิหาร ๔ หลักสังคหวัตถุ ๔ 
และหลักสัปปุริสธรรม ๗ 

สุดาภรณ์  อรุณดี  ปัจจัยหลักในการสร้างและพัฒนาสมรรถนะ
เยาวชนในระดับโลก คือ ศีล สมาธิ ปัญญา 

สุปรียา  ธีรสิรานนท์  มนุษย์จะมีความสมบูรณ์เมื่อชีวิตของมนุษย์มี
ความสัมพันธ์ครบ ๓ ด้าน คือ พฤติกรรม จิต 
และปัญญา 

วรเดช มีแสงรุทรกุล  ระบบการคิดแบบโยนิโสมนสิการทําให้เกิด
ประสิทธิผลขึ้นสําหรับการพัฒนาความคิดของ
นักศึกษา 

 
 
 
 



๘๑ 
 

๒.๗ กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ใช้กรอบแนวคิดเกี่ยวกับนโยบายและแผนการพัฒนาแลคุ้มครองเด็กและ

เยาวชน ตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ปีและแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๐-
๒๕๖๔  และยังปรากฏในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ โดยมีจุดเน้นและ
ประเด็นที่เกี ่ยวข้องกับเด็กและเยาวชน ได้แก่การเตรียมความพร้อมให้เยาวชนเป็นทุนมนุษย์ที่มี
ศักยภาพสูงตั้งแต่การมีสุขภาพและจิตใจที่ดี มีทักษะการเรียนรู้ ทักษะชีวิตที่เท่าทันการเปลี่ยนแปลง
และทักษะทางสังคมเพื ่อให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ โดยการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับการการพัฒนาเยาวชนด้วยหลักพุทธธรรม ผู้วิจัยได้กำหนดตัวแปรสภาพทั่วไปของการ
พัฒนาศักยภาพของเยาวชน คือ ด้านวิชาการและด้านคุณธรรม จริยธรรม ตัวแปรด้านการพัฒนา
ศักยภาพของเยาวชน ประกอบด้วย การสนับสนุนจากครอบครัว, การสนับสนุนจากโรงเรียนและจาก
ตัวของเยาวชน และการบูรณาการหลักพุทธธรรมในการพัฒนาศักยภาพของเยาวชน เพ่ือให้ไดรู้ปแบบ
การพัฒนาศักยภาพของเยาวชนในจังหวัดเพชรบูรณ์ด้วยหลักพุทธธรรม ดังภาพที่ ๒.๓ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แผนภาพที่ ๒.๓ กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

การสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของเยาวชน 
๑.  ด้วยตัวของเยาวชนเอง 
๒.  สนับสนุนจากครอบครัว 
๓.  สนับสนุนจากโรงเรียน 
 

สภาพทั ่วไปของการพัฒนาศักยภาพของ
เยาวชน 
๑.  ด้านวิชาการ 
๒.  ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 

หลักพุทธธรรม 
๑. อิทธิบาท ๔  
๒. ภาวนา ๔ 
๓. สังคหวัตถุ ๔ 

การพัฒนาศักยภาพของเยาวชนใน
จังหวัดเพชรบูรณ์ด้วยหลักพุทธธรรม 

- ด้านทักษะชีวิต  
- ด้านทักษะการใช้เทคโนโลยี 
- ความพร้อมในการทำงาน 
 



 
 

บทท่ี ๓ 
วิธีดำเนินการวิจัย 

 
การวิจัยเรื่อง “การพัฒนาศักยภาพของเยาวชนในจังหวัดเพชรบูรณ์ด้วยหลักพุทธธรรม” 

เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ผู้วิจัยได้ดำเนินการวิจัยตามขั้นตอนต่อไปนี้ 
๓.๑ รูปแบบการวิจัย 
๓.๒ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ 
๓.๓ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
๓.๔ การเก็บรวบรวมข้อมูล 
๓.๕ การวิเคราะห์ข้อมูล 
 

๓.๑ รูปแบบการวิจัย 
การวิจัยเรื่อง “การพัฒนาศักยภาพของเยาวชนในจังหวัดเพชรบูรณ์ด้วยหลักพุทธธรรม” 

โดยภาพรวมของวิธีการวิจัย (Methodology) ผู้วิจัยได้ใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) อันประกอบไปด้วย 

๑) การวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) แล้วนำข้อมูลที่ได้มาสร้างแบบ
สัมภาษณ์โดยใช้การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview) เพ่ือเก็บข้อมูล 

๒) การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) จากผู้ให้ข้อมูลสำคัญ (Key Informants) 
ซึ่งแบบสัมภาษณ์เพื่อการวิจัยนั้นมี ๕ ตอน คือ ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 
๒ คำถามเกี่ยวกับสภาพทั่วไปของการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนในจังหวัดเพชรบูรณ์ ตอนที่ ๓ 
คำถามเก่ียวกับการนำหลักธรรมมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนในจังหวัดเพชรบูรณ์ 
ตอนที่ ๔ คำถามเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนในจังหวัดเพชรบูรณ์ และ
ตอนที่ ๕ คำถามเก่ียวกับรูปแบบการการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนในจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 จากนั้น จึงนำมาวิเคราะห์เชิงเนื ้อหา (Content Analysis) เพื ่อตอบโจทย์ว ิจ ัยและ
วัตถุประสงค์ของการวิจัย แล้วนำมาปรับปรุงแก้ไขเสนอต่อเวทีการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus 
Group Discussion) เพ่ือพัฒนารูปแบบการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนในจังหวัดเพชรบูรณ์ด้วยหลัก
พุทธธรรมให้สมบูรณ์ก่อนนำเข้าสู่การทำดุษฎีพิจารณ์ (Dissertation Hearing) เพื่อหาข้อสรุปและ
ข้อเสนอแนะในการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนในจังหวัดเพชรบูรณ์ด้วยหลักพุทธธรรม ให้เป็น
มาตรฐาน ก่อนที่จะเสนอผลงานวิจัยต่อสาธารณะในลำดับต่อไป 
 
 
 
 
 
 

http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%AB%E0%B8%B2&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCIQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.analusis.ispace.in.th%2Fwebpage%2Fmean_analysis.html&ei=SrJBUNrMH8LWrQfGtYDQDw&usg=AFQjCNEsVG5qvpa96xJAcECcYuxP9S0NqQ


๘๔ 
 

๓.๒ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ  
 ๑. การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interviews) ผู้วิจัยไดส้ัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ (Key 
Informants) ซึ่งเป็นบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานการพัฒนา
ศักยภาพของเยาวชนในจังหวัดเพชรบูรณ์ด้วยหลักพุทธธรรม จำนวน ๓๖ รูป/คน ประกอบด้วย 
 ๑) กลุ่มผู้นำทางพระพุทธศาสนา  จำนวน ๘ รูป 
 ๒) กลุ่มตัวแทนนักวิชาการ      จำนวน ๖ คน 
 ๓) กลุ่มกลุ่มผู้บริหารการศึกษา    จำนวน ๕ คน 
 ๔) กลุ่มตัวแทนครู     จำนวน ๖ คน 
 ๕) กลุ่มตัวแทนผู้ปกครอง   จำนวน ๔ คน 
 ๖) กลุ่มตัวแทนนักเรียนเยาวชน  จำนวน ๙ คน 
 
ตารางท่ี ๓.๑ รายชื่อผู้ให้ข้อมูลสำคัญ กลุ่มท่ี ๑ ผู้นำทางพระพุทธศาสนา 
 

ลำดับ ชื่อฉายา/นามสกุล ตำแหน่ง 
๑ พระครูสันติพัชรสาร เจ้าคณะอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 

๒ พระครูสาทรพัชรเขต รองเจ้าคณะอำเภอชนแดน  

๓ พระครูสารวชิราภรณ์ รองเจ้าคณะอำเภอหล่มสัก 

๔ พระมหาสุนทร ธีรธโร รองเจ้าคณะอำเภอหล่มเก่า 

๕ พระครูกิตติพัชโรภาส รองเจ้าคณะอำเภอวังโป่ง 

๖ พระสมุห์ณัฏฐพงษ์ กิตฺติสาโร เจ้าคณะตำบลระวิง ตำบลระวิง 

๗ พระอธิการชัยวัช สิริจนโท เจ้าอาวาสวัดผดุงราษฎร์ 

๘ พระครูขันติพัชรานุกิจ รองเจ้าอาวาสวัดหนองไผ่พิทยาราม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๘๕ 
 

ตารางท่ี ๓.๒ รายชื่อผู้ให้ข้อมูลสำคัญ กลุ่มท่ี ๒ ตัวแทนนักวิชาการ 
 

ลำดับ ชื่อ/นามสกุล ตำแหน่ง 
๙ นายอัครชัย ได้ผลธัญญา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด

เพชรบูรณ์ 

๑๐ นายบรรทูล อ่ิมสุขศรี วัฒนธรรมจังหวัด  

๑๑ นายพิไชยรัช ไชยอัครกัลป์  สาธารณสุข อำเภอชนแดน 

๑๒ ดร. สุวัฒน์ อินทรประไพ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 

๑๓ นายประทาน หาดยาว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๔๐ ๑๔ นางอุทัยวรรณ สุวรรณผิว ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการ
จัดการศึกษา  

 

ตารางท่ี ๓.๓ รายชื่อผู้ให้ข้อมูลสำคัญ กลุ่มท่ี ๓ กลุ่มผู้บริหารการศึกษา     
 

ลำดับ ชื่อ/นามสกุล ตำแหน่ง 
๑๕ ว่าที่ พต. ดร. สุชิน ชาญสูงเนนิ ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าด้วงพิทยาคม 
๑๖ นายวุฒิ ศรีศรุตวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชนแดนวิทยาคม 
๑๗ นายคำภาสน์ บุญเติม ผู้อำนวยการโรงเรียนวังโป่งพิทยาคม 
๑๘ นายสงกรานต์ มาสีจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 
๑๗ นายพิพัฒน์ ศรีบุรินทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 

 

ตารางท่ี ๓.๔ รายชื่อผู้ให้ข้อมูลสำคัญ กลุ่มท่ี ๔ ตัวแทนครู     
 

ลำดับ ชื่อ/นามสกุล ตำแหน่ง 
๑๘ นางนาตยา อินทิวาพร ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 
๑๙ นางพรสมัย กาวน ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 
๒๐ นางโปรยทิพย์ ทัพภมาน ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 
๒๑ นางพัชนี ตรีศร ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 
๒๒ นายสำราญ เวียงวิเศษ ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 
๒๓ นายจรัญ ใจวงศ์ ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 

 

 

 



๘๖ 
 

ตารางท่ี ๓.๕ รายชื่อผู้ให้ข้อมูลสำคัญ กลุ่มท่ี ๕ ตัวแทนผู้ปกครอง   
 

ลำดับ ชื่อ/นามสกุล ตำแหน่ง 
๒๔ นายทรงศักดิ์ สุดตา ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
๒๕ นายประจักษ์ ส้านมา ผู้ปกครอง 
๒๖ นายวิชาญ สว่างกัลป์ ผู้ปกครอง 
๒๗ นางธนกมล ยศปัญญา ผู้ปกครอง 

 

 

ตารางท่ี ๓.๖ รายชื่อผู้ให้ข้อมูลสำคัญ กลุ่มท่ี ๖ ตัวแทนนักเรียนเยาวชน 
 

ลำดับ ชื่อ/นามสกุล ตำแหน่ง 
๒๘ นายคริสต์มาส หุ่นไธสง นักเรียน รร.หล่มเก่าพิทยาคม 
๒๙ น.ส. จันทรกานต์ แก้วกัน นักเรียน รร. อบจ.พช.วังชมภวูิทยาคม 
๓๐ น.ส. ศศิภา กินูน นักเรียน รร. อบจ.พช. วังชมภูวิทยาคม 
๓๑ น.ส. ศรัญญา ดวงอุปะ นักเรียน รร. อบจ.พช. วังชมภูวิทยาคม 
๓๒ น.ส. เสาวลักษณ์ อยู่เพชร นักเรียน รร.หล่มสักวิทยาคม  
๓๓ น.ส.วริศรา ช้างคำ นักเรียน รร.หล่มสักวิทยาคม 
๓๔ น.ส.รัตนภรณ์ เอินทพง นักเรียน รร.หล่มสักวิทยาคม 
๓๕ น.ส. ณัฐณิชา วงษ์หิรัญ  นักเรียน รร. วิทยานุกูลนารี 
๓๖ น.ส. สิรริัตน์ ธิภาภรณ์ นักเรียน รร. วิทยานุกูลนารี 

 
 
๒. การสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) ผู้วิจัยได้จัดการประชุม การสนทนากลุ่ม
เฉพาะ โดยได้เชิญบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการพัฒนาศักยภาพของเยาวชน
ในจังหวัดเพชรบูรณ์ด้วยหลักพุทธธรรม จำนวน ๘ คน 
  ๑) ผู้บริหารการศึกษา      จำนวน  ๑ คน 
  ๒) นักวิชาการ       จำนวน  ๗ คน 
  
 
 
 
 
 
   



๘๗ 
 

ตารางท่ี ๓.๗ รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิในการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) 
 

ลำดับ ชื่อฉายา/นามสกุล ตำแหน่ง 

๑ นายวัชรินทร์ ดีดาร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพัชรวิทยาคม จ.เพชรบูรณ์ 

๒ รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง รองคณบด ีคณะส ังคมศาสตร ์  ฝ ่ายว ิชาการ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๓ รศ.ดร.สมาน งามสนิท อาจารย์ประจำหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชา
รัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๔ ผศ.ดร. รัฐพล เย็นใจมา หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๕ ผศ.ดร.อนุวัต กระสังข์ อาจารย์ประจำหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชา
รัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๖ ดร.สุริยา รักษาเมือง อาจารย์ประจำหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชา
รัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๗ ดร.เอนก ใยอินทร์ อาจารย์ประจำหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชา
รัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๘ ผศ.ดร.ธิติวุฒิ หมั่นม ี
ผู้ดำเนินการ (Moderator) 
และผู้สังเกตการณ์ 

อาจารย์ประจำหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชา
รัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
๓.๓ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ ใช้  แบบสัมภาษณ์ (Interview Questions) 
เป็นคำถามแบบมีโครงสร้าง (Structured interview questions) เพ่ือศึกษาการพัฒนาศักยภาพของ
เยาวชนในจังหวัดเพชรบูรณ์ด้วยหลักพุทธธรรม เป็นแบบสัมภาษณ์โดยใช้คำถามเหมือนกันทุกคน 
กล่าวคือคำถามต่างๆเป็นคำถามปลายเปิดที่ได้ถูกกำหนดเป็นแบบสัมภาษณ์นั้นเป็นข้อคำถามที่
แน่นอนเพื่อใช้ประกอบการสัมภาษณ์จะสัมภาษณ์ผู ้ใดก็ใช้คำถามแบบเดียวกัน (Standardized 
Questionnaire) ที่มีลำดับขั้นตอนเหมือนกัน 



๘๘ 
 

การสร้างเครื่องมือการวิจัย ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ การ
พัฒนาศักยภาพของเยาวชนในจังหวัดเพชรบูรณ์ด้วยหลักพุทธธรรม และนำมาร่างข้อคำถามที่จะใช้ใน
การสัมภาษณ์ ร่างแบบสัมภาษณ์แล้วไปปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษา และขอให้ผู้ทรงคุณวุฒิ ๕ ท่าน
ตรวจเครื่องมือเพื่อความถูกต้องของแบบสัมภาษณ์ ในส่วนของความสอดคล้องกับเนื้อหาและทฤษฎี 
และนำมาปรับปรุงแก้ไขแบบสัมภาษณ์ให้ถูกต้องสมบูรณ์ และนำไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป 
 

๓.๔ การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยได้ดำเนินการเก็บข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพตามข้ันตอน ดังต่อไปนี้ 
การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก จากผู้ให้ข้อมูลสำคัญจำนวน ๓๘ รูปหรือ

คน โดยใช้แบบสัมภาษณ์ที่เป็นคำถามแบบมีโครงสร้าง โดยผู้วิจัยจะส่งหนังสืออย่างเป็นทางการโดย
คำรับรองของ ผู้อำนวยหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เพื่อขออนุญาต
เก็บรวบรวมข้อมูลการสำรวจเชิงประจักษ์และการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้วยตนเอง พร้อมกับส่งบริบท
เนื้อหาต่างๆ ที่จะใช้ในการสัมภาษณ์ล่วงหน้า และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ ส่วนในขณะการ
สัมภาษณ์ผู้วิจัยจะขออนุญาตจากผู้เชี่ยวชาญใช้เครื่องบันทึกเสียง อนึ่ง ในการวิจัยครั้งนี้ ใช้ทั้งการ
สัมภาษณ์แบบกึ ่งทางการ (Semi-formal interview) และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ 
(Informal interview) ดำเนินการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างท้ังหมด จึงมีขั้นตอนการดำเนินการ ดังนี้ 
 ๑) ขั้นเตรียมการสัมภาษณ์ ได้แก่ ก่อนลงสนามเพื่อรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ 
ผู ้ว ิจัยได้เร ิ ่มต้นด้วยการขอหนังสือจากผู ้อำนวยการหลักสูตรฯ  ส่งถึงผู ้ให้ข้อมูลสำคัญ (Key 
Informants) เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการให้สัมภาษณ์พร้อมกับเอกสารสรุปเนื้อหาตามหัวข้อการ
วิจัย ทำการนัดหมายวัน เวลา ที่จะสัมภาษณ์กับกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยได้เตรียมและศึกษาวิธีใช้เครื่อง
บันทึกเสียง เตรียมสมุดจดบันทึกและอุปกรณ์ต่างๆ ให้พร้อมก่อนดำเนินการสัมภาษณ์ และไป
ดำเนินการสัมภาษณ์ตามวัน เวลาและสถานที่ที่กำหนดนัดไว้ จนครบทุกประเด็น 
 ๒) ขั้นดำเนินการสัมภาษณ์ ได้แก่ ก่อนการสัมภาษณ์ผู้วิจัยจะสนทนาสร้างความคุ้นเคย
กับผู ้ให้สัมภาษณ์ แจ้งวัตถุประสงค์ของการสัมภาษณ์ อธิบายเหตุผลและขออนุญาตใช้เครื ่อง
บันทึกเสียงในขณะที่สัมภาษณ์ ขออนุญาตใช้กล้องถ่ายรูป เพื่อใช้อ้างอิงในการสัมภาษณ์ รวมทั้งแจ้ง
ให้ทราบว่าข้อมูลต่างๆ ที่บันทึกเสียงไว้ ผู้วิจัยจะเก็บไว้เป็นความลับ หากผู้ให้สัมภาษณ์ไม่ประสงค์ที่
จะให้บันทึกเสียงในช่วงใดผู้วิจัยก็จะไม่บันทึกเสียงเลย  
 

 ๓) การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) 
จำนวน ๘ รูปหรือคน จะใช้การสนทนากลุ่มแบบที่ไม่มีโครงสร้าง โดยผู้วิจัยจะส่งหนังสืออย่างเป็น
ทางการโดยคำรับรองของผู้อำนวยหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพื่อขอให้เข้าร่วมในการสนทนากลุ่ม  ณ วัน เวลาที่ผู้วิจัย
ได้กำหนดไว้ พร้อมกับส่งบริบทเนื้อหาต่างๆ ที่จะใช้ในการสัมภาษณ์ล่วงหน้า และกำหนดวัน เวลา 
และสถานที่ ส่วนในขณะการสัมภาษณ์ผู้วิจัยจะขออนุญาตจากผู้เชี่ยวชาญใช้เครื่องบันทึกเสียง และ
กล้องบันทึกภาพนิ่ง และเคลื่อนไหว รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิในการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group 
Discussion) ในวันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ ห้อง B ๕๐๘ – B ๕๐๙ ชั้น ๕ อาคารเรียนรวม 
โซนบี คณะสังคมศาสตร์ ภาควิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย 



๘๙ 
 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 
๓.๕ การวิเคราะห์ข้อมูล 

 การวิเคราะห์ข้อมูลมีข้ันตอนดังนี ้
 ๑) ข้อมูลที ่ได้จากการศึกษาเอกสาร ใช้วิธีการวิเคราะห์เอกสารเนื ้อหา (Content 
Analysis) นำเสนอข้อมูลด้วยวิธีการพรรณนา 
 ๒) นำข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) ใช้วิธีการวิเคราะห์แบบ
อุปนัย (Analytic induction) โดยนำข้อมูลมาเรียบเรียง และจำแนกอย่างเป็นระบบ จากนั้นนำมา
นำมาวิเคราะห์ ตีความหมาย เชื่อมโยงความสัมพันธ์และสร้างข้อสรุปจากข้อมูลต่างๆ ที่รวบรวมได้ 
โดยทำไปพร้อมๆ กับการเก็บรวบรวมข้อมูล ทั้งนี้ เพื่อจะได้ศึกษาประเด็นต่างๆได้ลึกซึ้ง เมื่อประเด็น
ใดวิเคราะห์แล้ว ไม่มีความชัดเจน ก็จะตามไปเก็บข้อมูลเพิ่มเติมในประเด็นต่างๆ เหล่านั้น เพื่อตอบ
คำถามหลักตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย  

๓) นำข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์และจากการศึกษาต่างๆมาทำการวิเคราะห์ข้อมูล
ร่วมกันอย่างเป็นระบบ กล่าวคือการวิเคราะห์ข้อมูลโดยพิจารณาประเด็นหลัก (major themes) ที่
พบในข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ทั้งหมด จากนั้นจึงนำประเด็นหลักมาพิจารณาแบ่งแยกออกเป็น
ประเด็นย่อย (sub-themes) และหัวข้อย่อย (categories) อันเป็นกระบวนการวิเคราะห์โดยการ
เริ่มต้นจากการวิเคราะห์ภาพรวมไปสู่การวิเคราะห์ประเด็นย่อยของกระบวนการวิเคราะห์ตามแนว
ทางการวิจัยเชิงคุณภาพและนำไปสู่การเชื่อมโยงข้อมูลเข้าด้วยกัน แสดงความสำคัญของข้อมูลได้
ชัดเจนยิ่งขึ้น เพื่อสะดวกในการวิเคราะห์และเขียนรายงานข้อมูลที่ได้จากการศึกษาซึ่งเป็นข้อมูล      
เชิงพรรณาที่มีรายละเอียดและมีการอ้างถึงโดยตรงเกี่ยวกับที่มาของข้อมูลไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่ได้จาก
การค้นคว้าหรือข้อมูลทางเอกสาร 

๔) นำเสนอข้อมูลและข้อสรุปที่ได้จารการวิจัยการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนในจังหวัด
เพชรบูร์ด้วยหลักพุทธธรรม ให้ผู ้ทรงคุณวุฒิโดยทำการสนทนากลุ ่มเฉพาะ (Focus Group 
Discussion) เพ่ือนำมาพัฒนาและสร้างองค์ความรู้ที่เป็นบทสรุป  

ดังนั้น ข้อมูลเชิงคุณภาพที่ได้จากการตอบประเด็นสัมภาษณ์ (Interview Research) 
รวมถึงข้อมูลจากการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) และข้อมูลจากเอกสารต่างๆ 
(Document Research) จะถูกนำมาวิเคราะห์และประมวลผลโดยเชื่อมโยงความสัมพันธ์ในแง่ต่างๆ 
ตามข้อเท็จจริง ทั้งในเชิงเหตุและผลซึ่งการวิเคราะห์จะออกมาในลักษณะของการพรรณานำไปสู่
คำตอบในการวิจัยและสรุปตามหลักวิชาการ เพ่ือชี้ให้เห็นถึงการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนในจังหวัด
เพชรบูรณ์ด้วยหลักพุทธธรรม 

 



บทท่ี ๔ 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
 การศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนาศักยภาพของเยาวชนในจังหวัดเพชรบูรณ์ด้วยหลักพุทธ

ธรรม” ผู้วิจัยได้ทำการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงซึ่งจะเป็นกลุ่มบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องในการพัฒนา
ศักยภาพของเยาวชน ประกอบด้วย กลุ่มตัวแทนของหน่วยงานที่จัดการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา ๕ 
ท่าน  กลุ่มตัวแทนครูพระสอนศีลธรรม ๘ รูป กลุ่มตัวแทนนักวิชาการผู้มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ ๖ ท่าน  กลุ่มตัวแทนครูผู้สอนระดับมัธยมปลาย ๖ ท่าน กลุ่มตัวแทนผู้ปกครอง ๔ 
ท่าน  กลุ่มตัวแทนเยาวชนที่เป็นเยาวชน ๙ ท่าน แล้วนำข้อมูลเชิงคุณภาพที่ได้มานำมาวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงเนื้อหา (Content Analysis) ตามวัตถุประสงค์การวิจัยที่กำหนดไว้ ผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้ 

 ๔.๑ สภาพทั่วไปของการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนในจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 ๔.๒ การสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนในจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 ๔.๓ รูปแบบการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนในจังหวัดเพชรบูรณ์ด้วยหลักพุทธธรรม 
 ๔.๔ การสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus group discussion)   
 ๔.๕ องค์ความรู้  

 

๔.๑ สภาพทั่วไปของการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนในจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 ตอนที่ ๑ สภาพทั่วไปของการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนในจังหวัดเพชรบูรณ์  
ด้านวิชาการ 
 ประเด็นที่สัมภาษณ์ สภาพทั่วไปของการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนในจังหวัดเพชรบูรณ์ 
ด้านวิชาการ จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสำคัญจำนวน ๓๖ รูปหรือคน พบว่า 

 ๑) ในด้านวิชาการ การพัฒนาการด้านสติปัญญาเป็นพัฒนาการที่สำคัญอีกด้านหนึ่งที่ต้อง
สร้างและพัฒนาคือ ทักษะความสามารถเกี ่ยวกับความคิดความเข้าใจ การวิเคราะห์ เจตคติ 
ประกอบด้วยความรู้ด้านวิชาการ และคุณธรรมในการดำรงชีวิต เช่น ที่บ้าน โรงเรียน ชุมชน ท้องถิ่น 
และประเทศ ๑  

 ๒) ด้านสติปัญญา / ทักษะการเรียนรู้ เพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาในแต่ละระดับ
พัฒนาด้านวิชาการและความสามารถได้แก่ครู ซึ่งถือเป็นผู้ที่มีความสำคัญรองลงมาจากผู้ปกครอง 
เพราะเป็นผู้ที่ให้ความรู้ที่ใกล้ชิดที่สุด อีกท้ังเป็นผู้ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านทักษะต่างๆ ปลูกฝังความมี

 
๑ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ลำดับที่ ๑๗, วันท่ี ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑. 



 
๙๑ 

 

ระเบียบวินัย สร้างเสริมลักษณะนิสัยที่ดี และพัฒนาเยาวชนให้สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข
ผู้ปกครองเป็นผู้ให้ความรู้เบื้องต้นในด้านวิชาการ อบรมความประพฤติ๒  

  ๓) การส่งเสริม IQ ของเยาวชน (IQ คือจะเป็นตัวกำหนดการคิดเชิงคุณธรรมด้วย) ๑. 
สถาบันครอบครัว พ่อแม่ผู้ปกครอง มีการเลี้ยงดูอบรมบ่มนิสัย และปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างในทาง
ที่ดีเป็น Model ๒. ครูอาจารย์ในสถานศึกษา มีการอบรมจัดกิจกรรมให้ความรู้ ฝึกให้ เยาวชนปฏิบัติ
และเห็นคุณค่าของการศึกษา และสร้างแรงจูงใจให้เด็กทำความดี ๓. ชุมชนในสังคม การสร้าง
สิ่งแวดล้อมที่ดี ส่งเสริมเยาวชนด้วยการจัดสถานที่ กิจกรรมที่ดี เวทีสาธารณะที่เป็นประโยชน์ให้
เยาวชนมีโอกาสได้แสดงออก ๔. รัฐบาล ควรส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม โครงการ ที่มีประโยชน์ต่างๆ
ด้วยงบประมาณ เพ่ือพัฒนาเยาวชนทุกวัย ทุกด้าน ด้านวิชาความรู้ที่เป็นสากลและมีความสามารถใน
การสื่อสาร การคิดแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยี และมีทักษะชีวิต๓  

 ๔) การศึกษา บิดามารดาหรือผู้ปกครองจะต้องสนับสนุนและส่งเสริมในด้านการศึกษา
การเรียนและอาชีพ ได้ตามศักยภาพของเยาวชน ตามความชอบความถนัด และความเป็นไปได้  ทำให้
เยาวชนมีความพอใจต่อตนเอง  ผู้ปกครองให้ขวัญและกำลังใจ และให้โอกาสเยาวชนทำในสิ่งที่ดีงาม๔ 

 ๕) ปัจจุบันโลกของเราเกิดการแข่งขันมากยิ ่งขึ ้นเมื ่อเปรียบเทียบกับในอดีต  ได้ให้
ความสำคัญทางด้านการศึกษามากยิ่งขึ้น มีการส่งเสริมการศึกษาด้วยวิธีการต่างๆ การทำให้เยาวชนมี
ความรู้ความสามารถ รู้จักหน้าที่และความรับผิดชอบ๕ 

 ๖) ด้านการศึกษา สถาบันการศึกษาโดยครูมีหน้าที่ในการพัฒนาศักยภาพของเยาวชน ให้
มีความรู้และปลูกฝังเรื่องระเบียบวินัย ด้านวิชาการ ในเรื่องการเรียนรู้ เรื่องขององค์ความรู้ต่างๆ เรื่อง
ของศาสตร์ต่างๆในด้านวิชาการ ครูจะเป็นผู้ที่มีบทบาทมากที่สุด ครูต้องอุทิศกายใจและสติปัญญา
อย่างเต็มความสามารถ เพื ่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อเยาวชน สำหรับเยาวชน ต้องมีความ
กระตือรือร้นและเอาใจใส่ในการศึกษาหาความรู้อย่างจริงจังโดยไม่ย่อท้อต่อความยากลำบาก  และ
ชุมชนควรสนับสนุนให้โอกาสเยาวชนได้ร่วมทำกิจกรรมที่ดีในทุกๆด้าน๖  

๗) ครูเป็นผู้มีบทบาทในด้านการสอนวิชาการต่างๆ นอกจากนี้เหนือไปจากสอนให้อ่านเขียน 
ปลูกฝังค่านิยม และชี้แนะแนวทางการปฏิบัติตลอดจนอบรม สั่งสอน ชี้แนะ  เพื่อพัฒนาความรู้
ความสามารถแล้ว ครูสมัยใหม่ยังมีบทบาทในการเป็นผู้แนะนำประสบการณ์ทางการศึกษาอีกด้วย๗  

 
๒ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมลูสำคัญ ลำดับที่ ๑๑, วันท่ี ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๓ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมลูสำคัญ ลำดับที่ ๑๔, วันท่ี ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๔ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมลูสำคัญ ลำดับที่ ๑๗, วันท่ี  ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๕ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมลูสำคัญ ลำดับที่ ๗, วันท่ี ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๖ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมลูสำคัญ ลำดับที่ ๑๓, วันท่ี ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๗ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมลูสำคัญ ลำดับที่ ๖, วันท่ี ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๑. 



 
๙๒ 

 

๘) ครูอาจารย์เป็นผู้ที่ใกล้ชิดเยาวชนเป็นอันดับสองรองจากพ่อแม่ แต่ครูอาจารย์มีบทบาท
มากกว่าพ่อแม่เวลาอยู่ในสถานศึกษา ครูที่เป็นพระสงฆ์ สามารถให้วิชาความรู้แก่เยาวชนถือได้ว่าเป็น
ครนูอกห้องเรียนได๘้ 

๙) ส่งเสริมการเรียนให้มีประสิทธิภาพซึ่งครูและพ่อแม่ผู้ปกครองเป็นบุคคลที่มีบทบาทสำคัญ
ที่สุดในการให้การศึกษาแก่บุตรหลานของตน เนื่องจากพ่อแม่เป็นครูตลอดชีวิต ที่ให้การอบรมสั่งสอน
ลูกได้ตลอดเวลา ตราบเท่าที่พ่อแม่ยังมีชีวิตอยู่  เป็นครู ๒๔ ชั่วโมง คือ ไม่ได้เป็นครูเฉพาะในเวลา
ราชการเหมือนครูอาชีพต้องให้ความใส่ใจต่อเยาวชน๙  

๑๐) การมีส่วนร่วมของพ่อแม่ ผู ้ปกครอง องค์กรหน่วยงานต่างๆ ในการมีส่วนร่วมจัด
การศึกษา และพัฒนาด้านการศึกษา ไม่ว่าจะเป็นการให้สังคมได้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ให้
สถานศึกษามีการประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชมทุกๆ ฝ่ายเพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตาม
ศักยภาพ โดยทุกฝ่ายในสังคมเป็นผู้มีส่วนร่วมในการพัฒนา โรงเรียน วัด บ้าน ต้องช่วยกันสอดส่อง
การดูแลเยาวชนมีทั้งการแสดงความชื่นชมและตำหนิ พร้อมให้คำแนะนำต่อพฤติกรรมต่างๆ๑๐ 

๑๑) ด้านการศึกษา โรงเรียนมีบรรยากาศการเรียนที่เหมาะสมและเครื ่องอำนวยความ
สะดวกในการเรียน คุณครู ถ่ายทอดความรู้แก่ลูกศิษย์เต็มที่  ครูประจำชั้น ให้คำแนะนำ สามารถ
ปรึกษาปัญหาได้ เช่น เรื่องทุนการศึกษา, การศึกษาต่อ๑๑  

๑๒) ส่งเสริมการเรียนให้มีประสิทธิภาพ เช่น การแบ่งเวลาการเรียนรู้ในแต่ละวัน หรือ ใน
สัปดาห์ เพียงแค่เรียนรู้โดยจัดลำดับความสำคัญ และ กำหนดเป้าหมาย เพียงเท่านี้ การเรียนรู้ที่ต้อง
ใช้เวลานาน จะเป็นเรื่องง่าย หากฝึกสมองให้เรียนรู้ในช่วงเวลาที่กำหนดเป็นประจำ๑๒  

 ๑๓) ในเรื่องการเรียนสุขภาพและโภชนาการมีส่วนสำคัญ ดังนั้นควรมีที่ปรึกษาด้าน
สุขภาพจิต สุขภาพกาย อาหารและโภชนาการของโรงเรียน พัฒนานโยบายด้านสุขภาพจิต สุขภาพ
กายอย่างครอบคลุม บูรณาการกิจกรรมพลศึกษา และโภชนาการเข้าไปในชีวิตประจำวันของเยาวชน
และโรงเรียน บูรณาการโภชนาศึกษา บริการอาหารที่มีประโยชน์ และกิจกรรมการเคลื่อนไหวเข้าไป
ในกิจกรรมของโรงเรียน กล่าวคือเมื่อร่างกายแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ การเจริญเติบโตตามวัย 
จะเป็นพ้ืนฐานในการปฏิบัติได้เต็มที่๑๓  

 
๘ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมลูสำคัญ ลำดับที่ ๒, วันท่ี ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๙ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมลูสำคัญ ลำดับที่ ๒๕, วันท่ี ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ 
๑๐ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมลูสำคัญ ลำดับที่ ๔, วันท่ี  ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
๑๑ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมลูสำคัญ ลำดับที่ ๓๖, วันท่ี ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ 
๑๒ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมลูสำคัญ ลำดับที่ ๓๒, วันท่ี ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒ 
๑๓ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมลูสำคัญ ลำดับที่ ๕, วันท่ี ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑. 



 
๙๓ 

 

 ๑๔) พร้อมรับการเรียนรู้ตลอดเวลา ด้านสุขภาพ ให้มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี รัก
การออกกำลังกาย ให้ห่างไกลจากสิ่งเสพติด และควรพัฒนาด้านการศึกษาทั้ง ๓ รูปแบบเพื่อนำเอา
ความรู้ความสามารถมาประกอบอาชีพ ได้แก่ การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ หรือการศึกษา
ตามอัธยาศัย และด้านอาชีพ เยาวชนควรได้เรียนรู้ในเรื่องของการประกอบอาชีพเพื่อเตรียมการ
สำหรับการดำรงชีพในอนาคต๑๔  

 ๑๕) มีการพัฒนาควบคู่ไปกับทางด้านร่างกาย การพัฒนาด้านร่างกาย โดยเฉพาะ
ครอบครัวมีส่วนอย่างยิ่ง ถ้าร่างกายไม่สมบูรณ์ ส่งผลต่อการพัฒนาในทุกๆด้านที่กล่าวมา ควรพัฒนา
ให้แข็งแรงให้มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ด้านจิตสำนึกการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย 
มีจิตสาธารณะอยู่ร่วมกับสังคมอย่างมีความสุข มีความรักชาติ มีจิตสำนึกในการเป็นพลเมืองไทยและ
พลเมืองโลก ยึดมั่นในวิถีชีวิตและการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข ด้านสังคม สถาบันครอบครัวโดยผู้ปกครองจึงได้แก่พ่อแม่ มีหน้าที่ในการพัฒนาโดยเป็นผู้ให้
ความอบอุ่น ความเอาใจใส่ ความปลอดภัยภายในบ้านรวมทั้งการดำรงชีวิต ดำรงตนอยู่ในสังคม และ
เป็นแบบอย่างแก่บุตรในการใช้ชีวิต ด้านสังคม ฝึกให้เยาวชนเข้าใจถึงความเป็นอยู่ร่วมกันในสังคมว่า
เราต้องทำอย่างไร และเมื่อมีปัญหาสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้๑๕  

 ๑๖) เยาวชนในช่วงมัธยมปลายนั้นอยู่ในช่วงวัยรุ่นซึ่งวัยนี้มักจะมีความรู้สึกที่เปิดเผย
เชื่อมั่นในตนเอง รู้สึกว่าตนมีความสุข แต่ในบางครั้งอาจจะหดหู่ มีความสงสัยอยู่ตลอดเวลาได้ รู้สึก
ชอบและไม่ชอบรุนแรง ไม่ค่อยจะยอมใครง่ายๆ แต่บางครั้งจะโอบอ้อมอารี บางครั้งเป็นคนเห็นแก่ตัว
แบบเด็กๆ มักจะมีความรู้สึกนึกคิดขัดแย้งกับผู้ใหญ่อยู่เสมอ ถ้าพ่อแม่ให้โอกาสเด็กวัยรุ่นได้แสดง
ความเห็น จะช่วยให้เด็กเรียนรู้วิธีการขึ้นทีละน้อย เช่น การมีจิตที่พร้อมจะช่วยเหลือผู้อื่นกัน การ
แบ่งปันกัน และมีน้ำใจต่อกัน๑๖  

 ๑๗) การเรียนรู้สังคมจะช่วยให้ตนเองหาแนวทางการดำเนินชีวิตที่เหมาะกับตนเอง  เลือก                                                                                                                                                                                                      
วิชาชีพที ่เหมาะกับตน  และมีสังคมสิ ่งแวดล้อมที ่ด ีต่อตนเองในอนาคตต่อไป  คือการพัฒนา
ความสามารถในการแสดงออกของพฤติกรรมให้เหมาะสมในการดำเนินชีวิต๑๗ 

 ๑๘) ด้านสังคม คือการพัฒนาความสามารถในการแสดงออก และพฤติกรรมที่เหมาะสม
ในการดำเนินชีวิตส่งเสริมให้เยาวชนมีจิตอาสา ด้านสติปัญญา ต้องมีการพัฒนาในด้านความรู้ ให้แก่
เยาวชนซึ่งเป็นรากฐานของชาติ ผู้ที่จะสร้างความเจริญมั่นคงทางสังคมเศรษฐกิจและพัฒนาชาติต่อไป      

 
๑๔ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมลูสำคัญ ลำดับที่ ๑๗, วันท่ี  ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๑๕ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมลูสำคัญ ลำดับที่ ๑๖, วันท่ี ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๑๖ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมลูสำคัญ ลำดับที่ ๒, วันท่ี ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑.  
๑๗ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมลูสำคัญ ลำดับที่ ๑๗, วันท่ี ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑. 



 
๙๔ 

 

ด้านจิตใจและอารมณ์ ซึ่งจะส่งผลเป็นลักษณะเฉพาะตนที่เรียกว่าบุคลิกภาพ ซึ่งมาจากปัจจัยหลักคือ
สภาพแวดล้อม ด้านจิตใจ ควรพัฒนาจิตใจให้เป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม  ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญท่ีสุด๑๘  

 ๑๙) ด้านชุมชนและสังคม มีผู้ปกครอง/ครอบครัว ครู/สถานศึกษา และชุมชน/สังคม เป็น
องค์ประกอบ ๓ ประการที่มีอิทธิพลต่อเและทำให้เด็กเยาวชนมีคุณภาพ กล่าวคือครอบครัว โรงเรยีน 
และชุมชน แบ่งปันความรับผิดชอบกันเพ่ือเด็กและเยาวชนให้ความสำคัญกับจิตอาสามากข้ึน๑๙  

 ๒๐) ด้านสังคม ควรส่งเสริมให้เยาวชนมีบทบาทในการทำงานในสังคมที่เป็นประโยชน์ ให้
มากขึ้นและส่งเสริมให้เยาวชนไดพั้ฒนาตนเองตลอดเวลา๒๐  

 ๒๑) ด้านสังคมเพื ่อน ในการดำรงชีว ิตประจำวันการคบเพื ่อนถือว่าเป็นสิ ่งสำคัญ 
โดยเฉพาะในวัยที่กำลังศึกษานั้นย่อมมีการส่งผลกระทบโดยตรงแก่ตนเอง เนื่องจากชีวิตส่วนมากจะ
คลุกคลีอยู่กับเพื่อนเป็นส่วนใหญ่ หากขาดการคิดวิเคราะห์ที่ดีแล้วอาจส่งผลถึงเป้าหมายในชีวิตที่
ล้มเหลวได้เพื่อน มีส่วนช่วยเราในการให้กำลังใจผลักดันให้ประสบความสำเร็จไปด้วยกันเพื่อนที่
สามารถให้การแนะนำ๒๑  

 ๒๒) ด้านนันทนาการ การจัดกิจกรรมนันทนาการในสถานศึกษาจะช่วยให้ผู้เข้าร่วมได้มี
แนวคิดทางกิจกรรมนันทนาการใหม่ๆ ที่แตกต่างไปจากเดิม เป็นแรงบันดาลใจให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้
นำไปปฏิบัติ ได้นำจินตนาการและปลดปล่อยอารมณ์สร้างสรรค์ออกมาอย่างเต็มที่ เพ่ือทุกคนจะได้ต่อ
ยอดความสำเร็จจากกิจกรรมที่จัดขึ้นด้วย เช่น กีฬา, ดนตรี, วิชาการ ,การเรียน, ความสามัคคี๒๒ 

สภาพทั ่วไปของการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนในจังหวัดเพชรบูรณ์ด้านวิชาการ  มี
สาระสำคัญอยู่ ๖ ด้าน ได้แก่  ด้านการศึกษา ด้านสติปัญญา ด้านกายภาพ ด้านจิตใจ ด้านสังคม ด้าน
นันทนาการ ซึ่งการให้ทรรศนะแต่ละด้านนั้น มีจำนวนผู้ให้ข้อมูลหลักที่ได้ให้ทรรศนะไว้สอดคล้องกัน 
สรุปไว้ดังตารางที่ ๔.๑ 

 
 
 
 
 

 
๑๘ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมลูสำคัญ ลำดับที่ ๗, วันท่ี ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๑๙ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมลูสำคัญ ลำดับที่ ๑๘, วันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒. 
๒๐ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมลูสำคัญ ลำดับที่ ๑๙, วันท่ี  ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
๒๑ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมลูสำคัญ ลำดับที่ ๒๔, วันท่ี ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑.  
๒๒ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมลูสำคัญ ลำดับที่ ๒๘, วันท่ี  ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๑. 



 
๙๕ 

 

ตารางท่ี ๔.๑  การพัฒนาศักยภาพของเยาวชนในจังหวัดเพชรบูรณ์ด้านวิชาการ 
  

การพัฒนาศักยภาพของเยาวชนในจังหวัดเพชรบูรณ์
ด้านวิชาการ 

ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ 
จำนวน 

(รูปหรือคน) 
ผู้ให้ข้อมูล

สำคัญ 
ลำดับที่ 

ด้านการศึกษา ๓ ๑๓,๑๗,๗ 
ด้านสติปัญญา ๓ ๑๑,๑๔ 
ด้านกายภาพ ๓ ๖,๒,๒๕ 
ด้านจิตใจ ๓ ๔,๓๖,๑๖ 
ด้านสังคม ๒ ๑๘,๑๙ 
ด้านนันทนาการ ๓ ๓๒,๒๔,๒๘ 

 
 สรุปได้ว่า การศึกษาในแต่ละระดับพัฒนาด้านวิชาการและความสามารถได้แก่ครู ซึ่งถือ

เป็นผู้ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านทักษะต่างๆ เพ่ือไปปลูกฝังความมีระเบียบวินัย สร้างเสริมลักษณะนิสัย
ที่ดี และพัฒนาเยาวชนให้สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข โดยด้านวิชาการของเยาวชน จะเรียนรู้ที่
สถานศึกษาเป็นส่วนใหญ่โดยครูผู้สอนมีบทบาทในการให้ความรู้แก่เยาวชนมากที่สุดเป็นผู้อบรม สั่ง
สอน ชี้แนะ และพัฒนาความรู้ความสามารถให้แก่เยาวชนนำไปพัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีความสามารถ 
ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ กล่อมเกลาให้เยาวชนมีความพร้อมในการเป็นส่วนหนึ่งของสังคมทั้ง
ด้านสุขภาพ สติปัญญา ความสามารถ และมีจิตอาสา  การให้การสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาของ
เยาวชน และการปูพื้นฐานด้านจิตใจและอารมณ์อันเป็นส่วนสำคัญในการแสดงออกและพฤติกรรม
ของเยาวชนเป็นสิ่งสำคัญต่อการพัฒนาด้านสังคม  

สภาพทั ่วไปของการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนในจังหวัดเพชรบูรณ์ด้านวิชาการ มี
สาระสำคัญอยู่ ๖ ด้าน ได้แก่  ด้านการศึกษา ด้านสติปัญญา ด้านกายภาพ ด้านจิตใจ ด้านสังคม ด้าน
นันทนาการ สรุปไว้ดังแผนภาพที่ ๔.๑ 

 
 
 
 
 
 



 
๙๖ 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
แผนภาพที่ ๔.๑ ภาพรวมการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนในจังหวัดเพชรบูรณ์ด้านวิชาการ 

 จากแผนภาพที่ ๔.๑ การพัฒนาศักยภาพของเยาวชนในจังหวัดเพชรบูรณ์หากเน้นเฉพาะ
ด้านวิชาการย่อมไม่ครอบคลุมต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่เป็นเยาวชนของชาติ ดังนั้นจำเป็นต้อง
มีการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนด้านอื่นๆไปพร้อมกัน ประกอบด้วย การพัฒนาด้านกายภาพคือ
สุขภาพพลานามัยที่เป็นไปตามเกณฑ์ การพัฒนาด้านสติปัญญา เช่น การวิเคราะห์ เจตคติ ความรู้ด้าน
วิชาการและคุณธรรมในการดำรงชีวิต การพัฒนาด้านจิตใจ เช่น การมีจิตที่พร้อมจะช่วยเหลือเกื้อกูล
กัน การแบ่งปันกัน และมีน้ำใจต่อกัน การพัฒนาด้านสังคม/การอยู่ร่วมในสังคม คือ การดำรงชีวิต
ประจำวันอย่างมีคุณภาพมีคุณธรรม มีหลักปฏิบัติในการดำเนินชีวิต คำนึงถึงส่วนรวม การพัฒนาด้าน
การศึกษาโรงเรียนมีบรรยากาศการเรียนที่เหมาะสมและเครื่องอำนวยความสะดวกในการเรียน คุณครู 
ถ่ายทอดความรู้แก่ลูกศิษย์เต็มที่ ครูประจำชั้น ให้คำแนะนำและส่งเสริมในด้านการศึกษาการเรียน
และอาชีพ ได้ตามศักยภาพของเยาวชน การพัฒนาด้านนันทนาการที่มีลักษณะส่งเสริมให้เกิดความคิด
สร้างสรรค์ สร้างแรงบันดาลใจ และสร้างแรงจูงใจให้กับเยาวชน 

 ตอนที่ ๒ สภาพทั่วไปของการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนในจังหวัดเพชรบูรณ์ 
ด้านคุณธรรมจริยธรรม 

 ประเด็นที่สัมภาษณ์ ผู้ที ่มีส่วนหรือมีบทบาทในการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพด้าน
คุณธรรมจริยธรรมของเยาวชนในจังหวัดเพชรบูรณ์ จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ จำนวน ๓๖ 
รูปหรือคน พบว่า 

 ๑) การพัฒนาเยาวชนด้านคุณธรรมและจริยธรรม อันดับแรกควรเริ่มจากบ้านเพราะ
ครอบครัวเป็นหน่วยกำเนิดที่จะเพาะบ่มปลูกฝังเยาวชน พ่อแม่เป็นตัวอย่างที่ดีมีคุณภาพ ให้ความรัก
ความเข้าใจ และคอยแนะนำให้คำปรึกษาเมื่อเยาวชนมีปัญหา ลำดับที่สอง คือวัด ให้มีความใกล้ชิด

การพัฒนา
ศักยภาพ    

ด้าน

ด้านการศึกษา 
 
ด้านสติปัญญา 

ด้านกายภาพ 
 
ด้านจิตใจ 
 
ด้านสังคม 
 
ด้านนันทนาการ 



 
๙๗ 

 

พระพุทธศาสนา เรียนรู้หลักธรรมคำสอนเพื่อขัดเกลาจิตใจให้เป็นคนดี รู ้ผิดรู ้ถู ก ลำดับต่อมาคือ
โรงเรียน ที่ซึ่งให้ความรู้ด้านวิชาการ สร้างแรงบันดาลใจ ฝึกให้รู้จักคิดแก้ปัญหาและตัดสินใจด้วย
ตนเอง อาจารย์ผู้สอนทุกระดับชั้น สามารถนำความรู้ทางคุณธรรมและจริยธรรมสอดแทรกในการสอน  

 ๒) การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมเป็นความร่วมมือระหว่าง ๓ สถาบันคือ บ้าน วัด 
และโรงเรียน (บวร) ทุกฝ่ายมีบทบาทหน้าที่ต่างๆกัน โดยพ่อแม่ต้องประพฤติให้เป็นตัวอย่างเช่น ไม่
อยากได้ทุกระดับชั้นตามมาตรฐานของ มคอ.๓ หรือ มคอ.๕ ครูต้องให้ความรู้ ทุ่มเทการสอนอย่างเต็ม
ความสามารถและเป็นแบบอย่างที่ดีมีคุณธรรมและจริยธรรม๒๓ ไมใ่ห้ลูกกินเหล้าสูบบุหรี่เล่นการพนัน 
พ่อต้องไม่กินเหล้าสูบบุหรี่ เล่นการพนัน และฝึกให้ลูกมีความขยัน ประหยัด อดออม พ่อแม่ต้องทำ
เป็นตัวอย่างก่อน๒๔ 

 ๓) เยาวชนคือเยาวชนชั้น ม. ๑ - ๖ ได้จัดแผนการเรียนรู้ในหลักสูตร กศ. ๒๕๕๑ และ
แก้ไขเพิ่มเติมวิชาสังคมในหลักสูตรใหม่ การส่งเสริมพัฒนาศักยภาพจำเป็นต้องมีโครงการ กิจกรรม 
เพื่อปลูกฝังค่านิยม ทัศนคติ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ เช่น กิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนวิถี
พุทธ โรงเรียนสุจริต มีการปลูกฝังแบบยั่งยืน ให้มีพฤติกรรม การกระทำซ้ำเป็นอาจิณ ติดตัวไปตลอด 
เช่น ขันติ โสรัจจะ หิริโอตัปปะ เบญจศีลเบญจธรรม ทั้งความซื่อสัตย์ ความมีวินัย ความรับผิดชอบ
และความกตัญญู เพ่ือการพัฒนาประเทศชาติอย่างยั่งยืน๒๕ 

 ๔) ควรส่งเสริมให้ครบทั้ง ๓ ด้านคือ ด้านสติปัญญา IQ ความฉลาดปราดเปร่องแต่ข้อเสีย
ของคนท่ีม ีIQ สูงนี้มักมีปัญหาด้านการควบคุมอารมณ์และด้านมนุษยสัมพันธ์,ด้านอารมณ์ EQ คนที่มี 
EQ สูง จะเป็นคนที ่มีความเข้าใจตนเองดี รู ้เท่าทันอารมณ์ของตน รู ้จ ุดเด่นจุดด้อยของตนมี
ความสามารถในการควบคุม และจัดการกับอารมณ์ตัวเองได้มีความเข้าใจผู้อ่ืนสามารถเอาใจเขามาใส่
ใจเรา ด้านสังคม ควบคู่กับ MQ คุณธรรมจริยธรรม๒๖ 

 ๕) ผู้มีส่วนร่วมคือ ผู้ปกครอง มีบทบาทในการเลี้ยงดูเอาใจใส่ ครมูีบทบาทในการอบรมสั่ง
สอนให้ความรู้ ให้รู้จักรับผิดชอบต่อหน้าที่ ส่วนพระสงฆ์ มีบทบาทในการขัดเกลาจิตใจ๒๗  

 ๖) ทั้ง “บวร” อยู่ในบทบาทหน้าที่เดียวกัน เพียงแต่ต่างกันในเรื่องของการจัดการ  บ้าน 
คือสถาบันครอบครัว ซึ่งเป็นหน่วยทางสังคมที่เป็นพื้นฐานสำคัญที่สุดหน่วยหนึ่งของสังคมไทย วัด 
เป็นองค์กรสถาบันทางศาสนาปัจจุบันพระมีบทบาทน้อยในด้านการจัดการศึกษา โรงเรียนเป็นสถาบัน 
ซึ่งการศึกษาการใช้หลัก “บวร” ต้องมีความก้าวหน้า ทันสมัยและพัฒนาบางคนเข้าใจว่า บวร นี้มี

 
๒๓ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมลูสำคัญ ลำดับที่ ๑๒, วันท่ี ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๒๔ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมลูสำคัญ ลำดับที่ ๑๑, วันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๖๒. 
๒๕ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมลูสำคัญ ลำดับที่ ๑๗, วันท่ี  ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๒๖ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมลูสำคัญ ลำดับที่ ๑๑, วันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๖๒. 
๒๗ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมลูสำคัญ ลำดับที่ ๒, วันท่ี ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑.  



 
๙๘ 

 

ความสำคัญเฉพาะตอนเป็นเด็กเท่านั้นแต่ความเป็นจริง บ้านวัดโรงเรียนมีความสำคัญสำหรับทุกคน 
และทุกวัย ตั้งแต่เกิด โต แก่ เจ็บและตาย๒๘  

 ๗) “บวร” มีความสำคัญ คือ “การเป็นผุ้ให้ ผู้เสียสละ มิใช่ผู้เอาและเอาเปรียบ ซึ่งเรา
จะต้องจดจำใส่ใจและนำไปปฏิบัติ ที่จะทำให้เกิดผลดีต่อตัวเอง ครอบครัว เพ่ือนมิตร ชุมชนและสังคม
จากนอกการเป็นผู้ให้แล้ว ต้องมีการถ่ายทอดชีวิต ความรู้ จิตวิญญาณ ประเพณีวัฒนธรรม ของบ้าน
วัดโรงเรียนบ้านวัดโรงเรียน เป็นเป้าหลอมชีวิตของผู้คนในสังคมนั้น คือ คนจะเป็นตามเป้าหลอม คือ 
บ้านวัดโรงเรียนพ่อแม่ ครูอาจารย์และกรรมการสถานศึกษา พระสงฆ์ ผู้นำชุมชนและสังคม มีบทบาท
เพ่ือให้เยาวชนมีพฤติกรรมบวก คือรู้จักตระหนัก ตรึกตรอง เพ่ือให้เกิดความสงบสุขอย่างยั่งยืน๒๙ 

 ๘) ผู้ปกครองมีบทบาทเนื่องจากเป็นผู้ที่อยู่ใกล้ชิดเยาวชนมากที่สุด นอกจากนี้มีผู ้นำ
ทางด้านต่างๆเช่น ผู้นำทางด้านศาสนา ดารา สื่อสารมวลชนบิดามารดาต้องเป็นแบบอย่างที่ดี คอยให้
คำแนะนำท่ีดี สนับสนุนส่งเสริม และให้กำลังใจ ชุมชนควรสนับสนุนส่งเสริมให้เยาวชนร่วมกิจกรรมที่
สำคัญต่างๆ ของชุมชน เพ่ือให้เกิดความรักสามัคคีในชุมชน ตัวเยาวชนต้องมีความสนใจและเป็นคนดี
มีความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ มีความจงรักภักดี ต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ มีความซื่อสัตย์
สุจริต มีวินัยและความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชนและประเทศชาติ๓๐  

 ๙) เยาวชนบางคนยังขาดคุณธรรม มีการแสดงอาการก้าวร้าวต่อพ่อแม่และขาดความ
เคารพอ่อนน้อม ด้านจริยธรรม เยาวชนมีความแข็งกระด้าง ไม่มีความอ่อนน้อมถ่อมตนและสำหรับ
ปัญหาคุณธรรมของเยาวชนไทยในด้านครอบครัว ได้แก่ การที่ครอบครัวแตกแยก พ่อแม่ไม่ได้อยู่
ด้วยกัน พ่อแม่ไม่มีเวลาให้บุตรหลาน การใช้ความรุนแรงในครอบครัว๓๑  

 ๑๐) เพื่อให้เยาวชนมีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตสำนึกที่ดี รู้ว่าสิ่งใดถูกสิ่งใดผิดด้านจิตใจ 
บุคคลที่มีอิทธิพลและเป็นแรงจูงใจให้เยาวชนเป็นคนดี มีคุณธรรมมากที่สุด ได้แก่ พ่อแม่ ผู้ปกครอง 
นอกจากนี้ยังมีครู อาจารย์ สื่อต่างๆ รวมทั้งสถานศึกษา๓๒  

 ๑๑) ปกติพระสงฆ์มักสอนให้เยาวชนรักคุณพ่อคุณแม่หรือรักตัวของเขาเอง ซึ่งนั่นเป็นสิ่ง
ที่ถูกต้อง แต่การสอนและปลูกฝังให้รู้จักรักผู้อื่นและสิ่งต่างๆ รอบตัวด้วยนั้นเป็นสิ่งที่มีความสำคัญ
มากไม่น้อยไปกว่ากันเลย ควรส่งเสริมด้านการมีจิตสำนึกร่วมกันในเชิงวัฒนธรรมของสังคมด้วยเช่น
การไม่ทิ้งขยะในที่สาธารณะ หรือการรับผิดชอบต่อสังคม การเคารพกฎกติกาของสังคม๓๓  

 
๒๘ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมลูสำคัญ ลำดับที่ ๑๗, วันท่ี ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๒๙ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมลูสำคัญ ลำดับที่ ๓๑, วันท่ี ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๓๐ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมลูสำคัญ ลำดับที่ ๑๓, วันท่ี ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๓๑ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมลูสำคัญ ลำดับที่ ๓, วันท่ี ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๓๒ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมลูสำคัญ ลำดับที่ ๗, วันท่ี ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๓๓ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมลูสำคัญ ลำดับที่ ๔, วันท่ี  ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒. 



 
๙๙ 

 

 ๑๒) พระสงฆ์มีบทบาทในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมแก่เยาวชนพระสงฆ์ทั้งหลายใน
สมัยโบราณ เป็นผู้รอบรู้ ตามหลักความเป็นจริง ตามหลักความเป็นไปตามธรรมชาติของมนุษย์ และ
การสังคมเป็นอยู่ร่วมกัน ตามยุค ตามสมัย ดังนั้น บุตรหลาน ของประชาชนทุกระดับชั้น ที่ได้เข้าเล่า
เรียนวิทยาการต่างๆ ในวัด๓๔  

 ๑๓) เนื่องด้วยพระสงฆ์เป็นผู้มีระเบียบวินัยและเป็นแบบอย่างที่ดี มีการนำหลักพุทธธรรม 
มาอบรมสั่งสอนที่น่าเชื่อถือ มีบทบาทในการสอนคุณธรรมจริยธรรมและสร้างวัฒนธรรมที่ดีร่วมกัน
เป็นผู้ชี้แนะแนวทางในด้านนี้ ให้ละโลภโกรธ หลง และสิ่งไม่ดีทั้งหลาย ให้ประพฤติตนเป็นคนดี มีการ
สำรวม กายวาจาใจ๓๕  

 ๑๔) อบรมสั ่งสอนหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาโดยพระสงฆ์เพื ่อให้สามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างเป็นสุข พุทธศาสนาไม่ได้สอนให้ผู้คนทั้งหลายหลีกหนี
หรือหลบหลีกให้ห่างไกลจากอบายมุขท้ังหลายแต่เพียงอย่างเดียว๓๖   

 ๑๕) พุทธศาสนาสอนให้ผู้คนทั้งหลาย ได้รู้ ได้เข้าใจถึงธรรมชาติของมนุษย์ธรรมชาติของ
สรรพสิ่งทั้งหลายและยังสอนให้ผู้คนทั้งหลายได้เข้าใจในการสังคมเป็นอยู่ร่วมกัน เช่น สอนให้รู้จักคิด 
รู้จักใช้ประสบการณ์ รู้จักคุณ รู้จักพูด รู้จักการทำมาหากิน รู้จักการกระทำในการทำมาหากิ น รู้จัก
ความเป็นพ่อแม่ บุตร รู้จักหน้าที่ รู้จักการให้ตามหน้าที่๓๗ 

 ๑๖) พระพุทธศาสนาจะเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยแก้ปัญหาและทำให้สังคมของเราน่า
อยู่ขึ ้น คนในสังคมมีความสุขขึ้น แต่เยาวชนที่จะสนใจเข้าถึงสื่อธรรมะจริงๆมีน้อยมาก เนื่องจาก
เยาวชนไทยไม่เห็นประโยชน์ของธรรมะและเห็นเป็นเรื่องน่าเบื่อหน่าย เช่น หากเปิดสื่อต่างๆไม่ว่าจะ
เป็นโทรทัศน์หรืออินเตอร์เน็ตขึ้นมาแล้วพบเรื่องธรรมะหรือเกี่ยวกับพระระสงฆ์จะปิดหรือเลื่อนไป
ช่องสัญญาณอ่ืนแทนเป็นต้น๓๘  

 ๑๗) “บวร” คือบ้าน วัด และโรงเรียน บ้าน คือสถาบันครอบครัวเป็นจุดเริ่มต้น วัด คือ
สถาบันทางศาสนาที่คอยอบรมตักเตือนเยาวชนให้ประพฤติไปในทางที่ดีมีคุณธรรมจริยธรรม โรงเรียน 
คือสถาบันการศึกษา ครูให้ความรู้ความเข้าใจ เสริมสร้างสติปัญญาให้กับเยาวชน พระสงฆ์ มีบทบาท
ในการอบรมสั่งสอน ในด้านศีลธรรม ให้เยาวชนมีคุณธรรมจริยธรรม ให้รู้จักผิดชอบชั่วดี๓๙  

 
๓๔ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมลูสำคัญ ลำดับที่ ๒, วันท่ี ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๓๕ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมลูสำคัญ ลำดับที่ ๓, วันท่ี ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๓๖ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมลูสำคัญ ลำดับที่ ๔, วันท่ี  ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
๓๗ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมลูสำคัญ ลำดับที่ ๙, วันท่ี ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๓๘ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมลูสำคัญ ลำดับที่ ๘, วันท่ี ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๓๙ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมลูสำคัญ ลำดับที่ ๖, วันท่ี ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๑. 



 
๑๐๐ 

 

 ๑๘) พระสงฆ์หรืออดีตนักบวชที่ผ่านการอบรม เป็นผู้ที่มีความรู้มีทักษะในการเผยแผ่ เพ่ือ
ชักนำสั่งสอนเยาวชนให้มีคุณธรรมและจริยธรรมส่งเสริมให้มีการศึกษาพระธรรม และร่วมมือกับวัดใน
บ้านเกิดช่วยเหลืองานของวัดเช่นการจัดบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน บวชพรหมจาริณี ๑๕-๓๐ วัน มี
แรงจูงใจ เช่นการแจกทุน หรือวุฒิบัตร๔๐ 

 ๑๙) การพัฒนาจิตใจด้วยหลักธรรมคำสอนทีส่ามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้
พระสงฆ์เป็นผู้มีบทบาทในการพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยเป็นผู้อบรมสั่งสอนโดยใช้หลักธรรม 
ผ่านกระบวนการกิจกรรมต่างๆเช่น การฝึกอบรมสมาธิ อบรมธรรมะ การเข้าค่ายคุณธรรม โครงการ
ครูพระสอนศีลธรรม โรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์๔๑  

 ๒๐) การพัฒนาเยาวชนด้านคุณธรรมจริยธรรมมีดังนี้ ๑. พ่อแม่ผู้ปกครอง มีบทบาทสอน
ให้เด็กมีความรู้เรื่องคุณธรรมจริยธรรมที่จำเป็นและสำคัญในสังคม ปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างและ
ชี้แนะ ส่งเสริมให้เยาวชนทำความดีทั้งด้านการปฏิบัติตัว การวางตัว การสื่อสาร ซึ่งผู้ปกครอง ต้องมี
การดูแลเอาใจใส่  พร่ำสอน และรับฟังความคิดเห็น ๒. ครูอาจารย์ มีหน้าที่ให้ความรู้เพิ่มพูนทักษะ 
สอนจริยธรรมด้วยการจัดกิจกรรมส่งเสริม สร้างค่านิยม “เป็นคนดีมีคุณธรรม” สร้างแรงจูงใจ รวมทั้ง
เป็นแบบอย่างและให้รางวัลเมื่อเยาวชนทำความดี ๓. ส่งเสริมโรงเรียนคุณธรรม มีกิจกรรมสอนใน
หลักสูตร บูรณาการและกิจกรรมเสริมหลักสูตร ๔. สังคม มีช่องทางให้ทำดี ส่งเสริมค่านิยมคนดีมี
คุณธรรม โดยผู้อำนวยการโรงเรียนให้ความสำคัญในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม นำเข้าไปในหลักสูตร มี
ชั่วโมงสอนประจำสัปดาห์๔๒  

 ๒๑) ครูอาจารย์ซึ่งเข้ามารับช่วงในระยะเวลาของการศึกษาเล่าเรียน จะต้องมีหลักการใน
การอบรมสั่งสอนตั้งใจที่จะยกจิตวิญญาณของเยาวชนอย่างแน่วแน่โดยวางเป็นแนวนโยบายและ
ปฎิบัติให้ได้ผล ต้องชี้ชัดให้เยาวชนเห็นคุณของการมีคุณธรรมและเห็นโทษของการขาดคุณธรรม๔๓  

 ๒๒) ผู้นำศาสนา คือพระสงฆ์ เป็นผู้ชี้แนะแนวทางในการปฏิบัติตัวฝึกอบรมทางด้านจิตใจ
ให้มีความเข้มแข็ง และสามารถแก้ไขปัญหาได้ สถาบันครอบครัว สำคัญที่สุดเพราะอยู่ใกล้ชิดและได้
สัมผัสกับเยาวชนอยู่ตลอดเวลา สถาบันการศึกษา มีบทบาทในการให้ความรู้ และเพ่ิมทักษะ๔๔ 

 ๒๓) การพัฒนาความรู้คู ่กับคุณธรรมจริยธรรม ควรเริ่มจากบ้านเพราะครอบครัวเป็น
หน่วยกำเนิดที่จะเพาะบ่มปลูกฝังเยาวชน พ่อแม่เป็นตัวอย่างที่ดีมีคุณภาพ เริ่มจากคนในบ้าน พ่อแม่ 

 
๔๐ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมลูสำคัญ ลำดับที่ ๕, วันท่ี ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๔๑ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมลูสำคัญ ลำดับที่ ๑๖, วันท่ี ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๔๒ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมลูสำคัญ ลำดับที่ ๑๔, วันท่ี ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๑.  
๔๓ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมลูสำคัญ ลำดับที่ ๑๓, วันท่ี ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๔๔ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมลูสำคัญ ลำดับที่ ๑๑, วันท่ี ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑. 



 
๑๐๑ 

 

ญาติพ่ีน้อง และนอกบ้านที่เก่ียวข้องทุกภาคส่วน โรงเรียน ครู วัด สังคม สื่อต่างๆ ต้องช่วยพัฒนาเพ่ือ
สร้างแรงบันดาลใจห้แก่เยาวชน ฝึกให้รู้จักแก้ปัญหา รู้จักการตัดสินใจที่ถูกต้องด้วยตัวเอง๔๕ 

 ๒๔) บ้าน วัด โรงเรียน ทุกฝ่ายมีบทบาทหน้าที่ต่างๆกันแต่ต้องร่วมกัน คนในครอบครัวทำ
ตัวเป็นแบบอย่างเช่นพ่อแม่ไม่อยากให้ลูกดื่มเหล้าสูบบุหรี่ พ่อแม่ไม่ควรทำให้เป็นแบบอย่างแก่ลูก  
ดังนั้นจึงเป็นความร่วมมือระหว่าง ๓ สถาบันคือ บ้าน วัด และโรงเรียน (บวร) ๔๖ 

 ๒๕) ในฝ่ายบิดามารดาหรือผู้ปกครอง คำกล่าวที่ว่าลูกไม้หล่นไม่ไกลต้น คือ พ่อแม่เป็นคน
เช่นไรลูกมักเป็นเช่นนั้น เช่นพ่อแม่เป็นคนชอบในทางอบายมุขลูกจะถ่ายทอดแบบของพ่อแม่เป็น
เช่นนั้น แต่ถ้าพ่อแม่เป็นคนมีศีลธรรมลูกจะเป็นคนดีด้วย พ่อแม่จึงเป็นแบบพิมพ์ของลูกทุกเวลาและ
โอกาส บิดามารดาควรส่งเสริมด้านคุณธรรมให้ลูกเป็นคนดีมีความซื่อสัตย์สุจริต๔๗  

 ๒๖) ด้านการพัฒนาจริยธรรม ผู้ปกครองและพระสงฆ์ โดยที่ผู ้ปกครอง ดูแลเอาใจใส่
เยาวชนเว้นในสิ่งที่ควรเว้นรู้จักทำในสิ่งที่ควรทำโดยให้เข้าใจโดยถ่องแท้พร้อมกันให้หลีกเลี่ยงหรือไกล
เสียจากอบายมุขทุกประการ๔๘ 

 ๒๗) ด้านศาสนาและวัฒนธรรม ผู้ปกครองพาเยาวชนร่วมกิจกรรมทางศาสนาถึงเทศกาล
งานบุญทาน การกุศลหาโอกาสให้เด็กได้เข้าร่วมกิจกรรมนั้น เช่น กิจกรรมใส่บาตร ทำบุญวันพระ ฝึก
การถือศีลเยาวชนให้ความสนใจและร่วมช่วยเหลืองานวัดงานประเพณีมากขึ้น๔๙ 

 ๒๘) ปัจจุบันนี้เยาวชนจะประสบกับอันตรายที่ทำให้เป็นผลเสียหายต่อชีวิตอนาคตของ
ตนเองและผู้ปกครองต้องให้ความสำคัญ เช่น ภาพลามกอนาจาร คลิป วีดีโอ ที่มีอยู่มากมาย เป็น
สิ่งพิมพ์ที่ไม่ก่อประโยชน์สร้างสรรค์เลยมีแต่จะทำลายจิตวิญญาณให้ตกต่ำ และสถานบันเทิงบาง
ประเภท๕๐ 

 ๒๙) ด้านคุณธรรม จะต้องมีจิตใจมั่นคงแน่วแน่มุ่งตรงต่อความดี ความงามและกล้าหาญ
ในทางจริยธรรม ตั้งใจศึกษาหาความรู้ทำความเข้าใจในหลักธรรมคำสอนของพระศาสนา  ความ
ซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมประจำใจ๕๑ 

 
๔๕ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมลูสำคัญ ลำดับที่ ๓๑, วันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๖๒. 
๔๖ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมลูสำคัญ ลำดับที่ ๑๙, วันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๖๒. 
๔๗ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมลูสำคัญ ลำดับที่ ๒๕, วันท่ี  ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๔๘ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมลูสำคัญ ลำดับที่ ๑๐, วันท่ี  ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
๔๙ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมลูสำคัญ ลำดับที่ ๑๘, วันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒. 
๕๐ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมลูสำคัญ ลำดับที่ ๓๓, วันท่ี  ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๕๑ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมลูสำคัญ ลำดับที่ ๓๒, วันท่ี  ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒. 



 
๑๐๒ 

 

 ๓๐) ศาสนา เป็นส่วนที่ช่วยขัดเกลาจิตใจ เป็นเครื่องแก้ไขปรับปรุงทั้งสิ้น เยาวชนซึ่งถือ
เป็นอนาคตของชาติจะเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ มีคุณธรรม ไม่กระทำความชั่วและกระทำแต่ความดี 
เยาวชนจึงต้องใช้หลักของศาสนาเป็นหนทางดำเนินชีวิตให้รู้จักเป็นคนดีที่มีความสุข๕๒  

 ๓๑) ด้านจริยธรรม สถาบันพุทธศาสนา เป็นแหล่งยึดเหนี่ยวจิตใจ กล่อมเกลาให้รู้ผิดชอบ
ชั่วดีและแนวทางปฏิบัติตนเพ่ือให้ใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างเหมาะสม๕๓  

 ๓๒) พระสงฆ์เป็นผู้ที่มีบทบาทโดดเด่นในการกล่อมเกลาจิตใจ ให้คิดดี ทำดี อยู่ในสังคม
ได้อย่างมีความสุข และมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาเยาวชน เช่น การส่งเสริมการเรียน การสอบ
ธรรมศึกษา หรือพระท่ีมีชื่อเสียงผลิตสื่อธรรมมะที่ดูแล้วสนุกน่าติดตาม เช่น คลิปพระมหาสมปอง๕๔ 

 ๓๓) เยาวชนควรได้รับการส่งเสริมพัฒนาในเรื ่องคุณธรรมจริยธรรมและการใช้ชีวิต
ท่ามกลางความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ เพื่อให้เห็นคุณค่าของตนเอง  และ
ประพฤติต้นตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนา ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ซึ่งเยาวชน
ห่างเหินและมองว่าเป็นเรื่องไม่สำคัญเป็นเรื่องไกลตัวและมีความเข้าใจน้อย ด้วยหลักธรรมคำสอนทาง
ศาสนา โดยร่วมมือกันทั้งโรงเรียนและสถาบันอุดมศึกษาควรบรรจุวิชาพระพุทธศาสนาไว้ในหลักสูตร
หรือวิชาเรียน รัฐบาลต้องพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นอย่างเป็นจริงจังและเป็นรูปธรรม ครูอาจารย์ และ
พระสงฆ์ ควรร่วมมือกันจัดทำกิจกรรมเพ่ือพัฒนาเยาวชนตามหลักพระพุทธศาสนาจัดตั้งชมรมโดยให้
มีคณะกรรมการ รุ่นพี่เป็นพ่ีเลี้ยง ให้ความรู้ทางวิชาการด้านการพัฒนาเชิงพุทธอาจารย์ให้ความรู้โดย
สอดแทรกความรู้ทางวิชาการเชิงศาสนา๕๕ 

สภาพทั ่วไปของการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนในจังหวัดเพชรบูรณ์ ในด้านคุณธรรม 
จริยธรรม มีสาระสำคัญอยู ่ ๔ ด้าน ได้แก่ สอนหลักธรรม บ้าน/วัด/โรงเรียน ( Intelligence 
Quotient: IQ) (Emotional Quotient :EQ) (Moral Quotient :MQ) และสื่อ ซึ่งการให้ทรรศนะแต่
ละด้านนั้น มีจำนวนผู้ให้ข้อมูลหลักท่ีได้ให้ทรรศนะไว้สอดคล้องกัน สรุปไว้ดังตารางที่ ๔.๒ 

 
 
 
 
 
 

 
๕๒ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมลูสำคัญ ลำดับที่ ๒๒, วันท่ี  ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
๕๓ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมลูสำคัญ ลำดับที่ ๕, วันท่ี  ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
๕๔ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมลูสำคัญ ลำดับที่ ๒๔, วันท่ี ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑.  
๕๕ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมลูสำคัญ ลำดับที่ ๑๒, วันท่ี ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑. 



 
๑๐๓ 

 

ตารางท่ี ๔.๒ การพัฒนาศักยภาพด้านคุณธรรม จริยธรรม 
  

การพัฒนาศักยภาพด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 

ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ 
จำนวน 

(รูปหรือคน) 
ผู้ให้ข้อมูล

สำคัญ 
ลำดับที่ 

สอนหลักธรรม ๓ ๑๒,๑๑,๑๗ 
บ้าน/วัด/โรงเรียน ๓ ๒,๑๓,๓๑ 
(Intelligence Quotient: IQ) (Emotional Quotient :EQ) 
(Moral Quotient :MQ) 

๕ ๓,๗,๔,๙,๘ 

สื่อ ๕ ๕,๖,๑๖,๒๕,๒๒ 

 
 สรุปได้ว่า ภาพรวมการพัฒนาศักยภาพในด้านคุณธรรมจริยธรรมของเยาวชนในจังหวัด

เพชรบูรณ์ประกอบด้วย การร่วมมือกันของ ๓ สถาบัน คือ บ้าน วัด โรงเรียน โดยผู้ถ่ายทอดหลักธรรม
ให้แก่เยาวชนต้องมีการบูรณาการสื่อและวิธีการสอนต่างๆเพื่อพัฒนาเยาวชนไปพร้อมๆกันทั้งด้าน
สติปัญญา ด้านอารมณ์ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ทั้งนี้การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ของเยาวชนใน
จังหวัดเพชรบูรณ์ ต้องเป็นความร่วมมือระหว่างกันทั้งบ้าน วัดและโรงเรียน บ้าน คือสถาบันครอบครัว
เป็นจุดเริ ่มต้น วัด คือสถาบันทางศาสนาที่คอยอบรมตักเตือนเยาวชนให้ประพฤติไปในทางที่ดีมี
คุณธรรมจริยธรรม โรงเรียน คือสถาบันการศึกษา ครูให้ความรู้ความเข้าใจ เสริมสร้างสติปัญญาให้กับ
เยาวชน พระสงฆ์ มีบทบาทในการอบรมสั่งสอน ในด้านศีลธรรม ให้เยาวชนมีคุณธรรมจริยธรรม ให้
รู้จักผิดชอบชั่วดี ควรส่งเสริมให้ครบทั้ง ๓ ด้านคือ ด้านสติปัญญา IQ ความฉลาดปราดเปร่องแต่
ข้อเสียของคนที่มี IQ สูงนี้มักมีปัญหาด้านการควบคุมอารมณ์และด้านมนุษยสัมพันธ์,ด้านอารมณ์ EQ 
คนที่มี EQ สูง จะเป็นคนที่มีความเข้าใจตนเองดี รู้เท่าทันอารมณ์ของตน รู้จุดเด่นจุดด้อยของตนมี
ความสามารถในการควบคุม และจัดการกับอารมณ์ตัวเองได้มีความเข้าใจผู้อ่ืนสามารถเอาใจเขามาใส่
ใจเรา ด้านสังคม ควบคู ่กับ MQ คุณธรรมจริยธรรม สื ่อที ่มีหลักธรรมคำสอนที่สามารถนำมา
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้พระสงฆ์เป็นผู้มีบทบาทในการพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยเป็นผู้
อบรมสั่งสอนโดยใช้หลักธรรม ผ่านกระบวนการกิจกรรมต่างๆเช่น การฝึกอบรมสมาธิ อบรมธรรมะ 
การเข้าค่ายคุณธรรม โครงการครูพระสอนศีลธรรม โรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ 

 ดังนั้น การพัฒนาเยาวชนด้านคุณธรรมจริยธรรมมีดังนี้ ๑. พ่อแม่ผู้ปกครอง มีบทบาท
สอนให้เด็กมีความรู้เรื่องคุณธรรมจริยธรรมที่จำเป็นและสำคัญในสังคม ปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่าง
และชี้แนะ ส่งเสริมให้เยาวชนทำความดีทั้งด้านการปฏิบัติตัว การวางตัว การสื่อสาร ซึ่งผู้ปกครอง 



 
๑๐๔ 

 

ต้องมีการดูแลเอาใจใส่  พร่ำสอน และรับฟังความคิดเห็น ๒. ครูอาจารย์ มีหน้าที่ให้ความรู้เพิ่มพูน
ทักษะ สอนจริยธรรมด้วยการจัดกิจกรรมส่งเสริม สร้างค่านิยม “เป็นคนดีมีคุณธรรม” สร้างแรงจูงใจ 
รวมทั้งเป็นแบบอย่างและให้รางวัลเมื่อเยาวชนทำความดี ๓. ส่งเสริมโรงเรียนคุณธรรม มีกิจกรรมสอน
ในหลักสูตร บูรณาการและกิจกรรมเสริมหลักสูตร ๔. สังคม มีช่องทางให้ทำดี ส่งเสริมค่านิยมคนดีมี
คุณธรรม โดยผู้อำนวยการโรงเรียนให้ความสำคัญในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม นำเข้าไปในหลักสูตร มี
ชั่วโมงสอนประจำสัปดาห์ 

 สภาพทั่วไปของการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนในจังหวัดเพชรบูรณ์ ในด้านคุณธรรม 
จริยธรรม มีสาระสำคัญอยู่  ๔ ด้าน ได้แก่ สอนหลักธรรม บ้าน/วัด/โรงเร ียน ( Intelligence 
Quotient: IQ) (Emotional Quotient :EQ)(Moral Quotient :MQ) และสื่อ สรุปไว้ดังแผนภาพที่ 
๔.๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 แผนภาพที่ ๔.๒ ภาพรวมสภาพทั่วไปของการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนในจังหวัดเพชรบูรณ์ใน
ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

 

 

 

 

 

 

สอนหลักธรรม 
 
บ้าน/วัด/โรงเรียน 
 
(Intelligence Quotient: IQ) 
(Emotional Quotient :EQ) 
(Moral Quotient :MQ) 

สื่อ 

การพัฒนาศักยภาพ       
ด้านคุณธรรม 

จริยธรรม 



 
๑๐๕ 

 

๔.๒ การสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนในจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 การสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนในจังหวัดเพชรบูรณ์นั้นมีการสนับสนุนจาก 
๓ ปัจจัยหลักได้แก่ ๑) การสนับสนุนการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพด้วยตัวของเยาวชนเอง  
๒) การสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนจากครอบครัว ๓) การสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ
ของเยาวชนจากโรงเรียน 

 ตอนที่ ๑ การสนับสนุนการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพด้วยตัวของเยาวชนเอง 
 ประเด็นที่สัมภาษณ์ การสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนในจังหวัดเพชรบูรณ์ 
ด้วยตัวของเยาวชนเอง  จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสำคัญจำนวน ๓๖ รูปหรือคน พบว่า 
 ๑) มีความขยัน อดทน เอาใจใส่ในสิ่งที่ทำ และมีความรับผิดชอบ มีความรู้มีการศึกษาที่ดี 
สามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพได้ มีหลักธรรมเป็นเครื่องยึดเหนี่ยว และสามารถนำหลักธรรมมา
ประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต มีต้นแบบที่ด ีมีสิ่งแวดล้อมที่ด๕ี๖  

 ๒) การพัฒนาตนเองให้มีความสามารถ เพื ่อให้ดำรงชีวิตอยู ่ในสังคมได้โดยเริ ่มจาก
การศึกษาเล่าเรียน ฝึกหัดการทำงาน เพ่ือนำวิชาความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพต่างๆ๕๗  

 ๓) เยาวชนควรมองทุกอย่างรอบตัวและรอบด้านโดยการนำข้อแนะนำของโค้ช คือพ่อแม่ 
ครูอาจารย์ ไปเป็นข้อมูลประกอบในการพิจารณา ปรับตัว เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม
และเทคโนโลยี๕๘  

 ๔) ตัวเยาวชนควรพัฒนาด้านความรู้ พัฒนาด้านความรับผิดชอบ พัฒนาด้านความคิด
สร้างสรรค์ นอกจากนี้ยังต้องรู้จักวิธีการทำงานร่วมกับผู้อื่น โดยการทำงานเป็นกลุ่ม มีการแบ่งงาน
แบ่งหน้าที่รับผิดชอบ๕๙  

 ๕) เยาวชนเองนั้นต้องเป็นคนที่มีความขยันอดทน มุ่งมั่นในการศึกษาเล่าเรียน และมี
ความรับผิดชอบในการประกอบอาชีพ ด้วยคุณธรรมจริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต กตัญญูกตเวทีต่อผู้
ที่มีพระคุณ และรู้จักเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่มีน้ำใจต่อผู้อื่น๖๐  

 ๖) เยาวชนควรพัฒนาในด้าน การรับรู ้ข้อมูลข่าวสารโดยมีภูมิคุ ้มกันตนเองต่อการ
เปลี่ยนแปลงในทุกๆด้าน ไม่หลงเชื่อคำโฆษณาชวนเชื่อจากสื่อออนไลน์ ไม่ใช้เวลากับโซเชียลมาก
เกินไป มีจิตสำนึกท่ีดีพัฒนาจิตใจให้เข้มแข็ง มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม๖๑ 

 
๕๖ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมลูสำคัญ ลำดับที่ ๕, วันท่ี  ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๕๗ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมลูสำคัญ ลำดับที่ ๒, วันท่ี ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑.  
๕๘ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมลูสำคัญ ลำดับที่ ๑๖, วันท่ี ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๕๙ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมลูสำคัญ ลำดับที่ ๑๓, วันท่ี ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๖๐ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมลูสำคัญ ลำดับที่ ๓, วันท่ี ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๖๑ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมลูสำคัญ ลำดับที่ ๑๑, วันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๖๒. 



 
๑๐๖ 

 

 ๗) ตัวเยาวชนควรมีความขยัน มีความอดทน มีความคิดริเริ่ม มีความกระตือรือร้น ฝักใฝ่
ในการเรียนรู้ให้มากขึ้น เพื่อทำงานให้ทันตามหน้าที่ในงานการเรียน และควรช่วยเหลือพ่อแม่ทำงาน
บ้านเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระของพ่อแม่๖๒  

 ๘) ตัวเยาวชนเองควรฝึกให้เป็นคนมีจิตอาสา ช่วยงานของส่วนรวมรู้จักทำตนให้เป็น
ประโยชน์ เช่นมาวัดช่วยเบกวาดใบไม้หรือขยะ ช่วยเช็ดถูพื้น ช่วยล้างจาน ไม่นิ่ งดูดาย เห็นแก่
ประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ๖๓  

 ๙) มีการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา รู้จักปรับตัว และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง โดยต้องมี
คุณธรรมควบคู่กันไป รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ คือมีความรู้คู่คุณธรรม๖๔  

 ๑๐) ตัวเยาวชนเองควรมองทุกๆอย่างรอบๆตัวอย่างรอบด้าน และควรประพฤติปฏิบัติตน
ตามกฎหมายของบ้านเมือง รู้จักเคารพสิทธิ์ของผู้อื่น ด้วยคุณธรรมและจริยธรรม๖๕  

 ๑๑) เยาวชนเองควรพัฒนาตนเองให้มีความรู้ที่นอกเหนือจากตำราเรียน เพื่อเพิ่มพูน
ทักษะให้มีความชำนาญและความสามารถตามที่ตนเองมีความสนใจ และมีคุณธรรมจริยธรรมคู่ความรู้
ด้วย๖๖  

 ๑๒) เยาวชนต้องฝึกให้มีความขยัน ซื่อสัตย์และอดทน รู้จักให้อภัยเพื่อนๆ รู้จักรับผิดชอบ
ในภาระหน้าที่ สามารถพ่ึงพาตนเองได้๖๗  

 ๑๓) ปัจจัยจากเพ่ือนๆและสื่อเทคโนโลยี โดยเฉพาะโทรศัพท์มือถือ ควรมีการแนะนำการ
ใช้ให้เกิดประโยชน์ มีกิจกรรมนำพาเยาวชนไปดูนิทรรศการทางเทคโนโลยี่เพ่ือการพัฒนา๖๘  

 ๑๔) เยาวชนควรพัฒนาตนเอง ด้วยการดูแลสุขภาพของตนเอง รู ้จักหน้าที ่ มีความ
รับผิดชอบต่อตนเอง ต่อครอบครัว พัฒนาตนเองทางด้านการศึกษา วิชาการต่างๆอย่างต่อเนื่อง  ควร
ให้ความสนใจในการใฝ่เรียนรู้ เพื่อเพิ่มพูนทักษะประสบการณ์ในการเรียนรู้เพื่อประกอบอาชีพ และ
เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม๖๙  

 
๖๒ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมลูสำคัญ ลำดับที่ ๒, วันท่ี ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๖๓ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมลูสำคัญ ลำดับที่ ๓, วันท่ี ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๖๔ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมลูสำคัญ ลำดับที่ ๙, วันท่ี ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๖๕ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมลูสำคัญ ลำดับที่ ๗, วันท่ี ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๖๖ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมลูสำคัญ ลำดับที่ ๖, วันท่ี ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๖๗ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมลูสำคัญ ลำดับที่ ๕, วันท่ี ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๖๘ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมลูสำคัญ ลำดับที่ ๒๖, ๑๓ มกราคม ๒๕๖๒. 
๖๙ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมลูสำคัญ ลำดับที่ ๑๑, วันท่ี ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑. 



 
๑๐๗ 

 

 ๑๕) ปรับตัวเพ่ือการอยู่ร่วมกันในสังคม หากมีปัญหาสามารถแก้ไขได้ มีการพัฒนาโดยนำ
หลักธรรมมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันหรือปรึกษาครูหรือผู้ปกครองเพื่อขอคำแนะนำในการ
แก้ปัญหา๗๐  

 ๑๖)สภาพด้านจิตใจ โดยเยาวชนต้องมีจิตใจที่ดีงาม ควบคุมอารมณ์ตนเองได้  ตระหนักรู้
ในตน สร้างแรงจูงใจให้ตนเองในการทำความดีและพัฒนาตนเองให้เป็นคนใฝ่ดี ควบคุม กำกับ จัดการ
ตนเอง (Self-management)  ให้เป็นไปตามค่านิยมและพฤติกรรมที่เหมาะสม ใฝ่เรียนรู้ อดทน มี
จุดมุ่งหมายในชีวิตที่ชัดเจน หมั่นพัฒนาจิตใจ ควบคู่ไปกับการใช้ชีวิตในสังคม๗๑  

 ๑๗) เห็นว่าเยาวชนควรพัฒนาในด้านการมีจิตสำนึกที ่ดี รู ้จักหน้าที่ของตน มีความ
รับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น เรียนรู้การใช้ชีวิตในสังคมโดยไม่ทำความเดือดร้อนเสียหายแก่ผู้อื่น ไม่
ทำผิดกฎหมาย ไม่เสพยาเสพติด ๗๒ 

 ๑๘) เยาวชนต้องรู้จักหน้าที่ของตนเองคือการเรียน และทำหน้าที่ให้ดีด้วยการตั้งใจเล่า
เรียนในห้องเรียน ทำการบ้านตามที่ครูสั่ง และฝึกหัดอ่านหนังสือเพิ่มเติมในวันหยุดเพื่อการสอบ มี
การช่วยเหลืองานบ้างตามท่ีพ่อแม่มอบหมายให้ช่วยเพื่อแบ่งเบาภาระ ๗๓  

 ๑๙) เยาวชนมีการศึกษาหาความรู้อยู่เสมอและนำความรู้มาใช้พร้อมทั้งเสนอว่าเยาวชน
ควรใช้หลักธรรม อิทธบาท ๔ คือรักการเรียน อดทนขยันเรียน ใส่ใจในการเรียน และมีการวางแผนใน
การเรียน๗๔  

 ๒๐) ให้ความคิดเห็นว่าเยาวชนควรมีการพัฒนาศักยภาพของตนเอง ดังนี้ การแบ่งเบา
ภาระงานพ่อแม ่เช่น ช่วยทำงานทีไ่ดร้ับมอบหมายอย่างดีหรือช่วยงานที่บ้านตามกำลัง มีความซื่อสัตย์
, เชื่อฟังพ่อแม,่ ไม่ประพฤติผิด๗๕  

 ๒๑) ส่งเสริมเยาวชนให้มีนิสัยเบออม มีความพอเพียง อดทน ช่วยเหลือผู้อื่น, ไม่เกเร, ไม่
ดื่มสุรายาเสพติด ไม่ทำผิดกฎหมาย หรือเป็นปัญหาของสังคม ระมัดระวังไม่ให้เข้าไปมีส่วนร่วมกับ
กลุ่มคนที่เกเรพวกมิจฉาชีพ ไม่สร้างความเดือดร้อนให้พ่อแม่๗๖  

 
๗๐ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมลูสำคัญ ลำดับที่ ๑๖, วันท่ี ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๗๑ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมลูสำคัญ ลำดับที่ ๑๔, วันท่ี ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๑.  
๗๒ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมลูสำคัญ ลำดับที่ ๖, วันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๖๒. 
๗๓ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมลูสำคัญ ลำดับที่ ๓๓, วันท่ี  ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๗๔ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมลูสำคัญ ลำดับที่ ๒๕, วันท่ี  ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๗๕ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมลูสำคัญ ลำดับที่ ๒๖, ๑๓ มกราคม ๒๕๖๒. 
๗๖ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมลูสำคัญ ลำดับที่ ๒๘, วันท่ี  ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๑. 



 
๑๐๘ 

 

 ๒๒) เยาวชนมีความคิดเห็นถูกต้องสามารถแยกถูกผิด, เอื้อเฝื้อเกื้อกูลกัน คบเพื่อนดีชวน
กันอ่านหนังสือหากไม่เข้าใจส่วนไหนช่วยติวในกลุ่มเพ่ือน, มีวินัยในตนเอง, ๗๗  

 ๒๓) เยาวชนเป็นผู้มีเหตุผล ไม่ใช้อารมณ์และรู้จักแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างถูกวิธี ใช้
สติปัญญาและวิจารณญาณ๗๘  

 ๒๔) ตั้งใจเรียนและหมั่นหาความรู้ให้ตนเอง มีความขยัน เอาใจใส่ รู้จักหน้าที่ของตนเอง 
มีความกระตือรือร้น วิริยะอุตสาหะ อดทน มุ่งมั่น ยึดมั่นในหลักคุณธรรมความดี มีสติ-ปัญญา,ความ
รอบคอบ (หมั่นศึกษาหาความรู้)๗๙  

 ๒๕) พยายามเรียนรู ้ในสิ ่งใหม่ๆ มีการฝึกฝนจนชำนาญและเรียนรู ้เพิ ่มเติมเพื ่อเพ่ิม
ศักยภาพให้เรียนเก่งแข่งขันในด้านการเรียนกับตนเองและเพื่อนๆเพื่อการสอบแข่งขันในการเรียนที่
สูงขึ้น๘๐  

 ๒๖) พัฒนาศักยภาพให้เป็นคนเรียนดี มีคุณธรรม มีจิตใจโอบอ้อมอารีช่วยเหลือเพื่อนฝูง 
ไม่เอารัดเอาเปรียบ มีความเสียสละ เป็นที่ยอมรับแก่ครอบครัวและเพ่ือนคนรอบข้าง๘๑  

 ๒๗) เยาวชนควรรู้จักยอมรับเหตุผลของคนอื่น มีจิตสำนึกที่ดี พิจารณาใช้เหตุผลไม่ใช่ทำ
ตามที่ตัวเองพอใจอยู่ฝ่ายเดียวโดยไม่สนใจผู้อื่น รู้จักการทำงานร่วมกับผู้อื่น มีการติดตามรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารอยู่เสมอ๘๒  

 ๒๘) เยาวชนควรตั้งตนอยู่ในความไม่ประมาท, รักษาศีล ๕ (เน้นข้อ ๓ ชู้สาว ข้อ ๑ การ
ฆ่าสัตว์ ข้อ ๕ สุราทำให้ขาดสติ ทะเลาะวิวาท) อริยสัจ ๔ อิทธิบาท ๔ ๘๓  

 การสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนในจังหวัดเพชรบูรณ์ในประเด็นเกี่ยวกับการ
สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพด้วยตัวของเยาวชนเอง  มีสาระสำคัญอยู่ ๔ ด้าน ได้แก่ การพัฒนาด้าน
อุปนิสัย การพัฒนาด้านจิตใจการพัฒนาด้านสุขภาพร่างกาย และการพัฒนาการใช้เวลาให้เกิด
ประโยชน์ ซึ่งการให้ทรรศนะแต่ละด้านนั้น มีจำนวนผู้ให้ข้อมูลหลักที่ได้ให้ทรรศนะไว้สอดคล้องกัน 
สรุปไว้ดังตารางที่ ๔.๓ 

 
 

 
๗๗ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมลูสำคัญ ลำดับที่ ๓๖, วันท่ี ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๗๘ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมลูสำคัญ ลำดับที่ ๖, ๑๓ มกราคม ๒๕๖๒. 
๗๙ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมลูสำคัญ ลำดับที่ ๓๒, วันท่ี  ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
๘๐ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมลูสำคัญ ลำดับที่ ๓๑, ๑๓ มกราคม ๒๕๖๒. 
๘๑ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมลูสำคัญ ลำดับที่ ๒๒, วันท่ี  ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
๘๒ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมลูสำคัญ ลำดับที่ ๑๙, วันท่ี  ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
๘๓ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมลูสำคัญ ลำดับที่ ๒๔, วันท่ี ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑.  



 
๑๐๙ 

 

ตารางท่ี ๔.๓  การสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพด้วยตัวของเยาวชนเอง   
  

การสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพด้วยตัวของ
เยาวชนเอง   

ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ 
จำนวน 

(รูปหรือคน) 
ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ 

ลำดับที่ 
การพัฒนาด้านอุปนิสัย ๔ ๕,๒,๑๖,๑๓ 
การพัฒนาด้านจิตใจ ๕ ๑๑,๙,๗,๖,๑๔ 
การพัฒนาด้านสุขภาพร่างกาย ๔ ๓๓,๒๕,๒๖,๓๖ 
การพัฒนาการใช้เวลาให้เกิดประโยชน์  ๕ ๓๑,๓๒,๒๒,๑๙,๒๔ 

 
 สรุปได้ว่า การพัฒนาศักยภาพด้วยตัวของเยาวชนเอง ตั้งใจเรียนและหมั่นหาความรู้ให้

ตนเอง มีความขยัน เอาใจใส่ ตั ้งใจเรียน รู ้จักหน้าที ่ของตนเองมีความรับผิดชอบต่อตนเองต่อ
ครอบครัว ปรับตัวเพ่ือการอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยหลักคุณธรรม/จริยธรรม หากมีปัญหาสามารถแก้ไข
ได้มีการพัฒนาโดยนำหลักธรรมมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน  หรือปรึกษาครูหรือผู้ปกครองเพ่ือขอ
คำแนะนำในการแก้ปัญหาและคบมิตรที่ด ี 

 การพัฒนาด้านจิตใจ โดยเยาวชนต้องมีจิตใจที่ดีงาม ควบคุมอารมณ์ตนเองได้ ตระหนักรู้
ในตนรู้จักการให้อภัยตนเองและเพื่อน, มองทุกๆอย่างรอบตัวอย่างรอบด้าน, มีความสามารถในการ
จัดการความเครียด,  มีความกระตือรือร้น, สร้างแรงจูงใจให้ตนเองในการทำความดีและพัฒนาตนเอง
อยู่เสมอ  

 การพัฒนาด้านสุขภาพร่างกาย เยาวชนต้องการดูแลสุขภาพของตนเองให้สมบูรณ์แข็งแรง 
เลือกบริโภคอาหารที่มีประโยชน์ ไม่ดื่มสุรา สารเสพย์ติด การพนัน ที่เป็นการบั่นทอนสุขภาพร่างกาย 

 การใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ เช่น การแบ่งเบาภาระงานในบ้านของพ่อแม่, ศึกษาความรู้
เพิ่มเติมในเรื่องต่างๆ เช่น การศึกษาต่อ, อาชีพในฝัน, ทักษะด้านภาษาต่างประเทศ ซึ่งการพัฒนา
ศักยภาพด้วยตัวของเยาวชนเอง มีความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพของเยาวชน  

 การสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนในจังหวัดเพชรบูรณ์ในประเด็นเกี่ยวกับการ
สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพด้วยตัวของเยาวชนเอง  มีสาระสำคัญอยู่ ๔ ด้าน ได้แก่ การพัฒนาด้าน
อุปนิสัย การพัฒนาด้านจิตใจการพัฒนาด้านสุขภาพร่างกาย และการพัฒนาการใช้เวลาให้เกิด
ประโยชน์ สรุปดังแผนภาพที่ ๔.๓ 

 
 
 



 
๑๑๐ 

 

 
 
 
 

การพัฒนาด้านอุปนิสัย การพัฒนาด้านจิตใจ การพัฒนาด้านสุขภาพ
ร่างกาย 

การพัฒนาการใช้เวลาให้
เกิดประโยชน์  

 
แผนภาพที่ ๔.๓  การสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนในจังหวัดเพชรบูรณ์ด้านการพัฒนา

ศักยภาพด้วยตัวของเยาวชนเอง   
 
 ตอนที่ ๒ การสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของเยาวชน จากครอบครัว 
 ประเด็นที ่สัมภาษณ์ การสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของเยาวชน  จากครอบครัว         

จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสำคัญจำนวน ๓๖ รูปหรือคน พบว่า 
 ๑) การอบรมเลี้ยงดูของครอบครัว ต้องให้ความรัก ความเข้าใจ เอาใจใส่    และเป็น

ต้นแบบที่ดีวเยาวชนเป็นวัยที่กำลังเติบโตและมีพัฒนาการในด้านต่างๆ ทั้งทางด้านร่างกายและนิสัยใจ
คอ โดยพื้นฐานจิตใจเยาวชนเป็นเรื่องที่สำคัญ ที่จะส่งผลต่อพฤติกรรมการแสดงออกและการดำเนิน
ชีวิตขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งครอบครัวเป็นส่วนสำคัญท่ีส่งผลโดยตรง๘๔  

 ๒) ผู้ปกครองเป็นสถาบันหลัก ควรเริ่มการพัฒนาทั้งทางด้านร่างกาย จิดใจและสติปัญญา
เพ่ือหล่อหลอมเด็กให้มีพ้ืนฐานจิตใจ มีนิสัยที่อ่อนโยนมีเมตตากรุณาต่อผู้อ่ืน สามารถดำเนินชีวิตอยู่ใน
สังคมได้อย่างปกติสุขร่วมกับผู้อ่ืน และไม่ก่อความเดือดร้อนให้กับผู้อ่ืน๘๕  

 ๓) ครอบครัวเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อตัวเด็กอย่างมาก พ่อแม่เป็นแบบอย่างที่จับต้อง
ได้ ใกล้ตัวที่สุด เป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างพ้ืนฐานนิสัยที่อ่อนโยนมีเมตตากรุณาต่อผู้อ่ืนและเป็นผู้จัด
สภาพแวดล้อมของเยาวชน๘๖  

 ๔) ผู้ปกครอง ควรสอนวินัยที่ดี หากต้องการให้เด็กเยาวชนมีลักษณะนิสัยเป็นแบบไหน 
ต้องเริ่มต้นที่ครอบครัวก่อนเป็นอันดับแรก เด็กจะมีการจดจำพฤติกรรมต่างๆจากพ่อแม่ และต่อมาจะ
ได้รับจากสังคมโรงเรียน หากเริ่มสังเกตเห็นว่าเด็กมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม อาจแสดงพฤติกรรม
ก้าวร้าวรุนแรง หรือมีรายงานมาจากทางโรงเรียนว่าเด็กมีพฤติกรรมก้าวร้าวกับเพื่อนหรือกับครูบา

 
๘๔ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมลูสำคัญ ลำดับที่ ๕, วันท่ี  ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๘๕ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมลูสำคัญ ลำดับที่ ๒, วันท่ี ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑.  
๘๖ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมลูสำคัญ ลำดับที่ ๕, วันท่ี ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑. 

การสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพด้วยตัวของเยาวชนเอง 



 
๑๑๑ 

 

อาจารย์ พ่อแม่ควรดูแลเอาใจใส่ให้มากๆ และรีบแก้ไขในส่วนนั้นโดยเร็ว เพ่ือไม่ให้เด็กติดนิสัยนี้ไปใช้
ในอนาคต ๘๗  

 ๕) ผู้ปกครองเป็นผู้ที่ใกล้ชิดและมีเวลาอยู่กับเยาวชนมากที่สุด เยาวชนจะซึมซับรับเอา
พฤติกรรมต่างๆอย่างค่อยเป็นค่อยไป จึงควรเป็นแบบอย่างที่ดี และให้การสนับสนุนส่งเสริมให้ได้รับ
การศึกษา เพ่ือให้มีความรู้ และสามารถประกอบวิชาชีพเลี้ยงตนให้ประสบความสำเร็จในชีวิตต่อไป๘๘  

 ๖) ครอบครัวมีอิทธิพลที่ส่งผลต่อตัวเด็ก จัดว่าสถาบันครอบครัวมีความสำคัญมากที่สุด ที่
จะหล่อหลอมให้เยาวชนเป็นคนแบบไหน ประพฤติปฏิบัติตนอย่างไร ดังนั้นควรให้ความใกล้ชิด ดูแล
เอาใจใส่และอบรมสั่งสอนเพื่อปลูกฝังจิตสำนึก ให้ความรักความอบอุ่น ให้กำลังใจและให้คำแนะนำ
เพ่ือแก้ปัญหา ขัดเกลาอบรมบ่มนิสัยให้เป็นคนด๘ี๙ 

 ๗) ผู้ปกครองของเยาวชนมีความสำคัญแน่นอน เป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จ ผู้ปกครอง
ไม่สนับสนุนเยาวชนก้าวเดินต่อไม่ได้๙๐  

 ๘) ผู้ปกครองควรให้ความใกล้ชิดแบบเป็นกันเอง ให้ความอบอุ่นคือการกอดบ้าง ปัจจัย
จากครอบครัวที่อบอุ่นคือมีพ่อแม่ที่ดูแลเยาวชนใกล้ชิดไม่ทอดทิ้ งให้อยู่ตามลำพัง คอยสังเกตไม่ให้มี
ความเครียด ให้รางวัลเป็นสิ่งของบ้าง ให้คำชมด้วยวาจาที่ไพเราะสุภาพนุ่มนวล (เน้นความใกล้ชิด
สนิทสนมและการซึมซับในสิ่งที่ดีๆ) ๙๑  

 ๙) ผู้ปกครองต้องมีความพร้อมที่จะรับภาระในการอบรมดูแลเยาวชน เพราะปัญหา
ส่วนมากมักเริ่มจากปัญหาภายในครอบครัว เยาวชนจะเกิดการเรียนรู้ ซึมซับ และเลียนแบบ หากพ่อ
แม่แก้ไขปัญหาด้วยวิธีไหน เด็กจะจดจำวิธีนั้นไว้ เช่น เมื่อพ่อแม่ทะเลาะกันหากแก้ปัญหาด้วยการใช้
ความรุนแรง เด็กจะซึมซับและมองเป็นเรื่องธรรมดา หากเด็กมีปัญหาจะแก้ปัญหาด้วยวิธีเดียวกัน๙๒  

 ๑๐) การสนับสนุนจากผู้ปกครองมีความสำคัญให้ความสนใจและเอาใจใส่ มีการให้
คำแนะนำและนำพาทำกิจกรรมอันเป็นสาธารณะประโยชน์  การสนับสนุนและการให้กำลังใจ ด้วย
คำพูดยกย่องชมเชย และให้รางวัลเป็นสิ่งของ๙๓ 

 
๘๗ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมลูสำคัญ ลำดับที่ ๓๑, วันท่ี ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๘๘ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมลูสำคัญ ลำดับที่ ๑๖, วันท่ี ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๘๙ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมลูสำคัญ ลำดับที่ ๑๑, วันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๖๒. 
๙๐ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมลูสำคัญ ลำดับที่ ๒, วันท่ี ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๙๑ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมลูสำคัญ ลำดับที่ ๒๖, ๑๓ มกราคม ๒๕๖๒. 
๙๒ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมลูสำคัญ ลำดับที่ ๔, วันท่ี  ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
๙๓ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมลูสำคัญ ลำดับที่ ๓, วันท่ี ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑. 



 
๑๑๒ 

 

 ๑๑) ผู้ปกครองควรเป็นแบบอย่างที่ดี และเป็นผู้จัดหาสภาพแวดล้อมที่ดีให้กับเยาวชน 
พ่อแม่ควรสร้างค่านิยมที่ดีในครอบครัวขึ้นมา และเป็นที่ปรึกษาที่ใกล้ชิดให้กับเยาวชน๙๔  

 ๑๒) ไม่ว่าจะกรณีใดตาม สิ่งที่พ่อแม่ควรทำคือการให้ความรักความเห็นใจ พยายามแสดง
ตนให้เป็นตัวอย่างที่ดีของลูก อยากให้ลูกเป็นคนแบบไหนต้องเป็นคนแบบนั้นให้เด็กดูก่อน พ่อแม่เป็น
ผู้ให้คำแนะนำแนวทางท่ีเป็นพื้นฐานได้เป็นอย่างดี๙๕  

 ๑๓) เป็นแบบอย่างที่ดีงาม เป็นตัวอย่างที่ดีของลูก ให้ความรู้เบื้องต้นตั้งแต่เด็กจนเติบ
ใหญ่ ให้ความอบอุ่น ให้คำแนะนำและเป็นกำลังใจ เพ่ือให้ผ่านพ้นอุปสรรคและปัญหาต่างๆไปได้๙๖  

 ๑๔) ผู้ปกครองมีความสำคัญอย่างมาก ในการแนะนำ และนำพาบุตรหลานเข้าวัดฟังธรรม 
ควรแนะนำในเรื่องการพ่ึงพาตนเอง การประกอบอาชีพ การอยู่ร่วมกันในชุมชน สอนให้มีความอดทน 
ความขยันและความเสียสละเพ่ือการอยู่ร่วมกันในสังคม๙๗ 

 ๑๕) ครอบครัวเป็นสถาบันที่ใกล้ชิดกับเยาวชน ครอบครัวมีความสำคัญที่ส่งผลและให้การ
สนับสนุนปัจจัยทางด้านทุนทรัพย์ในการดำเนินชีวิตขั้นพื้นฐาน รวมทั้งเป็นผู้สร้างปัจจัยทางด้าน
โอกาสและเวลาให้กับเยาวชน๙๘  

 ๑๖) สภาพแวดล้อมของเยาวชนซึ่งมีครอบครัวเป็นสถาบันหลักท่ีอยู่ใกล้ชิดที่สุดต้องสร้าง
ความรักความอบอุ่น ซึ่งจะเป็นผลดีต่อความรู้สึก ความคิด และบุคลิกภาพของเยาวชนสร้างความรัก
ความอบอุ่น และปลูกฝังความคิดค่านิยมต่างๆ เป็นแบบอย่างที่ดี ส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ใน
สังคมเกี่ยวกับการปฏิบัติตน สร้างขวัญกำลังใจให้แก่เยาวชน เป็นที่ปรึกษารับฟังความคิดเห็น และ
คอยช่วยเหลือแก้ไขปัญหาต่างๆดูแลเอาใจใส่สุขภาพและความเป็นอยู่ ๙๙  

 ๑๗) ผู้ปกครองควรเลี้ยงดูอย่างถูกหลัก ตั้งแต่วัยเด็กปฐมวัย ส่งเสริม IQ มีโภชนาการที่
ถูกต้องเหมาะสม ปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่าง สร้างแรงจูงใจให้ทำความดี ส่งเสริมสุขภาพจิต ลด
ความเครียดครอบครัวสำคัญที่สุด ควรสอน บ่มเพาะ ค่านิยม คุณธรรม หลักธรรม สร้างขวัญและเป็น
กำลังใจ และเป็นแบบอย่างที่ดี๑๐๐  

 
๙๔ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมลูสำคัญ ลำดับที่ ๗, วันท่ี ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๙๕ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมลูสำคัญ ลำดับที่ ๙, วันท่ี ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๙๖ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมลูสำคัญ ลำดับที่ ๖, วันท่ี ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๙๗ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมลูสำคัญ ลำดับที่ ๕, วันท่ี ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๙๘ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมลูสำคัญ ลำดับที่ ๑๑, วันท่ี ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๙๙ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมลูสำคัญ ลำดับที่ ๑๖, วันท่ี ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๑๐๐ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมลูสำคัญ ลำดับที่ ๑๔, วันท่ี ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๑.  



 
๑๑๓ 

 

 ๑๘) หากพ่อแม่ทำไม่ได้ เช่น ขาดความรู้หรือประพฤติตนไม่เหมาะสม จะไม่สามารถสอน
ให้ลูกเป็นคนดีมีคุณธรรมได้๑๐๑  

 ๑๙) ผู้ปกครองต้องให้ความเข้าใจ ใกล้ชิด กำชับดูแลและให้แนวคิดการปฏิบัติตัวที่ถูกต้อง 
รักลูกอย่างเท่าเทียมกันเพื่อให้มีความรักใคร่ปรองดองในหมู่พ่ีน้อง จะได้คอยช่วยเหลือกัน๑๐๒  

 ๒๐) ส่งเสริมความสามารถของเยาวชน กำกับดูแล แก้ไขพฤติกรรม ทำตนเป็นแบบอย่าง
ที่ด ีให้รู้จักใช้จ่ายอย่างประหยัด เยาวชนจะเชื่อฟังและมีการเลียนแบบคนที่ตนศรัทธา๑๐๓ 

 ๒๑) มีความคิดเห็นว่าผู้ปกครองผู้ปกครองมีความสำคัญคือ ให้ความรักความอบอุ่น ให้
กำลังใจและให้คำแนะนำเพ่ือแก้ปัญหา ที่สำคัญคือพ่อแม่จะต้องมีกรอบที่ชัดเจนด้วย ควบคู่ไปกับการ
ให้ความรัก เพ่ือการอบรมสั่งสอนเด็กที่มีประสิทธิภาพ๑๐๔ 

 ๒๒) การจะจัดการกับเด็กวัยนี้ได้ต้องใช้เทคนิคที่เหมาะสม ไม่สามารถห้ามปรามในทุก
เรื่องได้ เพราะเยาวชนจะไม่ยอมฟังเด็ดขาด พ่อแม่ผู้ปกครองควรห้ามเฉพาะเรื่องที่ร้ายแรงจริงๆ ต้อง
มีเหตุผล และเป็นที่ปรึกษาท่ีดีให้กับเยาวชนได๑้๐๕ 

 ๒๓) มีความคิดเห็นในด้านการสนับสนุนจากครอบครัว ดังนี้ ผู ้ปกครองเป็นผู้ ให้การ
สนับสนุนด้านการศึกษาและคอยแนะนำการเรียนรู้ การใช้ชีวิตที่เหมาะสม รับรู้ความต้องการและคอย
เป็นกำลังใจ๑๐๖  

 ๒๔) พ่อ แม่ เป็นผู้ปลูกฝังนิสัยตั้งแต่เด็กเพ่ือให้เติบโตและสอนการใช้ชีวิตในสังคมอย่างมี
ความสุข การอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข (ผู้ปกครองสำคัญากเพราะเป็นคนแรกที่ให้ความรู้และ
พัฒนาการด้านต่างๆ ผู้ปกครองดีย่อมส่งผลให้เยาวชนมีศักยภาพและอนาคตที่ดี)๑๐๗  

 ๒๕) เป็นที่ปรึกษาท่ีดี, ให้กำลังใจ, ขัดเกลานิสัย เพราะจะดูพ่อแม่เป็นตัวอย่าง เลียนแบบ
พ่อแม๑่๐๘  

 ๒๖) พ่อแม่คือคนสำคัญของลูก ถ้าพ่อแม่เอาใจใส่ใกล้ชิดลูก ลูกจะรู้สึกอบอุ่นกล้าพูดคุย
ถามปัญหา พ่อแมส่ามารถควบคุมลูกได้โดยอัตโนมัติ เป็นจุดเริ่มต้นของการหล่อหลอมเยาวชนดัดนิสัย
ให้เป็นคนดี,๑๐๙ 

 
๑๐๑ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมลูสำคัญ ลำดับที่ ๑๒, วันท่ี ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๑๐๒ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมลูสำคัญ ลำดับที่ ๑๑, วันท่ี ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๑๐๓ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมลูสำคัญ ลำดับที่ ๑๓, วันท่ี ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๑๐๔ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมลูสำคัญ ลำดับที่ ๖, วันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๖๒. 
๑๐๕ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมลูสำคัญ ลำดับที่ ๒๕, วันท่ี  ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๑๐๖ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมลูสำคัญ ลำดับที่ ๓๖, วันท่ี ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๑๐๗ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมลูสำคัญ ลำดับที่ ๒๒, วันท่ี  ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
๑๐๘ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมลูสำคัญ ลำดับที่ ๑๙, วันท่ี  ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
๑๐๙ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมลูสำคัญ ลำดับที่ ๖, ๑๓ มกราคม ๒๕๖๒. 



 
๑๑๔ 

 

 ๒๗) ผู้ปกครองต้องรู้จักชี้แนะชี้แจงสิ่งใดควรไม่ควร ใช้เหตุผล เพราะเยาวชนกำลังเป็นวัย
ที่เริ่มรู้สึกว่าตัวเองโตขึ้น มีความคิดเป็นของตัวเอง จะไม่เชื่ออะไรง่ายๆ ถ้าหากไม่มีเหตุผล๑๑๐  

 ๒๘) พ่อแม่เป็นผู้มีความสำคัญที่สุดต่อเยาวชน ให้ความรัก ความเข้าใจ สั่งสอนให้ลูกของ
ตนเป็นคนดี, เป็นตัวอย่างที่ดี, ชี้แนะแนวทางท่ีดี, แนะนำในสิ่งที่ดี๑๑๑  

 ๒๙) พ่อแม่ให้ความรักความอบอุ่น, ให้กำลังใจ, ให้คำปรึกษาช่วยแก้ปัญหาที่ด ีและ
เหมาะสมเมื่อเกิดปัญหาในแต่ละครั้ง อย่าตำหนิติเตียนว่ากล่าวเพราะไม่ใช่การแก้ปัญหาแต่จะเป็น
การซ้ำเติมให้เกิดความเครียดและทำให้เยาวชนหาทางออกด้วยวิธีการที่ไม่ถูกต้อง๑๑๒  

 ๓๐) พ่อแม่และคนในครอบครัวมีส่วนส่งเสริมให้ เยาวชนมีการเรียนที่ดี ครอบครัวคอย
ช่วยสนับสนุนการเรียน, คำแนะนำ, การใช้ชีวิต และเป็นตัวอย่างให้แก่เยาวชน การทีพ่่อแม่ผู้ปกครอง 
คอยสนับสนุนส่งเสริมเยาวชน เช่น ให้กำลังใจด้วยคำพูด ให้รางวัล การกอด เหล่านี้ทำให้ลด
ความเครียดในเยาวชนได้ ๑๑๓ 

 ๓๑) พ่อแม่ ผู้ปกครอง ซึ่งเป็นผู้ที่อยู่ใกล้ชิดกับเด็กมากที่สุด การส่งเสริมให้ครอบครัวให้
ความสำคัญกับเยาวชน เช่น ให้ความอบอุ่นกับเยาวชน การทำกิจกรรมร่วมกันอาทิ กิจกรรมสวดมนต์
ไหว้พระ และฝึกอบรมปฏิบัติธรรมเบื้องต้นย่อมเป็นการปลูกฝังจริยธรรม๑๑๔ 

 ๓๒) สถาบันครอบครัว ที่มีการพูดคุย ปรึกษาและรับฟังปัญหาและดูแลอย่างใกล้ชิด จะ
ส่งผลให้เยาวชนเติบโตเป็นคนที่ดีของสังคม ปัจจุบันทุกคนต่างขวนขวาย ทำงานทั้งครอบครัว ทิ้งลูก
ไว้กับสถานเลี้ยงเด็กและสถานศึกษา ตลอดจนภาวะแวดล้อมที่เต็มไปด้วย บุคคลอื่น ที่ไม่ใช่ญาติมติร 
เป็นภาวะล่อแหลมหรือสุ่มเสี่ยงต่อการก้าวสู่ทางท่ีผิด๑๑๕  

 ๓๓) พ่อแม่ผู้ปกครอง ครู และชุมชน ล้วนเป็นผู้มีส่วนในการพัฒนา โดยมีบทบาทหน้าที่ 
ที่แตกต่างกันไป การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ตัวเยาวชนเอง โรงเรียน (ครู ผู้อำนวยการโรงเรียน 
เพ่ือนๆและ และรุ่นพ่ีรุ่นน้องในโรงเรียน) สถาบันการศึกษาทุกระดับ มีบทบาทในการสร้างแรงบันดาล
ใจ แนะนำ และแนะแนว ในด้านการศึกษาการดำรงชีวิตในสังคม๑๑๖ 

 ๓๔) การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาจะทำให้สังคมมีแหล่งการเรียนรู้
เกิดขึ้นมากมายเพื่อทำให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้หรือสังคมแห่งปัญญา ที่ผู้เรียนสามารถแสวงหา

 
๑๑๐ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมลูสำคัญ ลำดับที่ ๓๑, ๑๓ มกราคม ๒๕๖๒. 
๑๑๑ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมลูสำคัญ ลำดับที่ ๒๖, ๑๓ มกราคม ๒๕๖๒. 
๑๑๒ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมลูสำคัญ ลำดับที่ ๒๘, วันท่ี  ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๑๑๓ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมลูสำคัญ ลำดับที่ ๒๔, วันท่ี ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑  
๑๑๔ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมลูสำคัญ ลำดับที่ ๘, วันท่ี ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๑๑๕ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมลูสำคัญ ลำดับที่ ๒๒, วันท่ี ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒ 
๑๑๖ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมลูสำคัญ ลำดับที่ ๓๑, วันท่ี ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑. 



 
๑๑๕ 

 

ความรู้ด้วยตนเองได้ตลอดเวลา ผู้ปกครองส่งเสริมให้เยาวชนได้ศึกษาวิชาและครูให้ความรู้และชี้
แนวทางในการค้นหาความสามารถของเยาวชน๑๑๗ 

 การสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนในจังหวัดเพชรบูรณ์ในประเด็นเกี่ยวกับการ
สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนจากครอบครัว มีสาระสำคัญอยู่ ๔ ด้าน ได้แก่ การพัฒนา
ด้านอบรมเลี้ยงดู การพัฒนาด้านสุขภาพร่างกาย การให้คำปรึกษาแก่เยาวชน การพัฒนาด้านจิตใจ 
ซึ่งการให้ทรรศนะแต่ละด้านนั้น มีจำนวนผู้ให้ข้อมูลหลักที่ได้ให้ทรรศนะไว้สอดคล้องกัน สรุปไว้ดัง
ตารางที่ ๔.๔ 
 
ตารางท่ี ๔.๔  การสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนจากครอบครัว   

  

การสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของเยาวชน
จากครอบครัว 

ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ 
จำนวน 

(รูปหรือคน) 
ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ 

ลำดับที่ 
การพัฒนาด้านอบรมเลี้ยงด ู ๔ ๔,๒,๕,๓๑ 
การพัฒนาด้านสุขภาพรา่งกาย ๖ ๑๖,๑๑,๒,๓,๗,๙ 
การให้คำปรึกษาแก่เยาวชน ๔ ๖,๑๒,๑๓,๒๕ 
การพัฒนาด้านจิตใจ ๖ ๓๖,๒๒,๑๙,๓๑,๘,๑๘ 

 
 สรุปได้ว่า การสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนจากครอบครัวเป็นอันดับแรกใน

การสนับสนุนการศึกษาและความสามารถของเยาวชน เนื่องจากพ่อแม่ ผู้ปกครอง เป็นผู้ที่ใกล้ชิดและ
มีเวลาอยู่กับเยาวชนมากที่สุด เป็นผู้เลี้ยงดูเยาวชนตั้งแต่วัยเด็ก ส่งเสริมประสบการณ์การศึกษาการ
เรียนรู้ตามวัยที่เติบโต อีกทั้งเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตและปลูกฝังความคิดค่านิยมต่างๆกับ
เยาวชน 

 ดังนั้น การพัฒนาศักยภาพของเยาวชนผู้ปกครองควรให้ความใส่ใจสอนบ่มเพาะ ค่านิยม, 
คุณธรรม, หลักธรรม รวมถึงเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่เยาวชน ดังคำของฝรั่งที่ว่า “Monkey see – 
Monkey do” คือเมื่อเยาวชนเห็นพ่อแม่เป็นแบบใด จะประพฤติตนแบบเดียวกัน และสิ่งสำคัญที่
ผู้ปกครองให้เยาวชนแล้วยังจะไปช่วยสร้างเสริมให้เป็นเยาวชนที่มีคุณภาพ สิ่งเหล่านั้นคือ ความรัก 
ความอบอุ่นด้วยการกอด ให้คำชื่นชม ให้กำลังใจ ไม่ทอดทิ้งให้อยู่ตามลำพังคอยเป็นที่ปรึกษาที่ดี ซึ่ง
การสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนจากครอบครัวมีความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพของ

 
๑๑๗ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมลูสำคัญ ลำดับที่ ๑๘, วันท่ี  ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒. 



 
๑๑๖ 

 

เยาวชน การสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนจากครอบครัว การพัฒนาด้านอบรมเลี้ยงดู จึง
ประกอบด้วย การเป็นต้นแบบที่ดีเพราะพ่อแม่เป็นแบบอย่างที่จับต้องได้ ใกล้ตัวที่สุด  การขัดเกลา
อบรมบ่มนิสัย มีการจัดหาสภาพแวดล้อมที่ดีให้กับเยาวชน ส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ในสังคม
เกี่ยวกับการปฏิบัติตน ส่วนการพัฒนาด้านสุขภาพร่างกาย ประกอบด้วย การดูแลเอาใจใส่สุขภาพ
และความเป็นอยู่ของเยาวชนให้สมบูรณ์แข็งแรง การจัดอาหารที่มีประโยชน์ การไม่ดื่มสุรา สารเสพย์
ติด การพนัน ที่เป็นการบั่นทอนสุขภาพร่างกาย และการให้คำปรึกษาแก่เยาวชน ประกอบด้วย คอย
แนะนำการเรียนรู้ การใช้ชีวิตที่เหมาะสม ชี้แนะชี้แจงสิ่งใดควรไม่ควร ใช้เหตุผล และให้คำปรึกษาช่วย
แก้ปัญหาที่ดี  

 การสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนในจังหวัดเพชรบูรณ์ในประเด็นเกี่ยวกับการ
สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนจากครอบครัว มีสาระสำคัญอยู่ ๔ ด้าน ได้แก่ การพัฒนา
ด้านอบรมเลี้ยงดู การพัฒนาด้านสุขภาพร่างกาย การให้คำปรึกษาแก่เยาวชน และการพัฒนาด้าน
จิตใจ สรุปดังแผนภาพที่ ๔.๔ 

 
 
 
 

การพัฒนาด้านอบรม
เลี้ยงดู 

การพัฒนาด้านสุขภาพ
ร่างกาย 

การให้คำปรึกษาแก่
เยาวชน 

การพัฒนาด้านจิตใจ 

 
แผนภาพที่ ๔.๔  การสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนในจังหวัดเพชรบูรณ์ด้านการ

สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนจากครอบครัว 
 
 ตอนที่ ๓ การสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนจากโรงเรียน 
 ประเด็นที ่ส ัมภาษณ์ การสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนจากโรงเรียน             

จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสำคัญจำนวน ๓๖ รูปหรือคน พบว่า 
 ๑) การอบรมสั่งสอนของครู อาจารย์ ต้องให้ความรู้อย่างเต็มที่ ไม่ปิดบัง และหวังดีด้วย

ความจริงใจ มีเมตตากรุณาครูผู้สอน ควรถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ที่จำเป็น เพื่อให้เยาวชนมี
ความรู้ความสามารถ แตกฉานในวิชา โดยไม่ปิดบังและอุทิศเวลา แรงกาย จนประสบความสำเร็จดัง
คำพังเพยที่ว่าศิษยด์ีเพราะมีครู๑๑๘   

 
๑๑๘ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมลูสำคัญ ลำดับที่ ๕, วันท่ี  ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๑. 

การสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนจากครอบครัว   



 
๑๑๗ 

 

 ๒) บทบาทและหน้าที่การให้วิชาความรู้ครูเป็นแม่พิมพ์ เป็นกระจกเงา เป็นประทีปส่อง
ทาง และเป็นวิศวกรสังคม สามารถหล่อหลอมให้เยาวชนเป็นคนดีของสังคม ตามขนบธรรมเยียม
ประเพณีและค่านิยมท่ีดีของสังคม๑๑๙  

 ๓) ครูเป็นแบบอย่าง สอนคุณธรรมจริยธรรม สอนวินัย ให้เยาวชนมีความรู้คู่คุณธรรม 
เป็นตัวอย่างให้เยาวชน ช่วยเหลือดูแลเยาวชนที่มีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์  เข้าใจในความแตกต่าง
หลากหลายของเด็กที่มีพ้ืนฐานไม่เหมือนกัน๑๒๐  

 ๔) ครูผู้สอนมีความสำคัญคือ ให้การสั่งสอน เป็นแบบอย่างที่ดี ให้คำชี้แนะความสามารถ
และวิชาความรู้ ส่งเสริมในการคุณภาพ เยาวชนได้รับความรู้ มีการศึกษาระดับที่สูงขึ้นให้แก่เยาวชน 
เพ่ือเยาวชนนำไปประกอบอาชีพได๑้๒๑ 

 ๕) ระบบการศึกษาท่ีโรงเรียนควรเปิดโอกาสให้เยาวชนแสดงความคิดเห็น และให้เยาวชน
วิเคราะห์สถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในสังคม เป็นการทำความเข้าใจถึงปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหา 
เพื่อเป็นการช่วยยับยั้งสิ่งที่ไม่ดีที่จะเกิดมากขึ้นในสังคมได้ ให้เยาวชนตระหนักรู้ภาระหน้าที่ต่อสังคม
และประเทศ มีหน้าที่ปลูกฝัง ให้ความรู้ความคิด จิตใจ เพ่ือให้เกิดความเจริญเติบโตขึ้น เป็นพลเมือง  

 ๖) ครนูอกจากจะเป็นผู้ให้ความรู้ ให้คำแนะนำ เพ่ือให้เยาวชนปฏิบัติอยู่ในกรอบที่ถูกต้อง
ตามทำนองคลองธรรม สอนให้มีความรู้ทางวิชาการ และมีสติปัญญาแล้ว ควรมีความเมตตากรุณา 
ความยืดหยุ่นและเปิดใจกว้างต่อพฤติกรรมของเด็กบางคนที่อาจจะก้าวร้าวบ้าง ต้องค่อยอบรมสั่งสอน
เพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเหล่านั้นด้วยความอดทน๑๒๒  

 ๗) ครูผู ้สอนเป็นผู้อบรมให้ความรู้ เพื่อเพิ่มพูนทักษะในด้านต่างๆ เพิ่มศักยภาพและ
ความสามารถ และคอยแนะนำตักเตือนให้ปฏิบัติไปในทางที่ดีที่ถูกต้องตามความเป็นจริง๑๒๓ 

 ๘) ปัจจัยจากครูอาจารย์ของโรงเรียนที่เยาวชนศึกษาอยู่มีความสำคัญคือครูต้องคอย
สอดส่องดูแลพฤติกรรมเยาวชนอย่างใกล้ชิด คอยสอดส่องไม่ให้เยาวชนประพฤติออกนอกลู่นอกทาง 
เพราะเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อ๑๒๔  

 
๑๑๙ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมลูสำคัญ ลำดับที่ ๓, วันท่ี ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๑๒๐ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมลูสำคัญ ลำดับที่ ๓๑, วันท่ี ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๑๒๑ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมลูสำคัญ ลำดับที่ ๑๑, วันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๖๒. 
๑๒๒ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมลูสำคัญ ลำดับที่ ๙, วันท่ี ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๑๒๓ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมลูสำคัญ ลำดับที่ ๗, วันท่ี ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๑๒๔ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมลูสำคัญ ลำดับที่ ๕, วันท่ี ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑. 



 
๑๑๘ 

 

 ๙) ครูควรชี้แนะให้เห็นเหตุที่เจริญและเหตุที่เสื่อม เป็นแบบอย่างที่ดี เป็นผู้แนะนำที่ดีแก่
เยาวชน สอนให้เด็กมีความขยันหมั่นเพียร ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน รู้จักคิด มีเหตุผล มีความคิดสร้างสรรค์ 
มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีความสามัคคี๑๒๕  

 ๑๐) ครูควรทำตัวเป็นมิตรกับเยาวชน ใกล้ชิดกับเยาวชน เช่นเป็นตัวอย่างจิตอาสาให้
เยาวชนเห็นการทำประโยชน์ส่วนรวมให้มากกว่าส่วนตน มีกิจกรรมที่ทำคุณประโยชน์ให้แก่ส่วนรวม 
ให้แก่ชุมชน๑๒๖  

 ๑๑) ครูมีความสำคัญรองจากผู้ปกครอง เนื่องจากเมื่อเยาวชนเข้าสู่ระบบการศึกษา ครู
ควรให้วิชาความรู้เป็นแม่พิมพ์ที่ดีแก่เยาวชน และสอนให้รู้จักหน้าที่ การมีระเบียบวินัย และมีความ
รับผิดชอบ ๑๒๗  

 ๑๒) ครูผู้สอนมีความสำคัญเป็นผู้จุดประกายเป็นผู้นำพาเยาวชนเดินไปข้างหน้าเติบโต
เป็นผู้ใหญ่อย่างมีประสิทธิภาพ ให้เยาวชนรู้จักบทบาทหน้าที่และความสำคัญของตัวเยาวชนต่อตนเอง 
ต่อครอบครัว ต่อส่วนรวม และต่อประเทศชาติ๑๒๘ 

 ๑๓) สภาพการเรียนวิชาความรู้ของสถาบันการศึกษาต่างๆ โดยครูเป็นผู้มีบทบาทสำคัญ
ในการปลูกฝังและถ่ายทอดวิชาให้ความรู้ สร้างความมีระเบียบวินัยให้แก่เยาวชน๑๒๙  

 ๑๔) ครูในสถาบันการศึกษา มีการสอนอย่างจริงจัง มีหลักการ มีการทดสอบความรู้ความ
เข้าใจ ส่งเสริมให้เยาวชนกล้าถามเมื่อไม่เข้าใจ ให้เยาวชนมีการค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมด้วยการทำ
รายงานในช่วงปิดภาคเรียน๑๓๐  

 ๑๕) ครูผู ้สอนมีความสำคัญคือ สร้างบรรยากาศในการเร ียนการสอนให้น่าเร ียน 
สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม สร้างขวัญและกำลังใจ สร้างระเบียบวินัยให้แก่เยาวชน เป็นผู้จัดการ
เรียนรู้และฝึกทักษะวิชาการในด้านต่างๆ ให้รู้จักขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีดีงาม๑๓๑  

 ๑๖) ครูต้องมีการกำหนดหลักเกณฑ์ ขั้นตอนการฝึกอบรมสั่งสอนให้ชัดเจน มีการกำกับ 
และประเมินผลอย่างต่อเนื่อง ให้โอกาสอย่างเสมอภาคทางความคิดและการแสดงออก และส่งเสริมให้

 
๑๒๕ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมลูสำคัญ ลำดับที่ ๔, วันท่ี  ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
๑๒๖ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมลูสำคัญ ลำดับที่ ๓, วันท่ี ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๑๒๗ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมลูสำคัญ ลำดับที่ ๖, วันท่ี ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๑๒๘ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมลูสำคัญ ลำดับที่ ๒, วันท่ี ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๑๒๙ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมลูสำคัญ ลำดับที่ ๑๖, วันท่ี ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๑๓๐ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมลูสำคัญ ลำดับที่ ๑๔, วันท่ี ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๑.  
๑๓๑ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมลูสำคัญ ลำดับที่ ๑๖, วันท่ี ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑. 



 
๑๑๙ 

 

มีการทำงานเป็นทีม เช่น การมอบหมายให้เยาวชนทำกิจกรรมร่วมกันหรืองานกลุ่ม เพื่อให้เยาวชน
รู้จักรับผิดชอบต่องานและต่อเพ่ือนในกลุ่ม๑๓๒  

 ๑๗) การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม สร้างแรงจูงใจให้ทำ
ความดี ให้รางวัล ควบคุมดูแล กำกับ พฤติกรรมของเยาวชน เช่นจัดกิจกรรมเข้าค่ายอาสาในช่วงปิด
เทอม หรือกิจกรรมการเข้าวัดถือศีลปฏิบัติธรรม๑๓๓  

 ๑๘) ครูควรปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี สอนให้รู้จักเคารพสิทธิเสรีภาพของตนเองและ
ผู้อื่น ครูควรให้เวลาการสอนอย่างเต็มที่ มีการพัฒนาตนเองด้วยการสอนที่ทันต่อเหตุการณ์ในโลก
ปัจจุบัน๑๓๔ 

 ๑๙) มีความคิดเห็นว่าในสถานศึกษาผู้ที่มีบทบาทและใกล้ชิดกับเยาวชน คือ ครู อาจารย์ 
และกลุ่มเพื่อน เยาวชนมีเพื่อนในรุ่นราวคราวเดียวกันที่เรียนและเล่นด้วยกันและใช้เวลาในโรงเรียน
ด้วยกันจึงเกิดความสนิทสนมและมักจะคล้อยตามกัน ครูจึงต้องคอยประคับประคองสอดส่องกำกับ
ดูแลอย่างสม่ำเสมอ๑๓๕  

 ๒๐) ครูผู้สอนมีความสำคัญคือ ให้การสั่งสอน อบรมวิชาความรู้ เพื่อ ให้เยาวชนนำไป
ประกอบอาชีพ ใช้จิตวิทยาสั่งสอนให้คำชี้แนะตามความรู้ความสามารถ และตามประสบการณ์๑๓๖  

 ๒๑) ปัจจัยที่มีความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพของเยาวชน ในการปลูกฝังให้เยาวชนมี
การดำเนินชีวิตที่เหมาะสม มีครูเป็นผู้ทำหน้าที่สอน ฝึกอบรม กำกับสอดส่องดูแล และคอยให้
คำปรึกษาในเรื่องวิชาการและการวางตัวในสังคม๑๓๗ 

 ๒๒) มีความคิดเห็นว่า ควรมีปัจจัยด้านการสนับสนุนจากโรงเรียน ดังนี้คือ  โรงเรียนเป็น
สถานที่ให้ความรู้ ควรมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะแก่การเรียน ไม่มีเสียงดังรบกวน โดยมีครูเป็นผู้อบรม
สั่งสอนวิชาความรู้ สอนให้เป็นคนดี,บอกและชี้แนวทางท่ีดี๑๓๘  

 ๒๓) ครูเปรียบเหมือนพ่อแม่คนที่สองที่คอยเอาใจใส่ให้เยาวชนประพฤติดี ครูเป็นผู้สอน
ให้มีความรู ้ในวิชาต่างๆและยังคอยแนะนำให้คำปรึกษาชี ้แนะการแก้ปัญหาต่างๆ ให้แนวทาง

 
๑๓๒ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมลูสำคัญ ลำดับที่ ๑๑, วันท่ี ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๑๓๓ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมลูสำคัญ ลำดับที่ ๑๔, วันท่ี ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๑.  
๑๓๔ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมลูสำคัญ ลำดับที่ ๑๒, วันท่ี ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๑๓๕ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมลูสำคัญ ลำดับที่ ๖, วันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๖๒. 
๑๓๖ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมลูสำคัญ ลำดับที่ ๒๘, วันท่ี  ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๑๓๗ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมลูสำคัญ ลำดับที่ ๒๕, วันท่ี  ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๑๓๘ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมลูสำคัญ ลำดับที่ ๒๖, ๑๓ มกราคม ๒๕๖๒. 



 
๑๒๐ 

 

การศึกษาต่อเพื่อให้เยาวชนมีความรู้สามารถสำเร็จการศึกษาและประกอบอาชีพต่อไปในภายภาค
หน้าได๑้๓๙  

 ๒๔) ครูจะคอยตักเตือนเมื่อมีใครทำไม่ถูกต้องเพ่ือให้เพ่ือนคนอ่ืนๆได้เรียนรู้ผิดรู้ชอบว่าสิ่ง
ใดไม่ควรทำ ทำให้มีระเบียบวินัย นำไปใช้ในการปฏิบัติตนในสังคม๑๔๐ 

 ๒๕) ปลูกฝังให้เยาวชนเป็นคนดี, เป็นแบบอย่างที่ดี, ชี้แนะแนวทาง ให้ข้อคิด สร้างแรง
บันดาลใจให้ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเพื่อที่จะสามารถนำวิชาความรู้ไปทำงานหรือประกอบอาชีพเลี้ยง
ตัวเองได้ต่อไปในอนาคต๑๔๑ 

 ๒๖) โรงเรียนช่วยส่งเสริมศักยภาพของเยาวชนต่อจากครอบครัว โดยมีผู้อำนวยการ ครู 
บุคคลากร สภาพแวดล้อม วิชาที่สอนและกิจกรรมต่างๆที่ช่วยส่งเสริมการแสดงออกของเยาวชน เป็น
ปัจจัยในการช่วยเพิ่มศักยภาพ ๑๔๒  

 ๒๗) โดยเฉพาะครูวิชาสังคม ปลูกฝังคุณธรรมให้ความรู้ การเข้าสังคม การวางตัว สิ่งที่
ควรทำและไม่ควรทำ มารยาทในสังคม และการพัฒนาตนเองให้อยู่ร่วมกับคนอ่ืน ๑๔๓ 

 ๒๘) ครูแนะนำการปฏิบัติตนในการพัฒนาตนเองไปในทางที่ดีขึ้น แนะแนวการศึกษาต่อ 
และแนะแนวการเรียนเพื่อให้สำเร็จการศึกษาและสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพในอนาคต๑๔๔  

 ๒๙) บุคลิกพิเศษของครูที่เยาวชนต้องการ เช่น ความรู้สึกอุ่นใจเป็นที่พึ่งได้ ให้คำแนะนำ
การปฏิบัติตัว ส่งเสริมการเรียน ส่งเสริมการกีฬา๑๔๕ 

การสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนในจังหวัดเพชรบูรณ์ ในประเด็นเกี่ยวกับการ
สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนจากโรงเรียนโดยครู มีสาระสำคัญอยู่ ๔ ด้าน ได้แก่  การ
อบรมสั่งสอนของครู การพัฒนาด้านทักษะให้แก่เยาวชน การให้คำปรึกษาแก่เยาวชน และการพัฒนา
ด้านจิตใจ ซึ่งการให้ทรรศนะแต่ละด้านนั้น มีจำนวนผู้ให้ข้อมูลหลักที่ได้ให้ทรรศนะไว้สอดคล้องกัน 
สรุปไว้ดังตารางที่ ๔.๕ 

 
 

 
๑๓๙ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมลูสำคัญ ลำดับที่ ๒๒, วันท่ี  ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
๑๔๐ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมลูสำคัญ ลำดับที่ ๓๖, วันท่ี ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๑๔๑ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมลูสำคัญ ลำดับที่ ๑๙, วันท่ี  ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
๑๔๒ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมลูสำคัญ ลำดับที่ ๖, ๑๓ มกราคม ๒๕๖๒. 
๑๔๓ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมลูสำคัญ ลำดับที่ ๒๔, วันท่ี ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๑๔๔ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมลูสำคัญ ลำดับที่ ๓๑, ๑๓ มกราคม ๒๕๖๒. 
๑๔๕ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมลูสำคัญ ลำดับที่ ๒๘, วันท่ี  ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๑. 



 
๑๒๑ 

 

ตารางที่ ๔.๕ การสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนจากโรงเรียนโดยครู 
 

การสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของเยาวชน
จากโรงเรียนโดยครู 

ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ 
จำนวน 

(รูปหรือคน) 
ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ 

ลำดับที่ 
การอบรมสั่งสอนของครู ๔ ๕,๓,๑๑,๓๑ 
การพัฒนาด้านทักษะให้แก่เยาวชน ๕ ๙,๗,๕,๔,๖ 
การให้คำปรึกษาแก่เยาวชน ๔ ๒,๑๖,๑๔,๑๒ 
การพัฒนาด้านจิตใจ ๗ ๒๕,๒๖,๒๒,๓๖,๑๙,๒๔,๒๘ 

 
 สรุปได้ว่า การสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนจากโรงเรียนโดยครูเป็นผู้ที่มี

ความสำคัญรองจากผู้ปกครอง เปรียบเหมือนพ่อแม่คนที่สองคือ ครู มีบทบาทและหน้าที่การถ่ายทอด
ความรู้สอนให้เยาวชนมีความรู ้ทางวิชาการ และมีสติปัญญา ครูผู ้สอนในระดับใธยมปลายมี
ความสำคัญเป็นผู้จุดประกาย เป็นผู้นำพาเยาวชนเดินไปข้างหน้า ปลูกฝัง ความรู้ความคิด จิตใจ 
เพ่ือให้เกิดความเจริญเติบโตขึ้น เป็นพลเมืองที่ดีและมีประสิทธิภาพของประเทศ  

 การศึกษาที่โรงเรียนควรสนับสนุนการเปิดโอกาสให้เยาวชนแสดงความคิดเห็น รวมถึงมี
โอกาสลงมือปฏิบัติและให้เยาวชนวิเคราะห์สถานการณ์ เช่น เริ่มจากในการแสดงความคิดเห็นในชั้น
เรียนแต่ละวิชา จนถึงระดับนโยบายของโรงเรียนผ่านประธานเยาวชน ซึ่งเป็นบุคคลที่ทำหน้าที่เป็นผู้
ประสานงานระหว่างเยาวชนและครู สำหรับบุคลิกพิเศษของครูที่เยาวชนต้องการ เช่น ความรู้สึกอุ่น
ใจเป็นที่พึ่งได้ ให้คำแนะนำการปฏิบัติตัว การส่งเสริมการเรียน การส่งเสริมการกีฬา การสร้างแรง
บันดาลใจให้เยาวชน เช่น การเชิญรุ่นพี่ที่ประสบผลสำเร็จจากการทำงานมาเล่าให้ฟัง หรือแม้แต่การ
พาไปเยี่ยมผู้ป่วยเอดส์และเยี่ยมสถานดูแลเด็กที่ติดเชื้อเอชไอวี ส่วนกลุ่มที่ติดสารเสพติดจะพาไป
เรือนจำ การได้พูดคุยจากผู้ที่มีประสบการณ์ชีวิตจริง อาจจะทำให้เยาวชน เข้าใจรับรู้เรื่องนี้ได้ง่าย
กว่า ซึ่งมิใช่ให้รับรู้แต่ด้านมืด ในด้านที่ดีมีอนาคตเช่นเข้าไปทัศนศึกษาในมหาวิทยาลัยชั้นนำด้วยจะได้
เห็นว่าถ้ามุ่งมั่นตั้งใจเรียนสามารถมาอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยได้มีอาชีพตามที่เยาวชนใฝ่ฝัน เป็นการให้
เยาวชนได้เห็นชีวิตทั้งสองด้าน ดังนั้น การสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนจากโรงเรียนโดย
ครู จึงประกอบด้วยการอบรมสั่งสอนของครู ได้แก่ การปลูกฝังและถ่ายทอดวิชาให้ความรู้ สร้างความ
มีระเบียบวินัยให้แก่เยาวชน ฝึกทักษะวิชาการในด้านต่างๆ เช่น การวิเคราะห์สถานการณ์ ให้เยาวชน
รู้จักบทบาทหน้าที่และความสำคัญของตัวเยาวชนต่อตนเอง ต่อครอบครัว ต่อส่วนรวม และต่อ
ประเทศชาติ การเชิญรุ่นพี่ที่ประสบผลสำเร็จจากการทำงานพบปะรุ่นน้อง กิจกรรมนันทนาการ เช่น 
ดนตรี ศิลปะ นาฏศิลป์ การพัฒนาด้านทักษะให้แก่เยาวชน ส่งเสริมให้มีการทำงานเป็นทีม การจัด



 
๑๒๒ 

 

กิจกรรมเสริมหลักสูตร เพ่ือส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม  สอนให้รู้จักเคารพสิทธิเสรีภาพของตนเองและ
ผู้อื่น ปลูกฝังให้เยาวชนมีการดำเนินชีวิตที่เหมาะสม การเข้าสังคม การวางตัว มารยาทในสังคม ส่วน
การให้คำปรึกษาแก่เยาวชน เป็นผู้จุดประกายเป็นผู้นำพาเยาวชนเดินไปข้างหน้า ให้โอกาสอย่างเสมอ
ภาคทางความคิดและการแสดงออก สร้างแรงบันดาลใจให้ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน การพัฒนาด้านจิตใจ 
สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม สร้างขวัญและกำลังใจ ความรู้สึกอุ่นใจเป็นที่พึ่งได้ ซ่ึ 

 การสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนในจังหวัดเพชรบูรณ์ในประเด็นเกี่ยวกับการ
สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนจากโรงเรียนโดยครู มีสาระสำคัญอยู่ ๔ ด้าน ได้แก่  การ
อบรมสั่งสอนของครู การพัฒนาด้านทักษะให้แก่เยาวชน การให้คำปรึกษาแก่เยาวชน และการพัฒนา
ด้านจิตใจ ดังแผนภาพที่ ๔.๕ 

 
 
 
 

การอบรมสั่งสอนของครู  การพัฒนาด้านทักษะ
ให้แก่เยาวชน 

การให้คำปรึกษาแก่
เยาวชน 

การพัฒนาด้านจิตใจ 

 
แผนภาพที่ ๔.๕  การสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนในจังหวัดเพชรบูรณ์ด้านการ

สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนจากโรงเรียนโดยครู  
 

๔.๓ รูปแบบการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนในจังหวัดเพชรบูรณ์ด้วยหลักพุทธธรรม 
 ประเด็นที่สัมภาษณ์ รูปแบบการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนในจังหวัดเพชรบูรณ์ด้วยหลัก

พุทธธรรมจากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสำคัญจำนวน ๓๖ รูปหรือคน พบว่า 
 ตอนที่ ๑ การพัฒนาศักยภาพของเยาวชนด้านทักษะชีวิตเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลง

ในอนาคต  
 ๑) หลักสูตรฯ ๒๕๕๑ สู่ศตวรรษที่ ๒๑ ๓R x ๘C เพิ่มคุณธรรมจริยธรรม ๓R คือ ทักษะ

ด้านความรู้ (Hard Skills) ได้แก่ (R)EADING : การที่เด็กมีความสามารถในการอ่านออก เขียนหนังสือ
ได้ อ่านจับใจความของหนังสือได้ มีใจรักในการอ่านอย่างมาก, W(R)ITING : เด็กมึศักยภาพในการ
เขียนหนังสือได้ ส ื ่อสารให้คนรอบข้างเข้าใจได้ สรุปใจความเป็น,  A(R)ITHEMETICS : เด็กมี
ความสามารถในการคิดเล็ขเป็น คิดเร็วเป็น  นอกจากนี้ ยังต้องมีทักษะในการคิดแบบนามธรรม ๘C 
คือ ทักษะทางอารมณ์ (Soft Skills) ได้แก่ Critical Thinking and Problem Solving : คือ การมี
ทักษะความสามารถในด้านการคิดได้อย่างมีวิจารณญาณรวมทั้งการแก้ปัญหา, Creativity and 

 การสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนจากโรงเรียนโดยครู 



 
๑๒๓ 

 

Innovation : การมีทักษะความสามารถในด้านการสร้างสรรค์, Cross-cultural Understanding : 
การมีทักษะความสามารถในด้านในการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม, Collaboration, Teamwork and 
Leadership : การมีท ักษะความสามารถในด้านการทำงานเป็นทีมและมีความเป็นผู ้นำสูง , 
Communications, Information, and Media Literacy : การมีทักษะความสามารถในด้านการ
สื ่อสารและรู ้เท่าทันสื ่อสารสนเทศยุคสมัยใหม่, Computing and ICT Literacy : การมีทักษะ
ความสามารถในด้านการใช้คอมพิวเตอร์, Career and Learning Skills : การมีทักษะความสามารถ
ในด้านทักษะการประกอบอาชีพ, Compassion : การได้รับการปลูกฝังที่ด๑ี๔๖ 

 ๒) ควรพัฒนาตนเองให้เป็นผู้ที่มีความรู้ สามารถนำเอาความรู้นั้นไปประกอบอาชีพได้  
ควรพัฒนาตนเองให้เป็นผู้ที่มีความขยัน  อดทนและมีความรับผิดชอบ พัฒนาอาชีพของตนให้ประสบ
ผลสำเร็จ ควรพัฒนาตนเองให้มีทักษะในการปฏิเสธสิ่งที่ไม่ดีต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพ รู้จักเลือกและ
รับเอาแต่สิ่งที่ดีเข้ามาในชีวิต ควรพัฒนาตนเองให้เป็นผู้ที่มองตนเองด้วยความเป็นจริง มีเหตุผล มี
ความพอประมาณ มีความพอเพียงไม่ฟุ้งเฟ้อเกินความจำเป็น๑๔๗ 

 ๓) ต้องมีความรู้เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก โดยเฉพาะเทคโนโลยีสมัยใหม่
เป็นเครื่องมือในการสร้างสรรค์งาน ทำการบ้าน นำเสนอเรื่องราว หรือใช้ในการค้นคว้าหาความรู้๑๔๘ 

 ๔) การใช้เทคโนโลยีค้นหาข้อมูลข่าวสาร และการพัฒนาทักษะด้านต่างๆ เพื่อตอบสนอง
ความต้องการในการดำเนินชีวิต และรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ด้วยความรู้และสติปัญญาเพ่ือ
ไตร่ตรองพิจารณาถึงประโยชน์และโทษของสิ่งต่างๆรอบตัว และนำแต่สิ่งที่มีประโยชน์มาใช้ รวมทั้ง
การมีสติในการแก้ไขปัญหาต่างๆ๑๔๙  

 ๕) การพัฒนาความสามารถด้านทักษะชีวิต ในอันดับแรกต้องมีภูมิคุ ้มกัน เพราะเด็ก
สมัยใหม่จะถูกเลี้ยงแบบขาดทักษะในการดำเนินชีวิต แนวทางทักษะชีวิตเพื่อการอยู่รอดอย่างมี
ความสุขในสังคมยุคใหม่ ที่มีภัยรอบตัว ส่งเสริมและพัฒนาควบคู่กันไปในด้านบุคลากรและอุปกรณ์ซึ่ง
ยังไม่พร้อม ควรมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเข้ามามีบทบาทช่วยเหลือให้มากกว่านี้๑๕๐  

 ๖) เป็นผู้ไม่ประมาท คิดทำสิ่งใดด้วยความรอบคอบ ฝึกฝนการมีสติ ใช้ปัญญาไตร่ตรองใน
การแก้ไขปัญหาต่างๆ๑๕๑ 

 
๑๔๖ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมลูสำคัญ ลำดับที่ ๓๑, วันท่ี ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๑๔๗ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมลูสำคัญ ลำดับที่ ๑๗, วันท่ี  ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๑๔๘ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมลูสำคัญ ลำดับที่ ๑๑, วันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๖๒. 
๑๔๙ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมลูสำคัญ ลำดับที่ ๖, วันท่ี ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๑๕๐ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมลูสำคัญ ลำดับที่ ๒, วันท่ี ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๑๕๑ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมลูสำคัญ ลำดับที่ ๙, วันท่ี ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑. 



 
๑๒๔ 

 

 ๗) ควรมีหลักการที่จะทำให้เป็นคนมีคุณธรรมจริยธรรมมีความรับผิดชอบตัวเองมากที่สุด 
โดยนำหลักของธรรมะ ที่จะนำชีวิตไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง คือ ๑ . อยู่ถิ่นที่เหมาะ ๒. อยู่ในหมู่กับ
บุคคลผู้รู้ผู้ทรงคุณวุฒิ ๓. ตั้งตนไว้ถูกวิถี  ๔. มีสติปัญญาดี  (เก่งต้องมีคุณธรรม) ๑๕๒  

 ๘) หากเยาวชนมีจิตสำนึกที่ปลูกฝังดีมาแล้ว จิตจะมีความเข้มแข็งไม่อ่อนไหวเมื่อมีสิ่งใด
มากระทบทำให้เกิดความเศร้าโศกเสียใจหรือผิดหวังจะปรับตัวได้ไม่ยากต่อเรื่องดังกล่าวที่อาจทำให้
ชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต๑๕๓ 

 ๙) ควรเพิ ่มทักษะด้วยกิจกรรมการเข้าค่ายฝึกอบรม เช่น ฝึกอบรมการปฏิบัติธรรม 
ฝึกอบรมอาชีพเสริมรายได้ให้กับครอบครัว ฝึกการมีส่วนร่วมในเรื่องประชาธิปไตยด้วยการไปเลือกตั้ง 
เป็นต้น๑๕๔ 

 ๑๐) ทักษะชีวิตถือเป็นหัวใจสำคัญในการดำรงชีวิต องค์การอนามัยโลก กำหนดไว้ ๑๐
ทักษะได้แก่ ๑ ทักษะการตัดสินใจ ๒ ทักษะการแก้ไขปัญหา ๓ ทักษะความคิดสร้างสรรค์ ๔ ทักษะ
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ ๕ ทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ๖ ทักษะการสร้างสัมพันธภาพ
ระหว่างบุคคล ๗ ทักษะการตระหนักรู้ในตน ๘ ทักษะการเข้าใจผู้อื่น ๙ ทักษะการจัดการกับอารมณ์ 
และ ๑๐ ทักษะการจัดการกับความเครียด๑๕๕  

 ๑๑) การพัฒนาตนเองเริ่มจากการฝึกฝนความสามารถทำสิ่งต่างๆได้ด้วยตนเอง เช่น งาน
บ้าน และสามารถเข้าใจและจัดการกับอารมณ์ของตนเองได้ ฝึกฝน ปรับตัวเพื่อการอยู่ร่วมกับบุคคล
อ่ืนในสังคมมีการคิดวิเคราะห์ และรู้ว่าสิ่งใดดีไม่ดี เลือกทำแต่ในสิ่งที่ดีอย่างเหมาะสม๑๕๖   

 ๑๒) การตระหนักรู้ในตัวของตนเอง รู้จักศักยภาพและความสามารถ รู้จุดเด่นจุดด้อย 
ของตนเอง และสามารถพัฒนาปรับปรุงตนเองต่อไปได้ ความสามารถในการสื่อสาร คำพูด การ
แสดงออก เพื่อสื่อสารให้บุคคลอื่นเข้าใจจะต้องมีความคิดแบบสร้างสรรค์ทันสมัย สามารถแก้ไข
ปัญหาได ้มีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและ สร้างมนุษยสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืนได ้มีความตั้งม่ันในจุดยืน
ของตนเอง มีสติรู้ตัวในการกระทำต่างๆ๑๕๗ 

 
๑๕๒ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมลูสำคัญ ลำดับที่ ๓, วันท่ี ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๑๕๓ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมลูสำคัญ ลำดับที่ ๘, วันท่ี ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๑๕๔ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมลูสำคัญ ลำดับที่ ๕, วันท่ี ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๑๕๕ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมลูสำคัญ ลำดับที่ ๑๔, วันท่ี ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๑.  
๑๕๖ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมลูสำคัญ ลำดับที่ ๑๖, วันท่ี ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๑๕๗ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมลูสำคัญ ลำดับที่ ๑๑, วันท่ี ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑. 



 
๑๒๕ 

 

 ๑๓) ทักษะชีว ิตเพื ่อรับมือการเปลี ่ยนแปลงในอนาคต คือ การปรับตัว (Adapt to 
Change) ความสามารถปรับตามบทบาทการทำงาน และสภาพแวดล้อมการทำงานที่เปลี่ยนแปลง มี
ความรับผิดชอบ ๑๕๘  

 ๑๔) ปัจจัยสำคัญคือ การมีทัศนคติเชิงบวกต่อทั้งคำยกย่อง คำวิจารณ์ และคำติเตียน
สามารถรับได้เมื่อเกิดความล้มเหลว ความผิดหวัง ความเสียใจ รู้จักบริบทความพ่ายแพ้ที่ต้องเกิดขึ้น
จากการแข่งขัน รู้จักแพ้รู้จักชนะ ๑๕๙  

 ๑๕) เยาวชนต้องรู้จักปรับตัวพัฒนาตนเองให้ทำงานเป็นทีม ให้ความร่วมมือกับทุกคน
เนื่องจากทุกคนไม่ได้เก่งเท่ากันหรือเก่งในด้านเดียวกันทั้งหมด จึงต้องมีความสามัคคีเพื่อทำงานให้
สำเร็จบรรลุตามเป้าหมาย ไม่ถือโทษโกรธกันเมื่อมีการถกเถียงกันบ้างในระหว่างการทำงาน รู้จักการ
อะลุ้มอะล่วย ให้อภัยกัน๑๖๐  

 ๑๖) นำความรู้ที่มีมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง พัฒนาให้เรียนเก่ง ทำคะแนนสอบให้ดี 
ตั้งใจเล่าเรียนดูหนังสือท้ังเพ่ือการเตรียมสอบไล่และเพ่ือการสอบแข่งขันในการเรียนต่อไปให้สูงขึ้น จะ
ได้มีความรู้สามารถทำงานเลี้ยงตัวเองได้๑๖๑   

 ๑๗) ต้องมีการศึกษา เพราะต่อไปเยาวชนต้องมีความพร้อมในการรับมือการเปลี่ยนแปลง
ในอนาคต หากหยุดการเรียนรู้อยู่กับที่ในขณะที่คนอ่ืนเดินไปข้างหน้าจะกลายเป็นคนล้าหลัง ที่ตกยุค
ตกสมัย ต้องมกีารพัฒนาตัวเองให้มีความพร้อมอยู่ตลอดเวลา๑๖๒ 

 ๑๘) ศึกษาข้อมูลเหตุการณ์ปัจจุบัน, แนวโน้มขิงสถานการณ์ในอนาคต เพื่อเตรียมตัว
รับมือกับการเปลี่ยนแปลง พยายามปรับตัวให้เข้ากับสังคมและสิ่งแวดล้อม๑๖๓  

 ๑๙) เยาวชนต้องมีการวางแผนอนาคต รู้ขีดความสามารถและความสนใจของตัวเอง,มี
ความรอบคอบ,รู้จักระมัดระวัง, มีอาจารย์ที่ปรึกษาและเพ่ือนที่ดีคอยให้คำแนะนำได้๑๖๔  

 ๒๐) ขยัน อดทน มีวินัยในตนเอง มีความรับผิดชอบ รู้จักการแบ่งเวลาว่าเวลาใดควรทำ
อะไรเพื ่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง และแบ่งเวลาในการช่วยงานพ่อแม่ ช่วยงานโรงเรียนและ
ส่วนรวม๑๖๕  

 
๑๕๘ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมลูสำคัญ ลำดับที่ ๒๔, วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑.  
๑๕๙ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมลูสำคัญ ลำดับที่ ๑๗, วันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๖๒. 
๑๖๐ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมลูสำคัญ ลำดับที่ ๓๐, วันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๖๒. 
๑๖๑ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมลูสำคัญ ลำดับที่ ๒๕, วันท่ี  ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๑๖๒ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมลูสำคัญ ลำดับที่ ๑๘, วันท่ี  ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
๑๖๓ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมลูสำคัญ ลำดับที่ ๒๘, วันท่ี  ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๑๖๔ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมลูสำคัญ ลำดับที่ ๒๖, ๑๓ มกราคม ๒๕๖๒. 
๑๖๕ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมลูสำคัญ ลำดับที่ ๓๑, ๑๓ มกราคม ๒๕๖๒. 



 
๑๒๖ 

 

 ๒๑) เยาวชนต้องมีสติ มีปัญญา มีความรอบคอบ ไม่ฉุนเฉียวหุนหัน ไม่เพ้อฝัน เอาแต่ใจ
ตัวเอง รู้จักระงับอารมณ์เมื่อเกิดความโกรธ รู้จักใช้เหตุผล รับฟังความคิดเห็นของคนอ่ืน ไม่เอารัดเอา
เปรียบเพ่ือน๑๖๖  

 ๒๒) นำความรู้ที ่ได้เรียนมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสร้างสรรค์ ใช้ในการต่อยอดเพ่ือ
การศึกษาในระดับท่ีสูงขึ้นหรือเพ่ือการประกอบอาชีพ๑๖๗  

 ๒๓) เยาวชนมีการติดตามข้อมูลข่าวสารของชุมชน ของชาติบ้านเมือง และของโลกอยู่
เสมอ มีภูมิคุ ้มกัน ไม่อยากได้ของที่ไม่เหมาะสมกับวัยหรือฐานะของตัวเอง, มีความพร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมท่ีมีการพัฒนาก้าวหน้า๑๖๘  

 ๒๔) ตั ้งใจเรียนเพื ่อสั ่งสมความรู้  และร่วมปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ เพื ่อนำความรู ้และ
ประสบการณ์ไปใช้ในการดำรงชีวิต และหลักการทำงานหรือการประกอบอาชีพ๑๖๙  

 ๒๕) เยาวชนต้องสามารถปรับตัวให้เข้ากับสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป อาจไม่ชอบแต่ต้องอยู่
ให้ได้ รู้จักความพอดีพอเหมาะในบางเรื่องที่ไม่สามารถทำได้ต้องเข้าใจว่าความสามารถของตัวเองมี
เท่าใดและใช้เวลาในการฝึกฝนเพ่ิมเติมทักษะให้ดีขึ้น๑๗๐  

 ๒๖) เยาวชนบางคนรู้สึกกลัวอนาคตที่ยังมาไม่ถึง แต่พยายามทำวันนี้ให้ดีที่สุด เพราะเชื่อ
ว่าหากทำวันนี้ให้ดีแล้วจะเป็นการสะสมความรู้และประสบการณ์ให้มีพื้นฐานที่ดี สามารถต่อยอดไป
ได๑้๗๑ 

 ๒๗) ด้านวิชาชีวิต การเรียนรู้ในยุคใหม่นั้น มิได้เกิดข้ึนที่โรงเรียนหรือห้องเรียนเท่านั้น แต่
เกิดข้ึนได้อย่างกว้างขวางในสถานที่ต่างๆ แม้แต่ในบ้านจัดเป็นแหล่งการเรียนรู้ได้ เพราะความรู้ต่างๆ
สามารถเรียนรู้ได้เองในเวลารวดเร็ว เข้าใจง่าย โดยผ่านทางสื่อทันสมัยต่างๆ เช่นคอมพิวเตอร์  
สื่อมวลชน ฯลฯ และแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ทำให้การเรียนรู้ง่ายขึ้น น่าสนใจมากขึ้น และเกิด
ประสิทธิภาพได้มากขึ้นด้วย ควรส่งเสริมให้ครบทั้ง ๓ ด้านคือIQ คือ Intelligence Quotient หรือ
ระดับสติปัญญาด้านความรู้ความสามารถ ส่วน EQ หรือ Emotional Quotient คือ ระดบัความฉลาด
ด้านอารมณ์ ซึ่งเกี่ยวกับบุคลิกภาพและการควบคุมตนเองเป็นส่วนใหญ่ สำหรับ MQ หรือ Moral 
Quotient คือระดับความคิดด้านศีลธรรมหรือระดับของศีลธรรมในใจคน การที่บุคคลคนหนึ่งจะมี 

 
๑๖๖ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมลูสำคัญ ลำดับที่ ๖, ๑๓ มกราคม ๒๕๖๒. 
๑๖๗ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมลูสำคัญ ลำดับที่ ๓๒, วันท่ี  ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
๑๖๘ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมลูสำคัญ ลำดับที่ ๑๙, วันท่ี  ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
๑๖๙ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมลูสำคัญ ลำดับที่ ๒๒, วันท่ี  ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
๑๗๐ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมลูสำคัญ ลำดับที่ ๒๔, วันท่ี ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑.  
๑๗๑ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมลูสำคัญ ลำดับที่ ๓๖, วันท่ี ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑. 



 
๑๒๗ 

 

MQ ระดับดี ต้องเริ่มปลูกฝังในวัยเด็กจึงจะได้ผล อาศัยปัจจัย ๓ อย่างด้วยกันคือ ๑. การสอนศีลธรรม
โดยตรงให้กับเด็ก ๒. การถ่ายทอดทางศีลธรรมจากผู้ใหญ่ให้กับเด็ก ๓. ความรักและวินัย๑๗๒ 

 ๒๘) การส่งเสริมด้านการมีจิตอาสา จะเป็นการสร้างพฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรมให้
เกิดขึ้นเป็นความสำคัญในการปลูกจิตสำนึกให้ผู้คนรู้จัก การ เสียสละ การร่วมแรงร่วมใจร่วมมือใน
การทำประโยชน์เพื่อสังคมและส่วนรวม อีกทั้งจะช่วยลด ปัญหาที่เกิดขึ้นกับตนเองและสังคม การ
ช่วยกันพัฒนาคุณภาพชีวิต การให้ทาน การเสียสละ ปลูกฝังไม่ให้เป็นคนเห็นแก่ตัว๑๗๓  

 ๒๙) การทำประโยชน์ให้ส่วนรวมในทุกโรงเรียน ในสังคม ชุมชน เพื ่อปลุกระดมจิต
วิญญาณอาสาสมัครให้เกิดข้ึนในวงกว้างอย่างยั่งยืน ทั้งในและนอกระบบ ต้องมีบุคคลตัวอย่างที่ดี เช่น 
บิดา มารดา ครู ผู้นำประเทศ นักกีฬา นักดนตรี นักแสดง ฯลฯ มีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมจิตอาสา
ดีๆ ต่างๆ ให้ประชาชน เด็ก เยาวชนเห็น๑๗๔  

 รูปแบบการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนในจังหวัดเพชรบูรณ์ด้วยหลักพุทธธรรม ในบริบท
นี้เป็นการนำเสนอเกี่ยวกับรูปแบบการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนในด้านการพัฒนาศักยภาพด้าน
ทักษะชีวิตเยาวชนเพ่ือรับมือการเปลี่ยนแปลงในอนาคต มีสาระสำคัญอยู่ ๓ ประเด็น คือ การปรับตัว 
การวางแผน  การมีทัศนคติเชิงบวก และตระหนักรู้ในตนเอง ซึ่งแต่ละด้านนั้น มีจำนวนผู้ให้ข้อมูล
หลักท่ีได้ให้ทรรศนะไว้สอดคล้องกัน สรุปไว้ดังตารางที่ ๔.๖ 

 
ตารางที่ ๔.๖  รูปแบบการพัฒนาศักยภาพด้านทักษะชีวิตเยาวชนเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงใน

อนาคต 
 

รูปแบบการพัฒนาศักยภาพด้านทักษะชีวิต
เยาวชนเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 

ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ 
จำนวน 

(รูปหรือคน) 
ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ 

ลำดับที่ 
การปรับตัว ๔ ๓๑,๑๗,๑๑,๖ 
การวางแผน ๔ ๒,๙,๓,๘ 
การมีทัศนคติเชิงบวก ๕ ๕,๑๔,๑๖,๒๕,๒๖ 
ตระหนักรู้ในตนเอง ๔ ๓๒,๑๙,๒๒,๒๔ 

 

 
๑๗๒ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมลูสำคัญ ลำดับที่ ๓๑, วันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๖๒. 
๑๗๓ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมลูสำคัญ ลำดับที่ ๒๔, วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๑๗๔ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมลูสำคัญ ลำดับที่ ๒๖, ๑๓ มกราคม ๒๕๖๒. 



 
๑๒๘ 

 

 
 สรุปได้ว่า การพัฒนาศักยภาพของเยาวชนในบริบทด้านทักษะชีวิตเยาวชนเพ่ือรับมือการ

เปลี่ยนแปลงในอนาคต มีสาระสำคัญ ดังนี้ 
 การพัฒนาทักษะชีวิตที่เยาวชนต้องมีเพื่อรับมือต่อการการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ได้แก่ 

๑. ทักษะการปรับตัวเข้ากับสังคม สภาพแวดล้อม สถานการณ์ ๒. การรู้จักวางแผนอนาคตทั้งด้าน
การศึกษาและอาชีพ ๓. การมีทัศคติเชิงบวกต่อคำยกย่อง, คำวิจารณ์ และความล้มเหลว ๔. การ
ตระหนักรู้ในตนเองถึงศักยภาพ, จุดแข็ง-จุดอ่อน และการปรับปรุงตนเองอยู่เสมอโดยการพัฒนาแบบ
องค์รวมร่วมกันทั้งด้านครอบครัว, โรงเรียน และตัวของเยาวชนเอง ในการสร้างความสามารถในการ
ปรับตัว ต้านทาน มีภูมิคุ้มกัน สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการแสดงออกของเยาวชนในการแก้ปัญหา 
แม้ว่าสิ่งที่เยาวชนคิดหรือมีแนวโน้มที่กระทำอาจไม่สอดคล้องกับความคิดความเชื่อเดิมที่ผู้ใหญ่มีอยู่ 
หรือไม่เป็นไปตามสมมุติฐานที่ต้องการของผู้ใหญ่แต่จำเป็นต้องเปิดใจกว้างเพื่อรับฟัง และยอมรับใน
ความคิดนั้นจึงจะเป็นการส่งเสริมศักยภาพของเยาวชน การร่วมกันมือกันจากที่กล่าวมาข้างต้น ซึ่ง
สถาบันการศึกษา(โรงเรียน) ให้ความรู้กับผู้ปกครองผ่านการประชุมผู้ปกครองเช่น การดูแลเยาวชน
ท่ามกลางกระแสสังคมในปัจจุบัน, แนวทางการสนับสนุนส่งเสริมเยาวชนให้มีบทบาทในโรงเรียนและ
ชุมชน(รวมทั้งศูนย์รวมของชุมชนคือ วัด) ขัดเกลาจิตใจผ่านกิจกรรมที่สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม
สำหรับเยาวชนจะพัฒนาปรับปรุงตนเองอยู่เสมอ ต้องประกอบด้วยพฤติกรรม เช่น การขยันหมั่นเพียร 
อดทน มีวินัย มีความรอบคอบและรับผิดชอบ ซึ่งตรงกับหลักอิทธิบาท ๔ คือ หนทางแห่งความสำเร็จ 
ประกอบด้วย ฉันทะ (ความพอใจ) คือ ความต้องการที่จะทำ ใฝ่ใจรักจะทำสิ่งนั ้นอยู่เสมอ และ
ปรารถนาจะทำให้ ได้ผลดียิ ่งๆขึ้นไป วิริยะ (ความเพียร) คือ ขยันหมั่นประกอบสิ่งนั้นด้วยความ
พยายาม เข้มแข็ง อดทน เอาธุระไม่ท้อถอย จิตตะ (ความคิด) คือ ตั้งจิตรับรู้ในสิ่งที่ทำ และทำสิ่งนั้น
ด้วยความคิด เอาจิตฝักใฝ่ ไม่ปล่อยใจให้ฟุ้งซ่านเลื่อนลอยไป วิมังสา (ความไตร่ตรอง หรือ ทดลอง) 
คือ หมั่นใช้ปัญญา พิจารณาใคร่ครวญ ตรวจหาเหตุผล และตรวจสอบข้อยิ่งหย่อนในสิ่งที่ทำนั้น มีการ
วางแผน วัดผล คิดค้นวิธีแก้ไขปรับปรุง 

รูปแบบการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนในจังหวัดเพชรบูรณ์ด้วยหลักพุทธธรรม ในบริบทนี้
เป็นการนำเสนอเกี่ยวกับรูปแบบการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนในด้านการพัฒนาศักยภาพด้าน
ทักษะชีวิตเยาวชนเพ่ือรับมือการเปลี่ยนแปลงในอนาคต มีสาระสำคัญอยู่ ๓ ประเด็น คือ การปรับตัว 
การวางแผน  การมีทัศนคติเชิงบวก และตระหนักรู้ในตนเอง สรุปสาระสำคัญไว้ดังแผนภาพที่ ๔.๖ 

 
 
 
 



 
๑๒๙ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ ๔.๖ รูปแบบการพัฒนาด้านทักษะชีวิตเพ่ือรับมือการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 
 

 ตอนที่ ๒ การพัฒนาศักยภาพด้านทักษะการใช้เทคโนโลยีของเยาวชน  
 ประเด็นที่สัมภาษณ์ การพัฒนาศักยภาพด้านทักษะการใช้งานเทคโนโลยีของเยาวชนจาก

การสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสำคัญจำนวน ๓๖ รูปหรือคน พบว่า 
 ๑) ความสามารถด้านเทคโนโลยี เป็นสิ่งที่ต้องสร้างให้เกิดขึ้นเพื่อเสริมสมรรถนะของ

เยาวชน โดยการสนับสนุนของรัฐในด้านอุปกรณ์ให้เพียงพอกับความต้องการ ตลอดจนต้องพัฒนา
ทักษะของครูให้รองรับเพื่อให้มีความรู้ที่จะสามารถนำมาสอนเยาวชนได้๑๗๕  

 
๑๗๕ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมลูสำคัญ ลำดับที่ ๑๗, วันท่ี ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑. 

การพัฒนาด้านทักษะชีวิตของ

เยาวชน 

การปรับปรุง 

การ
วางแผน
อนาคต 

การมีทัศนคติ
เชิงบวก 

ตระหนักรู้
ในตนเอง 

การปรับตัว 

อาชีพ 

การศึกษา เข้ากับผู้อื่น

(สังคม 

ศักยภาพ

ปัจจุบัน 

ความ

ล้มเหลว 

คำวิจารณ ์

คำยกย่อง 

จุดเด่น 

จุดด้อย 

ฉันทะ 

วิมังสา 

จิตตะ 

วิริยะ 



 
๑๓๐ 

 

 ๒) มีการเสริมเพ่ิมเติมการสอนวิชาที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีในโรงเรียน เช่น วิชาคอมพิวเตอร์ 
วิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิชาสถิติประยุกต์ เป็นต้น๑๗๖  

 ๓) โรงเรียนต้องมีความพร้อมเพื่อรองรับ โดยมีครูที่มีความรู้ความเข้าใจเป็นอย่างดี มี
บรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ มีสื่อ อุปกรณ์ ที่ทันสมัยเหมาะสม มีบริการเทคโนโลยีที่ทันสมัยมี
คุณภาพ และการเข้าถึงได้ง่าย๑๗๗  

 ๔) เนื่องจากเทคโนโลยีเป็นความรู้ใหม่ๆที่เพ่ิมขึ้นตลอดเวลา เยาวชนควรพัฒนาให้เป็นผู้ที่
สามารถนำเทคโนโลยีมาใช้ในชีวิตประจำวันได้ เช่น ใช้เพื่อการค้นคว้าข้อมูลวิชาการ และข้อมูล
ข่าวสารต่างๆได้จาก การอ่านข่าว  การดู YouTube ช่องทีวี และการอ่านหนังสือออนไลน์ จาก
โทรศัพท์มือถือ เพื่อให้ทันโลก, ทันข่าวสาร และสามารถเลือกใช้งานเทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสมทัน
ต่อเทคโนโลยีสมัยใหม่อยู่เสมอ๑๗๘  

 ๕) ใช้เทคโนโลยีให้เกิดความคุ้มค่ากับเวลาและค่าใช้จ่าย โดยมีข้อควรปฏิบัติคือศึกษา
เทคโนโลยีนั้นด้วยการศึกษาข้อมูลให้ครบถ้วนก่อนนำไปปฏิบัติเพ่ือให้สามารถใช้เทคโนโลยีไปในทางที่
ดีมีประโยชน์อย่างสร้างสรรค์๑๗๙  

 ๖) เยาวชนควรมีการพัฒนาโดยฝึกฝนการใช้งานและทำการประเมินและปรับปรุงการใช้
งานเทคโนโลยีและนำทักษะที่ได้ไปพัฒนาต่อยอดกับการเรียนการศึกษาและการประกอบอาชีพของ
ตนเองในอนาคต๑๘๐  

 ๗) ครูควรชี้แจงให้ความรู้การใช้เทคโนโลยีอย่างถูกต้องเหมาะสม และชี้ให้เห็นประโยชน์
และโทษจากการใช้เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาหาความรู้ ไม่ใช่เพื่อการเล่นหาความรื่นเริงบันเทิงใจแต่
เพียงอย่างเดียว๑๘๑  

 ๘) มีการส่งเสริมให้เยาวชนรู้จักการใช้เทคโนโลยี รู้เท่าทันถึงคุณประโยชน์ ตลอดจนการ
ใช้งานเพื่อให้รู้ทันเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมได๑้๘๒  

 ๙) ใช้เทคโนโลยีด้วยความระมัดระวัง รู้ถึงประโยชน์และโทษ และนำประโยชน์มาใช้ให้
คุ้มค่า ไม่นำมาใช้ในทางท่ีผิดหรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อตนเองและผู้อื่น๑๘๓  

 
๑๗๖ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมลูสำคัญ ลำดับที่ ๑๒, วันท่ี ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๑๗๗ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมลูสำคัญ ลำดับที่ ๑๓, วันท่ี ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๑๗๘ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมลูสำคัญ ลำดับที่ ๒, วันท่ี ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑.  
๑๗๙ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมลูสำคัญ ลำดับที่ ๑๗, วันท่ี  ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๑๘๐ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมลูสำคัญ ลำดับที่ ๑๑, วันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๖๒. 
๑๘๑ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมลูสำคัญ ลำดับที่ ๙, วันท่ี ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๑๘๒ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมลูสำคัญ ลำดับที่ ๗, วันท่ี ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๑๘๓ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมลูสำคัญ ลำดับที่ ๖, วันท่ี ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๑. 



 
๑๓๑ 

 

 ๑๐) ควรช่วยกันแนะนำให้รู้จักการใช้ที่เกิดประโยชน์ พ่อแม่คอยดูแลไม่ปล่อยให้ลูกติด
เกมส์ จะเสียทั้งเงินและเวลา และโอกาสที่จพใช้เวลาไปอ่านหนังสือเพ่ือให้ได้ความรู้๑๘๔  

 ๑๑) ควรเตรียมตัวเตรียมใจให้พร้อมและวางแผนการดำเนินชีวิต ใช้หลักของศีล ๕ และ
หลักธรรมาภิบาล เพราะจะทำให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยความบริสุทธิ์สะอาด มีความซื่อสัตย์
สุจริต โปร่งใสตรวจสอบได้ และมีสติปัญญามีคุณธรรมจริยธรรม๑๘๕  

 ๑๒) ควรมีการพัฒนาให้เยาวชนมีทัศนคติที่ดี มีความกระตือรือร้นในการที่จะเรียนรู้สิ่ง
ใหม่ๆและพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ ไม่เป็นคนล้าหลังไม่ทันการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาของโลก๑๘๖ 

 ๑๓) ควรมีการฝึกฝนให้เยาวชนรู้จักการลดความเครียด ลดการแข่งขันเกินงาม ไปสู่การ
ช่วยกัน แบ่งปันกัน เพื่อความสุขร่วมกันในสังคมของทุกฝ่าย ควรรู้เท่าทันเทคโนโลยี แต่ไม่หลงระเริง
ไปกับมันควรเน้นให้ใฝ่รู้ใฝ่เรียนเทคโนโลยี และภาษาต่างประเทศ๑๘๗  

 ๑๔) เน้นการใช้ให้เกิดเป็นประโยชน์ มีจิตสำนึกที่ดี รู้เท่าทัน อยากมีความรับผิดชอบ มี
ความคิดสร้างสรรค์ เรียนรู้ดูตัวอย่างจากคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตและเอาอย่างคนเหล่านั้น๑๘๘ 

 ๑๕) ตัวเยาวชนเองควรมีการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีที่ใช้ในการสื่อสารเพื่อประโยชน์ใน
การศึกษาให้มากขึ้น ควรใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารที่เป็นประโยชน์มากขึ้น การใช้
เทคโนโลยีควรมีแนวทางสอนให้รู้จักการใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด ตัวอย่างการใช้เทคโนโลยีใน
ปัจจุบัน เช่น การใช้โทรศัพท์เพื ่อขายของออนไลน์ การใช้อินเทอร์เน็ตในการค้นคว้าข้อมูลเพ่ือ
การศึกษา๑๘๙ 

 ๑๖) เยาวชนควรมีการใช้การคิดวิเคราะห์ รู้ถึงประโยชน์ และโทษ เพ่ือสามารถเลือกใช้
เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม มีการพัฒนาการสื่อสารกับบุคคลอื่นๆ เพื่อถ่ายทอดแนวคิดได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม ควรเรียนรู้ content เกี่ยวกับเทคโนโลยีสามารถใช้งานได้อย่างเหมาะสม๑๙๐  

 ๑๗) ควรมีหลักการในการเรียนรู้ ให้เท่าทันสื่อเทคโนโลยี และเลือกบริโภคอย่างเหมาะสม 
ควรศึกษาเทคโนโลยีมีของแท้เพ่ือความปลอดภัยจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่ทางเทคโนโลยี๑๙๑  

 
๑๘๔ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมลูสำคัญ ลำดับที่ ๘, วันท่ี ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๑๘๕ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมลูสำคัญ ลำดับที่ ๓, วันท่ี ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๑๘๖ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมลูสำคัญ ลำดับที่ ๔, วันท่ี  ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
๑๘๗ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมลูสำคัญ ลำดับที่ ๒๔, วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑.  
๑๘๘ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมลูสำคัญ ลำดับที่ ๒, วันท่ี ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๑๘๙ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมลูสำคัญ ลำดับที่ ๕, วันท่ี ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๑๙๐ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมลูสำคัญ ลำดับที่ ๑๖, วันท่ี ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๑๙๑ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมลูสำคัญ ลำดับที่ ๑๔, วันท่ี ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๑.  



 
๑๓๒ 

 

 ๑๘) ควรมีการศึกษาข้อมูลให้รอบด้าน รวมใช้กระบวนการในการดำเนินงาน มีความตั้งใจ
ทุ่มเท หาความรู้เพิ่มเติม ใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถนำประโยชน์จะเทคโนโลยีมาใช้ในการ
ดำเนินชีวิตประจำวัน๑๙๒ 

 ๑๙) ต้องรู้จักเรียนรู้เพิ่มเติมเพื่อการปรับตัวพัฒนาตนเองให้ทันต่อเทคโนโลยี ทำงานเป็น
ทีม พัฒนาต่อยอดโดยประเมินและปรับปรุงจากการใช้งานเทคโนโลยีและนำทักษะที่ได้ไปสอน
เยาวชนให้เกิดการพัฒนากับการศึกษาและอาชีพในอนาคต๑๙๓  

 ๒๐) เยาวชนเรียนรู้และทำความรู้จักเทคโนโลยีใหม่ๆโดยผู้ปกครองต่องให้การสนับสนุน
แต่ต้องคอยสอดส่องกำกับดูแลไม่ให้นำไปใช้ในทางที ่ไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม หรือเป็นการผิด
กฎหมาย๑๙๔  

 ๒๑) ผู้ปกครองเองต้องมีการปรับตัวปรับใช้เทคโนโลยีตามยุคสมัยเพ่ือให้รู้เท่าทันความคิด
ของเยาวชนว่าสนใจอะไรและจะได้คอยดูแลให้อยู่ในกรอบของศีลธรรมที่ดีงาม ไม่ออกนอกลู่นอกทาง 
ไม่ติดเกมส์ หรือพวกการพนันออนไลน์๑๙๕ 

 ๒๒) เยาวชนมีความสนใจอยากเรียนรู้เทคโนโลยีให้ทัน เช่น คอมพิวเตอร์ Application 
(App.) ต่างๆที่ใช้ในการทำงาน แต่เทคโนโลยีมีด้านลบคือ ปัญหาเด็กติดเกมส์ เล่นเกมส์มากทำให้ติด
นิสัยเป็นเด็กขี้โมโห ชอบใช้ความรุนแรง พยายามจะเอาชนะคนอื่น๑๙๖  

 ๒๓) มีการศึกษาข้อมูลในการใช้เทคโนโลยีแล้วใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์มากที่สุด  
เพราะเป็นเหมือนห้องสมุดของโลกที่สามารถเข้าถึงข้อมูลทั่วโลกได้อย่างรวดเร็ว ไม่ต้องเสียเวลาใน
การเดินทางไปห้องสมุดและเสียเวลาในการสืบค้นหาหนังสือท่ีมีข้อมูลเรื่องที่ต้องการรู้๑๙๗  

 ๒๔) เทคโนโลยีช่วยในการค้นหาความรู้, ติดตามข้อมูลข่าวสารของโลกได้ทันที ทำให้โลก
เล็กลง ทุกคนบนโลกสามารถรับข่าวสารได้รวดเร็วเท่าเทียมกัน และเกิดการแข่งขันสูงขึ้น๑๙๘  

 ๒๕) เยาวชนจำเป็นต้องเรียนรู้ และฝึกทักษะใหม่ๆในการใช้เทคโนโลยี, มีการฝึกฝนให้
เข้าใจชำนาญ ใช้งานเป็น วิเคราะห์ข้อมูล นำข้อมูลไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ต่อยอดในการคิดสร้างสรรค์
เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียน และต่อการประกอบอาชีพ๑๙๙  

 
๑๙๒ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมลูสำคัญ ลำดับที่ ๑๑, วันท่ี ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๑๙๓ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมลูสำคัญ ลำดับที่ ๓๐, วันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๖๒. 
๑๙๔ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมลูสำคัญ ลำดับที่ ๒๕, วันท่ี  ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๑๙๕ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมลูสำคัญ ลำดับที่ ๑๘, วันท่ี  ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
๑๙๖ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมลูสำคัญ ลำดับที่ ๓๖, วันท่ี ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๑๙๗ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมลูสำคัญ ลำดับที่ ๒๘, วันท่ี  ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๑๙๘ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมลูสำคัญ ลำดับที่ ๒๖, ๑๓ มกราคม ๒๕๖๒. 
๑๙๙ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมลูสำคัญ ลำดับที่ ๓๑, ๑๓ มกราคม ๒๕๖๒. 



 
๑๓๓ 

 

 ๒๖) การรู้จักใช้เทคโนโลยี วิธีการเข้าถึง ประโยชน์และโทษ รู้จักวิธีป้องกันปัญหาที่จะ
ตามมา ค่าใช้จ่ายต่างๆ เพ่ือเทียบกับประโยชน์ที่จะได้รับว่าคุ้มค่ากันหรือไม่๒๐๐  

 ๒๗) ศึกษาความรู้เทคโนโลยีใหม่ๆอยู่เสมอเพราะจะมีผู ้พัฒนา App ใหม่ๆ แต่ไม่ควร
เสียเวลามากจนเกินไป สามารถเรียนรู้วิชาต่างๆเพ่ิมเติมจาก App เช่น วิชาภาษาอังกฤษ๒๐๑  

 ๒๘) ศึกษาข้อมูลจากเทคโนโลยีอยู่เสมอเพื่อนำมาประยุกต์ปรับใช้สำหรับการเรียน หรือ
เพ่ือนำไปใช้พัฒนาอาชีพ ๒๐๒  

 ๒๙) เยาวชนมีศึกษาและพัฒนาต่อยอดความรู้และการใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มพูนศักยภาพ
ให้มากขึ้น เช่นการเรียนภาษาอังกฤษจาก App ที่มีอยู่เป็นจำนวนมาก ทำให้พ่อแม่ประหยัดเงินที่ต้อง
ใช้ในการเรียนพิเศษ๒๐๓  

 ๓๐) เทคโนโลยีมีความจำเป็นเพ่ือความก้าวหน้าต่อไป เพ่ือการเพ่ิมมิตรภาพไปสู่สากลแต่
ต้องเรียนรู้ภาษาอังกฤษให้มากขึ้นด้วยเพราะเป็นภาษากลางที่ใช้ในการสื่อสารทั่วโลก๒๐๔  

 รูปแบบการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนในจังหวัดเพชรบูรณ์ด้วยหลักพุทธธรรม ในบริบท
นี้เป็นการนำเสนอเกี่ยวกับรูปแบบการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนในด้านการพัฒนาความสามารถใน
การใช้งานเทคโนโลยีของเยาวชน  มีสาระสำคัญอยู่ ๓ ประเด็น คือ ความทันสมัย ทัศนคติ และความรู้ 
ซ่ึงแต่ละประเด็นน้ัน มีจำนวนผูใ้ห้ข้อมูลหลักท่ีได้ให้ทรรศนะไวส้อดคล้องกัน สรุปไว้ดังตารางที่ ๔.๗ 

 
ตารางที่ ๔.๗  รูปแบบการพัฒนาศักยภาพการพัฒนาความสามารถในการใช้งานเทคโนโลยีของ

เยาวชน 
 

การพ ัฒนาความสามารถในการใช ้งาน
เทคโนโลยีของเยาวชน 

ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ 
จำนวน 

(รูปหรือคน) 
ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ 

ลำดับที่ 
ความทันสมัย ๖ ๑๗,๑๒,๑๓,๒,๑๘,๓๖ 
ทัศนคติ ๗ ๑๑,๙,๗,๖,๘,๓,๔ 
ความรู้ ๕ ๓,๕,๑๖,๑๔,๓๐ 

 
 

๒๐๐ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมลูสำคัญ ลำดับที ่๖, ๑๓ มกราคม ๒๕๖๒. 
๒๐๑ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมลูสำคัญ ลำดับที่ ๓๒, วันท่ี  ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
๒๐๒ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมลูสำคัญ ลำดับที่ ๑๙, วันท่ี  ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
๒๐๓ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมลูสำคัญ ลำดับที่ ๒๒, วันท่ี  ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
๒๐๔ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมลูสำคัญ ลำดับที่ ๒๔, วันท่ี ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑.  



 
๑๓๔ 

 

 สรุปได้ว่า การพัฒนาความสามารถในการใช้งานเทคโนโลยีของเยาวชน ควรมีการส่งเสริม
พัฒนาใน ๓ ด้าน ได้แก่ ๑) ด้านความทันสมัย ผ่านการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ ต้องมีความรู้ความ
เข้าใจเป็นอย่างดี มีบรรยากาศที่เอื ้อต่อการเรียนรู้ มีสื ่อ อุปกรณ์ ที่ทันสมัยเหมาะสม มีบริการ
เทคโนโลยีที่ทันสมัยมีคุณภาพ และเข้าถึงได้ง่าย มีข้อควรแนะนำคือศึกษาเทคโนโลยีด้วยการศึกษา
ข้อมูลให้ครบถ้วนก่อนนำไปปฏิบัติ ๒) ด้านทัศนคติ ต้องรู้จักเรียนรู้เพิ่มเติมเพื่อการปรับตัวพัฒนา
ตนเองให้ทันต่อเทคโนโลยี ทำงานเป็นทีม พัฒนาต่อยอดโดยประเมินและปรับปรุงจากการใช้งาน
เทคโนโลยีและนำทักษะที่ได้ไปสอนเยาวชนให้เกิดการพัฒนากับการศึกษาและอาชีพในอนาคต ควรมี
การใช้การคิดวิเคราะห์ รู้ถึงประโยชน์ และโทษ เพื่อสามารถเลือกใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม มี
การพัฒนาการสื ่อสารกับบุคคลอื่นๆ เพื่อถ่ายทอดแนวคิดได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ควรเรียนรู้ 
content เกี่ยวกับเทคโนโลยีสามารถใช้งานได้อย่างเหมาะสม และ ๓) ด้านวิชาความรู้  เยาวชน
เรียนรู้และทำความรู้จักเทคโนโลยีใหม่ๆโดยผู้ปกครองต่องให้การสนับสนุนแต่ต้องคอยสอดส่องกำกับ
ดูแลไม่ให้นำไปใช้ในทางที่ไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม หรือเป็นการผิดกฎหมาย เยาวชนจำเป็นต้อง
เลือกใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม รู้เท่าทันเทคโนโลยี เน้นการใช้ให้เป็นประโยชน์ มีจิตสำนึกที่ดี และ
ใช้เทคโนโลยีอย่างมีความรับผิดชอบ มีศึกษาข้อมูลอยู่เสมอ เพื่อนำมาปรับใช้พัฒนาต่อยอดความรู้
เพ่ิมพูนศักยภาพให้มากขึ้น และไม่ตกเป็นเหยื่อหรือกับดักของเทคโนโลยี 

การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพ่ือการพัฒนาศักยภาพด้านทักษะการใช้งานเทคโนโลยีของ
เยาวชนนั้นนั้น ควรใช้หลัก สังคหวัตถุ ๔ ของครูหรือผู้ทำหน้าที่ส่งเสริมพัฒนาเยาวชน โดยมุ่งเน้นใน
หลัก ๔ ประการ ได้แก่ ๑) ทาน คือ การให้ การเสียสละ หรือการเอื้อเฟื้อแบ่งปันของครูอาจารย์ต่อ
เยาวชนที่เป็นศิษย์ การให้ความสำคัญกับการพัฒนางานวิชาการเพื่อพัฒนาการสอนของตนเอง เช่น 
การจัดโครงการอบรม ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม จากการทำหน้าที่เป็นผู้สอน ผู้ให้ความรู้ จัดการ
สอนโดยใช้ตนเองเป็นแหล่งความรู้ สอนเน้นเนื้อหา ยึดตำรา และแบบฝึกหัดเป็นหลัก มาเป็นบทบาท
ของผู้อำนวยความสะดวก ส่งเสริมสนับสนุนจากประสบการณ์ของครู เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะเกิด
คุณธรรม ค่านิยม ที่ดีงาม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ๒) ปิยวาจา คือ การพูดจาด้วยถ้อยคำที่
ไพเราะอ่อนหวานของครูอาจารย์ต่อเยาวชนที่เป็นศิษย์  ในทางจิตวิทยาที่ดีครูรู้จักช่วยให้นักเรียนมี
ความกระตือรือร้นที่จะเรียนมีความพึงพอใจในการเรียน อยากเรียนด้วยความพอใจไม่ใช่เป็นการ
บังคับ ผู้สอนต้องมีความละมุนละม่อม ซึ่งเรียกว่า “การเสริมกำลังใจ”  ความสามารถในการใช้วิธีการ
ที่ช่วยเพิ่มความมั่นใจ ความกล้าแสดงออก ในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน โดย
อาจเป็นการให้รางวัลหรือคำชมเชยหลังจากท่ีบุคคลประพฤติปฏิบัติหรือมีพฤติกรรมตามที่เราต้องการ 
นอกจากนี้การที่ครูจะเสริมกำลังใจเด็กด้วยวาจา เป็นการเสริมกำลังใจด้วยคำพูดของครู โดยการใช้
คำพูดชมเชยทันทีหลังจากผู้เรียนตอบสนองในสิ่งที่ครูต้องการ ทั้งนี้การพูดให้กำลังใจเด็กนักเรียนจึง
เป็นลักษณะของการใช้ปิยวาจาที่เป็นกัลยาณมิตรที่ดีระหว่างครูกับลูกศิษย์ ๓) อัตถจริยา คือ การ



 
๑๓๕ 

 

สงเคราะหต์่อศิษย์หรือการประพฤติในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อศิษย์การบำเพ็ญประโยชน์ คือ ๑) การทำ
ตนให้เป็นคนมีประโยชน์ เป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ศิษย์ ๒) การทำสิ่งที่เป็นประโยชน์  ๔) สมานัตตา 
คือ การเป็นผู้มีความสม่ำเสมอ หรือมีความประพฤติเสมอต้นเสมอปลาย  ด้วยเหตุที่เด็กแต่ละคนมี
ปัญหาที่แตกต่างกัน การเปิดรับในห้องเรียนของแต่ละคนจึงไม่เท่ากัน ทำให้เกิดพฤติกรรมที่แตกต่าง
กันจึงทำให้เกิดความไม่เท่ากันไม่ทันกันในห้องเรียน การที่ครูรับฟัง ด้วยความเข้าอกเข้าใจ ไม่ไป
ตัดสินเขาเป็นการดูแลเรื่องจิตใจที่เขาขาดไป สำคัญคือการฟัง “เด็กทุกคน” ต้องให้ความใส่ใจอย่าง
ทั่วถึง ครูควรสร้างความเข้าใจในความแตกต่างโดยการปลูกความเท่าเทียมให้แก่เด็ก ๆ ด้วยการสอน
ให้เข้าใจว่า “ความแตกต่าง”  นอกจากนี้ควรบูรณาการกับหลักโยนิโสมนสิการ ใน ๔ หลัก ได้แก่ ๑) 
อุบายมนสิการ สอนให้เด็กรู้จักผลกระทบของเทคโนโลยีทั้งทางบวกและทางลบที่เกิดขึ้นกับการใช้งาน
ในบริบทต่าง ๆ ๒) ปถมนสิการ มุ่งเน้นการปลูกฝังการคิดเป็นระเบียบ,คิดเป็นทาง,คิดถูกทาง, คิดได้
หลายทาง, นอกจากคิดให้เป็นทางแล้ว ต้องให้ถูกทางด้วย ถ้าหากคิดไม่ถูกทางเป็นการคิดฟุ้งซ่านไม่
เป็นระเบียบมีจิตใจวอกแวก จะสังเกตเห็นได้ว่า เมื่อจิตเป็นสมาชิก ความคิดจะเป็นระเบียบแล้ว
สามารถมองได้หลายทาง ๓) การณมนสิการ การมุ่งเน้นให้เด็กรู้จักการคิดตามเหตุผล หรือคิดอย่างมี
เหตุผล อาจเป็นการคิดโยงจากเหตุไปหาผลหรือโยงจากผลไปหาเหตุได้  คำสอนที่เน้นเรื ่องความ
คิดเห็นเหตุเป็นผลในพระพุทธศาสนาคือ อริยสัจ และ ปฏิจจสมุปบาท หรือ อิทัปปัจจยตา สอนให้
สอบสาวถึงเหตุปัจจัยว่าสิ ่งทั้งหลายเกิดเพราะมีเหตุปัจจัยอะไรบ้าง จะดับเพราะดับเหตุปัจจัย
อะไรบ้าง  ทำให้เป็นคนรอบคอบ  สายตากว้างไกลเป็นคนมีเหตุมีผล และ ๔) อุปปาทกมนสิการ การ
มุ่งเน้นให้เด็กรู้จักคิดให้เกิดผล คิดให้เกิดผลที่พึงประสงค์ หรือสร้างสรรค์ในทางดี อุปปาทมนสิการ 
จะต้องมีลักษณะใหญ่ ๒ ประการ คือ (๑) คิดแล้วเกิดความรู้สึกอยากทำ ๒) การกระทำนั้นต้องเป็น
การกระทำในแง่บวก คือเป็นกุศล และไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนเอง เบียดเบียนคนอื่น  และ
เบียดเบียนสังคม เป็นการกระทำที่สุจริต ถูกกฎหมายและศีลธรรม  ดังนั้น เยาวชนจำเป็นต้องเลือกใช้
เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม รู้เท่าทันเทคโนโลยี เน้นการใช้ให้เป็นประโยชน์ มีจิตสำนึกที่ดี และใช้
เทคโนโลยีอย่างมีความรับผิดชอบ มีศึกษาข้อมูลอยู่เสมอ เพื่อนำมาปรับใช้พัฒนาต่อยอดความรู้
เพ่ิมพูนศักยภาพให้มากขึ้น และไม่ตกเป็นเหยื่อหรือกับดักของเทคโนโลยี 

 
 
 
 
 
 
 



 
๑๓๖ 

 

 
 
 รูปแบบการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนในจังหวัดเพชรบูรณ์ด้วยหลักพุทธธรรม ในบริบท

นี้เป็นการนำเสนอเกี่ยวกับรูปแบบการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนในด้านการพัฒนาความสามารถใน
การใช้งานเทคโนโลยีของเยาวชน  มีสาระสำคัญอยู่ ๓ ประเด็น คือ ความทันสมัย ทัศนคติ และความรู้ 
สรุปไว้ดังแผนภาพที่ ๔.๗ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
  
 
 

แผนภาพที่ ๔.๗ รูปแบบการพัฒนาศักยภาพด้านทักษะการใช้เทคโนโลยีของเยาวชน 
 

 

ข้อมูล 

ผู้เรียน 

 

การพัฒนาด้าน

เทคโนโลยีของเยาวชน 

ความทันสมัย 

 

ทัศนคติ 

 

วิชาความรู้ 

 

ผู้สอน 

 

ใฝ่เรียนรู้ 

 

ฮาร์ดแวร์ 

แก้ไขปรับปรุง 

 

ซอฟแวร์ 

 

ความปลอดภัย 

ตัวตน ระบบออนไลน์ อุปกรณ์ 

สังคหวัตถุ ๔ : ทาน ปิยวา อัตถจริยา สมานัตตา 

โยนิโสมนสกิาร : การพิจารณาอย่างรอบคอบถี่ถ้วน 



 
๑๓๗ 

 

 ตอนที่ ๓ การพัฒนาความพร้อมในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ  
 ประเด็นที่สัมภาษณ์ การพัฒนาความพร้อมในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ จากการ

สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสำคัญจำนวน ๓๖ รูปหรือคน พบว่า 
 ๑) เริ่มจากเยาวชนมีใจรักในการเรียนรู้นวัตกรรมใหม่ๆ  มีการศึกษาข้อมูลขั้นตอน มีการ

วางแผน เพ่ือประสิทธิภาพของการใช้งาน และศึกษาวิธีการทำงานให้ประสบความสำเร็จเป็นที่ยอมรับ
ของคนในสังคม๒๐๕  

 ๒) มกีารฝึกฝนการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการเรียนและต่อมาใช้ในการทำงานเพ่ือ
การประกอบอาชีพให้มีรายได้ โดยต้องมีความขยันขันแข็ง อดทน อดออม ประหยัด ซื่อสัตย์สุจริต ไม่
ฉ้อโกง ไม่เอาเปรียบ ไม่คอรร์ัปชั่น๒๐๖  

 ๓) มีการจัดการอบรมหลักสูตรที่เยาวชนมีความต้องการเพื่อนำไปใช้ในการประกอบ
อาชีพ มีการฝึกงานในวิชาชีพ เพื่อให้มีประสบการณ์สามารถนำไปใช้ในการทำงานได้ มีการจัดทัศน
ศึกษาดูงานกับองค์กรต่างๆที่เกี่ยวข้อง๒๐๗  

 ๔) การมีความพร้อมในการใช ้เทคโนโลยีอย ่างมีประส ิทธ ิภาพนั ้น ควรมีความ
ขยันหมั่นเพียรอดทนในการเรียนรู้  ไม่ทิ ้งไปกลางคันเมื่อมีปัญหาหรืออุปสรรค พยายามนำมาใช้
ปรับปรุงงานที่ทำให้ดียิ่งขึ้นโดยการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมจากสื่อเทคโนโลยีต่างๆและผู้รู้ มีความ
มุ่งม่ันในการทำงานไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคปัญหาต่างๆ และต้องตั้งใจทำให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้๒๐๘  

 ๕) มีความรู ้ และองค์ความรู้ในงานที่ทำ มีประสบการณ์ รอบรู ้รอบด้าน มีความคิด
สร้างสรรค์ สร้างนวัตกรรมใหม่ๆจากเทคโนโลยี๒๐๙  

 ๖) ต้องเข้าใจว่าเยาวชนแต่ละคนไม่เหมือนกัน มีพื้นฐานต่างกัน จึงต้องเข้าใจความ
ต้องการของเยาวชนที่ต่างกันด้วย เพื่อสร้างแนวทางการพัฒนาต่างๆหลากหลายรูปแบบที่เหมาะสม
กับเยาวชนแต่ละคนต่อไป๒๑๐ 

 ๗) มีการฝึกฝนพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถในวิชาชีพเพื่อให้เกิดความชำนาญงาน 
เรียนรู้การทำงานร่วมกับผู้อื่น รู้จักการมีสัมมาคารวะต่อผู้บังคับบัญชา อ่อนน้อมต่อเพื่อนร่วมงานที่
อาวุโสกว่า และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อเพ่ือนร่วมงาน๒๑๑  

 
๒๐๕ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมลูสำคัญ ลำดับที่ ๒, วันท่ี ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑.  
๒๐๖ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมลูสำคัญ ลำดับที่ ๓๑, วันท่ี ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๒๐๗ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมลูสำคัญ ลำดับที่ ๑๒, วันท่ี ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๒๐๘ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมลูสำคัญ ลำดับที่ ๑๗, วันท่ี  ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๒๐๙ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมลูสำคัญ ลำดับที่ ๑๑, วันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๖๒. 
๒๑๐ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมลูสำคัญ ลำดับที่ ๒, วันท่ี ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑.  
๒๑๑ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมลูสำคัญ ลำดับที่ ๗, วันท่ี ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑. 



 
๑๓๘ 

 

 ๘) รู้จักงาน เข้าใจในเนื้อหาของงาน เรียนรู้วิธีการทำงาน รู้จักการแก้ปัญหา หาแนวทาง
และวิธีแก้ไข ทำการแก้ไข ติดตามผล วิเคราะห์และสรุปผล นำบทเรียนที่ได้ไปใช้ในการพัฒนาการ
ต่อไป๒๑๒  

 ๙) มีการฝึกฝนทางด้านจิตใจใช้คุณธรรมนำการทำงานเพื่อให้งานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
รู้สึกยินดีเมื่อประสบความสำเร็จและไม่เสียใจมากเกินไปเมื่อผิดหวังจากงานที่ล้มเหลว มีความเข้มแข็ง
มุมานะทำงานต่อไปให้ดีขึ้น๒๑๓  

 ๑๐) ควรจัดฝึกอบรมในด้านต่างๆที่จะเป็นประโยชน์ต่อการทำงานโดยพาไปทัศนศึกษาดู
งานตามสถานที่จริงเพ่ือเป็นแนวทางและให้เยาวชนได้เห็นภาพที่แท้จริง๒๑๔  

 ๑๑) มีเตรียมความพร้อมทางด้านจิตใจให้เป็นคนดีมีคุณธรรมจริยธรรม เพื่อพัฒนาการ
ทำงาน การดำรงชีวิตด้วยสติ ด้วยปัญญา เพื่อบำเพ็ญประโยชน์ทั้งส่วนตน และส่วนรวม ส่วนที่ต้อง
พ่ึงพาอาศัยกัน๒๑๕  

 ๑๒) ควรให้โอกาสแก่เยาวชนได้แสดงความสามารถแม้จะยังไม่มีประสบการณ์ อย่าปิดกั้น
ในเรื่องของความคิด ในการแสดงความสามารถของเยาวชนในระดับจังหวัด๒๑๖  

 ๑๓) ในการพัฒนาต้องร่วมมือกันทุกฝ่าย ทุกภาคส่วนให้ความสำคัญต่อสภาพความ
เปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาวะจิตที่ละเอียดอ่อนของเยาวชนเพราะจิตอ่อนไหวไปตามกระแส
สังคมปัจจุบันได้ง่ายมาก การส่งเสริมต้องเริ่มจากครอบครัวเพราะเป็นสภาพแวดล้อมที่ใกล้ตัวเยาวชน
มากที่สุด๒๑๗  

 ๑๔) ควรส่งเสริมในด้านคุณธรรมสากลและการมีความรับผิดชอบ มีพัฒนาท้องถิ่น มี
จิตสำนึกสู่รากเหง้า พี่ช่วยน้อง มุ่งเน้นศักยภาพในการเข้าถึงแหล่งความรู้ที่พัฒนาอยู่เสมออย่างรู้เท่า
ทันและใช้ให้เป็นประโยชน์ ไม่ใช่เพื่อความบันเทิงเท่านั้น๒๑๘ 

 ๑๕) เยาวชนต้องรู ้บทบาทหน้าที ่ของตนเองต่อองค์กรที ่ตนจะเข้าไปทำงาน รู ้จัก
วัฒนธรรมขององค์กรนั้นๆ ค่านิยมต่างๆ ต้องมีความรู้ในหน้าที่ที่ต้องทำและความรับผิดชอบ มีการฝึก
ทักษะในการดำรงตน เพ่ือประกอบอาชีพ ให้พ่ึงตนเองได้และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม๒๑๙  

 
๒๑๒ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมลูสำคัญ ลำดับที่ ๙, วันท่ี ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๒๑๓ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมลูสำคัญ ลำดับที่ ๖, วันท่ี ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๒๑๔ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมลูสำคัญ ลำดับที่ ๕, วันท่ี ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๒๑๕ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมลูสำคัญ ลำดับที่ ๘, วันท่ี ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๒๑๖ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมลูสำคัญ ลำดับที่ ๒, วันท่ี ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๒๑๗ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมลูสำคัญ ลำดับที่ ๓, วันท่ี ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๒๑๘ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมลูสำคัญ ลำดับที่ ๔, วันท่ี  ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
๒๑๙ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมลูสำคัญ ลำดับที่ ๑๖, วันท่ี ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑. 



 
๑๓๙ 

 

 ๑๖) หลักธรรมสังคหวัตถุ ๔ และอิทธิบาท ๔ ส่งเสริมความเข้มแข็งในสถาบันครอบครัว 
สถาบันการศึกษามีเป้าหมาย / กิจกรรมที่ชัดเจน และวิธีการโน้มน้าวให้เ ยาวชนเกิดคุณธรรม
จริยธรรม ค่านิยมที่ดีอย่างแท้จริง ทุกภาคส่วนมีการร่วมมือ เพื่อส่งเสริมเยาวชน โดยที่คุณธรรม
จริยธรรมเป็นเรื่องที่พัฒนายาก ซับซ้อน ต้องมีการดำเนินการอย่างจริงจังด้วยวิธีการที่จะส่งผลให้เกิด
ประโยชน์อย่างแท้จริงและต่อเนื่อง ผู้ที ่จะพัฒนาคุณธรรมผู้อื ่นนั้น ตนเองต้องเป็นผู้มีคุณธรรม
ก่อน๒๒๐  

 ๑๗) เมื่อเข้าสู่วัยทำงานต้องมีความอดทนในการทำงาน มีทัศนคติที่ดีต่องานและเพื่อน
ร่วมงาน มีแรงจูงใจในการทำงาน อุทิศตนให้การทำงานอย่างเต็มกำลังความสามารถ ต้องมีการเรียนรู้
และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง๒๒๑  

 ๑๘) มีความถนัด รักในงานที ่ทำ มีความรู ้ความเข้าใจในงานที ่ทำ มีทักษะในการ
ปฏิบัติงาน มีจิตวิทยาพื้นฐานในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น มีทักษะในการปฏิบัติงานเป็นทีม มีแรงจูงใจใน
การปฏิบัติงานให้ประสบความสำเร็จ ควรมีการวางแผนก่อนการทำงาน มีการทำงานเป็นทีม มีการ
วิเคราะห์ปัญหา สรุปปัญหา เพื่อปรับเปลี่ยนแผนงาน เน้นการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดย
รูปแบบการบูรณาการร่วมกัน มีการประชุมเพื ่อสรุปความคิดเห็นและหาแนวทางแก้ไขปัญหา
ร่วมกัน๒๒๒  

 ๑๙) ครูให้คำแนะนำกับเยาวชน ให้มีความขยัน ฉับไวรวดเร็วในการทำงาน ทำงานด้วย
ความถูกต้อง แม่นยำ ผิดพลาดน้อย ใช้ความรู้ และองค์ความรู้ในงานที่ทำ เรียนรู้ให้มีประสบการณ์ 
รอบรู้รอบด้าน มีความคิดสร้างสรรค์ สร้างนวัตกรรมใหม่ๆ๒๒๓ 

 ๒๐) มีการอบรมเตรียมตัวที่ดีเตรียมความพร้อม เช่น การทำงานร่วมกับผู้อื ่น,การมี
บุคลิกภาพเหมาะสม มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี เมื่อเข้าหาใครให้มีความอ่อนน้อม จะได้มีแต่คนเอ็นดู การ
ทำงานร่วมกับผู้อ่ืนจะง่ายข้ึน ๒๒๔  

 ๒๑) ต้องมีความรวดเร็วในการทำงาน มีความถูกต้อง มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  เน้นให้
เยาวชนเห็นคุณค่าและความสามารถของตนเองและพร้อมที่จะพัฒนาศักยภาพที่ตนเองสนใจ๒๒๕  

 
๒๒๐ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมลูสำคัญ ลำดับที่ ๑๔, วันท่ี ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๑.  
๒๒๑ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมลูสำคัญ ลำดับที่ ๑๖, วันท่ี ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๒๒๒ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมลูสำคัญ ลำดับที่ ๑๑, วันท่ี ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๒๒๓ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมลูสำคัญ ลำดับที่ ๓๐, วันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๖๒. 
๒๒๔ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมลูสำคัญ ลำดับที่ ๒๕, วันท่ี  ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๒๒๕ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมลูสำคัญ ลำดับที่ ๑๘, วันท่ี  ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒. 



 
๑๔๐ 

 

 ๒๒) จัดฝึกอบรมด้านอาชีพ ฝึกฝนความรู้ความสามารถในหลายๆด้านเพ่ือเป็นทางเลือก
ให้เลือกอาชีพที่เยาวชนมีความสนใจและมีความถนัด เหมาะในการที่จะประกอบเป็นสัมมาอาชีพ
ต่อไป๒๒๖ 

 ๒๓) การปรับตัว เตรียมความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจ ต้องมีพื้นฐานความรู้มีพื้นฐาน
จิตใจที่มั ่นคง ไม่หวั่นปัญหาเฉพาะหน้า ไม่กังวลกับงานที่ตนยังไม่เคยทำมาก่อน แต่ให้เตรียมใจ
ยอมรับสิ่งใหม่ๆ แม้บางคนจะเปรียบเทียบว่าการเรียนในโรงเรียนต่างจากการทำงานในชีวิตจริงที่
เหมือนเป็นสนามรบตาม๒๒๗  

 ๒๔) เพิ่มความมั่นใจในตนเอง ในงานที่จะทำ สอบถามจากรุ่นพี่เพื่อเตรียมความพร้อม
เช่น เรียนรู้การใช้เครื่องใช้สำนักงาน โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานต่างๆ การวางตัวอย่างเหมาะสม
ในที่ทำงาน ๒๒๘  

 ๒๕) ควรมีการศึกษางานและการทำงานให้ละเอียดเพื่อให้งานออกมาดี -ยึดหลักการ
ทำงานร่วมกับผู้อ่ืน-มีอิทธิบาท ๔- มีความเห็นอกเห็นใจกัน๒๒๙  

 ๒๖) ฝึกทักษะฝีมือให้มีความพร้อมในการทำงานอยู ่ตลอดเวลา, รู ้จักนำความรู ้มา
ประยุกต์ใช้ หาข้อมูลใหม่ๆที่จะนำมาปรับใช้ในการพัฒนาตนเอง๒๓๐ 

 ๒๗) ทักษะทางสังคมและการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม หลักสิทธิ์, ศักดิ์ศรี, มนุษยสัมพันธ์, 
การพัฒนาตนอยู่เสมอ, ความรอบคอบ, สติ-ปัญญา, ค่านิยมและขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีดีงาม๒๓๑  

 ๒๘) มีความรับผิดชอบ ในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายและทำให้ดีที่สุด การขอคำแนะนำหาก
มีความไม่แน่ใจหรือไม่รู้ ขอความร่วมมือ ช่วยทำงานกันด้วยความสามัคคี ไม่นิ่งดูดายหากทำงานที่ตน
รับผิดชอบเสร็จแล้วควรไปช่วยเพื่อนร่วมงานคนอื่น๒๓๒  

 ๒๙) ด้านความพร้อมทั้งกายและใจ มีความกระฉับกระเฉง ไม่เฉื่อยชาหรือเกียจคร้าน  มี
ความตั้งใจ, เตรียมความพร้อมอยู่ตลอดเวลา๒๓๓  

 ๓๐) มีความรู้ มีความมั่นใจ มีความซื่อสัตย์สุจริต เตรียมความพร้อมในการรับมือกับทุก
สถานการณ๒์๓๔ 

 
๒๒๖ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมลูสำคัญ ลำดับที่ ๓๓, วันท่ี  ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๒๒๗ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมลูสำคัญ ลำดับที่ ๒๔, วันท่ี ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๒๒๘ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมลูสำคัญ ลำดับที่ ๒๖, ๑๓ มกราคม ๒๕๖๒. 
๒๒๙ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมลูสำคัญ ลำดับที่ ๒๒, วันท่ี  ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
๒๓๐ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมลูสำคัญ ลำดับที่ ๑๙, วันท่ี  ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
๒๓๑ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมลูสำคัญ ลำดับที่ ๖, ๑๓ มกราคม ๒๕๖๒. 
๒๓๒ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมลูสำคัญ ลำดับที่ ๓๑, ๑๓ มกราคม ๒๕๖๒. 
๒๓๓ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมลูสำคัญ ลำดับที่ ๒๘, วันท่ี  ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๒๓๔ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมลูสำคัญ ลำดับที่ ๓๒, วันท่ี  ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒. 



 
๑๔๑ 

 

รูปแบบการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนในจังหวัดเพชรบูรณ์ด้วยหลักพุทธธรรม ในบริบทนี้
เป็นการนำเสนอเกี่ยวกับรูปแบบการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนในด้านการพัฒนาความพร้อมในการ
ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ  มีสาระสำคัญอยู่ ๔ ประเด็น คือ การปรับตัว คุณลักษณะ ทักษะ และ
การติดตามข้อมูลข่าวสาร ซึ่งแต่ละประเด็นนั้น มีจำนวนผู้ให้ข้อมูลหลักที่ได้ให้ทรรศนะไว้สอดคล้อง
กัน สรุปไว้ดังตารางที่ ๔.๘ 

 
ตารางที่ ๔.๘  รูปแบบการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนในจังหวัดเพชรบูรณ์ด้วยหลักพุทธธรรมด้าน

การพัฒนาความพร้อมในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ   
 

การพัฒนาความพร้อมในการทำงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ 
จำนวน 

(รูปหรือคน) 
ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ 

ลำดับที่ 
การปรับตัว  ๖ ๒,๓๑,๑๒,๑๗,๑๑,๗ 
คุณลักษณะ ๗ ๙,๖,๕,๘,๒,๓,๔ 
ทักษะ ๗ ๑๖,๑๔,๓๐,๒๕,๑๘,๓๓,๒๖ 
การติดตามข้อมูลข่าวสาร ๖ ๒๒,๑๙,๖,๓๑,๒๘,๓๒ 

 
 สรุปว่า การพัฒนาความพร้อมในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพนั้น โดยพื้นฐานการ

ทำงานเริ่มส่งเสริมให้เยาวชนมีความรักงานที่จะทำก่อน ศึกษาขั้นตอนข้อมูล มีการวางแผน มีความรู้ 
และองค์ความรู้ในงานที่ทำ หากยังไมม่ีประสบการณ์ทำงานสามารถเริ่มจากการขอฝึกงาน และศึกษา
งานพร้อมกับพยายามปรับปรุงงานที่ทำให้ดียิ ่งขึ้น โดยการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมจากผู้รู้และสื่ อ
เทคโนโลยีต่างๆหาข้อมูลใหม่ๆที่จะนำมาปรับใช้ในการพัฒนาตนเอง ควรมีการวางแผนก่อนการ
ทำงาน มีการทำงานเป็นทีม มีการวิเคราะห์ปัญหา สรุปปัญหา เพ่ือปรับเปลี่ยนแผนงาน เข้าใจบทบาท
หน้าที ่ของตนเอง มีความอดทน มีความรวดเร็วในการทำงาน มีความถูกต้อง มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ ยึดหลักการทำงานร่วมกับผู้อื่นพร้อมทั้งมีทัศนคติที่ดีต่องานและเพื่อนร่วมงาน รูปแบบ
การพัฒนาความพร้อมในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ จากหลักการข้างต้นควรมีการบูรณาการ
หลักพุทธธรรม คือ ภาวนา ๔ ในการพัฒนาความพร้อมในการทำงาน ได้แก่ ๑) กายภาวนา การ
พัฒนาความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ มีการจัดทำโครงการส่งเสริมทักษะทางการกีฬาและ
การออกกำลังกาย มีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรง สอนให้ตระหนักต่อสุขภาพอนามัย ให้เป็นกิจกรรมส่วน
หนึ่งของชีวิตประจำวัน  ๒. สีลภาวนา การปลูกฝักให้เด็กมีวินัยในตนเอง ซึ่งนอกจากจะส่งผลให้
นักเรียนีประสบความสำเร็จในการดำรงชีวิต ได้รับการยอมรับ นับถือ ชื่นชมจากบุคคลอื่น ๆ ที่รู้จัก



 
๑๔๒ 

 

แล้ว ยังส่งผลให้ชุมชน สังคม ประเทศชาติ มีความสงบสุขเจริญก้าวหน้า เป็นสังคมที่มีคุณภาพ ซึ่งใน
การพัฒนาให้เกิดวินัยในตนเองต้องอาศัยสถาบันต่าง ๆ ได้แก่ ครอบครัว เพื่อน ๆ โรงเรียน ศาสนา 
สถาบันอาชีพต่าง ๆ สถาบันการเมือง เป็นต้น สถาบันครอบครัวประกอบด้วยบิดามารดา พ่ีน้อง ญาติ 
สถาบัน ครอบครัวเป็นสถาบันที่สำคัญที่สุดและเป็นแหล่งแรกที่ทำหน้าที่ปลูกฝังและหล่อหลอม
ตลอดจนถ่ายทอดลักษณะ อันทรงคุณธรรมและจริยธรรม และระเบียบวินัยแก่สมาชิกในครอบครัว 
ซึ่งต้องเริ่มตั้งแต่วัยทารก การพัฒนา วินัยในตนเองกระทำทางตรงด้วยการอบรมสั่งสอนและโดย
ทางอ้อมซึ่งอาศัยการสังเกตลักษณะและการกระทำต่าง ๆ ๓. จิตภาวนา การฝึกอบรมจิตใจ การ
เสริมสร้างสมาธิให้กับเด็ก เพื่อเป็นการกระตุ้นพัฒนาการในเรื่องการตัดสินใจ และช่วยให้เด็กรู้จัก
หน้าที่ของตนเอง ได้แก่ (๑) การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน (๒) จัดกิจกรรมฟัง-เล่นดนตรี (๓) จัด
กิจกรรมเรียนรู ้ศิลปะ (๔) กิจกรรมธรรมชาติสร้างสมาธิ โดยการปลูกต้นไม้ รดน้ำ ใส่ปุ ๋ย จวบ
จนกระทั่งรอจนถึงวันที่ต้นไม้ผลิดอกออกผล เป็นการฝึกสมาธิในการเฝ้าสังเกต และการติดตามการ
เจริญเติบโตของต้นไม้ในแต่ละวัน (๕) กิจกรรมฝึกสมาธิเวลาว่าง เช่น การอ่านหนังสือพิมพ์ หรือการ
ท่องบทสวดมนต์ก่อนนอน ๔) ปัญญาภาวนา การฝึกอบรมปัญญา ให้รู้เข้าใจสิ่งทั้งหลายตามเป็นจริง 
รู้เท่าทันเห็นโลกและชีวิตตามสภาวะ ส่งเสริมพหุปัญญาของเยาวชน ปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกของ
การทำประโยชน์เพื่อสังคม สามารถจัดการตนเองได้และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข  

รูปแบบการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนในจังหวัดเพชรบูรณ์ด้วยหลักพุทธธรรม ในบริบทนี้
เป็นการนำเสนอเกี่ยวกับรูปแบบการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนในด้านการพัฒนาความพร้อมในการ
ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีสาระสำคัญอยู่ ๔ ประเด็น คือ การปรับตัว คุณลักษณะ ทักษะ และการ
ติดตามข้อมูลข่าวสาร สรุปไว้ดังแผนภาพที่ ๔.๘ 



 
๑๔๓ 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ ๔.๘ รูปแบบการพัฒนาความพร้อมในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

 

 

 

 

 

 

การพัฒนาความพร้อมในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

การปรับตัว คุณลักษณะ ทักษะ การติดตามข้อมูล

ข่าวสาร 

สภาพแวดล้อม 

สถานการณ์ 

ใฝ่เรียนรู้ 

ความตั้งใจ

ความมุ่งม่ัน 

ความรับผิดชอบ 

การทำงาน

เป็นทีม 

การวางแผน 

 

ความเป็นผู้นำ 

อาชีพ 

 

เศรษฐกิจ 

 

สังคม 

ภาวนา ๔ 



 
๑๔๔ 

 

๔.๔ ผลการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus group discussion)  
 สำหรับรูปแบบการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนในจังหวัดเพชรบูรณ์ด้วยหลักพุทธธรรม 

เพื่อให้การพัฒนาศักยภาพของเยาวชนในจังหวัดเพชรบูรณ์ด้วยหลักพุทธรรมมีความสมบูรณ์ ซึ่ง ผล
การสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus group discussion) ได้มีการเสนอแนะ ดังนี้ 

 ๑) การสนับสนุนจากครอบครัวในการพัฒนาศักยภาพของเยาวชน 
 สถาบันครอบครัวเป็นสถาบันสำคัญเพราะพ่อแม่เป็นครูคนแรกท่ีจะอบรมสั่งสอนลูกให้อยู่

ในกรอบของการเป็นคนดี สถาบันการศึกษามีคูรเป็นส่วนสำคัญถือเป็นพ่อแม่คนที่สองให้การสอนและ
อบรมให้เยาวชนประพฤติและดำรงตนอยู่ในระเบียบวินัย และสถาบันวัดจะมีพระสงฆ์คอยช่วยสอนให้
เด็กๆและเยาวชนอยู่ในศีลธรรมละชั่วกลัวบาปและหาทางชักจูงเด็กและเยาวชนเข้าวัด ฟังธรรม ร่วม
กิจกรรมวันสำคัญ๒๓๕ อีกท้ังเยาวชนต้องการความร่วมมือจากบิดามารดาให้การเลี้ยงดูด้วยความรัก ใช้
เหตุผล ให้เวลาและความรัดความเข้าใจในการเลี้ยงดู เป็นผู้ฟังที่ดีแลกเปลี่ยนทัศนคติที่ดีในการเข้าถึง
อุปสรรคและปัญหาของเยาวชน เพ่ือให้ทัศนคติที่ดีกลับมาสู่ตัวเยาวชนเองให้มีพลังบวกในตัวเอง ด้วย
การมองเห็นคุณค่าและศรัทธาในตัวเอง   มีความเชื่อมั ่นในตัวเองและมีทักษาะชีวิตที ่ดี เพราะ
ครอบครัวเป็นที่ปลูกฝังแบบอย่างในการใช้ชีวิต เป็นแบบอย่างการมีวินัยทั้งวินัยในตนเองและวินัยใน
กลุ่มเพ่ือน ตลอดจนวินัยต่อสังคมที่อาศัยอยู่ร่วมกัน๒๓๖ 

 ๒) การพัฒนาศักยภาพของเยาวชนในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
 การพัฒนาศักยภาพความสามารถในการทำงาน เยาวชนต้องเรียนรู้ที่จะแสวงหาข้อมูลใน

การรู้จักคิด ตัดสินใจในการเลือกสารสนเทศที่ดีมีประโยชน์และเหมาะสมกับตนเอง และเสริมสร้าง
การทำงานที่เน้นความร่วมมือเพื่อฝึกการวางแผนการทำงานให้เยาวชน เช่นการแบ่งหน้าที่ในการ
ทำงานตามความถนัดของแต่ละคน การส่งเสริมให้เยาวชนมีส่วนร่วมในชุมชน เช่น ผ่านกิจกรรม
เยาวชนเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นซึ่งปัจจุบันชุมชนต้องยิ่งหันกลับมาให้ความสำคัญ๒๓๗ 

 การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์และความเชื่อมั่นในตนเอง ใน
กิจกรรมที่เหมาะสมซึ่งควรปฏิบัติ เช่น กิจกรรมของชุมชนหรือชมรมต่างๆ ภายในโรงเรียน กิจกรรม
กีฬา กิจกรรมนันทนาการ การจัดงานเลี้ยงรื่นเริงที่อยู่ในสายตาผู้ใหญ่ย่อมมีประโยชน์มาก ช่วยให้รู้จัก
กับและสามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ใหม่ๆได้ กิจกรรมพัฒนาจิตใจตามวันสำคัญทางศาสนา การ
ทำบุญตักบาตรและสืบสานวัฒนธรรมไทย กิจกรรมวันสำคัญต่างๆ โดยผู้นำชุมชน ผู้ปกครอง วัด 
โรงเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม เช่น กิจกรรมพัฒนาจิตใจตามวันสำคัญทางศาสนา การทำบุญตักบาตร

 
๒๓๕ สนทนากลุ่มเฉพาะ ผู้ทรงคุณวุฒิลำดับที่ ๑, ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓. 
๒๓๖ สนทนากลุ่มเฉพาะ ผู้ทรงคุณวุฒิลำดับที่ ๘, ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓. 
๒๓๗ สนทนากลุ่มเฉพาะ ผู้ทรงคุณวุฒิลำดับที่ ๒ , ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓. 



 
๑๔๕ 

 

และสืบสานวัฒนธรรมไทย กิจกรรมวันสำคัญต่างๆ โดยผู้นำชุมชน ผู้ปกครอง วัด โรงเรียนมีส่วนรว่ม
ในกิจกรรม๒๓๘  

 ๓) การพัฒนาศักยภาพของเยาวชนด้านทักษะชีวิตเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงใน
อนาคต 

 การพัฒนาศักยภาพของเยาวชนเพื่อก้าวเข้าสู่การเป็นกำลังคนสำคัญในอานาคตต้องมี
มุมมองที่เน้นการพัฒนาทักษะสองประการคือ การพัฒนาทักษะที่มีอยู่( reskill) และการเสริมทักษะ
ใหม่ข้ึนมา (upskill) ที่มีคุณลักษณะเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต (lifelong learning) ตรงนี้เมื่อพัฒนาทักษษะ
เดิมจนเกิดการพัฒนาทักษาะใหม่ขึ้นมาแล้วย่อมมีความสามารถในการปฏิบัติงานไม่ว่าจะสาขาอาชีพ
ใดย่อมยกระดับความรู้ความสามารถเป็นกำลังคนที่สำคัญของชาติ๒๓๙ 

 ๔) การพัฒนาศักยภาพของเยาวชนด้านทักษะการใช้เทคโนโลยี 
 เยาวชนพัฒนาการประยุกต์ทักษะต่างๆเพื่อความสามารถในการทำงานที่หลากหลาย

เพราะมีทักษะความรู้ด้านเดียวไม่พอ ต้องหาความรู้แขนงอื่นๆเพิ่มเติมด้วย และหัวใจสำคัญของการ
พัฒนาทักษะของตนเอง คือ รู้จักการนำความรู้ด้านต่างๆ มาประยุกต์ใช้ได้จริง โดยการฝึกและลงมือ
ทำทีละเล็กทีละน้อยค่อยๆเชี่ยวชาญมากขึ้น เช่นการฝึกคิด ช่างสังเกต มุ่งนั่นในการหาคำตอบ การมี
ความคิดสร้างสรรค์ ไอเดียต่างๆเหล่านี้เป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนาศักยภาพตนเองในเยาวชน  การ
เรียนรู้ตนเอง จุดเด่น จุดอ่อนและสิ่งที่ควรปรับปรุง ซึ่งการรู้จักและเข้าใจตนเองของเยาวชนจะทำให้
เยาวชนเข้าในคนอ่ืนด้วย กล่าวคือการที่เราและเข้าใจตรงนี้จะสามารถปรับปรุงจุดอ่อนของตนนำไปสู่
การพัฒนาตนเองและความสัมพันธ์อันดีต่อการเข้าสังคม การทำงานร่วมกับผู้อ่ืนด้วย๒๔๐ 

 ๕) การสนับสนุนจากรัฐในการพัฒนาศักยภาพของเยาวชน 
 การมีส่วนร่วม ภาครัฐ ภาคสังคม ภาควิชาการ และเครือข่ายเยาวชนในระดับจังหวัดและ

ระดับประเทศสามารถมีส่วนในการสร้างช่องทางให้การพัฒนาศักยภาพเยาวชนมากยิ ่งขึ ้นผ่าน
โครงการต่างๆที่มุ่งพัฒนาด้านจิตใจ เช่น โครงการอาสาทำความดีเพื่อสังคม กิจกรรมต้านยาเสพติด 
กิจกรรมบำเพ็ฐสาธารณะจิตอาสา๒๔๑ รัฐบาลควรส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนก้าวไปสู่การเป็นกำลัง
สำคัญต่ออนาคตของชาติที่มีคุณภาพและศักยภาพโดยดำเนินการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ขัดขวาง
ความก้าวหน้าในอนาคตของเยาวชน เช่น สถานอโคจรต่างๆ การพนัน ผับ บาร์เหล้า ปัญหายาเสพติด 
ติดเกมส์ ปัญหาความรุนแรง รวมทั้งสื่อลากมกที่ระบาดทั่วเว็บไซต์และอินเตอร์เน็ตต่างด้วยการใช้

 
๒๓๘ สนทนากลุ่มเฉพาะ ผู้ทรงคุณวุฒิลำดับที่ ๓ , ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓. 
๒๓๙ สนทนากลุ่มเฉพาะ ผู้ทรงคุณวุฒิลำดับที่ ๔ , ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓. 
๒๔๐ สนทนากลุ่มเฉพาะ ผู้ทรงคุณวุฒิลำดับที่ ๕, ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓. 
๒๔๑ สนทนากลุ่มเฉพาะ ผู้ทรงคุณวุฒิลำดับท่ี ๖, ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓. 



 
๑๔๖ 

 

กฏหมายปราบปรามที่เด็ดขาดเพื่อช่วยสร้างรากฐานเยาวชนปัจจุบันก้าวไปเป็นอนาคตที่ของชาติ
สืบไป๒๔๒ 

 
๔.๕ องค์ความรู้   
 ๔.๕.๑ องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย 
 จากผลการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาศักยภาพของเยาวชนในจังหวัดเพชรบูรณ์ด้วยหลักพุทธ
ธรรม” โดยผู้วิจัยได้ค้นพบองค์ความรู้ใหม่ ดังเสนอในแผนภาพที่ ๔.๙ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

 
แผนภาพที่ ๔.๙ องค์ความที่ได้รู้จากการวิจัย   

  
 
 

 
๒๔๒ สนทนากลุ่มเฉพาะ ผู้ทรงคุณวุฒิลำดับที่ ๗, ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓. 

ด้วยตัวของเยาวชนเอง   

จากครอบครัว 

จากโรงเรียนโดยคร ู
วิชาการ 

คุณธรรมจริยธรรม 

 รูปแบบการพฒันาศักยภาพของเยาวชน

ในจังหวัดเพชรบูรณ์ด้วยหลักพทุธธรรม การใช้งานเทคโนโลย ี
 

ความพร้อมในการทำงาน 
 

อิทธิบาท ๔ 
   

สังคหวัตถุ ๔ 
   

ภาวนา ๔ 
   

ด้านทักษะชีวิต 
   

สภาพทั่วไปของการพัฒนา
ศักยภาพของเยาวชน 

การสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ 
ของเยาวชน 



 
๑๔๗ 

 

 การพัฒนาศักยภาพของเยาวชนในจังหวัดเพชรบูรณ์ด้วยหลักพุทธธรรมสรุปสาระสำคัญของ
องค์ความรู้เป็นประเด็นได้ ดังนี้ 

 ๑. สภาพทั่วไปของการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนในจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 การพัฒนาศักยภาพของเยาวชนในจังหวัดเพชรบูรณ์โดยสภาพทั่วไปมีการพัฒนาศักยภาพ

ของเยาวชนใน ๒ ด้าน คือ ๑) ด้านวิชาการ ด้านการศึกษาโรงเรียนมีบรรยากาศการเรียนที่เหมาะสม
และเครื่องอำนวยความสะดวกในการเรียน คุณครู ถ่ายทอดความรู้แก่ลูกศิษย์เต็มที่ ครูประจำชั้น ให้
คำแนะนำและส่งเสริมในด้านการศึกษาการเรียนและอาชีพ ได้ตามศักยภาพของเยาวชน การพัฒนา
ด้านนันทนาการที่มีลักษณะส่งเสริมให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ สร้างแรงบันดาลใจ และสร้างแรงจูงใจ
ให้กับเยาวชน ๒) การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ต้องเป็นความร่วมมือระหว่างกันทั้งบ้าน วัดและ
โรงเรียน บ้าน คือสถาบันครอบครัวเป็นจุดเริ่มต้น วัด คือสถาบันทางศาสนาที่คอยอบรมตักเตือน
เยาวชนให้ประพฤติไปในทางที่ดีมีคุณธรรมจริยธรรม โรงเรียน คือสถาบันการศึกษา ครูให้ความรู้
ความเข้าใจ เสริมสร้างสติปัญญาให้กับเยาวชน พระสงฆ์ มีบทบาทในการอบรมสั่งสอน ในด้าน
ศีลธรรม ให้เยาวชนมีคุณธรรมจริยธรรม ให้รู้จักผิดชอบชั่วดี  ควรส่งเสริมให้ครบทั้ง ๓ ด้านคือ ด้าน
สติปัญญา IQ ความฉลาดปราดเปร่องแต่ข้อเสียของคนที่มี IQ สูงนี้มักมีปัญหาด้านการควบคุมอารมณ์
และด้านมนุษยสัมพันธ์,ด้านอารมณ์ EQ คนที่มี EQ สูง จะเป็นคนที่มีความเข้าใจตนเองดี รู้เท่าทัน
อารมณ์ของตน รู้จุดเด่นจุดด้อยของตนมีความสามารถในการควบคุม และจัดการกับอารมณ์ตัวเองได้
มีความเข้าใจผู้อื่นสามารถเอาใจเขามาใส่ใจเรา ด้านสังคม ควบคู่กับMQคุณธรรมจริยธรรม สื่อที่มี
หลักธรรมคำสอนที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้พระสงฆ์เป็นผู้มีบทบาทในการพัฒนา
ด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยเป็นผู้อบรมสั่งสอนโดยใช้หลักธรรม ผ่านกระบวนการกิจกรรมต่างๆเช่น 
การฝึกอบรมสมาธิ อบรมธรรมะ การเข้าค่ายคุณธรรม โครงการครูพระสอนศีลธรรม โรงเรียน
พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ 

 ๒. การสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนในจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 การสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนในจังหวัดเพชรบูรณ์นั้นมีการสนับสนุนจาก 

๓ ปัจจัยหลักได้แก่  ๑) การสนับสนุนจากครอบครัว ในการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนเป็นอันดับ
แรกในการสนับสนุนการศึกษาและความสามารถของเยาวชน เนื่องจากพ่อแม่ ผู้ปกครอง เป็นผู้ที่
ใกล้ชิดและมีเวลาอยู่กับเยาวชนมากที่สุด เป็นผู้เลี้ยงดูเยาวชนตั้งแต่วัยเด็ก  ส่งเสริมประสบการณ์
การศึกษาการเรียนรู้ตามวัยที่เติบโต อีกทั้งเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตและปลูกฝังความคิด
ค่านิยมต่างๆกับเยาวชน ๒) การสนับสนุนจากโรงเรียน ในการพัฒนาศักยภาพของเยาวชน โดยครู
เป็นผู้ที่มีความสำคัญรองจากผู้ปกครอง เปรียบเหมือนพ่อแม่คนที่สองคือ ครู มีบทบาทและหน้าที่การ
ถ่ายทอดความรู้สอนให้เยาวชนมีความรู้ทางวิชาการ และมีสติปัญญา ครูผู้สอนในระดับใธยมปลายมี
ความสำคัญเป็นผู้จุดประกาย เป็นผู้นำพาเยาวชนเดินไปข้างหน้า ปลูกฝัง ความรู้ความคิด จิตใจ 



 
๑๔๘ 

 

เพื่อให้เกิดความเจริญเติบโตขึ้น เป็นพลเมืองที่ดีและมีประสิทธิภาพของประเทศ ๓) ตัวของเยาวชน
เอง ในการพัฒนาศักยภาพ ตั้งใจเรียนและหมั่นหาความรู้ให้ตนเอง มีความขยัน เอาใจใส่ ตั้งใจเรียน 
รู้จักหน้าที่ของตนเองมีความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อครอบครัวปรับตัวเพ่ือการอยู่ร่วมกันในสังคมด้วย
หลักคุณธรรม/จริยธรรม หากมีปัญหาสามารถแก้ไขได้มีการพัฒนาโดยนำหลักธรรมมาประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวัน  หรือปรึกษาครูหรือผู้ปกครองเพ่ือขอคำแนะนำในการแก้ปัญหาและคบมิตรที่ดี 

 ๓. รูปแบบการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนในจังหวัดเพชรบูรณ์ด้วยหลักพุทธธรรม 
 ผู้วิจัยนำเสนอรูปแบบการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนโดยการบูรณาการกับหลักพุทธ

ธรรม ได้แก่ อิทธิบาท ๔ สังคหวัตถุ ๔ โยนิโสมนสิการ และสัปปุริสธรรม ๗ โดยการพัฒนาใน ๓ ด้าน
ได้แก่ ๑) การพัฒนาทักษะชีวิตที่เยาวชนต้องมีเพื่อรับมือต่อการการเปลี่ยนแปลงในอนาคต มีดังนี้  
๑. ทักษะการปรับตัวเข้ากับสังคม สภาพแวดล้อม สถานการณ์ ๒. การรู้จักวางแผนอนาคตทั้งด้าน
การศึกษาและอาชีพ ๓. การมีทัศคติเชิงบวกต่อคำยกย่อง, คำวิจารณ์ และความล้มเหลว ๔. การ
ตระหนักรู ้ในตนเองถึงศักยภาพ สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการแสดงออกของเยาวชนในการ
แก้ปัญหา แม้ว่าสิ่งที่เยาวชนคิดหรือมีแนวโน้มที่กระทำอาจไม่สอดคล้องกับความคิดความเชื่อเดิมที่
ผู้ใหญ่มีอยู่ หรือไม่เป็นไปตามสมมุติฐานที่ต้องการของผู้ใหญ่แต่จำเป็นต้องเปิดใจกว้างเพ่ือรับฟัง และ
ยอมรับในความคิดนั้นจึงจะเป็นการส่งเสริมศักยภาพของเยาวชน  การร่วมกันมือกันจากที่กล่าวมา
ข้างต้น ซึ่งสถาบันการศึกษา(โรงเรียน) ให้ความรู้กับผู้ปกครองผ่านการประชุมผู้ปกครองเช่น การดูแล
เยาวชนท่ามกลางกระแสสังคมในปัจจุบัน, แนวทางการสนับสนุนส่งเสริมเยาวชนให้มีบทบาทใน
โรงเรียนและชุมชน(รวมทั้งศูนย์รวมของชุมชนคือ วัด) ขัดเกลาจิตใจผ่านกิจกรรมที่สอดแทรก
คุณธรรมจริยธรรมสำหรับเยาวชนจะพัฒนาปรับปรุงตนเองอยู่เสมอ ๒) การพัฒนาด้านทักษะการใช้
เทคโนโลยี การพัฒนาความสามารถในการใช้งานเทคโนโลยีของเยาวชนในสถานศึกษาโดยผ่านการ
เรียนวิชาคอมพิเตอร์ ต้องมีความรู้ความเข้าใจเป็นอย่างดี มีบรรยากาศที่เอื ้อต่อการเรียนรู้ มีสื่อ 
อุปกรณ์ ที่ทันสมัยเหมาะสม มีบริการเทคโนโลยีที่ทันสมัยมีคุณภาพ และเข้าถึงได้ง่าย จากนั้นเยาวชน
พัฒนาตนเองในเรื่องที่สนใจเพิ่มจากสื่อ โดยมีข้อควรแนะนำคือศึกษาเทคโนโลยีด้วยการศึกษาข้อมูล
ให้ครบถ้วนก่อนนำไปปฏิบัติ ๓) การพัฒนาความพร้อมในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ พ้ืนฐานการ
ทำงานเริ่มจากรักงานที่จะทำก่อน ศึกษาข้ันตอนข้อมูล มีการวางแผน มีความรู้ และองค์ความรู้ในงาน
ที่ทำ หากยังไม่มีประสบการณ์ทำงานสามารถเริ่มจากการขอฝึกงาน และศึกษางานพร้อมกับพยายาม
ปรับปรุงงานที่ทำให้ดียิ่งขึ้น โดยการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมจากผู้รู้และสื่อเทคโนโลยีต่างๆหาข้อมูล
ใหม่ๆที่จะนำมาปรับใช้ในการพัฒนาตนเอง ควรมีการวางแผนก่อนการทำงาน ฝึกการทำงานเป็นทีม 
การวิเคราะห์ปัญหา สรุปปัญหา เพื่อปรับเปลี่ยนแผนงาน  เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง มีความ
อดทน มีความรวดเร็วในการทำงาน มีความถูกต้อง มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ยึดหลักการทำงาน
ร่วมกับผู้อ่ืนพร้อมทั้งมีทัศนคติที่ดีต่องานและเพ่ือนร่วมงาน 



 
๑๔๙ 

 

 ๔.๕.๒ องค์ความรู้ที่ได้สังเคราะห์จากการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  

แผนภาพที่ ๔.๑๐ องค์ความรู้ที่ได้สังเคราะห์จากการวิจัย 
 
 จากแผนภาพที่ ๔.๑๐ นั้น การสังเคราะห์องค์ความรู้จากงานวิจัยการพัฒนาศักยภาพของ
เยาวชนในจังหวัดเพชรบูรณ์ด้วยหลักพุทธธรรม มีสาระสำคัญ สรุปได้ดังนี้ 

 รูปแบบการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนในจังหวัดเพชรบูรณ์ด้วยหลักพุทธธรรม ในการ
วิจัยเรื่องนี้ผู้วิจัยบูรณาการด้วยหลักพุทธธรรม ประกอบด้วยอิทธิบาท ๔ สังคหวัตถุ ๔ และ ภาวนา ๔ 
เพ่ือใช้เป็นกรอบในการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนใน ๓ ด้าน ดังนี้ 

 ๑.ด้านการพัฒนาศักยภาพด้านทักษะชีวิตเพื ่อรับมือการเปลี ่ยนแปลงในอนาคต มี
สาระสำคัญอยู่ ๓ ประเด็น คือ การปรับตัว การวางแผน  การมีทัศนคติเชิงบวก และตระหนักรู้ใน
ตนเอง การพัฒนาทักษะชีวิตที่เยาวชนต้องมีเพื่อรับมือต่อการการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ได้แก่ ๑. 
ทักษะการปรับตัวเข้ากับสังคม สภาพแวดล้อม สถานการณ์ ๒. การรู้จักวางแผนอนาคตทั้งด้าน
การศึกษาและอาชีพ ๓. การมีทัศคติเชิงบวกต่อคำยกย่อง, คำวิจารณ์ และความล้มเหลว ๔. การ
ตระหนักรู้ในตนเองถึงศักยภาพ, จุดแข็ง-จุดอ่อน และการปรับปรุงตนเองอยู่เสมอโดยการพัฒนาแบบ
องค์รวมร่วมกันทั้งด้านครอบครัว, โรงเรียน และตัวของเยาวชนเอง ในการสร้างความสามารถในการ
ปรับตัว ต้านทาน มีภูมิคุ้มกัน สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการแสดงออกของเยาวชนในการแก้ปัญหา 
แม้ว่าสิ่งที่เยาวชนคิดหรือมีแนวโน้มที่กระทำอาจไม่สอดคล้องกับความคิดความเชื่อเดิมที่ผู้ใหญ่มีอยู่ 
หรือไม่เป็นไปตามสมมุติฐานที่ต้องการของผู้ใหญ่แต่จำเป็นต้องเปิดใจกว้างเพื่อรับฟัง และยอมรับใน
ความคิดนั้นจึงจะเป็นการส่งเสริมศักยภาพของเยาวชน การร่วมกันมือกันจากที่กล่าวมาข้างต้น ซึ่ง

สังคหวัตถุ ๔ 
   

ภาวนา ๔ 
   

อิทธิบาท ๔ 
   

ด้านทักษะชีวิต 
   

การใช้งานเทคโนโลย ี
 

รูปแบบการพฒันาศักยภาพของเยาวชน

ในจังหวัดเพชรบูรณ์ด้วยหลักพทุธธรรม 

ความพร้อมในการทำงาน 
 



 
๑๕๐ 

 

สถาบันการศึกษา(โรงเรียน) ให้ความรู้กับผู้ปกครองผ่านการประชุมผู้ปกครองเช่น การดูแลเยาวชน
ท่ามกลางกระแสสังคมในปัจจุบัน, แนวทางการสนับสนุนส่งเสริมเยาวชนให้มีบทบาทในโรงเรียนและ
ชุมชน(รวมทั้งศูนย์รวมของชุมชนคือ วัด) ขัดเกลาจิตใจผ่านกิจกรรมที่สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม
สำหรับเยาวชนจะพัฒนาปรับปรุงตนเองอยู่เสมอ ต้องประกอบด้วยพฤติกรรม เช่น การขยันหมั่นเพียร 
อดทน มีวินัย มีความรอบคอบและรับผิดชอบ ซึ่งตรงกับหลักอิทธิบาท ๔ คือ หนทางแห่งความสำเร็จ 
ประกอบด้วย ฉันทะ (ความพอใจ) คือ ความต้องการที่จะทำ ใฝ่ใจรักจะทำสิ่งนั ้นอยู่เสมอ และ
ปรารถนาจะทำให้ ได้ผลดียิ ่งๆขึ้นไป วิริยะ (ความเพียร) คือ ขยันหมั่นประกอบสิ่งนั้นด้วยความ
พยายาม เข้มแข็ง อดทน เอาธุระไม่ท้อถอย จิตตะ (ความคิด) คือ ตั้งจิตรับรู้ในสิ่งที่ทำ และทำสิ่งนั้น
ด้วยความคิด เอาจิตฝักใฝ่ ไม่ปล่อยใจให้ฟุ้งซ่านเลื่อนลอยไป วิมังสา (ความไตร่ตรอง หรือ ทดลอง) 
คือ หมั่นใช้ปัญญา พิจารณาใคร่ครวญ ตรวจหาเหตุผล และตรวจสอบข้อยิ่งหย่อนในสิ่งที่ทำนั้น มีการ
วางแผน วัดผล คิดค้นวิธีแก้ไขปรับปรุง 

 ๒. ด้านการพัฒนาความสามารถในการใช้งานเทคโนโลยีของเยาวชน  มีสาระสำคัญอยู่ ๓ 
ประเด็น คือ ความทันสมัย ทัศนคติ และความรู ้  การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื ่อ การพัฒนา
ศักยภาพด้านทักษะการใช้งานเทคโนโลยีของเยาวชนนั้นนั้น ควรใช้หลัก สังคหวัตถุ ๔ ของครูหรือ
ผู้ทำหน้าที่ส่งเสริมพัฒนาเยาวชน โดยมุ่งเน้นในหลัก ๔ ประการ ได้แก่ ๑) ทาน คือ การให้ การ
เสียสละ หรือการเอื้อเฟื้อแบ่งปันของครูอาจารย์ต่อเยาวชนที่เป็นศิษย์ การให้ความสำคัญกับการ
พัฒนางานวิชาการเพื่อพัฒนาการสอนของตนเอง เช่น การจัดโครงการอบรม ส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม จากการทำหน้าที่เป็นผู้สอน ผู้ให้ความรู้ จัดการสอนโดยใช้ตนเองเป็นแหล่งความรู้ สอน
เน้นเนื้อหา ยึดตำรา และแบบฝึกหัดเป็นหลัก มาเป็นบทบาทของผู้อำนวยความสะดวก ส่งเสริม
สนับสนุนจากประสบการณ์ของครู เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะเกิดคุณธรรม ค่านิยม ที่ดีงาม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ๒) ปยิวาจา คือ การพูดจาด้วยถ้อยคำที่ไพเราะอ่อนหวานของครูอาจารย์
ต่อเยาวชนที่เป็นศิษย์  ในทางจิตวิทยาที่ดีครูรู้จักช่วยให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นที่จะเรียนมีความ
พึงพอใจในการเรียน อยากเรียนด้วยความพอใจไม่ใช่เป็นการบังคับ ผู้สอนต้องมีความละมุนละม่อม 
ซึ่งเรียกว่า “การเสริมกำลังใจ”  ความสามารถในการใช้วิธีการที่ช่วยเพิ่มความมั่นใจ ความกล้า
แสดงออก ในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน โดยอาจเป็นการให้รางวัลหรือคำ
ชมเชยหลังจากที่บุคคลประพฤติปฏิบัติหรือมีพฤติกรรมตามที่เราต้องการ นอกจากนี้การที่ครูจะเสริม
กำลังใจเด็กด้วยวาจา เป็นการเสริมกำลังใจด้วยคำพูดของครู โดยการใช้คำพูดชมเชยทันทีหลังจาก
ผู้เรียนตอบสนองในสิ่งที่ครูต้องการ ทั้งนี้การพูดให้กำลังใจเด็กนักเรียนจึงเป็นลักษณะของการใช้ปิย
วาจาที่เป็นกัลยาณมิตรที่ดีระหว่างครูกับลูกศิษย์ ๓) อัตถจริยา คือ การสงเคราะห์ต่อศิษย์หรือการ
ประพฤติในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อศิษย์การบำเพ็ญประโยชน์ คือ ๑) การทำตนให้เป็นคนมีประโยชน์ 
เป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ศิษย์ ๒) การทำสิ่งที่เป็นประโยชน์  ๔) สมานัตตา คือ การเป็นผู้มีความ
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สม่ำเสมอ หรือมีความประพฤติเสมอต้นเสมอปลาย  ด้วยเหตุที่เด็กแต่ละคนมีปัญหาที่แตกต่างกัน 
การเปิดรับในห้องเรียนของแต่ละคนจึงไม่เท่ากัน ทำให้เกิดพฤติกรรมที่แตกต่างกันจึงทำให้เกิดความ
ไม่เท่ากันไม่ทันกันในห้องเรียน การที่ครูรับฟัง ด้วยความเข้าอกเข้าใจ ไม่ไปตัดสินเขาเป็นการดูแล
เรื่องจิตใจท่ีเขาขาดไป สำคัญคือการฟัง “เด็กทุกคน” ต้องให้ความใส่ใจอย่างทั่วถึง ครูควรสร้างความ
เข้าใจในความแตกต่างโดยการปลูกความเท่าเทียมให้แก่เด็ก ๆ ด้วยการสอนให้เข้าใจว่า “ความ
แตกต่าง”  นอกจากนี้ควรบูรณาการกับหลักโยนิโสมนสิการ ใน ๔ หลัก ได้แก่ ๑) อุบายมนสิการ สอน
ให้เด็กรู้จักผลกระทบของเทคโนโลยีทั้งทางบวกและทางลบที่เกิดขึ้นกับการใช้งานในบริบทต่าง ๆ ๒) 
ปถมนสิการ มุ่งเน้นการปลูกฝังการคิดเป็นระเบียบ,คิดเป็นทาง,คิดถูกทาง, คิดได้หลายทาง, นอกจาก
คิดให้เป็นทางแล้ว ต้องให้ถูกทางด้วย ถ้าหากคิดไม่ถูกทางเป็นการคิดฟุ้งซ่านไม่เป็นระเบียบมีจิตใจ
วอกแวก จะสังเกตเห็นได้ว่า เมื่อจิตเป็นสมาชิก ความคิดจะเป็นระเบียบแล้วสามารถมองได้หลายทาง 
๓) การณมนสิการ การมุ่งเน้นให้เด็กรู้จักการคิดตามเหตุผล หรือคิดอย่างมีเหตุผล อาจเป็นการคิดโยง
จากเหตุไปหาผลหรือโยงจากผลไปหาเหตุได้  คำสอนที ่เน้นเรื ่องความคิดเห็นเหตุเป็นผลใน
พระพุทธศาสนาคือ อริยสัจ และ ปฏิจจสมุปบาท หรือ อิทัปปัจจยตา สอนให้สอบสาวถึงเหตุปัจจัยว่า
สิ ่งทั ้งหลายเกิดเพราะมีเหตุปัจจัยอะไรบ้าง จะดับเพราะดับเหตุปัจจัยอะไรบ้าง  ทำให้เป็นคน
รอบคอบ  สายตากว้างไกลเป็นคนมีเหตุมีผล และ ๔) อุปปาทกมนสิการ การมุ่งเน้นให้เด็กรู้จักคิดให้
เกิดผล คิดให้เกิดผลที่พึงประสงค์ หรือสร้างสรรค์ในทางดี อุปปาทมนสิการ จะต้องมีลักษณะใหญ่ ๒ 
ประการ คือ (๑) คิดแล้วเกิดความรู้สึกอยากทำ ๒) การกระทำนั้นต้องเป็นการกระทำในแง่บวก คือ
เป็นกุศล และไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนเอง เบียดเบียนคนอื่น  และเบียดเบียนสังคม เป็นการ
กระทำท่ีสุจริต ถูกกฎหมายและศีลธรรม  ดังนั้น เยาวชนจำเป็นต้องเลือกใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม 
รู ้เท่าทันเทคโนโลยี เน้นการใช้ให้เป็นประโยชน์ มีจิตสำนึกที ่ดี และใช้เทคโนโลยีอย่างมีความ
รับผิดชอบ มีศึกษาข้อมูลอยู่เสมอ เพื่อนำมาปรับใช้พัฒนาต่อยอดความรู้เพิ่มพูนศักยภาพให้มากขึ้น 
และไม่ตกเป็นเหยื่อหรือกับดักของเทคโนโลยี 

๓.ด้านการพัฒนาความพร้อมในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ  มีสาระสำคัญอยู่ ๔ ประเด็น 
คือ การปรับตัว คุณลักษณะ ทักษะ และการติดตามข้อมูลข่าวสาร การพัฒนาความพร้อมในการ
ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพนั้น โดยพื้นฐานการทำงานเริ่มส่งเสริมให้เยาวชนมีความรักงานที่จะทำ
ก่อน ศึกษาขั ้นตอนข้อมูล มีการวางแผน มีความรู ้ และองค์ความรู ้ในงานที ่ทำ หากยังไม่ มี
ประสบการณท์ำงานสามารถเริ่มจากการขอฝึกงาน และศึกษางานพร้อมกับพยายามปรับปรุงงานที่ทำ
ให้ดียิ่งขึ้น โดยการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมจากผู้รู้และสื่อเทคโนโลยีต่างๆหาข้อมูลใหม่ๆที่จะนำมา
ปรับใช้ในการพัฒนาตนเอง ควรมีการวางแผนก่อนการทำงาน มีการทำงานเป็นทีม มีการวิเคราะห์
ปัญหา สรุปปัญหา เพื่อปรับเปลี่ยนแผนงาน เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง มีความอดทน มีความ
รวดเร็วในการทำงาน มีความถูกต้อง มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ยึดหลักการทำงานร่วมกับผู้อ่ืนพร้อม



 
๑๕๒ 

 

ทั้งมีทัศนคติที ่ดีต่องานและเพื ่อนร่วมงาน รูปแบบการพัฒนาความพร้อมในการทำงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ จากหลักการข้างต้นควรมีการบูรณาการหลักพุทธธรรม คือ ภาวนา ๔ ในการพัฒนา
ความพร้อมในการทำงาน ได้แก่ ๑) กายภาวนา การพัฒนาความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 
มีการจัดทำโครงการส่งเสริมทักษะทางการกีฬาและการออกกำลังกาย มีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรง 
สอนให้ตระหนักต่อสุขภาพอนามัย ให้เป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน  ๒. สีลภาวนา การ
ปลูกฝักให้เด็กมีวินัยในตนเอง ซึ่งนอกจากจะส่งผลให้นักเรียนีประสบความสำเร็จในการดำรงชีวิต 
ได้รับการยอมรับ นับถือ ชื่นชมจากบุคคลอื่น ๆ ที่รู้จักแล้ว ยังส่งผลให้ชุมชน สังคม ประเทศชาติ มี
ความสงบสุขเจริญก้าวหน้า เป็นสังคมที่มีคุณภาพ ซึ่งในการพัฒนาให้เกิดวินัยในตนเองต้องอาศัย
สถาบันต่าง ๆ ได้แก่ ครอบครัว เพ่ือน ๆ โรงเรียน ศาสนา สถาบันอาชีพต่าง ๆ สถาบันการเมือง เป็น
ต้น สถาบันครอบครัวประกอบด้วยบิดามารดา พี่น้อง ญาติ สถาบัน ครอบครัวเป็นสถาบันที่สำคัญ
ที่สุดและเป็นแหล่งแรกที่ทำหน้าที่ปลูกฝังและหล่อหลอมตลอดจนถ่ายทอดลักษณะ อันทรงคุณธรรม
และจริยธรรม และระเบียบวินัยแก่สมาชิกในครอบครัว ซึ่งต้องเริ่มตั้งแต่วัยทารก การพัฒนา วินัยใน
ตนเองกระทำทางตรงด้วยการอบรมสั่งสอนและโดยทางอ้อมซึ่งอาศัยการสังเกตลักษณะและการ
กระทำต่าง ๆ ๓. จิตภาวนา การฝึกอบรมจิตใจ การเสริมสร้างสมาธิให้กับเด็ก เพื่อเป็นการกระตุ้น
พัฒนาการในเรื่องการตัดสินใจ และช่วยให้เด็กรู้จักหน้าที่ของตนเอง ได้แก่ (๑) การจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการอ่าน (๒) จัดกิจกรรมฟัง-เล่นดนตรี (๓) จัดกิจกรรมเรียนรู้ศิลปะ (๔) กิจกรรมธรรมชาติ
สร้างสมาธิ โดยการปลูกต้นไม้ รดน้ำ ใส่ปุ๋ย จวบจนกระทั่งรอจนถึงวันที่ต้นไม้ผลิดอกออกผล เป็นการ
ฝึกสมาธิในการเฝ้าสังเกต และการติดตามการเจริญเติบโตของต้นไม้ในแต่ละวัน (๕) กิจกรรมฝึกสมาธิ
เวลาว่าง เช่น การอ่านหนังสือพิมพ์ หรือการท่องบทสวดมนต์ก่อนนอน ๔) ปัญญาภาวนา การ
ฝึกอบรมปัญญา ให้รู้เข้าใจสิ่งทั้งหลายตามเป็นจริง รู้เท่าทันเห็นโลกและชีวิตตามสภาวะ ส่งเสริมพหุ
ปัญญาของเยาวชน ปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกของการทำประโยชน์เพื่อสังคม สามารถจัดการตนเองได้
และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข  

 



 

 

บทท่ี ๕ 

สรุปอภิปรายผลและขอ้เสนอแนะ 
 

 การวิจัยเรื่อง “การพัฒนาศักยภาพของเยาวชนในจังหวัดเพชรบูรณ์ด้วยหลักพุทธธรรม”      
มีวัตถุประสงค์ ๑) เพื่อศึกษาสภาพทั่วไปของการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนในจังหวัดเพชรบูรณ์   
๒) เพื่อศึกษาการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนในจังหวัดเพชรบูรณ์ และ ๓) เพื่อศึกษา
รปูแบบการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนในจังหวัดเพชรบูรณ์ด้วยหลักพุทธธรรม 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research Method) ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล โดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview)  ผู้ให้ข้อมูลสำคัญจำนวน ๓๖ รูป
หรือคน ได้ใช้การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structure Interview) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลและการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) จำนวน ๘ คน ได้ใช้แบบบันทึกการ
สนทนากลุ่มเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิคการวิเคราะห์
เนื้อหาประกอบบริบท (Content Analysis Technique) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 ๕.๑ สรุปผลการวิจัย 
 ๕.๒ อภิปรายผลการวิจัย 
 ๕.๓ ข้อเสนอแนะ 
 
๕.๑ สรุปผลการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง “การพัฒนาศักยภาพของเยาวชนในจังหวัดเพชรบูรณ์ด้วยหลักพุทธธรรม”      
สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 
 ๕.๑.๑ สภาพทั่วไปของการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนในจังหวัดเพชรบูรณ์ 

 การพัฒนาศักยภาพของเยาวชนในจังหวัดเพชรบูรณ์โดยสภาพทั่วไปมีการพัฒนาศักยภาพ
ของเยาวชนใน ๒ ด้าน คือ ๑) ด้านวิชาการ ด้านการศึกษาโรงเรียนมีบรรยากาศการเรียนที่เหมาะสม
และเครื่องอำนวยความสะดวกในการเรียน คุณครู ถ่ายทอดความรู้แก่ลูกศิษย์เต็มที่ ครูประจำชั้น ให้
คำแนะนำและส่งเสริมในด้านการศึกษาการเรียนและอาชีพ ได้ตามศักยภาพของเยาวชน การพัฒนา
ด้านนันทนาการที่มีลักษณะส่งเสริมให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ สร้างแรงบันดาลใจ และสร้างแรงจูงใจ
ให้กับเยาวชน  

นอกจากนี้ยังต้องมีการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนด้านอื่นๆไปพร้อมกัน ประกอบด้วย การ
พัฒนาด้านกายภาพคือสุขภาพพลานามัยที่เป็นไปตามเกณฑ์ การพัฒนาด้านสติปัญญา ได้แก่ การ
วิเคราะห์ เจตคติ ความรู้ด้านวิชาการและคุณธรรมในการดำรงชีวิต การพัฒนาด้านจิตใจ ได้แก่ การมี
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จิตที่พร้อมจะช่วยเหลือเกื้อกูลกัน การแบ่งปันกัน และมีน้ำใจต่อกัน การพัฒนาด้านสังคม/การอยู่ร่วม
ในสังคม คือ การดำรงชีวิตประจำวันอย่างมีคุณภาพมีคุณธรรม มีหลักปฏิบัติในการดำเนินชีวิต 
คำนึงถึงส่วนรวม การพัฒนาด้านการศึกษาโรงเรียนมีบรรยากาศการเรียนที่เหมาะสมและเครื่อง
อำนวยความสะดวกในการเรียน คุณครู ถ่ายทอดความรู้แก่ลูกศิษย์เต็มที่ ครูประจำชั้น ให้คำแนะนำ
และส่งเสริมในด้านการศึกษาการเรียนและอาชีพ ได้ตามศักยภาพของเยาวชน การพัฒนาด้าน
นันทนาการที่มีลักษณะส่งเสริมให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ สร้างแรงบันดาลใจ และสร้างแรงจูงใจ
ให้กับเยาวชน ๒) การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เป็นความร่วมมือระหว่างกันทั้งบ้าน วัดและ
โรงเรียน บ้าน คือสถาบันครอบครัวเป็นจุดเริ่มต้น วัด คือสถาบันทางศาสนาที่คอยอบรมตักเตือน
เยาวชนให้ประพฤติไปในทางที่ดีมีคุณธรรมจริยธรรม โรงเรียน คือสถาบันการศึกษา ครูให้ความรู้
ความเข้าใจ เสริมสร้างสติปัญญาให้กับเยาวชน พระสงฆ์ มีบทบาทในการอบรมสั่งสอน ในด้าน
ศีลธรรม ให้เยาวชนมีคุณธรรมจริยธรรม ให้รู้จักผิดชอบชั่วดี  มีการส่งเสริมทั้ง ๓ ด้านคือ ๑) ด้าน
สติปัญญา (Intelligence Quotient: IQ) ๒) ด้านอารมณ์ (Emotional Quotient :EQ) และ ๓) 
ความฉลาดทางคุณธรรม  จริยธรรม (Moral Quotient :MQ) ภาพรวมการพัฒนาศักยภาพในด้าน
คุณธรรมจริยธรรมของเยาวชนในจังหวัดเพชรบูรณ์ประกอบด้วย การร่วมมือกันของ ๓ สถาบัน คือ 
บ้าน วัด โรงเรียน โดยผู้ถ่ายทอดหลักธรรมให้แก่เยาวชนต้องมีการบูรณาการสื่อและวิธีการสอนต่างๆ
เพ่ือพัฒนาเยาวชนไปพร้อมๆกันทั้งด้านสติปัญญา ด้านอารมณ์ ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

 ๕.๑.๒ การสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนในจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 ในการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนนั้น พบว่า มีการสนับสนุนใน ๓ ด้าน 

ประกอบด้วย  
 ๑. การสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพด้วยตัวของเยาวชนเอง พบว่า มีการสนับสนุนการ

พัฒนาศักยภาพของเยาวชนใน ๔ ด้าน ประกอบด้วย ๑) การพัฒนาด้านอุปนิสัย ส่งเสริมให้เกิดความ
ตั้งใจเรียนและหมั่นหาความรู้ให้ตนเอง มีความขยัน เอาใจใส่ ตั้งใจเรียน รู้จักหน้าที่ของตนเองมีความ
รับผิดชอบต่อตนเอง ต่อครอบครัวปรับตัวเพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยหลักคุณธรรม/จริยธรรม 
หากมีปัญหาก็สามารถแก้ไขได้มีการพัฒนาโดยนำหลักธรรมมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน  หรือ
ปรึกษาครูหรือผู้ปกครองเพื่อขอคำแนะนำในการแก้ปัญหาและคบมิตรที่ดี  ๒) การพัฒนาด้านจิตใจ 
ส่งเสริมให้เยาวชนต้องมีจิตใจที่ดีงาม ควบคุมอารมณ์ตนเองได้ ตระหนักรู้ในตนรู้จักการให้อภัยตนเอง
และเพื่อน, มองทุกๆอย่างรอบๆตัวอย่างรอบด้าน, มีความสามารถในการจัดการความเครียด,  สร้าง
แรงจูงใจให้ตนเองในการทำความดีและพัฒนาตนเองอยู่เสมอ  ๓) การพัฒนาด้านสุขภาพร่างกาย 
ส่งเสริมให้เยาวชนมีการดูแลสุขภาพของตนเองให้สมบูรณ์แข็งแรง เลือกบริโภคอาหารที่มีประโยชน์ 
ไม่ดื่มสุรา สารเสพติด ไม่ข้องเก่ียวการพนัน ๓) การการพัฒนาการใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ ส่งเสริมให้



 

๑๕๕ 
 

 

เยาวชนมีการแบ่งเบาภาระงานในบ้านของพ่อแม่ มีศึกษาความรู้เพ่ิมเติมในเรื่องต่างๆ เช่น การศึกษา
ต่อ อาชีพในฝัน ทักษะด้านภาษาต่างประเทศ เป็นต้น 

 ๒. การสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนจากครอบครัว พบว่า การได้รับการ
สนับสนุนจากบุคคลในครอบครับ ซึ่งเป็นพ่อ แม่ พี่ น้อง หรือผู้ปกครอง โดยมีการสนับสนุนนใน ๔ 
ด้าน ประกอบด้วย ๑) ด้านอบรมเลี้ยงดู ส่งเสริมการเป็นต้นแบบที่ดีเพราะพ่อแม่เป็นแบบอย่างที่จับ
ต้องได้ ใกล้ตัวที่สุด ขัดเกลาอบรมบ่มนิสัย จัดหาสภาพแวดล้อมที่ดี ส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้
ในสังคมเกี่ยวกับการปฏิบัติตน ๒) ด้านสุขภาพร่างกาย ดูแลเอาใจใส่สุขภาพและความเป็นอยู่ของ
เยาวชนให้สมบูรณ์แข็งแรง จัดอาหารที่มีประโยชน์ ไม่ดื่มสุรา สารเสพติด การพนัน ที่เป็นการบั่นทอน
สุขภาพร่างกาย ๓) ด้านการให้คำปรึกษา คอยแนะนำการเรียนรู้ การใช้ชีวิตที่เหมาะสม ชี้แนะชี้แจง
สิ่งใดควรไม่ควร ใช้เหตุผล ให้คำปรึกษาช่วยแก้ปัญหาที่ดี  ๔) ด้านการพัฒนาด้านจิตใจ รับรู้ความ
ต้องการและคอยเป็นกำลังใจ เป็นที่ปรึกษาที่ดี ให้กำลังใจ ขัดเกลานิสัยให้ความรักความเอาใจใส่ 
ความอบอุ่น  

 ๓. การสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนจากโรงเรียน ครูเป็นผู้ที่มีความสำคัญ
รองจากผู้ปกครอง เปรียบเหมือนพ่อแม่คนที่สองคือ ครู มีบทบาทและหน้าที่การถ่ายทอดความรู้สอน
ให้เยาวชนมีความรู้ทางวิชาการและมีสติปัญญา ครูผู้สอนในระดับใธยมปลายมีความสำคัญเป็นผู้จุด
ประกาย เป็นผู้นำพาเยาวชนเดินไปข้างหน้า ปลูกฝัง ความรู ้ความคิด จิตใจ เพื ่อให้เกิดความ
เจริญเติบโตขึ้น เป็นพลเมืองที่ดีและมีประสิทธิภาพของประเทศ พบว่า มีการสนับสนุนใน ๔ ด้าน 
ประกอบด้วย ๑) ด้านการอบรมสั่งสอนของครู มีการปลูกฝังและถ่ายทอดวิชาให้ความรู้ สร้างความมี
ระเบียบวินัยให้แก่เยาวชน ฝึกทักษะวิชาการในด้านต่างๆ เช่น การวิเคราะห์สถานการณ์ ให้เยาวชน
รู้จักบทบาทหน้าที่และความสำคัญของตัวเยาวชนต่อตนเอง ต่อครอบครัว ต่อส่วนรวม และต่อ
ประเทศชาติ การเชิญรุ่นพี่ที่ประสบผลสำเร็จจากการทำงานพบปะรุ่นน้อง กิจกรรมนันทนาการ เช่น 
ดนตรี ศิลปะ นาฏศิลป์ ๒) ด้านการพัฒนาทักษะ มีการส่งเสริมให้มีการทำงานเป็นทีม การจัดกิจกรรม
เสริมหลักสูตรเพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม สอนให้รู้จักเคารพสิทธิเสรีภาพของตนเองและผู้อ่ืน 
ปลูกฝังให้มีการดำเนินชีวิตที่เหมาะสม การเข้าสังคม การวางตัว มารยาทในสังคม ๓) ด้านการให้
คำปรึกษา เป็นผู้จุดประกายเป็นผู้นำพาเยาวชนเดินไปข้างหน้า ให้โอกาสอย่างเสมอภาคทางความคิด
และการแสดงออก สร้างแรงบันดาลใจให้ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน และ ๔) ด้านการพัฒนาด้านจิตใจ มีการ 
สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมในสื่อการสอนหรือในกิจกรรมการเรียนการสอนทุกประเภท สร้างขวัญ
และกำลังใจ ความรู้สึกอุ่นใจเป็นที่พึ่งได้ 

 



 

๑๕๖ 
 

 

 ๕.๑.๓ รูปแบบการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนในจังหวัดเพชรบูรณ์ด้วยหลักพุทธ
ธรรม 

 ในการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนนั้นผู้วิจัยนำเสนอรูปแบบการพัฒนาตามหลักพุทธ
ธรรมใน ๓ ด้าน ประกอบด้วย 

 ๑. การพัฒนาด้านทักษะชีวิตเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงในอนาคต แนวทางการพัฒนา
ทักษะชีวิตที่เยาวชนต้องมีเพื่อรับมือต่อการการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ได้แก่ ๑) ทักษะการปรับตัว
เข้ากับสังคม สภาพแวดล้อม สถานการณ์ ๒) การรู้จักวางแผนอนาคตทั้งด้านการศึกษาและอาชีพ ๓) 
การมีทัศคติเชิงบวกต่อคำยกย่อง คำวิจารณ์ และความล้มเหลว ๔) การตระหนักรู ้ในตนเองถึง
ศักยภาพ, จุดแข็ง-จุดอ่อน และการปรับปรุงตนเองอยู่เสมอโดยการพัฒนาแบบองค์รวมร่วมกันทั้งด้าน
ครอบครัว, โรงเรียน และตัวของเยาวชนเอง ในการสร้างความสามารถในการปรับตัว ต้านทาน มี
ภูมิคุ้มกัน สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการแสดงออกของเยาวชนในการแก้ปัญหา แม้ว่าสิ่งที่เยาวชน
คิดหรือมีแนวโน้มที่กระทำอาจไม่สอดคล้องกับความคิดความเชื่อเดิมที่ผู้ใหญ่มีอยู่ หรือไม่เป็นไปตาม
สมมุติฐานที่ต้องการของผู้ใหญ่แต่จำเป็นต้องเปิดใจกว้างเพื่อรับฟัง และยอมรับในความคิดนั้นจึงจะ
เป็นการส่งเสริมศักยภาพของเยาวชน การร่วมกันมือกันจากที่กล่าวมาข้างต้น ซึ่งสถาบันการศึกษา
(โรงเรียน) ให้ความรู้กับผู้ปกครองผ่านการประชุมผู้ปกครองเช่น การดูแลเยาวชนท่ามกลางกระแส
สังคมในปัจจุบัน, แนวทางการสนับสนุนส่งเสริมเยาวชนให้มีบทบาทในโรงเรียนและชุมชน ขัดเกลา
จิตใจผ่านกิจกรรมที่สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมสำหรับเยาวชนจะพัฒนาปรับปรุงตนเองอยู่เสมอ 
ต้องประกอบด้วยพฤติกรรม เช่น การขยันหมั่นเพียร อดทน มีวินัย มีความรอบคอบและรับผิดชอบ 
ซึ่งตรงกับหลักอิทธิบาท ๔ คือ หนทางแห่งความสำเร็จ ประกอบด้วย ฉันทะ (ความพอใจ) คือ ความ
ต้องการที่จะทำ ใฝ่ใจรักจะทำสิ่งนั้นอยู่เสมอ และปรารถนาจะทำให้ ได้ผลดียิ่งๆขึ้นไป  วิริยะ (ความ
เพียร) คือ ขยันหมั่นประกอบสิ่งนั้นด้วยความพยายาม เข้มแข็ง อดทน เอาธุระไม่ท้อถอย  จิตตะ 
(ความคิด) คือ ตั้งจิตรับรู้ในสิ่งที่ทำ และทำสิ่งนั้นด้วยความคิด เอาจิตฝักใฝ่ ไม่ปล่อยใจให้ฟุ้งซ่าน
เลื่อนลอยไป วิมังสา (ความไตร่ตรอง หรือ ทดลอง) คือ หมั่นใช้ปัญญา พิจารณาใคร่ครวญ ตรวจหา
เหตุผล และตรวจสอบข้อยิ่งหย่อนในสิ่งที่ทำนั้น มีการวางแผน วัดผล คิดค้นวิธีแก้ไขปรับปรุง 

 ๒. การพัฒนาด้านทักษะการใช้เทคโนโลยี การพัฒนาความสามารถในการใช้งาน
เทคโนโลยีของเยาวชนด้านทักษะการใช้เทคโนโลยีควรมีการส่งเสริมพัฒนาใน ๓ ด้าน ได้แก่ ๑) ด้าน
ความทันสมัย ผ่านการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ ต้องมีความรู้ความเข้าใจเป็นอย่างดี มีบรรยากาศที่เอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ มีสื่อ อุปกรณ์ ที่ทันสมัยเหมาะสม มีบริการเทคโนโลยีที่ทันสมัยมีคุณภาพ และเข้าถึงได้
ง่าย มีข้อควรแนะนำคือศึกษาเทคโนโลยีด้วยการศึกษาข้อมูลให้ครบถ้วนก่อนนำไปปฏิบัติ  ควรบูรณา
การกับหลักโยนิโสมนสิการ ใน ๔ หลัก ได้แก่ ๑) อุบายมนสิการ สอนให้เด็กรู้จักผลกระทบของ
เทคโนโลยีนวัตกรรมสมัยใหม่ทั้งทางบวกและทางลบที่เกิดขึ้นกับการใช้งานในบริบทต่าง ๆ ๒) ปถ
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มนสิการ มุ่งเน้นการปลูกฝังการคิดเป็นระเบียบ,คิดเป็นทาง,คิดถูกทาง, คิดได้หลายทาง, นอกจากคิด
ให้เป็นทางแล้ว ต้องให้ถูกทางด้วย ถ้าหากคิดไม่ถูกทางก็เป็นการคิดฟุ้งซ่านไม่เป็นระเบียบมีจิตใจ
วอกแวก จะสังเกตเห็นได้ว่า เมื่อจิตเป็นสมาชิก ความคิดก็จะเป็นระเบียบแล้วสามารถมองได้หลาย
ทาง ๓) การณมนสิการ การมุ่งเน้นให้เด็กรู้จักการคิดตามเหตุผล หรือคิดอย่างมีเหตุผล อาจเป็นการ
คิดโยงจากเหตุไปหาผลหรือโยงจากผลไปหาเหตุก็ได้  คำสอนที่เน้นเรื่องความคิดเห็นเหตุเป็นผลใน
พระพุทธศาสนาคือ อริยสัจ และ ปฏิจจสมุปบาท หรือ อิทัปปัจจยตา สอนให้สอบสาวถึงเหตุปัจจัยว่า
สิ ่งทั ้งหลายเกิดเพราะมีเหตุปัจจัยอะไรบ้าง จะดับเพราะดับเหตุปัจจัยอะไรบ้าง  ทำให้เป็นคน
รอบคอบ  สายตากว้างไกลเป็นคนมีเหตุมีผล และ ๔) อุปปาทกมนสิการ การมุ่งเน้นให้เด็กรู้จักคิดให้
เกิดผล คิดให้เกิดผลที่พึงประสงค์ หรือสร้างสรรค์ในทางดี อุปปาทมนสิการ จะต้องมีลักษณะใหญ่ ๒ 
ประการ คือ (๑) คิดแล้วเกิดความรู้สึกอยากทำ ๒) การกระทำนั้นต้องเป็นการกระทำในแง่บวก คือ
เป็นกุศล และไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนเอง เบียดเบียนคนอื่น  และเบียดเบียนสังคม เป็นการ
กระทำท่ีสุจริต ถูกกฎหมายและศีลธรรม  ดังนั้น เยาวชนจำเป็นต้องเลือกใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม 
รู ้เท่าทันเทคโนโลยี เน้นการใช้ให้เป็นประโยชน์ มีจิตสำนึกที ่ดี และใช้เทคโนโลยีอย่างมีความ
รับผิดชอบ มีศึกษาข้อมูลอยู่เสมอ เพื่อนำมาปรับใช้พัฒนาต่อยอดความรู้เพิ่มพูนศักยภาพให้มากขึ้น 
และไม่ตกเป็นเหยื่อหรือกับดักของเทคโนโลยี  ๒) ด้านทัศนคติ ต้องรู้จักเรียนรู้เพิ่มเติมเพื่อการ
ปรับตัวพัฒนาตนเองให้ทันต่อเทคโนโลยี ทำงานเป็นทีม พัฒนาต่อยอดโดยประเมินและปรับปรุงจาก
การใช้งานเทคโนโลยีและนำทักษะที่ได้ไปสอนเยาวชนให้เกิดการพัฒนากับการศึกษาและอาชีพใน
อนาคต ควรมีการใช้การคิดวิเคราะห์ รู้ถึงประโยชน์ และโทษ เพื่อสามารถเลือกใช้เทคโนโลยีได้อย่าง
เหมาะสม มีการพัฒนาการสื่อสารกับบุคคลอื่นๆ เพื่อถ่ายทอดแนวคิดได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ควร
เรียนรู้ content เกี่ยวกับเทคโนโลยีสามารถใช้งานได้อย่างเหมาะสม และ ๓) ด้านวิชาความรู้  
เยาวชนเรียนรู้และทำความรู้จักเทคโนโลยีใหม่ๆโดยผู้ปกครองต่องให้การสนับสนุนแต่ก็ต้องคอย
สอดส่องกำกับดูแลไม่ให้นำไปใช้ในทางที่ไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม หรือเป็นการผิดกฎหมาย  เยาวชน
จำเป็นต้องเลือกใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม รู้เท่าทันเทคโนโลยี เน้นการใช้ให้เป็นประโยชน์ มี
จิตสำนึกท่ีดี และใช้เทคโนโลยีอย่างมีความรับผิดชอบ มีศึกษาข้อมูลอยู่เสมอ เพ่ือนำมาปรับใช้พัฒนา
ต่อยอดความรู้เพิ่มพูนศักยภาพให้มากขึ้น และไม่ตกเป็นเหยื่อหรือกับดักของเทคโนโลยี  ในด้าน
ทัศนคติและด้านวิชาความรู้นั้นควรบูรณาการหลักพุทธธรรมคือหลักสังคหวัตถุ ๔ ทั้งนี้ครูหรือผู้ทำ
หน้าที่ส่งเสริมพัฒนาเยาวชน ควรมุ่งเน้นในหลัก ๔ ประการ ได้แก่ ๑) ทาน คือ การให้ การเสียสละ 
หรือการเอื้อเฟื้อแบ่งปันของครูอาจารย์ต่อเยาวชนที่เป็นศิษย์ การให้ความสำคัญกับการพัฒนางาน
วิชาการเพื่อพัฒนาการสอนของตนเอง เช่น การจัดโครงการอบรม ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม จาก
การทำหน้าที่เป็นผู้สอน ผู้ให้ความรู้ จัดการสอนโดยใช้ตนเองเป็นแหล่งความรู้ สอนเน้นเนื้อหา ยึด
ตำรา และแบบฝึกหัดเป็นหลัก มาเป็นบทบาทของผู้อำนวยความสะดวก ส่งเสริมสนับสนุนจาก
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ประสบการณ์ของครู เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะเกิดคุณธรรม ค่านิยม ที่ดีงาม และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ ๒) ปิยวาจา คือ การพูดจาด้วยถ้อยคำที่ไพเราะอ่อนหวานของครูอาจารย์ต่อเยาวชนที่เป็น
ศิษย์  ในทางจิตวิทยาที่ดีครูรู้จักช่วยให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นที่จะเรียนมีความพึงพอใจในการ
เรียน อยากเรียนด้วยความพอใจไม่ใช่เป็นการบังคับ ผู้สอนต้องมีความละมุนละม่อม ซึ่งเรียกว่า “การ
เสริมกำลังใจ”  ความสามารถในการใช้วิธีการที่ช่วยเพ่ิมความมั่นใจ ความกล้าแสดงออก ในการมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน โดยอาจเป็นการให้รางวัลหรือคำชมเชยหลังจากที่บุคคล
ประพฤติปฏิบัติหรือมีพฤติกรรมตามที่เราต้องการ นอกจากนี้การที่ครูจะเสริมกำลังใจเด็กด้วยวาจา 
เป็นการเสริมกำลังใจด้วยคำพูดของครู โดยการใช้คำพูดชมเชยทันทีหลังจากผู้เรียนตอบสนองในสิ่งที่
ครูต้องการ ทั้งนี้การพูดให้กำลังใจเด็กนักเรียนจึงเป็นลักษณะของการใช้ปิยวาจาที่เป็นกัลยาณมิตรที่ดี
ระหว่างครูกับลูกศิษย์ ๓) อัตถจริยา คือ การสงเคราะห์ต่อศิษย์หรือการประพฤติในสิ ่งที ่เป็น
ประโยชน์ต่อศิษย์การบำเพ็ญประโยชน์ คือ ๑) การทำตนให้เป็นคนมีประโยชน์ เป็นแบบอย่างที่ดี
ให้แก่ศิษย์ ๒) การทำสิ่งที่เป็นประโยชน์  ๔) สมานัตตา คือ การเป็นผู้มีความสม่ำเสมอ หรือมีความ
ประพฤติเสมอต้นเสมอปลาย  ด้วยเหตุที่เด็กแต่ละคนมีปัญหาที่แตกต่างกัน การเปิดรับในห้องเรียน
ของแต่ละคนจึงไม่เท่ากัน ทำให้เกิดพฤติกรรมที่แตกต่างกันจึงทำให้เกิดความไม่เท่ากันไม่ทันกันใน
ห้องเรียน การที่ครูรับฟัง ด้วยความเข้าอกเข้าใจ ไม่ไปตัดสินเขาเป็นการดูแลเรื่องจิตใจที่เขาขาดไป 
สำคัญคือการฟัง “เด็กทุกคน” ต้องให้ความใส่ใจอย่างทั่วถึง ครูควรสร้างความเข้าใจในความแตกต่าง
โดยการปลูกความเท่าเทียมให้แก่เด็ก ๆ ด้วยการสอนให้เข้าใจว่า “ความแตกต่าง”   

 ๓. การพัฒนาความพร้อมในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ  โดยพื้นฐานการทำงาน
เริ่มส่งเสริมให้เยาวชนมีความรักงานที่จะทำก่อน ศึกษาขั้นตอนข้อมูล มีการวางแผน มีความรู้ และ
องค์ความรู้ในงานที่ทำ หากยังไม่มีประสบการณ์ทำงานสามารถเริ่มจากการขอฝึกงาน และศึกษางาน
พร้อมกับพยายามปรับปรุงงานที่ทำให้ดียิ ่งขึ ้น โดยการศึกษาหาความรู ้เพิ ่มเติมจากผู ้รู ้และสื่อ
เทคโนโลยีต่างๆหาข้อมูลใหม่ๆที่จะนำมาปรับใช้ในการพัฒนาตนเอง ควรมีการวางแผนก่อนการ
ทำงาน มีการทำงานเป็นทีม มีการวิเคราะห์ปัญหา สรุปปัญหา เพ่ือปรับเปลี่ยนแผนงาน เข้าใจบทบาท
หน้าที ่ของตนเอง มีความอดทน มีความรวดเร็วในการทำงาน มีความถูกต้อง มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ ยึดหลักการทำงานร่วมกับผู้อื่นพร้อมทั้งมีทัศนคติที่ดีต่องานและเพื่อนร่วมงาน รูปแบบ
การพัฒนาความพร้อมในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ จากหลักการข้างต้นควรมีการบูรณาการ
หลักพุทธธรรม คือ ภาวนา ๔ ในการพัฒนาความพร้อมในการทำงาน ได้แก่ ๑) กายภาวนา การ
พัฒนาความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ มีการจัดทำโครงการส่งเสริมทักษะทางการกีฬาและ
การออกกำลังกาย มีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรง สอนให้ตระหนักต่อสุขภาพอนามัย ให้เป็นกิจกรรมส่วน
หนึ่งของชีวิตประจำวัน  ๒. สีลภาวนา การปลูกฝักให้เด็กมีวินัยในตนเอง ซึ่งนอกจากจะส่งผลให้
นักเรียนีประสบความสำเร็จในการดำรงชีวิต ได้รับการยอมรับ นับถือ ชื่นชมจากบุคคลอื่น ๆ ที่รู้จัก
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แล้ว ยังส่งผลให้ชุมชน สังคม ประเทศชาติ มีความสงบสุขเจริญก้าวหน้า เป็นสังคมที่มีคุณภาพ ซึ่งใน
การพัฒนาให้เกิดวินัยในตนเองต้องอาศัยสถาบันต่าง ๆ ได้แก่ ครอบครัว เพื่อน ๆ โรงเรียน ศาสนา 
สถาบันอาชีพต่าง ๆ สถาบันการเมือง เป็นต้น สถาบันครอบครัวประกอบด้วยบิดามารดา พ่ีน้อง ญาติ 
สถาบัน ครอบครัวเป็นสถาบันที่สำคัญที่สุดและเป็นแหล่งแรกที่ทำหน้าที่ ปลูกฝังและหล่อหลอม
ตลอดจนถ่ายทอดลักษณะ อันทรงคุณธรรมและจริยธรรม และระเบียบวินัยแก่สมาชิกในครอบครัว 
ซึ่งต้องเริ่มตั้งแต่วัยทารก การพัฒนา วินัยในตนเองกระทำทางตรงด้วยการอบรมสั่งสอนและโดย
ทางอ้อมซึ่งอาศัยการสังเกตลักษณะและการกระทำต่าง ๆ ๓. จิตภาวนา การฝึกอบรมจิตใจ การ
เสริมสร้างสมาธิให้กับเด็ก เพื่อเป็นการกระตุ้นพัฒนาการในเรื่องการตัดสินใจ และช่วยให้เด็กรู้จัก
หน้าที่ของตนเอง ได้แก่ (๑) การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน (๒) จัดกิจกรรมฟัง-เล่นดนตรี (๓) จัด
กิจกรรมเรียนรู ้ศิลปะ (๔) กิจกรรมธรรมชาติสร้างสมาธิ โดยการปลูกต้นไม้ รดน้ำ ใส่ปุ ๋ย จวบ
จนกระทั่งรอจนถึงวันที่ต้นไม้ผลิดอกออกผล เป็นการฝึกสมาธิในการเฝ้าสังเกต และการติดตามการ
เจริญเติบโตของต้นไม้ในแต่ละวัน (๕) กิจกรรมฝึกสมาธิเวลาว่าง เช่น การอ่านหนังสือพิมพ์ หรือการ
ท่องบทสวดมนต์ก่อนนอน ๔) ปัญญาภาวนา การฝึกอบรมปัญญา ให้รู้เข้าใจสิ่งทั้งหลายตามเป็นจริง 
รู้เท่าทันเห็นโลกและชีวิตตามสภาวะ ส่งเสริมพหุปัญญาของเยาวชน ปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกของ
การทำประโยชน์เพื่อสังคม สามารถจัดการตนเองได้และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข 

 
๕.๒ อภิปรายผลการวิจัย 
 จากการสังเคราะห์และศึกษาข้อมูลการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนในจังหวัดเพชรบูรณ์
ด้วยหลักพุทธธรรมสามารถอภิปรายได้ดังนี้ 
  ๕.๒.๑ สภาพทั่วไปของการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนในจังหวัดเพชรบูรณ์ 

 การพัฒนาศักยภาพของเยาวชนในจังหวัดเพชรบูรณ์โดยสภาพทั่วไปมีการพัฒนาศักยภาพ
ของเยาวชนใน ๒ ด้าน คือ ๑) ด้านวิชาการ ด้านการศึกษาโรงเรียนมีบรรยากาศการเรียนที่เหมาะสม
และเครื่องอำนวยความสะดวกในการเรียน คุณครู ถ่ายทอดความรู้แก่ลูกศิษย์เต็มที่ ครูประจำชั้น ให้
คำแนะนำและส่งเสริมในด้านการศึกษาการเรียนและอาชีพ ได้ตามศักยภาพของเยาวชน การพัฒนา
ด้านนันทนาการที่มีลักษณะส่งเสริมให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ สร้างแรงบันดาลใจ และสร้างแรงจูงใจ
ให้กับเยาวชน  นอกจากนี้ยังต้องมีการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนด้านอื่นๆไปพร้อมกัน ประกอบด้วย 
การพัฒนาด้านกายภาพคือสุขภาพพลานามัยที่เป็นไปตามเกณฑ์ การพัฒนาด้านสติปัญญา ได้แก่ การ
วิเคราะห์ เจตคติ ความรู้ด้านวิชาการและคุณธรรมในการดำรงชีวิต การพัฒนาด้านจิตใจ ได้แก่ การมี
จิตที่พร้อมจะช่วยเหลือเกื้อกูลกัน การแบ่งปันกัน และมีน้ำใจต่อกัน การพัฒนาด้านสังคม/การอยู่ร่วม
ในสังคม คือ การดำรงชีวิตประจำวันอย่างมีคุณภาพมีคุณธรรม มีหลักปฏิบัติในการดำเนินชีวิต 
คำนึงถึงส่วนรวม การพัฒนาด้านการศึกษาโรงเรียนมีบรรยากาศการเรียนที่เหมาะสมและเครื่อง



 

๑๖๐ 
 

 

อำนวยความสะดวกในการเรียน คุณครู ถ่ายทอดความรู้แก่ลูกศิษย์เต็มที่ ครูประจำชั้น ให้คำแนะนำ
และส่งเสริมในด้านการศึกษาการเรียนและอาชีพ ได้ตามศักยภาพของเยาวชน การพัฒนาด้าน
นันทนาการที่มีลักษณะส่งเสริมให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ สร้างแรงบันดาลใจ และสร้างแรงจูงใจ
ให้กับเยาวชน จากผลการวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจัยของพรพรรณ ธรรมธาดา ได้วิจัยเรื่อง 
"กลยุทธ์การบริหารงานวิชาการตามแนวคิดการเสริมสร้างคุณภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษเพ่ือ
การพัฒนาที่ยั่งยืน" ผลการวิจัย พบว่า การบริหารงานวิชาการมุ่งสู่การเสริมสร้างคุณภาพนักเรียนที่มี
ความสามารถพิเศษเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ประกอบด้วย การบริหารงานวิชาการ ได้แก่ การพัฒนา
หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล๑ ๒) การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เป็น
ความร่วมมือระหว่างกันทั้งบ้าน วัดและโรงเรียน บ้าน คือสถาบันครอบครัวเป็นจุดเริ่มต้น วัด คือ
สถาบันทางศาสนาที่คอยอบรมตักเตือนเยาวชนให้ประพฤติไปในทางที่ดีมีคุณธรรมจริยธรรม โรงเรียน 
คือสถาบันการศึกษา ครูให้ความรู้ความเข้าใจ เสริมสร้างสติปัญญาให้กับเยาวชน พระสงฆ์ มีบทบาท
ในการอบรมสั่งสอน ในด้านศีลธรรม ให้เยาวชนมีคุณธรรมจริยธรรม ให้รู้จักผิดชอบชั่วดี มีการส่งเสริม
ทั ้ง ๓ ด้านคือ ๑) ด้านสติปัญญา (Intelligence Quotient: IQ) ๒) ด้านอารมณ์ (Emotional 
Quotient :EQ) และ ๓) ความลาดทางคุณธรรม  จริยธรรม (Moral Quotient :MQ) ภาพรวมการ
พัฒนาศักยภาพในด้านคุณธรรมจริยธรรมของเยาวชนในจังหวัดเพชรบูรณ์ประกอบด้วย การร่วมมือ
กันของ ๓ สถาบัน คือ บ้าน วัด โรงเรียน โดยผู้ถ่ายทอดหลักธรรมให้แก่เยาวชนต้องมีการบูรณาการ
สื่อและวิธีการสอนต่างๆเพ่ือพัฒนาเยาวชนไปพร้อมๆกันทั้งด้านสติปัญญา ด้านอารมณ์ ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม จากผลการวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจัยของ ดาบตำรวจไทยมณี ไชยฤทธิ์ ได้วิจัย
เรื ่อง “รูปแบบการพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดนตามหลักพุทธธรรมเพ่ือ
สนับสนุนการเข ้าส ู ่ประชาคมอาเซ ียน” ผลการว ิจ ัยพบว ่า การฝ ึกฝนอบรมกรรมฐานทาง
พระพุทธศาสนาสามารถจะปรับเปลี่ยนจิตใจให้เกิดสุขภาพจิตที่ดี และความมั่นคงทางอุดมการณ์ที่
หนักแน่น การฝึกสมาธิทำให้เกิดคุณภาพทางจิต เมื่อจิตมีความหนักแน่น มีความมั่นคงในกุศลธรรม
ทั้งหลายไม่ก่อเกิดความชั่วร้ายในจิตใจ และด้านปัญญา มุ่งส่งเสริมให้กับเจ้าหน้าที่ให้รู้เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลงของโลก๒ 

 ๕.๒.๒ การสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนในจังหวัดเพชรบูรณ์ 

 

 ๑ พรพรรณ ธรรมธาดา, "กลยุทธ์การบริหารงานวิชาการตามแนวคิดการเสริมสร้างคุณภาพนักเรียนที่
มีความสามารถพิเศษเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน",ดุษฎีนิพนธ์ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา, (คณะ
ครุศาสตร์ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,๒๕๕๙), หน้า ก. 
 ๒ ดาบตำรวจไทยมณี   ไชยฤทธิ์, “รูปแบบการพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดน
ตามหลักพุทธธรรมเพื่อสนับสนุนการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน” ,ดุษฎีนิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,๒๕๕๘), หน้า ก. 



 

๑๖๑ 
 

 

 ในการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนนั้น พบว่า มีการสนับสนุนใน ๓ ด้าน 
ประกอบด้วย  

 ๑. การสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพด้วยตัวของเยาวชนเอง พบว่า มีการสนับสนุนการ
พัฒนาศักยภาพของเยาวชนใน ๔ ด้าน ประกอบด้วย ๑) การพัฒนาด้านอุปนิสัย ส่งเสริมให้เกิดความ
ตั้งใจเรียนและหมั่นหาความรู้ให้ตนเอง มีความขยัน เอาใจใส่ ตั้งใจเรียน รู้จักหน้าที่ของตนเองมีความ
รับผิดชอบต่อตนเอง ต่อครอบครัวปรับตัวเพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยหลักคุณธรรม/จริยธรรม 
หากมีปัญหาก็สามารถแก้ไขได้มีการพัฒนาโดยนำหลักธรรมมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน  หรือ
ปรึกษาครูหรือผู้ปกครองเพื่อขอคำแนะนำในการแก้ปัญหาและคบมิตรที่ดี  ๒) การพัฒนาด้านจิตใจ 
ส่งเสริมให้เยาวชนต้องมีจิตใจที่ดีงาม ควบคุมอารมณ์ตนเองได้ ตระหนักรู้ในตนรู้จักการให้อภัยตนเอง
และเพื่อน, มองทุกๆอย่างรอบๆตัวอย่างรอบด้าน, มีความสามารถในการจัดการความเครียด,  สร้าง
แรงจูงใจให้ตนเองในการทำความดีและพัฒนาตนเองอยู่เสมอ  ๓) การพัฒนาด้านสุขภาพร่างกาย 
ส่งเสริมให้เยาวชนมีการดูแลสุขภาพของตนเองให้สมบูรณ์แข็งแรง เลือกบริโภคอาหารที่มีประโยชน์  
ไม่ดื่มสุรา สารเสพติด ไม่ข้องเก่ียวการพนัน ๓) การการพัฒนาการใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ ส่งเสริมให้
เยาวชนมีการแบ่งเบาภาระงานในบ้านของพ่อแม่ มีศึกษาความรู้เพ่ิมเติมในเรื่องต่างๆ เช่น การศึกษา
ต่อ อาชีพในฝัน ทักษะด้านภาษาต่างประเทศ เป็นต้น จากผลการวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ สุดาภรณ์  อรุณดี ได้วิจัยเรื่อง "ยุทธศาสตร์การพัฒนาเยาวชนสู่ระดับโลกในศตวรรษที่ ๒๑ 
กรณีศึกษา การพัฒนาสมรรถนะเยาวชนตามหลักพุทธญาณวิทยา และรูปแบบการจัดการทักษะ
ความรู้(รูปแบบ KSM Model)" ผลการวิจัยพบว่า การพัฒนาสมรรถนะเยาวชนจะต้องสร้างที่จิตใจ 
รู้จักตัวเอง รู้จักศักยภาพของตัวเองด้วยความรักความเมตตาที่มีออกมาจากภายใน ปัญญาสูงสุดจะ
เกิดข้ึนจากภายในตนเอง ไม่ได้เกิดข้ึนจากภายนอก หรือการเรียนรู้จากสิ่งแวดล้อมภายนอกใดๆ๓ 

 ๒. การสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนจากครอบครัว พบว่า การได้รับการ
สนับสนุนจากบุคคลในครอบครับ ซึ่งเป็นพ่อ แม่ พ่ี น้อง หรือผู้ปกครอง โดยมีการสนับสนุนนใน ๔ 
ด้าน ประกอบด้วย ๑) ด้านอบรมเลี้ยงดู ส่งเสริมการเป็นต้นแบบที่ดีเพราะพ่อแม่เป็นแบบอย่างที่จับ
ต้องได้ ใกล้ตัวที่สุด ขัดเกลาอบรมบ่มนิสัย จัดหาสภาพแวดล้อมที่ดี ส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้
ในสังคมเกี่ยวกับการปฏิบัติตน ๒) ด้านสุขภาพร่างกาย ดูแลเอาใจใส่สุขภาพและความเป็นอยู่ของ
เยาวชนให้สมบูรณ์แข็งแรง จัดอาหารที่มีประโยชน์ ไม่ดื่มสุรา สารเสพติด การพนัน ที่เป็นการบั่นทอน
สุขภาพร่างกาย ๓) ด้านการให้คำปรึกษา คอยแนะนำการเรียนรู้ การใช้ชีวิตที่เหมาะสม ชี้แนะชี้แจง

 

 ๓ สุดาภรณ์ อรุณดี, "ยุทธศาสตร์การพัฒนาทุนมนุษย์สู่ระดับโลกในศตวรรษที่ ๒๑ กรณีศึกษา การ
พัฒนาสมรรถนะทุนมนุษย์ตามหลักพุทธญาณวิทยาและรูปแบบการจัดการทักษะความรู้(รูปแบบ KSM Model)", 
ดุษฎีนิพนธ์หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์),(บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์,๒๕๕๑), หน้า ก. 



 

๑๖๒ 
 

 

สิ่งใดควรไม่ควร ใช้เหตุผล ให้คำปรึกษาช่วยแก้ปัญหาที่ดี  ๔) ด้านการพัฒนาด้านจิตใจ รับรู้ความ
ต้องการและคอยเป็นกำลังใจ เป็นที่ปรึกษาที่ดี ให้กำลังใจ ขัดเกลานิสัยให้ความรักความเอาใจใส่ 
ความอบอุ่นจากผลการวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจัยของ มนทกานติ์ รอดคล้าย ได้วิจัยเรื่อง 
"อิทธิพลของความรักความเข้าใจในครอบครัวต่อคุณธรรมจริยธรรมของเด็กและเยาวชนไทย"  การ
ส่งเสริมการให้ความรักความเข้าใจในครอบครัวอันจะช่วยเสริมสร้างผลผลิตหรือเด็กและเยาวชนที่มี
คุณธรรมจริยธรรมอันเป็นสมาชิกของสังคมที่มีคุณภาพ๔ ทั้งนี้ในบริบทการเลี้ยงดูบุตรของสังคมไทย
นั้นบุคคลในครอบครัวไม่ว่าจะเป็นพ่อ แม่ พี่ น้อง หรือผู้ปกครอง ล้วนแล้วแต่มีส่ว นสำคัญในการ
กล่อมเกลาเลี้ยงดูทั้งสิ้น 

 ๓. การสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนจากโรงเรียน ครูเป็นผู้ที่มีความสำคัญ
รองจากผู้ปกครอง เปรียบเหมือนพ่อแม่คนที่สองคือ ครู มีบทบาทและหน้าที่การถ่ายทอดความรู้สอน
ให้เยาวชนมีความรู้ทางวิชาการและมีสติปัญญา ครูผู้สอนในระดับใธยมปลายมีความสำคัญเป็นผู้จุด
ประกาย เป็นผู้นำพาเยาวชนเดินไปข้างหน้า ปลูกฝัง ความรู ้ความคิด จิตใจ เพื ่อให้เกิดความ
เจริญเติบโตขึ้น เป็นพลเมืองที่ดีและมีประสิทธิภาพของประเทศ พบว่า มีการสนับสนุนใน ๔ ด้าน 
ประกอบด้วย ๑) ด้านการอบรมสั่งสอนของครู มีการปลูกฝังและถ่ายทอดวิชาให้ความรู้ สร้างความมี
ระเบียบวินัยให้แก่เยาวชน ฝึกทักษะวิชาการในด้านต่างๆ เช่น การวิเคราะห์สถานการณ์ ให้เยาวชน
รู้จักบทบาทหน้าที่และความสำคัญของตัวเยาวชนต่อตนเอง ต่อครอบครัว ต่อส่วนรวม และต่อ
ประเทศชาติ การเชิญรุ่นพี่ที่ประสบผลสำเร็จจากการทำงานพบปะรุ่นน้อง กิจกรรมนันทนาการ เช่น 
ดนตรี ศิลปะ นาฏศิลป์ ๒) ด้านการพัฒนาทักษะ มีการส่งเสริมให้มีการทำงานเป็นทีม การจัดกิจกรรม
เสริมหลักสูตรเพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม สอนให้รู้จักเคารพสิทธิเสรีภาพของตนเองและผู้อ่ืน 
ปลูกฝังให้มีการดำเนินชีวิตที่เหมาะสม การเข้าสังคม การวางตัว มารยาทในสังคม ๓) ด้านการให้
คำปรึกษา เป็นผู้จุดประกายเป็นผู้นำพาเยาวชนเดินไปข้างหน้า ให้โอกาสอย่างเสมอภาคทางความคิด
และการแสดงออก สร้างแรงบันดาลใจให้ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน และ ๔) ด้านการพัฒนาด้านจิตใจ มีการ 
สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมในสื่อการสอนหรือในกิจกรรมการเรียนการสอนทุกประเภท สร้างขวัญ
และกำลังใจ ความรู้สึกอุ่นใจเป็นที่พึ ่งได้จากผลการวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุนีย์  
ชัยสุขสังข์ ได้วิจัยเรื่อง "กลยุทธ์การบริหารวิชาการเพื่อเสริมสร้างทักษะแห่งศตวรรษที่ ๒๑ ของ
นักเรียนในโรงเรียนเอกชนทางเลือก" ผลการวิจัยพบว่า กลยุทธ์การบริหารวิชาการเพื่อเสริมสร้าง
ทักษะแห่งศตวรรษท่ี ๒๑ ประกอบด้วย ๕ กลยุทธ์หลัก ๑) ปฏิรูปการประเมินผล ๒) ยกระดับการจัด
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ ๓) สร้างความเป็นเลิศด้านการพัฒนาทางวิชาชีพ ๔) ปรับกระบวนทัศน์

 

 ๔ มนทกานติ์ รอดคล้าย, "อิทธิพลของความรักความเข้าใจในครอบครัวต่อคุณธรรมจริยธรรมของเด็ก
และเยาวชนไทย", ดุษฎีนิพนธ์ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประชากรศาสตร์, (วิทยาลัยประชากรศาสตร์ : 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,๒๕๖๑), หน้า ก. 



 

๑๖๓ 
 

 

ด้านการกำหนดมาตรฐานการเรียนรู้ ๕) ปรับกระบวนทัศน์ด้านการจัดหลักสูตรและการเรียนการ
สอน๕ 

 ๕.๑.๓ รูปแบบการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนในจังหวัดเพชรบูรณ์ด้วยหลักพุทธ
ธรรม ในการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนนั้นผู้วิจัยนำเสนอรูปแบบการพัฒนาตามหลักพุทธธรรมใน ๓ 
ด้าน ประกอบด้วย 

 ๑. การพัฒนาด้านทักษะชีวิตเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงในอนาคต แนวทางการพัฒนา
ทักษะชีวิตที่เยาวชนต้องมีเพื่อรับมือต่อการการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ได้แก่ ๑) ทักษะการปรับตัว
เข้ากับสังคม สภาพแวดล้อม สถานการณ์ ๒) การรู้จักวางแผนอนาคตทั้งด้านการศึกษาและอาชีพ ๓) 
การมีทัศคติเชิงบวกต่อคำยกย่อง คำวิจารณ์ และความล้มเหลว ๔) การตระหนักรู ้ในตนเองถึง
ศักยภาพ, จุดแข็ง-จุดอ่อน และการปรับปรุงตนเองอยู่เสมอโดยการพัฒนาแบบองค์รวมร่วมกันทั้งด้าน
ครอบครัว, โรงเรียน และตัวของเยาวชนเอง ในการสร้างความสามารถในการปรับตัว ต้านทาน มี
ภูมิคุ้มกัน สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการแสดงออกของเยาวชนในการแก้ปัญหา แม้ว่าสิ่งที่เยาวชน
คิดหรือมีแนวโน้มที่กระทำอาจไม่สอดคล้องกับความคิดความเชื่อเดิมที่ผู้ใหญ่มีอยู่ หรือไม่เป็นไปตาม
สมมุติฐานที่ต้องการของผู้ใหญ่แต่จำเป็นต้องเปิดใจกว้างเพื่อรับฟัง และยอมรับในความคิดนั้นจึงจะ
เป็นการส่งเสริมศักยภาพของเยาวชน การร่วมกันมือกันจากที่กล่าวมาข้างต้น ซึ่งสถาบันการศึกษา
(โรงเรียน) ให้ความรู้กับผู้ปกครองผ่านการประชุมผู้ปกครองเช่น การดูแลเยาวชนท่ามกลางกระแส
สังคมในปัจจุบัน, แนวทางการสนับสนุนส่งเสริมเยาวชนให้มีบทบาทในโรงเรียนและชุมชน ขัดเกลา
จิตใจผ่านกิจกรรมที่สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมสำหรับเยาวชนจะพัฒนาปรับปรุงตนเองอยู่เสมอ 
ต้องประกอบด้วยพฤติกรรม เช่น การขยันหมั่นเพียร อดทน มีวินัย มีความรอบคอบและรับผิดชอบ 
ซึ่งตรงกับหลักอิทธิบาท ๔ คือ หนทางแห่งความสำเร็จ ประกอบด้วย ฉันทะ (ความพอใจ) คือ ความ
ต้องการที่จะทำ ใฝ่ใจรักจะทำสิ่งนั้นอยู่เสมอ และปรารถนาจะทำให้ ได้ผลดียิ่งๆขึ้นไป วิริยะ (ความ
เพียร) คือ ขยันหมั่นประกอบสิ่งนั้นด้วยความพยายาม เข้มแข็ง อดทน เอาธุระไม่ท้อถอย  จิตตะ 
(ความคิด) คือ ตั้งจิตรับรู้ในสิ่งที่ทำ และทำสิ่งนั้นด้วยความคิด เอาจิตฝักใฝ่ ไม่ปล่อยใจให้ฟุ้งซ่าน
เลื่อนลอยไป วิมังสา (ความไตร่ตรอง หรือ ทดลอง) คือ หมั่นใช้ปัญญา พิจารณาใคร่ครวญ ตรวจหา
เหตุผล และตรวจสอบข้อยิ่งหย่อนในสิ่งที่ทำนั้น มีการวางแผน วัดผล คิดค้นวิธีแก้ไขปรับปรุง  จาก
ผลการวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจัยของพระมหาบุญรอด มหาวีโร ได้วิจัยเรื่อง "การบูรณาการ
หลักพุทธธรรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะบุคลากร ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่ม 
๓" ผลการวิจัยพบว่า การบูรณาการกับอิทธิบาท ๔ ผลที่ได้คือ บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจที่ ถูกต้อง 

 

 ๕ สุนีย์ ชัยสุขสังข์, "กลยุทธ์การบริหารวิชาการเพื่อเสริมสร้างทักษะแห่งศตวรรษที่ ๒๑ ของนักเรียน
ในโรงเรียนเอกชนทางเลือก", ดุษฎีนิพนธ์ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา ,(คณะครุศาสตร์ : 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,๒๕๕๗), หน้า ก. 



 

๑๖๔ 
 

 

ถูกวิธี มีประโยชน์ และถูกธรรม๖ และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ จิตติมา พักเพียง ได้วิจัยเรื่อง 
“รูปแบบการบริหารงานตามหลักพุทธธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดในเขตภาคกลาง
ตอนล่าง” ผลการวิจับพบว่า รูปแบบการบริหารงานตามหลักพุทธธรรมาภิบาลขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดในภาพรวม ซึ่งเป็นความเชื่อมโยงระหว่างการบริหารงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดย
ใช้หลักสัปปุริสธรรม ๗ ในการบริหารตน หลักสังคหวัตถุ ๔ ในการบริหารคน และหลักอิทธิบาท ๔ ใน
การบริหารงานต่าง ๆ เข้าด้วยกันอย่างสมบูรณ์ เพื ่อให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการ
บริหารงานและเกิดประโยชน์แก่ประชาชนอย่างสูงสุด๗ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการส่งเสริมเพ่ือให้เยาวชน
มีทักษะชีวิตเพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงในอนาคตนั้นมีความเชื่อมโยงระหว่างหลักอิทธิบาท ๔ ที่
มุ่งเน้นความเอาใจใส่ ความขยันหมั่นเพียร ความรับผิดชอบ และความมุ่งม่ัน ละเอียดรอบคอบ 
 ๒. การพัฒนาด้านทักษะการใช้เทคโนโลยี การพัฒนาความสามารถในการใช้งาน
เทคโนโลยีของเยาวชนด้านทักษะการใช้เทคโนโลยีควรมีการส่งเสริมพัฒนาใน ๓ ด้าน ได้แก่  
๑) ด้านความทันสมัย ผ่านการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ ต้องมีความรู ้ความเข้าใจเป็นอย่างดี มี
บรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ มีสื่อ อุปกรณ์ ที่ทันสมัยเหมาะสม มีบริการเทคโนโลยีที่ทันสมัยมี
คุณภาพ และเข้าถึงได้ง่าย มีข้อควรแนะนำคือศึกษาเทคโนโลยีด้วยการศึกษาข้อมูลให้ครบถ้วนก่อน
นำไปปฏิบัติ ควรบูรณาการกับหลักโยนิโสมนสิการ ใน ๔ หลัก ได้แก่ ๑) อุบายมนสิการ สอนให้เด็ก
รู้จักผลกระทบของเทคโนโลยีนวัตกรรมสมัยใหม่ทั้งทางบวกและทางลบที่เกิดขึ้นกับการใช้งานใน
บริบทต่าง ๆ ๒) ปถมนสิการ มุ่งเน้นการปลูกฝังการคิดเป็นระเบียบ,คิดเป็นทาง,คิดถูกทาง, คิดได้
หลายทาง, นอกจากคิดให้เป็นทางแล้ว ต้องให้ถูกทางด้วย ถ้าหากคิดไม่ถูกทางก็เป็นการคิดฟุ้งซ่านไม่
เป็นระเบียบมีจิตใจวอกแวก จะสังเกตเห็นได้ว่า เมื่อจิตเป็นสมาชิก ความคิดก็จะเป็นระเบียบแล้ว
สามารถมองได้หลายทาง ๓) การณมนสิการ การมุ่งเน้นให้เด็กรู้จักการคิดตามเหตุผล หรือคิดอย่างมี
เหตุผล อาจเป็นการคิดโยงจากเหตุไปหาผลหรือโยงจากผลไปหาเหตุก็ได้  คำสอนที่เน้นเรื่องความ
คิดเห็นเหตุเป็นผลในพระพุทธศาสนาคือ อริยสัจ และ ปฏิจจสมุปบาท หรือ อิทัปปัจจยตา สอนให้
สอบสาวถึงเหตุปัจจัยว่าสิ ่งทั้งหลายเกิดเพราะมีเหตุปัจจัยอะไรบ้าง จะดับเพราะดับเหตุปัจจัย
อะไรบ้าง  ทำให้เป็นคนรอบคอบ  สายตากว้างไกลเป็นคนมีเหตุมีผล และ ๔) อุปปาทกมนสิการ การ
มุ่งเน้นให้เด็กรู้จักคิดให้เกิดผล คิดให้เกิดผลที่พึงประสงค์ หรือสร้างสรรค์ในทางดี อุปปาทมนสิการ 

 

 ๖ พระมหาบุญรอด มหาวีโร, "การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะบุคลากร ของ
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่ม ๓",ดุษฎีนิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,๒๕๕๘), หน้า ก. 
 ๗ จิตติมา   พักเพียง, “รูปแบบการบริหารงานตามหลักพุทธธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดในเขตภาคกลางตอนล่าง”, ดุษฎีนิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ , (บัณฑิต
วิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,๒๕๕๘), หน้า ก. 



 

๑๖๕ 
 

 

จะต้องมีลักษณะใหญ่ ๒ ประการ คือ (๑) คิดแล้วเกิดความรู้สึกอยากทำ ๒) การกระทำนั้นต้องเป็น
การกระทำในแง่บวก คือเป็นกุศล และไม่เป็นไปเพื ่อเบียดเบียนตนเอง เบียดเบียนคนอื่น  และ
เบียดเบียนสังคม เป็นการกระทำที่สุจริต ถูกกฎหมายและศีลธรรม  ดังนั้น เยาวชนจำเป็นต้องเลือกใช้
เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม รู้เท่าทันเทคโนโลยี เน้นการใช้ให้เป็นประโยชน์ มีจิตสำนึกที่ดี และใช้
เทคโนโลยีอย่างมีความรับผิดชอบ มีศึกษาข้อมูลอยู่เสมอ เพื่อนำมาปรับใช้พัฒนาต่อยอดความรู้
เพิ่มพูนศักยภาพให้มากขึ้น และไม่ตกเป็นเหยื่อหรือกับดักของเทคโนโลยี จากผลการวิจัยดังกล่าว
สอดคล้องกับงานวิจัยของ วรเดช มีแสงรุทรกุล ได้วิจัยเรื่อง “การศึกษาผลการคิดวิเคราะห์และ
สัมฤทธิ์ผลทางการเรียนวิชาภาษาไทยโดยอาศัยหลักการคิดแบบโยนิโสมนสิการ กรณีศึกษาของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาครุศาสตร์” ผลการวิจัยพบว่า ระบบการคิดแบบโยนิโสมนสิการทําให้
เกิดประสิทธิผลขึ้นสําหรับการพัฒนาความคิดของนักศึกษา๘ ๒) ด้านทัศนคติ ต้องรู้จักเรียนรู้เพ่ิมเติม
เพื่อการปรับตัวพัฒนาตนเองให้ทันต่อเทคโนโลยี ทำงานเป็นทีม พัฒนาต่อยอดโดยประเมินและ
ปรับปรุงจากการใช้งานเทคโนโลยีและนำทักษะที่ได้ไปสอนเยาวชนให้เกิดการพัฒนากับการศึกษาและ
อาชีพในอนาคต ควรมีการใช้การคิดวิเคราะห์ รู้ถึงประโยชน์ และโทษ เพ่ือสามารถเลือกใช้เทคโนโลยี
ได้อย่างเหมาะสม มีการพัฒนาการสื ่อสารกับบุคคลอื ่นๆ เพื ่อถ่ายทอดแนวคิดได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม ควรเรียนรู้ content เกี่ยวกับเทคโนโลยีสามารถใช้งานได้อย่างเหมาะสม และ ๓) ด้าน
วิชาความรู้  เยาวชนเรียนรู้และทำความรู้จักเทคโนโลยีใหม่ๆโดยผู้ปกครองต่องให้การสนับสนุนแต่ก็
ต้องคอยสอดส่องกำกับดูแลไม่ให้นำไปใช้ในทางที่ไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม หรือเป็นการผิดกฎหมาย  
เยาวชนจำเป็นต้องเลือกใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม รู้เท่าทันเทคโนโลยี เน้นการใช้ให้เป็นประโยชน์ 
มีจิตสำนึกที่ดี และใช้เทคโนโลยีอย่างมีความรับผิดชอบ มีศึกษาข้อมูลอยู่เสมอ เพื่อนำมาปรับใช้
พัฒนาต่อยอดความรู้เพิ่มพูนศักยภาพให้มากขึ้น และไม่ตกเป็นเหยื่อหรือกับดักของเทคโนโลยี ในด้าน
ทัศนคติและด้านวิชาความรู้นั้นควรบูรณาการหลักพุทธธรรมคือหลักสังคหวัตถุ ๔ ทั้งนี้ครูหรือผู้ทำ
หน้าที่ส่งเสริมพัฒนาเยาวชน ควรมุ่งเน้นในหลัก ๔ ประการ ได้แก่ ๑) ทาน คือ การให้ การเสียสละ 
หรือการเอื้อเฟื้อแบ่งปันของครูอาจารย์ต่อเยาวชนที่เป็นศิษย์ การให้ความสำคัญกับการพัฒนางาน
วิชาการเพื่อพัฒนาการสอนของตนเอง เช่น การจัดโครงการอบรม ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม จาก
การทำหน้าที่เป็นผู้สอน ผู้ให้ความรู้ จัดการสอนโดยใช้ตนเองเป็นแหล่งความรู้ สอนเน้นเนื้อหา ยึด
ตำรา และแบบฝึกหัดเป็นหลัก มาเป็นบทบาทของผู้อำนวยความสะดวก ส่งเสริมสนับสนุนจาก
ประสบการณ์ของครู เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะเกิดคุณธรรม ค่านิยม ที่ดีงาม และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ ๒) ปิยวาจา คือ การพูดจาด้วยถ้อยคำที่ไพเราะอ่อนหวานของครูอาจารย์ต่อเยาวชนที่เป็น

 

 ๘ วรเดช มีแสงรุทรกุล, “การศึกษาผลการคิดวิเคราะห์และสัมฤทธ์ิผลทางการเรียนวิชาภาษาไทยโดย
อาศัยหลักการคิดแบบโยนิโสมนสิการ กรณีศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาครุศาสตร์”,รายงานการวิจัย, 
(คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา,๒๕๖๑), หน้า ก. 



 

๑๖๖ 
 

 

ศิษย์  ในทางจิตวิทยาที่ดีครูรู้จักช่วยให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นที่จะเรียนมีความพึงพอใจในการ
เรียน อยากเรียนด้วยความพอใจไม่ใช่เป็นการบังคับ ผู้สอนต้องมีความละมุนละม่อม ซึ่งเรียกว่า “การ
เสริมกำลังใจ”  ความสามารถในการใช้วิธีการที่ช่วยเพ่ิมความมั่นใจ ความกล้าแสดงออก ในการมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน โดยอาจเป็นการให้รางวัลหรือคำชมเชยหลังจากที่บุคคล
ประพฤติปฏิบัติหรือมีพฤติกรรมตามที่เราต้องการ นอกจากนี้การที่ครูจะเสริมกำลังใจเด็กด้วยวาจา 
เป็นการเสริมกำลังใจด้วยคำพูดของครู โดยการใช้คำพูดชมเชยทันทีหลังจากผู้เรียนตอบสนองในสิ่งที่
ครูต้องการ ทั้งนี้การพูดให้กำลังใจเด็กนักเรียนจึงเป็นลักษณะของการใช้ปิยวาจาที่เป็นกัลยาณมิตรที่ดี
ระหว่างครูกับลูกศิษย์ ๓) อัตถจริยา คือ การสงเคราะห์ต่อศิษย์หรือการประพฤติในสิ ่งที ่เป็น
ประโยชน์ต่อศิษย์การบำเพ็ญประโยชน์ คือ ๑) การทำตนให้เป็นคนมีประโยชน์ เป็นแบบอย่างที่ดี
ให้แก่ศิษย์ ๒) การทำสิ่งที่เป็นประโยชน์  ๔) สมานัตตา คือ การเป็นผู้มีความสม่ำเสมอ หรือมีความ
ประพฤติเสมอต้นเสมอปลาย  ด้วยเหตุที่เด็กแต่ละคนมีปัญหาที่แตกต่างกัน การเปิดรับในห้องเรียน
ของแต่ละคนจึงไม่เท่ากัน ทำให้เกิดพฤติกรรมที่แตกต่างกันจึงทำให้เกิดความไม่เท่ากันไม่ทันกันใน
ห้องเรียน การที่ครูรับฟัง ด้วยความเข้าอกเข้าใจ ไม่ไปตัดสินเขาเป็นการดูแลเรื่องจิตใจที่เขาขาดไป 
สำคัญคือการฟัง “เด็กทุกคน” ต้องให้ความใส่ใจอย่างทั่วถึง ครูควรสร้างความเข้าใจในความแตกต่าง
โดยการปลูกความเท่าเทียมให้แก่เด็ก ๆ ด้วยการสอนให้เข้าใจว่า “ความแตกต่าง” จากผลการวิจัย
ดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศิริพร ไชยชนะ ได้วิจัยเรื่อง “การบูรณาการหลักพุทธธรรมในการ
บริหารจัดการเพื่อส่งเสริมค่านิยม ของการประปานครหลวง” ผลกาวิจัยพบว่า หลักพุทธธรรมที่
เหมาะสมกับการบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมค่านิยมของการประปา นครหลวง พบว่าหลักพรหมวิหาร 
๔ หลักสังคหวัตถุ ๔ และหลักสัปปุริสธรรม ๗ มีความสอดคล้องกับ การพัฒนาตน พัฒนางานและ
บริการสังคม ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานใช้หลักพุทธรรมในการบริหาร จัดการร่วมกันอย่างลงตัว ให้
ความสำคัญในเรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ ปลูกจิตสํานึกด้านการบริการ ซึ่งตรงกับหลักธรรม
พัฒนาด้านจิตใจ หลักพรหมวิหาร ๔ ซึ่งเป็นหลักท่ีผู้บริหารมีไว้ประจําใจ หลักของความซื่อสัตย์สุจริต
ในภาคปฏิบัติ หลักสังคหวัตถุ ๔ บูรณาการหลักธรรมในการบริหารทุก ภาคส่วน โดยผ่านกระบวนการ
ตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ เป็นฐานในการบริหารจัดการของการประปา นครหลวง ๙ 

 ๓. การพัฒนาความพร้อมในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ  โดยพื้นฐานการทำงาน
เริ่มส่งเสริมให้เยาวชนมีความรักงานที่จะทำก่อน ศึกษาขั้นตอนข้อมูล มีการวางแผน มีความรู้ และ
องค์ความรู้ในงานที่ทำ หากยังไม่มีประสบการณ์ทำงานสามารถเริ่มจากการขอฝึกงาน และศึกษางาน
พร้อมกับพยายามปรับปรุงงานที่ทำให้ดียิ ่งขึ ้น โดยการศึกษาหาความรู ้เพิ ่มเติมจากผู ้รู ้และสื่อ

 

 ๙ ศิริพร ไชยชนะ, “การบูรณาการหลักพุทธธรรมในการบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมค่านิยม ของการ
ประปานครหลวง”, ดุษฎีนิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ,(บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,๒๕๖๐), หน้า ก. 



 

๑๖๗ 
 

 

เทคโนโลยีต่างๆหาข้อมูลใหม่ๆที่จะนำมาปรับใช้ในการพัฒนาตนเอง ควรมีการวางแผนก่อนการ
ทำงาน มีการทำงานเป็นทีม มีการวิเคราะห์ปัญหา สรุปปัญหา เพ่ือปรับเปลี่ยนแผนงาน เข้าใจบทบาท
หน้าที ่ของตนเอง มีความอดทน มีความรวดเร็วในการทำงาน มีความถูกต้อง มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ ยึดหลักการทำงานร่วมกับผู้อื่นพร้อมทั้งมีทัศนคติที่ดีต่องานและเพื่อนร่วมงาน รูปแบบ
การพัฒนาความพร้อมในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ จากหลักการข้างต้นควรมีการบูรณาการ
หลักพุทธธรรม คือ ภาวนา ๔ ในการพัฒนาความพร้อมในการทำงาน ได้แก่ ๑) กายภาวนา การ
พัฒนาความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ มีการจัดทำโครงการส่งเสริมทักษะทางการกีฬาและ
การออกกำลังกาย มีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรง สอนให้ตระหนักต่อสุขภาพอนามัย ให้เป็นกิจกรรมส่วน
หนึ่งของชีวิตประจำวัน  ๒. สีลภาวนา การปลูกฝักให้เด็กมีวินัยในตนเอง ซึ่งนอกจากจะส่งผลให้
นักเรียนีประสบความสำเร็จในการดำรงชีวิต ได้รับการยอมรับ นับถือ ชื่นชมจากบุคคลอื่น ๆ ที่รู้จัก
แล้ว ยังส่งผลให้ชุมชน สังคม ประเทศชาติ มีความสงบสุขเจริญก้าวหน้า เป็นสังคมที่มีคุณภาพ ซึ่งใน
การพัฒนาให้เกิดวินัยในตนเองต้องอาศัยสถาบันต่าง ๆ ได้แก่ ครอบครัว เพื่อน ๆ โรงเรียน ศาสนา 
สถาบันอาชีพต่าง ๆ สถาบันการเมือง เป็นต้น สถาบันครอบครัวประกอบด้วยบิดามารดา พ่ีน้อง ญาติ 
สถาบัน ครอบครัวเป็นสถาบันที่สำคัญที่สุดและเป็นแหล่งแรกที่ทำหน้าที่ปลูกฝังและหล่อหลอม
ตลอดจนถ่ายทอดลักษณะ อันทรงคุณธรรมและจริยธรรม และระเบียบวินัยแก่สมาชิกในครอบครัว 
ซึ่งต้องเริ่มตั้งแต่วัยทารก การพัฒนา วินัยในตนเองกระทำทางตรงด้วยการอบรมสั่งสอนและโดย
ทางอ้อมซึ่งอาศัยการสังเกตลักษณะและการกระทำต่าง ๆ ๓. จิตภาวนา การฝึกอบรมจิตใจ การ
เสริมสร้างสมาธิให้กับเด็ก เพื่อเป็นการกระตุ้นพัฒนาการในเรื่องการตัดสินใจ และช่วยให้เด็กรู้จัก
หน้าที่ของตนเอง ได้แก่ (๑) การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน (๒) จัดกิจกรรมฟัง-เล่นดนตรี (๓) จัด
กิจกรรมเรียนรู ้ศิลปะ (๔) กิจกรรมธรรมชาติสร้างสมาธิ โดยการปลูกต้นไม้ รดน้ำ ใส่ปุ ๋ย จวบ
จนกระทั่งรอจนถึงวันที่ต้นไม้ผลิดอกออกผล เป็นการฝึกสมาธิในการเฝ้าสังเกต และการติดตามการ
เจริญเติบโตของต้นไม้ในแต่ละวัน (๕) กิจกรรมฝึกสมาธิเวลาว่าง เช่น การอ่านหนังสือพิมพ์ หรือการ
ท่องบทสวดมนต์ก่อนนอน ๔) ปัญญาภาวนา การฝึกอบรมปัญญา ให้รู้เข้าใจสิ่งทั้งหลายตามเป็นจริง 
รู้เท่าทันเห็นโลกและชีวิตตามสภาวะ ส่งเสริมพหุปัญญาของเยาวชน ปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกของ
การทำประโยชน์เพื ่อสังคม สามารถจัดการตนเองได้และอยู ่ร่วมกับผู ้อื ่นอย่างมีความสุข  จาก
ผลการวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจัยของ วีรชัย ศรีหาพล ได้วิจัยเรื่อง “การเสริมสร้างสมรรถนะ
สำคัญของผู้เรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ โดยใช้แนวพุทธ



 

๑๖๘ 
 

 

ธรรม” ผลการวิจัยพบว่า การนําพุทธธรรมมาประยุกต์เป็นแนวทางการเสริมสร้างสมรรถนะสำคัญของ
ผู้เรียน โดยผ่านชุดกิจกรรมมีศีลวัตรขจัดกุศล และชุดกิจกรรมปฏิบัติตนให้งานประณีต ๑๐ 

 
๕.๓ ข้อเสนอแนะ   
 การวิจัยเรื่อง การพัฒนาศักยภาพของเยาวชนในจังหวัดเพชรบูรณ์ด้วยหลักพุทธธรรม 
ที่ผู้วิจัยได้ทำการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
 ๕.๓.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 ๕.๓.๑.๑ ผู้บริหารสถานศึกษาให้ความสำคัญในนโยบายพัฒนาเยาวชนที่สร้างแรงจูงใจ
หรือเสริมสร้างความมั่นใจในการดำรงชีวิตให้กับเยาวชน เช่น โครงการพัฒนาบุคลิกภาพ โครงการ
พัฒนาทักษะการสร้างมนุษยสัมพันธ์ 
 ๕.๓.๑.๒ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรมีนโยบายเร่งด่วนในการช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิด
ขึ้นกับเยาวชน เช่น ปัญหายาเสพติดและปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ พร้อมกับการพัฒนาเยาวชนใน
จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยการระบุไว้ในแผนการพัฒนาเด็กและเยาวชนของท้องถิ่น 
 ๕.๓.๑.๓ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
 ๕.๓.๒ ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
 ๕.๓.๒.๑ สถานศึกษาควรเพิ่มด้านการพัฒนาทักษะชีวิตให้กับเยาวชน เพื่อเป็นการสร้าง
เสริมภูมิคุ้มกันในการดำรงชีวิตท่ามกลางกระแสสังคมต่างๆที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย 
 ๕.๓.๒.๒ สถานศึกษาควรร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาทักษะอาชีพให้แก่
เยาวชนโดยสามารถทำการสำรวจความต้องการจากเยาวชน 
 ๕.๓.๓ ข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
 ๕.๓.๓.๑ ควรมีการศึกษาวิจัยเรื่องนี้อีกครั้งแต่เน้นศึกษาเชิงปริมาณจากกลุ่มตัวอย่างของ
เยาวชนในสถานศึกษา เพื่อศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนใน
จงัหวัดเพชรบูรณ์ 
 ๕.๓.๓.๒ ควรมีการศึกษาวิจัยการมีส่วนร่วมของชุมชนต่อการพัฒนาศักยภาพของเยาวชน
ในจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 ๕.๓.๓.๓ ควรมีการศึกษาวิจัยผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมต่อการพัฒนา
ศักยภาพของเยาวชนในจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 

 

 ๑๐ วีรชัย ศรีหาพล, “การเสริมสร้างสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
พื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ โดยใช้แนวพุทธธรรม”, ดุษฎีนิพนธ์ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาสารคาม,๒๕๕๖), หน้า ก. 



บรรณานุกรม 
 
๑. ภาษาไทย : 
 ก. ข้อมูลปฐมภูมิ 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาล ัย. 

กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. ๒๕๓๙. 
________. พระไตรปิฎกภาษาบาลี ฉบับมหาจุฬาเตปิฏกํ  ๒๕๐๐. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์    

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. ๒๕๓๕.  
 ข. ข้อมูลทุติยภูมิ 
(๑) หนังสือ : 
กรมกิจการเด็กและเยาวชน. เด็กและเยาวชน : จากอดีตถึงแนวคิดปัจจุบัน. (แผนกลยุทธ์กรมกิจการ

เด็กและเยาวชน ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔).   
กัลยาณี  คูณมี.“การบริหารผลงานและการจัดสรรสิ่งจูงใจต่อการพัฒนาระบบราชการและข้าราชการ

ไทย”. รายงานการวิจัย. คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ .
๒๕๕๒. 

ธานินทร์  ศิลป์จารุ .  การวิจัยและวิ เคราะห์ข้อมูลทางสถิติด ้วย SPSS. พิมพ์ครั ้งที ่ ๑๑. 
กรุงเทพมหานคร : บิสซิเนสอาร์แอนด์ดี. ๒๕๕๓. 

นิภา เมธาวิชัย. วิทยาการวิจัย. กรุงเทพมหานคร : สถาบันราชภัฏธนบุรี. ๒๕๓๕. 
นิสดารก์ เวชยานนท์. มิติใหม่ในการบริหารทุนมนุษย์. กรุงเทพมหานคร : กราฟฟิกซิสเต็มส์ จำกัด. 

๒๕๕๑.  
ปราชญา กล้าผจัญ และพอตา บุตรสุทธิวงศ.์ การบริหารทรัพยากรมนุษย์. กรุงเทพมหานคร :บริษัท

สำนักพิมพ์ข้าวฟ่าง จำกัด. ๒๕๕๐. 
พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต). ทำอย่างไรจึงจะเรียนเก่ง. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. ๒๕๕๑. 
พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต). การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์

ธรรมสภาและสถาบันบันลือธรรม. ๒๕๔๓. 
 
 
 
 
 



๑๗๐ 
 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 
______________________.การพัฒนาที่ยั ่งยืน . กรุงเทพมหานคร :  บริษัทสหธรรมิก จำกัด . 

๒๕๓๗. 
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต). พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม. พิมพ์ครั้งที่ ๑๒.

กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. ๒๕๔๖.   
พิพัฒน์ ก้องกิจกุล. ทุนมนุษย์. พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพมหานคร : บริษัท เอ็กซ์สเปอร์เน็ท จำกัด . 

๒๕๔๙).  
ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรมฉบับบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๔๒ . กรุงเทพมหานคร : นานมีบุ ๊ค. 

๒๕๔๒.  
รัชฎา  อสิสนธิสกุล. “การบริหารทรัพยากรมนุษย์ยุคใหม”่. ประชาชาติธุรกิจ. (๓ ธันวาคม ๒๕๕๐).   
รุ่งโรจน์ ถุงเป้า.พ.อ..“การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในโรงเรียนทหารม้า ศูนย์การทหาร

ม้า จังหวัดสระบุรี”.เอกสารวิจัยส่วนบุคคล.วิทยาลัยการทัพบก : สถาบันวิชาการทหารบก
ชั้นสูง. ๒๕๕๓. 

 (๒) วิทยานิพนธ์ : 
จิตติมา   พักเพียง. “รูปแบบการบริหารงานตามหลักพุทธธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

ในเขตภาคกลางตอนล่าง”. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.๒๕๕๘.  

ณัฐชนันตร์  อยู่สีมารักษ์. “รูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลักพุทธธรรมของสถานศึกษา
ของรัฐสังกัดกรุงเทพมหานคร”.วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร์. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.๒๕๕๘.  

ณัฐชพงศทัต หงส์สุวพัชร. "รูปแบบการพัฒนาบุคลากรตามหลักพุทธธรรมสำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก".
วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา . บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยนอร์ธกรุงเทพ.๒๕๕๗.  

ดลใจ ถาวรวงศ์ ตันเจริญ . "กระบวนการขัดเกลาคุณธรรมจริยธรรมของเยาวชนต้นแบบจังหวัด
ฉะเชิงเทรา". วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาและการพัฒนาสังคม. 
บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยบูรพา.๒๕๕๓.  

ดาบตำรวจไทยมณี   ไชยฤทธิ์. “รูปแบบการพัฒนาศักยภาพของเจ้าฟฟทีต่ำรวจตระเวนชายแดนตาม
หลักพุทธธรรมเพื่อสนับสนุนการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน” .วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย.๒๕๕๘.  



๑๗๑ 
 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 
ถนัด ไชยพันธ์.การประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมเพื่อการส่งเสริมประสิทธิผลในการ บริหารงานของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดอุบลราชธานี ..วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ . บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย.๒๕๖๑.  

พรพรรณ ธรรมธาดา. "กลยุทธ์การบริหารงานวิชาการตามแนวคิดการเสริมสร้างคุณภาพนักเรียนที่มี
ความสามารถพิเศษเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน".วิทยานิพนธ์ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
บริหารการศึกษา. คณะครุศาสตร์ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.๒๕๕๙.  
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สัมภาษณ์ พระครูสารวชิราภรณ์. รองเจ้าคณะอำเภอหล่มสัก. ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
สัมภาษณ์ พระมหาสุนทร ธีรธโร. รองเจ้าคณะอำเภอหล่มเก่า. ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
สัมภาษณ์ พระสมุห์ณัฏฐพงษ์ กิตฺติสาโร. เจ้าคณะตำบลระวิง ตำบลระวิง. ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
สัมภาษณ์ พระอธิการชัยวัช สิริจนโท. เจ้าอาวาสวัดผดุงราษฎร์. ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
สัมภาษณ์ นางนาตยา อินทิวาพร . ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม . ๑๔ มกราคม 

๒๕๖๒. 
สัมภาษณ์ นางโปรยทิพย์ ทัพภมาน. ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม. ๑๔ มกราคม ๒๕๖๒. 
สัมภาษณ์ นางพรสมัย กาวน. ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม. ๑๔ มกราคม ๒๕๖๒. 



๑๗๕ 
 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 
สัมภาษณ์ นางพัชนี ตรีศร. ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม. ๑๔ มกราคม ๒๕๖๒. 
สัมภาษณ์ นางอุทัยวรรณ สุวรรณผิว. ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา. 

๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
สัมภาษณ์ นายคำภาสน์ บุญเติม. ผู้อำนวยการโรงเรียนวังโป่งพิทยาคม. ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
สัมภาษณ์ นายจรัญ ใจวงศ์. ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม. ๑๔ มกราคม ๒๕๖๒. 
สัมภาษณ์ นายพิพัฒน์ ศรีบุรินทร์. รองผู้อำนวยการโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม. ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
สัมภาษณ์ นายวุฒิ ศรีศรุตวงศ์. ผู้อำนวยการโรงเรียนชนแดนวิทยาคม. ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
สัมภาษณ์ นายสงกรานต์ มาสีจันทร์. ผู้อำนวยการโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม. ๑๔ มกราคม ๒๕๖๒. 
สัมภาษณ์ ว่าที่ พต. ดร. สุชิน ชาญสูงเนิน. ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าด้วงพิทยาคม . ๓๑ ธันวาคม 

๒๕๖๑. 
สัมภาษณ์ นายสำราญ เวียงวิเศษ. ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม. ๑๔ มกราคม ๒๕๖๒. 
สัมภาษณ์ ดร. สุวัฒน์ อินทรประไพ. รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพชรบูรณ์. ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
สัมภาษณ์ นายประทาน หาดยาว. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๔๐. ๑๙ 

ธันวาคม ๒๕๖๑. 
สัมภาษณ์ นายบรรทูล อ่ิมสุขศรี. วัฒนธรรมจังหวัด. ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
สัมภาษณ์ นายพิไชยรัช ไชยอัครกัลป์. สาธารณสุข อำเภอชนแดน. ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
สัมภาษณ์ นายอัครชัย ได้ผลธัญญา. ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบูรณ์ . ๑๗ 

ธันวาคม ๒๕๖๑. 
สัมภาษณ์ นางธนกมล ยศปัญญา. ผู้ปกครอง. ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
สัมภาษณ์ นายทรงศักดิ์ สุดตา. ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน. ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒. 
สัมภาษณ์ นายประจักษ์ ส้านมา. ผู้ปกครอง. ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
สัมภาษณ์ นายวิชาญ สว่างกัลป์. ผู้ปกครอง. ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
สัมภาษณ์ นายคริสต์มาส หุ่นไธสง. นักเรียน รร.หล่มเก่าพิทยาคม. ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
สัมภาษณ์ น.ส. จันทรกานต์ แก้วกัน. นักเรียน รร. อบจ.พช.วังชมภูวิทยาคม. ๑๓ มกราคม ๒๕๖๒. 
สัมภาษณ์ น.ส. ศศิภา กินูน. นักเรียน รร. อบจ.พช. วังชมพูวิทยาคม. ๑๓ มกราคม ๒๕๖๒. 
สัมภาษณ์ น.ส. ศรัญญา ดวงอุปะ. นักเรียน รร. อบจ.พช. วังชมพูวิทยาคม. ๑๓ มกราคม ๒๕๖๒. 
สัมภาษณ์ น.ส. เสาวลักษณ์ อยู่เพชร. นักเรียน รร.หล่มสักวิทยาคม. ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
สัมภาษณ์ น.ส.วริศรา ช้างคำ. นักเรียน รร.หล่มสักวิทยาคม. ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒. 



๑๗๖ 
 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 
สัมภาษณ์ น.ส.รัตนภรณ์ เอินทพง. นักเรียน รร.หล่มสักวิทยาคม. ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
สัมภาษณ์ น.ส. ณัฐณิชา วงษ์หิรัญ. นักเรียน รร. วิทยานุกูลนารี. ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
สัมภาษณ์ น.ส. สิริรัตน์ ธิภาภรณ์. นักเรียน รร. วิทยานุกูลนารี. ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก. 
แบบสัมภาษณ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗๘ 
 

 
 
 

แบบสัมภาษณ์เพื่อการวิจัย 
เรื่อง การพัฒนาศักยภาพของเยาวชนในจังหวัดเพชรบูรณ์ด้วยหลักพุทธธรรม 

โดย พระครูสุชัยพัชรมงคล 
นิสิตปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
---------------------------- 

 
คำชี้แจง: แบบสัมภาษณ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาเรื่อง "การพัฒนาศักยภาพของเยาวชนใน
จังหวัดเพชรบูรณ์ด้วยหลักพุทธธรรม” ตามหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

 แบบสัมภาษณ์ฉบับนี้แบ่งออกเป็น ๕ ตอน 
 ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ตอนที่ ๒ คำถามเก่ียวกับสภาพทั่วไปของการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนในจังหวัด
เพชรบูรณ์ 
 ตอนที่ ๓ คำถามเก่ียวกับการนำหลักธรรมมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาศักยภาพของ
เยาวชนในจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 ตอนที ่๔ คำถามเก่ียวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนในจังหวัด
เพชรบูรณ์ 
            ตอนที่ ๕ คำถามเก่ียวกับรูปแบบการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนในจังหวัดเพชรบูรณ์ 

 ผู้วิจัยขอขอบพระคุณผู ้ให้สัมภาษณ์ทุกท่านคำตอบของท่าน ผู ้ว ิจัยจะรักษาไว้เป็น
ความลับ และจะนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบบภาพรวมเท่านั้น ซึ่งจะไม่มีผลกระทบต่อการ
ปฏิบัติงานของท่านและขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ 

ขอขอบคุณในความร่วมมือสัมภาษณ์ของท่าน 
พระครูสุชัยพัชรมงคล 

นิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 
 
 
 



๑๗๙ 
 

ตอนที่ ๑ เป็นคำถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ 
 
 ชื่อ……………….……………………….......................................………….....……… 
 อายุ......…………………………………….......................................……….....…….… 
 ตำแหน่งหน้าที่………………….........................................…….................…..... 
 สังกัดองค์กร………………………….................................................................. 
 วัน/เวลาที่สัมภาษณ์…………………………………….......................................... 
 สถานที่……………………………………......................................................……… 
 
 
ตอนที่ ๒ แนวคำถาม เกี่ยวกับสภาพทั่วไปของการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนในจังหวัดเพชรบูรณ์
เป็นอย่างไรบ้างในประเด็นดังต่อไปนี้ 
 ๒.๑ ในภาพรวมท่านเห็นว่าการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของเยาวชนประกอบด้วยด้านใด 
แต่ละด้านเป็นอย่างไร 
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................... ................................................................. 
  ๒.๒ ในภาพรวมท่านเห็นว่าการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของเยาวชนด้านคุณธรรม 
จริยธรรม เป็นอย่างไร 
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................... ................................................................. 
ตอนที่ ๓ แนวคำถามเก่ียวกับการนำหลักธรรมประยุกต์ใช้ในการพัฒนาศักยภาพของเยาวชน ใน
ประเด็นดังต่อไปนี้ 
 ๓.๑ ผู้ปกครองของเยาวชน ควรใช้หลักธรรมใดประยุกต์ใช้ในการส่งเสริมหรือพัฒนา
ศักยภาพของเยาวชน 
............................................................................................................................. ...................................
.......................................................................... ......................................................................................  
 ๓.๒ ครูผู้สอน ควรใช้หลักธรรมใดประยุกต์ใช้ในการส่งเสริมหรือพัฒนาศักยภาพของ
เยาวชน 
........................................................................................ ........................................................................ 
............................................................................................................................. ................................... 
 ๓.๓ เยาวชน ควรใช้หลักธรรมใดประยุกต์ใช้ในการส่งเสริมหรือพัฒนาศักยภาพของตน 
............................................................................................................................. ...................................
....................................................................................................................................................... ......... 



๑๘๐ 
 

ตอนที ่๔ แนวคำถามเก่ียวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนในจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 ๔.๑ ในภาพรวมท่านเห็นว่าการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนในจังหวัดเพชรบูรณ์ให้
ประสบผลสำเร็จขึ้นอยู่กับปัจจัยสนับสนุนหรือปัจจัยแวดล้อมอะไรบ้าง 
................................................................................ ................................................................................
............................................................................................................................. ................................... 
 ๔.๒ ผู้ปกครองของเยาวชน มีความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนได้อย่างไร 
............................................................................................................................. ...................................
.......................................................................................................................................................... ...... 
 ๔.๓ ครูผู้สอน มีความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนได้อย่างไร 
............................................................. ...................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................... 
 ๔.๔ ตัวของเยาวชนเองควรมีการพัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างไร 
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................................................................................  
ตอนที ่๕ แนวคำถามเก่ียวกับรูปแบบการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนในจังหวัดเพชรบูรณ์ ในประเด็น
ดังต่อไปนี้ 
 ๕.๑ การพัฒนาความสามารถด้านทักษะชีวิตเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ควรมี
แนวทาง/หลักการอย่างไร 
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................... ................................................................. 
 ๕.๒ การพัฒนาความสามารถในการใช้งานเทคโนโลยี ควรมีแนวทาง/หลักการอย่างไร 
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................... ................................................................. 
 ๕.๓ การพัฒนาความพร้อมในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ควรมีแนวทาง/หลักการ
อย่างไร 
................................................................................................................ ................................................
............................................................................................................................. ................................... 
 ๕.๔ ข้อแนะนำในการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนในจังหวัดเพชรบูรณ์ ควรมีแนวทาง/
หลักการอย่างไร 
............................................................................................................................. ...................................
.......................................................................................................................................................... ...... 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข. 

หนังสือขอสัมภาษณ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๘๒ 
 



๑๘๓ 
 



๑๘๔ 
 



๑๘๕ 
 



๑๘๖ 
 



๑๘๗ 
 



๑๘๘ 
 



๑๘๙ 
 



๑๙๐ 
 



๑๙๑ 
 



๑๙๒ 
 



๑๙๓ 
 



๑๙๔ 
 



๑๙๕ 
 



๑๙๖ 
 



๑๙๗ 
 



๑๙๘ 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค. 

หนังสือเชิญผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมการสนทนากลุ่มเฉพาะ 
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ภาคผนวก ง. 

ผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมการสนทนากลุ่มเฉพาะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๐๙ 

 

รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิในการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) 

ลำดับ ชื่อฉายา/นามสกลุ ตำแหน่ง 

๑ นายวัชรินทร์ ดีดาร ์ ผู้อำนวยการโรงเรยีนพัชรวิทยาคม จ.เพชรบูรณ ์

๒ รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลยั

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๓ รศ.ดร.สมาน งามสนิท อาจารย์ประจำหลักสตูรบณัฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ 

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย 
๔ ผศ.ดร. รัฐพล เย็นใจมา หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๕ ผศ.ดร.อนุวัต กระสังข ์ อาจารย์ประจำหลักสตูรบณัฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ 

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย 
๖ ดร.สรุิยา รักษาเมือง อาจารย์ประจำหลักสตูรบณัฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ 

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย 
๗ ดร.เอนก ใยอินทร ์ อาจารย์ประจำหลักสตูรบณัฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ 

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย 
๘ ผศ.ดร.ธิติวุฒิ หมั่นม ี

ผู้ดำเนนิการ (Moderator) 
และผูส้ังเกตการณ ์

อาจารย์ประจำหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ 
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย 

 

 

 

 

 

 

 



๒๑๐ 

 

 

ภาพการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) 

วันที่  ๒๐ มีนาคม   ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๐๐ น. 

ณ ห้อง B ๕๐๘ – B ๕๐๙ ชั้น ๕ อาคารเรียนรวม โซนบี คณะสังคมศาสตร์ ภาควิชารัฐศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุทธยา 

 

 

 



๒๑๑ 
 
 
 
 
 
ชื่อ – สกุล : พระครูสุชัยพัชรมงคล ตปสมฺปนฺโน (วิษณุ กองเวิน) 
วัน/เดือน/ปีเกิด : วันที่ ๑๔ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๘ 
สถานที่เกิด : ตำบลเขาฉกรรจ ์ อำเภอสระแก้ว จังหวัดปราจีนบุรี   
 
การศึกษา  
พ.ศ.๒๕๔๖ : ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต คณะสังคมศาสตร์  สาขาวิชาเอก  
                                     รัฐศาสตร์ การเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช 
                                     วิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น  
   
พ.ศ.๒๕๖๑ : ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาเอกนิติศาสตร์ 
  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
 
พ.ศ.๒๕๔๙ : ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาเอก 
                                     พัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยนเรศวร ศูนย์วิทยบริการจังหวัดเพชรบูรณ์  
                                      
พ.ศ.๒๕๕๒ : ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาเอก 
                                     รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ       
                                     จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 
ตำแหน่งปัจจุบัน :   เจ้าอาวาสวัดใหม่ชัยมงคล 
     เจ้าคณะตำบลห้วยสะแก เขต ๑ 
     ประธานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลห้วยสะแก 
     พระอุปัชฌาย์ 
 
ทีอยู่ปัจจุบัน :   วัดใหม่ชัยมงคล  
     เลขที่ ๓๖๒ หมู่ที่ ๑ ตำบลห้วยสะแก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
     จังหวัดเพชรบูรณ์ ๖๗๒๑๐ 

ประวัติผู้วิจัย 
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