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บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นี้ มีวตั ถุประสงค์ 1) เพือ่ ศึกษากระบวนการสร้างจิตส�ำนึกตามหลักศีล 5 ของเยาวชน
ในโรงเรี ย น จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ 2) เพื่ อ พั ฒ นาและทดลองการเสริ ม สร้ า งจิ ต ส� ำ นึ ก ตามหลั ก ศี ล 5
โดยกระบวนการเรียนรู้เชิงพฤติกรรมแบบสมนัย 3) เพื่อวิเคราะห์กระบวนการและผลลัพธ์การเสริมสร้าง
จิตส�ำนึกแห่งความดีงามตามหลักศีล 5 ของเยาวชนในโรงเรียน จังหวัดเชียงใหม่ การศึกษาวิจัยแบบ
ผสมผสาน (Mixed Method) โดยใช้การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เก็บรวบรวมข้อมูล
โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) กับกลุ่มนักเรียนวัดเวฬุวัน อ�ำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ จ�ำนวน
30 คน ก่อนการอบรมและหลังการอบรม และวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) รวบรวมข้อมูล
โดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interviews) กับผู้อ�ำนวยการและครูโรงเรียนเวฬุวัน อ�ำเภอสารภี
จังหวัดเชียงใหม่ และการใช้วิธีการอบรม 2 วันโดยพระนิสิตสาขาวิชาพระพุทธศาสนา กระบวนการสร้าง
เสริมจิตส�ำนึกหลายวิธีการ เช่น การบรรยาย โดยใช้สื่อ เช่น วิซีดีภาพ เพลง เป็นต้น
ผลการวิจัยพบว่า
1. กระบวนการสร้างจิตส�ำนึกตามหลักศีล 5 ของเยาวชนในโรงเรียน จังหวัดเชี ยงใหม่
ทางโรงเรียนได้จัดท�ำกิจกรรม คือ กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม กิจกรรมการท�ำบุญ ใส่บาตรข้าวสารอาหาร
แห้ง ในวันส�ำคัญทางศาสนา การฟังเทศน์จากพระสงฆ์ในวันนั้นๆด้วย กิจกรรมการศึกษาธรรมศึกษา
ชั้นตรี โท และเอก แต่กิจกรรมการรักษาศีล 5 ในโรงเรียน ยังไม่มีโครงการที่ปลูกฝังในเรื่องของศีล 5
ในการเรียนรู้และเสริมสร้างให้เกิดความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง
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2. พัฒนาและทดลองการเสริมสร้างจิตส�ำนึกตามหลักศีล 5 โดยกระบวนการเรียนรูเ้ ชิงพฤติกรรม
แบบสมวัย โดยท�ำตามแผนการอบรมตามหลักศีล 5 ที่เน้นกระบวนการเรียนรู้เชิงพฤติกรรมแบบสมวัย
เช่น แสดงบทบาทสมมติ แบ่งกลุ่มนักเรียนอภิปราย สื่อหนังสือพิมพ์ Power Point และสื่อจาก CD
และสือ่ DVD เพือ่ ให้นกั เรียนให้เข้าใจมุมมองต่างๆ มากขึน้ ตลอดจนได้เน้นให้นกั เรียนได้เรียนรูค้ วามหมาย
ของศีล และโทษของการไม่รักษาศีล โดยการเสนอเป็นเรื่องราวผ่านตัวละครต่างๆ ที่นักเรียนได้คิดเรื่อง
ขึ้นมา
3. ผลลัพธ์การเสริมสร้างจิตส�ำนึกแห่งความดีงามตามหลัก ศีล 5 ของเยาวชนในโรงเรียน จังหวัด
เชียงใหม่ วิเคราะห์จากแบบสอบถามก่อนและหลังการอบรมในจ�ำนวนนักเรียนทัง้ หมด 30 คน อายุตงั้ แต่
14-15 ปีที่อยู่ในระดับมัธยมต้น พบว่า เพศชายหลังได้รับการอบรมมีทัศนคติที่ดีขึ้นในศีลข้อที่ 1 เพิ่มขึ้น
7 คน ศีลข้อที่ 2 มีทัศนคติที่ดีขึ้น 18 คน และศีลข้อที่ 5 มีทัศนคติที่ดีขึ้น ส่วนในศีลข้อที่ 3 และข้อที่ 4
มีทัศนคติยังไม่ชัดเจน คือ มีทัศนคติคงเดิม ส่วนเพศหญิงหลังได้รับการอบรมมีทัศนคติที่ดีขึ้นในศีลข้อที่
1 เพิ่มขึ้น 3 คน ศีลข้อที่ 2 มีทัศนคติที่ดีขึ้น 7 คน ศีลข้อที่ 3 มีทัศนคติที่ดีขึ้น 5 คน และศีลข้อที่ 5
มีทัศนคติที่ดีขึ้น 7 คน ส่วนในศีลข้อที่ 4 มีทัศนคติไม่ชัดเจน คือ มีทัศนคติคงเดิม ในด้านพฤติกรรมการ
รักษาและการล่วงละเมิดศีล 5 ของเยาวชนเวฬุวนั อ�ำเภอสารภี จังหวัด เชียงใหม่ พบว่านักเรียนเคยละเมิด
ศีลเป็นส่วนใหญ่ และในเรือ่ งของการรับรูเ้ รือ่ งศีล 5 ทางสือ่ ต่างๆ ของเยาวชนเวฬุวนั อ�ำเภอสารภี จังหวัด
เชียงใหม่ พบว่า สิง่ ทีท่ ำ� ให้ได้รบั รูเ้ รือ่ งศีล 5 มากทีส่ ดุ คือ การเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาและจากหนังสือ
ธรรมะรวมไปถึงสื่อบุคคล เช่น พระสงฆ์ พ่อแม่ ผู้ปกครอง รองลงมา ได้แก่ สื่อวิทยุ โทรทัศน์
และอินเตอร์เน็ตรวมไปถึงหนังสือเรียน และส่วนกิจกรรมทีน่ กั เรียนจะได้เข้าร่วมส่วนใหญ่นนั้ เป็นกิจกรรม
ที่ทางโรงเรียนหรือทางชุมชนสร้างขึ้น เช่น การท�ำบุญตักบาตร และพิธีกรรมในวันส�ำคัญทางพุทธศาสนา
ค�ำส�ำคัญ: กระบวนการ; จิตส�ำนึก; ศีล 5; เยาวชน

Abstract
This research aimed 1) study of conscience of five precepts of teenagers studying
Chiang Mai’s school, 2) to develop and test of the encouragement of conscience of the
five precepts according to the correspond model and 3) to analysis the process and
outcome of goodness conscience encouragement process of the five virtues of the youth
in the school of Chiang Mai. This research has applied the Mixed Method based on the
Quantitative research by employing the questionnaire for the groups of 30 students of
Wat Weruwan in Chiang Mai for both before and after training and also employed the
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qualitative research collecting data by way of in-depth interviews for the director and
teachers of Weruwan school, Sarapee district, Chiang Mai and for two days training
periods by Buddhist monks studying in the faculty of Buddhism of MCU. The training
process of conscience development has different method such as lecture by using
media as the VCD, and Dhamma songs.
The results are summarized as follows:
1. The process of cultivating consciousness according to the Five Precepts of the
youth in school of Chiang Mai province, it has organized many activities viz., the Moral
Camp, Making Merit by offering food to monks on the Buddhist Holy days and listen to
Dhamma, Dhamma Study for the householder in all levels -: elementary, intermediate
and advanced. However, there are no projects instilled in the Five Precepts to learn and
to build up the correct knowledge.
2. The development and experiment to strengthen the consciousness according
to the Five Precepts through the behavioral learning approach were conducted by using
the role play, group discussion, newspapers, Power Point, CD and DVD in order to encourage
students to understand different perspectives and the benefit of practicing the Five
Precepts through the role plays.
3. The results of cultivating the awareness of goodness based on the Five
Precepts of the youth in school of Chiang Mai province, it can be analyzed from the pre
and post questionnaire of the training. There were 30 students aged 14-15 who studied
in the junior high school level. The study found that after the training 7 male students
have a better attitude in the first precept and there were 18 students have a better attitude in the second precept and the fifth precept. However, the male students have
unclear attitude in the third and the forth precept. There were 3 female students have
a better attitude in the first precept, 7 students in second precept, 5 students in third
precept and 7 students in the fifth precept. However, it was found an unclear attitude
in forth precept. Regarding the behavior of observing and offending the Five Precepts, it
was found that most students have offended the Five Precepts. Most students have
learned the Five Precepts from religious activities and religious books. Beside these, they
have learned from individual media such as Buddhist monks, parents followed by radios,
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televisions, online media (internet) and school books. In addition, they have learned the
Five Precepts from activities that were organized by temples and communities viz.,
offering food to monks on an important Buddhist Holy days.
Keywords: Process; Conscience; Five Precepts; Youth

1. บทน�ำ

การวิจัยเรื่อง “กระบวนการสร้างเสริม
จิตส�ำนึกตามหลักศีล 5 แก่เยาวชนในโรงเรียน
จังหวัดเชียงใหม่” เกิดขึ้นจากความสนใจที่รัฐบาล
โดยการน� ำ ของพลเอกประยุ ท ธ์ จั น ทร์ โ อชา
ในฐานะหั ว หน้ า คสช. จึ ง แถลงออกรายการ
โทรทัศน์ “คืนความสุขให้คนในชาติ” เมื่อคืนวันที่
11 กรกฎาคม 2557 สรุปใจความได้วา่ สิง่ แรกทีย่ งั
ถือเป็นปัญหาของประชาชนคนในทุกระดับชั้น
ซึง่ ต้องพัฒนาอย่างเร่งด่วน คือ การก�ำหนดค่านิยม
หลั ก ให้ ชั ด เจนในสั ง คมไทย เพื่ อ ที่ จ ะสร้ า ง
ประเทศไทยให้เข้มแข็ง ดังนั้นประชาชนไทยต้อง
เข้มแข็งก่อน จึงถือเป็นที่มาของ “ค่านิยม 12
ประการ” อันเป็นค่านิยมหลักของสังคมไทยตาม
นโยบาย คสช ทีม่ นี โยบายส่งเสริมให้เยาวชนปฏิบตั ิ
ตามค่านิยม 12 ประการ (Ministry 0f Education,
2014) เนื่องจากมีปัญหาด้านคุณธรรม จริยธรรม
มากมายหลายประการ เช่น การท�ำผิดกฎหมาย
ปัญหาอาชญากรรม การท�ำลายทรัพยากรธรรมชาติ
สิง่ แวดล้อม การระบาดของสิง่ เสพติดและอบายมุข
การแตกแยกทางความคิด การเห็นประโยชน์ส่วน
ตนมากกว่าประโยชน์ส่วนรวม และการจาบจ้วงดู
หมิ่นสถาบันหลักของชาติ ปัญหาเหล่านี้ล้วนเกิด
จากการขาดสติ จิตส�ำนึก ศีลธรรมและคุณธรรม

จริยธรรม อันจะส่งผลให้สังคมเกิดความขัดแย้ง
สั ง คมไทย ประชาชนส่ ว นใหญ่ นั บ ถื อ
พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจ�ำชาติ จะเห็นการ
ด�ำเนินชีวิตของคนไทยและวัฒนธรรมต่างๆ ได้รับ
อิ ท ธิ พ ลหล่ อ หลอมด้ ว ยหลั ก ธรรมค� ำ สอนใน
พระพุทธศาสนาซึ่งอยู่ในความคิดหรือชีวิตจิตใจ
ของคนไทยเป็นเวลานาน สามารถสังเกตได้จากผล
สะท้อนที่ปรากฏออกมาในด้านต่างๆ เช่น วิถีชีวิต
ทัศนคติพฤติกรรมนิสัยใจคอของชาวไทยตลอด
จนถึงวัฒนธรรมประเพณีต่างๆ ลักษณะดังกล่าว
ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากหลักธรรมในพระพุทธ
ศาสนาโดยการน�ำมาปฏิบัติดัดแปลงให้สอดคล้อง
กับการด�ำเนินชีวิต (Rachanuphap, 1973 : 7)
การน�ำหลักธรรมของพระพุทธศาสนาเพื่อน�ำไปใช้
ในการด�ำรงชีวติ ประจ�ำวัน ตามลักษณะของปัญหา
ตามสติปัญญาและความประสงค์ของแต่ละบุคคล
ดังนัน้ ระดับค�ำสอนของพระพุทธศาสนาจึงมีหลาย
ระดับ ทั้งที่เป็นสัจธรรมเบื้องต้นเบื้องกลางและ
เบื้องสูง มีทั้งส่วนที่เรียกว่าเป็นโลกียธรรมและ
โลกุตรธรรม ศีลเป็นค�ำสอนระดับเบื้องต้นหรือ
ระดับพื้นฐานค�ำสอนทั้งหมดเป็นระบบการปฏิบัติ
เพราะเหตุ ที่ ค� ำสอนเป็ น สั จ ธรรม คื อ เกิ ด จาก
ประสบการณ์จริงค�ำสอนจะให้ผลอย่างแท้จริง
เฉพาะผู้ที่น�ำไปปฏิบัติเท่านั้น ศีลก็อยู่ในลักษณะ

ปีที่ 18 ฉบับที่ 1 (มกราคม - เมษายน 2561)

เดียวกันแม้วา่ จะเป็นค�ำสอนระดับพืน้ ฐานแต่ถา้ คน
น�ำไปปฏิบตั อิ ย่างถูกต้องแล้วจะมีความสัมพันธ์กบั
ระบบอืน่ ๆ และพัฒนาขึน้ ไปจนถึงระดับสูงสุดดังที่
พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า ศีลมีลักษณะอย่างนี้ สมาธิ
มีลกั ษณะอย่างนี้ ปัญญามีลกั ษณะอย่างนี้ สมาธิอนั
บุ ค คลอบรมโดยมี ศี ล เป็ น ฐานย่ อ มมี ผ ลมาก
มีอานิสงส์มาก ปัญญาอันบุคคลอบรมโดยมีสมาธิ
เป็นฐานย่อมมีผลมากมีอานิสงส์มาก จิตอันบุคคล
อบรมโดยมีปัญญาเป็นฐานย่อมหลุดพ้นโดยชอบ
จากอาสวะทั้งหลาย คือ กามสวะและอวิชชาสวะ
(Tripitaka 10/14/89)
ดังนัน้ องค์ประกอบทีส่ ำ� คัญหรือเครือ่ งมือ
ทีจ่ ะช่วยพัฒนาเด็กและเยาวชน คือหลัก คุณธรรม
และจริยธรรมที่สร้างความรู้สึกผิดชอบชั่วดีในทาง
ศีลธรรมมีคุณภาพภายในคือ ความชื่นชมยกย่อง
ในขณะที่ ก ารกระท� ำ ชั่ ว การเป็ น ผู ้ มี คุ ณ ธรรม
เป็ น เกณฑ์ ส ากลที่ ต รงกั น เช่ น การไม่ ฆ ่ า สั ต ว์
ไม่เบียดเบียน ไม่ลักขโมย ไม่ประพฤติผิดในกาม
เป็นต้น เป็นสภาพการณ์ของการกรท�ำความดี
คือ ความเหมาะตามควรต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
สามารถตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสมตาม
หลักคุณธรรมและจริยธรรมที่สามารถจ�ำแนกได้
สามารถสั่ ง สอนอบรมให้ ป ฏิ บั ติ ต ามมาตรฐาน
ของพฤติกรรมทีถ่ กู ต้อง มีสติสมั ปชัญญะรับผิดชอบ
ชั่วดีตามท�ำนองคลองธรรม มีจิตใจลักษณะนิสัย
และความตัง้ ใจ (Phra Thamkosajarn, (Prayoon
Dhmmajitto), 2003 : 25-26) กระทรวงศึกษาธิการ
จึงรับนโยบายดังกล่าวมามอบให้โรงเรียนท�ำการ
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน เช่น การอบรม
ด้านคุณธรรมและจริยธรรม การเข้าข่ายคุณธรรม
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เรียนธรรมศึกษา ตักบาตรและฟังเทศในวันส�ำคัญ
เป็นต้น ทั้งนี้ มหาเถรสมาคม คณะสงฆ์ (สมเด็จ
พระมหารัชมังคลาจารย์) ได้ให้การสนับสนุนการ
ด�ำเนินงานตามนโยบายของรัฐ ด้วยการส่งเสริมให้
ประชาชน ในทุกภาคส่วน ยึดมั่น ปฏิบัติอยู่ใน
ศีล 5 โดยได้จัดโครงการ “หมู่บ้านและโรงเรียน
รั ก ษาศี ล 5 ครอบครั ว อบอุ ่ น ” เป็ น โครงการ
ที่รณรงค์เรื่องการฝึกฝนสร้างนิสัยที่ดี โดยการ
“คิดดี พูดดี ท�ำดี ”เพราะนิสยั ดีเป็นรากฐานส�ำคัญ
ของการอยู ่ ร ่ ว มกั น อย่ า งมี ค วามสุ ข ครอบครั ว
อบอุ ่ น เป็ น จุ ด เริ่ ม ต้ น การสร้ า งสั ง คมที่ ส งบสุ ข
โดยยึดหลักการส�ำคัญ คือ การเปลี่ยนแปลงจาก
ภายในสู่ภายนอก โดยมีเป้าหมายส�ำคัญในการน�ำ
ธรรมะไปสู ่ ก ารปฏิ บั ติ โดยเฉพาะหลั ก ศี ล 5
ครอบครัวอบอุน่ สังคมสงบสุข เกิดความสมานฉันท์
เด็กและเยาวชนห่างไกลยาเสพติดและอบายมุข
ต่างๆ (Office of Buddhism, 2014 : 5)
ผู ้ วิ จั ย จึ ง สนใจที่ จ ะท� ำ การวิ จั ย ในการ
เสริมสร้างกระบวนการสร้างจิตส�ำนึกที่ดีงามได้
อย่างไรที่ให้อยู่ในกรอบของ ศีล 5 ในการวิจัย
เรือ่ ง “กระบวนการสร้างเสริมจิตส�ำนึกตามหลักศีล
5 แก่เยาวชนในโรงเรียน จังหวัดเชียงใหม่”

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพือ่ ศึกษากระบวนการสร้างจิตส�ำนึก
ตามหลักศีล 5 ของเยาวชนในโรงเรียน จังหวัด
เชียงใหม่
2. เพือ่ พัฒนาและทดลองการเสริมสร้าง
จิตส�ำนึกตามหลักศีล 5 โดยกระบวนการเรียนรู้
เชิงพฤติกรรมแบบสมวัย
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3. เพื่ อ วิ เ คราะห์ ก ระบวนการและ
ผลลัพธ์การเสริมสร้างจิตส�ำนึกแห่งความดีงาม
ตามหลักศีล 5 ของเยาวชนในโรงเรียน จังหวัด
เชียงใหม่

3. วิธีด�ำเนินการวิจัย

การวิ จั ย ครั้ ง นี้ ใช้ รู ป แบบการวิ จั ย แบบ
ผสมผสาน (Mixed Method Research) โดยใช้
การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research)
(Koenchai, 2016 : 295-313) ที่เก็บรวบรวม
ข้ อ มู ล โดยใช้ แ บบสอบถาม (Questionnaire)
เป็นการวิจยั แบบกึง่ ทดลอง โดยใช้กลุม่ ทดลองจาก
เด็กเยาวชนอายุไม่ต�่ำกว่า 14 ปี ในนักเรียนระดับ
มั ธ ยมตอนต้ น ระดั บ 1-3 จ� ำ นวน 30 คน
โรงเรียนวัดเวฬุวัน อ�ำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
โดยใช้กระบวนการสร้างเสริมจิตส�ำนึกตามหลัก
ศีล 5 โดยการอบรมเป็นเวลา 2 วัน ใช้วธิ กี ารอบรม
หลายวิธีการ เช่น การใช้เกม การแสดงละคร
การบรรยายโดยใช้วซิ ดี ี เพลง เป็นต้น โดยพระนิสติ
สาขาวิชาพระพุทธศาสนาชั้นปีที่ 3 และปีที่ 4
เป็ น พระวิ ท ยากรผู ้ ใ ห้ ก ารอบรม และการวิ จั ย
เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) (Asksornsua,
2016 : 103-116) ที่ได้รวบรวมข้อมูลโดยใช้การ
สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interviews) กับคณะ
ผูอ้ ำ� นวยการและครูโรงเรียนวัดเวฬุวนั อ�ำเภอสารภี
จังหวัดเชียงใหม่ มีประเด็นในการน�ำเสนอ ดังนี้
1. ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
2. ทั ศ นคติ ที่ มี ต ่ อ ศี ล 5 ของเยาวชน
เวฬุวัน อ�ำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
3. พฤติ ก รรมการรั ก ษาและการล่ ว ง
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ละเมิดศีล 5 ของเยาวชนเวฬุวัน อ�ำเภอสารภี
จังหวัดเชียงใหม่
4. การรั บ รู ้ เรื่ อ งศี ล 5 ทางสื่ อ ต่ า งๆ
ของเยาวชนเวฬุวัน อ�ำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
5. การเข้ า ร่ ว มโครงการอบรมทาง
พระพุทธศาสนาของเยาวชนเวฬุวัน อ�ำเภอสารภี
จังหวัดเชียงใหม่
6. การสัมภาษณ์เชิงลึก ประกอบด้วย
ตอนที่ 1 แบบสั ม ภาษณ์ เ กี่ ย วกั บ นโยบายของ
โรงเรียนในการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมแก่
นักเรียนอย่างไรโรงเรียนวัดเวฬุวนั มีนโยบายในการ
อบรมคุณธรรมและจริยธรรมนักเรียน โดยจัดท�ำ
เป็นโครงการต่างๆ เช่น โครงการส่งเสริมและ
พั ฒ นาคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมนั ก เรี ย น โครงการ
สัจธรรมน�ำความดีศรีเวฬุวัน โครงการพัฒนาวินัย
คุณธรรมและจริยธรรมนักเรียนโดยรูปแบบยุวชน
ทหาร และโครงการสืบสานฮอยกับชุมชน ตอนที่ 2
วิธดี ำ� เนินการในรูปแบบ ประกอบด้วย 1) โครงการ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน
ด�ำเนินการตามเป้าหมาย คือ นักเรียนได้สวดมนต์
และปฐมนิเทศคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนได้
ปฏิบตั กิ จิ กรรมต่างๆ เพือ่ ส่งเสริมด้านระเบียบวินยั
และรักษาความสะอาด นักเรียนฝึกมารยาทไทย
ใฝ่ดี มีจิตส�ำนึกสาธารณะ และบ�ำเพ็ญประโยชน์
ต่อสังคมและนักเรียน มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรมน�ำไปสู่
ประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจ�ำวันได้ 2) โครงการสัจธรรม
น�ำความดีศรีเวฬุวัน เช่น กิจกรรมที่ 1 เข้าค่าย
คุณธรรม อบรมเตรียมความพร้อม ความมีระเบียบ
วินัยและคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมที่ 2 ความดี
สากล 5 ประการ เช่ น ตอบปั ญ หาธรรมทาง

ปีที่ 18 ฉบับที่ 1 (มกราคม - เมษายน 2561)

ก้าวหน้า ท�ำบุญตักบาตรวันพระ กิจกรรมคารวะ
ธรรม ร่วมท�ำบุญและวันส�ำคัญของชุมชน คนศรี
เวฬุวนั ให้รางวัลคนดีศรีเวฬุวนั ให้คำ� ชมเชยยกย่อง
มอบเกียรติบตั ร การออมทรัพย์ จัดท�ำสมุดเงินฝาก
มอบหมายนักเรียนเข้ามารับผิดชอบ โดยก�ำหนดการ
ฝากในวันจันทร์ วันพุธและวันศุกร์ของสัปดาห์ และ
จัดสรรเงินปันผลแก่นกั เรียนทีเ่ ข้าโครงการ มอบทุน
ช่วยเหลือนักเรียนยากจนและด้อยโอกาส โดยจัดหา
ทุนจากการบริจาคหน่วยงาน องค์กรต่างๆ และ
ชุมชน ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและปลูกจิต
ส�ำนึกรักความเป็นไทย โดยการอบรมหน้าเสาธง
เข้าร่วมกิจกรรมชุมชนจัดขึน้ กิจกรรมการประกวด
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ต่างๆ กิจกรรมวันส�ำคัญ เป็นต้น 3) โครงการพัฒนา
วินัย คุณธรรม และจริยธรรมนักเรียนโดยรูปแบบ
ยุวชนทหาร โดยใช้รูปแบบยุวชนทหารส่งเสริม
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนมัธยมศึกษา
ปีที่ 1-3 โดยใช้รูปแบบยุวชนทหาร และส่งเสริม
การเรียนรูเ้ ศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด�ำรัส
4) โครงการสืบสานฮอยกับชุมชน ด�ำเนินการโดย
กิจกรรมที่ 1 สืบชะตาหมูบ่ า้ น (ต้นสะหลี) กิจกรรม
ที่ 2 รดน�้ำด�ำหัวปี๋ใหม่เมือง (สงกรานต์) กิจกรรม
ที่ 3 การร่วมท�ำบุญงานมงคลต่างๆ งานบ�ำเพ็ญ
กุศลศพ งานกฐิน ผ้าป่า เป็นต้น กิจกรรมที่ 4
ท�ำบุญสลากภัต และตอนที่ 3 ผลการด�ำเนินงาน

ตารางที่ 1 ผลการด�ำเนินงานกิจกรรม
กิจกรรม
สั ม ภ า ษ ณ ์ ผู ้ บ ริ ห า ร
โรงเรี ย นและคณะครู
โร ง เรี ย น วั ด เว ฬุ วั น
อ� ำ เภอสารภี จั ง หวั ด
เชียงใหม่

ผลที่ได้รับ
ได้รบั ทราบกระบวนการ
สร้างเสริมจิตส�ำนึกตาม
หลักศีล 5 และแนวทาง
ปฏิ บั ติ ใ นรู ป แบบของ
โครงการว่ามีหรือไม่

บรรลุวัตถุประสงค์
เพื่อศึกษากระบวนการ
สร้างจิตส�ำนึกตามหลัก
ศี ล 5 ของเยาวชน
ใ น โร ง เรี ย น จั ง ห วั ด
เชียงใหม่

อบรมเยาวชนนักเรียน
โร ง เรี ย น วั ด เว ฬุ วั น
อ� ำ เภอสารภี จั ง หวั ด
เชี ย งใหม่ ตามแผน
กระบวนการเสริมสร้าง
จิตส�ำนึกตามหลักศีล 5

ได้รบั ทราบกระบวนการ
เสริมสร้างจิตส�ำนึกตาม
หลักศีล 5 เชิงพฤติกรรม
แบบสมวัย เช่น การเล่น
เกม

เพื่อพัฒนาและทดลอง
การเสริมสร้างจิตส�ำนึก
ตามหลั ก ศี ล 5 โดย
กระบวนการเรี ย นรู ้
เชิงพฤติกรรมแบบสมวัย

ผลส�ำเร็จ
เกิ ด กระบวนการเสริ ม
สร้างจิตส�ำนึกตามหลัก
ศีล 5 ที่น�ำไปสู่การสร้าง
แผนและออกแบบที่จะ
น�ำไปอบรมแก่เยาวชน
นักเรียนโรงเรียนวัดเวฬุ
วัน อ�ำเภอสารภี จังหวัด
เชียงใหม่
นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้
และได้รับทราบทัศนคติ
ที่ มี ต ่ อ การอบรมเรื่ อ ง
ศีล 5
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กิจกรรม
เก็ บ ข้ อ มู ล จากแบบ
สอบถามกั บ เยาวชน
นักเรียนโรงเรียนอ�ำเภอ
สารภี จังหวัดเชียงใหม่

4. สรุปผลการวิจัย

ผลที่ได้รับ
ได้ รั บ ทราบทั ศ นคติ
ของเยาวชน นั ก เรี ย น
โรงเรียนวัดเวฬุวนั อ�ำเภอ
สารภี จังหวัดเชียงใหม่

1. กระบวนการสร้างจิตส�ำนึกตามหลัก
ศีล 5 ของเยาวชนในโรงเรียน จังหวัดเชียงใหม่
เริ่มเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (Personal
In-Depth Interview) กับคณะผู้อ�ำนวยการและ
ครูโรงเรียนเวฬุวัน อ�ำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
มีประเด็นในการน�ำเสนอ ดังนี้ กิจกรรมที่โรงเรียน
ท�ำคือ กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม โดยโรงเรียนจะให้
นักเรียนได้ไปร่วมกิจกรรมเพื่อส่งเสริมคุณธรรม
และจริยธรรมให้กับนักเรียน โดยมีพระสงฆ์เป็นผู้
ให้ความรู้และถ่ายทอดสิ่งต่างๆ เพื่อให้นักเรียนได้
ซึมซับและเข้าถึงพระพุทธศาสนาได้งา่ ยและสะดวก
มากยิ่งขึ้น ซึ่งจะใช้เวลาทั้งสิ้น 1 วัน กิจกรรมการ
ท�ำบุญ ใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้ง ในวันส�ำคัญ
ทางศาสนา เพือ่ ให้นกั เรียนได้รถู้ งึ ประวัตคิ วามเป็น
มาของวันส�ำคัญนัน้ ๆ และยังส่งเสริมให้นกั เรียนได้
ท�ำกิจกรรมทางศาสนา ซึง่ นักเรียนยังได้รบั ฟังเทศน์
จากพระสงฆ์ในวันนั้นๆด้วย กิจกรรมการศึกษา
ธรรมศึกษา ชั้นตรี โท และเอก ส�ำหรับนักเรียน
เพือ่ ให้นกั เรียนได้เรียนรูแ้ ละศึกษาธรรมะให้มากขึน้
ซึ่งจะท�ำให้นักเรียนได้เข้าใจประวัติความเป็นมา
เข้าใจหลักธรรมะต่างๆ ของพระพุทธศาสนาได้มาก
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บรรลุวัตถุประสงค์
ผลส�ำเร็จ
เพื่อวิเคราะห์กระบวน ผลวิ เ คราะห์ จ ากการ
การและผลลั พ ธ์ ก าร อบรมที่ ไ ด้ จ ากแบบ
เสริมสร้างจิตส�ำนึกแห่ สอบถาม
ความดีงามตามหลักศีล
5 ของเยาวชนในโรงเรียน
จังหวัดเชียงใหม่
ยิ่ ง ขึ้ น จากพระสงฆ์ ที่ มี ค วามรู ้ อ ย่ า งถ่ ว งแท้
แต่กิจกรรมการรักษาศีล 5 ในโรงเรียน ยังไม่มี
โครงการที่ปลูกฝังในเรื่องของศีล 5 ในการเรียนรู้
และเสริมสร้างให้เกิดความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง
และเพื่ อ เป็ นการส่ ง เสริ ม ให้ นัก เรี ย นเข้ า ใจและ
สามารถน�ำไปใช้ในการด�ำเนินชีวิตที่ดีงามถูกต้อง
จึ ง จ� ำ เป็ น อย่ า งยิ่ ง ที่ ค วรมี ก ารปลู ก ฝั ง ในเรื่ อ ง
ของศีล 5 ดังนั้น จึงต้องมีการเสริมสร้างจิตส�ำนึก
ที่ถูกต้อง โดยท�ำการอบรมและให้ความรู้ในเรื่อง
ของศีล 5 ดังนั้น จาการสัมภาษณ์ จึงน�ำไปสู่การ
ท� ำ แผนการอบรม โดยกระบวนการเรี ย นรู ้
เชิงพฤติกรรมแบบสมวัย
2. พั ฒ นาและทดลองการเสริ ม สร้ า ง
จิตส�ำนึกตามหลักศีล 5 โดยกระบวนการเรียนรู้
เชิงพฤติกรรมแบบสมวัยตามแผนการอบรมตาม
หลักศีล 5 (การสร้างแผนการอบรมตามหลักศีล 5)
เน้นกระบวนการเรียนรู้เชิงพฤติกรรมแบบสมวัย
เช่น แสดงบทบาทสมมติ แบ่งกลุม่ นักเรียนอภิปราย
สื่อหนังสือพิมพ์ Power Point และสื่อจาก CD
และสื่อ DVD การวิจัยได้เน้นให้นักเรียนได้เรียนรู้
ความหมายและโทษของการไม่รักษาศีล 5 โดยให้
นักเรียนได้ศึกษาความหมายจากสื่อต่างๆ ที่สร้าง
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ขึ้นและให้นักเรียนได้มีโอกาสออกความคิดเห็น
ต่างๆ ร่วมกัน เพือ่ ให้นกั เรียนให้เข้าใจมุมมองต่างๆ
มากขึ้น ตลอดจนได้เน้นให้นักเรียนได้เรียนรู้ความ
หมายของศีล และโทษของการไม่รกั ษาศีล โดยการ
เสนอเป็นเรื่องราวผ่านตัวละครต่างๆ ที่นักเรียน
ได้คิดเรื่องขึ้นมา จะท�ำให้นักเรียนได้เรียนรู้และ
ซึ ม ซั บ ความรู ้ ด ้ ว ยตนเองท� ำ ให้ ค วามรู ้ ที่ ไ ด้ นี้
เป็นความรู้ที่ยั่งยืนกว่าการดูละครหรือการอ่าน
หนังสือเพียงอย่างเดียว
3. ผลลัพธ์การเสริมสร้างจิตส�ำนึกแห่ง
ความดีงามตามหลักศีล 5 ของเยาวชนในโรงเรียน
จังหวัดเชียงใหม่ วิเคราะห์จากแบบสอบถามก่อน
และหลังการอบรม
		 3.1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
ดังนี้ 1) ชาย 20 คน หญิง 10 คน รวมเป็น 30 คน
2) อายุต�่ำกว่า 14 ปี 17 คน และอายุ 15 ปี 3 คน
และ 3) ศึกษาอยู่มัธยมศึกษาปีท่ี 1 อยู่ 21 คน
ศึกษาอยูม่ ธั ยมศึกษาปีที่ 2 อยู่ 6 คน และศึกษาอยู่
มัธยมศึกษาปีที่ 3 อยู่ 3 คน
		 3.2 ทัศนคติทมี่ ตี อ่ ศีล 5 ของเยาวชน
เวฬุวนั อ�ำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า เพศชาย
หลังได้รับการอบรมมีทัศนคติที่ดีขึ้นในศีลข้อที่ 1
เพิ่มขึ้น 7 คน จาก 2 หัวข้อ คือ ศีลข้อที่ 2
มีทัศนคติที่ดีขึ้น 18 คน จาก 4 หัวข้อ และศีลข้อ
ที่ 5 มีทัศนคติที่ดีขึ้น ส่วนในศีลข้อที่ 3 และ 4
มีทศั นคติยงั ไม่ชดั เจน คือ มีทศั นคติคงเดิม เพศหญิง
หลังได้รับการอบรมมีทัศนคติที่ดีขึ้นในศีลข้อที่ 1
เพิ่มขึ้น 3 คน จาก 2 หัวข้อ ศีลข้อที่ 2 มีทัศนคติ
ที่ดีขึ้น 7 คน จาก 4 หัวข้อ ศีลข้อที่ 3 มีทัศนคติที่
ดีขึ้น 5 คน จาก 3 หัวข้อ และศีลข้อที่ 5 มีทัศนคติ
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ที่ดีขึ้น 7 คน จาก 3 หัวข้อ ส่วนในศีลข้อที่ 4
มีทัศนคติไม่ชัดเจน คือมีทัศนคติคงเดิม
		 3.3 พฤติ ก รรมการรั ก ษาและการ
ล่วงละเมิดศีล 5 ของเยาวชนเวฬุวัน อ�ำเภอสารภี
จังหวัด เชียงใหม่ พบว่านักเรียนเคยละเมิดศีลเป็น
ส่วนใหญ่ โดยสามารถเรียงล�ำดับได้ดงั นี้ ศีลข้อที่ 1
มีการเคยละเมิดมากที่สุด รองลงมาคือศีลข้อที่ 4
มีการเคยละเมิดศีล ตามปัจจัยตัวบุคคล คือ ละเมิด
ศีลกับพ่อแม่ กับเพือ่ นและกับครูอาจารย์นอ้ ยทีส่ ดุ
ศีลข้อที่ ศีลข้อที่ 5 และศีลข้อที่ 3 มีการรักษาศีล
ได้ 100 %
		 3.4 การรับรู้เรื่องศีล 5 ทางสื่อต่างๆ
ของเยาวชนเวฬุวัน อ�ำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
พบว่าสิ่งที่ท�ำให้ได้รับรู้เรื่องศีล 5 มากที่สุด คือ
การเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาและจากหนังสือ
ธรรมะรวมไปถึงสือ่ บุคคลด้วย เช่น พระสงฆ์ พ่อแม่
ผู้ปกครอง อาจารย์และเพื่อน ในส่วนของสื่อวิทยุ
โทรทัศน์ และอินเตอร์เน็ตรวมไปถึงหนังสือเรียน
สามารถรับรูเ้ รือ่ งศีล 5 ได้ในระดับปานกลางเท่านัน้
และสื่อที่กลุ่มตัวอย่างเพศชายได้รับรู้เรื่องศีล 5
น้ อ ยที่ สุ ด คื อ สื่ อ หนั ง สื อ พิ ม พ์ แ ละป้ า ยโฆษณา
บอร์ด หรือแผ่นพับ
		 3.5 การเข้าร่วมโครงการอบรมทาง
พระพุทธศาสนาของเยาวชนเวฬุวัน อ�ำเภอสารภี
จังหวัด เชียงใหม่ พบว่า กิจกรรมที่นักเรียนจะได้
เข้าร่วมส่วนใหญ่นั้นเป็นกิจกรรมที่ทางโรงเรียน
หรือทางชุมชนสร้าง ขึ้น เช่น การท�ำบุญตักบาตร
การเข้าร่วมพิธีกรรมในวันส�ำคัญทางพุทธศาสนา
		 3.6 ข้อเสนอแนะปัญหา อุปสรรค
และแนวทางแก้ไขพฤติกรรมการล่วงละเมิดศีล 5
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พบว่า ปัญหามา จากการไม่เชื่อในศีล 5 ท�ำให้ไม่รู้
จั ก ยั บ ยั้ ง ใจ ตลอดจนมองว่ า การละเมิ ด ศี ล 5
เป็นเรื่องปกติและเป็นเหตุผลจ�ำเป็นส�ำหรับสังคม
ปัจจุบัน โดยมีแนวทางในการแก้ปัญหาคือ เข้าวัด
บ่ อ ยๆ ฟั ง ธรรม อบรมให้ เข้ า ใจในเรื่ อ งศี ล 5
ผลิตสื่อประเภทละคร ฝึกฝนตนเองโดยการนั่ง
สมาธิและสวดมนต์

5. อภิปรายผลการวิจัย

การศึกษาวิจัยเรื่อง “กระบวนการสร้าง
เสริมจิตส�ำนึกตามหลักศีล 5 แก่เยาวชนในโรงเรียน
จังหวัดเชียงใหม่” พบว่า การอบรมท�ำให้เยาวชนมี
จิตส�ำนึกตามหลักศีล 5 มากขึ้นแต่ถือว่าค่อนข้าง
น้อย เนือ่ งมาจากเยาวชนทุกวันนีไ้ ม่ได้รบั การปลูก
ฝังการสร้างจิตส�ำนึกเกีย่ วกับศีล 5 อย่างจริงจังและ
ต่อเนือ่ ง โดยเฉพาะการปลูกฝังศีลข้อ 3 ข้อ 4 และ
ศี ล ข้ อ 5 โดยจะสั ง เกตจากข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ คื อ
ผู้เข้าอบรมส่วนใหญ่จะไม่ได้กระท�ำผิดศีลในข้อ
ดังกล่าว แต่เขากลับคิดว่าเมื่อมีผู้คนที่กระท�ำผิด
แล้วเขารู้สึกว่าเป็นเรื่องปกติ ดังการส�ำรวจข้อมูล
ในหัวข้อการมีเพศสัมพันธ์กับคนที่ไม่รู้จักสามารถ
เป็นไปได้เสมอในสังคม ถ้ามีประโยชน์มาก จะพูด
โกหกบ้างก็ไม่เป็นไรและการดื่มเหล้าหรือเบียร์
เหมาะสมกั บ การรั บ ประทานอาหารมื้ อ เย็ น
ซึ่งเยาวชนจะน�ำสิ่งที่เห็นจากชีวิตประจ�ำวันผ่าน
ทางสื่อต่างๆ มีตัดสินความถูกผิด
ดังนั้นการปลูกฝังจิตส�ำนึกตามหลักศีล 5
จึงควรท�ำควบคู่ไปกับการผลิตสื่อการสร้างเสริม
ศีล 5 ทางโทรทัศน์และอินเตอร์เน็ตให้มากขึน้ และ
น่าสนใจส�ำหรับเยาวชน โดยท�ำควบคู่ไปกับการ
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สร้างกิจกรรมต่างๆ ให้สอดคล้องกับการเสริมสร้าง
จิ ต ส� ำ นึ ก ในศี ล 5 อย่ า งจริ ง จั ง โดยการสร้ า ง
โครงการในโรงเรี ย นเพื่ อ เสริ ม สร้ า งจิ ต ส� ำ นึ ก
ในศีล 5 ได้แก่
1. การสร้ า งโครงการในโรงเรี ย นเพื่ อ
เสริมสร้างจิตส�ำนึกในศีล 5 โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน เพื่อให้ผู้เรียน
ได้ปฏิบัติกิจรรมต่างๆ เช่น การสวดมนต์ มีความ
ใฝ่ดี มีจิตส�ำนึกสาธารณะ บ�ำเพ็ญประโยชน์ต่อ
สังคม เพื่อพัฒนา คุณธรรมและจริยธรรมของ
นักเรียนให้ดีขึ้น โครงการเพื่อพัฒนาอบรม เพื่อให้
ผู้เรียนได้รับการอบรมจากกิจกรรมการเข้าค่าย
คุณธรรมและกิจกรรมความดีสากล 5 ประการ
กิจกรรมตอบปัญหาธรรมทางก้าวหน้า กิจกรรม
ท� ำ บุ ญ ตั ก บาตรวั น พระ กิ จ กรรมคารวะธรรม
ร่วมท�ำบุญและวันส�ำคัญของชุมชน โดยผู้เรียนจะ
ได้ฝึกฝนให้เป็นผู้มีระเบียบวินัย ส่งเสริมคุณธรรม
จริ ย ธรรมและปลู ก จิ ต ส� ำ นึ ก รั ก ความเป็ น ไทย
โดยการอบรมหน้าเสาธง และกิจกรรมชุมชนจัดขึน้
กิ จกรรมการประกวดต่ า งๆ กิ จกรรมวั นส� ำ คั ญ
โดยโครงการดังที่กล่าวมานี้ ล้วนแล้วแต่จะช่วย
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งเป็นการสร้าง
จิตส�ำนึกที่ดีให้กับผู้เรียนและท�ำให้ผู้เรียนสามารถ
มีจิตส�ำนึกตามหลักศีล 5 เพื่อใช้ในการด�ำรงชีพ
ได้อย่างมีความสุข
2. ปรับกระบวนการเสริมสร้างหรือท�ำ
แผนการอบรมให้ทันสมัยและทันต่อเหตุการณ์
ในสังคมปัจจุบัน
3. ปรั บ ทั ศ คติ ที่ มี ต ่ อ การรั ก ษาศี ล 5
อย่าให้คนในสังคมมองว่าการละเมิดศีล 5 เป็นเรือ่ ง
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ปกติธรรมดาในสังคมปัจจุบัน เช่น การมีกิ๊ก การมี
เพศสัมพันธ์กับผู้อื่น ตลอดจนการดื่ม เครื่องดื่ม
มึนเมาต่างๆ โดยชีใ้ ห้สงั คมได้เห็นถึงโทษทีเ่ กิดจาก
การละเมิดศีล 5 ให้มากขึ้น
4. การผลิตสื่อการกับการรักษาศีล 5

หรื อ การกระตุ ้ น ให้ นั ก เรี ย นเลื อ กดู สื่ อ ที่ ดี แ ละ
มี ประโยชน์ที่ส่งเสริมการมีศีลธรรมและคุณธรรม
เช่น ให้นักเรียนละครเรื่อง พระมหาชนกแล้วให้
นั ก เรี ย นจั บ ในความส� ำ คั ญ ของเรื่ อ ง รวมถึ ง ให้
นักเรียนช่วยกันสรุปข้อคิดจากละครนั้นๆ
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