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บทคัดย่อ
วิทยานิพนธ์นี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) ศึกษาการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนผ่านการ
อบรมค่ายคุ ณธรรม จริย ธรรม นักเรีย นโรงเรีย นในสั งกัดเทศบาลนคร นครศรีธ รรมราช
2) เปรียบเทียบการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนผ่านการอบรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนคร นครศรีธรรมราช ตามตัวแปรอิสระ จำแนกตาม เพศ และ อายุ
3) ศึกษาข้อเสนอแนะการส่งเสริมการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ของนักเรียนโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลนคร นครศรีธรรมราช การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยกำหนดรูปแบบการวิจัยเป็นแบบผสมผสาน
ประกอบด้ ว ยการวิ จ ั ย เชิ ง ปริ ม าณ ใช้ ว ิ ธ ี ก ารวิ จ ั ย เชิ ง สำรวจ เก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล โดยใช้
แบบสอบถาม และการวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก กับผู้ให้
ข้อมูลสำคัญ ประชากรในการวิจัยเชิงปริมาณ คือ นักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย ทั้ง
*
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เพศชายและเพศหญิง จำนวน 1,666 คน กลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยกำหนดกลุ่มตัวอย่างตามตาราง
สำเร็จรูปของเครซี่ & มอร์แกน ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 323 คน และการวิจัยเชิงคุณภาพ
เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก กับผู้ให้ข้อมูลสำคัญ จำนวน 9 คน การ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณใช้สถิติค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน หาค่า t-test
และ หาค่า F- test ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เทคนิค
การวิเคราะห์เชิงพรรณนาประกอบบริบท
ผลการวิจัยพบว่า
การศึ ก ษา การพั ฒ นาศั ก ยภาพเยาวชนผ่ า นการอบรมค่ า ยคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม
กรณีศึกษา นักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนคร นครศรี ธรรมราช โดยรวมทั้ง 3 ด้านอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายได้ พบว่า ด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการอบรม มีค่าเฉลี่ยสูงสุด
รองลงมา คือ ด้านหลักสูตร ส่วนด้านการฝึกอบรม มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ในส่วนของการเปรียบเทียบ
การพัฒ นาศักยภาพเยาวชนผ่านการอบรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม กรณีศึกษา นักเรียน
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนคร นครศรีธรรมราช จำแนกตาม เพศ และอายุ ต่างกัน พบว่า ไม่
ต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางส่งเสริมการ
อบรมคุณธรรม จริยธรรม กรณีศึกษา นักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนคร นครศรีธรรมราช
มีดังนี้ ควรเพิ่มเวลาในการฝึกอบรม ควรปรับตารางเวลาในการทำกิจกรรมมากขึ้น ควรเพิ่ม
เวลาพักมากขึ้น ควรเพิ่มเวลาในการเข้าฐานต่าง ๆ และควรใช้สื่อการสอนให้สอดคล้องกับ
เนื้อหา
คำสำคัญ: การพัฒนาศักยภาพ, เยาวชน, การอบรม, คุณธรรม จริยธรรม

Abstract
The objectives of this research were 1) to study an ability improvement
of youth in Ethics training camp for students of schools into municipality city
office, Nakhon si Thammarat. 2) to compare an ability improvement of youth in
Ethics training camp for students of schools into municipality city office, Nakhon
si Thammarat according to the independent variable and classified by gender,
ages. 3) to study the suggestion for the encouragement of Ethics training camp.
This study is mixed-methods research between quantitative research by using
the survey method to collect data and qualitative research by using an in-depth
interview to informants. The informants in this research were students of Wat
Sala Meechai Municipal school in both genders total 1,666 people. The sample
size determination using Krejcie and Morgan table to the sample group 323
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people. Next part was qualitative research would be collecting data by using the
in-depth interview to 9 informants. The quantitative analysis by using statistics,
percentage, average, and standard deviation, t-test and F- test. The part of
qualitative data analysis by using Descriptive analysis technique with context.
Result of the research:
The study of an ability improvement of youth in Ethics training camp for
students of schools into a municipality city office, Nakhon si Thammarat. The
result of 3 issues was rank high-level as considering in each person has found
that the Benefit of training camp at high average, the second issue was Course
and the Training at a low level. The comparing part of an ability improvement of
youth in Ethics training camp for students of schools into municipality city office,
Nakhon si Thammarat. by classifying gender, and ages. It has found that It's not
much different with the statistical significance .05 level. The part of suggestion
for the encouragement of Ethics training camp. It should be adding more time to
training, adjusting the schedule period of the activity, adding more break time,
adding more time in each activity of camp, and using the instructional media
according to topics.
Keywords: Competency Development, Youth, Training, Virtual

บทนำ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได้กำหนดให้มีการพัฒนาและเสริมสร้างให้ฝึกอบรมทรัพยากร
มนุษย์ เพื่อพัฒนาคนในทุกมิติ และ รัฐมีนโยบายกำหนด ให้มีการพัฒนาศักยภาพตามตัวชี้วัด
เพื่อให้เป็น คนดี เก่ง และ มีคุณภาพ โดยมีการปลูกฝัง ศักยภาพเยาวชนให้มีการพัฒ นา
ศั ก ยภาพโดยการผ่ า นกระบวนการอบรมคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม สำนั ก งานปลั ด กระทรวง
ศึกษาธิการได้นำร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) แผนพัฒนา
เศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที ่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) แผนการศึ ก ษาแห่ งชาติ
พ.ศ. 2560 - 2579 นโยบายรัฐบาล นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 2558 - 2564 นโยบาย
ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ของกระทรวงศึกษาธิการและบริบ ทต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องมาเชื่อมโยงกับอำนาจหน้าที่ ข อง
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และกำหนดเป็นกรอบแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับ
ปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) ซึ่งยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
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ศั ก ยภาพคน ยุ ท ธศาสตร์ ท ี ่ 3.1 การพั ฒ นาศั ก ยภาพคนตลอดช่ว งชี ว ิ ต ให้ ส นั บ สนุ นการ
เจริญเติบโตของประเทศ ยุทธศาสตร์ที่ 3.2 การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มี
คุณภาพเท่าเทียม ทั่วถึง และ ยุทธศาสตร์ที่ 3.3 การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม
ค่านิยมที่พึงประสงค์ (สำนักนายกรัฐมนตรี, 2561)
สภาพการณ์สังคมไทยในปัจจุบ ัน มีความเจริญก้าวหน้าในการพัฒนาประเทศด้ว ย
เทคโนโลยี ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงหลายด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและการเมือง
การปกครอง ประชาชนส่วนหนึ่งได้รับความสะดวกสบายทางกายมากยิ่งขึ้น ขณะเดียวกันความ
เสื่อมทางจิตใจ ก็ทวีขึ้นจนน่าวิตก ดังจะเห็นได้จากปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างสลับซับซ้อน เช่น ผู้คน
ไม่เคารพต่อศีลธรรม วัฒนธรรม ประเพณี ขาดระเบียบวินัย มีค่านิยมที่ฟุ้งเฟ้อ ฟุ่มเฟือย เห็น
แก่ประโยชน์ส่วนตัว ซึ่งเป็นการพัฒนาแค่วัตถุเพียงฝ่ายเดียวเท่านั้น แต่ไม่ได้พัฒนาจิตใจให้ดี
งามหรือเจริญตามไปด้วย ทำให้สภาพสังคมทั่วไปตกอยู่ในขั้นวิกฤต เพราะว่าการพัฒนาส่วน
ใหญ่มุ่งเน้นที่จะพัฒนาด้านวัตถุ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาความจำเป็นขั้นพื้นฐาน มีความ
ทะยานอยากในวัตถุ สร้างภาพลักษณ์ให้เกิดความมั่นคงในจิตใจ ที่ลึกสุดคือความรู้สึกว่าการมี
วัตถุ เพื่อใช้สอยจำนวนมากมาย โดยเฉพาะสินค้า แบรนเนม เป็นเครื่องยืนยันว่ามีคุณค่า มี
เป้าหมาย มีความหมาย เพราะอำนาจของมันได้ปลูกฝังความรู้สึกนึกคิดจิตใต้สำนึกของบุคคล
แสดงออกทางพฤติกรรม ที่ชื่นชอบการดื่มกิน ใช้สอย อันเนื่องมาจากมนต์เสน่ห์ของบริโภค
นิยมที่ให้อิสระเสรี ความหลากหลาย ความสะดวกสบาย เพลิดเพลิน และให้อำนาจผู้เป็น
เจ้าของ การยอมรับแนวคิด ของค่านิยมดังกล่าวมิใช่เพียงแค่แรงดึงดูดใจของสินค้าและบริการ
เท่านั้น แต่ยุคสมัยที่ผันเปลี่ยนได้ทำให้มนุษย์ต้องดำเนินชีวิตเพื่อปรับพฤติกรรมให้สอดคล้อง
กับสิ่งที่ตนประดิษฐ์เพื่อใช้งาน โดยมิได้คำนึงถึงผลลัพธ์ที่จะก่อปัญหาแก่บุคคล สังคม และ
ธรรมชาติภายหลังการเปลี่ยนแปลง ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแม้จะเป็นการพัฒนาที่มี
รูปแบบและสมบูรณ์ในแง่ของวัตถุ แต่กลับส่งผลกระทบอย่างมากมายทางด้านจิตใจ คุณธรรม
และจริยธรรม ในอดีตพระสงฆ์จะเป็นผู้ทรงความรู้ทางวิชาการต่ าง ๆ กว้างขวางกว่าชาวบ้าน
และเป็นครูผู้สอนวิชาการเหล่านั้น รวมทั้งพระสงฆ์จะเป็นผู้รู้ความเป็นไปในสังคม แต่ใน
ปัจจุบันเมื่อวิชาการใหม่ ๆ และความเจริญเข้ามา พระสงฆ์ไม่ได้ปรับตัวอย่างเหมาะสม ทำให้ไม่
เข้าใจสภาพปัจจุบัน มองไม่เห็นภาพของตนเองภายในวงล้อมของสังคมว่าเป็นอย่างไร จึงขาด
ความรู้อันเป็นสื่อกลางสำหรับ ชักนำชาวบ้าน การยอมรับและความไว้ใจพระสงฆ์ในฐานะผู้มี
ภูมิรู้ ภูมิธรรมจึงลดน้อยลงไป จนในปัจจุบันเยาวชนส่วนใหญ่ไม่นิยมเข้าวัดเพื่อศึกษาธรรมะ ทำ
ตัวเหินห่างจากหลักคำสอนของพระพุทธองค์ (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ,
2555)
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ดังนั้น ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยเห็นความสำคัญและความจำเป็นที่จะพัฒนาศักยภาพ
ของเยาวชนผ่านการอบรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม เพื่อพัฒนาเยาวชนให้เปรียบดังต้นกล้าแห่ง
ความดี งอกงามเป็นต้นไม้ใหญ่ ให้ร่มเงาปกคลุมสร้างความร่มเย็นแก่ประเทศชาติต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1 เพื่อศึกษาการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนผ่านการอบรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม
นักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนคร นครศรีธรรมราช
2 เพื่อเปรีย บเทีย บการพัฒ นาศั กยภาพของเยาวชนผ่ านการอบรมค่า ยคุ ณ ธรรม
จริยธรรม นักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนคร นครศรีธรรมราช ตามตัวแปรอิสระ จำแนก
ตาม เพศ อายุ
3 เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะ และ แนวทางส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพเยาวชนผ่านการ
อบรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม ของนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนคร นครศรีธรรมราช

วิธีดำเนินการวิจัย
ผู้วิจัยกำหนดรูปแบบการวิจัยเป็นแบบผสมผสาน (Mixed methodology research)
ประกอบด้วยการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) ใช้วิธีการวิจัยเชิงสำรวจ (Survey
research) เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) และการวิจัยเชิงคุณภาพ
(Qualitative research) เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (Indepth interview)
กับผู้ให้ข้อมูลสำคัญ (Key informant)
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
วิจัยเชิงปริมาณ
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัด นครศรีธรรมราช จำนวน 1,666 คน (โรงเรียนเทศบาลวัด
ศาลามีชัย, 2562)
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ใช้ตารางสำเร็จรูปของเครซี่ & มอร์แกน (Krejcie
& Morgan) ได้กลุ่มตัวอย่างจำนวน 323 คน และ ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ (Stratified
sampling) เป็นการสุ่มตัวอย่างโดยแยกประชากรออกเป็นกลุ่มประชากรย่อย ๆ หรือแบ่งเป็น
ชั้นภูมิก่อน โดยหน่วยประชากรในแต่ละชั้นภูมิจะมีลักษณะเหมือนกัน (homogenious) แล้ว
สุ่มอย่างง่ายเพื่อให้ได้จำนวนกลุ่มตัวอย่างตามสัดส่วนของขนาดกลุ่มตัวอย่าง (จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2562)
วิจัยเชิงคุณภาพ
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นผู้อำนวยการ/ครู โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 9 ท่าน ในการสุ่มกลุ่มตัวอย่างเชิง
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คุณภาพ ใช้เทคนิคจากการเลือกแบบเจาะจง โดยเลือกผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการ
โรงเรียน และ ครูหัวหน้าสายชั้นแต่ละชั้น รวมทั้งหมด 9 ท่าน

ผลการวิจัย
ผู้วิจัยสรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยทั้ง 3 ประการ ดังนี้
ตอบวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 การศึกษาการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนผ่านการอบรมค่าย
คุณธรรม จริยธรรม นักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนคร นครศรีธรรมราช เมื่อแสดงค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการพัฒนาศักยภาพเยาวชนผ่านการอบรมค่ายคุณธรรม
จริยธรรม กรณีศึกษา นักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนคร นครศรีธรรมราช โดยรวมทั้ง 3
ด้าน พบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้เข้ารับการพัฒนาศักยภาพเยาวชนผ่านการอบรมค่ายคุณธรรม
จริยธรรม โดยรวมทั้ง 3 ด้าน อยู่ในระดับมาก ( X̅ =3.71 ) โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไป
หาน้อย พบว่า ด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้ารับการฝึกอบรม มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( ̅X = 3.80 )
รองลงมา คือ ด้านหลักสูตร ( X̅ = 3.69 ) ส่วนด้านการฝึกอบรม มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ( X̅ =3.63 )
ตอบวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 ผลการเปรียบเทียบการพัฒนาศักยภาพเยาวชนผ่านการ
อบรมค่ า ยคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม กรณี ศ ึ ก ษา นั ก เรี ย นโรงเรี ย นในสั ง กั ด เทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช จำแนกตาม เพศ และ อายุ ต่างกัน ระดับการพัฒนาศักยภาพเยาวชนผ่านการ
อบรมค่ า ยคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม กรณี ศ ึ ก ษา นั ก เรี ย นโรงเรี ย นในสั ง กั ด เทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช ที่มี เพศ ต่างกัน โดยรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
โดยเพศชายมีระดับการพัฒนาศักยภาพ มากกว่าเพศหญิง ซึ่งไม่เป็นไปตามสมติฐานที่ตั้งไว้ว่า
เยาวชนที่มี เพศ ต่างกัน มีการพัฒนาศักยภาพ เยาวชนผ่านการอบรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม
กรณีศึกษา นักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ต่างกัน และ ระดับการ
พัฒนาศักยภาพเยาวชนผ่านการอบรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม กรณีศึกษา นักเรียนโรงเรียนใน
สังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที่มี อายุ ต่างกัน โดยรวมไม่แตกต่า งกันอย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 โดย เยาวชนที่มีอายุ 10 - 13 ปี มีระดับการพัฒนาศักยภาพ มากกว่า
เยาวชนที่มีอายุ 7 – 9 ปี ซึ่งไม่เป็นไปตามสมติฐานที่ตั้งไว้ว่า เยาวชนที่มี อายุ ต่างกัน มีการ
พัฒนาศักยภาพเยาวชนผ่านการอบรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม กรณีศึกษา นักเรียนโรงเรียนใน
สังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ต่างกัน
ตอบวัตถุประสงค์ข้อที่ 3 ผลการรวบรวมข้อเสนอแนะ และ แนวทางส่งเสริมการ
พัฒนาศักยภาพเยาวชนผ่านการอบรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม กรณีศึกษา นักเรียนโรงเรียนใน
สังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ข้อเสนอแนะในการพัฒนาศักยภาพเยาวชนผ่านการอบรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม
- เวลาในการจัดกิจกรรม อบรมคุณธรรม จริยธรรม น้อยเกินไป
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- กิจกรรมบางกิจกรรมมีเวลาน้อยเกินไป
- กิจกรรมมากเกินไปจนไม่มีเวลาพัก
- ฐานการเรียนรู้ต่าง ๆ ควรเพิ่มเวลาให้มากขึ้น เพราะเป็นการเรียนรู้ที่สนุก
- สื่อการสอนบางอย่างยากเกินไป ไม่เข้าใจ
- เนื้อหาที่บรรยายในบางหัวข้อยังไม่ชัดเจน
- กิจกรรมนันทนาการน้อย
- ในช่วงเวลาของการสวดมนต์ หรือ เรียนรู้เรื่องศาสนพิธีน้อยเกินไป
แนวทางส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพเยาวชนผ่านการอบรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม
- ควรเพิ่มเวลาในการจัดอบรม
- ควรมีการปรับตารางเวลาให้ทำกิจกรรมมากขึ้น
- ควรเพิ่มเวลาพักให้มากยิ่งขึ้น
- ควรเพิ่มเวลาในการเข้าฐานต่าง ๆ
- ควรใช้สื่อการสอนให้สอดคล้องกับเนื้อหา
- วิทยากรควรมีรายละเอียดของเนื้อหาในบางเรื่องให้มากขึ้น
- ควรเพิ่มกิจกรรมนันทนาการให้มากยิ่งขึ้นเพื่อผ่อนคลาย
- ควรเพิ่มเรื่องของศาสนพิธี เช่น เรื่องของการอาราธนาศีล ถวายสังฆทาน
เป็นต้น

อภิปรายผล
การวิจัยเรื่อง การพัฒนาศักยภาพเยาวชนผ่านการอบรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม
กรณีศึกษา นักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนคร นครศรีธรรมราช ผู้วิจัยพบประเด็นสำคัญที่
นำมาอภิปรายผล ดังนี้
การศึกษาการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนผ่านการอบรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม
นักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนคร นครศรีธรรมราช ผลการวิจัย พบว่า การพัฒนาศักยภาพ
เยาวชนผ่านการอบรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม กรณีศึกษา นักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาล
นคร นครศรีธรรมราช โดยรวมทั้ง 3 ด้านอยู่ในระดับมากมาก ( ̅X =3.71 ) เมื่อพิจารณาเป็น
รายได้ พบว่า ความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์ที่ได้รับจากการอบรม มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( X̅ = 3.80
) รองลงมา คือ ด้านหลักสูตร ( ̅X = 3.69 ) ส่วนด้านการฝึกอบรม มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ด้านการ
ฝึกอบรม ( X̅ =3.63 ) โดยรวมอยู่ในระดับมาก ข้อที่ 8 การปฏิบัติหน้าที่ของวิทยากรพี่เลี้ยง
และครู มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( X̅ = 3.89 ) รองลงมา คือ ข้อที่ 10 วิทยากรสามารถบรรยายและทำ
ให้ผู้อบรมสนใจได้ ( X̅ = 3.87 ) ส่วนข้อที่ 4 วิทยากรควรเปิดโอกาสให้ผู้เข้าอบรมได้ฝึกปฏิบัติ
จริง มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ( X̅ = 3.44 ) ด้านหลักสูตร โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X̅ = 3.69 ) เมื่อ
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พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่ 6 สามารถนำสิ่งที่ได้รับไปแนะนำประโยชน์ต่อผู้อื่น มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด ( ̅X = 3.77 ) รองลงมาคือ ข้อที่ 5 มุ่งเน้นนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน ( ̅X = 3.76 )
ข้อที่ 7 กิจกรรมสามารถทำให้เกิดแนวคิดใหม่ ( X̅ = 3.76 ) ข้อที่ 10 ทัศนะคติที่มีต่อ วัด
หลักธรรม พระสงฆ์ ดียิ่งขึ้น ( ̅X = 3.76 ) ส่วน ข้อที่ 3 ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ทางปัญญา
มีค่าเฉลี่ย ต่ำสุด ( X̅ = 3.56 ) ความคิดเห็น เกี่ยวกับประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้ารับการ
ฝึกอบรม โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( ̅X = 3.80 ) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่ 2 ช่วยให้
เกิดสติ และรู้จักควบคุมอารมณ์จิตใจตนเองมากขึ้น มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( X̅ = 3.90 ) รองลงมาคือ
ข้อที่ 4 ทำให้มีความเข้าใจหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามากขึ้น ( ̅X = 3.81 ) ส่วนข้อที่ 9 มี
อารมณ์เยือกเย็น และจิตใจสงบมากขึ้น มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ( X̅ =3.76 ) นิติ นาชิต, ชัยวิชิต เชียร
ชนะและ สิริรักษ์ รัชชุศานติ ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการนำรูปแบบการ
ประเมินหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ตามแนวคิดการประเมิน แบบเสริมพลังอำนาจ ไปใช้ใน
สถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผลการวิจัยพบว่า 1) การพัฒนา
หลักสูตรฝึกอบรมการนำรูปแบบการประเมินหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ตามแนวคิดการประเมิน
แบบเสริมพลังอำนาจ ไปใช้ในสถานศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีความ
สอดคล้องกันและมีความเหมาะสมของหลักสูตรอยู่ในระดับมากที่สุด และ 2) ประสิทธิภาพของ
หลักสูตรฝึกอบรมการนำรูปแบบการประเมินหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ตามแนวคิดการประเมิน
แบบเสริมพลังอำนาจไปใช้ในสถานศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พบว่า
หลักสูตรฝึกอบรมมีประสิทธิภาพของค่า E1/E2 เท่ากับ 82.41/89.86 และมีผลการประเมิน
การจัดการฝึกอบรมอยู่ในระดับมากที่สุด (นิติ นาชิต, ชัยวิชิต เชียรชนะและ สิริรักษ์ รัชชุศานติ,
2559)
ผลการเปรียบเทียบการพัฒนาศักยภาพเยาวชนผ่านการอบรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม
กรณีศึกษา นักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนคร นครศรีธรรมราชจำแนกตาม เพศ อายุ
ต่างกันผลการวิจัย พบว่า 1) นักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที่มี เพศ
ต่างกัน มี การพัฒ นาศักยภาพเยาวชนผ่านการอบรมค่ายคุณธรรม จริยธรรมโดยรวม ไม่
แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยเพศชายมีระดับการพัฒนาศักยภาพ
มากกว่าเพศหญิง ซึ่งไม่เป็นไปตาม สมติฐานที่ตั้งไว้ 2) นักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช ที่มี อายุต่างกัน มีการพัฒนาศักยภาพเยาวชนผ่านการอบรมค่ายคุณธรรม
จริยธรรมโดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดย เยาวชนที่มีอายุ
10 - 13 ปี มีระดับการพัฒนาศักยภาพ มากกว่าเยาวชนที่มีอายุ 7 – 9 ปี ซึ่งไม่เป็นไปตามสมติ
ฐานที่ตั้งไว้ พระมหาสมหมาย กันนุฬา ได้ทำการวิจัยเรื่องผลการดำเนินการฝึกอบรมคุณธรรม
ค่ายพุทธบุตรวัดปัญญานันทาราม จังหวัดปทุมธานี ผลการดำเนินการการฝึกอบรม คุณธรรม
ค่ายพุทธบุตร ตามความคิดเห็นของผู้เข้ารับการฝึกอบรม ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ผลการ
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ดำเนินการฝึกอบรมคุณธรรมค่ายพุทธบุตร วัดปัญญานันทาราม ในด้านปัจจัยนำเข้า อยู่ใน
ระดับมากและเมื่อแยกพิจารณาเป็น องค์ประกอบย่อยของด้านปัจจัยนำเข้าพบว่า ผลการ
ดำเนินการฝึกอบรมคุณธรรมค่ายพุทธบุตร ด้านหลักสูตรอยู่ในระดับมาก ด้านการพัฒนา
บุคลากรด้านคุณธรรมคือ การลด ละ เลิก อบายมุข และวัดจัดทำสัญลักษณ์ปริศนาธรรม ตาม
อาคารสถานที่ทั่วไปและป้ายคติธรรมตามต้นไม้ภายในวัด มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก รองลงมา
คือด้านการจัดกิจกรรมการอบรมให้สามารถนำความรู้ไปปฏิบัติได้ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
และต่ ำ ที ่ ส ุ ด คื อ วั ด จั ด นิ ท รรศการ/จั ด บอร์ ด ด้ า นคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมตามแบบชาวพุทธ
(พระมหาสมหมาย กันนุฬา, 2557)
ในส่วนของข้อเสนอแนะ และ แนวทางการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพเยาวชนผ่าน
การอบรมค่ า ยคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม กรณี ศ ึ ก ษา นั ก เรี ย นโรงเรี ย นในสั ง กั ด เทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช ซึ่งผลการวิจัย พบว่า แนวทางการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพเยาวชนผ่าน
การอบรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม เกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรค การอบรมคุณธรรม จริยธรรม
เป็นเรื่องที่ดีมาก เพราะจะช่วยให้เด็กมีการพัฒนาชีวิตไปในทิศทางที่ดีงาม ช่วยให้เกิดการ
เรียนรู้เรื่องของศีล สมาธิ ทำให้เกิดปัญญามากยิ่งขึ้น โดยรวมแล้วการอบรมเป็นไปในทางที่ดี
มาก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเนื้อหาที่พระธรรมวิทยากรได้สอนแก่นักเรียน เรื่องของการฝึกสมาธิ
หรือแม้แต่การสร้างเสริมปัญญาให้ควบคู่ไปกับความดี เป็นต้น สิ่งที่ ต้องการให้เพิ่มเติมในการ
อบรมคุณธรรม จริยธรรม คือเรื่องของเวลาของการอบรม เพราะช่วงเวลาที่อบรมยังน้อยเกินไป
การเรียนรู้อาจจะไม่ครอบคลุมเนื้อหาเท่าที่ควร สมควรมีการอบรมบ่อย ๆ เพราะจะทำให้เด็ก
ได้เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เมื่อเกิดการเรียนรู้ที่ต่อเนื่องการจะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันก็จะชัดเจน
ยิ่งขึ้น พระมหาสมหมาย กันนุฬา ได้ทำการวิจัย เรื่องผลการดำเนินการฝึกอบรมคุณธรรมค่าย
พุทธบุตรวัดปัญญานันทาราม จังหวัดปทุมธานี พบว่า ปัญหาประกอบด้วย วิทยากรมีน้อยบาง
ท่านขาดเทคนิคในการถ่ายทอดทำให้ บทเรียนไม่น่าสนใจ และบางท่านวางตนไม่เหมาะสม
สำหรับวิธีการของวิทยากรพบว่าเวลาไม่เหมาะสม ไม่มีโอกาสซักถาม หลักสูตรไม่ชัดเจนการจัด
หลักสูตรอบรมไม่เหมาะสมกับวัย ไม่มีหลักสูตรเพิ่มเติมให้กับผู้ที่เคยเข้ารับการอบรมแล้ว
สถานที่พัก, ห้องน้ำ, ยังไม่เพียงพอ ที่พักผู้หญิงและผู้ชายไม่ควรอยู่ใกล้กัน

สรุป
การวิจัยเรื่อง การพัฒนาศักยภาพเยาวชนผ่านการอบรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม
กรณีศึกษา นักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนคร นครศรีธรรมราช สรุปผลการวิจัยในส่วนที่
เกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง จำนวน 213
คน คิดเป็นร้อยละ 65.9 และเป็นเพศชาย จำนวน 110 คน คิดเป็นร้อยละ 34.1 จำแนกตาม
อายุ พบว่า ส่วนใหญ่ มีอายุ 10 - 13 ปี จำนวน 187 คน คิดเป็นร้อยละ 57.9 และ มีอายุ 7 - 9
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ปี จำนวน 136 คน คิดเป็นร้อยละ 42.1 ในส่วนของประเด็นที่ศึกษา พบว่า 1) การพัฒนา
ศักยภาพเยาวชนผ่านการอบรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม กรณีศึกษา นักเรียนโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลนคร นครศรีธรรมราช โดยรวมทั้ง 3 ด้านอยู่ในระดับมาก 2) ผลการเปรียบเทียบการ
พัฒนาศักยภาพเยาวชนผ่านการอบรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม กรณีศึกษา นักเรียนโรงเรียนใน
สังกัดเทศบาลนคร นครศรีธรรมราช จำแนกตามเพศและอายุ พบว่า นักเรียนโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที่มีเพศและอายุต่างกันมีการพัฒนาศักยภาพเยาวชนผ่านการ
อบรมค่ายคุณธรรม จริยธรรมโดยรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3) ผลจากข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัญหา และแนวทางแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพ
เยาวชนผ่านการอบรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม กรณีศึกษา นักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาล
นคร นครศรีธรรมราช พบว่า เป็นปัญหาที่เกิดจากเวลา เนื้อหา สื่อที่ใช้สอน และกิจกรรมที่ใช้
ในการฝึกอบรม แนวทางแก้ไข ควรเพิ่มเวลาในการจัดอบรมและปรับตารางเวลาการทำ
กิจกรรมให้เหมาะสม โดยเฉพาะเวลาในการเข้าฐานต่าง ๆ ที่นักเรียนสนใจ เพิ่มเวลาพักให้มาก
ขึ้น ใช้สื่อการสอนให้สอดคล้องกับเนื้อหาและวัยของผู้เรียน วิทยากรควรเพิ่มรายละเอียดของ
เนื้อหาในบางเรื่องให้ชัดเจน ควรเพิ่มกิจกรรมนันทนาการให้มากยิ่งขึ้นเพื่อผ่อนคลาย รวมทั้ง
เพิ่มเรื่องที่เกี่ยวกับศาสนพิธีให้มากขึ้น

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1.1 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ การจัดการศึกษา ควรมีการจัดกิจกรรมการ
พัฒนาศักยภาพเยาวชนผ่านการอบรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม ให้เป็นกิจกรรมเสริมสำหรับ
เยาวชน หรือนักเรียนที่มีคุณลักษณะที่ไม่พึงประสงค์ เพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของ
เยาวชนไปในทิศทางที่ดีขึ้น
1.2 ด้านการฝึกอบรม ควรเพิ่มเวลาในการเข้าฐานต่าง ๆ ควรใช้สื่อการสอน
ให้สอดคล้องกับเนื้อหา
1.3 ด้ า นหลั ก สู ต ร ควรมุ ่ ง เน้ น กิ จ กรรมที ่ ส ามารถนำไปประยุ ก ต์ ใ ช้ กั บ
ชีวิตประจำวันได้
2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรพัฒนาการฝึกอบรมเยาวชนค่ายคุณธรรม จริยธรรมของคณะสงฆ์
จังหวัดนครศรีธรรมราช ให้มีประสิทธิภาพในการฝึกอบรมมากยิ่งขึ้น และควรพัฒนาเป็น
หลักสูตรกลางของจังหวัด
2.2 ควรต่อยอดงานวิจัยโดยเพิ่มประชากรที่ใช้ในการวิจัย เพื่อจะได้ทราบ
ข้อมูล ประโยชน์ และ ปัญหาของการฝึกอบรมเยาวชนค่ายคุณธรรม จริยธรรม ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

วารสารมหาจุฬานาครทรรศน์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 8 (ตุลาคม 2562) | 4105

เอกสารอ้างอิง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. (2562). การกำหนดกลุ่มตัวอย่าง. เรียกใช้เมื่อ 23 มีนาคม 2562
จาก http://pioneer.netserv.chula.ac.th/~jaimorn/re6.htm
นิติ นาชิต, ชัยวิชิต เชียรชนะและ สิริรักษ์ รัชชุศานติ. (2559). การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม
การนำรู ป แบบการประเมิ น หลั ก สู ต รวิ ช าชี พ ระยะสั ้ น ตามแนวคิ ด การประเมิ น .
วารสารวิชาการ ฉบับภาษาไทย สังคมศาสตร์ และศิลปะ มนุษยศาสตร์, 9(1), 46-58.
พระมหาสมหมาย กันนุฬา. (2557). ผลการดำเนินการฝึกอบรมคุณธรรมค่ายพุทธบุตรวัด
ปัญญานันทาราม จังหวัดปทุมธานี. ใน ดุษฎีนิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
พระพุทธศาสนา. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.
โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย. (2562). สถิตินักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย . เรียกใช้
เมื่อ 12 มีนาคม 2562 จาก http://www.salameechai.ac.th/news
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. (2555). ความสำเร็จในการปฏิบัติภารกิจ ของวัด :
ศึ ก ษาเฉพาะกรณี ว ั ด อุ โ มงค์ (สวนพุ ท ธธรรม) อำเภอเมื อ ง จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ .
กรุงเทพมหานคร: บริษัท พริกหวาน กราฟฟิก จำกัด.
สำนักนายกรัฐมนตรี. (2561). ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) เล่ม 135 ตอนที่ 82 การ
พัฒ นาประเทศไทยนับ ตั ้ง แต่ แผนพัฒ นาเศรษฐกิจ และสัง คมแห่งชาติ ฉบับที่ 1.
กรุงเทพมหานคร: สำนักนายกรัฐมนตรี.

