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บทคัดย่อ
บทความวิ จั ย นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ 1) ศึ ก ษาสภาพทั่ ว ไปในการปลู ก ฝั ง ศรั ท ธาในพระพุ ท ธศาสนา
แก่ เ ยาวชนของคณะสงฆ์ จั ง หวั ด สระบุ รี 2) ศึ ก ษากระบวนการในการปลู ก ฝั ง เยาวชน 3) น� ำ เสนอรู ป แบบ
การปลูกฝังศรัทธาในพระพุทธศาสนาแก่เยาวชน โดยใช้รปู แบบวิจยั แบบผสานวิธี สัมภาษณ์เชิงลึกกับผูใ้ ห้ขอ้ มูลส�ำคัญ
จ�ำนวน 18 รูป/คน และการสนทนากลุ่มเฉพาะกับผู้ทรงคุณวุฒิ จ�ำนวน 10 รูป/คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เทคนิค
การวิเคราะห์เนื้อหาเชิงพรรณนา และการวิจัยเชิงส�ำรวจจากแบบสอบถามซึ่งมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ
0.977 กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง จ�ำนวน 385 คน สถิติที่ใช้ในการวิจัยคือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบว่า
1) คณะสงฆ์จังหวัดสระบุรีให้การสนับสนุนเยาวชนด้านคุณธรรมจริยธรรม เช่น ส่งพระไปสอนในโรงเรียน
แต่กลับพบว่าพระสงฆ์ที่ส่งไปนั้นยังขาดทักษะในการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนที่แตกต่างกันและหาแนวทางใน
การแก้ไขปัญหาเหล่านั้นได้ดีพอ
2) กระบวนการการให้ค�ำปรึกษา ได้แก่ การเปิดห้องคลินิกคุณธรรมให้นักเรียนปรึกษาหารือในปัญหาต่างๆ
การเปิดการเรียนรู้ภายใน ได้แก่ การใช้เทคนิคการอบรมที่สอดคล้องกับพฤติกรรมของเยาวชน การเรียนรู้อย่างเป็น
องค์รวม ได้แก่ การจัดกิจกรรมการบูรณาการวิถีพุทธ เน้นการคิด วิเคราะห์ ทบทวน ลงมือปฏิบัติ การพัฒนาแบบ
เวียนรอบ ได้แก่ การจัดกิจกรรมการอบรมสั่งสอนคุณธรรมจริยธรรมเป็นประจ�ำทุกวัน
3) รูปแบบการปลูกฝังศรัทธาในพระพุทธศาสนาแก่เยาวชน มี 4 รูปแบบ ได้แก่ รูปแบบการสร้างพระสงฆ์
ต้นแบบที่มีความรู้ความสามารถ เข้าใจและเข้าถึงพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง รูปแบบการสร้างและพัฒนาเยาวชน
สูก่ ารเป็นนักพูดดี คิดดี ท�ำดี รูปแบบการสร้างและพัฒนาเยาวชนสูค่ วามเป็นเยาวชนอย่างสมบูรณ์แบบ และรูปแบบ
การสร้างและพัฒนายุวพุทธมามกะ
ค�ำส�ำคัญ: การปลูกฝัง; เยาวชน; ศรัทธาในพระพุทธศาสนา
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Abstract
The objectives of this research were: 1. to study the general condition of
Cultivation of Faith in Buddhism to The Youth of The Sangha in Saraburi Province, 2. to study the
Cultivation of Faith in Buddhism to The Youth and 3. To propose a model for Cultivation of Faith in
Buddhism to The Youth. The methodology was the mixed methods research that collected data by
In-depth interviewing with 18 key informants and 10 participants in focus group discussion. The data
were analyzed by content analysis and systematically descriptive interpretation. The quantitative
research was conducted by collecting data from 385 sample who were students samples with
questionnaires with reliability value at 0.977 and analyzed data by descriptive statistics with
frequency,  percentage, mean and standard deviation.
The findings were as follows:
1. Sangha Administration in Saraburi Province supported virtue and morality for youth
such as sending monks to teach morality at local schools. While monks lacked skills for observing
students’ different behaviors and could find the method that will be solved this problem.
2. The advisory process such as opening the virtual clinic for students who interested
in consult any problems, to opened internal learning process as using behaviorally appropriate
learning process. Holistic learning process as Buddhist activities integrated that concentrated in
thinking, analysis, hand-on-practicing, repeating with daily training in merit and ethics.
3. The model Cultivation of Faith in Buddhism to The Youth were as follows: The model
for building role model of monk who understanding in Buddhism both knowledge and practice
in mindfulness, the model for building and development youth to become to speaker who had
good thought, always do merit, the model for building and development youth to become to the
complete man and the model for building and development youth to become to Buddhist.
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เมื่อกาลเวลาผ่านไป ได้มีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นหลายๆด้าน ดังจะเห็นได้ว่าปัจจุบันบทบาทแห่งความ
เป็นผู้น�ำทางด้านการศึกษาและทางด้านจริยธรรมของพระสงฆ์จะถูกลดลงไปบ้าง แต่ถึงกระนั้นพระสงฆ์ก็พยายาม
ที่จะรักษาบทบาทนี้ไว้เท่าที่ความสามารถจะถึงมี ทั้งนี้เพื่อความเจริญรุ่งเรืองมั่นคงของประเทศชาติและเพื่อความ
สงบสุขของประชาชน ซึ่งสถานการณ์บ้านเมืองของประเทศไทยในปัจจุบันนี้ดูจะเป็นห่วงอย่างยิ่ง ไม่ว่าจะเป็นวิกฤติ
ทางเศรษฐกิจ ปัญหาความเสือ่ มถอยในด้านคุณธรรมจริยธรรมของคน ทัง้ ในระดับนักการเมือง ข้าราชการ หรือคนใน
แวดวงอาชีพอืน่ ๆ และภาพทีเ่ ห็นชัดและเป็นข่าวอยูท่ กุ วันนีก้ ค็ อื การทุจริตคอรัปชัน่ การก่ออาชญากรรม การใช้ความ
รุนแรง การกลั่นแกล้งรังแก การล่วงละเมิดสิทธิ การฆ่าตัวตาย การเสพและการค้ายาเสพติด (Phrakhruvinaithorn
Anek, 2017)  ซึ่งแพร่ระบาดอยู่ในกลุ่มเยาวชนไทย ตั้งแต่ประถมศึกษาจนถึงระดับอุดมศึกษา รวมทั้งการแต่งกาย
ล่อแหลม ที่เป็นมูลเหตุก่อให้เกิดอาชญากรรมทางเพศของนักเรียนหญิง การขายบริการทางเพศของนักศึกษา การที่
นักเรียนอยู่ร่วมกันฉันท์สามีภรรยา การทะเลาะวิวาทของนึกศึกษาทั้งภายในสถาบันเดียวกันและต่างสถาบัน เหล่า
นี้ เป็นต้น ซึ่งชี้ให้เห็นประเด็นปัญหาวิกฤติอันน่าเป็นห่วงจากการพัฒนาที่ขาดสมดุล โดยมุ่งสร้างความเจริญทาง
เศรษฐกิจอย่างรวดเร็วท�ำให้บคุ คลและสังคม รวมทัง้ โครงสร้างและกลไกการบริหารและการจัดการต่างๆ ปรับตัวตาม
ไม่ทนั เกิดความไม่สมดุลระหว่างการพัฒนาทางวัตถุกบั การพัฒนาทางด้านจิตใจ (Office of the National Education
Commission, 2002) ก่อให้เกิดปัญหานานัปการ โดยเฉพาะต่อเด็กและเยาวชนในวัยเรียน และปัญหาที่เกิดขึ้นใน
กลุม่ ของเยาวชนดังกล่าว แสดงให้เห็นถึงว่าเยาวชนไทยของเราขาดการปลูกฝังในด้านคุณธรรมจริยธรรมอย่างยัง่ ยืน
คือ อาจจะมีอยูบ่ า้ งแต่เป็นแบบฉาบฉวยไม่เกิดผลทีถ่ าวรในขณะทีส่ งั คมไทยต้องการเห็นภาพการพัฒนาเยาวชนไทย
ไปสู่การเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความสมบูรณ์ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ มีสติปัญญา มีความรู้และคุณธรรม มีการ
ศึกษานับเป็นปัจจัยส�ำคัญอย่างหนึ่งในการพัฒนาประเทศ   การพัฒนาการศึกษาจะมีส่วนช่วยพัฒนาเยาวชนของ
ชาติทั้งในด้านความรู้ความคิดความประพฤติและคุณธรรม และเป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อันเป็นก�ำลังส�ำคัญ
ของประเทศชาติ ดังนั้น ประเทศไทยต้องปรับเปลี่ยนวิธีการ และกระบวนการในการบริหารงานเพื่อพัฒนาศักยภาพ
ของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาด้านการศึกษาซึ่งเป็นพื้นฐานส�ำคัญในการพัฒนาเยาวชน อันเป็นอนาคต
ของชาติ รากฐานของการพัฒนาประเทศต้องเริ่มจาการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรภายในประเทศเป็นส�ำคัญ
(Office of the National Economic and Social Development Board, 2007) การศึกษานับเป็นปัจจัยส�ำคัญ
อย่างหนึ่งในการพัฒนาประเทศ   การพัฒนาการศึกษาจะมีส่วนช่วยพัฒนาเยาวชนของชาติทั้งในด้านความรู้ความ
คิดความประพฤติและคุณธรรม  และเป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อันก�ำลังส�ำคัญของประเทศชาติ (Waranuch,
1997)
ศรัทธาหรือความเชือ่ มีความส�ำคัญต่อการด�ำรงชีวติ ศรัทธาทีผ่ ดิ จะส่งผลให้ประพฤติปฏิบตั ผิ ดิ หรือพูดผิดท�ำ
ผิดไปตามศรัทธาความเชื่อนั้น   ส่วนศรัทธาที่ถูกจะส่งผลให้ประพฤติถูกคือพูดถูกท�ำถูกไปตามศรัทธาความเชื่อนั้น  
ศรัทธามีความส�ำคัญเพราะเป็นเรือ่ งของจิตศรัทธาเป็นเครือ่ งปรุงแต่งจิตให้แสดงออกทางวาจาคือการพูดทางกาย คือ
การกระท�ำ (Yang, 2016) ปัญหาพฤติกรรมบางอย่างมักเกิดขึ้นมานาน จนท�ำให้การแก้ไขมักท�ำได้ยาก การป้องกัน
ปัญหา จึงมีความจ�ำเป็นและส�ำคัญมากกว่าการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นแล้ว การป้องกันดังกล่าว ควรเริ่มตั้งแต่การส่ง
เสริมสุขภาพจิตตัง้ แต่เด็ก ในระบบการศึกษาอบรมเชิงพุทธบูรณาการมุง่ หมายด้วยหลักทีเ่ รียกว่า ความมีกลั ยาณมิตร
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ส่วนปัจจัยที่ 2 (โยนิโสมนสิการ) เป็นแกนหรือองค์ประกอบหลักของการพัฒนาปัญญา (Phra Charoen, 2019)
ซึง่ สอดคล้องกับผลงานวิจยั ของพระครูกติ ติญาณวิสฐิ (Phrakhrukittiyanawisit, 2018) ศึกษาวิจยั เรือ่ ง บทบาทของ
พระสงฆ์ต่อการพัฒนางานด้านการศึกษา สอดคล้องกับผลงานวิจัยของภัทราวดี ปรินแคน (Pattarawadi, 2014)
ศึกษาวิจัยเรื่อง การบริหารศรัทธา: การแผ่พระพุทธศาสนาเชิงรุก สอดคล้องกับผลงานวิจัยของพระวรชิด ทะสา
(Phra Worrachat, 2018) ศึกษาวิจยั เรือ่ ง กระบวนการสร้างศรัทธาของพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาของประเทศไทย
และสอดคล้องกับผลงานวิจยั ของพระมหากฤษฎา กิตตฺ โิ สภโณ (PhramahaKrisada, 2019) ศึกษาวิจยั เรือ่ ง รูปแบบ
การปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมส�ำหรับวัยรุ่นไทยยุคใหม่   ตามหลักพุทธธรรม ผ่านกลไกการขับเคลื่อนโครงการ
คลินิกคุณธรรม ของพระธรรมวิทยากร
จากเหตุผลข้างต้น ท�ำให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาสภาพทั่วไป กระบวนการ และรูปแบบการปลูกฝังศรัทธาใน
พระพุทธศาสนาแก่เยาวชน ของคณะสงฆ์จังหวัดสระบุรี เพื่อพัฒนาโมเดลในการปลูกฝังศรัทธาเยาวชนแล้วน�ำไป
เสนอคณะสงฆ์เพือ่ พัฒนาศักยภาพของพระสังฆาธิการ พระสงฆ์ และพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนให้มคี ณ
ุ ภาพต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาสภาพทั่วไปในการปลูกฝังศรัทธาในพระพุทธศาสนาแก่เยาวชนของคณะสงฆ์จังหวัดสระบุรี
2. เพื่อศึกษากระบวนการในการปลูกฝังศรัทธาในพระพุทธศาสนาแก่เยาวชนของคณะสงฆ์จังหวัดสระบุรี
3. เพื่อน�ำเสนอรูปแบบการปลูกฝังศรัทธาในพระพุทธศาสนาแก่เยาวชนของคณะสงฆ์จังหวัดสระบุรี

วิธีด�ำเนินการวิจัย
การวิจยั นีเ้ ป็นการวิจยั แบบผสานวิธี ประกอบด้วยการวิจยั เชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผูใ้ ห้ขอ้ มูล
ส�ำคัญ จ�ำนวน 18 รูปหรือคน และการสนทนากลุ่มเฉพาะกับผู้ทรงคุณวุฒิ จ�ำนวน 10 รูปหรือคน
เครื่องมือที่ใช้คือแบบสัมภาษณ์และแบบสนทนากลุ่มเฉพาะ เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการบันทึกเสียงและ
จดบันทึกด้วยตนเอง วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหาเชิงพรรณนา เรียบเรียงและจ�ำแนกอย่างเป็น
ระบบ และการวิจยั เชิงปริมาณ โดยเป็นการวิจยั เชิงส�ำรวจ จากแบบสอบถาม ซึง่ มีคา่ ความเชือ่ มัน่ ทัง้ ฉบับเท่ากับ 0.977
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ในจังหวัดสระบุรี จ�ำนวนทั้งสิ้น 10,662 คน
กลุม่ ตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั ได้ทำ� การสุม่ มาจากประชากรจ�ำนวน 10,662 คน โดยค�ำนวณตามสูตรของทาโร่
ยามาเน่ (Taro Yamane) ได้กลุม่ ตัวอย่างจ�ำนวน 385 คน วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรมส�ำเร็จรูปทางสังคมศาสตร์
สถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัย

1. สภาพทั่วไปเกี่ยวกับการปลูกฝังศรัทธาในพระพุทธศาสนาแก่เยาวชนของคณะสงฆ์จังหวัดสระบุรี
พบว่า มีจุดแข็งของการปลูกฝังศรัทธาในพระพุทธศาสนาแก่เยาวชนของคณะสงฆ์จังหวัดสระบุรี คือ คณะสงฆ์
จังหวัดสระบุรีให้การสนับสนุนเยาวชนด้านคุณธรรมจริยธรรม เช่น การส่งพระสงฆ์เข้าไปสอนคุณธรรมจริยธรรมแก่
นักเรียนในโรงเรียน พระสงฆ์มีความรู้ความสามารถ และมีเทคนิคในการถ่ายทอดหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาให้
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เข้าใจง่าย และน่าสนใจ และพระสงฆ์เป็นแบบอย่างที่ดี และน่าเคารพเลื่อมใส มีจุดอ่อน คือ พระสงฆ์ยังขาดทักษะ
ในการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในแต่ละคนที่แตกต่างกัน และหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาเหล่านั้นได้ไม่ดีพอ
พระสงฆ์บางรูปมีภารกิจมาก ไม่สามารถเข้าสอนในโรงเรียนได้อย่างสม�่ำเสมอ และห้องหรือหอประชุมที่ใช้ในการ
อบรมนักเรียนมีขนาดไม่เพียงพอต่อจ�ำนวนนักเรียนที่มีมาก ไม่มีเวทีกลางที่ใช้ในการอบรม สื่อสาร หรือท�ำกิจกรรม
ร่วมกันกับนักเรียน ความไม่พร้อมของสถานศึกษาหรือพระสงฆ์ในการใช้สื่อต่างๆ ท�ำให้เสียเวลาในการเรียนการ
สอนมาก โอกาส คือ มีการน�ำเอาหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาและเศรษฐกิจพอเพียง มีเป็นแนวคิดหลักใน
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักเรียน มีการน�ำเอาประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น เช่น พิธีถวายเทียนพรรษา
พิธีตักบาตรดอกไม้ เป็นต้น มาจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น  และมีการน�ำเอา
วัดมาไว้ในสถานศึกษา คือ จัดห้องวิถีไทยวิถีพุทธ จัดบอร์ดนิทรรศการวันส�ำคัญทางพระพุทธศาสนา มีห้องคุณธรรม
จริยธรรมประจ�ำสถานศึกษา เป็นต้น อุปสรรค คือ ปัญหายาเสพติดในกลุ่มวันรุ่น ปัญหาการทะเลาะวิวาทระหว่าง
สถาบัน ปัญหาการใช้ความรุนแรงของสถาบันครอบครัว ความก้าวร้าวของนักเรียนที่มีต่อผู้ปกครอง การอาศัยอยู่
ร่วมกันระหว่างนักศึกษาชายและนักศึกษาหญิง ปัญหาการท้องก่อนวัยอันควร เป็นต้น   นักเรียนบางคนมีบ้านอยู่
ไกลจากสถานศึกษา การเดินทางไปมาไม่สะดวก ค่าใช้จ่ายสูง บางวันไม่สามารถเดินทางมาทันก�ำหนดเวลาเรียน
นักเรียนบางคนไม่สามารถใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยได้มีการน�ำเอาสื่อเทคโนโลยีไปใช้ผิดประเภท เช่น คุยเรื่องส่วน
ตัวหรือเรือ่ งทีไ่ ม่เหมาะสม เป็นต้น  สือ่ มวลชนให้การส่งเสริม ท�ำข่าว และประชาสัมพันธ์โครงการคลินกิ คุณธรรมน้อย  
และชาวบ้านและประชาชนทั่วไป ไม่ทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงการคลินิกคุณธรรมของแต่ละสถานศึกษา
2. กระบวนการในการปลูกฝังศรัทธาในพระพุทธศาสนาแก่เยาวชนของคณะสงฆ์จังหวัดสระบุรี ได้แก่
ด้านกระบวนการการให้ค�ำปรึกษา ประกอบด้วย 8 กระบวนการย่อย คือ
1) คณะสงฆ์และโรงเรียนร่วมกันเปิดห้องคลินกิ คุณธรรมให้คำ� ปรึกษาแก่นกั เรียน โดยรณรงค์ให้นกั เรียนทีม่ ี
ความสนใจเข้ารับบริการให้ค�ำปรึกษาหารือในปัญหาต่างๆ 2) คณะสงฆ์และโรงเรียนร่วมกันจัดตั้งกลุ่มสมาชิกชมรม
คลินกิ คุณธรรมประจ�ำสถานศึกษา เพือ่ ให้นกั เรียนทีเ่ ป็นสมาชิกทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม 3) คณะสงฆ์และโรงเรียนร่วม
กันจัดตัง้ กลุม่ เฟสบุค๊ (Facebook) จัดตัง้ กลุม่ ไลน์ (Line) เพือ่ ใช้เป็นช่องทางในการให้คำ� ปรึกษาแก่นกั เรียน 4) คณะ
สงฆ์และโรงเรียนร่วมกันคัดเลือกแกนน�ำในการประสานงานระหว่างนักเรียนกลุม่ เป้าหมายกับพระสงฆ์ เพือ่ ลดช่องว่าง
ระหว่างกัน 5) คณะสงฆ์และโรงเรียนร่วมกันสถานศึกษาควรจัดสรรเวลาให้พระสงฆ์ได้อบรมสนทนาธรรม/บรรยาย
ธรรม กับนักเรียนในเวลา/สถานที่ที่เหมาะสม 6) คณะสงฆ์และโรงเรียนร่วมกันก�ำหนดหลักสูตรให้มีความสอดคล้อง
กับวิถีพุทธ 7) คณะสงฆ์และโรงเรียนร่วมกันรณรงค์ให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรของโรงเรียน และนักเรียนตระหนักใน
ความส�ำคัญและความเข้าใจร่วมกัน สร้างความเป็นกัลยาณมิตร ด้วยการยิ้มแย้มแจ่มใสทักทายกัน 8) คณะสงฆ์และ
โรงเรียนร่วมกันมีการติดตามและประเมินผลจากการจัดกิจกรรม
กระบวนการการเปิดการเรียนรู้ภายใน ประกอบด้วย 7 กระบวนการย่อย คือ  1) การใช้เทคนิคการอบรมที่
สอดคล้องกับพฤติกรรมของเยาวชน เช่น การท�ำวัตร เช้า-เย็น การนั่งสมาธิ 2) การจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรม
ทางพระพุทธศาสนา จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ จัดกิจกรรมวันไหว้ครู เป็นต้น โดยใช้กระบวนการสอดแทรกหลัก
ธรรม เช่น การอาราธนาพระสงฆ์บรรยายธรรมเรื่อง “พระคุณครู” เป็นต้น 3) ให้นักเรียนฝึกปฏิบัติจากเหตุการณ์
จริงเป็นหลัก โดยพระสงฆ์และครูให้ข้อมูลย้อนกลับทันที อาทิเช่นขณะเกิดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของเด็กใน
โรงเรียน พระสงฆ์และครูใช้ความศรัทธาจากผู้เรียน ศึกษาปัญหาและแนะแนวปฏิบัติที่เหมาะสมกับระดับวุฒิภาวะ
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แก่นักเรียน 4) จัดค่ายฝึกอบรมมารยาทไทย การพูดจาสุภาพ และถูกกาลเทศะ การลดพฤติกรรมก้าวร้าว ลดความ
เห็นแก่ตัว มีเมตตาสูงขึ้น เกิดความสงบ มีสติด้วยการท�ำสมาธิ รู้จักพิธีกรรมทางศาสนา ปฏิบัติได้จริง เห็นประโยชน์
ในการเข้าค่ายฝึกอบรม 5) การใช้เหตุการณ์ในสือ่ อนไลน์เป็นสือ่ การสอนให้ผเู้ รียนเกิดการตระหนักรูด้ ว้ ยตนเอง โดย
ใช้วธิ ที างของพระพุทธเจ้า คือ ปุจฉา-วิสชั นา ไม่บดิ เบือนสาระ เป็นการข่มขูใ่ ห้นกั เรียนเกรงกลัว นรก สวรรค์ เป็นต้น
6) รูปแบบการปรับกระบวนทัศน์ทางศีลธรรมจากเหตุการณ์ปัจจุบัน โดยใช้หลักการคิดวิเคราะห์ให้ผู้เรียนปรับ
พฤติกรรมของตนเองได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเบญจศีล เบญจธรรม 7) มีการวัดและประเมินผลที่หลากหลายเพื่อให้
สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียน
กระบวนการเรียนรูแ้ บบองค์รวม ประกอบด้วย 4 กระบวนการย่อย คือ 1) การจัดกิจกรรมการบูรณาการวิถี
พุทธทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยอาศัยแนวหลักการทฤษฎีที่เรียนรู้จากภายนอก เข้าไปสู่การคิด วิเคราะห์ ทบทวน
ลงมือฝึกปฏิบัติ ฝึกฝนให้คล่องแคล่วโดยอัตโนมัติ 2) การจัดค่ายคุณธรรม นักเรียนได้รับประโยชน์โดยตรง คือ ได้
ฝึกความอดทน, ท�ำให้เกิดความใจเย็น ได้รับความรู้, ฝึกวินัยและพัฒนาศีลธรรม ฝึกสมาธิก่อให้เกิดปัญญา ได้รับ
ความรู้ทางหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา, เข้าใจกฎแห่งกรรม   ได้รับการฝึกความมีวินัยในการอยู่ร่วมกัน ได้รับ
บุญกุศล ได้รับประสบการณ์ชีวิตมากขึ้น ได้รู้จักการปรับตัว 3) การสร้างบรรยากาศและปฏิสัมพันธ์ความเป็น
กัลยาณมิตรต่อกัน ปฏิบตั ใิ ห้เป็นแบบอย่างให้กบั ผูเ้ รียนได้เห็นและปฏิบตั ริ ว่ มกันได้อย่างปกติ รวมถึงการปลูกต้นไม้ทใี่ ห้
ความร่มรืน่ ร่มเย็น ดอกไม้มสี สี นั สวยงาม มีกลิน่ หอมเย็น ท�ำให้เกิดความรูส้ กึ สุขใจ สบายใจ เป็นต้น 4) การจัดกิจกรรม
ทีส่ ง่ เสริมศีล สมาธิ และปัญญาแก่เยาวชน อาทิเช่น กิจกรรมรักษาศีล 5 กิจกรรม  ยิม้ ง่าย  ไหว้สวย  กราบงาม กิจกรรม
โฮมรูมเพือ่ สะท้อนความรูส้ กึ เพือ่ ให้นกั เรียนมีความคิดสร้างสรรค์ในการท�ำกิจกรรมท�ำความดี เพือ่ เสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมในโรงเรียน และเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความรู้สึกที่ได้ท�ำความดี
กระบวนการการพัฒนาแบบเวียนรอบต่อเนื่อง ประกอบด้วย 4 กระบวนการ คือ 1) สะอาด ได้แก่
กิจกรรมรักษาศีล 5 ซึ่งเป็นคุณธรรมเบื้องต้นในการด�ำเนินชีวิตของมนุษย์ ส่งเสริมให้นักเรียนรักษาศีล 5 เป็นประจ�ำ 
กิจกรรมรณรงค์ให้นักเรียนลด ละ เลิก อบายมุขทั้งปวง กิจกรรมงดสูบบุหรี่ในสถานศึกษา กิจกรรมโทษภัยของ
ยาเสพติด กิจกรรมรักนวลสงวนตัว กิจกรรมจิตอาสาคบเพื่อนดี กิจกรรมหน้าที่พลเมืองที่ดี ซึ่งหลักธรรมในทาง
พระพุทธศาสนาที่น�ำมาใช้ คือ เบญจศีลเบญจธรรม (กายภาวนา) 2) สว่าง ได้แก่ กิจกรรมเสริมสร้างปัญญาให้แก่
นักเรียน เช่น กิจกรรมวิถีธรรมวิถีไทย รณรงค์ให้นักเรียนรู้จักขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมไทย วัฒนธรรม
ประจ�ำถิ่นของตนเอง กิจกรรมมารยาทไทย กิจกรรมยิ้มไหว้ทักท้ายกัน เป็นต้น (สีลภาวนา) 3) สงบ ได้แก่ กิจกรรม
ปฏิบัติธรรม เจริญจิตภาวนา มีการนั่งสมาธิ เดินจงกรม แผ่เมตตา เป็นต้น เพื่อช่วยให้นักเรียนมีสมาธิในการศึกษา
เล่าเรียน ใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาท โดยสามารถจัดกิจกรรมในลักษณะสวดมนต์ไหว้พระก่อนและหลังเรียน
นั่งสมาธิหรือท�ำจิตให้สงบก่อนเข้าเรียนและหลังเลิกเรียน กิจกรรมค่ายคุณธรรมจริยธรรม เป็นต้น (จิตตภาวนา)
4) สัง่ สอน ได้แก่ กิจกรรมการอบรมสัง่ สอนคุณธรรมจริยธรรม การบรรยายธรรมหรือสนทนาธรรมในวันพระ กิจกรรม
การเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนาในชั้นเรียน กิจกรรมการเรียนการสอนธรรมศึกษา และจัดให้มีการสอบธรรม
ศึกษา เป็นต้น (ปัญญาภาวนา)
กระบวนการต่างๆ ข้างนั้น สอดคล้องกับความคิดเห็นของนักเรียนในจังหวัดสระบุรี ที่มีความคิดเห็นต่อ
การปลูกฝังศรัทธาในพระพุทธศาสนาแก่เยาวชนของคณะสงฆ์จังหวัดสระบุรีในภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง
(x = 3.42 , S.D. = 0.557) เพื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า
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บางกระบวนการในการปลูกฝังศรัทธาในพระพุทธศาสนาแก่เยาวชนของพระสงฆ์นั้น ยังไม่เด็นชัด จึงจ�ำเป็นอย่างยิ่ง
ที่คณะสงฆ์จะต้องปรับปรุงแก้ไขกระบวนการให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของเยาวชนต่อไป
3. รูปแบบการปลูกฝังศรัทธาในพระพุทธศาสนาแก่เยาวชนของคณะสงฆ์จังหวัดสระบุรี ประกอบด้วย
รูปแบบที่ 1 กระบวนการการให้ค�ำปรึกษาตามแนวพุทธ (ตามหลักกัลยาณมิตรธรรม)
เป้าหมาย : สร้างและพัฒนาพระสงฆ์ต้นแบบกัลยาณมิตรด้านคุณธรรมจริยธรรม
วิธีการ :
1. ประสานงานขอความร่วมมือกับส�ำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ในการจัดโครงการฝึกอบรมพระสงฆ์
ต้นแบบกัลยาณมิตด้านคุณธรรมจริยธรรม
2. คัดเลือกพระสงฆ์กลุ่มเกณฑ์น�ำในการน�ำท�ำกิจกรรมร่วมกับสถานศึกษาที่สนใจ
3. พัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีความศรัทธาในพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริงตามหลักกัลยาณมิตร
4. ประเมินผลตลอดการฝึกอบรม ด้วยวิธีการสังเกต สอบถาม สนทนา
5. ปรับปรุงกระบวนการปลูกศรัทธาแบบกัลยาณมิตร จนเป็นแบบอย่างที่ดี
รูปแบบที่ 2 กระบวนการการเปิดการเรียนรู้ภายในตามแนวพุทธ (ตามหลักโยนิโสมนสิการ)
เป้าหมาย : สร้างและพัฒนาเยาวชนสู่การเป็นนักพูดดี คิดดี ท�ำดี
วิธีการ :
1. ประสานงานขอความร่วมมือกับผู้อ�ำนวยการโรงเรียนในการนิมนต์พระสงฆ์ พระสงฆ์มาบรรยายธรรม
โดยทางโรงเรียนจัดชั่วโมงบรรยายธรรมให้พระสงฆ์เป็นประจ�ำทุกสัปดาห์
2. น�ำนักเรียนไปท�ำบุญ ฟังธรรม ที่วัด ศึกษาหลักธรรมค�ำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ต่างๆ การจัดห้องธรรมะ การให้นักเรียนเล่าธรรมะ เล่าเรื่องกฎแห่งกรรม โรงเรียนจัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการ
ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมเพื่อจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินชีวิต ให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติธรรมร่วมกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ทั้งบ้าน วัด โรงเรียน โดยสม�่ำเสมอ สร้างแรงจูงใจในการยกย่องคนดี และให้ผู้เรียนมีความคิดริเริ่มกิจกรรมที่เกี่ยว
กับวันส�ำคัญทางพระพุทธศาสนา และมีการติดตามผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน พร้อมทั้งส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับ
ผู้เรียน ให้ผู้เรียนมีความรู้จริงตามหลักของอริยสัจ 4 เข้าใจปัญหา รู้สาเหตุความเป็นมา และมีวิธีการแก้ไขปัญหาได้
อย่างถูกต้อง
3. การน�ำนักเรียนปฏิบัติธรรมทุกวัน โดยเริ่มจากการสวดมนต์ นั่งสมาธิ การทบทวนเรื่องราวในชีวิต
ประจ�ำวัน ค้นหาทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค ก่อนกลับบ้าน
4. ประเมินผลตลอดการฝึกอบรม ด้วยวิธีการสังเกต สอบถาม สนทนา
5. ปรับปรุงกระบวนการปลูกศรัทธาแบบโยนิโสมนสิการ จนเป็นแบบอย่างที่ดี
รูปแบบที่ 3 กระบวนการเรียนรู้อย่างเป็นองค์รวมตามแนวพุทธ (ตามหลักไตรสิกขา)
เป้าหมาย : สร้างและพัฒนาเยาวชนสู่ความเป็นเยาวชนอย่างสมบูรณ์แบบ
วิธีการ :
1. ประสานงานขอความร่วมมือกับสถานศึกษา ในการจัดค่ายคุณธรรมจริยธรรม ในการพัฒนาเยาวชนตาม
กระบวนการของศีล สมาธิ และปัญญา ร่วมถึงการพัฒนาโรงเรียนสู่การเป็นโรงเรียนวิธีพุทธ
2. พัฒนาโรงเรียนสู่การเป็นโรงเรียนวิธีพุทธ บ้าน วัด โรงเรียน ทั้ง 3 ฝ่าย ควรก�ำหนดแผนและนโยบาย
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ร่วมกัน เข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติร่วมกัน ประสานงานแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกัน โดยมุ่งการตระหนักถึง
ความส�ำคัญของกิจกรรมพืน้ ฐานวิถชี วี ติ จัดสรรเวลาให้เหมาะสมกับทุกๆ ฝ่าย ในขณะเดียวกันทุกฝ่ายก็ควรประพฤติ
ตนให้เป็นแบบอย่างที่ดี มีการติดตามและประเมินผล พร้อมทั้งบูรณาการตามหลักอริยสัจ 4 ในการด�ำเนินชีวิต
3. พัฒนาเด็กและเยาวชนให้ตามกระบวนการศีล สมาธิ และปัญญาแบบครบวงจร การจัดอาคารสถานที่ให้
มีความเหมาะสม เป็นการสร้างบรรยากาศและปฏิสัมพันธ์ตามแนวทางวิถีพุทธ
4. ประเมินผลตลอดการฝึกอบรม ด้วยวิธีการสังเกต สอบถาม สนทนา
5. ปรับปรุงกระบวนการปลูกศรัทธาแบบไตรสิกขา จนเป็นแบบอย่างที่ดี
รูปแบบที่ 4 กระบวนการการพัฒนาแบบเวียนรอบต่อเนื่องตามแนวพุทธ (ภาวนา 4)
เป้าหมาย : สร้างและพัฒนายุวพุทธมามกะ
วิธีการ :
1. ประสานงานขอความร่ ว มมื อ กั บ ส� ำ นั ก งานพระพุ ท ธศาสนาจั ง หวั ด ในการจั ด โครงการฝึ ก อบรม
ยุวพุทธมามกะ โดยการเปิดรับเยาวชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการ
2. คัดเลือกเยาวชนกลุ่มเกณฑ์น�ำในการท�ำกิจกรรมตามที่โครงการก�ำหนด
3. พัฒนาเด็กและเยาวชนให้มคี วามศรัทธาในพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริงตามหลักภาวนา 4 คือ กายภาวนา
(การพัฒนากาย) สีลภาวนา (การพัฒนาศีล) จิตตภาวนา (การพัฒนาจิตใจ) ปัญญาภาวนา (การพัฒนาปัญญา) น�ำไป
สู่กระบวนการเป็นยุวพุทธมามกะที่ท�ำหน้าที่เป็นกัลยาณมิตรในการแนะน�ำเยาวชนกลุ่มอื่นๆต่อไป
4. ประเมินผลตลอดการฝึกอบรม ด้วยวิธกี ารสังเกต สอบถาม สนทนา การสร้างเครือข่ายและประสานความ
ร่วมมือและความเข้าใจอันดีระหว่างโรงเรียนกับผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชน วัด องค์กรภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อ
สนับสนุนการจัดกิจกรรม ซึ่งกระบวนการที่กล่าวมาควรมีการนิเทศ ติดตาม ให้ค�ำปรึกษา และประเมินผล พร้อมทั้ง
ควรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่ผลงานที่ประสบผลส�ำเร็จกับหน่วยงานและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้
ศึกษาผลการด�ำเนินงานและน�ำสู่การพัฒนาขั้นต่อๆ ไป
5. ปรั บ ปรุ ง กระบวนการปลู ก ศรั ท ธาแบบกระบวนการการพั ฒ นาแบบเวี ย นรอบต่ อ เนื่ อ ง จนเป็ น
แบบอย่างที่ดี

อภิปรายผลการวิจัย

1. กระบวนการการให้ค�ำปรึกษาตามแนวพุทธ (ตามหลักกัลยาณมิตรธรรม) โดยการสร้างและพัฒนาพระ
สงฆ์ต้นแบบกัลยาณมิตรด้านคุณธรรมจริยธรรม เช่น เปิดห้องคลินิกคุณธรรม รณรงค์ให้นักเรียนที่มีความสนใจ
เข้ารับบริการให้ค�ำปรึกษาหารือในปัญหาต่างๆ จัดตั้งกลุ่มสมาชิกชมรมคลินิกคุณธรรมประจ�ำสถานศึกษา เพื่อให้
นักเรียนที่เป็นสมาชิกทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม เป็นต้น ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงกระบวนการให้ค�ำปรึกษาตามแนวพุทธ
เป็นกระบวนการที่ช่วยให้เยาวชนสามารถเข้าถึงพระสงฆ์ได้ง่าย และพร้อมจะรับการเรียนรู้จากพระสงฆ์โดยตรง ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของพระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ (PhramahaKrisada, 2019) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “รูปแบบ
การปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมส�ำหรับวัยรุ่นไทยยุคใหม่   ตามหลักพุทธธรรม ผ่านกลไกการขับเคลื่อนโครงการ
คลินิกคุณธรรม ของพระธรรมวิทยากร” ผลการวิจัยพบว่า พระธรรมวิทยากรมีบทบาทส�ำคัญในการส่งเสริม
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คุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา โดยมีบทบาทส�ำคัญคือ 1. ให้คำ� ปรึกษาแก่นกั ศึกษา 2. จัดสนทนาธรรมเป็นประจ�ำ 
3. มีการอบรมเยาวชนอย่างสม�่ำเสมอ 4. จัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง 5. ร่วมกับสถานศึกษาจัดท�ำ
แผนปฏิบัติการประจ�ำปี และ 6. จัดท�ำทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
2. กระบวนการการเปิดการเรียนรู้ภายในตามแนวพุทธ (ตามหลักโยนิโสมนสิการ) โดยสร้างและพัฒนา
เยาวชนสู่การเป็นนักพูดดี คิดดี ท�ำดี   เพราะเป็นขั้นตอนในการเรียนรู้จากภายใน เปิดการเรียนรู้จากภายในด้วย
กระบวนการ ปรโตโฆสะ คือ การฟังธรรม บรรยายธรรม จากพระสงฆ์ หรือการเรียนรู้จากสื่อภายนอกทั้งสื่อรอบตัว
และสื่อธรรมชาติ แล้วน�ำหลักธรรมหรือธรรมชาตินั้นมาพิจารณาตามหลักค�ำสอน ปฏิบัติตามจนสามารถแยกแยะ
ถูกหรือผิด ดีหรือชั่วได้ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของวีรชัย อนันเทีย (Wirachai, 2018) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “กลยุทธ์
การพัฒนาจริยธรรมส�ำหรับเยาวชนไทย” ผลการวิจยั พบว่า กลยุทธ์การพัฒนาจริยธรรมของเยาวชนโดยใช้หลักธรรม
ที่เหมาะสมส�ำหรับเยาวชนได้แก่ หลักเบญจศีล อริยสัจ 4 มรรค พรหมวิหาร 4 เป็นต้น ผู้วิจัยได้ค้นพบแผนกลยุทธ์
ในการพัฒนาเยาวชน 4 แผน คือ แผนกลยุทธ์ด้านการอยู่ร่วมกับเพื่อนๆ และบุคคลอื่นในสังคมได้อย่างสงบสุข แผน
กลยุทธ์ดา้ นการสร้างเสริมจิตส�ำนึกด้านจริยธรรมของเยาวชนและค่านิยมทีถ่ กู ต้อง แผนกลยุทธ์ดา้ นการปฏิบตั ติ นให้
อยู่ในศีลธรรมและกฎกติกาของสังคม และแผนกลยุทธ์ด้านการสั่งสอนให้มีแนวคิดในการด�ำเนินชีวิตที่ดี
3. กระบวนการเรียนรู้อย่างเป็นองค์รวมตามแนวพุทธ (ตามหลักไตรสิกขา)โดยสร้างและพัฒนาเยาวชนสู่
ความเป็นเยาวชนอย่างสมบูรณ์แบบ เพราะพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่สอนให้มนุษย์เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบ
ทั้งกาย วาจา และใจ โดยเชื่อว่ามนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐที่สามารถพัฒนาได้ กระบวนการพัฒนาแบบองค์รวม คือ
กระบวนการพัฒนามนุษย์ตั้งแต่ระดับเริ่มต้น คือ ศีล การส�ำรวมกายวาจาใจให้เรียบร้อย ระดับกลาง คือ สมาธิ การ
ท�ำให้จิตตั้งมั่น มีสติ มีสมาธิ และระดับสูง คือ ปัญญาซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระวิสุทธิภัทรธาดาและคณะ
(Pravisutthibhatratada et al., 2010) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนาจริยธรรมเชิงพุทธของหมู่บ้านจักสาน : กรณี
ศึกษากลุ่มจักสาน อ�ำเภอพนัสนิคม   จังหวัดชลบุรี” ผลการวิจัยพบว่าความส�ำคัญในการน�ำหลักธรรมค�ำสอนทาง
พระพุทธศาสนามาบูรณาการเพื่อให้เกิดผลต่อกลุ่มอาชีพจักรสานและพุทธศาสนิกชนทั่วไป ซึ่งท�ำให้เกิดมิติของการ
เผยแผ่หลักค�ำสอนต่อบุคคลในสังคมและชุมชน ทีช่ ว่ ยส่งเสริมให้เข้าถึงหลักธรรมได้โดยง่าย โดยเฉพาะการสอนเรือ่ ง
หลักธรรมทิฏฐธัมมิกตั ถประโยชน์ 4 และ/หรือหลักของความพอเพียงเป็นเรือ่ งทีค่ นทัว่ ไปมักตกอยูใ่ นความประมาทใน
การด�ำเนินชีวติ แต่ในโปรแกรมการกระท�ำสาเหตุ ได้จดั ชุดกิจกรรมทีน่ ำ� มาประยุกต์ใช้ได้ผลเชิงประจักษ์และมีความ
สมบูรณ์ในกิจกรรมทุกชุด ค่าเฉลี่ยระดับคะแนนเพิ่มขึ้น หลังเข้าร่วมกิจกรรมในระดับมาก
4. กระบวนการการพั ฒ นาแบบเวี ย นรอบต่ อ เนื่ อ งตามแนวพุ ท ธ (ภาวนา 4) โดยสร้ า งและ
พัฒนายุวพุทธมามกะ เพราะยุวพุทธมามกะ คือ เยาวชนทีเ่ ลือ่ มในศรัทธาในพระพุทธศาสนา ท�ำหน้าทีเ่ ป็นเยาวชนที่
ดี เป็นแบบอย่างที่ดี เป็นตัวแทนของเยาวชนในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เป็นตัวแทนของเยาวชนในการท�ำหน้าที่
รักษาและป้องป้องพระพุทธศาสนาร่วมกับ พระสงฆ์ อุบาสก อุบาสิกาซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของพระมหากฤษฎา
กิตฺติโสภโณ (PhramahaKrisada, 2019) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “รูปแบบการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมส�ำหรับ
วัยรุ่นไทยยุคใหม่   ตามหลักพุทธธรรม ผ่านกลไกการขับเคลื่อนโครงการคลินิกคุณธรรม ของพระธรรมวิทยากร”
ผลการวิ จั ย พบว่ า พระธรรมวิ ท ยากรมี บ ทบาทส� ำ คั ญ ในการส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมในสถานศึ ก ษา
โดยมีบทบาทส�ำคัญคือพัฒนาเครื่องมือในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้เรียนการจัดค่ายคุณธรรมจริยธรรมและ
มีการประเมินผลกลุ่มเป้าหมายร่วมกับสถานศึกษา โดยบูรณาการกับหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนา คือ หลัก
ไตรสิกขา หลักอริยสัจ 4 หลักอิทธิบาท 4 และหลักภาวนา 4 มาใช้ในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมด้วย
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แผนภาพที่ 1 องค์ความรู้จากการวิจัย
การที่คนจะมีศรัทธาไม่คลอนแคลนในพระพุทธศาสนา จะต้องมีความเชื่อ 4 ประการนี้ คือ กัมมศรัทธา วิ
ปากศรัทธากัมมัสสกตาศรัทธา และ ตถาคตโพธิศรัทธา โดยเฉพาะข้อสุดท้าย ถ้าเชือ่ มัน่ ในหลักค�ำสอนทีเ่ กิดจากการ
ตรัสรูข้ องพระพุทธเจ้าอย่างแนบแน่นในจิตใจ ความศรัทธาจะไม่คลอนแคลนและจะน้อมน�ำค�ำสอนมาปฏิบตั ใิ นชีวติ    
ซึ่งจะส่งผลต่อการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาที่แท้จริง
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะเพื่อการน�ำไปใช้ประโยชน์
ส�ำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนและคณะสงฆ์ควรผลิตพระสงฆ์ให้เพียงพอต่อความต้องการของสถานศึกษา
และจัดส่งพระสอนศีลธรรมทีผ่ า่ นการอบรมเข้าไปสอนในสถานศึกษาอย่างเพียงพอ จัดท�ำคูม่ อื แผนปฏิบตั กิ ารประจ�ำปี
ของแต่ละศูนย์ฯ เพือ่ เผยแผ่ให้ศนู ย์อนื่ ๆได้ทราบและสามารถน�ำมาประยุกต์กบั ศูนย์ของตนเองได้ น�ำเอารูปแบบ PICD:SCP MODEL มาประยุกต์ใช้กบั สถานศึกษาต่างๆ เพือ่ เน้นและเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่เด็กและเยาวชน
2. ข้อเสนอแนะเพื่อการท�ำวิจัยในครั้งต่อไป
1) ควรศึกษาเรื่องการปลูกฝั่งเยาวชนให้มีศรัทธาในพระพุทธศาสนาเฉพาะเจาะจงพื้นที่การวิจัยเพื่อพัฒนา
รูปแบบของจังหวัดนั้นๆ ให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น
2) ควรศึกษาเรื่องการปลูกฝังศรัทธาในพระพุทธศาสนาแก่เยาวชนของคณะสงฆ์จังหวัดสระบุรี เน้นเฉพาะ
หลักธรรมหรือคุณธรรมที่เหมาะกับสถานศึกษา เช่น ค่านิยม 12 ประการของรัฐบาลปัจจุบัน เป็นต้น
3) ควรศึกษาเรื่องประสิทธิผลการปลูกฝังศรัทธาในพระพุทธศาสนาแก่เยาวชนของคณะสงฆ์จังหวัดสระบุรี
หลังจากน�ำงานวิจัยฉบับนี้ไปใช้ทดลองจริง
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