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สังคมไทยในปัจจุบันเต็มไปด้วยการแข่งขันและยึดติดวัตถุสิ่งของด้วยความหลง จนท าให้สังคมเต็มไปด้วยปัญหามากมาย 
ส่งผลท าให้เยาวชนปัจจุบันเกิดความสับสนและเกิดผลเสียตามมา ดังที่ปรากฏจากเสียงสะท้อนของรายการหลุมด าทางสถานีโทรทัศน์
ช่อง 9 ท าให้เห็นว่าบ้านเมืองไทยเราก าลังประสบกับปัญหาครอบครัวแตกแยก หญิงสาวยอมลดศักดิ์ศรีเพื่อแลกกับโทรศัพท์มือถือหรือ
กระเป๋าราคาแพง และรวมถึงพฤติกรรมการเล่นการพนันของเยาวชน ที่มีสาเหตุส าคัญเกิดจากเยาวชนขาดที่พ่ึงทางใจและขาดหลักใน
การด าเนินชีวิต สอดคล้องกับข้อมูลวิจัยการเฝ้าระวังสถานการณ์เด็กไทย (Child Watch) ของ อมรวิชช์ นาครทรรพ สถาบันรามจิตติ 
ได้สรุปภาพรวมของสังคมไทยที่เกี่ยวกับเยาวชน 2 มิติ คือ ทางบวก พบว่าเยาวชนไทยมีสุขภาพดีและการศึกษาสูงขึ้นโดยเฉพาะใน
ต่างจังหวัด แต่ในทางลบ ยืนยันสถานการณ์ของเยาวชนไทยน่าเป็นห่วงอย่างยิ่งหลายด้าน เช่น สภาพครอบครัวอ่อนแอ เด็กเที่ยว
กลางคืน ดื่มสุรา สูบบุหรี่ และมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร การตั้งครรภ์นอกสมรส การใช้ความรุนแรง การถูกท าร้าย และอุบัติเหตุ ที่
มีสถิติสูงขึ้นอย่างน่าตกใจ ทั้งนี ้จรวยพร ธรณินทร์ (2548) ไดก้ล่าวถึง รายงานพิเศษ “ข้อเสนอเชิงนโยบายการแก้ปัญหาเยาวชนไทย: 
น าศีลธรรมกลับคืนสู่สถานศึกษา” ที่ส่วนการศึกษาวิจัยของเขตตรวจราชการที่ 4 ในภาคกลางของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ที่ได้
ติดตามประเมินผลการด าเนินโครงการ “ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน” จ านวน 4,000 รูปในปีพ.ศ.2548 พบว่า นักเรียนสนใจน้อย
ส่วนใหญ่ไม่เข้าร่วมกิจกรรมในวันส าคัญทางศาสนา การเรียนการสอนเน้นพิธีกรรม ท าให้เด็กไม่สามารถเข้าถึงแก่นธรรมที่แท้จริง ครู
พระมีเทคนิคการสอนน้อย ไม่เข้าถึงจิตวิทยาการสอน จ าเป็นต้องปรับการเรียน เปลี่ยนการสอน ถวายความรู้แก่ครูพระ เพ่ือให้เด็ก
เข้าถึงเทคนิคและฝึกปฏิบัติธรรมอย่างเร่งด่วน ปัญหาที่เกิดข้ึนสะท้อนให้เห็นความส าคัญของนิสิตนักศึกษาที่เรียนคณะศึกษาศาสตร์ ที่
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อาจจะต้องไปประกอบวิชาชีพครู ยิ่งจ าเป็นต้องเป็นผู้ที่ได้เรียนรู้และสั่งสมคุณธรรมที่จะไปเป็นต้นแบบการเรียนรู้  (Role model) 
ต่อไป ดังนั้น การศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนาความตระหนักด้านคุณธรรมจริยธรรมของนิสิตศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” 
จึงเป็นสิ่งส าคัญที่จะเตรียมความพร้อมนิสิตศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพ่ือการเป็นครูที่ดีในอนาคต 

 วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. จัดท ากจิกรรมโครงการ “ธรรมะน่ารู้ส าหรับครูวัยใส” ให้นิสิตคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้มีโอกาสเข้า
ร่วมโครงการฝึกวินัย ฝึกความรับผิดชอบ การปฏิบัติสมาธิและกระตุ้นให้เกิดความตระหนักถึงคุณค่าของคุณธรรมจริยธรรม ชีวิตผ่าน
หลักธรรมและแนวการสอนทางพระพุทธศาสนา 

2. ส่งเสริมให้นิสิตคณะศึกษาศาสตร์ท ากิจกรรมร่วมกัน และให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะเน้นการส่งเสริมรุ่นพ่ีให้สามารถท า
กิจกรรมให้กับรุ่นน้องได้ 

 ขอบเขตของการวจิัย 

เป็นการวิจัยเชิงทดลองและการส ารวจ โดยการจัดกิจกรรมโครงการ “ธรรมะน่ารู้ส าหรับครูวัยใส” ให้นิสิตเข้าร่วม สังเกต
ความสนใจ และสอบถามนิสิตด้วยเครื่องมือที่สร้างขึ้น 

ประชากรที่ใช้ในการศึกษา เป็นนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่เข้าร่วมโครงการธรรมะน่ารู้ส าหรับครูวัย
ใส 3 ปี คือ ปีการศึกษา 2547 ปีการศึกษา 2548 และปีการศึกษา 2549 

 วธิีการวิจัย 

ผู้วิจัยเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการธรรมน่ารู้ส าหรับครูวัยใส และเป็นวิทยากรเองในบางหัวข้อจึงเก็บข้อมูลคาบแรกเกี่ยวกับ
การส ารวจตนเอง และความคาดหวังที่เข้ามาเรียนคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จากนั้น นิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรม
โครงการจะเข้าสู่กิจกรรมการวาดรูปตามจินตนาการ การฝึกการกราบ การสวดมนต์ การนั่งสมาธิ การกินแบบมีสติ การเข้าร่วม
กิจกรรมตรงเวลา และการฟังธรรม ผู้วิจัยบันทึกข้อมูลจากการสังเกตแบบมีส่วนร่วม และแบบไม่มีส่วนร่วม ติดตามสัมภาษณ์แบบไม่มี
โครงสร้าง (Non-structured interview) และสนทนากลุ่ม (Focus Group) กับนิสิตรุ่นพ่ีที่เป็นกรรมการด าเนินงานเกี่ยวกับการท า
โครงการในแต่ละครั้ง การด าเนินโครงการมีผู้เข้าร่วม 3 ครั้ง คือ ปีการศึกษา 2547 มีผู้เข้าร่วมโครงการจ านวน 64 คน ปีการศึกษา 
2548 มีผู้เข้าร่วมโครงการจ านวน 8 คน และปีการศึกษา 2549 มีนิสิตชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมโครงการจ านวน 150 คน 

 ผลการวจิัย 

ผลการด าเนินการจัดท ากิจกรรมธรรมน่ารู้ส าหรับครูวัยใส ปีการศึกษา 2549 นิสิตคิดว่าสามารถน าหลักธรรมที่ได้เรียนรู้ไป
ปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้ในระดับมากถึงมากที่สุดร้อยละ 85.6 ความเหมาะสมของโครงการในภาพรวมในระดับมากถึงมากที่สุดร้อย
ละ 81.3 นิสิตได้รับข้อคิดที่ดีจากการปฏิบัติตลอดทั้งโครงการในระดับมากถึงมากที่สุดร้อยละ 80.6 นิสิตตระหนักถึงคุณค่าของการฟัง
ธรรมในระดับมากถึงมากที่สุดร้อยละ 79.8 ความเหมาะสมของโครงการที่จะจัดในครั้งต่อไปในระดับมากถึงมากที่สุดร้อยละ  79.2 
เหมาะสมของสถานที่จัดโครงการในระดับมากถึงมากที่สุดร้อยละ 63.3 และความเหมาะสมของรูปแบบของโครงการในระดับมากถึง
มากที่สุดร้อยละ 66.2 และ จากผลด าเนินการจัดกิจกรรมธรรมน่ารู้ส าหรับครูวัยใส 
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 อภิปรายผล 

1. ต้นทุนทางด้านคุณธรรมและจริยธรรมของนิสิตศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่มีค่าเกินกว่าร้อยละ 90 พบว่า 
นิสิตกล่าวค าขอบคุณเมื่อได้รับความช่วยเหลือ นิสิตต้องการทดแทนผู้มีพระคุณ ภูมิใจในเครื่องแบบนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
กล่าวค าขอโทษเมื่อผิดพลาด เป็นคนมีน้ าใจสงสารผู้อ่ืนเมื่อเขาทุกข์ อยากเป็นคนเก่ง ชอบให้ความช่วยเหลือผู้อ่ืน ไว้ใจอาจารย์ที่
ปรึกษาหากมีปัญหา และซื่อสัตย์ในการสอบ อาจจะเป็นเพราะว่านิสิตกลุ่มนี้มีความตั้งใจสอบเข้ามาเรียนวิชาชีพที่จะไปเป็นครู  และ
อาจจะมีความส านึกต่อวิชาชีพที่ดี 

2. ข้อมูลบางประเด็นค้านกันบ้าง เช่น นิสิตอยากเป็นคนเก่งในระดับมากร้อยละ 91.3 ชอบเรียนวิชาที่มีการปฏิบัติ ในระดับ
มากร้อยละ 76.0 ชอบท ากิจกรรมที่ท าให้เกิดการเรียนรู้ในระดับมากร้อยละ 70.0 แต่นิสิตกลับชอบอาจารย์สั่งงานมากเพ่ือให้เกิดการ
เรียนรู้เพียง 48.6 อาจจะเป็นเพราะว่าอาจารย์ต้องจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ของเยาวชนที่มีรูปแบบหลากหลายกว่าการสั่งงาน 

3. ประเด็นของเยาวชนไทยมากกว่าครึ่งเป็นคนติดเพ่ือน และชอบท างานเดี่ยว ยังเป็นคุณลักษณะคนไทยที่อาจจะต้องหาทาง
ปรับเพื่อการสร้างระบบการท างานเป็นทีมที่แข็งแกร่งต่อไป 

4. ประเด็นของเยาวชนไทยเพียงประมาณครึ่งเดียวที่ต้องการเป็นผู้น า ชอบตอบค าถามที่อาจารย์ถาม และชอบแสดงความ
คิดเห็น อาจจะเป็นเพราะว่าเยาวชนไม่กล้าแสดงออก จึงมีความส าคัญที่อาจารย์ผู้สอนต้องปรับกระบวนทัศน์การสอนให้สามารถ
พัฒนาการคิดและการแสดงออกเชิงความรู้และความคิดให้มากเพ่ือลดการเก็บไว้หรือเก็บกดที่มีอยู่ในเยาวชน 

 ข้อเสนอแนะในการใช้ประโยชน์ 

การตระหนักถึงความจ าเป็นในการพัฒนาความตระหนักด้านคุณธรรม สู่การน าไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมในเยาวชนไทย 
เป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับความเป็นชาติที่ด ารงวัฒนธรรมไว้ให้คงอยู่  ซึ่งกิจกรรมโครงการเพ่ือการส่งเสริมวินัย ความรับผิดชอบ และการ
ตระหนังถึงคุณธรรมและจริยธรรมในเยาวชน เป็นสิ่งจ าเป็นที่ต้องท าอย่างต่อเนื่อง และควรเป็นกิจกรรมที่สามารถดึงดูดความสนใจ 
และสามารถท าให้เยาวชนยอมรับการเข้าร่วมกิจกรรมอย่างเต็มใจที่จะเรียนรู้ ทั้งนี ้กิจกรรมอาจจะจ าเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนไปตาม
ยุคและการเปลี่ยนแปลงของโลกท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไม่หยุดนิ่ง 

 ข้อเสนอแนะในการท าวจิัยครั้งต่อไป 

1. การศึกษาวิจัยที่จะสร้างวินัย นิสัยที่ด ีความรับผิดชอบและความส านึกตระหนักต่อคุณธรรม จริยธรรมของเยาวชน จะเป็น
สิ่งจรรโลงวัฒนธรรมที่ละเอียดอ่อนของชาติไทย ทั้งนี้ การศึกษาแบบย้อนลอยโดยศึกษาพฤติกรรมของผู้ใหญ่ที่พึงประสงค์  เพ่ือให้
ทราบตัวชี้วัดและกระบวนการพัฒนาระบบวิธีคิดและวิถีการปฏิบัติสั่งสมที่จะเป็นผู้ที่มีคุณธรรมและจริยธรรม โดยการไม่โกงกิน การมี
ชีวิตอยู่ที่ดีที่สังคมครอบครัว สังคมชุมชนยอมรับ และเจ้าของชีวิตมีความสุขในการด าเนินชีวิตในทุกมิติ 

2. ควรศึกษาวิจัยติดตามผลพฤติกรรมของนิสิตกลุ่มที่ได้เข้าร่วมโครงการในปีการศึกษา 2549 ที่เป็นปี 1 ในหลักสูตร 5 ปี เพ่ือ
หาข้อยืนยันว่า การก าหนดหลักสูตร 5 ปีของการเรียนศึกษาศาสตร์ / ครุศาสตร์ ที่เยาวชนเป็นผู้เลือกเรียน อาจจะได้เยาวชนที่มี
จิตส านึกทางด้านคุณธรรมและจริยธรรมสูงตามกรอบของวิชาชีพครู 

 

 


