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 ค ำน ำ 

 รายงานโครงการส ารวจต้นทุนชีวิต : กรณีสามเณรในโรงเรียนพระปริยติัธรรม จังหวดัน่าน  

มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาตน้ทุนชีวิตของสามเณรในโรงเรียนพระปริยติัธรรม ในพื้นท่ีจงัหวดัน่าน ใน 5 ดา้น 

คือ พลงัตวัตน พลงัครอบครัว พลงัปัญญา พลงัชุมชน พลงัเพื่อนและกิจกรรม เพื่อให้ได้ฐานขอ้มูลท่ีจะ

น าไปสู่การวางแผนพฒันาและส่งเสริมศกัยภาพของสามเณรในโรงเรียนพระปริยติัธรรม ทั้งน้ีเพื่อจะไดมี้ชุด

ขอ้มูลเก่ียวกบั “ตน้ทุน” ชีวิต โดยเฉพาะในกลุ่มสามเณรในโรงเ รียนปริยติัธรรมในพื้นท่ีจงัหวดัน่าน อนั

ส่งผลให้สามเณรได้รับการส่งเสริมให้มีสุขภาวะท่ีดีทั้ งกายใจ รวมทั้งสร้างปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกันทั้งใน

ครอบครัว ชุมชน สถานศึกษาให้เกิดความร่วมมือและช่วยกนัส่งเสริมพลงัตน้ทุนชีวิตให้เกิดพลงัภูมิคุม้กนั

และสามเณรสามารถน าไปสู่สุขภาวะท่ีดีต่อไป  

คณะผูศึ้กษาขอขอบคุณ แผนงานบูรณาการยทุธศาสตร์เป้าหมาย (Spearhead) ดา้นสังคม คนไทย 4.0 

ท่ีได้ให้การสนับสนุนงบประมาณส าหรับการด าเนินโครงการ ตลอดทั้งให้ค  าแนะน า ข้อคิดเห็นท่ีเป็น

ประโยชน์ในการด าเนินกิจกรรมในพื้นท่ีมาอย่างต่อเน่ือง บดัน้ีการด าเนินโครงการส ารวจตน้ทุนชีวิต : กรณี

สามเณรในโรงเรียนพระปริยติัธรรม จงัหวดัน่าน ได้เกิดผลส าเร็จตามวตัถุประสงค์ตามท่ีก าหนดไวทุ้ก

ประการ 

ขอขอบคุณ หน่วยงานภาคีความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งคณะผูบ้ริหาร คณะครู และสามเณร

โรงเรียนพระปริยติัธรรม ทั้ง 3 แห่ง ตลอดทั้งผูแ้ทนจากมูลนิธิฮกัเมืองน่าน ท่ีให้ความร่วมมือและให้การ

สนบัสนุนใหก้ารด าเนินโครงการส าเร็จดว้ยดี 

 
         

           คณะท างานโครงการ 

                 มีนาคม 2563  

 



บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 

โครงการส ารวจตน้ทุนชีวิต : กรณีสามเณรในโรงเรียนพระปริยติัธรรม จงัหวดัน่าน ด าเนินการ

ส ารวจและเก็บขอ้มูลเก่ียวกบั “ตน้ทุน” ชีวิต โดยเฉพาะในกลุ่มสามเณรในโรงเรียนปริยติัธรรมในพื้นท่ี

จงัหวดัน่าน อนัส่งผลใหส้ามเณรไดรั้บการส่งเสริมใหมี้สุขภาวะท่ีดีทั้งกายใจ รวมทั้งสร้างปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีต่อ

กนัทั้งในครอบครัว ชุมชน สถานศึกษาให้เกิดความร่วมมือและช่วยกนัส่งเสริมพลงัตน้ทุนชีวิตให้เกิดพลงั

ภูมิคุม้กนัและสามเณรสามารถน าไปสู่สุขภาวะท่ีดีต่อไป โดยโครงการดงักล่าวมีวตัถุประสงค์ เพื่อศึกษา

ตน้ทุนชีวิตของสามเณรในโณงเรียนพระปริยติัธรรม ในพื้นท่ีจงัหวดัน่าน  

งานวิจยัน้ีมุ่งส ารวจตน้ทุนชีวิตของสามเณรโดยก าหนดตวัช้ีวดั 48 ขอ้ ในพลงั 5 ดา้น คือ พลงัตวัตน 

พลงัครอบครัว พลงัปัญญา พลงัชุมชน และพลงัเพื่อนและกิจกรรม ตามเคร่ืองมือตน้ทุนชีวิตเด็กและเยาวชน

ไทย พฒันาเคร่ืองมือโดยนายแพทยสุ์ริยเดว ทรีปาตี และคณะ  ประชากรกลุ่มเป้าหมาย เป็นสามเณร จ านวน 

320 รูป จากโรงเรียนพระปริยติัธรรม 3 โรงในพื้นท่ีจงัหวดัน่าน ซ่ึงก าลงัศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ 

และตอนปลายของทั้ง 3 โรง ไดแ้ก่ โรงเรียนพระปริยติัธรรม A อ าเภอภูเพียง โรงเรียนพระปริยติัธรรม B

อ าเภอเมืองน่าน และโรงเรียนพระปริยติัธรรม C อ าเภอแม่จริม 

ผลการวิจยั พบวา่ ตน้ทุนชีวิตของสามเณรโดยภาพรวมผา่นเกณฑต์วัช้ีวดัในระดบัปานกลาง ร้อยละ 

63.02 เม่ือพิจารณารายดา้น เม่ือจ าแนกรายดา้น พบว่า ตน้ทุนชีวิตดา้นพลงัครอบครัวผ่านเกณฑต์วัช้ีวดัใน

ระดบัดี ส่วนพลงัตวัตน พลงัเพื่อนและกิจกรรม และพลงัชุมชนผ่านเกณฑต์วัช้ีวดัตน้ทุนชีวิตในระดบัปาน

กลาง ส่วนพลงัสร้างปัญญาไม่ผ่านเกณฑ์ตวัช้ีวดัตน้ทุนชีวิตอยู่ในระดบัน้อย  จากผลขา้งตน้จะเห็นได้ว่า 

พลงัครอบครัวเป็นพลงัท่ีเขม้แข็งท่ีสุด ครอบครัวเป็นสถาบนัทางสังคมท่ีมีความใกลชิ้ดกบัเด็กและเยาวชน

มากท่ีสุด ซ่ึงจะท าให้สามเณรมีตน้ทุนชีวิตท่ีดี แมว้่าสามเณรใชเ้วลาส่วนใหญ่ในโรงเรียนพระปริยติัธรรม 

วดัและหอพกัในโรงเรียน ส่วนดา้นพลงัตวัตนและพลงัเพื่อนและกิจกรรม ผา่นเกณฑใ์นระดบัปานกลาง ทั้ง

สองพลงัมีความสัมพนัธ์กนัต่อตน้ทุนชีวิตของสามเณร  สามเณรมองเห็นคุณค่าและศรัทธาในตนเอง การ

สร้างความเช่ือมัน่ในตวัเองและทกัษะชีวิต สามเณรท ากิจกรรมสร้างสรรคต์ามความชอบและความพึงพอใจ

ของตนเอง มีโอกาสเขา้ร่วมกิจกรรม และเขา้ร่วมพิธีทางศาสนา ท่ีส าคญัสามเณรมีเพื่อนสนิทท่ีชวนกันท า

กิจกรรมท่ีดี ส่งผลต่อการให้คุณค่าต่อตวัเองและผูอ่ื้น พลงัทั้ง 5 ดา้น พบว่า พลงัสร้างปัญญาไม่ผ่านเกณฑ์

ตัวช้ีวดั (ร้อยละ 59.38) จากตัวช้ีวดัจ าแนกรายข้อในด้านพลังสร้างปัญญา สามเณรมีพฤติกรรมไม่อ่าน

หนงัสือ รวมถึงทบทวนบทเรียนและท าการบา้นอย่างสม ่าเสมอ อีกทั้งสามเณรไม่ค่อยแลกเปล่ียนความรู้กบั

ครูผูส้อน (ร้อยละ 48.44 และ 49.48 ตามล าดบั) ดงันั้น สามเณรยงัไม่พร้อมในดา้นพลงัปัญญา  



เพื่อส่งเสริมให้มีสุขภาวะท่ีดีทั้งกายใจ รวมทั้งสร้างปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนัทั้งในครอบครัว ชุมชน 

สถานศึกษาให้เกิดความร่วมมือและช่วยกันส่งเสริมพลงัต้นทุนชีวิตให้เกิดพลงัภูมิคุม้กันและสามเณร

สามารถน าไปสู่สุขภาวะท่ีดีต่อไป งานวิจยัน้ีมีขอ้เสนอ ดงัน้ี (1) เพิ่มเติมการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ใน

รูปแบบกิจกรรมเชิงสร้างสรรคแ์ละเหมาะสมกบัสามเณรเพื่อกระตุน้ใหส้ามเณรมีความใฝ่รู้ ขยนัมากขึ้นเพื่อ

พฒันาพลงัสร้างปัญญาซ่ึงเป็นหน่ึงในตน้ทุนชีวิตส าคญั ผูบ้ริหารและครูพฒันาเคร่ืองมือและวิธีการสอนท่ี

น่าสนใจมากขึ้ น  (2) เ ช่ือมโยงการเรียนรู้ให้สามเณรเรียนรู้ชุมชนและสังคมท่ีตนเองสัมพันธ์อยู่

นอกเหนือจากเน้ือหาการเรียนรู้ดา้นศาสนา อาทิ ดา้นความเป็นอยู่ ดา้นส่ิงแวดลอ้ม เป็นตน้โดยใชห้ลกัทาง

พระพุทธศาสนาเป็นฐาน (3) สถานศึกษาควรมีการปรับปรุงสภาพแวดลอ้มในโรงเรียนและสร้างมุมเรียนรู้

เชิงสร้างสรรค์ Co-learning Space ให้สามเณรสามารถเกิดการคิดสร้างสรรค์ และรู้สึกปลอดภยัเม่ืออยู่ใน

สถานศึกษา (4) ควรมีการจัดกิจกรรมท่ีกระตุ้นให้สามเณรเพิ่มทักษะด้านการค้นควา้ ซ่ึงจะกระตุ้นให้

สามเณรอ่านมากขึ้น โดยสร้างแรงจูงใจให้สามเณรสนใจเรียนรู้มากขึ้น (5) ครูทั้งครูท่ีเป็นพระสงฆแ์ละครู

ฆราวาส ควรมีการจดักิจกรรมพูดคุย แลกเปล่ียนกบัสามเณรมากขึ้นเพื่อให้สามเณรกลา้คิดกลา้แสดงความ

คิดเห็น และจะเป็นการสร้างปฎิสัมพนัธ์ท่ีดีระหว่างครูผูส้อนและสามเณร โดยอาจจะเช่ือมโยงประเด็นทาง

สังคม วฒันธรรม ส่ิงแวดลอ้มของชุมชนมาเป็นโจทยใ์นการพูดคุยหรือสร้างสรรคกิ์จกรรมใหม่ๆ และ (6) 

โรงเรียนควรมีการเพิ่มกิจกรรมจิตอาสา ทั้งจิตอาสาในโรงเรียน ในวดัท่ีพ  านกั หรือชุมชนรอบขา้ง เพื่อให้

เกิดปฎิสัมพนัธ์ท่ีดี และปรับเปล่ียนวิธีคิดของสามเณรมากขึ้น  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สารบัญ 
 หน้า 
บทสรุปส ำหรับผูบ้ริหำร  
บทท่ี 1 บทน ำ  1 
บทท่ี 2 แนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง  11 
บทท่ี 3 วิธีด ำเนินกำรวิจยั  14 
บทท่ี 4 ผลกำรวิเครำะห์ขอ้มูล  33 
บทท่ี 5  รุปผลกำรวิจยั อภิปรำยผลและขอ้เสนอแนะ 44 
เอกสำรอำ้งอิง   
ภำคผนวก    

 

 

      

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สารบัญตาราง  
 หน้า 
ตำรำงท่ี 3.1 เกณฑต์วัช้ีวดัตน้ทุนชีวิต 12 
ตำรำงท่ี 4.1 จ ำนวนและร้อยละของสำมเณรจ ำแนกตำมอำย ุ(n=320)  14 
ตำรำงท่ี 4.2 จ ำนวนและร้อยละของสำมเณรจ ำแนกตำมพรรษำท่ีบวชมำแลว้ (n=320)   15 
ตำรำงท่ี 4.3 จ ำนวนและร้อยละของสำมเณรจ ำแนกตำมระดับชั้นท่ีก ำลงัศึกษำอยู่ ณ ปัจจุบนั 

(n=320) 
15 

ตำรำงท่ี 4.4 จ ำนวนและร้อยละของสำมเณรจ ำแนกตำมกลุ่มชำติพนัธุ์ (n=320) 16 
ตำรำงท่ี 4.5 จ ำนวนและร้อยละของสำมเณรจ ำแนกตำมบุคคลท่ีสำมเณรพกัอำศยัก่อนบวชเรียน 

(n=320) 
18 

ตำรำงท่ี 4.6 จ ำนวนและร้อยละของสำมเณรจ ำแนกตำมบุคคลท่ีเป็นผูต้ดัสินใจให้สำมเณรมำ
บวชเรียน (n=320) 

19 

ตำรำงท่ี  4.7 จ ำนวนและร้อยละของสำมเณรจ ำแนกตำมเหตุผลของกำรบวชเรียน (n=320) 19 
ตำรำงท่ี 4.8 จ ำนวนและร้อยละของสำมเณรจ ำแนกกำรกลบับำ้นระหว่ำงเรียนของสำมเณร 

(n=320) 
20 

ตำรำงท่ี 4.9 จ ำนวนและร้อยละของสำมเณรจ ำแนกผูท่ี้สำมเณรพกัอำศยัในระหว่ำงกลับบำ้น 
(n=320) 

20 

ตำรำงท่ี 4.10 ขอ้มูลควำมคิดเห็นของสำมเณรจำกกำรส ำรวจตวัเอง 48 ขอ้ตน้ทุนชีวิต (n=320) 21 
ตำรำงท่ี 4.11 ขอ้มูลเปอร์เซ็นต์หรือร้อยละกำรตอบตวัช้ีวดัตน้ทุนชีวิต 48 ขอ้ของกลุ่มตวัอย่ำง  

320 รูป 
25 

ตำรำงท่ี 4.12 ตน้ทุนชีวิตท่ีอ่อนแอมำกท่ีสุดใน 10 อนัดบัแรก จ ำนวน 12 ขอ้   29 
ตำรำงท่ี 4.13 ตน้ทุนชีวิตท่ีเขม้แขง็มำกท่ีสุดใน 10 อนัดบัแรก จ ำนวน 10 ขอ้   30 
ตำรำงท่ี 4.14 จ ำนวนและร้อยละของสำมเณรจ ำแนกตำมระดบักำรแนะน ำญำติเพื่อน หรือคนท่ี

รู้จกัมำเรียนในสถำนศึกษำท่ีเคยเรียน (n=320) 
31 

ตำรำงท่ี 4.15 จ ำนวนและร้อยละของสำมเณรจ ำแนกตำมระดบักำรปกป้องสถำนศึกษำในกรณีท่ี
มีคนกล่ำวถึงในทำงท่ีไม่เหมำะสม (n=320) 

31 

ตำรำงท่ี 4.16 จ ำนวนและร้อยละของสำมเณรจ ำแนกตำมระดบัควำมภำคภูมิใจในสถำนศึกษำ 
(n=320) 

32 

ตำรำงท่ี 4.17 จ ำนวนและร้อยละของสำมเณรจ ำแนกตำมระดบัของกำรกลบัมำ เยี่ยมหรือร่วม
กิจกรรมของสถำนศึกษำท่ีเคยเรียน (n=320) 

32 

ตำรำงท่ี 5.1 ระดบัตน้ทุนชีวิตของกลุ่มตวัอย่ำง สำมเณรในโรงเรียนพระปริยติัธรรมจ ำแนกรำย
ดำ้นและรำยขอ้ (n=320) 

34 



สารบัญตาราง  (ต่อ) 
 หน้า 
ตำรำงท่ี 5.2 ร้อยละของตน้ทุนชีวิตด้ำนพลงัตวัตน จ ำแนกรำยขอ้ของสำมเณรโรงเรียนพระ

ปริยติัธรรม 3 โรง (n=320) 
34 

ตำรำงท่ี 5.3 ร้อยละของตน้ทุนชีวิตดำ้นพลงัครอบครัว จ ำแนกรำยขอ้ของสำมเณโรงเรียนพระ
ปริยติัธรรม 3 โรง (n=320) 

36 

ตำรำงท่ี 5.4 ร้อยละของตน้ทุนชีวิตดำ้นพลงัสร้ำงปัญญำ จ ำแนกรำยขอ้ของสำมเณรโรงเรียน
พระปริยติัธรรม 3 โรง (n=320)  

38 

ตำรำงท่ี 5.5 ร้อยละของต้นทุนชีวิตด้ำนพลงัเพื่อนและกิจกรรม จ ำแนกรำยข้อของสำมเณร
โรงเรียนพระปริยติัธรรม 3 โรง (n=320) 

39 

ตำรำงท่ี 5.6 ร้อยละของตน้ทุนชีวิตด้ำนพลงัชุมชน จ ำแนกรำยขอ้ของสำมเณรโรงเรียนพระ
ปริยติัธรรม 3 โรง (n=320) 

40 
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บทท่ี 1 

บทน ำ 

 

ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

ประเทศไทยในสถานการณ์ปัจจุบนั ไดรั้บอิทธิพลจากกระแสโลกภายนอกซ่ึงหลัง่ไหลเขา้มา

สู่สังคมอย่างรวดเร็วและกวา้งขวางกว่าแต่ก่อน ไม่เพียงแต่ในสังคมในเขตชุมชนเมืองเท่านั้น แต่ยงั

ขยายสู่ชุมชนชนบทและชุมชนในพื้นท่ีห่างไกลทุรกันดารซ่ึงต่างก็ได้รับผลพวงจากกระแสการ

เปล่ียนแปลงท่ีมาจากภายนอกเกือบทุกพื้นท่ี และเม่ือเวลาผา่นไปสถานการณ์ปัญหามีพฒันาการใหม่ๆ 

ไม่หยุดน่ิง ขณะท่ีปัญหาเดิมยงัไม่ไดรั้บการคล่ีคลายและยิ่งมีความซับซ้อน หยัง่รากลึกเช่ือมโยงกบั

ปัญหาในประเด็นใหม่ๆ อย่างต่อเน่ืองและมีความเก่ียวพนัเช่ือมโยงซ่ึงกนัไม่สามารถแยกออกจากกนั

ได ้ทั้งในดา้นปัญหาสังคม การศึกษา เศรษฐกิจ ส่ิงแวดลอ้ม สุขภาพ การใชค้วามรุนแรง และปัญหา

ช่องวา่งการพฒันาและความเหล่ือมล ้าระหวา่งเมืองกบัชนบทไดข้ยายตวัขึ้นเร่ือยๆ ยิง่เห็นช่องวา่งการ

พฒันาระหวา่งเมืองกบัชนบทอยา่งชดัเจน 

เช่นเดียวกบัพื้นท่ีจงัหวดัน่าน ปัจจุบนัสถานการณ์การเปล่ียนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจและ

เทคโนโลยีท่ีเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเน่ือง ความตรึงเครียดทางเศรษฐกิจและความไม่แน่นอนทางสังคม 

ส่งผลต่อช่องว่างระหว่างคุณภาพชีวิตและโอกาสท่ีสามารถจะด ารงชีวิตและหารายได ้ปัจจุบนัส่งผล

เช่นเดียวกนักบัทอ้งถ่ินและสังคมต่างๆ และอย่างคาดเดาไม่ไดใ้นวฒันธรรมหลายๆ แห่ง เช่น การ

เปล่ียนแปลงโครงสร้างของครอบครัว กระแสความนิยมท่ีเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วในโทรทศัน์ ส่ือ

ออนไลน์ และวฒันธรรมป๊อป พาณิชนิยมอนัไม่มีจุดส้ินสุด ความยากจน ภาวะโภชนาการขาดพร่อง 

ปัญหาสุขภาพซ่ึงมกัมาพร้อมกบัความยากจน ความรุนแรง การทารุณกรรมเด็ก การตั้งครรภใ์นวยัรุ่น 

การเสพยาเสพติด และความวุ่นวายทางสังคมอย่างต่อเน่ือง (ปีเตอร์ เซงเก้และคณะ, 2560) ปัญหา

ต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นในสังคมมากมาย กลุ่มท่ีน่าห่วงใยมากท่ีสุดกลุ่มหน่ึงในสังคมไทย คือ เด็กนกัเรียน ท่ี

ผ่านมามีความพยายามเสริมสร้างให้เกิดการป้องกนัโดยสร้างเคร่ืองมือส ารวจตน้ทุนชีวิตเด็กวยัเรียน 

เพื่อเป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยให้เด็กวยัเรียน ครอบครัวและสังคมเกิดภูมิคุม้กนัท่ีแข็งแรงเพื่ออนาคตของ

ประเทศชาติต่อไป (พรรณพิมล หล่อตระกูล และคณะ, 2552) 

 ในสถานการณ์ปัจจุบนัยิ่งเป็นท่ีกังวลว่าในทศวรรษต่อจากน้ีประชาชนพื้นท่ีห่างไกลตอ้ง

เผชิญกบัสถานการณ์ท่ีซับซ้อนทั้งยงัทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น ซ่ึงความเหล่ือมล ้าน้ี ส่งผลท าให้คน
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ในระดบัฐานรากท่ีเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศ ยากท่ีจะพฒันาตวัเองได ้และการท่ีจะแกไ้ขปัญหา

สังคมท่ีมีความซบัซอ้นฝังรากลึกดงักล่าวน้ี จึงตอ้งอาศยัความร่วมมือการท างานร่วมกนัของหน่วยงาน 

ภาคี/เครือข่ายต่างๆ ร่วมผนึกก าลงัขบัเคล่ือนและหนุนเสริมการสร้างความเขม้แขง็แก่เด็กและเยาวชน 

รวมถึงชุมชน ซ่ึงจ าเป็นต้องอาศัยข้อมูลความรู้ และช่วยกันส่งเสริมพลังต้นทุนชีวิตให้เกิดพลัง

ภูมิคุม้กนั น าไปสู่สุขภาวะของเด็กวยัเรียนอยา่งย ัง่ยนื 

 ศูนยศึ์กษาปัญหาสังคม สถาบนัวิจยัสังคม มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ร่วมกบัเครือข่ายท่ีเก่ียวขอ้ง

ได้ตระหนักในปัญหาดังกล่าว จึงได้ด าเนินโครงการ “ส ารวจตน้ทุนชีวิต : กรณีศึกษาสามเณรใน

โรงเรียนพระปริยติัธรรม จงัหวดัน่าน” เพื่อจะไดมี้ชุดขอ้มูลเก่ียวกบั “ตน้ทุน” ชีวิต โดยเฉพาะในกลุ่ม

สามเณรในโรงเรียนปริยติัธรรมในพื้นท่ีจงัหวดัน่าน อนัส่งผลให้สามเณรไดรั้บการส่งเสริมให้มีสุข

ภาวะท่ีดีทั้งกายใจ รวมทั้งสร้างปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนัทั้งในครอบครัว ชุมชน สถานศึกษาให้เกิดความ

ร่วมมือและช่วยกนัส่งเสริมพลงัตน้ทุนชีวิตให้เกิดพลงัภูมิคุม้กนัและสามเณรสามารถน าไปสู่สุขภาวะ

ท่ีดีต่อไป 

  
วัตถุประสงค์งำนวิจัย  

เพื่อศึกษาตน้ทุนชีวิตของสามเณรในโณงเรียนพระปริยติัธรรม ในพื้นท่ีจงัหวดัน่าน 

 
สมมติฐำนกำรวิจัย 

 ตน้ทุนชีวิตน่าจะท าให้เกิดการสร้างพลงัภูมิคุม้กนัให้สามเณรมีสุขภาวะท่ีดีทั้งกายใจ อย่าง

ย ัง่ยนืต่อไป 

 
ขอบเขตของกำรวิจัย 

 งานวิจยัน้ีมุ่งส ารวจตน้ทุนชีวิตของสามเณรโดยก าหนดตวัช้ีวดั 48 ขอ้ ในพลงั 5 ดา้น คือ พลงั

ตวัตน พลงัครอบครัว พลงัปัญญา พลงัชุมชน และพลงัเพื่อนและกิจกรรม ตามเคร่ืองมือตน้ทุนชีวิต

เด็กและเยาวชนไทย พฒันาเคร่ืองมือโดยนายแพทยสุ์ริยเดว ทรีปาตี และคณะ 

 ประชากรกลุ่มเป้าหมาย เป็นสามเณร จ านวน 320 รูป จากโรงเรียนพระปริยติัธรรม 3 โรงใน

พื้นท่ีจังหวดัน่าน ซ่ึงก าลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลายของทั้ ง 3 โรง ได้แก่ 
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โรงเรียนพระปริยติัธรรม A อ าเภอภูเพียง โรงเรียนพระปริยติัธรรม B  อ าเภอเมืองน่าน และโรงเรียน

พระปริยติัธรรม C อ าเภอแม่จริม 

นิยำมศัพท์ 

 ตน้ทุนชีวิต หมายถึง เคร่ืองมือท่ีเป็นมุมมองการท างานเชิงปัจจยัสร้างหรือคุณลกัษณะท่ีดีของ

เด็กและเยาวชน เป็นผลมาจากการไดรั้บการเสริมสร้างให้เกิดขึ้นตั้งแต่แรกเกิดจนเติบโตเป็นผูใ้หญ่ 

ซ่ึงไดรั้บอิทธิพลจากทั้งภายในตนเอง และส่ิงแวดลอ้มรอบขา้งไม่วา่จะเป็น ครอบครัว โรงเรียน เพื่อน 

หรือชุมชน โดยส่งผลให้กับเด็กและเยาวชนเติบโตอย่างมีคุณภาพ สามารถด ารงชีวิตได้อย่างมี

ความสุข 

 ชุมชน หมายถึง สถานท่ีท่ีสามเณรพ านักอาศยัอยู่ เช่น วดั/อาราม โรงเรียนพระปริยติัธรรม 

และชุมชนท่ีเป็นศรัทธาของวดั/อารามท่ีสามเณรอาศยัอยู่ 

 

ประโยชน์ท่ีคำดว่ำได้รับ 

 ต้นทุนชีวิตสามเณรจะน าสู่การพัฒนาแนวทางและกิจกรรมท่ีท าให้เกิดการสร้างพลัง

ภูมิคุม้กนัใหส้ามเณรมีสุขภาวะท่ีดีทั้งกายใจอยา่งย ัง่ยนืต่อไป 

 



บทท่ี 2 

แนวคิด ทฤษฎีที่เกีย่วข้อง 

 

งานวิจยัน้ีมุ่งศึกษาตน้ทุนชีวิตของสามเณรในโณงเรียนพระปริยติัธรรม ในพื้นท่ีจงัหวดัน่าน 

เพื่อให้ทราบถึงแนวทางการสร้างพลงัภูมิคุม้กนัให้สามเณรมีสุขภาวะท่ีดีทั้งกายใจ อย่างย ัง่ยืนต่อไป 

แนวคิดหลกัท่ีน ามาใชป้ระกอบในการศึกษาคร้ังน้ี ไดแ้ก่ แนวคิดในการท างานดา้นเด็กและเยาวชน 

และแนวคิดตน้ทุนชีวิต ดงัน้ี 

แนวคิดการท างานด้านเด็กเยาวชน 

การท างานดา้นเด็กเยาวชน จ าแนกเป็นลกัษณะส าคญัใหญ่ๆ (สุริยเดว ทรีปาตี, 2553)  คือ  

1.การท างานดา้นเด็กและเยาวชนท่ีมองปัญหาเป็นตวัตั้ง (Problem-Based) ซ่ึงมองว่าเยาวชน

เป็นวยัท่ีมีความเส่ียง เป็นปัญหา ให้ความส าคญักบัปัญหาท่ีเกิดขึ้น แลว้หาวิธีการแกไ้ขมากกว่าการ

ป้องกนัไม่ให้เกิดปัญหา ซ่ึงการแกปั้ญหานั้นมกัมีความซับซ้อน ตอ้งอาศยัผูเ้ช่ียวชาญ การด าเนนงาน

ท าไดภ้ายใตง้บประมาณท่ีจ ากดั ทั้งยงัหวงัผลการเปล่ียนแปลงท่ีรวดเร็ว ท าให้เกิดความทอ้แทไ้ดง้่าย 

ซ่ึงการทองการท างานแบบน้ีนั้นเรียกว่าเป็นการแกปั้ญหาแบบววัหายลอ้มคอก หรือการแกปั้ญหาท่ี

ปลายเหตุ ไม่สามารถแกปั้ญหาไดอ้ยา่งย ัง่ยนืและตรงจุด 

2. การท างานด้านเด็กและเยาวชนท่ีมองต้นทุนชี วิตเป็นตัวตั้ ง  (Positive Model: DA 

Development Assets) การท างานจะมองเด็กและเยาวชนเป็นวยัท่ีมีพลังความคิดสร้างสรรค์และมี

ศกัยภาพตามความถนัดของตนเอง ให้ความส าคญักับการท ากิจกรรมท่ีมีส่วนร่วมทั้งในส่วนของ

ครอบครัว กลุ่มเพื่อน โรงเรียนและชุมชน การท างานในรูปแบบน้ีเรียกได้ว่า เป็นกระบวนการท่ี

เช่ือมโยงทรัพยากรภายในชุมชนและภายนอกชุมชน น าไปสู่การบูรณาการอนัเป็นการเสริมสร้าง

ภูมิคุม้กนัจากปัจจยัเส่ียงและป้องกนัปัญหาท่ีตน้เหตุ  

หลายประเทศให้ความส าคญักบัการวิจยัดา้นเด็กและเยาวชนในปัจจยัเชิงบวก เช่ร ประเทศ

สหรัฐอเมริกา เกิดขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ. 1989 โดยสถาบนัในสหรัฐอเมริกาไดส้ ารวจเยาวชน 3-4 แสนคน 

และพฒันามาเป็นดัชนีช้ีวดัจ านวน 40 ข้อ พร้อมๆ กับสร้างเทคนิคให้กับผูท่ี้ท างานด้านเด็กและ

เยาวชนให้มีทักษะในการให้เพิ่มประสิทธิผลให้เยาวชนผ่านเกณฑ์ให้มากท่ีสุด จากการรายงาน

การศึกษาของสหรฐอเมริกา พบว่า เยาวชนหรือครอบครัวท่ีผ่านเกณฑ์เกิน 20 ตวัช้ีวดั โอกาสท่ีจะ
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ล่อแหลมต่อพฤติกรรมก็จะยิ่งน้อยลง และหากผ่านเกณฑ์เกิน 30 ตัวช้ีวดั แทบจะสรุปได้เลยว่า

ครอบครัวเขม้แขง็ เยาวชนแขง็แรง ลดปัญหาสังคมลงไดอ้ยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ  

การดูแลป้องกนัสุขภาพทั้งกายใจและสังคมของเด็กและเยาวชนไม่เพียงแต่ป้องกนัเยาวชนใน

ยุคปัจจุบนัแต่ยงัช่วยสร้างผูใ้หญ่ท่ีมีตน้ทุนชีวิตท่ีดีในอนาคต และเป็นส่ิงท่ีทา้ทายผูท่ี้ท างานดา้นเด็ก

และเยาวชนในการดูแลสุขภาวะเยาวชนเป็นอย่างมากในการท่ีจะเปล่ียนแปลงพฤติกรรมเส่ียง หรือ

ป้องกนัไม่ให้เกิดพฤติกรรมเส่ียงในยุคโลกาภิวตัน์ ท่ีมีการแข่งขนัมากมาย นอกจากการรักษษแลว้ 

การให้ความรู้ การสร้างทกัษะ การคิดวิเคราะห์ จนถึงการปฏิบติัจะสามารถป้องกนัเยาวชนจากปัจจยั

เส่ียงต่างๆ ได ้

คุณสมบติั 5 ประการในการสร้างตน้ทุนชีวิตท่ีดีของเด็กและเยาวชน 

1.ตน้ทุนชีวิตยิง่มากเท่าใดก็จะยิง่ลดพฤติกรรมเส่ียงไดม้ากขึ้น 

2.ตน้ทุนชีวิตยิง่มากจะท าใหป้ระวิงระยะเวลาการเกิดพฤติกรรมเส่ียงไดน้านขึ้น 

3.ตน้ทุนชีวิตมีผลเก่ียวโยงกบัการเกิดและยบัย ั้งพฤติกรรมเส่ียงมากกว่าสถานะทางเศรษฐกิจ

ของครอบครัวและสภาพครอบครัวในบริบทต่างๆ  

4. ตน้ทุนชีวิตมีความเช่ือมโยงแบบบูรณาการกบัพฤติกรรมท่ีดีหลายประการของเยาวชน 

5. ตน้ทุนชีวิตบางขอ้/บางกลุ่มมีความส าคญัต่อการป้องกนัพฤติกรรมเส่ียง 

 

แนวคิดต้นทุนชีวิต 

ตน้ทุนชีวิตหรือทุนชีวิต (Life Assets) คือทกัษะรู้คิด (Cognitive Development) และจิตส านึก 

(Mindfulness) ต่อตนเองและส่ิงแวดลอ้มท่ีเด็กอาศยัอยู่อย่างใกลชิ้ดเช่นบา้น ชุมชน โรงเรียน เพื่อให้

เกิดภูมิคุม้กนัทางสังคมในการจดัการกบัปัญหา หรือสภาวการณ์เส่ียงต่างๆ (สุริยเดว ทรีปาตี, 2556) 

ต้นทุนชีวิตเด็กและเยาวชน ประกอบดว้ย 5 พลงัส าคญัในการเสริมสร้างตน้ทุนชีวิต  รายละเอียด ดงัน้ี 

(สุริยเดว ทรีปาตี และคณะ, 2554) 

ความส าคัญของการสร้างต้นทุนชีวิต 

การสร้างตน้ทุนชีวิตของเด็กเยาวชนจึงมีความจ าเป็นอย่างมาก กลยุทธ์ในการสร้างต้นทุน

ชีวิตของเยาวชนมีหลายประเทศให้ความส าคญั โดยเฉพาะประเทศสหรัฐอเมริกาซ่ึงก าหนด 40 ดชันีช้ี
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วดัต้นทุนชีวิตของเยาวชน พร้อมๆกับสร้างเทคนิคให้กับผู ้ดูแลเยาวชนให้มีทักษะในการเพิ่ม

ประสิทธิผลให้เยาวชนผ่านเกณฑใ์ห้มากท่ีสุด เคร่ืองมือน้ีปัจจุบนัไดรั้บความนิยมอย่างแพร่หลายใน

สหรัฐอเมริกา เกิดขึ้นมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1989 โดยสถาบนัในสหรัฐอเมริกา ส ารวจในเยาวชนราว 3-4 

แสนคน และพฒันาขึ้นมาเป็น 40 ดชันีช้ีวดัตน้ทุนของเยาวชน ในรายงานการศึกษาของสหรัฐอเมริกา

พบวา่เยาวชน หรือครอบครัวท่ีผ่านเกณฑเ์กิน 20 ตวัช้ีวดั โอกาสท่ีเยาวชนจะล่อแหลมต่อพฤติกรรมก็

จะยิ่งน้อยลง และหากผ่านเกณฑ์เกิน 30 ตวัช้ีวดั แทบจะสรุปได้เลยว่า ครอบครัวเขม้แข็ง เยาวชน

แข็งแรง ลดปัญหาสังคมลงไดอ้ย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ การดูแลป้องกนัสุขภาพทั้งกายใจและสังคม

ของเยาวชน ไม่เพียงแต่ป้องกันเยาวชนในยุคปัจจุบันแต่ยงัช่วยสร้างผูใ้หญ่ท่ีมีต้นทุนชีวิตท่ีดีใน

อนาคตด้วย และเป็นส่ิงท่ีทา้ทายผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการดูแลสุขภาพเยาวชนเป็นอย่างมากในการท่ีจะ

เปล่ียนพฤติกรรมเส่ียง หรือป้องกนัไม่ใหเ้กิดพฤติกรรมเส่ียง หรือป้องกนัไม่ให้เกิดพฤติกรรมเส่ียงใน

ยุคโลกาภิวฒัน์ ท่ีมีการแข่งขนัทางการคา้มากมาย นอกจากการรักษาแลว้ การให้ความรู้ สร้างทกัษะ 

การคิดวิเคราะห์ จนถึงการปฏิบติัจะสามารถป้องกนัเยาวชนจากปัจจยัเส่ียงต่างๆได ้(สุ ริยเดว ทรีปาตี 

และคณะ, 2555)  

 นายแพทยสุ์ริยเดว ทรีปาตี และคณะแผนงานสุขภาวะเด็กและเยาวชน โดยการสนบัสนุนของ

ส านักงานกองทุนการสร้างเสริมสุขภาพและสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีจึงได้พัฒนา

เคร่ืองมือวดัตน้ทุนชีวิตของเยาวชนไทยทัว่ไป (Developmental Assets) ให้เหมาะสมกบับริบททาง

สังคมและวฒันธรรมของประเทศเพื่อร่วมกันสร้างภูมิคุ ้มกันให้เยาวชนและป้องกันปัญหาหรือ

พฤติกรรมเส่ียงต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นในปัจจุบนั โดยประกอบดว้ย 5 พลงั คือ พลงัตวัตน พลงัครอบครัว พลงั

สร้างปัญญา พลงัเพื่อนและกิจกรรม และพลงัชุมชน ซ่ึงผลของการวดัตน้ทุนชีวิตของเยาวชนนั้น จะ

ท าให้เราทราบถึงจุดอ่อนของตน้ทุนของเยาวชนในดา้นต่างๆ และน าไปสู่การพฒันาหรือเสริมสร้าง

ตน้ทุนนั้น ๆ โดยอาศยักิจกรรมท่ีตรงกบัการพฒันาตน้ทุนตามท่ีตอ้งการ (สุริยเดว ทรีปาตี และคณะ, 

2555)    

ท่ีผ่านมาเคร่ืองมือตน้ทุนชีวิติไดถู้กน ามาใช้ในการด าเนินงานเสริมสร้างตน้ทุนชีวิตในเด็ก

และเยาวชนไทยอย่างแพร่หลาย ยงัน ามาเป็นเคร่ืองมือเพื่อน าสู่การแก้ปัญหาของนักศึกษาใน

มหาวิทยาลยั รวมทั้งการน าสู่การก าหนดนโยบายในการด าเนินงานการพฒันาเด็กและเยาวชนของ

ประเทศ มุ่งใหเ้ด็กและเยาวชนไทยมีสุขภาวะท่ีดีขึ้นและมีตน้ทุนชีวิตท่ีเพิ่มขึ้น  

ในสังคมไทย มีการศึกษาต้นทุนชี วิตของเ ด็กและเยาวชนในชุมชนท้อง ถ่ินและ

สถาบนัการศึกษาต่างๆ แต่ในขณะเดียวกนัยงัไม่มีการศึกษาตน้ทุนชีวิตของสามเณร ซ่ึงอาจกล่าวไดว้่า



7 
 

เป็นกลุ่มท่ีอยูใ่นช่วงวยัเยาวชนและวยัเรียน ดว้ยสถานการณ์และการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ

และเทคโนโลยท่ีีเพิ่มสูงขึ้นอยา่งต่อเน่ืองส่งผลกระทบต่อสามเณรเช่นเดียวกนั  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.1  5 พลงัส าคญัในการเสริมสร้างตน้ทุนชีวิต  (ท่ีมา:ตน้ทุนชีวิต จุดเปลี่ยนสังคมไทย, 2554) 

 พลงัตัวตน เป็นการรวมพลงัคุณค่าในตนเอง พลงัสร้างศรัทธาและความเช่ือมัน่ในตนเอง และ

พลงัการสร้างทกัษะชีวิตอนัได้แก่ การอยู่ในสังคมอย่างสันติสุข การช่วยเหลือผูอ่ื้น การมีจุดยืนท่ี

ชดัเจน รักความยติุธรรม ไม่แบ่งแยกชนชั้น ความซ่ือสัตย ์ความรับผิดชอบ การมีวินยัในตนเองท่ีจะไม่

ขอ้งเก่ียวกบัพฤติกรรมเส่ียง 

 พลังครอบครัว เป็นพลงัความรักความเอาใจใส่วินัยและการมีชีวิตท่ีเป็นแบบอย่าง มีการ

ติดตามและช่วยเหลือท่ีเหมาะสมเชิงบวก มีปิยวาจาในบา้น มีความอบอุ่นและปลอดภยั 

 พลังสร้างปัญญา  เป็นพลังความมุ่งมั่นในการเพิ่มพลังปัญญา ได้รับการสนับสนุนและ

ส่งเสริมใหเ้กิดกระบวนการเรียนรู้ทั้งในและนอกระบบการศึกษา รวมทั้งภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

 พลังเพ่ือนและกิจกรรม เป็นพลงัการท ากิจกรรมในหมู่เพื่อนๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคม 

ชุมชน เกิดวินยัในหมู่เพื่อน เช่น กิจกรรมออกก าลงักาย การเล่นกีฬา สันทนาการนอกหลกัสูตร 
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 พลังชุมชน เป็นพลงัของกลุ่มชนท่ีอาศยัอยู่ร่วมกนัดว้ยความเอ้ืออาทร มีความเขา้ใจ เป็นมิตร

ไมตรี มีวินัยและเป็นแบบอย่างท่ีดี มีปิยวาจา มีจิตอาสา มีความอบอุ่น ความปลอดภยัภายในชุมชน 

และมีกิจกรรมร่วมกนั 

 ตวัช้ีวดัตน้ทุนชีวิต เพื่อเสริมสร้างพลงัทั้ง 5 ดา้น ประกอบดว้ย 

1. พลงัตวัตน 

 

  

  

 



9 
 

2. พลงัครอบครัว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. พลงัสร้างปัญญา 
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4. พลงัเพ่ือนและกจิกรรม 

 

5. พลงัชุมชน 

  

 

  



บทท่ี 3 

วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

 

 งานวิจยัตน้ทุนชีวิตสามเณรเป็นการวิจยัเชิงส ารวจ (Survey Research) ประชากร คือ สามเณร

ท่ีก าลงัศึกษาระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้และระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย ประจ าปีการศึกษา 2562 

จากโรงเรียนพระปริยติัธรรม จ านวน 3 โรง จ าแนกไดด้งัน้ี โรงเรียนพระปริยติัธรรม B อ าเภอเมือง

น่าน จ านวน 187 รูป โรงเรียนพระปริยติัธรรม A อ าเภอภูเพียง จ านวน 84 รูป และโรงเรียนพระปริยติั

ธรรม C อ าเภอแม่จริม จ านวน 49 รูป กลุ่มตวัอย่าง คือ สามเณรท่ีก าลงัศึกษาในโรงเรียนปริยติัธรรม

ทั้ง 3 โรงท่ีสุ่มแบบเจาะจง โดยให้สมคัรใจและยินดีตอบแบบสอบถาม ผลการสุ่มเลือกไดม้าทั้งหมด 

320 รูป 

 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั คือ แบบสอบถามท่ีประยุกตม์าจากตน้ทุนชีวิตเด็กและเยาวชนไทย 

ท่ีพฒันาขึ้นโดยสุริยเดว ทรีปาตีและคณะ (2555) ประกอบดว้ย 4 ส่วน ดงัน้ี 

 ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลส่วนตวัของสามเณร ลกัษณะเป็นขอ้ความให้เลือกตอบหรือเติมค าในช่องวา่ง 

ประกอบด้วย อายุ พรรษา ระดับการศึกษาปัจจุบัน สถานท่ีเกิด กลุ่มชาติพันธ์ ท่ีอยู่ปัจจุบันของ

ครอบครัว จ านวนพี่นอ้ง สถานภาพของบิดามารดา ผูป้กครองปัจจุบนัของสามาเณร ระยะเวลาในการ

บวชเรียน การวางแผนชีวิตหลงัจบการศึกษา ความฝันอนาคต ความรู้สึกกลวัในชีวิต และความคิดเห็น

ท่ีมีต่อค าวา่ชุมชน จ านวน 13 ขอ้ 

 ส่วนท่ี 2 ข้อมูลการบวชเรียน ลักษณะเป็นข้อความให้เลือกตอบหรือเติมค าในช่องว่าง 

ประกอบดว้ย การพกัอาศยัของสามเณรก่อนบวช ระยะเวลาท่ีบวชเรียน ผูท่ี้ตดัสินใจให้สามเณรบวช 

เหตุผลในการมาบวชเรียน จ านวนคร้ังท่ีกลบัไปเยี่ยมบา้น ผูท่ี้เณรพกัอาศยัดว้ยเวลากลบัไปเยี่ยมบา้น 

หากไม่ไดบ้วชเรียนจะท าอะไร จ านวน 7 ขอ้ 

 ส่วนท่ี 3 แบบส ารวจตน้ทุนชีวิตของสามเณร โดยให้สามเณรส ารวจตวัเอง ไดแ้ก่ พลงัตวัตน 

จ านวน 15 ขอ้ พลงัครอบครัว จ านวน 8 ขอ้ พลงัสร้างปัญญา จ านวน 11 ขอ้ พลงัเพื่อและกิจกรรม 

จ านวน 6 ขอ้ และพลงัชุมชน จ านวน 8 ขอ้ ลกัษณะแบบสอบถามเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 4 ระดบั 

คือ ปฏิบติัเป็นประจ า ปฏิบติับ่อยคร้ัง ปฏิบติับางคร้ัง และไม่เคยปฏิบติั 

 ส่วนท่ี 4 ความผูกพนัในสถานศึกษา ลกัษณะเป็นขอ้ความให้เลือกตอบหรือเติมค าในช่องวา่ง 

ประกอบดว้ย การแนะน าผูอ่ื้นให้มาเรียนในสถานศึกษา การปกป้องสถานศึกษาในกรณีท่ีมีคนกล่าว
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ไม่เหมาะสม ความภาคภูมิใจในสถานศึกษา และการเยี่ยมและมีส่วนร่วมในกิจกรรมของสถานศึกษา

หลงัจบการศึกษา จ านวน 4 ขอ้ 

กำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 เก็บรวบรวมขอ้มูลระหว่างเดือนพฤศจิกายน - เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 โดยผูว้ิจยัเขา้พบ

ผูบ้ริหารโรงเรียนพระปริยติัธรรม 3 โรง เพื่อช้ีแจงวตัถุประสงคใ์นการท าวิจยัและขออนุญาตให้กลุ่ม

ตวัอยา่งตอบแบบสอบถามดว้ยความสมคัรใจ  

กำรแปลผลข้อมูลจำกกำรส ำรวจ โดยกำรนับคะแนนและค ำนวณเปอร์เซ็นต์ต้นทุนชีวิตรำยข้อ 

 1.น าแบบสอบถามท่ีไดส้ ารวจเรียบร้อยแลว้มากรอกรายะเอียดขอ้มูลดว้ยตวัเลขรหัส จากนั้น

น ามากรอกข้อมูลและวิเคราะห์ผลของข้อมูลต้นทุนชีวิตอาศัยในโปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับการ

วิเคราะห์สถิติขอ้มูล SPSS  

น าข้อมูลต้นทุนชีวิต 48 ข้อ ท่ีได้มาวิเคราะห์ค่าเปอร์เซ็นต์การตอบรายข้อ (ร้อยละของ

คะแนน) เพื่อน ามาเป็นตวัผ่านเกณฑ์ตวัช้ีวดั โดยเกณฑ์การแปลความหมายของคะแนนผ่านเกณฑ์

ตวัช้ีวดัตน้ทุนชีวิต ก าหนดดงัน้ี 

ตำรำงท่ี 3.1 เกณฑ์ตวัช้ีวดัตน้ทุนชีวิต (ท่ีมา: คู่มือการใช้เคร่ืองมือแบบส ารวจต้นทุนชีวิตเด็กและ

เยาวชนไทย (ฉบบัเยาวชน)) 

ระดับต้นทุนชีวิต เปอร์เซ็นต์กำรตอบรำยข้อ (ร้อย
ละของคะแนน) 

ผลกำรวิเครำะห์ 

ระดบัตน้ทุนชีวิตอยู่ในเกณฑค์่อนขา้งน้อย และ
ควรเพิ่มหรือเสริมสร้างตน้ทุนชีวิตใหม้ากขึ้น 

นอ้ยกวา่ 60 
(ไดเ้กรดเป็น F) 

ไม่ผา่นเกณฑ ์

ระดบัตน้ทุนชีวิตอยู่ในเกณฑป์านกลางและควร
เสริมสร้างตน้ทุนชีวิตเพิ่มเติม 

อยูใ่นช่วง 60-70 
(ไดเ้กรดเป็น C) 

ผา่นเกณฑ ์

ระดบัตน้ทุนชีวิตอยูใ่นเกณฑดี์ อยูใ่นช่วง 70-80 
(ไดเ้กรดเป็น B) 

ผา่นเกณฑ ์

ระดบัตน้ทุนชีวิตอยูใ่นเกณฑดี์มาก มากกวา่ 80 
(ไดเ้กรดเป็น A) 

ผา่นเกณฑ ์
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 2. สรุปผลขอ้มูลทั้ง 4 ส่วน  

กำรวิเครำะห์ข้อมูล 

1. ข้อมูลทั่วไปของสามเณรท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่าง 320 ตัวอย่าง ได้แก่ อายุ พรรษา ระดับ
การศึกษา 

ปัจจุบนั สถานท่ีเกิด กลุ่มชาติพนัธ์ ท่ีอยู่ปัจจุบนัของครอบครัว จ านวนพี่น้อง สถานภาพของบิดา
มารดา ผูป้กครองปัจจุบนัของสามาเณร ระยะเวลาในการบวชเรียน การวางแผนชีวิตหลงัจบการศึกษา 
ความฝันอนาคต ความรู้สึกกลวัในชีวิต และความคิดเห็นท่ีมีต่อค าวา่ชุมชน 

2. ขอ้มูลการบวชเรียน ไดแ้ก่ การพกัอาศยัของสามเณรก่อนบวช ระยะเวลาท่ีบวชเรียน ผูท่ี้
ตดัสินใจ 

ให้สามเณรบวช เหตุผลในการมาบวชเรียน จ านวนคร้ังท่ีกลบัไปเยี่ยมบา้น ผูท่ี้เณรพกัอาศยัดว้ยเวลา
กลบัไปเยีย่มบา้น หากไม่ไดบ้วชเรียนจะท าอะไร  

3. ข้อมูลต้นทุนชีวิตของสามเณร โดยให้สามเณรส ารวจตัวเอง ได้แก่ พลังตัวตน พลัง
ครอบครัว พลงั 

สร้างปัญญา พลงัเพื่อและกิจกรรม และพลงัชุมชน  
4. ขอ้มูลความผูกพนัในสถานศึกษา ไดแ้ก่ การแนะน าผูอ่ื้นให้มาเรียนในสถานศึกษา การ

ปกป้อง 
สถานศึกษาในกรณีท่ีมีคนกล่าวไม่เหมาะสม ความภาคภูมิใจในสถานศึกษา และการเยี่ยมและมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมของสถานศึกษาหลงัจบการศึกษา  
 ขอ้มูลท่ีส ารวจไดมี้การวิเคราะห์ค่าเฉล่ียและค่าร้อยละ 
 
  



บทท่ี 4 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล  

 

การส ารวจตน้ทุนชีวิตสามเณร ผูว้ิจยัส ารวจโดยใช้แบบสอบถามสามเณร จ านวน 320 รูป 

แบ่งเป็น โรงเรียนพระปริยติัธรรม B จ านวน 187 รูป โรงเรียนพระปริยติัธรรม A จ านวน 84 รูป และ

โรงเรียนพระปริยติัธรรม C จ านวน 49 รูป ขอ้มูลท่ีท าการส ารวจแบ่งเป็น 4 ส่วน ไดแ้ก่ ส่วนท่ี 1 ขอ้มูล

ส่วนตวัของสามเณร ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลการบวชเรียน ส่วนท่ี 3 ตวัช้ีวดัตน้ทุนชีวิต และส่วนท่ี 4 ความ

ผกูพนัในสถานศึกษา 

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลส่วนตัวของสามเณร 

กลุ่มตวัอยา่งมีอายเุฉล่ีย 15 ปี โดยสามเณรอาย ุ15 ปี มีจ านวน 94 รูป หรือคิดเป็นร้อยละ 29.38 

อาย ุ12-14 ปี มีจ านวน 112 รูปคิดเป็นร้อยละ 35.00  อาย ุ15-17 ปี มีจ านวน 183 รูป หรือร้อยละ 57.19 

และอายุ 18 ปีขึ้นไป มีจ านวน 25 รูป คิดเป็นร้อยละ 7.81 โดยอายุต ่าสุด 12 ปี และอายุสูงสุด 19 ปี 

จ านวนสามเณรแบ่งตามช่วงอายดุงัตารางท่ี 4.1 

ตารางท่ี 4.1 จ านวนและร้อยละของสามเณรจ าแนกตามอาย ุ(n=320) 

อายุ จ านวนรูป ร้อยละ 
12-14 ปี 112 35.00 
15-17 ปี 183 57.19 

18 ปี ขึ้นไป   25   7.81 
รวม 320 100.00 

 

 สามเณรกลุ่มตวัอยา่งบวชมาแลว้เฉล่ีย 2.9 พรรษา เป็นผูบ้วชมาแลว้ 3 พรรษา จ านวน 107 รูป 

คิดเป็นร้อยละ 33.44 บวชมาแลว้ 2 พรรษา จ านวน 88 รูป หรือร้อยละ 27.50 สามเณรท่ีบวชเรียน

มาแลว้ 4 พรรษา มีจ านวน 41 รูป ผูท่ี้บวช 1 พรรษา จ านวน 25 รูป และต ่ากวา่ 1 พรรษา จ านวน 17 รูป 

คิดเป็นร้อยละ 12.81 ร้อยละ 7.81 และร้อยละ 5.31 ตามล าดบั จ านวนและร้อยละของสามเณรจ าแนก

ตามพรรษาท่ีบวชมาแลว้ ดงัตารางท่ี 4.2  
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ตารางท่ี 4.2 จ านวนและร้อยละของสามเณรจ าแนกตามพรรษาท่ีบวชมาแลว้ (n=320) 

จ านวนพรรษา จ านวนสามเณร (รูป) ร้อยละ 
ต ่ากวา่ 1 พรรษา 17 5.31 

1 พรรษา 25 7.81 
2 พรรษา 88 27.50 
3 พรรษา 107 33.44 
4 พรรษา 41 12.81 
5 พรรษา 22 6.88 
6 พรรษา 20 6.25 
รวม 320 100.00 

 

 สามเณรกลุ่มตวัอยา่ง 320 รูปก าลงัศึกษาอยูใ่นระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ และระดบัชั้น

มธัยมศึกษาตอนปลาย สามเณรกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามระดบัชั้นท่ีก าลงัศึกษาอยูปั่จจุบนั ดงัตารางท่ี 

4.3  

ตารางท่ี 4.3 จ านวนและร้อยละของสามเณรจ าแนกตามระดบัชั้นท่ีก าลงัศึกษาอยู ่ณ ปัจจุบนั (n=320) 

ระดับการศึกษา จ านวนสามเณร (รูป) ร้อยละ 
มธัยมศึกษาปีท่ี 1 23 7.19 
มธัยมศึกษาปีท่ี 2 90 28.13 
มธัยมศึกษาปีท่ี 3 94 29.38 
มธัยมศึกษาปีท่ี 4 64 20.00 
มธัยมศึกษาปีท่ี 5 21 6.56 
มธัยมศึกษาปีท่ี 6 28 8.75 

รวม 320 100.00 
 

 สามเณรกลุ่มตวัอย่าง 320 รูป มีเพียง 2 รูป หรือร้อยละ 0.62 มีภูมิล าเนาและสถานท่ีเกิดท่ี 

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) โดย 318 รูป หรือร้อยละ 99.38 เกิดท่ีประเทศ

ไทย  
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 จากขอ้มูลการส ารวจพบวา่ มีสามเณรจ านวน 296 รูป หรือคิดเป็นร้อยละ 92.50  ท่ีมีภูมิล าเนา

ในจงัหวดัน่าน ส่วนสามเณรจ านวน 24 รูป หรือร้อยละ 7.50 มีภูมิล าเนาต่างจงัหวดัและต่างประเทศ 

ไดแ้ก่ กรุงเทพมหานคร ชยัภูมิ เชียงราย ปทุมธานี พะเยา พิษณุโลก แพร่ ล าปาง ศรีษะเกษ สุรินทร์ 

และสะวนัเขต สปป.ลาว 

 สามเณรกลุ่มตวัอย่าง 320 คน ประกอบดว้ยกลุ่มชาติพนัธุ์ 6 กลุ่ม ไดแ้ก่ คนพื้นเมือง ไทล้ือ 

เม่ียน มง้ ลวัะ ขมุ โดยสามเณรส่วนใหญ่เป็นกลุ่มคนพื้นเมือง จ านวน 237 รูป หรือคิดเป็นร้อยละ 

74.06 รองลงมาไดแ้ก่ กลุ่มชาติพนัธุ์มง้ จ านวน 31 รูป หรือร้อยละ 9.69 กลุ่มชาติพนัธุ์ลวัะ ชาติพนัธุ์

เม่ียน ไทล้ือ และขมุ จ านวน 18 รูป 15 รูป 14 รูป และ 5 รูป ตามล าดบั 

ตารางท่ี 4.4 จ านวนและร้อยละของสามเณรจ าแนกตามกลุ่มชาติพนัธุ์ (n=320)  

กลุ่มชาติพนัธ์ุ จ านวนสามเณร (รูป) ร้อยละ 
พื้นเมือง 237 74.06 
ไทล้ือ 14 4.38 
เม่ียน 15 4.69 
มง้ 31 9.69 
ลวัะ 18 5.63 
ขมุ 5 1.56 
รวม 320 100.00 

 

 จ านวนพี่น้องท่ีพ่อแม่ของสามเณรยงัต้องส่งเสียเล้ียงดูทั้งหมด (รวมตัวสามเณร) พบว่า 

จ านวนพี่น้องท่ีพ่อแม่ของสามเณรยงัตอ้งส่งเสียเล้ียงดูมีค่าเฉล่ีย 2.08 คน โดยสามเณรกลุ่มตวัอย่าง

จ านวน 130 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 40.63  มีพี่นอ้งรวมทั้งตวัสามเณรท่ีพ่อแม่ยงัตอ้งเล้ียงดูจ านวน 2 

คน และมีสามเณรจ านวน 1 รูปท่ีพ่อแม่ตอ้งเล้ียงดูพี่นอ้งจ านวนถึง 17 คน 

 สถานภาพของบิดามารดาของสามเณรกลุ่มตวัอย่าง 320 รูป พบว่า ร้อยละ 59.69 หรือจ านวน 

191 รูป บิดามารดาอยู่ด้วยกัน สามเณรจ านวน 106 รูปหรือร้อยละ 33.13 บิดามารดาแยกกันอยู่ 

สามเณรจ านวน 16 รูป หรือร้อยละ 5.00 บิดาเสียชีวิต และ สามเณรจ านวน 6 รูป มารดาเสียชีวิต และ 

สามเณร 1 รูปไม่ระบุ 
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 ปัจจุบันสามเณรกลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 51.25 (164 รูป) มีบิดาหรือมารดาเป็นผู ้ปกครอง 

สามเณรจ านวน 125 รูปหรือร้อยละ 39.06 มีพระผูใ้หญ่เป็นผูป้กครอง ร้อยละ 9.06 หรือ 29 รูปมีญาติ

ผูใ้หญ่เป็นผูป้กครอง  และไม่ระบุ จ านวน 2 รูป คิดเป็นร้อยละ 0.63 

 สามเณรคาดว่าจะบวชเรียนจนจบชั้นมธัยมศึกษาชั้นปีท่ี 6 เป็นจ านวน 205 รูปหรือร้อยละ 

64.06 และสามเณร จ านวน 115 รูปหรือร้อยละ 35.94 คาดวา่จะศึกษาถึงระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 3 

 จากจ านวนสามเณรกลุ่มตวัอย่าง 320 รูป มีจ านวน 211 รูป คิดเป็นร้อยละ 65.94 คาดว่าหลงั

บวชเรียนจะลาสิกขาและเรียนต่อ มีสามเณรจ านวน 50 รูป หรือร้อยละ 15.63 จะบวชเรียนต่อใน

ระดบัอุดมศึกษา มีสามเณรจ านวน 48 รูป หรือร้อยละ 15.00 มีแผนจะลาสิกขาเพื่อไปประกอบอาชีพ

ทางโลก และมีสามเณรจ านวน 6 รูป หรือร้อยละ 1.88 จะบวชเรียนแต่ไม่ศึกษาต่อ และไม่ระบุการ

วางแผนชีวิต จ านวน 5 รูป หรือ ร้อยละ 1.56  

 ขอ้มูลความฝันในอนาคตดา้นอาชีพ พบว่า สามเณรกลุ่มตวัอย่างมีความฝันในหลากหลาย

อาชีพ สามารถสรุป 5 อาชีพท่ีมีจ านวนสามเณรสนใจมาก ไดแ้ก่ อาชีพทหาร จ านวน 45 รูป คิดเป็น

ร้อยละ 14.06 อาชีพช่างยนต ์จ านวน 29 รูป คิดเป็นร้อยละ 9.06 อาชีพครู จ านวน 23 รูป คิดเป็นร้อย

ละ 7.19 อาชีพต ารวจ จ านวน 20 รูป คิดเป็นร้อยละ 6.25 และสามเณรจ านวน 13 รูป หรือร้อยละ 4.06 

อยากมีอาชีพเป็นนกัฟุตบอล อยา่งไรก็ตามจากกลุ่มตวัอยา่ง 320 รูป มี จ านวน 29 รูป หรือร้อยละ 9.06 

ท่ีไม่ระบุอาชีพท่ีอยากเป็นในอนาคต (อาชีพอ่ืนๆ ดูในภาคผนวก) 

  ส่ิงท่ีสามเณรรูปรู้สึกกลวัในชีวิตภายภาคหนา้ ขอ้มูลท่ีส ารวจแสดงให้เห็นความหลากหลาย

ของส่ิงท่ีสามเณรรูสึกกลวัในอนาคต 3 อนัดบัแรกท่ีสามเณรระบุถึงส่ิงท่ีกลวั ไดแ้ก่ กลวัไม่มีงานท า 

จ านวน 44 รูป คิดเป็นร้อยละ 13.75 กลวัไม่มีเงิน จ านวน 42 รูป คิดเป็นร้อยละ 13.13 กลวัเรียนไม่จบ

มีจ านวน 29 รูป คิดเป็นร้อยละ 9.06 และไม่ระบุส่ิงท่ีกลวัจ านวน 51 รายหรือคิดเป็นร้อยละ 15.94 ของ

จ านวนสามเณรกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 

 เม่ือกล่าวถึงค าว่า “ชุมชน” สามเณรจ านวน 288 รูป คิดเป็นร้อยละ 90.00 คิดถึงหมู่บา้นท่ี

สามเณรเคยอยู่ สามเณรจ านวน 31 รูป คิดเป็นร้อยละ 9.69 กล่าวถึงชุมชนโดยคิดถึงวดัท่ีอาศัยอยู่

ปัจจุบนั และมีจ านวน 1 รูป คิดเป็นร้อยละ 0.31 ไม่ระบุ 
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ส่วนท่ี 2 ข้อมูลการบวชเรียน 

 ก่อนท่ีสามเณรกลุ่มตวัอย่างจะบวชเรียนไดพ้กัอยู่กบับิดาและมารดา จ านวน 197 รูป คิดเป็น

ร้อยละ 61.56 ของสามเณรท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด มีจ านวน 62 รูป คิดเป็นร้อยละ 19.38 ท่ีอาศยั

อยู่กบัญาติผูใ้หญ่/ผูป้กครองท่ีไม่ใช่บิดา/มารดา มีสามเณรจ านวน 33 รูป อาศยัอยู่กบัมารดา และ 15 

รูปอาศยัอยูก่บับิดา คิดเป็นร้อยละ 10.31 และ 4.69 ตามล าดบั มีจ านวน 9 รูปหรือร้อยละ 2.81 อาศยัอยู่

กับเพื่อน/คนรู้จกั และมีจ านวน 2 รูปหรือคิดเป็นร้อยละ 0.63 อาศยัอยู่กับพี่น้อง(ไม่ได้อยู่กับบิดา

มารดา) และไม่ระบุ จ านวน 2 รูป ดงัตารางท่ี 4.5 

ตารางท่ี 4.5 จ านวนและร้อยละของสามเณรจ าแนกตามบุคคลท่ีสามเณรพกัอาศยัก่อนบวชเรียน 

(n=320) 

บุคคลท่ีสามเณรพกัอาศัยก่อนบวชเรียน จ านวนสามเณร (รูป) ร้อยละ 
อยูก่บับิดาและมารดา 197 61.56 
อยูก่บัญาติผูใ้หญ่/ผูป้กครอง (ท่ีไม่ใช่บิดา/
มารดา) 

62 19.38 

อยูล่  าพงักบัมารดา 33 10.31 
อยูล่  าพงักบับิดา 15 4.69 
อยูก่บัเพื่อน/คนรู้จกั 9 2.81 
อยูก่บัพี่/นอ้ง(ไม่ไดอ้ยูก่บับิดา/มารดา 2 0.63 
อ่ืนๆ 2 0.63 

รวม 320 100.00 
 

 สามเณรกลุ่มตวัอย่าง จ านวน 213 คน หรือร้อยละ 66.56 ตดัสินใจบวชดว้ยตวัเอง สามเณร

จ านวน 68 รูป หรือร้อยละ 21.25 มีบิดามารดาเป็นผูต้ดัสินใจใหบ้วช สามเณรจ านวน 30 รูปมีญาติสาย

ตรง เช่น ปู่  ยา่ ตา ยาย ลุง ป้า นา้ อา เป็นผูต้ดัสินใจใหบ้วช มีสามเณรจ านวน 5 รูป หรือร้อยละ 1.56 ท่ี

มีทั้งบิดามารดา ญาติสายตรงและตนเองตดัสินใจให้บวช  และมีสามเณรจ านวน 3 รูป หรือร้อยละ 

0.94 ท่ีมีทั้งบิดามารดา และตนเองตดัสินใจบวช และ มีจ านวน 1 รูประบุขอ้มูลเป็นอ่ืนๆ ดงัตารางท่ี 

4.6 
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ตารางท่ี 4.6 จ านวนและร้อยละของสามเณรจ าแนกตามบุคคลท่ีเป็นผูต้ดัสินใจใหส้ามเณรมาบวชเรียน 

(n=320) 

ผู้ท่ีตัดสินใจให้สามเณรมาบวชเรียน จ านวนสามเณร (รูป) ร้อยละ 
1.ตวัสามเณรเอง  213 66.56 
2.บิดามารดา  68 21.25 
3. ญาติสายตรง เช่น ปู่  ยา่ ตา ยาย ลุง ป้า นา้ อา 30 9.38 
ทั้งขอ้ 1,2 และ 3 5 1.56 
ทั้งขอ้ 1 และ 2 3 0.94 
อ่ืนๆ 1 0.31 

รวม 320 100.00 
 เหตุผลท่ีมาบวชเรียน พบวา่ ร้อยละ 51.88 หรือจ านวน 166 รูป เหตุผลมาจากท่ีพ่อแม่ตอ้งการ

ให้เป็นคนดีมีศีลธรรม สามเณรจ านวน 127 รูป หรือร้อยละ 39.69 มาบวชเรียนเน่ืองจากฐานะยากจน

ไม่มีเงินเรียนตามระบบปกติ สามเณรจ านวน 14 รูป หรือร้อยละ 4.38 บวชเรียนเน่ืองจากพ่อแม่มีลูก

มาก และมีจ านวน 8 รูป หรือร้อยละ 2.50 ท่ีไม่ระบุเหตุผล สามเณรจ านวน 3 รูป หรือร้อยละ 0.94 มา

บวชเพราะไม่มีพ่อแม่และญาติท่ีน้อง และสามเณรจ านวน 2 รูป หรือร้อยละ 0.63 มาบวชเพราะเป็น

ความตอ้งการของพ่อแม่ ทั้งความยากจน จ านวนลูกท่ีมีมาก และไม่มีญาติพี่นอ้ง ดงัตารางท่ี 4.7  

ตารางท่ี 4.7 จ านวนและร้อยละของสามเณรจ าแนกตามเหตุผลของการบวชเรียน (n=320) 

เหตุผลของการมาบวชเรียน จ านวนสามเณร (รูป) ร้อยละ 
พ่อแม่ตอ้งการให้เป็นคนดีมีศีลธรรม  166 51.88 
ฐานะยากจนไม่มีเงินเรียนตามระบบปกติ 127 39.69 
พ่อแม่มีลูกมาก จึงส่งมาบวชเรียน 14 4.38 
ไม่มีพ่อแม่ญาติพี่นอ้งแลว้จึงมาบวช 3 0.94 
เหตุผลทุกขอ้ 2 0.63 
เหตุผลอ่ืนๆ 8 2.50 

รวม 320 100.00 
 

 ระหวา่งเรียนสามเณรกลุ่มตวัอยา่ง ร้อยละ 94.69 หรือจ านวน 303 รูปกลบับา้นระหวา่งเรียน 

และมีจ านวน 17 รูป คิดเป็นร้อยละ 5.31 ท่ีไม่กลบับา้นระหวา่งเรียน ดงัตารางท่ี 4.8 
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ตารางท่ี 4.8 จ านวนและร้อยละของสามเณรจ าแนกการกลบับา้นระหวา่งเรียนของสามเณร (n=320) 

การกลบับ้านระหว่างเรียนของสามเณร จ านวนสามเณร (รูป) ร้อยละ 
ไม่กลบั 303 94.69 
กลบั 17 5.31 

รวม 320 100.00 
 

 เม่ือสามเณรกลบับา้น ร้อยละ 58.44 หรือสามเณรจ านวน 187 รูป อาศยัอยู่กบับิดาและมารดา 

สามเณรจ านวน 65 รูป คิดเป็นร้อยละ 20.31 อาศยัอยู่กบัญาติผูใ้หญ่/ผูป้กครอง (ท่ีไม่ใช่บิดามารดา) 

สามเณรจ านวน 22 รูป หรือร้อยละ 6.88 อาศยัอยู่กบัมารดา  สามเณรจ านวน 17 รูป หรือร้อยละ 5.31 

อาศยัอยู่กบับิดา สามเณรจ านวน 6 รูป หรือร้อยละ 1.88 อยู่อาศยักบัพี่น้อง(ไม่ไดอ้ยู่กบับิดามารดา) 

สามเณรจ านวน 4 รูป หรือร้อยละ 1.25 อาศยัอยู่กบัเพื่อนหรือคนรู้จกั และ 19 รูป หรือ 5.94 ไม่รระบุ 

ดงัตารางท่ี 4.9 

ตารางท่ี 4.9 จ านวนและร้อยละของสามเณรจ าแนกผูท่ี้สามเณรพกัอาศยัในระหวา่งกลบับา้น (n=320) 

ผู้ท่ีสามเณรพกัอาศัยในระหว่างกลบับ้าน จ านวนสามเณร (รูป) ร้อยละ 
อาศยัอยูก่บับิดามารดา 187 58.44 
อยูก่บัญาติผูใ้หญ่/ผูป้กครอง 65 20.31 
อยูล่  าพงักบัมารดา 22 6.88 
อยูล่  าพงักบับิดา 17 5.31 
อยูก่บัพี่/นอ้ง (ไม่ไดอ้ยูก่บับิดา/มารดา) 6 1.88 
อยูก่บัเพื่อน/คนรู้จกั 4 1.25 
อ่ืนๆ  19 5.94 

รวม 320 100.00 
 

 หากสามเณรไม่ไดม้าบวชเรียน ณ ปัจจุบนัสามเณรจะท าอะไรบา้ง ขอ้มูล พบวา่ สามเณรกลุ่ม

ตวัอย่าง จ านวน 281 รูป คิดเป็นร้อยละ 87.81 คิดว่าจะเรียนในระบบการศึกษาปกติ สามเณรจ านวน 

24 รูป คิดเป็นร้อยละ 7.50 จะช่วยครอบครัวท างานในภูมิล าเนาเดิม เช่น ท าไร่ ขายของ สามเณร

จ านวน 11 รูป หรือร้อยละ 3.44 อยูบ่า้นเฉยๆ และสามเณร 4 รูป หรือร้อยละ 1.25 จะท างานนอกพื้นท่ี

ภูมิล าเนาเดิม  
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ส่วนท่ี 3 ตัวชี้วัดต้นทุนชีวิต 

 ในส่วนน้ีไดท้ าการส ารวจโดยใช้ตวัช้ีวดัตน้ทุนชีวิต 48 ขอ้ ในพลงั 5 ดา้น ไดแ้ก่ พลงัตวัตน 

จ านวน 15 ขอ้ พลงัครอบครัว จ านวน 8 ขอ้ พลงัสร้างปัญญา จ านวน 11 ขอ้ พลงัเพื่อและกิจกรรม 

จ านวน 6 ขอ้ และพลงัชุมชน จ านวน 8 ขอ้ ผลจากการส ารวจขอ้มูลสรุปไดด้งัตารางท่ี 4.11 และ ตาราง

ท่ี 4.10 

ตารางท่ี 4.10 ขอ้มูลความคิดเห็นของสามเณรจากการส ารวจตวัเอง 48 ขอ้ตน้ทุนชีวิต (n=320) 

ข้อที่ ต้นทุนชีวิต เป็น
ประจ า 

บ่อยคร้ัง บางคร้ัง ไม่เคย รวม 

1 สามเณร เช่ือวา่การไดช่้วยเหลือผูอ่ื้นเป็นส่ิงท่ีมี
คุณค่าอยา่งมาก 

76 
23.75 

145 
45.31 

98 
30.63 

1 
0.31 

320 
100% 

2 สามเณร ใหค้วามส าคญักบัการส่งเสริมใหเ้กิด
ความเท่าเทียมในสังคม เช่น ผูพ้ิการ ผูสู้งอาย ุ
เพศหญิง/ชาย/เพศทางเลือก เป็นตน้ 

84 
26.25 

126 
39.38 

97 
30.31 

13 
4.06 

320 
100% 

3 สามเณร กลา้ยนืหยดัในส่ิงท่ีสามเณรเช่ือ เช่น 
กลา้เสนอความคิดเห็นแมว้า่บางคร้ังจะมี
ความเห็นแตกต่างจากผูอ่ื้น 

49 
15.31 

82 
25.62 

175 
54.69 

14 
4.38 

320 
100% 

4 สามเณร พูดความจริงเสมอถึงแมว้า่บา้งคร้ังมนั
จะท าไดย้าก 

56 
17.5 

142 
44.35 

116 
36.25 

6 
1.87 

320 
100% 

5 สามเณร รับผิดชอบในส่ิงท่ีสามเณรท า (ไม่วา่
ผลจะเป็นอยา่งไรก็ตาม) 

104 
32.5 

116 
36.25 

97 
30.31 

3 
0.94 

320 
100% 

6 สามเณร ยดึมัน่ในพฤติกรรมท่ีดี 82 
25.63 

129 
40.31 

105 
32.81 

4 
1.25 

320 
100% 

7 สามเณร มีการวางแผนและการตดัสินใจก่อนลง
มือท าเสมอ 

77 
24.06 

140 
43.75 

99 
30.94 

4 
1.25 

320 
100% 

8 สามเณร เห็นอกเห็นใจ และใส่ใจในความรู้สึก
ของผูอ่ื้น 

105 
32.81 

135 
42.19 

75 
23.44 

5 
1.56 

320 
100% 

9 สามเณร เรียนรู้และสามารถปรับตวัให้อยู่
ร่วมกบัคนท่ีมีความคิดเห็น หรือการด าเนินชีวิต
แตกต่างกนัไดเ้ป็นอยา่งดี 

80 
25.00 

131 
40.94 

107 
33.44 

2 
0.63 

320 
100% 
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ข้อที่ ต้นทุนชีวิต เป็น
ประจ า 

บ่อยคร้ัง บางคร้ัง ไม่เคย รวม 

10 สามเณร กลา้ปฏิเสธพฤติกรรมเส่ียง (เช่น 
เพศสัมพนัธ์ ยาเสพติด ความรุนแรง และส่ือท่ี
ไม่ดี) 

144 
45.00 

62 
19.38 

66 
20.62 

48 
15.00 

320 
100% 

11 สามเณร พยายามแกปั้ญหาขอ้ขดัแยง้ดว้ย
สติปัญญามากกวา่อารมณ์ (ไม่ใชค้วามรุนแรง) 

62 
19.38 

134 
41.87 

113 
35.31 

11 
3.44 

320 
100% 

12 สามเณร สามารถควบคุมสถานการณ์ท่ีเกิด
ขึ้นกบัตนเองได ้เช่น ควบคุมอารมณ์เวลาโกรธ
ไดดี้เม่ือเกิดการโตเ้ถียงหรือขดัแยง้ 

73 
22.81 

118 
36.88 

120 
37.50 

9 
2.81 

320 
100% 

13 สามเณร รู้สึกวา่ตนเองมีคุณค่า 70 
21.87 

99 
30.94 

123 
38.44 

28 
8.75 

320 
100% 

14 สามเณร มีเป้าหมายในชีวิตชดัเจน 118 
36.88 

97 
30.31 

92 
28.75 

13 
4.06 

320 
100% 

15 สามเณร รู้สึกพึงพอใจในชีวิตความเป็นอยูข่อง
ตวัเอง 

142 
44.38 

89 
27.81 

78 
24.37 

11 
3.44 

320 
100% 

16 สามเณร ไดรั้บความรัก ความอบอุ่น เอาใจใส่ 
และการสนบัสนุนในทางท่ีดีจากครอบครัว 

177 
55.31 

81 
25.31 

52 
16.25 

10 
3.13 

320 
100% 

17 สามเณร ปรึกษาหารือและขอค าแนะน าจาก
ผูป้กครองไดอ้ยา่งสบายใจไม่วา่เร่ืองเลก็หรือ
เร่ืองใหญ่ 

112 
35.00 

104 
32.50 

91 
28.44 

13 
4.06 

320 
100% 

18 สามเณร มีผูป้กครองท่ีส่งเสริม สนบัสนุน 
ช่วยเหลือดา้นการเรียนรู้ 

127 
39.69 

116 
36.25 

68 
21.25 

9 
2.81 

320 
100% 

19 สามเณร รู้สึกปลอดภยั อบอุ่น และมีความสุข
ทุกเม่ืออยูใ่นครอบครัวตวัเอง 

181 
56.56 

91 
28.44 

44 
13.75 

4 
1.25 

320 
100% 

20 สามเณร อยูใ่นครอบครัวท่ีมีระเบียบกฎเกณฑ์
ชดัเจน มีเหตุผล และมีการดูแลใหป้ฏิบติัตาม 

99 
30.94 

145 
45.31 

66 
20.63 

10 
3.12 

320 
100% 

21 สามเณร มีผูป้กครองท่ีเป็นแบบอยา่งท่ีดีใหท้ า
ตาม 

146 
45.63 

114 
35.62 

55 
17.19 

5 
1.56 

320 
100% 

22 สามเณร มีผูป้กครองท่ีสนบัสนุนใหส้ามเณรท า
ในส่ิงท่ีสามเณรชอบหรือยากท า 

115 
35.94 

122 
38.12 

69 
21.56 

14 
4.38 

320 
100% 
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ข้อที่ ต้นทุนชีวิต เป็น
ประจ า 

บ่อยคร้ัง บางคร้ัง ไม่เคย รวม 

23 สามเณร สามารถพูดคุย แลกเปลี่ยนเรียนรู้
เร่ืองราวเก่ียวกบัส่ือ เช่น วิทยุ ทีวี ส่ือประเภท
อ่ืนๆ ภายในครอบครัวเป็นประจ า 

73 
22.81 

118 
36.88 

117 
36.56 

12 
3.75 

320 
100% 

24 สามเณร อยูใ่นสถาบนัการศึกษาท่ีเอาใจใส่ 
สนบัสนุน และช่วยเหลือผูเ้รียนไดดี้ 

68 
21.25 

146 
45.62 

92 
28.75 

14 
4.38 

320 
100% 

25 สามเณร รู้สึกปลอดภยัเม่ืออยู่ในสถานบนั
การศึกษา 

75 
23.44 

121 
37.81 

111 
34.69 

13 
4.06 

320 
100% 

26 สามเณร อยูใ่นสถาบนัการศึกษาท่ีมีระเบียบ
กฎเกณฑท่ี์ชดัเจน มีเหตุผล และมีการดูแลให้
ปฏิบติัตาม 

111 
34.69 

112 
35.00 

95 
29.69 

2 
0.62 

320 
100% 

27 สามเณร มีครูท่ีสนบัสนุนให้สามเณรท าในส่ิงท่ี
สามเณรชอบหรืออยากท า 

84 
26.25 

125 
39.06 

94 
29.38 

17 
5.31 

320 
100% 

28 สามเณร อยากเรียนใหไ้ดดี้ ไม่เอาเปรียบ และ
รู้จกัแบ่งปันผูอ่ื้น 

94 
29.38 

135 
42.19 

88 
27.50 

3 
0.93 

320 
100% 

29 สามเณร เอาใจใส่ในการเรียนอยา่งสม ่าเสมอ 80 
25.00 

137 
42.81 

96 
30.00 

7 
2.19 

320 
100% 

30 สามเณร ท าการบา้นหรือทบทวนบทเรียนทุกวนั 44 
13.75 

97 
30.31 

149 
46.56 

30 
9.38 

320 
100% 

31 สามเณร รักและผกูพนักบัสถาบนัการศึกษาของ
สามเณร 

73 
22.81 

126 
39.38 

108 
33.75 

13 
4.06 

320 
100% 

32 สามเณร อ่านหนงัสือดว้ยความเพลิดเพลินเป็น
ประจ า 

56 
17.50 

81 
25.31 

135 
42.19 

48 
15.00 

320 
100% 

33 สามเณร ใฝ่รู้ภูมิปัญญา และวฒันธรรมชุมชน 92 
28.75 

123 
38.44 

91 
28.44 

14 
4.37 

320 
100% 

34 สามเณร สามารถพูดคุย แลกเปลี่ยนเรียนรู้
เร่ืองราวเก่ียวกบัส่ือ เช่น วิทยุ ทีวี ส่ือประเภท
อ่ืนๆ กบัครูเป็นประจ า 

47 
14.69 

100 
31.25 

134 
41.87 

39 
12.19 

320 
100% 

35 สามเณร มีเพื่อนสนิทท่ีเป็นแบบอยา่งท่ีดีและชกั
น าใหส้ามเณรท าดี 

108 
33.75 

119 
37.19 

85 
26.56 

8 
2.50 

320 
100% 
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ข้อที่ ต้นทุนชีวิต เป็น
ประจ า 

บ่อยคร้ัง บางคร้ัง ไม่เคย รวม 

36 สามเณร ท ากิจกรรมสร้างสรรคต์ามความชอบ
และความพึงพอใจของตนเอง เช่น ท างานศิลปะ 
เล่นดนตรี วาดรูป เป็นประจ า 

81 
25.31 

119 
37.19 

109 
34.06 

11 
3.44 

320 
100% 

37 สามเณร ไดเ้ล่นกีฬาหรือออกก าลงักายเป็น
ประจ า 

77 
24.06 

102 
31.87 

123 
38.44 

18 
5.63 

320 
100% 

38 สามเณร ร่วมกิจกรรมทางศาสนา หรือประกอบ
พิธีกรรมเป็นประจ า 

104 
32.50 

120 
37.50 

87 
27.19 

9 
2.81 

320 
100% 

39 สามเณร และเพื่อนชวนกนัท ากิจกรรมท่ีดีเป็น
ประจ า 

64 
20.00 

122 
38.13 

121 
37.81 

13 
4.06 

320 
100% 

40 สามเณร มีโอกาสเขา้ร่วมกิจกรรมเก่ียวกบัส่ือท่ี
สร้างสรรคก์บัเพื่อน 

68 
21.25 

140 
43.75 

100 
31.25 

12 
35.00 

320 
100% 

41 สามเณร มีญาติหรือผูใ้หญ่ นอกเหนือจาก
ผูป้กครองท่ีสามเณรสามารถปรึกษาหารือและ
ขอความช่วยเหลือไดอ้ยา่งสบายใจ 

81 
25.31 

118 
36.88 

105 
32.81 

16 
5.00 

320 
100% 

42 สามเณร มีเพื่อนบา้นท่ีสนใจ และใหก้ าลงัใจ
สามเณร 

76 
23.75 

110 
34.38 

110 
34.38 

24 
7.50 

320 
100% 

43 สามเณร รู้สึกวา่คนในชุมชนใหค้วามส าคญัและ
เห็นคุณค่าของเด็กและเยาวชน 

71 
22.19 

133 
41.56 

98 
30.63 

18 
5.63 

320 
100% 

44 สามเณร ไดรั้บมอบหมายบทบาทหนา้ท่ีท่ีมี
คุณค่า และเป็นประโยชน์ต่อชุมชน 

56 
17.50 

108 
33.75 

127 
39.69 

29 
9.06 

320 
100% 

45 สามเณร ร่วมท ากิจกรรมบ าเพญ็ประโยชน์ใน
ชุมชนเป็นประจ า 

62 
19.38 

112 
35.00 

127 
39.69 

19 
5.94 

320 
100% 

46 สามเณร รู้สึกอบอุ่น มีความสุข และภูมิใจในวิถี
ชีวิตเม่ืออยูใ่นชุมชนของสามเณร 

106 
33.13 

119 
37.19 

85 
26.56 

10 
3.13 

320 
100% 

47 สามเณร มีเพื่อนบา้นคอยสอดส่อง และดูแล
พฤติกรรมของเด็กและเยาวชน 
ใหอ้ยูใ่นกรอบท่ีเหมาะสม 

81 
25.31 

119 
37.19 

99 
30.94 

21 
6.56 

320 
100% 

48 สามเณร มีผูใ้หญ่อ่ืนนอกเหนือจากผูป้กครองท่ี
เป็นแบบอยา่งท่ีดีใหท้ าตาม 

110 
34.38 

118 
36.88 

76 
23.75 

16 
5.00 

320 
100% 
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ตารางท่ี 4.11 ขอ้มูลเปอร์เซ็นตห์รือร้อยละการตอบตวัช้ีวดัตน้ทุนชีวิต 48 ขอ้ของ กลุ่มตวัอยา่ง 320 

รูป 

ต้นทุน
ชีวิตของ
เยาวชน 

ข้อที่ ต้นทุนชีวิต เปอร์เซ็นต์การ
ตอบรายข้อ 
(ร้อยละของ
คะแนน) 

ระดับการผ่าน
เกณฑ์ตัวชี้วัด 

 
 
 
 
 
 
 

พลงัตวัตน 
(โดยรวม) 

 
62.62 

เปอร์เซ็นต ์

1 สามเณร เช่ือวา่การไดช่้วยเหลือผูอ่ื้นเป็นส่ิง
ท่ีมีคุณค่าอยา่งมาก 

64.17 ปานกลาง 

2 สามเณร ใหค้วามส าคญักบัการส่งเสริมให้
เกิดความเท่าเทียมในสังคม เช่น ผูพ้ิการ 
ผูสู้งอาย ุเพศหญิง/ชาย/เพศทางเลือก เป็น
ตน้ 

62.60 ปานกลาง 

3 สามเณร กลา้ยนืหยดัในส่ิงท่ีสามเณรเช่ือ 
เช่น กลา้เสนอความคิดเห็นแมว้า่บางคร้ังจะ
มีความเห็นแตกต่างจากผูอ่ื้น 

50.63 นอ้ย 

4 สามเณร พูดความจริงเสมอถึงแมว้า่บา้งคร้ัง
มนัจะท าไดย้าก 

59.17 นอ้ย 

5 สามเณร รับผิดชอบในส่ิงท่ีสามเณรท า (ไม่
วา่ผลจะเป็นอยา่งไรก็ตาม) 

66.77 ปานกลาง 

6 สามเณร ยดึมัน่ในพฤติกรรมท่ีดี 63.44 ปานกลาง 
7 สามเณร มีการวางแผนและการตดัสินใจ

ก่อนลงมือท าเสมอ 
63.54 ปานกลาง 

8 สามเณร เห็นอกเห็นใจ และใส่ใจใน
ความรู้สึกของผูอ่ื้น 

68.75 ปานกลาง 

9 สามเณร เรียนรู้และสามารถปรับตวัให้อยู่
ร่วมกบัคนท่ีมีความคิดเห็น หรือการด าเนิน
ชีวิตแตกต่างกนัไดเ้ป็นอยา่งดี 

63.44 ปานกลาง 

10 สามเณร กลา้ปฏิเสธพฤติกรรมเส่ียง (เช่น 
เพศสัมพนัธ์ ยาเสพติด ความรุนแรง และส่ือ
ท่ีไม่ดี) 

64.79 ปานกลาง 
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ต้นทุน
ชีวิตของ
เยาวชน 

ข้อที่ ต้นทุนชีวิต เปอร์เซ็นต์การ
ตอบรายข้อ 
(ร้อยละของ
คะแนน) 

ระดับการผ่าน
เกณฑ์ตัวชี้วัด 

11 สามเณร พยายามแกปั้ญหาขอ้ขดัแยง้ดว้ย
สติปัญญามากกวา่อารมณ์ (ไม่ใชค้วาม
รุนแรง) 

59.06 นอ้ย 

12 สามเณร สามารถควบคุมสถานการณ์ท่ีเกิด
ขึ้นกบัตนเองได ้เช่น ควบคุมอารมณ์เวลา
โกรธไดดี้เม่ือเกิดการโตเ้ถียงหรือขดัแยง้ 

59.90 นอ้ย 

13 สามเณร รู้สึกวา่ตนเองมีคุณค่า 55.31 นอ้ย 
14 สามเณร มีเป้าหมายในชีวิตชดัเจน 66.67 ปานกลาง 
15 สามเณร รู้สึกพึงพอใจในชีวิตความเป็นอยู่

ของตวัเอง 
71.04 ดี 

 
 
 
 
 

พลงั
ครอบครัว 
(โดยรวม) 

 
70.75 

เปอร์เซ็นต ์

16 สามเณร ไดรั้บความรัก ความอบอุ่น เอาใจ
ใส่ และการสนบัสนุนในทางท่ีดีจาก
ครอบครัว 

77.60 ดี 

17 สามเณร ปรึกษาหารือและขอค าแนะน าจาก
ผูป้กครองไดอ้ยา่งสบายใจไม่วา่เร่ืองเลก็
หรือเร่ืองใหญ่ 

66.15 ปานกลาง 

18 สามเณร มีผูป้กครองท่ีส่งเสริม สนบัสนุน 
ช่วยเหลือดา้นการเรียนรู้ 

70.94 ดี 

19 สามเณร รู้สึกปลอดภยั อบอุ่น และมี
ความสุขทุกเม่ืออยูใ่นครอบครัวตวัเอง 

80.10 ดีมาก 

20 สามเณร อยูใ่นครอบครัวท่ีมีระเบียบ
กฎเกณฑช์ดัเจน มีเหตุผล และมีการดูแลให้
ปฏิบติัตาม 

68.02 ปานกลาง 

21 สามเณร มีผูป้กครองท่ีเป็นแบบอยา่งท่ีดีให้
ท าตาม 

75.10 ดี 

22 สามเณร มีผูป้กครองท่ีสนบัสนุนให้
สามเณรท าในส่ิงท่ีสามเณรชอบหรือยากท า 

68.54 ปานกลาง 
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ต้นทุน
ชีวิตของ
เยาวชน 

ข้อที่ ต้นทุนชีวิต เปอร์เซ็นต์การ
ตอบรายข้อ 
(ร้อยละของ
คะแนน) 

ระดับการผ่าน
เกณฑ์ตัวชี้วัด 

23 สามเณร สามารถพูดคุย แลกเปลี่ยนเรียนรู้
เร่ืองราวเก่ียวกบัส่ือ เช่น วิทยุ ทีวี ส่ือ
ประเภทอ่ืนๆ ภายในครอบครัวเป็นประจ า 

59.58 นอ้ย 

 
 
 

พลงัสร้าง
ปัญญา 

(โดยรวม) 
 

59.38 
เปอร์เซ็นต ์

24 สามเณร อยูใ่นสถาบนัการศึกษาท่ีเอาใจใส่ 
สนบัสนุน และช่วยเหลือผูเ้รียนไดดี้ 

61.25 ปานกลาง 

25 สามเณร รู้สึกปลอดภยัเม่ืออยู่ใน
สถาบนัการศึกษา 

60.21 ปานกลาง 

26 สามเณร อยูใ่นสถาบนัการศึกษาท่ีมีระเบียบ
กฎเกณฑท่ี์ชดัเจน มีเหตุผล และมีการดูแล
ใหป้ฏิบติัตาม 

67.92 ปานกลาง 

27 สามเณร มีครูท่ีสนบัสนุนให้สามเณรท าใน
ส่ิงท่ีสามเณรชอบหรืออยากท า 

62.08 ปานกลาง 

28 สามเณร อยากเรียนใหไ้ดดี้ ไม่เอาเปรียบ 
และรู้จกัแบ่งปันผูอ่ื้น 

66.67 ปานกลาง 

29 สามเณร เอาใจใส่ในการเรียนอยา่ง
สม ่าเสมอ 

63.54 ปานกลาง 

30 สามเณร ท าการบา้นหรือทบทวนบทเรียน
ทุกวนั 

49.48 นอ้ย 

31 สามเณร รักและผกูพนักบัสถาบนัการศึกษา
ของสามเณร 

60.31 ปานกลาง 

32 สามเณร อ่านหนงัสือดว้ยความเพลิดเพลิน
เป็นประจ า 

48.44 นอ้ย 

33 สามเณร ใฝ่รู้ภูมิปัญญา และวฒันธรรม
ชุมชน 

63.85 ปานกลาง 

34 สามเณร สามารถพูดคุย แลกเปลี่ยนเรียนรู้
เร่ืองราวเก่ียวกบัส่ือ เช่น วิทยุ ทีวี ส่ือ
ประเภทอ่ืนๆ กบัครูเป็นประจ า 

49.48 นอ้ย 
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ต้นทุน
ชีวิตของ
เยาวชน 

ข้อที่ ต้นทุนชีวิต เปอร์เซ็นต์การ
ตอบรายข้อ 
(ร้อยละของ
คะแนน) 

ระดับการผ่าน
เกณฑ์ตัวชี้วัด 

พลงัเพื่อน
และ

กิจกรรม 
(โดยรวม) 

62.07 
เปอร์เซ็นต ์

35 สามเณร มีเพื่อนสนิทท่ีเป็นแบบอยา่งท่ีดี
และชกัน าใหส้ามเณรท าดี 

67.40 ปานกลาง 

36 สามเณร ท ากิจกรรมสร้างสรรคต์าม
ความชอบและความพึงพอใจของตนเอง 
เช่น ท างานศิลปะ เล่นดนตรี วาดรูป เป็น
ประจ า 

61.46 ปานกลาง 

37 สามเณร ไดเ้ล่นกีฬาหรือออกก าลงักายเป็น
ประจ า 

58.13 นอ้ย 

38 สามเณร ร่วมกิจกรรมทางศาสนา หรือ
ประกอบพิธีกรรมเป็นประจ า 

66.56 ปานกลาง 

39 สามเณร และเพื่อนชวนกนัท ากิจกรรมท่ีดี
เป็นประจ า 

58.02 นอ้ย 

40 สามเณร มีโอกาสเขา้ร่วมกิจกรรมเก่ียวกบั
ส่ือท่ีสร้างสรรคก์บัเพื่อน 

60.83 ปานกลาง 

 
 
พลงั
ชุมชน 
(โดยรวม) 
 
60.29 
เปอร์เซ็นต ์

41 สามเณร มีญาติหรือผูใ้หญ่ นอกเหนือจาก
ผูป้กครองท่ีสามเณรสามารถปรึกษาหารือ
และขอความช่วยเหลือไดอ้ยา่งสบายใจ 

60.83 ปานกลาง 

42 สามเณร มีเพื่อนบา้นท่ีสนใจ และให้
ก าลงัใจสามเณร 

58.13 นอ้ย 

43 สามเณร รู้สึกวา่คนในชุมชนใหค้วามส าคญั
และเห็นคุณค่าของเด็กและเยาวชน 

60.10 ปานกลาง 

44 สามเณร ไดรั้บมอบหมายบทบาทหนา้ท่ีท่ีมี
คุณค่า และเป็นประโยชน์ต่อชุมชน 

53.23 นอ้ย 

45 สามเณร ร่วมท ากิจกรรมบ าเพญ็ประโยชน์
ในชุมชนเป็นประจ า 

55.94 นอ้ย 

46 สามเณร รู้สึกอบอุ่น มีความสุข และภูมิใจ
ในวิถีชีวิตเม่ืออยูใ่นชุมชนของสามเณร 

66.77 ปานกลาง 
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ต้นทุน
ชีวิตของ
เยาวชน 

ข้อที่ ต้นทุนชีวิต เปอร์เซ็นต์การ
ตอบรายข้อ 
(ร้อยละของ
คะแนน) 

ระดับการผ่าน
เกณฑ์ตัวชี้วัด 

47 สามเณร มีเพื่อนบา้นคอยสอดส่อง และดูแล
พฤติกรรมของเด็กและเยาวชน 
ใหอ้ยูใ่นกรอบท่ีเหมาะสม 

60.42 ปานกลาง 

48 สามเณร มีผูใ้หญ่อ่ืนนอกเหนือจาก
ผูป้กครองท่ีเป็นแบบอยา่งท่ีดีใหท้ าตาม 

66.88 ปานกลาง 

 

ตน้ทุนชีวิตท่ีอ่อนแอมากท่ีสุด 10 อนัดบัแรกจาก 48 ขอ้ ดงัตารางต่อไปน้ี 

ตารางท่ี 4.12 ตน้ทุนชีวิตท่ีอ่อนแอมากท่ีสุดใน 10 อนัดบัแรก จ านวน 12 ขอ้ 

อนัดับ
ท่ี 

ข้อที่ ต้นทุนชีวิต เปอร์เซ็นต์การตอบรายข้อ 
(ร้อยละของคะแนน) 

1 32 สามเณร อ่านหนงัสือดว้ยความเพลิดเพลินเป็นประจ า 48.44 
2 30 

 
34 

สามเณร ท าการบา้นหรือทบทวนบทเรียนทุกวนั 
 
สามเณร สามารถพูดคุย แลกเปลี่ยนเรียนรู้เร่ืองราว
เก่ียวกบัส่ือ เช่น วิทย ุทีวี ส่ือประเภทอ่ืนๆ กบัครูเป็น
ประจ า 

49.48 
 
 

3 3 สามเณร กลา้ยนืหยดัในส่ิงท่ีสามเณรเช่ือ เช่น กลา้เสนอ
ความคิดเห็นแมว้า่บางคร้ังจะมีความเห็นแตกต่างจาก
ผูอ่ื้น 

50.63 

4 44 สามเณร ไดรั้บมอบหมายบทบาทหนา้ท่ีท่ีมีคุณค่า และ
เป็นประโยชน์ต่อชุมชน 

53.23 

5 13 สามเณร รู้สึกวา่ตนเองมีคุณค่า 55.31 
6 45 สามเณร ร่วมท ากิจกรรมบ าเพญ็ประโยชน์ในชุมชนเป็น

ประจ า 
55.94 

7 39 สามเณร และเพื่อนชวนกนัท ากิจกรรมท่ีดีเป็นประจ า 58.02 
8 37 สามเณร ไดเ้ล่นกีฬาหรือออกก าลงักายเป็นประจ า 58.13 
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อนัดับ
ท่ี 

ข้อที่ ต้นทุนชีวิต เปอร์เซ็นต์การตอบรายข้อ 
(ร้อยละของคะแนน) 

 
42 

 
สามเณร มีเพื่อนบา้นท่ีสนใจ และใหก้ าลงัใจสามเณร 

 
 

9 11 สามเณร พยายามแกปั้ญหาขอ้ขดัแยง้ดว้ยสติปัญญา
มากกวา่อารมณ์ (ไม่ใชค้วามรุนแรง) 

59.06 

10 4 สามเณร พูดความจริงเสมอถึงแมว้า่บา้งคร้ังมนัจะท าได้
ยาก 

59.17 

 

 ตน้ทุนชีวิตท่ีมีความเขม้แขง็มากท่ีสุด 10 อนัดบัแรกจาก 48 ขอ้ แสดงในตารางท่ี 4.13 

ตารางท่ี 4.13 ตน้ทุนชีวิตท่ีเขม้แขง็มากท่ีสุดใน 10 อนัดบัแรก จ านวน 10 ขอ้ 

อนัดับ
ท่ี 

ข้อที่ ต้นทุนชีวิต เปอร์เซ็นต์การตอบรายข้อ 
(ร้อยละของคะแนน) 

1 19 สามเณร รู้สึกปลอดภยั อบอุ่น และมีความสุขทุกเม่ืออยู่
ในครอบครัวตวัเอง 

80.10 

2 16 สามเณร ไดรั้บความรัก ความอบอุ่น เอาใจใส่ และการ
สนบัสนุนในทางท่ีดีจากครอบครัว 

77.60 

3 21 สามเณร มีผูป้กครองท่ีเป็นแบบอยา่งท่ีดีใหท้ าตาม 75.10 
4 15 สามเณร รู้สึกพึงพอใจในชีวิตความเป็นอยูข่องตวัเอง 71.04 
5 18 สามเณร มีผูป้กครองท่ีส่งเสริม สนบัสนุน ช่วยเหลือ

ดา้นการเรียนรู้ 
70.94 

6 8 สามเณร เห็นอกเห็นใจ และใส่ใจในความรู้สึกของผูอ่ื้น 68.75 
7 22 สามเณร มีผูป้กครองท่ีสนบัสนุนใหส้ามเณรท าในส่ิงท่ี

สามเณรชอบหรือยากท า 
68.54 

8 20 สามเณร อยูใ่นครอบครัวท่ีมีระเบียบกฎเกณฑช์ดัเจน มี
เหตุผล และมีการดูแลใหป้ฏิบติัตาม 

68.02 

9 26 สามเณร อยูใ่นสถาบนัการศึกษาท่ีมีระเบียบกฎเกณฑท่ี์
ชดัเจน มีเหตุผล และมีการดูแลใหป้ฏิบติัตาม 

67.92 

10 35 สามเณร มีเพื่อนสนิทท่ีเป็นแบบอยา่งท่ีดีและชกัน าให้
สามเณรท าดี 

67.40 
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ส่วนท่ี 4 ความผูกพนัในสถานศึกษา 

 จากการส ารวจโดยใชแ้บบสอบถาม มีสามเณรจ านวน 128 รูป คิดเป็นร้อยละ  จะแนะน าญาติ 

เพื่อน หรือคนท่ีรู้จกัมาเรียนในสถานศึกษาท่ีเคยเรียนในระดบัปานกลาง สามเณรจ านวน 13 รูป, 40 

รูป และ 66 รูป จะแนะน าญาติ เพื่อนหรือคนท่ีรู้จกัในระดบัมากท่ีสุด, มาก และนอ้ย ตามล าดบั โดยมี

สามเณรจ านวน 73 รูป คิดเป้ฯร้อยละ 22.81 ท่ีจะไม่แนะน าหรือแนะน านอ้ยท่ีสุด ดงัตารางท่ี 4.14  

ตารางท่ี 4.14 จ านวนและร้อยละของสามเณรจ าแนกตามระดบัการแนะน าญาติ เพื่อน หรือคนท่ีรู้จกัมา

เรียนในสถานศึกษาท่ีเคยเรียน (n=320) 

การแนะน าของสามเณรให้รู้จักสถานศึกษาท่ีเคย
เรียน 

จ านวนสามเณร (รูป) ร้อยละ 

มากท่ีสุด 13 4.06 
มาก 40 12.50 
ปานกลาง 128 40.00 
นอ้ย 66 20.63 
ไม่/แนะน านอ้ยท่ีสุด 73 22.81 

รวม 320 100.00 
 

 หากมีใครกล่าวถึงสถานศึกษาในทางท่ีไม่เหมาะสม สามเณรส่วนใหญ่จะปกป้องสถานศึกษา

ในระดบัปานกลาง จ านวน 127 รูป คิดเป็นร้อยละ 39.69 และจะปกป้องในระดบัมากท่ีสุด มาก นอ้ย 

และไม่/นอ้ยท่ีสุด เป็นจ านวน 52 รูป 81 รูป 32 รูป และ 28 รูป ตามล าดบั ดงัตารางท่ี 4.15 

ตารางท่ี 4.15 จ านวนและร้อยละของสามเณรจ าแนกตามระดบัการปกป้องสถานศึกษาในกรณีท่ีมีคน

กล่าวถึงในทางท่ีไม่เหมาะสม (n=320) 

การปกป้องสถานศึกษาของสามเณร จ านวนสามเณร (รูป) ร้อยละ 
มากท่ีสุด 52 16.25 
มาก 81 25.31 
ปานกลาง 127 39.69 
นอ้ย 32 10.00 
ไม่/แนะน านอ้ยท่ีสุด 28 8.75 

รวม 320 100.00 
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 สามเณรมีความภาคภูมิใจท่ีไดศึ้กษาในสถานศึกษาท่ีตนเองเรียนอยู่ โดยส่วนใหญ่สามเณรมี

ความภูมิใจในระดบัปานกลาง และระดบัมาก เป็นจ านวน 105 รูปและ 119 รูปตามล าดบั และมีความ

ภูมิใจระดบัมากท่ีสุด 57 รูป ความภาคภูมิในน้อย จ านวน 24 รูป และไม่ภาคภูมิใจ/ภูมิในน้อยท่ีสุด 

จ านวน 15 รูป ดงัตารางท่ี 4.16 

ตารางท่ี 4.16 จ านวนและร้อยละของสามเณรจ าแนกตามระดบัความภาคภูมิใจในสถานศึกษา (n=320) 

ความภาคภูมิใจในสถานศึกษา จ านวนสามเณร (รูป) ร้อยละ 
มากท่ีสุด 57 17.81 
มาก 105 32.81 
ปานกลาง 119 37.19 
นอ้ย 24 7.50 
ไม่/แนะน านอ้ยท่ีสุด 15 4.69 

รวม 320 100.00 
 

  หากสามเณรเรียนจบและประสบความส าเร็จในชีวิต ส่วนใหญ่สามเณร จ านวน 185 รูป คิด

เป็นร้อยละ 57.81 มัน่ใจว่าจะกลบัมาเยี่ยมและมีส่วนร่วมกิจกรรมของสถานศึกษาแน่นอน สามเณร

จ านวน 122 รูปมีความไม่แน่ใจวา่หากจบการศึกษาและประสบความส าเร็จแลว้จะไดก้ลบัมาเยีย่มหรือ

ร่วมกิจกรรม และมีสามเณรจ านวน 13 รูป คิดเป็นร้อยละ 4.06 จะไม่ไดก้ลบัมาเยี่ยมสถานศึกษา ดงั

ตารางท่ี 4.17 

ตารางท่ี 4.17 จ านวนและร้อยละของสามเณรจ าแนกตามระดบัของการกลบัมาเยี่ยมหรือร่วมกิจกรรม

ของสถานศึกษาท่ีเคยเรียน (n=320) 

การกลบัมาเยี่ยมหรือร่วมกจิกรรมของสถานศึกษา
ท่ีเคยเรียน 

จ านวนสามเณร (รูป) ร้อยละ 

มาแน่นอน 185 57.81 
ไม่แน่ใจ 122 38.13 
ไม่มา 13 4.06 

รวม 320 100.00 
  

 



บทท่ี 5 

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

สรุปผลการวิจัย  

1. ขอ้มูลทัว่ไป ของสามเณรกลุ่มตวัอยา่ง 320 รูปจาก โรงเรียนปริยติัธรรม 3 โรง ไดแ้ก่ แบ่งเป็น  

โรงเรียนพระปริยติัธรรม B จ านวน 187 รูป โรงเรียนพระปริยติัธรรม A จ านวน 84 รูป และโรงเรียน

พระปริยติัธรรม C จ านวน 49 รูป กลุ่มตวัอยา่งมีอายเุฉล่ีย 15 ปี  บวชมาแลว้เฉล่ีย 2.9 พรรษา สามเณร

กลุ่มตวัอยา่งก าลงัศึกษาอยูใ่นระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ จ านวน 207 รูป  และระดบัชั้นมธัยมศึกษา

ตอนปลาย จ านวน 113 รูป ร้อยละ 99.38 เกิดท่ีประเทศไทย และ ร้อยละ 0.62 หรือจ านวน 2 รูปมี

ภูมิล าเนาจากสปป.ลาว สามเณรกลุ่มตวัอย่าง 320 คน ประกอบดว้ยกลุ่มชาติพนัธุ์ 6 กลุ่ม ไดแ้ก่ คน

พื้นเมือง ไทล้ือ เม่ียน มง้ ลวัะ ขมุ โดยสามเณรส่วนใหญ่เป็นกลุ่มคนพื้นเมือง จ านวน 237 รูป หรือคิด

เป็นร้อยละ 74.06 บิดามารดาของสามเณรร้อยละ 59.69 (191รูป) อยูด่ว้ยกนั ร้อยละ 90.00 ของสามเณร

กลุ่มตวัอยา่งกล่าวถึงค าวา่ “ชุมชน” คือ หมู่บา้นท่ีสามเณรเคยอยู่ 

 สามเณรร้อยละ 65.94 (211รูป) คาดว่าหลงับวชเรียนจะลาสิกขาและเรียนต่อ  หลงัเรียนจบ

สามเณรอยากประกอบอาชีพทหาร ช่างยนต ์ครู ต ารวจ เป็นตน้ อย่างไรก็ตามส่ิงท่ีสามเณรรูปสึกกลวั

ในชีวิตภายภาคหนา้ 3 อนัดบัแรกท่ีสามเณรระบุถึงส่ิงท่ีกลวั ไดแ้ก่ กลวัไม่มีงานท า จ านวน 44 รูป คิด

เป็นร้อยละ 13.75 กลวัไม่มีเงิน จ านวน 42 รูป คิดเป็นร้อยละ 13.13 กลวัเรียนไม่จบมีจ านวน 29 รูป 

คิดเป็นร้อยละ 9.06  

2. ขอ้มูลดา้นการบวชเรียน ก่อนท่ีสามเณรกลุ่มตวัอยา่งจะบวชเรียนไดพ้กัอยูก่บับิดาและมารดา  

จ านวน 197 รูป คิดเป็นร้อยละ 61.56 ของสามเณรท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด สามเณรกลุ่มตวัอย่าง 

จ านวน 213 คน หรือร้อยละ 66.56 ตดัสินใจบวชด้วยตวัเอง สาเหตุของการบวชเน่ืองมาจาก ความ

ต้องการของพ่อแม่อยากให้เป็นคนดี ครอบครัวมีฐานะยากจน และไม่มีญาติพี่น้อง  ในระหว่างท่ี

สามเณรบวชเรียน ร้อยละ 94.69 หรือจ านวน 303 รูปจะกลบับา้นระหว่างเรียน โดยส่วนใหญ่เม่ือ

กลบัไปเยี่ยมบา้นจะอาศยัอยู่กบับิดามารดา ในกรณีท่ีสามเณรไม่ไดม้าบวชเรียน สามเณรจ านวน 281 

รูปหรือร้อยละ 87.81 คิดวา่จะเรียนในระบบการศึกษาปกติ 

3. ขอ้มูลตน้ทุนชีวิตสามเณรจากโรงเรียนพระปริยติัธรรม 3 โรงท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง โดยรวมมี 

ตน้ทุนชีวิตผา่นเกณฑใ์นระดบัปานกลาง ร้อยละ 63.02 เม่ือจ าแนกรายดา้น พบวา่ ตน้ทุนชีวิตดา้นพลงั

ครอบครัวผา่นเกณฑต์วัช้ีวดัในระดบัดี ร้อยละ 70.75 ส่วนพลงัตวัตน พลงัเพื่อนและกิจกรรม และพลงั
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ชุมชนผ่านเกณฑ์ตวัช้ีวดัตน้ทุนชีวิตในระดบัปานกลาง (ร้อยละ 62.62, 62.07 และ 60.29 ตามล าดบั) 

ส่วนพลงัสร้างปัญญาไม่ผา่นเกณฑต์วัช้ีวดัตน้ทุนชีวิตอยูใ่นระดบันอ้ย ร้อยละ 59.38 ดงัตารางท่ี 5.1 

 

ตารางท่ี 5.1 ระดบัตน้ทุนชีวิตของกลุ่มตวัอย่าง สามเณรในโรงเรียนพระปริยติัธรรม จ าแนกรายดา้น

และรายขอ้ (n=320) 

 

 

 

 

 

 

 

 เม่ือพิจารณาตน้ทุนชีวิตดา้นพลงัตวัตนจ าแนกรายขอ้ของสามเณรโรงเรียนพระปริยติัธรรม 3 

โรง พบวา่ ขอ้ท่ีผา่นเกณฑต์วัช้ีวดัตน้ทุนชีวิตในระดบัดี คือ สามเณร รู้สึกพึงพอใจในชีวิตความเป็นอยู่

ของตวัเอง (ร้อยละ 71.04) ดงัตารางท่ี 5.2 

ตารางท่ี 5.2 ร้อยละของตน้ทุนชีวิตดา้นพลงัตวัตนจ าแนกรายขอ้ของสามเณรในโรงเรียนพระปริยติั-

ธรรม 3 โรง (n=320) 

ต้นทุน
ชีวิตของ
เยาวชน 

ข้อที่ ต้นทุนชีวิต เปอร์เซ็นต์การ
ตอบรายข้อ 
(ร้อยละของ

คะแนน) 

ระดับการผ่าน
เกณฑ์ตัวชี้วัด 

 
 
 
 

พลงัตวัตน 
(โดยรวม) 

 

1 สามเณร เช่ือวา่การไดช่้วยเหลือผูอ่ื้นเป็นส่ิงท่ีมี
คุณค่าอยา่งมาก 

64.17 ปานกลาง 
 
 

 
2 สามเณร ใหค้วามส าคญักบัการส่งเสริมใหเ้กิด

ความเท่าเทียมในสังคม เช่น ผูพ้ิการ ผูสู้งอาย ุ
เพศหญิง/ชาย/เพศทางเลือก เป็นตน้ 

62.60 ปานกลาง 

ต้นทุนขีวิต ร้อยละ ระดับการผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัด 
พลงัตวัตน 62.62 ปานกลาง 
พลงัครอบครัว 70.75 ดี 
พลงัสร้างปัญญา 59.38 นอ้ย 
พลงัเพื่อนและกิจกรรม 62.07 ปานกลาง 
พลงัชุมชน 60.29 ปานกลาง 

โดยรวม 63.02 ปานกลาง 
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ต้นทุน
ชีวิตของ
เยาวชน 

ข้อที่ ต้นทุนชีวิต เปอร์เซ็นต์การ
ตอบรายข้อ 
(ร้อยละของ

คะแนน) 

ระดับการผ่าน
เกณฑ์ตัวชี้วัด 

62.62 
เปอร์เซ็นต ์

3 สามเณร กลา้ยนืหยดัในส่ิงท่ีสามเณรเช่ือ เช่น 
กลา้เสนอความคิดเห็นแมว้า่บางคร้ังจะมี
ความเห็นแตกต่างจากผูอ่ื้น 

50.63 นอ้ย 

4 สามเณร พูดความจริงเสมอถึงแมว้า่บา้งคร้ังมนั
จะท าไดย้าก 

59.17 นอ้ย 

5 สามเณร รับผิดชอบในส่ิงท่ีสามเณรท า (ไม่วา่
ผลจะเป็นอยา่งไรก็ตาม) 

66.77 ปานกลาง 

6 สามเณร ยดึมัน่ในพฤติกรรมท่ีดี 63.44 ปานกลาง 
7 สามเณร มีการวางแผนและการตดัสินใจก่อน

ลงมือท าเสมอ 
63.54 ปานกลาง 

8 สามเณร เห็นอกเห็นใจ และใส่ใจในความรู้สึก
ของผูอ่ื้น 

68.75 ปานกลาง 

9 สามเณร เรียนรู้และสามารถปรับตวัให้อยู่
ร่วมกบัคนท่ีมีความคิดเห็น หรือการด าเนินชีวิต
แตกต่างกนัไดเ้ป็นอยา่งดี 

63.44 ปานกลาง 

10 สามเณร กลา้ปฏิเสธพฤติกรรมเส่ียง (เช่น 
เพศสัมพนัธ์ ยาเสพติด ความรุนแรง และส่ือท่ี
ไม่ดี) 

64.79 ปานกลาง 

11 สามเณร พยายามแกปั้ญหาขอ้ขดัแยง้ดว้ย
สติปัญญามากกวา่อารมณ์ (ไม่ใชค้วามรุนแรง) 

59.06 นอ้ย 

12 สามเณร สามารถควบคุมสถานการณ์ท่ีเกิด
ขึ้นกบัตนเองได ้เช่น ควบคุมอารมณ์เวลาโกรธ
ไดดี้เม่ือเกิดการโตเ้ถียงหรือขดัแยง้ 

59.90 นอ้ย 

13 สามเณร รู้สึกวา่ตนเองมีคุณค่า 55.31 นอ้ย 
14 สามเณร มีเป้าหมายในชีวิตชดัเจน 66.67 ปานกลาง 
15 สามเณร รู้สึกพึงพอใจในชีวิตความเป็นอยูข่อง

ตวัเอง 
71.04 ดี 
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 ตน้ทุนชีวิตด้านพลงัครอบครัวจ าแนกรายขอ้ของสามเณรโรงเรียนพระปริยติัธรรม 3 โรง 

พบวา่ ขอ้ท่ีผา่นเกณฑต์วัช้ีวดัตน้ทุนชีวิตในระดบัดีมากและดี จ านวน 4 ขอ้ คือ สามเณรรู้สึกปลอดภยั

อบอุ่นและมีความสุขทุกเม่ืออยู่ในครอบครัวตวัเอง  สามเณรไดรั้บความรักความอบอุ่นเอาใจใส่ และ

การสนับสนุนในทางท่ีดีจากครอบครัว  สามเณรมีผูป้กครองท่ีเป็นแบบอย่างท่ี ดีให้ท าตาม และ

สามเณรมีผูป้กครองท่ีส่งเสริม สนบัสนุน ช่วยเหลือดา้นการเรียนรู้ (ร้อยละ 80.10, 77.60, 75.10, และ 

70.94 ตามล าดบั ) ดงัตารางท่ี 5.3 

ตารางท่ี 5.3 ร้อยละของตน้ทุนชีวิตดา้นพลงัครอบครัว จ าแนกรายขอ้ของสามเณรโรงเรียนพระปริยติั-

ธรรม 3 โรง (n=320) 

ต้นทุน
ชีวิตของ
เยาวชน 

ข้อที่ ต้นทุนชีวิต เปอร์เซ็นต์การ
ตอบรายข้อ 
(ร้อยละของ

คะแนน) 

ระดับการผ่าน
เกณฑ์ตัวชี้วัด 

 
 
 
 
 

พลงั
ครอบครัว 
(โดยรวม) 

 
70.75 

เปอร์เซ็นต ์

16 สามเณร ไดรั้บความรัก ความอบอุ่น เอาใจใส่ 
และการสนบัสนุนในทางท่ีดีจากครอบครัว 

77.60 ดี 

17 สามเณร ปรึกษาหารือและขอค าแนะน าจาก
ผูป้กครองไดอ้ยา่งสบายใจไม่วา่เร่ืองเลก็หรือ
เร่ืองใหญ่ 

66.15 ปานกลาง 

18 สามเณร มีผูป้กครองท่ีส่งเสริม สนบัสนุน 
ช่วยเหลือดา้นการเรียนรู้ 

70.94 ดี 

19 สามเณร รู้สึกปลอดภยั อบอุ่น และมีความสุข
ทุกเม่ืออยูใ่นครอบครัวตวัเอง 

80.10 ดีมาก 

20 สามเณร อยูใ่นครอบครัวท่ีมีระเบียบกฎเกณฑ์
ชดัเจน มีเหตุผล และมีการดูแลใหป้ฏิบติัตาม 

68.02 ปานกลาง 

21 สามเณร มีผูป้กครองท่ีเป็นแบบอยา่งท่ีดีใหท้ า
ตาม 

75.10 ดี 

22 สามเณร มีผูป้กครองท่ีสนบัสนุนใหส้ามเณร
ท าในส่ิงท่ีสามเณรชอบหรือยากท า 

68.54 ปานกลาง 

23 สามเณร สามารถพูดคุย แลกเปลี่ยนเรียนรู้
เร่ืองราวเก่ียวกบัส่ือ เช่น วิทยุ ทีวี ส่ือประเภท
อ่ืนๆ ภายในครอบครัวเป็นประจ า 

59.58 นอ้ย 
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 ตน้ทุนชีวิตดา้นพลงัสร้างปัญญา จ าแนกรายขอ้ของสามเณรโรงเรียนพระปริยติัธรรม 3 โรง 

พบว่า ข้อท่ีผ่านเกณฑ์ตัวช้ีว ัดต้นทุนชีวิตในระดับปานกลาง จ านวน 8 ข้อ คือ สามเณรอยู่ใน

สถาบนัการศึกษาท่ีมีระเบียบกฎเกณฑท่ี์ชดัเจนมีเหตุผลและมีการดูแลให้ปฏิบติัตาม  สามเณรอยาก

เรียนใหไ้ดดี้ไม่เอาเปรียบและรู้จกัแบ่งปันผูอ่ื้น  สามเณรใฝ่รู้ภูมิปัญญาและวฒันธรรมชุมชน  สามเณร

เอาใจใส่ในการเรียนอย่างสม ่าเสมอ สามเณรมีครูท่ีสนบัสนุนใหส้ามเณรท าในส่ิงท่ีสามเณรชอบหรือ

อยากท า สามเณรอยู่ในสถาบนัการศึกษาท่ีเอาใจใส่สนับสนุนและช่วยเหลือผูเ้รียนไดดี้ สามเณรรัก

และผูกพนักบัสถาบนัการศึกษาของสามเณร และสามเณร รู้สึกปลอดภยัเม่ืออยู่ในสถานบนัการศึกษา 

(ร้อยละ 67.92, 66.67, 63.85, 63.54, 62.08, 61.25, 60.31, และ 60.21 ตามล าดบั ) ดงัตารางท่ี 5.4 

ตารางท่ี 5.4 ร้อยละของตน้ทุนชีวิตดา้นพลงัสร้างปัญญา จ าแนกรายขอ้ของสามเณรโรงเรียนพระ

ปริยติัธรรม 3 โรง (n=320) 

ต้นทุน
ชีวิตของ
เยาวชน 

ข้อที่ ต้นทุนชีวิต เปอร์เซ็นต์การ
ตอบรายข้อ 
(ร้อยละของ

คะแนน) 

ระดับการ
ผ่านเกณฑ์

ตัวชี้วัด 

 
 
 

พลงัสร้าง
ปัญญา 

(โดยรวม) 
 

59.38 
เปอร์เซ็นต ์

24 สามเณร อยูใ่นสถาบนัการศึกษาท่ีเอาใจใส่ 
สนบัสนุน และช่วยเหลือผูเ้รียนไดดี้ 

61.25 ปานกลาง 

25 สามเณร รู้สึกปลอดภยัเม่ืออยู่ในสถานบนั
การศึกษา 

60.21 ปานกลาง 

26 สามเณร อยูใ่นสถาบนัการศึกษาท่ีมีระเบียบ
กฎเกณฑท่ี์ชดัเจน มีเหตุผล และมีการดูแล
ใหป้ฏิบติัตาม 

67.92 ปานกลาง 

27 สามเณร มีครูท่ีสนบัสนุนให้สามเณรท าใน
ส่ิงท่ีสามเณรชอบหรืออยากท า 

62.08 ปานกลาง 

28 สามเณร อยากเรียนใหไ้ดดี้ ไม่เอาเปรียบ 
และรู้จกัแบ่งปันผูอ่ื้น 

66.67 ปานกลาง 

29 สามเณร เอาใจใส่ในการเรียนอยา่ง
สม ่าเสมอ 

63.54 ปานกลาง 

30 สามเณร ท าการบา้นหรือทบทวนบทเรียน
ทุกวนั 

49.48 นอ้ย 
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ต้นทุน
ชีวิตของ
เยาวชน 

ข้อที่ ต้นทุนชีวิต เปอร์เซ็นต์การ
ตอบรายข้อ 
(ร้อยละของ

คะแนน) 

ระดับการ
ผ่านเกณฑ์

ตัวชี้วัด 

31 สามเณร รักและผกูพนักบัสถาบนัการศึกษา
ของสามเณร 

60.31 ปานกลาง 

32 สามเณร อ่านหนงัสือดว้ยความเพลิดเพลิน
เป็นประจ า 

48.44 นอ้ย 

33 สามเณร ใฝ่รู้ภูมิปัญญา และวฒันธรรม
ชุมชน 

63.85 ปานกลาง 

34 สามเณร สามารถพูดคุย แลกเปลี่ยนเรียนรู้
เร่ืองราวเก่ียวกบัส่ือ เช่น วิทยุ ทีวี ส่ือ
ประเภทอ่ืนๆ กบัครูเป็นประจ า 

49.48 นอ้ย 

 

ตน้ทุนชีวิตดา้นพลงัเพื่อนและกิจกรรม จ าแนกรายขอ้ของสามเณรโรงเรียนพระปริยติัธรรม 3 

โรง พบว่า ขอ้ท่ีผ่านเกณฑ์ตวัช้ีวดัตน้ทุนชีวิตในระดบัปานกลาง จ านวน 4 ขอ้ คือ สามเณรมีเพื่อน

สนิทท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดีและชกัน าให้สามเณรท าดี  สามเณรร่วมกิจกรรมทางศาสนา หรือประกอบ

พธีิกรรมเป็นประจ า  สามเณรท ากิจกรรมสร้างสรรคต์ามความชอบและความพึงพอใจของตนเอง เช่น 

ท างานศิลปะ เล่นดนตรี วาดรูป เป็นประจ า และสามเณรมีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมเก่ียวกับส่ือท่ี

สร้างสรรคก์บัเพื่อน (ร้อยละ 67.40, 66.56,  61.46 และ 60.83 ตามล าดบั ) ดงัตารางท่ี 5.5 

ตารางท่ี 5.5 ร้อยละของตน้ทุนชีวิตดา้นพลงัเพื่อนและกิจกรรม จ าแนกรายขอ้ของสามเณรโรงเรียน

พระปริยติัธรรม 3 โรง (n=320) 

ต้นทุน
ชีวิตของ
เยาวชน 

ข้อที่ ต้นทุนชีวิต เปอร์เซ็นต์การ
ตอบรายข้อ 
(ร้อยละของ

คะแนน) 

ระดับการ
ผ่านเกณฑ์

ตัวชี้วัด 

พลงัเพื่อน
และ

กิจกรรม 
(โดยรวม) 

35 สามเณร มีเพื่อนสนิทท่ีเป็นแบบอยา่งท่ีดี
และชกัน าใหส้ามเณรท าดี 

67.40 ปานกลาง 

36 สามเณร ท ากิจกรรมสร้างสรรคต์าม
ความชอบและความพึงพอใจของตนเอง 

61.46 ปานกลาง 



39 
 

ต้นทุน
ชีวิตของ
เยาวชน 

ข้อที่ ต้นทุนชีวิต เปอร์เซ็นต์การ
ตอบรายข้อ 
(ร้อยละของ

คะแนน) 

ระดับการ
ผ่านเกณฑ์

ตัวชี้วัด 

62.07 
เปอร์เซ็นต ์

เช่น ท างานศิลปะ เล่นดนตรี วาดรูป เป็น
ประจ า 

37 สามเณร ไดเ้ล่นกีฬาหรือออกก าลงักายเป็น
ประจ า 

58.13 นอ้ย 

38 สามเณร ร่วมกิจกรรมทางศาสนา หรือ
ประกอบพิธีกรรมเป็นประจ า 

66.56 ปานกลาง 

39 สามเณร และเพื่อนชวนกนัท ากิจกรรมท่ีดี
เป็นประจ า 

58.02 นอ้ย 

40 สามเณร มีโอกาสเขา้ร่วมกิจกรรมเก่ียวกบั
ส่ือท่ีสร้างสรรคก์บัเพื่อน 

60.83 ปานกลาง 

 

ตน้ทุนชีวิตดา้นพลงัชุมชน จ าแนกรายขอ้ของสามเณรโรงเรียนพระปริยติัธรรม 3 โรง พบว่า 

ข้อท่ีผ่านเกณฑ์ตัวช้ีว ัดต้นทุนชีวิตในระดับปานกลาง จ านวน 5 ข้อ คือ สามเณรมีผู ้ใหญ่อ่ืน

นอกเหนือจากผูป้กครองท่ีเป็นแบบอยา่งท่ีดีใหท้ าตาม สามเณรรู้สึกอบอุ่น มีความสุข และภูมิใจในวิถี

ชีวิตเม่ืออยู่ในชุมชนของสามเณร สามเณรมีญาติหรือผูใ้หญ่ นอกเหนือจากผูป้กครองท่ีสามเณร

สามารถปรึกษาหารือและขอความช่วยเหลือไดอ้ย่างสบายใจ สามเณรมีเพื่อนบา้นคอยสอดส่อง และ

ดูแลพฤติกรรมของเด็กและเยาวชนให้อยู่ในกรอบท่ีเหมาะสม และสามเณร รู้สึกว่าคนในชุมชนให้

ความส าคัญและเห็นคุณค่าของเด็กและเยาวชน (ร้อยละ 66.88, 66.77, 60.83, 60.42 และ 60.10 

ตามล าดบั ) ดงัตารางท่ี 5.6 

ตารางท่ี 5.6 ร้อยละของตน้ทุนชีวิตดา้นพลงัชุมชน จ าแนกรายขอ้ของสามเณรโรงเรียนพระปริยติั

ธรรม 3 โรง (n=320) 
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ต้นทุน
ชีวิตของ
เยาวชน 

ข้อที่ ต้นทุนชีวิต เปอร์เซ็นต์การ
ตอบรายข้อ 
(ร้อยละของ

คะแนน) 

ระดับการ
ผ่าน

เกณฑ์
ตัวชี้วัด 

 
 
พลงั
ชุมชน 
(โดยรวม) 
 
60.29 
เปอร์เซ็นต ์

41 สามเณร มีญาติหรือผูใ้หญ่ นอกเหนือจาก
ผูป้กครองท่ีสามเณรสามารถปรึกษาหารือ
และขอความช่วยเหลือไดอ้ยา่งสบายใจ 

60.83 ปาน
กลาง 

42 สามเณร มีเพื่อนบา้นท่ีสนใจ และให้
ก าลงัใจสามเณร 

58.13 นอ้ย 

43 สามเณร รู้สึกวา่คนในชุมชนใหค้วามส าคญั
และเห็นคุณค่าของเด็กและเยาวชน 

60.10 ปาน
กลาง 

44 สามเณร ไดรั้บมอบหมายบทบาทหนา้ท่ีท่ีมี
คุณค่า และเป็นประโยชน์ต่อชุมชน 

53.23 นอ้ย 

45 สามเณร ร่วมท ากิจกรรมบ าเพญ็ประโยชน์
ในชุมชนเป็นประจ า 

55.94 นอ้ย 

46 สามเณร รู้สึกอบอุ่น มีความสุข และภูมิใจ
ในวิถีชีวิตเม่ืออยูใ่นชุมชนของสามเณร 

66.77 ปาน
กลาง 

47 สามเณร มีเพื่อนบา้นคอยสอดส่อง และดูแล
พฤติกรรมของเด็กและเยาวชน 
ใหอ้ยูใ่นกรอบท่ีเหมาะสม 

60.42 ปาน
กลาง 

48 สามเณร มีผูใ้หญ่อ่ืนนอกเหนือจาก
ผูป้กครองท่ีเป็นแบบอยา่งท่ีดีใหท้ าตาม 

66.88 ปาน
กลาง 

  

ทีมวิจยัไดส้ัมภาษณ์โดยใช้แนวค าถามปลายเปิดเพิ่มเติมกับคณะสงฆ์ซ่ึงเป็นครูผูส้อนและ

ดูแลสามเณรในโรงเรียนพระปริยติัธรรม C พบว่า สามเณรท่ีเขา้มาศึกษาในโรงเรียนพระปริยติัธรรม

ส่วนใหญ่เป็นเด็กชาติพนัธุ์ท่ีครอบครัวมีฐานะยากจนและชุมชนอยู่พื้นท่ีห่างไกลจากระบบการศึกษา 

มีการเกาะกลุ่มและท ากิจกรรมร่วมกนัตามกลุ่มชาติพนัธุ์ หรือกลุ่มบา้นท่ีตนเองอยู่ สามเณรจะพกัวดั

เดียวกนัไม่แยกกลุ่ม สามเณรในโรงเรียนพระปริยติัธรรม C ส่วนใหญ่จะพกัท่ีวดัหว้ยซอ้ ส่วนสามเณร

รูปอ่ืนๆจะจ าวดัในภูมิล าเนาของตนเอง ด้วยสามเณรเป็นกลุ่มชาติพนัธุ์ จะมีข้อจ ากัดด้านการใช้

ภาษาไทยกลาง โดยเฉพาะทกัษะการอ่าน ดงันั้นครูจึงมีความตอ้งการส่ือการเรียนการสอนเพื่อให้เด็ก

ใชใ้นการฝึกภาษา เช่น คอมพิวเตอร์    
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 ปัญหาส าคญัของโรงเรียนท่ีน ามาสู่มาตรการคบวคุม คือ สามเณรติดมือถือ เม่ือปี พ.ศ. 2561 

สามเณรติดมือถือถึงขั้นไม่เขา้เรียน ทางโรงเรียนจึงทดลองควบคุมไม่ให้สามเณรใช้มือถือ ท าให้เด็ก

เขา้เรียนสม ่าเสมอ แต่มาตรการดงักล่าวตอ้งผ่อนปรนในปี พ.ศ. 2562 เน่ืองจากสามเณรให้เหตุผลใน

การใชมื้อถือเพื่อคน้ควา้เวลาอยูใ่นหอ้งเรียน ทางครูจึงอนุโลมใหส้ามเณรใชมื้อถือตามความเหมาะสม 

 ดา้นรายไดแ้ละรายจ่ายในชีวิตประจ าวนั รายไดข้องสามเณรจะไดจ้ากกิจนิมนต ์แต่ไม่ทัว่ถึง

เพราะจ านวนสามเณรมาก การวนรอบกิจนิมนตจึ์งไม่ครอบคลุมสามเณรทุกรูป (กรณีสามเณรท่ีพกัใน

วดัหว้ยซอ้) แต่สามเณรท่ีจ าวดัรอบนอก หรือในชุมชนท่ีครอบครัวอาศยัอยูม่กัไม่มีปัญหา ส่วนรายจ่าย

ไม่ค่อยมีค่าใช้จ่ายมากนัก ส่วนใหญ่ทางโรงเรียนจะจดัเคร่ืองใช้ในชีวิตประจ าวนัให้สามเณรตาม

สมควร ปัญหาท่ีพบอีกเร่ืองคือ คุณภาพของผา้ไตรจีวรท่ีญาติโยม ศรัทธาน ามาถวายบา้งก็ไม่ครบ

องคป์ระกอบของเคร่ืองนุ่งของพระ บา้งก็บางหรือไม่พอดีตวัสามเณร 

 สามเณรท่ีเรียนจบจากโรงเรียนพระปริยติัธรรมส่วนใหญ่เรียนต่อในระดบัการศึกษาท่ีสูงขึ้น 

โดยโรงเรียนมีทุนการศึกษาเป็นทุนตั้งตน้ใหส้ามเณร และมีทุนพระดาบสสนบัสนุนทุนดา้นการศึกษา

ใหส้ามเณร 

 อภิปรายผล 

 จากผลการวิจยั พบว่า ตน้ทุนชีวิตของสามเณรโดยภาพรวมผ่านเกณฑต์วัช้ีวดัในระดบัปาน

กลาง ร้อยละ 63.02 เม่ือพิจารณารายดา้น เม่ือจ าแนกรายดา้น พบว่า ตน้ทุนชีวิตดา้นพลงัครอบครัว

ผ่านเกณฑ์ตัวช้ีวดัในระดับดี ส่วนพลังตัวตน พลังเพื่อนและกิจกรรม และพลังชุมชนผ่านเกณฑ์

ตวัช้ีวดัตน้ทุนชีวิตในระดบัปานกลาง ส่วนพลงัสร้างปัญญาไม่ผ่านเกณฑ์ตวัช้ีวดัตน้ทุนชีวิตอยู่ใน

ระดบันอ้ย  จากผลขา้งตน้จะเห็นไดว้่า พลงัครอบครัวเป็นพลงัท่ีเขม้แข็งท่ีสุด ครอบครัวเป็นสถาบนั

ทางสังคมท่ีมีความใกลชิ้ดกบัเด็กและเยาวชนมากท่ีสุด พลงัครอบครัวเป็นพลงัความรัก ความเอาใจใส่ 

วินยัและการมีชีวิตท่ีเป็นแบบอยา่ง มีการติดตามและช่วยเหลือท่ีเหมาะสมเชิงบวก มีปิยวาจาในบา้น มี

ความอบอุ่นและปลอดภยั (สรุปรายงานการเสวนาเร่ืองการสร้างตน้ทุนชีวิต เพื่อการแกว้ิกฤติเด็กและ

เยาวชนในประเทศไทย, 30 มิถุนายน 2552) ซ่ึงจะท าใหส้ามเณรมีตน้ทุนชีวิตท่ีดี แมว้า่สามเณรใชเ้วลา

ส่วนใหญ่ในโรงเรียนพระปริยติัธรรม วดัและหอพกัในโรงเรียน แต่สามเณรส่วนใหญ่จะกลบับ้าน

ตนเองเป็นประจ า ดงันั้นจึงท าใหค้วามสัมพนัธ์ระหว่างสามเณรและครอบครัวยงัคงผกูพนัและช่วยให้

สามเณรมีต้นทุนชีวิตท่ีดี สอดคล้องกับการศึกษาของ สาวิตรี ทยานศิลป์ (2554) พบว่า การมี

สัมพนัธภาพท่ีดีต่อกันภายในครอบครัวเป็นปัจจุยท่ีัเก้ือหนุนให้คนในครอบครัวมีความรัก ความ
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ผูกพัน มีความเข้าใจกัน อภัยให้กัน และช่วยเหลือเก้ือกูลกันเม่ือยามต้องเผชิญปัญญาอุปสรรค 

ก่อใหเ้กิดเป็นครอบครัวอนัอบอุ่น   

 ส่วนดา้นพลงัตวัตนและพลงัเพื่อนและกิจกรรม ผ่านเกณฑใ์นระดบัปานกลาง ทั้งสองพลงัมี

ความสัมพนัธ์กนัต่อตน้ทุนชีวิตของสามเณร  สามเณรมองเห็นคุณค่าและศรัทธาในตนเอง การสร้าง

ความเช่ือมัน่ในตวัเองและทกัษะชีวิต สามเณรท ากิจกรรมสร้างสรรคต์ามความชอบและความพึงพอใจ

ของตนเอง มีโอกาสเขา้ร่วมกิจกรรม และเขา้ร่วมพิธีทางศาสนา ท่ีส าคญัสามเณรมีเพื่อนสนิทท่ีชวน

กนัท ากิจกรรมท่ีดี ส่งผลต่อการให้คุณค่าต่อตวัเองและผูอ่ื้น สอดคลอ้งกบังานศึกษาของณัฐธิดา กาญ

จนกุล (2555) อา้งใน วาสนา สุขสถาน (2561) ไดก้ล่าวว่า เม่ือวยัรุ่นรู้สึกดีกบัตนเองก็จะมีความรู้สึกดี

กบัผูอ่ื้นดว้ย วยัรุ่นจะมองโลกในแง่ดี มีใจกวา้ง และอยากร่วมงานกบัผูอ่ื้น จึงน าไปสู่สัมพนัธ์ท่ีดี และ

การยอมรับตนเอง 

 จากผลการวิเคราะห์ตน้ทุนชีวิต ด้านพลงัชุมชนเป็นด้านท่ีผ่านเกณฑ์ตวัช้ีวดัในระดับปาน

กลางท่ีมีค่าต ่าท่ีสุด โดย สามเณรมีผูใ้หญ่อ่ืนนอกเหนือจากผูป้กครองท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดีให้ท าตาม 

สามเณรรู้สึกอบอุ่น มีความสุข และภูมิใจในวิถีชีวิตเม่ืออยู่ในชุมชนของสามเณร สามเณรมีญาติหรือ

ผูใ้หญ่ นอกเหนือจากผูป้กครองท่ีสามเณรสามารถปรึกษาหารือและขอความช่วยเหลือไดอ้ย่างสบาย

ใจ สามเณรมีเพื่อนบ้านคอยสอดส่อง และดูแลพฤติกรรมของเด็กและเยาวชนให้อยู่ในกรอบท่ี

เหมาะสม และสามเณร รู้สึกวา่คนในชุมชนใหค้วามส าคญัและเห็นคุณค่าของเด็กและเยาวชน (ร้อยละ 

66.88, 66.77, 60.83, 60.42 และ 60.10 ตามล าดับ ) คะแนนในด้านพลังชุมชนอยยู่ในระดับไม่สูง

เน่ืองจากตัวสามเณรบวชและจ าพรรษาในวัด และหอพักของโรงเรียนปริยัติธรรม ส่งผลให้

ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งชุมชนกบัสามเณรจึงมีนอ้ย  

 พลังทั้ง 5 ด้าน พบว่า พลังสร้างปัญญาไม่ผ่านเกณฑ์ตัวช้ีวดั (ร้อยละ 59.38) จากตัวช้ีวดั

จ าแนกรายขอ้ในดา้นพลงัสร้างปัญญา สามเณรมีพฤติกรรมไม่อ่านหนังสือ รวมถึงทบทวนบทเรียน

และท าการบา้นอย่างสม ่าเสมอ อีกทั้งสามเณรไม่ค่อยแลกเปล่ียนความรู้กบัครูผูส้อน (ร้อยละ 48.44 

และ 49.48 ตามล าดบั) ดงันั้น สามเณรยงัไม่พร้อมในดา้นพลงัปัญญา  

ข้อเสนอแนะ 

1. เพิ่มเติมการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ในรูปแบบกิจกรรมเชิงสร้างสรรคแ์ละเหมาะสมกบั

สามเณรเพื่อกระตุน้ใหส้ามเณรมีความใฝ่รู้ ขยนัมากขึ้นเพื่อพฒันาพลงัสร้างปัญญาซ่ึงเป็น

หน่ึงในตน้ทุนชีวิตส าคญั ผูบ้ริหารและครูพฒันาเคร่ืองมือและวิธีการสอนท่ีน่าสนใจมากขึ้น 
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2. เช่ือมโยงการเรียนรู้ใหส้ามเณรเรียนรู้ชุมชนและสังคมท่ีตนเองสัมพนัธ์อยูน่อกเหนือจาก

เน้ือหาการเรียนรู้ดา้นศาสนา อาทิ ดา้นความเป็นอยู ่ดา้นส่ิงแวดลอ้ม เป็นตน้โดยใชห้ลกัทาง

พระพุทธศาสนาเป็นฐาน 

3. สถานศึกษาควรมีการปรับปรุงสภาพแวดลอ้มในโรงเรียนและสร้างมุมเรียนรู้เชิงสร้างสรรค ์

Co-learning Space ใหส้ามเณรสามารถเกิดการคิดสร้างสรรค ์และรู้สึกปลอดภยัเม่ืออยู่ใน

สถานศึกษา 

4. ควรมีการจดักิจกรรมท่ีกระตุน้ใหส้ามเณรเพิ่มทกัษะดา้นการคน้ควา้ ซ่ึงจะกระตุน้ใหส้ามเณร

อ่านมากขึ้น โดยสร้างแรงจูงใจใหส้ามเณรสนใจเรียนรู้มากขึ้น 

5. ครูทั้งครูท่ีเป็นพระสงฆแ์ละครูฆราวาส ควรมีการจดักิจกรรมพูดคุย แลกเปล่ียนกบัสามเณร

มากขึ้นเพื่อใหส้ามเณรกลา้คิดกลา้แสดงความคิดเห็น และจะเป็นการสร้างปฎิสัมพนัธ์ท่ีดี

ระหวา่งครูผูส้อนและสามเณร โดยอาจจะเช่ือมโยงประเด็นทางสังคม วฒันธรรม ส่ิงแวดลอ้ม

ของชุมชนมาเป็นโจทยใ์นการพูดคุยหรือสร้างสรรคกิ์จกรรมใหม่ๆ  

6. โรงเรียนควรมีการเพิ่มกิจกรรมจิตอาสา ทั้งจิตอาสาในโรงเรียน ในวดัท่ีพ  านกั หรือชุมชน

รอบขา้ง เพื่อให้เกิดปฎิสัมพนัธ์ท่ีดี และปรับเปล่ียนวิธีคิดของสามเณรมากขึ้น  
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