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การวิจยั ครังนีมีวตั ถุ ประสงค์ คือ 1) เพือศึกษาพฤติกรรมจิตสาธารณะในเด็กยุค Generation Z
ตามแนวพระพุทธศาสนา 2) เพือวิเคราะห์พฤติกรรมจิตสาธารณะในเด็ก ยุค Generation Z ตามแนว
พระพุทธศาสนา 3) เพือสร้างรูปแบบจิตสาธารณะของเด็กยุค Generation Zตามแนวพระพุทธศาสนาโดย
ดําเนินการการวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) มุ่งศึกษาลักษณะมูลเหตุและองค์ประกอบการ
ก่อให้เกิดพฤติกรรมจิตสาธารณะเด็กไทยยุค Generation Z: การสร้างจิตสาธารณะตามแนวพระพุทธศาสนา
จากกลุ่มประชากรตัวอย่างทีเป็ นกลุ่มประชากรผูใ้ ห้ขอ้ มูลสําคัญ (Key Informant) ทีใช้ในการศึกษาครังนี
ได้แก่ ตัวแทนเยาวชน Generation Z ในจังหวัดเขตภาคเหนือ
ผลการวิจยั พบว่า 1. พฤติกรรมจิตสาธารณะในเด็กยุค Generation Z ตามแนวพระพุทธศาสนา
พบว่ าได้รบั การปลูกฝั งเรืองพฤติก รรมจิต สาธารณะตังแต่เรียน ม.ต้น คุณครูเป็ นผู้ปลูก ฝั งเรืองการมีจิต
สาธารณะในการช่วยเหลืองานโรงเรียน และรูจ้ กั การสละเวลามาทํางานเพือส่วนรวม ในขณะทีทางครอบครัว
จะปลูกฝั งให้ช่วยเหลือคนอืน ช่วยงานบ้าน ช่วยดูแลน้องๆ ทํางานทีตัวเองรับผิดชอบ สอนให้มนี ํ าใจ ถ้ามี
โอกาสก็ช่วยเหลือคนอืน
2. แรงจู ง หรือ ปั จ จัย ทีจะทํา ให้นั ก เรีย น นั ก ศึก ษาแสดงพฤติ ก รรมในลัก ษณะพฤติ ก รรมจิต
สาธารณะ มีการทุ่มเทและอุทศิ ตน มีความรับผิดชอบต่อสัง คม เคารพความแตกต่างระหว่างบุคคล อันจะ
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ก่อให้เกิดคุณลักษณะทัวไปของบุคคลทีมีจติ สาธารณะพบว่าเกิดการปลูกฝั งจากครอบครัวและการดําเนินชีวติ
ตามตัวอย่างทีดี
3.สําหรับรูปแบบจิตสาธารณะของเด็กยุค Generation Z ตามแนวพระพุทธศาสนา พบว่าควรสร้าง
การมีจติ สํานึกเพือส่วนรวม เกิดจากความรู้สกึ นึกคิดในจิตใจรวมถึงการมีคุณธรรมจริย ธรรมทีดีทมีี อยู่ใน
พืนฐานของจิตใจของแต่ละบุคคล ซึงสิงเหล่านีจะแสดงออกมาภายนอกปรากฏเป็ นรูปธรรมทีเด่นชัดผ่านการ
กระทําของบุคคล ซึงการแสดงออกของบุคคลทีมีจติ สาธารณะจะมีลกั ษณะสําคัญ คือเป็ นบุคคลทีรูจ้ กั หน้าที
ของตนเอง ทังมีความรับผิดชอบในส่วนของตน ไม่สร้างความเดือดร้อนเสียหายให้กบั ผูอ้ นื เช่น การไม่เอา
เปรียบผูอ้ นื การไม่ประพฤติคดโกงและมีการแสดงออกซึงความรับผิดชอบต่อสังคม โดยการสร้างสรรค์สงที
ิ ดี
ให้เกิดในสังคมและการไม่ทาํ ลายสังคมไม่ว่าทางใดก็แล้วแต่ เช่น รักษากฎระเบียบทีดีงาม อยู่ภายใต้ระเบียบ
วินยั ช่วยเหลือผูอ้ นตามกํ
ื
าลังและความสามารถของตนเอง
คําสําคัญ: พฤติกรรมจิตสาธารณะ, เด็กไทยยุค Generation Z, การสร้างจิตสาธารณะตามแนว
พระพุทธศาสนา

ABSTRACT

The purposes of this study were: 1) to investigate the Thai teenagers’ Buddhism-based
public minds in their Z generation, 2) to analyze the Thai teenagers’ behaviors on Buddhism-based
public minds in their Z generation, as well as 3) to create the model designed for the Thai teenagers’
behaviors on Buddhism-based public minds in their Z generation. It was the qualitative research that
focused on how were the causes and factors influencing the Thai teenagers’ behaviors on their
Buddhism-based public minds scrutinized. For research methodology, youth representatives living in
Northern provinces used as key informants were carried out for data collection. The findings of the
study were detailed as follows:
1. In terms of the Thai teenagers’ behaviors on their Buddhism-based public minds in the
Z generation, it showed that the Thai teenagers’ behaviors on their public minds were encouraged
when studying in the lower secondary education level took places. In addition, the Thai teenagers’
awareness of their public minds on not only helping their teachers’ school works, but also devoting
for their public activities was mostly found; moreover, the Thai teenagers’ awareness of helping
other neighbors, doing their housework, as well as looking after their younger brothers or sisters was
supported. Also, the Thai teenagers’ self-responsibilities, kindness, and public minds were all
educated by their parents;
2. In terms of the Thai teenagers’ internal motivations or factors affecting their public
minds, it was stated that their devotion, self-social responsibilities, and interpersonal respects were
all resulted from their family’s behavioral cultivation and well-mannered characteristics, and
3. In terms of the typical model for the Thai teenagers’ Buddhism-based public minds in
their Z generation, it was suggested that the provision for the enhancement of the Thai teenagers’
mental awareness and moralities be required for their public minds and self-responsibilities.
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Moreover, the Thai teenagers’ no troubles such as their no selfishness, no corruption, and
sympathy, etc. should be all supported for their social creativities, well-mannered disciplines, as well
as charities.
Keywords: Thai Teenagers’ Public, Minds in Their Z Generation, Enhancing Buddhism-Based Public
Minds

บทนํา

สภาพการณ์ปัจจุบนั เป็ นยุคของความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว
ทําให้สภาพเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองต้องเร่งพัฒนาให้ทนั กับสภาพการณ์ทเปลี
ี ยนแปลงไปอย่างต่อเนือง
กระแสการเร่งพัฒนาด้านต่างๆ โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจส่งผลกระทบต่อวิถกี ารดําเนินชีวติ ของคนไทย ทําให้
คนไทยสวนใหญ่หนั ไปสนใจในเรืองของปากท้องของตนเองมากยิงขึนความคิดทีเกียวข้องกับสังคมส่วนรวม
และสิงแวดล้อมต่ างๆ ลดน้อยลง1และสภาพการไหลบ่าทางวัฒ นธรรมทีมาจากการสือสารไร้พรมแดนส่งผล
กระทบต่ อวิถีช ีวติ ทีเคยพึงพาตนเองมีการใช้ชวี ิตแบบเรียบง่ายสูญหายไปความสัมพันธ์ของคนในชุมชน
ลดน้อยลงต่างคนต่างอยู่จติ สํานึกสาธารณะไม่มเี กิดความรูส้ กึ ว่าธุระไม่ใช่ไม่สนใจความประพฤติของตนว่าจะ
ส่งผลเสียหายต่อผูอ้ นหรื
ื อสังคมเด็กปฐมวัยจึงอยู่ท่ามกลางสภาพสังคมทีบกพร่องด้านคุณธรรมตัวแบบทีดีไม่
มีหรือหายากเด็กจึงอาจเติบโตขึนมาอย่างขาดคุณภาพ2
การทีจิตสาธารณะมีความสําคัญ เนืองจากว่า คนมาอยู่รวมกันเป็ นสังคมย่อมต้องมีความสัมพันธ์
ในรูปแบบการพึงพากัน หากคนในสังคมขาดจิตสาธารณะจะมีผลกระทบหลายๆ ส่วน ได้แก่ บุคคล ครอบครัว
องค์กร ชุมชน ประเทศ และระดับโลก3ยกตัวอย่าง เช่น ผลกระทบทีใกล้ตวั และเห็นชัดทีสุด คือ ผลกระทบใน
ระดับบุค คล หากบุคคลใดไม่มีจ ิตสาธารณะ ย่ อมความสร้างความเดือดร้อนให้ก ับตนเองและสร้างความ
เดือดร้อนให้กบั คนอืน ได้แก่ การทิงขยะมูลฝอยไม่ถูกที การไม่รกั ษาสิงของทีเป็ นของสาธารณะ เป็ นต้น
จากความสําคัญของการมีจติ สาธารณะ ถ้าสามารถปลูกฝั งและส่งเสริมจิตสาธารณะ ปั ญหาดังที
กล่าวมาแล้วจะลดลง อย่างน้อยทีสุด การเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน และประโยชน์พวกพ้องก็จะลดน้อยลง และ
จะนํามาสูส่ งั คมทีพัฒนาขึน ฉะนัน จึงจําเป็ นทีจะต้องศึกษาจิตสาธารณะอย่างจริงจัง
ชัชชัย ศิลปสุนทร4ได้ทําการสํารวจข้อมูลทีชีให้เห็นว่าเยาวชนไทยส่วนใหญ่ยงั ขาดจิตสาธารณะ
อยู่มากนัก เรีย นส่ว นใหญ่แ สดงความสนใจและเน้น การเลือกปฏิบตั ิท ีส่ง ผลประโยชน์ ต่ อตนเองมากกว่ า
ส่วนรวมจึงส่งผลทําให้เกิดปั ญหาต่างๆตามมาเช่นการขาดศีลธรรมการเอารัดเอาเปรียบซึงกันและกันการ
เบียดเบียนทําลายสิงแวดล้อมและสาธารณะสมบัตขิ องส่วนรวมต่างๆเพิมมากขึน
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พญ.จิราภรณ์อรุณากูร อาจารย์แพทย์ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี5 บอกถึง
นิยามของเด็กรุ่นใหม่ Generation Z (Gen Z) ว่าเป็ นเด็กยุคใหม่เกิดมาพร้อมกับความปลอดภัยทีสูงขึน และ
เติบโตมากับพร้อมเทคโนโลยีและอุปกรณ์อํานวยความสะดวก โดยเฉพาะอย่างยิงสมาร์ทโฟน (Smartphone)
ถือได้ว่าเป็ นอวัยวะที 33 มาตอบสนองชีวติ ยุคดิจติ อล พวกเขาจะใช้โซเชียลมีเดียในการสือสารตลอดเวลา อีก
ทังยังมีความสบายใจในการเปิ ดเผยข้อมูลทีเป็ นส่วนตัว เช่น การอัพเดตว่าวันนีทําอะไร กินข้าวทีไหน แต่งตัว
อย่างไร รวมไปถึงกระทังเรืองเพศทีพูดคุยได้อย่างเปิ ดเผย
เด็ก และเยาวชนเป็ น ทรัพยากรอันมีค่ าของสัง คมทีควรจะได้ร ับการพัฒ นารุ งอย่า งดีทีสุ ดต้อง
ช่วยกันสร้างโอกาสในด้านการพัฒนาทางสรีระและสติปัญญาตลอดจนโอกาสทางสังคมอืนๆ ให้แก่เด็กและ
เยาวชนไทยให้มากขึนเพราะการเรียนรูท้ เหมาะสมและเกื
ี
อกูลต่อพัฒนาการของมนุ ษย์ต้องมีโครงสร้างการ
ทํางานทางร่างกายจิตใจและสติปัญญาทีสมบูรณ์มปี ระสิทธิภาพในการเรียนรู6้ ดังนันการสร้างพฤติกรรมของ
เยาวชนตามหลักคติธรรมทางพระพุทธศาสนาถือได้เป็ นวัยทีขาดการยับยังชังใจขาดความอดทนอดกลันความ
ลําบากตรากตรําต่อทุกขเวทนาต่อการกระทบกระทังต่อความยัวยวนของกิเลสตัณหาการเปลียนแปลงอย่าง
รวดเร็วของกระแสโลกาภิวฒ
ั น์ในช่วง๒ทศวรรษทีผ่านมาได้นํามาสู่การเปลียนแปลงบริบทของสังคมไทยก่อ
ผลกระทบทังในด้านเป็ นคุณและโทษในระดับต่างๆ โดยเฉพาะความเติบโตทางด้านวัตถุทเจริ
ี ญก้าวหน้าอย่าง
รวดเร็วก่อให้เกิดอิทธิพลของวัฒนธรรมบริโภคนิยมวัตถุนิยมได้กระตุ้นโน้มน้าวส่งเสริมให้บุคคลโดยเฉพาะ
เยาวชนวัยหนุ่ มสาวอันเป็ นพลังสําคัญของสังคมในอนาคตตังเป้ าหมายชีวติ ทีเป็ นการแสวงหาความมังคังและ
วิถชี วี ติ แบบฟุ้งเฟ้ อรักสบายเน้นการแข่งขันชิงดีชงิ เด่นเกิดวิธคี ดิ แบบตัวใครตัวมันขาดจิตสํานึกสาธารณะ7
ในช่วง 2 ปี ทผ่ี านมาเด็กยุค Generation Zมีจติ อาสาในการช่วยเหลือผูอ้ นน้
ื อยลงจนผูว้ จิ ยั เห็นว่า
เป็ นปั ญหาทีต้องรีบดําเนิ นแก้ไข ควรจะหาวิธที จะปลู
ี
กฝั งให้เด็กยุค Generation Zได้ทํากิจกรรมอาสา
ช่วยเหลือผู้อืนฝึ ก สร้างจิตสาธารณะด้วยประสบการณ์จริงเพราะเห็นว่ าช่ว ยให้ผู้เรีย นได้ทํากิจกรรมเพือ
สาธารณะประโยชน์มากขึนซึงการมีจติ สาธารณะนีจะติดตัวเขาไปจนเป็ นผูใ้ หญ่ทดีี ในสังคมและร่วมสร้างสังคม
ทีอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขการสร้างคนให้มจี ติ สาธารณะมีความสําคัญต่อบุคคลองค์กรสังคมและประเทศชาติ
อย่างมากถ้าเราสามารถปลูกฝั งส่งเสริมหรือพัฒนาให้คนในชาติมจี ติ ใจทีเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมไม่เห็นแก่
ประโยชน์ ส่วนตนอาสาดูแลรับผิดชอบสมบัติส่วนรวมมีการใช้อย่างสมบัตสิ ่วนรวมอย่างเห็นคุณค่าใช้อย่าง
ทะนุถนอมรู้จกั แบ่งปั นโอกาสในการใช้ของส่วนรวมให้ผู้อนปั
ื ญหาการเอารัดเอาเปรียบปั ญหาอาชญากรรม
ปั ญหายาเสพติดการทําลายสาธารณะสมบัติต่างๆจะลดลงการเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้องก็จะ
ลดลงและจะนํ ามาสู่ชุ ม ชนและสัง คมทีเข้ม แข็ง และจะทํา ให้มีคุณลัก ษณะจิต สาธารณะติด ตัวแบบคงทน
ช่วยเหลือผูอ้ นในสั
ื
งคมต่อไป
ผู้วจิ ยั ได้ตระหนักถึงปั ญหาและภารกิจทีมีต่อการพัฒนาเยาวชนของชาติทุกด้านโดยเฉพาะด้าน
คุณธรรมจริยธรรมเป็ นห่วงเยาวชนของชาติซงมี
ึ พฤติกรรมไปในทางทีไม่พงึ ประสงค์เพราะเยาวชนในปั จจุบนั
5

พญ.จิราภรณ์อรุณากูร อาจารย์แพทย์ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดีขา่ วบันเทิง หนังสือพิมพ์ไทย
โพสต์ -อังคารที 16 กันยายน 2557 00:00:27 น.[ออนไลน์].แหล่งทีมา :http://www.beta.ryt .com/s/tpd/
[5 กันยายน
2558].
6
พวงเพชร สุรตั น์กวิคลุ , มนุษย์สงั คม, มหาวิ ทยาลัยเกษตรศาสตร์, พิมพ์ครังที2, (กรุงเทพมหานคร
: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,
), หน้า .
7
สกุณา บัณฑุรตั น์และคณะ, แนวคิ ดรูปแบบและวิ ธีการของการพัฒนาจิ ตสํานึ กอาสามสมัคร(สํานักบัณฑิต
อาสาสมัครมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
), หน้า .
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ขาดคุ ณธรรมจริยธรรมมากขึนเช่ นขาดจรรยามารยาทขาดระเบีย บวินัย ไม่รู้จกั ประหยัดอดออมไม่มีความ
กตัญ ูรู้คุณมีพฤติก รรมก้าวร้าวชอบเล่นการพนันหันไปสนใจสิงเสพติดและห่างเหินจากวัด มีพฤติก รรม
เบียงเบนไม่สนใจไปทําบุญฟั งเทศน์เข้าวัดปฏิบตั ธิ รรมหันไปสนใจวัตถุนิยมและเล่นเกมส์ทไม่
ี สร้างสรรค์สงิ
เหล่านีส่งผลกระทบต่อสังคมและประเทศชาติของเราอย่างยิง
จากเหตุ ผ ลดังกล่ าวข้างต้นผู้ว ิจยั เห็นสมควรทีจะเสริมสร้างหลักธรรมทางในการสร้างคนให้มี
จิตอาสามีความสําคัญต่ อบุคคลองค์กรสังคมและประเทศชาติอย่างมากถ้าเราสามารถปลูกฝั งส่งเสริมหรือ
พัฒนาให้คนในชาติมจี ติ ใจทีเห็นแก่ประโยชน์สว่ นรวมไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนอาสาดูแลรับผิดชอบสมบัติ
ส่วนรวมมีการใช้อย่ างสมบัติส่ว นรวมอย่างเห็นคุณค่าใช้อย่างทะนุ ถนอมรู้จกั แบ่งปั นโอกาสในการใช้ของ
ส่วนรวมให้ผอู้ นปั
ื ญหาการเอารัดเอาเปรียบปั ญหาอาชญากรรมปั ญหายาเสพติดการทําลายสาธารณะสมบัติ
ต่างๆจะลดลงการเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้องก็จะลดลงและจะนํามาสูช่ ุมชนและสังคมทีเข้มแข็งเมือ
นักเรียนจบการศึกษาในระดับชันประถมศึกษาปี ท๖จะมี
ี
คุณลักษณะจิตอาสาติดตัวแบบคงทนช่วยเหลือผูอ้ นื
ในสังคมต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิ จยั
. เพือศึกษาพฤติกรรมจิตสาธารณะในเด็กยุค Generation Z ตามแนวพระพุทธศาสนา
. เพือวิเคราะห์พฤติกรรมจิตสาธารณะในเด็กยุค Generation Z ตามแนวพระพุทธศาสนา
. เพือสร้างรูปแบบจิตสาธารณะของเด็กยุค Generation Zตามแนวพระพุทธศาสนา

วิ ธีดาํ เนิ นการวิ จยั

งานวิจยั เรือง “พฤติกรรมจิตสาธารณะ เด็กไทยยุค Generation Z: การสร้างจิตสาธารณะตามแนว
”พระพุทธศาสนา” ผูว้ จิ ยั ได้ใช้รปู แบบการวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Methods Research) ทีใช้เทคนิคการ
สัมภาษณ์ เชิงลึกแบบกึงโครงสร้าง (In-depth Interview Semi-Structure) เพือสําหรับการหาลักษณะร่วม
(Common Character) และข้อสรุปร่วม (Common Conclusion) ความเป็ นไปได้ของการสร้างตัวแบบ
พฤติกรรมจิตสาธารณะ เด็กไทยยุค Generation Z: การสร้างจิตสาธารณะตามแนวพระพุทธศาสนา
. ผูใ้ ห้ข้อมูลสําคัญ
การวิจยั เรือง “พฤติกรรมจิตสาธารณะ เด็กไทยยุค Generation Z: การสร้างจิตสาธารณะตามแนว
”พระพุทธศาสนา” เพือให้ได้ขอ้ มูลในประเด็นวิจยั ประชากรทีใช้ในการศึกษาครังนี ได้แก่ ตัวแทนเยาวชน
Generation Z ในจังหวัดลําปาง ดังรายละเอียดดังนี
. ตัวแทนเยาวชน Generation Zในสถาบันอุดมศึกษาจํานวน 5 คน
. ตัวแทนเยาวชน Generation Z ในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายจํานวน 5 คน
. ตัวแทนเยาวชน Generation Z ในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นจํานวน 6 คน
. ตัวแทนเยาวชน Generation Z ในโรงเรียนประถมศึกษาตอนปลายจํานวน 5 คน
. ตัวแทนพระ นักวิชาการ คณาจารย์จาํ นวน 5 คน
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โดยทําการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) ซึงผูว้ จิ ยั จะทําการสุม่ ตัวอย่างแบบเจาะจง
(Purpose Sampling)8และการสังเกตุแบบไม่มสี ว่ นร่วมในการพฤติกรรมจิตสาธารณะเด็กไทยยุค Generation
Z: การสร้างจิตสาธารณะตามแนวพระพุทธศาสนา
. เครืองมือทีใช้ในการวิ จยั
ผูว้ จิ ยั ได้ดาํ เนินการสร้างเครืองมือในการวิจยั โดยศึกษาเอกสารวิชาการ และจากงานวิจยั ต่างๆ ที
เกียวข้องกับ พฤติก รรมจิต สาธารณะ เด็ก ไทยยุ ค Generation Z: การสร้า งจิต สาธารณะตามแนว
พระพุทธศาสนา โดยใช้เครืองมือในการวิจยั 2 รูปแบบ ประกอบด้วย 1) การศึกษาเชิงเอกสาร (documentary
research) 2) การสัมภาษณ์เชิงลึกแบบกึงโครงสร้าง (In-depth Interview Semi-Structure) โดยมีขนตอน
ั
ดังนี
ขันตอนที 1 เชิงคุณภาพ
1) การศึกษาเชิงเอกสาร (documentary research) ในการกําหนดกรอบทีเกียวข้องกับ
พฤติกรรมจิตสาธารณะ เด็กไทยยุค Generation Z: การสร้างจิตสาธารณะตามแนวพระพุทธศาสนาโดยศึกษา
วิเคราะห์ ทบทวนวรรณกรรม เพือให้ได้ขอ้ มูลพืนฐานในการทําความเข้าใจในเบืองต้น เพือสามารถต่อยอด
แนวความคิด ในการกําหนดกรอบเพือทําการวิจยั ในขันต่อไป โดยค้นหาองค์ประกอบ รูปแบบมาสร้างเป็ น
กรอบแนวคิดในการวิจยั
2) การสัมภาษณ์เชิงลึกแบบกึงโครงสร้างเชิงคุณภาพ (In-depth Interview Semi-Structure)
โดยเป็ นการเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เพือให้ได้ขอ้ มูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Data) ด้วย
วิธกี ารจัดเตรียมโครงสร้างคําสัมภาษณ์ให้ผใู้ ห้ขอ้ มูลสําคัญได้แสดงความคิดเห็น โดยการสัมภาษณ์ผูใ้ ห้ขอ้ มูล
สําคัญ (Key Informants) เพือการศึกษารวบรวมข้อมูล ในการวิเคราะห์ดา้ นองค์ประกอบ และความสอดคล้อง
ของพฤติกรรมจิตสาธารณะ เด็กไทยยุค Generation Z: การสร้างจิตสาธารณะตามแนวพระพุทธศาสนา ที
เหมาะสมในปั จจุบนั ตรวจสอบความเป็ นไปได้และความเหมาะสมในการนําไปปฏิบตั ิ ด้วยแบบการสัมภาษณ์
เชิงลึกแบบกึงโครงสร้างเชิงคุณภาพ (In-depth Interview Semi-Structure) เป็ นแบบสัมภาษณ์เชิงลึก
ปลายเปิ ด เกียวกับความเป็ นไปได้ วิธกี าร และกลไกการพัฒนาฯ เพือหาลักษณะร่วม (Common Character)
ของแนวทางการพัฒนาจริยธรรมทีควรจะเป็ นในปั จจุบนั ของผูใ้ ห้ขอ้ มูลสําคัญ ซึงข้อคําถามทีนํามาใช้ จะได้
จากกระบวนการวิเคราะห์และสังเคราะห์ขอ้ มูลจากการตอบ โดยเป็ นการสัมภาษณ์ทเปิ
ี ดโอกาสให้แสดงความ
คิดเห็นอย่างเสรี ภายใต้รูปแบบการสนทนาแลกเปลียนเรียนรูแ้ บบกึงทางการ เพือให้ประเด็นในการสนทนา
กว้างขวาง และครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจยั
. การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูล เพือศึกษา "พฤติกรรมจิตสาธารณะ เด็กไทยยุค Generation Z: การสร้าง
จิตสาธารณะตามแนวพระพุทธศาสนา" ผูศ้ กึ ษาวิจยั ดําเนินการเก็บข้อมูลตามขันตอน แบ่งออกเป็ น 3 ขันตอน
ดังนี
ขันตอนที 1 การวิจยั เชิงเอกสาร (documentary research) ผูว้ จิ ยั เก็บรวบรวมข้อมูล โดยอ่าน
เนือหาของเอกสารอย่างละเอียด โดยศึกษาจาก
1) ข้อ มูล ปฐมภู มิ (Primary Data) โดยการรวบรวมข้อมูลทีเกียวข้อ งจากคัม ภีร์ท าง
พระพุทธศาสนา ได้แก่ พระไตรปิ ฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
8

ผู้ว ิจ ัย จะทํ า การสุ่ ม ตัว อย่ า งแบบเจาะจง (Purpose
พระพุทธศาสนา นักวิชาการ และผูบ้ ริหารองค์การเท่านัน

Sampling) จากผู้ท รงคุ ณ วุ ฒดิ ้า นทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ท าง
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2) ข้อมูลทุตยิ ภูม ิ (Secondary Data) โดยการรวบรวมจากหนังสือ เอกสาร บทความ และ
งานวิ จ ั ย ที เกียวกั บ แนวคิ ด ทฤษฎี องค์ ป ระกอบ รู ป แบบ และวิ ธี ก ารพั ฒ นาจริ ย ธรรมตามแนว
พระพุทธศาสนาและศาสตร์แห่งการบริหารทีเกียวกับเรืองทีทําการศึกษา
ขันตอนที 2 การใช้แ บบสัม ภาษณ์ เชิงลึกแบบกึงโครงสร้างเชิงคุณภาพ (In-depth Interview
Semi-Structure) โดยใช้แบบบันทึกการสัมภาษณ์ เป็ นการสัมภาษณ์ทเปิ
ี ดโอกาสให้ผใู้ ห้ขอ้ มูลสําคัญ (Key
Informants) แสดงความคิดเห็นอย่างเสรี ภายใต้รูปแบบการสนทนาแลกเปลียนเรียนรูแ้ บบกึงทางการ (Semiformal interview) ดําเนินการสัมภาษณ์โดยมีขนตอนการเก็
ั
บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ ดังนี
1) ก่อนการเดินทางลงพืนทีเพือสัมภาษณ์ ผูว้ จิ ยั จะประสานกําหนดวัน เวลา และสถานที ทีจะ
สัมภาษณ์ และนําส่งหนังสือขออนุญาตและขอความอนุเคราะห์ ถึงผูใ้ ห้ขอ้ มูลสําคัญ (Key Informants) ทีเป็ น
กลุ่มเป้ าหมาย โดยผู้วจิ ยั จะศึกษาประเด็นคําถามทีใช้ในการสัมภาษณ์ จัดเตรียมและศึกษาการใช้อุปกรณ์
เครืองบันทึกเสียง พร้อมอุปกรณ์สาํ รองในกรณีฉุกเฉิน จัดเตรียมสมุดจดบันทึกและอุปกรณ์ต่างๆ ให้พร้อม
และเดินทางไปสัมภาษณ์ดว้ ยตนเองทุกครัง
2) ขณะสัมภาษณ์ ผูว้ จิ ยั จะสนทนาสร้างความคุน้ เคยกับผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ แจ้งวัตถุประสงค์ของ
การสัมภาษณ์ อธิบายเหตุผล และขออนุญาตใช้เครืองบันทึกเสียงในขณะดําเนินการสัมภาษณ์ ขออนุญาต
บันทึกภาพเพือใช้ในการอ้างอิงในการสัมภาษณ์ รวมทังแจ้งให้ทราบว่าข้อมูลต่างๆ ทีบันทึกเสียงไว้ ผู้วจิ ยั จะ
เก็บไว้เป็ นความลับ หากผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ไม่ประสงค์ทจะให้
ี บนั ทึกเสียงในช่วงใด ผูว้ จิ ยั จะไม่บนั ทึกเสียงในช่วง
นันทันที
3) หลังการสัมภาษณ์ ผูว้ จิ ยั ตรวจสอบความสมบูรณ์ครบถ้วนของแบบสัมภาษณ์ทุกครัง ทํา
การถอดบทสัมภาษณ์ นํ าไปลงรหัสบทสัมภาษณ์ จัดทําดัชนีหวั เรืองย่อยในบทสัมภาษณ์ ทําการวิเคราะห์
หน่ วยข้อมูลจากบทสัมภาษณ์ โดยลงข้อมูลทังหมดในรูปแบบตาราง ก่อนนําไปวิเคราะห์ขอ้ มูลต่อไป
. การวิ เคราะห์ข้อมูล
งานวิจยั เรือง “พฤติกรรมจิตสาธารณะ เด็กไทยยุค Generation Z: การสร้างจิตสาธารณะตามแนว
พระพุทธศาสนา” ในการวิจยั ครังนีเป็ นการวิจยั แบบคุณภาพ (Qualitative) ทีใช้เทคนิควิเคราะห์เอกสาร
(Documentary Analysis) เทคนิคการสัม ภาษณ์เชิงลึกแบบกึงโครงสร้าง (In-depth Interview SemiStructure) เมือผูว้ จิ ยั ได้เก็บรวบรวมข้อมูลและดําเนินการตรวจสอบข้อมูลแล้ว จากนันผูว้ จิ ยั จะได้ดาํ เนินการ
วิเคราะห์ขอ้ มูล แบ่งออกเป็ น 3 ส่วน ตามลําดับขันตอนการวิจยั ได้แก่
1. การวิ เคราะห์และสรุปข้อมูลจากการศึกษาเชิ งเอกสาร (documentary research)
จากการทบทวนวรรณกรรมทางวิชาการ โดยศึกษาวิเคราะห์จากเอกสาร กฎหมาย ระเบียบ บทความ และ
งานวิจยั ในหน่ วยงาน ทีเกียวกับเรืองทีทําการศึกษา ผูว้ จิ ยั นํ ามาวิเคราะห์ขอ้ มูล โดยใช้นัยสําคัญของคําใน
ข้อมูลมาวิเคราะห์หาแนวคิดทีปรากฏขึนตามประเด็นทีกําหนด และสรุปตามประเด็นของกรอบการวิจยั
2. การวิ เคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิ งลึกแบบกึงโครงสร้างเชิ งคุณภาพ (In-depth
Interview Semi-Structure)วิเ คราะห์โ ดยการจํ า แนกถ้อ ยคํา หรือ ข้อ ความ ทีผู้ ใ ห้ข ้อ มู ล สํา คัญ (Key
Informants) แสดงความคิดเห็น สภาพทัวไปและแนวทางการพัฒนา แล้วนํ ามาวิเคราะห์ ตีค วาม และ
สัง เคราะห์ ด้ว ยหลัก แห่ ง เหตุ ผ ล อภิป รายถึ ง ข้อ เท็จ จริง ทีค้ น พบตามสภาพการณ์ ปรากฏการณ์
ความสัม พันธ์ และประเด็นสําคัญ เพือหาลักษณะร่ วม (Common Character) ของแนวทางการพัฒนา
สมรรถนะฯ ทีควรจะเป็ นในปั จจุบนั เพือตอบคําถามการวิจยั โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนือหา (Content
Analysis Technique)
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3. การวิ เคราะห์ สังเคราะห์ สรุปผลจากการวิ จยั จากผลการทําวิจยั ผลการสัมภาษณ์ผใู้ ห้
ข้อมูลสําคัญ (Key Informants) ทําการจําแนกถ้อยคําหรือข้อความทีประชากรและกลุ่มตัวอย่างแสดงความ
คิดเห็น แล้วนํามาวิเคราะห์ ตีความ และสังเคราะห์ ด้วยหลักแห่งเหตุผล อภิปรายถึงข้อเท็จจริงทีค้นพบตาม
สภาพการณ์ ปรากฏการณ์ ความสัมพันธ์ และประเด็นสําคัญ เพือตอบคําถามการวิจยั โดยใช้เทคนิคการ
วิเคราะห์เนือหา (Content Analysis Technique)
โดยผู้วจิ ยั จะนําข้อมูลจากผลการวิจยั ในแต่ละขันตอน มาวิเคราะห์จดั รวบรวมข้อมูล พร้อม
อธิบายความหมาย แล้วทําการสร้างข้อสรุป (Conclusions) ด้วยวิธวี เิ คราะห์แบบอุปนัย (Analytic Induction)
ตีความสร้างข้อสรุปข้อมูลจากผลการวิจยั ด้วยการวิเคราะห์โดยการจัดระบบจําแนกชนิดข้อมูล (Typological
Analysis) เปรียบเทียบ (Constant Comparison) และวิเคราะห์เชิงเนือหา (Content Analysis) เพือให้การ
สรุปข้อมูลผลการวิจยั ทังเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ เกิดความสมบูรณ์ สามารถนํามาตีความ สร้างข้อสรุป
จากผลการวิจยั สามารถสร้างรูปแบบ เพือนําเสนอ "พฤติกรรมจิตสาธารณะ เด็กไทยยุค Generation Z: การ
สร้างจิตสาธารณะตามแนวพระพุทธศาสนา ” ให้สามารถใช้ได้จริงอย่างเป็ นรูปธรรมได้ต่อไป

ผลการวิ จยั

การวิจยั เรือง “พฤติกรรมจิตสาธารณะเด็กไทยยุค Generation Z: การสร้างจิตสาธารณะตามแนว
พระพุทธศาสนา”ผูว้ จิ ยั ได้สรุปการวิจยั ตามประเด็นสําคัญ ซึงผูว้ จิ ยั จะนําเสนอผลการวิจยั โดยตอบคําถามการ
วิจยั และวัตถุประสงค์ของการวิจยั ข้อ โดยผลการวิจยั สรุปได้ดงั นี
ตอนที 1 พฤติ กรรมจิ ตสาธารณะในเด็กยุค Generation Z ตามแนวพระพุทธศาสนา
จากผลการศึกษา พบว่าการถ่ายถอดความรู้ หรือการสอนในเรืองพฤติกรรมจิตสาธารณะ จิตอาสา
การเรียนในรายวิชา วิชาสังคมจะมีงานให้ทาํ เรืองจิตอาสา พบว่าได้รบั การปลูกฝั งเรืองพฤติกรรมจิตสาธารณะ
ตังแต่เรียน ม.ต้น คุณครูเป็ นผูป้ ลูกฝั งเรืองการมีจติ สาธารณะในการช่วยเหลืองานโรงเรียน และรูจ้ กั การสละ
เวลามาทํางานเพือส่วนรวมวิชาลูกเสือจะปลูกฝั งและสอนให้นักเรียนได้ทํากิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ ใน 1
ภาคการศึกษาจะพานักเรียนไปสํารวจลูกนํายุงลาย และเก็บขยะรอบโรงเรียน มีการถ่ายทอดความรูเ้ กียวกับ
จิตสาธารณะ จะเสริมในวิชาลูกเสือ เช่น พานักเรียนไปเก็บขยะรอบโรงเรียน ไปช่วยเหลือชุมชน เวลาพัก
เทียงจะเปิ ดเพลงให้นกั เรียนหยุดทํากิจกรรมต่าง ๆ แล้วไปเก็บขยะช่วงสิบนาทีก่อนเข้าเรียน โดยการทํางาน
เพือสังคม การทํางานจิตอาสาสามารถทําได้หลายแบบ เช่นชมรมได้รบั รางวัลระดับชาติ คือ ชมรมองค์กร
ดีเ ด่น ด้านบํา เพ็ญประโยชน์ ต่อ ชุม ชนและสังคม สอดคล้องกับ ชาย โพธิสติ า 9 ได้ศึก ษาเรืองจิต สํา นึ ก ต่ อ
สาธารณะสมบัติ : ศึกษาในกรณีกรุงเทพมหานคร โดยศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างหลายกลุ่ม องค์ประกอบของ
จิตสํานึ ก ต่ อสาธารณสมบัติ 4 ด้าน คือ 1. ด้านความเข้า ใจเกียวกับ สาธารณะสมบัติ 2. ด้านภาพสะท้อ น
จิตสํานึกต่อสาธารณสมบัติ 3. ด้านมาตรการเสริมสร้างจิตสํานึกต่อสาธารณะสมบัติ 4. ด้านนโยบายและการ
บริหารจัดการใช้สมบัตอิ ย่างรับผิดชอบหรือการรับผิดชอบต่อสาธารณสมบัตซิ งมี
ึ นยั สองประการ ได้แก่
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ชาย โพธิสติ า และคณะ. รายงานการวิจยั เรือง จิตสานึกต่อสาธารณะสมบัติ : ศึกษากรณีกรุงเทพมหานคร. นครปฐม
: สถาบันวิจยั ประชากรและสังคม.2540.หน้า .

48
1. รับผิดชอบต่อสาธารณสมบัติ ด้วยการหลีกเลียงการใช้ และการกระทําทีจะก่อให้เกิดความ
ชํารุดเสียหายต่อสาธารณสมบัตนิ นๆ
ั รวมไปถึงการถือเป็ นหน้าทีทีจะมีส่วนร่วมในการดูแลสาธารณสมบัตใิ น
วิสยั ทีตนสามารถทําได้
2. การเคารพสิทธิในการใช้สาธารณสมบัตขิ องผูอ้ นื เพราะสาธารณสมบัติ คือ ของทีคนทัวไป
มีสทิ ธิในการเข้าถึงและการใช้ประโยชน์ ดังนันการใช้สาธารณสมบัตอิ ย่างรับผิดชอบในแง่นีจึงหมายถึงการใช้
ของส่วนรวม โดยการคํานึงถึงว่าคนอืนก็มสี ทิ ธิในการใช้เช่นเดียวกัน จะต้องไม่ยดึ สาธารณสมบัตินันไว้เป็ น
ของส่วนตัว และไม่ปิดกันโอกาสในการใช้ประโยชน์ของผูอ้ นื
ตอนที 2 วิ เคราะห์ พ ฤติ กรรมจิ ตสาธารณะในเด็ก ยุ ค Generation
Z ตามแนว
พระพุทธศาสนา
จากผลการศึกษา พบว่าการมีต้นแบบทีดีเป็ นแรงจูงใจให้มจี ติ สาธารณะมีความต้องการเป็ นคนดีม ี
เมตตา มีจติ สาธารณะ และการเริมทีตัวเราเอง ในขณะทีบางคนไม่มแี รงจูงใจ ทําเพราะหนูอยากทํา ช่วยเหลือ
ผู้ทเดื
ี อดร้อนและต้องการความช่วยเหลือ เช่น เวลาเห็นขยะก็จะเก็บ เพือนตาบอดก็จะช่วยจูงเขา รวมทัง
สือสารมวลชน แรงจูงใจโทรทัศน์ทนํี าเสนอความเคลือนไหวของคนทีเดือดร้อนกว่าเราอีกเยอะ ถ้าเราเห็นใคร
เดือดร้อน หากเราช่วยได้ ก็ควรทีจะช่วย สอดคล้องกับลัดดาวัลย์ เกษมเนตร10 ได้ศกึ ษารูปแบบการพัฒนา
นักเรียนระดับประถมศึกษาให้มจี ติ สาธารณะ: การศึกษาระยะยาว และใช้องค์ประกอบของจิตสาธารณะได้แก่
การหลีกเลียงการใช้ หรือการกระทํา ทีจะทําให้เกิดความเสียหายต่อของส่วนรวมทีใช้ประโยชน์ร่วมกันของ
กลุ่มการถือเป็ นหน้ าทีทีจะมีส่ วนร่ วมในการดูแ ลรักษาสมบัติข องส่วนรวมในวิสยั ทีตนสามารถทําได้และ
การเคารพสิทธิในการใช้ของส่วนรวมทีใช้ประโยชน์ร่วมกันของกลุ่ม โดยไม่ยดึ ครองของส่วนรวมนันมาเป็ น
ของตนเอง ตลอดจนไม่ ปิดกันโอกาสของบุค คลอืนทีจะใช้ข องส่ว นรวมจากการศึก ษาองค์ประกอบของ
จิตสํานึกสาธารณะ จากเอกสารและงานวิจยั ดังกล่าว มีการศึกษาจิตสาธารณะในองค์ประกอบทีแตกต่างกันไป
ขึนอยู่กบั กลุ่มตัวอย่างทีศึกษาในการวิจยั ครังนีผูว้ จิ ยั ใช้องค์ประกอบของการมีจติ สํานึกสาธารณะ
ตอนที รูปแบบจิ ตสาธารณะของเด็กยุคGeneration Zตามแนวพระพุทธศาสนา
การมีจติ สํานึกเพือส่วนรวม เกิดจากความรูส้ กึ นึกคิดในจิตใจรวมถึงการมีคุณธรรมจริยธรรมทีดีทมีี
อยู่ในพืนฐานของจิตใจของแต่ละบุคคล ซึงสิงเหล่านีจะแสดงออกมาภายนอกปรากฏเป็ นรูปธรรมทีเด่นชัดผ่าน
การกระทําของบุคคล ซึงการแสดงออกของบุคคลทีมีจติ สาธารณะจะมีลกั ษณะสําคัญเป็ นบุคคลทีรู้จกั หน้าที
ของตนเอง ทังมีความรับผิดชอบในส่วนของตน ไม่สร้างความเดือดร้อนเสียหายให้กบั ผูอ้ นื เช่น การไม่เอา
เปรียบผูอ้ นื การไม่ประพฤติคดโกง และ มีการแสดงออกซึงความรับผิดชอบต่อสังคม โดยการสร้างสรรค์สงที
ิ
ดีใ ห้เกิด ในสังคมและการไม่ทําลายสัง คมไม่ว่าทางใดก็แล้วแต่ เช่น รักษากฎระเบีย บทีดีงาม อยู่ภายใต้
ระเบียบวินัย ช่วยเหลือผู้อนตามกํ
ื
าลังและความสามารถของตนเองสอดคล้องกับธรรมนันทิกา แจ้งสว่าง11
ศึกษา ผลของการใช้โปรแกรมพัฒนาจิตสาธารณะด้วยบทบาทสมมติกบั ตัวแบบของนักเรียนชันประถมศึกษา
ปี ท ี 3 กลุ่มตัวอย่างเป็ นนักเรียน จํานวน 68 คน ด้วยวิธกี ารสุ่มอย่างง่ายเป็ นกลุ่มทดลองและควบคุม กลุ่มละ
10

ลัดดาวัลย์ เกษมเนตร และคณะ. รูปแบบการพัฒนานักเรียนระดับประถมศึกษาให้มจี ติ สาธารณะ : การศึกษาระยะ
ยาว. เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ สถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.2547. หน้า 2 – 3.
11
ธรรมนันทิกา แจ้งสว่าง. ผลของการใช้โปรแกรมพัฒนาจิตสาธารณะด้วยบทบาทสมมติกบั ตัวแบบของนักเรียนชัน
ประถมศึกษาปี ท ี 3. วิทยานิพนธ์วทิ ยาศาสตร์มหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.2547.
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1 ห้องเรียน เป็ นเพศชาย 17 คน และเพศหญิง 17 คน โดยใช้การทดลอง 12 ครัง ครังละ 50 นาที เครืองมือที
ใช้ในการศึกษา คือ โปรแกรมพัฒนาจิตสาธารณะด้วยบทบาทสมมติกบั ตัวแบบ จํานวน 12 เรือง และบทละคร
ทีไม่มีเนือหาเกียวกับจิตสาธารณะจํานวน 12 เรือง กับกลุ่มควบคุ ม ผลการวิจยั พบว่า นักเรียนทีได้รบั
โปรแกรมพัฒนาจิตสาธารณะด้วยบทบาทสมมติมีจติ สาธารณะสูงกว่านักเรียนกลุ่มควบคุม และเพศไม่ม ี
ความสัมพันธ์กบั โปรแกรมพัฒนาจิตสาธารณะ

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะเชิ งนโยบาย
1.1 สถานศึกษาควรพิจารณาวิเคราะห์พฤติกรรมจิตสาธารณะในเด็กยุค Generation Z ตาม
แนวพระพุทธศาสนาและสร้างเป็ นนโยบาย วิสยั ทัศน์ พันธกิจของสถานศึกษาเพือให้คณาจารย์ในสถานศึกษา
ตระหนักถึงการสร้างคนเพือให้เป็ นคนเก่ง คนดี และมีความสุข
1.2 สถานศึกษาควรพิจารณาองค์ประกอบและปั จจัย การจูง ใจทีก่อให้เกิดพฤติกรรมจิต
สาธารณะในเด็ก ยุค Generation Z ตามแนวพระพุ ท ธศาสนาโดยสร้า งกิจกรรมการเรียนรู้ และสร้า ง
สภาพแวดล้อมในสถานศึกษาทีเน้นคุณธรรม จริยธรรม และศีลธรรม ควบคู่กบั การเตรียมการเรียน การสอน
หลักสูตรเพือสร้างความเข้มแข็งทังด้านกายและใจให้แก่นกั เรียน นักศึกษา
2. ข้อเสนอแนะเชิ งปฏิ บตั ิ การ
2.1 สถานศึกษาควรตังแผนการในการดําเนินงาน ก่อให้เกิดการพัฒนาคุณธรรมเพือสร้างคน
ทีมีคุณภาพ ด้วยการถอดบทเรียนจากมองเป้ าหมาย เอกลักษณ์ เอกภาพ อยู่ในสังคม ดํารงชีพ ดําเนินชีวติ
ในหนทางทีถูกต้อง ในการทีจะเติบโตและมีศลิ ปะในการอยู่ร่วมกันในสังคม
2.2สถานศึกษาทุกภาคส่วนควรพิจารณาการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และศีลธรรม สร้าง
กระบวนการการพัฒนานักเรียน นักศึกษาจะต้องมีปัจจัยในการสร้างการเรียนรูใ้ ห้บุคคล ให้ก่อให้เกิดปั ญญา
การพัฒนาตน การเกิดทักษะ การดําเนินการ ดําเนิน กิจกรรมต่าง ๆ อย่างแม่นยํา เทียงตรง มีคุณธรรม โดย
จัดกิจกรรมทีส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และศีลธรรม สําหรับบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนือง
3. ข้อเสนอแนะสําหรับการวิ จยั ครังต่อไป
3.1 ควรศึกษาวิจยั สถานศึกษาต่างๆ ทีมีแนวทางการสร้างพฤติกรรมจิตสาธารณะในเด็กยุค
Generation Z ตามแนวพระพุทธศาสนาเพือนํ ามาถอดบทเรียนในการพัฒนานักเรียน นักศึกษาในแต่ละช่วง
วัย
3.2 ควรจัด ทํา เป็ น การจัด การความรู้ใ นการสร้า งพฤติก รรมจิต สาธารณะในเด็ก ยุ ค
Generation Z ตามแนวพระพุทธศาสนาเพือพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมแก่เด็กทุกช่วงวัย
3.3 ควรมีการวิจยั องค์การในประเทศเพือนบ้านในภาคการศึกษา เพือเป็ นการสร้าง Best
practice เป็ นแนวทางการสร้างพฤติกรรมจิตสาธารณะในเด็กยุค Generation Z ตามแนวพระพุทธศาสนา
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