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บทคัดย่อ 
 

การวิจัยครั้งนี้มีวตัถุประสงค์เพื่อศกึษาองค์ประกอบความมีวินัยของนักเรียนมัธยมศึกษา และพัฒนารปูแบบการ
จัดการเรียนรู้ตามแนวคดิจิตตปัญญาศึกษาเพื่อพัฒนาความมีวินยัของนักเรียนมัธยมศึกษา วิธีด าเนินการวิจัยมี  
2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ศึกษาองค์ประกอบความมีวินัยของนักเรียนมัธยมศึกษา กลุม่ตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย คือ 
นักเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ภาคเรยีนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา    
ทั่วประเทศ จ านวน 840 คน โดยใช้การสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage Random Sampling) เครื่องมือ   
ที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม เป็นแบบมาตราส่วนประมาณคา่ 5 ระดับ จ านวน 218 ข้อ ที่มีค่าความเชื่อมั่น
เท่ากับ 0.94 เก็บข้อมูลโดยใช้เทคนิคบุ๊คเลทเมทริกซ์ (Booklet Matrix Sampling) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ได้แก่ การหาค่าความเช่ือมัน่ และการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน โดยใช้โปรแกรมลสิเรล      
Version 9.10 activation code : 6EC5-311D-BBB9-57CD ระยะที่ 2 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้
ตามแนวคิดจติตปญัญาศึกษาเพื่อพัฒนาความมีวินัยของนักเรียนมัธยมศึกษาโดยผูเ้ชี่ยวชาญ 5 คน ตรวจสอบ
คุณภาพเครื่องมือ ผลการตรวจสอบรูปแบบเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ( = 4.16, S.D. = 0.58) และผลการ
ประเมินผู้เชี่ยวชาญทั้ง 5 คน ไม่แตกต่างกัน การวิจัยปรากฏผลดังนี้ 1. องค์ประกอบความมีวินัย มี 5 
องค์ประกอบ ได้แก่ วินัยในหน้าท่ี วินัยในตนเอง วินัยต่อส่วนรวม วินัยของคฤหัสถ์และสามเณร และวนิัยของ
สามเณร โดยมีความตรงเชิงโครงสร้างจากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันด้วยค่าดัชนีความสอดคล้อง ดังนี้ 
ค่า 2= 453.28, ค่า df = 206, ค่า p-value = 0.00000, ค่า RMSEA = 0.038, ค่า GFI = 0.95, ค่า AGFI = 
0.93, ค่า CFI = 0.98, RMR =0.52, และ CN = ค่า 475.10 
 
 
 

 
          *นกัศึกษาปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑติ มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระราชปูถัมภ ์ 
         **อาจารย์ประจ าสาขาวิชาหลกัสูตรและการสอน มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระราชูปถัมภ ์
        ***อาจารยป์ระจ าสาขาวิชาหลกัสูตรและการสอน มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์  ในพระราชูปถัมภ ์
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2. รูปแบบการจัดการเรียนรูต้ามแนวคิดจิตตปญัญาศึกษาเพื่อพัฒนาความมีวินัยของนักเรียนมัธยมศึกษา มี 5 
ขั้นตอน ประกอบด้วย ขั้นตอนท่ี 1 ข้ันการสร้างศรัทธา ขั้นตอนท่ี 2 ข้ันการให้ความรู ้ขั้นตอนท่ี 3 ข้ันการร่วม
กิจกรรมการเรียนรู ้ขั้นตอนท่ี 4 ข้ันการสะท้อนความคิด และขั้นตอนท่ี 5 ข้ันการน าไปปฏิบัติ  
 

ค าส าคัญ : การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนั / ความมีวินัย / รูปแบบการจัดการเรียนรู้ 
 

ABSTRACT 
 

The purposes of this study were : to study factor of high school students’ discipline, and to 
develop of Instructional model according to the concept of contemplative education for 
enhancing high school students’ discipline, by using 2 phases to conduct the research as 
follows; phase 1, to study factor of high school students’ discipline, The samples of this phase 
were 840 in junior high school students  (Mattayom Suksa 1) from a multi-stage random 
sampling of the first year in the first semester of 2013 of 14 overall groups of 
Phrapariyattidhamma Schools under the General Education Division. The research tool was a 
set of five-rating scale questionnaire with the reliability level of 0.94. Data were collected by 
using Booklet Matrix Sampling. The statistics for data analysis were to find reliability of 
questionnaire and confirmatory factor analysis by using LISREL program version 9.10 with 
activation code : 6EC5-311D-BBB9-57CD. Phase 2, to study the development of Instructional 
model according to the concept of contemplative education for enhancing  secondary 
students’ discipline by using 5 experts examined the quality of model with a good level of 
satisfaction of the model ( = 4.16, S.D. = 0.58) and the evaluation result of expert opinion 
was indifferent. The results of the research were found that : 1.The discipline was composed 
of 5 factors as following : duty discipline, self discipline, organization discipline, lay person and 
novice discipline, and novice discipline.The construct validity of the comfirmatory factor analysis 
by the goodness of fit index congruence. The chi-square goodness of fit test was 453.28, df = 
206, p-value = 0.00000, RMSEA = 0.038, GFI = 0.95, AGFI = 0.93, CFI = 0.98, RMR = 0.52, and CN 
= 475.10. 2.The Instructional model according to the concept of contemplative education for 
enhancing  secondary students’ discipline was made up of 5 stages as follows : 1.Trust 
2.Information 3.Activities 4.Reflection and 5.Action. 
 

Keywords : Comfirmatory Factor Analysis / Discipline / Instructional Model 
 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
       รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550 หมวด 5 ส่วนท่ี 4 แนวนโยบายด้านการศึกษา มาตรา 80 
กล่าวถึงแนวทางในการจัดการศึกษาและจดุมุ่งหมายของการศึกษา  ในข้อ (3) มีใจความว่า “พัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการจัดการศึกษาในทุกระดับและทุกรูปแบบใหส้อดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม 
จัดให้มีแผนการศึกษาแห่งชาติ กฎหมายเพื่อพัฒนาการศึกษาของชาต ิจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก รวมทั้งปลูกฝังให้ผู้เรยีนมีจติส านึกของความเป็นไทย    
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มีระเบยีบวินัย ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมและยดึมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
เป็นประมุข” (ราชกิจจานุเบกษา, 2550, หน้า 23-24) 
      พระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิม่เติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 6 
กล่าวถึงการจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเ้ป็นมนุษยท์ี่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปญัญา 
ความรู้และคณุธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข นีเ้ป็น
ความมุ่งหมายของการศึกษา ตลอดจนกล่าวถึงแนวทางในการจัดการศึกษาตามมาตรา 22 การจัดการศึกษาต้อง
ยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผูเ้รียนมีความส าคัญทีส่ดุ 
กระบวนการจดัการศึกษาต้องส่งเสริมใหผู้้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ และมาตรา 24 
กล่าวถึงการจัดกระบวนการเรียนรู้ในสถานศึกษาและหน่วยงานที่เกีย่วข้อง ในข้อ 3 ระบุว่า จัดกิจกรรมให้ผู้เรียน
ได้เรียนรูจ้ากประสบการณ์จริง ฝกึการปฏิบัติให้ท าได้ คดิเป็น ท าเป็น รักการอ่านและเกิดการใฝรุู้อยา่งต่อเนื่อง 
และในข้อ 4 ระบุว่า การจดัการเรยีนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่างๆ อย่างได้สดัส่วนสมดุลกัน
รวมทั้งปลูกฝังคณุธรรมค่านิยมที่ดงีามและคณุลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา (ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ, 2545, หน้า 5-14) จากการศึกษาองค์ประกอบของคุณธรรมจริยธรรม (จิตตานันท์ ติกุล, 
2545 หน้า 3; อ้างอิงใน ทองเหลอื แย้มศิร,ิ 2556) พบว่า ทั้งคุณธรรมและจรยิธรรม มีวินัยเป็นองค์ประกอบ
หนึ่งเสมอ จึงนับได้ว่า ความมีวินัยส าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาคณุภาพของบุคคล ด้วยเหตุผลดังกล่าวแล้ว 
หลักสตูรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2545, หน้า 4) จึงได้ก าหนดไว้ใน
จุดหมายของหลักสตูรเป็นข้อแรก คือ ผู้เรียนเกิดคณุลักษณะอันพึงประสงค์ ได้แก่ เห็นคณุค่าของตนเอง มีวินัย
ในตนเอง ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนา ที่นับถือ มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยม 
อันพึงประสงค ์
       แผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2552-2559 : ฉบับสรุป (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 
2553, หน้า 14-15) มีเจตนารมณ ์(1) พัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จติใจ สติปญัญา ความรู้
และคณุธรรม มีจริยธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข (2) พัฒนาสังคมไทยให้เป็น
สังคมที่มีความเข้มแข็ง มีการพัฒนาท่ียั่งยืนและมดีุลยภาพใน 3 ด้าน คือ เป็นสังคมคุณภาพ สังคมแหง่การ
เรียนรู้ และสังคมภมูิปัญญา และการเรยีนรู้ และสังคมสมานฉันท์ และเอื้ออาทร และมุ่งพัฒนาคนไทยให้มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ทั้งด้านจติใจและพฤติกรรมท่ีแสดงออก เช่น มีวินัย ประหยดั มีความเอื้ออาทร เกื้อกูล 
มีเหตผุล รู้หน้าท่ี ซื่อสัตย์ พากเพยีรขยัน ใฝุรู้ใฝุเรยีนตลอดชีวิต เคารพความคิดเห็นและสิทธิของผู้อื่น มีความ
เสียสละ สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสันตสิุข สอดคล้องกับส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2550, หน้า    
1-2) ได้ด าเนินการวิจยัโครงการประเมินการจดัการเรียนรู้ทีส่่งเสริมจริยธรรมของผู้เรียนในสถานศึกษา          
ขั้นพื้นฐาน ผลการศึกษาสรุปได้ว่า คุณธรรมจรยิธรรมส่วนใหญ่ยังมีลกัษณะเป็นขนบธรรมเนียมนิยมที่เน้น    
การปลูกฝังให้นักเรียนอยู่ในกรอบพฤติกรรมของระเบียบวินัย โรงเรยีนมัธยมศึกษาเน้นเรื่อง ความมรีะเบียบวินัย 
เป็นอันดับแรก ตามด้วยความรับผดิชอบ การมีสัมมาคารวะ ความซือ่สัตยส์ุจรติ การปฏิบตัิตามหลักและค าสอน
ของศาสนา เสียสละ เป็นต้น  
       สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดสุิตร่วมกับส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
(2550) ได้ส ารวจความคดิเห็น เรือ่ง วิกฤตคุณธรรมเยาวชนไทยของนักเรียน นักศึกษา ผู้บรหิารสถานศึกษา ครู
อาจารย์ และผู้ปกครอง จากท่ัวประเทศ โดยสุม่ตัวอย่างจากจังหวดัต่างๆ ท่ีเป็นตัวแทนของภูมิภาค จ านวนกลุ่ม
ตัวอย่างทั้งสิ้น 2,788 คน (นักเรียน นักศึกษา 1,641 คน) ระหว่างวันท่ี 10-18 มีนาคม 2550 สรุปผลการส ารวจ 
พบว่า 10 คุณธรรมของเยาวชนไทยที่ควรเร่งสร้างและปลูกฝัง คือ ความมีระเบียบวินัย ความซื่อสตัย์         
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ความขยันหมั่นเพยีร ความมีน้ าใจและเอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่ ความสุภาพและมสีัมมาคารวะ ความกตญัญู ปลูกจิตส านึก
ที่ดี ความสามัคคี ความมเีหตผุล การเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน สอดคล้องกับวีระ สุดสังข์ 
(2549, หน้า 36-37) ที่กล่าวว่า บรรดาเยาวชนของชาติถูกมอมเมาด้วยยาเสพติดและวัฒนธรรมต่างชาติ จับกลุ่ม
เสพยา มั่วสุมทางเพศ ตั้งครรภ์ ท าแท้ง ท้ิงลูกลงถังขยะ หรือไม่ก็รวมกลุ่มกันก่อความเดือดร้อนแก่ผู้อืน่และ
สังคม เช่น การแข่งขนัรถจักรยานยนต์บนถนนที่ผู้คนสัญจร ยกพวกตีกันจนถึงแก่ชีวิต ยิ่งมีการศึกษาสงูเท่าใด
จิตส านึกกลับยิ่งต่ าลงเท่านั้น เพราะการศึกษาของชาติมุ่งด้านวิชาการมากกว่าดา้นคุณธรรม จริยธรรม สังคม  
ยกย่องคนเก่งมากกว่าคนดี ดังนั้นคุณธรรม จรยิธรรม และค่านิยมดา้นความมีระเบียบวินยั ความรับผดิชอบ 
ความมานะอดทน ความขยันหมั่นเพียรความประหยัด ความเสียสละ ความซื่อสตัย์ และความใฝรุู้ใฝุเรียน ฯลฯ 
นับวันยิ่งห่างไกลไปจากเยาวชนของชาติ 
       จากสภาพปัญหาที่กล่าวมาแล้วข้างต้นสะท้อนให้เห็นว่า เยาวชนไทยขาดคุณธรรมด้านความมีระเบียบวินัย 
คุณธรรมด้านนีส้มควรได้รับการสง่เสริม พัฒนาและปลูกฝังอย่างเร่งด่วน ความมีวินัยนีเ้ป็นสิ่งส าคัญทีจ่ะพัฒนา
ให้มใีนตัวบุคคล เพราะว่าวินัยเป็นตัวจักรส าคัญในการพัฒนามนุษย์ให้มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ และศกัยภาพ
พร้อมท่ีจะพัฒนาประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองต่อไป สอดคล้องกับอุมาพร ตรังคสมบตัิ (2542, หน้า 5-6)         
ที่กล่าวว่า บ้านเมืองที่ก้าวหน้าและเป็นระเบียบ รัฐจะต้องควบคุมเขม้งวด แต่การควบคมุของรัฐเพียงอย่างเดียว
ไม่อาจท าให้คนท้ังชาติเป็นระเบยีบได้ ชาติจะมีวินัยและประเทศจะก้าวหน้าได้นั้น จะต้องเริม่ต้นท่ีครอบครัวก่อน 
พ่อแม่จะต้องสรา้งวินัยให้เกิดขึ้นในตัวลูก เราต้องปลูกฝังวินัยให้อยู่ในสายเลือดของคนในชาต ิประเทศญี่ปุุนเป็น
ตัวอย่างที่พิสูจน์ให้เห็นว่า วินัยท่ีอยู่ในสายเลือดนั้นท าให้ชาติเขม้แขง็ พัฒนาและก้าวหน้าจนมหาอ านาจ
ตะวันตกต้องเกรงกลัว พ่อแม่เป็นผู้ที่มีบทบาทโดยตรงในการปลูกฝงัวินัยให้เกิดขึ้นในตัวเด็ก เด็กท่ีมีวนิัยก็จะ
เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีวินัยและสร้างชาติที่มีวินัยต่อไป วินัยจึงต้องสร้างตั้งแต่เด็กยังเล็กเพราะวัยเด็กเป็นวัยท่ีรับ 
สิ่งต่างๆ เข้าไปได้ง่าย พ่อแม่ทุกคนย่อมอยากให้ลูกมีชีวิตทีด่ีและประสบความส าเร็จ แต่ชีวิตจะดีและประสบ
ความส าเร็จได้นั้นจะต้องมีวินัย วินัยท าให้บุคคลพัฒนาไปอย่างเหมาะสม ใช้ศักยภาพของตนได้อย่างเต็มที่และ
ด ารงอยู่ในหนทางที่ถูกต้อง จากข้อความข้างต้นแสดงถึงความส าคญัของความมีวินัยที่มีต่อเยาวชนไทย 
นายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของประเทศไทยได้มอบค าขวัญในวันเด็กแห่งชาติให้กับเยาวชนไทย กระทรวง 
ศึกษาธิการ (2555) ได้เผยแพร่ค าขวัญวันเด็กแห่งชาติประจ าปี 2556 ข้อความว่า "รักษาวินัย ใฝุเรียนรู้ เพิ่มพูน
ปัญญา น าพาไทยสู่อาเซียน" ในทางพระพุทธศาสนาวินัยถือเป็นหลกัธรรมข้อท่ี 9 ที่ปรากฏในมงคล 38 ประการ 
แม้ไม่ใช่เป็นหลักธรรมท่ีสูงสดุ แตไ่ด้รับการยกย่องว่าเป็นหลักธรรมอันเป็นมงคลสูงสุด ดังพระพุทธพจน์ว่า    
วินโย จ  สุสิกฺขิโต เอตมฺมงฺคลมตุตฺม  แปลความว่า วินัยท่ีฝึกไว้ดี นีค้ืออุดมมงคล (พระธรรมปิฎก, 2543,      
หน้า 321) 
       ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจงึสนใจศึกษาองค์ประกอบความมวีนิัยของนักเรียนมัธยมศึกษาว่า ความมีวินัย 
มีองค์ประกอบท่ีส าคญัอะไรบ้างเพื่อที่จะได้ทราบข้อมูลและเป็นแนวทางในการส่งเสรมิพัฒนาความมวีินัยของ
นักเรียนมัธยมศึกษาต่อไป และสรา้งรูปแบบการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดจิตตปญัญาศึกษาเพื่อพัฒนาความมี
วินัยของนักเรียนมัธยมศึกษา ซึ่งผลการศึกษาครั้งนี้คาดว่าจะท าให้ได้รูปแบบการจัดการเรยีนรู้ตามแนวคิด   
จิตตปัญญาศึกษาอันจะเป็นประโยชน์กับโรงเรียนพระปรยิัติธรรมแผนกสามัญศึกษาทั่วประเทศและในโรงเรียน
อื่นในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานต่อไป 
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วัตถุประสงคข์องการวิจัย 
       1. เพื่อศึกษาองค์ประกอบความมีวินัยของนักเรียนมัธยมศึกษา 
       2. เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรยีนรู้ตามแนวคิดจติตปญัญาศึกษา เพื่อพัฒนาความมีวินัยของนักเรียน
มัธยมศึกษา 
 

ขอบเขตการวิจัย 
       ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย  
          1. ตัวแปรแฝงภายใน ไดแ้ก่ ความมีวินัย ประกอบด้วย วินยัในหน้าที่ วินัยในตนเอง วินัยต่อส่วนรวม 
วินัยของคฤหัสถ์และสามเณร และวินัยของสามเณร 
          2. ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาองค์ประกอบความมีวินยั มี 5 ตัว คือ วินัยในหน้าท่ี ตัวแปรที่สังเกตได้ มี 4 
พฤติกรรมบ่งช้ี ได้แก่ ความซื่อสตัย์ ความรับผิดชอบ การตรงต่อเวลา การควบคุมตนเองได ้วินัยในตนเอง      
ตัวแปรที่สังเกตได้ มี 5 พฤติกรรมบ่งช้ี ได้แก่ ความอดทน การยอมรบัผลการกระท าของตนเอง ความเช่ือมั่นใน
ตนเอง ความเสยีสละ ความตั้งใจจริง วินัยต่อส่วนรวม ตัวแปรที่สังเกตได้ มี 6 พฤติกรรมบ่งช้ี ได้แก่ ความ
ซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ การปฏบิัติตามกฎเกณฑ์ของโรงเรียนหรือสังคม การเคารพสิทธิผู้อื่น ความเสียสละ 
ความเป็นผู้น า วินัยของคฤหัสถ์และสามเณร ตัวแปรทีส่ังเกตได้ มี 5 พฤติกรรมบ่งช้ี ได้แก่ เว้นจากการฆ่าสัตว์ 
เว้นจากการลักทรัพย์ เว้นจากการประพฤตผิิดในกาม เว้นจากการพดูโกหก   เว้นจากการดื่มสุรา วินัยของ
สามเณร ตัวแปรที่สังเกตได ้มี 5 พฤติกรรมบ่งช้ี ได้แก่ เว้นจากการบริโภคอาหารในเวลาวิกาล เว้นจากการ  
ฟูอนร า ขับร้อง บรรเลงดนตรี เว้นจากการประดับตกแต่งของหอม เครื่องลูบไล้ เว้นจากการนั่งนอนบนท่ีนั่งที่
นอนอันสูงใหญ่ เว้นจากการรับทองและเงิน 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
       ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
          ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนท่ีก าลังศึกษาอยู่ในช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียน         
พระ  ปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาท่ัวประเทศ ทั้ง 14 กลุ่มโรงเรยีน จ านวน 409 แห่ง ปีการศึกษา 2555 
จ านวน 12,930 คน (ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, 2555, หน้า 1) 
          กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศกึษาองค์ประกอบ เป็นนักเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรยีนพระปรยิัติธรรม 
แผนกสามัญศึกษา ปีการศึกษา 2556 จ านวน 12 กลุ่มโรงเรียน ใช้การสุ่มแบบหลายขั้นตอน ไดโ้รงเรยีน 12 
แห่ง จ านวน 840 คน   
          การศึกษาวิจัยในครั้งน้ี ผู้วิจัยไดด้ าเนินการวิจัย แบ่งเป็น 2 ระยะ คือ 
            ระยะที่ 1 การศึกษาองค์ประกอบความมีวินัยของนักเรียนมัธยมศึกษา ประกอบด้วย 3 ข้ัน คือ 
                 ขั้นที่ 1 ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฏีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความมีวินัย เพื่อน ามาสร้างกรอบ
แนวคิดเบื้องต้นในการศึกษาองค์ประกอบความมีวินัย ตลอดจนสังเคราะหร์่างองค์ประกอบและพฤติกรรมบ่งช้ี
ความมีวินัย 
                 ขั้นที่ 2 ตรวจสอบความเป็นไปได้ของนิยาม ร่างองค์ประกอบและพฤติกรรมบ่งช้ีในแต่ละ
องค์ประกอบโดยการสมัภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 5 คน และน าขอ้มูลที่ไดจ้ากสมัภาษณ์มาปรับปรุงแก้ไข  
ร่างองค์ประกอบของความมีวินัย 
                 ขั้นที่ 3 ตรวจสอบคุณภาพขององค์ประกอบและพฤตกิรรมบ่งช้ีที่พัฒนาขึ้นด้วยข้อมูลเชิงประจักษ ์
โดยการก าหนดพฤติกรรมบ่งช้ีในแต่ละองค์ประกอบข้ึนมาจากแนวคดิ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างเครือ่งมือท่ีใช้
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ในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่ก าหนดไว้ และน าข้อมูลทีไ่ด้มาวเิคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน 
(Confirmatory Factor Analysis) 
           ระยะที่ 2 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูต้ามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษาเพื่อพัฒนาความมีวินัยของ
นักเรียนมัธยมศึกษา ประกอบด้วย 2 ข้ัน 
              ขั้นที่ 1 ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องเกี่ยวกับการพัฒนาความมีวินัย จิตตปัญญา
ศึกษา ทฤษฎีการเรยีนรู้ต่างๆ การพัฒนารูปแบบการจดัการเรียนรู้ และวิเคราะหส์ังเคราะห์แนวคดิ ทฤษฎี 
งานวิจัยออกมาเพื่อน าไปการพัฒนารูปแบบการจดัการเรียนรู้ 
              ขั้นที่ 2 สร้างรูปแบบการจัดการเรยีนรู้และเครื่องมือประกอบรูปแบบการจดัการเรียนรู้ ไดแ้ก่ คู่มือ
การจัดการเรยีนรู้ และตรวจสอบยนืยันความเหมาะสมของประสิทธิภาพเครื่องมือท่ีใช้ในการจัดการเรยีนรู้โดย
ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 คน และน าผลการตรวจสอบมาพัฒนาปรับปรงุแก้ไขเครื่องมือท่ีใช้ในการจัดการเรียนรู้ที่
สร้างขึ้น 
       การสร้างและพัฒนาเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
          การสร้างและพัฒนาเครื่องมือในระยะที่ 1 ผู้วิจัยได้ด าเนินการดังต่อไปนี้  
             1. ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกีย่วข้องกับความมีวินัย 
             2. สังเคราะห์องค์ประกอบและพฤติกรรมบ่งช้ีของความมีวินัยได้ 5 องค์ประกอบ 25 พฤติกรรมบ่งช้ี 
และก าหนดนิยาม องค์ประกอบและพฤติกรรมบ่งช้ีความมีวินยัของนักเรียนมัธยมศึกษา 
             3. ตรวจสอบความเป็นไปได้ของนิยาม องค์ประกอบและพฤติกรรมบ่งช้ีในแต่ละองค์ประกอบความมี
วินัยโดยการสมัภาษณ์ผู้ทรงคณุวฒุิ จ านวน 5 คน และน าผลการตรวจสอบมาปรับปรุงนิยาม องค์ประกอบและ
พฤติกรรมบ่งช้ี           
             4. ประมวลข้อมูลทีไ่ดศ้ึกษาจากเอกสาร ทฤษฎี งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับความมีวินัย และการสัมภาษณ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ ก าหนดเป็นองค์ประกอบท่ีเหมาะสมกับนักเรียนมัธยมศึกษา และสรุปเป็นองค์ประกอบของความมี
วินัยของนักเรียนมัธยมศึกษา  
             5. สร้างเครื่องมือในการศึกษาองค์ประกอบความมีวินัยของนักเรียนมัธยมศึกษา ผู้วิจัยน าขอ้มูลที่
ศึกษามาประมวลเป็นองค์ประกอบของความมีวินัยที่มีความเหมาะสมกับนักเรียนมัธยมศึกษา  
             6. สร้างแบบวัดความมวีินัยของนักเรียนมัธยมศึกษาครอบคลุมตามนิยามศัพท์เฉพาะที่ก าหนด เพื่อ
ประเมินความมีวินยัของนักเรียน แบบวัดความมีวินัยของนักเรียนมธัยมศึกษา จ านวน 218 ข้อ เป็นมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scales) 5 ระดับ  
             7. ตรวจสอบคุณภาพแบบวัดความมีวินัย โดยน าแบบวัดความมีวินัยที่สร้างขึ้นให้ผู้เช่ียวชาญ จ านวน 
5 คน พิจารณาตรวจสอบเกี่ยวกับการใช้ภาษา และความสอดคล้องของข้อความบ่งช้ีในแบบวัดความมีวินัยกับ
นิยามศัพท์ในแต่ด้านเป็นรายข้อ ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบวัดความมีวินัยท่ีสร้างขึน้ โดยหาค่า 
(IOC) มีค่ามากกว่า 0.50 ข้ึนไป ใช้ได ้218 ข้อ ซึ่งได้ค่า IOC ตั้งแต ่0.60-1.00  
             8. น าแบบวัดความมีวินัยที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดสอบกับนักเรียนที่ไม่ใช่นักเรียนกลุ่มตัวอย่าง 
จ านวน 90 คน เพื่อหาค่าอ านาจจ าแนก และค่าความเช่ือมั่น 
             9. น าข้อมูลที่ได้จากการทดลองใช้ (Try out) มาวิเคราะห์หาค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ มีค่าตั้งแต่  
0.20-1.00 จ านวน 218 ข้อ และหาค่าความเชื่อมั่นโดยหาค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟุา ( - Coefficient) โดยใช้สูตร
ของครอนบาค (Cronbach) ได้ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟุาโดยรวมทั้งฉบบั เท่ากับ 0.94         
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             10. น าแบบวัดความมีวินัยไปเก็บข้อมลูกับกลุม่ตัวอย่างกับนักเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ในโรงเรียน  
พระปริยตัิธรรม แผนกสามญัศึกษาทั่วประเทศ จ านวน 840 คน  
             11. วิเคราะห์ข้อมลูที่ได้ด้วยวิธีวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน โดยใช้โปรแกรมลิสเรล เวอร์ช่ัน 9.10 
และสรุปองค์ประกอบของความมวีินัยของนักเรียนมัธยมศึกษา 
          การสร้างและพัฒนาเครื่องมือในระยะที่ 2 ผู้วิจัยได้ด าเนินการดังต่อไปนี ้
             เมื่อทราบองค์ประกอบความมีวินัยของนักเรียนมัธยมศึกษาจากการศึกษาในระยะที่ 1 แล้ว           
ได้ด าเนินการสร้างรูปแบบการจดัการเรยีนรู้ มรีายละเอียดดังนี้  
       เครื่องมือท่ีใช้ในการวจิัย 
          1. เครื่องมือท่ีใช้ในการตรวจสอบยืนยันความเหมาะสมของรูปแบบการจดัการเรียนรู้ ได้แก่ แบบ
ประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการจัดการเรยีนรู้  
          2. รูปแบบการจัดการเรียนรู้และเครื่องมือประกอบรูปแบบการจัดการเรยีนรู้ ประกอบด้วย คูม่ือ      
การจัดการเรยีนรู้           
         การสร้างรูปแบบการจดัการเรียนรูต้ามแนวคดิจิตตปัญญาศึกษา มีวิธีการสรา้งดังนี ้
          1. ผู้วิจัยน าผลการวเิคราะห์ค่าโมเดลความสัมพันธ์องค์ประกอบท่ีมีค่าน้ าหนักมากท่ีสดุ คือ วินัยต่อ
ส่วนรวม ประกอบด้วยพฤติกรรมบ่งช้ี ได้แก่ ความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ การปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์โรงเรียน
และสังคม การเคารพสิทธิผู้อื่น ความเสียสละ และความเป็นผู้น า ในระยะที่ 1 มาพัฒนาหรือสรา้งรูปแบบการ
จัดการเรียนรู้ขึ้นเพื่อพัฒนาความมีวินัยในระยะที่ 2 ต่อไป 
          2. ศึกษาเอกสาร ทฤษฎี งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องเกี่ยวกับแนวคิดการพัฒนาความมีวินัย แนวคิดจิตตปัญญา
ศึกษา ทฤษฎีการเรยีนรู้ต่างๆ และแนวคิดการพัฒนารูปแบบการจดัการเรียนรู้ 
          3. ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีความมวีินัย     
การสังเคราะหร์ูปแบบการจัดการเรียนรู้ตา่งๆ ของนักการศึกษาเพื่อพัฒนารูปแบบการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิด
จิตตปัญญาศึกษาเพื่อพัฒนาความมีวินัยของนักเรียนมัธยมศึกษา    
          4. สร้างรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดจติตปญัญาศึกษา โดยการสังเคราะห์มาจากแนวคิด ทฤษฎี
ต่างๆ ได้แก่ ทฤษฎีพัฒนาการทางการรู้การคิดของเพียเจท์ ทฤษฎีทางด้านจิตพิสยัของแครธโวลและคณะ ทฤษฎี
การเรยีนรู้ทางสังคมของแบนดรูา ทฤษฎีการเรยีนรู้การวางเง่ือนไขแบบการกระท าของสกินเนอร์ ทฤษฎี
พัฒนาการทางจริยธรรมของโคลเบิร์ก พุทธวิธีในการสอน และรูปแบบการจัดการเรยีนรูต้่างๆ ของนักการศึกษา 
ได้รูปแบบการจดัการเรียนรู้ ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ได้แก่ 1.การสร้างศรัทธา (Trust = T) 2.การให้ความรู ้
(Information = I) 3.ขั้นการร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ (Activities = A) 4.ขั้นการสะท้อนความคดิ (Reflection  
= R) 5.ขั้นการน าไปปฏิบัต ิ(Action = A)  
          5. ตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบการจัดการเรยีนรู้ที่ผู้วจิัยสร้างขึ้นโดยเสนอ
ต่อผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 คน ด้วยแบบประเมินความเหมาะสมความเป็น ไปได้ของรูปแบบการจดัการเรียนรู้   
ซึ่งเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ                
       เครื่องมือประกอบรูปแบบการจัดการเรยีนรู ้
         เครื่องมือประกอบรูปแบบการจัดการเรยีนรู้ ได้แก่ คู่มือการจัดการเรียนรู้ มีวิธีการสร้าง ดังนี ้
             1. ศึกษาหลักการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฏีการเรียนรู้ต่างๆ และหลักสตูรแกนกลางการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
             2. น าองคป์ระกอบและขั้นตอนของรูปแบบการจดัการเรยีนรู้มาจดัท าเอกสารคู่มือการจัดการเรยีนรู้    
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              3. ตรวจสอบคณุภาพเครื่องมือที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ เป็นแบบประเมินความเหมาะสมของ
เครื่องมือประกอบการเรียนรู้ เป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ท าการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 คน  
             4. จากการวิเคราะห์แบบประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการจัดการเรียนรู้และเครื่องมือประกอบ
รูปแบบการจดัการเรียนรู้ ซึ่งตรวจสอบคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ 5 คน พบว่า ในภาพรวมของผู้เชี่ยวชาญมีความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( = 4.16, S.D. = 0.58) 
 

สรุปผลการวิจัย 
       1. ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบความมีวินัยของนักเรียนมัธยมศึกษา ได้องค์ประกอบ 5 องค์ประกอบ   
25 พฤติกรรมบ่งช้ี ได้แก่ องค์ประกอบท่ี 1 วินัยในหน้าท่ี ประกอบดว้ย 4 พฤติกรรมบ่งช้ี ได้แก่ 1) ความซื่อสัตย์    
2) ความรับผิดชอบ 3) การตรงต่อเวลา 4) ควบคุมตนเองได้ องค์ประกอบท่ี 2 วินัยในตนเอง ประกอบด้วย 5 
พฤติกรรมบ่งช้ี ได้แก่ 1) ความอดทน 2) ยอมรับผลการกระท าของตนเอง 3) ความเชื่อมั่นในตนเอง 4) ความ
เสียสละ 5) ความตั้งใจจริง องค์ประกอบท่ี 3 วินัยต่อส่วนรวม ประกอบด้วย 6 พฤติกรรมบ่งช้ี ได้แก่ 1) ความ
ซื่อสัตย์ 2) ความรับผิดชอบ 3) การปฏิบัตติามกฎเกณฑ์ของโรงเรยีนหรือสังคม 4) การเคารพสิทธิผู้อื่น 5) ความ
เสียสละ 6)ความเป็นผู้น า องค์ประกอบท่ี 4 วินัยของคฤหัสถ์และสามเณร ประกอบด้วย 5 พฤติกรรมบ่งช้ี ได้แก่ 
1) เว้นจากการฆ่าสัตว์ 2) เว้นจากการลักทรัพย์ 3) เว้นจากการประพฤติผิดในกาม 4) เว้นจากการพดูโกหก     
5) เว้นจากการดื่มสุรา องค์ประกอบท่ี 5 วินัยของสามเณร ประกอบด้วย 5 พฤติกรรมบ่งช้ี ได้แก่ 1) เว้นจากการ
บริโภคอาหารในเวลาวิกาล 2) เวน้จากการฟูอนร า ขับร้อง บรรเลงดนตรี 3) เว้นจากการประดับตกแต่งของหอม 
เครื่องลูบไล้ 4) เว้นจากการนั่งนอนบนที่น่ังที่นอนอันสูงใหญ่ 5) เว้นจากการรับทองและเงิน ทั้ง 5 องค์ประกอบ
มีความเหมาะสมสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ดังแสดงในภาพประกอบที่ 1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบที่ 1 โมเดลผลการวิเคราะห์องคป์ระกอบความมีวินัยที่สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
 

       ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน พบว่า โมเดลความมีวินัยมีดัชนีวัดความสอดคล้องระหวา่งโมเดล
กับข้อมูลเชิงประจักษ์ พิจารณาจากค่าไค-สแควร์ 2 มีค่าเท่ากับ 453.28 องศาความเป็นอิสระ df มีค่าเท่ากับ 
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206 p-value มีค่าเท่ากับ 0.00000 ค่ารากท่ีสองของค่าเฉลี่ยของสว่นเหลือคลาดเคลื่อนก าลังสองของการ
ประมาณค่า RMSEA มีค่าเท่ากับ 0.038 ค่าดัชนีความสอดคล้องของโมเดล GFI มีค่าเท่ากับ 0.95 ค่าดัชนีความ
สอดคล้องของโมเดลที่ปรับแก้แล้ว AGFI มีค่าเท่ากับ 0.93 ค่าดัชนีความความกลมกลืนเปรียบเทียบ CFI มีค่า
เท่ากับ 0.98 ค่าดัชนีรากท่ีสองของค่าเฉลี่ยก าลังสองของส่วนเหลือ RMR มีค่าเท่ากับ 0.52 และดัชน ีCN มีค่า
เท่ากับ 475.10  
       2. รูปแบบการจัดการเรยีนรูต้ามแนวคิดจติตปญัญาศึกษาเพื่อพัฒนาความมีวินัยของนักเรียนมัธยมศึกษา 
ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนท่ี 1 การสร้างศรัทธา ขั้นตอนท่ี 2 การให้ความรู ้ขั้นตอนที่ 3 การร่วม
กิจกรรมการเรียนรู ้ขั้นตอนท่ี 4 การสะท้อนความคิด และขั้นตอนท่ี 5 การน าไปปฏิบตั ิ 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
       1. ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันความมีวินัยของนักเรียนมัธยมศึกษา พบว่า มี 5 องค์ประกอบ 
25 ตัวบ่งช้ี ทั้ง 5 องค์ประกอบมีความส าคญัต่อความมีวินัย ประกอบด้วย องค์ประกอบท่ี 1 วินัยในหน้าที ่
องค์ประกอบท่ี 2 วินัยในตนเอง องค์ประกอบท่ี 3 วินัยต่อส่วนรวม องค์ประกอบท่ี 4 วินัยของคฤหัสถ์และ
สามเณร องค์ประกอบท่ี 5 วินัยของสามเณร องค์ประกอบท้ัง 5 องค์ประกอบมีความสอดคล้องและมี
ความส าคญัต่อการพัฒนาความมีวนิัยของนักเรียนมัธยมศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับองค์ประกอบความมีวินยัของ  
รุจิร์ ภูส่าระ และคนอ่ืนๆ (ม.ป.ป., หน้า 17) ที่แบ่งวินัยเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ระเบียบวินัยส่วนตัว ระเบียบวินัยใน
หน้าท่ี และระเบียบวินัยทางสังคม สอดคล้องกับแนวคิดของธิติมา จักรเพชร (2544, หน้า 9) ที่แบ่งวินัยเป็น 2 
ด้าน คือ วินัยในตนเอง วินัยเพื่อสว่นรวมหรือวินัยส าหรบัหมู่คณะ สอดคล้องกับแนวคิดของพิสิทธ์ิ หอมสมบตั ิ
(2546, หน้า 16) ได้แบ่งวินัยเป็น 2 ด้าน คือ วินัยในตนเอง วินัยทางสังคม สอดคล้องกับแนวคิดของ          
พระพรหมมังคลาจารย์  (ปัญญานนัทภิกขุ) (ม.ป.ป.,หน้า 17-18) ที่กล่าวไว้ว่า อาคาริยวินัย (วินัยส าหรับ
คฤหัสถ์) จ าแนกเป็น 4 คือ ไตรสรณคมน์  ศีล 5 ศีล 8 หรืออุโบสถศลี และกุศลกรรมบถ ตลอดจนสอดคล้องกับ
แนวคิดของเทพพร มังธานี (ม.ป.ป., หน้า 34-35) ที่แบ่งวินัยเป็น 2 ด้าน คือ วินัยส าหรับคฤหัสถ์ ได้แก่ ศีล 5 
และวินัยของบรรพชิต ได้แก่ สิกขาบท 227 ข้อ ส าหรับพระภิกษุ สกิขาบท 311 ข้อ ส าหรับพระภิกษณุีและ
สิกขาบท 10 ข้อ ส าหรับสามเณร ส าหรับองค์ประกอบท่ีมีค่าน้ าหนักองค์ประกอบมากที่สดุแสดงว่ามีความ
สอดคล้องมากทีสุ่ด ได้แก่ องค์ประกอบท่ี 3 วินัยต่อส่วนรวม สอดคล้องกับแนวคิดกุลชา ศิรเฉลิมพงศ ์(2544, 
หน้า 16) ที่กล่าวถึงวินัยต่อส่วนรวมไว้ว่า วินัยส่วนรวมหรือวินัยส าหรับหมู่คณะ วินัยท่ีออกจากอ านาจภายนอก
หรือวินัยภายนอก ผู้ที่มีวินัยภายนอกจะมีการแสดงออกซึ่งมองจากภายนอกว่าเป็นการกระท าท่ีบังเกดิผลดีต่อ
ตนเอง ส่วนรวมและสังคม เช่น มคีวามเป็นระเบียบเรียบร้อย เชื่อฟังและปฏิบตัิตามกฎ ระเบียบ ค าสัง่หรือ
ข้อตกลง พฤติกรรมที่ปรากฏเป็นผลจากการอบรมสั่งสอน บังคับหรอืเสริมแรง แต่ผู้ทีม่ีวินัยภายนอกยงัต้องได้รับ
การควบคุมดูแลอยู่เสมอ มิฉะนั้นอาจไม่ปฏบิัติตามวินัยที่ก าหนดได ้วินัยส่วนรวมนี้จะต้องเป็นกฎเกณฑ์เป็น
แนวทางกลางๆ ให้ทุกคนสามารถปฏิบัติตามได ้
       2. ผลการสร้างรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคดิจิตตปัญญาศึกษาพบว่า การพัฒนารูปแบบการจัดการ
เรียนรูต้ามแนวคดิจิตตปัญญาศึกษาเพื่อพัฒนาความมีวินัยของนักเรียนมัธยมศึกษา เป็นการวิจยัต่อจาก
การศึกษาองค์ประกอบความมีวินยัของนักเรียนมัธยมศึกษา จากการวิเคราะห์เอกสาร งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง    
การสัมภาษณผ์ู้ทรงคณุวุฒิและการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันและจากการศึกษาเอกสาร แนวคิด หลักการ
ของทฤษฎีการเรียนรูต้่างๆ จึงน าองค์ประกอบนั้นมาสร้างเป็นรปูแบบการจัดการเรยีนรู้ จากผลการวจิัยท าให้ได้
รูปแบบการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา ม ี5 ขั้นตอน ได้แก่ ข้ันท่ี 1 การสร้างศรัทธา ผูส้อนสรา้ง
สัมพันธภาพที่ดีกับผู้เรียน จัดสภาพแวดล้อม บรรยากาศ แรงจูงใจให้นักเรียนเกดิความศรัทธา ไว้วางใจตลอดจน
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ใหป้ัจจัยภายนอกให้เกดิประโยชน์เพื่อให้เกิดปัจจัยภายในหรือการรูจ้ักคิดพิจารณาของนักเรียนเพื่อให้มีความ
พร้อมเข้าสู่กระบวนการเรยีนการสอนต่อไป สอดคล้องกับสุมน อมรวิวัฒน์ (2530, หน้า 91) ทีก่ล่าวว่า การสอน
โดยสร้างศรัทธาเป็นวิธีการเรียนรูท้ี่มีลักษณะบูรณาการของหลักจิตวิทยาการเรยีนรู้ หลักการแนะแนว และ
หลักการสอนที่ผสมผสานกลืนกันสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการเรยีนการสอนในปัจจุบันได้ การเรยีนการสอนที่
เริ่มด้วยการสร้างศรัทธา คือการจดัสถานท่ีเรียนหรือห้องเรียนต้องค านึงถึงการจัดปัจจัยภายนอกท่ีส่งเสริม จูงใจ 
ปลุกเร้าให้นักเรียนเกิดความเช่ือถือและมีความเช่ือมั่นในตัวครผูู้สอน เนื้อหาสาระท่ีเรยีนและวิธีการวา่จะ
ก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสดุแก่ผูเ้รียน การสร้างศรัทธาเป็นลักษณะของการจัดปัจจัยภายนอกให้เหมาะสม       
แบ่งออกเป็น 2 องค์ประกอบ คือ สิ่งแวดล้อมและครูผูส้อน ขั้นที่ 2 การให้ความรู ้ผู้สอนให้ความรู้ความเข้าใจ
ภาคทฤษฎีเกี่ยวกับแนวคดิ หลักการทางจิตตปญัญาศึกษาควบคู่ไปกบัความรู้เกีย่วกับความมีวินยัเพื่อให้นักเรียน
สามารถบูรณาการหลักการจิตตปญัญาศึกษาน าไปสู่การเพื่อให้เกดิความมีวินัยต่อไป สอดคล้องกับกติติชัย  
สุธาสิโนบล (2555, หน้า 19) กล่าวว่า ไตรสิกขา (ศีล) เป็นการฝึกอบรมและให้ความรู้ในด้านความประพฤติ 
ระเบียบวินยั ความสจุริตทางกาย วาจา และอาชีวะ ซึ่งน าไปสู่การมวีินัยในตนและความประพฤติท่ีถูกต้อง      
ขั้นที่ 3 การร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ ผู้สอนมปีฏสิัมพันธ์กับผูเ้รียนโดยผ่านการฝึกปฏบิัติกิจกรรมกิจกรรมที่
หลากหลายจนเกดิความตระหนักรู้ถึงคุณค่าของสิ่งต่างๆที่อยูร่อบตวัโดยปราศจากอคติ สอดคล้องกับพระพรหม
คุณาภรณ์ (2552, หน้า 604) ทีก่ล่าวว่า การแสดงออกของนักเรียนขณะปฏิบตัิกิจกรรมตา่งๆในการพฒันาด้าน
จิตใจอาศัยสมาธิเป็นตัวแกนในการฝึกหรือการฝึกอบรมทางด้านจติใจ ปลูกฝังคณุธรรม สรา้งเสริมคณุภาพจิต
และรูจ้ักใช้ความสามารถในกระบวนสมาธิหรือเป็นการฝึกฝนควบคมุความนึกคิดให้อยู่ในสภาพที่มั่นคงมีความ   
ดีงาม ข้ันท่ี 4 การสะท้อนความคดิ สะท้อนผลการเรียนรู้ที่เกิดจากการท ากิจกรรมท่ีเน้นความมีวินัย เป็นการ
เชื่อมโยงความรูด้้วยความคิดสะทอ้นกลับจากสิ่งที่ได้เรยีนรู้และกิจกรรมทีล่งมือปฏิบัตดิ้วยตนเอง สอดคล้องกับ 
สุรางค์ โค้วตระกลู (2550, หน้า 68-75) ทีก่ล่าวว่า การส่งเสริมใหเ้ดก็มีส่วนร่วมในการอภิปรายปัญหา
แลกเปลีย่นความคดิเห็นซึ่งกันและกัน มองเห็นมุมมองของผู้อื่นและมีพัฒนาการทางการใช้เหตผุลทางจริยธรรม
สูงขึ้นมีความรับผิดชอบในการควบคุมพฤติกรรมของตนเอง ไดส้่งผลให้เด็กตระหนักในการเคารพกฎกติกาของ
สังคมได้ดี ขั้นที่ 5 การน าไปปฏิบตัิเป็นขั้นตอนท่ีให้ผูเ้รียนตระหนักเห็นความส าคัญถึงประสบการณต์รงที่ได้รับ
จากการฝึกปฏิบัติการร่วมกันตลอดจนใช้การเสริมแรงหรือให้รางวัลเพื่อให้ผู้เรียนแสดงพฤติกรรมที่พึงประสงค์
ออกมา พฤติกรรมนั้นจะมีความคงทนและพัฒนาเป็นลักษณะนสิัยได้ในท่ีสุด สอดคล้องกับดวงเดือน ศาสตรภัทร 
(2547, หน้า 114-115) ทีอ่ธิบายถึงทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมของแบนดูรา (Bandura) ไว้ว่า แรงจูงใจของ
ผู้เรยีนที่จะแสดงพฤติกรรมเหมือนตัวแบบที่ตนสังเกตเห็น เนื่องมาจากความความคาดหวังว่าการเลียนแบบจะ
น าประโยชน์มาให้ การได้รับการเสริมแรงหรือรางวลัหรือการแสดงพฤติกรรมเหมือนตัวแบบจะท าใหห้ลีกเลี่ยง
ปัญหาได้หรือคมุสถานการณไ์ดจ้ึงเป็นแรงจูงใจให้ผู้เรียนเลียนแบบพฤติกรรมที่ใหผ้ลดีกับเขามากกว่าที่จะ
เลียนแบบพฤติกรรมท่ีให้โทษ  
 

ข้อเสนอแนะ 
       ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
            1. ผู้มสี่วนเกี่ยวข้องกับโรงเรียนทุกคนควรน าข้อมูลในแตล่ะองค์ประกอบมาเป็นข้อมูลในการ
ด าเนินการวางแผนจัดกระบวนการจัดการเรยีนรู้เพื่อพัฒนาความมีวนิัยของนักเรียนมัธยมศึกษาต่อไป 
            2. ไดรู้ปแบบการจัดการเรียนรูต้ามแนวคดิจิตตปัญญาศึกษาเพื่อพัฒนาความมีวินัยของนักเรียน
มัธยมศึกษาในโรงเรียนพระปรยิัตธิรรม แผนกสามญัศึกษาท่ีเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 
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       ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
            1. ควรศึกษาองค์ประกอบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับความมีวินยั เช่น สิ่งแวดล้อมทางสังคม การอบรมเลี้ยงดู 
แรงจูงใจใฝุสัมฤทธ์ิ เป็นต้น  
            2. ควรน ารูปแบบการจดัการเรียนรูต้ามแนวคดิจิตตปัญญาศึกษาไปทดลองใช้กับนักเรียนในโรงเรียน
พระปริยตัิธรรม แผนกสามญัศึกษา และนักเรียนในโรงเรียนท่ัวไป   
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