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 การวจิยัครัง้นี้มวีตัถุประสงคด์งันี้ 1) สรา้งโมเดลความสมัพนัธ์โครงสร้างเชงิเส้นของปจัจยั

สาเหตุของกลัยาณมติร โยนิโสมนสกิาร ความเชื่อในกุศลกรรมบถ 10 สุขภาพจิตและลกัษณะมุ่ง

อนาคต-ควบคุมตน ต่อพฤตกิรรมที่พงึประสงค์ของนักเรียน 2) ศกึษาอทิธพิลของปจัจยัด้านพุทธ

ศาสนา ปจัจยัทางดา้นจติลกัษณะ ทีส่่งผลต่อพฤตกิรรมที่พงึประสงค์ของนักเรยีน กลุ่มตวัอย่างที่ใช้

ในการศกึษาครัง้นี้ ได้แก่ นักเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 3 ประจําปีการศกึษา 2553 ที่นับถือศาสนา

พุทธ ที่กําลงัศกึษาอยู่ในโรงเรียนสงักัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งได้มาจากการพิจารณาถึงกฎความ

เพียงพอในการวเิคราะห์ข้อมูล และวธิกีารวธิีสุ่มกลุ่มตวัอย่างแบบหลายขัน้ตอน ได้กลุ่มตวัอย่าง

จํานวน 624 คน จาก 11 โรงเรยีน การเกบ็รวบรวมขอ้มูลผูว้จิยัได้ใชแ้บบสอบถามจํานวน 6 ฉบบั 

ซึ่งมคี่าความเชือ่มัน่อยู่ระหวา่ง.8600 ถงึ .9147 

 ผลการวิจยัพบว่า โมเดลความสมัพนัธ์โครงสร้างเชงิเส้นมีความกลมกลืนกบัข้อมูลเชิง

ประจกัษ์หลงัจากการปรบัโมเดล (Chi-Square = 683.89, df = 315, Relative Chi-Square = 2.17, 

GFI = 0.93, AGFI = 0.91, SRMR = 0.04, RMSEA = 0.03, CFI = 0.99 และ CN = 343.81) โดย

พบรูปแบบความสมัพนัธใ์นโมเดลดงันี้ 1) กลัยาณมติรมอีทิธพิลทางตรงต่อตวัแปรความเชื่อในกุศล

กรรมบถ 10 ( β  = 0.98, p< .001) กบัตวัแปรโยนิโสมนสกิาร ( β  = 0.97, p< .001) กบัตวัแปร

ลกัษณะมุ่งอนาคต-ควบคุมตน ( β  = 0.94, p< .001) 2) สุขภาพจติมอีทิธพิลทางตรงต่อตวัแปร

ลกัษณะมุ่งอนาคต-ควบคุมตน มคี่าสมัประสทิธิอ์ทิธพิล ( β  = 0.21, p< .001) 3) ความเชื่อในกุศล

กรรมบถ 10 มอีทิธพิลทางตรงต่อพฤตกิรรมทีพ่งึประสงคข์องนกัเรยีน ( β  = 0.23, p< .001) 4) การ

คดิแบบโยนิโสมนสกิารมอีทิธพิลทางตรงต่อพฤตกิรรมที่พงึประสงค์ของนักเรยีน ( β  = 0.61, p< 

.001) 5) ลกัษณะมุ่งอนาคต-ควบคุมตนมอีทิธพิลทางตรงต่อพฤตกิรรมทีพ่งึประสงคข์องนกัเรยีน ( β  

= 0.10, p< .001) 6) กลัยาณมิตรมอีทิธพิลทางอ้อม 3 เส้นทางต่อพฤตกิรรมที่พึงประสงค์ของ

นักเรยีน ( β  = 0.91, p< .001) ผ่านตวัแปรโยนิโสมนสกิาร ความเชื่อในกุศลกรรมบถ 10 และ

ลกัษณะมุ่งอนาคต-ควบคุมตน 7) สุขภาพจติมอีทิธพิลทางออ้ม 1เสน้ทางต่อพฤตกิรรมที่พงึประสงค์

ของนกัเรยีน ( β  = 0.31, p< .001) ผา่นตวัแปรลกัษณะมุ่งอนาคต-ควบคุมตน 
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 The purpose of this study was to 1) Design the linear structural relations model 

among antecedents of Kalayanamitt ,Yonisomanasikan, Belief in kusonkammabot 10, Mental 

health and in The future self-control Effects the desirable student behavior. 2) Study 

influence of Buddhism factors and some psychological factors Effects the desirable student 

behavior. The sample used in this study were grade 3 students academic year 2553 to 

Buddhists. Studying in schools under the Bangkok Which is derived from consideration of 

the rule, adequacy of data analysis. And stratified random sampling of 624 students from 11 

schools. The researchers collected data using questionnaires 6 series of which the issue of 

confidence is between .8600 to .9147. 

 The results showed that Linear structural models are in harmony with the empirical 

data after adjusted model. (Chi-Square = 683.89, df = 315, Relative Chi-Square = 2.17, GFI 

= 0.93, AGFI = 0.91, SRMR = 0.04, RMSEA = 0.03, CFI = 0.99 และ CN = 343.81) 

Relationship model was found in the following models. 1) Kalayanamitt had direct effect on 

Belief in Kusonkammabot 10 ( β  = 0.98, p< .001) on Yonisomanasikan ( β  = 0.97, p< 

.001) and on In the future self-control characteristic ( β  = 0.94, p< .001) 2) Mental health 

had direct effect on In the future self-control characteristic ( β  = 0.21, p< .001) 3) Belief in 

Kusonkammabot 10 had direct effect on Effects the desirable student ( β  = 0.23, p< .001) 

4) Yonisomanasikan direct effect on Effects the desirable student ( β  = 0.61, p< .001) 5) In 

the future self-control characteristic had direct effect on Effects the desirable student ( β  = 

0.10, p< .001) 6) Kalayanamitt had 3 paths indirect effect on Effects the desirable student ( 

β  = 0.91, p< .001) through Yonisomanasikan, Belief in Kusonkammabot 10 and in the 

future self-control characteristic variance 7) Mental health had 1 path indirect effect on 

Effects the desirable student ( β  = 0.31, p< .001) through in the future self-control variance. 

 

 

 

 

 



 

ประกาศคณูุปการ 

 
 ปริญญานิพนธ์ฉบบันี้สําเร็จได้ด้วยดีเป็นเพราะผู้ว ิจยัได้รบัการกรุณาอย่างยิ่งจาก ดร.

สุภาพร ธนะชานนัท ์ดร.จรลั อุ่นฐติวิฒัน์ กรรมการควบคุมปรญิญานิพนธ์ผูใ้ห้ความเมตตากรุณาสละ

เวลาอนัมคี่าเพื่อให้คําปรกึษา ชีแ้นะแนวทางในการทําวจิยั ดร.พระครูปลดั สุเทพ ปญัญาวชโิร และ

ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.องัศนินัท ์อนิทรกําแหง กรรมการสอบปากเปล่า ที่กรุณาแนะนําขอ้มูลที่มคี่า 

เพื่อใชป้รบัแกง้านใหส้มบูรณ์ 

 ขอกราบขอบพระคุณ ดร.มนัส บุญประกอบ พระใบฎีกาชํานาญ และพระมหาฤทธิรุทธ์ ที่

สละเวลาเป็นผูเ้ชยีวชาญตรวจสอบเครื่องมอื ใหค้ําแนะนําในการแกไ้ขจนไดเ้ครื่องมอืใหผู้ว้จิยันําไปใช ้

ขอกราบขอบพระคุณคณาจารยส์ถาบนัวจิยัพฤตกิรรมศาสตรท์ุกท่านที่ได้ถ่ายทอดความรู้ด้านต่างๆ

ใหแ้ก่ผูว้จิยั ทําใหผู้ว้จิยัไดเ้รยีนรูก้ารทําวจิยั พฒันาทกัษะกระบวนการคดิและการแก้ปญัหา และให้

กําลงัใจ คอยแนะนําชว่ยเหลอืในระหวา่งทําวจิยั 

ขอขอบคุณรุ่นพี ่และเพื่อนนิสติ สาขาการวจิยัพฤตกิรรมศาสตร์ประยุกต์ทุกท่าน ที่ได้ให้คําแนะนํา

ต่างๆ และไดใ้หก้ําลงัใจซึ่งกนัและกนัตลอดเวลาทีศ่กึษาในสถาบนัแห่งนี้  

สุดทา้ยนี้ผูว้จิยัขอน้อมรําลกึพระคุณของพระคุณของ บดิา มารดาทีไ่ดอ้บรมเลี้ยงดูให้ผูว้จิยัมวีนันี้ ที่

คอยใหก้ําลงัใจและสนบัสนุนชว่ยเหลอืผูว้จิยัในทุกดา้น 

 

  ผูว้จิยัขอตอบแทนพระคุณกลัยาณมติรทุกท่านทัง้ที่ได้กล่าวมา และที่ไม่ได้กล่าวถงึในที่นี้ 

ดว้ยการนําความรูท้ีม่ไีปใชใ้นการประกอบสมัมาชพี เพื่อสรา้งประโยชน์ใหแ้ก่สงัคมต่อไป 
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บทท่ี 1 

บทนํา 
 

ภมิูหลงั 

 นกัเรยีนจะตอ้งมคีุณธรรมจรยิธรรมเป็นแบบอย่างให้แก่สงัคม พร้อมทัง้ทําหน้าที่นักเรยีน

ตวัอย่างทีด่แีห่งความสําเรจ็ ซึ่งสําเรจ็ทัง้ทางดา้นด ีมคีุณธรรมจรยิธรรม และมคีุณภาพเป็นประโยชน์

ใหแ้ก่ประเทศชาตพิฒันาบา้นเมอืงต่อไป (พระมหาอุเทน ปญัญาปรทิตัต์. 2546: 1) พระราชบญัญตัิ

การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 เป็นกรอบกําหนดแนวปฏิบัติการจดัการศกึษาของชาติอย่างมี

คุณภาพ เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทัง้ร่างกายและจิตใจ สติปญัญา ความรู้ มี

คุณธรรมจริยธรรมและวฒันธรรมในการดํารงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 

(กระทรวงศึกษาธิการ. 2544: 2) การพัฒนาคนให้มีคุณภาพจะต้องเริ่มที่การพัฒนาคุณธรรม 

จรยิธรรม  

 ในปี พ.ศ. 2542 ได้มีการตัง้สํานักงานรบัรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศกึษา       

(สมศ.) เพื่อให้มกีารตรวจสอบคุณภาพของสถานศกึษา โดยคํานึงถงึความมุ่งหมาย หลกัการ และ

แนวทางการจดัการศกึษาในแต่ละระดบัตามที่กําหนดไว้ในกฎหมาย เพื่อให้เป็นการศกึษาที่สร้าง

คุณภาพชวีติและสงัคมบูรณาการอย่างสมดุลระหว่าง ปญัญาธรรม คุณธรรม และวฒันธรรม เป็น

การศกึษาตลอดชวีติเพื่อคนไทยทัง้ปวง มุ่งสรา้งพืน้ฐานทีด่ใีนวยัเดก็ปลูกฝงัความเป็นสมาชกิที่ดขีอ

งงสงัคมตัง่แต่วยัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน และพฒันาความรู้ความสามารถเพื่อการทํางานที่ มคีุณภาพ 

โดยให้สงัคมทุกภาคส่วนที่มสี่วนร่วมในการจดัการศกึษาได้ตรงตามความต้องการของผูเ้รยีน และ

สามารถตรวจสอบได้อย่างมัน่ใจว่า การศกึษาเป็นกระบวนการของการพฒันาชวีติและสงัคมเป็น

ปจัจยัสําคญัในการพฒันาประเทศอย่างยัง่ยืน สามารถพึ่งตนเองและพึ่งกนัเองได้ และสามารถ

แขง่ขนัในระดบันานาชาต ิเพื่อใหส้ถานศกึษาระดบัการศกึษาขัน้พื้นฐานได้จดัการศกึษาให้นักเรยีน

ตามที่ได้กล่าวมา จึงมีการกําหนดมาตรฐาน และตัวบ่งชี้ ให้สอดคล้องกับความมุ่งหมายของ

การศกึษาในแต่ละชว่งชัน้เพื่อประเมนิสถานศกึษาระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐานทัว่ประเทศ ทีจ่ดัตัง้ก่อน

ปี พ.ศ. 2542 จํานวน 36,007 แห่ง ตามมาตรฐานและตวับ่งชีท้ี่ได้กําหนด โดยบงัคบัสถานศกึษา

ระดบัการศกึษาขัน้พื้นฐานทุกแห่งต้องได้รบัการประเมนิทุกๆ 5ปี (สมศ.  2548: 3-6) ในมาตรฐาน

ดา้นผูเ้รยีนของ สมศ. ไดใ้หค้วามสําคญักบัพฤตกิรรมผูเ้รยีนดา้นคุณธรรม จรยิธรรมและค่านิยมทีพ่งึ

ประสงค์ โดยกําหนดให้เป็นมาตรฐานที่ 1 ที่ทุกโรงเรยีนจะต้องพฒันานักเรียนให้ผ่านเกณฑ์การ

ประเมิน โดย สมศ. จะกําหนดเกณฑ์การประเมินและประกาศให้โรงเรียนได้ทราบก่อนล่วงหน้า

เพื่อให้แต่ละโรงเรยีนจดักจิกรรมพฒันานักเรยีน เพื่อให้นักเรยีนเกดิพฤตกิรมตามเกณฑ์ที่กําหนด 

ผูว้จิยัจงึสนใจทีจ่ะศกึษาปจัจยัทีท่ําใหเ้กดิพฤตกิรรมทีพ่งึประสงคข์องนกัเรยีน เพื่อให้โรงเรยีนนําไป

เป็นแนวทางในการพฒันานกัเรยีน   
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ในทางพระพุทธศาสนาได้มกีารอธบิายแนวทางการเกดิพฤตกิรรมโดย พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. 

ปยุตโต) (2551: 621-665) ไดอ้ธบิายวา่ปรโตโฆสะ คอืเสยีงจากผูอ้ ื่น การกระตุ้นจากภายนอก หรอื

เรยีกไดว้า่ กลัยาณมติร เป็นองคป์ระกอบภายนอก ทีท่ําใหเ้กดิโยนิโสมนสกิาร อนัเป็นองค์ประกอบ

ภายใน และกลัยาณมติรจะทําให้มคีวามเหน็ชอบในหลกัธรรมที่ดงีาม ทัง้โยนิโสมนสกิารและความ

เหน็ชอบในธรรมจะทําใหเ้กดิพฤตกิรรมคุณธรรม จรยิธรรมและค่านิยมที่ดงีาม อนัเป็นพฤตกิรรมที่

พงึประสงค์ตามที่สงัคมพงึปรารถนา ในส่วนกลัยาณมติรผูว้จิยัสนใจศกึษากลุ่มบุคคลที่อยู่รอบขา้ง

นกัเรยีน ทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมนกัเรยีนมากทีสุ่ด ไดแ้ก่ ผูป้กครอง ครูและเพื่อน ในส่วนหลกัธรรม

ในศาสนาพุทธมหีลกัธรรม 84,000 พระธรรมขนัธ์ และหลกัธรรมเบื้องต้นที่ชาวพุทธยดึถอืคอื ศลี 5 

แต่เราจะเห็นว่าข้อห้ามในศลี 5 นัน้เป็นข้อห้ามเฉพาะกายกบัวาจา จึงยงัไม่ครบช่องทางในการ

ประพฤตขิองคน แต่กม็หีลกัธรรมพื้นฐานอกีหลกัธรรมหนึ่งที่เรยีกว่า ”กุศลกรรมบถ 10“ อนัเป็น

ธรรมไปสู่การสร้างกุศลม ี10 ประการ เป็นอกีหนึ่งหลกัธรรมที่เป็นขอ้ห้ามความวบิตัหิรอืความชัว่

ครบทัง้ 3 ชอ่งทาง คอื 1)  กายสุจรติ 3 ได้แก่ไม่ทําให้ชวีติสตัวต์กล่วง ไม่ลกัทรพัย์ ไม่ประพฤตผิดิ

ในกาม 2) วจสีุจรติ 4 ไดแ้ก่ เวน้จากการพูดเทจ็ เวน้จากการพูดสอดเสยีด เวน้จากการพูดคําหยาบ 

เวน้จากการพูดเพอ้เจอ้ และ 3)  มโนสุจรติ 3 ไดแ้ก่ ไม่โลภอยากไดข้องคนอื่น ไม่คดิอาฆาตปองรา้ย 

มคีวามเหน็ชอบตามทํานองคลองธรรม จะเหน็วา่ความเชือ่ในหลกักุศลธรรมบท 10 เป็นขอ้ห้ามทาง

กาย วาจา และใจ ผลการปฏบิตัเิพื่อความสงบสุขภายนอก และความสงบสุขของจิตใจตนเอง คือ 

ความสุขกาย และสุขใจ (ชยัวฒัน์ อตัพฒัน์; และทว ีผลสมภพ.  2541: 34)  จากการศกึษาพฤตกิรรม

ของคนไทยโดยดวงเดอืน พนัธุมนาวนิ (2538: 4-16) สรุปไดว้า่ บุคคลจะตอ้งม ีจติลกัษณะพืน้ฐานใน

ส่วนของราก 3 ประการ เพื่อความพรอ้มพฒันาจติลกัษณะส่วนลําต้นอกี 5 ประการ เพื่อส่งผลไปยงั

ดอกและผล คือ พฤติกรรมทําดีละเว้นความชัว่ และพฤติกรรมการทํางานอย่างขยนัขนัแขง็เพื่อ

ส่วนรวม จิตลกัษณะที่ควรปลูกฝงัให้เดก็ในช่วงประถมปลายถึงมธัยมต้น คือ ลกัษณะมุ่งอนาคต-

ควบคุมตน เพราะเดก็วยันี้เป็นวยัทีม่คีวามแปรเปลีย่นในการกระทํามาก สอดคลอ้งกบัการสงัเคราะห์

งานวจิยัทัง้ไทย และต่างประเทศของดุจเดอืน พนัธุมนาวนิ (2550: 54) พบวา่พฤตกิรรมเชงิจรยิธรรม

ในเดก็และเยาวชนมลีกัษณะทางจติทีส่ําคญัในการอธบิายพฤตกิรรมคอื “ลกัษณะมุ่งอนาคต-ควบคุม

ตน” ในส่วนจิตลกัษณะในส่วนของรากจะมีสุขภาพจิตเป็นปจัจยัเชงิเหตุที่สําคญัในการสร้างจิต

ลกัษณะอื่นๆขึน้มา และมคีวามสมัพนัธก์บัลกัษณะทางศาสนา กล่าวคอื สุขภาพจติของบุคคลจะมผีล

ต่อความวติกกงัวล ความแปรปรวนของอารมณ์และการรบัรู้ของบุคคล ส่งผลต่อปรมิาณจติลกัษณะ

อื่นๆ ทีจ่ะส่งผลต่อพฤตกิรรม  

 จากประเดน็ทีไ่ดก้ล่าวมาทัง้หมดนี้ผูว้จิยัมคีวามสนใจในการศกึษา พฤตกิรรมทีพ่งึประสงค์

ของนกัเรยีน ตามแนวคดิทางพุทธศาสนาและปจัจยัทางจติบางประการ โดยศกึษาอทิธพิลทางพุทธ

ศาสนา ไดแ้ก่ กลัยาณมติร ทีส่่งผลผ่านโยนิโสมนสกิาร และความเชื่อในกุศลกรรมบถ 10 ปจัจยัจติ

ลกัษณะทีส่ําคญั ไดแ้ก่ สุขภาพจติ และลกัษณะมุ่งอนาคต-ควบคุมตน โดยเลอืกศกึษานักเรยีนระดบั

มธัยมศกึษาปีที่ 3 ที่นับถอืศาสนาพุทธ ในโรงเรียนในสงักดักรุงเทพมหานคร เนื่องจากโรงเรียน

สงักดักรุงเทพมหานครเป็นโรงเรยีนทีผ่า่นการรบัรองจาก สมศ.มากที่สุดร้อยละ 96.43 ของโรงเรยีน
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ในสงักดักรุงเทพมหานครที่รบัการประเมิน การศกึษาวจิยัครัง้นี้เพื่อใช้เป็นขอ้มูลให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

นําไปใชพ้ฒันาปจัจยัทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมทีพ่งึประสงคข์องนกัเรยีน 

    

วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

 1. สร้างโมเดลความสมัพนัธ์โครงสร้างเชงิเส้นของปจัจยัสาเหตุของกลัยาณมติร โยนิโส

มนสกิาร ความเชือ่ในกุศลกรรมบถ 10 สุขภาพจติและลกัษณะมุ่งอนาคต-ควบคุมตน ต่อพฤตกิรรมที่

พงึประสงคข์องนกัเรยีน  

 2.  ศึกษาอิทธิพลของปจัจัยด้านพุทธศาสนา ปจัจัยทางด้านจิตลักษณะ ที่ส่งผลต่อ

พฤตกิรรมทีพ่งึประสงคข์องนกัเรยีนตน  

 

ความสาํคญัของการวิจยั 

 เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลใหผู้ท้ีเ่กีย่วขอ้ง นําไปใชพ้ฒันาปจัจยัทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมทีพ่งึประสงคข์อง

นกัเรยีน 

 

ขอบเขตการวิจยั 

 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั 

 ประชากรที่ใช้ในการวจิยัครัง้นี้ ได้แก่ นักเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 3 ประจําปีการศกึษา 

2553 ทีน่บัถอืศาสนาพุทธ ทีก่ําลงัศกึษาอยู่ในโรงเรยีนสงักดักรุงเทพมหานคร จํานวน 10,592 คน 

 

 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั 

 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครัง้นี้  ได้แก่ นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจําปี

การศกึษา 2553 ทีน่บัถอืศาสนาพุทธ ทีก่ําลงัศกึษาอยู่ในโรงเรยีนสงักดักรุงเทพมหานคร  

 โดยพจิารณาถงึกฎความเพยีงพอในการวเิคราะหข์อ้มูล (Rule of Thumb) ซึ่งกําหนดไวว้่า

ขนาดกลุ่มตวัอย่างต่อจํานวนตวัแปรสงัเกตในโมเดลที่เพยีงพอต่อการวเิคราะห์ขอ้มูลควรมสีดัส่วน 

20: 1 (Schumacker; & Lomax.  2004: 49; Kline.  2005: 111) ดงันัน้ในการวจิยัครัง้นี้มตีวัแปร

สงัเกตจํานวน 29 ตวัแปร จงึควรมกีลุ่มตวัอย่างสําหรบัการวเิคราะห ์อย่างน้อย 580 คน 

 ใชก้ารสุ่มตวัอย่างแบบแบ่งชัน้ (ลว้น สายยศ; และ องัคณา สายยศ  2540: 183) โดยแบ่งชัน้ตาม

กลุ่มเครอืขา่ยโรงเรยีนสงักดักรุงเทพมหานครทีม่รีะดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้จํานวน 11 กลุ่ม 

จากนัน้สุ่มโรงเรยีน 1 โรงเรยีนเพื่อเป็นตวัแทนแต่ละกลุ่ม และสุ่มเกบ็ขอ้มูลโรงเรยีนละ 2หอ้งเรยีน   

ไดก้ลุ่มตวัอย่างทัง้หมด 624 คน   
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 ตวัแปรท่ีศึกษา 

 1. ตวัแปรแฝงภายนอก ไดแ้ก่   

  1.1  กลัยาณมติร ประกอบดว้ย  ตวัแปรสงัเกตภายนอก ไดแ้ก่  

   -  ความเป็นกลัยาณมติรของผูป้กครอง  

   -  ความเป็นกลัยาณมติรของเพื่อน  

   -  ความเป็นกลัยาณมติรของครู 

  1.2  สุขภาพจติ ประกอบดว้ย  ตวัแปรสงัเกตภายนอก  ไดแ้ก่  

   -  ความไม่วติกกงัวล 

   -  อารมณ์ไม่แปรปรวน 

   -  มขีาดสมาธ ิ 

   -  ไม่เคร่งเครยีด 

 2. ตวัแปรแฝงภายใน ไดแ้ก่ 

  2.1  โยนิโสมนสกิาร ประกอบดว้ย  ตวัแปรสงัเกตภายใน ไดแ้ก่  

   -  คดิถูกวธิ ี

   -  คดิมรีะเบยีบ 

   -  คดิมเีหตุผล  

   -  คดิเรา้กุศล 

  2.2  ความเชือ่ในกุศลกรรมบถ 10 ประกอบดว้ย  ตวัแปรสงัเกตภายใน ไดแ้ก่  

   -  ไม่เบยีดเบยีนสตัว ์

   -  ไม่ลกัทรพัย ์

   -  ไม่ประพฤตผิดิในกาม 

   -  ไม่พูดเทจ็ 

   -  ไม่พูดสอดเสยีด 

   -  ไม่พูดคําหยาบ 

   -  ไม่พูดเพอ้เจอ้ 

   -  ไม่โลภอยากได ้

   -  ไม่คดิพยาบาท  

   -  ไม่ทําผดิจากทํานองคลองธรรม 

  2.3 ลกัษณะมุ่งอนาคต-ควบคุมตน ประกอบดว้ย  ตวัแปรสงัเกตภายใน ไดแ้ก่ 

   -  ลกัษณะมุ่งอนาคต  

   -  การควบคุมตน 

  2.4 พฤตกิรรมทีพ่งึประสงคข์องนกัเรยีน ประกอบดว้ย  ตวัแปรสงัเกตภายใน ไดแ้ก่  

   -  มวีนิยั มคีวามรบัผดิชอบ 

   -  มคีวามซื่อสตัยส์ุจรติ 



 5 

   -  มคีวามกตญั�ูกตเวท ี

   -  มคีวามเมตตากรุณา โอบออ้มอาร ีเอือ้เฟ้ือเผือ่แผ ่และไม่เหน็แก่ตวั 

   -  มคีวามประหยดั และใชท้รพัยากรอย่างคุม้ค่า  

   -  ปฏบิตัตินเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 
 

 

นิยามศพัทเ์ฉพาะ  

 1.  นักเรียน หมายถงึ นักเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 3 ประจําปีการศกึษา 2553 ที่นับถือ

ศาสนาพุทธ ทีก่ําลงัศกึษาอยู่ในโรงเรยีนสงักดักรุงเทพมหานคร 

 2. สมศ. หมายถึง สํานักงานรบัรองมาตรฐานและประเมนิคุณภาพการศกึษา (องค์การ

มหาชน) 

  

นิยามปฏิบติัการ 

 1. พฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ของนักเรียนศ. หมายถึง ปริมาณการรายงานพฤติกรรม

ตนเองของนักเรยีนที่ปฏบิตัติามเกณฑ์ที่ สมศ. ได้กําหนดเอาไว้ใน มาตรฐานการศกึษาที่ 1 ด้าน

ผูเ้รยีน โดยกําหนดใหผู้เ้รยีนมคีุณธรรม จรยิธรรมและค่านิยมทีพ่งึประสงคต์าม 6 เกณฑช์ีว้ดั  

  วดัโดยใชแ้บบสอบถามทีผู่ว้จิยัปรบัปรุงจากแบบประเมนิโรงเรยีนตามตวับ่งชีใ้นเกณฑ์ชี้

วดัของสมศ.ที่กําหนดไว้ในมาตรฐานการศึกษาที่ 1 ด้านผู้เรียน จํานวน 22 ข้อ ลักษณะของ

แบบสอบถามเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 6 ระดบั ตัง้แต่ทุกครัง้ บ่อยครัง้ ค่อนขา้งบ่อยครัง้ ค่อนขา้ง

น้อยครัง้ น้อยครัง้ และไม่เคยเลย ผูท้ีต่อบไดค้ะแนนจากแบบสอบถามมากกว่าแสดงว่าเป็นนักเรยีน

ที่มพีฤตกิรรมที่พงึประสงค์ตามมาตรฐานการศกึษาที่ 1 ของสมศ. มากกว่าผูต้อบที่ได้คะแนนจาก

แบบสอบถามน้อยกวา่  

 2.  กลัยาณมิตร หมายถงึ การที่นักเรยีนรายงานว่ารบัรู้คุณสมบตัขิองผูป้กครอง ครูและ

เพื่อน ตามคุณสมบตั ิ7ประการของกลัยาณมติร ไดแ้ก่ น่ารกั, น่าเคารพ, น่าเจรญิใจ, พูดได้เหตุผล, 

อดทนต่อถอ้ยคํา, สอนไดล้กึซึ้ง, และไม่ชกันําในทางเสื่อมเสยี  

  วดัได้จากแบบสอบถามที่ผูว้จิยัสร้างขึ้นเองจํานวน 42 ขอ้ ลกัษณะของแบบสอบถาม

เป็นมาตราส่วนประมาณค่า 6 ระดบั ตัง้แต่มากทีสุ่ด มาก ค่อนขา้งมาก ค่อนขา้งน้อยครัง้ น้อย และ

น้อยทีสุ่ด ผูท้ีต่อบไดค้ะแนนจากแบบสอบถามมากกว่า แสดงว่าผูป้กครองของนักเรยีนมคีุณสมบตัิ

กลัยาณมติรมากกวา่ผูต้อบทีไ่ดค้ะแนนจากแบบสอบถามน้อยกวา่  

 3.  โยนิโสมนสิการ หมายถงึ การกระทําในใจโดยแยบคาย โดยวธิคีดิ 4แบบ คดิถูกวธิ ีมี

ระเบยีบ คดิมเีหตุผล และคดิเรา้กุศล  

  วดัได้จากแบบสอบถามที่ผูว้จิยัสร้างขึ้นเองจํานวน 16 ขอ้ ลกัษณะของแบบสอบถาม

เป็นมาตราส่วนประมาณค่า 6 ระดบั ตัง้แต่มากทีสุ่ด มาก ค่อนขา้งมาก ค่อนขา้งน้อยครัง้ น้อย และ
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น้อยที่สุด ผู้ที่ตอบได้คะแนนจากแบบสอบถามมากกว่า แสดงว่า โยนิโสมนสิการของนักเรียนมี

มากกวา่ผูต้อบทีไ่ดค้ะแนนจากแบบสอบถามน้อยกวา่ 

 4.  ความเช่ือในกศุลกรรมบถ 10 หมายถงึ การรายงานของนักเรยีนในเรื่องความเชื่อที่

ควรปฏบิตั ิ10 ประการ ได้แก่ ไม่เบยีดเบยีนสตัว,์ ไม่ลกัทรพัย์, ไม่ประพฤตผิดิในกาม, ไม่พูดเทจ็, 

ไม่พูดสอดเสยีด, ไม่พูดคําหยาบ, ไม่พดูเพอ้เจอ้, ไม่โลภอยากได,้ ไม่คดิพยาบาท, และไม่ทําผดิจาก

ทํานองคลองธรรม 

  วดัได้จากแบบสอบถามที่ผูว้จิยัสร้างขึ้นเองจํานวน 30 ขอ้ ลกัษณะของแบบสอบถาม

เป็นมาตราส่วนประมาณค่า 6 ระดบั ตัง้แต่จรงิทีสุ่ด จรงิ ค่อนขา้งจรงิ ค่อนขา้งไม่จรงิ ไม่จรงิ และไม่

จรงิเลย ผูท้ี่ตอบได้คะแนนจากแบบสอบถามมากกว่า แสดงว่านักเรยีนมคีวามเชื่อในกุศลกรรมบถ 

10 มากกวา่ผูต้อบทีไ่ดค้ะแนนจากแบบสอบถามน้อยกวา่  

 5.  สขุภาพจิต หมายถงึ การรายงานของนักเรยีนถงึ ปรมิาณความไม่วติกกงัวล, อารมณ์

ไม่แปรปรวน, มขีาดสมาธ ิและไม่เคร่งเครยีด 

  วดัไดจ้ากแบบวดัของ ดวงเดอืน พนัธุมนาวนิ; งามตา วนินทานนท์; และคณะ (2536) 

จํานวน 15 ขอ้ เป็นขอ้ความทางดา้นลบ โดยแต่ละขอ้มมีาตรประเมนิ 6 หน่วย ใหน้กัเรยีนเลอืกตอบ

ตามความเป็นจรงิ ตัง่แต่ “จรงิที่สุด” ถงึ “ไม่จรงิเลย” มคี่าอํานาจจําแนกรายขอ้ (r) อยู่ระหว่าง .37-

.64 มคี่าความเชือ่มัน่ทัง้ฉบบัเท่ากบั .86 เกณฑ์การให้คะแนน แบบวดัเป็นขอ้ความทางลบทัง้หมด 

จะได้คะแนน 1 ถึง จาก "จริงที่สุด" ถึง "ไม่จริงเลย" ผู้ที่ได้คะแนนรวมสูง แสดงว่าเป็นผู้ที่มี

สุขภาพจติดสีูง ผูท้ีไ่ดค้ะแนนรวมต่ํากวา่แสดงวา่เป็นผูท้ีม่สีุขภาพจติดตีํ่า 

 6. ลักษณะมุ่งอนาคต-ควบคุมตน หมายถึง การรายงานของนักเรียนเกี่ยวกับ

ความสามารถในการคาดการณไกล การเลง็เหน็ความสําคญัของสิง่ทีจ่ะเกดิขึน้กบัตนในอนาคต และ

การอดไดร้อได ้ 

  วดัไดจ้ากแบบวดัของ ดวงเดอืน พนัธุมนาวนิ; งามตา วนินทานนท์; และคณะ (2536) 

จํานวน 20 ขอ้ แบบวดัมขีอ้คําถามทีเ่ป็นขอ้ความดา้นบวก กบัขอ้ความทางด้านลบ  โดยแต่ละขอ้มี

มาตรประเมนิ 6 หน่วย ให้นักเรยีนเลอืกตอบตามความเป็นจรงิ ตัง่แต่ “จรงิที่สุด” ถงึ “ไม่จรงิเลย” 

เกณฑ์การให้คะแนน เมื่อเป็นข้อความทางบวก จะได้คะแนน 6 ถงึ 1 จาก "จรงิที่สุด" ถงึ "ไม่จริง

เลย" ส่วนขอ้ความทีม่คีวามหมายทางลบนัน้จะมกีารใหค้ะแนนตรงกนัขา้ม ผูท้ี่ได้คะแนนรวมสูงกว่า

ค่าเฉลีย่ แสดงวา่เป็นผูท้ีม่ลีกัษณะมุ่งอนาคต-ควบคุมตนสูง ผูท้ี่ได้คะแนนรวมตํ่ากว่าค่าเฉลี่ย แสดง

วา่เป็นผูท้ีม่ลีกัษณะมุ่งอนาคต-ควบคุมตนตํ่า 

 



บทท่ี 2 

เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 

 ในการวจิยัครัง้นี้ ผูว้จิยัไดศ้กึษาเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง และได้นําเสนอตามหวัขอ้

ต่อไปนี้ 

 1. พฤตกิรรมทีพ่งึประสงคข์องนกัเรยีน 

  1.1  ขอ้มูลทัว่ไปเกีย่วกบัสํานกังานรบัรองมาตรฐานและประเมนิคุณภาพการศกึษา (สมศ.) 

  1.2  เกณฑก์ารประเมนิ สมศ. 

  1.3  การวดัพฤตกิรรมทีพ่งึประสงคข์องนกัเรยีนตามมาตรฐานการศกึษาที ่1 ของ สมศ. 

 2. แนวการศกึษาพฤตกิรรม 

 3.  การศกึษาพฤตกิรรมตามแนวพุทธ 

  3.1  ความเชือ่ในกุศลกรรมบถ 10 

   3.1.1  ความหมายและความสําคญัของความเชือ่ในกุศลกรรมบถ 10 

   3.1.2 งานวจิยัและการวดัความเชือ่ในกุศลกรรมบถ 10 

  3.2  โยนิโสมนสกิาร 

   3.2.1  ความหมายและความสําคญัของโยนิโสมนสกิาร 

   3.2.2  งานวจิยัและการวดัโยนิโสมนสกิาร 

  3.3  กลัยาณมติร  

   3.3.1 ความเป็นกลัยาณมติรของผูป้กครอง 

   3.3.2 ความเป็นกลัยาณมติรของครู 

   3.3.3 ความเป็นกลัยาณมติรของเพื่อน 

   3.3.4 งานวจิยัและการวดัความเป็นกลัยาณมติรของบุคคลรอบขา้ง 

 4.  ทฤษฎตีน้ไมจ้รยิธรรม 

  4.1  สุขภาพจติ 

    4.1.1  ความหมายและความสําคญัของสุขภาพจติ 

    4.1.2  งานวจิยัและการวดัสุขภาพจติ 

   4.2  ลกัษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน 

    4.2.1  ความหมายและความสําคญัของลกัษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน 

    4.2.2  งานวจิยัและการวดัลกัษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน 

 5.  กรอบแนวคดิในการวจิยั 

 6.  สมมตฐิานการวจิยั 
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1. พฤติกรรมท่ีพึงประสงคข์องนักเรียน 

 1.1 ข้อมูลทัว่ไปเก่ียวกบัสาํนักงานรบัรองมาตรฐานและประเมินคณุภาพการศึกษา 

 รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.2540 มาตรา 81 กําหนดให้มกีฎหมายเกี่ยวกบั

การศกึษาแห่งชาต ิจงึไดม้กีารยกร่าง พระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาตพิ.ศ.2542 ซึ่งมผีลบงัคบัใช้

ตัง้แต่วนัที่ 20 สิงหาคม 2542 เป็นต้นมา ซึ่งในหมวด 6 ว่าด้วยมาตรฐานและการประกนัคุณภาพ

การศกึษา มาตรา 49 ไดก้ําหนดใหม้สีํานกังานรบัรองมาตรฐานและประเมนิคุณภาพการศกึษา เรยีกโดย

ย่อวา่ “สมศ.” มฐีานะเป็นองคก์ารมหาชน ซึ่งประกาศในราชกจิจานุเบกษา เล่มที่ 117 ตอนที่ 99ก เมื่อ

วนัที ่3 พฤศจกิายน 2543 และมผีลบงัคบัใชต้ัง้ แต่วนัที ่4 พฤศจกิายน 2543 ในการจดัการศกึษาให้

มคีุณภาพนัน้ จําเป็นตอ้งใชห้ลกัการบรหิารจดัการ เช่นเดยีวกบัการบรหิารหรอืดําเนินกจิการต่างๆ 

ที่ต้องมกีารดําเนินงานให้เป็นระบบครบวงจรโดยมีข ัน้ ตอนที่สําคญัประการหนึ่งคอื การประเมิน

เพื่อให้ได้ข้อมูลย้อนกลบั อนัจะสะท้อนให้เห็นถึงผลการดําเนินงานที่ผ่านมาว่าบรรลุเป้าหมายที่

กําหนดไวเ้พยีงใด รวมทัง้มจีุดอ่อนหรอืปญัหาในเรื่องใดบา้งทีต่อ้งปรบัปรุงแกไ้ข เพื่อใหก้ารวางแผน

และการดําเนินงานระยะต่อไปบรรลุเป้าหมายอย่างมคีุณภาพและประสทิธภิาพ ด้วยเหตุนี้ จงึต้องให้

ความสําคญักบัการประเมนิ โดยเฉพาะการประเมนิคุณภาพภายนอก จากหน่วยงานที่เป็นกลาง คอื 

สํานกังานรบัรองมาตรฐานและประเมนิคุณภาพการศกึษา (องคก์ารมหาชน) หรอืเรยีกสัน้ๆว่า สมศ. 

เพราะจะทําให้เกดิกลไกในการตรวจสอบอย่างจรงิจงั รวมทัง้กระตุ้นให้หน่วยงานที่จดัการศกึษา

ตัง้แต่ระดบัชาตถิงึหน่วยงานทีเ่ลก็ทีสุ่ด คอืสถานศกึษาและภายในหอ้งเรยีนตอ้งมกีารประเมนิตนเอง

เพื่อพฒันาการจดัการศกึษาให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา (สํานักงานรบัรองมาตรฐานและ

ประเมนิคุณภาพการศกึษา. 2552: 2-6) 

 สํานักงานรบัรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศกึษา มีเป้าหมายในการประกัน

คุณภาพการศกึษาของสถานศกึษาเพื่อพฒันามาตรฐานการศกึษา โดยสถานศกึษาทุกแห่งจะได้รบั

การประเมนิคุณภาพภายนอกอย่างน้อย 1 ครัง้ในทุกๆ 5 ปี การประกนัคุณภาพการศกึษาเป็น

กระบวนการทางการศกึษาเพื่อสร้างความมัน่ ใจ และให้หลกัประกนัต่อ ผูเ้รยีน ผูป้กครอง ชุมชน 

และสงัคม วา่สถานศกึษาสามารถจดัการศกึษาใหม้คีุณภาพ และมาตรฐานตามเกณฑ์ที่กําหนด โดย

การมสี่วนร่วมระหวา่งภาครฐัและเอกชนอนัก่อใหเ้กดิคุณูปการอย่างใหญ่หลวงต่อการพฒันาคุณภาพ

การศกึษาและการยกระดบัศกัยภาพการแข่งขนัของประเทศไทยในสงัคมโลก (สํานักงานรบัรอง

มาตรฐานและประเมนิคุณภาพการศกึษา. 2546: 40) 

 การจดัการศกึษาถอืเป็นการให้บรกิารสาธารณะแก่ประชาชนที่รฐัจะต้องจดัให้อย่างทัว่ถงึ

และมคีุณภาพ โดยรฐัไดม้อบหมายใหก้ระทรวง ทบวง กรมต้นสงักดัและสถานศกึษาเป็นผูท้ําหน้าที่

ใหบ้รกิารจดัการศกึษาที่มคีุณภาพ และสอดคล้องกบัความต้องการของสงัคมให้แก่ผูร้บับรกิาร คอื 

ผูเ้รยีน และผูป้กครอง ซึ่งเป็นผูร้บับรกิารโดยตรง รวมทัง้ผูร้บับรกิารทางอ้อมคอืสถานประกอบการ 

ประชาชน และสงัคมโดยรวม จึงเป็นสิ่งจําเป็นที่รฐัต้องตรวจสอบประเมินผลว่า การให้บริการ

ดงักล่าวเป็นไปตามนโยบายดา้นการศกึษาของรฐัและสนองความต้องการของลูกค้าหรอืผูร้บับรกิาร
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กลุ่มต่างๆ เพียงใด การที่หน่วยงานที่ร ับผดิชอบการประเมินคุณภาพภายนอก จําเป็นต้องเป็น

องคก์ารมหาชน ซึ่งเป็นหน่วยงานของรฐัประเภทหนึ่ง ทีไ่ม่ใชห่น่วยงานราชการหรอืรฐัวสิาหกจินัน้ ก็

เพื่อให้การทํางานมีประสิทธิภาพ เพราะมีความเป็นอิสระและมอีํานาจตดัสินใจได้ทัง้ในด้านการ

บรหิาร การจดัการ และการเงนิของสํานกังาน ทําใหเ้กดิความคล่องตวัในการบรหิารงานใหลุ้ล่วงตาม

ภารกจิที่ได้รบัมอบหมายได้อย่างมปีระสทิธภิาพมากกว่าการบรหิารตามสายการบงัคบับญัชาของ

ระบบราชการ 

 นอกจากนี้ การทีไ่ม่ตอ้งขึน้กบัหน่วยงานทีม่หีน้าทีร่บัผดิชอบการจดัการศกึษาทําใหม้คีวาม

เป็นกลางและเป็นธรรม ปราศจากแรงกดดนัทีจ่ะทําใหผ้ลการประเมนิภายนอกเบีย่งเบนไปจากความ

เป็นจริง อนัจะก่อให้เกิดการตรวจสอบและถ่วงดุลอย่างแท้จริง และจะทําให้การประเมนิคุณภาพ

ภายนอก เป็นบรกิารสาธารณะทีเ่ป็นกลไกทีม่ปีระสทิธภิาพในการสร้างความสามารถที่จะตรวจสอบ

ได้ว่า การจัดการศกึษาที่เป็นอยู่นัน้ได้ ให้สิ่งที่ผู้เรียน สังคม และรฐัต้องการด้วยคุณภาพที่ได้

มาตรฐานและมปีระสทิธภิาพเพยีงใด 

 สํานักงานรบัรองมาตรฐานและประเมนิคุณภาพการศกึษา (องค์การมหาชน) ได้กําหนด

แผนกลยุทธท์ีส่อดคล้องกบัการปฏรูิปการศกึษา ซึ่งเชื่อมโยงกบัพระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิ

พ.ศ. 2542 ซึ่งระบุภารกจิเอาไวอ้ย่างชดัเจน จากภารกจิโดยทัว่ไปตามที่กฎหมายกําหนดสํานักงาน

รบัรองมาตรฐานและประเมนิคุณภาพการศกึษา (องคก์ารมหาชน) ได้กําหนดกลยุทธ์ออกเป็น 6 กล

ยุทธ ์ดงัต่อไปนี้ (สํานกังานรบัรองมาตรฐานและประเมนิคุณภาพการศกึษา. 2552: 12) 

 กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสรมิและพฒันาสถานศกึษาให้มีการประกนัคุณภาพภายในเพื่อพฒันา

คุณภาพของผูเ้รยีนและพรอ้มรบัการประเมนิคุณภาพภายนอก โดยพฒันาผูบ้รหิารและบุคลากรของ

สถานศกึษาใหม้คีวามเขา้ใจเกดิความตระหนักและมเีจตคตทิี่ถูกต้องต่อการประกนัคุณภาพภายใน

และการประกนัคุณภาพภายนอกรวมทัง้สามารถดําเนินการประกนัคุณภาพภายในด้านการพฒันา

คุณภาพ การตรวจตดิตามคุณภาพ และการประเมนิคุณภาพให้เป็นส่วนหนึ่งของการบรหิารงาน

ดําเนินงานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง โดยความร่วมมอืของชุมชนและการสนับสนุนจากต้นสงักดั

โดยมุ่งพฒันาการเรยีนรู ้การสอน และการบรหิารจดัการใหไ้ดม้าตรฐาน 

 กลยุทธท์ี ่2 เผยแพร่และประชาสมัพนัธ์ให้ทุกฝ่ายเกดิความตระหนักและเหน็ความสําคญั

ของการประกนัคุณภาพการศกึษา ยอมรบั และศรทัธาต่อสถานศกึษา สถานศกึษาที่มคีุณภาพจะ

ได้รบัการสนับสนุนและสามารถแข่งขนัได้ สถานศกึษาที่มคีุณภาพต้องมกีารประเมนิและปรบัปรุง

คุณภาพอยู่เสมอภายใตก้ารนําของผูบ้รหิาร 

 กลยุทธ์ที่ 3 พฒันาระบบประเมนิคุณภาพสถานศกึษาจากภายนอกที่มปีระสทิธภิาพเพื่อ

ส่งเสรมิใหส้ถานศกึษาสามารถจดัการศกึษาเพื่อพฒันาผูเ้รยีนใหม้คีุณภาพมากขึน้ สรรหาและพฒันา

ผูป้ระเมนิภายนอกทีม่คีุณภาพและมคีุณสมบตัทิีเ่หมาะสมเป็นที่น่าเชื่อถอื ผูป้ระเมนิภายนอกต้องมี

ความเขม้แขง็ทัง้ทางร่างกายและจติใจ และมคีวามปรารถนาดทีี่จะประเมนิเพื่อพฒันาคุณภาพและ

มาตรฐานของสถานศกึษา 
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 กลยุทธท์ี ่4 สรา้งองคค์วามรู้เกี่ยวกบัการประกนัคุณภาพการศกึษาทัง้ ในด้านการพฒันา

คุณภาพการศกึษา การตรวจติดตามคุณภาพการศกึษา และการประเมินคุณภาพการศกึษาทัง้

ภายในและภายนอก และสงัเคราะหผ์ลประเมนิคุณภาพภายนอกเพื่อแสดงมาตรฐานการศกึษาของ

ประเทศและเสนอแนะนโยบายเพื่อพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศกึษาของชาต ิ

 กลยุทธ์ที่ 5 พฒันาวทิยากรแกนนํา และบุคลากรทางการประกนัคุณภาพการศกึษา

โดยเฉพาะการประเมนิคุณภาพการศกึษา รวมทัง้การส่งเสรมิและพฒันาวชิาชพีนักประเมนิคุณภาพ

การศกึษา 

 กลยุทธท์ี ่6 สรา้งระบบการทํางานแบบเครอืขา่ยระดบับุคคลและองค์กรทัง้ ในประเทศและ

ระหวา่งประเทศเพื่อพฒันาระบบประกนัคุณภาพการศกึษาและปฏรูิปการศกึษา 

  

 1.2 เกณฑก์ารประเมิน สมศ. ระดบัการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 

 มาตรฐานการศกึษา เพื่อการประเมนิคุณภายนอก ระดบัการศกึษาขัน้พื้นฐาน พฒันาขึน้

โดยสํานกังานการศกึษาแห่งชาต ิ(สกศ.) ก่อนการจดัตัง่ สมศ.โดยอาศยัขอ้มูลจากการประชุมระดม

ความคิด และอาศยัความร่วมมือจากหลายฝ่าย จนกระทัง่นําเสนอคณะรฐัมนตรีเพื่อขอความ

เหน็ชอบมทีัง้หมด 27 มาตรฐาน 91 ตวับ่งชี ้แบ่งเป็น 3ดา้น คอืมาตรฐานดา้นผูเ้รยีน มาตรฐานด้าน

กระบวนการ และมาตรฐานด้านปจัจยั แต่คณะรฐัมนตรอีนุมตัใิห้ใชเ้พื่อการประเมนิรอบแรก เพยีง 

14มาตรฐาน 53 ตวับ่งชี ้(จํารสั นองมาก. 2545: 53) เมื่อสํานกังานรบัรองมาตรฐานและการประเมนิ

คุณภาพการศกึษา ไดถู้กจดัตัง้ขึน้ ในปี พ.ศ. 2553 ไดพ้ฒันาเกณฑ์ และวธิกีาร รวมทัง้รายละเอยีด

ต่างๆ เพื่อการประเมินในแต่ละมาตรฐาน ทัง้ 14มาตรฐาน โดยมีการปรบัเพิ่มและลดตวับ่งชี้ให้

สอดคลอ้งกบัพระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2542 และเป้าประสงค์ของสงักดัสถานศกึษา 

ดงันัน้โครงสรา้งและจํานวนมาตรฐานการศกึษาของแต่ละหน่วยจงึต่างกนั ขึน้อยู่กบัจุดเน้นและความ

เชือ่ในการบรหิารจดัการทีไ่ม่เหมอืนกนั (คราด ยอดสวสัดิ.์ 2546: 20) มาตรฐานการศกึษาที่ 1 ของ 

สมศ. ในโรงเรยีนสงักดักรุงเทพมหานครระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น มีรายละเอยีดตามเกณฑ์การ

ประเมินของ สมศ. โดยใช้เกณฑ์การประเมินโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นประกอบไปด้วย 7 

มาตรฐาน ดงันี้ 

 มาตรฐานที ่1 ผูเ้รยีนมคีุณธรรม จรยิธรรมและค่านิยมทีพ่งึประสงค ์ 

 มาตรฐานที ่2 ผูเ้รยีนมสีุขนิสยั สุขภาพกาย และสุขภาพจติทีด่ ี 

 มาตรฐานที ่3 ผูเ้รยีนมสีุนทรยีภาพ และลกัษณะนิสยัดา้นศลิปะ ดนตร ีและกฬีา 

 มาตรฐานที่ 4 ผูเ้รยีนมคีวามสามารถในการคดิวเิคราะห์ คดิสงัเคราะห์ มวีจิารณญาณ มี

ความคดิสรา้งสรรค ์คดิไตร่ตรองและมวีสิยัทศัน์  

 มาตรฐานที ่5 ผูเ้รยีนมคีวามรูแ้ละทกัษะทีจ่ําเป็นตามหลกัสูตร  

 มาตรฐานที ่6 ผูเ้รยีนมทีกัษะในการแสวงหาความรูด้ว้ยตนเอง รกัการเรยีนรู ้และพฒันาตนเอง

อย่างต่อเนื่อง  
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 มาตรฐานที่ 7 ผูเ้รยีนมทีกัษะในการทํางาน รกัการทํางาน สามารถทํางานร่วมกบัผูอ้ ื่นได ้

และมเีจตคตทิีด่ต่ีออาชพีสุจรติ 

 สําหรบังานวิจยัฉบับนี้ผู้วจิ ัยมุ่งเน้นที่จะศกึษาพฤติกรรมตามมาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมี

คุณธรรม จรยิธรรมและค่านิยมทีพ่งึประสงค ์โดยมเีกณฑก์ารพจิารณาในมาตรฐานที ่1 ดงันี้ 

 มาตรฐานที ่1.1 ผูเ้รยีนมวีนิยั มคีวามรบัผดิชอบ 

 มาตรฐานที ่1.2 ผูเ้รยีนมคีวามซื่อสตัยส์ุจรติ  

 มาตรฐานที ่1.3 ผูเ้รยีนมคีวามกตญั�ูกตเวท ี 

 มาตรฐานที ่1.4 ผูเ้รยีนมคีวามเมตตากรุณา โอบออ้มอาร ีเอือ้เฟ้ือเผือ่แผ ่และไม่เหน็แก่ตวั 

 มาตรฐานที ่1.5 ผูเ้รยีนมคีวามประหยดั และใชท้รพัยากรอย่างคุม้ค่า 

 มาตรฐานที ่1.6 ผูเ้รยีนปฏบิตัตินเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 

 เกณฑ์การพจิารณาในมาตรฐานที่ 1 ของ สมศ. ได้ออกแบบข้อคําถามเพื่อให้ผู้ประเมิน 

เกบ็ขอ้มูลจากโรงเรยีน ที่เรยีกว่า ”ตวับ่งชี”้ เป็นการสํารวจขอ้มูลการปฏบิตัิตนของนักเรียนที่ทุก

โรงเรยีนควรจะจดักจิกรรม หรอืพฒันานักเรยีนมคีุณสมบตัติามตวับ่งชี ้เพื่อพฒันาพฤตกิรรมที่พงึ

ประสงคข์องนกัเรยีนตามมาตรฐานการศกึษาที ่1 ดงัมตีวับ่งชีแ้บ่งตามเกณฑก์ารพจิารณา ดงันี้ 

 มาตรฐานที ่1.1 ผูเ้รยีนมวีนิยั มคีวามรบัผดิชอบ 

 รอ้ยละของผูเ้รยีนทีม่าโรงเรยีนทนัเวลา 

 ร้อยละของผูเ้รียนที่ปฏบิตัติามระเบยีบของสถานศกึษาโดยเฉพาะการเขา้แถว เคารพธง

ชาตแิละปฏบิตักิจิกรรมต่างๆ  

 รอ้ยละของผูเ้รยีนทีส่นใจกจิกรรมการเรยีนและรบัผดิชอบงานทีค่รูมอบหมาย 

 รอ้ยละของผูเ้รยีนทีแ่ต่งกายเรยีบรอ้ยในสถานการณ์ต่างๆ 

 รอ้ยละของผูเ้รยีนทีเ่ดนิผา่นครูและผูใ้หญ่อย่างสุภาพเรยีบรอ้ย มสีมัมาคารวะ 

 รอ้ยละของผูเ้รยีนทีม่มีารยาทในการรบัประทานอาหาร 

 มาตรฐานที ่1.2 ผูเ้รยีนมคีวามซื่อสตัยส์ุจรติ  

 รอ้ยละของผูเ้รยีนทีป่ฏบิตัติามระเบยีบการสอบและไม่ลอกการบา้น 

 รอ้ยละของผูเ้รยีนทีท่รพัยส์นิไม่สูญหาย  

 รอ้ยละของผูเ้รยีนทีพู่ดแต่ความจรงิ (ไม่โกหก)  

 มาตรฐานที ่1.3 ผูเ้รยีนมคีวามกตญั�ูกตเวท ี 

 ร้อยละของผูเ้รียนที่รกั เคารพ พ่อแม่ ผูป้กครอง และแสดงออกซึ่งการตอบแทนพระคุณ

อย่างเหมาะสม 

 ร้อยละของผู้เรียนที่ระลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์ และแสดงออกซึ่งการตอบแทน

พระคุณอย่างเหมาะสม 

 รอ้ยละของผูเ้รยีนทีเ่ป็นสมาชกิทีด่ขีองครอบครวั ชมุชน และสงัคม 

 มาตรฐานที ่1.4 ผูเ้รยีนมคีวามเมตตากรุณา โอบออ้มอาร ีเอือ้เฟ้ือเผือ่แผ ่และไม่เหน็แก่ตวั 

 รอ้ยละของผูเ้รยีนทีรู่จ้กัการใหเ้พื่อส่วนรวมและเพื่อผูอ้ ื่น 
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 รอ้ยละของผูเ้รยีนทีแ่สดงออกถงึการมน้ํีาใจ หรอืใหก้ารชว่ยเหลอืผูอ้ ื่น 

 รอ้ยละของผูเ้รยีนทีรู่จ้กัแบ่งปนัทรพัยส์นิ หรอืสิง่ของเพื่อผูอ้ ื่น 

 มาตรฐานที ่1.5 ผูเ้รยีนมคีวามประหยดั และใชท้รพัยากรอย่างคุม้ค่า 

 รอ้ยละของผูเ้รยีนทีใ่ชท้รพัยส์นิ และสิง่ของของโรงเรยีนอย่างประหยดั 

 รอ้ยละของผูเ้รยีนทีใ่ชอุ้ปกรณ์การเรยีนอย่างประหยดัและรูคุ้ณค่า 

 รอ้ยละของผูเ้รยีนทีร่่วมกจิกรรมการประหยดั (เชน่ กจิกรรมรไีซเคลิ เป็นตน้) 

 รอ้ยละของผูเ้รยีนทีใ่ชน้ํ้า ไฟ และสาธารณูปโภคอื่นๆ ทัง้ของตนเองและของส่วนรวมอย่าง

ประหยดัและรูคุ้ณค่า 

 มาตรฐานที ่1.6 ผูเ้รยีนปฏบิตัตินเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 

 รอ้ยละของผูเ้รยีนทีเ่ขา้ร่วมกจิกรรมบําเพญ็ตนเพื่อส่วนรวม  

 รอ้ยละของผูเ้รยีนทีเ่ขา้ร่วมกจิกรรมการอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้ม 

 รอ้ยละของผูเ้รยีนทีเ่ขา้ร่วมกจิกรรมการพฒันาสถานศกึษาและทอ้งถิน่ 

  

 1.3 การวดัพฤติกรรมท่ีพึงประสงคข์องนักเรียน 

 จากการประมวลเอกสารที่เกี่ยวขอ้งสรุปได้ว่าพฤติกรรมที่พงึประสงค์ของนักเรยีนตาม

มาตรฐานการศกึษาที่ 1 ของ สมศ.หมายถงึ ปรมิาณการรายงานพฤติกรรมตนเองของนักเรียนที่

ปฏบิตัิตามเกณฑ์ที่ สมศ.ได้กําหนดเอาไวใ้น มาตรฐานการศกึษาที่ 1 ด้านผูเ้รียน โดยกําหนดให้

ผูเ้รยีนมคีุณธรรม จรยิธรรมและค่านิยมทีพ่งึประสงคต์าม 6 เกณฑช์ีว้ดั คอื  

 ผูเ้รยีนมวีนิยั มคีวามรบัผดิชอบ 

 ผูเ้รยีนมคีวามซื่อสตัยส์ุจรติ  

 ผูเ้รยีนมคีวามกตญั�ูกตเวท ี 

 ผูเ้รยีนมคีวามเมตตากรุณา โอบออ้มอาร ีเอือ้เฟ้ือเผือ่แผ ่และไม่เหน็แก่ตวั 

 ผูเ้รยีนมคีวามประหยดั และใชท้รพัยากรอย่างคุม้ค่า 

 ผูเ้รยีนปฏบิตัตินเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 

 วดัโดยใชแ้บบสอบถามทีผู่ว้จิยัปรบัปรุงจากแบบประเมนิโรงเรยีนตามตวับ่งชีใ้นเกณฑ์ชีว้ดั

ของสมศ .ที่กําหนดไว้ในมาตรฐานการศึกษาที่ 1 ด้านผู้เรียน จํานวน 22 ข้อ ลักษณะของ

แบบสอบถามเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 6 ระดบั ตัง้แต่ทุกครัง้ บ่อยครัง้ ค่อนขา้งบ่อยครัง้ ค่อนขา้ง

น้อยครัง้ น้อยครัง้ และไม่เคยเลย ผูท้ีต่อบไดค้ะแนนจากแบบสอบถามมากกว่าแสดงว่าเป็นนักเรยีน

ที่มพีฤตกิรรมที่พงึประสงค์ตามมาตรฐานการศกึษาที่ 1 ของ สมศ.มากกว่าผูต้อบที่ได้คะแนนจาก

แบบสอบถามน้อยกวา่  
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2. แนวการศึกษาพฤติกรรม 

 ดวงเดอืน พนัธุมนาวนิ (2541: 105-108) อธบิายว่าแนวการศกึษาสาเหตุของพฤตกิรรม

มนุษย์โดยทัว่ไป สามารถศกึษาได้จากสาเหตุหลกั 2 ประการ คือ สาเหตุภายนอกตวัมนุษย์ เช่น 

สภาพแวดล้อมทางสงัคม วฒันธรรม สภาพภูมปิระเทศ เป็นต้น และสาเหตุภายในตวัมนุษย์ เช่น 

ลกัษณะทางจิตใจของมนุษย์ จากแนวคิดดงักล่าวนี้  ทําให้นักวชิาการด้านพฤติกรรมศาสตร์ใน

ประเทศไทยทําการศกึษาสาเหตุของพฤตกิรรมโดยศกึษาจากปจัจยัด้านสภาพแวดล้อม และปจัจยั

ดา้นจติลกัษณะ ดงัพบในงานวจิยัของถริาพร ศุภสริวิุฒ ิ(2548) ที่ทําการศกึษาปจัจยัที่เกี่ยวขอ้งกบั

พฤตกิรรมการดูแลเกือ้หนุนบุพการรสีูงอายุของบุตร โดยศกึษาตวัแปรใน 2 กลุ่มคอื ลกัษณะทางจติ 

ไดแ้ก่ ค่านิยมเรื่องความกตญั�ูกตเวทแีละการรบัรูค้วามสามารถของตนในการดูแลเกื้อหนุนบุพการี

สูงอายุ สภาพแวดลอ้ม ไดแ้ก่ ตวัแบบจากบดิามารดา และตวัแบบจากสื่อมวลชน ผลการวจิยัพบว่า 

ค่านิยมเรื่องความกตญั�ูกตเวทแีละการรบัรูค้วามสามารถของตนในการดูแลเกือ้หนุนบุพการสีูงอายุ 

ตวัแบบจากบดิามารดา และตวัแบบจากสื่อมวลชน มคีวามสมัพนัธ์เชงิบวกกบัพฤติกรรมการดูแล

เกื้อหนุนบุพการรีสูงอายุของบุตร และบุตรที่มีค่านิยมเรื่องความกตัญ�ูกตเวทีและการรับรู้

ความสามารถของตนในการดูแลเกื้อหนุนบุพการสีูงอายุ ตวัแบบจากบดิามารดา และตวัแบบจาก

สื่อมวลชนสูง จะมพีฤตกิรรมการดูแลเกือ้หนุนบุพการรสีูงอายุของบุตรสูงกวา่บุตรทีม่ลีกัษณะตรงกนั

ขา้ม นพรตัน์ นาชาสงิห ์(2551) ไดศ้กึษาวจิยั ทกัษะทางสงัคม ทีเ่ป็นผลมาจากปจัจยัภายในคอื การ

ใหเ้หตุผลเชงิจรยิธรรมดา้นพรหมวหิาร 4 และปจัจยัภายนอกคอื ประสบการณ์ทางสงัคม ผลการวจิยั

พบวา่ นกัเรยีนที่มปีระสบการณ์ทางสงัคมสูง จะมทีกัษะทางสงัคมสูงกว่านักเรยีนที่มปีระสบการณ์

ทางสงัคมในระดบัปานกลางอย่างมนียัสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 

 จากแนวคดิขา้งต้น ผูว้จิยัมีความสนใจในการศกึษาพฤตกิรรมที่พงึประสงค์ของนักเรยีน

ตามมาตรฐานการศกึษาที่ 1 ของ สมศ. โดยอาศยักรอบแนวคดิตามหลกัพฤติกรรมศาสตร์ที่ว่า

พฤตกิรรมของมนุษยเ์กดิจาก 2 ปจัจยั ปจัจยัภายนอกศกึษาตามแนวพุทธ เป็นผลจากกลัยาณมติรที่

มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมผา่นกระบวนการ โยนิโสมนสกิาร ความเชื่อ นําไปสู่พฤตกิรรม ปจัจยัภายใน

ศกึษาตามแนวทฤษฎีต้นไม้จรยิธรรมศกึษาโดยอาศยัการประมวลงานวจิยัหาจติลกัษณะที่สําคญัที่

เกีย่วขอ้งผูว้จิยัจงึเลอืกศกึษา สุขภาพจติ และลกัษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน  

 

3. การศึกษาพฤติกรรมตามแนวพระพทุธศาสนา 

 จากคําสอนทางพุทธศาสนาเรื่องการเกดิสมัมาทฏิฐหิรอืความเหน็ชอบในธรรมะ โดยพระ

พรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตโต) (2551: 621) กล่าวว่า มขีอ้ความในพระไตรปิฎก แสดงหลกัการ

สรา้งเสรมิความเหน็ชอบในธรรมะไวว้่า “ภิกษุทัง้หลาย ปจัจยัเพื่อความเกดิขึน้แห่งสมัมาทฏิฐ ิม ี2 

ประการดงันี้ คอื ปรโตโฆสะ (กลัยาณมติร) และโยนิโสมนสกิาร” 

 ปรโตโฆสะ หมายถงึ เสยีงจากผูอ้ ื่น การกระตุ้นหรอืชกัจูงจากภายนอก เช่น การสัง่สอน 

แนะนํา การถ่ายทอด การโฆษณา คําบอกเล่า ข่าวสาร ข้อเขยีน คําชีแ้จง อธบิาย การเรียนรู้จาก
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ผูอ้ื่น ในที่นี้หมายเอาเฉพาะส่วนที่ดีงามถูกต้อง เฉพาะอย่างยิ่งการรบัฟงัธรรม ความรู้ หรือการ

แนะนําจากบุคคลทีเ่ป็นกลัยาณมติร 

 ขอ้แรกนี้ เป็นองคป์ระกอบฝ่ายนอก ได้แก่ปจัจยัทางสงัคม อาจเรยีกง่ายๆว่า วธิกีารแห่ง

ศรทัธา อนัเกดิจากกลัยาณมติร 

 โยนิโสมนสกิาร หมายถงึ การทําในใจอย่างแยบคาย การใชค้วามคดิถูกวธิ ีความรู้จกัคดิ 

คดิเป็น หรือคดิอย่างมีระเบยีบ กล่าวคอื การรู้จกัมอง รู้จกัพจิารณาสิง่ทัง้หลาย โดยมองตามที่สิ่ง

นัน้ๆ มนัเป็นของมนั และโดยวธิคีดิหาเหตุผล สบืคน้ถงึตน้เคา้ สบืสาวใหต้ลอดสาย แยกแยะสิง่นัน้ๆ 

หรอืปญัหานัน้ๆออก ให้เห็นตามสภาวะ และตามความสมัพนัธ์สืบทอดแห่งเหตุปจัจยั โดยไม่เอา

ความรูส้กึดว้ยตณัหาอุปาทานของตนเขา้จบั 

 ขอ้สองนี้ เป็นองค์ประกอบฝ่ายภายใน ได้แก่ปจัจยัภายในตวับุคคล อาจเรียกง่ายๆว่า 

วธิกีารแห่งปญัญา อนัเกดิจากการคดิ 

 พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตโต) (2551: 622,645) ยงัได้กล่าวอกีว่า มพีุทธพจน์แสดง

ปจัจยัทัง้สองนี้ในภาคปฏบิตัขิองการฝึกอบรม เน้นความสําคญัอย่างควบคู่กนัไปดงันี้ 

 1.  “สําหรบัภกิษุผูย้งัตอ้งศกึษา เรามองไม่เหน็องคป์ระกอบภายนอกอื่นใดมปีระโยชน์มาก

เท่าความมกีลัยาณมติรเลย” 

 2.  “สําหรบัภิกษุผูย้งัต้องศกึษา เรามองไม่เห็นองค์ประกอบภายในอื่นใดมปีระโยชน์มาก

เท่าโยนิโสมนสกิารเลย” 

 ปจัจยัทัง้สองอย่างนี้ ย่อมสนับสนุนซึ่งกนัและกนั สําหรบัคนสามญัซึ่งปญัญาไม่แก่กล้า 

ย่อมต้องอาศยัการแนะนําชกัจูงจากผู้อื่น และคล้อยตามคําแนะนําชกัจูงที่ฉลาดได้ง่าย แต่ก็ต้อง

ฝึกหดัใหส้ามารถใชค้วามคดิอย่างถูกวธิดี้วยตนเองได้ด้วย จําจะก้าวหน้าไปถงึที่สุดได้ ส่วนคนที่มี

ปญัญาแก่กลา้ ย่อมรูจ้กัโยนิโสมนสกิารไดด้กีวา่ แต่กระนัน้กอ็าจจะตอ้งอาศยัคําแนะนําทีถู่กต้องเป็น

เครื่องนําทางในเบื้องต้น และเป็นเครื่องช่วยส่งเสริมให้ก้าวหน้าไปได้รวดเรว็ยิง่ข ึน้ในระหว่างการ

ฝึกอบรม  

 การสรา้งเสรมิความเหน็ชอบในธรรมะด้วยปจัจยัอย่างที่ 1 กลัยาณมติร กค็อื วธิทีี่เริม่ต้น

ดว้ยการสรา้งศรทัธา และอาศยัศรทัธาเป็นสําคญั เมื่อนํามาใชใ้นการปฏบิตัใินระบบการศกึษาอบรม 

จึงจะต้องให้ได้รบัการแนะนําชกัจูงสัง่สอนอบรมที่ได้ผลดีที่สุด คือ ต้องมีผู้อบรมสัง่สอนอบรมที่

เพียบพร้อมด้วยคุณสมบัติ มีความสามารถ และใช้วธิีการอบรมสัง่สอนที่ได้ผล ดงันัน้ ในระบบ

การศกึษาอบรม จงึจํากดัให้ได้กลัยาณมติร ที่มุ่งหมายด้วยหลกัที่เรยีกว่า กลัยาณมิตร หรือการมี

กลัยาณมติร ส่วนปจัจยัอย่างที่ 2 โยนิโสมนสกิาร เป็นตวัหลกัการใชป้ญัญา ซึ่งจะต้องพจิารณาว่า

ควรใช้ความคิดให้ถูกต้องอย่างไร เมื่อนําปจัจยัทัง้สองมาประกอบกนั นับว่ากัลยาณมิตร เป็น

องคป์ระกอบภายนอก และโยนิโสมนสกิารเป็นองคป์ระกอบภายใน พระ ความมกีลัยาณมติร นําไปสู

การได้สดบัธรรม คือคําสอนคําชีแ้จงต่างๆ โดยตรงบ้าง โดยอ้อมบ้าง เมื่อธรรมคือหลกัความจริง 

หรอืความดีงามที่แสดงนัน้ เป็นจรงิหรอืดงีามจรงิ หรือแสดงได้ดีมเีหตุผล ผูร้บัฟงันัน้ก็เกดิศรทัธา 

เมื่อผูน้ัน้มศีรทัธา กย็งัตอ้งคอยองิยงัขึน้ต่อกลัยาณมติร พฤตกิรรมกย็งัอยู่ในลกัษณะของการทําตาม
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หรอืเลยีนแบบ ยงัไม่รูย้ ิง่เหน็จรงิประจกัษ์แก่ตน ยงัไม่อสิระหลุดพ้นสิ้นเชงิ ทางแก้กค็อืต้องหาทาง

เชื่อมโยงให้ก้าวเข้าสู่องค์ประกอบภายใน หรือปจัจัยภายในตัวบุคคล คือโยนิโสมนสิการ การ

เชือ่มโยงนี้ อาศยักลัยาณมติร ซึ่งเป็นปจัจยัภายนอกนี้เอง ชว่ยปลุกโยนิโสมนสกิารขึน้มา คอืให้รู้จกั

คดิพจิารณาดว้ยตวัเอง โดยมองสิง่ทัง้หลายตามสภาวะและเหตุปจัจยั เมื่อโยนิโสมนสกิารเกดิขึน้แลว้ 

กระบวนธรรมก็ดําเนินก้าวหน้าต่อไปได้จนถึงที่สุด ระหว่างนี้  กัลยาณมิตรก็อาจคอยช่วย

ประคบัประคองชีช้อ่งหนุนเสรมิโยนิโสมนสกิารนัน้ด้วยการแสดงธรรมไปเรื่อยๆ เมื่อพร้อมทัง้ปจัจยั

ภายนอกมาโยงกบัปจัจยัภายใน คอื กลัยาณมติรที่ดชี่วยหนุนเสรมิโยนิโสมนสกิาร มนุษย์ปุถุชนที่

เป็นเวไนย คอืไม่ถงึกบัเป็นอจัฉรยิะทีจ่ะเริม่โยนิโสมนสกิารขึน้โดยลําพงัตนเอง และไม่ใชป่ทปรมะ ที่

ไม่อาจคดิเองได ้กจ็ะสามารถกา้วไปในกระบวนการศกึษา และการปฏบิตัธิรรมทีถู่กตอ้ง  

 เมื่อเกดิกลัยาณมติรขึน้กจ็ะได้รบัการสดบัธรรม หมายถงึ การได้ฟงัการแนะนํา หรอืเหน็

การปฏบิตัเิป็นตวัอย่าง จนเหน็วา่ดจีนบงัเกดิเป็นศรทัธาความเชื่อที่ถูกต้องเหน็ดใีนหลกัธรรมนัน้ๆ 

เมื่อมคีวามเชือ่ทีถู่กตอ้งกจ็ะเกดิการปฏบิตัอิย่างถูกตอ้ง อกีทางกก็่อให้เกดิโยนิโสมนสกิาร เมื่อเกดิ

การคดิการกระทําในใจอย่างแยบคาบ กจ็ะพจิารณาเกดิการปฏบิตัอิย่างถูกตอ้ง  

 

 3.1 กลัยาณมิตร 

 พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต) (2551: 623) ได้กล่าวไวว้่า ปรโตโฆสะ หรอืเสยีงจาก

ผูอ้ ื่น ทีจ่ะทําใหเ้กดิสมัมาทฏิฐไิด ้กค็อื เสยีงทีด่งีาม เสยีงทีถู่กตอ้ง เสยีงทีบ่อกกล่าวชีแ้จงคามจรงิ มี

เหตุผล เป็นประโยชน์ เฉพาะอย่างยิง่ทีเ่กดิจากความรกั ความปรารถนาด ีเสยีงดงีามถูกต้องเช่นนี้ 

เกดิจากแหล่งทีด่ ีคอืคนด ีคนมปีญัญา คนมคีุณธรรม คนเชน่นี้ทางธรรมเรยีกวา่สตับุรุษบา้ง บณัฑติ

บ้าง ถ้าคนดคีอืสตับุรุษ หรอืบณัฑตินี้ ไปทําหน้าที่ช่วยเหลอืแนะนําสัง่สอนชกันําสมัมาทฏิฐใิห้แก่

ผูอ้ ื่น กเ็รยีกวา่เขาทําหน้าทีก่ลัยาณมติร 

 ในกระบวนการพฒันาปญัญา ความมกีลัยาณมติรนี้ จดัได้ว่าเป็นระดบัความเจรญิปญัญา

ในขัน้ศรทัธา ส่วนในระบบการศกึษาอบรม ความมกีลัยาณมติร ควรมคีวามหมายครอบคลุม ทัง้ตวั

บุคคลผูอ้บรมสัง่สอน เช่น พ่อแม่ ครูอาจารย์ เป็นต้น ทัง้คุณสมบตัขิองผู้สอน ทัง้หลกัการ วธิกีาร 

อุปกรณ์ อุบายต่างๆในการสอน และการจดัดําเนินการต่างๆ ทุกอย่างทีผู่ม้หีน้าที่ให้การศกึษาจะพงึ

จดัทําเพื่อใหก้ารศกึษาอบรมไดผ้ลด ีตลอดจนหนงัสอื สื่อมวนชน บุคคลตวัอย่าง เช่นมหาบุรุษ หรอื

ผูป้ระสบความสําเรจ็โดยธรรม และสิง่แวดลอ้มทางสงัคมทัง้หลายทีด่งีาม เป็นประโยชน์ เท่าทีจ่ะเป็น

องคป์ระกอบภายนอก ในกระบวนการพฒันาสู่ปญัญานัน้ได ้
  พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑติยสถาน (ราชบณัฑติยสถาน. 2546: 21) ได้ให้ความหมายของ

กลัยาณมติรวา่ คอื เพื่อนด ีเพื่อนแท ้เพื่อนผูห้วงัด ีสอดคลอ้งกบั สุวรรณา วชริปราการสกุล (2533: 4) 

ไดใ้หค้วามหมายของกลัยาณมติรว่า คอื คุณธรรมอนัเป็นทางของการประพฤตปิฏบิตัตินในการคบ

หาเพื่อน ด้วยการเป็นมติรที่ด ีเพยีบพร้อมไปด้วยคุณสมบตัทิี่จะสัง่สอนแนะนําชีช้่องทาง และเป็น
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แบบอย่างให้ผูอ้ ื่น ดําเนินชวีติที่ถูกต้องดงีาม พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตโต) (2541: 26-27) ได้ให้

ความหมายของกลัยาณมติรว่า คอื มติรแท้ มติรที่ดงีาม คอืบุคคลที่เพยีบพร้อมด้วยคุณสมบตัทิี่จะ

ชีแ้จง ชว่ยบอกแนวทาง ตลอดจน แนะนํา สัง่สอน ชกันําให้ผูอ้ ื่นดําเนินชวีติให้ดงีาม ประสบผลด ีมี

ความสุขความเจรญิก้าวหน้า หรอืเป็นตวัอย่างให้ผูอ้ ื่นดําเนินไปในทางมรรคาแห่งการฝึกฝนอบรม

อย่างถูกตอ้ง วเิชยีร ชาบุตรบุณฑรกิ (2542: 20) ไดใ้หค้วามหมายของกลัยาณมติรวา่ คอื การม ีคน

ดเีป็นมติร การคบคนดเีป็นเพื่อนคอยชีแ้นะความดแีละขอ้บกพร่องให้เสมอ ทําให้มสีตไิม่พลงัพลาด 

ในการดําเนินชวีติ มนสัภรณ์ วฑิูรยเ์มฆา (2543: 15) ไดใ้หค้วามหมายของกลัยาณมติรว่า คอื คนด ี

มปีญัญา มคีุณธรรม ทําหน้าทีช่ว่ยเหลอื สัง่สอน แนะนําใหผู้อ้ ื่นปฏบิตัดิ ีเมื่อบุคคลใดไปหา ปรกึษา 

ขอคําแนะนํา เขา้ใกล ้ตลอดจนศกึษาแนวทาง มกีารยอมรบัต่อกนัแลว้ เรยีกภาวะนี้วา่ กลัยาณมติตตา 

หรือความมี กลัยาณมิตร สุมน อมรววิฒัน์ (2546: 17) ได้ให้ความหมายของกลัยาณมติรว่า คือ 

หลกัธรรมที่มุ่งเน้นความปลอดโปร่งใจ ไม่บีบคัน้ เน้นความมีน้ําใจ ช่วยเหลือเกื้อกูล สร้างความ

กระจ่างแจ่มแจง้ในแนวทางทีถู่กตอ้งดว้ยการ ยอมรบันบัถอืซึ่งกนัและกนั สุรยิา ผ่องเสยีง (2546: 15) 

ไดใ้หค้วามหมายของกลัยาณมติรวา่ คอื บุคคลที่เป็นเพื่อนดแีละ เพยีบพร้อมไปด้วยคุณสมบตัทิี่จะ

สัง่สอน แนะนํา ชีแ้จง ชกัจูง ชว่ยบอกชอ่งทาง ส่งเสรมิหรอื เป็นตวัอย่างใหผู้อ้ ื่นดําเนินชวีติไปในทาง

ทีถู่กตอ้งดงีาม มใิหท้ําความชัว่รา้ย วลันิกา ฉลากบาง (2548: 70) ไดใ้หค้วามหมายของกลัยาณมติร

วา่ คอื เพื่อนและบุคคลแวดลอ้มทีด่ ีใหค้วามชว่ยเหลอื สนบัสนุน ชกัจูง ชีช้อ่งทาง เป็นแบบอย่างใน

การคดิและการแสดงพฤติกรรมที่ดงีาม ถูกต้องด้วยความบริสุทธิใ์จ โดยไม่หวงัผลตอบแทนโดย 

แสดงพฤตกิรรมใน 3 ด้านเป็นหลกัคอื ด้านการให้คําแนะนําชีแ้จงชกัจูง สัง่สอนสิ่งที่ดงีามถูกต้อง 

ดา้นการ สนบัสนุนและการใหก้ําลงัใจ และดา้นการเป็นแบบอย่างทีด่ใีนการคดิและแกป้ญัหา 

 จากความหมายของกลัยาณมติรจะพบว่ากลัยาณมติรจะแสดงพฤตกิรรม 3 ด้านเป็นหลกั

คอื ดา้นการใหค้ําแนะนําชีแ้จงชกัจูง สัง่สอนสิง่ทีด่งีามถูกต้อง ด้านการสนับสนุนและการให้กําลงัใจ 

และด้านการเป็นแบบอย่างที่ดีในการคิดและแก้ปญัหา มิตรเช่นนี้มีความสําคัญต่อเรา ดังเช่น 

ธรรมกาย (2545: 35) ได้อธิบายความสําคัญของการมีกัลยาณมิตรว่า การคบหาสมาคมกับ

กลัยาณมติรเป็นสิง่สําคญัต่อชวีติของเรา ผูค้นในโลกนี้มมีากมาย มทีัง้คนพาลและบณัฑติ มทีัง้มติร

แทแ้ละมติรเทยีม ถา้เราคบกบัใครแลว้ คน ๆ นัน้กม็สี่วนในการตดัสนิใจใหต้วัเรา หรอืบางครัง้อาจมี

อทิธพิลต่อเราเป็นอย่างมากกไ็ด้ ถ้าปรารถนาความเจรญิรุ่งเรอืงให้กบัชวีติ กต็้องรู้จกัเลอืกคบหา

สมาคมกบันักปราชญ์บณัฑติ ต้องใชส้ตปิญัญาเลือกคบแต่คนด ีจากนัน้ก็ทําตนเป็นกลัยาณมติร

ใหก้บัคนอื่น เป็นแสงสวา่งใหก้บัชาวโลก โลกนี้จะไดส้วา่งไสวดว้ยแสงแห่งธรรมตลอดไป การได้คบ

กลัยาณมติร เปรยีบเหมอืนบุพนิมติแห่งการเกดิขึน้ของคุณธรรมภายใน จะเป็นหนทางนําไปสู่การได้

ประสบความสําเรจ็อนัสูงสุดในชวีติทัง้ทางโลกและทางธรรม คอื ทางโลกกป็ระสบความสําเรจ็ในการ

ครองเรอืน ทางธรรมกจ็ะนําไปสู่การได้บรรลุมรรคผลนิพพาน กลัยาณมติรมไิด้หมายถงึเพื่อน ที่ดี

ทัว่ไปเท่านัน้ แต่ยงัหมายถงึบุคคลผูเ้พยีบพรอ้มดว้ยคุณสมบตั ิทีจ่ะชีแ้นะหนทางสว่างในการดําเนิน

ชวีติที่ถูกต้องให้กบัผูอ้ ื่น บุคคลใดมกีลัยาณมติร ชื่อว่าเป็นผูม้ีบุญที่ส ัง่สมไวด้ีแล้ว ควรคบบุคคล

เชน่นัน้ เพราะเป็นบุคคลทีห่าไดย้ากในโลก พระพุทธองค์จงึทรงสรรเสรญิความเป็นผูม้กีลัยาณมติร 
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พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตโต) (2538: 625-627) ยงัได้กล่าวอกีว่ากลัยาณมติรมคีวามสําคญัต่อการ

ฝึกฝนอบรมอย่างถูกตอ้งและเป็นประโยชน์ต่อการดํารงชวีติ และการมกีลัยาณมติรมคีวามสําคญั 5 

ขอ้ดงันี้ 

 1.  การคบคนดีมีปญัญา มีคุณธรรมที่เรียกว่าสตับุรุษ จะนําชวีติไปสู่ความเจรญิรุ่งเรือง 

ป้องกนัความเสื่อมหรอืสิง่ไม่ดไีม่ใหเ้กดิขึน้ 

 2.  การมกีลัยาณมติรทําใหบ้รรลุทฎิฐธมัมกิตัถะ (ประโยชน์โลกนี้) 

 3.  การมกีลัยาณมติรทําใหเ้กดิการเจรญิปญัญาและการพฒันาตนเอง 

 4.  การมกีลัยาณมติรทําใหค้นพึง่ตนเองได ้

 5.  การมกีลัยาณมติรและเป็นกลัยาณมติรเป็นคุณสมบตัขิอ้แรกที่เอื้อต่อการพฒันาในทุก

ดา้น เชน่ ครูเป็นปจัจยัเอือ้ต่อการพฒันาชวีติศษิยค์รูอาจารยด์ว้ยกนัเอง เป็นตน้ 

 จากความสําคญัของกลัยาณมติรจะเหน็วา่กลัยาณมติรมคีวามสําคญัต่อชวีติจะชกันําใหไ้ปสู่

ความเจรญิ เสรมิสร้างคุณธรรมที่ดงีาม เสรมิสร้างปญัญา พฒันาพฤติกรรมของตนเองในทุกด้าน 

ร่วมกนัสร้างประโยชน์แก่ผู้อื่น ผู้ที่จะเป็นกลัยาณมิตรได้ก็ต้องมลีกัษณะหลายประการ ดงัที่พระ

ธรรมปิฏก (ป.อ. ปยุตโต) (2538: 627) กล่าวไวว้่ากลัยาณมติรเป็นบุคคลที่คนอื่นควรเขา้ไปคบหา

เสวนาเพราะเป็นคนด ีการเป็นคนดคีวรมธีรรม ของสตับุรุษทีเ่รยีกวา่ สปัปรุสิธรรม 7 ประการ ดงันี้ 

 1.  ธมัมญัญตา (เหน็และรูจ้กัเหตุ)คอื เหน็ความจรงิของธรรมชาต ิเหสกัการกฎเกณฑ์แบบ

แผน หน้าทีซ่ึ่งเป็นเหตุใหก้ระทําการไดส้ําเรจ็ผลตามความมุ่งหมาย 

 2.  อตักญัณ�ุตา (รู้ความมุ่งหมายและรู้จกัผล) คือ รู้ความหมายและความมุ่งหมายของ 

หลกัธรรมหรอืหสกัการ กฎเกณฑห์น้าที ่รูผ้ลทีป่ระสงคข์องกจิทีก่ระทํา 

 3.  อตัตญั�ุตา (รูจ้กัตน) คอื รู้ตามความจรงิว่าโดยฐานะ ภาวะ เพศ กําลงั ความรู้ ความ 

ถนดั ความสามารถและคุณธรรม เป็นต้น ประพฤตปิฏบิตัใิห้เหมาะสม รู้จกัปรบัปรุงแก้ไข ส่งเสรมิ 

ทํา การต่างๆใหส้อดคลอ้งตรงทางทีจ่ะทําใหเ้จรญิงอกงามบงัเกดิผลด ี

 4.  มตัตญั�ุตา (รูจ้กัประมาณ) คอื รูจ้กัความพอเหมาะพอดใีนการพูด การปฏบิตัแิละการ

กระทําต่างๆ 

 5.  กาลัญณุตา (รู้จ ักกาล) คือ รู้เวลาที่ควรกระทําการอันเหมาะสมและระยะเวลาที่พึง 

ประกอบกจิ กระทําหน้าทีก่ารงาน ปฏบิตักิารต่างๆและเกีย่วขอ้งกบัผูอ้ ื่น 

 6.  ปริลัญณุตา (รู้จ ักชุมชน) คือ รู้จ ักถิ่น รู้จกัที่และชุมชน รู้จ ักมารยาท ระเบียบวินัย 

ขนบธรรมเนียมประเพณแีละขอ้ควรรูค้วรปฏบิตัอิื่นต่อชมุชนนัน้ๆ 

 7.  ปุคลญัณุตา (รู้จกับุคคล) คือ รู้จกัและเข้าใจความแตกต่างแห่งบุคคลโดยอธัยาศยั 

ความสามารถและคุณธรรม เป็นตน้ และรูจ้กัทีจ่ะปฏบิตัติ่อบุคคลอื่นๆ 

 นอกจากคุณสมปตทิัง้ 7 ประการขา้งตน้ ผูท้ีเ่ป็นกลัยาณมติรควรมคีุณสมบตัอิกี 4 ประการ

คอื น่าศรทัธา มศีลี มจีาคะและมปีญัญา (พระธรรมปิฏก (ป.อ. ปยุตโต). 2538: 632) 

 พระธรรมปิฏก (ป.อ. ปยุตโต) (2541: 29) และธรรมกาย (2545: 36-37) ยงัได้ให้ความเหน็

ทีส่อดคลอ้งกนั กล่าวคอื ลกัษณะทีเ่ป็นคุณสมบตัขิองกลัยาณมติรควรม ี7 ประการ ไดแ้ก่ 
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 1.  ปิโย แปลว่า น่ารกั หมายถงึ เป็นที่สบายใจเมื่อเข้าใกล้ คอืเมื่อได้พบเจอครัง้ใดก็มี

ความสุข มแีต่ความสดชืน่ แจ่มใส ร่าเรงิเบกิบานใจอยู่เป็นนิตย์ ยิง่ได้เขา้ใกล้ได้สนทนาพูดคุยด้วย

แล้ว ยิ่งสบายใจ ชวนให้ปรึกษาไต่ถามการที่ก ัลยาณมิตรจะมีลกัษณะอย่างนี้ได้ จะต้องฝึก

กริยิามารยาทใหเ้รยีบรอ้ย นุ่มนวลสง่างามในทุกอริยิาบถ มอีธัยาศยัดงีาม มหีวัใจของความเอื้อเฟ้ือ 

ชอบใหค้วามชว่ยเหลอื ด้วยตระหนักในคุณค่าของบุญ กลัยาณมติรที่มคีุณสมบตัขิอ้นี้ อุปมาเหมอืน

พระจนัทรใ์นคนืวนัเพญ็ มคีวามสวา่งไสว ชุม่เยน็ชวนมอง เป็นทีช่ ืน่ชอบ 

 2.  ครุ แปลว่า น่าเคารพ หมายถึง เป็นผู้ที่อุดมไปด้วยคุณธรรมความดีจนเป็นที่ทราบ

โดยทัว่ไป เมื่อหมู่ญาตไิด้พบเหน็กอ็ดไม่ได้ที่จะแสดงความเคารพด้วยความชื่นชม นอกจากนี้แล้ว

กลัยาณมติรยงัเป็นผูว้างตนไดอ้ย่างเหมาะสมตลอดเส้นทางการทํา หน้าที่กลัยาณมติร จนทําให้หมู่

ญาตทิัง้หลายเกดิความมัน่ใจ อบอุ่นใจ เชื่อมัน่อย่างสนิทใจว่า กลัยาณมติรจะเป็นที่พึ่งที่ปรกึษาได้

อย่างแน่นอน ผู้ที่จะเป็นกลัยาณมิตรได้ดีดงักล่าว จะต้องฝึกตนเองให้มีความพร้อมในการให้

คําปรกึษา ตอบปญัหาไดอ้ย่างไม่ตดิขดั คําสอนไม่ผดิพลาด วางตนไดอ้ย่างเหมาะสม โดยเฉพาะการ

ใหเ้กยีรตแิก่หมู่ญาต ิมคีวามหนกัแน่นมัน่คง ไม่หวัน่ไหวดว้ยลาภ ยศ สรรเสรญิ สุข เสื่อมลาภ เสื่อม

ยศ นินทา ทุกข ์ไม่มอีคต ิลําเอยีงเพราะรกั เพราะเกลยีด เพราะหลง หรอืเพราะกลวั ทําอะไรคงเส้น

คงวา โดยเฉพาะเรื่องเวลาและคําพูด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตวั ครอบครวั แม้ความรบัผดิชอบใน

หน้าทีก่ารงานและการทําหน้าทีก่ลัยาณมติร หากกลัยาณมติรมทีัง้ความน่ารกัและน่าเคารพกจ็ะเป็น

ทีน่่าเขา้ใกล ้และเป็นทีเ่กรงใจของกลัยาณมติรและหมู่ญาตทิัง้หลายกลัยาณมติรทีม่คีุณสมบตัใินขอ้นี้ 

อุปมาเหมือนขุนเขาที่ตระหง่านมัน่คง ไม่มีวนัจะล่มสลายเพราะแรงลม เป็นที่พึ่งที่ยึดเกาะได้ทุกเมื่อ 

  3.  ภาวนีโย แปลวา่ น่าเทดิทูน หมายถงึ ความรู้สกึชื่นชมที่เกดิขึน้ภายใน และอดไม่ได้ที่

จะเอาคุณธรรมความดขีองกลัยาณมติรมากล่าวเล่าขาน ให้หมู่ญาตทิัง้หลายได้รบัฟงัอย่างไม่รู้เบื่อ 

อยากจะชกัชวนหมู่ญาตทิัง้หลายใหไ้ดไ้ปพบเจอ ไดไ้ปฟงัธรรมจากกลัยาณมติร เพราะเชื่อมัน่ว่า ไม่

วา่หมู่ญาตจิะมปีญัหา ยุ่งยาก หนกัหนาเพยีงใด กลัยาณมติรย่อมแกไ้ขใหไ้ดห้มดทัง้สิน้ กลัยาณมติร

จะมลีกัษณะอย่างนี้ไดจ้ะตอ้งเพยีบพรอ้มไปด้วยภูมปิญัญาทางโลก และเตม็เป่ียมไปด้วยภูมปิญัญา

ทางธรรม เมื่อจะพูดกพ็ูดดี เมื่อลงมือทําก็ยิง่ทําได้ดีกว่าที่พูดเสียอกี คุณสมบตัิขอ้นี้ย่อมทําให้

กลัยาณมติรเป็นศนูยร์วมแห่งความศรทัธา คอืทัง้น่ารกั น่าเคารพ และน่าเทดิทูน ย่อมจะมอีานิสงส์

ต่อการทําหน้าที่กลัยาณมิตรได้อย่างดีเยี่ยม เพราะเพียงได้ยินก็ทําให้เกิดความประทบัใจแล้ว 

กลัยาณมิตรที่มีคุณสมบตัิขอ้นี้ อุปมาเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยง โชตชิ่วงชชัวาล เป็นใหญ่ใน

ทอ้งฟ้า 

  4.  วตัตาจะ แปลว่า ฉลาดพร่ําสอนให้ได้ผล หมายถงึ มคีวามสามารถพูดโน้มน้าวให้หมู่

ญาตหิรอืคนรอบขา้งทําตามในสิง่ทีด่งีาม ชีแ้จงพร่ําสอนดว้ยความกรุณาปรารถนาดอีย่างจรงิใจและ

ต่อเนื่อง จนทําใหห้มู่ญาตริะลกึนึกถงึในฐานะของผูม้หีวัใจของการเป็นกลัยาณมติรที่แท้ จรงิ ที่คอย

ประคบัประคองหมู่ญาตแิละคนรอบขา้งใหอ้ยู่ในเส้นทางบุญ แม้จะอยู่ในสิง่แวดล้อมที่ง่ายต่อการชกั

จูงไปสู่หนทางอนัเป็นอกุศล กลัยาณมติรจะมลีกัษณะอย่างนี้ได้ จะต้องได้รบัการถ่ายทอดและหล่อ

หลอมจากการเลี้ยงดู โดยมคีุณพ่อคุณแม่หรอืบุพการหีรอืครูอาจารย์เป็นกลัยาณมติร ช่วยชีแ้นะ
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อบรมถ่ายทอดจนกระทัง่ตดิเป็นอุปนิสยั คุณสมบตัขิอ้นี้ ถงึแม้กลัยาณมติรจะชีแ้นะพร่ําสอนอย่าง

ต่อเนื่อง แต่หมู่ญาตกิส็ามารถรบัรูถ้งึเจตนาอนับรสิุทธิท์ีอ่ยู่เบือ้งหลงัการอบรม สัง่สอนได ้ 

ไม่รูส้กึรําคาญหรอืรงัเกยีจแต่ประการใด    

 5. วจนกัขโม แปลวา่ อดทนต่อถอ้ยคําของหมู่ญาตหิรอืคนรอบขา้ง หมายถงึ พรอ้มทีจ่ะรบั

ฟงัคําปรกึษาซกัถามอยู่เสมอ อดทนฟงัไดแ้ม้เรื่องการระบายความทุกข ์ความคบัแค้นใจจากสภาพ

ครอบครวั การทํางาน หรือการดําเนินชวีติ หรือคําก้าวร้าวหยาบคายของคนที่ไม่เข้าใจความ

ปรารถนาด ี โดยไม่ตอบโต้กลบัด้วยความฉุนเฉียวโกรธเคอืง กลัยาณมติรที่จะมลีกัษณะอย่างนี้ได ้

จะต้องตระหนักถงึสถานะของกลัยาณมติรที่ตนเองดํารงอยู่ หากขาดความอดทนโดยแสดงอาการ

โกรธฉุนเฉียวออกไปเสียแล้ว ก็ย่อมทําให้ตนเองต้องแหนงใจในการทําหน้าที่กลัยาณมิตรที่ไม่

สมบูรณ์บนเส้นทาง ของกลัยาณมติร คุณสมบตัขิอ้นี้ ย่อมทําให้กลัยาณมติรเป็นศูนย์รวม เป็นที่

ยอมรบัและคบหาของหมู่ญาต ิและมหาชนเป็นอนัมาก ทําให้หมู่ญาตยิกย่องสมกบัการทําหน้าที่

กลัยาณมติร กลัยาณมติรทีม่คีุณสมบตัขิอ้นี้ อุปมาเหมอืนแผน่ดนิทีไ่ม่สะทกสะทา้น ไม่หวัน่ไหวไม่วา่

จะมขีองหอมหรอืของสกปรกมาราดรดเพยีงใด 

  6.  คมัภรีญัจะ กะถงั กตัตา แปลวา่ สามารถแถลงเรื่องทีล่กึล้ํา หมายถงึ สามารถนําเรื่องที่

ยากมาอธบิายให้เหน็ภาพพจน์เขา้ใจได้ง่าย ทําให้หมู่ญาตทิัง้หลายสิ้นความเคลอืบแคลงสงสยัใน

ปญัหาเรื่องโลกและชวีติ หรอืหวัขอ้ธรรมะต่าง ๆ มคีวามเขา้ใจจนสามารถนําไปแกไ้ขปญัหาทีป่ระสบ

อยู่ใหค้ลายทุกขค์วามกงัวลไปสู่ความสุขไดโ้ดยง่าย กลัยาณมติรจะมลีกัษณะอย่างนี้ได้ แสดงว่าทุก

ลมหายใจจะต้องมีหมู่ญาติอยู่ในหวัใจ คิดแต่จะแสวงหาความรู้มาถ่ายทอดให้หมู่ญาติเขา้ใจได้

โดยง่าย นบัวา่มหีวัใจของการเป็นกลัยาณมติรอย่างแทจ้รงิ คุณสมบตัขิอ้นี้ ย่อมทําใหก้ลัยาณมติรอยู่

ในฐานะของผูจุ้ดประกายความสวา่งทางปญัญาแก่หมู่ญาต ิทัง้หลาย กลัยาณมติรที่มคีุณสมบตัขิอ้นี้ 

อุปมาเหมอืนผูจุ้ดคบเพลงิในทีม่ดื หงายของทีค่วํ่า เปิดของทีปิ่ด บอกทางแก่คนหลงทาง ใหส้ิน้ความ

เคลอืบแคลงสงสยั พรอ้มทีจ่ะเดนิไปสู่ หนทางแห่งความสุขอย่างมัน่ใจ 

  7.  โน จฏัฐาเน นิโยชะเย แปลว่า ไม่ชกันําไปในทางเสื่อม หมายถงึ ประพฤตตินอยู่ใน

ทํานองคลองธรรม ไม่ยอมทําเรื่องทีเ่ป็นความเสื่อม ทัง้ในเรื่องการงานครอบครวั และการทําหน้าที่

กลัยาณมติร จนหมู่ญาตทิัง้หลายถอืเป็นแบบอย่างในการดําเนินชวีติได้ กลัยาณมติรจะมลีกัษณะ

อย่างนี้ได ้จะตอ้งมภูีมปิญัญาทีจ่ะแยกแยะออกไดว้า่ สิง่ใดถูก-ผดิ สิง่ใดชัว่-ด ีสิง่ใดควร-ไม่ควร และ

เตม็เป่ียมไปดว้ยหริโิอตตปัปะ คอืความละอายบาป กลวับาป ไม่ยอมกระทําความชัว่แมม้โีอกาสหรอื

ในทีล่บัตาคน กลัยาณมติรทีม่คีุณสมบตัขิอ้นี้ อุปมาเหมอืนเครื่องชัง่ตวงวดัทีม่มีาตรฐานคงเส้นคงวา 

ไม่มนีอก ไม่มใีน ไม่มเีบือ้งหน้า ไม่มเีบือ้งหลงั 

 คุณสมบตัทิัง้ 7 ประการนี้หากมอียู่ในบุคคลใด ย่อมทําให้ผูน้ัน้เป็นผูท้รงคุณประโยชน์อนั

ใหญ่แก่ชาวโลก เป็นคนศกัดิส์ทิธิม์อีํานาจเหนือธรรมชาต ิทําใหค้นทัง้โลกรูส้กึเยน็ใจแมอ้ยู่ท่ามกลาง

แสงแดดอนัแผดกลา้ ทําใหเ้หน็ความสวา่งไดท้ัง้ๆ หลบัตา 

 กลัยาณมติรทีด่ตีอ้งมลีกัษณะคอื น่ารกั น่าเคารพ น่าเทดิทูน ฉลาดสอน อดทนต่อถ้อยคํา 

อธบิายเรื่องยากได ้และไม่ชกันําไปในทางเสื่อมเสยี จากลกัษณะดงักล่าวเราจะสามารถแบ่งประเภท
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ของกลัยาณมติรออกไดอ้กีเป็นหลายประเภท ดงัทีพ่ระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตโต) (2532: 156-157, 224-

230) กล่าวไวว้า่ ประเภทกลัยาณมติรมไิด้จํากดัแต่เฉพาะผูท้ี่มอีายุเสมอกนัเท่านัน้แต่นับรวมไปถงึ

คนทีม่อีายุมากกวา่ หรอืน้อยกวา่ดว้ยหากคนเหล่านัน้ชว่ยเหลอื แนะนําในสิง่ทีด่ดีว้ยความบรสิุทธิใ์จ

และจรงิใจโดยมุ่งที ่ประโยชน์ของผูร้บัเป็นสําคญั ดงันัน้กลัยาณมติรอาจเป็นเพื่อน บดิามารดาหรอื

ครูอาจารยก์ไ็ด ้ดว้ยเหตุ ดงักล่าว พระพุทธเจ้าจงึทรงแสดงธรรมในการคบคนที่ควรคบหรอืมติรแท้ 

(สุหทมติร) และหลกัปฏบิตั ิต่อบุคคลต่างๆทีอ่ยู่รอบตวั (ทศิ 6) ดงันี้  

 1.  มติรแท ้(สุหทมติร) มติรทีจ่รงิใจม ี4 ประเภทคอื 

  1.1  มติรอุปการะ มลีกัษณะ4ประการคอื 

   1.1.1  เพื่อนประมาทชว่ยรกัษาเพื่อน 

   1.1.2  เพื่อนประมาทชว่ยรกัษาทรพัยส์นิของเพื่อน 

   1.1.3  เมื่อมภียั เป็นทีพ่ึง่พํานกัได ้

   1.1.4  มกีจิจําเป็น ชว่ยออกทรพัยใ์หเ้กนิกวา่ทีอ่อกปาก 

  1.2  มติรร่วมสุขร่วมทุกข ์มลีกัษณะ4ประการคอื 

   1.2.1 บอกความลบัแก่เพื่อน 

   1.2.2 ปิดความลบัของเพื่อน 

   1.2.3 มภียัอนัตรายไม่ละทิง้ 

   1.2.4 แมช้วีติกส็ละใหไ้ด ้

  1.3  มติรแนะประโยชน์ มลีกัษณะ4ประการคอื 

   1.3.1 จะทําชัว่เสยีหาย คอยหา้มปรามไว ้

   1.3.2 คอยแนะนําใหต้ัง้อยู่ในความด ี

   1.3.3 ใหไ้ดฟ้งัไดรู้ส้ิง่ทีไ่ม่เคยไดรู้ไ้ดฟ้งั 

   1.3.4 บอกทางสุขทางสวรรคไ์ห ้

  1.4  มติรมน้ํีาใจ มลีกัษณะ 4 ประการคอื 

   1.4.1 เพื่อนมทีุกขพ์ลอยไม่สบายใจ (ทุกขท์ุกขด์ว้ย) 

   1.4.2 เพื่อนมสีุขพลอยแชม่ชืน่ยนิด ี(สุข สุขดว้ย) 

   1.4.3 เขาตเิตยีนเพื่อนชว่ยยบัยัง้แกใ้ห ้

   1.4.4 เขาสรรเสรญิเพื่อน ชว่ยพูดเสรมิสนบัสนุน 

  การคบมติรและปฏบิตัถูิกต้องต่อมติรเป็นหลกัอย่างหนึ่งในคําสอนเรื่องทศิ 6 (พระพรหม

คุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตโต). 2551: 625) หลกัการปฏิบตัเิพื่อการมมีนุษยสมัพนัธ์ที่ถูกต้องดงีามใน 

สงัคม ทัง้นี้เพราะว่ามนุษย์ไม่ได้อยู่โดดเดี่ยวลําพงัในโลก แต่ยงัต้องตดิต่อและมคีวามสมัพนัธ์กบั

บุคคลอื่น ซึ่งบุคคลทัง้หลายเหล่านี้ ต่างก็มีความแตกต่างกัน ทัง้ด้านนิสยั พื้นฐาน แม้กระทัง่มี

สถานะทีแ่ตกต่างกนั เชน่ มสีถานะเป็นเพื่อน เป็นบดิามารดา ครูอาจารย ์เป็นตน้ ดงันัน้ การทีบุ่คคล

แต่ละคนจะกระทํา เพื่อก่อใหเ้กดิความสมัพนัธท์ีด่กีบับุคลอื่นๆ ดงักล่าว จงึเป็นสิง่ที่ควรศกึษา และ

นํามาปฏิบตัิ เพื่อเป็นการสร้างสิ่งแวดล้อมทางสงัคมที่ดีอีกด้วย พระสมัมาสมัพุทธเจ้า ได้แสดง
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หลกัการมมีนุษยสมัพนัธด์งักล่าวไวอ้ย่างมรีะเบยีบแบบแผน ทัง้ถอืวา่เป็นการวางแบบแผนของสงัคม

ทีใ่หค้วามสําคญักบัมนุษยใ์นทุกฐานะ และยงัสามารถ นําความสงบสุข มาสู่สงัคมได ้นอกจากนี้ ยงัมี

ขอ้สงัเกตวา่ แมพ้ระพุทธองคจ์ะไม่ไดป้ระกาศตนว่าเป็นนักปฏวิตัสิงัคมแต่คําสอนของพระองค์กท็ํา

ใหเ้กดิความเป็นระเบยีบในสงัคม และแสดงหลกัความสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคลไวอ้ย่างดงีาม ดงัปรากฏ

ในสงิคาโลวาทสูตร1 (หรอืสงิคาลกสูตร) ซึ่งเป็นเรื่องราวที่เปรยีบเสมอืนเป็นวนิัยของผูค้รองเรอืน

ทัง้หลาย ทรงสัง่สอนถงึการบูชาทศิทัง้ 6 ที่ถูกต้องนัน้ เป็นเช่นไร โดยพระพุทธองค์ตรสัอธิบาย

ความหมายของ แต่ละทศิไว ้ดงันี้ (ธรรมกาย. 2548: 5) 

 1.  ทศิเบือ้งหน้า ไดแ้ก่ มารดาบดิา 

 2. ทศิเบือ้งขวา ไดแ้ก่ ครูบาอาจารย ์

  3.  ทศิเบือ้งหลงั ไดแ้ก่ บุตรภรรยา 

  4.  ทศิเบือ้งซ้าย ไดแ้ก่ มติรสหาย 

  5.  ทศิเบือ้งล่าง ไดแ้ก่ คนรบัใช ้คนงาน หรอืบรวิาร 

  6.  ทศิเบือ้งบน ไดแ้ก่ สมณพรหมณ์ หรอืพระภกิษุสงฆ ์

 บุคคลทัง้ 6 ประเภท ทีเ่ปรยีบเสมอืนทศิ 6 ทศิรอบตวัมนุษยน์ี้ คอื บุคคลทีแ่ต่ละบุคคลต้อง

มคีวาม สมัพนัธ์หรือตดิต่อประสานงานกนั ซึ่งรูปแบบความสมัพนัธ์ของบุคคลกบัประเภทบุคคล

ต่างๆ นัน้ ในทางพระพุทธศาสนากไ็ดจ้ําแนกรูปแบบ อนัเป็นหน้าที่หรอืบทบาทที่จะพงึมแีก่กนัและ

กนั บุคคลทีเ่ป็นกลัยาณมติรอยู่รอบตวั มอียู่ 6กลุ่มบุคคล ตามคําสอนเรื่องทศิ 6 แต่นักเรยีนในวยันี้

พบวา่กลุ่มคนทีม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมของนกัเรยีนมากทีสุ่ด คอืผูป้กครอง ครู และเพื่อน (ดวง

เดอืน พนัธุมนาวนิ; และคณะ. 2540: 105) 

 จากการทบทวนเอกสารลกัษณะความมกีลัยาณมติรสรุปไดว้า่ กลัยาณมติรจะมลีกัษณะคอื 

น่ารกั น่าเคารพ น่าเทดิทูน ฉลาดสอน อดทนต่อถอ้ยคํา อธบิายเรื่องยากได้ และไม่ชกันําไปในทาง

เสื่อมเสยี จากลกัษณะกลัยาณมติรที่กล่าวมาจะเหน็ว่านักเรยีนจะมผีูท้ี่เป็นกลัยาณมติรจดัได้หลาย

ประเภท ไม่เพยีงเฉพาะผูท้ีม่วียัเดยีวกนัเท่านัน้ ทําให้ผูว้จิยัเลอืกศกึษา ความเป็นกลัยาณมติรของ

ผูป้กครอง ความเป็นกลัยาณมติรของครู และความเป็นกลัยาณมิตรของเพื่อน เพราะบุคคลทัง้ 3 

กลุ่มนี้ เป็นกลุ่มบุคคลที่อยู่ใกล้ชิดนักเรียน และมีอิทธิพลต่อนักเรียนในการแสดงพฤติกรรม 

กลัยาณมิตรจากทัง้สามกลุ่มนี้ จึงน่าจะมีผลต่อพฤตกิรรมที่พงึประสงค์ของนักเรียนตามมาตรฐาน

การศกึษาที ่1 ของ สมศ. 

   

 3.1.1 ความเป็นกลัยาณมิตรของผูป้กครอง  

 ครอบครัวนัน้เป็นสถาบันพื้นฐาน สําหรับการพัฒนาเยาวชนในทุกๆด้าน ครอบครัว

พยายามทีจ่ะถ่ายทอดในสิง่ทีด่ ีแก่บุตรของตน เพื่อใหเ้ป็นคนด ีและเป็นพลเมอืงดขีองชาตใินอนาคต 

ครอบครัวจึงเป็นตวัแทนที่สําคญัในการถ่ายทอดความเชื่อ และการปฏิบตัิทางศาสนาให้แก่ลูก 

(วรรณะ บรรจง. 2537: 7) พ่อ แม่ เป็นผูใ้หก้ําเนิดแก่ลูก เลีย้งดู ป้องกนัและรกัษา พ่อแม่ทีเ่ป็นพ่อแม่

จรงิๆ เมื่อให้กําเนิดลูกแล้วจะไม่ทอดทิ้ง ถงึแม้จะประสบความลําบากยากจน ลําเคญ็สกัเพยีงใดก็
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ตาม กจ็ะไม่ทอดทิ้งลูก กลบัคอยป้องกนัภยัอนัตรายต่างๆ ไม่ให้เกิดแก่ลูก เมื่อมเีหตุสุดวสิยัที่จะ

ป้องกนัได้ เช่น ต้องประสบภัยคือความเจ็บไข้ได้ป่วย พ่อแม่ก็ไม่ทอดทิ้งพยายามทําการรกัษา 

พยาบาลดว้ยตวัเองบ้าง หาหมอมารกัษาบ้าง บางครัง้พ่อแม่ต้องทํางานหนัก อาบเหงื่อต่างน้ํา ยอ

มอด ยอมทนเพื่อลูก ต้องการให้ลูกได้ศกึษาเล่าเรียน มคีวามรู้ ความฉลาดเท่าทนัคนอื่น พ่อแม่ 

นอกจากจะใหก้ําเนิด เลีย้งดู ป้องกนัรกัษาลูกแลว้ ท่านทัง้สองยงัมจีติใจทีป่ระกอบด้วยคุณธรรม คอื 

พรหมวหิารธรรม 4 ประการ อนัไดแ้ก่ เมตตา ความรกัใคร่สนิทสนม กรุณา ความปรานีสงสารในเมื่อ

มคีวามทุกข์ยากเดอืดร้อน มุทิตา พลอยยินดใีนความสําเรจ็ของลูกด้วยความจรงิใจ และอุเบกขา 

ความวางเฉยในเมื่อลูกมกีารงานทํา สามารถเลี้ยงตนและครอบครวัได้ พ่อ แม่ได้ทําการเลี้ยงดู จงึ

ตอ้งเลีย้งท่านตอบแทน ชว่ยทําการงานของท่าน รกัษาวงศส์กุลไว ้ประพฤตตินใหเ้ป็นผูค้วรรบัมรดก 

เมื่อท่านล่วงลบัไปแล้ว ควรทําบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้ ดงันัน้ พ่อแม่จึงเป็นผู้มีคุณแก่ลูก

ทัง้หลาย หน้าทีท่ีส่ําคญัของพ่อแม่ ทีท่ําใหท้่านเสมอืนกลัยาณมติร ตามหลกัพระพุทธศาสนาในเรื่องทศิ 

6 นัน้ คอื (พระธรรมปิฏก (ป.อ. ปยุตโต). 2542: 2) ห้ามปรามจากความชัว่ ป้องกนัเราไม่ให้ตกไป

ในทางทีต่ํ่าทรามมอีนัตราย สัง่สอนแนะนําใหต้ัง้อยู่ในความด ีชกันําให้มุ่งไปในทางที่จะพบกบัความสุข

ความเจรญิ ใหศ้กึษาเล่าเรยีนศลิปะวทิยาการ มคีวามรู้ที่จะประกอบอาชพี เพื่อตัง่ตวัให้เป็นหลกัฐาน เมื่อ

ถงึเวลาถงึวยัทีจ่ะมคีรอบครวั กเ็ป็นธุระเอาใจใส่จดัแจงช่วยเหลอื ทําด้วยความเตม็ใจ ทรพัย์สมบตัิ

ของท่าน กเ็ป็นของลูกนัน่เอง ซึ่งท่านจะมอบใหใ้นเวลาอนัสมควรเป็นระยะไป จนครัง้สุดทา้ยเรยีกวา่

มรดก  

 ดงันัน้จงึสรุปไดว้า่ ความเป็นกลัยาณมติรของผูป้กครอง คอื การที่นักเรยีนมผีูป้กครองที่มี

คุณสมบตั ิ7 ประการของกลัยาณมติร ได้แก่ น่ารกั น่าเคารพ น่าเจรญิใจ พูดได้เหตุผล อดทนต่อ

ถอ้ยคํา สอนไดล้กึซึ้ง และไม่ชกันําในทางเสื่อมเสยี ก็ย่อมจะทําให้นักเรยีนเกดิโยนิโสมนสกิาร อนั

นําไปสู่ความเชือ่ทีถู่กตอ้งดว้ย 

   

 3.3.2 ความเป็นกลัยาณมิตรของคร ู

 ครูอาจารย ์เป็นผูป้ระสทิธิป์ระสาทความรูใ้ห ้ไม่วา่จะเป็นระดบัไหน ชัน้ไหนกต็าม เรยีกว่า

ท่านสอนใหเ้รามคีวามรู ้ความสามารถ ประกอบด้วยคุณธรรม จรยิธรรม นําคุณธรรมและจรยิธรรม

ไปใชเ้ป็นเครื่องมอืป้องกนัตวัเอง นําความรู้ความสามารถไปใชเ้ป็นเครื่องมอืในการประกอบอาชพี

การงาน ครูอาจารยน์บัไดว้า่ เป็นครูคนที่สองรองจากพ่อแม่ ครูอาจารย์ ได้ทําการอบรมสัง่สอน จงึ

ตอ้งทําการตอ้นรบัดว้ยความเตม็ใจ เมื่ออยู่ร่วมกบัท่าน ตอ้งเขา้ไปคอยอุปฏัฐากรบัใช ้เมื่อไม่ไดร้บัใช้

ใกล้ชดิท่าน เวลาท่านมีกจิเรยีกใช ้กย็ินดรีบัใช ้ เชื่อฟงัคําสอนของท่านและตัง้ใจศกึษาเล่าเรียน 

ดงันัน้ ครูอาจารยจ์งึเป็นผูม้คีุณแก่ศษิยท์ัง้หลาย  

 ครูทีเ่พยีบพรอ้มดว้ยคุณสมบตัทิีจ่ะอบรมสัง่สอน แนะนําชกัจูง พรอ้มทัง้ให้ความช่วยเหลอื

นกัเรยีนใหไ้ดร้บัการพฒันาทีถู่กตอ้งเหมาะสม สอดคลอ้งกบัลกัษณะทีเ่รยีกวา่ความเป็นกลัยาณมติร 

(สุมน อมรววิฒัน์. 2530: 74) 
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 น้าที่ที่สําคญัของครูอาจารย์ ต่อศษิย์ ที่ทําให้ท่านเสมือนท่านเป็นกลัยาณมติร ตามหลกั

พระพุทธศาสนาในเรื่องทศิ 6 นัน้คอื (พระธรรมปิฏก (ป.อ. ปยุตโต). 2542: 2) 

 1.  ฝึกฝนแนะนําใหเ้ป็นคนด ี 

 2.  สอนใหเ้ขา้ใจแจ่มแจง้ 

 3.  สอนศลิปวทิยาใหส้ิน้เชงิ  

 4.  ยกย่องใหป้รากฏในหมู่เพื่อน 

 5.  สรา้งเครื่องคุม้กนัภยัในสารทศิคอื สอนให้ศษิย์ปฏบิตัไิด้จรงิ นําวชิาไปเลี้ยงชพีทําการ

งานได ้

 ดงันัน้จึงสรุปได้ว่า ความเป็นกลัยาณมิตรของครู คือการที่นักเรียนมีครูที่มีคุณสมบตัิ 7

ประการของกลัยาณมติร ไดแ้ก่ น่ารกั น่าเคารพ น่าเจรญิใจ พูดได้เหตุผล อดทนต่อถ้อยคํา สอนได้

ลกึซึ้ง และไม่ชกันําในทางเสื่อมเสยี กย็่อมจะทําใหน้กัเรยีนเกดิโยนิโสมนสกิาร อนันําไปสู่ความเชือ่ที่

ถูกตอ้งดว้ย 

  

 3.1.3 ความเป็นกลัยาณมิตรของเพ่ือน 

 เพื่อน หมายถึง ผูม้ ีวยัใกล้เคียงกนั ชอบพอกนั หรอืในสภาพหรอืลกัษณะเดยีวกนั (ภุม

เรยีง สายะวารานนท์. 2530: 41) สมัพนัธภาพระหว่างนักเรียนกบัเพื่อนจึงมคีวามสําคญัในเชงิ

จติวทิยา กล่าวคอืกลุ่มเพื่อนเป็นกลุ่มบุคคลซึ่งคนแต่ละคนให้ความสําคญัและมคีวามรู้สกึผูกพนักนั 

หรอืกล่าวอกีนยัหนึ่งกค็อื เป็นกลุ่มบุคคลทีแ่ต่ละคนปรารถนาทีจ่ะไดร้บัการยอมรบัและการยอมรบันี้

นบัเป็นเงื่อนไขจําเป็นอย่างยิง่ต่อการเขา้เป็นสมาชกิในกลุ่ม ในการปฏบิตัตินกบัเพื่อนกน็บัได้ว่าเป็น

สิง่ทีม่คีวามสําคญัเป็นอย่างมากเพราะการปฏบิตัตินกบัเพื่อนได้อย่างถูกต้องเหมาะสมจะทําให้เกดิ

สมัพนัธภาพทีด่ ีกล่าวคอืเมื่อมพีฤตกิรรมทีด่ทีีพ่งึปรารถนาต่อกนัและกนักจ็ะเกดิความเหน็อกเหน็ใจ

ซึ่งกนัและกนัและแสดงพฤตกิรรมทีพ่งึประสงคต์ามทีก่ลุ่มใหก้ารยอมรบั ทําใหเ้ขา้กนัได้ดแีละดําเนิน

ชวีติไดอ้ย่างมคีวามสุข (ปฏมิากร ศริเิตชะ. 2549: 25)หน้าทีท่ีส่ําคญัของเพื่อนต่อกนั ทีท่ําใหเ้รยีกได้

วา่เป็นเป็นกลัยาณมติร ตามหลกัพระพุทธศาสนาในเรื่องทศิ 6 นัน้คอื (พระธรรมปิฏก (ป.อ.ปยุตโต). 

2542: 2) 

 1.  เผือ่แผแ่บ่งปนั  

 2.  พูดจามน้ํีาใจ  

 3.  ชว่ยเหลอืเกือ้กูลกนั  

 4.  มตีนเสมอร่วมสุขร่วมทุกขด์ว้ย  

 5.  ซื่อสตัยจ์รงิใจต่อกนั 

 ดงันัน้จงึสรุปไดว้า่ ความเป็นกลัยาณมติรของเพื่อน คอืการทีน่กัเรยีนมเีพื่อนที่มคีุณสมบตั ิ

7ประการของกลัยาณมติร ไดแ้ก่ น่ารกั น่าเคารพ น่าเจรญิใจ พูดไดเ้หตุผล อดทนต่อถอ้ยคํา สอนได้

ลกึซึ้ง และไม่ชกันําในทางเสื่อมเสยี กย็่อมจะทําใหน้กัเรยีนเกดิ โยนิโสมนสกิาร อนันําไปสู่ความเชื่อ

ทีถู่กตอ้งดว้ย 
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 3.1.4 งานวิจยัและการวดักลัยาณมิตร 

 จากการประมวลเอกสารพบตวัอย่างงานวจิยัที่เกี่ยวกบักลัยาณมิตร เช่น งานวจิยัของ

มนสภรณ์ วทิูรเมธา (2543) ไดท้ําการทดลองพฒันาระบบกลัยาณมติรเพื่อส่งเสรมิการเหน็คุณค่าใน

ตนเองของนกัศกึษาพยาบาล พบวา่ นกัศกึษาผูเ้ป็นกลัยาณมติรมคีวามรูค้วามเขา้ใจในการฝึกอบรม

หลงัเข้าโปรแกรมการพฒันาผู้เป็นกลัยาณมิตร ที่ผู้วจิยัสร้างขึ้นสูงกว่าก่อนเข้าโปรแกรมอย่างมี

นยัสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 และมคีวามคดิเหน็ต่อโปรแกรม ดงักล่าวในระดบัมากที่สุดตลอดจนมี

ความมัน่ใจมากที่สุดที่จะเป็นกลัยาณมิตร สําหรบัการทดลองใช้ระบบกลัยาณมิตรกับนักศกึษา

พยาบาลพบว่า นักศึกษาผู้เป็นกลัยาณมิตรมีความเป็นกลัยาณมิตรความตัง้ใจแสดงพฤติกรรม

กลัยาณมติร ทกัษะการฟงัและการเหน็คุณค่าในตนเองภายหลงัการทดลองสูงกวา่นกัศกึษากลุ่มปกติ

อย่างมนีัยสําคญัทางสถติทิี่ระดบั .05 นักศกึษากลุ่มทดลองเหน็คุณค่าในตนเองหลงัการทดลองสูง

กว่านักศกึษากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดบั .05 ผลการศกึษาเชงิคุณภาพพบว่า 

ระบบกลัยาณมิตรทําให้นักศกึษาผู้เป็นกลัยาณมิตรมีความรกั ความเอื้ออาทร เป็นมิตรกบัผู้อื่น 

พฒันาบุคลกิภาพใหย้ิม้แยม้ ใจเยน็ หนกัแน่น อดทน รบัฟงั พูดด ีคดิดแีละเหน็คุณค่าในตนเอง ส่วน

นักศกึษาที่ได้รบัการดูแลจากระบบกลัยาณมติรมีความคดิว่า รุ่นพี่มปีระสบการณ์ ให้ความใกล้ชดิ 

อบอุ่น เป็นกนัเอง มสีมัพนัธภาพที่ดี ให้คําปรกึษา ช่วยเหลือด้านการเรียนและการปรบัตวั และ

งานวจิยัของเสกสรร ทองคําบรรจง (2545) ที่ทําการศกึษาโครงสร้างทางจริยธรรมของนักศกึษา

ระดบัปริญญาตรตีามแนวพุทธศาสนา: การสร้างมโนทศัน์พื้นฐาน การวดัความเปลี่ยนแปลงและ

รูปแบบเชงิสาเหตุของการเปลี่ยนแปลง พบว่า ตวัแปรแฝงด้านปญัญา คือ สมัมาทิฐิ และ สมัมา

สงักปัปะ ไดร้บัผลกระทบจากความเป็นกลัยาณมติรของเพื่อนสูงทีสุ่ด รองลงมา คอืการอบรมเลี้ยงดู

ของพ่อแม่และความคอื สมัมาวาจา สมัมากมัมนัตะ และ สมัมาอาชวีะ ไดร้บัผลกระทบจากปญัญาสูง

ที่สุด รองลงมาคือความเป็นกัลยาณมิตรของเพื่อน การอบรมเลี้ยงดูของพ่อแม่และความเป็น

กัลยาณมิตรของครูตามลําดับ และตัวแปรแฝงด้านสมาธิ คือ สัมมาวายามะ สัมมาสติ และ 

สมัมาสมาธิ ได้รบัผลกระทบจากศลีมากที่สุด รองลงมาได้แก่ตวัแปรแฝงด้านปญัญา ความเป็น

กลัยาณมติรของเพื่อน การอบรมเลีย้งดูของพ่อแม่ และความเป็นกลัยาณมติรของครูตามลําดบั 

 จากการประมวลเอกสารผู้วจิยัใช้แบบวดัความเป็นกลัยาณมิตรของครู ที่สร้างขึ้นโดย

เสกสรร ทองคําบรรจง (2545) ในงานวจิยัเรื่องการศกึษาโครงสรา้งทางจรยิธรรมของนักศกึษาระดบั

ปรญิญาตรตีามแนวพุทธศาสนา: การสรา้งมโนทศัน์พืน้ฐาน การวดัความเปลีย่นแปลงและรูปแบบเชงิ

สาเหตุของการเปลี่ยนแปลง โดยการวดัคุณสมบตักิลัยาณมติรของครู ได้แก่ น่ารกั น่าเคารพ น่า

เจรญิใจ พูดไดเ้หตุผล อดทนต่อถอ้ยคํา สอนไดล้กึซึ้ง และไม่ชกันําในทางเสื่อมเสยี มขีอ้คําถาม 14 

ขอ้ มคี่าความเชื่อมัน่เท่ากบั 0.94 มคี่าอํานาจจําแนกรายขอ้อยู่ระหว่าง 0.56-0.78 ลกัษณะของ

แบบสอบถามเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 6 ระดบั ตัง้แต่มากที่สุด มาก ค่อนขา้งมาก ค่อนขา้งน้อย

ครัง้ น้อย และน้อยที่สุด ผู้ที่ตอบได้คะแนนจากแบบสอบถามมากกว่า แสดงว่าครูของนักเรียนมี

คุณสมบตักิลัยาณมติรมากกวา่ผูต้อบทีไ่ดค้ะแนนจากแบบสอบถามน้อยกวา่  
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 ในส่วนแบบวดัความเป็นกลัยาณมติรของผูป้กครอง และแบบวดัความเป็นกลัยาณมติรของ

เพื่อน เป็นแบบวดัทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้เองตามแนวแบบวดัความเป็นกลัยาณมติรของครู ที่สร้างขึน้โดย

เสกสรร ทองคําบรรจง (2545) โดยใชน้ิยาม น่ารกั น่าเคารพ น่าเจรญิใจ พูดได้เหตุผล อดทนต่อ

ถ้อยคํา สอนได้ลึกซึ้ง และไม่ชกันําในทางเสื่อมเสีย มีข้อคําถามแบบวดัละ 14 ข้อ ลกัษณะของ

แบบสอบถามเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 6 ระดบั ตัง้แต่มากที่สุด มาก ค่อนขา้งมาก ค่อนขา้งน้อย

ครัง้ น้อย และน้อยทีสุ่ด 

  

 3.2 โยนิโสมนสิการ  

 3.2.1 ความหมายและความสาํคญัของโยนิโสมนสิการ 

 พระเทพเวท ี(ป.อ. ปยุตโต) (2531: 5) อธบิายว่า การคดิเป็นองค์ประกอบที่สําคญัที่สุด

เพราะ ความคดิเป็นจุดเริม่ต้นที่จะนําไปสู่การแสดงออกทางกายและวาจา เป็นตวัชีนํ้าและควบคุม

การปฏบิตัติ่าง ๆ ใหถู้กตอ้ง ซึ่งสอดคล้องกบัหลกัพุทธธรรมที่ได้แสดงหลกัการไวว้่า ในการดําเนิน

ชวีติทีด่งีาม ถูกตอ้งนัน้จะตอ้งปฏบิตัติามอรยิมรรคคอื แนวทางอนัประเสรฐิ และมรรคนี้จะเกดิขึน้ได้

จากการคิดที่ถูกต้องคือ การรู้จ ักคิดหรือคิดเป็นนัน่เองการคิดเป็นกิจกรรมของมนุษย์ที่มีความ

ซบัซ้อนและมหีลายมติ ินกัการศกึษาอธบิาย ความหมายของการคดิดงันี้ 

 รอส (Ross. 1963: 196-197) อธบิายว่า การคดิคอืปฏกิริยิาทางสมองซึ่งถอืเป็นจุดหมาย

ของ จติใจ ไม่วา่จุดหมายนัน้จะมสีาเหตุมาจากในตวัหรอืนอกตวัผูน้ัน้กต็าม การคดิ คอืปฏกิริยิาของ

จติมนุษยท์ีช่ว่ยใหแ้ต่ละคน สามารถปรบัตวัเขา้กบัสงัคมและสิง่แวดล้อม นอกจากนัน้ยงัช่วยให้เกดิ

ความพยายามและสมัฤทธิผล ในจุดหมายที่ต้องการ ดงันัน้การคดิจึงนําไปสู่การกระทําและการ

ปรบัตวัทีด่ขี ึน้กวา่เดมิ  

 ในศาสนาพุทธกไ็ด้มกีารกล่าวถงึการคดิ ที่เรยีนว่า โยนิโสมนสกิาร พระธรรมปิฎก (ป.อ. 

ปยุตโต) (2551: 668) อธบิายความหมายของโยนิโสมนสกิาร (Crltical Reflection) ไวด้งันี้  
 

 “ในระบบการศกึษาอบรมโยนิโสมนสกิาร เป็นการฝึกใชค้วามคดิ ให้รู้จกัคดิอย่างถูกวธิ ีคดิอย่างมี

ระเบียบรู้จกัคิดวิเคราะห์ไม่มองเห็นสิ่งต่างๆ อย่างตื้นผิวเผิน เป็นขัน้สําคญัในการสร้างปญัหาที่

บรสิุทธิ ์เป็นอสิระทาํใหทุ้กคนช่วยตนเองได ้และนําไปสู่จุดมุ่งหมายของพุทธธรรมอย่างถ่องแท้” และ

อธบิายถึงความหมายของโยนิโสมนสกิาร ว่าประกอบด้วยโยนิโส กบัมนสิการ โยนิโส มาจาก โยนิ 

แปลว่า เหตุ ต้นเคา้ แหล่งเกดิ ปญัญาอุบาย วธิ ีทาง ส่วนมนสกิาร แปลว่า การทาํในใจ การคดิ คํานึง 

นึกถึง ใส่ใจ พจิารณา เมื่อรวมเข้าเป็น โยนิโสมนสกิาร ท่านแปลสบืทอดกนัมาว่า “การทําในใจโดย

แยบคาย…”  

 

กล่าวอกีนยัหนึ่ง การทําในใจโดยแยบคายกค็อืการคดิเป็น คอืคดิถูกตอ้งตามความเป็นจรงิอาศยัการ

เกบ็ขอ้มูลอย่างเป็นระบบ และคดิเชือ่มโยงตคีวามขอ้มูลเพื่อนําไปใชต้่อไป การทําในใจโดยแยบคาย 

  โยนิโสมนสกิารกนิความกวา้งครอบคลุมตัง้แต่การคดินึกในแนวทางของศลีธรรมซึง่ไม
◌่
ตอ้ง

ใช้ปญัญาลึกซึ้ง ไปจนถึงการคิดแยกแยะองค์ประกอบและสืบสาว หาเหตุปจัจยัที่ต้องใช้ปญัญา
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ละเอียดประณีต การคิดแบบโยนิโสมนสิการเป็นการคิดแบบวเิคราะห์ ประเมินค่าและแก้ปญัหา

ประกอบกนั ดงันัน้คนปกตทิุกคนจงึสามารถใชโ้ยนิโสมนสกิารไดโ้ดยเฉพาะ โยนิโสมนสกิารแบบง่าย 

ๆทีเ่พยีงแต่คอยชกักระแสความคดิใหเ้ขา้มาเดนิในแนวทางดงีามทีเ่รยีนรูไ้ว ้ก่อนแลว้หรอืคุน้อยู่แล้ว

เท่านัน้เอง สําหรบัโยนิโสมนสกิารแบบนี้ ศรทัธาที่เกดิจากปจัจยัฝ่าย ปรโตโฆสะ เช่น การศกึษา

อบรม วฒันธรรมประเพณีและกลัยาณมติร จะมอีทิธพิลมาก สามารถทําให้กระแส ความคิดเป็นไป

ตามแนวทางของปรโตโฆสะ หากบุคคลใช้โยนิโสมนสกิารบ่อย ๆ ปญัญากจ็ะงอกงาม ยิง่ขึ้น เกิด

ความมัน่ใจและศรทัธา จนนําไปสู่ความรูแ้จง้ อาศยัปจัจยัภายนอกน้อยลง 

 โยนิโสมนสิการเป็นอาหารหล่อเลี้ยงสติ ช่วยให้สติที่ยงัไม่เกิดได้เกิดขึ้น ช่วยให้สติที่

เกดิขึน้แลว้ เกดิต่อเนื่องไปอกี คนทีม่คีวามคดิเป็นระเบยีบ ความคดิแล่นไดเ้รื่องไดร้าว ย่อมคุมสติ

ไวใ้ชไ้ด้เรื่อย ดงันัน้ในกระบวนการคดิที่มโียนิโสมนสกิาร สตสิมัปชญัญะจะเขา้มาร่วมทํางานอยู่

ดว้ยโดยตลอด 

 โดยหลกัการวธิคีดิแบบโยนิโสมนสกิารม ี2 ประเภทคอื โยนิโสมนสกิารทีมุ่่งกําจดัอวชิชา 

ทําให ้เกดิความรูแ้จง้ เรยีกวา่ โยนิโสมนสกิารแบบปลุกปญัญา และ โยนิโสมนสกิารแบบสรา้งเสรมี

คุณภาพ จิตหรือแบบบรรเทาตัณหา มุ่งปลุกเร้ากุศลธรรมหรือพลงัฝ่ายดีขึ้นมาข่มทับฝ่ายชัว่ 

อย่างไรก็ตาม โยนิโสมนสิการหลายวธิใีช้ประโยชน์ได้พร้อมกนัทัง้สองประเภท พระธรรมปิฎก 

(ป.อ. ปยุตโต) (2542: 676-724) ประมวลวธิคีดิแบบโยนิโสมนสกิารเป็น 10วธิ ีดงันี้ 

 1.  วธิคีดิแบบสบืสาวเหตุปจัจยั วธินีี้เป็นวธิคีดิตามหลกัปฏจิจสมุปบาท เป็นแบบพื้นฐาน 

โดยพจิารณาปญัหา หาหนทางแกไ้ขดว้ยการคน้หาสาเหตุและปจัจยัต่างๆ ทีส่มัพนัธ ์ส่งผลสบืทอด

กนัมา แนวปฏบิตัขิองวธินีี้มอียู่ 2 แนว คอื 
   1.1  คดิแบบปจัจยัสมัพนัธ์ โดยถอืหลกัว่า สิ่งทัง้หลายย่อมต้องอาศยัซึ่งกนัและกนัจึง

เกดิขึน้พรอ้มกนั เชน่ “เมื่อสิง่นี้ม ีสิง่นี้จงึม ีเพราะสิง่นี้เกดิขึน้ สิง่นี้จงึเกดิขึน้ เมื่อสิง่นี้ไม่ม ีสิง่นี้จงึไม่ม ี

เพราะสิง่นี้ดบั สิง่นี้จงึดบั” 

   1.2  คดิแบบสอบสวนหรอืตัง้คําถาม เชน่ อุปาทานมเีพราะอะไรเป็นปจัจยัฯ เมื่อคดิแบบ

โยนิโสมนสิการจึงรู้ได้ด้วยปญัญาว่า อุปาทานมีเพราะตณัหาเป็นปจัจยั ตณัหามีเพราะอะไรเป็น

ปจัจยั เมื่อคดิแบบโยนิโสมนสกิารจงึรูด้ว้ยปญัญาวา่ ตณัหามเีพราะเวทนาเป็นปจัจยั 

 2.  วธิคีดิแบบแยกแยะส่วนประกอบหรอืกระจายเนื้อหา เป็นการคดิที่มุ่งให้มองและรู้จกัสิง่

ทัง้หลายตามสภาวะของมนัเอง เป็นวภิชัชวธิ ีหรอืวธิคีดิแบบวเิคราะหเ์ป็นการคดิพจิารณาทีแ่ยกแยะ

โดยถอืเอานามรูปเป็นหลกั คอืไม่มองสตัวบุ์คคลตามสมมุตบิญัญตั ิว่าเป็นเขาเป็นเรา เป็นนายนัน่

นายนี่ แต่มองตามสภาวะแยกออกไปวา่เป็นนามธรรมและรูปธรรม กําหนดส่วนประกอบทัง้หลายที่

รวมกนัอยู่แต่ละอย่างวา่ อย่างนัน้เป็นรูป อย่างนี้เป็นนาม เมื่อแยกแยะออกไปแล้วกม็แีต่นามกบัรูป 

หรอืนามธรรมกบัรูปธรรม ในเวลาทีพ่บเหน็สตัว ์และสิง่ต่างๆ กจ็ะมองวา่เป็นเพยีงกองแห่งนามธรรม

และรูปธรรมเป็นกระแสความคดิที่คอยช่วย ต้านทานไม่ให้หลงใหลตดิยดึสมมุตบิญัญตัมิากเกนิไป 
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ให้มองเหน็เป็นเพยีงสภาวะว่างเปล่าจากความเป็นสตัว์เป็นคน พระธรรมปิฎกยกตวัอย่างการใช้

ความคดิแนวนัน้ ดงัต่อไปนี้ 

 
  “ท่าน ผูม้อีายุทัง้หลาย ช่องว่างอาศยัเครื่องไม ้เถารดั ดนิฉาบ และหญา้มุงลอ้มเขา้ย่อมถงึความ

นบัว่าเรอืนฉนัใด ช่องว่างอาศยักระดกู เอน็ เน้ือ และหนงัแวดลอ้มแลว้ย่อมถึงความนับว่ารูปฉันนัน้ 

…เวทนา….สญัญา….สงัขาร…วญิญาณ… การคุมเข้าการประชุมกนั การประมวลเข้าด้วยกนัแห่ง

อุปทานขนัธ ์5 เหล่าน้ี เป็นอย่างน้ี” 

 

  3.  วธิคีดิแบบสามญัลกัษณ์ หรอืวธิคีดิแบบรู้เท่าทนัธรรมดา หมายถงึการรู้เท่าทนัความ

เป็นไปของสิง่ทัง้หลาย เชน่ มกีารเกดิ เปลี่ยนแลงและดบัสลายไปในที่สุด เป็นต้น เป็นการรู้เท่าทนั

วา่สิง่ทัง้หลายทีเ่ป็นธรรมชาตยิ่อมเกดิจากเหตุปจัจยัและ ขึน้ต่อเหตุปจัจยัเช่นเดยีวกนั วธิคีดิแบบนี้

แบ่งไดเ้ป็น 2 ขัน้ตอน คอื 

    ขัน้ทีห่นึ่ง คอื รูเ้ท่าทนัและยอมรบัความจรงิ 

    ขัน้ที่สอง คือ การคิดแก้ไขและทําการไปตามเหตุปจัจัย เป็นการปฏิบตัิด้วยปญัญา

กล่าวคอื เมื่อรูแ้ละเขา้ใจเหตุปจัจยัแลว้กจ็ดัการทีด่ว้ยเหตุปจัจยันัน้ 

  4.  วธืคีดิแบบอรยิสจั หรอื คดิแบบแกป้ญัหาเป็นวธิคีดิที่สามารถขยายให้ครอบคลุมวธิคีดิ

แบบอื่นๆ ไดท้ัง้หมด มวีธิคีดิ 2 วธิ ีคอื 

  4.1  วธิคีดิตามเหตุผล เป็นการสบืสาวจากผลไปหาเหตุแลว้แกไ้ขที่เหตุนัน้ ตามปกตจิะ

จดัเป็น 2 คู่ ดงัตวัอย่างต่อไปนี้ 

    คู่ที ่1 ทุกขเ์ป็นผล เป็นตวัปญัหาเป็นสถานการณ์ที่ไม่ต้องการสมุทยัเป็นเหตุ เป็น

ทีม่าของปญัหา เป็นจุดทีต่อ้งการแกไ้ข 

    คู่ที ่2 นิโรธเป็นผล เป็นภาวะสิ้นปญัหาเป็นจุดหมายที่ต้องการจะเขา้ถงึมรรคเป็น

เหตุเป็นขอ้ ปฏบิตัทิี่ต้องการกระทําในการแก้ไขสาเหตุ เพื่อบรรลุจุดหมาย คอื ภาวะสิ้นปญัหาอนั

ไดแ้ก่ความดบัทุกข ์

  4.2  วธิคีิดที่ตรงจุดตรงเรื่อง เป็นการคดิอย่างตรงไปตรงมา นําเอาสิง่หรอืเรื่องที่ต้อง

เกีย่วขอ้งมาใชใ้นการแกป้ญัหา ไม่นําสิง่หรอืเรื่องทีใ่ชป้ฏบิตัไิม่ไดเ้ขา้มาเกีย่วขอ้ง 

 กล่าวโดยสรุปหลกัการหรอืสาระสําคญัของวธิีคดิแบบอรยิสจัก็คอืการเริม่ต้นจากปญัหา 

หรอืความทุกขท์ีป่ระสบ โดยกําหนดและทําความเขา้ใจว่าปญัหาคอืความทุกขน์ัน้ให้ชดัเจนแล้วสบื

ค้นหา สาเหตุเพื่อเตรียมแก้ไข ในเวลาเดียวกนักําหนดเป้าหมายของตนให้แน่ชดัว่าคืออะไร จะ

เป็นไปไดห้รอืไม่และเป็นไปไดอ้ย่างไร แลว้คดิวางวธิปีฏบิตัทิีจ่ะกําจดัสาเหตุของปญัหา ใหส้อดคลอ้ง

กบัการทีจ่ะบรรลุจุดหมายทีก่ําหนดไวน้ัน้ ในการคดิตามวธินีี้ จะตอ้งตระหนักถงึกจิหรอืหน้าที่อนัพงึ

ปฏบิตัติ่ออรยิสจัแต่ละขอ้อย่างถูก ตอ้งดว้ย 

 5.  วธิคีดิแบบอรรถธรรมสมัพนัธ ์เป็นวธิคีดิตามหลกัการและความมุ่งหมาย คอืพจิารณาให้

เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างธรรม (หลักการ) กับอรรถ (ความมุ่งหมาย) คําว่าหลักการในที่นี้ 
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หมายถงึ หลกัความจรงิ หลกัความดงีาม หลกัการปฏบิตั ิหรอืหลกัทีจ่ะนําไปใชป้ฏบิตัริวมทัง้หลกัคํา

สอนที่จะให้ประพฤติปฏบิตัิและการ ทําการได้ถูกต้อง ส่วนความมุ่งหมายกห็มายถงึจุดหมายหรือ

ประโยชน์ทีต่อ้งการ หรอืสาระทีพ่งึประสงค ์ความเขา้ใจถูกตอ้งในเรื่องหลกัการและความมุ่งหมายจะ

นําไปสู่การปฏิบตัิที่ถูกต้อง การปฏิบตัิที่ถูกต้องนี้สําคญัมาก อาจกล่าวได้ว่า เป็นตวัตดัสนิว่าการ

กระทํานัน้ๆ จะสําเรจ็ผล บรรลุจุดมุ่งหมายไดห้รอืไม่ 

 6.  วธิีคดิแบบคุณโทษและทางออก วธิีคิดแบบนี้เป็นการคดิที่ใช้หลกัว่าจะต้องพิจารณา

ปญัหาใหค้รบทุกดา้น ไดแ้ก่ ดา้นด ี(อสัสาทะ) ดา้นเสยี (อทนีนวะ) ต่อจากนัน้จงึหาทางออก (นิสสร

หะ) หรอืทางแกป้ญัหา การคดิแบบนี้มลีกัษณะทีพ่งึยํ้า 2 ประการ คอื 

   6.1  การทีจ่ะใชช้ือ่วา่มองเหน็ตามเป็นจรงินัน้ จะตอ้งมองเหน็ทัง้ดา้นดแีละด้านเสยีหรอื

ทัง้คุณและโทษของสิง่นัน้ๆ ไม่ใชม่องเพยีงดา้นหนึ่งดา้นใดดา้นเดยีว 

   6.2  เมื่อจะแก้ปญัหา หรือลงมือปฏิบัติ จะต้องมองเห็นจุดหมาย หรือทางออก 

นอกเหนือจากการทีรู่คุ้ณและโทษของสิง่นัน้ๆ การคดิหาทางออกดว้ยวธิกีารดงักล่าวตอ้งพจิารณาไป

พรอ้มๆ กบัการพจิารณาผลดผีลเสยีจะทําใหห้าทางออกไดด้ทีี่สุดและปฏบิตัไิดถู้กตอ้งทีสุ่ด 

 7.  วิธีคิดแบบคุณค่าแท้-คุณค่าเทียม วิธีคิดแบบนี้ใช้กันมากในชีวิตประจําวนัเพราะ

เกี่ยวข้องกบัการบรโิภคใชส้อยปจัจยั 4 คําว่าคุณค่าแท้หมายถึงประโยชน์ของสิง่ทัง้หลายในแง่ที่

สนองความต้องการของ ชวีติโดยตรงหรอืที่มนุษย์นํามาใชแ้ก้ปญัหาของตนเพื่อความดงีาม ความ

ดํารงอยู่ดว้ยดขีองชวีติหรอืเพื่อประโยชน์สุขทัง้ของตนและของผูอ้ ื่น คุณค่านี้อาศยัปญัญาเป็นเครื่อง

ดคี่าหรอืวดัราคาจะเรยีกว่าคุณค่าที่สนองปญัญากไ็ด้ เช่น คุณค่าของอาหารอยู่ที่ประโยชน์ของมนั

สําหรบัหล่อเลี้ยงร่างกายให้ดํารงชวีติ อยู่ได้ มีสุขภาพดี เป็นอยู่อย่างผาสุก มกีําลงัเกื้อกูลแก่การ

บําเพญ็กจิหน้าที ่เป็นตน้ ส่วนคุณค่าเทยีมนัน้หมายถงึ ประโยชน์ในแง่การปรนเปรอ การเสพเสวย

เวทนา อาศยัตณัหาเป็นเครื่องวดัคุณค่าหรอืวดัราคา จะเรียกว่าคุณค่าตอบสนองตณัหาก็ได้ เช่น 

อาหารทีม่คีุณค่าทีค่วามเอรด็อร่อย เสรมิความสนุกสนานเป็นเครื่องแสดงฐานะความหรูหรา เป็นต้น 

วธิคีดิแบบคุณ ค่าแทน้อกจากจะเป็นประโยชน์แก่ชวีติอย่างแทจ้รงิแล้ว ยงัเกื้อกูลแก่ความเจรญิงอก

งามของกุศลธรรม เช่น ความมสีต ิเป็นต้น ต่างจากคุณค่าเทียมที่พอกเสรมิด้วยตณัหา ซึ่งไม่ใคร่

เกือ้กูลแก่ชวีติ ทําใหกุ้ศลธรรม เชน่ ความโลภ ความมวัเมา ความรษิยา มานะ ทฎิฐ ิเจรญิขึน้อย่าง

ไม่มขีอบเขต 

 8.  วธิคีดิแบบอุบายปลุกเร้าคุณธรรม เป็นวธิคีดิที่ส่งเสรมิชกันําไปในทางที่ดงีามและเป็น

ประโยชน์ เป็นการขัดเกลาและบรรเทาปญัหา พระธรรมปิฎกอธิบายว่าในเหตุการณ์หรือ

ประสบการณ์เดยีวกนั คนหนึ่งอาจคดิปรุงแต่งไปในทางดงีาม เป็นประโยชน์ อกีคนหนึ่งอาจปรุงแต่ง

ไปในทางดงีาม เป็นประโยชน์ อกีคนหนึ่งอาจปรุงแต่งไปในทางไม่ดไีม่งามเป็นโทษ ทัง้นี้เนื่องมาจาก

การฝึกฝนอบรมและประสบการณ์ที่ได้สะสมมา นอกจากนี้แม้แต่บุคคลเดียวกัน มองของอย่าง

เดยีวกนัหรอืมปีระสบการณ์เดยีวกนั แต่ต่างขณะต่างเวลา กอ็าจคดิแตกต่างออกไปครัง้ละอย่างได้

คราวหนึ่งร้าย คราวหนึ่งดี ทัง้นี้โดยเหตุผลที่กล่าวมาแล้ว วธิคีิดแบบอุบายปลุกเร้าคุณธรรมหรือ

โยนิโสมนสกิารแบบเรา้กุศลในทีน่ี้ จงึมคีวามสําคญัในแง่ที่ทําให้เกดิความคดิและการกระทําที่ดงีาม
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เป็นประโยชน์ใน ขณะนัน้ๆ และในแง่ทีช่ว่ยแกไ้ขนิสยัเคยชนิรา้ยๆ ของจติทีไ่ดส้ะสมไวแ้ต่เดมิพร้อม

กบัสรา้งนิสยัความเคยชนิใหม่ที่ดงีามให้แก่ จติไปในเวลาเดยีวกนั ในกรณีที่ความคดิอกุศลเกดิขึน้

แลว้ พระธรรมปิฎกไดย้กตวัอย่างใน วติกักสณัฐานสูตรวา่ พระพุทธเจา้ทรงแนะนําหลกัทัว่ไปในการ

แกค้วามคดิอกุศลไวเ้ป็น 5 ขัน้คอื 

   8.1  คดินึกใส่ใจเรื่องอื่นทีด่งีามเป็นกุศล เชน่ นึกถงึเรื่องที่ทําให้เกดิเมตตา แทนเรื่องที่

ทําใหเ้กดิโทสะ เป็นตน้ ถา้ยงัไม่หาย 

   8.2  พงึพิจารณาโทษของความคดิที่เป็นอกุศลเหล่านัน้ว่า ไม่ดีไม่งาม ก่อผลร้ายนํา

ความทุกขอ์ย่างไรมาให ้ถา้ยงัไม่หาย 

   8.3  พงึใชว้ธิตี่อไปคอื ไม่คดิถงึ ไม่ใส่ใจในความชัว่รา้ยทีเ่ป็นอกุศลนัน้เลย ถา้ยงัไม่หาย 

   8.4  พงึพจิารณาสงัขารสณัฐานของความคดิเหล่านัน้ ว่าความคดินัน้เป็นอย่างไร เกดิ

จากเหตุปจัจยัอะไร ถา้ยงัไม่หาย 

   8.5  พึงขบฟนั เอาลิ้นดุนเพดาน อธิษฐานจิตคือตัง้ใจแน่วแน่เด็ดเดี่ยว ข่มใจระงับ

ความคดินัน้เสยี 

 9.  วธิคีดิแบบเป็นอยู่ในขณะปจัจุบนั วธิคีดิแบบนี้บางทเีรยีกว่า วธิคีดิแบบมปีจัจุบนัธรรม

เป็นอารมณ์ และมขีอ้ทีต่อ้งทําความเขา้ใจเป็นพเิศษคอื การที่มผีูเ้ขา้ใจผดิเกี่ยวกบัความหมายของ

การเป็นอยู่ในปจัจุบนั หรอืมปีจัจุบนัธรรมเป็นอารมณ์ ความคดิที่เป็นอยู่ในปจัจุบนัหมายถงึ การคดิ

ในแนวทางของความรู ้หรอืคดิด้วยอํานายปญัญา การคดิแบบนี้ถอืว่า ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่เป็นอยู่ใน

ขณะนี้ หรอืเป็นเรื่องทีล่่วงไปแลว้ หรอืเป็นเรื่องของกาลภายหน้า กจ็ดัเขา้ไปเป็นการปจัจุบนัทัง้สิ้น 

ความคิดถึงอดีตและอนาคต ตามแนวทางของปญัญาที่เป็นเรื่องของกิจในปจัจุบนัจะช่วยให้เกิด

ประโยชน์ในทางปฏิบตั ิช่วยให้การปฏิบตัิในปจัจุบนัถูกต้องได้ผลดยีิ่งขึ้น และสนับสนุนให้มีการ

ตระเตรยีมวางแผนล่วงหน้า นบัวา่เป็นวธิคีดิทีม่ปีระโยชน์มาก 

 10. วธิคีดิแบบวภิชัชวาท มาจาก วภิชัชวาท วภิชัช แปลว่า แยกแยะ จําแนกหรอืแจกแจง 

ใกลเ้คยีงคําทีใ่ชใ้นปจัจุบนัวา่วเิคราะหว์าท แปลวา่ การกล่าว การพูด การแสดงคําสอน วภิชัชวาทจงึ

แปลวา่ การพูด จําแนก พูดแยกแยะหรอืแสดงคําสอนแบบวเิคราะห์ ลกัษณะสําคญัของการคดิและ

การพูดแบบนี้คอื การมองและแสดงความจรงิโดยแยกแยะออกให้เหน็แต่ละแง่ละด้านครบทุกแง่ทุก

ดา้น วธิคีดิแบบนี้สามารถจําแนกออกเป็นลกัษณะต่างๆ ไดด้งันี้ 

  10.1 จําแนกด้วยแง่ความจรงิ แบ่งซอยออกเป็น 2 อย่าง คอืจําแนกตามแง่ด้านต่างๆ 

ตามทีเ่ป็นจรงิของสิง่นัน้ๆ โดยมองทลีะดา้นอย่างหนึ่ง และจําแนกโดยมองหรอืแสดงความจรงิของสิง่

นัน้ๆ ใหค้รบทุกแง่ทุกดา้นอกีอย่างหนึ่ง 

  10.2 จําแนกส่วนประกอบ คอืวเิคราะห์แยกแยะองค์ประกอบของสิง่นัน้ๆ เพื่อให้รู้เท่า

ทนัภาวะของสิง่นัน้ๆ เป็นการคดิในแง่เดยีวกนักบัการคดิวธิทีีส่อง (วธิคีดิแบบแยกแยะส่วนประกอบ) 

ทีก่ล่าวมาแลว้ในขา้งตน้ 

   10.3 จําแนกโดยลําดบัขณะ คอืแยกแยะวเิคราะหป์รากฏการณ์ตามลําดบัความสบืทอด

แห่งเหตุปจัจยั ซอยออกไปเป็นแต่ละขณะๆ ให้มองเหน็ตวัเหตุปจัจยัที่แท้จรงิ ตวัอย่างเช่น เมื่อโจร
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ขึน้บ้านและฆ่าคนตายเพราะความโลภ คําพูดนี้ใชไ้ด้เพียงเป็นสํานวนพูดให้เขา้ใจกนัง่าย แต่เมื่อ

วเิคราะหท์างดา้นกระบวนธรรมทีเ่ป็นไปภายในจติอย่างแท้จรงิ จะพบว่าความโลภเป็นเหตุของการ

ฆา่ไม่ได ้โทสะต่างหากทีเ่ป็นเหตุของการฆา่ ดงันี้เป็นตน้ 

  10.4 จําแนกโดยความสมัพนัธ์แห่งเหตุปจัจยั คอืสืบสาวว่าสิง่ทัง้หลายทัง้ปวงนัน้จะ

เกดิขึน้หรอืดบัลงกด็ว้ยเหตุปจัจยั เป็นวธิคีดิทีต่รงกบัวธิทีี ่1 ทีก่ล่าวแลว้ขา้งตน้ ความคดิแบบจําแนก

โดยสมัพนัธข์องเหตุปจัจยัช่วยให้มองเหน็ความจรงินัน้ และตามแนวคดินี้พระพุทธเจ้าจงึทรงแสดง

พระธรรมอย่างทีเ่รยีกว่าเป็นกลาง คอืไม่กล่าวว่า สิง่นี้ม ีหรอืสิง่นี้ไม่ม ีแต่ทรงกล่าวว่าเพราะสิง่นี้มี 

สิง่นี้ไม่ม ีเพราะสิง่นี้ไม่มสีิง่นี้จงึไม่มกีารแสดงความจรงิอย่างนี้ นอกจากจะเรยีกว่าอทิปัจัจยตาหรอื 

ปฏจิจสมุปบาทแล้ว ยงัเรยีกอกีอย่างหนึ่งว่า มชัเฌนธรรมเทศนา หรอืเรยีกสัน้ๆ ว่าวธิคีดิแบบมชัเฌน

ธรรม 

  10.5 จําแนกโดยเงื่อนไข คอืมองความจรงิโดยพจิารณาเงื่อนไขประกอบด้วย เช่น ถ้ามี

ผูก้ล่าววา่ บุคคลนี้ควรคบหรอืไม่ หรอืถิน่สถานนี้ควรเกีย่วขอ้งดว้ยหรอืไม่ ถา้พระภิกษุเป็นผูต้อบว่า 

ถา้คบแลว้หรอืเขา้ไปเกีย่วขอ้งแลว้อกุศลธรรมเจรญิ กุศลธรรมเสื่อมกไ็ม่ควรคบ ไม่ควรเกีย่วขอ้ง แต่

ถา้อกุศลเสื่อม กุศลธรรมเจรญิจงึควรคบควรเกี่ยวขอ้ง ถ้าถามในแง่ การศกึษาว่า ควรปล่อยให้เดก็

พบเห็นสิง่ต่างๆ ในสงัคมอย่างอสิรเสรีหรอืไม่ ถ้าจะตอบกต็้องวนิิจฉัยโดยพจิารณาเงื่อนไขต่างๆ 

เช่น เด็กมีความพร้อมหรือไม่ ประสบการณ์เดิมเป็นอย่างไร เด็กรู้จกัใช้โยนิโสมนสิการโดยปกติ

หรอืไม่ มบุีคคลหรอือุปกรณ์คอยชว่ยเหลอืหรอืไม่ สิง่หรอืเรื่องทีเ่ดก็จะไดพ้บเหน็ในประสบการณ์นัน้ 

มผีลกระทบรุนแรงเพยีงใด ดงันี้เป็นตน้ 

  10.6 จําแนกโดยวภิัชชวาท คือใช้วภิัชชวาทในรูปการตอบปญัหาในบรรดาวธิีตอบ

ปญัหา 4 วธิ ีซึ่งมชีือ่เฉพาะวา่ วภิชัชพยากรณ์ วธิตีอบปญัหาทัง้ 4 วธินีัน้ คอื 

   ก. เอกงัสพยากรณ์ การตอบแง่เดยีว 

   ข. วภิชัชพยากรณ์ การแยกแยะตอบ 

   ค. ปฏปิจุฉาพยากรณ์ การตอบโดยยอ้นถาม 

   ง. ฐปนะ การยัง้หรอืหยุด พบัปญัหาเสยี ไม่ตอบ 

 พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตโต) (2551: 672) อธบิายวา่ วธิตีอบ 4 วธินีี้แบ่งตามลกัษณะของ

ปญัหา หมายความวา่ปญัหาแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ดงัตวัอย่างต่อไปนี้:  

 1.  เอกงัสพยากรณยีปญัหา ปญัหาทีค่วรตอบเดด็ขาด เชน่ ถามวา่สิง่ทีไ่ม่เทีย่ง ไดแ้ก่ จกัษุ

ใชไ่หม พงึตอบไดท้เีดยีวแน่นอนลงไปวา่ ใช ่

  2.  วภิชัชพยากรณยีปญัหา ปญัหาทีค่วรแยกแยะหรอืจําแนกตอบเชน่ ถามวา่ สิง่ทีไ่ดม้าไม่

เที่ยงได้แก่จกัษุใช่ไหม พงึแยกแยะตอบว่า ไม่เฉพาะแต่จกัษุเท่านัน้ แม้โสตะ ฆานะ เป็นต้น กไ็ม่

เทีย่ง 

 3.  ปฏปิจุฉาพยากรณยีปญัหา ปญัหาทีค่วรตอบโดยยอ้นถามเชน่ จกัษุฉันใดโสตะกฉ็ันนัน้ 

โสตะฉนัใดจกัษุกฉ็นันัน้ ใชไ่หม? พงึยอ้นถามวา่ มุ่งความหมายในแง่ใด ถ้าถามโดยหมายถงึแง่ใชดู้

หรอืเหน็กไ็ม่ใช ่แต่ถา้มุ่งความหมายในแง่ทีว่า่ไม่เทีย่ง กใ็ช่ 
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 4.  ฐปนียปญัหา ปญัหาที่พงึยบัยัง้หรอืพบัเสยีไม่ควรตอบ เช่นถามว่า ชวีะกบัสรรีะคอืสิง่

เดยีวกนัใชไ่หม? พงึยบัยัง้เสยี ไม่ตอ้งตอบ 

 การคิดแบบโยนิโสมนสิการเป็นการคิดอย่างเป็นกระบวนการที่ต้องใช้วธิีคิดหลายๆวธิี

ประกอบกนั พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต) (2551: 670) ได้กล่าวว่าในคมัภีร์ช ัน้อรรถกถาและ

ฎกีาไดไ้ขความไว ้โดยวธิแีสดงไวพจน์ใหเ้หน็ความหมายแยกเป็นแง่ๆ ดงัต่อไปนี้ 

 1.  อุบายมนสกิาร แปลว่า คดิพจิารณาโดยอุบาย คอืคดิอย่างมวีธิหีรอืคดิถูกวธิ ีหมายถงึ 

ถูกวธิทีีจ่ะเขา้ถงึความจรงิ สอดคลอ้งเขา้แนวสจัจะทําใหห้ยัง่รูส้ภาวะลกัษณะและสามญัลกัษณะของ

สิง่ทัง้ หลาย 

 2.  ปถมสกิาร แปลวา่ คดิเป็นทาง หรอืคดิถูกทาง คอืคดิได้ต่อเนื่องเป็นลําดบัจดัลําดบัได้

หรอืมลํีาดบัมขี ัน้ตอนแล่นไปเป็นแถว เป็นแนว หมายถงึ ความคดิเป็นระเบยีบตามแนวเหตุผล เป็น

ตน้ ไม่ยุ่งเหยงิสบัสน ไม่ใชว่กเวยีนตดิพนัประเดีย๋วเรื่องนี้ ทีน่ี่ เดีย๋วเตลดิออกไปเรื่องนัน้ที่โน้น หรอื

กระโดดไปกระโดดมา ต่อเป็นชิน้เป็นอนัไม่ได้ ทัง้นี้รวมทัง้ความสามารถที่จะชกัความนึกคดิเขา้สู่

แนวทางทีถู่กตอ้ง 

 3.  การณมนสกิาร แปลวา่คดิตามเหตุ คดิคน้เหตุ คดิหาผล หรอืคดิอย่างมเีหตุผล หมายถงึ 

การคดิสบืคน้ตามแนวความสมัพนัธข์องเหตุปจัจยัที่สบืทอดกนั พจิารณาสบืสาวหาสาเหตุให้เขา้ใจ

ถงึตน้เคา้ หรอืแหล่งทีม่าซึ่งส่งผลต่อเนื่องมาตามลําดบั 

 4.  อุปปาทกมนสกิาร แปลวา่คดิใหเ้กดิผล คอืใชค้วามคดิใหเ้กดิผลทีพ่งึประสงค์เลง็ถงึการ

คดิอย่างมเีป้าหมาย ท่านหมายถงึ การคดิพจิารณาที่ทําให้เกดิกุศลธรรม เช่น ปลุกเร้าให้เกดิความ

เพียรการรู้จกัคดิที่จะทําให้หายหวาดกลวัให้หายโกรธ การพจิารณาที่ทําให้มสีติ หรอืทําให้จติใจ

เขม้แขง็มัน่คง เป็นตน้ 

 อย่างไรกต็าม ลกัษณะดา้นต่างๆ ของความคดิทีเ่รยีกวา่โยนิโสมนสกิารทีเ่กดิขึน้ครัง้หนึ่งๆ 

อาจมลีกัษณะครบทัง้ 4 ดา้นหรอืเกอืบครบกไ็ด ้หากจะเขยีนลกัษณะทัง้ 4ขอ้นัน้สัน้ๆ คงได้ความว่า 

คดิถูกวธิ ีคดิมรีะเบยีบ คดิมีเหตุผล คดิเร้ากุศล เห็นได้ว่า โยนิโสมนสิการไม่ใช่ตวัปญัญาแต่เป็น

ปจัจยัช่วยให้เกิดปญัญา อาจกล่าวได้ว่า โยนิโสมนสกิารทํางาน เชื่อมต่ออยู่ระหว่างสตกิบัปญัญา 

เป็นตวันําทางหรอืเดนิกระแสความคดิในลกัษณะทีจ่ะทําใหป้ญัญา ไดท้ํางานและทํางานไดผ้ล พูดอกี

อย่างหนึ่งวา่เป็นตวัใหว้ธิกีารแกปญัญาหรอืเป็นอุบายวธิขีองการใช ้ปญัญาใหไ้ดผ้ล  

 สรุปโยนิโสมนสกิารหมายถงึ การกระทําในใจโดยแยบคาย คอื คดิถูกวธิ ีคดิมรีะเบยีบ คดิมี

เหตุผล คิดเร้ากุศล อาจกล่าวได้ว่าโยนิโสมนสิการ เกดิจากกลัยาณมิตร และมีผลต่อความเชื่อที่

ถูกตอ้งกค็อืเชือ่ในหลกักุศลกรรมบถ 10  

  

 3.2.2 งานวิจยัและการวดัโยนิโสมนสิการ 

 จากการประมวลเอกสารพบตวัอย่างงานวจิยัที่เกี่ยวกบัโยนิโสมนสกิาร เช่น งานวจิยัของ

พจนา บวัเขยีว (2535) ได้ทําการทดลองศกึษาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนและความสามารถในการ

วเิคราะห์ตนเองของนักเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 2 ที่สอนแบบแก้ปญัหาที่ใช้วธิีคิดแบบโยนิโส
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มนสกิาร พบวา่ นกัเรยีนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนและความสามารถใน

การคดิวเิคราะหต์นเองแตกต่างกนัอย่างมนียัสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 และนกัเรยีนกลุ่มทีไ่ดร้บัการ

สอนแบบแกป้ญัหาทีใ่ชว้ธิคีดิแบบโยนิโสมนสกิารมคีวามสามารถในการวเิคราะห์ตนเองหลงัทดลอง

สูงกวา่ก่อนทดลองอย่างมนียัสําคญัทางสถติทิี่ระดบั .01 และงานวจิยัของสมาน สาครวจิติร (2532) 

ไดศ้กึษาผลสมัฤทธิใ์นการเรยีนคณติศาสตร์ เจตคตขิองนักเรยีนที่มตี่อครูและการเรยีนคณิตศาสตร์

ของนักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 3 ที่เรยีนด้วยวธิสีอนแบบสร้างศรทัธาและโยนิโสมนสกิาร พบว่า

นักเรียนมีการเรียนรู้และมผีลสมัฤทธิว์ชิาคณิตศาสตร์สูงขึ้นอย่างมนีัยสําคญัทางสถิติที่ระดบั.01 

นอกจากนี้ยงัมเีจตคตติ่อครูและต่อการเรยีนคณติศาสตรด์ขี ึน้กวา่ในระยะก่อนสอน  

 จากการประมวลเอกสารไม่พบแบบวดัโยนิโสมนสกิารตามนิยาม ผูว้จิยัจงึสร้างแบบวดัขึน้

เองจํานวน 16 ขอ้ จากการรายงานของนกัเรยีนในการกระทําในใจโดยแยบคาย คอื คดิถูกวธิ ีคดิมี

ระเบยีบ คิดมเีหตุผล คดิเร้ากุศล ลกัษณะของแบบสอบถามเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 6 ระดบั 

ตัง้แต่มากที่สุด มาก ค่อนข้างมาก ค่อนข้างน้อยครัง้ น้อย และน้อยที่สุด ผูท้ี่ตอบได้คะแนนจาก

แบบสอบถามมากกว่า แสดงว่าโยนิโสมนสิการของนักเรียนมีมากกว่าผู้ตอบที่ได้คะแนนจาก

แบบสอบถามน้อยกวา่ 

 

 3.3 ความเช่ือตามหลกักศุลกรรมบถ 10 

 3.3.1 ความหมายและความสาํคญัของกศุลกรรมบถ 10 

 กุศลกรรมบถ หมายถงึ ทางแห่งกรรมด,ี ทางทําด,ี ทางแห่งกรรมที่เป็นกุศล, กรรมดอีนั

เป็นทางนําไปสู่ความสุขความเจรญิหรอืสุคต ิเป็นธรรมส่วนสุจรติ 10 ประการ จงึเรยีกชื่อว่า คําว่า 

กรรมบถ (อ่านว่า กํามะบด) แปลว่า ทางแห่งกรรม คอื การกระทําที่เขา้ทางเป็นกรรมหรอืที่นับว่า

เป็นกรรม หมายถงึ ทางแห่งกุศลกรรม คอืการกระทําที่นับว่าเป็นความดไีด้แก่ (พระธรรมกติตวิงศ ์

(ทองด ีสุรเตโช). 2548: 71) 

 ทีเ่ป็นกายกรรม  

 ทีเ่ป็นวจกีรรม  

 ทีเ่ป็นมโนกรรม  

 พระอุบาลคีุณูปมาจารย ์(สริจินฺโท จนัทร์) (2531: 7)กล่าวว่า กุศลกรรมบถ กค็อืสุจรติทาง

กาย ทางวาจา และทางใจนัน่เอง กุศลกรรมบถหมวดนี้ ในบาลเีรยีกชือ่หลายอย่าง เชน่วา่ ธรรมจรยิา 

หมายถงึ ความประพฤตธิรรม , โสไจย หมายถงึ ความสะอาดหรอืเครื่องชาํระตวั, อรยิธรรม หมาถงึ 

อารยธรรม หรอื ธรรมของผูเ้จรญิ, อรยิมรรค หมายถงึ มรรคาอนัประเสรฐิ, สทัธรรม หมายถงึ ธรรม

ด ีธรรมแท,้ สปัปรุสิธรรม หมายถงึ ธรรมของสตับุรุษ 

 กุศลกรรมบถมกีลุ่มขอ้วตัรใหเ้ราสํารวมดา้นจติใจเพิม่ขึน้มาจากศลี 5 และบางขอ้กจ็ะซ้ํากบั

ศลี 5 เพราะศลี 5 จะมีข้อวตัรเฉพาะด้านกาย และ วาจา ดงันัน้กุศลกรรมบถ 10 จะแบ่งเป็น 3 

หมวดหมู่ คอื กายกรรม วจกีรรม มโนกรรม ดงันี้.. 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B9%8C�


 33 

 ประพฤต ิดดีว้ยกาย นัน้ชือ่วา่ กายกรรม คอื ทํากจิการงานดว้ยกายอย่าให้ทุกขเ์กดิขึน้แก่

ผูอ้ ื่น กายกรรมทีใ่หเ้กดิทุกขแ์ก่ผูอ้ ื่นนัน้ ม ี3 ประการ 

 ดา้นที ่1 ดา้นกายกรรม 

 ขอ้ที ่1 งดเวน้จากการฆา่สตัวท์ีม่ชีวีติใหต้าย และไม่ใชใ้หผู้อ้ ื่นฆา่ สรา้งจติให้เมตตารกัใคร่

คน และสตัวด์ริจัฉาน มคีวามปรารถนาอย่างจรงิใจทีจ่ะใหค้น มคีวามปราศจากทุกขโ์ดยทัว่หน้ากนั มี

ความกรุณาสงสารคนและสตัวผ์ูป้ระสบความทุกขย์าก งดเวน้การเบยีดเบยีนใหค้นและสตัวเ์ดอืดรอ้น 

เชน่ ทําใหอ้วยัวะ มแีขน ขา เป็นตน้ ของคนและสตัวใ์หห้กัหรอืพกิาร หรอืทรมานสตัวใ์ห้ได้รบัความ

เหนื่อยยากลําบาก มมีุทติาพลอยยนิดใีนเมื่อคนและสตัวไ์ดด้ ีมลีาภ มยีศ มคีวามสุข ความเจรญิ งด

เวน้จากการอจิฉารษิยาคนและสตัวท์ี่ดกีว่าตน และตัง้จติเป็นอุเบกขาวางเฉย ในเมื่อประสบคนและ

สตัวท์ีถ่งึความปิต ิจนไม่สามารถจะชว่ยได ้โดยพจิารณาวา่เป็นกรรมของคนและสตัวน์ัน้เอง 

 ข้อที่ 2 งดเว้นจากการลักขโมยสิ่งของ ๆ คนและสัตว์ และไม่ใช้ให้ผู้อื่นลกัขโมย ไม่

หลอกลวงให้ผู้อื่นต้องเสียทรพัย์และชื่อเสียง หมัน่บําเพ็ญทาน และสละทรพัย์ และสิง่ของให้เป็น

ประโยชน์แก่ผูอ้ ื่น และสาธารณประโยชน์เสมอ ๆ เพื่อทําใหจ้ติใจบรรเทาเบาบางลงจากความตระหนี่ 

และความโลภอยากไดข้องผูอ้ ื่นมาเป็นของตน 

 ขอ้ที่ 3 งดเวน้จากการประพฤติผดิในกามทัง้หลาย คอื ไม่ข่มขนื ทําลามกอนาจาร ล่วง

ละเมิดสิทธิสตรีและบุรุษอื่น เรียกว่าไม่ทําชู้ในสามแีละภรรยาของผู้อื่น พยายามถือสนัโดษ ยินดี

เฉพาะในภรรยาหรอืสามขีองตนเท่านัน้ ไม่รกัหญงิอื่นยิง่กว่าภรรยาของตนแม้สิง่ของใด ๆ ของใคร 

ๆ กไ็ม่ถอืโอกาสเอาไปใช ้หรอืแตะตอ้งก่อนไดร้บัอนุญาตจากเจ้าของ โดยถอืหลกัว่า “เมื่อไม่มสีิง่ที่

ตวัชอบ จงชอบสิง่ทีต่วัม”ี 

 ดา้นที ่2 ดา้นวจกีรรม 

 ขอ้ที ่4 งดเวน้จากการพูดเทจ็ คอื ไม่พูดโกหกหลอกลวงใหผู้อ้ ื่นเขา้ใจผดิตามทีต่นพูด เชน่ 

สิง่ใดทีเ่รารูเ้ราเหน็ เมื่อเขาถาม เรากลบัตอบวา่เราไม่รูเ้ราไม่เหน็ และสิง่ใดที่เราไม่รู้ไม่เหน็ แต่กลบั

ตอบวา่เรารูเ้ราเหน็ เป็นตน้เชน่นี้ พยายามพูดแต่คําทีส่ตัยจ์รงิ หากคําใดเราเหน็วา่พูดออกไปแลว้แม้

เป็นความจรงิ แต่จะทําใหเ้กดิความเดอืดรอ้นแก่ผูอ้ ื่น เรากง็ดเสยีไม่พูดเลย เพราะถา้ไม่พูดคําจรงิเรา

กพ็ูดเทจ็ อนัเป็นการทําใหเ้ราเสยีกุศลกรรมบถอนันี้ 

 ขอ้ที่ 5 งดเว้นจากการพูดส่อเสียด ได้แก่การฟงัขา้งนี้ แล้วเอาไปบอกข้างโน้น เพื่อจะ

ทําลายขา้งนี้ หรอืไดฟ้งัขา้งโน้นแลว้เอามาบอกขา้งนี้ เพื่อจะทําลายขา้งโน้น คอื มุ่งหมายยุยงให้เขา

แตกจากกนั ทําลายความพรอ้มเพรยีงกนั ส่งเสรมิผูท้ีแ่ตกกนัแลว้ใหแ้ตกมากยิง่ขึน้ ยนิดเีพลดิเพลนิ

ในความเป็นพรรคเป็นพวก เขา้ขา้งพวกโน้นบ้างพวกนี้บ้าง ทําพรรคต่อพรรคให้แตกจากกนั ตัง้ใจ

พูดแต่คําที่จะสมานไมตรเีชื่อมโยงให้คนโน้นคนนี้มีความรกัใคร่ นับถือกนั พูดให้พรรคต่อพรรค

ปรองดองกลมเกลยีวสามคัคกีนั ถา้เหน็วา่จะชว่ยใหเ้ขาสามคัคกีนัไม่ไดก้ง็ดเสยี 

 ขอ้ที ่6 งดเวน้จากการพูดวาจาหยาบคายทีเ่ผด็รอ้น ทีเ่ป็นปม เป็นทีข่ดัขอ้งของผูอ้ ื่น เป็นที่

ระคายหูของผูท้ีไ่ด้ยนิได้ฟงั ยิง่เป็นคําด่าคําแช่ง แม้แต่กบัสตัวด์ริจัฉานกไ็ม่ควรพูดเลย เพราะเป็น
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การส่อสนัดานของตนเองวา่เป็นคนเลว พยายามพูดแต่คําทีอ่่อนหวาน เรยีบรอ้ย นุ่มนวล ละมุนละไม 

เป็นทีพ่อใจชุม่ชืน่เบกิบานใจของผูท้ีไ่ดย้นิไดฟ้งั 

 ขอ้ที ่7 งดเวน้จากการพูดเพอ้เจอ้ ไดแ้ก่ งดการพูดในเวลาทีไ่ม่ควรพูด ในสถานที่ที่เขาไม่

ต้องการให้เราพูด การพูดมากไปกว่าความจรงิ พูดไม่มเีหตุผล พูดวาจาไม่มหีลกัฐาน ไม่พูดตาม

ธรรมวนิยั พูดไม่รู้จกัหยุด แม้ไม่มใีครอยากฟงัแล้วกย็งัพูดเรื่อยเป่ือยไปโดยไม่มปีระโยชน์ ต้องใช้

สติสมัปชญัญะในการพูดทุกครัง้ ถงึเป็นเรื่องจริงก็ต้องพูดให้ถูกกาลเทศะ พูดให้มีเหตุผลพอที่จะ

เชือ่ถอืได ้พูดใหถู้กตามธรรมตามวนิยั พูดแต่พอเหมาะพอสมควรไม่ใหม้ากเกนิเรื่องราวจนจบัไม่ได้

วา่เรื่องอะไร ซึ่งเรยีกวา่ “พูดเป็นน้ําท่วมทุ่ง ผกับุง้โหรงเหรง” หรอื “พูดกระบุงเอาสกักระบายไม่ได้” 

ดงันี้ ถา้เหน็วา่พูดแลว้มปีระโยชน์แก่ผูฟ้งัจงึพูด ถา้เหน็ว่าพูดแล้วจะไม่มปีระโยชน์เลยกอ็ย่าพูดเสยี

ดกีวา่ จงนึกถงึภาษิตโบราณไวเ้สมอว่า“อนัดชี ัว่สุดนิยมที่ลมปาก จะได้ยากโหยหวิเพราะชวิหา จะ

ถูกผดิเป็นมนุษยเ์พราะพูดจา จะเจรจาจงพเิคราะหใ์หเ้หมาะความ” 

 ดา้นที ่3 ดา้นมโนกรรม 

 ขอ้ที ่8 ไม่โลภอยากได้ของผูอ้ ื่นมาเป็นของตน ได้แก่ เมื่อเหน็พสัดุอุปกรณ์เครื่องใชส้อย 

ทัง้ทีม่วีญิญาณ และไม่มวีญิญาณของผูอ้ ื่นแลว้ แม้ตนจะชอบพอใจกไ็ม่พยายามเพ่งว่า ขอให้สมบตัิ

ของผูน้ัน้จงมาเป็นของเรา หรอืครุ่นคดิแต่ในใจวา่ ทําไฉนเราจงึจะไดท้รพัย์สมบตัขิองผูน้ัน้หนอดงันี้ 

จงพยายามคดิใหเ้หน็วา่ ทรพัยส์มบตัเิครื่องใชส้อยอย่างดเีป็นอนัมาก เกดิขึน้แก่ผูน้ัน้กเ็พราะเขาได้

ทําความดเีป็นบุญเป็นกุศลมาก่อน แม้ชาตนิี้เราไม่เหน็เขาทําอะไร กค็งเป็นเพราะเขาทํามาแล้วแต่

อดตีชาตโิน้น ผลจงึเกดิสนองใหเ้ขาเป็นคนมัง่มดี้วยทรพัย์สมบตัอินัน่าปลื้มใจ เช่นนัน้ถ้าเราไปโลภ

อยากไดข้องเขา จะทําใหเ้กดิเป็นบาปแก่ใจ คอืเป็นสนิมเกาะกนิจติใจของเราเหมอืนสนิมอนัเกดิแก่

เหลก็ และเกาะกนิเนื้อเหลก็ฉะนัน้ ทําใหจ้ติใจของเรากร่อนอ่อนกําลงัลงไม่สามารถจะทําความดอียา่ง

อื่นได้ ควรพยายามแสดงมุทิตาจติพลอยยินดตี่อผูน้ัน้ แล้วพยายามบําเพ็ญบุญกุศล เช่นให้ทาน 

เสยีสละความโลภของตนใหเ้บาบางลง และขวนขวายช่วยเหลอืผูอ้ ื่นในการทําความดเีป็นต้น ผลจะ

บงัเกดิแก่ตนเองในภายหลงั 

 ขอ้ที ่9 ไม่พยาบาทปองรา้ยเขา คอื ไม่คดิอยากใหผู้อ้ ื่นเดอืดรอ้น ไม่จองเวรต่อสตัวแ์ละคน

อื่น ไม่ตัง้ใจทีจ่ะใหใ้คร ๆ เป็นผูฉ้ิบหาย หรอืวบิตัดิว้ยประการใด แม้จะโกรธเคอืงใครบ้าง โดยที่เขา

มาทําอะไรให้เสยีหาย หรอืมาด่าว่าให้เกดิความเจบ็ชํ้าน้ําใจ กไ็ม่อาจอาฆาตพยาบาทจองเวรผูน้ัน้

ต่อไปอกี เชน่ เขามาทํารา้ยเรากใ็หค้ดิเสยีวา่ เพราะเราระวงัตวัไม่ดหีรอืเพราะเราเคยทําร้ายให้เขา

เดอืดรอ้นมาก่อนแลว้ กรรมจงึตดิตามมาสนองเรา ขอใหเ้ป็นการใชห้นี้ กรรมกนัสุดสิน้แต่เพยีงชาตนิี้

เถดิ หรอืเขามาโกงเงนิเรา โดยยมืไปแล้วไม่ใชค้นื หรอืเขา้หุ้นกนัแล้วเขาโกงไปเสยี เช่นนี้จงคดิว่า

เราเคยโกงเขามาแล้วในชาตกิ่อนโน้น เขาจงึโกงเอาคนืไป ขอให้สิ้นสุดเวรกรรมกนัเสยีท ีตัง้ใจแผ่

เมตตาใหเ้ขาเหล่านัน้จงเป็นผูม้คีวามสุขปราศจากทุกข ์มคีวามเจรญิยิง่ ๆ ขึน้ไปเถดิ อย่าพยาบาท

จองเวรซึ่งกนัและกนัเลย พิจารณาให้เห็นโทษว่า การพยาบาทนัน้มนัทําให้เราเดือดร้อนกระวน

กระวาย กระสบักระส่ายเป็นทุกขใ์จไปคนเดยีว เราเป็นผูข้าดทุนคนเดยีวแท้ ๆ จกัผ่อนคลายความ
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พยาบาทลงไดม้ากทเีดยีว หรอืคดิใหเ้หน็วา่ ความพยาบาทนี้หากจองเวรกนัตลอดไปแล้วย่อมไม่มทีี่

สิน้สุด เหมอืนงูเห่ากบัพงัพอน 

 ขอ้ที ่10 เหน็ชอบตามทํานองคลองธรรม ไดแ้ก่ เหน็วา่บุญมจีรงิบาปมจีรงิ ผลของบุญม ีผล

ของบาปม ีคนทําดยี่อมไดด้ ีคนทําชัว่ย่อมไดช้ ัว่ นรกม ีสวรรคม์ ีและนิพพานกม็ ีโลกนี้โลกอื่นม ีชาติ

นี้ชาตหิน้าม ีสตัวท์ีย่งัมกีเิลสทํากรรมไว ้ตายแลว้ย่อมตอ้งเกดิเสวยผลของกรรมนัน้อกี ผูท้ี่ไม่มกีเิลส

อนัเป็นเหตุให้ทํากรรมมีจติสงบบริสุทธิห์มดจดตายแล้วย่อมไม่ ต้องเกดิอกี เพราะหมดเหตุหมด

ปจัจยัอนัจะทําใหเ้กดิแลว้ 

 กุศลกรรมบถมาจากพุทธสุภาษติ สุจรติธรรมดงันี้ “ธมฺมญจเร สุจรติํ น ตํ ทุจฺจรติํ จเร ธมฺม

จาร ีสุข ํเสต ิอสฺม ึโลเก ปรมฺห ิจาตฯิ” สุภาษตินี้มเีนื้อความวา่ บุคคลพงึประพฤตธิรรมส่วนสุจรติอยู่

ทุกเมื่อเถดิ ไม่พงึประพฤตธิรรมส่วนทุจรติเลย ผูป้ระพฤตธิรรมส่วนสุจรติ ย่อมนอนเป็นสุข หรอืเป็น

สุขทุกอริิยาบถ ทัง้ในโลกนี้ด้วย โลกเบื้องหน้าด้วย ดงันี้ฯ (ชยัวฒัน์ อตัพฒัน์; และทว ีผลสมภพ. 

2541: 32) “เมื่อใดอรยิสาวกรูช้ดัซึ่ง อกุศล...อกุศลมูล...กุศล...และกุศลมูล...ด้วยเหตุเพยีงนี้ เธอชื่อ

ว่ามสีมัมาทฏิฐ ิมคีวามเหน็ตรง ประกอบด้วยความเลื่อมใสแน่วแน่ในธรรม เขา้ถงึสทัธรรมนี้แล้ว” 

(พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต). 2551: 129) การปฏบิตัติามหลกักุศลกรรมบถ กจ็ะได้ชื่อว่า มี

สมัมาทฏิฐ ิทีเ่ป็นจุดเริม่ตน้หรอืเป็นตวันําแห่งการพน้ทุกข ์ 

 พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตโต) (2551: 164-167)อธบิายคําว่า กุศลและอกุศล แปล

โดยทัว่กนัวา่ด ีและชัว่ หรอืไม่ด ีกจ็รงิแต่แทท้ีจ่รงิแลว้ หาตรงกนัทเีดยีวไม่ สภาวะบางอย่างเป็นกุกล 

แต่อาจไม่เรยีกวา่ดใีนภาษาไทย สภาวะบางอย่างอาจเป็นอกุศล แต่ในภาษาไทยกไ็ม่เรยีกว่าชัว่ ดงั

จะเห็นต่อไปนี้ กุศล และอกุศล เป็นสภาวะที่เกิดขึน้ในจติใจและมีผลต่อจติใจก่อน แล้วจงึมีผลต่อ

บุคลกิภาพ และแสดงผลนัน้ออกมาภายนอก ความหมายของกุศลและอกุศลจงึเพ่งไปที่พื้นฐานคอื

เนื้อหาสาระ และความเป็นไปภายในจติใจเป็นหลกั กุศลแปลตามศพัทว์า่ ฉลาด ชํานาญ สบาย เอื้อ

หรอืเกื้อกูล เหมาะ ดงีาม เป็นบุญ คล่องแคล่ว ตดัโรค หรอืตดัสิง่ช ัว่ร้ายที่น่ารงัเกียจ ส่วนอกุศลก็

แปลวา่ สภาวะทีเ่ป็นปฏปิกัษ์ต่อกุศล หรอืตรงขา้มกบักุศล เชน่วา่ ไม่ฉลาด ไม่สบาย เป็นตน้ เพื่อให้

เหน็ความหมายชดัเจนยิง่ขึน้ อาจบรรยายลกัษณะของจติทีด่งีาม ไรโ้รค ไม่มโีทษ กุศลธรรมคอืสิง่ที่

ทําใหม้จีติมลีกัษณะเชน่นัน้ หรอืทําใหเ้กดิสภาพจติเชน่นัน้อย่างไร อกุศลธรรมคอืสิง่ที่ทําให้จติขาด

คุณลกัษณะทีก่ล่าวมา หรอืทําใหจ้ติเสื่อมเสยีสภาพเชน่นัน้อย่างไร 

 พระราชวรมุนี (ป.อ. ปยุตโต) (2527: 129) พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตโต) (2551: 

167) และชยัวฒัน์ อตัพฒัน์; และทว ีผลสมภพ (2541: 29)ไดก้ล่าวสรุปสอดคล้องกนัว่า มูลเหตุที่ทํา

ใหเ้กดิกุศล หรอืเรยีกวา่ กุศลมูล ม ี3 ประการ คอื 
 1.  อโลภะ ความไม่โลภอยากได้ โดยมีความสันโดษ ความพอใจอยู่ในทรัพย์สมบัต ิ

เฉพาะทีเ่ป็นของตนเท่านัน้ 

 2.  อโทสะ ความไม่โกรธแคน้ขดัเคอืง กโ็ดยทีม่เีมตตากรุณา 
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 3.  อโมหะ ความไม่หลง ก็คือความที่มีปญัญารู้ตามความเป็นจริง อนัทําให้ไม่หลงใหล 

ไม่ใหถ้อืเอาผดิ 

 ความประพฤติของคนเรา ถ้าตกอยู่ในอํานาจของความไม่โลภ ไม่โกรธ และไม่หลงแล้ว 

กาย วาจา ใจ กจ็ะปรากฏในทางไม่โลภ ไม่โกรธ ไม่หลง ผลของพฤตกิรรม คอื ความสุขกาย และสุข

ใจ ส่วนมูลเหตุทีท่ําใหเ้กดิอกุศล หรอืเรยีกวา่ อกุศลมูล ม ี3 ประการคอื 

 1.  โลภะ ความโลภอยากไดข้องเขา 

 2.  โทสะ ความโกรธแคน้ขดัเคอืง 

 3.  โมหะ ความหลง ไม่มปีญัญารูต้ามความเป็นจรงิ 

 ความประพฤตขิองคนเรา ถา้ตกอยู่ในอํานาจของความโลภ ความโกรธ และความหลงแล้ว 

กาย วาจา ใจ กจ็ะปรากฏในทางโลภ โกรธ หลง ผลของพฤตกิรรม คอื ความทุกขก์าย และทุกขใ์จ 

 จากการประมวลเอกสารที่เกี่ยวข้องสรุปได้ว่าการปฏิบตัิตามหลกักุศลกรรมบถ คอื การ

กระทําแห่งทางทีเ่ป็นกุศล ม ี3 ทางไดแ้ก่ 

 1.  การปฏบิตัทิางกาย 

  1.1 ไม่เบยีดเบยีนสตัว ์

  1.2 ไม่ลกัทรพัย ์

  1.3 ไม่ประพฤตผิดิในกาม 

 2.  การปฏบิตัทิางวาจา 

  2.1 ไม่พูดเทจ็ 

  2.2 ไม่พูดสอดเสยีด 

  2.3 ไม่พูดคําหยาบ 

  2.4 ไม่พูดเพอ้เจอ้ 

 3.  การปฏบิตัทิางใจ 

  3.1 ไม่โลภอยากได ้

  3.2 ไม่คดิพยาบาท 

  3.3 ไม่ทําผดิจากทํานองคลองธรรม 

  

 3.3.2 งานวิจยัและการวดักศุลกรรมบถ 10 

 จากการประมวลเอกสารพบตวัอย่างงานวจิยัที่ใกล้เคยีง เป็นงานวจิยัที่เกี่ยวกบัความเชื่อ

ทางศาสนา เชน่ ดวงเดอืน พนัธุมนาวนิ และคณะ (2540: 17) ได้สร้างแบบวดัความเชื่อทางศาสนา

ขึน้เป็นความเชือ่ของบุคคลเกีย่วกบัลกัษณะของพุทธศาสนา 3องคป์ระกอบ คอื ความเชือ่ในไตรสรณ

คมน์ ความเชื่อในกฎแห่งกรรม และความเชื่อในเรื่องนิพพาน เพื่อใช้กบันักเรยีนชัน้ประถมศกึษา 

และมธัยมศกึษา ลกัษณะคําถามเป็นประโยคเล่าและประโยคปฏเิสธ ประกอบมาตรประเมนิ 6 ระดบั 

จาก จรงิทีสุ่ด ถงึ ไม่จรงิเลย มชี่วงคะแนนอยู่ระหว่าง 10-60 คะแนน มคี่าความเชื่อมัน่เท่ากบั .69 

และ หรรษา เลาหเสรกีุล (2537: บทคดัย่อ) ได้นําแบบวดัความเชื่อทางศาสนามาใช ้โดยวดัความ
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เชื่อมัน่ใหม่ได้ .58 ผลการวจิยัพบว่า นักเรยีนที่มคีามเชื่อและการปฏบิตัทิางพุทธศาสนาสูง กจ็ะมี

ความผาสุกทางจติใจและการคบเพื่อนอย่าง เหมาะสมมากดว้ยปรมิาณการทํานาย ไดสู้งสุด 40% ไน

กลุ่มนกัเรยีนทีเ่ขา้เรยีนโรงเรยีนพุทธศาสนาวนัอาทติย ์และเมื่อเปรยีบเทยีบกลุ่ม นกัเรยีนทีเ่ขา้เรยีน

และไม่เขา้เรยีนในโรงเรยีนพุทธศาสนาวนัอาทติย์ต่างกนั ปรากฏว่า ความเชื่อและการปฏบิตัทิาง

พุทธศาสนาของนกัเรยีน เกีย่วขอ้งกบัความผาสุกทางจติใจ และการคบเพื่อนอย่างเหมาะสม ในกลุ่ม

นกัเรยีนที ่เขา้เรยีนโรงเรยีนพุทธศาสนาวนัอาทติย์ เด่นชดักว่ากลุ่มนักเรยีนที่ไม่ เขา้เรยีนโรงเรยีน

พุทธศาสนาวนัอาทติย ์

 จากการประมวลเอกสารไม่พบแบบวดักุศลกรรมบถ 10 ผูว้จิยัจงึสร้างแบบวดัขึน้เองจาก 

การรายงานของนกัเรยีนในเรื่องความเชือ่ที่ควรปฏบิตั ิ10 ประการ ได้แก่ ไม่เบยีดเบยีนสตัว ์ไม่ลกั

ทรพัย ์ไม่ประพฤตผิดิในกาม หมายถงึ ไม่พูดเทจ็ ไม่พูดสอดเสยีด ไม่พูดคําหยาบ ไม่พูดเพอ้เจอ้ ไม่

โลภอยากได้ ไม่คิดพยาบาท ไม่ทําผิดจากทํานองคลองธรรม มีจํานวน 30 ข้อ ลักษณะของ

แบบสอบถามเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 6 ระดบั ตัง้แต่จรงิที่สุด จรงิ ค่อนขา้งจรงิ ค่อนขา้งไม่จรงิ 

ไม่จรงิ และไม่จรงิเลย ผูท้ีต่อบไดค้ะแนนจากแบบสอบถามมากกว่า แสดงว่านักเรยีนมคีวามเชื่อใน

กุศลกรรมบถ 10 มากกวา่ผูต้อบทีไ่ดค้ะแนนจากแบบสอบถามน้อยกวา่ 

 

4. ทฤษฎีต้นไม้จริยธรรม 

1 ดวงเดอืน พนัธุมนาวนิ (2538: 3) ไดท้ําการศกึษา รวบรวม งานวจิยั เพื่อวเิคราะห ์สาเหตุ

พฤตกิรรมคนดแีละคนเก่งของคนไทยทีถู่กศกึษา ตัง้แต่ชว่งอายุ 6 ถงึ 60 ปี ไดส้รุป พฤตกิรรมที่พงึ

ปรารถนาออกไว้ 4 ประเภท ประเภทแรก คือ พฤติกรรมการรบัผดิชอบตนเอง และครอบครวั 

หมายถึง พฤติกรรมของการไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น ส่วนพฤติกรรมประเภทที่สอง คือ 

พฤติกรรมการทํางานอย่างมีประสิทธิภาพสูง หมายถึง พฤตกิรรมการทํางาน เพื่องานและเพื่อ

ส่วนรวมเป็นสําคญั ตลอดจนการรกัษาระเบยีบวนิัยในการทํางาน มจีรรยาใน วชิาชพีตนสามารถ

ปรบัตวัใหอ้ยู่ในระบบงานไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ ประเภทที่สาม คอื พฤตกิรรมที่เอื้อต่อการพฒันา

ประเทศ หมายถงึ พฤตกิรรมการปรบัตนให้สามารถทํางานที่แปลกใหม่ สามารถพฒันาตนเองให้

กา้วหน้าและสมบูรณ์ทัง้ร่างกายและจติใจ และสงัคม และประเภทสุด ทา้ยคอื พฤตกิรรมพลเมอืงด ีมี

ศลีธรรม จรยิธรรมสูง หมายถงึ พฤตกิรรมการทําตามกฎหมาย ยดึมัน่ในศาสนาและวฒันธรรมอนัดี

งาม ซึ่งพฤติกรรมที่พึงปรารถนาทัง้ 4 ประเภทนี้ เป็นตวั แทนของพฤติกรรมอีกมากมายที่จ ัด

รวมเข้าเป็นพฤติกรรมของคนดีคนเก่งด้วย พฤติกรรมการ ทํางาน จัดว่าเป็นส่วนหนึ่งของ 

พฤตกิรรมคนดคีนเก่ง1

 ในประเทศไทยได มีการวิจยัจํานวนหนึ่งที่ศกึษาพบว่า ผู้ที่อยู่ ในสถานการณ ประเภท

เดยีวกนั แต่ยงัมพีฤตกิรรมหนึ่งในปรมิาณทีต่่างกนันัน้เป็นเพราะคนเหล่านัน้มจีติลกัษณะต่างๆ ใน

ปรมิาณที่แตกต่างกนันัน่เอง ทัง้จิตลกัษณะเดิม และจติลกัษณะตามสถานการณ  จนสามารถสรุป

เป็น “ทฤษฎตีน้ไม จรยิธรรม” (ดวงเดอืน พนัธุมนาวนิ. 2538: 5) โดยเสนอในลกัษณะของภาพตน้ไม 
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ใหญ่ทีม่รีากแก ว 3 ราก แสดงให ้เหน็จติลกัษณะ 8 ประการทีอ่าจเป็นสาเหตุทางดา้นจติใจซึ่งแบ่งได  

2 ส วน ได แก  ส วนทีร่าก ประกอบดว้ยจติลกัษณะ 3 ประการคอื สตปิญัญา ประสบการณ ทางสงัคม 

และสุขภาพจติ และส่วนทีลํ่าตน้ ประกอบดว้ยจติลกัษณะ 5 ประการ คอื แรงจูงใจใฝ ่สมัฤทธิล์กัษณะ

มุ่งอนาคตควบคุมตน ความเชื่ออํานาจในตน เหตุผลเชิงจริยธรรม และ ทัศนคติ ค  านิยมและ

คุณธรรม ทีเ่กีย่วกบัพฤตกิรรมเป้าหมายนัน้ๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพประกอบ 1 ทฤษฏตีน้ไม ้จรยิธรรม  

 

 ทีม่า¨ ดวงเดอืน พนัธมุนาวนิ. (2538).  หลกัและวธิกีารวจิยัทางสงัคมพฤตกิรรมศาสตร:์ 

ตําราข ัน้สงูทางจติวทิยาและพฤตกิรรมศาสตร.์ หน้า 5. 

 

 ดวงเดอืน พนัธุมนาวนิ (2538: 83) ได้ให้ข้อเสนอแนะว่าสิง่ที่ควรปลูกฝงัให้เด็กในช่วง

ประถมปลายถงึมธัยมต้นการควบคุมตน เพราะเดก็วยันี้เป็นวยัที่มคีวามแปรเปลี่ยนในการกระทํา

มาก สอดคลอ้งกบัการสงัเคราะหง์านวจิยัทัง้ไทย และต่างประเทศของ ดุจเดอืน พนัธุมนาวนิ (2550: 
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54) พบว่าพฤติกรรมเชงิจริยธรรมในเด็กและเยาวชนมีลักษณะทางจิตที่สําคญัในการอธิบาย

พฤติกรรมคอื “ลกัษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน” ดวงเดอืน พนัธุมนาวนิ และคณะ (2540: 93) มี

ความสําคญัต่อความเชื่อทางศาสนาพุทธมาก โดยเฉพาะการอยู่ในศีล และกรรมบถ ในส่วนจิต

ลกัษณะในส่วนของรากมสีุขภาพจติเป็นปจัจยัเชงิเหตุทีส่ําคญัในการสรา้งจติลกัษณะอื่นๆขึน้มา และ

มคีวามสมัพนัธ์กบัลกัษณะทางศาสนา กล่าวคอื สุขภาพจิตของบุคคลจะมีผลต่อความวติกกงัวล 

ความแปรปรวนของอารมณ์และการรบัรูข้องบุคคล  

 จากการประมวลเอกสารที่เกี่ยวข้องกบัจิตลกัษณะเดิมจากทฤษฏีต้นไม้จริยธรรม เพื่อ

ศกึษาในงานวจิยันี้ 2 ด้าน คอื จติลกัษณะส่วนรากสุขภาพจติ ซึ่งมผีลต่อจติลกัษณะส่วนลําต้นและ

พฤติกรรมทางตรง และจิตลักษณะส่วนลําต้น ได้แก่ ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนที่มีผลต่อ

พฤตกิรรม  

 

 4.1 สขุภาพจิต 

 4.1.1 ความหมายและความสาํคญัของสขุภาพจิต 

 ดวงเดอืน พนัธุมนาวนิ (2544: 12) กล่าวไวว้า่ สุขภาพจติ เป็นจติลกัษณะพื้นฐานที่สําคญั

ประการหนึ่ง ซึ่งเป็นสาเหตุในการพฒันาลกัษณะทางจติอกี 5 ประการ ของคนดแีละคนเก่ง และ

สุขภาพจิตที่ดี เป็นสิ่งจําเป็นในการรบัรู้สภาพแวดล้อมได้อย่างถูกต้องแม่นยํา และเรียนรู้จาก

สภาพแวดลอ้มไดม้าก แมน้บุคคลจะมสีตปิญัญา มปีระสบการณ์ทางสงัคมมาก แต่ถา้สุขภาพจติไม่ด ี

กจ็ะไม่สามารถไดร้บัประโยชน์จากประสบการณ์นัน้ไดอ้ย่างเตม็ที่ 

 องคก์ารอนามยัโลก (World Health Organization หรอื WHO) (ดนยั ไชยโยธา. 2532: 12) 

ได้ให้คําจํากดัความของคําว่า สุขภาพจติ (Mental Health) ไวว้่า ความสามารถของบุคคลที่จะ

ปรบัปรุงตนใหม้คีวามสุขและเขา้กบั สงัคม และสิง่แวดล้อม มสีมัพนัธภาพกบับุคคลอื่นและสามารถ

ดํารงชวีติของตนเองได้โดยไม่เสยีดุลยภาพ ทําให้ม ีความสุขกาย สบายใจ รวมทัง้สามารถสนอง

ความต้องการของตนเองในสงัคมที่กําลงัเปลี่ยนแปลงไดโดยไม่มี ขอ้ขดัแย้งเกดิขนภายในจิตใจ 

สุขภาพจิตมิไต้หมายความเฉพาะเพียงการปราศจากโรคทางจิตและประสาทนัน้ แต่รวมถึงการ

ปรบัตวัเขา้กบัสงัคมและสิง่แวดล้อมไต้เป็นอย่างด ีส่วนผ่องพรรณ เกดิพทิกัษ์ (2530: 6) ได้สรุป

ความหมายของสุขภาพจิตว่า หมายกึง ความสมบูรณ์ ทางจิตใจของมนุษย์ ซึ่งจะช่วยให้มนุษย์

ดํารงชวีติอยู่ในสงัคมได้อย่างเป็นสุข ปราศจากโรคจติ โรคประสาท มคีวามสามารถในการปรบัตวั  

ในสงัคมได้อย่างเหมาะสม มีความมัน่คงทางใจ มีสมรรถภาพ ในการทํางาน มี สมัพนัธภาพที่ด ี   

กบับุคคลอื่นและ ทําประโยชน์ให้แก่ตนเองและสงัคมได้อย่างมปีระสิทธิภาพ กลาสเชอร์ (พรจิรา  

วงศช์นะภยั. 2545: 34); (Glasser. 1960: 187-198) ได้ให้ความหมายสุขภาพจติว่า เป็นการ

รบัผดิชอบ เป็นความสามารถของบุคคลทีจ่ะสนองความด้องการต่างๆ ได้สําเรจ็ โดยไม่ขดัขวางกบั

คนอื่น เบอร์นารด (Bernard. 1970: 17) กล่าวว่า สุขภาพจติ หมายถงึความลามารถในการปรบัตวั 

ของบุคคล เพื่อใหต้นเองไตร้บัประโยชน์ มคีวามพอใจ สุขใจและพฤตกิรรมตนไม่ขดัต่อสงัคม คนม ี

สุขภาพจิตดีสามารถจะเผชญิและยอมรบัความเป็นจรงิในชวีติ สุขภาพจติของบุคคลจะดีที่สุดเมื่อ
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บุคคลนัน้ ยอมรบัความสําเรจ็ของตนเองตามสภาพความเป็นจรงิ และความสามารถของคนเองด้วย

ความพอใจโดยไม่รบัความกระทบกระเทอืน หรอืความคบัขอ้งใจน้อยที่สุด บุคคลจะมสีุขภาพจติใน

ชัน้ทีน่่าพอใจ ถา้บุคคลนัน้ ไม่ตงิเครยีดต่อความไม่สมหวงั จะไม่มปีฏกิริยิาต่อตา้นรุนแรงจะรกัษาไว้

ซึ่งความมเีหตุผล การแสดงออกจะเหมาะสมกบักาลเทศะ 

 สุดไฉน มวีริยิะเกดิ (2530: 3-4) ได้กล่าวถงึ ความสําคญัของสุขภาพจติไวว้่าสุขภาพจติ 

เป็นปจัจัยสําคัญในการกําหนดพฤติกรรมของบุคคล ถ้าบุคคลใดมีสุขภาพจิตดี พฤติกรรมที่

แสดงออกย่อม เป็นทีย่อมรบัของสงัคม เป็นผลดตี่อตนเองและผูอ้ ื่น แต่ในทางตรงกนัขา้ม ถ้าบุคคล

ใดสุขภาพไม่ดหีรอื สุขภาพจติเสื่อม พฤตกิรรมทีแ่สดงออกย่อมจะนํามาซึ่งความเดอืดรอ้นทัง้คนเอง

และผูอ้ ื่น มาโนช สุขฤกษ์ (2528: 65) ให้ความเหน็ว่า เดก็ที่เตบิโดมาจากครอบครวัที่ขาดความ

สมบูรณ์ ซึ่งเป็นผลมาจากการตาย การหย่ารา้ง พ่อแม่แยกกนัอยู่และสภาวะอื่น ๆ ทีท่ําใหสู้ญเสยีพ่อ

แม่ จะทําให้เด็ก ขาดความรกัและความอบอุ่นที่ควรได้รบั เป็นคนมีปมด้อยไนตนเอง เมื่อโตขึ้น

อาจจะประสบปญัหาการ ปรบัตวัและการสรา้งความสมัพนัธท์ีด่กีบัผูอ้ ื่น สุขา จนัทน์เอม; และสุรางค ์

จนัทน์เอม (2529: 223) กล่าววา่สุขภาพทางร่างกายและสุขภาพจติ ของคนทีม่คีวามสมัพนัธ์กนัมาก 

มกัจะพบวา่เดก็ทีม่โีรคประจําตวับางอย่าง หรอืมคีวามบกพร่องทางกาย จะไดร้บัความลําบากในการ

ปรบัตวั มอีารมณ์หงุดหงดิ ไม่สามารถเขา้กบัเพื่อนไดใ้นขณะเดยีวกนัเดก็ทีม่สีุขภาพจติ ไม่ด ีกม็กัจะ

มผีลทําใหสุ้ขภาพกายทรุดโทรมลง และอาการเจบ็ปว่ยลุกลามมากยิง่ข ัน้ 

 กมลรตัน์ หล้าสุวงษ์ (2524: 290-293) ได้กล่าวถงึอาการเริม่แรกของนักเรยีนที่มปีญัหา

ทาง สุขภาพจิต คือ 1) ปญัหาด้านการเรยีน 2) ปญัหาด้านความประพฤต ิส่วนกรมการแพทย ์

(2529: 3) ได้ให้ข้อเสนอแนวทางการพิจารณาลกัษณะของบุคคลที่มสีุขภาพจติดี คือ บุคคลที่

สามารถแก้ปญัหา สามารถปรบัตวัและปรบัจติใจได้อย่างเหมาะสมกบัสงัคม และสภาพแวดล้อมที่

เป็นจรงิและเสรมิวา่การดําเนิน'ชวีติปุถุชนย่อมต้องเผชญิความทุกข ์ความดงึเครยีด ความไม่พอใจ 

ความผดิหวงั แต่ผูท้ี่มีสุขภาพจติดี จะสามารถแก้ปญัหาหรือผ่อนปรนหาทางออกที่เหมาะสมกบั

สงัคม วฒันธรรม และสามารถปรบัจิตใจได้ ยอมรบัผลที่จะเกิดตามมาได้ สามารถดํารงชวีติอยู่ได้

อย่างม ีความสุขสบายคามอตัภาพ สรุปไดด้งันี้ 

 1.  ไม่มโีรคทางร่างกายและจติใจ 

 2.  มคีวามสามารถสรา้งความสมัพนัธแ์ละอยู่ร่วมกบัผูอ้ ื่นได ้

 3.  มคีวามสามารถทีจ่ะปรบัตวัไนสงัคมและสิง่แวดลอ้มทีเ่ปลีย่นแปลงอยู่ตลอดเวลา 

 4.  สามารถทําตนให้เป็นประโยชน์ต่อตนเอง และชุมชนแวดล้อมได้ตามอตัภาพของ

ตนเอง 

 5.  สามารถปรบัตวัปรบัใจ ใหเ้กดิความพงิพอใจและมคีวามมนคงต่อความขดัแยง้ทีเ่กดิขึน้ 

 6.  สามารถปรบัตวัปรบัใจใหเ้กดิความพงึพอใจและมคีวามมนคงต่อความขดัแยง้ทีเ่กดิขึน้ 

 เอกิเบริท์ (Egbert. 1980: 11) กล่าววา่ ลกัษณะของผูท้ีม่สีุขภาพจติดจีะมลีกัษณะดงันี้คอื 

 1.  รูจ้กัตวัเอง สามารถพฒันาบุคลกิภาพผสมผสานกนัไดเ้หมาะสมกบัความเป็นจรงิ 

 2.  เป็นผูท้ีต่ ัง้ความหวงัในทางทีเ่ป็นไปได ้
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 3.  เป็นผูท้ีเ่ขาไจชวีติและจุดหมายในชวีติ 

  4.  เป็นผูท้ีม่พีลงัในการดํารงชวีติ สามารถก่อใหเ้กดิความหวงัของชวีติ 

 5.  มคีวามสามารถในการปรบัความคดิ พฤตกิรรม ตามประสบการณ์ของชวีติแต่ละชว่งได ้

 6.  สามารถเปิดเผยตนเอง สรา้งสมัพนัธภ์าพกบัผูอ้ ื่นได ้

 

 4.1.2 งานวิจยัและการวดัสขุภาพจิต 

 จากการประมวลเอกสาร พบตวัอย่างงานวจิยัเกีย่วกบัสุขภาพจติ เชน่ พูนฤด ีสุวรรณพนัธ ์

(2537: บทคดัย่อ) ไดศ้กึษาปจัจยัทางครอบครวัและโรงเรยีนที่เกี่ยวขอ้งกบัลกัษณะทางพุทธศาสนา

ของนักเรียนในชุมชนที่มีระดบัการพฒันาต่างกนั พบว่า สุขภาพจิตของนักเรยีนเป็นตวัทํานายที่

สําคญักบัพฤตกิรรมกา้วรา้วน้อย และพฤตกิรรมการคบเพื่อนทีเ่หมาะสม และนกัเรยีนที่มสีุขภาพจติ

ดเีป็นผูม้ศีลี 5 สูงกวา่นกัเรยีนทีม่สีุขภาพจติไม่ดที ัง้ในกลุ่มรวมและกลุ่มย่อย งานวจิยัของธารนิี มิ่ง

วงศ ์(2532: บทคดัย่อ) ทีศ่กึษาการเปรยีบเทยีบสุขภาพจติของวยัรุ่นชายที่มพีฤตกิรรมเหมาะสมกบั

เพศ กบัวยัรุ่นชายที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมกบัเพศ ในโรงเรียนมธัยมศกึษา กรุงเทพมหานคร 

พบว่า ว ัยรุ่นชายที่มีพฤติกรรมเหมาะสมกับเพศที่ศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และ

มธัยมศกึษาตอนปลาย มีสุขภาพจิตดีกว่าวยัรุ่นชายที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมกบัเพศ อย่างมี

นยัสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
 จากการประมวลเอกสารผูว้จิยัใชแ้บบวดัของ ดวงเดอืน พนัธุมนาวนิ; งามตา วนินทานนท์; 

และคณะ (2536: 63) จํานวน 15 ขอ้ เป็นขอ้ความทางดา้นลบ โดยแต่ละขอ้มมีาตรประเมนิ 6 หน่วย 

ใหน้กัเรยีนเลอืกตอบตามความเป็นจรงิ ตัง่แต่ “จรงิทีสุ่ด” ถงึ “ไม่จรงิเลย” มคี่าอํานาจจําแนกรายขอ้ 

(r) อยู่ระหว่าง .37-.64 มีค่าความเชื่อมัน่ทัง้ฉบบัเท่ากบั .86 เกณฑ์การให้คะแนน แบบวดัเป็น

ขอ้ความทางลบทัง้หมด จะได้คะแนน 1 ถงึ จาก "จรงิที่สุด" ถึง "ไม่จรงิเลย" ผูท้ี่ได้คะแนนรวมสูง 

แสดงวา่เป็นผูท้ีม่สีุขภาพจติดสีูง ผูท้ีไ่ดค้ะแนนรวมตํ่ากวา่แสดงวา่เป็นผูท้ีม่สีุขภาพจติดตีํ่า 

  

 4.2 ลกัษณะมุ่งอนาคต-ควบคมุตน 

 4.2.1 ความหมายและความสาํคญัของลกัษณะมุ่งอนาคตควบคมุตน 

 ลกัษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนสามารถแยกออกไดเ้ป็น 2 ดา้น คอื 1) ลกัษณะมุ่งอนาคต 2) 

ความสามารถควบคุมตน ดงัจะอธบิายดงันี้ 

 1.  ลกัษณะมุ่งอนาคต (Future Orientation) ดวงเดอืน พนัธุมนาวนิ (2537:  86-87)  อธบิายว่า

คอื ความสามารถในการคาดการณ!กลไปในอนาคตโดยคดิ ได้ว่าอะไรจะเกดิขึน้ ทัง้ผลดแีละผลเสยี 

และเห็นความสําคญัของสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนัน้ การที่บุคคลสามารถ จะคิดได้ว่าอะไรที่จะ

เกิดขึ้นในอนาคตรวมทัง้ความเขา้ใจและมองเหตุการณ์ที่จะเกดิขึน้อย่างทะลุปรุโปร่ง และตรงกบั 

ความเป็นจรงิ เนื่องจากบางคนคาดการณ์ได้ว่าอะไรจะเกดิขึน้ แต่ไม่ยอมรบัความจรงิที่จะเกดิขึ้น 



 42 

โดยเฉพาะเรื่องที ่ไม่เป็นผลดกีบัตนหรอืบางคนมองไม่เหน็ว่าการกระทําของตนในปจัจุบนัจะส่งผล

เชน่ไรในอนาคต เฮคออเชน (สมจติต์ เพิม่พูล. 2532: 47); (Heckhausen. 1967: 42 - 45) กล่าวถงึ

ลกัษณะมุ่งอนาคตไวว้า่หมายถงึ ความสําคญัของการตัง้เป้าหมายในระยะยาวของการทํางาน การ

คาดการณ์ไกล การวางแผนระยะยาว การมองผลที่จะส่งไปยงัอนาคต{จกัอดได้รอได้หรอือด เปรี้ยว

ไวก้นิหวาน ลกัษณะมุ่งอนาคตสูงนี้จะปรากฏมากในผูท้ี่มแีรงจูงใจใฝ่สมัฤทธิใ์นทุก ๆ ด้านส่วน มคี 

(Mead. 1971: 175) ไดก้ล่าวว่าลกัษณะมุ่งอนาคตเป็นความสามารถของ บุคคลเป็นการคาดการณ์

เกีย่วกบัตนเองในอนาคต โรบนิสนั (Robinson. 1971: 1225) กล่าวว่า ลกัษณะมุ่งอนาคต หมายถงึ

การวาง โครงการระยะยาวเกี่ยวกบัอนาคตของบุคคล มสิเชส (Mischel. 1974: 287) กล่าวว่า 

ลกัษณะมุ่งอนาคต หมายถงึ ความสามารถ ในการคาดการณ์ไกลและเลง็เหน็ความสําคญัของผลดี

และผลเสยีทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคต มคีวาม ตอ้งการไดร้บผลไนอนาคตที่ดกีว่าหรอืมากกว่าผลที่ได้รบ

ในปจัจุบนั จงึมกีารวางแผนเพื่อปฏบิตัแิละ ควบคุมตนเองใหป้ฏบิตัเิป็นข ัน้เป็นตอนตามแผนที่วางไว ้

เพื่อไปสู่เป้าหมายทีต่อ้งการในอนาคต ซึ่ง การดําเนินการปฏบิตัติามแผนนี้เป็นระยะเวลานานกวา่จะ

บรรลุผล หรือจะต้องทําเป็นจํานวนหลาย ครัง้ ซึ่งเป็นการควบคุมตนเองให้ละเว้นการกระทํา

บางอย่างในระยะเวลาหนึ่ง จนกระทัง่ไดผ้ลนอกจากนี้ นาตยา ปีลนัธนานนท ์(2526: 21-23) กล่าววา่ 

ลกัษณะมุ่งอนาคต หมายถงึพฤตกิรรมทีน่กัเรยีนแสดงออกโดยมกีารคํานึงถงึผลของการกระทํานัน้ๆ 

วา่จะล่งผลรา้ย หรอืผลดแีก่ตนเอง และลงัคมอย่างไร ควรประพฤตหิรอืปฏบิตัอิย่างไร จงึจะทําให้ไม่

เกดิผลรา้ยทัง้ในปจัจุบนัและอนาคต เพญ็แข ประจนัปจัจนึก (2527: 15) กล่าววา่ ลกัษณะมุ่งอนาคต 

หมายถึง ลกัษณะ นิลยัที่อดได้รอได้ รู้จกัหกัห้ามใจตนเอง เพี่อไปล่จุดหมายปลายทางสําเรจ็หรือ

ผลตอบแทนทีย่ิง่ใหญ่ หรอืมคีุณค่ามากกวา่ จนิตนา บลิมาศ (2529: 27) กล่าววา่ ลกัษณะมุ่งอนาคต 

หมายถงึ ความสามารถในการคาดการณ์ไกลและเลง็เหน็ผลดผีลเสยีที่จะเกดิขึน้ในอนาคต สามารถ

วางแผนปฏบิตัเิพื่อรบัผลด ีหรอืป้องกน้ผลเสยีทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคต 

 2.  ความสามารถควบคุมตน (Self - control) ดวงเดอืน พนัธุมนาวนิ (2543: 92-93) ได้

อธิบายไวว้่าประกอบด้วยลกัษณะทางจติคือ การมองเห็นความสําคญัของ ประโยชน์ที่จะมมีาใน

อนาคตมากกวา่ประโยชน์ในปจัจุบนั การเสอืกทีจ่ะแสดงพฤตกิรรมทีแ่สดงถงึการอดไดร้อได ้และเชือ่

วา่การกระทําของตนจะส่งผลใหเ้กดิผลดตีามที่ตนต้องการได้ นัน่คอืการมผีลสบืเนื่องมาจากการมุ่ง

อนาคต นัน่เอง และนอกจากนัน้ความสามารถควบคุมตนยงัเกีย่วขอ้งกบัการไม่หวงัผลจากภายนอก 

แต่เป็นการทีบุ่คคลให ้รางวลักบัตนเอง หรอืการลงโทษตนเอง โดยรางวลัทีใ่หแ้ก่ตนเองอยู่ในรูปของ

ความพอใจในตนเอง ความภาคภูมใิจ ในตนเอง ส่วนการลงโทษตนเองกค็อืการเกดิความไม่สบายใจ 

วติกกงัวลและละอายใจ  

 ดวงเดอืน พนัธุมนาวนิ (2537: 86) ไดก้ล่าวสรุปวา่ ลกัษณะมุ่งอนาคต และการควบคุมตน 

จะต้องพฒันาไปด้วยกนั จึงจะเกิดพฤติกรรมที่ต้องการ เช่น พฤติกรรม รบัผดิชอบต่อหน้าที่ได ้

เนื่องจากลกัษณะมุ่งอนาคตคอืส่วนตน้ของปรากฏการณ์ ส่วนการควบคุมตน หรอืวนิัยใน ตนเองจะ

เป็นส่วนปลาย การเกิดคู่กนัคอืมีการมุ่งอนาคตในบางเรื่องเกิดนํามาก่อน แล้วบุคคลต้องใช้การ
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ควบคุม ตนเอง เพื่อใหส้ามารถดําเนินการไปตามทีไ่ดว้างเป้าหมายเอาไวน้ัน้ จนประสบความสําเรจ็

ในเวลาทีก่ําหนดไวด้ว้ย  

 ดวงเดือน พนัธุมนาวนิ งามตา วนินทานนท์ และคณะ (2536: 7) ได้ให้ความหมายของ

ลกัษณะมุ่งอนาคต-ควบคุมตน หมายถงึ ความสามารถในการคาดการไกล เหน็ความสําคญัของสิง่ที่

จะเกดิขึน้ในอนาคต และบงัคบัตนเองใหอ้ดไดร้อได ้หรอืเลอืกทีจ่ะไม่รบัผลประโยชน์เลก็น้อยในทนัท ี

แต่จะรอรบัประโยชน์ทีย่ิง่ใหญ่กวา่ หรอืสําคญักวา่ทีจ่ะตามมาในอนาคต มารสิา สก๊อต (2549: 8) ได้

ให้ความหมายของลกัษณะมุ่งอนาคต-ควบคุมตน หมายถึง พฤติกรรมการเพิม่ ความตระหนักใน

ความสําคัญของสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และบังคับตนเองให้อดได้รอได้หรือเลือกที่จะไม่รับ

ประโยชน์เลก็น้อยในทนัท ีแต่จะรอรบัประโยชน์ที่ยิง่ใหญ่กว่าหรอืสําคญักว่าที่จะเกดิขึน้ในอนาคต 

และสามารถวาง แผนการปฏิบตัเิพื่อรบัผลดหีรอืป้องกนัผลเสยีที่จะเกดิในอนาคต และละเวน้การ

กระทําบางชนิด หรอืความสามารถที่ จะเริม่กระทําพฤตกิรรมที่ต้องการความเสยีสละหรอือดทนใน

ปรมิาณและในคุณภาพที่เหมาะสมเป็นเวลานาน พอที่จะนําไปสู่เป้าหมายที่ดงีามที่วางไว้สําหรบั

อนาคตได ้ดวงเดอืน พนัธุมนาวนิ; และเพญ็เข ประจนปจัจนึก (2520: 3) กล่าววา่ลกัษณะมุ่งอนาคต- 

ควบคุมตนนี้มคีวามสมัพนัธก์บัความสําเรจ็ของการปฏบิตังิานอย่างมาก กล่าวคอื ถ้าแต่ละข ัน้ตอน

ของการปฏบิตังิานนัน้มผีลต่อความสําเรจ็หรอืความกา้วหน้าของบุคคลในอนาคต ความสําเรจ็ในแต่ 

ละข ัน้กจ็ะเป็นแรงจูงใจให้บุคคลพยายามปฏบิตังิานในขัน้ต่อไปให้สําเรจ็เพื่อให้บรรลุเป้าหมายขัน้

สุดท้าย และใน ขณะเดียวกันความล้มเหลวของการปฏิบตัิงานในขัน้ต้น ๆ ก็จะทําให้บุคคลไม่

สามารถทํางานในขัน้ต่อไปได้ การมุ่งอนาคต นี้เกี่ยวข้องกบัพฤตกิรรมหลายชนิด ทัง้พฤติกรรม

ส่วนตวั เช่น พฤติกรรมการอดออม พฤติกรรมซื่อสตัย์ พฤติกรรม รับผดิชอบ และพฤติกรรม

ช่วยเหลอืผูอ้ ื่น ดวงเดอืน พนัธุมนาวนิและคณะ (2530: 100) กล่าวถงึ ลกัษณะของผูท้ี่มุ่งอนาคต 

และสามารถควบคุมตนเองไวด้ง้นี้ 

 1.  สามารถคาดการณ์ไกลเห็นความสําคัญของอนาคตและตัดสินใจเลือกกระทําอย่า 

เหมาะสม 

 2.  หาแนวทางแกป้ญัหาและวางแผนดําเนินการเพีอ่เป้าหมายในอนาคต 

 3.  รูจ้กัการปฏบิตัใิหเ้กดิการอดไดร้อไดอ้ย่างเหมาะสม 

 4.  สามารถใหร้างวลัและลงโทษตนเองเมื่อกระทําไม่เหมาะสม 

 ส่วน มลิเชล (สมดุลย์ ชาญนุวงค์. 2533: 51; อ้างองิจาก Mischel. 1974: 287) กล่าวถงึ 

ลกัษณะของบุคคลทีมุ่่งอนาคตและมกีารควบคุมตนเองสูงไวด้ง้นี้ 

 1.  สามารถวางแผนล่วงหน้าไดแ้ละสามารถคาดการณ์ถงึผลดผีลเสยีที่จะเกดิขึน้ในอนาคต

ได ้

 2.  สามารถอดไดร้อไดส้ามารถอดเปรีย้วไวก้นิหวาน" 

 3.  มคีวามเชือ่มัน่ในผลของการกระทําวา่ทําดยี่อมไดด้ดีอบแทน 

 4.  เป็นบุคคลทีส่ามารถอธบิายปรากฏการณ์ต่างๆอย่างสมเหดุสมผล 

 5.  สามารถงดเวน้จากการกระทําบางชนิดทีล่งัคมไม่ยอมรบั หรอืเป็นผลเสยีต่อสุขภาพได้ 
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 4.2.2 งานวิจยัและการวดัลกัษณะมุ่งอนาคตควบคมุตน 
 จากการประมวลเอกสาร พบตวัอย่างงานวจิยัเกี่ยวกบัลกัษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน เช่น 

งานวจิยัของ วรวรรณ อร่ามพงศ์ (2551: บทคดัย่อ) ที่ทําการศกึษาตวัแปรทางจิตลกัษณะและ

สถานการณ์ทีเ่กีย่วขอ้งกบัพฤตกิรรมการทํางานอย่างมจีรยิธรรมของสตัวแพทย์ พบว่า ลกัษณะมุ่ง

อนาคตควบคุมตน กบัอกี 8 ตวัแปรร่วมกนัสามารถทํานายพฤตกิรรมการทํางานอย่างมจีรยิธรรมแต่

ละด้านได้ชดัเจนดงันี้ 1) ทํานายพฤตกิรรมการทํางานอย่างมจีรยิธรรมด้านกล้ายนืหยดัทําในสิง่ที่

ถูกต้องได้ระหว่าง 43.0% ถงึ 64.0% ในกลุ่มรวมและกลุ่มย่อย 10 กลุ่ม โดยมลีกัษณะมุ่งอนาคต

ควบคุมตน เป็นตวัทํานายที่สําคญัลําดบัที่ 2 และงานวจิยัของ มารษิา สก๊อต (2548: บทคดัย่อ) ที่

ศกึษาจติลกัษณะและสถานการณ์ทางสงัคมทีส่่งผลต่อพฤตกิรรมรบัผดิชอบต่อการทํางานของผูผ้ลติ

รายการโทรทศัน์ พบว่า ลกัษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน ร่วมกบัอีก 6 ตวัแปรสามารถทํานาย

พฤตกิรรมรบัผดิชอบต่อการทํางานของผูผ้ลติรายการโทรทศัน์ ไดร้อ้ยละ 44 

 จากการประมวลเอกสารผูว้จิยัใชว้ดัของ ดวงเดอืน พนัธุมนาวนิ งามตา วนินทานนท์ และ

คณะ (2536: 25) จํานวน 20 ขอ้ แบบวดัมขีอ้คําถามทีเ่ป็นขอ้ความดา้นบวก กบัขอ้ความทางดา้นลบ 

โดยแต่ละขอ้มมีาตรประเมนิ 6 หน่วย ให้นักเรยีนเลอืกตอบตามความเป็นจรงิ ตัง่แต่ “จรงิที่สุด” ถงึ 

“ไม่จรงิเลย” เกณฑก์ารใหค้ะแนน เมื่อเป็นขอ้ความทางบวก จะไดค้ะแนน 6 ถงึ 1 จาก "จรงิทีสุ่ด" ถงึ 

"ไม่จรงิเลย" ส่วนขอ้ความทีม่คีวามหมายทางลบนัน้จะมกีารใหค้ะแนนตรงกนัขา้ม ผูท้ีไ่ดค้ะแนนรวม

สูงกวา่ค่าเฉลีย่ แสดงวา่เป็นผูท้ีม่ลีกัษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนสูง ผูท้ี่ได้คะแนนรวมตํ่ากว่าค่าเฉลี่ย 

แสดง'วา่เป็นผูท้ีม่ลีกัษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนตํ่า 

 

5. กรอบแนวคิดในการวิจยั 

 การวจิยัในครัง้นี้ ผู้วจิยัได้ใช้ทฤษฏีทางด้านพฤติกรรมศาสตร์ที่เชื่อว่า พฤติกรรมของ

มนุษยม์สีาเหตุมาจากปจัจยัหลกัอย่างน้อย 2 ประการ ได้แก่ สาเหตุภายนอกตวัมนุษย์ และสาเหตุ

ภายในตวัมนุษย์ (ดวงเดอืน พนัธุมนาวนิ. 2541: 105) โดยสาเหตุภายนอกตวัมนุษย์ ผูว้จิยัสนใจ

ศกึษาตวัแปรตามแนวพุทธศาสนา ส่วนสาเหตุภายในตวัมนุษย์ผูว้จิยัสนใจศกึษาตวัแปรจติลกัษณะ

ตามแนวทฤษฏตีน้ไมจ้รยิธรรมทีส่ําคญับางประการ  

 การศกึษาตามแนวพุธศาสนา พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตโต) (2551: 621) ได้กล่าว

โดยสรุปได้ว่า กลัยาณมิตร จะก่อให้เกดิโยนิโสมนสิการ และความเชื่อที่ถูกต้อง ปจัจยัทัง้สองจะ

ก่อใหเ้กดิพฤตกิรรมทีเ่หมาะสมตามมา ในส่วนของกลัยาณมติร จากการประมวลเอกสาร พบว่ากลุ่ม

บุคคลทีม่อีทิธพิลต่อนกัเรยีนมากทีสุ่ดคอื ผูป้กครอง ครู และเพื่อน ส่วนความเชื่อที่ถูกต้อง จากการ

ค้นควา้ ความเชื่อหรอืหลกัธรรมในพุทธศาสนามมีาก แต่ผูว้จิยัพบว่า หลกัธรรมกุศลกรรมบถ 10 

เป็นหลกัธรรมทีมุ่่งเน้นการปฏบิตัทิ ัง้ทางกาย วาจา และใจ ความเชื่อในกุศลกรรมบถ 10 จงึน่าจะมี

ผลต่อการแสดงพฤตกิรรมของนกัเรยีน  
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 ในส่วนตวัแปรจิตลักษณะตามแนวทฤษฏีต้นไม้จริยธรรมโดย ดวงเดือน พันธุมนาวิน 

(2538: 83) ไดก้ล่าววา่ จติลกัษณะส่วนราก มผีลต่อจติลกัษณะส่วนลําตน้และพฤตกิรรมทางตรง โดย

ดุจเดอืน พนัธุมนาวนิ (2550: 54) ทําการสงัเคราะหง์านวจิยัพบวา่พฤตกิรรมเชงิจรยิธรรมในเดก็และ

เยาวชนมลีกัษณะทางจติที่สําคญัในการอธบิายพฤตกิรรม คอื “ลกัษณะมุ่งอนาคต-ควบคุมตน” อนั

เป็นจิตลกัษณะในส่วนลําต้น ดวงเดือน พนัธุมนาวนิ (2544: 7) กล่าวไว้ว่า สุขภาพจิต เป็นจิต

ลกัษณะพื้นฐานที่สําคญัประการหนึ่ง ซึ่งเป็นสาเหตุในการพฒันาลกัษณะทางจติอกี 5 ประการ จงึ

น่าจะเป็นตวัแปรทีส่ามารถอธบิายพฤตกิรรมของนกัเรยีนได ้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 2 กรอบแนวคดิทีใ่ชใ้นการวจิยั  

กลัยาณมติร 

- ความเป็นกลัยาณมติรของ

ผูป้กครอง 

- ความเป็นกลัยาณมติร

ของเพื่อน 

- ความเป็นกลัยาณมติร

ของครู 

ลกัษณะมุ่งอนาคต-ควบคุมตน 
- ลกัษณะมุ่งอนาคต 

- การควบคุมตน 

สุขภาพจติ 

- ความไม่วติกกงัวล  

- อารมณ์ไม่แปรปรวน  

- มีขาดสมาธิ  
- ความไม่เคร่งเครียด 

โยนิโสมนสกิาร 

- คดิถูกวธิ ี 

- คดิมรีะเบยีบ  

- คดิมเีหตุผล  

- คดิเรา้กุศล 

ความเชื่อในกุศลกรรมบถ 10 

- ไมเ่บยีดเบียนสตัว์      - ไมล่กัทรพัย ์ 

- ไมป่ระพฤตผิดิในกาม - ไมพู่ดเทจ็  

- ไมพู่ดสอดเสยีด        - ไมพู่ดคาํหยาบ  

- ไมพู่ดเพอ้เจอ้           - ไมโ่ลภอยากได ้ 

- ไมค่ดิพยาบาท  

- ไมท่ําผดิจากทํานองคลองธรรม 

พฤตกิรรมทีพ่งึประสงคข์องนักเรยีน 

- มวีนิัย มคีวามรบัผดิชอบ 

- มคีวามซื่อสตัยส์จุรติ 

- มคีวามกตญั�ูกตเวท ี 

- มคีวามเมตตากรุณา โอบออ้มอาร ีเอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่ และไมเ่หน็แก่ตวั 

- มคีวามประหยดั และใชท้รพัยากรอยา่งคุม้คา่ 

- ปฏบิตัตินเป็นประโยชน์ต่อสว่นรวม 
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6. สมมติฐานการวิจยั 

 จากกรอบแนวคิดข้างต้น ผู้วิจ ัยได้พัฒนาโมเดลสมมติฐานซึ่งเป็นโมเดลความสัมพันธ์

โครงสรา้งเชงิเส้นของอทิธพิลของกลัยาณมติร โยนิโสมนสกิาร ความเชื่อในกุศลกรรมบถ 10 และปจัจยั

ทางจติ ต่อพฤตกิรรมทีพ่งึประสงคข์องนกัเรยีน ดงันี้  
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 ภาพประกอบ 3 โมเดลสมมตฐิานการวจิยั 

Kala1 

Kala2 

Kala3 

กลัยาณมติร 
Beha1 

Beha2 

Beha3 

Beha4 

Beha5 

Beh6 

พฤตกิรรม Fosc1 
Fosc2 

มุ่งอนาคต 

Mehe1 

Mehe2 

Mehe3 

Mehe4 

สุขภาพจติ 

Yoni1 Yoni2 Yoni3 Yon4 

โยนิโสมนสกิาร 

Beli1 

Beli2 

Beli3 

Beli4 Beli5 Beli6 Beli7 

Beli8 

Beli9 

Beli10 กุศลกรรมบถ 
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สญัลกัษณ์และคาํย่อท่ีใช้ในโมเดลสมมติฐานการวิจยั 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

ตวัแปรแผง 

กลัยาณมติร แทน กลัยาณมติร 

โยนิโสมนสกิาร แทน  โยนิโสมนสกิาร 

กุศลกรรมบถ แทน ความเชือ่ในกุศลกรรมบถ 10 

สุขภาพจติ แทน  สุขภาพจติ 

มุ่งอนาคต แทน ลกัษณะมุ่งอนาคต-ควบคุมตน 

พฤตกิรรม แทน พฤตกิรรมทีพ่งึประสงคข์องนกัเรยีน 
 

ตวัแปรสงัเกต 

Kala1 แทน ความเป็นกลัยาณมติรของผูป้กครอง 

Kala2 แทน ความเป็นกลัยาณมติรของเพื่อน 

Kala3 แทน  ความเป็นกลัยาณมติรของครู 

Yoni1 แทน  คดิถูกวธิ ี 

Yoni2 แทน คดิมรีะเบยีบ  

Yoni3 แทน  คดิมเีหตุผล  

Yoni4 แทน คดิเรา้กุศล 

Beli1 แทน ไม่เบยีดเบยีนสตัว ์ 

แทน ตวัแปรแฝง ก เป็นสาเหตขุองตวัแปรแฝง ข 

 แทน ตวัแปร ค เป็นตวัแปรสงัเกตของตวัแปรแฝง ก 

แทน ตวัแปรแฝง 

  

แทน ตวัแปรสงัเกต 

 

ค 

 

ข 
 

ก 

 

ก 
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Beli2 แทน  ไม่ลกัทรพัย ์ 

Beli3 แทน  ไม่ประพฤตผิดิในกาม  

Beli4 แทน ไม่พูดเทจ็  

Beli5 แทน ไม่พูดสอดเสยีด  

Beli6 แทน  ไม่พูดคําหยาบ  

Beli7 แทน ไม่พูดเพอ้เจอ้  

Beli8 แทน ไม่โลภอยากได ้ 

Beli9 แทน  ไม่คดิพยาบาท  

Beli10 แทน  ไม่ทําผดิจากทํานองคลองธรรม 

Mehe1 แทน ความวติกกงัวล  

Mehe2 แทน  อารมณ์แปรปรวน  

Mehe3 แทน การขาดสมาธ ิ 

Mehe4 แทน ความเคร่งเครยีด 

Fosc1 แทน  ลกัษณะมุ่งอนาคต 

Fosc2 แทน  การควบคุมตน 

Beha1 แทน มวีนิยั มคีวามรบัผดิชอบ 

Beha2 แทน มคีวามซื่อสตัยส์ุจรติ 

Beha3 แทน  มคีวามกตญั�ูกตเวท ี 

Beha4 แทน มคีวามเมตตากรุณา โอบอ้อมอารี เอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่ และไม่

เหน็แก่ตวั 

Beha5 แทน มคีวามประหยดั และใชท้รพัยากรอย่างคุม้ค่า 

Beha6 แทน  ปฏบิตัตินเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 
 

  

6. สมมติฐานการวิจยั 

 จากภาพประกอบ แสดงกรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัยและภาพประกอบ แสดงโมเดล

สมมตฐิานซึ่งเป็นโมเดลความสมัพนัธ์โครงสร้างเชงิเส้นของอทิธพิลคุณสมบตักิลัยาณมติรของบุคคล

รอบขา้ง โยนิโสมนสกิาร ความเชื่อในกุศลกรรมบถ 10 และปจัจยัทางจติบางประการ ต่อพฤตกิรรมที่พงึ

ประสงคข์องนกัเรยีน  

 ผูว้จิยัไดต้ัง้สมมตฐิานการวจิยัไวด้งันี้ 

 1.  โมเดลปรบัแก้มีความกลมกลืนกบัข้อมูลเชงิประจกัษ์อิทธิพลของกลัยาณมิตร โยนิโส

มนสกิาร ความเชือ่ในกุศลกรรมบถ 10 และปจัจยัทางจติ ทีม่ตี่อพฤตกิรรมทีพ่งึประสงคข์องนกัเรยีน  

 2.  กลัยาณมติรมอีทิธพิลทางตรงต่อโยนิโสมนสกิาร 
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 3  กลัยาณมติรมอีทิธพิลทางตรงต่อความเชือ่ในกศุลกรรมบถ 10  

 4.  โยนิโสมนสกิารมอีทิธพิลทางตรงต่อพฤตกิรรมทีพ่งึประสงคข์องนกัเรยีน 

 5.  ความเชือ่ในกุศลกรรมบถ 10 มอีทิธพิลทางตรงต่อพฤตกิรรมทีพ่งึประสงคข์องนกัเรยีน

 6.  สุขภาพจติมอีทิธพิลทางตรงตอ่ลกัษณะมุ่งอนาคต-ควบคุมตน 

 7.  สุขภาพจติมอีทิธพิลทางตรงตอ่พฤตกิรรมทีพ่งึประสงคข์องนกัเรยีน 

 8.  ลกัษณะมุ่งอนาคต-ควบคุมตนมอีทิธพิลทางตรงต่อพฤตกิรรมทีพ่งึประสงคข์องนกัเรยีน

 9.  กลัยาณมติรมอีทิธพิลทางออ้มตอ่พฤตกิรรมทีพ่งึประสงคข์องนกัเรยีน 

 10. กลัยาณมติรมอีทิธพิลทางออ้มต่อพฤตกิรรมทีพ่งึประสงคข์องนกัเรยีน ผา่นความเชือ่

ในกุศลกรรมบถ 10 

 11. สุขภาพจติมอีทิธพิลทางออ้มต่อพฤตกิรรมทีพ่งึประสงคข์องนกัเรยีน ผา่นลกัษณะมุ่ง

อนาคต-ควบคุมตน 
 

 

 

 

 



บทท่ี 3 
วิธีดาํเนินการศึกษาค้นคว้า 

 

 สําหรบัการวจิยัในครัง้นี้ เป็นการศกึษาเชงิสํารวจ โดยเกบ็รวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่าง

ทีเ่ป็นนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 3 ประจําปีการศกึษา 2553 แล้วนําขอ้มูลที่ได้ไปทําการวเิคราะห์

ทางสถติ ิเพื่อทดสอบสมมตฐิานทีต่ ัง้ไว ้ดงัมขี ัน้ตอน วธิกีารดํา เนินการวจิยัดงันี้ 

 1. การกําหนดประชากรและการเลอืกกลุ่มตวัอย่าง 

 2. เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั 

 3. การสรา้งและการหาคุณภาพเครือ่งมอื 

 4. การเกบ็รวบรวมขอ้มูล 

 5. การจดักระทาํขอ้มูลและการวเิคราะหข์อ้มูล 
 

1. การกาํหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตวัอย่าง 
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั 

 ประชากรที่ใช้ในการวจิยัครัง้นี้ ได้แก่ นักเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 3 ประจําปีการศกึษา 

2553 ทีน่บัถอืศาสนาพุทธ ทีก่ําลงัศกึษาอยู่ในโรงเรยีนสงักดักรุงเทพมหานคร 

 

 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั 

 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครัง้นี้  ได้แก่ นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจําปี

การศกึษา 2553 ทีน่บัถอืศาสนาพุทธ ทีก่ําลงัศกึษาอยู่ในโรงเรยีนสงักดักรุงเทพมหานคร  

  โดยพจิารณาถงึกฎความเพยีงพอในการวเิคราะหข์อ้มูล (Rule of Thumb) ซึ่งกําหนดไว้

วา่ขนาดกลุ่มตวัอย่างต่อจํานวนตวัแปรสงัเกตในโมเดลทีเ่พยีงพอต่อการวเิคราะหข์อ้มูลควรมสีดัส่วน 

20: 1 (Schumacker; & Lomax. 2004: 49; Kline. 2005: 111) ดงันัน้ในการวจิยัครัง้นี้มตีวัแปรสงัเกต

จํานวน 29 ตวัแปร จงึควรมกีลุ่มตวัอย่างสําหรบัการวเิคราะห ์อย่างน้อย 580 คน 

  ใชก้ารสุ่มตวัอย่างแบบแบ่งชัน้ (ลว้น สายยศ; และ องัคณา สายยศ 2540: 183) โดยแบ่งชัน้

ตามกลุ่มเครอืขา่ยโรงเรยีนสงักดักรุงเทพมหานครทีม่รีะดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้จํานวน 11 กลุ่ม 

จากนัน้สุ่มโรงเรยีน 1 โรงเรยีนเพื่อเป็นตวัแทนแต่ละกลุ่ม และสุ่มเกบ็ขอ้มูลโรงเรยีนละ 2หอ้งเรยีน  

ไดก้ลุ่มตวัอย่างทัง้หมด 624 คน   
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ตาราง 1 แสดงกลุ่มตวัอย่างจากการสุ่ม  

 

กลุ่มโรงเรียน โรงเรียนตวัแทน นักเรียนกลุ่มตวัอย่าง 

สนามชยั พระยามนธาตุราชศรพีจิติร ์ 50 

มหาสวสัดิ ์ วดับุณยประดษิฐ ์ 49 

ศรนีครนิทร ์ มธัยมสุวทิยเ์สรอีนุสรณ์ 76 

สุวนิทวงค ์ วดัสามง่าม 50 

บูรพา วดัปากบ่อ 49 

พระนครเหนือ เคหะทุ่งสองหอ้งวทิยา 1 75 

กรุงธนบุร ี วดัทองเพลง 42 

ตากสนิ วดับางประกอก 51 

เจา้พระยา พูนสนิ 56 

วภิาวด ี ประชาราษฎรบํ์าเพญ็ 62 

ลุมพนิ ี วดัปทุมวนาราม  64 

 รวม 624 
   

 

เครื่องมือท่ีใช้ในการทาํวิจยั 

 เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูลครัง้นี้ เป็นเครื่องมอืวดัประเภทมาตรประเมนิรวมค่า 

(Summated rating scale) จํานวน 6 ชดุ  

 

ตาราง 2 แสดงแบบวดัทีใ่ชใ้นการวจิยั 

 

 

ชดุ แบบวดั 

ชดุที ่1 เกีย่วกบัตวัฉนั ขอ้ 1-22 แบบวดัพฤตกิรรมทีพ่งึประสงคข์องนกัเรยีน 

ชดุที ่1 เกีย่วกบัตวัฉนั ขอ้ 23-37 แบบวดัสุขภาพจติ 

ชดุที ่1 เกีย่วกบัตวัฉนั ขอ้ 38-57 แบบวดัลกัษณะมุ่งอนาคต-ควบคุมตน 

ชดุที ่2 เกีย่วกบัความเชือ่ของฉนั แบบวดัความเชือ่ในกุศลกรรมบถ 10 

ชดุที ่3 เกีย่วกบัผูป้กครองของฉนั 

ชดุที ่4 เกีย่วกบัเพื่อนของฉนั 

ชดุที ่5 เกีย่วกบัครูของฉนั 

แบบวดัความเป็นกลัยาณมติร 

ชดุที ่6 เกีย่วกบัการคดิของฉนั แบบวดัโยนิโสมนสกิาร 
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 รายละเอยีดของเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัสําหรบัการเกบ็รวบรวมขอ้มูลทีศ่กึษา เป็นดงันี้  

 1.  แบบวดัพฤติกรรมท่ีพึงประสงคข์องนักเรียน  

  หมายถงึ ปรมิาณการรายงานพฤตกิรรมตนเองของนกัเรยีนที่ปฏบิตัติามเกณฑ์ที่ สมศ.

ไดก้ําหนดเอาไวใ้น มาตรฐานการศกึษาที ่1 ดา้นผูเ้รยีน โดยกําหนดให้ผูเ้รยีนมคีุณธรรม จรยิธรรม

และค่านิยมทีพ่งึประสงคต์าม 6 เกณฑช์ีว้ดั คอื  

  - ผูเ้รยีนมวีนิยั มคีวามรบัผดิชอบ 

  - ผูเ้รยีนมคีวามซื่อสตัยส์จุรติ  

  - ผูเ้รยีนมคีวามกตญั�ูกตเวท ี 

  - ผูเ้รยีนมคีวามเมตตากรุณา โอบออ้มอาร ีเอือ้เฟ้ือเผือ่แผ ่และไมเ่หน็แก่ตวั 

  - ผูเ้รยีนมคีวามประหยดั และใชท้รพัยากรอย่างคุม้คา่ 

  - ผูเ้รยีนปฏบิตัตินเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 

  วดัโดยใชแ้บบสอบถามทีผู่ว้จิยัปรบัปรุงจากแบบประเมนิโรงเรยีนตามตวับ่งชีใ้นเกณฑ์ชี้

วดัของสมศ.ที่กําหนดไว้ในมาตรฐานการศึกษาที่ 1 ด้านผู้เรียน จํานวน 22 ข้อ ลักษณะของ

แบบสอบถามเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 6 ระดบั ตัง้แต่ทุกครัง้ บ่อยครัง้ ค่อนขา้งบ่อยครัง้ ค่อนขา้ง

น้อยครัง้ น้อยครัง้ และไม่เคยเลย 

 

 

 

ตวัอย่างแบบวดัพฤตกิรรมทีพ่งึประสงคข์องนกัเรยีนตามมาตรฐานการศกึษาที ่1 ของ สมศ. 

ดา้นผูเ้รยีนมวีนิยั มคีวามรบัผดิชอบ 

0) ฉนัมาโรงเรยีนทนัเวลาเขา้เรยีน (+) 

................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ 

จรงิทีสุ่ด จรงิ ค่อนขา้งจรงิ ค่อนขา้งไม่จรงิ ไม่จรงิ ไม่จรงิเลย 

 

ดา้นผูเ้รยีนมคีวามซื่อสตัยส์ุจรติ  

00)  ฉนัไม่ขโมยของใคร (+) 

................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ 

จรงิทีสุ่ด จรงิ ค่อนขา้งจรงิ ค่อนขา้งไม่จรงิ ไม่จรงิ ไม่จรงิเลย 

 

 ผู้ที่ตอบได้คะแนนจากแบบสอบถามมากกว่าแสดงว่าเป็นนักเรียนที่มีพฤติกรรมที่พึง

ประสงค์ตามมาตรฐานการศกึษาที่ 1 ของสมศ. มากกว่าผูต้อบที่ได้คะแนนจากแบบสอบถามน้อย

กวา่  
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 2. แบบวดัสุขภาพจิต เป็นแบบวดัของ ดวงเดอืน พนัธุมนาวนิ, งามตา วนินทานนท์;  

และคณะ (2536) จํานวน 15 ขอ้ เป็นการให้นักเรยีนรายงานปรมิาณความไม่วติกกงัวล อารมณ์ไม่

แปรปรวน ไม่ขาดสมาธ ิไม่เคร่งเครยีด เป็นข้อความทางด้านลบ โดยแต่ละขอ้มมีาตรประเมนิ 6 

หน่วย ใหน้กัเรยีนเลอืกตอบตามความเป็นจรงิ ตัง่แต่ “จรงิที่สุด” ถงึ “ไม่จรงิเลย” มพีสิยัคะแนน 15-

90 คะแนน มคี่าอํานาจจําแนกรายขอ้ (r) อยู่ระหวา่ง .37-.64 มคี่าความเชือ่มัน่ทัง้ฉบบัเท่ากบั .86  

 

ตวัอย่าง2

0) ฉนัมกัควบคุมอารมณ์ตนเองไม่ได ้(-) 

แบบวดัสุขภาพจติ 

................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ 

จรงิทีสุ่ด จรงิ ค่อนขา้งจรงิ ค่อนขา้งไม่จรงิ ไม่จรงิ ไม่จรงิเลย 

 
00) ฉนัรูส้กึกงัวลใจวา่พ่อหรอืแมอ่าจจะไม่รกั (-) 

................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ 

จรงิทีสุ่ด จรงิ ค่อนขา้งจรงิ ค่อนขา้งไม่จรงิ ไม่จรงิ ไม่จรงิเลย 

 เกณฑ์การให้คะแนน แบบวดัเป็นขอ้ความทางลบทัง้หมด จะได้คะแนน 1 ถงึ จาก "จริง

ที่สุด" ถงึ "ไม่จรงิเลย" ผูท้ี่ได้คะแนนรวมสูงกว่าค่าเฉลี่ย แสดงว่าเป็นผู้ที่มสีุขภาพจติดีสูง ผู้ที่ได้

คะแนนรวมตํ่ากวา่ค่าเฉลีย่ แสดงวา่เป็นผูท้ีม่ 2ีสุขภาพจติ2

 
ดตีํ่า 

  3. แบบวัดลักษณะมุ่งอนาคต-ควบคุมตน เป็นแบบปรับปรุงมาจากแบบวดัของ       

ดวงเดอืน พนัธุมนาวนิ, งามตา วนินทานนท;์ และคณะ (2536) จํานวน 20 ขอ้ ประกอบดว้ยประโยค

บอกเล่าเกีย่วกบัความสามารถในการ คาดการณไกล การเลง็เหน็ความสําคญัของสิง่ที่จะเกดิขึน้กบั

ตนในอนาคต และการอดไดร้อได ้แบบวดัมขีอ้คําถามที่เป็นขอ้ความด้านบวก กบัขอ้ความทางด้าน

ลบ โดยแต่ละขอ้มมีาตรประเมนิ 6 หน่วย ใหน้ักเรยีนเลอืกตอบตามความเป็นจรงิ ตัง่แต่ “จรงิที่สุด” 

ถงึ “ไม่จรงิเลย”  

 

ตวัอย่างแบบวดัลกัษณะมุ่งอนาคต-ควบคุมตน  

0) ขา้พเจา้รบีทํางานใหเ้สรจ็ก่อนออกไปทานขา้วเทีย่งเสมอ (+) 

................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ 

จรงิทีสุ่ด จรงิ ค่อนขา้งจรงิ ค่อนขา้งไม่จรงิ ไม่จรงิ ไม่จรงิเลย 

00) ฉนัทนไม่ไหวทีจ่ะเกบ็ขนมอร่อยๆไวก้นิพรุ่งนี้ (-) 
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................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ 

จรงิทีสุ่ด จรงิ ค่อนขา้งจรงิ ค่อนขา้งไม่จรงิ ไม่จรงิ ไม่จรงิเลย 

 เกณฑก์ารใหค้ะแนน เมื่อเป็นขอ้ความทางบวก จะได้คะแนน 6 ถงึ 1 จาก "จรงิที่สุด" ถงึ 

"ไม
◌่
จรงิเลย" ส่วนขอ้ความที่มคีวามหมายทางลบนัน้จะมกีารให้คะแนนตรงกนัขา้ม ผูท้ี่ได้คะแนน

รวมสูงกว่าค่าเฉลี่ย แสดงว่าเป็นผู้ที่มลีกัษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนสูง ผู้ที่ได้คะแนนรวมตํ่ากว่า

ค่าเฉลีย่ แสดง'วา่เป็นผูท้ีม่ลีกัษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนตํ่า 
 

 4.  แบบวดัความเช่ือในกศุลกรรมบถ 10 เป็นแบบวดัที่ผูว้จิยัสร้างขึน้จากเองนิยามที่ได้

จากการประมวลเอกสาร หมายถึง การรายงานของนักเรียนในเรื่องความเชื่อที่ควรปฏิบัติ 10 

ประการ ได้แก่ ไม่เบยีดเบียนสตัว ์ไม่ลกัทรพัย์ ไม่ประพฤตผิดิในกาม หมายถงึ ไม่พูดเทจ็ ไม่พูด

สอดเสยีด ไม่พูดคําหยาบ ไม่พูดเพอ้เจอ้ ไม่โลภอยากได ้ไม่คดิพยาบาท ไม่ทําผดิจากทํานองคลอง

ธรรม แบบวดัมีข้อคําถามที่เป็นข้อความด้านบวก กบัข้อความทางด้านลบ โดยแต่ละข้อมีมาตร

ประเมนิ 6 หน่วย ใหน้กัเรยีนเลอืกตอบตามความเป็นจรงิ ตัง่แต่ “จรงิทีสุ่ด” ถงึ “ไม่จรงิเลย”  

  

ตวัอย่างแบบวดัความเชือ่ในกุศลกรรมบถ 10 

0) ฉนัคดิวา่ความซื่อสตัยต์่อคนรกัไม่เจา้ชู ้เป็นสิง่ทีค่วรทํา (+) 

................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ 

จรงิทีสุ่ด จรงิ ค่อนขา้งจรงิ ค่อนขา้งไม่จรงิ ไม่จรงิ ไม่จรงิเลย 

 

00) ฉนัเชือ่วา่การหยบิของเพือ่นไปโดยไม่ไดบ้อกเพื่อน เป็นสิง่ทีไ่ม่ผดิ (-) 

................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ 

จรงิทีสุ่ด จรงิ ค่อนขา้งจรงิ ค่อนขา้งไม่จรงิ ไม่จรงิ ไม่จรงิเลย 

 

 เกณฑก์ารใหค้ะแนน เมื่อเป็นขอ้ความทางบวก จะไดค้ะแนน 6 ถงึ 1 จาก "จรงิทีส่ดุ" ถงึ 

"ไม
◌่
จรงิเลย" ส่วนขอ้ความทีม่คีวามหมายทางลบนัน้จะมกีารใหค้ะแนนตรงกนัขา้ม ผูท้ีไ่ดค้ะแนน

รวมสูงแสดงวา่เป็นผูท้มีกีารปฏบิตัติามหลกักุศลกรรมบถ10 สูง 

 

 5. แบบวดักลัยาณมิตร เป็นแบบวดัทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้โดยวดับุคคลรอบขา้งนกัเรยีน 3 กลุ่ม 

ได้แก่ ผู้ปกครอง เพื่อน และครู จากนิยาม น่ารกั น่าเคารพ น่าเจริญใจ พูดได้เหตุผล อดทนต่อ

ถอ้ยคํา สอนไดล้กึซึ้ง และไม่ชกันําในทางเสื่อมเสยี ประกอบดว้ยขอ้คําถามทัง้หมด 42 ขอ้ แบบวดัมี
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ขอ้คําถามทีเ่ป็นขอ้ความดา้นบวก โดยแต่ละขอ้มมีาตรประเมนิ 6 หน่วย ให้นักเรยีนเลอืกตอบตาม

ความเป็นจรงิ ตัง่แต่ “จรงิทีสุ่ด” ถงึ “ไม่จรงิเลย”  

 

ตวัอย่างแบบวดัความเป็นกลัยาณมติรของผูป้กครอง 

0) พ่อแม่ฉนัใหค้วามเป็นกนัเองสนิทสนมกนัฉนั (+) 

................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ 

จรงิทีสุ่ด จรงิ ค่อนขา้งจรงิ ค่อนขา้งไม่จรงิ ไม่จรงิ ไม่จรงิเลย 

 

ตวัอย่างแบบวดัความเป็นกลัยาณมติรของครู 

 00) ปฏบิตัตินเหมาะสมกบัความเป็นครู (+) 

................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ 

จรงิทีสุ่ด จรงิ ค่อนขา้งจรงิ ค่อนขา้งไม่จรงิ ไม่จรงิ ไม่จรงิเลย 

 

ตวัอย่างแบบวดัความเป็นกลัยาณมติรของเพื่อน 

000) มกัจะเถยีง เมื่อถูกต่อวา่ (-) 

................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ 

จรงิทีสุ่ด จรงิ ค่อนขา้งจรงิ ค่อนขา้งไม่จรงิ ไม่จรงิ ไม่จรงิเลย 

 

 เกณฑก์ารใหค้ะแนน เมื่อเป็นขอ้ความทางบวก จะได้คะแนน 6 ถงึ 1 จาก "จรงิที่สุด" ถงึ 

"ไม
◌่
จรงิเลย" ส่วนขอ้ความทีม่คีวามหมายทางลบนัน้จะมกีารใหค้ะแนนตรงกนัขา้ม ผูท้ีไ่ดค้ะแนนสูง

แสดงวา่เป็นผูท้มีคีวามเป็นกลัยาณมติรของบุคคลรอบขา้งสูงกวา่ผูท้ีไ่ดค้ะแนนน้อย 

 

 6.  แบบวดัโยนิโสมนสิการ เป็นแบบวดัทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้ จากนยิาม การกระทําในใจโดย

แยบคาย คอื คดิถูกวธิ ีคดิมรีะเบยีบ คดิมเีหตผุล คดิเรา้กุศล วดัไดจ้ากแบบสอบถามทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้

เองจํานวน 16 ขอ้ ลกัษณะของแบบสอบถามเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 6 ระดบั ตัง้แต่มากทีสุ่ด 

มาก ค่อนขา้งมาก คอ่นขา้งน้อยครัง้ น้อย และน้อยทีส่ดุ  

ตวัอย่างแบบวดัโยนิโสมนสกิาร 

 

0)  เมื่อเกดิปญัหาฉนัรูว้า่ควรแกป้ญัหาอย่างไร (+) 

................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ 

จรงิทีสุ่ด จรงิ ค่อนขา้งจรงิ ค่อนขา้งไม่จรงิ ไม่จรงิ ไม่จรงิเลย 
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00)  ฉนัไม่ชอบจดัตารางสอน จนลมืหนงัสอืเรยีนหรอืลมืเตรยีมอุปกรณ์การเรยีน (-) 

................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ 

จรงิทีสุ่ด จรงิ ค่อนขา้งจรงิ ค่อนขา้งไม่จรงิ ไม่จรงิ ไม่จรงิเลย 

 

 เกณฑก์ารใหค้ะแนน เมื่อเป็นขอ้ความทางบวก จะได้คะแนน 6 ถงึ 1 จาก "จรงิที่สุด" ถงึ 

"ไม
◌่
จริงเลย" ส่วนข้อความที่มีความหมายทางลบนัน้จะมีการให้คะแนนตรงกนัข้าม ผู้ที่ตอบได้

คะแนนจากแบบสอบถามมากกวา่ แสดงวา่โยนิโสมนสกิารของนกัเรยีนมมีากกว่าผูต้อบที่ได้คะแนน

จากแบบสอบถามน้อยกวา่ 

 

การหาคณุภาพเคร่ืองมือ 

 ในการศกึษาครัง้นี้ ใชแ้บบวดัที่ผูว้จิยัสร้างขึน้เอง 4 ฉบบั และแบบวดัที่ผูอ้ ื่นสร้างขึน้ 2 

ฉบบั โดยมขี ัน้ตอนสรา้งแบบวดัทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้เอง 4 ฉบบั ดงันี้ 
 1.  ศกึษาทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัตวัแปรในงานวจิยั เพื่อทําความเขา้ใจเกี่ยวกบั 

แนวคดิ ทฤษฏ ีความเชือ่พืน้ฐาน ของตวัแปรแต่ละตวั    

 2.  กําหนดนิยามปฏบิตักิารของเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัแต่ละตวัแปร 

 3.  สร้างตารางการกําหนดลกัษณะเฉพาะโดยจําแนกสดัส่วนของข้อคําถามตามนิยาม

ปฏบิตักิารของตวัแปรทีใ่ชใ้นการวจิยัแต่ละตวัแปร แลว้จงึดําเนินการสรา้งขอ้คําถาม 

 4.  นําแบบสอบถามที่สร้างเสร็จแล้วไปเสนอคณะกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์เพื่อ

ตรวจสอบความถูกต้องตามนิยามปฏบิตัิการ จากนัน้ดําเนินการปรบัปรุงแก้ไขตามคําแนะนําของ

คณะกรรมการควบคุมปรญิญานิพนธ ์

 5.  นําแบบสอบถามที่ผ่านการปรับปรุงแก้ไขแล้วไปตรวจสอบความเที่ยงตรงเชงิเนื้อหา 

(Content Validity) โดยให้ผู้ทรงคุณวุฒพิิจารณาจํานวน 3 ท่านซึ่งมีความรู้ ความเขา้ใจอย่างดดี้าน

เนื้อหาของตวัแปรทีต่อ้งการวดัเพื่อตรวจสอบในเรื่องของการใชภ้าษาและความครอบคลุมเนื้อหาสาระ

ในแบบสอบถามวา่สามารถวดัไดถู้กตอ้งตรงตามจุดประสงคข์องเนื้อหาทีต่อ้งการวดั โดยการหาค่าดชันี

ความสอดคล้อง (Index of item-objective congruence: IOC) แล้วคดัเลอืกขอ้คําถามที่มคี่าดชันีความ

สอดคล้อง (IOC) มากกว่าหรือเท่ากบั 0.5 สําหรบันํามาใช้ในแบบสอบถาม จากนัน้ปรบัปรุงแก้ไข

แบบสอบถามก่อนนําไปทดลองใช ้

 6.  นําแบบสอบถามที่สร้างขึน้ไปทดลองใช ้(Try out) กบันักเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 3 

โรงเรยีนกิง่เพชร จํานวน 48 คน    

  6.1  การหาค่าอํานาจจําแนก (Discrimination) โดยการหาความสมัพนัธร์ะหวา่งคะแนน

รายขอ้กบัคะแนนรวม (item-total correlation) เลอืกเฉพาะขอ้ที่มคีวามสมัพนัธ์กบัคะแนนรวมสูง

อย่างมนียัสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ไวใ้ชใ้นแบบสอบถาม 
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  6.2  การหาค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) โดยการหาค่าความเชื่อมัน่แบบความ

สอดคลอ้งภายในของแบบสอบถามโดยหาค่าสมัประสทิธิแ์อลฟา (Alpha Reliability Coefficient) 

 7.  ปรบัปรุงแกไ้ขจนไดแ้บบสอบถามทีม่คีุณภาพดแีลว้จงึนําเสนอต่อคณะกรรมการควบคมุ

ปรญิญานิพนธก์่อนจะดําเนินการจดัพมิพเ์พื่อทําการเกบ็รวบรวมขอ้มูลต่อไป 

 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 1.  ทําหนงัสอืจากบณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรว์โิรฒ ถงึผูอ้ํานวยการโรงเรยีน

ทีใ่ชเ้ป็นสถานทีเ่กบ็ขอ้มูล เพื่อขออนุญาตเกบ็ขอ้มูลวจิยั  

 2.  นําแบบสอบถามไปดําเนินการเกบ็ขอ้มูลด้วยตวัผูว้จิยัเองตามวนั และเวลาที่โรงเรยีน

อนุญาต และตดิต่อครูผูป้ระสานงานใหเ้กบ็รวบรวมขอ้มูลใหใ้นบางโรงเรยีนที่ไม่สะดวกในการดําเนินการ

เกบ็ขอ้มูล  

 

การจดักระทาํและการวิเคราะหข้์อมูล 

 ในการวเิคราะห์ขอ้มูลเพื่อศกึษาตามวตัถุประสงค์ ผูว้จิยัได้จดักระทําและวเิคราะห์ขอ้มูลที่

เกบ็รวบรวมมา ดงันี้ 

 การจดักระทาํข้อมูล 

 1.  ตรวจสอบความสมบูรณ์ครบถว้นของคําตอบของเครื่องมอืในแต่ละชดุ โดยใชข้อ้มูลของ

กลุ่มตวัอยา่งทีม่คีวามสมบูรณ์มาดาํเนินการวเิคราะห ์

 2.  นําคะแนนทีไ่ดไ้ปวเิคราะหท์างสถติ ิ

 

 การวิเคราะหข้์อมูล 

 1.  วเิคราะหค์า่เฉลีย่ ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน คา่สมัประสทิธิก์ารกระจาย ค่าสูงสุดตํ่าสดุ คา่

ความเบค้วามโด่ง เพื่อบรรยายลกัษณะของขอ้มูลและศกึษาการแจกแจงของตวัแปรโดยใชโ้ปรแกรม

สําเรจ็รูป  

 2.  วเิคราะหค์่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธร์ะหวา่งตวัแปรเพื่อศกึษาความสมัพนัธข์อง ตวัแปรที่

ศกึษา โดยใชโ้ปรแกรมสําเรจ็รูป  

 3.  วเิคราะหโ์มเดลอทิธพิลคุณสมบตักิลัยาณมติรของบุคคลรอบขา้ง โยนิโสมนสกิาร ความเชื่อ

ในกุศลกรรมบถ 10 และปจัจยัทางจติบางประการ ต่อพฤตกิรรมที่พงึประสงค์ของนักเรยีนตามมาตรฐาน

การศกึษาที่ 1 ของสํานักงานรบัรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศกึษา (สมศ.) โดยใชโ้ปรแกรม

สําเรจ็รูป โดยมขี ัน้ตอนในการวเิคราะหป์ระกอบดว้ย 5 ขัน้ตอนดว้ยกนั ดงันี้  

  3.1  การกําหนดข้อมูลจําเพาะของโมเดล โดยจากการการทบทวนแนวคิดทฤษฎีและ

งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งผูว้จิยักําหนดใหม้ตีวัแปรแฝง 
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  3.2  การระบุความเป็นไปได้ค่าเดียวของโมเดล เป็นการพิจารณาค่าพารามิเตอร์ที่จะ

ประมาณค่าจากโมเดลทีก่ําหนดนัน้สามารถประมาณค่าได้หรอืไม่และค่าพารามเิตอร์ที่ประมาณค่าได้

นัน้สามารถที่ประมาณค่าที่เป็นค่าเดยีวได้หรอืไม่ ทัง้นี้โมเดลที่สามารถประมาณค่าพารามิเตอร์ได้

จะต้องมจีํานวนพารามเิตอร์ที่จะทําการประมาณค่าน้อยกว่าหรือเท่ากบัจํานวนสมการที่ใช้ในการหา

ค่าพารามเิตอร ์ซึ่งหาไดจ้ากสูตร (1/2) (NI) (NI+1) โดย NI คอื จํานวนตวัแปรสงัเกต ซึ่งจากโมเดลนี้มี

ตวัแปรสงัเกต 29 ตวั สมการที่ใช้ในการหาค่าพารามิเตอร์จึงเท่ากับ 29 (29+1)/2 = 435 และมี

ค่าพารามิเตอร์ที่ต้องการประมาณค่าเท่ากับ 67 พารามิเตอร์ ดังนัน้ โมเดลอิทธิพลคุณสมบัติ

กลัยาณมิตรของบุคคลรอบข้าง โยนิโสมนสิการ ความเชื่อในกุศลกรรมบถ 10 และปจัจยัทางจิตบาง

ประการ ต่อพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของนักเรียนตามมาตรฐานการศกึษาที่ 1 ของสํานักงานรบัรอง

มาตรฐานและประเมนิคุณภาพการศกึษา (สมศ.) สามารถทีจ่ะประมาณค่าได ้

  3.3  การประมาณค่าพารามิเตอร์ ผู้ว ิจ ัยใช้การประมาณค่าด้วยวิธีไลค์ลิฮู้ดสูงสุด 

(Maximum Likelihood = ML) ซึ่งวธิกีารนี้ได้รบัความนิยมกนัอย่างแพร่หลาย เป็นวธิทีี่มคีวามคงเส้น 

คงวา มปีระสทิธภิาพและเป็นอสิระจากมาตรวดัในกรณทีีก่ารแจกแจงของตวัแปรเป็นโคง้ปกต ิ 

  3.4  การตรวจสอบความกลมกลนืของโมเดล ผูว้จิยัใชด้ชันีดงัต่อไปนี้  

    3.4.1 สถติไิค-สแควร์ หากค่าสถติไิคสแควร์ที่คํานวณจากฟงัก์ช ัน่การประมาณค่าคูณ

กบั (N - 1) เมื่อ N คอื ขนาดของกลุ่มตวัอย่างแลว้นําค่าไค-สแควร ์(χ2
)   ทีไ่ดไ้ปเปรยีบเทยีบกบัค่า

วกิฤตที่องศาอิสระ (df) เท่ากบั “จํานวนความแปรปรวนและความแปรปรวนร่วม” ลบ “จํานวน

พารามิเตอร์ที่ต้องการประมาณค่า” ถ้าค่าที่คํานวณได้น้อยกว่าค่าวิกฤตแสดงว่าโมเดลมีความ

กลมกลนื หมายความว่าความแปรปรวนร่วมระหว่างตวัแปรสงัเกตเกดิขึน้เพราะความสมัพนัธ์เชงิ

สาเหตุตามทีก่ําหนดไวใ้นโมเดล หรอืโมเดลอธบิายขอ้มูลได้ด ีแต่ทัง้นี้การใชค้่าสถติไิค-สแควร์มขีอ้

ควรระวงัเนื่องจากเป็นค่าทีข่ ึน้อยู่กบัขนาดของกลุ่มตวัอย่าง คอื ถา้กลุ่มตวัอย่างมขีนาดใหญ่มากผล

การทดสอบจะออกมามีนัยสําคญั หรือถ้ากลุ่มตวัอย่างมีขนาดเลก็เกินไปการประมาณค่าอาจไม่

ถูกต้อง หรอืใชอ้ตัราส่วนระหว่างค่าไค-สแควร์กบัองศาอสิระ (χ2
 /df ) ซึ่งคาร์ไมน์; และ แมคเวอร ์

(Bollen. 1989: 278; citing Carmine; & Mclver. 1981) เสนอว่าควรมคี่าไม่เกนิ 3 หรอื 2 หรอืไม่

เกนิ 5 ในการแสดงถงึว่าโมเดลมคีวามกลมกลนืด ีซึ่งเป็นขอ้แนะนําที่ยงัไม่สอดคล้องกนั ดงันัน้ใน

การวจิยันี้กําหนดอตัราส่วนระหวา่งค่าไค-สแควรก์บัองศาอสิระ (χ2
/df ) มคี่าไม่เกนิ 2 ถอืวา่โมเดลมี

ความกลมกลนืกบัขอ้มูลเชงิประจกัษ์  

   3.4.2  ดชันีอํานาจการทํานาย (Indices of Proportion of Variance Accounted for) 

ไดแ้ก่ The Goodness-of-Fit Index (GFI) และ The Adjusted Goodness-of-Fit Index (AGFI) ดชันี GFI 

เป็นอตัราส่วนของผลต่างระหว่างฟงัชัน่ความกลมกลนืจากโมเดลก่อนปรบัและหลงัปรบัโมเดล กบั

ฟงัก์ช ัน่ความกลมกลนืก่อนปรบัโมเดล ส่วนดชันี AGFI เป็นการนําดชันี GFI มาปรบัแก้โดยคํานึงถงึ

ขนาดขององศาอสิระ ซึ่งรวมทัง้จํานวนตวัแปรและขนาดของกลุ่มตวัอย่าง ดชันี GFI และ AGFI จะมคี่า

อยู่ระหวา่ง 0 ถงึ 1 ถา้มคี่าใกลศ้นูยแ์สดงวา่โมเดลมคีวามกลมกลนืไม่ด ี(Very poor fit) แต่ถ้ามคี่าเกนิ 
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0.9 แสดงวา่โมเดลมคีวามกลมกลนืระดบัด ี(Good fit) และหากมคี่าเท่ากบั 1 แสดงว่าโมเดลมคีวาม

กลมกลนืระดบัดเีลศิ (Perfect model fit) นอกจากนี้ยงัมีค่า Critical N (CN) สําหรบัใชใ้นการ

ประมาณค่ากลุ่มตวัอย่างทีย่อมรบัไดท้ีจ่ะทําใหโ้มเดลมคีวามกลมกลนื ซึ่งเกณฑใ์นการพจิารณาค่า CN 

คอื ควรมคี่าสูงกวา่ 200  

   3.4.3  ดชันีในกลุ่มเศษที่เหลอื (Residual Based Fit Indices) ได้แก่ Standardized 

Root Mean Square Residual (SRMR) เป็นค่าเฉลี่ยของเศษที่เหลอืจากการเปรยีบเทยีบค่าความ

แปรปรวนและความแปรปรวนร่วมที่ได้จากกลุ่มตัวอย่างกับค่าที่ประมาณจากค่าพารามิเตอร ์

โดยทัว่ไปค่า SRMR ไม่ควรใหญ่กว่า 0.05 ถ้าต้องการสรุปว่าโมเดลมคีวามกลมกลนืระดบัด ีแต่

อย่างไรกต็าม ค่า SRMR หากน้อยกว่า 0.10 ก็ยงัเป็นที่ยอมรบักนัทัว่ไป (Kline. 2005: 141) 

นอกจากนี้ยงัมคี่า Root Mean Squared Error of Approximation (RMSEA) ซึ่งหากมคี่าตํ่ากว่า 

0.10 แสดงว่าโมเดลมีความกลมกลืนระดบัดี (Good fit) หากตํ่ากว่า 0.05 แสดงว่าโมเดลมคีวาม

กลมกลนืระดบัดมีาก (Very good fit) และหากตํ่ากวา่ 0.01 แสดงวา่โมเดลมคีวามกลมกลนืระดบัดเียีย่ม 

(Outstanding fit) นอกจากนี้นกัวชิาการบางท่านไดใ้หร้ายละเอยีดเกีย่วกบัค่าดชันีวา่หาก RMSEA น้อย

กว่า 0.05 แสดงมีความกลมกลืนดี (Good fit) หากอยู่ระหว่าง 0.05 ถึง 0.08 แสดงว่ายงัมีความ

กลมกลนืพอสมควร (Reasonable fit) หากอยู่ระหวา่ง 0.08 ถงึ 0.10 แสดงวา่มคีวามกลมกลนืไม่ค่อย

จะดีนัก (Mediocre fit) และหากมากกว่า 0.10 แสดงว่ามีความกลมกลืนไม่ดี (Poor fit) 

(Diamantopoulos.; & Siguaw. 2000: 85)  

   3.4.4  ค่า CFI (Comparative Fit Indices) ดชันีความกลมกลนืเชงิเปรยีบเทยีบ เป็น

ดชันีทีค่ํานวณขึน้จากสถติคิ่าไค-สแควร์ ที่มกีารแจกแจงแบบ Noncentral Distribution มคี่าอยู่ระหว่าง 0 

ถงึ 1 ค่า CFI มากกวา่ 0.90 แสดงวา่โมเดลมคีวามกลมกลนืระดบัด ี(Kelloway. 1998: 31)  

 ดงันัน้ในการวจิยันี้ดชันีทีใ่ชใ้นการตรวจสอบวา่โมเดลสมมตฐิานในการวจิยัทีพ่ฒันาขึน้มคีวาม

กลมกลนืกบัขอ้มูลเชงิประจกัษ์ มดีงันี้ 
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ตาราง 3 ดชันีที่ใช้ในการตรวจสอบว่าโมเดลในการวจิยัที่พฒันาขึ้นมีความกลมกลืนกบั ข้อมูลเชงิ

ประจกัษ์ 

 

ค่าดชันี เกณฑ ์

Relative Chi-Square ( χ 2
/df ) <2,3,5 

GFI >.90 

AGFI >0.9 

SRMR <.05 

RMSEA <.05 

CFI >0.9 

CN >200 

  

 

  3.5  การปรบัโมเดล ผูว้จิยัจะทําการปรบัโมเดลในกรณทีี่พบว่าโมเดลเริม่แรกไม่มคีวาม

กลมกลนืกบัขอ้มูลเชงิประจกัษ์ โดยจะพจิารณาจากการรายงานดชันีปรบัแก้ (Modification Index) 

ซึ่งจะรายงานให้ผูว้จิยัทราบว่าควรเพิม่การประมาณค่าพารามเิตอร์บางตวัหรอืควรตดัพารามเิตอร์

บางตวัออกไปเพื่อให้โมเดลมคีวามกลมกลนืมากขึน้และพจิารณาถงึความเป็นไปได้ในเชงิทฤษฎีที่

นํามาใชใ้นการวจิยัควบคู่ไปดว้ย 

 

 



บทท่ี 4 

ผลการวิเคราะหข้์อมูล 

 

 การศกึษาเรื่องอทิธพิลคุณสมบตักิลัยาณมติรของบุคคลรอบขา้ง โยนิโสมนสกิาร ความเชื่อ

ในกุศลกรรมบถ 10 และปจัจยัทางจติบางประการ ต่อพฤตกิรรมที่พึงประสงค์ของนักเรยีนตาม

มาตรฐานการศกึษาที ่1 ของสํานกังานรบัรองมาตรฐานและประเมนิคุณภาพการศกึษา (สมศ.) 

ไดแ้บ่งการเสนอผลการวเิคราะห ์ขอ้มูลออกเป็น 3 ตอน ดงันี้  

 ตอนที ่1 ลกัษณะทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่าง  

 ตอนที ่2 ค่าสถติพิืน้ฐานของตวัแปรสงัเกตทีใ่ชใ้นการศกึษา  

 ตอนที ่3 ผลการวเิคราะหโ์มเดล 

  3.1  อทิธพิลของตวัแปรสาเหตุทีส่่งผลต่อแต่ละตวัแปรผล 

  3.2  อทิธพิลของตวัแปรผลทีม่ผีลมาจากตวัแปรสาเหตุ 

  3.3  การวเิคราะหข์อ้มูลตามสมมตฐิานที่ 2-11 

 

สญัลกัษณ์และอกัษรย่อท่ีใช้ในการวิเคราะหข้์อมูล 

  สญัลกัษณ์แทนค่าสถิติ 
N แทน จํานวนคนในกลุ่ม 

X  แทน ค่าเฉลีย่ 

SD  แทน ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 

%CV แทน ค่ารอ้ยละของสมัประสทิธิก์ารกระจาย 

Min แทน ค่าตํ่าสดุ 

Max แทน ค่าสูงสดุ 

Skewness แทน ความเบ ้

Kurtosis แทน ความโด่ง 
2χ  แทน ค่าไค-สแควร ์

Z-Score แทน คะแนนซ ี

r แทน ค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์

b แทน ค่าสมัประสทิธิถ์ดถอยของตวัทํานาย ซึ่งทํานายในรูปคะแนน

ดบิ 

β แทน ค่าสมัประสทิธิถ์ดถอยของตวัทํานาย ซึ่งทํานายในรูปคะแนน

มาตรฐาน 

R
2
 แทน ค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธเ์ชงิพหุยกกําลงัสอง 
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GFI  แทน ดชันีวดัระดบัความกลมกลนื 

AGFI แทน ดชันีวดัระดบัความกลมกลนืทีป่รบัแกแ้ลว้ 

CN แทน ค่าขนาดตวัอย่างวกิฤต ิ

SRMR แทน ค่าเฉลีย่ของเศษทีเ่หลอืจากการเปรยีบเทยีบคา่ความแปรปรวน

และความแปรปรวนร่วมทีไ่ดจ้ากกลุ่มตวัอย่างกบัค่าทีป่ระมาณ

จากคา่พารามเิตอร ์

RMSEA แทน ค่าประมาณความคลาดเคลือ่นของรากกําลงัสองเฉลีย่ 

CFI แทน ดชันีวดัระดบัความกลมกลนืเชงิเปรยีบเทยีบ 

df แทน  องศาอสิระ 
* 

แทน มนียัสาํคญัทีร่ะดบั .05 
** 

แทน มนียัสาํคญัทีร่ะดบั .01 

 

สญัลกัษณ์ท่ีใช้แทนตวัแปรท่ีศึกษา 

 สญัลกัษณ์ท่ีใช้แทนตวัแปรแผง 

กลัยาณมติร แทน กลัยาณมติร 

โยนิโสมนสกิาร แทน  โยนิโสมนสกิาร 

กุศลกรรมบถ แทน ความเชือ่ในกุศลกรรมบถ 10 

สุขภาพจติ แทน  สุขภาพจติ 

มุ่งอนาคต แทน ลกัษณะมุ่งอนาคต-ควบคุมตน 

พฤตกิรรม แทน พฤติกรรมที่พึงประสงค์ของนักเรียนตามมาตรฐาน

การศกึษาที ่1 ของ สมศ. 
 

 สญัลกัษณ์ท่ีใช้แทนตวัแปรสงัเกต 

Kala1 แทน ความเป็นกลัยาณมติรของผูป้กครอง 

Kala2 แทน ความเป็นกลัยาณมติรของเพื่อน 

Kala3 แทน  ความเป็นกลัยาณมติรของครู 

Yoni1 แทน  คดิถูกวธิ ี 

Yoni2 แทน คดิมรีะเบยีบ  

Yoni3 แทน  คดิมเีหตุผล  

Yoni4 แทน คดิเรา้กุศล 

Beli1 แทน ไม่เบยีดเบยีนสตัว ์ 

Beli2 แทน  ไม่ลกัทรพัย ์ 
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Beli3 แทน  ไม่ประพฤตผิดิในกาม  

Beli4 แทน ไม่พดูเทจ็  

Beli5 แทน ไม่พดูสอดเสยีด  

Beli6 แทน  ไม่พดูคําหยาบ  

Beli7 แทน ไม่พดูเพอ้เจอ้  

Beli8 แทน ไม่โลภอยากได ้ 

Beli9 แทน  ไม่คดิพยาบาท  

Beli10 แทน  ไม่ทําผดิจากทํานองคลองธรรม 

Mehe1 แทน ความวติกกงัวล  

Mehe2 แทน  อารมณ์แปรปรวน  

Mehe3 แทน การขาดสมาธ ิ 

Mehe4 แทน ความเคร่งเครยีด 

Fosc1 แทน  ลกัษณะมุ่งอนาคต 

Fosc2 แทน  การควบคมุตน 

Beha1 แทน มวีนิยั มคีวามรบัผดิชอบ 

Beha2 แทน มคีวามซื่อสตัยส์ุจรติ 

Beha3 แทน  มคีวามกตญั�กูตเวท ี 

Beha4 แทน มคีวามเมตตากรุณา โอบออ้มอาร ีเอือ้เฟ้ือเผือ่แผ ่และไม่

เหน็แก่ตวั 

Beha5 แทน มคีวามประหยดั และใชท้รพัยากรอย่างคุม้ค่า 

Beha6 แทน  ปฏบิตัตินเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 
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ตอนท่ี 1 ลกัษณะทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่าง 

 กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการวจิยัครัง้นี้ คือ นักเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 3 ประจําปีการศกึษา 

2553 ทีน่บัถอืศาสนาพุทธ ทีก่ําลงัศกึษาอยู่ในโรงเรยีนสงักดักรุงเทพมหานคร จํานวน 624 คน โดย

มคีุณลกัษณะดงันี้  

 

ตาราง 4 แสดงจํานวนและรอ้ยละของคุณลกัษณะของกลุ่มตวัอย่าง 

 

ลกัษณะทัว่ไป จํานวน (คน) รอ้ยละ 
 

เพศ 
  

ชาย 278  44.6 

หญงิ        346 55.4 
   

โรงเรียน   

พระยามนธาตุราชศรพีจิติร ์ 50  8.01 

วดับุณยประดษิฐ ์ 49  7.85 

มธัยมสุวทิยเ์สรอีนุสรณ์ 76  12.18 

วดัสามง่าม 50  8.01 

วดัปากบ่อ 49  7.85 

เคหะทุ่งสองหอ้งวทิยา 1 75  12.02 

วดัทองเพลง 42  6.73 

วดับางประกอก 51  8.17 

พูนสนิ 56  8.97 

ประชาราษฎรบํ์าเพญ็ 62  9.94 

วดัปทุมวนาราม  64  10.26 

    

 

 จากตาราง 4 พบวา่ กลุ่มตวัอย่างจํานวน 624 คน เป็นนกัเรยีนชาย 278 คน คดิเป็นรอ้ยละ 

44.6 ของกลุ่มตวัอย่าง เป็นนกัเรยีนหญงิ 346 คน คดิเป็นรอ้ยละ 55.4 ของกลุ่มตวัอย่าง  

 กลุ่มตวัอย่างมาจากโรงเรยีนสงักดักรุงเทพมหานครจํานวน 11โรงเรยีน โดยเกบ็ขอ้มูลจาก

โรงเรียนมัธยมสุวทิย์เสรีอนุสรณ์มากที่สุด 76คน คิดเป็นร้อยละ 12.18 ของกลุ่มตัวอย่าง และ

โรงเรยีนวดัทองเพลงน้อยทีสุ่ด 42 คน คดิเป็นรอ้ยละ 6.73 ของกลุ่มตวัอย่าง 
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ตอนท่ี 2 ค่าสถิติพ้ืนฐานของตวัแปรสงัเกตท่ีใช้ในการศึกษา 

 ผลจากการศกึษาค่าสถติพิื้นฐานของตวัแปรสงัเกตที่ใชใ้นศกึษา โดยการคํานวณค่าเฉลี่ย 

(Χ ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ค่าความเบ้ (Skewness) ค่าความโด่ง (Kurtosis) เพื่ออธบิาย

สภาพของตวัแปร พบผลการวเิคราะหด์งัแสดงในตาราง 

 

ตาราง 5 ผลการวเิคราะห์ระดับของตวัแปรสังเกตในตวัแปรแฝงกลัยาณมิตรของนักเรียนชัน้

มธัยมศกึษาปีที่ 3 ประจําปีการศกึษา 2553 ที่นับถอืศาสนาพุทธ ที่กําลงัศกึษาอยู่ในโรงเรยีน

สงักดักรุงเทพมหานคร จํานวน 624 คน 

 

ลําดบั องคป์ระกอบ Χ  SD Skewness Kurtosis 

1 ความเป็นกลัยาณมติรของผูป้กครอง 3.35 1.18 0.12 -0.82 

2 ความเป็นกลัยาณมติรของเพื่อน 3.41 0.86 -0.02 -0.13 

3 ความเป็นกลัยาณมติรของครู 3.28 1.53 0.18 -1.39 

 

Standard Error of Skewness = 0.12 

Standard Error of Kurtosis = 0.24 

 

 จากตาราง 5 เมื่อพจิารณาค่าสถติแิต่ละตวัแปรสงัเกตในตวัแปรแฝงกลัยาณมติร จะพบว่า 

กลุ่มตวัอย่างมคีุณลกัษณะของแต่ละตวัแปร ดงันี้  

 ความเป็นกลัยาณมติรของผูป้กครองมคี่าเฉลีย่ 3.35 ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 1.18 และมคี่า

ความเบเ้ท่ากบั 0.12 และค่าความโด่งเท่ากบั -0.82 ซึ่งมคี่าไม่เท่ากบั 0 ทัง้สองค่า โดยมคี่าความเบ้เป็น

บวก (เบข้วา) และมคี่าความโด่งเป็นลบ 

 ความเป็นกลัยาณมติรของเพื่อนมคี่าเฉลีย่ 3.41 ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 0.86และมคี่าความ

เบเ้ท่ากบั -0.02 และค่าความโด่งเท่ากบั -0.13 ซึ่งมคี่าไม่เท่ากบั 0 ทัง้สองค่า โดยมคี่าความเบ้เป็นลบ 

(เบซ้้าย) และมคี่าความโด่งเป็นลบ 

 ความเป็นกลัยาณมติรของครูมคี่าเฉลี่ย 3.28 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.53 และมคี่าความ

เบเ้ท่ากบั 0.18 และค่าความโด่งเท่ากบั -1.39 ซึ่งมคี่าไม่เท่ากบั 0 ทัง้สองค่า โดยมคี่าความเบ้เป็นบวก 

(เบข้วา) และมคี่าความโด่งเป็นลบ 

 ดงันัน้จะพบว่าตวัแปรสงัเกตของตวัแปรแฝงกลัยาณมติร คอื ความเป็นกลัยาณมติรของ

ผูป้กครอง ความเป็นกลัยาณมติรของเพื่อน ความเป็นกลัยาณมติรของครู มกีารแจกแจงไม่เป็นโค้ง

ปกต ิมคี่าความเบ-้0.02 ถงึ 0.18 และค่าความโด่ง -1.39 ถงึ -0.13 แต่ไม่เกนิค่าที่ ไคลน์ (2005: 50) 

เสนอวา่จะทําใหเ้กดิปญัหาในการวเิคราะห์ได้ คอื มคีวามเบ้เกนิ 3 ความโด่งเกนิ 10 จงึสามารถนํา

ตวัแปรสงัเกตไปวเิคราะหค์วามสมัพนัธโ์ครงสรา้งเชงิสาเหตุได ้
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ตาราง 6 ผลการวเิคราะห์ระดบัของตวัแปรสงัเกตในตวัแปรแฝงโยนิโสมนสิการของนักเรียนชัน้

มธัยมศกึษาปีที่ 3 ประจําปีการศกึษา 2553 ที่นับถอืศาสนาพุทธ ที่กําลงัศกึษาอยู่ในโรงเรยีน

สงักดักรุงเทพมหานคร จํานวน 624 คน 

 

ลําดบั องคป์ระกอบ Χ  SD Skewness Kurtosis 

1 คดิถูกวธิ ี 3.30 1.25 0.08 -1.04 

2 คดิมรีะเบยีบ  3.48 0.95 -0.09 -0.27 

3 คดิมเีหตุผล  3.39 1.03 0.06 -0.65 

4 คดิเรา้กุศล 3.34 1.40 0.16 -1.15 

 

Standard Error of Skewness = 0.12 

Standard Error of Kurtosis = 0.24 

 

 จากตาราง 6 เมื่อพิจารณาค่าสถติแิต่ละตวัแปรสงัเกตในตวัแปรแฝงโยนิโสมนสกิาร จะ

พบวา่ กลุ่มตวัอย่างมคีุณลกัษณะของแต่ละตวัแปร ดงันี้  

 คดิถูกวธิ ีมคี่าเฉลี่ย 3.30 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.25 และมคี่าความเบ้เท่ากบั 0.08 และ

ค่าความโด่งเท่ากบั -1.04 ซึ่งมคี่าไม่เท่ากบั 0 ทัง้สองค่า โดยมคี่าความเบ้เป็นบวก (เบ้ขวา) และมคี่า

ความโด่งเป็นลบ 

 คดิมรีะเบยีบ มคี่าเฉลี่ย 3.48 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.95 และมคี่าความเบ้เท่ากบั -0.09 

และค่าความโด่งเท่ากบั -0.27 ซึ่งมคี่าไม่เท่ากบั 0 ทัง้สองค่า โดยมคี่าความเบ้เป็นลบ (เบ้ซ้าย) และมี

ค่าความโด่งเป็นลบ  

 คดิมเีหตุผล มีค่าเฉลี่ย 3.39 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.03 และมีค่าความเบ้เท่ากบั 0.06 

และค่าความโด่งเท่ากบั -0.65 ซึ่งมคี่าไม่เท่ากบั 0 ทัง้สองค่า โดยมคี่าความเบ้เป็นบวก (เบ้ขวา) และมี

ค่าความโด่งเป็นลบ  

 คดิเรา้กุศลมคี่าเฉลีย่ 3.34 ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 1.40 และมคี่าความเบ้เท่ากบั 0.16 และ

ค่าความโด่งเท่ากบั -1.15 ซึ่งมคี่าไม่เท่ากบั 0 ทัง้สองค่า โดยมคี่าความเบ้เป็นบวก (เบ้ขวา และมคี่า

ความโด่งเป็นลบ  

 ดงันัน้จะพบวา่ตวัแปรสงัเกตในตวัแปรแฝงโยนิโสมนสกิาร คอื คดิถูกวธิ ีคดิมรีะเบยีบ คดิมี

เหตุผล คดิเรา้กุศลมกีารแจกแจงไม่เป็นโคง้ปกต ิมคี่าความเบ ้-0.09 ถงึ 0.16 และค่าความโด่ง -1.15 

ถงึ -0.27 แต่ไม่เกนิค่าที ่ไคลน์ (2005: 50) เสนอวา่จะทําใหเ้กดิปญัหาในการวเิคราะหไ์ด ้คอื มคีวาม

เบ้เกนิ 3 ความโด่งเกนิ 10 จงึสามารถนําตวัแปรสงัเกตไปวเิคราะห์ความสมัพนัธ์โครงสร้างเชงิ

สาเหตุได ้
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ตาราง 7 ผลการวเิคราะห์ระดบัของตวัแปรสงัเกตในตวัแปรแฝงความเชื่อในกุศลกรรมบถ 10 ของ

นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 ประจําปีการศกึษา 2553 ทีน่บัถอืศาสนาพุทธ ที่กําลงัศกึษาอยู่ใน

โรงเรยีนสงักดักรุงเทพมหานคร จํานวน 624 คน 
 

ลําดบั องคป์ระกอบ Χ  SD Skewness Kurtosis 

1 ไม่เบยีดเบยีนสตัว ์ 3.37 1.47 0.13 -1.10 

2 ไม่ลกัทรพัย ์ 3.36 1.42 0.06 -0.94 

3 ไม่ประพฤตผิดิในกาม  3.34 1.46 0.12 -1.08 

4 ไม่พดูเทจ็  3.31 1.27 0.14 -0.99 

5 ไม่พดูสอดเสยีด  3.29 1.41 0.15 -0.92 

6 ไม่พดูคําหยาบ  3.31 1.35 0.19 -1.08 

7 ไม่พดูเพอ้เจอ้  3.43 1.13 0.07 -0.56 

8 ไม่โลภอยากได ้ 3.37 1.37 0.09 -1.02 

9 ไม่คดิพยาบาท  3.39 1.21 0.03 -0.53 

10 ไม่ทําผดิจากทํานองคลองธรรม 3.28 1.40 0.16 -1.11 

 

Standard Error of Skewness = 0.12 

Standard Error of Kurtosis = 0.24 

 

 จากตาราง 7 เมื่อพิจารณาค่าสถิตแิต่ละตวัแปรสงัเกตในตวัแปรแฝงความเชื่อในกุศล

กรรมบถ 10 จะพบวา่ กลุ่มตวัอย่างมคีุณลกัษณะของแต่ละตวัแปร ดงันี้  

 ไม่เบยีดเบยีนสตัว ์มคี่าเฉลี่ย 3.37 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.47 และมคี่าความเบ้เท่ากบั 

0.13 และค่าความโด่งเท่ากบั -1.10 ซึ่งมคี่าไม่เท่ากบั 0 ทัง้สองค่า โดยมคี่าความเบ้เป็นบวก (เบ้ขวา) 

และมคี่าความโด่งเป็นลบ  

 ไม่ลกัษณ์ทรพัย์ มีค่าเฉลี่ย 3.36 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.42 และมีค่าความเบ้เท่ากับ 

0.06 และค่าความโด่งเท่ากบั -0.94 ซึ่งมคี่าไม่เท่ากบั 0 ทัง้สองค่า โดยมคี่าความเบ้เป็นบวก (เบ้ขวา) 

และมคี่าความโด่งเป็นลบ 

 ไม่ประพฤติผดิในกาม มคี่าเฉลี่ย 3.34 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.46 และมีค่าความเบ้

เท่ากบั 0.12 และค่าความโด่งเท่ากบั -1.08 ซึ่งมคี่าไม่เท่ากบั 0 ทัง้สองค่า โดยมคี่าความเบ้เป็นบวก 

(เบข้วา) และมคี่าความโด่งเป็นลบ  

 ไม่พูดเทจ็ มคี่าเฉลีย่ 3.31 ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 1.27 และมคี่าความเบ้เท่ากบั 0.14 และ

ค่าความโด่งเท่ากบั -0.99 ซึ่งมคี่าไม่เท่ากบั 0 ทัง้สองค่า โดยมคี่าความเบ้เป็นบวก (เบ้ขวา) และมคี่า

ความโด่งเป็นลบ 
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 ไม่พูดสอดเสยีด มคี่าเฉลี่ย 3.29 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.41 และมคี่าความเบ้เท่ากบั 

0.15 และค่าความโด่งเท่ากบั -0.92 ซึ่งมคี่าไม่เท่ากบั 0 ทัง้สองค่า โดยมคี่าความเบ้เป็นบวก (เบ้ขวา) 

และมคี่าความโด่งเป็นลบ  

 ไม่พูดคําหยาบ มคี่าเฉลีย่ 3.31 ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 1.35 และมคี่าความเบ้เท่ากบั 0.19 

และค่าความโด่งเท่ากบั -1.08 ซึ่งมคี่าไม่เท่ากบั 0 ทัง้สองค่า โดยมคี่าความเบ้เป็นบวก (เบ้ขวา) และมี

ค่าความโด่งเป็นลบ  

 ไม่พูดเพอ้เจอ้ มคี่าเฉลี่ย 3.43 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.13 และมคี่าความเบ้เท่ากบั 0.07 

และค่าความโด่งเท่ากบั -0.56 ซึ่งมคี่าไม่เท่ากบั 0 ทัง้สองค่า โดยมคี่าความเบ้เป็นบวก (เบ้ขวา) และมี

ค่าความโด่งเป็นลบ  

 ไม่โลภอยากได ้มคี่าเฉลีย่ 3.37 ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 1.37 และมคี่าความเบ้เท่ากบั 0.09 

และค่าความโด่งเท่ากบั -1.02 ซึ่งมคี่าไม่เท่ากบั 0 ทัง้สองค่า โดยมคี่าความเบ้เป็นบวก (เบ้ขวา) และมี

ค่าความโด่งเป็นลบ  

 ไม่คดิพยาบาท มคี่าเฉลีย่ 3.39 ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 1.21 และมคี่าความเบ้เท่ากบั 0.03 

และค่าความโด่งเท่ากบั -0.53 ซึ่งมคี่าไม่เท่ากบั 0 ทัง้สองค่า โดยมคี่าความเบ้เป็นบวก (เบ้ขวา) และมี

ค่าความโด่งเป็นลบ 

 ไม่ทําผดิจากทํานองคอลงธรรม มีค่าเฉลี่ย 3.28 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.40 และมคี่า

ความเบเ้ท่ากบั 0.16 และค่าความโด่งเท่ากบั -1.11 ซึ่งมคี่าไม่เท่ากบั 0 ทัง้สองค่า โดยมคี่าความเบ้เป็น

บวก (เบข้วา) และมคี่าความโด่งเป็นลบ 

 ดงันัน้จะพบวา่ตวัแปรสงัเกตในตวัแปรแฝงความเชื่อในกุศลกรรมบถ 10 มกีารแจกแจงไม่

เป็นโค้งปกต ิ มคี่าความเบ้ 0.03 ถงึ 0.19 และค่าความโด่ง -1.11 ถงึ -0.53 แต่ไม่เกนิค่าที่ ไคลน์ 

(2005: 50) เสนอวา่จะทําใหเ้กดิปญัหาในการวเิคราะห์ได้ คอื มคีวามเบ้เกนิ 3 ความโด่งเกนิ 10 จงึ

สามารถนําตวัแปรสงัเกตไปวเิคราะหค์วามสมัพนัธโ์ครงสรา้งเชงิสาเหตุได้ 
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ตาราง 8 ผลการวเิคราะห์ระดบัของตวัแปรสงัเกตในตัวแปรแฝงสุขภาพจิต ของนักเรียนชัน้

มธัยมศกึษาปีที่ 3 ประจําปีการศกึษา 2553 ที่นับถอืศาสนาพุทธ ที่กําลงัศกึษาอยู่ในโรงเรยีน

สงักดักรุงเทพมหานคร จํานวน 624 คน 

 

ลําดบั องคป์ระกอบ Χ  SD Skewness Kurtosis 

1 ความไมว้ติกกงัวล  3.45 1.01 -0.03 -0.30 

2 อารมณ์ไม่แปรปรวน  3.45 1.04 0.02 -0.43 

3 มสีมาธ ิ 3.46 0.94 0.08 -0.30 

4 ความไม่เคร่งเครยีด 3.45 0.92 0.04 -0.05 

 

Standard Error of Skewness = 0.12 

Standard Error of Kurtosis = 0.24 

 

 จากตาราง 8 เมื่อพจิารณาค่าสถติแิต่ละตวัแปรสงัเกตในตวัแปรแฝงสุขภาพจติ จะพบว่า 

กลุ่มตวัอย่างมคีุณลกัษณะของแต่ละตวัแปร ดงันี้  

 ความไม่วติกกงัวล มคี่าเฉลีย่ 3.45 ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 1.01 และมคี่าความเบ้เท่ากบั -

0.03 และค่าความโด่งเท่ากบั -0.30 ซึ่งมคี่าไม่เท่ากบั 0 ทัง้สองค่า โดยมคี่าความเบ้เป็นลบ (เบ้ซ้าย) 

และมคี่าความโด่งเป็นลบ 

 อารมณ์ไม่แปรปรวน มคี่าเฉลีย่ 3.45 ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 1.04 และมคี่าความเบ้เท่ากบั 

0.02 และค่าความโด่งเท่ากบั -0.43 ซึ่งมคี่าไม่เท่ากบั 0 ทัง้สองค่า โดยมคี่าความเบ้เป็นบวก (เบ้ขวา) 

และมคี่าความโด่งเป็นลบ 

 มสีมาธ ิมคี่าเฉลีย่ 3.46 ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 0.94 และมคี่าความเบ้เท่ากบั 0.08 และค่า

ความโด่งเท่ากบั -0.30 ซึ่งมคี่าไม่เท่ากบั 0 ทัง้สองค่า โดยมคี่าความเบ้เป็นบวก (เบ้ขวา) และมคี่า

ความโด่งเป็นลบ 

 ความไม่เคร่งเครยีด มคี่าเฉลีย่ 3.45 ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 0.92 และมคี่าความเบ้เท่ากบั 

0.04 และค่าความโด่งเท่ากบั -0.05 ซึ่งมคี่าไม่เท่ากบั 0 ทัง้สองค่า โดยมคี่าความเบ้เป็นบวก (เบ้ขวา) 

และมคี่าความโด่งเป็นลบ  

 ดงันัน้จะพบว่าตวัแปรสงัเกตในตวัแปรแฝงสุขภาพจติ มกีารแจกแจงไม่เป็นโค้งปกต ิมคี่า

ความเบ ้-0.03 ถงึ 0.08 และค่าความโด่ง -0.43 ถงึ -0.05 แต่ไม่เกนิค่าที่ ไคลน์ (2005: 50) เสนอว่า

จะทําใหเ้กดิปญัหาในการวเิคราะห์ได้ คอื มคีวามเบ้เกนิ 3 ความโด่งเกนิ 10 จงึสามารถนําตวัแปร

สงัเกตไปวเิคราะหค์วามสมัพนัธโ์ครงสรา้งเชงิสาเหตุได ้
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ตาราง 9 ผลการวเิคราะหร์ะดบัของตวัแปรสงัเกตในตวัแปรแฝงลกัษณะมุ่งอนาคต-ควบคุมตน ของ

นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 ประจําปีการศกึษา 2553 ทีน่บัถอืศาสนาพุทธ ที่กําลงัศกึษาอยู่ใน

โรงเรยีนสงักดักรุงเทพมหานคร จํานวน 624 คน 

 

ลําดบั องคป์ระกอบ Χ  SD Skewness Kurtosis 

1 ลกัษณะมุ่งอนาคต 3.43 0.89 0.08 -0.79 

2 การควบคมุตน 3.41 0.78 -0.04 -0.19 

 

Standard Error of Skewness = 0.12 

Standard Error of Kurtosis = 0.24 

 

 จากตาราง 9 เมื่อพจิารณาค่าสถติแิต่ละตวัแปรสงัเกตในตวัแปรแฝงลกัษณะมุ่งอนาคต-

ควบคุมตน จะพบวา่ กลุ่มตวัอย่างมคีุณลกัษณะของแต่ละตวัแปร ดงันี้  

 ลกัษณะมุ่งอนาคต มคี่าเฉลี่ย 3.43 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.89 และมคี่าความเบ้เท่ากบั 

0.08 และค่าความโด่งเท่ากบั -0.79 ซึ่งมคี่าไม่เท่ากบั 0 ทัง้สองค่า โดยมคี่าความเบ้เป็นบวก (เบ้ขวา) 

และมคี่าความโด่งเป็นลบ 

 การควบคุมตน มคี่าเฉลีย่ 3.41 ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 0.78 และมคี่าความเบเ้ท่ากบั -0.04 

และค่าความโด่งเท่ากบั -0.19 ซึ่งมคี่าไม่เท่ากบั 0 ทัง้สองค่า โดยมคี่าความเบ้เป็นลบ (เบ้ซ้าย) และมี

ค่าความโด่งเป็นลบ 

 ดงันัน้จะพบวา่ตวัแปรสงัเกตในตวัแปรแฝงลกัษณะมุ่งอนาคต-ควบคุมตน มกีารแจกแจงไม่

เป็นโค้งปกต ิมคี่าความเบ้ -0.04, 0.08 และค่าความโด่ง -0.79, -0.19 แต่ไม่เกนิค่าที่ ไคลน์ (2005: 

50) เสนอวา่จะทําใหเ้กดิปญัหาในการวเิคราะหไ์ด ้คอื มคีวามเบเ้กนิ 3 ความโด่งเกนิ 10 จงึสามารถ

นําตวัแปรสงัเกตไปวเิคราะหค์วามสมัพนัธโ์ครงสรา้งเชงิสาเหตุได้ 
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ตาราง 10 ผลการวเิคราะหร์ะดบัของตวัแปรสงัเกตในตวัแปรแฝงพฤตกิรรมทีพ่งึประสงคข์องนกัเรยีน 

ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 3 ประจําปีการศกึษา 2553 ที่นับถอืศาสนาพุทธ ที่กําลงัศกึษา

อยู่ในโรงเรยีนสงักดักรุงเทพมหานคร จํานวน 624 คน 

 

ลําดบั องคป์ระกอบ Χ  SD Skewness Kurtosis 

1 มวีนิยั มคีวามรบัผดิชอบ 3.34 1.22 0.11 -1.25 

2 มคีวามซื่อสตัยส์ุจรติ 3.38 1.14 0.07 -1.10 

3 มคีวามกตญั�กูตเวท ี 3.31 1.55 0.17 -1.40 

4 มคีวามเมตตากรุณา โอบ

ออ้มอาร ีเอือ้เฟ้ือเผือ่แผ ่และ

ไม่เหน็แก่ตวั 3.32 1.36 0.16 -1.20 

5 มคีวามประหยดั และใช้

ทรพัยากรอย่างคุม้ค่า 3.44 1.07 0.11 -0.75 

6 ปฏบิตัตินเป็นประโยชน์ต่อ

ส่วนรวม 3.38 1.12 0.12 -0.78 
      

 

Standard Error of Skewness = 0.12 

Standard Error of Kurtosis = 0.24 

 

 จากตาราง 10 เมื่อพจิารณาค่าสถิตแิต่ละตวัแปรสงัเกตในตวัแปรแฝงพฤติกรรมที่พึง

ประสงคข์องนกัเรยีน จะพบวา่ กลุ่มตวัอย่างมคีุณลกัษณะของแต่ละตวัแปร ดงันี้  

มวีนิยั มคีวามรบัผดิชอบ มคี่าเฉลีย่ 3.34 ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 1.22 และมคี่าความเบ้เท่ากบั 0.11 

และค่าความโด่งเท่ากบั -1.25 ซึ่งมคี่าไม่เท่ากบั 0 ทัง้สองค่า โดยมคี่าความเบ้เป็นบวก (เบ้ขวา) และมี

ค่าความโด่งเป็นลบ  

 มคีวามซื่อสตัยส์ุจรติ มคี่าเฉลีย่ 3.38 ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 1.14 และมคี่าความเบ้เท่ากบั 

0.07 และค่าความโด่งเท่ากบั -1.10 ซึ่งมคี่าไม่เท่ากบั 0 ทัง้สองค่า โดยมคี่าความเบ้เป็นบวก (เบ้ขวา) 

และมคี่าความโด่งเป็นลบ  

 มีความกตัญ�ูกตเวที มีค่าเฉลี่ย 3.31 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.55 และมีค่าความเบ้

เท่ากบั 0.17 และค่าความโด่งเท่ากบั -1.40 ซึ่งมคี่าไม่เท่ากบั 0 ทัง้สองค่า โดยมคี่าความเบ้เป็นบวก 

(เบข้วา) และมคี่าความโด่งเป็นลบ  
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 มคีวามเมตตากรุณา โอบอ้อมอาร ีเอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่ และไม่เหน็แก่ตวั มคี่าเฉลี่ย 3.32 ส่วน

เบีย่งเบนมาตรฐาน 1.36 และมคี่าความเบเ้ท่ากบั 0.16 และค่าความโด่งเท่ากบั -1.20 ซึ่งมคี่าไม่เท่ากบั 

0 ทัง้สองค่า โดยมคี่าความเบเ้ป็นบวก (เบข้วา) และไม่เหน็แก่ตวัตํ่ากวา่ค่าเฉลีย่  

 มคีวามประหยดั และใช้ทรพัยากรอย่างคุ้มค่า มีค่าเฉลี่ย 3.44 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

1.07 และมคี่าความเบเ้ท่ากบั 0.11 และค่าความโด่งเท่ากบั -0.75 ซึ่งมคี่าไม่เท่ากบั 0 ทัง้สองค่า โดยมี

ค่าความเบเ้ป็นบวก (เบข้วา) และมคี่าความโด่งเป็นลบ  

 ปฏบิตัตินเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม มคี่าเฉลีย่ 3.38 ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 1.12 และมคี่า

ความเบเ้ท่ากบั 0.12 และค่าความโด่งเท่ากบั -0.78 ซึ่งมคี่าไม่เท่ากบั 0 ทัง้สองค่า โดยมคี่าความเบ้เป็น

บวก (เบข้วา) และมคี่าความโด่งเป็นลบ  

 ดงันัน้จะพบวา่ตวัแปรสงัเกตในตวัแปรแฝงพฤตกิรรมทีพ่งึประสงคข์องนักเรยีน. มกีารแจก

แจงไม่เป็นโค้งปกต ิ มคี่าความเบ้ 0.07 ถงึ 0.17 และค่าความโด่ง -1.40 ถงึ -0.75 แต่ไม่เกนิค่าที ่

ไคลน์ (2005: 50) เสนอวา่จะทําใหเ้กดิปญัหาในการวเิคราะห์ได้ คอื มคีวามเบ้เกนิ 3 ความโด่งเกนิ 

10 จงึสามารถนําตวัแปรสงัเกตไปวเิคราะหค์วามสมัพนัธโ์ครงสรา้งเชงิสาเหตุได้ 

 จากตารางที ่5-10 เป็นการทดสอบความเบ ้และความโด่ของตวัแปรสงัเกต โดยมคี่าความ

เบ ้อยู่ระหวา่ง -0.09 ถงึ 0.19 และมคี่าความโด่งอยู่ระหวา่ง -1.40 ถงึ -0.05 แมน้วา่จะมกีารแจกแจง

แบบไม่เป็นโคง้ปกต ิแต่กไ็ม่เกนิค่าทีก่ําหนดที่จะทําให้เกดิปญัหาในการวเิคราะห์ ดงันัน้ขอ้มูลชุดนี้

จงึสามารถนําตวัแปรสงัเกตไปวเิคราะหค์วามสมัพนัธโ์ครงสรา้งเชงิสาเหตุได้ 
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ตาราง 11 ค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธร์ะหวา่งตวัแปรสงัเกตทีใ่ชใ้นการศกึษา 

 
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 YONI1 1             
2 YONI2 0.5531** 1            
3 YONI3 0.7902** 0.4177** 1           
4 YONI4 0.7575** 0.5870** 0.7025** 1          
5 BEHA1 0.7111** 0.6155** 0.7067** 0.7276** 1         
6 BEHA2 0.7290** 0.5376** 0.6169** 0.7170** 0.7418** 1        
7 BEHA3 0.7253** 0.5828** 0.7419** 0.7526** 0.9037** 0.7968** 1       
8 BEHA4 0.7248** 0.5301** 0.7563** 0.7420** 0.7652** 0.7727** 0.7989** 1      
9 BEHA5 0.6728** 0.5837** 0.5731** 0.7257** 0.7041** 0.7376** 0.7872** 0.7953** 1     

10 BEHA6 0.6203** 0.5131** 0.5448** 0.6783** 0.7388** 0.6668** 0.7301** 0.7295** 0.7824** 1    
11 BELI1 0.7530** 0.4857** 0.6565** 0.7468** 0.7545**** 0.6974** 0.7775** 0.7779** 0.6413** 0.5606** 1   
12 BELI2 0.7435** 0.5006** 0.6453** 0.7276** 0.7378** 0.6930** 0.7362** 0.7268** 0.5897** 0.5437** 0.7321** 1  
13 BELI3 0.7397** 0.5072** 0.6339** 0.7305** 0.7516** 0.6767** 0.7563** 0.7551** 0.6431** 0.5866** 0.7219** 0.7037** 1 
14 BELI4 0.7842** 0.5172** 0.6936** 0.7874** 0.7845** 0.7453** 0.7034** 0.7908** 0.6595** 0.6156** 0.7547** 0.7716** 0.7463** 
15 BELI5 0.7511** 0.5086** 0.6700** 0.7347** 0.7155** 0.6363** 0.7386** 0.7269** 0.5786** 0.5426** 0.7012** 0.7431** 0.7154** 
16 BELI6 0.7724** 0.5244** 0.6869** 0.7699** 0.7685** 0.6828** 0.7786** 0.7687** 0.6445** 0.5863** 0.7352** 0.7422** 0.7647** 
17 BELI7 0.5843** 0.4094** 0.4612** 0.5538** 0.5695** 0.5540** 0.5630** 0.5512** 0.4663** 0.3951** 0.5740** 0.5752** 0.5359** 
18 BELI8 0.7378** 0.4843** 0.6849** 0.7411** 0.7196** 0.6402** 0.7317** 0.7311** 0.6156** 0.5781** 0.6970** 0.6761** 0.6888** 
19 BELI9 0.6874** 0.4955** 0.5247** 0.6588** 0.6703** 0.6210** 0.6837** 0.6811** 0.5870** 0.5286** 0.6874** 0.6562** 0.6510** 
20 BELI10 0.7045** 0.5332** 0.6675** 0.7759** 0.7767** 0.7070** 0.7991** 0.7772** 0.6538** 0.6049** 0.7846** 0.7641** 0.7511** 
21 MEHE1 -0.0295 0.0254 -0.1373** -0.0990* -0.0318 -0.0323 -0.0653 -0.1190** -0.0538 -0.1151** -0.0579 -0.0433 -0.1241** 
22 MEHE2 -0.1159** -0.0396 -0.2180** -0.1504** -0.1103** -0.1019* -0.1427** -0.1578** -0.1344** -0.1719** -0.1053** -0.0986* -0.1765** 
23 MEHE3 0.0662 0.0537 -0.0489 0.0101 0.0539 0.0494 0.0400 -0.0256 -0.0429 -0.0286 0.0612 0.0432 -0.0035 
24 MEHE4 0.2212** 0.1285** 0.0964* 0.1393** 0.1821** 0.1811** 0.1491** 0.1277** 0.0652 0.0364 0.1957** 0.1841** 0.1202** 
25 FOSC1 0.7437** 0.6621** 0.6037** 0.7427** 0.7114** 0.7310** 0.7881** 0.7424** 0.6870** 0.6332** 0.7504** 0.7171** 0.6981** 
26 FOSC2 0.6388** 0.4973** 0.4681** 0.6296** 0.6638** 0.6030** 0.6444** 0.6152** 0.5683** 0.5024** 0.6505** 0.6240** 0.5974** 
27 KALA1 0.7697** 0.5498** 0.6745** 0.7785** 0.7618** 0.6741** 0.7034** 0.7576** 0.6297** 0.5742** 0.7310** 0.7104** 0.7071** 
28 KALA2 0.6361** 0.4977** 0.5095** 0.6465** 0.6611** 0.5717** 0.6699** 0.6368** 0.5916** 0.5383** 0.6082** 0.5778** 0.6344** 
29 KAKA3 0.7327** 0.5372** 0.7676** 0.7487** 0.7101** 0.6934** 0.7366** 0.7101** 0.6552** 0.6147** 0.7576** 0.7353** 0.7612** 
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ตาราง 11 ค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธร์ะหวา่งตวัแปรสงัเกตทีใ่ชใ้นการศกึษา (ต่อ) 
    14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
14 BELI4 1                
15 BELI5 0.7294** 1               
16 BELI6 0.7826** 0.7657** 1              
17 BELI7 0.6455** 0.5432** 0.5695** 1             
18 BELI8 0.7320** 0.6924** 0.7076** 0.5301** 1            
19 BELI9 0.7051** 0.6322** 0.7120** 0.5535** 0.6237** 1           
20 BELI10 0.7130** 0.7572** 0.7015** 0.6442** 0.7251** 0.7305** 1          
21 MEHE1 0.7130* 0.7572** -0.0772 0.0249 -0.1458** -0.0089 -0.0390 1         
22 MEHE2 -0.0816** -0.1210** -0.1357** -0.0302 -0.1630** -0.0618 -0.0986* 0.5924** 1        
23 MEHE3 0.0513 0.0201 0.0331 0.0922* 0.0042 0.0493 0.0892* 0.5522** 0.6295** 1       
24 MEHE4 0.1731** 0.1309** 0.1634** 0.2062** 0.0880* 0.1771** 0.2059** 0.5966** 0.5287** 0.6567** 1      
25 FOSC1 0.7417** 0.6882** 0.7218** 0.6104** 0.6452** 0.6710** 0.7948** 0.0915* -0.0013 0.1846** 0.2754** 1     
26 FOSC2 0.6424** 0.5819** 0.6124** 0.5512** 0.5586** 0.6117** 0.6940** 0.1441** 0.1254** 0.2673** 0.3424** 0.7222** 1    
27 KALA1 0.7697** 0.7233** 0.7456** 0.6017** 0.7169** 0.6793** 0.7888** -0.0033 -0.1107** 0.1014* 0.2241** 0.7336** 0.6597** 1   
28 KALA2 0.6525** 0.5873** 0.6221** 0.4747** 0.5411** 0.6105** 0.6981** -0.0341 -0.0895* 0.0809* 0.1910** 0.6393** 0.5914** 0.6569** 1  
29 KAKA3 0.7900** 0.7410** 0.7927** 0.5726** 0.7389** 0.6638** 0.7903** -0.1349** -0.1628** 0.0312 0.1622** 0.7360** 0.6320** 0.7964** 0.6689** 1 
                                    
* แทน มนียัสําคญัที่ระดบั .05 

** แทน มนียัสําคญัที่ระดบั .01 

 

 จากตาราง 11 พบว่า ตวัแปรสงัเกตทัง้หมด 29ตวัแปร คดิเป็น 406 คู่ ส่วนใหญ่มคีวามสมัพนัธ์กนัอย่างมนีัยสําคญัทางสถติทิี่ระดบั 0.01 มลีกัษณะ

ความสมัพนัธใ์นทางบวก โดยมคี่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์ (r) อยู่ระหว่าง -0.17 ถงึ 0.79 จากการวเิคราะห์ถงึรูปแบบความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรสงัเกตที่ใชใ้น

การวเิคราะหส์มการโครงสรา้งเชงิเสน้ครัง้นี้พบวา่หลายคู่ตวัแปรมคีวามสมัพนัธก์นัค่อนขา้งสูง แต่ไม่เกนิค่าทีไ่คลน์ (2005: 50) เสนอวา่ ค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์

ระหวา่งตวัแปรสงัเกตทีม่คี่าสูงกวา่ .85 จะเกดิปญัหาในการวเิคราะห ์ดงันัน้ขอ้มูลชดุนี้จงึสามารถนําตวัแปรสงัเกตไปวเิคราะหค์วามสมัพนัธโ์ครงสรา้งเชงิสาเหตุได้ 

75 



 76 

ตอนท่ี 3 ผลการวิเคราะหโ์มเดล 

 ในการนําเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูลครัง้นี้ จะเป็นผลการทดสอบความกลมกลืนของโมเดล

ความสมัพนัธโ์ครงสรา้งเชงิเสน้ของปจัจยัเชงิสาเหตุของกลัยาณมติร โยนิโสมนสกิาร ความเชื่อในกุศล

กรรมบถ 10 และปจัจยัทางจติบางประการ ทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมทีพ่งึประสงคข์องนกัเรยีน 

 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นหรือการวิเคราะห์โมเดลลิสเรล (Linear 

Structural Relationship Model: LI SREL) เป็นการวเิคราะห์ความสมัพนัธ์เชงิสาเหตุของตวัแปรใน

โมเดล โดยการหาขนาดอิทธิพลที่ปรากฏในความสมัพันธ์โครงสร้างเชงิเส้นและทดสอบว่าโมเดลที่

พฒันาขึ้นมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชงิประจกัษ์หรือไม่ สําหรบัการวจิยันี้ในการวเิคราะห์โมเดล

สมมตฐิานถา้พบวา่ โมเดลไม่มคีวามกลมกลนืกบัขอ้มูลเชงิประจกัษ์ ผูว้จิยัจะดําเนินการปรบัโมเดลให้มี

ความกลมกลนืมากยิง่ขึน้โดยพจิารณาจากการรายงานค่าดชันีการปรบัแก้ (Modification Index) และการ

คํานึงถงึความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในเชงิแนวคิดทฤษฎีตลอดจนผลงานวจิยัที่เกี่ยวขอ้งและ

ความเป็นไปไดใ้นการอภปิรายผลการวจิยัจากการปรบัโมเดลดว้ย ผลการวเิคราะหม์รีายละเอยีดดงันี้ 

 3.1 อทิธพิลของตวัแปรสาเหตุทีส่่งผลต่อแต่ละตวัแปรผล 

 3.2 อทิธพิลของตวัแปรผลทีม่ผีลมาจากตวัแปรสาเหตุ 

 3.3 การวเิคราะหข์อ้มูลตามสมมตฐิาน 
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ภาพประกอบ 4 โมเดลตามสมมตฐิาน 

Kala1 

Kala2 

Kala3 

กลัยาณมติร 
Beha1 

Beha2 

Beha3 

Beha4 

Beha5 

Beh6 

พฤตกิรรม Fosc1 

Fosc2 

มุ่งอนาคต 

Mehe1 

Mehe2 

Mehe3 

Mehe4 

สุขภาพจติ 

Yoni1 Yoni2 Yoni3 Yon4 

โยนิโสมนสกิาร 

Beli1 

Beli2 

Beli3 

Beli4 Beli5 Beli6 Beli7 
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Beli9 

Beli10 กุศลกรรมบถ 
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ตาราง 12 แสดงผลการทดสอบความกลมกลนืของโมเดลตามสมมุตฐิานกบัขอ้มูลเชงิประจกัษ์ 

 

ค่าดชันี เกณฑ ์ โมเดลตามสมมุตฐิาน 

Chi-Square ( χ 2
)  2065.86 

df  368 

Relative Chi-Square χ 2 
/df<3 5.61 

GFI >.90 0.81 

AGFI >0.9 0.78 

SRMR <.05 0.24 

RMSEA <.05 0.08 

CFI >0.9 0.98 

CN >200 115.23 

 

 จากตาราง 12 พบวา่ผลการตรวจสอบความกลมกลนืของโมเดลตามสมมตฐิานกบัขอ้มูล

เชงิประจกัษ์พบวา่ เมื่อพจิารณาค่าดชันีกบัเกณฑค์วามกลมกลนืของโมเดลกบัขอ้มูลเชงิประจกัษ์ มคี่า 

CFI = 0.98 เพยีงค่าเดยีวทีผ่า่นเกณฑ ์ส่วนค่า Relative Chi-Square = 5.61, GFI = 0.81, AGFI = 

0.78, SRMR = 0.08, RMSEA = 0.08, CN = 115.23 ยงัไม่ผ่านเกณฑ์ที่ตัง่ไว้ โมเดลตาม

สมมตฐิานจงึไม่มคีวามกลมกลนืตามขอ้มูลเชงิประจกัษ์  

 ดงันัน้ผู้วจิยัจึงดําเนินการปรบัโมเดล โดยยอมให้ความคลาดเคลื่อนในการวดัของตวัแปร

สงัเกตมคีวามสมัพนัธ์กนัได้และความคลาดเคลื่อนของตวัแปรแฝงภายในบางค่ามคีวามสมัพนัธ์กนัได ้

แต่โมเดลกย็งัไม่มคีวามกลมกลนืผูว้จิยัจงึได้ทําการปรบัเส้นอทิธพิลในโมเดลที่เป็นผลเนื่องมาจากการ

ทบทวนแนวคดิทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง  
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ภาพประกอบ 5 โมเดลปรบัแกท้ีม่คีวามกลมกลนืกบัขอ้มูลเชงิประจกัษ์
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ตาราง 13 แสดงผลการทดสอบความกลมกลนืของโมเดลปรบัแกก้บัขอ้มูลเชงิประจกัษ์ 

 

ค่าดชันี เกณฑ ์ โมเดลปรบัแก้ 

Chi-Square ( χ 2
)  683.89 

df  315 

Relative Chi-Square χ 2 
/df<3 2.17 

GFI >.90 0.93 

AGFI >0.9 0.91 

SRMR <.05 0.04 

RMSEA <.05 0.03 

CFI >0.9 0.99 

CN >200 343.81 

  

 จากตาราง 13 พบว่าการนําเสนอผลการเปรียบเทียบโมเดลตามสมมุติฐานและโมเดล

ปรบัแกเ้พื่อแสดงใหเ้หน็วา่โมเดลปรบัแกม้คีวามเหมาะสมและสามารถนําไปใชป้ระโยชน์ดกีว่าโดย

การตรวจสอบความตรงเชงิโครงสร้างด้วยการตรวจสอบความกลมกลืนระหว่างรูปแบบที่เป็น

สมมุตฐิานกบัขอ้มูลเชงิประจกัษ์และรูปแบบที่เป็นทางเลอืกกบัขอ้มูลเชงิประจกัษ์โดยพจิรณาจาก

ค่าสถติวิดัระดบัความกลมกลนืและดชันีวดัความสอดคลอ้งความกลมกลนื ดงันี้  

 1.  สถติไิค-สแควร์ หากค่าสถติิไคสแควร์ที่คํานวณจากฟงัก์ช ัน่การประมาณค่าคูณกบั (N - 

1) เมื่อ N คอื ขนาดของกลุ่มตวัอย่างแล้วนําค่าไค-สแควร์ ( χ 2
)ที่ได้ไปเปรยีบเทยีบกบัค่าวกิฤตที่

องศาอสิระ (df) เท่ากบั “จํานวนความแปรปรวนและความแปรปรวนร่วม” ลบ “จํานวนพารามเิตอร์ที่

ต้องการประมาณค่า” ถ้าค่าที่คํานวณได้น้อยกว่าค่าวิกฤตแสดงว่าโมเดลมีความกลมกลืน 

หมายความวา่ความแปรปรวนร่วมระหวา่งตวัแปรสงัเกตเกดิขึน้เพราะความสมัพนัธเ์ชงิสาเหตุตามที่

กําหนดไวใ้นโมเดล หรอืโมเดลอธิบายข้อมูลได้ด ีแต่ทัง้นี้การใช้ค่าสถิตไิค-สแควร์มีข้อควรระวงั

เนื่องจากเป็นค่าที่ข ึน้อยู่กบัขนาดของกลุ่มตวัอย่าง คือ ถ้ากลุ่มตวัอย่างมีขนาดใหญ่มากผลการ

ทดสอบจะออกมามนียัสําคญั หรอืถา้กลุ่มตวัอย่างมขีนาดเลก็เกนิไปการประมาณค่าอาจไม่ถูกต้อง 

หรอืใชอ้ตัราส่วนระหวา่งค่าไค-สแควรก์บัองศาอสิระ (Relative Chi-Square) ( χ 2
 /df ) ซึ่งคารไ์มน์; 

และ แมคเวอร์ (Bollen. 1989: 278; citing Carmine; & Mclver. 1981) เสนอว่าควรมคี่าไม่เกนิ 3 

หรอื 2 หรอืไม่เกนิ 5 ในการแสดงถงึวา่โมเดลมคีวามกลมกลนืด ีจากการพจิารณาพบว่า ค่า AGFI 

ของโมเดลปรบัแกม้คีวามเหมาะสมกวา่โมเดลสมมุตฐิาน โดยโมเดลปรบัแกม้ีค่่า χ 2
 /df เท่ากบั 2.17 

ถอืวา่ผา่นเกณฑ ์โมเดลมคีวามกลมกลนืด ี

 2.  ดชันีวดัระดบัความสอดคล้อง (Goodness – of – fit index: GFI)เป็นอตัราส่วนของ

ผลต่างระหวา่งฟงักช์ ัน่ความสอดคลอ้งจากรูปแบบโครงสรา้ง ความสมัพนัธ์เชงิเหตุผลก่อนและหลงั
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ปรบักบัฟงักช์ ัน่ความสอดคลอ้งก่อนปรบัรูปแบบ โครงสรา้งความสมัพนัธ ์ค่า GFI หากมคี่ามากกว่า 

0.90 แสดงว่ารูปแบบโครงสร้าง ความสมัพนัธ์มคีวามสอดคล้องกบัข้อมูลเชงิประจกัษ์ จากการ

พจิารณาพบวา่ ค่า GFI ของโมเดลปรบัแกม้คีวามเหมาะสมกวา่โมเดลสมมุตฐิาน โดยโมเดลปรบัแก้

มีค่่า 0.93 ถอืวา่ผา่นเกณฑ ์รูปแบบโครงสรา้ง ความสมัพนัธม์คีวามสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชงิประจกัษ์ 

 3.  ดชันีวดัความสอดคลอ้งทีป่รบัแลว้ (Adapted goodness – pf – fit index: AGFI) ซึ่งนํา 

GFI มาปรบัแกแ้ละคํานึงขนาดของตวัแปรและกลุ่มตวัอย่าง ค่านี้ ใชเ้ช่นเดยีวกบั GFI ค่า GFI และ 

AGFI ทีเ่ขา้ใกล ้1 แสดงวา่รูปแบบโครงสร้างความสมัพนัธ์มคีวามสอดคล้องกบัขอ้มูลเชงิประจกัษ์ 

จากการพจิารณาพบว่า ค่า AGFI ของโมเดลปรบัแก้มคีวามเหมาะสมกว่าโมเดลสมมุตฐิาน โดย

โมเดลปรบัแกม้ีค่่า 0.91ถอืวา่ผา่นเกณฑ ์รูปแบบโครงสรา้งความสมัพนัธม์คีวามสอดคลอ้งกบัขอ้มูล

เชงิประจกัษ์ 

 4.  ดชันีในกลุ่มเศษที่เหลอื (Residual Based Fit Indices) ได้แก่ Standardized Root Mean 

Square Residual (SRMR) เป็นค่าเฉลี่ยของเศษที่เหลอืจากการเปรยีบเทยีบค่าความแปรปรวนและ

ความแปรปรวนร่วมทีไ่ดจ้ากกลุ่มตวัอย่างกบัค่าทีป่ระมาณจากค่าพารามเิตอร์ โดยทัว่ไปค่า SRMR 

ไม่ควรใหญ่กวา่ 0.05 ถา้ตอ้งการสรุปวา่โมเดลมคีวามกลมกลนืระดบัด ีแต่อย่างไรกต็าม ค่า SRMR 

หากน้อยกว่า 0.10 กย็งัเป็นที่ยอมรบักนัทัว่ไป (Kline. 2005: 141) จากการพจิารณาพบว่า ค่า 

SRMR ของโมเดลปรบัแกม้คีวามเหมาะสมกวา่โมเดลสมมุตฐิาน โดยโมเดลปรบัแก้มี่ค่า 0.04 ถอืว่า

ผา่นเกณฑ ์มคีวามกลมกลนืระดบัด ี 

 5.  ค่าดชันีรากของกําลงัสองค่าเฉลี่ยของค่าความคลาดเลื่อนใน การประมาณ (Root 

Mean Square Error of Approximation: RMSEA) เป็นค่าที่บ่งบอกถงึ ความไม่สอดคล้องของ

รูปแบบโครงสร้างความสมัพนัธ์ที่สร้างขึ้นกบัเมทริกซ์ความแปรปรวน ร่วมของประชากร ค่า 

RMSEA ทีน้่อยกวา่ .05 แสดงวา่มคีวามสอดคล้องสนิท (close fit) แต่ อย่างไรกต็ามค่าที่ใชไ้ด้และ

ถอืวา่รูปแบบโครงสรา้งความสมัพนัธท์ีส่รา้งขึน้สอดคลอ้งกบัรูปแบบ โครงสรา้งความสมัพนัธ์ไม่ควร

จะเกนิ .08 จากการพจิารณาพบวา่ค่า RMSEA ของโมเดลปรบัแก้มคีวามเหมาะสมมากกว่าโมเดล

สมมุตฐิาน โดยโมเดลปรบัแกม้ีค่่า 0.03 ถอืวา่ผา่นเกณฑ ์มคีวามสอดคลอ้งสนิท 

 6.  ดชันีความกลมกลนืเชงิเปรยีบเทยีบ (Comparative Fit Indices: CFI) เป็นดชันีที่คํานวณ

ขึน้จากสถติคิ่าไค-สแควร์ ที่มกีารแจกแจงแบบ Noncentral Distribution มคี่าอยู่ระหว่าง 0 ถงึ 1 ค่า CFI 

มากกวา่ 0.90 แสดงวา่โมเดลมคีวามกลมกลนืระดบัด ี(Kelloway. 1998: 31) จากการพจิารณาพบว่าค่า 

CFI ของโมเดลปรบัแกม้คีวามเหมาะสมมากกวา่โมเดลสมมุตฐิาน โดยโมเดลปรบัแก้มี่ค่า 0.99ถอืว่า

ผา่นเกณฑ ์โมเดลมคีวามกลมกลนืระดบัด ี

 7.  ค่า CN (Critical N) เป็นดชันีที่แสดงขนาดกลุ่มตวัอย่างที่จะยอมรบัดชันีความ

สอดคลอ้งของโมเดล ค่า CN ควรมมีากกวา่ 200 จากการพจิารณาพบวา่ค่า CN ของโมเดลปรบัแก้

มคีวามเหมาะสมกวา่โมเดลสมมุตฐิาน โดยโมเดลปรบัแกม้ีค่่า 343.81 ถอืวา่ผา่นเกณฑ ์
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ตาราง 14 ผลการวเิคราะหอ์ทิธพิลทางตรง (Direct effect: DE) อทิธพิลทางอ้อม (Indirect effects: IE) อทิธพิลรวม (Total effects: TE) ของตวัแปรสาเหตุที่ส่งผล

ต่อตวัแปรผลและค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธเ์ชงิพหุยกกําลงัสองของตวัแปร (Squared Multiple Correlation: R
2
) 

 

 

ตวัแปรสาเหตุ 

ตวัแปรผล 

ความเชือ่ โยนิโส มุ่งอนาคต พฤตกิรรม 

DE IE TE DE IE TE DE IE TE DE IE TE 

กลัยา 0.98  0.98 0.97  0.97 0.94  0.94  0.91 0.91 

           

สุขภาพจติ       0.21  0.21  0.31 0.31 

            

ความเชือ่          0.23  0.23 

            

โยนิโส          0.61  0.61 

            

มุ่งอนาคต          0.10  0.10 

            

R
2
 0.97 0.92   0.93 0.87 

 

** 
มนียัสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01,  
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 3. อทิธิพลของตวัแปรสาเหตุที่ส่งผลต่อแต่ละตวัแปรผล จากอิทธิพลของตวัแปรสาเหตุที่

ส่งผลต่อแต่ละตวัแปรผลดงัในภาพประกอบ และตาราง ผูว้จิยัจงึสรุปผลการวเิคราะหต์ามตารางที่ 14 

ดงันี้ 

  3.1. กลัยาณมติรง มคี่าน้ําหนักองค์ประกอบด้านความเป็นกลัยาณมติรของครูสูงที่สุด 

0.91 รองลงมาคอืค่าน้ําหนักองค์ประกอบด้านความเป็นกลัยาณมติรของผูป้กครอง 0.87 และค่า

น้ําหนกัองคป์ระกอบดา้นความเป็นกลัยาณมติรของเพื่อนน้อยทีสุ่ด 0.74  

   กลัยาณมติรกบัอทิธพิลทางตรงที่มตี่อตวัแปรผล มอีทิธพิลต่อตวัแปรความเชื่อใน

กุศลกรรมบถ 10 มีค่าสมัประสิทธิอ์ ิทธิพลเท่ากบั 0.98 อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดบั .001 

รองลงมาคอืตวัแปรโยนิโสมนสกิาร มคี่าสมัประสทิธิอ์ทิธพิลเท่ากบั 0.97 อย่างมนียัสําคญัทางสถติทิี่

ระดบั .001 และต่อตวัแปรลกัษณะมุ่งอนาคต-ควบคุมตน มคี่าสมัประสทิธิอ์ทิธพิลเท่ากบั 0.94 อย่าง

มนียัสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั .001 

   กลัยาณมิตรกบัอิทธิพลทางอ้อมที่มตี่อตวัแปรผล พบว่ามอีิทธพิลทางอ้อมต่อตวั

แปรพฤตกิรรมที่พงึประสงค์ของนักเรยีนตามมาตรฐานการศกึษาที่ 1 ของ สมศ. มคี่าสมัประสทิธิ ์

อทิธพิลเท่ากบั 0.91 อย่างมนียัสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั .001  

   3.1.2  สุขภาพจิต มีค่าน้ําหนักองค์ประกอบด้านการขาดสมาธิสูงที่สุด 0.85 

รองลงมาคอืดา้นความวติกกงัวล ดา้นอารมณ์แปรปรวน ดา้นความเคร่งเครยีด เท่ากนัที ่0.77 

    สุขภาพจิตกบัอิทธิพลทางตรงที่มีต่อตวัแปรผล พบว่ามีอทิธพิลต่อตวัแปร

ลกัษณะมุ่งอนาคต-ควบคุมตน มคี่าสมัประสทิธิอ์ทิธพิลเท่ากบั 0.21 อย่างมนียัสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั 

.001  

    สุขภาพจติกบัอทิธพิลทางออ้มทีม่ตี่อตวัแปรผล พบว่ามอีทิธพิลทางอ้อมต่อ

ตวัแปรพฤตกิรรมทีพ่งึประสงค์ของนักเรยีนตามมาตรฐานการศกึษาที่1ของ สมศ. มคี่าสมัประสทิธิ ์

อทิธพิลเท่ากบั 0.31 อย่างมนียัสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั .001  

   3.1.3  ความเชื่อในกุศลกรรมบถ 10 มคี่าน้ําหนักองค์ประกอบด้านไม่ทําผดิจาก

ทํานองคลองธรรมสูงทีสุ่ด 0.90 รองลงมาคอืค่าน้ําหนกัองคป์ระกอบด้านไม่พูดเทจ็ 0.89 ส่วนด้านที่

มีค่าน้ําหนักองค์ประกอบน้อยที่สุดคือด้านไม่พูดเพ้อเจ้อ 0.66 และด้านไม่คิดพยาบาท 0.78 

ตามลําดบั 

    ความเชือ่ในกุศลกรรมบถ 10 พบมอีทิธพิลทางตรงต่อตวัแปรผลพฤตกิรรมที่

พงึประสงคข์องนกัเรยีนตามมาตรฐานการศกึษาที ่1 ของ สมศ. มคี่าสมัประสทิธิอ์ทิธพิลเท่ากบั 0.23 

อย่างมนียัสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั .001  

   3.1.4  โยนิโสมนสิการ มีค่าน้ําหนักองค์ประกอบด้านคิดเร้ากุศลสูงที่สุด 0.93 

รองลงมาคอืค่าน้ําหนกัองคป์ระกอบดา้นคดิถูกวธิ ี0.92 ลําดบัที่สามคอืค่าน้ําหนักองค์ประกอบด้าน

คดิมเีหตุผล 0.82 และค่าน้ําหนกัองคป์ระกอบดา้นคดิมรีะเบยีบน้อยทีสุ่ด 0.63 

    โยนิโสมนสกิาร พบมอีทิธพิลทางตรงต่อตวัแปรผลพฤตกิรรมที่พงึประสงค์

ของนกัเรยีน มคี่าสมัประสทิธิอ์ทิธพิลเท่ากบั 0.61 อย่างมนียัสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั .001 
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   3.1.5  ลกัษณะมุ่งอนาคต-ควบคุมตน มีค่าน้ําหนักองค์ประกอบด้านลกัษณะมุ่ง

อนาคตสูงทีสุ่ด 0.88 รองลงมาคอืค่าน้ําหนกัองคป์ระกอบดา้นการควบคุมตน 0.80  

    ลกัษณะมุ่งอนาคต-ควบคุมตน พบมอีทิธพิลทางตรงต่อตวัแปรผลพฤตกิรรม

ที่พงึประสงค์ของนักเรยีนตามมาตรฐานการศกึษาที่ 1 ของ สมศ. มคี่าสมัประสทิธิอ์ทิธพิลเท่ากบั 

0.10 อย่างมนียัสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั .001 

  3.2  อทิธพิลของตวัแปรผลที่มผีลมาจากตวัแปรสาเหตุ จากอิทธพิลของตวัแปรสาเหตุที่

ส่งผลต่อแต่ละตวัแปรผลดงัในภาพประกอบ และตาราง ผูว้จิยัจงึสรุปผลการวเิคราะหด์งันี้  

   3.2.1  ความเชื่อในกุศลกรรมบถ 10 มคี่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์เชงิพหุยกกําลงั

สองของตวัแปร 0.97 มคี่าน้ําหนักองค์ประกอบด้านไม่ทําผดิจากทํานองคลองธรรมสูงที่สุด 0.90 

รองลงมาคอืค่าน้ําหนักองค์ประกอบด้านไม่พูดเทจ็ 0.89 ส่วนด้านที่มคี่าน้ําหนักองค์ประกอบน้อย

ทีสุ่ดคอืดา้นไม่พูดเพอ้เจอ้ 0.66 และดา้นไม่คดิพยาบาท 0.78 ตามลําดบั  

    ความเชื่อในกุศลกรรมบถ 10 ได้รับอิทธิพลทางตรงจากความเป็น

กลัยาณมติรของบุคคลรอบข้าง มคี่าสมัประสทิธิอ์ทิธพิลเท่ากบั 0.98 อย่างมนีัยสําคญัทางสถติิที่

ระดบั .001 

   3.2.2  โยนิโสมนสกิาร มคี่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์เชงิพหุยกกําลงัสองของตวัแปร 

0.92 มคี่าน้ําหนกัองคป์ระกอบดา้นคดิเรา้กุศลสูงทีสุ่ด 0.93 รองลงมาคอืค่าน้ําหนกัองคป์ระกอบด้าน

คิดถูกวธิี 0.92 ลําดับที่สามคือค่าน้ําหนักองค์ประกอบด้านคิดมีเหตุผล 0.82 และค่าน้ําหนัก

องคป์ระกอบดา้นคดิมรีะเบยีบน้อยทีสุ่ด 0.63 

    โยนิโสมนสกิาร ได้รบัอทิธพิลทางตรงจากความเป็นกลัยาณมติรของบุคคล

รอบขา้ง มคี่าสมัประสทิธิอ์ทิธพิลเท่ากบั 0.97 อย่างมนียัสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั .001 

   3.2.3  ลกัษณะมุ่งอนาคต-ควบคุมตน มคี่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์เชงิพหุยกกําลงั

สองของตวัแปร 0.93 มคี่าน้ําหนกัองคป์ระกอบด้านลกัษณะมุ่งอนาคตสูงที่สุด 0.88 รองลงมาคอืค่า

น้ําหนกัองคป์ระกอบดา้นการควบคุมตน 0.80  

    ลกัษณะมุ่งอนาคต-ควบคุมตน ได้รบัอิทธพิลทางตรงสูงที่สุดจากความเป็น

กลัยาณมติรของบุคคลรอบข้าง มคี่าสมัประสทิธิอ์ทิธพิลเท่ากบั 0.94 อย่างมนีัยสําคญัทางสถติิที่

ระดบั .001 รองลงมาคอือทิธพิลทางตรงจากสุขภาพจติ มคี่าสมัประสทิธิอ์ทิธพิลเท่ากบั 0.21 อย่างมี

นยัสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั .001 

   3.2.4  พฤตกิรรมทีพ่งึประสงค์ของนักเรยีน มคี่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์เชงิพหุยก

กําลังสองของตัวแปร 0.87 มีค่าน้ําหนักองค์ประกอบด้านมีความกตญั�ูกตเวที สูงที่สุด 0.98 

รองลงมาคอืค่าน้ําหนกัองคป์ระกอบดา้นมวีนิยั มคีวามรบัผดิชอบ กบัด้านมคีวามเมตตากรุณา โอบ

ออ้มอาร ีเอือ้เฟ้ือเผือ่แผ ่และไม่เหน็แก่ตวัเท่ากนัที่ 0.97 และค่าน้ําหนักองค์ประกอบด้านปฏบิตัติน

เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมน้อยทีสุ่ด 0.75 

    พฤตกิรรมที่พงึประสงค์ของนักเรยีน ได้รบัอทิธพิลทางตรงสูงที่สุดจากการ

คดิแบบโยนิโสมนสกิาร มคี่าสมัประสทิธิอ์ทิธพิลเท่ากบั 0.61 อย่างมนีัยสําคญัทางสถติทิี่ระดบั .001 
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รองลงมาคอืความเชือ่ในกุศลกรรมบถ 10 มคี่าสมัประสทิธิอ์ทิธพิลเท่ากบั 0.23 อย่างมนียัสําคญัทาง

สถติทิี่ระดบั .001 และได้รบัอทิธิพลทางตรงน้อยที่สุดจากการลกัษณะมุ่งอนาคต-ควบคุมตน มคี่า

สมัประสทิธิอ์ทิธพิลเท่ากบั 0.10 อย่างมนียัสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั .001 

    พฤติกรรมที่พึงประสงค์ของนักเรียน ได้รับอิทธิพลทางอ้อมสูงที่สุดจาก

กลัยาณมติร มคี่าสมัประสทิธิอ์ทิธพิลเท่ากบั 0.91 อย่างมนีัยสําคญัทางสถติทิี่ระดบั .001 รองลงมา

คอืสุขภาพจติ มคี่าสมัประสทิธิอ์ทิธพิลเท่ากบั 0.31 อย่างมนียัสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั .001 

  3.3  การวเิคราะห์ขอ้มูลตามสมมตฐิานที่ 2-11 จากอทิธพิลของตวัแปรสาเหตุที่ส่งผลต่อ

แต่ละตวัแปรผลดงัในภาพประกอบ และตาราง ผูว้จิยัจงึสรุปผลการวเิคราะห์ตามสมมติฐานการวจิยั 

ดงันี้  

   3.3.1  สมมุตฐิานการวจิยัที ่2 กลัยาณมติรมอีทิธพิลทางตรงต่อการโยนิโสมนสกิาร 

ผลการวจิยัพบว่า กลัยาณมิตรมีอทิธิพลทางตรงต่อโยนิโสมนสกิาร โดยมีค่าสมัประสิทธิอ์ทิธิพล

เท่ากบั 0.97 อย่างมนียัสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 ผลการวจิยันี้จงึสนบัสนุนสมมตฐิานการวจิยัที ่2 

   3.3.2  สมมุตฐิานการวจิยัที่ 3 กลัยาณมติรมีอทิธพิลทางตรงต่อความเชื่อในกุศล

กรรมบถ 10 ผลการวจิยัพบวา่ กลัยาณมติรมอีทิธพิลทางตรงต่อความเชื่อในกุศลกรรมบถ 10 โดยมี

ค่าสมัประสทิธิอ์ทิธพิลเท่ากบั 0.98 อย่างมนีัยสําคญัทางสถติทิี่ระดบั .01 ผลการวจิยันี้จงึสนับสนุน

สมมตฐิานการวจิยัที ่3 

   3.3.3  สมมุตฐิานการวจิยัที่ 4 การคิดแบบโยนิโสมนสิการมีอิทธิพลทางตรงต่อ

พฤตกิรรมทีพ่งึประสงคข์องนกัเรยีน ผลการวจิยัพบวา่ การคดิแบบโยนิโสมนสกิารมอีทิธพิลทางตรง

ต่อพฤตกิรรมทีพ่งึประสงค์ของนักเรยีน โดยมคี่าสมัประสทิธิอ์ทิธพิลเท่ากบั 0.61 อย่างมนีัยสําคญั

ทางสถติทิีร่ะดบั .01 ผลการวจิยันี้จงึสนบัสนุนสมมตฐิานการวจิยัที ่4 

   3.3.4  สมมุตฐิานการวจิยัที่ 5 ความเชื่อในกุศลกรรมบถ 10 มอีทิธพิลทางตรงต่อ

พฤตกิรรมที่พงึประสงค์ของนักเรยีน ผลการวจิยัพบว่า ความเชื่อในกุศลกรรมบถ 10 มอีทิธพิล

ทางตรงต่อพฤตกิรรมที่พงึประสงค์ของนักเรยีน โดยมคี่าสมัประสทิธิอ์ทิธพิลเท่ากบั 0.23 อย่างมี

นยัสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 ผลการวจิยันี้จงึสนบัสนุนสมมตฐิานการวจิยัที ่5 

   3.3.5  สมมุตฐิานการวจิยัที่ 6 สุขภาพจติมอีทิธพิลทางตรงต่อลกัษณะมุ่งอนาคต-

ควบคุมตน ผลการวจิยัพบวา่ สุขภาพจติมอีทิธพิลทางตรงต่อลกัษณะมุ่งอนาคต-ควบคุมตน โดยมคี่า

สมัประสิทธิอ์ ิทธิพลเท่ากบั 0.21 อย่างมนีัยสําคญัทางสถิตทิี่ระดบั .01 ผลการวจิยันี้จึงสนับสนุน

สมมตฐิานการวจิยัที ่6 

    3.3.6  สมมุติฐานการวิจยัที่ 7 สุขภาพจิตมีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมที่พึง

ประสงค์ของนักเรยีน ผลการวจิยัพบว่า สุขภาพจติไม่มอีทิธพิลทางตรงต่อพฤตกิรรมที่พงึประสงค์

ของนกัเรยีน ผลการวจิยันี้จงึไม่สนบัสนุนสมมตฐิานการวจิยัที ่7 

   3.3.7  สมมุตฐิานการวจิยัที่ 8 ลกัษณะมุ่งอนาคต-ควบคุมตนมอีทิธพิลทางตรงต่อ

พฤตกิรรมที่พงึประสงค์ของนักเรยีน ผลการวจิยัพบว่า ลกัษณะมุ่งอนาคต-ควบคุมตนมอีิทธพิล
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ทางตรงต่อพฤตกิรรมที่พงึประสงค์ของนักเรยีน โดยมคี่าสมัประสทิธิอ์ทิธพิลเท่ากบั 0.10 อย่างมี

นยัสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 ผลการวจิยันี้จงึสนบัสนุนสมมตฐิานการวจิยัที ่8 

   3.3.8  สมมุตฐิานการวจิยัที่ 9 กลัยาณมิตรมีอทิธพิลทางอ้อมต่อพฤติกรรมที่พึง

ประสงคข์องนกัเรยีน ผา่นโยนิโสมนสกิาร สมมุตฐิานการวจิยัที ่10 กลัยาณมติรมอีทิธพิลทางออ้มต่อ

พฤติกรรมที่พึงประสงค์ของนักเรียน ผ่านความเชื่อในกุศลกรรมบถ 10 ผลการวิจัยพบว่า

กลัยาณมติรมอีทิธพิลทางอ้อมต่อพฤตกิรรมที่พงึประสงค์ของนักเรยีน ซึ่งมคี่าสมัประสทิธิอ์ทิธพิล

เท่ากบั .91 อย่างมนีัยสําคญัทางสถิตทิี่ระดบั .001 โดยมีเส้นทางอิทธิพล 3 เส้นทาง ดงันี้ 1) 

กลัยาณมติรมีอิทธิพลทางอ้อมต่อพฤติกรรมที่พงึประสงค์ของนักเรียน ผ่านโยนิโสมนสิการ 2) 

กลัยาณมติรมอีทิธพิลทางออ้มต่อพฤตกิรรมทีพ่งึประสงคข์องนกัเรยีน ผา่นความเชือ่ในกุศลกรรมบถ 

10 3) กลัยาณมติรมอีทิธพิลทางออ้มต่อพฤตกิรรมทีพ่งึประสงคข์องนกัเรยีน ผา่นลกัษณะมุ่งอนาคต-

ควบคุมตน ผลการวจิยันี้จงึสนบัสนุนสมมตฐิานการวจิยัที ่8, 9  

   3.3.9  สมมุติฐานการวจิยัที่ 11 สุขภาพจิตมีอิทธิพลทางอ้อมต่อพฤตกิรรมที่พึง

ประสงค์ของนักเรยีน ผ่านลกัษณะมุ่งอนาคต-ควบคุมตน ผลการวจิยัพบว่า สุขภาพจติมอีทิธพิล

ทางอ้อมต่อพฤติกรรมที่พงึประสงค์ของนักเรียน ผ่านลกัษณะมุ่งอนาคต-ควบคุมตน โดยมีค่า

สมัประสิทธิอ์ ิทธิพลเท่ากบั 0.31 อย่างมนีัยสําคญัทางสถิตทิี่ระดบั .01 ผลการวจิยันี้จึงสนับสนุน

สมมตฐิานการวจิยัที ่11 

 

 

 

 

 



บทท่ี 5 

สรปุผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

 การศกึษาเรื่องอทิธพิลกลัยาณมติร โยนิโสมนสกิาร ความเชือ่ในกุศลกรรมบถ 10 และ

ปจัจยัทางจติ ทีม่ตีอ่พฤตกิรรมทีพ่งึประสงคข์องนกัเรยีน มวีตัถุประสงคข์องการวจิยั สมมตฐิาน และ

วธิกีารดําเนินการวจิยัดงันี้ 

 

วตัถปุระสงคก์ารวิจยั 

 1. สร้างโมเดลความสมัพนัธ์โครงสร้างเชงิเส้นของปจัจยัสาเหตุของกลัยาณมติร โยนิโส

มนสกิาร ความเชือ่ในกุศลกรรมบถ 10 สุขภาพจติและลกัษณะมุ่งอนาคต-ควบคุมตน ต่อพฤตกิรรมที่

พงึประสงคข์องนกัเรยีน  

 2. ศึกษาอิทธิพลของปจัจัยด้านพุทธศาสนา ปจัจัยทางด้านจิตลักษณะ ที่ส่งผลต่อ

พฤตกิรรมทีพ่งึประสงคข์องนกัเรยีนตน  

 

สมมติฐานของการวิจยั 

 1. โมเดลปรบัแก้มีความกลมกลืนกบัข้อมูลเชงิประจกัษ์อิทธิพลของกลัยาณมิตร โยนิโส

มนสกิาร ความเชือ่ในกุศลกรรมบถ 10 และปจัจยัทางจติบางประการ ที่มตี่อพฤตกิรรมที่พงึประสงค์ของ

นกัเรยีน  

 2. กลัยาณมติรมอีทิธพิลทางตรงต่อโยนิโสมนสกิาร 

 3. กลัยาณมติรมอีทิธพิลทางตรงต่อความเชือ่ใน กุศลกรรมบถ 10  

 4. โยนิโสมนสกิารมอีทิธพิลทางตรงต่อพฤตกิรรมทีพ่งึประสงคข์องนกัเรยีน 

 5. ความเชือ่ในกุศลกรรมบถ 10 มอีทิธพิลทางตรงต่อพฤตกิรรมทีพ่งึประสงคข์องนกัเรยีน 

 6.  สุขภาพจติมอีทิธพิลทางตรงตอ่ลกัษณะมุ่งอนาคต-ควบคุมตน 

 7.  สุขภาพจติมอีทิธพิลทางตรงตอ่พฤตกิรรมทีพ่งึประสงคข์องนกัเรยีน 

 8.  ลกัษณะมุ่งอนาคต-ควบคุมตนมอีทิธพิลทางตรงต่อพฤตกิรรมทีพ่งึประสงคข์องนกัเรยีน 

 9.  กลัยาณมติรมอีทิธพิลทางออ้มตอ่พฤตกิรรมทีพ่งึประสงคข์องนกัเรยีน ผา่นโยนิโส

มนสกิาร 

 10. กลัยาณมติรมอีทิธพิลทางออ้มต่อพฤตกิรรมทีพ่งึประสงคข์องนกัเรยีน ผา่นความเชือ่

ในกุศลกรรมบถ 10 

 11. สุขภาพจติมอีทิธพิลทางออ้มต่อพฤตกิรรมทีพ่งึประสงคข์องนกัเรยีน ผา่นลกัษณะมุ่ง

อนาคต-ควบคุมตน 
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วิธีดาํเนินการวิจยั  

 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั 

 ประชากรที่ใช้ในการวจิยัครัง้นี้ ได้แก่ นักเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 3 ประจําปีการศกึษา 

2553 ทีน่บัถอืศาสนาพุทธ ทีก่ําลงัศกึษาอยู่ในโรงเรยีนสงักดักรุงเทพมหานคร จํานวน 10,592 คน 

 

 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั 

 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครัง้นี้  ได้แก่ นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจําปี

การศกึษา 2553 ศกึษาอยู่ในโรงเรยีนสงักดักรุงเทพมหานคร ทีน่บัถอืศาสนาพุทธ 

 โดยพจิารณาถงึกฎความเพยีงพอในการวเิคราะหข์อ้มูล (Rule of Thumb) ซึ่งกําหนดไวว้่า

ขนาดกลุ่มตวัอย่างต่อจํานวนตวัแปรสงัเกตในโมเดลที่เพยีงพอต่อการวเิคราะห์ขอ้มูลควรมสีัดส่วน 

20: 1 (Schumacker; & Lomax. 2004: 49; Kline. 2005: 111) ดงันัน้ในการวจิยัครัง้นี้มตีวัแปรสงัเกต

จํานวน 29 ตวัแปร จงึควรมกีลุ่มตวัอย่างสําหรบัการวเิคราะห ์อย่างน้อย 580 คน 

 ใชก้ารสุ่มตวัอย่างแบบแบ่งชัน้ (ลว้น สายยศ; และ องัคณา สายยศ 2540: 183) โดยแบ่งชัน้ตาม

กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนสงักดักรุงเทพมหานครที่มีระดบัชัน้มัธยมศกึษาตอนต้นจํานวน 11 กลุ่ม 

จากนัน้สุ่มโรงเรยีน 1 โรงเรยีนเพื่อเป็นตวัแทนแต่ละกลุ่ม และสุ่มเกบ็ขอ้มูลโรงเรยีนละ 2ห้องเรยีน 

ไดก้ลุ่มตวัอย่างทัง้หมด 624 คน 

 

 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจยั  

 เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูลครัง้นี้ เป็นเครื่องมอืวดัประเภทมาตรประเมนิรวมค่า 

(Summated rating scale) จํานวน 6 ชดุ ประกอบดว้ย 
 แบบวดัพฤตกิรรมที่พงึประสงค์ของนักเรยีน จํานวน 22 ขอ้ มคี่าอํานาจจําแนกรายขอ้อยู่

ระหวา่ง .30 ถงึ .71 และมคี่าสมัประสทิธิค์วามเชือ่มัน่แอลฟ่าทัง้ฉบบั .90 

 แบบวดัความเชื่อในกุศลกรรมบถ 10 จํานวน 30 ขอ้ มคี่าอํานาจจําแนกรายขอ้อยู่ระหว่าง 

.28 ถงึ .65 และมคี่าสมัประสทิธิค์วามเชือ่มัน่แอลฟ่าทัง้ฉบบั .91 

 แบบวดักลัยาณมติร จํานวน 42 ขอ้ มคี่าอํานาจจําแนกรายขอ้อยู่ระหว่าง .23 ถงึ .85 และมี

ค่าสมัประสทิธิค์วามเชือ่มัน่แอลฟ่าทัง้ฉบบั .87 

 แบบวดัโยนิโสมนสกิาร จํานวน 16 ขอ้ มคี่าอํานาจจําแนกรายขอ้อยู่ระหว่าง .26 ถงึ .76 

และมคี่าสมัประสทิธิค์วามเชือ่มัน่แอลฟ่าทัง้ฉบบั .88 

 แบบวดัสุขภาพจติ จํานวน 15 ขอ้ มคี่าอํานาจจําแนกรายขอ้อยู่ระหวา่ง .37 ถงึ .64 และมคี่า

สมัประสทิธิค์วามเชือ่มัน่แอลฟ่าทัง้ฉบบั .86 
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 แบบวดัลกัษณะมุ่งอนาคต-ควบคุมตน จํานวน 20 ขอ้ มคี่าอํานาจจําแนกรายขอ้อยู่ระหว่าง 

.37 ถงึ .64 และมคี่าสมัประสทิธิค์วามเชือ่มัน่แอลฟ่าทัง้ฉบบั .86 

 
 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 1.  ทําหนงัสอืจากบณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรว์โิรฒ ถงึผูอ้ํานวยการโรงเรยีน

ทีใ่ชเ้ป็นสถานทีเ่กบ็ขอ้มูล เพื่อขออนุญาตเกบ็ขอ้มูลวจิยั  

 2.  นําแบบสอบถามไปดําเนินการเกบ็ขอ้มูลด้วยตวัผูว้จิยัเองตามวนั และเวลาที่โรงเรยีน

อนุญาต และตดิต่อครูผูป้ระสานงานใหเ้กบ็รวบรวมขอ้มูลใหใ้นบางโรงเรยีนที่ไม่สะดวกในการดําเนินการ

เกบ็ขอ้มูล  

 
 การวิเคราะหข้์อมูล 

 1.  ตรวจสอบความสมบูรณ์ครบถว้นของคําตอบของเครื่องมอืในแต่ละชดุ โดยใชข้อ้มูลของ

กลุ่มตวัอยา่งทีม่คีวามสมบูรณ์มาดาํเนินการวเิคราะห ์

 2.  นําคะแนนทีไ่ดไ้ปวเิคราะหท์างสถติดิว้ยโปรแกรมคอมพวิเตอรส์ําเรจ็รูป 

 

สรปุผลการวิจยั 

 ผูว้จิยัสรุปผลการวจิยัตามวตัถุประสงคก์ารวจิยั มดีงันี้  

 1.  สร้างโมเดลความสมัพนัธ์โครงสร้างเชิงเส้นของปัจจยัสาเหตุของกลัยาณมิตร 

โยนิโสมนสิการ ความเช่ือในกศุลกรรมบถ 10 สุขภาพจิตและลกัษณะมุ่งอนาคต-ควบคุมตน 

ต่อพฤติกรรมท่ีพึงประสงคข์องนักเรียน 

  ผลสรุปภาพรวมของโมเดล อทิธพิลของกลัยาณมติร โยนิโสมนสกิาร ความเชื่อในกุศล

กรรมบถ 10 สุขภาพจติและลกัษณะมุ่งอนาคต-ควบคุมตน ต่อพฤตกิรรมที่พงึประสงค์ของนักเรยีน

ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์โครงสร้างเชิงเส้นหรือการวิเคราะห์โมเดลลิสเรล (Linear Structural 

Relationship Model: LI SREL) เป็นการวเิคราะห์ความสมัพนัธ์เชงิสาเหตุของตวัแปรในโมเดล โดยการ

หาขนาดอิทธพิลที่ปรากฏในความสมัพนัธ์โครงสร้างเชงิเส้นและทดสอบว่าโมเดลที่พฒันาขึ้นมีความ

กลมกลนืกบัขอ้มูลเชงิประจกัษ์หรอืไม่ สําหรบัการวจิยันี้ในการวเิคราะหโ์มเดลสมมตฐิานถ้าพบว่า โมเดล

ไม่มคีวามกลมกลืนกบัขอ้มูลเชงิประจกัษ์ ผูว้จิยัจะดําเนินการปรบัโมเดลให้มคีวามกลมกลนืมากยิง่ขึ้น

โดยพจิารณาจากการรายงานค่าดชันีการปรบัแก้ (Modification Index) และการคํานึงถงึความเหมาะสม

และความเป็นไปได้ในเชงิแนวคิดทฤษฎีตลอดจนผลงานวิจยัที่เกี่ยวข้องและความเป็นไปได้ในการ

อภิปรายผลการวจิยัจากการปรบัโมเดลด้วย มคีวามกลมกลนืกบัขอ้มูลเชงิประจกัษ์หลงัจากการปรบั

โมเดลดงันี้  

  ค่าไค-สแควร์ (χ2
) เท่ากบั 683.89, df = 315 (p = 0.000), χ2 

/df = 2.17, GFI = 0.93, 

AGFI = 0.91, SRMR = 0.04, RMSEA = 0.03, CFI = 0.99, CN = 343.81 
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 2. ศึกษาอิทธิพลของปัจจยัด้านพทุธศาสนา ปัจจยัทางด้านจิตลกัษณะ ท่ีส่งผลต่อ

พฤติกรรมท่ีพึงประสงคข์องนักเรียนตน 

  ผลสรุป อทิธพิลทีส่่งผลต่อพฤตกิรรมทีพ่งึประสงคข์องนกัเรยีนมดีงัต่อไปนี้  

  พฤตกิรรมที่พงึประสงค์ของนักเรียน ได้รบัอทิธพิลทางตรงจากโยนิโสมนสกิาร มีค่า

สมัประสทิธิอ์ทิธพิลเท่ากบั 0.61 อย่างมนีัยสําคญัทางสถติทิี่ระดบั .001 ได้รบัอทิธพิลทางตรงจาก

ความเชือ่ในกุศลกรรมบถ 10 มคี่าสมัประสทิธิอ์ทิธพิลเท่ากบั 0.23 อย่างมนีัยสําคญัทางสถติทิี่ระดบั 

.001 และได้รบัอทิธพิลทางตรงจากลกัษณะมุ่งอนาคต-ควบคุมตน มคี่าสมัประสิทธิอ์ทิธพิลเท่ากบั 

0.10 อย่างมนียัสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั .001 

  พฤติกรรมที่พึงประสงค์ของนักเรียน ได้รบัอิทธิพลทางอ้อมจากกลัยาณมิตร มีค่า

สมัประสทิธิอ์ทิธพิลเท่ากบั 0.91 อย่างมนีัยสําคญัทางสถติทิี่ระดบั .001 ได้รบัอทิธพิลทางอ้อมจาก

สุขภาพจติ มคี่าสมัประสทิธิอ์ทิธพิลเท่ากบั 0.31 อย่างมนียัสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั .001 

 

สรปุผลและอภิปรายผลการวิจยัตามสมมติฐาน 

 ผูว้จิยัไดท้ําการสรุปผลและอภปิรายผลตามสมมตฐิานการวจิยั ดงัต่อไปนี้  

 สมมุติฐานการวิจยัท่ี 1 โมเดลปรบัแก้มีความกลมกลืนกับข้อมูลเชงิประจกัษ์อิทธิพล

กัลยาณมิตร โยนิโสมนสิการ ความเชื่อในกุศลกรรมบถ 10 และปจัจัยทางจิตบางประการ ที่มีต่อ

พฤตกิรรมทีพ่งึประสงคข์องนกัเรยีน  

 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นหรือการวิเคราะห์โมเดลลิสเรล (Linear 

Structural Relationship Model: LISREL) เป็นการวเิคราะห์ความสมัพนัธ์เชงิสาเหตุของตวัแปรในโมเดล 

โดยการหาขนาดอิทธพิลที่ปรากฏในความสมัพนัธ์โครงสร้างเชงิเส้นและทดสอบว่าโมเดลที่พฒันาขึน้มี

ความกลมกลนืกบัขอ้มูลเชงิประจกัษ์หรอืไม่ สําหรบัการวจิยันี้ในการวเิคราะห์โมเดลถ้าพบว่า โมเดลไม่มี

ความกลมกลนืกบัขอ้มูลเชงิประจกัษ์ ผูว้จิยัจะดําเนินการปรบัแกโ้มเดลให้มคีวามกลมกลนืมากยิง่ขึน้โดย

พจิารณาจากการรายงานค่าดชันีการปรบัแก้ (Modification Index) และการคํานึงถงึความเหมาะสมและ

ความเป็นไปได้ในเชงิแนวคดิทฤษฎีตลอดจนผลงานวจิยัที่เกี่ยวขอ้งและความเป็นไปได้ในการอภิปราย

ผลการวจิยัจากการปรบัโมเดลดว้ย จนไดโ้มเดลปรบัแกท้ีม่คีวามกลมกลนืกบัขอ้มูลเชงิประจกัษ์  

 

 สมมุติฐานการวิจยัท่ี 2 กลัยาณมติรมอีทิธพิลทางตรงต่อโยนิโสมนสกิาร 

 ผลการวจิยัพบว่า กลัยาณมติรมอีทิธพิลทางตรงต่อการคดิแบบโยนิโสมนสกิาร โดยมีค่า

สมัประสทิธิอ์ทิธพิลเท่ากบั 0.97 อย่างมนียัสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01  
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 จากผลการวจิยัตามสมมติฐานข้อที่ 2 แสดงให้เห็นว่านักเรียนที่มีกลัยาณมิตร ได้แก่ 

กลัยาณมติรของครู กลัยาณมติรของผูป้กครอง และกลัยาณมติรของเพื่อนมากเพยีงใด ย่อมส่งผลต่อ

โยนิโสมนสิการ ได้แก่ คิดเร้ากุศล คิดถูกวธิี คิดมีเหตุผล คิดมีระเบียบ ให้มากขึ้นด้วย เพราะ 

ผูป้กครอง ครูและเพื่อน คอืบุคคลที่อยู่แวดล้อมเราตลอดเวลาทําให้เกดิการเรยีนรู้ทัง้ทางตรง คือ 

การสอน การแนะนํา และเรยีนรูท้างอม้ คอื การสงัเกต จดจํา จงึย่อมมอีทิธพิลต่อวธิคีดิ การตดัสนิใจ 

ดงัทีพ่ระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตโต) (2538: 625-627) กล่าวว่า การมกีลัยาณมติรทําให้เกดิการเจรญิ

ปญัญาและการพฒันาตนเอง คอยชีแ้นะความดแีละขอ้บกพร่องให้เสมอ ทําให้มสีตไิม่พลงัพลาด ใน

การดําเนินชวีติ ดนัเชน่ครูทีส่อนวธิคีดิใหลู้กศษิย ์(วเิชยีร ชาบุตรบุณฑรกิ. 2542: 20) สอดคล้องกบั

งานวจิยัของมนสภรณ์ วทิูรเมธา (2543) พบวา่ นกัศกึษาผูม้กีลัยาณมติรมคีวามรู้ความเขา้ใจในการ

ฝึกอบรมหลงัเข้าโปรแกรมการพฒันาผูเ้ป็นกลัยาณมติร ที่ผูว้จิยัสร้างขึน้สูงกว่าก่อนเขา้โปรแกรม

อย่างมีนัยสําคญัทางสถิตทิี่ระดบั .05 และมีความคิดเห็นต่อโปรแกรม ดงักล่าวในระดบัมากที่สุด

ตลอดจนมีความมัน่ใจมากที่สุดที่จะเป็นกลัยาณมิตร สําหรบัการทดลองใช้ระบบกลัยาณมิตรกบั

นกัศกึษาพยาบาลพบวา่ นกัศกึษามกีลัยาณมติรความตัง้ใจแสดงพฤตกิรรมกลัยาณมติร ทกัษะการ

ฟงัและการเหน็คุณค่าในตนเองภายหลงัการทดลองสูงกว่านักศกึษากลุ่มปกตอิย่างมนีัยสําคญัทาง

สถิติที่ระดบั .05 นักศกึษากลุ่มทดลองเห็นคุณค่าในตนเองหลงัการทดลองสูงกว่านักศกึษากลุ่ม

ควบคุมอย่างมนียัสําคญัทางสถติทิี่ระดบั .05 ผลการศกึษาเชงิคุณภาพพบว่า ระบบกลัยาณมติรทํา

ใหน้กัศกึษาผูเ้ป็นกลัยาณมติรมคีวามรกั ความเอื้ออาทร เป็นมติรกบัผูอ้ ื่น พฒันาบุคลกิภาพให้ยิ้ม

แยม้ ใจเยน็ หนักแน่น อดทน รบัฟงั พูดด ีคดิดแีละเหน็คุณค่าในตนเอง ส่วนนักศกึษาที่ได้รบัการ

ดูแลจากระบบกลัยาณมติรมคีวามคดิว่า รุ่นพี่มปีระสบการณ์ ให้ความใกล้ชดิ อบอุ่น เป็นกนัเอง มี

สมัพนัธภาพทีด่ ีใหค้ําปรกึษา ชว่ยเหลอืดา้นการเรยีนและการปรบัตวั  

  

 

 

 

กลัยาณมติร 
โยนิโส

มนสกิาร 

                แทน สมมตฐิานการวจิยั  

                             แทน ผลการวจิยัทีพ่บ  

 

 

ภาพประกอบ 6 สมมตฐิานการวจิยัที ่2 และผลการวจิยัทีพ่บ 
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 สมมุติฐานการวิจยัท่ี 3 กลัยาณมติรมอีทิธพิลทางตรงต่อความเชือ่ในกุศลกรรมบถ 10  

 ผลการวจิยัพบวา่ กลัยาณมติรมอีทิธพิลทางตรงต่อความเชื่อในกุศลกรรมบถ 10 โดยมคี่า

สมัประสทิธิอ์ทิธพิลเท่ากบั 0.98 อย่างมนียัสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 จากผลการวจิยัตามสมมติฐานข้อที่ 3 แสดงให้เห็นว่านักเรียนที่มีกลัยาณมิตร ได้แก่ 

กลัยาณมติรของครู กลัยาณมติรของผูป้กครอง และกลัยาณมติรของเพื่อนมากเพยีงใด ย่อมส่งผลต่อ

ความเชื่อในกุศลกรรมบถ 10 ได้แก่ ไม่เบยีดเบยีนสตัว ์ไม่ลกัทรพัย์ ไม่ประพฤตผิดิในกาม ไม่พูด

เทจ็ ไม่พูดสอดเสยีด ไม่พูดคําหยาบ ไม่พูดเพ้อเจ้อ ไม่โลภอยากได้ ไม่คดิพยาบาท และไม่ทําผดิ

จากทํานองคลองธรรมมากขึน้ดว้ย เพราะบุคคลเหล่านี้ทีเ่ป็นกลัยาณมติรทีด่จีะคอยตกัเตอืน แนะนํา

ใหเ้ราอยู่ในทํานองคลองธรรม ดงัที ่พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตโต) (2538: 625-627) กล่าวว่า การมี

กลัยาณมติรทําใหบ้รรลุทฎิฐธมัมกิตัถะ (ประโยชน์โลกนี้) หมายถงึ การตัง่ตนอยู่ในทางที่ถูกครรลอง

คลองธรรม สอดคล้องกบังานวจิยัของเสกสรร ทองคําบรรจง (2545)ที่ทําการศกึษาโครงสร้างทาง

จรยิธรรมของนักศกึษาระดบัปริญญาตรีตามแนวพุทธศาสนา: การสร้างมโนทศัน์พื้นฐาน การวดั

ความเปลี่ยนแปลงและรูปแบบเชงิสาเหตุของการเปลี่ยนแปลง พบว่า ตวัแปรแฝงด้านปญัญา คือ 

สมัมาทฐิ ิและ สมัมาสงักปัปะ ได้รบัผลกระทบจากกลัยาณมติรของเพื่อนสูงที่สุด รองลงมา คอืการ

อบรมเลีย้งดูของพ่อแม่และความคอื สมัมาวาจา สมัมากมัมนัตะ และ สมัมาอาชวีะ ได้รบัผลกระทบ

จากปญัญาสูงทีสุ่ด รองลงมาคอืกลัยาณมติรของเพื่อน การอบรมเลี้ยงดูของพ่อแม่และกลัยาณมติร

ของครูตามลําดบั และตวัแปรแฝงด้านสมาธ ิคือ สมัมาวายามะ สมัมาสติ และ สมัมาสมาธิ ได้รบั

ผลกระทบจากศลีมากทีสุ่ด รองลงมาไดแ้ก่ตวัแปรแฝงดา้นปญัญา กลัยาณมติรของเพื่อน การอบรม

เลีย้งดูของพ่อแม่ และกลัยาณมติรของครูตามลําดบั 

 

 

 

 

กลัยาณมติร 
กุศล

กรรมบถ 10 

             แทน สมมตฐิานการวจิยั  

                             แทน ผลการวจิยัทีพ่บ  

 

 

ภาพประกอบ 7 สมมตฐิานการวจิยัที ่3 และผลการวจิยัทีพ่บ 
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 สมมุติฐานการวิจยัท่ี 4 การคดิแบบโยนิโสมนสกิารมอีทิธพิลทางตรงต่อพฤตกิรรมที่พงึ

ประสงคข์องนกัเรยีน  

 ผลการวจิยัพบวา่ การคดิแบบโยนิโสมนสกิารมอีทิธพิลทางตรงต่อพฤตกิรรมที่พงึประสงค์

ของนักเรียน โดยมีค่าสมัประสิทธิอ์ ิทธิพลเท่ากบั 0.61 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

ผลการวจิยันี้จงึสนบัสนุนสมมตฐิานการวจิยัที ่4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 จากผลการวจิยัตามสมมตฐิานขอ้ที ่4 แสดงใหเ้หน็วา่นกัเรยีนทีม่โียนิโสมนสกิาร ไดแ้ก่ คดิ

เรา้กุศล คดิถูกวธิ ีคดิมเีหตุผล คดิมรีะเบยีบ มาก ย่อมส่งผลต่อพฤตกิรรมที่พงึประสงค์ของนักเรยีน 

ไดแ้ก่ มวีนิยั มคีวามรบัผดิชอบ, มคีวามซื่อสตัย์สุจรติ, มคีวามกตญั�ูกตเวท,ี มคีวามเมตตากรุณา 

โอบออ้มอาร ีเอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่ และไม่เหน็แก่ตวั, มคีวามประหยดั และใชท้รพัยากรอย่างคุ้มค่า และ

ปฏบิตัตินเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม มากขึน้ดว้ย เมื่อใชค้วามคดิพจิารณา คอืคดิด ีย่อมมกีารกระทํา

ที่ดีตาม พระเทพเวที (ป.อ. ปยุตโต) (2531: 5) อธิบายว่า การคิดเป็นองค์ประกอบที่สําคญัที่สุด

เพราะ ความคดิเป็นจุดเริม่ต้นที่จะนําไปสู่การแสดงออกทางกายและวาจา เป็นตวัชีนํ้าและควบคุม

การปฏบิตัิต่าง ๆ ให้ถูกต้อง สอดคล้องกบังานวจิยัของพจนา บวัเขยีว (2535) ได้ทําการทดลอง

ศกึษาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนและความสามารถในการวเิคราะหต์นเองของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปี

ที ่2 ทีส่อนแบบแกป้ญัหาทีใ่ชว้ธิคีดิแบบโยนิโสมนสกิาร พบวา่ นกัเรยีนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม

มผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนและความสามารถในการคดิวเิคราะห์ตนเองแตกต่างกนัอย่างมนีัยสําคญั

ทางสถติทิีร่ะดบั .01 และนกัเรยีนกลุ่มทีไ่ดร้บัการสอนแบบแกป้ญัหาทีใ่ชว้ธิคีดิแบบโยนิโสมนสกิารมี

ความสามารถในการวเิคราะหต์นเองหลงัทดลองสูงกวา่ก่อนทดลองอย่างมนีัยสําคญัทางสถติทิี่ระดบั 

.01 

 

 

โยนิโส

มนสกิาร 

 

พฤตกิรรม 

                    แทน สมมตฐิานการวจิยั  

                             แทน ผลการวจิยัทีพ่บ  

 

 

ภาพประกอบ 8 สมมตฐิานการวจิยัที ่3 และผลการวจิยัทีพ่บ 



 94 

 สมมุติฐานการวิจยัท่ี 5 ความเชือ่ในกุศลกรรมบถ 10 มอีทิธพิลทางตรงต่อพฤตกิรรมทีพ่งึ

ประสงคข์องนกัเรยีน  

ผลการวจิยัพบว่า ความเชื่อในกุศลกรรมบถ 10 มอีทิธพิลทางตรงต่อพฤตกิรรมที่พงึประสงค์ของ

นกัเรยีน โดยมคี่าสมัประสทิธิอ์ทิธพิลเท่ากบั 0.23 อย่างมนียัสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 จากผลการวจิยัตามสมมตฐิานขอ้ที ่5 แสดงใหเ้หน็วา่นกัเรยีนทีม่คีวามเชือ่ในกุศลกรรมบถ 

10 ไดแ้ก ่ไม่เบยีดเบยีนสตัว ์ไม่ลกัทรพัย ์ไม่ประพฤตผิดิในกาม ไม่พูดเทจ็ ไม่พูดสอดเสยีด ไม่พูด

คําหยาบ ไม่พูดเพ้อเจ้อ ไม่โลภอยากได้ ไม่คดิพยาบาท และไม่ทําผดิจากทํานองคลองธรรมมาก 

ย่อมส่งผลต่อพฤตกิรรมทีพ่งึประสงค์ของนักเรยีน ได้แก่ มวีนิัย มคีวามรบัผดิชอบ, มคีวามซื่อสตัย์

สุจรติ, มคีวามกตญั�ูกตเวท,ี มคีวามเมตตากรุณา โอบออ้มอาร ีเอือ้เฟ้ือเผือ่แผ ่และไม่เหน็แก่ตวั, มี

ความประหยดั และใชท้รพัยากรอย่างคุม้ค่า และปฏบิตัตินเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม มากขึน้ดว้ย  

 ความเชือ่ในกุศลกรรมบถ 10 เป็นการทําตนให้บรสิุทธิ ์ทางกาย วาจา ใจ อนัเป็นช่องทาง

ในการเกดิพฤตกิรรมทีด่งีาม สอดคลอ้งกบังานวจิยัของหรรษา เลาหเสรกีุล (2537) ทีพ่บวา่ นกัเรยีน

ที่มีคามเชื่อและการปฏิบตัิทางพุทธศาสนาสูง ก็จะมีความผาสุกทางจิตใจและการคบเพื่อนอย่าง 

เหมาะสมมากดว้ยปรมิาณการทํานาย ไดสู้งสุด 40% ไนกลุ่มนกัเรยีนทีเ่ขา้เรยีนโรงเรยีนพุทธศาสนา

วนัอาทติย ์และเมื่อเปรยีบเทยีบกลุ่ม นักเรยีนที่เขา้เรยีนและไม่เขา้เรยีนในโรงเรยีนพุทธศาสนาวนั

อาทติยต์่างกนั ปรากฏวา่ ความเชือ่และการปฏบิตัทิางพุทธศาสนาของนักเรยีน เกี่ยวขอ้งกบัความ

ผาสุกทางจติใจ และการคบเพื่อนอย่างเหมาะสม ในกลุ่มนกัเรยีนที ่เขา้เรยีนโรงเรยีนพุทธศาสนาวนั

อาทติย ์เด่นชดักวา่กลุ่มนกัเรยีนทีไ่ม่ เขา้เรยีนโรงเรยีนพุทธศาสนาวนัอาทติย ์

 

 สมมุติฐานการวิจยัท่ี 6 สุขภาพจติมอีิทธพิลทางตรงต่อลกัษณะมุ่งอนาคต-ควบคุมตน 

ผลการวจิยัพบวา่ สุขภาพจติมอีทิธพิลทางตรงต่อลกัษณะมุ่งอนาคต-ควบคุมตน โดยมคี่าสมัประสทิธิ ์

อทิธพิลเท่ากบั 0.21 อย่างมนียัสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01  

 

กุศล

กรรมบถ 10 

 

พฤตกิรรม 

            แทน สมมตฐิานการวจิยั  

                             แทน ผลการวจิยัทีพ่บ  

 

 

ภาพประกอบ 9 สมมตฐิานการวจิยัที ่5 และผลการวจิยัทีพ่บ 
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 จากผลการวจิยัตามสมมตฐิานขอ้ที่ 6 แสดงให้เหน็ว่านักเรยีนที่มสีุขภาพจติ ได้แก่ ความ

ไม่วติกกงัวล ไม่อารมณ์แปรปรวน ไม่การขาดสมาธ ิไม่ความเคร่งเครยีด ย่อมส่งผลต่อลกัษณะมุ่ง

อนาคต-ควบคุมตน ได้แก่ ลกัษณะมุ่งอนาคต และการควบคุมตน มากขึ้นด้วย ดวงเดือน พนัธุม

นาวนิ (2544) กล่าวไวว้า่ สุขภาพจติ เป็นจติลกัษณะพื้นฐานที่สําคญัประการหนึ่ง ซึ่งเป็นสาเหตุใน

การพฒันาลกัษณะทางจติอกี 5 ประการ ของคนดแีละคนเก่ง และสุขภาพจติทีด่ ีเป็นสิง่จําเป็นในการ

รบัรู้สภาพแวดล้อมได้อย่างถูกต้องแม่นยํา และเรยีนรู้จากสภาพแวดล้อมได้มาก แม้นบุคคลจะมี

สตปิญัญา มปีระสบการณ์ทางสงัคมมาก แต่ถ้าสุขภาพจติไม่ด ีกจ็ะไม่สามารถได้รบัประโยชน์จาก

ประสบการณ์นัน้ไดอ้ย่างเตม็ที ่ส่วนเบอรน์ารด (1970: 17) กล่าววา่ สุขภาพจติ หมายถงึความลามา

รถในการปรบัตวั ของบุคคล เพื่อให้ตนเองไต้รบัประโยชน์ มคีวามพอใจ สุขใจและพฤตกิรรมตนไม่

ขดัต่อสงัคม คนม ีสุขภาพจติดีสามารถจะเผชญิและยอมรบัความเป็นจรงิในชวีติ สุขภาพจิตของ

บุคคลจะดีที่สุดเมื่อบุคคลนัน้ ยอมรับความสําเร็จของตนเองตามสภาพความเป็นจริง และ

ความสามารถของคนเองดว้ยความพอใจโดยไม่รบัความกระทบกระเทอืน หรอืความคบัขอ้งใจน้อย

ที่สุด บุคคลจะมีสุขภาพจิตในชัน้ที่น่าพอใจ ถ้าบุคคลนัน้ ไม่ตงิเครียดต่อความไม่สมหวงั จะไม่มี

ปฏกิริยิาต่อตา้นรุนแรงจะรกัษาไวซ้ึ่งความมเีหตุผล การแสดงออกจะเหมาะสมกบักาลเทศะ จงึอาจ

กล่าวไดว้า่ผูท้ีม่สีุขภาพจติด ีในส่วนลกัษณะมุ่งอนาคต และการควบคุมตน หมายถงึ ความสามารถ

ในการ คาดการณไกล การเลง็เหน็ความสําคญัของสิง่ทีจ่ะเกดิขึน้กบัตนในอนาคต และ การอดได้รอ

ได ้ผูท้ีม่สีุขภาพจติทีด่จีงึเป็นผูท้ีม่ลีกัษณะมุ่งอนาคตสูงดว้ย 

 

 

 สมมุติฐานการวิจยัท่ี 7 สุขภาพจิตมีอทิธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของ

นกัเรยีน ผลการวจิยัพบวา่ สุขภาพจติไม่มอีทิธพิลทางตรงต่อพฤตกิรรมทีพ่งึประสงคข์องนกัเรยีน  

 

 

 

 

สุขภาพจติ 
ลกัษณะมุ่ง

อนาคต 

            แทน สมมตฐิานการวจิยั  

                              แทน ผลการวจิยัทีพ่บ  

 

 

ภาพประกอบ 10 สมมตฐิานการวจิยัที ่6 และผลการวจิยัทีพ่บ 



 96 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 จากผลการวจิยัดงักล่าวจะเหน็ได้ว่าผลการวจิยันี้ไม่สนับสนุนสมมตฐิานที่ 7 แสดงให้เหน็

ว่า สุขภาพจิตดี ได้แก่ ความไม่วิตกกงัวล ไม่อารมณ์แปรปรวน ไม่การขาดสมาธิ ไม่ความ

เคร่งเครียด ไม่มีอิทธิพลทางตรงต่อพฤตกิรรมที่พึงประสงค์ของนักเรียน ได้แก่ พฤติกรรมที่พึง

ประสงคข์องนกัเรยีน ไดแ้ก่ มวีนิยั มคีวามรบัผดิชอบ, มคีวามซื่อสตัย์สุจรติ, มคีวามกตญั�ูกตเวท,ี 

มีความเมตตากรุณา โอบอ้อมอารี เอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่ และไม่เห็นแก่ตัว, มีความประหยัด และใช้

ทรพัยากรอย่างคุม้ค่า และปฏบิตัตินเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม มากขึน้ดว้ย ซึ่งผลวจิยันี้ไม่สอดคล้อง

กบัขอ้มูล ทีสุ่ดไฉน มวีริยิะเกดิ (2530: 3 - 4) ไดก้ล่าววา่สุขภาพจติ เป็นปจัจยัสําคญัในการกําหนด

พฤตกิรรมของบุคคล ในส่วนงานวจิยักข็ดัแย้งกบัผลการวจิยันี้ เช่น พูนฤด ีสุวรรณพนัธ์ (2537) ได้

ศกึษาปจัจยัทางครอบครวัและโรงเรยีนทีเ่กีย่วขอ้งกบัลกัษณะทางพุทธศาสนาของนกัเรยีนในชมุชนที่

มรีะดบัการพฒันาต่างกนั พบวา่ สุขภาพจติของนกัเรยีนเป็นตวัทํานายทีส่ําคญักบัพฤตกิรรมกา้วรา้ว

น้อย และพฤติกรรมการคบเพื่อนที่เหมาะสม และนักเรียนที่มีสุขภาพจติดีเป็นผู้มีศลี 5 สูงกว่า

นักเรยีนที่มสีุขภาพจติไม่ดที ัง้ในกลุ่มรวมและกลุ่มย่อย งานวจิยัของธารนิี มิง่วงศ์ (2532) ที่ศกึษา

การเปรยีบเทยีบสุขภาพจติของวยัรุ่นชายทีม่พีฤตกิรรมเหมาะสมกบัเพศ กบัวยัรุ่นชายทีม่พีฤตกิรรม

ไม่เหมาะสมกบัเพศ ในโรงเรียนมธัยมศกึษา กรุงเทพมหานคร พบว่า วยัรุ่นชายที่มีพฤติกรรม

เหมาะสมกบัเพศทีศ่กึษาในระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ และมธัยมศกึษาตอนปลาย มสีุขภาพจติดกีว่า

วยัรุ่นชายทีม่พีฤตกิรรมไม่เหมาะสมกบัเพศ อย่างมนียัสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01  

 เหน็ไดช้ดัวา่ผลการวจิยัขดัแยง้กบัแนวคดิและงานวจิยัที่ผ่านมาเป็นไปได้ว่า เหน็ได้ชดัว่า

ผลการวจิยัขดัแยง้กบัแนวคดิและงานวจิยัทีผ่า่นมาเป็นไปไดว้า่ในโมเดลมตีวัแปรทีม่ขีนาดอทิธพิลตอ่

พฤตกิรรมทีพ่งึประสงคข์องนกัเรยีนสูง จงึทําใหไ้ม่พบอทิธพิลของสุขภาพจติ  

 สมมุติฐานการวิจัยที่8 ลักษณะมุ่งอนาคต-ควบคุมตนมีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมที่พึง

ประสงคข์องนกัเรียน ผลการวจิยัพบวา่ ลกัษณะมุ่งอนาคต-ควบคุมตนมีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมที่

พงึประสงคข์องนักเรียน โดยมี 0ค่าสมัประสทิธิอ์ทิธพิลเท่ากบั 0.10 อย่างมนีัยสําคญัทางสถติทิี่ระดบั 

.01  

 

สุขภาพจติ 

 

พฤตกิรรม 

            แทน สมมตฐิานการวจิยั  

                             แทน ผลการวจิยัทีพ่บ  

 

 

ภาพประกอบ 11 สมมตฐิานการวจิยัที ่7 และผลการวจิยัทีพ่บ 
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 จากผลการวจิยัตามสมมติฐานข้อที่ 8 แสดงให้เห็นว่านักเรียนที่มีลกัษณะมุ่งอนาคต-

ควบคุมตน ไดแ้ก่ ลกัษณะมุ่งอนาคต และการควบคุมตนมาก ย่อมส่งผลต่อพฤตกิรรมที่พงึประสงค์

ของนกัเรยีน ไดแ้ก่ มวีนิยั มคีวามรบัผดิชอบ, มคีวามซื่อสตัย์สุจรติ, มคีวามกตญั�ูกตเวท,ี มคีวาม

เมตตากรุณา โอบออ้มอาร ีเอือ้เฟ้ือเผือ่แผ ่และไม่เหน็แก่ตวั, มคีวามประหยดั และใชท้รพัยากรอย่าง

คุ้มค่า และปฏบิตัตินเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม มากขึน้ด้วย สอดคล้องกบันาตยา ปีลนัธนานนท ์

(2526: 21 - 23) ที่กล่าวว่า ลกัษณะมุ่งอนาคต หมายถงึพฤตกิรรมที่นักเรยีนแสดงออกโดยมกีาร

คํานึงถงึผลของการกระทํานัน้ ๆ วา่จะล่งผลรา้ย หรอืผลดแีก่ตน เอง และลงัคมอย่างไร ควรประพฤติ

หรือปฏิบตัิอย่างไร จึงจะทําให้ไม่เกดิผลร้ายทัง้ในปจัจุบนัและอนาคต สอดคล้องกบังานวจิยัของ

มารษิา สก๊อต (2548) ทีศ่กึษาจติลกัษณะและสถานการณ์ทางสงัคมที่ส่งผลต่อพฤตกิรรมรบัผดิชอบ

ต่อการทํางานของผูผ้ลติรายการโทรทศัน์ พบว่า ลกัษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน ร่วมกบัอกี 6ตวัแปร

สามารถทํานายพฤตกิรรมรบัผดิชอบต่อการทํางานของผูผ้ลติรายการโทรทศัน์ ไดร้อ้ยละ 44  

 

 สมมุติฐานการวิจยัท่ี 9 และ 10 ไดก้ล่าวถงึ กลัยาณมติรมอีทิธพิลทางอ้อมต่อพฤตกิรรม

ทีพ่งึประสงคข์องนกัเรยีน สมมุติฐานการวิจยัท่ี 9 กลัยาณมติรมอีทิธพิลทางออ้มต่อพฤตกิรรมทีพ่งึ

ประสงค์ของนักเรยีน ผ่านการคดิแบบโยนิโสมนสกิาร สมมุติฐานการวิจยัท่ี 10 กลัยาณมติรมี

อทิธพิลทางออ้มต่อพฤตกิรรมทีพ่งึประสงคข์องนกัเรยีน ผา่นความเชือ่ในกุศลกรรมบถ 

 ผลการวจิยัพบวา่กลัยาณมติรมอีทิธพิลทางออ้มต่อพฤตกิรรมทีพ่งึประสงคข์องนกัเรยีน ซึ่ง

มคี่าสมัประสทิธิอ์ทิธพิลเท่ากบั .91 อย่างมนีัยสําคญัทางสถติทิี่ระดบั .001 โดยมเีส้นทางอทิธพิล 3 

เสน้ทาง 

 

 

ลกัษณะ 

มุ่งอนาคต 

 

พฤตกิรรม 

             แทน สมมตฐิานการวจิยั  

                              แทน ผลการวจิยัทีพ่บ  

 

 

ภาพประกอบ 12 สมมตฐิานการวจิยัที ่8 และผลการวจิยัทีพ่บ 
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ภาพประกอบ 13 สมมตฐิานการวจิยัที ่9,10 และผลการวจิยัทีพ่บ 

 

 จากผลการวจิยัดงักล่าวจะเหน็ไดว้า่ผลการวจิยันี้สนบัสนุนสมมตฐิานที ่9 และ 10 แสดงให้

เหน็วา่ กลัยาณมติรมอีทิธพิลทางออ้มต่อพฤตกิรรมทีพ่งึประสงคข์องนกัเรยีนโดยมเีสน้ทางอทิธพิล 2 

เสน้ทาง ดงันี้ 

 เส้นทางท่ี 1 กลัยาณมติรมอีทิธพิลทางอ้อมต่อพฤตกิรรมที่พงึประสงค์ของนักเรยีน ผ่าน

การคิดแบบโยนิโสมนสิการ แสดงให้เหน็ว่า นักเรยีนมีกลัยาณมติรสูง ได้แก่ กลัยาณมติรของครู 

กลัยาณมติรของผูป้กครอง และกลัยาณมติรของเพื่อน จะส่งผลต่อ โยนิโสมนสกิารมากขึน้ ไดแ้ก่ คดิ

เรา้กุศล คดิถูกวธิ ีคดิมเีหตุผล คดิมรีะเบยีบ แลว้โยนิโสมนสกิารกจ็ะส่งผลต่อพฤตกิรรมทีพ่งึประสงค์

ของนกัเรยีน ใหสู้งขึน้ ไดแ้ก่ มวีนิยั มคีวามรบัผดิชอบ, มคีวามซื่อสตัยส์ุจรติ, มคีวามกตญั�ูกตเวท,ี 

มีความเมตตากรุณา โอบอ้อมอารี เอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่ และไม่เห็นแก่ตัว, มีความประหยัด และใช้

ทรพัยากรอย่างคุม้ค่า และปฏบิตัตินเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม ให้มากขึน้ด้วย สอดคล้องกบัคํากล่าว

ของพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตโต) (2551: 622) ทีว่า่อาศยักลัยาณมติร ซึ่งเป็นปจัจยัภายนอกนี้

    แทน สมมตฐิานการวจิยั 

                    แทน ผลการวจิยัทีพ่บ 
 

กลัยาณ 

มติร 

โยนิโส

มนสกิาร 

 

พฤตกิรรม 

ลกัษณะ 

มุ่งอนาคต 

กุศลกรรมบถ 

10 

เสน้ทางที่ 1 เสน้ทางที่ 1 

เสน้ทางที่ 2 เสน้ทางที่ 2 

เสน้ทางที่ 3 
เสน้ทางที่ 3 
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เอง ช่วยปลุก โยนิโสมนสิการขึ้นมา คือให้รู้จกัคิดพิจารณาด้วยตวัเอง โดยมองสิ่งทัง้หลายตาม

สภาวะและเหตุปจัจยั เมื่อโยนิโสมนสกิารเกดิขึน้แลว้ กระบวนธรรมกด็ําเนินก้าวหน้าต่อไปได้จนถงึ

ที่สุด ระหว่างนี้ กลัยาณมติรกอ็าจคอยช่วยประคบัประคองชีช้่องหนุนเสรมิโยนิโสมนสกิารนัน้ด้วย

การแสดงธรรมไปเรื่อยๆ เมื่อพรอ้มทัง้ปจัจยัภายนอกมาโยงกบัปจัจยัภายใน คอื กลัยาณมติรทีด่ชีว่ย

หนุนเสรมิโยนิโสมนสกิาร มนุษยป์ถุุชนทีเ่ป็นเวไนย คอืไม่ถงึกบัเป็นอจัฉรยิะทีจ่ะเริม่โยนิโสมนสกิาร

ขึน้โดยลําพงัตนเอง และไม่ใชป่ทปรมะที่ไม่อาจคดิเองได้ กจ็ะสามารถก้าวไปในกระบวนการศกึษา 

และการปฏบิตัธิรรมทีถู่กตอ้ง  

 เส้นทางท่ี 2 กลัยาณมติรมอีทิธพิลทางอ้อมต่อพฤตกิรรมที่พงึประสงค์ของนักเรยีน ผ่าน

ความเชื่อในกุศลกรรมบถ 10 แสดงให้เหน็ว่า นักเรยีนมกีลัยาณมติรสูง ได้แก่ กลัยาณมติรของครู 

กลัยาณมติรของผูป้กครอง และกลัยาณมติรของเพื่อน จะส่งผลต่อ ความเชื่อในกุศลกรรมบถ 10 ให้

มากขึน้ ไดแ้ก่ ไม่เบยีดเบยีนสตัว ์ไม่ลกัทรพัย ์ไม่ประพฤตผิดิในกาม ไม่พูดเทจ็ ไม่พูดสอดเสยีด ไม่

พูดคําหยาบ ไม่พูดเพอ้เจอ้ ไม่โลภอยากได ้ไม่คดิพยาบาท และไม่ทําผดิจากทํานองคลองธรรม แลว้

ความเชือ่ในกุศลกรรมบถ 10 กจ็ะส่งผลต่อพฤตกิรรมทีพ่งึประสงค์ของนักเรยีน ให้สูงขึน้ตาม ได้แก่ 

มวีนิัย มคีวามรบัผดิชอบ, มคีวามซื่อสตัย์สุจรติ, มคีวามกตญั�ูกตเวท,ี มคีวามเมตตากรุณา โอบ

ออ้มอาร ีเอือ้เฟ้ือเผือ่แผ ่และไม่เหน็แก่ตวั, มคีวามประหยดั และใชท้รพัยากรอย่างคุ้มค่า และปฏบิตัิ

ตนเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม ให้มากขึ้นด้วย สอดคล้องกบังานวิจยัของเสกสรร ทองคําบรรจง 

(2545) ทีท่ําการศกึษาโครงสร้างทางจรยิธรรมของนักศกึษาระดบัปรญิญาตรตีามแนวพุทธศาสนา: 

การสร้างมโนทศัน์พื้นฐาน การวดัความเปลี่ยนแปลงและรูปแบบเชงิสาเหตุของการเปลี่ยนแปลง 

พบว่า ตวัแปรแฝงด้านปญัญา คอื สมัมาทฐิิ และ สมัมาสงักปัปะ ได้รบัผลกระทบจากกลัยาณมติร

ของเพื่อนสูงทีสุ่ด รองลงมา คอืการอบรมเลีย้งดูของพ่อแม่และความคอื สมัมาวาจา สมัมากมัมนัตะ 

และ สมัมาอาชวีะ ไดร้บัผลกระทบจากปญัญาสูงทีสุ่ด รองลงมาคอืกลัยาณมติรของเพื่อน การอบรม

เลี้ยงดูของพ่อแม่และกลัยาณมิตรของครูตามลําดบั และตวัแปรแฝงด้านสมาธ ิคอื สมัมาวายามะ 

สมัมาสต ิและ สมัมาสมาธ ิได้รบัผลกระทบจากศลีมากที่สุด รองลงมาได้แก่ตวัแปรแฝงด้านปญัญา 

กลัยาณมติรของเพื่อน การอบรมเลีย้งดูของพ่อแม่ และกลัยาณมติรของครูตามลําดบั  

 เส้นทางท่ี 3 กลัยาณมติรมอีทิธพิลทางอ้อมต่อพฤตกิรรมที่พงึประสงค์ของนักเรยีน ผ่าน

ลกัษณะมุ่งอนาคต-ควบคุมตน แสดงใหเ้หน็ว่า นักเรยีนมกีลัยาณมติรสูง ได้แก่ กลัยาณมติรของครู 

กลัยาณมติรของผูป้กครอง และกลัยาณมติรของเพื่อน จะส่งผลต่อ ลกัษณะมุ่งอนาคต-ควบคุมตน ให้

มากขึน้ ไดแ้ก่ ลกัษณะมุ่งอนาคต และการควบคุมตน แล้วลกัษณะมุ่งอนาคต-ควบคุมตน กจ็ะส่งผล

ต่อพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของนักเรียน ให้สูงขึ้นตาม ได้แก่ มีวนิัย มีความรบัผดิชอบ, มีความ

ซื่อสตัยส์ุจรติ, มคีวามกตญั�ูกตเวท,ี มคีวามเมตตากรุณา โอบอ้อมอาร ีเอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่ และไม่เหน็

แก่ตวั, มคีวามประหยดั และใชท้รพัยากรอย่างคุม้ค่า และปฏบิตัตินเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม ใหม้าก

ขึน้ดว้ย 
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 สมมุติฐานการวิจยัท่ี 11 สุขภาพจติมีอทิธิพลทางอ้อมต่อพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของ

นกัเรยีน ผา่นลกัษณะมุ่งอนาคต-ควบคุมตน  

 ผลการวจิยัพบว่า สุขภาพจิตมอีทิธพิลทางอ้อมต่อพฤติกรรมที่พงึประสงค์ของนักเรยีน 

ผ่านลกัษณะมุ่งอนาคต-ควบคุมตน โดยมคี่าสมัประสทิธิอ์ทิธพิลเท่ากบั 0.31 อย่างมนีัยสําคญัทาง

สถติทิีร่ะดบั .01  
 

 

 

 

 

 

 

 

 แทน สมมตฐิานการวจิยั 

 แทน ผลการวจิยัทีพ่บ 
 

ภาพประกอบ 14 สมมตฐิานการวจิยัที ่11 และผลการวจิยัทีพ่บ 
 

 

 จากผลการวจิยัดงักล่าวจะเหน็ไดว้า่ผลการวจิยันี้สนบัสนุนสมมตฐิานที่ 11 แสดงให้เหน็ว่า

สุขภาพจติมอีทิธพิลทางออ้มต่อพฤตกิรรมทีพ่งึประสงคข์องนกัเรยีน ผา่นลกัษณะมุ่งอนาคต-ควบคุม

ตน แสดงใหเ้หน็วา่นกัเรยีนทีม่สีุขภาพจติดสีูง ไดแ้ก่ ความไม่วติกกงัวล ไม่อารมณ์แปรปรวน ไม่การ

ขาดสมาธ ิไม่ความเคร่งเครยีด จะส่งผลต่อลกัษณะมุ่งอนาคต-ควบคุมตนใหสู้งขึน้ ได้แก่ ลกัษณะมุ่ง

อนาคต และการควบคุมตน แลว้ลกัษณะมุ่งอนาคต-ควบคุมตนกจ็ะส่งผลต่อพฤตกิรรมที่พงึประสงค์

ของนักเรยีน ให้สูงขึน้ตาม ได้แก่ มวีนิัย มคีวามรบัผดิชอบ, มีความซื่อสตัย์สุจรติ, มคีวามกตญั�ู

กตเวท,ี มคีวามเมตตากรุณา โอบออ้มอาร ีเอือ้เฟ้ือเผือ่แผ ่และไม่เหน็แก่ตวั, มคีวามประหยดั และใช้

ทรพัยากรอย่างคุม้ค่า และปฏบิตัตินเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม ให้มากขึน้ สอดคล้องกบัแนวคดิของ 

ดวงเดอืน พนัธุมนาวนิ (2538: 83) ไดก้ล่าววา่ จติลกัษณะส่วนราก (สุขภาพจติ, ความเฉลยีวฉลาด, 

ประสบการณ์ทางสงัคม) มผีลต่อจติลกัษณะส่วนลําต้นและพฤตกิรรมทางตรง โดยดุจเดอืน พนัธุม

นาวนิ (2550: 54) ทําการสงัเคราะห์งานวจิยัพบว่าพฤตกิรรมเชงิจริยธรรมในเดก็และเยาวชนมี

ลกัษณะทางจิตที่สําคญัในการอธิบายพฤติกรรม คือ “ลกัษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน” อนัเป็นจิต

ลกัษณะในส่วนลําตน้ ดวงเดอืน พนัธุมนาวนิ (2544) กล่าวไวว้า่ สุขภาพจติ เป็นจติลกัษณะพื้นฐาน

ทีส่ําคญัประการหนึ่ง ซึ่งเป็นสาเหตุในการพฒันาลกัษณะทางจติอกี 5 ประการ และนําไปสู่การแสดง

พฤตกิรรมในทางทีพ่งึประสงค ์

 

 

 

 

สุขภาพจติ 
 

พฤตกิรรม 
ลกัษณะ 

มุ่งอนาคต 
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ข้อเสนอแนะในการวิจยั 

 ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจยัไปใช้ 

  1.  สําหรบัผูบ้รหิารโรงเรยีน จากผลการวจิยัพบว่า ความเป็นกลัยาณมิตรของบุคคลรอบ

ขา้ง เป็นปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมที่พงึประสงค์ของนักเรยีนตามมาตรฐานการศกึษาที่ 1 ของ 

สมศ. มากที่สุด โดยส่งผลทางอ้อมผ่านตวัแปรอื่น ได้แก่ ความเชื่อในกุศลกรรมบถ 10 โยนิโส

มนสกิาร และลกัษณะมุ่งอนาคต-ควบคุมตน โดยผูท้ีม่อีทิธพิลมากทีสุ่ดต่อนกัเรยีน คอื ครู รองลงมา

คอืผูป้กครอง และสุดท้ายคอืเพื่อน ในการกําหนดนโยบายเพื่อพฒันาพฤตกิรรมที่พงึประสงค์ของ

นกัเรยีนตามมาตรฐานการศกึษาที่ 1 ของ สมศ. จะต้องเสรมิสร้างให้ครู และผูป้กครอง เขา้ใจและรู้

วธิกีารในการพฒันาปจัจยัทีส่่งผลต่อพฤตกิรรมทีพ่งึประสงค์ของนักเรยีนโดยเฉพาะโยนิโสมนสกิาร

ของนกัเรยีน  

  2. สําหรับครูผู้สอน จากผลการวิจัยพบว่าครู เป็นปจัจัยองค์ประกอบของความเป็น

กลัยาณมิตรที่มอีทิธพิลสูงที่สุด ที่เป็นผลทางอ้อมให้เกิดพฤตกิรรมที่พงึประสงค์ของนักเรยีนตาม

มาตรฐานการศกึษาที่ 1 ของ สมศ. หน้าที่หลกัของครู คอื การทําให้นักเรียนคิดเป็น แต่โยนิโส

มนสกิาร เป็นการคดิในรูปแบบที่เร้าคุณธรรมจรยิธรรม ครูจงึควรสอดแทรกคุณธรรม จรยิธรรมใน

เนื้อหาที่สอด จะทําให้นักเรียนมีการคิดแบบโยนิโสมนสิการ และเพิ่มความเข้าในในความเชื่อที่

ถูกต้อง และใช้กจิกรรมการเรยีนการสอนที่พฒันา ปจัจยัทางจติ คอื สุขภาพจติดี และลกัษณะมุ่ง

อนาคต-ควบคุมตน ของนกัเรยีนดว้ยอนัจะส่งผลไปยงัพฤตกิรรมทีพ่งึประสงคต์่างๆไดอ้กีดว้ย  

  3.  สําหรบัผูป้กครอง ถงึแมน้วา่ผลการวจิยัจะพบวา่ ผูป้กครองเป็นปจัจยัองค์ประกอบของ

ความเป็นกลัยาณมติรทีม่อีทิธพิลเป็นลําดบัที ่2 แต่เมื่อดูค่าอทิธพิล กถ็อืว่าผูป้กครองมอีทิธพิลมาก

ต่อพฤตกิรรมนกัเรยีน ผูป้กครองนอกจากจะมหีน้าทีใ่นการใหค้่าใชจ้่ายในชวีติประจําวนั หน้าทีต่อ่ลูก

ทีส่ําคญัอกีประการคอืการสัง่สอนให้ลูกเป็นคนด ีมพีฤตกิรรมที่สงัคมพงึประสงค์ ผูป้กครองจงึต้อง

เรยีนรูห้าวธิพีฒันา และทําตวัเป็นแบบอย่าง เพื่อพฒันาลูกให้มกีารคดิที่ถูกต้อง มเีชื่อที่ถูกต้องตาม

ทํานองคลองธรรม อนัจะเป็นผลต่อการแสดงพฤตกิรรมทีพ่งึประสงคข์องลูก 

 4.  สําหรบันักเรียน ผลการวจิยัจะพบว่า เพื่อนเป็นปจัจยัองค์ประกอบของความเป็น

กลัยาณมติรทีม่อีทิธพิลเป็นลําดบัสุดท้าย แต่กม็คี่าอทิธพิลที่อยู่ในเกณฑ์ที่สูง นักเรยีนจงึควรเลอืก

คบเพื่อนที่มีความเป็นกลัยาณมิตรสูง และทําตนเองให้เป็นกลัยาณมิตรกบัผู้อื่นด้วย และการจะ

พฒันาตนเองใหม้พีฤตกิรรมทีพ่งึประสงคข์องนกัเรยีน อนัเป็นพฤตกิรรมทีโ่รงเรยีนตอ้งการใหเ้กดิกบั

นกัเรยีน โดยเน้นการพฒันาโยนิโสมนสกิาร และวามเชือ่ทีถู่กตอ้งตามทํานองคลองธรรม 

  

 ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 

 1.  อาจมกีารทําวจิยัเพื่อศกึษา ในกลุ่มตวัอย่างนักเรยีนในระดบัชัน้อื่นๆ เพื่อให้ทราบถงึ

พฤติกรรมที่พึงประสงค์ของนักเรียน เพื่อทําการเปรียบเทียบความสัมพันธ์เชงิสาเหตุหรือค่า

สมัประสทิธิอ์ทิธพิลของตวัแปรต่างๆ ภายในโมเดลของนกัเรยีนแต่ละชัน้ปี  
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 2.  ควรศกึษาตวัแปรในด้านความเชื่อทางศาสนาเพิม่ เนื่องจากอาจมหีลกัธรรมะอื่นที่สามารถ

อธบิายพฤตกิรรมทีพ่งึประสงคข์องนกัเรยีน ไดม้ากกกวา่ ความเชื่อในกุศลกรรมบถ 10 หรอือาจจะศกึษา

หลกัธรรมะหรอืหลกัปฏบิตัใินศาสนาอื่นๆ เพื่อนํามาอธบิายพฤตกิรรม 

 3.  นําผลการศกึษาจากงานวจิยัที่มขีนาดอิทธพิลสูงไปศกึษาต่อเพื่อเป็นขอ้มูลสนับสนุน

การวจิยั  

 

 ข้อจาํกดัของการวิจยั 

 ในการศกึษาประชากรและกลุ่มตวัอย่าง ซึ่งเป็นนักเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 3 ปี

การศกึษา 2553 ของโรงเรยีนสงักดักรุงเทพมหานคร ที่นับถอืศาสนาพุทธ ถงึแม้นว่าโรงเรยีนจะอยู่

ในสงักัดเดียวกนั แต่ละโรงเรียนซึ่งยงัมีความแตกต่างของบริบทโรงเรียน เช่น ทรพัยากร วสัดุ

อุปกรณ์ ความพร้อมของครู และคุณภาพของนักเรียน มีผลการทดสอบระดับชาติในระดับ

มธัยมศกึษาปีที ่3 ต่างกนัมาก จงึอาจเป็นผลใหคุ้ณลกัษณะของประชากรและกลุ่มตวัอย่างนัน้มคีวาม

แตกต่างกนัได ้
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ช่ือแบบสอบถามของตวัแปรท่ีใช้ในการวิจยั 

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจยั 

คณุภาพเครื่องมือการวิจยั 
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ช่ือแบบสอบถามของตวัแปรท่ีใช้ในการวิจยั 

 

ตาราง 15  ชือ่แบบสอบถามของตวัแปรทีใ่ชใ้นการวจิยั 

 

แบบวดัท่ีใช้ ส่ิงท่ีต้องการวดั 

ชดุที ่1 เกีย่วกบัตวัฉนั ขอ้ 1-22 พฤตกิรรมทีพ่งึประสงคข์องนกัเรยีน 

ชดุที ่1 เกีย่วกบัตวัฉนั ขอ้ 23-37 สุขภาพจติของนกัเรยีน 

ชดุที ่1 เกีย่วกบัตวัฉนั ขอ้ 38-57 ลกัษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน 

ชดุที ่2 เกีย่วกบัความเชือ่ของฉนั ความเชือ่ในกุศลกรรมบถ 10 ของนกัเรยีน 

ชดุที ่3 เกีย่วกบัผูป้กครองของฉนั คุณสมบตักิลัยาณมติรของผูป้กครอง 

ชดุที ่4 เกีย่วกบัเพื่อนของฉนั คุณสมบตักิลัยาณมติรของเพื่อน 

ชดุที ่5 เกีย่วกบัครูของฉนั คุณสมบตักิลัยาณมติรของครู 

ชดุที ่6 เกีย่วกบัการคดิของฉนั โยนิโสมนสกิาร 
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เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 

 

แบบสอบถามเพ่ือการศึกษาและการวิจยั 

 

สวสัด ีนกัเรยีนผูต้อบแบบวดัทุกท่าน  

  

 ขอแสดงความยินดีที่นักเรียนได้รับเลือกเป็นตัวแทนนักเรียนที่กําลังศึกษาอยู่ในชัน้

มธัยมศกึษาปีที่ 3 โรงเรียนในสงักดักรุงเทพมหานคร เพื่อศกึษาพฤติกรรมที่พึ่งประสงค์ตาม

มาตรฐานการศกึษาที ่1 ของ สมศ. 

 แบบวดันี้นกัเรยีนสามารถเลอืกตอบไดอ้ย่างอสิระตามความเป็นจรงิที่เกดิขึน้ของแต่ละคน 

ทุกขอ้ไม่มีคําตอบที่ถูกหรือผดิ ไม่มผีลต่อการเรยีนของนักเรยีนและคําตอบของทุกคนจะถือเป็น

ความลบั ในการศกึษาจะใชค้ะแนนรวมของนกัเรยีนทัง้หมด ดงันัน้จงึขอให้นักเรยีนพจิารณาคําถาม 

และตอบใหค้รบทุกขอ้ ดว้ยความตัง่ใจ 

ผูว้จิยัขอขอบคุณโรงเรยีนและนกัเรยีนเป็นอย่างมาก ทีใ่หค้วามร่วมมอื และกรุณาสละเวลาอนัมคี่าแก่

การวจิยันี้   

 

 

       นายฉตัรชยั เสนสาย 

        ผูด้ําเนินการวจิยั 
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            ชาย            หญิง  ชัน้..................ห้อง..................เลขท่ี.................. 
 

ชดุท่ี 1 เก่ียวกบัตวัฉัน 
 

คาํช้ีแจง ใหน้กัเรยีนพจิารณาขอ้ความต่อไปนี้วา่ ตรงกบันกัเรยีนมากน้อยเพยีงใด แล้วตอบคําถาม

ต่อไปนี้ โดยทําเครื่องหมาย..........ลงบนเสน้คําบรรยาย เพยีงแห่งเดยีวต่อขอ้ มจีํานวน 57 

ขอ้ กรุณาตอบใหค้รบทุกขอ้ 

 

1. ฉนัมาโรงเรยีนทนัเวลา 

................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ 

จรงิทีสุ่ด จรงิ ค่อนขา้งจรงิ ค่อนขา้งไม่จรงิ ไม่จรงิ ไม่จรงิเลย 

2. ฉนัปฏบิตัติามระเบยีบของโรงเรยีนอย่างเคร่งครดั  

................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ 

จรงิทีสุ่ด จรงิ ค่อนขา้งจรงิ ค่อนขา้งไม่จรงิ ไม่จรงิ ไม่จรงิเลย 

3. ฉนัสนใจกจิกรรมการเรยีนและรบัผดิชอบงานทีค่รูมอบหมาย 

................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ 

จรงิทีสุ่ด จรงิ ค่อนขา้งจรงิ ค่อนขา้งไม่จรงิ ไม่จรงิ ไม่จรงิเลย 

4. ฉนัแตง่กายเรยีบรอ้ยในทุกสถานการณ์ 

................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ 

จรงิทีสุ่ด จรงิ ค่อนขา้งจรงิ ค่อนขา้งไม่จรงิ ไม่จรงิ ไม่จรงิเลย 

5. ฉนัเดนิผา่นครูและผูใ้หญ่อย่างสภุาพเรยีบรอ้ย มสีมัมาคารวะ 

................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ 

จรงิทีสุ่ด จรงิ ค่อนขา้งจรงิ ค่อนขา้งไม่จรงิ ไม่จรงิ ไม่จรงิเลย 

6. ฉนัมมีารยาทในการรบัประทานอาหาร 

................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ 

จรงิทีสุ่ด จรงิ ค่อนขา้งจรงิ ค่อนขา้งไม่จรงิ ไม่จรงิ ไม่จรงิเลย 

7. ฉนัปฏบิตัติามระเบยีบการสอบและไม่ลอกการบา้น 

................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ 

จรงิทีสุ่ด จรงิ ค่อนขา้งจรงิ ค่อนขา้งไม่จรงิ ไม่จรงิ ไม่จรงิเลย 
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8. ฉนัไม่ลกัขโมยของเพือ่น 

................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ 

จรงิทีสุ่ด จรงิ ค่อนขา้งจรงิ ค่อนขา้งไม่จรงิ ไม่จรงิ ไม่จรงิเลย 

9. ฉนัพดูแตค่วามจรงิ (ไม่โกหก) 

................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ 

จรงิทีสุ่ด จรงิ ค่อนขา้งจรงิ ค่อนขา้งไม่จรงิ ไม่จรงิ ไม่จรงิเลย 

10. ฉนัรกั เคารพ พ่อแม ่ผูป้กครอง และแสดงออกซึ่งการตอบแทนพระคุณอย่างเหมาะสม 

................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ 

จรงิทีสุ่ด จรงิ ค่อนขา้งจรงิ ค่อนขา้งไม่จรงิ ไม่จรงิ ไม่จรงิเลย 

11. ฉนัระลกึถงึพระคุณของครูบาอาจารย ์และแสดงออกซึ่งการตอบแทนพระคุณอย่างเหมาะสม 

................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ 

จรงิทีสุ่ด จรงิ ค่อนขา้งจรงิ ค่อนขา้งไม่จรงิ ไม่จรงิ ไม่จรงิเลย 

12. ฉนัเป็นสมาชกิทีด่ขีองครอบครวั ชมุชน และสงัคม 

................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ 

จรงิทีสุ่ด จรงิ ค่อนขา้งจรงิ ค่อนขา้งไม่จรงิ ไม่จรงิ ไม่จรงิเลย 

13. ฉนัรูจ้กัการใหเ้พื่อส่วนรวมและเพื่อผูอ้ ืน่ 

................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ 

จรงิทีสุ่ด จรงิ ค่อนขา้งจรงิ ค่อนขา้งไม่จรงิ ไม่จรงิ ไม่จรงิเลย 

14. ฉนัแสดงออกถงึการมน้ํีาใจ หรอืใหก้ารชว่ยเหลอืผูอ้ ื่น 

................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ 

จรงิทีสุ่ด จรงิ ค่อนขา้งจรงิ ค่อนขา้งไม่จรงิ ไม่จรงิ ไม่จรงิเลย 

15. ฉนัรูจ้กัแบ่งปนัทรพัยส์นิ หรอืสิง่ของเพื่อผูอ้ ื่น 

................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ 

จรงิทีสุ่ด จรงิ ค่อนขา้งจรงิ ค่อนขา้งไม่จรงิ ไม่จรงิ ไม่จรงิเลย 

16. ฉนัใชท้รพัยส์นิ และสิง่ของของโรงเรยีนอยา่งประหยดั 

................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ 

จรงิทีสุ่ด จรงิ ค่อนขา้งจรงิ ค่อนขา้งไม่จรงิ ไม่จรงิ ไม่จรงิเลย 

17. ฉนัใชอุ้ปกรณ์การเรยีนอยา่งประหยดัและรูคุ้ณค่า 

................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ 

จรงิทีสุ่ด จรงิ ค่อนขา้งจรงิ ค่อนขา้งไม่จรงิ ไม่จรงิ ไม่จรงิเลย 
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18. ฉนัร่วมกจิกรรมการประหยดั (เชน่ กจิกรรมรไีซเคลิ เป็นตน้) 

................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ 

จรงิทีสุ่ด จรงิ ค่อนขา้งจรงิ ค่อนขา้งไม่จรงิ ไม่จรงิ ไม่จรงิเลย 

19. ฉนัใชน้ํ้า ไฟ และสาธารณูปโภคอืน่ๆ ทัง้ของตนเองและของส่วนรวมอย่างประหยดัและรูคุ้ณคา่ 

................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ 

จรงิทีสุ่ด จรงิ ค่อนขา้งจรงิ ค่อนขา้งไม่จรงิ ไม่จรงิ ไม่จรงิเลย 

20. ฉนัเขา้ร่วมกจิกรรมบําเพญ็ประโยชน์ เพื่อส่วนรวม 

................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ 

จรงิทีสุ่ด จรงิ ค่อนขา้งจรงิ ค่อนขา้งไม่จรงิ ไม่จรงิ ไม่จรงิเลย 

21. ฉนัเขา้ร่วมกจิกรรมการอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้ม 

................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ 

จรงิทีสุ่ด จรงิ ค่อนขา้งจรงิ ค่อนขา้งไม่จรงิ ไม่จรงิ ไม่จรงิเลย 

22. ฉนัเขา้ร่วมกจิกรรมการพฒันาสถานศกึษาและทอ้งถิน่ 

................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ 

จรงิทีสุ่ด จรงิ ค่อนขา้งจรงิ ค่อนขา้งไม่จรงิ ไม่จรงิ ไม่จรงิเลย 

23. เวลาทํางานถา้มใีครมาส่งเสยีงดงัขา้งๆ ฉนัจะทาํต่อไปไม่ได ้

................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ 

จรงิทีสุ่ด จรงิ ค่อนขา้งจรงิ ค่อนขา้งไม่จรงิ ไม่จรงิ ไม่จรงิเลย 

24. ฉนัมเีรื่องกลุม้ใจอยู่เสมอ 

................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ 

จรงิทีสุ่ด จรงิ ค่อนขา้งจรงิ ค่อนขา้งไม่จรงิ ไม่จรงิ ไม่จรงิเลย 

25. ฉนัรูส้กึลําบากใจถา้จะตอ้งตดัสนิใจทาํอะไรดว้ยตนเอง 

................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ 

จรงิทีสุ่ด จรงิ ค่อนขา้งจรงิ ค่อนขา้งไม่จรงิ ไม่จรงิ ไม่จรงิเลย 

26. ถา้มคีนมาขดัใจหรอืยัว่เพยีงเลก็น้อย ฉนัจะโกรธเอาง่ายๆ 

................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ 

จรงิทีสุ่ด จรงิ ค่อนขา้งจรงิ ค่อนขา้งไม่จรงิ ไม่จรงิ ไม่จรงิเลย 
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27. ฉนัรูส้กึกงัวลใจวา่พอ่หรอืแมอ่าจจะไม่รกั 

................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ 

จรงิทีสุ่ด จรงิ ค่อนขา้งจรงิ ค่อนขา้งไม่จรงิ ไม่จรงิ ไม่จรงิเลย 

28. เมื่อครูถามคาํถามในหอ้งเรยีน ถงึจะตอบไดฉ้นักไ็มก่ลา้ตอบ 

................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ 

จรงิทีสุ่ด จรงิ ค่อนขา้งจรงิ ค่อนขา้งไม่จรงิ ไม่จรงิ ไม่จรงิเลย 

29. ฉนัรูส้กึกลวัโดยไม่รูว้า่กลวัอะไรอยู่บ่อยๆ 

................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ 

จรงิทีสุ่ด จรงิ ค่อนขา้งจรงิ ค่อนขา้งไม่จรงิ ไม่จรงิ ไม่จรงิเลย 

30. ฉนับงัคบัตนเองไม่ค่อยได ้

................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ 

จรงิทีสุ่ด จรงิ ค่อนขา้งจรงิ ค่อนขา้งไม่จรงิ ไม่จรงิ ไม่จรงิเลย 

31. ฉนัรูส้กึวา่ตนเองเป็นคนตกใจง่าย 

................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ 

จรงิทีสุ่ด จรงิ ค่อนขา้งจรงิ ค่อนขา้งไม่จรงิ ไม่จรงิ ไม่จรงิเลย 

32. เวลาดใีจฉนัรูส้กึดใีจมาก และเวลาเสยีใจฉนัรูส้กึเสยีใจมาก 

................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ 

จรงิทีสุ่ด จรงิ ค่อนขา้งจรงิ ค่อนขา้งไม่จรงิ ไม่จรงิ ไม่จรงิเลย 

33. บางครัง้ฉนัรูส้กึวา่ตนเองจะทาํอะไรผดิอยู่เสมอ 

................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ 

จรงิทีสุ่ด จรงิ ค่อนขา้งจรงิ ค่อนขา้งไม่จรงิ ไม่จรงิ ไม่จรงิเลย 

34. ฉนัรูส้กึหวาดกลวัอยู่เสมอวา่ พ่อ แม ่หรอือาจารยจ์ะลงโทษ 

................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ 

จรงิทีสุ่ด จรงิ ค่อนขา้งจรงิ ค่อนขา้งไม่จรงิ ไม่จรงิ ไม่จรงิเลย 

35. บางครัง้ฉนัรูส้กึตวัเองเป็นคนไม่ดเีลย 

................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ 

จรงิทีสุ่ด จรงิ ค่อนขา้งจรงิ ค่อนขา้งไม่จรงิ ไม่จรงิ ไม่จรงิเลย 

36. เมื่อเขา้นอนตอนกลางคนื ฉนัมกันอนไมค่่อยหลบั เพราะคดิอะไรต่างๆ 

................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ 

จรงิทีสุ่ด จรงิ ค่อนขา้งจรงิ ค่อนขา้งไม่จรงิ ไม่จรงิ ไม่จรงิเลย 
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37. ฉนัรูส้กึเพื่อนๆไมใ่คร่อยากจะเล่นกบัฉนั เพราะฉนัเล่นผดิกตกิาบ่อยๆ 
...............................

. 

...............................

. 

...............................

. ................................ 

...............................

. 

...............................

. 

จรงิทีสุ่ด จรงิ ค่อนขา้งจรงิ 
ค่อนขา้งไม่

จรงิ 
ไม่จรงิ ไม่จรงิเลย 

38. ฉนัรบีทําการบา้นใหเ้สรจ็กอ่นไปเทีย่วเล่นเสมอ 

................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ 

จรงิทีสุ่ด จรงิ ค่อนขา้งจรงิ ค่อนขา้งไม่จรงิ ไม่จรงิ ไม่จรงิเลย 

39. ถา้ฉนัอยากไดส้ิง่ใดและรอคอย ฉนัจะหมดความอดทนหรอืทนไม่ได ้

................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ 

จรงิทีสุ่ด จรงิ ค่อนขา้งจรงิ ค่อนขา้งไม่จรงิ ไม่จรงิ ไม่จรงิเลย 

40. ฉนัมกัจะจดักระเป๋าหรอืเตรยีมสิง่ของทีต่อ้งนําไปโรงเรยีนใหเ้สรจ็ในตอนเยน็เพื่อจะไดไ้ม่

เสยีเวลาในตอนเชา้วนัรุ่งขึน้ 

................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ 

จรงิทีสุ่ด จรงิ ค่อนขา้งจรงิ ค่อนขา้งไม่จรงิ ไม่จรงิ ไม่จรงิเลย 

41. ฉนัไม่รบัประทานขนมทีฉ่นัชอบหมดในครัง้เดยีว นอนจากวา่ขนมนัน้จะเสยีถา้เกบ็ไวน้าน 

................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ 

จรงิทีสุ่ด จรงิ ค่อนขา้งจรงิ ค่อนขา้งไม่จรงิ ไม่จรงิ ไม่จรงิเลย 

42. เมื่อเวลาใกลส้อบ ฉนัจะขยนัมาเรยีนเป็นพเิศษ เพื่อจะไดเ้ขา้ใจบทเรยีนทีค่รูสอนและจะไดส้อบ

ไดค้ะแนนด ี

................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ 

จรงิทีสุ่ด จรงิ ค่อนขา้งจรงิ ค่อนขา้งไม่จรงิ ไม่จรงิ ไม่จรงิเลย 

43. เมื่อฉนัขีเ้กยีจ ฉนัจะไม่แปรงฟนัในตอนเชา้ 

................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ 

จรงิทีสุ่ด จรงิ ค่อนขา้งจรงิ ค่อนขา้งไม่จรงิ ไม่จรงิ ไม่จรงิเลย 

44. ฉนัมกัจะลมืทําการบา้นเสมอ 

................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ 

จรงิทีสุ่ด จรงิ ค่อนขา้งจรงิ ค่อนขา้งไม่จรงิ ไม่จรงิ ไม่จรงิเลย 

45. ฉนักลวัสายตาเสยีจงึไม่อ่านหนงัสอืในทีม่ดื 

................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ 

จรงิทีสุ่ด จรงิ ค่อนขา้งจรงิ ค่อนขา้งไม่จรงิ ไม่จรงิ ไม่จรงิเลย 
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46. เมื่อไดข้นมทีฉ่นัชอบ ฉนัทนไม่ไหวทีจ่ะตอ้งเกบ็ไวก้นิทลีะน้อย 

................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ 

จรงิทีสุ่ด จรงิ ค่อนขา้งจรงิ ค่อนขา้งไม่จรงิ ไม่จรงิ ไม่จรงิเลย 

47. ฉนัชอบหุม้ปกหนงัสอืทกุเล่ม เพื่อใหห้นงัสอืไมเ่ก่าง่าย 

................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ 

จรงิทีสุ่ด จรงิ ค่อนขา้งจรงิ ค่อนขา้งไม่จรงิ ไม่จรงิ ไม่จรงิเลย 

48. ฉนัทนไม่ไหวทีจ่ะเกบ็ขนมอร่อยๆไวก้นิพรุ่งนี้ 

................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ 

จรงิทีสุ่ด จรงิ ค่อนขา้งจรงิ ค่อนขา้งไม่จรงิ ไม่จรงิ ไม่จรงิเลย 

49. ฉนัชอบขดีเขยีนลงในหนงัสอืเรยีนจนสกปรก 

................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ 

จรงิทีสุ่ด จรงิ ค่อนขา้งจรงิ ค่อนขา้งไม่จรงิ ไม่จรงิ ไม่จรงิเลย 

50. ฉนัอยากเรยีนหนงัสอืมากๆ เพือ่โตขึน้จะไดท้ํางานดีๆ  

................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ 

จรงิทีสุ่ด จรงิ ค่อนขา้งจรงิ ค่อนขา้งไม่จรงิ ไม่จรงิ ไม่จรงิเลย 

51. เมื่อมคีนขดัใจฉนั ฉนัมกัจะฉวยสิง่ของใกลม้อืขวา้งปาหรอืทําลายเสมอ 

................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ 

จรงิทีสุ่ด จรงิ ค่อนขา้งจรงิ ค่อนขา้งไม่จรงิ ไม่จรงิ ไม่จรงิเลย 

52. ฉนัไมอ่ยากสอบตกจงึขยนัดหูนงัสอืเรยีน 

................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ 

จรงิทีสุ่ด จรงิ ค่อนขา้งจรงิ ค่อนขา้งไม่จรงิ ไม่จรงิ ไม่จรงิเลย 

53. แมร่้างกายจะสกปรก ฉนักจ็ะไม่อาบน้ํา ถา้รูส้กึไม่อยากอาบ 

................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ 

จรงิทีสุ่ด จรงิ ค่อนขา้งจรงิ ค่อนขา้งไม่จรงิ ไม่จรงิ ไม่จรงิเลย 

54. ฉนัจะไม่ใชเ้งนิจนหมดเพราะเกรงวา่พรุ่งนี้จะไม่มเีงนิใช ้

................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ 

จรงิทีสุ่ด จรงิ ค่อนขา้งจรงิ ค่อนขา้งไม่จรงิ ไม่จรงิ ไม่จรงิเลย 

55. เมื่อฉนัไดร้บัเงนิเพื่อทีจ่ะใชจ้่ายตลอดสปัดาห ์หรอืตลอดเดอืนแต่ถา้ฉนัเหน็ของทีอ่ยากไดม้าก

และราคาแพง ฉนัจะซือ้และยอมอดหลงัจากนัน้ 

................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ 
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จรงิทีสุ่ด จรงิ ค่อนขา้งจรงิ ค่อนขา้งไม่จรงิ ไม่จรงิ ไม่จรงิเลย 

56. ฉนัไมข่ดัใจเพื่อน เพือ่ทีจ่ะไดม้เีพื่อนมาก 

................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ 

จรงิทีสุ่ด จรงิ ค่อนขา้งจรงิ ค่อนขา้งไม่จรงิ ไม่จรงิ ไม่จรงิเลย 

57. เมื่อคนนําขนมมาใหท้ีบ่า้น ฉนัมกัจะหยบิชมิกอ่นเสมอ 

................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ 

จรงิทีสุ่ด จรงิ ค่อนขา้งจรงิ ค่อนขา้งไม่จรงิ ไม่จรงิ ไม่จรงิเลย 
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ชดุท่ี 2 เก่ียวกบัความเช่ือของฉัน 
 

คาํช้ีแจง ให้นักเรยีนพจิารณาขอ้ความต่อไปนี้ว่า ตรงกบัความเชื่อของนักเรียนมากน้อยเพยีงใด 

แลว้ตอบคําถามต่อไปนี้ โดยทําเครื่องหมาย..........ลงบนเสน้คําบรรยาย เพยีงแห่งเดยีวต่อ

ขอ้ มจีํานวน 30 ขอ้ กรุณาตอบใหค้รบทุกขอ้ 

 

1. ฉนัคดิวา่เมื่อไดใ้หอ้าหารสตัว ์ทําใหส้บายใจขึน้  

................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ 

จรงิทีสุ่ด จรงิ ค่อนขา้งจรงิ ค่อนขา้งไม่จรงิ ไม่จรงิ ไม่จรงิเลย 

2. ฉนัคดิวา่การแกลง้สตัว ์เป็นเรื่องสนุก  

................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ 

จรงิทีสุ่ด จรงิ ค่อนขา้งจรงิ ค่อนขา้งไม่จรงิ ไม่จรงิ ไม่จรงิเลย 

3. ฉนัคดิวา่การตกปลาเป็นกฬีา แมน้วา่จะทาํใหป้ลาตาย  
...............................

. 

...............................

. 

...............................

. ................................ 

...............................

. 

...............................

. 

จรงิทีสุ่ด จรงิ ค่อนขา้งจรงิ 
ค่อนขา้งไม่

จรงิ 
ไม่จรงิ ไม่จรงิเลย 

4. ฉนัจะคนืเงนิหากยมืเพือ่นไป แมน้วา่เพือ่นจะลมืไปแลว้  

................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ 

จรงิทีสุ่ด จรงิ ค่อนขา้งจรงิ ค่อนขา้งไม่จรงิ ไม่จรงิ ไม่จรงิเลย 

5. ฉนัเชือ่วา่การหยบิของเพือ่นไปโดยไม่ไดบ้อกเพื่อน เป็นสิง่ทีไ่ม่ผดิ  

................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ 

จรงิทีสุ่ด จรงิ ค่อนขา้งจรงิ ค่อนขา้งไม่จรงิ ไม่จรงิ ไม่จรงิเลย 

6. ฉนัคดิวา่การฉกีหนงัสอืของหอ้งสมุดเป็นเรือ่งธรรมดา  

................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ 

จรงิทีสุ่ด จรงิ ค่อนขา้งจรงิ ค่อนขา้งไม่จรงิ ไม่จรงิ ไม่จรงิเลย 

7. ฉนัเชือ่วา่เป็นการดทีีว่ยัรุ่นไมจ่บัมอืถอืแขน ถงึแมน้จะเป็นแฟนกนั 

................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ 

จรงิทีสุ่ด จรงิ ค่อนขา้งจรงิ ค่อนขา้งไม่จรงิ ไม่จรงิ ไม่จรงิเลย 

8. ฉนัคดิวา่ความซื่อสตัยต์่อคนรกัไม่เจา้ชู ้เป็นสิง่ทีค่วรทํา  

................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ 
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จรงิทีสุ่ด จรงิ ค่อนขา้งจรงิ ค่อนขา้งไม่จรงิ ไม่จรงิ ไม่จรงิเลย 

 

 

9. การแย่งแฟนคนอื่น เป็นเรือ่งธรรมดาใครดใีครได ้ 

................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ 

จรงิทีสุ่ด จรงิ ค่อนขา้งจรงิ ค่อนขา้งไม่จรงิ ไม่จรงิ ไม่จรงิเลย 

10. ฉนัคดิวา่การพดูเทจ็นํามาซึ่งความเดอืดรอ้น  

................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ 

จรงิทีสุ่ด จรงิ ค่อนขา้งจรงิ ค่อนขา้งไม่จรงิ ไม่จรงิ ไม่จรงิเลย 

11. ฉนัจะพดูแต่ความจรงิ แมน้จะทําใหถู้กลงโทษ  

................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ 

จรงิทีสุ่ด จรงิ ค่อนขา้งจรงิ ค่อนขา้งไม่จรงิ ไม่จรงิ ไม่จรงิเลย 

12. ฉนัชอบแกลง้เพือ่นดว้ยการพดูโกหกใหเ้พื่อนเขา้ใจผดิ  

................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ 

จรงิทีสุ่ด จรงิ ค่อนขา้งจรงิ ค่อนขา้งไม่จรงิ ไม่จรงิ ไม่จรงิเลย 

13. ฉนัคดิวา่การพดูสอดเสยีดผูอ้ ื่นเป็นสิง่ไม่ด ี 

................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ 

จรงิทีสุ่ด จรงิ ค่อนขา้งจรงิ ค่อนขา้งไม่จรงิ ไม่จรงิ ไม่จรงิเลย 

14. ฉนัคดิวา่การลอ้เพื่อนทีก่ําลงัเสยีใจทีถู่กครูทําโทษ เป็นสิง่ไม่ด ี
...............................

. 

...............................

. 

...............................

. ................................ 

...............................

. 

...............................

. 

จรงิทีสุ่ด จรงิ ค่อนขา้งจรงิ 
ค่อนขา้งไม่

จรงิ 
ไม่จรงิ ไม่จรงิเลย 

15. ฉนัเชือ่วา่การเยอะเยย้เพื่อน เพื่อใหเ้พือ่นคนอืน่ไดห้วัเราะเป็นสิง่ทีไ่ม่ผดิ  

................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ 

จรงิทีสุ่ด จรงิ ค่อนขา้งจรงิ ค่อนขา้งไม่จรงิ ไม่จรงิ ไม่จรงิเลย 

16. ฉนัคดิวา่การพดูหยาบคายเป็นสิง่ไม่ด ี 

................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ 

จรงิทีสุ่ด จรงิ ค่อนขา้งจรงิ ค่อนขา้งไม่จรงิ ไม่จรงิ ไม่จรงิเลย 

17. ฉนัเชือ่วา่การพูดจาสุภาพเป็นสิง่ทีค่วรทํา  

................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ 

จรงิทีสุ่ด จรงิ ค่อนขา้งจรงิ ค่อนขา้งไม่จรงิ ไม่จรงิ ไม่จรงิเลย 
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18. ฉนัเชือ่วา่เวลาโกรธใครแลว้พูดหยาบคายกบัคนนัน้เป็นสิง่ไม่ผดิ  

................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ 

จรงิทีสุ่ด จรงิ ค่อนขา้งจรงิ ค่อนขา้งไม่จรงิ ไม่จรงิ ไม่จรงิเลย 

19. ฉนัคดิวา่การพดูเพอ้เจอ้ไม่ทาํใหเ้กดิประโยชน์  

................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ 

จรงิทีสุ่ด จรงิ ค่อนขา้งจรงิ ค่อนขา้งไม่จรงิ ไม่จรงิ ไม่จรงิเลย 

20. ฉนัชอบทีจ่ะพดูเกนิจรงิใหเ้พื่อนฟงัเพือ่ใหเ้พื่อนสนใจ  

................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ 

จรงิทีสุ่ด จรงิ ค่อนขา้งจรงิ ค่อนขา้งไม่จรงิ ไม่จรงิ ไม่จรงิเลย 

21. ฉนัชอบฝนักลางวนัในสิง่ทีเ่ป็นไปไม่ได ้แลว้จะเอามาเล่าใหเ้พื่อนฟงั  

................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ 

จรงิทีสุ่ด จรงิ ค่อนขา้งจรงิ ค่อนขา้งไม่จรงิ ไม่จรงิ ไม่จรงิเลย 

22. ฉนัคดิวา่คนทีม่คีวามโลภ เป็นคนไม่มคีวามสุข 

................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ 

จรงิทีสุ่ด จรงิ ค่อนขา้งจรงิ ค่อนขา้งไม่จรงิ ไม่จรงิ ไม่จรงิเลย 

23. ฉนัยนิดทีีจ่ะใชอุ้ปกรณ์การเรยีนเก่าของพี ่ 

................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ 

จรงิทีสุ่ด จรงิ ค่อนขา้งจรงิ ค่อนขา้งไม่จรงิ ไม่จรงิ ไม่จรงิเลย 
24. ฉันคดิว่าความพยาบาท ทาํใหไ้ม่มคีวามสุข  

................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ 

จรงิทีสุ่ด จรงิ ค่อนขา้งจรงิ ค่อนขา้งไม่จรงิ ไม่จรงิ ไม่จรงิเลย 

25. ฉนัจะกล่าวขอโทษเมื่อฉนัรูต้วัวา่ทําผดิ  

................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ 

จรงิทีสุ่ด จรงิ ค่อนขา้งจรงิ ค่อนขา้งไม่จรงิ ไม่จรงิ ไม่จรงิเลย 

26. ฉนัจะหาทางลอ้ชือ่พ่อแม่เพื่อนคนื ถา้ฉนัถูกลอ้ก่อน  

................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ 

จรงิทีสุ่ด จรงิ ค่อนขา้งจรงิ ค่อนขา้งไม่จรงิ ไม่จรงิ ไม่จรงิเลย 

27. ถา้ฉนัเป็นคนใหค้ะแนนงานเมือ่ไร ฉนัจะใหค้ะแนนเพื่อนทีฉ่นัไม่ชอบน้อยๆ  

................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ 

จรงิทีสุ่ด จรงิ ค่อนขา้งจรงิ ค่อนขา้งไม่จรงิ ไม่จรงิ ไม่จรงิเลย 

28. ฉนัคดิวา่การปฏบิตัติามหลกัศาสนา ทําใหม้คีวามสุข  
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................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ 

จรงิทีสุ่ด จรงิ ค่อนขา้งจรงิ ค่อนขา้งไม่จรงิ ไม่จรงิ ไม่จรงิเลย 

 

29. ฉนัชอบทําความดเีฉพาะตอ่หน้าครู  

................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ 

จรงิทีสุ่ด จรงิ ค่อนขา้งจรงิ ค่อนขา้งไม่จรงิ ไม่จรงิ ไม่จรงิเลย 

30. ฉนัชอบใชค้วามรูค้วามสามารถในการเอาเปรยีบคนอื่น  

................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ 

จรงิทีสุ่ด จรงิ ค่อนขา้งจรงิ ค่อนขา้งไม่จรงิ ไม่จรงิ ไม่จรงิเลย 
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ชดุท่ี 3 เก่ียวกบัผู้ปกครองของฉัน 
 

คาํช้ีแจง ให้นักเรยีนพจิารณาขอ้ความต่อไปนี้ว่า ตรงกบัผู้ปกครองของนักเรียนมากน้อยเพยีงใด 

แลว้ตอบคําถามต่อไปนี้ โดยทําเครื่องหมาย..........ลงบนเสน้คําบรรยาย เพยีงแห่งเดยีวต่อ

ขอ้ มจีํานวน 14 ขอ้ กรุณาตอบใหค้รบทุกขอ้ 

 

1. ไม่น่ารกั จนฉนัไม่อยากอยู่ใกล ้ 

................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ 

จรงิทีสุ่ด จรงิ ค่อนขา้งจรงิ ค่อนขา้งไม่จรงิ ไม่จรงิ ไม่จรงิเลย 

2. ไม่เขา้ใจปญัหาของฉนั  

................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ 

จรงิทีสุ่ด จรงิ ค่อนขา้งจรงิ ค่อนขา้งไม่จรงิ ไม่จรงิ ไม่จรงิเลย 

3. เป็นผูท้ีม่เีหตุผลและใชเ้หตุผลในการแกป้ญัหา  

................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ 

จรงิทีสุ่ด จรงิ ค่อนขา้งจรงิ ค่อนขา้งไม่จรงิ ไม่จรงิ ไม่จรงิเลย 

4. บงัคบัใหฉ้นัทําตามใจท่านทุกอย่าง  

................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ 

จรงิทีสุ่ด จรงิ ค่อนขา้งจรงิ ค่อนขา้งไม่จรงิ ไม่จรงิ ไม่จรงิเลย 

5. ขวนขวายปรบัปรุงตนเองใหก้า้วหน้าอยู่เสมอ  

................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ 

จรงิทีสุ่ด จรงิ ค่อนขา้งจรงิ ค่อนขา้งไม่จรงิ ไม่จรงิ ไม่จรงิเลย 

6. มกัถูกเพื่อนบา้นต่อวา่เป็นประจํา  

................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ 

จรงิทีสุ่ด จรงิ ค่อนขา้งจรงิ ค่อนขา้งไม่จรงิ ไม่จรงิ ไม่จรงิเลย 

7. พูดแนะนําตกัเตอืนฉนัโดยใชเ้หตุและผลได ้ 

................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ 

จรงิทีสุ่ด จรงิ ค่อนขา้งจรงิ ค่อนขา้งไม่จรงิ ไม่จรงิ ไม่จรงิเลย 

8. สามารถชีแ้จงเหตุผลใหฉ้นัเขา้ใจได ้ 
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................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ 

จรงิทีสุ่ด จรงิ ค่อนขา้งจรงิ ค่อนขา้งไม่จรงิ ไม่จรงิ ไม่จรงิเลย 

 

 

9. พรอ้มทีจ่ะรบัฟงัขอ้ซกัถามจากฉนั  

................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ 

จรงิทีสุ่ด จรงิ ค่อนขา้งจรงิ ค่อนขา้งไม่จรงิ ไม่จรงิ ไม่จรงิเลย 

10. ฉุนเฉียว ไม่ยอมรบัฟงัคําทีฉ่นัเตอืน  

................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ 

จรงิทีสุ่ด จรงิ ค่อนขา้งจรงิ ค่อนขา้งไม่จรงิ ไม่จรงิ ไม่จรงิเลย 

11. อธบิายเหตุผลและยกตวัอย่างชดัเจน  

................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ 

จรงิทีสุ่ด จรงิ ค่อนขา้งจรงิ ค่อนขา้งไม่จรงิ ไม่จรงิ ไม่จรงิเลย 

12. สามารถอธบิายสิง่ยากใหฉ้นัเขา้ใจไดง้า่ย  

................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ 

จรงิทีสุ่ด จรงิ ค่อนขา้งจรงิ ค่อนขา้งไม่จรงิ ไม่จรงิ ไม่จรงิเลย 

13. สอนศลีธรรม และคุณธรรมใหฉ้นั  

................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ 

จรงิทีสุ่ด จรงิ ค่อนขา้งจรงิ ค่อนขา้งไม่จรงิ ไม่จรงิ ไม่จรงิเลย 

14. ไม่เคยพาฉนัไปทาํบุญทําทาน หรอืพาไปวดั  

................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ 

จรงิทีสุ่ด จรงิ ค่อนขา้งจรงิ ค่อนขา้งไม่จรงิ ไม่จรงิ ไม่จรงิเลย 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

126 

 

 

 

 

ชดุท่ี 4 เก่ียวกบัเพ่ือนของฉัน 
 

คาํช้ีแจง ให้นักเรยีนพจิารณาขอ้ความต่อไปนี้ว่า ตรงกบัเพื่อนของนักเรยีนมากน้อยเพยีงใด แล้ว

ตอบคําถามต่อไปนี้ โดยทําเครื่องหมาย..........ลงบนเส้นคําบรรยาย เพยีงแห่งเดยีวต่อขอ้ 

มจีํานวน 14 ขอ้ กรุณาตอบใหค้รบทุกขอ้ 

 

1. เป็นทีร่กัของฉนั 

................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ 

จรงิทีสุ่ด จรงิ ค่อนขา้งจรงิ ค่อนขา้งไม่จรงิ ไม่จรงิ ไม่จรงิเลย 

2. ไม่เขา้ใจปญัหาของฉนั  

................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ 

จรงิทีสุ่ด จรงิ ค่อนขา้งจรงิ ค่อนขา้งไม่จรงิ ไม่จรงิ ไม่จรงิเลย 

3. โลเล ไม่มคีวามหนกัแน่น  

................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ 

จรงิทีสุ่ด จรงิ ค่อนขา้งจรงิ ค่อนขา้งไม่จรงิ ไม่จรงิ ไม่จรงิเลย 

4. มเีหตุผลและใชเ้หตุผลในการแกป้ญัหา  

................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ 

จรงิทีสุ่ด จรงิ ค่อนขา้งจรงิ ค่อนขา้งไม่จรงิ ไม่จรงิ ไม่จรงิเลย 

5. ขวนขวายปรบัปรุงตนเองใหก้า้วหน้าอยู่เสมอ  

................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ 

จรงิทีสุ่ด จรงิ ค่อนขา้งจรงิ ค่อนขา้งไม่จรงิ ไม่จรงิ ไม่จรงิเลย 

6. ไม่เป็นแบบอย่างทีด่แีกฉ่นั  

................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ 

จรงิทีสุ่ด จรงิ ค่อนขา้งจรงิ ค่อนขา้งไม่จรงิ ไม่จรงิ ไม่จรงิเลย 

7. สามารถชีแ้จงเหตุผลใหฉ้นัเขา้ใจได ้ 

................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ 

จรงิทีสุ่ด จรงิ ค่อนขา้งจรงิ ค่อนขา้งไม่จรงิ ไม่จรงิ ไม่จรงิเลย 

8. ชอบพูดไรส้าระ หาประโยชน์ไม่ได ้ 
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...............................

. 

...............................

. 

...............................

. ................................ 

...............................

. 

...............................

. 

จรงิทีสุ่ด จรงิ ค่อนขา้งจรงิ 
ค่อนขา้งไม่

จรงิ 
ไม่จรงิ ไม่จรงิเลย 

 

9. พรอ้มทีจ่ะรบัฟงัคาํพูดของฉนั  

................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ 

จรงิทีสุ่ด จรงิ ค่อนขา้งจรงิ ค่อนขา้งไม่จรงิ ไม่จรงิ ไม่จรงิเลย 

10. มกัจะเถยีง เมือ่ถูกครูตอ่วา่  

................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ 

จรงิทีสุ่ด จรงิ ค่อนขา้งจรงิ ค่อนขา้งไม่จรงิ ไม่จรงิ ไม่จรงิเลย 

11. พูดออกนอกเรื่องในขณะทีส่อนฉนั  

................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ 

จรงิทีสุ่ด จรงิ ค่อนขา้งจรงิ ค่อนขา้งไม่จรงิ ไม่จรงิ ไม่จรงิเลย 

12. สอนวธิกีารหาความรูใ้หฉ้นั  

................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ 

จรงิทีสุ่ด จรงิ ค่อนขา้งจรงิ ค่อนขา้งไม่จรงิ ไม่จรงิ ไม่จรงิเลย 

13. มกัจะชวนฉนัไปเทีย่วในทีไ่ม่เหมาะสม  

................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ 

จรงิทีสุ่ด จรงิ ค่อนขา้งจรงิ ค่อนขา้งไม่จรงิ ไม่จรงิ ไม่จรงิเลย 

14. บอกใหฉ้นัทําผดิระเบยีบโรงเรยีน เชน่ โดดเรยีน  

................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ 

จรงิทีสุ่ด จรงิ ค่อนขา้งจรงิ ค่อนขา้งไม่จรงิ ไม่จรงิ ไม่จรงิเลย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

128 

 

 

 

 

ชดุท่ี 5 เก่ียวกบัครขูองฉัน 

 

คาํช้ีแจง ใหน้กัเรยีนพจิารณาขอ้ความต่อไปนี้วา่ ตรงกบัครูของนักเรยีนมากน้อยเพยีงใด แล้วตอบ

คําถามต่อไปนี้ โดยทําเครื่องหมาย..........ลงบนเส้นคําบรรยาย เพยีงแห่งเดยีวต่อขอ้ มี

จํานวน 14 ขอ้ กรุณาตอบใหค้รบทุกขอ้ 

 

1. มเีมตตากรุณาต่อศษิย ์ 

................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ 

จรงิทีสุ่ด จรงิ ค่อนขา้งจรงิ ค่อนขา้งไม่จรงิ ไม่จรงิ ไม่จรงิเลย 

2. เขา้ใจปญัหาของลูกศษิย ์ 

................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ 

จรงิทีสุ่ด จรงิ ค่อนขา้งจรงิ ค่อนขา้งไม่จรงิ ไม่จรงิ ไม่จรงิเลย 

3. มคีวามหนกัแน่นน่าเคารพ  

................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ 

จรงิทีสุ่ด จรงิ ค่อนขา้งจรงิ ค่อนขา้งไม่จรงิ ไม่จรงิ ไม่จรงิเลย 

4. เป็นผูท้ีม่เีหตุผลและใชเ้หตุผลในการแกป้ญัหา  

................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ 

จรงิทีสุ่ด จรงิ ค่อนขา้งจรงิ ค่อนขา้งไม่จรงิ ไม่จรงิ ไม่จรงิเลย 

5. ขวนขวายปรบัปรุงตนเองใหก้า้วหน้าอยู่เสมอ  

................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ 

จรงิทีสุ่ด จรงิ ค่อนขา้งจรงิ ค่อนขา้งไม่จรงิ ไม่จรงิ ไม่จรงิเลย 

6. เป็นแบบอย่างทีด่แีก่ศษิยด์า้นความรูว้ชิาการ  

................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ 

จรงิทีสุ่ด จรงิ ค่อนขา้งจรงิ ค่อนขา้งไม่จรงิ ไม่จรงิ ไม่จรงิเลย 

7. สามารถชีแ้จงเหตุผลใหลู้กศษิยเ์ขา้ใจได ้ 

................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ 

จรงิทีสุ่ด จรงิ ค่อนขา้งจรงิ ค่อนขา้งไม่จรงิ ไม่จรงิ ไม่จรงิเลย 

8. พูดถูกตอ้งตามกาลเทศะ และสถานการณ์  
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................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ 

จรงิทีสุ่ด จรงิ ค่อนขา้งจรงิ ค่อนขา้งไม่จรงิ ไม่จรงิ ไม่จรงิเลย 

 

9. พรอ้มทีจ่ะรบัฟงัขอ้ซกัถามจากลูกศษิย ์ 

................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ 

จรงิทีสุ่ด จรงิ ค่อนขา้งจรงิ ค่อนขา้งไม่จรงิ ไม่จรงิ ไม่จรงิเลย 

10. อดทนตอ่คําวพิากษ์วจิารณ์ต่างๆของลูกศษิย ์ 

................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ 

จรงิทีสุ่ด จรงิ ค่อนขา้งจรงิ ค่อนขา้งไม่จรงิ ไม่จรงิ ไม่จรงิเลย 

11. สอนไดล้กึซึ้ง อธบิายเหตุผลและยกตวัอย่างชดัเจน  

................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ 

จรงิทีสุ่ด จรงิ ค่อนขา้งจรงิ ค่อนขา้งไม่จรงิ ไม่จรงิ ไม่จรงิเลย 

12. สอนวธิกีารหาความรูใ้นระดบัขึน้ไปใหลู้กศษิย ์ 

................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ 

จรงิทีสุ่ด จรงิ ค่อนขา้งจรงิ ค่อนขา้งไม่จรงิ ไม่จรงิ ไม่จรงิเลย 

13. ชกันําลูกศษิยไ์ปในทางทีด่ ี 

................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ 

จรงิทีสุ่ด จรงิ ค่อนขา้งจรงิ ค่อนขา้งไม่จรงิ ไม่จรงิ ไม่จรงิเลย 

14. สอดแทรกศลีธรรม คุณธรรมในขณะทีส่อน  

................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ 

จรงิทีสุ่ด จรงิ ค่อนขา้งจรงิ ค่อนขา้งไม่จรงิ ไม่จรงิ ไม่จรงิเลย 
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ชดุท่ี 6 เก่ียวกบัการคิดของฉัน 

 

คาํช้ีแจง ใหน้กัเรยีนพจิารณาขอ้ความต่อไปนี้ว่า ตรงกบัการคดิของนักเรยีนมากน้อยเพยีงใด แล้ว

ตอบคําถามต่อไปนี้ โดยทําเครื่องหมาย..........ลงบนเส้นคําบรรยาย เพยีงแห่งเดยีวต่อขอ้ 

มจีํานวน 16 ขอ้ กรุณาตอบใหค้รบทุกขอ้ 

 

1. เมื่อเกดิปญัหาฉนัรูว้า่ควรแกป้ญัหาอย่างไร  

................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ 

จรงิทีสุ่ด จรงิ ค่อนขา้งจรงิ ค่อนขา้งไม่จรงิ ไม่จรงิ ไม่จรงิเลย 

2. ฉนัเชือ่วา่ปญัหาทุกอย่างมทีางแกไ้ขไดด้ว้ยการใชป้ญัญา  

................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ 

จรงิทีสุ่ด จรงิ ค่อนขา้งจรงิ ค่อนขา้งไม่จรงิ ไม่จรงิ ไม่จรงิเลย 

3. ฉนัจะนําความรูท้ีไ่ดเ้รยีนมา ไปใชใ้นชวีติประจาํวนั  

................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ 

จรงิทีสุ่ด จรงิ ค่อนขา้งจรงิ ค่อนขา้งไม่จรงิ ไม่จรงิ ไม่จรงิเลย 

4. เมื่อมปีญัหาฉนัจะอยู่เฉยๆ เพราะเชือ่วา่ปญัหาจะผา่นพน้ไปเอง  

................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ 

จรงิทีสุ่ด จรงิ ค่อนขา้งจรงิ ค่อนขา้งไม่จรงิ ไม่จรงิ ไม่จรงิเลย 

5. ฉนัชอบแกป้ญัหาทลีะอย่าง มากกวา่แกป้ญัหาหลายอย่างไปพรอ้มๆกนั  

................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ 

จรงิทีสุ่ด จรงิ ค่อนขา้งจรงิ ค่อนขา้งไม่จรงิ ไม่จรงิ ไม่จรงิเลย 

6. ฉนัจะทําการบา้นใหเ้สรจ็ก่อนออกไปเล่นหรอืดลูะคร  

................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ 

จรงิทีสุ่ด จรงิ ค่อนขา้งจรงิ ค่อนขา้งไม่จรงิ ไม่จรงิ ไม่จรงิเลย 

7. ฉนัมกีารจดบนัทกึงานทีจ่ะทาํ เชน่ สมุดจดการบา้น ตารางการส่งงาน ฯ  

................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ 

จรงิทีสุ่ด จรงิ ค่อนขา้งจรงิ ค่อนขา้งไม่จรงิ ไม่จรงิ ไม่จรงิเลย 

8. ฉนัไม่ชอบจดัตารางสอน จนลมืหนงัสอืเรยีนหรอืลมืเตรยีมอุปกรณ์การเรยีน  
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................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ 

จรงิทีสุ่ด จรงิ ค่อนขา้งจรงิ ค่อนขา้งไม่จรงิ ไม่จรงิ ไม่จรงิเลย 

 

 

9. เมื่อเกดิปญัหาฉนัจะสามารถหาตน้ตอของปญัหาได ้ 

................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ 

จรงิทีสุ่ด จรงิ ค่อนขา้งจรงิ ค่อนขา้งไม่จรงิ ไม่จรงิ ไม่จรงิเลย 

10. หากทาํคะแนนสอบไดไ้มด่ ีฉนัเชือ่วา่เป็นเพราะความสามารถของฉนั  

................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ 

จรงิทีสุ่ด จรงิ ค่อนขา้งจรงิ ค่อนขา้งไม่จรงิ ไม่จรงิ ไม่จรงิเลย 

11. ฉนัรูว้า่ปญัหาทีเ่กดิกบัฉนัตน้เหตทุีต่อ้งแกค้อือะไร  

................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ 

จรงิทีสุ่ด จรงิ ค่อนขา้งจรงิ ค่อนขา้งไม่จรงิ ไม่จรงิ ไม่จรงิเลย 

12. ถา้ฉนัทําการบา้นไมไ่ด ้ฉนัจะมาลอกเพื่อน ไม่เสยีเวลาหาวธิทีาํเอง  

................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ 

จรงิทีสุ่ด จรงิ ค่อนขา้งจรงิ ค่อนขา้งไม่จรงิ ไม่จรงิ ไม่จรงิเลย 

13. ขณะทํางานฉนัจะนกึถงึขอ้ดขีองการทํางานเสรจ็ เพื่อเพิม่กําลงัใจในการทํา  

................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ 

จรงิทีสุ่ด จรงิ ค่อนขา้งจรงิ ค่อนขา้งไม่จรงิ ไม่จรงิ ไม่จรงิเลย 

14. ฉนัชอบคดิใหก้าํลงัใจตนเอง เมื่อรูส้กึหมดหวงั ทอ้แท ้ 

................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ 

จรงิทีสุ่ด จรงิ ค่อนขา้งจรงิ ค่อนขา้งไม่จรงิ ไม่จรงิ ไม่จรงิเลย 

15. เมื่อเกดิความขดัแยง้กบัเพือ่น ฉนัจะพยายามนกึหาสาเหตุเพือ่หาทางแกไ้ข  

................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ 

จรงิทีสุ่ด จรงิ ค่อนขา้งจรงิ ค่อนขา้งไม่จรงิ ไม่จรงิ ไม่จรงิเลย 

16. เวลาตกใจ หรอืตื่นเตน้ ฉนัจะพยายามคดิหาวธิทีําใหต้นเองมสีต ิ 

................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ 

จรงิทีสุ่ด จรงิ ค่อนขา้งจรงิ ค่อนขา้งไม่จรงิ ไม่จรงิ ไม่จรงิเลย 
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ตาราง 16 คา่สมัประสทิธิส์หสมัพนัธร์ะหวา่งคะแนนรายขอ้กบัคะแนนรวม (Item total correlation) 

และค่าสมัประสทิธิแ์อลฟ่าของแบบสอบถามตวัแปรพฤตกิรรมทีพ่งึประสงคข์องนกัเรยีนตาม

มาตรฐานการศกึษาที ่1 ของ สมศ. 

 

ขอ้ Corrected Item Total Correlation  

 

Alpha if Item Deleted 

1 .3302 .9060 

2 .5319 .8994 

3 .3924 .9020 

4 .3031 .9037 

5 .6394 .8973 

6 .6244 .8968 

7 .6143 .8970 

8 .3943 .9041 

9  .4397 .9014 

10 .5894 .8976 

11 .7183 .8946 

12 .6906 .8955 

13 .4383 .9011 

14 .6630 .8967 

15 .5596 .8985 

16 .5349 .8992 

17 .5393 .8990 

18 .6721 .8951 

19 .5176 .8996 

20 .6073 .8971 

21 .5452 .8994 

22 .4562 .9030 

   

 
พสิยั Item-Total Correlation ระหวา่ง .3031-.7183 
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ค่าความเชือ่มัน่ทัง้ฉบบัเทา่กบั = .9035 
 

ตาราง 17 ค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธร์ะหวา่งคะแนนรายขอ้กบัคะแนนรวม (Item total correlation) 

และค่าสมัประสทิธิแ์อลฟ่าของแบบสอบถามตวัแปรความเชือ่ในกุศลกรรมบถ 10 ของนกัเรยีน 

 

ขอ้ Corrected Item Total Correlation Alpha if Item Deleted 

1 .3012 .9145 

2 .6249 .9101 

3 .4867 .9121 

4 .5337 .9114 

5 .5824 .9105 

6 .6489 .9104 

7 .3846 .9143 

8 .3551 .9139 

9 .4789 .9123 

10 .5070 .9118 

11 .4092 .9132 

12 .4622 .9125 

13 .5156 .9117 

14 .6360 .9097 

15 .5412 .9112 

16 .6572 .9096 

17 .5776 .9118 

18 .4303 .9134 

19 .4167 .9133 

20 .6051 .9102 

21 .6230 .9097 

22 .2877 .9148 
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23 .3593 .9146 

 

ตาราง 17  (ต่อ) 
 

ขอ้ Corrected Item Total Correlation Alpha if Item Deleted 

24 .3675 .9139 

25 .5197 .9119 

26 .5379 .9113 

27 .5868 .9107 

28 .4445 .9130 

29 .4360 .9130 

30 .6038 .9103 
   

 

 

พสิยั Item-Total Correlation ระหวา่ง .2877-.6360 

ค่าความเชือ่มัน่ทัง้ฉบบัเทา่กบั = .9147 
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ตาราง 18 ค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธร์ะหวา่งคะแนนรายขอ้กบัคะแนนรวม (Item total correlation) 

และค่าสมัประสทิธิแ์อลฟ่าของแบบสอบถามตวัแปรคุณสมบตักิลัยาณมติรของผูป้กครอง 

 

ขอ้ Corrected Item Total Correlation Alpha if Item Deleted 

1 .5038 .8644 

2 .5562 .8615 

3 .7453 .8545 

4 .3301 .8783 

5 .3635 .8697 

6 .5288 .8625 

7 .7127 .8542 

8 .7200 .8550 

9 .6120 .8586 

10 .6017 .8588 

11 .5415 .8621 

12 .5078 .8640 

13 .3846 .8692 

14 .6014 .8584 
   

 

พสิยั Item-Total Correlation ระหวา่ง .3301-.7453 

ค่าความเชือ่มัน่ทัง้ฉบบัเทา่กบั = .8709 
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ตาราง 19 ค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธร์ะหวา่งคะแนนรายขอ้กบัคะแนนรวม (Item total correlation) 

และค่าสมัประสทิธิแ์อลฟ่าของแบบสอบถามตวัแปรคุณสมบตักิลัยาณมติรของเพือ่น 

 

ขอ้ Corrected Item Total Correlation Alpha if Item Deleted 

1 .3614 .8183 

2 .5958 .8005 

3 .5198 .8072 

4 .5088 .8107 

5 .4685 .8138 

6 .5266 .8071 

7 .2669 .8230 

8 .5149 .8076 

9 .2350 .8271 

10 .2649 .8248 

11 .5419 .8059 

12 .3658 .8178 

13 .6000 .8002 

14 .5725 .8032 

   

 

พสิยั Item-Total Correlation ระหวา่ง .2649-.6000 

ค่าความเชือ่มัน่ทัง้ฉบบัเทา่กบั = .8234 
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ตาราง 20 ค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธร์ะหวา่งคะแนนรายขอ้กบัคะแนนรวม (Item total correlation) 

และค่าสมัประสทิธิแ์อลฟ่าของแบบสอบถามตวัแปรคุณสมบตักิลัยาณมติรของครู 

 

ขอ้ Corrected Item Total Correlation Alpha if Item Deleted 

1 .5700 .9368 

2 .6554 .9343 

3 .6891 .9337 

4 .6635 .9342 

5 .7641 .9311 

6 .7415 .9318 

7 .8379 .9292 

8 .7998 .9299 

9 .8537 .9282 

10 .4411 .9466 

11 .7474 .9316 

12 .8287 .9293 

13 .7574 .9315 

14 .6325 .9349 

   

 

พสิยั Item-Total Correlation ระหวา่ง .4411-.8537 

ค่าความเชือ่มัน่ทัง้ฉบบัเทา่กบั = .9376 
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ตาราง 21 ค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธร์ะหวา่งคะแนนรายขอ้กบัคะแนนรวม (Item total correlation) 

และค่าสมัประสทิธิแ์อลฟ่าของแบบสอบถามตวัแปรโยนิโสมนสกิาร 

 

ขอ้ Corrected Item Total Correlation Alpha if Item Deleted 

1 .5334 .8828 

2 .7631 .8746 

3 .6576 .8792 

4 .4300 .8881 

5 .5677 .8819 

6 .6937 .8758 

7 .6853 .8762 

8 .7653 .8721 

9 .3561 .8885 

10 .6031 .8811 

11 .3054 .8898 

12 .2630 .8948 

13 .4986 .8841 

14 .4419 .8860 

15 .6859 .8765 

16 .5219 .8836 

   

 

พสิยั Item-Total Correlation ระหวา่ง .2630-.7653 

ค่าความเชือ่มัน่ทัง้ฉบบัเทา่กบั = .8890 
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ภาคผนวก ข 

 

รายช่ือผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจยั 
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รายช่ือผู้เช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 

 

 

1. ดร.มนสั บุญประกอบ  ขา้ราชการบํานาญ สถาบนัวจิยัพฤตกิรรมศาสตร ์

มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  

2. พระใบฎกีาชาํนาญ  ผูช้ว่ยเจา้อาวาสวดัใหม่ชอ่งลม  

3. พระมหาฤทธรุิทธ ์ วดัใหม่ชอ่งลม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประวติัย่อผูวิ้จยั 
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ประวติัย่อผูวิ้จยั 

 
ชือ่ ชือ่สกุล นายฉตัรชยั เสนสาย 

วนัเดอืนปีเกดิ 18 ตุลาคม 2526 

สถานทีเ่กดิ โรงพยาบาลราชวถิ ีกรุงเทพมหานคร 

สถานทีอ่ยู่ปจัจุบนั 259 ซอยสขุมุวทิ 31 ถนนสขุมุวทิ แขวงคลองตนัเหนือ 

เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 10110 

 

ประวตักิารศกึษา  

พ.ศ. 2533 อนุบาล  

จาก  โรงเรยีนดรุณาลยั  

พ.ศ. 2539 ประถมศกึษา 

จาก  โรงเรยีนดาราคาม  

พ.ศ. 2545 มธัยมศกึษา  

จาก  โรงเรยีนประชาราษฎร ์อุปถมัภ์  

พ.ศ. 2549 จติวทิยาและการแนะแนว (ศษ.บ.)  

จาก  มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์วทิยาเขตปตัตาน ี

พ.ศ. 2554 

 

การวจิยัพฤตกิรรมศาสตรประยุกต ์ 

จาก  มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  
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