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55256205 : สาขาวชิาจิตวทิยาชุมชน 
ค าส าคญั      : พฤติกรรมการเรียนรู้ตามหลกัอิทธิบาท4  / การด าเนินงานตามแนววถิีพุทธ 

ภูริณัฐ จุลนิพิฐวงษ ์: ความสัมพนัธ์ระหวา่งการด าเนินงานตามแนววถิีพุทธกบัพฤติกรรมการเรียนตามหลกัอิทธิบาท4  

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6   โรงเรียนสังกดัส านักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2  อาจารยท์ี่ปรึกษาวทิยานิพนธ์ :        

ดร. อรุปรีย ์ เกิดในมงคล  และ รศ. ดร.นวลฉว ีประเสริฐสุข 

การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา 1) ระดบัพฤติกรรมการเรียนตามหลกัอิทธิบาท4 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6  

โรงเรียนสังกดัส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษานครปฐม เขต 2   2) เปรียบเทียบพฤติกรรมการเรียนตามหลกัอิทธิบาท4  ของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนสังกดัส านักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2  เม่ือจ าแนกตามขอ้มูลส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน อาชีพของผูป้กครอง รายไดข้องผูป้กครอง สภาพการพกัอาศยั  3) ความสัมพนัธ์ระหวา่งการด าเนินงานตาม

แนววถิีพุทธกบัพฤติกรรมการเรียนตามหลกัอิทธิบาท4  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสังกดัส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

นครปฐม เขต 2  กลุ่มตวัอย่างเป็นนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที ่6 โรงเรียนสังกดัส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษานครปฐม เขต 2  จ  านวน 

342 คน สุ่มตวัอย่างแบบหลายขั้นตอนโดยใชก้ารสุ่มแบบกลุ่มและแบบแบ่งชั้นภูมิ(Stratified Random Sampling)    ตามสัดส่วนของ

โรงเรียนและเพศ เคร่ืองมือที่ใชใ้นการวจิยัเป็นแบบสอบถามที่ผูว้จิยัสร้างขึ้น สถิติที่ใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่   ค่าร้อยละ(%) 

ค่าเฉลี่ย( x̄  ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  การเปรียบเทยีบความแตกต่างระหวา่งกลุ่มใชก้ารทดสอบ t-test  การทดสอบ F-test 

ตรวจสอบรายคู่ดว้ยวธีิการของ Scheffé  และวธีิการ Least Significant Difference (LSD)  และวเิคราะห์ความสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน 

(Pearson’s Correlation Coefficient) 

ผลการวจิยัพบวา่ 

                 1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6  โรงเรียนสังกดัส านักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2 มีการรับรู้วา่การด าเนินงาน

วถิีพุทธโดยรวมอยู่ในระดบัมาก 

                 2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6  โรงเรียนสังกดัส านักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2 มีพฤติกรรมการเรียนตาม

หลกัอิทธิบาท4โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง 

                 3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6  โรงเรียนสังกดัส านักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2  ที่มีเพศ ผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียน และ รายไดข้องผูป้กครอง  ต่างกนั มีพฤตกิรรมทางการเรียนตามหลกัอิทธิบาท 4 แตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคญัที่ระดบั .05 

                 4.การด าเนินงานตามแนววถิีพุทธดา้นกายภาพ   การด าเนินงานตามแนววถิีพุทธดา้นกิจกรรมพื้นฐานวถิีชีวติการด าเนินงาน

ตามแนววถิีพุทธดา้นการเรียนการสอน    การด าเนินงานตามแนววถิีพุทธดา้นบรรยากาศและปฏิสัมพนัธ์  และพฤติกรรมการเรียน  

ตามหลกัอิทธิบาท4   มีความสัมพนัธ์กนัทางบวกอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 
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55256205    :    MAJOR : COMMUNITY PSYCHOLOGY 

KEY WORD :    BEHAVIOR  UNDER THE 4 BASICS  FOR  SUCCESS / THE   IMPLEMENTATION                                       

                            OF  BUDDHIST LEARNING   

PURINAT  JULNIPITAWONG : THE  RELATIONSHIP  BETWEEN  THE IMPLEMENTATION   OF  

BUDDHIST LEARNING  BEHAVIOR  UNDER THE 4 BASICS  FOR  SUCCESS. GRADE 6 STUDENTS. SCHOOLS   IN 

THE  NAKHONPATHOM  PRIMARY  EDUCATIONAL  SERVICE  AREA  OFFICE  2. THESIS ADVISORS :  

 DR. URAPREE  KERDNAIMONGKOL,Ph.D. AND ASSOC. PROF. NUANCHAVEE  PRASERTSUK,Ph.D. 

The purposes of this study were 1) to study the behavior Under the 4 basics for success. Grade 6 students.            

Schools in the Nakronpathom primary educational service area office 2.  2)  to compare study the behavior under the 4 basics for 

success. Grade 6 students. Schools in the Nakronpathom primary educational service area office 2 as classified by sex Learning 

Achievement parental occupation  parental income  living status  3) The relationship between the implementation  of  Buddhist 

learning behavior under the 4 basics for success. Grade 6 students. Schools in the Nakronpathom primary educational service a rea 

office 2. Sample were 342 Grade 6 students. Schools in the Nakronpathom primary educational service area office 2, derived by 

Stratified Random Sampling technique proportion of school and sex. Instruments were test on questionnaies constructed by the 

researcher. Data were analyzed by percentage, mean, standard deviation, t-test, One-way ANOVA and Pearson’s Correlation 

Coefficient 

The result were: 

                           1. Grade 6 students. Schools in the Nakronpathom primary educational service area office 2’ perception  on  the 

implementation of Buddhist learning were at the high level. 

2. Grade 6 students. Schools in the Nakronpathom primary educational service area office 2’behavior  Under the  

4 basics for success were at the moderate level. 

                            3. Grade 6 students. Schools in the Nakronpathom primary educational service area office 2’  behavior   Under the 

4 basics for success of different  level of sex learning achievement and parental income  were significantly different  at a statistical 

level of .05. 

4. The implementation of Buddhist learning  in  the school physical, the activity of school,  the learning          

and teaching, the school climate and interaction and behavior under the 4 basics for success were positive relationship with 

statistical significant at. 01 . 
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ใหค้วามช่วย เหลือและใหค้  าแนะน าที่เป็นประโยชน์ตลอดจนแกไ้ขขอ้บกพร่องแก่ผูว้จิยัและ   
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ดร.พระครูศรีปริยตัิคุณาภรณ์ ผูท้รงคุณวฒิุ    ที่กรุณาใหค้  าปรึกษา ค  าแนะน า และขอ้เสนอแนะ     ที่

เป็นประโยชน์แก่ผูว้จิยั เพือ่ท  าให้วทิยานิพนธส์ าเร็จลุล่วง ผูว้ิจยัขอกราบขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงไว ้

ณ โอกาสน้ี 

ขอขอบพระคุณ คุณมณการน์ ทองใย ศึกษานิเทศกส์ านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาเขต 2 ที่กรุณาตรวจสอบเคร่ืองมือที่ใชใ้นการวิจยั ตลอดจนการให้สมัภาษณ์ในขอ้

สงสยัของผูว้ิจยัเป็นอยา่งดี 

ขอขอบพระคุณ ผูอ้  านวยการ วมิลรัตน์ สิริอาภรณ์  ท่านผูอ้  านวยการโรงเรียนวดัดอน

ยายหอม(หลวงพอ่เงินอุปถมัภ)์  ที่กรุณาตรวจสอบเคร่ืองมือที่ใชใ้นการวจิยั อีกทั้งยงัใหค้  าแนะน า

และค าสมัภาษณ์ตลอดจนการจดัท าวทิยานิพนธ์  

ขอขอบพระคุณ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สมทรัพย ์สุขอนนัต ์ผูต้รวจสอบเคร่ืองมือที่ใช้

ในการวจิยั อีกทั้งผูว้ิจยัยงัไดรั้บความเมตตาอยา่งสูงจากท่าน ในการใหค้  าปรึกษาและแนะแนวทาง

ในการจดัท าวทิยานิพนธ ์ 

ขอขอบพระคุณ คุณสมชาย พลูศรี ศึกษานิเทศกส์ านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาเขต 2 ที่กรุณาใหส้มัภาษณ์ ตลอดจนการใหค้  าปรึกษาแนะแนวทางในการจดัท า

วทิยานิพนธฉ์บบัน้ี 

ขอขอบพระคุณ เพือ่นๆภาควชิาจิตวทิยาชุมชน ผูท้  าหนา้ที่เป็นกลัยาณมิตรตลอด

การจดัท าวทิยานิพนธ์ 

คุณค่าและประโยชน์ที่เกิดจากวทิยานิพนธฉ์บบัน้ี ขา้พเจา้ขอมอบใหแ้ด่ บิดา มารดาและนอ้งสาวทั้ง

สองของขา้พเจา้ ซ่ึงเป็นผูอ้ยูเ่บื้องหลงัความส าเร็จในคร้ังน้ี
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1 

บทที่1 

บทน า 

ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

“หนา้ที่ส าคญัของนกัเรียนอยูท่ี่เรียนใหเ้ตม็ก าลงัและใหส้ าเร็จ 

การเรียนใหไ้ดอ้ยา่งนั้น จะท าอยา่งไร ก็ตอ้งเขา้ใจวา่เราจะตอ้ง 

มีวชิาส าหรับสร้างตวัใหมี้ความสุขความเจริญต่อไปขา้งหนา้ 

ถา้ไม่ขวนขวายศึกษาเสียแต่ตน้จะไม่มีโอกาสจะท าใหชี้วติอบัเฉา 

เป็นคนไร้ประโยชน์เพราะไม่มีความรู้ติดตวั เม่ือเขา้ใจอยา่งน้ีแลว้ 

จะไดรั้กเรียน ขยนัเรียนดว้ยความบากบัน่อดทน เพราะรู้ซ่ึงถึงประโยชน์ 

และคุณค่าของวชิาความรู้” 

(พระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 2552:52) 

จากพระราชด ารัสองคน้ี์จะเห็นไดว้า่บทบาทหนา้ที่ของนกัเรียนจ าเป็นจะตอ้งมีความ

พยายามพากเพยีรและตั้งใจศึกษาเล่าเรียนตามหนา้ที่ของตนอยา่งเตม็ที่ เพราะเป็นการสร้างความ

เจริญใหแ้ก่ตนเอง และประเทศชาติต่อไป   แมว้า่ปัจจุบนัจะมีเทคโนโลยมีาช่วยในเร่ืองการศึกษา

อยา่งกา้วล ้าเพยีงใดก็ตาม  แต่นกัเรียนก็ยงัจ  าเป็นจะตอ้งใช ้ความเพยีร ความอดทนเป็นหลกัส าคญั

ในการศึกษาหาความรู้เพือ่ท  าบทบาทหนา้ที่ของตนในเร่ืองการศึกษาใหมี้ประสิทธิภาพสูงสุด 

โดยในเร่ืองบทบาทหนา้ที่ของเด็กที่ควรท าในเร่ืองความเพยีรพยายามทางการศึกษานั้น  

เป็นส่ิงที่แมแ้ต่ในพระพทุธศาสนา  อนัเป็นศาสนาประจ าชาติของเราก็มีค  าสอนและแนวทางปฏิบตัิ

เอาไว ้  ในหลกัธรรมเร่ืองอิทธิบาท4 ซ่ึงเป็นหลกัธรรมที่ กล่าวถึง การที่มนุษยผ์ูใ้ดก็ตามที่ตอ้งการ

ผลส าเร็จในเร่ืองใดนั้น จะตอ้งมีความเพยีรพยายาม ในการท าส่ิงต่างๆ จึงจะสามารถประสบ

ผลส าเร็จได ้   ไม่มีทางลดัใดนอกจากความเพยีรพยายามดว้ยตนเอง ซ่ึงสอดคลอ้งกบั พระธรรม

ปิฎก ป.อ.ปยตุโต (2542:842, อา้งถึงใน ชาตรี แนวจ าปา, 2552:55) อธิบายวา่อิทธิบาท4 คือเคร่ือง

แห่งความส าเร็จ  หรือคุณธรรมที่น าไปสู่ความส าเร็จแห่งผลที่มุ่งหมาย  เพราะมีหลกัวา่ในการจะท า
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ส่ิงใดตอ้งมี ความพอใจ คือความตอ้งการที่จะท า ใฝ่ใจรักที่จะท าส่ิงนั้นอยูเ่สมอ และปรารถนาจะท า

ใหไ้ดผ้ลดียิง่ๆขึ้นไปเรียกวา่ฉนัทะ  พร้อมทั้งมี ความเพยีร คือขยนัหมัน่ประกอบส่ิงนั้นดว้ยความ

พยายาม เขม้แขง็ อดทน เอาธุระไม่ทอ้ถอยเรียกว่าวริิยะ  อีกทั้งตอ้งมี ความคิด คือจิตรับรู้ในส่ิงที่  

ท  านั้นดว้ยการเอาจิตฝักใฝ่ไม่ปล่อยใจใหฟุ้้งซ่านเล่ือยลอยออกไปเรียกวา่จิตตะ และตอ้งประกอบ 

ดว้ยความไตร่ตรอง คือหมัน่ใชปั้ญญาพจิารณาใคร่ครวญ  ตรวจตราหาเหตุผลขอ้ยิง่หยอ่นในส่ิงนั้น   

มีการวางแผน คิดคน้วธีิแกไ้ขปรับปรุงเรียกวา่วมิงัสา  ทั้งน้ีหาก เด็กนกัเรียนสามารถที่จะนอ้มน า

หลกัธรรมอิทธิบาท4 ไปปรับใชใ้นการเรียนของตนเองแลว้  ยอ่มท าใหเ้กิดความส าเร็จในการเรียน

ตามบทบาทหนา้ที่ของตน ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  เพราะจะเป็นการเรียนอยา่งไม่มีความกดดนั 

เพราะมีใจรักในวิชาความรู้ที่เรียน มีความพอใจในส่ิงที่ตนตอ้งปฏิบตัิตามหนา้ที่ของการเป็น

นกัเรียน  ทั้งยงัจะเรียนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพเพราะมีความพยายามเอาใจใส่ในการเรียน   อีกทั้ง  

ยงัปิดช่องวา่งของการไม่ประสบผลส าเร็จจากการเรียนโดยการตรวจสอบ ส่ิงที่ตนยงัไม่รู้   ยงัไม่

เขา้ใจใหถ่้องแทอ้ยูเ่สมอ 

แต่ในสภาพการณ์การศึกษาของเด็กไทยในปัจจุบนันั้น  องคก์ารเพือ่ความร่วมมือทาง

เศรษฐกิจและการพฒันา (OECD) (2560)ไดด้ าเนินการส ารวจจ านวนกลุ่มตวัอยา่งนกัเรียนคละ

ระดบัชั้น  ในจ านวน72ประเทศ ซ่ึงเป็นการส ารวจตั้งแต่ปี   ค.ศ. 2015-2017 พบวา่ ในการวดั

ความสามารถดา้นการเรียนตามแขนงวชิาต่างๆ  รวมทั้งวดักระบวนการฝึกทกัษะดา้นต่างๆ พบวา่ 

เด็กไทยมีศกัยภาพนอ้ยกวา่ค่าเฉล่ียมาตรฐานของการส ารวจในทุกดา้น จากขอ้มูลขา้งตน้ ท าให้

สามารถสรุปไดว้า่ ปัจจุบนั เด็กไทยมีปัญหาในดา้นการเรียน มีศกัยภาพทางดา้นการเรียนลดลง     

ซ่ึงอาจมีสาเหตุสอดคลอ้งกบั ผลส ารวจจาก  สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ ที่ไดด้ าเนินการ

ส ารวจในปี 2555 จากประชาชนทัว่ประเทศ จ านวน 1,245 หน่วยตวัอยา่ง จากการส ารวจพบวา่  

ประชาชนร้อยละ 56.71  เห็นวา่สาเหตุของปัญหาที่ท  าใหผ้ลการเรียนของเยาวชนตกต ่า  เกิดจากการ

ที่เยาวชนสนใจแต่การเสพในความสนุกจากการเล่นเกมส์  มากกวา่ที่จะมุ่งเอาใจใส่ในการเรียน  

ร้อยละ38.96 ระบุวา่ปัญหาผลการเรียนของเยาวชนถดถอยมาจาก  เยาวชนขาดความสนใจใฝ่รู้ที่    

จะศึกษาหาความรู้ ตรงกนัขา้มกลบัน าเวลาส่วนใหญ่ไปสนใจในการเขา้ถึงส่ือบนัเทิง  สรุปไดว้า่   

ส่ิงที่คาดวา่จะเป็นสาเหตุให้เด็กมีศกัยภาพในการเรียนที่ลดลง มาจากการที่เด็กมุ่งใหค้วามสนใจแต่

การเสพในส่ิงบรรเทิงแก่ตนเอง ไม่วา่จะเป็นเกมสห์รือจากส่ือรูปแบบต่างๆ และท าใหก้ลายเป็น 
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 ผูข้าดความเอาใจใส่ต่อการเรียนเพือ่การพฒันาตนเองในที่สุด และยงัแสดงใหเ้ห็นวา่เด็กไทยใน

วนัน้ียงัไม่ไดน้ าหลกัธรรมค าสัง่สอนในเร่ืองความเพยีร ในหลกัธรรมอิทธิบาท4 มาใชใ้ห้เกิด

ประโยชน์กบัตนเลย ทั้งที่เป็นหลกัธรรมเพยีงเบื้องตน้เท่านั้น  

จากการที่สภาพสงัคมไทยในปัจจุบนั  เด็กนกัเรียนยงัไม่ค่อยน าหลกัธรรม เขา้มาใชใ้น

การด าเนินชีวติเท่าที่ควรซ่ึงสอดคลอ้งกบั เตชปญฺโญ ภิกข ุ(2558) กล่าววา่  ในสภาพสงัคม

สมยัก่อนที่ยงัไม่มีความเจริญ ผูค้นมกัจะเขา้วดัเพือ่ท  าบุญและฟังเทศน์ เพือ่น าหลกัธรรมไปปรับใช้

ในชีวติ แต่ในปัจจุบนัผูค้นไม่ค่อยจะนิยมเขา้วดักนัเสียแลว้  ดงันั้นในปัจจุบนั  ระบบทางการศึกษา

จึงมีการน าพระและหลกัธรรมเขา้มาสู่โรงเรียน  เพือ่ใหเ้ด็กมีความใกลชิ้ดกบัหลกัธรรมทาง

พระพทุธศาสนาไดโ้ดยง่าย  โดยกระทรวงศึกษาธิการมีการน าร่องจดัตั้งโรงเรียนที่เป็นวถีิพทุธขึ้น

ในวนัที่ 2 พฤศจิกายน 2544โดยเป็น  โรงเรียนที่มุ่งเนน้ในการน าหลกัธรรมของพระพทุธเจา้มา

ประยกุตใ์ชก้บัการด าเนินงานทุกขั้นตอนของโรงเรียน   เพราะโรงเรียนวถีิพทุธมีแนวความคิดที่เช่ือ

วา่ หลกัธรรมของพระพทุธเจา้ คือส่ิงที่สามารถปรับเขา้หาไดก้บัทุกยคุทุกสมยั และเป็นหลกัปฏิบตัิ

ที่ผูก้ระท ายอ่มพบกบัความสุข  ความส าเร็จอยูเ่สมอ   โรงเรียนวถีิพทุธจึงก่อก าเนิดขึ้นเม่ือปี        

พ.ศ. 2544 เพือ่ผลิตนกัเรียนที่เติบโตอยา่งรู้จกัใชห้ลกัธรรมในการด าเนินชีวติ  ซ่ึงสอดคลอ้งกบั  

มหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั(2547:14-18) สรุปไวว้า่   องคป์ระกอบหลกัของโรงเรียนวถีิพทุธ คือ 

การน าหลกัไตรสิกขา   มาส่งเสริมใหน้กัเรียนเป็นผูมี้ ศีล สมาธิ ปัญญา  หลกัธรรมดงักล่าว  เป็น

การบูรณาการหลกัธรรมค าสอนของพระพทุธเจา้มาเป็นแบบอยา่งใหน้กัเรียนปฏิบตัิ เพือ่ใหน้กัเรียน

มีการพฒันาในดา้นต่างๆอยา่งมีหลกัธรรมเป็นเคร่ืองก าหนดทิศทางในชีวติ  เพราะถึงแมจ้ะเป็นคน

เก่งเพยีงใด แต่หากไร้คุณธรรม ก็หาประโยชน์อะไรไม่ได ้จากการทุ่มเทพฒันาเยาวชน     

คุณธรรมแกนหลกัที่โรงเรียนวถีิพทุธน ามาบูรณาการกบักิจกรรมต่างๆของโรงเรียน

นั้น  คือหลกัไตรสิกขา อนัประกอบดว้ย ศีล สมาธิ ปัญญา   ดงัที่มหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั

(2547:57-61) สรุปไวว้า่ รายละเอียดในการพฒันานกัเรียนตามหลกัไตรสิกขาของโรงเรียนวถีิพทุธ 

อนัดบัแรกคือศีลที่หมายความถึงพฤติกรรม อนัเป็นพฤติกรรมที่อยูใ่นความรักดี ใฝ่ดี อยูใ่นศีลธรรม  

ต่อมาคอืสมาธิ ที่หมายความรวมถึง การจดจ่อ ดว้ยจิตทีแ่น่วแน่โดยสร้างขึ้นไดจ้ากกิจกรรมต่างๆ

ของการด าเนินงานตามแนววถีิพทุธที่โรงเรียนจดัขึ้น  และสุดทา้ยคือปัญญา ที่รวมความถึง การที่

เด็กสามารถสงัเคราะห์ส่ิงที่ตนเองท าผา่นพฤติกรรมต่างๆ ทั้งการเรียน การปฏิบติัตน ดว้ยจิตวา่ง 
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ที่ฝึกฝนดว้ยสมาธิ กลัน่กรองออกมาเป็นปัญญาเฉพาะบุคคล  อีกทั้งนกัเรียนจะไดน้ ากระบวนการ

ด าเนินชีวติที่มีศีล สมาธิ ปัญญา ตามแบบอยา่งของโรงเรียนวถีิพทุธ ไปเป็นหลกัใชใ้นชีวติ 

ประจ าวนัต่อไปในอนาคต  ทั้งน้ี เม่ือน ามาเทียบเคียง กบัหลกัธรรมอิทธิบาท4 ของพระธรรมปิฎก

(ป.อ.ปยตุโต) ก็สามารถสรุปและพบไดว้า่ ศีลหรือพฤติกรรมใฝ่ดี  มีความสอดคลอ้งกบัพฤติกรรม

การมีความใฝ่ใจรักที่จะท าให้เกิดผลอนัดี และท าดว้ยความพยายาม อดทนของฉนัทะและวริิยะ  

ส่วนสมาธิหรือการจดจ่อแน่วแน่มีความสอดคลอ้งกบัการมีจิตที่ฝักใฝ่ในการท าส่ิงต่างๆของจิตตะ 

และปัญญาหรือการสงัเคราะห์ ที่สอดคลอ้งกบั การรู้จกัหมัน่พจิารณาของวมิงัสา   

ทั้งน้ีในดา้นการวจิยั ยงัมีการพบวา่ โรงเรียนที่มีการด าเนิน นโยบายโรงเรียนวถีิพทุธ

ตามโครงการของกระทรวงศึกษาธิการนั้น ส่งผลใหเ้ด็กนกัเรียนของโรงเรียนนั้นๆ มีความขยนั        

หมัน่เพยีรมากยิง่ขึ้น ดงัเช่นงานวจิยัของ อดิศร หนนัค าจร(2549:58-59) ที่ท  าศึกษา ปัจจยัที่มี

อิทธิพลต่อการน านโยบายโครงการโรงเรียนวถีิพทุธไปปฏิบติั ศึกษาเฉพาะกรณี โรงเรียนทอสี    

เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร นกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีที4่-6   จากการวจิยัพบวา่ การน า

นโยบายโรงเรียนวถีิพทุธไปปฏิบติันั้น  พบวา่  นักเรียนท างานและเรียนรู้อยา่งตั้งใจ อดทนขยนั 

หมัน่เพยีร  และยงัพบงานวจิยัของ พระครูสงัฆรักษจ์รัญ  จุ่นดีวงษ ์(2552:241 )  ที่ท  าการศึกษา 

พฤติกรรมเชิงจริยธรรมของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6   ของโรงเรียนที่เขา้ร่วมโครงการวถีิพทุธ 

สงักดัคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2 ในดา้น

ความรับผดิชอบ ดา้นความซ่ือสตัย ์ดา้นความมีน ้าใจเสียสละ  ดา้นความประหยดั ดา้นความมี

ระเบียบวนิยั ดา้นความสามคัคี ดา้นความอุตสาหะ  และดา้นความยตุิธรรมพบวา่ตวัแปร             

การด าเนินงานดา้นกิจกรรมพื้นฐานวถีิชีวติ  สามารถท านายพฤติกรรมเชิงจริยธรรมดา้นความ

อุตสาหะได ้ ร้อยละ 28.7 ตวัแปรการด าเนินงานตามแนววถีิพทุธ ดา้นการเรียนการสอนสามารถ

ท านายพฤติกรรมเชิงจริยธรรมดา้นความอุตสาหะ ไดร้้อยละ30 และตวัแปรการด าเนินงานตามแนว

วถีิพทุธ ดา้นบรรยากาศและปฏิสมัพนัธ ์สามารถท านายพฤติกรรมเชิงจริยธรรม ดา้นความอุตสาหะ           

ไดร้้อยละ 31.8 

                     ดงันั้น ผูว้จิยัจึงมีความสนใจที่จะศึกษาวา่  ความสมัพนัธร์ะหวา่งพฤติกรรมการเรียน

โดยใชห้ลกัธรรมอิทธิบาท4 คือฉนัทะ วริิยะ จิตตะ และวมิงัสา  ของนกัเรียนที่อยูใ่นโรงเรียน 
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วถีิพทุธ อนัเป็นโรงเรียนที่น าหลกัของไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปัญญา มาบูรณาการอยูใ่น                 

ทุกกระบวนการของโรงเรียน  จะมีความสมัพนัธก์นัเช่นไร    

ค าถามการวิจัย 

1. พฤติกรรมการเรียนตามหลกัอิทธิบาท4 ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6         
โรงเรียนสงักดัส านกังานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2  อยูใ่นระดบัใด 

2.พฤติกรรมการเรียนตามหลกัอิทธิบาท4 ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6          
โรงเรียนสงักดัส านกังานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2  จ  าแนกตามขอ้มูลส่วนบุคคล  ไดแ้ก่  
เพศ  ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน  อาชีพของผูป้กครอง  รายไดข้องผูป้กครอง  และสภาพการพกัอาศยั 
แตกต่างกนัหรือไม่  อยา่งไร 

3.การด าเนินงานตามแนววถีิพทุธ มีความสมัพนัธก์บั  พฤติกรรมการเรียนตามหลกั

อิทธิบาท4  ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนสงักดัส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

นครปฐม เขต 2  หรือไม่ อยา่งไร  

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพือ่ศึกษาระดบัพฤติกรรมการเรียนตามหลกัอิทธิบาท4 ของนกัเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีที ่6  โรงเรียนสงักดัส านกังานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2   
2. เพือ่ศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมการเรียนตามหลกัอิทธิบาท4 ของนกัเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีที ่6  โรงเรียนสงักดัส านกังานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2  เม่ือจ าแนกตาม
ขอ้มูลส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน อาชีพของผูป้กครอง รายไดข้องผูป้กครอง 
สภาพการพกัอาศยั 

3. เพือ่ศึกษาความสมัพนัธร์ะหวา่ง การด าเนินงานตามแนววถีิพทุธ กบั พฤติกรรมการ
เรียนตามหลกัอิทธิบาท4 ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนสงักดัส านกังานเขตพื้นที่
การศึกษานครปฐม เขต 2  
 
สมมติฐานของการวิจัย 

 1. นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสงักดัส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา
นครปฐม เขต 2  ที่มีเพศต่างกนัมีพฤติกรรมการเรียนตามหลกัอิทธิบาท4 แตกต่างกนั  

2. นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสงักดัส านกังานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม 
เขต 2  ที่มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนต่างกนัมีพฤตกิรรมการเรียนตามหลกัอิทธิบาท4 แตกต่างกนั
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3. นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสงักดัส านกังานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม 
เขต 2  ที่มีอาชีพของผูป้กครองต่างกนัมีพฤติกรรมการเรียนตามหลกัอิทธิบาท4 แตกต่างกนั 

4. นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนในสงักดัส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา
นครปฐม เขต 2  ที่มีรายไดข้องผูป้กครองต่างกนัมีพฤติกรรมการเรียนตามหลกัอิทธิบาท4 แตกต่าง
กนั 

5. นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสงักดัส านกังานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม 
เขต 2  ที่มีสภาพการพกัอาศยัต่างกนัมีพฤตกิรรมการเรียนตามหลกัอิทธิบาท4 แตกต่างกนั 

6. การด าเนินงานตามแนววถีิพทุธ มีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการเรียนตามหลกั
อิทธิบาท4  ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสงักดัส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา
นครปฐม เขต 2   
  
ขอบเขตของการวิจัย 
1.ขอบเขตดา้นประชากร 

 ประชากรที่ใชใ้นการศึกษาวจิยัคร้ังน้ี เป็นนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที6่ โรงเรียน

สงักดัส านกังานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2 ที่เขา้ร่วมโครงการวถีิพทุธ โดยเป็นโรงเรียนที่มี

นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6 ตั้งแต่30คนขึ้นไป และเป็นโรงเรียนวถีิพทุธที่ผา่นเกณฑ ์การประเมิน       

โรงเรียนวถีิพทุธระดบั3ขึ้นไป  จ  านวน 36 โรงเรียน มีจ  านวนนกัเรียนทั้งส้ิน 2,353คน ส านกังาน

เขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2 (2559:1) 

2.ขอบเขตดา้นกลุ่มตวัอยา่ง 
กลุ่มตวัอยา่งที่ใชใ้นการศึกษาวจิยัคร้ังน้ีเป็นนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6             

โรงเรียนสงักดัส านกังานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2 ที่เขา้ร่วมโครงการวถีิพทุธ โดยเป็น
โรงเรียนที่มีนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที6่ ตั้งแต่ 30คนขึ้นไป และเป็นโรงเรียนวถีิพทุธที่ผา่นเกณฑ์
การประเมินโรงเรียนวถีิพทุธระดบั3 ขึ้นไป จ านวน 342คน โดยค านวณสูตรของยามาเน่ Yamane   
ที่ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 โดยการก าหนดค่าความคลาดเคล่ือนที่ยอมใหเ้กิดขึ้นไดร้้อยละ5 
และสุ่มตวัอยา่งโดยการสุ่มแบบหลายขั้นตอนโดยใชก้ารสุ่มแบบกลุ่มและแบบแบ่งชั้นภูมิ
(Stratified Random Sampling) ตามสดัส่วนของโรงเรียนและเพศ
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3.ขอบเขตดา้นตวัแปร 
ตวัแปรที่ใชใ้นการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี  มีดงัน้ี 

3.1  ตวัแปรอิสระ (Independent Variables) ไดแ้ก่ 
              3.1.1 ขอ้มูลส่วนบุคคล 
                                  3.1.1.1.เพศ 
         3.1.1.2.ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน   

         3.1.1.3.อาชีพของผูป้กครอง 

         3.1.1.4.รายไดข้องผูป้กครอง 

         3.1.1.5.สภาพการพกัอาศยั 

      3.1.2  การด าเนินงานตามแนววถีิพทุธ  ประกอบดว้ย 4 ดา้น  

            3.1.2.1.  การด าเนินงานตามแนววถีิพทุธดา้นกายภาพ   

         3.1.2.2.  การด าเนินงานตามแนววถีิพทุธดา้นกิจกรรมพื้นฐานวถีิชีวติ      

         3.1.2.3.  การด าเนินงานตามแนววถีิพทุธดา้นการเรียนการสอน   

         3.1.2.4.  การด าเนินงานตามแนววถีิพทุธดา้นบรรยากาศและปฏิสมัพนัธ์ 

3.2 ตวัแปรตาม (Dependent Variables)   ไดแ้ก่ พฤติกรรมการเรียนตามหลกัอิทธิบาท4  
ประกอบดว้ย 4 ดา้น 
                           3.2.1.  พฤติกรรมการเรียนดา้นฉนัทะ 
                           3.2.2.  พฤติกรรมการเรียนดา้นวริิยะ 
  3.2.3.  พฤติกรรมการเรียนดา้นจิตตะ 
               3.2.4.  พฤติกรรมการเรียนดา้นวมิงัสา   
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 

1.โรงเรียนวถีิพทุธ หมายถึง สถานที่ที่น าหลกัธรรมทางพระพทุธศาสนามาบูรณาการ

ใชก้บัการพฒันาผูเ้รียน โดยเนน้กรอบการพฒันาตามหลกัไตรสิกขา ไดแ้ก่ ศีล สมาธิ ปัญญา โดย

มุ่งหวงัใหผู้เ้รียนเป็นคนเก่ง ดี และมีความสุข ผา่นการด าเนินงานตามแนววถีิพทุธที่สอดแทรก

หลกัธรรมใหผู้เ้รียน กิน อยู ่ดูและฟังเป็น 

2.การด าเนินงานตามแนววถีิพทุธ หมายถึง  การที่นกัเรียนรับรู้วา่ทางโรงเรียนมีการ

จดัการเก่ียวกบัการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ การจดัสถานที่ การจดักิจกรรมการเรียนการสอนตาม
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หลกัการส าคญัของโรงเรียนวถีิพทุธ เพือ่เอ้ือต่อการสร้างคุณลกัษณะส าคญัใหผู้เ้รียนเป็นคนดีมี

คุณธรรมอนัจะเป็นบุคคลที่จะเติบโตเป็นอนาคตที่ดีของประเทศชาติต่อไป ซ่ึงแบ่งออกเป็นการ

ด าเนินงาน 4ดา้น ดงัน้ี  

2.1การด าเนินงานตามแนววถีิพทุธดา้นกายภาพ  หมายถึง  การจดัสถานที่ใหเ้อ้ือ

ต่อการร าลึกถึงพระพทุธศาสนา การมีหอ้งส าหรับปฏิบติักิจกรรมทางศาสนา  การจดับริเวณอาคาร 

สถานที่ ใหมี้ความร่มร่ืน สะอาด เรียบร้อย  

2.2 การด าเนินงานตามแนววถีิพทุธดา้นกิจกรรมพื้นฐานวถีิชีวติ ไดแ้ก่ การจดั

กิจกรรมไหวพ้ระสวดมนต ์ การไดฝึ้กสมาธิ การสอนธรรมศึกษา    การจดักิจกรรมทาง

พระพทุธศาสนาของโรงเรียน 

2.3 การด าเนินงานตามแนววถีิพทุธดา้นการเรียนการสอน  ไดแ้ก่ การเชิญวทิยากร

มาบรรยายดา้นพทุธศาสนา  การสอดแทรกการสอนธรรมะในบทเรียน การใชส่ื้อการสอนที่

เก่ียวกบัพระพทุธศาสนา  การมอบหมายงานใหศึ้กษาคน้ควา้เก่ียวกบัพทุธศาสนา 

2.4 การด าเนินงานตามแนววถีิพทุธดา้นบรรยากาศและปฏิสมัพนัธ ์ ไดแ้ก่  การ

ปลูกฝังคุณลกัษณะของความเป็นกลัยาณมิตร การยกยอ่งชมเชยเม่ือเด็ก กระท าความดี 

3.เกณฑก์ารประเมินการด าเนินงานวถีิพทุธ  หมายถึง เกณฑท์ี่ใชว้ดัระดบัความ

สมบูรณ์ของการด าเนินการในแต่ละดา้นของโรงเรียนวถีิพทุธ ซ่ึงประกอบไปดว้ย  ดา้นกายภาพ 

ดา้นกิจกรรมประจ าวนัพระ ดา้นการเรียนการสอน ดา้นพฤติกรรมครู ผูบ้ริหารโรงเรียนและ

นกัเรียน และดา้นการส่งเสริมวถีิพทุธ ซ่ึงแต่ละดา้นมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

      3.1.ดา้นกายภาพ มีหลกัปฏิบตัิคือ ทางโรงเรียนตอ้งมีป้ายโรงเรียนวถีิพทุธ              

มีพระพทุธรูปอยูห่นา้โรงเรียน และตอ้งมีพระพทุธรูปประจ าอยูใ่นหอ้งเรียนดว้ยเช่นกนั               

ในโรงเรียนตามที่ต่างๆตอ้งมีพทุธศาสนสุภาษิต บริเวณโรงเรียนมีความสงบเรียบร้อย มีความพร้อม

ของหอ้งพระพทุธศาสนาหรือลานธรรมและเป็นโรงเรียนที่ปลอดยาเสพติดร้อยเปอร์เซนต ์ 

      3.2.ดา้นกิจกรรมประจ าวนัพระ มีหลกัปฏิบตัคิือ วนัพระควรแต่งชุดขาวร่วมกนั

ท าบุญตกับาตร ในม้ือกลางวนัตอ้งรับประทานอาหารมงัสวรัิติและสวดมนต์
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3.3.ดา้นการเรียนการสอน มีหลกัปฏิบตัิคือโรงเรียนตอ้งจดัใหมี้การบริหารจิต

เจริญปัญญาก่อนเขา้เรียนทั้งเชา้และบ่าย  มีการบูรณาการหลกัวถีิพทุธในทุกกลุ่มสาระ ครูและ

นกัเรียนจะตอ้งท าโครงงานเก่ียวกบัคุณธรรมและกิจกรรมจิตอาสาสปัดาห์ละ1คร้ัง อีกทั้งจะตอ้ง

พร้อมใจกนัไปปฏิบติัศาสนกิจที่วดัเดือนละคร้ัง  และมีการเขา้ค่ายปฏิบติัธรรมอยา่งนอ้ยปีละ1คร้ัง  

      3.4.ดา้นพฤติกรรมครู ผูบ้ริหารและนกัเรียน มีหลกัปฏิบตัิคือ จะตอ้งร่วมกนัรักษา

ศีล5 พร้อมทั้งกล่าวค าพจิารณาอาหารก่อนรับประทาน  มีความยิม้แยม้ต่อกนั มีลกัษณะใชจ่้ายอยา่ง

รู้ค่า กลา้ที่จะเผชิญความทา้ทายของงานที่ยากล าบาก  

      3.5.ดา้นส่งเสริมวถีิพทุธ มีหลกัปฏิบตัิคือ ทางโรงรียนจะตอ้งร่วมกนัดูแลความ

สะอาดของโรงอาหาร ไม่พดูค  าหยาบ และช่ืมชมเม่ือมีคนกระท าความดีที่หนา้เสาธง ในบรรยากาศ

ของหอ้งเรียนควรมีการพดูคุยโฮมรูมก่อนเรียน มีพระมาสอนสม ่าเสมอ และคณะครูผูบ้ริหารตอ้ง

บริหารจิตเจริญปัญญาก่อนการประชุม และทุกคนในโรงเรียนมีสมุดบนัทึกความดี 

                    4.พฤติกรรมการเรียนตามหลกัอิทธิบาท4 ไดแ้ก่  การที่นกัเรียนมีการปฏิบติัตลอดจน

การแสดงออกในการเรียนอยา่งเป็นนิสยัประจ าตวั ที่จะพยายามตั้งใจศึกษาเล่าเรียนใหเ้กิดผลส าเร็จ

และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ตามที่หลกัสูตรไดก้ าหนดไว ้ซ่ึงแบ่งออกเป็น 4ดา้นดว้ยกนัดงัน้ี  

4.1 พฤติกรรมการเรียนดา้นฉนัทะ ไดแ้ก่ การที่นกัเรียนมีความพงึพอใจ 
ความชอบใจ ความสนใจ  รวมทั้งความเตม็ใจในการเรียน นกัเรียนมีความสุขในการเรียนและ
นกัเรียนมีความปรารถนาที่จะเรียนใหดี้ยิง่ๆขึ้นไป 

4.2 พฤติกรรมการเรียนดา้นวริิยะ ไดแ้ก่ การมีความขยนัในการเรียน ความบากบัน่            
มุมานะที่จะเรียนให้ส าเร็จ  ไม่ทอ้ถอย  ไม่ลดละความพยายามในการเรียน  พยายามอยา่งสม ่าเสมอ
ต่อเน่ือง จนกวา่จะส าเร็จ และฝึกฝนพฒันาการเรียนอยูเ่สมอ 

4.3 พฤติกรรมการเรียนดา้นจิตตะ ไดแ้ก่ การมีใจจดจ่ออยูใ่นเร่ืองที่เรียน มีสมาธิ

อยูก่บัการเรียน เรียนดว้ยความไม่ประมาท ไม่ปล่อยปละละเลยในการเรียน สนใจที่จะรับรู้แต่เพยีง

ส่ิงที่ก  าลงัเรียนเท่านั้น  การทุ่มเทอุทิศใจใหส่ิ้งที่เรียน เอาใจใส่ต่อการเรียน 

4.4 พฤติกรรมการเรียนดา้นวมิงัสา ไดแ้ก่ การมีสติพจิารณา ใชปั้ญญาพจิารณา 

วางแผนในการเรียน และวดัผลของการเรียน เพือ่แกไ้ขปรับปรุงการเรียนใหดี้ขึ้น รู้จุดเด่น จุดดอ้ย

ในเร่ืองเรียนของตน
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ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย 

1. ท าใหท้ราบระดบัพฤติกรรมการเรียนตามหลกัอิทธิบาท4 ของนกัเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนในสังกดัส านกังานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2   

2. ท าใหท้ราบถึงพฤติกรรมการเรียนตามหลกัอิทธิบาท 4ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษา

ปีที่ 6 โรงเรียนในสงักดัส านกังานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2  เม่ือจ าแนกตาม เพศ 

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน อาชีพของผูป้กครอง รายไดข้องผูป้กครอง สภาพการพกัอาศยั 

3.ท าใหท้ราบถึงความสมัพนัธร์ะหวา่ง  การด าเนินงานตามแนววถีิพทุธกบั พฤติกรรม

การเรียนตามหลกัอิทธิบาท4 ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนในสงักดัส านกังานเขต

พื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2  ซ่ึงเป็นขอ้มูลที่สามารถน าไปใชเ้ป็นแนวทางในการส่งเสริมการ

เรียนรู้ตามหลกัอิทธิบาท4 ของนกัเรียนต่อไป 

4.ผลวจิยัที่ไดส้ามารถน าไปเป็นขอ้มูลพื้นฐานใหก้บัหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง  ในการหา

แนวทางส่งเสริมพฤติกรรมการเรียนตามหลกัอิทธิบาท4 ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที6่ ใหมี้

พฤติกรรมที่สูงขึ้น 
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บทที่ 2 

แนวคดิ ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกีย่วข้อง 

การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาความสมัพนัธร์ะหวา่งการด าเนินงานตามแนววถีิพทุธ            

กบัพฤติกรรมการเรียนตามหลกัอิทธิบาท4 ของ นกัเรียนที่ศึกษาอยูใ่นระดบัประถมศึกษาปีที่ 6  

ของโรงเรียนสงักดัส านกังานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2  โดยผูว้จิยัไดท้  าการศึกษา แนวคิด 

ทฤษฎี และงานวจิยัที่เก่ียวขอ้ง เพือ่น ามาเป็นแนวทางในการสร้างกรอบแนวความคิดการวจิยั        

ซ่ึงน าเสนอตามล าดบัดงัน้ี                                          

1.บริบทของเขตพื้นที่การศึกษาเขต 2 ที่เก่ียวขอ้งกบัโรงเรียนวถีิพทุธ  

1.1 ที่ตั้งและอาณาเขต 

1.2 หลกัเกณฑท์ี่ใชป้ระเมินการด าเนินงานตามแนววถีิพทุธ 

1.3 รายช่ือและคะแนนการประเมินยอ้นหลงั3ปีของแต่ละโรงเรียน 

2. การด าเนินงานของโรงเรียนวถีิพทุธ      

2.1 ความเป็นมาของโรงเรียนวถีิพทุธ 

2.2 ลกัษณะการด าเนินงานของโรงเรียนวถีิพทุธ 

2.3 กรอบในการพฒันาผูเ้รียนตามหลกัไตรสิกขาของโรงเรียนวถีิพทุธ 

2.4 จุดประสงคห์ลกัของการน าหลกัไตรสิกขาเขา้มาผสานกบัระบบการศึกษา 

2.5 ตวัช้ีวดัการด าเนินงานตามแนววถีิพทุธ 
2.6 แนวคิดที่เก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานตามแนววถีิพทุธ 

3. พฤติกรรมการเรียนตามหลกัอิทธิบาท4   

3.1 แนวคิดที่เก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมการเรียนตามหลกัอิทธิบาท4
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4. งานวจิยัที่เก่ียวขอ้ง 

                      4.1 ความสมัพนัธร์ะหวา่งการด าเนินงานตามแนววถีิพทุธดา้นกายภาพ กบั  

                            พฤติกรรมการเรียนตามหลกัอิทธิบาท4ของนกัเรียนโรงเรียนวถีิพทุธ 

         4.2 ความสมัพนัธร์ะหวา่งการด าเนินงานตามแนววถีิพทุธดา้นกิจกรรม 

                            พื้นฐานวถีิชีวติกบั  พฤติกรรมการเรียนตามหลกัอิทธิบาท4 ของ นกัเรียน           

                            โรงเรียนวถีิพทุธ 

                      4.3 ความสมัพนัธร์ะหวา่งการด าเนินงานตามแนววถีิพทุธดา้นการเรียนการสอน  

                            กบั พฤติกรรมการเรียนตามหลกัอิทธิบาท4 ของนกัเรียนโรงเรียนวถีิพทุธ 

                      4.4 ความสมัพนัธร์ะหวา่งการด าเนินงานตามแนววถีิพทุธดา้นบรรยากาศ 

                            และปฏิสมัพนัธ ์กบั พฤติกรรมการเรียนตามหลกัอิทธิบาท4 ของนกัเรียน    

                           โรงเรียนวถีิพทุธ 

                      4.5 งานวจิยัที่เก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลส่วนบุคคล 
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1.บริบทของเขตพืน้ที่การศึกษาเขต 2 ที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนวิถพีุทธ 

1.1 ที่ตั้งและอาณาเขต  

ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต2 (2559:ไม่ปรากฏเลข

หนา้) แสดงขอ้มูลไวว้า่ โรงเรียนประถมศึกษาของรัฐบาลในสงักดัส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษานครปฐมเขต 2  มีจ  านวนโรงเรียนทั้งส้ิน 36 โรง โดยแบ่งเป็นโรงเรียนในเขตอ าเภอ

นครชยัศรี 8โรง อ าเภอบางเลน 9 โรง อ าเภอสามพราน 15 โรง และอ าเภอพทุธมณฑล 4โรงโดยใน

ปีการศึกษา 2559 ทุกโรงเรียนไดเ้ขา้สู่แนวทางการด าเนินงานของโรงเรียนวถีิพทุธแลว้ทั้งส้ิน  

  นอกจากนั้นอ าเภอนครชยัศรี อ าเภอสามพราน อ าเภอบางเลน  และอ าเภอพทุธ

มณฑล ยงัมีพื้นทีร่วม 1,174.514 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 54.17 ของพื้นที่รวมจงัหวดั

นครปฐม มีอาณาเขตติดต่อจงัหวดัต่างๆ 5 จงัหวดั  คือ พระนครศรีอยธุยา สุพรรณบุรี นนทบุรี 

สมุทรสาคร และกรุงเทพมหานคร 
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1.2 หลักเกณฑ์ที่ใช้ประเมินการด าเนินงานตามแนววิถีพุทธ แสดงในตารางที ่1 

      และ 2 

ตารางที่1 แสดงหลกัในการตรวจประเมินการด าเนินงานตามแนววถีิพทุธ  โดยส านกังานเขตพื้นที่ 

               การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 2 (2559:1-7) แสดงการแจกแจงขอ้มูลไวด้งัน้ี(ต่อ)   

กิจกรรม ด าเนินการ 

 0 

ไม่  

พบ 

1 

ควรปรับปรุง 

2 

พอใช ้

3 

ดี 

4 

ดีมาก 

1. ดา้นกายภาพ 7 ประการ 

1.1 มีป้ายโรงเรียนวิถีพุทธ  มีป้ายโรงเรียนวิถี

พุทธ ติดไว้

ภายในห้องใด

ห้องหน่ึง 

มีป้าย

โรงเรียนวิถี

พุทธติดไว้

หนา้อาคารใด

อาคารหน่ึง 

มีป้ายโรงเรียน

วิถีพุทธบริเวณ

โรงเรียน 

มีป้ายโรงเรียน

วิถีพุทธ ติดไว้

หนา้บริเวณ

โรงเรียน เห็น

เด่นชดั 

1.2 มีพระพุทธ รูปหนา้

โรงเรียน 

 มีพระพุทธรูป

บริเวณหนา้

โรงเรียน 

มีพระพุทธรูป

อยูใ่นซุม้

บริเวณหนา้

โรงเรียน 

มีพระพุทธรูป

อยูใ่นซุม้

บริเวณหนา้

โรงเรียนและ

เคร่ืองบชูา 

มีพระพุทธรูป

อยูใ่นซุม้บริเวณ

หนา้โรงเรียน 

เคร่ืองบชูาและ

ให้นกัเรียนไหว้

ทุกวนั 

1.3 มีพระพุทธ รูปประจ า

ห้อง 

เรียน 

 มีพระพุทธรูป

ประจ าห้องเรียน 

มีพระพุทธรูป

ประจ า

ห้องเรียนอยู่

ดา้นหนา้ในท่ี          

ท่ีสมควร 

มีพระพุทธรูป

ประจ า

ห้องเรียนอยู่

ดา้นหนา้ในท่ีท่ี

สมควรและมี

การท าความ

สะอาด 

มีพระพุทธรูป

ประจ าห้องเรียน

อยูด่า้นหนา้ใน

ท่ีท่ีสมควรมี

การท าความ

สะอาด และมี

การเคารพ

พระพุทธรูป

เป็นประจ า 
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ตารางที่1 แสดงหลกัในการตรวจประเมินการด าเนินงานตามแนววถีิพทุธ  โดยส านกังานเขตพื้นที่ 

               การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 2 (2559:1-7) แสดงการแจกแจงขอ้มูลไวด้งัน้ี(ต่อ)    

กิจกรรม ด าเนินการ 

 0 

ไม่ 

พบ 

1 

ควรปรับปรุง 

2 

พอใช ้

3 

ดี 

4 

ดีมาก 

1.4 มีพุทธ

ศาสนสุภาษิต 

วาทะธรรมพระ

ราชด ารัสติด

ตามท่ีต่างๆ 

 

 

 

 

 

 

 

มีพุทธศาสน

สุภาษิตวาทะ

ธรรมพระ

ราชด ารัสติด

ตามท่ีต่างๆ 

 

 

 

 

มีพุทธศาสน

สุภาษิตวาทะธรรม

พระราชด ารัสติด

ตามท่ีต่างๆและมี

การปรับปรุงอยู่

เสมอ 

 

มีพุทธศาสน

สุภาษิตวาทะธรรม

พระราชด ารัสติด

ตามท่ีต่างๆและมี

การปรับปรุงอยู่

เสมอโดยนกัเรียน

มีส่วนร่วมในการ

จดัท า 

มีพุทธศาสนสุภาษิตวา

ทะธรรมพระราชด ารัส

ติดตามท่ีต่างๆและมี

การปรับปรุงอยูเ่สมอ

โดยนกัเรียนมีส่วนร่วม

ในการจดัท าอยา่ง

ต่อเน่ือง 

1.5 มีความ

สะอาดสงบร่ม

ร่ืน 

 มีความ

สะอาดสงบ

ร่มร่ืนใน

ห้องเรียน

และบริเวณ

โรงเรียน 

มีความสะอาดสงบ

ร่มร่ืนในห้องเรียน

บริเวณโรงเรียน

โดยด าเนินการ

อยา่งต่อเน่ือง 

มีความสะอาดสงบ

ร่มร่ืนในห้องเรียน

โดยการด าเนินการ

อยา่งต่อเน่ืองและ

นกัเรียนมีส่วนร่วม 

มีความสะอาด สงบร่ม

ร่ืนในห้องเรียนบริเวณ

โรงเรียนโดยด าเนินการ

อยา่งต่อเน่ืองและ

นกัเรียนมีส่วนร่วมทุก

คน 

1.6 มีห้องพระ

พุทธ 

ศาสนาหรือ

ลานธรรม 

 มีห้องพระ

พุทธ 

ศาสนาหรือ

ลานธรรม 

มีห้อง

พระพุทธศาสนา

หรือลานธรรมและ

มีตารางการใช ้

มีห้อง

พระพุทธศาสนา

หรือลานธรรมมี

การใชจ้ริง 

มีห้องพระพุทธศาสนา

หรือลานธรรมและมี

ตารางการใชมี้การใช้

จริงและนกัเรียนมีส่วน

ร่วมในการดูแลรักษา 
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ตารางที่1 แสดงหลกัในการตรวจประเมินการด าเนินงานตามแนววถีิพทุธ  โดยส านกังานเขตพื้นที่ 

               การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 2 (2559:1-7) แสดงการแจกแจงขอ้มูลไวด้งัน้ี(ต่อ)   

กิจกรรม ด าเนินการ 

 0 

ไม่ 

พบ 

1 

ควรปรับปรุง 

2 

พอใช ้

3 

ดี 

4 

ดีมาก 

1.7 ไม่มีส่ิง

เสพติดเหลา้

บุหร่ี100% 

 มีส่ิงเสพติด เหลา้ 

บุหร่ีในโรงเรียน

มากกว่า 40% 

มีส่ิงเสพติด เหลา้ 

บุหร่ีในโรงเรียน

ระหว่าง 20-30% 

มีส่ิงเสพติด เหลา้

บุหร่ีในโรงเรียน

ระหว่าง10-19% 

ไม่มีส่ิงเสพติด เหลา้ 

บุหร่ี ในโรงเรียน 

100% 

รวมดา้นกายภาพ.....ครบ......ไม่ครบ 

2. ดา้นกิจกรรมประจ าวนัพระ4ประการ 

2.1 ใส่เส้ือสี

ขาวทุกคน 

 ครูผูบ้ริหารและ

นกัเรียนต ่ากว่า

ร้อยละ50ปฏิบติั 

ครูผูบ้ริหารและ

นกัเรียนต ่ากว่าร้อย

ละ50ปฏิบติั 

ครูผูบ้ริหารและ

นกัเรียนต ่ากว่า

ร้อยละ70-89

ปฏิบติั 

ครูผูบ้ริหารและ

นกัเรียนต ่ากว่าร้อย

ละ90-100ปฏิบติั 

2.2 ท าบุญใส่

บาตรฟัง

เทศน์ 

 ครูผูบ้ริหารและ

นกัเรียนต ่ากว่า

ร้อยละ50ปฏิบติั 

ครูผูบ้ริหารและ

นกัเรียนร้อยละ    

50-69ปฏิบติั 

ครูผูบ้ริหารและ

นกัเรียนร้อยละ 

70-89ปฏิบติั 

ครูผูบ้ริหารและ

นกัเรียนร้อยละ    

90-100ปฏิบติั 

2.3 รับ 

ประทาน

อาหาร

มงัสวิรัติใน

ม้ือกลางวนั 

 ครูผูบ้ริหารและ

นกัเรียนต ่ากว่า

ร้อยละ50ปฏิบติั 

ครูผูบ้ริหารและ

นกัเรียนร้อยละ50-

69ปฏิบติั 

ครูผูบ้ริหารและ

นกัเรียนร้อยละ70-

89ปฏิบติั 

ครูผูบ้ริหารและ

นกัเรียนร้อยละ    

90-100ปฏิบติั 

2.4 สวดมนต์  ครูผูบ้ริหารและ

นกัเรียนต ่ากว่า

ร้อยละ50ปฏิบติั 

ครูผูบ้ริหารและ

นกัเรียนร้อยละ    

50-69ปฏิบติั 

ครูผูบ้ริหารและ

นกัเรียนร้อยละ70-

89ปฏิบติั 

ครูผูบ้ริหารและ

นกัเรียนร้อยละ    

90-100ปฏิบติั 

รวมดา้นกิจกรรมประจ าวนัพระด าเนินการได.้...ประการ 
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ตารางที่1 แสดงหลกัในการตรวจประเมินการด าเนินงานตามแนววถีิพทุธ  โดยส านกังานเขตพื้นที่ 

               การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 2 (2559:1-7) แสดงการแจกแจงขอ้มูลไวด้งัน้ี(ต่อ)   

กิจกรรม ด าเนินการ 

 0 

ไม่

พบ 

1 

ควรปรับปรุง 

2 

พอใช ้

3 

ดี 

4 

ดีมาก 

3. ดา้นการเรียนการสอน 5 ประการ 

3.1 บริหารจิต

เจริญปัญญาก่อน

เขา้เรียนเชา้บ่าย

ทั้งครูและ

นกัเรียน 

 ครูและนกัเรียน

กว่าร้อยละ 50 

ปฏิบติั 

ครูและนกัเรียน 

ร้อยละ 50-69

ปฏิบติั 

ครูและนกัเรียน 

ร้อยละ70-89

ปฏิบติั 

ครูและนกัเรียน

ร้อยละ 90-100 

ปฏิบติั 

3.2 บรูณาการวิถี

พุทธทุกกลุ่ม

สาระและในวนั

ส าคญัทาง

พระพุทธศาสนา 

 มีครูต ่ากว่าร้อยละ

50ปฏิบติั 

มีครูร้อยละ50-69

ปฏิบติั 

มีครูร้อยละ70-89

ปฏิบติั 

มีครูร้อยละ    

90-100ปฏิบติั 

3.3 ครูพา

นกัเรียนท า

โครงงาน

คุณธรรม

กิจกรรมจิตอาสา

สัปดาห์ละ1คร้ัง 

 มีครูต ่ากว่าร้อยละ

50ปฏิบติั 

มีครูร้อยละ50-69

ปฏิบติั 

มีครูร้อยละ70-89

ปฏิบติั 

มีครูร้อยละ    

90-100ปฏิบติั 
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ตารางที่1 แสดงหลกัในการตรวจประเมินการด าเนินงานตามแนววถีิพทุธ  โดยส านกังานเขตพื้นที่ 

               การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 2 (2559:1-7) แสดงการแจกแจงขอ้มูลไวด้งัน้ี(ต่อ)   

กิจกรรม ด าเนินการ 

 0 

ไม่ 

พบ 

1 

ควรปรับปรุง 

2 

พอใช ้

3 

ดี 

4 

ดีมาก 

3.4 ครูผูบ้ริหารและ

นกัเรียนทุกคนไป

ปฏิบติัศาสนกิจท่ีวดั

เดือนละ1คร้ัง มีวดั

เป็นแหล่งเรียนรู้ 

 ครูผูบ้ริหารและ

นกัเรียนต ่ากว่า

ร้อยละ50ปฏิบติั 

ครูผูบ้ริหารและ

นกัเรียน ร้อยละ  

50-69ปฏิบติั 

ครูผูบ้ริหาร

และนกัเรียน

ร้อยละ70-89

ปฏิบติั 

ครูผูบ้ริหารและ

นกัเรียนร้อยละ

90-100ปฏิบติั 

3.5 ครูผูบ้ริหารและ

นกัเรียนทุกคนเขา้

ค่ายปฏิบติัธรรมอยา่ง

นอ้ยปีละ1คร้ัง 

 ครูผูบ้ริหารและ

นกัเรียนต ่ากว่า

ร้อยละ50ปฏิบติั 

ครูผูบ้ริหารและ

นกัเรียนร้อยละ   

50-69ปฏิบติั 

ครูผูบ้ริหาร

และนกัเรียน

ร้อยละ70-89

ปฏิบติั 

ครูผูบ้ริหารและ

นกัเรียนร้อยละ

90-100ปฏิบติั 

รวมดา้นการเรียนการสอน ด าเนินการได.้....ประการ 

4. ดา้นพฤติกรรมครู ผูบ้ริหารโรงเรียนและนกัเรียน 5 ประการ 

4.1 รักษาศีล5  ครูผูบ้ริหารและ

นกัเรียนต ่ากว่า

ร้อยละ50ปฏิบติั

ไดค้รบ5ขอ้ 

ครูผูบ้ริหารและ

นกัเรียนร้อยละ50-

69 ปฏิบติัไดค้รบ    

5 ขอ้ 

ครูผูบ้ริหาร

และนกัเรียน

ร้อยละ70-89

ปฏิบติัไดค้รบ

5ขอ้ 

ครูผูบ้ริหารและ

นกัเรียนร้อยละ

90-100ปฏิบติัได้

ครบ5ขอ้ 

4.2 ยิม้ง่ายไหวส้วย

กราบงาม 

 คณะผูบ้ริหาร

และนกัเรียนต ่า

กว่าร้อยละ50

ปฏิบติั 

ครูผูบ้ริหารและ

นกัเรียนร้อยละ   

50-69ปฏิบติั 

ครูผูบ้ริหาร

และนกัเรียน

ร้อยละ70-89

ปฏิบติั 

ครูผูบ้ริหารและ

นกัเรียนร้อยละ

90-100ปฏิบติั 
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ตารางที่1 แสดงหลกัในการตรวจประเมินการด าเนินงานตามแนววถีิพทุธ  โดยส านกังานเขตพื้นที่ 

               การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 2 (2559:1-7) แสดงการแจกแจงขอ้มูลไวด้งัน้ี(ต่อ)   

กิจกรรม   ด าเนินการ 

 0 

ไม่ 

พบ 

1 

ควรปรับปรุง 

2 

พอใช ้

3 

ดี 

4 

ดีมาก 

4.3 ก่อน

รับประทานอาหาร

จะมีการพิจารณา

อาหาร 

 ครูผูบ้ริหารและ

นกัเรียนต ่ากว่า

ร้อยละ50ปฏิบติั 

ครูผูบ้ริหาร

และนกัเรียน

ร้อยละ50-69

ปฏิบติั 

ครูผูบ้ริหารและ

นกัเรียนร้อยละ

70-89ปฏิบติั 

ครูผูบ้ริหารและ

นกัเรียนร้อยละ   

90-100ปฏิบติั 

4.4 ประหยดัการ

ใชเ้งินและส่ิงของ 

 ครูผูบ้ริหารและ

นกัเรียนต ่ากว่า

ร้อยละ50ปฏิบติั 

ครูผูบ้ริหาร

และนกัเรียน

ร้อยละ 50-69

ปฏิบติั 

ครูผูบ้ริหารและ

นกัเรียนร้อยละ

70-89ปฏิบติั 

ครูผูบ้ริหารและ

นกัเรียนร้อยละ   

90-100ปฏิบติั 

4.5 มีนิสัยใฝ่รู้สู้ส่ิง

ยาก 

 ครูผูบ้ริหารและ

นกัเรียนต ่ากว่า

ร้อยละ50ปฏิบติั 

ครูผูบ้ริหาร

และนกัเรียน

ร้อยละ50-69

ปฏิบติั 

ครูผูบ้ริหารและ

นกัเรียนร้อยละ

70-89ปฏิบติั 

ครูผูบ้ริหารและ

นกัเรียนร้อยละ   

90-100ปฏิบติั 

รวมดา้นพฤติกรรมครู ผูบ้ริหารโรงเรียนและนกัเรียนด าเนินการได.้...ประการ 

5. ดา้นการส่งเสริมวิถีพุทธ 8 ประการ 

5.1 ไม่มีอาหารขยะ

ขายในโรงเรียน 

 ไม่มีอาหาร

ขยะขายใน

โรงเรียนเป็น

บางวนั 

ไม่มีอาหาร

ขยะขายใน

โรงเรียนทุกวนั 

ไม่มีอาหารขยะ

ขายในโรงเรียน

ทุกวนัแต่

นกัเรียนน ามา

เอง 

ไม่มีอาหารขยะขาย

ในโรงเรียนทุกวนั

และปลูกฝังให้

นกัเรียนไม่ซ้ือ

อาหารขยะนอก

โรงเรียน 

5.2 ไม่ดุไม่ด่า

นกัเรียน 

 ครูผูบ้ริหารต ่า

กว่าร้อยละ50

ปฏิบติั 

ครูผูบ้ริหาร

ร้อยละ50-69

ปฏิบติั 

ครูผูบ้ริหารร้อย

ละ70-89ปฏิบติั 

ครูผูบ้ริหารร้อยละ

90-100ปฏิบติั 
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ตารางที่1 แสดงหลกัในการตรวจประเมินการด าเนินงานตามแนววถีิพทุธ  โดยส านกังานเขตพื้นที่ 

               การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 2 (2559:1-7) แสดงการแจกแจงขอ้มูลไวด้งัน้ี(ต่อ)   

กิจกรรม   ด าเนินการ 

 0 

ไม่ 

พบ 

1 

ควรปรับปรุง 

2 

พอใช ้

3 

ดี 

4 

ดีมาก 

5.3 ช่ืนชมคุณความ

ดีหนา้เสาธงทุกวนั 

 ปฏิบติัโดยไม่

เต็มใจ 

ปฏิบติัโดยไม่เต็ม

ใจและท าตาม

ค าสั่ง 

ปฏิบติัดว้ยความ

เต็มใจ 

ปฏิบติัดว้ยความเต็ม

ใจเห็นคุณค่าและ

โนม้นา้วให้นกัเรียน

ท าความดี 

5.4 โฮมรูมเพ่ือ

สะทอ้นความรู้สึก

เช่นความรู้สึกท่ีได้

ท  าความดี 

 ปฏิบติัโดยไม่

เต็มใจ 

ปฏิบติัโดยไม่เต็ม

ใจและท าตาม

ค าสั่ง 

ปฏิบติัดว้ยความ

เต็มใจ 

ปฏิบติัดว้ยความเต็ม

ใจเห็นคุณค่าและ

โนม้นา้วให้นกัเรียน

ท าความดี 

5.5 ครูผูบ้ริหาร

และนกัเรียนมีสมุด

บนัทึกความดี 

 ครูผูบ้ริหาร

และนกัเรียนต ่า

กว่าร้อยละ50

ปฏิบติั 

ครูผูบ้ริหารและ

นกัเรียนร้อยละ    

50-69ปฏิบติั 

ครูผูบ้ริหารและ

นกัเรียนร้อยละ

70-89ปฏิบติั 

ครูผูบ้ริหารและ

นกัเรียนร้อยละ   

90-100ปฏิบติั 

5.6 ครูผูบ้ริหาร

และนกัเรียน  (ป.4

ข้ึนไป)สอบได้

ธรรมศึกษาตรีเป็น

อยา่งนอ้ย 

 ครูผูบ้ริหาร

และนกัเรียนต ่า

กว่าร้อยละ50

ปฏิบติั 

ครูผูบ้ริหารและ

นกัเรียนร้อยละ

50-69ปฏิบติั 

ครูผูบ้ริหารและ

นกัเรียนร้อยละ

70-89ปฏิบติั 

ครูผูบ้ริหารและ

นกัเรียนร้อยละ   

90-100ปฏิบติั 

5.7 บริหารจิตเจริญ

ปัญญาก่อนการ

ประชุมทุกคร้ัง 

 ครู ผูบ้ริหาร

และนกัเรียน 

ต ่ากว่าร้อยละ

50ปฏิบติั 

ครู ผูบ้ริหารและ

นกัเรียน ร้อยละ

50-69 ปฏิบติั 

ครู ผูบ้ริหารและ

นกัเรียน ร้อยละ 

70-89ปฏิบติั 

ครู ผูบ้ริหารและ

นกัเรียน ร้อยละ  

90-100 ปฏิบติั 
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ตารางที่1 แสดงหลกัในการตรวจประเมินการด าเนินงานตามแนววถีิพทุธ  โดยส านกังานเขตพื้นที่ 

               การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 2 (2559:1-7) แสดงการแจกแจงขอ้มูลไวด้งัน้ี(ต่อ)   

กิจกรรม   ด าเนินการ 

 0 

ไม่ 

พบ 

1 

ควรปรับปรุง 

2 

พอใช ้

3 

ดี 

4 

ดีมาก 

5.8 มีพระมาสอน

อยา่งสม ่าเสมอ 

 มีนกัเรียนได้

เรียนกบัพระต ่า

กว่าร้อยละ50 

มีนกัเรียนไดเ้รียน

กบัพระร้อยละ

50-69 

มีนกัเรียนได้

เรียนกบัพระ

ร้อยละ70-89 

มีนกัเรียนไดเ้รียน

กบัพระร้อยละ    

90-100 

รวมดา้นการส่งเสริมวิถีพุทธ ด าเนินการได.้...ประการ 

จากตารางที่1 สรุปไดว้า่ จากหลกัในการตรวจประเมิน การด าเนินงานวถีิพทุธแบ่ง

ออกเป็น5ดา้นดงัน้ี  

1.ดา้นกายภาพ มีหลกัปฏิบตัคิือ ทางโรงเรียนตอ้งมีป้ายโรงเรียนวถีิพทุธมี

พระพทุธรูปอยูห่นา้โรงเรียน และตอ้งมีพระพทุธรูปประจ าอยูใ่นหอ้งเรียนดว้ยเช่นกนั  ในโรงเรียน

ตามที่ต่างๆตอ้งมีพทุธศาสนสุภาษิต บริเวณโรงเรียนมีความสงบเรียบร้อย มีความพร้อมของหอ้ง

พระพทุธศาสนาหรือลานธรรมและเป็นโรงเรียนที่ปลอดยาเสพติดร้อยเปอร์เซนต ์ 

2.ดา้นกิจกรรมประจ าวนัพระ มีหลกัปฏิบตัิคือ วนัพระควรแต่งชุดขาวร่วมกนั

ท าบุญตกับาตร ในม้ือกลางวนัตอ้งรับประทานอาหารมงัสวรัิติและสวดมนต ์ 

3.ดา้นการเรียนการสอน มีหลกัปฏิบตัิคอืโรงเรียนตอ้งจดัใหมี้การบริหารจิตเจริญ

ปัญญาก่อนเขา้เรียนทั้งเชา้และบ่าย  มีการบูรณาการหลกัวถีิพทุธในทุกกลุ่มสาระ ครูและนกัเรียน

จะตอ้งท าโครงงานเก่ียวกบัคุณธรรมและกิจกรรมจิตอาสาสปัดาห์ละ1คร้ัง อีกทั้งจะตอ้งพร้อมใจกนั

ไปปฏิบติัศาสนกิจที่วดัเดือนละคร้ัง  และมีการเขา้ค่ายปฏิบติัธรรมอยา่งนอ้ยปีละ1คร้ัง  

4.ดา้นพฤติกรรมครู ผูบ้ริหารและนกัเรียน มีหลกัปฏิบตัิคือ จะตอ้งร่วมกนัรักษาศีล

5 พร้อมทั้งกล่าวค าพจิารณาอาหารก่อนรับประทาน  มีความยิม้แยม้ต่อกนั มีลกัษณะใชจ่้ายอยา่งรู้ค่า 

กลา้ที่จะเผชิญความทา้ทายของงานที่ยากล าบาก
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 5.ดา้นส่งเสริมวถีิพทุธ มีหลกัปฏิบตัิคือ ทางโรงรียนจะตอ้งร่วมกนัดูแลความ

สะอาดของโรงอาหาร ไม่พดูค  าหยาบ และช่ืมชมเม่ือมีคนกระท าความดีที่หนา้เสาธง ในบรรยากาศ

ของหอ้งเรียนควรมีการพดูคุยโฮมรูมก่อนเรียน มีพระมาสอนสม ่าเสมอ และคณะครูผูบ้ริหารตอ้ง

บริหารจิตเจริญปัญญาก่อนการประชุม และทุกคนในโรงเรียนมีสมุดบนัทึกความดี 

 

ตารางที่2 เกณฑก์ารประเมินการด าเนินงานวถีิพทุธ โดยคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

                จากส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 2 (2559:8)  

                แสดงการแจกแจงขอ้มูลไวด้งัน้ี 

คะแนน ความหมาย 

ระดบั 1 1.ดา้นกายภาพ ด าเนินการครบทุกประการ 

2.ดา้นกิจกรรมประจ าวนัพระ ด าเนินการไดไ้ม่นอ้ยกว่า 1ประการ 

3.ดา้นการเรียนการสอน ด าเนินการไดไ้ม่นอ้ยกว่า 2 ประการ 

4.ดา้นพฤติกรรมครู ผูบ้ริหารโรงเรียน และนกัเรียนด าเนินการไดไ้ม่นอ้ยกว่า 2ประการ 

5.ดา้นการส่งเสริมวิถีพุทธ ด าเนินการไดไ้ม่นอ้ยกว่า 4 ประการ 

ระดบั 2 1.ดา้นกายภาพ ด าเนินการครบทุกประการ 

2.ดา้นกิจกรรมประจ าวนัพระด าเนินการไดไ้ม่นอ้ยกว่า 2ประการ 

3.ดา้นการเรียนการสอน ด าเนินการไดไ้ม่น้อยกว่า 2ประการ 

4.ดา้นพฤติกรรมครู ผูบ้ริหารโรงเรียนและนกัเรียน ด าเนินการไดไ้ม่นอ้ยกว่า 2 ประการ 

5.ดา้นการส่งเสริมวิถีพุทธ ด าเนินการไดไ้ม่นอ้ยกว่า 5ประการ 

ระดบั 3 1.ดา้นกายภาพ ด าเนินการครบทุกประการ 

2.ดา้นกิจกรรมประจ าวนัพระ ด าเนินการไดไ้ม่นอ้ยกว่า 3ประการ 

3.ดา้นการเรียนการสอน ด าเนินการไดไ้ม่นอ้ยกว่า3ประการ 

4.ดา้นพฤติกรรมครู ผูบ้ริหารโรงเรียน และนกัเรียน ด าเนินการไดไ้ม่นอ้ยกว่า 3 ประการ 

5.ดา้นการส่งเสริมวิถีพุทธ ด าเนินการไดไ้ม่นอ้ยกว่า 6 ประการ 
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ตารางที่2 เกณฑก์ารประเมินการด าเนินงานวถีิพทุธ โดยคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

                จากส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 2 (2559:8)  

                แสดงการแจกแจงขอ้มูลไวด้งัน้ี(ต่อ) 
คะแนน ความหมาย 

ระดบั 4 1.ดา้ยกายภาพ ด าเนินการครบทุกประการ 

2.ดา้นกิจกรรมประจ าวนัพระ ด าเนินการครบทุกประการ 

3.ดา้นการเรียนการสอน ด าเนินการไดไ้ม่นอ้ยกว่า 4ประการ 

4.ดา้นพฤติกรรมครู ผูบ้ริหารโรงเรียน และนกัเรียน ด าเนินการไดไ้ม่นอ้ยกว่า 4ประการ 

5.ดา้นการส่งเสริมวิถีพุทธ ด าเนินการไดไ้ม่นอ้ยกว่า 7 ประการ 

ระดบั 5 1.ดา้ยกายภาพ ด าเนินการครบทุกประการ 

2.ดา้นกิจกรรมประจ าวนัพระ ด าเนินการครบทุกประการ 

3.ดา้นการเรียนการสอน ด าเนินการครบทุกประการ 

4.ดา้นพฤติกรรมครู ผูบ้ริหารโรงเรียน และนกัเรียน ด าเนินการครบทุกประการ 

5.ดา้นการส่งเสริมวิถีพุทธ ด าเนินการครบทุกประการ 

จากตารางที่2 สรุปไดว้า่เกณฑท์ี่ใชก้ารประเมินการด าเนินงานวถีิพทุธ ประกอบไปดว้ย

5ดา้น อนัไดแ้ก่ ดา้นกายภาพ ดา้นกิจกรรมประจ าวนัพระ ดา้นการเรียนการสอน ดา้นพฤติกรรมครู 

ผูบ้ริหารโรงเรียนและนกัเรียน และดา้นการส่งเสริมวถีิพทุธ หากโรงเรียนใดไดรั้บการประเมินที่

ระดบั5 ยอ่มหมายถึง โรงเรียนนั้นด าเนินงานวถีิพทุธไดค้รบทุกประการในทุกรายดา้นอยา่งสมบูรณ์  
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1.3 รายช่ือและคะแนนการประเมินย้อนหลัง3ปีของแต่ละโรงเรียนแสดงในตารางที3่ 

ตารางที่3 แสดงรายช่ือและคะแนนการประเมินยอ้นหลงั โดยส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา  

               ประถมศึกษานครปฐมเขต 2 (2557-2559:1-13) แสดงการแจกแจงขอ้มูลไวด้งัน้ี 
ล าดบัท่ี ระดบัการประเมิน 

พ.ศ.2557 พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 

1).โรงเรียนวดัใหม่สุคนธาราม 5 5 5 

2).โรงเรียนวดัศรีมหาโพธ์ิ 5 5 5 

3).โรงเรียนวดัโพธ์ิ 5 5 5 

4).โรงเรียนตลาดรางกระทุ่ม 3 3 5 

5).โรงเรียนวดับึงลาดสวาย 5 5 5 

6).โรงเรียนบา้นกระทุ่มลม้ 5 5 5 

7).โรงเรียนวดัวงัน ้ าขาว 5 5 5 

8).โรงเรียนบา้นคลองใหม่ 5 5 5 

9).โรงเรียนวดัจินดาราม 5 5 5 

10).โรงเรียนวดัไร่ขิง 3 5 5 

11).โรงเรียนบุณยศรีสวสัด์ิ 5 5 5 

จากตารางที่ 3 สรุปไดว้า่ โรงเรียนส่วนใหญ่ในสังกดัส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา    

เขต 2 มีผลการประเมินการด าเนินงานอยูใ่นระดบัที่ 5 ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวา่โรงเรียนเหล่าน้ีเป็น

โรงเรียนวถีิพทุธที่มีการด าเนินงานตามแนววถีิพทุธครบถว้นทุกประการ  และยงัสรุปไดว้า่ใน

โรงเรียนบางแห่งที่มีผลการด าเนินงานในระดบั3 ไดมี้การพฒันาตนเองจนท าใหไ้ดรั้บการประเมิน

ที่สูงขึ้นตามล าดบัในแต่ละปี  
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2.การด าเนินงานของโรงเรียนวิถีพทุธ 

2.1 ความเป็นมาของโรงเรียนวิถีพุทธ  

มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั (2547:26-27) ไดก้ล่าวถึงความเป็นมา

ของโรงเรียนวถีิพทุธโดยมีเน้ือหาพอสรุปไดด้งัน้ี 

โรงเรียนวถีิพทุธนั้น เกิดขึ้นจากแนวคิดที่มองเห็นวา่การพฒันาของโรงเรียนคริสต์

ทั้งหลายมีประสิทธิผลทางการอบรมจริยธรรมเพราะมีบุคลากรทางศาสนาดูแลอยา่งใกลชิ้ดใน

โรงเรียน  ในขณะที่โรงเรียนทัว่ไปขาดส่ิงเหล่าน้ี ดงันั้นมติของมหาเถรสมาคมเม่ือวนัที่ 19 

กรกฎาคม 2544 โดยมีพระธรรมวรเมธี เลขานุการแม่กองธรรมสนามหลวงและ พระเทพโสภณ 

อธิการบดีมหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยัเป็นผูแ้ทนพจิารณาสาระการเรียนรู้

พระพทุธศาสนาในหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการซ่ึงก าลงัจะประกาศใช้

ในขณะนั้น ผลการพจิาณากบักรมวชิาการ ปรากฏวา่กระทรวงศึกษาธิการมีความพร้อมที่จะ

ประกาศใชห้ลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยประกาศในวนัที่  2 พฤศจิกายน 2544 ในหลกัสูตรน้ี

มีเร่ืองเก่ียวกบัมาตรฐานวชิาพระพทุธศาสนา ซ่ึงมีจุดประสงค ์ดงัน้ี 

1. เพือ่ใหน้กัเรียนเกิดความเขา้ใจประวติั ความส าคญั หลกัธรรมของ

พระพทุธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนบัถือ และสามารถน าหลกัธรรมของศาสนามาปฏิบตัิในการ    

อยูร่่วมกนัได ้

2. เพือ่ใหน้กัเรียนยดึมัน่ในศีลธรรม การกระท าความดี มีค่านิยมที่ดีงาม            

และศรัทธา ในพระพทุธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนบัถือ 

3. เพือ่ใหน้กัเรียนประพฤติ ปฏิบตัิตนตามหลกัธรรม และศาสนพธีิของพทุธ

ศาสนา หรือศาสนาที่ตนนบัถือ  มีคา่นิยมที่ดีงาม และสามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้นการพฒันาตน  

อีกทั้งสามารถบ าเพญ็ประโยชน์ต่อสงัคม ส่ิงแวดลอ้ม เพือ่การอยูร่่วมกนัไดอ้ยา่งสนัติสุข 

ทั้งน้ีมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยัมอบใหก้ระทรวงศึกษาธิการแต่งตั้ง

คณะกรรมการการจดัท ารายละเอียดสาระการเรียนรู้แกนกลางพระพทุธศาสนา และผลสุดทา้ยสาระ

การเรียนรู้พระพทุธศาสนาถูกจดัใหมี้หน่วยกิตอยา่งเป็นทางการ โดยในเบื้องตน้มีโรงเรียนวถีิพทุธ

น าร่องจงัหวดัละ 2 โรงเรียน ในปี พ.ศ.2546
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สรุปไดว้า่ การริเร่ิมจดัตั้งโรงเรียนวถีิพทุธในเบื้องตน้นั้นก็เพือ่ตอ้งการโรงเรียน

สอนโดยเนน้หลกัพทุธศาสนา และเม่ือเขา้สู่ภาวการณ์แยกแยะรายละเอียดของการด าเนินงาน

ระหวา่งโรงเรียนวถีิพทุธกบัโรงเรียนปกติจึงท าการแยกแยะความแตกต่างเพือ่ความชดัเจนในการ

จดัท าขอบเขตของโรงเรียนวถีิพทุธ   

2.2 ลักษณะการด าเนินงานของโรงเรียนวิถพีุทธ 

มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั (2547:32-34) ไดก้ล่าวถึงลกัษณะการ

ด าเนินงานของโรงเรียนวถีิพทุธโดยมีเน้ือหาพอสรุปไดด้งัน้ี 

ค าวา่วถีิคือมรรคหรือแนวทาง วถีิพทุธจึงหมายถึงแนวทางด าเนินชีวติแบบชาว

พทุธ ซ่ึงเป็นวฒันธรรมแบบชาวพทุธ ซ่ึงมีมรรคมีองค ์8 เป็นวถีิชีวติแบบชาวพทุธ มรรคมีองค8์ 

สรุปลงในไตรสิกขาไดด้งัน้ี 

1.ศีล 

2.สมาธิ 

3.ปัญญา 

ดงันั้น วถีิพทุธจึงหมายถึงการด าเนินชีวติตามหลกัไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปัญญา 

กระบวนการจดัการศึกษาในโรงเรียนวถีิพทุธตอ้งบูรณาการไตรสิกขาเขา้กลุ่มสาระและกิจกรรม

ต่างๆในหลกัสูตร นัน่คือมี ศีล สมาธิ ปัญญา เป็นเหมือนเสน้ดา้ยที่ร้อยเรียงทุกกลุ่มสาระและ

กิจกรรมเขา้ดว้ยกนั  

โรงเรียนวถีิพทุธตอ้งฝึกอบรมผูเ้รียนใหกิ้น อยู ่ดู และฟังเป็น ค  าวา่เป็น ในกรณีน้ี

หมายถึงกิน อยู ่ดู และฟังตามหลกัไตรสิกขานั้นเอง เม่ือมีไตรสิกขาเป็นเคร่ืองมือพฒันาดงักล่าว

แลว้ ผลที่ตามมาก็คอื ผูเ้รียนจะไดรั้บพฒันาการทั้ง 4ดา้น ไปพร้อมกนั ไดแ้ก่ 

1. พฒันาการทางกาย (กายภาวนา) 

2. พฒันาทางสงัคม (สีลภาวนา) 

3. พฒันาการทางจิต (จิตภาวนา) 
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4. พฒันาการทางปัญญา (ปัญญาภาวนา) 

ผูเ้รียนที่มีการพฒันาการทั้ง 4 ดา้นน้ีจะเป็นคนเก่ง ดี มีความสุข ดว้ยเหตุผล
ดงัต่อไปน้ี 

1.พฒันาการทางกายซ่ึงส่วนหน่ึงเป็นผลจากการศึกษาวชิาชีพและพฒันาการ
ทางปัญญาซ่ึงส่วนหน่ึงเป็นผลจากการศึกษาวชิาการจะท าใหผู้เ้รียนเป็นคนเก่ง 

2. พฒันาการทางสงัคมซ่ึงผลจากการยดึมัน่ในศีลธรรม รักษาระเบียบวนิยั               
และจรรยาบรรณจะท าใหผู้เ้รียนเป็นคนดี 

3.พฒันาการทางจิตซ่ึงเกิดจากการบริหารจิตใหมี้สติ  สมาธิ และคุณธรรม
อ่ืนๆ จะท าใหผู้เ้รียนมีสุขภาพจิตที่ดี เป็นคนมีความสุข 

ทั้งน้ีโรงเรียนวถีิพทุธจะมีลกัษณะเหมือนกบัโรงเรียนปรกติทัว่ไปตรงที่เนน้
พฒันาการ 4 ดา้นของผูเ้รียนเป็นเป้าหมาย ดงันั้นผูเ้รียนในโรงเรียนวถีิพทุธก็ตอ้งศึกษาวชิาสามญั
และวชิาชีพเหมือนผูเ้รียนโรงเรียนระบบทัว่ไป ขอ้แตกต่างก็คือแมโ้รงเรียนวถีิพทุธจะยดึพฒันาการ 
4 ดา้น  เป็นเป้าหมายของการจดัการศึกษา แต่โรงเรียนวถีิพทุธจะถือวา่พฒันาการ 4 ดา้นเป็น
เป้าหมายแบบบูรณาการที่จะตอ้งพฒันาไปพร้อมกนัทุกดา้น โดยไม่แยกเป็นส่วนเหมือนโรงเรียน
ระบบปรกติทัว่ไป โดยกรอบของโรงเรียนวถีิพทุธนั้นจะถูกสร้างจากหลกัธรรมทางพทุธศาสนาโดย
ใชห้ลกัไตรสิกขาเป็นแกนกลางในการพฒันานกัเรียน  

สรุปไดว้า่ลกัษณะการด าเนินงานของโรงเรียนวถีิพทุธ คือการนอ้มน าหลกัธรรม
ไตรสิกขา อนัประกอบดว้ย ศีล สมาธิ ปัญญา โดยเป็นการบูรณาการเขา้ไปในการด าเนิน
ชีวติประจ าวนัของนกัเรียนในโรงเรียน มิไดแ้ยกส่วนเหมือนโรงเรียนปรกติ โดยหวงัใหเ้กิดผลลพัธ์
สุดทา้ยคือการท าใหน้กัเรียนเป็นผูท้ี่เป็น คน เก่ง ดี และมีความสุข 

2.3 กรอบในการพัฒนาผู้เรียนตามหลักไตรสิกขาของโรงเรียนวิถพีุทธ 

ส านกัพฒันานวฒันกรรมการจดัการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (2547:14, อา้งถึง

ใน ดวงธิดา ฟูตระกูล, 2554:26-27) ไดใ้หก้รอบในการพฒันาตามแนวคิดของโรงเรียนวถีิพทุธ ดงัน้ี 

1.ปัญญา ไดแ้ก่ การเขา้ถึงความรู้ ความเขา้ใจ อยา่งเป็นเหตุเป็นผลของความ

เป็นจริง เพือ่น าปัญญามาใชใ้นการปรับพฤติกรรมและสภาวะจิตใจใหล้งตวัพอดี  

2.จิตใจ ไดแ้ก่  ความรู้สึก คุณธรรม และจิตใจ โดยมีเจตนาเป็นตวัช้ีวดัการ

กระท า    เพือ่ความมัน่คงในการท าความดี น าไปสู่ความเบิกบานของจิตใจและความสุข
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3.พฤติกรรม ไดแ้ก่  การกระท าความเคยชินอนัเป็นพฤติกรรมที่ดี ที่เกิดจาก

การฝึกปฏิบติั เป็นพฤติกรรมที่เหมาะสมและสอดคลอ้งกบัสงัคม ดงัภาพที1่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่1  แสดงกรอบแนวคิดการพฒันาผูเ้รียนดว้ยไตรสิกขา3 

สรุปไดว้า่ หลกัไตรสิกขาที่น ามาใชใ้นการพฒันาผูเ้รียนของโรงเรียนวถีิพทุธนั้น     

เพือ่มุ่งเนน้ใหเ้กิดการพฒันาทั้ง ความประพฤติ ซ่ึงจะตอ้งอยูใ่นกรอบปฏิบติัอนัดี รวมทั้งการมีจิตใจ

ที่ดีและเบิกบาน ผนวกรวมเขา้กบัการพจิารณาถึงกิจวตัรต่างๆที่ท  า จนกลัน่กรองออกมาเป็น

นกัเรียนที่เก่ง ดีและ มีความสุขตามจุดประสงคข์องการน าหลกัไตรสิกขาเขา้มาเป็นส่วนขบัเคล่ือน

ในการศึกษาของโรงเรียนวถีิพทุธ 

ทั้งน้ีพจนานุกรมศพัทศึ์กษาศาสตร์ร่วมสมยัฉบบัราชบณัฑิตยสภา (2558:181-

183) ไดก้ล่าวถึง การศึกษาตามแนวไตรสิกขา (Education  through  the  Threefold  Training)ไวว้า่ 

คือ กระบวนการศึกษาที่ประกอบดว้ย ศีล สมาธิ และปัญญา เพือ่พฒันาชีวติทั้งดา้นกาย ดา้นวาจา 

และดา้นจิตใจ ควบคู่กนัไปแบบองคร์วมโดยพฒันากายและวาจาดว้ยศีล และพฒันาจิตใจดว้ยสมาธิ

และปัญญาผูไ้ดรั้บการพฒันาทั้ง 3ดา้น อยา่งถูกตอ้งครบถว้น จะเป็นคนดีที่สมบูรณ์ คือเป็นคนท าดี 

พดูดี และคิดดี

ปัญญา 

การเขา้ถึงความรู้ ความเขา้ใจ อยา่งเป็นเหตุเป็นผลของความเป็นจริง 

เพือ่น าปัญญามาใชใ้นการปรับพฤติกรรมและสภาวะจิตใจใหล้งตวัพอดี 

จิตใจ (สมาธิ) 

ความรู้สึก คุณธรรม และจิตใจ โดยมีเจตนาเป็นตวัช้ีวดัการกระท า เพือ่ความ

มัน่คงในการท าความดี น าไปสู่ความเบิกบานของจิตใจและความสุข 

 พฤติกรรม (ศีล) 

การกระท าความเคยชินอนัเป็นพฤติกรรมที่ดี ที่เกิดจากการฝึกปฏิบติั 

 เป็นพฤติกรรมที่เหมาะสมและสอดคลอ้งกบัสงัคม 
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การพฒันากายและวาจาดว้ยศีล หมายถึงการฝึกฝนพฤติกรรมทางกายและทาง

วาจาให้เป็นระเบียบเรียบร้อยดีงามตามหลกัศีล 5 ไดแ้ก่ทางกาย โดยไม่ฆ่าสตัว ์ไม่ลกัทรัพย ์        

ไม่ประพฤติผดิในกาม ทางวาจาโดยไม่พดูเทจ็ ขอ้สุดทา้ยคือไม่ด่ืมสุราเมรัยและเสพส่ิงมึนเมา     

อนัเป็นเหตุใหป้ระมาทขาดสติซ่ึงอาจท าผดิศีล 4 ขอ้ขา้งตน้ไดโ้ดยง่าย ผลที่พงึประสงคจ์ากการ

พฒันาดว้ยศีล 5 คือเป็นผูมี้ความประพฤติเป็นระเบียบเรียบร้อย มีวนิยัในตนเอง มีความสุจริต      

ทั้งทางกาย ทางวาจาและทางอาชีพ มีความเคารพผูอ่ื้นและสิทธิของผูอ่ื้น สามารถอยูร่่วมกนั            

ในสงัคมอยา่งสนัติสุข และมีความพร้อมในการพฒันาทางดา้นจิตใจ 

การพฒันาดา้นจิตใจดว้ยสมาธิ  หมายถึงการฝึกฝนอบรมจิตใหมี้สมาธิ        

คือความสงบแน่วแน่ มัน่คง เขม้แขง็ มีคุณธรรม คุณภาพและสมรรถภาพในการเรียน การท า

กิจกรรม การท างานการแกปั้ญหา การด าเนินชีวติ และมีความพร้อมในการพฒันาดว้ยปัญญา 

วธีิการฝึกฝนอบรมจิตใหมี้สมาธิ เรียกวา่ การฝึกสมาธิ หรือการบริหารจิตตามหลกัสติปัฏฐาน 4 

เป็นตน้ 

การพฒันาดา้นจิตใจดว้ยปัญญา หมายถึง การฝึกฝนอบรมจิตใหเ้กิดปัญญา   

คือความรู้ ความเขา้ใจส่ิงทั้งหลายตามความเป็นจริง รู้วา่ส่ิงทั้งหลายเป็นไปตามเหตุปัจจยั อนัเป็น

ความรู้ที่สามารถแกปั้ญหาที่สาเหตุไดอ้ยา่งถูกตอ้ง รู้เท่าทนัโลก และชีวติ จนสามารถท าจิตให้

บริสุทธ์ิหลุดพน้จากการยดึติดในส่ิงทั้งหลาย ท าใหด้บักิเลส ดบัทุกข ์ไดว้ธีิการฝึกฝนอบรมจิตให้

เกิดปัญญามี 3 วธีิ คือ 1). การศึกษาจากผูรู้้หรือจากต ารา เรียกความรู้ที่เกิดจากวธีิน้ีวา่ สุตมยปัญญา 

2). การน าความรู้จากการศึกษานั้นมาพจิารณาตามหลกัเหตุผล จนไดค้วามรู้ความเขา้ใจแจ่มแจง้ขึ้น

ในใจ เรียกความรู้ที่ไดจ้ากวธีิน้ีวา่ จินตามยปัญญา 3). การเจริญปัญญาตามหลกัสติปัฏฐาน 4          

คือ การใชส้ติปัฏฐาน 4 คือ การใชส้ติก าหนดจิตใหต้ามดูอาการของกาย (เช่น ลมหายใจเขา้-ออก)        

ดูเวทนา (ความรู้สึกสุข-ทุกข-์เฉยๆ) ดูจิต(ความคดิ) และดูธรรม (ส่ิงที่ปรุงแต่งจิต เช่นราคะ โทสะ 

โมหะ) ใหรู้้เท่าทนัตามความเป็นจริง เรียกความรู้ที่ไดจ้ากวธีิน้ีวา่ ภาวนามยปัญญา 

กระบวนการพฒันาน้ีมีปฏิสมัพนัธเ์ชิงเหตุและผลสนบัสนุนเก้ือกลูกบัแบบ

บูรณาการ กล่าวคือ ศีลช าระกายและวาจาใหส้ะอาดมีความประพฤติดีงาม เป็นที่รักที่ไวว้างใจของ

สงัคม ท าใหเ้กิดความมัน่ใจในความบริสุทธ์ิของตนเอง จึงไม่ตอ้งหวาดกลวัต่อการต าหนิ           

การลงโทษ ทางสงัคม  เกิดความปลอดโปร่งโล่งใจ มีความสุข ช่ืนบาน สงบ จิตที่มีสภาพเช่นน้ี
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เหมาะแก่การพฒันาใหมี้สมาธิ จิตที่มีสมาธิเหมาะแก่การพฒันาใหเ้กิดปัญญา ในทางกลบักนั จิตที่มี

ปัญญาเหมาะแก่การพฒันาใหมี้ศีลที่บริสุทธ์ิ ดงัพระพทุธพจน์ในโสณทณัฑสูตร วา่ “ปัญญาตอ้งมี

ศีลช่วยช าระใหบ้ริสุทธ์ิ ศีลก็ตอ้งมีปัญญาช่วยช าระใหบ้ริสุทธ์ิ  ปัญญายอ่มมีในที่ที่มีศีล  ศีลก็ยอ่มมี

ในที่ที่มีปัญญา  และในธรรมบท(ภาค7) วา่ “ฌาน (ภาวะที่จิตสงบ) ยอ่มไม่มีแก่ผูไ้ม่มีปัญญา ปัญญา

ยอ่มไม่มีแก่ผูไ้ม่มีฌาน” 

การศึกษาตามแนวไตรสิกขา ควรใชเ้ป็นพื้นฐานของการจดัการศึกษา           

ทุกระดบัชั้น  โดยน าหลกัไตรสิกขาไปปรับใชใ้หเ้หมาะสมกบัวยัและระดบัชั้นทางการศึกษาของ

ผูเ้รียนดงัตวัอยา่งในการพฒันาตนตามหลกัไตรสิกขา 

2.4 จุดประสงค์หลักของการน าหลักไตรสิกขาเข้ามาผสานกับระบบการศึกษา 

พระธรรมปิฎก  ป.อ.ปยตฺุโต  (2546:16, อา้งถึงใน ดวงธิดา ฟูตระกูล, 2554:32) 

อธิบายไวด้งัน้ี 

1.เพือ่เป็นการเติมความสมบูรณ์ดา้นวนิยัและคุณธรรมใหเ้กิดขึ้นกบัตวั

นกัเรียน  คุณธรรมในที่น้ีจะเกิดไดเ้น่ืองมาจากการที่ตวันกัเรียนไดรั้บการอบรมสัง่สอนใหป้ระพฤติ

ปฏิบติัตนอยูใ่นความดี   การที่เด็กจะเขา้ใจความดีไดน้ั้นมาจากการอบรมสัง่สอน และการมีแนว 

ทางใหป้ฏิบติั  เม่ือปฏิบติัจนคุน้เคย นกัเรียนจะตอ้งถูกฝึกใหใ้ชก้ารวเิคราะห์แยกแยะถึงส่ิงที่ปฏิบติั 

เม่ือพบแก่นที่แทข้องการปฏิบติัจากการเป็นผูค้ิดวเิคราะห์เป็นแลว้ นกัเรียนก็จะสามารถน า

หลกัธรรมที่อยูใ่นการปฏิบติันั้นๆไปใชก้บัชีวติของตนไดอ้ยา่งแทจ้ริง  

2.เพือ่ใหจิ้ตใจของนกัเรียนมีความเขม้แข็ง หนกัแน่น และมีความมุ่งมัน่ความ

เขม้แขง็ในที่น้ีของจิตใจเกิดไดจ้าก แนวทางปฏิบติัที่มุ่งสู่การเป็นคนที่ดีตามหลกัไตรสิกขาและ  

การฝึกตนใหเ้ป็นคนดีนั้น จะตอ้งใชค้วามพยายามอยา่งมาก ตอ้งอาศยัจิตใจที่มุ่งมัน่ อนัซ่ึงผูท้ี่ปฏิบติั

อยา่งจริงจงัจะไดคุ้ณสมบติันั้นติดตวัไป 

3.เพือ่เตรียมพลงัจิตใจไวรั้บการเรียนรู้ทุกสถานการณ์   ก าลงัของใจในที่น้ี

เป็นก าลงั   ที่มีพื้นฐานมาจากกระบวนการคิดวเิคราะห์ที่เป็นสมัมาทิฐิ  ความมุ่นมัน่ในการเอาชนะ

อุปสรรคดว้ยก าลงัใจของพื้นฐานแบบน้ี  จึงเป็นการมุ่งเอาชนะอยา่งเป็นเหตุเป็นผล และเป็นใจ      

ที่สมบูรณ์พร้อมที่จะรองรับความผดิพลาดดว้ยเช่นกนั
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4.เพือ่พฒันาลกัษณะนิสยัใหเ้ป็นนกัสร้างสรรค ์สร้างงาน สร้างชีวติ  การสร้าง

ส่ิงต่างๆใหม่อยา่งสร้างสรรคมิ์ใช่การเอาประโยชน์จากการฝึกท่องจ า  แต่จ  าเป็นอยา่งยิง่ที่ตอ้งอาศยั

สภาวะใจที่มีพื้นฐานของความสงบ หากใจหมกมุ่นอยูก่บัเร่ืองใด หรือทอ้แทอ้ยูต่ลอดเวลา เป็นการ

ยากที่ความคิดสร้างสรรคต่์างๆจะเกิดขึ้นไดโ้ดยง่าย ความคิดสร้างสรรคต่์างๆจึงจ าเป็นตอ้งใชใ้จ    

ที่ฝึกฝนความสงบอยูเ่สมอเป็นพื้นฐาน  

5.เพือ่ใหน้ าหลกัคุณธรรมใชเ้ป็นหลกัยดึในการด ารงชีวติ   คุณธรรมต่างๆ     

ที่ไดรั้บผา่นการอบรมจากคุณครู  จากการท ากิจวตัรประจ าวนัตามที่โรงเรียนวถีิพทุธก าหนด 

สุดทา้ยแลว้กิจวตัรนั้นๆเม่ือผสานกบั การฝึกคิดไตร่ตรองจะกลายเป็นคุณธรรมประจ าตนของผูน้ั้น

สืบไป 

สรุปไดว้า่ จุดประสงคข์องการผสานหลกัไตรสิกขากบัโรงเรียน ก็เพือ่เป็นการ

เตรียมความพร้อมใหเ้ด็กนกัเรียนเป็นคนรอบรู้ในทุกดา้น ไม่เฉพาะความรอบรู้ทางวชิาการเพยีง

เท่านั้น แต่หากตอ้งมีความเขม้แขง็ทางจิตใจ และมีความคิด ที่เหมาะสมแก่การพฒันาตนเองโดยการ

ด าเนินงานของโรงเรียนวถีิพทุธจะมีตวัช้ีวดัในการด าเนินงานเพือ่ประสิทธิผลในการด าเนินงาน 

โดยการตอบสนองใหค้รบถว้นตามตวัช้ีวดัต่างๆของโรงเรียนวถีิพทุธ 

 

2.5 ตัวช้ีวัดการด าเนินงานตามแนววิถพีุทธ 
มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั (2547:46-53) ไดก้ าหนดตวัช้ีวดัในการ

ด าเนินงานตามแนววถีิพทุธ ในปัจจยัแต่ละดา้นมีรายละเอียดต่อไปน้ี 

2.5.1 ตัวช้ีวัดด้านปัจจัยน าเข้า (Input)  

ตวัช้ีวดัดา้นปัจจยัน าเขา้ก าหนดเฉพาะปัจจยัส าคญัที่เป็นเง่ือนไขหลกัและ

ส่งผลอยา่งชดัเจนต่อการพฒันานกัเรียนและงานโรงเรียนวถีิพทุธตามระบบไตรสิกขา ตวัช้ีวดัดา้น

ปัจจยัน้ีเพือ่ใหทุ้กฝ่ายตระหนกัถึงความส าคญัเชิงเหตุและผลของการด าเนินการพฒันา ซ่ึงมีจุดมุ่ง 

เนน้ในการพฒันาทั้งระบบโรงเรียน  

มาตรฐานดา้นปัจจยัที่ตอ้งการคือ โรงเรียนมีบุคลกรที่มีคุณลกัษณะที่ดีในวถีิ

พทุธมีการบริหารจดัการ มีหลกัสูตร มีแหล่งเรียนรู้และสภาพแวดลอ้มที่ส่งเสริมการพฒันาตาม

หลกัไตรสิกขา ดงัแสดงในตารางที่4
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ตารางที่ 4 แสดงรายละเอียดตวัช้ีวดัดา้นปัจจยัน าเขา้ (Input) 

รายละเอียดตวัช้ีวดัดา้นปัจจยัน าเขา้ (Input) 

องคป์ระกอบหลกั องคป์ระกอบยอ่ย ขอ้บ่งช้ีคุณภาพ 
 

1.บุคลากรมี
คุณลกัษณะท่ีดี 

1.ผูบ้ริหาร 1.มีวิถีชีวิตท่ีสอดคลอ้งกบัหลกัพุทธธรรม (ลด  ละ เลิกอบายมุข) ถือ
ศีล5 และปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งท่ีดี 
2.มีพรหมวิหารธรรมประจ าใจ 
3.มีความซ่ือสัตย ์จริงใจในการท างาน 
4.มีความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งในพระรัตนตรัย  นบัถือและศรัทธาใน
พระพุทธศาสนา 

 2.ครู 1.มีวิถีชีวิตท่ีสอดคลอ้งกบัหลกัพุทธธรรม (ลด ละ เลิก อบายมุข)     
มีศีลธรรม และปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งท่ีดี 
2.มีพรหมวิหารธรรม มีความเป็นกลัยาณมิตร มุ่งพฒันาให้ผูเ้รียนเกิด
ความเจริญงอกงามตามหลกัไตรสิกขา 
3.รู้ เขา้ใจ หลกัการพฒันาผูเ้รียนตามหลกัไตรสิกขา 

2.การบริหาร
จดัการด าเนินการ
อยา่งมีระบบ 

1.ระบบบริหาร 1.มีวิสัยทศัน์หรือปรัชญา พนัธกิจ เป้าหมาย ธรรมนูญ หรือแผน    
กลยทุธ์ท่ีมีจุดเนน้ในการพฒันาโรงเรียนวิถีพุทธ 
2.แต่งตั้งคณะกรรมการท่ีปรึกษา หรือคณะกรรมการด าเนินงาน
โรงเรียนวิถีพุทธ และบริหารการด าเนินงานอยา่งต่อเน่ืองโดย
ผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่าย (บวร) มีส่วนร่วม 
3.ปลูกฝังศรัทธาสร้างเสริมปัญญาในพระพุทธศาสนาให้เกิดข้ึนกบั
บุคลากร และ ผูเ้ก่ียวขอ้ง 
4.ร่วมมือกบัผูป้กครอง วดั และชุมชน เพ่ือพฒันาผูเ้รียนและชุมชน 
5. มีการนิเทศ ก ากบั ติดตามการด าเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธอยา่ง
ต่อเน่ือง 
6.มีการตรวจสอบประเมินผลและเปิดโอกาสให้มีการเสนอแนะอยา่ง
เป็นกลัยาณมิตรเพ่ือพฒันาอยา่งต่อเน่ือง 

 

 

 



33 

 

ตารางที่ 4 แสดงรายละเอียดตวัช้ีวดัดา้นปัจจยัน าเขา้ (Input) (ต่อ) 

องคป์ระกอบหลกั องคป์ระกอบยอ่ย ขอ้บ่งช้ีคุณภาพ 
 

2.การบริหาร
จดัการด าเนินการ
อยา่งมีระบบ 

2.ระบบหลกัสูตร
สถานศึกษา 

หลกัสูตรสถานศึกษาหน่วยการเรียนรู้ และแผนการจดัการเรียนรู้ 
บรูณาการพุทธธรรมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

3.กายภาพและ
ส่ิงแวดลอ้มจดั
อยา่งรอบคอบ 

สภาพแวดลอ้ม 1.จดัประดิษฐานพระพุทธรูปประจ าโรงเรียน  และประจ าห้องเรียน
เหมาะสม 
2.มีป้ายนิเทศ ป้ายคติธรรม ค าขวญัคุณธรรมจริยธรรมโดยทัว่ไป    
ในบริเวณโรงเรียน 
3.สภาพโรงเรียนสะอาด ปลอดภยั สงบ ร่มร่ืน เรียบง่าย ใกลชิ้ด
ธรรมชาติ 
4.บริเวณโรงเรียนปราศจากส่ิงเสพติด อบายมุข ส่ิงมอมเมาทุกชนิด 

จากตารางที่4 สรุปไดว้า่ ตวัช้ีวดัดา้นปัจจยัน าเขา้เปรียบเสมือนการเตรียมความพร้อม 

เพือ่ใหเ้กิดการพฒันาที่มีประสิทธิภาพ โดยมีองคป์ระกอบหลกัคอื บุคลกรมีคุณลกัษณะที่ดีการ

บริหารจดัการด าเนินการอยา่งมีระบบ และกายภาพกบัส่ิงแวดลอ้มของโรงเรียนจดัอยา่งรอบคอบ 

2.5.2 ตัวช้ีวัดด้านกระบวนการ (Process) 

ตวัช้ีวดัดา้นกระบวนการ  ก าหนดโดยวิเคราะห์จากเอกสาร แนวทางการ

ด าเนินงานโรงเรียนวถีิพทุธ เป็นหลกั ซ่ึงเป็นเอกสารเชิงหลกัการและแนวทางกลางของ

กระทรวงศึกษาธิการ ที่ใชเ้ป็นหลกัทัว่ประเทศการก าหนดปัจจยัดา้นน้ีเพือ่ส่งเสริมให้

กระบวนการพฒันาเป็นไป  อยา่งชดัเจน รอบคอบ มีประสิทธิภาพ ให้ผูเ้รียนไดรั้บการพฒันาอยา่ง

แทจ้ริงตามระบบไตรสิกขามาตรฐานดา้นกระบวนการที่ตอ้งการใหเ้กิดคือ โรงเรียนจดับรรยากาศ

และกิจกรรมการเรียนการสอนเพือ่พฒันาผูเ้รียนใหเ้ป็นไปตามหลกัไตรสิกขาและบูรณาการในวถีิ

ชีวติ ดงัแสดงในตารางที่5 
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ตารางที่5 แสดงรายละเอียดตวัช้ีวดัดา้นกระบวนการ (Process) 

รายละเอียดตวัช้ีวดัดา้นกระบวนการ (Process) 

องคป์ระกอบหลกั องคป์ระกอบ

ยอ่ย 

ขอ้บ่งช้ีคุณภาพ 

1.การเรียนการ

สอนท่ีบรูณาการ

ไตรสิกขา 

1.กระบวน การ

จดัการเรียนรู้ 

1. จดัการเรียนรู้โดยบรูณาการพุทธธรรมหรือหลกัไตรสิกขาในทุกกลุ่ม 

สาระการเรียนรู้และเช่ือมโยงกบัชีวิตประจ าวนั 

2.ส่งเสริมให้มีการน าหลกัธรรมมาเป็นฐานในการคิดวิเคราะห์และ

แกปั้ญหา 

3.จดัการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมการใฝ่รู้และแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง 

4.จดักิจกรรมบริหารจิตเจริญปัญญาทั้งในการเรียนการสอน และใน

กิจกรรมการด ารงชีวิตประจ าวนั 

2.การใชส่ื้อ

และแหล่ง

เรียนรู้ 

1.ใชส่ื้อการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมการใฝ่รู้และแสวงหาความรู้ดว้ยตนเองอยู่

เสมอ 

2.นิมนตพ์ระสงฆห์รือเชิญภูมิปัญญาทางพระพุทธศาสนาสอนนกัเรียน

สม ่าเสมอ 

3.จดันกัเรียนไปเรียนรู้ท่ีวดั หรือศาสนสถาน ท่ีใชเ้ป็นแหล่งเรียนรู้

ประจ าของโรงเรียน อยา่งต่อเน่ือง 

3.การวดั

ประเมินผล 

มีการวดัประเมินผลตามสภาพจริง ดว้ยวิธีการท่ีหลากหลาย ครอบคลุม

ตามหลกัภาวนา 4 (กาย ศีล สมาธิ ปัญญา) โดยมีจุดเนน้เพ่ือพฒันา

นกัเรียนต่อเน่ือง 

2.บรรยากาศและ

ปฏิสัมพนัธ์ท่ีเป็น

กลัยาณมิตร 

บรรยากาศ

ปฏิสัมพนัธ์ท่ี

ส่งเสริมการ

สอนให้รู้ ท  าให้

ดู อยูใ่ห้เห็น 

1. ส่งเสริมความสัมพนัธ์แบบกลัยาณมิตร อ่อนนอ้มถ่อมตน เคารพให้

เกียรติซ่ึงกนัและกนั  ยิม้แยม้ มีเมตตาต่อกนัทั้งครูต่อนกัเรียน ครูต่อครู

นกัเรียนต่อนกัเรียน  และครูต่อผูป้กครอง 

2.ส่งเสริมบรรยากาศ ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน ใฝ่สร้างสรรค์ 

3.ส่งเสริมบุคลากรและนกัเรียนให้ปฏิบติัตนเป็นตวัอยา่ง ท่ีดีต่อผูอ่ื้น 

4.ส่งเสริม ยกยอ่ง เชิดชู ผูท้  าดี เป็นประจ า 
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ตารางที่5 แสดงรายละเอียดตวัช้ีวดัดา้นกระบวนการ (Process) (ต่อ) 

องคป์ระกอบหลกั องคป์ระกอบ

ยอ่ย 

ขอ้บ่งช้ีคุณภาพ 

3.กิจกรรมพ้ืนฐาน

วิถีชีวิต 

1.กิจกรรม

พ้ืนฐาน

ประจ าวนั 

1.ฝึกฝนอบรมให้เกิดการกิน อยู ่ด ูฟัง เป็น (รู้เขา้ใจเหตุผล และ

ประโยชน์ตามคุณค่าแท ้ตามหลกัไตรสิกขา) 

2.ส่งเสริมกิจกรรมการรับผดิชอบ ดูแลรักษา พฒันาอาคารสถานท่ีและ

ส่ิงแวดลอ้ม อยา่งสม ่าเสมอจนเป็นนิสัย 

2.กิจกรรมทาง

พระพุทธศาสนา 

1.ส่งเสริมปฏิบติักิจกรรมพระพุทธศาสนาอยา่งเห็นคุณค่ารู้เขา้ใจ เหตุผล 

2.จดักิจกรรมส่งเสริมการระลึก และศรัทธาในพระรัตนตรัย เป็นประจ า

และในโอกาสส าคญัอยา่งต่อเน่ือง เป็นวิถีชีวิต 

3.ส่งเสริมให้ทุกคนมีส่วนร่วม และเห็นคุณค่าในการรักษาและสืบต่อ

พระพุทธศาสนา 

                    จากตารางที่5 สรุปไดว้า่ ตวัช้ีวดัดา้นกระบวนการ เป็นขั้นตอนของการเตรียมการเรียน

การสอนที่บรูณาการไตรสิกขาเขา้ไปสู่ผูเ้รียน การจดับรรยากาศและปฏิสมัพนัธท์ี่เป็นกลัยาณมิตร

อีกทั้งปลูกฝังกิจกรรมพื้นฐานวถีิชีวติ เพือ่พฒันาเด็กนกัเรียนให้เป็นไปตามหลกัวถีิพทุธ  

 

2.5.3 ตัวช้ีวัดด้านผลผลิต (Output)    

ตวัช้ีวดัดา้นผลผลิต ก าหนดเฉพาะผลที่เกิดกบัผูเ้รียน ก าหนดโดยวเิคราะห์จาก

หลกัภาวนา 4 คือ มีองคป์ระกอบดา้นกาย ศีล สมาธิ และปัญญา ซ่ึงเป็นผลที่ผูเ้รียนควรไดรั้บจาก

การพฒันาตามระบบไตรสิกขา  การก าหนดปัจจยัดา้นน้ี เพือ่ส่งเสริมใหส้ถานศึกษามีเป้าหมายการ

พฒันาโรงเรียนวถีิพทุธเพือ่พฒันาผูเ้รียนอยา่งชดัเจน 

มาตรฐานดา้นผลผลิตที่ตอ้งการใหเ้กิด คือ ผูเ้รียนไดรั้บการพฒันาเป็นผูมี้

คุณลกัษณะ กิน อยู ่ ดู ฟัง เป็น (ภาวนา 4) ด าเนินชีวติอยา่งมีคุณค่าและมีความสุข ดงัแสดงในตาราง

ที่6 
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ตารางที่ 6 แสดงรายละเอียดตวัช้ีวดัดา้นผลผลิต (Output)  

รายละเอียดตวัช้ีวดัดา้นผลผลิต (Output) 

องคป์ระกอบหลกั องคป์ระกอบยอ่ย ขอ้บ่งช้ีคุณภาพ 

พฒันากาย ศีล จิต 

และปัญญาอยา่ง

บรูณาการ 

 (ภาวนา 4) 

1.กาย 

(กายภาพ) 

1.บริโภคใชส้อยปัจจยั 4 ในปริมาณและคุณภาพท่ีเหมาะสม ได้

คุณค่าแท ้

2.การดูแลร่างกายและการแต่งกายสะอาด เรียบร้อย 

3.ด ารงชีวิตอยา่งเก้ือกลูส่ิงแวดลอ้ม 

2.ศีล  

(สังคม) 

1.มีศีล 5 เป็นพ้ืนฐานในการด ารงชีวิต 

2.มีวินยั ซ่ือสัตย ์มีความรับผดิชอบ ตรงต่อเวลา 

3.สามารถพ่ึงตนเองไดห้รือท างานเล้ียงชีพดว้ยความสุจริต 

3.จิต 

(จิตใจ/อารมณ์) 

1.มีความกตญัญูรู้คุณ ตอบแทนคุณ 

2.มีจิตใจ เมตตา กรุณา (เอ้ือเฟ้ือ เผือ่แผ ่แบ่งปัน)ต่อกนั 

3.ท างานและการเรียนรู้ อยา่งตั้งใจ อดทน ขยนัหมัน่เพียร 

4.มีสุขภาพจิตดี แจ่มใส ร่าเริงเบิกบาน 

 1.มีศรัทธาและความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งในพระรัตนตรัย 

2.รู้บาป -บุญ  คุณ-โทษ ประโยชน์-มิใช่ประโยชน์ 

3.ใฝ่รู้ ใฝ่ศึกษา แสวงหาความจริง และใฝ่สร้างสรรค ์พฒันางาน  

อยูเ่สมอ 

4.รู้เท่าทนั แกปั้ญหาชีวิตและการท างานไดด้ว้ยสติปัญญา 

จากตารางที่6 สรุปไดว้า่ตวัช้ีวดัดา้นผลผลิต คือเด็กนกัเรียนที่จะแสดงผลลพัธ ์         

ของกระบวนการต่างๆที่ไดรั้บ เด็กนกัเรียนที่ไดรั้บการพฒันาแลว้ จะเป็นผูพ้ฒันากาย ศีล จิต     

และปัญญา อยา่งบูรณาการ  

 

2.5.4 ตัวช้ีวัดด้านผลกระทบ (Outcome/Impact) 

ตวัช้ีวดัดา้นผลกระทบก าหนดจากผลการพฒันาตามระบบไตรสิกขาที่

สถานศึกษา     ซ่ึงประกอบดว้ย บา้น (ผูป้กครอง ชุมชน) วดัและราชการอ่ืนๆ การก าหนดปัจจยัดา้น

น้ีเพือ่ใหเ้กิดความตระหนกัถึงการพฒันาโรงเรียนวถีิพทุธจะก่อใหเ้กิดผลต่อเน่ืองและส่งผลดีต่อ

สงัคมในวงกวา้ง
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มาตรฐานดา้นผลกระทบที่ประสงคใ์หเ้กิด คือ วดั บา้น โรงเรียน ไดรั้บ

ประโยชน์    จากการพฒันาโรงเรียนวถีิพทุธและเกิดความสมานฉนัทร่์วมมือกนัพฒันาโรงเรียน  

และสงัคมตามวถีิพทุธอยา่งต่อเน่ือง ดงัแสดงในตารางที่ 7 

ตารางที่7 แสดงรายละเอียดตวัช้ีวดัดา้นผลกระทบ (Outcomes/Impact) 

รายละเอียดตวัช้ีวดัดา้นผลกระทบ (Outcomes/Impact) 

องคป์ระกอบ

หลกั 

องคป์ระกอบยอ่ย ขอ้บ่งช้ีคุณภาพ 

บวร ไดรั้บ 

ประโยชน์

จากการ

พฒันา

โรงเรียนวิถี

พุทธ 

1.บา้น(ผูป้กครองและ

ชุมชน) 

1.บา้นและชุมชนมีสมาชิกท่ีเป็นคนดีไม่ยุง่เก่ียวกบัอบายมุขเพ่ิมข้ึน 

2.ชุมชนมีผูช่้วยเหลือในการพฒันาชุมชนมากยิง่ข้ึน 

2.วดั วดัไดศ้าสนทายาทและก าลงัช่วยงานส่งเสริมพระพุทธศาสนามากข้ึน 

3.โรงเรียน โรงเรียนไดรั้บความไวว้างใจ เช่ือมัน่ ศรัทธาและไดรั้บความร่วมมือ

จากผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง (บา้น วดั ราชการ) 

จากตารางที่7 สรุปไดว้า่ ตวัช้ีวดัดา้นผลกระทบนั้นเปรียบเสมือนการการผลิดอกออก

ผลของทุกขั้นตอนที่เช่ือมโยงกนัเป็นอยา่งดี การพฒันาที่อาศยัความร่วมมือจากทุกฝ่าย ทั้งโรงเรียน 

อีกทั้งพระในวดั และชุมชน ยอ่มท าใหเ้กิดประโยชน์อนัดีแก่ทุกฝ่ายที่มีส่วนเก่ียวขอ้งโดยสามารถ

เป็นเห็นรูปธรรมไดต้ามขอ้มูลบื้องตน้ 

ทั้งน้ียงัสรุปไดว้า่ตวัช้ีวดัดา้นต่างๆ ตั้งแต่ ดา้นปัจจยัน าเขา้ กระบวนการผลผลิตและ

ผลกระทบ จะเกิดเป็นวงจรที่มีประสิทธิภาพไม่ไดเ้ลย หากขาดการใหค้วามส าคญักบั ขั้นตอนใด

ขั้นตอนหน่ึง  เพราะทุกคนมีความส าคญัต่อการขบัเคล่ือนเสมอ ทั้งผูป้กครองและคนในชุมชนที่

ตอ้งเขา้ใจวา่โรงเรียนก าลงัด าเนินการในส่ิงใด เพื่อจุดประสงคใ์ด  อีกทั้งวดั ที่ตอ้งเป็นแหล่งในการ

ปฏิบติักิจทางศาสนาของนกัเรียนและคณะครูผูบ้ริหารอยูเ่ป็นประจ า พระก็ตอ้งมีความเขา้ใจในส่ิงที่

โรงเรียนขอความร่วมมือ แมแ้ต่บุคคลทัว่ไปในชุมชนก็มีความจ าเป็นที่จะตอ้งมีความเขา้ใจในการ

ด าเนินงานวถีิพทุธ เพราะสุดทา้ยชุมชน วดั และโรงเรียน ต่างก็เป็นผูไ้ดรั้บผลจากการพฒันาเป็น

วงจรไปในทุกฝ่าย
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2.6 แนวคดิที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานตามแนววิถีพุทธ 

2.6.1 ความหมายของโรงเรียนวิถีพทุธ 

โรงเรียนวถีิพทุธ ไดมี้ผูส้รุปและใหค้วามหมายไวด้งัต่อไปน้ี 

มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั (2547:24-25) สรุปความหมายไวว้า่ 

โรงเรียนวถีิพทุธ  หมายถึง สถานศึกษาที่น าหลกัธรรมพระพทุธศาสนามาประยกุตใ์ชใ้นการจดั

การศึกษา และพฒันาผูเ้รียน โดยเนน้กรอบการพฒันาตามหลกัไตรสิกขา คอืศีล สมาธิ ปัญญา    

ผา่นการพฒันา การกิน อยู ่ดู ฟังเป็นในลกัษณะสอนใหรู้้  ท  าใหดู้  อยูใ่หเ้ป็น  จุดมุ่งหมายเพือ่

พฒันาคุณภาพชีวติผูเ้รียนโดยองคร์วม ทั้งดา้น คุณธรรม  จริยธรรม  ดา้นปัญญา ความคิด และการ

ด าเนินชีวติ เพือ่ใหเ้กิดประโยชน์แทจ้ริงกบัชีวติและสงัคม 

พทุธิภา  เหล็กคงสนัเทียะ (2551:34) สรุปความหมายไวว้า่ โรงเรียนวถีิพทุธ 

หมายถึง โรงเรียนระบบปกติทัว่ไปสงักดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐา เป็นโรงเรียน

ที่ด าเนินการสอนตามปกติที่น าหลกัธรรมพระพทุธศาสนามาใช ้หรือประยกุตใ์ชใ้นการบริหารและ

การพฒันาผูเ้รียนโดยรวมของสถานศึกษา เนน้กรอบการพฒันาตามหลกัอยา่งบูรณาการ ผูเ้รียนได้

เรียนรู้ไดพ้ฒันาการกิน อยู ่ดู ฟัง ใหผู้เ้รียนเป็นทั้ง คนดี คนเก่ง และมีความสุข 

ลภาภทัร พลสิทธ์ิ (2551:17-18) สรุปความหมายไวว้า่ โรงเรียนวถีิพทุธ 

หมายถึง โรงเรียนระบบปรกติทัว่ไปที่น าหลกัธรรมพระพทุธศาสนามาประยกุตใ์ชใ้นการบริหารจดั

การศึกษาโดยมุ่งเนน้พฒันาผูเ้รียนในสถานศึกษาที่ยดึกรอบการพฒันาตามหลกัไตรสิกขา คอืศีล 

สมาธิ และ ปัญญา อยา่งบูรณาการเพือ่ใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้และมีการพฒันา ดา้นการกิน อยู ่ดู ฟังเป็น 

ส่งผลให้เป็นผูมี้ปัญญารู้คุณค่าทางวฒันธรรมไทย สามารถน าหลกัธรรมมาประยกุตใ์ชใ้นการ

ประพฤติ ปฏิบติัตนเป็นคนดี มีวธีิการแกไ้ขปัญหาอยา่งชาญฉลาด ตลอดจนสามารถด าเนินชีวติอยู่

ในสงัคมไดอ้ยา่งมีความสุข 

พระค ามูล รตนโชโต ศรีภูวงศ ์(2552:16) สรุปความหมายไวว้า่ โรงเรียนวถีิ

พทุธ หมายถึง สถานศึกษาที่ด  าเนินการในทางพทุธโดยน าหลกัธรรมทางพระพทุธศาสนามาใช ้

หรือประยกุตใ์ชใ้นการบริการ และพฒันาผูเ้รียน บูรณาการหลกัศาสนาพทุธเขา้มากบัการจดัการ

สอนที่เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั เนน้การพฒันาตามหลกัไตรสิกขาอยา่งบูรณาการ ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้     

ไดพ้ฒันาการกิน อยู ่ดู ฟังเป็น มีวฒันธรรมเมตตาเป็นฐานการด าเนินชีวติ
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สรุปไดว้า่ โรงเรียนวถีิพทุธ หมายถึง สถานที่ที่น าหลกัธรรมทาง

พระพทุธศาสนามาบูรณาการใชก้บัการพฒันาผูเ้รียน โดยเนน้กรอบการพฒันาตามหลกัไตรสิกขา 

ไดแ้ก่ ศีล สมาธิ ปัญญา โดยมุ่งหวงัใหผู้เ้รียนเป็นคนเก่ง ดี และมีความสุข ผา่นการด าเนินงานตาม

แนววถีิพทุธที่สอดแทรกหลกัธรรมใหผู้เ้รียน กิน อยู ่ดูและฟังเป็น 

 

2.6.2 ความหมายของการด าเนินงานตามแนววิถพีุทธ   

การด าเนินงานตามแนววถีิพทุธ ไดมี้ผูส้รุปและใหค้วามหมายไวด้งัต่อไปน้ี 

ณัฏฐิกา  ล้ิมเฉลิม (2549:7)  สรุปความหมายไวว้่า สภาพการด าเนินงานตาม

แนววถีิพทุธ หมายถึง การจดัสภาพในทุกดา้นของโรงเรียนสามญัที่จดัการศึกษาแต่เนน้การใช้

หลกัธรรมทางพระพทุธศาสนาและวถีิแนวทางในการจดัการศึกษาทั้งในดา้นองคค์วามรู้ 

กระบวนการจดั การศึกษาและกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษา 

ครูผูส้อนและนกัเรียน เก่ียวกบัการด าเนินงานใน 5 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นกายภาพ ดา้นกิจกรรมพื้นฐาน

วถีิชีวติ ดา้นการเรียน การสอน ดา้นบรรยากาศและปฏิสมัพนัธ ์ และดา้นการบริหารจดัการ            

ที่สนบัสนุน  ใหผู้เ้รียนพฒันาตามหลกัพทุธธรรมอยา่งบูรณาการและส่งเสริมใหผู้เ้รียนพฒันาชีวิต

ใหส้ามารถ กิน อยู ่ดู ฟัง เป็น 

วทิยา   มีสกุล (2551:6) สรุปความหมายไวว้า่ การด าเนินงานโรงเรียนวถีิพทุธ 

หมายถึง การปฏิบติังานในการบริหารจดัการและการจดักิจกรรมการเรียนการสอน โดยน า

หลกัธรรมของพระพทุธศาสนา มาใชใ้นระบบการพฒันาผูเ้รียนตามหลกัไตรสิกขา ไดแ้ก่ศีล สมาธิ 

ปัญญา 

พระครูสงัฆรักษจ์รัญ  จุ่นดีวงษ ์(2552:10)  สรุปความหมายไวว้า่ การ

ด าเนินงาน ตามแนววถีิพทุธ เป็นการจดัสภาพทุกดา้นของโรงเรียนที่จดัการศึกษา โดยการ

สนบัสนุนการน าหลกัธรรมทางพระพทุธศาสนา และวถีิแนวทางในการจดัการศึกษาทั้งในดา้นองค์

ความรู้ กระบวนการจดัการศึกษาและกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน  โดยการด าเนินงานประกอบไปดว้ย 4 

ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นกายภาพ ดา้นกิจกรรมพื้นฐานวถีิชีวติ  ดา้นการเรียนการสอน และดา้นบรรยากาศ

และปฏิสมัพนัธ์
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พระทรงศกัด์ิ  แอ๊ดสกุล (2552:8) สรุปความหมายไวว้า่ การด าเนินงาน

โรงเรียนวถีิพทุธ คือ การด าเนินงาน โดยน าหลกัธรรมพระพทุธศาสนามาใช้หรือประยกุตใ์ชใ้นการ

บริหาร   และพฒันาผูเ้รียนโดยรวมของสถานศึกษา โดยแบ่งเป็น 5ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นกายภาพ         

ดา้นกิจกรรมพื้นฐานวถีิชีวติ  ดา้นการเรียนการสอน  ดา้นบรรยากาศและปฏิสมัพนัธ ์และ           

ดา้นบริหารจดัการ 

นนัทรัตน์  สีกาลงั (2553:6) สรุปความหมายไวว้า่ การด าเนินงานโรงเรียนวถีิ

พทุธ หมายถึง การปฏิบติังานในการบริหารและการจดัการเรียนการสอนที่ส่งเสริมแนวทางวถีิพุทธ  

สรุปความหมายไดว้า่ การด าเนินงานตามแนววถีิพทุธ หมายถึงการที่ทาง

โรงเรียนมีการจดัการเก่ียวกบัการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ การจดัสถานที่ การจดักิจกรรม         

การเรียนการสอนตามหลกัการส าคญัของโรงเรียนวถีิพทุธ เพือ่เอ้ือต่อการสร้างคุณลกัษณะส าคญั

ใหผู้เ้รียนเป็นคนดี มีคุณธรรมอนัจะเป็นบุคคลทีจ่ะเติบโตเป็นอนาคตที่ดีของประเทศชาติต่อไป      

แบ่งการด าเนินงานตามแนววถีิพทุธออกเป็น 5ดา้นคือ  การด าเนินงานตามแนววถีิพทุธดา้นกายภาพ   

การด าเนินงานตามแนววถีิพทุธดา้นกิจกรรมพื้นฐานวถีิชีวติ การด าเนินงานตามแนววถีิพทุธ       

ดา้นการเรียนการสอน การด าเนินงานตามแนววถีิพทุธดา้นบรรยากาศและปฏิสมัพนัธ ์และ         

การด าเนินงานตามแนววถีิพทุธดา้นการบริหารจดัการ  

แต่ในการวจิยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดก้  าหนดความหมายของการด าเนินงานตามแนววถีิ

พทุธ ไวว้า่หมายถึง การที่นกัเรียนรับรู้วา่ทางโรงเรียนมีการจดัการเก่ียวกบัการสร้างบรรยากาศการ

เรียนรู้ การจดัสถานที่ การจดักิจกรรม   การเรียนการสอนตามหลกัการส าคญัของโรงเรียนวถีิพทุธ 

เพือ่เอ้ือต่อการสร้างคุณลกัษณะส าคญัใหผู้เ้รียนเป็นคนดี มีคุณธรรมอนัจะเป็นบุคคลที่จะเติบโต

เป็นอนาคตที่ดีของประเทศชาติต่อไป    ซ่ึงในการศึกษาวจิยัในคร้ังน้ีจะท าการแบ่งการด าเนินงาน

ตามแนววถีิพทุธออกเป็น 4ดา้นเพยีงเท่านั้นคือ  การด าเนินงานตามแนววถีิพทุธดา้นกายภาพ       

การด าเนินงานตามแนววถีิพทุธดา้นกิจกรรมพื้นฐานวถีิชีวติ การด าเนินงานตามแนววถีิพทุธ       

ดา้นการเรียนการสอน การด าเนินงานตามแนววถีิพทุธดา้นบรรยากาศและปฏิสมัพนัธ ์ส่วนการ

ด าเนินงานตามแนววถีิพทุธดา้นการบริหารจดัการ จะไม่ถูกรวมเขา้ดว้ย เพราะในการตอบ

แบบสอบถาม ผูต้อบแบบสอบถามคอืนกัเรียนเท่านั้น โดยทั้ง  4ดา้นมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี
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1.การด าเนินงานตามแนววิถีพทุธด้านกายภาพ   

1.1 ความหมายของการด าเนินงานตามแนววิถีพทุธด้านกายภาพ 

การด าเนินงานตามแนววถีิพทุธดา้นกายภาพ ไดมี้ผูส้รุปและใหค้วามหมายไว้

ดงัน้ี 

มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณ์ราชวทิยาลยั (2547:83-93) สรุปไวว้า่ การ

ด าเนินงานตามแนววถีิพทุธดา้นกายภาพ ไวว้า่   หมายความครอบคลุมถึงอาคารสถานที่  หอ้งเรียน   

แหล่งเรียนรู้  สภาพแวดลอ้ม อาณาบริเวณของสถานศึกษาจ าเป็นตอ้งค านึงถึงการจดัใหเ้หมาะสม  

และมุ่งเนน้ที่จะส่งเสริมใหเ้กิดการพฒันาตามหลกัไตรสิกขาใหม้ากที่สุด  ทั้งที่ผา่นระบบการเรียนรู้

ตามหลกัสูตรสถานศึกษาและผา่นการเรียนรู้วถีิชีวติจริง จาก การกิน อยู ่ดู ฟังเป็น ในชีวติประจ าวนั 

พระครูสงัฆรักษจ์รัญ  จุ่นดีวงษ ์(2552:10-11)  สรุปความหมายไวว้า่ การ

ด าเนินงานตามแนววถีิพทุธดา้นกายภาพหมายถึง การด าเนินงานตามแนวโรงเรียนวถีิพทุธของ

สถานศึกษา   ในการพฒันาสภาพแวดลอ้มใหมี้ความสะอาด สงบ ร่มร่ืน  ใหน้กัเรียนไดพ้กัผอ่น

อยา่งปลอดภยั สถานศึกษาและชุมชนปราศจากยาเสพติด  อบายมุข  ส่ิงมอมเมา  มีระบบดูแล

ช่วยเหลือนกัเรียน    มีกิจกรรมอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มใหน้กัเรียนรู้และเขา้ใจเหตุผลตามหลกัศีล    

สมาธิ ปัญญา มีการจดัอาคาร  สถานที่ใหมี้ที่ประดิษฐานพระพทุธรูป  พระประจ าหอ้งเรียนหรือ

ประจ าโรงเรียน และมีป้ายนิเทศ  ป้ายคติธรรม   ค  าขวญั  คุณธรรม  คติธรรม จริยธรรม หอ้งเรียน

และแหล่งเรียนรู้  ส่งเสริมใหน้กัเรียนรู้จกัใชเ้วลาวา่งให้เกิดประโยชน์  จดักิจกรรมการรับผดิชอบ

ดูแลหอ้งเรียนและแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน 

พระมหาชาตรี  กตปุญโญ (บุญเติม) (2554:4)  สรุปไวว้า่  การด าเนินงานตาม

แนววถีิพทุธดา้นกายภาพหมายถึง ดา้นอาคารสถานที่  สภาพแวดลอ้ม  หอ้งเรียนและแหล่งเรียนรู้              

ที่ส่งเสริม  การพฒันาศีล สมาธิ และปัญญา เช่น มีศาลาพระพทุธรูปที่เด่น  เหมาะสมที่จะชวนให้

ระลึกถึงพระรัตนตรัยอยูเ่สมอ  หรือมีมุมหรือหอ้งใหศึ้กษาพทุธธรรม บริหารจิต  เจริญภาวนา       

ที่เหมาะสมหรือมากพอที่จะบริการผูเ้รียน หรือการตกแต่งบริเวณใหเ้ป็นธรรมชาติหรือใกลชิ้ด

ธรรมชาติชวนให้ใจสงบ  และส่งเสริมปัญญา เช่น ร่มร่ืน  มีป้ายนิเทศ  ป้ายคุณธรรม  ดูแลเสียง

ต่างๆ  ไม่ใหอึ้กทึก เป็นตน้
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พระชยัณรงค ์ กิตติสาโร (ทองจิตร์) (2556:5-6) สรุปไวว้า่ การด าเนินงานตาม

แนววถีิพทุธดา้นกายภาพหมายถึง สถานศึกษาจะจดัอาคารสถานที่  สภาพแวดลอ้ม  หอ้งเรียนและ

แหล่งเรียนรู้ที่ส่งเสริมการพฒันาศีล  สมาธิ  และปัญญา มีศาลาพระพทุธรูปที่เด่น  เหมาะสมที่จะ

ชวนให้ระลึกถึงพระรัตนตรัยอยูเ่สมอ  มีหอ้งให้ศึกษาพทุธธรรม  บริหารจิต  เจริญภาวนา               

ที่เหมาะสมหรือมากพอที่จะบริการผูเ้รียน หรือการตกแต่งบริเวณใหเ้ป็นธรรมชาติหรือใกลชิ้ด 

ธรรมชาติ ชวนใหมี้ใจสงบ และส่งเสริมปัญญา ร่มร่ืน  มีป้ายนิเทศ  ป้ายคุณธรรม  ดูแลเสียงต่างๆ  

มิใหอึ้กทึกถา้เปิดเพลงกระจายเสียงก็พถีิพถินัเลือกเพลงที่ส่งเสริมสมาธิ  ประเทืองปัญญา  เป็นตน้ 

สรุปไดว้า่ การด าเนินงานตามแนววถีิพทุธดา้นกายภาพ  หมายถึง  การจดั

สถานที่ใหเ้อ้ือต่อการร าลึกถึงพระพทุธศาสนา การมีหอ้งส าหรับปฏิบติักิจกรรมทางศาสนา  การจดั

บริเวณอาคาร สถานที่ ใหมี้ความร่มร่ืน สะอาด เรียบร้อย 

1.2 แนวคดิการจัดลักษณะทางกายภาพโรงเรียนวิถีพุทธ  

มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั (2547:101-103)  ไดก้  าหนดแนวคิด

ในการจดัลกัษณะทางกายภาพโรงเรียนวถีิพทุธ ไวด้งัน้ี  

หลักการ   
จากความส าคญัของสภาพแวดลอ้มที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ตามที่ปรากฏใน

พระพทุธศาสนาและแนวทางในการจดับรรยากาศสภาพแวดลอ้มของสถานศึกษาธิการก าหนด
สามารถสรุปเป็นหลกัการในการจดัสภาพแวดลอ้มทางกายภาพของโรงเรียนวถีิพทุธ ไดด้งัน้ี 

1.บรรยากาศสงบเงียบ เรียบง่าย 
2.ใกลชิ้ดธรรมชาติ ร่มร่ืน 
3. ใกลชิ้ดกบัชุมชน 
4. สะอาด มีระเบียบ 
5. ทนัสมยั มีการปรับปรุงพฒันาอยูเ่สมอ 
6. เป็นแหล่งเรียนรู้ทั้งดา้นวชิาการ วิชาชีพ และคุณธรรม 

หลักคดิ 
โรงเรียนหรือสถานศึกษาเป็นปัจจยัภายนอกที่ส าคญัต่อการเรียนรู้ 

พระพทุธเจา้ทรงใหค้วามส าคญักบัสถานที่ที่เก่ียวขอ้งกบัการเรียนรู้มาก เหตุการณ์ใน
พระพทุธศาสนาหลายตอนเนน้ความส าคญัของสถานที่ และบรรยากาศเช่น
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1.ทรงเจริญอานาปานสติกรรมฐาน เม่ือมีพระชนมาย ุ7 พรรษา ณ ใตต้น้
หวา้ในบรรยากาศที่เงียบสงบ  

2.ทรงเลือกสถานที่ที่ใกลชิ้ดธรรมชาติและชุมชนส าหรับบ าเพญ็เพียร  
3.เม่ือตรัสรู้แลว้ทรงเปล่ียนสถานที่จากที่ตรัสรู้ ไปประทบัใตต้น้ไทรและ

ตน้อ่ืนๆ 
4.ทรงก าหนดเร่ืองความสะอาดความมีระเบียบไวใ้นพระวนิยัปิฎกวา่ดว้ย

เสนาสนวตัรและเสนาสนขนัธกะ 
5.ทรงแสดงภาวะที่เอ้ือ เก้ือกูล เหมาะสม สะดวกสบาย ของสภาพ 

แวดลอ้มซ่ึงประมวลกนัไว ้7ส่ิง คือ สปัปายะ7 

หลักท า 
โรงเรียนวถีิพทุธ มีลกัษณะทางกายภาพดงัน้ีเป็นธรรมชาติร่มร่ืนสวยงาม

สะอาด     เป็นระเบียบ  ปลอดภยั ใหค้วามรู้สึกที่ผอ่นคลายสบายกายสบายใจ มีศูนยร์วมศรัทธา  
ของครู นกัเรียน และบุคคลในชุมชนคือมีพระพทุธรูปที่เด่นชวนให้ระลึกถึงพระรัตนตรัย มีสวน
พทุธธรรมประกอบดว้ยตน้ไมส้ าคญัในพระพทุธศาสนา มีป้ายนิเทศ ป้ายคุณธรรม มีอาคาร สถานที่
ที่สะอาดเป็นระเบียบและเพยีงพอต่อการใชส้อย มีแปลงเกษตร โรงฝึกงานที่เหมาะสมต่อการฝึกฝน
คุณธรรมเพือ่ประกอบสมัมาอาชีวะ  มีหอ้งจริยธรรม หอสมุดพระพทุธศาสนา ทุกหอ้งเรียนมี
พระพทุธรูปเพือ่ใหน้กัเรียนไดเ้ห็นและระลึกถึงพระรัตนตรัยอยูเ่สมอ 

บรรยากาศในหอ้งเรียนมีความสงบ สะอาด ครูและนกัเรียนมีความส ารวมตน
อยูเ่สมอ  ส่ือและอุปกรณ์การเรียนการสอนทนัสมยัแลครบครันทั้งส่ือที่เกิดจากภูมิปัญญาของครู 
นกัเรียนและชุมชน ตลอดจนส่ือเทคโนโลยต่ีางๆ เพือ่ให้เกิดการเรียนรู้อยา่งมีความสุข ปลูกฝัง
คุณลกัษณะใฝ่รู้ ใฝ่เรียนและความรู้ที่เท่าทนัต่อการเปล่ียนแปลงของโลก สถานศึกษาตอ้งมีความ
ใกลชิ้ดธรรมชาติ ชุมชน และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

สรุปไดว้า่ การจดัสถานที่เพือ่ชวนให้เกิดความสงบนั้น มีความจ าเป็นยิง่นกั 
เพราะในพื้นที่ที่ชวนใหเ้กิดความสงบยอ่มสามารถปลูกฝังพฤติกรรมอนัดีไดโ้ดยง่าย ซ่ึงตอ้งอาศยั
แนวทางกิจกรรมที่มีความสอดคลอ้งกบัหลกัพทุธศาสนาดว้ยเช่นกนั  
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2. การด าเนินงานตามแนววิถีพุทธด้านกิจกรรมพืน้ฐานวถิีชีวิต  

2.1 ความหมายของการด าเนินงานตามแนววิถีพทุธด้านกิจกรรมพืน้ฐานวถิีชีวิต   

การด าเนินงานตามแนววถีิพทุธดา้นกิจกรรมพื้นฐานวถีิชีวติ ไดมี้ผูส้รุปและ

ใหค้วามหมายไวด้งัน้ี 

มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณ์ราชวทิยาลยั (2547:83-93) ใหค้วามหมาย การ

ด าเนินงานตามแนววถีิพทุธดา้นกิจกรรมพื้นฐานวถีิชีวติ  ไวว้า่คือโรงเรียนตอ้งคิดและก าหนดให้

เหมาะสมกบัผูเ้รียนของตนเองมากที่สุดซ่ึงลกัษณะกิจกรรมที่ก  าหนดมีหลากหลายทั้งที่เป็นกิจกรรม

ประจ าวนั ประจ าสปัดาห์  หรือประจ าโอกาสต่างๆ  และกิจกรรมวถีิชีวติ  ซ่ึงถา้โรงเรียนเลือก

ก าหนด   และเตรียมการไวล่้วงหนา้  จะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ของผูเ้รียน  อีกสะทอ้นใหเ้ห็นถึง    

ค ากล่าวที่วา่ “การศึกษาเร่ิมตน้เม่ือคนกิน  อยู ่ดู  ฟัง เป็น” 

พระครูสงัฆรักษจ์รัญ  จุ่นดีวงษ ์(2552:10-11)  สรุปความหมายไวว้า่  การ

ด าเนินงานตามแนววถีิพทุธดา้นกิจกรรมพื้นฐานวถีิชีวติ  หมายถึง  การด าเนินงานตามแนวโรงเรียน

วถีิพทุธ ในดา้นการจดักิจกรรมวถีิชีวิต  กิจกรรมประจ าวนั  กิจกรรมประจ าสปัดาห์ หรือโอกาส

ต่างๆ     เป็นภาพรวมทั้งสถานศึกษา  ไดแ้ก่  กิจกรรมเสริมหลกัสูตรที่เก่ียวขอ้งกบัพทุธศาสนา เช่น          

การแข่งขนัตอบปัญหาธรรมะ  การสอนธรรมศึกษา  การเขา้ค่ายพทุธบุตร  การจดักิจกรรม              

ที่ส่งเสริมการท าความดีระหวา่งกนั  การจดักิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมใหน้กัเรียนมีคุณธรรม  

และจริยธรรม  การจดักิจกรรมทางพทุธศาสนาโดยใหน้กัเรียนเป็นผูด้  าเนินพธีิกรรมดว้ยตนเอง  

การส่งเสริมใหน้กัเรียนเขา้ร่วมกิจกรรมทางพระพทุธศาสนาที่หน่วยงานต่างๆ จดัขึ้นและจดัใหมี้

นิทรรศการผลงานทางดา้นพระพทุธศาสนาของนกัเรียน  และสถานศึกษาร่วมกบัชุมชนจดักิจกรรม

วนัส าคญัทางพระพทุธศาสนาเน่ืองในโอกาสส าคญัต่างๆ  จดัใหน้กัเรียนไปร่วมกิจกรรมที่วดัหรือ         

ศาสนสถานที่ใชเ้ป็นแหล่งเรียนรู้ประจ าของโรงเรียน  และจดักิจกรรมรณรงคส์ร้างจิตส านึก         

ในการสืบต่อพระพทุธศาสนาต่อไป 

พระมหาชาตรี  กตปุญโญ(บุญเติม) (2554:4)  สรุปไวว้า่  การด าเนินงานตาม

แนววถีิพทุธดา้นกิจกรรมพื้นฐานวถีิชีวติ  หมายถึง กิจกรรมวถีิชีวติ หรือการด าเนินชีวติ ประจ าวนั

ประจ าสปัดาห์ หรือในโอกาสต่างๆ  โดยการปฏิบติับูรณาการทั้งศีล  สมาธิ  และปัญญา  เขา้ไปใน

กิจกรรมวถีิชีวตินั้นๆ  โดยเนน้การมีวถีีชีวติ  หรือวฒันธรรมของการกิน  อยู ่ ดู  ฟัง  ดว้ย
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สติสมัปชญัญะ  เพือ่เป็นไปตามคุณคา่แทข้องการด าเนินชีวติ เช่น การสวดมนตไ์หวพ้ระก่อนเขา้

เรียนและก่อนเลิกเรียนเป็นประจ า การรับศีลหรือทบทวนศีลทุกวนั  การท าสมาธิในรูปแบบต่างๆ 

เช่นนัง่สมาธิ   ท่องบทสวด หรือท าสมาธิเคล่ือนไหวอ่ืนๆ  เพือ่สร้างสมาธิ 

พระชยัณรงค ์ กิตติสาโร(ทองจิตร์) (2556:5-6) สรุปไวว้า่ การด าเนินงานตาม

แนววถีิพทุธดา้นกิจกรรมพื้นฐานวถีิชีวติ  หมายถึง  สถานศึกษาจดักิจกรรมวถีิชีวติประจ าวนัประจ า

สปัดาห์ หรือในโอกาสต่างๆ เป็นภาพรวมทั้งสถานศึกษาที่เป็นการปฏิบติับูรณาการทั้งศีล สมาธิ 

และปัญญา  โดยเนน้การมีวถีิชีวติหรือวฒันธรรมของการกิน อยู ่ดู ฟัง ดว้ยสติสมัปชญัญะ           

เพือ่เป็นไปตามคุณคา่แทข้องการด าเนินชีวติ 

สรุปความหมาย  การด าเนินงานตามแนววถีิพทุธดา้นกิจกรรมพื้นฐานวถีิชีวติ 

หมายถึง การจดักิจกรรมไหวพ้ระสวดมนต ์ การไดฝึ้กสมาธิ การสอนธรรมศึกษา    การจดักิจกรรม

ทางพระพทุธศาสนาของโรงเรียน 

2.2 แนวคดิการจัดกิจกรรมนักเรียนในโรงเรียนวถิีพุทธ  

มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั (2547:96-100) ไดก้ล่าวถึงกิจกรรม

นกัเรียนในโรงเรียนวถีิพทุธโดยมีเน้ือหาพอสรุปไดด้งัน้ี 

หลักการ 

กระบวนการพฒันาผูเ้รียน คือ การจดักิจกรรมอยา่งหลากหลายต่อเน่ืองเป็นวถีิ

ชีวติ เพือ่ใหผู้เ้รียนรู้จกัคิดมีการฝึกปฏิบติัเสมอๆ ทั้งดา้นความประพฤติ (ศีล) จิตใจ (สมาธิ) และ

ปัญญา (ปัญญา) เพือ่ให้เกิดการพฒันาทั้ง 3ดา้น ไปพร้อมๆกนั 

หลักคดิ 

การศึกษาตามแนวพทุธปรัชญาการศึกษาของโรงเรียนวถีิพทุธคือ 

กระบวนการพฒันา การเรียนรู้ทั้งในดา้นความประพฤติ (ศีล) จิตใจ (สมาธิ) และปัญญา (ปัญญา) 

เพือ่ความเจริญงอกงามในทุกขั้นตอนของชีวติ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ การกิน อยู ่ดู ฟัง ใน

ชีวติประจ าวนัที่มีสติสมัปชญัญะคอยก ากบั เพือ่ใหผู้เ้รียนพฒันาตนจนเป็นก าลงัส าคญัในการ

พฒันาสงัคมและส่ิงแวดลอ้มใหเ้จริญสืบต่อไป และเน่ืองจากพทุธศาสนามีหลกัการพฒันาวา่มนุษย์
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ทุกคนมีศกัยภาพที่จะฝึกฝนและพฒันาได ้ประกอบกบัวเิคราะห์ผูเ้รียนวา่มีสติปัญญา อุปนิสยั ความ

พร้อม และภูมิหลงัที่แตกต่างกนั การพฒันาจึงเนน้ที่ตวัผูเ้รียนแต่ละคนเป็นส าคญั 

หลักท า 

ในการจดักิจกรรมของโรงเรียนวถีิพทุธนั้น ครูและผูบ้ริหารสามารถจดัพฒันา

ไดต้ามหลกัการหลกัคิดขา้งตน้ โดยเหมาะสมกบับริบทของสถานศึกษาในที่น้ี มีขอ้เสนอแนะการ           

จดักิจกรรมไวเ้ป็นแนวทาง 4ลกัษณะ คือ 

1. กิจกรรมเสริมเนื้อหาสาระตามหลักสูตร เช่น  

1.1 พธีิแสดงตนเป็นชาวพทุธมามกะ 

1.2 ประกวดมรรยาทชาวพทุธ 

1.3 กิจกรรมค่ายพทุธบุตร (ตามสาระการเรียนรู้พระพทุธศาสนา) 

1.4 กิจกรรมบริหารจิตเจริญปัญญา 

1.5 เรียนธรรมศึกษา/สอบธรรมศึกษา 

1.6 บรรพชาสามเณร ฤดูร้อน    

2. กิจกรรมประจ าวนั/ ประจ าสัปดาห์ เช่น 

2.1 กิจกรรมหนา้เสาธง 

   กิจกรรมที่กระท าเพือ่ร าลึกถึงชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย(์ก่อนเคารพ     

ธงชาติ) 

   กิจกรรมไหวพ้ระสวดมนต ์แผเ่มตตา และสงบน่ิง (สมาธิ) 

   กิจกรรมพทุธศาสนสุภาษิตวนัละบท 

   กิจกรรมนอ้งไหวพ้ี ่(ในแถวหนา้เสาธง) 

   กิจกรรมเดินแถวเขา้หอ้งเรียนอยา่งมีสติ เช่น เดินพร้อมท่องคติธรรมขณะ

เขา้หอ้งเรียน 
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2.2 กิจกรรมท าความดีระหวา่งวนั 

  กิจกรรมเดินอยา่งมีสติก่อนเขา้โรงอาหาร 

  กิจกรรมกล่าวค าพจิารณาอาหารก่อนรับประทานอาหาร 

  กิจกรรมรับประทานอาหารอยา่งมีสติ เช่น มีกติกาวา่ ไม่ดงั  ไม่หก ไม่เหลือ 

  กิจกรรมนัง่สมาธิ 1 นาที ก่อนเรียน (อาจใหน้กัเรียนท าพร้อมกนัหนา้

หอ้งเรียน) 

2.3 กิจกรรมก่อนเลิกเรียน 

  กิจกรรมไหวพ้ระสวดมนต ์

  กิจกรรมร าลึกพระคุณของผูมี้พระคุณ 

  กิจกรรมท่องอาขยานสร้างสมาธิ  

2.4 กิจกรรมประจ าสปัดาห์ 

  กิจกรรมสวดมนตส์รภญัญะประจ าสปัดาห์ 

  กิจกรรมท าบุญตกับาตรประจ าสปัดาห์ (อาจท าในวนัพระหรือวนัที่

สถานศึกษาก าหนด) 

 

3. กิจกรรมเน่ืองในโอกาส  วันส าคญัทางพระพุทธศาสนา 

โรงเรียนวถีิพทุธควรจดักิจกรรมในวนัส าคญัทางพระพทุธศาสนา คือ                

วนัวสิาขบูชา  วนัอาสาฬบูชา  วนัมาฆบูชา  วนัเขา้พรรษา  วนัอฏัฐมีบูชา ดงัน้ี 

3.1 กิจกรรมวนัวสิาขบูชา  วนัอาสาฬหบูชา  วนัมาฆบูชา และวนัเขา้พรรษา 

สถานศึกษา  ผูป้กครอง  และชุมชนร่วมกิจกรรมดงัเช่น 

  ท าบุญตกับาตรบริเวณสนามของสถานศึกษา 

  ฟังพระเทศนา (โดยนกัเรียนเป็นผูด้  าเนินพธีิกรรม) 

  เวียนเทียนที่วดั หรือสถานศึกษา 
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3.2 หล่อเทียนพรรษา และร่วมกบัชุมชนในการหล่อเทียนและแห่เทียนพรรษา 

3.3 สถานศึกษาจดับรรยากาศวนัส าคญัทางศาสนาโดยประดบัธงทิวสีเหลือง เชิญ

ธงธรรมจกัร ธงฉพัพรรณรังสี และเปิดเพลง ธรรมะทางวทิยขุองสถานศึกษา (เสียงตามสาย) 

4. กิจกรรมพิเศษอื่นๆ เช่น 

 4.1 กิจกรรมไขปัญหาธรรม 

 4.2 กิจกรรมวนัส าคญัของชาติศาสนา และพระมหากษตัริย ์

 4.3 กิจกรรมการประเมินผลการท าความดี 

                            4.4 กิจกรรมยกยอ่งเชิดชูเกียรติผูท้  าความดี 

 4.5 กิจกรรมอาสาตาวเิศษ (มีผูส้งัเกตพฤติกรรมของผูป้ฏิบตัิธรรม) 

 4.6 กิจกรรมบนัทึกความดีของผูป้ฏิบติัธรรม 

 4.7 กิจกรรมตน้ไมพ้ดูได ้(เนน้คติธรรม) 

 4.8 กิจกรรมจดันิทรรศการผลงานทางพระพทุธศาสนา 

 4.9 กิจกรรมการก าหนดทกัษะและความรู้ทางพระพทุธศาสนา 

 4.10 กิจกรรมสมาทานศีลในวนัพระ 

 4.11 กิจกรรมสร้างสรรคส์ังคม เช่น ท าความสะอาดหอ้งน ้ า 

 4.12 กิจกรรมปฏิสมัพนัธ ์เช่น ครูตอ้นรับทกัทายนกัเรียนดว้ย กิริยาวาจา

อ่อนหวาน และสมัผสัที่ประกอบดว้ยเมตตา 

 4.13 กิจกรรมตน้ไมอ้ธิฐานจิตก่อนเรียน 

 4.14 กิจกรรมอบรมธรรมะ 5 นาที (อาจสปัดาห์ละ 1 คร้ัง) 

 4.15 กิจกรรมถือศีล นอนวดั ปฏิบติัธรรมช่วงเขา้พรรษา 

สรุปไดว้า่กิจกรรมของโรงเรียนวถีิพทุธ เป็นกิจกรรมที่น าหลกัของ ศีล สมาธิ 

ปัญญา ในไตรสิกขา มาปรับพฒันาเป็นกิจกรรมรูปแบบต่างๆเพือ่ความเหมาะสมกบันกัเรียน โดยยงั

ไดป้ระยกุตเ์ขา้กบัการเรียนรู้อีกดว้ย  
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3. การด าเนินงานตามแนววิถีพุทธด้านการเรียนการสอน 

3.1 ความหมายของการด าเนินงานตามแนววิถีพทุธด้านการเรียนการสอน   
การด าเนินงานตามแนววถีิพทุธดา้นการเรียนการสอน ไดมี้ผูส้รุปและให้

ความหมายไวด้งัน้ี 
มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณ์ราชวทิยาลยั (2547:83-93) ใหค้วามหมาย การ

ด าเนินงานตามแนววถีิพทุธดา้นการเรียนการสอน   หน่วยการเรียนรู้  และแผนการจดัการเรียนรู้  

ซ่ึงเป็นองคป์ระกอบส าคญัของการเรียน การสอนที่โรงเรียนวถีิพทุธควรค านึงถึงอยา่งยิง่  แนวคิด

หน่ึง ของการจดัก็คือ  การบูรณาการหลกัธรรมทั้งที่เป็นความรู้  ศรัทธา  ค่านิยม  คุณธรรม และ  

การฝึกปฏิบติัหลกัธรรม ในการเรียนการสอนโดยอาจก าหนดในระดบัจุดเนน้หลกัสูตรสถานศึกษา          

ที่แทรกในทุกองคป์ระกอบหลกัสูตร สถานศึกษา หรือก าหนดในระดบัหน่วยการเรียนรู้หรือ

แผนการจดัการเรียนรู้ ที่ครูจะน าไปสู่การจดัการเรียนรู้ต่อไป 

พระครูสงัฆรักษจ์รัญ  จุ่นดีวงษ ์(2552:10-11)  สรุปความหมายไวว้า่  การ

ด าเนินงานตามแนววถีิพทุธดา้นการเรียนการสอน  หมายถึง  การด าเนินงานตามแนวโรงเรียนวถีิ

พทุธในดา้นการจดัหลกัสูตรสถานศึกษา  หรือจดัการเรียนการสอนที่บูรณาการพุทธธรรมเพือ่

พฒันาผูเ้รียน  ไดแ้ก่สถานศึกษาน าหลกัพระพทุธธรรมสอดแทรกในการจดักิจกรรมการเรียนรู้    

ทุกกลุ่มสาระ   การเรียนรู้ส่งเสริมใหค้รูมีแผนการจดัการเรียนที่เช่ือมโยงกบัหลกัพทุธธรรม  มีการ

ใชส่ื้อประกอบ    การสอนที่ใกลต้วัและเหมาะสมกบัผูเ้รียน  ส่งเสริมการเรียนรู้จากประสบการณ์

ตรงใหน้กัเรียนมี    การแกปั้ญหาโดยยดึหลกัพทุธธรรม  มีการจดักิจกรรมฝึกจิตและสมาธิเพือ่เจริญ

ปัญญานิมนตพ์ระสงฆห์รือเชิญวทิยากรที่มีความรู้ทางพระพทุธศาสนามาใหค้วามรู้ทาง

พระพทุธศาสนาแก่นกัเรียน   น าหลกัพระพทุธธรรมมาประกอบการวดัและประเมินผลการเรียน

การสอนและน าผลการประเมินไปใชใ้นการปรับปรุงการเรียนการสอนต่อไป 

 พระมหาชาตรี  กตปุญโญ(บุญเติม) (2554:4)  สรุปความหมายไวว้า่  การ

ด าเนินงานตามแนววถีิพทุธดา้นการเรียนการสอน  หมายถึง การจดัหลกัสูตรสถานศึกษา  หรือการ

จดัการเรียนการสอนที่บูรณาการพทุธธรรม  และหลกัไตรสิกขาเพือ่พฒันาผูเ้รียน ผา่นกิจกรรมการ

เรียนการสอนอยา่งชดัเจน  เพือ่เป็นการพฒันาผูเ้รียนตามหลกัไตรสิกขาอยา่งต่อเน่ืองสม ่าเสมอ เช่น 

หลกัสูตรสถานศึกษามีการก าหนดคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์ และผลการเรียนรู้ที่คาดหวงัที่ 
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สะทอ้น  การพฒันาไตรสิกขาไปพร้อมๆกนั  การจดัหน่วยการเรียนรู้ทุกชั้นใหมี้การบูรณาการ   

พทุธธรรม   ในการเรียนรู้และปฏิบตัิ เป็นตน้  

พระชยัณรงค ์ กิตติสาโร(ทองจิตร์) (2556:5-6) สรุปไวว้า่ การด าเนินงานตาม

แนววถีิพทุธดา้นการเรียนการสอน  หมายถึง ดา้นการศึกษามีการจดัหลกัสูตรสถานศึกษา หรือ

จดัการเรียนการสอนที่บูรณาการพทุธธรรมเพือ่พฒันาผูเ้รียน  ผา่นกิจกรรมการเรียนการสอน     

อยา่งชดัเจน    เพือ่เป็นการพฒันาผูเ้รียนดว้ยหลกัพทุธธรรมอยา่งต่อเน่ืองสม ่าเสมอ 

สรุปไดว้า่ การด าเนินงานตามแนววถีิพทุธดา้นการเรียนการสอน  หมายถึง 

การเชิญวทิยากรมาบรรยายดา้นพทุธศาสนา  การสอดแทรกการสอนธรรมะในบทเรียน การใชส่ื้อ

การสอนที่เก่ียวกบัพระพทุธศาสนา  การมอบหมายงานใหศึ้กษาคน้ควา้เก่ียวกบัพทุธศาสนา 

3.2 แนวคดิการจัดวิถีพุทธสู่การเรียนรู้  

มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั (2547:94-95) ไดก้ล่าวถึงการจดัวถีิ

พทุธสู่การเรียนรู้โดยมีเน้ือหาพอสรุปไดด้งัน้ี 

หลักการจัดวถิีพุทธสู่วิถกีารเรียนรู้ 

1. บูรณาการพทุธธรรมสู่การจดัการเรียนรู้ และการปฏิบติัจริงที่

สอดคลอ้งกบัวฒันธรรมและวถีิชีวติอยา่งต่อเน่ืองสม ่าเสมอ เพือ่น าไปสู่การรู้ เขา้ใจ ความจริง 

2. จดัการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นในทุกสถานการณ์ทั้งโดยทางตรงและทางออ้ม 

3. ประสานความร่วมมือ วดัและคณะสงฆ ์และชุมชม ในการจดัการ

เรียนรู้ 

หลักธรรมส าคญัสู่การจัดการเรียนรู้ โรงเรียนวถิพีุทธ 

1. ปรโตโฆสะ (ตามหลกักลัป์ยาณมิตตตา) 

2. โยนิโสมนสิการ 

3. ไตรสิกขา 

4. ปัญญาวฒิุธรรม 
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หลักท าแนวการจัดการเรียนรู้โรงเรียนวิถพีุทธประกอบด้วย 

1.หลกัสูตรสถานศึกษา 

1.1 สอดแทรกเพิม่เติมพทุธธรรมในวสิัยทศัน์คุณลกัษณะอนัพงึ

ประสงคข์องนกัเรียน 

1.2 เพิม่เติมคุณธรรม  จริยธรรม ในผลการเรียนรู้ที่คาดหวงั 

1.3 ใหมี้การบูรณาการพทุธธรรมในการจดัหน่วยการเรียนรู้ทุกกลุ่ม

สาระ 

1.4 สอดแทรกความรู้ และการปฏิบตัิจริงในการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ 

กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน และสถานการณ์อ่ืนๆนอกหอ้งเรียน ไดแ้ก่ บูรณาการในการเรียนรู้ บูรณาการ

ในวถีิชีวติ และบูรณาการไตรสิกขาเขา้มาใชใ้นชีวติประจ าวนั 

2. ผูส้อน 

2.1 เป็นตวัอยา่งที่ดีในลกัษณะ “สอนใหรู้้ ใหท้  าดู อยูใ่หเ้ห็น” อยา่ง

สม ่าเสมอ 

2.2 เป็นกลัยาณมิตรของผูเ้รียน มีเมตตาธรรม ความอ่อนโยน อดทน 

อดกลั้น และสร้างเสริมก าลงัใจแก่ผูเ้รียนอยูเ่สมอ 

3. กระบวนการเรียนรู้ 

3.1 พฒันาผูเ้รียนรอบดา้น สมดุล สมบูรณ์ทั้งกาย (กายภาวนา) ความ

ประพฤติ(สีลภาวนา) จิตใจ(จิตตภาวนา)  ปัญญา(ปัญญาภาวนา) 

3.2 จดัโอกาสส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้ และปฏิบติัธรรมอยา่ง

สอดคลอ้งกบัวถีิชีวติ (กิน อยู ่ดู ฟัง) 

3.3 สร้างเสริมให้เกิดวฒันธรรมแสวงปัญญาและวฒันธรรมเมตตา 

3.4 เนน้ให้เกิดการเรียนรู้แบบโยนิโสมนสิการ เขา้ใจและคน้พบ

คุณค่าแทข้องสรรพส่ิง   
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สรุปไดว้า่ การเรียนรู้ตามหลกัของโรงเรียนวถีิพทุธคือการสอดแทรก

ความส าคญั    ของค าสอนทางพทุธศาสนาเขา้ไปอยูใ่นบทเรียน เพือ่ให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด 

รวมทั้งประสิทธิผลกบัชุมชนดว้ยเช่นกนั    

4. การด าเนินงานตามแนววิถีพุทธด้านบรรยากาศและปฏิสัมพันธ์ 

4.1 ความหมายของการด าเนินงานตามแนววิถีพทุธด้านบรรยากาศและ

ปฏิสัมพันธ์ 

การด าเนินงานตามแนววถีิพทุธดา้นบรรยากาศและปฏิสมัพนัธ ์ไดมี้ผูส้รุป

และใหค้วามหมายไวด้งัน้ี 

มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณ์ราชวทิยาลยั (2547:83-93) ใหค้วามหมาย การ
ด าเนินงานตามแนววถีิพทุธดา้นบรรยากาศและปฏิสมัพนัธ ์ โดยผา่นการเตรียมการ  การมอบหมาย

การรับผดิชอบของบุคลากรในการจดักิจกรรมส่งเสริม  หรือดูแลใหบ้รรยากาศปฏิสมัพนัธท์ี่ดี          

เป็นกลัยาณมิตร  เกิดขึ้นอยา่งจริงจงัต่อเน่ือง  โดยผา่นกิจกรรมที่หลากหลาย  อาทิ การกระตุน้     

ทุกคนใหท้  าตนเป็นตวัอยา่งที่ดี  การยกยอ่งผูท้  าดี  การปลูกศรัทธาค่านิยมปฏิบติัดีปฏิบติัชอบต่อ

ผูอ่ื้น 

พระครูสงัฆรักษจ์รัญ  จุ่นดีวงษ ์(2552:10-11)  สรุปความหมายไวว้า่  การ

ด าเนินงานตามแนววถีิพทุธดา้นบรรยากาศและปฏิสมัพนัธ ์ หมายถึง  การด าเนินงานตามแนว

โรงเรียนวถีิพทุธในดา้นส่งเสริมบรรยากาศของการเคารพอ่อนนอ้ม  ยิม้แยม้  แจ่มใส  มีเมตตา  

กรุณาต่อกนัทั้งครู ต่อนกัเรียน  นกัเรียนต่อครู  และครูต่อครู   สถานศึกษาจดัใหมี้การฝึกอบรม

เก่ียวกบัการปฏิบติัตนใหมี้ความอ่อนนอ้มถ่อมตน  ส่งเสริมใหมี้การอยูร่่วมกนัอยา่งรักสามคัคีและ

เคารพให้เกียรติ   ซ่ึงกนัและกนั  มีกิจกรรมที่ส่งเสริมใหบุ้คลากรและนกัเรียนปฏิบติัตนเป็นตวัอยา่ง

ที่ดีต่อผูอ่ื้น   และจดักิจกรรมแลกเปล่ียนประสบการณ์การท าความดีต่อผูอ่ื้น  จดัหาแหล่งการเรียนรู้

ที่สนบัสนุน     การเรียนรู้พระพทุธศาสนา  ร่วมมือกบัชุมชนในการจดักิจกรรมส่งเสริมการท า 

ความดี  ยกยอ่งเชิดชูและส่งเสริมบุคลากรที่ปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งที่ดี  ประชาสมัพนัธ ์เผยแพร่

ความดีของครู นกัเรียนและบุคลากรในรูปแบบต่างๆ และจดักิจกรรมเช่ือมความสมัพนัธก์บั

ผูป้กครองและชุมชน
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พระมหาชาตรี  กตปุญโญ (บุญเติม) (2554:4)  สรุปความหมายไวว้า่  การ

ด าเนินงานตามแนววถีิพทุธดา้นบรรยากาศและปฏิสมัพนัธ ์ หมายถึง  การส่งเสริมบรรยากาศของ

การใฝ่เรียนรู้ และพฒันาไตรสิกขา  หรือส่งเสริมการมีวฒันธรรมแสวงปัญญา  และมีปฏิสมัพนัธ ์  

ที่เป็นกลัยาณมิตรต่อกนั มีบรรยากาศของความเคารพอ่อนนอ้ม  ยิม้แยม้ แจ่มใส  การมีความเมตตา  

กรุณาต่อกนั  ทั้งครูต่อนกัเรียน นกัเรียนต่อนกัเรียน  ครูต่อผูป้กครอง  และครูต่อครูดว้ยกนั         

และสถานศึกษาส่งเสริมใหบุ้คลากรและนกัเรียนปฏิบติัตนใหเ้ป็นแบบอยา่งที่ดีแก่ผูอ่ื้น เป็นตน้ 

พระชยัณรงค ์ กิตติสาโร (ทองจิตร์) (2556:5-6) สรุปไวว้า่ การด าเนินงานตาม

แนววถีิพทุธดา้นบรรยากาศและปฏิสมัพนัธ ์หมายถึง สถานศึกษาส่งเสริมบรรยากาศของการใฝ่

เรียนรู้  และพฒันาไตรสิกขา  หรือส่งเสริมการมีวฒันธรรมแสวงปัญญา  และมีปฏิสมัพนัธท์ี่เป็น

กลัยาณมิตรต่อกนั  มีบรรยากาศของความเคารพอ่อนนอ้ม ยิม้แยม้  แจ่มใส  การมีความเมตตากรุณา

ต่อกนั  ทั้งครูต่อนกัเรียน  นกัเรียนต่อนกัเรียน  ครูต่อผูป้กครอง  และครูต่อครูดว้ยกนั                  

และสถานศึกษาส่งเสริมใหบุ้คลากรและนกัเรียนปฏิบติัตนใหเ้ป็นแบบอยา่งที่ดีแก่เพือ่น เช่น       

การลดละเลิกอบายมุข  การเสียสละ เป็นตน้ 

สรุปความหมาย  การด าเนินงานตามแนววถีิพทุธดา้นบรรยากาศและ

ปฏิสมัพนัธ ์ หมายถึง  การปลูกฝังคุณลกัษณะของความเป็นกลัยาณมิตร การยกยอ่งชมเชยเม่ือเด็ก 

กระท าความดี 

4.2 แนวคดิการเกือ้กลูสัมพันธ์โรงเรียนวถิีพุทธและชุมชน   

มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั (2547:105-108) ไดก้ล่าวถึงการ

เก้ือกูลสมัพนัธโ์รงเรียนวถีิพทุธและชุมชนโดยมีเน้ือหาพอสรุปไดด้งัน้ี 

หลักการ 

โรงเรียนวถีิพทุธกบัชุมชนซ่ึงประกอบดว้ยบา้น วดั และสถาบนัอ่ืนๆในชุมชน             

มีความเป็นกลัยาณมิตรต่อกนั เก้ือกูลร่วมมือกนัและกนัในการพฒันานกัเรียน และพฒันาชุมชน

สงัคมในวถีิพทุธธรรมเพือ่ประโยชน์สุขร่วมกนั 
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หลักคดิ 

โรงเรียนวถีิพทุธเพยีรพฒันาตน มีผลการพฒันานกัเรียนเป็นที่ยอมรับและ

ศรัทธา    ของชุมชน เปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพฒันาสถานศึกษา จดัระดมสรรพก าลงั

ลกัษณะต่างๆ อยา่งหลากหลายในการพฒันางานทุกดา้นของสถานศึกษา โดยเฉพาะอยา่งยิง่การ

พฒันานกัเรียน  โรงเรียนวถีิพทุธบริการวิชาการอาคารสถานที่ ร่วมมือสนบัสนุนกบัชุมชน ในการ

พฒันาภูมิธรรม ภูมิปัญญา คุณธรรมจริยธรรม และกิจกรรมสมัมาอาชีวะต่างๆ เป็นตน้ แก่ชุมชน

สงัคม ดว้ยเมตตาธรรมและดว้ยความเป็นกลัยาณมิตร เพือ่ให้เกิดความเจริญงอกงามและสนัติสุข 

หลักท า 

สถานศึกษาอาจพจิารณาก าหนดและด าเนินงานตามวสิยัทศัน์และแผนการ

ปฏิบติัการของสถานศึกษา ซ่ึงบ่งช้ี ถึงความเป็นวถีิพทุธ อยา่งเขม้แขง็และต่อเน่ือง จนบงัเกิดผลที่

ชดัเจน   ทั้งในดา้นการบริหารจดัการดา้นลกัษณะทางกายภาพ  ดา้นบุคลิกภาพและคุณธรรมของครู

อาจารย ์นกัเรียน และบุคลากรของโรงเรียนจนเป็นภาพที่เห็นไดช้ดัเจน เช่น ผูบ้ริหารมีคุณธรรมมี

การบริหารจดัการโดยใชห้ลกัเมตตาธรรม ครูมีความเป็นกลัยาณมิตร นกัเรียนมีกิริยาวาจาสุภาพ     

มีน ้ าใจ มีคุณธรรม เป็นลกัษณะเด่นที่บุคคลทัว่ไปเห็นไดช้ดัเจน พร้อมกนันั้นโรงเรียนวถีิพทุธ        

มีลกัษณะเปิดกวา้งสู่ชุมชนและสงัคม  พร้อมที่จะรับฟังความคิดเห็นเพือ่การปรับปรุงพฒันา         

อยูเ่สมอ และพร้อมที่จะใหค้วามร่วมมือในการพฒันาชุมชนสงัคม ดว้ยความเก้ือกูลกนัและกนัอยา่ง

ต่อเน่ือง 

กิจกรรมเสนอแนะเกือ้กูลสัมพันธ์ 

1. สถานศึกษา บา้น วดั ชุมชน ด าเนินกิจกรรมร่วมกนั ในวนัส าคญัทาง
พระพทุธศาสนา และวนัตามประเพณี เช่น กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา การทอดกฐิน ทอดผา้ป่า 
กิจกรรมวนัพอ่วนัแม่ 

2. สถานศึกษาร่วมกิจกรรมของวดัและชุมชน เช่น กิจกรรมท าความสะอาดวดั ซ่ึงอาจ
จดัในชัว่โมงกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน หรือกิจกรรมช่วยเหลือสงัคมอ่ืนๆ เช่น น าอาหารไปเล้ียงคนชรา
ที่บา้นพกัคนชรา หรือบา้นเด็กก าพร้า 

3.สถานศึกษาตอ้งเป็นของชุมชนโดยเปิดตอ้นรับผูป้กครองและชุมชนตลอดเวลา 
เพือ่ใหผู้ป้กครองไดมี้โอกาสเสนอขอ้คิดเห็นและมีส่วนร่วมในภารกิจต่างๆ เช่น ดูแลความสะอาด
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ของโรงอาหาร ด าเนินการเชิญผูท้รงภูมิปัญญาทางพระพทุธศาสนา  ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมาช่วย
สถานศึกษาในการจดัการเรียนรู้ 

4. เปิดหอ้งสมุดเพือ่ใหชุ้มชนใชบ้ริการไดใ้นวนัหยดุ รวมทั้งสนามกีฬา หอประชุม 
5. เป็นศูนยก์ลางของชุมชนในดา้นวชิาการ วชิาชีพ เช่น การจดัอบรมใหค้วามรู้แก่

ผูป้กครอง ในเร่ืองอาชีพพเิศษต่างๆ จดัร้านคา้ของ สถานศึกษาเพือ่ใหผู้ป้กครองน าผลิตผลทาง 
การเกษตร ผลิตภณัฑต่์างๆมาขาย โดยนกัเรียนเป็นผูดู้แลกิจการ 

6.ร่วมกบัวดัในชุมชนจดัการเรียนธรรมศึกษา  กิจกรรมทางดา้นศาสนาต่างๆ            
เช่น นิมนตพ์ระสงฆม์าแสดงพระธรรมเทศนา เชิญวทิยากรมาใหค้วามรู้แก่เยาวชนในเร่ืองต่างๆ  
ในวนัหยดุ จดัทศันศึกษาทางธรรม 

7. จดักิจกรรมเช่ือมความสมัพนัธร์ะหวา่งสถานศึกษา บา้น วดั ชุมชน เช่น จดัแข่งขนั
กีฬา  จดักิจกรรมปัจฉิมนิเทศ  โดยเชิญผูป้กครองมาร่วมน าอาหารมารับประทานร่วมกนั  จดัค่าย
ครอบครัว 

8. เสริมสร้างความเขม้แขง็ของระบบ ดูแลช่วยเหลือนกัเรียน เช่น การเยีย่มบา้น
นกัเรียน ช่วยเหลือนกัเรียนแกไ้ขปัญหาครอบครัว 

9. ประชาสมัพนัธผ์ลงานของโรงเรียนในรูปแบบต่างๆ เช่น จดัท าหนงัสือพมิพห์รือ
วารสารของสถานศึกษาเผยแพร่แก่ผูป้กครอง ศิษยเ์ก่า และชุมชน 

10.ยกยอ่งเชิดชูเกียรติของผูก้ระท าความดี ทั้งครู อาจารย ์นกัเรียน บุคลากรของ
สถานศึกษาและบุคคลในชุมชน เพือ่เป็นตวัอยา่งแก่บุคคลทัว่ไป เพือ่เป็นวถีิพทุธที่เป็นวถีิของคน
ทั้งชุมชน 

สรุปไดว้า่ ประสิทธิผลของการปฏิบติัตามแนวทางของโรงเรียนวถีิพทุธนั้นยงัสามารถ 
แผข่ยายความส าเร็จไปถึงชุมชนบริเวณของโรงเรียนนั้นๆไดอี้กดว้ย หากระบบของโรงเรียนวถีิ
พทุธแห่งนั้นเอง มีประสิทธิภาพมากเพยีงพอ ชุมชนยอ่มเห็นถึงคุณค่าแห่งความร่วมมือในการ
พฒันาชุมชนใหส้อดคลอ้งกบัแนวทางของโรงเรียน  
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3.พฤติกรรมการเรียนตามหลักอิทธิบาท4 

 พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยตุโต) (2537:9-11,อา้งถึงใน มาลี บุญมาก, 2556:29-31) ได้

กล่าวไวว้า่ คนไทยนั้นมีความผกูพนักบัพระพทุธศาสนามาอยา่งยาวนาน เยาวชนไทย ควรเขา้ใจ

หนทางแห่งการปฏิบติัของศาสนาที่ตนเองนบัถืออยา่งแทจ้ริง แมว้า่ พวกเราจะไม่มีสิทธ์ิเลือก

ศาสนาของตนเองตั้งแต่เกิด แต่เรามีสิทธิที่จะรู้วา่ ส่ิงที่เกาะเก่ียวเป็นส่วนหน่ึงในตวัเรา มีที่มาที่ไป

อยา่งไร  จะไดไ้ม่ขึ้นช่ือวา่ เสียโอกาสทีเ่รานบัถือศาสนาพทุธ ส่ิงใดเป็นประโยชน์ต่อตวัก็จะได้

น ามาปฏิบตัิใหพ้ฒันาตนไดย้ิง่ๆขึ้นไป  ซ่ึงสรุปไดว้า่ หากเราไม่ส่งเสริมใหเ้ยาวชนไทยศึกษา

พระพทุธศาสนาก็จะเป็นการเสียโอกาสอยา่งยิง่  โดยเฉพาะหากเราสามารถน าหลกัธรรมทาง

พระพทุธศาสนามาใชใ้นการส่งเสริมการเรียนของเยาวชนใหดี้ขึ้นได ้อยา่งเช่นหลกัธรรมอิทธิบาท4 

ที่เป็นหลกัธรรมของผูท้ี่ตอ้งการจะท าส่ิงอนัใดใหป้ระสบผลส าเร็จโดยเฉพาะเร่ืองของการเรียน    

อนัเป็นหนา้ที่ ที่เด็กในวนัน้ีควรท าใหดี้ที่สุด  

3.1แนวคดิที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการเรียนตามหลักอทิธิบาท4 

3.1.1 ความหมายของอิทธิบาท4 

อิทธิบาท4 ไดมี้ผูส้รุป และใหค้วามหมายไวด้งัต่อไปน้ี 

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยตฺุโต) (2527:6) ใหค้วามหมายไวว้า่ อิทธิบาท4 

หมายถึงทางปฏิบติัเพือ่บรรลุส าเร็จในกิจตามวตัถุประสงคห์รือเป้าหมายที่ไดต้ั้งไว ้

พระมหาปราโมทย ์ ปโมทิโต และคณะ (2547:40)  ใหค้วามหมายไวว้า่     

อิทธิบาท คือ ธรรมที่เป็นเหตุใหบ้รรลุตามประสงค ์หรือ ส่ิงที่ประสงค ์มาจาก 2ค า คือค  าวา่ อิทธิ 

และค าวา่ บาท ค  าวา่ อิทธิแปลวา่ ฤทธ์ิ คือความส าเร็จ ในชั้นตน้หมายเอาความส าเร็จในกิจทั้งหลาย

ที่เป็นกุศล  ส่วนในชั้นสูงหมายเอาการบรรลุคุณธรรมมีฌาน  สมาบตัิ  อภิญญา  วชิชา  และมรรค

ผลเป็นตน้ค าวา่บาท แปลวา่ พื้นฐาน ที่ตั้ง ที่อยูอ่าศยั หรือเหตุ รวมความทั้ง 2 ค  าเขา้ดว้ยกนัจึง

แปลวา่ ธรรม   ที่เป็นพื้นฐาน หรือเป็นที่ตั้งอยูแ่ห่งความส าเร็จธรรมที่เป็นเหตุใหบ้รรลุตามความ

ประสงค ์หรือ    ส่ิงที่ประสงค ์เม่ือบุคคลประสงคส่ิ์งใดๆ ถา้ประกอบดว้ยธรรมคืออิทธิบาท       

หรือไดป้ฏิบตัิตาม  อิทธิบาทธรรมน้ีแลว้ความประสงคน์ั้นๆก็จะส าเร็จไดอ้ยา่งแน่นอน
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ชาตรี  แนวจ าปา (2552:56)  สรุปความหมายไวว้่า อิทธิบาท4 หมายถึง ทาง

ไปสู่ความส าเร็จหรือคุณธรรมที่ใหถึ้งความส าเร็จในการท างาน ช่วยใหก้ารปฏิบติัหนา้ที่ของบุคคล

ไดผ้ลส าเร็จตามความมุ่งหมาย 

พระมหาวฒิุกร บวัทอง (2552:42) สรุปความหมายไวว้า่  หมายถึงคุณธรรมที่

น าไปสู่ความส าเร็จในการท างานเป็นคุณธรรมที่เก่ียวขอ้งกบัการท างานในชีวติประจ าวนั เป็นหลกั

ในการปฏิบตัิเพือ่เอาชนะอุปสรรคและปัญหาต่างๆ ซ่ึงน าไปสู่ความส าเร็จและความกา้วหนา้ใน

หนา้ที่การงานตามที่มุ่งหวงัไวซ่ึ้งประกอบไปดว้ย ฉนัทะ วริิยะ จิตตะ วมิงัสา 

สุรพล พยอมแยม้ (2552:22)  สรุปความหมายไวว้า่ คุณธรรมอนัเป็นรากฐานที่

จะน าบุคคลผูป้ฏิบติัตามไปสู่ความส าเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว ้

กานดา  สงัขชุ์ม (2556:57)  สรุปความหมายไวว้า่  อิทธิบาท4 หมายถึง

แนวทางในการปฏิบติัตนเพือ่น าไปสู่ความส าเร็จในการท างาน เพือ่ใหง้านที่ท  าเป็นไปตามเป้าหมาย

ที่วางไว ้ไดแ้ก่ ฉนัทะ วริิยะ จิตตะ วมิงัสา 

พระอธิการอภิชาติ อภิชาโต (2556:49) สรุปความหมายวา่ คือหลกัธรรมใน

การท างานใหส้ าเร็จหรือธรรมน าไปสู่ความสู่จุดมุ่งหมายปลายทางมี4ประการ 

สรุปไดว้า่อิทธิบาท4 หมายถึง หลกัธรรมที่เป็นรากฐานที่จะท าใหผู้ป้ฏิบตัิตาม 

ประสบความส าเร็จตามประสงค ์ซ่ึงประกอบไปดว้ย องคป์ระกอบ 4 ประการ คือฉนัทะ วริิยะ      

จิตตะ วมิงัสา 

3.1.2 องค์ประกอบของอิทธิบาท4 

พระธรรมปิฎก ป.อ.ปยตุ.โต  (2543 : 186-187, อา้งถึงใน สุรพล พยอมแยม้, 

2552:23)กล่าววา่ อิทธิบาท (Parth of  Accomplishment) เป็นทางแห่งผลที่มุ่งหมาย ผูป้ฏิบติัยอ่ม

ประสบผลส าเร็จตามที่ตั้งเป้าไว ้ โดยมีการแบ่งองคป์ระกอบไว ้4 ประการ ดงัน้ี  

1. ฉันทะ (Aspiration) 

ลกัษณะของผูท้ีมี่ฉนัทะนั้น ป่ิน มุทุกนัต ์(2535:226, อา้งถึงใน สุรีรัตน์ เพริศ

แกว้, 2555:41) กล่าวไวว้า่ จะเป็นผูท้ี่ไม่ทอ้แทต่้อการงาน มีความรักในการท างาน   ส่วนลกัษณะ
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ของผูข้าดที่ฉนัทะ คือเป็นผูข้าดก าลงัใจในการท างาน เบื่องาน และกลายเป็นคนท างานจบัจด       

ไม่สามารถเจริญกา้วหนา้ในการงานได ้ 

ความหมายของฉันทะ 

ฉนัทะ ไดมี้ผูส้รุปและใหค้วามหมายไวด้งัน้ี 

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยตฺุโต) (2527:6)  ให้ความหมายไวว้า่ ฉนัทะ 

ไดแ้ก่ความมีใจรักที่ไดต้ั้งใจไว ้ค  าวา่ใจรักน้ี มีอยู ่2 ประการ คือรักในกิจที่จะปฏิบติั และรักในผล

อนัจะเกิดแต่กิจที่ปฏิบติันั้นเองดว้ย หากไม่มีใจรักที่จะปฏิบติักิจเพือ่บรรลุวตัถุประสงคน์ั้นแลว้ 

ยอ่มบากบัน่ทีจ่ะบรรลุความส าเร็จในกิจตามเป้าหมายที่ไดต้ั้งไวน้ั้นได ้

พระมหาปราโมทย ์ ปโมทิโต และคณะ (2547:40)  ใหค้วามหมายไวว้า่      

ฉนัทิทธิบาท คือความพอใจที่จะท า 

ชาตรี  แนวจ าปา (2552:56)  สรุปความหมายไวว้่า ฉนัทะ คือความพอใจ 

ความมีใจรักในส่ิงที่ท  า และพอใจใฝ่รักในจุดหมายของส่ิงที่ท  านั้น อยากท าส่ิงนั้นๆใหส้ าเร็จ อยาก

ใหง้านนั้น หรือส่ิงนั้นบรรลุถึงจุดเป้าหมาย และปรารถนาจะท าใหไ้ดผ้ลดียิง่ๆขึ้นไป  ซ่ึงจะแสดง

ออกมาดว้ยการกระท าดว้ยความพอใจ เตม็ใจ และสนใจ ในส่ิงที่ตนก าลงักระท าอยู ่ หรืองานที่

ไดรั้บมอบหมายใหก้ระท า ท  างานดว้ยใจรัก 

พระมหาวฒิุกร บวัทอง (2552: 44)  สรุปไวว้า่ ฉันทะคือ ความพอใจ รักใคร่

ชอบเตม็ใจ ใฝ่ใจในการท างานอยูเ่สมอ และทุ่มเทความสามารถ ทุ่มเทชีวติจิตใจ เพือ่ท  างานนั้นให้

ส าเร็จและ ใหไ้ดผ้ลดียิง่ๆขึ้นไป มีความปรารถนาที่จะท างานนั้นใหดี้ที่สุดโดยไม่พะวงกบัส่ิงล่อเร้า

หรือผลตอบแทน 

สุรพล พยอมแยม้ (2552:24) สรุปความหมายไวว้า่  ฉนัทะคือ ความพอใจ 

ความสนใจ ความชอบใจ ความตอ้งการที่จะท า ใฝ่รักที่จะท า มีความเตม็ใจที่จะท าต่องานที่ก  าลงั

กระท าอยู ่   หรือไดรั้บมอบหมายใหป้ฏิบติั และปรารถนาที่จะท างานนั้นใหไ้ดผ้ลดียิง่ขึ้น   

กานดา  สงัขชุ์ม (2556:57)  สรุปความหมายไวว้า่ ฉนัทะ หมายถึง การมีใจรัก

ในงาน   ที่ท  า มีความตอ้งการที่จะท างาน พงึพอใจต่องาน ใหค้วามสนใจในการท างาน ศึกษา

คน้ควา้    หาความรู้เพิม่เติมเก่ียวกบังานที่ท  าอยูเ่สมอ ไม่แสดงอาการเบื่อหน่ายทอ้แทต่้องานที่ท  า   

มีความกระตือรือร้นในการท างานและมีความสุขกบัการท างาน
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พระอธิการอภิชาติ อภิชาโต (2556:51)  สรุปความหมายวา่ ฉนัทะคือ 

ความชอบ    ความพอใจ ใฝ่ใจในการท างานอยูเ่สมอ จึงทุ่มเทความสามารถ ทุ่มเทชีวติจิตใจเพือ่

ท  างานใหส้ าเร็จและไดผ้ลดียิง่ๆขึ้นไป โดยมีความปรารถนาที่จะท างานนั้นใหดี้ที่สุด ไม่ยดึติดกบั

วตัถุส่ิงของที่เป็นส่ิงเร้า หรือผลตอบแทนทั้งหลาย  

สรุปไดว้า่ ฉนัทะ หมายถึง การมีความพงึพอใจ ความสนใจ ความชอบใจ 

ความเตม็ใจ ในส่ิงที่ท  า ไม่แสดงอาการเบื่อหน่ายทอ้แทต่้อส่ิงที่ท  า  และปรารถนาที่จะท าส่ิงนั้นๆให้

ดียิง่ขึ้นไป 

2.วิริยะ (Exertion) 

ลกัษณะของผูมี้วริิยะนั้น ป่ิน มุทุกนัต ์(2535:226, อา้งถึงใน สุรีรัตน์ เพริศแกว้

, 2555:41) กล่าวไวว้า่ จะเป็นผูส้ามารถจะท าส่ิงต่างไดผ้ลดีและถูกจงัหวะของงาน ซ่ึงเท่ากบัวา่ท า

ในส่ิงที่จะเกิดผลเสมอเพราะมีความต่อเน่ืองในการกระท า เร่ืองหลายๆเร่ืองตอ้งใชค้วามอดทนและ

ความเพยีรจึงจะแสดงผล ไม่อาจส าเร็จภายในคร้ังแรกได ้ส่วนลกัษณะของผูท้ี่ขาดวริิยะ  คือเป็นผูท้ี่

มกัจะท างานไม่ประสบผล ส่งผลใหท้อ้แทใ้นจิตใจอยูเ่ร่ือยไป  

ความหมายของวิริยะ 

วริิยะ ไดมี้ผูส้รุปและใหค้วามหมายไวด้งัน้ี 

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยตฺุโต) (2527:6) ใหค้วามหมายวา่ วริิยะ ไดแ้ก่

ความพากเพยีรพยายาม ไม่ยอ่ทอ้หรือเกียจคร้านในการปฏิบติักิจนั้นจนกวา่จะส าเร็จผลสมตาม

ความมุ่งหมายที่ไดต้ั้งไว ้ 

พระมหาปราโมทย ์ ปโมทิโต และคณะ (2547:40)  ใหค้วามหมายไวว้า่ วริิยิ

ทธิบาท คือ ความเพยีรพยายามกระท า 

ชาตรี  แนวจ าปา (2552:56)  สรุปความหมายไวว้่า วริิยะ คือความเพยีรขยนั

ประกอบส่ิงนั้นดว้ยความพยายามเขม้แขง็ อดทนเอาธุระ ไม่ทอ้ถอย ซ่ึงแสดงออกมาดว้ยความเพยีร 

พยายามในการปฏิบตัิหนา้ที่ดว้ยความรู้สึกไม่ทอ้ถอย  และมีความกลา้ที่จะท างานนั้น ถา้เห็นอะไร

เป็นอุปสรรคหรืองานที่มาอยูข่า้งหนา้แลว้จะตอ้งเอาชนะท าใหส้ าเร็จ ท างานใหเ้ป็นเร่ืองที่ทา้ทายจะ

สูแ้ละจะพยายามเพือ่ท  าใหส้ าเร็จ
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พระมหาวฒิุกร บวัทอง (2552:46) สรุปไวว้า่ วริิยะ คือความพากเพยีร ขยนั 

อุตสาหะ บากบัน่ เอาธุระ มีความเขม้แขง็ที่จะท างานใหส้ าเร็จไม่ทอ้ถอย ไม่เลิกละ ท างานไดอ้ยา่ง

สม ่าเสมอต่อเน่ืองจนกวา่งานนั้นจะประสบความส าเร็จ มีความอาจหาญแกลว้กลา้ ใจสู ้ไม่หวัน่กลวั 

ไม่ยอ่ทอ้ ต่ออุปสรรค และความยากล าบากต่างๆในงาน มองความล าบากและอุปสรรคในงานเป็น

ส่ิงที่ทา้ทายที่จะตอ้งเอาชนะเพือ่ใหง้านส าเร็จให้ได ้

สุรพล  พยอมแยม้ (2552:29) สรุปความหมายไวว้า่ วริิยะคือ ความขยนัหมัน่

ประกอบส่ิงนั้นดว้ยความพยายาม เขม้แขง็ อดทน ไม่ทอดทิ้งงาน มีความอุตสาหะพากเพยีรที่จะ

ปฏิบติัหนา้ที่หรือภารกิจที่ตนไดรั้บมอบหมายให้ปฏิบติัดว้ยความรู้สึกไม่ทอ้ถอย  และมีความกลา้  

ที่จะกระท าท างานนั้นๆ ใหกิ้จกรรมหรือภารกิจเหล่าน้ีส าเร็จลุล่วงไปตามเป้าหมายที่ไดก้  าหนดไว ้

หรือใหส้ าเร็จลุล่วงไปไดด้งัจิตปรารถนา 

กานดา  สงัขชุ์ม (2556:60) วริิยะ หมายถึง ความขยนัในการท างาน เพยีร

พยายามท างานใหส้ าเร็จ มีความอดทนต่องานทีท่  า ท  างานอยา่งต่อเน่ืองไม่ทอดทิ้งงานและท างาน

ใหท้นัเวลา มีการฝึกฝนพฒันางานที่ท  าอยูเ่สมอ ทั้งน้ีเพือ่ใหง้านที่ท  าบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย   

ที่วางไว ้

พระอธิการอภิชาติ อภิชาโต (2556:51)  ไดส้รุปความหมายไวว้า่ วริิยะ คือ             

ความพากเพยีร ความขยนั เขม้แขง็อดทน ความบากบัน่ มุมานะที่จะท างานใหส้ าเร็จ ดว้ยความ

อุตสาหะ อยา่งเตม็ก าลงัความสามารถ แมว้า่จะมีอุปสรรค ความยากล าบากในการท างานมาก

เพยีงใด  ก็ไม่ทอ้ถอย ไม่ลดละความพยายาม สามารถท างานต่อเน่ืองจนกวา่จะประสบความส าเร็จ 

สรุปไดว้า่ วริิยะ หมายถึงความพากเพยีรพยายามกระท า มีความมานะ อดทน 
ขยนัที่จะท างานใหส้ าเร็จ แมว้า่จะมีอุปสรรค ความยากล าบากกไ็ม่ทอ้ถอย หรือลดละความ

พากเพยีรพยายาม มีความใจสู ้มีความกลา้  และมองวา่ความยากล าบาก และอุปสรรคที่เกิดจากงาน

เป็นส่ิงทา้ทาย รวมทั้งฝึกฝนพฒันางานที่ท  าอยูเ่สมอ 
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3.จิตตะ (Thoughtfulness) 

ลกัษณะของผูมี้จิตตะนั้น ป่ิน มุทุกนัต ์(2535:226, อา้งถึงใน สุรีรัตน์         

เพริศแกว้, 2555:42) อธิบายไวว้า่  จะท าใหผู้น้ั้น สามารถแกปั้ญหาต่างๆไดท้นัท่วงทีเพราะมีความ

ใส่ใจ     ตรวจตราอยูเ่สมอ ส่วนลกัษณะของการขาดจิตตะ คือการที่มกัจะเกิดความเสียหายของงาน

อยูเ่สมอ  

ความหมายของจิตตะ 

จิตตะ ไดมี้ผูส้รุปและใหค้วามหมายไวด้งัน้ี 

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยตฺุโต) (2527:6) ใหค้วามหมายไวว้า่ จิตตะ ไดแ้ก่

ความที่มีใจอนัจดจ่ออยูใ่นกิจที่ตั้งใจปฏิบติันั้น เพือ่บรรลุความส าเร็จตามเป้าหมายที่ไดต้ั้งไว ้     

โดยไม่ทอดทิ้งหรือวางธุระเสียกลางคนั 

พระมหาปราโมทย ์ ปโมทิโต และคณะ (2547:40)  ใหค้วามหมายไวว้า่        

จิตติทธิบาท คือ ความใฝ่ใจจดจ่อต่อการกระท า 

ชาตรี   แนวจ าปา (2552:56)  สรุปความหมายไวว้า่  จิตตะ คือ ความตั้งใจ หรือ

เอาใจฝักใฝ่ ไดแ้ก่ ความมีจิตผกูพนั จดจ่อ เฝ้าคิดเร่ืองนั้นใจอยูก่บังานนั้น ไม่ปล่อย ไม่ห่างไปไหน       

ไม่สนใจไม่รับรู้เร่ืองอ่ืนๆ ตั้งจิตรับรู้ในส่ิงที่ท  าและท าส่ิงนั้นดว้ยความคิด เอาจิตฝักใฝ่ไม่ปล่อยใจ

ใหฟุ้้งซ่านเล่ือนลอยไป อุทิศตวัอุทิศใจใหแ้ก่ส่ิงที่ท  า ซ่ึงแสดงออกมาดว้ยการเอาใจใส่ จดจ่อ ตั้งใจ

ในการท างานอยา่งจริงจงั ไม่ปล่อยใหค้วามคิดฟุ้งซ่าน 

พระมหาวฒิุกร บวัทอง (2552:47) สรุปไวว้า่ จิตตะคือความคิดจดจ่อ เอาใจใส่

ผกูใจจดจ่ออยูก่บัหนา้ที่และงานที่ท  า มีความตั้งมัน่ มีสมาธิมัน่คงอยูก่บังานที่ท  าดว้ยความไม่

ประมาท        ไม่ทอดธุระ ไม่ปล่อยปะละเลยในงานที่ท  าไม่ปล่อยใจฟุ้งซ่าน เล่ือนลอยไปจากงาน 

บางทีอาจขลุกง่วนอยูไ่ดท้ั้งวนัทั้งคืนจนไม่เอาใจใส่หรือไม่สนใจส่ิงอ่ืน  สนใจที่จะรับรู้แค่เพียง

เร่ืองเก่ียวกบังานที่ก  าลงัท าเท่านั้น 
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สุรพล พยอมแยม้ (2552:30) สรุปความหมายไวว้า่ การเอาใจใส่ฝักใฝ่ต่อ

หนา้ที่หรือภารกิจที่ไดรั้บมอบหมายใหป้ฏิบติั  ประกอบกิจการหรือภารกิจที่ไดรั้บมอบหมายให้

ปฏิบติั  ประกอบกิจการหรือภารกิจเหล่านั้นส าเร็จลุล่วงไปดว้ยดีตามเป้าหมายที่ไดก้  าหนดไว ้    

โดย    ไม่ทอดทิ้งหรือเฉ่ือยชาต่อกิจการเหล่านั้น มีการติดตามงานและท างานนั้นอยา่งต่อเน่ือง       

มีความตั้งใจ มีสมาธิในการท างานนั้นและท าส่ิงนั้นดว้ยความคิด เอาใจใส่ จอจ่อ ตั้งใจในการ

ท างานอยา่งจริงจงั ไม่ปล่อยใหค้วามคิดฟุ้งซ่าน 

กานดา  สงัขชุ์ม (2556:62)  สรุปความหมายไวว้า่ จิตตะ หมายถึง การเอาใจ

ฝักใฝ่หรือการเอาใจใส่ในงานที่ท  า ท  างานดว้ยความตั้งอกตั้งใจ รอบคอบ ไม่ปล่อยปละละเลยต่อ

งานที่ท  า รวมสมาธิอยูท่ี่งานใชค้วามคิดและสติปัญญาในการท างานจนกวา่งานนั้นจะประสบ

ความส าเร็จ 

พระอธิการอภิชาติ อภิชาโต (2556:52) สรุปความหมายไวว้า่ จิตตะคือ ความ

เอาใจใส่ในการท างาน หรือความตั้งมัน่ของจิต มีสมาธิมัน่คงอยูก่บังาน ท างานดว้ยความไม่

ประมาท   ไม่ทอดธุระ ไม่ปล่อยปละละเลยในงานที่ท  า ไม่ปล่อยใจใหฟุ้้งซ่านเล่ือนลอยไปจากงาน 

บางทีอาจขลุกง่วนอยูก่บังานไดท้ั้งวนัทั้งคืน จนไม่สนใจรับรู้ส่ิงอ่ืนรอบขา้ง จะสนใจรับรู้แค่เพยีง

เร่ืองที่เก่ียวกบังานที่ตนก าลงัท าเท่านั้น 

สรุปไดว้า่ จิตตะ หมายถึง ความเอาใจใส่ในการท างาน มีสมาธิมัน่คงกบังาน 

มีความใฝ่ใจจดจ่อต่อการกระท า  ท  างานดว้ยความไม่ประมาท ไม่ทอดทิ้งงานกลางคนั ไม่ปล่อย

ปละละเลยในงานที่ท  า ไม่ปล่อยใจฟุ้งซ่านเล่ือนลอยไปจากงาน 

4.วิมังสา ( Investigation) 

ลกัษณะของผูมี้วมิงัสานั้น ป่ิน มุทุกนัต ์(2535:226, อา้งถึงใน สุรีรัตน์ เพริศ

แกว้, 2555:43) อธิบายไวว้า่คือ การที่ผูป้ฏิบตัิสามารถสร้างสรรคส่ิ์งใหม่ๆขึ้นมาไดเ้สมอ ส่วน

ลกัษณะของผูข้าดวมิงัสา คือ ความผดิพลาดทีม่กัจะท าให ้เปลืองทุน เสียเวลาและแรงกายที่ลงไปใน

งาน  
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ความหมายของวิมังสา 

วมิงัสาไดมี้ผูส้รุปและใหค้วามหมายไวด้งัน้ี 

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยตฺุโต) (2527:6) ใหค้วามหมายไวว้า่ วมิงัสา 

ไดแ้ก่ ความ มีสติพจิารณาสอดส่องแนวทางปฏิบติักิจนั้นดว้ยปัญญาเพือ่ใหด้ าเนินไปดว้ยดีมี

ประสิทธิภาพ     หากมีปัญหาในทางปฏิบติั ก็พงึมีสติรู้ และใชปั้ญญาพจิารณาแกไ้ขแนวทางปฏิบติั

นั้นใหไ้ดผ้ลที่ดี ที่ตรง และที่บริสุทธ์ิสมบูรณ์ตามเป้าหมายหรือวตัถุประสงคท์ี่ไดต้ั้งไว ้

พระมหาปราโมทย ์ ปโมทิโต และคณะ (2547:40)  ใหค้วามหมายไวว้า่ วมิงั

สิทธิบาท คือการพจิารณาไตร่ตรองเหตุและผล 

ชาตรี  แนวจ าปา (2552:56)  สรุปความหมายไวว้่า  วมิงัสาคือ ความไตร่ตรอง 

หมัน่ใชปั้ญญาพจิารณาใคร่ครวญตรวจสาเหตุผลและตรวจสอบขอ้ยิง่หยอ่นในส่ิงที่ท  านั้น ชอบคิด 

คน้หาเหตุผล ชอบสอบสวนทดลอง มีการวางแผนวดัผล คิดคน้วธีิการแกไ้ขปรับปรุง ซ่ึงแสดงออก

ดว้ยการใชปั้ญญาพจิารณาไตร่ตรองหาเหตุผลในส่ิงที่กระท าดว้ยความพนิิจพเิคราะห์ มีการวางแผน 

และวดัผลงานที่กระท าเสมอ 

พระมหาวฒิุกร บวัทอง (2552:49) สรุปความหมายไวว้า่ วมิงัสา คือ การ

สอบสวน ไตร่ตรอง พนิิจ พิเคราะห์ ใชปั้ญญาในการใคร่ครวญตรวจตราหาเหตุผล และตรวจสอบ

ขอ้บกพร่องในงานที่ท  าอยูเ่สมอ รู้จกัคน้ควา้ ทดลอง คิดคน้ หาทางแกไ้ขปรับปรุงและวธีิการท างาน

ใหดี้ยิง่ขึ้น กา้วหนา้ยิง่ขึ้นอยูเ่สมอ 

สุรพล พยอมแยม้ (2552:30) สรุปความหมายไวว้า่ วมิงัสา หมายถึง การ

ทดสอบ ไตร่ตรอง ริเร่ิมหาเหตุผล หลกัการ ขอ้มูล เพือ่น ามาใชป้ระกอบการปฏิบติักิจการ ภารกิจ 

หรือหนา้ที่ซ่ึงไดรั้บมอบหมาย เพือ่กิจการหรือภารกิจต่างๆส าเร็จลุล่วงไปตามเป้าหมายที่ไดว้างไว ้

หรือตามโครงการต่างๆ ที่ไดว้างไวด้ว้ยดี หมัน่ใชปั้ญญาพจิารณาใคร่ครวญ ตรวจตราหาเหตุผล  

และตรวจสอบ มีการวางแผน วดัผลของงานที่กระท าเสมอ  คิดคน้วธีิแกไ้ขปรับปรุงและประเมินผล

งานที่ผา่นมาถึงจุดเด่นจุดดอ้ย เพือ่น ามาใชใ้นการท างานต่อไป 
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กานดา  สงัขชุ์ม (2556:64)  สรุปความหมายไวว้า่ วมิงัสาหมายถึง ความพนิิจ

พเิคราะห์ในการท างาน ท างานดว้ยความเขา้ใจ ใชค้วามคิดสติปัญญาในการท างาน หมัน่ตรวจสอบ

งาน ติดตามและประเมินผลงานอยูเ่สมอ เพือ่ใหเ้ห็นขอ้ดีขอ้เสีย คิดหาวธีิปรับปรุงและพฒันางาน       

เพือ่ความเจริญกา้วหนา้ ความส าเร็จของงานตามเป้าหมายที่วางไว ้

พระอธิการอภิชาติ อภิชาโต (2556:53) สรุปความหมายไวว้า่ วมิงัสา คือการ

ใชปั้ญญาพจิารณาใคร่ครวญหาเหตุผลแห่งความส าเร็จในการท างาน เป็นการพนิิจพเิคราะห์

ไตร่ตรอง และตรวจสอบขอ้บกพร่องในงานที่ท  าอยูเ่สมอ โดยรู้จกั คิดคน้หาทางแกไ้ขปรับปรุงงาน

และวธีิท างานใหดี้และกา้วหนา้ยิง่ขึ้นอยูเ่สมอ 

สรุปไดว้า่ วมิงัสา หมายถึง การใชปั้ญญาไตร่ตรอง ตรวจสอบขอ้บกพร่องใน

งานที่ท  าอยู ่และคิดแกไ้ขปรับปรุง พร้อมทั้ง รู้จกัคน้ควา้ วางแผน พนิิจพเิคราะห์ปรับปรุงงาน และ

วธีิการท างานใหดี้และกา้วหนา้ยิง่ขึ้นไป 

3.2 ความหมายของพฤติกรรมการเรียนตามหลักอิทธิบาท4 
พฤติกรรมการเรียนตามหลกัอิทธิบาท4 ไดมี้ผูส้รุปและใหค้วามหมายไวด้งัน้ี 
สุโท  เจริญสุข (2520:152,อา้งถึงใน กมัปนาท ศรีเช้ือ, 2543:13) สรุปความหมาย

ไวว้า่พฤติกรรมการเรียนตามหลกัอิทธิบาท4หมายถึง พฤติกรรมการเรียนที่ดีที่จะเกิดขึ้นไดจ้ากการ
ที่นกัเรียนผูน้ั้นตอ้งปฏิบติัตามหลกัอิทธิบาท4 

ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2545:24) สรุปความหมายไวว้า่ 
พฤติกรรมการเรียนตามหลกัอิทธิบาท4 หมายถึง กระบวนการเรียนรู้ตามแนวพทุธศาสตร์ที่มุ่งให้
เกิดผลส าเร็จ 

สมประสงค ์น่วมบุญลือ (2559:23) สรุปความหมายไวว้า่ พฤติกรรมการเรียนตาม
หลกัอิทธิบาท4 หมายถึง ลกัษณะทางการเรียนที่เป็นนิสยัประจ าตวัของผูเ้รียน เรียนโดยเขา้ใจและ
ปฏิบติัใหส้อดคลอ้งกบัหลกัธรรม 

สรุปไดว้า่ พฤติกรรมการเรียนตามหลกัอิทธิบาท4 หมายถึง การที่นกัเรียนมีการ
ปฏิบตัิตลอดจนการแสดงออกในการเรียนอยา่งเป็นนิสยัประจ าตวั ที่จะพยายามตั้งใจศึกษาเล่าเรียน
ใหเ้กิดผลส าเร็จและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ตามที่หลกัสูตรไดก้ าหนดไว ้ซ่ึงแบ่งออกเป็น4ดา้น คอื 
พฤติกรรมการเรียนดา้นฉนัทะ พฤติกรรมการเรียนดา้นวิริยะ พฤติกรรมการเรียนดา้นจิตตะและ
พฤติกรรมการเรียนดา้นวมิงัสา ซ่ึงมีความหมายดงัต่อไปน้ี
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3.2.1 ความหมายของพฤติกรรมการเรียนด้านฉันทะ 
พฤติกรรมการเรียนดา้นฉนัทะไดมี้ผูส้รุปและใหค้วามหมายไวด้งัน้ี 
สุโท  เจริญสุข (2520:152,อา้งถึงใน กมัปนาท ศรีเช้ือ, 2543:13) สรุป

ความหมายไวว้า่พฤติกรรมการเรียนตามหลกัอิทธิบาท4 ดา้นฉนัทะหมายถึง พฤติกรรมการเรียนที่ดี
โดยมีฉนัทะเป็นตวัตั้ง การเรียนทุกอยา่งตอ้งมีความพงึพอใจ และเกิดความสนใจขึ้นเสียก่อน 
พฤติกรรมส่งเสริมดา้นอ่ืนๆจึงจะตามมา 

ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2545:24) สรุปความหมายไวว้า่ 
พฤติกรรมการเรียนตามหลกัอิทธิบาท4 ดา้นฉนัทะหมายถึง ความพอใจ หรือรักที่จะเรียน การเรียน
ตามความชอบของตนเอง  

สมประสงค ์น่วมบุญลือ (2559:23) สรุปความหมายไวว้า่ พฤติกรรมการเรียน
ตามหลกัอิทธิบาท4 ดา้นฉนัทะหมายถึง การศึกษาที่มีความปรารถนา ความเตม็ใจในทางกุศล  

สรุปไดว้า่ พฤติกรรมการเรียนดา้นฉนัทะ หมายถึง  การที่นกัเรียนมีความพงึ
พอใจความชอบใจ ความสนใจ  รวมทั้งความเตม็ใจ ในการเรียน นกัเรียนมีความสุขในการเรียนและ
นกัเรียนมีความปรารถนาที่จะเรียนใหดี้ยิง่ๆขึ้นไป 

 
3.2.2 ความหมายของพฤติกรรมการเรียนด้านวิริยะ 

พฤติกรรมการเรียนดา้นวริิยะ ไดมี้ผูส้รุปและให้ความหมายไวด้งัน้ี 
สุโท  เจริญสุข (2520:152,อา้งถึงใน กมัปนาท ศรีเช้ือ, 2543:13) สรุป

ความหมายไวว้า่พฤติกรรมการเรียนตามหลกัอิทธิบาท4 ดา้นวริิยะหมายถึง  พฤติกรรมการเรียนที่ดี
โดยมีแรงและก าลงัจากวริิยะ มีความขยนัพากเพยีรไม่ยอ่ทอ้ต่อความยากล าบาก                   

ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2545:24) สรุปความหมายไวว้า่ 
พฤติกรรมการเรียนตามหลกัอิทธิบาท4 ดา้นวริิยะหมายถึง การใชค้วามพยายามในการเรียน มีความ
เพยีร อดทนใฝ่รู้ใฝ่เรียนคน้ควา้อยูต่ลอดเวลา 

สมประสงค ์น่วมบุญลือ (2559:23) สรุปความหมายไวว้า่ พฤติกรรมการเรียน
ตามหลกัอิทธิบาท4 ดา้นวริิยะหมายถึง ความพยายามเรียนรู้ในส่ิงที่ตนปรารถนา มีความตั้งใจ     
แน่วแน่จดจ่อ และท าอยา่งต่อเน่ือง มุ่งมัน่มุมานะ บากบัน่คน้หาความจริงจากการเรียนรู้ 

สรุปไดว้า่ พฤติกรรมการเรียนดา้นวริิยะ หมายถึง การมีความขยนัในการเรียน 
ความบากบัน่   มุมานะที่จะเรียนใหส้ าเร็จ ไม่ทอ้ถอย ไม่ลดละความพยายามในการเรียน พยายาม
อยา่งสม ่าเสมอต่อเน่ืองจนกวา่จะส าเร็จ และฝึกฝนพฒันาการเรียนอยูเ่สมอ



66 

 

3.2.3 ความหมายของพฤติกรรมการเรียนด้านจิตตะ 
พฤติกรรมการเรียนดา้นจิตตะ ไดมี้ผูส้รุปและให้ความหมายไวด้งัน้ี 
สุโท  เจริญสุข (2520:152,อา้งถึงใน กมัปนาท ศรีเช้ือ, 2543:13) สรุป

ความหมายไวว้า่พฤติกรรมการเรียนตามหลกัอิทธิบาท4 ดา้นจิตตะหมายถึง พฤติกรรมการเรียนที่ดี
โดยมีสติสมัปชญัญะที่แน่วแน่ นั้นคือจิตตะ เพือ่ใหค้วามตั้งมัน่เป็นไปอยา่งธรรมชาติ เพราะหากมี
แต่ความเพยีร โดยปราศจากสติก ากบั จะกลบักลายเป็นความกดดนั ไม่ใช่เพิม่ประสิทธิภาพ แต่จะ
บัน่ทอนก าลงัในการเรียนไปในที่สุด  

ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2545:24) สรุปความหมายไวว้า่ 
พฤติกรรมการเรียนตามหลกัอิทธิบาท4 ดา้นจิตตะหมายถึง การเอาใจฝักใฝ่ในการเรียน มีสมาธิ
สนใจในส่ิงที่ก  าลงัรับรู้  

สมประสงค ์น่วมบุญลือ (2559:23) สรุปความหมายไวว้า่ พฤติกรรมการเรียน
ตามหลกัอิทธิบาท4 ดา้นจิตตะหมายถึง การเอาใจจดจ่อกบัส่ิงที่เรียนทุกล าดบัขั้นตอน ใจอยูก่บักิจ 
จิตอยูก่บังาน 

สรุปไดว้า่ พฤติกรรมการเรียนดา้นจิตตะ หมายถึง  การมีใจจดจ่ออยูใ่นเร่ืองที่
เรียน มีสมาธิอยูก่บัการเรียน เรียนดว้ยความไม่ประมาท ไม่ปล่อยปละละเลยในการเรียน สนใจที่ 
จะรับรู้แต่เพยีงส่ิงที่ก  าลงัเรียนเท่านั้น  การทุ่มเทอุทิศใจให้ส่ิงที่เรียน เอาใจใส่ต่อการเรียน 

 
3.2.4 ความหมายของพฤติกรรมการเรียนด้านวิมงัสา 

พฤติกรรมการเรียนดา้นวมิงัสา ไดมี้ผูส้รุปและใหค้วามหมายไวด้งัน้ี 
สุโท  เจริญสุข (2520:152,อา้งถึงใน กมัปนาท ศรีเช้ือ, 2543:13) สรุปความหมายไวว้า่พฤติกรรม
การเรียนตามหลกัอิทธิบาท4 ดา้นวมิงัสาหมายถึง พฤติกรรมการเรียนที่ดีโดยมีความไม่ประมาท
เป็นที่ตั้ง นั้นคือวมิงัสา การตรวจสอบขอ้บกพร่องต่างๆใหส้มบูรณ์ 

ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2545:24) สรุปความหมายไวว้า่ 
พฤติกรรมการเรียนตามหลกัอิทธิบาท4 ดา้นวมิงัสาหมายถึง การพจิารณาใครครวญ หาเหตุ หรือส่ิง
ที่เกิดขึ้นในการเรียน รู้จกัประเมินตนเองเสมอ 

สมประสงค ์น่วมบุญลือ (2559:23) สรุปความหมายไวว้า่ พฤติกรรมการเรียน
ตามหลกัอิทธิบาท4 ดา้นวมิงัสา หมายถึง การตรึกตรองในส่ิงที่เรียน  ตรึกคือการเอาจิตเขา้ไปจบัส่ิง
ที่เรียน ตรองคือการพจิารณาวา่ที่เรียน เรียนอยา่งไรและไดผ้ลอยา่งไร ส่ิงใดตอ้งแกไ้ข
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สรุปไดว้า่พฤติกรรมการเรียนดา้นวมิงัสา หมายถึง  การมีสติพจิารณา ใช้

ปัญญาพจิารณาวางแผนในการเรียน และวดัผลของการเรียน เพือ่แกไ้ขปรับปรุงการเรียนใหดี้ขึ้น    

รู้จุดเด่น จุดดอ้ยในเร่ืองเรียนของตน         

 

3.3 แนวคดิที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการเรียนตามหลักอทิธิบาท4  

3.3.1 อิทธิบาท4กับ ผู้เรียน 

พระครูธรรมธรครรชิต  คุณวโร (2553:16,อา้งถึงใน สถิรมน พงษพ์ฒัน์, 

2555:16-17) กล่าวไวว้า่ ในระดบัปฐมวยัจ าเป็นตอ้งน าหลกัอิทธิบาท4 เขา้ไปประยกุตก์บัการเรียน

การสอน เพราะหากไม่สอดแทรกกนัตั้งแต่ตน้ ผูเ้รียนก็จะขาดลกัษณะความจดจ่อต่อการงานขาด

ความพงึพอใจในส่ิงที่ตนเองตอ้งรับผดิชอบ และขาดการไตร่ตรองวางแผนเม่ือไดรั้บมอบหมายให้

ท  าส่ิงต่างๆ ซ่ึงเม่ือเด็กมีหลกัธรรมอิทธิบาท4 เด็กจะแสดงออกในภาพรวมไดด้งัน้ี 

1. ฉนัทะ แสดงออกจากจิตใจ เป็นการยนิดี ยิม้แยม้แจ่มใสกบัส่ิงที่ตนไดรั้บ

มอบหมายใหท้  า ท  าอยา่งรู้คุณประโยชน์ที่ตนจะไดรั้บ 

2.วริิยะ แสดงออกทางพฤติกรรม   ผูเ้รียนจะแสดงอาการไม่ยอมแพเ้ม่ือเกิด

ปัญหา 

3.จิตตะ แสดงออกทางสมาธิ การที่ผูเ้รียนจะท าส่งที่ไดรั้บมอบหมายไดอ้ยา่ง

ต่อเน่ือง เท่าที่ในวยัของผูเ้รียนเหล่านั้น จะมีสมาธิจดจ่อได ้

4.วมิงัสา แสดงออก โดยการใชปั้ญญา การพจิารณาส่ิงที่ท  าอยา่งรอบคอบ   

เม่ือไดรั้บมอบหมายส่ิงใด ก็มีการเตรียมการ วางแผนเป็นอยา่งดีในการจะกระท าส่ิงนั้น 

สรุปไดว้า่ เราสามารถสงัเกตเห็นไดว้า่ผูเ้รียนคนใด ตอ้งไดรั้บการส่งเสริมให้

เพิม่พฤติกรรมอิทธิบาท4ในตนเอง โดยสงัเกตไดจ้ากการท างานที่ไดรั้บมอบหมายในแต่ละช้ินงาน

ของผูเ้รียนนั้นเอง
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3.3.2 แนวทางการส่งเสริมพฤติกรรมอิทธิบาท4 ในตัวผู้เรียน 

ดารารัตน์ อุทยัพยคัฆ ์(2548:196-197,อา้งถึงใน  สถิรมน พงษพ์ฒัน์, 2555: 

17-18)  ไดก้ล่าวถึง การส่งเสริมสนบัสนุนใหน้ าพฤติกรรมอิทธิบาท4 มาสอนแก่นกัเรียนโดย

ประกอบไปดว้ย 

1. ความพอใจ(ฉนัทะ)  สร้างไดด้ว้ยการสงัเกตวา่ผูเ้รียน ชอบลกัษณะการเรียน

แบบใด    ซ่ึงอาจจะมีหลากหลายความชอบ แต่กส็ามารถจดัเขา้กลุ่มหลกัๆได ้ โดยอาจมีผูเ้รียน      

ที่ชอบแสดงความคิดเห็น ก็จดัเป็นประเภทหน่ึง กิจกรรมที่จะสนบัสนุนผูเ้รียนกลุ่มน้ี คือการเปิด

โอกาสใหผู้เ้รียนแสดงความคิดเห็นในเวลาที่เหมาะสมและอยา่งเตม็ที่โดยไม่ปิดกั้น ผูเ้รียนจะรู้สึก

พอใจกบัการกระท าดงักล่าว แต่ก็ตอ้งหมุนเวยีนรูปแบบการจดัการเรียนการสอนไป เพราะยงัมี

ผูเ้รียนที่มีความพงึพอใจต่อรูปแบบการเรียนแตกต่างกนัอีกหลากหลาย ซ่ึงเป็นหนา้ที่ของ คุณครู

ผูส้อน ที่ตอ้งมอบความพงึพอใจในเบื้องตน้แก่ผูเ้รียน เพือ่น าเขา้สู่บทเรียนในที่สุด 

2. ความพยายาม(วริิยะ) เป็นส่ิงที่ตอ้งสนบัสนุนใหผู้เ้รียนฝึกฝน โนม้นา้วให้

ผูเ้รียนเห็นวา่    หากอดทนตั้งใจท าส่ิงต่างๆจนเสร็จส้ิน ส่ิงที่ผูเ้รียนจะไดรั้บคืออะไร การใหผู้เ้รียน

คาดหวงัผลสมัฤทธ์ิในการท ากิจกรรมนั้นๆก็เป็นการ สร้างแรงกระตุน้ เพิม่ความพยายามทางบวก

ไดเ้ป็นอยา่งดี 

3. ความตั้งใจ (จิตตะ) สร้างไดด้ว้ยสมาธิ และเป็นการฝึกใหผู้เ้รียนรู้วา่ การจด

จ่อกบัการเคร่งเครียดจนเกินพอดี แตกต่างกนั การท าส่ิงต่างๆดว้ยการมีสมาธิเป็นพื้นฐาน จิตใจของ

ผูเ้รียนจะไดฝึ้กฝนความมัน่คง  มิใช่ความแขง็ขืนของจิตใจที่มุ่งจะกระท าใหส้ าเร็จ และน าไปสู่

ความหงุดหงิดเม่ือไม่อาจท าไดด้ัง่ใจ 

4.ปัญญารอบคอบ (วมิงัสา)  การตรวจทานและวางแผนไม่ควรมองขา้ม เพราะ

เป็นพฤติกรรมที่หากผูเ้รียนฝึกฝนตามศกัยภาพของตนเอง จะเป็นการสร้างแนวทางในการแกปั้ญหา

ใหแ้ก่ผูเ้รียน เป็นการฝึกใหผู้เ้รียนรู้จกัแกปั้ญหาต่างๆดว้ยตนเอง ใชค้วามรู้ และความพยายามของ

ตน เพือ่ใหปั้ญหาและส่ิงที่ไดรั้บมอบหมายแกไ้ขส าเร็จลุล่วง  

สรุปไดว้า่ การสนบัสนุนใหผู้เ้รียนมีพฤติกรรมอิทธิบาท4 ไม่ใช่การสอน

หลกัธรรม ที่ผูเ้รียนอาจเกิดความเบื่อหน่าย  แต่เป็นการสอดแทรกเขา้ไปในการท ากิจกรรมต่างๆ ที่
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ผูเ้รียนเพือ่ท  า ให้ผูเ้รียนเห็นอยา่งเป็นเหตุและผล  ซ่ึงหลกัธรรมของพระพทุธเจา้เป็นส่ิงที่พสูิจน์ได้

เสมอ จากการลงมือปฏิบตัิ      

 

4.งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

4.1 งานวิจัยที่แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างการด าเนินงานตามแนววิถีพทุธด้าน  

       กายภาพกับ พฤติกรรมการเรียนตามหลกัอิทธิบาท4ของนักเรียนโรงเรียนวิถีพทุธ 

จากการทบทวนงานวจิยัที่เก่ียวขอ้งกบัความสมัพนัธร์ะหวา่งการด าเนินงานตามแนว

วถีิพทุธดา้นกายภาพ กบั พฤติกรรมการเรียนตามหลกัอิทธิบาท4ของนกัเรียนโรงเรียนวถีิพทุธ     

ไม่พบงานวจิยัที่เก่ียวขอ้งโดยตรง แต่มีงานวิจยัที่มีลกัษณะเทียบเคียง ดงัน้ี 

สุภาภรณ์  ศศิดิลกธรรม (2543: บทคดัยอ่) ไดศึ้กษา ตวัแปรที่เก่ียวขอ้งกบัความ

อุตสาหะในการเรียนของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6 สงักดัส านกังานการประถมศึกษาจงัหวดั

สระบุรี  พบวา่ ตวัแปรส่ิงแวดลอ้มที่โรงเรียน ในดา้น สถานที่เรียน มีความสมัพนัธก์บั              

ความอุตสาหะในการเรียนของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในทางบวก อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ

ที่ระดบั .01   

ชชัลินี จุ่งพวิฒัน์ (2547 :บทคดัยอ่) ไดศึ้กษา ตวัแปรที่เก่ียวขอ้งกบัความขยนัหมัน่เพยีร

ในการเรียนของนกัเรียนช่วงชั้นที่3 โรงเรียนเวยีงสระ อ าเภอเวยีงสระ จงัหวดั สุราษฎร์ธานี พบวา่ 

ลกัษณะทางกายภาพ ซ่ึงหมายถึง สถานที่ตั้งและบริเวณของโรงเรียนสภาพอาคารเรียน การถ่ายเท

อากาศในหอ้งเรียน ความสะอาดและ ความเป็นระเบียบของหอ้งเรียน   ขนาดของหอ้งเรียนเป็น   

ตวัแปรที่มีความสมัพนัธท์างบวก กบัความขยนัหมัน่เพยีรของนกัเรียน  ช่วงชั้นที่3 อยา่งมีนยัส าคญั

ทางสถิติที่ระดบั .01 

จากการทบทวนงานวจิยัขา้งตน้สรุปไดว้า่ การจดัสถานที่ ทั้งดา้นอาคารเรียน การดูแล

รักษาความสะอาดของอาคารเรียนตลอดจนบริเวณโดยรอบเป็นประจ าสม ่าเสมอ ความสงบ ร่มเยน็

ของสถานที่เรียน มีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมของผูเ้รียนในดา้นความขยนัหมัน่เพยีรในการเรียน 

ดงันั้นผูว้จิยัจึงคาดวา่    การด าเนินงานตามแนววิถีพทุธดา้นกายภาพ  น่าจะมีความสมัพนัธก์บั

พฤติกรรมการเรียนตามหลกัอิทธิบาท4ของนกัเรียนโรงเรียนวถีิพทุธ
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4.2 งานวิจัยที่แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างการด าเนินงานตามแนววิถีพทุธด้าน                  

       กิจกรรมพืน้ฐานวิถีชีวิตกับ  พฤติกรรมการเรียนตามหลักอิทธิบาท4 ของนักเรียน 

      โรงเรียนวิถีพุทธ 

จากการทบทวนงานวจิยัที่เก่ียวขอ้งกบัความสมัพนัธร์ะหวา่งการด าเนินงานตามแนว

วถีิพทุธดา้นกิจกรรมพื้นฐานวถีิชีวติ กบั พฤติกรรมการเรียนตามหลกัอิทธิบาท4ของนกัเรียน

โรงเรียนวถีิพทุธ ไม่พบงานวจิยัที่เก่ียวขอ้งโดยตรง แต่มีงานวจิยัที่มีลกัษณะเทียบเคียง ดงัน้ี 

รุจี  เสง้เนตร (2540:บทคดัยอ่) ไดศึ้กษา ผลของการฝึกสมาธิ ที่มีต่อพฤติกรรม
จริยธรรมของนกัเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่5   ในดา้นความเสียสละ ดา้นความมีวนิยัในตนเอง   
ดา้นความซ่ือสตัย ์ดา้นความอดทน และดา้นความขยนัหมัน่เพยีร พบวา่ นกัเรียนที่มีการสอนโดยวธีิ
ฝึกสมาธิดว้ยการเจริญภาวนา มีพฤติกรรมเชิงจริยธรรมในดา้นความขยนัหมัน่เพยีร มากกวา่ก่อนท า
การสอนวธีิฝึกปฏิบติัสมาธิ และ ยงัมากกวา่นกัเรียนที่ไดรั้บการสอนโดยวธีิปรกติอีกดว้ย 

พระครูสงัฆรักษจ์รัญ  จุ่นดีวงษ ์(2552:บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของ

นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6  ของโรงเรียนที่เขา้ร่วมโครงการวถีิพทุธ สงักดัคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2 ในดา้นความรับผดิชอบ         

ดา้นความซ่ือสตัย ์ดา้นความมีน ้ าใจเสียสละ ดา้นความประหยดั ดา้นความมีระเบียบวนิยั ดา้นความ

สามคัคี ดา้นความอุตสาหะ และดา้นความยตุิธรรมพบวา่ตวัแปร การด าเนินงานดา้นกิจกรรม

พื้นฐานวถีิชีวติ  สามารถท านายพฤติกรรมเชิงจริยธรรมดา้นความอุตสาหะ ไดร้้อยละ 31.8 อยา่งมี

นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05  

จากการทบทวนงานวจิยัขา้งตน้สรุปไดว้า่ กิจกรรมพื้นฐานวถีิชีวติ ไดแ้ก่ การนัง่สมาธิ 
การสวดมนต ์   การอบรมเขา้ค่ายธรรมะ และการปฏิบติัตามการด าเนินงานตามแนววถีิพทุธดา้น
กิจกรรมพื้นฐานวถีิชีวติ มีผลต่อพฤติกรรมความขยนั อุตสาหะ ในดา้นการเรียนของเด็กนกัเรียน 
ดงันั้นผูว้จิยัจึงคาดวา่การด าเนินงานตามแนววถีิพทุธดา้นกิจกรรมพื้นฐานวถีิชีวติน่าจะมี
ความสมัพนัธต่์อพฤติกรรมการเรียนตามหลกัอิทธิบาท4 ของนกัเรียนโรงเรียนวถีิพทุธ 
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4.3 งานวิจัยที่แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างการด าเนินงานตามแนววิถีพทุธด้านการ  

       เรียนการสอน กับ พฤติกรรมการเรียนตามหลักอิทธิบาท4 ของนักเรียนโรงเรียน 

       วิถีพุทธ 

จากการทบทวนงานวจิยัที่เก่ียวขอ้งกบัความสมัพนัธร์ะหวา่งการด าเนินงานตามแนว

วถีิพทุธดา้นการเรียนการสอน กบั พฤติกรรมการเรียนตามหลกัอิทธิบาท4ของนกัเรียนโรงเรียนวิถี

พทุธ ไม่พบงานวจิยัที่เก่ียวขอ้งโดยตรง แต่มีงานวจิยัที่มีลกัษณะเทียบเคียง ดงัน้ี 

พระครูสงัฆรักษจ์รัญ  จุ่นดีวงษ ์(2552:บทคดัยอ่) ไดศ้ึกษาพฤติกรรมเชิงจริยธรรม       

ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที6่  ของโรงเรียนที่เขา้ร่วมโครงการวถีิพทุธ สงักดัคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2ในดา้นความรับผดิชอบ         

ดา้นความซ่ือสตัย ์ดา้นความมีน ้ าใจเสียสละ ดา้นความประหยดั ดา้นความมีระเบียบวนิยั ดา้นความ

สามคัคี ดา้นความอุตสาหะ และดา้นความยตุิธรรม พบวา่ตวัแปร การด าเนินงานตามแนววถีิพทุธ 

ดา้นการเรียนการสอน สามารถท านายพฤติกรรมเชิงจริยธรรมดา้นความอุตสาหะ ไดร้้อยละ31.8 

อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05  

พระส ารอง  สญฺญโต (แสงทอง)  (2555:77) ไดศ้ึกษาวจิยัเร่ือง ศึกษารูปแบบ            

การเรียนรู้ตามหลกัไตรสิกขาของโรงเรียนวถีิพทุธ :กรณีศึกษา โรงเรียนบา้นบ่อ ต าบลบา้นดง 

อ าเภออุบลรัตน์ จงัหวดัขอนแก่น พบวา่ รูปแบบการเรียนการสอน   ที่มีการปลูกฝังคุณธรรม        

แก่นกัเรียน ท าใหน้กัเรียนเกิดความสนใจที่จะเรียนรู้เพิม่ขึ้น 

จากการทบทวนงานวจิยัที่ขา้งตน้ สรุปไดว้า่  การบูรณาการ ผสมผสานการเรียนทาง

วชิาการกบัหลกัธรรม เป็นผล  ที่ท  าใหเ้กิดพฤติกรรม ความขยนั อุตสาหะในการเรียนของเด็ก

นกัเรียนได ้ดงันั้นผูว้จิยัจึงคาดวา่   การด าเนินงานตามแนววถีิพทุธดา้นการเรียนการสอน น่าจะมี

ความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการเรียนตามหลกัอิทธิบาท4 ของนกัเรียนโรงเรียนวถีิพทุธ  
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4.4 งานวิจัยที่แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างการด าเนินงานตามแนววิถีพทุธด้าน 

                           บรรยากาศและปฏิสัมพันธ์ กับ พฤติกรรมการเรียนตามหลักอทิธิบาท4 ของ 

                           นักเรียนโรงเรียนวิถีพทุธ 

                    จากการทบทวนงานวจิยัที่เก่ียวขอ้งกบัความสมัพนัธร์ะหวา่งการด าเนินงานตามแนววถีิ

พทุธดา้นบรรยากาศและปฏิสมัพนัธ์ กบั พฤติกรรมการเรียนตามหลกัอิทธิบาท4ของนกัเรียน

โรงเรียนวถีิพทุธ ไม่พบงานวจิยัที่เก่ียวขอ้งโดยตรง แต่มีงานวจิยัที่มีลกัษณะเทียบเคียง ดงัน้ี 

ชชัลินี จุ่งพวิฒัน์ (2547:บทคดัยอ่) ไดศึ้กษา ตวัแปรที่เก่ียวขอ้งกบัความขยนัหมัน่เพยีร   

ในการเรียนของนกัเรียนช่วงชั้นที่3 โรงเรียนเวยีงสระ อ าเภอเวยีงสระ จงัหวดัสุราษฎร์ธานี พบวา่

สมัพนัธภาพระหวา่งนกัเรียนกบัครู และสมัพนัธภาพระหวา่งนกัเรียนกบัเพือ่นเป็นตวัแปรที่มี

ความสมัพนัธท์างบวกกบัความขยนัหมัน่เพยีรในการเรียนของนกัเรียน ช่วงชั้นที่3  อยา่งมีนยัส าคญั

ทางสถิติที่ระดบั .01  

พระครูสงัฆรักษจ์รัญ  จุ่นดีวงษ ์(2552:250) ไดศ้กึษาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของ

นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6  ของโรงเรียนที่เขา้ร่วมโครงการวถีิพทุธ สงักดัคณะกรรมการ

การศึกษา       ขั้นพื้นฐาน ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2 ในดา้นความรับผดิชอบ 

ดา้นความซ่ือสตัย ์ดา้นความมีน ้ าใจเสียสละ ดา้นความประหยดั ดา้นความมีระเบียบวนิยั ดา้นความ

สามคัคี ดา้นความอุตสาหะ และดา้นความยตุิธรรมพบวา่ตวัแปร การด าเนินงานตามแนววถีิพทุธ 

ดา้นบรรยากาศและปฏิสมัพนัธ ์สามารถท านายพฤติกรรมเชิงจริยธรรม ดา้นความอุตสาหะได ้    

ร้อยละ 31.8 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05   

จากการทบทวนงานวจิยัขา้งตน้สรุปไดว้า่ การสร้างความสมัพนัธท์ี่เป็นกลัยาณมิตร

ภายในโรงเรียนนั้น ส่งผลต่อพฤติกรรมการเรียนของนกัเรียนเป็นอยา่งมาก  ดงันั้นผูว้จิยัจึงคาดวา่

การด าเนินงานตามแนววถีิพทุธดา้นบรรยากาศและปฏิสมัพนัธ ์น่าจะมีความสมัพนัธต่์อพฤติกรรม

การเรียนตามหลกัอิทธิบาท4 ของนกัเรียนโรงเรียนวถีิพทุธ  

4.5 งานวิจัยที่เกีย่วข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล 

งานวจิยัที่เก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมการเรียนตามหลกัอิทธิบาท4  ของนกัเรียนที่ศึกษาอยู่

ในระดบัประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวถีิพทุธในสงักดัส านกังานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐมเขต 2
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ซ่ึงจ  าแนกตามตวัแปรขอ้มูลส่วนบุคคล ไดแ้ก่  เพศ  ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน   อาชีพของผูป้กครอง   

รายไดข้องผูป้กครอง  สภาพการพกัอาศยั  โดยตวัแปรเหล่าน้ีน่าจะส่งผลใหน้กัเรียนที่ศึกษาอยูใ่น

ระดบัประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวถีิพทุธในสงักดัส านกังานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐมเขต 2      

มีพฤติกรรมการเรียนตามหลกัอิทธิบาท4 แตกต่างกนั โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

4.5.1.เพศ 

จากการศึกษาคน้ควา้งานวจิยัที่เก่ียวขอ้ง พบงานวจิยัที่ระบุถึงปัจจยัส่วนบุคคล       

ดา้น เพศ ที่มีผลต่อพฤติกรรมการเรียนตามหลกัอิทธิบาท4 ของนกัเรียนดงัน้ี  

ชชัลินี จุ่งพวิฒัน(2547:บทคดัยอ่)ไดศึ้กษาเร่ืองตวัแปรที่เก่ียวขอ้งกบัความ

ขยนัหมัน่เพยีรในการเรียนของนกัเรียนช่วงชั้นที่3โรงเรียนเวียงสระอ าเภอเวียงสระจงัหวดั

สุราษฏร์ธานีในปี 2547 ผลการวจิยัพบวา่เพศหญิงมีความสมัพนัธใ์นทางบวกกบัความ

ขยนัหมัน่เพยีรในการเรียนของนกัเรียนช่วงชั้นที่3 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 

ชนิสรา ศิลานุกิจ (2549:51) ไดศึ้กษาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของนกัเรียนช่วงชั้นที่3

โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยัรามค าแหง ผลการวจิยัพบวา่ นกัเรียนชายและนกัเรียนหญิงมีพฤติกรรม

เชิงจริยธรรมดา้นความขยนัหมัน่เพยีร แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 

จากการทบทวนงานวจิยัขา้งตน้ พบวา่นกัเรียนที่มีเพศต่างกนัมีพฤติกรรมการเรียนตาม

หลกัอิทธิบาท4 แตกต่างกนั ดงันั้นผูว้จิยัจึงคาดว่านกัเรียนที่มีเพศต่างกนัจะมีพฤติกรรมการเรียน

ตามหลกัอิทธิบาท4 แตกต่างกนัดว้ย 

       4.5.2.ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 

จากการศึกษาคน้ควา้งานวจิยัที่เก่ียวขอ้ง  พบงานวจิยัที่ระบุถึงปัจจยัส่วนบุคคล      

ดา้น ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ที่มีผลต่อพฤติกรรมการเรียนตามหลกัอิทธิบาท4 ของนกัเรียนดงัน้ี 

ณัฐ จนัทร์หนูหงส์ (2554:86) ไดศึ้กษาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของนกัเรียนชั้น

มธัยมศึกษาปีที่1-6 โรงเรียนสีกนั เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ในดา้นความมีระเบียบวนิยั     

ดา้นความรับผดิชอบ และดา้นความขยนัหมัน่เพยีร พบวา่นกัเรียนที่มีเกรดเฉล่ียสะสมต่างกนัมี

พฤติกรรมเชิงจริยธรรมดา้นความขยนัหมัน่เพยีรแตกต่างกนัอยา่งมีนยัยะส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05
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จากการทบทวนงานวจิยัขา้งตน้ พบวา่นกัเรียนที่มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนต่างกนั         

มีพฤติกรรมการเรียนตามหลกัอิทธิบาท4 แตกต่างกนั ดงันั้นผูว้จิยั จึงคาดวา่นกัเรียนที่มีผลสมัฤทธ์ิ

ทางการเรียนต่างกนัจะมีพฤติกรรมการเรียนตามหลกัอิทธิบาท4 แตกต่างกนัดว้ย 

       4.5.3.อาชีพของผูป้กครอง 

จากการศึกษาคน้ควา้งานวจิยัที่เก่ียวขอ้ง พบงานวจิยัที่ระบุถึงปัจจยัส่วนบุคคล        

ดา้นอาชีพของผูป้กครอง ที่มีผลต่อพฤติกรรมการเรียนตามหลกัอิทธิบาท4 ของนกัเรียน  ดงัน้ี 

ทิพยว์รรณ สุขใจรุ่งวฒันา (2552:176) ไดศึ้กษาการศึกษาปัจจยัที่ส่งผลต่อพฤติกรรม

การเรียนที่ดีของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่3 สงักดัส านกังานบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริม

การศึกษาเอกชน จงัหวดนครปฐม พบวา่นกัเรียนที่มี อาชีพของบิดา อาชีพของมารดา ที่แตกต่างกนั 

มีพฤติกรรมการเรียนที่ดีของนกัเรียนไม่แตกต่างกนั 

จากการทบทวนงานวจิยัขา้งตน้พบวา่นกัเรียนที่มีอาชีพของผูป้กครองต่างกนั                

มีพฤติกรรมการเรียนตามหลกัอิทธิบาท4 แตกต่างกนั ดงันั้นผูว้จิยัจึงคาดวา่นกัเรียนที่มีอาชีพของ

ผูป้กครองต่างกนัจะมีพฤติกรรมการเรียนตามหลกัอิทธิบาท4แตกต่างกนัดว้ย 

                            4.5.4.รายไดข้องผูป้กครอง  

จากการศึกษาคน้ควา้งานวจิยัที่เก่ียวขอ้ง พบงานวจิยัที่ระบุถึงปัจจยัส่วนบุคคล          

ดา้นรายไดข้องผูป้กครอง ที่มีผลต่อพฤติกรรมการเรียนตามหลกัอิทธิบาท4 ของนกัเรียน ดงัน้ี 

ทิพยว์รรณ สุขใจรุ่งวฒันา (2552:126) ไดศึ้กษาปัจจยัที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเรียนที่ดี

ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่3 สงักดัส านกับริหารงานคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษา

เอกชน จงัหวดันครปฐม พบวา่ พฤติกรรมการเรียนที่ดีของนกัเรียน เม่ือจ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ีย   

ของผูป้กครอง มีความแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05  

จากการทบทวนงานวจิยัที่มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการเขา้ร่วมรายไดข้องผูป้กครองและ

พฤติกรรมการเรียนตามหลกัอิทธิบาท4 ของนกัเรียน พบวา่นกัเรียนที่มีรายไดข้องผูป้กครองต่างกนั

มีพฤติกรรมการเรียนรู้ตามหลกัอิทธิบาท4 แตกต่างกนั ดงันั้นผูว้จิยัจึงคาดวา่นกัเรียนที่มีรายไดข้อง

ผูป้กครองต่างกนัจะมีพฤติกรรมการเรียนรู้ตามหลกัอิทธิบาท4 แตกต่างกนัดว้ย
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4.5.5.สภาพการพกัอาศยั   

จากการศึกษาคน้ควา้งานวจิยัที่เก่ียวขอ้ง  พบงานวจิยัที่ระบุถึงปัจจยัส่วนบุคคลดา้น

สภาพการพกัอาศยั ที่มีผลต่อพฤติกรรมการเรียนตามหลกัอิทธิบาท4 ของนกัเรียนดงัน้ี  

ภิษชักร กิจวารี (2545:88) ไดศ้ึกษาพฤติกรรมการเรียนของนกัเรียนในโรงเรียน

มธัยมศึกษาเขตจงัหวดัสมุทรปราการ ศึกษาในชั้นมธัยมตอนตน้ พบวา่  นกัเรียนที่มีการอยูอ่าศยั

แตกต่างกนั มีพฤติกรรมที่เก่ียวขอ้งกบัการเรียนไม่แตกต่างกนั   

จากการทบทวนงานวจิยัที่มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัสภาพการพกัอาศยัและพฤตกิรรมการ

เรียนตามหลกัอิทธิบาท4 ของนกัเรียน พบวา่นกัเรียนที่มีสภาพการพกัอาศยัต่างกนัมีพฤติกรรมการ

เรียนตามหลกัอิทธิบาท4 แตกต่างกนั ดงันั้นผูว้จิยัจึงคาดวา่นกัเรียนที่มีสภาพการพกัอาศยัต่างกนั   

จะมีพฤติกรรมการเรียนตามหลกัอิทธิบาท4แตกต่างกนัดว้ย  

       จากการศึกษางานวจิยัที่เก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลส่วนบุคคล กบัพฤติกรรมการเรียนตามหลกั

อิทธิบาท4 พอสรุปไดว้า่ นกัเรียนที่มี เพศ ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน อาชีพของผูป้กครอง รายได ้  

ของผูป้กครอง และสภาพการพกัอาศยัที่ต่างกนั จะมีพฤติกรรมการเรียนตามหลกัอิทธิบาท4

แตกต่างกนั  นอกจากนั้นยงัพบวา่   การด าเนินงานตามแนววถีิพทุธดา้นกายภาพ  การด าเนินงาน

ตามแนววถีิพทุธดา้นกิจกรรมพื้นฐานวถีิชีวติ     การด าเนินงานตามแนววถีิพทุธดา้นการเรียนการ

สอน     การด าเนินงานตามแนววถีิพทุธดา้นบรรยากาศและปฏิสมัพนัธ ์มีความสมัพนัธก์บั

พฤติกรรม     การเรียนตามหลกัอิทธิบาท4 ดงัแสดงในกรอบแนวคิดการวจิยั 
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ตวัแปรอิสระ   

 

                                                                                                                      

                                                                                                                      ตวัแปรตาม 

 

 

   

                  

  

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2 กรอบแนวคิดในการวจิยั

การด าเนินงานตามแนววถีิพทุธ 

1.การด าเนินงานตามแนววถีิพทุธดา้นกายภาพ   

2.การด าเนินงานตามแนววถีิพทุธดา้นกิจกรรม  

   พื้นฐานวถีิชีวติ      

3.การด าเนินงานตามแนววถีิพทุธดา้นการ 

   เรียนการสอน   

4.การด าเนินงานตามแนววถีิพทุธดา้น 

   บรรยากาศและปฏิสมัพนัธ ์

 

 

 

ข้อมูลส่วนบุคคล 

1.เพศ 

2.ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน   

3.อาชีพของผูป้กครอง 

4.รายไดข้องผูป้กครอง 

5.สภาพการพกัอาศยั 

 

พฤติกรรมการเรียนตามหลกัอิทธิ
บาท4  ประกอบดว้ย 
1). พฤติกรรมการเรียนดา้นฉนัทะ 

2). พฤติกรรมการเรียนดา้นวริิยะ 

3). พฤติกรรมการเรียนดา้นจิตตะ

4). พฤติกรรมการเรียนดา้นวมิงัสา 
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บทที่3 

วิธีด าเนินการวิจัย 

การวจิยัเร่ือง “ความสมัพนัธร์ะหวา่งการด าเนินงานตามแนววถีิพทุธกบัพฤติกรรม   

การเรียนของนกัเรียนที่ศึกษาอยูใ่นระดบัประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวถีิพทุธในสงักดัส านกังานเขต

พื้นที่การศึกษานครปฐมเขต 2”ในการศึกษาวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัใชก้ารวจิยัเชิงพรรณนา (Descriptive  

Research) โดยมีขั้นตอนตามระเบียบวธีิวจิยั ดงัต่อไปน้ี 

1.ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

2.ตวัแปรที่ศึกษา 

3.เคร่ืองมือที่ใชใ้นการวจิยั 

4.การสร้างและพฒันาเคร่ืองมือ 

5.การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

6.การวเิคราะห์ขอ้มูล 

1.ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

1.1ประชากร 

ประชากรที่ใชใ้นการศึกษาวจิยัคร้ังน้ี คือนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที ่6 ของโรงเรียน

ในสงักดัส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา เขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2 โดยเป็นโรงเรียนที่มี

นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตั้งแต่30 คนขึ้นไป และเป็นโรงเรียนวถีิพทุธที่ผา่นเกณฑ ์             

การประเมินโรงเรียนวถีิพทุธระดบั3ขึ้นไป จ านวน 36 โรงเรียน มีนกัเรียนจ านวนรวมทั้งส้ิน 2,353

คน (ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต2, 2559:1-19) ดงัแสดงในตารางที่ 8
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ตารางที่ 8 จ  านวนประชากรในการศึกษาวจิยั จ าแนกตามโรงเรียนและเพศ 

ล าดบัท่ี อ าเภอ โรงเรียน ประชากร ประชากร
เพศชาย 

ประชากร
เพศหญิง 

1 นครชยัศรี 8 368 191 177 

2 บางเลน 9 387 199 188 

3 สามพราน 15 1,191 635 556 
4 พุทธมณฑล 4 407 210 197 

รวม 36 2,353 1,235 1,118 

 

1.2.  กลุ่มตวัอยา่ง  

กลุ่มตวัอยา่งที่ใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี คือ นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที ่6 ของโรงเรียน   

ในสงักดัส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา เขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2  โดยเป็นโรงเรียนที่มี

นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตั้งแต่30 คนขึ้นไป   ค  านวณขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง  โดยใชสู้ตร  

ของยามาเน่ (Yamane, 1973:725-727,อา้งถึงใน พชัรินทร์ อินทร, 2550:24)ที่ระดบัความเช่ือมัน่  

ร้อยละ 95  ยอมใหเ้กิดความคลาดเคล่ือนไดร้้อยละ5 ไดก้ลุ่มตวัอยา่งจ านวน   342 คน โดยค านวณ

ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งไดด้งัน้ี 

ค านวณโดยใชสู้ตร   

 

 n = ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 

 N = ขนาดของกลุ่มประชากร 

 e = ค่าความคลาดเคล่ือน ซ่ึงการศึกษาคร้ังน้ียอมใหเ้กิดความคลาดเคล่ือน  +  5 
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แทนค่าในสูตร   
                
   n =      

        

                 =  

 

              =              =   341.9 

                                                                

            n  = 342 
                              

1.3 การสุ่มตวัอยา่ง 

 กลุ่มตวัอยา่งที่ใชใ้นส าหรับการวิจยัคร้ังน้ี ใชว้ธีิการสุ่มแบบหลายขั้นตอน           

(Muti-Stage Random Sampling) โดยมีล าดบัในการสุ่มดงัน้ี 

ขั้นตอนที่ 1 สุ่มโรงเรียนในแต่ละอ าเภอ  โดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster sampling)     

มาร้อยละ30 ของโรงเรียนในแต่ละอ าเภอ ดงัแสดงรายละเอียดในตารางที่ 9 
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ตารางที่9  จ านวนโรงเรียนที่สุ่มไดใ้นแต่ละอ าเภอ 

ล าดบัท่ี อ าเภอ จ านวนโรงเรียน จ านวนโรงเรียนท่ีสุ่มได ้

1 นครชยัศรี 8 โรงเรียน ไดแ้ก่ โรงเรียนวดัประชานาถ 
โรงเรียนวดัไทร 
โรงเรียนวดัท่าต าหนกั 
โรงเรียนวดักลางบางแกว้ 
โรงเรียนวดับางพระ 
โรงเรียนวดัใหม่สุคนธาราม 
โรงเรียนวดัศรีมหาโพธ์ิ 
โรงเรียนวดัศีรษะทอง 

2 โรงเรียนไดแ้ก่  
โรงเรียนศรีมหาโพธิ 
โรงเรียนวดัใหม่สุคน

ธาราม 

2 บางเลน 9โรงเรียน ไดแ้ก่ โรงเรียนวดัลานคา 
โรงเรียนวดัโพธ์ิ 
โรงเรียนวดันราภิรมย ์
โรงเรียนตลาดรางกระทุ่ม 
โรงเรียนวดับึงลาดสวาย 
โรงเรียนบา้นประตูน ้ าพระพิมล 
โรงเรียนบา้นบางเลน 
โรงเรียนวดับางหลวง 
โรงเรียนวดัศิลามลู 

3 โรงเรียนไดแ้ก่  
โรงเรียนวดัโพธ์ิ 

โรงเรียนตลาดรางกระทุม้ 
โรงเรียนวดับึงลาดสวาย 

3 สามพราน 15โรงเรียน ไดแ้ก่ โรงเรียนบา้นกระทุ่มลม้ 
โรงเรียนบา้นเพลินพฒันา, 
โรงเรียนวดัปรีดาราม 
โรงเรียนวดัวงัน ้ าขาว 
โรงเรียนบา้นคลองใหม่ 
โรงเรียนวดัจินดาราม 
โรงเรียนวดัดอนหวาย 
โรงเรียนคลองบางกระทึก 
โรงเรียนวดับางชา้งใต ้
โรงเรียนวดัสรรเพชญ 
โรงเรียนวดัไร่ขิง 
โรงเรียนวดัท่าพดู 
โรงเรียนบา้นดงเกตุ 
โรงเรียนวดัหอมเกร็ด 

5 โรงเรียนไดแ้ก่ 
โรงเรียนบา้นคลองใหม่ 
โรงเรียนวดัจินดาราม 
โรงเรียนวดัวงัน ้ าขาว 

โรงเรียนบา้นกระทุ่มลม้ 
โรงเรียนวดัไร่ขิง 
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ตารางที่9  จ านวนโรงเรียนที่สุ่มไดใ้นแต่ละอ าเภอ (ต่อ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ล าดบัท่ี อ าเภอ จ านวนโรงเรียน จ านวนโรงเรียนท่ีสุ่มได ้

3 สามพราน โรงเรียนบา้นคลองลดัออ้มใหญ่ 5 โรงเรียนไดแ้ก่ 
โรงเรียนบา้นคลองใหม่ 
โรงเรียนวดัจินดาราม 
โรงเรียนวดัวงัน ้ าขาว 

โรงเรียนบา้นกระทุ่มลม้ 
โรงเรียนวดัไร่ขิง 

4 พุทธมณฑล 4 โรงเรียน ไดแ้ก่ โรงเรียนบุณยศรีสวสัด์ิ 
โรงเรียนวดัมะเกลือ 
โรงเรียนบา้นคลองโยง 
โรงเรียนพระต าหนกัสวนกุหลาบมหา
มงคล 

1โรงเรียน ไดแ้ก่ 
โรงเรียนบุญยศรีสวสัด์ิ 

รวม 36 11 
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ขั้นตอนที่ 2    ท  าการสุ่มแบบแบ่งชั้นตามสดัส่วนของโรงเรียนและเพศดงัแสดง

รายละเอียดในตารางที่ 10  

ตารางที่ 10 แสดงจ านวนประชากรและกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามโรงเรียนและเพศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โรงเรียน จ านวนประชากร กลุ่มตวัอยา่ง 

 ชาย หญิง  รวม ชาย หญิง รวม 

อ าเภอนครชยัศรี 

1).โรงเรียนวดัใหม่สุคนธาราม 14 20 34 6 8 14 

2).โรงเรียนวดัศรีมหาโพธ์ิ 22 15 37 9 6 15 

อ าเภอบางเลน  

1).โรงเรียนวดัโพธ์ิ 25 13 38 10 6 16 

2).โรงเรียนตลาดรางกระทุ่ม 15 16 31 6 7 13 

3).โรงเรียนวดับึงลาดสวาย 23 22 45 10 9 19 

อ าเภอสามพราน 

1).โรงเรียนบา้นกระทุ่มลม้ 72 55 127 30 23 53 

2).โรงเรียนวดัวงัน ้ าขาว 15 16 31 6 7 13 
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ตารางที่ 10 แสดงจ านวนประชากรและกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามโรงเรียนและเพศ (ต่อ) 

 

ขั้นตอนที่ 3   จดัท ารายช่ือนกัเรียนของแต่โรงเรียน  แลว้สุ่มกลุ่มตวัอยา่งโดยจบัสลาก

รายช่ือใหค้รบตามจ านวนกลุ่มตวัอยา่งแต่ละโรงเรียน 

2.ตัวแปรศึกษา 

2.1 ตวัแปรส่วนบุคคล (Independent  Variables) ประกอบดว้ย 

             2.1.1 ขอ้มูลส่วนบุคคล ไดแ้ก่ 

                   2.1.1.1 เพศ แบ่งเป็น 

          เพศชาย 

         เพศหญิง 

         2.1.1.2 ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน แบ่งเป็น 

                    ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนที่มีคะแนนเฉล่ียสะสมต ่ากวา่ 2.00 

                     ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนที่มีคะแนนเฉล่ียสะสมตั้งแต่ 2.00-3.00 

                     ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนที่มีคะแนนเฉล่ียสะสมตั้งแต่ 3.01-4.00  

 

โรงเรียน จ านวนประชากร กลุ่มตวัอยา่ง 

 ชาย หญิง  รวม ชาย หญิง รวม 

อ าเภอสามพราน 

3).โรงเรียนบา้นคลองใหม่ 24 20 44 10 8 18 

4).โรงเรียนวดัจินดาราม 47 41 88 19 17 36 

5).โรงเรียนวดัไร่ขิง 146 125 271 61 52 113 

อ าเภอพุทธมณฑล 

1).โรงเรียนบุณยศรีสวสัด์ิ 41 36 77 17 15 32 

รวมทั้งหมด 444 379 823 184 158 342 
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2.1.1.3 อาชีพของผูป้กครอง แบ่งเป็น 

              รับราชการ/พนกังานรัฐวสิาหกิจ 

              พนกังานบริษทัเอกชน 

                      รับจา้งทัว่ไป 

              คา้ขาย 

              เกษตรกรรม/เล้ียงสตัว ์

              อ่ืนๆ  

        2.1.1.4.รายไดข้องผูป้กครอง แบ่งเป็น 

                    ต ่ากวา่ 5,000 บาท 

                    5,000 - 10,000 บาท 

                   10,001- 15,000 บาท 

                   15,001- 20,000 บาท 

                                             20,000 บาทขึ้นไป   

                                 2.1.1.5 สภาพการพกัอาศยั แบ่งเป็น 

                   อยูก่บัพอ่และแม่ 

                   อยูก่บัพอ่ 

                   อยูก่บัแม่ 

                   อ่ืนๆ 

                    2.1.1.6  การด าเนินงานตามแนววถีิพทุธ  แบ่งเป็น 

                                1). การด าเนินงานตามแนววถีิพทุธดา้นกายภาพ   

                   2). การด าเนินงานตามแนววถีิพทุธดา้นกิจกรรมพื้นฐานวถีิชีวติ      

                   3). การด าเนินงานตามแนววถีิพทุธดา้นการเรียนการสอน   

                                            4). การด าเนินงานตามแนววถีิพทุธดา้นบรรยากาศและปฏิสมัพนัธ์
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                    2.2  ตวัแปรตาม  (Dependent  Variables) พฤติกรรมการเรียนตามหลกัอิทธิบาท4  

แบ่งเป็น 

                          2.2.1  พฤติกรรมการเรียนดา้นฉันทะ 

                          2.2.2  พฤติกรรมการเรียนดา้นวิริยะ 

             2.2.3  พฤติกรรมการเรียนดา้นจิตตะ 
             2.2.4  พฤติกรรมการเรียนดา้นวมิงัสา 
 
3.เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

เคร่ืองมือที่ใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลส าหรับการท าศึกษาวจิยัคร้ังน้ี                     

เป็นแบบสอบถามที่ผูว้จิยัสร้างขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรม ทฤษฎี วรรณกรรมที่เก่ียวขอ้งกบั

งานวจิยัที่ท  าการศึกษา โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 6 ส่วน มีรายละเอียด ดงัต่อไปน้ี 

ส่วนที1่ แบบสอบถามขอ้มูลส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ  ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน  อาชีพ

ของผูป้กครอง   รายไดข้องผูป้กครอง  สภาพการพกัอาศยั  จ  านวน 5 ขอ้ ลกัษณะค าถามเป็นแบบ 

(Checklist) 

ส่วนที2่ แบบสอบถามการด าเนินงานตามแนววถีิพทุธ  ผูว้จิยัสร้างเคร่ืองมือขึ้นจากการ

ทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวขอ้งโดยใหน้กัเรียนประเมินตามจริง ซ่ึงมีการด าเนินงาน อยู4่ดา้น ไดแ้ก่ 

การด าเนินงานวถีิพทุธดา้นกายภาพ  การด าเนินงานวถีิพทุธดา้นกิจกรรมพื้นฐานวถีิชีวติ              

การด าเนินงานตามแนววถีิพทุธดา้นการเรียนการสอน การด าเนินงานตามแนววถีิพทุธ                 

ดา้นบรรยากาศและปฏิสมัพนัธ ์ลกัษณะขอ้ค าถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scales)  

ประกอบดว้ย ตวัเลือก  5 ระดบั ไดแ้ก่ 

มากที่สุด  หมายถึง ผูต้อบมีความเห็นวา่ขอ้ความนั้นตรงกบัความเป็นจริงมากที่สุด 

มาก          หมายถึง ผูต้อบมีความเห็นวา่ขอ้ความนั้นตรงกบัความเป็นจริงมาก 

ปานกลาง หมายถึง ผูต้อบมีความเห็นวา่ขอ้ความนั้นตรงกบัความเป็นจริงปานกลาง 

นอ้ย         หมายถึง ผูต้อบมีความเห็นวา่ขอ้ความนั้นตรงกบัความเป็นจริงนอ้ย 

นอ้ยที่สุด หมายถึง ผูต้อบมีความเห็นวา่ขอ้ความนั้นตรงกบัความเป็นจริงนอ้ยที่สุด
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เกณฑก์ารใหค้ะแนน ขอ้ความที่แสดงวา่มีการด าเนินงานตามแนววถีิพทุธในแต่ละ 

ดา้นจากการตอบมากที่สุดไปหานอ้ยที่สุด ใหค้ะแนน 5 4 3 2 และ 1  ตามล าดบั ส่วนขอ้ความ        

ที่ตรงกนัขา้ม(ขอ้17,19)จะใหค้ะแนนกลบักนั ทั้งน้ีผูต้อบที่ไดค้ะแนนมากแสดงวา่มีการรับรู้วา่      

มี   การด าเนินงานตามแนววถีิพทุธในแต่ละดา้น สูงกวา่ผูท้ี่ไดค้ะแนนนอ้ย 

ผูว้จิยัไดก้  าหนดเกณฑใ์นการแปลความหมายขอ้มูลตามเกณฑข์องเบสท ์(Best 

1981:179-182, อา้งถึงใน ถาวร ไฝทอง, 2549:34) ดงัน้ี 

ค่าเฉล่ีย 5.00-4.50 หมายถึง นกัเรียนมีการรับรู้วา่สถานศึกษามีการจดัการด าเนินงาน 

                                            ตามแนววถีิพทุธดา้นดงักล่าวแก่นกัเรียน อยูใ่นระดบัมาก 

                                            ที่สุด 

ค่าเฉล่ีย 4.49-3.50 หมายถึง นกัเรียนมีการรับรู้วา่สถานศึกษามีการจดัการด าเนินงาน 

                                            ตามแนววถีิพทุธดา้นดงักล่าวแก่นกัเรียน อยูใ่นระดบัมาก 

ค่าเฉล่ีย 3.49-2.50 หมายถึง นกัเรียนมีการรับรู้วา่สถานศึกษามีการจดัการด าเนินงาน  

                                            ตามแนววถีิพทุธดา้นดงักล่าวแก่นกัเรียน อยูใ่นระดบั 

                                            ปานกลาง 

ค่าเฉล่ีย 2.49-1.50 หมายถึง นกัเรียนมีการรับรู้วา่สถานศึกษามีการจดัการด าเนินงาน 

                                            ตามแนววถีิพทุธดา้นดงักล่าวแก่นกัเรียนอยูใ่นระดบันอ้ย 

ค่าเฉล่ีย 1.49- 1.00 หมายถึง นกัเรียนมีการรับรู้ว่าสถานศึกษามีจดัการด าเนินงาน 

                                            ตามแนววถีิพทุธดา้นดงักล่าวแก่นกัเรียนอยูใ่นระดบันอ้ย  

                                            ที่สุด  

 

ส่วนที ่3  แบบสอบถามพฤตกิรรมการเรียนตามหลกัอิทธิบาท4   ผูว้จิยัสร้างเคร่ืองมือ

ขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวขอ้งโดยใหน้กัเรียนประเมินตามจริง ซ่ึงมีพฤติกรรมการเรียน

ตามหลกัอิทธิบาท4 อยู4่ดา้น ไดแ้ก่ พฤติกรรมการเรียนตามหลกัอิทธิบาท4ดา้นฉนัทะ  พฤติกรรม

การเรียนตามหลกัอิทธิบาท4   ดา้นวริิยะ พฤติกรรมการเรียนตามหลกัอิทธิบาท4ดา้นจิตตะ   

พฤติกรรมการเรียนตามหลกัอิทธิบาท4ดา้นวมิงัสา    แต่ละค าถามมีค  าตอบใหเ้ลือกตอบเป็นมาตรา

ส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มี5 ระดบั ดงัต่อไปน้ี
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มากที่สุด  หมายถึง ผูต้อบปฏิบติัตามขอ้ความนั้นมากที่สุด 

มาก          หมายถึง ผูต้อบปฏิบติัตามขอ้ความนั้นมาก 

ปานกลาง หมายถึง ผูต้อบปฏิบติัตามขอ้ความนั้นปานกลาง 

นอ้ย          หมายถึง ผูต้อบปฏิบติัตามขอ้ความนั้นนอ้ย 

นอ้ยที่สุด  หมายถึง ผูต้อบปฏิบติัตามขอ้ความนั้นนอ้ยที่สุด 

เกณฑก์ารใหค้ะแนน  ขอ้ความที่แสดงถึงพฤติกรรมการเรียนตามหลกัอิทธิบาท4     

จากการตอบ มากที่สุดไปหานอ้ยที่สุด ใหค้ะแนน 5 4 3 2 และ 1  ตามล าดบั ส่วนขอ้ความที่ตรงกนั

ขา้ม(ขอ้2,5,10,24,34)จะใหค้ะแนนกลบักนั ทั้งน้ีผูต้อบที่ไดค้ะแนนมากแสดงวา่มีพฤติกรรมการ

เรียนตามหลกัอิทธิบาท4 สูงกวา่ผูท้ี่ไดค้ะแนนนอ้ย 

ผูว้จิยัไดก้  าหนดเกณฑใ์นการแปลความหมายขอ้มูลตามเกณฑข์องเบสท ์(Best 

1981:179-182, อา้งถึงใน ถาวร ไฝทอง, 2549:34) ดงัน้ี 

ค่าเฉล่ีย 5.00-4.50 หมายถึง นกัเรียนมีการรับรู้วา่สถานศึกษามีการจดัการด าเนินงาน 

                                            ตามแนววถีิพทุธดา้นดงักล่าวแก่นกัเรียน อยูใ่นระดบัมาก 

                                            ที่สุด 

ค่าเฉล่ีย 4.49-3.50 หมายถึง นกัเรียนมีการรับรู้วา่สถานศึกษามีการจดัการด าเนินงาน 

                                            ตามแนววถีิพทุธดา้นดงักล่าวแก่นกัเรียน อยูใ่นระดบัมาก 

ค่าเฉล่ีย 3.49-2.50 หมายถึง นกัเรียนมีการรับรู้วา่สถานศึกษามีการจดัการด าเนินงาน  

                                            ตามแนววถีิพทุธดา้นดงักล่าวแก่นกัเรียน อยูใ่นระดบั 

                                            ปานกลาง 

ค่าเฉล่ีย 2.49-1.50 หมายถึง นกัเรียนมีการรับรู้วา่สถานศึกษามีการจดัการด าเนินงาน 

                                            ตามแนววถีิพทุธดา้นดงักล่าวแก่นกัเรียนอยูใ่นระดบันอ้ย 

ค่าเฉล่ีย 1.49- 1.00 หมายถึง นกัเรียนมีการรับรู้ว่าสถานศึกษามีจดัการด าเนินงาน 

                                            ตามแนววถีิพทุธดา้นดงักล่าวแก่นกัเรียนอยูใ่นระดบันอ้ย  

                                            ที่สุด  
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4.การสร้างและพัฒนาเคร่ืองมอื 
การสร้างเคร่ืองมือผูว้จิยัไดด้ าเนินการสร้างเป็นแบบสอบถาม โดยมีขั้นตอนดงัน้ี 

        1. ผูว้จิยัศึกษาคน้ควา้เอกสาร งานวจิยั และวรรณกรรมที่เก่ียวขอ้งกบั การด าเนินงาน

ตามแนววถีิพทุธดา้นกายภาพ  การด าเนินงานตามแนววถีิพทุธดา้นกิจกรรมพื้นฐานวถีิชีวติ                  

การด าเนินงานตามแนววถีิพทุธดา้นการเรียนการสอน  การด าเนินงานตามแนววถีิพทุธดา้น

บรรยากาศและปฏิสมัพนัธ ์และพฤติกรรมการเรียนตามหลกัอิทธิบาท4     

2. ผูว้จิยัไดน้ าขอ้มูลทีไ่ดจ้ากการคน้ควา้มาก าหนดนิยามศพัทเ์ฉพาะ และสร้าง

แบบสอบถามทีมี่เน้ือหาครอบคลุมตามนิยามศพัทเ์ฉพาะและวตัถุประสงคข์องการวจิยั  โดยเป็น

แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดบั เพือ่น าไปใชใ้นการเก็บรวบรวม

ขอ้มูล ซ่ึงมีขอ้ค  าถามการด าเนินงานตามแนววถีิพทุธจ านวน 51ขอ้ และ ขอ้ค  าถามพฤตกิรรมการ

เรียนตามหลกัอิทธิบาท4 มีจ  านวน50ขอ้ 

3.น าแบบสอบถามที่ผูว้จิยัสร้างขึ้นไปตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา (Content 

Validity) โดยเสนอใหอ้าจารยท์ี่ปรึกษาตรวจสอบความถูกตอ้งและความครอบคลุมครบถว้น     

ของเน้ือหาและน าไปใหผู้เ้ช่ียวชาญ 3 ท่านตรวจสอบความถูกตอ้งและความครอบคลุมของเน้ือหา 

เพือ่เสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงแกไ้ขต่อไป โดยค านวณหาค่า  (Index of Item-Objective 

Congruence) และเลือกขอ้ค  าถามทีมี่ค่า (Index of Item-Objective Congruence)  ที่มีค่า ≥ 0.5 ถา้ขอ้

ค  าถามทีมี่ค่านอ้ยกวา่ 0.5 จะตดัขอ้ค  าถามนั้นออกไป 

4. น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นและไดรั้บการปรับปรุงแกไ้ขตามค าแนะน าของอาจารย์
ที่ปรึกษาวจิยัและผูเ้ช่ียวชาญ ซ่ึงมีขอ้ค  าถามการด าเนินงานตามแนววถีิพทุธจ านวน 50ขอ้ และ      
ขอ้ค  าถามพฤตกิรรมการเรียนตามหลกัอิทธิบาท4 มีจ  านวน50ขอ้ ไปท าการทดลองใช ้(Try out)    
กบันกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6 โรงเรียนวดักลางบางแกว้ แต่ไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งที่ใชใ้นการวจิยั 
จ  านวน30 คน 

5. ตรวจสอบค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถามทีไ่ดจ้ากการทดลองใช ้
(Try out) โดยใชว้ิธีหาค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coeffcient)โดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปเพือ่การวจิยัทางสังคมศาสตร์  โดยขอ้ค  าถามการด าเนินงานตามแนววถีิพทุธ
เหลือขอ้ค าถามจ านวน 39 ขอ้ และ ขอ้ค  าถามพฤติกรรมการเรียนตามหลกัอิทธิบาท4 เหลือขอ้
ค  าถามจ านวน43ขอ้ ไดค้่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม ดงัน้ี
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5.1 การด าเนินงานตามแนววถีิพทุธ ไดค้่าความเช่ือมัน่ตรวจสอบทั้งฉบบั 
      เท่ากบั  .928 

                           5.2 พฤติกรรมการเรียนตามหลกัอิทธิบาท 4 ไดค้่าความเช่ือมัน่ตรวจสอบทั้งฉบบั 
                                  เท่ากบั .923 

6. ผูว้จิยัน าแบบสอบถามฉบบัสมบูรณ์ไปเก็บขอ้มูลกบักลุ่มตวัอยา่งจริงต่อไป  
 

5.การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ในเก็บรวบรวมขอ้มูลคร้ังน้ี ผูว้จิยัด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยท าหนงัสือยืน่ต่อ
บณัฑิตวทิยาลยัมหาวทิยาลยัศิลปากร วทิยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์อ าเภอเมือง จงัหวดันครปฐม 
เพือ่ส่งหนงัสือขออนุญาต เพือ่เก็บรวบรวมขอ้มูลจากลุ่มตวัอยา่งโดยใชแ้บบสอบถาม โดยมี
ขั้นตอนต่อไปน้ี 

1.ผูว้จิยัขอหนงัสือจากบณัฑิตวทิยาลยัเพือ่ขอความร่วมมือใหเ้จา้หนา้ที่ศึกษานิเทศก์
ส านกังานเขตผูท้ี่การศึกษานครปฐม เขต 2 ใหค้วามอนุเคราะห์ประสานงานโรงเรียนต่างๆตอบ
แบบสอบถามในการวจิยัคร้ังน้ี 

2. ผูว้จิยัน าแบบสอบถามฉบบัสมบูรณ์ไปด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยส่ง
แบบสอบถามพร้อมหนงัสือขอความร่วมมือจากบณัฑิตวทิยาลยัส่งไปยงัส านกังานเขตพื้นที่
การศึกษา เขต 2 โดยประสานงานกบัโรงเรียนวถีิพทุธต่างๆในเขต2 เพือ่ขอไปเก็บรวบรวมขอ้มูล
แบบสอบถามร่วมกบัการด าเนินการเก็บขอ้มูลดว้ยตนเองกบักลุ่มตวัอยา่ง จ  านวน 342 คน โดย
ไดรั้บการตอบแบบสอบถามคืนมา จ านวน 342 ชุด   ตรวจสอบความเรียบร้อยพบวา่แบบสอบถาม
สมบูรณ์ทั้ง 342 ชุด  คิดเป็นความสมบูรณ์ร้อยละ100 

3.ผูว้จิยัด าเนินการลงรหสัในแบบสอบถาม แลว้น ามาวเิคราะห์ตามวธีิทางสถิติต่อไป 

6.การวิเคราะห์ข้อมูล 
ในการวจิยัคร้ังน้ี ด าเนินการวเิคราะห์ขอ้มูล โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปในการวิจยัทาง

สงัคมศาสตร์ โดยมีขั้นตอนการวเิคราะห์ดงัน้ี 
1.การวเิคราะห์ขอ้มูลส่วนบุคคล ไดแ้ก่  เพศ  ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน  อาชีพของ

ผูป้กครอง  รายไดข้องผูป้กครอง  และสภาพการพกัอาศยั โดยใชส้ถิติการแจกแจงความถ่ี และ    
ร้อยละ (%) 

2.การวเิคราะห์ระดบั การด าเนินงานตามแนววถีิพทุธดา้นกายภาพ  การด าเนินงาน  

ตามแนววถีิพทุธดา้นกิจกรรมพื้นฐานวถีิชีวติ  การด าเนินงานตามแนววถีิพทุธดา้นการเรียนการ
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สอน   การด าเนินงานตามแนววถีิพทุธดา้นบรรยากาศและปฏิสมัพนัธ ์และพฤติกรรมการเรียน  

ตามหลกัอิทธิบาท4ดา้นฉนัทะ  พฤติกรรมการเรียนตามหลกัอิทธิบาท4ดา้นวริิยะ พฤติกรรม        

การเรียนตามหลกัอิทธิบาท4ดา้นจิตตะ พฤติกรรมการเรียนตามหลกัอิทธิบาท4ดา้นวมิงัสา โดยใช้

สถิติค่าเฉล่ีย ( x̄  ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D. ) 

3.การวเิคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของพฤติกรรมการเรียนตามหลกัอิทธิบาท4    

จ าแนกตามเพศ  โดยการใชก้ารทดสอบค่าทางสถิติ t-test  

4.การวเิคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของพฤติกรรมการเรียนรู้ตามหลกัอิทธิบาท4 

จ  าแนกตามผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน  อาชีพของผูป้กครอง  รายไดข้องผูป้กครอง  สภาพที่พกัอาศยั

โดยใชส้ถิติทดสอบความแปรปรวนทางเดียว  (One –way ANOVA) หากพบความแตกต่างอยา่งมี

นยัส าคญัทางสถิติ ท  าการตรวจสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ โดยวิธีของ Scheffe' หรือ  Least 

Significant Difference (LSD) ต่อไป 

5. การหาความสมัพนัธร์ะหวา่งการด าเนินงานตามแนววถีิพทุธ กบั พฤติกรรมการ

เรียนตามหลกัอิทธิบาท4 ใชก้ารวิเคราะห์สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธแ์บบเพยีร์สนั  (Pearson 

Correlation Coefficient) 

 

 

 

 

  

 

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwijg5fq8ZXOAhWMo48KHdDXCWAQFgggMAE&url=https%3A%2F%2Fstatisagri.wordpress.com%2Fabout%2F%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%2582%25E0%25B9%2589%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%259A%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A2-12%2Fleast-significant-difference-lsd%2F&usg=AFQjCNHBVwAGei_5jn0x6E3jsNa8OBV88A&bvm=bv.128153897,d.c2I
https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwijg5fq8ZXOAhWMo48KHdDXCWAQFgggMAE&url=https%3A%2F%2Fstatisagri.wordpress.com%2Fabout%2F%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%2582%25E0%25B9%2589%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%259A%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A2-12%2Fleast-significant-difference-lsd%2F&usg=AFQjCNHBVwAGei_5jn0x6E3jsNa8OBV88A&bvm=bv.128153897,d.c2I
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บทที่ 4 
                                               ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

การน าเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูลวจิยัเร่ือง “ความสมัพนัธร์ะหวา่งการด าเนินงานตาม
แนววถีิพทุธ กบั พฤติกรรมการเรียนตามหลกัอิทธิบาท4  ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที6่ 
โรงเรียนสงักดัส านกังานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2” โดยผูว้จิยัไดน้ าขอ้มูลจากการตอบ
แบบสอบถามของกลุ่มตวัอยา่งที่เป็นนกัเรียนระดบัประถมศึกษาชั้นปีที่ 6 จ  านวน 342 คน และ
น าเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูลในรูปแบบตารางประกอบค าบรรยาย  จ  าแนกเป็น 5 ตอนดงัมี
รายละเอียดต่อไปน้ี 

ตอนที่ 1 การวเิคราะห์ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ  
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน  อาชีพของผูป้กครอง  รายไดข้องผูป้กครอง   สภาพการพกัอาศยั โดยการ
ใชค้วามถ่ี และร้อยละ (%) 

ตอนที่ 2 การวเิคราะห์ระดบัการด าเนินงานตามแนววถีิพทุธ กบั พฤติกรรมการเรียน
ตามหลกัอิทธิบาท4 ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที6่  ของโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพื้นที่
การศึกษานครปฐม เขต 2 โดยใชส้ถิติค่าเฉล่ีย   ( x̄  ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

ตอนที่ 3การวเิคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของพฤติกรรมการเรียนตามหลกัอิทธิ
บาท4  ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6  ของโรงเรียนสงักดัส านกังานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม 
เขต 2 จ  าแนกตามขอ้มูลส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ โดยใชก้ารทดสอบค่าที(t-test)  ส่วน ผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียน อาชีพของผูป้กครอง รายไดข้องผูป้กครอง สภาพการพกัอาศยั โดยการทดสอบความ
แปรปรวนแบบทางเดียว (One –Way ANOVA) 

ตอนที่4  การวเิคราะห์ความสมัพนัธร์ะหวา่งการด าเนินงานตามแนววถีิพทุธ กบั 
พฤติกรรมการเรียนตามหลกัอิทธิบาท4 ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6  ของโรงเรียนสังกดั
ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2  โดยการหาค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธแ์บบเพยีร์สนั 
(Pearson’s  Correlation  Coefficient) 

การวิจัยในคร้ังนี้ผู้วิจัยได้ใช้สัญลักษณ์ในการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี ้

ในการวเิคราะห์ขอ้มูล และการแปลความหมายของการวเิคราะห์ขอ้มูล ผูว้จิยั            
ไดก้  าหนดสญัลกัษณ์แทนตวัแปรในการวเิคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี 

x1         หมายถึง การด าเนินงานตามแนววถีิพทุธดา้นกายภาพ 
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x2       หมายถึง  การด าเนินงานตามแนววถีิพทุธดา้นกิจกรรมพื้นฐานวถีิชีวติ 

x3           หมายถึง  การด าเนินงานตามแนววถีิพทุธดา้นการเรียนการสอน 

x4        หมายถึง  การด าเนินงานตามแนววถีิพทุธดา้นบรรยากาศและปฏิสมัพนัธ์ 

Y        หมายถึง  พฤติกรรมการเรียนตามหลกัอิทธิบาท4 

n        หมายถึง  จ  านวนกลุ่มตวัอยา่ง 

x̄      หมายถึง ค่าเฉล่ีย (Mean) 

S.D   หมายถึง ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard  Deviation) 

t        หมายถึง ค่าสถิติที่ใชพ้จิารณาใน t-distribution 

F      หมายถึง ค่าสถิติที่ใชพ้จิารณาใน F-distribution 

SS    หมายถึง ผลรวมของค่าก าลงัสองของคา่เบี่ยงเบน (Sum of Square) 

MS    หมายถึง  ค่าเฉล่ียความเบี่ยงเบนก าลงัสอง (Mean of Square) 

df      หมายถึง  องศาอิสระ (Degree  of  Freedom) 

Sig     หมายถึง  แสดงถึงความมีนยัส าคญัทางสถิติ (Significance) 

*        หมายถึง มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
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ตอนที่ 1 การวเิคราะห์ขอ้มูลส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง จ  านวน 342 คน จ าแนกตาม เพศ   

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน อาชีพของผูป้กครอง  รายไดข้องผูป้กครอง สภาพการพกัอาศยั โดยใช้  

การแจกแจงความถ่ีและค่าร้อยละ ดงัรายละเอียดในตารางที่ 11 

ตารางที่ 11 แสดงจ านวนและร้อยละของขอ้มูลส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง จ  าแนกตามเพศ    

                  ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน อาชีพของผูป้กครอง รายไดข้องผูป้กครอง  

                  และสภาพการพกัอาศยั 

ขอ้มูลส่วนบุคคล จ านวน ร้อยละ 
เพศ 
    1.ชาย 
    2.หญิง 

 
              181 
              161 

 
52.9 
47.1 

รวม 342 100.0 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
    1.คะแนนเฉล่ียสะสมต ่ากว่า 2.00 
    2.คะแนนเฉล่ียสะสมตั้งแต่ 2.00 – 3.00 
    3.คะแนนเฉล่ียสะสมตั้งแต่ 3.01 – 4.00 

 
29 
125 
188 

 
                8.5 
              36.5 
              55.0 

รวม 342 100.0 
อาชีพของผู้ปกครอง 
   1.รับราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ 
   2.พนกังานบริษทัเอกชน 
   3.รับจา้งทัว่ไป 
   4.คา้ขาย 
   5.เกษตรกรรม/เล้ียงสตัว ์

 
19 
58 

             162 
               70 
               33 

 
                5.6 
              17.0 
              47.4 
              20.5 
                9.5 

  รวม 342             100.0 
รายได้ของผู้ปกครอง 
    1. ต ่ากว่า 5,000 บาท 
    2. 5,000 -10,000 บาท 
    3. 10,001- 15,000 บาท 
    4. 15,001 – 20,000 บาท 
    5. มากกว่า 20,000 บาทข้ึนไป 

 
25 
185 
71 
31 
30 

 
 7.3 
54.1 
20.8 
9.0 
8.8 

รวม 342 100.0 
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ตารางที่ 11 แสดงจ านวนและร้อยละของขอ้มูลส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง จ  าแนกตามเพศ    

                  ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน อาชีพของผูป้กครอง รายไดข้องผูป้กครอง 

                  และสภาพการพกัอาศยั (ต่อ) 

จากตารางที่11 พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 181 คน คิดเป็นร้อย
ละ 52.9 คน มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนตั้งแต่ 3.01-4.00 จ านวน 188 คน คิดเป็นร้อยละ 55.0  
ผูป้กครองมีอาชีพรับจา้งทัว่ไป 162 คน คิดเป็นร้อยละ 47.4  ผูป้กครองมีรายไดอ้ยูร่ะหวา่ง  5,000-
10,000บาท 185 คน คิดเป็นร้อยละ 54.1 และมีสภาพการพกัอาศยัอยูก่บัพอ่และแม่ จ  านวน  245 คน 
คิดเป็นร้อยละ 71.6    

ตอนที่ 2 การวเิคราะห์ระดบัการด าเนินงานตามแนววถีิพทุธดา้นกายภาพ  การด าเนินงานตามแนว
วถีิพทุธดา้นกิจกรรมพื้นฐานวถีิชีวติ  การด าเนินงานตามแนววถีิพทุธดา้นการเรียนการสอน         
การด าเนินงานตามแนววถีิพทุธดา้นบรรยากาศและปฏิสมัพนัธ ์ และพฤติกรรมการเรียนตามหลกั
อิทธิบาท4ของกลุ่มตวัอยา่งโดยใชค้่าเฉล่ีย ( x̄  ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

2.1 การวเิคราะห์ระดบัการด าเนินงานตามแนววถีิพทุธดา้นกายภาพ  การด าเนินงาน
ตามแนววถีิพทุธดา้นกิจกรรมพื้นฐานวถีิชีวติ  การด าเนินงานตามแนววถีิพทุธดา้นการเรียน        
การสอน  การด าเนินงานตามแนววถีิพทุธดา้นบรรยากาศและปฏิสมัพนัธ ์ และพฤติกรรมการเรียน
ตามหลกัอิทธิบาท4ของกลุ่มตวัอยา่ง  ดงัรายละเอียดตารางที่ 12 
 
 
 
 

ขอ้มูลส่วนบุคคล จ านวน ร้อยละ 
 สภาพการพักอาศัย 
    1. อยูก่บัพอ่และแม่ 
    2. อยูก่บัพอ่ 
    3. อยูก่บัแม่ 
    4. อ่ืนๆ 

 
245 
24 
40 
33 

 
71.6 
7.1 
11.7 
9.6 

รวม 342 100.0 
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ตารางที่ 12 แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าระดบัตามการรับรู้การด าเนินงานตามแนว 
                  วถีิพทุธโดยรวมและรายดา้นของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6  ของโรงเรียนสังกดั 
                  ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2 ที่เป็นกลุ่มตวัอยา่ง 
 

ตวัแปรที่ใชใ้นการศึกษา x̄   S.D. ค่าระดบั 

การด าเนินงานตามแนววถีิพทุธดา้นกายภาพ  

การด าเนินงานตามแนววถีิพทุธดา้นกิจกรรมพื้นฐาน

วถีิชีวติ  

การด าเนินงานตามแนววถีิพทุธดา้นการเรียนการสอน

การด าเนินงานตามแนววถีิพทุธดา้นบรรยากาศและ

ปฏิสมัพนัธ ์ 

3.90 

3.95 

 

3.43 

 

4.32 

.559 

.491 

 

.543 

 

.437 

มาก 

มาก 

 

ปานกลาง 

 

มาก 

การด าเนินตามแนววถีิพทุธโดยรวม  3.94 .382 มาก 

จากตารางที่12 พบวา่ นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6  โรงเรียนสงักดัส านกังานเขตพื้นที่

การศึกษานครปฐม เขต 2 ที่เป็นกลุ่มตวัอยา่ง  มีการรับรู้วา่การด าเนินงานวถีิพทุธโดยรวมอยูใ่น

ระดบัมาก (x̄  = 3.94)  เม่ือพจิารณาเป็นรายดา้นพบวา่ มีการด าเนินงานตามแนววถีิพทุธดา้น

บรรยากาศและปฏิสมัพนัธ ์  ดา้นกิจกรรมพื้นฐานวถีิชีวติ  และดา้นกายภาพอยูใ่นระดบัมาก             

( x̄  = 4.32,  3.95,  3.90 ตามล าดบั)  ส่วนการด าเนินงานตามแนววถีิพทุธดา้นการเรียนการสอน    

อยูใ่นระดบัปานกลาง ( x̄  = 3.43) 
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ตารางที่ 13 แสดงค่าเฉล่ีย( x̄  ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.) และค่าระดบัของพฤติกรรมการเรียน  
                  ตามหลกัอิทธิบาท4 ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที6่  โรงเรียนสงักดัส านกังาน   
                  เขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2 ทีเ่ป็นกลุ่มตวัอยา่ง 

ตวัแปรที่ใชใ้นการศึกษา x̄      S.D. ค่าระดบั 

พฤติกรรมการเรียนตามหลกัอิทธิบาท4 ดา้นฉนัทะ 

พฤติกรรมการเรียนตามหลกัอิทธิบาท4 ดา้นวริิยะ   

พฤติกรรมการเรียนตามหลกัอิทธิบาท4 ดา้นจิตตะ 

พฤติกรรมการเรียนตามหลกัอิทธิบาท4 ดา้นวมิงัสา   

3.51 

3.32 

3.19 

3.24 

.577 

.639 

.639 

.679 

มาก 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

พฤติกรรมการเรียนตามหลกัอิทธิบาท4โดยรวม 3.30 .587 ปานกลาง 

จากตารางที่ 13 พบวา่ นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6  โรงเรียนสงักดัส านกังานเขต

พื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2 ที่เป็นกลุ่มตวัอยา่งมีพฤติกรรมการเรียนตามหลกัอิทธิบาท4โดยรวม 

อยูใ่นระดบัปานกลาง(x̄  =3.30)โดยเม่ือพจิารณาเป็นรายดา้นพบวา่ มีพฤติกรรมการเรียนตามหลกั

อิทธิบาท4ดา้นฉนัทะอยูใ่นระดบัมาก ( x̄  =3.51)  ส่วนดา้นวริิยะ  ดา้นวมิงัสา  และ ดา้นจิตตะ       

อยูใ่นระดบัปานกลาง ( x̄  =3.32 ,3.24 , 3.19 ตามล าดบั)     
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ตอนที่ 3 การวเิคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของ พฤติกรรมการเรียนตามหลกัอิทธิบาท4      

ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที6่  โรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2 

จ  าแนกตามขอ้มูลส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ  ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน อาชีพของผูป้กครอง รายได ้   

ของผูป้กครอง สภาพการพกัอาศยั 

3.1  ผลการวเิคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของพฤติกรรมการเรียนตามหลกัอิทธิ

บาท4  ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6  โรงเรียนสงักดัส านกังานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม 

เขต 2 จ  าแนกตามขอ้มูลส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ โดยใชก้ารทดสอบค่าที(t-test) ดงัรายละเอียด    

ตารางที่ 14 

ตารางที่ 14 แสดงการเปรียบเทียบพฤติกรรมการเรียนตามหลกัอิทธิบาท4 ของนกัเรียน 

                  ชั้นประถมศึกษาปีที6่  โรงเรียนสงักดัส านกังานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2  

                  จ าแนกตามเพศ 

เพศ n x̄   S.D. t 

ชาย 

หญิง 

181 

161 

3.18 

3.43 

.597 

.549 

-3.970* 

*p< .05 

จากตารางที่14 พบวา่นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6  โรงเรียนสงักดัส านกังานเขตพื้นที่

การศึกษานครปฐม เขต 2  ที่มีเพศต่างกนั มีพฤติกรรมทางการเรียนตามหลกัอิทธิบาท 4 แตกต่างกนั 

อยา่งมีนยัส าคญัที่ระดบั .05 โดยนกัเรียนหญิงมีพฤติกรรมการเรียนตามหลกัอิทธิบาท4 มากกวา่

นกัเรียนชาย 

3.2 การวเิคราะห์เปรียบเทียบพฤติกรรมการเรียนตามหลกัอิทธิบาท4  ของนกัเรียน    

ชั้นประถมศึกษาปีที6่  โรงเรียนสงักดัส านกังานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2 จ าแนกตาม 

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน  อาชีพของผูป้กครอง  รายไดข้องผูป้กครอง สภาพการพกัอาศยั โดยใช้

สถิติวเิคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way ANOVA) ดงัรายละเอียดตารางที่ 15-24
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ตารางที่ 15 แสดงค่าเฉล่ีย( x̄  ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.) และค่าระดบัพฤติกรรมการเรียน 

                  ตามหลกัอิทธิบาท4  ของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตาม ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน   

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน n x̄   S.D. ค่าระดบั 

คะแนนเฉล่ียสะสมต ่ากวา่ 2.00 

คะแนนเฉล่ียสะสมตั้งแต่ 2.00-3.00 

คะแนนเฉล่ียสะสมตั้งแต่ 3.01-4.00 

29 

125 

188 

2.93 

3.16 

3.45 

.670 

.580 

.530 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

จากตารางที่ 15 พบวา่กลุ่มตวัอยา่ง ทุกกลุ่มมีพฤติกรรมการเรียนตามหลกัอิทธิบาท4 

อยูใ่นระดบัปานกลางเรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปนอ้ย  ไดแ้ก่กลุ่มทีมี่คะแนนเฉล่ียสะสมตั้งแต่        

3.01-4.00  คะแนนเฉล่ียสะสมตั้งแต่ 2.00-3.00และต ่ากวา่ 2.00  (x̄  =3.45, 3.16, 2.93 ตามล าดบั)  

ตารางที่ 16 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวของพฤติกรรมการเรียนตามหลกัอิทธิบาท4  

                  ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที6่  โรงเรียนสงักดัส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา   

                  นครปฐม เขต 2 จ าแนกตามผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 

แหล่งความแปรปรวน df SS MS F 

ระหวา่งกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

2 

339 

10.810 

107.018 

5.405 

.316 

17.121* 

รวม 341 117.828   

*p< .05 

จากตารางที่ 16 พบวา่   นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6  โรงเรียนสงักดัส านกังานเขต

พื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2 ที่มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนต่างกนัมีพฤติกรรมการเรียนตามหลกั

อิทธิบาท4แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติทีร่ะดบั .05 จึงท าการทดสอบความแตกต่างเป็น  

รายคู่โดยวธีิของ Scheffé ดงัรายละเอียดตารางที่17
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ตารางที่ 17 เปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ พฤติกรรมการเรียนตามหลกัอิทธิบาท4                 

                  ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที6่ โรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม   

                  เขต 2 ที่มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนแตกต่างกนั 

ผลสมัฤทธ์ิทางการ

เรียน 

     คะแนนเฉล่ียสะสม

ต ่ากวา่ 2.00 

(x̄  = 2.93) 

คะแนนเฉล่ียสะสม  

ตั้งแต่2.00 -3.00 

(x̄  =3.16) 

คะแนนเฉล่ียสะสม

ตั้งแต่3.01 -4.00 

(x̄  =3.45) 

คะแนนเฉล่ียสะสม     

ต  ่ากวา่ 2.00 

(x̄  = 2.93) 

คะแนนเฉล่ียสะสม 

ตั้งแต่ 2.00 -3.00 

(x̄  =3.16) 

คะแนนเฉล่ียสะสม

ตั้งแต่ 3.01 -4.00 

(x̄  =3.45) 

 

- 

 

-.2307 

 

 

-.5232* 

 

 

 

- 

 

 

-.2925* 

 

 

 

 

 

 

- 

* p < .05 

จากตารางที่17  พบวา่    นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6  โรงเรียนสงักดัส านกังานเขต

พื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2ที่มีคะแนนเฉล่ียสะสมตั้งแต่ 3.01-4.00 มีพฤติกรรมการเรียนรู้ตาม

หลกัอิทธิบาท4 แตกต่างกบันกัเรียนที่มีคะแนนเฉล่ียสะสมต ่ากวา่ 2.00  และนกัเรียนที่มีคะแนน

เฉล่ียสะสมตั้งแต่  2.00 -3.00  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05โดยนกัเรียนที่มีคะแนนเฉล่ีย

สะสมตั้งแต่ 3.01 -4.00 มีพฤติกรรมการเรียนตามหลกัอิทธิบาท4 มากกวา่นกัเรียนที่มีคะแนนเฉล่ีย

สะสมตั้งแต่ 2.00 -3.00  และมากกวา่นกัเรียนที่มีคะแนนเฉล่ียสะสมต ่ากวา่ 2.00  (x̄  =3.45,3.16 

และ2.93  ตามล าดบั )    
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ตารางที่ 18  แสดงค่าเฉล่ีย( x̄  ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.) และค่าระดบัของพฤติกรรมการเรียน 

                   ตามหลกัอิทธิบาท4 ของกลุ่มตวัอยา่ง จ  าแนกตามอาชีพของผูป้กครอง 

อาชีพผูป้กครอง n x̄   S.D. ค่าระดบั 

รับราชการ/พนกังานรัฐวสิาหกิจ 

พนกังานบริษทัเอกชน 

รับจา้งทัว่ไป 

คา้ขาย 

เกษตรกรรม/เล้ียงสตัว ์

19 

58 

162 

70 

33 

3.16 

3.36 

3.29 

3.25 

3.40 

.6254 

.4571 

.5947 

.6168 

.6761 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

จากตารางที่ 18 พบวา่กลุ่มตวัอยา่งทุกกลุ่มมีพฤติกรรมการเรียนตามหลกัอิทธิบาท4   

อยูใ่นระดบัปานกลาง เรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปนอ้ยไดแ้ก่  กลุ่มทีมี่ผูป้กครองประกอบอาชีพ

เกษตรกรรมหรือเล้ียงสตัว ์  พนกังานบริษทัเอกชน รับจา้งทัว่ไป  คา้ขาย   และรับราชการหรือ

พนกังานรัฐวสิาหกิจ (x̄  =3.40, 3.36 , 3.29, 3.25,3.16 ตามล าดบั)  

ตารางที่ 19 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวพฤติกรรมการเรียนตามหลกัอิทธิบาท4  

                  ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที6่  โรงเรียนสงักดัส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา  

                  นครปฐม เขต 2 จ  าแนกตามอาชีพของผูป้กครอง 

แหล่งความแปรปรวน df SS MS F 

ระหวา่งกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

4 

337 

1.032 

116.796 

.258 

.347 

.745 

รวม 341 117.828   
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จากตารางที่ 19 พบวา่ นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6  โรงเรียนสงักดัส านกังานเขต

พื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2ที่มีผูป้กครองประกอบอาชีพต่างกนัมีพฤติกรรมการเรียนตามหลกั

อิทธิบาท4 ไม่แตกต่างกนั 

ตารางที่20 แสดงค่าเฉล่ีย( x̄  ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และค่าระดบัของพฤติกรรมการเรียน 

                 ตามหลกัอิทธิบาท4 ของกลุ่มตวัอยา่ง จ  าแนกตามรายไดข้องผูป้กครอง 

รายไดข้องผูป้กครอง n x̄   S.D. ค่าระดบั 

ต ่ากวา่ 5,000 บาท 

5,000 -10,000 บาท 

10,001-15,000 บาท 

15,001-20,000 บาท 

มากกวา่ 20,000 บาทขึ้นไป 

25 

185 

71 

31 

30 

3.05 

3.25 

3.35 

3.45 

3.51 

.623 

.600 

.513 

.639 

.506 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

มาก 

 จากตารางที่20  พบวา่กลุ่มตวัอยา่ง ที่มีรายไดข้องผูป้กครองมากกวา่ 20,000 บาทขึ้น

ไป มีพฤติกรรมการเรียนตามหลกัอิทธิบาท4อยูใ่นระดบัมาก (x̄  =3.51) ส่วนนกัเรียนที่มีรายไดข้อง

ผูป้กครอง 15,001-20,000 บาท  10,001-15,000 บาท  5,000 -10,000 บาท  และต ่ากวา่ 5,000 บาท 

เม่ือจ าแนกตามรายไดข้องผูป้กครอง ทุกกลุ่มมีพฤติกรรมการเรียนตามหลกัอิทธิบาท4 อยูใ่นระดบั

ปานกลาง  เรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปนอ้ย ไดแ้ก่(x̄  =3.45, 3.35, 3.25, 3.05 ตามล าดบั)  
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ตารางที่ 21 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวของพฤติกรรมการเรียนตามหลกัอิทธิบาท4   

                  ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที6่  โรงเรียนสงักดัส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา 

                  นครปฐมเขต 2 จ  าแนกตามรายไดข้องผูป้กครอง 

แหล่งความแปรปรวน df SS MS F 

ระหวา่งกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

4 

337 

4.115 

113.713 

1.029 

.337 

3.049* 

รวม 341 117.828   

*p<.05 

จากตารางที่21 พบวา่นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6  โรงเรียนสงักดัส านกังานเขตพื้นที่

การศึกษานครปฐม เขต 2ที่มีผูป้กครองมีรายไดต่้างกนัมีพฤติกรรมการเรียนตามหลกัอิทธิบาท4 

แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05  จึงท าการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยวิธี

ของ Scheffe'  แต่ไม่พบความแตกต่างเป็นรายคู่ จึงเลือกใชว้ธีิการ Least Significant Difference 

(LSD) แทนจึงพบความแตกต่างเป็นรายคู่ ดงัแสดงในตารางที่ 22 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwijg5fq8ZXOAhWMo48KHdDXCWAQFgggMAE&url=https%3A%2F%2Fstatisagri.wordpress.com%2Fabout%2F%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%2582%25E0%25B9%2589%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%259A%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A2-12%2Fleast-significant-difference-lsd%2F&usg=AFQjCNHBVwAGei_5jn0x6E3jsNa8OBV88A&bvm=bv.128153897,d.c2I
https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwijg5fq8ZXOAhWMo48KHdDXCWAQFgggMAE&url=https%3A%2F%2Fstatisagri.wordpress.com%2Fabout%2F%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%2582%25E0%25B9%2589%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%259A%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A2-12%2Fleast-significant-difference-lsd%2F&usg=AFQjCNHBVwAGei_5jn0x6E3jsNa8OBV88A&bvm=bv.128153897,d.c2I
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ตารางที่ 22  เปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่พฤติกรรมการเรียนตามหลกัอิทธิบาท4                 

                   ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที6่  โรงเรียนสงักดัส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา 

                   นครปฐม เขต 2 ที่มีรายไดข้องผูป้กครองแตกต่างกนั 

รายไดข้อง

ผูป้กครอง 

ต ่ากวา่ 

5,000 บาท 

(x̄  = 3.05) 

5,000 -

10,000 บาท 

(x̄  =3.25) 

10,001-15,000 

บาท 

(x̄  =3.35) 

15,001-20,000 

บาท 

(x̄  =3.45) 

มากกวา่ 20,000 

บาทขึ้นไป 

(x̄  =3.51) 

ต ่ากวา่ 5,000 

บาท 

(x̄  = 3.05) 

5,000 -10,000 

บาท 

(x̄  =3.25) 

10,001-

15,000 บาท 

(x̄  =3.35) 

15,001-

20,000 บาท 

(x̄  =3.45) 

มากกวา่ 

20,000 บาท 

ขึ้นไป 

(x̄  =3.51) 

             

- 

 

-.1980 

 

-.2918* 

 

 

-.3915* 

 

 

 

-.4600* 

 

 

 

- 

 

-.0937 

 

 

-.1934 

 

 

 

-.2619* 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

-.0996 

 

 

 

-.1681 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

-.0684 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

*p< .05
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จากตารางที่ 22 พบวา่นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6  โรงเรียนสงักดัส านกังานเขตพื้นที่

การศึกษานครปฐม เขต 2ที่มีรายไดข้องผูป้กครอง ต ่ากวา่5,000บาท มีพฤติกรรมการเรียนตามหลกั

อิทธิบาท4 แตกต่างกบันกัเรียนที่มีรายไดข้องผูป้กครอง10,001-15,000 บาท แตกต่างกบันกัเรียน   

ที่มีรายไดข้องผูป้กครอง ตั้งแต่15,001-20,000 บาท  และแตกต่างกบันกัเรียนที่มีรายไดข้อง

ผูป้กครองมากกวา่ 20,000 บาท ขึ้นไป อยา่งมีนยัส าคญัที่ระดบั .05  โดยนกัเรียนที่มีรายได ้         

ของผูป้กครองมากกวา่ 20,000 บาทขึ้นไป  มีพฤติกรรมการเรียนตามหลกัอิทธิบาท4  มากกวา่

นกัเรียนที่มีรายไดข้องผูป้กครอง15,0001-20,000 บาท    มากกวา่นกัเรียนที่มีรายไดข้องผูป้กครอง

10,001-15,000 บาท และมากกวา่นกัเรียนที่มีรายไดข้องผูป้กครอง ต ่ากวา่5,000บาท  (x̄  =3.51, 

3.45 3.35 และ 3.05  ตามล าดบั)   และนกัเรียนที่มีรายไดข้องผูป้กครองตั้งแต่ 5,000 -10,000 บาท                   

มีพฤติกรรมการเรียนที่แตกต่างกบันกัเรียนที่มีรายไดข้องผูป้กครองมากกวา่ 20,000 บาทขึ้นไป 

อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ที่ระดบั .05 โดยนกัเรียนที่มีรายไดข้องผูป้กครองมากกวา่ 20,000 บาท  

ขึ้นไป มีพฤติกรรมการเรียนตามหลกัอิทธิบาท4 มากกวา่ นกัเรียนที่มีรายไดข้องผูป้กครองตั้งแต่ 

5,000  - 10,000 บาท (x̄  = 3.51,3.25 ตามล าดบั) นอกนั้นไม่พบความแตกต่างเป็นรายคู่ 

ตารางที่23 แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าระดบัของพฤติกรรมการเรียนตามหลกั 

                 อิทธิบาท4 ของกลุ่มตวัอยา่ง จ  าแนกตามสภาพการพกัอาศยั 

สภาพการพกัอาศยั n x̄   S.D. ค่าระดบั 

อยูก่บัพอ่และแม่ 

อยูก่บัพอ่ 

อยูก่บัแม่ 

อ่ืนๆ 

245 

24 

40 

33 

3.31 

3.28 

3.26 

3.25 

.576 

.642 

.619 

.614 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

ปานกลาง 
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จากตารางที่23 กลุ่มตวัอยา่งที่มีสภาพการพกัอาศยั อยูก่บัพอ่และแม่  อยูก่บัพอ่  อยูก่บั

แม่ และอยูก่บัผูอ่ื้น เม่ือจ าแนกตามสภาพการพกัอาศยั ทุกกลุ่มมีพฤติกรรมการเรียนตามหลกั     

อิทธิบาท4 อยูใ่นระดบัปานกลาง  เรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปนอ้ย ไดแ้ก่ (x̄  =3.31,3.28,3.26, 

3.25 ตามล าดบั ) 

ตารางที่24  แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวของพฤติกรรมการเรียนตามหลกัอิทธิบาท4  

                  ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที6่  โรงเรียนสงักดัส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา 

                  นครปฐม เขต 2 จ  าแนกตามสภาพการพกัอาศยั 

แหล่งความแปรปรวน df SS MS F 

ระหวา่งกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

3 

338 

.184 

117.664 

.061 

.348 

.177 

รวม 341 117.828   

จากตารางที่24 พบวา่ นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6  ของโรงเรียนสงักดัส านกังาน   

เขตพื้นที่การศึกษานครปฐมเขต 2  ที่มีสภาพการพกัอาศยัต่างกนัมีพฤติกรรมการเรียนตามหลกั          

อิทธิบาท4 ไม่แตกต่างกนั 

ตอนที่4 การวเิคราะห์ความสมัพนัธข์อง การด าเนินงานตามแนววถีิพทุธ และ พฤติกรรมการเรียน

ตามหลกัอิทธิบาท4ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6  โรงเรียนสงักดัส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

นครปฐม เขต 2 ในรายดา้น 

ผลของการวเิคราะห์ความสมัพนัธข์อง การด าเนินงานตามแนววถีิพทุธดา้นกายภาพ   

การด าเนินงานตามแนววถีิพทุธดา้นกิจกรรมพื้นฐานวถีิชีวติ   การด าเนินงานตามแนววถีิพทุธ     

ดา้นการเรียนการสอน   การด าเนินงานตามแนววถีิพทุธดา้นบรรยากาศและปฏิสมัพนัธ ์ที่มี

ความสมัพนัธต่์อ พฤติกรรมการเรียนตามหลกัอิทธิบาท4 โดยการหาค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์

แบบเพยีร์สนั (Pearson’s Correlation Coefficient) มีรายละเอียดดงัตารางที่25 
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ตารางที่25  แสดงการวิเคราะห์ค่าสมัประสิทธิสหสมัพนัธร์ะหวา่ง การด าเนินงานตามแนววถีิพทุธ 

                  ในรายดา้นไดแ้ก่ ดา้นกายภาพ(x1)   ดา้นกิจกรรมพื้นฐานวถีิชีวติ(x2)   ดา้นการเรียน 

                  การสอน(x3)   ดา้นบรรยากาศและปฏสิมัพนัธ(์x4) และพฤตกิรรมการเรียนตามหลกั 

                  อิทธิบาท4 (Yรวม)  ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที6่ โรงเรียนสงักดัส านกังานเขตพื้นที่  

                  การศึกษานครปฐม เขต 2 

การด าเนินงานตามแนววถีิพทุธ  พฤติกรรมการเรียนตาม

หลกัอิทธิบาท4 

ดา้นกายภาพ 

ดา้นกิจกรรมพื้นฐานวถีิชีวติ 

ดา้นการเรียนการสอน 

ดา้นบรรยากาศและปฏิสมัพนัธ ์

.245** 

.313** 

.310** 

.423** 

**p< .01     

จากตารางที่ 25 พบวา่ การด าเนินงานตามแนววถีิพทุธดา้นกายภาพ  การด าเนินงาน

ตามแนววถีิพทุธดา้นกิจกรรมพื้นฐานวถีิชีวติ  การด าเนินงานตามแนววถีิพทุธดา้นการเรียน        

การสอน  การด าเนินงานตามแนววถีิพทุธดา้นบรรยากาศและปฏิสมัพนัธ์  และพฤติกรรมการเรียน

ตามหลกัอิทธิบาท4  มีความสมัพนัธก์นัทางบวกอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01   (r = .245 , 

.313,  .310 และ .423ตามล าดบั) โดยที่ความสมัพนัธร์ะหวา่ง  การด าเนินงานตามแนววถีิพทุธ               

ดา้นบรรยากาศและปฏิสมัพนัธ ์ กบั พฤติกรรมการเรียนตามหลกัอิทธิบาท4  มีความสมัพนัธก์นั

มากที่สุด ( r = .423) และความสมัพนัธร์ะหวา่ง   การด าเนินงานตามแนววถีิพทุธดา้นกายภาพ     

กบัพฤติกรรมการเรียนตามหลกัอิทธิบาท4  มีความสมัพนัธก์นันอ้ยที่สุด (r  = .245)  
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บทที่ 5 

สรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

การวจิยัเร่ือง “ความสมัพนัธร์ะหวา่งการด าเนินงานตามแนววถีิพทุธ กบั พฤติกรรม

การเรียนตามหลกัอิทธิบาท4 ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที6่  โรงเรียนสงักดัส านกังานเขตพื้นที่

การศึกษานครปฐม เขต 2” เป็นการวจิยัเชิงพรรณนา มีวตัถุประสงคเ์พือ่ศึกษาเปรียบเทียบ

พฤติกรรมการเรียนตามหลกัอิทธิบาท4 ของโรงเรียนสงักดัส านกังานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม 

เขต 2   จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ  ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน   อาชีพของผูป้กครอง   

รายไดข้องผูป้กครอง  สภาพการพกัอาศยั และศึกษาความสมัพนัธร์ะหวา่งการด าเนินงานตามแนว

วถีิพทุธ กบั พฤติกรรมการเรียนตามหลกัอิทธิบาท4 ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6                

โรงเรียนสงักดัส านกังานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2 

กลุ่มตวัอยา่งที่ใชใ้นการศึกษา ไดแ้ก่ นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที6่ ของโรงเรียนสังกดั

ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2 ค านวณขนาดของกลุ่มตวัอยา่งโดยใชสู้ตรยามาเน่ 

(Yamane) โดยก าหนดค่าความคลาดเคล่ือนร้อยละ 5 ที่ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 ไดก้ลุ่ม

ตวัอยา่งจ านวน 342คน  โดยใชก้ารสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Muti-stage Random Sampling)  

เคร่ืองมือที่ใชใ้นการวจิยั เป็นแบบสอบถามตามที่ผูว้จิยัสร้างขึ้น  ประกอบดว้ย 3ส่วน 

ไดแ้ก่ แบบสอบถามขอ้มูลส่วนบุคคล  แบบสอบถามการด าเนินงานตามแนววถีิพทุธและ  

แบบสอบถามพฤตกิรรมการเรียนตามหลกัอิทธิบาท4  

สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ร้อยละ(%)  ค่าเฉล่ีย( x̄  ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D)     

การทดสอบค่าที (t-test)  การทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One – way ANOVA) และการหา

ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธแ์บบเพียร์สนั (Pearson’s  Correlation  Coefficient) 
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สรุปผลการวิจัย 

จากการวเิคราะห์ขอ้มูลสามารถสรุปผลการวจิยัดงัต่อไปน้ี 

1. ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง พบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนมากเป็น

เพศชาย จ านวน 181 คน คิดเป็นร้อยละ 52.9 คน มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนตั้งแต่ 3.01-4.00 จ านวน 

188 คน คิดเป็นร้อยละ 55.0   ผูป้กครองมีอาชีพรับจา้งทัว่ไป 162 คน คิดเป็นร้อยละ 47.4  

ผูป้กครองมีรายไดอ้ยูร่ะหวา่ง 5,000 - 10,000 บาท 185 คน คิดเป็นร้อยละ 54.1 และมีสภาพการพกั

อาศยัอยูก่บัพอ่และแม่ จ  านวน245 คน คิดเป็นร้อยละ 71.6    

2. ผลการวเิคราะห์การด าเนินงานตามแนววถีิพทุธโดยรวมและจ าแนกรายดา้นไดแ้ก่

ดา้นกายภาพ  ดา้นกิจกรรมพื้นฐานวถีิชีวติ   ดา้นการเรียนการสอน  และ ดา้นบรรยากาศและ

ปฏิสมัพนัธ ์และพฤติกรรมการเรียนตามหลกัอิทธิบาท4 ของกลุ่มตวัอยา่งนกัเรียนประถมศึกษาปีที่

6 โรงเรียนสงักดัส านกังานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2 พบวา่ 

2.1 นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6  โรงเรียนสงักดัส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

นครปฐม เขต 2 ที่เป็นกลุ่มตวัอยา่ง มีการรับรู้วา่การด าเนินงานวถีิพทุธโดยรวม   อยูใ่นระดบัมาก 

(x̄  = 3.94) เม่ือพจิารณาเป็นรายดา้นพบวา่ มีการด าเนินงานตามแนววถีิพทุธดา้นบรรยากาศและ

ปฏิสมัพนัธ ์  ดา้นกิจกรรมพื้นฐานวถีิชีวติ  และดา้นกายภาพอยูใ่นระดบัมาก  ( x̄  = 4.32,  3.95,  

3.90 ตามล าดบั)  ส่วนการด าเนินงานตามแนววถีิพทุธดา้นการเรียน การสอน อยูใ่นระดบัปานกลาง 

( x̄  = 3.43) 

2.2 นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6  โรงเรียนสงักดัส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

นครปฐม เขต 2 ที่เป็นกลุ่มตวัอยา่งมีพฤติกรรมการเรียนตามหลกัอิทธิบาท4โดยรวม อยูใ่นระดบั

ปานกลาง(x̄  =3.30)โดยเม่ือพจิารณาเป็นรายดา้นพบวา่ มีพฤติกรรมการเรียนตามหลกัอิทธิบาท4

ดา้นฉนัทะอยูใ่นระดบัมาก ( x̄  =3.51)  ส่วนพฤติกรรมการเรียนตามหลกัอิทธิบาท4ดา้นวริิยะ    

ดา้นวมิงัสา  และดา้นจิตตะ อยูใ่นระดบัปานกลาง ( x̄  =3.32 ,3.24 , 3.19 ตามล าดบั)     

3. ผลการวเิคราะห์เปรียบเทียบ  พฤติกรรมการเรียนตามหลกัอิทธิบาท4  ของเด็ก

ประถมศึกษาปีที6่ โรงเรียนสงักดัส านกังานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2  จ  าแนกตามเพศ  

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน  อาชีพของผูป้กครอง  รายไดข้องผูป้กครอง สภาพการพกัอาศยั  พบวา่  
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3.1 นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6  โรงเรียนสงักดัส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

นครปฐม เขต 2  ที่มีเพศต่างกนั มีพฤติกรรมทางการเรียนตามหลกัอิทธิบาท 4 แตกต่างกนั อยา่งมี

นยัส าคญัที่ระดบั .05 โดยนกัเรียนหญิงมีพฤติกรรมการเรียนตามหลกัอิทธิบาท4 มากกวา่นกัเรียน

ชาย      

3.2 นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6  โรงเรียนสงักดัส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

นครปฐม เขต 2ที่มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนต่างกนัมีพฤติกรรมการเรียนตามหลกัอิทธิบาท4แตกต่าง

กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 โดยนกัเรียนที่มีคะแนนเฉล่ียสะสมตั้งแต่ 3.01 - 4.00          

มีพฤติกรรมการเรียนตามหลกัอิทธิบาท4 มากกวา่นกัเรียนที่มีคะแนนเฉล่ียสะสมตั้งแต่ 2.00 - 3.00  

และมากกวา่นกัเรียนที่มีคะแนนเฉล่ียสะสมต ่ากวา่ 2.00  (x̄  =3.45,3.16 และ2.93  ตามล าดบั )    

3.3 นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6  โรงเรียนสงักดัส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

นครปฐม เขต 2ที่มีผูป้กครองประกอบอาชีพต่างกนัมีพฤติกรรมการเรียนตามหลกัอิทธิบาท4       

ไม่แตกต่างกนั  

3.4 นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6  โรงเรียนสงักดัส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

นครปฐม เขต 2ที่มีผูป้กครองมีรายไดต่้างกนัมีพฤติกรรมการเรียนตามหลกัอิทธิบาท4 แตกต่างกนั

อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05  โดยนกัเรียนที่มีรายไดข้องผูป้กครองมากกวา่ 20,000 บาท  

ขึ้นไป  มีพฤติกรรมการเรียนตามหลกัอิทธิบาท4  มากกวา่นกัเรียนที่มีรายไดข้องผูป้กครอง

15,0001-20,000 บาท  มากกวา่นกัเรียนที่มีรายไดข้องผูป้กครอง10,001-15,000 บาท และมากกวา่

นกัเรียนที่มีรายไดข้องผูป้กครอง ต ่ากวา่5,000บาท  (x̄  =3.51, 3.45 3.35 และ 3.05  ตามล าดบั)   

และนกัเรียนที่มีรายไดข้องผูป้กครองตั้งแต่ 5,000 -10,000 บาท  มีพฤติกรรมการเรียนที่แตกต่างกบั

นกัเรียนที่มีรายไดข้องผูป้กครองมากกวา่ 20,000 บาทขึ้นไป โดยนกัเรียนที่มีรายไดข้องผูป้กครอง

มากกวา่ 20,000 บาทขึ้นไป มีพฤติกรรมการเรียนตามหลกัอิทธิบาท4 มากกวา่ นกัเรียนที่มีรายได้

ของผูป้กครองตั้งแต่   5,000  - 10,000 บาท (x̄  = 3.51,3.25 ตามล าดบั)  นอกนั้นไม่พบความ

แตกต่างเป็นรายคู่ 

3.5 นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6  โรงเรียนสงักดัส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

นครปฐม เขต 2ที่มีสภาพการพกัอาศยัต่างกนัมีพฤติกรรมการเรียนตามหลกัอิทธิบาท4ไม่แตกต่าง

กนั
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4.ผลการวเิคราะห์ค่าสมัประสิทธิสหสมัพนัธร์ะหวา่ง การด าเนินงานตามแนววถีิพทุธ

ดา้นกายภาพ  การด าเนินงานตามแนววถีิพทุธดา้นกิจกรรมพื้นฐานวถีิชีวติ  การด าเนินงานตามแนว

วถีิพทุธดา้นการเรียนการสอน   การด าเนินงานตามแนววถีิพทุธดา้นบรรยากาศและปฏิสมัพนัธ์  

และพฤติกรรมการเรียนตามหลกัอิทธิบาท4 ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6  โรงเรียนสงักดั

ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2  พบวา่ การด าเนินงานตามแนววถีิพทุธดา้นกายภาพ     

การด าเนินงานตามแนววถีิพทุธดา้นกิจกรรมพื้นฐานวถีิชีวติ   การด าเนินงานตามแนววถีิพทุธดา้น

การเรียนการสอน   การด าเนินงานตามแนววถีิพทุธดา้นบรรยากาศและปฏิสมัพนัธ์   และพฤติกรรม

การเรียนตามหลกัอิทธิบาท4    มีความสมัพนัธก์นัทางบวกอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01     

(r =  .245 ,  .313,  .310 และ .423ตามล าดบั) โดยที่ความสมัพนัธร์ะหวา่งการด าเนินงานตามแนววถีิ

พทุธ   ดา้นบรรยากาศและปฏิสมัพนัธ ์ กบั พฤติกรรมการเรียนตามหลกัอิทธิบาท4  มีความสมัพนัธ์

กนัมากที่สุด (r = .423)   และความสมัพนัธร์ะหว่างการด าเนินงานตามแนววถีิพทุธดา้นกายภาพ    

กบั พฤติกรรมการเรียนตามหลกัอิทธิบาท4  มีความสมัพนัธก์นันอ้ยที่สุด (r = .245) 

 

อภิปรายผลการวิจัย 

จากผลการวจิยั  สามารถน ามาอภิปรายไดด้งัน้ี 

1. ผลการวเิคราะห์ระดบั การด าเนินงานตามแนววถีิพทุธ พฤติกรรมการเรียนตามหลกัอิทธิ

บาท4  ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6  โรงเรียนสงักดัส านกังานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม 

เขต 2 ที่ตอบแบบสอบถามมีรายละเอียดดงัน้ี   

1.1 ผลการวเิคราะห์ระดบั การด าเนินงานตามแนววถีิพทุธ พบวา่ โรงเรียนสงักดั

ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2 มีการด าเนินงานตามแนววถีิพทุธโดยรวมอยูใ่นระดบั

มาก(x̄  = 3.94) ทั้งน้ีเพราะในแต่ละปีจะมีการประเมินผลการด าเนินงานของโรงเรียนในฐานะ               

ของโรงเรียนวถีิพทุธในดา้นกายภาพ  ดา้นกิจกรรมประจ าวนัพระ  ดา้นการเรียนการสอน                  

ดา้นพฤติกรรมคุณครู ผูบ้ริหารโรงเรียนและนกัเรียน และดา้นการส่งเสริมวถีิพทุธ ซ่ึงท าใหแ้ต่ละ

โรงเรียนเกิดความต่ืนตวัในการพยายามน าโรงเรียนของตน เขา้สู่ระดบัการประเมินในเกณฑ ์          

ที่สูงขึ้นของแต่ละปี  ดว้ยการพยายามพฒันาการด าเนินงานตามแนววถีิพทุธ  ในขณะเดียวกนัจาก

การเก็บขอ้มูลของกลุ่มตวัอยา่ง ยงัพบวา่ นกัเรียนร้อยละ 55.0 มีผลการเรียนอยูใ่นระดบั 3.01-4.00 
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แสดงวา่ โดยพื้นฐานของนกัเรียนเป็นผูท้ี่มีความใส่ใจขยนัหมัน่เพยีรอยูก่บัการเรียนของตนเป็น

อยา่งดีอยูแ่ลว้  จึงรับรู้ไดว้า่ การด าเนินงานตามแนววถีิพทุธของโรงเรียนในดา้นต่างๆ เป็น

ประโยชน์และเก้ือหนุนต่อการเรียนของตน ดงัจะเห็นไดจ้ากการตอบแบบสอบถามของนกัเรียนใน

ขอ้ค าถามที4่ โรงเรียนมีหอ้งที่ใชใ้นการปฏิบตัิธรรม (x̄  = 3.96)  ขอ้ 8 โรงเรียนมีการจดัใหน้กัเรียน

สวดมนตส์รภญัญะในทุกสปัดาห์(x̄  = 4.24)  ขอ้ 26 ครูจดักิจกรรมใหน้กัเรียน ศึกษาคน้ควา้

เก่ียวกบัประวติัและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวนัส าคญัทางพทุธศาสนา(x̄  =4.11)  ขอ้ 37 ครูสอนให้

นกัเรียนยนิดีกบัเพือ่นที่ท  าความดี(x̄  = 4.43)  

เม่ือพจิารณาเป็นรายดา้นพบวา่ มีการด าเนินงานตามแนววถีิพทุธดา้นบรรยากาศ

และปฏิสมัพนัธ ์  ดา้นกิจกรรมพื้นฐานวถีิชีวติ  และดา้นกายภาพอยูใ่นระดบัมาก( x̄  = 4.32,  3.95,  

3.90 ตามล าดบั)ทั้งน้ีเพราะในดา้นบรรยากาศและปฏิสมัพนัธน์ั้น นกัเรียนรับรู้ไดว้า่พฤติกรรมของ

คุณครูโรงเรียนสงักดัส านกังานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2 เป็นการปฏิบตัิที่แสดงออกถึง

ความเมตตา ใส่ใจ ห่วงใย ดงัจะเห็นไดจ้ากการตอบแบบสอบถามของนกัเรียนในขอ้ค าถามที่ 29  

ครูใหค้วามรักความเมตตาต่อนกัเรียนดว้ยการยิม้แยม้แจ่มใสเม่ือไดพ้บกนั( x̄  = 4.04)  ขอ้ 37       

ครูสอนใหน้กัเรียนยนิดีกบัเพือ่นที่ท  าความดี( x̄  =4.43)   

 ทั้งน้ียงัพบวา่ดา้นกิจกรรมพื้นฐานวถีิชีวติ  นกัเรียนรับรู้ไดว้า่โรงเรียนสงักดั

ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2 มีการสนบัสนุนใหน้กัเรียนปฏิบติักิจกรรมที่

สอดคลอ้งกบัหลกัธรรมทางพระพทุธศาสนา ดงัจะเห็นไดจ้ากการตอบแบบสอบถามของนกัเรียน

ในขอ้ค าถามที่ 7 โรงเรียนจดักิจกรรมใหน้กัเรียนไหวพ้ระสวดมนต ์ท าสมาธิแผเ่มตตาหลงัเลิกเรียน

( x̄  = 3.75)   ขอ้ 13 โรงเรียนมีการจดัพานกัเรียนไปเขา้ค่ายพทุธบุตร( x̄  = 4.00)    

 ในส่วนดา้นกายภาพ นกัเรียนรับรู้ไดว้า่โรงเรียนสงักดัส านกังานเขตพื้นที่

การศึกษานครปฐม เขต 2 มีการจดัสภาวะแวดลอ้มของโรงเรียนเอ้ือต่อการท าใหจิ้ตใจเกิดความสงบ

ดงัจะเห็นไดจ้ากการตอบแบบสอบถามของนกัเรียนในขอ้ค าถามที่ 5 โรงเรียนของนกัเรียนมีตน้ไม้

ร่มร่ืน ชวนใหเ้กิดความสงบ( x̄  = 4.02)   ขอ้ 4 โรงเรียนมีหอ้งที่ใชใ้นการปฏิบตัิธรรม( x̄  = 3.96)    

ทั้งน้ียงัพบวา่การด าเนินงานตามแนววถีิพทุธดา้นการเรียนการสอนอยูใ่นระดบั

ปานกลาง( x̄  = 3.43)  ทั้งน้ีเพราะนกัเรียนรับรู้ไดว้า่โรงเรียนสงักดัส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา
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นครปฐม เขต 2 ยงัขาดการส่งเสริมใหมี้การสอดแทรกหลกัธรรมะ เขา้สู่กระบวนการเรียนการสอน 

ดงัจะเห็นไดจ้ากการตอบแบบสอบถามของนกัเรียนในขอ้ค าถามนิเสธขอ้ที่ 19 โรงเรียนไม่เคย

นิมนตพ์ระหรือเชิญบุคคลภายนอก ที่มีความรู้ทางธรรมะมาสอนศีลธรรมใหก้บันกัเรียน( x̄  = 3.93)  

ขอ้ 20 ครูไดน้ าธรรมะมาสอดแทรกในชัว่โมงเรียนวชิาต่างๆใหน้กัเรียนฟัง( x̄  = 3.40)   สอดคลอ้ง

กบั ขอ้มูลจากทางส านกังานเขตประถมศึกษา เขต2 (2559) พบวา่ โรงเรียนที่เขา้ร่วมโครงการ

โรงเรียนวถีิพทุธอยูใ่นเกณฑก์ารประเมินระดบั5 ตามเกณฑก์ารประเมินมาตรฐานของโรงเรียนวถีิ

พทุธ ซ่ึงถือวา่เป็นคะแนนสูงสุด และยงัสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ พระครูสงัฆรักษ ์จรัญ  จุ่นดีวงษ ์

(2552:146)  ไดศึ้กษาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6 โรงเรียนที่เขา้ร่วม

โครงการวถีิพทุธ สังกดัคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม 

เขต2 พบวา่ การด าเนินงานตามแนววถีิพทุธโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก    

1.2 ผลการวเิคราะห์ระดบั พฤติกรรมการเรียนตามแนวอิทธิบาท4โดยรวม พบวา่ 

อยูใ่นระดบั ปานกลาง( x̄  = 3.30)  ทั้งน้ีเพราะจากการเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งพบวา่ ร้อยละ47.4 

ของผูป้กครองจะมีอาชีพรับจา้งทัว่ไปและร้อยละ 20.5 จะประกอบอาชีพคา้ขาย และยงัพบวา่      

ร้อยละ54.1 ในรายไดข้องผูป้กครอง จะอยูใ่นระหวา่ง 5,000-10,000 บาท ซ่ึงอยูใ่นระดบันอ้ย        

จึงส่งผลใหผู้ป้กครองตอ้งใหค้วามส าคญักบัการหารายไดม้าเล้ียงดูครอบครัวเป็นส่วนใหญ่ จึงท า

ใหอ้าจมีเวลามาใส่ใจ ติดตามเร่ืองการเรียนของนกัเรียนไม่เตม็ที่เท่าที่ควร ดงัจะแสดงไดจ้ากการ

ตอบแบบสอบถามของนกัเรียนในขอ้ค าถามที่ 21 ฉนัไม่พดูคุยกบัเพือ่นในขณะที่ครูก าลงัสอน                

( x̄  = 2.87)   ขอ้ 28 ฉนัไม่เล่นกบัเพือ่นในเวลาเรียน( x̄  = 2.86)    ขอ้ 31 ฉนัจะไม่เล่นกบัเพือ่น

จนกวา่ฉนัจะท าการบา้นเสร็จเรียบร้อยแลว้( x̄  = 2.99)   

เม่ือพจิารณาเป็นรายดา้นพบวา่ มีพฤติกรรมการเรียนตามหลกัอิทธิบาท4           

ของนกัเรียนในดา้นฉนัทะอยูใ่นระดบัมาก( x̄  =3.51)  ทั้งน้ีเพราะนกัเรียนมีพฤติกรรมการเรียน     

ที่แสดงออกถึงความสนใจ เตม็ใจในการเรียน ดงัจะแสดงไดจ้ากการตอบแบบสอบถามของนกัเรียน

ในขอ้ค าถามที ่1 เม่ือครูมอบหมายงานจ านวนมาก ฉนัเต็มใจที่จะท างานเหล่านั้น( x̄  = 3.52)         

ขอ้ 4 ฉนัสนใจเรียนขณะที่ครูสอนในบทเรียนต่างๆ( x̄  = 3.74) 
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ในส่วนพฤติกรรมการเรียนตามหลกัอิทธิบาท4ดา้นวริิยะ ดา้นวมิงัสา  และ       

ดา้นจิตตะอยูใ่นระดบัปานกลาง( x̄  =3.32 ,3.24 , 3.19 ตามล าดบั)   ทั้งน้ีเพราะในดา้นวริิยะนั้น 

นกัเรียนมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความขยนัในการเรียนยงัไม่เตม็ประสิทธิภาพ ดงัจะแสดงไดจ้าก

การตอบแบบสอบถามของนกัเรียนในขอ้ค าถามที่ 15 แมฉ้นัจะมีงานจ านวนมาก แต่ฉนัจะส่งงาน

ตามก าหนดทุกคร้ัง( x̄  = 3.33)   ขอ้16 ฉนัพยายามอ่านหนงัสือเพิม่เติมเม่ือเรียนไม่เขา้ใจ( x̄  = 3.15)    

ทั้งน้ียงัพบวา่ดา้นวมิงัสา นกัเรียนมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการวางแผน 

ปรับปรุงการเรียนยงัไม่เตม็ประสิทธิภาพ ดงัจะแสดงไดจ้ากการตอบแบบสอบถามของนกัเรียนใน

ขอ้ค าถามที ่37 ฉนัท าตารางดูหนงัสือเพือ่เตรียมตวัสอบ( x̄  = 3.14) ขอ้ 41 เม่ือฉนัท าแบบฝึกหดั

หรือแบบทดสอบผดิ ฉนัจะตรวจสอบหาสาเหตุความผดิพลาดที่เกิดขึ้น( x̄  = 3.35)   

ในส่วนดา้นจิตตะ นกัเรียนมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีสมาธิจดจ่อกบัส่ิงที่

เรียนยงัไม่เตม็ประสิทธิภาพ ดงัจะแสดงไดจ้ากการตอบแบบสอบถามของนกัเรียนในขอ้ค าถามที่ 

23 ฉนัไม่คิดฟุ้งซ่านเร่ืองอ่ืนในเวลาเรียน จะตั้งสมาธิอยูก่บัส่ิงที่ครูสอนเท่านั้น( x̄  = 3.03)  ขอ้ 29 

หากมีเสียงดงัรบกวนเวลาฉนัท าการบา้น ฉนัก็จะพยายามจดจ่ออยูก่บังานกระทัง่ท  าจนเสร็จ            

( x̄  = 3.28)  ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ทิพยว์รรณ  สุขใจรุ่งวฒันา (2552:170) ไดศ้ึกษา

การศึกษาปัจจยัที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเรียนที่ดีของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่3สงักดัส านกั

บริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจงัหวดันครปฐม พบวา่นกัเรียนมีพฤติกรรมการ

เรียนที่ดีในภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง 

2.การวเิคราะห์เปรียบเทียบ พฤติกรรมการเรียนตามหลกัอิทธิบาท 4 ของนกัเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีที6่ โรงเรียนสงักดัส านกังานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐมเขต 2 จ  าแนกตาม เพศ 

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน  อาชีพของผูป้กครอง  รายไดข้องผูป้กครอง  สภาพการพกัอาศยั                

มีรายละเอียดดงัน้ี 

2.1 จากสมมุติฐาน ขอ้ที1่ ที่วา่ นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสงักดั

ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2  ที่มีเพศต่างกนัมีพฤติกรรมการเรียนตามหลกั         

อิทธิบาท4 แตกต่างกนั   ผลจากการศึกษาพบวา่   นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสงักดั

ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2  ที่มีเพศต่างกนัมีพฤติกรรมการเรียนตามหลกั   
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อิทธิบาท4 แตกต่างกนั จึงสอดคลอ้งกบัสมมุติฐานที่ตั้งไว ้โดยนกัเรียนเพศหญิงมีพฤติกรรมการ

เรียนตามหลกัอิทธิบาท4 มากกวา่นกัเรียนเพศชาย (x̄  =3.43,3.18ตามล าดบั)  ทั้งน้ีเพราะเด็กผูห้ญิง

มกัจะใส่ใจกบัการเรียน และมีกิจกรรมนอ้ยกวา่เด็กผูช้าย ซ่ึงเด็กผูช้ายส่วนใหญ่จะเนน้การเล่นกบั

เพือ่นค่อนขา้งมากกวา่การสนใจทบทวนบทเรียน ดงัที ่การ์ดเนอร์และแลมเบอร์ท (Gardner and 

Lambert, 1972:136, อา้งถึงใน พนิดา หม่ืนชนะมา, 2553:10) กล่าววา่ เด็กผูห้ญิงมีความแตกต่างจาก

เด็กผูช้ายในเร่ือง เจตคติและพฒันาการของทกัษะการเรียนรู้ โดยเด็กผูห้ญิงจะมีพฒันาการในเร่ือง

การเรียนรู้ที่ดีกวา่เด็กผูช้าย  ซ่ึงสอดคลอ้งกบั  ชนิสา ศิลานุกิจ (2549:51) ไดศ้ึกษา พฤติกรรมกรรม

เชิงจริยธรรมของนกัเรียนช่วงชั้นที่3 โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยัรามค าแหง ผลการวิจยัพบวา่ 

นกัเรียนชายและนกัเรียนหญิงมีพฤติกรรมเชิงจริยธรรมดา้นความขยนัหมัน่เพยีร แตกต่างกนัอยา่งมี

นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05  

2.2 จากสมมติฐาน ขอ้ที ่2 ที่วา่ นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสงักดั

ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2  ที่มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนต่างกนัมีพฤติกรรมการ

เรียนตามหลกัอิทธิบาท4 แตกต่างกนั  ผลจากการศึกษาพบวา่ นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6       

โรงเรียนสงักดัส านกังานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2  ที่มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนต่างกนัมี

พฤติกรรมการเรียนตามหลกัอิทธิบาท4 แตกต่างกนั จึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตั้งไว ้โดยนกัเรียน

ที่มีคะแนนเฉล่ียสะสมตั้งแต่ 3.01 -4.00 มีพฤติกรรมการเรียนตามหลกัอิทธิบาท4 มากกวา่นกัเรียน

ที่มีคะแนนเฉล่ียสะสมตั้งแต่ 2.00 -3.00  และมากกวา่นกัเรียนที่มีคะแนนสะสมต ่ากวา่ 2.00          

(x̄  =3.45,3.16 และ2.93  ตามล าดบั ) ทั้งน้ีเพราะผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนนั้น เป็นเคร่ืองแสดงถึง

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการเรียนของบุคคลนั้นๆ และการเรียนจะเกิดประสิทธิภาพได ้จ  าเป็น

ที่จะตอ้งมีพื้นฐานมาจาก ความมีใจรักในส่ิงที่เรียนเสียก่อน หากมีใจรักแลว้ การตั้งใจแนวแน่จดจ่อ

ในบทเรียนยอ่มกระท าไดอ้ยา่งต่อเน่ืองอยา่งมีสมาธิแน่วแน่ จวบจนมีการคิดไตร่ตรองยอมรับการ

แกไ้ขขอ้ผดิพลาดของตน เพือ่พฒันาประสิทธิผลในการเรียนของตนเองใหดี้ยิง่ๆขึ้นไป ดงัที่ 

กระทรวงศึกษาธิการ (2560) ไดก้ล่าวไวว้า่ การเรียนอยา่งมีประสิทธิภาพ จะตอ้งมีความพอใจ         

มีความเพยีร หมัน่คิดและคน้ควา้ในส่ิงที่เรียน หากกระท าตามหลกัส าคญัน้ีแลว้ ทกัษะต่างๆยอ่ม

เกิดขึ้น เกิดเป็นผลลพัธท์ี่งอกเงยแก่ผูป้ฏิบติัเอง  ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ณัฐ จนัทร์หนูหงส์ (2554:86) ได้

ศึกษาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่1-6 โรงเรียนสีกนัเขตดอนเมือง
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กรุงเทพมหานครในดา้นความมีระเบียบวนิยั     ดา้นความรับผดิชอบ และดา้นความขยนัหมัน่เพยีร 

ผลการวจิยัพบวา่นกัเรียนที่มีเกรดเฉล่ียสะสมต่างกนั      มีพฤติกรรมเชิงจริยธรรมดา้นความ

ขยนัหมัน่เพยีรแตกต่างกนัอยา่งมีนยัยะส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 

2.3 จากสมมติฐาน ขอ้ที ่3 ที่วา่  นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสงักดั

ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2  ที่มีอาชีพของผูป้กครองต่างกนัมีพฤติกรรมการเรียน

ตามหลกัอิทธิบาท4 แตกต่างกนั  ผลจากการศึกษา พบวา่ นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6             

โรงเรียนสงักดัส านกังานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2  ที่มีอาชีพของผูป้กครองต่างกนั           

มีพฤติกรรมการเรียนตามหลกัอิทธิบาท4 ไม่แตกต่างกนั จึงไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตั้งไว ้     

ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะองคป์ระกอบจากดา้นอ่ืนทีมี่ส่วนท าใหเ้กิดผลเช่นนั้น พจิารณาจากขอ้มูลการ

ตอบแบบสอบถาม ในขอ้มูลส่วนบุคคล ดา้นสภาพการพกัอาศยัของนกัเรียน อนัประกอบไปดว้ย

ตวัเลือกคือ อยูก่บัพอ่และแม่ อยูก่บัพอ่ อยูก่บัแม่ และอ่ืนๆ พบวา่ นกัเรียนเลือกตอบอาศยัอยูก่บัพอ่

และแม่ จ  านวน245คน จากจ านวนรวมทั้งหมด 342คน คิดเป็นร้อยละ71.6 อีกทั้งดว้ยขอ้มูลส่วน

บุคคลในดา้นผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน อนัประกอบไปดว้ยตวัเลือกคือ คะแนนเฉล่ียสะสมต ่ากวา่ 

2.00  คะแนนเฉล่ียสะสมตั้งแต่ 2.00-3.00 และคะแนนเฉล่ียสะสมตั้งแต่3.01 -4.00 นกัเรียน

เลือกตอบคะแนนเฉล่ียสะสมตั้งแต่ 3.01-4.00 จ านวน188 คน จาก342 คน คิดเป็นร้อยละ55 ดว้ย

เหตุน้ีจึงสามารถอภิปรายไดว้า่ การทีเ่ด็กนกัเรียนไดรั้บความอบอุ่น เอาใจใส่จากพอ่และแม่ อีกทั้ง

ตนเองมีความใส่ใจในการเรียนมีผลการเรียนอยูใ่นเกณฑท์ี่ดีเป็นทุนเดิมอยูแ่ลว้นั้น ท าใหน้กัเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2  ที่มีอาชีพของ

ผูป้กครองต่างกนั  มีพฤติกรรมการเรียนตามหลกัอิทธิบาท4 ไม่แตกต่างกนัสอดคลอ้งกบั งานวจิยั

ของ ทิพยว์รรณ สุขใจรุ่งวฒันา (2552:176) ไดศ้ึกษา การศึกษาปัจจยัที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเรียน

ที่ดีของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่3 สงักดัส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

จงัหวดันครปฐม ผลการวจิยัพบวา่ นกัเรียนที่มีอาชีพของบิดา มารดา ที่แตกต่างกนั มีพฤตกิรรม  

การเรียนที่ดีไม่แตกต่างกนั 

2.4 จากสมมติฐาน ขอ้ที ่4 ที่วา่ นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนในสงักดั

ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2  ที่มีรายไดข้องผูป้กครองต่างกนัมีพฤติกรรม           

การเรียนตามหลกัอิทธิบาท4 แตกต่างกนั  ผลจากการศึกษา พบวา่ นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
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โรงเรียนในสังกดัส านกังานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2  ที่มีรายไดข้องผูป้กครองต่างกนัมี

พฤติกรรมการเรียนตามหลกัอิทธิบาท4 แตกต่างกนั  จึงสอดคลอ้งกบัสมมุติฐานที่ตั้งไวโ้ดยนกัเรียน

ที่มีรายไดข้องผูป้กครองมากกวา่ 20,000 บาทขึ้นไป  มีพฤติกรรมการเรียนตามหลกัอิทธิบาท4  

มากกวา่นกัเรียนที่มีรายไดข้องผูป้กครอง15,0001-20,000 บาท    มากกวา่นกัเรียนที่มีรายไดข้อง

ผูป้กครอง10,001-15,000 บาท และมากกวา่นกัเรียนที่มีรายไดข้องผูป้กครอง ต ่ากวา่5,000บาท    

(x̄  =3.51, 3.45 3.35 และ 3.05  ตามล าดบั) ทั้งน้ีเพราะ รายไดข้องผูป้กครอง  ที่มากขึ้นตามล าดบั 

ยอ่มหมายถึงโอกาสในการส่งเสริมการศึกษาของบุตร  และเอ้ือต่อการจดัสภาวะแวดลอ้มที่

เหมาะสมใหก้บับุตรเพือ่ส่งเสริมพฤติกรรมที่เหมาะสมทางการศึกษาของบุตรได ้ดงัที ่ฮอนตนัท ์

และ ฮนัท ์(Honton and Hunt 1984:252-255,อา้งถึงใน ฐิติพร ลินิฐฎา, 2547:130) กล่าววา่ 

ผูป้กครองที่มีรายไดอ้ยูใ่นระดบัสูง ยอ่มสามารถสนบัสนุนการศึกษาแก่บุตร ไดดี้กวา่ผูป้กครองทีมี่

รายไดน้อ้ย การสนบัสนุนในที่น้ี คือสามารถสนบัสนุนในดา้นอุปกรณ์การศึกษา หรืออาจ

สนบัสนุนการศึกษาของบุตรหลานใหดี้ขึ้นดว้ยการเรียนพิเศษเพิม่เติม   เพือ่แกไ้ขจุดบกพร่องจาก

การเรียนปรกติ หรือเป็นการพฒันาการเรียนใหดี้ยิง่ขึ้นไปกวา่เดิม สอดคลอ้งกบัทิพยว์รรณ สุขใจรุ่ง

วฒันา (2552:126) ไดศึ้กษาปัจจยัที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเรียนที่ดีของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่3 

สงักดัส านกับริหารงานคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จงัหวดันครปฐม พบวา่ 

พฤติกรรมการเรียนที่ดีของนกัเรียน เม่ือจ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียของผูป้กครอง มีความแตกต่างกนั 

อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05   

2.5 จากสมมุติฐาน ขอ้ที่ 5 ที่วา่นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสงักดั

ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2  ที่มีสภาพการพกัอาศยัต่างกนัมีพฤติกรรมการเรียน

ตามหลกัอิทธิบาท4 แตกต่างกนั ผลจากการศึกษา พบวา่ นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียน

สงักดัส านกังานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2  ที่มีสภาพการพกัอาศยัต่างกนัมีพฤติกรรมการ

เรียนตามหลกัอิทธิบาท4 ไม่แตกต่างกนั จึงไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตั้งไว ้  ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะ 

จากขอ้มูลการตอบแบบสอบถาม ในขอ้มูลส่วนบุคคลดา้นผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน อนัประกอบไป

ดว้ยตวัเลือกคือ คะแนนเฉล่ียสะสมต ่ากวา่ 2.00  คะแนนเฉล่ียสะสมตั้งแต่ 2.00-3.00 และคะแนน

เฉล่ียสะสมตั้งแต่3.01 -4.00 นกัเรียนเลือกตอบคะแนนเฉล่ียสะสมตั้งแต่ 3.01-4.00 จ านวน188 คน 

จาก342 คน คิดเป็นร้อยละ55 ซ่ึงถือไดว้า่นกัเรียนมีผลการการเรียนที่ดี เป็นส่วนใหญ่ ทั้งน้ียงัพบวา่ 
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การด าเนินงานตามแนววถีิพทุธของโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต2    

อยูใ่นค่าระดบัมาก ขอ้มูลทั้งสองส่วนน้ีสามารถอภิปรายตีความหมายไดว้า่ การที่โรงเรียนวถีิพทุธ

น าหลกัธรรมค าสอนของพระพทุธเจา้มาปรับใชน้ั้น เป็นการสร้างกรอบการด าเนินชีวติใหก้บัเด็ก

นกัเรียนไดเ้ป็นอยา่งดี และเด็กนกัเรียนยงัสามารถน าไปปรับใชก้บัชีวติไดอ้ยา่งแทจ้ริงไม่ใช่เฉพาะ

เวลาเรียนเท่านั้น ดงันั้นแมเ้ด็กจะพกัอาศยัอยูก่บัผูใ้ดเม่ืออยูบ่า้น เด็กก็ยงัสามารถรักษาผลการเรียน

ใหเ้หมาะสมได ้เน่ืองมาจากกรอบแห่งค าสัง่สอนของพระพทุธเจา้ที่สอนใหค้นใฝ่ดี ใฝ่รู้ ที่โรงเรียน

วถีิพทุธ น ามาประยกุตใ์ชก้บัเด็กนั้นเอง ดงัที่ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยตฺุโต) (2560) กล่าวไวว้า่ 

หลกัธรรมค าสอนของพระพทุธเจา้ เป็นส่ิงที่สามารถน ามาเป็นเคร่ืองยดึเหน่ียวไดท้ั้งจิตใจ และการ

ด าเนินชีวติ ไม่ใหอ้อกนอกเสน้ทางแห่งความเพยีรและความดี หลกัธรรมของพระพทุธเจา้นั้น มิได้

เหมาะสมกบัพระผูป้ฏิบติัเท่านั้น แต่หากผูใ้ดนอ้มน าไปปฏิบติั อยา่งรู้หนา้ที่ของตนก็จะประสบ

ความส าเร็จในกิจนั้น และกิจของเด็กก็คือการเรียน   เรียนใหส้ าเร็จก็ตอ้งใชห้ลกัธรรมอิทธิบาท4 

เป็นหลกัยดึมัน่ ใหมี้ความรักในการเรียน มีความตั้งมัน่ และไม่ประมาท การเรียนก็จะประสบ

ผลส าเร็จตามวถีิของธรรมที่สอดคลอ้งกบัทุกช่วงวยั   ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ภิษชักร กิจวารี (2545:88) 

ไดศึ้กษาพฤติกรรมการเรียนของนกัเรียนมธัยมศึกษาเขตจงัหวดัสมุทรปราการ ศึกษาในชั้นมธัยม

ตอนตน้ พบวา่นกัเรียนที่มีการอยูอ่าศยั(อาศยัอยูก่บัผูใ้ด)แตกต่างกนั) มีพฤติกรรมที่เก่ียวขอ้งกบัการ

เรียนไม่แตกต่างกนั  

3. การวเิคราะห์ความสมัพนัธ ์ระหวา่งการด าเนินงานตามแนววถีิพทุธดา้นกายภาพ  
การด าเนินงานตามแนววถีิพทุธดา้นกิจกรรมพื้นฐานวถีิชีวติ  การด าเนินงานตามแนววถีิพทุธดา้น
การเรียนการสอน  การด าเนินงานตามแนววถีิพุทธดา้นบรรยากาศและปฏิสมัพนัธ ์และ พฤติกรรม
การเรียนตามหลกัอิทธิบาท4 จากสมมุติฐานขอ้ที6่ ทีว่า่ การด าเนินงานตามแนววถีิพทุธดา้น
กายภาพ   การด าเนินงานตามแนววถีิพทุธดา้นกิจกรรมพื้นฐานวถีิชีวติ  การด าเนินงานตามแนววถีิ
พทุธดา้นการเรียนการสอน  การด าเนินงานตามแนววถีิพทุธดา้นบรรยากาศและปฏิสมัพนัธ ์          
มีความสมัพนัธก์บั พฤติกรรมการเรียนตามหลกัอิทธิบาท4 ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
โรงเรียนสงักดัส านกังานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2   

 ผลการวจิยัพบวา่ การด าเนินงานตามแนววถีิพทุธดา้นกายภาพ มีความสมัพนัธ์         
กบั พฤติกรรมการเรียนตามหลกัอิทธิบาท4 ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสงักดั
ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2   อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 (r =  .245 ) 
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ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะ จากขอ้มูลการตอบแบบสอบถาม ในการด าเนินงานตามแนววถีิพทุธดา้น
กายภาพ  ในขอ้ที่ 5 โรงเรียนของนกัเรียนมีตน้ไมร่้มร่ืน ชวนให้เกิดความสงบ  ( x̄  =4.02) พบวา่ขอ้
ค  าถามมีค่าระดบัมาก จึงอาจสรุปไดว้า่ส่ิงแวดลอ้มที่ร่มร่ืนและสะอาดเรียบร้อย ยอ่มท าใหผู้อ้ยูอ่าศยั
ในสถานที่นั้นๆเกิดความสงบสุขทางจิตใจ อนัจะน ามาซ่ึงสมาธิที่จดจ่อต่อการเรียนและสมองที่
ปลอดโปร่งไดโ้ดยง่าย   ดงัทีม่หาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั (2547:101) กล่าวถึง 
สภาพแวดลอ้มที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  คือสภาพแวดลอ้มทีมี่บรรยากาศสงบ เรียบง่าย มีความใกลชิ้ด
ธรรมชาติ ร่มร่ืน  มีบรรยากาศใกลชิ้ดกบัชุมชน สะอาดและมีระเบียบ อีกทั้งตอ้งมีการปรับปรุง
พฒันาอยูเ่สมอ พร้อมทั้งสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ทั้งวชิาการ วิชาชีพ และคุณธรรมใหแ้ก่นกัเรียน
ได ้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของชชัลินี  จุ่งพวิฒัน์ (2547 :บทคดัยอ่) ไดศ้ึกษาตวัแปรที่เก่ียวขอ้งกบั
ความขยนัหมัน่เพยีรในการเรียนของนกัเรียนช่วงชั้นที่3 โรงเรียนเวยีงสระ อ าเภอเวยีงสระ จงัหวดั 
สุราษฎร์ธานี พบวา่ ลกัษณะทางกายภาพ ซ่ึงหมายถึง สถานที่ตั้งและบริเวณของโรงเรียน สภาพ
อาคารเรียน การถ่ายเทอากาศในหอ้งเรียน ความสะอาด และความเป็นระเบียบของหอ้งเรียน ขนาด
ของหอ้งเรียน  เป็นตวัแปรที่มีความสมัพนัธท์างบวก กบัความขยนัหมัน่เพยีรของนกัเรียนช่วงชั้นที่
3 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ   สุภาภรณ์  ศศิดิลกธรรม 
(2543: บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาตวัแปรที่เก่ียวขอ้งกบัความอุตสาหะในการเรียนของนกัเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที6่ สงักดัส านกังานการประถมศึกษาจงัหวดัสระบุรี พบวา่ ตวัแปรส่ิงแวดลอ้มที่
โรงเรียน ในดา้น สถานที่เรียน มีความสมัพนัธก์บัความอุตสาหะในการเรียนของนกัเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที ่6 ในทางบวก อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01  และสอดคลอ้งกบัการ
สมัภาษณ์ วมิณรัตน์   สิริอาภรณ์    ผูอ้  านวยการโรงเรียนวดัดอนยายหอม(หลวงพอ่เงินอุปถมัภ)์      
ทีก่ล่าวไวว้า่  “การที่โรงเรียนมีการจดัลกัษณะให้มีความสงบ สงบในที่น้ี  ไม่ใช่การสงบปราศจาก
เสียงรบกวน แต่เป็นความสงบใจ หลกัต่างๆที่น ามาใชใ้นการจดักายภาพทุกทาง ก็เพราะวา่หาก
บรรยากาศของโรงเรียนจูงใจให้เกิดความสงบทั้งกายและใจ  สมาธิของเด็กก็จะเกิดไดโ้ดยง่าย       
ไม่มีเด็กคนใดจะมีสมาธิในการเรียนไดดี้    หากรอบขา้งมีแต่วาจาหยาบโลน โรงเรียนมอง ไปทาง
ใดก็พบเจอแต่ความไร้น ้ าใจ  เอารัดเอาเปรียบ ไม่สามารถเสาะหาความร่มร่ืนทั้งจิตใจ   และกายภาพ
ที่ดีทีพ่อเหมาะได ้ ดงันั้นส่ิงแวดลอ้มที่สงบร่มเยน็ในหลายๆทาง จะเป็นแนวทางสู่ความสงบทางใจ
ท าใหเ้ด็กเกิดสติตั้งมัน่จดจ่อกบัส่ิงที่ท  าที่เรียนไดง่้ายในที่สุด”   

ผลการวจิยัพบวา่ การด าเนินงานตามแนววถีิพทุธดา้นกิจกรรมพื้นฐานวถีิชีวติ             

มีความสมัพนัธก์บั พฤติกรรมการเรียนตามหลกัอิทธิบาท4 ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6    

โรงเรียนสงักดัส านกังานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01   



119 

 

(r =  .313) ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะ จากขอ้มูลการตอบแบบสอบถาม ในการด าเนินงานตามแนววถีิพทุธ

ดา้นกิจกรรมพื้นฐานวถีิชีวติ ในขอ้ที่ 8 โรงเรียนมีการจดัใหน้กัเรียนสวดมนตส์รภญัญะในทุก

สปัดาห์ ( x̄  =4.24) พบวา่ขอ้ค  าถามมีค่าระดบัมาก  ขอ้11 โรงเรียนไดนิ้มนตพ์ระสงฆม์าท าการสอน

ธรรมศึกษาแก่นกัเรียน( x̄  =4.08) พบวา่ขอ้ค  าถามมีค่าระดบัมาก  จึงอาจสรุปไดว้า่กิจกรรมตาม

แนววถีิพทุธ เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมใหผู้ป้ฏิบตัิ เกิดความสงบทั้งทางกาย และใจ อนัเป็นขอ้พสูิจน์

ไดเ้ป็นอยา่งดีวา่ กิจกรรมทางพทุธศาสนา หากทางโรงเรียนใส่ใจที่จะส่งเสริมใหก้บัเด็กนกัเรียน 

ยอ่มส่งผลต่อการน าหลกัธรรมไปปรับใชใ้นชีวติประจ าวนัของเด็กนกัเรียนไดเ้ป็นอยา่งดี  ดงัที่

มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั (2547:96) กล่าวถึงกระบวนการพฒันาผูเ้รียนดว้ย

กิจกรรมอยา่งหลากหลายต่อเน่ืองนั้น ก็เพือ่ตอ้งการใหผู้เ้รียนรู้จกั   การฝึกปฏิบติัอยูเ่สมอๆ ทั้งใน

ดา้นความประพฤติ กล่าวอีกนยัคอืศีล   ดา้นจิตใจกล่าวอีกนยัคือสมาธิ สุดทา้ยจะท าใหเ้กิดปัญญา  

กิจกรรมเชิงพทุธที่สร้างสรรคข์ึ้นมา    ก็เพือ่มุ่งหวงัใหมี้การพฒันาทั้ง   ศีล สมาธิ ปัญญา ในตวัของ

เด็กนกัเรียนไปอยา่งพร้อมเพยีงและสมบูรณ์ นั้นคือจุดมุ่งหมายของการท ากิจกรรมเชิงพทุธ           

ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ   พระครูสงัฆรักษจ์รัญ  จุ่นดีวงษ ์(2552:บทคดัยอ่ ) ไดศ้ึกษา

พฤติกรรมเชิงจริยธรรมของนกัเรียน  ชั้นประถมศึกษาปีที่6  ของโรงเรียนที่เขา้ร่วมโครงการวถีิ

พทุธ สงักดัคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐานส านกังานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2        

ในดา้นความรับผดิชอบ ดา้นความซ่ือสตัย ์ดา้นความมีน ้ าใจเสียสละ ดา้นความประหยดั ดา้นความ

มีระเบียบวนิยั ดา้นความสามคัคี ดา้นความอุตสาหะ และดา้นความยตุิธรรม พบวา่ตวัแปรการ

ด าเนินงานดา้นกิจกรรมพื้นฐานวถีิชีวติ  สามารถท านายพฤติกรรมเชิงจริยธรรมดา้นความอุตสาหะ 

ไดร้้อยละ 28.7   และสอดคลอ้งกบัการสมัภาษณ์ มณการน์ ทองใย ศึกษานิเทศกส์ านกังานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาเขต 2 ที่กล่าวไวว้า่ “การจดักิจกรรมวถีิพทุธ เช่น การท่องท านองสรภญัญะ 

การใหน้กัเรียนสวดมนต ์เป็นการท าสมาธิส่วนหน่ึง เพือ่ตอ้งการฝึกใหเ้ด็กมีระเบียบวนิยั มีความ

อดทน     ที่จะตอ้งท่องใหไ้ดแ้ละคล่อง เป็นการฝึกดว้ยท านองสวด หากพดูเชิงหลกัวทิยาศาสตร์นั้น 

การสวดเป็นการพฒันาสมองซีกขวา ท าใหเ้ด็กมีความสงบ มีความสุขเพราะเกิดจิตที่เป็นสมาธิเป็น

ตวัช่วยในเร่ืองของการพฒันาจิต เป็นการขดัเกลาใจโดยการใชภ้าษาที่ไพเราะ ท าให้เด็กพฒันาขึ้น

ในดา้นพฤติกรรมต่างๆอยา่งละเมียดละไม รวมทั้งการฝึกใจของเด็กนกัเรียนใหน่ิ้งสงบก่อนเรียน   
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โดยการนัง่สมาธิเพราะตอ้งการดึงความสนใจของเด็กเพือ่เตรียมเขา้สู่บทเรียนกิจกรรมเหล่าน้ีจึงมี

ส่วนช่วยในการส่งเสริมให้เด็กนกัเรียนมีพฤติกรรมการเรียนที่ดียิง่ขึ้น”  

ผลการวจิยัพบวา่  การด าเนินงานตามแนววถีิพทุธดา้นการเรียนการสอน มี

ความสมัพนัธก์บั พฤติกรรมการเรียนตามหลกัอิทธิบาท4 ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6       

โรงเรียนสงักดัส านกังานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01    

(r =  .310 ) ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะ จากขอ้มูลการตอบแบบสอบถามในการด าเนินงานตามแนววถีิพทุธ

ดา้นการเรียนการสอน ขอ้ที2่6 ครูจดักิจกรรมให้นกัเรียนศึกษาคน้ควา้เก่ียวกบัประวติัและเหตุการณ์

ทีเ่กิดขึ้นในวนัส าคญัทางพทุธศาสนา  ( x̄  =4.08) พบวา่ขอ้ค  าถามมีคา่ระดบัมาก  ขอ้ 20 ครูไดน้ า 

ธรรมะมาสอดแทรกในชัว่โมงเรียนวิชาต่างๆให้นกัเรียนฟัง ( x̄  =3.40) พบวา่ขอ้ค  าถามมีค่าระดบั

ปานกลาง จึงอาจสรุปไดว้า่การที่โรงเรียนไดน้ าหลกัธรรมที่ถ่ายทอดผา่นแนวทางวถีิพทุธมา

สอดแทรกและอบรมเด็กนกัเรียน นกัเรียนยอ่มมีการซึมซบัและน าไปใชใ้นการเรียนจนเป็นอุปนิสยั  

เพราะหลกัธรรมทางพทุธศาสนาเนน้ย  ้าสอนให ้คนทุกคนพากเพยีรและพึ่งตนเองเพือ่ไปถึง

ความส าเร็จในหนา้ที่ของตนอยูเ่ป็นเนืองนิตย ์   ดงัที ่มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั 

(2547:39) กล่าวถึง การเรียนที่ดีและมีคุณภาพแทจ้ริงคือการน าหลกัพทุธศาสนาไปใช ้ดงันั้นครูจึง  

มีหนา้ที่ถ่ายทอดหลกัพระพทุธศาสนาที่จะเป็นหลกัในการเรียนที่ดีและเป็นเหตุเป็นผลใหก้บั

นกัเรียน เพราะการเรียนใน1คาบเรียน สามารถท าใหเ้ป็นการฝึกธรรมได ้การที่เด็กจดจ าค  าบรรยาย

ของครูจดัเป็นสุตมปัญญาทางพระพทุธศาสนา กระบวนการคิดตามค าบรรยายจนเกิดความเขา้ใจ 

จดัเป็นจินตามยปัญญา และทกัษะที่เกิดจากการฝึกฝนคือภาวนามยปัญญา หลกัในพทุธศาสนา      

จึงเปรียบดัง่เขม็ทิศน าทางในการเรียนนั้นเอง ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของพระครูสงัฆรักษจ์รัญ       

จุ่นดีวงษ ์(2552:บทคดัยอ่ ) ไดศึ้กษาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที6่    

ของโรงเรียนที่เขา้ร่วมโครงการวถีิพทุธ สงักดัคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส านกังานเขต

พื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2 ในดา้นความรับผดิชอบ ดา้นความซ่ือสตัย ์ดา้นความมีน ้ าใจเสียสละ 

ดา้นความประหยดั ดา้นความมีระเบียบวนิยั ดา้นความสามคัคี ดา้นความอุตสาหะ และดา้นความ

ยตุิธรรมพบวา่ตวัแปร การด าเนินงานตามแนววถีิพทุธ ดา้นการเรียนการสอน สามารถท านาย

พฤติกรรมเชิงจริยธรรมดา้นความอุตสาหะ ไดร้้อยละ31 และสอดคลอ้งกบัการสมัภาษณ์  มณการน์ 

ทองใย  ศึกษานิเทศกส์ านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต 2    ทีก่ล่าวไวว้า่  “การน าเอา
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หลกัธรรมน ามาสอนประกอบการเรียนเพือ่ ขดัเกลาจิตใจของเด็กให้รักดีไม่รักความชัว่หรือส่ิงใดที่

ไดม้าโดยง่ายสร้างความรักสบายจนเกินกวา่วสิัย  การที่มีนิทานค าสอน   ก็เพือ่ใหเ้ด็กเห็นตวัอยา่ง

ของความดีที่ตอ้งอดทนและพากเพยีร  ท  าให ้ใจของเขามุ่งไปสู่ทางที่ถูกตอ้ง โดยรวมแลว้เป็นการ

ฝึกใจใหม้ัง่คง มีก าลงัที่จะพฒันาตนเองต่อไป”  

ผลการวจิยัพบวา่ การด าเนินงานตามแนววถีิพทุธดา้นบรรยากาศและปฏิสัมพนัธ ์       

มีความสมัพนัธก์บั พฤติกรรมการเรียนตามหลกัอิทธิบาท4 ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6    

โรงเรียนสงักดัส านกังานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01   

(r = .423) ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะจากขอ้มูลการตอบแบบสอบถามในการด าเนินงานตามแนววถีิพทุธ

ดา้นบรรยากาศและปฏิสมัพนัธ ์ในขอ้ 36 โรงเรียนมีการประกาศยกยอ่งชมเชยผูท้ี่กระท าความดีที่

หนา้เสาธง ( x̄  =4.40) ทั้งน้ีอาจสรุปไดว้า่ การสร้างความดีใหเ้ป็นค่านิยม ยอ่มท าใหน้กัเรียนเห็น

คุณค่าของการเป็นนกัเรียนที่ดี เพือ่เป็นแบบอยา่งแก่ผูอ่ื้นต่อไป ดงัทีม่หาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณ

ราชวทิยาลยั (2547:91) กล่าวถึง การจดับรรยากาศปฏิสมัพนัธท์ี่ดีในโรงเรียน คือการกระตุน้ใหเ้กิด

การท าตนเป็นแบบอยา่งที่ดีแก่ผูอ่ื้น การยกยอ่งผูอ่ื้นที่ท  าความดี และการปลูกศรัทธา ค่านิยมใหเ้ด็ก

นกัเรียนอยากจะปฏิบตัิพฤติกรรมอนัดีสืบ  เน่ืองกนัต่อไป ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของพระครูสงัฆ

รักษจ์รัญ  จุ่นดีวงษ ์(2552:250) ไดศึ้กษาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที6่  

ของโรงเรียนที่เขา้ร่วมโครงการวถีิพทุธ สงักดัคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส านกังานเขต

พื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2 ในดา้นความรับผดิชอบ ดา้นความซ่ือสตัย ์ดา้นความมีน ้ าใจเสียสละ 

ดา้นความประหยดั ดา้นความมีระเบียบวนิยั ดา้นความสามคัคี ดา้นความอุตสาหะ และดา้นความ

ยตุิธรรม พบวา่   ตวัแปร การด าเนินงานตามแนววถีิพทุธ ดา้นบรรยากาศและปฏิสมัพนัธ ์สามารถ

ท านายพฤติกรรมเชิงจริยธรรม ดา้นความอุตสาหะ ได ้ร้อยละ 31.8  และสอดคลอ้งกบั    ชชัลินี 

จุ่งพวิฒัน์ (2547:บทคดัยอ่) ไดศึ้กษา ตวัแปรที่เก่ียวขอ้งกบัความขยนัหมัน่เพยีรในการเรียนของ

นกัเรียนช่วงชั้นที่3 โรงเรียนเวยีงสระ อ าเภอเวียงสระ จงัหวดัสุราษฎร์ธานี พบวา่สมัพนัธภาพ

ระหวา่งนกัเรียนกบัครู และสมัพนัธภาพระหวา่งนกัเรียนกบัเพือ่น เป็นตวัแปรที่มีความสมัพนัธ์

ทางบวกกบัความขยนัหมัน่เพยีรในการเรียนของนกัเรียน ช่วงชั้นที่3  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่

ระดบั .01  ทั้งยงัสอดคลอ้งกบัการสมัภาษณ์  มณการน์ ทองใย ศึกษานิเทศกส์ านกังานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาเขต 2   ที่กล่าวไวว้า่  “การปฏิบตัิตามแนวทางของวถีิพทุธ ในเร่ืองของการ



122 

 

พงึมีปฏิสมัพนัธท์ี่ดีต่อคนรอบขา้ง  มีความเก่ียวพนักบัหลกัธรรมทางศาสนาพทุธอยา่งลึกซ้ึง เพราะ

ตามหลกัธรรม เร่ือง ทิศ6 นั้น กล่าวถึงหนา้ที่ ของครูและศิษย ์ที่พงึมีต่อกนั  รวมไปถึงแนวปฏิบตัิ

ของการเป็นมิตรที่ดี ซ่ึงทุกขอ้ลว้นมุ่งน าไปสู่จุดหมายใหผู้ป้ฏิบตัิ และคนรอบขา้งของผูป้ฏิบตัิ

เจริญกา้วหนา้นั้นเอง  ดงันั้นเม่ือหลกัธรรมค าสอนของพระพทุธเจา้ ถูกกลัน่กรองมาเป็นกฎระเบียบ

ปฏิบติัแก่โรงเรียนวถีิพทุธแลว้ จึงยอ่มส่งผลใหน้ักเรียนผูป้ฏิบตัิมีพฤติกรรมที่ดีในทุกดา้นไดใ้น

ที่สุด” 

 

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย   

จากผลการวจิยัความสมัพนัธร์ะหวา่งการด าเนินงานตามแนววถีิพทุธ กบั พฤติกรรม

การเรียนตามหลกัอิทธิบาท4 ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที6่ โรงเรียนสงักดัส านกังานเขตพื้นที่

การศึกษานครปฐม  เขต 2 ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะส าหรับผูเ้ก่ียวขอ้งเพือ่น าไปใชด้งัต่อไปน้ี 

1. ผลการวจิยัพบวา่การรับรู้วา่การด าเนินงานวถีิพทุธโดยรวม อยูใ่นระดบัมากเม่ือ

พจิารณาเป็นรายดา้นพบวา่ มีการด าเนินงานตามแนววถีิพทุธ  ดา้นบรรยากาศและปฏิสมัพนัธ ์    

ดา้นกิจกรรมพื้นฐานวถีิชีวติ  และดา้นกายภาพอยูใ่นระดบัมาก ส่วนการด าเนินงานตามแนววถีิพทุธ

ดา้นการเรียนการสอน อยูใ่นระดบัปานกลาง ดงันั้นทางโรงเรียนควรมุ่งเนน้พฒันาการด าเนินงาน

ตามแนววถีิพทุธดา้นการเรียนการสอนเพิม่มากขึ้น โดยหากส่งเสริมใหบุ้คคลผูมี้ความรู้ทางดา้น

สมาธิเป็นอยา่งดี เขา้มาใหค้วามรู้แก่นกัเรียน ก็จะเป็นการพฒันาเด็กนกัเรียนดว้ยการฝึกสมาธิตาม

แนวทางการด าเนินงานตามแนววถีิพทุธ อยา่งครบถว้นสมบูรณ์   

2. ผลการวจิยัพบวา่พฤติกรรมการเรียนตามหลกัอิทธิบาท4โดยรวม อยูใ่นระดบัปาน

กลาง  โดยเม่ือพจิารณาเป็นรายดา้นพบวา่ มีพฤติกรรมการเรียนตามหลกัอิทธิบาท4ดา้นฉนัทะอยูใ่น

ระดบัมาก   ส่วนพฤติกรรมการเรียนตามหลกัอิทธิบาท4 ดา้นวริิยะ  ดา้นจิตตะ    และดา้นวมิงัสา  

อยูใ่นระดบัปานกลาง  สะทอ้นใหเ้ห็นวา่ นกัเรียนมีความชอบในการเรียนเพยีงอยา่งเดียว             

ทางโรงเรียน จึงควรส่งเสริมใหน้กัเรียนมีความเพยีรเพิม่มากยิง่ขึ้น  โดยในดา้นจิตตะนั้นพบวา่ 

นกัเรียนยงัไม่สามารถตั้งสมาธิกบัการเรียนไดดี้มากเท่าที่ควร ทางโรงเรียนจึงควรส่งเสริมให้

นกัเรียนตั้งสมาธิก่อนเรียนมากยิง่ขึ้น โดยจ าเป็นตอ้งสนบัสนุนใหค้วามส าคญักบัการนัง่สมาธิก่อน
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เวลาเรียนมากยิง่ขึ้น  เพราะพบวา่ทางโรงเรียนยงัไม่ใหค้วามส าคญัต่อการนัง่สมาธิก่อนเวลาเรียน

เท่าที่ควร สอดคลอ้งวา่ เม่ือทางโรงเรียนไม่มุ่งเนน้ความส าคญัของการนัง่สมาธิก่อนเรียนความ    

จดจ่อในการเรียนของนกัเรียน จึงมีค่าระดบัปานกลางเช่นกนั และในดา้นวมิงัสานั้นพบวา่ นกัเรียน

มีการวางแผนในการท างานหรือตรวจสอบงานของตนยงัไม่เตม็ประสิทธิภาพ ทางโรงเรียนจึงควร

ส่งเสริมใหน้กัเรียนมีการวางแผนและทบทวนบทเรียนมากยิง่ขึ้น ทั้งน้ีการส่งเสริมพฤติกรรมการ

เรียนตามหลกัอิทธิบาท4ใหสู้งขึ้น  อาจสอดแทรกผา่นกิจกรรม เพือ่พฒันาศกัยภาพของนกัเรียน   

ในรูปแบบต่างๆ อาทิเช่น การน ากิจกรรมของโครงการวถีิพทุธมาเป็นแบบอยา่งในโครงการ

เผยแพร่เม่ือมีบุคคลท าความดีที่หนา้เสาธงตอนเชา้ มาเป็นตน้แบบโดยการส่งเสริมสนบัสนุนให้เด็ก

ที่เรียนดี และมีการจดัการวางแผนการเรียนที่เหมาะสม มาเผยแพร่วธีิการปฏิบตัิตน เพือ่เป็น

ประโยชน์แก่เพือ่นและฝึกความเป็นกลัยาณมิตร สอดรับกบัความเป็นวถีิพทุธของโรงเรียน  

3. ผลการวจิยัพบวา่เพศหญิงมีพฤติกรรมการเรียนตามหลกัอิทธิบาท4มากกวา่เพศชาย

ดงันั้น ทางโรงเรียนควรดูแลเด็กนกัเรียนชายในเร่ืองพฤติกรรมการใส่ใจในการเรียนเพิม่มากขึ้น 

โดยควรสร้างความตระหนกัถึงความส าคญัของการเรียน โดยการน าแนวทางอิทธิบาท4 มาเป็น

แนวทางใหน้กัเรียนชายปฏิบติัอยา่งเคร่งครัด  

4. ผลการวจิยัพบวา่นกัเรียนที่มีคะแนนเฉล่ียสะสมตั้งแต่ 3.01 -4.00 มีพฤติกรรมการ

เรียนตามหลกัอิทธิบาท4 มากกวา่นกัเรียนที่มีคะแนนเฉล่ียสะสมตั้งแต่ 2.00 -3.00  และมากกวา่

นกัเรียนที่มีคะแนนเฉล่ียสะสมต ่ากวา่ 2.00 ดงันั้น ทางโรงเรียนอาจสนบัสนุนใหน้กัเรียนที่มี

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนต ่ามีนกัเรียนที่มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสูงเป็นผูช่้วยหรือพีเ่ล้ียงทางการ

เรียน 

 5. ผลการวจิยัพบวา่นกัเรียนที่มีรายไดข้องผูป้กครองมากกวา่ 20,000 บาทขึ้นไปมี

พฤติกรรมการเรียนตามหลกัอิทธิบาท4  มากกวา่นกัเรียนที่มีรายไดข้องผูป้กครอง15,0001-20,000 

บาท    มากกวา่นกัเรียนที่มีรายไดข้องผูป้กครอง10,001-15,000 บาท และมากกวา่นกัเรียนที่มีรายได ้     

ของผูป้กครอง ต ่ากวา่5,000บาท ดงันั้นทางโรงเรียนอาจจดัสรรงบประมาณบางส่วนแก่นกัเรียนที่มี

พฤติกรรมเหมาะสม โดยไม่จ าเป็นตอ้งวดัที่ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเท่านั้น แต่อาจดูที่พฤติกรรมใน

ขนาดเรียน ความจดจ่อใส่ใจประกอบกบัความขาดแคลนของเด็กผูน้ั้น เพราะความขาดแคลนใน
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สถานะทางการเงินอยา่งมากของวยัเด็ก อาจท าใหเ้ด็กไม่สามารถจดจ่อกบัหนา้ที่ที่ตนควรกระท า

ในช่วงวยัไดอ้ยา่งเตม็ที่ แต่หากทางโรงเรียนสามารถเติมเตม็ความพร่องของนกัเรียนผูน้ั้นไดใ้น

บางส่วน การเรียนของนกัเรียนผูน้ั้นอาจสามารถพฒันาขึ้นไดอ้ยา่งรวดเร็ว  

6. ผลการวจิยัพบวา่การด าเนินงานตามแนววถีิพทุธดา้นกายภาพมีความสมัพนัธ ์กบั 

พฤติกรรมการเรียนตามหลกัอิทธิบาท4 ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสงักดั

ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2 ดงันั้นโรงเรียนต่างๆควรจดัสถานที่ใหมี้ความร่มร่ืน 

สงบ รวมทั้งการจดัใหโ้รงเรียนมีอากาศที่ถ่ายเท มีความสะอาดในจุดต่างๆที่เหมาะสม เพือ่ช่วย

ส่งเสริมใหเ้ด็กนกัเรียนเกิดความสงบสุขทางใจ อนัน าไปสู่การจดจ่อต่อการเรียนที่ดียิง่ขึ้น 

7. ผลการวจิยัพบวา่การด าเนินงานตามแนววถีิพทุธดา้นกิจกรรมพื้นฐานวถีิชีวติมี

ความสมัพนัธ ์กบั พฤติกรรมการเรียนตามหลกัอิทธิบาท4 ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

โรงเรียนสงักดัส านกังานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2 ดงันั้นในโรงเรียนที่ด  าเนินงานตาม

หลกัวถีิพทุธอยูน่ั้น ควรหมัน่สอดแทรกกิจกรรมตามแนววถีิพทุธใหส้มบูรณ์มากยิง่ขึ้น ส่วน

โรงเรียนที่ไม่ใช่โรงเรียนวถีิพทุธก็สามารถน ากิจกรรมของโรงเรียนวถีิพทุธไปประยกุตใ์ชเ้พือ่

ส่งเสริมพฤติกรรมตั้งใจเรียนใหก้บัเด็กมากยิง่ขึ้น 

8. ผลการวจิยัพบวา่การด าเนินงานตามแนววถีิพทุธดา้นการเรียนการสอนมี

ความสมัพนัธก์บั พฤติกรรมการเรียนตามหลกัอิทธิบาท4 ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

โรงเรียนสงักดัส านกังานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2  ดงันั้นโรงเรียนที่เป็นวถีิพทุธแต่ยงัน า

หลกัการจดัการเรียนการสอนของโรงเรียนวถีิพทุธมาปฏิบติัไม่ชดัเจน  ตอ้งยดึหลกัในการปฏิบตัิให้

เขม้งวดมากยิง่ขึ้นเพือ่ประสิทธิภาพสูงสุด  ในส่วนของโรงเรียนที่ไม่ใช่วถีิพทุธ สามารถน ารูปแบบ      

ของการจดัการเรียนการสอนตามแนววถีิพทุธบางประการไปใชไ้ด ้อาทิเช่น การที่ครูผูส้อนพดูถึง

หลกัในการปรับตวัต่อปัญหาในการเรียน โดยนอ้มน าหลกัธรรมมาเป็นแม่แบบใหเ้ด็กนกัเรียน

ปฏิบตัิตามในบางขอ้ เช่น การมีความพากเพยีรดว้ยตนเองที่จะน าตนไปสู่ความส าเร็จในส่ิงต่างๆ   

ขอ้ปฏิบติัเหล่าน้ี เป็นส่ิงที่ทุกศาสนาสามารถถ่ายทอดแก่กนัไดโ้ดยง่าย โดยหากไม่สามารถเชิญ

บุคลากรภายนอกผูมี้ความรู้โดยตรงเช่นพระภิกษุมาสอน แต่เป็นการใหค้รูผูส้อนที่มีประสบการณ์
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มากกวา่ตวันกัเรียนเป็นผูถ่้ายทอดแง่คิด คติธรรมที่จะสามารถปรับใชก้บันกัเรียนของตนเองไดอ้ยา่ง

เหมาะสม 

9.ผลการวจิยัพบวา่จากการด าเนินงานตามแนววถีิพทุธดา้นบรรยากาศและปฏิสมัพนัธ์

มีความสมัพนัธก์บั พฤติกรรมการเรียนตามหลกัอิทธิบาท4 ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   

โรงเรียนสงักดัส านกังานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2  ดงันั้นโรงเรียนต่างๆควรส่งเสริม

ปฏิสมัพนัธร์ะหวา่ง คุณครูกบันกัเรียนใหเ้ป็นไปดว้ยดี   รวมทั้งความสมัพนัธใ์นหมู่นกัเรียน

เช่นเดียวกนั เพราะหากโรงเรียนสามารถสร้างสงัคมแห่งการมีปฏิสมัพนัธอ์นัดีระหวา่งผูอ้ยูอ่าศยัให้

ดีได ้ ผูเ้รียนก็จะเกิดความพงึพอใจ ท าใหพ้ฤติกรรมของนกัเรียนที่มุ่งสู่ความส าเร็จทางการศึกษา

สูงขึ้น 

 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 

1. ควรศึกษาพฤติกรรมการเรียนตามหลกัอิทธิบาท4 ระหวา่งโรงเรียนที่ไม่ใช่โรงเรียน

วถีิพทุธกบัเป็นโรงเรียนวถีิพทุธ เพือ่น ามาศึกษาเปรียบเทียบหาแนวทางปฏิบติัที่จะส่งเสริมให้

นกัเรียนมีพฤติกรรมการเรียนที่ดียิง่ขึ้น 

2. น าผลที่ไดจ้ากการวจิยัไปใชใ้นการสร้างและพฒันารูปแบบในการเสริมสร้าง

พฤติกรรมการเรียนใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ขึ้น โดยการใชโ้ปรแกรมการทดลอง คน้หาวา่กิจกรรม

การด าเนินงานตามแนววถีิพทุธกิจกรรมใด สามารถพฒันาพฤติกรรมการเรียนใหมี้ประสิทธิภาพ

สูงสุด และทดลองพฒันารูปแบบกิจกรรมนั้นใหมี้ความหลากหลายมากยิง่ขึ้น  อาทิเช่นหากพบวา่ 

กิจกรรมการนัง่สมาธิส่งผลต่อพฤติกรรมการเรียนของนกัเรียนมากที่สุด ผูว้จิยัสามารถพฒันา

กิจกรรมที่เก่ียวกบัการนัง่สมาธิเพิม่เติม เพือ่เสริมสร้างพฤติกรรมการเรียน โดยใชกิ้จกรรมตามแนว

วถีิพทุธให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  

3. ควรศึกษาตวัแปรอ่ืนๆที่อาจมีความสมัพนัธก์บั พฤติกรรมการเรียนตามหลกัอิทธิ

บาท4 ของนกัเรียน อาทิเช่น  ความมีน ้ าใจ และ ความซ่ือสตัย ์ ความกตญัญู มีความสมัพนัธอ์ยา่งไร

กบัพฤติกรรมการเรียนตามหลกัอิทธิบาท4 ของนกัเรียน เพือ่ศึกษาวา่ การเป็นคนดี มีความสมัพนัธ์

เช่นไรกบัพฤติกรรมการเรียนตามหลกัอิทธิบาท4 
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แบบสอบถาม 

เร่ือง ความสมัพนัธร์ะหวา่งการด าเนินงานตามแนววถีิพทุธ กบัพฤติกรรมการเรียนตามหลกั       

อิทธิบาท4 ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6 ของโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

นครปฐม เขต 2 

------------------------ 

ค าช้ีแจง 

         1. แบบสอบถามเร่ืองความสมัพนัธร์ะหวา่งการด าเนินงานตามแนววถีิพทุธ กบัพฤติกรรมการ

เรียนตามหลกัอิทธิบาท4 ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6 ของโรงเรียนสงักดัส านกังานเขตพื้นที่

การศึกษานครปฐมเขต  2 น้ีมีวตัถุประสงคเ์พือ่เก็บขอ้มูลประกอบการท าวทิยานิพนธข์องนกัศึกษา

ปริญญาโท  สาขาจิตวทิยาชุมชน  ภาควชิาจิตวทิยาและการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัศิลปากร 

        2. ขอใหน้กัเรียนตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริง  ผูว้จิยัจะเก็บขอ้มูลค าตอบไวเ้ป็น

ความลบัและจะน าไปใชป้ระโยชน์เพือ่การวจิยัประกอบการท าวทิยานิพนธเ์ท่านั้น  การน าเสนอ

ขอ้มูลค าตอบจะน าเสนอในภาพรวมไม่ระบุรายช่ือและโรงเรียนที่สงักดั  ดงันั้นค  าตอบทั้งหมดจึง

ไม่ส่งผลกระทบใดๆ ต่อนกัเรียน 

       ผูว้จิยัขอความร่วมมือใหน้กัเรียนตอบค าถามใหค้รบทุกขอ้เพือ่วา่จะไดค้  าตอบที่สมบูรณ์

ส าหรับการวจิยัและขอขอบคุณ 

       3. แบบสอบถามฉบบัน้ีแบ่งออกเป็น  3 ตอน ประกอบดว้ย 

       ตอนที่ 1 แบบสอบถามขอ้มูลส่วนบุคคลของนกัเรียน  

       ตอนที่ 2 แบบสอบถามการด าเนินงานตามแนววถีิพทุธ 

       ตอนที่ 3 แบบสอบถามพฤติกรรมการเรียนตามหลกัอิทธิบาท 4  

                                                                                                            ภูริณัฐ จุลนิพฐิวงษ ์

                                                                                     นกัศึกษาปริญญาโท  สาขาจิตวทิยาชุมชน 

                                      ภาควชิาจิตวทิยาและการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร์มหาวทิยาลยัศิลปากร
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ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลของนักเรียน 

ค าช้ีแจง  ใหน้กัเรียนท าเคร่ืองหมาย () ลงใน(  ) หนา้ขอ้ความหรือเติมค  าในช่องวา่งที่ตรงกบั

ความเป็นจริงของตวันกัเรียนมากที่สุด 

1. เพศ 

    (   )  ชาย 

    (   )  หญิง 

2. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 

   (    )  ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนที่มีคะแนนเฉล่ียสะสมต ่ากวา่ 2.00 

   (    )  ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนที่มีคะแนนเฉล่ียสะสมตั้งแต่  2.00 - 3.00 

   (    )  ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนที่มีคะแนนเฉล่ียสะสมตั้งแต่  3.01 - 4.00 

3.อาชีพของผูป้กครอง 

   (    ) รับราชการ/ พนกังานรัฐวสิาหกิจ 

   (    ) พนกังานบริษทัเอกชน 

   (    ) รับจา้งทัว่ไป 

   (    ) คา้ขาย 

   (    ) เกษตรกรรม /เล้ียงสตัว ์

   (    ) อ่ืนๆ โปรดระบุ..................... 

4. รายไดข้องผูป้กครอง 

   (    ) ต ่ากวา่ 5,000 บาท 

   (    ) 5,000 - 10,000 บาท 

   (    ) 10,001 - 15,000 บาท 

   (    ) 15,001 – 20,000 บาท  

   (    ) มากกวา่ 20,000 บาทขึ้นไป
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5. สภาพการพกัอาศยั 

   (    ) อยูก่บัพอ่และแม่ 

   (    ) อยูก่บัพอ่   

   (    ) อยูก่บัแม่ 

   (    ) อ่ืนๆ โปรดระบุ.......................... 

ส่วนที ่2  แบบสอบถามการด าเนินงานตามแนววถิีพุทธ 

ค าช้ีแจง  ใหน้กัเรียนอ่านขอ้ความแต่ละขอ้อยา่งรอบคอบแลว้ท า  เคร่ืองหมาย () ลงในช่องที่ตรง

กบัการรับรู้ของนกัเรียนมากที่สุด 

  มากที่สุด   หมายถึง    นกัเรียนมีความเห็นวา่ขอ้ความนั้นตรงกบัความเป็นจริงในระดบั  

                                     มากที่สุด 

  มาก หมายถึง    นกัเรียนมีความเห็นวา่ขอ้ความนั้นตรงกบัความเป็นจริงในระดบั 

                                     มาก 

 ปานกลาง   หมายถึง    นกัเรียนมีความเห็นวา่ขอ้ความนั้นตรงกบัความเป็นจริงในระดบั 

                                     ปานกลาง 

 นอ้ย หมายถึง    นกัเรียนมีความเห็นวา่ขอ้ความนั้นตรงกบัความเป็นจริงในระดบั  

                                     นอ้ย 

 นอ้ยที่สุด หมายถึง    นกัเรียนมีความเห็นวา่ขอ้ความนั้นตรงกบัความเป็นจริงในระดบั  

                                     นอ้ยที่สุด
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ล าดบั ขอ้ความ ระดบัความเป็นจริง 

มาก

ที่สุด 

มาก ปาน

กลาง 

น้อย น้อย

ที่สุด 

ดา้นกายภาพ 

1 โรงเรียนมีพระพุทธรูปประจ าโรงเรียนตั้งอยู่ในที่ ที่สามารถมองเห็นได้

ชดัเจน   

     

2 โรงเรียนเปิดเพลงที่มีเน้ือหาทางธรรมะ ให้นักเรียนฟังผา่นเสียงตาม

สาย 

     

3 โรงเรียนมีป้ายคติธรรมติดไวบ้ริเวณต่างๆของโรงเรียนเพื่อให้นกัเรียน

อ่าน 

     

4 โรงเรียนมีห้องที่ใชใ้นการ ปฏิบตัิธรรม      

5 โรงเรียนของนกัเรียนมีตน้ไมร่้มร่ืน ชวนให้เกิดความสงบ      

ดา้นกิจกรรมพื้นฐานวถิีชีวติ 

6 โรงเรียนจดักิจกรรมให้นักเรียนสวดมนต ์ท าสมาธิ แผเ่มตตา ช่วงเวลา

เคารพธงชาต ิ

     

7 โรงเรียนจดักิจกรรมให้นักเรียนไหวพ้ระสวดมนต ์ท าสมาธิแผเ่มตตา 

หลงัเลิกเรียน 

     

8 โรงเรียนมีการจดัให้นักเรียนสวดมนตส์รภญัญะในทุกสัปดาห์      

9 โรงเรียนมีการจดัให้นักเรียนสวดมนตส์มาทานศีล      

10 โรงเรียนไดจ้ดัให้นักเรียนนั่งสมาธิก่อนเรียนเป็นเวลาอย่างนอ้ย 1นาที      

11 โรงเรียนไดนิ้มนตพ์ระสงฆม์าท าการสอนธรรมศึกษาแก่นักเรียน      

12 โรงเรียนพานกัเรียนไปสอบธรรมศึกษาในทุกๆปี      

13 โรงเรียนมีการจดัพานกัเรียนไปเขา้ค่ายพุทธบุตร      

14 โรงเรียนมีกิจกรรมประกวดมารยาทในการไหวแ้ละกราบ

พระ 
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ล าดบั ขอ้ความ ระดบัความเป็นจริง 

มาก

ที่สุด 

มาก ปาน

กลาง 

น้อย น้อย

ที่สุด 

ดา้นกิจกรรมพื้นฐานวถิีชีวติ 

15 โรงเรียนจะให้นักเรียนกล่าวค าพิจารณาอาหารก่อนรับประทาน      

16 โรงเรียนมีการจดัท าบุญตกับาตรในวนัพระหรือวนัส าคญัทาง

พระพุทธศาสนา 

     

17 โรงเรียนไม่เคยพานกัเรียนไปร่วมพิธีทางศาสนาในวนัส าคญัทางพุทธ

ศาสนา 

     

ดา้นการเรียนการสอน 

18 โรงเรียนมีพระสงฆ ์หรือ บุคคลภายนอกโรงเรียน ที่มีความรู้ทาง

ธรรมะมาสอนการนั่งสมาธิ แก่นกัเรียน 

     

19 โรงเรียนไม่เคยนิมนตพ์ระหรือเชิญบุคคลภายนอก ที่มีความรู้ทาง

ธรรมะมาสอนศีลธรรมให้กบันักเรียน 

     

20 ครูไดน้ า  ธรรมะมาสอดแทรกในชัว่โมงเรียนวชิาต่างๆให้นักเรียนฟัง      

21 เม่ือนักเรียนมีปัญหาในการเรียนครูจะแนะน าให้นักเรียนน าหลกัธรรม

มาใชใ้นการแกปั้ญหา 

     

22 ครูผูส้อนใชส่ื้อรูปภาพเก่ียวกบัธรรมะมาสอนในชั้นเรียน      

23 ครูน านิทานธรรมะมาเล่าให้นักเรียนฟัง      

24 ครูใชภ้าพยนตร์ธรรมะมาประกอบการสอนในชั้นเรียน      

25 ครูจดักิจกรรมให้นกัเรียนศึกษาคน้ควา้เก่ียวกบัประวตัิบุคคลส าคญัใน

พุทธศาสนา 

     

26 ครูจดักิจกรรมให้นกัเรียน ศึกษาคน้ควา้เก่ียวกบัประวตัิและเหตุการณ์ที่

เกิดขึ้นในวนัส าคญัทางพุทธศาสนา 
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ล าดบั ขอ้ความ ระดบัความเป็นจริง 

มาก

ที่สุด 

มาก ปาน

กลาง 

น้อย น้อย

ที่สุด 

ดา้นบรรยากาศและปฏิสัมพนัธ์ 

27 ครูสอนให้นักเรียนท าความเคารพครูทุกคนเม่ือพบเจอกนั      

28 ครูตกัเตือนนักเรียนที่มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมในขณะอยู่ร่วมกบั

ผูอ้ื่น 

     

29 ครูให้ความรักความเมตตาต่อนักเรียนดว้ยการยิ้มแยม้แจ่มใสเม่ือได้

พบกนั 

     

30 ครูใส่ใจและดูแลนักเรียนเม่ือเกิดปัญหาในการเรียน      

31 ครูสอนให้นักเรียนช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัเม่ือมีปัญหาในการเรียน      

32 ครูสอนให้นักเรียนรับฟังความรู้สึกของเพื่อน เม่ือมีเร่ืองไม่สบายใจ      

33 ครูสอนให้นักเรียนไม่รังแกกนั      

34 ครูสอนให้นักเรียนช่วยตกัเตือนกนัและกนั เม่ือมีเพื่อนท าพฤติกรรมที่

ไม่เหมาะสม 

     

35 ครูสอนให้นักเรียนมีน ้ าใจแบ่งปันส่ิงของแก่กนั      

36 โรงเรียนมีการประกาศยกย่องชมเชยผูท้ี่กระท าความดีที่หน้าเสาธง      

37 ครูสอนให้นักเรียนยินดกีบัเพื่อนที่ท  าความดี      

38 ครูสอนให้นักเรียนตั้งใจท าความดีตามแบบอย่างของเพื่อนที่เป็นคนด ี      

39 ครูสอนให้นักเรียนตั้งใจท าความดีเพื่อเป็นแบบอย่างให้กบัผูอ้ื่น      
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ส่วนที ่3  แบบสอบถามพฤติกรรมการเรียนตามหลักอิทธิบาท 4 

ค าช้ีแจง  ใหน้กัเรียนอ่านขอ้ความแต่ละขอ้อยา่งรอบคอบแลว้ท า  เคร่ืองหมาย () ลงในช่องที่ตรง

กบัการรับรู้ของนกัเรียนมากที่สุด 

  มากที่สุด   หมายถึง    นกัเรียนปฏิบติัตามขอ้ความนั้นในระดบัมากที่สุด 

  มาก หมายถึง    นกัเรียนปฏิบติัตามขอ้ความนั้นในระดบัมาก 

 ปานกลาง   หมายถึง   นกัเรียนปฏิบติัตามขอ้ความนั้นในระดบัปานกลาง 

 นอ้ย หมายถึง   นกัเรียนปฏิบติัตามขอ้ความนั้นในระดบันอ้ย 

 นอ้ยที่สุด หมายถึง   นกัเรียนปฏิบติัตามขอ้ความนั้นในระดบันอ้ยที่สุด 

 
ล าดบั ขอ้ความ ระดบัความเป็นจริง 

มาก

ที่สุด 

มาก ปาน

กลาง 

น้อย น้อยที่สุด 

ดา้นฉันทะ 

1 เม่ือครูมอบหมายงานจ านวนมาก ฉันเตม็ใจที่จะท างานเหล่านั้น      

2 เม่ือครูก าหนดวนัส่งรายงานหรือการบา้น ฉนัมกัจะเกิดความอึดอดัใจ      

3 ฉันชอบที่จะศึกษาเร่ืองที่ฉันก าลงัเรียนอยู่เพิ่มเติมจากห้องสมุด 

อินเตอร์เน็ต หรือแหล่งสืบคน้ต่างๆ 

     

4 ฉันสนใจเรียนขณะที่ครูสอนในบทเรียนต่างๆ      

5 ฉันไม่สนใจที่จะยกมือตอบค าถาม เม่ือเวลาครูถามค าถามในห้องเรียน      

6 เม่ือครูส่ังงานให้ฉันไปศึกษาคน้ควา้โดยการท ารายงานไม่วา่จะเป็น

กลุ่มหรือเดีย่ว ฉันเตม็ใจท าอย่างเตม็ที่ 

     

7 เม่ือใกลห้มดเวลาพกัเที่ยง ฉนัก็จะรีบกลบัมาที่ห้องเรียนเพื่อเตรียมเขา้

ชั้นเรียนในรายวชิาต่อไป 
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ล าดบั ขอ้ความ ระดบัความเป็นจริง 

มาก

ที่สุด 

มาก ปาน

กลาง 

น้อย น้อยที่สุด 

8 ฉันมีความตั้งใจและตอ้งการที่จะเรียนให้ดียิ่งๆขึ้นไป      

ดา้นวริิยะ 

9 เม่ือครูให้การบา้น ฉันจะรีบท าทนัทีในเวลาพกัหรือกลบับา้น      

10 หากฉันท าการบา้นไม่ได ้ฉันจะขอลอกการบา้นจากเพื่อน      

11 ฉันจะท าการบา้นดว้ยตนเองทุกคร้ัง  แมก้ารบา้นนั้นจะยากก็ตาม      

12 ถา้ฉันไม่เขา้ใจในส่ิงที่ครูสอนในห้องเรียน  ฉนัจะหาโอกาสสอบถาม

เพื่อให้เขา้ใจมากยิ่งขึ้น 

     

13 เม่ือคะแนนวชิาใดของฉันลดลง  ฉนัจะตั้งใจเรียนวชิานั้นเพิ่มขึ้น      

14 หากงานมีความผดิพลาด ฉันจะพยายามแกไ้ขงานให้ส าเร็จ แมจ้ะใช้

เวลานาน 

     

15 แมฉ้ันจะมีงานเป็นจ านวนมาก แต่ฉันจะส่งงานตามก าหนดทุกคร้ัง      

16 ฉันพยายามอ่านหนังสือเพิ่มเติมเม่ือเรียนไม่เขา้ใจ      

17 ฉันทุ่มเทและพยายามในการเรียนอย่างเตม็ความสามารถ      

18 ฉันทบทวนและท าความเขา้ใจในบทเรียนทุกวนั      

19 ฉันไดเ้ขยีนสรุปบนัทกึวชิาต่างๆ เพื่อการอ่านทบทวน      

20 ฉันขอค าแนะน าจากเพื่อนที่มีผลการเรียนดีในวชิาต่างๆ เพื่อน ามาใช้

ในการพฒันาการเรียนของฉัน 

     

ดา้นจิตตะ 

21 ฉันไม่พูดคยุกบัเพื่อนในขณะที่ครูก าลงัสอน      

22 ฉันสามารถท าการบา้นหรือรายงานไดค้รบถว้น ถกูตอ้งตามที่ครู

มอบหมาย 
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ล าดบั ขอ้ความ ระดบัความเป็นจริง 

มาก

ที่สุด 

มาก ปาน

กลาง 

น้อย นอ้ย

ท่ีสุด 

23 ฉันไม่คิดฟุ้ งซ่านเร่ืองอืน่ในเวลาเรียน จะตั้งสมาธิอยู่กบัส่ิงที่ครูสอน

เท่านั้น 

     

24 ถา้เพื่อนถามฉนัขณะที่ครูก าลงัสอน ฉนัจะอธิบายให้เพื่อนฟังในทนัที      

 25 ถา้ฉันขาดเรียน ในวนัรุ่งขึ้นฉันจะรีบสอบถามเพื่อนโดยทนัทีเก่ียวกบั
ส่ิงที่ไดเ้รียนไปเม่ือวาน 

     

26 แมใ้นวชิานั้นๆ ฉนัจะท าคะแนนไดด้ี  แต่ฉันก็จะฟังส่ิงที่ครูสอนใน

วชิานั้นอย่างตั้งใจ 

     

27 ฉันสามารถบอกและอธิบายไดใ้นเร่ืองที่ครูไดส้อนผา่นมาแลว้      

28 ฉันไม่เลน่กบัเพื่อนในเวลาเรียน      

29 หากมีเสียงดงัรบกวนเวลาฉนัท าการบา้น  ฉันก็จะพยายามจดจ่ออยู่กบั

งานกระทัง่ท  าจนเสร็จ 

     

30 เม่ือครูให้ท  าแบบฝึกหัดในห้องเรียน  ฉันก็จะรีบท าให้เสร็จตามที่ครู

ส่ัง 

     

31 ฉันจะไม่เล่นกบัเพื่อนจนกวา่ฉนัจะท าการบา้นเสร็จ เรียบร้อยแลว้      

ดา้นวมิงัสา 

32 เม่ือฉันท าการบา้นเสร็จฉันจะตรวจสอบซ ้าก่อนที่จะน าไปส่ง      

33 เม่ือฉันท าขอ้สอบ ฉันจะตรวจทานก่อนส่งเสมอ      

34 หากมีการบา้นที่คุณครูส่ังตอนปิดเทอม  ฉันจะเร่ิมท าตอนใกล้ๆ เปิด

เทอม 
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ล าดบั ขอ้ความ ระดบัความเป็นจริง 

มาก

ท่ีสุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอ้ย นอ้ย

ท่ีสุด 

35 ฉนัเตรียมหนงัสือ และอุปกรณ์ส าหรับการเรียนในแต่ละ

ชัว่โมง 

     

36 ฉนัอ่านหนงัสือมาก่อน ท่ีจะเรียนในแต่ละวนั      

37 ฉนัท าตารางดูหนงัสือเพ่ือเตรียมตวัสอบ      

38 ฉนัมีการวางแผนท่ีจะท างานในรายวิชาต่างๆ  เพ่ือให้ทนั

ตามก าหนดส่ง 

     

39 เม่ือคุณครูมอบหมายงานหรือการบา้น  ฉนัจะบนัทึกไวทุ้ก

คร้ัง 

     

40 ฉนัมีการท าแบบทดสอบในรายวิชาต่างๆ เพ่ือวดัความรู้

ตนเอง 

     

41 เม่ือฉนัท าแบบฝึกหัดหรือแบบทดสอบผดิ  ฉนัจะตรวจสอบ

หาสาเหตุความผดิพลาดท่ีเกิดข้ึน 

     

42 ฉนัจะแกไ้ขปรับปรุงงานตามค าแนะน าของคุณครู      

43 ฉนัชอบท าแบบฝึกหัด  เพราะจะไดรู้้ว่าตนเองมีขอ้บกพร่อง

อะไร 

     

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 

คะแนนเฉล่ียรายขอ้ของแบบสอบถาม 

 

 

 

 

 

 

 



146 

 

ตารางที่ 26 แสดงค่าเฉล่ีย (  x̄  ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D.) และค่าระดบัรายขอ้                          

                   ของแบบสอบถามการด าเนินงานตามแนววถีิพทุธ 

การด าเนินงานตามแนววิถีพุทธ x̄   S.D. ค่าระดบั 

ดา้นกายภาพ 

1.โรงเรียนมีพระพุทธรูปประจ าโรงเรียนตั้งอยูใ่นท่ี ท่ีสามารถ

มองเห็นไดช้ดัเจน 

4.37 .932 มากท่ีสุด 

2.โรงเรียนเปิดเพลงท่ีมีเน้ือหาทางธรรมะ ให้นกัเรียนฟังผา่นเสียง

ตามสาย 

3.25 1.222 มาก 

3.โรงเรียนมีป้ายคติธรรมติดไวบ้ริเวณต่างๆของโรงเรียนเพ่ือให้

นกัเรียนอ่าน 

3.89 1.026 มาก 

4.โรงเรียนมีห้องท่ีใชใ้นการ ปฏิบติัธรรม 3.96 1.063 มาก 

5.โรงเรียนของนกัเรียนมีตน้ไมร่้มร่ืน ชวนให้เกิดความสงบ 4.02 .927 มาก 

ดา้นกิจกรรมพ้ืนฐานวิถีชีวิต 

6.โรงเรียนจดักิจกรรมให้นกัเรียนสวดมนต ์ท าสมาธิ แผเ่มตตา 

ช่วงเวลาเคารพธงชาติ 

4.66 .707 มากท่ีสุด 

7.โรงเรียนจดักิจกรรมให้นกัเรียนไหวพ้ระสวดมนต ์ท าสมาธิแผ่

เมตตา หลงัเลิกเรียน 

3.75 1.238 มาก 

8.โรงเรียนมีการจดัให้นกัเรียนสวดมนตส์รภญัญะในทุกสัปดาห์ 4.24 1.111 มาก 

9.โรงเรียนมีการจดัให้นกัเรียนสวดมนตส์มาทานศีล 4.22 1.087 มาก 

10.โรงเรียนไดจ้ดัให้นกัเรียนนัง่สมาธิก่อนเรียนเป็นเวลาอยา่งนอ้ย 1

นาที 

3.44 1.242 ปานกลาง 

11.โรงเรียนไดนิ้มนตพ์ระสงฆม์าท าการสอนธรรมศึกษาแก่นกัเรียน 4.08 .941 มาก 

12.โรงเรียนพานกัเรียนไปสอบธรรมศึกษาในทุกๆปี 4.17 1.054 มาก 

13.โรงเรียนมีการจดัพานกัเรียนไปเขา้ค่ายพุทธบุตร 4.00 1.257 มาก 

14.โรงเรียนมีกิจกรรมประกวดมารยาทในการไหวแ้ละกราบพระ 3.81 1.090 มาก 

15.โรงเรียนจะให้นกัเรียนกล่าวค าพิจารณาอาหารก่อนรับประทาน 3.30 1.464 ปานกลาง 
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ตารางที่ 26 (ต่อ) 

การด าเนินงานตามแนววิถีพุทธ x̄   S.D. ค่าระดบั 

16.โรงเรียนมีการจดัท าบุญตกับาตรในวนัพระหรือวนัส าคญัทาง

พระพุทธศาสนา 

3.86 1.056 มาก 

17.โรงเรียนไม่เคยพานกัเรียนไปร่วมพิธีทางศาสนาในวนัส าคญัทาง

พุทธศาสนา 

3.87 .997 มาก 

ดา้นการเรียนการสอน 

18.โรงเรียนมีพระสงฆ ์หรือ บุคคลภายนอกโรงเรียน ท่ีมีความรู้ทาง

ธรรมะมาสอนการนัง่สมาธิ แก่นกัเรียน 

3.10 1.125 ปานกลาง 

19.โรงเรียนไม่เคยนิมนตพ์ระหรือเชิญบุคคลภายนอก ท่ีมีความรู้ทาง

ธรรมะมาสอนศีลธรรมให้กบันกัเรียน 

3.93 1.063 มาก 

20. ครูไดน้ า  ธรรมะมาสอดแทรกในชัว่โมงเรียนวิชาต่างๆให้

นกัเรียนฟัง 

3.40 1.016 ปานกลาง 

21. เม่ือนกัเรียนมีปัญหาในการเรียนครูจะแนะน าให้นกัเรียนน า

หลกัธรรมมาใชใ้นการแกปั้ญหา 

3.34 .994 ปานกลาง 

22. ครูผูส้อนใชส่ื้อรูปภาพเก่ียวกบัธรรมะมาสอนในชั้นเรียน 3.14 1.039 ปานกลาง 

23. ครูน านิทานธรรมะมาเล่าให้นกัเรียนฟัง 3.15 1.170 ปานกลาง 

24. ครูใชภ้าพยนตร์ธรรมะมาประกอบการสอนในชั้นเรียน 2.76 1.045 ปานกลาง 

25. ครูจดักิจกรรมให้นกัเรียนศึกษาคน้ควา้เก่ียวกบัประวติับุคคล

ส าคญัในพุทธศาสนา 

3.95 .839 มาก 

26. ครูจดักิจกรรมให้นกัเรียน ศึกษาคน้ควา้เก่ียวกบัประวติัและ

เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในวนัส าคญัทางพุทธศาสนา 

4.11 .849 มาก 

ดา้นบรรยากาศและปฏิสัมพนัธ์ 

27.ครูสอนให้นกัเรียนท าความเคารพครูทุกคนเม่ือพบเจอกนั 4.82 .442 มากท่ีสุด 

28.ครูตกัเตือนนกัเรียนท่ีมีพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมในขณะอยู่

ร่วมกบัผูอ่ื้น 

4.51 .787 มากท่ีสุด 

29.ครูให้ความรักความเมตตาต่อนกัเรียนดว้ยการยิม้แยม้แจ่มใสเม่ือ

ไดพ้บกนั 

4.04 .834 มาก 
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ตารางที่ 26 (ต่อ) 

การด าเนินงานตามแนววิถีพุทธ x̄   S.D. ค่าระดบั 

30. ครูใส่ใจและดูแลนกัเรียนเม่ือเกิดปัญหาในการเรียน 4.21 .869 มาก 

31. ครูสอนให้นกัเรียนช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัเม่ือมีปัญหาในการ

เรียน 

4.32 .785 มาก 

32. ครูสอนให้นกัเรียนรับฟังความรู้สึกของเพ่ือน เม่ือมีเร่ืองไม่สบาย

ใจ 

3.67 1.010 มาก 

33. ครูสอนให้นกัเรียนไม่รังแกกนั 4.55 .748 มากท่ีสุด 

34. ครูสอนให้นกัเรียนช่วยตกัเตือนกนัและกนั เม่ือมีเพ่ือนท า

พฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสม 

4.29 .830 มาก 

35. ครูสอนให้นกัเรียนมีน ้ าใจแบ่งปันส่ิงของแก่กนั 4.36 .771 มาก 

36.โรงเรียนมีการประกาศยกยอ่งชมเชยผูท่ี้กระท าความดีท่ีหนา้เสา

ธง 

4.40 .811 มาก 

37. ครูสอนให้นกัเรียนยนิดีกบัเพ่ือนท่ีท าความดี 4.43 .754 มาก 

38. ครูสอนให้นกัเรียนตั้งใจท าความดีตามแบบอยา่งของเพ่ือนท่ีเป็น

คนดี 

4.30 .773 มาก 

39. ครูสอนให้นกัเรียนตั้งใจท าความดีเพ่ือเป็นแบบอยา่งให้กบัผูอ่ื้น 4.33 .824 มาก 
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ตารางที่ 27 แสดงค่าเฉล่ีย(  x̄  ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน( S.D.) และค่าระดบัรายขอ้                          

                   ของแบบสอบถามพฤติกรรมการเรียนตามหลกัอิทธิบาท4 

พฤติกรรมการเรียนตามหลกัอิทธิบาท4 x̄   S.D. ค่าระดบั 

ดา้นฉนัทะ 

1. เม่ือครูมอบหมายงานจ านวนมาก ฉนัเต็มใจท่ีจะท างานเหล่านั้น 3.52 .875 มาก 

2. เม่ือครูก าหนดวนัส่งรายงานหรือการบา้น ฉนัมกัจะเกิดความอึด

อดัใจ 

3.35 .960 ปานกลาง 

3. ฉนัชอบท่ีจะศึกษาเร่ืองท่ีฉนัก าลงัเรียนอยูเ่พ่ิมเติมจากห้องสมุด 

อินเตอร์เน็ต หรือแหล่งสืบคน้ต่างๆ 

3.38 1.023 ปานกลาง 

4. ฉนัสนใจเรียนขณะท่ีครูสอนในบทเรียนต่างๆ 3.74 .859 มาก 

5. ฉนัไม่สนใจท่ีจะยกมือตอบค าถาม เม่ือเวลาครูถามค าถามใน

ห้องเรียน 

3.44 

 

.893 ปานกลาง 

6. เม่ือครูสั่งงานให้ฉนัไปศึกษาคน้ควา้โดยการท ารายงานไม่ว่าจะ

เป็นกลุ่มหรือเด่ียว ฉนัเต็มใจท าอยา่งเต็มท่ี 

3.51 .943 มาก 

7. เม่ือใกลห้มดเวลาพกัเท่ียง ฉนัก็จะรีบกลบัมาท่ีห้องเรียนเพ่ือเตรียม

เขา้ชั้นเรียนในรายวิชาต่อไป 

3.21 1.114 มากท่ีสุด 

8. ฉนัมีความตั้งใจและตอ้งการท่ีจะเรียนให้ดียิง่ๆข้ึนไป 3.93 .959 มาก 

ดา้นวิริยะ 

9. เม่ือครูให้การบา้น ฉนัจะรีบท าทนัทีในเวลาพกัหรือกลบับา้น 3.36 1.049 ปานกลาง 

10. หากฉนัท าการบา้นไม่ได ้ฉนัจะขอลอกการบา้นจากเพ่ือน 3.41 1.022 ปานกลาง 

11. ฉนัจะท าการบา้นดว้ยตนเองทุกคร้ัง  แมก้ารบา้นนั้นจะยากก็ตาม 3.25 .971 ปานกลาง 

12. ถา้ฉนัไม่เขา้ใจในส่ิงท่ีครูสอนในห้องเรียน  ฉนัจะหาโอกาส

สอบถามเพ่ือให้เขา้ใจมากยิง่ข้ึน 

3.32 1.002 ปานกลาง 

13. เม่ือคะแนนวิชาใดของฉนัลดลง  ฉนัจะตั้งใจเรียนวชิานั้นเพ่ิมข้ึน 3.80 .950 มาก 

14. หากงานมีความผดิพลาด ฉนัจะพยายามแกไ้ขงานให้ส าเร็จ แมจ้ะ

ใชเ้วลานาน 

3.69 .896 มาก 
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ตารางที่ 27 (ต่อ) 

พฤติกรรมการเรียนตามหลกัอิทธิบาท4 x̄   S.D. ค่าระดบั 

15. แมฉ้นัจะมีงานเป็นจ านวนมาก แต่ฉนัจะส่งงานตามก าหนดทุก

คร้ัง 

3.33 .981 ปานกลาง 

16. ฉนัพยายามอ่านหนงัสือเพ่ิมเติมเม่ือเรียนไม่เขา้ใจ 3.15 1.012 ปานกลาง 

17. ฉนัทุ่มเทและพยายามในการเรียนอยา่งเต็มความสามารถ 3.59 .976 มาก 

18. ฉนัทบทวนและท าความเขา้ใจในบทเรียนทุกวนั 2.87 1.003 ปานกลาง 

19.ฉนัไดเ้ขียนสรุปบนัทึกวิชาต่างๆ เพ่ือการอ่านทบทวน 2.70 1.183 ปานกลาง 

20. ฉนัขอค าแนะน าจากเพ่ือนท่ีมีผลการเรียนดีในวิชาต่างๆ เพ่ือ

น ามาใชใ้นการพฒันาการเรียนของฉนั 

3.40 1.045 ปานกลาง 

ดา้นจิตตะ 

21. ฉนัไม่พดูคุยกบัเพ่ือนในขณะท่ีครูก าลงัสอน 2.87 1.024 ปานกลาง 

22. ฉนัสามารถท าการบา้นหรือรายงานไดค้รบถว้น ถูกตอ้งตามท่ีครู

มอบหมาย 

3.12 .933 ปานกลาง 

23. ฉนัไม่คิดฟุ้งซ่านเร่ืองอ่ืนในเวลาเรียน จะตั้งสมาธิอยูก่บัส่ิงท่ีครู

สอนเท่านั้น 

3.03 .971 ปานกลาง 

24. ถา้เพ่ือนถามฉนัขณะท่ีครูก าลงัสอน ฉนัจะอธิบายให้เพ่ือนฟัง

ในทนัที 

3.31 .930 ปานกลาง 

25. ถา้ฉนัขาดเรียน ในวนัรุ่งข้ึนฉนัจะรีบสอบถามเพ่ือนโดยทนัที

เก่ียวกบัส่ิงท่ีไดเ้รียนไปเม่ือวาน 

3.53 1.071 มาก 

26. แมใ้นวิชานั้นๆ ฉนัจะท าคะแนนไดดี้  แต่ฉนัก็จะฟังส่ิงท่ีครูสอน

ในวิชานั้นอยา่งตั้งใจ 

3.54 .952 มาก 

27. ฉนัสามารถบอกและอธิบายไดใ้นเร่ืองท่ีครูไดส้อนผา่นมาแลว้ 3.06 .917 ปานกลาง 

28. ฉนัไม่เล่นกบัเพ่ือนในเวลาเรียน 2.86 .984 ปานกลาง 

29. หากมีเสียงดงัรบกวนเวลาฉนัท าการบา้น  ฉนัก็จะพยายามจดจ่อ

อยูก่บังานกระทัง่ท  าจนเสร็จ 

3.28 1.012 ปานกลาง 

30. เม่ือครูให้ท  าแบบฝึกหัดในห้องเรียน  ฉนัก็จะรีบท าให้เสร็จตามท่ี

ครูสั่ง 

3.50 1.055 มาก 
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ตารางที่ 27 (ต่อ) 

พฤติกรรมการเรียนตามหลกัอิทธิบาท4 x̄   S.D. ค่าระดบั 

31. ฉนัจะไม่เล่นกบัเพ่ือนจนกว่าฉนัจะท าการบา้นเสร็จ เรียบร้อย

แลว้ 

2.99 1.098 ปานกลาง 

ดา้นวิมงัสา 

32. เม่ือฉนัท าการบา้นเสร็จฉนัจะตรวจสอบซ ้าก่อนท่ีจะน าไปส่ง 3.09 1.154 ปานกลาง 

33. เม่ือฉนัท าขอ้สอบ ฉนัจะตรวจทานก่อนส่งเสมอ 3.46 1.116 ปานกลาง 

34. หากมีการบา้นท่ีคุณครูสั่งตอนปิดเทอม  ฉนัจะเร่ิมท าตอนใกล้ๆ

เปิดเทอม 

3.25 1.127 ปานกลาง 

35. ฉนัเตรียมหนงัสือ และอุปกรณ์ส าหรับการเรียนในแต่ละชัว่โมง 3.65 .998 มาก 

36. ฉนัอ่านหนงัสือมาก่อน ท่ีจะเรียนในแต่ละวนั 2.49 .986 นอ้ย 

37. ฉนัท าตารางดูหนงัสือเพ่ือเตรียมตวัสอบ 3.14 1.177 ปานกลาง 

38. ฉนัมีการวางแผนท่ีจะท างานในรายวิชาต่างๆ  เพ่ือให้ทนัตาม

ก าหนดส่ง 

3.27 .982 ปานกลาง 

39. เม่ือคุณครูมอบหมายงานหรือการบา้น  ฉนัจะบนัทึกไวทุ้กคร้ัง 3.13 1.013 ปานกลาง 

40. ฉนัมีการท าแบบทดสอบในรายวิชาต่างๆ เพ่ือวดัความรู้ตนเอง 2.88 1.025 ปานกลาง 

41. เม่ือฉนัท าแบบฝึกหัดหรือแบบทดสอบผดิ  ฉนัจะตรวจสอบหา

สาเหตุความผดิพลาดท่ีเกิดข้ึน 

3.35 1.004 ปานกลาง 

42. ฉนัจะแกไ้ขปรับปรุงงานตามค าแนะน าของคุณครู 3.80 .925 มาก 

43. ฉนัชอบท าแบบฝึกหัด  เพราะจะไดรู้้ว่าตนเองมีขอ้บกพร่องอะไร 3.44 1.102 ปานกลาง 
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